
 

আত তাওবাহ AtTauba     

1.  সম্পর্ক চ্ছেদ র্রা হল 
আল্লাহ ও তাাঁর রসচূ্ছলর পক্ষ 
থেচ্ছর্ থসই মুশররর্চ্ছদর 
সাচ্ছে, যাচ্ছদর সাচ্ছে থতামরা 
চুরিবদ্ধ হচ্ছ়েরিচ্ছল। 

1.    (Declaration of) 

disassociation, from 

Allah and His 

Messenger toward 

those with whom you 

made a treaty, among 

the idolaters. 

يَۡن  ٖۤ اََِّل ال َذِّ ِّه  ِّ َوَرُسۡول بََرٓاءٌَة م َِّن اّٰلله
َؕ ۡيَ كِّ   عٰهَدت ُۡم م َِّن اۡۡلُۡشرِّ

2.  অতঃপর থতামরা 
পররভ্রমণ র্র এ থদচ্ছশ চার 
মাসর্াল। আর থেচ্ছে 
থরচ্ছ া, থতামরা আল্লাহচ্ছর্ 
পরাভূত র্রচ্ছত পারচ্ছব ো, 
আর রেশ্চ়েই আল্লাহ 
র্াচ্ছেররদগচ্ছর্ লারিত র্চ্ছর 
োচ্ছর্ে। 

2.      So  travel  (freely)  

in the land four 

months, and know  

that  you cannot escape  

Allah,  and   that  Allah 

will disgrace the 

disbelievers.  

يُۡحۡوا ِفِّ اۡۡلَۡرضِّ اَۡربَعَةَ اَۡشُهٍر  فَسِّ
ى  زِّ ٖۤا اَن َُكۡم غَۡۡيُ ُمعۡجِّ اعۡلَُمۡو و َ

 ِّ يَۡن  وَ اّٰلله ى الۡكٰفِّرِّ َ ُُمۡزِّ  اَن َ اّٰلله

    
3.  আর মহাে হচ্ছের রদচ্ছে 
আল্লাহ ও তাাঁর রসচূ্ছলর পক্ষ 
থেচ্ছর্ থলার্চ্ছদর প্ররত 
থ াষণা র্চ্ছর থদ়ো হচ্ছে থয, 
আল্লাহ মুশচ্ছরর্চ্ছদর থেচ্ছর্ 
দার়েত্ব মুি এবং তাাঁর 
রসলূও। অবশয যরদ 
থতামরা তওবা র্র, তচ্ছব 
তা, থতামাচ্ছদর েচ্ছেযও 
র্লযাণর্র, আর যরদ মু  
থেরাও, তচ্ছব থেচ্ছে থরচ্ছ া, 

3. And (it is) a 

proclamation from 

Allah  and  His  

Messenger  to   the  

people  on  the day of 

the greater  pilgrimage  

that  Allah  is  free  

from  obligation to  the  

idolaters,  and  (so  is) 

His Messenger.  So  if  

you  repent,   then  it  is  

better  for   you,   and    

ٖۤ اََِّل الن َاسِّ  ِّه  ِّ َوَرُسۡول َواَذٌٰن م َِّن اّٰلله
ٌء  ۡىٖۤ َ بَرِّ ِّ اۡۡلَۡكََبِّ اَن َ اّٰلله يَۡوَم اۡۡلَج 

ۡيَ  كِّ  فَاِّۡن ۙ  َو َرُسۡولُه    م َِّن اۡۡلُۡشرِّ
 َواِّۡن تََول َۡۡتُۡم ُتبۡتُۡم فَُهَو َخۡۡيٌ ل َـُكۡم 

 ِّ ى اّٰلله زِّ ٖۤا اَن َُكۡم غَۡۡيُ ُمعۡجِّ  فَاعۡلَُمۡو
يَۡن كَفَُرۡوا بِّعََذاٍب  رِّ ال َذِّ َوبَش ِّ



আল্লাহচ্ছর্ থতামরা পরাভূত 
র্রচ্ছত পারচ্ছব ো। আর 
র্াচ্ছেরচ্ছদরচ্ছর্ মমকারির্ 
শারির সসুংবাদ দাও। 

if    you   turn   away,   

then   know  that  you  

cannot   escape  Allah. 

And give tidings to 

those who disbelieve of 

a painful punishment. 

     اَلِّيٍۡم 

4.  তচ্ছব থয মুশররর্চ্ছদর 
সাচ্ছে থতামরা চুরি বদ্ধ, 
অতপরঃ যারা থতামাচ্ছদর 
বযাপাচ্ছর থর্াে ত্রুটি র্চ্ছররে 
এবং থতামাচ্ছদর রবরুচ্ছদ্ধ 
র্াউচ্ছর্ সাহাযযও র্চ্ছররে, 
তাচ্ছদর সাচ্ছে রৃ্ত চুরিচ্ছর্ 
তাচ্ছদর থদ়ো থম়োদ পযকি 
পরূণ র্র। অবশযই আল্লাহ 
সাবধােীচ্ছদর পিন্দ র্চ্ছরে। 

4.   Except  those  with  

whom  you  (Muslims)  

made  a   treaty  among  

the idolaters, then  they  

have  not failed you in 

anything, nor have  

aided  against  you  

anyone.  So,  fulfill  to  

them their treaty until  

their term. Indeed, 

Allah loves those who 

are righteous.   

يَۡن عٰهَدت ُۡم م َِّن  اِّۡل َ ال َذِّ
ۡيَ ُثم َ لَۡم يَنُۡقُصۡوُكۡم  كِّ اۡۡلُۡشرِّ
ُرۡوا عَلَيُۡكۡم  لَۡم يَُظاهِّ َشئًۡــا و َ
ٖۤا اِّلَيۡهِّۡم عَهَۡدُهۡم اَِّٰل  اََحـدا فَاَتِّ ُۡو

ِّۡم  ِتِّ ِّ ُمد َ ُُ  َ ُ اۡۡلُت َقِّۡيَ  اِّن َ اّٰلله      ُّب 

5.  অতঃপর রেরষদ্ধ মাস 
অরতবারহত হচ্ছল 
মুশররর্চ্ছদর হতযা র্র 
থয াচ্ছে তাচ্ছদর পাও, 
তাচ্ছদর বন্দী র্র এবং 
অবচ্ছরাধ র্র। আর প্রচ্ছতযর্ 
 াাঁটিচ্ছত তাচ্ছদর সন্ধাচ্ছে ওাঁৎ 
থপচ্ছত বচ্ছস োর্। রর্ন্তু যরদ 
তারা তওবা র্চ্ছর, োমায 
র্াচ্ছ়েম র্চ্ছর, যার্াত 
আদা়ে র্চ্ছর, তচ্ছব তাচ্ছদর 
পে থিচ্ছ়ে দাও। রেশ্চ়ে 
আল্লাহ অরত ক্ষমাশীল, 
পরম দ়োলু। 

5.   Then,   when    the 

sacred months have 

passed, then slay the  

idolaters wherever  you   

find  them,  and  take   

them (captive), and    

besiege   them,  and  sit  

in  wait  for    them    at  

every place of ambush.    

Then   if   they   repent 

and   establish   prayer 

and give the poor-due, 

then leave their way 

free. Indeed, Allah is 

Forgiving, Merciful. 

ُـُرُم  فَاِّذَا انَْسلََخ اۡۡلَۡشُهُر اۡۡل
ۡيَ َحيُۡث  كِّ فَاقۡتُلُوا اۡۡلُۡشرِّ

ُۡوُهۡم َوخُ  ُ ُذۡوُهۡم َوَجدت 
َواۡحُصُرۡوُهۡم َواقُۡعُدۡوا ََلُۡم كُل َ 

 فَاِّۡن تَابُۡوا َواَقَاُموا مَۡرَصدٍ 
كٰوةَ فََخل ُۡوا  لٰوةَ َو اٰتَُوا الز َ الص َ

يۡلَُهۡم  يٌۡم َسبِّ حِّ َ ََُفۡوٌر ر َ    اِّن َ اّٰلله

6.  আর মুশররর্চ্ছদর থর্উ 
যরদ থতামার র্াচ্ছি আশ্র়ে 

6.        And  if  any  one  

of  the idolaters seeks 
ۡيَ  كِّ َواِّۡن اََحٌد م َِّن اۡۡلُۡشرِّ



প্রােকো র্চ্ছর, তচ্ছব তাচ্ছর্ 
আশ্র়ে থদচ্ছব, যাচ্ছত থস 
আল্লাহর র্ালাম শুেচ্ছত 
পা়ে, অতঃপর তাচ্ছর্ তার 
রেরাপদ স্থাচ্ছে থপৌচ্ছি থদচ্ছব। 
এটি এেচ্ছেয থয এরা জ্ঞাে 
রাচ্ছ  ো। 

your protection,  then  

protect  him so that he 

may hear the Word of 

Allah, then deliver him 

to his place of safety. 

That is because they 

are a people who do 

not know.  

ۡرُه َحّٰته يَۡسَمَع  اۡستََجاَرَك فَاَجِّ
ِّ ُثم َ اَبۡلِّغُۡه مَاۡمَنَه   ِّ ََ كَلَٰم اّٰلله  ذٰل

ُۡم قَۡوٌم ۡل َ يَعۡلَُمۡونَ       بِّاَّن َ

7.  মুশররর্চ্ছদর চুরি 
আল্লাহর রের্ট ও তাাঁর 
রসচূ্ছলর রের্ট রর্রূচ্ছপ 
বলবৎ োর্চ্ছব। তচ্ছব 
যাচ্ছদর সাচ্ছে থতামরা চুরি 
সম্পাদে র্চ্ছরি মসরেদলু-
হারাচ্ছমর রের্ট। অতএব, 
থয পযকি তারা থতামাচ্ছদর 
েচ্ছেয সরল োচ্ছর্, 
থতামরাও তাচ্ছদর েেয 
সরল োর্। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহর 
আল্লাহ সাবধােীচ্ছদর পিন্দ 
র্চ্ছরে। 

7.   How  can  there  be 

for  the  idolaters  a 

treaty with Allah  and  

with His  Messenger,  

except those with  

whom you made a 

treaty near AlMasjid-

AlHaram.  So  as  long   

as  they stand  true to 

you, so stand you true 

to them.  Indeed, Allah 

loves those who are 

righteous.  

ۡيَ عَهٌۡد  كِّ ِّلُۡمۡشرِّ كَيَۡف يَُكۡوُن ل
يَۡن  ٖۤ اِّۡل َ ال َذِّ ِّه  نَۡد َرُسۡول ِّ َوعِّ نَۡد اّٰلله عِّ
َـَرامِّ  دِّ اۡۡل نَۡد اۡۡلَۡسجِّ  عٰهَدت ُۡم عِّ
َـُكۡم فَاۡستَقِّيُۡمۡوا  فََما اۡستَقَاُمۡوا ل

ُ اۡۡلُت َقِّۡيَ ََلُۡم  ُِّّب  ُُ  َ       اِّن َ اّٰلله

8.  রর্রূচ্ছপ? তারা 
থতামাচ্ছদর উপর ে়েী হচ্ছল 
থতামাচ্ছদর আত্নী়েতার ও 
অঙ্গীর্াচ্ছরর থর্াে মযকাদা 
থদচ্ছব ো। তারা মুচ্ছ  
থতামাচ্ছদর সন্তুষ্ট র্চ্ছর, রর্ন্তু 
তাচ্ছদর অিরসমূহ তা 
অস্বীর্ার র্চ্ছর, আর তাচ্ছদর 
অরধর্াংশ প্ররতশ্রুরত 
ভঙ্গর্ারী। 

8.   How (can there be 
any treaty with them) 
while if they gain 
dominance over you, 
they do not respect 
concerning you any 
kinship, nor agreement. 

They seek to please you 
with their mouths, 
while their hearts 
refuse. And most of 
them are disobedient.  

كَيَۡف َواِّۡن ي َۡظهَُرۡوا عَلَيُۡكۡم َۡل 
َۡل  َۙؕ  ذِّم َةـ  يَۡرقُبُۡوا فِّيُۡكۡم اِّۡل ـ و َ

هِّۡم َوتَاٰٰۡب  يُۡرُضۡونَُكۡم بِّاَفَۡواهِّ
ُقۡونَ ُقلُۡوُبُهۡم     َواَۡكََُرُهۡم فٰسِّ

9.  তারা আল্লাহর আ়োত 
সমূহ েগেয মুচ্ছলয রবক্র়ে 

9.    They have sold the 

signs  of  Allah  for a 
ـ  ِّ ََثَنـا قَلِّياۡل اِّۡشََتَۡوا بِّاٰيٰتِّ اّٰلله



র্চ্ছর, অতঃপর থলার্চ্ছদর 
রেবৃত রাচ্ছ  তাাঁর পে 
থেচ্ছর্, তারা যা র্চ্ছর 
চলচ্ছি, তা অরত রেরৃ্ষ্ট। 

small  price  and  have  

hindered (people) from  

His way. Indeed, evil is 

what they were doing. 

يۡلِّه   ۡوا عَۡن َسبِّ ُ ُۡم َسءٓءَ مَا فََصد   اِّّن َ
     كَانُۡوا يَعَۡملُۡونَ 

10.  তারা মযকাদা থদ়ে ো 
থর্াে মুসলমাচ্ছের থক্ষচ্ছে 
আত্নী়েতার, আর ো 
অঙ্গীর্াচ্ছরর। আর তারাই 
সীমালং ের্ারী। 

10.  They do not 

respect in regard to a 

believer any kinship, 

nor agreement.  And it 

is they who are the 

transgressors.  

َۡل  ۡ ُمۡؤمٍِّن اِّۡل ـ و َ َۙؕ  ذِّم َةـ  َۡل يَۡرقُبُۡوَن ِفِّ
ٖۤٮ ِّ ََ ُهُم اۡۡلُعۡتَُدۡونَ  ٰ      َواُول

11.  অবশয তারা যরদ 
তওবা র্চ্ছর, োমায র্াচ্ছ়েম 
র্চ্ছর আর যার্াত আদা়ে 
র্চ্ছর, তচ্ছব তারা থতামাচ্ছদর 
দ্বীেী ভাই। আর আরম 
রবধােসমূচ্ছহ জ্ঞােী 
থলার্চ্ছদর েচ্ছেয সবকিচ্ছর 
বকণো র্চ্ছর োরর্। 

11.  But if they repent 

and establish prayer 

and give the poor-due, 

then   they   are    your 

brothers in religion. 

And We detail the   

verses for a people who   

have knowledge.  

لٰوةَ َواٰتَُوا  فَاِّۡن تَابُۡوا َواَقَاُموا الص َ
يۡنِّ  كٰوةَ فَاِّۡخَوانُُكۡم ِفِّ الد ِّ  الز َ

 ِّ ُل اۡۡلٰيٰتِّ ل ِّ قَۡوٍم َونُفَص 
     ي َعۡلَُمۡونَ 

12.  আর যরদ ভঙ্গ র্চ্ছর 
তারা তাচ্ছদর শপে 
প্ররতশ্রুরতর পর এবং রবদ্রুপ 
র্চ্ছর থতামাচ্ছদর দ্বীে 
সম্পচ্ছর্ক , তচ্ছব কুের 
প্রধােচ্ছদর সাচ্ছে যদু্ধ র্র। 
র্ারণ, এচ্ছদর থর্ে শপে 
থেই যাচ্ছত তারা রেচ্ছর 
আচ্ছস। 

12.  And if they break 

their pledges after 

their treaty (with you) 

and assail in (the 

matter of) your religion, 

then fight the leaders 

of   disbelief.  Indeed, 

there are no oaths 

(sacred) to them, so 

that they might cease. 

ٖۤا اَۡۡيَاَّنُۡم م ِّۡنۢۡ بَعۡدِّ  َواِّۡن ن ََكَُۡو
ۡ دِّيۡنُِّكۡم  ۡم َوَطعَنُۡوا ِفِّ هِّ عَهۡدِّ

ۡـُكۡفرِّ فَ  ةَ ال ٖۤا اَٮ ِّم َ ٖۤ قٰتِّلُۡو ُۡم َۡل  اِّّن َ
     اَۡۡيَاَن ََلُۡم لَعَل َُهۡم يَنۡتَُهۡونَ 

13.  থতামরা রর্ থসই দচ্ছলর 
সাচ্ছে যদু্ধ র্রচ্ছব ো; যারা 
ভঙ্গ র্চ্ছরচ্ছি রেচ্ছেচ্ছদর শপে 
এবং সঙ্কল্প রেচ্ছ়েচ্ছি রসলূচ্ছর্ 
বরহস্কাচ্ছরর? আর এরাই 
প্রেম থতামাচ্ছদর সাচ্ছে 

13.   Would   you   not 

fight a people who 

have   violated   their 

oaths, and intended to 

expel the Messenger, 

and they begun (the 

ٖۤا اَۡۡيَاَّنُۡم  اََۡل ُتقَاتِّلُۡوَن قَۡومـا ن ََكَُۡو
ُسۡولِّ َوُهۡم  ُۡوا بِّاِّۡخَراجِّ الر َ َوَه 

ةٍ  َل مَر َ َۡشۡوَّنُۡم بََدُءۡوُكۡم اَو َ ََ َ   ا



রববাচ্ছদর সেূপাত র্চ্ছরচ্ছি। 
থতামরা রর্ তাচ্ছদর ভ়ে 
র্র? অেচ থতামাচ্ছদর 
ভচ্ছ়ের অরধর্তর থযাগয 
হচ্ছলে আল্লাহ, যরদ থতামরা 
মুরমে হও। 

attack upon) you the 

first time. Do you fear 

them. But Allah has 

more right that you 

should fear Him, if you 

are believers.  

 ُ ُ اََحق  َۡشۡوُه اِّۡن ُكنۡتُۡم  فَاّٰلله ََ اَۡن 
ُۡؤمِّنِّۡيَ       م 

14.  যদু্ধ র্র ওচ্ছদর সাচ্ছে, 
আল্লাহ থতামাচ্ছদর হচ্ছি 
তাচ্ছদর শারি থদচ্ছবে। 
তাচ্ছদর লারিত র্রচ্ছবে, 
তাচ্ছদর রবরুচ্ছদ্ধ থতামাচ্ছদর 
ে়েী র্রচ্ছবে এবং 
মুসলমােচ্ছদর অিরসমূহ 
শাি র্রচ্ছবে। 

14.  Fight them, Allah 

will punish them by 

your hands, and He 

will disgrace them, and 

will give you victory 

over them, and He will 

heal the breasts of a 

people who are 

believers.  

 ُ بُۡهُم اّٰلله قَاتِّلُۡوُهۡم يُعَذ ِّ
ۡم َويَنُۡصۡرُكۡم  هِّ يُۡكۡم َوُُيۡزِّ بِّاَيۡدِّ
عَلَيۡهِّۡم َويَۡشفِّ ُصُدۡوَر قَۡوٍم 

     ۡؤمِّنِّۡيَ م ُ 
15.  এবং তাচ্ছদর মচ্ছের 
থক্ষাভ দরূ র্রচ্ছবে। আর 
আল্লাহ যার প্ররত ইো 
ক্ষমাশীল হচ্ছব, আল্লাহ 
সবকজ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে। 

15. And He will remove 

the anger of their 

(believers) hearts. And 

Allah turns in 

forgiveness to whom 

He wills. And Allah is 

All Knowing, All Wise. 

ُّۡب ََيَۡظ ُقلُۡوبِّهِّۡم   َو يَتُۡوُب َويُۡذهِّ
ُ عَلِّيٌۡم  ُ عَٰٰل مَۡن ي ََشءُٓءَؕ َواّٰلله اّٰلله

يٌۡم       َحكِّ
16.  থতামরা রর্ মচ্ছে র্র 
থয, থতামাচ্ছদর থিচ্ছ়ে থদ়ো 
হচ্ছব এমরে, যতক্ষণ ো 
আল্লাহ থেচ্ছে থেচ্ছবে 
থতামাচ্ছদর থর্ যদু্ধ র্চ্ছরচ্ছি 
এবং থর্ আল্লাহ, তাাঁর রসলূ 
ও মুসলমােচ্ছদর বযতীত 
অেয র্াউচ্ছর্ অিরঙ্গ 
বনু্ধরূচ্ছপ গ্রহণ র্রা থেচ্ছর্ 
রবরত রচ্ছ়েচ্ছি। আর 
থতামরা যা র্র থস রবষচ্ছ়ে 
আল্লাহ সরবচ্ছশষ অবরহত। 

16.  Do  you  think  that  

you shall be left alone  

while  Allah has not yet 

made evident those 

who strive  among you. 

And they have not 

taken, besides Allah 

and His Messenger and 

the believers, (other) 

intimates. And Allah is 

Informed of what you 

do.  

ا  َـم َ بۡتُۡم اَۡن ُتَۡتَُكۡوا َول اَۡم َحسِّ
يَۡن جٰهَُدۡوا مِّنُۡكۡم  ُ ال َذِّ يَعۡلَمِّ اّٰلله

 ِّ ُذۡوا مِّۡن ُدۡونِّ اّٰلله َوَۡل  َولَۡم يَت َخِّ
ِّه  َوَۡل اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ َولِّيَۡجةـ  ُ  َرُسۡول َۙؕ َواّٰلله

َا تَعَۡملُۡونَ  ۢۡ ِبِّ      َخبِّۡۡيٌ



17.  মুশররর্রা থযাগযতা 
রাচ্ছ  ো আল্লাহর মসরেদ 
আবাদ র্রার, য ে তারা 
রেচ্ছেরাই রেচ্ছেচ্ছদর 
কুেরীর স্বীরৃ্রত রদচ্ছে। 
এচ্ছদর আমল বরবাদ হচ্ছব 
এবং এরা আগুচ্ছে 
স্থা়েীভাচ্ছব বসবাস র্রচ্ছব। 

17.       It   is   not   for   

the idolaters that they 

maintain the mosques of 

Allah, bearing witness 

against themselves of 

disbelief. As for such, 

their deeds have become   

worthless and in the 

Fire they will abide.  

ۡيَ  كِّ ِّلُۡمۡشرِّ اَۡن ي َعُۡمُرۡوا مَا كَاَن ل
يَۡن عَٰٰلى  ِّ شٰهِّدِّ َد اّٰلله مَٰسجِّ

هِّۡم بِّالـُكۡفرِّ  ٖۤٮ ِّ ََ اَنُۡفسِّ ٰ  اُول
ۙ ۙ  َو ِفِّ الن َارِّ ُهۡم  َحبَِّطۡت اَۡعَماَُلُۡم 

     ٰخلُِّدۡونَ 
18.  রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ তারাই 
আল্লাহর মসরেদ আবাদ 
র্রচ্ছব যারা ঈমাে এচ্ছেচ্ছি 
আল্লাহর প্ররত ও থশষ 
রদচ্ছের প্ররত এবং র্াচ্ছ়েম 
র্চ্ছরচ্ছি োমায ও আদা়ে 
র্চ্ছর যার্াত; আল্লাহ 
বযতীত আর র্াউচ্ছর্ ভ়ে 
র্চ্ছর ো। অতএব, আশা 
র্রা যা়ে, তারা থহদাচ্ছ়েত 
প্রাপ্তচ্ছদর অিভূক ি হচ্ছব। 

18.   The  mosques  of  

Allah  shall  be    

maintained   only by   

those  who  believe in 

Allah   and    the  Last  

Day and establish 

prayer  and   give  the  

poor-due  and do not  

fear   except  Allah.  

For   is   it   expected   

that   those will be of 

the (rightly) guided.  

ِّ مَۡن اٰمََن  َد اّٰلله َا يَعُۡمُر مَٰسجِّ اِّّن َ
رِّ َواَقَاَم  ِّ َوالۡيَۡومِّ اۡۡلٰخِّ بِّاّٰلله

لٰو كٰوةَ َولَۡم َُيَۡش الص َ ةَ َواََٰت الز َ
 َ ٖۤٮ ِّ ََ اَۡن ي َُكۡونُۡوا  اِّۡل َ اّٰلله ٰ فَعَٰٰسى اُول

يَۡن       مَِّن اۡۡلُهۡتَدِّ

19.  থতামরা রর্ হােীচ্ছদর 
পারে সরবরাহ ও 
মসরেদলু-হারাম 
আবাদর্রণচ্ছর্ থসই 
থলাচ্ছর্র সমাে মচ্ছে র্র, 
থয ঈমাে রাচ্ছ  আল্লাহ ও 
থশষ রদচ্ছের প্ররত এবং যদু্ধ 
র্চ্ছরচ্ছি আল্লাহর রাচ্ছহ, এরা 
আল্লাহর দরৃষ্টচ্ছত সমাে ে়ে, 
আর আল্লাহ োচ্ছলম 
থলার্চ্ছদর থহদাচ্ছ়েত র্চ্ছরে 
ো। 

19.   Have you made 

the providing of water 

to  the  pilgrims  and  

the maintenance of 

AlMasjid-AlHaram as 

(equal  to  the  deeds 

of)  him  who believes 

in  Allah  and  the  Last 

Day, and strives in the 

way of Allah. They are   

not  equal  in  the  sight 

of Allah. And Allah 

does not guide the 

wrongdoing people.  

َماَرةَ  ِّ َوعِّ َـءٓج  قَايَةَ اۡۡل اََجعَلۡتُۡم سِّ
َـَرامِّ كََمۡن اٰمََن  دِّ اۡۡل اۡۡلَۡسجِّ

 ٰ ِّ َوالۡيَۡومِّ اۡۡل ۡ بِّاّٰلله رِّ َوَجاَهَد ِفِّ خِّ
 ِّ يۡلِّ اّٰلله ِّ َسبِّ نَۡد اّٰلله  َو  َۡل يَۡستَو َن عِّ

ى الۡقَۡوَم  ُ َۡل يَهۡدِّ اّٰلله
ۡيَ  لِّمِّ      الظه



20.  যারা ঈমাে এচ্ছেচ্ছি, 
থদশ তযাগ র্চ্ছরচ্ছি এবং 
আল্লাহর রাচ্ছহ রেচ্ছেচ্ছদর 
োে ও মাল রদচ্ছ়ে থেহাদ 
র্চ্ছরচ্ছি, তাচ্ছদর ব়ে মযকাদা 
রচ্ছ়েচ্ছি আল্লাহর র্াচ্ছি আর 
তারাই সেলর্াম। 

20.   Those who have 

believed, and 

emigrated, and striven 

in the cause of Allah 

with their wealth and 

their lives are of much 

greater ranks with 

Allah. And it is those   

who are the successful. 

يَۡن اٰمَنُۡوا َو َهاَجُرۡوا َوجٰ  هَُدۡوا اَل َذِّ
ِّۡم  ِّ بِّاَۡمَواَلِّ يۡلِّ اّٰلله ۡ َسبِّ ِفِّ
نَۡد  هِّۡم  اَۡعَظُم دََرَجةـ عِّ َواَنُۡفسِّ

 ِّ ىٮ ِّ ََ ُهُم الۡفَءٓٮ ُِّزۡونَ اّٰلله ٰ       َواُول
21.  তাচ্ছদর সসুংবাদ 
রদচ্ছেে তাচ্ছদর 
পরও়োরচ্ছদগার স্বী়ে দ়ো 
ও সচ্ছিাচ্ছষর এবং োন্নাচ্ছতর, 
থস াচ্ছে আচ্ছি তাচ্ছদর েেয 
স্থা়েী শারি। 

21. Their Lord gives 

them good tidings of 

mercy from Him, and 

good pleasure, and 

gardens for them 

wherein is everlasting 

delight. 

ُرُهۡم َرب ُُهۡم بَِّرۡۡحٍَة م ِّنُۡه  يُبَش ِّ
ُۡم فِّيۡهَا نَعِّيٌۡم  َجنهٍت َل َ ۡضوٍٰن و َ َورِّ

ُقِّيٌۡم       م 
22.  তো়ে তারা োর্চ্ছব 
রচররদে। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ 
আল্লাহর র্াচ্ছি আচ্ছি 
মহাপরুস্কার। 

22.   Abiding therein 

forever. Indeed, Allah 

has with Him an 

immense reward.  

ٖۤ اَبـَدا يَۡن فِّيۡهَا نَۡده ٖۤ ٰخلِّدِّ َ عِّ  اِّن َ اّٰلله
يٌۡم       اَۡجٌر عَظِّ

23.  থহ ঈমােদারগণ! 
থতামরা স্বী়ে রপতা ও 
ভাইচ্ছদর অরভভাবর্রূচ্ছপ 
গ্রহণ র্চ্ছরা ো, যরদ তারা 
ঈমাে অচ্ছপক্ষা কুেরচ্ছর্ 
ভালবাচ্ছস। আর থতামাচ্ছদর 
যারা তাচ্ছদর 
অরভভাবর্রূচ্ছপ গ্রহণ র্চ্ছর 
তারা সীমালং ের্ারী। 

23. O those (of you) who   

have believed, do not    

take your fathers and 

your brothers as allies 

if they love disbelief   

over belief. And 

whoever takes them for 

friends among you,   

then it is those who are 

the wrong doers.  

ٖۤا  ُذۡو يَۡن اٰمَنُۡوا َۡل تَت َخِّ ٖۤاَي ُهَا ال َذِّ ٰ ي
اٰبءَٓءَُكۡم َواِّۡخَوانَُكۡم اَۡولِّيءَٓءَ اِّنِّ 
ۡـُكۡفَر عََٰل اۡۡلِّۡۡيَانِّ   اۡستََحب ُۡوا ال
ٖۤٮ ِّ ََ ُهُم  ٰ ُۡم م ِّنُۡكۡم فَاُول َومَۡن ي َتََوَل َ

لُِّمۡونَ       الظه
24.  বল, থতামাচ্ছদর রের্ট 
যরদ থতামাচ্ছদর রপতা 
থতামাচ্ছদর সিাে, 
থতামাচ্ছদর ভাই থতামাচ্ছদর 

24. Say: “If your 

fathers, and your sons, 

and your brothers, and 

your wives, and your 

kindred, and the     

ُقۡل اِّۡن كَاَن اٰبءَُٓؤُكۡم َواَبۡنءَُٓؤُكۡم 
َواِّۡخَوانُُكۡم َواَۡزَواُجُكۡم 



পত্নী, থতামাচ্ছদর থগাে 
থতামাচ্ছদর অরেক ত ধে-
সম্পদ, থতামাচ্ছদর বযবসা 
যা বন্ধ হচ্ছ়ে যাও়োর ভ়ে 
র্র এবং থতামাচ্ছদর 
বাসস্থাে-যাচ্ছর্ থতামরা 
পিন্দ র্র-আল্লাহ, তাাঁর 
রসলূ ও তাাঁর রাচ্ছহ থেহাদ 
র্রা থেচ্ছর্ অরধর্ রপ্র়ে হ়ে, 
তচ্ছব অচ্ছপক্ষা র্র, আল্লাহর 
রবধাে আসা পযকি, আর 
আল্লাহ োচ্ছসর্ সম্প্রদা়েচ্ছর্ 
থহদাচ্ছ়েত র্চ্ছরে ো। 

wealth you have  

acquired,  and 

merchandise for which 

you fear a decline, and 

dwellings which you  

desire are more beloved   

to  you  than Allah  and 

His Messenger and  

striving in His way,    

then wait  until Allah 

brings His command  

to  pass. And Allah 

does not guide the 

wrongdoing people.”  

ۡۡيَُتُكۡم   اَۡمَواُل     وَ   َوعَشِّ
َۡشۡوَن  ََ َاَرٌة  اقََۡتَۡفتُُمۡوَها َوِتِّ
 ٖۤ كََسادََها َو مَٰسكُِّن تَۡرَضۡوَّنَا
ِّه  َو  ِّ َوَرُسۡول اََحُّب َ اِّلَيُۡكۡم م َِّن اّٰلله

ۡ سَ  هَاٍد ِفِّ يۡلِّه  فَََتَب َُصۡوا َحّٰته جِّ بِّ
ه   ُ بِّاَۡمرِّ َ اّٰلله ى يَاَۡتِّ ُ َۡل يَهۡدِّ  َواّٰلله
قِّۡيَ       الۡقَۡوَم الۡفٰسِّ

25.  আল্লাহ থতামাচ্ছদর 
সাহাযয র্চ্ছরচ্ছিে অচ্ছের্ 
থক্ষচ্ছে এবং থহাোইচ্ছের 
রদচ্ছে, য ে থতামাচ্ছদর 
সং যরধর্য থতামাচ্ছদর প্রেুল্ল 
র্চ্ছররিল, রর্ন্তু তা 
থতামাচ্ছদর থর্াে র্াচ্ছে 
আচ্ছসরে এবং পরৃেবী প্রশি 
হও়ো সচ্ছেও থতামাচ্ছদর 
েেয সংকুরচত হচ্ছ়েরিল। 
অতঃপর পষৃ্ঠ প্রদশকে র্চ্ছর 
পলা়েে র্চ্ছররিচ্ছল। 

25.   Truly,  Allah   has 

given   you    victory   

on  many   (battle)   

fields  and  on  the   

day   of  Huneyn, when 

you exulted in your 

multitude,  but  it  did 

not avail   you    at     

all,   and  the  earth, 

with its vastness,  was  

straitened   for   you, 

then  you  turned  back   

fleeing.  

َن  ۡ مََواطِّ ُ ِفِّ َـقَۡد نََصَرُكُم اّٰلله ل
يَۡوَم ُحنَۡيٍ كََِّۡۡيَةٍ   اِّۡذ اَۡعَجبَـتُۡكۡم  و َ

ََۡرُتُكۡم فَلَۡم تُغۡنِّ عَنُۡكۡم َشئًۡــا كَ 
َا  َضاقَۡت عَلَيُۡكُم اۡۡلَۡرُض ِبِّ و َ

يَۡن  ُۡدبِّرِّ  َرُحبَۡت ُثم َ َول َـۡۡتُۡم م 

    
26.  তারপর আল্লাহ োরযল 
র্চ্ছরে রেচ্ছের পক্ষ থেচ্ছর্ 
সান্ত্বো, তাাঁর রসলূ ও 
মুরমেচ্ছদর প্ররত এবং 
অবতীণক র্চ্ছরে এমে 
থসোবারহেী যাচ্ছদর 
থতামরা থদ চ্ছত পাওরে। 

26.  Then Allah sent 

down His tranquility 

upon His Messenger 

and upon the believers, 

and sent down hosts 

(angles) whom you did 

not see, and punished 

those who disbelieved. 

ۡۡنَـتَه  عَٰٰل  ُ َسكِّ ُثم َ اَنَۡزَل اّٰلله
ِّه  َوعََٰل اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ َواَنَۡزَل  َرُسۡول

يَۡن ُجنُۡودـا ل َۡم تََرۡوَها َب ال َذِّ  َوعَذ َ
ِّ ََ َجَزٓاُء كَفَُرۡوا  َوذٰل



আর শারি প্রদাে র্চ্ছরে 
র্াচ্ছেরচ্ছদর এবং এটি হল 
র্াচ্ছেরচ্ছদর র্মকেল। 

And such is the 

recompense of the 

disbelievers.  

يَۡن  ۡـكٰفِّرِّ      ال

27.  এরপর আল্লাহ যাচ্ছদর 
প্ররত ইো তওবার তওেীর্ 
থদচ্ছবে, আর আল্লাহ অতীব 
ক্ষমাশীল, পরম দ়োলু। 

27.   Then   Allah   will 

accept repentance after 

that for whom He wills. 

And Allah is Oft-

Forgiving, Merciful.  

ِّ ََ عَٰٰل  ُ مِّۡنۢۡ بَعۡدِّ ذٰل ُثم َ يَتُۡوُب اّٰلله
ُ مَۡن ي ََشءٓءُ  يٌۡم  َواّٰلله حِّ    ََُفۡوٌر ر َ

28.  থহ ঈমােদারগণ! 
মুশররর্রা থতা অপরবে। 
সতুরাং এ বিচ্ছরর পর 
তারা থযে মসরেদলু-
হারাচ্ছমর রের্ট ো আচ্ছস। 
আর যরদ থতামরা 
দাররচ্ছে?র আশংর্া র্র, 
তচ্ছব আল্লাহ চাইচ্ছল রেে 
র্রুো়ে ভরবষযচ্ছত 
থতামাচ্ছদর অভাবমুি র্চ্ছর 
থদচ্ছবে। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ 
সবকজ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে। 

28.  O those (of you)   

who have believed, the 

idolaters only are 

unclean.  So   let   them   

not come near the 

AlMasjid AlHaram 

after this their year.  

And if you fear 

poverty, Allah shall 

enrich you of His 

bounty if He wills. 

Indeed, Allah is 

Knower, All Wise.  

َا  ٖۤا اِّّن َ يَۡن اٰمَنُۡو ٖۤاَي ُهَا ال َذِّ ٰ ي
ُكۡوَن ََنٌَس فاََل يَۡقَرُبوا  اۡۡلُۡشرِّ
َـَراَم بَعَۡد عَامِّهِّۡم  َد اۡۡل اۡۡلَۡسجِّ

ۡفتُۡم عَيۡلَةـ فََسۡو ََ هَٰذا  َو اِّۡن خِّ
ٖۤ اِّۡن َشءٓءَ  ُ مِّۡن فَۡضلِّه   يُغۡنِّيُۡكُم اّٰلله

َ عَلِّيۡ  يٌۡم اِّن َ اّٰلله      ٌم َحكِّ

29.  থতামরা যদু্ধ র্র 
আহচ্ছল-রর্তাচ্ছবর ঐ 
থলার্চ্ছদর সাচ্ছে, যারা 
আল্লাহ ও থরাে হাশচ্ছর 
ঈমাে রাচ্ছ  ো, আল্লাহ ও 
তাাঁর রসলূ যা হারাম র্চ্ছর 
রদচ্ছ়েচ্ছিে তা হারাম র্চ্ছর 
ো এবং গ্রহণ র্চ্ছর ো সতয 
ধমক, যতক্ষণ ো র্রচ্ছোচ্ছ়ে 
তারা রেরয়ো প্রদাে র্চ্ছর। 

29. Fight those who do 

not believe in Allah, 

nor in the Last Day, 

nor make unlawful that 

which Allah has made 

unlawful and His 

messenger, and who do 

not acknowledge the 

religion of truth, among 

those who were given 

the Scripture, until they 

pay the tribute out of 

(their) hand and they 

are utterly subdued. 

ِّ َوَۡل  يَۡن َۡل يُۡؤمِّنُۡوَن بِّاّٰلله قَاتِّلُوا ال َذِّ
ُمۡوَن مَا  ِّ َر  ُُ رِّ َوَۡل  بِّالۡيَۡومِّ اۡۡلٰخِّ
يۡنُۡوَن  ُ َو َرُسۡولُه  َوَۡل يَدِّ َم اّٰلله َحر َ
يَۡن اُۡوُتوا  ِّ مَِّن ال َذِّ َـق  دِّيَۡن اۡۡل
تَُّٰب َحّٰته يُعُۡطوا اۡۡلِّۡزيَةَ عَۡن  ۡـكِّ ال

ُر  َِّ ُهۡم َصا   ۡونَ ي ٍَد و َ



30.  ইহুদীরা বচ্ছল ওযাইর 
আল্লাহর পেু এবং 
োসারারা বচ্ছল ‘মসীহ 
আল্লাহর পেু’। এ হচ্ছে 
তাচ্ছদর মুচ্ছ র র্ো। এরা 
পবূকবতী র্াচ্ছেরচ্ছদর মত 
র্ো বচ্ছল। আল্লাহ এচ্ছদর 
ধ্বংস র্রুে, এরা থর্াে 
উল্টা পচ্ছে চচ্ছল যাচ্ছে। 

30.  And  the  Jews say: 

“Ezra   is   the  son  of  

Allah,” and the 

Christians say:  “The  

Messiah  is  the  son  of   

Allah.”  That   is   their 

saying with their 

mouths. They imitate 

the saying of those who 

disbelieved before. May 

Allah destroy them, 

how are they deluded 

(from the truth). 

ِّ َوقَالَتِّ الۡيَهُ  ۡوُد ُعَزيٌۡر  ابُۡن اّٰلله
 ِّ يُۡح ابُۡن اّٰلله  َوقَالَتِّ الن َٰصَرى اۡۡلَسِّ
هِّۡم  ِّ ََ قَۡوَُلُۡم بِّاَفَۡواهِّ  ذٰل
يَۡن كَفَُرۡوا مِّۡن  ۡوَن قَۡوَل ال َذِّ ُ ـً يَُضاهِّ

ُ قَبُۡل  اَّٰنه   قَاتَلَُهُم اّٰلله
     يُۡؤفَُكۡونَ 

31.  তারা তাচ্ছদর পরিত ও 
সংসার-রবরাগীরদগচ্ছর্ 
তাচ্ছদর পালের্তক ারূচ্ছপ 
গ্রহণ র্চ্ছরচ্ছি আল্লাহ বযতীত 
এবং মরর়েচ্ছমর পেুচ্ছর্ও। 
অেচ তারা আরদষ্ট রিল 
এর্মাে মাবুচ্ছদর এবাদচ্ছতর 
েেয। রতরে িা়ো থর্াে 
মাবুদ থেই, তারা তাাঁর 
শরীর্ সাবযি র্চ্ছর, তার 
থেচ্ছর্ রতরে পরবে। 

31.   They  have  taken 

their  rabbis  and  their 

monks as lords other   

than   Allah,  and   the   

Messiah  son  of  Mary. 

And   they   were  not   

commanded  except  to    

worship one God.   

There is no god except 

Him. Be He glorified 

from  all   that  they 

ascribe as partners 

(with Him).  

 ٖۤ َُذۡو َ َ ا اَۡحبَاَرُهۡم َوُرۡهبَاَّنُۡم اِّ
يَۡح ابَۡن  ِّ َواۡۡلَسِّ اَۡربَابـا م ِّۡن ُدۡونِّ اّٰلله

ٖۤا اَِّٰلـا مَۡريَمَ  ٖۤا اِّۡل َ لِّيَعۡبُُدۡو ٖۤ اُمُِّرۡو  َومَا
ـدا احِّ ا  َۡلى اِّلَٰه اِّۡل َ ُهوَ و َ  ُسبٰۡحنَه  عَم َ

ُكۡونَ       يُۡشرِّ

32.  তারা তাচ্ছদর মুচ্ছ র 
েুৎর্াচ্ছর আল্লাহর েরূচ্ছর্ 
রেবকারপত র্রচ্ছত চা়ে। 
রর্ন্তু আল্লাহ অবশযই তাাঁর 
েচূ্ছরর পণূকতা রবধাে 
র্রচ্ছবে, যরদও র্াচ্ছেররা 
তা অপ্রীরতর্র মচ্ছে র্চ্ছর। 

32.     They   want   to    

put out   the  light   of   

Allah  with  their   

mouths,  but Allah  

refuses  except  that 

His  light  should  be 

perfected, even though 

the  disbelievers  may  

dislike.  

 ِّ يُۡدۡوَن اَۡن ي ُۡطفِّٔـًُۡوا نُۡوَر اّٰلله يُرِّ
ٖۤ اَۡن ي ُتِّم َ  ُ اِّۡل َ هِّۡم َويَاَٰۡب اّٰلله بِّاَفَۡواهِّ

ۡـكٰفُِّرۡونَ  َه ال      نُۡوَره  َولَۡو كَرِّ



33.  রতরেই থপ্ররণ র্চ্ছরচ্ছিে 
আপে রসলূচ্ছর্ থহদাচ্ছ়েত ও 
সতয দ্বীে সহর্াচ্ছর, থযে এ 
দ্বীেচ্ছর্ অপরাপর দ্বীচ্ছের 
উপর ে়েযিু র্চ্ছরে, যরদও 
মুশররর্রা তা অপ্রীরতর্র 
মচ্ছে র্চ্ছর। 

33.  He  it  is  who  has 

sent His Messenger  

with the  guidance  and 

the  religion  of  truth,  

that He may cause it  

to prevail over all 

religions, even though 

the idolaters may 

dislike. 

ۡىٖۤ اَۡرَسَل َرُسۡولَه  بِّاَۡلُدٰى  ُهَو ال َذِّ
يۡنِّ  ِّ لِّيُۡظهَِّره  عََٰل الد ِّ َـق  َودِّيۡنِّ اۡۡل

ُكۡونَ  َه اۡۡلُۡشرِّ      كُل ِّه   َولَۡو كَرِّ

34.  থহ ঈমােদারগণ! 
পরিত ও 
সংসাররবরাগীচ্ছদর অচ্ছেচ্ছর্ 
থলার্চ্ছদর মালামাল 
অেযা়েভাচ্ছব থভাগ র্চ্ছর 
চলচ্ছি এবং আল্লাহর পে 
থেচ্ছর্ থলার্চ্ছদর রেবৃত 
রা চ্ছি। আর যারা স্বণক ও 
রূপা েমা র্চ্ছর রাচ্ছ  এবং 
তা বয়ে র্চ্ছর ো আল্লাহর 
পচ্ছে, তাচ্ছদর র্চ্ছ ার 
আযাচ্ছবর সসুংবাদ শুরেচ্ছ়ে 
রদে। 

34. O those (of you) who   

believe, indeed many of     

the (Jewish) rabbis and 

the (Christian) monks 

devour the wealth of    

mankind in falsehood, 

and hinder (people) 

from the way of Allah.  

And  those  who  hoard  

up gold and silver and  

do not spend it in the     

way of Allah, so give   

them tidings of a 

painful  punishment.  

ٖۤاَي ُهَا ال َذِّ  ٰ ٖۤا اِّن َ كََِّۡۡيـا م َِّن ي يَۡن اٰمَنُۡو
ۡهبَانِّ لَيَاۡكُلُۡوَن  ُ اۡۡلَۡحبَارِّ َوالر 
لِّ  اَۡمَواَل الن َاسِّ بِّالۡبَاطِّ
 ِّ يۡلِّ اّٰلله ۡوَن عَۡن َسبِّ ُ  َويَُصد 
َهَُّب  ۡوَن الذ َ ُ يَۡن يَۡكِنِّ َوال َذِّ
يۡلِّ  ۡ َسبِّ ةَ َوَۡل يُنۡفُِّقۡوَّنَا ِفِّ َوالۡفِّض َ

ۡرهُ  ِّ  فَبَش ِّ   ۡم بِّعََذاٍب اَلِّيٍۡم اّٰلله
35.  থস রদে োহান্নাচ্ছমর 
আগুচ্ছে তা উেপ্ত র্রা হচ্ছব 
এবং তার দ্বারা তাচ্ছদর 
ললাট, পার্শ্ক ও পষৃ্ঠচ্ছদশচ্ছর্ 
দগ্ধ র্রা হচ্ছব (থসরদে বলা 
হচ্ছব), এগুচ্ছলা যা থতামরা 
রেচ্ছেচ্ছদর েচ্ছেয েমা 
থরচ্ছ রিচ্ছল, সতুরাং এক্ষচ্ছণ 
আস্বাদ গ্রহণ র্র েমা র্চ্ছর 
রা ার। 

35.  On  the  day  when 

heat will be produced 

out of it (wealth)  in   

the  fire  of  Hell,  then  

with it will  be branded  

their  foreheads,  and  

their flanks, and  their  

backs. This is that 

which you hoarded for   

yourselves. So taste 

what you used to hoard.  

 َ ۡ نَارِّ َجهَـن ََم ي ٰٰۡم عَلَيۡهَا ِفِّ ُُ ۡوَم 
بَاُهُهۡم َوُجنُۡوبُُهۡم  فَتُۡكوٰى بِّهَا جِّ

ُتۡم َوُظُهۡوُرُهۡم   هَٰذا مَا كََِنۡ
ُكۡم فَُذۡوُقۡوا مَا ُكنۡتُۡم  َنُۡفسِّ ۡلِّ

ُۡونَ       تَۡكِنِّ



36.  রেশ্চ়ে আল্লাহর 
রবধাে ও গেো়ে মাস 
বারটি, আসমােসমূহ ও 
পরৃেবী সরৃষ্টর রদে থেচ্ছর্। 
তন্মচ্ছধয চারটি সম্মারেত। 
এটিই সপু্ররতরষ্ঠত রবধাে; 
সতুরাং এর মচ্ছধয থতামরা 
রেচ্ছেচ্ছদর প্ররত অতযাচার 
র্চ্ছরা ো। আর মুশররর্চ্ছদর 
সাচ্ছে থতামরা যদু্ধ র্র 
সমচ্ছবতভাচ্ছব, থযমে 
তারাও থতামাচ্ছদর সাচ্ছে 
যদু্ধ র্চ্ছর যাচ্ছে 
সমচ্ছবতভাচ্ছব। আর মচ্ছে 
থরচ্ছ া, আল্লাহ মুোর্ীেচ্ছদর 
সাচ্ছে রচ্ছ়েচ্ছিে। 

36. Indeed, the number 

of   the   months   with   

Allah is twelve months 

by Allah’s ordinance 

(from) the day He 

created the heavens and 

the earth, of them four    

are sacred. That is the 

rightr eligion. So do not 

wrong yourselves in 

them. And fight against 

the idolaters collectively 

as they fight against 

you collectively. And 

know that Allah is with 

those who are 

righteous.  

ِّ اثۡنَا  نَۡد اّٰلله ُهۡورِّ عِّ ُ ةَ الش  اِّن َ عِّد َ
ِّ يَۡوَم  تُّٰبِّ اّٰلله ۡ كِّ عََشَر َشهـۡرا ِفِّ
مٰوٰتِّ َواۡۡلَۡرَض مِّنۡهَ  ٖۤ َخلََق الس َ ا

يُۡن الۡقَي ُِّم اَۡربَعٌَة ُحُرمٌ  ِّ ََ الد ِّ ۙ     ذٰل
 فاََل تَۡظلُِّمۡوا فِّيۡهِّن َ اَنُۡفَسُكۡم 
ۡيَ كءَٓف َةـ كََما  كِّ َوقَاتِّلُۡوا اۡۡلُۡشرِّ

ٖۤا اَن َ  يُقَاتِّلُۡونَُكۡم كءَٓف َةـ  َۙؕ َواعۡلَُمۡو
َ مََع اۡۡلُت َقِّۡيَ       اّٰلله

37.  এই মাস রপরিচ্ছ়ে 
থদ়োর র্াে থর্বল 
কুেরীর মাো বৃরদ্ধ র্চ্ছর, 
যার েচ্ছল র্াচ্ছেরগণ 
থগামরাহীচ্ছত পরতত হ়ে। 
এরা হালাল র্চ্ছর থে়ে এচ্ছর্ 
এর্ বির এবং হারাম র্চ্ছর 
থে়ে অেয বির, যাচ্ছত 
তারা গণো পণূক র্চ্ছর থে়ে 
আল্লাহর রেরষদ্ধ 
মাসগুচ্ছলার। অতঃপর 
হালাল র্চ্ছর থে়ে আল্লাহর 
হারামরৃ্ত মাসগুচ্ছলাচ্ছর্। 
তাচ্ছদর মন্দর্ােগুচ্ছলা 
তাচ্ছদর েচ্ছেয থশাভেী়ে 
র্চ্ছর থদ়ো হল। আর আল্লাহ 
র্াচ্ছের সম্প্রদা়েচ্ছর্ 
থহদাচ্ছ়েত র্চ্ছরে ো। 

37.  Postponing (of a 
sacred month) is only 
an addition in disbelief 
whereby those who 
disbelieve are misled. 
They make it lawful 
(one) year and mak it   
unlawful   (another) 
year, that they may 
adjust the number (of 
months) that is made 
unlawful by Allah.  So 
that make lawful that 
which Allah has made 
unlawful. Made 

pleasing to them is the 
evil of their deeds. And 
Allah does not guide the 
people who disbelieve. 

َا الن َ  يَادٌَة ِفِّ الُۡكۡفرِّ اِّّن َ ىُء زِّ ۡ  ٰسِّ
ِّل ُۡونَه   ُُ يَۡن كَفَُرۡوا  ُ بِّهِّ ال َذِّ يَُضل 
ٔـًُۡوا  ُمۡونَه  عَامـا ل ِّيَُواطِّ ِّ َر  ُُ عَامـا و َ
َم  ل ُۡوا مَا َحر َ ُ فَيُحِّ َم اّٰلله ةَ مَا َحر َ عِّد َ

 ُ ِّۡم اّٰلله ُٖۤء اَۡعَماَلِّ   ُزي َِّن ََلُۡم ُسۡو
ى ُ َۡل يَهۡدِّ الۡقَۡوَم  َواّٰلله

يَۡن  ۡـكٰفِّرِّ      ال



38.  থহ ঈমােদারগণ, 
থতামাচ্ছদর রর্ হল, য ে 
আল্লাহর পচ্ছে থবর হবার 
েচ্ছেয থতামাচ্ছদর বলা হ়ে, 
ত ে মাটি ের়েচ্ছ়ে ধর, 
থতামরা রর্ আচ্ছ রাচ্ছতর 
পররবচ্ছতক  দরুে়োর েীবচ্ছে 
পররতুষ্ট হচ্ছ়ে থগচ্ছল? অেচ 
আচ্ছ রাচ্ছতর তুলো়ে 
দরুে়োর েীবচ্ছের উপর্রণ 
অরত অল্প। 

38.  O those (of you) 

who believe, what is 

(the matter) with you, 

when it is said to you, 

march forth in the way 

of Allah, you adhere 

heavily to the earth. Do 

you take pleasure in 

the life of the world 

rather than the 

Hereafter. So what is 

the enjoyment of the 

life of this world as 

compared with the 

Hereafter except a little. 

َـُكۡم اِّذَا  يَۡن اٰمَنُۡوا مَا ل ٖۤاَي ُهَا ال َذِّ ٰ ي
 ِّ يۡلِّ اّٰلله ۡ َسبِّ َـُكُم انْفُِّرۡوا ِفِّ قِّيَۡل ل

ۡۡتُۡم اث َاقَلۡتُۡم اََِّل اۡۡلَۡرضِّ   اََرضِّ
َرةِّ  نۡيَا مَِّن اۡۡلٰخِّ ُ  فََما بِّاۡۡلَيٰوةِّ الد 

َرةِّ اِّۡل َ  نۡيَا ِفِّ اۡۡلٰخِّ ُ مَتَاُع اۡۡلَيٰوةِّ الد 
     قَلِّيٌۡل 

39.  যরদ থবর ো হও, তচ্ছব 
আল্লাহ থতামাচ্ছদর মমকন্তুদ 
আযাব থদচ্ছবে এবং অপর 
োরতচ্ছর্ থতামাচ্ছদর 
স্থলারভরষি র্রচ্ছবে। 
থতামরা তাাঁর থর্াে ক্ষরত 
র্রচ্ছত পারচ্ছব ো, আর 
আল্লাহ সবকরবষচ্ছ়ে 
শরিমাে। 

39.   If  you  do not go 

forth,  He  will  punish 

you with a painful  

punishment, and He 

will replace you by 

people other than  you,  

and  you will not harm 

Him at all. And Allah 

is Powerful over all 

things.  

بُۡكۡم عََذابـا  اِّۡل َ تَـنۡفُِّرۡوا يُعَذ ِّ
ۡل قَۡومـا غَۡۡيَُكۡم   اَلِّيـۡما يَۡستَبۡدِّ ۙ  و َ

ۡوُه َشئۡـًـا ُ ِّ  وَ َوَۡل تَُضر  ُ عَٰٰل كُل  اّٰلله
يٌۡر  ٍء قَدِّ      ََشۡ

40.  যরদ থতামরা তাচ্ছর্ 
(রসলূচ্ছর্) সাহাযয ো র্র, 
তচ্ছব মচ্ছে থরচ্ছ া, আল্লাহ 
তার সাহাযয র্চ্ছররিচ্ছলে, 
য ে তাচ্ছর্ র্াচ্ছেররা 
বরহষ্কার র্চ্ছররিল, রতরে 
রিচ্ছলে দ’ুেচ্ছের এর্েে, 
য ে তারা গুহার মচ্ছধয 
রিচ্ছলে। ত ে রতরে আপে 
সঙ্গীচ্ছর্ বলচ্ছলে রবষন্ন হচ্ছ়ো 

40.  If you do not help 

him (Muhammad), 

then Allah did indeed 

help him when those 

who disbelieved drove 

him out (of Makkah). 

The second of two, 

when they two were in 

the cave, when he 

(Muhammad) said to 

his companion: “Do 

ُ اِّۡذ  اِّۡل َ تَـنُۡصُرۡوُه فَقَۡد نََصَرُه اّٰلله
َ اثۡنَۡيِّ  يَۡن كَفَُرۡوا ثَاّٰنِّ اَۡخَرَجُه ال َذِّ
بِّه   َِّصاحِّ اِّۡذ ُهَا ِفِّ الۡغَارِّ اِّۡذ يَُقۡوُل ل

َ مَعَنَا ُ َۡل ََتَۡزۡن اِّن َ اّٰلله  فَاَنَۡزَل اّٰلله
ُنُۡوٍد ل َۡم  ۡۡنَـتَه  عَلَيۡهِّ َواَي ََده  ِبِّ  َسكِّ



ো, আল্লাহ আমাচ্ছদর সাচ্ছে 
আচ্ছিে। অতঃপর আল্লাহ 
তার প্ররত স্বী়ে সািো 
োরযল র্রচ্ছলে এবং তাাঁর 
সাহাচ্ছযয এমে বারহেী 
পা াচ্ছলে, যা থতামরা 
থদ রে। বস্তুতঃ আল্লাহ 
র্াচ্ছেরচ্ছদর মাো েীচু র্চ্ছর 
রদচ্ছলে আর আল্লাহর র্োই 
সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাম়ে। 

not grieve, indeed 

Allah is with us.” Then 

Allah sent down His 

tranquility upon him 

and strengthened him 

with hosts which you 

did not see. And made 

the word of those who 

disbelieved the 

lowermost, and Allah’s 

Word - that was   the 

uppermost. And Allah 

is All Mighty, All Wise. 

يَۡن  تََرۡوَها َوَجعََل كَلَِّمةَ ال َذِّ
ۡفٰٰل  ُ َ  كَفَُروا الس  ِّ ِهِّ َۙؕ َوكَلَِّمُة اّٰلله

يٌۡم  يٌۡز َحكِّ ُ عَزِّ   الُۡعلۡيَاَؕ َواّٰلله

41.  থতামরা থবর হচ্ছ়ে প়ে 
স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জাচ্ছমর 
সাচ্ছে এবং থেহাদ র্র 
আল্লাহর পচ্ছে রেচ্ছেচ্ছদর 
মাল ও োে রদচ্ছ়ে, এটি 
থতামাচ্ছদর েচ্ছেয অরত 
উেম, যরদ থতামরা বুঝচ্ছত 
পার। 

41.     Go   forth,   light-

armed   and   heavy-

armed, and strive with   

your wealth and your   

lives in  the  way  of 

Allah. That is better 

for you if you did 

know.  

ُدۡوا  َجاهِّ ثِّقَاۡلـ و َ فَافـا و َ اِّنْفُِّرۡوا خِّ
يۡلِّ بِّاَۡموَ  ۡ َسبِّ ُكۡم ِفِّ ُِّكۡم َواَنُۡفسِّ ال
 ِّ ُِّكۡم َخۡۡيٌ ل َـُكۡم اِّۡن ُكنۡتُۡم اّٰلله  ذٰل

     تَعۡلَُمۡونَ 
42.  যরদ আশু লাচ্ছভর 
সম্ভাবো োর্চ্ছতা এবং 
যাোপেও সংরক্ষপ্ত হচ্ছতা, 
তচ্ছব তারা অবশযই 
আপোর সহযােী হচ্ছতা, 
রর্ন্তু তাচ্ছদর রের্ট 
যাোপে সদুী ক মচ্ছে হল। 
আর তারা এমেই শপে 
র্চ্ছর বলচ্ছব, আমাচ্ছদর সাধয 
োর্চ্ছল অবশযই থতামাচ্ছদর 
সাচ্ছে থবর হতাম, এরা 
রেচ্ছেরাই রেচ্ছেচ্ছদর রবেষ্ট 
র্রচ্ছি, আর আল্লাহ োচ্ছেে 

42.      If   it   had   been 

a near adventure and 

an easy journey, they 

would have followed 

you, but the distance 

seemed too far for 

them. And they will 

swear by Allah 

(saying):  “If we had 

been able, we would 

have gone out with 

you.”  Destroying their 

own selves. And Allah 

knows, indeed they are 

َسفَـرا  يۡبـا و َ لَۡو كَاَن عََرـضا قَرِّ
ت َبَُعۡوَك  ـدا ۡل َ ۡنۢۡ بَُعَدۡت  قَاصِّ ٰـكِّ َول
ق َةُ  ُ ِّ  عَلَيۡهُِّم الش   َوَسيَۡحلُِّفۡوَن بِّاّٰلله

َـَرۡجنَا مَعَُكۡم   لَوِّ اۡستََطعۡنَا َلَ
ُ يَعۡلَُم يُهۡلُِّكۡوَن اَنُۡفَسُهۡم   َواّٰلله

بُۡونَ  َـكٰذِّ ُۡم ل      اِّّن َ



থয, এরা রমেযাবাদী। liars.  

43.  আল্লাহ আপোচ্ছর্ ক্ষমা 
র্রুে, আপরে থর্ে তাচ্ছদর 
অবযাহরত রদচ্ছলে, থয পযকি 
ো আপোর র্াচ্ছি পররষ্কার 
হচ্ছ়ে থযত সতযবাদীরা এবং 
থেচ্ছে রেচ্ছতে 
রমেযাবাদীচ্ছদর। 

43.   May Allah forgive 

you (O Muhammad), 

why did you grant 

them permission, until 

became manifest to you 

those who told the 

truth, and you had 

known the liars. 

 ُ َِّم اَذِّنَۡت ََلُۡم  عَن ََۡ عَفَا اّٰلله  ل
يَۡن َصَدُقۡوا  َ ل َََ ال َذِّ َحّٰته يَتَبَي َ

بِّۡيَ  ۡـكٰذِّ      َوتَعۡلََم ال

44.  আল্লাহ ও থরাে 
থর়্োমচ্ছতর প্ররত যাচ্ছদর 
ঈমাে রচ্ছ়েচ্ছি তারা মাল ও 
োে দ্বারা থেহাদ র্রা 
থেচ্ছর্ আপোর র্াচ্ছি 
অবযাহরত র্ামো র্রচ্ছব 
ো, আর আল্লাহ 
সাবধােীচ্ছদর ভাল োচ্ছেে। 

44.  Those who believe 

in Allah and the Last 

Day would not ask 

your permission to be 

exempted from fighting 

with their wealth and 

their lives. And Allah is 

Aware of those who 

are righteous.  

يَۡن يُۡؤمِّنُۡوَن  َۡل يَۡستَـاۡذِّن ََُ ال َذِّ
 ِّ ُدۡوا بِّاّٰلله َاهِّ ُ  ُ رِّ اَۡن   َوالۡيَۡومِّ اۡۡلٰخِّ

هِّۡم  ِّۡم َواَنُۡفسِّ ُ عَلِّيٌۡمۢۡ بِّاَۡمَواَلِّ  َواّٰلله
     بِّاۡۡلُت َقِّۡيَ 

45.  রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ তারাই 
আপোর র্াচ্ছি অবযাহরত 
চা়ে, যারা আল্লাহ ও থরাে 
থর়্োমচ্ছত ঈমাে রাচ্ছ  ো 
এবং তাচ্ছদর অির 
সচ্ছন্দহগ্রি হচ্ছ়ে পচ্ছ়েচ্ছি, 
সতুরাং সচ্ছন্দচ্ছহর আবচ্ছতক  
তারা  ুরপার্ থ চ্ছ়ে চচ্ছলচ্ছি। 

45.     Only   those   

would  ask   permission   

of  you,  who  do   not   

believe  in Allah  and  

the  Last  Day,  and  

whose  hearts  are in 

doubt. So they, in their 

doubt, are hesitating.  

 ْ َا يَۡستَا يَۡن َۡل يُۡؤمِّنُۡوَن اِّّن َ ذِّن ََُ ال َذِّ
رِّ َواۡرتَابَۡت  ِّ َوالۡيَۡومِّ اۡۡلٰخِّ بِّاّٰلله
ۡ َريۡبِّهِّۡم  ُقلُۡوُبُهۡم فَُهۡم ِفِّ

     يَََتَد َُدۡونَ 
46.  আর যরদ তারা থবর 
হবার সংর্ল্প রেত, তচ্ছব 
অবশযই রর্িু সরঞ্জাম প্রস্তুত 
র্রচ্ছতা। রর্ন্তু তাচ্ছদর 
উত্থাে আল্লাহর পিন্দ ে়ে, 
তাই তাচ্ছদর রেবৃত রা চ্ছলে 
এবং আচ্ছদশ হল বসা 

46.  And if they had 

intended to   go   forth, 

they would have 

certainly made for it 

some preparation, but 

Allah disliked their 

being sent, so He made 

them lag behind, and it 

ۡوا لَه   ُ ُـُرۡوَج َۡلَعَد  َولَۡو اََراُدوا اَۡل
ۢۡبِّعَاثَُهۡم  ُ ان َه اّٰلله ٰـكِّۡن كَرِّ ل ةـ و َ عُد َ
فَثَب ََطُهۡم َوقِّيَۡل اقُۡعُدۡوا مََع 

يَۡن       الۡقٰعِّدِّ



থলার্চ্ছদর সাচ্ছে থতামরা 
বচ্ছস োর্। 

was said: “Sit among 

those who sit (at 

home).”  

47.  যরদ থতামাচ্ছদর সাচ্ছে 
তারা থবর হত, তচ্ছব 
থতামাচ্ছদর অরেষ্ট িা়ো 
আর রর্িু বৃরদ্ধ র্রচ্ছতা ো, 
আর অর্শ্ িুটাচ্ছতা 
থতামাচ্ছদর মচ্ছধয রবচ্ছভদ 
সরৃষ্টর উচ্ছেচ্ছশ। আর 
থতামাচ্ছদর মাচ্ছঝ রচ্ছ়েচ্ছি 
তাচ্ছদর গুপ্তচর। বস্তুতঃ 
আল্লাহ যারলমচ্ছদর 
ভালভাচ্ছবই োচ্ছেে। 

47.   If they had gone 

out among you, they 

would not have added 

to you except trouble, 

and they would have 

hurried about in your 

midst, seeking to cause 

sedition among you. 

And among you are 

avid listeners to them.  

And Allah is Aware of 

the wrong doers.  

لَۡو َخَرُجۡوا فِّيُۡكۡم م َا زَاُدۡوُكۡم اِّۡل َ 
لٰلَُكۡم  َۡل اَ َۡوَضُعۡوا خِّ َخبَاۡلـ و َ

تۡنَةَ يَـبۡغُۡونَكُ  ۙ  َوفِّيُۡكۡم  ُم الۡفِّ
ُ عَلِّيٌۡمۢۡ ََسهُعۡوَن ََلُۡم   َواّٰلله

ۡيَ  لِّمِّ      بِّالظه

48.  তারা পচূ্ছবক থেচ্ছর্ই 
রবচ্ছভদ সরৃষ্টর সচু্ছযাগ 
সন্ধাচ্ছে রিল এবং আপোর 
র্াযকসমূহ উল্টা-পাল্টা 
র্চ্ছর রদরেল। থশষ পযকি 
সতয প্ররতশ্রুরত এচ্ছস থগল 
এবং ে়েী হল আল্লাহর 
হুকুম, থয অবস্থা়ে তারা 
মন্দচ্ছবাধ র্রল। 

48.     Indeed, they had 

desired sedition before, 

and had upset matters   

for you, until the truth 

came and the decree of 

Allah became manifest 

though they were 

averse. 

تۡنَةَ مِّۡن قَبُۡل  َـقَدِّ ابۡتَغَُوا الۡفِّ ل
ا ل َََ اۡۡلُُمۡوَر َحّٰته َجءٓءَ َوقَل َبُوۡ 

ِّ َوُهۡم  ُ َوَظهََر اَۡمُر اّٰلله َـق  اۡۡل
ُهۡونَ       كٰرِّ

49.  আর তাচ্ছদর থর্উ 
বচ্ছল, আমাচ্ছর্ অবযাহরত 
রদে এবং পেভ্রষ্ট র্রচ্ছবে 
ো। থশাচ্ছে রা , তারা থতা 
পবূক থেচ্ছর্ই পেভ্রষ্ট এবং 
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ োহান্নাম এই 
র্াচ্ছেরচ্ছদর পররচ্ছবষ্টে র্চ্ছর 
রচ্ছ়েচ্ছি। 

49.   And  among  them  

is  he who says: “Grant 

me permission  and  do  

not put me into  trial.”  

Surely, they have fallen 

into trial. And indeed, 

Hell is surrounding the 

disbelievers. 

ۡ َوَۡل  َومِّنُۡهۡم م َۡن ي َُقۡوُل اۡئَذۡن َل ِّ
 ۡ تۡنَةِّ َسقَُطۡوا اََۡل ِفِّ تَۡفتِّن ِّ  َواِّن َ  الۡفِّ

يَۡن  ۡـكٰفِّرِّ يَۡطٌةۢۡ بِّال      َجهَـن ََم َۡلُحِّ

50.  আপোর থর্াে র্লযাণ 
হচ্ছল তারা মন্দচ্ছবাধ র্চ্ছর 

50.    If   good   befalls   

you (O Muhammad), it 
ب ََۡ َحَسنٌَة تَُسۡؤُهۡم   َواِّۡن اِّۡن ُتصِّ



এবং থর্াে রবপদ উপরস্থত 
হচ্ছল তারা বচ্ছল, আমরা পবূক 
থেচ্ছর্ই রেচ্ছেচ্ছদর র্াে 
সামচ্ছল রেচ্ছ়েরি এবং রেচ্ছর 
যা়ে উল্লরসত মচ্ছে। 

grieves them. And if a 

calamity strikes you, 

they say: “We indeed 

took our precaution 

before hand, and they 

turn away while they 

are rejoicing. 

 َ ۡۡبٌَة ي َُقۡولُۡوا قَۡد ا ب ََۡ ُمصِّ ٖۤ ُتصِّ َخۡذنَا
ُهۡم  اَۡمَرنَا مِّۡن قَبُۡل َويَتََول َوا و َ

ُحۡونَ    فَرِّ
51. আপরে বলুে, আমাচ্ছদর 
র্াচ্ছি রর্িুই থপৌাঁিচ্ছব ো, 
রর্ন্তু যা আল্লাহ আমাচ্ছদর 
েেয থরচ্ছ চ্ছিে; রতরে 
আমাচ্ছদর র্াযকরেবকাহর্। 
আল্লাহর উপরই মুরমেচ্ছদর 
ভরসা র্রা উরচত। 

51.   Say:  “Never shall 

we be struck except 

what Allah has decreed 

for us. He is our 

protector. And upon 

Allah let believers put 

their trust.”  

 ُ ٖۤ اِّۡل َ مَا كَتََُّب اّٰلله ۡۡبَـنَا ُقل ل َۡن ي ُصِّ
َـنَا  ُهَو مَۡولٰٮنَا ِّ فَلَۡۡتََوك َلِّ ل  َوعََٰل اّٰلله
     اۡۡلُۡؤمِّنُۡونَ 

52.  আপরে বলুে, থতামরা 
থতা থতামাচ্ছদর েচ্ছেয দটুি 
র্লযাচ্ছণর এর্টি প্রতযাশা 
র্র; আর আমরা প্রতযাশা়ে 
আরি থতামাচ্ছদর েচ্ছেয থয, 
আল্লাহ থতামাচ্ছদর আযাব 
দাে র্রুে রেচ্ছের পক্ষ 
থেচ্ছর্ অেবা আমাচ্ছদর হচ্ছি। 
সতুরাং থতামরা অচ্ছপক্ষা 
র্র, আমরাও থতামাচ্ছদর 
সাচ্ছে অচ্ছপক্ষমাণ। 

52.   Say: “Do  you  

await for us  (anything) 

except one of  the   two  

best things (martyrdom 

or victory),   while   we  

await for  you  that      

Allah  will   afflict   you  

with a punishment  

from Himself or at  our  

hands. So wait, indeed 

we along with you are 

waiting.” 

ٖۤ اِّۡحَدى ُقۡل َهۡل تََرب َُص  ٖۤ اِّۡل َ ۡوَن بِّنَا
ُُ بُِّكۡم اۡۡلُۡسنَيَۡيِّ  ُۡن نَََتَب َ ََ  َو

ُ بِّعََذاٍب م ِّۡن  ۡۡبَُكُم اّٰلله اَۡن ي ُصِّ
يۡنَا ٖۤ اَۡو بِّاَيۡدِّ ه  نۡدِّ ٖۤا اِّن َا   عِّ فَََتَب َُصۡو
ََُتَب ُِّصۡونَ       مَعَُكۡم م 

53.  আপরে বলুে, থতামরা 
ইো়ে অেক বয়ে র্র বা 
অরেো়ে, থতামাচ্ছদর থেচ্ছর্ 
তা র্ চ্ছো র্বুল হচ্ছব ো, 
থতামরা োেরমাচ্ছের দল। 

53.   Say: “Spend 

willingly or unwillingly, 

never will it be accepted 

from you. Indeed, you 

are  disobedient 

people.”  

ُقۡل اَنۡفُِّقۡوا َطۡوعـا اَۡو كَۡرـها ل َۡن 
ن َُكۡم ُكنۡتُۡم قَۡومـا  اِّ ي ُتَقَب ََل مِّنُۡكۡم 

قِّۡيَ       فٰسِّ
54.  তাচ্ছদর অেক বয়ে র্বুল 
ো হও়োর এিা়ো আর 

54.  And nothing 

prevents, from being 
َومَا مَنَعَُهۡم اَۡن ُتۡقبََل مِّنُۡهۡم 



থর্াে র্ারণ থেই থয, তারা 
আল্লাহ ও তাাঁর রসচূ্ছলর প্ররত 
অরবর্শ্াসী, তারা োমাচ্ছয 
আচ্ছস অলসতার সাচ্ছে বয়ে 
র্চ্ছর সঙু্করচত মচ্ছে। 

accepted from them 

their contributions, 

except that they   

disbelieved in Allah 

and in His Messenger, 

and they do not come 

to the prayer except 

they are lazy, and they 

do not spend except 

they are unwilling. 

 ٖۤ ِّ نَفَقٰتُُهۡم اِّۡل َ ُۡم كَفَُرۡوا بِّاّٰلله اَّن َ
لٰوةَ اِّۡل َ  ِّه  َوَۡل يَاُۡتۡوَن الص َ َوبَِّرُسۡول
َوُهۡم ُكَساَٰل َوَۡل يُنۡفُِّقۡوَن اِّۡل َ 

ُهۡونَ       َوُهۡم كٰرِّ

55.  সতুরাং তাচ্ছদর ধে-
সম্পদ ও সিাে-সিরত থযে 
আপোচ্ছর্ রবরিত ো র্চ্ছর। 
আল্লাহর ইো হল এগুচ্ছলা 
দ্বারা দরুে়োর েীবচ্ছে 
তাচ্ছদর আযাচ্ছব রেপরতত 
রা া এবং প্রাণরবচ্ছ়োগ 
হও়ো কুেরী অবস্থা়ে। 

55.   So let not amaze 

you (O Muhammad), 

their wealth, nor their 

children. Allah only 

intends to punish them 

through them in the 

life of the world, and 

that their souls shall 

pass away while they 

are disbelievers.  

 ٖۤ ب ََۡ اَۡمَواَُلُۡم َوَۡل فاََل تُعۡجِّ
ُ  اَۡوَۡلُدُهۡم  يُۡد اّٰلله َا يُرِّ اِّّن َ

نۡيَا  ُ بَُهۡم بِّهَا ِفِّ اۡۡلَيٰوةِّ الد  لِّيُعَذ ِّ
َوتَۡزَهَق اَنُۡفُسُهۡم َوُهۡم 

     كٰفُِّرۡونَ 
56.  তারা আল্লাহর োচ্ছম 
হলে র্চ্ছর বচ্ছল থয, তারা 
থতামাচ্ছদরই অিভুক ি, অেচ 
তারা থতামাচ্ছদর অিভূক ি 
ে়ে, অবশয তারা 
থতামাচ্ছদর ভ়ে র্চ্ছর। 

56.    And they swear 

by Allah that they are 

from among you, while 

they are not of you, but 

they are a people who 

are afraid.  

ِّنُۡكۡمَؕ وَ  ُۡم َۡل ِّ اِّّن َ ۡلُِّفۡوَن بِّاّٰلله َُ مَا َو
ٰـكِّن َُهۡم قَۡوٌم  ُهۡم م ِّنُۡكۡم َول

     ي َۡفَرُقۡونَ 
57.  তারা থর্াে আশ্র়েস্থল, 
থর্াে গুহা বা মাো 
থগাাঁোর  াই থপচ্ছল থসরদচ্ছর্ 
পলা়েে র্রচ্ছব 
দ্রুতগরতচ্ছত। 

57.  If they could find a 

refuge, or caves, or a 

place to enter (and 

hide), they would turn 

to it while they run 

heedlessly.  

ـ اَۡو مَغٰٰرٍت اَۡو  ُِّدۡوَن مَلَۡجا َُ لَۡو 
َخالـ ل ََول َۡوا اِّلَيۡهِّ َوُهۡم  ُمد َ

َۡمُحۡونَ  َُ     
58.  তাচ্ছদর মচ্ছধয এমে 
থলার্ও রচ্ছ়েচ্ছি যারা সদর্া 

58.  And among them 

are some who accuse    
ُزَك ِفِّ  َدقٰتِّ َومِّنُۡهۡم م َۡن ي َلۡمِّ  الص َ



বন্টচ্ছে আপোচ্ছর্ থদাষারূপ 
র্চ্ছর। এর থেচ্ছর্ রর্িু থপচ্ছল 
সন্তুষ্ট হ়ে এবং ো থপচ্ছল 
রবকু্ষব্ধ হ়ে। 

you (O Muhammad) in 

the matter of the 

(distribution of) 

charities. So if they are 

given thereof, they are 

pleased, but if they are 

not given thereof, 

behold, they are 

enraged. 

فَاِّۡن اُۡعُطۡوا مِّنۡهَا َرُضۡوا َواِّۡن ل َۡم 
ٖۤ اِّذَا ُهۡم  يُعَۡطۡوا مِّنۡهَا

     يَۡسَخُطۡونَ 

59.  র্তই ো ভাল হত, 
যরদ তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ 
ও তার রসচূ্ছলর উপর এবং 
বলত, আল্লাহই আমাচ্ছদর 
েচ্ছেয যচ্ছেষ্ট, আল্লাহ 
আমাচ্ছদর থদচ্ছবে রেে 
র্রুণা়ে এবং তাাঁর রসলূও, 
আমরা শুধু আল্লাহচ্ছর্ই 
র্ামো র্রর। 

59.  And if they had 

been content with what 

Allah and His 

Messenger had given 

them, and had said:  

“Sufficient is Allah    

for us. Allah will give 

us of His bounty, and 

(also) His Messenger. 

Indeed to Allah we are 

suppliants.”  

ُ وَ  ٖۤ اٰتٰٮُهُم اّٰلله ُۡم َرُضۡوا مَا لَۡو اَّن َ
 ُ َوَرُسۡولُه   َوقَالُۡوا َحۡسبُنَا اّٰلله
ُ مِّۡن فَۡضلِّه  َو َرُسۡولُه    َسيُۡؤتِّۡۡنَا اّٰلله

بُۡونَ  َِّ ِّ ٰر ٖۤ اََِّل اّٰلله      اِّن َا

60.  যার্াত হল থর্বল 
েরর্র, রমসর্ীে, যার্াত 
আদা়ে র্ারী ও যাচ্ছদর রচে 
আর্ষকণ প্রচ্ছ়োেে তাচ্ছদ হর্ 
এবং তা দাস-মুরির 
েচ্ছেয-ঋণ গ্রিচ্ছদর েেয, 
আল্লাহর পচ্ছে 
থেহাদর্ারীচ্ছদর েচ্ছেয এবং 
মুসারেরচ্ছদর েচ্ছেয, এই হল 
আল্লাহর রেধকাররত রবধাে। 
আল্লাহ সবকজ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে। 

60. Zakat expenditures 

are  only for the poor, 

and the needy, and 

those employed to 

administer thereof (the 

funds), and for 

attracting the hearts  

together (for Islam), 

and   for  those  in  

bondage,  and  for  

those in debt, and for  

Allah’s cause, and  the 

wayfarer, an obligation   

from Allah.  And Allah 

is All Knower, All Wise. 

ِّلُۡفقََرٓاءِّ اِّ  َدقُٰت ل َا الص َ ّن َ
لِّۡيَ عَلَيۡهَا  َواۡۡلَٰسكِّۡيِّ َوالۡعٰمِّ
قَابِّ  ِّ َواۡۡلَُؤل َـفَةِّ ُقلُۡوُبُهۡم َوِفِّ الر 
ِّ َوابۡنِّ  يۡلِّ اّٰلله ۡ َسبِّ مِّۡيَ َوِفِّ َوالۡغٰرِّ

يۡلِّ  بِّ ِّ الس َ يَۡضةـ م َِّن اّٰلله ُ  فَرِّ  َواّٰلله
يٌۡم       عَلِّيٌۡم َحكِّ



61.  আর তাচ্ছদর মচ্ছধয 
থর্উ থর্উ েবীচ্ছর্ থেশ 
থদ়ে, এবং বচ্ছল, এ থলার্টি 
থতা র্ােসবকস্ব। আপরে বচ্ছল 
রদে, র্াে হচ্ছলও 
থতামাচ্ছদরই মঙ্গচ্ছলর েেয, 
আল্লাহর উপর রবর্শ্াস রাচ্ছ  
এবং রবর্শ্াস রাচ্ছ  
মুসলমােচ্ছদর র্োর 
উপর। বস্তুতঃ থতামাচ্ছদর 
মচ্ছধয যারা ঈমােদার 
তাচ্ছদর েেয রতরে 
রহমতরবচ্ছশষ। আর যারা 
আল্লাহর রসচূ্ছলর প্ররত 
কুৎসা রটো র্চ্ছর, তাচ্ছদর 
েেয রচ্ছ়েচ্ছি থবদোদা়ের্ 
আযাব। 

61.  And  among  them  

are  those  who  hurt  

the Prophet and say:  

“He is (lending  his) 

ear (to every news).  

Say: “He listens to  

what  is  best  for you, 

he believes in Allah, 

and has  faith  in  the 

believers, and is a  

mercy  to  those  who 

believe among you.” 

And those who hurt 

Allah’s Messenger, for 

them is a painful 

punishment. 

يَۡن يُۡؤُذۡوَن الن َبِّ َ  َومِّنُۡهُم ال َذِّ
 ُقۡل اُُذُن َخۡۡيٍ َويَُقۡولُۡوَن ُهَو اُُذٌن 

ِّ َويُۡؤمُِّن ل َـُكۡم  يُۡؤمُِّن بِّاّٰلله
يَۡن اٰمَنُۡوا  ل َذِّ ِّلُۡمۡؤمِّنِّۡيَ َوَرۡۡحٌَة ل ِـّ ل

يَۡن يُۡؤُذۡوَن َرُسۡوَل مِّنُۡكۡم   َوال َذِّ
ِّ ََلُۡم عََذاٌب اَلِّيٌۡم       اّٰلله

62.  থতামাচ্ছদর সামচ্ছে 
আল্লাহর র্সম  া়ে যাচ্ছত 
থতামাচ্ছদর রাযী র্রচ্ছত 
পাচ্ছর। অবশয তারা যরদ 
ঈমােদার হচ্ছ়ে োচ্ছর্, তচ্ছব 
আল্লাহচ্ছর্ এবং তাাঁর 
রসলূচ্ছর্ রাযী র্রা অতযি 
েরুরী। 

62.     They    swear   by   

Allah to you (Muslims) 

so they can please you. 

And Allah and His 

Messenger have more 

right that they should 

be pleased, if they are 

believers.  

ۡلُِّفۡوَن بِّ  ُِّۡيُۡضۡوُكۡم َُ َـُكۡم ل ِّ ل  اّٰلله
ُ اَۡن ي ُۡرُضۡوُه  ُ َوَرُسۡولُه ٖۤ اََحق  َواّٰلله

     اِّۡن كَانُۡوا ُمۡؤمِّنِّۡيَ 

63.  তারা রর্ এর্ো থেচ্ছে 
থে়েরে থয, আল্লাহর সাচ্ছে 
এবং তাাঁর রসচূ্ছলর সাচ্ছে থয 
থমার্াচ্ছবলা র্চ্ছর তার 
েচ্ছেয রেধকাররত রচ্ছ়েচ্ছি 
থদায ; তাচ্ছত সব সম়ে 
োর্চ্ছব। এটিই হল মহা-
অপমাে। 

63.     Do   they   not 

know that whoever 

opposes Allah and His 

Messenger, then 

certainly for him is   

the fire of Hell to abide 

therein. That is the 

great disgrace. 

 َ َ ا َادِّدِّ اّٰلله ُ  ُ ٖۤا اَن َه  مَۡن  لَۡم يَعۡلَُمۡو
ۡولَه  فَاَن َ لَه  نَاَر َجهَـن ََم َوَرُس 

ِّـدا فِّيۡهَا ِّ ََ اَۡلِّۡزُى َخال  ذٰل
يُۡم      الۡعَظِّ



64.  মুোচ্ছের্রা এ 
বযাপাচ্ছর ভ়ে র্চ্ছর থয, 
মুসলমােচ্ছদর উপর ো 
এমে থর্াে সরূা োরযল 
হ়ে, যাচ্ছত তাচ্ছদর অিচ্ছরর 
থগাপে রবষ়ে অবরহত র্রা 
হচ্ছব। সতুরাং আপরে বচ্ছল 
রদে,  াট্টা-রবেপ র্রচ্ছত 
োর্; আল্লাহ তা অবশযই 
প্রর্াশ র্রচ্ছবে যার 
বযাপাচ্ছর থতামরা ভ়ে 
র্রি। 

64.      The  hypocrites  

fear  lest   a   surah    

should  be  revealed 

about them,  informing   

them  of   what   is in 

their hearts. Say: 

“Ridicule (as you 

wish).  Indeed,  Allah 

will expose that which 

you fear.”  

َۡذُر اۡۡلُنٰفُِّقۡوَن اَۡن ُتَِن ََل عَلَيۡهِّۡم   َُ
ۡ ُقلُۡوبِّهِّۡم  َا ِفِّ ئُُهۡم ِبِّ  ُقلِّ ُسۡوَرٌة تُنَب ِّ

ُءۡوا ٌج م َا اۡستَهۡزِّ َ ُُمۡرِّ  اِّن َ اّٰلله
  ََتَۡذُرۡونَ 

65.  আর যরদ তুরম তাচ্ছদর 
র্াচ্ছি রেচ্ছজ্ঞস র্র, তচ্ছব 
তারা বলচ্ছব, আমরা থতা 
র্োর র্ো বলরিলাম এবং 
থর্ৌতুর্ র্ররিলাম। আপরে 
বলুে, থতামরা রর্ আল্লাহর 
সাচ্ছে, তাাঁর হুকুম 
আহর্াচ্ছমর সাচ্ছে এবং তাাঁর 
রসচূ্ছলর সাচ্ছে  াট্টা 
র্ররিচ্ছল? 

65.     And  if  you  ask 

them,  they will  surely 

say:  “We  were only 

talking  idly  and 

playing.” Say: “Is it at 

Allah and His verses 

and His Messenger 

that you were 

ridiculing.”  

َا ُكن َا  َولَٮ ِّۡن َساَلۡتَُهۡم لَيَـُقۡولُن َ اِّّن َ
ِّ َواٰيٰتِّه  ََنُۡوُض َونَلۡعَُُّب   ُقۡل اَبِّاّٰلله

ُءۡونَ  ِّه  ُكنۡتُۡم تَۡستَهۡزِّ      َوَرُسۡول

66.  িলো র্র ো, 
থতামরা থয র্াচ্ছের হচ্ছ়ে 
থগি ঈমাে প্রর্াশ র্রার 
পর। থতামাচ্ছদর মচ্ছধয থর্াে 
থর্াে থলার্চ্ছর্ যরদ আরম 
ক্ষমা র্চ্ছর থদইও, তচ্ছব 
অবশয রর্িু থলার্চ্ছর্ 
আযাবও থদব। র্ারণ, 
তারা রিল থগাোহগার। 

66.    “Make no excuse. 

You have indeed 

disbelieved after your 

(confession of) belief.” 

If We forgive a party 

of  you,  We  shall 

punish (another) party, 

because they have been 

criminals.  

ُرۡوا قَۡد كَفَۡرُتۡم بَعَۡد َۡل   تَعۡتَذِّ
 اِّۡن ن َـعُۡف عَۡن َطءٓٮ ِّفٍَة اِّۡۡيَانُِّكۡم 

ُۡم  ۢۡ بِّاَّن َ ۡب َطءٓٮ ِّفَةـ م ِّنُۡكۡم نُـعَذ ِّ
مِّۡيَ       كَانُۡوا ُُمۡرِّ

67.  মুোচ্ছের্ ের-োরী 
সবারই গরতরবরধ এর্রর্ম; 

67. The hypocrite men 

and   the   hypocrite 
 َ عُۡضُهۡم م ِّۡنۢۡ ۡۡلُنٰفُِّقۡوَن َواۡۡلُنٰفِّقُٰت بَ ا



রশ া়ে মন্দ র্ো, ভাল 
র্ো থেচ্ছর্ বারণ র্চ্ছর এবং 
রেে মুচ্ছ া বন্ধ রাচ্ছ । 
আল্লাহচ্ছর্ ভুচ্ছল থগচ্ছি তার, 
র্াচ্ছেই রতরেও তাচ্ছদর ভূচ্ছল 
থগচ্ছিে রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ 
মুোচ্ছের্রাই োেরমাে। 

women are from one 

another. They enjoin   

what is wrong, and 

forbid from right, and 

withhold their hands 

(from spending). They 

have forgotten Allah,   

so He has forgotten 

them. Indeed, the 

hypocrites, it is they 

who are the disobedient.  

 يَاُۡمُرۡوَن بِّاۡۡلُنَۡكرِّ َويَنۡهَۡوَن بَعٍۡض 
عَنِّ اۡۡلَعُۡرۡو َِّ َويَۡقبُِّضۡوَن 

يَُهۡم  يَُهۡم اَيۡدِّ َ فَنَسِّ  اِّن َ  نَُسوا اّٰلله
ُقۡونَ       اۡۡلُنٰفِّقِّۡيَ ُهُم الۡفٰسِّ

68.  ও়োদা র্চ্ছরচ্ছিে 
আল্লাহ, মুোচ্ছের্ পরুুষ ও 
মুোচ্ছের্ োরীচ্ছদর এবং 
র্াচ্ছেরচ্ছদর েচ্ছেয থদাযচ্ছ র 
আগুচ্ছের-তাচ্ছত পচ্ছ়ে 
োর্চ্ছব সবকদা। থসটাই 
তাচ্ছদর েচ্ছেয যচ্ছেষ্ট। আর 
আল্লাহ তাচ্ছদর প্ররত 
অরভসম্পাত র্চ্ছরচ্ছিে এবং 
তাচ্ছদর েচ্ছেয রচ্ছ়েচ্ছি স্থা়েী 
আযাব। 

68.    Allah  has 

promised the hypocrite 

men and the hypocrite 

women and the 

disbelievers fire of 

Hell, they shall abide 

therein. It is sufficient 

for them. And Allah 

has cursed them, and 

for them is an 

enduring punishment.  

ُ اۡۡلُنٰفِّقِّۡيَ َواۡۡلُنٰفِّقٰتِّ  َوعََد اّٰلله
يَۡن  ۡـُكف َاَر نَاَر َجهَـن ََم ٰخلِّدِّ َوال

َ َحۡسبُُهۡم فِّيۡهَا َـعَنَُهُم  ِهِّ ُ   َول  اّٰلله
ُقِّيٌۡم       َوََلُۡم عََذاٌب م 

69.  থযমে র্চ্ছর থতামাচ্ছদর 
পবূকবতী থলাচ্ছর্রা 
থতামাচ্ছদর থচচ্ছ়ে থবশী রিল 
শরিচ্ছত এবং ধে-সম্পচ্ছদর 
ও সিাে-সিরতর 
অরধর্ারীও রিল থবশী; 
অতঃপর উপরৃ্ত হচ্ছ়েচ্ছি 
রেচ্ছেচ্ছদর ভাচ্ছগর দ্বারা 
আবার থতামরা ো়েদা 
উঠিচ্ছ়েি থতামাচ্ছদর ভাচ্ছগর 
দ্বারা-থযমে র্চ্ছর 
থতামাচ্ছদর পবূকবতীরা 

69.   (You disbelievers 

are) like  those  before  

you, they were mightier  

than  you in  strength, 

and more abundant in  

wealth  and  children.  

So they enjoyed their 

portion (awhile), so 

you enjoy your portion 

(awhile) as those before 

you did enjoy their 

portion (awhile). And 

you indulged in play 

 َ ٖۤا اََشد َ ك يَۡن مِّۡن قَبۡلُِّكۡم كَانُۡو ال َذِّ
اَۡكَََر  ةـ و َ اَۡوَۡلدـاَؕ  مِّنُۡكۡم ُقو َ اَۡمَواۡلـ و َ

اََلقِّهِّۡم  فَاۡستَۡمتَُعۡوا ِبِّ
اََلقُِّكۡم كََما  فَاۡستَۡمتَعۡتُۡم ِبِّ
يَۡن مِّۡن قَبۡلُِّكۡم  اۡستَۡمتََع ال َذِّ
ۡى  اََلقِّهِّۡم َوُخۡضتُۡم كَال َذِّ ِبِّ



ো়েদা উঠিচ্ছ়েরিল 
রেচ্ছেচ্ছদর ভাচ্ছগর দ্বারা। 
আর থতামরাও বলি 
তাচ্ছদরই চলে অেযুা়েী। 
তারা রিল থস থলার্, যাচ্ছদর 
আমলসমূহ রেঃচ্ছশরষত হচ্ছ়ে 
থগচ্ছি দরুে়ো ও আচ্ছ রাচ্ছত। 
আর তারাই হচ্ছ়েচ্ছি ক্ষরতর 
সম্ম ুীে। 

and pastime, like that 

in which they indulged 

in play and pastime. 

Such are they whose 

deeds have perished in 

the world and the 

Hereafter. And such 

are they who are the 

losers.  

ٖۤٮ ِّ ََ َحبَِّطۡت َخاُضۡوا ٰ  اُول
َرةِّ  نۡيَا َواۡۡلٰخِّ ُ  اَۡعَماَُلُۡم ِفِّ الد 

 ٖۤ ٰ ُرۡونَ َواُول      ٮ ِّ ََ ُهُم اَۡلٰسِّ

70.  তাচ্ছদর সংবাদ রর্ 
এচ্ছদর র্াচ্ছে এচ্ছস 
থপৌাঁিা়েরে, যারা রিল 
তাচ্ছদর পচূ্ছবক; েচূ্ছহর আ’থদর 
ও সামুচ্ছদর সম্প্রদা়ে এবং 
ইব্রাহীচ্ছমর সম্প্রদাচ্ছ়ের এবং 
মাদই়োেবাসীচ্ছদর? এবং 
থসসব েেপচ্ছদর থযগুচ্ছলাচ্ছর্ 
উচ্ছল্ট থদ়ো হচ্ছ়েরিল? 
তাচ্ছদর র্াচ্ছি এচ্ছসরিচ্ছলে 
তাচ্ছদর েবী পররষ্কার রেচ্ছদক শ 
রেচ্ছ়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ থতা 
এমে রিচ্ছলে ো থয, তাচ্ছদর 
উপর েলুুম র্রচ্ছতে, রর্ন্তু 
তারা রেচ্ছেরাই রেচ্ছেচ্ছদর 
উপর েলুুম র্রচ্ছতা। 

70.     Has   there   not 

reached them the news 

of those before them.  

The  people  of  Noah,  

and (the tribes of) Aaad,  

and  Thamud, and the  

people  of  Abraham, 

and  the  dwellers  of  

Midian, and the towns 

overturned. Their 

messengers came to 

them with clear proofs. 

So Allah surely did not 

wrong them, but they 

used to wrong 

themselves.  

 َ ُ ال َذِّ ا ِّۡم نَبَا يَۡن مِّۡن قَبۡلِّهِّۡم لَۡم يَاِۡتِّ
ََثُۡودَ  عَاٍد و َ ۙ  َوقَۡومِّ   قَۡومِّ نُۡوٍح و َ

يَۡم َواَۡصٰحُّبِّ مَۡديََن  اِّبٰۡرهِّ
 اَتَتُۡهۡم ُرُسلُُهۡم َواۡۡلُۡؤتَفِّكٰتِّ 

ُ لِّيَۡظلَِّمُهۡم بِّالۡبَۡ ِّنٰتِّ   فََما كَاَن اّٰلله
ٖۤا اَنُۡفَسُهۡم  ٰـكِّۡن كَانُۡو َول

     يَۡظلُِّمۡونَ 

71.  আর ঈমােদার পরুুষ 
ও ঈমােদার োরী এচ্ছর্ 
অপচ্ছরর সহা়ের্। তারা 
ভাল র্োর রশক্ষা থদ়ে এবং 
মন্দ থেচ্ছর্ রবরত রাচ্ছ । 
োমায প্ররতষ্ঠা র্চ্ছর, 
যার্াত থদ়ে এবং আল্লাহ ও 

71.  And the believing 

men and the believing 

women are protecting 

friends of one another. 

They enjoin what is 

right and forbid from 

wrong, and they 

establish prayer and   

اۡۡلُۡؤمِّنُۡوَن َواۡۡلُۡؤمِّنُٰت بَعُۡضُهۡم وَ 
 يَاُۡمُرۡوَن بِّاۡۡلَعُۡرۡو َِّ اَۡولِّيءَُٓء بَعٍۡض 

َويَنۡهَۡوَن عَنِّ اۡۡلُنَۡكرِّ َويُقِّيُۡمۡوَن 
لٰوةَ  كٰوةَ الص َ َويُۡؤُتۡوَن الز َ



তাাঁর রসচূ্ছলর রেচ্ছদক শ 
অেুযা়েী েীবে যাপে 
র্চ্ছর। এচ্ছদরই উপর আল্লাহ 
তা’আলা দ়ো র্রচ্ছবে। 
রেশ্চ়েই আল্লাহ 
পরাক্রমশীল, সচু্ছর্ৌশলী। 

give the poor-due, and 

they   obey   Allah   and   

His Messenger.  Those, 

Allah will   have mercy 

upon   them.   Indeed, 

Allah is All Mighty, All 

Wise. 

َ َوَرُسۡولَه   يُۡعۡوَن اّٰلله ٖۤٮ ِّ ََ َويُطِّ ٰ  اُول
يٌۡز  َ عَزِّ َؕ اِّن َ اّٰلله ُ ُهُم اّٰلله َسَۡيَۡۡحُ

يٌۡم       َحكِّ
72. আল্লাহ ঈমােদার পরুুষ 

ও ঈমােদার োরীচ্ছদর 
প্ররতশ্রুরত রদচ্ছ়েচ্ছিচ্ছে 
র্ােে-কুচ্ছঞ্জর, যার 
তলচ্ছদচ্ছশ প্রবারহত হ়ে 
প্রস্রবণ। তারা থস গুচ্ছলারই 
মাচ্ছঝ োর্চ্ছব। আর এসব 
র্ােে-কুচ্ছঞ্জ োর্চ্ছব 

পররেন্ন োর্ার  র। 
বস্তুতঃ এ সমুদচ্ছ়ের মাচ্ছঝ 
সবচ্ছচচ্ছ়ে ব়ে হল আল্লাহর 
সন্তুরষ্ট। এটিই হল মহাে 
রৃ্তর্াযকতা। 

72. Allah has promised 

the    believing    men    

and the believing 

women gardens 

underneath which 

rivers flow, they will 

abide therein, and 

pleasant dwellings   in 

gardens of Eden. And 

the greater (bliss) is the   

pleasure of Allah.  It is 

that which is the great 

success.  

ُ اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ َواۡۡلُۡؤمِّنٰتِّ وَ  عََد اّٰلله
ۡى مِّۡن ََتۡتِّهَا اۡۡلَّۡنُٰر َجنهٍت َِتۡ  رِّ

 ۡ يَۡن فِّيۡهَا َومَٰسكَِّن َطۡ ِّبَةـ ِفِّ ٰخلِّدِّ
ِّ َجنهتِّ عَۡدٍن  ۡضَواٌن م َِّن اّٰلله  َورِّ

يُۡم اَۡكََبُ  ِّ ََ ُهَو الۡفَۡوُز الۡعَظِّ   ذٰل

    

73.  থহ েবী, র্াচ্ছেরচ্ছদর 
সাচ্ছে যদু্ধ র্রুে এবং 
মুোচ্ছের্চ্ছদর সাচ্ছে তাচ্ছদর 
সাচ্ছে র্চ্ছ ারতা অবলম্বে 
র্রুে। তাচ্ছদর ঠির্াো হল 
থদায  এবং তাহল রেরৃ্ষ্ট 
ঠির্াো। 

73. O   Prophet, strive 

against the disbelievers 

and    the     hypocrites, 

and be harsh upon    

them. And their abode 

is Hell, and wretched is 

the destination.  

 ٖۤ ٰ دِّ اي ُ َجاهِّ ۡـُكف َاَر اَي ُهَا الن َبِّ  ل
 َو َواۡۡلُنٰفِّقِّۡيَ َواغۡلُۡظ عَلَيۡهِّۡم 

 َوبَِّۡۡس مَاۡوٰٮُهۡم َجهَـن َُم 
ۡۡيُ      اۡۡلَصِّ

74.  তারা র্সম  া়ে থয, 
আমরা বরলরে, অেচ 
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ তারা বচ্ছলচ্ছি 
কুেরী বার্য এবং 
মুসলমাে হবার পর 
অস্বীরৃ্রতজ্ঞাপের্ারী 

74. They swear by 

Allah that they did not 

say (anything wrong). 

And indeed, they did 

say the word of 

disbelief, and did 

ِّ مَا قَالُۡواَؕ َولَقَۡد قَالُۡوا   ۡلُِّفۡوَن بِّاّٰلله َُ
ۡـُكۡفرِّ َوكَفَُرۡوا بَعَۡد  كَلَِّمةَ ال
 ُ َا لَۡم يَنَال ُۡوا ِبِّ  ۡوااِّۡساَلمِّهِّۡم َوَه 



হচ্ছ়েচ্ছি। আর তারা র্ামো 
র্চ্ছররিল এমে বস্তুর যা 
তারা প্রাপ্ত হ়েরে। আর 
এসব তারই পররণরত রিল 
থয, আল্লাহ ও তাাঁর রসলূ 
তাচ্ছদরচ্ছর্ সম্পদশালী র্চ্ছর 
রদচ্ছ়েরিচ্ছলে রেচ্ছের 
অেুগ্রচ্ছহর মাধযচ্ছম। বস্তুতঃ 
এরা যরদ তওবা র্চ্ছর থে়ে, 
তচ্ছব তাচ্ছদর েেয মঙ্গল। 
আর যরদ তা ো মাচ্ছে, তচ্ছব 
তাচ্ছদর থর্ আযাব থদচ্ছবে 
আল্লাহ তা’আলা, 
থবদোদা়ের্ আযাব দরুে়ো 
ও আচ্ছ রাচ্ছত। অতএব, 
রবর্শ্চরাচচ্ছর তাচ্ছদর েেয 
থর্াে সাহাযযর্ারী-সমেকর্ 
থেই। 

disbelieve after their   

(accepting of) Islam. 

And they planned that 

which they were not 

(able) to attain. And 

they did not seek 

revenge except that 

Allah and His 

Messenger had 

enriched them of His 

bounty. Then if they 

repent, it will be better 

for them. And if they 

turn away, Allah will 

afflict them with a 

painful punishment in 

the world and the 

Hereafter. And there 

will not be for them on 

earth any protector,   

nor helper. 

 ُ نٰٮُهُم اّٰلله َۡ َ ٖۤ اَۡن ا ٖۤا اِّۡل َ َومَا نَقَُمۡو
 فَاِّۡن ي َتُۡوبُۡوا َوَرُسۡولُه  مِّۡن فَۡضلِّه  
ُۡم   َواِّۡن ي َتََول َۡوا ي ََُ َخۡۡيـا َل َ

ُ عََذابـا اَلِّيـۡما  ِفِّ  بُۡهُم اّٰلله يُعَذ ِّ
َرةِّ  نۡيَا َواۡۡلٰخِّ ُ  َومَا ََلُۡم ِفِّ الد 
ۡۡيٍ اۡۡلَۡرضِّ مِّۡن و َ  َۡل نَصِّ      َلِّ ٍ و َ

75.  তাচ্ছদর মচ্ছধয থর্উ 
থর্উ রচ্ছ়েচ্ছি যারা আল্লাহ 
তা’আলার সাচ্ছে ও়োদা 
র্চ্ছররিল থয, রতরে যরদ 
আমাচ্ছদর প্ররত অেুগ্রহ দাে 
র্চ্ছরে, তচ্ছব অবশযই 
আমরা বয়ে র্রব এবং 
সৎর্মীচ্ছদর অিভুক ি হচ্ছ়ে 
োর্ব। 

75.   And among them 

are those who made a 

covenant with Allah 

(saying): “If He should 

give us of His bounty, 

we   will   surely  give 

charity, and we will 

surely be among the 

righteous.”  

َ لَٮ ِّۡن اٰتٰٮنَا وَ  مِّنُۡهۡم م َۡن عٰهََد اّٰلله
قَن َ َولَنَُكۡونَن َ  د َ َـنَص َ مِّۡن فَۡضلِّه  ل

ۡيَ مَِّن الصه       لِّحِّ

76.  অতঃপর য ে 
তাচ্ছদরচ্ছর্ স্বী়ে অেগু্রচ্ছহর 
মাধযচ্ছম দাে র্রা হ়ে, 
ত ে তাচ্ছত র্াপকণয র্চ্ছরচ্ছি 

76.   Then  when  He  

gave  them  from His 

bounty, they hoarded it 

and turned away, and 

they become evasive.  

ٖۤ اٰتٰٮُهۡم م ِّۡن فَۡضلِّه  َِبِّلُۡوا بِّه   ا فَلَم َ
ُضۡونَ  ُهۡم م ُعۡرِّ      َوتََول َْوا و َ



এবং রৃ্ত ও়োদা থেচ্ছর্ 
রেচ্ছর থগচ্ছি তা থভচ্ছঙ্গ রদচ্ছ়ে। 
77.  তারপর এরই 
পররণরতচ্ছত তাচ্ছদর অিচ্ছর 
র্পটতা স্থাে র্চ্ছর রেচ্ছ়েচ্ছি 
থসরদে পযকি, থযরদে তার 
তাাঁর সাচ্ছে রগচ্ছ়ে রমলচ্ছব। 
তা এেেয থয, তারা 
আল্লাহর সাচ্ছে রৃ্ত ও়োদা 
লং ে র্চ্ছররিল এবং 
এেচ্ছেয থয, তারা রমেযা 
র্ো বলচ্ছতা। 

77.    So He  punished  

them  by  (putting)  

hypocrisy  into  their  

hearts until the Day 

they shall meet Him, 

because they broke 

that (covenant) with 

Allah which they had 

promised Him and 

because  they  used to 

lie. 

ۡ ُقلُۡوبِّهِّۡم اَِّٰل  فَاَۡعقَبَُهۡم نِّفَاقـا ِفِّ
َ مَا  ٖۤ اَۡخلَُفوا اّٰلله َا يَۡومِّ يَلۡقَۡونَه  ِبِّ

بُۡونَ  َا كَانُۡوا يَۡكذِّ  َوعَُدۡوُه َوِبِّ

    

78.  তারা রর্ থেচ্ছে থে়েরে 
থয, আল্লাহ তাচ্ছদর রহসয ও 
শলা-পরামশক সম্পচ্ছর্ক  
অবগত এবং আল্লাহ  ুব 
ভাল র্চ্ছরই োচ্ছেে সমি 
থগাপে রবষ়ে? 

78.      Do   they   not 

know that Allah knows 

their secret and their 

private conversation, 

and that Allah is the 

Knower of the unseen. 

ُهۡم  ر َ َ يَعۡلَُم سِّ ٖۤا اَن َ اّٰلله اَلَۡم يَعۡلَُمۡو
هُم  َ عَل َوََنۡوٰٮُهۡم َواَن َ اّٰلله

 ُ      ۡوبِّ الۡغُي
79.  থস সমি থলার্ যারা 
ভৎসকো-রবদ্রূপ র্চ্ছর থসসব 
মুসলমােচ্ছদর প্ররত যারা 
মে  ুচ্ছল দাে- ়েরাত 
র্চ্ছর এবং তাচ্ছদর প্ররত 
যাচ্ছদর রর্িুই থেই শুধুমাে 
রেচ্ছের পররশ্রমলব্দ বস্তু 
িা়ো। অতঃপর তাচ্ছদর 
প্ররত  াট্টা র্চ্ছর। আল্লাহ 
তাচ্ছদর প্ররত  াট্টা র্চ্ছরচ্ছিে 
এবং তাচ্ছদর েেয রচ্ছ়েচ্ছি 
থবদোদা়ের্ আযাব। 

79. Those who  criticize 

the contributors    

among the believers 

concerning (their)   

charities,  and  (also 

criticize) those  who   

could  not  find  (to   

give  as charity) except 

their effort.  So   they      

ridicule them. Allah 

will ridicule them. And     

for them is a painful 

punishment.   

 َ عِّۡيَ مَِّن ا و ِّ ُزۡوَن اۡۡلُط َ يَۡن يَلۡمِّ ل َذِّ
يَۡن َۡل  َدقٰتِّ َوال َذِّ اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ ِفِّ الص َ
ُِّدۡوَن اِّۡل َ ُجهَۡدُهۡم فََۡۡسَخُرۡوَن  َُ

 ُ َر اّٰلله َوََلُۡم  مِّنُۡهۡم  مِّنُۡهۡمَؕ َسخِّ
     عََذاٌب اَلِّيٌۡم 

80.  তুরম তাচ্ছদর েেয 
ক্ষমা প্রােকো র্র আর ো 

80. Ask forgiveness for 

them (O Muhammad), 
ۙ َؕۡستَغۡفِّۡر ََلُۡم اَۡو َۡل تَۡستَغۡفِّۡر ََلُۡم اِّ 



র্র। যরদ তুরম তাচ্ছদর েেয 
সের বারও ক্ষমাপ্রােকো 
র্র, তোরপ র্ চ্ছোই 
তাচ্ছদরচ্ছর্ আল্লাহ ক্ষমা 
র্রচ্ছবে ো। তা এেেয থয, 
তারা আল্লাহচ্ছর্ এবং তাাঁর 
রসলূচ্ছর্ অস্বীর্ার র্চ্ছরচ্ছি। 
বস্তুতঃ আল্লাহ ো-
োরমােচ্ছদরচ্ছর্ পে থদ াে 
ো। 

or do not ask   

forgiveness for them.  

If you should ask 

forgiveness for them 

seventy times, Allah 

will never forgive them. 

That is because they 

disbelieved in Allah and 

His Messenger. And 

Allah does not guide 

disobedient people.  

ةـ فَلَۡن  اِّۡن تَۡستَغۡفِّۡر ََلُۡم َسبۡعِّۡيَ مَر َ
ُ ََلُۡم  ُۡم كَفَُرۡوا ي َغۡفَِّر اّٰلله ِّ ََ بِّاَّن َ  ذٰل
ِّه   ِّ َوَرُسۡول َ بِّاّٰلله ُ َۡل ي ى  َواّٰلله هۡدِّ
قِّۡيَ       الۡقَۡوَم الۡفٰسِّ

81.  থপিচ্ছে থেচ্ছর্ যাও়ো 
থলাচ্ছর্রা আল্লাহর রসলূ 
থেচ্ছর্ রবরেন্ন হচ্ছ়ে বচ্ছস 
োর্চ্ছত থপচ্ছর আেন্দ লাভ 
র্চ্ছরচ্ছি; আর োে ও 
মাচ্ছলর দ্বারা আল্লাহর রাচ্ছহ 
থেহাদ র্রচ্ছত অপিন্দ 
র্চ্ছরচ্ছি এবং বচ্ছলচ্ছি, এই 
গরচ্ছমর মচ্ছধয অরভযাচ্ছে 
থবর হচ্ছ়ো ো। বচ্ছল দাও, 
উোচ্ছপ োহান্নাচ্ছমর আগুে 
প্রচিতম। যরদ তাচ্ছদর 
রবচ্ছবচো শরি োর্ত। 

81. Those who 

remained behind (from 

Tabuk), rejoiced in 

their staying after (the 

departure of) the 

Messenger of Allah, 

and they disliked to 

strive with their wealth 

and their lives in the 

cause of Allah, and 

they said: “Do not go 

forth in the heat.” Say: 

“The fire of Hell is 

more intense in heat,” 

if only they could 

understand. 

لَٰف فَ  ۡم خِّ هِّ َۡقعَدِّ َح اۡۡلَُخل َُفۡوَن ِبِّ رِّ
ُدۡوا  َاهِّ ُ  ُ ٖۤا اَۡن  ُهۡو ِّ َوكَرِّ َرُسۡولِّ اّٰلله

ِّۡم َواَنُۡفسِّ  يۡلِّ بِّاَۡمَواَلِّ ۡ َسبِّ هِّۡم ِفِّ
َِّؕ ُقۡل  َـر  ِّ َوقَالُۡوا َۡل تَنۡفُِّرۡوا ِفِّ اۡۡل اّٰلله

ا ُ َحر ـ  لَۡو كَانُۡوا نَاُر َجهَـن ََم اََشد 
     يَۡفقَُهۡونَ 

82.  অতএব, তারা সামােয 
থহচ্ছস রের্ এবং তারা 
তাচ্ছদর রৃ্তর্চ্ছমকর বদলাচ্ছত 
অচ্ছের্ থবশী র্াাঁদচ্ছব। 

82.  So let them laugh a 

little, and they will 

weep much, as the 

recompense for what 

they used to earn.  

لَۡۡبُۡكۡوا فَ  ـ و َ لۡيَـۡضَحُكۡوا قَلِّياۡل
َا كَانُۡوا كََِّۡۡيـا ۢۡ ِبِّ  َجَزٓاءـ

بُۡونَ       يَۡكسِّ
83.  বস্তুতঃ আল্লাহ যরদ 
থতামাচ্ছর্ তাচ্ছদর মধয 
থেচ্ছর্ থর্াে থশ্রণীরবচ্ছশচ্ছষর 

83.  So if Allah brings 

you back (from the  

campaign)  to  a party 

ُ اَِّٰل َطءٓٮ ِّفٍَة  َجع َََ اّٰلله فَاِّۡن ر َ



রদচ্ছর্ রেররচ্ছ়ে রেচ্ছ়ে যাে 
এবং অতঃপর তারা 
থতামার র্াচ্ছি অরভযাচ্ছে 
থবচ্ছরাবার অেুমরত র্ামো 
র্চ্ছর, তচ্ছব তুরম বচ্ছলা থয, 
থতামরা র্ চ্ছো আমার 
সাচ্ছে থবচ্ছরাচ্ছব ো এবং 
আমার পক্ষ হচ্ছ়ে থর্াে 
শত্রুর সাচ্ছে যদু্ধ র্রচ্ছব ো, 
থতামরা থতা প্রেমবাচ্ছর 
বচ্ছস োর্া পিন্দ র্চ্ছরি, 
র্াচ্ছেই থপিচ্ছে পচ্ছ়ে োর্া 
থলার্চ্ছদর সাচ্ছেই বচ্ছস 
োর্। 

of them (hypocrites),  

and they ask your 

permission to  go  out 

(to fight), say: “You  

will never  go  out  with  

me, ever,  and  you will 

never fight  along with 

me (against) an enemy. 

Indeed, you were 

content with sitting  

the  first  time,  so you 

sit with those who stay 

behind.”  

ِّلُۡخُرۡوجِّ  م ِّنُۡهۡم فَاۡستَـاْذَنُۡوَك ل
لَۡن  َ اَبـَدا و َ ُۡرُجۡوا مَِعِّ ََ فَُقل ل َۡن 

َ عَ  اُتقَاتِّلُۡوا مَِعِّ ۡۡتُۡم ُدو ـ  اِّن َُكۡم َرضِّ
ٍة فَاقُۡعُدۡوا مََع  َل مَر َ بِّالُۡقُعۡودِّ اَو َ

فِّۡيَ    اَۡلٰلِـّ

84.  আর তাচ্ছদর মধয 
থেচ্ছর্ র্াচ্ছরা মৃতুয হচ্ছল তার 
উপর র্ েও োমায 
প়েচ্ছবে ো এবং তার 
র্বচ্ছর দাাঁ়োচ্ছবে ো। তারা 
থতা আল্লাহর প্ররত অস্বীরৃ্রত 
জ্ঞাপে র্চ্ছরচ্ছি এবং রসচূ্ছলর 
প্ররতও। বস্তুতঃ তারা ো 
েরমাে অবস্থা়ে মৃতুয বরণ 
র্চ্ছরচ্ছি। 

84. And do not (O 

Muhammad) pray over 

any of them who has 

died, ever, nor stand at 

his grave. Indeed,  they 

disbelieved in Allah  

and  His  Messenger,  

and they  died  while  

they  were  disobedient.  

ِّ عَٰٰلى اََحٍد م ِّنُۡهۡم م َاَت وَ  َۡل ُتَصل 
ُۡم  َؕ اِّّن َ ه  َۡل تَُقۡم عَٰٰل قََۡبِّ اَبـَدا و َ
ِّه  َومَاُتۡوا  ِّ َوَرُسۡول كَفَُرۡوا بِّاّٰلله

ُقۡونَ       َوُهۡم فٰسِّ

85.  আর রবরিত হচ্ছ়ো ো 
তাচ্ছদর ধে সম্পদ ও 
সিাে-সন্তুরতর দরুে। 
আল্লাহ থতা এই চাে থয, এ 
সচ্ছবর র্ারচ্ছণ তাচ্ছদরচ্ছর্ 
আযাচ্ছবর থভতচ্ছর রা চ্ছবে 
দরুে়ো়ে এবং তাচ্ছদর প্রাণ 
রেগকত হও়ো পযকি থযে 
তারা র্াচ্ছেরই োচ্ছর্। 

85. And let not amaze 

you their wealth and 

their children. Allah 

only intends that He 

punishes them thereby 

in the world, and    

their souls should 

depart   while they are 

disbelievers.  

ب ََۡ اَۡمَواَُلُۡم َواَۡوَۡلُدُهۡم وَ   َۡل تُعۡجِّ
بَُهۡم بِّهَا ِفِّ  ُ اَۡن ي ُعَذ ِّ يُۡد اّٰلله َا يُرِّ اِّّن َ
نۡيَا َوتَۡزَهَق اَنُۡفُسُهۡم َوُهۡم  ُ الد 

     كٰفُِّرۡونَ 



86.  আর য ে োরযল হ়ে 
থর্াে সরূা থয, থতামরা 
ঈমাে আে আল্লাহর উপর, 
তাাঁর রসচূ্ছলর সাচ্ছে এর্াত্ন 
হচ্ছ়ে; ত ে রবদা়ে র্ামো 
র্চ্ছর তাচ্ছদর সামেক?বাে 
থলাচ্ছর্রা এবং বচ্ছল 
আমাচ্ছদর অবযাহরত রদে, 
যাচ্ছত আমরা (রেরি়েভাচ্ছব) 
বচ্ছস োর্া থলার্চ্ছদর সাচ্ছে 
থেচ্ছর্ থযচ্ছত পারর। 

86.    And  when  a 

surah was revealed  

(enjoining) that believe  

in Allah and strive 

along with His 

Messenger, those of  

wealth  among  them   

asked  your permission 

(to be exempted)  and  

said: “Leave us 

(behind), to be with  

those who sit (at 

home).” 

 ِّ لَۡت ُسۡوَرٌة اَۡن اٰمِّنُۡوا بِّاّٰلله ٖۤ اُنۡزِّ َواِّذَا
ُدۡوا مََع رَ  ِّهِّ اۡستَـاۡذَن َََ َوَجاهِّ ُسۡول

ۡولِّ مِّنُۡهۡم َوقَالُۡوا ذَۡرنَا  اُولُوا الط َ
يَۡن  َع الۡقٰعِّدِّ      نَُكۡن م َ

87.  তারা থপিচ্ছে পচ্ছ়ে 
োর্া থলার্চ্ছদর সাচ্ছে থেচ্ছর্ 
থযচ্ছত থপচ্ছর আেরন্দত 
হচ্ছ়েচ্ছি এবং থমাহর এাঁচ্ছট 
থদ়ো হচ্ছ়েচ্ছি তাচ্ছদর 
অিরসমূচ্ছহর উপর। বস্তুতঃ 
তারা থবাচ্ছঝ ো। 

87.  They were content 

that they be with those 

who stay behind (at 

home). And seal was 

placed upon their 

hearts, so they do not 

understand.  

ِّفِّ رَ  ُضۡوا بِّاَۡن ي َُكۡونُۡوا مََع اَۡلََوال
َوُطبَِّع عَٰٰل ُقلُۡوبِّهِّۡم فَُهۡم َۡل 

     يَۡفقَُهۡونَ 

88.  রর্ন্তু রসলূ এবং থসসব 
থলার্ যারা ঈমাে এচ্ছেচ্ছি, 
তাাঁর সাচ্ছে তারা যদু্ধ 
র্চ্ছরচ্ছি রেচ্ছেচ্ছদর োে ও 
মাচ্ছলর দ্বারা। তাচ্ছদরই 
েেয রেধকাররত রচ্ছ়েচ্ছি 
র্লযাণসমূহ এবং তারাই 
মুরির লচ্ছক্ষয উপেীত 
হচ্ছ়েচ্ছি। 

88. But the Messenger 

and those who believe 

with him   strive   with 

their wealth and their 

lives.  And  those,   for   

them   are    the     good  

things.   And     it    is 

those who will be the 

successful.  

 ٰ يَۡن اٰمَنُۡوا مَعَه  ل ُسۡوُل َوال َذِّ ـكِّنِّ الر َ
هِّۡم  ِّۡم َواَنُۡفسِّ  َجاَهُدۡوا بِّاَۡمَواَلِّ

 ٰ ٖۤٮ ِّ ََ ََلُُم اَۡلَۡۡي ٰ ٖۤٮ ِّ ََ  ُت َواُول ٰ َواُول
     ُهُم اۡۡلُۡفلُِّحۡونَ 

89.  আল্লাহ তাচ্ছদর েেয 
ততরী র্চ্ছর থরচ্ছ চ্ছিে 
র্ােে-কুঞ্জ, যার তলচ্ছদচ্ছশ 
প্রবারহত রচ্ছ়েচ্ছি প্রস্রবণ। 
তারা তাচ্ছত বাস র্রচ্ছব 

89.       Allah   has 

prepared for   them   

gardens underneath 

which rivers flow, 

wherein they will 

 َ ۡى مِّۡن ا ُ ََلُۡم َجنهٍت َِتۡرِّ عَد َ اّٰلله
يَۡن فِّيۡهَا ِّ ََ ََتۡتِّهَا اۡۡلَّۡنُٰر ٰخلِّدِّ  ذٰل



অেির্াল। এটাই হল 
রবরাট রৃ্তর্াযকতা। 

abide. That is the great 

success.   يُۡم ۡـفَۡوُز الۡعَظِّ      ال
90.  আর িলোর্ারী 
থবদঈুে থলাচ্ছর্রা এচ্ছলা, 
যাচ্ছত তাচ্ছদর অবযাহরত 
লাভ হচ্ছত পাচ্ছর এবং রেবৃে 
োর্চ্ছত পাচ্ছর তাচ্ছদরই 
যারা আল্লাহ ও রসচূ্ছলর 
সাচ্ছে রমেযা বচ্ছল রিল। 
এবার তাচ্ছদর উপর শীগ্রই 
আসচ্ছব থবদোদা়ের্ আযাব 
যারা র্াচ্ছের। 

90. And those with 

excuses among the 

wandering Arabs came, 

that permission might 

be given to them (to 

exempt). And those 

who lied to Allah and 

His Messenger sat (at 

home). There will strike 

those who disbelieved 

among them a painful 

punishment.  

ُرۡوَن مَِّن اۡۡلَۡعَرابِّ  وَ  َجءٓءَ اۡۡلُعَذ ِّ
يَۡن كََذبُۡوا  لِّيُۡؤذََن ََلُۡم َوقَعََد ال َذِّ

َ َورَ  يَۡن ُسۡولَه  اّٰلله يُُّۡب ال َذِّ  َسيُصِّ
     كَفَُرۡوا مِّنُۡهۡم عََذاٌب اَلِّيٌۡم 

91.  দবূকল, রুগ্ন, বয়েভার 
বহচ্ছে অসমেক থলার্চ্ছদর 
েেয থর্াে অপরাধ থেই, 
য ে তারা মচ্ছের রদর্ 
থেচ্ছর্ পরবে হচ্ছব আল্লাহ ও 
রসচূ্ছলর সাচ্ছে। 
থের্র্ারচ্ছদর উপর 
অরভচ্ছযাচ্ছগর থর্াে পে 
থেই। আর আল্লাহ হচ্ছেে 
ক্ষমার্ারী দ়োলু। 

91. Not upon  the weak,  

nor  upon  the   sick,  

nor  upon  those  who 

do not  find anything to 

spend, is any blame 

(that  they  stayed  at 

home), when they are 

sincere to Allah and 

His Messenger. There 

is not any ground (for 

blame) upon those who 

do right. And Allah is 

Oft Forgiving, 

Merciful.  

 َ عَفَءٓءِّ َوَۡل عََٰل ل ـَۡۡس عََٰل الض ُ
ُِّدۡوَن  َُ يَۡن َۡل  اۡۡلَۡرٰٰض َوَۡل عََٰل ال َذِّ
ِّ َو  ه مَا يُنۡفُِّقۡوَن َحَرٌج اِّذَا نََصُحۡوا ّٰللِّ

ِّه   نِّۡيَ مِّۡن َرُسۡول  مَا عََٰل اۡۡلُۡحسِّ
يٍۡل  يٌۡم َسبِّ حِّ ُ ََُفۡوٌر ر َ       َواّٰلله

92.  আর ো আচ্ছি তাচ্ছদর 
উপর যারা এচ্ছসচ্ছি থতামার 
রের্ট থযে তুরম তাচ্ছদর 
বাহে দাে র্র এবং তুরম 
বচ্ছলি, আমার র্াচ্ছি এমে 
থর্াে বস্তু থেই থয, তার 
উপর থতামাচ্ছদর সও়োর 

92.  Nor  (is the blame)  

upon those  who,  when  

they came to  you  

(asking)  that  you 

should  mount them, 

you said: “I  can  not  

find  anything  to 

ٖۤ اَتَۡوَك و َ  يَۡن اِّذَا َما َۡل عََٰل ال َذِّ
 ٖۤ ُد مَا ٖۤ اَجِّ لَُهۡم ُقلَۡت َۡل ِّتَۡحمِّ ل

لُُكۡم عَلَيۡهِّ  اَعُۡۡنُُهۡم  اَۡۡحِّ تََول َْوا و َ



র্রাব ত ে তারা রেচ্ছর 
থগচ্ছি অেচ ত ে তাচ্ছদর 
থচা  রদচ্ছ়ে অশ্রু বইচ্ছতরিল 
এ দঃুচ্ছ  থয, তারা এমে 
থর্াে বস্তু পাচ্ছে ো যা বয়ে 
র্রচ্ছব। 

mount you upon (for 

riding).” They turned 

back and their eyes 

overflowed with tears 

out of grief that they 

did not find the means 

to spend.  

 َ ۡمعِّ َحَزنـا ا يُۡض مَِّن الد َ ُِّدۡوا تَفِّ َُ ۡل َ 
     مَا يُنۡفُِّقۡوَنَؕ

93.  অরভচ্ছযাচ্ছগর পে থতা 
তাচ্ছদর বযাপাচ্ছর রচ্ছ়েচ্ছি, 
যারা থতামার রের্ট 
অবযাহরত র্ামো র্চ্ছর 
অেচ তারা সম্পদশালী। 
যারা থপিচ্ছে পচ্ছ়ে োর্া 
থলার্চ্ছদর সাচ্ছে োর্চ্ছত 
থপচ্ছর আেরন্দত হচ্ছ়েচ্ছি। 
আর আল্লাহ থমাহর এাঁচ্ছট 
রদচ্ছ়েচ্ছিে তাচ্ছদর 
অিরসমূচ্ছহ। বস্তুতঃ তারা 
োেচ্ছতও পাচ্ছররে। 

93.   The   ground   (for 

blame) is only upon 

those who ask 

permission of you (for 

exemption to stay at 

home) while they are 

rich. They are content 

that they be with those 

who stay behind. And 

Allah has placed seal 

upon their hearts so 

they do not know.  

يَۡن اِّ  يُۡل عََٰل ال َذِّ بِّ َا الس َ ّن َ
نِّيءَٓءُ  َۡ َ   يَۡستَاْذِّنُۡون َََ َوُهۡم ا
ِّفِّ    َـَوال َرُضۡوا  بِّاَۡن  ي َُكۡونُۡوا  مََع اَۡل
ُ عَٰٰل ُقلُۡوبِّهِّۡم  فَُهۡم َۡل  َو َطبََع  اّٰلله

                   يَعۡلَُمۡوَن 

94.  তুরম য ে তাচ্ছদর 
র্াচ্ছি রেচ্ছর আসচ্ছব, ত ে 
তারা থতামাচ্ছদর রের্ট 
িল-িুতা রেচ্ছ়ে উপরস্থত 
হচ্ছব; তুরম বচ্ছলা, িল র্াচ্ছরা 
ো, আরম র্ চ্ছো 
থতামাচ্ছদর র্ো শুেব ো; 
আমাচ্ছর্ আল্লাহ তা’আলা 
থতামাচ্ছদর অবস্থা সম্পচ্ছর্ক  
অবরহত র্চ্ছর রদচ্ছ়েচ্ছিে। 
আর এ ে থতামাচ্ছদর র্মক 
আল্লাহই থদ চ্ছবে এবং তাাঁর 
রসলূ। তারপর থতামরা 
প্রতযাবরতক ত হচ্ছব থসই 

94.   They will  make 

excuses to you when 

you return to them. 

Say: “Make no excuse, 

never shall we believe 

you. Allah has indeed 

informed us of your 

news.  And Allah will 

observe your deeds, 

and His Messenger. 

Then you will be 

brought back to the 

Knower of the unseen 

and the seen. Then He 

will inform you of what 

you used to do.” 

 َ ُرۡوَن اِّلَيُۡكۡم اِّذَا َرَجعۡتُۡم ي عۡتَذِّ
ُرۡوا لَۡن ن ُـۡؤمَِّن  ُقل اِّلَيۡهِّۡم  ۡل َ تَعۡتَذِّ

ُكۡم  ُ مِّۡن اَۡخبَارِّ َـب َاَنَا اّٰلله َـُكۡم قَۡد ن  ل
ُ عََملَُكۡم َوَرُسۡولُه   َو َسَۡيَى اّٰلله
ُثم َ ُتَرد ُۡوَن اَِّٰل عٰلِّمِّ الۡغَيُّۡبِّ 
َا ُكنۡتُۡم  ئُُكۡم ِبِّ هَادَةِّ فَيُنَب ِّ َوالش َ

     تَعَۡملُۡونَ 



থগাপে ও আচ্ছগাপে রবষচ্ছ়ে 
অবগত সোর রের্ট। 
রতরেই থতামাচ্ছদর বাতচ্ছল 
থদচ্ছবে যা থতামরা 
র্ররিচ্ছল। 
95.  এ ে তারা থতামার 
সামচ্ছে আল্লাহর র্সম 
 াচ্ছব, য ে তুরম তাচ্ছদর 
র্াচ্ছি রেচ্ছর যাচ্ছব, থযে 
তুরম তাচ্ছদর ক্ষমা র্চ্ছর 
দাও। সতুরাং তুরম তাচ্ছদর 
ক্ষমা র্র-রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ এরা 
অপরবে এবং তাচ্ছদর 
রৃ্তর্চ্ছমকর বদলা রহসাচ্ছব 
তাচ্ছদর ঠির্াো হচ্ছলা 
থদায । 

95.   They will swear by 

Allah to you when you 

return to them that 

you may turn away 

from them. So turn 

away from them. 

Indeed, they are 

unclean, and their    

abode is Hell, a 

recompense for what 

they used to earn.  

َـُكۡم اِّذَا سَ  ِّ ل يَۡحلُِّفۡوَن بِّاّٰلله
ُضۡوا ِّتُعۡرِّ  عَنُۡهۡم  انْقَلَبۡتُۡم اِّلَيۡهِّۡم ل

ُضۡوا عَنُۡهۡم  ۡجٌس فَاَۡعرِّ ُۡم رِّ   اِّّن َ
مَاۡوٰٮُهۡم َجهَـن َُم  َا كَانُۡوا و َ ۢۡ ِبِّ  َجَزٓاءـ

بُۡونَ      يَۡكسِّ

96.  তারা থতামার সামচ্ছে 
র্সম  াচ্ছব যাচ্ছত তুরম 
তাচ্ছদর প্ররত রাযী হচ্ছ়ে 
যাও। অতএব, তুরম যরদ 
রাযী হচ্ছ়ে যাও তাচ্ছদর প্ররত 
তবু আল্লাহ তা’আলা রাযী 
হচ্ছবে ো, এ োেরমাে 
থলার্চ্ছদর প্ররত। 

96. They (the 

hypocrites) swear to 

you that you may be 

pleased   with   them, 

but if you are pleased 

with them, certainly 

Allah is not pleased 

with the people who 

are disobedient.  

ََِّتَۡضۡوا  َـُكۡم ل ۡلُِّفۡوَن ل  عَنُۡهۡم  َُ
َ َۡل  فَاِّۡن تَۡرَضۡوا عَنُۡهۡم فَاِّن َ اّٰلله

قِّۡيَ       يَۡرٰٰض عَنِّ الۡقَۡومِّ الۡفٰسِّ

97.  থবদইুেরা কুের ও 
থমাোচ্ছের্ীচ্ছত অতযি 
র্চ্ছ ার হচ্ছ়ে োচ্ছর্ এবং এরা 
থসসব েীরত-র্ােুে ো 
থশ ারই থযাগয যা আল্লাহ 
তা’আলা তাাঁর রসচূ্ছলর 
উপর োরযল র্চ্ছরচ্ছিে। 
বস্তুতঃ আল্লাহ সব রর্িুই 

97.   The wandering 

Arabs are   stronger   

in disbelief and 

hypocrisy, and more 

likely not  to  know  the 

limits which Allah has 

revealed to His 

Messenger. And Allah 

is All Knower, All 

ُكۡفـرا و َ نِّفَاقـا  اَۡۡلَۡعَراُب اََشد ُ 
 ٖۤ اَۡجَدُر اَۡل َ يَعۡلَُمۡوا ُحُدۡودَ مَا و َ

ِّه   ُ عَٰٰل َرُسۡول ُ عَلِّيٌۡم اَنَۡزَل اّٰلله  َواّٰلله
يٌۡم       َحكِّ



োচ্ছেে এবং রতরে অতযি 
কুশলী। 

Wise. 

98.  আবার থর্াে থর্াে 
থবদইুে এমে ও রচ্ছ়েচ্ছি 
যারা রেচ্ছেচ্ছদর বয়ে 
র্রাচ্ছর্ েররমাো। বচ্ছল 
গেয র্চ্ছর এবং থতামার 
উপর থর্াে দরুদক ে আচ্ছস 
রর্ো থস অচ্ছপক্ষা়ে োচ্ছর্। 
তাচ্ছদরই উপর দরুদক ে 
আসরু্। আর আল্লাহ হচ্ছেে 
শ্রবণর্ারী, পররজ্ঞাত। 

98.   And among the 

wandering Arabs are 

some who take that 

which they spend (for 

the cause of Allah) as a 

loss, and they await for 

you (evil) turns of 

fortune. Upon them 

will be the misfortune 

of evil. And Allah is All 

Hearer, All Knower.  

ُذ مَا  َومَِّن اۡۡلَۡعَرابِّ مَۡن ي َت َخِّ
ُُ بُِّكُم  يَََتَب َ يُنۡفُِّق مَغَۡرمـا و َ

َوٓاٮ َِّر  ۡوءِّ الد َ   عَلَيۡهِّۡم دَٓاٮ َِّرُة الس َ
يٌۡع عَلِّيٌۡم  ُ ََسِّ   َواّٰلله

99.  আর থর্াে থর্াে 
থবদইুে হল তারা, যারা 
ঈমাে আচ্ছে আল্লাহর উপর, 
থর়্োমত রদচ্ছের উপর এবং 
রেচ্ছেচ্ছদর বয়েচ্ছর্ আল্লাহর 
তের্টয এবং রসচূ্ছলর থদা়ো 
লাচ্ছভর উপা়ে বচ্ছল গণয 
র্চ্ছর। থেচ্ছো! তাই হল 
তাচ্ছদর থক্ষচ্ছে তের্টয। 
আল্লাহ তাচ্ছদরচ্ছর্ রেচ্ছের 
রহমচ্ছতর অিভূক ি র্রচ্ছবে। 
রেশ্চ়েই আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
র্রুোম়ে। 

99. And among the 

wandering Arabs are 

some who believe in  

Allah  and  the  Last 

Day, and  take  that  

which  they  spend   as  

means  of  nearness  to  

Allah, and (a cause of 

receiving) the 

Messenger’s 

invocations. Behold, 

indeed it is a means of 

nearness for them.  

Allah will admit them 

to His mercy.  Indeed, 

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful. 

ِّ وَ  مَِّن اۡۡلَۡعَرابِّ مَۡن ي ُۡؤمُِّن بِّاّٰلله
ُذ مَا يُنۡفُِّق  رِّ َويَت َخِّ َوالۡيَۡومِّ اۡۡلٰخِّ
ِّ َوَصلَوٰتِّ  نَۡد اّٰلله ُقُربٍٰت عِّ

ُسۡولِّ  ُۡم  اَ الر َ َا ُقۡربٌَة َل َ ٖۤ اِّّن َ  َۡل
ۡ َرۡۡحَتِّه   ُ ِفِّ لُُهُم اّٰلله َ  َسيُۡدخِّ َۙؕ اِّن َ اّٰلله

يٌۡم  حِّ      ََُفۡوٌر ر َ

100.  আর যারা সবকপ্রেম 
রহেরতর্ারী ও 
আেিারচ্ছদর মাচ্ছঝ 
পরুাতে, এবং যারা তাচ্ছদর 
অেুসরণ র্চ্ছরচ্ছি, আল্লাহ থস 

100.   And  the  first  to  

lead  the  way,  of the 

Muhajirin    and    the  

Ansar, and  those  who  

followed   them   in    

لُۡوَن مَِّن وَ  بُِّقۡوَن اۡۡلَو َ السه
يَۡن  يَۡن َواۡۡلَنَۡصارِّ َوال َذِّ رِّ اۡۡلُهٰجِّ



সমি থলার্চ্ছদর প্ররত সন্তুষ্ট 
হচ্ছ়েচ্ছিে এবং তারাও তাাঁর 
প্ররত সন্তুষ্ট হচ্ছ়েচ্ছি। আর 
তাচ্ছদর েেয প্রস্তুত 
থরচ্ছ চ্ছিে র্ােে-কুঞ্জ, যার 
তলচ্ছদশ রদচ্ছ়ে প্রবারহত 
প্রস্রবণসমূহ। থস াচ্ছে তারা 
োর্চ্ছব রচরর্াল। এটাই হল 
মহাে রৃ্তর্াযকতা। 

goodness,   Allah  is     

pleased with them and  

they  are  pleased   with  

Him.   And    He   has 

prepared for them 

gardens underneath 

which rivers flow,   

wherein they will abide 

forever. That is the 

great triumph.  

 ُ َ اّٰلله ٰضِّ ات َبَُعۡوُهۡم بِّاِّۡحَساٍن  ر َ
عَنُۡهۡم َوَرُضۡوا عَنُۡه َواَعَد َ ََلُۡم 
يَۡن  ۡى ََتۡتَهَا اۡۡلَّۡنُٰر ٰخلِّدِّ َجنهٍت َِتۡرِّ

ٖۤ اَبـَدا ۡـفَ فِّيۡهَا ِّ ََ ال ۡوُز  ذٰل
يُۡم       الۡعَظِّ

101.  আর রর্িু রর্িু 
থতামার আশ-পাচ্ছশর 
মুোচ্ছের্ এবং রর্িু থলার্ 
মদীোবাসী র্চ্ছ ার 
মুোচ্ছের্ীচ্ছত অেঢ়। তুরম 
তাচ্ছদর োে ো; আরম 
তাচ্ছদর োরে। আরম 
তাচ্ছদরচ্ছর্ আযাব দাে 
র্রব দ’ুবার, তারপর 
তাচ্ছদরচ্ছর্ রেচ্ছ়ে যাও়ো হচ্ছব 
মহাে আযাচ্ছবর রদচ্ছর্। 

101. And among those 

around you of the 

wandering Arabs are 

hypocrites, and among 

the people of 

AlMadinah. They 

persist in hypocrisy. 

You (O Muhammad) 

do not know them. We 

know them. We shall 

punish them twice, 

then they will be 

returned to a great 

punishment.  

ۡم م َِّن اۡۡلَۡعَرابِّ َومِّ َۡن َحۡولَٔـكُ 
ۙ َۙؕ َومِّۡن اَۡهلِّ  ُمنٰفُِّقۡونَ 
يۡنَةِّ   َۡل ا عََٰل الن ِّفَاقِّ مََرُدوۡ  اۡۡلَدِّ
َـعۡلَُمُهۡم تَعۡلَُمُهۡم  ُۡن ن ََ   

تَۡيِّ ُثم َ يَُرد ُۡوَن اَِّٰل  بُُهۡم م َر َ َسنُعَذ ِّ
يٍۡم       عََذاٍب عَظِّ

102.  আর থর্াে থর্াে 
থলার্ রচ্ছ়েচ্ছি যারা 
রেচ্ছেচ্ছদর পাপ স্বীর্ার 
র্চ্ছরচ্ছি, তারা রমরশ্রত 
র্চ্ছরচ্ছি এর্টি থের্র্াে ও 
অেয এর্টি বদর্াে। শীঘ্রই 
আল্লাহ হ়েত তাচ্ছদরচ্ছর্ 
ক্ষমা র্চ্ছর থদচ্ছবে। 
রেঃঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ 
ক্ষমাশীল র্রুণাম়ে। 

102. And others who 

have acknowledged 

their sins. They had 

mixed a righteous deed 

and another that was 

evil. It may be that 

Allah will turn unto 

them in forgiveness. 

Indeed, Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Merciful. 

َواَٰخُرۡوَن اعََۡتَُفۡوا بُِّذنُۡوبِّهِّۡم 
ئـاَؕ  اَٰخَر َسۡ ِّ ــا و َ َخلَُطۡوا عََمالـ َصاۡلِّ

ُ اَۡن ي َتُۡوَب عَلَيۡهِّۡم   َۙؕ اِّن َ  عََٰس اّٰلله
يٌۡم  حِّ َ ََُفۡوٌر ر َ      اّٰلله



103.  তাচ্ছদর মালামাল 
থেচ্ছর্ যার্াত গ্রহণ র্র 
যাচ্ছত তুরম থসগুচ্ছলাচ্ছর্ 
পরবে র্রচ্ছত এবং 
থসগুচ্ছলাচ্ছর্ বরর্তম়ে 
র্রচ্ছত পার এর মাধযচ্ছম। 
আর তুরম তাচ্ছদর েেয 
থদা়ো র্র, রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ 
থতামার থদা়ো তাচ্ছদর েেয 
সান্ত্বো স্বরূপ। বস্তুতঃ 
আল্লাহ সবরর্িুই থশাচ্ছেে, 
োচ্ছেে। 

103.  Take  from  their  

wealth a charity, (in  

order)  to  purify  them  

and  sanctify  them     

with    it,    and   pray 

for them. Indeed, your 

prayers are (a source 

of)   security  for  them.  

And Allah is All 

Hearer, All Knower. 

ِّۡم َصَدقَةـ خُ  ۡذ مِّۡن اَۡمَواَلِّ
 ِّ يۡهِّۡم بِّهَا َوَصل  ُتَطه ُِّرُهۡم َوُتَزك ِّ

ُۡم عَلَيۡهِّۡم    اِّن َ َصلٰوت َََ َسَكٌن َل َ
يٌۡع عَلِّيٌۡم  ُ ََسِّ      َواّٰلله

104.  তারা রর্ এর্ো 
োেচ্ছত পাচ্ছররে থয, আল্লাহ 
রেচ্ছেই স্বী়ে বান্দাচ্ছদর 
তওবা র্বুল র্চ্ছরে এবং 
যার্াত গ্রহণ র্চ্ছরে? 
বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা 
র্বুলর্ারী, র্রুণাম়ে। 

104.  Do they not know  

that   Allah  is  He  who 

accepts  repentance  

from His slaves, and 

receives charities.  And   

that  Allah  is  He who 

accepts repentance, the 

Merciful.  

 َ ٖۤا اَن َ اّٰلله  ُهَو يَۡقبَُل اَلَۡم يَعۡلَُمۡو
بَادِّه  َويَاُۡخُذ  الت َۡوبَةَ عَۡن عِّ
َ ُهَو الت َو َاُب  َدقٰتِّ َو اَن َ اّٰلله الص َ

يُۡم  حِّ      الر َ
105.  আর তুরম বচ্ছল দাও, 
থতামরা আমল র্চ্ছর যাও, 
তার পরবতীচ্ছত আল্লাহ 
থদ চ্ছবে থতামাচ্ছদর র্াে 
এবং থদ চ্ছবে রসলূ ও 
মুসলমােগণ। তািা়ো 
থতামরা শীগ্রই প্রতযাবরতক ত 
হচ্ছব তাাঁর সারন্নচ্ছধয রযরে 
থগাপে ও প্রর্াশয রবষচ্ছ়ে 
অবগত। তারপর রতরে 
োরেচ্ছ়ে থদচ্ছবে 
থতামাচ্ছদরচ্ছর্ যা র্রচ্ছত। 

105.   And say: “Do  (as 

you   will),   for   Allah  

will see your deeds, 

and His Messenger, 

and the believers. And  

you   will  be  returned  

to  the Knower  of  the  

unseen  and  the seen.  

Then  He   will   inform   

you   of what  you  used   

to   do.” 

 ُ َوُقلِّ اۡعَملُۡوا فََسَۡيَى اّٰلله
 عََملَُكۡم َوَرُسۡولُه  َواۡۡلُۡؤمِّنُۡونَ 
َوَسَُتَد ُۡوَن اَِّٰل عٰلِّمِّ الۡغَيُّۡبِّ 

هَادَةِّ فَيُنَب ِّ  َا ُكنۡتُۡم َوالش َ ئُُكۡم ِبِّ
     تَعَۡملُۡونَ 



106.  আবার অচ্ছের্ থলার্ 
রচ্ছ়েচ্ছি যাচ্ছদর র্াের্মক 
আল্লাহর রেচ্ছদক চ্ছশর উপর 
স্থরগত রচ্ছ়েচ্ছি; রতরে হ়ে 
তাচ্ছদর আযাব থদচ্ছবে ো 
হ়ে তাচ্ছদর ক্ষমা র্চ্ছর 
থদচ্ছবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সব 
রর্িুই জ্ঞাত, 
রবজ্ঞতাসম্পন্ন। 

106.  And   others  who 

await  Allah’s  decree, 

whether He will punish 

them or will forgive 

them.  And Allah is All 

Knowing, All Wise. 

ا  ِّ اِّم َ َۡمرِّ اّٰلله َواَٰخُرۡوَن ُمۡرَجۡوَن ۡلِّ
بُُهۡم َواِّم َا يَتُۡوُب عَلَيۡهِّۡم   يُعَذ ِّ

يٌۡم  ُ عَلِّيٌۡم َحكِّ      َواّٰلله

107.  আর যারা রেমকাণ 
র্চ্ছরচ্ছি মসরেদ রেচ্ছদর 
বচ্ছশ এবং কুেরীর 
তা়েো়ে মুরমেচ্ছদর মচ্ছধয 
রবচ্ছভদ সরৃির উচ্ছেচ্ছশয এবং 
ঐ থলাচ্ছর্র েেয  াটি স্বরূপ 
থয পবূক থেচ্ছর্ আল্লাহ ও 
তাাঁর রসচূ্ছলর সাচ্ছে যদু্ধ 
র্চ্ছর আসচ্ছি, আর তারা 
অবশযই শপে র্রচ্ছব থয, 
আমরা থর্বল র্লযাণই 
থচচ্ছ়েরি। পক্ষািচ্ছর আল্লাহ 
সাক্ষী থয, তারা সবাই 
রমেুযর্। 

107.   And  those  who   

took (for themselves)  a  

mosque for (causing)  

harm and disbelief, 

and (to create) division  

among the believers, 

and  as  a   station   for   

those who  warred  

against  Allah and  His   

Messenger before. And 

they will indeed swear:   

“We   did   not   intend 

except good.” And 

Allah bears witness 

that they are certainly 

liars. 

َراـرا وَ  ـدا ضِّ َُذۡوا مَۡسجِّ َ َ يَۡن ا ال َذِّ
ۢۡا بَۡيَ اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ  يۡقـ تَۡفرِّ ُكۡفـرا و َ و َ
 َ َۡن َحاَرَب اّٰلله َواِّۡرَصادـا ۡل ِّ

 َولَيَۡحلُِّفن َ اِّۡن َرُسۡولَه  مِّۡن قَبُۡل وَ 
ٖۤ اِّۡل َ اۡۡلُۡسٰن  ُ يَۡشهَُد اََرۡدنَا  َواّٰلله
بُۡونَ  َـكٰذِّ ُۡم ل      اِّّن َ

108.  তুরম র্ চ্ছো থস াচ্ছে 
দা়োচ্ছব ো, তচ্ছব থয 
মসরেচ্ছদর রভরে রা া 
হচ্ছ়েচ্ছি তার্ও়োর উপর 
প্রেম রদে থেচ্ছর্, থসটিই 
থতামার দাাঁ়োবার থযাগয 
স্থাে। থস াচ্ছে রচ্ছ়েচ্ছি এমে 
থলার্, যারা পরবেতাচ্ছর্ 
ভালবাচ্ছস। আর আল্লাহ 

108. Do not stand (for 

prayer) therein, ever. 

The mosque whose 

foundation was laid on 

righteousness from the 

first day, is more 

worthy that  you  stand  

therein (to pray). In it 

are men who love to 

purify themselves. And 

َس  َۡل تَُقۡم فِّيۡهِّ اَبـَدا ِّ ٌد اُس   َۡلَۡسجِّ
ُ اَۡن  لِّ يَۡوٍم اََحق  عََٰل الت َۡقوٰى مِّۡن اَو َ

ِّب ُۡوَن اَۡن تَُقۡوَم فِّيۡهِّ  ُ  ُ َجاٌل   فِّيۡهِّ رِّ
ُ  ُرۡواي َتََطه َ  ُِّّب  ُُ  ُ  َواّٰلله

يَۡن  ه ِّرِّ      اۡۡلُط َ



পরবে থলার্চ্ছদর 
ভালবাচ্ছসে। 

Allah loves those who 

purify themselves.  

109.  থয বযারি স্বী়ে গচৃ্ছহর 
রভরে থরচ্ছ চ্ছি থর্াে গচ্ছতক র 
রর্োরা়ে যা ধ্বচ্ছস প়োর 
রের্টবতী এবং অতঃপর 
তা ওচ্ছর্ রেচ্ছ়ে থদাযচ্ছ র 
আগুচ্ছে পরতত হ়ে। আর 
আল্লাহ োচ্ছলমচ্ছদর পে 
থদ াে ো। 

109.   Is it then he who 

laid the foundation of 

his building on 

righteousness from 

Allah and His pleasure    

better, or he who laid 

the foundation of his 

building on the edge of 

a precipice about to 

collapse, so it collapsed 

with him into the fire 

of Hell. And Allah  

does not guide the 

people who are the 

wrongdoers.  

ٰ تَۡقوٰى  نۡيَانَه  عََٰل َس بُ اَفََمۡن اَس َ
ۡضَواٍن َخۡۡيٌ اَۡم م َۡن  ِّ َورِّ مَِّن اّٰلله
نۡيَانَه  عَٰٰل َشفَا ُجُر ٍَ َهاٍر  َس بُ اَس َ

ۡ نَارِّ َجهَـن َمَ  ُ َۡل فَاّۡنَاَر بِّه  ِفِّ  َواّٰلله
ۡيَ  لِّمِّ ى الۡقَۡوَم الظه      يَهۡدِّ

110.  তাচ্ছদর রেরমকত গহৃটি 
তাচ্ছদর অিচ্ছর সদা সচ্ছন্দচ্ছহর 
উচ্ছের্ র্চ্ছর যাচ্ছব থয পযকি 
ো তাচ্ছদর অিরগুচ্ছলা 
থচৌরচর হচ্ছ়ে যা়ে। আর 
আল্লাহ সবকজ্ঞ প্রজ্ঞাম়ে। 

110.  Their building 

which they built will 

not cease to be a doubt 

in their hearts until 

that their hearts are 

torn to pieces. And 

Allah is All Knowing, 

All Wise. 

يۡبَةـ  ۡى بَنَۡوا رِّ نۡيَاُّنُُم ال َذِّ َۡل يََزاُل بُ
َع ُقلُۡوبُُهۡم  ٖۤ اَۡن تَقَط َ ۡ ُقلُۡوبِّهِّۡم اِّۡل َ  ِفِّ

يٌۡم  ُ عَلِّيٌۡم َحكِّ      َواّٰلله

111.  আল্লাহ ক্র়ে র্চ্ছর 
রেচ্ছ়েচ্ছিে মুসলমােচ্ছদর 
থেচ্ছর্ তাচ্ছদর োে ও মাল 
এই মূচ্ছলয থয, তাচ্ছদর েেয 
রচ্ছ়েচ্ছি োন্নাত। তারা যদু্ধ 
র্চ্ছর আল্লাহর রাচ্ছহঃ 
অতঃপর মাচ্ছর ও মচ্ছর। 
তওরাত, ইরঞ্জল ও 
থর্ারআচ্ছে রতরে এ সতয 

111. Indeed, Allah has 

purchased from the 

believers their lives   

and  their  wealth  (in  

exchange) for that   

theirs shall be the 

Paradise. They fight in    

the  way   of   Allah,  so    

they    kill   and   are 

killed. A true promise 

َ اۡشََتٰى مَِّن اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ اِّ  ن َ اّٰلله
اَنُۡفَسُهۡم َواَۡمَواََلُۡم بِّاَن َ ََلُُم 

ِّ  اۡۡلَٔـن َةَ  يۡلِّ اّٰلله ۡ َسبِّ َۙؕ يُقَاتِّلُۡوَن ِفِّ
ـدا عَلَيۡهِّ َوعۡ فَيَۡقتُلُۡوَن َو يُۡقتَلُۡونَ 

َحق ـا ِفِّ الت َۡوٰرٮةِّ َواۡۡلَِّۡنِّيۡلِّ 



প্ররতশ্রুরতচ্ছত অরবচল। আর 
আল্লাহর থচচ্ছ়ে প্ররতশ্রুরত 
রক্ষা়ে থর্ অরধর্? সতুরাং 
থতামরা আেরন্দত হও থস 
থলে-থদচ্ছের উপর, যা 
থতামরা র্রি তাাঁর সাচ্ছে। 
আর এ হল মহাে সােলয। 

(binding)   upon  Him 

in the Torah   and    the  

Gospel and  the Quran. 

And who fulfills His  

covenant  more  than  

Allah. So rejoice in 

your bargain that which 

you have contracted. 

And it is that which is 

the great success.  

ه  مَِّن َۙؕ وَ  َوالُۡقۡراٰنِّ  مَۡن اَۡوِٰف بِّعَهۡدِّ
ۡى  ُرۡوا بِّبَيۡعُِّكُم ال َذِّ ِّ فَاۡستَـبۡشِّ اّٰلله

ِّ ََ ُهَو الۡفَۡوُز  بَايَعۡتُۡم بِّه   َۙؕ َوذٰل
يُۡم       الۡعَظِّ

112.  তারা তওবার্ারী, 
এবাদতর্ারী, 
থশার্রচ্ছগাযার, (দরুে়োর 
সাচ্ছে) সম্পর্ক চ্ছেদর্ারী, 
রুকু ও রসেদা আদা়ের্ারী, 
সৎর্াচ্ছের আচ্ছদশ 
দাের্ারী ও মন্দ র্াে 
থেচ্ছর্ রেবৃতর্ারী এবং 
আল্লাহর থদও়ো 
সীমাসমূচ্ছহর 
থহোযতর্ারী। বস্তুতঃ 
সসুংবাদ দাও 
ঈমােদারচ্ছদরচ্ছর্। 

112. Those who turn 

repentant (to Allah), 

those who worship 

(Him), those who 

praise  (Him),  those 

who fast, those who 

bow down, those who 

fall prostrate (in 

prayer),  those  who  

enjoin   the  right   and   

who  forbid  from  the    

wrong and  those  who   

observe  the  limits 

(ordained) of Allah.  

And  give  good tidings   

to   believers.  

َـامُِّدۡوَن  ٖۤٮ ِّبُۡوَن الۡعٰبُِّدۡوَن اۡۡل الت َا
ٖۤٮ ِّ  ا ُعۡوَن الس  كِّ ُحۡوَن الره

ُدۡوَن اۡۡلٰمُِّرۡوَن بِّاۡۡلَعُۡرۡو َِّ  جِّ السه
َوالن َاُهۡوَن عَنِّ اۡۡلُنَۡكرِّ 

ُُدۡودِّ اّٰلله  ُظۡوَن ۡلِّ ِّ  َواۡۡلٰٔـفِّ رِّ ۙ  َوبَش ِّ
  اۡۡلُۡؤمِّنِّۡيَ 

113.  েবী ও মুরমচ্ছের 
উরচত ে়ে মুশচ্ছরর্চ্ছদর 
মাগচ্ছেরাত র্ামো র্চ্ছর, 
যরদও তারা আত্নী়ে থহার্ 
এর্ো সসু্পষ্ট হও়োর পর 
থয তারা থদায ী। 

113.   It  is  not  for  the  

Prophet, and those  

who  believe,  that  they  

ask  for the forgiveness 

for the idolaters  even  

though  they may  be  

near  of  kin,  after  it  

has become clear to 

them that they are 

companions of Hellfire.  

ٖۤ اَۡن  يَۡن اٰمَنُۡوا ِّ َوال َذِّ ِّلن َبِّ  مَا كَاَن ل
ۡيَ َو لَۡو  كِّ ِّلُۡمۡشرِّ ي َۡستَغۡفُِّرۡوا ل
 َ ۡ ُقۡرٰٰب مِّۡنۢۡ بَعۡدِّ مَا تَبَي َ ٖۤا اُوَلِّ كَانُۡو

يۡمِّ  ُۡم اَۡصٰحُُّب اۡۡلَحِّ      ََلُۡم اَّن َ



114.  আর ইব্রাহীম র্তৃক র্ 
স্বী়ে রপতার মাগচ্ছেরাত 
র্ামো রিল থর্বল থসই 
প্ররতশ্রুরতর র্ারচ্ছণ, যা 
রতরে তার সাচ্ছে 
র্চ্ছররিচ্ছলে। অতঃপর য ে 
তাাঁর র্াচ্ছি এর্ো প্রর্াশ 
থপল থয, থস আল্লাহর শত্রু 
ত ে তার সাচ্ছে সম্পর্ক  
রিন্ন র্চ্ছর রেচ্ছলে। 
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ ইব্রাহীম রিচ্ছলে 
ব়ে থর্ামল হৃদ়ে, 
সহেশীল। 

114.   And  the  prayer  

of Abraham for  the  

forgiveness  of  his 

father  was  not except 

because of  a  promise,  

he  had  promised it to 

him, but  when  it  had   

become clear to him  

that  he  (father) was 

an enemy to Allah, he 

(Abraham) disowned 

him. Indeed, Abraham 

was soft of heart, 

forbearing.  

َبِّيۡهِّ وَ  يَۡم ۡلِّ مَا كَاَن اۡستِّغَۡفاُر اِّبٰۡرهِّ
ٖۤ اِّي َاهُ  عََدَها ا  اِّۡل َ عَۡن م َۡوعَِّدٍة و َ ۙ  فَلَم َ

َ مِّنۡهُ  ا ِّ تَََب َ ٌ ّٰللِّ  َ َ لَه ٖۤ اَن َه  عَُدو   اِّن َ تَبَي َ
اٌه َحلِّيٌۡم  يَۡم َۡلَو َ      اِّبٰۡرهِّ

115.  আর আল্লাহ থর্াে 
োরতচ্ছর্ থহদাচ্ছ়েত র্রার 
পর পেভ্রষ্ট র্চ্ছরে ো 
যতক্ষণ ো তাচ্ছদর েেয 
পররষ্কারভাচ্ছব বচ্ছল থদে 
থসসব রবষ়ে যা থেচ্ছর্ 
তাচ্ছদর থবাঁচ্ছচ োর্া 
দরর্ার। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ 
সব রবষচ্ছ়ে ও়োচ্ছর্েহাল। 

115.  And Allah  would 

not let  a people  astray   

after   when  He  has  

guided them until  He  

has  made clear to 

them what they should 

avoid. Indeed, Allah is 

the All Knower of 

every thing. 

ۢۡا بَعَۡد اِّۡذ وَ  ل َ قَۡومـ ُ لِّيُـضِّ مَا كَاَن اّٰلله
َ ََلُۡم م َا يَت َُقۡونَ  ِّ  َهدٰٮُهۡم َحّٰته يُبَي 

ٍء عَلِّيٌۡم  ِّ ََشۡ َ بُِّكل       اِّن َ اّٰلله

116.  রেশ্চ়ে আল্লাহরই 
েেয আসমােসমূহ ও 
যমীচ্ছের সাম্রােয। রতরেই 
রেন্দা র্চ্ছরে ও মৃতুয  টাে, 
আর আল্লাহ বযতীত 
থতামাচ্ছদর েেয থর্াে 
সহা়েও থেই, থর্াে 
সাহাযযর্ারীও থেই। 

116.   Indeed, to Allah 

belongs the sovereignty 

of the heavens and the 

earth. He gives life and 

He causes death. And 

you do not have, other 

than Allah, any 

protecting friend, nor a 

helper.  

مٰوٰتِّ اِّ  َ لَه  ُمل َُۡ الس َ ن َ اّٰلله
يُۡت َواۡۡلَۡرضِّ  ٖ  َوُۡيِّ ۡ ُُ َـُكۡم    َومَا ل

َۡل  َلِّ ٍ و َ ِّ مِّۡن و َ م ِّۡن ُدۡونِّ اّٰلله
ۡۡيٍ       نَصِّ

117.  আল্লাহ দ়োশীল 
েবীর প্ররত এবং মুহারের ও 

117.  Allah has indeed 

turned with forgiveness 
 َ ِّ ل ُ عََٰل الن َبِّ  ـقَْد ت َاَب اّٰلله



আেসারচ্ছদর প্ররত, যারা 
র্ঠিে মহূচ্ছতক  েবীর সচ্ছঙ্গ 
রিল, য ে তাচ্ছদর এর্ 
দচ্ছলর অির রেচ্ছর যাও়োর 
উপক্রম হচ্ছ়েরিল। অতঃপর 
রতরে দ়োপরবশ হে 
তাচ্ছদর প্ররত। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ 
রতরে তাচ্ছদর প্ররত দ়োশীল 
ও র্রুোম়ে। 

to the Prophet, and the 

Muhajirin,  and   the    

Ansar,  those    who   

followed  him  in  the  

hour of hardship. After 

the hearts of a party of    

them had almost 

deviated (from the 

right path), then He 

forgave them. Indeed, 

He was  to  them  Kind,  

Most  Merciful. 

يَۡن  يَۡن َواۡۡلَنَۡصارِّ ال َذِّ رِّ َواۡۡلُهٰجِّ
ۡ َساعَةِّ الُۡعۡسَرةِّ مِّۡنۢۡ بَعۡدِّ  ات َبَُعۡوُه ِفِّ
يٍۡق م ِّنُۡهۡم  يُۡغ ُقلُۡوُب فَرِّ مَا كَادَ يَزِّ

 ۡ  اِّن َه  بِّهِّۡم َرُءۡو ٌَ هِّۡم ُثم َ تَاَب عَلَي
يٌۡم  حِّ       ر َ

118.  এবং অপর 
রতেেেচ্ছর্ যাচ্ছদরচ্ছর্ 
থপিচ্ছে রা া হচ্ছ়েরিল, 
য ে পরৃেবী রবিৃত হও়ো 
সচ্ছত্বও তাচ্ছদর েেয সঙু্করচত 
হচ্ছ়ে থগল এবং তাচ্ছদর 
েীবে দরূবকসহ হচ্ছ়ে উ চ্ছলা; 
আর তারা বুঝচ্ছত পারচ্ছলা 
থয, আল্লাহ বযতীত আর 
থর্াে আশ্র়েস্থল থেই-
অতঃপর রতরে সদ়ে হচ্ছলে 
তাচ্ছদর প্ররত যাচ্ছত তারা 
রেচ্ছর আচ্ছস। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ 
আল্লাহ দ়োম়ে র্রুণাশীল। 

118. And upon the 

three, those who were 

left behind, until when 

the  earth,  in  spite  of 

its vastness, was 

straitened for them, 

and their own souls 

were straitened for 

them, and they 

perceived that there is 

no refuge from Allah 

but   towards   Him. 

Then He turned to 

them, that they might 

repent.  Indeed, Allah 

is He who accepts 

repentance, Most 

Merciful. 

ٖۤ اِّذَا و َ  يَۡن ُخل ُِّفۡواَؕ َحّٰته عََٰل الَ َلََٰةِّ ال َذِّ
َا َض  اقَۡت عَلَيۡهُِّم اۡۡلَۡرُض ِبِّ

َرُحبَۡت َوَضاقَۡت عَلَيۡهِّۡم 
َ مَِّن  ٖۤا اَۡن ۡل َ مَلَۡجا اَنُۡفُسُهۡم َوَظن ُۡو
َؕ ُثم َ تَاَب عَلَيۡهِّۡم  ٖۤ اِّلَيۡهِّ ِّ اِّۡل َ اّٰلله

َتُۡوُبۡوا  َ ُهَو الت َو َاُب لِّۡ  اِّن َ اّٰلله
يُۡم  حِّ      الر َ

119.  থহ ঈমােদারগণ, 
আল্লাহচ্ছর্ ভ়ে র্র এবং 
সতযবাদীচ্ছদর সাচ্ছে োর্। 

119. O those (of you)   

who   believe,   fear    

Allah, and be with 

those who are true.  

 ٖۤ ٰ َ ي يَۡن اٰمَنُوا ات َُقوا اّٰلله ـاَي ُهَا ال َذِّ
قِّۡيَ  دِّ      َوُكۡونُۡوا مََع الصه



120.  মদীোবাসী ও 
পার্শ্বতী পল্লীবাসীচ্ছদর 
উরচত ে়ে রসলূুল্লাহর সঙ্গ 
তযাগ র্চ্ছর থপিচ্ছে থেচ্ছর্ 
যাও়ো এবং রসচূ্ছলর প্রাণ 
থেচ্ছর্ রেচ্ছেচ্ছদর প্রাণচ্ছর্ 
অরধর্ রপ্র়ে মচ্ছে র্রা। এটি 
এেেয থয, আল্লাহর পচ্ছে থয 
তৃষ্ণা, োরি ও কু্ষধা তাচ্ছদর 
স্পশক র্চ্ছর এবং তাচ্ছদর 
এমে পদচ্ছক্ষপ যা 
র্াচ্ছেরচ্ছদর মচ্ছে থক্রাচ্ছধর 
র্ারণ হ়ে আর শত্রুচ্ছদর 
পক্ষ থেচ্ছর্ তারা যা রর্িু 
প্রাপ্ত হ়ে-তার প্রচ্ছতযর্টির 
পররবচ্ছতক  তাচ্ছদর েেয 
রলর ত হচ্ছ়ে থের্ আমল। 
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ 
সৎর্মকশীল থলার্চ্ছদর হর্ 
েষ্ট র্চ্ছরে ো। 

120.     It   was  not   

(proper) for the  people 

of AlMadinah and  

those  around  them of 

the wandering Arabs 

that  they  remain 

behind after (the 

departure of) the 

Messenger of Allah, nor  

they prefer  themselves  

over  his  self.  That    is   

because  they are  not   

afflicted  by  thirst, nor 

fatigue, nor hunger in 

the   cause   of  Allah,   

nor  they tread any  

ground   to  enrage the 

disbelievers,   nor do 

they inflict  upon   an 

enemy any infliction, 

but is   written   for  

them  that  as   a  

righteous deed. Indeed, 

Allah does not waste 

the reward of those 

who do good.  

َۡهلِّ مَ  يۡنَةِّ َومَۡن ا كَاَن ۡلِّ اۡۡلَدِّ
َحۡوََلُۡم م َِّن اۡۡلَۡعَرابِّ اَۡن 
ِّ َو َۡل  ُسۡولِّ اّٰلله ي َتََخل َُفۡوا عَۡن ر َ
ه   هِّۡم عَۡن ن َـۡفسِّ  يَۡرََبُۡوا بِّاَنُۡفسِّ
َۡل  ۡۡبُُهۡم َظَماٌ و َ ُۡم َۡل يُصِّ ِّ ََ بِّاَّن َ ذٰل
 ِّ يۡلِّ اّٰلله ۡ َسبِّ َۡل َُمَۡمَصٌة ِفِّ نََصٌُّب و َ

 ُ ئـا ي َغِّيُۡظ َوَۡل يََطٔـً ـۡوَن مَۡوطِّ
ـ  ٍ ن َياۡل الُۡكف َاَر َوَۡل يَنَالُۡوَن مِّۡن عَُدو 

 ٌ َۙؕ اِّن َ  اِّۡل َ ُكتَُِّّب ََلُۡم بِّه  عََمٌل َصالِّ
نِّۡيَ  يُۡع اَۡجَر اۡۡلُۡحسِّ َ َۡل يُضِّ  اّٰلله

    

121.  আর তারা অল্প-
রবির যা রর্িু বয়ে র্চ্ছর, 
যত প্রাির তারা অরতক্রম 
র্চ্ছর, তা সবই তাচ্ছদর োচ্ছম 
থল া হ়ে, থযে আল্লাহ 
তাচ্ছদর রৃ্তর্মকসমূচ্ছহর 
উেম রবরেম়ে প্রদাে 
র্চ্ছরে। 

121. Nor do they spend 

any expenditures,  

small  or large, nor  do  

they  cross  a  valley,   

but   it  is  written  for  

them,  that Allah  may  

reward  them  the best 

of what they used to do.  

َۡل  ـ و َ َوَۡل يُنۡفُِّقۡوَن نَفَقَةـ َصغِّۡۡيَة
َۡل يَۡقَطُعۡوَن َوادِّيـا اِّۡل َ  ـ و َ كَبِّۡۡيَة
ُ اَۡحَسَن  يَُهُم اّٰلله ُكتَُِّّب ََلُۡم لِّيَۡجزِّ

     مَا كَانُۡوا يَعَۡملُۡونَ 



122.  আর সমি মুরমচ্ছের 
অরভযাচ্ছে থবর হও়ো সঙ্গত 
ে়ে। তাই তাচ্ছদর প্রচ্ছতযর্ 
দচ্ছলর এর্টি অংশ থর্ে 
থবর হচ্ছলা ো, যাচ্ছত দ্বীচ্ছের 
জ্ঞাে লাভ র্চ্ছর এবং 
সংবাদ দাে র্চ্ছর 
স্বোরতচ্ছর্, য ে তারা 
তাচ্ছদর র্াচ্ছি প্রতযাবতক ে 
র্রচ্ছব, থযে তারা বাাঁচচ্ছত 
পাচ্ছর। 

122. And it was not 

(necessary) for the  

believers to go forth 

(for battle) all together. 

So why did not go forth 

from every division of 

them a party, so that 

those (left behind) may 

gain sound knowledge 

in religion, and that 

they may warn their 

people when they return 

to them, that they 

might avoid (wrong).  

 َ َۙؕ  نۡفُِّرۡوا كءَٓف َةـ َومَا كَاَن اۡۡلُۡؤمِّنُۡوَن لِّۡ
ِّ فِّۡرقٍَة م ِّنُۡهۡم  فَلَۡوَۡل نَفََر مِّۡن كُل 
يۡنِّ َو  ُهۡوا ِفِّ الد ِّ َطءٓٮ ِّفٌَة ل ِّيَـتَفَق َ
ٖۤا  ُرۡوا قَۡومَُهۡم اِّذَا َرَجُعۡو ُنۡذِّ لِّۡ

َۡذُرۡونَ  َُ   اِّلَيۡهِّۡم لَعَل َُهۡم 

123.  থহ ঈমােদারগণ, 
থতামাচ্ছদর রের্টবতী 
র্াচ্ছেরচ্ছদর সাচ্ছে যদু্ধ 
চারলচ্ছ়ে যাও এবং তারা 
থতামাচ্ছদর মচ্ছধয র্চ্ছ ারতা 
অেুভব র্রুর্ আর থেচ্ছে 
রা , আল্লাহ মুোর্ীচ্ছদর 
সাচ্ছে রচ্ছ়েচ্ছিে। 

123.  O those (of you) 

who believe, fight those 

who are near to you of   

the disbelievers, and let    

them   find   harshness 

in you. And know that 

Allah is with those who 

are righteous.  

 ٖۤ ٰ يَۡن ي يَۡن اٰمَنُۡوا قَاتِّلُوا ال َذِّ ـاَي ُهَا ال َذِّ
ُدۡوا  يَلُۡونَُكۡم م َِّن الُۡكف َارِّ َولۡيَجِّ

َ مََع  فِّيُۡكۡم غِّلَۡظةـ  ٖۤ اَن َ اّٰلله َۙؕ َواعۡلَُمۡوا
     اۡۡلُت َقِّۡيَ 

124.  আর য ে থর্াে সরূা 
অবতীণক হ়ে, ত ে তাচ্ছদর 
থর্উ থর্উ বচ্ছল, এ সরূা 
থতামাচ্ছদর মচ্ছধযর্ার ঈমাে 
র্তটা বৃরদ্ধ র্রচ্ছলা? 
অতএব যারা ঈমােদার, এ 
সরূা তাচ্ছদর ঈমাে বৃরদ্ধ 
র্চ্ছরচ্ছি এবং তারা 
আেরন্দত হচ্ছ়েচ্ছি। 

124.     And whenever a 

surah    is   revealed,   

there are among   them   

those who say: “Which 

of you has this 

increased in faith.” As 

for those who believe, 

it   has  increased   them 

in faith and they 

rejoice.    

نُۡهۡم م َۡن وَ  لَۡت ُسۡوَرٌة فَمِّ ٖۤ اُنۡزِّ اِّذَا مَا
ٖۤ اِّۡۡيَانـا ه  ۙ   ي َُقۡوُل اَي ُُكۡم زَادَۡتُه هٰذِّ

 َ يَۡن اٰمَنُۡوا فََزادَِۡتُۡم اِّۡۡيَانـا فَا م َا ال َذِّ
ُرۡونَ  ُهۡم يَۡستَبۡشِّ      و َ

125.  বস্তুতঃ যাচ্ছদর অিচ্ছর 
বযারধ রচ্ছ়েচ্ছি এটি তাচ্ছদর 

125. And as for those 

in  whose hearts is 

disease, it only 

ۡ ُقلُۡوبِّهِّۡم م ََرٌض وَ  يَۡن ِفِّ اَم َا ال َذِّ



র্লুচ্ছষর সাচ্ছে আচ্ছরা র্লুষ 
বৃরদ্ধ র্চ্ছরচ্ছি এবং তারা 
র্াচ্ছের অবস্থা়েই মৃতুয 
বরণ র্রচ্ছলা। 

increases wickedness to 

their wickedness,  and    

they   die    while    they   

are   disbelievers.  

هِّۡم  ۡجسِّ ۡجـسا اَِّٰل رِّ فََزادَِۡتُۡم رِّ
  َومَاُتۡوا َوُهۡم كٰفُِّرۡونَ 

126.  তারা রর্ লক্ষয র্চ্ছর 
ো, প্ররত বির তারা 
দ’ুএর্বার রবপযকি হচ্ছে, 
অেচ, তারা এরপরও 
তওবা র্চ্ছর ো রর্ংবা 
উপচ্ছদশ গ্রহণ র্চ্ছর ো। 

126.       Do  they  not  

see   that  they are  

tried  in  every year  

once   or  twice.  Then 

they    do   not   turn     

in repentance, nor do 

they remember.  

 َ ِّ ا ۡ كُل  ُۡم يُۡفتَـنُۡوَن ِفِّ َوَۡل يََرۡوَن اَّن َ
تَۡيِّ ُثم َ َۡل يَتُۡوبُۡوَن  ةـ اَۡو مَر َ عَاٍم م َر َ

ك َُرۡونَ       َوَۡل ُهۡم يَذ َ
127.  আর য েই থর্াে 
সরূা অবতীণক হ়ে, ত ে 
তারা এচ্ছর্ অচ্ছেযর রদচ্ছর্ 
তার্া়ে থয, থর্াে মুসলমাে 
থতামাচ্ছদর থদ চ্ছি রর্-ো-
অতঃপর সচ্ছর পচ্ছ়ে। আল্লাহ 
ওচ্ছদর অিরচ্ছর্ সতয রবমু  
র্চ্ছর রদচ্ছ়েচ্ছিে! রেশ্চ়েই 
তারা রেচ্ছবকাধ সম্প্রদা়ে। 

127.   And  whenever  a  

surah is revealed,  they 

look   at   one    another 

(saying):   “Does    any   

one see you.” Then 

they turn away. Allah 

has turned their hearts  

because  they  are  a  

people  who  do  not 

understand.  

لَۡت ُسۡوَرٌة ن ََظَر وَ  ٖۤ اُنۡزِّ اِّذَا مَا
بَعُۡضُهۡم اَِّٰل بَعٍۡضَؕ َهۡل يَٰرٮُكۡم 

َۙؕ َصَر ََ  م ِّۡن اََحٍد ُثم َ انَصَرُفۡوا
 َ ُ ُقلُۡوبَُهۡم بِّا ُۡم قَۡوٌم ۡل َ اّٰلله ّن َ

     يَۡفقَُهۡونَ 
128.  থতামাচ্ছদর র্াচ্ছি 
এচ্ছসচ্ছি থতামাচ্ছদর মধয 
থেচ্ছর্ই এর্েে রসলূ। 
থতামাচ্ছদর দঃু -র্ষ্ট তার 
পচ্ছক্ষ দঃুসহ। রতরে 
থতামাচ্ছদর মঙ্গলর্ামী, 
মুরমেচ্ছদর প্ররত থেহশীল, 
দ়োম়ে। 

128.  There has 

certainly  come  to  you 

a Messenger from 

amongst yourselves. 

Grievous to him is that 

you should suffer (any 

difficulty), concerned 

over you, for the   

believers full of 

kindness, merciful.  

 َ ـقَۡد َجءٓءَُكۡم َرُسۡوٌل م ِّۡن ل
نِّت ُۡم  يٌۡز عَلَيۡهِّ مَا عَ ُكۡم عَزِّ اَنُۡفسِّ

ٌُ عَلَيُۡكۡم بِّاۡۡلُ  يۡ ۡؤمِّنِّۡيَ َحرِّ
يٌۡم  حِّ      َرُءۡو ٌَ ر َ

129.  এ সচ্ছেও যরদ তারা 
রবমু  হচ্ছ়ে োচ্ছর্, তচ্ছব বচ্ছল 
দাও, আল্লাহই আমার েেয 

129. Then if they turn 

away, (O Muhammad) 

say: “Sufficient for me 

is Allah. There is no 

 ُ َ   اّٰلله ٖۤ    ۙ  فَاِّۡن تََول َۡوا فَُقۡل   َحۡسبِّ َۡل
    َو ُهَو اِّلَٰه   اِّۡل َ   ُهَوَؕ   عَلَيۡهِّ   تََوك َلُۡت 



যচ্ছেষ্ট, রতরে বযতীত আর 
র্াচ্ছরা বচ্ছন্দগী থেই। আরম 
তাাঁরই ভরসা র্রর এবং 
রতরেই মহাে আরচ্ছশর 
অরধপরত। 

deity except Him. In 

Him have I put my 

trust, and He is the 

Lord of the 

Tremendous Throne.”  

 ُ يۡمِّ  َرب   الۡعَۡرشِّ الۡعَظِّ

     
 


