আত তাওবাহ
সম্পর্কচ্ছেদ র্রা হল
আল্লাহ ও তাাঁর রসূচ্ছলর পক্ষ
থেচ্ছর্ থসই মুশররর্চ্ছদর
সাচ্ছে, যাচ্ছদর সাচ্ছে থতামরা
চু রিবদ্ধ হচ্ছ়েরিচ্ছল।

1.

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

2.

AtTauba



1.
(Declaration of)
ِّ ِّ
ِّ ب َ َرٓاء ٌة ِّم َن ه
َ ۡ اّٰلل َو َر ُس ۡولهٖۤا ََل ال َ ِّذي
disassociation,
from ن
َ
Allah
and
His
ِّۡ عهَدتُم ِّم َن اۡلۡ ۡش ِّر
ي
َؕ
ك
Messenger
toward
ُ ۡ ٰ
َ
those with whom you
made a treaty, among
the idolaters.
2.
So travel (freely)
ِّ َف
ِّ
ِّ
ه
ش
ح
ي
س
ٍ
ر
ا
ة
ع
ب
َر
ا
ض
ر
اۡل
ِف
ا
و
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
in the land four
َ ۡ ۡ
ۡ ۡ
months, and know
ِّ َواعۡل َ ُم ۡوٖۤا ا َن َ ُك ۡم غ َ ۡ مع ِّج
that you cannot escape ۡي ُ ۡ زى
ُ
Allah, and that Allah
ِّ
ِّ ه
اّٰلل َوا ََن ه
َ ۡ اّٰللَ ُُم ۡ ِّزى الۡكٰفرِّي
will
disgrace
the ن
disbelievers.

3. আর মহাে হচ্ছের রদচ্ছে 3. And (it is) a
from
আল্লাহ ও তাাঁর রসূচ্ছলর পক্ষ proclamation
and
His
থেচ্ছর্
থলার্চ্ছদর
প্ররত Allah
the
থ াষণা র্চ্ছর থদ়ো হচ্ছে থয, Messenger to
আল্লাহ মুশচ্ছরর্চ্ছদর থেচ্ছর্ people on the day of
the greater pilgrimage
দার়েত্ব মুি এবং তাাঁর
that Allah is free
রসূলও।
অবশয
যরদ
from obligation to the
থতামরা তওবা র্র, তচ্ছব
idolaters, and (so is)
তা, থতামাচ্ছদর েচ্ছেযও His Messenger. So if
র্লযাণর্র, আর যরদ মু
you repent, then it is
থেরাও, তচ্ছব থেচ্ছে থরচ্ছ া, better for you, and

ِّ وا َذٰن ِّم َن ه
ِّ َاّٰلل َور ُس ۡولِّهٖۤ اِّ ََل الن
اس
ٌ َ
َ
ِّ َ ي َ ۡوم ا ۡۡل َ ِّج ۡاۡل َ ۡك
اّٰللَ بَ ِّر ۡ ٖۤى ٌء
َب ا ََن ه
َ
ِّۡ ِّم َن اۡلۡ ۡش ِّر
ي ۙ َو َر ُس ۡولُه فَاِّ ۡن
ك
ُ
َ
ُتبۡتُ ۡم فَ ُه َو َخ ۡۡيٌ لـَ ُك ۡم َواِّ ۡن تَ َولَۡۡتُ ۡم
ِّ فَاعۡلَموٖۤا ا َن َ ُكم غ َ ۡۡي ُم ۡع ِّج ِّزى ه
اّٰلل
ُۡ
ُ ۡ
ٍ َوب َ ِّش ِّر ال َ ِّذي ۡ َن كَ َف ُر ۡوا بِّعَ َذ
اب

আল্লাহচ্ছর্ থতামরা পরাভূত
র্রচ্ছত পারচ্ছব ো। আর
র্াচ্ছেরচ্ছদরচ্ছর্
মমক ারির্
শারির সুসংবাদ দাও।
তচ্ছব থয মুশররর্চ্ছদর
সাচ্ছে থতামরা চু রি বদ্ধ,
অতপরঃ যারা থতামাচ্ছদর
বযাপাচ্ছর থর্াে ত্রুটি র্চ্ছররে
এবং থতামাচ্ছদর রবরুচ্ছদ্ধ
র্াউচ্ছর্ সাহাযযও র্চ্ছররে,
তাচ্ছদর সাচ্ছে র্ৃত চু রিচ্ছর্
তাচ্ছদর থদ়ো থম়োদ পযক ি
পূরণ র্র। অবশযই আল্লাহ
সাবধােীচ্ছদর পিন্দ র্চ্ছরে।

4.

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.

if you turn away,
ِّاَل
ٍ

م
ي
then know that you
ۡ
cannot escape Allah.
And give tidings to
those who disbelieve of
a painful punishment.
4. Except those with
ِّ اِّ َۡل ال َ ِّذيۡن عهدتُم
م
ن
َ
whom you (Muslims)
ۡ َٰ َ
made a treaty among
ِّ
the idolaters, then they م
ۡ ي ُث َم ل َ ۡم يَنۡ ُق ُص ۡو ُك
َ ۡ اۡلۡ ُ ۡش ِّرك
have not failed you in
ِّ َشي ًـٔـا َولَم ي َظا
ه
م
ك
ي
ل
ع
ا
و
ر
َ
ُ
anything, nor have ۡ ۡ َ ۡ ُ
ُ ۡ
ۡ
aided
against
you ِّ
ِّ َ ا َحدا فَا
ِّ
ت
ِّ
َل
ا
م
ه
د
ه
ع
م
ه
ي
ل
ا
ا
و
ُ
َ
ٰ
ٖۤ
َ ـ
anyone. So, fulfill to
ۡ َُ َۡ ۡ ۡ ۡ
them their treaty until
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّب اۡلۡ تَقِّ ۡي
ُ
اّٰلل
ن
ا
م
َِت
َ
ُ
their term. Indeed,
َ ُ ُ َ ُمد ۡ ه
Allah loves those who
are righteous.
5. Then, when the
ِّ
ۡ
ل
س
ن
ـ
ۡل
ه
ش
م
ر
ا
ر
اۡل
خ
ا
ا
ذ
فَا
َ
ۡ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
sacred months have ُ ُ
ُ
passed, then slay the
ِّ
ُ ۡ ي َحي
idolaters wherever you ث
َ ۡ فَا ۡقتُلُوا اۡلۡ ُ ۡش ِّرك
find them, and take
َو َجد ُتُ ۡو ُه ۡم
them (captive), and م
ۡ َو ُخ ُذ ۡو ُه
besiege them, and sit
َ ۡ وا ۡح ُص ُر ۡو ُه ۡم واقۡع ُد ۡوا ََل
in wait for them at م كُل
ُ
َ
ُ َ
every place of ambush.
م
َم ۡر َ ٍ ِّ ب
Then if they repent صد فَا ۡن تَا ُ ۡوا َواَقَا ُ وا
and establish prayer ُ
ت ل ك فخل
لصل
and give the poor-due, ا َ ٰوةَ َو ا ٰ َ ُوا ا َز ٰوةَ َ َ ۡوا
then leave their way
ِّس ِّبيلَهم ا
ِّ اّٰلل ََ ُفور َر
حيم
ن
َ
ه
free. Indeed, Allah is
ۡ ُ ۡ َ
ٌۡ ٌۡ َ
Forgiving, Merciful.

And if any one
6. আর মুশররর্চ্ছদর থর্উ 6.
যরদ থতামার র্াচ্ছি আশ্র়ে of the idolaters seeks

ِّ
ي
َۡ َواِّ ۡن ا ََح ٌد م َن اۡلۡ ُ ۡش ِّر ِّك

প্রােক ো র্চ্ছর, তচ্ছব তাচ্ছর্
আশ্র়ে থদচ্ছব, যাচ্ছত থস
আল্লাহর র্ালাম শুেচ্ছত
পা়ে, অতঃপর তাচ্ছর্ তার
রেরাপদ স্থাচ্ছে থপৌচ্ছি থদচ্ছব।
এটি এেচ্ছেয থয এরা জ্ঞাে
রাচ্ছ ো।
মুশররর্চ্ছদর চু রি
আল্লাহর রের্ট ও তাাঁর
রসূচ্ছলর রের্ট রর্রূচ্ছপ
বলবৎ
োর্চ্ছব।
তচ্ছব
যাচ্ছদর সাচ্ছে থতামরা চু রি
সম্পাদে র্চ্ছরি মসরেদুলহারাচ্ছমর রের্ট। অতএব,
থয পযক ি তারা থতামাচ্ছদর
েচ্ছেয
সরল
োচ্ছর্,
থতামরাও তাচ্ছদর েেয
সরল োর্। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহর
আল্লাহ সাবধােীচ্ছদর পিন্দ
র্চ্ছরে।

7.

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

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.
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 AlMasjidAlHaram. So as long
as they stand true to
you, so stand you true
to them. Indeed, Allah
loves those who are
righteous.

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.
9. তারা আল্লাহর আ়োত 9. They have sold the
সমূহ েগেয মুচ্ছলয রবক্র়ে signs of Allah for a
8.

ك فَا َ ِّج ۡر ُه َح هّٰت ي َ ۡس َم َع
َ ار
َ ۡاست َ َج
ِّ كَلٰم ه
َ 
َ ِّ اّٰلل ُث َم ا َبۡلِّغ ۡ ُه َما ۡ َمنَه ذٰل
َ
بِّا َ َّنم قَوم َۡل ي َ ۡعلَمون
َ ُۡ
ٌۡ ُۡ
ِّۡ َكي َف ي َ ُكون لِّلۡم ۡش ِّر
ي عَ ۡه ٌد
ك
ُ ُۡ
َ
ۡ
ِّ ِّعنۡ َد ه
اّٰلل َو ِّعنۡ َد َر ُس ۡولِّهٖۤ اِّ َۡل ال َ ِّذي ۡ َن
عٰهَدتُ ۡم ِّعنۡ َد اۡلۡ َ ۡس ِّج ِّد ا ۡۡلـ َ َرا ِّم
فَ َما ۡاستَقَا ُم ۡوا لـ َ ُك ۡم فَا ۡستَقِّي ۡ ُم ۡوا
ََِّلم ا
ِّ ُُ اّٰلل
ُّب اۡلۡ تَقِّ ۡي
ن
َ
ُ
ه
ُۡ
َ ُ
َ

َكي ۡ َف َواِّ ۡن ي َ ۡظهَ ُر ۡوا عَلَي ۡ ُك ۡم َۡل
َؕۙ ي َ ۡر ُقب ُ ۡوا فِّي ۡ ُك ۡم اِّۡلـ َو َۡل ِّذ َمةـ
يُ ۡر ُض ۡون َ ُك ۡم بِّا َ ۡف َوا ِّه ِّه ۡم َوتَا ۡ ٰٰب
ِّ
س ُقون
َ ۡ ٰ ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم َوا َ ۡكَ َ ُر ُه ۡم ف
ِّ اِّ ۡش ََتوا بِّا ٰي ِّت ه
اّٰلل َثَ َنـا قَلِّيۡال ـ
ٰ َۡ

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

small price and have
hindered (people) from
His way. Indeed, evil is
what they were doing.

They do not
10. তারা মযক াদা থদ়ে ো 10.
থর্াে মুসলমাচ্ছের থক্ষচ্ছে respect in regard to a
আত্নী়েতার,
আর
ো believer any kinship,
অঙ্গীর্াচ্ছরর। আর তারাই nor agreement. And it
is they who are the
সীমালং ের্ারী।
transgressors.
11.
অবশয তারা যরদ 11. But if they repent
তওবা র্চ্ছর, োমায র্াচ্ছ়েম and establish prayer
র্চ্ছর আর যার্াত আদা়ে and give the poor-due,
র্চ্ছর, তচ্ছব তারা থতামাচ্ছদর then they are your
দ্বীেী ভাই। আর আরম brothers in religion.
And We detail the
রবধােসমূচ্ছহ
জ্ঞােী
verses for a people who
থলার্চ্ছদর েচ্ছেয সবক িচ্ছর
have knowledge.
বক ণো র্চ্ছর োরর্।

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

12.

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.

13. থতামরা রর্ থসই দচ্ছলর 13. Would you not
সাচ্ছে যুদ্ধ র্রচ্ছব ো; যারা fight a people who
ভঙ্গ র্চ্ছরচ্ছি রেচ্ছেচ্ছদর শপে have violated their
এবং সঙ্কল্প রেচ্ছ়েচ্ছি রসূলচ্ছর্ oaths, and intended to
বরহস্কাচ্ছরর? আর এরাই expel the Messenger,
প্রেম থতামাচ্ছদর সাচ্ছে and they begun (the

فَ َص ُد ۡوا عَ ۡن َس ِّبيۡلِّه اِّ َّنُ ۡم َسءٓءَ َما

ملُون
َ كَانُوا ي َ ۡع

َ ۡ

ۡ

َؕۙ َۡل ي َ ۡر ُقب ُ ۡو َن ِِّف ۡ ُم ۡؤ ِّمنٍ اِّۡلـ َو َۡل ِّذ َمةـ
دون
َ ٖۤواُول ٰٮ
ُ َ ِّ َ ُهم اۡلۡ ۡعت

َ ۡ

ُ ُ

َ

فَاِّ ۡن تَا ُب ۡوا َواَقَا ُموا ا َلصلٰوةَ َواٰتَ ُوا
ِّ ال َزكٰوةَ فَاِّ ۡخوان ُ ُكم ِِّف
الدي ۡ ِّن
ۡ َ
ۡاۡلٰي ٰ ِّت ل ِّقَ ۡو ٍم
َون ُ َف ِّص ُل
ي َ ۡعلَمون
َ ُۡ
َواِّ ۡن ن َ َكَُ ۡوٖۤا ا َۡۡي َ َاّنُ ۡم ِّم ۡ ۢۡن
عَ ۡه ِّد ِّه ۡم َو َطعَنُ ۡوا ِِّف ۡ ِّدي ۡ ِّن ُك ۡم
ٖۤ فَقٰتِّل ُ ۡوٖۤا ا َِّٮ َمةَ الـۡ ُك ۡف ِّر اِّ َّنُ ۡم َۡل
َلم لَعل َ ُهم ي َنۡت َ ُهون
َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ان
َ َ ا َۡۡي
ب َ ۡع ِّد

ا ََۡل ُتقَاتِّل ُ ۡو َن قَ ۡومـا ن َ َكَُ ۡوٖۤا ا َۡۡي َ َاّنُ ۡم
ه ۡوا بِّاِّ ۡخ َرا ِّج ال َر ُس ۡو ِّل َو ُه ۡم
ُ َ َو
ب َ َد ُء ۡو ُك ۡم ا ََو َل َم َر ٍة ا َ ََۡ َش ۡو َّنُ ۡم

রববাচ্ছদর সূেপাত 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.

14. যুদ্ধ র্র ওচ্ছদর সাচ্ছে, 14. Fight them, Allah
আল্লাহ থতামাচ্ছদর হচ্ছি will punish them by
তাচ্ছদর
শারি
থদচ্ছবে। your hands, and He
তাচ্ছদর লারিত র্রচ্ছবে, will disgrace them, and
তাচ্ছদর রবরুচ্ছদ্ধ থতামাচ্ছদর will give you victory
over them, and He will
ে়েী
র্রচ্ছবে
এবং
heal the breasts of a
মুসলমােচ্ছদর
অিরসমূহ
people
who
are
শাি র্রচ্ছবে।
believers.
15. এবং তাচ্ছদর মচ্ছের 15. And He will remove
থক্ষাভ দূর র্রচ্ছবে। আর the anger of their
আল্লাহ যার প্ররত ইো (believers) hearts. And
turns
in
ক্ষমাশীল
হচ্ছব,
আল্লাহ Allah
forgiveness to whom
সবক জ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে।
He wills. And Allah is
All Knowing, All Wise.
16. থতামরা রর্ মচ্ছে র্র 16. Do you think that
থয, থতামাচ্ছদর থিচ্ছ়ে থদ়ো you shall be left alone
হচ্ছব এমরে, যতক্ষণ ো while Allah has not yet
আল্লাহ
থেচ্ছে
থেচ্ছবে made evident those
থতামাচ্ছদর থর্ যুদ্ধ র্চ্ছরচ্ছি who strive among you.
And they have not
এবং থর্ আল্লাহ, তাাঁর রসূল
taken, besides Allah
ও মুসলমােচ্ছদর বযতীত
and His Messenger and
অেয
র্াউচ্ছর্
অিরঙ্গ
the believers, (other)
বন্ধু রূচ্ছপ গ্রহণ র্রা থেচ্ছর্ intimates. And Allah is
রবরত
রচ্ছ়েচ্ছি।
আর Informed of what you
থতামরা যা র্র থস রবষচ্ছ়ে do.
আল্লাহ সরবচ্ছশষ অবরহত।

اّٰلل ا َ َح ُق ا َۡن ََۡ َش ۡو ُه اِّ ۡن ُك نۡتُ ۡم
ُ فَ ه
ُم ۡؤ ِّم ِّن ۡي
َ
اّٰلل
قَاتِّل ُ ۡو ُه ۡم يُعَ ِّذبۡ ُه ُم
ُه
بِّاَي ۡ ِّدي ۡ ُك ۡم َو ُُيۡ ِّز ِّه ۡم َويَنۡ ُص ۡر ُك ۡم
ِّ عَلَي ِّهم وي َ ۡش
ف ُص ُد ۡو َر قَ ۡو ٍم
َ ۡ ۡ
ُم ۡؤ ِّم ِّن ۡي
َ
ِّ
ُّب ََي ۡ َظ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم َو يَتُ ۡو ُب
ۡ َويُ ۡذه
اّٰلل عَلِّي ۡ ٌم
َُؕ اّٰلل ع َ ٰٰل َم ۡن ي َ َش
ءٓء َو ُه
ُه
ِّ ح
كيم
ٌۡ َ
ا َۡم َح ِّسبۡتُ ۡم ا َۡن ُت َۡت َ ُك ۡوا َول َ َـما
اّٰلل ال َ ِّذي ۡ َن ٰجهَ ُد ۡوا ِّمنۡ ُك ۡم
ي َ ۡعل َ ِّم ُه
ِّ ولَم يَتَ ِّخ ُذوا ِّم ۡن دو ِّن ه
اّٰلل َو َۡل
ُۡ
ۡ
ۡ َ
ِّ رسولِّه و َۡل اۡلۡ ۡؤ ِّم ِّن
اّٰلل
ي َولي ۡ َجةـ َۙؕ َو ُه
َۡ ُ َ َُۡ
ِّ
ملُون
َ ۡ َ َخبِّ ۡۡيٌ ِۢۡبَا تَ ۡع

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

17.

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 অিভক ূ ি হচ্ছব।

18.

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

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.
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.
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.

ِّۡ ما كَان لِّلۡم ۡش ِّر
ي ا َۡن ي َ ۡع ُم ُر ۡوا
ك
ُ َ َ
َ
ِّ مس ِّج َد ه
اّٰلل شٰ ِّه ِّدي ۡ َن ع َ ٰىٰل
ٰ َ
َ ِّ
َ ٖۤاَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم بِّالـ ُك ۡف ِّر اُول ٰٮ
َحبِّ َط ۡت ا َۡع َما َُل ُ ۡم ۙ َو ِِّف النَا ِّر ُه ۡم
ِّ
دون
َ ۡ ُ ٰخل
ِّ اِّ َّنا ي َ ۡعمر مس ِّج َد ه
اّٰلل َم ۡن ا ٰ َم َن
ٰ َ ُُ َ
ِّ ٰ اّٰلل والۡيو ِّم ۡاۡل
ِّ
خ
ِّ
ام
ق
ا
و
ر
َ
َ
ۡ َ َ بِّ ه
َ َ

ا َلصلٰوةَ َوا ٰ ََت ال َزكٰوةَ َول َ ۡم َُيۡ َش
ِّ َ ا َۡن ي َ ُك ۡون ُ ۡوا
َ ٖۤاّٰللَ فَعَ ٰىٰس اُول ٰٮ
اِّ َۡل ه
ن
َۡ ِّم َن اۡلۡ ُ ۡهت َ ِّدي
ِّ ـءٓج و
ِّ
م
ع
َارة
َ َ َ ِّ َ ا ََجعَلۡتُ ۡم سقَاي َ َة ا ۡۡل
اۡلۡ َ ۡس ِّج ِّد ا ۡۡلـ َ َرا ِّم َك َم ۡن ا ٰ َم َن
ِّ ٰ اّٰلل والۡيو ِّم ۡاۡل
ِّ
خ
ِّ
اه َد ِّ ِۡف
ج
و
ر
َ ََ
ۡ َ َ بِّ ه
ِّ اّٰلل َۡل ي َ ۡستَون ِّعنۡ َد ه
ِّ س ِّبي ِّل ه
اّٰلل َو
َ
ۡ َ
الۡقَ ۡو َم

ي َ ۡه ِّدى

َۡل

اّٰلل
ُه
ِّ ِّالظل
م ۡي
َ ه

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

20.

সুসংবাদ
রদচ্ছেে
তাচ্ছদর
পরও়োরচ্ছদগার স্বী়ে দ়ো
ও সচ্ছিাচ্ছষর এবং োন্নাচ্ছতর,
থস াচ্ছে আচ্ছি তাচ্ছদর েেয
স্থা়েী শারি।

21.

তাচ্ছদর

22. তো়ে তারা োর্চ্ছব
রচররদে।
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ
আল্লাহর
র্াচ্ছি
আচ্ছি
মহাপুরস্কার।
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.

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

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.
21. Their Lord gives
them good tidings of
mercy from Him, and
good pleasure, and
gardens
for
them
wherein is everlasting
delight.
22.
Abiding therein
forever. Indeed, Allah
has with Him an
immense reward.
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.
24. Say: “If your
fathers, and your sons,
and your brothers, and
your wives, and your
kindred,
and
the

اَل َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا َو َها َج ُر ۡوا َو ٰجهَ ُد ۡوا
ِّ ِِّف س ِّبي ِّل ه
ِّ ِّ اّٰلل بِّا َ ۡم َو
اَل ۡم
ۡ َ ۡ
َواَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم ا َۡع َظ ُم دَ َر َجةـ ِّعنۡ َد
ِّ ه
زون
َ اّٰلل َواُول ٰٮى
َ ۡ ُ ِّ َ ُه ُم ال ۡ َفءٓ ِّٮ
ۡح ٍة ِّمنۡ ُه
َ ۡ يُب َ ِّش ُر ُه ۡم َربُ ُه ۡم بِّ َر
َو ِّر ۡضوٰنٍ َو َجنه ٍت ََل ُ ۡم فِّيۡهَا نَعِّي ۡ ٌم
ُمقِّيم
ٌۡ
اّٰللَ ِّعنۡ َد ٖۤه
ٰخلِّ ِّدي ۡ َن فِّيۡهَا ٖۤا َب َ ـدا اِّ َن ه
ِّ َا َ ۡج ٌر ع
ظيم
ٌۡ
يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا َۡل تَتَ ِّخ ُذ ۡوٖۤا
اٰبَءٓءَ ُك ۡم َواِّ ۡخ َوان َ ُك ۡم ا َۡولِّيَءٓءَ اِّ ِّن
ِّ َ ا ۡست َ َحب ُ ۡوا الـۡ ُك ۡف َر ع َ َٰل ۡاۡلِّ ۡۡي
ان
ِّ َ ُه ُم
َ َٖۤو َم ۡن يَت َ َو ََل ُ ۡم ِّمنۡ ُك ۡم فَاُول ٰٮ
لظلِّمون
َ ُۡ ا ه
ُِّق ۡل ا
ءٓؤ ُك ۡم
ك
ن
َ
ُ َ ءٓؤ ُك ۡم َوا َبۡن
ُ َ ان اٰب
َ ۡ
اج ُك ۡم
َواِّ ۡخ َوان ُ ُك ۡم
ُ َوا َۡز َو

َوعَ ِّش ۡۡي َ ُت ُك ۡم َو
ار ٌة
ََ ا ۡق ََت َ ۡفتُ ُم ۡو َها َو ِِّت
ٖۤ َك َسادَ َها َو مَ ٰس ِّك ُن تَ ۡر َض ۡو َّنَا
ِّ ُّب اِّلَي ُكم ِّم َن ه
اّٰلل َو َر ُس ۡولِّه َو
ۡ ۡ َ ا ََح
ال
ُ ا َ ۡم َو
ََۡ َش ۡو َن

পত্নী,
থতামাচ্ছদর
থগাে
থতামাচ্ছদর অরেকত ধেসম্পদ, থতামাচ্ছদর বযবসা
যা বন্ধ হচ্ছ়ে যাও়োর ভ়ে
র্র
এবং
থতামাচ্ছদর
বাসস্থাে-যাচ্ছর্
থতামরা
পিন্দ র্র-আল্লাহ, তাাঁর
রসূল ও তাাঁর রাচ্ছহ থেহাদ
র্রা থেচ্ছর্ অরধর্ রপ্র়ে হ়ে,
তচ্ছব অচ্ছপক্ষা র্র, আল্লাহর
রবধাে আসা পযক ি, 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.”

আল্লাহ থতামাচ্ছদর
সাহাযয র্চ্ছরচ্ছিে অচ্ছের্
থক্ষচ্ছে এবং থহাোইচ্ছের
রদচ্ছে, য ে থতামাচ্ছদর
সং যরধর্য থতামাচ্ছদর প্রেুল্ল
র্চ্ছররিল,
রর্ন্তু
তা
থতামাচ্ছদর থর্াে র্াচ্ছে
আচ্ছসরে এবং পৃরেবী প্রশি
হও়ো সচ্ছেও থতামাচ্ছদর
েেয সংকুরচত হচ্ছ়েরিল।
অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদশক ে 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,
َ ۡ َر ُحب َ ۡت ُث َم َولَـۡۡتُ ۡم ُم ۡدبِّرِّي
with its vastness, was ن
straitened for you,
then you turned back
fleeing.
26. Then Allah sent
ِّ اّٰلل س
ع
ٰل
ه
ـت
ن
ۡ
ك
ٰ
َ
َ
َ
ۡ
down His tranquility
َ ُ ُث َم اَن ۡ َز َل ه
upon His Messenger
ِّ رسول
ِّ
ِّ
ع
ن
ۡۡل
ل
ز
ا
و
ي
ن
م
ؤ
ا
ٰل
و
ه
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
and upon the believers, َ
َ َۡ ُ
َ َُۡ
and sent down hosts
َ ۡ ُجنُ ۡودـا ل َ ۡم تَ َر ۡو َها َوع َ َذ َب ال َ ِّذي
(angles) whom you did ن
not see, and punished
ِّ َك َفروا وذٰل
ج
ٓاء
ز
َ 
َ
َ
َ
those who disbelieved. ُ
ُۡ
َ

25.

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

ِّجهَا ٍد ِِّف ۡ َس ِّبيۡلِّه فَ ََتَبَ ُص ۡوا َح هّٰت
ِّ يَا ۡ َِّت ه م
اّٰلل َۡل يَهۡ ِّدى
ُ اّٰلل بِّا َ ۡره َو ه
ُ َ
ِّ ٰ الۡقَوم الۡف
سقِّ ۡي

َۡ
نص
اّٰلل ِِّف ۡ َم َوا ِّط َن
ُ لـ َقَ ۡد َ َ َر ُك ُم ه
ٍ ۡ َ َكَِّ ۡۡي َ ٍة َوي َ ۡو َم ُحن
ي اِّ ۡذ ا َۡع َجبَـتۡ ُك ۡم
َكَ ۡ َر ُت ُك ۡم فَل َ ۡم ُتغ ۡ ِّن عَنۡ ُك ۡم َشي ۡ ًـٔـا
َو َضاقَ ۡت عَلَي ۡ ُك ُم ۡاۡل َ ۡر ُض ِِّبَا
َ

আর শারি প্রদাে র্চ্ছরে And
such
র্াচ্ছেরচ্ছদর এবং এটি হল recompense
disbelievers.
র্াচ্ছেরচ্ছদর র্মক েল।

is
of

the
the

ن
َۡ الـۡكٰ ِّفرِّي

27. এরপর আল্লাহ যাচ্ছদর 27. Then Allah will
ِّ ُث َم يَتُوب اّٰلل ِّم ۢۡن بع ِّد ذٰل
 َ ع
ٰل
ٰ
َ
َ
َۡ ۡ ُۡ ُ ه
accept
repentance
after
প্ররত ইো তওবার তওেীর্
থদচ্ছবে, আর আল্লাহ অতীব that for whom He wills.
ِّ اّٰلل ََ ُفور َر
َم
حيم
و
ءٓء
ش
ي
ن
َ
َ
ه
ۡ
And
Allah
is
Oftٌ
ۡ
ٌ
َ
ُ
ۡ
ُ
ক্ষমাশীল, পরম দ়োলু।
Forgiving, Merciful.
28.
থহ ঈমােদারগণ! 28. O those (of you)
ِّيٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡن ا ٰ َمنُوٖۤا ا
َ
ا
ّن
َ
who
have
believed,
the
ٰ
ۡ
َ
মুশররর্রা থতা অপরবে।
only
are
সুতরাং এ বিচ্ছরর পর idolaters
اۡلۡ ُ ۡش ِّر ُك ۡو َن ََن َ ٌس فَ َال يَق َۡر ُبوا
unclean.
So
let
them
তারা থযে মসরেদুলহারাচ্ছমর রের্ট ো আচ্ছস। not come near the ۡلـرام بعد عا ِّم ِّهم
ۡ اۡلۡ َ ۡس ِّج َد ا
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
AlMasjid
AlHaram
ۡ
َ
আর
যরদ
থতামরা
after this their year.
দাররচ্ছে?র আশংর্া র্র,
َ هٰ َذا َو اِّ ۡن ِّخ ۡفتُ ۡم عَيۡلَةـ فَ َس ۡو
And if you fear َ 
তচ্ছব আল্লাহ চাইচ্ছল রেে
poverty, Allah shall
ِّ
র্রুো়ে
ভরবষযচ্ছত enrich you of His َشءٓء
َ اّٰلل ِّم ۡن فَ ۡضلِّهٖۤ اِّ ۡن
ُ يُغ ۡني ۡ ُك ُم ه
থতামাচ্ছদর অভাবমুি র্চ্ছর bounty if He wills.
ِّ
ِّ اِّ َن ه
كيم
থদচ্ছবে। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ Indeed,
Allah
is
ٌ ۡ اّٰللَعَلي ۡ ٌم َح
সবক জ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে।
Knower, All Wise.
29.
থতামরা যুদ্ধ র্র 29. Fight those who do
ِّ قَاتِّلُوا ال َ ِّذي ۡ َن َۡل يُ ۡؤ ِّمنُون بِّ ه
ۡل
و
اّٰلل
َ
َ ۡ
َ
আহচ্ছল-রর্তাচ্ছবর
ঐ not believe in Allah,
থলার্চ্ছদর
সাচ্ছে,
যারা nor in the Last Day,
ِّ ٰ بِّالۡيو ِّم ۡاۡل
ُ
خ
ِّ
ِّم
ا
م
ن
و
ر
ۡل
و
ر
َ
ُ
َ
َۡ
َ
আল্লাহ ও থরাে হাশচ্ছর nor make unlawful that َ َ ۡ ُ
ঈমাে রাচ্ছ ো, আল্লাহ ও which Allah has made دينون
َح َر َم
ۡ ِّ َ اّٰلل َو َر ُس ۡولُه َو َۡل ي
ُ
ه
unlawful
and
His
َ
ۡ
ُ
তাাঁর রসূল যা হারাম র্চ্ছর
messenger, and who do
ِّ ِّديۡن ا ۡۡلـ ِّق
ِّ
ي
م
َ
ت
রদচ্ছ়েচ্ছিে তা হারাম র্চ্ছর
وا
و
ا
ن
ذ
ال
ن
ُ
ُ
ۡ
َ َ
َ
َ
not acknowledge the
ۡ
ো এবং গ্রহণ র্চ্ছর ো সতয
religion of truth, among
ধমক , যতক্ষণ ো র্রচ্ছোচ্ছ়ে those who were given ن
ۡ َُّب َح هّٰت يُ ۡع ُطوا ا ۡۡل ِّ ۡزيَةَ ع
َٰ الـۡ ِّكت
তারা রেরয়ো প্রদাে র্চ্ছর। the Scripture, until they
د َو ُهم صا َِّرون
pay the tribute out of
َ ۡ ُ َ ۡ ٍ َي
(their) hand and they
are utterly subdued.

30. ইহুদীরা বচ্ছল ওযাইর 30. And the Jews say:
আল্লাহর
পুে
এবং “Ezra is the son of
and
the
োসারারা বচ্ছল ‘মসীহ Allah,”
আল্লাহর পুে’। এ হচ্ছে Christians say: “The
তাচ্ছদর মুচ্ছ র র্ো। এরা Messiah is the son of
Allah.” That is their
পূবকবতী র্াচ্ছেরচ্ছদর মত
saying
with
their
র্ো বচ্ছল। আল্লাহ এচ্ছদর
mouths. They imitate
ধ্বংস র্রুে, এরা থর্াে
the saying of those who
উল্টা পচ্ছে চচ্ছল যাচ্ছে।
disbelieved before. May
Allah destroy them,
how are they deluded
(from the truth).
31. তারা তাচ্ছদর পরিত ও 31. They have taken
their rabbis and their
সংসার-রবরাগীরদগচ্ছর্
তাচ্ছদর
পালের্তকারূচ্ছপ monks as lords other
গ্রহণ র্চ্ছরচ্ছি আল্লাহ বযতীত than Allah, and the
এবং মরর়েচ্ছমর পুেচ্ছর্ও। Messiah son of Mary.
And they were not
অেচ তারা আরদষ্ট রিল
commanded except to
এর্মাে মাবুচ্ছদর এবাদচ্ছতর
worship
one
God.
েেয। রতরে িা়ো থর্াে
There is no god except
মাবুদ থেই, তারা তাাঁর Him. Be He glorified
শরীর্ সাবযি র্চ্ছর, তার from all
that they
থেচ্ছর্ রতরে পরবে।
ascribe as partners
(with Him).
They want to
32. তারা তাচ্ছদর মুচ্ছ র 32.
েুৎর্াচ্ছর আল্লাহর েূরচ্ছর্ put out the light of
with
their
রেবক ারপত র্রচ্ছত চা়ে। Allah
but Allah
রর্ন্তু আল্লাহ অবশযই তাাঁর mouths,
েূচ্ছরর
পূণকতা
রবধাে refuses except that
His light should be
র্রচ্ছবে, যরদও র্াচ্ছেররা
perfected, even though
তা অপ্রীরতর্র মচ্ছে র্চ্ছর।
the disbelievers may
dislike.

ِّ وقَال َ ِّت الۡي ُهود ُع َزي ۡ ٌر ابۡن ه
اّٰلل
ُ
َ
ُۡ َ
ِّ وقَال َ ِّت النَ ٰص َرى اۡلۡ َ ِّسي ُح ابۡن ه
اّٰلل
ُ ۡ
َ
 َ قَ ۡو َُل ُ ۡم بِّاَفۡ َوا ِّه ِّه ۡم
َ ِّ ذٰل
يُ َضا ِّ ًهُـ ۡو َن قَ ۡو َل ال َ ِّذي ۡ َن َك َف ُر ۡوا ِّم ۡن
اّٰلل ا هَّٰن
ُ قَب ۡ ُل قَاتَل َ ُه ُم ه
كون
َ ۡ ُ َيُ ۡؤف
َ ِّ
ار ُه ۡم َو ُر ۡهب َ َاّنُ ۡم
َ َ اَ َ ُذ ۡو ٖۤا ا َۡحب
ِّ ا َربَابـا ِّم ۡن دو ِّن ه
اّٰلل َواۡلۡ َ ِّسي ۡ َح ابۡ َن
ُۡ
ۡ
َم ۡري َ َم َو َما ٖۤاُ ِّم ُر ۡوٖۤا اِّ َۡل لِّي َ ۡعب ُ ُد ۡوٖۤا اِّ َٰلـا
َوا ِّح ـدا ىَۡل اِّل ٰ َه اِّ َۡل ُه َو ُسب ۡ ٰحنَه عَ َما
كون
َ ۡ ُ يُ ۡش ِّر
ِّ يُ ِّري ۡ ُدون ا َۡن ي ُ ۡط ِّفٔـًُوا نُور ه
اّٰلل
َ ۡ
َۡ ۡ
اّٰلل اِّ َۡل ٖۤا َۡن يُتِّ َم
بِّاَفۡ َوا ِّه ِّه ۡم َويَا ۡ َٰب ُه
ِّ ن ُ ۡو َره َول َ ۡو َك
ر َه الـ ۡك ٰ ِّفرون
َ ُۡ

33. রতরেই থপ্ররণ র্চ্ছরচ্ছিে 33. He it is who has
আপে রসূলচ্ছর্ থহদাচ্ছ়েত ও sent His Messenger
সতয দ্বীে সহর্াচ্ছর, থযে এ with the guidance and
দ্বীেচ্ছর্ অপরাপর দ্বীচ্ছের the religion of truth,
উপর ে়েযুি র্চ্ছরে, যরদও that He may cause it
to prevail over all
মুশররর্রা তা অপ্রীরতর্র
religions, even though
মচ্ছে র্চ্ছর।
the
idolaters
may
dislike.
34.
থহ ঈমােদারগণ! 34. O those (of you) who
পরিত
ও believe, indeed many of
সংসাররবরাগীচ্ছদর অচ্ছেচ্ছর্ the (Jewish) rabbis and
থলার্চ্ছদর
মালামাল the (Christian) monks
অেযা়েভাচ্ছব থভাগ র্চ্ছর devour the wealth of
mankind in falsehood,
চলচ্ছি এবং আল্লাহর পে
and hinder (people)
থেচ্ছর্ থলার্চ্ছদর রেবৃত
from the way of Allah.
রা চ্ছি। আর যারা স্বণক ও
And those who hoard
রূপা েমা র্চ্ছর রাচ্ছ এবং up gold and silver and
তা বয়ে র্চ্ছর ো আল্লাহর do not spend it in the
পচ্ছে,
তাচ্ছদর
র্চ্ছ ার way of Allah, so give
আযাচ্ছবর সুসংবাদ শুরেচ্ছ়ে them tidings of a
painful punishment.
রদে।
থস রদে োহান্নাচ্ছমর
আগুচ্ছে তা উেপ্ত র্রা হচ্ছব
এবং তার দ্বারা তাচ্ছদর
ললাট, পার্শ্ক ও পৃষ্ঠচ্ছদশচ্ছর্
দগ্ধ র্রা হচ্ছব (থসরদে বলা
হচ্ছব), এগুচ্ছলা যা থতামরা
রেচ্ছেচ্ছদর
েচ্ছেয
েমা
থরচ্ছ রিচ্ছল, সুতরাং এক্ষচ্ছণ
আস্বাদ গ্রহণ র্র েমা র্চ্ছর
রা ার।

35.

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.

ُه َو ال َ ِّذ ۡ ٖۤى ا َۡر َس َل َر ُس ۡولَه بِّا َۡلُدٰى
ِّ و ِّدي ۡ ِّن ا ۡۡلـ َ ِّق لِّي ۡظ ِّه َره ع َ َٰل
الدي ۡ ِّن
َ
ُ
ِّكُل
ۡۡل
ش
ك
ِّ
ِّ
ل
كون
ر
ا
ه
ر
و
و
ه
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ُ
َ ۡ
ۡ َ
يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوٖۤا اِّ َن َكَِّ ۡۡيـا ِّم َن
ِّ َ ۡاۡل َ ۡحبَا ِّر َوال ُر ۡهب
ان لَيَاۡكُل ُ ۡو َن
ِّ َال الن
اس بِّالۡبَا ِّط ِّل
َ ا َ ۡم َو
ِّ ويَص ُدون عَ ۡن س ِّبي ِّل ه
اّٰلل
َ ۡ ُ َ
ۡ َ
ِّ وال َ ِّذي ۡ َن ي َ ۡك
َ
ُّب
ه
الذ
ن
و
ِن
َ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َوال ۡ ِّف َضةَ َو َۡل يُنۡ ِّف ُق ۡو َّنَا ِِّف ۡ َس ِّبي ۡ ِّل
ِّ ه
اّٰلل فَب َ ِّش
ٍ اب اَلِّي
ِّ
ٍ
م
ذ
ع
ب
م
ه
ر
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ

ي َ ۡو َم ُُۡ ٰٰم عَلَيۡهَا ِِّف ۡ نَا ِّر َجهَـنَ َم
فَتُ ۡكوٰى بِّهَا ِّجب َ ُاه ُه ۡم َو ُجنُ ۡو ُب ُه ۡم
ِن ُت ۡم
ۡ َ ََو ُظ ُه ۡو ُر ُه ۡم هٰ َذا َما ك
ِّۡلَن ۡ ُف ِّس ُك ۡم فَ ُذ ۡو ُق ۡوا مَا ُك نۡتُ ۡم
ِّ
ِنون
َ ۡ ُ تَ ۡك

36.

রেশ্চ়ে আল্লাহর
রবধাে ও গেো়ে মাস
বারটি, আসমােসমূহ ও
পৃরেবী সৃরষ্টর রদে থেচ্ছর্।
তন্মচ্ছধয চারটি সম্মারেত।
এটিই সুপ্ররতরষ্ঠত রবধাে;
সুতরাং এর মচ্ছধয থতামরা
রেচ্ছেচ্ছদর প্ররত অতযাচার
র্চ্ছরা ো। আর মুশররর্চ্ছদর
সাচ্ছে থতামরা যুদ্ধ র্র
সমচ্ছবতভাচ্ছব,
থযমে
তারাও থতামাচ্ছদর সাচ্ছে
যুদ্ধ
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.

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 পূণক র্চ্ছর থে়ে
আল্লাহর
রেরষদ্ধ
মাসগুচ্ছলার।
অতঃপর
হালাল র্চ্ছর থে়ে আল্লাহর
হারামর্ৃত 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.

37.

ِّ اِّ َن عِّ َدةَ الش ُُهو ِّر ِّعنۡ َد ه
اّٰلل ا ۡثنَا
ۡ
ِّ عَ َش َر َش ۡهرا ِِّف ِّكت ٰ ُِّّب ه
اّٰلل ي َ ۡو َم
ۡ ـ
ٖۤ لس ٰموٰ ِّت َو ۡاۡل َ ۡر َض ِّمنۡهَا
َ َخل َ َق ا
ِّ َ 
ۙ الدي ۡ ُن الۡقَيِّ ُم
َ ِّ ا َۡربَعَ ٌة ُح ُر ٌم ذٰل
فَ َال تَ ۡظلِّ ُم ۡوا فِّي ۡ ِّه َن اَن ۡ ُف َس ُك ۡم
ِّ
ي ك َ َءٓفةـ َك َما
َۡ َوقَاتل ُ ۡوا اۡلۡ ُ ۡش ِّر ِّك
يُقَاتِّل ُ ۡون َ ُك ۡم كَءٓفَةـ َۙؕ َواعۡل َ ُم ۡوٖۤا ا ََن
اّٰلل َم َع اۡلۡ تَقِّ ۡي
َ ُ َه
ٰس ُء ِّزيَادَ ٌة ِِّف ال ۡ ُك ۡف ِّر
اِّ َّنَا النَ ِّ ۡ ى
يُ َض ُل بِّ ِّه ال َ ِّذي ۡ َن َك َف ُر ۡوا ُُِّل ُ ۡونَه
عَامـا َو َُُر ُِّم ۡونَه عَامـا لِّيُ َوا ِّطٔـًُ ۡوا
اّٰلل فَيُ ِّحل ُ ۡوا َما َح َر َم
عِّ َدةَ َما َح َر َم ُه
ِّ ِّ اّٰلل ُز ِّي َن ََل ُ ۡم ُس ۡو ٖۤ ُء ا َۡع َم
اَل ۡم
ُه
اّٰلل َۡل ي َ ۡه ِّدى الۡقَ ۡو َم
ُ َو ه
ِّ
ن
َ ۡ الـۡكٰفرِّي

থহ ঈমােদারগণ,
থতামাচ্ছদর রর্ হল, য ে
আল্লাহর পচ্ছে থবর হবার
েচ্ছেয থতামাচ্ছদর বলা হ়ে,
ত ে মাটি ের়েচ্ছ়ে ধর,
থতামরা রর্ আচ্ছ রাচ্ছতর
পররবচ্ছতক দুরে়োর েীবচ্ছে
পররতু ষ্ট হচ্ছ়ে থগচ্ছল? অেচ
আচ্ছ রাচ্ছতর
তু লো়ে
দুরে়োর েীবচ্ছের উপর্রণ
অরত অল্প।

38.

39. যরদ থবর ো হও, তচ্ছব
আল্লাহ থতামাচ্ছদর মমক ন্তুদ
আযাব থদচ্ছবে এবং অপর
োরতচ্ছর্
থতামাচ্ছদর
স্থলারভরষি
র্রচ্ছবে।
থতামরা তাাঁর থর্াে ক্ষরত
র্রচ্ছত পারচ্ছব ো, আর
আল্লাহ
সবক রবষচ্ছ়ে
শরিমাে।
যরদ থতামরা তাচ্ছর্
(রসূলচ্ছর্) সাহাযয ো র্র,
তচ্ছব মচ্ছে থরচ্ছ া, আল্লাহ
তার সাহাযয র্চ্ছররিচ্ছলে,
য ে তাচ্ছর্ র্াচ্ছেররা
বরহষ্কার র্চ্ছররিল, রতরে
রিচ্ছলে দু’েচ্ছের এর্েে,
য ে তারা গুহার মচ্ছধয
রিচ্ছলে। ত ে রতরে আপে
সঙ্গীচ্ছর্ বলচ্ছলে রবষন্ন হচ্ছ়ো

40.

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.
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.
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

يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ َن اٰمَنُ ۡوا مَا لـ َ ُك ۡم اِّذَا
ِّ قِّي َل لـ َ ُكم ان ْ ِّفروا ِِّف س ِّبي ِّل ه
اّٰلل
ۡ َۡ ُۡ ُ
ۡ
َاثاقَلۡتُ ۡم اِّ ََل ۡاۡل َ ۡر ِّض ا ََر ِّضۡۡتُ ۡم
ِّ بِّا ۡۡلَي
الدنۡيَا ِّم َن ۡاۡل ٰ ِّخ َر ِّة فَ َما
ُ وة
ٰ
ِّ متَا ُع ا ۡۡلَي
الدنۡيَا ِِّف ۡاۡل ٰ ِّخ َر ِّة اِّ َۡل
ُ وة
َ
ٰ
قَلِّي ٌل
ۡ
اِّ َۡل تَـنۡ ِّف ُر ۡوا يُعَ ِّذبۡ ُك ۡم ع َ َذابـا
اَلِّي ۡ ـما ۙ َوي َ ۡستَب ۡ ِّد ۡل قَ ۡومـا غ َ ۡۡي َ ُك ۡم
اّٰلل ع َ ٰٰل كُ ِّل
َو َۡل تَ ُض ُر ۡو ُه َشيۡٔـًـا َو ُه
ِّ ََش ٍء ق
دي ۡ ٌر
َۡ
اّٰلل اِّ ۡذ
اِّ َۡل تَـنۡ ُص ُر ۡو ُه فَقَ ۡد ن َ َص َر ُه ُه
ِّ ۡ َ ا َ ۡخ َر َج ُه ال َ ِّذي ۡ َن َك َف ُر ۡوا ث َِّاّٰن َا ۡثن
ي

ها ِِّف الۡغَا ِّر اِّ ۡذ ي َ ُق ۡو ُل ل ِّ َصا ِّحبِّه
َُ اِّ ۡذ

اّٰلل
اّٰللَ َمعَنَا فَاَن ۡ َز َل ُه
َۡل َ َۡت َز ۡن اِّ َن ه
َس ِّكۡۡنَـتَه عَلَي ۡ ِّه َوا َي َ َده ِِّبُنُ ۡو ٍد ل َ ۡم

ো, 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।

41. থতামরা থবর হচ্ছ়ে প়ে
স্বল্প বা প্রচু র সরঞ্জাচ্ছমর
সাচ্ছে এবং থেহাদ র্র
আল্লাহর পচ্ছে রেচ্ছেচ্ছদর
মাল ও োে রদচ্ছ়ে, এটি
থতামাচ্ছদর েচ্ছেয অরত
উেম, যরদ থতামরা বুঝচ্ছত
পার।
যরদ আশু লাচ্ছভর
সম্ভাবো োর্চ্ছতা এবং
যাোপেও সংরক্ষপ্ত হচ্ছতা,
তচ্ছব
তারা
অবশযই
আপোর সহযােী হচ্ছতা,
রর্ন্তু
তাচ্ছদর
রের্ট
যাোপে সুদী 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.

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.
41. Go forth, lightarmed and heavyarmed, and strive with
your wealth and your
lives in the way of
Allah. That is better
for you if you did
know.
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

تَ َر ۡو َها َو َجعَ َل كَلِّ َمةَ ال َ ِّذي ۡ َن
ِّ لس ۡف ٰٰل َۙؕ وكَلِّم ُة ه
َ اّٰلل ِِّه
َ َ ُ َك َف ُروا ا

ِّ اّٰلل عَزِّي ۡ ٌز ح
كيم
الۡعلۡياَؕ و ه
َ
ٌۡ

ُ َ َ ُ

اِّن ْ ِّف ُر ۡوا ِّخ َفافـا َوثِّقَاۡل ـ َو َجا ِّه ُد ۡوا
بِّا َ ۡم َوال ِّ ُك ۡم َواَن ۡ ُف ِّس ُك ۡم ِِّف ۡ َس ِّبي ۡ ِّل
ِّ ه
اّٰلل ذٰل ِّ ُك ۡم َخ ۡۡيٌ لـَ ُك ۡم اِّ ۡن ُك نۡتُ ۡم
ت َ ۡعلَمون
َ ُۡ
ان عَ َر ـضا قَ ِّريۡبـا َو َس َف ـرا
َ َ ل َ ۡو ك
ِّ َق
ك َولـ ٰ ِّك ۡ ۢۡن ب َ ُع َد ۡت
َ اص ـدا َۡلتَب َ ُع ۡو
ِّ عَلَي ِّهم الش َُق ُة و َسي ۡحلِّ ُفون بِّ ه
اّٰلل
َ ۡ َ َ
ُ ۡ
ل َ ِّو ۡاست َ َط ۡعنَا َلَـ َ َر ۡجنَا َمعَ ُك ۡم
ِّي ۡهل
ك
اّٰلل ي َ ۡعل َ ُم
و
م
ه
س
ف
ن
ا
ن
و
َ
ُ
ۡ
ُ
ُُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ه
ِّ ٰاِّ َّنُم لـ َك
ذ ُبون
َ ۡ
ۡ

থয, এরা রমেযাবাদী।

liars.
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.
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.
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.

 َ ال َ ِّذي ۡ َن يُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َن
َ ُ َۡل ي َ ۡستَـا ۡ ِّذن
ِّ بِّ ه
اّٰلل َوالۡي َ ۡو ِّم ۡاۡل ٰ ِّخ ِّر ا َۡن َُُا ِّه ُد ۡوا
ِّ ِّ بِّا َ ۡم َو
اّٰلل عَلِّي ۡ ٌ ۢۡم
اَل ۡم َواَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم َو ُه
بِّاۡلۡ تَقِّ ۡي
َ ُ

46. আর যরদ তারা থবর 46. And if they had
হবার সংর্ল্প রেত, তচ্ছব intended to go forth,
they
would
have
অবশযই রর্িু সরঞ্জাম প্রস্তুত
certainly made for it
র্রচ্ছতা।
রর্ন্তু
তাচ্ছদর
some preparation, but
উত্থাে আল্লাহর পিন্দ ে়ে, Allah disliked their
তাই তাচ্ছদর রেবৃত রা চ্ছলে being sent, so He made
এবং আচ্ছদশ হল বসা them lag behind, and it

َول َ ۡو ا ََر ُادوا ا َۡلـُ ُر ۡو َج َۡلَع َ ُد ۡوا لَه
ِّ ٰ ع َدةـ َولـ
ك
ك
ِّ
اّٰلل انۢۡبِّعَاث َُه ۡم
ه
ر
ن
َ
ُ
ُۡ َ ه
فَثَب َ َط ُه ۡم َوقِّي ۡ َل ا ۡق ُع ُد ۡوا َم َع
ن
َ ۡ الۡق ٰ ِّع ِّدي

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

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

45.

ِّ َ ۡع َفا اّٰلل عن
ت ََل ُ ۡم
َ َُ ه
َ ۡ  َ ل َم ا َ ِّذن
 َ ال َ ِّذي ۡ َن َص َد ُق ۡوا
َ َي ل
َ َ َ َح هّٰت يَتَب
ِّ
ذبِّ ۡي
َ َٰوتَ ۡعل َ َم الـۡك

 َ ال َ ِّذي ۡ َن َۡل يُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َن
َ ُ اِّ َّنَا ي َ ۡستَا ْ ِّذن
ِّ بِّ ه
اّٰلل َوالۡي َ ۡو ِّم ۡاۡل ٰ ِّخ ِّر َو ۡارتَاب َ ۡت
ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم فَ ُه ۡم ِِّف ۡ َريۡبِّ ِّه ۡم
َت َددون
َ َي

َ ُۡ َ

থলার্চ্ছদর সাচ্ছে
বচ্ছস োর্।

থতামরা was said: “Sit among

47. যরদ থতামাচ্ছদর সাচ্ছে
তারা থবর হত, তচ্ছব
থতামাচ্ছদর অরেষ্ট িা়ো
আর রর্িু বৃরদ্ধ র্রচ্ছতা ো,
আর
অর্শ্
িু টাচ্ছতা
থতামাচ্ছদর মচ্ছধয রবচ্ছভদ
সৃরষ্টর
উচ্ছেচ্ছশ।
আর
থতামাচ্ছদর মাচ্ছঝ রচ্ছ়েচ্ছি
তাচ্ছদর গুপ্তচর। বস্তুতঃ
আল্লাহ
যারলমচ্ছদর
ভালভাচ্ছবই োচ্ছেে।
তারা পূচ্ছবক থেচ্ছর্ই
রবচ্ছভদ
সৃরষ্টর
সুচ্ছযাগ
সন্ধাচ্ছে রিল এবং আপোর
র্াযক সমূহ
উল্টা-পাল্টা
র্চ্ছর রদরেল। থশষ পযক ি
সতয প্ররতশ্রুরত এচ্ছস থগল
এবং ে়েী হল আল্লাহর
হুকুম, থয অবস্থা়ে তারা
মন্দচ্ছবাধ র্রল।

48.

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

49.

those who sit (at
home).”
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.
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.

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.

50. আপোর থর্াে র্লযাণ 50. If good befalls
হচ্ছল তারা মন্দচ্ছবাধ র্চ্ছর you (O Muhammad), it

ل َ ۡو َخ َر ُج ۡوا فِّي ۡ ُك ۡم َما زَ ُاد ۡو ُك ۡم اِّ َۡل
َخبَاۡل ـ َو َۡل ا َ َۡو َض ُع ۡوا ِّخلٰل َ ُك ۡم
يَـبۡغُ ۡون َ ُك ُم ال ۡ ِّفتۡنَةَ ۙ َوفِّي ۡ ُك ۡم
َسع
اّٰلل عَلِّي ۡ ٌ ۢۡم
ُ َ ه ُ ۡو َن ََل ُ ۡم َو ه
ِّ ِّالظل
م ۡي
َ بِّ ه
لـ َقَ ِّد ابۡتَغ َ ُوا ال ۡ ِّفتۡنَةَ ِّم ۡن قَب ۡ ُل
َ َ َوقَلَب ُ ۡوا ل
َ َ ۡاۡلُ ُم ۡو َر َح هّٰت َجءٓء
ِّ ا ۡۡلـ َ ُق و َظهَ َر ا َ ۡمر ه
اّٰلل َو ُه ۡم
ُ
َ
كٰر ُِّهون
َ ۡ
َو ِّمنۡ ُه ۡم َم ۡن ي َ ُق ۡو ُل ا ۡئ َذ ۡن َِّلۡ َو َۡل
ِّۡ ِّتَ ۡفت
ن ا ََۡل ِِّف ال ۡ ِّفتۡن َ ِّة َسقَ ُط ۡوا َواِّ َن
ن
َۡ َجهَـنَ َم َۡلُ ِّحي ۡ َط ٌةۢۡ بِّالـۡكٰ ِّفرِّي
 َ َح َسن َ ٌة تَ ُس ۡؤ ُه ۡم َواِّ ۡن
َ ۡ اِّ ۡن ُت ِّصب

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

51. আপরে বলুে, আমাচ্ছদর
র্াচ্ছি রর্িু ই থপৌাঁিচ্ছব ো,
রর্ন্তু যা আল্লাহ আমাচ্ছদর
েেয
থরচ্ছ চ্ছিে;
রতরে
আমাচ্ছদর
র্াযক রেবক াহর্।
আল্লাহর উপরই মুরমেচ্ছদর
ভরসা র্রা উরচত।

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.
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.”

Say: “Do you
52. আপরে বলুে, থতামরা 52.
থতা থতামাচ্ছদর েচ্ছেয দুটি await for us (anything)
র্লযাচ্ছণর এর্টি প্রতযাশা except one of the two
র্র; আর আমরা প্রতযাশা়ে best things (martyrdom
আরি থতামাচ্ছদর েচ্ছেয থয, or victory), while we
await for you that
আল্লাহ থতামাচ্ছদর আযাব
Allah will afflict you
দাে র্রুে রেচ্ছের পক্ষ
with a punishment
থেচ্ছর্ অেবা আমাচ্ছদর হচ্ছি।
from Himself or at our
সুতরাং থতামরা অচ্ছপক্ষা hands. So wait, indeed
র্র, আমরাও থতামাচ্ছদর we along with you are
সাচ্ছে অচ্ছপক্ষমাণ।
waiting.”
Say: “Spend
53. আপরে বলুে, থতামরা 53.
ইো়ে অেক বয়ে র্র বা willingly or unwillingly,
অরেো়ে, থতামাচ্ছদর থেচ্ছর্ never will it be accepted
তা র্ চ্ছো র্বুল হচ্ছব ো, from you. Indeed, you
disobedient
থতামরা োেরমাচ্ছের দল। are
people.”
And nothing
54. তাচ্ছদর অেক বয়ে র্বুল 54.
ো হও়োর এিা়ো আর prevents, from being

ٖۤ  َ ُم ِّصۡۡب َ ٌة ي َ ُق ۡول ُ ۡوا قَ ۡد ا َ َخ ۡذنَا
َ ۡ ُت ِّصب
ا َ ۡم َرنَا ِّم ۡن قَب ۡ ُل َويَت َ َولَوا َو ُه ۡم
ِّحون
َ ۡ ُ فَر
َ ِّ ٖۤ ِّ َ ل
اّٰلل
ُّب ُه
َ َ ُقل ۡن يُصۡۡبَـنَا اۡل َما كَت
ِّ لَـنَا ُهو َمولٰٮنَا وع َ َٰل ه
اّٰلل فَلَۡۡت َ َوكَ ِّل
َ ۡ َ
اۡلۡ ۡؤ ِّمنُون
َ ۡ ُ
ُق ۡل َه ۡل تَ َربَ ُص ۡو َن بِّنَا ٖۤاِّ َۡل ٖۤاِّ ۡح َدى

ب
َ ِّ ۡ ا ۡۡل ُ ۡسنَي
َُ بِّ ُك ۡم
ُ َ ي َو َ ۡ ُن ن َ ََت
َ
ٍ اّٰلل بِّعَ َذ
اب ِّم ۡن
ا َۡن ي ُ ِّصۡۡب َ ُك ُم ُه
ِّعنۡ ِّده ٖۤ ا َۡو بِّاَي ۡ ِّديۡنَا فَ ََتَبَ ُص ۡوٖۤا اِّنَا
َتبِّ ُصون
َ ۡ َ َ َمعَ ُك ۡم ُم
ُق ۡل اَن ۡ ِّف ُق ۡوا َط ۡوعـا ا َۡو ك َۡر ـها ل َ ۡن
يُتَقَب َ َل ِّمنۡ ُك ۡم اِّن َ ُك ۡم ُك نۡتُ ۡم قَ ۡومـا
ِّ
سقِّ ۡي
َ ٰف
َو َما َمنَعَ ُه ۡم ا َۡن ُت ۡقب َ َل ِّمنۡ ُه ۡم

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

55. সুতরাং তাচ্ছদর ধেসম্পদ ও সিাে-সিরত থযে
আপোচ্ছর্ রবরিত ো র্চ্ছর।
আল্লাহর ইো হল এগুচ্ছলা
দ্বারা
দুরে়োর
েীবচ্ছে
তাচ্ছদর আযাচ্ছব রেপরতত
রা া এবং প্রাণরবচ্ছ়োগ
হও়ো কুেরী অবস্থা়ে।

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

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.
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.
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.

57. তারা থর্াে আশ্র়েস্থল, 57. If they could find a
থর্াে গুহা বা মাো refuge, or caves, or a
থগাাঁোর াই থপচ্ছল থসরদচ্ছর্ place to enter (and
পলা়েে
র্রচ্ছব hide), they would turn
to it while they run
দ্রুতগরতচ্ছত।
heedlessly.
তাচ্ছদর মচ্ছধয এমে 58. And among them
থলার্ও রচ্ছ়েচ্ছি যারা সদর্া are some who accuse

58.

ِّ ن َ َفقٰتُ ُهم اِّ َۡل ٖۤ ا ََّنم َك َفروا بِّ ه
اّٰلل
ُۡ ُۡ
ۡ
َوبِّ َر ُس ۡولِّه َو َۡل يَا ۡ ُت ۡو َن ا َلصلٰوةَ اِّ َۡل
اَل َو َۡل يُنۡ ِّف ُق ۡو َن اِّ َۡل
ٰ َو ُه ۡم ُك َس
و ُهم كٰر ُِّهون
َ ۡ
ۡ َ
ٖۤ  َ ا َ ۡم َوا َُل ُ ۡم َو َۡل
َ ۡ فَ َال ُت ۡع ِّجب
اّٰلل
ا َۡو َۡل ُد ُه ۡم اِّ َّنَا يُ ِّري ۡ ُد
ُه
ِّ لِّيع ِّذبَهم بِّهَا ِِّف ا ۡۡلَي
الدنۡيَا
ُ وة
ۡ ُ َُ
ٰ
َوتَ ۡز َه َق اَن ۡ ُف ُس ُه ۡم َو ُه ۡم
ك ٰ ِّفرون
َ ُۡ
ِّ و َُۡلِّ ُفون بِّ ه
م َو َما
َؕ ۡ اّٰلل اِّ َّنُ ۡم َۡلِّنۡ ُك
َ ۡ َ
ُه ۡم ِّمنۡ ُك ۡم َولـ ٰ ِّكنَ ُه ۡم قَ ۡو ٌم
ي َ ۡف َر ُقون
َ ۡ

ل َ ۡو َ ُِّ ُد ۡو َن َمل ۡ َجا ـ ا َۡو َمغ ٰ ٰر ٍت ا َۡو
ُمد ََخال ـ ل َ َول َ ۡوا اِّلَي ۡ ِّه َو ُه ۡم
حون
َ ۡ ُ َُ ۡ َم

الص َدق ٰ ِّت
َ ك ِِّف
َ َو ِّمنۡ ُه ۡم َم ۡن يَل ۡ ِّم ُز

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

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

59.

যার্াত হল থর্বল
েরর্র, রমসর্ীে, যার্াত
আদা়ে র্ারী ও যাচ্ছদর রচে
আর্ষক ণ প্রচ্ছ়োেে তাচ্ছদ হর্
এবং
তা
দাস-মুরির
েচ্ছেয-ঋণ গ্রিচ্ছদর েেয,
আল্লাহর
পচ্ছে
থেহাদর্ারীচ্ছদর েচ্ছেয এবং
মুসারেরচ্ছদর েচ্ছেয, এই হল
আল্লাহর রেধক াররত রবধাে।
আল্লাহ সবক জ্ঞ, প্রজ্ঞাম়ে।

60.

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.
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.”
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.

فَاِّ ۡن اُ ۡع ُط ۡوا ِّمنۡهَا َر ُض ۡوا َواِّ ۡن ل َ ۡم
يُ ۡع َط ۡوا ِّمنۡهَا ٖۤ اِّذَا ُه ۡم
خ ُطون
َ ۡ َ ي َ ۡس
اّٰلل
ٮه ُم ُه
ُ ٰ َول َ ۡو ا ََّنُ ۡم َر ُض ۡوا َما ٖۤ اٰت
ل
س
اّٰلل
ُ َو َر ُ ۡولُه َوقَا ُ ۡوا َح ۡسبُنَا ه
اّٰلل ِّم ۡن فَ ۡضلِّه َو َر ُس ۡولُه
َسيُ ۡؤتِّۡۡنَا ُه
ِّ ِّ ِّ
اّٰلل ر َِّبون
َ ۡ ُ ٰ انَا ٖۤا ََل ه
ِّ لِّل ۡ ُفقَر
ٓاء
َ

الص َدق ٰ ُت
اِّ َّنَا
َ
ِّ ۡ َواۡلۡ َ ٰس ِّك
ي عَلَيۡهَا
َۡ ِّي َوالۡع ٰ ِّمل
ِّ ََواۡلۡ ُ َؤلـَ َف ِّة ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم َو ِِّف ال ِّرق
اب
ِّ والۡغ ٰ ِّر ِّم ۡي و ِِّف س ِّبي ِّل ه
اّٰلل َوابۡ ِّن
َ
ۡ َ ۡ َ َ
ِّ الس ِّبي ِّل فَ ِّري ۡ َضةـ ِّم َن ه
اّٰلل
اّٰلل َو ُه
ۡ َ
ِّ عَلِّيم ح
كيم
ٌۡ َ ٌۡ

আর তাচ্ছদর মচ্ছধয
থর্উ থর্উ েবীচ্ছর্ থেশ
থদ়ে, এবং বচ্ছল, এ থলার্টি
থতা র্ােসবক স্ব। 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
রসূচ্ছলর
প্ররত
কুৎসা রটো র্চ্ছর, তাচ্ছদর
েেয রচ্ছ়েচ্ছি থবদোদা়ের্
আযাব।

61.

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.

থতামাচ্ছদর সামচ্ছে
আল্লাহর র্সম া়ে যাচ্ছত
থতামাচ্ছদর রাযী র্রচ্ছত
পাচ্ছর। অবশয তারা যরদ
ঈমােদার হচ্ছ়ে োচ্ছর্, তচ্ছব
আল্লাহচ্ছর্
এবং
তাাঁর
রসূলচ্ছর্ 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.

62.

63. তারা রর্ এর্ো থেচ্ছে 63.
Do they not
থে়েরে থয, আল্লাহর সাচ্ছে know that whoever
এবং তাাঁর রসূচ্ছলর সাচ্ছে থয opposes Allah and His
থমার্াচ্ছবলা
র্চ্ছর
তার Messenger,
then
েচ্ছেয রেধক াররত রচ্ছ়েচ্ছি certainly for him is
থদায ; তাচ্ছত সব সম়ে the fire of Hell to abide
োর্চ্ছব। এটিই হল মহা- therein. That is the
great disgrace.
অপমাে।

ب
َ ِّ ََو ِّمنۡ ُه ُم ال َ ِّذي ۡ َن يُ ۡؤ ُذ ۡو َن الن
ٍ ۡ َوي َ ُق ۡول ُ ۡو َن ُه َو اُ ُذ ٌن ُق ۡل اُ ُذ ُن َخ
ۡي
ِّ لـَ ُكم يُ ۡؤ ِّمن بِّ ه
اّٰلل َويُ ۡؤ ِّم ُن
ُ
ۡ
ِّ
ۡح ٌة لِّـل َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا
َ ۡ ي َو َر
َۡ لل ۡ ُم ۡؤ ِّم ِّن
ِّمنۡ ُك ۡم َوال َ ِّذي ۡ َن يُ ۡؤ ُذ ۡو َن َر ُس ۡو َل
ِّ ه
ذاب اَلِّيم
ع
م
َل
اّٰلل
َ
َ
َ
ٌ
ُۡ
ٌۡ

ِّ َُۡلِّ ُفون بِّ ه
اّٰلل لـ َ ُك ۡم ل ِّ ُۡيۡ ُض ۡو ُك ۡم
َ ۡ
اّٰلل َو َر ُس ۡول ُ ٖۤه ا َ َح ُق ا َۡن ي ُ ۡر ُض ۡو ُه
ُ َو ه
ِّ
ن كَانُوا م ۡؤ ِّم ِّن ۡي
َ ُ ۡ ۡا
اّٰلل
ا َل َ ۡم ي َ ۡعل َ ُم ۡوٖۤا ا َنَه َم ۡن َُُا ِّد ِّد َه
ار َجهَـنَ َم
َ َ َو َر ُس ۡولَه فَا َ َن لَه ن
 َ ا َۡلِّ ۡز ُى
َ ِّ َخال ِّ ـدا فِّيۡهَا ذٰل
ِّ الۡع
ظيم
ُۡ َ

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

64.

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.”

ِن َل عَلَي ۡ ِّه ۡم
َ َ َُۡ َذ ُر اۡلۡ ُن ٰ ِّف ُق ۡو َن ا َۡن ُت
ُس ۡو َر ٌة ُتن َ ِّبئُ ُه ۡم ِِّبَا ِِّف ۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم ُق ِّل
اّٰللَ ُُم ۡ ِّر ٌج َما
ا ۡست َ ۡه ِّز ُء ۡوا اِّ َن ه
ذرون
َ َ َۡت

َ ُۡ

And if you ask
65. আর যরদ তু রম তাচ্ছদর 65.
র্াচ্ছি রেচ্ছজ্ঞস র্র, তচ্ছব them, they will surely
তারা বলচ্ছব, আমরা থতা say: “We were only
idly
and
র্োর র্ো বলরিলাম এবং talking
থর্ৌতু র্ র্ররিলাম। আপরে playing.” Say: “Is it at
Allah and His verses
বলুে, থতামরা রর্ আল্লাহর
and His Messenger
সাচ্ছে,
তাাঁর
হুকুম
that
you
were
আহর্াচ্ছমর সাচ্ছে এবং তাাঁর
ridiculing.”

َول َ ِّٮ ۡن َساَلۡت َ ُه ۡم لَيَـ ُق ۡول ُ َن اِّ َّنَا ُكنَا
ِّ ََنُو ُض ونَلۡعُّب ُق ۡل اَبِّ ه
اّٰلل َواٰيٰتِّه
ُ َ َ ۡ
ِّ ورسول
ِّ
ه
ت
س
ت
زءون
م
ت
ن
ك
ه
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ ُۡ
ۡ ُ ََُۡ

ি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।

َۡل تَ ۡعت َ ِّذ ُر ۡوا قَ ۡد كَ َف ۡر ُت ۡم ب َ ۡع َد
اِّ ۡۡيَانِّ ُك ۡم اِّ ۡن ن َ ۡـع ُف عَ ۡن َط ِّءٓٮ َف ٍة

রসূচ্ছলর
র্ররিচ্ছল?

66.

সাচ্ছে

াট্টা

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.

মুোচ্ছের্ ের-োরী 67. The hypocrite men
the
hypocrite
সবারই গরতরবরধ এর্রর্ম; and

67.

ِّمنۡ ُك ۡم نُـعَ ِّذ ۡب َط ِّءٓٮ َفةـ ۢۡ بِّا َ َّنُ ۡم
ر ِّم ۡي
َ ِّ ۡ كَان ُ ۡوا ُُم
ا َۡلۡ ُن ٰ ِّف ُق ۡو َن َواۡلۡ ُن ٰ ِّفق ٰ ُت ب َعۡ ُض ُه ۡم ِّم ۡ ۢۡن

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।

ও়োদা র্চ্ছরচ্ছিে
আল্লাহ, মুোচ্ছের্ পুরুষ ও
মুোচ্ছের্ োরীচ্ছদর এবং
র্াচ্ছেরচ্ছদর েচ্ছেয থদাযচ্ছ র
আগুচ্ছের-তাচ্ছত
পচ্ছ়ে
োর্চ্ছব
সবক দা।
থসটাই
তাচ্ছদর েচ্ছেয যচ্ছেষ্ট। আর
আল্লাহ
তাচ্ছদর
প্ররত
অরভসম্পাত র্চ্ছরচ্ছিে এবং
তাচ্ছদর েচ্ছেয রচ্ছ়েচ্ছি স্থা়েী
আযাব।

68.

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.
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.

69. থযমে র্চ্ছর থতামাচ্ছদর 69. (You disbelievers
পূবকবতী
থলাচ্ছর্রা are) like those before
থতামাচ্ছদর থচচ্ছ়ে থবশী রিল you, they were mightier
শরিচ্ছত এবং ধে-সম্পচ্ছদর than you in strength,
ও
সিাে-সিরতর and more abundant in
wealth and children.
অরধর্ারীও রিল থবশী;
So they enjoyed their
অতঃপর উপর্ৃত হচ্ছ়েচ্ছি
portion (awhile), so
রেচ্ছেচ্ছদর ভাচ্ছগর দ্বারা
you enjoy your portion
আবার থতামরা ো়েদা (awhile) as those before
উঠিচ্ছ়েি থতামাচ্ছদর ভাচ্ছগর you did enjoy their
দ্বারা-থযমে
র্চ্ছর portion (awhile). And
থতামাচ্ছদর
পূবকবতীরা you indulged in play

ب َ ۡع ٍض يَا ۡ ُم ُر ۡو َن بِّاۡلۡ ُنۡ َك ِّر َويَنۡهَ ۡو َن
عَ ِّن اۡلۡ َ ۡع ُر ۡو ِّ َ َوي َ ۡقبِّ ُض ۡو َن
اّٰللَ فَن َ ِّسي َ ُه ۡم اِّ َن
ا َي ۡ ِّدي َ ُه ۡم ن َ ُسوا ه
ِّ ٰ اۡلۡ ن ِّفقِّي ُهم الۡف
س ُقون
َ ۡ
ُ َ ۡ ُٰ
ي َواۡلۡ ُن ٰ ِّفق ٰ ِّت
َۡ ِّاّٰلل اۡلۡ ُن ٰ ِّفق
ُ َوع َ َد ه
ار َجهَـنَ َم ٰخلِّ ِّدي ۡ َن
َ َ ار ن
َ َوالـۡ ُك َف
اّٰلل
فِّيۡهَا ِِّه َ َح ۡسب ُ ُه ۡم َولَـعَن َ ُه ُم ُه
ذاب ُمقِّيم
ٌ ۡ ٌ َ َ َو ََل ُ ۡم ع

ك َال َ ِّذي ۡ َن ِّم ۡن قَبۡلِّ ُك ۡم كَان ُ ۡوٖۤا ا َ َش َد
َِّؕمنۡ ُك ۡم ُق َوةـ َوا َ ۡكَ َ َر ا َ ۡم َواۡل ـ َوا َۡو َۡلدـا
ِِّب َ َالقِّ ِّه ۡم
فَا ۡست َ ۡمت َ ُع ۡوا
فَ ۡاست َ ۡمت َ ۡعتُ ۡم ِِّب َ َالقِّ ُك ۡم كَ َما
قَبۡلِّ ُك ۡم
كَال َ ِّذ ۡى

ا ۡست َ ۡمت َ َع ال َ ِّذي ۡ َن ِّم ۡن
ِِّب َ َالقِّ ِّه ۡم َو ُخ ۡضتُ ۡم

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

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.

তাচ্ছদর সংবাদ রর্
এচ্ছদর
র্াচ্ছে
এচ্ছস
থপৌাঁিা়েরে,
যারা
রিল
তাচ্ছদর পূচ্ছবক ; েূচ্ছহর 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 েুলুম র্রচ্ছতে, রর্ন্তু
তারা রেচ্ছেরাই রেচ্ছেচ্ছদর
উপর েুলুম 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.

70.

71. আর ঈমােদার পুরুষ 71. And the believing
ও ঈমােদার োরী এচ্ছর্ men and the believing
women are protecting
অপচ্ছরর সহা়ের্। তারা
friends of one another.
ভাল র্োর রশক্ষা থদ়ে এবং
They enjoin what is
মন্দ থেচ্ছর্ রবরত রাচ্ছ । right and forbid from
োমায
প্ররতষ্ঠা
র্চ্ছর, wrong,
and
they
যার্াত থদ়ে এবং আল্লাহ ও establish prayer and

َ ِّ
َ َٖۤخا ُض ۡوا اُول ٰٮ
الدنۡيَا
ُ ا َۡع َما َُل ُ ۡم ِِّف
ِّ
سرون
َ َٖۤواُول ٰٮ
َۡ ُ ٰ ِّ َ ُه ُم ا َۡل

َحبِّ َط ۡت
َو ۡاۡل ٰ ِّخ َر ِّة

ا َل َ ۡم يَا ۡ ِّ ِِّت ۡم نَبَا ُ ال َ ِّذي ۡ َن ِّم ۡن قَبۡلِّ ِّه ۡم
قَ ۡو ِّم ن ُ ۡو ٍح َوعَا ٍد َوَثَ ُ ۡودَ ۙ َوقَ ۡو ِّم
اِّبۡ ٰر ِّهي ۡ َم َوا َۡص ٰح ُِّّب مَ ۡدي َ َن
َواۡلۡ ُ ۡؤتَ ِّفكٰ ِّت اَتَتۡ ُه ۡم ُر ُسل ُ ُه ۡم
ِّ ٰ بِّالۡب ِّۡن
اّٰلل لِّي َ ۡظلِّ َم ُه ۡم
ك
ا
م
ف
ت
َ
َ
ان ُه
َ َ
َ
َولـ ٰ ِّك ۡن كَان ُ ۡوٖۤا اَن ۡ ُف َس ُه ۡم
ي َ ۡظلِّمون
َ ُۡ
َواۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َن َواۡلۡ ُ ۡؤ ِّمن ٰ ُت ب َ ۡع ُض ُه ۡم
ِّا َول
َ ِّ ءٓء ب َ ۡع ٍض يَا ۡ ُم ُر ۡو َن بِّاۡلۡ َ ۡع ُر ۡو
ي
ُ َ ۡ
َويَنۡهَ ۡو َن عَ ِّن اۡلۡ ُنۡ َك ِّر َويُقِّي ۡ ُم ۡو َن
َا َلصلٰوةَ َويُ ۡؤ ُت ۡو َن ال َزكٰوة

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

72. আল্লাহ ঈমােদার পুরুষ
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
র্ৃতর্াযক তা।
থহ েবী, র্াচ্ছেরচ্ছদর
সাচ্ছে যুদ্ধ র্রুে এবং
মুোচ্ছের্চ্ছদর সাচ্ছে তাচ্ছদর
সাচ্ছে র্চ্ছ ারতা অবলম্বে
র্রুে। তাচ্ছদর ঠির্াো হল
থদায এবং তাহল রের্ৃষ্ট
ঠির্াো।

73.

74. তারা র্সম

া়ে থয,
আমরা
বরলরে,
অেচ
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ তারা বচ্ছলচ্ছি
কুেরী
বার্য
এবং
মুসলমাে
হবার
পর
অস্বীর্ৃরতজ্ঞাপের্ারী

give the poor-due, and
ِّ وي
ٖۤ
س
ع
ي
ط
َ ِّ
ٮ
ول
ا
ه
ل
و
ر
و
اّٰلل
ن
و
ُ
َ
ٰ
َ
ه
they obey Allah and
ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ُۡ َُ
His Messenger. Those,
اّٰلل اِّ َن ه ع ِّي
َُؕ ۡح ُه ُم ه
ُ َ َۡس َۡي
Allah will have mercy اّٰلل َ َز ۡ ٌز
upon them. Indeed,
ِّ ح
كيم
Allah is All Mighty, All
ٌۡ َ
Wise.
72. Allah has promised ِّ ِّ
ۡاّٰلل اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن ۡ َ ۡل
the
believing
men ي َوا ُ ۡؤمنٰت
ُ َوع َ َد ه
and
the
believing
ِّ جنه ٍت َ ِۡت ِّرى
ِّ
م
ّن
ۡ
ر
اۡل
ا
ه
ت
َت
ن
َ
ۡ
َ
ۡ
ٰ
َ ۡ ۡ
َ
women
gardens ُ
underneath
which
ِّ
ِّ
ِّ
َ ٰخلِّ ِّدي ۡ َن فيۡهَا َو َم ٰسك
rivers flow, they will ۡ ن َط ِّۡبَةـ ِف
abide therein, and ِّ
ِّ جنه ِّت ع ۡدنٍ و ِّر ۡضوان
م
اّٰلل
ن
ه
َ ٌ َ َ َ َ
pleasant dwellings in
gardens of Eden. And
ِّ ا َ ۡكَب ذٰل
ِّ  َ ُهو ال ۡ َفو ُز الۡع
ي
ظ
َ
the greater (bliss) is the م
َ
ۡ
َ
ُۡ
َُ
pleasure of Allah. It is
that which is the great
success.
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.
74. They swear by
Allah that they did not
say (anything wrong).
And indeed, they did
say the word of
disbelief,
and
did

ِّ ب َجا ِّه
َ
ار
ف
ك
ـ
ل
ا
د
ۡ
ُ
ُ ِّ َي ٰٖۤاَيُهَا الن
َ
ي َواغۡل ُ ۡظ عَلَي ۡ ِّه ۡم َو
َۡ َِّواۡلۡ ُن ٰ ِّفق
ٮه ۡم َجهَـنَ ُم َوبِّۡ َۡس
ُ َٰماۡو
ِّ َ ۡاۡل
ص ۡۡي
ُ
ِّ َُۡلِّ ُفون بِّ ه
اّٰلل َما قَال ُ ۡواَؕ َولَقَ ۡد قَال ُ ۡوا
َ ۡ
كَلِّ َمةَ الـۡ ُك ۡف ِّر َو َك َف ُر ۡوا ب َ ۡع َد
ه ۡوا ِِّبَا ل َ ۡم يَنَال ُ ۡوا
ُ َ اِّ ۡس َال ِّم ِّه ۡم َو

হচ্ছ়েচ্ছি। আর তারা র্ামো
র্চ্ছররিল এমে বস্তুর যা
তারা প্রাপ্ত হ়েরে। আর
এসব তারই পররণরত রিল
থয, আল্লাহ ও তাাঁর রসূল
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 দুরে়ো
ও আচ্ছ রাচ্ছত। অতএব,
রবর্শ্চরাচচ্ছর তাচ্ছদর েেয
থর্াে সাহাযযর্ারী-সমেক র্
থেই।
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 অিভক ু ি হচ্ছ়ে
োর্ব।

75.

অতঃপর য ে
তাচ্ছদরচ্ছর্ স্বী়ে অেুগ্রচ্ছহর
মাধযচ্ছম দাে র্রা হ়ে,
ত ে তাচ্ছত র্াপকণয র্চ্ছরচ্ছি

76.

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.
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.”
76. Then when He
gave them from His
bounty, they hoarded it
and turned away, and
they become evasive.

اّٰلل
ُٰ َو َما نَقَ ُم ۡوٖۤا اِّ َۡل ٖۤ ا َۡن ا َ َۡ ن
ٮه ُم ُه
َو َر ُس ۡولُه ِّم ۡن فَ ۡضلِّه فَاِّ ۡن يَتُ ۡو ُب ۡوا
 َ َخ ۡۡيـا ََل ُ ۡم َواِّ ۡن يَت َ َول َ ۡوا
ُ َي
ِّ
اّٰلل ع َ َذابـا اَلِّي ۡ ـما ِِّف
ُ يُعَذبۡ ُه ُم ه
الدنۡيَا َو ۡاۡل ٰ ِّخ َر ِّة َو َما ََل ُ ۡم ِِّف
ُ
ٍ ۡ ۡاۡل َ ۡر ِّض ِّم ۡن َو ِّ ٍَل َو َۡل ن َ ِّص
ۡي

اّٰللَ ل َ ِّٮ ۡن اٰتٰٮنَا
َو ِّمنۡ ُه ۡم َم ۡن عٰهَ َد ه
ِّم ۡن فَ ۡضلِّه لَـن َ َص َدقَ َن َولَن ُك ۡون َ َن
ِّ
ِّ ِّالصل
م
ح ۡي
ن
ه
َ
َ

ٮه ۡم ِّم ۡن فَ ۡضلِّه َ ِِّبل ُ ۡوا بِّه
ُ ٰ فَل َ َما ٖۤ اٰت
َ
ِّضون
َ ۡ ُ َوتَ َول ْوا َو ُه ۡم ُم ۡعر

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

77.

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

77. So He punished ِّ
ِّفَا َ ۡعقَبهم ن
ِّ
ل
ق
ِّ
ِّ
َل
ا
م
ه
ب
و
ِف
ا
ق
ا
ف
ُ
ُ
ٰ
ـ
َ
them
by
(putting)
ۡ ۡ ۡ
ۡ َُ
hypocrisy into their
ِّ يَو ِّم يَلۡقَونَه
ف
ل
خ
ٖۤ
ا
م
اّٰلل
وا
ا
ا
ِب
َ
َ
ۡ
ُ
hearts until the Day َ َ ه
ۡ
َ ۡ
they shall meet Him,
ِّ وع َ ُد ۡو ُه و ِِّبا كَانُوا ي َ ۡك
ب
و
ذ
ُ
because they broke ن
َ ۡ
ۡ َ َ
َ
that (covenant) with
Allah which they had
promised Him and
because they used to
lie.
78.
Do they not
ِّ اّٰلل يعلَم
س
يعلم
م
ه
ر
َ
ُ
know that Allah knows ۡ
ُ ۡ َ َ اَل َ ۡم َ ۡ َ ُ ۡوٖۤا ا ََن ه
their secret and their
ٮه ۡم َوا ََن ه
ُ َٰو ََنۡو
private conversation, م
ُ اّٰللَ عَل ه
and that Allah is the
ِّ الۡغُيُ ۡو
ب
Knower of the unseen.

79. থস সমি থলার্ যারা 79. Those who criticize
contributors
ভৎসক ো-রবদ্রূপ র্চ্ছর থসসব the
মুসলমােচ্ছদর প্ররত যারা among the believers
(their)
মে
ুচ্ছল দাে- ়েরাত concerning
র্চ্ছর এবং তাচ্ছদর প্ররত charities, and (also
criticize) those
who
যাচ্ছদর রর্িু ই থেই শুধুমাে
could not find (to
রেচ্ছের পররশ্রমলব্দ বস্তু
give as charity) except
িা়ো। অতঃপর তাচ্ছদর
their effort. So they
প্ররত
াট্টা র্চ্ছর। আল্লাহ ridicule them. Allah
তাচ্ছদর প্ররত াট্টা র্চ্ছরচ্ছিে will ridicule them. And
এবং তাচ্ছদর েেয রচ্ছ়েচ্ছি for them is a painful
থবদোদা়ের্ আযাব।
punishment.

ِّ
ي ِّم َن
َۡ ِّا َل َ ِّذي ۡ َن يَلۡم ُز ۡو َن اۡلۡ ُ َط ِّوع
ِّ ِّ
الص َدق ٰ ِّت َوال َ ِّذي ۡ َن َۡل
َ ي ِِّف
َ ۡ اۡلۡ ُ ۡؤمن
َ ُِّ ُد ۡو َن اِّ َۡل ُج ۡه َد ُه ۡم فَۡ َ ۡس َخ ُر ۡو َن
ِّ م س
خ
اّٰلل ِّمنۡ ُه ۡم َو ََل ُ ۡم
ر
ِّمنۡ ُه ۡ َؕ َ َ ُه
ذاب اَلِّيم
ٌ ۡ ٌ َ َع

তু রম তাচ্ছদর েেয 80. Ask forgiveness for ََؕۙلم
َۡ ُ اِّ ۡستَغۡ ِّف ۡر ََل ُ ۡم ا َۡو َۡل تَ ۡستَغ ۡ ِّف ۡر
ক্ষমা প্রােক ো র্র আর ো them (O Muhammad),

80.

র্র। যরদ তু রম তাচ্ছদর েেয
সের বারও ক্ষমাপ্রােক ো
র্র,
তোরপ
র্ চ্ছোই
তাচ্ছদরচ্ছর্ আল্লাহ ক্ষমা
র্রচ্ছবে ো। তা এেেয থয,
তারা আল্লাহচ্ছর্ এবং তাাঁর
রসূলচ্ছর্ 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.

81. থপিচ্ছে থেচ্ছর্ যাও়ো 81.
Those
who
থলাচ্ছর্রা আল্লাহর রসূল remained behind (from
থেচ্ছর্ রবরেন্ন হচ্ছ়ে বচ্ছস Tabuk), rejoiced in
োর্চ্ছত থপচ্ছর আেন্দ লাভ their staying after (the
of)
the
র্চ্ছরচ্ছি; আর োে ও departure
মাচ্ছলর দ্বারা আল্লাহর রাচ্ছহ Messenger of Allah,
থেহাদ র্রচ্ছত অপিন্দ and they disliked to
র্চ্ছরচ্ছি এবং বচ্ছলচ্ছি, এই strive with their wealth
and their lives in the
গরচ্ছমর মচ্ছধয অরভযাচ্ছে
cause of Allah, and
থবর হচ্ছ়ো ো। বচ্ছল দাও,
they said: “Do not go
উোচ্ছপ োহান্নাচ্ছমর আগুে
forth in the heat.” Say:
প্রচিতম। যরদ তাচ্ছদর “The fire of Hell is
রবচ্ছবচো শরি োর্ত।
more intense in heat,”
if only they could
understand.
82. অতএব, তারা সামােয 82. So let them laugh a
থহচ্ছস রের্ এবং তারা little, and they will
তাচ্ছদর র্ৃতর্চ্ছমক র বদলাচ্ছত weep much, as the
recompense for what
অচ্ছের্ থবশী র্াাঁদচ্ছব।
they used to earn.
বস্তুতঃ আল্লাহ যরদ 83. So if Allah brings
থতামাচ্ছর্
তাচ্ছদর
মধয you back (from the
থেচ্ছর্ থর্াে থশ্রণীরবচ্ছশচ্ছষর campaign) to a party

83.

ِّ
ي َم َرةـ فَل َۡن
َۡ ِّاِّ ۡن تَ ۡستَغۡف ۡر ََل ُ ۡم َسبۡع
ِّ
 َ بِّا َ َّنُ ۡم َك َف ُر ۡوا
َ ِّ اّٰلل ََل ُ ۡم ذٰل
يَغۡف َر ُه
ِّ اّٰلل ورسول
اّٰلل َۡل ي َ ۡه ِّدى
و
ه
بِّ ه ِّ َ َ ُ ۡ َ ُه
ِّ
سقِّ ۡي
َ ٰ الۡقَ ۡو َم الۡف
فَ ِّر َح اۡلۡ ُ َخل َ ُف ۡو َن ِِّبَ ۡقعَ ِّد ِّه ۡم ِّخل ٰ َف
ِّ رسو ِّل ه
اّٰلل َو َكر ُِّه ۡوٖۤا ا َۡن َُُا ِّه ُد ۡوا
َُۡ
ِّ ِّ بِّا َ ۡم َو
اَل ۡم َواَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم ِِّف ۡ َس ِّبي ۡ ِّل
ِّ ه
اّٰلل َوقَال ُ ۡوا َۡل تَنۡ ِّف ُر ۡوا ِِّف ا ۡۡلـ َ ِّرَؕ ُق ۡل
ن َ ُار َجهَـنَ َم ا َ َش ُد َح ـرا ل َ ۡو كَان ُ ۡوا
ي َ ۡفقَ ُهون
َ ۡ

فَلۡي َ ۡـض َح ُك ۡوا قَلِّيۡال ـ َولَۡۡب ۡ ُك ۡوا
َكَِّ ۡۡيـا َج َزٓاءـ ۢۡ ِِّبَا كَان ُ ۡوا
ِّ
سبون
َ ۡ ُ ي َ ۡك
اّٰلل اِّ َٰل َط ِّءٓٮ َف ٍة
َ َفَاِّ ۡن َر َجع
 َ ُه

রদচ্ছর্ রেররচ্ছ়ে রেচ্ছ়ে যাে
এবং
অতঃপর
তারা
থতামার র্াচ্ছি অরভযাচ্ছে
থবচ্ছরাবার অেুমরত র্ামো
র্চ্ছর, তচ্ছব তু রম বচ্ছলা থয,
থতামরা র্ চ্ছো আমার
সাচ্ছে থবচ্ছরাচ্ছব ো এবং
আমার পক্ষ হচ্ছ়ে থর্াে
শত্রুর সাচ্ছে যুদ্ধ 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.”

আর তাচ্ছদর মধয
থেচ্ছর্ র্াচ্ছরা মৃতুয হচ্ছল তার
উপর
র্ েও
োমায
প়েচ্ছবে ো এবং তার
র্বচ্ছর দাাঁ়োচ্ছবে ো। তারা
থতা আল্লাহর প্ররত অস্বীর্ৃরত
জ্ঞাপে র্চ্ছরচ্ছি এবং রসূচ্ছলর
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.

84.

85. আর রবরিত হচ্ছ়ো ো 85. And let not amaze
তাচ্ছদর ধে সম্পদ ও you their wealth and
সিাে-সন্তুরতর
দরুে। their children. Allah
আল্লাহ থতা এই চাে থয, এ only intends that He
সচ্ছবর র্ারচ্ছণ তাচ্ছদরচ্ছর্ punishes them thereby
আযাচ্ছবর থভতচ্ছর রা চ্ছবে in the world, and
souls
should
দুরে়ো়ে এবং তাচ্ছদর প্রাণ their
রেগক ত হও়ো পযক ি থযে depart while they are
disbelievers.
তারা র্াচ্ছেরই োচ্ছর্।

ك لِّل ۡ ُخ ُر ۡو ِّج
َ ِّمنۡ ُه ۡم فَ ۡاستَـاْذَن ُ ۡو
فَ ُقل ل َ ۡن ََۡ ُر ُج ۡوا َم ِِّعَ ا َب َ ـدا َول َ ۡن
ُتقَاتِّل ُ ۡوا َم ِِّعَ ع َ ُد ـوا اِّن َ ُك ۡم َر ِّضۡۡتُ ۡم
بِّال ۡ ُق ُع ۡو ِّد ا ََو َل َم َر ٍة فَاقۡ ُع ُد ۡوا َم َع
َلٰلِّـ ِّف ۡي
َ ۡا

ات
َ َو َۡل ُت َص ِّل ع َ ٰىٰل ا ََح ٍد ِّمنۡ ُه ۡم َم
ِّ ۡ َا َب َ ـدا َو َۡل تَ ُق ۡم ع َ ٰٰل ق
َبهَؕ اِّ َّنُ ۡم
ِّ َك َفروا بِّ ه
اّٰلل َو َر ُس ۡولِّه َو َما ُت ۡوا
ُۡ
ِّ
س ُقون
َ ۡ ٰ َو ُه ۡم ف
 َ ا َ ۡم َوا َُل ُ ۡم َوا َۡو َۡل ُد ُه ۡم
َ ۡ َو َۡل ُت ۡع ِّجب
اّٰلل ا َۡن يُعَ ِّذب َ ُه ۡم بِّهَا ِِّف
اِّ َّنَا يُ ِّري ۡ ُد ُه
الدنۡيَا َوتَ ۡز َه َق اَن ۡ ُف ُس ُه ۡم َو ُه ۡم
ُ
ك ٰ ِّفرون
َ ُۡ

And when a
86. আর য ে োরযল হ়ে 86.
থর্াে সূরা থয, থতামরা surah was revealed
ঈমাে আে আল্লাহর উপর, (enjoining) that believe
তাাঁর রসূচ্ছলর সাচ্ছে এর্াত্ন in Allah and strive
with
His
হচ্ছ়ে; ত ে রবদা়ে র্ামো along
Messenger, those of
র্চ্ছর তাচ্ছদর সামেক ?বাে
wealth among them
থলাচ্ছর্রা
এবং
বচ্ছল
asked your permission
আমাচ্ছদর অবযাহরত রদে,
(to be exempted) and
যাচ্ছত আমরা (রেরি়েভাচ্ছব) said:
“Leave
us
বচ্ছস োর্া থলার্চ্ছদর সাচ্ছে (behind), to be with
থেচ্ছর্ থযচ্ছত পারর।
those who sit (at
home).”
87. তারা থপিচ্ছে পচ্ছ়ে 87. They were content
োর্া থলার্চ্ছদর সাচ্ছে থেচ্ছর্ that they be with those
থযচ্ছত
থপচ্ছর
আেরন্দত who stay behind (at
হচ্ছ়েচ্ছি এবং থমাহর এাঁচ্ছট home). And seal was
upon
their
থদ়ো
হচ্ছ়েচ্ছি
তাচ্ছদর placed
hearts, so they do not
অিরসমূচ্ছহর উপর। বস্তুতঃ
understand.
তারা থবাচ্ছঝ ো।

88. রর্ন্তু রসূল এবং থসসব 88. But the Messenger
থলার্ যারা ঈমাে এচ্ছেচ্ছি, and those who believe
তাাঁর সাচ্ছে তারা যুদ্ধ with him strive with
র্চ্ছরচ্ছি রেচ্ছেচ্ছদর োে ও their wealth and their
মাচ্ছলর দ্বারা। তাচ্ছদরই lives. And those, for
them are the good
েেয রেধক াররত রচ্ছ়েচ্ছি
things. And
it is
র্লযাণসমূহ এবং তারাই
those who will be the
মুরির
লচ্ছক্ষয
উপেীত
successful.
হচ্ছ়েচ্ছি।

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

89.

89.
Allah
has
prepared for
them
gardens
underneath
which rivers flow,
wherein
they
will

ِّ واِّذَا ٖۤاُن ۡ ِّزل َ ۡت سور ٌة ا َۡن ا ٰ ِّمنُوا بِّ ه
اّٰلل
ۡ
َ
َُۡ
َ 
َ َ َو َجا ِّه ُد ۡوا َم َع َر ُس ۡول ِّ ِّه ۡاستَـاۡذَن
اُولُوا ا َلط ۡو ِّل ِّمنۡ ُه ۡم َوقَال ُ ۡوا ذَ ۡرنَا
ن
َ ۡ ن َ ُك ۡن َم َع الۡقٰعِّ ِّدي

ِّ ِّ ر ُضوا بِّا َ ۡن ي َ ُكونُوا َم َع ا َۡلَوال
ف
ۡ ۡ
ۡ َ
َ
َو ُطبِّ َع ع َ ٰٰل ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم فَ ُه ۡم َۡل
ي َ ۡفقَ ُهون
َ ۡ
لـ ٰ ِّك ِّن ال َر ُس ۡو ُل َوال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا َمعَه
ِّ ِّ اه ُد ۡوا بِّا َ ۡم َو
اَل ۡم َواَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم
َ َج
َ ِّ
َ ِّٖۤ َ ََل ُ ُم ا َۡل َ ۡۡي ٰ ُت َواُول ٰٮ
َ َٖۤواُول ٰٮ
ِّ
حون
َ ۡ ُ ُه ُم اۡلۡ ُ ۡفل
اّٰلل ََل ُ ۡم َجنه ٍت َ ِۡت ِّر ۡى ِّم ۡن
ُ ا َع َ َد ه
َ 
َ ِّ َ َۡتتِّهَا ۡاۡل َ ّۡن ٰ ُر ٰخلِّ ِّدي ۡ َن فِّيۡهَا ذٰل

অেির্াল।
এটাই
রবরাট র্ৃতর্াযক তা।

হল abide. That is the great

আর িলোর্ারী
থবদুঈে থলাচ্ছর্রা এচ্ছলা,
যাচ্ছত তাচ্ছদর অবযাহরত
লাভ হচ্ছত পাচ্ছর এবং রেবৃে
োর্চ্ছত পাচ্ছর তাচ্ছদরই
যারা আল্লাহ ও রসূচ্ছলর
সাচ্ছে রমেযা বচ্ছল রিল।
এবার তাচ্ছদর উপর শীগ্রই
আসচ্ছব থবদোদা়ের্ আযাব
যারা র্াচ্ছের।

90.

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

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

success.
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.
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.
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

ِّ الـۡ َفو ُز الۡع
ظيم

ُۡ َ ۡ
ِّ َو َجءٓءَ اۡلۡ ُعَ ِّذ ُر ۡو َن ِّم َن ۡاۡل َ ۡع َر
اب
لِّيُ ۡؤذَ َن ََل ُ ۡم َوقَعَ َد ال َ ِّذي ۡ َن َك َذ ُب ۡوا
اّٰللَ َو َر ُس ۡولَه َسيُ ِّصي ۡ ُُّب ال َ ِّذي ۡ َن
ه
ِّ
ذاب اَلِّيم
ٌ ۡ ٌ َ َ َك َف ُر ۡوا منۡ ُه ۡم ع

ِّ الضع َف
ءٓء َو َۡل ع َ َٰل
َ ُ ل َـۡۡ َس ع َ َٰل
اۡلۡ َ ۡر ٰٰض َو َۡل ع َ َٰل ال َ ِّذي ۡ َن َۡل َ ُِّ ُد ۡو َن
ِّ ما يُنۡ ِّف ُقون َح َر ٌج اِّذَا ن َ َص ُحوا ِّ ه
ّٰلل َو
َ ۡ
ۡ
َ
ِّ
ي ِّم ۡن
َۡ َر ُس ۡوله َما ع َ َٰل اۡلۡ ُ ۡح ِّس ِّن
ِّ
حيم
ٌ ۡ اّٰلل ََ ُف ۡو ٌر َر
ُ َس ِّبي ۡ ٍل َو ه

ك
َ َو َۡل ع َ َٰل ال َ ِّذي ۡ َن اِّذَا َما ٖۤ اَتَ ۡو
ِّ
ٖۤ ت َۡل ٖۤ ا َ ِّج ُد َما
َ ۡ لت َ ۡح ِّمل َ ُه ۡم ُقل
ِّ ۡ ا
َۡحل ُ ُك ۡم عَلَي ۡ ِّه تَ َول َ ْوا َوا َعُۡۡنُ ُه ۡم

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

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।
তু রম য ে তাচ্ছদর
র্াচ্ছি রেচ্ছর আসচ্ছব, ত ে
তারা থতামাচ্ছদর রের্ট
িল-িু তা রেচ্ছ়ে উপরস্থত
হচ্ছব; তু রম 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
রসূল। তারপর থতামরা
প্রতযাবরতকত
হচ্ছব
থসই

94.

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.
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.
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.”

تَ ِّف ۡي
َ ض ِّم َن
الد ۡم ِّع َح َزنـا ا َ َۡل َ ُِّ ُد ۡوا
ُ
ن
َؕ َ َما يُنۡ ِّف ُق ۡو
الس ِّبي ۡ ُل ع َ َٰل ال َ ِّذي ۡ َن
َ اِّ َّنَا
ِّ
ءٓء
َ َ ي َ ۡستَا ْ ِّذن ُ ۡون
ُ َ  َ َو ُه ۡم ا َ َۡ ني
ِّ ِّ ر ُضوا بِّا َ ۡن ي َ ُكونُوا مَ َع ا َۡلـ َوال
ف
ۡ ۡ
ۡ َ
َ
اّٰلل ع َ ٰٰل ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم فَ ُه ۡم َۡل
َو َطب َ َع ُه
 ي َ ۡعلَمون
َ ُۡ

ي َ ۡعت َ ِّذ ُر ۡو َن اِّلَي ۡ ُك ۡم اِّذَا َر َج ۡعتُ ۡم
اِّلَي ۡ ِّه ۡم ُقل َۡل تَ ۡعت َ ِّذ ُر ۡوا ل َ ۡن نُـ ۡؤ ِّم َن
اّٰلل ِّم ۡن ا َۡخبَا ِّر ُك ۡم
ُ لـ َ ُك ۡم قَ ۡد نَـبَاَنَا ه
اّٰلل عَ َمل َ ُك ۡم َو َر ُس ۡولُه
ُ َو َس َۡيَى ه
ُث َم ُت َردُ ۡو َن اِّ َٰل عٰلِّ ِّم الۡغَي ۡ ُِّّب
َ َو
الشهَادَ ِّة فَيُن َ ِّبئُ ُك ۡم ِِّبَا ُك نۡتُ ۡم
ملُون
َ تَ ۡع

َ ۡ

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

95.

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.

They
(the
96. তারা থতামার সামচ্ছে 96.
র্সম
াচ্ছব যাচ্ছত তু রম hypocrites) swear to
তাচ্ছদর প্ররত রাযী হচ্ছ়ে you that you may be
যাও। অতএব, তু রম যরদ pleased with them,
রাযী হচ্ছ়ে যাও তাচ্ছদর প্ররত but if you are pleased
with them, certainly
তবু আল্লাহ তা’আলা রাযী
Allah is not pleased
হচ্ছবে ো, এ োেরমাে
with the people who
থলার্চ্ছদর প্ররত।
are disobedient.
The wandering
97. থবদুইেরা কুের ও 97.
stronger
থমাোচ্ছের্ীচ্ছত
অতযি Arabs are
disbelief
and
র্চ্ছ ার হচ্ছ়ে োচ্ছর্ এবং এরা in
থসসব েীরত-র্ােুে ো hypocrisy, and more
থশ ারই থযাগয যা আল্লাহ likely not to know the
limits which Allah has
তা’আলা তাাঁর রসূচ্ছলর
revealed
to
His
উপর োরযল র্চ্ছরচ্ছিে।
Messenger. And Allah
বস্তুতঃ আল্লাহ সব রর্িু ই
is All Knower, All

ِّ َسي ۡحلِّ ُفون بِّ ه
اّٰلل لـ َ ُك ۡم اِّذَا
َ ۡ َ
انْقَلَبۡتُ ۡم اِّلَي ۡ ِّه ۡم لِّتُ ۡعر ُِّض ۡوا عَنۡ ُه ۡم
فَا َ ۡعر ُِّض ۡوا عَنۡ ُه ۡم اِّ َّنُ ۡم ر ِّۡج ٌس
ٮه ۡم َجهَـنَ ُم َج َزٓاءـ ۢۡ ِِّبَا كَان ُ ۡوا
ُ َٰو َماۡو
ِّ
سبون
َ ۡ ُ ي َ ۡك
َُۡلِّ ُف ۡو َن لـ َ ُك ۡم ل ِّ ََتۡ َض ۡوا عَنۡ ُه ۡم
اّٰللَ َۡل
فَاِّ ۡن تَ ۡر َض ۡوا عَنۡ ُه ۡم فَاِّ َن ه
ِّ ٰ ي َ ۡر ٰٰض عَ ِّن الۡقَو ِّم الۡف
سقِّ ۡي
ۡ
َ
ا َۡۡل َ ۡع
اب ا َ َش ُد ُك ۡف ـرا َو نِّفَاقـا
ر
َ
ُ
ٖۤ َوا َۡج َد ُر ا ََۡل ي َ ۡعل َ ُم ۡوا ُح ُد ۡودَ َما
ِّ
ن
اّٰلل عَلِّي ۡ ٌم
اّٰلل ع َ ٰٰل َر ُس ۡوله َو ُه
ُ ا َ ۡ َز َل ه
ِّ
كيم
ٌ ۡ َح

োচ্ছেে এবং রতরে অতযি Wise.
কুশলী।
আবার থর্াে থর্াে
থবদুইে এমে ও রচ্ছ়েচ্ছি
যারা
রেচ্ছেচ্ছদর
বয়ে
র্রাচ্ছর্ েররমাো। বচ্ছল
গেয র্চ্ছর এবং থতামার
উপর থর্াে দুরদক ে আচ্ছস
রর্ো থস অচ্ছপক্ষা়ে োচ্ছর্।
তাচ্ছদরই
উপর
দুরদক ে
আসুর্। আর আল্লাহ হচ্ছেে
শ্রবণর্ারী, পররজ্ঞাত।

98.

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

99.

100. আর যারা সবক প্রেম
রহেরতর্ারী
ও
আেিারচ্ছদর
মাচ্ছঝ
পুরাতে, এবং যারা তাচ্ছদর
অেুসরণ র্চ্ছরচ্ছি, আল্লাহ থস

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.
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.
100. And the first to
lead the way, of the
Muhajirin and the
Ansar, and those who
followed
them
in

ِّ َو ِّم َن ۡاۡل َ ۡع َر
اب َم ۡن يَتَ ِّخ ُذ َما
يُنۡ ِّف ُق َمغ ۡ َرمـا َوي َ ََتب
َُ بِّ ُك ُم
ُ َ
لس ۡو ِّء
َ الد ََوٓا ِّٮ َر عَلَي ۡ ِّه ۡم دَٓا ِّٮ َر ُة ا
ِّ َ اّٰلل
َسي ٌع عَلِّيم
ٌ ۡ ۡ ُ َو ه
ِّ و
ِّ اب َم ۡن ي ُ ۡؤ ِّمن بِّ ه
م
ع
ِّ
اّٰلل
ر
اۡل
ن
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َوالۡي َ ۡو ِّم ۡاۡل ٰ ِّخ ِّر َويَتَ ِّخ ُذ َما يُنۡ ِّف ُق
ِّ ُقرب ٰ ٍت ِّعنۡ َد ه
اّٰلل َو َصلَوٰ ِّت
ُ
ال َر ُس ۡو ِّل ا َ َۡل ٖۤ اِّ َّنَا ُق ۡرب َ ٌة ََل ُ ۡم

َ ۡ اّٰلل ِِّف ۡ َر
ۡحتِّه َۙؕ اِّ َن ه
َسيُ ۡد ِّخل ُ ُه ُم ُه
َاّٰلل
ِّ ََ ُفور َر
حيم
ٌۡ ٌۡ

ۡاۡل َ َول ُ ۡو َن ِّم َن
َو ۡاۡلَن ۡ َصا ِّر َوال َ ِّذي ۡ َن

لسبِّ ُق ۡو َن
َوا ه
اۡلۡ ُه ٰ ِّجرِّيۡ َن

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 র্ৃতর্াযক তা।
আর রর্িু রর্িু
থতামার
আশ-পাচ্ছশর
মুোচ্ছের্ এবং রর্িু থলার্
মদীোবাসী
র্চ্ছ ার
মুোচ্ছের্ীচ্ছত অেঢ়। তু রম
তাচ্ছদর োে ো; আরম
তাচ্ছদর
োরে।
আরম
তাচ্ছদরচ্ছর্ আযাব দাে
র্রব
দু’বার,
তারপর
তাচ্ছদরচ্ছর্ রেচ্ছ়ে যাও়ো হচ্ছব
মহাে আযাচ্ছবর রদচ্ছর্।

101.

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.

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.
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.
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.

ِّ اتَبعوهم بِّاِّحسانٍ َر
اّٰلل
ٰض ُه
َ
َ ۡ ۡ ُ ۡ َُ
عَنۡ ُه ۡم َو َر ُض ۡوا عَنۡ ُه َوا َع َ َد ََل ُ ۡم
َجنه ٍت َ ِۡت ِّر ۡى َ َۡتتَهَا ۡاۡل َ ّۡن ٰ ُر ٰخلِّ ِّدي ۡ َن
 َ الـۡ َف ۡو ُز
َ ِّ فِّيۡهَا ٖۤ ا َب َ ـدا ذٰل
ِّ الۡع
ظيم
ُۡ َ

ِّ َو ِّم َ ۡن َح ۡولَٔـ ُك ۡم ِّم َن ۡاۡل َ ۡع َر
اب
ا َ ۡه ِّل
َو ِّم ۡن
َۙؕ ُمن ٰ ِّف ُق ۡو َن
ِّ اۡلۡ َ ِّديۡن َ ِّة َم َر ُد ۡوا ع َ َٰل ِّالن َف
اق َۡل
تَ ۡعل َ ُم ُه ۡم ََ ۡ ُن ن َ ۡـعل َ ُم ُه ۡم
ِّ ۡ ََسنُعَ ِّذ ُب ُه ۡم َم َرت
ي ُث َم يُ َردُ ۡو َن اِّ َٰل
ٍ اب عَ ِّظي
م
ۡ ٍ ع َ َذ

َوا ٰ َخ ُر ۡو َن اعۡ ََت َ ُف ۡوا بِّ ُذن ُ ۡوبِّ ِّه ۡم
َخل َ ُط ۡوا عَ َمال ـ َص ِّاۡلــا َوا ٰ َخ َر َس ِّۡئ ـ َؕا
اّٰلل ا َۡن يَتُ ۡو َب عَلَي ۡ ِّه ۡم َۙؕ اِّ َن
عَ َٰس ُه
ِّ اّٰلل ََ ُفور َر
حيم
ٌۡ ٌۡ َه

তাচ্ছদর মালামাল
থেচ্ছর্ যার্াত গ্রহণ র্র
যাচ্ছত তু রম থসগুচ্ছলাচ্ছর্
পরবে
র্রচ্ছত
এবং
থসগুচ্ছলাচ্ছর্
বরর্তম়ে
র্রচ্ছত পার এর মাধযচ্ছম।
আর তু রম তাচ্ছদর েেয
থদা়ো
র্র, রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ
থতামার থদা়ো তাচ্ছদর েেয
সান্ত্বো
স্বরূপ।
বস্তুতঃ
আল্লাহ সবরর্িু ই 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.

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.
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.”

103.

104.

105. আর তু রম বচ্ছল দাও,
থতামরা আমল র্চ্ছর যাও,
তার পরবতীচ্ছত আল্লাহ
থদ চ্ছবে থতামাচ্ছদর র্াে
এবং থদ চ্ছবে রসূল ও
মুসলমােগণ।
তািা়ো
থতামরা শীগ্রই প্রতযাবরতকত
হচ্ছব তাাঁর সারন্নচ্ছধয রযরে
থগাপে ও প্রর্াশয রবষচ্ছ়ে
অবগত। তারপর রতরে
োরেচ্ছ়ে
থদচ্ছবে
থতামাচ্ছদরচ্ছর্ যা র্রচ্ছত।

ُخ ۡذ ِّم ۡن ا َ ۡم َو ِّاَلِّ ۡم َص َدقَةـ
ُت َط ِّه ُر ُه ۡم َو ُت َز ِّكي ۡ ِّه ۡم بِّهَا َو َص ِّل
 َ َسك ٌَن ََل ُ ۡم
َ َعَلَي ۡ ِّه ۡم اِّ َن َصلٰوت
ِّ َ اّٰلل
َسي ٌع عَلِّيم
ٌ ۡ ۡ ُ َو ه

اّٰللَ ُه َو ي َ ۡقب َ ُل
اَل َ ۡم ي َ ۡعل َ ُم ۡوٖۤا ا ََن ه
التَ ۡوبَ َة عَ ۡن ِّعبَا ِّده َويَا ۡ ُخ ُذ
اب
َ
الص َدق ٰ ِّت َو ا ََن ه
ُ اّٰللَ ُه َو التَ َو
ِّ ال َر
حيم
ُۡ
ِّ عمل
اّٰلل
ُ َو ُقل ا ۡ َ ُ ۡوا فَ َس َۡيَى ه
عَ َمل َ ُك ۡم َو َر ُس ۡولُه َواۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َن
َو َس َُتَدُ ۡو َن اِّ َٰل عٰلِّ ِّم الۡغَي ۡ ُِّّب
َ َو
الشهَادَ ِّة فَيُن َ ِّبئُ ُك ۡم ِِّبَا ُك نۡتُ ۡم
ملُون
َ تَ ۡع

َ ۡ

106. আবার অচ্ছের্ থলার্ 106. And others who
রচ্ছ়েচ্ছি যাচ্ছদর র্াের্মক await Allah’s decree,
আল্লাহর রেচ্ছদক চ্ছশর উপর whether He will punish
স্থরগত রচ্ছ়েচ্ছি; রতরে হ়ে them or will forgive
তাচ্ছদর আযাব থদচ্ছবে ো them. And Allah is All
Knowing, All Wise.
হ়ে তাচ্ছদর ক্ষমা র্চ্ছর
থদচ্ছবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সব
রর্িু ই
জ্ঞাত,
রবজ্ঞতাসম্পন্ন।
আর যারা রেমক াণ
র্চ্ছরচ্ছি মসরেদ রেচ্ছদর
বচ্ছশ
এবং
কুেরীর
তা়েো়ে মুরমেচ্ছদর মচ্ছধয
রবচ্ছভদ সৃরির উচ্ছেচ্ছশয এবং
ঐ থলাচ্ছর্র েেয াটি স্বরূপ
থয পূবক থেচ্ছর্ আল্লাহ ও
তাাঁর রসূচ্ছলর সাচ্ছে যুদ্ধ
র্চ্ছর আসচ্ছি, আর তারা
অবশযই শপে র্রচ্ছব থয,
আমরা থর্বল র্লযাণই
থচচ্ছ়েরি। পক্ষািচ্ছর আল্লাহ
সাক্ষী থয, তারা সবাই
রমেুযর্।

107.

108. তু রম 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

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.
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

ِّ وا ٰ َخرون ُم ۡر َجون ِّۡل َ ۡم ِّر ه
اّٰلل اِّ َما
َ ۡ
َ ُۡ َ
يُعَ ِّذ ُب ُه ۡم َواِّ َما يَتُ ۡو ُب عَلَي ۡ ِّه ۡم
ِّ اّٰلل عَلِّيم ح
كيم
ٌ ۡ َ ٌ ۡ ُ َو ه

َوال َ ِّذي ۡ َن َاَ َ ُذ ۡوا َم ۡس ِّج ـدا ِّض َر ـارا
ي
َۡ ي اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن
َ ۡ َ َو ُك ۡف ـرا َوتَ ۡف ِّريۡقـۢۡا ب
ِّ واِّرصادا
ۡل
اّٰلل
ب
ار
ح
ن
ََ ۡ َ ـ َۡ َ َ َ ه
َو َر ُس ۡولَه ِّم ۡن قَب ۡ ُل َولَي َ ۡحلِّ ُف َن اِّ ۡن
اّٰلل ي َ ۡشهَ ُد
ا ََر ۡدنَا ٖۤ اِّ َۡل ا ۡۡل ُ ۡس ٰن َو ُه
ِّ
ِّ
ذ ُبون
َ ۡ ٰا َّنُ ۡم لـ َك

َۡل تَ ُق ۡم فِّي ۡ ِّه ا َب َ ـدا َۡل َ ۡس ِّج ٌد اُ ِّس َس
ع َ َٰل التَ ۡقوٰى ِّم ۡن ا ََو ِّل ي َ ۡو ٍم ا َ َح ُق ا َۡن
ال ُُِّب ُ ۡو َن ا َۡن
ٌ تَ ُق ۡو َم فِّي ۡ ِّه فِّي ۡ ِّه ِّر َج
ُّب
اّٰلل
يَت َ َط َه ُر ۡوا
ُ ِّ ُُ
َو ُه
ن
َ ۡ اۡلۡ ُ َط ِّهرِّي

পরবে
ভালবাচ্ছসে।

থলার্চ্ছদর Allah loves those who

purify themselves.

109. থয বযারি স্বী়ে গৃচ্ছহর 109. Is it then he who
রভরে থরচ্ছ চ্ছি থর্াে গচ্ছতকর laid the foundation of
building
on
রর্োরা়ে যা ধ্বচ্ছস প়োর his
from
রের্টবতী এবং অতঃপর righteousness
তা ওচ্ছর্ রেচ্ছ়ে থদাযচ্ছ র Allah and His pleasure
better, or he who laid
আগুচ্ছে পরতত হ়ে। আর
the foundation of his
আল্লাহ োচ্ছলমচ্ছদর পে
building on the edge of
থদ াে ো।
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.
Their building
110. তাচ্ছদর রেরমক ত গৃহটি 110.
তাচ্ছদর অিচ্ছর সদা সচ্ছন্দচ্ছহর which they built will
উচ্ছের্ র্চ্ছর যাচ্ছব থয পযক ি not cease to be a doubt
ো
তাচ্ছদর
অিরগুচ্ছলা in their hearts until
থচৌরচর হচ্ছ়ে যা়ে। আর that their hearts are
torn to pieces. And
আল্লাহ সবক জ্ঞ প্রজ্ঞাম়ে।
Allah is All Knowing,
All Wise.
111. আল্লাহ ক্র়ে র্চ্ছর 111. Indeed, Allah has
রেচ্ছ়েচ্ছিে
মুসলমােচ্ছদর purchased from the
থেচ্ছর্ তাচ্ছদর োে ও মাল believers their lives
এই মূচ্ছলয থয, তাচ্ছদর েেয and their wealth (in
for that
রচ্ছ়েচ্ছি োন্নাত। তারা যুদ্ধ exchange)
র্চ্ছর
আল্লাহর
রাচ্ছহঃ theirs shall be the
অতঃপর মাচ্ছর ও মচ্ছর। Paradise. They fight in
তওরাত,
ইরঞ্জল
ও the way of Allah, so
they
kill and are
থর্ারআচ্ছে রতরে এ সতয
killed. A true promise

اَفَ َم ۡن ا َ َس َس ُب نۡيَانَه ع َ َٰل ٰ تَ ۡقوٰى
ِّ ِّم َن ه
اّٰلل َو ِّر ۡض َوانٍ َخ ۡۡيٌ ا َۡم َم ۡن

ا َ َس َس ُب نۡيَانَه ع َ ٰٰل َش َفا ُج ُر ٍ َ َها ٍر
اّٰلل َۡل
ار بِّه ِِّف ۡ نَا ِّر َجهَـنَ َم َو ُه
َ َ فَ ۡاّن
ِّ ِّ ي َ ۡه ِّدى الۡقَوم ه
م ۡي
َ الظل
َۡ

ال ُب نۡي َ ُاّنُ ُم ال َ ِّذ ۡى بَن َ ۡوا ِّريۡبَةـ
ُ َۡل ي َ َز
ِِّف ۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم اِّ َۡل ٖۤا َۡن تَقَ َط َع ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم
ِّ
ِّ و ه
كيم
ٌ ۡ اّٰلل عَلي ۡ ٌم َح
ُ َ
ِّ
ي
اِّ َن ه
َۡ اّٰللَ ا ۡش ََتٰى م َن اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن
اَن ۡ ُف َس ُه ۡم َوا َ ۡم َوا ََل ُ ۡم بِّا َ َن ََل ُ ُم
ِّ ا ۡۡلٔـنَ َة َۙؕ يقَاتِّلُون ِِّف س ِّبي ِّل ه
اّٰلل
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
فَي َ ۡقتُل ُ ۡو َن َو يُ ۡقتَل ُ ۡو َن َوعۡ ـدا عَلَي ۡ ِّه
ِّ ح ـقا ِِّف التَور
ٮة َو ۡاۡلِّ َۡنِّي ۡ ِّل
َ
ٰۡ

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

তারা তওবার্ারী,
এবাদতর্ারী,
থশার্রচ্ছগাযার, (দুরে়োর
সাচ্ছে)
সম্পর্কচ্ছেদর্ারী,
রুকু ও রসেদা আদা়ের্ারী,
সৎর্াচ্ছের
আচ্ছদশ
দাের্ারী ও মন্দ র্াে
থেচ্ছর্ রেবৃতর্ারী এবং
আল্লাহর
থদও়ো
সীমাসমূচ্ছহর
থহোযতর্ারী।
বস্তুতঃ
সুসংবাদ
দাও
ঈমােদারচ্ছদরচ্ছর্।

112.

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

113.

(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.
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.
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.

َوال ۡ ُق ۡرا ٰ ِّن َۙؕ َو َم ۡن ا َۡو ِٰف بِّعَ ۡه ِّده ِّم َن
ِّ ه
اّٰلل فَا ۡستَـب ۡ ِّش ُر ۡوا بِّبَيۡعِّ ُك ُم ال َ ِّذ ۡى
 َ ُه َو ال ۡ َف ۡو ُز
َ ِّ بَاي َ ۡعتُ ۡم بِّه َۙؕ َوذٰل
ِّ
 ظيم
ُ ۡ َالۡع
التَا ٖۤ ِّٮب ُ ۡو َن الۡعٰبِّ ُد ۡو َن ا ۡۡلَـا ِّم ُد ۡو َن
ال هر ِّك ُع ۡو َن
السا ٖۤ ِّٮ ُح ۡو َن
َ ِّ الس ِّج ُد ۡو َن ۡاۡل ٰ ِّم ُر ۡو َن بِّاۡلۡ َ ۡع ُر ۡو
ه
َوالنَا ُه ۡو َن عَ ِّن اۡلۡ ُنۡ َك ِّر
ِّ
اّٰلل ۙ ِّ َوب َ ِّش ِّر
َوا ۡۡلٰٔـ ِّف ُظ ۡو َن ۡل ُ ُد ۡو ِّد ه
اۡلۡ ۡؤ ِّم ِّن ۡي
َ ُ

ب َوال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا ٖۤ ا َۡن
ِّ ِّ َان لِّلن
َ َ َما ك
ِّۡ ي َ ۡستَغ ۡ ِّفروا لِّلۡم ۡش ِّر
ي َو ل َ ۡو
ك
ُ ُۡ
َ
ِّ ُكَان ُ ۡوٖۤا ا
ي
ََ َ وَلۡ ُق ۡر ٰٰب ِّم ۡ ۢۡن ب َ ۡع ِّد َما تَب
ِّ ََل ُ ۡم ا ََّنُ ۡم ا َۡص ٰحُّب ا ۡۡل َ ِّحي
م
ۡ
ُ

114. আর ইব্রাহীম র্তৃক র্ 114. And the prayer
স্বী়ে রপতার মাগচ্ছেরাত of Abraham for the
র্ামো রিল থর্বল থসই forgiveness
of
his
প্ররতশ্রুরতর র্ারচ্ছণ, যা father was not except
রতরে
তার
সাচ্ছে because of a promise,
র্চ্ছররিচ্ছলে। অতঃপর য ে he had promised it to
তাাঁর র্াচ্ছি এর্ো প্রর্াশ him, but when it had
থপল থয, থস আল্লাহর শত্রু become clear to him
that he (father) was
ত ে তার সাচ্ছে সম্পর্ক
an enemy to Allah, he
রিন্ন
র্চ্ছর
রেচ্ছলে।
(Abraham) disowned
রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ ইব্রাহীম রিচ্ছলে
him. Indeed, Abraham
ব়ে
থর্ামল
হৃদ়ে, was soft of heart,
সহেশীল।
forbearing.
115. আর আল্লাহ থর্াে 115. And Allah would
োরতচ্ছর্ থহদাচ্ছ়েত র্রার not let a people astray
পর পেভ্রষ্ট র্চ্ছরে ো after when He has
যতক্ষণ ো তাচ্ছদর েেয guided them until He
made clear to
পররষ্কারভাচ্ছব বচ্ছল থদে has
them what they should
থসসব রবষ়ে যা থেচ্ছর্
avoid. Indeed, Allah is
তাচ্ছদর
থবাঁচ্ছচ
োর্া
the All Knower of
দরর্ার। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ আল্লাহ
every thing.
সব রবষচ্ছ়ে ও়োচ্ছর্েহাল।

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.
117.
আল্লাহ দ়োশীল 117. Allah has indeed
েবীর প্ররত এবং মুহারের ও turned with forgiveness
116.

ان ۡاستِّغ ۡ َف ُار اِّبۡ ٰر ِّهي ۡ َم ِّۡلَبِّي ۡ ِّه
َ َ َو َما ك
اِّ َۡل عَ ۡن َم ۡوعِّ َد ٍة َوع َ َد َها ٖۤاِّي َ ُاه ۙ فَل َ َما
ِّ َ ِّ تَب َي ل َ ٖۤه ا َنَه ع َ ُد ٌو
َبا َ ِّمنۡ ُه اِّ َن
َ َ َّٰلل ت
َ َ
ِّ اِّبۡر
حلِّيم
ه
ا
و
ۡل
م
ي
ه
َ
َ
َ
ٌ
ٌۡ َ
َۡ ٰ

ِّ اّٰلل لِّي
ـض َل قَ ۡومـۢۡا ب َ ۡع َد اِّ ۡذ
ان
ك
ا
م
و
َ
ه
َ
َ
َ
ُ
ُ
ي ََل ُ ۡم َما يَتَ ُق ۡو َن
ُ َٰهد
َ ِّ َ ٮه ۡم َح هّٰت يُب
َش ٍء عَلِّيم
اِّ َن ه
ٌ ۡ ۡ َ اّٰللَبِّ ُك ِّل

لس ٰموٰ ِّت
َ  َ ا
ُ ۡ اّٰللَ لَه ُمل
اِّ َن ه
َو ۡاۡل َ ۡر ِّض ُُٖۡ َو ُ ِّۡيي ۡ ُت َو َما لـ َ ُك ۡم
ِّ ِّم ۡن دو ِّن ه
اّٰلل ِّم ۡن َو ِّ ٍَل َو َۡل
ُۡ
ٍ ۡ ن َ ِّص
ۡي

ب
ِّ ِّ َاّٰلل ع َ َٰل الن
َ َلـ َقَ ْد ت
ُ اب ه

আেসারচ্ছদর প্ররত, যারা
র্ঠিে মহূ চ্ছতক ে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।

অপর
রতেেেচ্ছর্
যাচ্ছদরচ্ছর্
থপিচ্ছে রা া হচ্ছ়েরিল,
য ে পৃরেবী রবিৃত হও়ো
সচ্ছত্বও তাচ্ছদর েেয সঙ্কুরচত
হচ্ছ়ে থগল এবং তাচ্ছদর
েীবে দূরবক সহ হচ্ছ়ে উ চ্ছলা;
আর তারা বুঝচ্ছত পারচ্ছলা
থয, আল্লাহ বযতীত আর
থর্াে
আশ্র়েস্থল
থেইঅতঃপর রতরে সদ়ে হচ্ছলে
তাচ্ছদর প্ররত যাচ্ছত তারা
রেচ্ছর আচ্ছস। রেঃসচ্ছন্দচ্ছহ
আল্লাহ দ়োম়ে র্রুণাশীল।

118.

এবং

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.

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.
119.
থহ ঈমােদারগণ, 119. O those (of you)
believe,
fear
আল্লাহচ্ছর্ ভ়ে র্র এবং who
Allah, and be with
সতযবাদীচ্ছদর সাচ্ছে োর্।
those who are true.

َواۡلۡ ُه ٰ ِّجرِّيۡ َن َو ۡاۡلَن ۡ َصا ِّر ال َ ِّذي ۡ َن
اتَب َ ُع ۡو ُه ِِّف ۡ َساعَ ِّة ال ۡ ُع ۡس َر ِّة ِّم ۡ ۢۡن بَ ۡع ِّد

َما كَادَ يَزِّيۡ ُغ ُقل ُ ۡو ُب فَرِّيۡقٍ ِّمنۡ ُه ۡم
َ ٌ اب عَلَي ۡ ِّه ۡم اِّنَه بِّ ِّه ۡم َر ُء ۡو
َ َُث َم ت
ِّ
 حيم
ٌ ۡ َر
َوع َ َٰل الََلَٰ َ ِّة ال َ ِّذي ۡ َن ُخلِّ ُف ۡواَؕ َح ه ّٰٖۤت اِّذَا
َضاقَ ۡت عَلَي ۡ ِّه ُم ۡاۡل َ ۡر ُض ِِّبَا

َر ُحب َ ۡت َو َضاقَ ۡت عَلَي ۡ ِّه ۡم
اَن ۡ ُف ُس ُه ۡم َو َظن ُ ۡوٖۤا ا َۡن َۡل َمل ۡ َجا َ ِّم َن
ِّ ِّ ِّ ِّ ه
اب عَلَي ۡ ِّه ۡم
َ َاّٰلل ا َۡل ٖۤ الَي ۡ َؕه ُث َم ت
ِّل
ِّ
لت
ه
ب
ت
ۡ
َ
اب
و
ا
و
اّٰلل
ن
ا
ا
و
و
َ
َ
ُ
ۡ ُۡ َُ
َ َه
ُ
ِّ ال َر
حيم
ُۡ

اّٰلل
ي ٰـٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُوا اتَ ُقوا َه
ِّ و ُكونُوا َم َع ه
دقِّ ۡي
ۡ ۡ َ
َ الص

মদীোবাসী ও
পার্শ্বতী
পল্লীবাসীচ্ছদর
উরচত ে়ে রসূলুল্লাহর সঙ্গ
তযাগ র্চ্ছর থপিচ্ছে থেচ্ছর্
যাও়ো এবং রসূচ্ছলর প্রাণ
থেচ্ছর্ রেচ্ছেচ্ছদর প্রাণচ্ছর্
অরধর্ রপ্র়ে মচ্ছে র্রা। এটি
এেেয থয, আল্লাহর পচ্ছে থয
তৃ ষ্ণা, োরি ও ক্ষু ধা 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
সৎর্মক শীল থলার্চ্ছদর হর্
েষ্ট র্চ্ছরে ো।

120.

আর তারা অল্পরবির যা রর্িু বয়ে র্চ্ছর,
যত প্রাির তারা অরতক্রম
র্চ্ছর, তা সবই তাচ্ছদর োচ্ছম
থল া হ়ে, থযে আল্লাহ
তাচ্ছদর
র্ৃতর্মক সমূচ্ছহর
উেম
রবরেম়ে
প্রদাে
র্চ্ছরে।

121.

120.
It was not
ِّ ما كَان ِّۡل َ ۡه ِّل اۡلۡ ِّديۡن
م
ن
و
ة
َ
ۡ
(proper) for the people
َ َ
َ َ َ
of AlMadinah and
ِّ حو ََلم
م
ع
ِّ
َن
ا
اب
ر
اۡل
ن
ۡ
َ
ۡ
َ
َ ُۡ َۡ
those around them of ۡ
the wandering Arabs
ِّ يَت َ َخل َ ُفوا عَ ۡن َرسو ِّل ه
that
they
remain اّٰلل َو َۡل
ُۡ
ۡ
behind
after
(the ِّ
َ ۡ َي َ ۡر ََب ُ ۡوا بِّاَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم ع
departure
of)
the ن نـ ۡفسه
Messenger of Allah, nor
ِّ ذٰل
َ
ِّ
ٌ
ِّ
َ
ۡل
و
ا
م
ظ
م
ه
ب
ۡ
ص
ي
ۡل
م
ّن
ا
ب
َ 
َ
َ
َ
َ
َ
they prefer themselves
َ ۡ ُ ُۡ ُ ۡ ُ
over his self. That is ِّ
ُّب َو َۡل َُم ۡ َم َص ٌة ِِّف ۡ َس ِّبي ۡ ِّل ه
because they are not اّٰلل
ٌ ن َ َص
afflicted by thirst, nor
ِّ و َۡل ي َ َطٔـًُـون َمو
ِّ
ظ
ي
غ
ي
ا
ئ
ط
َ
ُ
ـ
fatigue, nor hunger in ۡ
ۡ َ ۡ
َ
the cause of Allah,
ِّ ال ۡ ُك َفار و َۡل ينالُون
م
ٍ
َ
ال
ي
ن
و
د
ع
ن
ـ
ُ
َ ۡ َ ۡ ََ َ َ
nor they tread any ۡ
ground to enrage the ِّ ِّ
ِّاِّ َۡل ُكت
disbelievers,
nor do صال ٌَۙؕ ا َن
َ ُّب ََل ُ ۡم بِّه عَ َم ٌل
َ
they inflict upon an
ِّ اّٰلل َۡل يُ ِّضي ۡ ُع ا َ ۡج َر اۡلۡ ۡح
س ِّن ۡي
enemy any infliction,
َ
َه
ُ
but is
written
for
them that as
a
righteous deed. Indeed,
Allah does not waste
the reward of those
who do good.
121. Nor do they spend
ِّ و َۡل يُنۡ ِّف ُق ۡو َن ن َ َفقَةـ
any
expenditures, صغ ۡۡيَة ـ َو َۡل
َ
َ
small or large, nor do ِّ
َ ِّ َ َكبِّ ۡۡيةـ َو َۡل ي َ ۡق َط ُع ۡو
they cross a valley, ن َواديـا اۡل
َ
but it is written for
ُِّكتُِّّب ََلم ل
س
ح
ِّ
ج
ي
ن
ا
اّٰلل
م
ه
ي
ز
َ
ۡ
ۡ
ه
them, that Allah may َ َ
ُ ُ َُ َ ُۡ َ
reward them the best
ملُون
of what they used to do.
َ ۡ َ َما كَان ُ ۡوا ي َ ۡع

122. আর সমি মুরমচ্ছের 122. And it was not
অরভযাচ্ছে থবর হও়ো সঙ্গত (necessary) for the
believers to go forth
ে়ে। তাই তাচ্ছদর প্রচ্ছতযর্
(for battle) all together.
দচ্ছলর এর্টি অংশ থর্ে
So why did not go forth
থবর হচ্ছলা ো, যাচ্ছত দ্বীচ্ছের from every division of
জ্ঞাে লাভ র্চ্ছর এবং them a party, so that
সংবাদ
দাে
র্চ্ছর those (left behind) may
স্বোরতচ্ছর্, য ে তারা gain sound knowledge
তাচ্ছদর র্াচ্ছি প্রতযাবতকে in religion, and that
র্রচ্ছব, থযে তারা বাাঁচচ্ছত they may warn their
people when they return
পাচ্ছর।
to them, that they
might avoid (wrong).
123.
থহ ঈমােদারগণ, 123. O those (of you)
থতামাচ্ছদর
রের্টবতী who believe, fight those
র্াচ্ছেরচ্ছদর
সাচ্ছে
যুদ্ধ who are near to you of
চারলচ্ছ়ে যাও এবং তারা the disbelievers, and let
থতামাচ্ছদর মচ্ছধয র্চ্ছ ারতা them find harshness
in you. And know that
অেুভব র্রুর্ আর থেচ্ছে
Allah is with those who
রা , আল্লাহ মুোর্ীচ্ছদর
are righteous.
সাচ্ছে রচ্ছ়েচ্ছিে।

124. আর য ে থর্াে সূরা 124. And whenever a
is revealed,
অবতীণক হ়ে, ত ে তাচ্ছদর surah
থর্উ থর্উ বচ্ছল, এ সূরা there are among them
থতামাচ্ছদর মচ্ছধযর্ার ঈমাে those who say: “Which
you
has
this
র্তটা
বৃরদ্ধ
র্রচ্ছলা? of
increased in faith.” As
অতএব যারা ঈমােদার, এ
for those who believe,
সূরা তাচ্ছদর ঈমাে বৃরদ্ধ
it has increased them
র্চ্ছরচ্ছি
এবং
তারা
in faith and they
আেরন্দত হচ্ছ়েচ্ছি।
rejoice.
125. বস্তুতঃ যাচ্ছদর অিচ্ছর 125. And as for those
whose hearts is
বযারধ রচ্ছ়েচ্ছি এটি তাচ্ছদর in
disease,
it
only

َؕۙ ان اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َن لِّۡ َنۡ ِّف ُر ۡوا كَءٓفَةـ
َ َ َو َما ك
فَل َ ۡو َۡل ن َ َف َر ِّم ۡن كُ ِّل فِّ ۡرقَ ٍة ِّمنۡ ُه ۡم
ِّ َط ِّءٓٮ َف ٌة لِّيـت َ َف َق ُهوا ِِّف
الدي ۡ ِّن َو
ۡ َ
لُِّۡنۡ ِّذ ُر ۡوا قَ ۡو َم ُه ۡم اِّذَا َر َج ُع ۡوٖۤا
ِّ
ذرون
َ ۡ ُ َ َُۡ الَي ۡ ِّه ۡم لَعَل َ ُه ۡم

ي ٰـٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا قَاتِّلُوا ال َ ِّذي ۡ َن
يَل ُ ۡون َ ُك ۡم ِّم َن ال ۡ ُك َفا ِّر َولۡي َ ِّج ُد ۡوا
اّٰللَ َم َع
فِّي ۡ ُك ۡم ِّغل ۡ َظةـ َۙؕ َواعۡل َ ُم ۡوا ٖۤا ََن ه

اۡلۡ تَقِّ ۡي

َ

ُ

َواِّذَا َما ٖۤاُن ۡ ِّزل َ ۡت ُس ۡو َر ٌة فَ ِّمنۡ ُه ۡم َم ۡن
ۙ ي َ ُق ۡو ُل ا َي ُ ُك ۡم زَادَ ۡت ُه هٰ ِّذه ٖۤ اِّ ۡۡيَانـا
فَا َ َما ال َ ِّذي ۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا فَ َزادَ ِۡت ُ ۡم اِّ ۡۡيَانـا
ِّ َوهم يَستَب
شرون
َ ُۡ ۡ ۡ ۡ ُ
َوا ََما ال َ ِّذي ۡ َن ِِّف ۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم َم َر ٌض

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.

Do they not
126. তারা রর্ লক্ষয র্চ্ছর 126.
that they are
ো, প্ররত বির তারা see
দু’এর্বার রবপযক ি হচ্ছে, tried in every year
অেচ,
তারা
এরপরও once or twice. Then
do not turn
তওবা র্চ্ছর ো রর্ংবা they
in repentance, nor do
উপচ্ছদশ গ্রহণ র্চ্ছর ো।
they remember.
127. আর য েই থর্াে 127. And whenever a
সূরা অবতীণক হ়ে, ত ে surah is revealed, they
তারা এচ্ছর্ অচ্ছেযর রদচ্ছর্ look at one another
তার্া়ে থয, থর্াে মুসলমাে (saying): “Does any
থতামাচ্ছদর থদ চ্ছি রর্-ো- one see you.” Then
they turn away. Allah
অতঃপর সচ্ছর পচ্ছ়ে। আল্লাহ
has turned their hearts
ওচ্ছদর অিরচ্ছর্ সতয রবমু
because they are a
র্চ্ছর রদচ্ছ়েচ্ছিে! রেশ্চ়েই
people who do not
তারা রেচ্ছবক াধ সম্প্রদা়ে।
understand.
There has
128.
থতামাচ্ছদর র্াচ্ছি 128.
এচ্ছসচ্ছি থতামাচ্ছদর মধয certainly come to you
Messenger from
থেচ্ছর্ই এর্েে রসূল। a
yourselves.
থতামাচ্ছদর দুঃ -র্ষ্ট তার amongst
পচ্ছক্ষ
দুঃসহ।
রতরে Grievous to him is that
you should suffer (any
থতামাচ্ছদর
মঙ্গলর্ামী,
difficulty), concerned
মুরমেচ্ছদর প্ররত থেহশীল,
over you, for the
দ়োম়ে।
believers
full
of
kindness, merciful.
129. এ সচ্ছেও যরদ তারা 129. Then if they turn
রবমু হচ্ছ়ে োচ্ছর্, তচ্ছব বচ্ছল away, (O Muhammad)
দাও, আল্লাহই আমার েেয say: “Sufficient for me
is Allah. There is no

فَ َزادَ ِۡت ُ ۡم ِّر ۡج ـسا اِّ َٰل ِّر ۡج ِّس ِّه ۡم
وما ُتوا و ُهم ك ٰ ِّفرون
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ََ

ا َ َو َۡل ي َ َر ۡو َن ا ََّنُ ۡم يُ ۡفتَـنُ ۡو َن ِِّف ۡ كُ ِّل
ِّ ۡ َعَا ٍم َم َرةـ ا َۡو َم َرت
ي ُث َم َۡل يَتُ ۡو ُب ۡو َن
َ و َۡل ُهم ي َ َذ
كرون
َ ُۡ

ۡ

َ

َواِّذَا َما ٖۤ اُن ۡ ِّزل َ ۡت ُس ۡو َر ٌة ن َ َظ َر
ض َه ۡل ي َ ٰرٮ ُك ۡم
َؕ ٍ ب َ ۡع ُض ُه ۡم اِّ َٰل ب َ ۡع
َ َ نص َر ُف ۡوا َۙؕ َص َر
َ ِّم ۡن ا ََح ٍد ُث َم ا

اّٰلل ُقل ُ ۡوب َ ُه ۡم بِّا َ َّنُ ۡم قَ ۡو ٌم َۡل
ُه
ي َ ۡفقَ ُهون
َ ۡ
لـ َقَ ۡد َجءٓءَ ُك ۡم َر ُس ۡو ٌل ِّم ۡن
اَن ۡ ُف ِّس ُك ۡم عَزِّي ۡ ٌز عَلَي ۡ ِّه َما عَ ِّنت ُ ۡم
ِّ ِّ
ي
ٌ ۡ َحرِّي
َ ۡ ُ عَلَي ۡ ُك ۡم بِّاۡلۡ ُ ۡؤمن
ِّ رءو ٌ َ َر
حيم
ٌۡ

َُۡ

ِّ فَاِّ ۡن تَ َول َ ۡوا فَ ُق ۡل َح ۡس
ٖۤ اّٰلل ۙ َۡل
ب ُه
َ
اِّل ٰ َه اِّ َۡل ُه ََؕو عَلَي ۡ ِّه تَ َوكَل ۡ ُت َو ُه َو

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.”

ِّ ر ُب الۡعَ ۡر ِّش الۡع ِّظي
م
ۡ َ

َ

