
 

আল মুজাদালাহ  AlMujadilah           

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  যে নারী তার স্বামীর 
সিষময় আপনার িামে 
িাদানিুাদ করমি এিং 
অসিমোগ যপশ করমি 
আল্লাহর দরিামর, আল্লাহ 
তার কো শুমনমিন। 
আল্লাহ আপনামদর উিময়র 
কোিাতত া শুমনন। সনশ্চয় 
আল্লাহ িিসকিু শুমনন, 

িিসকিু যদমেন। 

1.  Certainly Allah has 

heard the words of her 

who is pleading with 

you concerning her 

husband and complains 

to Allah. And Allah 

hears the argument 

between you both. 

Indeed, Allah is All 

Hearing, All Seeing.  

عَّ ۡد قَِّ ِ ُ َسَّ ِِفۡ ُُتَّاِدلُكَّ ال َِِّتۡ قَّۡولَّ اّٰلله
ۤۡ  وَِّزَّۡوِجهَّا  ِتَّۡشتَِّكۡ ِِ اِلَّ ُ وَِّ ِاّٰلله اّٰلله
ُع  َّۡسمَّ اي ُكمَّ َّاُورَّ َِّؕ  اِن َّ َِتَّ يۡعِ  اّٰلله ِ ؕ  َِسَّ
 ِِِ بَِّصۡي ِ

2.  যতামামদর মমযে োরা 
তামদর স্ত্রীগণমক মাতা িমল 
যেমল, তামদর স্ত্রীগণ তামদর 
মাতা নয়। তামদর মাতা 
যকিল তারাই, োরা 
তামদরমক জন্মদান কমরমি। 
তারা যতা অিমীচীন ও 
সিসিহীন কোই িমল। 
সনশ্চয় আল্লাহ 
মাজত নাকারী, ক্ষমাশীল। 

2.    Those   among  you  

who  pronounce  zihar 

from their wives (put 

them away by saying 

that they are their 

mothers).  They are not 

their mothers. Their 

mothers are none 

except those who gave 

them birth. And indeed 

they say an ill word 

and a lie. And indeed 

Allah is All Pardoning, 

All Forgiving.  

َِّ  م ِۡنِمِنُۡكۡم  يُٰظِهُرۡونَِّل َِّذيۡنَّ ا
ِهۡم  ٓاٮ ِ اِۡن  اُم َّهٰتِِهۡمُِهن َّ  م َّان ِسَّ
هٰتُُهۡمِ ِؕۡاِّل َّ  اُم َّ ّٰٓـِىِٔ ه ُۡمِ ال َّۡدَنَّ ل ُۡم وَِّ وَّ اَِن َّ
َُّقۡولُۡونَِّ َّي  الۡقَّۡوِلِ م ِنَُِّمنۡكًَّرا  ل

َّ ن َّ  وَّ اُِِزۡوًراوَِّ َّعَُّفو   اّٰلله  ِ غَُّفۡورِ ل



3.  োরা তামদর স্ত্রীগণমক 
মাতা িমল যেমল, অতঃপর 
সনমজমদর উসি প্রতোহার 
কমর, তামদর কােোরা এই 
এমক অপরমক স্পশত করার 
পমূিত একটি দািমক মুসি 
সদমি। এটা যতামামদর 
জমনে উপমদশ হমি। আল্লাহ 
েির রামেন যতামরা ো 
কর। 

3.  And those who 

pronounce zihar  from 

their wives,  then  go  

back on what they had 

said, then (they must)  

free  a  slave  before 

that  they (two) touch 

each other. That is 

what you  are  advised 

thereby. And Allah is 

Aware of what you do. 

ِهۡمِِمۡن  يُٰظِهُرۡونَِّال َِّذيۡنَّ وَِّ ٓاٮ ِ  ن ِسَّ
َُّعۡوُدۡونَُِّثم َّ  َّا  ي فَّتَّۡحِريُۡر  قَّالُۡواِِل
َّةِ  قَّب ِۡم ِۡن  رَّ ا اَّۡنِِل قَّب ٓاس َّ  ذٰلُِكۡمِ ي َّتَّمَّ

ُِ وَِّبِهِ ُتۡوعَُّظۡونَّ  لُۡونَِِِّبَّا  اّٰلله  تَّعۡمَّ
بِۡي ِ  ِ خَّ

4.  োর এ িামেতে যনই, যি 
এমক অপরমক স্পশত করার 
পমূিত একাসদক্রমম দইু মাি 
যরাো রােমি। যে এমতও 
অক্ষম হয় যি ষাট জন 
সমিকীনমক আহার করামি। 
এটা এজমনে, োমত যতামরা 
আল্লাহ ও তাাঁর রিমূলর প্রসত 
সিশ্বাি স্থাপন কর। এগুমলা 
আল্লাহর সনযতাসরত শাসি। 
আর কামেরমদর জমনে 
রময়মি েন্ত্রণা দায়ক 
আোি। 

4.   Then  he  who  does  

not find (slave)  should  

fast  two successive 

months before that  the  

two  touch  each  other. 

And he who is not   

able (to do this) should 

feed sixty needy ones. 

This is so that you may 

believe in Allah and 

His Messenger. And 

those are the limits 

(set) by Allah. And for 

the disbelievers there is 

a  painful  punishment. 

ۡن  ِۡد  ل َّۡمِفَّمَّ َّامَُِيَّ يِۡن  فَِّصي شَّهۡرَّ
ا   اَّۡنِِمۡن قَّبِۡل  عَّۡيُِِمتَّتَّابِِ ٓاس َّ ي َّتَّمَّ
ۡنِ َّۡستَِّطعِۡل َّۡم  فَّمَّ  ِست ِۡيَِّفَّاِۡطعَّاُم  ي

ِٰ ِمۡسِكيۡنًا ِ لِتُۡؤمِنُۡوا لِكَّ ذ بِاّٰلله
ُسۡولِهِ وَِّ ُِِحُدۡوُد تِلۡكَّ وَِّ رَّ  اّٰلله
َّلِيْم ِعَّذَّاب  لِلۡكِٰفِريۡنَّ وَِّ  ِِِ ا

5.  োরা আল্লাহর তাাঁর 
রিমূলর সিরুদ্ধাচরণ কমর, 

তারা অপদস্থ হময়মি, যেমন 
অপদস্থ হময়মি তামদর 
পিূতিতীরা। আসম িসু্পষ্ট 
আয়াতিমূহ নাসেল 
কমরসি। আর কামেরমদর 
জমনে রময়মি অপমানজনক 

5.   Indeed, those who 

oppose Allah   and  His  

Messenger  shall  be  

abased as were abased 

those before them. And 

We have certainly sent 

down clear signs. And 

for the disbelievers 

there is a disgraceful 

َّ  ُُيَّٓاد ُۡونَِّال َِّذيۡنَّ  ن َِّاِِ َّٗه وَِّاّٰلله ُسۡول رَّ
ا  ُكِبتُۡوا ُِكبِِكَّمَّ ِمۡن ِذيۡنَّ ال َِّ تَّ
ۤۡ  قَّدِۡوَِّ قَّبۡلِِهۡمِ َّا لۡن ِاَّنۡزَّ ِ اٰيٰت     وَِّ بَّي ِنٰت 

ِ لِلۡكِٰفِريۡنَِّ ُِهۡيِ  عَّذَّاب   ِِِ م 



শাসি। punishment. 

6.  যিসদন স্মরণীয়; যেসদন 
আল্লাহ তামদর িকলমক 
পনুরুসিত করমিন, 

অতঃপর তামদরমক জাসনময় 
সদমিন ো তারা করত। 
আল্লাহ তার সহিাি 
যরমেমিন, আর তারা তা 
িুমল যগমি। আল্লাহর 
িামমন উপসস্থত আমি িি 
িস্তুই। 

6. The Day when Allah 

will resurrect them all 

together, then He will 

inform them of what 

they did. Allah has 

kept account of it while 

they   forgot   it.  And 

Allah is witness over 

all things.  

َِّ َّبۡعَّثُُهُمِۡومَّ ي ُ  ي ِيۡعًااّٰلله ئُُهۡم  َجَّ َّب ِ فَّيُن
ُ  اَّۡحٰصٮهُِ عَِّملُۡوا ِِبَّا َُّسۡوهُِوَِّاّٰلله  ن
ُ وَِّ ِ  عَّٰلِاّٰلله ءِ كُل  ۡ  ِِِ شَِّهيۡدِ  َشَّ

7.  আপসন সক যিমি 
যদমেনসন যে, নমিামন্ডল ও 
িূমন্ডমল ো সকিু আমি, 

আল্লাহ তা জামনন। সতন 
িেসির এমন যকান পরামশত 
হয় না োমত সতসন চতুেত না 
োমকন এিং পাাঁচ জমনরও 
হয় না, োমত সতসন ষষ্ঠ না 
োমকন তারা এতদমপক্ষা 
কম যহাক িা যিশী যহাক 
তারা যেোমনই োকুক না 
যকন সতসন তামদর িামে 
আমিন, তারা ো কমর, 

সতসন যকয়ামমতর সদন তা 
তামদরমক জাসনময় সদমিন। 
সনশ্চয় আল্লাহ িিতসিষময় 
িমেক জ্ঞাত। 

7.   Have  you  not seen 

that Allah  knows  

whatever  is  in the   

heavens  and  whatever  

is on  the  earth.  There  

is  not any secret  

conversation  of  three,  

but He  is   the   fourth 

of them, nor of five  

but  He  is  the sixth of 

them, nor  of  less than   

that,  nor  more  except 

He  is  with   them 

wherever they may be.  

Then He will inform 

them of what they did 

on the Day of 

Resurrection. Indeed, 

Allah is Knower of all 

things.  

َِّ َّۡم ا َّ اَّن َّ تَّرَّ ل َُّم اّٰلله َّعۡل  ِِفِمَّا ي
مٰوِٰت   مَّا اّۡلَّۡرِضِ ِِفِمَّا وَِّالس َّ

َُّكۡوُن  ۡوٰى ِمۡن ي َّة  ّن َّ  ُهوَِّاِّل َّ ثَّلٰث
ابُِعُهۡم  ِرَّ ة  وَّّلَّ ۡسَّ ََّ  ِ  ُهوَّ اِّل َّ
اِدُسُهۡمِ ۤۡ  سَّ ِِمۡن  اَّۡدٰنِوَّّلَّ ۤۡ  ذٰلِكَّ وَّّلَّ

َّرَِّ ُِ اَّيۡنَِّمَّعَُّهۡم  ُهوَِّاِّل َّ  اَّۡكث َّان  ۡوامَّا ك
ئُُهۡم  ُثم َِّ َّب ِ َّۡومَِّعَِّملُۡوا  ِِبَّايُن  ي

ةِِ َّ  اِن َِّ الۡقِيٰمَّ ِاّٰلله ِ ء   بُِكل  ۡ َشَّ
 ِِِ عَّلِيۡم ِ

8.  আপসন সক যিমি 
যদমেনসন, োমদরমক 
কানাঘুষা করমত সনমষয 
করা হময়সিল অতঃপর 

8.      Have  you  not 

seen those who  were  

forbidden from secret 

conversation, then they 

َّۡم  َّل  عَِّنَُِنُۡوا ال َِّذيۡنَّ اِلَّ  تَّرَِّا
َُّعۡوُدۡونَّ  ُثم َِّالن َّۡجوٰى  َّاي عَّنُۡه َُنُۡوا  ِِل



তারা সনসষদ্ধ কামজরই 
পনুরািৃসি কমর এিং 
পাপাচার, িীমালংঘন এিং 
রিমূলর অিাযেতার 
সিষময়ই কানাঘুষা কমর। 
তারা েেন আপনার কামি 
আমি, তেন আপনামক 
এমন িাষায় িালাম কমর, 

েদ্দ্বারা আল্লাহ আপনামক 
িালাম কমরনসন। তারা 
মমন মমন িমলঃ আমরা ো 
িসল, তজ্জমনে আল্লাহ 
আমামদরমক শাসি যদন না 
যকন? জাহান্নামই তামদর 
জমনে েমেষ্ট। তারা তামত 
প্রমিশ করমি। কতই না 
সনকৃষ্ট যিই জায়গা। 

returned to that which 

they had been 

forbidden. And they 

converse secretly of sin 

and transgression and 

disobedience to the 

Messenger. And when 

they come to you, they 

greet you with that 

(word) by which Allah 

has not greeted you, 

and they say to 

themselves: “Why does 

Allah not punish us for 

what we say.” Hell is 

sufficient for them, 

they will (enter to) 

burn therein. So evil is 

that destination.  

ۡونَّ وَِّ َّتَّنٰجَّ الُۡعۡدوَّاِن وَِّبِاّۡلِۡثِم ي
َِّت وَِّ ُسۡوِلِمَّعِۡصي  اِذَّاوَِّ الر َّ

ٓاُءۡوكَّ  ي َّۡوكَّ جَّ َّۡم ِِبَّا حَّ  بِهُُِِيَّي ِكَّ ل
 ُۙ ُ َُّقۡولُۡونَّ وَِّاّٰلله ۤۡ ي َّوِۡۡم اَّنُۡفِسهِِِِفۡ ّلَّ ل

َّا بُن ُ  يُعَّذ ِ َُّقۡولُِ ِِبَّااّٰلله ۡسبُُهۡمِ ن  حَّ
هَّن َُّمِ َّا جَّ َّۡوَنَّ َّۡصل فَّبِئۡسَّ  ي
َِّصۡيُِ  ِِِ اِۡل

9.  মুসমনগণ, যতামরা 
েেন কানাকাসন কর, 

তেন পাপাচার, িীমালংঘন 
ও রিমূলর অিাযেতার 
সিষময় কানাকাসন কমরা না 
িরং অনুগ্রহ ও 
যোদািীসতর িোপামর 
কানাকাসন কমরা। 
আল্লাহমক িয় কর, োাঁর 
কামি যতামরা একসিত 
হমি। 

9. O you who believe, 

when you converse 

secretly, then do not 

converse about sin and 

transgression and 

disobedience to the 

Messenger, but 

converse of 

righteousness and 

piety. And fear Allah, 

Him unto whom you 

shall be gathered.  

َّي ُهَّا ۤۡا ٰ ِٰال َِّذيۡنَّ  ي ۤۡاا يۡتُۡمِاِذَّا  مَّنُۡو  تَّنَّاجَّ
ۡوافََّلَّ  نَّاجَّ تَـّ الُۡعۡدوَّاِن وَِّبِاّۡلِۡثِم  تَـّ
َِّت وَِّ ُسۡوِلِمَّعِۡصي ۡواوَِّ الر َّ  تَّنَّاجَّ

َِّات َُّقۡوا وَِّ الت َّۡقوٰىوَِّ بِالِۡب ِِ ال َِّذۡىۤۡ  اّٰلله
َّيۡهِِ ُرۡونَِّ اِل  ِِِ َُتۡشَّ

10.  এই কানাঘুষা যতা 
শয়তামনর কাজ; 

মুসমনমদরমক দঃুে যদয়ার 

10. Secret conversation  

is only  from Satan,  

that  he  may   cause  

َّا اِِ يٰۡطِنِِمنَّ  الن َّۡجوٰىّن َّ  الش َّ
َّۡحُزنَّ  َّيۡسَّ وَِّاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّلِي ل



যদয়ার জমনে। তমি 
আল্লাহর অনমুসত িেতীত 
যি তামদর যকান ক্ষসত 
করমত পারমি না। 
মুসমনমদর উসচত আল্লাহর 
উপর িরিা করা। 

grief  to  those   who 

believe, and  he  cannot 

harm them at all 

except by permission of 

Allah. And in Allah let 

the believers put their 

trust.  

ِهۡمِ ٓار ِ ئۡـًِٔا  بِضَّ ِاِِشَّ ِِبِاِۡذِن  ّل َّ  اّٰلله
ِوَِّ ِ  عَّلَّ َّتَّوَّك َِّلِاّٰلله  اِۡلُۡؤمِنُۡونَِّ فَّلۡي

ِِِ 

11.  মুসমনগণ, েেন 
যতামামদরমক িলা হয়ঃ 
মজসলমি স্থান প্রশি কমর 
দাও, তেন যতামরা স্থান 
প্রশি কমর সদও। আল্লাহর 
জমনে যতামামদর জনে প্রশি 
কমর সদমিন। েেন িলা 
হয়ঃ উমে োও, তেন উমে 
যেময়া। যতামামদর মমযে 
োরা ঈমানদার এিং োরা 
জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তামদর 
মেতাদা উচ্চ কমর সদমিন। 
আল্লাহ েির রামেন ো 
সকিু যতামরা কর। 

11. O you who believe, 

when it is said to you, 

make room in the 

assemblies, then make 

room. Allah will make 

room for you. And 

when it is said, come 

up higher, then go up 

higher. Allah will exalt 

those who believe 

among you, and those 

who have been granted 

knowledge, in ranks. 

And Allah is Aware of 

what you do.  

ِۡۤ ٰ َّي ُهَّاي ۤۡاال َِّذيۡنَّ  ا ِاِذَّا  اٰمَّنُۡو َُّكۡم  قِيۡلَّ ل
ُحۡوا َّٰجلِِسِِِف  تَّفَّس َّ ُحۡوا  اِۡل فَّافۡسَّ
حِِ َّۡفسَّ ُ  ي َُّكۡمِاّٰلله قِيۡلَّ  اِذَّا وَِّل
َّۡرفَّعِِفَّانُْشُزۡوا  انُْشُزۡوا ُ  ي اّٰلله
 ال َِّذيۡنَِّوَِّ مِنُۡكۡمُِۙاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّ
ِ الۡعِلۡمَِّاُۡوُتوا  جٰت  ُِوَِّ دَّرَّ  ِِبَّا اّٰلله

لُۡونَّ  بِۡي ِتَّعۡمَّ  ِِِ خَّ

12.  মুসমনগণ, যতামরা 
রিমূলর কামি কানকো 
িলমত চাইমল তৎপমূিত 
িদকা প্রদান করমি। এটা 
যতামামদর জমনে যেয়ঃ ও 
পসিি হওয়ার িাল উপায়। 
েসদ তামত িক্ষম না হও, 

তমি আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

পরম দয়ালু। 

12. O you who believe, 

when you consult the 

Messenger in private, 

then present before 

your consultation some 

charity.  That is better 

for you and purer.  But  

if  you  do  not  find  

(the  means for it), then  

indeed,  Allah is  All 

Forgiving,  All 

Merciful.  

ِۡۤ ٰ َّي ُهَّا ي ۤۡا  ال َِّذيۡنَِّا يۡتُُم  اِذَّااٰمَّنُۡو َّاجَّ ن
ُسۡولَِّ ُمۡوا  الر َّ َّدَّۡىِفَّقَّد ِ  بَّۡيَّ ي

ۡوٲٮُكۡم  دَّقَّةًِّنَّ ۡي ِ ذٰلِكَّ ِِصَّ  خَّ
ُِدۡوال َّۡم  فَّاِۡنِ اَّۡطهَُّرِوَِّل َُّكۡم  فَّاِن َّ  ُتَّ
َِّ ِحيۡم ِۡور  غَّفُِ اّٰلله  ِِِ ر َّ



13.  যতামরা সক কানকো 
িলার পমূিত িদকা প্রদান 
করমত িীত হময় যগমল? 

অতঃপর যতামরা েেন 
িদকা সদমত পারমল না এিং 
আল্লাহ যতামামদরমক মাে 
কমর সদমলন তেন যতামরা 
নামাে কাময়ম কর, 

োকাত প্রদান কর এিং 
আল্লাহ ও রিমূলর আনগুতে 
কর। আল্লাহ েির রামেন 
যতামরা ো কর। 

13.     Are   you   afraid 

that you will have to 

present,  before   your 

consultation in private, 

charities. Then when  

you   do   not   do  (so), 

and Allah has forgiven 

you, then establish 

prayer and give poor 

due and obey Allah 

and His Messenger. 

And  Allah  is Aware of 

what you do.  

ُمۡوااَّۡن  اَّۡشفَّۡقتُۡمِءَِّ َّدَّۡى  ُتقَّد ِ بَّۡيَّ ي
ۡوَّٲٮُكۡمِ ِ ّنَّ دَّقٰت  َّۡم  فَّاِذِۡ صَّ  تَّۡفعَّلُۡوال

ِوَِّ ُ  تَّابَّ َّيُۡكۡمِاّٰلله َّقِيُۡموا  عَّل فَّا
لٰوةَِّ كٰوةَّ اُٰتوا وَّ  الص َّ اَِّطيُۡعوا وَِّالز َّ
 َّ َّهِٗرَِّوَِّاّٰلله ُ  وَُِّسۡول بِۡي   اّٰلله ِِبَّا خَّ

لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

14.  আপসন সক তামদর 
প্রসত লক্ষে কমরনসন, োরা 
আল্লাহর গেমি সনপসতত 
িম্প্রদাময়র িামে িনু্ধত্ব 
কমর? তারা মুিলমানমদর 
দলিুি নয় এিং তামদরও 
দলিূি নয়। তারা 
যজমনশুমন সমেো সিষময় 
শপে কমর। 

14.  Have  you  not  

seen  of those who have 

taken as friends a 

people with whom 

Allah  has  become 

angry.  Neither they 

are  of  you  nor  of  

them,  and   they  

swear to a false  oath  

and  they  know.  

َّۡم  َّل  قَّۡومًاتَّوَّل َّۡوا  ال َِّذيۡنَِّاِلَّ  تَّرَِّا
ُِغَِّضبَّ  َّيِۡهم ۡ  اّٰلله  م ِنُۡكۡمُِهۡم  م َّاعَّل

ِوَِّ ۡلُِفۡونَّ وَِّ مِنُۡهۡمُۙ ّلَّ ُِيَّ الۡكَِّذِب  عَّلَّ
َُّمۡونَُِّهۡم وَِّ َّعۡل  ِِِ ي

15.  আল্লাহ তামদর জমনে 
কমোর শাসি প্রস্তুত 
যরমেমিন। সনশ্চয় তারা ো 
কমর, েুিই মন্দ। 

15.  Allah has prepared 

for them a severe 

punishment. Indeed, 

evil is that which they 

are doing.  

َِّ ُ  عَّد َِّا ُۡم اّٰلله ابًا َلَّ ُۡم شَِّديًۡداعَّذَّ  اَِن َّ
ٓاءَّ  َّانُوِۡمَّا سَّ لُۡونَِّك َّعۡمَّ  ِِِ ا ي

16.  তারা তামদর শপেমক 
ঢাল কমর যরমেমিন, 

অতঃপর তারা আল্লাহর পে 
যেমক মানষুমক িাযা প্রদান 
কমর। অতএি, তামদর জনে 
রময়মি অপমানজনক শাসি। 

16. They have taken 

their oaths as a 

covering, and they 

hinder (people) from 

the path of Allah. So 

for them is a 
disgraceful punishment.  

ۤۡا  َُّذۡو ُۡمِاِّت َّ ۡواُجن َّةً  اَّۡۡيَّاَنَّ ُ د  عَّۡن  فَّصَّ
ِبيِۡلِ ِ  سَّ َُّهۡمِاّٰلله ُِهۡيِ  عَّذَّاب   فَّل  م 

 ِِ 



17.  আল্লাহর কিল যেমক 
তামদর যন-িম্পদ ও 
িন্তান-িন্তসত তামদরমক 
যমামটই িাাঁচামত পারমিনা। 
তারাই জাহান্নামমর 
অসযিািী তোয় তারা 
সচরকাল োকমি। 

17.   Never  will  avail  

them  their wealth, nor 

their children anything  

against Allah. Those 

are the dwellers of the 

Fire, They will abide 

therein.  

ِۤۡاَّۡموَّاَُلُۡم  عَّنُۡهۡمِتُغِِۡنَّ  ل َّۡنِ  وَّّلَّ
ُدُهۡم  ِ  م ِنَِّاَّۡوّلَّ ئۡـًِٔااّٰلله ّٰٓٮ ِكَّ  شَّ ٰ اُول
فِيۡهَّا  ُهۡمِ الن َّارِِ اَّۡصٰحُبِ
  ٰخلُِدۡونَِّ

18.  যেসদন আল্লাহ তামদর 
িকলমক পনুরুসিত 
করমিন। অতঃপর তারা 
আল্লাহর িামমন শপে 
করমি, যেমন যতামামদর 
িামমন শপে কমর। তারা 
মমন করমি যে, তারা সকিু 
িৎপমে আমি। িািযান, 

তারাই যতা আিল 
সমেোিাদী। 

18.    The  Day  when  

Allah  will resurrect  

them all together, then 

they shall swear to 

Him as they swear to 

you, and they think 

that they have 

something (to stand 

upon). Is it not indeed 

they who are the liars. 

َّۡومَّ  َّبۡعَّثُُهُم  ي ُ ي ِيۡعًا اّٰلله َجَّ
َّۡحلُِفۡونَّ  َّٗه فَّي ا ل ۡلُِفۡونَّ كَّمَّ َُّكۡمُِيَّ  ل

بُۡونَّ وَِّ ۡسَّ ُۡمُِيَّ ءِ   عَّٰلِ اََّن َّ ۡ ِۤۡ  َشَّ  اَّّلَّ
ُۡمِ  ِ الۡكِٰذبُۡونَُِّهُم  اَِن َّ

19.  শয়তান তামদরমক 
িশীিূত কমর সনময়মি, 

অতঃপর আল্লাহর স্মরণ 
িূসলময় সদময়মি। তারা 
শয়তামনর দল। িািযান, 

শয়তামনর দলই ক্ষসতগ্রি। 

19. Satan has overcome 

them and   has   caused 

them forget Allah’s 

remembrance. Such 

are the party of Satan. 

Is it not indeed the 

party of Satan who are 

the losers.  

َّيِۡهُم  ۡستَّۡحوَّذَِّاِِ يٰۡطُنِعَّل  الش َّ
ِۡ َّن ِِ ِذۡكرَِّٰسٮُهۡم فَّا ِ اّٰلله ّٰٓٮ ِكَّ ٰ  اُول

يٰۡطِنِِحۡزُب  ۤۡ الش َّ ِحۡزبَّ  اِن َِّ اَّّلَّ
يٰۡطِنِ  ِِِ اۡۡلِٰسُرۡونَُِّهُم  الش َّ

20.  সনশ্চয় োরা আল্লাহ ও 
তাাঁর রিমূলর সিরুদ্ধাচারণ 
কমর, তারাই লাসিতমদর 
দলিূি। 

20.  Indeed, those who 

oppose Allah and His 

Messenger, such will 

be among those most 

humiliated.  

َّ ُُيَّٓاد ُۡونَّ ال َِّذيۡنَّ اِن َّ  َّٗهۤۡ وَِّاّٰلله ُسۡول رَّ
ّٰٓٮ ِكَّ  ٰ َّذَّل ِۡيَِّ ِِفِاُول  ِِِ اّۡل

21.  আল্লাহ সলমে 
সদময়মিনঃ আসম এিং 

21.  Allah has decreed: 

“I and My Messengers 
ُ كَّتَّبَّ  َّغۡلِبَّ َّ اّٰلله َّا ّلَّ اِن َّ  ُرُسِلِۡوَِّاَّن



আমার রিলূগণ অিশেই 
সিজয়ী হি। সনশ্চয় আল্লাহ 
শসিযর, পরাক্রমশালী। 

shall most certainly 

prevail.” Indeed, Allah 

is All Powerful, All 

Mighty.  

 َّ ِاّٰلله  ِ عَِّزيۡزِ  قَِّوى  

22.  োরা আল্লাহ ও 
পরকামল সিশ্বাি কমর, 

তামদরমক আপসন আল্লাহ ও 
তাাঁর রিমূলর 
সিরুদ্ধাচরণকারীমদর িামে 
িনু্ধত্ব করমত যদেমিন না, 
েসদও তারা তামদর সপতা, 
পিু, ভ্রাতা অেিা জ্ঞাসত-
যগাষ্ঠী হয়। তামদর অন্তমর 
আল্লাহ ঈমান সলমে 
সদময়মিন এিং তামদরমক 
শসিশালী কমরমিন তাাঁর 
অদশৃে শসি দ্বারা। সতসন 
তামদরমক জান্নামত দাসেল 
করমিন, োর তলমদমশ নদী 
প্রিাসহত। তারা তোয় 
সচরকাল োকমি। আল্লাহ 
তামদর প্রসত িন্তুষ্ট এিং 
তারা আল্লাহর প্রসত িন্তুষ্ট। 
তারাই আল্লাহর দল। যজমন 
রাে, আল্লাহর দলই 
িেলকাম হমি। 

22.   You  will  not  find 

a people  who  believe 

in Allah and the Last 

Day loving those who   

oppose Allah and His 

Messenger, even if they 

were their   fathers,  or  

their  sons,  or their 

brothers, or their 

kindred. Those, He has 

decreed in their hearts 

faith, and   has   

supported   them   with 

a  spirit  from Himself. 

And He will admit 

them to the Gardens 

underneath which 

rivers   flow, to abide 

therein. Allah is pleased 

with them and they are 

pleased with Him. 

Those are the party of 

Allah.  Is it not indeed 

the party of Allah who 

are the successful.  

ِ ِدُِ ّلَّ ِ ي ُۡؤمِنُۡونَّ قَّۡومًا  ُتَّ َّۡوِم وَِّبِاّٰلله الۡي
ٓاد َّ مَّۡن يُوَّٓاد ُۡونَّ اّۡلِٰخِر  َّ حَّ اّٰلله

َّٗه وَِّ ُسۡول َّۡو وَِّرَّ ۤۡا ل َّانُۡو ِٰك َّۡو  بَّٓاءَُّهۡمِا ا
َّٓاءَُّهۡم  ُۡم اَّۡو اَّبۡن اَّۡو اِۡخوَّاَنَّ

ُِ ّٰٓٮ ِكَّ ۡمِعَِّشۡيَّتَّ ٰ ِ اُول ِِفۡ  كَّتَّبَّ
 بُِرۡوحِ اَّي َّدَُّهۡم وَِّاّۡلِۡۡيَّانَّ  ُقلُۡوبِِهُمِ

ِيُۡدِخلُُهۡم وَِّ م ِنۡهُِ ِۡرۡى  جَّنهت   ِمۡنُِتَّ
ۡتِهَّا  ََّۡنُٰر َتَّ ِِضَّ    فِيۡهَّاٰخلِِديۡنَّ اّۡل رَّ
  ُ ُضۡوا  وَِّعَّنُۡهۡم  اّٰلله ّٰٓٮ ِكَّ  عَّنُۡه  رَّ ٰ  اُول

ِِِحۡزُب    ِۤۡ   اّٰلله ِ  ِحۡزبَّ      اِن َِّ    اَّّلَّ اّٰلله
ِ   اِۡلُۡفلُِحۡونَِّ   ُهُمِ

     
 


