
 

মুনাফিকুন  AlMunafiqoon          

পরম করুণাময় ও অফিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করফি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  মুনাফিকরা আপনার 
কামি এমি বমলেঃ আমরা 
িাক্ষ্য ফদফি যে আপফন 
ফনশ্চয়ই আল্লাহর রিলূ। 
আল্লাহ জামনন যে, আপফন 
অবশ্যই আল্লাহর রিলূ এবং 
আল্লাহ িাক্ষ্য ফদমিন যে, 

মুনাফিকরা অবশ্যই 
ফমথ্যাবাদী। 

1. (O Muhammad), 

when the hypocrites 

come to you, they say: 

“We bear witness that 

you are indeed Allah’s 

Messenger.” And Allah 

knows that you are 

indeed His Messenger. 

And Allah bears 

witness that surely the 

Hypocrites are liars.  

ِاِذَّا  ٓاءَّكَّ َّۡشهَُّد  قَّالُۡوااۡۡلُنِٰفُقۡونَّ  جَّ ن
ِ ُسۡوُل  اِن َّكَّ َّرَّ ِِل ََِِِّاّٰلله   ُ َُّم اّٰلله َّعۡل ي
ِ ؕٗ  اِن َّكَّ ُسۡولُه  َّرَّ ُ ََِّل َّۡشهَّدُِاّٰلله اِن َّ  ي

َّافِقِۡيَِّ َّكِٰذبُۡونَِّ اۡۡلُن ِِ ل

2.  তারা তামদর 
শ্পথ্িমূহমক ঢালরূমপ 
বযবহার কমর। অতেঃপর 
তারা আল্লাহর পমথ্ বাধা 
িফৃি কমর। তারা ো করমি, 

তা খুবই মন্দ। 

2.    They have taken 

their oaths as a shield 

so they can hinder 

(others) from the way 

of Allah.  Indeed, it 

was evil that they were 

doing.  

ۤۡا اِِ َۡ َُّذ ُۡمِّت َّ َّاَنَّ َّۡۡي اُجن َّةً  ا َۡ ُ د  عَّۡن  فَّصَّ
ِبيِۡلِ ِِ سَّ ُۡمِ اّٰلله ٓاءَّ  اَِن َّ َّانُۡوا  مَّاسَّ ك

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ِِ ي

3.  এটা এজনয যে, তারা 
ফবশ্বাি করার পর পনুরায় 
কামির হময়মি। িমল 
তামদর অন্তমর যমাহর যমমর 
যদয়া হময়মি। অতএব তারা 
বুমে না। 

3.  That is because they 

believed, then they 

disbelieved, so a seal 

has been put on their 

hearts, so they do not 

understand.    

ُۡمِذٰلِكَّ  ََّن َّ ا  ُثم َِّاٰمَّنُۡوا  بِا َۡ كَّفَُّر
َّٰٰل  فَُّطبِعَِّ ِ فَُّهۡمِ ُقلُۡوبِِهۡمِع  لَّ

َّۡفقَُّهۡونَِّ ِِ ي



4.  আপফন েখন তামদরমক 
যদমখন, তখন তামদর 
যদহাবয়ব আপনার কামি 
প্রীফতকর মমন হয়। আর 
েফদ তারা কথ্া বমল, তমব 
আপফন তামদর কথ্া শুমনন। 
তারা প্রাচীমর যেকামনা 
কােিদশৃ্য। প্রমতযক 
যশ্ারম ালমক তারা 
ফনমজমদর ফবরুমে মমন 
কমর। তারাই শ্ত্রু, অতএব 
তামদর িম্পমকে  িতকে  যহান। 
ধ্বংি করুন আল্লাহ 
তামদরমক। তারা যকাথ্ায় 
ফবভ্রান্ত হমি ? 

4.    And  when you see 

them, their figures 

would marvel you. And 

if they speak, you listen 

to their speech. They 

are like blocks of 

timber propped up.  

They deem every shout 

to be (directed) against 

them. They are the   

enemies, so beware of 

them. May Allah 

destroy them, how are 

they being perverted.  

َّهُِاِذَّا ََِّ َّيۡت ا اُمُهۡمِتُعِۡجبُكَّ  ۡمِرَّ َّۡجسَّ  ا
ۡع  ي َُّقۡولُۡواََّاِۡن  ُۡم لِقَّۡوِِلِۡمِتَّۡسمَّ ََّن َّ َّا  ك

ِ ن َّدَّةِ  ُخُشب  بُۡونَِّ ِِِم ُسَّ ۡسَّ كُل َّ  ّي َّ
ةِ  يۡحَّ َّيِۡهۡمِ صَّ َّل ُ  ُهُمِ ع  َ الۡعَُّد

ۡرُهۡمِ َُّهُم فَّاۡحذَّ ُِ قَّاتَّل َّّٰنه  اّٰلله ا
ِِِِ يُۡؤفَُّكۡونَِّ

5.  েখন তামদরমক বলা 
হয়েঃ যতামরা এি, আল্লাহর 
রিলূ যতামামদর জনয 
ক্ষ্মাপ্রাথ্েনা করমবন, তখন 
তারা মাথ্া ঘুফরময় যনয় 
এবং আপফন তামদরমক 
যদমখন যে, তারা অহংকার 
কমর মুখ ফিফরময় যনয়। 

5.    And when it is said 

to them:  “Come, the 

Messenger of Allah will 

ask forgiveness for 

you.”  They turn their 

heads aside, and you 

see them evading and 

they are arrogant. 

ِاِذَّا ََِّ ُۡم  قِيۡلَّ َّۡواِلَّ َّغِۡفۡر  تَّعَّال َّۡست ي
َّـُكۡمِ ُسۡوُل  ل ِِرَّ ا  اّٰلله َۡ َّـو َّ سَِّل َۡ  ُهۡمُِرُء

َُّهۡمََِِّ َّيۡت ا نَّ  رَّ َۡ ُ َُّصد  ُهۡم ََِّي
نَِّ َۡ َّۡكِِبُ ِِِِ م ُۡست

6.  আপফন তামদর জমনয 
ক্ষ্মাপ্রাথ্েনা করুন অথ্বা 
না করুন, উভয়ই িমান। 
আল্লাহ কখনও তামদরমক 
ক্ষ্মা করমবন না। আল্লাহ 
পাপাচারী িম্প্রদায়মক 
পথ্প্রদশ্েন কমরন না। 

6.     It is the same for 

them, whether you ask 

forgiveness for them, 

or do not ask 

forgiveness for them. 

Allah shall never 

forgive them. Surely, 

Allah does not guide 

the people who are 

disobedient.  

َّيِۡهۡم وَّٓاء  سَِّ َّل َّغۡفَّۡرتَّ ع َّۡست ُۡمؕٗ ا َّۡم ِلَّ ا
َّۡم  َّغِۡفۡر ل ُۡم تَّۡست َّۡن ِلَّ ُِي َّغِۡفرَّ ل  اّٰلله
ُۡمِ َّ  اِن َّ ِلَّ َّهِۡدى لَّ اّٰلله  الۡقَّۡومَِّي

ِِِِ الۡفِٰسقِۡيَِّ



7.  তারাই বমলেঃ আল্লাহর 
রািমূলর িাহচমেে োরা 
আমি তামদর জমনয বযয় 
কমরা না। পফরণামম তারা 
আপনা-আপফন িমর োমব। 
ভূ ও নমভামন্ডমলর ধন-
ভান্ডার আল্লাহরই ফকন্তু 
মুনাফিকরা তা যবামে না। 

7. They are those who 

say:   “Do   not spend   

on those who are with 

Allah’s Messenger, 

until they disperse.” 

And  for Allah  are  the 

treasures of the heavens  

and  the  earth,  but  

the hypocrites do not 

understand.  

َُّقۡولُۡونَّ  ال َِّذيۡنَُِّم هُِ َّٰٰلِتُنِۡفُقۡوا لَّ ي  ع
ُسۡوِل  ِعنۡدَِّمَّۡن  ِِرَّ ّٰته  اّٰلله ۡواحَّ َّنۡفَّض ُ  ي

ََِّ ِ زَِّّٰلِله مٰوِٰت ٓاٮ ُِن خَّ َّۡرِض ََِّالس َّ اۡل
ٰـِكن َّ  ل َّۡفقَُّهۡونَِّلَّ  اۡۡلُنِٰفقِۡيَََِّّ ِِِِ ي

8.  তারাই বমলেঃ আমরা 
েফদ মদীনায় প্রতযাবতে ন 
কফর তমব যিখান যথ্মক 
িবল অবশ্যই দবুেলমক 
বফহসৃ্কত করমব। শ্ফি যতা 
আল্লাহ তাাঁর রিলূ ও 
মুফমনমদরই ফকন্তু 
মুনাফিকরা তা জামন না। 

8.      They  say:  “If  we  

return to AlMadinah, 

the more honorable  

will  surely expel  from  

it  the  meaner.” And  

to Allah  belongs  the 

honor, and  to  His 

Messenger, and to the  

believers,  but  the 

hypocrites do not know. 

َُّقۡولُۡونَّ  َّٮ ِۡن ي ۤۡ ل َّا عۡن جَّ ِر َّ َِّة  اِلَّ َِّديۡن اۡۡل
ن َّ  َّيُۡخِرجَّ ُ ل َّعَّز  َّذَّل َِّمِنۡهَّا اۡل  ِِاۡل

ََِّ ِ ُة ّٰلِله ُسۡولِٖه ََِّالۡعِز َّ  لِلُۡمۡؤمِِنۡيَََِِّّلِرَّ
ٰـِكن َّ  ل ِ اۡۡلُنِٰفقِۡيَََِّّ َُّمۡونَِّ لَّ َّعۡل ِِِِ ي

9.  মুফমন ণ! যতামামদর 
ধন-িম্পদ ও িন্তান-িন্তফত 
যেন যতামামদরমক আল্লাহর 
স্মরণ যথ্মক  ামিল না 
কমর। োরা এ কারমণ 
 ামিল হয়, তারাই যতা 
ক্ষ্ফতগ্রস্ত। 

9. O you  who  believe,  

let  not  distract  you  

your possessions, nor 

your children from  the 

remembrance of Allah.  

And whoever does 

that, then those are 

they who are the losers.  

ِۡۤ ٰ َّي ُهَّا ي ِاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّا ُتلِۡهُكۡم  لَّ
َّۡموَّالُُكۡمِ ۤۡ  ا ُدُكۡمََِّلَّ لَّ َۡ َّ  ِذۡكرِِعَّۡن  ا

ِِ ِذٰلِكَّ  ي َّۡفعَّۡلِمَّۡن ََِّ اّٰلله ٰٓٮ ِكَّ ٰ  فَّاَُل
نَُِّهُم  َۡ ِِِِ اۡۡلِٰسُر

10.  আফম যতামামদরমক ো 
ফদময়ফি, তা যথ্মক মতুৃয 
আিার আম ই বযয় কর। 
অনযথ্ায় যি বলমবেঃ যহ 
আমার পালনকতে া, 
আমামক আরও ফকিুকাল 

10.  And  spend  from  

that which We have 

provided you before 

that the death should 

come to any  of  you,   

then he should say: 

“My  Lord, why did 

َّنِۡفُقۡوا  ا زَّقۡنُٰكۡم م َّا ِمۡن ََّ م ِۡن قَّبِۡل رَّ
َّۡن  َّ ا دَُّكُمِي َّاِِۡت َّحَّ َّۡوُت  ا َُّقۡولَّ اۡۡل فَّي

ب ِ  َّوِۡرَّ ۤۡ ل ۤۡ  لَّ ۡرتَِّنۡ َّخ َّ ِاِٰلٰٓ  ا ل  َّجَّ   ا
  ٍۙ ِقَِّريۡب  قَّ د َّ َّص َّ َُّكۡن      فَّا   م ِنَََِّّا



অবকাশ্ ফদমল না যকন? 

তাহমল আফম িদকা 
করতাম এবং িৎকমীমদর 
অন্তভুে ি হতাম। 

You not  reprieve  me 

for a little while so that 

I should have given in 

charity and become 

among the righteous.”  

لِِحۡيَّ   ِِِِ الصه

11.  প্রমতযক বযফির 
ফনধোফরত িময় েখন 
উপফিত হমব, তখন আল্লাহ 
কাউমক অবকাশ্ যদমবন 
না। যতামরা ো কর, 

আল্লাহ যি ফবষময় খবর 
রামখন। 

11.  And never will 

Allah delay a soul when 

its term has come. And 

Allah is Informed of 

what you do.  

َّۡن  ََِّ رَّ    ل خ ِ ُ    ي ُؤَّ َّۡفًسا     اّٰلله ٓاءَّ     اِذَّا    ن جَّ
لُهَِّ َّجَّ ُ    ََِّ     اا ٌۢ    اّٰلله بِۡي  لُۡونَّ      ِِبَّا    خَّ تَّعۡمَّ
 

     
 


