
 

আন ননসা AnNisa     

পরম করুণাময় ও অনসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করনি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  হহ মানব সমাজ! 
হ ামরা হ ামামদর 
পালনক ত ামক ভয় কর, 
নিনন হ ামামদরমক এক 
বযনি হেমক সনৃি কমরমিন 
এবং নিনন  ার হেমক  ার 
সঙ্গীনীমক সনৃি কমরমিন; 
আর নবস্তার কমরমিন 
 ামদর দ’ুজন হেমক 
অগনণ  পরুুষ ও নারী। 
আর আল্লাহমক ভয় কর, 
িাাঁর নামম হ ামরা এমক 
অপমরর ননকট িাচঞ্ঝা কমর 
োক এবং আত্নীয় জ্ঞান মদর 
বযাপামর স কত  া অবলম্বন 
কর। ননশ্চয় আল্লাহ 
হ ামামদর বযাপামর সমচ ন 
রময়মিন। 

1.    O  mankind,  fear 

your Lord who created  

you from a single soul,  

and He created  from   

it   its   mate,  and  He  

has  spread  from them 

both a multitude of  

men and women. And 

fear Allah, Him, 

through whom you ask 

your mutual (rights), 

and the wombs 

(kinship). Indeed, Allah 

is All Watcher over 

you.  

مُّ ال َِّذۡى  ب َّكُّ َّي ُّهَّا الن َّاسُّ ات َّقُّۡوا رَّ ٰۤا ٰ ي
َّقَّ  ل خَّ ٍة و َّ اِحدَّ ۡم م ِۡن ن َّۡفٍس و َّ َّقَّكُّ ل خَّ
االً  ا ِرجَّ هَّا وَّبَّث َّ مِنۡهُّمَّ مِنۡهَّا زَّۡوجَّ

ٓاءًِ نِسَّ َّ ال َِّذۡى   وَّات َّقُّواكَّثِۡۡيًا و َّ اّٰلله
امَِّ ُّۡونَّ بِٖه وَّااۡلَّۡرحَّ ٓاءَّل َّ تَّسَّ  اِن َّ اّٰلله

قِيۡبًا ۡم رَّ َّيۡكُّ  ِِِ كَّانَّ عَّل

2.  এ ীমমদরমক  ামদর 
সম্পদ বুনিময় দাও। খারাপ 
মালামামলর সামে ভামলা 
মালামামলর অদল-বদল 
কমরা না। আর  ামদর 
ধন-সম্পদ ননমজমদর ধন-

2.        And   give    to  

the  orphans  their   

property,  and do not 

exchange (your) bad 

things for (their) good 

ones, nor devour  their  

ُّۡمِوَّاٰتُّو َّتٰٰٰمى اَّۡموَّاَلَّ وَّالَّ  ا الۡي
ي ِِبِتَّتَِّ َِّبيۡثَّ بِالط َّ ُّوا اۡۡل ل َّد َّ وَّالَّ  ب

ُّۡمِ ٰۤا اَّۡموَّاَلَّ ُّۡو ۡمِ تَّاۡكُّل  اِن َّه  اِٰٰلى اَّۡموَّالِكُّ



সম্পমদর সামে সংনমনি  
কমর  া গ্রাস কমরা না। 
ননশ্চয় এটা বড়ই মন্দ 
কাজ। 

property  into  your  

own  property.  Indeed, 

that is a great sin.  

ۡوبًا كَّبِۡۡيًا  ِِِ كَّانَّ حُّ

3.  আর িনদ হ ামরা ভয় 
কর হি, এ ীম হমময়মদর 
হক িোেভামব পরুণ 
করম  পারমব না,  মব 
হসসব হমময়মদর মমধয হেমক 
িামদর ভাল লামগ  ামদর 
নবময় কমর নাও দইু, ন ন, 
নকংবা চারটি পিতন্ত। আর 
িনদ এরূপ আশঙ্কা কর হি, 
 ামদর মমধয নযায় সঙ্গ  
আচরণ বজায় রাখম  
পারমব না,  মব, একটিই 
অেবা হ ামামদর 
অনধকারভুি দাসীমদরমক; 
এম ই পক্ষপান মে জনড়  
না হওয়ার অনধক র 
সম্ভাবনা। 

3.  And if you fear that 

you  will  not  deal 

justly with the  orphan  

girls,  then  marry of  

the women, who  please  

you,  two  or  three  or  

four. But if you fear 

that  you  shall  not   be  

able  to deal justly (to 

many), then (marry 

only) one, or those 

your right hands 

possess. That is nearer 

(more suitable) that 

you may not incline (to 

injustice). 

َّتٰٰٰم  ۡوا ِِف الۡي وَّاِۡن ِخۡفتُّۡم اَّال َّ تُّۡقِسطُّ
ۡم م ِنَّ  َّـكُّ ابَّ ل ۡوا مَّا طَّ فَّانِۡكحُّ

ٓاِء مَّثٰٰۡن وَّثُّلٰثَّ وَّرُِّ  فَّاِۡن بٰعَِّالن ِسَّ
ِ ُّۡوا فَّوَّاِحدَّةً اَّۡو مَّا ِخۡفتُّۡم اَّال َّ ِۡدل  تَّۡ

ۡمِ ُّكُّ َّكَّۡت اَّۡۡيَّان ٰٰۡۡٓى اَّال َّ مَّل َّ ََّ ا ِ  ٰٰل
ُّۡواؕ ُّۡۡول  ِِِ تَّ

4.  আর হ ামরা স্ত্রীমদরমক 
 ামদর হমাহর নদময় দাও 
খুশীমমন।  ারা িনদ খুশী 
হময়  া হেমক অংশ হিমড় 
হদয়,  মব  া হ ামরা 
স্বাচ্ছমন্দয হভাগ কর। 

4.  And give the women 

(upon marriage) their 

bridal gifts with a good 

heart. But if they remit 

to you anything of it on 

their own, then enjoy it  

with pleasure (and) 

ease.  

َّةًِ قٰتِِهن َّ ِِنۡل دُّ ٓاءَّ صَّ ؕؕ ِوَّاٰتُّوا الن ِسَّ
ٍء م ِنۡهُّ  ۡ ۡم عَّۡن َشَّ َّـكُّ فَّاِۡن ِطۡۡبَّ ل

َّۡفًسا فَِّ ىٔـًًان ِنيۡ ِ كُّلُّۡوهُّ هَّ ىٔــًً  ِِِ ام َِّريۡ

5.  আর হি সম্পদমক 
আল্লাহ হ ামামদর জীবন-
িাত্রার অবলম্বন কমরমিন, 
 া অবতাচীনমদর হাম   ুমল 

5.      And   do  not  give 

to the foolish your   

property, which Allah 

has made for you a 

مُّ  َّـكُّ فَّهَّٓاءَّ اَّۡموَّال وَّالَّ تُّۡؤتُّوا الس ُّ
ۡم قِيًٰما ال َِِّتۡ جََّّۡلَّ  َّـكُّ ُّ ل اّٰلله



নদও না। বরং  া হেমক 
 ামদরমক খাওয়াও, পরাও 
এবং  ামদরমক সান্তনার 
বানী হশানাও। 

means of support. And 

provide for them from 

it, and clothe them, 

and speak to them 

words of kindness.  

ۡم فِيۡهَّا وَِّ اۡرزُّقُّۡوهُّ ۡم و َّ ۡوهُّ اۡكسُّ
ۡوفًا ُّۡم قَّۡوالً م َّۡۡرُّ ُّۡوا َلَّ  ِِِ وَّقُّۡول

6.  আর এ ীমমদর প্রন  
নবমশষভামব নজর রাখমব, 
হি পিতন্ত না  ারা নবময়র 
বয়মস হপ াঁমি। িনদ  ামদর 
মমধয বুনি-নবমবচনার 
উমেষ আাঁচ করম  পার, 
 মব  ামদর সম্পদ  ামদর 
হাম  অপতন করম  পার। 
এ ীমমর মাল 
প্রময়াজনান নরি খরচ 
কমরা না বা  ারা বড় হময় 
িামব মমন কমর  াড়া ানড় 
হখময় হেমলা না। িারা 
স্বচ্ছল  ারা অবশযই 
এ ীমমর মাল খরচ করা 
হেমক নবর  োকমব। আর 
হি অভাবগ্রস্ত হস সঙ্গ  
পনরমাণ হখম  পামর। িখন 
 ামদর হাম   ামদর সম্পদ 
প্র যাপতণ কর,  খন সাক্ষী 
রাখমব। অবশয আল্লাহই 
নহসাব হনয়ার বযাপামর 
িমেি। 

6. And test the orphans 

until when they reach 

(the age) of marriage. 

So if you find in them 

sound judgment, then 

hand over to them 

their property. And do 

not devour it 

excessively and in 

haste, lest they grow 

up. And whoever (the 

guardians) is rich, he 

should refrain (from 

taking wages). And 

whoever is poor, let 

him take what is 

reasonable. Then when 

you hand over to them 

their property, make 

witnesses on them. And 

Allah is sufficient in 

taking account.   

َّتٰٰٰمِ َّلُّوا الۡي ُّوا وَّابۡت َُّ ٰۤ اَِّٰا بَّل  حَِّته
كَّاحَِّ ًدا الن ِ ۡۡ َّۡستُّۡم م ِنۡهُّۡم رُّ  فَّاِۡن اٰن

ُّۡمِ َّيِۡهۡم اَّۡموَّاَلَّ ٰۤا اِل ُّۡۡو ۡۡفَّ  وَّالَّ فَّا
بِدَّاًرا اَّۡن  افًا و َّ ٰۤ اِۡسرَّ ا تَّاۡكُّلُّۡوهَّ

ۡوا ُّ ِني ًا ي َّۡكَبَّ  وَّمَّۡن كَّانَّ ََّ
ِۡفۡفِ َّۡستَّۡ َّانَّ فَّقِۡۡيًا فَّلۡي  وَّمَّۡن ك

َّاۡكُّۡلِ ۡوِفِ فَّلۡي ۡرُّ َّۡ ۡتُّۡم بِاۡۡل  فَّاَِّٰا َّۡفَّۡ
َّيِۡهۡمِ ۡوا عَّل ِهدُّ ۡۡ َّ ُّۡم فَّا َّيِۡهۡم اَّۡموَّاَلَّ  اِل

ِسيۡبًا ِ حَّ  ِِِ وَّكَّٰٰف بِاّٰلله

7.  নপ া-মা া ও আত্নীয়-
স্বজনমদর পনর যি 
সম্পনিম  পরুুষমদরও অংশ 
আমি এবং নপ া-মা া ও 
আত্নীয়-স্বজনমদর পনর যি 

7. For men is as hare    

of what the parents and   

close relatives leave, and  

for women is a share of  

what  the  parents  and  

كَّ  ِ َّا تَّرَّ َِّصيٌۡب م  اِل ن جَّ ِ ل ِلر 
بُّۡونَِّ َّۡقرَّ ٓاِء  الۡوَّالِدِٰن وَّااۡل لِلن ِسَّ وَّ

كَّ الۡوَّالِدِٰن  ِ َّا تَّرَّ َِّصيٌۡب م  ن



সম্পনিম  নারীমদরও অংশ 
আমি; অল্প হহাক নকংবা 
হবশী। এ অংশ ননধতানর । 

close relatives leave,    

of   that,   be  it  small    

or   large,  a  share 

ordained  (by  Allah). 

بُّۡونَّ ِم َّا قَّل َّ مِنۡهُّ اَّۡو كَّثُّرَِّ َّۡقرَّ  وَّااۡل
ۡوًضا َِّصيۡبًا م َّۡفرُّ  ِِِ ن

8.  সম্পন  বন্টমনর সময় 
িখন আত্নীয়-স্বজন, এ ীম 
ও নমসকীন উপনি  হয়, 
 খন  া হেমক  ামদর 
নকিু খাইময় দাও এবং 
 ামদর সামে নকিু সদালাপ 
কমরা। 

8. And when the near 

of kin and the orphans 

and the needy are 

present at the division 

(of the inheritance), 

then provide for them 

from it, and speak to 

them words of 

kindness. 

ُّوا  ةَّ اُّول رَّ الۡقِۡسمَّ وَّاَِّٰا حَّضَّ
َّٰسِكۡۡيُّ  َّتٰٰٰم وَّاۡۡل ٰ وَّالۡي الۡقُّۡرَبَّ
ُّۡم قَّۡوالً  ُّۡوا َلَّ ۡم م ِنۡهُّ وَّقُّۡول فَّاۡرزُّقُّۡوهُّ

ۡوفًا  ِِِ م َّۡۡرُّ
9.   ামদর ভয় করা 
উনচ , িারা ননমজমদর 
পশ্চাম  দবুতল অক্ষম 
সন্তান-সন্তন  হিমড় হগমল 
 ামদর জমনয  ারাও 
আশঙ্কা কমর; স ুরাং  ারা 
হিন আল্লাহমক ভয় কমর 
এবং সংগ  কো বমল। 

9.    And let those 

(executors of   

inheritance)   fear    as   

if   they had left behind 

them weak offspring, 

and would fear for 

them. So let them fear 

Allah, and speak words 

of kindness and justice.   

ۡوا ِمۡن  كُّ َّۡو تَّرَّ َّۡخشَّ ال َِّذيۡنَّ ل لۡي وَّ
ِٰ ي َّةً ِضۡ ُّٰر ِ لِۡفِهۡم  افُّۡوا خَّ فًا خَّ

َّيِۡهۡم  ِۡعَّل ُّۡوا فَّل ۡول َّقُّ لۡي َّ وَّ يَّت َّقُّوا اّٰلله
ِديًۡدا  ِِِ قَّۡواًل سَّ

10.  িারা এ ীমমদর অেত-
সম্পদ অনযায়ভামব খায়, 
 ারা ননমজমদর হপমট 
আগুনই ভন ত  কমরমি এবং 
সত্ত্বরই  ারা অনিম  প্রমবশ 
করমব। 

10.  Indeed, those who 

devour the property of 

orphans unjustly, they 

swallow   only   a   fire   

into their   bellies.  And   

they   will   be   burned   

in  a blazing  fire. 

َّاِۡ َّتٰٰٰم اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي كُّلُّۡونَّ اَّۡموَّالَّ الۡي
ۡوِِنِۡم  َّاۡكُّلُّۡونَّ ِِفۡ بُّطُّ َّا ي لًۡما اِّن َّ ظُّ

َّاًرا ِۡۡۡيًاِن َّۡونَّ سَّ َّۡصل ي   ؕؕ وَّسَّ
11.  আল্লাহ হ ামামদরমক 
হ ামামদর সন্তানমদর 
সম্পমকত  আমদশ কমরনঃ 
একজন পরুুমষর অংশ 
দ?ুজন নারীর অংমশর 
সমান। অ ঃপর িনদ শুধু 

11. Allah commands 

you concerning (the  

inheritance for) your  

children. For the  male, 

the equivalent of the 

portion of two females. 

مُّ  ۡمِيُّۡوِصيۡكُّ ِۡكُّ ٰۤ اَّۡوالَّ ُّ ِِفۡ  اّٰلله
َّۡۡيِِ َّي ِ ااۡلُّنۡث ظ  كَِّر ِمثۡلُّ حَّ  فَّاِۡن لِلذ َّ

َّهُّن َّ  َّتَّۡۡيِ فَّل ٓاءً فَّۡوقَّ اثۡن كُّن َّ نِسَّ



নারীই হয় দ'ু এর অনধক, 
 মব  ামদর জমনয ঐ 
মামলর ন ন ভামগর দইু 
ভাগ িা  যাগ কমর মমর 
এবং িনদ একজনই হয়, 
 মব  ার জমনয অমধতক। 
মৃম র নপ া-মা ার মধয 
হেমক প্রম যমকর জমনয 
 যাজয সম্পনির িয় 
ভামগর এক ভাগ, িনদ 
মৃম র পতু্র োমক। িনদ পতু্র 
না োমক এবং নপ া-
মা াই ওয়ানরস হয়,  মব 
মা া পামব ন ন ভামগর 
এক ভাগ। অ ঃপর িনদ 
মৃম র কময়কজন ভাই 
োমক,  মব  ার মা া 
পামব িয় ভামগর এক ভাগ 
ওনিয়যম র পর, িা কমর 
মমরমি নকংবা ঋণ 
পনরমশামধর পর। 
হ ামামদর নপ া ও পমুত্রর 
মমধয হক হ ামামদর জমনয 
অনধক উপকারী হ ামরা 
জান না। এটা আল্লাহ 
ক ৃক ননধতানর  অংশ 
ননশ্চয় আল্লাহ সবতজ্ঞ, 
রহসযনবদ। 

But if there are 

daughters  (only),  two  

or  more,  then  for   

them is  two-thirds   of   

the  inheritance.  And   

if   there  is   (only) one,  

then for her is the half. 

And for his parents, to      

each  one  of  them,  a   

sixth of the inheritance  

if he had children. But  

if  he  had  no  children 

and  his  parents  are  

his  heirs,  then  for  his  

mother is one third. But  

if  he  had  brothers 

(and/or  sisters), then  

for his  mother   is   one  

sixth, after (the 

payment of) the 

bequest which he (may  

have)  made,  or debts.  

Your parents and your 

children, you do not 

know  which   of   them 

is nearer  to  you  in 

benefit. (This is) an 

injunction from Allah. 

Indeed, Allah is Ever 

All Knower,  All Wise.    

ِثُِّ كَّ َّا مَّا تَّرَّ ُّث َّۡت وَّاِحدَّةً ل َّان  وَّاِۡن ك
ِ َّهَّا الن ِۡصفُّ ِ وَّاِحٍد فَّل َّبَّوَّيِۡه لِكُّل   وَّاِل

َّانَّ  كَّ اِۡن ك دُّسُّ ِم َّا تَّرَّ ا الس ُّ م ِنۡهُّمَّ
َّدٌِ ل َّه  وَّ ٌَّد ِل ل ۡن ل َّه  وَّ َّكُّ ؕ  فَّاِۡن ل َّۡم ي

ِ وَِّرثَّه ٰۤ اَّبَّوٰهُّ فَِِّلُّم ِِه الث ُّلُّثُّ  فَّاِۡن و َّ
َّه ٰۤ اِخِۡ َّانَّ ل دُّسُّ ِمۡنۢۡ ك وٌَّة فَِِّلُّم ِِه الس ُّ

ٰۤ اَّۡو َّۡيٍۡنِ ِۡد وَِّصي ٍَّة ي ُّۡوِِصۡ بِهَّا  بَّۡ
ۡونَّ  ۡم  الَّ تَّۡدرُّ كُّ َّٓاؤُّ اَّبۡن ۡم وَّ كُّ اٰبَّٓاؤُّ

َّۡفًۡا ۡم ن َّـكُّ بُّ ل ةً اَّي ُّهُّۡم اَّۡقرَّ  فَِّريۡضَّ
ِِ َّ كَّانَّ عَّلِيًۡما م ِنَّ اّٰلله  اِن َّ اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ حَّ

12.  আর, হ ামামদর হমব 
অমধতক সম্পনি, িা হিমড় 
িায় হ ামামদর স্ত্রীরা িনদ 
 ামদর হকান সন্তান না 
োমক। িনদ  ামদর সন্তান 

12.  And for you  is half  

of that which your 

wives  leave,  if  they  

have  no  child. But  if  

they  have  a  child,  

ۡم نِِ َّـكُّ ل كَّ وَّ ۡصفُّ مَّا تَّرَّ
ٌَّد    ل ُّن َّ وَّ ۡن َل َّ َّكُّ ۡم اِۡن ل َّۡم ي كُّ اَّۡزوَّاجُّ



োমক,  মব হ ামামদর হমব 
এক-চ ুেতাংশ ঐ সম্পনির, 
িা  ারা হিমড় িায়; 
ওনিয়যম র পর, িা  ারা 
কমর এবং ঋণ পনরমশামধর 
পর। স্ত্রীমদর জমনয এক-
চ ুেতাংশ হমব ঐ সম্পনির, 
িা হ ামরা হিমড় িাও িনদ 
হ ামামদর হকান সন্তান না 
োমক। আর িনদ হ ামামদর 
সন্তান োমক,  মব  ামদর 
জমনয হমব ঐ সম্পনির আট 
ভামগর এক ভাগ, িা 
হ ামরা হিমড় িাও 
ওনিয়যম র পর, িা 
হ ামরা কর এবং ঋণ 
পনরমশামধর পর। হি 
পরুুমষর,  যাজয সম্পনি, 
 ার িনদ নপ া-পতু্র নকংবা 
স্ত্রী না োমক এবং এই মৃম র 
এক ভাই নকংবা এক হবান 
োমক,  মব উভময়র 
প্রম যমক িয়-ভামগর এক 
পামব। আর িনদ  ম ানধক 
োমক,  মব  ারা এক 
 ৃ ীয়াংশ অংশীদার হমব 
ওনিয়যম র পর, িা করা 
হয় অেবা ঋমণর পর 
এম াবিায় হি, অপমরর 
ক্ষন  না কমর। এ নবধান 
আল্লাহর। আল্লাহ সবতজ্ঞ, 
সহনশীল। 

then  for  you is one 

fourth  of  that  which  

they  leave,  after  (the  

payment of) the bequest 

which they (may have) 

made, or  debts. And  

for them (wives) is one  

fourth  of   that  which  

you leave if you have  

no  child.  But  if  you   

have   a  child, then  for  

them   is  one  eighth  

of that which you 

leave, after  (the  

payment of)   the 

bequest which you  

(may have)  made, or 

debts. And    if   a  man  

or   a  woman  has  left  

neither ascendants  nor 

descendants, and     has     

a brother  or  a   sister,    

then  for  each  one  of      

them    is    one  sixth.  

But  if  they are more  

than  that,  then  they 

shall be sharers in one 

third, after  (the  

payment of) the 

bequest which might 

have been made, or 

debts, (as long as the 

bequest is) causing  no  

loss  (to anyone). (This 

is) a commandment 

from Allah. And Allah 

بُّعُّ  ُّ مُّ الر  َّكُّ ٌَّد فَّل ل ُّن َّ وَّ فَّاِۡن كَّانَّ َلَّ
ۡكنَِّ ِۡ ِم َّا تَّرَّ ِد وَِّصي ٍَّة ِمۡنۢۡ بَّۡ

ٰۤ اَّۡو َّۡيٍۡنِ بُّعُّ ي ُّۡوِصۡۡيَّ بِهَّا ُّ ُّن َّ الر   وََّلَّ
َّدٌِ ل ۡم وَّ ۡن ل َّكُّ َّكُّ ۡكتُّۡم اِۡن ل َّۡم ي    ِِم َّا تَّرَّ
نُّ  َّهُّن َّ الث ُّمُّ ٌَّد فَّل ل ۡم وَّ َّـكُّ َّانَّ ل فَّاِۡن ك

ۡكتُّۡمِ ِۡد وَِّصي ٍَّة  ِم َّا تَّرَّ م ِۡنۢۡ بَّۡ
َّۡو َّۡيٍۡنِ ٰۤ ا ۡونَّ بِهَّا َّانَّ تُّۡوصُّ  وَّاِۡن ك

َّه ٰۤ  ل اٌَّة و َّ َّةً اَِّو اۡمرَّ َّلٰل ثُّ ك ٌل ي ُّۡورَّ جُّ رَّ
ا  ِ وَّاِحٍد م ِنۡهُّمَّ اٌَّخ اَّۡو اُّۡخٌت فَّلِكُّل 

ِ دُّسُّ َِّالس ُّ َّرَّ ِمۡن  فَّاِۡن ك ٰۤا اَّۡكث ُّۡو ان
ُّلُِّث ِمۡنۢۡ  َّٓاءُّ ِِف الث  ك رَّ ُّۡ ََّ فَّهُّۡم  ِ ٰٰل
ٰۤ اَّۡو َّۡيٍۡنٍۙ غَّۡۡيَّ  ِۡد وَِّصي ٍَّة ي ُّۡوِٰص بِهَّا بَّۡ

ٓار ٍِ ِِمُّضَّ ُّ عَّلِيٌۡم  وَِّصي َّةً م ِنَّ اّٰلله  وَّاّٰلله
لِيٌۡمؕ  ِِِ حَّ



is Ever All Knowing, 

Most Forbearing.   

13.  এগুমলা আল্লাহর 
ননধতানর  সীমা। হি হকউ 
আল্লাহ ও রসমূলর 
আমদশম  চমল, ন নন 
 ামক জান্না  সমূমহ প্রমবশ 
করামবন, হিগুমলার 
 লমদশ নদময় হরা নস্বনী 
প্রবানহ  হমব।  ারা 
হসখামন নচরকাল োকমব। 
এ হল নবরাট সােলয। 

13.   These   are   the 

limits   (set   by)  Allah.  

And   whoever   obeys  

Allah and His  

messenger,  He will 

admit him to Gardens 

underneath which 

rivers flow, abiding  

forever therein.  And   

that is the great 

success.   

 ُّۡ ۡو دُّ ََّ حُّ ۡ ِِتِل َّ اّٰلله ُِّطِع اّٰلله  وَّمَّۡن ي 
ِۡرۡى ِمۡن  َّه  يُّۡدِخلۡهُّ جَّنهٍت َتَّ ۡول سُّ وَّرَّ

َِّۡنٰرُّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡتِهَّا ااۡل َِتَّ ََّ ِ   وَّٰٰل
ِ  ِِِ الۡفَّۡوزُّ الَِّۡۡظيۡمُّ

14.  হি হকউ আল্লাহ ও 
রসমূলর অবাধয া কমর 
এবং  ার সীমা অন ক্রম 
কমর ন নন  ামক আগুমন 
প্রমবশ করামবন। হস 
হসখামন নচরকাল োকমব। 
 ার জমনয রময়মি 
অপমানজনক শানস্ত। 

14.  And whoever 

disobeys  Allah  and  

His messenger and 

transgresses His limits, 

He  will  make  him  

enter  the   Fire,   to   

abide   forever therein, 

and for him is a 

humiliating  

punishment. 

ِۡص  َّد َّ وَّمَّۡن ي َّۡ َّتَّۡ ي َّه  وَّ ۡول سُّ َّ وَّرَّ اّٰلله
الًِدا  َّاًرا خَّ ۡوَّۡه  يُّۡدِخلۡهُّ ن دُّ حُّ

ُِّهۡۡيٌِ فِيۡهَّا َّه  عَّذَّاٌب م  ل  ِِِ وَّ

15.  আর হ ামামদর 
নারীমদর মমধয িারা 
বযনভচানরণী  ামদর নবরুমি 
হ ামামদর মধয হেমক চার 
জন পরুুষমক সাক্ষী নহমসমব 
 লব কর। অ ঃপর িনদ 
 ারা সাক্ষয প্রদান কমর 
 মব সংনিিমদরমক গমৃহ 
আবি রাখ, হি পিতন্ত মৃ ুয 
 ামদরমক  ুমল না হনয় 
অেবা আল্লাহ  ামদর জনয 

15.    And   those   who 

commit lewdness 

(sexual misconduct) of 

your women, then 

bring four witnesses 

against them from 

amongst you.  And if 

they bear witness,   

then  confine  them   to     

the   houses,    until   

death   takes    them   

or  Allah  ordains  for  

ةَّ ِمۡن  َّاۡتِۡۡيَّ الۡفَّاِحشَّ هِِتۡ ي وَّال
َّيِۡهن َّ  ۡوا عَّل ۡم فَّاۡستَّۡشِهدُّ ٓاٮ ِكُّ ن ِسَّ

ۡمِ َّةً م ِنۡكُّ ۡوا اَّۡربَّۡ َِّۡهدُّ  فَّاِۡن 
ن َّ ِِفِ ۡوهُّ َّۡمِسكُّ ِِ حَِّته فَّا  الۡبُّيُّۡو

ِۡ ُِّ اَّۡو يَّ َّۡو َّتَّوَّفهٮهُّن َّ اۡۡل ُّن َّ ي ُّ َلَّ َّۡلَّ اّٰلله
ِبيًِۡلِ  ِِِ سَّ



অনয হকান পে ননমদত শ না 
কমরন। 

them (another)   way.  

16.  হ ামামদর মধয হেমক 
হি দ’ুজন হসই কুকমমত নলপ্ত 
হয়,  ামদরমক শানস্ত প্রদান 
কর। অ ঃপর িনদ উভময় 
 ওবা কমর এবং ননমজমদর 
সংমশাধন কমর,  মব 
 ামদর হেমক হা  গুটিময় 
নাও। ননশ্চয় আল্লাহ  ওবা 
কবুলকারী, দয়ালু। 

16.  And  the two (men 

or women)  of  you  

who commit it (sexual 

misconduct), then 

punish them both. But 

if they repent and 

correct, then   leave  

them   alone.   Surely, 

Allah is ever accepting 

repentance,  Most 

Merciful.  

َّا ُّٰۡوُهُّ ٰ ۡم فَّا َّاۡتِيِٰنهَّا مِنۡكُّ  وَّال َّذِٰن ي
ۡوا  َّۡعِرضُّ ا فَّا َّحَّ فَّاِۡن تَّابَّا وَّاَّۡصل

ا ابًا  اِن َّ عَّنۡهُّمَّ َّانَّ تَّو َّ َّ ك اّٰلله
ِحيًۡما  ِِِ ر َّ

17.  অবশযই আল্লাহ  ামদর 
 ওবা কবুল করমবন, িারা 
ভূলবশ ঃ মন্দ কাজ কমর, 
অ ঃপর অনন নবলমম্ব 
 ওবা কমর; এরাই হল 
হসসব হলাক িামদরমক 
আল্লাহ ক্ষমা কমর হদন। 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
রহসযনবদ। 

17.    The repentance 

accepted  by  Allah  is    

only for those who  do 

evil in ignorance, then   

repent soon afterwards,  

so  it  is  those  to  

whom  Allah  will  turn  

in forgiveness.  And  

Allah is ever All 

Knower,  All  Wise. 

َِّاِِ ِ لِل َِّذيۡنَّ ّن َّ ا الت َّۡوبَّةُّ عَّ ىَّ اّٰلله
ٍَّة ثُّم َّ  ىءَّ ِِبَّهَّال ۡو ُّ لُّۡونَّ الس  ۡمَّ َّۡ ي
 ََّ ىٮ ِ ٰ َّتُّۡوبُّۡونَّ ِمۡن قَِّريٍۡب فَّاُّول ي

َّيِۡهۡمِ ُّ عَّل َّتُّۡوبُّ اّٰلله ُّ ي  وَّكَّانَّ اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ عَّلِيًۡما حَّ

18.  আর এমন হলাকমদর 
জনয হকান ক্ষমা হনই, িারা 
মন্দ কাজ করম ই োমক, 
এমন নক িখন  ামদর 
কামরা মাোর উপর মৃ ুয 
উপনি  হয়,  খন বলম  
োমকঃ আনম এখন  ওবা 
করনি। আর  ওবা হনই 
 ামদর জনয, িারা কুেরী 
অবিায় মৃ ুযবরণ কমর। 
আনম  ামদর জনয 

18. And repentance is 

not  (accepted)   of   

those  who (continue  

to)  do  evil  deeds,  up 

until  when  death  

approaches upon one 

of them,   he     says:   

“Indeed,  I  repent      

now,”   nor   of   those  

who  die  while they   

are   disbelievers.   It   

is  those,  We  have  

لُّۡونَّ  ۡمَّ َّۡ ِت الت َّۡوبَّةُّ لِل َِّذيۡنَّ ي َّيۡسَّ ل وَّ
ي ِِ ِالس َّ ِِ ٰ مُّ ا دَّهُّ رَّ اَّحَّ ٰۤ اَِّٰا حَّضَّ  حَِّته

ۡ تُّبۡتُّ الٔۡـًٰنَّ وَّالَّ  ُِّ قَّالَّ آِٰ ِ َّۡو اۡۡل
ۡم كُّف َّارٌِ ُّۡوتُّۡونَّ وَّهُّ  ال َِّذيۡنَّ ۡيَّ
ابًا  ُّۡم عَّذَّ َّا َلَّ ََّ اَّۡعتَّۡدن ىٮ ِ ٰ اُّول

َّلِيًۡما  ِِِ ا



িন্ত্রণাদায়ক শানস্ত প্রস্তু  
কমর হরমখনি। 

prepared  for  them  a 

painful punishment.  

19.  হহ ঈমাণদারগণ! 
বলপবূতক নারীমদরমক 
উিরানধকামর গ্রহন করা 
হ ামামদর জমনয হালাল 
নয় এবং  ামদরমক আটক 
হরমখা না িাম  হ ামরা 
 ামদরমক িা প্রদান কমরি 
 ার নকয়দংশ ননময় নাও; 
নকন্তু  ারা িনদ হকান 
প্রকাশয অিীল া কমর! 
নারীমদর সামে সদ্ভামব 
জীবন-িাপন কর। 
অ ঃপর িনদ  ামদরমক 
অপিন্দ কর,  মব হয়  
হ ামরা এমন এক 
নজননসমক অপিন্দ করি, 
িাম  আল্লাহ, অমনক 
কলযাণ হরমখমিন। 

19.   O  those  who  

believe, it  is  not  

lawful  for  you   to 

inherit women by 

compulsion (against 

their will).   And   do 

not put constraint 

upon them that you 

may take away a part 

of that which you have 

given them, unless they 

commit open lewdness 

(sexual misconduct).  

And live with them in  

kindness.  For  if  you 

dislike  them,  it  may  

be  that   you    dislike   

a  thing  and  Allah  

has   placed  therein  

much good.  

ۡم  َّـكُّ ُّ ل ِل  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا الَّ َيَّ ٰۤا ٰ ي
ٓاءَّ كَّۡرًها اَّۡن تَِّرثُّوا  وَّالَّ الن ِسَّ

 ٰۤ ِۡض مَّا َّۡ َّۡذهَّبُّۡوا بِب ن َّ لِت لُّۡوهُّ ۡضُّ تَّۡ
ٰۤ اَّۡن ي َّاۡتِۡۡيَّ  ن َّ ااِل َّ ۡوهُّ اٰتَّيۡتُّمُّ

َّةٍِ َّي ِن ُّب ٍة م  ن َّ بِفَّاِحشَّ ۡوهُّ رُّ ِۡ  وَّعَّا
ۡوِفِ ۡرُّ َّۡ ن َّ  فَّاِۡن كَِّرهِۡبِاۡۡل ۡوهُّ تُّمُّ

َّۡۡلَّ  يَّ ئۡـًًا و َّ َّۡ ۡوا  هُّ َّٰٰسٰۤ اَّۡن تَّۡكرَّ فَّۡ
ۡۡيًا كَّثِۡۡيًا ُّ فِيِۡه خَّ  ِِِ اّٰلله

20.  িনদ হ ামরা এক স্ত্রীর 
িমল অনয স্ত্রী পনরব ত ন 
করম  ইচ্ছা কর এবং 
 ামদর একজনমক প্রচুর 
ধন-সম্পদ প্রদান কমর 
োক,  মব  া হেমক নকিুই 
হের  গ্রহণ কমরা না। 
হ ামরা নক  া অনযায়ভামব 
ও প্রকাশয হগানাহর 
মাধযমম গ্রহণ করমব? 

20. And if you intend to    

take a wife in place of   

(another) wife, and you   

have  given   to  one   of   

them  a  great amount  

(heap  of  gold),  so  do 

not take (back) 

anything from it. 

Would you take it 

(back) by slander and 

a manifest sin. 

كَّانَّ  ۡت ُّمُّ اۡستِبۡدَّالَّ زَّۡوٍج م َّ وَّاِۡن اَّرَّ
اًرا  اٰتَّيۡتُّۡم اِۡحدٰٮهُّن َّ قِنۡطَّ زَّۡوٍجٍۙ و َّ

ئًۡـًا َّۡ ۡوا مِنۡهُّ  ذُّ َّه  فَِّلَّ تَّاۡخُّ ۡون ذُّ  اَّتَّاۡخُّ
ُّبِيۡنًا اِۡۡثًا م    بُّهۡتَّانًا و َّ

21.  হ ামরা নকরূমপ  া 
গ্রহণ করম  পার, অেচ 

21. And how could you      

take  it   (back)  while     
قَِّ َّه  وَّ ۡون ذُّ ٰ وَّ كَّيۡفَّ تَّاۡخُّ ۡد اَّفَۡضَّ



হ ামামদর একজন অনয 
জমনর কামি গমন এবং 
নারীরা হ ামামদর কামি 
হেমক সদুঢৃ় অঙ্গীকার গ্রহণ 
কমরমি। 

indeed one of you has   

gone in unto the other,    

and    they  have  taken   

from  you   a   firm  

pledge.  

ۡذنَّ  اَّخَّ ٍۡض و َّ ۡم اِٰٰل بَّۡ كُّ ۡضُّ بَّۡ
َّاقًا غَّلِيًۡظا ۡم م ِيۡث  ِِِ مِنۡكُّ

22.  হি নারীমক হ ামামদর 
নপ া-নপ ামহ নববাহ 
কমরমি হ ামরা  ামদর 
নববাহ কমরা না। নকন্তু িা 
নবগ  হময় হগমি। এটা 
অিীল, গিমবর কাজ এবং 
ননকৃি আচরণ। 

22. And do not marry   

of those women whom 

your fathers married, 

except what has 

already passed. Indeed,   

it was lewdness and 

hateful, and an evil 

way.  

ۡم م ِنَّ  كُّ َّكَّحَّ اٰبَّٓاؤُّ ۡوا مَّا ن وَّالَّ تَّنِۡكحُّ
ٓاِء ااِل َّ مَّا قَّدِۡ ِ الن ِسَّ َّفَّ ل  اِن َّه  كَّانَّ سَّ

ِبيًِۡلِ ٓاءَّ سَّ مَّۡقتًاؕ وَّسَّ ةً و َّ  ِِِ فَّاِحشَّ

23.  হ ামামদর জমনয 
হারাম করা হময়মি 
হ ামামদর মা া, 
হ ামামদর কনযা, 
হ ামামদর হবান, হ ামামদর 
েুেু, হ ামামদর খালা, 
ভ্রা ৃকণযা; ভনগনীকণযা 
হ ামামদর হস মা া, িারা 
হ ামামদরমক স্তনযপান 
কনরময়মি, হ ামামদর দধু-
হবান, হ ামামদর স্ত্রীমদর 
মা া, হ ামরা িামদর 
সামে সহবাস কমরি হস 
স্ত্রীমদর কনযা িারা 
হ ামামদর লালন-পালমন 
আমি। িনদ  ামদর সামে 
সহবাস না কমর োক,  মব 
এ নববামহ হ ামামদর হকান 
হগানাহ হনই। হ ামামদর 
ঔরসজা  পতু্রমদর স্ত্রী এবং 

23. Forbidden to you 

are your mothers, and 

your daughters,  and  

your sisters, and your  

father’s  sisters,   and   

your   mother’s  sisters, 

and your brother’s 

daughters, and  your  

sister’s daughters, and 

your (foster) mothers 

who nursed you, and 

your (foster) sisters 

through nursing,  and  

mothers of your wives,  

and your step daughters 

who are under your 

guardianship (born) of  

your those women unto  

whom you have gone 

in. But if you  have  not  

gone in unto them, then  

it  is  no  sin  upon  you  

َّيِۡ مَّۡت عَّل ِ ر  ۡم حُّ ۡم اُّم َّهٰتُّكُّ كُّ
ۡم  تُّكُّ ۡم وَّعَّمه وٰتُّكُّ ۡم وَّاَّخَّ بَّنٰتُّكُّ وَّ
ۡم وَّبَّنٰتُّ ااۡلِٰخ وَّبَّنٰتُّ  وَّٰخلٰتُّكُّ
 ٰۤ هِِتۡ مُّ ال اُّم َّهٰتُّكُّ ااۡلُّۡخِت وَّ
ۡم م ِنَّ  وٰتُّكُّ ۡم وَّاَّخَّ َّكُّ ۡۡن اَّۡرضَّ

ۡم ا ٓاٮ ِكُّ اعَِّة وَّ اُّم َّهٰتُّ نِسَّ ضَّ لر َّ
ۡم  ۡوِركُّ جُّ هِِتۡ ِِفۡ حُّ مُّ ال بَّٓاٮ ِبُّكُّ وَّرَّ
ِ لۡتُّۡم بِِهن َّ هِِتۡ َّۡخَّ مُّ ال ٓاٮ ِكُّ  م ِۡن ن ِسَّ
لۡتُّۡم بِِهن َّ فَِّلَّ  ُّۡوا َّۡخَّ ۡون فَّاِۡن ل َّۡم تَّكُّ

ۡمِ َّيۡكُّ نَّاحَّ عَّل ٮ ِلُّ  جُّ ِلَّى وَّحَّ
ِ مُّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن اَّۡصِلَّ َّٓاٮ ِكُّ ۡمٍۙ اَّبۡن بِكُّ



দইু হবানমক একমত্র নববাহ 
করা; নকন্তু িা অ ী  হময় 
হগমি। ননশ্চয় আল্লাহ 
ক্ষমাকরী, দয়ালু। 

(to marry their 

daughters). And 

(forbidden to you are) 

the wives of your sons 

whoare from your own 

loins. And (forbidden 

to you is) that you take 

together two sisters (in 

marriage), except what 

has    already   passed.  

Indeed,   Allah   is  Oft  

Forgiving, Most 

Merciful. 

ُّۡۡوا بَّۡۡيَّ ااۡلُّۡختَّۡۡيِ   ااِل َّ   مَّا    ۡمَّ اَّۡن َتَّ وَّ
َّفَّ   ل ۡوًرا   قَّۡد  سَّ َّ  كَّانَّ  ََّفُّ  اِن َّ   اّٰلله
ِحيًۡماٍۙ ِر َّ

24.  এবং নারীমদর মমধয 
 ামদর িাড়া সকল সধবা 
স্ত্রীমলাক হ ামামদর জমনয 
নননষি; হ ামামদর দনক্ষণ 
হস্ত িামদর মানলক হময় 
িায়-এটা হ ামামদর জনয 
আল্লাহর হুকুম। এমদরমক 
িাড়া হ ামামদর জমনয সব 
নারী হালাল করা হময়মি, 
শ ত  এই হি, হ ামরা 
 ামদরমক স্বীয় অমেতর 
নবননমময়  লব করমব 
নববাহ বন্ধমন আবি করার 
জনয-বযনভচামরর জনয 
নয়। অনন্তর  ামদর মমধয 
িামক হ ামরা হভাগ 
করমব,  ামক  ার 
ননধতানর  হক দান কর। 
হ ামামদর হকান হগানাহ 
হমব না িনদ ননধতারমণর পর 
হ ামরা পরস্পমর সম্ম  

24. And married women 

(are forbidden), except 

those whom your right 

hands possess. (This is) 

a decree of Allah upon 

you. And lawful to you 

are all (others) beyond 

those, that you seek 

(them in marriage) with 

your property (gifts), 

desiring chastity, not 

unlawful sexual 

activities. So whatever 

you enjoy with (in 

marriage) from them, 

then give them their 

bridal due as an 

obligation. And there is 

no sin on you in what 

you do by mutual 

agreement after the 

obligation. Indeed, 

Allah is ever All 

ٓاِء ااِل َّ مَّا  نٰتُّ ِمنَّ الن ِسَّ اۡۡلُّۡحصَّ و َّ
ۡمِ ُّكُّ َّكَّۡت اَّۡۡيَّان ِ مَّل  ِكتٰبَّ اّٰلله

ۡمِ َّيۡكُّ ءٓءَّ عَّل ۡم م َّا وَّرَّ َّـكُّ  وَّاُِّحل َّ ل
ۡم  َّۡموَّالِكُّ ُّۡوا بِا َُّ ۡم اَّۡن تَّبۡت ٰٰلِكُّ

افِِحۡۡيَِّ سَّ ِۡصِنۡۡيَّ غَّۡۡيَّ مُّ ُّ ا ّم   فَّمَّ
ۡتُّۡم بِٖه مِنۡهُّن َّ فَّاٰتُّۡوهُِّ َّۡ ن َّ اۡستَّۡمت

ةًِ ن َّ فَِّريۡضَّ هُّ ۡورَّ نَّاحَّ ِاُّجُّ ؕؕ وَّالَّ جُّ
يۡتُّۡم بِٖه ِمۡنۢۡ  ا تَّٰرضَّ ۡم فِيۡمَّ َّيۡكُّ عَّل

ةِِ ۡـفَِّريۡضَّ ِۡد ال َّ كَّانَّ عَّلِيًۡما بَّۡ  اِن َّ اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ حَّ



হও। ননশ্চয় আল্লাহ সনুবজ্ঞ, 
রহসযনবদ। 

Knowing, All Wise. 

25.  আর হ ামামদর মমধয 
হি বযনি স্বাধীন মুসলমান 
নারীমক নবময় করার 
সামেতয রামখ না, হস 
হ ামামদর অনধকারভুি 
মুসনলম ক্রী দাসীমদরমক 
নবময় করমব। আল্লাহ 
হ ামামদর ঈমান সম্পমকত  
ভামলাভামব জ্ঞা  
রময়মিন। হ ামরা পরস্পর 
এক, অ এব,  ামদরমক 
 ামদর মানলমকর 
অনুমন ক্রমম নবময় কর 
এবং ননয়ম অনুিায়ী 
 ামদরমক হমাহরানা প্রদান 
কর এম াবিায় হি,  ারা 
নববাহ বন্ধমন আবি হমব-
বযনভচানরণী নকংবা উপ-
পন  গ্রহণকানরণী হমব না। 
অ ঃপর িখন  ারা নববাহ 
বন্ধমন এমস িায়,  খন িনদ 
হকান অিীল কাজ কমর, 
 মব  ামদরমক স্বাধীন 
নারীমদর অমধতক শানস্ত 
হভাগ করম  হমব। এ 
বযবিা  ামদর জমনয, 
হ ামামদর মমধয িারা 
বযনভচামর নলপ্ত হওয়ার 
বযাপামর ভয় কমর। আর 
িনদ সবর কর,  মব  া 
হ ামামদর জমনয উিম। 

25. And whoever is not 

able among you to 

afford to marry 

believing free women, 

then (he may marry) 

from those whom your 

right hands possess of 

believing slave girls. 

And Allah knows best 

about your faith. You 

are of one another, so 

marry them with the 

permission of their 

guardians, and give to 

them their bridal gifts 

in kindness, (them 

being) chaste, not   

committing unlawful 

sexual activities, nor 

taking secret lovers. 

But when they are 

sheltered in marriage, 

then if they commit 

lewdness (unlawful 

sexual act), then for   

them is half of the 

punishment that which 

is for free women. This 

(permission to marry a 

slave girl) is for him 

who fears affliction (of 

committing sin) among 

you. And it is better for 

you that you have 

ۡوالً اَّۡن  ۡم طَّ َّۡستَِّطۡع مِنۡكُّ وَّمَّۡن ل َّۡم ي
نِٰت اۡۡلُّۡؤمِنِٰت فَِّمۡن ي َّنِۡ ِكحَّ اۡۡلُّۡحصَّ

مُّ  ۡم م ِۡن فَّتَّيٰتِكُّ ُّكُّ َّكَّۡت اَّۡۡيَّان م َّا مَّل
َّمُّ بِِاۡۡلُّۡؤمِنِٰتِ ُّ اَّعۡل ۡمِ وَّاّٰلله  اِۡۡيَّانِكُّ

ٍۡضِ ۡم م ِۡنۢۡ بَّۡ كُّ ۡضُّ ن َّ بَّۡ ۡوهُّ  فَّانِۡكحُّ
ن َّ  هُّ ۡورَّ ن َّ اُّجُّ ِٰۡن اَّۡهلِِهن َّ وَّاٰتُّۡوهُّ بِاِ
نٍٰت غَّۡۡيَّ  ۡصَّ ۡوِف ّمُّ ۡرُّ َّۡ بِاۡۡل
ِِ اَّۡخدَّاٍنِ ت َِّخذٰ الَّ مُّ ٰسِفٰحٍت و َّ  مُّ
ٍة  ٰۤ اُّۡحِصن َّ فَّاِۡن اَّتَّۡۡيَّ بِفَّاِحشَّ فَّاَِّٰا

َّيِۡهن َّ نِۡصفُّ مَِّ َّل نِٰت فَّۡ ا عَّ ىَّ اۡۡلُّۡحصَّ
َّ ِمنَّ الَّۡۡذَّاِبِ ِِ َّۡن خَّ ََّ ِۡل ِ  ٰٰل
ۡمِ ۡۡيٌ الَّۡۡنَّتَّ مِنۡكُّ ۡوا خَّ اَّۡن تَّۡصَِبُّ  وَّ

ۡمِ ِحيٌۡمِل َّكُّ ۡوٌر ر َّ ُّ ََّفُّ  ِِِ  وَّاّٰلله



আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করুণাময়। 

patience. And Allah is 

Oft Forgiving, Most 

Merciful. 

26.  আল্লাহ হ ামামদর 
জমনয সব নকিু পনরষ্কার 
বণতনা কমর নদম  চান, 
হ ামামদর পবূতব ীমদর পে 
প্রদশতন করম  চান। এবং 
হ ামামদরমক ক্ষমা করম  
চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী 
রহসযনবদ। 

26.   Allah   intends   to 

make  clear  to  you, 

and to guide you  to the 

ways of those who were 

before you, and accept 

your repentance. And 

Allah is All Knower, 

All Wise. 

ُِّيُِّريۡدُّ  ۡم  اّٰلله َّـكُّ َّ ل ِ َّۡي  لِيُّب
نَّنَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن  ۡم سُّ َّكُّ َّهِۡدي وَّي

ۡمِ َّيۡكُّ َّتُّۡوبَّ عَّل ي ۡم وَّ ُّ قَّبۡلِكُّ  وَّاّٰلله
ِكيٌۡمِ  ِِِ عَّلِيٌۡم حَّ

27. আল্লাহ হ ামামদর প্রন  
ক্ষমাশীল হম  চান, এবং 
িারা কামনা-বাসনার 
অনুসারী,  ারা চায় হি, 
হ ামরা পে হেমক অমনক 
দমূর নবচুয  হময় পড়। 

27. And Allah intends 

to   accept   your 

repentance,  and  those   

who   follow   vain  

desires  intend that you 

deviate (into) a 

tremendous deviation.  

ۡمِوَِّ َّيۡكُّ ُّ يُِّريۡدُّ اَّۡن ي َّتُّۡوبَّ عَّل  اّٰلله
 ِِ هٰو ُّۡۡونَّ الش َّ َّت َّبِ وَّيُِّريۡدُّ ال َِّذيۡنَّ ي

ً عَِّظيًۡما اَّۡنِ ُّۡوا مَّيِۡل يۡل ِ  ِِِ َتَّ
28.  আল্লাহ হ ামামদর 
হবািা হালকা করম  চান। 
মানষু দবুতল সনৃজ  হময়মি। 

28.   Allah intends to 

lighten (the burdens) 

from you, and man was 

created weak.  

ۡمِيُِّريۡدُّ  َّف ِفَّ عَّنۡكُّ ُّ ُّ اَّۡن ّي   اّٰلله
انُِّ لِقَّ ااۡلِنۡسَّ ِۡيۡفًا وَّخُّ  ِِِ ضَّ

29.  হহ ঈমানদারগণ! 
হ ামরা এমক অপমরর সম্পদ 
অনযায়ভামব গ্রাস কমরা 
না। হকবলমাত্র হ ামামদর 
পরস্পমরর সম্মন ক্রমম হি 
বযবসা করা হয়  া ববধ। 
আর হ ামরা ননমজমদর 

কাউমক হ যা কমরা না। 

ননঃসমন্দমহ আল্লাহ  া’আলা 
হ ামামদর প্রন  দয়ালু। 

29.      O   those   who  

believe, do  not  devour 

your possessions among 

yourselves wrongfully, 

except that it be a trade  

amongst you by mutual  

consent. And do not 

kill yourselves (one 

another). Indeed, Allah 

is Most Merciful to you. 

َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا الَّ  ٰۤا ٰ ٰۤا ي ُّۡو تَّاۡكُّل
ٰۤ اَّۡن  َّاِطِل ااِل َّ ۡم بِالۡب َّكُّ ۡم بَّيۡن َّـكُّ اَّۡموٰل

ۡونَّ َِتٰرَِّ ۡمِتَّكُّ اٍض م ِنۡكُّ  ةً عَّۡن تَّرَّ
ۡمِ كُّ ٰۤا اَّنۡـفُّسَّ ُّۡو َّ كَّانَّ وَّالَّ تَّۡقتُّل  اِن َّ اّٰلله

ِحيًۡما ۡم رَّ  ِِِ بِكُّ



30.  আর হি হকউ 
সীমালঙ্ঘন নকংবা জলুুমমর 
বশব ী হময় এরূপ করমব, 
 ামক খুব শীঘ্রই আগুমন 
ননমক্ষপ করা হমব। এটা 
আল্লাহর পমক্ষ খুবই 
সহজসাধয। 

30. And whoever 

commits that in 

aggression and 

injustice, then We shall  

cast him  into  the Fire.  

And that is ever easy 

for Allah.  

لًۡما  ظُّ ََّ عُّۡدوَّانًا و َّ ِ وَّمَّۡن ي َّۡفَّۡۡل ٰٰل
ِ ۡوفَّ َّاًرا فَّسَّ ُّۡصلِيِۡه ن ََّ ن ِ َّانَّ ٰٰل  وَّك
َِّسۡۡيًاعَّ ىَّ  ِ ي  ِِِ اّٰلله

31. হিগুমলা সম্পমকত  
হ ামামদর ননমষধ করা 
হময়মি িনদ হ ামরা হসসব 
বড় হগানাহ গুমলা হেমক 
হবাঁমচ োকম  পার।  মব 
আনম হ ামামদর ক্রটি-
নবচুযন গুমলা ক্ষমা কমর 
হদব এবং সম্মান জনক িামন 
হ ামামদর প্রমবশ করার। 

31.      If   you  avoid 

the major  sins,  which 

you are forbidden 

from, We shall remove  

from  you your lesser 

sins, and We shall 

admit you to a noble 

entrance. 

ُّۡوا كَِّ ۡتَّنِب َّٓاٮ ِرَّ مَّا تُّنۡهَّۡونَّ عَّنۡهُّ اِۡن َتَّ ب
ۡم  ي ِاٰتِكُّ ۡم سَّ ُّكَّف ِۡر عَّنۡكُّ ن

ُّدِۡ ِلً كَِّرۡۡيًاوَّن ۡم م ُّۡدخَّ  ِِِ ِخلۡكُّ

32.  আর হ ামরা 
আকাঙ্ক্ষা কমরা না এমন 
সব নবষময় িাম  আল্লাহ 
 া’আলা হ ামামদর এমকর 
উপর অপমরর হিষ্ঠে দান 
কমরমিন। পরুুষ িা অজত ন 
কমর হসটা  ার অংশ এবং 
নারী িা অজত ন কমর হসটা 
 ার অংশ। আর আল্লাহর 
কামি  াাঁর অনুগ্রহ প্রােতনা 
কর। ননঃসমন্দমহ আল্লাহ 
 া’আলা সবত নবষময় জ্ঞা । 

32. And do not desire   

for that in which Allah 

has bestowed more to 

some   of   you   over 

others.  For men   is    a   

share of what they 

have earned. And for 

women is a share of 

what they have earned.  

And ask Allah of His 

bounty. Indeed, Allah 

is ever All Knower of 

all things.  

لَّ  ُّ بِٖه وَّالَّ تَّتَّمَّن َّۡوا مَّا فَّض َّ اّٰلله
ٍۡضِ ۡم عَّ ٰى بَّۡ كُّ ۡضَّ اِل بَّۡ جَّ ِ  لِلر 
بُّۡواؕ ِ َّا اۡكتَّسَّ َِّصيٌۡب م  ٓاِء  ن لِلن ِسَّ وَّ
ۡۡبَِّ ِ َّا اۡكتَّسَّ َِّصيٌۡب م   وَّۡسًٔـَّلُّۡوا ن

َِّ ِ اّٰلله َّانَّ بِكُّل  َّ ك  ِمۡن فَّۡضلِٖهؕ اِن َّ اّٰلله
ٍء عَّلِيًۡما ۡ  ِِِ َشَّ

33.  নপ া-মা া এবং 
ননকটাত্নীয়গণ িা  যাগ 
কমর িান হসসমবর জনযই 
আনম উিরানধকারী 
ননধতারণ কমর নদময়নি। আর 

33. And for everyone, 

We   have   appointed   

heirs of that (property) 

left by parents and 

near relatives. And to 

كَّ  َّا مَّوَّاِٰلَّ ِم َّا تَّرَّ َّۡلۡن ٍ جَّ لِكُّل  وَّ
بُّۡونَِّ ال َِّذيۡنَّ الۡوَّالِدِٰن وَّااۡلَّقۡرَّ  وَّ



িামদর সামে হ ামরা 
অঙ্গীকারাবি হময়ি  ামদর 
প্রাপয নদময় দাও। আল্লাহ 
 া’আলা ননঃসমন্দমহ সব 
নকিুই প্র যক্ষ কমরন। 

those with whom you 

have pledged your 

oath, so give them their 

due portion.  Indeed, 

Allah is ever a witness 

over all things.  

ۡم  ۡم فَّاٰتُّۡوهُّ ُّكُّ ِۡ اَّۡۡيَّان عَّقَّدَّ
َّهُّۡمِ َِّصيۡب ِ  اِن َّ ن َّ كَّانَّ عَّ ٰى كُّل  اّٰلله

َِّۡهيًۡدا ٍء  ۡ  ِِِ َشَّ
34.  পরুুমষরা নারীমদর 
উপর কৃ ত েশীল এ জনয হি, 
আল্লাহ এমকর উপর অমনযর 
ববনশিয দান কমরমিন এবং 
এ জনয হি,  ারা  ামদর 
অেত বযয় কমর। হস মম  
হনককার স্ত্রীমলাকগণ হয় 
অনুগ া এবং আল্লাহ িা 
হহোি মিাগয কমর 
নদময়মিন হলাক চকু্ষর 
অন্তরামলও  ার হহোি  
কমর। আর িামদর মমধয 
অবাধয ার আশঙ্কা কর 
 ামদর সদপুমদশ দাও, 
 ামদর শিযা  যাগ কর 
এবং প্রহার কর। িনদ  াম  
 ারা বাধয হময় িায়,  মব 
আর  ামদর জনয অনয 
হকান পে অনুসন্ধান কমরা 
না। ননশ্চয় আল্লাহ সবার 
উপর হিষ্ঠ। 

34.  The men are in 

charge of the women, 

by what Allah has 

bestowed to one of 

them over other, and 

because they spend of 

their   wealth.  So   the 

righteous women are 

devoutly obedient, 

guarding in (husband’s) 

absence that which 

Allah has (ordered to 

be) guarded. And those 

(women) from whom 

you fear rebellion, 

admonish them, and 

forsake them in beds, 

and strike them. Then 

if they obey you, then 

do not seek against them 

means (of annoyance).  

Indeed,  Allah   is  ever  

Most High, Most Great. 

ٓاِء ِِبَّا  امُّۡونَّ عَّ ىَّ الن ِسَّ الُّ قَّو َّ جَّ ِ اَّلر 
لَّ  ٍۡض فَّض َّ هُّۡم عَّ ٰى بَّۡ ۡضَّ ُّ بَّۡ اّٰلله

ٰۤ اَّنۡفَّقُّۡوا ِمۡن اَّۡموَّاَِلِۡمِ ِِبَّا  و َّ
لِٰحتُّ قِٰنتٌٰت حِٰفٰظٌت  فَّالصه

ُِّ َّيِۡب ِِبَّا حَِّفظَّ اّٰلله هِِتۡ ل ِلُۡ  وَّال
ن َّ  ۡوهُّ ِظُّ ن َّ فَّۡ ۡوزَّهُّ ُّشُّ َّافُّۡونَّ ن َتَّ

اِجِع وَّاۡهجُِّ َّضَّ ن َّ ِِف اۡۡل ۡوهُّ رُّ
ِ ن َّ ۡم فَِّلَّ وَّاۡضِربُّۡوهُّ َّكُّ ۡۡن  فَّاِۡن اَّطَّ

ًِ ِبيِۡل َّيِۡهن َّ سَّ َّ كَّانَّ  ؕتَّبُُّۡۡوا عَّل اِن َّ اّٰلله
 ِِِ عَّلِي ًا كَّبِۡۡيًا

35.  িনদ  ামদর মমধয 
সম্পকত মচ্ছদ হওয়ার ম  
পনরনিন রই আশঙ্কা কর, 
 মব স্বামীর পনরবার হেমক 
একজন এবং স্ত্রীর পনরবার 
হেমক একজন সানলস 

35.  And if you fear a 

dissension between 

them twain, then 

appoint an arbitrator 

from his family and an 

arbitrator from her 

ا فَّابَّۡۡثُّۡوا قَّاقَّ بَّيِۡنِهمَّ ِۡ  وَّاِۡن ِخۡفتُّۡم 
كًَّما م ِۡن  كًَّما م ِۡن اَّۡهلِٖه وَّحَّ حَّ

ٰۤ اِۡصلًٰحا ي ُّوَّف ِِق اَّۡهلِهَّا ا ُِّريۡدَّ  اِۡن ي 



ননিিু করমব।  ারা 
উভময়র মীমাংসা চাইমল 
আল্লাহ সবতজ্ঞ, সবনকিু 
অবনহ । 

family. If they 

(arbitrators) desire 

reconciliation, Allah 

will make between 

them. Indeed  Allah  is  

ever  All  Knower,  

Well Acquainted.  

ُِّ ا اّٰلله َّهُّمَّ َّ كَّانَّ عَّلِيًۡما بَّيۡن  اِن َّ اّٰلله
بِۡۡيًا  ِِِ خَّ

36.  আর উপাসনা কর 
আল্লাহর, শরীক কমরা না 
 াাঁর সামে অপর কাউমক। 
নপ া-মা ার সামে সৎ ও 
সদয় বযবহার কর এবং 
ননকটাত্নীয়, এ ীম-
নমসকীন, প্রন মবশী, 
অসহায় মুসানের এবং 
ননমজর দাস-দাসীর 
প্রন ও। ননশ্চয়ই আল্লাহ 
পিন্দ কমরন না দানম্ভক-
গনবত জনমক। 

36. And worship Allah 

and do not ascribe 

anything as partner to   

Him.  And  to   parents   

do good, and  to  near    

relatives, and the 

orphans, and the needy,  

and the neighbor who  

is near of kin, and the  

neighbor who is a 

stranger, and the fellow   

traveler, and the 

wayfarer, and (the  

slaves) whom your right 

hands possess. Indeed, 

Allah does not love 

those who are proud, 

boastful.  

وا  ۡوا بِٖه وَّاۡعبُّدُّ َّ وَّالَّ تُّۡشِركُّ اّٰلله
ئًۡـًا بِالۡوَّالِدَّيِۡن اِۡحسَِّٰۡ بِِذى  و َّ نًا و َّ

َّٰسِكۡۡيِ  َّتٰٰٰم وَّ اۡۡل الۡقُّۡرَٰب وَّالۡي
ُّـنُِّب  َّـاِر اۡۡل ِٰى الۡقُّۡرَٰب وَّاۡۡل َّـاِر  وَّاۡۡل
ِۢۡب وَّابِۡن  َّـنۡ اِحِب بِاۡۡل وَّالص َّ
ۡمِ ُّكُّ َّكَّۡت اَّۡۡيَّان ِبيِۡلٍۙ وَّمَّا مَّل  الس َّ
َّاالً  ۡت ُّ مَّۡن كَّانَّ ُمُّ ِب  َّ الَّ َيُّ اِن َّ اّٰلله

ٍۙا ۡورَّ  ِِ فَّخُّ

37.  িারা ননমজরাও 
কাপতনয কমর এবং অনযমকও 
কৃপণ া নশক্ষা হদয় আর 
হগাপন কমর হস সব নবষয় 
িা আল্লাহ  া’আলা 
 ামদরমক দান কমরমিন 
স্বীয় অনগু্রমহ-বস্তু ঃ ব রী 
কমর হরমখনি কামেরমদর 
জনয অপমান জনক 

37.     Those  who  are  

miserly,   and   enjoin 

miserliness on people,   

and hide   that   which      

Allah has bestowed    

upon  them  of  His  

bounty. And We have 

prepared for the 

disbelievers a 

humiliating 

ِِۡ ب َـّ ۡونَّ اۨل َِّذيۡنَّ ي َّاۡمُّرُّ لُّۡونَّ وَّي خَّ
 ٰۤ ۡونَّ مَّا َّۡكتُّمُّ ُّۡخِل وَّي الن َّاسَّ بِالۡب

ُّ مِِ َّا ۡن فَّۡضلِهِٖاٰتٰٮهُّمُّ اّٰلله  وَّ اَّۡعتَّۡدن
ُِّهيۡنًا ابًا م   ِِِ لِلۡكِٰفِريۡنَّ عَّذَّ



আিাব। punishment. 

38.  আর হস সমস্ত হলাক 
িারা বযয় কমর স্বীয় ধন-
সম্পদ হলাক-হদখামনার 
উমেমশ এবং িারা আল্লাহর 
উপর ঈমান আমন না, 
ঈমান আমন না হকয়াম  
নদবমসর প্রন  এবং শয় ান 
িার সােী হয় হস হল 
ননকৃি র সােী। 

38.    And   those  who 

spend their wealth to  

be  seen  by  the people,  

and  do not believe  in  

Allah,  nor  in  the Last 

Day. And he to whom 

Satan is a companion, 

then evil (is he) as a 

companion.  

ُّۡم ِرئَّٓاءَّ  ال َِّذيۡنَّ يُّنِۡفقُّۡونَّ اَّۡموَّاَلَّ وَّ
ِ وَّالَّ الن َّاِس وَّالَّ يُّۡؤمِنُّۡونَّ  بِاّٰلله

َّۡوِم ااۡلِٰخرِِ ِن بِالۡي  وَّمَّۡن ي َّكُّ
ٓاءَّ  َّه  قَِّريۡنًا فَّسَّ يٰۡطنُّ ل الش َّ

  قَِّريۡنًا
39.  আর নকই বা ক্ষন  হ  
 ামদর িনদ  ারা ঈমান 
আন  আল্লাহর উপর 
হকয়াম  নদবমসর উপর 
এবং িনদ বযয় কর  আল্লাহ 
প্রদি নরনিক হেমক! অেচ 
আল্লাহ,  ামদর বযাপামর 
িোেতভামবই অবগ । 

39.   And  what  have  

they (to  lose)  if  they  

believed  in Allah, and  

the  Last  Day,  and  

spent of that which 

Allah  has  provided  

for  them.  And   Allah   

is ever All Aware of  

them.  

َِّ َّۡو اٰمَّنُّۡوا وَّمَّاَّٰا عَّل ِ يِۡهۡم ل بِاّٰلله
ۡوا ِم َّا  َّۡوِم ااۡلِٰخِر وَّاَّنۡفَّقُّ وَّالۡي

ُِّ زَّقَّهُّمُّ اّٰلله ُّ بِِهۡم رَّ  وَّكَّانَّ اّٰلله
 ِِِ عَّلِيًۡما

40.  ননশ্চয়ই আল্লাহ কামরা 
প্রাপয হক নবন্দ-ুনবসগতও 
রামখন না; আর িনদ  া 
সৎকমত হয়,  মব  ামক 
নিগুণ কমর হদন এবং 
ননমজর পক্ষ হেমক নবপলু 
সওয়াব দান কমরন। 

40.   Indeed, Allah does 

not wrong even of the 

weight  of  an   atom.  

And   if   there   is a 

good deed, He will 

double it, and will give 

from His presence a 

great reward.  

ةٍِاِن َّ  َّۡظلِمُّ ِمثۡقَّالَّ َّٰر َّ َّ الَّ ي اِۡن    اّٰلله و َّ
ِِ ِمۡن  يُّۡؤ نَّةً ي ُّٰضِۡۡفهَّا وَّ سَّ َُّ حَّ تَّ

نۡهُّ اَّۡجًرا عَِّظيًۡما  ِِِ ل َّدُّ

41.  আর  খন নক অবিা 
দাাঁড়ামব, িখন আনম হেমক 
আনব প্রন টি উম্মম র মধয 
হেমক অবিা বণতনাকারী 
এবং আপনামক োকব 
 ামদর উপর অবিা 

41.    So  how  (will  it 

be) when We bring 

from every nation a 

witness, and We bring 

you (O Muhammad) 

against these people as 

a witness.  

ٍةٍۭ  ِ اُّم َّ َّا ِمۡن كُّل  يۡفَّ اَِّٰا ِجئۡن فَّكَّ
ِء  اَلَّ ىؤُّ ََّ عَّ ٰى هٰ َّا بِ ِجئۡن ِهيٍۡد و َّ بِشَّ

 ِِِ َِّۡهيًۡداؕ



বণতনাকারীরূমপ। 
42.  হসনদন কামনা করমব 
হস সমস্ত হলাক, িারা 
কামের হময়নিল এবং 
রসমূলর নােরমানী 
কমরনিল, হিন িমীমনর 
সামে নমমশ িায়। নকন্তু 
হগাপন করম  পারমব না 
আল্লাহর ননকট হকান 
নবষয়। 

42.     That   day,  those  

who disbelieved  and  

disobeyed the  

messenger  will  wish if 

the earth were leveled 

with them. And they 

will not (be able to) 

hide from Allah a 

single fact.   

 ُّ  ۡ َّۡومَّٮ ٍِذ ي َّوَّ ا ي وُّ ۡوا وَّعَّصَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ
 ؕ وهى بِِهمُّ ااۡلَّۡرضُّ َّۡو تُّسَّ ۡولَّ ل سُّ الر َّ

ِديۡثًا َّ حَّ ۡونَّ اّٰلله َّۡكتُّمُّ  ِِِ وَّالَّ ي

43.  হহ ঈমাণদারগণ! 
হ ামরা িখন হনশাগ্রস্ত 
োক,  খন নামামির 
ধামর-কামিও হিওনা, 
ি ক্ষণ না বুিম  সক্ষম 
হও িা নকিু হ ামরা বলি, 
আর (নামামির কামি হিও 
না) েরি হগাসমলর 
আবিায়ও ি ক্ষণ না 
হগাসল কমর নাও। নকন্তু 
মুসানের অবিার কো 
স্ব ন্ত্র আর িনদ হ ামরা 
অসিু হময় োক নকংবা 
সেমর োক অেবা 
হ ামামদর মধয হেমক হকউ 
িনদ প্ররাব-পায়খানা হেমক 
এমস োমক নকংবা নারী 
গমন কমর োমক, নকন্তু 
পমর িনদ পাননপ্রানপ্ত সম্ভব 
না হয়,  মব পাক-পনবত্র 
মাটির িারা  ায়াম্মমু কমর 
নাও- াম  মুখমন্ডল ও 
হা মক ঘমষ নাও। ননশ্চয়ই 

43. O those who believe, 

do not approach prayer  

while  you  are 

intoxicated, until you  

know  what   you  are 

saying, nor when you 

are unclean (sexual 

discharge) except, 

when traveling  on  the  

road,  until  you  have 

washed (your whole 

body). And if you are 

ill, or on a journey, or 

one of you comes from 

the call of nature, or 

you have been in 

contact with women 

(by sexual relations), 

and you do not find 

water, then seek  clean  

earth  and  rub   your  

faces  and  your  hands  

(with it). Indeed, Allah 

is Oft Pardoning, Oft 

Forgiving.  

بُّوا  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا الَّ تَّۡقرَّ ٰۤا ٰ ي
كَّاٰرى حَِّته  اَّنۡـتُّۡم سُّ لٰوةَّ وَّ الص َّ
ِ نُّبًا ااِل َّ ُّۡونَّ وَّالَّ جُّ ۡول ۡوا مَّا تَّقُّ َّمُّ ۡل  تَّۡ

َِّسلُّۡوا ۡت ِبيٍۡل حَِّته تَُّ  وَّاِۡن عَّابِِرۡى سَّ
ٓاءَّ  فٍَّر اَّۡو جَّ ٰۤ اَّۡو عَّ ٰى سَّ ٰ نۡتُّۡم م َّۡرضَّ كُّ

ۡم م ِِ ٌد م ِنۡكُّ َّۡستُّمُّ اَّحَّ َّٓاٮ ِِط اَّۡو ٰۡل نَّ الُۡ
ۡوا  مُّ َّم َّ ۡوا مَّٓاءً فَّتَّي ِدُّ َّۡم َتَّ ٓاءَّ فَّل الن ِسَّ
ۡوا  حُّ ي ِبًا فَّاۡمسَّ ِۡيًۡدا طَّ صَّ

ۡمِ اَّيِۡديۡكُّ ۡم وَّ ۡوِهكُّ َّ بِوُّجُّ  اِن َّ اّٰلله
ۡوًرا ا ََّفُّ و ً   كَّانَّ عَّفُّ



আল্লাহ  া’আলা ক্ষমাশীল। 
44.   ুনম নক ওমদর হদখনন, 
িারা নক ামবর নকিু অংশ 
প্রাপ্ত হময়মি, (অেচ)  ারা 
পেভ্রি া খনরদ কমর এবং 
কামনা কমর, িাম  
হ ামরাও আল্লাহর পে 
হেমক নবভ্রান্ত হময় িাও। 

44.    Have you not seen 

at those who were 

given a portion of the 

book, purchasing error, 

and they wish that you 

should go astray from 

the (right) path.  

َّۡم تَِّ َّل َِّصيۡبًا ا رَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّۡوا ن
َّةَّ  لٰل ُّۡونَّ الض َّ َّۡشَتَّ م ِنَّ الِۡكتِٰب ي

ۡونَِّ تَِّضل ُّوا  اَّۡنِ وَّيُِّريۡدُّ
ؕ ِبيۡلَّ  ِِِ الس َّ

45. অেচ আল্লাহ হ ামামদর 

শত্রুমদরমক িোেতই জামনন। 
আর অনভভাবক নহসামব 
আল্লাহই িমেি এবং 
সাহািযকারী নহসামবও 
আল্লাহই িমেি। 

45. And Allah knows 

best of your enemies. 

And Allah is sufficient 

as an ally, and Allah is 

sufficient as a helper.  

ۡمِوَِّ َّعۡدَّءٓٮ ِكُّ َّمُّ بِا ُّ اَّعۡل  وَّكَّٰٰف اّٰلله
لِي ًا ِ وَّ ِ  بِاّٰلله كَّٰٰف بِاّٰلله و َّ

َِّصۡۡيًا  ِِِ ن
46.  হকান হকান ইহুদী  ার 
লক্ষয হেমক কোর হমাড় 
ঘুনড়ময় হনয় এবং বমল, 
আমরা শুমননি নকন্তু অমানয 
করনি।  ারা আমরা বমল, 
হশান, না হশানার ম । মুখ 
বাাঁনকময় িীমনর প্রন  
 ানচ্ছলয প্রদশতমনর উমেমশ 
বমল, রাময়না’ (আমামদর 
রাখাল)। অেচ িনদ  ারা 
বল  হি, আমরা শুমননি ও 
মানয কমরনি এবং (িনদ 
বল ,) হশান এবং আমামদর 
প্রন  লক্ষয রাখ,  মব  াই 
নিল  ামদর জনয উিম 
আর হসটাই নিল িোেত ও 
সঠিক। নকন্তু আল্লাহ  ামদর 
প্রন  অনভসম্পা  কমরমিন 
 ামদর কুেরীর দরুন। 

46. Among the Jews 

are those who change 

words from their 

context  and  they say:  

“We hear and we 

disobey. And hear what 

is not heard.” And 

Raina (consider us, but 

by) distorting with their 

tongues and slandering 

in religion. And if they 

had said: “We hear 

(you O Muhammad) 

and we obey. And hear 

you (O Muhammad), 

and look at us,” it 

would have been better 

for them, and more 

upright. But Allah has 

cursed them for their 

ۡـكَّلِمَّ  فُّۡونَّ ال ِ َّر  ُّۡۡوا َيُّ ا م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ هَّ
َّا  ۡۡن ِ ُّۡونَّ َسَّ ۡول َّقُّ عَّۡن م َّوَّاِضِٖۡه وَّ ي
ٍع  ۡسمَّ َّا وَّاَۡسَّۡع غَّۡۡيَّ مُّ يۡن وَّعَّصَّ
ۡۡنًا ِِف  َّلِۡسنَّتِِهۡم وَّطَّ ۢۡا بِا َّي ً اِعنَّا ل رَّ و َّ

يِۡنِ َّا  وَِّالد ِ ۡۡن ِ ُّۡوا َسَّ ُّۡم قَّال َّۡو اَِّن َّ ل
َّا وَّاَۡسَّۡع وَِّ ۡۡن َّـكَّانَّ وَّاَّطَّ َّا ل ۡرن انْظُّ

َّنَّهُّمُّ  ٰـِكۡن ل َّۡ ٍۙ وَّ ل اَّقۡوَّمَّ ُّۡم وَّ ۡۡيًا َل َّ خَّ
ۡفِرِهۡم فَِّلَّ يُّۡؤمِنُّۡونَّ ااِل َّ  ُّ بِكُّ اّٰلله

ًِ  ِِِ قَّلِيِۡل



অ এব,  ারা ঈমান আনমি 
না, নকন্তু অন  অল্পসংখযক। 

disbelief, so they believe 

not, except a few.  

47.  হহ আসমানী গ্রমের 
অনধকারীবৃন্দ! িা নকিু 
আনম অব ীণত কমরনি  ার 
উপর নবশ্বাস িাপন কর, 
িা হস গ্রমের স যায়ন কমর 
এবং িা হ ামামদর ননকট 
রময়মি পবূত হেমক। (নবশ্বাস 
িাপন কর) এমন হওয়ার 
আমগই হি, আনম মুমি হদব 
অমনক হচহারামক এবং 
অ ঃপর হসগুমলামক ঘুনরময় 
হদব পশ্চাৎ নদমক নকংবা 
অনভসম্পা  করব  ামদর 
প্রন  হিমন কমর 
অনভসম্পা  কমরনি 
আিহামব-সাবম র উপর। 
আর আল্লাহর ননমদত শ 
অবশযই কািতকর হমব। 

47.   O those who have 

been  given  the  

Scripture, believe in 

what We have sent 

down (to Muhammad) 

confirming what is 

(already) with you, 

before that We 

obliterate faces, then 

turn them on their 

backs, or  curse them 

as We  cursed   people 

of (those who violated)   

the  Sabbath. And the 

commandment of Allah 

must be carried out.  

َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّوا الِۡكتٰبَّ اٰمِنُّۡوا  ٰۤا ٰ ي
ۡم م ِۡن ِِبَّا  َّكُّ َّا مَّۡ قًا ۡل ِ د ِ َّا مُّصَّ لۡن َّز َّ ن

ا  ۡ َّهَّ ۡوًها فَّنَّرُّ جُّ قَّبِۡل اَّۡن ن َـّۡطِمسَّ وُّ
ٰۤ اَِّ ا ۡۡبَّاِرهَّ َّ ٰۤ عَّ ٰىى ا َّن َّا َّۡ ا ل َّلَّۡۡنَّهُّۡم كَّمَّ ۡو ن

بِۡتِ ِ اَّۡصٰحبَّ الس َّ َّانَّ اَّۡمرُّ اّٰلله  وَّك
ُّۡۡوالًِ   مَّۡف

48.  ননঃসমন্দমহ আল্লাহ 
 ামক ক্ষমা কমরন না, হি 
হলাক  াাঁর সামে শরীক 
কমর। ন নন ক্ষমা কমরন 
এর ননম্ন পিতাময়র পাপ, 
িার জনয ন নন ইচ্ছা 
কমরন। আর হি হলাক 
অংশীদার সাবযস্ত করল 
আল্লাহর সামে, হস হিন 
অপবাদ আমরাপ করল। 

48.  Indeed, Allah does 

not forgive that 

partners  should   be 

ascribed to Him. And 

He forgives what is 

other than that, for 

whom He wills. And 

whoever ascribes 

partners to Allah, he 

has indeed invented a 

tremendous sin.  

كَّ بِٖه اِن َّ  ِۡفرُّ اَّۡن ي ُّۡشرَّ َُّ َّ الَّ ي اّٰلله
ٓاءُِّ َّۡن ي َّشَّ ََّ ِۡل ِ ُّۡۡونَّ ٰٰل ِۡفرُّ مَّا  َُّ ي  وَّ
ٰۤى  ٰ ِ فَّقَِّد افَۡتَّ وَّمَّۡن ي ُّۡشِرۡك بِاّٰلله

 ِِِ اِۡۡثًا عَِّظيًۡما

49.   ুনম নক  ামদমক 
হদখনন, িারা ননমজমদরমক 

49. Have you not seen 

at those who claim 

themselves pure. Nay, 

َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّ َّل ِذيۡنَّ يُّزَّك ُّۡونَّ ا



প ূ-পনবত্র বমল োমক 
অেচ পনবত্র কমরন আল্লাহ 
িামক ইচ্ছা  ামকই? বস্তু ঃ 
 ামদর উপর স ুা পনরমাণ 
অনযায়ও হমব না। 

but Allah purifies whom 

He wills, and they will 

not be wronged (as 

much as) the husk on a 

date-stone.  

هُّۡمِ سَّ ٓاءُّ  بَِّل اَّنۡفُّ ۡ مَّۡن ي َّشَّ ُّ يُّزَّّك ِ اّٰلله
ًِ ۡونَّ فَّتِيِۡل َّمُّ   وَّالَّ يُّۡظل

50.  লক্ষয কর, হকমন কমর 
 ারা আল্লাহর প্রন  নমেযা 
অপবাদ আমরাপ কমর, অেচ 
এই প্রকাশয পাপই িমেি। 

50.     See,    how    they 

invent   a    lie    against 

Allah. And enough is   

that as a manifest sin.   

ِ اُِّ ُّۡونَّ عَّ ىَّ اّٰلله َّۡفَتَّ ۡر كَّيۡفَّ ي نْظُّ
ِ ۡـكَِّذبَّ ُّبِيۡنًاال  ِِ  وَّكَّٰٰف بِٖهٰۤ اِۡۡثًا م 

51.   ুনম নক  ামদরমক 
হদখনন, িারা নক ামবর 
নকিু অংশ প্রাপ্ত হময়মি, 
িারা মানয কমর প্রন মা ও 
শয় ানমক এবং 
কামেরমদরমক বমল হি, 
এরা মুসলমানমদর  ুলনায় 
অনধক র সরল সঠিক পমে 
রময়মি। 

51.   Have  you   not 

seen at those who were 

given  a  portion  of  the 

Scripture,  they believe 

in  superstitions  and 

false deities. And they 

say   about   those 

(idolaters)  who 

disbelieve that they are 

better guided than 

those who believe in 

the (right) way.   

َِّصيۡبًا  َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّۡوا ن َّل ا
م ِنَّ الِۡكتِٰب يُّۡؤمِنُّۡونَّ بِاۡۡلِبِۡت 
ُّۡونَّ لِل َِّذيۡنَّ  ۡول َّقُّ ِِ وَّي ۡو َُّ ا وَّالط َّ

ِء اَّهِۡ اَلَّ ىؤُّ ۡوا هٰ نَّ دٰى ِمنَّ ال َِّذيِۡكَّفَّرُّ
ًِ ِبيِۡل   اٰمَّنُّۡوا سَّ

52.  এরা হমলা হস সমস্ত 
হলাক, িামদর উপর লা’ন  
কমরমিন আল্লাহ  া’আলা 
স্বয়ং। বস্তু ঃ আল্লাহ িার 
উপর লা’ন  কমরন  ুনম 
 ার হকান সাহািযকারী 
খুাঁমজ পামব না। 

52.    Those  are  the 

ones whom Allah has 

cursed. And  he whom  

Allah  curses,  you  will  

then  never  find  for  

him any helper.  

َّنَّهُّمُّ  َّۡ ََّ ال َِّذيۡنَّ ل ىٮ ِ ٰ ُِّاُّول  وَّمَّۡن اّٰلله
َِّصۡۡيًاؕ َّه  ن ِدَّ ل َّۡن َتَّ ُّ فَّل   ي َّلَِّۡۡن اّٰلله

53.   ামদর কামি নক 
রামজযর হকান অংশ আমি? 
 াহমল হি এরা কাউমকও 
একটি ন ল পনরমাণও হদমব 
না। 

53.    Or for them is a 

share in the dominion 

(of Allah). Then (had 

that been so), they 

would not even give 

mankind the speck on 

َِ فَّاًِٰا ال َّ  ۡ َِّصيٌۡب م ِنَّ اۡۡلُّل ُّۡم ن اَّۡم َلَّ
َّقِۡۡيًاٍۙ  ِِِ يُّۡؤتُّۡونَّ الن َّاسَّ ن



a date-stone.  

54.  নানক িানকিু আল্লাহ 
 ামদরমক স্বীয় অনুগ্রমহ দান 
কমরমিন হস নবষময়র জনয 
মানষুমক নহংসা কমর। 
অবশযই আনম ইব্রাহীমমর 
বংশধরমদরমক নক াব ও 
হহকম  দান কমরনিলাম 
আর  ামদরমক দান 
কমরনিলাম নবশাল রাজয। 

54.    Or do they envy   

mankind  for   what  

Allah has  given them 

of His bounty.  Then   

indeed, We bestowed 

upon   the  family  of   

Abraham   the   Book  

and wisdom, and We 

bestowed  upon   them   

a great  kingdom.  

ٰۤ اٰتٰٮهُّمُّ اَّۡم  ۡونَّ الن َّاسَّ عَّ ٰى مَّا دُّ ۡسُّ َيَّ
ُّ ِمۡن فَّۡضلِهِٖ ٰۤ اٰلَّ اّٰلله َّا  فَّقَّۡد اٰتَّيۡن

ةَِّ ۡـِكتٰبَّ وَّاۡۡلِۡكمَّ  اِبٰۡرِهيۡمَّ ال
ُّلۡكًا عَِّظيًۡما اٰتَّيۡنٰهُّۡم م   ِِِ وَّ

55.  অ ঃপর  ামদর হকউ 
 ামক মানয কমরমি আবার 
হকউ  ার কাি হেমক দমূর 
সমর রময়মি। বস্তু ঃ 
( ামদর জনয) হদািমখর 
নশখানয়  আগুনই িমেি। 

55. Then among them 

were some who believed 

in it, and among them 

were some who turned 

away from it. And 

sufficient is Hell for 

(their) burning.  

فَِّمنۡهُّۡم م َّۡن اٰمَّنَّ بِٖه وَّمِنۡهُّۡم م َّۡن 
د َّ عَّنۡهُِّ ن َّمَّ سَِّصَّ  ِۡۡۡيًا وَّكَّٰٰف ِِبَّهَـّ

ِِِ 
56.  এম  সমন্দহ হনই হি, 
আমার ননদশতন সমুমহর 
প্রন  হিসব হলাক অস্বীকৃন  
জ্ঞাপন করমব, আনম 
 ামদরমক আগুমন ননমক্ষপ 
করব।  ামদর চামড়াগুমলা 
িখন জ্বমল-পমুড় িামব, 
 খন আবার আনম  া 
পালমট হদব অনয চামড়া 
নদময়, িাম   ারা আিাব 
আস্বাদন করম  োমক। 
ননশ্চয়ই আল্লাহ 
মহাপরাক্রমশালী, 
হহকমম র অনধকারী। 

56.  Indeed, those who 

disbelieve in Our 

revelations, We shall 

drive them into the 

Fire.  As  often  as their 

skins are burnt out, 

We shall change them 

with other skins, that 

they may taste the 

punishment. Indeed, 

Allah is ever All 

Mighty, All Wise.  

ۡوفَّ  َّا سَّ ۡوا بِاٰيٰتِن اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ
َّاًراؕ كُّل َّمَِّ ُّۡصلِيِۡهۡم ن ۡت ن َِّضجَّ ا ن

ا  لُّۡوًۡا غَّۡۡيَّهَّ لۡنٰهُّۡم جُّ ۡم بَّد َّ ُّۡهُّ ُّۡو ل جُّ
ِ ۡوقُّوا الَّۡۡذَّابَّ َّذُّ َّ كَّانَّ  اِن َّ لِي اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ عَِّزيًۡزا حَّ

57.  আর িারা ঈমান 
এমনমি এবং সৎকমত 

57.   And   those   who  

believe  and   do  
ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّعَّمِِ لِٰحِت وَّ لُّوا الصه



কমরমি, অবশয আনম প্রনবি 
করাব  ামদরমক জান্নাম , 
িার  লমদমশ প্রবানহ  
রময়মি নহর সমহূ। হসখামন 
 ারা োকমব অনন্তকাল। 
হসখামন  ামদর জনয 
োকমব পনরষ্কার-পনরচ্ছন্ন 
স্ত্রীগণ।  ামদরমক আনম 
প্রনবি করব ঘন িায়া 
নীমড়। 

righteous  deeds, We 

shall admit them to 

Gardens underneath 

which rivers flow, 

abiding therein forever.  

For   them    therein 

are   pure companions, 

and We shall admit   

them into plenteous 

shade.  

ِۡرۡى ِمۡن  نُّۡدِخلُّهُّۡم جَّنهٍت َتَّ سَّ
ٰۤ اَّبًَّدا َِّۡنٰرُّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡتِهَّا ااۡل  َتَّ

ِۡ ُّۡم فِي ةٌَِل َّ ه َّرَّ ٰۤ اَّۡزوٌٰج م ُّطَّ  هَّا
ًِ لِيِۡل ُّۡدِخلُّهُّۡم ِظِل ً ظَّ ن  ِِِ و َّ

58.  ননশ্চয়ই আল্লাহ 
হ ামানদগমক ননমদত শ হদন 
হি, হ ামরা হিন প্রাপয 
আমান সমূহ প্রাপকমদর 
ননকট হপ মি দাও। আর 
িখন হ ামরা মানমুষর 
হকান নবচার-মীমাংসা 
করম  আরম্ভ কর,  খন 
মীমাংসা কর নযায় নভনিক। 
আল্লাহ হ ামানদগমক 
সদপুমদশ দান কমরন। 
ননশ্চয়ই আল্লাহ িবণকারী, 
দশতনকারী। 

58.  Indeed, Allah 

commands  you  that  

you render back the 

trusts to their owners, 

and   when  you  judge 

between mankind, that 

you judge with justice. 

Indeed,  excellent   is   

that Allah admonishes 

you with. Truly, Allah  

is  ever  All  Hearer, 

All Seer. 

ۡ ُّوا اِن َّ  ۡم اَّۡن تُّؤَّ كُّ َّاۡمُّرُّ َّ ي اّٰلله
ۡمتُّۡم  كَّ ااۡلَّمٰنِٰت اِٰٰلى اَّۡهلِهَّاٍۙ وَّاَِّٰا حَّ
ۡوا بِالَّۡۡۡدِلِ مُّ ۡكُّ  بَّۡۡيَّ الن َّاِس اَّۡن َتَّ

ۡم بِهِٖ كُّ ِظُّ َّۡ ا ي ِۡم َّ َّ نِ َّ  اِن َّ اّٰلله اِن َّ اّٰلله
ۢۡا بَِّصۡۡيًا يَّۡۡ ِ  ِِِ كَّانَّ َسَّ

59.  হহ ঈমানদারগণ! 
আল্লাহর ননমদত শ মানয কর, 
ননমদত শ মানয কর রসমূলর 
এবং হ ামামদর মমধয িারা 
নবচারক  ামদর।  ারপর 
িনদ হ ামরা হকান নবষময় 
নববামদ প্রবৃি হময় পড়, 
 াহমল  া আল্লাহ ও  াাঁর 
রসমূলর প্রন  প্র যপতণ কর-
িনদ হ ামরা আল্লাহ ও 

59.   O those who 

believe, obey Allah, and 

obey the messenger 

(Muhammad), and  

those who are in 

authority among  you.  

Then  if  you  have  a  

dispute concerning any 

matter, refer it to Allah 

and  the  messenger   if  

you  are  believers  in 

ُّۡوا  ٰۤا اَِّطيۡ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ٰۤا ٰ َّ ي اّٰلله
ۡولَّ وَِّ سُّ ُّۡوا الر َّ اَِّطيۡ َّۡمِر وَّ اُّوِٰل ااۡل

ۡمِ ٍء مِنۡكُّ ۡ  فَّاِۡن تَّنَّازَّۡعتُّۡم ِِفۡ َشَّ
ۡوِل اِۡن  سُّ ِ وَّالر َّ ُّۡوهُّ اِٰلَّ اّٰلله  ۡ فَّرُّ
َّۡوِم  ِ وَّالۡي نۡتُّۡم تُّۡؤمِنُّۡونَّ بِاّٰلله كُّ



হকয়াম  নদবমসর উপর 
নবশ্বাসী হময় োক। আর 
এটাই কলযাণকর এবং 
পনরণন র নদক নদময় উিম। 

Allah  and  the  Last  

Day. That is better and  

more  commendable  in   

the end.   

نُّ ااۡلِٰخرِِ اَّۡحسَّ ۡۡيٌ و َّ ََّ خَّ ِ  ٰٰل
ًِ  ِِِ تَّاِۡويِۡل

60.  আপনন নক  ামদরমক 
হদমখননন, িারা দাবী কমর 
হি, িা আপনার প্রন  
অব ীণত হময়মি আমরা হস 
নবষময়র উপর ঈমান 
এমননি এবং আপনার পমূবত 
িা অব ীণ হময়মি।  ারা 
নবমরাধীয় নবষয়মক 
শয় ামনর নদমক ননময় 
হিম  চায়, অেচ  ামদর 
প্রন  ননমদত শ হময়মি, িাম  
 ারা ওমক মানয না কমর। 
পক্ষান্তমর শয় ান  ামদরমক 
প্র ানর  কমর পেভ্রি কমর 
হেলম  চায়। 

60.  Have you not  seen 

at those (hypocrites) 

who claim that  they  

believe in that which 

has been sent down  to   

you,  and  that  which  

was sent  down  before   

you. They wish that  

they   go   for judgment 

(in their  disputes)  to  

satanic authorities,  

while they have been 

ordered that they reject 

them. And Satan wishes 

to lead them astray, a 

far away misleading.  

ُّۡم  ۡونَّ اَِّن َّ َّۡزعُّمُّ َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ ي َّل ا
ٰۤ اُّنِۡزلَّ اٰمَّنُِّ ََّ وَّمَّا ۡ َّي ٰۤ اُّنِۡزلَّ اِل ۡوا ِِبَّا

 ََّ ِ ۡونَّ اَّۡن ِمۡن قَّبۡل يُِّريۡدُّ
ِِ وَّقَّۡد  ۡو َُّ ا ٰۤا اِٰلَّ الط َّ ۡو اكَّمُّ ي َّتَّحَّ
ۡوا بِٖهؕ وَّيُِّريۡدُّ  ٰۤا اَّۡن ي َّۡكفُّرُّ ۡو اُِّمرُّ
 ۡۢ ً لِٰل يٰۡطنُّ اَّۡن ي ُِّضل َّهُّۡم ضَّ الش َّ

ِيًۡدا  ِِِ بَّۡ

61.  আর িখন আপনন 
 ামদরমক বলমবন, আল্লাহর 
ননমদত মশর নদমক এমসা-িা 
ন নন রসমূলর প্রন  নানিল 
কমরমিন,  খন আপনন 
মুনামেকনদগমক হদখমবন, 
ওরা আপনার কাি হেমক 
সম্পণূত ভামব সমর িামচ্ছ। 

61.   And  when  it  is 

said  to them: “Come 

to what Allah has sent 

down and to the 

messenger 

(Muhammad),” you   

see  the  hypocrites 

turning away from you 

in aversion.  

َّوِۡ وَّاَِّٰا َّال ُّۡم تَّۡ ٰۤ اَّنۡزَّلَّ قِيۡلَّ َلَّ ا اِٰٰل مَّا
اَّيۡتَّ  ۡوِل رَّ سُّ ُّ وَّاِٰلَّ الر َّ اّٰلله
 ََّ د ُّۡونَّ عَّنۡ اۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ يَّصُّ

ۡوًۡا دُّ  ِِِ صُّ
62.  এম াবিায় িনদ 
 ামদর কৃ কমমতর দরুন 
নবপদ আমরানপ  হয়,  মব 
 াম  নক হল! অ ঃপর 
 ারা আপনার কামি 

62.  So how (would it 

be) when a catastrophe 

befalls them because of 

what their own hands 

have  sent  forth.  Then  

ٌَّةۢۡ ِِبَّا  ابَّتۡهُّۡم م ُِّصيۡب ٰۤ اَّصَّ يۡفَّ اَِّٰا فَّكَّ
ٓاءُّۡوكَّ  مَّۡت اَّيِۡديِۡهۡم ثُّم َّ جَّ قَّد َّ

ۡلِفُّۡونَِّ ٰۤ  َيَّ ٰۤ ااِل َّ َّا ۡۡن ِ اِۡن اَّرَّ بِاّٰلله



আল্লাহর নামম কসম হখময় 
হখময় নেমর আসমব হি, 
মঙ্গল ও সম্প্রীন  িাড়া 
আমামদর অনয হকান 
উমেশয নিল না। 

they would come to 

you,  swearing  by 

Allah: “We intended 

nothing except goodwill  

and conciliation.”  

تَّۡوفِيۡقًا انًا و َّ  ِِِ اِۡحسَّ

63.  এরা হমলা হস সমস্ত 
হলাক, িামদর মমনর হগাপন 
নবষয় সম্পমকত ও আল্লাহ 
 া’আলা অবগ । অ এব, 
আপনন ওমদরমক উমপক্ষা 
করুন এবং ওমদরমক 
সদপুমদশ নদময় এমন হকান 
কো বলুন িা  ামদর জনয 
কলযাণকর। 

63. Those are the ones 

whom Allah knows 

what    is    in     their   

hearts.  So   turn   aside   

from them, and 

admonish them, and    

speak to them a word   

to reach to their very 

souls.  

َّمُّ  ۡل َّۡ ََّ ال َِّذيۡنَّ ي ىٮ ِ ٰ ُّ مَّا ِِفۡ اُّول اّٰلله
َّۡعِرۡض عَّنۡهُّۡم  قُّلُّۡوبِِهۡمِ فَّا

ِسِهۡم  ٰۤ اَّنۡفُّ ُّۡم ِِفۡ وَِّعۡظهُّۡم وَّقُّْل َل َّ
ۢۡ بَّلِيًُۡا  ِِِ قَّۡوالً

64.  বস্তু ঃ আনম একমাত্র 
এই উমেমশযই রসলূ হপ্ররণ 
কমরনি, িাম  আল্লাহর 
ননমদত শানুিায়ী  াাঁমদর 
আমদশ-ননমষধ মানয করা 
হয়। আর হসসব হলাক িখন 
ননমজমদর অননি সাধন 
কমরনিল,  খন িনদ 

আপনার কামি আস  
অ ঃপর আল্লাহর ননকট 
ক্ষমা প্রােতনা কর  এবং 
রসলূও িনদ  ামদরমক ক্ষমা 
কনরময় নদম ন। অবশযই 
 ারা আল্লাহমক ক্ষমাকারী, 
হমমহরবানরূমপ হপ । 

64.   And We did not 

send   any   messenger 

except  that  he should 

be obeyed by Allah’s 

permission. And if 

indeed, when they had 

wronged themselves, 

they had come to you  

and  asked forgiveness  

of  Allah,  and the 

messenger had asked 

forgiveness for them, 

they would have found 

Allah All Forgiving, 

Most Merciful.  

اعَّ  ۡوٍل ااِل َّ لِيُّطَّ سُّ َّا ِمۡن ر َّ لۡن ٰۤ اَّۡرسَّ وَّمَّا
ِٰۡن  ِِبِاِ ٰۤا اّٰلله ۡو َّمُّ ل ٰۡ ظ َّ ُّۡم اِ َّۡو اَِّن َّ ل  وَّ

وا  ۡفَّرُّ ٓاءُّۡوكَّ فَّاۡستَُّ هُّۡم جَّ سَّ اَّنۡفُّ
ِۡ َُّ َّ وَّاۡست ۡولُّ اّٰلله سُّ ُّمُّ الر َّ فَّرَّ َلَّ

ِحيًۡما ابًا ر َّ َّ تَّو َّ وا اّٰلله َّوَّجَّدُّ  ِِِ ل

65.  অ এব, হ ামার 
পালনক ত ার কসম, হস 
হলাক ঈমানদার হমব না, 
ি ক্ষণ না  ামদর মমধয 

65.     But nay, by your 

Lord, they will not 

(truly) believe until 

they make you (O 

ََّ الَّ يُّۡؤمِنُّۡونَّ حَِّته  ب ِ فَِّلَّ وَّرَّ
َّهُّۡم ثُّم َِّ رَّ بَّيۡن َّۡجَّ ا  ۡوكَّ فِيۡمَّ مُّ َّك ِ  َيُّ



সিৃ নববামদর বযাপামর 
হ ামামক নযায়নবচারক 
বমল মমন না কমর। 
অ ঃপর হ ামার মীমাংসার 
বযাপামর ননমজর মমন হকান 
রকম সংকীণত া পামব না 
এবং  া হূিনচমি কবুল কমর 
হনমব। 

Muhammad) judge of 

what is in dispute 

among themselves, 

then find within 

themselves no 

discomfort from what 

you have judged, and 

submit with full 

submission.  

ِ َّا  ًجا م  رَّ ِسِهۡم حَّ ٰۤ اَّنۡفُّ ۡوا ِِفۡ ِدُّ الَّ يَّ
ۡوا تَّۡسلِيًۡما ل ِمُّ يۡتَّ وَّيُّسَّ  ِِِ قَّضَّ

66.  আর িনদ আনম  ামদর 
ননমদত শ নদ াম হি, 
ননমজমদর প্রাণ ধ্বংস কমর 
দাও নকংবা ননমজমদর নগরী 
হিমড় হবনরময় িাও,  মব 
 ারা  া কর  না; অবশয 
 ামদর মমধয অল্প 
কময়কজন। িনদ  ারা  াই 
কমর িা  ামদর উপমদশ 
হদয়া হয়,  মব  া অবশযই 
 ামদর জনয উিম এং 
 ামদরমক ননমজর ধমমতর 
উপর সদুঢৃ় রাখার জনয  া 
উিম হমব। 

66.   And   if    We   had 

decreed upon them 

that: “Kill  yourselves  

or  move out of your 

homes,” they  would  

not  have  done  it,  

except  a  few  of  them.  

And if they  had  done  

what  they  were   

instructed with, it 

would have been better  

for  them,  and  a  

firmer  strengthening 

(in their faith).      

ٰۤا  ُّۡو َّيِۡهۡم اَِّن اقۡتُّل َّا عَّل َّۡو اَّن َّا كَّتَّبۡن ل وَّ
ۡوا ِمۡن  جُّ ۡم اَِّو اۡخرُّ كُّ اَّنۡفُّسَّ
َّلُّۡوهُّ ااِل َّ قَّلِيٌۡل م ِنۡهُّۡمِ ۡم م َّا فَّۡ َّاِركُّ  ِۡي

ُّۡم  َّۡو اَِّن َّ ل ۡونَّ بِٖه وَّ َّلُّۡوا مَّا يُّۡوعَّظُّ فَّۡ
َّـكَِّ َّۡد َّ تَّثۡبِيۡتًاٍۙل اَّ ُّۡم وَّ ۡۡيًا َل َّ  انَّ خَّ

ِِِ 

67.  আর  খন অবশযই 
আনম  ামদরমক ননমজর 
পক্ষ হেমক মহান সওয়াব 
হদব। 

67.     And   then   We   

would   certainly   have  

bestowed  upon  them  

from Us a great reward.  

ن َِّ ٰتَّيۡنٰهُّۡم م ِۡن ل َّدُّ اًِٰا ال َّ ٰۤ اَّۡجًرا و َّ ا
 ِِِ عَِّظيًۡماٍۙ

68.  আর  ামদরমক সরল 
পমে পনরচানল  করব। 

68. And We would have 

certainly guided them 

to a straight path.  

َّدَّيۡنٰهُّۡم ِصٰرًطا م ُّۡستَّقِيًۡما َلَّ   و َّ
69.  আর হি হকউ আল্লাহর 
হুকুম এবং  াাঁর রসমূলর 
হুকুম মানয করমব,  াহমল 

69.  And whoever 

obeys Allah and the 

messenger, then   they   

ُِّطِع  ََّ وَّمَّۡن ي  ىٮ ِ ٰ ۡولَّ فَّاُّول سُّ َّ وَّالر َّ اّٰلله
َّيِۡهۡم م ِنَّ  ُّ عَّل مَّعَّ ال َِّذيۡنَّ اَّنَّۡۡمَّ اّٰلله



িাাঁমদর প্রন  আল্লাহ 
হনয়াম  দান কমরমিন, হস 
 াাঁমদর সঙ্গী হমব।  াাঁরা 
হমলন নবী, নিেীক, শহীদ 
ও সৎকমতশীল বযনিবগত। 
আর  ামদর সানন্নধযই হল 
উিম। 

will  be  with those   

upon  whom  Allah has   

bestowed   favor,   of  

the  prophets,  and   

those steadfast  in  

truthfulness, and the 

martyrs, and the 

righteous. And how 

excellent are these as 

companions. 

هَّدَّءِٓء  يۡقِۡۡيَّ وَّالش ُّ د ِ ِ َّ وَّالص  الن َّبِۡي ٖ
لِِحۡۡيَِّ ََّ وَّالصه ىٮ ِ ٰ نَّ اُّول سُّ  وَّحَّ

فِيۡقًاؕ  ِِِ رَّ

70.  এটা হল আল্লাহ-প্রদি 
মহত্ত্ব। আর আল্লাহ িমেি 
পনরজ্ঞা । 

70. Such is the bounty 

from Allah, and 

sufficient is Allah as 

All Knower. 

ِۡ ََّ ال ِ ِِـفَّۡضلُّ ِمنَّ ٰٰل ِ اّٰلله  وَّكَّٰٰف بِاّٰلله
  عَّلِيًۡما

71.  হহ ঈমানদারগণ! 
ননমজমদর অস্ত্র  ুমল নাও 
এবং পেৃক পেৃক বসনযদমল 
নকংবা সমমব ভামব 
হবনরময় পড়। 

71.      O  those  who  

believe, take your 

precautions, then go  

forth (on an 

expedition) in parties, 

or go forth all together. 

َّي ُّهَّا ال َِّذيِۡ ٰۤا ٰ ۡوا ي ذُّ نَّ اٰمَّنُّۡوا خُّ
ٍِ اَِّو  َّا ۡوا ثُّب ۡم فَّانِْفرُّ كُّ ِحۡذرَّ

ِيًۡۡا ۡوا َجَّ  ِِِ انِْفرُّ
72.  আর হ ামামদর মমধয 
এমনও হকউ হকউ রময়মি, 
িারা অবশয নবলম্ব করমব 
এবং হ ামামদর উপর হকান 
নবপদ উপনি  হমল বলমব, 
আল্লাহ আমার প্রন  অনগু্রহ 
কমরমিন হি, আনম  ামদর 
সামে িাইনন। 

72.  And indeed, there 

is among you he who 

lingers behind, then if 

a disaster befalls you, 

he says: “Indeed, Allah 

has been gracious to 

me in that I was not 

present with them.”  

َِّ َّۡن ل َّيُّب ۡم ۡلَّ ِوَّاِن َّ مِنۡكُّ ئَّن َّ ِ  فَّاِۡن ط 
ٌَّة قَّالَّ قَّۡد اَّنَّۡۡمَّ  ۡم م ُِّصيۡب ابَّتۡكُّ اَّصَّ
َّۡم اَّكُّۡن م ََّّۡهُّۡم  ٰۡ ل ُّ عَّ ىَّ َّ اِ اّٰلله

 ِِِ َِّۡهيًۡدا
73.  পক্ষান্তমর হ ামামদর 
প্রন  আল্লাহর পক্ষ হেমক 
হকান অনুগ্রহ আসমল  ারা 
এমন ভামব বলম  শুরু 
করমব হিন হ ামামদর 
মমধয এবং  ামদর মমধয 

73.  And if a bounty 

comes to you from 

Allah, he would surely 

say, as if there had 

never been   between 

you and him any 

َّٮ ِۡنِ ل ِ  وَّ ۡم فَّۡضٌل م ِنَّ اّٰلله ابَّكُّ اَّصَّ
ۡم  َّكُّ ۡنۢۡ بَّيۡن َّۡن ل َّۡم تَّكُّ َّا َّن َّ ك ۡول َّقُّ َّي ل
َّهُّۡم  َِّٰنۡ كُّنۡتُّ مَّۡ َّيۡت ۡ ٌَّة يهل َّه  مَّوَّ بَّيۡن وَّ



হকান নমত্র াই নিল না। 
(বলমব) হায়, আনম িনদ 
 ামদর সামে োক াম, 
 াহমল আনম ও হি সেল া 
লাভ কর াম। 

affection: “Oh, I wish 

that I had been with 

them, then would I 

have achieved a great 

success.”  

َّفُّۡوزَّ فَّۡوزًا عَِّظيًۡما  ِِِ فَّا

74.  কামজই আল্লাহর কামি 
িারা পানেতব জীবনমক 
আমখরাম র পনরবম ত  নবনক্র 
কমর হদয়  ামদর হজহাদ 
করাই ক ত বয। বস্তু ঃ িারা 
আল্লাহর রামহ লড়াই কমর 
এবং অ ঃপর ম ুৃযবরণ 
কমর নকংবা নবজয় অজত ন 
কমর, আনম  ামদরমক 
মহাপণুয দান করব। 

74.  So  let  them  fight  

in the cause of Allah, 

those  who sell  the  life  

of this world  for  the  

Hereafter. And 

whoever   fights   in  

the    cause    of   Allah,  

and is    killed     or   

gets   victory,  then  We  

shall   bestow    upon  

him  a  great  reward. 

ِبيِۡل  ِ ال َِّذيۡنَّ فَّلۡيُّقَّاتِۡل ِِفۡ سَّ اّٰلله
ةِِيَّشِۡ َّا بِااۡلِٰخرَّ نۡي ُّ َّيٰوةَّ الد  ۡونَّ اۡۡل  رُّ

ِ فَّيُّۡقتَّۡل  ِبيِۡل اّٰلله وَّمَّۡن ي ُّقَّاتِۡل ِِفۡ سَّ
ُّۡؤتِيِۡه اَّۡجًرا  ۡوفَّ ن ۡلِۡب فَّسَّ َُّ اَّۡو ي

 ِِِ عَِّظيًۡما
75.  আর হ ামামদর নক হল 
হি, হ মারা আল্লাহর রামহ 
লড়াই করি না দবুতল হসই 
পরুুষ, নারী ও নশশুমদর 
পমক্ষ, িারা বমল, হহ 
আমামদর পালনক ত া! 
আমানদগমক এই জনপদ 
হেমক ননষৃ্কন  দান কর; 
এখানকার অনধবাসীরা হি, 
অ যাচারী! আর হ ামার 
পক্ষ হেমক আমামদর জনয 
পক্ষালম্বনকারী ননধতারণ 
কমর দাও এবং হ ামার পক্ষ 
হেমক আমামদর জনয 
সাহািযকারী ননধতারণ কমর 
দাও। 

75. And what is (the 

matter) with  you  that  

you  do not fight  in  

the  cause of Allah, and   

those  weak  among 

men,  and  the women, 

and the children who 

say: “Our Lord, take  

us  out  from this town, 

the people of which are 

oppressors. And  

appoint for us from 

Yourself a protecting 

friend, And  appoint  

for  us from Yourself  a  

helper. 

ِبيِۡل  ُّۡونَّ ِِفۡ سَّ ۡم الَّ تُّقَّاتِل َّـكُّ وَّمَّا ل
اِل  جَّ ِ ِ وَّاۡۡلُّۡستَّۡضَِّۡفۡۡيَّ ِمنَّ الر  اّٰلله
ٓاِء وَّالِۡولۡدَّاِن ال َِّذيۡنَّ  وَّالن ِسَّ
ٰۤ اَّۡخِرۡجنَّا ِمۡن هِٰذِه  ب َّنَّا ُّۡونَّ رَّ ۡول َّقُّ ي

الِِم اَّۡهلُّهَّا َِّة الظ َّ ۡـقَّۡري  وَّاۡجَّْۡل ال
لِي ًا ََّ وَّ ۡ ن اۡجَّْۡل ل َّـنَّا ِل َّـنَّا ِمۡن ل َّدُّ ٍؕۙؕ  و َّ
َِّصۡۡيًاؕ ََّ ن ۡ ن  ِِِ ِمۡن ل َّدُّ

76.  িারা ঈমানদার  ারা 
হি, হজহাদ কমর আল্লাহর 

76.  Those  who believe, 

they  fight    in   the     ِبيِۡل ُّۡونَّ ِِفۡ سَّ َّل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا يُّقَّاتِل ا



রামহই। পক্ষান্তমর িারা 
কামের  ারা লড়াই কমর 
শয় ামনর পমক্ষ স ুরাং 
হ ামরা হজহাদ করম  
োক শয় ামনর 
পক্ষালম্বনকারীমদর নবরুমি, 
(হদখমব) শয় ামনর চক্রান্ত 
একান্তই দবুতল। 

cause   of  Allah,  and  

those who disbelieve,  

they  fight  in  the  

cause   of   evil    ones.  

So fight   against    the  

friends    of      Satan.   

Indeed, the  plot  of   

Satan   is  ever   weak.  

ِِ ُّۡونَّ ِِفۡ اّٰلله ۡوا يُّقَّاتِل ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ  وَّ
َّٓاءَّ  ٰۤا اَّۡولِي ُّۡو ِِ فَّقَّاتِل ۡو َُّ ا ِبيِۡل الط َّ سَّ

يٰۡطِنِ يٰۡطِن كَّانَّ الش َّ  اِن َّ كَّيۡدَّ الش َّ
ِۡيۡفًا  ِِِ ضَّ

77.  ুনম নক হসসব হলাকমক 
হদখনন, িামদরমক ননমদত শ 
হদয়া হময়নিল হি, হ ামরা 
ননমজমদর হা মক সংি  
রাখ, নামাি কাময়ম কর 
এবং িাকা  নদম  োক? 
অ ঃপর িখন  ামদর প্রন  
হজহামদর ননমদত শ হদয়া হল, 
 ৎক্ষণাৎ  ামদর মমধয 
একদল হলাক মানষুমক ভয় 
করম  আরম্ভ করল, হিমন 
কমর ভয় করা হয় 
আল্লাহমক। এমন নক  ার 
হচময়ও অনধক ভয়। আর 
বলম  লাগল, হায় 
পালনক ত া, হকন আমামদর 
উপর িিু েরজ করমল! 
আমামদরমক হকন আরও 
নকিুকাল অবকাশ দান 
করমল না। ( হহ রসলূ) 
 ামদরমক বমল নদন, পানেতব 
োয়দা সীনম । আর 
আমখরা  পরমহিগারমদর 
জনয উিম। আর 
হ ামামদর অনধকার একটি 
স ূা পনরমান ও খবত করা 

77.    Have you not seen 

at those to whom it was 

said: “Withhold your 

hands, and  establish 

prayer, and pay the 

poor due,” Then when 

fighting was  ordained 

for them, behold, a  

party  of  them  feared  

men  as  they feared 

Allah, or even greater 

fear.  And they say: 

“Our Lord, why have 

You ordained upon us 

fighting. Why did You 

not grant us respite for 

a short period.” Say:  

“The enjoyment of  

this  world  is  little. 

And the Hereafter is  

better  for  him  who 

fears (Allah). And you 

will not be wronged 

(even as much as) the  

husk  on  a date-stone.”  

ٰۤا  ُّۡو ُّۡم كُّف  َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ قِيۡلَّ َلَّ َّل ا
لٰوةَّ وَّاٰتُّوا  وا الص َّ اَّقِيۡمُّ ۡم وَّ َّكُّ اَّيِۡدي

كٰوةَّ  َّيِۡهمُّ  الز َّ تِبَّ عَّل ا كُّ َّم َّ فَّل
ۡونَّ  ۡشَّ َّالُّ اَِّٰا فَِّريٌۡق م ِنۡهُّۡم ّيَّ الۡقِت

ِِ َِّة اّٰلله ۡشي َّۡد َّ الن َّاسَّ كَّخَّ  اَّۡو اَّ
َّةًِ ۡشي ب َّنَّا لِمَّ كَّتَّبۡتَّ ِخَّ ُّۡوا رَّ ؕ  وَّقَّال

َّالَِّ َّا الۡقِت َّيۡن ٰۤ اِٰٰلى عَّل ۡرتَّنَّا ٰۤ اَّخ َّ َّۡوالَّ  ل
ٍل قَِّريٍۡبِ َّا اَّجَّ نۡي ُّ  قُّۡل مَّتَّاعُّ الد 

ِقَّلِيٌۡلِ ٰٰ َِّن ات َّ ۡۡيٌ ۡل ِ ةُّ خَّ   وَّااۡلِٰخرَّ
ًِ ۡونَّ فَّتِيِۡل َّمُّ  ِ وَّالَّ تُّۡظل



হমব না। 
78.  হ ামরা হিখামনই 
োক না হকন; মৃ ুয নকন্তু 
হ ামামদরমক পাকড়াও 
করমবই। িনদ হ ামরা সদুঢৃ় 
দমূগতর হভ মরও অবিান 
কর,  বুও। বস্তু ঃ  ামদর 
হকান কলযাণ সানধ  হমল 
 ারা বমল হি, এটা সানধ  
হময়মি আল্লাহর পক্ষ হেমক। 
আর িনদ  ামদর হকান 
অকলযাণ হয়,  মব বমল, 
এটা হময়মি হ ামার পক্ষ 
হেমক, বমল দাও, এসবই 
আল্লাহর পক্ষ হেমক। 
পক্ষান্তমর  ামদর পনরণন  
নক হমব, িারা কখনও হকান 
কো বুিম  হচিা কমর না। 

78.   Wherever  you    

may  be,  death  will  

overtake  you,  even  if  

you  are  in  lofty  

towers.  And  if  some 

good  reaches  them, 

they say:   “This   is    

from  Allah.”  And  if  

an  evil  befalls  them,  

they say:  “This  is  

because  of  you   

(Muhammad).” Say: 

All (things)  are  from   

Allah.”  So   what  is  

(the matter) with  these  

people   that   they  do  

not seem to understand 

a  word. 

 ُِّ َّۡو ُّۡوا يُّۡدِرۡكك ُّمُّ اۡۡل ۡون اَّيۡنَّ مَّا تَّكُّ
ي َّدَّةٍِ ۡوٍج م ُّشَّ نۡتُّۡم ِِفۡ بُّرُّ َّۡو كُّ ل  وَّاِۡن وَّ

ُّۡوا هِٰذٖه ِمۡن  ۡول نٌَّة ي َّقُّ سَّ تُِّصبۡهُّۡم حَّ
ِِِعنِۡد  ئٌَّة اّٰلله ي ِ  وَّاِۡن تُِّصبۡهُّۡم سَّ

ِ ُّۡوا هِٰذٖه ِمۡن ِعنِۡدكَّ ۡول ٌ ي َّقُّ  قُّۡل كُّل 
ِِ ِء الۡقَّۡوِم م ِۡن ِعنِۡد اّٰلله اَلَّ ىؤُّ اِل هٰ  فَّمَّ

ِديۡثًا َّۡفقَّهُّۡونَّ حَّ ُّۡۡونَّ ي َّكَّا  ِِِ الَّ ي

79.  আপনার হি কলযাণ 
হয়,  া হয় আল্লাহর পক্ষ 
হেমক আর আপনার হি 
অকলযাণ হয়, হসটা হয় 
আপনার ননমজর কারমণ। 
আর আনম আপনামক 
পাঠিময়নি মানমুষর প্রন  
আমার পয়গামমর বাহক 
নহসামব। আর আল্লাহ সব 
নবষময়ই িমেি-সবনবষয়ই 
 াাঁর সম্মমুখ উপনি । 

79.  Whatever of good 

reaches you is from 

Allah,  and  whatever 

of evil  befalls you is 

from yourself. And We 

have sent you 

(Muhammad) as a 

messenger to mankind. 

And sufficient is Allah 

as a witness.  

ِِمَِّ نٍَّة فَِّمنَّ اّٰلله سَّ ََّ ِمۡن حَّ ابَّ ٰۤ اَّصَّ  ا
ئٍَّة فَِّمۡن  ي ِ ََّ ِمۡن سَّ ابَّ ٰۤ اَّصَّ وَّمَّا

ِ ََّ ََّ لِلن َّاِس ن َّۡفِس ٰ لۡن  وَّاَّۡرسَّ
ۡوالًِ سُّ ِهيًۡداِرَّ َّۡ  ِ  ِِِ ؕؕ وَّكَّٰٰف بِاّٰلله

80. হি হলাক রসমূলর হুকুম 
মানয করমব হস আল্লাহরই 
হুকুম মানয করল। আর হি 
হলাক নবমুখ া অবলম্বন 

80.  He who obeys the 

messenger, has indeed 

obeyed Allah. And he 

who turns away, then 

ۡولَّ فَّقَِّ سُّ ُِّطِع الر َّ اعَّ مَّۡن ي  َِّۡد اَّطَّ  اّٰلله
َّيِۡهۡم  ََّ عَّل ٰ لۡن ٰۤ اَّۡرسَّ ا وَّمَّۡن تَّوَّٰله فَّمَّ



করল, আনম আপনামক (হহ 
মুহাম্মদ),  ামদর জনয 
রক্ষণামবক্ষণকারী ননিিু 
কমর পাঠাইনন। 

We have not sent you 

(Muhammad)  over 

them as a guard.  

ِفيًۡظاؕ  ِِِ حَّ

81.  আর  ারা বমল, 
আপনার আনুগ য কনর। 
অ ঃপর আপনার ননকট 
হেমক হবনরময় হগমলই 
 ামদর মধয হেমক হকউ 
হকউ পরামশত কমর রাম র 
হবলায় হস কোর পনরপেী 
িা  ারা আপনার সামে 
বমলনিল। আর আল্লাহ 
নলমখ হনন, হস সব পরামশত 
িা  ারা কমর োমক। স ুরাং 
আপনন  ামদর বযাপামর 
ননস্পহৃ া অবলম্বন করুন 
এবং ভরসা করুন আল্লাহর 
উপর, আল্লাহ হমলন িমেি 
ও কািতসম্পাদনকারী। 

81.  And they say: “(we 

pledge) obedience,” 

then when they have  

gone  forth  from you, 

a party of them spends 

the night in planning 

other than what you 

say.  And Allah records 

what they plan by 

night. So turn aside 

from them, and put 

your trust in Allah. 

And sufficient is Allah 

as a Trustee.  

اعَّةٌِ ُّۡونَّ طَّ ۡول َّقُّ زُّۡوا ِمۡن  وَّي فَّاَِّٰا بَّرَّ
ٓاٮ ِفٌَّة م ِنۡهُّۡم غَّۡۡيَّ عِِ نِۡدكَّ بَّي َّتَّ طَّ

َّۡكتُّبُّ مَّا ال َِّذۡى تَّقُّۡولُِّ ُّ ي  وَّاّٰلله
َّي ِتُّۡونَِّ تَّوَّك َّۡل يُّب َّۡعِرۡض عَّنۡهُّۡم وَّ  فَّا
ِِ ًِعَّ ىَّ اّٰلله ِ وَِّكيِۡل  ِِِ  وَّكَّٰٰف بِاّٰلله

82.  এরা নক লক্ষয কমর না 
হকারআমনর প্রন ? পক্ষান্তমর 
এটা িনদ আল্লাহ বয ী  
অপর কারও পক্ষ হেমক 
হ ,  মব এম া অবশযই বহু 
ববপনর য হদখম  হপ । 

82.   Do   they   not 

then  reflect  upon  the 

Quran. And if it had  

been  from other than  

Allah, they would have 

found therein much  

contradictions.  

ۡونَّ الۡقُّۡراٰنَِّ ب َّرُّ َّتَّدَّ َّانَّ اَّفَِّلَّ ي َّۡو ك ل  وَّ
ۡوا فِيِۡه  ِمۡن ِعنِۡد غَّۡۡيِِ َّوَّجَّدُّ ِ ل اّٰلله
فًا كَّثِۡۡيًا  ِِِ اۡختِِلَّ

83. আর িখন  ামদর কমি 
হপ াঁমি হকান সংবাদ শানন্ত-
সংক্রান্ত নকংবা ভময়র,  খন 
 ারা হসগুমলামক রটিময় 
হদয়। আর িনদ হসগুমলা 
হপ াঁমি নদ  রসলূ পিতন্ত 

83.       And when there 

comes to them some 

matter (news) of safety 

or fear, they spread it. 

And if they had 

referred it to the 

messenger, and to 

َِّو  َّۡمِن ا ۡم اَّۡمٌر م ِنَّ ااۡل ٓاءَّهُّ وَّاَِّٰا جَّ
ۡوا بِهِٖ َّاعُّ َّٰ َّـۡوِف ا ُّۡوهُّ اِٰلَّ اۡۡل  ۡ َّۡو رَّ ل  وَّ

َّۡمِر مِنۡهُّۡم  ۡوِل وَّاِٰٰلى اُّوِٰل ااۡل سُّ الر َّ



নকংবা  ামদর শাসকমদর 
পিতন্ত,  খন অনসুন্ধান কমর 
হদখা হি  হসসব নবষয়, িা 
 াম  রময়মি অনুসন্ধান 
করার ম । বস্তু ঃ আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও করুণা িনদ 
হ ামামদর উপর নবদযমান 
না োক   মব হ ামামদর 
অল্প কন পয় হলাক বয ী  
সবাই শয় ামনর অনুসরণ 
করম  শুরু কর ! 

those of authority 

among them. So those 

who are competent to 

investigate it would 

have come to know 

about it (directly) from 

them.  And  if  it was 

not for the grace of 

Allah upon you, and 

His mercy, you would 

have followed Satan, 

except  a few.  

َّه  مِنۡهُّۡمِ ۡون ۢۡبِطُّ َّۡستَّنۡ هُّ ال َِّذيۡنَّ ي َّلِمَّ َّۡ  ل
ۡۡحَّتُّه   ۡم وَّرَّ َّيۡكُّ ِ عَّل َّۡوالَّ فَّۡضلُّ اّٰلله ل وَّ

َِّ ت َّب ًِالَّ يٰۡطنَّ ااِل َّ قَّلِيِۡل  ِِِ ۡۡتُّمُّ الش َّ

84.  আল্লাহর রামহ িিু 
করম  োকুন, আপনন 
ননমজর সিা বয ী  অনয 
হকান নবষময়র নিম্মাদার 
নন! আর আপনন 
মুসলমানমদরমক উৎসানহ  
করম  োকুন। শীঘ্রই 
আল্লাহ কামেরমদর শনি-
সামেত খবত কমর হদমবন। 
আর আল্লাহ শনি-সামমেতর 
নদক নদময় অ যন্ত কমঠার 
এবং কঠিন শানস্তদা া। 

84.   So fight (O 

Muhammad) in the 

cause of Allah. You are 

not  held  responsible  

except for yourself, 

and encourage the 

believers. It may be 

that Allah will restrain 

the might of those who 

disbelieve. And Allah is 

stronger in might and 

stronger in inflicting 

punishment.  

ِبيِۡل  ِِفَّقَّاتِۡل ِِفۡ سَّ كَّل َّفُّ ااِل َّ اّٰلله  الَّ تُّ
ِ ََّ َّـۡفسَّ ِض اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّ ن ِ ر   عَّٰسَّ وَّحَّ

ُّ اَّۡن ي َّكُّف َّ بَّاۡسَّ ال َِّذيۡنَّ  اّٰلله
ۡوا ُّ كَّفَّرُّ َّۡد  َّ ا ُّ بَّاًۡسا و َّ َّۡد  ُّ اَّ  وَّاّٰلله
نۡكِِ ًِتَـّ  ِِِ يِۡل

85.  হি হলাক সৎকামজর 
জনয হকান সপুানরশ করমব, 
 া হেমক হসও একটি অংশ 
পামব। আর হি হলাক 
সপুানরশ করমব মন্দ 
কামজর জমনয হস  ার 
হবািারও একটি অংশ 
পামব। বস্তু ঃ আল্লাহ সবত 
নবষময় ক্ষম াশীল। 

85. Whoever intercedes 

an intercession for a 

good cause, for him is 

the share there from. 

And whoever intercedes 

an intercession for an 

evil cause, for him is 

the burden there from. 

And Allah has power 

over all things. 

ۡن ل َّه   نَّةً ي َّكُّ سَّ َّۡفَّاعَّةً حَّ مَّۡن ي َّۡشفَّۡع 
َِّصيٌۡب م ِنۡهَّا َّۡفَّاعَّةً ن  وَّمَّۡن ي َّۡشفَّۡع 

ي ِِ ۡن ل َّه  ِكۡفٌل م ِنۡهَّاسَّ َّانَّ ئَّةً ي َّكُّ  وَّك
ٍء م ُّقِيۡتًا ۡ ِ َشَّ ُّ عَّ ٰى كُّل   ِِِ اّٰلله



86. আর হ ামামদরমক িনদ 
হকউ হদায়া কমর,  াহমল 
হ ামরাও  ার জনয হদায়া 
কর;  ারমচময় উিম হদায়া 
অেবা  ারই ম  নেনরময় 
বল। ননশ্চয়ই আল্লাহ সবত 
নবষময় নহসাব-ননকাশ 
গ্রহণকারী। 

86. And when you are 

greeted with a 

greeting,  greet  you  

with  a  better than  it 

or return it. Indeed,  

Allah   is  Account 

Taker of all things.  

ُّۡوا وَِّ ي  َِّحي ٍَّة فَّحَّ ي ِيۡتُّۡم بِت اَِّٰا حُّ
ا ُّۡوهَّ  ۡ ٰۤ اَّۡو رُّ نَّ مِنۡهَّا َّۡحسَّ َّ بِا  اِن َّ اّٰلله

ِسيۡبًاكَّانَّ عَّ ٰىِ ٍء حَّ ۡ ِ َشَّ  ِِِ  كُّل 

87.  আল্লাহ বয ী  আর 
হকামনাই উপাসয হনই। 
অবশযই ন নন হ ামামদরমক 
সমমব  করমবন 
হকয়ামম র নদন, এম  
নবন্দমুাত্র সমন্দহ হনই। 
 ািাড়া আল্লাহর চাইম  
হবশী স য কো আর কার 
হমব! 

87.      Allah,   there   is  

no god except Him. He 

will surely gather you  

all  on  the  Day of 

Resurrection, about  

which  there  is no 

doubt. And who is 

more truthful than 

Allah in statement. 

َِّ وَِّا ٰۤ اِلٰهَّ ااِل َّ هُّ ُّ الَّ ۡم اِٰٰل ّٰلله َّۡن َّكُّ َّۡجمَّ َّي  ل
يۡبَّ فِيۡهِِ ِة الَّ رَّ َّۡوِم الۡقِيٰمَّ  وَّمَّۡن ي

ِديۡثًااَّۡصدَّقُّ مِِ ِ حَّ  ِِِ نَّ اّٰلله

88.  অ ঃপর হ ামামদর 
নক হল হি, মুনানেকমদর 
সম্পমকত  হ ামরা দ’ুদল হময় 
হগমল? অেচ আল্লাহ 
 া’আলা  ামদরমক ঘুনরময় 
নদময়মিন  ামদর মন্দ 
কামজর কারমন! হ ামরা 
নক  ামদরমক পে প্রদশতন 
করম  চাও, িামদরমক 
আল্লাহ পেভ্রি কমরমিন? 
আল্লাহ িামক পেভ্রান্ত 
কমরন,  ুনম  ার জনয 
হকান পে পামব না। 

88.  Then what is (the 

matter) with you (that 

you are divided into) 

two parties regarding 

the hypocrites. And 

Allah has reverted 

them (to disbelief) 

because of what they 

earned. Do you want to 

guide him whom Allah 

has sent astray. And he 

whom Allah sends 

astray, you will then 

never find for him any 

way (of guidance). 

َّتَّۡۡيِ  ۡم ِِف اۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ فِئ َّـكُّ ا ل فَّمَّ
بُّۡواوَِّ هُّۡم ِِبَّا كَّسَّ ُّ اَّۡركَّسَّ  اّٰلله

ل َّ  ۡوا مَّۡن اَّضَّ ۡدُّ ۡونَّ اَّۡن َتَّ اَّتُِّريۡدُّ
ُِّ َّه   اّٰلله ِدَّ ل َّۡن َتَّ ُّ فَّل وَّمَّۡن ي ُّۡضلِِل اّٰلله

ًِ ِبيِۡل  ِِِ سَّ

89.   ারা চায় হি,  ারা 
হিমন কামের, হ ামরাও 

89.   They wish if you 

should disbelieve, same 
ِ َّۡو تَّۡكفُّرُّ ُّۡوا ل  ۡ ۡوا وَّ ا كَّفَّرُّ ۡونَّ كَّمَّ



হ মনন কামের হময় িাও, 
িাম  হ ামরা এবং  ারা 
সব সমান হময় িাও। 
অ এব,  ামদর মমধয 
কাউমক বনু্ধরূমপ গ্রহণ 
কমরা না, হি পিতন্ত না  ারা 
আল্লাহর পমে নহজর  কমর 
চমল আমস। অ ঃপর িনদ 
 ারা নবমুখ হয়,  মব 
 ামদরমক পাকড়াও কর 
এবং হিখামন পাও হ যা 
কর।  ামদর মমধয কাউমক 
বনু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না এবং 
সাহািযকারী বাননও না। 

as they have 

disbelieved, then you 

become equal (with 

them). So do not take 

from among them 

friends until they 

emigrate  in  the  way 

of Allah. So  if  they  

turn  back  (to enmity), 

then seize them and 

kill them wherever you 

find them. And do not 

take from among them 

friends nor helpers.   

وَّءٓءًِ ُّۡونَّ سَّ ۡون ۡوا  فَّتَّكُّ فَِّلَّ تَّت َِّخذُّ
ۡوا ِِفۡ  َّٓاءَّ حَِّته يُّهَّاِجرُّ مِنۡهُّۡم اَّۡولِي

ِِ ِبيِۡل اّٰلله ۡم سَّ ۡوهُّ ذُّ  فَِّاۡن تَّوَّل َّۡوا فَّخُّ
ۡمِ ُّۡوهُّ ُّ يۡثُّ وَّجَّدَت  ۡم حَّ  وَّاقۡتُّلُّۡوهُّ

الَّ  لِي ًا و َّ ۡوا مِنۡهُّۡم وَّ وَّالَّ تَّت َِّخذُّ
َِّصۡۡيًِ  ِِِ اٍۙن

90.  নকন্তু িারা এমন 
সম্প্রদাময়র সামে নমনল  
হয় হি, হ ামামদর মমধয ও 
 ামদর মমধয চুনি আমি 
অেবা হ ামামদর কামি 
এভামব আমস হি,  ামদর 
অন্তর হ ামামদর সামে এবং 
স্বজান র সামেও িিু 
করম  অননচ্ছকু। িনদ 
আল্লাহ ইমচ্ছ করম ন,  মব 
হ ামামদর উপর  ামদরমক 
প্রবল কমর নদম ন। েমল 
 ারা অবশযই হ ামামদর 
সামে িিু কর । অ ঃপর 
িনদ  ারা হ ামামদর হেমক 
পেৃক োমক হ ামামদর 
সামে িিু না কমর এবং 
হ ামামদর সামে সনন্ধ কমর, 
 মব আল্লাহ হ ামামদর হক 

90. Except those who 

seek refuge with a 

people, between you 

and  whom  there  is a 

treaty  (of  peace).  Or 

(those who)   come  to  

you, their hearts 

restraining from  

fighting you or fighting  

their own people. And 

if Allah had willed, He 

could have given them 

power over you, so that 

they would have fought 

you. So, if they 

withdraw from  you,  

and  they do  not  fight  

against you, and  they  

offer  you peace. Then 

Allah has not made for 

َِّصلُّۡونَّ اِٰٰل قَّۡوٍمۢۡ  ااِل َّ ال َِّذيۡنَّ ي
َّاٌق اَّۡو  َّهُّۡم م ِيۡث بَّيۡن ۡم وَّ َّكُّ بَّيۡن

ٓا ۡم جَّ هُّ ۡورُّ دُّ ِۡ صُّ ِصرَّ ءُّۡوكُّۡم حَّ
ُّۡوا قَّۡومَّهُّۡمِ ۡم اَّۡو يُّقَّاتِل ُّۡوكُّ  اَّۡن ي ُّقَّاتِل

َّۡٓاءَّ  َّۡو  ل ۡم وَّ َّيۡكُّ هُّۡم عَّل ل َّطَّ َّسَّ ُّ ل اّٰلله
َّلُّۡوكُّۡمِ َّقٰت َّۡم فَّل ۡم فَّل ُّۡوكُّ ل  فَّاِِن اۡعتَّزَّ

 ٍۙ َّمَّ ل مُّ الس َّ َّيۡكُّ اَّلۡقَّۡوا اِل ۡم وَّ ُّۡوكُّ يُّقَّاتِل
َّـكُِّ ُّ ل ا جََّّۡلَّ اّٰلله َّيِۡهۡم فَّمَّ ۡم عَّل

ًِ ِبيِۡل  ِِِ سَّ



 ামদর নবরুমি হকান পে 
হদননন। 

you a cause (that you 

fight) against them.  

91.  এখন  ুনম আরও এক 
সম্প্রদায়মক পামব।  ারা 
হ ামামদর কামিও স্বজান র 
কামিও এবং নননবতঘ্ন হময় 
োকম  চায়। িখন 
 ামদরমক েযাসামদর প্রন  
মমনাননমবশ করামনা হয়, 
 খন  ারা  াম  ননপন   
হয়, অ এব  ারা িনদ 
হ ামামদর হেমক ননবৃি না 
হয়, হ ামামদর সামে সনন্ধ 
না রামখ এবং স্বীয় 
হস্তসমূহমক নবর  না রামখ, 
 মব হ ামরা  ামদরমক 
পাকড়াও কর এবং হিখামন 
পাও হ যা কর। আনম 
 ামদর নবরুমি হ ামামদরমক 
প্রকাশয িনুি-প্রমাণ দান 
কমরনি। 

91. You will find others, 

who desire that they 

should have security 

from you, and security 

from their own people.  

Whenever they are 

returned (to 

opportunity) of 

(causing) mischief, they 

fall back into it. So, if 

they do not withdraw 

from you, nor offer to 

you peace, nor restrain 

their hands, then seize 

them, and kill them 

wherever you overtake 

them.  And   those,  We 

have  given  to you 

against them a clear 

warrant.  

ۡونَّ اَّۡن  ِريۡنَّ يُِّريۡدُّ ۡونَّ اٰخَّ تَِّجدُّ سَّ
ا  َّاۡمَّنُّۡوا قَّۡومَّهُّۡمؕ كُّل َّمَّ ي ۡم وَّ ي َّاۡمَّنُّۡوكُّ

َِّة  ٰۤا اِٰلَّ الِۡفتۡن ُّۡو  ۡ ۡوا فِيۡهَّارُّ  اُّۡرِكسُّ
ۡتَّزِِ َّۡ ٰۤا فَّاِۡن ل َّۡم ي ۡو يُّلۡقُّ ۡم وَّ ُّۡوكُّ ل

َّهُّۡم  ٰۤا اَّيِۡدي ُّۡو ف  َّكُّ َّمَّ وَّي ل مُّ الس َّ َّيۡكُّ اِل
يۡثُّ  ۡم حَّ ۡم وَّاقۡتُّلُّۡوهُّ ۡوهُّ ذُّ فَّخُّ

ۡمِ ۡوهُّ َّا ثَّقِۡفتُّمُّ َّۡلۡن ۡم جَّ ىٮ ِكُّ ٰ اُّول  وَّ
ُّبِيۡنًا لٰۡطنًا م  َّيِۡهۡم سُّ ۡم عَّل َّـكُّ   ل

92.  মুসলমামনর কাজ নয় 
হি, মুসলমানমক হ যা 
কমর; নকন্তু ভুলক্রমম। হি 
বযনি মুসলমানমক ভূলক্রমম 
হ যা কমর, হস একজন 
মুসলমান ক্রী দাস মুি 
করমব এবং রি নবননময় 
সমপতন করমব  ার 
স্বজনমদরমক; নকন্তু িনদ 
 ারা ক্ষমা কমর হদয়। 
অ ঃপর িনদ ননহ  বযনি 
হ ামামদর শত্রু সম্প্রদাময়র 

92.     And it is not for a 

believer to kill a believer 

except by mistake. And   

whoever kills a believer 

by mistake, then  the 

freeing of a believing 

slave, and payment of 

the blood money to his 

family, unless that they 

give (it up as) a 

charity. But if he (the 

slain) was from a 

people hostile unto you, 

َّانَِّ ِ وَّمَّا ك ۡؤمِنًا  ِۡلُّۡؤِمٍن اَّۡن ي َّۡقتُّلَّ مُّ
ا ٔــًً طَّ ۡؤمِنًا ااِل َّ خَّ  وَّمَّۡن قَّتَّلَّ مُّ

ٍَّة  ُّۡؤمِن ٍَّة م  قَّب ا فَّتَّۡحِريۡرُّ رَّ ٔــًً طَّ خَّ
ٰۤ اَّۡن  ٌة اِٰٰلى اَّۡهلِٖهٰۤ ااِل َّ ل َّمَّ ٌَّة م ُّسَّ ِۡي و َّ

قُّۡوا د َّ ٍ ي َّص َّ و  َّانَّ ِمۡن قَّۡوٍم عَّدُّ  فَّاِۡن ك
ٍَّة  قَّب ۡؤِمٌن فَّتَّۡحِريۡرُّ رَّ وَّ مُّ ۡم وَّهُّ ل َّـكُّ



অন্তগত  হয়,  মব মুসলমান 
ক্রী দাস মুি করমব এবং 
িনদ হস হ ামামদর সামে 
চুনিবি হকান সম্প্রদাময়র 
অন্তগত  হয়,  মব রি 
নবননময় সমপতণ করমব 
 ার স্বজনমদরমক এবং 
একজন মুসলমান ক্রী দাস 
মুি করমব। অ ঃপর হি 
বযনি না পায়, হস আল্লাহর 
কাি হেমক হগানাহ মাে 
করামনার জমনয উপিুতপনুর 
দইু মাস হরািা রাখমব। 
আল্লাহ, মহাজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়। 

and he was a believer, 

then (only) the freeing 

of a believing slave (is 

required). And if he 

(the slain) was from a 

people between you and 

them there is a treaty, 

then a compensation 

must be paid to his 

family, and the freeing 

of a believing slave. 

Then  whoever  does 

not find (means),  then  

fasting for two  

consecutive months,   

(seeking) repentance 

from Allah. And Allah 

is All Knower, All Wise. 

ُّؤِۡ َّةٍِم  ۡم مِن َّكُّ َّانَّ ِمۡن قَّۡوٍمۢۡ بَّيۡن  وَّاِۡن ك
ٌة اِٰٰلى  ل َّمَّ ٌَّة م ُّسَّ َّاٌق فَِّدي َّهُّۡم م ِيۡث بَّيۡن وَّ

َّةٍِ ُّۡؤمِن ٍَّة م  قَّب ِۡريۡرُّ رَّ ۡن اَّۡهلِٖه وَّ َتَّ  فَّمَّ
يِۡن  َّۡهۡرَّ َّامُّ  ِۡد فَِّصي ل َّۡم يَّ

تَّتَّابَِّۡۡۡيِِ ِِ مُّ َّانَّ تَّۡوبَّةً م ِنَّ اّٰلله  وَّك
ُّ عَّلِيًۡما حَِّ   ِكيًۡمااّٰلله

93.  হি বযনি হস্বচ্ছাক্রমম 
মুসলমানমক হ যা কমর, 
 ার শানস্ত জাহান্নাম, 
 াম ই হস নচরকাল 
োকমব। আল্লাহ  ার প্রন  
কু্রি হময়মিন,  ামক 
অনভসম্পা  কমরমিন এবং 
 ার জমনয ভীষণ শানস্ত 
প্রস্তু  হরমখমিন। 

93.  And whoever kills 

a believer intentionally, 

then his recompense is 

Hell to abide therein 

forever. And Allah’s 

wrath is upon him, and 

He has cursed him, and 

has prepared for him a 

great punishment.  

ًدا  َّم ِ ُّتَّۡ ۡؤمِنًا م  وَّمَّۡن ي َّۡقتُّۡل مُّ
الًِدا فِيۡهَّا  ن َّمُّ خَّ هَـّ ه  جَّ زَّءٓؤُّ فَّجَّ

ُِّوَََِّّضبَّ  َّه   اّٰلله َّنَّه  وَّاَّعَّد َّ ل َّۡ ل َّيِۡه وَّ عَّل
ابًا عَِّظيًۡما  ِِِ عَّذَّ

94.  হহ ঈমানদারগণ! 
হ ামরা িখন আল্লাহর 
পমে সের কর,  খন 
িাচাই কমর ননও এবং হি, 
হ ামামদরমক সালাম কমর 
 ামক বমলা না হি,  ুনম 
মুসলমান নও। হ ামরা 

94.    O  those who 

believe, when you  go  

forth  (to  fight) in  the  

cause of Allah, 

investigate  carefully,  

and do not say  to  him  

who greets  you  peace:  

“You  are  not  a  

بۡتُّۡمِ رَّ ٰۤا اَِّٰا ضَّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ٰۤا ٰ ِِفۡ  ي
َّۡن  ُّۡوا ِۡل ۡول نُّۡوا وَّالَّ تَّقُّ ِ فَّتَّبَّي َـّ ِبيِۡل اّٰلله سَّ

َِّ ى اِل ٰٰ ۡ َّل ۡؤمِنًاا َّۡستَّ مُّ لٰمَّ ل مُّ الس َّ  يۡكُّ
َّا نۡي ُّ َّيٰوِة الد  ضَّ اۡۡل ُّۡونَّ عَّرَّ َُّ  تَّبۡت



পানেতব জীবমনর সম্পদ 
অমেষণ কর, বস্তু ঃ 
আল্লাহর কামি অমনক 
সম্পদ রময়মি। হ ামরা ও 
হ া এমনন নিমল ইন পমূবত; 
অ ঃপর আল্লাহ হ ামামদর 
প্রন  অনুগ্রহ কমরমিন। 
অ এব, এখন অনসুন্ধান 
কমর ননও। ননশ্চয় আল্লাহ 
হ ামামদর কাজ কমমতর 
খবর রামখন। 

believer.” Seeking   the   

profits of   the   life    of   

this   world.   For   with 

Allah are plenteous 

spoils.  Even  thus  (as  

he   now  is)   were you   

before, then Allah  

conferred  His  favors  

on  you,  so  investigate  

carefully. Indeed, Allah  

is  ever  informed   of  

what you do.  

َّانِمُّ كَّثِۡۡيَّةٌِ ِ مَُّ ِنۡدَّ اّٰلله ََّ ِفَّۡ ِ ؕؕ كَّذٰل
ۡم  َّيۡكُّ ُّ عَّل نۡتُّۡم م ِۡن قَّبۡلُّ فَّمَّن َّ اّٰلله كُّ

َّي َّنُّۡوا لُّۡونَّ فَّتَّب ۡمَّ َّانَّ ِِبَّا تَّۡ َّ ك  اِن َّ اّٰلله
بِۡۡيًا  ِِِ خَّ

95.  গমৃহ উপনবি 
মুসলমান-িামদর হকান 
সঙ্গ  ওির হনই এবং ঐ 
মুসলমান িারা জান ও 
মাল িারা আল্লাহর পমে 
হজহাদ কমর,-সমান নয়। 
িারা জান ও মাল িারা 
হজহাদ কমর, আল্লাহ  ামদর 
পদমিতাদা বানড়ময় 
নদময়মিন গমৃহ উপনবিমদর 
 ুলনায় এবং প্রম যমকর 
সামেই আল্লাহ কলযামণর 
ওয়াদা কমরমিন। আল্লাহ 
মুজামহদীনমক উপনবিমদর 
উপর মহান প্রন দামন হিষ্ঠ 
কমরমিন। 

95.     Not   equal   are   

those of  the   believers    

who   sit  (at    home),  

except  those who   are   

disabled, and those who  

strive  in  the  cause  of  

Allah with their wealth 

and  their  lives. Allah  

has preferred those who  

strive with their wealth  

and  their  lives above  

those   who    sit,  in  

ranks.  And   to  each 

Allah has promised  

good. And Allah has 

bestowed on those who 

strive above those who 

sit a great reward.  

ۡونَّ ِمنَّ  َّۡستَِّوى الۡقَّاعِدُّ الَّ ي
ِر  رَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ غَّۡۡيُّ اُّوِٰل الض َّ
ِبيِۡل  ۡونَّ ِِفۡ سَّ ِ وَّاۡۡلُّٰجِهدُّ اّٰلله

ِسِهۡمِ اَّنۡفُّ َّۡموَّاَِلِۡم وَّ ُّ بِا لَّ اّٰلله  فَّض َّ
ِسِهۡم  اَّنۡفُّ َّۡموَّاَِلِۡم وَّ اۡۡلُّٰجِهِديۡنَّ بِا

ةًِ جَّ عَّدَّ  ؕؕ وَّكُِّل ًِِعَّ ىَّ الۡقِِٰۡديۡنَّ َّۡرَّ و َّ
ُّۡسٰٰنِ ُّ اۡۡل ُّ اّٰلله لَّ اّٰلله  وَّفَّض َّ

اۡۡلُّٰجِهِديۡنَّ عَّ ىَّ الۡقِِٰۡديۡنَّ اَّۡجًرا 
 ِِِ عَِّظيًۡماٍۙ

96.  এগুমলা  াাঁর পক্ষ 
হেমক পদমিতাদা, ক্ষমা ও 
করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও 
করুণাময়। 

96. Degrees of rank from 

Him, and forgiveness, 

and mercy.  And Allah 

is ever Forgiving, Most 

Merciful.  

ۡۡحَّةًِ رَّ ةً و َّ ِۡفرَّ جٍٰت م ِنۡهُّ وَّمَُّ ؕؕ َِّۡرَّ
َّانَّ  ِحيًۡماوَّك ۡوًرا ر َّ ُّ ََّفُّ  ِِِ اّٰلله



97.  িারা ননমজর অননি 
কমর, হেমরশ ারা  ামদর 
প্রাণ হরণ কমর বমল, 
হ ামরা নক অবিায় নিমল? 
 ারা বমলঃ এ ভূখমন্ড 
আমরা অসহায় নিলাম। 
হেমরশ ারা বমলঃ আল্লাহর 
পনৃেবী নক প্রশস্ত নিল না 
হি, হ ামরা হদশ যাগ কমর 
হসখামন চমল হিম ? 
অ এব, এমদর বাসিান হল 
জাহান্নাম এবং  া অ যন্ত 
মন্দ িান। 

97. Indeed, those whom 

the  angels  take  (in  

death)  while  doing 

wrong to themselves, 

they (the angels) will 

say: “In what  

(condition)  were  you.” 

They will say: “We 

were oppressed in the 

land.” They (the angels) 

will say: “Was not  

Allah’s  earth  spacious  

that  you  could have  

migrated therein. So for 

those, their habitation 

will be Hell, and an   

evil destination.  

ىٮ ِكَّةُّ  ٰ َّل اِن َّ ال َِّذيۡنَّ تَّوَّفهٮهُّمُّ اۡۡل
نۡتُّۡمِ ُّۡوا فِيۡمَّ كُّ ِسِهۡم قَّال اِۡلِۡىٰۤ اَّنۡفُّ  ظَّ
ۡستَّۡضَِّۡفۡۡيَّ ِِف ااۡلَّۡرِضِ ُّۡوا كُّن َّا مُّ  قَّال

ۡن اَّۡرضُّ  َّۡم تَّكُّ َّل ٰۤا ا ُّۡو ِ وَّاِسَّۡةً قَّال اّٰلله
ۡوا فِيۡهَّا ََّ مَّاۡوِٰفَّتُّهَّاِجرُّ ىٮ ِ ٰ ٮهُّۡم  فَّاُّول

ن َّمُِّ هَـّ ِۡ مَِّصۡۡيًاٍۙجَّ ٓاءَّ  ِِِ  وَّسَّ

98.  নকন্তু পরুুষ, নারী ও 
নশশুমদর মমধয িারা 
অসহায়,  ারা হকান উপায় 
করম  পামর না এবং পেও 
জামন না। 

98.     Except  the  weak 

among   men,  and  the 

women, and the 

children, who  are   not  

able   to   devise  a   

plan,  nor  are  directed   

to  a  way.  

اِل  جَّ ِ ااِل َّ اۡۡلُّۡستَّۡضَِّۡفۡۡيَّ ِمنَّ الر 
ٓاءِِ الَّ  وَّالِۡولۡدَّاِنِ وَّالن ِسَّ

ۡونَّ  َّهۡتَّدُّ الَّ ي َّةً و َّ ُّۡۡونَّ ِحيۡل َّۡستَِّطيۡ ي
ًٍۙ ِبيِۡل   سَّ

99.  অ এব, আশা করা 
িায়, আল্লাহ  ামদরমক 
ক্ষমা করমবন। আল্লাহ 
মাজত নাকারী, ক্ষমাশীল। 

99. As for such, it may 

be that Allah will 

forgive them. And 

Allah is ever Clement, 

Oft Forgiving.  

ََّ عَّٰسَّ  ىٮ ِ ٰ وَّ فَّاُّول ۡفُّ ُّ اَّۡن ي َّۡ اّٰلله
ۡوًراعَّنۡهُّۡمِ ا ََّفُّ و ً ُّ عَّفُّ    وَّكَّانَّ اّٰلله

100.  হি হকউ আল্লাহর 
পমে হদশ যাগ কমর, হস এর 
নবননমময় অমনক িান ও 
সচ্ছল া প্রাপ্ত হমব। হি 
হকউ ননজ গহৃ হেমক হবর 
হয় আল্লাহ ও রসমূলর প্রন  

100.  And whoever 

emigrates in  the  cause  

of Allah, will find on the 

earth  many dwellings 

and abundance, and  

whoever  goes  forth 

ِبيِۡل  ِۡد ِِف وَّمَّۡن ي ُّهَّاِجۡر ِِفۡ سَّ ِ يَّ اّٰلله
َّۡةًِ سَّ   ِؕااۡلَّۡرِض مُّٰرًََّما كَّثِۡۡيًا و َّ
هَّاِجًرا اِٰلَّ  ۡج ِمۡنۢۡ بَّيۡتِٖه مُّ ۡرُّ وَّمَّۡن ّي َّ



নহজর  করার উমেমশ, 
অ ঃপর ম ুৃযমমুখ পন   
হয়,  মব  ার সওয়াব 
আল্লাহর কামি অবধানর  
হময় িায়। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুণাময়। 

from  his  home,  as  an  

emigrant  unto  Allah  

and His messenger, 

then death overtakes 

him, his reward is then 

surely incumbent upon 

Allah. And Allah is 

ever Forgiving, Most 

Merciful.   

 ُِّ َّۡو ۡولِٖه ثُّم َّ يُّۡدِرۡكهُّ اۡۡل سُّ ِ وَّرَّ اّٰلله
ِِ ه  عَّ ىَّ اّٰلله ُّ  وَِّفَّقَّۡد وَّقَّعَّ اَّۡجرُّ كَّانَّ اّٰلله

ِحيًۡما ۡوًرا ر َّ  ِِِ ََّفُّ

101.  িখন হ ামরা হকান 
হদশ সের কর,  খন 
নামামি নকিুটা হ্রাস করমল 
হ ামামদর হকান হগানাহ 
হনই, িনদ হ ামরা আশঙ্কা 
কর হি, কামেররা 
হ ামামদরমক উিযি 
করমব। ননশ্চয় কামেররা 
হ ামামদর প্রকাশয শত্রু। 

101.   And  when   you   

travel    in    the    land,   

then  it  is  no   sin    on    

you  that  you  shorten  

from  the   prayers,  if     

you    fear  that  those  

who  disbelieve  may  

attack you. Indeed, the 

disbelievers   are   an   

open  enemy  to  you.  

بۡتُّۡم  رَّ َّيۡسَّ وَّاَِّٰا ضَّ ِِف ااۡلَّۡرِض فَّل
ۡوا ِمنَّ  رُّ نَّاٌح اَّۡن تَّۡقصُّ ۡم جُّ َّيۡكُّ عَّل

لٰوِة  مُّ  اِۡنِالص َّ ِخۡفتُّۡم اَّۡن ي َّۡفتِنَّكُّ
ۡوا  اِن َّ الۡكِٰفِريۡنَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ

ُّبِيۡنًا ا م  و ً ۡم عَّدُّ َّـكُّ ُّۡوا ل َّان   ك
102.  িখন আপনন  ামদর 
মমধয োমকন, অ ঃপর 
নামামি দাাঁড়ান,  খন হিন 
একদল দাাঁড়ায় আপনার 
সামে এবং  ারা হিন স্বীয় 
অস্ত্র সামে হনয়। অ ঃপর 
িখন  ারা হসজদা সম্পন্ন 
কমর,  খন আপনার কাি 
হেমক হিন সমর িায় এবং 
অনয দল হিন আমস, িারা 
নামাি পমড়নন। অ ঃপর 
 ারা হিন আপনার সামে 
নামাি পমড় এবং 
আত্মরক্ষার হান য়ার সামে 
হনয়। কামেররা চায় হি, 

102.     And  when   you  

(O Muhammad) are 

among them,  and  lead  

the prayer for  them,  

then  let  (only)  a  

party of  them  stand 

with you (to pray), and 

let them take their 

arms. Those  who  

disbelieve  wish, if   you   

were  negligent  of your  

arms  and  your 

baggage,  to   attack  

you   in a  single  rush. 

And  it    is    no   sin   

for you, if you are 

ُّمُّ  َّقَّۡمتَّ َلَّ وَّاَِّٰا كُّنۡتَّ فِيِۡهۡم فَّا
ٓاٮ ِفٌَّة م ِنۡهُّۡم  َّقُّۡم طَّ لٰوةَّ فَّلۡت الص َّ
تَّهُّۡمِ ٰۤا اَّۡسلِحَّ ۡو ذُّ َّاۡخُّ لۡي ََّ وَّ  م ََّّۡ

ُّۡوا ِمۡن  ۡون َّكُّ ۡوا فَّلۡي دُّ جَّ فَّاَِّٰا سَّ
ۡمِ ءٓٮ ِكُّ رَّ ٓاٮ ِفٌَّة  و َّ ِِ طَّ َّاۡ لۡت وَّ

 ََّ َّ ُّۡوا مَّۡ ل  ُّۡوا فَّلۡيُّصَّ ل  َّۡم يُّصَّ اُّۡخٰرى ل
تَّهُّۡمِ اَّۡسلِحَّ ۡم وَّ هُّ ۡوا ِحۡذرَّ ذُّ َّاۡخُّ لۡي  وَّ
لُّۡونَّ عَّۡن  ۡفُّ َّۡو تَُّ ۡوا ل ۡ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ وَّ



হ ামরা হকান রূমপ 
অস কত  োক, িাম   ারা 
একমিামগ হ ামামদরমক 
আক্রমণ কমর বমস। িনদ 
বৃনির কারমণ হ ামামদর 
কি হয় অেবা হ ামরা 
অসিু হও  মব স্বীয় অস্ত্র 
পনর যাগ করায় হ ামামদর 
হকান হগানাহ হনই এবং 
সামে ননময় নাও হ ামামদর 
আত্নরক্ষার অস্ত্র। ননশ্চয় 
আল্লাহ কামেরমদর জমনয 
অপমানকর শানস্ত প্রস্তু  
কমর হরমখমিন। 

inconvenienced of rain, 

or you  are  ill, that you 

lay aside  your   arms. 

And take your 

precaution. Indeed, 

Allah has prepared for 

the disbelievers a 

humiliating 

punishment. 

ُّۡونَّ  َِّميۡل ۡم فَّي اَّۡمتَِّۡتِكُّ ۡم وَّ تِكُّ اَّۡسلِحَّ
اِحدَّةًِ َّةً و َّ يۡل ۡم م َّ َّيۡكُّ نَِِّعَّل احَّ ؕؕ وَّالَّ جُّ

ًى م ِۡن  ۡم اَّٰ ۡم اِۡن كَّانَّ بِكُّ َّيۡكُّ عَّل
ٰۤا  ُّۡۡو نۡتُّۡم م َّۡرٰضٰۤ اَّۡن تَّضَّ ٍر اَّۡو كُّ م َّطَّ

ۡمِ تَّكُّ ۡمِاَّۡسلِحَّ كُّ ۡوا ِحۡذرَّ ذُّ  اِن َّ  وَّ خُّ
ابًا  َّ اَّعَّد َّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ عَّذَّ اّٰلله

ُِّهيۡنًا  ِِِ م 

103.  অ ঃপর িখন 
হ ামরা নামাি সম্পন্ন কর, 
 খন দন্ডায়মান, উপনবি 
ও শানয়  অবিায় 
আল্লাহমক স্মরণ কর। 
অ ঃপর িখন নবপদমুি 
হময় িাও,  খন নামাি 
ঠিক কমর পড়। ননশ্চয় 
নামাি মুসলমানমদর উপর 
েরি নননদত ি সমময়র 
মমধয। 

103.  Then when you 

have  finished  the 

prayer, then remember 

Allah, standing, and 

sitting down, and (lying 

down) on your sides.   

And  when  you  are  in 

safety, then establish  

prayer. Indeed, the 

prayer is enjoined on 

the believers at fixed 

hours.  

وا  ٰۡكُّرُّ لٰوةَّ فَّا يۡتُّمُّ الص َّ فَّاَِّٰا قَّضَّ
ۡمِ نُّۡوبِكُّ عَّ ٰى جُّ ُّۡۡوًۡا و َّ قُّ َّامًا و َّ َّ قِي ؕ ؕؕ ِاّٰلله

لٰوةَِّفَّاَِِّٰ وا الص َّ َّقِيۡمُّ َّنۡتُّۡم فَّا اۡن ؕ  ِا اۡطمَّ
َّۡت عَّ ىَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ  َّان لٰوةَّ ك اِن َّ الص َّ

 ِِِ ِكتٰبًا م َّۡوقُّۡوتًا

104.   ামদর পশ্চািাবমন 
বশনেলয কমরা না। িনদ 
হ ামরা আঘা  প্রাপ্ত,  মব 
 ারাও হ া হ ামামদর 
ম ই হময়মি আঘা প্রাপ্ত 
এবং হ ামরা আল্লাহর 
কামি আশা কর, িা  ারা 

104. And do not weaken 

in pursuit of the people 

(the enemy). If you 

should be suffering 

then   surely, they (too) 

are suffering 

(hardships), as you are 

suffering. And you hope 

َّٓاِء الۡقَّۡومِِ ِنُّۡوا ِِف ابۡتُِ  اِۡن وَّالَّ َتَّ
ُّۡونَّ  َّاۡۡلَّ ُّۡم ي ُّۡونَّ فَّاِِن َّ ُّۡوا تَّاۡۡلَّ ۡون تَّكُّ

ُّۡونَِّ ا تَّاۡۡلَّ ِ مَّا  وَّتَِّكَّمَّ ۡونَّ ِمنَّ اّٰلله ۡرجُّ
ۡونَِّ َّۡرجُّ ُّ عَّلِيًۡما الَّ ي  وَّ كَّانَّ اّٰلله



আশা কমর না। আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

from Allah that which 

they do not hope. And 

Allah is ever All 

Knowing, All Wise. 

 ِِِ ِكيًۡماحَِّ

105.  ননশ্চয় আনম 
আপনার প্রন  স য নক াব 
অব ীণত কমরনি, িাম  
আপনন মানমুষর মমধয 
েয়সালা কমরন, িা আল্লাহ 
আপনামক হৃদয়ঙ্গম করান। 
আপনন নবশ্বাসঘা কমদর 
পক্ষ হেমক নব কত কারী 
হমবন না। 

105.  Indeed, We have 

sent down to you (O 

Muhammad) the Book 

(the Quran) in truth 

that you might judge 

between mankind by 

that which Allah has 

shown you. And be not 

an advocate for those 

who betray their trust. 

 ِ َّـق  ََّ الِۡكتٰبَّ بِاۡۡل ۡ َّي ٰۤ اِل َّا لۡن ٰۤ اَّنۡزَّ اِن َّا
 ََّ ٰۤ اَّٰرٮ مَّ بَّۡۡيَّ الن َّاِس ِِبَّا َّۡحكُّ لِت

ُِّ ٓاٮ ِِنۡۡيَّ  اّٰلله ۡن ل ِـلۡخَّ وَّالَّ تَّكُّ
ِصيًۡماٍۙ  ِِِ خَّ

106.  এবং আল্লাহর কামি 
ক্ষমা প্রােতনা করুন। ননশ্চয় 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

106.   And seek the 

forgiveness of Allah. 

Indeed, Allah is ever 

Oft Forgiving, Most 

Merciful. 

اسِۡ َِّو َّ ِۡفِر اّٰلله ۡوًرا   اِن َِّتَُّ َّ كَّانَّ ََّفُّ اّٰلله
ِحيًۡما  ِِِ ر َّ

107.  িারা মমন নবশ্বাস 
ঘা ক া হপাষণ কমর 
 ামদর পক্ষ হেমক নব কত  
করমবন না। আল্লাহ পিন্দ 
কমরন না  ামক, হি নবশ্বাস 
ঘা ক পাপী হয়। 

107. And do not argue 

on behalf of those who 

deceive themselves. 

Indeed, Allah does not 

love him who is a 

betrayer of his trust, 

sinful.  

ُّۡونَّ  َّان ۡت ِۡۡل عَِّن ال َِّذيۡنَّ ّيَّ َّا وَّالَّ َتُّ
هُّۡمِ سَّ َّانَّ  اِن َّ اَّنۡفُّ ُّ مَّۡن ك ِب  َّ الَّ َيُّ اّٰلله

انًا اَّثِيًۡما و َّ  ِِِ ٍِؕۙخَّ
108.   ারা মানমুষর কামি 
লনি  হয় এবং আল্লাহর 
কামি লনি  হয় না। ন নন 
 ামদর সামে রময়মিন, 
িখন  ারা রামত্র এমন 
নবষময় পরামশত কমর, িাম  
আল্লাহ সম্ম  নন।  ারা 
িানকিু কমর, সবই আল্লাহর 

108.  They seek to hide 

from men and  do not 

seek to hide from Allah.  

And  He is  with  them   

when they plot by 

night,  in   that    which   

He   does  not approve  

of  speech.  And Allah 

is ever encompassing of 

ي َّۡستَّۡخفُّۡونَّ ِمنَّ الن َّاِس وَّالَّ 
َّۡستَّۡخفُّۡونَِّ ٰۡ  ي َّهُّۡم اِ وَّ مَّۡ ِ وَّهُّ ِمنَّ اّٰلله

َّۡرٰض ِمنَّ الۡقَّۡوِلِ َّي ِتُّۡونَّ مَّا الَّ ي  يُّب
ُّ ِِبَّا ِيًۡطا وَّكَّانَّ اّٰلله لُّۡونَّ ّمُّ ۡمَّ َّۡ   ي



আয়িাধীণ। what they do.  

109.  শুনি? হ ামরা 
 ামদর পক্ষ হেমক পানেতব 
জীবমন নববাদ করি, 
অ ঃপর হকয়ামম র নদমন 
 ামদর পক্ষ হময় আল্লাহর 
সামে হক নববাদ করমব 
অেবা হক  ামদর 
কািতননবতাহী হমব। 

109.    Here  you  are,  

you who  have   argued    

for them  in  the  life  of  

this   world. But  who  

will  argue  with  Allah  

for  them   on  the   

Day  of  Resurrection, 

or who  will  then  be  

their  defender.  

ۡـتُّۡم عَّنۡهُّۡم ِِف  اَّۡل ِء جَّ اَلَّ ىؤُّ َّنۡتُّۡم هٰ ٰۤا هٰ
َّا نۡي ُّ َّيٰوِة الد  َّ  اۡۡل ِۡلُّ اّٰلله َّا ُّ ۡن ي  فَّمَّ

ۡونُّ  عَّنۡهُّۡمِ ِة اَّۡم م َّۡن ي َّكُّ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ ي
ًِ َّيِۡهۡم وَِّكيِۡل  ِِِ عَّل

110.  হি হগানাহ, কমর 
নকংবা ননমজর অননি কমর, 
অ ঃপর আল্লাহর কামি 
ক্ষমা প্রােতনা কমর, হস 
আল্লাহমক ক্ষমাশীল, 
করুণাময় পায়। 

110.     And  whoever 

does evil or wrongs 

himself, then seeks 

forgiveness  of  Allah,  

he will find Allah Oft 

Forgiving, Most 

Merciful. 

َّۡظلِۡم  ىءًا اَّۡو ي ۡو ۡل سُّ ۡمَّ وَّ مَّۡن ي َّۡ
ِۡفِر  َّۡستَُّ ه  ثُّم َّ ي َّۡفسَّ َّ ن ِِد اّٰلله َّ يَّ اّٰلله

ِحيًۡما ۡوًرا ر َّ  ِِِ ََّفُّ
111.  হি হকউ পাপ কমর, 
হস ননমজর পমক্ষই কমর। 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 
প্রজ্ঞাময়। 

111. And whoever 

earns    sin,    he    then   

earns  it  only  against   

himself. And Allah is   

All Knowing, All Wise. 

َّۡكِسبُّه   َّا ي وَّمَّۡن ي َّۡكِسۡب اِۡۡثًا فَّاِّن َّ
َّۡفِسهِٖ َِّعَّ ٰى ن ُّ عَّلِيًۡما  وَّك انَّ اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ حَّ

112.  হি বযনি ভূল নকংবা 
হগানাহ কমর, অ ঃপর 
হকান ননরপরামধর উপর 
অপবাদ আমরাপ কমর হস 
ননমজর মাোয় বহন কমর 
জঘনয নমেযা ও প্রকাশয 
হগানাহ। 

112. And whoever 

earns a   fault   or  a  

sin, then throws 

(blames) it upon the 

innocent, then  indeed, 

he has burdened 

himself with a slander  

and  a  manifest  sin.  

ىٔـًَّةً اَّۡو اِۡۡثًا  ِطيۡ وَّمَّۡن ي َّۡكِسۡب خَّ
ىٔـًًا فَّقَِّد اۡحتَّمَّلَّ  َّۡرِم بِٖه بَِّريۡ ثُّم َّ ي

ُّبِيۡنًا اِۡۡثًا م   ِِِ بُّهۡتَّانًا و َّ

113.  িনদ আপনার প্রন  
আল্লাহর অনগু্রহ ও করুণা 
না হ ,  মব  ামদর একদল 
আপনামক পেভ্রি করার 

113.  And  if  it was  

not  for the  favor  of  

Allah upon you 

(Muhammad), and His 

َّۡوالَّ فَّۡضلُّ  ل ۡۡحَّتُّه  وَّ ََّ وَّرَّ ۡ َّي ِ عَّل اّٰلله
ٓاٮ ِفٌَّة م ِنۡهُّۡم اَّۡن  ۡت ط َّ َّم َّ َلَّ



সংকল্প কমরই হেমলনিল। 
 ারা পেভ্রান্ত করম  পামর 
না নকন্তু ননমজমদরমকই এবং 
আপনার হকান অননি 
করম  পামর না। আল্লাহ 
আপনার প্রন  ঐশী গ্রে ও 
প্রজ্ঞা অব ীণত কমরমিন 
এবং আপনামক এমন নবষয় 
নশক্ষা নদময়মিন, িা আপনন 
জানম ন না। আপনার 
প্রন  আল্লাহর করুণা 
অসীম। 

mercy,  a  party of 

them had resolved to 

mislead you. And they 

mislead none except 

themselves, and no 

harm can they do to 

you in anything. And 

Allah has sent down to 

you the Book (the 

Quran) and wisdom, 

and has taught you 

that which you did not 

know. And the favor of 

Allah has ever been 

great upon you. 

 ٰۤ ؕ وَّمَّا يُِّضل ُّۡونَّ ااِل َّ ي ُِّضل ُّۡوكَّ
ِۡ هُّۡمِاَّن سَّ ََّ ِمۡن  فُّ َّ ۡون ُّ ر  وَّمَّا يَّضُّ

ءٍِ ۡ ََّ الِۡكتٰبَّ َشَّ ۡ َّي ُّ عَّل اَّنۡزَّلَّ اّٰلله  وَّ
ۡن  َّۡم تَّكُّ ََّ مَّا ل ةَّ وَّعَّل َّمَّ وَّاۡۡلِۡكمَّ

َّمُِّ ۡل ََّ تَّۡ ۡ َّي ِ عَّل  وَّكَّانَّ فَّۡضلُّ اّٰلله
 ِِِ عَِّظيًۡما

114.   ামদর অনধকাংশ 
সলা-পরামশত ভাল নয়; 
নকন্তু হি সলা-পরামশত দান 
খয়রা  করম  নকংবা 
সৎকাজ করম  নকংবা 
মানমুষর মমধয সনন্ধিাপন 
কমল্প করম া  া স্ব ন্ত্র। হি 
একাজ কমর আল্লাহর 
সন্তুনির জমনয আনম  ামক 
নবরাট িওয়াব দান করব। 

114. There is no good 

in most of their secret 

conversations except 

for  those  who   enjoin  

charity, or kindness, or 

conciliation between 

mankind. And whoever 

does  that,  seeking the   

good pleasure of Allah,  

then  We  shall  bestow  

on him a great reward.  

ۡۡيَّ ِِفِۡ ۡوٰٮهُّۡم ااِل َّ  الَّ خَّ كَّثِۡۡيٍ م ِۡن ّن َّ
ۡوٍف اَّۡو  ۡرُّ دَّقٍَّة اَّۡو مَّۡ مَّۡن اَّمَّرَّ بِصَّ

ٍحٍۭۢۡ بَّۡۡيَّ الن َّاِسِاِِ  وَّمَّن ي َّۡفَّۡۡل ۡصِلَّ
 ِ ِِ اّٰلله ا َّٓاءَّ مَّۡرضَّ ََّ ابۡتُِ ِ ٰٰل

ُّۡؤتِيِۡه اَّۡجًرا عَِّظيًۡما ۡوفَّ ن  ِ فَّسَّ
115.  হি হকউ রসমূলর 
নবরুিাচারণ কমর,  ার 
কামি সরল পে প্রকানশ  
হওয়ার পর এবং সব 
মুসলমামনর অনসু ৃ পমের 
নবরুমি চমল, আনম  ামক 
ঐ নদমকই হেরাব হি নদক 
হস অবলম্বন কমরমি এবং 
 ামক জাহান্নামম ননমক্ষপ 

115. And whoever 

opposes the messenger 

after what has become 

manifest to him of the 

guidance and follows 

other  than   the   way  

of believers. We will let 

him  go  to  what  he  

has  turned to, and We 

will burn him in Hell, 

ِۡد مَِّ ۡولَّ ِمۡنۢۡ بَّۡ سُّ اقِِق الر َّ ا وَّمَّۡن ي ُّشَّ
ِبيِۡل  َّت َّبِۡع غَّۡۡيَّ سَّ ُّدٰى وَّ ي َّـهُّ اَۡل َّ ل َّۡي َّ تَّب
ُّۡصلِٖه  ُّوَّل ِٖه مَّا تَّوَّٰله وَّن اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ ن

ن َّمَِّ هَـّ ِۡ مَِّصۡۡيًا جَّ ٓاءَّ  ِِِ وَّسَّ



করব। আর  া ননকৃি র 
গন্তবযিান। 

and evil is destination. 

116.  ননশ্চয় আল্লাহ  ামক 
ক্ষমা কমরন না, হি  াাঁর 
সামে কাউমক শরীক কমর। 
এিাড়া িামক ইচ্ছা, ক্ষমা 
কমরন। হি আল্লাহর সামে 
শরীক কমর হস সদুরূ 
ভ্রানন্তম  পন   হয়। 

116. Indeed, Allah does 

not forgive that 

partners  should  be  

associated  with Him. 

And  He  forgives what 

is other  than  that  to  

whom  He wills. And  

he who associates 

partners  with  Allah, 

then he has certainly  

strayed to  a far  away  

misguidance.  

كَّ بِٖه اِن َّ  ِۡفرُّ اَّۡن ي ُّۡشرَّ َُّ َّ الَّ ي اّٰلله
ُّۡوِۡ ِۡفرُّ مَّا  َُّ ي ٓاءُِّوَّ َّۡن ي َّشَّ ََّ ِۡل ِ  نَّ ٰٰل

ل َّ  ِ فَّقَّۡد ضَّ وَّمَّۡن ي ُّۡشِرۡك بِاّٰلله
ِيًۡدا ۢۡ بَّۡ ً لِٰل  ِِِ ضَّ

117.   ারা আল্লাহমক 
পনর যাগ কমর শুধু নারীর 
আরাধনা কমর এবং শুধু 
অবাধয শয় ামনর পজূা 
কমর। 

117.   They call upon 

instead of Him none 

but females (deities).  

And  they  call upon  

none   but   Satan,  a  

persistent  rebel.  

ٰۤ اِنٰثًا ُّۡۡونِٖهٰۤ ااِل َّ اِۡن اِۡن ي َّۡدعُّۡونَّ ِمۡن   و َّ
يٰۡطنًا م َِّريًۡداٍۙ َّۡ  ِي َّۡدعُّۡونَّ ااِل َّ 

118.  িার প্রন  আল্লাহ 
অনভসম্পা  কমরমিন। 
শয় ান বললঃ আনম 
অবশযই হ ামার বান্দামদর 
মধয হেমক নননদত ি অংশ 
গ্রহণ করব। 

118.   Allah cursed 

him. And  he  said:  

“Surely I will take of 

Your slaves an 

appointed  portion.”  

َّنَّهُّ  ُِّل َّۡ ِذَّن َّ ِمۡن اّٰلله ََّت َّ  وَّقَّالَّ الَّ
ۡوًضاٍِۙ َِّصيۡبًا م َّۡفرُّ ِۡكَّ ن َّا ِِعب

119.   ামদরমক পেভ্রি 
করব,  ামদরমক আশ্বাস 
হদব;  ামদরমক পশুমদর কণত 
হিদন করম  বলব এবং 
 ামদরমক আল্লাহর সিৃ 
আকৃন  পনরব ত ন করম  
আমদশ হদব। হি হকউ 
আল্লাহমক হিমড় শয় ানমক 

119. “And surely I will 

lead   them astray, and 

surely  I  will   arouse  

desires  in  them, and 

surely I will command 

them so they will slit the 

ears  of  the  cattle, and 

surely I will command   

them so they will change  

ُّمَّن ِيَّن َّهُّۡم  ن َّهُّۡم وَّالَّ ُِّضل َـّ الَّ و َّ
َّيُّبَّت ِكُّن َّ اَّٰٰانَّ  ُّۡم فَّل ِن َّ ٰمُّرَّ وَّالَّ
لۡقَّ  ُّن َّ خَّ َّۡي ِ َّيُُّ ُّۡم فَّل ِن َّ َّمُّرَّ َّنَّۡۡاِم وَّالَّ ااۡل

ِِ لِي ًا م ِۡن اّٰلله يٰۡطنَّ وَّ  وَّمَّۡن ي َّت َِّخِذ الش َّ



বনু্ধরূমপ গ্রহণ কমর, হস 
প্রকাশয ক্ষন ম  পন   হয়। 

creation of Allah.” And 

whoever takes Satan 

for a friend other than 

Allah, has certainly 

sustained a manifest 

loss. 

انًا  ۡسرَّ ِسرَّ خُّ ِ فَّقَّۡد خَّ ُّۡۡوِن اّٰلله
ًِ ُّبِيۡن  ِِِ اِؕم 

120.  হস  ামদরমক 
প্রন শ্রুন  হদয় এবং 
 ামদরমক আশ্বাস হদয়। 
শয় ান  ামদরমক হি 
প্রন শ্রুন  হদয়,  া সব 
প্র ারণা বব নয়। 

120. He makes 

promises to them, and 

he arouses in them 

false desires. And 

Satan does not promise 

to them but deceptions.  

َِّ َّن ِيِۡهۡمِي ۡم وَّۡيُّ هُّ مُّ ِۡدُّ هُّ ِدُّ َّۡ  وَّمَّا ي
ۡوًرا َُّرُّ يٰۡطنُّ ااِل َّ   ِِِ الش َّ

121.   ামদর বাসিান 
জাহান্নাম।  ারা হসখান 
হেমক হকাোও পালাবার 
জায়গা পামব না। 

121.  For such, their 

habitation will be Hell, 

and they  will  not  find  

from it an escape.  

ِ ن َّمُّ هَـّ ََّ مَّاۡوٰٮهُّۡم جَّ ىٮ ِ ٰ وَّالَّ  اُّول
ِيًۡصا ۡونَّ عَّنۡهَّا ّمَّ ِدُّ  ِِِ يَّ

122.  িারা নবশ্বাস িাপন 
কমরমি এবং সৎকমত 
কমরমি, আনম  ামদরমক 
উদযানসমূমহ প্রনবি করাব, 
হিগুমলার  লমদমশ 
নহরসমূহ প্রবানহ  হয়। 
 ারা নচরকাল  োয় 
অবিান করমব। আল্লাহ 
প্রন শ্রুন  নদময়মিন স য 
স য। আল্লাহর চাইম  
অনধক স যবাদী হক? 

122.     And  those  who 

believe and  do  

righteous  deeds,  We   

shall  admit them into 

Gardens underneath 

which rivers flow,  

wherein  they  will 

abide forever. A 

promise from   Allah    

in truth. And who can 

be more truthful than   

Allah (in his) words.  

لِٰحِت  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّعَِّملُّوا الصه وَّ
ِۡرۡىِ نُّۡدِخلُّهُّۡم جَّنهٍت َتَّ ِمۡن  سَّ

ٰۤ اَّبًَّدا َِّۡنٰرُّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡتِهَّا ااۡل  َتَّ
ق ًا ِ حَّ  وَّمَّۡن اَّۡصدَّقُّ ِمنَّ وَّعۡدَّ اّٰلله

ًِ ِ قِيِۡل  ِِِ اّٰلله

123.  হ ামামদর আশার 
উপর ও নভনি নয় এবং 
আহমল-নক াবমদর আশার 
উপরও না। হি হকউ মন্দ 
কাজ করমব, হস  ার শানস্ত 
পামব এবং হস আল্লাহ িাড়া 

123.   Neither your 

desires, nor the desires 

of the People of the 

Book (which matter). 

Whoever does evil will 

be recompensed for it, 

ٰۤ اَّمَّآِٰ ِ اَّۡهِل  ۡم وَّالَّ َّمَّانِي ِكُّ َّـيۡسَّ بِا ل
ۡـِكتِٰبِ ۡزَّ بِٖهٍۙ وَّ ال ُّ ىءًا ي  ۡو ۡل سُّ ۡمَّ  مَّۡن ي َّۡ
ِِ ُِّۡالَّ يَّ َّه  ِمۡن  الَّ ۡد ل لِي ًا و َّ ِ وَّ ۡوِن اّٰلله



ননমজর হকান সমেতক বা 
সাহািযকারী পামব না। 

and he will not find for 

himself other than 

Allah any protecting 

friend, nor a helper.  

َِّصۡۡيًا  ِِِ ن

124.  হি হলাক পরুুষ হহাক 
নকংবা নারী, হকান সৎকমত 
কমর এবং নবশ্বাসী হয়,  মব 
 ারা জান্নাম  প্রমবশ করমব 
এবং  ামদর প্রাপয ন ল 
পনরমাণ ও নি হমব না। 

124. And whoever does  

any righteous deeds, of 

male or female, and he 

is a believer, then such 

will enter paradise and  

they will not be wronged 

(even as much as) the 

speck on a date-stone.  

لِٰحِت ِمۡن  ۡل ِمنَّ الصه ۡمَّ وَّمَّۡن ي َّۡ
 ََّ ىٮ ِ ٰ ۡؤِمٌن فَّاُّول وَّ مُّ َّٰكٍَّر اَّۡو اُّنۡثٰى وَّهُّ

َّـن َّةَّ  لُّۡونَّ اۡۡل َّۡدخُّ ۡونَّ ي َّمُّ وَّالَّ يُّۡظل
َّقِۡۡيًا  ِِِ ن

125.  হি আল্লাহর ননমদত মশর 
সামমন মস্তক অবন  কমর 
সৎকামজ ননময়ানজ  োমক 
এবং ইব্রাহীমমর ধমত 
অনুসরণ কমর, নিনন 
একননষ্ঠ নিমলন,  ার 
চাইম  উিম ধমত কার? 
আল্লাহ ইব্রাহীমমক বনু্ধরূমপ 
গ্রহণ কমরমিন। 

125.  And who can be 

better in religion than 

one who surrenders his 

face (himself) to Allah,   

and   he  is   doer of   

good,   and  follows  the 

tradition of Abraham, 

the true  in faith. And 

Allah did take 

Abraham as a friend.  

َّمَّ  ِ َّۡن اَّۡسل ِۡيۡنًا م  نُّ  وَّمَّۡن اَّۡحسَّ
ِِوَّۡجهَّه   َّعَّ ِمل َّةَّ ّٰلِله ات َّب ِۡسٌن و َّ وَّ ّمُّ  وَّهُّ

ِنيۡفًا ُّ اِبٰۡرِهيۡمَّ حَّ َّذَّ اّٰلله  وَّاَت َّ
ًِ لِيِۡل  ِِِ اِبٰۡرِهيۡمَّ خَّ

126.  িা নকিু নমভান্ডমল 
আমি এবং িা নকিু 
ভুমন্ডমল আমি, সব 
আল্লাহরই। সব বস্তু 
আল্লাহর মুনষ্ঠ বলময়। 

126.   And  to  Allah  

belongs whatever  is  in  

the heavens and 

whatever is on the   

earth.  And Allah is 

ever  encompassing  all  

things. 

ِِ وَّمَّا ِِف وَِّ ٰ مٰو ِ مَّا ِِف الس َّ ّٰلِله
ٍء ااۡلَّۡرِضِ ۡ ِ َشَّ ُّ بِكُّل   وَّكَّانَّ اّٰلله
ِيًۡطا ُّ  ِِِ ّم 

127.   ারা আপনার কামি 
নারীমদর নববামহর অনমুন  
চায়। বমল নদনঃ আল্লাহ 
হ ামামদরমক  ামদর 
সম্পমকত  অনুমন  হদন এবং 

127. And they ask you 

concerning women. 

Say: “Allah gives you a 

ruling about them, and 

that which has been  

recited to you in the 

ََّ ِِف الن ِِ َّ َّۡستَّۡفتُّۡون ٓاءِِوَّي ُّ سَّ  قُِّل اّٰلله
ۡم  َّيۡكُّ ٍۙ وَّمَّا يُّتۡ ٰى عَّل ۡم فِيِۡهن َّ يُّۡفتِيۡكُّ
هِِتۡ الَّ  ٓاِء ال َّتٰٰمَّ الن ِسَّ ِِف الِۡكتِٰب ِِفۡ ي



হকারআমন হ ামামদরমক িা 
িা পাট কমর শুনামনা হয়, 
 া ঐ সব নপ ৃহীনা-
নারীমদর নবধান, িামদর 
হক হ ামরা ননধতানর  
অনধকার প্রদান কর না 
অেচ নববাহ বন্ধমন আবি 
করার বাসনা রাখ। আর 
অক্ষম নশশুমদর নবধান এই 
হি, এ ীমমদর জমনয 
ইনসামের উপর কাময়ম 
োক। হ ামরা িা ভাল 
কাজ করমব,  া আল্লাহ 
জামনন। 

Book concerning  

female orphans,  to  

whom  you  do not  

give  that  which  is 

decreed for them, and 

(yet) you desire that 

you marry them, and 

(concerning) the 

oppressed among  

children, and  that  you   

stand firm  for orphans 

in justice.” And 

whatever you do of 

good, then indeed, Allah 

is ever All Aware of it.”  

ُّن َّ وَّتَّۡرََّبُّۡونَّ  تِبَّ َلَّ ُّن َّ مَّا كُّ تُّۡؤتُّۡوِنَّ
ن َّ وَّاۡۡلُّۡستَّۡضَِّۡفۡۡيَّ  ۡوهُّ نِۡكحُّ اَّۡن تَـّ

َّتٰٰٰم ِمنَّ الۡوِِ ۡوا لِلۡي لۡدَّاِنٍۙ وَّاَّۡن تَّقُّۡومُّ
ۡۡيٍ فَّاِن َّ بِالۡقِۡسِطِ  وَّمَّا تَّۡفَّۡلُّۡوا ِمۡن خَّ

َّ كَّانَّ بِٖه عَّلِيًۡما  ِِِ اّٰلله

128.  িনদ হকান নারী স্বীয় 
স্বামীর পক্ষ হেমক 
অসদাচরণ নকংবা উমপক্ষার 
আশংকা কমর,  মব পরস্পর 
হকান মীমাংসা কমর ননমল 
 ামদর উভময়র হকান 
হগানাহ নাই। মীমাংসা 
উিম। মমনর সামমন হলাভ 
নবদযমান আমি। িনদ 
হ ামরা উিম কাজ কর 
এবং হখাদাভীরু হও,  মব, 
আল্লাহ হ ামামদর সব 
কামজর খবর রামখন। 

128. And if a woman 

fears from her husband 

ill   treatment,  or  

desertion,   then   it   is    

no sin upon them  that  

they arrange between  

them an amicable 

settlement.  And  a 

settlement is better. 

And present in 

(human) inner selves is 

greed. And if you do 

good and fear (Allah), 

then indeed, Allah is 

ever informed of what 

you do.  

ۡلِِ افَّۡت ِمۡنۢۡ بَّۡ اٌَّة خَّ هَّا وَّاِِن اۡمرَّ
نَّاحَّ  اًضا فَِّلَّ جُّ ۡوزًا اَّۡو اِۡعرَّ ُّشُّ ن
ا  َّهُّمَّ ا بَّيۡن ٰۤ اَّۡن ي ُّۡصلِحَّ ا َّيِۡهمَّ عَّل

لًۡحا ۡۡيٌِصُّ لۡحُّ خَّ ُّ ِِ   وَّالص  وَّاُّۡحِضرَّ
ح َِّ ِۡسنُّۡوا ِااۡلَّنۡفُّسُّ الش ُّ ؕؕ وَّاِۡن َتُّ

لُّۡونَّ  ۡمَّ َّانَّ ِِبَّا تَّۡ َّ ك تَّت َّقُّۡوا فَّاِن َّ اّٰلله وَّ
بِۡۡيًا  ِِِ خَّ

129.  হ ামরা কখনও 
নারীমদরমক সমান রাখম  
পারমব না, িনদও এর 
আকাঙ্ক্ষী হও। অ এব, 

129. And you will never 

be able to deal with 

justice  between  wives, 

even if it is your ardent   

ِٰۤ ُّۡۡو ۡ َّۡن تَّۡستَِّطي ل ُّۡوا بَّۡۡيَّ وَّ ِۡدل ا اَّۡن تَّۡ
ۡصتُّۡمِ رَّ َّۡو حَّ ل ٓاِء وَّ ُّۡوا الن ِسَّ يۡل ِ  فَِّلَّ َتَّ



সম্পণূত িুাঁ মকও পমড়া না হি, 
একজনমক হেমল রাখ 
হদাদলুযমান অবিায়। িনদ 
সংমশাধন কর এবং 
হখাদাভীরু হও,  মব আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুণাময়। 

desire. So do not incline 

(toward one) with full 

attention, and leave her 

(the other) as hanging.  

And  if you  do  good  

and  fear  (Allah),  then  

indeed, Allah is ever 

Forgiving, Most 

Merciful.  

وِۡ َّيِۡل فَّتَّذَّرُّ َّل َّقَّةِِكُّل َّ اۡۡل َّاۡۡلُّۡ ا ك  هَّ
 َّ تَّت َّقُّۡوا فَّاِن َّ اّٰلله ۡوا وَّ وَّاِۡن تُّۡصلِحُّ

ِحيًۡما ۡوًرا ر َّ  ِِِ كَّانَّ ََّفُّ

130.  িনদ উভময়ই নবনচ্ছন্ন 
হময় িায়,  মব আল্লাহ স্বীয় 
প্রশস্ত া িারা প্রম যকমক 
অমুখামপক্ষী কমর নদমবন। 
আল্লাহ সপু্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। 

130. And if they 

separate (by divorce), 

Allah will enrich each 

(of  them)  from   His 

abundance. And Allah is 

ever All Encompassing, 

All Wise.  

قَِّ ِۡن وَّاِۡن ي َّتَّفَّر َّ ُّ كُِّل ً م ِۡن ا يُُّ اّٰلله
َّۡتِهِٖ ُّ وِٰسًۡا سَّ  وَّكَّانَّ اّٰلله

ِكيًۡما   حَّ
131.  আর িা নকিু রময়মি 
আসমান সমূমহ ও িমীমন 
সবই আল্লাহর। বস্তু ঃ 
আনম ননমদত শ নদময়নি 
হ ামামদর পবূতব ী গ্রমের 
অনধকারীমদরমক এবং 
হ ামামদরমক হি, হ ামরা 
সবাই ভয় করম  োক 
আল্লাহমক। িনদ হ ামরা  া 
না মান,  মব হজমনা, হস 
সব নকিুই আল্লাহ 
 া’আলার িা নকিু রময়মি 
আসমান সমমূহ ও িমীমন। 
আর আল্লাহ হমচ্ছন 
অভাবহীন, প্রসংনশ । 

131.    And  to  Allah  

belongs whatever is in 

the heavens and  

whatever  is  on  the 

earth. And indeed, We 

instructed those who 

were given the Book   

before you, and (We 

instructed) you, that 

you fear Allah. And if   

you   disbelieve, then 

indeed, to Allah belongs 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth. And 

Allah is ever Rich, 

owner of Praise.  

ِ مَِّوَِّ ِِ وَّمَّا ِِف ّٰلِله ٰ مٰو ا ِِف الس َّ
َّا ال َِّذيۡنَّ ااۡلَّۡرِضِ يۡن َّـقَّۡد وَّص َّ ل  وَّ

ۡم  اُّۡوتُّوا الِۡكتٰبَّ ِمۡن قَّبۡلِكُّ
َِّ ۡم اَِّن ات َّقُّوا اّٰلله اِي َّاكُّ  وَّاِۡن وَّ

 ِِ ٰموٰ ِ مَّا ِِف الس َّ ۡوا فَّاِن َّ ّٰلِله تَّۡكفُّرُّ
ِني ًا وَّمَّا ِِف ااۡلَّۡرِضِ ََّ ُّ  وَّكَّانَّ اّٰلله

يًۡدا ِ  ِِِ ۡحَّ

132.  আর আল্লাহরই জমনয 
হস সবনকিু িা নকিু রময়মি 

132.   And  to  Allah  

belongs  whatever is  in  َِّمَّا و ِ ِِ وَّمَّا ِِف ّٰلِله ٰ مٰو ِِف الس َّ



আসমান সমমূহ ও িমীমন। 
আল্লাহই িমেি 
কমতনবধায়ক। 

the  heavens  and 

whatever is on the 

earth. And sufficient is 

Allah as a Defender.  

ًِااۡلَّۡرِضِ ِ وَِّكيِۡل  ِِِ  وَّكَّٰٰف بِاّٰلله

133.  হহ মানবকূল, িনদ 
আল্লাহ হ ামামদরমক সনরময় 
হ ামামদর জায়গায় অনয 
কাউমক প্রন নষ্ঠ  কমরন? 
বস্তু ঃ আল্লাহর হস ক্ষম া 
রময়মি। 

133.   If  He  wills,   He  

can take  you  away,  O  

people,  and  bring  

others (in  your place).  

And   Allah   is   ever 

All Potent over that.  

ۡم اَّي ُّهَّا الن َّاسُّ  اۡ يُّۡذِهبۡكُّ اِۡن ي َّشَّ
ِريۡنَِّ ِِ بِاٰخَّ ۡ َّا ي ُّ عَّ ٰى  وَّكَّانَّ وَّ اّٰلله

ََّ قَِّديًۡرا ِ  ِِِ ٰٰل
134.  হি হকউ দনুনয়ার 
কলযাণ কামনা করমব,  ার 
হজমন রাখা প্রময়াজন হি, 
দনুনয়া ও আমখরাম র 
কলযাণ আল্লাহরই ননকট 
রময়মি। আর আল্লাহ সব 
নকিু হশামনন ও হদমখন। 

134. Whoever does 

desire the reward of 

this world, then   with 

Allah is the reward of 

this world and the 

Hereafter. And Allah is 

ever All Hearer, All 

Seer.  

ِنۡدَّ  َّا فَّۡ نۡي ُّ َّانَّ يُِّريۡدُّ ثَّوَّابَّ الد  مَّۡن ك
ةِِ َّا وَّااۡلِٰخرَّ نۡي ُّ ِ ثَّوَّابُّ الد   وَّكَّانَّ اّٰلله

ۢۡا بَِّصۡۡيًا ً يۡۡ ِ ُّ َسَّ  ِِِ اّٰلله

135.  হহ ঈমানদারগণ, 
হ ামরা নযাময়র উপর 
প্রন নষ্ঠ  োক; আল্লাহর 
ওয়ামস্ত নযায়সঙ্গ  সাক্ষযদান 
কর,  াম  হ ামামদর 
ননমজর বা নপ া-মা ার 
অেবা ননকটব ী আত্নীয়-
স্বজমনর িনদ ক্ষন  হয় 
 বুও। হকউ িনদ ধনী নকংবা 
দনরদ্র হয়,  মব আল্লাহ 
 ামদর শুভাকাঙ্খী 
হ ামামদর চাইম  হবশী। 
অ এব, হ ামরা নবচার 
করম  নগময় নরপরু 
কামনা-বাসনার অনুসরণ 
কমরা না। আর িনদ 

135.   O  those  who  

believe, be firmly 

standing for justice,  as  

witnesses  for  Allah, 

even  if  (it be) against 

yourselves, or (your) 

parents, or (your) 

kindred. Whether it be 

(against)  a  rich   or  a   

poor, for Allah is nearer   

to them both. So do not 

follow desire (of your 

heart), lest you keep 

away from justice. And 

if you distort (your 

witness) or refuse (to 

ِٰۤ ٰ اِمۡۡيَّ ي ُّۡوا قَّو َّ ۡون َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا كُّ ا
هَّدَّءٓءَّ  ُّۡ َّۡو عَّ ٰىى بِالۡقِۡسِط  ل ِ وَّ ّٰلِله

ۡم اَِّو الۡوَّالِدَّيِۡن  ِسكُّ اَّنۡفُّ
بِۡۡيَِّ َّۡقرَّ ِني ًا اَّۡو وَّااۡل ۡن ََّ  اِۡن ي َّكُّ

ا ُّ اَّۡوٰٰل بِِهمَّ فَِّلَّ  فَّقِۡۡيًا فَّاّٰلله
ُِّ ِۡدل َّوٰىى اَّۡن تَّۡ ُّۡوا اَۡل  وَّاِۡن تَّلۡو ٰۤا ۡواتَّت َّبِ

َّانَّ ِِبَّا  َّ ك ۡوا فَّاِن َّ اّٰلله ِۡرضُّ اَّۡو تُّۡ
بِۡۡيًا لُّۡونَّ خَّ ۡمَّ  ِِِ تَّۡ



হ ামরা ঘুনরময়-হপাঁনচময় 
কো বল নকংবা পাশ 
কাটিময় িাও,  মব আল্লাহ 
হ ামামদর িাব ীয় কাজ 
কমত সম্পমকত ই অবগ । 

give it), then indeed, 

Allah is ever informed 

of what you do.  

136.  হহ ঈমানদারগণ, 
আল্লাহর উপর পনরপণূত  
নবশ্বাস িাপন কর এবং 
নবশ্বাস িাপন কর  াাঁর 
রসলূও  াাঁর নক ামবর 

উপর, িা ন নন নানিল 
কমরমিন স্বীয় রসমূলর উপর 
এবং হসসমস্ত নক ামবর 
উপর, হিগুমলা নানিল করা 
হময়নিল ইন পমূবত। হি 
আল্লাহর উপর,  াাঁর 
হেমরশ ামদর উপর,  াাঁর 
নক াব সমূমহর উপর এবং 
রসলূগমণর উপর ও 
নকয়াম নদমনর উপর 

নবশ্বাস করমব না, হস পেভ্রি 
হময় বহু দমূর নগময় পড়মব। 

136. O those who 

believe, believe in Allah, 

and His messenger  

and the Book (the 

Quran) which He has 

sent down to His 

messenger, and  the  

Scripture which He 

sent   down  before. 

And whoever  

disbelieves in Allah, 

and His angels, and His 

scriptures, and His 

messengers, and  the  

Last  Day, then he has  

certainly  strayed  to  a  

far  away misguidance. 

ٰۤا اٰمِنُّۡوا  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ٰۤا ٰ ِ ي بِاّٰلله
لَّ  َّز َّ ۡولِٖه وَّالِۡكتِٰب ال َِّذۡى ن سُّ وَّرَّ
ۡولِٖه وَّالِۡكتِٰب ال َِّذۡىٰۤ اَّنۡزَّلَّ  سُّ عَّ ٰى رَّ

ِ ِ ِمۡن قَّبۡلُّ ۡر بِاّٰلله  وَّمَّۡن ي َّۡكفُّ
تُِّ ىٮ ِكَّتِٖه وَّكُّ ٰ َّۡوِم وَّمَّل لِٖه وَّالۡي سُّ بِٖه وَّرُّ

 ۡۢ ً لِٰل ل َّ ضَّ ااۡلِٰخِر فَّقَّۡد ضَّ
ِيًۡدا  ِِِ بَّۡ

137.  িারা একবার 
মুসলমান হময় পমর পনুরায় 
কামের হময় হগমি, আবার 
মুসলমান হময়মি এবং 
আবামরা কামের হময়মি 
এবং কুেরীম ই উন্নন  
লাভ কমরমি, আল্লাহ 
 ামদরমক না কখনও ক্ষমা 
করমবন, না পে হদখামবন। 

137.   Certainly, those 

who  believe,  then  

disbelieve, then (again) 

believe, then (again) 

disbelieve,  then go on 

increasing in disbelief, 

Allah will never forgive 

them, nor will He guide 

them  to  the (right)  

way.  

ۡوا اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا  ثُّم َّ ثُّم َّ كَّفَّرُّ
ُّۡۡوا  ۡوا ثُّم َّ اۡزَّۡا اٰمَّنُّۡوا ثُّم َّ كَّفَّرُّ
ُّۡم  ِۡفرَّ َلَّ َُّـ ُّ لِي ِن اّٰلله َّكُّ كُّۡفًرا ل َّۡم ي

َّؕ ِبيِۡل َّهُّۡم سَّ هِۡدي َـّ  ِِِ وَّالَّ لِي

138.  হসসব মুনামেকমক 
সসুংবাদ শুননময় নদন হি, 

138.  Give the tidings 

to the hypocrites that 
ابًا  ُّۡم عَّذَّ َّن َّ َلَّ ِر اۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ بِا بَّش ِ



 ামদর জনয ননধতানর  
রময়মি হবদনাদায়ক 

আিাব। 

there is for them a 

painful punishment. ٍَّۙلِيًۡما   ا

139.  িারা মুসলমানমদর 
বজত ন কমর কামেরমদরমক 
ননমজমদর বনু্ধ বাননময় হনয় 
এবং  ামদরই কামি সম্মান 
প্র যাশা কমর, অেচ 
িাব ীয় সম্মান শুধুমাত্র 
আল্লাহরই জনয। 

139.  Those who take 

disbelievers   for   their 

friends instead   of   the 

believers. Do they seek 

honor with them. But 

indeed,   the   honor  

belongs to  Allah   

entirely.  

ۡـكِٰفرِِِِِ ۡونَّ ال َّت َِّخذُّ يۡنَّ ۨؕال َِّذيۡنَّ ي
ُّۡۡوِن اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّاَّوِۡ َّٓاءَّ ِمۡن   لِي

ةَّ فَّاِن َّ  مُّ الِۡۡز َّ ُّۡونَّ ِعنۡدَّهُّ َُّ َّبۡت اَّي
ِيًۡۡاؕ ِ َجَّ ةَّ ّٰلِله  ِِِ الِۡۡز َّ

140.  আর হকারআমনর 
মাধযমম হ ামামদর প্রন  এই 
হুকুম জানর কমর নদময়মিন 
হি, িখন আল্লাহ  া’ 
আলার আয়া সমূমহর প্রন  
অস্বীকৃন  জ্ঞাপন ও নবদ্রুপ 
হম  শুনমব,  খন হ ামরা 
 ামদর সামে বসমব না, 
ি ক্ষণ না  ারা প্রসঙ্গান্তমর 
চমল িায়।  া না হমল 
হ ামরাও  ামদরই ম  হময় 
িামব। আল্লাহ হদািমখর 
মামি মুনামেক ও 
কামেরমদরমক একই 
জায়গায় সমমব  করমবন। 

140. And it has already 

been revealed to you in 

the Book (this Quran) 

that, when you hear 

the verses of Allah 

being rejected of and 

mocked at,  then do not 

sit with them (who 

disbelieve and mock) 

until they engage in 

some other 

conversation. Indeed, 

you would then be like 

them (should you stay 

with them). Surely, 

Allah  will  gather 

hypocrites and 

disbelievers into Hell  

all together.  

ۡـِكتِٰب اَّۡن وَِّ ۡم ِِف ال َّيۡكُّ لَّ عَّل َّز َّ قَّۡد ن
ۡۡتُّۡم اٰيِٰت  ِ ِ يُّۡكفَّرُّ بِهَّا اَِّٰا َسَّ اّٰلله

َّهُّۡم  ۡوا مَّۡ ُّۡدُّ اُّبِهَّا فَِّلَّ تَّۡق وَّيُّۡستَّهۡزَّ
ِديٍۡث غَّۡۡيِِ ۡوا ِِفۡ حَّ ُّۡوضُّ ِٰۤحَِّته ّيَّ  ٖه

ُّهُّۡمِ ۡم اًِٰا م ِثۡل َّ اِن َّكُّ  اِن َّ اّٰلله
اِمعُِّ اۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ وَّالۡكِٰفِريۡنَّ ِِفۡ جَّ

ِيَّۡۡا ۨ ٍِۙ ن َّمَّ َجَّ هَـّ  ِِِ جَّ

141.  এরা এমনন মুনামেক 
িারা হ ামামদর কলযাণ-
অকলযামণর প্র ীক্ষায় 
ওাঁৎমপম  োমক। অ ঃপর 
আল্লাহর ইচ্ছায় হ ামামদর 

141.  Those who wait 

(and watch) about you.  

Then if there is a 

victory for you from 

Allah, they say: “Were 

َّب َِّا ۡمِل َِّذيۡنَّ يََّتَّ ۡونَّ بِكُّ  فَّاِۡن كَّانَّ صُّ
ۡم فَّتٌۡح م ِنَّ  َّـكُّ َّۡم ل َّل ٰۤا ا ُّـۡو ِ قَّال اّٰلله



িনদ হকান নবজয় অনজত   
হয়,  মব  ারা বমল, 
আমরাও নক হ ামামদর 
সামে নিলাম না? পক্ষান্তমর 
কামেরমদর িনদ আংনশক 
নবজয় হয়,  মব বমল, 
আমরা নক হ ামামদরমক 
নঘমর রানখনন এবং 
মুসলমানমদর কবল হেমক 
রক্ষা কনরনন? স ুরাং 
আল্লাহ হ ামামদর মমধয 
হকয়ামম র নদন মীমাংসা 
করমবন এবং নকিুম ই 

আল্লাহ কামেরমদরমক 
মুসলমানমদর উপর নবজয় 
দান করমবন না। 

we not with you.” And 

if there is a success for 

the disbelievers, they 

say (to them): “Did we 

not gain an advantage 

over you, and we               

protected you from the 

believers.” So Allah  

will  judge between you 

on the Day of 

Resurrection. And 

never will Allah grant 

to the disbelievers a 

way (of success) 

against the believers.  

ۡمِ ۡن م ََّّۡكُّ َّكُّ َّانَّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ  ن وَّاِۡن ك
 ٰۡ َّۡستَّۡحِو َّۡم ن َّل ٰۤا ا ُّـۡو َِّصيٌۡبٍۙ قَّال ن
ۡم م ِنَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّ ۡكُّ َّۡ ۡن ۡم وَّّنَّ َّيۡكُّ  عَّل

ِۡ َّۡومَّ ال ۡم ي َّكُّ مُّ بَّيۡن ۡكُّ ُّ َيَّ ةِِفَّاّٰلله  قِيٰمَّ
ُّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ عَّ ىَّ  َّۡۡلَّ اّٰلله َّۡن ي َّ ل وَّ

ًِ ِبيِۡل  ِِِ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ سَّ

142.  অবশযই মুনামেকরা 
প্র ারণা করমি আল্লাহর 
সামে, অেচ  ারা ননমজরাই 
ননমজমদর প্র ানর  কমর। 
বস্তু ঃ  ারা িখন নামামি 
দাাঁড়ায়  খন দাাঁড়ায়, 
একান্ত নশনেল ভামব হলাক 
হদখামনার জনয। আর  ারা 
আল্লাহমক অল্পই স্মরণ 
কমর। 

142.   Certainly,  the 

hypocrites  seek  to 

deceive Allah, but it is       

He who deceives them.    

And   when  they  stand   

up for the prayer, they  

stand with laziness,  

(and)  to  be  seen  of 

people,  and  they do 

not remember  Allah  

but little. 

ِٰدعُّۡونَّ اِِ وَّ ن َّ اۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ ّيُّ َّ وَّهُّ اّٰلله
هُّۡمِ ِۡعُّ ا لٰوِة خَّ ٰۤا اِٰلَّ الص َّ ۡو اَِّٰا قَّامُّ  وَّ

ءٓءُّۡونَّ الن َّاسَّ وَّالَّ  اٰٰلٍۙ يُّرَّ سَّ ۡوا كُّ قَّامُّ
 ً َّ ااِل َّ قَّلِيِۡل ۡونَّ اّٰلله َّۡذكُّرُّ  ِِِ ِي

143.  এরা হদাদলুযমান 
অবিায় িুলন্ত; এনদমকও 
নয় ওনদমকও নয়। বস্তু ঃ 
িামক আল্লাহ হগামরাহ কমর 
হদন,  ুনম  ামদর জনয 
হকান পেই পামব না 
হকাোও। 

143.  Swaying between 

this (and  that),  

(belonging)  neither to 

these (believers), nor to 

those (disbelievers). 

And he whom Allah 

sends astray, then you 

will never find for him 

ُِّ بِۡۡيَِّم  بۡذَّ ِء  ِ بَّۡۡيَِّذَّ اَلَّ ىؤُّ ٰ هٰ ٰۤ اِٰلَّ ََّ الَّ ِ ٰٰل
ءِِ اَلَّ ىؤُّ ٰۤ اِٰٰل هٰ ُّ وَّالَّ  وَّمَّۡن ي ُّۡضلِِل اّٰلله

ًِ ِبيِۡل َّه  سَّ ِدَّ ل َّۡن َتَّ  ِِِ فَّل



a way.    

144.  হহ ঈমানদারগণ! 
হ ামরা কামেরমদরমক বনু্ধ 
বাননও না মুসলমানমদর 
বাদ নদময়। হ ামরা নক 
এমনটি কমর ননমজর উপর 
আল্লাহর প্রকাশয দলীল 
কাময়ম কমর হদমব? 

144.       O   those  who  

believe, do  not  take  

the  disbelievers  for  

friends instead  of   the  

believers. Do you wish   

to  give  Allah  against  

yourselves a  manifest  

proof.  

وا  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا الَّ تَّت َِّخذُّ ٰۤا ٰ ي
ُّۡۡوِن  َّٓاءَّ ِمۡن  الۡكِٰفِريۡنَّ اَّۡولِي

وِۡاۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّ ِ  اَّتُِّريۡدُّ َّۡۡلُّۡوا ّٰلِله نَّ اَّۡن َتَّ
ُّبِيۡنًا لٰۡطنًا م  ۡم سُّ َّيۡكُّ  ِِِ عَّل

145. ননঃসমন্দমহ 
মুনামেকরা রময়মি 
হদািমখর সবতননম্ন স্তমর। 
আর হ ামরা  ামদর জনয 
হকান সাহািযকারী কখনও 
পামব না। 

145.   Indeed, the 

hypocrites  will   be   in  

the  lowest   depths of  

the  Fire.  And  never   

will  you  find  for  

them  a  helper. 

ۡرِك ااۡلَّۡسفَِّل اِن َّ اۡۡلُّنِٰفقِِ ۡۡيَّ ِِفۡ الد َّ
ُّۡم ِمنَّ الن َّارِِ ِدَّ َلَّ َّۡن َتَّ ل  وَّ

َِّصۡۡيًاٍۙ  ِِِ ن
146.  অবশয িারা  ওবা 
কমর ননময়মি, ননমজমদর 
অবিার সংস্কার কমরমি 
এবং আল্লাহর পেমক 
সদুঢৃ়ভামব আাঁকমড় ধমর 
আল্লাহর েরমাবরদার 
হময়মি,  ারা োকমব 
মুসলমানমদরই সামে। 
বস্তু ঃ আল্লাহ শীঘ্রই 
ঈমানদারগণমক মহাপণূয 
দান করমবন। 

146.  Except  those who 

repent and correct 

themselves,  and  hold  

fast to Allah,  and  

make sincere their  

religion  for  Allah,  

then they will be with 

the believers. And 

Allah will bestow on 

the believers a great 

reward.  

ۡوا  َّحُّ ااِل َّ ال َِّذيۡنَّ تَّابُّۡوا وَّاَّۡصل
ۡوا  مُّ ۡوا وَّاۡعتَّصَّ َّصُّ ِ وَّاَّۡخل بِاّٰلله

ََّ مَّعَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّ ىٮ ِ ٰ ِ فَّاُّول َّهُّۡم ّٰلِله  ِۡيۡن
ُّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ اَّۡجًرا  ِِ اّٰلله ۡوفَّ يُّۡؤ وَّسَّ

 ِِِ عَِّظيًۡما  

147.  হ ামামদর আিাব 
নদময় আল্লাহ নক করমবন 
িনদ হ ামরা কৃ জ্ঞ া 
প্রকাশ কর এবং ঈমামনর 
উপর প্রন নষ্ঠ  োক! আর 
আল্লাহ হমচ্ছন সমুনচ  
মূলযদানকারী সবতজ্ঞ। 

147. What would Allah 

do (gain) with your 

punishment, if you give 

thanks and believe (in 

Him). And Allah is   

ever  All  Appreciative 

(of good), All Knowing. 

ِ َّۡفَّۡلُّ ۡم  اِۡن    م َّا ي ابِكُّ ُّ   بَِّۡذَّ اّٰلله
نۡتُّۡمِ ُّ َّۡكَّۡرتُّۡم  وَّاٰمَّ   وَّكَّانَّ اّٰلله

َِّۡاِكًرا عَّلِيًۡما



148.  আল্লাহ হকান মন্দ 
নবষয় প্রকাশ করা পিন্দ 
কমরন না।  মব কামরা 
প্রন  জলুুম হময় োকমল হস 
কো আলাদা। আল্লাহ 
িবণকারী, নবজ্ঞ। 

148.     Allah does not 

like any public 

utterance of evil   

except by one who has 

been wronged. And 

Allah is ever All 

Hearer, All Knower. 

ىِء ِمنَّ  ۡو ُّ َّٔـۡهرَّ بِالس  ُّ اۡۡل ُّ اّٰلله ِب  الَّ َيُّ
لِمَِّ ُِّالۡقَّۡوِل ااِل َّ مَّۡن ظُّ   وَّكَّانَّ اّٰلله

يًۡۡا عَّلِيًۡما ِ  ِِِ َسَّ
149.  হ ামরা িনদ কলযাণ 
কর প্রকাশযভামব নকংবা 
হগাপমন অেবা িনদ 
হ ামরা আপরাধ ক্ষমা 
কমর দাও,  মব হজমনা, 
আল্লাহ ননমজও ক্ষমাকারী, 
মহাশনিশালী। 

149.   Whether you    

publish a   good    deed,   

or conceal it, or    

forgive  an  evil, then  

indeed,   Allah  is  ever 

Oft  Forgiving,  All  

Powerful.  

ۡوا  ۡفُّ ۡوهُّ اَّۡو تَّۡ ۡفُّ ۡۡيًا اَّۡو َتُّ ۡوا خَّ اِۡن تُّبۡدُّ
ىٍء فَّاِن َّ  ۡو ا عَّۡن سُّ و ً َّ كَّانَّ عَّفُّ اّٰلله

 ِِِ قَِّديًۡرا

150.  িারা আল্লাহ ও  ার 
রসমূলর প্রন  অস্বীকৃন  
জ্ঞাপনকারী  দপুনর আল্লাহ 
ও রসমূলর প্রন  নবশ্বামস 
 ার ময করম  চায় আর 
বমল হি, আমরা ক কমক 
নবশ্বাস কনর নকন্তু ক কমক 
প্র যাখযান কনর এবং এরই 
মধযব ী হকান পে 
অবলম্বন করম  চায়। 

150. Indeed, those who 

disbelieve in Allah  and 

His messengers, and  

wish   that   they  can 

create a distinction  

between Allah and  His 

messengers, and they    

say:  “We   believe    in     

some and disbelieve in   

others,” and they wish   

that they can adopt a   

way in between.   

ِاِِ َّۡكفُّرُّ ِِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي لِٖه ۡونَّ بِاّٰلله سُّ  وَّرُّ
 ِ قُّۡوا بَّۡۡيَّ اّٰلله ِ ۡونَّ اَّۡن ي ُّفَّر  وَّيُِّريۡدُّ
ٍۡض  َّۡ ُّۡؤِمنُّ بِب ُّۡونَّ ن ۡول َّقُّ لِٖه وَّي سُّ وَّرُّ
ۡونَّ اَّۡن  يُِّريۡدُّ ٍۡضٍۙ و َّ َّۡ َّۡكفُّرُّ بِب ن و َّ

ًٍۙ ِبيِۡل ََّ سَّ ِ ۡوا بَّۡۡيَّ ٰٰل  ِِِ ي َّت َِّخذُّ

151.  প্রকৃ পমক্ষ এরাই 
স য প্র যাখযাকারী। আর 
িারা স য প্র যাখযানকারী 
 ামদর জনয ব রী কমর 
হরমখনি অপমানজনক 
আিাব। 

151.     It  is  they,  they 
are the  disbelievers   
in  truth,  and  We   
have   prepared  for  
the disbelievers  a 
humiliating  
punishment.  

ق ًا ۡونَّ حَّ ۡـكِٰفرُّ مُّ ال ََّ هُّ ىٮ ِ ٰ   وَِّاُّول
ابًا اَّۡعتَِّ َّا لِلۡكِٰفِريۡنَّ عَّذَّ ۡدن

ُِّهيۡنًا  ِِِ م 
152.  আর িারা ঈমান 
এমনমি আল্লাহর উপর,  াাঁর 

152.     And  those  who 

believe in Allah and 
ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا  َّۡم وَّ ل لِٖه وَّ سُّ ِ وَّرُّ بِاّٰلله



রসমূলর উপর এবং  াাঁমদর 
কারও প্রন  ঈমান আনম  
নগময় কাউমক বাদ হদয়নন, 
শীঘ্রই  ামদরমক প্রাপয 
সওয়াব দান করা হমব। 
বস্তু ঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল 
দয়ালু। 

His messengers, and 

make no distinction 

between any of them.  

To  such,  He  will give 

them their rewards. 

And Allah is ever Oft 

Forgiving,  Most 

Merciful.  

قُّۡوا بَّۡۡيَّ  ِ ََّ يُّفَّر  ىٮ ِ ٰ ٍد م ِنۡهُّۡم اُّول اَّحَّ
ۡمِ هُّ ۡورَّ ۡوفَّ يُّۡؤتِيِۡهۡم اُّجُّ  وَّكَّانَّ سَّ

ِحيًۡما ۡوًرا ر َّ ُّ ََّفُّ  ِِِ اّٰلله

153. আপনার ননকট 

আহমল-নক াবরা আমবদন 
জানায় হি, আপনন  ামদর 
উপর আসমান হেমক 
নলনখ  নক াব অব ীণত 
কনরময় ননময় আসনু। বস্তু ঃ 
এরা মূসার কামি এর 
হচময়ও বড় নজননস 
হচময়মি। বমলমি, এমকবামর 
সামনাসামননভামব 
আমামদর আল্লাহমক হদনখময় 
দাও। অ এব,  ামদর উপর 
বজ্রপা  হময়মি  ামদর 
পামপর দরুন; অ ঃপর 
 ামদর ননকট সসু্পি 
প্রমাণ-ননদশতন প্রকানশ  
হবার পমরও  ারা হগা-
বৎসমক উপাসযরূমপ গ্রহণ 
কমরনিল;  াও আনম ক্ষমা 
কমর নদময়নিলাম এবং আনম 
মূসামক প্রকৃি প্রভাব দান 
কমরনিলাম। 

153.  The people of the 

Scripture ask   you   to   

bring  down   upon   

them a  book  from  the  

heaven.  Then  indeed,  

they had  asked  Moses  

even greater than  that,   

when they said:  “Show 

us Allah plainly.” So  

the storm  of  lightning  

seized   them  for  their  

wrongdoing. Then they  

took  the  calf  (for 

worship) even after 

what  had  come  to 

them as clear 

evidences. Even  then  

We  forgave  that. And 

We bestowed on Moses  

an  evident  authority.  

َّسِۡ ََّ ي ُّ لَّ ٔـًَّل ۡـِكتِٰب اَّۡن تُّنَّ ِ اَّۡهلُّ ال
ٓاءِِ مَّ َّيِۡهۡم ِكتٰبًا م ِنَّ الس َّ فَّقَّۡد  عَّل

ٰۤا  ُّۡو ََّ فَّقَّال ِ َّ ِمۡن ٰٰل ۡوٰٰسى اَّۡكَبَّ ُّۡوا مُّ َّل ا سَّ
ُّمُّ  َۡت ذَّ َّخَّ ةً فَّا هۡرَّ َّ جَّ َّا اّٰلله اَِّرن

لِۡمِهۡمِ ِۡقَّةُّ بِظُّ وا الصه َّذُّ  ثُّم َّ اَت َّ
ٓا ِۡد مَّا جَّ ُّمُّ الِۡۡۡجلَّ ِمۡنۢۡ بَّۡ ءََّۡت
ِ ََّ ِ َّا عَّۡن ٰٰل َّفَّۡون َّي ِنٰتُّ فَّۡ َّا الۡب اٰتَّيۡن  وَّ

ُّبِيۡنًا لٰۡطنًا م   ِِِ مُّۡوٰٰس سُّ

154.  আর  ামদর কাি 
হেমক প্রন শ্রুন  হনবার 
উমেমশয আনম  ামদর উপর 
 ূর পবত মক  ুমল 
ধমরনিলাম এবং  ামদরমক 

154.   And  We  raised 

over them  the Mount 

for  (taking)  their  

covenant. And We  

said to them: “Enter 

َّاقِِهۡم  يۡث ۡورَّ ِِبِ ُّ َّا فَّۡوقَّهُّمُّ الط  ۡن فَّۡ وَّرَّ
ًدا  ج َّ َّابَّ سُّ لُّوا الۡب ۡۡخُّ ُّمُّ ا َّا َلَّ وَّقُّلۡن



বমলনিলাম, অবন  মস্তমক 
দরজায় হ াক। আর 
বমলনিলাম, শননবার নদন 
সীমালংঘন কমরা না। 
এভামব  ামদর কাি হেমক 
দঢৃ় অঙ্গীকার ননময়নিলাম। 

the gate, prostrating.” 

And We said to them: 

“Do not transgress in 

Sabbath.” And We 

took from them a firm 

covenant.  

بِۡت  ۡوا ِِف الس َّ ۡدُّ ُّۡم الَّ تَّۡ َّا َلَّ قُّلۡن و َّ
َّا مِنۡهُّۡمِ ۡذن َّاقًا غَّلِيًۡظا وَّاَّخَّ  م ِيۡث

ِِِ 
155.  অ এব,  ারা হি 
শানস্তপ্রাপ্ত হময়নিল,  া নিল 
 ামদরই অঙ্গীকার ভঙ্গর 
জনয এবং অনযায়ভামব 
রসলূগণমক হ যা করার 
কারমণ এবং  ামদর এই 
উনির দরুন হি, আমামদর 
হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশয  া 
নয়, বরং কুেরীর কারমণ 
স্বয়ং আল্লাহ  ামদর অন্তমরর 
উপর হমাহর এাঁমট 
নদময়মিন। েমল এরা ঈমান 
আমন না নকন্তু অন  
অল্পসংখযক। 

155. Then because of 

their breaking of their 

covenant, and their 

disbelieving in the 

revelations of Allah, 

and their killing of the 

prophets without right, 

and of their saying: 

“Our hearts are 

covered.” Nay, but 

Allah has set a seal 

upon them  because  of 

their disbelief, so they 

do not believe except a 

few.    

َّاقَّهُّۡم  َّقِۡضِهۡم م ِيۡث ا ن فَّبِمَّ
ِ وَّقَّتۡلِِهمُّ وَّكُّۡفِرِهۡم بِاٰيِٰت  اّٰلله

ُّۡوبُّنَّا  قَّۡوَِلِۡم قُّل ٍ و َّ ق  َّۡۡيِ حَّ َّٓاءَّ بُِ ِۢۡبي ۡ َّن ااۡل
َّيۡهَّا  ُّ عَّل َّعَّ اّٰلله ب غُّلٌۡفؕ بَّۡل طَّ

ۡفِرِهۡمِ فَِّلَّ يُّۡؤمِنُّۡونَّ ااِل َّ  بِكُّ
ًِ  ِِِ قَّلِيِۡل

156.  আর  ামদর কুেরী 
এবং মনরয়মমর প্রন  মহা 
অপবাদ আমরাপ করার 
কারমণ। 

156.   And because of 

their  disbelief  and  of  

their uttering  against 

Mary a great slander.  

َّمَّ  ۡفِرِهۡم وَّقَّۡوَِلِۡم عَّ ٰى مَّۡري بِكُّ و َّ
 ِِِ بُّهۡتَّانًا عَِّظيًۡماٍۙ

157.  আর  ামদর একো 
বলার কারমণ হি, আমরা 
মনরয়ম পতু্র ঈসা মসীহমক 
হ যা কমরনি নিনন নিমলন 
আল্লাহর রসলূ। অেচ  ারা 
না  াাঁমক হ যা কমরমি, 
আর না শুলীম  চনড়ময়মি, 
বরং  ারা এরূপ ধাাঁধায় 
পন   হময়নিল। বস্তু ঃ 

157. And (because of) 

their saying: “We 

indeed killed   Messiah, 

Jesus, son of Mary, 

Allah’s messenger.” 

And they did not kill 

him, nor they crucified 

him, but it appeared so 

unto them. And indeed, 

those who disagree 

قَّۡوَِلِِ َِّسيۡحَّ عِيٰۡسَّ و َّ َّا اۡۡل ۡم اِن َّا قَّتَّلۡن
ۡولَّ  سُّ ِِابۡنَّ مَّۡريَّمَّ رَّ  وَّمَّا قَّتَّلُّۡوهُّ اّٰلله

ُّۡمِ ب ِهَّ َلَّ ُّۡ ٰـِكۡن  ل َّبُّۡوهُّ وَّ ل  وَّاِن َّ وَّمَّا صَّ
َ ٍ م ِنۡهُِّ َّۡ َِّٰفۡ  ۡوا فِيِۡه ل َّفُّ  ال َِّذيۡنَّ اۡختَّل
َّاعَّ  ُّۡم بِٖه ِمۡن عِلٍۡم ااِل َّ ات ِب مَّا َلَّ



 ারা এ বযাপামর নানা 
রকম কো বমল,  ারা 
এমক্ষমত্র সমন্দমহর মামি পমড় 
আমি, শুধুমাত্র অনুমান 
করা িাড়া  ারা এ নবষময় 
হকান খবরই রামখ না। 
আর ননশ্চয়ই  াাঁমক  ারা 
হ যা কমরনন। 

over it are in doubt 

thereof. They do not 

have any knowledge of 

it,  but  pursuit  of a 

conjecture. And 

certainly they did not 

kill him.  

ِ ن ِ ٍۢۡؕۙ وَّمَِّالظ َّ َّقِيۡنًا  ِِِ ا قَّتَّلُّۡوهُّ ي

158.  বরং  াাঁমক উঠিময় 
ননময়মিন আল্লাহ  া’আলা 
ননমজর কামি। আর আল্লাহ 
হমচ্ছন মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

158.  But Allah raised 

him up  unto  Himself.   

And Allah is ever All 

Mighty,   All Wise.  

َّهُّ بَِّ فَّۡ ُِّل ر َّ َّيۡهِِاّٰلله ُّ  اِل  وَّكَّانَّ اّٰلله
ِكيًۡما   عَِّزيًۡزا حَّ

159.  আর আহমল-
নক াবমদর মমধয ি  হিণী 
রময়মি  ারা সবাই ঈমান 
আনমব ঈসার উপর  ামদর 
মৃ ুযর পমূবত। আর 
হকয়ামম র নদন  ামদর 
জনয সাক্ষীর উপর সাক্ষী 
উপনি  হমব। 

159. And there is none 

from the people of the 

Scripture but that he 

will surely believe in 

him before his death.  

And on the Day of 

Resurrection he will be 

against them a witness.  

َِّ َّن َّ وَّاِۡن م ِۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب ااِل َّ ل يُّۡؤمِن
ِة بِٖه قَّبۡلَّ مَّۡوتِهِٖ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ  وَّي

ۡونُّ عَِّ َّكُّ َِّۡهيًۡداي َّيِۡهۡم   ِِِ ل

160.  বস্তু ঃ ইহুদীমদর 
জনয আনম হারাম কমর 
নদময়নি বহু প ূ-পনবত্র বস্তু 
িা  ামদর জনয হালাল 
নিল- ামদর পামপর কারমণ 
এবং আল্লাহর পমে অনধক 
পনরমামণ বাধা দামনর 
দরুন। 

160. Because of the 
wrong doing of those 
who became Jews, We 
made  unlawful   for 

them (certain) good 

things that had been 
lawful to them (before), 
and because of their 
hindering many 

(people) from Allah’s 
way.  

ۡمنَّا فَِّ ر َّ ُّۡۡوا حَّ ا لٍۡم م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ هَّ بِظُّ
ُّۡم  ي ِبٍٰت اُِّحل َّۡت َلَّ َّيِۡهۡم طَّ عَّل

ِهۡم عَّۡن سَِّ د ِ ِ ِبيِۡل وَّبِصَّ اّٰلله
  كَّثِۡۡيًاٍۙ

161.  আর এ কারমণ হি, 
 ারা সদু গ্রহণ কর , অেচ 

161.  And of their 

taking of usury while 
ِ اَّۡخِذِهمُّ ُّۡوا عَّنۡهُّ  و َّ بٰوا وَّقَّۡد ِنُّ ِ الر 



এ বযাপামর ননমষধাজ্ঞা 
আমরাপ করা হময়নিল এবং 
এ কারমণ হি,  ারা 
অপমরর সম্পদ হভাগ 
করম া অনযায় ভামব। 
বস্তু ; আনম কামেরমদর 
জনয ব রী কমর হরমখনি 
হবদনাদায়ক আিাব। 

indeed they were 

forbidden from it, and 

of their devouring 

people’s wealth 

unjustly. And We have 

prepared for the 

disbelievers among 

them a painful 

punishment.  

اَّكۡلِِهۡم اَّۡموَّالَّ الن َّاِسِ َّاِطِلِ وَّ  بِالۡب
ابًا  َّا لِلۡكِٰفِريۡنَّ مِنۡهُّۡم عَّذَّ اَّۡعتَّۡدن وَّ

َّلِيًۡما  ِِِ ا

162.  নকন্তু িারা  ামদর 
মমধয জ্ঞানপক্ক ও 
ঈমানদার,  ারা  াও 
মানয কমর িা আপনার 
উপর অব ীণত হময়মি এবং 
িা অব ীণত হময়মি 
আপনার পমূবত। আর িারা 
নামামি অনুবন ত  া 
পালনকারী, িারা িাকা  
দানকারী এবং িারা আল্লাহ 
ও হকয়ামম  আিাশীল। 
বস্তু ঃ এমন হলাকমদরমক 
আনম দান করমবা 
মহাপণুয। 

162.  But  those  who  

are firm  in  knowledge  

among them, and the 

believers,  they  believe 

in  that   which   has  

been sent down to you 

(Muhammad), and that  

which  was  sent  down 

before you.  And  those 

who establish prayer, 

and those who pay the 

poor due,  and  believe  

in  Allah  and  the  Last   

Day.  It  is  they  to 

whom We shall bestow 

immense reward.  

ِٰ ۡونَّ ِِفۡ الِۡۡلِۡم مِنۡهُِّل ِسخُّ ۡم ـِكِن الره
ٰۤ اُّنِۡزلَّ  وَّاۡۡلُّۡؤمِنُّۡونَّ يُّۡؤمِنُّۡونَّ ِِبَّا

ِٰۤ ََّ وَّمَّا ۡ َّي اُّنِۡزلَّ ِمۡن  اِل
ِ ََّ ِ لٰوةَِّقَّبۡل  وَّاۡۡلُّقِيِۡمۡۡيَّ الص َّ

كٰوةَّ وَّ اۡۡلُّۡؤمِنُّۡونَّ  وَّاۡۡلُّۡؤتُّۡونَّ الز َّ
 ََّ ىٮ ِ ٰ َّۡوِم ااۡلِٰخِرؕ اُّول ِ وَّالۡي بِاّٰلله

نُّۡؤتِيِۡهۡم اَّۡجًرا عَِّظيًۡما  ِِِ سَّ

163.  আনম আপনার প্রন  
ওহী পাঠিময়নি, হিমন কমর 
ওহী পাঠিময়নিলাম নমূহর 
প্রন  এবং হস সমস্ত নবী-
রসমূলর প্রন  িাাঁরা  াাঁর 
পমর হপ্রনর  হময়মিন। আর 
ওহী পাঠিময়নি, ইসমাঈল, 
ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, 
ও  াাঁর সন্তাবমগতর প্রন  এবং 

163.    Indeed,  We  

have revealed to you 

(Muhammad), as We 

revealed to Noah and 

the prophets after him. 

And We revealed to 

Abraham, and Ishmael, 

and Isaac, and Jacob, 

and the tribes, and 

Jesus, and Job,  and  

ٰۤ اِٰٰل  َّا يۡن ٰۤ اَّۡوحَّ ا ََّ كَّمَّ ۡ َّي ٰۤ اِل َّا يۡن ٰۤ اَّۡوحَّ اِن َّا
ُّۡوٍح و َِّ ِۡدهِٖن َّ ِمۡنۢۡ بَّۡ ٰۤ الن َّبِۡي ٖ َّا يۡن  وَّاَّۡوحَّ

اِٰٰلى اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّاَِۡسِٰۡيۡلَّ وَّاِۡسٰحقَّ 
َّاِط  َّۡسب ۡقُّۡوبَّ وَّااۡل َّۡ ي وَّعِيٰٰۡس وَّ

ۡونَّ  ُّسَّ وَّهٰرُّ اَّي ُّۡوبَّ وَّيُّۡون وَّ



ঈসা, আইয়ুব, ইউনসূ, 
হারুন ও সলুায়মামনর 
প্রন । আর আনম দাউদমক 
দান কমরনি িবুর গ্রে। 

Jonah, and  Aaron,  

and  Solomon, and   

We gave  to David the 

Psalms.  

َّيۡمٰنَِّ ل َّا َّۡاو َّۡ زَّبُّۡوًراوَّسُّ اٰتَّيۡن  ِِِ  وَّ

164.  এিাড়া এমন রসলূ 
পাঠিময়নি িামদর ইন বৃি 
আনম আপনামক শুননময়নি 
ইন পমূবত এবং এমন রসলূ 
পাঠিময়নি িামদর বৃিান্ত 
আপনামক হশানাইনন। আর 
আল্লাহ মূসার সামে 
কমোপকেন কমরমিন 
সরাসনর। 

164.  And (We sent)  

the messengers whom 

We have indeed 

mentioned  to  you  

before,  and  the  

messengers whom We 

have not  mentioned  to 

you. And  Allah  spoke  

to  Moses,   a  (direct)  

conversation.  

َِّ ۡصنٰهُّۡم عَّل ِلً قَّۡد قَّصَّ سُّ ََّ ِمۡن يِۡوَّرُّ
ۡصهُّۡم  َّۡقصُّ ِلً ل َّۡم ن سُّ قَّبۡلُّ وَّرُّ

ِ ََّ ۡ َّي ۡوٰٰس عَّل ُّ مُّ َّل َّمَّ اّٰلله  وَّك
 ِِِ تَّكۡلِيًۡما

165.  সসুংবাদদা া ও 
ভীন -প্রদশতনকারী 
রসলূগণমক হপ্ররণ কমরনি, 
িাম  রসলূগমণর পমর 
আল্লাহর প্রন  অপবাদ 
আমরাপ করার ম  হকান 
অবকাশ মানুমষর জনয না 
োমক। আল্লাহ প্রবল 
পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। 

165.     Messengers as 

bearers of glad tiding 

and as warners, so  

that   there  might  not  

be  for mankind  an  

argument against  

Allah after the 

messengers. And Allah  

is   ever  All  Mighty,  

All Wise.  

َّش ِِ ُّب ِلً م  سُّ َِّل َّ ر ُّ ِريۡنَّ وَّمُّنِۡذِريۡنَّ لِئ
ۡدَّ  ٌةۢۡ بَّۡ ج َّ ِ حُّ ۡونَّ لِلن َّاِس عَّ ىَّ اّٰلله َّكُّ ي

ِلِ سُّ ُّ عَِّزيًۡزا  وَّكَّانَّ الر ُّ اّٰلله
ِكيًۡما  ِِِ حَّ

166.  আল্লাহ আপনার প্রন  
িা অব ীণত কমরমিন ন নন 
হি  া সজ্ঞামনই কমরমিন, 
হস বযাপামর আল্লাহ ননমজও 
সাক্ষী এবং হেমরশ াগণও 
সাক্ষী। আর সাক্ষী নহসামব 
আল্লাহই িমেি। 

166. But Allah (Himself) 

bears witness that what 

He has sent down to you, 

He has sent it down 

with His Knowledge, 

and the angels bear 

witness. And sufficient 

is Allah as a witness. 

ِٰ ُّ ـِكِن ل ِاّٰلله ََّ ۡ َّي ٰۤ اَّنۡزَّلَّ اِل َّۡشهَّدُّ ِِبَّا  ي
َّه  بِِۡلِۡمهِٖ ل ىٮ ِكَّةُّ اَّنۡزَّ ٰ َّل  وَّاۡۡل

ۡونَِّ َّۡشهَّدُّ ِ ي  وَّكَّٰٰف بِاّٰلله
 ِِِ َِّۡهيًۡداؕ

167.  িারা কুেরী 
অবলম্বন কমরমি, এবং 

167. Indeed, those who 

disbelieve and hinder 
ۡوا عَّۡن اِِ ُّ د  ۡوا وَّ صَّ ن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ



আল্লাহর পমে বাধার সনৃি 
কমরমি,  ারা নবভ্রানন্তম  
সদুমূর পন   হময়মি। 

(others) from the way 

of Allah, they have 

certainly strayed to a 

far away misguidance.    

ِبيِۡل  ۢۡ سَّ ً لِٰل ُّۡوا ضَّ ل  ِ قَّۡد ضَّ اّٰلله
ِيًۡدا  ِِِ بَّۡ

168. িারা কুেরী অবলম্বন 
কমরমি এবং স য চাপা 
নদময় হরমখমি, আল্লাহ 
কখনও  ামদর ক্ষমা 
করমবন না এবং সরল পে 
হদখামবন না। 

168.    Indeed, those 

who  disbelieve  and   

do   wrong, Allah  will 

never forgive them,  

nor  will He guide them  

to  the  (right)  path.  

َِّ ل ۡوا وَّظَّ َّۡم اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ ۡوا ل مُّ
ُّۡم وَّالَّ  ِۡفرَّ َلَّ َُّـ ُّ لِي ِن اّٰلله َّكُّ ي

ِريۡقًاٍۙ َّهُّۡم طَّ هِۡدي َـّ  ِِِ لِي
169.   ামদর জনয রময়মি 
জাহান্নামমর পে। হসখামন 
 ারা বাস করমব 
অনন্তকাল। আর এমন 
করাটা আল্লাহর পমক্ষ সহজ। 

169.     Except the path 

of Hell, wherein they 

will abide forever.  

And that is ever easy 

for Allah.  

 ٰۤ ن َّمَّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا هَـّ ِريۡقَّ جَّ ااِل َّ طَّ
ََّ عَّ ىَّ اَّبًَّدا ِ َّانَّ ٰٰل ِ  وَّك اّٰلله

َِّسۡۡيًا  ِِِ ي
170.  হহ মানবজান ! 
হ ামামদর পালনক ত ার 
িোেত বাণী ননময় 
হ ামামদর ননকট রসলূ 
এমসমিন, হ ামরা  া হমমন 
নাও িাম  হ ামামদর 
কলযাণ হম  পামর। আর 
িনদ হ ামরা  া না মান, 
হজমন রাখ আসমানসমূমহ 
ও িমীমন িা নকিু রময়মি 
হস সবনকিুই আল্লাহর। আর 
আল্লাহ হমচ্ছন সবতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। 

170. O mankind, there 

has   indeed    come   to   

you the messenger 

(Muhammad) with the 

truth from your Lord. 

So believe, (that is) 

better for you. And if  

you disbelieve, then  

indeed, to Allah belongs 

whatever  is   in  the   

heavens and the earth.  

And   Allah  is  ever All  

Knower, All Wise.  

ِٰۤ ٰ َّي ُّهَّا الن َّاسُّ قَّدِۡي ٓاءَّكُّمُّ  ا جَّ
ِ مِِ َّـق  ۡولُّ بِاۡۡل سُّ ۡم فَّاٰمِنُّۡوا الر َّ ب ِكُّ ۡن ر َّ

ۡمِ ۡۡيًا ل َّـكُّ ِ خَّ ۡوا فَّاِن َّ ّٰلِله  وَّاِۡن تَّۡكفُّرُّ
ِِ وَّااۡلَّۡرِضِ ٰ مٰو  وَّكَّانَّ مَّا ِِف الس َّ

ِكيًۡما ُّ عَّلِيًۡما حَّ  ِِِ اّٰلله

171. হহ আহমল-নক াবগণ! 
হ ামরা িীমনর বযাপামর 
বাড়াবানড় কমরা না এবং 
আল্লাহর শামন নন ান্ত সঙ্গ  
নবষয় িাড়া হকান কো 
বমলা না। ননঃসমন্দমহ 

171.    O People of the 

Scripture, do not 

commit excess in your 

religion, nor say about 

Allah except the truth. 

The   Messiah,  Jesus,  

ِٰۤ ٰ ِِۡي ُّۡوا ِِفۡ  ۡل َّۡهلَّ الِۡكتِٰب الَّ تَُّ ۡم ا يِۡنكُّ
ِوَّالَّ  َّـق َّ ِ ااِل َّ اۡۡل ُّۡوا عَّ ىَّ اّٰلله ۡول َّا تَّقُّ  اِّن َّ

ۡولُّ  سُّ َِّسيۡحُّ عِيٰۡسَّ ابۡنُّ مَّۡريَّمَّ رَّ اۡۡل



মনরয়ম পতু্র মসীহ ঈসা 
আল্লাহর রসলূ এবং  াাঁর 
বাণী িা ন নন হপ্ররণ 
কমরমিন মনরয়মমর ননকট 
এবং রূহ- াাঁরই কাি হেমক 
আগ । অ এব, হ ামরা 
আল্লাহমক এবং  ার 
রসলূগণমক মানয কর। আর 
একো বমলা না হি, আল্লাহ 
ন মনর এক, একো পনরহার 
কর; হ ামামদর মঙ্গল হমব। 
ননঃসমন্দমহ আল্লাহ একক 
উপাসয। সন্তান-সন্তন  
হওয়াটা  াাঁর হিাগয নবষয় 
নয়। িা নকিু আসমান 
সমূহ ও িমীমন রময়মি সবই 
 ার। আর কমতনবধামন 
আল্লাহই িমেি। 

son of  Mary, was only 

a messenger of Allah, 

and His word, which  

He  conveyed  to Mary,  

and a spirit from Him. 

So believe in Allah, and 

His  messengers,  and 

do not say: “Three.” 

Desist, it is better for 

you. Allah is only One 

God. Exalted is He 

above that He should   

have a son. To Him 

belongs whatever is in 

the heavens and 

whatever is on the 

earth.   And  sufficient 

is  Allah  as  a  

Defender.  

تُّهِ  َّلِمَّ ِ وَّك ٰۤ اِٰٰل مَّۡريَّمَّ اّٰلله  اَّلۡقٰٮهَّا
ۡوٌح م ِنۡهُِّ لِهِٖ وَّرُّ سُّ ِ وَّرُّ  فَّاٰمِنُّۡوا بِاّٰلله

َّةٌِ ُّۡوا ثَّلٰث ۡول ِۡؕؕ اِِِوَّالَّ تَّقُّ ۡۡيًا تَِّن هُّۡوا خَّ
ۡمِ اِحدٌِل َّـكُّ ٰـٌه و َّ ُّ اِل َّا اّٰلله بٰۡحنَّه ٰۤ ِ اِّن َّ ؕؕ سُّ

َّدٌِ ل َّه  وَّ ۡونَّ ل َّه  مَّا ِِف اَّۡن ي َّكُّ  ل
ِِ وَّمَّا ِِف ااۡلَّۡرِضِ ٰ مٰو  وَّكَّٰٰف الس َّ

ًِ ِ وَِّكيِۡل  ِِِ بِاّٰلله

172.  মসীহ আল্লাহর বান্দা 
হমবন,  াম   ার হকান 
লিামবাধ হনই এবং ঘননষ্ঠ 
হেমরশ ামদরও না। বস্তু ঃ 
িারা আল্লাহর দাসমে 
লিামবাধ করমব এবং 
অহংকার করমব, ন নন 
 ামদর সবাইমক ননমজর 
কামি সমমব  করমবন। 

172. Never would the 

Messiah     disdain     to   

be  a  slave  to   Allah,   

nor  the  angels near 

(to Him). And whoever 

disdains from His 

worship, and is 

arrogant,  so  He  shall 

assemble  them  all   to  

Him.  

َِّ ۡونَّ ل َِّسيۡحُّ اَّۡن ي َّكُّ نِۡكفَّ اۡۡل ۡن ي َّۡستَـّ
بُّۡونَِّعَّبًۡدا  ىٮ ِكَّةُّ اۡۡلُّقَّر َّ ٰ َّل ِ وَّالَّ اۡۡل  ّٰلِل  َّ

َّاَّۡتِٖه  نِۡكۡف عَّۡن ِعب وَّمَّۡن ي َّۡستَـّ
ۡمِ هُّ رُّ َّۡحشُّ ي َّۡستَّۡكَِبۡ فَّسَّ َّيِۡه  وَّي اِل

ِيًۡۡا  ِِِ َجَّ
173.  অ ঃপর িারা ঈমান 
এমনমি এবং সৎকাজ 
কমরমি, ন নন  ামদরমক 
পনরপণূত সওয়াব দান 
করমবন, বরং স্বীয় অনুগ্রমহ 
আমরা হবশী হদমবন। 

173.   Then as for those 

who believed and did 

righteous deeds, He 

will  give  them in   full    

their wages, and He  

will   grant  them  more 

َّم َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّعَِّملُّوا فَِّ ا
ۡم وَّ  هُّ ۡورَّ لِٰحِت فَّيُّوَّف ِيِۡهۡم اُّجُّ الصه

ۡم م ِۡن فَّۡضلِهِٖ هُّ َِّزيۡدُّ اَِّي  م َّا ال َِّذيۡنَِّ وَّ



পক্ষান্তমর িারা লিামবাধ 
কমরমি এবং অহঙ্কার 
কমরমি ন নন  ামদরমক 
হদমবন হবদনাদায়ক 
আিাব। আল্লাহমক িাড়া 
 ারা হকান সাহািযকারী ও 
সমেতক পামব না। 

out  of  His bounty.  

And as for those who 

were disdainful and   

arrogant, so He will 

punish them with a 

painful punishment. 

And they will not find 

for them, other than 

Allah, any protecting 

friend, nor helper.  

بُّهُّۡم  َّذ ِ ۡوا فَّيُّۡ ُّ ۡوا وَّاۡستَّۡكَبَّ نۡكَّفُّ اۡستَـّ
َّلِيًۡما ابًا ا ُّۡم م ِۡن  عَّذَّ ۡونَّ َلَّ ِدُّ الَّ يَّ و َّ

َِّصۡۡيًا الَّ ن لِي ًا و َّ ِ وَّ  ِِِ ُّۡۡوِن اّٰلله

174.  হহ মানবকুল! 
হ ামামদর 
পরওয়ারমদগামরর পক্ষ 
হেমক হ ামামদর ননকট 
সনদ হপ াঁমি হগমি। আর 
আনম হ ামামদর প্রন  প্রকৃি 
আমলা অব ীণত কমরনি। 

174.     O  mankind,  

there has  indeed  come   

to    you   a  convincing 

proof from your  Lord,  

and We have sent   

down  to  you a 

manifest   light.  

اٌن  ۡم بُّۡرهَّ ٓاءَّكُّ َّي ُّهَّا الن َّاسُّ قَّۡد جَّ ٰۤا ٰ ي
ب ِكُِّ ُّۡوًرا م ِۡن ر َّ ۡم ن َّيۡكُّ ٰۤ اِل َّا لۡن اَّنۡزَّ ۡم وَّ

ُّبِِ  ِِِ يۡنًام 

175.  অ এব, িারা 
আল্লাহর প্রন  ঈমান এমনমি 
এবং  াম  দঢৃ় া অবলম্বন 
কমরমি ন নন  ামদরমক 
স্বীয় রহম  ও অনুগ্রমহর 
আও ায় িান হদমবন এবং 
ননমজর নদমক আসার ম  
সরল পমে  ুমল হদমবন। 

175.    Then  as  for  

those who believe in 

Allah,  and  hold   fast   

to   Him,   He  will 

admit them into His 

mercy from Him, and 

bounty,  and  He  will  

guide them to Himself  

by  a  straight  path.  

َّم َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا  ِ فَّا بِاّٰلله
يُّۡدِخلُّهُّۡم ِِفۡ  ۡوا بِٖه فَّسَّ مُّ وَّاۡعتَّصَّ
َّهِۡديِۡهۡم  ي ۡۡحٍَّة م ِنۡهُّ وَّفَّۡضٍلٍۙ و َّ رَّ

اًط م ُّۡستَّقِيًۡماؕ َّيِۡه ِصرَّ  ِِِ اِل
176.  মানষু আপনার 
ননকট েম ায়া জানম  
চায় অ এব, আপনন বমল 
নদন, আল্লাহ হ ামানদগমক 
কালালাহ এর মীরাস 
সংক্রান্ত সসু্পি ননমদত শ 
বা মল নদমচ্ছন, িনদ হকান 
পরুুষ মারা িায় এবং  ার 

176.  They ask you a 

legal ruling. Say: “Allah 

gives you a ruling 

regarding a kindred 

who has neither 

descendants nor 

ascendants (as heirs).” 

“If a man dies, (and) 

َِّ ؕ قُِّل ي ََّ َّ ۡم ِِف ۡستَّۡفتُّۡون ُّ يُّۡفتِيۡكُّ اّٰلله
َّةِِ ۡـكَّلٰل َّه  ال َّـيۡسَّ ل ََّ ل َّ ل ٌؤا هَّ  اِِن اۡمرُّ

َّهَّا نِۡصفُّ مَّا  َّه ٰۤ اُّۡخٌت فَّل ل ٌَّد و َّ ل وَّ
ِ كَّ َّا تَّرَّ ۡن َل َّ َّكُّ ٰۤ اِۡن ل َّۡم ي َِّرثُّهَّا وَّ ي  وَّهُّ



হকান সন্তানানদ না োমক 
এবং এক হবান োমক,  মব 
হস পামব  ার পনর যাি 
সম্পনির অমধতক অংশ এবং 
হস িনদ ননঃসন্তান হয়,  মব 
 ার ভাই  ার 
উিরানধকারী হমব।  া দইু 
হবান োকমল  ামদর জনয 
পনর যি সম্পনির দইু 
 ৃ ীয়াংশ। পক্ষান্তমর িনদ 
ভাই ও হবান উভয়ই োমক, 
 মব একজন পরুুমষর অংশ 
দজুন নারীর সমান। 
হ ামরা নবভ্রান্ত হমব আল্লাহ 
হ ামানদগমক সসু্পি ভামব 
জাননময় নদমচ্ছন। আর 
আল্লাহ হমচ্ছন সবত নবষময় 
পনরজ্ঞা । 

he had no child, but he 

has a sister, then she 

shall have one half of 

what he has left 

behind.” “And he 

(brother) would inherit 

from her if she (died 

and) did not have a 

child.”  “Then  if  there  

are two sisters, then 

theirs are two thirds of 

what he has left 

behind.” “And if there 

are brothers (and 

sisters), men, and 

women, then for the 

male, the equivalent of 

the portion of two 

females.” “Allah makes 

clear to you, lest you go 

astray. And Allah is All 

Knower of every thing.” 

َّدٌِ ل َّتَّۡۡيِ فَِِّوَّ َّتَّا اثۡن َّان ا ؕؕ فَّاِۡن ك َّهُّمَّ ل
ِ كَّ ُّلُّثِٰن ِم َّا تَّرَّ ٰۤا اِۡخوَّةً الث  ُّۡو َّان  وَّاِۡن ك

 ِ ظ  كَِّر ِمثۡلُّ حَّ ٓاءً فَّلِلذ َّ نِسَّ االً و َّ جَّ ر ِ
َّۡۡيِِ َّي ۡم اَّۡن ااۡلُّنۡث َّـكُّ ُّ ل ُّ اّٰلله ِ َّۡي   يُّب
ُّۡوا ٍء عَّلِيٌۡمِتَِّضل  ۡ ِ َشَّ ُّ بِكُّل    وَّاّٰلله

     
 


