
 

আল-আনফাল AlAnfaal    

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আপনার কামি সিমেি 
কমর, গনীমমের হুকুম। 
বমল সদন, গণীমমের মাল 
হল আল্লাহর এবং রিমূলর। 
অেএব, তোমরা আল্লাহমক 
ভয় কর এবং সনমিমদর 
অবস্থা িংম াধন কমর 
নাও। আর আল্লাহ এবং 
োাঁর রিমূলর হুকুম মানয 
কর, যসদ ঈমানদার হময় 
থাক। 

1.   They ask you (O 

Muhammad) about the 

spoils of war.  Say: 

“The (decisions about) 

spoils of war belong to 

Allah and the 

Messenger.” So fear 

Allah, and set things 

right between you, and 

obey Allah and His 

Messenger, if you are 

(true) believers.  

َّنۡفَّاِلِ َّكَّ عَِّن اۡۡل لُۡون َّۡسـ َّ ُُ ِِ ي  
ُسۡوِلِ ِ وَّالر َّ َّنۡفَّاُل ّٰلِله َّ اۡۡل ُُوا اّٰلله  ََّاَّ َّ

 وَّاَّۡصلُِحۡوا ذَّاتَّ بَّيِۡنُكۡمِ
َّه ۤٗ اِۡن ُكنۡتُۡم  ُسۡول َّ وَّرَّ وَّاَِّطيُۡعوا اّٰلله

ُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ م 

2.  যারা ঈমানদার, োরা 
এমন তয, যখন আল্লাহর 
নাম তনয়া হয় েখন ভীে 
হময় পম়ে োমদর অন্তর। 
আর যখন োমদর িামমন 
পাঠ করা হয় কালাম, 
েখন োমদর ঈমান তবম়ে 
যায় এবং োরা স্বীয় 
পরওয়ার তদগামরর প্রসে 
ভরিা তপাষণ কমর। 

2.    The believers are 

only those who, when 

Allah is mentioned, 

their hearts become 

fearful, and when His 

verses are recited to 

them, it increases them 

in faith, and upon their 

Lord they trust.  

َّا اۡۡلُۡؤمِنُۡونَّ ال َِّذيۡنَّ اِذَِّ ُ اِّن َّ ا ُذِكرَّ اّٰلله
َّۡت  اِذَّا َُّلِي ُُلُۡوُبُهۡم وَّ َّۡت  وَِّجل
عَّٰٰل  َّيِۡهۡم اٰيٰتُه  زَّادَّۡۡتُۡم اِۡۡيَّانًا و َّ عَّل

َّتَّوَّك َّلُۡونَِّ ب ِِهۡم ي  ِ رَّ

3.  তি িমস্ত তলাক যারা 
নামায প্রসেষ্ঠা কমর এবং 

3.  Those who establish 

prayer, and from what 
ِم َّا  لٰوةَّ وَّ ال َِّذيۡنَّ يُُِيُۡمۡونَّ الص َّ



আসম োমদরমক তয রুযী 
সদময়সি ো তথমক বযয় 
কমর। 

We have provided 

them, they spend.  َؕ ُُۡونَّ ۡنُٰهۡم يُنِۡف زَُّ  ِِِ رَّ

4.  োরাই হল িসেযকার 
ঈমানদার! োমদর িনয 
রময়মি স্বীয় 
পরওয়ারমদগামরর সনকট 
মযযাদা, ক্ষমা এবং 
িম্মানিনক রুযী। 

4.  Those are they who 

are in truth believers. 

For them are high 

ranks with their Lord, 

and forgiveness, and 

honorable provision.  

ُ ًا ۤٗٮ ِكَّ ُهُم اۡۡلُۡؤمِنُۡونَّ حَّ ٰ ُۡم اُول َّ َّ 
ٌة  ب ِِهۡم وَّمَّغِۡفرَّ جٌٰت ِعنۡدَّ رَّ دَّرَّ

ِرۡزٌق كَِّريٌۡمِ   و َّ
5.  তযমন কমর তোমামক 
তোমার পরওয়ারমদগার 
ঘর তথমক তবর কমরমিন 
নযায় ও িৎকামির িনয, 
অথচ ঈমানদারমদর একটি 
দল (োমে) িম্মে সিল না। 

5.     Even as your Lord 

brought you forth from 

your home (for the 

battle of Badr) in truth. 

And indeed, a party 

among the believers 

were averse (to it).  

ب ُكَّ ِمۡنۢۡ بَّيۡتِكَّ  جَّكَّ رَّ ۤٗ اَّۡخرَّ ا كَّمَّ
ِِ َّـق  وَّاِن َّ ََِّريًُۡا م ِنَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ  بِاۡۡل

َۙ َّـكِٰرُهۡونَّ  ِِِ ل
6.  োরা তোমার িামথ 
সববাদ করসিল িেয ও 
নযায় সবষময়, ো প্রকাস ে 
হবার পর; োরা তযন 
মৃেুযর সদমক ধাসবে হমে 
তদখমে তদখমে। 

6.   Disputing with you 

about the truth after it 

had become evident, as 

if they were being 

driven toward death 

while they were 

looking on. 

 َّ َّي َّ ِ بَّۡعدَّ مَّا ََّّب َّـق  َّكَّ ِِف اۡۡل َّاِدلُۡون ُُي
َّۡوِت وَُّهۡم  ُُۡونَّ اَِلَّ اۡۡل ا َّا يُسَّ َّّن َّ َّا ك

َؕ َّنُۡظُرۡونَّ  ِِِ ي
7.  আর যখন আল্লাহ দ’ুটি 
দমলর একটির বযাপামর 
তোমামদর িামথ ওয়াদা 
কমরসিমলন তয, তিটি 
তোমামদর হস্তগে হমব, 
আর তোমরা কামনা 
করসিমল যামে তকান রকম 
কন্টক তনই, োই তোমামদর 
ভামগ আিকু; অথচ আল্লাহ 
চাইমেন িেযমক স্বীয় 

7.   And when Allah 

promised you one of 

the two groups 

(caravan or army of 

Quresh) that it would 

be yours, and you 

wished that the 

unarmed  one  should 

be yours. And Allah 

intended that He 

should establish the 

ُ اِۡحدَّى  َّعُِدُكُم اّٰلله اِۡذ ي وَّ
َّـُكۡم وَََّّّوَّد ُۡونَّ اَّن َّ  َّا ل ٓاٮ ِفَّتَّۡيِ اَّّن َّ الط َّ
َّـُكۡم  ۡوكَِّة ََُّّكۡوُن ل غَّۡۡيَّ ذَّاِت الش َّ
َّـق َّ بِكَّلِمٰتِٖه  ِق َّ اۡۡل ُ ُ اَّۡن ّي  وَّيُِريُۡد اّٰلله

َۙ ۡـكِٰفِريۡنَّ عَّ دَّابِرَّ ال ُۡطَّ َّ ي  ِِِ وَّ



কালামমর মাধযমম িমেয 
পসরণে করমে এবং 
কামফরমদর মূল কেয ন কমর 
সদমে, 

truth by His words, 

and cut the root of the 

disbelievers. 

8.  যামে কমর িেযমক িেয 
এবং সমথযামক সমথযা 
প্রসেপন্ন কমর তদন, যসদও 
পাপীরা অিন্তুষ্ট হয়। 

8.  That He should 

establish the truth to 

be true and the 

falsehood to be false, 

even if the criminals 

might dislike. 

َّاِط َِّ وَِّ َّـق َّ وَّيُبِۡط َِّ الۡب َّۡو لِيُِحق َّ اۡۡل ل
 ِِِ كَِّرهَّ اۡۡلُۡجِرُمۡونَِّ

9.  তোমরা যখন ফসরয়াদ 
করমে আরম্ভ কমরসিমল 
স্বীয় পরওয়ারমদগামরর 
সনকট, েখন সেসন 
তোমামদর ফসরয়ামদর 
মঞ্জরুী দান করমলন তয, 
আসম তোমাসদগমক িাহাযয 
করব ধারাবসহকভামব 
আগে হািার তফমর োর 
মাধযমম। 

9.  When you asked 

your Lord for help, 

and He responded to 

you: “Indeed I will 

help you with a 

thousand of angels, 

rank on rank.” 

ابَّ  ب َُّكۡم ََّاۡستَّجَّ اِۡذ ََّّۡستَّغِيۡثُۡونَّ رَّ
َّلٍۡف م ِنَّ  ُكۡم بِا ُ ۡ ُمِد  َّـُكۡم اَّّن ِ ل

ۤٗٮ ِكَِّة ُمۡرِدَِۡيَِّ ٰ َّل  ِِِ اۡۡل

10.  আর আল্লাহ তো শুধু 
িিুংবাদ দান করমলন 
যামে তোমামদর মন আশ্বস্ত 
হমে পামর। আর িাহাযয 
আল্লাহর পক্ষ তথমক িা়ো 
অনয কামরা পক্ষ তথমক হমে 
পামর না। সনিঃিমেমহ 
আল্লাহ মহা সির 
অসধকারী তহকমে ওয়ালা। 

10.    And Allah made 

it not but glad tidings, 

and that your hearts 

may be assured 

therewith. And there is 

no victory except from 

Allah.  Indeed, Allah is 

All Mighty, All Wise.  

ُ اِۡل َّ بُۡشٰرى  َُّه اّٰلله عَّل وَّمَّا جَّ
ُُلُۡوبُُكۡمِ ٮ ِن َّ بِٖه  َّۡطمَّ لِت  وَّمَّا الن َّۡصُر وَّ

ِِ ٌِ اِۡل َّ ِمۡن ِعنِۡد اّٰلله يۡ ِِ َّ عَّ  اِن َّ اّٰلله
ِكيٌۡمِ  ِِِ حَّ

11.  যখন সেসন আমরাপ 
কমরন তোমামদর উপর 
েন্দ্রােন্ন ো সনমির পক্ষ 
তথমক তোমামদর প্র াসন্তর 

11.    When  He  

covered  you with a 

slumber as a security 

from Him, and He sent 

يُۡكُم الن ُعَّاسَّ اَّمَّنَّةً م ِنُۡه  َّش ِ اِۡذ يُغ
ٓاِء مَّٓاءً  مَّ َّيُۡكۡم م ِنَّ الس َّ ُل عَّل وَّيُنَّ ِ



িনয এবং তোমামদর উপর 
আকা  তথমক পাসন 
অবেরণ কমরন, যামে 
তোমাসদগমক পসবত্র কমর 
তদন এবং যামে তোমামদর 
তথমক অপিাসরে কমর তদন 
 য়োমনর অপসবত্রো। 
আর যামে কমর িরুসক্ষে 
কমর সদমে পামরন 
তোমামদর অন্তরিমূহমক 
এবং োমে তযন িদুঢৃ় কমর 
সদমে পামরন তোমামদর পা 
গুমলা। 

down rain  upon  you  

from the sky that He 

might cleanse you 

through  it,  and  take  

away from    you    the  

pollution  of Satan and 

strengthen your hearts,  

and make your feet 

firm through it.  

ُكۡم بِٖه وَّيُۡذِهبَّ عَّنُۡكۡم  ه ِرَّ ل ِيُطَّ
ِ ۡبِطَّ يٰۡطِن وَّلِۡيَّ َِّ الش َّ عَّٰٰل  ِرۡج

َؕ ۡدَّامَّ َُّ َّب ِتَّ بِِه اۡۡل  ُُلُۡوبُِكۡم وَّيُث

ِِِ 

12.  যখন সনমদয   দান 
কমরন তফমর োসদগমক 
তোমামদর পরওয়ারমদগার 
তয, আসম িামথ রময়সি 
তোমামদর, িেুরাং তোমরা 
মুিলমানমদর সচত্তিমূহমক 
ধীরসস্থর কমর রাখ। আসম 
কামফরমদর মমন ভীসের 
িঞ্চার কমর তদব। কামিই 
গদয ামনর উপর আঘাে হান 
এবং োমদরমক কাট 
তিা়োয় তিা়োয়। 

12.  When your Lord 

inspired to the angels, I 

am certainly with you, 

so keep firm those who 

believed. I will cast 

terror into  the  hearts  

of those who 

disbelieved,  so  smite 

at the necks  and  smite  

over  all   their  fingers. 

 ۡ ۤٗٮ ِكَِّة اَّّن ِ ٰ َّل ب ُكَّ اَِلَّ اۡۡل اِۡذ يُۡوِِحۡ رَّ
َّب ِتُوا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ۡ مَّعَُّكۡم ََّث ِِ ۡ اُل  سَّ

ۡعبَّ  ُُلُۡوِب ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّروا الر ُ ِِفۡ 
َّاِق  ََّاۡضِربُۡوا ََّۡوقَّ اۡۡلَّعۡن

 ِِِ وَّاۡضِربُۡوا مِنُۡهۡم ك ُِ َّ بَّنَّاٍنَؕ

13.  তযমহেু োরা অবাধয 
হময়মি আল্লাহ এবং োাঁর 
রিমূলর, তিিনয এই 
সনমদয  । বস্তুেিঃ তয তলাক 
আল্লাহ ও রিমূলর অবাধয 
হয়, সনিঃিমেমহ আল্লাহর 
 াসস্ত অেযন্ত কমঠার। 

13.  That is because 

they opposed Allah and 

His Messenger.  And 

whoever opposes Allah 

and His Messenger, 

then indeed Allah is 

severe in punishment.  

َّهِ  ُسۡول َّ وَّرَّ ُۡم شَّٓاُ ُوا اّٰلله َّّن َّ ۚ  ِذٰلِكَّ بِا
َّه  ََّاِن َّ  ُسۡول َّ وَّرَّ اُِِق اّٰلله وَّمَّۡن ي ُشَّ

َّ شَِّديُۡد الۡعَُِّاِبِ  ِِِ اّٰلله



14.  আপােেিঃ বেয মান এ 
 াসস্ত তোমরা আস্বাদন 
কমর নাও এবং তিমন রাখ 
তয, কামফরমদর িনয 
রময়মি তদাযমখর আযাব। 

14. That is your 

(punishment) so   taste 

it, and indeed for the 

disbelievers is the 

punishment of the Fire. 

ُُۡوُه وَّاَّن َّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ  ذٰلُِكۡم ََُّذۡو
 ِِِ عَّذَّابَّ الن َّارِِ

15.  তহ ঈমানদারগণ, 
তোমরা যখন কামফরমদর 
িামথ মুমখামুখী হমব, েখন 
পশ্চাদপিরণ করমব না। 

15.    O those (of you) 

who believe, when you 

meet those who 

disbelieve, in battle, so   

do   not   turn your 

backs to them. 

ِيۡتُُم  َُّ ۤٗا اِذَّا ل َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو ۤٗا ٰ ي
ُِ ۡوُهُم ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا زَّۡحفًا َََّلَّ َُّوَّل 

َّۡدبَّارَِّ  ِِِ اۡۡل
16.  আর তয তলাক তিসদন 
োমদর তথমক পশ্চাদপিরণ 
করমব, অব য তয 
ল়োইময়র তকৌ ল 
পসরবেয নকমে সকংবা তয 
সনি সিনযমদর সনকট আশ্রয় 
সনমে আমি তি বযেীে 
অনযরা আল্লাহর গযব 
িামথ সনময় প্রেযাবেয ন 
করমব। আর োর ঠিকানা 
হল িাহান্নাম। বস্তুেিঃ তিটা 
হল সনকৃষ্ট অবস্থান। 

16.   And whoever 

turns his back to them 

on that day, unless 

maneuvering for war 

or intent to join to the 

company, he certainly 

has incurred wrath 

from Allah, and his 

abode is hell, and worst 

is that destination.   

ِِ ه ۤٗ اِۡل َّ وَّمَّۡن ي ُوََّّ ِ َّۡومَّٮ ٍِذ ُدبُرَّ ۡم ي
ٍَّة  ًِا اَِٰل َِئ ي ِ َّاٍل اَّۡو ُمتَّحَّ ًَا ل ُِِت ِ ر  ُمتَّحَّ
ِ وَّمَّاۡوٰٮُه  ٍب م ِنَّ اّٰلله َّضَّ َّۡد بَّٓاءَّ بِغ ََُّ

ن َُّمِ هَـّ َِّصۡۡيُِجَّ ََّ اۡۡل ۡۡ بِ  ِِِ  وَّ

17.  িেুরাং তোমরা 
োমদরমক হেযা করসন, 
বরং আল্লাহই োমদরমক 
হেযা কমরমিন। আর েুসম 
মাটির মুসষ্ঠ সনমক্ষপ করসন, 
যখন ো সনমক্ষপ কমরসিমল, 
বরং ো সনমক্ষপ কমরসিমলন 
আল্লাহ স্বয়ং তযন 
ঈমানদারমদর প্রসে এহিান 
করমে পামরন যথাথযভামব। 

17.    So  you  did  not  

kill them, but  Allah 

killed them, and  you 

(O Muhammad)   

threw  not  when  you 

did throw,  but  Allah 

threw. And that He 

might test the believers 

by a fair test from 

Him. Indeed, Allah is 

All Hearing, All 

 َّ ٰـِكن َّ اّٰلله ل ُۡتُلُۡوُهۡم وَّ َّۡم ََّّ ََّل
َُّهۡمِ مَّيۡتَّ وَّ  َُّتَّل مَّيۡتَّ اِۡذ رَّ وَّمَّا رَّ

ٰمِ َّ رَّ ٰـِكن َّ اّٰلله لِيُبِٰۡلَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ ل  وَّ
نًا سَّ ءً حَّ يٌۡع مِنُۡه بَّاَلَّ ِ ََّ  َّ  اِن َّ اّٰلله

 ِِِ عَّلِيٌۡمِ



সনিঃিমেমহ আল্লাহ 
শ্রবণকারী; পসরোে। 

Knowing.  

18.  এটামো তগল, আর 
তিমন তরমখা, আল্লাহ নিযাৎ 
কমর তদমবন কামফরমদর 
িমস্ত কলা-তকৌ ল। 

18.        That   is  (the  

case),  and  that  Allah  

weakens  the plot  of  

the  disbelievers. 

َّ ُمۡوِهُن كَّيِۡد  ذٰلُِكۡم وَّاَّن َّ اّٰلله
ۡـكِٰفِريۡنَِّ   ال

19.  তোমরা যসদ মীমাংিা 
কামনা কর, োহমল 
তোমামদর সনকট মীমাংিা 
তপৌমি তগমি। আর যসদ 
তোমরা প্রেযাবেয ন কর, 
েমব ো তোমামদর িনয 
উত্তম এবং তোমরা যসদ 
োই কর, েমব আসম ও 
তেমসন করব। বস্তুেিঃ 
তোমামদর তকানই কামি 
আিমব না তোমামদর দল-
বল, ো যে তব ীই তহাক। 
তিমন তরখ আল্লাহ রময়মিন 
ঈমানদারমদর িামথ। 

19. If you sought a 

judgment, then surely 

a judgment has come 

to you. And if you 

desist (from hostilities), 

so it is better for you.  

And if you return (to 

war), so shall We 

return.  And never will 

avail you your forces at 

all, even if it be 

numerous, and indeed 

Allah is with the 

believers.  

ٓاءَُّكُم  َّۡد جَّ اِۡن ََّّۡستَّۡفتُِحۡوا ََُّ
ۡۡيٌ ل َّـُكۡمِالۡفَّتۡحُِ َُّهۡوا ََُّهوَّ خَّ   وَّاِۡن ََّّنۡت

َّـُعدِۡ َّ وَّ اِۡن ََُّّعۡوُدۡوا ن ِِ ۡ َّۡن َُّغ ل  وَّ
ۡت  َّۡو كَّثُرَّ ل ئۡـ ًا و َّ عَّنُۡكۡم ََِّۡتُُكۡم شَّ

َّ مَّعَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ وَّاَّن َّ اّٰلله

20.  তহ ঈমানদারগণ, 
আল্লাহ ও োাঁর রিমূলর 
সনমদয   মানয কর এবং 
ত ানার পর ো তথমক 
সবমুখ হময়া না। 

20. O those (of you) 

who believe, obey Allah 

and His Messenger and 

do not turn away from 

him, while you are 

hearing.  

 َّ ۤٗا اَِّطيُۡعوا اّٰلله َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو ۤٗا ٰ ي
اَّنۡـتُۡم  َّه  وَّۡلَّ ََّّوَّل َّۡوا عَّنُۡه وَّ ُسۡول وَّرَّ

 ِِِ ََّّۡسمَُّعۡونَِّ
21.  আর োমদর অন্তভুয ি 
হময়া না, যারা বমল তয, 
আমরা শুমনসি, অথচ োরা 
ত ামননা। 

21.    And do not be 

like those who say: 

“We have heard,” 

while they do not hear.  

َّا  عۡن ِ ََّ َّال َِّذيۡنَّ َُّالُۡوا  وَّۡلَّ ََُّّكۡونُۡوا ك
َّۡسمَُّعۡونَِّ  ِِِ وَُّهۡم ۡلَّ ي

22.  সনিঃিমেমহ আল্লাহ 
ো’আলার সনকট িমস্ত 
প্রাণীর েুলনায় োরাই মূক 

 22.  Indeed, the worst 

of living creatures in 

the sight of Allah are 

 ُ م  ِ الص ُ وَّٓاب ِ ِعنۡدَّ اّٰلله اِن َّ شَّر َّ الد َّ



ও বসধর, যারা উপলসি 
কমর না। 

the deaf   and   dumb,   

those who do not   

understand.  

ِ َّعُِۡلُۡونَِّالۡبُۡكُم ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ  ِِِ  ي
23.  বস্তুেিঃ আল্লাহ যসদ 
োমদর মমধয সকিুমাত্র শুভ 
সচন্তা িানমেন, েমব 
োমদরমক শুসনময় সদমেন। 
আর এখনই যসদ োমদর 
শুসনময় তদন, েমব োরা 
মুখ ঘুসরময় পাসলময় যামব। 

23.   And if Allah had 

known in them any 

good, He would have 

made them hear. And 

even if He had made 

them hear, they would 

have turned away, while 

they were refusing.    

ۡۡيًا  ُ َِيِۡهۡم خَّ َّۡو عَّلِمَّ اّٰلله ل وَّ
َّعَُّهۡمِ َۡ َّ َّتَّوَّل َّۡوا ۡل َّ َّعَُّهۡم ل َۡ َّ َّۡو ا ل  وَّ

ُهۡم م ُعِۡرُضۡونَِّ  ِِِ و َّ

24.  তহ ঈমানদারগণ, 
আল্লাহ ও োাঁর রিমূলর 
সনমদয   মানয কর, যখন 
তোমামদর তি কামির প্রসে 
আহবান করা হয়, যামে 
রময়মি তোমামদর িীবন। 
তিমন তরমখা, আল্লাহ 
মানমুষর এবং োর অন্তমরর 
মামে অন্তরায় হময় যান। 
বস্তুেিঃ তোমরা িবাই 
োাঁরই সনকট িমমবে হমব। 

 24.   O those (of you) 

who believe, respond to 

Allah and to the 

Messenger when He 

calls you to that which 

will   give   you   life.  

And know that Allah 

intervenes  between  a  

man  and  his  heart,  

and  that  He  it is unto 

whom you will be 

gathered. 

 ِ َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُوا اۡستَِّجيۡبُۡوا ّٰلِله ۤٗا ٰ ي
ِ َّا ُّيِۡييُۡكۡمِوَّلِلر َّ  ُسۡوِل اِذَّا دَّعَّاُكۡم ِۡل

َّۡرِء  ُۡوُل بَّۡيَّ اۡۡل َّ ّيَّ ۤٗا اَّن َّ اّٰلله َُّمۡو وَّاعۡل
ُرۡونَِّ َّيِۡه ُُتۡشَّ اَّن َّه ۤٗ اِل  ِِِ وََُّّلۡبِٖه وَّ

25.  আর তোমরা এমন 
ফািাদ তথমক তবাঁমচ থাক যা 
সবম ষেিঃ শুধু োমদর উপর 
পসেে হমব না যারা 
তোমামদর মমধয িামলম 
এবং তিমন তরখ তয, 
আল্লাহর আযাব অেযন্ত 
কমঠার। 

 25.        And   fear a 

trial  that  will  not 

strike  those  who  have 

wronged among you 

exclusively. And know 

that Allah is severe in 

punishment.  

َّةً ۡل َّ َُِّصيۡبَّ َّ ال َِّذيۡنَّ  ُُۡوا َِتۡن وَّاَّ َّ
َُّمۡوا مِنِۡ ل ةًِظَّ ٓاص َّ ۤٗا ُِكۡم خَّ َُّمۡو اعۡل ۚ  و َّ

َّ شَِّديُۡد الۡعَُِّاِبِ   اَّن َّ اّٰلله

26.  আর স্মরণ কর, যখন 
তোমরা সিমল অে, পরাসিে 
অবস্থায় পম়েসিমল তদম ; 
ভীে-িস্ত্রস্ত্র সিমল তয, 

 26.  And remember 

when   you   were   few   

and   deemed   weak  in   

the  land,  fearing that 

ۤٗا اِۡذ اَّنۡـتُۡم َُّلِي ٌِۡ  وَّاۡذُكُرۡو
َُۡونَّ  َّا م ُۡستَّۡضعَُّفۡونَّ ِِف اۡۡلَّۡرِض َتَّ



তোমামদর না অমনযরা তিাাঁ 
তমমর সনময় যায়। অেিঃপর 
সেসন তোমাসদগমক 
আশ্রময়র ঠিকানা সদময়মিন, 
স্বীয় িাহামযযর দ্বারা 
তোমাসদগমক  সি দান 
কমরমিন এবং পসরেন্ন 
িীসবকা সদময়মিন যামে 
তোমরা শুকসরয়া আদায় 
কর। 

people  might  abduct 

you. Then He provided 

you refuge, and 

strengthened you with 

His help, and provided   

you   with  good  things  

that you might be 

grateful.  

فَُّكُم الن َّاُس ََّاٰوٰٮُكۡم  ط َّ اَّۡن ي َّتَّخَّ
َِّ اَّي َّدَُّكۡم بِن َُّكۡم م ِنَّ وَّ زَُّ ۡصِرٖه وَّرَّ

َّعَّل َُّكۡم ََّّۡشُكُرۡونَِّ ي ِبِٰت ل  ِِِ الط َّ

27.  তহ ঈমানদারগণ, 
তখয়ানে কমরানা আল্লাহর 
িামথ ও রিমূলর িামথ এবং 
তখয়ানে কমরা না 
সনমিমদর পারস্পসরক 
আমানমে তিমন-শুমন। 

27.    O  those (of you)  

who  believe,  do  not  

betray    Allah  and the 

Messenger, nor  betray  

your  trusts  while  you  

know. 

 َّ ُۡونُوا اّٰلله َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ۡلَّ َتَّ ۤٗا ٰ ي
ۤٗا اَّمٰنٰتُِكۡم  ُۡونُۡو ُسۡولَّ وََّتَّ وَّالر َّ

َُّمۡونَِّ اَّنۡـتُۡم ََّّعۡل  ِِِ وَّ
28.  আর তিমন রাখ, 
তোমামদর ধন-িম্পদ ও 
িন্তান-িন্তসে অকলযামণর 
িম্মখুীনকারী। বস্তুেিঃ 
আল্লাহর সনকট রময়মি মহা 
িওয়াব। 

28.  And know that 

your possessions and 

your children are  but  

a  trial,   and  that    

Allah has  with  Him  

an  immense  reward.  

اَّۡولُٰدُكۡم  ۤٗ اَّۡموٰلُُكۡم وَّ َّا ۤٗا اَّّن َّ َُّمۡو وَّاعۡل
َّةٌِ ََِِِّتۡن ا ه ۤٗ اَّۡجٌر َۚۙ و َّ َّ ِعنۡدَّ ن َّ اّٰلله

 ِِِ عَِّظيٌۡمِ
29.  তহ ঈমানদারগণ 
তোমরা যসদ আল্লাহমক ভয় 
করমে থাক, েমব 
তোমামদর মমধয ফয়িালা 
কমর তদমবন এবং তোমামদর 
তথমক তোমামদর পাপমক 
িসরময় তদমবন এবং 
তোমামদর ক্ষমা করমবন। 
বস্তুেিঃ আল্লাহর অনুগ্রহ 
অেযন্ত মহান। 

29.  O  those (of you)  

who  believe,  if  you  

fear  Allah,  He  will  

grant you a  criterion  

and will remove from  

you your evil deeds  

and will forgive you. 

And Allah is possessor 

of great bounty.  

 َّ ُُوا اّٰلله ۤٗا اِۡن ََّّت َّ َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو ۤٗا ٰ ي
ۡعَّ ِ ل َِّ يُكَّف ِۡر ُيَّ َُۡرَُّانًا و َّ ـُكۡم 

َّـُكۡمِ َّغِۡفۡر ل ي ِاَُِّٰكۡم وَّي  وَّ عَّنُۡكۡم سَّ
ُ ُذو الۡفَّۡض ِِ الۡعَِّظيِۡمِ  ِِِ اّٰلله



30.  আর কামফমররা যখন 
প্রোরণা করে আপনামক 
বেী অথবা হেযা করার 
উমেম য সকংবা আপনামক 
তবর কমর তদয়ার িনয 
েখন োরা তযমন িলনা 
করে তেমসন, আল্লাহও 
িলনা করমেন। বস্তুেিঃ 
আল্লাহর িলনা িবমচময় 
উত্তম। 

 30.  And when those 

who disbelieve plotted 

against you (O 

Muhammad) to 

restrain you, or kill 

you, or drive you out. 

And they plotted, and 

Allah did plan. And 

Allah is the best of 

those who plan.  

ُۡكُر بِكَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا  وَّاِۡذ ۡيَّ
ُۡتُلُۡوكَّ اَّۡو  َّ لِيُثِۡبتُۡوكَّ اَّۡو ي

ِ ُۡكُر ُُيِۡرُجۡوكَّ ُۡكُرۡونَّ وَّۡيَّ  وَّۡيَّ
ُِ ۡۡيُ اۡۡلِٰكِريۡنَِّاّٰلله ُ خَّ  ِِِ  وَّاّٰلله

31.  আর তকউ যখন 
োমদর সনকট আমার 
আয়ােিমূহ পাঠ কমর েমব 
বমল, আমরা শুমনসি, ইো 
করমল আমরাও এমন 
বলমে পাসর; এ তো পবূযবেী 
ইসেকথা িা়ো আর সকিুই 
নয়। 

 31.  And when Our 

verses are recited to 

them, they say:   “We 

have heard. if we   

willed,  we   could   say 

the  like  of    it.   This    

is   not but legends of 

the ancients.”  

اِذَّا َُّتٰٰۡلِ َّا َُّالُۡوا َُّۡد وَّ َّيِۡهۡم اٰيٰتُن  عَّل
ا َّا ِمث َِّۡ هٰذََّٓ ُُلۡن َّ ٓاُء ل َّشَّ َّۡو ن َّا ل عۡن ِ  اِۡن ََّ

لِۡيَِّ َّو َّ اِطۡۡيُ اۡۡل ۤٗ اَّسَّ ۤٗ اِۡل َّ ا   هٰذَّ

32.  োিা়ো োরা যখন 
বলমে আরম্ভ কমর তয, ইয়া 
আল্লাহ, এই যসদ তোমার 
পক্ষ তথমক (আগে) িেয 
দ্বীন হময় থামক, েমব 
আমামদর উপর আকা  
তথমক প্রস্তর বষযণ কর 
সকংবা আমামদর উপর 
তবদনাদায়ক আযাব নাসযল 
কর। 

32.      And  when  they  

said: “O  Allah  if  this     

be   that   which   is  the  

truth  from You, then 

rain down upon us  

stones  from  heaven,   

or  bring   upon   us  a   

painful  punishment.” 

ا ُهوَّ  َّانَّ هٰذَّ هُهم َّ اِۡن ك اِۡذ َُّالُوا الل وَّ
َّا  َّيۡن َّۡمِطۡر عَّل َّـق َّ ِمۡن ِعنِۡدكَّ ََّا اۡۡل
َّا  ٓاِء اَِّو اۡئتِن مَّ ةً م ِنَّ الس َّ ارَّ ِحجَّ

َّلِيٍۡمِ  ِِِ بِعَّذَّاٍب ا

33.  অথচ আল্লাহ কখনই 
োমদর উপর আযাব 
নাসযল করমবন না যেক্ষণ 
আপসন োমদর মামে 
অবস্থান করমবন। োিা়ো 

33.    And  Allah   was   

not  to punish  them  

while you are in their 

midst, nor was  Allah 

going to punish  them 

َِّ بَُّهۡم وَّاَّنۡتَّ وَّمَّا ك ُ لِيُعَّذ ِ انَّ اّٰلله
بَُّهۡم َِيِۡهۡمِ ُ ُمعَّذ ِ  وَّمَّا كَّانَّ اّٰلله



োরা যেক্ষণ ক্ষমা প্রাথযনা 
করমে থাকমব আল্লাহ 
কখনও োমদর উপর 
আযাব তদমবন না। 

while  they  seek  

forgiveness.  ََِّّۡستَّغِۡفُرۡون   وَُّهۡم ي

34.  আর োমদর মমধয 
এমন সক সবষয় রময়মি, 
যার ফমল আল্লাহ োমদর 
উপর আযাব দান করমবন 
না। অথচ োরা মিসিমদ-
হারামম তযমে বাধাদান 
কমর, অথচ োমদর তি 
অসধকার তনই। এর 
অসধকার তো োমদরই 
রময়মি যারা পরমহযগার। 
সকন্তু োমদর অসধকাং ই তি 
সবষময় অবসহে নয়। 

34.   And what have 

they that Allah should 

not punish them, and 

they obstruct (others)   

from   Al-Masjid   al-

Haram, and they are 

not its guardians.               

Its (true) guardians   

are not but those who 

are  righteous.  But 

most of them do not 

know. 

ُ وَُّهۡم  بَُّهُم اّٰلله ُۡم اَّۡل َّ يُعَّذ ِ وَّمَّا ََّّ
اِم  َّـرَّ َّۡسِجِد اۡۡل َُّصد ُۡونَّ عَِّن اۡۡل ي

َّٓاءَّهِ  ۤٗا اَّۡولِي َّانُۡو َّٓاُؤه ۤٗ اِۡل َّ ِوَّمَّا ك َۚؕ اِۡن اَّۡولِي
ُُوِۡ ُهۡم ۡلَّ اۡۡلُت َّ َّرَّ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل نَّ وَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي

35.  আর কা’বার সনকট 
োমদর নামায বলমে স ি 
তদয়া আর োসল বািামনা 
িা়ো অনয তকান সকিুই 
সিল না। অেএব, এবার 
সনমিমদর কৃে কুফরীর 
আযামবর স্বাদ গ্রহণ কর। 

35. And their prayer at 

the House (Kabah) was 

not  except  whistling 

and hand clapping. So   

taste the punishment 

because you used to 

disbelieve.  

َّيِۡت اِۡل َّ  ُۡتُۡم ِعنۡدَّ الۡب َلَّ َّانَّ صَّ وَّمَّا ك
َّةًِ ََّّۡصِدي ُُوا الۡعَّذَّابَّ ُِمكَّٓاءً و َّ َۚؕ ََُّذۡو

 ِِِ ِِبَّا ُكنۡتُۡم ََّّۡكُفُرۡونَِّ

36.  সনিঃিমেমহ তযিব 
তলাক কামফর, োরা বযয় 
কমর সনমিমদর ধন-িম্পদ, 
যামে কমর বাধাদান করমে 
পামর আল্লাহর পমথ। বস্তুেিঃ 
এখন োরা আমরা বযয় 
করমব। োরপর োই 
োমদর িনয আমক্ষমপর 
কারণ হময় এবং ত ষ পযযন্ত 

36.  Indeed, those who 

disbelieve, they spend 

their wealth to hinder 

(people) from the way   

of Allah.  So  they  will   

spend   it,  then   it  will  

become  for  them  an  

anguish, then they will   

be overcome. And those 

who disbelieve will be 

ُُۡونَّ اِن َّ ال َِّ ِذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا يُنِۡف
ِِ ِبي ِِۡ اّٰلله ۡوا عَّۡن سَّ ُ َُّصد  ُۡم لِي  اَّۡموَّاََّّ
َّيِۡهۡم  َّا ُثم َّ ََُّّكۡوُن عَّل ُُۡوّنَّ يُنِۡف ََّسَّ

َّبُۡونَِّ ةً ُثم َّ يُغۡل ۡسرَّ ال َِّذيۡنَّ ِِحَّ َۚؕ وَّ
َۙ ُرۡونَّ ن َّمَّ ُّيۡشَّ هَـّ ۤٗا اَِٰل جَّ  ِِِ كَّفَُّرۡو



োরা তহমর যামব। আর 
যারা কামফর োমদরমক 
তদাযমখর সদমক োস়েময় 
সনময় যাওয়া হমব। 

gathered to Hell. 

37.  যামে পথৃক কমর তদন 
আল্লাহ অপসবত্র ও না-
পাকমক পসবত্র ও পাক 
তথমক। আর যামে একটির 
পর একটিমক স্থাপন কমর 
িমমবে স্তুমপ পসরণে 
কমরন এবং পমর তদাযমখ 
সনমক্ষপ কমরন। এরাই হল 
ক্ষসেগ্রস্ত। 

37.     So that Allah 

may separate the 

wicked from the good,   

and place wicked one 

upon another, then    

heap   them    together, 

then cast them into 

Hell. They, it is they 

who are the losers.  

ي ِِب وَّ  َِّبيۡثَّ ِمنَّ الط َّ ُ اۡۡل َِّ اّٰلله َِّميۡ لِي
ه  عَّٰٰل بَّعٍۡض  َِّبيۡثَّ بَّعۡضَّ ۡعَّ َِّ اۡۡل ُيَّ
َّه  ِِفۡ  َّۡجعَّل ِيۡعًا ََّي ه  َجَّ ُۡكمَّ ََّۡيَّ

ن َّمَِّ هَـّ َٓٮ ِكَّ ُهُم جَّ ٰ  اُول
 ِِِ ۡونَِّاۡۡلِٰسُرِ

38.  েুসম বমল দাও, 
কামফরমদরমক তয, োরা 
যসদ সবরে হময় যায়, েমব 
যা সকিু ঘমট তগমি ক্ষমা 
হমব যামব। পক্ষান্তমর 
আবারও যসদ োই কমর, 
েমব পবুযবেীমদর পথ 
সনধযাসরে হময় তগমি। 

38.  Say to those who 

disbelieve, if they desist, 

what has been the past 

shall be forgiven for 

them.  And   if   they   

return, then indeed the   

example of those 

before has already 

preceded. 

َُّهۡوا  ۤٗا اِۡن ي َّنۡت ُُ ِ ل ِـل َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡو
َّفَّ  وَّاِۡن  ل ُۡم م َّا َُّۡد سَّ يُغۡفَّۡر ََّّ
ۡت ُسن َُّت  َّۡد مَّضَّ ي َُّعۡوُدۡوا ََُّ

لِۡيَِّ َّو َّ  ِِِ اۡۡل
39.  আর োমদর িামথ যিু 
করমে থাক যেক্ষণ না 
ভ্রাসন্ত ত ষ হময় যায়; এবং 
আল্লাহর িমস্ত হুকুম 
প্রসেসষ্ঠে হময় যায়। 
োরপর যসদ োরা সবরে 
হময় যায়, েমব আল্লাহ 
োমদর কাযযকলাপ লক্ষয 
কমরন। 

 39.   And   fight    them 

until there is no more 

persecution, and the    

religion  is  for  Allah, 

all   of   it.  So   if   they 

cease, then indeed   

Allah is Seer of what 

they do. 

ٌَّة  وََُّّاَِّلُۡوُهۡم حَّّٰته ۡلَّ ََُّّكۡونَّ َِتۡن
ِِ يُۡن كُل ُه  ّٰلِله َُّكۡونَّ الد ِ ي  ََّاِِن و َّ
َّعۡمَِّ َّ ِِبَّا ي لُۡونَّ   انْـتَّهَّۡوا ََّاِن َّ اّٰلله

 ِِِ بَِّصۡۡيٌ   

40.  আর োরা যসদ না 
মামন, েমব তিমন রাখ, 

40.  And   if   they  turn  

away,  then  know  that  َِّو     َّ ۤٗا    اَّن َّ    اّٰلله َُّمۡو اِۡن    ََّّوَّل َّۡوا    ََّاعۡل



আল্লাহ তোমামদর িমথযক; 
এবং কেই না চমৎকার 
িাহাযযকারী। 

Allah is your Protector,  

an excellent Protector 

and an excellent Helper.  

َّۡوَٰل وَّنِعۡمَّ   نِعۡمَِّمَّۡولٰٮُكۡم    اۡۡل
                                                    الن َِّصۡۡيُِ

41.  আর এ কথাও তিমন 
রাখ তয, তকান বস্তু-
িামগ্রীর মধয তথমক যা 
সকিু তোমরা গনীমে 
সহিামব পামব, োর এক 
পঞ্চমাং  হল আল্লাহর িনয, 
রিমূলর িনয, োাঁর 
সনকটাত্নীয়-স্বিমনর িনয 
এবং এেীম-অিহায় ও 
মুিাসফরমদর িনয; যসদ 
তোমামদর সবশ্বাি থামক 
আল্লাহর উপর এবং তি 
সবষময়র উপর যা আসম 
আমার বাোর প্রসে 
অবেীণয কমরসি ফয়িালার 
সদমন, তযসদন িম্মখুীন হময় 
যায় উভয় তিনাদল। আর 
আল্লাহ িব সকিুর উপরই 
ক্ষমো ীল। 

41.  And  know  that 

whatever of anything 

you obtain as the spoils 

of war, then indeed,   

for Allah is one fifth of 

it,   and  for   the   

Messenger,   and   for  

the  near  of  kin,  and 

the  orphans,  and  the  

needy,  and  the   

wayfarer.  If  you  

believe   in   Allah  and  

that  what  We  sent 

down  to   Our  servant  

on the  day  of   

criterion, the  day  

when  the  two  armies 

met. And Allah has 

power over all things.  

َّا غَِّنۡمتُۡم م ِِ ۤٗا اَّّن َّ َُّمۡو ٍء وَّاعۡل ۡ ۡن َشَّ
ُسۡوِل وَّلِِذى  ه  وَّ لِلر َّ ِ ُُخُسَّ َّن َّ ّٰلِله ََّا
َّٰسِكۡيِ وَّابِۡن  َّتٰٰٰم وَّاۡۡل ٰ وَّالۡي ُُۡرَبَّ ۡ ال
 ِ نۡتُۡم بِاّٰلله ِبي َِِۡۙ اِۡن ُكنۡتُۡم اٰمَّ الس َّ
َّۡومَّ  َّا ي َّا عَّٰٰل عَّبِۡدن لۡن َِّ ۡ ۤٗ اَّن وَّمَّا

َّۡومَّ ا َّۡمعِٰنِالُۡفۡرَُّاِن ي َِّ اۡۡل َّ ُ لۡت  وَّاّٰلله
ٍء َُِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ  ِِِ عَّٰٰل ك ُِ 

42.  আর যখন তোমরা 
সিমল িমরাঙ্গমনর এ প্রামন্ত 
আর োরা সিল তি প্রামন্ত 
অথচ কামফলা তোমামদর 
তথমক নীমচ তনমম 
সগময়সিল। এমোবস্থায় 
যসদ তোমরা পারস্পসরক 
অঙ্গীকারাবি হমে, েমব 
তোমরা এক িমঙ্গ তি 
ওয়াদা পালন করমে 

42.    When you were at 

the nearer end (of the 

valley of Badr), and 

they were at the 

farther end, and the 

caravan below you 

(along the seaside). 

And   if  you  had made 

a mutual appointment, 

you would certainly 

have failed in the 

َّا وَُّهۡم اِۡذ اَّنۡتُۡم  نۡي ُ ِة الد  بِالُۡعۡدوَّ
ۡكُب  ُُۡصوٰى وَّ الر َّ ۡ ِة ال بِالُۡعۡدوَّ

َّۡو ََّّوَّاعَّْدَّ ُۡم اَّۡسفَّ َِّ مِنُۡكۡمِ ل  وَّ
َّۡفتُۡم ِِف اۡۡلِيۡعٰدِِ ۡختَّل ٰـِكۡن ۡلَّ ل  وَّ

ُ اَّۡمًرا كَّانَّ مَّۡفُعۡوۡلً  ُِِۡضَّ اّٰلله َّ ل ِي



পারমে না। সকন্তু আল্লাহ 
ো’আলা এমন এক কাি 
করমে তচময়সিমলন, যা 
সনধযাসরে হময় সগময়সিল 
যামে তি িব তলাক সনহে 
হওয়ার সিল, প্রমাণ 
প্রসেষ্ঠার পর এবং যামদর 
বাাঁচার সিল, োরা তবাঁমচ 
থামক প্রমাণ প্রসেষ্ঠার পর। 
আর সনসশ্চেই আল্লাহ 
শ্রবণকারী, সবে। 

appointment. But (it 

was) so that Allah 

might accomplish a 

matter that was to be 

ordained. That he 

should perish, who was 

to  perish  upon  a clear 

evidence. And he 

should survive, who 

was to survive upon a 

clear evidence. And 

indeed, Allah is All 

Hearing, All Knowing.  

ٰٰۡي ِ ّيَّ ٍَّة و َّ َّكَّ عَّۡنۢۡ بَّي ِن َّهۡلِكَّ مَّۡن هَّل َۚۙل ِي
َّةٍِ ِميٌۡع مَّۡن ِحَّ َّ عَّۡنۢۡ بَّي ِن َّسَّ َّ ل  وَّاِن َّ اّٰلله

 ِِِ عَّلِيٌۡمَۙ

43.  আল্লাহ যখন তোমামক 
স্বমে তিিব কামফমরর 
পসরমাণ অে কমর 
তদখামলন; তব ী কমর 
তদখামল তোমরা 
কাপরুুষো অবলম্বন 
করমে এবং কামির তবলায় 
সবপদ িসৃষ্ট করমে। সকন্তু 
আল্লাহ বাাঁসচময় সদময়মিন। 
সেসন অসে উত্তমভামবই 
িামনন; যা সকিু অন্তমর 
রময়মি। 

43.  When Allah 

showed them to you in 

your dream as few.   

And if He had shown 

them to you as 

numerous, you would 

have lost courage and 

disputed with one 

another in the matter. 

But Allah saved you. 

Certainly, He is the All 

Knower of what is 

within the breasts. 

ًِ ُ ِِفۡ مَّنَّاِمكَّ َُّلِيَۡل َۚؕ ِاِۡذ يُِريۡكَُّهُم اّٰلله
َّۡو اَّٰرٮكَُّهۡم كَّثِۡۡيًا ل َّـفَِّشلۡتُۡم  ل و َّ
 َّ ٰـِكن َّ اّٰلله ل َّۡمِر وَّ َّـتَّنَّازَّۡعتُۡم ِِف اۡۡل ل وَّ

ل َّمَِّ  اِن َّه  عَّلِيٌۡمۢۡ بِذَّاِت سَّ
ُدۡورِِ  ِِِ الص ُ

44.  আর যখন 
তোমামদরমক তদখামলন তি 
সিনযদল তমাকামবলার 
িময় তোমামদর তচামখ অে 
এবং তোমামদরমক 
তদখামলন োমদর তচামখ 
তব ী, যামে আল্লাহ তি 
কাি কমর সনমে পামরন যা 
সিল সনধযাসরে। আর িব 

44.   And when He 

showed them to you, 

when you met (enemy 

in Badr), as few in your 

eyes. And He made you 

(appear) as few in their 

eyes, so that Allah 

might   accomplish   a 

matter that was 

(already) ordained. 

 ٗۤ َّيۡتُۡم ِِفۡ َُّ وَّ اِۡذ يُِريُۡكُمۡوُهۡم اِِذ الۡت
ۤٗ اَّعۡيُنِِ يَُُّل ِلُُكۡم ِِفۡ ً و َّ ُكۡم َُّلِيَۡل

ُ اَّۡمًرا كَّانَّ  ُِِۡضَّ اّٰلله َـّ اَّعۡيُِنِهۡم لِي
ُع ِمَّۡفُعۡوۡلًِ ِ َُّۡرجَّ َۚؕ وَّاَِلَّ اّٰلله



কািই আল্লাহর সনকট সগময় 
তপৌিায়। 

And to Allah all 

matters return. ُِاۡۡلُُمۡور ِِِ 
45.  তহ ঈমানদারগণ, 
তোমরা যখন তকান 
বাসহনীর িামথ িংঘামে 
সলপ্ত হও, েখন িদুঢৃ় থাক 
এবং আল্লাহমক অসধক 
পসরমামণ স্মরণ কর যামে 
তোমরা উমেম য কৃেকাযয 
হমে পার। 

45.     O   those   (of    

you) who believe, when 

you encounter an 

army, hold firm and 

remember Allah much 

that you may be 

successful. 

َّةً  ِيۡتُۡم َِئ َُّ ۤٗا اِذَّا ل َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو ۤٗا ٰ ي
َّ كَّثِۡۡيًا ََّاۡثبُتُۡوا وَّاۡذكُِ ُروا اّٰلله
  ل َّعَّل َُّكۡم َُّۡفلُِحۡونَِّ

46.  আর আল্লাহ ো’আলার 
সনমদয   মানয কর এবং োাঁর 
রিমূলর। োিা়ো তোমরা 
পরস্পমর সববামদ সলপ্ত হইও 
না। যসদ ো কর, েমব 
তোমরা কাপরুুষ হময় 
প়েমব এবং তোমামদর 
প্রভাব চমল যামব। আর 
তোমরা সধযযযধারণ কর। 
সনশ্চয়ই আল্লাহ ো'আলা 
রময়মিন সধযযয ীলমদর 
িামথ। 

46.     And obey Allah 

and His Messenger, 

and do not dispute (one 

with another), lest you 

should lose courage 

and your strength 

depart, and be patient. 

Indeed, Allah is with 

those who are patient.  

اَِّطيۡعُِ َّه  وَّۡلَّ وَّ ُسۡول َّ وَّرَّ وا اّٰلله
لُۡوا وَََّّّۡذهَّبَّ  ََّّنَّازَُّعۡوا ََّتَّۡفشَّ

ۡوا ِرّۡيُُكۡمِ َّ مَّعَّ وَّاۡصِِبُ  اِن َّ اّٰلله
ِِبِيۡنَِّ  ِِِ الصه

47.  আর োমদর মে হময় 
তযময়া না, যারা তবসরময়মি 
সনমিমদর অবস্থান তথমক 
গসবযেভামব এবং 
তলাকমদরমক তদখাবার 
উমেম । আর আল্লাহর পমথ 
োরা বাধা দান করে। 
বস্তুেিঃ আল্লাহর আয়মে 
রময়মি তি িমস্ত সবষয় যা 
োরা কমর। 

47.     And  do not be 

like those who came 

forth from their homes 

exulting, and to be  

seen  by  people, and 

hindering others from 

the way of Allah. And 

Allah encompasses of 

what they do.  

ُجۡوا ِمۡن  رَّ َّال َِّذيۡنَّ خَّ وَّۡلَّ ََُّّكۡونُۡوا ك
ِرئَّٓاءَّ الن َّاِس وَّ  ًرا و َّ َّاِرِهۡم بَّطَّ ِدي

ِِ ِبي ِِۡ اّٰلله َُّصد ُۡونَّ عَّۡن سَّ ُ ِِبَّا ي  وَّاّٰلله
لُۡونَّ ُُمِيٌۡطِ َّعۡمَّ  ِِِ ي



48.  আর যখন িদু ৃয কমর 
সদল  য়োন োমদর দসৃষ্টমে 
োমদর কাযযকলাপমক এবং 
বলল তয, আিমকর সদমন 
তকান মানষুই তোমামদর 
উপর সবিয়ী হমে পারমব 
না আর আসম হলাম 
তোমামদর িমথযক, অেিঃপর 
যখন িামনািামনী হল 
উভয় বাসহনী েখন তি 
অসে দ্রুে পাময় তপিমন 
সদমক পাসলময় তগল এবং 
বলল, আসম তোমামদর 
িামথ না-আসম তদখসি, যা 
তোমরা তদখি না; আসম 
ভয় কসর আল্লাহমক। আর 
আল্লাহর আযাব অেযন্ত 
কঠিন। 

48.  And when Satan 

made their deeds seem 

fair to them and said: 

“No one can overcome 

you this day from 

among the people.  

And indeed, I am your 

protector.” Then when 

the two armies came in 

sight of one another, he 

turned on his heels, 

and said: “Indeed I am 

dissociated from you. 

Indeed, I see what you 

do not see.  Indeed, I 

fear Allah. And Allah 

is severe in 

punishment.”  

ُۡم  اََّّ يٰۡطُن اَّۡعمَّ ُُم الش َّ وَّاِۡذ زَّي َّنَّ ََّّ
َّۡومَّ ِمنَّ  َّـُكُم الۡي وََُّّالَّ ۡلَّ غَّالِبَّ ل

اٌر ل َّـُكۡمِالن َّاِس وَِّ ۡ جَّ ا اِّن ِ َّم َّ  ََّل
َّكَّصَّ عَّٰٰل  ٓاءَِّت الِۡفئَّٰٰتِ ن ََّّرَّ
 ٗۤ ۡ ٌء م ِنُۡكۡم اِّن ِ ۡ بَِّرۡىَٓ َّيِۡه وََُّّالَّ اِّن ِ ِب عَُّ
َِّ اُف اّٰلله ۤٗ اَّخَّ ۡ ۡونَّ اِّن ِ  اَّٰرى مَّا ۡلَّ ََّّرَّ

ُ شَِّديُۡد الۡعَُِّاِبِ  ِِِ وَّاّٰلله

49.  যখন তমানামফকরা 
বলমে লাগল এবং যামদর 
অন্তর বযাসধগ্রস্ত, এরা 
সনমিমদর ধমমযর উপর 
গসবযে। বস্তুেিঃ যারা ভরিা 
কমর আল্লাহর উপর, তি 
সনসশ্চন্ত, তকননা আল্লাহ 
অসে পরাক্রম ীল, িসুবে। 

49.     When  the  

hypocrites  and   those  

in  whose  hearts is a 

disease said: “These 

people (Muslims) are 

deceived by their 

religion.”  And he who 

puts his trust in Allah, 

then indeed, Allah is 

All Mighty, All Wise.  

ال َِّذيۡنَّ ِِفۡ  ُُۡونَّ وَّ ُُۡوُل اۡۡلُنِٰف َّ اِۡذ ي
ِء ِديۡنُُهۡمَؕ  َُٓؤۡلَّۤٗ ٌض غَّر َّ هٰ ُُلُۡوبِِهۡم م َّرَّ
 َّ ِ ََّاِن َّ اّٰلله وَّمَّۡن ي َّتَّوَّك َّ ِۡ عَّٰلَّ اّٰلله

ِِِ ِكيٌۡمِعَّ ٌِ حَّ  ِِِ يۡ

50.  আর যসদ েুসম তদখ, 
যখন তফমর োরা 
কামফরমদর িান কবি 
কমর; প্রহার কমর, োমদর 
মুমখ এবং োমদর 

50.   And  if  you  could  

see when  the  angels  

take  away the souls of 

those who disbelieve, 

striking on their faces  

َّتَّوَِّف َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّروا َّۡو ََّّٰرَٓى اِۡذ ي  وَّ ل
ُهۡم  َّۡضِرُبۡونَّ ُوُجۡوهَّ َٓٮ ِكَُّة ي ٰ َّل اۡۡل



পশ্চাদমদম  আর বমল, 
জ্বলন্ত আযামবর স্বাদ গ্রহণ 
কর। 

and  their backs. 

(Saying): “And taste 

the punishment of 

burning.” 

ُُۡوا عَّذَّابَّ  ُذۡو ُهۡم  وَّ اَّۡدبَّارَّ وَّ
َِّريِۡقِ  ِِِ اۡۡل

51.  এই হমলা তি িমবর 
সবসনময় যা তোমরা 
তোমামদর পমূবয পাঠিময়ি 
সনমির হামে। বস্তুেিঃ এটি 
এ িনয তয, আল্লাহ বাোর 
উপর যলুুম কমরন না। 

51.      “That  is  for  

what your  hands have 

sent before. And that 

Allah is not unjust to 

His slaves.”  

َِّ مَّۡت ا يِۡديُۡكۡم وَّاَّن َّ ذٰلِكَّ ِِبَّا َُّد َّ
ٍم ل ِـلۡعَِّبيِۡدَۙ َل َّ ََّ بِظَّ َّـيۡ َّ ل  ِِِ اّٰلله

52.  তযমন, রীসে রময়মি 
তফরাউমনর অনুিারীমদর 
এবং োমদর পমূবয যারা সিল 
োমদর বযাপামর তয, এরা 
আল্লাহর সনমদয ম র প্রসে 
অস্বীকৃসে োপন কমরমি 
এবং তিিনয আল্লাহ 
ো’আলা োমদর পাক়োও 
কমরমিন োমদরই পামপর 
দরুন। সনিঃিমেমহ আল্লাহ 
মহা সি ালী, কঠিন 
 াসস্তদাো। 

52.   (Theirs is) as the 

way of the people of 

Pharaoh and those 

before them. They 

disbelieved in the signs 

of Allah, so Allah 

seized them for their 

sins.  Indeed, Allah is 

All Powerful, Stern in 

retribution.  

ال َِّذيۡنَّ ِمۡن كَّدَّاِۡب اِٰل َِۡرعَّۡونَِّ  وَّ
ِ َُّبۡلِِهۡمِ  كَّفَُّرۡوا بِاٰيِٰت اّٰلله

ُ بُِذنُۡوبِِهۡمِ ُهُم اّٰلله ذَّ َّخَّ َّ ََّا  اِن َّ اّٰلله
ٌ شَِّديُۡد الۡعَُِّاِبِ  ِِِ َُِّوى 

53.  োর কারণ এই তয, 
আল্লাহ কখনও পসরবেয ন 
কমরন না, তি িব তনয়ামে, 
যা সেসন তকান িাসেমক 
দান কমরসিমলন, যেক্ষণ 
না তি িাসে সনমিই 
পসরবসেয ে কমর তদয় 
সনমির িনয সনধযাসরে 
সবষয়। বস্তুেিঃ আল্লাহ 
শ্রবণকারী, মহাোনী। 

53.   That is because 

Allah would not 

change the favor which 

He had bestowed upon 

a people, until they 

change that which is 

within their selves. 

And indeed, Allah is 

All  Hearing,  All 

Knowing.  

ًا  َُّك ُمغَّۡي ِ َّۡم ي َّ ل َّن َّ اّٰلله ذٰلِكَّ بِا
هَّا عَّٰٰل َُّۡوٍم حَّّٰته  ةً اَّنۡعَّمَّ ن ِـعۡمَّ

َّنُۡفِسِهۡمِ ُۡوا مَّا بِا َّۡي ِ َّ يُغ  وَّاَّن َّ اّٰلله
يٌۡع عَّلِيٌۡمَۙ ِ ََّ ِِِ 



54.  তযমন সিল রীসে 
তফরাউমনর বং ধর এবং 
যারা োমদর পমূবয সিল, 
োরা সমথযা প্রসেপন্ন 
কমরসিল স্বীয় পালনকেয ার 
সনদ যনিমূহমক। অেিঃপর 
আসম োমদরমক ধ্বংি কমর 
সদময়সি োমদর পামপর 
দরুন এবং ডুসবময় তমমরসি 
তফরাউমনর 
বং ধরমদরমক। বস্তুেিঃ এরা 
িবাই সিল যামলম। 

54.      (Theirs   is)   as 

the  way  of  the  people  

of  Pharaoh  and  those   

before   them.    They     

denied    the    signs   of   

their Lord, so We 

destroyed them for 

their    sins,   and    We 

drowned the people of 

Pharaoh.  And   all   

were   wrong doers. 

اِۡ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن ِب اِٰل َِۡرعَّۡونَِّكَّدَّ  وَّ
ب ِِهۡم َُّبۡلِِهۡمِ بُۡوا بِاٰيِٰت رَّ  كَّذ َّ

 ٗۤ َّا ُۡن َّۡكنُٰهۡم بُِذنُۡوبِِهۡم وَّاَّۡغرَّ َّۡهل ََّا
َّانُۡوا اٰلَّ َِۡرعَّۡونَِّ ٌ ك  وَّك ُِ 

 ِِِ ٰظلِِمۡيَِّ

55.  িমস্ত িীমবর মামে 
আল্লাহর সনকট োরাই 
িবমচময় সনকৃষ্ট, যারা 
অস্বীকারকারী হময়মি 
অেিঃপর আর ঈমান 
আমনসন। 

55.  Surely, the worst 

of living creatures in 

the sight of Allah are 

those who disbelieved, 

so they shall not 

believe. 

ِ ال َِّذيۡنَّ  وَّٓاب ِ ِعنۡدَّ اّٰلله اِن َّ شَّر َّ الد َّ
 ِِِ كَّفَُّرۡوا ََُّهۡم ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَِّ

56.  যামদর িামথ েুসম 
চুসি কমরি োমদর মধয 
তথমক অেিঃপর প্রসেবার 
োরা সনমিমদর কৃেচুসি 
লংঘন কমর এবং ভয় কমর 
না। 

56.    They   are   those  

with whom you    made 

a     treaty,   then    they  

break their pledge 

every  time  and  they  

do  not fear (Allah). 

ِذيۡنَّ عَّاهَّدت َّ مِنُۡهۡم ُثم َّ ال َِّ
ٍة  ِ مَّر َّ ُُُضۡونَّ عَّهۡدَُّهۡم ِِفۡ ك ُِ  َّنۡ ي

ُُۡونَِّ َّت َّ ُهۡم ۡلَّ ي  ِِِ و َّ
57.  িেুরাং যসদ কখমনা 
েুসম োমদরমক যমুি তপময় 
যাও, েমব োমদর এমন 
 াসস্ত দাও, তযন োমদর 
উত্তরিসূররা োই তদমখ 
পাসলময় যায়; োমদরও তযন 
স ক্ষা হয়। 

57.   So if you gain 

dominance over them 

in the war, (punish 

them in order) to 

disperse those who are 

behind them, so 

perhaps they may be 

reminded. 

ۡد  ِ ر  َّـۡرِب ََّشَّ ََّاِم َّا ََّّثَُّۡفَّن َُّهۡم ِِف اۡۡل
َّعَّل َُّهۡم  لۡفَُّهۡم ل بِِهۡم م َّۡن خَّ

ك َُّرۡونَِّ َّذ َّ  ِِِ ي



58.  েমব তকান িম্প্রদাময়র 
তধাাঁকা তদয়ার বযাপামর যসদ 
তোমামদর ভয় থামক, েমব 
োমদর চুসি োমদর সদমকই 
িুাঁ ম়ে তফমল দাও এমনভামব 
তযন হময় যাও তোমরাও 
োরা িমান। সনশ্চয়ই 
আল্লাহ তধাকাবাি, 
প্রোরকমক পিে কমরন 
না। 

58.     And  if  you  fear 

treachery from any 

people, then throw 

(their covenant) at 

them on equal terms. 

Indeed, Allah does not 

love the treacherous.  

ۢۡبِۡذ  َّةً ََّان َّان َّاََّن َّ ِمۡن َُّۡوٍم ِخي اِم َّا َتَّ وَّ
وَّٓاءٍِ َّيِۡهۡم عَّٰٰل سَّ ُ اِل َّ ۡلَّ ُّيِب   اِن َّ اّٰلله

َّٓاٮ ِِنۡيَِّ  ِِِ اۡۡل

59.  আর কামফররা তযন 
একা যা মমন না কমর তয, 
োরা তবাঁমচ তগমি; কখনও 
এরা আমামক পসরশ্রান্ত 
করমে পারমব না। 

59. And let not those 

who disbelieve suppose 

they can outstrip 

(Allah’s Purpose). 

Surely they cannot 

escape. 

ُُۡوا َّ ب بَّ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا سَّ ۡسَّ  وَّۡلَّ ّيَّ
ُۡم ۡلَّ يُِ ۡونَِّاِّن َّ ُِ  ِِِ عِۡج

60.  আর প্রস্তুে কর োমদর 
িামথ যমুির িনয যাই সকিু 
িংগ্রহ করমে পার সনমির 
 সি িামমথযযর মমধয তথমক 
এবং পাসলে তঘা়ো তথমক, 
তযন প্রভাব পম়ে আল্লাহর 
শুত্রুমদর উপর এবং 
তোমামদর  ত্রুমদর উপর 
আর োমদরমক িা়ো 
অনযানযমদর উপর ও 
যামদরমক তোমরা িান না; 
আল্লাহ োমদরমক তচমনন। 
বস্তুেিঃ যা সকিু তোমরা 
বযয় করমব আল্লাহর রামহ, 
ো তোমরা পসরপণূযভামব 
সফমর পামব এবং তোমামদর 
তকান হক অপণূয থাকমব 

60.   And  prepare 

against them  whatever   

you can, of   the   forces     

and of well-readied  

horses,  that thereby  

you   may   dismay   the  

enemy   of   Allah   and 

your enemy, and 

others besides   them,    

of    whom   you   do    

not know. Allah knows   

them.   And  whatever   

you spend of  anything   

in  the  cause  of Allah 

shall be fully repaid to 

you, and you shall not 

be wronged.  

عۡتُۡم م ِۡن  ُۡم م َّا اۡستَّطَّ ۡوا ََّّ ُ وَّ اَّعِد 
َّـي ِِۡ َُّۡرِهبُۡونَّ  بَّاِط اۡۡل ِمۡن ر ِ ٍة و َّ ُُو َّ
ِريۡنَّ  ُكۡم وَّاٰخَّ ِ وَّعَُّدو َّ بِٖه عَُّدو َّ اّٰلله

ُُمِِمۡن ُدۡوِّنِۡمِ َُّمۡوّنَّ ُ  ۡلَّ ََّّعۡل  اّٰلله
َُّمُهۡمِ َّعۡل ُُۡواي ٍء ِِفۡ   وَّمَّا َُّـنِۡف ۡ ِمۡن َشَّ

اَّنۡـتُۡم ۡلَّ  َّيُۡكۡم وَّ ِ يُوَّف َّ اِل ِبي ِِۡ اّٰلله سَّ
َُّمۡونَِّ   َُّۡظل



না। 
61.  আর যসদ োরা িসি 
করমে আগ্রহ প্রকা  কমর, 
োহমল েুসমও তি সদমকই 
আগ্রহী হও এবং আল্লাহর 
উপর ভরিা কর। 
সনিঃিমেমহ সেসন শ্রবণকারী; 
পসরোে। 

61.   And if they incline 

to peace, then incline   

you to it, and trust in 

Allah. Surely it is He 

who is All Hearing, All 

Knowing.  

َّا  لِۡم ََّاۡجنَّۡح ََّّ وَّاِۡن جَّنَُّحۡوا لِلس َّ
ِِ ََّّوَّك َّ ِۡ عَّٰلَّ اّٰلله ِميُۡع وَّ  اِن َّه  ُهوَّ الس َّ

 ِِِ الۡعَّلِيُۡمِ

62.  পক্ষান্তমর োরা যসদ 
তোমামক প্রোরণা করমে 
চায়, েমব তোমার িনয 
আল্লাহই যমথষ্ট, সেসনই 
তোমামক  সি যসুগময়মিন 
স্বীয় িাহামযয ও 
মুিলমানমদর মাধযমম। 

62.      And   if   they   

intend to deceive you,   

then indeed Allah is 

sufficient for you. He it 

is who strengthened 

you with His help and   

with  the believers.  

ۡدَُّعۡوكَّ ََّاِن َّ  ۤٗا اَّۡن ُي َّ وَّاِۡن ي ُِريُۡدۡو
ُِ َّكَّ اّٰلله ۡسب  ُهوَّ ال َِّذۡىۤٗ اَّي َّدَّكَّ حَّ

َۙ َّۡصِرٖه وَّبِاۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ   بِن

63.  আর প্রীসে িঞ্চার 
কমরমিন োমদর অন্তমর। 
যসদ েুসম তিিব সকিু বযয় 
কমর তফলমে, যা সকিু 
যমীমনর বুমক রময়মি, 
োমদর মমন প্রীসে িঞ্চার 
করমে পারমে না। সকন্তু 
আল্লাহ োমদর মমন প্রীসে 
িঞ্চার কমরমিন। সনিঃিমেমহ 
সেসন পরাক্রম ালী, 
িমুকৌ লী। 

63.     And  He  has  put 

affection between their 

hearts. If you had  

spent  all  that  is  in  

the earth, you could 

not have put affection 

between their hearts, 

but Allah has put 

affection between them.  

Certainly He is All 

Mighty, All Wise. 

ُُلُۡوبِِهۡمِ َّل َّفَّ بَّۡيَّ  ا ُۡتَّ مَّا وَّ َّۡو اَّنۡفَّ  ل
َّل َّۡفتَّ بَّۡيَّ  ۤٗ ا ا ِيۡعًا م َّ ِِف اۡۡلَّۡرِض َجَّ

َّل َِّ َّ ا ٰـِكن َّ اّٰلله ل َُّهۡمُُِلُۡوبِِهۡم وَّ  فَّ بَّيۡن
ِكيٌۡمِ ٌِ حَّ يۡ ِِ  ِِِ اِن َّه  عَّ

64.  তহ নবী, আপনার িনয 
এবং তযিব মুিলমান 
আপনার িামথ রময়মি 
োমদর িবার িনয আল্লাহ 
যমথষ্ট। 

64. O Prophet, Allah is 

sufficient for you and 

those who follow you of 

the believers. 

ۡسبُِ ُ حَّ َّي ُهَّا الن َِّب  ۤٗا ٰ ُ وَّ مَِّن ي كَّ اّٰلله
َّعَّكَّ ِمنَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِ اَّ َّب



65.  তহ নবী, আপসন 
মুিলমানগণমক উৎিাসহে 
করুন তিহামদর িনয। 
তোমামদর মমধয যসদ সব  
িন দঢৃ়পদ বযসি থামক, 
েমব িয়ী হমব দ’ু র 
তমাকামবলায়। আর যসদ 
তোমামদর মমধয থামক 
এক  তলাক, েমব িয়ী হমব 
হািার কামফমরর উপর 
তথমক োর কারণ ওরা 
োনহীন। 

65. O Prophet, urge the 

believers to battle. If 

there are among you 

twenty steadfast 

(persons),   they   will 

overcome two hundred.  

And if there are among 

you one hundred, they 

will overcome a 

thousand of those who 

disbelieve, because they     

are  a  people  who  do  

not understand. 

ِض اۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ عَّٰلَّ ِ ِ ر  ُ حَّ َّي ُهَّا الن َِّب  ۤٗا ٰ ي
َّاِلِ  اِۡن ي َُّكۡن م ِنُۡكۡم ِعۡشُرۡونَّ الُِۡت

َّغۡلِبُۡوا ِمائَّتَّۡيِِ ابُِرۡونَّ ي  وَّاِۡن صَّ
ۤٗا اَّلۡفًِ ا م ِنَّ ي َُّكۡن م ِنُۡكۡم م ِائٌَّة ي َّغۡلِبُۡو

ُۡم َُّۡوٌم ۡل َّ  َّّن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِا
َّۡفَُُّهۡونَِّ  ِِِ ي

66.  এখন তবাো হালকা 
কমর সদময়মিন আল্লাহ 
ো’আলা তোমামদর উপর 
এবং সেসন তিমন সনময়মিন 
তয, তোমামদর মধয দবূযলো 
রময়মি। কামিই তোমামদর 
মমধয যসদ দঢৃ়সচত্ত এক  
তলাক সবদযমান থামক, েমব 
িয়ী হমব দ’ু র উপর। আর 
যসদ তোমরা এক হািার 
হও েমব আল্লাহর হুকুম 
অনুযায়ী িয়ী হমব 
দ’ুহািামরর উপর আর 
আল্লাহ রময়মিন দঢৃ়সচত্ত 
তলাকমদর িামথ। 

66.  Now, Allah  has 

lightened   (hardship) 

for you, and He knows 

that among you is 

weakness. So if there 

are of you a hundred 

steadfast, they will 

overcome two hundred. 

And if there are of you 

a thousand, they will 

overcome two 

thousand, by the 

permission of Allah. 

And Allah is with those 

who are steadfast.  

ُ عَّنُۡكۡم وَّعَّلِمَّ  ف َّفَّ اّٰلله اَّلٔۡـ ٰنَّ خَّ
عۡفًا  ََّاِۡن ي َُّكۡن م ِنُۡكۡم اَّن َّ َِيُۡكۡم ضَّ

ٌة ي َّغۡلِبُۡوا ِمائَّتَّۡيِِ ابِرَّ  وَّاِۡن م ِائٌَّة صَّ
ۤٗا اَّلۡفَّۡيِ  ي َُّكۡن م ِنُۡكۡم اَّلٌۡف ي َّغۡلِبُۡو

ِِبِيۡنَِّ ُ مَّعَّ الصه َؕ وَّ اّٰلله ِ  بِاِۡذِن اّٰلله
ِِِ 

67.  নবীর পমক্ষ উসচে নয় 
বেীসদগমক সনমির কামি 
রাখা, যেক্ষণ না তদ ময় 
প্রচুর রিপাে ঘটামব। 
তোমরা পাসথযব িম্পদ 

67.     It   is   not   for   

a Prophet that he 

should have prisoners 

of war until he has 

sufficiently suppressed 

(the enemies) in the 

َّه ۤٗ اَّۡسٰرى مَِّ ٍ اَّۡن ي َُّكۡونَّ ل َِّب  َّانَّ لِن ا ك
 َُِّريُۡدۡونَّ حَّّٰته يُثِۡخنَّ ِِف اۡۡلَّۡرِضِ

َّا نۡي ُ ضَّ الد  ُ يُرِِِِ عَّرَّ يُۡد ۚ وَّاّٰلله



কামনা কর, অথচ আল্লাহ 
চান আমখরাে। আর 
আল্লাহ হমেন পরাক্রম ালী 
তহকমেওয়ালা। 

land. You desire the 

gains of the world, and 

Allah desires (for you)   

the Hereafter. And 

Allah  is  All  Mighty,  

All Wise.  

ةَِّ ِكيٌۡمِِاۡۡلِٰخرَّ ٌِ حَّ يۡ ِِ ُ عَّ  َۚؕ وَّاّٰلله

ِِِ 

68.  যসদ একটি সবষয় না 
হে যা পবূয তথমকই আল্লাহ 
সলমখ তরমখমিন, োহমল 
তোমরা যা গ্রহণ করি 
তিিনয সবরাট আযাব এমি 
তপৌিাে। 

68.   If there had not 

been a decree from 

Allah that preceded, 

you would have been 

afflicted for what you 

have taken by a great 

punishment.  

َِّ ُكۡم ل َّس َّ َّقَّ ۡلَّ ب ِ سَّ ۡوۡلَّ ِكتٌٰب م ِنَّ اّٰلله
ۡذَُّۡم عَّذَّاٌب عَِّظيٌۡمِ ۤٗ اَّخَّ ا  َِيۡمَّ

ِِِ 
69.  িেুরাং তোমরা খাও 
গনীমে সহিামব তোমরা তয 
পসরেন্ন ও হালাল বস্তু 
অিয ন কমরি ো তথমক। 
আর আল্লাহমক ভয় করমে 
থাক। সনশ্চয়ই আল্লাহ 
ক্ষমা ীল, তমমহরবান। 

69.    So   eat   of   what 

you have  as  booty  in 

war,  lawful and  clean, 

and fear Allah. Indeed, 

Allah is Ever Forgiving, 

Most Merciful.  

ي ِبًا ً طَّ لَٰل  ََُِّكلُۡوا ِم َّا غَِّنۡمتُۡم حَّ
ُُِ َِّوَّاَّ َّ َّ غَُّفۡوٌر وا اّٰلله  اِن َّ اّٰلله

ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ

70.  তহ নবী, োমদরমক 
বমল দাও, যারা তোমার 
হামে বেী হময় আমি তয, 
আল্লাহ যসদ তোমামদর 
অন্তমর তকান রকম 
মঙ্গলসচন্তা রময়মি বমল 
িামনন, েমব তোমামদরমক 
োর তচময় বহুগুণ তব ী 
দান করমবন যা তোমামদর 
কাি তথমক সবসনমময় তনয়া 
হময়মি। োিা়ো 
তোমামদরমক সেসন ক্ষমা 
কমর সদমবন। বস্তুেিঃ আল্লাহ 
ক্ষমা ীল, করুণাময়। 

70.    O  Prophet,  say  

to whoever  is  in your 

hands of the captives: 

“If Allah knows any  

goodness in your 

hearts, He will give you 

better than what  has  

been  taken from you,  

and He will forgive 

you. And Allah is Ever 

Forgiving, Most 

Merciful.”  

ۤٗ اَّيِۡديُۡكۡم  َّۡن ِِفۡ ُُ ِْ ۡل ِ  ُ َّي ُهَّا الن َِّب  ۤٗا ٰ ي
ُ ِِفۡ  َِّم اّٰلله ىَۙ اِۡن ي َّعۡل َّۡسٰرَٓ م ِنَّ اۡۡل
 ٗۤ ِ َّا ۡۡيًا م  ۡۡيًا ي ُۡؤَُِّكۡم خَّ ُُلُۡوبُِكۡم خَّ

َّـُكۡمِاُِخذَّ مِنۡكُِ َّغِۡفۡر ل ُ ۡم وَّي  وَّاّٰلله
ِحيٌۡمِ  ِِِ غَُّفۡوٌر ر َّ



71.  আর যসদ োরা 
তোমার িামথ প্রোরণা 
করমে চায়-বস্তুেিঃ োরা 
আল্লাহর িামথও ইসেপমূবয 
প্রোরণা কমরমি, অেিঃপর 
সেসন োমদরমক ধসরময় 
সদময়মিন। আর আল্লাহ 
িবযসবষময় পসরোে, 
িমুকৌ লী। 

71.   And  if  they 

intend to betray you, 

then they have indeed 

betrayed Allah before, 

so He made you prevail 

over them. And Allah 

is  All  Knowing,  All 

Wise.  

َّۡد  َّتَّكَّ ََُّ َّان وَّاِۡن ي ُِريُۡدۡوا ِخي
َّۡمكَّنَّ مِنُۡهۡمَؕ  َّ ِمۡن َُّب ُِۡ ََّا انُوا اّٰلله خَّ

ِكيٌۡمِ ُ عَّلِيٌۡم حَّ  ِِِ وَّاّٰلله

72.  এমে তকান িমেহ তনই 
তয, যারা ঈমান এমনমি, 
তদ  েযাগ কমরমি, স্বীয় 
িান ও মাল দ্বারা আল্লাহর 
রামহ তিহাদ কমরমি এবং 
যারা োমদরমক আশ্রয় ও 
িাহাযয িহায়ো সদময়মি, 
োরা এমক অপমরর 
িহায়ক। আর যারা ঈমান 
এমনমি সকন্তু তদ  েযাগ 
কমরসন োমদর বিুমে 
তোমামদর প্রময়ািন তনই 
যেক্ষণ না োরা তদ েযাগ 
কমর। অব য যসদ োরা 
ধমীয় বযাপামর তোমামদর 
িহায়ো কামনা কমর, েমব 
োমদর িাহাযয করা 
তোমামদর কেয বয। সকন্তু 
তোমামদর িামথ যামদর 
িহমযাগী চুসি সবদযমান 
রময়মি, োমদর 
তমাকামবলায় নয়। বস্তুেিঃ 
তোমরা যা সকিু কর, 
আল্লাহ তিিবই তদমখন। 

72.   Indeed,  those  

who have believed and 

emigrated and strove  

with  their  wealth  and  

their lives  in the cause 

of  Allah,  and  those 

who sheltered and 

helped  (them),   they   

are   the   true   allies  

of  one  another. And  

those  who believed  

and  did  not  emigrate,  

for  you  there  is  no 

(obligation) of  alliance 

to them at all  unless  

they emigrate. And   if   

they   seek help from  

you   in  (the  matter 

of)  religion,  then  it  is 

(incumbent) on you to 

provide  help, except it 

be against  a people 

between you and whom 

is a treaty.  And Allah 

is Seer of what you do.  

ُرۡوا  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّهَّاجَّ
اَّنُۡفِسِهۡم  َّۡموَّاَِِّۡم وَّ وَّجٰهَُّدۡوا بِا
ال َِّذيۡنَّ اٰوَّْوا  ِ وَّ ِبي ِِۡ اّٰلله ِِفۡ سَّ

ۤٗٮ ِكَّ بَّعُۡضِ ٰ ۤٗا اُول ُرۡو َّصَّ ن َّٓاُء و َّ ُهۡم اَّۡولِي
َّۡم بَّعٍۡضِ ل  وَّال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ

َّتِِهۡم  ي ۡلَّ َّـُكۡم م ِۡن و َّ يُهَّاِجُرۡوا مَّا ل
ٍء حَّّٰته يُهَّاِجُرۡوا ۡ  وَّاِِن م ِۡن َشَّ

َّيُۡكُم  يِۡن ََّعَّل ُرۡوُكۡم ِِف الد ِ نۡصَّ اۡستَـّ
َُّكۡم  الن َّۡصُر اِۡل َّ عَّٰٰل َُّۡوٍمۢۡ بَّيۡن

َّاٌقِ َُّهۡم م ِيۡث بَّيۡن ُ ِِبَّا ِوَّ َۚؕ وَّاّٰلله
لُۡونَّ بَِّصۡۡيٌِ  ِِِ ََّّعۡمَّ



73.  আর যারা কামফর 
োরা পারস্পসরক িহমযাগী, 
বিু। তোমরা যসদ এমন 
বযবস্থা না কর, েমব দাঙ্গা-
হাঙ্গামা সবস্তার লাভ করমব 
এবং তদ ময় ব়েই 
অকলযাণ হমব। 

73.   And those who 

disbelieve,   they   are   

allies of  one  another.  

Unless you act likewise,    

there will be oppression 

on the earth and great 

corruption.  

َّٓاُء وَِّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بَّعُۡضُهۡم اَّۡولِي
ٌَّة ِِف بَّعٍۡضِ  اِۡل َّ ََّّۡفعَّلُۡوُه ََُّّكۡن َِتۡن

اٌد كَّبِۡۡيٌَِؕ  ِِِ اۡۡلَّۡرِض وَََّّسَّ

74.  আর যারা ঈমান 
এমনমি, সনমিমদর ঘর-
বা়েী তিম়েমি এবং 
আল্লাহর রামহ তিহাদ 
কমরমি এবং যারা 
োমদরমক আশ্রয় সদময়মি, 
িাহাযয-িহায়ো কমরমি, 
োাঁরা হমলা িসেযকার 
মুিলমান। োাঁমদর িমনয 
রময়মি, ক্ষমা ও 
িম্মানিনক রুযী। 

74.      And  those  who 

believed and have 

emigrated and  strove   

in   the cause of  Allah, 

and  those who gave  

shelter and helped 

(them),   it   is   they    

who  are the   believers  

in truth.  For them  is   

forgiveness and  

honorable  provision.   

ُرۡوا  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّهَّاجَّ وَّ
ِبي ِِۡ ا ال َِّذيۡنَّ وَّجٰهَُّدۡوا ِِفۡ سَّ ِ وَّ ّٰلله

ۤٗٮ ِكَّ ُهُم  ٰ ۤٗا اُول ُرۡو َّصَّ ن اٰوَّْوا و َّ
ُ ًا ِرۡزٌق اۡۡلُۡؤمِنُۡونَّ حَّ ٌة و َّ ُۡم م َّغِۡفرَّ َّ َّ 

 ِِِ كَِّريٌۡمِ

75.  আর যারা ঈমান 
এমনমি পরবেী পযযাময় এবং 
ঘর-বা়েী তিম়েমি এবং 
তোমামদর িামথ িসম্মসলে 
হময় তিহাদ কমরমি, োরাও 
তোমামদরই অন্তভুয ি। 
বস্তুেিঃ যারা আত্নীয়, 
আল্লাহর সবধান মমে োরা 
পরস্পর তব ী হকদার। 
সনশ্চয়ই আল্লাহ যাবেীয় 
সবষময় িক্ষম ও অবগে। 

75.     And   those   who 

believed afterwards 

and  emigrated  and  

strove along with  you.   

They   are   of  you. 

And those related by 

blood are nearer to one 

another  in  the  decree 

of Allah. Indeed, Allah 

has  knowledge  of  all  

things.  

ُرۡوا  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ِمۡنۢۡ بَّعُۡد وَّهَّاجَّ وَّ
ۤٗٮ ِكَّ  مِنُۡكۡمِ ٰ  وَّجٰهَُّدۡوا مَّعَُّكۡم ََّاُول
اِم  بَّعُۡضُهۡم   اَّۡوَٰل      وَّاُولُوا اۡۡلَّۡرحَّ

َّعٍۡض  ِ    بِب َّ   ِِفۡ   ِكتِٰب    اّٰلله    اِن َّ    اّٰلله
ءٍِ ۡ ِ    َشَّ  عَّلِيٌۡم   بُِك ِ 

     
 


