
 

আল আহযাব  AlAhzab       

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.  হহ নবী! আল্লাহমক ভয় 
করুন এবং কামের ও কপট 
সবশ্বািীমদর কথা মানমবন 
না। সনশ্চয় আল্লাহ িববজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

1.   O Prophet, fear 

Allah and do not obey 

the disbelievers and the 

hypocrites.  Indeed,   

Allah  is All Knower,  

All Wise.  

َّ وََّلَّ تُِّطِع  ُّ ات َِّق اّٰلله َّي ُّهَّا الن َِّب  ٰۤا ٰ ي
َِّالۡكِٰفِريۡنَّ وَّاۡۡلُّنِٰفقِۡيَِّ َّا ََّّ   ا َِّ َّ اّٰلله ك

ِكيًۡماۙ ِِِِ عَّلِيًۡما حَّ
2.  আপনার পালনকর্ব ার 
পক্ষ হথমক যা অবর্ীণব হয়, 
আপসন র্ার অনুিরণ 
করুন। সনশ্চয় হর্ামরা যা 
কর, আল্লাহ হি সবষময় 
খবর রামখন। 

2.  And follow that 

which  is  revealed  to  

you  from your Lord.  

Indeed, Allah is Aware 

of what you do.  

ِ ب ِكَّ َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ات َّبِۡع مَّا يُّۡوٰٰحى اِل  ا َِّ َّ و َّ
بِۡۡيًاۙ لُّۡو ََّّ خَّ َّ كَّا ََّّ ِِبَّا تَّعۡمَّ ِِِِ اّٰلله

3.  আপসন আল্লাহর উপর 
ভরিা করুন। 
কাযবসনববাহীরূমপ আল্লাহই 
যমথষ্ট। 

3.      And   put   your   

trust   in Allah.  And 

Allah is sufficient as 

Trustee.  

ِِ تَّوَّك َّۡل عََّلَّ اّٰلله ِ وَّ ٰٰ بِاّٰلله  وَََّّ
ًِ يۡل َِ ِِِِ ِوَّ

4.  আল্লাহ হকান মানমুষর 
মমযে দটুি হৃদয় স্থাপন 
কমরনসন। হর্ামামদর স্ত্রীগণ 
যামদর িামথ হর্ামরা 
সযহার কর, র্ামদরমক 
হর্ামামদর জননী কমরনসন 
এবং হর্ামামদর 

4.  Allah has not made 

for any man two hearts 

within his body.  And 

He has not made your 

wives, those whom you 

divorce by zihar 

among them, your 

mothers.  And  He  has 

ُِّ َّۡيِ ِِفۡ  م َّا جَّعَّلَّ اّٰلله ٍل م ِۡن قَّلۡب جُّ لِرَّ
ىـِئْ   ه مُّ ال ٖۚ وَّمَّا جَّعَّلَّ اَّۡزوَّاجَّكُّ ۡوفِه  جَّ

ۡو ََّّ مِنۡهُّن َّ  ۡمِتُّٰظِهرُّ  وَّمَّا اُّم َّهٰتِكُّ
ۡمِ َُّ َّٓاءَّ ۡم اَّبۡن َُّ َّٓاءَّ  جَّعَّلَّ اَّۡدِعي



হপাষেপতু্রমদরমক হর্ামামদর 
পতু্র কমরনসন। এগুমলা 
হর্ামামদর মুমখর কথা 
মাত্র। আল্লাহ নোয় কথা 
বমলন এবং পথ প্রদর্বন 
কমরন। 

not made your adopted 

sons your (true) sons. 

That is (merely) your 

saying by your mouths. 

And Allah says the 

truth, and He guides to 

the (right) path.  

ۡمِ َّفۡوَّاِهكُّ ۡم بِا ُّـكُّ ۡم قَّۡول ُّ ذٰلِكُّ  وَّاّٰلله
َّهِۡدى  وَّ ي َّق َّ وَّهُّ َّقُّۡولُّ اۡۡل ي

ِ ِبيۡلَّ ِ الس َّ
5.  হর্ামরা র্ামদরমক 
র্ামদর সপরৃ্পসরচময় ডাক। 
এটাই আল্লাহর কামি 
নোয়িঙ্গর্। যসদ হর্ামরা 
র্ামদর সপরৃ্-পসরচয় না 
জান, র্মব র্ারা হর্ামামদর 
যমীয় ভাই ও বনু্ধরূমপ গণে 
হমব। এ বোপামর হর্ামামদর 
হকান সবচুেসর্ হমল র্ামর্ 
হর্ামামদর হকান হগানাহ 
হনই, র্মব ইচ্ছাকৃর্ হমল 
সভন্ন কথা। আল্লাহ 
ক্ষমার্ীল, পরম দয়ালু। 

5.  Call them (adopted 

sons) by (the names of) 

their fathers, that is 

more just with Allah. 

Then if you do not 

know their fathers, 

then they are your 

brothers in the faith 

and your friends. And 

there is no blame upon 

you for that in which 

you make a mistake, 

but what your hearts 

deliberately intend. 

And Allah is Forgiving, 

Merciful. 

طُّ  وَّ اَّقۡسَّ ِهۡم هُّ َّبَّٓاٮ ِ ۡم َِل اُّۡدعُّۡوهُّ
ِِ ۡم ِعنۡدَّ اّٰلله ٰۤا اٰبَّٓاءَّهُّ ۡو َّمُّ  فَّاِ َّۡ ل َّۡم تَّعۡل

ۡمِ يِۡن وَّمَّوَّالِيۡكُّ ۡم ِِف الد ِ ُّكُّ  فَّاِۡخوَّان
 ٰۤ ا نَّاٌح فِيۡمَّ ۡم جُّ َّيۡكُّ َّيۡسَّ عَّل وَّ ل
دَّۡت  ۙ وَّلِٰكۡن م َّا تَّعَّم َّ اۡتُّۡم بِه  اَّۡخطَّ

ۡمِ ُِّقُّلُّۡوبُّكُّ ۡوًرا  وَّكَّا ََّّ اّٰلله  فَّفُّ
ِحيًۡما ِِِِ ر َّ

6.  নবী মুসমনমদর সনকট 
র্ামদর সনমজমদর অমপক্ষা 
অসযক ঘসনষ্ঠ এবং র্াাঁর 
স্ত্রীগণ র্ামদর মার্া। 
আল্লাহর সবযান অনযুায়ী 
মুসমন ও মুহাসজরগমণর 
মমযে যারা আত্নীয়, র্ারা 
পরস্পমর অসযক ঘসনষ্ঠ। 
র্মব হর্ামরা যসদ 
হর্ামামদর বনু্ধমদর প্রসর্ 
দয়া-দাসক্ষণে করমর্ চাও, 

6.     The   Prophet  is  

closer to the believers    

than their own selves, 

and his wives  are  (as)  

their mothers. And 

those of blood 

relationship among 

each other are closer in 

the Book (decree) of 

Allah than the (other) 

believers and the 

emigrants, except that 

ُّ اَّۡوٰٰل بِاۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ ِمۡن  اَّلن َِّب 
ِسِهۡمِ هٰتُّهُّۡمِ اَّنۡفُّ ه ٰۤ اُّم َّ  وَّاَّۡزوَّاجُّ

ِ اِم بَّعۡضُّ ُّوا اَۡلَّۡرحَّ هُّۡم اَّۡوٰٰل وَّاُّول
ِ ِمنَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ  تِٰب اّٰلله َِ َّعٍۡض ِِفۡ  بِب

ِٰۤ ٰۤا اِٰٰلى  وَّاۡۡلُّهِٰجِريۡنَّ اَِل َّ ُّۡو اَّ َّۡ تَّۡفعَّل
ۡوفًا ۡم م َّعۡرُّ ىٮ ِكُّ ٰ  كَّا ََّّ ذٰلِكَّ ِِف اَّۡولِي



করমর্ পার। এটা লওমহ-
মাহেুময সলসখর্ আমি। 

you should do kindness 

to your friends. That 

has been written in the 

Book.  

ۡوًرا ِِِِ الِۡكتِٰب مَّۡسطُّ

7.  যখন আসম 
পয়গম্বরগমণর কাি হথমক, 
আপনার কাি হথমক এবং 
নহূ, ইব্রাহীম, মূিা ও 
মসরয়ম র্নয় ঈিার কাি 
হথমক অঙ্গীকার সনলাম 
এবং অঙ্গীকার সনলাম 
র্ামদর কাি হথমক দঢৃ় 
অঙ্গীকার। 

7. And when We took 

from the prophets their 

covenant, and from 

you (O Muhammad) 

and from Noah and 

Abraham and Moses 

and Jesus, son of 

Mary. And We took 

from them a solemn 

covenant.  

َّاقَّهُّۡم  َّ ِميۡث َّا ِمنَّ الن َّبِي   ۡذن اِۡذ اَّخَّ وَّ
اِبٰۡرِهيۡمَّ  ُّۡوٍح و َّ وَّمِنۡكَّ وَِّمۡن ن 
 وَّمُّۡوٰٰس وَّعِيَۡسَّ ابِۡن مَّۡريَّمَِّ
َّا مِنۡهُّۡم م ِيۡثاقًا غَّلِيًۡظاۙ ۡذن ِِِِ وَّاَّخَّ

8.  ির্েবাদীমদরমক র্ামদর 
ির্েবাসদর্া িম্পমকব  
সজজ্ঞািা করার জনে। 
সর্সন কামেরমদর জনে 
যন্ত্রণাদায়ক র্াসি প্রস্তুর্ 
হরমখমিন। 

8.  That He may ask 

the truthful about their 

truth.  And  He  has 

prepared for the 

disbelievers a painful 

punishment.  

ِدقِۡيَّ عَّۡن ِصۡدقِِهۡمِ َّۡسئَّلَّ الصه  ل ِي
َّلِيًۡماوَّاَّعَّد َّ لِلۡكِٰفرِِ ابًا ا  يۡنَّ عَّذَّ

ِِِِ
9.  হহ মুসমনগণ! হর্ামরা 
হর্ামামদর প্রসর্ আল্লাহর 
হনয়ামমর্র কথা স্মরণ 
কর, যখন র্ত্রুবাসহনী 
হর্ামামদর সনকটবর্ী 
হময়সিল, অর্ঃপর আসম 
র্ামদর সবরুমে ঝঞ্চাবায়ু 
এবং এমন সিনেবাসহনী 
হপ্ররণ কমরসিলাম, যামদরমক 
হর্ামরা হদখমর্ না। 
হর্ামরা যা কর, আল্লাহ র্া 
হদমখন। 

9.  O you who believe, 

remember Allah’s favor 

upon you when armies 

came to (attack) you, 

then We sent upon   

them  a  wind and 

armies (of angels), 

whom  you  did  not   

see. And Allah is All 

Seer of what you do. 

َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَِّ ٰۤا ٰ ةَّ ي ۡوا نِعۡمَّ َُّرُّ نُّوا اۡذ
نُّۡوٌد  ۡم جُّ ٓاءَّتۡكُّ ۡم اِۡذ جَّ َّيۡكُّ ِ عَّل اّٰلله

ًِ َّيِۡهۡم ِرۡي َّا عَّل لۡن َّۡرسَّ نُّۡودًا ل َّۡم فَّا جُّ ا و َّ
ۡوهَّا لُّۡو ََّّ تَّرَّ ُّ ِِبَّا تَّعۡمَّ  وَّكَّا ََّّ اّٰلله
ِِِِ بَِّصۡۡيًاٖۚ

10.  যখন র্ারা হর্ামামদর 
সনকটবর্ী হময়সিল উচ্চ 

10. When they came at 

you from above you 
ِمۡن  ۡم وَّ ۡم م ِۡن فَّۡوقِكُّ َُّ ۡو ٓاءُّ اِۡذ جَّ



ভূসম ও সনম্নভূসম হথমক এবং 
যখন হর্ামামদর দসৃষ্টভ্রম 
হসচ্ছল, প্রাণ কন্ঠাগর্ 
হময়সিল এবং হর্ামরা 
আল্লাহ িম্পমকব  নানা সবরূপ 
যারণা হপাষণ করমর্ শুরু 
করসিমল। 

and from below you, 

and when the eyes 

grew wild (in fear) and 

the hearts reached the 

throats, and you were 

imagining about Allah 

vain thoughts.  

ۡم وَّاِۡذ زَّافَِّت  اَّۡسفَّلَّ مِنۡكُّ
َّغَِّت الۡقُّلُّۡوبُّ  بَّل ارُّ وَّ اَۡلَّبۡصَّ
 ِ ن ُّۡو ََّّ بِاّٰلله اِجرَّ وَّتَّظُّ َّـنَـّ اۡۡل

َّاؕ نُّۡون ُّ ِِ الظ 
11.  হি িমময় মুসমনগণ 
পরীসক্ষর্ হময়সিল এবং 
ভীষণভামব প্রকসম্পর্ 
হসচ্ছল। 

11.  There, the 

believers were tried 

and were shaken with 

a severe shaking.  

ُّۡوا  نَّالِكَّ ابۡتَُِّلَّ اۡۡلُّۡؤمِنُّۡو ََّّ وَّزُّلِۡزل هُّ
ِ ِزلۡزَّاَلً شَِّديًۡدا

12.  এবং যখন মুনাসেক ও 
যামদর অন্তমর হরাগ সিল 
র্ারা বলসিল, আমামদরমক 
প্রদত্ত আল্লাহ ও রিমূলর 
প্রসর্শ্রুসর্ প্রর্ারণা সব নয়। 

12. And when the 

hypocrites, and those 

in whose hearts is a 

disease said: “Allah 

and His Messenger did 

not promise us except 

delusion.”  

ال َِّذيۡنَّ ِِفۡ  َّقُّۡولُّ اۡۡلُّنِٰفقُّۡو ََّّ وَّ اِۡذ ي وَّ
ُّ  قُّلُّۡوبِِهۡمِ َّا اّٰلله ٌض م َّا وَّعَّدَّن م َّرَّ

ۡوًرا ُّه ٰۤ اَِل َّ فُّرُّ ۡول سُّ ِِِِ وَّرَّ
13.  এবং যখন র্ামদর 
একদল বমলসিল, হহ 
ইয়ািমরববািী, এটা 
টিকবার মর্ জায়গা নয়, 
হর্ামরা সেমর চল। 
র্ামদরই একদল নবীর 
কামি অনমুসর্ প্রাথবনা কমর 
বমলসিল, আমামদর বাডী-
ঘর খাসল, অথচ হিগুমলা 
খাসল সিল না, পলায়ন 
করাই সিল র্ামদর ইচ্ছা। 

13.  And when  a  party  

of them said: “O people 

of Yathrib, there  is  no  

stand (possible) for you,  

so turn back.” And a 

group of them sought 

permission of the 

Prophet, saying:  

“Indeed, our homes lie 

open (to the enemy).”   

And they lay not open. 

They did not intend 

except to flee.  

ٓاٮ ِفٌَّة م ِنِۡ َّۡت ط َّ اِۡذ قَّال َّۡهلَّ وَّ ٰۤـا ٰ هُّۡم ي
ۡم فَّاۡرِجعُّۡوا َّكُّ قَّامَّ ل َّثِۡربَّ َلَّ مُّ  ي
َّۡستَّاِۡذ َُّّ فَِّريٌۡق م ِنۡهُّمُّ الن َِّب َّ  وَّي

ة ُّۡو ََّّ ا َِّ َّ بُّيُّۡوتَّنَّا عَّۡورَّ ۡول َّقُّ َِّ ي ِِ  ْؕوَّمَّا 
اًرا ۡو ََّّ اَِل َّ فِرَّ ُِّريۡدُّ ٍة ْٖۛۚا َِّۡ ي   بِعَّۡورَّ

ِِِِ
14.  যসদ র্ত্রুপক্ষ চরু্সদবক 
হথমক নগমর প্রমবর্ কমর 

14. And if (the enemy) 

had entered upon them 
ِ َّيِۡهۡم م ِۡن اَّقۡطَّ َّۡت عَّل َّۡو دُِّخل ل ا وَّ اِرهَّ



র্ামদর িামথ সমসলর্ হর্, 
অর্ঃপর সবমরাহ করমর্ 
প্রমরাসচর্ করর্, র্মব র্ারা 
অবর্েই সবমরাহ করর্ এবং 
র্ারা হমামটই সবলম্ব করর্ 
না। 

from its (city) sides, 

then they had been 

exhorted to treachery, 

they would have done 

it, and not hesitated 

over it except little.  

ا وَّمَّا  ٰتَّۡوهَّ َّةَّ َلَّ ُّۡوا الِۡفتۡن ٮ ِل ثُّم َّ سُّ
ٰۤ اِِ َّب َّثُّۡوا بِهَّا َِّسۡۡيًاتَّل ِ َل َّ ي

15.  অথচ র্ারা পমূবব 
আল্লাহর িামথ অঙ্গীকার 
কমরসিল হয, র্ারা পষৃ্ঠ 
প্রদর্বন করমব না। আল্লাহর 
অঙ্গীকার িম্পমকব  সজজ্ঞািা 
করা হমব। 

15. And certainly, they 

had   made a covenant 

with Allah before not 

to turn their backs. 

And a covenant with 

Allah had to be 

questioned. 

َّ ِمۡن قَّبۡلُّ  وا اّٰلله ُّۡوا عَّاهَّدُّ َّان َّقَّۡد ك ل وَّ
َّۡدبَّارَِّ ِ َلَّ يُّوَّل ُّۡو ََّّ اَۡل  وَّكَّا ََّّ عَّهۡدُّ اّٰلله

ۡوَلًِ ِِِِ مَّۡســـ ُّ
16.  বলুন! হর্ামরা যসদ 
মৃরু্ে অথবা হর্ো হথমক 
পলায়ন কর, র্মব এ 
পলায়ন হর্ামামদর কামজ 
আিমব না। র্খন 
হর্ামামদরমক িামানেই 
হভাগ করমর্ হদয়া হমব। 

16.  Say:  “Fleeing  will 

never benefit you if  

you  flee  from  death 

or killing, and then you 

will  not  dwell  in 

comfort  except  a  

little while.”  

ِۡ مُّ ال ارُّ ا َِّۡ قُّل ل َّۡن ي َّنۡفَّعَّكُّ ِفرَّ
َّۡوِت اَِّ ۡرتُّۡم م ِنَّ اۡۡل ِو الۡقَّتِۡل وَّاِذًا فَّرَّ
ًِ َّت َّعُّۡو ََّّ اَِل َّ قَّلِيۡل ِِِِ َل َّ ُتُّ

17.  বলুন! হক 
হর্ামামদরমক আল্লাহ হথমক 
রক্ষা করমব যসদ সর্সন 
হর্ামামদর অমঙ্গল ইচ্ছা 
কমরন অথবা হর্ামামদর 
প্রসর্ অনুকম্পার ইচ্ছা? 
র্ারা আল্লাহ বের্ীর্ 
সনমজমদর হকান অসভভাবক 
ও িাহাযেদার্া পামব না। 

17.  Say:  “Who   is   he   

who   can protect   you  

from  Allah  if He  

intends  harm   for you, 

or  intends  mercy  for  

you.” And they will not   

find, for themselves, 

other than Allah, any 

friend nor helper.  

ۡم م ِنَّ  كُّ َّعِۡصمُّ قُّۡل مَّۡن ذَّا ال َِّذۡى ي
ِ اِِ ادَّ اّٰلله ىءًا اَّۡو اَّرَّ ۡو ۡم سُّ ادَّ بِكُّ  َّۡ اَّرَّ

ۡۡحَّةًِ ۡم رَّ ُّۡم م ِۡن بِكُّ ََّ ۡو ََّّ  ِدُّ ََّ  وََّلَّ 
َِّصۡۡيًادُّۡو َِّ  َلَّ ن لِي ًا و َّ ِ وَّ ِِِِ اّٰلله

18.  আল্লাহ খুব জামনন 
হর্ামামদর মমযে কারা 
হর্ামামদরমক বাযা হদয় 
এবং কারা র্ামদর 

18. Certainly, Allah 

knows those who create 

hindrance (in war 

efforts) among you, and 

ۡمِ قِۡيَّ مِنۡكُّ ُّ اۡۡلُّعَّو ِ َّمُّ اّٰلله َّعۡل  قَّۡد ي
َّا َّيۡن  وَّالۡقَّٓاٮ ِلِۡيَّ َِلِۡخوِِٰنِۡم هَّلُّم َّ اِل



ভাইমদরমক বমল, আমামদর 
কামি এি। র্ারা কমই যেু 
কমর। 

those (hypocrites) who 

say to their brothers:  

“Come to us.” And 

they do not come to the 

battle except a little.  

ًِ َّاۡسَّ اَِل َّ قَّلِيۡل َّاۡتُّۡو ََّّ الۡب ِ ِْۙوََّلَّ ي

19.  র্ারা হর্ামামদর প্রসর্ 
কুন্ঠামবায কমর। যখন 
সবপদ আমি, র্খন আপসন 
হদখমবন মৃরু্েভময় অমচর্ন 
বেসির মর্ হচাখ উসিময় 
র্ারা আপনার প্রসর্ 
র্াকায়। অর্ঃপর যখন 
সবপদ টমল যায় র্খন র্ারা 
যন-িম্পদ লামভর আর্ায় 
হর্ামামদর িামথ 
বাকচারু্রীমর্ অবর্ীণব হয়। 
র্ারা মুসমন নয়। র্াই 
আল্লাহ র্ামদর কমবিমূহ 
সনস্ফল কমর সদময়মিন। 
এটা আল্লাহর জমনে িহজ। 

19.   Being miserly (of 

their help) towards 

you. Then when the 

fear comes, you will see 

them looking to you, 

rolling their eyes like 

him over whom is 

fainting from death.  

Then, when   the  fear  

departs, they will smite  

you with sharp tongues, 

in greed for good (from 

the spoils of war). 

Those have not 

believed, so Allah has 

rendered their deeds 

worthless. And that is 

easy for Allah.  

ۡمِ َّيۡكُّ ةً عَّل َّۡو ُُّ ِاَِّشح َّ ۡۡ ٓاءَّ ا ْٖۚ فَّاِذَّا جَّ
َِّ ا ۡورُّ رَّ َّيۡكَّ تَّدُّ ۡو ََّّ اِل رُّ َّنۡظُّ َّهُّۡم ي يۡت

َّيِۡه ِمنَّ  َّال َِّذۡى يُّغٰٰۡش عَّل اَّعۡيُّنُّهُّۡم ك
َّۡوِتِ َّـۡو ُُّ اۡۡل ۡۡ  فَّاِذَّا ذَّهَّبَّ ا

ةً  َّلِۡسنٍَّة ِحدَّاٍد اَِّشح َّ ۡم بِا َُّ ۡو َّقُّ ل سَّ
َّۡۡيِِ ۡۡ َّۡمِعََّلَّ ا ىٮ ِكَّ ل ٰ يُّۡؤمِنُّۡوا   اُّول

ُّۡمِ ََّ ا ُّ اَّۡعمَّ َّطَّ اّٰلله َّۡحب  وَّكَّا ََّّ ذٰلِكَّ فَّا
َِّسۡۡيًا ِ ي ِِِِ عََّلَّ اّٰلله

20.  র্ারা মমন কমর 
র্ক্রবাসহনী চমল যায়সন। 
যসদ র্ক্রবাসহনী আবার 
এমি পমড, র্মব র্ারা 
কামনা করমব হয, যসদ 
র্ারা গ্রামবািীমদর মযে 
হথমক হর্ামামদর িংবাদাসদ 
হজমন সনর্, র্মবই ভাল 
হর্। র্ারা হর্ামামদর মমযে 
অবস্থান করমলও যেু 
িামানেই করর্। 

20. They think that the 
(invading) hosts have 
not (yet) gone. And if 
the hosts should 
advance, they would 
wish if they were in the 
deserts among the 
wandering Arabs, 

asking for the news 
about you. And if they 
were among you, they 
would not fight, except 
a little.  

َّۡذهَّبُّۡوا َّۡم ي بُّۡو ََّّ اَۡلَّۡحزَّابَّ ل ۡسَّ  يَّ
َّۡو  ُّۡوا ل َّوَّد  وَّا َِّۡ ي َّاِۡت اَۡلَّۡحزَّابُّ ي
اِب  ُّۡم بَّادُّۡو ََّّ ِِف اَۡلَّۡعرَّ اَِّن َّ

ۡمِ َّٓاٮ ِكُّ ۢۡب ۡ ُّۡو ََّّ عَّۡن اَّن َّل َّۡسـا ُّۡوا ي َّان َّۡو ك ل  وَّ
ِفِيۡكُِّ ٰۤا اَِل َّ ُّۡو َّل ًِ ۡم م َّا قٰت ِِِِ قَّلِيۡل



21.  যারা আল্লাহ ও হর্ষ 
সদবমির আর্া রামখ এবং 
আল্লাহমক অসযক স্মরণ 
কমর, র্ামদর জমনে 
রিলূুল্লাহর মমযে উত্তম 
নমুনা রময়মি। 

21. Certainly, there is 

for you in the 

Messenger of Allah a 

good example for 

anyone whose hope is 

in Allah and the Last 

Day and who 

remembers Allah much. 

ِ اُّۡسوٌَّة  ۡوِل اّٰلله سُّ ۡم ِِفۡ رَّ َّكُّ َّا ََّّ ل ل َّقَّۡد ك
 َّ وا اّٰلله َّۡرجُّ َّا ََّّ ي َّۡن ك نٌَّة ۡل ِ سَّ حَّ
 َّ َّرَّ اّٰلله َّۡومَّ اَۡلِٰخرَّ وَّذََّ وَّالۡي

ِِِِ ََّثِۡۡيًاؕ
22.  যখন মুসমনরা 
র্ক্রবাসহনীমক হদখল, র্খন 
বলল, আল্লাহ ও র্াাঁর রিলূ 
এরই ওয়াদা আমামদরমক 
সদময়সিমলন এবং আল্লাহ ও 
র্াাঁর রিলূ ির্ে বমলমিন। 
এমর্ র্ামদর ঈমান ও 
আত্নিমপবণই বৃসে হপল। 

22. And when the 

believers saw the 

(invading) hosts. They 

said: “This is what 

Allah and His 

Messenger had 

promised us, and Allah 

and His Messenger had 

spoken the truth.” And 

it did not increase them 

except in faith and 

submission (to Allah). 

ُّۡوا  ۙ قَّال َّ اۡۡلُّۡؤمِنُّۡو ََّّ اَۡلَّۡحزَّابَّ ا وَّۡلَّ َّا رَّ
 ُّ َّا اّٰلله ا مَّا وَّعَّدَّن ُّه  وَّ هٰذَّ ۡول سُّ وَّرَّ
ُّهِ  ۡول سُّ ُّ وَّرَّ دَّقَّ اّٰلله ۡم وَّمَّا زَّادَِّ صَّ هُّ
تَّۡسلِيًۡماؕ ًـا و َّ ٰۤ اِۡۡيَّان ِِِِ اَِل َّ

23.  মুসমনমদর মমযে কর্ক 
আল্লাহর িামথ কৃর্ ওয়াদা 
পণূব কমরমি। র্ামদর হকউ 
হকউ মৃরু্েবরণ কমরমি এবং 
হকউ হকউ প্রর্ীক্ষা করমি। 
র্ারা র্ামদর িংকল্প 
হমামটই পসরবর্ব ন কমরসন। 

23. Among the believers 

are men who have been 

true to what they 

covenanted with Allah.  

So, of them are some 

who have fulfilled their 

vow (have been 

martyred), and of them 

are   some  who  are  

still  waiting. And they 

have not altered 

(commitment) by any 

alteration.  

دَِّ اٌل صَّ قُّۡوا مَّا م ِنَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ ِرجَّ
َّيۡهِِ َّ عَّل وا اّٰلله  فَِّمنۡهُّۡم م َّۡن عَّاهَّدُّ

ِ َِّظرُّ َّه  وَّمِنۡهُّۡم م َّۡن ي َّنۡت ۡب  ِْ قَّٰٰض َنَّ
ًِ ُّۡوا تَّبِۡديۡل ل ِ ِْۙوَّمَّا بَّد َّ

24.  এটা এজনে যামর্ 
আল্লাহ, ির্েবাদীমদরমক 

24. That Allah may 

reward the men of َِِّدقِۡي ُّ الصه َّۡجِزىَّ اّٰلله  ل ِي



র্ামদর ির্েবাসদর্ার 
কারমণ প্রসর্দান হদন এবং 
ইচ্ছা করমল 
মুনামেকমদরমক র্াসি হদন 
অথবা ক্ষমা কমরন। সনশ্চয় 
আল্লাহ ক্ষমার্ীল, পরম 
দয়ালু। 

truth for their truth, 

and punish the 

hypocrites if He wills, 

or relent toward them.  

Indeed, Allah is  

Forgiving,  Merciful.  

بَّ اۡۡلُّنِٰفقِۡيَّ ا َِّۡ  بِِصۡدقِِهۡم وَّيُّعَّذ ِ
َّيِۡهۡمِ َّتُّۡوبَّ عَّل َّ كَّا ََّّ شَّٓاءَّ اَّۡو ي  ا َِّ َّ اّٰلله

ِحيًۡماٖۚ ۡوًرا ر َّ ِِِِ فَّفُّ

25.  আল্লাহ কামেরমদরমক 
কু্রোবস্থায় সেসরময় সদমলন। 
র্ারা হকান কলোণ 
পায়সন। যেু করার জনে 
আল্লাহ মুসমনমদর জমনে 
যমথষ্ট হময় হগমিন। আল্লাহ 
র্সিযর, পরাক্রমর্ালী। 

25. And Allah drove 

back those who 

disbelieved in their 

rage, they gained no 

advantage. And Allah 

sufficed for the 

believers in the 

fighting. And Allah is 

All Strong, All Mighty. 

وِۡ ُّ ال َِّذيۡنَّ ََّفَّرُّ د َّ اّٰلله َّيِۡظِهۡم وَّرَّ ا بِغ
َِّ َّۡم ي ۡۡيًال ُّۡوا خَّ ُّ نَّال َّٰ اّٰلله  وَََّّ

َّالَِّ ُّ قَِّوي ًا اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ الۡقِت َّا ََّّ اّٰلله  وَّك
ِِِِ عَِّزيًۡزاٖۚ

26.  সকর্াবীমদর মমযে 
যারা কামেরমদর 
পষৃ্টমপাষকর্া কমরসিল, 
র্ামদরমক সর্সন র্ামদর দগূব 
হথমক নাসমময় সদমলন এবং 
র্ামদর অন্তমর ভীসর্ সনমক্ষপ 
করমলন। েমল হর্ামরা 
একদলমক হর্ো করি এবং 
একদলমক বন্দী করি। 

26.  And He brought 

down those who 

supported them among 

the people of the 

Scripture from their 

fortresses, and cast 

into their hearts terror. 

A group (of them) you 

killed, and you made 

captives a group. 

ۡم م ِۡن  ۡوهُّ اهَّرُّ اَّنۡزَّلَّ ال َِّذيۡنَّ ظَّ وَّ
َّاِصيِۡهۡم  ي اَّۡهِل الِۡكتِٰب ِمۡن صَّ
ۡعبَّ فَِّريۡقًا  وَّقَّذَّ َُّ ِِفۡ قُّلُّۡوبِِهمُّ الر ُّ

تَّاۡسِِ ۡو ََّّ فَِّريۡقًاٖۚتَّۡقتُّلُّۡو ََّّ وَّ ِ رُّ

27.  সর্সন হর্ামামদরমক 
র্ামদর ভূসমর, ঘর-বাডীর, 
যন-িম্পমদর এবং এমন 
এক ভূ-খমের মাসলক কমর 
সদময়মিন, হযখামন হর্ামরা 
অসভযান করসন। আল্লাহ 
িববসবষময়াপসর 
িববর্সিমান। 

27. And He caused you 

to inherit their land 

and their houses and 

their wealth, and a 

land you have not 

trodden. And Allah is 

Powerful over all 

things.  

هُِّ ۡم اَّۡرضَّ ثَّكُّ اَّۡورَّ ۡم وَّ وَّ هُّ َّارَّ ِدي ۡم وَّ
ۡوهَّا ُّ ـــ  اَّۡرًضا ل َّۡم تَّطَّ ُّۡم وَّ ََّ  اَّۡموَّا
ٍء  ۡ ِ َشَّ ُّ عََّٰل كُّل  وَّكَّا ََّّ اّٰلله

ِِِِ قَِّديًۡرا



28.  হহ নবী, আপনার 
পত্নীগণমক বলুন, হর্ামরা 
যসদ পাসথবব জীবন ও র্ার 
সবলাসির্া কামনা কর, 
র্মব আি, আসম হর্ামামদর 
হভামগর বেবস্থা কমর হদই 
এবং উত্তম প্ায় 
হর্ামামদর সবদায় হনই। 

28. O Prophet 

(Muhammad),  say to 

your  wives:  “If you 

should  desire  the  life  

of  the world and its 

adornment, then come, 

I will make a provision   

for   you  and  send  

you off (by divorce), a 

graceful sending.”   

َِّ ٰۤـا ٰ َّۡزوَّاِجكَّ ا َِّۡ ي ُّ قُّل َِل  ي ُّهَّا الن َِّب 
ُِّ َّيٰوةَّ الد  َّا َُّنۡتُّ َّ تُِّرۡد ََّّ اۡۡل نۡي

َّۡيَّ اُّمَّت ِعۡكُّن َّ  وَِّزيۡنَّتَّهَّا فَّتَّعَّال
ًِ ِيۡل اًحا َجَّ رَّ ۡحكُّن َّ سَّ ِ ر  ِِِِ وَّاُّسَّ

29.  পক্ষান্তমর যসদ হর্ামরা 
আল্লাহ, র্াাঁর রিলূ ও 
পরকাল কামনা কর, র্মব 
হর্ামামদর 
িৎকমবপরায়ণমদর জনে 
আল্লাহ মহা পরুস্কার প্রস্তুর্ 
কমর হরমখমিন। 

29. “And if you should 

desire Allah and His 

Messenger and the 

abode of the Hereafter, 

then indeed, Allah has 

prepared for those who 

do good amongst you 

an immense reward.”  

َِّ َُّنۡتُّ َّ تُِّرۡد ََّّ اّٰلله َّه  وَّا َِّۡ  ۡول سُّ  وَّرَّ
َّ اَّعَّد َّ  ةَّ فَّاِ َّ َّ اّٰلله ارَّ اَۡلِٰخرَّ وَّالد َّ
ۡحِسنِٰت مِنۡكُّن َّ اَّۡجًرا  لِلۡمُّ

ِِِِ عَِّظيًۡما
30.  হহ নবী পত্নীগণ! 
হর্ামামদর মমযে হকউ 
প্রকার্ে অশ্লীল কাজ করমল 
র্ামক সিগুণ র্াসি হদয়া 
হমব। এটা আল্লাহর জনে 
িহজ। 

30.  O  wives  of  the 

Prophet, whoever 

should commit among 

you manifest lewdness, 

for her the punishment 

would  be  doubled, 

And that is easy for 

Allah.  

ٓاءَّ ال ِ مَّۡن ي َّاِۡت مِنۡكُّن َّ يِٰنسَّ ن َِّب 
َّا    ََّ ٍَّة ي ُّٰضعَّۡف  َّي ِن ُّب ٍة م  بِفَّاِحشَّ

ذٰلِكَّ          وَّكَّا ََِّّالۡعَّذَّابُّ   ِضعۡفَّۡيِِ
َِّسۡۡيًا    ِ     ي ِعََّلَّ  اّٰلله

31.  হর্ামামদর মমযে হয 
হকউ আল্লাহ ও র্াাঁর 
রিমূলর অনগুর্ হমব এবং 
িৎকমব করমব, আসম র্ামক 
দবুার পরুস্কার হদব এবং 
র্ার জনে আসম িম্মান 
জনক সরসযক প্রস্তুর্ 
হরমখসি। 

31. And whoever is 

submissive among you 

to Allah and His 

Messenger, and does 

righteous deeds. We 

shall give her, her 

reward twice over, and 

We have prepared for 

her a noble provision.  

ۡولِه   سُّ ِ وَّرَّ وَّمَّۡن ي َّقۡنُّۡت مِنۡكُّن َّ ّٰلِله
ا  هَّ َـّٓا اَّۡجرَّ ُّۡؤِِت ًـا ن  اِۡل ۡل صَّ وَّتَّعۡمَّ

ۙ وَّاَّعِۡ تَّۡيِ َِّمَّر َّ ََّ َّا  ا ِرۡزقًا تَّۡدن
ِِِِ ََِّرۡۡيًا



32.  হহ নবী পত্নীগণ! 
হর্ামরা অনে নারীমদর মর্ 
নও; যসদ হর্ামরা আল্লাহমক 
ভয় কর, র্মব পরপরুুমষর 
িামথ হকামল ও আকষবনীয় 
ভসঙ্গমর্ কথা বমলা না, 
েমল হিই বেসি কুবািনা 
কমর, যার অন্তমর বোসয 
রময়মি হর্ামরা িঙ্গর্ 
কথাবার্ব া বলমব। 

32.     O wives of the 

Prophet, you are not 

like any among 

women. If you fear 

(Allah), then do not be 

soft in speech, lest he 

should be moved with 

desire in whose heart is 

a disease, And speak 

customary speech.  

ٍد م ِنَّ  َّحَّ َّا َّۡستُّ َّ ك ِ ل ٓاءَّ الن َِّب  يِٰنسَّ
ٓاءِِ عۡنَّ  الن ِسَّ ۡضَّ ا َِِّ ات َّقَّيۡتُّ َّ فَّلَّ َتَّ

عَّ ال َِّذۡى ِِفۡ قَّلۡبِه   ۡطمَّ َـّ بِالۡقَّۡوِل فَّي
ۡوفًاٖۚ قُّلۡنَّ قَّۡوَلً م َّعۡرُّ ٌض و َّ ِِِِ مَّرَّ

33.  হর্ামরা গহৃাভেন্তমর 
অবস্থান করমব-মূখবর্া 
যমুগর অনুরূপ সনমজমদরমক 
প্রদর্বন করমব না। নামায 
কাময়ম করমব, যাকার্ 
প্রদান করমব এবং আল্লাহ ও 
র্াাঁর রিমূলর আনগুর্ে 
করমব। হহ নবী পসরবামরর 
িদিেবগব। আল্লাহ হকবল 
চান হর্ামামদর হথমক 
অপসবত্রর্া দরূ করমর্ এবং 
হর্ামামদরমক পণূবরূমপ পরূ্-
পসবত্র রাখমর্। 

33.   And   stay in your 

houses, and do not 

display yourselves 

(fineries of women as) 

the displaying of 

ignorance of the 

former times. And 

establish the prayers, 

and give the poor due,   

and obey Allah and His 

Messenger. Allah only 

intends to remove from 

you abomination, O 

people of the household 

(of the Prophet), and 

purify you, a thorough 

purification.  

ن َّ وََّلَّ تَّبَّ َّۡجنَّ وَّقَّۡر ََّّ ِِفۡ بُّيُّۡوتِكُِّ
اَّقِۡمنَّ  َّاِهلِي َِّة اَۡلُّۡوٰٰل وَّ تَّبَّ ُّجَّ اۡۡل
َٰوةَّ وَّاَِّطعۡنَّ  لٰوةَّ وَّاٰتِۡيَّ الز َّ الص َّ

َّهِ  ۡول سُّ َّ وَّرَّ ُّ ِِاّٰلله َّا يُِّريۡدُّ اّٰلله ْؕ اِّن َّ
ِۡجسَّ اَّۡهلَّ  مُّ الر  لِيُّۡذِهبَّ عَّنۡكُّ

ۡم تَّۡطهِِ َُّ ه ِرَّ َّيِۡت وَّيُّطَّ ِ ۡۡيًاٖۚالۡب

34.  আল্লাহর আয়ার্ ও 
জ্ঞানগভব  কথা, যা 
হর্ামামদর গমৃহ পঠির্ হয় 
হর্ামরা হিগুমলা স্মরণ 
করমব। সনশ্চয় আল্লাহ 
িকূ্ষ্নদর্ী, িববসবষময় খবর 
রামখন। 

34.     And  remember 

what   is    recited    in    

your  houses   of    the   

revelations of Allah, 

and wisdom.  Indeed, 

Allah is Subtle, Well   

Acquainted.  

َُّۡر ََّّ مَّا يُّتَٰۡل ِِفۡ بُّيُّۡوتِكُّن َّ ِمۡن وَّاذِۡ
َّا ََّّ  َّ ك ِةؕ ا َِّ َّ اّٰلله ِ وَّاۡۡلِۡكمَّ اٰيِٰت اّٰلله

بِۡۡيًا َِّطيۡفًا خَّ ِِِِ ل



35.  সনশ্চয় মুিলমান 
পরুুষ, মুিলমান নারী, 
ঈমানদার পরুুষ, 
ঈমানদার নারী, অনুগর্ 
পরুুষ, অনুগর্ নারী, 
ির্েবাদী পরুুষ, ির্েবাদী 
নারী, সযযবের্ীল পরুুষ, 
সযযবের্ীল নারী, সবনীর্ 
পরুুষ, সবনীর্ নারী, 
দানর্ীল পরুুষ, দানর্ীল 
নারী, হরাযা পালণকারী 
পরুুষ, হরাযা পালনকারী 
নারী, হযৌনাঙ্গ 
হহোযর্কারী পরুুষ, , 
হযৌনাঙ্গ হহোযর্কারী 
নারী, আল্লাহর অসযক 
সযকরকারী পরুুষ ও 
সযকরকারী নারী-র্ামদর 
জনে আল্লাহ প্রস্তুর্ 
হরমখমিন ক্ষমা ও 
মহাপরুষ্কার। 

35. Indeed, men who 

surrender (to Allah), 

and women who 

surrender (to Allah), 

and men who believe 

and women who 

believe, and men who 

obey and women who 

obey, and men who 

speak the truth and 

women who speak the 

truth, and men who 

are patient and women 

who are patient, and 

men who are humble 

and women who are 

humble, and men who 

give alms and women 

who give alms, and 

men who fast and 

women who fast, and 

men who guard their 

modesty and women 

who guard (modesty), 

and men who 

remember Allah much 

and women who 

remember, Allah has 

prepared for them 

forgiveness and a great 

reward.  

ا َِّ َّ اۡۡلُّۡسلِِمۡيَّ وَّاۡۡلُّۡسلِمِٰت 
وَّاۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ وَّاۡۡلُّۡؤمِنِٰت وَّالۡقِٰنتِۡيَّ 
ِدقِۡيَّ  وَّالۡقِٰنتِٰت وَّالصه

ِدقِٰت  ِبِيۡنَّ وَّالصه وَّالصه
ِٰشعِۡيَّ  ۡۡ ا ِبِٰت وَّ وَّالصه
قِۡيَّ وَّ  د ِ ِٰشعِٰت وَّاۡۡلُّتَّصَّ ۡۡ وَّا
ِمۡيَّ  ٓاٮ ِ قِٰت وَّالص  د ِ اۡۡلُّتَّصَّ

ِ ى هُّۡم وَّالصه ۡوجَّ ٮ ِمِٰت وَّاۡۡلِٰفِظۡيَّ فُّرُّ
 َّ ِريۡنَّ اّٰلله َِ ٰـِفٰظِت وَّالذه وَّاۡۡل
ُّۡم  ََّ  ُّ ٰرِتۙ اَّعَّد َّ اّٰلله َِ ََّثِۡۡيًا و َّ الذه

اَّۡجًرا عَِّظيًۡما ةً و َّ ِِِِ م َّغِۡفرَّ

36.  আল্লাহ ও র্াাঁর রিলূ 
হকান কামজর আমদর্ 
করমল হকান ঈমানদার 
পরুুষ ও ঈমানদার নারীর 

36.   And   it   is  not  

for  a believing man, 

nor a believing woman, 

when Allah and His 

ٍَّة اِذَّا  ۡؤمِن َلَّ مُّ َّا ََّّ ِۡلُّۡؤِمٍن و َّ وَّمَّا ك
ُّه ٰۤ اَّۡمًرا اَّ َّۡ  ۡول سُّ ُّ وَّرَّ قَّٰضَّ اّٰلله



হি সবষময় সভন্ন ক্ষমর্া হনই 
হয, আল্লাহ ও র্াাঁর রিমূলর 
আমদর্ অমানে কমর হি 
প্রকার্ে পথভ্রষ্ট র্ায় পসর্র্ 
হয়। 

Messenger have 

decreed a matter  (for 

them), that (thereafter) 

there should be for 

them any option in 

their matter. And 

whoever disobeys  Allah  

and His Messenger, 

then certainly he has 

strayed in error 

manifest.  

ِِ ۡۡ ُّمُّ ا ََّ ۡو ََّّ  َّةُّ ِمۡن اَّۡمِرِهۡمؕ ي َّكُّ ۡيَّ
َّه  فَّقَّۡد  ۡول سُّ َّ وَّرَّ وَّمَّۡن ي َّعِۡص اّٰلله

ُّبِيۡنًا ً م  لٰل ل َّ ضَّ ِ ضَّ

37.  আল্লাহ যামক অনুগ্রহ 
কমরমিন; আপসনও যামক 
অনুগ্রহ কমরমিন; র্ামক 
যখন আপসন বমলসিমলন, 
হর্ামার স্ত্রীমক হর্ামার 
কামিই থাকমর্ দাও এবং 
আল্লাহমক ভয় কর। আপসন 
অন্তমর এমন সবষয় হগাপন 
করসিমলন, যা আল্লাহ পাক 
প্রকার্ কমর হদমবন আপসন 
হলাকসনন্দার ভয় 
কমরসিমলন অথচ 
আল্লাহমকই অসযক ভয় 
করা উসচর্। অর্ঃপর 
যাময়দ যখন যয়নমবর 
িামথ িম্পকব  সিন্ন করল, 
র্খন আসম র্ামক আপনার 
িামথ সববাহবন্ধমন আবে 
করলাম যামর্ মুসমনমদর 
হপাষেপতু্ররা র্ামদর স্ত্রীর 
িামথ িম্পকব  সিন্ন করমল 
হিিব স্ত্রীমক সববাহ করার 
বোপামর মুসমনমদর হকান 

37. And when you said 

to him (Zaid) upon 

whom Allah has 

bestowed favor, and 

upon whom you (O 

Muhammad) have 

done favor: “Keep to 

yourself your wife, and 

fear Allah.” And you 

concealed in yourself 

that which Allah was 

about to make 

manifest, and you 

feared the people, 

while Allah has more 

right that you should 

fear Him. So when 

Zaid had performed 

the necessary formality 

(of divorce) from her, 

We gave her to you in 

marriage, so that 

(henceforth) there may 

be no difficulty upon 

believers in respect of 

اِِ َّيِۡه وَّ ُّ عَّل ۡذ تَّقُّۡولُّ لِل َِّذۡىٰۤ اَّنۡعَّمَّ اّٰلله
َّيۡكَّ  َّيِۡه اَّۡمِسۡك عَّل اَّنۡعَّۡمتَّ عَّل وَّ
ۡ ِِفۡ  ِٰ ۡ َّ وََّتُّ زَّۡوجَّكَّ وَّات َِّق اّٰلله
ٰۡشَّ  ُّ مُّبِۡديِۡه وََّتَّ َّۡفِسكَّ مَّا اّٰلله ن

ِ ٰۡشٮهُِِّالن َّاسَّ ُّ اَّ َّۡ َتَّ ق  ُّ اَّحَّ ْؕ ِِ وَّاّٰلله
ا َّم َّ ًرا  فَّل قَّٰٰض زَّيٌۡد م ِنۡهَّا وَّطَّ

ۡو ََّّ عََّلَّ  َّكُّ ۡ َلَّ ي ۡجنٰكَّهَّا لَِكَّ زَّو َّ
ٰۤ اَّۡزوَّاِج  ٌج ِِفۡ رَّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ حَّ
ۡوا مِنۡهُّن َّ  ِهۡم اِذَّا قَّضَّ َّٓاٮ ِ اَّۡدِعي

ًرا ِ مَّۡفعُّۡوَلًِِِوَّطَّ َّا ََّّ اَّۡمرُّ اّٰلله  ْؕ وَّك

ِِِِ



অিসুবযা না থামক। 
আল্লাহর সনমদব র্ কামযব 
পসরণর্ হময়ই থামক। 

wives of their adopted 

sons, when they have 

performed the 

necessary formality (of 

release) from them. 

And the command of 

Allah must be fulfilled.  

38.  আল্লাহ নবীর জমনে যা 
সনযবারণ কমরন, র্ামর্ র্াাঁর 
হকান বাযা হনই পবূববর্ী 
নবীগমণর হক্ষমত্র এটাই সিল 
আল্লাহর সচরাচসরর্ 
সবযান। আল্লাহর আমদর্ 
সনযবাসরর্, অবযাসরর্। 

38. There is not any 

blame for the Prophet 

in that which Allah 

ordained for him. That 

was Allah’s way with 

those who passed away 

before. And the 

command of Allah is 

pre-ordained decree. 

ا  ٍج فِيۡمَّ رَّ ِ ِمۡن حَّ مَّا كَّا ََّّ عََّلَّ الن َِّب 
ن َّةَِّ ُّ له  ؕ سُّ ضَّ اّٰلله ِ ِِف ال َِّذيۡنَّ  فَّرَّ اّٰلله

 ِ َّا ََّّ اَّۡمرُّ اّٰلله ؕ وَّك َّۡوا ِمۡن قَّبۡلُّ ل خَّ
ا ۡورَّ ِِقَّدًَّرا م َّۡقدُّ

39.  হিই নবীগণ আল্লাহর 
পয়গাম প্রচার করমর্ন ও 
র্াাঁমক ভয় করমর্ন। র্ারা 
আল্লাহ বের্ীর্ অনেকাউমক 
ভয় করমর্ন না। সহিাব 
গ্রহমণর জমনে আল্লাহ 
যমথষ্ঠ। 

39. Those who convey 

the message of Allah 

and fear Him, and do 

not fear anyone except 

Allah. And sufficient is 

Allah as a Reckoner. 

َّل ِغُّۡو ََّّ  ِ اۨل َِّذيۡنَّ يُّب ِرٰسلِٰت اّٰلله
ًدا اَِل َّ  ۡو ََّّ اَّحَّ ۡشَّ َّه  وََّلَّ َيَّ ۡون ۡشَّ وََّيَّ

َِّ ِسيۡبًاِاّٰلله ِ حَّ ٰٰ بِاّٰلله ِِِِ ْؕ وَََّّ

40.  মুহাম্মদ হর্ামামদর 
হকান বেসির সপর্া নন; 
বরং সর্সন আল্লাহর রািলূ 
এবং হর্ষ নবী। আল্লাহ িব 
সবষময় জ্ঞার্। 

40.  Muhammad is not 

the father of any man 

among you, but (he is) 

the Messenger of Allah 

and the Seal of the 

Prophets. And Allah is 

ever Aware of all 

things.  

َّم َِّ َّا ََّّ ُمُّ ٍد م ِۡن مَّا ك ٌد اَّبَّٓا اَّحَّ
 ِ ۡولَّ اّٰلله سُّ ٰـِكۡن ر َّ ل ۡم وَّ الِكُّ جَّ ر ِ

َِّ اتَّمَّ الن َّبِي   ِ ِوَّخَّ ُّ بِكُّل  ْؕ وَّكَّا ََّّ اّٰلله
ٍء عَِّ ۡ ِِِِ لِيًۡماَشَّ

41.  মুসমনগণ হর্ামরা 
আল্লাহমক অসযক পসরমামণ 
স্মরণ কর। 

41. O you who believe, 

remember Allah with 

much remembrance.  

 َّ وا اّٰلله َُّرُّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا اۡذ ٰۤـا ٰ ي
ًَۡرا ََّثِۡۡيًاۙ ِِِِ ِذ



42.  এবং িকাল সবকাল 
আল্লাহর পসবত্রর্া বণবনা 

কর। 

42. And glorify Him 

morning and evening. ِۡاَِّصي ةً و َّ ۡوهُّ بُّۡكرَّ ب ِحُّ ِِِِ لًِو َّ سَّ

43.  সর্সনই হর্ামামদর প্রসর্ 
রহমর্ কমরন এবং র্াাঁর 
হেমরর্র্াগণও রহমমর্র 
হদায়া কমরন-অন্ধকার 
হথমক হর্ামামদরমক 
আমলামক হবর করার জনে। 
সর্সন মুসমনমদর প্রসর্ পরম 
দয়ালু। 

43. He it is who sends 

blessings upon you, 

and His angels (ask 

Him to bless you), that 

He may bring you out 

from darkness into the 

light. And He is ever 

Merciful to the 

believers.  

ىٮ ِكَّتُّه   ٰ ۡم وَّمَّل َّيۡكُّ ۡ عَّل َل ِ وَّ ال َِّذۡى يُّصَّ هُّ
ِ لُّٰمِت اِٰلَّ ُّ ۡم م ِنَّ الظ   لِيُّۡخِرجَّكُّ

ُّۡورِِ َّا ََّّ بِاۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ ِالن  ْؕ وَّك
ِحيًۡما ِ رَّ

44.  হযসদন আল্লাহর িামথ 
সমসলর্ হমব; হিসদন র্ামদর 
অসভবাদন হমব িালাম। 
সর্সন র্ামদর জমনে 
িম্মানজনক পরুস্কার প্রস্তুর্ 
হরমখমিন। 

44.  Their salutation 

the day when they shall 

meet Him will be, 

Peace. And He has 

prepared for them a 

generous reward.  

لٌٰمِ َّه  سَّ َّلۡقَّۡون َّۡومَّ ي ِي َّتُّهُّۡم ي ْ ْٖۚ وَّاَّعَّد َّ َِِتَّ
ُّۡم اَّۡجًرا ََِّرۡۡيًا ََّ ِِِِ

45.  হহ নবী! আসম 
আপনামক িাক্ষী, িিুংবাদ 
দার্া ও ির্কব কারীরূমপ 
হপ্ররণ কমরসি। 

45.   O Prophet, indeed 

We have sent you as a 

witness, and a bearer 

of good tidings, and a 

warner.  

ِٰۤ ٰ لۡنٰكَّ شَّاِهًدا ي ٰۤ اَّۡرسَّ ُّ اِن َّا َّي ُّهَّا الن َِّب  ـا
َِّذيًۡراۙ ن ًرا و َّ َّش ِ مُّب ِِ و َّ

46.  এবং আল্লাহর 
আমদর্ক্রমম র্াাঁর সদমক 
আহবায়করূমপ এবং উজ্জ্বল 
প্রদীপরূমপ। 

46. And as one who 

invites to Allah by His   

permission, and an 

illuminating lamp. 

اًجا  ِ بِاِۡذنِه  وَِّسرَّ دَّاِعيًا اِٰلَّ اّٰلله و َّ
ُِّنۡۡيًا ِِِِ م 

47.  আপসন মুসমনমদরমক 
িিুংবাদ সদন হয, র্ামদর 
জনে আল্লাহর পক্ষ হথমক 
সবরাট অনুগ্রহ রময়মি। 

47. And announce good 

tidings to the believers, 

that they will have 

from Allah a great 

bounty.  

 ِ ُّۡم م ِنَّ اّٰلله ََّ  َّ َّ َّ ِر اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ بِا وَّبَّش ِ
ِِِِ فَّۡضلً ََّبِۡۡيًا

48.  আপসন কামের ও 
মুনাসেকমদর আনুগর্ে 

48.  And do not obey      

the disbelievers and the 
لۡكِٰفِريۡنَّ وَّاۡۡلُّنِٰفقِۡيَّ وََّلَّ تُِّطِع ا



করমবন না এবং র্ামদর 
উৎপীডন উমপক্ষা করুন ও 
আল্লাহর উপর ভরিা 
করুন। আল্লাহ 
কাযবসনবাহীরূমপ যমথষ্ট। 

hypocrites, and 

disregard their 

persecution, and put 

your trust in Allah. 

And sufficient is Allah 

as Trustee.  

ِِ تَّوَّك َّۡل عََّلَّ اّٰلله ْؕ ِِوَّدَّۡع اَّذٰٮهُّۡم وَّ
ًِوَََِّّ يۡل َِ ِ وَّ ِِِِ ٰٰ بِاّٰلله

49.  মুসমনগণ! হর্ামরা 
যখন মুসমন নারীমদরমক 
সববাহ কর, অর্ঃপর 
র্ামদরমক স্পর্ব করার পমূবব 
র্ালাক সদময় দাও, র্খন 
র্ামদরমক ইদ্দর্ পালমন 
বাযে করার অসযকার 
হর্ামামদর নাই। অর্ঃপর 
হর্ামরা র্ামদরমক সকিু 
হদমব এবং উত্তম প্ায় 
সবদায় হদমব। 

49. O you who believe, 

when you marry 

believing women and 

then divorce them 

before that you have 

touched them, then for 

you there is no waiting 

term upon them to 

count regarding them. 

So provide for them 

and send them off, a 

graceful sending. 

َّي ُّهَّا ال َّذِِ ٰۤـا ٰ َّكَّۡحتُّمُّ ي ٰۤا اِذَّا ن يۡنَّ اٰمَّنُّۡو
ن َّ ِمۡن  ۡوهُّ ل َّۡقتُّمُّ اۡۡلُّۡؤمِنِٰت ثُّم َّ طَّ
ۡم  َّـكُّ ا ل ن َّ فَّمَّ ۡوهُّ َّس ُّ قَّبِۡل اَّ َّۡ ُتَّ

َِّ َّاعَّل ۡوِنَّ ُّ ٍة تَّعۡتَّد  ْٖۚ ِِيِۡهن َّ ِمۡن عِد َّ
اًحا  رَّ ن َّ سَّ ۡوهُّ حُّ ِ ر  ن َّ وَّسَّ ت ِعُّۡوهُّ فَّمَّ

ًِ ِيۡل ِ َجَّ
50.  হহ নবী! আপনার জনে 
আপনার স্ত্রীগণমক হালাল 
কমরসি, যামদরমক আপসন 
হমাহরানা প্রদান কমরন। 
আর দািীমদরমক হালাল 
কমরসি, যামদরমক আল্লাহ 
আপনার করায়ত্ব কমর হদন 
এবং সববামহর জনে সবয 
কমরসি আপনার চাচামর্া 
ভসি, েুোমর্া ভসি, 
মামামর্া ভসি, খালামর্া 
ভসিমক যারা আপনার 
িামথ সহজরর্ কমরমি। 
হকান মুসমন নারী যসদ 
সনমজমক নবীর কামি 
িমপবন কমর, নবী র্ামক 

50. O Prophet, indeed 

We have made lawful 

for you your wives to 

whom you have given 

their dowries, and 

those whom your right 

hand possesses of those 

whom Allah has given 

as captives of war to 

you. And the daughters 

of your paternal uncle, 

and the daughters of 

your paternal aunts, 

and the daughters of 

your maternal uncle, 

and the daughters of 

your maternal aunts 

َِّ َّلۡن ٰۤ اَّۡحل ُّ اِن َّا َّي ُّهَّا الن َِّب  ٰۤا ٰ َّـكَّ ي ا ل
ن َّ  هُّ ۡورَّ ٰۤ اٰتَّيۡتَّ اُّجُّ هِتۡ اَّۡزوَّاجَّكَّ ال
 ُّ ٰۤ اَّفَّٓاءَّ اّٰلله ِيۡنُّكَّ ِم َّا َـّكَّۡت ۡيَّ وَّمَّا مَّل

َّيِۡ بَّنِٰت عَّل كَّ وَّ كَّ وَّبَّنِٰت عَّم ِ
الِكَّ وَّبَّنِٰت  تِكَّ وَّبَّنِٰت خَّ عَّمه
ِ ۡر ََّّ مَّعَّكَّ هِتۡ هَّاجَّ  ٰخلٰتِكَّ ال

َّفِۡ َّۡت ن هَّب َّةً ا َِّۡ و َّ ُّۡؤمِن اَّةً م  هَّا وَّاۡمرَّ سَّ
ُّ اَّ َّۡ  ادَّ الن َِّب  ِ ا َِّۡ اَّرَّ لِلن َِّب 



সববাহ করমর্ চাইমল হিও 
হালাল। এটা সবমর্ষ কমর 
আপনারই জনে-অনে 
মুসমনমদর জনে নয়। 
আপনার অিসুবযা 
দরূীকরমণর উমদ্দমর্। 
মুসমনগমণর স্ত্রী ও দািীমদর 
বোপামর যা সনযবাসরর্ 
কমরসি আমার জানা 
আমি। আল্লাহ ক্ষমার্ীল, 
দয়ালু। 

who emigrated with 

you, and a believing 

woman if she give 

herself to the Prophet, 

and if the Prophet 

desires to marry her, a 

privilege only for you, 

not for the other 

believers.  We certainly 

know what We have 

enjoined upon them 

about their wives and 

those whom their right 

hands possess, that 

there should be no 

difficulty upon you. 

And Allah is ever 

Forgiving, Merciful.  

هَّا نِۡكحَّ ةً ل َّـكَّ ِمۡن  ي َّۡستَـّ الِصَّ خَّ
ْؕ قَّۡد عَّلِۡمنَّا مَّا ِدُّۡو َِّ اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَِّ

ٰۤ اَّۡزوَّاِجِهۡم وَّمَّا  َّيِۡهۡم ِِفۡ ۡضنَّا عَّل فَّرَّ
ۡو ََّّ  َّكُّ يۡلَّ ي ُّۡم لِكَّ َـّكَّۡت اَّۡۡيَّاِنُّ مَّل

جٌِ رَّ َّيۡكَّ حَّ ُِِِّعَّل ۡوًرا  ْؕ وَّكَّا ََّّ اّٰلله فَّفُّ
ِحيًۡما ِ ر َّ

51.  আপসন র্ামদর মমযে 
যামক ইচ্ছা দমূর রাখমর্ 
পামরন এবং যামক ইচ্ছা 
কামি রাখমর্ পামরন। 
আপসন যামক দমূর 
হরমখমিন, র্ামক কামনা 
করমল র্ামর্ আপনার 
হকান হদাষ হনই। এমর্ 
অসযক িম্ভাবনা আমি হয, 
র্ামদর চকু্ষ র্ীর্ল থাকমব; 
র্ারা দঃুখ পামব না এবং 
আপসন যা হদন, র্ামর্ 
র্ারা িকমলই িন্তুষ্ট 
থাকমব। হর্ামামদর অন্তমর 
যা আমি, আল্লাহ জামনন। 
আল্লাহ িববজ্ঞ, িহনর্ীল। 

51.  You (O 

Muhammad) may put 

aside whom you will of 

them, and take to 

yourself whom you 

will. And whomever 

you desire of those 

whom you had set 

aside (temporarily), so 

there is no blame upon 

you. That is more 

suitable,  that  it may 

be  cooling  of  their  

eyes,  and  they  may  

not  grieve,   and  they 

may be  pleased  with  

what  you  have given  

ِوۡىٰۤ  ٓاءُّ مِنۡهُّن َّ وَّتُّــ   تُّۡرِِجۡ مَّۡن تَّشَّ
ؕ وَّمَِّن ا ٓاءُّ َّيۡكَّ مَّۡن تَّشَّ َّغَّيۡتَّ اِل بۡت

 ؕ َّيۡكَّ نَّاحَّ عَّل لۡتَّ فَّلَّ جُّ ِم َّۡن عَّزَّ
ذٰلِكَّ اَّۡدٰٰنى اَّ َّۡ تَّقَّر َّ اَّعۡيُّنُّهُّن َّ وََّلَّ 
َّهُّن َّ  ٰۤ اٰتَّيۡت ۡيَّ ِِبَّا َّۡرضَّ ۡزَّ َّ َّ وَّي يَّ

ۡمؕ كُِّ َّمُّ مَّا ِِفۡ قُّلُّۡوبِكُّ َّعۡل ُّ ي ؕ وَّاّٰلله ل ُّهُّن َّ
لِيًۡما ُّ عَّلِيًۡما حَّ ِِِِ وَّكَّا ََّّ اّٰلله



them,  all of them. And 

Allah knows what is in 

your hearts. And Allah 

is Knower, Forbearing. 

52.  এরপর আপনার জমনে 
হকান নারী হালাল নয় এবং 
র্ামদর পসরবমর্ব  অনে স্ত্রী 
গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যসদও র্ামদর রূপলাবণে 
আপনামক মুগ্ধ কমর, র্মব 
দািীর বোপার সভন্ন। 
আল্লাহ িবব সবষময়র উপর 
িজাগ নজর রামখন। 

52.  It is not lawful for  

you (to marry other) 

women after this, nor  

that  you  change  them 

for other wives even 

though  their beauty 

attracts you, except 

those (captives) whom 

your right hand 

possesses. And Allah is 

ever a Watcher over all 

things. 

ِ ُّ ِل  ٰۤ  َل َّ يَّ ٓاءُّ ِمۡنۢۡ بَّعۡدُّ وََّلَّ َّـكَّ الن ِسَّ ل
َّۡو  ل لَّ بِِهن َّ ِمۡن اَّۡزوَّاٍج و َّ َّد َّ اَّ َّۡ تَّب
َـّكَّۡت  ۡسنُّهُّن َّ اَِل َّ مَّا مَّل َّكَّ حُّ ب اَّۡعجَّ

ِ ِيۡنُّكَّ ٍء ۡيَّ ۡ ِ َشَّ ُّ عََّٰل كُّل   وَّكَّا ََّّ اّٰلله
قِيۡبًا ِِِِ ر َّ

53.  হহ মুসমনগণ! 
হর্ামামদরমক অনুমসর্ হদয়া 
না হমল হর্ামরা খাওয়ার 
জনে আহাযব রন্ধমনর 
অমপক্ষা না কমর নবীর গমৃহ 
প্রমবর্ কমরা না। র্মব 
হর্ামরা আহুর্ হমল প্রমবর্ 
কমরা, র্মব অর্ঃপর 
খাওয়া হর্মষ আপনা 
আপসন চমল হযময়া, 
কথাবার্ব ায় মর্গুল হময় 
হযময়া না। সনশ্চয় এটা 
নবীর জনে কষ্টদায়ক। 
সর্সন হর্ামামদর কামি 
িংমকাচ হবায কমরন; সকন্তু 
আল্লাহ ির্েকথা বলমর্ 
িংমকাচ কমরন না। 
হর্ামরা র্াাঁর পত্নীগমণর 

53.     O   you  who  

believe,  do  not  enter  

the  houses  of   the    

Prophet   except that 

permission is given to 

you for a meal,  

without waiting for its 

preparation. But when 

you are invited, then 

enter, and when you 

have eaten, then 

disperse. And linger 

not for conversation. 

Indeed, that would 

cause annoyance to the 

Prophet, and he is shy 

of (asking) you (to go). 

And Allah is not shy of   

the truth. And when 

you ask them 

ُّۡوا  ل َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا َلَّ تَّۡدخُّ ٰۤا ٰ ي
ِ ۡم  بُّيُّۡوتَّ َّـكُّ ُّۡؤذَّ ََّّ ل ٰۤ اَّ َّۡ ي  ِ اَِل َّ الن َِّب 

 ۙ عَّاٍم غَّۡۡيَّ نِٰظِريۡنَّ اِنٰٮهُّ اِٰٰل طَّ
لُّۡوا فَّاِذَّا  ٰـِكۡن اِذَّا دُّعِيۡتُّۡم فَّاۡدخُّ ل وَّ

عِۡمتُّۡم فَِّ ۡوا وََّلَّ طَّ انتَِّشرُّ
ۡم  َّـِديٍۡثؕ ا َِّ َّ ذٰلِكُّ ۡستَّاۡنِِسۡيَّ ِۡل مُّ
ۡمِ َّا ََّّ يُّۡؤِذى الن َِّب َّ فَّيَّۡستَّۡۡح  مِنۡكُّ  ِك
اِذَّا  ؕ وَّ ِ َّـق  َّۡستَّۡۡح  ِمنَّ اۡۡل ُّ َلَّ ي وَّاّٰلله
ن َّ ِمۡن  لُّۡوهُّ ن َّ مَّتَّاعًا فَّۡسـ َّ ۡوهُّ َّلۡتُّمُّ ا سَّ
ۡم اَّۡطهَّرُّ  اٍبؕ ذٰلِكُّ ٓاِء ِحجَّ رَّ و َّ



কামি সকিু চাইমল পদব ার 
আডাল হথমক চাইমব। এটা 
হর্ামামদর অন্তমরর জমনে 
এবং র্াাঁমদর অন্তমরর জমনে 
অসযকর্র পসবত্রর্ার 
কারণ। আল্লাহর রািলূমক 
কষ্ট হদয়া এবং র্াাঁর 
ওোমর্র পর র্াাঁর 
পত্নীগণমক সববাহ করা 
হর্ামামদর জনে সবয নয়। 
আল্লাহর কামি এটা গুরুর্র 
অপরায। 

(Prophet’s wives) of 

anything,   so   ask 

them from behind a 

curtain. That is purer   

for  your  hearts  and    

their  hearts.  And   it 

is not (right) for you 

that  you   cause   harm   

to the Messenger  of 

Allah, nor that you 

should marry his wives 

after him, ever. Indeed, 

that would be with 

Allah an enormity. 

ُّۡوبِِ َّا ََّّ لِقُّل ؕ وَّمَّا ك ۡم وَّقُّلُّۡوبِِهن َّ كُّ
ٰۤ اَّ َّۡ  ِ وََّلَّ ۡولَّ اّٰلله سُّ ۡم اَّ َّۡ تُّۡؤذُّۡوا رَّ َّـكُّ ل
ٰۤ اَّبًَّدؕا  ه  ِمۡنۢۡ بَّعِۡده  ٰۤا اَّۡزوَّاجَّ ۡو نِۡكحُّ تَـّ
 ِ ۡم كَّا ََّّ ِعنۡدَّ اّٰلله ا َِّ َّ ذٰلِكُّ

ِ عَِّظيًۡما

54.  হর্ামরা হখালাখুসল 
সকিু বল অথবা হগাপন 
রাখ, আল্লাহ িবব সবষময় 
িববজ্ঞ। 

54. Whether you reveal 

a thing or conceal it, so 

indeed, Allah is ever 

All Knower of every 

thing. 

 َّ ۡوهُّ فَّاِ َّ َّ اّٰلله ۡفُّ ا اَّۡو َتُّ يـۡــ ً ۡوا شَّ ا َِّۡ تُّبۡدُّ
ٍء عَّلِيًۡما ۡ ِ َشَّ َّا ََّّ بِكُّل  ِِِِ ك

55.  নবী-পত্নীগমণর জমনে 
র্াাঁমদর সপর্া পতু্র, ভ্রার্া, 
ভ্রারু্স্পুত্র, ভসি পতু্র, 
িহযসমবনী নারী এবং 
অসযকার ভুি 
দািদািীগমণর িামমন 
যাওয়ার বোপামর হগানাহ 
হনই। নবী-পত্নীগণ, 
হর্ামরা আল্লাহমক ভয় 
কর। সনশ্চয় আল্লাহ িবব 
সবষয় প্রর্েক্ষ কমরন। 

55.  There is  no  blame 

upon them  (your wives 

if they appear) before 

their fathers, nor their  

sons,  nor  their  

brothers,  nor  their 

brothers’ sons,  nor   

their  sisters’ sons,  nor  

their own women, nor 

those their right hands 

possess (female slaves). 

And fear Allah. Indeed, 

Allah is ever Witness 

over all things.  

ِ ٰۤ جُِّ َلَّ َّٓاٮ ِِهن َّ وََّلَّ ٰۤ اٰب َّيِۡهن َّ ِِفۡ نَّاحَّ عَّل
َّٓاٮ ِِهن َّ وَِّ َّٓاِء اَّبۡن ٰۤ اَّبۡن ٰۤ اِۡخوَّاِِنِن َّ وََّلَّ َلَّ

وِِٰتِن َّ وََّلَّ  َّٓاِء اَّخَّ ٰۤ اَّبۡن اِۡخوَّاِِنِن َّ وََّلَّ
 ٖۚ ُّن َّ َـّكَّۡت اَّۡۡيَّاِنُّ ٓاٮ ِِهن َّ وََّلَّ مَّا مَّل نِسَّ

َّ كَّا ََّّ عََّٰل  َّؕ ا َِّ َّ اّٰلله ِ وَّات َّقِۡيَّ اّٰلله كُّل 
ٍء شَِّهيًۡدا ۡ ِ َشَّ

56.  আল্লাহ ও র্াাঁর 
হেমরর্র্াগণ নবীর প্রসর্ 

56. Indeed, Allah and 

His angels send   
ىٮ ِكَّتَّه  يُِّ ٰ َّ وَّمَّل ل ُّۡو ََّّ عََّلَّ ا َِّ َّ اّٰلله صَّ



রহমর্ হপ্ররণ কমরন। হহ 
মুসমনগণ! হর্ামরা নবীর 
জমনে রহমমর্র র্মর হদায়া 
কর এবং র্াাঁর প্রসর্ িালাম 
হপ্ররণ কর। 

blessings on the   

Prophet.  O  you   who 

have believed, send 

blessings  upon  him  

and salute him with a 

worthy salutation.  

ُّۡوا  ل  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا صَّ ٰۤـا ٰ ؕ ي ِ الن َِّب 
ۡوا تَّۡسلِيًۡما ل ِمُّ َّيِۡه وَّسَّ ِِِِ عَّل

57.  যারা আল্লাহ ও র্াাঁর 
রিলূমক কষ্ট হদয়, আল্লাহ 
র্ামদর প্রসর্ ইহকামল ও 
পরকামল অসভিম্পার্ 
কমরন এবং র্ামদর জমনে 
প্রস্তুর্ হরমখমিন 
অবমাননাকর র্াসি। 

57. Indeed, those who 

cause harm to Allah 

and His Messenger, 

Allah has cursed them   

in the world and the 

Hereafter, and He has   

prepared for them a 

humiliating  

punishment. 

َّه   ۡول سُّ َّ وَّرَّ ا َِّ َّ ال َِّذيۡنَّ يُّۡؤذُّۡو ََّّ اّٰلله
ِة  َّا وَّاَۡلِٰخرَّ نۡي ُّ ُّ ِِف الد  َّعَّنَّهُّمُّ اّٰلله ل

ُِّهيۡنًا ابًا م  ُّۡم عَّذَّ ََّ ِِِِ وَّاَّعَّد َّ 

58.  যারা সবনা অপরাময 
মুসমন পরুুষ ও মুসমন 
নারীমদরমক কষ্ট হদয়, র্ারা 
সমথো অপবাদ ও প্রকার্ে 
পামপর হবাঝা বহন কমর। 

58. And those who 

cause harm to 

believing men and 

believing women for 

what they have not 

earned (deserved), then 

they have certainly 

born on themselves the 

burden of a slander  

and  a manifest  sin. 

ال َِّذيۡنَّ يُّۡؤذُّۡو ََّّ  اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ وَّ
بُّۡوا فَّقَِّد  تَّسَّ َۡ َّۡۡيِ مَّا ا وَّاۡۡلُّۡؤمِنِٰت بِغ

ُّبِيۡنًا اِۡۡثًا م  لُّۡوا بُّهۡتَّانًا و َّ ِ اۡحتَّمَّ

59.  হহ নবী! আপসন 
আপনার পত্নীগণমক ও 
কনোগণমক এবং মুসমনমদর 
স্ত্রীগণমক বলুন, র্ারা হযন 
র্ামদর চাদমরর সকয়দংর্ 
সনমজমদর উপর হটমন হনয়। 
এমর্ র্ামদরমক হচনা িহজ 
হমব। েমল র্ামদরমক 
উর্েি করা হমব না। 

59. O Prophet, say to 

your wives and your 

daughters and the 

women of the believers 

to draw close round 

them their outer 

garments. That  will  

be  better so  that  they  

may  be recognized 

and not be harmed. 

َّۡزوَّاِجكَّ  ُّ قُّل َِل  َّي ُّهَّا الن َِّب  ٰۤا ٰ ي
ٓاِء اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ يُّۡدنِۡيَّ  وَّبَّنٰتِكَّ وَّنِسَّ

َّيِۡهن َّ ِمۡنِ ؕ ذٰلِكَّ اَّۡدٰٰنى  عَّل بِيۡبِِهن َّ جَّلَّ
ُِّ ؕ وَّكَّا ََّّ اّٰلله فۡنَّ فَّلَّ يُّۡؤذَّيۡنَّ  اَّ َّۡ ي ُّعۡرَّ

ِحيًۡما ۡوًرا ر َّ ِِِِ فَّفُّ



আল্লাহ ক্ষমার্ীল পরম 
দয়ালু। 

And Allah is ever 

Forgiving, Merciful.  

60.  মুনাসেকরা এবং 
যামদর অন্তমর হরাগ আমি 
এবং মদীনায় গুজব 
রটনাকারীরা যসদ সবরর্ 
না হয়, র্মব আসম অবর্েই 
র্ামদর সবরুমে আপনামক 
উমত্তসজর্ করব। অর্ঃপর 
এই র্হমর আপনার 
প্রসর্মবর্ী অল্পই থাকমব। 

60.  If do not cease the  

hypocrites and those in 

whose hearts is a 

disease and those who 

spread false news in 

the city, We will surely 

incite you against  

them,  then  they will 

not  be  able  to  stay as 

your  neighbors in it 

except a little while. 

َِّه اۡۡلُّنِٰفقُّۡو ََّّ وَّ ال َِّ َّنۡت ِذيۡنَّ ل َّٮ ِۡن ل َّۡم ي
اۡۡلُّۡرِجفُّۡو ََّّ ِِف  ٌض و َّ ِِف قُّلُّۡوبِِهۡم م َّرَّ

َّن َّكَّ بِِهۡمِ َّنُّغِۡري َِّة ل َِّديۡن ثُّم َّ َلَّ  اۡۡل
ِْٖۚۛ  ً ٰۤ اَِل َّ قَّلِيۡل َّكَّ فِيۡهَّا ۡون َّاِورُّ َُّ ِْ ِِِِ

61.  অসভর্প্ত অবস্থায় 
র্ামদরমক হযখামনই পাওয়া 
যামব, যরা হমব এবং প্রামণ 
বয করা হমব। 

61. Accursed, wherever 

they are found, they 

shall be seized and 

slain mercilessly.  

ۡوا ِِم َّلۡعُّۡونِۡيَِّ ٰۤا اُِّخذُّ ۡو ا ثُّقِفُّ َّمَّ ْٖۚ اَّيۡن
ًِ ُّۡوا تَّۡقتِيۡل قُّت ِل ِِِِ وَّ

62.  যারা পমূবব অর্ীর্ হময় 
হগমি, র্ামদর বোপামর 
এটাই সিল আল্লাহর রীসর্। 
আপসন আল্লাহর রীসর্মর্ 
কখনও পসরবর্ব ন পামবন 
না। 

62.  That was the way 

of Allah   with  those 

who passed away 

before.  And you will 

not  find  any  change  

in  the way of Allah.  

 ٖۚ َّۡوا ِمۡن قَّبۡلُّ ل ِ ِِف ال َِّذيۡنَّ خَّ ن َّةَّ اّٰلله سُّ
ًِ ِ تَّبِۡديۡل ن َِّة اّٰلله ِدَّ لِسُّ َّۡن َتَّ ل ِ وَّ

63.  হলামকরা আপনামক 
হকয়ামর্ িম্পমকব  সজজ্ঞািা 
কমর। বলুন, এর জ্ঞান 
আল্লাহর কামিই। আপসন 
সক কমর জানমবন হয 
িম্ভবর্ঃ হকয়ামর্ 
সনকমটই। 

63. People ask you 

about the Hour.  Say: 

“The knowledge of it is 

with Allah only.” And 

what will make you 

understand, it may be 

that the Hour is near.  

اعَِّةؕ  لُّكَّ الن َّاسُّ عَِّن الس َّ َّۡســـ َّ ي
ؕ وَّمَّا  ِ هَّا ِعنۡدَّ اّٰلله َّا عِلۡمُّ قُّۡل اِّن َّ
ۡو َُّّ  اعَّةَّ تَّكُّ َّعَّل َّ الس َّ يُّۡدِريۡكَّ ل

ِِِِ قَِّريۡبًا
64.  সনশ্চয় আল্লাহ 
কামেরমদরমক অসভিম্পার্ 

64. Indeed, Allah has 

cursed the disbelievers, 
ُّۡم  ََّ َّعَّنَّ الۡكِٰفِريۡنَّ وَّاَّعَّد َّ  َّ ل ا َِّ َّ اّٰلله



কমরমিন এবং র্ামদর জমনে 
জ্বলন্ত অসি প্রস্তুর্ হরমখমিন। 

and has prepared for 

them a flaming fire.  عِۡۡيًا ِِِِ ِْۙسَّ
65.  র্থায় র্ারা 
অনন্তকাল থাকমব এবং 
হকান অসভভাবক ও 
িাহাযেকারী পামব না। 

65. They will abide 

therein forever. They 

will neither find a 

protector, nor a helper.  

ِ ٰۤ اَّبًَّداٖۚ َلَّ لِي ًا ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡو ََّّ وَّ ِدُّ ََّ  
َِّصۡۡيًاٖۚ َلَّ ن ِِِِ و َّ

66.  হযসদন অসিমর্ র্ামদর 
মুখমেল ওলট পালট করা 
হমব; হিসদন র্ারা বলমব, 
হায়। আমরা যসদ আল্লাহর 
আনুগর্ে করর্াম ও 
রিমূলর আনগুর্ে করর্াম। 

66.   The Day their 

faces will be turned 

over in the Fire, they 

will say: “Oh, would 

that we had obeyed 

Allah and had obeyed 

the Messenger.”  

هُّۡم ِِف الن َّاِر  ۡوهُّ جُّ َّۡومَّ تُّقَّل َّبُّ وُّ ي
اَِّ َّ وَّ َّا اّٰلله عۡن ٰۤ اَّطَّ نَّا َـّ َّيۡت ُّۡو ََّّ يٰل ۡول َّقُّ َّا ي عۡن طَّ

ِ ۡوَلَّ سُّ ِِِِ الر َّ
67.  র্ারা আরও বলমব, হহ 
আমামদর পালনকর্ব া, 
আমরা আমামদর হনর্া ও 
বডমদর কথা হমমনসিলাম, 
অর্ঃপর র্ারা আমামদর 
পথভ্রষ্ট কমরসিল। 

67.  And  they  will say: 

“Our Lord, indeed we 

obeyed our chiefs   and  

our  great  ones,  so  

they  led  us  astray 

from the (right) way.”  

ادَّتَّنَّا  َّا سَّ عۡن ٰۤ اَّطَّ ٰۤ اِن َّا ب َّنَّا ُّۡوا رَّ وَّقَّال
َّا  ُّۡون ل  َّضَّ َّا فَّا َّٓاءَّن َُّبَّ ِوَّ ِبيۡلَّ  الس َّ

ِِِِ
68.  হহ আমামদর 
পালনকর্ব া! র্ামদরমক 
সিগুণ র্াসি সদন এবং 
র্ামদরমক মহা অসভিম্পার্ 
করুন। 

68. “Our Lord, give 

them double of the 

punishment and curse 

them with a great 

curse.”  

اِب  ٰۤ اِِٰتِۡم ِضعۡفَّۡيِ ِمنَّ الۡعَّذَّ ب َّنَّا رَّ
َّعۡنًا ََّبِۡۡيًا ِِِِ وَّالۡعَّنۡهُّۡم ل

69.  হহ মুসমনগণ! মূিামক 
যারা কষ্ট সদময়মি, হর্ামরা 
র্ামদর মর্ হময়া না। র্ারা 
যা বমলসিল, আল্লাহ র্া 
হথমক র্াাঁমক সনমদব াষ প্রমাণ 
কমরসিমলন। সর্সন আল্লাহর 
কামি সিমলন মযবাদাবান। 

69.  O you who believe, 

do not be as those who 

caused harm to Moses, 

then Allah cleared him 

of what they said.  And 

he was honorable in 

the sight of Allah. 

ُّۡوا ۡون َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا َلَّ تَّكُّ ٰۤا ٰ  ي
ُّ ِم َّا  اَّهُّ اّٰلله ۡوٰٰس فَّبَّ َّ َّال َِّذيۡنَّ اٰذَّۡوا مُّ ك

ِ وَِّجيِۡ ُّۡواؕ وَّكَّا ََّّ ِعنۡدَّ اّٰلله ِِِِ هًاؕقَّال

70.  হহ মুসমনগণ! 
আল্লাহমক ভয় কর এবং 

70.  O you who believe, 

fear Allah, and speak 
َّي ُّهَّا ال َِّذيِۡ ٰۤا ٰ َّ ي نَّ اٰمَّنُّوا ات َّقُّوا اّٰلله



িঠিক কথা বল। words directed to the 

right.  ِۙديًۡدا ُّۡوا قَّۡوَلً سَّ ِِِِ وَّقُّۡول
71.  সর্সন হর্ামামদর 
আমল-আচরণ িংমর্াযন 
করমবন এবং হর্ামামদর 
পাপিমূহ ক্ষমা করমবন। হয 
হকউ আল্লাহ ও র্াাঁর 
রিমূলর আনগুর্ে কমর, হি 
অবর্েই মহা িােলে অজব ন 
করমব। 

71.    He   will  make  

righteous for you  your  

deeds, and He will  

forgive  you  your  sins. 

And whoever obeys 

Allah and His 

Messenger, then 

certainly he has 

attained a great 

achievement.  

َّغِۡفۡر  ۡم وَّي َّـكُّ ال ۡم اَّۡعمَّ َّـكُّ ي ُّۡصلِۡح ل
 َّ ُِّطِع اّٰلله ۡمؕ وَّمَّۡن ي  ُّۡوبَّكُّ ۡم ذُّن َّـكُّ ل

َّه  فَِّ ۡول سُّ قَّۡد فَّازَّ فَّۡوزًا وَّرَّ
ِ عَِّظيًۡما

72.  আসম আকার্ পসৃথবী 
ও পববর্মালার িামমন এই 
আমানর্ হপর্ কমরসিলাম, 
অর্ঃপর র্ারা এমক বহন 
করমর্ অস্বীকার করল এবং 
এমর্ ভীর্ হল; সকন্তু মানুষ 
র্া বহণ করল। সনশ্চয় হি 
জামলম-অজ্ঞ। 

72. Indeed, We offered 

the trust to the heavens 

and the earth and the 

mountains, but they 

declined to undertake 

it, while being afraid 

thereof, and man 

undertook it. Indeed he 

was unjust, ignorant. 

َّةَّ عََّلَّ  اِن َّا ۡضنَّا اَۡلَّمَّان عَّرَّ
َّاِل   مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِض  وَّاۡۡلِب الس َّ

اَِّ َّهَّا  وَّ ِۡملۡن َّبَّۡيَّ  اَّ َّۡ   ي َّ ۡشفَّۡقنَّ   فَّا
َّا ََّّ   ؕ   اِن َّه    ك ا َُّّ َّهَّا   اَۡلِنۡسَّ َّل مِنۡهَّا  وَّ  ۡحَّ

هُّۡوَلً    لُّۡومًا  جَّ ِِ ظَّ
73.  যামর্ আল্লাহ মুনাসেক 
পরুুষ, মুনাসেক নারী, 
মুর্সরক পরুুষ, মুর্সরক 
নারীমদরমক র্াসি হদন এবং 
মুসমন পরুুষ ও মুসমন 
নারীমদরমক ক্ষমা কমরন। 
আল্লাহ ক্ষমার্ীল, পরম 
দয়ালু। 

73. So that Allah may 

punish hypocrite men 

and hypocrite women, 

and idolatrous men and 

idolatrous women. And 

that Allah may accept   

repentance from the 

believing men and the 

believing women. And 

Allah is ever Forgiving, 

Merciful.  

ُِّ بَّ اّٰلله  اۡۡلُّنِٰفقِۡيَّ وَّاۡۡلُّنِٰفقِٰت ل ِيُّعَّذ ِ
ۡيَّ وَّاۡۡلُّۡشِرَِٰت  وَّاۡۡلُّۡشرِِ َِ

ُّ    عََّلَّ    اۡۡلُّۡؤمِِنۡيَّ     َّتُّۡوبَّ  اّٰلله ي وَّ
َّا ََِّّ ُّ   وَّاۡۡلُّۡؤمِنِٰتؕ    وَّك ۡوًرا    اّٰلله فَّفُّ

ِحيًۡما   ر َّ

     
 


