
 

আল ফাতহ AlFath       

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.  সনশ্চয় আসম আপনার 
জমনে এমন একটা ফয়িালা 
কমর সদময়সি, যা িুস্পষ্ট। 

1.  Indeed, We have 

granted you a manifest 

victory.  

ِ  فَّتَّۡحنَّا اِن َّا  َّكَّ ُّبِيۡنًاۙ  فَّتًۡحا  ل  ِِِ م 

2.  যামত আল্লাহ আপনার 
অতীত ও ভসিষ্েত 
ত্রুটিিমূহ মাজজ না কমর দদন 
এিং আপনার প্রসত তাাঁর 
দনয়ামত পণূজ কমরন ও 
আপনামক িরল পমে 
পসরচাসলত কমরন। 

2.     That Allah  may 

forgive you what  

preceded  of your  sins  

and  what  will  follow,  

and  may perfect His 

favor upon   you  and  

guide  you  to  a  

straight  path. 

َـّغِۡفرَِّ َّكَّ   ل ِي ُّ  ل مَّ   مَّااّٰلله  ِمۡن  تَّقَّد َّ
ۢۡبِكَّ  ۡ رَِّمَّا  وَِّذَّن َّخ َّ تَّٗه  يُّتِم َِّوَِّ تَّا نِعۡمَّ
ِ َّيۡكَّ اًطا    يَّهِۡديَّكَّ    وَِّ   عَّل ِصرَّ

 ِِِ م ُّۡستَّقِيًۡماۙ
3.  এিং আপনামক দান 
কমরন িসলষ্ঠ িাহাযে। 

3.   And that Allah may 

help you with strong 

help. 

كَّ  و َِّ رَّ َّنۡصُّ ُِّ ي َّۡصًرا  اّٰلله  عَِّزيًۡزا  ن
 ِِِ 

4.  সতসন মুসমনমদর অন্তমর 
প্রশাসন্ত নাসযল কমরন, যামত 
তামদর ঈমামনর িামে 
আরও ঈমান দিম়ে যায়। 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
িাসহনীিমূহ আল্লাহরই এিং 
আল্লাহ িিজজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

4.        He  it   is  who  

sent  down  tranquility 

into the hearts   of  the  

believers  so  that  they  

might  add  faith unto 

their faith. And to 

Allah belong the hosts 

of the heavens and the 

earth.  And Allah is All 

Knowing, All Wise.  

وَّ  َّةَِّاَّنۡزَّلَّ  ال َِّذۡىِ هُّ ِكيۡن ِِفۡ  الس َّ
َّۡزدَّادُّۡو ا اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ  قُّلُّۡوِبِ اِۡۡيَّانًا لِي

ِ  وَِّؕ  ِاِِنِۡمِاِۡۡيَِّ م َّعَِّ نُّۡودُّ ّٰلِله مٰوِٰت جُّ الس َّ
ُّ كَّانَّ  وَِّ اۡۡلَّۡرِضِوَِّ عَّلِيًۡما اّٰلله

ِكيًۡماۙ  ِِِ حَّ



5.  ঈমান এজমনে দিম়ে 
যায়, যামত সতসন 
ঈমানদার পরুুষ্ ও 
ঈমানদার নারীমদরমক 
জান্নামত প্রমিশ করান, যার 
তলমদমশ নদী প্রিাসহত। 
দিোয় তারা সচরকাল 
িিিাি করমি এিং যামত 
সতসন তামদর পাপ দমাচন 
কমরন। এটাই আল্লাহর 
কামি মহািাফলে। 

5.   That He may admit 

the believing men and 

the believing women 

into the Gardens 

underneath which 

rivers flow, to abide 

forever therein, and 

may remove from them 

their misdeeds.  And 

that is with Allah the 

great success. 

اۡۡلُّۡؤمِنِٰت وَِّاۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ يُّۡدِخلَّ ل ِِ
ِۡرۡى جَّنهٍت  ۡتِهَّا  ِمۡن  َتَّ َِّۡنٰرُّ  َتَّ اۡۡل

عَّنۡهُّۡم يُّكَّف ِرَّ وَِّفِيۡهَّا ٰخلِِديۡنَّ 
ي ِاِِٰتِۡمِ ِ كَّانَّ  وَِّ سَّ ِِِعنۡدَّ   ذٰلِكَّ   اّٰلله
 ِِِ عَِّظيًۡماۙ  فَّۡوزًا

6.  এিং যামত সতসন কপট 
সিশ্বািী পরুুষ্ ও কপট 
সিশ্বাসিনী নারী এিং 
অংশীিাদী পরুুষ্ ও 
অংশীিাসদনী নারীমদরমক 
শাসি দদন, যারা আল্লাহ 
িম্পমকজ  মন্দ ধারণা দপাষ্ন 
কমর। তামদর জনে মন্দ 
পসরনাম। আল্লাহ তামদর 
প্রসত কু্রদ্ধ হময়মিন, 

তামদরমক অসভশপ্ত 

কমরমিন। এিং তাহামদর 
জমনে জাহান্নাম প্রস্তুত 
দরমেমিন। তামদর 

প্রতোিতজ ন স্থল অতেন্ত মন্দ। 

6.    And that He may 

punish the hypocrite 

men and the hypocrite 

women and the 

polytheist men and the 

polytheist women, 

those who think about 

Allah an evil thought.  

Upon them is the evil 

turn of fortune. And 

Allah is angry with 

them, and He cursed 

them and has prepared 

for them Hell. And evil 

is the destination. 

ِو َِّ بَّ اۡۡلُّنِٰفقِٰت وَِّاۡۡلُّنِٰفقِۡۡيَّ  يُّعَّذ ِ
اۡۡلُّۡشِركِٰت  وَِّاۡۡلُّۡشِرِكۡۡيَّ وَِّ

ٓان ِۡۡيَّ  ِ الظ َّ ِبِاّٰلله ن َّ ۡوءِِ ظَّ َّيِۡهۡم  الس َّ عَّل
ةُّ  ۡوءِِدَّٓاٮ ِرَّ ِغَِّضِ  وَِّ  ِؕ الس َّ ُّ   بَّ  اّٰلله
َّيِۡهۡم  َّعَّنَّهُّۡمِوَِّعَّل ُّۡم  اَّعَّد َِّوَِّ ل ِ َلَّ هَّن َّمَّ  جَّ

ٓاءَّۡتِوَِّ  ِِِ مَِّصۡۡيًا سَّ

7. নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
িাসহনীিমূহ আল্লাহরই। 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

7.  And to Allah belong 

the hosts of the heavens 

and the earth. And 

Allah is All Mighty, All 

Wise.  

ِ  وَِّ نُّۡودُِّ ّٰلِله ٰموِٰت  جُّ  اۡۡلَّۡرِضِوَِّالس َّ
ُِّ كَّانَّ وَِّ ِكيًۡما عَِّزيًۡزا   اّٰلله  ِِِ حَّ

8.     আসম  আপনামক দপ্ররণ 
কমরসি অিস্থা 
িেক্তকারীরূমপ, িুিংিাদদাতা 
ও ভয় প্রদশজনকারীরূমপ। 

 8.   Indeed, We have 

sent you   as a witness, 

and a bearer of good 

tidings, and a warner.  

ِ اِن َّا   لۡنٰكَّ ًرا  و َِّ  شَّاِهًدا  اَّۡرسَّ َّش ِ  و َِّ  مُّب
َِّذيًۡراۙ  ِِِ ن



9.  যামত দতামরা আল্লাহ ও 
রিূমলর প্রসত সিশ্বাি স্থাপন 
কর এিং তাাঁমক িাহাযে ও 
িম্মান কর এিং িকাল-
িন্ধ্োয় আল্লাহর পসিত্রতা 
দ াষ্ণা কর। 

9.    So that you  may   

believe in Allah and 

His Messenger, and 

may help him (the 

Messenger) and honor 

him. And glorify Him 

(Allah) morning and 

evening.  

ِ   ل ِـتُّۡؤمِنُّۡوا ۡولِٖه   وَِّبِاّٰلله سُّ  وَِّ رَّ
ۡوهُِّ رُّ ۡوهُِّ وَِّ  تُّعَّز ِ ۡوهُّ  وَِّؕ  ِتُّوَّق ِرُّ ب ِحُّ تُّسَّ
ةً  ًِو َِّبُّۡكرَّ  ِ اَِّصيۡل

10.  যারা আপনার কামি 
আনুগমতের শপে কমর, 
তারা দতা আল্লাহর কামি 
আনুগমতের শপে কমর। 
আল্লাহর হাত তামদর 
হামতর উপর রময়মি। 
অতএি, দয শপে ভঙ্গ কমর; 
অসত অিশেই দি তা সনমজর 
ক্ষসতর জমনেই কমর এিং দয 
আল্লাহর িামে কৃত 
অঙ্গীকার পণূজ কমর; আল্লাহ 
িত্ত্বরই তামক মহাপরুস্কার 
দান করমিন। 

10.  Indeed, those who 

pledge allegiance to 

you (O Prophet), 

indeed they pledge 

allegiance to Allah. 

The hand of Allah is 

over their hands. Then 

whoever breaks his 

pledge, so he breaks 

only against his own 

self. And whoever 

fulfills what he has 

covenanted with Allah, 

then He will bestow on 

him a great reward. 

َّكَّ  ال َِّذيۡنَِّاِن َّ  َّاِيعُّۡون َّايُّب  اِّن َّ
َّاِيعُّۡونَّ  َِّيُّب ِ ؕ  يَّدُّ ِاّٰلله فَّۡوقَّ اّٰلله
ۡنِِاَّيِۡديِۡهۡمِ َّا ن َّكَّثَّ   ؕ  فَّمَّ  فَّاِّن َّ
ِ َّنۡكُّثُّ ِٰ  ي َّۡفِسهِٖ  عَّلَّ  ِِبَّااَّۡوِٰف  مَّۡنِوَِّ ن
َّيۡهُِّعٰهَّدَّ  َّ  عَّل يُّۡؤتِيۡهِِاّٰلله   اَّۡجًرا  فَّسَّ

 ِِِ عَِّظيًۡما

11.  মরুিািীমদর মমধে 
যারা গমৃহ িমি রময়মি, 
তারা আপনামক িলমিেঃ 
আমরা আমামদর ধন-
িম্পদ ও পসরিার-
পসরজমনর কামজ িেি 
সিলাম। অতএি, আমামদর 
পাপ মাজজ না করান। তারা 
মুমে এমন কো িলমি, যা 
তামদর অন্তমর দনই। িলুনেঃ 
আল্লাহ দতামামদর ক্ষসত 
অেিা উপকার িাধমনর 

11.    Those  who 

remained  behind of the 

bedouins will say to 

you: “(O Prophet), our 

possessions and our 

families kept us 

occupied, so ask 

forgiveness for us.” 

They say with their 

tongues that which is   

not in their hearts. Say:  

“Who then can avail   

you at all against Allah 

قُّۡولُّ  َـّ ي َّكَّ سَّ ل َّفُّۡونَّ ل ِمنَّ اۡۡلُّخَّ
اِب  َّا  اۡۡلَّۡعرَّ تۡن َـّ ُّـنَّا شَّغَّل اَّۡموَّال

َّاوَِّ َّـنَّا اَّۡهلُّۡون ُّۡونَّ ِفَّاۡستَّغِۡفۡر ل ۡول َّقُّ ؕ  ي
َّلِۡسنَّتِِهۡم  َّـيۡسَّ  م َّابِا  قُّلُّۡوبِِهۡمِِِفۡ ل

ۡن قُّۡل  ۡلِكُّ فَّمَّ ۡم ۡي َّ َّـكُّ ِ  م ِنَِّل اّٰلله
ئۡـًًـا  ادَِّاِۡن شَّ ۡم  اَّرَّ ا بِكُّ ر ً ادَِّاَّۡو ضَّ  اَّرَّ

ۡم   َّۡفعًابِكُّ ُِّ كَّانَِّ بَّۡل ِن  ِِبَّا  اّٰلله



ইচ্ছা করমল দক তামক 
সিরত রােমত পামর? িরং 
দতামরা যা কর, আল্লাহ দি 
সিষ্য় পসরপণূজ জ্ঞাত। 

if He intends for you 

harm, or He intends 

for you benefit. But 

Allah is All Aware of 

what you do.” 

لُّۡونَِّ بِۡۡيًا  تَّعۡمَّ  ِِِ خَّ

12.  িরং দতামরা ধারণ 
কমরসিমল দয, রিূল ও 
মুসমনগণ তামদর িা়েী-
 মর সকিুমতই সফমর আিমত 
পারমি না এিং এই ধারণা 
দতামামদর জমনে েুিই 
িুেকর সিল। দতামরা মন্দ 
ধারণার িশিতী হময়সিমল। 
দতামরা সিমল ধ্বংিমুেী 
এক িম্প্রদায়। 

12.    But  you  thought 

that the Messenger and 

the believers   would  

never return  to  their  

families, ever, and that  

was  made  pleasing  to 

your  hearts,  and  you  

did  think  an  evil  

thought   and  you  are  

a people  most  wicked.  

نَّنۡتُّۡم بَّۡل  نۡقَّلِبَّ ل َّۡن اَّۡن ظَّ ي َـّ
ۡولُّ  سُّ اَّۡهلِيِۡهۡم اِٰٰلى اۡۡلُّۡؤمِنُّۡونَّ وَِّالر َّ
ِزُّي ِنَّ و َِّاَّبًَّدا  ۡمِِِفۡ  ذٰلِكَّ  قُّلُّۡوبِكُّ

نَّنۡتُّۡمِوَِّ ن َّ  ظَّ ۡوءِِظَّ نۡتُّۡمِؕ ؕ  وَِِِِّالس َّ  كُّ
 ِِِ ؕۢۡ بُّۡوًراِقَّۡومًا

13.  যারা আল্লাহ ও তাাঁর 
রিূমল সিশ্বাি কমর না, 
আসম দিিি কামফমরর 
জমনে জ্বলন্ত অসি প্রস্তুত 
দরমেসি। 

13. And whoever does 
not believe in Allah 
and His Messenger, 
then indeed, We have 
prepared for the 
disbelievers a blazing 
Fire. 

ِِيُّۡؤِمۡنۢۡ  ل َّۡمِمَّۡن وَِّ ۡولِهِٖوَِّ بِاّٰلله سُّ فَّاِن َّا   رَّ
َّا ِعۡۡيًِ لِلۡكِٰفِريۡنَّ   اَّۡعتَّۡدن  ِِِ اسَّ

14.  নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর রাজত্ব 
আল্লাহরই। সতসন যামক 
ইচ্ছা ক্ষমা কমরন এিং 
যামক ইচ্ছা শাসি দদন। 
সতসন ক্ষমাশীল, পরম 
দমমহরিান। 

14. And to Allah 

belongs the dominion 

of the heavens and the 

earth. He may pardon 

whomever He wills and 

punish whomever He 

wills. And Allah is All 

Forgiving, All Merciful.  

ِِوَِّ مٰوِٰتِمُّلۡكُّ  ّٰلِله  اۡۡلَّۡرِضِوَِّ الس َّ
َّغِۡفرُّ  َّۡنِي ٓاءُِّي َِّ  ِۡل ِ وَِّ  شَّ بُّ   مَّۡنِ   يُّعَّذ ِ
ٓاءُِّ ُِّ  كَّانَِّ وَِّ  ي َّشَّ ۡوًرا   اّٰلله غَّفُّ
ِحيًۡما  ِِِ ر َّ

15.  দতামরা যেন যদু্ধলব্ধ 
ধন-িম্পদ িংগ্রমহর জনে 
যামি, তেন যারা পশ্চামত 
দেমক সগময়সিল, তারা 
িলমিেঃ আমামদরমকও 
দতামামদর িমঙ্গ দযমত দাও। 

15. Those who remained 

behind will say, when 

you set out to capture 

booty: “Allow us to 

follow you. They want 

to change the words of 

قُّۡولُِّسَِّ َـّ ل َّفُّۡونَّ  ي َّۡقتُّۡم  اِذَّااۡۡلُّخَّ ل انْطَّ
اغَّانِمَّ مَِّ اِٰٰلِ ۡوهَّ ذُّ َّاۡخُّ َّا  لِت ۡون ذَّرُّ

ۡمِ َّـت َّبِعۡكُّ ۡونَّ ن ُّۡوا  اَّۡنِ  يُِّريۡدُّ ل َّد ِ ُّب   ي 



তারা আল্লাহর কালাম 
পসরিতজ ন করমত চায়। 
িলুনেঃ দতামরা কেনও 
আমামদর িমঙ্গ দযমত পারমি 
না। আল্লাহ পিূজ দেমকই 
এরূপ িমল সদময়মিন। তারা 
িলমিেঃ িরং দতামরা 
আমামদর প্রসত সিমেষ্ 
দপাষ্ণ করি। পরন্তু তারা 
িামানেই দিামে। 

Allah. Say: “Never 

shall   you   follow   us.  

Thus   did   Allah   say   

before.” Then they will 

say:  “But  you   are   

jealous  of  us.”  Nay, 

but they do not   

understand   but   little. 

َّلٰمَِّ ِِ ك َّال َّۡن  قُّل اّٰلله ۡم  تَّت َّبِعُّۡون كَّذٰلِكُّ
ُّ  قَّالَِّ ِ ِمۡنِاّٰلله ُّۡونَّ ِقَّبۡلُّ ۡول َّقُّ ي  بَّۡلِؕ  فَّسَّ

َـّنَّا ۡون دُّ ۡسُّ ُّوِۡ بَّۡلِ َتَّ َّان ِ  اك َّۡفقَّهُّۡونَِّ  ۡلَّ   ي
ِ ًِقَّلِِ  اِۡل َّ  ِِِ يۡل

16.  গমৃহ অিস্থানকারী 
মরুিািীমদরমক িমল সদনেঃ 
আগামীমত দতামরা এক 
প্রিল পরাক্রান্ত জাসতর 
িামে যদু্ধ করমত আহুত 
হমি। দতামরা তামদর িামে 
যদু্ধ করমি, যতক্ষণ না 
তারা মুিলমান হময় যায়। 
তেন যসদ দতামরা সনমদজ শ 
পালন কর, তমি আল্লাহ 
দতামামদরমক উত্তম পরুস্কার 
সদমিন। আর যসদ 
পষৃ্ঠপ্রদশজন কর দযমন 
ইসতপমূিজ পষৃ্ঠপ্রদশজন কমরি, 
তমি সতসন দতামামদরমক 
যন্ত্রনাদায়ক শাসি সদমিন। 

16. Say to those who 

remained behind of the 

bedouins: “You will be 

called to (fight against) 

a people of great 

military might.  You   

will fight them, or they 

will submit. Then if 

you obey, Allah will 

give you a fair reward,   

and   if you turn away 

as you did turn away 

before, He will punish 

you with a painful 

punishment.”  

ل َِّفۡۡيَِّقُّل  خَّ اِبِِمنَّ  ل ِلۡمُّ  اۡۡلَّۡعرَّ
تُّۡدعَّۡونَّ   بَّاٍۡسِ  اُّوِٰلِۡ قَّۡوٍم   اِٰٰلِ سَّ
ُّۡمِشَِّديٍۡد  ُّۡوِنَّ ۡونَِّاَّۡو  تُّقَّاتِل  يُّۡسلِمُّ
ُّ يُّۡؤتِكُّمُّ ۡوا تُِّطيۡعُِّفَّاِۡن  اَّۡجًرا اّٰلله
نًا سَّ اِِِحَّ اتَّتَّوَّل َّۡوا ۡن ؕ  و َّ  تَّوَّل َّيۡتُّۡمِ كَّمَّ

ۡمِم ِۡن قَّبۡلُّ  بۡكُّ ابًا  يُّعَّذ ِ  اَّلِيًۡما  عَّذَّ
 ِِِ 

17.  অমন্ধ্র জমনে, েমের 
জমনে ও রুমির জমনে দকান 
অপরাধ নাই এিং দয দকউ 
আল্লাহ ও তাাঁর রিূমলর 
অনুগতে করমি তামক সতসন 
জান্নামত দাসেল করমিন, 
যার তলমদমশ নদী প্রিাসহত 
হয়। পক্ষান্তমর দয, িেসক্ত 
পষৃ্ঠপ্রদশজন করমি, তামক 

17.  No blame is upon 

the blind, nor is blame 

upon the lame, nor is 

blame upon the sick.  

And whoever obeys 

Allah and His 

Messenger, He will 

admit him into 

Gardens underneath 

which rivers flow. And 

ِ َّيۡسَّ ٌج  اۡۡلَّۡعٰمِعَّلَّ  ل رَّ ِحَّ ۡلَّ عَّلَّ  و َّ
جِِ ٌج  اۡۡلَّۡعرَّ رَّ ِحَّ ۡلَّ َِّريِۡضِعَّلَّ  و َّ  اۡۡل
جٌِ رَّ َّ  عِِي ُّطِِمَّۡن وَِّؕ  ِحَّ َّٗه وَِّاّٰلله ۡول سُّ رَّ
ِۡرۡىِجَّنهٍت  يُّۡدِخلۡهُِّ ۡتِهَّا  َتَّ ِمۡن َتَّ
ِ َِّۡنٰرُّ بۡهُِّي َّتَّوَّل َّ  مَّۡنِ وَِّاۡۡل ابًا  يُّعَّذ ِ عَّذَّ



যন্ত্রণাদায়ক শাসি সদমিন। whoever turns away, 

He will punish him 

with a painful 

punishment.  

 ِِِ اَّلِيًۡما

18.  আল্লাহ মুসমনমদর প্রসত 
িন্তুষ্ট হমলন, যেন তারা 
িৃমক্ষর নীমচ আপনার কামি 
শপে করল। আল্লাহ 
অিগত সিমলন যা তামদর 
অন্তমর সিল। অতেঃপর সতসন 
তামদর প্রসত প্রশাসন্ত নাসযল 
করমলন এিং তামদরমক 
আিন্ন সিজয় পরুস্কার 
সদমলন। 

18.  Indeed, Allah was 

pleased with the 

believers when they 

pledged allegiance to 

you under the tree. So 

He knew what was in 

their hearts, then He 

sent down tranquility 

upon them and 

rewarded them with a 

victory near at hand.  

ِضَِّل َّـقَّۡد  ُّ  رَّ  اِذِۡاۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ  عَِّنِاّٰلله
ِ َّكَّ َّاِيعُّۡون ِ  يُّب ۡتَّ ِة  َتَّ رَّ جَّ  عَّلِمَِّفَِّ الش َّ

َّنۡزَّلَِّ  قُّلُّۡوبِِهۡمِ  ِِفِۡمَّا  َّةَّ   فَّا ِكيۡن الس َّ
َّيِۡهۡمِ  قَِّريۡبًاۙ  فَّتًۡحا اَّثَّابَّهُّۡمِ وَِّ عَّل

 ِِِ 
19.  এিং সিপলু পসরমামণ 
যদু্ধলব্ধ িম্পদ, যা তারা 
লাভ করমি। আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

19.  And much war 

booty which they will 

take. And Allah is All 

Mighty, All Wise.  

َّا  كَّثِۡۡيَّةًِمَّغَّانِمَّ و َِّ ۡوِنَّ ذُّ كَّانَّ  وَِّ ِي َّاۡخُّ
ُِّ ِكيًۡما  عَِّزيًۡزا  اّٰلله  ِِِ حَّ

20.  আল্লাহ দতামামদরমক 
সিপলু পসরমাণ যদু্ধলব্ধ 
িম্পমদর ওয়াদা সদময়মিন, 
যা দতামরা লাভ করমি। 
সতসন তা দতামামদর জমনে 
ত্বরাসিত করমিন। সতসন 
দতামামদর দেমক শত্রুমদর 
িব্দ কমর সদময়মিন-যামত 
এটা মুসমনমদর জমনে এক 
সনদশজন হয় এিং 
দতামামদরমক িরল পমে 
পসরচাসলত কমরন। 

20. Allah promises you 

much booty, which you 

will acquire, then He 

has hastened for you 

this (victory), and has 

restrained the hands of 

the people from you, 

and that it may be a 

sign for the believers, 

and He may guide you 

to a straight path. 

ُّ وَّعَّدَّكُّمُّ  كَّثِۡۡيَّةً مَّغَّاِنمَّ اّٰلله
َّا  ۡوِنَّ ذُّ ِتَّاۡخُّ لَّ ۡم  فَّعَّج َّ َّكُّ هِٰذٖه ل

ِوَِّ ۡمِ الن َّاِسِاَّيِۡدىَّ  كَّف َّ  عَّنۡكُّ
ۡونَّ وَِّ َّةً لِتَّكُّ ۡؤمِِنۡۡيَّ اٰي ل ِلۡمُّ
ۡم وَِّ اًطايَّهِۡديَّكُّ  م ُّۡستَّقِيًۡماِۙ   ِصرَّ

 ِِِ 
21.  আর ও একটি সিজয় 
রময়মি যা এেনও 
দতামামদর অসধকামর 
আমিসন, আল্লাহ তা দিষ্টন 

21. And other (victories) 

which are not within 

your power, Allah has 

already encompassed 

َّۡمِاُّۡخٰرى و َِّ ۡوا  ل َّيۡهَّاتَّۡقِدرُّ قَّۡد  عَّل
ِ اطَّ ُّ  اَّحَّ ُّ  كَّانَِّوَِّ بِهَّااّٰلله ِ  عَّٰلِاّٰلله كُّل 



কমর আমিন। আল্লাহ 
িিজসিষ্ময় ক্ষমতািান। 

them. And Allah has 

power over all things.  ٍِء ۡ  ِِِ قَِّديًۡرا َشَّ
22.  যসদ কামফররা 
দতামামদর দমাকামিলা 
করত, তমি অিশেই তারা 
পষৃ্ঠপ্রদশজন করত। তেন 
তারা দকান অসভভািক ও 
িাহাযেকারী দপত না। 

22.    And if those who 

disbelieve had fought 

you, they would have 

turned their backs, 

then they would not 

have found a protector, 

nor a helper.  

َّوِۡوَِّ مُّ  ل َّكُّ ۡوا ال َِّذيۡنَّ قَّاتَّل اكَّفَّرُّ َّوَّل َّوُّ  ل
َّۡدبَّارَّ  ۡونَّ ۡلَّ  ثُّم َِّاۡۡل ِدُّ لِي ًا َيَّ ِوَّ  و َّۡلَّ
َِّصۡۡيًا  ِِِ ن

23.  এটাই আল্লাহর রীসত, 
যা পিূজ দেমক চালু আমি। 
তুসম আল্লাহর রীসতমত 
দকান পসরিতজ ন পামি না। 

23.  (That is) the way of 

Allah which has taken 

course before. And you 

will never find any 

change in the way of 

Allah. 

ن َّةَِّ ِ  سُّ َّۡتِقَّۡد  ال َِّتِۡاّٰلله ل ِ خَّ ؕ ؕ  ِِِِمۡن قَّبۡلُّ
َّۡنِوَِّ ِدَِّ  ل ن َِّة   َتَّ ِِ لِسُّ ًِ   اّٰلله   تَّبِۡديۡل

24.  সতসন মক্কা শহমর 
তামদর হাত দতামামদর 
দেমক এিং দতামামদর হাত 
তামদর দেমক সনিাসরত 
কমরমিন তামদর উপর 
দতামামদরমক সিজয়ী করার 
পর। দতামরা যা সকিু কর, 
আল্লাহ তা দদমেন। 

24.   And it is He who 

restrained their  hands  

from you  and  your 

hands from them  in  

the  valley  of Makkah, 

after that He had made 

you victors over them.  

And Allah   is   the All 

Seer of what you do.  

وَِّوَِّ ِال َِّذۡى  هُّ َّهُّۡم  كَّف َّ ۡمِاَّيِۡدي  عَّنۡكُّ
ۡمِوَِّ َّۡطِنِعَّنۡهُّۡم  اَّيِۡديَّكُّ  ِمۡنِۢۡةَّ مَّك َِّ بِب

ۡمِ  اَّۡنِ  بَّعۡدِِ كُّ َّيِۡهۡمِ  اَّۡظفَّرَّ كَّانَّ  وَِّ عَّل
ُِّ لُّۡونَِّ  ِِبَّا  اّٰلله  ِِِ بَِّصۡۡيًا  تَّعۡمَّ

25.  তারাই দতা কুফরী 
কমরমি এিং িাধা সদময়মি 
দতামামদরমক মিসজমদ 
হারাম দেমক এিং 
অিস্থানরত দকারিানীর 
জন্তুমদরমক যোস্থামন 
দপৌিমত। যসদ মক্কায় 
সকিুিংেেক ঈমানদার 
পরুুষ্ ও ঈমানদার নারী 
না োকত, যামদরমক 
দতামরা জানমত না। অেজাৎ 

25. They are the ones 

who disbelieved and 

hindered you from al 

Masjid al Haram, and 

the sacrificial animals 

were prevented from 

reaching to the place of 

sacrifice. And had there 

not been believing men 

and believing women, 

whom you did not 

ِ مُّ ۡواال َِّذيۡنَّ  هُّ ۡمِوَِّ كَّفَّرُّ ۡوكُّ ُّ د   صَّ
َّۡسِجدِِعَِّن  اِم  اۡۡل َّـرَّ َّۡدىَّ وَِّاۡۡل اَۡل

ۡوفًا ُّغَّ اَّۡن  مَّعۡكُّ ِل َّهِٗي َّبۡل َّوِۡوَِّ َمَّ ِل  ۡلَّ
اٌل  ُّۡؤمِنُّۡونَِِّرجَّ ٓاٌء وَِّ م  ُّۡؤمِنٌٰت نِسَّ م 

ۡم  ل َّۡمِ ۡوهُّ َّمُّ ئُّوِْ اَّۡنِتَّۡعل ۡم تَّطَّ هُّ
ۡمِ َّكُّ ةٌِم ِنۡهُّۡم  فَّتُِّصيۡب َّۡۡيِِِِم َّعَّر َّ  ؕۢۡ بِغ



তামদর সপষ্ট হময় যাওয়ার 
আশংকা না োকত, 
অতেঃপর তামদর কারমণ 
দতামরা অজ্ঞাতিামর 
ক্ষসতগ্রি হমত, তমি িি 
সকিু চুসকময় দদয়া হত; 
সকন্তু এ কারমণ চুকামনা 
হয়সন, যামত আল্লাহ 
তা’আলা যামক ইচ্ছা স্বীয় 
রহমমত দাসেল কমর দনন। 
যসদ তারা িমর দযত, তমি 
আসম অিশেই তামদর মমধে 
যারা কামফর তামদরমক 
যন্ত্রনাদায়ক শসি সদতাম। 

know that you may kill 

them, then there would 

have accrued by you 

on whose account a 

crime without 

knowledge. That Allah 

may admit into His 

mercy whom He wills. 

if they (disbelievers 

and believers) had 

been apart, We would  

have punished those 

who disbelieved among 

them with a painful 

punishment. 

ِؕ   عِلٍۡمِ ُِّ  ل ِيُّۡدِخلَّ ۡۡحَّتِهِٖ  ِِفِۡ  اّٰلله مَّۡن  رَّ
ٓاءُِّ َّۡو  ي َّشَّ ي َّلُّۡوال َّا  تَّزَّ بۡن َّعَّذ َّ  ال َِّذيۡنَِّل
ۡوا  ابًا  مِنۡهُّۡمِ كَّفَّرُّ  ِِِ يًۡمااَّلِِ  عَّذَّ

26.  দকননা, কামফররা 
তামদর অন্তমর মূেজতাযমুগর 
দজদ দপাষ্ণ করত। 
অতেঃপর আল্লাহ তাাঁর রিূল 
ও মুসমনমদর উপর স্বীয় 
প্রশাসন্ত নাসযল করমলন এিং 
তামদর জমনে িংযমমর 
দাসয়ত্ব অপসরহাযজ কমর 
সদমলন। িস্তুতেঃ তারাই সিল 
এর অসধকতর দযাগে ও 
উপযকু্ত। আল্লাহ িিজসিষ্ময় 
িমেক জ্ঞাত। 

26.    When those who 
disbelieved had put into 

their hearts zealotry,   
the zealotry of the time 
of ignorance. Then  
Allah  sent down  His 
tranquility upon  His  
Messenger and upon 
the believers,  and  
imposed on them the  
word of  righteousness,  
for they were most  
worthy of it and 
deserving  for  it.  And 
Allah is Aware of all 
things. 

ِۡذ اِِ ۡوا ال َِّذيۡنَّ  جَّعَّلَّ ِِفۡ كَّفَّرُّ
َِّمي َّةَّ قُّلُّۡوبِِهمُّ  ي َّةَِّاۡۡل ِ َّـاِهلِي َِّة  ۡحَّ اۡۡل
َّنۡزَّلَّ  ُّ فَّا تَّهِٗاّٰلله َـّ ِكيۡن ۡولِٖه عَّٰل  سَّ سُّ رَّ

ِعَِّوَِّ مَّهُّۡمِوَِّاۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ  لَّ ةَِّ  اَّلۡزَّ َّلِمَّ  ك
ُّۡو ا  وَِّالت َّۡقوٰى  َّان ِك ق َّ َّهَّا وَِّ  بِهَّا  اَّحَّ  اَّۡهل

ُِّ  كَّانَِّ وَِّ  ِ   اّٰلله ءٍِبِكُّل  ۡ  عَّلِيًۡما  َشَّ

ِِِ 

27.  আল্লাহ তাাঁর রিূলমক 
িতে স্বপ্ন দদসেময়মিন। 
আল্লাহ চামহন দতা দতামরা 
অিশেই মিসজমদ হারামম 
প্রমিশ করমি সনরাপমদ 

27.   Indeed, Allah has 
fulfilled the vision for 

His messenger in truth.   
That you   will    surely 

enter the al Masjid al 
Haram,   if Allah so 

َّـقَّۡد  دَّقَّ ل ُِّصَّ َّهُّ  اّٰلله ۡول سُّ َّا رَّ ۡءي ُّ الر 
ِِ َّـق  لُّن َّ ؕ  ِبِاۡۡل َّـتَّۡدخُّ َّۡسِجدَّ ل اۡۡل

امَّ  َّـرَّ ُّ شَّٓاءَّ   اِۡنِاۡۡل ۙ اّٰلله اٰمِِنۡۡيَّ



মিকমুসন্ডত অিস্থায় এিং 
দকশ কসতজ ত অিস্থায়। 
দতামরা কাউমক ভয় করমি 
না। অতেঃপর সতসন জামনন 
যা দতামরা জান না। 
এিা়োও সতসন সদময়মিন 
দতামামদরমক একটি আিন্ন 
সিজয়। 

wills, in security, 
having your heads 
shaved, and your hair 

shortened, having no 
fear. He knew what 

you did not know. 
Therefore, He granted 

besides   that   a  near  
victory. 

َّل ِقِۡۡيَّ  ۡم َمُّ كُّ ءُّۡوسَّ ۙوَِّرُّ ِريۡنَّ ِ ۡلَّ  مُّقَّص 
َّافُّۡونَِّ َّۡم  مَّا فَّعَّلِمَّ َتَّ ۡوال َّمُّ  تَّۡعل
عَّلَّ  ِ ِمۡن دُّۡوِنِفَّجَّ  فَّتًۡحا  ذٰلِكَّ
 ِِِ قَِّريۡبًا

28.  সতসনই তাাঁর রিূলমক 
দহদাময়ত ও িতে ধমজিহ 
দপ্ররণ কমরমিন, যামত এমক 
অনে িমি ধমমজর উপর 
জয়যকু্ত কমরন। িতে 
প্রসতষ্ঠাতারূমপ আল্লাহ 
যমেষ্ট। 

28.  It is He who has 
sent His Messenger with 

the guidance and the 
religion of truth that 
He may make it prevail 
over all religions. And 
All sufficient is Allah 
as a Witness. 

وَّ  لَّ  ال َِّذۡىِ هُّ َّهِٗاَّۡرسَّ ۡول سُّ ُّدٰى  رَّ بِاَۡل
ِِِديِۡن  وَِّ َّـق  ٗه لِيُّۡظِ اۡۡل ِِهرَّ يِۡن  عَّلَّ الد ِ

ِِ  كَّٰفِوَِّ كُّل ِهِٖ ِهيًۡدا   بِاّٰلله  ِِِ شَّ

29.  মুহাম্মদ আল্লাহর রিূল 
এিং তাাঁর িহচরগণ 
কামফরমদর প্রসত কম ার, 
সনমজমদর মমধে পরস্পর 
িহানুভূসতশীল। আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও িন্তুসষ্ট কামনায় 
আপসন তামদরমক রুকু ও 
দিজদারত দদেমিন। 
তামদর মুেমন্ডমল রময়মি 
দিজদার সচহ্ন । তওরামত 
তামদর অিস্থা এরূপ এিং 
ইসেমল তামদর অিস্থা দযমন 
একটি চারা গাি যা দেমক 
সনগজত হয় সকশলয়, 
অতেঃপর তা শক্ত ও মজিুত 
হয় এিং কামন্ডর উপর 
দাাঁ়োয় দঢৃ়ভামি-চাষ্ীমক 
আনমন্দ অসভভুত কমর-

29. Muhammad is the 
Messenger of Allah, 
and those with   him 
are hard against the 
disbelievers, merciful 
among themselves. You 
see them bowing,   
prostrating, seeking   
bounty from Allah and 
(His) pleasure. Their 
mark is on their faces 
from  the  trace   of 
prostration.  Such   is   
their   likeness   in the 
Torah, and their 
likeness in the Gospel.  
Like as the  crop which   
put out  its  shoot, then 
strengthened it, then  
swelled and then  stood 

دٌِ َّم َّ ُّ ۡولُّ  َم  سُّ ِِر َّ مَّعَّٗه   ال َِّذيۡنَِّوَِّ اّٰلله
ٓاءُِّ ف َّارِِعَّلَّ  اَِّشد َّ َّٓاءُّ  الۡكُّ ۡحَّ َّهُّۡمِرُّ   بَّيۡن

ك َّعًاتَّٰرٮهُّۡم  ًدا  رُّ ج َّ َّغُّۡونَِّسُّ  ي َّبۡت
ِِ  م ِنَِّ  فَّۡضلً   ِرۡضوَّانًا   وَِّ   اّٰلله
ِۡ ۡمِِسي اهُّ ۡوِهِهۡمِ ِِفۡ  مَّ جُّ  رِِاَّثَِّم ِۡن  وُّ

ۡودِِ جُّ ِ الس ُّ َّلُّهُّۡم  ذٰلِكَّ  ِِفِمَّث
َّلُّهُّۡم وَِّؕ ؕ  ِِِِِؕ ِِالت َّۡوٰرٮةِِ  ِِفِمَّث
ۡرعٍِ ؕ ِؕ ِِاۡۡلِۡۡنِيِۡلِ جَّ  كَّزَّ اهِٗاَّۡخرَّ  شَّطَّ
ٗه  ِفَّاٰزَّرَّ َّظَّ  عَّٰلِفَّاۡستَّوٰى  فَّاۡستَّغۡل
ۡوقِٖه  ِسُّ اعَّ   يُّعِۡجبُّ ر َّ ِالز ُّ غِيۡظَّ َـّ  لِي



যামত আল্লাহ তামদর োরা 
কামফরমদর অন্তজজ ালা িৃসষ্ট 
কমরন। তামদর মমধে যারা 
সিশ্বাি স্থাপন কমর এিং 
িৎকমজ কমর, আল্লাহ 
তামদরমক ক্ষমা ও 
মহাপরুস্কামরর ওয়াদা 
সদময়মিন। 

on  its  own stem,  
delighting  the  sowers  
that  He may enrage 
with them the 
disbelievers.  Allah has 
promised those who 
believe and do 
righteous deeds among 
them, forgiveness and 
a great reward.  

ف َّارَِّبِِهمُّ  ُِّؕ  وَّعَّدَّ ِالۡكُّ ال َِّذيۡنَّ  اّٰلله
لِٰحِتِ عَِّملُّواوَِّ اٰمَّنُّۡوا   مِنۡهُّۡمِ  الصه
ةًِ ِعَِّظيًۡما  اَّۡجًرا و َِّ   م َّغِۡفرَّ

     
 


