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2 සූරත් අල්-බකරා (එළදෙන)  

මක්කාහ්දෙහි දී පහළ කරන ලදි. 

   ආයාත් (ෙැකි) 142-203 ෙක්ො. 

142-145. සලාතදේ දී කිබ්ලා ෙ බයිතුල් මුකද්දිස් හි සිට කඃබා ෙ දෙසට දෙනස් කිරීම, ඒ 
සම්බන්ධදයන් වූ යුදෙව්ෙන්දේ ස්ථාෙරය ට පිළිතුර, කිබ්ලා ෙ දෙනස් කිරීමට දපර නබි 

තුමාණන් දමදසේ පැෙසීම එතුමාණන්දේ ප්රාතිහාහායයයයන්ද්න් එකකි.  
ඔවුන් කෙර දෙයක් මත වූදෙෝ ෙ 
එෙන් ඔවුන්දේ කිබ්ලාදෙන් 
ඔවුන් ෙ හැර වූදේ කුමක් ෙැ යි 
ජනයා අතුරින් අඥානදයෝ 
විමසා සිටිතිහා. (නබිෙරය) 
නැද්නහිරත් බටහිරත් 
අල්ලාහ්ට ම සතු ය. ඔහු අභිමත 
කරන්නන් හට ඍජු මායය්ය 
දෙත ඔහු මඟ දපන්ෙනු ඇතැයි 
පෙසනු. 

َفَهاءُ  َسَيُقوُل   َنا انلَّاِس  ِن َ  السُّ
ُهم    ََكنُوا الَِّت  قِب لَتِِهمُ  َع    َوَّلَّ
ِ  قُل   َعلَي َها ُِق  لِِلَّ

 ال َمْش 
رُِب  ِدي َوال َمغ   إَِل  يََشاءُ  َن    َيه 
َتِقيم   ِِصَاط    (241) ُمس 

එදලස ය නුඹලා ජනයාට 
සාක්ෂිකරුෙන් ෙනු පිණිසත් 
ධයයම දූතයාණන් නුඹලාට 
සාක්ෂිකරුදෙකු ෙනු පිණිසත් 
අප නුඹලා ෙ මධයස්ථ (ජන) 
සමූහයක් දලස පත් කදළේ. තම 

ة   َناُكم  َجَعل   َوَكَذلَِك  نَّ
ُ
ا أ  وََسط 

 انلَّاِس  ََعَ  ُشَهَداءَ  ِِلَُكونُوا
 َعلَي ُكم   الرَُّسوُل  َويَُكونَ 
ا  الَِّت  ال ِقب لَةَ  َجَعل َنا َوَنا َشِهيد 
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විලුඹ දෙක මත හැරී යන්නන් 
අතුරින් ධයයම දූතයාණන් ෙ 
අනු්මනය කරන්නන් කෙදරකු 
ෙැ යි අපි ෙැන ්නු පිණිස මිස 
ඔබ කෙර දෙයක් මත (ෙැන්) 
සිටින්දන් ෙ එෙන් කිබ්ලා ෙ අපි 
පත් දනොකදළමු. එය අල්ලාහ් 
මඟ දපන් වූ අය දකදරහි හැර 
(අන් අයට) භාරදූර දෙයක් විය. 
අල්ලාහ්ට නුඹලාදේ විශ්ොසය 
නිශ්ඵල කිරීමට (අෙශය) 
දනොවීය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
සකල ජනයාටම දසදනදහ 
ෙන්තය අසමසම කරුණා 
ෙන්තය. 

لَمَ  إَِّلَّ  َعلَي َها ُكن َت   يَتَّبِعُ  َن    نِلَع 
 َعِقَبي هِ  ََعَ  َين َقلُِب  ِممَّ    الرَُّسوَل 
ِي َ  ََعَ  إَِّلَّ  رَية  لََكبِ  ََكنَت   َوإِن    اَّلَّ
 ِِلُِضيعَ  اللُ  ََكنَ  َوَنا اللُ  َهَدى

 بِانلَّاِس  اللَ  إِنَّ  إِيَمانَُكم  
 (242) رَِحيم   لََرُءوف  

නුඹදේ මුහුණ ඇතැම් විට අහස 
දෙසට හැරවීම සැබැවින් ම අපි 
ෙකින්දනමු. නුඹ ප්රිය කරන 
කිබ්ලා ෙ දෙස සැබැවින් ම අපි 
නුඹ ෙ හරෙන්දනමු. එදහයින් 
නුඹදේ මුහුණ ශුද්ධ මස්ජිෙය 
දෙත හරෙනු. (ජනයිනි) නුඹලා 
දකොතැනක සිටිය ෙ (සලාතදේ 
දී) නුඹලාදේ මුහුණු ඒ දෙසට 
හරෙනු. තෙෙ නියත ෙශදයන්ම 
දද්ෙ ග්රන්ථය දෙනු ලැූවෙන් 
සැබැවින් ම දමය තම පරමාධි 
පතිහාද්න් වූ සතයයක් බෙ ෙටහා 
්නු ඇත. ඔවුන් කරන ෙෑ පිළිබඳ 

ِهَك  َتَقلَُّب  نََرى قَد    ِف  وَج 
َماءِ  َنََّك  السَّ  تَر َضاَها قِب لَة   فَلَُنَوِلي
َهَك  فََولي  رَ  وَج  ِجدِ  َشط   ال َمس 

ََرامِ 
 
 فََولُّوا ُكن ُتم   َنا وََحي ُث  اْل

رَهُ  وُُجوَهُكم   ِي َ  َوإِنَّ  َشط   اَّلَّ
وتُوا

ُ
لَُمونَ  ال ِكَتاَب  أ نَّ  َِلَع 

َ
َقُّ  هُ أ

 
 اْل

ا بَِغافِل   اللُ  َوَنا َربيِهم   ِن     َعمَّ
َملُونَ   (244) َيع 
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ෙ අල්ලාහ් දනොසලකා 
හරින්දනකු දනොදව්. 

දද්ෙ ග්රන්ථය දෙනු ලැූවෙනට 
නුඹ සෑම සාධකයක්ම ද්න 
හැරපෑෙ ෙ ඔවුහු නුඹදේ කිබ්ලා 
(දිශාෙ) අනු්මනය දනොකළහ. 
එදසේම නුඹ ෙ ඔවුන්දේ කිබ්ලා 
ෙ අනු්මනය කරන්දනකු 
දනොදව්. තෙෙ ඔවුන්ද්න් 
සමහදරකු සමහදරකුදේ 
කිබ්ලාෙ අනු්මනය කරන්නන් 
දනොදෙතිහා. තෙෙ නුඹට ඥානය 
පැමිණි පසුෙ නුඹ ඔවුන්දේ 
මදනෝ ආශාෙන් අනු්මනය 
කදළහි නම් එවිට නියත 
ෙශදයන්ම නුඹ අපරාධකරුෙන් 
අතුරින් ෙන්දනහිය. 

َتي َت  َولَِئ  
َ
ِي َ  أ وتُوا اَّلَّ

ُ
 ال ِكَتاَب  أ

 َوَنا قِب لََتَك  تَبُِعوا َنا آَيَة   بُِكلي 
ن َت 
َ
ِ  أ ُضُهم   َوَنا قِب لََتُهم   ع  بَِتاب  َبع 

 اتََّبع َت  َولَِئِ  َبع ض   قِب لَةَ  بَِتابِع  
َواَءُهم   ه 

َ
دِ  ِن    أ  نِ َ  َجاَءكَ  َنا َبع 

الِِميَ  لَِم َ  إِذ ا إِنََّك  ال ِعل مِ   الظَّ
(241) 

146-150. ධයයම ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැූව ජනයා ඔවුන් සතය ප්රතිහාක්දපේප කිරීම හා ඔවුන්දේ හෘෙ 
සාක්ෂියට එදරහිෙ නබි (සල්ලල්ලාහු අදලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් ෙ අෙසන් දූතයා දලස 

පිළි්ැනීමට ප්රතිහාක්දපේප කිරීම සලාතදේ දී කිබ්ලාෙ ට මුහුණ ලෑදම් අනිෝයය භාෙය 
දද්ෙ ග්රන්ථය අප ඔවුනට 
පිරිනැමූ අය තම ෙරුෙන් 
හඳුනනොක් දමන් එය මැනවින් 
හඳුනතිහා. තෙෙ සැබැවින් ම ඔවුන් 
අතුරින් පිරිසක් තමන් ෙැන ෙැන 
ම සතයය ෙසන් කරනු ඇත. 

ِي َ  رِفُونَهُ  ال ِكَتاَب  آتَي َناُهمُ  اَّلَّ  َيع 
رِفُونَ  َكَما َناَءُهم   َيع  ب 

َ
ا َوإِنَّ  أ  فَِريق 

ُتُمونَ  ِنن ُهم   َقَّ  َِلَك 
 
 َوُهم   اْل

لَُمونَ   (241) َيع 
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සතයය නුඹදේ පරමාධි 
පතිහාද්නි. එබැවින් නුඹ සැක 
කරන්නන් අතුරින් දනොෙනු. 

َقُّ 
 
 نِ َ  تَُكوَن َّ  فََل  َربيَك  ِن    اْل

ََتِي َ   (241) ال ُمم 

සෑම දකදනකුට ම ඔහු ඒ 
දකදරහි හැදරන දිශාෙක් ඇත. 
එබැවින් යහකම් කිරීමට නුඹලා 
යුහුසුලු ෙනු. නුඹලා දකොතැනක 
සිටිය ෙ අල්ලාහ් නුඹලා සියල්ල 
ද්න එනු ඇත. නියත ෙශදයන් 
ම අල්ලාහ් සියලු ෙෑ දකදරහි 
ශක්තිහාෙන්තය. 

َهة   َولُِكل  َها ُهوَ  وِج   ُمَوِلي
تَبُِقوا َاِت  فَاس  َري 

 
ي  َ  اْل

َ
 َنا أ

ِت  تَُكونُوا
 
ا اللُ  بُِكمُ  يَأ  مَجِيع 

ء   ُكي  ََعَ  اللَ  إِنَّ   قَِدير   ََش 
(241) 

තෙෙ නුඹ දකොතැනක සිට පිට ෙ 
ගිය ෙ එවිට නුඹදේ මුහුණ ශුද්ධ 
මස්ජිෙය (වූ කඃබාෙ) දෙත 
හරෙනු. සැබැවින්ම එය නුඹදේ 
පරමාධිපතිහාද්න් වූ සතයයක්ම 
ය. තෙෙ නුඹලා කරමින් සිටින ෙෑ 
පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් දනොසලකා 
හරින්දනකු දනොදව්. 

َت  َحي ُث  َوِن    َهَك  فََولي  َخرَج   وَج 
رَ  ِجدِ  َشط  ََرامِ  ال َمس 

 
 َوإِنَّهُ  اْل

 بَِغافِل   اللُ  َوَنا َربيَك  ِن    لَل َحقُّ 
ا َملُونَ تَ  َعمَّ  (241) ع 

තෙෙ නුඹ දකොතැනක සිට පිට ෙ 
ගිය ෙ එවිට නුඹදේ මුහුණ ශුද්ධ 
මස්ජිෙය දෙත ම හරෙනු. තෙෙ 
ඔවුන් අතුරින් අපරාධ කළවුන් 
හැර නුඹලාට එදරහි ෙ 
ජනයිනට සාධකයක් දනොෙනු 
පිණිස නුඹලා දකොතැනක සිටිය 

َت  َحي ُث  َوِن    َهَك  فََولي  َخرَج   وَج 
رَ  ِجدِ  َشط  ََرامِ  ال َمس 

 
 َنا وََحي ُث  اْل

رَهُ  وُُجوَهُكم   فََولُّوا ُكن ُتم    َشط 
 َعلَي ُكم   لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِِلَلَّ 
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ෙ නුඹලා නුඹලාදේ මුහුණු ඒ 
දෙසටම හරෙනු. එබැවින් 
නුඹලා ඔවුනට බිය දනොෙනු. 
මටම බිය ෙනු. තෙෙ මම මාදේ 
ොයාෙයන් නුඹලාට පරිපූයයණ 
කරන්දනමි. නුඹලා යහ මඟ 
ලබන්නට හැකිය. 

ة   ِي َ  إَِّلَّ  ُحجَّ  فََل  نِن ُهم   َظلَُموا اَّلَّ
ِن  ََت َشو ُهم   َشو  تِمَّ  َواخ 

ُ
َمِت  َوِِل  نِع 

َتُدونَ  َولََعلَُّكم   َعلَي ُكم    َته 
(210) 

151-157. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අදලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් අෙසන් නබි ෙරයා දලස පහළ 
කිරීදමන් අල්ලාහ ්විශ්ොසෙන්තයින් ට කළ ොයාෙය, විශ්ොසෙන්තයින් තමන්දේ අරමුණු ඉටු 
කර ්ැනීමට සලාතය හා ඉෙසීම පිළිපදිමින් උෙව් පතන දමන් නිදයෝ් කිරීම, අල්ලාහ් විවිධ 

පරීක්පාෙන් තුළින් විශ්ොසෙන්තයින් පරීක්පා කරන ේ හා එහි දී ජයග්රාහකයින්ට ප්රතිහාඵල ලබා 
දෙන ේ. 

නුඹලාට අපදේ ෙෙන් 
පාරායනය කර නුඹලා ෙ පිවිතුරු 
කර නුඹලාට දද්ෙ ග්රන්ථය හා 
ප්රඥාෙ උ්න්ො නුඹලා දනොෙැන 
සිටි ෙෑ නුඹලාට උ්න්ෙන 
නුඹලා අතුරින්ම වූ ධයයම 
දූතදයකු නුඹලා දෙත අපි 
යැව්ොක් දමනි.. 

ر َسل َنا َكَما
َ
 َرُسوَّل   فِيُكم   أ
 آيَاتَِنا َعلَي ُكم   َيت لُو ِنن ُكم  

يُكم    ال ِكَتاَب  َويَُعليُمُكمُ  َويَُزكي
 ِ
 
َمةَ َواْل  لَم   َنا َويَُعليُمُكم   ك 

لَُمونَ  تَُكونُوا  (212) َتع 

එබැවින් නුඹලා මා දමදනහි 
කරනු. මම නුඹලා ෙ දමදනහි 
කරන්දනමි. නුඹලා මට කෘතඥ 
පූයයෙක ෙනු. තෙෙ මා ප්රතිහාක්දපේප 
දනොකරනු. 

ُكم   فَاذ ُكُروِن  ذ ُكر 
َ
ُكُروا أ  َواش 

ُفُرونِ  َوََّل  ِل   (211) تَك 

අදහෝ ! විශ්ොස කළවුනි, නුඹලා 
ඉෙසීම හා සලාතය තුළින් උෙව් 
පතනු. නියත ෙශදයන්ම 

يَُّها يَا
َ
ِي َ  أ َتِعيُنوا آَنُنوا اَّلَّ  اس 
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අල්ලාහ් ඉෙසිලිෙන්තයින් 
සමඟය. 

 ِ ب  َلةِ  بِالصَّ  َنعَ  اللَ  إِنَّ  َوالصَّ
ابِِري َ   (212) الصَّ

තෙෙ අල්ලාහ්දේ මායය්දේ 
ඝාතනය කරනු ලැූවෙන්ට 
මළවුන් යැයි නුඹලා 
දනොපෙසනු. ඔවුන් ජීෙමානය. 
එනමුත් නුඹලා (එ ්ැන) 
දනොහඟන්නාහුය. 

َتُل  لَِم    َتُقولُوا َوََّل   َسبِيلِ  ِف  ُيق 
 ِ َوات   الِلَّ م 
َ
َياء   بَل   أ ح 

َ
 ََّل  َولَِك    أ

ُعُرونَ   (214) تَش 

තෙෙ බිදයන් දහෝ සාගින්දනන් 
දහෝ ෙස්තුෙ, ජීවිත හා බෙදභෝ් 
අඩු කරමින් දහෝ යම් දෙයකින් 
අපි නුඹලා ෙ පිරික්සුමට ලක් 
කරන්දනමු. (නබිෙරය,) නුඹ 
ඉෙසිලිෙන්තයිනට ශුභාරංචි 
ෙන්ෙනු. 

ء   َونَلَب لَُونَُّكم   َو ِف  ِن َ  بََِش 
 
 اْل

ُوِع 
 
ص   َواْل َوالِ  ِن َ  َوَنق  م 

َ  اِل 
ن ُفِس 

َ ِ  َواثلََّمَراِت  َواِل   َوبَْشي
ابِِري َ   (211) الصَّ

ඔවුහු කෙරහු ෙ යත් යම් 
අභා්යයක් තමන්ට ඇතිහා වූ 
විදටක සැබැවින්ම අප අල්ලාහ් 
සතුය. සැබැවින්ම අපි ඔහු 
දෙතම නැෙත දයොමුෙන්නන් 
දෙමු. යැයි පෙසතිහා. 

ِي َ  َصاَبت ُهم   إَِذا اَّلَّ
َ
 قَالُوا ُمِصيَبة   أ

ِ  إِنَّا  (211) َراِجُعونَ  إَِِل هِ  َوإِنَّا لِِلَّ

තම පරමාධිපතිහාද්න් වූ 
ආශියයොෙයන් ෙ කරුණාෙ ෙ 
තමන් දෙත ඇත්දතෝ 
දමොවුන්ය. දමොවුන්මය යහමඟ 

وَِلَِك 
ُ
 َربيِهم   ِن    َصلََوات   َعلَي ِهم   أ

َة   وَِلَِك  َورَْح 
ُ
َتُدونَ  ُهمُ  وَأ  ال ُمه 
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ලැූවෙන් ෙන්දනෝ (211) 

158. සෆා මයයො අතර සඃයු දහෙත් මන්ේාමී ෙ දිවීම හා හජ් උම්රාදෙහි මහිමය. 
නියත ෙශදයන්ම සෆා හා මයයො 
(නම් කඳු ෙැටි දෙක) අල්ලාහ් 
දේ සංදක්ත අතුරිනි. එබැවින් 
කෙදරකු දමම ්ෘහය දෙත හජ් 
දහෝ උම්රා ඉටු කරන්දන් ෙ 
එවිට ඒ දෙක ෙටා යෑම ඔහුට 
ෙරෙක් දනොදව්. තෙෙ කෙදරකු 
යම් යහපතක් අමතර ෙ 
කරන්දන් ෙ එවිට (ෙැන ්නු) 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් කෘතඥ 
පූයයෙකය. සයයෙඥානීය. 

َفا إِنَّ  َوةَ  الصَّ  َشَعائِرِ  ِن    َوال َمر 
 ِ َي َت  َحجَّ  َفَم    الِلَّ وِ  ابل 

َ
َتَمرَ  أ  اع 

ن   َعلَي هِ  ُجَناحَ  فََل 
َ
وََّف  أ  بِِهَما َيطَّ

عَ  َوَن     اللَ  فَإِنَّ  َخري  ا َتَطوَّ
 (211) َعلِيم   َشاكِر  

159-162. අධයාපනය හැෙෑරීම අනිොයයයය. යුදෙව්ෙන් හා කිතුනුෙන් දමන් එය ප්රතිහාක්දපේප කිරීම 
පාපයකි. දම් දහේතුදෙන් යුදෙව්ෙන් අල්ලාහ්දේ දකෝපයට හා ශාපයට භාජනය වූ බෙ පෙසා 

අෙොෙ කිරීම. 
පැහැදිලි සාධක හා යහමඟ 
අතුරින් අප පහළ කළ ෙෑ දද්ෙ 
ග්රන්ථදේ ජනයාට අප පැහැදිලි 
කළ පසුෙ පො එය ෙසන් 
කරන්නන් ෙන ඔවුනට අල්ලාහ් 
ශාප කරනු ඇත. තෙෙ ශාප 
කරන්නන් ෙ ඔවුනට ශාප කරනු 
ඇත. 

ِي َ  إِنَّ  ُتُمونَ  اَّلَّ َا َنا يَك  ن َزنل 
َ
 نِ َ  أ

َييَناِت  دِ  ِن    َوال ُهَدى ابل   َنا َبع 
وَِلَِك  ال ِكَتاِب  ِف  لِلنَّاِس  بَيَّنَّاهُ 

ُ
 أ

ِعُنونَ  َويَل َعُنُهمُ  اللُ  يَل َعُنُهمُ   اللَّ
(211) 

නමුත් පශ්චාත්තාප වී හැඩ 
්ස්ො පැහැදිලි කළ අය හැරය. 

ِي َ  إَِّلَّ  لَُحوا تَابُوا اَّلَّ ص 
َ
 َوَبيَُّنوا وَأ
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එෙැනි අයට මම සමාෙ දෙමි. 
තෙෙ මම අතිහා ක්පමාශීලීය. 
අසමසම කරුණාන්විතය. 

وَِلَِك 
ُ
تُوُب  فَأ

َ
نَا َعلَي ِهم   أ

َ
 وَأ

 (210) الرَِّحيمُ  اِلَّوَّاُب 

නියත ෙශදයන්ම ප්රතිහාක්දපේප 
දකොට දද්ෙ ප්රතිහාක්දපේපකයින් 
දලස සිටිය දී මියගියවුන් ෙන 
ඔවුනට අල්ලාහ්දේ ෙ දද්ෙ 
දූතයින්දේ ෙ මිනිසුන් සියල්ල 
දේ ෙ ශාපය ඇත. (එදහයින් 
ඔවුන් නිරයට ඇතුල් ෙනු ඇත.) 

ِي َ  إِنَّ   َوُهم   َوَناتُوا َكَفُروا اَّلَّ
ار   وَِلَِك  ُكفَّ
ُ
َنةُ  َعلَي ِهم   أ ِ  لَع   الِلَّ

َِعيَ  َوانلَّاِس  َوال َمَلئَِكةِ  مج 
َ
 أ

(212) 

ඔවුහු එහි සොතනිකයින් දෙතිහා. 
ඔවුන්ද්න් ෙඬුෙම ලිහිල් කරනු 
දනොලැදබ්. තෙෙ ඔවුනට (දිගු 
කලක්) අෙකාශ දෙනු 
දනොලබනු ඇත. 

ُف  ََّل  فِيَها َخاِِلِي َ   َعن ُهمُ  ُُيَفَّ
 (211) ُين َظُرونَ  ُهم   َوََّل  ال َعَذاُب 

163-164. තව්හීද් නම් අල්ලාහ්දේ ඒකීයත්ෙය. සම කළ දනොහැකි ඔහුදේ හැකියාෙන් සඳහා වූ 
සාධක. 

නුඹලාදේ දෙවියා එකම 
දෙවියාය. අපරිමිත ෙයාන්විත 
අසමසම කරුණාන්විත ඔහු හැර 
දෙනත් දෙවිදයකු නැත. 

 ُهوَ  إَِّلَّ  إَِلَ  ََّل  َواِحد   إَِل   َوإِلَُهُكم  
 ُ َ  (212) الرَِّحيمُ  الرَّْح 

නියත ෙශදයන්ම අහස් හා 
මහදපොදළොෙ මැවීදමහි ෙ රාත්රිය 
හා ෙහෙල මාරුදෙහි ෙ ජනයාට 
ප්රදයෝජනෙත් ෙෑ ැගද්න 
මුහුදෙහි ්මන් කරන නැව්හි ෙ 
අහසින් ජලය පහළ කර 

َماَواِت  َخل قِ  ِف  إِنَّ  ر ِض  السَّ
َ  َواِل 

تَِلِف   َهارِ َوانلَّ  اللَّي لِ  َواخ 
رِ  ِف  ََت رِي الَِّت  َوال ُفل ِك  َح   بَِما ابل 
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මහදපොදළොෙ මිය ගිය පසුෙ එය 
එමගින් ජීෙමාන දකොට එහි සෑම 
සත්ෙදයකුම ෙයාප්ත ත කිරීදමහි ෙ 
සුළං හැමීදමහි ෙ අහස හා 
මහදපොදළොෙ අතර ෙසඟ කරනු 
ලැූව ෙලාෙන්හි ෙ අෙදබෝධ 
කරන ජනයාට සාධක ඇත. 

ن َزَل  َوَنا انلَّاَس  َين َفعُ 
َ
 ِن َ  اللُ  أ

َماءِ  َيا َناء   ِن    السَّ ح 
َ
 بِهِ  فَأ

ر َض 
َ دَ  اِل  تَِها َبع   فِيَها َوَبثَّ  َمو 
ِيِف  َدابَّة   ُكي  ِن    يَاِح  َوتَْص   الري

َحاِب  رِ  َوالسَّ َ  ال ُمَسخَّ َماءِ ال َبي   سَّ
ر ِض 

َ ِقلُونَ  لَِقو م   آَليَات   َواِل   َيع 
(214)  

165-167. අල්ලාහ ්දනොෙන ෙෑ නැමදුම් කරන ආදද්ශ තබන්නන්දේ අෙසාන ඉරණම. 
(අෙනත වීමට) අල්ලාහ් හැර 
සමානයන් පත් කර ්න්නා අය 
ජනයා අතුරින් දෙතිහා. අල්ලාහ්ට 
ප්රිය කරන්නාක් දමන්ම ඔවුහු 
ඔවුනට ප්රිය කරතිහා. නමුත් 
විශ්ොස කළවුන් අල්ලාහ්ට 
(පමණක්) ෙැඩි දලස ප්රිය 
කරන්නන් දෙතිහා. අපරාධ 
කරුෙන් ෙඬුෙම ෙකින විට සියලු 
බලය අල්ලාහ්ට ය. තෙෙ 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ෙඬුෙම් 
දීදමහි ඉතා ෙැඩි බෙ ඔවුන් ෙැන 
්ත යුතු දනොදව් ෙ ? (යැයි 
පෙසතිහා.) 

 ُدونِ  ِن    َيتَِّخذُ  َن    انلَّاِس  َوِن َ 
 ِ ن َداد   الِلَّ
َ
ِ  َكُحبي  ُُيِبُّوَنُهم   اأ  الِلَّ
ِي َ  َشدُّ  آََنُنوا َواَّلَّ

َ
ِ  ُحبًّا أ  َولَو   لِِلَّ

ِي َ  يََرى نَ  إِذ   َظلَُموا اَّلَّ  يََرو 
نَّ  ال َعَذاَب 
َ
ةَ  أ ِ  ال ُقوَّ ا لِِلَّ نَّ  مَجِيع 

َ
 وَأ

 (211) ال َعَذاِب  َشِديدُ  اللَ 
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අනු්මනය කරනු ලැූවෙන් 
අනු්මනය කළවුන්ද්න් දෙන් 
වී ඔවුහු ෙඬුෙම ෙැක ඔවුන් අතර 
තිහාූව සාධක නිප්ඵල වී ගිය විට 
(ඔවුහු ෙැඩි පීඩාෙට පත් දෙතිහා.) 

  إِذ  
َ
ِي َ  َتَبَّأ ِي َ  نِ َ  اتُّبُِعوا اَّلَّ  اَّلَّ
ُوا اتََّبُعوا

َ
َعت   ال َعَذاَب  َورَأ  َوَتَقطَّ

َباُب  بِِهمُ  س 
َ  (211) اِل 

සැබැවින්ම අපටත් ොරයක් 
ඇත්නම් ඔවුන් අපද්න් දෙන් 
වී ගියාක් දමන් අප ෙ 
ඔවුන්ද්න් දෙන් ෙන්දනමු 
යැයි පෙසතිහා. එදලසය අල්ලාහ් 
ඔවුන්දේ ක්රියාෙන් ඔවුනට 
පසුතැවිල්ලක් දලස 
දපන්ෙනුදේ. තෙෙ ඔවුහු නිරා 
ගින්දනන් බැහැර ෙන්නන් 
දනොදෙතිහා. 

ِي َ  َوقَاَل  نَّ  لَو   اتََّبُعوا اَّلَّ
َ
ة   نَلَا أ  َكرَّ

 
َ
 ِننَّا ُءواَتَبَّ  َكَما نِن ُهم   َفَنتََبَّأ
َمالَُهم   اللُ  يُِريِهمُ  َكَذلَِك  ع 

َ
 أ

 ُهم   َوَنا َعلَي ِهم   َحََسَات  
 (211) انلَّارِ  ِن َ  ِِبَارِِجيَ 

168,169. අල්ලාහ් ඔහුදේ මැවීම් සියල්ල ට යහ ෙෑ ලබා දී ඇත. එබැවින් ඔවුහු දපයිතාන්දේ 
පියෙර ඔස්දසේ ්මන් දනොකළ යුතුය.  

අදහෝ ජනයිනි ! මහදපොදළොදව් 
ඇතිහා ෙැයින් (නුඹලාට අනුභෙ 
කිරීමට) අනුමත පිවිතුරු ෙෑ 
අනුභෙ කරනු. තෙෙ දපයිතාන් 
දේ පියෙරෙල් අනු්මනය 
දනොකරනු. සැබැවින්ම ඔහු 
නුඹලාට ප්රකට සතුදරකි. 

يَُّها يَا
َ
ا ُُكُوا انلَّاُس  أ  ِف  ِممَّ

ر ِض 
َ  تَتَّبُِعوا َوََّل  َطييب ا َحَلَّل   اِل 

ي َطانِ  ُخُطَواِت   ُكم  لَ  إِنَّهُ  الشَّ
 (211) ُنبِي   َعُدو  

ඔහු නුඹලාට අණ කරනුදේ 
නපුර හා අශීලාචාරකම ෙ නුඹලා 
දනොෙන්නා ෙෑ අල්ලාහ් මත 

ُمُرُكم   إِنََّما
 
وءِ  يَأ  بِالسُّ
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පැෙසීමට ෙ දව්.  َِشاء ن   َوال َفح 
َ
ِ  ََعَ  َتُقولُوا وَأ  الِلَّ

لَُمونَ  ََّل  َنا  (211) َتع 

170,171. ආදද්ශ තබන්නන් අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස දකොට ඔහුට අෙනත වී පසුෙ ඒ අයුරින් ජීෙත් 
දනොවීම 

තෙෙ අල්ලාහ් පහළ කළ ෙෑ 
නුඹලා අනු්මනය කරනු යැයි 
(ඔවුනට) පෙසනු ලැූව විට නැත! 
අපදේ මුතුන් මිත්තන් කෙර 
දෙයක් මත සිටිදයෝ ෙ එය අපි 
අනු්මනය කරන්දනමු යැයි 
ඔවුහු පෙසතිහා. ඔවුන්දේ මුතුන් 
මිත්තන් කිසිෙක් ෙටහා 
දනොද්න තෙෙ යහමඟ 
දනොලැූව තත්ෙයක වුෙ ෙ (එදසේ 
ඔවුන් අනු්මනය කරතිහා.) 

ن َزلَ  َنا اتَّبُِعوا لَُهمُ  قِيَل  َوإَِذا
َ
 اللُ  أ

َنا َنا نَتَّبِعُ  بَل   قَالُوا ل َفي 
َ
 َعلَي هِ  أ

َولَو   آبَاَءنَا
َ
 ََّل  آبَاُؤُهم   ََكنَ  أ
ِقلُونَ  َتُدونَ  َوََّل  َشي ئ ا َيع   َيه 

(210) 

ප්රතිහාක්දපේප කළවුනට උපමාෙ 
(සතුන් ෙක්කන විට) ඇමතුම හා 
කැඳවුම මිස දෙනත් කිසිෙක් 
උන්ට දනොඇදසන (අයයථයක් 
දනොමැතිහා) දෙයකින් කෑ ්සන 
දකදනකු දමනි. ඔවුන් ද්ොළුය. 
බිහිරිය. අන්ධය. එබැවින් ඔවුහු 
(යථායයථය) ෙටහා දනෝනිතිහා. 

ِي َ  َوَنَثُل   َكَمَثلِ  َكَفُروا اَّلَّ
ِي َمعُ  ََّل  بَِما َين ِعُق  اَّلَّ  إَِّلَّ  يَس 
م   ُصم   َونَِداء   ُدََعء    َفُهم   ُعم    بُك 
ِقلُونَ  ََّل   (212) َيع 

172,173. පිරිසිදු ෙෑ අනුමත කිරීදම් හා අපිරිසිදු ෙෑ තහනම් කිරීදම් නීතිහාය. 
අදහෝ විශ්ොස කළවුනි ! අපි 
නුඹලාට දපෝපණය කළ ෙැයින් 

يَُّها يَا
َ
ِي َ  أ  ِن    ُُكُوا آَنُنوا اَّلَّ
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පිවිතුරු ෙෑ අනුභෙ කරනු. තෙෙ 
නුඹලා අල්ලාහ්ට පමණක් 
නමදින්දනහු නම් ඔහුට කෘතඥ 
ෙනු. 

َناُكم   َنا َطييَباِت  ُكُروا َرَزق   َواش 
 ِ ُبُدونَ  إِيَّاهُ  ُكن ُتم   إِن   لِِلَّ  (211) َتع 

ඔහු නුඹලාට තහනම් කරනුදේ 
මළ ෙෑ ෙ රුධිරය ෙ ශූකර මාංශ ෙ 
අල්ලාහ් දනොෙන ෙෑ දෙනුදෙන් 
කැප කළ ෙෑ ෙ දව්. නමුත් සීමාෙ 
ඉක්මො යෑදමන් දතොරෙ දහෝ 
පාපයක් සිදු කිරීදම් අරමුණින් 
දතොරෙ දහෝ කෙදරකු (දම්ො 
අනුභෙ කිරීමට) බල කරනු 
ලැබුදව් නම්, එවිට ඔහු දකදරහි 
පාපයක් දනොමැත. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් අතිහාක්පමාශීලීය. 
අසමසම කරුණාන්විතය. 

مَ  ال َمي َتةَ  َعلَي ُكمُ  َحرَّمَ  إِنََّما  وَاِلَّ
ِيرِ  َوَْل مَ  ِْن 

 
ِهلَّ  اَونَ  اْل

ُ
ِ  بِهِ  أ  لَِغري 

 ِ ُطرَّ  َفَم ِ  الِلَّ َ  اض   َوََّل  بَاغ   َغري 
 َغُفور   اللَ  إِنَّ  َعلَي هِ  إِث مَ  فََل  ََعد  

 (212) رَِحيم  

174-176. සතයය ෙසන් කිරීම හා එදලස කටයුතු කරන්නන්දේ ඵලවිපාකය. 
දද්ෙ ග්රන්ථදේ අල්ලාහ් පහළ 
කළ ෙෑ කෙදරකු ෙසන් කර 
එමගින් අල්ප මිලක් ලබා 
්න්දන් ෙ ඔවුහු තම කුස තුළ 
(නිරා) ගින්න මිස දෙනත් 
කිසිෙක් අනුභෙ 
දනොකරන්දනෝය. මළවුන් 
දකදරන් නැගිටුෙනු ලබන 
දිනදේ අල්ලාහ් ඔවුන් සමඟ 
කතා දනොකරයි. තෙෙ ඔවුන් ෙ 
පිවිතුරු ෙ දනොකරයි. තෙෙ 

ِي َ  إِنَّ  ُتُمونَ  اَّلَّ ن َزَل  َنا يَك 
َ
 اللُ  أ

ََتُونَ  ِكَتاِب ال   ِن َ   َثَمن ا بِهِ  َويَش 
وَِلَِك  قَلِيل  
ُ
ُكلُونَ  َنا أ

 
 ِف  يَأ

 يَُكليُمُهمُ  َوََّل  انلَّارَ  إَِّلَّ  ُبُطونِِهم  
يِهم   َوََّل  ال ِقَياَنةِ  يَو مَ  اللُ   يَُزكي
ِِلم   َعَذاب   َولَُهم  

َ
 (214) أ
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ඔවුනට දව්ෙනීය ෙඬුෙම ඇත. 

ඔවුහු කෙරහු ෙ යත්, යහමඟ 
දෙනුෙට මුළාෙ ෙ සමාෙ 
දෙනුෙට ෙඬුෙම ෙ මිලට 
්ත්තවුන්ය. එබැවින් නිරා 
ගින්දනහි ඔවුන් ෙරා ්න්නට 
සලස්ෙනුදේ කුමක් ෙ? 

وَِلَِك 
ُ
ِي َ  أ ُوا اَّلَّ ََتَ َللَةَ  اش   الضَّ

ِفَرةِ  َوال َعَذاَب  بِال ُهَدى  َفَما بِال َمغ 
َبَُهم   ص 

َ
 (211) انلَّارِ  ََعَ  أ

එය, සතයය සමඟ අල්ලාහ් දද්ෙ 
ග්රන්ථය පහළ කර එම දද්ෙ 
ග්රන්ථදේ මත දේෙ ඇතිහා කර 
්ත්තවුන් (සතය දයන්) දුරස්ථ  
වූ ්ැටුදමහි සිටි බැවිනි. 

نَّ  َذلَِك 
َ
لَ  اللَ  بِأ  ال ِكَتاَب  نَزَّ
َقي 
 
ِي َ  َوإِنَّ  بِاْل َتلَُفوا اَّلَّ  ِف  اخ 

 (211) بَِعيد   ِشَقاق   لَِف  ال ِكَتاِب 

177- යහකම් පිළිබඳ විස්තර, අල්ලාහ ්ෙ හා අෙසන් දිනය ඇතුළු විශ්ොස කළ යුතු ෙෑ විශ්ොස 
කරමින් යහකම් කිරීම යහපත් ෙන්දන් ය යන ේ. 

නැද්නහර හා බටහිර දෙසට 
නුඹලාදේ මුහුණ හැරවීම 
පමණක් යහපත දනොදව්. නමුත් 
යහපත ෙනුදේ කෙදරකු 
අල්ලාහ් ෙ ෙ අෙසන් දිනය ෙ 
මලක්ෙරුන් ෙ දද්ෙ ග්රන්ථය ෙ 
නබිෙරුන් ෙ ෙ  විශ්ොස දකොට 
තමන් ධනය ඇලුම් කරමින් 
සිටිය දී එය ඥාතීත්ෙදයන් යුත් 
අයට ෙ අනාථයින්ට ෙ දුප්ත පතුන්ට 
ෙ මගියන්ට ෙ යාචකයින්ට ෙ 
ෙහලුන් විපයදයහි ෙ පිරිනමා 
සලාතය ෙ සථ්ාපිත දකොට 

ن   ال ِبَّ  لَي َس 
َ
 وُُجوَهُكم   تَُولُّوا أ

ِقِ  قَِبَل 
رِِب  ال َمْش   َولَِك َّ  َوال َمغ 

ِ  آَن َ  َن    ال ِبَّ  ِ ب َو مِ  الِلَّ َِخرِ  َواِل   اآل 
 َوانلَّبِيييَ  َوال ِكَتاِب  َوال َمَلئَِكةِ 

 َذوِي ُحبيهِ  ََعَ  ال َماَل  َوآَت 
َب  ََتاَم  ال ُقر   َوال َمَساكِيَ  َواِل 
بِيلِ  َواب  َ  ائِلِيَ  السَّ  َوِف  َوالسَّ
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zසකාත් ෙ පිරිනැමූ අය ෙ ඔවුන් 
ගිවිසුමක් කළ විට තම ගිවිසුම 
ඉටු කරන්නන් ෙ දූගී හා පීඩාකාරී 
අෙස්ථාෙන් හි ෙ අසහනකාරී 
(යුෙමය) අෙස්ථාදෙහි ෙ 
ඉෙසිල්දලන් සිටින්නන් ෙ දෙතිහා. 
ඔවුන්මය සතය පැෙසූ අය 
ෙන්දන්. තෙෙ ඔවුන්මය 
බියබැතිහාමත් අය ෙන්දන්. 

قَاِب  قَامَ  الري
َ
َلةَ  وَأ ََكةَ  َوآَت  الصَّ  الزَّ
ِدِهم   نَ َوال ُموفُو  ََعَهُدوا إَِذا بَِعه 

ابِِري َ  َساءِ  ِف  َوالصَّ
 
َأ َّاءِ  ابل   َوالَّضَّ

ِس  وَِحيَ 
 
َأ وَِلَِك  ابل 

ُ
ِي َ  أ  اَّلَّ

وَِلَِك  َصَدقُوا
ُ
 ال ُمتَُّقونَ  ُهمُ  وَأ

(211) 
178,179. ඝාතනය කරනු ලැූවෙන් දෙනුදෙන් පළි්ැනීම හා ඒ හා සම්බන්ධ නීතිහා රීතිහා. 

අදහෝ විශ්ොස කළවුනි ! 
ඝාතනය කරනු ලැූවෙන් 
සම්බන්ධදයන් සමප්රතිහාචාර 
ෙැක්වීම ඔබලාට නියම කරනු 
ලැබ ඇත. ස්ොධීනදයකු 
ස්ොධීනදයක් දෙනුදෙන් ෙ 
ෙහදලකු ෙහදලක් දෙනුදෙන් ෙ 
ස්ත්රියක් ස්ත්රියක දෙනුදෙන් ෙ 
(සමප්රතිහාචාරය) විය යුතුය. එය 
නුඹලාදේ පරමාධිපතිහාද්න් වූ 
සහනයක් හා ෙයාෙකි. නමුත් 
කෙදරකු ඉන් පසුෙ සීමාෙ 
ඉක්මො යන්දන් ෙ එවිට ඔහුට 
දව්ෙනීය ෙඬුෙම ඇත. 

يَُّها يَا
َ
ِي َ  أ  ُكتَِب  آَنُنوا اَّلَّ
 ال َقت َل  ِف  ال ِقَصاُص  ُكمُ َعلَي  
ُرُّ 
 
ُري  اْل

 
 بِال َعب دِ  َوال َعب دُ  بِاْل
ن َث 
ُ ن َث  َواِل 

ُ  نِ    َلُ  ُعِفَ  َفَم    بِاِل 
ِخيهِ 

َ
ء   أ َباع   ََش  ُروِف بِال   فَاتي  َمع 

َداء  
َ
َسان   إَِِل هِ  وَأ  َذلَِك  بِإِح 

َة   َربيُكم   ِن    ََت ِفيف    َفَم ِ  َورَْح 
َتَدى دَ  اع   َعَذاب   فَلَهُ  َذلَِك  َبع 
ِِلم  
َ
 (211) أ
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සමප්රතිහාචාර ෙැක්වීදමහි නුඹලාට 
(ආරක්ෂා සහිත) ජීවිතයක් ඇත. 
අදහෝ බුද්ධිමතුනි ! (එමගින්) 
නුඹලා බියබැතිහාමතුන් විය 
හැකිය. 

 يَا َحَياة   ال ِقَصاِص  ِف  َولَُكم  
وِل 
ُ
َاِب  أ بل 

َ  َتتَُّقونَ  لََعلَُّكم   اِل 
(211) 

180-182. දෙමව්පියන් ඇතුළු ෙ ඥාතීන්ට අන්තිහාම කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම පිළිබඳ විස්තර, දද්පළ 
අයිතිහාය දබො දීම පිළිබඳ ොකයයන් පහළ කරනු ලැබුොයින් පසුෙ දමම අන්තිහාම කැමැත්ත ප්රකාශ 

කිරීදම් නීතිහාය අදහෝසි වීම.  
නුඹලාද්න් දකදනකුට 
මරණය පැමිණ ඔහු ෙස්තුෙ හැර 
ෙමා ද්ොස් ඇත්නම් දෙමව් 
පියන්ට ෙ සමීප ඥාතීන්ට ෙ 
යහපත් අයුරින් අන්තිහාම 
කැමැත්ත ඉටු කිරීම අනිොයයයය 
කරන ලදී. දමය බැතිහාමතුන් හට 
වූ යුතුකමකි. 

 َحََّضَ  إَِذا َعلَي ُكم   ُكتَِب 
َحَدُكمُ 

َ
 َخري  ا تََركَ  إِن   ُت ال َمو   أ

ي  ِ  ال َوِصيَّةُ  ق َربِيَ  لِل َواِِلَ
َ  َواِل 

ُروِف  ا بِال َمع   ال ُمتَِّقيَ  ََعَ  َحقًّ
(210) 

එදහයින් එයට සෙන් දුන් පසුෙ 
කෙදරකු එය දෙනස් කරන්දන් 
ෙ එහි පාපය ෙනුදේ එය දෙනස් 
කරන්නන්හටය. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් සයයෙ ශ්රාෙකය. 
සයයෙඥානීය. 

َلُ  َفَم    َدَنا بَدَّ  فَإِنََّما َسِمَعهُ  َبع 
ُمهُ  ِي َ  ََعَ  إِث  لُونَهُ  اَّلَّ  اللَ  إِنَّ  ُيَبدي
 (212) َعلِيم   َسِميع  

එබැවින් අන්තිහාම කැමැත්ත 
ප්රකාශ කරන්නාද්න් යම් 
ෙරෙක් දහෝ පාපයක් ්ැන 
කෙදරකු දහෝ බිය වී එවිට ඔහු 
ඔවුන් අතර (එය) සංදශෝධනය 

ا ُموص   ِن    َخاَف  َفَم    و   َجَنف 
َ
 أ

ا م  لَحَ  إِث  ص 
َ
 َعلَي هِ  إِث مَ  فََل  بَي َنُهم   فَأ
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කළ විට ඔහු දකදරහි එය 
ෙරෙක් නැත. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් අතිහාක්පමාශීලීය 
අසමසම කරුණාන්විතය. 

 (211) رَِحيم   َغُفور   اللَ  إِنَّ 

183-187. උපොසය අනිොයයයය වීම, එහි නීතිහා රීතිහා, එහි මහිමයන්, රමළානදේ අල්-කුයයආනය 
පහළ වීමට ආරම්භ වීම. රමළාන් මාසදේ ප්රායයථනා කිරීදමහි මහිමයන් පිළිබඳ ෙ නිදයෝ්ාත්මක 

ෙෙන්.  

අදහෝ විශ්ොස කළවුනි ! නුඹලා 
බැතිහාමත් විය හැකි ෙනු පිණිස 
නුඹලාට දපර වූෙන් දකදරහි 
අනිොයයයය කරනු ලැබුොක් 
දමන් නුඹලා දකදරහි ෙ 
උපොසය අනිොයයයය කරනු 
ලැබීය. 

يُّهَ  يَا
َ
ِي َ  اأ  ُكتَِب  آَنُنوا اَّلَّ

َيامُ  َعلَي ُكمُ   ََعَ  ُكتَِب  َكَما الصي
ِي َ   لََعلَُّكم   َقب لُِكم   ِن    اَّلَّ
 (212) َتتَُّقونَ 

(එය) ්ණන් කරනු ලැූව දින 
්ණනකි. එදහයින් නුඹලා 
අතුරින් කෙදරකු දරෝගිදයකු ෙ 
දහෝ ්මනක නිරත ෙ සිටිදේ 
නම් දහෝ එවිට ඔහු දෙනත් දින 
්ණන් ්ණනය කර(උපොසදේ 
නියැදළ)ත්ො ! එයට හැකියාෙ 
ඇතිහා උෙවියට ෙන්දිය ෙනුදේ 
දුගිදයකුට ආහාර සැපයීමය. 
තෙෙ කෙදරකු යම් යහපතක් 
අමතර ෙ ඉටු කදළේ ෙ එය ඔහුට 
උතුම් දෙයි. නමුත් නුඹලා ෙැන 
සිටිදයහු නම් උපොසදේ නිරත 
වීම නුඹලාට දශ්රේප්.ය. 

ا يَّان 
َ
ُدوَدات   أ  ََكنَ  َفَم    َنع 

اَمِري ِنن ُكم   و   ض 
َ
 َسَفر   ََعَ  أ

ة   يَّام   نِ    فَِعدَّ
َ
َخرَ  أ

ُ
ِي َ  وَََعَ  أ  اَّلَّ

يَة   يُِطيُقونَهُ  ِكي   َطَعامُ  فِد 
 ِمس 

عَ  َفَم     َلُ  َخري    َفُهوَ  َخري  ا َتَطوَّ
ن  
َ
 إِن   لَُكم   َخري    تَُصوُموا وَأ

لَُمونَ  ُكن ُتم    (214) َتع 
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රමළාන් මාසය, එහි මිනිසාට 
මඟ දපන්ෙන්නක් දලසත් 
යහමඟ පැහැදිලි කරන්නක් 
දලසත් (දහොඳ නරක දෙන් කර 
දපන්ෙන) නියයණායකයක් 
දලසත් අල්-කුයයආනය පහළ 
කරනු ලැබීය. එබැවින් කෙදරකු 
එම මාසයට සම්මුඛ ෙන්දන් ෙ 
ඔහු එහි උපොසය රකිත්ො ! 
තෙෙ කෙදරකු දරෝගිදයකු ෙ 
දහෝ ්මනක නිරත ෙ සිටින්දන් 
ෙ එදසේ නම් දෙනත් දින ්ණන් 
කර(උපොසදේ නියැදළ)ත්ො ! 
අල්ලාහ් නුඹලාට පහසු ෙ ප්රිය 
කරයි. අපහසුතාෙ ඔහු ප්රිය 
දනොකරයි. (දමම සහනය) 
නුඹලා දින ්ණන් සම්පූයයණ 
කරනු පිණිස ෙ අල්ලාහ් නුඹලාට 
මඟ දපන්වූ ෙෑ සඳහා ඔහු ෙ 
විභූතිහාමත් කරනු පිණිස ෙ නුඹලා 
කෘතඥතාෙ පුෙ කිරීමට හැකි 
ෙනු පිණිස ෙ දව්. 

رُ  ِي َرَمَضانَ  َشه    اَّلَّ
ُ
 فِيهِ  ن ِزَل أ

آنُ  ى ال ُقر   َوَبييَنات   لِلنَّاِس  ُهد 
قَانِ  ال ُهَدى ِن َ   َشِهدَ  َفَم    َوال ُفر 

رَ  ِنن ُكمُ  ه  هُ  الشَّ  َوَن    فَل َيُصم 
ا ََكنَ  و   َمِريض 

َ
ة   َسَفر   ََعَ  أ  فَِعدَّ

يَّام   ِن   
َ
َخرَ  أ

ُ
 بُِكمُ  اللُ  يُِريدُ  أ
 َ َ ال عُ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوََّل  ال يَُس   َس 

ِملُوا ةَ  َوِِلُك  وا ال ِعدَّ ُ  اللَ  َوِِلَُكبي
 َولََعلَُّكم   َهَداُكم   َنا ََعَ 

ُكُرونَ   (211) تَش 

තෙෙ මාදේ ්ැත්තන් මා ්ැන 
නුදඹන් විමසූ විට සැබැවින්ම 
මම සමීපතය. යදින්නා මද්න් 
කන්නලව්ෙ කළදහොත්, ඔහුදේ 
කන්නලව්ෙට මම පිළිතුරු දෙමි.  
එබැවින් ඔවුන් මදේ ඇරයුමට 
පිළිතුරු දෙත්ො, තෙෙ මා 

لََك  َوإَِذا
َ
 فَإِّني  َعّني  ِعَبادِي َسأ
ِجيُب  قَِريب  
ُ
َوةَ  أ اعِ  َدع   إَِذا اِلَّ
َتِجيُبوا َدََعنِ  نُِنوا ِل  فَل يَس  ُؤ   َوِل 
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විශ්ොස කරත්ො. එමගින් ඔවුන් 
යහමඟ ලබන්නට හැකි ෙනු ඇත 

 (211) يَر ُشُدونَ  لََعلَُّهم   ِب 

උපොස රාත්රිදයහි නුඹලාදේ 
භායයයාෙන් සමඟ ලිංගික ඇසුරු 
කිරීම නුඹලාට අනුමත කරනු 
ලැබීය. ඔවුන් නුඹලාට ෙස්ත්ර 
දමන් දව්. නුඹලා ෙ ඔවුනට 
ෙස්ත්ර දමන් දව්. සැබැවින්ම 
නුඹලා නුඹලාෙම රෙටා ්නිමින් 
සිටීම අල්ලාහ් ෙන්දන්ය. 
එබැවින් ඔහු නුඹලා දෙත 
පශ්චාත්තාපය පිරිනැමුදව්ය. 
නුඹලාදේ (ෙැැගද්ෙ) දනොසලකා 
හැරිදේය. එබැවින් ෙැන් නුඹලා 
ඔවුන් සමඟ ලිංගික ඇසුදරහි 
නිරත ෙනු. තෙෙ නුඹලාට 
අල්ලාහ් නියම කළ ෙෑ දසොයනු. 
තෙෙ අලුයදමහි කළු නූදලන් 
සුදු නූල පැහැදිලි ෙන දතක් 
අනුභෙ කරනු. පානය කරනු. 
පසුෙ රාත්රිය ෙක්ො උපොසය 
සම්පූයයණ කරනු. නුඹලා 
මස්ජිෙයන්හි ැගදඳන්නන් ෙ 
(ඉඃතිහාකාෆ්) සිටිය දී ඔවුන් සමඟ 
ලිංගික ඇසුදරහි නිරත දනොෙනු. 
දම්ො අල්ලාහ්දේ සීමාෙන්ය. 
එබැවින් නුඹලා ඒොට සමීප 
දනොෙනු. එදලසය අල්ලාහ ්
ඔහුදේ ෙෙන් ජනයාට පැහැදිලි 

ِحلَّ 
ُ
َيامِ  َِل لَةَ  لَُكم   أ  الرَّفَُث  الصي

 لَُكم   بِلَاس    َّ هُ  نَِسائُِكم   إَِل 
ن ُتم  
َ
 اللُ  َعلِمَ  لَُه َّ  بِلَاس   وَأ

نَُّكم  
َ
ن ُفَسُكم   ََت َتانُونَ  ُكن ُتم   أ

َ
 أ

 َعن ُكم   وََعَفا َعلَي ُكم   َفَتاَب 
َنَ  وُه َّ  فَاآل  َتُغوا بَاِِشُ  َنا َواب 
ُبوا َوُُكُوا لَُكم   اللُ  َكَتَب  َ  وَاِش 
َ  َحىتَّ  َي ُط  لَُكمُ  يَتََبيَّ

 
 اْل

َيُض  ب 
َ َي ِط  ِن َ  اِل 

 
َودِ  اْل س 

َ  نِ َ  اِل 
رِ  وا ُثمَّ  ال َفج  تِمُّ

َ
َيامَ  أ  إَِل  الصي

وُه َّ  َوََّل  اللَّي لِ  ن ُتم   ُتَباِِشُ
َ
 وَأ

 تِل َك  ال َمَساِجدِ  ِف  ََعكُِفونَ 
ِ  ُحُدودُ  َرُبوَها فََل  الِلَّ  َكَذلَِك  َتق 
 ُ  لََعلَُّهم   لِلنَّاِس  آيَاتِهِ  اللُ  يُبَيي
 (211) َيتَُّقونَ 
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කරනුදේ. ඔවුන් බැතිහාමත් විය 
හැකි ෙනු පිණිස. 

188. අයුක්තිහා සහ්ත දලස අන් සතු දද්පළ පරිහරණය කිරීදම් තහනම 

නුඹලාදේ ෙස්තුෙ නුඹලා අතර 
අයුක්තිහා සහ්ත දලස අනුභෙ 
දනොකරනු. ජනයාදේ 
ෙස්තුදෙන් දකොටසක් ෙැනුෙත්ෙ 
ම නුඹලා (අයුක්තිහා සහ්තෙ) 
භුක්තිහා විදිනු පිණිස  ඒො 
පාලකයින් දෙත (අල්ලස් දලස) 
දයොමු දනොකරනු. 

ُكلُوا َوََّل 
 
َوالَُكم   تَأ م 

َ
 بَي َنُكم   أ

َاِطلِ  لُوا بِابل  مِ  إَِل  بَِها َوتُد  َُّكَّ
 
 اْل

ُكلُوا
 
ا ِِلَأ َوالِ  ِن    فَِريق  م 

َ
 انلَّاِس  أ

ث مِ  ِ
ن ُتم   بِاْل 

َ
لَُمونَ  وَأ  (211) َتع 

189. නෙ සඳ පිළිබඳ ෙැනුම් දීදම් සැලැසම්. 
නෙ සඳ පිළිබඳ ෙ ඔවුන් 
නුඹද්න් විමසතිහා. එය ජනයාට 
හා හජ් ෙන්ෙනාෙට කාල 
නියමයන්ය. තෙෙ නුඹලාදේ 
නිදෙස් දෙත නුඹලා එහි පිටු 
පසින් පැමිණීම යහපත් දනොදව්. 
නමුත් යහපත ෙනුදේ 
බියබැතිහාමත් ෙන්නාය. තෙෙ 
නුඹලා නිදෙස් තුළට එහි 
දෙොරටුදෙන් පැමිදණනු. තෙෙ 
නුඹලා ජයග්රහණය ලබා ්ත 
හැකි ෙනු පිණිස අල්ලාහ්ට 
බියබැතිහාමත් ෙනු . 

 ُ ل
َ
أ ِهلَّةِ  َع ِ  ونََك يَس 

َ  ِهَ  قُل   اِل 
َجي  لِلنَّاِس  َمَواقِيُت 

 
 َولَي َس  َواْل

ن   ال ِبُّ 
َ
تُوا بِأ

 
ُُيوَت  تَأ  ِن    ابل 
 اتََّق  َن ِ  ال ِبَّ  َولَِك َّ  ُظُهورَِها
تُوا
 
ُُيوَت  وَأ ب َوابَِها ِن    ابل 

َ
 َواتَُّقوا أ

لُِحونَ  لََعلَُّكم   اللَ   (211) ُتف 

190-195. මුස්ලිම්ෙරුන්ට එදරහිෙ අයුක්තිහා සහ්ත දලස සටන් ෙදින්නන් සමඟ සටන් කිරීදම් 
අනුමැතිහාය. ඒ හා සම්බන්ධ නීතිහා රීතිහා.  
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තෙෙ නුඹලා සමඟ සටන් 
ෙදින්නන් සම් නුඹලා ෙ සටන් 
කරනු. නුඹලා සීමාෙ ඉක්මො 
දනොයනු. සැබැවින් අල්ලාහ් 
සීමාෙ ඉක්මො කටයුතු 
කරන්නන් ෙ ප්රිය 
දනොකරන්දන්ය. 

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوقَاتِلُوا ِي َ  الِلَّ  اَّلَّ
َتُدوا َوََّل  ُيَقاتِلُونَُكم    اللَ  إِنَّ  َتع 

َتِدي َ  ُُيِبُّ  ََّل   (210) ال ُمع 

තෙෙ නුඹලා (සටන් ෙදින) ඔවුන් 
ෙ දුටු තැන ඔවුන් ෙ මරා ෙමනු. 
ඔවුන් නුඹලාෙ පිටුෙහල් කළ 
පරිදිම නුඹලා ඔවුන් ෙ පිටුෙහල් 
කරනු. කලහකාරීත්ෙය 
ඝාතනයට ෙඩා ඉතා දුප්ටය. 
ශුද්ධ මස්ජිෙය අබියස ඔවුන් 
නුඹලා සමඟ එහි සටන් ෙදින 
තුරු නුඹලා ඔවුන් සමඟ සටන් 
දනොෙදිනු. එදසේ නුඹලා සමඟ 
ඔවුන් සටන් ෙැදුදන් නම් නුඹලා 
ඔවුන් ෙ ඝාතනය කරනු. 
එදලසය දද්ෙ ප්රතිහාක්දපේපක 
යින්දේ ප්රතිහාවිපාකය ෙනුදේ. 

ُتلُوُهم   ُتُموُهم   َحي ُث  َواق   ثَِقف 
رُِجوهُ  خ 

َ
رَُجوُكم   َحي ُث  ِن    م  وَأ خ 

َ
 أ

َشدُّ  َوال ِفت َنةُ 
َ
 َوََّل  ال َقت لِ  ِن َ  أ
ِجدِ  ِعن دَ  ُتَقاتِلُوُهم   ََرامِ  ال َمس 

 
 اْل

 قَاتَلُوُكم   فَإِن   فِيهِ  ُيَقاتِلُوُكم   َحىتَّ 
ُتلُوُهم    َجَزاءُ  َكَذلَِك  فَاق 
 (212) ال ََّكفِِري َ 

නමුත් ඔවුන්(යුද්ධදයන්) ෙැළකී 
සිටිදේ නම් එවිට සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් අතිහාක්පමාශීලීය 
අසමසම කරුණාන්විතය. 

َتَهو ا فَإِنِ   رَِحيم   َغُفور   اللَ  فَإِنَّ  ان 
(211) 

තෙෙ කලහකම් ඇතිහා දනොවී 
සම්පූයයණ ෙහම අල්ලාහ්ට 

 فِت َنة   تَُكونَ  ََّل  َحىتَّ  َوقَاتِلُوُهم  



 

23 

පමණක් සතු ෙන දතක්  ඔවුන් 
සමඟ නුඹලා යුෙ ෙදිනු. නමුත් 
ඔවුන් (කලහකම් කිරීදමන්) 
ෙැළකී සිටිදේ නම්  එවිට 
අපරාධකරුෙන් දකදරහි හැර 
(අන් අය දකදරහි) කිසිදු 
සතුරුකමක් දනොවිය යුතුය. 

ي ُ  َويَُكونَ  ِ  اِلي َتَهو ا فَإِنِ  لِِلَّ  ان 
َوانَ  فََل  الِِميَ  ََعَ  إَِّلَّ  ُعد   الظَّ
(212) 

ශුද්ධ මාසය ශුද්ධ මාසයටම 
සඳහාය. තෙෙ සියලු තහනම් 
කරනු ලැූව ෙෑ දෙනුදෙන් 
සමප්රතිහාචාර ඇත. එබැවින් 
කෙදරකු නුඹලාට එදරහිෙ 
සීමාෙ ඉක්මො කටයුතු කදළේ ෙ 
ඔහු නුඹලා දකදරහි සීමාෙ 
ඉක්මො කටයුතු කළා දසේම 
නුඹලා ෙ ඔහු දකදරහි සීමාෙ 
ඉක්මො කටයුතු කරනු. තෙෙ 
නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිහාමත් 
ෙනු. නියත ෙශදයන්ම අල්ලාහ් 
බියබැතිහාමතුන් සමඟ බෙ ෙැන 
්නු. 

رُ  ه  ََرامُ  الشَّ
 
رِ  اْل ه  َرَامِ  بِالشَّ

 
 اْل

ُُرَناُت 
 
َتَدى َفَم ِ  قَِصاص   َواْل  اع 

َتُدوا َعلَي ُكم    بِِمث لِ  َعلَي هِ  فَاع 
َتَدى َنا  اللَ  َواتَُّقوا َعلَي ُكم   اع 

لَُموا نَّ  َواع 
َ
 ال ُمتَِّقيَ  َنعَ  اللَ  أ

(214) 

තෙෙ අල්ලාහ්දේ මායය්දේ විය 
පැහැෙම් කරනු. (නුඹලා එදසේ 
වියෙම් දනොකර) නුඹලාදේ ෙෑත් 
නුඹලා විනාශය කරා 
දනොදහළනු. තෙෙ නුඹලා 
උපකාරශීලී ෙ කටයුතු කරනු. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් උපකාරශීලී 

ن ِفُقوا
َ
ِ  َسبِيلِ  ِف  وَأ  تُل ُقوا َوََّل  الِلَّ

ي ِديُكم  
َ
لَُكةِ  إَِل  بِأ ِسُنوا اِلَّه  ح 

َ
 وَأ

ِسنِيَ  ُُيِبُّ  اللَ  إِنَّ   (211) ال ُمح 
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ෙ කටයුතු කරන ෙැහැමියන් ෙ 
ප්රිය කරන්දන්ය. 

196-203. හජ් උම්රා පිළිබඳ නීතිහා රීතිහා.  
තෙෙ අල්ලාහ් දෙනුදෙන් හජ් හා 
උම්රා සම්පූයයණ කරනු. නමුත් 
නුඹලා (ඒො ඉටු කළ දනොහැකි 
පරිදි) දකොටු කරනු ලැබුදෙහු 
නම් (සත්ෙ) කැප කිරීදමන් 
තමන්ට පහසු ෙෑ දිය යුතුය. තෙෙ 
කැප කිරීමට නියමිත සත්ෙයා 
එයට නියමිත ස්ථානයට ළඟා 
ෙන දතක් නුඹලාදේ හිස් මුඩු 
දනොකරනු. නමුත් නුඹලා 
අතුරින් කෙදරකු දරෝගිදයකු ෙ 
දහෝ තම හිදසහි තමන්ට 
දව්ෙනාෙක් වූදේ නම් දහෝ (හිස 
මුඩු කිරීමට සිදු වූදේ නම්) එවිට 
උපොසදේ නියැළීදමන් දහෝ 
ොනයකින් දහෝ සත්ෙ කැප 
(පරිතයා්) කිරීමකින් දහෝ 
ෙන්දියක් ලබා දිය යුතුය. නමුත් 
(හජ් සහ උම්රා ෙ ෙළක්ෙනු 
ලැූව බාධකය ඉෙත් වී) නුඹලා 
අභයොයී තත්ත්ෙයට පත් වී 
එවිට යදමක් උම්රා ඉටු කර හජ් 
ෙක්ො ඉහ්රාමදයන් දතොරෙ 
සිටිදේ නම් සත්ෙ කැප 
කිරීදමන් පහසු ෙෑ ලබා දිය 
යුතුය. නමුත් ඔහු (එය) 

وا تِمُّ
َ
َجَّ  وَأ

 
َرةَ  اْل ِ  َوال ُعم   فَإِن   لِِلَّ
ُتم   ِْص  ح 

ُ
َتي ََسَ  َفَما أ  نِ َ  اس 

يِ   ُرُءوَسُكم   ََت لُِقوا َوََّل  ال َهد 
يُ  َيب لُغَ  َحىتَّ   َفَم    ََمِلَّهُ  ال َهد 
ا ِنن ُكم   ََكنَ  و   َمِريض 

َ
ذ ى بِهِ  أ

َ
 أ

ِسهِ  ِن   
 
يَة   َرأ و   ِصَيام   نِ    فَِفد 

َ
 أ

و   َدقَة  َص 
َ
ِنن ُتم   فَإَِذا نُُسك   أ

َ
 َفَم    أ

َرةِ  َتَمتَّعَ  َجي  إَِل  بِال ُعم 
 
 َفَما اْل

َتي ََسَ  يِ  ِن َ  اس   ََيِد   لَم   َفَم    ال َهد 
يَّام   ثََلثَةِ  فَِصَيامُ 

َ
َجي  ِف  أ

 
 اْل

ُتم   إَِذا وََسب َعة   ة   تِل َك  رََجع   َعَْشَ
لُهُ  يَُك    لَم   لَِم    َذلَِك  ََكِملَة   ه 

َ
 أ

ِجدِ  َحاِِضِي ََرامِ  ال َمس 
 
 َواتَُّقوا اْل

لَُموا اللَ  نَّ  َواع 
َ
 َشِديدُ  اللَ  أ
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දනොලැබුදව් නම් එවිට හජ් හි 
දින තුනක් ෙ නුඹලා නැෙත (්ම 
රට බලා) හැරී ආ විට දින හතක් 
ෙ (එනම්) එය පූයයණ දින ෙහයක් 
දලස උපොසදේ නියැදළත්ො ! 
එය ශුද්ධ මස්ජිෙය අෙට 
(මක්කාහ්දෙහි) ොසය කරන 
ෙැසියන්ට දනොදව්. තෙෙ නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බියබැතිහාමත් ෙනු. 
තෙෙ සැබැවින්ම අල්ලාහ් ෙඬුෙම් 
කිරීදමහි ෙැඩි බෙ නුඹලා ෙැන 
්නු. 

 (211) ال ِعَقاِب 

හජ් ෙන්ෙනාෙ (ඉටු කිරීම සියලු 
දෙනා) හඳුනන මාසයන්හිය. 
එබැවින් ඒොදයහි කෙදරකු හජ් 
සඳහා සූොනම් වූදේ ෙ හජ් 
සමදේ දී ඔහු ලිංගික ෙ 
දනොහැසිරිය යුතුය. පාපයන් 
දනොකළ යුතුය. අනෙශය 
තයයකයන්හි  නිරත දනොවිය 
යුතුය. යහපතිහාන් යමක් නුඹලා 
ඉටු කරන ෙෑ අල්ලාහ් ෙන්දන්ය. 
තෙෙ නුඹලා දපොදි බැඳ ්නු. 
නමුත් දපොදිදයන් ෙඩාත් දශ්රේප්. 
ෙන්දන් බියබැතිහාමත් භාෙයයි. 
තෙෙ අදහෝ බුද්ධිය ඇත්තනි ! 
නුඹලා මට බිය ෙනු. 

َجُّ 
 
ُهر   اْل ش 

َ
لُوَنات   أ  َفَم    َنع 
َجَّ  فِيِه َّ  فََرَض 

 
 َوََّل  َرفََث  فََل  اْل

َجي  ِف  ِجَداَل  َوََّل  فُُسوَق 
 
 َوَنا اْل

َعلُوا    ِن    َتف 
هُ  َخري  لَم   اللُ  َيع 

َ  فَإِنَّ  َوتََزوَُّدوا َوى الزَّادِ  َخري   اِلَّق 
وِل  يَا َواتَُّقونِ 

ُ
َاِب  أ بل 

َ    (211) اِل 

නුඹලාදේ පරමාධිපතිහාද්න් වූ  ن   ُجَناح   َعلَي ُكم   لَي َس
َ
 تَب َتُغوا أ
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භා්යය නුඹලා දසවීම නුඹලා 
දකදරහි ෙරෙක් දනොමැත. 
එබැවින් නුඹලා අරෆා 
ප්රදද්ශයන් හි සිට (බැහැර වී 
්ං්ාෙක් දමන්) ්ලා ආ විට 
මප්අරුල් හරාම් නම් සථ්ානදේ 
අල්ලාහ් ෙ සිහිපත් කරනු. මීට 
දපර නුඹලා දනොමඟ ගියවුන් 
අතුරින් සිටිය දී ඔහු නුඹලාට 
මඟදපන් වූ අයුරින් නුඹලා ෙ 
ඔහු ෙ සිහිපත් කරනු. 

ل   ُتم   فَإَِذا َربيُكم   ِن    فَض  فَض 
َ
 أ

ات   ِن   
 ِعن دَ  اللَ  فَاذ ُكُروا َعَرفَ
َعرِ  َرَامِ  ال َمش 

 
 َكَما َواذ ُكُروهُ  اْل
 َقب لِهِ  ِن    ُكن ُتم   َوإِن   َهَداُكم  

الييَ  لَِم َ   (211) الضَّ

ජනයා (බැහැර වී) ්ලා එන පරිදි 
ම නුඹලා ෙ ්ලා එනු. තෙෙ 
අල්ලාහ්ද්න් පාපක්පමාෙ 
අයැදිනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
අතිහා ක්පමාශීලීය. අසමසම 
කරුණාන්විතය. 

فِيُضوا ُثمَّ 
َ
فَاَض  َحي ُث  ِن    أ

َ
 أ

ِفُروا انلَّاُس  َتغ   اللَ  إِنَّ  اللَ  َواس 
 (211) رَِحيم   َغُفور  

නුඹලාදේ (හජ්) ෙතාෙත් නුඹලා 
ඉටු කළ විට නුඹලා නුඹලාදේ 
මුතුන් මිත්තන් සිහිපත් 
කරනොක් දමන් දහෝ ඊටත් 
ෙඩා ෙැඩි සිහිපත් කිරීමකින් 
අල්ලාහ් ෙ සිහිපත් කරනු. 
ජනයා අතුරින් ඇතැමුන් අපදේ 
පරමාධිපතිහායාණනි ! 
දමදලොදෙහි අපට පිරිනමනු 
මැනෙ ! යැයි පෙසන්නන් දෙතිහා. 
ඔහුට මතු දලොදෙහි කිසිදු 

 َنَناِسَكُكم   قََضي ُتم   فَإَِذا
ِرُكم   اللَ  فَاذ ُكُروا  آبَاَءُكم   َكِذك 

و  
َ
َشدَّ  أ

َ
ر ا أ  َن    انلَّاِس  فَِم َ  ِذك 
َيا ِف  آتَِنا َربََّنا َيُقوُل  ن   َلُ  َوَنا اِلُّ
ِخَرةِ  ِف   (100) َخَلق   ِن    اآل 
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දකොටසක් දනොමැත. 

අපදේ පරමාධිපතිහායාණනි ! 
දමදලොදෙහි යහපත ෙ මතු 
දලොදෙහි යහපත ෙ අප හට 
පිරිනමනු මැනෙ ! තෙෙ නිරදේ 
ෙඬුෙමින් අපෙ ආරක්පා කරනු 
මැනෙ ! යැයි පෙසන ඇතැමුන් ෙ 
ඔවුන් අතුරින් දෙතිහා. 

 ِف  آتَِنا َربََّنا َيُقوُل  َن    َونِن ُهم  
َيا ن  َِخَرةِ  َوِف  َحَسَنة   اِلُّ  َحَسَنة   اآل 
 (102) انلَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا

තමන් ඉපැයූ ෙැයින් දකොටසක් 
තමන්ට ඇත්දතෝ ඔවුන්මය. 
තෙෙ අල්ලාහ් විනිශ්චය 
කිරීදමහි ඉතා දව්්ෙත්ය.  

وَِلَِك 
ُ
ا نَِصيب   لَُهم   أ  َكَسُبوا مِمَّ

َِساِب  ََسِيعُ  َواللُ 
 
 (101) اْل

තෙෙ නියමිත දින ්ණනක් තුළ 
නුඹලා අල්ලාහ් ෙ සිහිපත් 
කරනු. එබැවින් කෙදරකු 
(මිනාදෙහි ැගඳී සිටීදමන්) දින 
දෙකකින් ඉක්මන් ෙන්දන් ෙ 
එවිට ඔහු දකදරහි පාපයක් 
දනොමැත. තෙෙ කෙදරකු ප්රමාෙ 
ෙන්දන් ෙ ඔහු දකදරහි ෙ 
පාපයක් දනොමැත. එය බිය 
බැතිහාමතුන් හටය. තෙෙ නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බියබැතිහාමත් ෙනු. 
සැබැවින්ම නුඹලා ඔහු දෙත 
එක් ැගස් කරනු ලබන බෙ ෙැන 
්නු. 

يَّام   ِف  اللَ  َواذ ُكُروا
َ
ُدوَدات   أ  َنع 

َل  َفَم    ِ  ِف  َتَعجَّ َني   إِث مَ  فََل  يَو 
رَ  َوَن    َعلَي هِ  خَّ

َ
 َعلَي هِ  إِث مَ  فََل  تَأ

لَُموا اللَ  َواتَُّقوا اتََّق  لَِم ِ   َواع 
نَُّكم  

َ
ونَ  إَِِل هِ  أ  (102) َُت َْشُ
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