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4 වැනි ක ොටස 

92-94. අල්ලාහ්කේ මාර්ගකේ වියදම් කිරීම. යඃකූබ් (අකලයිහිස් සලාම්) 
තුමාණන් පිළිබඳ ව යුකදව්වන්කේ ප් ර ායය අසත්යය්  බව ප්ැවසීම 

නුඹලා ප්රිය ක ක්රන දින්න් නුඹලා 
විය කදම් ක්රන තෙක් නුඹලා 
ය කහපෙ ලබා තනොගන්තනහු ම ය ක. 
ෙවද ක්වර දිය කකින් නුඹලා 
විය කදම් ක්රන්තන් ද  ඒ පිළිබඳ ව 
නිය කෙ වශතය කන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 
ඥානී ය ක. 

ْْال ِبْرَْتنَالُواْلَنْ  اُْتن فُِقواَْحّتر ِْممر
ءْ ِْمنْ ُْتن فُِقواَْوَماُُْتِبُّونَْ ْاللَْْفَإِنْرََْش 

 (29) َعلِيمْ ْبِهِْ

ෙව්රාෙය ක පහළ ක්රනු ලිබීමට 
තපර ඉස්රාඊල්(ය කඃකූබ්) ෙමන් 
තක්තරහි ෙහනම් ක්ර ගත් දෑ හිර 
ආහාර සිය කල්ල ඉස්රාඊල් 
දරුවන්ට අනුමෙ ව තිබිණ ය කින් 
(නබිවරය ක) පවසනු. එතහන්න් 
නුඹලා සෙයවාීනන් නම් ෙව්රාෙය ක 
තගනිවිත් එය ක කිය කවා බලනු. 

َعامُِْْكُّْ ائِيَلِِْْلَِنِْْحًّلْْنَْكَْْالطر َ ْإِْس 
ْ ائِيُلَْْحررمََْْماْإِّلر َ ْْإِْس  ِسهََِْْعَ ِْمنْ َْنف 
نْ َْقب لِْ

َ
َلْْأ َراةُُْْتََنر تُواْقُلْ ْاتلرو 

 
ْفَأ

َراةِْ َْصادِقِيَُْْكن تُمْ ْإِنْ ْفَات لُوَهاْبِاتلرو 
(39) 

එබිවින් ක්වතරක් එය කට පසු ව 
(පවා) අල්ලාහ් තක්තරහි අසෙය 
තගතුතවෝ ද එවිට අපරාධ 
ක්රුතවෝ ඔවුහු ම ය ක. 

ْْاف ََتَىَْفَمنِْ ْمِنْ ْال َكِذَبْْاللََِْْعَ
ولَئِكَْْذَلِكََْْبع دِْ

ُ
الُِمونَُْْهمُْْفَأ  الظر

(29) 

95-97. ඉබ රාහීමම් (අකලයිහිස් සලාම්) තුමාණන්  ඃබාහ ්ව නිර්මාණය කිරීම. 

හජ් හි අනිවාර්යභාවය ඉදිරිප්ත් කිරීම. 
(නබිවරය ක!) නුඹ පවසනු. අල්ලාහ ්
සෙය පිවසුතව්ය ක. එබිවින් නුඹලා 

ْإِب َراهِيمَِْْملرةَْْفَاتربُِعواْاللَُْْصَدَقْْقُلْ 
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අවිංක් වූ ඉබ්රාහීම්ම්තප පිළිතවෙ 
පිළිපදිනු. ෙවද ඔහු ආතද්ශ 
ෙබන්නන් අතුරින් තක්තනක් 
තනොවීය ක. 

ِكِيَِْْمنََْْكنََْْوَماَْحنِيًفا  (39)ْال ُمْش 

ජනය කාට (නිමදුම සඳහා) ෙබනු 
ලිබූ ප්රථමම ගහහය ක තලෝ විසිය කනට 
මඟ තපන්වන්නක් තලසින් ද 
තසෞභාගයමත් තලසින් ද 
මක්ක්ාතවහි පිහිටා ඇති 
දෑ(ගහහය ක) තව්. 

َلْْإِنْر ور
َ
ْْأ ِيْلِلنراِسْْوُِضعََْْبي ت  ْلََّلر
ةَْ  (39)ْلِل َعالَِميَْْوَُهًدىُْمبَاَرًكْْبِبَكر

එහි පිහිදිලි සිංඥාවන් ඇෙ. 
ඉබ්රාහිම් සිට ගත් සථ්මනය ක ද ඇෙ. 
ෙවද ක්වතරකු එය කට ඇතුළත් 
වන්තන් ද ඔහු අභය කදාන්තය කකු 
තවන්. ෙවද අල්ලාහ් තවනුතවන් 
එම ගහහතය කහි හජ් ඉටු කිරීම 
සඳහා ඒ තවෙට ය කෑමට හිකිය කාව 
ඇති ජනය කා තවෙ පිවරුණු 
වගකීමකි. එබිවින් සිබිවින්ම 
අල්ලාහ් තලෝවිසිය කන්තගන් 
තපොතහොසත්ය ක.  

َْوَمنْ ْإِب َراهِيمََْْمَقامُْْبَي ِنَات ْْآيَات ْْفِيهِْ
ْْوَِِللِْْنًاآمَِْْكنََْْدَخلَهُْ ِْحجُّْْانلراِسََْْعَ
َي تِْ تََطاعََْْمنِْْاِل  َْوَمنْ َْسبِيًّلْْإََِل هِْْاس 
ْال َعالَِميََْْعنَِْْغِنْيْاللَْْفَإِنْرَْكَفرَْ

(39) 

98-101. මුස්ලිම්වරුන් දහම් ලත් ජනයා භාර රුවන් කලස කනොගත් යුතු 

බවටත් ඔවුනට අවනත් කනොවිය යුතු බවටත් අවවාදය. 

අතහෝ තද්වග්රන්ථම ලත් ජනන්නි! 
නුඹලා අල්ලාහ්තප වදන් 
ප්රතික්තප ප ක්රනුත  මන් ද  ෙවද 
අල්ලාහ් ද නුඹලා ක්රන දෑ 
පිළිබඳ ව සාක්ෂික්රුය ක. 

ه َلْْيَاْقُلْ 
َ
ُفُرونَْْلِمَْْال ِكتَابِْْأ ْتَك 
َْْشِهيدْ َْواللُْْاللِْْبِآيَاتِْ َْماََْعَ
 (39)َْتع َملُونَْ

තද්ව ග්රන්ථම ලත් ජනන්නි  නුඹලා 
(සෙයය කට) සාක්ෂික්රුවන් ව 
සිටිය ක ීන නුඹලා එහි තදෝප 
තසොය කමින් විශ්වාස ක්ළවුන් ව 

ه َلْْيَاْقُلْ 
َ
ونَْْلِمَْْال ِكتَابِْْأ َْعنْ ْتَُصدُّ
ْوًَجاعَِْْتب ُغوَنَهاْآَمنََْْمنْ ْاللَِْْسبِيلِْ
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අල්ලාහ්තප මාර්ගතය කන් 
වළක්වනුත  මන්දි න් (නබිවරය ක) 
අසනු. ෙවද අල්ලාහ් නුඹලා 
ක්රන දෑ පිළිබඳ ව තනොසලක්ා 
හරින්තනකු තනොතව්. 

ن تُمْ 
َ
اْبَِغافِلْ ْاللَُْْوَماُْشَهَداءَُْْوأ َْعمر

 (33)َْتع َملُونَْ

අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! තද්ව 
ග්රන්ථමය ක තදනු ලිබූ අය ක අතුරින් 
පිරිසක්ට නුඹලා අවනෙ 
වන්තනහු නම් නුඹලාතප 
විශ්වාසතය කන් පසු ව නුඹලා ව 
ඔවුන් නිවෙ ප්රතික්තප පක්න්න් 
බවට හරවනු ඇෙ. 

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ ْفَرِيًقاْتُِطيُعواْإِنْ ْآَمنُواْاَّلر
ِينَِْْمنَْ وتُواْاَّلر

ُ
َْبع دَْْيَُردُّوُكمْ ْال ِكتَاَبْْأ

 (011) َكفِرِينَُْْكمْ වإِيَمانِْ

ෙවද නුඹලා තක්තරහි අල්ලාහත්ප 
විකි පහළ ක්රනු ලබමින් නුඹලා 
සිටිය ක ීන ද නුඹලා අෙර ඔහුතප 
ධර්ම දූෙය කා සිටිය ක ීන ද නුඹලා 
ප්රතික්තප ප ක්රනුත  තක්තස  ද  
ක්වතරකු අල්ලාහ් ව ෙදින් 
ග්රහණය ක ක්ර ගන්තන් ද එවිට 
සිබිවින්ම ඔහු ඍජු මාර්ගය ක 
තවෙ මඟ තපන්වනු ලිබීය ක.    

ُفُرونََْْوَكي َفْ ن تُمْ ْتَك 
َ
ُْتت َلَْْوأ

ْرَُسوُلَُْْوفِيُكمْ ْاللِْْآيَاُتَْْعلَي ُكمْ 
ْإَِلُْْهِديََْْفَقدْ ْبِاللَِْْيع تَِصمْ َْوَمنْ 

ْ اط  تَقِيمْ ِِْصَ  (010) ُمس 

102-109. ත්් වා, යහප්ත් විධානය ක ොට අයහප්ත් වළ් වාලීම, 

අල්ලාහ්කේ දහම ස්ථිර කලස පිළිප්දින කලස නිකයෝගය. මත් කේද ඇති  ර 
කනොගන්නා කලස හා කවන් ව කනොයන කලස අවවාද කිරීම. 

අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බිය ක විය ක යුතු සිබෑ 
අයුරින් නුඹලා ඔහුට බිය ක බිතිමත් 
වනු. ෙවද නුඹලා මුසල්ිම්වරුන් ව 
සිටිය ක ීන ම මිස මරණය කට පත් 
තනොවනු.  

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ َْحقْرْاللَْْاترُقواْآَمنُواْاَّلر
َْْتُموُتنْرَْوَّلُْْتَقاتِهِْ ن تُمْ ْإِّلر

َ
لُِمونَْْوَأ  ُمس 

(019) 

නුඹලා සිය කල්ල අල්ලාහ්තප 
රැහින ෙදින් ග්රහණය ක ක්ර ගනු. 
ෙවද නුඹලා තවන් ව තනොය කනු. 

تَِصُموا َْوَّلََْْجِيًعاْاللِِِْْبَب لَِْْواع 
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නුඹලා තක්තරහි වූ අල්ලාහ්තප 
ආශිර්වාදය කන් සිහිපත් ක්රනු. 
නුඹලා එකිතනක්ා සතුරන් ව සිටි 
විට ඔහු නුඹලාතප හදවත් අෙර 
මිතුරු බන්ධනය ක ඇති ක්තළ ය ක. 
එවිට නුඹලා ඔහුතප ආශිර් 
වාදතය කන් සතහෝදරය කන් බවට පත් 
වූහ. ෙවද නුඹලා (ඊට තපර) නිරා 
ගිනි අගාධ අද්දරතය කහි සිටිතය කහුය ක. 
එවිට ඔහු නුඹලා ව එන්න් මුදවා 
ගත්තත්ය ක. එතලසය ක නුඹලා ය කහ 
මඟ ලබනු පිණිස අල්ලාහ් 
නුඹලාට ඔහුතප වදන් පිහිදිලි 
ක්රනුත . 

َْعلَي ُكمْ ْاللِْْنِع َمةََْْواذ ُكُرواَْتَفررقُوا
َداءًُْْكن تُمْ ْإِذ ْ ع 

َ
لرَفْْأ

َ
َْْفَأ ْقُلُوبُِكمْ َْبي 

تُمْ  بَح  ص 
َ
َوانًاْبِنِع َمتِهِْْفَأ ُْْكن تُمْ وَْْإِخ  ََْعَ

َرة َْْشَفا ن َقَذُكمْ ْانلرارِِْْمنَُْْحف 
َ
ْفَأ

َُْْكَذلَِكِْْمن َها ِ ْآيَاتِهِْْلَُكمْ ْاللُْْيُبَي 
َتُدونَْْلََعلرُكمْ   (309)َْته 

ය කහපෙ තවෙ ඇරයුම් ක්රන  
දිහිමි දෑ නිතය කෝග ක්රන ෙවද 
පිළිකුල් දින්න් වළක්වාලන 
සමූහය කක් නුඹලා අතුරින් විය ක 
යුතුය ක. ෙවද ජය කග්රාහක්තය කෝ 
ඔවුහුමය ක. 

َُكنْ  ةْ ِْمن ُكمْ َْوتل  مر
ُ
ُعونَْْأ ْإَِلْْيَد 

ِْ َي 
ُمُرونَْْاْل 

 
َْويَن َهو نَْْبِال َمع ُروِفَْْويَأ

ُمن َكرَِْْعنِْ
ولَئَِكْْال 

ُ
لُِحونَُْْهمَُْْوأ  ال ُمف 

(019) 

පිහිදිලි සාධක් ෙමන් තවෙ 
පිමිණි පසු ව තවන් ව තගොස් මෙ 
ගිටුම් ඇති ක්ර ගත් අය ක තමන් 
නුඹලා තනොවනු. ෙවද (පරතලොව) 
අති මහත් දඬුවම ඔවුනට හිමි තව්. 

ِينَْْتَُكونُواَْوَّلْ َْتَفررقُواَْكَّلر
تَلَُفوا َْجاَءُهمَُْْماَْبع دِِْْمنْ َْواخ 
َي ِنَاُتْ ولَئَِكْْاِل 

ُ
َْعِظيمْ َْعَذاب ْْلَُهمْ َْوأ

(309) 

එදින ඇෙිම් මුහුණු සුදු පිහි 
ගින් තවන්. ෙවත් මුහුණු ක්ළු 
පිහි ගින් තවන්. ෙම මුහුණු ක්ළු 
පිහි ගින් වූ අය ක වූ ක්ලී නුඹලා 
විශ්වාස ක්ළ පසු ප්රතික්තප ප 

ْْيَو مَْ َودُّْْوُُجوه ْْتَب يَضُّ اْوُُجوه َْْوتَس  مر
َ
ْفَأ

ِينَْ َودرتْ ْاَّلر ْْوُُجوُهُهمْ ْاس 
َ
ُتمْ أ َْكَفر 
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ක්තළහු ද  එතහන්න් නුඹලා 
ප්රතික්තප ප ක්රමින් සිටි දෑ 
තහ තුතවන් නුඹලා තමම දඬුවම 
විඳිනු (ය කින් ඔවුනට කිය කනු 
ලිතබ්.) 

ْبَِماْال َعَذاَبْْفَُذوقُواْإِيَمانُِكمْ َْبع دَْ
ُفُرونَُْْكن تُمْ   (011) تَك 

ෙම මුහුණු සුදු පිහි වූවන් වූ ක්ලී 
ඔවුහු අල්ලාහ්තප ක්රුණාව තුළ 
සිටිති. ඔවුහු එහි (ස්වර්ගත ) 
සදාෙනික්තය කෝ ය ක. 

ا مر
َ
ِينََْْوأ ت ْْاَّلر ْفَِفْْوُُجوُهُهمْ ْاب يَضر

َةِْ ونَْْفِيَهاُْهمْ ْاللِْْرَْح   (011) َخاِِلُ

තම්වා අල්ලාහ්තප විකි ය ක. ඒවා 
අපි නුඹ තවෙ සෙයතය කන් යුතු ව 
පාරාය කනය ක ක්ර තපන්වන්තනමු. 
ෙවද අල්ලාහ් තලෝවිසිය කනට 
අපරාධය කක් අතේක්පා 
ක්රන්තනක් තනොතව්. 

َق َِْْعلَي َكَْْنت لُوَهاْاللِْْآيَاُتْْتِل َكْ ْبِاْل 
 (010) لِل َعالَِميَُْْظل ًماْيُرِيدُْْاللَُْْوَما

අහස ්හි ඇති දෑ ද මහතපොතළොතව් 
ඇති දෑ ද අල්ලාහ් සතු ය ක. ෙවද 
සිය කලු ක්රුණු නිවෙ තය කොමු ක්රනු 
ලබනුත  අල්ලාහ් තවෙ ය ක. 

َماَواتِِْْفَْْماْوَِِللِْ ر ِضِْْفَْْوَماْالسر
َ ْاْل 

ُمورُْْتُر َجعُْْاللِِْْإَوَلْ
ُ  (012) اْل 

110-115. මුස්ලිම් සමූහය කසසු සමූහයන්ට වඩා උසස්ය යන වග. කේව 

ප් රති් කප ප් යින්ට ප්රාජය හා ප්සුත්ැවිල්ල හිමිවීම, දහම් ලත් ජනයාකේ 
ත්ත්ත්වය. 

ජනය කා තවනුතවන් බිහි ක්රනු 
ලිබූ තර ප්මෙම සමාජය ක නුඹලා 
වන්තනහුය ක. නුඹලා ය කහපෙ අණ 
ක්ර අය කහපතින් වළක් 
වන්තනහුය ක. ෙවද අල්ලාහ් ව 
විශ්වාස ක්රන්තනහුය ක. ෙවද තද්ව 
ග්රන්ථමය ක ලිබූ ජනය කා ද විශ්වාස 
ක්තළ  නම් එය ක ඔවුනට 
ය කහපෙක්ම වනු ඇෙ. ඔවුන් 
අතුරින් විශ්වාසවන්ෙතය කෝ ද 
සිටිති. ෙවද ඔවුන්තගන් බහුෙරය ක 

َُْْكن تُمْ  ةْ َْخي  مر
ُ
رَِجت ْْأ خ 

ُ
ْلِلنراِسْْأ

ُمُرونَْ
 
َْعنَِْْوَتن َهو نَْْبِال َمع ُروِفْْتَأ

ُمن َكرِْ
ه ُلْْآَمنََْْولَوْ ْبِاللَِْْوتُؤ ِمنُونَْْال 

َ
ْأ

ًاْنَْلَكَْْال ِكتَاِبْ ِْمن ُهمُْْلَُهمْ َْخي 
ََثُُهمُْْال ُمؤ ِمنُونَْ ك 

َ
ْال َفاِسُقونََْْوأ
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පාපෙරතය කෝ ය ක. 
(330) 

සුළු තව්දනාවකින් හිර ඔවුනට 
නුඹලා තවෙ හිිංසා ක්ළ 
තනොහික්තක් ම ය ක. ෙවද නුඹලා 
සමඟ ඔවුහු සටන් වදින්තන් නම් 
ඔවුහු නුඹලාට පිටු පස හිරී පලා 
ය කති. ඉන්පසු ව ඔවුහු උදව් ක්රනු 
තනොලබති. 

وكُْْلَنْ  ْْمْ يَُُضُّ ذًىْإِّلر
َ
ُْيَقاتِلُوُكمْ ِْإَونْ ْأ

د بَارَْْيَُولُّوُكمُْ
َ ونََّْْلُْْثمْرْاْل   ُين ََصُ

(000) 

අල්ලාහ්තප රැහිනින් හා 
මිනිසාතප රැහිනින් (ඔවුහු 
මිදුතේ නම්) මිස ඔවුන් 
තක්ොෙිනක් සිටිය ක ද ඔවුනට 
අවමානය ක නිය කම විය ක. ෙවද ඔවුහු 
අල්ලාහ්තගන් වූ තක්ෝපය කට ලක් 
වූහ. එතමන්ම ඔවුන් තක්තරහි 
දිළිඳුක්ම ද නිය කම විය ක. එය ක ඔවුන් 
අල්ලාහ්තප විකි ප්රතික්තප ප 
ක්රමින් සිටි බිවින් හා 
යුක්තිතය කන් තෙොර ව නබිවරුන් ව 
ඝාෙනය ක ක්රමින් සිටි බිවිනි. එය ක 
ඔවුන් පිටුපාමින් සිටි බිවින් ද 
ඔවුන් සීමාව ඉක්මවා ය කමින් සිටි 
බිවින් ද තව්.  

ِلرةَُْْعلَي ِهمُُُْْضِبَت ْ ي نَْْاَّل 
َ
ْثُقُِفواْامَْْأ

ْ ْانلراِسِْْمنَْْوََحب لْ ْاللِِْْمنَِِْْبَب لْ ْإِّلر
َْْوبَاُءوا َْوُُضِبَتْ ْاللِِْْمنَْْبَِغَضب 
َكنَةَُْْعلَي ِهمُْ نرُهمْ ْذَلَِكْْال َمس 

َ
َْكنُواْبِأ

ُفُرونَْ تُلُونَْْاللِْْبِآيَاتِْْيَك  َْويَق 
ن بِيَاءَْ

َ ِْْاْل  َْعَصو اْبَِماْذَلَِكَْْحق ْ ْبَِغي 
 (331)َْيع تَُدونََْْوَكنُوا

ඔවුහු (සිය කල්තලෝ ම) එක් සමාන 
තනොවූහ. තද්ව ග්රන්ථමය ක ලත් 
ජනය කා අතුරින් (ය කහ මාර්ගත ) 
ස්ථීර ව සිටින සමාජය කක් ද විය ක. 
ඔවුහු රාත්රී ක්ාලත  (සලාෙත  ීන) 
හිස නමා නමස්ක්ාර ක්රමින් 
අල්ලාහ්තප විකි පාරාය කනය ක 
ක්රති. 

ه لِِْْمنْ َْسَواءًْْلَي ُسوا
َ
ةْ ْال ِكتَابِْْأ مر

ُ
ْأ

ْاللري لِْْآنَاءَْْاللِْْآيَاتَِْْيت لُونَْْقَائَِمةْ 
ُجُدونَْْوَُهمْ   (001) يَس 

ෙවද ඔවුහු අල්ලාහ් ව ද 
පරමාන්ෙ දිනය ක ද විශ්වාස ක්රති. 

َو مِْْبِاللِْْيُؤ ِمنُونَْ ِخرَِْْواَل 
ُمُرونَْْاْل 

 
َْويَأ



 

 

 
8 

ෙවද ය කහපෙ විධානය ක ක්රති. 
අය කහපතින් වළක්වාලති. දිහිමි 
ක්ටයුතු වල යුහුසුලු ව තය කතදති. 
ෙවද ඔවුහු දිහිමිය කන් අතුරින් 
තවති. 

ُمن َكرَِْْعنَِْْويَن َهو نَْْبِال َمع ُروِفْ
ْال 

َاتِِْْفَْْويَُسارُِعونَْ َي  ولَئَِكْْاْل 
ُ
ِْمنََْْوأ

اِْلِيَْ  (009) الصر

ෙවද ඔවුහු ය කහපතින් කිසිවක් 
ක්රන්තන් ද එවිට එය ක ඔවුනට 
ප්රතික්තප ප ක්රනු තනොලබන්තන් 
ම ය ක. ෙවද අල්ලාහ් බිය ක බිති 
මතුන් පිළිබඳ ව සර්ව ඥානී ය ක. 

َعلُواَْوَما ْ ِْمنْ َْيف  َفُروهُْْفَلَنْ َْخي  ْيُك 
 (001) بِال ُمترقِيََْْعلِيمْ َْواللُْ

116-117. ප් රති් කප ප් යින්ට නියමිත් දඬුවම, කමකලොව හා ප්රකලොව 

ඔවුන්කේ   රියාවන් හි ප් රතිවිප්ා . 
නිය කෙ වශතය කන් ම ප්රතික්තප ප 
ක්ළවුන් අල්ලාහ්තගන් (දඬුවම් 
වශතය කන් පිමිතණන්නා) වූ 
කිසිවක්ට (එතරහි ව) ඔවුන්තප 
ධන සම්පත් තහෝ ඔවුන්තප දරු 
සම්පත් තහෝ ඔවුනට 
ප්රතය කෝජනවත් තනොවන්තන් ම ය ක. 
ෙවද නිරා ගින්තන් සගතය කෝ ඔවුහු 
ම ය ක. ෙවද ඔවුහු එහි 
සදාෙනික්තය කෝ ය ක.   

ِينَْْإِنْر َْعن ُهمْ ُْتغ ِنَْْلَنْ َْكَفُرواْاَّلر
َوالُُهمْ  م 

َ
َّلدَُْْوَّلْْأ و 

َ
َْشي ًئاْاللِِْْمنَُْْهمْ أ

ولَئَِكْ
ُ
َحاُبَْْوأ ص 

َ
ْفِيَهاُْهمْ ْانلرارِْْأ
ونَْ  ْ(339)َْخاِِلُ

තමතලොව ජීවිෙතය කහි ඔවුන් විදය කම් 
ක්රන දෑ ට උපමාව නම්  එහි 
අධික් සීෙල සහිෙ දිඩි සුළඟක් 
තමනි. ෙමන් ෙමන්ට ම අපරාධ 
ක්ර ගත් පිරිසක්තප තක්ෙට එය ක 
පතිෙ විය ක. එවිට එය ක විනාශ ක්ර 
දිමීය ක. අල්ලාහ් ඔවුනට අපරාධ 
තනොක්තළ ය ක. නමුත් ඔවුන් 
ඔවුනටම අපරාධ ක්ර ගන්තනෝය ක. 

ِِْْفُْْين فُِقونََْْماَْمثَُلْ َيَاةَِْْهِذه ن يَاْاْل  ْاِلُّ
َصابَت ِِْْصْيْفِيَهاْرِيح َْْكَمثَلِْ

َ
َْحر َثْْأ

ن ُفَسُهمْ َْظلَُمواْقَو مْ 
َ
ه لََكت هُْْأ

َ
َْوَماْفَأ

ن ُفَسُهمْ َْولَِكنْ ْاللَُْْظلََمُهمُْ
َ
ْأ

لِمُْ  (339)ْونََْيظ 
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118-120. ප් රති් කප ප් යින් හා කුහ යින් ව නාය යන් බවට ප්ත්  ර 

ගැනීකම් අවවාදය. 
අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! නුඹලා 
අතුරින් මිස (තසසු අය ක) සමීපෙම 
මිතුරන් තලස තනොගනු. ඔවුහු 
නුඹලාට අසාධාරණක්ම් 
කිරීතමන් අඩුවක් තනොක්රති. 
නුඹලා ව පීඩාවට පත් ක්ළ දෑ 
ඔවුහු ප්රිය ක ක්තළෝය ක. ඔවුන්තප 
මුවින් තරෝධය ක තහළි විය ක. 
ඔවුන්තප හදවත් සඟවා ඇති දෑ 
ඉො දරුණුය ක. නුඹලා වටහා 
ගන්නන් ව සිටිත  නම් නුඹලාට 
තමම වදන් අපි පිහිදිලි ක්තළමු. 

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ ْبَِطانَةًَْْتترِخُذواَّْلْْآَمنُواْاَّلر
لُونَُكمْ َّْلُْْدونُِكمْ ِْمنْ 

 
َْخبَاًّلْْيَأ

وا َغ َضاءُْْبََدتِْْقَدْ َْعنِتُّمْ َْماَْودُّ ِْمنْ ْاِل 
ف َواهِِهمْ 

َ
َبُُْْصُدورُُهمْ ُُْت ِفَْْوَماْأ ك 

َ
ْأ

يَاتِْْلَُكمُْْبَيرنراْقَدْ  ُْكن تُمْ ْإِنْ ْاْل 
 (000) َتع قِلُونَْ

තමන්න! නුඹලා ඔවුන් ව ප්රිය ක 
ක්රන්තනහුය ක. නමුත් ඔවුහු 
නුඹලා ව ප්රිය ක තනොක්රති. ෙවද 
නුඹලා තද්ව ග්රන්ථම සිය කල්ල 
විශ්වාස ක්රන්තනහුය ක. ෙවද ඔවුහු 
නුඹලා ව මුණ ගිසුණු විට අපි 
විශ්වාස ක්තළමු ය කින් 
පිවසුතවෝය ක. ඔවුහු තවන් ව ගිය ක 
විට තක්ෝපය ක තහ තුතවන් නුඹලාට 
එතරහි ව ඇඟිලි තුඩු විකුතවෝය ක. 
(නබිවරය ක!) නුඹලා තප තක්ෝපය ක 
සමඟ ම නුඹලා මිය ක ය කනු. නිය කෙ 
වශතය කන් ම හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ 
ව අල්ලාහ් සර්ව ඥානී ය ක ය කින් 
පවසනු 

ن تُمْ َْها
َ
وَّلءِْْأ

ُ
َْوَّلُُْْتِبُّوَنُهمْ ْأ
ُْك ِهِْْبِال ِكتَاِبَْْوتُؤ ِمنُونَُُْْيِبُّونَُكمْ 

َْخلَو اِْإَوذَاْآَمنراْقَالُواْلَُقوُكمْ ِْإَوذَا
وا نَاِمَلَْْعلَي ُكمَُْْعضُّ

َ ْال َغي ِظِْْمنَْْاْل 
َْعلِيمْ ْاللَْْإِنْرْبَِغي ِظُكمْ ُْموتُواْقُلْ 

ُدورِْْبَِذاتِْ  (333)ْالصُّ

නුඹලාට ය කම් ය කහපෙක් ස්පර්ශ 
ක්තළ  නම් එය ක ඔවුන් ව දුක්ට පත් 
ක්රවන්. ෙවද නුඹලාට ය කම් 
අය කහපෙක් විලඳුතේ නම් 
එමගින් ඔවුහු සතුටට පත් තවති. 

ُكمْ ْإِنْ  ِْإَونْ ْتَُسؤ ُهمْ َْحَسنَةْ َْتم َسس 
رَُحواَْسي ِئَةْ ْتُِصب ُكمْ  ِْإَونْ ْبَِهاَْيف 
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ෙවද නුඹලා ඉවසා බිය ක බිතිමත් 
වන්තන් නම් ඔවුන්තප 
කුමන්ත්රණ කිසිවක් නුඹලාට 
හානිදාය කක් තනොතවන්. නිය කෙ 
වශතය කන් ම අල්ලාහ් නුඹලා 
ක්රමින් සිටින දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 
ප්රක්ාරතය කන්ම දන්නා ය ක. 

وا ِبُ َْكي ُدُهمْ ْيَُُضُُّكمْ َّْلَْْوَتترُقواْتَص 
َْْيع َملُونَْْبَِماْاللَْْإِنْرَْشي ًئا ُُْمِيط 

(310) 

121-122. නබි (සල්ලල්ලාහු අකලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් හා විය්වාස 

වන්ත්යින් උහේ සටන සඳහා පිටත් ව යෑම. 
යුද්ධය ක තවනුතවන් නිය කමිෙ 
ස්ථමානය කන්හි විශ්වාසවන්ෙන්න් ව 
සීරුතවන් ෙිබීම පිණිස නුඹතප 
පවුල තවතින් උදෑසන පිටත් ව 
ගිය ක අවසථ්මාව සිහිපත් ක්රනු. ෙවද 
අල්ලාහ් සර්ව රාවක් ය ක. සර්ව 
ඥානී ය ක. 

لَِك  ِمن   َغَدو َت  َوإِذ   ه 
َ
 ُتَبوِّئُ  أ

ِمنِيَ   َسِميع   اللُ وَ  لِل ِقَتالِ  َمَقاِعدَ  ال ُمؤ 
 (090) َعلِيم  

නුඹලා අතුරින් තදපිරිසක් ෙමන් 
අධධර්ය කට පත් ව ඇෙින් සිතූ 
අවස්ථමාව සිහිපත් ක්රනු. ෙවද 
ඔවුන් තදපිරිසතප භාරක්රු 
අල්ලාහ්ය ක. එබිවින් විශ්වාස 
වන්ෙන්න් අල්ලාහ් තක්තරහිම 
සිය කල්ල භාර ක්ළ යුතු ය ක.  

نْ ْمِن ُكمْ َْطائَِفتَانَِْْهمرت ْْإِذ ْ
َ
َْتف َشَّلْْأ

َْْوَِلُُّهَماَْواللُْ ِْْاللَِْْوََعَ ْفَل يَتََوّكر
 (099) ال ُمؤ ِمنُونَْ

123-129. බේර් හා උහේ සම්බන්ධ සිේධීන් හා ආදර්යයන්. 
නුඹලා දුබලන්න් ව සිටිය ක ීන 
ඇත්තෙන්ම අල්ලාහ ් බද්ර් 
(සටතන) හි නුඹලාට උදව් 
ක්තළ ය ක. එබිවින් නුඹලා 
ක්හෙතව්ීන විය ක හිකි වනු පිණිස 
නුඹලා අල්ලාහ් ට බිය ක බිතිමත් 
වනු. 

ُكمَُْْولََقدْ  رْ ْاللُْْنَََصَ ن تُمْ ْبِبَد 
َ
ذِلرةْ َْوأ

َ
ْأ

ُكُرونَْْلََعلرُكمْ ْاللَْْفَاترُقوا  تَش 
(091) 
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මලක්වරුන් අතුරින් තුන් දහසක් 
පිරිසක් (අහතස  සිට) පහළ ක්රනු 
ලබමින් නුඹලාතප පරමාධිපති 
නුඹලාට උපක්ාර කිරීම නුඹලාට 
ප්රමාණවත් තනොවන්තන් දි න් 
තද්ව විශ්වාසවන්ෙන්න්ට 
(නබිවරය ක) නුඹ පිවසූ අවස්ථමාව 
සිහිපත් ක්රනු. 

مِنِيَ  َتُقوُل  إِذ   لَن   لِل ُمؤ 
َ
ِفَيُكم   أ  يَك 

ن  
َ
ُكم   أ  ِمنَ  آََلف   بَِثََلثَةِ  َربُُّكم   يُِمدَّ

َ  ال َمََلئَِكةِ   (099) لِيَ ُمن 

තනොඑතස  ය ක. නුඹලා ඉවසිලි 
වන්ෙ ව ද බිය ක බිතිමත් ව ද 
සිටින්තන් නම් එම අවසථ්මාතව් 
ඔවුන් ක්පණික් ව (ප්රහාරය කක් 
තදනු පිණිස) නුඹලා තවෙ ඔවුන් 
පිමිණිත  නම් (යුද) සලකුණු 
ෙබනු ලිබූ පන් දහසක් මලක් 
වරුන්තගන් නුඹලාතප පරමාධි 
පති නුඹලාට උදව් ක්රනු ඇෙ. 

واتَْْإِنْ ْبََلْ ِبُ تُوُكمْ َْوَتترُقواْص 
 
ِْمنْ َْويَأ

َْربُُّكمْ ُْيم ِدد ُكمْ َْهَذاْفَو رِهِمْ 
ِِْْبَم َسةِْ ْال َمَّلئَِكةِِْْمنَْْآَّلف 
 (091) ُمَسو ِِميَْ

නුඹලාට ශුභාරිංචිය කක් තලස හා 
එමගින් නුඹලාතප හදවත් 
සන්සුන් වනු පිණිස මිස අල්ලාහ් 
එය ක සිදු තනොක්තළ ය ක. සර්ව 
බලධාරී ප්රඥාවන්ෙ අල්ලාහ් 
අබිය කසින් මිස එම උපක්ාරය ක 
තනොවීය ක. 

ْْاللَُْْجَعلَهَُْْوَما ىْإِّلر َ ْلَُكمْ ْبُْش 
َمئِنْر َُْْوَماْبِهِْْقُلُوبُُكمْ َْوتِلَط  ْْانلرَص  ْإِّلر

َعزِيزِْْاللِِْْعن دِِْْمنْ 
َِكيمِْْال   (091) اْل 

ප්රතික්තප ප ක්ළවුන්තගන් පිරිසක් 
විනාශ ක්ර දිමීමට තහෝ ඔවුන් ව 
නින්දාවට පත් ක්රනු පිණිස ය ක. 
එවිට ඔවුහු පරාජය කට පත්වූවන් 
තලස හිරී ය කති.  

َطعَْ ِينَِْْمنََْْطَرفًاَِْلَق  وْ َْكَفُرواْاَّلر
َ
ْأ

بِتَُهمْ   (091) َخائِبِيََْْفيَن َقلِبُواْيَك 

ඔවුනට ඔහු සමාව ීනම ගින තහෝ 
ඔවුනට ඔහු දඬුවම් කිරීම ගින 
තහෝ එවිනි විපය කක් සම්බන්ධ 
තය කන් (තීන්දු ීනමට) නුඹට කිසිවක් 

رِِْْمنَْْلََكْْلَي َسْ م 
َ ءْ ْاْل  وْ ََْش 

َ
َْيتُوَبْْأ

وْ َْعلَي ِهمْ 
َ
َبُهمْ ْأ ِ  َظالُِمونَْْفَإِنرُهمْ ُْيَعذ 
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නිෙ. තහ තුව සිබිවින් ම ඔවුහු 
අපරාධක්රුතවෝ ය ක. 

(090) 

අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහතපොතළොතව් 
ඇති දෑ ද අල්ලාහ් සතු ය ක. ඔහුට 
අභිමෙ වූ අය කට සමාව තදන්තන්ය ක. 
ඔහුට අභිමෙ වූ අය කට දඬුවම් 
ක්රන්තන්ය ක. ෙවද අල්ලාහ් අති 
ක්පමාශීලී ය ක. අසමසම 
ක්රුණාන්විෙ ය ක.  

َماَواتِِْْفَْْماْوَِِللِْ ر ِضِْْفَْْوَماْالسر
َ ْاْل 

ُبْْيََشاءُْْلَِمنْ َْيغ فِرُْ ِ ْيََشاءَُْْمنْ َْوُيَعذ 
 (092) رَِحيمْ َْغُفورْ َْواللُْ

130-132. රිබා (කප්ොලිය) පිළිබඳ නීතිකයහි එ්  පියවර් . ත්ව්බා කිරීකමහි 

හා යහ  රියාවන්හි නියැළීකමහි මඟකප්න්වීම. 
අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! නුඹලා 
තපොලිය ක තදගුණ ප්රගුණ ක්ර 
අනුභව තනොක්රනු. ෙවද නුඹලා 
අල්ලාහ් ට බිය ක බිතිමත් වනු. 
නුඹලා ජය කග්රහණය ක ලබා ගෙ හිකි 
වනු පිණිස. 

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ ُكلُواَّْلْْآَمنُواْاَّلر

 
ِبَاْتَأ ْالر 

َعافًا ض 
َ
ْاللََْْواترُقواُْمَضاَعَفةًْْأ

لُِحونَْْلََعلرُكمْ   (011) ُتف 

ෙවද තද්ව ප්රතික්තප පක්න්න්ට 
සූදානම් ක්රනු ලිබූ නිරා ගින්නට 
නුඹලා බිය ක වනු. 

تْ ْالرِّتْْانلرارََْْواترُقوا ِعدر
ُ
 لِل َكفِرِينَْْأ

(010) 

ෙවද නුඹලා ක්රුණාවට පාත්ර විය ක 
හිකි වනු පිණිස නුඹලා අල්ලාහට් 
ද තමම ධර්ම දූෙය කාට ද අවනෙ 
වනු. 

ِطيُعوا
َ
ْلََعلرُكمْ َْوالررُسوَلْْاللََْْوأ

 (391)ْتُر َْحُونَْ
133-136. මුත්ත්කීන්වරුන්කේ ගතිගුණ. ප්ාප් ම් වලට ් පණි  ව 

ප්සුත්ැවිලි වීම ත්ව්බා අයැද සිටීම කමමගින් ප්ාප් ් පමාව හා ස්වර්ගය 
ලැබීම. 

සමාව තවෙට ද තද්ව බිය ක 
බිතිමතුන් හට සූදානම් ක්රනු 
ලිබූ අහස් හා තපොතළොව ෙරම් 
ප්රමාණතය කන් වූ ස්වර්ග උය කනක් 

َْرب ُِكمْ ِْمنْ َْمغ فَِرة ْْإَِلْْوََسارُِعوا
َمَواُتَْْعر ُضَهاْوََجنرةْ  ر ُضْْالسر

َ َْواْل 
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තවෙට ද නුඹලා යුහුසුලු වනු.    ْت ِعدر
ُ
 (399)ْلِل ُمترقِيَْْأ

ඔවුහු ක්වරහු ද ය කත් සිපවත් 
අවස්ථමාවන්හි ද දුප්ක්ර අවස්ථමා 
වන්හි ද විය කදම් ක්රන්තනෝ තවති. 
ෙවද තක්ෝපය ක මිඩ 
පවත්වාගන්තනෝ හා මිනිසුනට 
සමාව තදන්තනෝ තවති. ෙවද 
අල්ලාහ් (තමවිනි) දිහිමිය කන් ව 
ප්රිය ක ක්රන්තන්ය ක.  

ِينَْ اءِِْْفُْْين فُِقونَْْاَّلر ر اءِْْالَّسر ر َْوالُضر
َْعنَِْْوال َعافِيَْْال َغي َظَْْوال َكِظِميَْ

َْْواللُْْانلراِسْ ِسنِيَُُْْيِبُّ  (019) ال ُمح 

ෙවද ඔවුහු ක්වරහුද ය කත් ඔවුහු 
ය කම් අශීලාචාර තදය කක් ක්ළ විට 
තහෝ ෙමන්ට ම අපරාධය කක් ක්ර 
ගත් විට තහෝ අල්ලාහ ්ව තමතනහි 
ක්රති. එසිණින් ඔවුන්තප 
පාපය කන්ට ඔවුහු සමාව අය කිදිති. 
පාපය කන්ට සමාව තදන්නා 
අල්ලාහ් හිර තවන ක්වතරක් ද  
ෙවද ඔවුන් දිනුවත් ව සිටිය ක ීන 
ඔවුන් ක්ළ (විරදි) දෑ හීම් ඔවුහු 
නිරෙ තනොවූහ. 

ِينَْ وْ ْفَاِحَشةًَْْفَعلُواْإِذَاَْواَّلر
َ
َْظلَُمواْأ

ن ُفَسُهمْ 
َ
تَغ َفُرواْاللَْْذََكُرواْأ ْفَاس 

نُوبِِهمْ  نُوَبَْْيغ فِرَُْْوَمنْ َِّْلُ ْْاَّلُّ ْاللُْْإِّلر
واَْولَمْ  ْْيَُِصُّ ْوَُهمْ َْفَعلُواَْماََْعَ

 (011) َيع لَُمونَْ

ෙම පරමාධිපතිතගන් වූ සමාව හා 
ඒවාට පහළින් ගිංගාවන් ගලා 
බසින ස්වර්ග උය කන් ෙම ප්රතිලල 
වශතය කන් හිමි ක්රගන්තනෝ ඔවුහු 
ම ය ක. ඔවුහු එහි සදාෙනික්තය කෝ ය ක. 
ය කහක්ම් ක්රන්නවුන්තප ප්රතිලල 
ය කහපත් විය ක. 

ولَئَِكْ
ُ
َْرب ِِهمْ ِْمنْ َْمغ فَِرة َْْجَزاؤُُهمْ ْأ

ن َهارَُُْْت تَِهاِْمنْ ََْت رِيْوََجنرات ْ
َ ْاْل 

رَُْْونِع مَْْفِيَهاَْخاِِلِينَْ ج 
َ
 ال َعاِملِيَْْأ

(011) 

137-141. ප්රී් පාවන් ඇති කිරීකම් දී බලය කවනස ්වීම හා කමහි 
අල්ලාහ්කේ   රියාවලිය. 

නුඹලාට තපර ද (තමවිනි) ක්රිය කා 
මාර්ගය කන් ඉකුත් ව තගොස ්

ْفَِسُيواُْسَنْ َْقب لُِكمْ ِْمنْ َْخلَت ْْقَدْ 
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හමාරය ක. එබිවින් නුඹලා 
මහතපොතළොතව් සිරිසරනු. ෙවද 
(සෙය) තබොරු ක්ළවුන්තප 
අවසානය ක තක්තස  වී දි න් 
අධීක්පණය ක ක්රනු. 

ر ِضِْْفْ
َ َْكنََْْكي َفْْفَان ُظُرواْاْل 
بِيَََْْعقِبَةُْ ِ  (399)ْال ُمَكذ 

තමය ක ජනය කා හට වූ පිහිදිලි 
කිරීමකි. ෙවද තද්ව බිය ක 
බිතිමතුන්ට මඟතපන්වීමක් හා 
උපතදසකි. 

ْو ِعَظةْ َومَْْوَُهًدىْلِلنراِسَْْبيَانْ َْهَذا
 (010) لِل ُمترقِيَْ

ෙවද නුඹලා දුර්වල තනොවනු. 
ෙවද නුඹලා දුක්ට පත් තනොවනු. 
නුඹලා විශ්වාසවන්ෙතය කෝ නම් 
තර ප්මතය කෝ ද නුඹලා ම ය ක.  

ن تُمَُُْْت َزنُواَْوَّلْْتَِهنُواَْوَّلْ
َ
لَو نََْْوأ ع 

َ ْاْل 
 (012) ُمؤ ِمنِيَُْْكن تُمْ ْإِنْ 

(උහද් සටතනහි) නුඹලාට ය කම් 
තුවාලය කක් ඇති වන්තන් නම් (ඒ 
ගින අධධර්ය කට පත් තනොවනු. 
තහ තුව) එවිනි ම තුවාලය කක් එම 
පිරිසට ද (බද්ර් සටතනහි) ඇති 
විය ක. ෙවද තමම දිනය කන් ජනය කා 
අෙර ඒවා අපි මාරුතවන් මාරුවට 
ලබා තදන්තනමු. ෙවද (එය ක) 
විශ්වාස ක්ළවුන් ව අල්ලාහ් 
හඳුනා ගනු පිණිසත් නුඹලා 
අතුරින් පහීම්ද්වරුන් (දිවි 
පුදන්නන්)ව තෙෝරා ගනු පිණිසත් 
ය ක. ෙවද අල්ලාහ ්අපරාධක්රුවන් 
ව ප්රිය ක තනොක්රන්. 

ُكمْ ْإِنْ  َْْفَقدْ ْقَر حْ َْيم َسس  ْال َقو مََْْمسر
يرامَُْْوتِل َكِْْمث لُهُْْقَر حْ 

َ َْْنَُداوِلَُهاْاْل  َْبي 
ِينَْْاللَُْْوَِلَع لَمَْْانلراِسْ ْآََمنُواْاَّلر
ُُْيَِّْْلَْْواللُُْْشَهَداءَِْْمن ُكمْ َْويَترِخذَْ ْبُّ
الِِميَْ  (340)ْالظر

ෙවද (එතස  ක්රනුත ) විශ්වාස 
ක්ළවුන් ව අල්ලාහ් පිවිතුරු කිරීම 
පිණිසත් තද්ව ප්රතික්තප පක්න්න් ව 
විනාශ ක්රනු පිණිසත් ය ක.  

َصْ ِينَْْاللَُْْوَِلَُمح ِ َْويَم َحقَْْآَمنُواْاَّلر
 (343)ْال َكفِرِينَْ

142-143. උහේ යුේධයට සහභාගී වූ ඇත්ැමුන්ට අල්ලාහ ්කදොස් ප්ැවරීම. 
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(විශ්වාසවන්ෙන්නි!) නුඹලා 
අතුරින් (අල්ලාහ්තප මාර්ගත ) 
සටන් ක්ළවුන් ක්වුරුන් දි න් 
අල්ලාහ් තනොදින එතමන් ම 
ඉවසිලිවන්ෙන්න් පිළිබඳ ව ද ඔහු 
තනොදින නුඹලා ස්වර්ග උය කන් 
වලට පිවිසීමට නුඹලා 
සිෙන්තනහු ද  

مْ 
َ
نْ َْحِسب تُمْ ْأ

َ
ُخلُواْأ َنرةَْْتَد  اْاْل  َْولَمر

ِينَْْاللُْْع لَمِْيَْ ِْمن ُكمْ َْجاَهُدواْاَّلر
ابِرِينََْْويَع لَمَْ  (099) الصر

සිබිවින් ම නුඹලා එය කට මුහුණ 
ීනමට තපරම මරණය ක ප්රිය ක ක්රමින් 
සිටිතය කහුය ක. නමුත් නුඹලා බලා 
සිටිය ක ීන ම නුඹලා එය ක (පිය කවි 
ඇසින්) දුටුතවහුය ක. 

َْقب لِِْْمنْ ْال َمو َتَْْتَمنرو نَُْْكن تُمْ َِْلََقدْ و
ْ
َ
ي تُُموهَُْْفَقدْ ْتَل َقو هُْْنْ أ

َ
ن تُمْ َْرأ

َ
َْوأ

 (091)َْتن ُظُرونَْ

144-148. නබි (සල්ලල්ලාහු අකලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් එ්  මිනිකසකි. 

ඔහුකේ මරණයට ප්සු ප්වා අවසන් දිනය ද් වා එතුමාණන්කේ ප් රචාාරය 

ප්වතී. 
ෙවද මුහම්මද් දූෙතය කකු මිස 
(තවනත් තක්තනක්) තනොතව්. 
ඔහුට තපර ධර්ම දූෙන්න් ඉකුත් වී 
ගිය කහ. (ඔවුන් අතුරින්) තක්තනක් 
මිය ක ගිත  නම් තහෝ ඝාෙනය ක 
ක්රනු ලිබුතව් නම් තහෝ නුඹලා 
නුඹලාතප විලුඹු මතින් ආපසු 
හිරී ගිතය කහුය ක. ෙවද ක්වතරකු ෙම 
විලුඹු තදක් මතින් හිරී ය කන්තන් ද 
එවිට අල්ලාහ්ට කිසිවකින් 
හානිය කක් සිදු තනොවන්තන් ම ය ක. 
අල්ලාහ් ක්හෙතව්ීන අය කට ප්රතිලල 
තදනු ඇෙ. 

دْ َْوَما ُُْْمَمر ِْمنْ َْخلَت ْْقَدْ ْرَُسول ْْإِّلر
فَإِنْ ْالرُُّسُلَْْقب لِهِْ

َ
وْ َْماَتْْأ

َ
ْقُتَِلْْأ

ْْان َقلَب تُمْ  َقابُِكمْ ََْعَ ع 
َ
َْين َقلِب َْْوَمنْ ْأ

ْ َْشي ئًاْاللَْْيَُُضْرْفَلَنْ َْعقِبَي هََِْْعَ
زِي اكِرِينَْْاللُْْوََسيَج   (099) الشر

නිය කම ක්රනු ලිබූ නිර්ණිෙ 
ක්ාලය කක් අල්ලාහ්තප අනුමිති 
තය කන් මිස මරණය කට පත්වීමට 

َْْكنََْْوَما نْ ْنِلَف س 
َ
َْْتُموَتْْأ ْبِإِذ نِْْإِّلر

ًّلْْكِتَابًاْاللِْ ْثََواَبْْيُرِدْ َْوَمنْ ُْمؤَجر
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කිසිදු ආත්මය කක්ට (හිකිය කාවක්) 
තනොමිෙ. ෙවද ක්වතරකු 
තමතලොව කුසල් අතේක්පා 
ක්රන්තන් ද ඔහුට අපි එන්න් 
පිරිනමන්තනමු. ෙවද ක්වතරකු 
මතුතලොව කුසල් බලාතපොතරොත්තු 
වන්තන් ද ඔහුට අපි එන්න් 
පිරිනමන්තනමු. ෙවද ක්හෙතව්ීන 
අය කට අපි ප්රතිලල පිරිනමන්තනමු.  

ن يَا تِهِْْاِلُّ ْثََواَبْْيُرِدْ َْوَمنْ ِْمن َهاْنُؤ 
َِخَرةِْ تِهِْْاْل  زِيِْمن َهاْنُؤ  ْوََسنَج 

اكِرِينَْ  (091) الشر

නබිවරු හා ඔවුන් සමඟ එක් ව 
(අල්ලාහ්තප මාර්ගත ) සටන් 
ක්ළ දිහිමිය කන් තක්ොපමණක් වී 
ද  අල්ලාහ්තප මාර්ගත  ඔවුනට 
සිදු වූ දෑ (දුප්ක්රො) තවනුතවන් 
ඔවුහු අධධර්ය ක තනොවූහ. ෙවද 
ඔවුහු දුර්වල ද තනොවූහ. එතමන්ම 
(සතුරන්ට) ය කටහත් ද තනොවූහ. 
ෙවද අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්ෙන්න් ව 
ප්රිය ක ක්රන්. 

ِنْ  ي 
َ
ْرِب ِيُّونََْْمَعهُْْقَاتََلْْنَِب ْ ِْمنْ َْوَكأ
َصاَبُهمْ ْلَِماْوََهنُواَْفَماَْكثِيْ 

َ
ِْفْْأ

تََكنُواَْوَماَْضُعُفواَْوَماْاللَِْْسبِيلِْ ْاس 
َْْواللُْ ابِرِينَُُْْيِبُّ  (091) الصر

අපතප පරමාධිපතිය කාණනි! 
අපතප පාපය කන්ටත් අප විපතය කහි 
සිදු වන සීමාව ඉක්මවීම් වලටත් 
අපට සමාව තදනු මිනව! ෙවද 
අපතප පාද ස්ථමාවර ක්රනු මිනව! 
ප්රතික්තප ප ක්ළ ජනය කාට එතරහි ව 
ද අපට උදව් ක්රනු මිනව! 

ْْقَو لَُهمْ َْكنََْْوَما نْ ْإِّلر
َ
َْربرنَاْقَالُواْأ

اَفنَاْذُنُوبَنَاْنَلَاْاغ فِرْ  َ رِنَاِْفِْْإَوْس  م 
َ
ْأ

ق َداَمنَاَْوَثب ِت ْ
َ
نَاْأ َْْوان َُص  ْال َقو مََِْْعَ
 (091) ال َكفِرِينَْ

එවිට අල්ලාහ් තමතලොව ප්රතිලල ද 
මතු තලොව ය කහපත් ප්රතිලල ද 
ඔවුනට පිරිනිමීය ක. ෙවද අල්ලාහ් 
දිහිමිය කන් ව ප්රිය ක ක්රන්.  

ن يَاْثََواَبْْاللُْْفَآتَاُهمُْ نَْْاِلُّ ْوَُحس 
ِخَرةِْْثََوابِْ َْْواللُْْاْل  ِسنِيَُُْْيِبُّ ْال ُمح 

(090) 

149-151. මුඃමීන්වරුන් ප් රති් කප ප් යින්කේ අධම හා නීචා   රියාවන් වලට 
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අවනත් කනොවීම. 
අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! නුඹලා 
ප්රතික්තප ප ක්ළවුනට අවනෙ 
වන්තන් නම් ඔවුන් නුඹලා ව 
නුඹලාතප විලුඹු මෙ නිවෙ 
ආපස්සට හරවනු ඇෙ. එවිට 
නුඹලා අලාභවන්ෙන්න් තලස 
නිවෙ හිතරන්තනහුය ක.  

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ ِينَْْتُِطيُعواْإِنْ ْآَمنُواْاَّلر ْاَّلر

ْْيَُردُّوُكمْ ْاَكَفُرو َقابُِكمْ ََْعَ ع 
َ
ْأ

 (092)َْخاِْسِينََْْفتَن َقلِبُوا

නමුත් නුඹලාතප භාරක්රු 
අල්ලාහ් ය ක. ඔහු උදව් ක්රන්නන් 
තගන් තර ප්මය කා ය ක.  

ُْْوَُهوََْْمو َّلُكمْ ْاللُْْبَلِْ َْخي 
 (011) انلراِِصِينَْ

ක්වර තදය කක් සම්බන්ධතය කන් 
බලය කක් ඔහු ප්රතික්තප ප ක්ළවුන්ට 
පහළ තනොක්තළ  ද එවින්නක් 
තගන ඔවුන් අල්ලාහ්ට ආතද්ශ 
ෙිබූ තහ තුතවන් ඔවුන්තප සිත් 
තුළ අපි භීතිය ක තහළන්තනමු. ෙවද 
ඔවුන්තප වාසස්ථමානය ක නිරා 
ගින්න ය ක. ෙවද අපරාධක්රු 
වන්තප නවාෙින ඉො නපුරු ය ක. 

ِينَْْقُلُوِبِْْفَْْسنُل ِقْ َْكَفُرواْاَّلر
ُكواْبَِماْالرُّع َبْ َ ْش 

َ
ِلْ ْلَمْ َْماْبِاللِْْأ ُْيََن 

َواُهمُُْْسل َطانًاْبِهِْ
 
َْوبِئ َسْْانلرارَُْْوَمأ

الِِميََْْمث َوى  (010)ْالظر

152-155. උහේ යුේධකේ දී මුස්ලිම්වරුන්ට ඇති වූ දුප් රත්ාවන් හා එවැනි 

දුප ්රත්ාවන් සිත් සත්න් පිරිසිදු  රවයි යන වග. 
අල්ලාහත්ප අනුමිතිතය කන් නුඹලා 
ඔවුන් ව මරා දිමූ අවස්ථමාතව් 
ඔහුතප ප්රතිඥාව ඔහු සිබිවින් ම 
නුඹලාට සිබෑ ක්තළ ය ක. නුඹලා 
ප්රිය ක ක්රන දෑ නුඹලාට තපන් වූ 
පසු ව ද නුඹලා (නබිතුමාට) 
පිටුපා එම විපතය කහි නුඹලා 
මෙතේද ඇති ක්ර තගන නුඹලා 
බිය කසුලු වූහ. නුඹලා අතුරින් 
තමතලොව ප්රිය ක ක්රන්තනෝ ද තවති. 

َدهُْْاللَُْْصَدقَُكمَُِْْلََقدْ و ْإِذ ْْوَع 
وَنُهمْ  ْْبِإِذ نِهَُِْْتُسُّ ْفَِشل تُمْ ْإِذَاَْحّتر
تُمْ  رِِْْفَْْوَتنَازَع  م 

َ ِْمنْ ْوََعَصي تُمْ ْاْل 
َراُكمْ َْماَْبع دِْ

َ
ِْمن ُكمْ ُُْتِبُّونََْْماْأ

ن يَاْيُرِيدَُْْمنْ  ْيُرِيدَُْْمنْ َْوِمن ُكمْ ْاِلُّ
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ෙවද නුඹලා අතුරින් පරතලොව ප්රිය ක 
ක්රන්තනෝ ද තවති. පසු ව ඔහු 
නුඹලා පරීක්පා කිරීම පිණිස 
නුඹලා ව ඔහු ඔවුන්තගන් 
හිතරව්තව්ය ක. ෙවද නුඹලාට ඔහු 
සමාව දුන්තන්ය ක. ෙවද අල්ලාහ් 
විශ්වාසවන්ෙන්න් තක්තරහි 
භාගයතය කන් යුක්ෙ තක්තනකි.   

َِخَرةَْ َْعن ُهمْ َِْصَفَُكمْ ُْثمْرْاْل 
َْواللَُْْعن ُكمْ َْعَفاَْولََقدْ َِْلَب تَلِيَُكمْ 

لْ ْذُو
ْْفَض   (019)ْال ُمؤ ِمنِيَََْْعَ

රසූල්වරය කා නුඹලාතප පිටුපසින් 
සිට නුඹලා ව ක්ිඳවමින් සිටිය ක ීන 
කිසිතවකුත් එහි රැඳී තනොසිට ඉන් 
දුරස් ව ගිය ක අවසථ්මාව සිහිපත් 
ක්රනු. එවිට ෙිවුතලන් ෙිවුල 
නුඹලාට ප්රතිවිපාක් වශතය කන් ඇති 
ක්තළ ය ක. එය ක නුඹලාට මඟ හිරුණු 
දෑ මෙ ද නුඹලාට අත් වූ දෑ මෙ ද 
නුඹලා දුක් තනොවනු පිණිස ය ක. 
ෙවද අල්ලාහ් නුඹලා ක්රන දෑ 
පිළිබඳ ව අභිඥානී ය ක. 

عُِدونَْْإِذ ْ ْْتَل ُوونََْْوَّلْْتُص  َحدْ ََْعَ
َ
ْأ

ُعوُكمْ َْوالررُسوُلْ َراُكمْ ِْفْْيَد  خ 
ُ
ْأ

ثَابَُكمْ 
َ
َُْت َزنُواْلَِكي َّلْْبَِغم ْ َْغًماْفَأ
ْ َصابَُكمْ َْماَْوَّلْْفَاتَُكمْ َْماََْعَ

َ
ْأ

 (011) َتع َملُونَْْبَِماَْخبِيْ َْواللُْ

අනතුරු ව එම ෙිවුතලන් පසු ව 
නුඹලා තවෙ අභය කදායීත් ව ද 
නුඹලා අතුරින් පිරිසක් ආවරණය ක 
ක්රන සුළු නින්ද ද ඔහු පහළ 
ක්තළ ය ක. ෙවද පිරිසක් ෙමන් 
තක්තරහි ම තශෝක්ය ක ඇති ක්ර 
ගත්තත්ය ක. ඔවුහු අඥාන 
අනුමානය කන් තමන් අල්ලාහ ්ගින 
සෙය තනොවන දෑ සිෙන්තනෝය ක. 
තමම විපතය කහි ය කම් (ජය කග්රාහීම්) 
ක්රුණක් අපට තනොවන්තන් දි න් 
පවසන්තනෝය ක. සිය කලු ක්රුණු 
අල්ලාහ්ට ය කින් පවසනු. නුඹට 
තහළි තනොක්රන දෑ ඔවුහු 
ඔවුන්තප ආත්මාවන් තුළ සඟවා 
ගන්තනෝය ක. අපට තමම විපතය කහි 

ن َزَلُْْثمْر
َ
َمنَةًْْال َغم َِْْبع دِِْْمنْ َْعلَي ُكمْ ْأ

َ
ْأ

َْوَطائَِفةْ ِْمن ُكمْ َْطائَِفةًَْْيغ َشُْْنَعاًسا
ت ُهمْ ْقَدْ  َهمر

َ
ن ُفُسُهمْ ْأ

َ
ْبِاللَِْْيُظنُّونَْْأ

َْ َق َِْْغي  َاهِلِيرةَِْْظنْرْاْل  َْهلْ َْيُقولُونَْْاْل 
رِِْْمنَْْنَلَا م 

َ ءْ ِْمنْ ْاْل  م رَْْإِنْرْقُلْ ََْش 
َ ْاْل 

ن ُفِسهِمْ ِْفُُْْي ُفونَِِْْللُِْْكرهُْ
َ
َّْلَْْماْأ

ِْمنَْْنَلَاَْكنَْْلَوْ َْيُقولُونَْْلََكُْْيب ُدونَْ
رِْ م 
َ ءْ ْاْل  ْلَوْ ْقُلْ َْهاُهنَاْقُتِل نَاَْماََْش 
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ය කම් බලය කක් වී නම් අපි තමහි 
මරුමුවට පත් තනොවන්තනමු ය කින් 
පවසන්තනෝය ක. නුඹලා නුඹලාතප 
නිතවස් වල සිටිය ක ද ඝාෙනය ක 
ක්රනු ලිබීම නිය කම වූවන් ඔවුන් 
(මිරී) විටිය ක යුතු ස්ථමානය කට 
පිමිතණන්තන්මය ක. ෙවද එය ක 
නුඹලාතප හදවත් තුළ ඇති දෑ ඔහු 
පිරික්සනු පිණිස ය ක. ෙවද 
නුඹලාතප සිත් තුළ ඇති දෑ 
පිහිදිලි ක්රනු පිණිස ය ක. හදවත් 
තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 
සර්ව ඥානී ය ක. 

زَُْْبيُوتُِكمْ ِْفُْْكن تُمْ  ِينَْْلََبَ ُْكتَِبْْاَّلر
َْوَِلَب تَِلََْْمَضاِجعِهِمْ ْإَِلْْال َقت ُلَْْعلَي ِهمُْ
َصُْْصُدورُِكمْ ِْفَْْماْاللُْ َْماَْوَِلَُمح ِ
ْبَِذاتَِْْعلِيمْ َْواللُْْلُوبُِكمْ قُِْْفْ

ُدورِْ  (019) الصُّ

නිය කෙ වශතය කන් ම තදපිරිස මුණ 
ගිසුණු දින නුඹලා අෙරින් පිටු පා 
හිරී ගිය කවුන් වන ඔවුනට 
තපන්ොන් ලිස්සා (මඟ හිර) 
ය කන්නට හිරිත  ඔවුන් ඉපියූ 
දින්න් ඇෙිම් ක්රුණු තහ තු 
තවනි. ෙවද අල්ලාහ් ඔවුනට 
සමාව දුන්තන්ය ක. නිය කෙ වශතය කන් 
ම අල්ලාහ් අති ක්පමා ශීලී ය ක. 
ඉො ඉවසිලිවන්ෙ ය ක.  

ِينَْْإِنْر ََقْْيَو مَِْْمن ُكمْ ْتََولرو اْاَّلر ْاتل 
َم َعانِْ رُهمُْْإِنرَماْاْل  ل ََتَ ي َطانُْْاس  ْالشر
ْاللَُْْعَفاَْولََقدْ َْكَسبُواَْماْبِبَع ِضْ
 (011) َحلِيمْ َْغُفورْ ْاللَْْإِنْرَْعن ُهمْ 

156-158. කුහ යින්ට සම කනොවීම, ඔවුන් මතු  රන සැ  සහිත්  රුණු 
විය්වාස කනො ළ යුතුය. ඒ සඳහා වූ පිළිතුරු. 

අතහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි! 
ප්රතික්තප ප ක්ළවුන් තමන් නුඹලා 
තනොවනු. ෙවද ඔවුහු ෙමන්තප 
සතහෝදරන්න් තදස බලා 
මහතපොතළොතව් (නුඹ සමඟ) 
ඔවුන් ගමන් තනොක්ර තහෝ (නුඹ 
සමඟ) යුද බිමට තනොවී අප සමඟ 
සිටිතය කහු නම් ඔවුහු මරණය කට පත් 
තනොතවති. එතමන්ම ඝාෙනය ක 

َهاْيَا يُّ
َ
ِينَْْأ ْتَُكونُواَّْلْْآَمنُواْاَّلر

ِينَْ َوانِِهمْ َْوقَالُواَْكَفُرواَْكَّلر ْإِذَاِِْلِخ 
بُوا ر ِضِْْفَُْْضَ

َ وْ ْاْل 
َ
ْلَوْ ُْغًزىَْكنُواْأ

ْقُتِلُواَْوَماَْماتُواَْماِْعن َدنَاَْكنُوا
َعَلْ ةًْْذَلَِكْْاللَُِْْلَج  َ ْقُلُوبِِهمْ ِْفَْْحَّس 
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ක්රනු තනොලබති ය කින් පිවසූහ. 
තමය ක ඔවුන්තප සිත් තුළ තශෝක්ය ක 
ඇති ක්රනු පිණිස ය ක. ෙවද ජීවය ක 
තදන්තන් ද මරණය කට පත් 
ක්රන්තන් ද අල්ලාහ් ය ක. නුඹලා 
ක්රන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව 
නිරීක්පක් ය ක. 

َْتع َملُونَْْبَِماَْواللَُْْويُِميُتُُْْي ِيَْْواللُْ
 (011)ْبَِصيْ 

නුඹලා අල්ලාහ්තප මාර්ගත  
ඝාෙනය ක ක්රනු ලිබුතව් නම් තහෝ 
නුඹලා මරණය කට පත් වූතය කහු නම් 
තහෝ අල්ලාහ්තගන් වූ සමාව ද 
ක්රුණාව ද ඔවුන් රැස් ක්රන දෑ ට 
වඩා අති උතුම් ය ක. 

وْ ْاللَِْْسبِيلِِْْفْْقُتِل تُمْ َْولَئِنْ 
َ
ُْمتُّمْ ْأ

َةْ ْاللِِْْمنَْْلََمغ فَِرة ْ ْ َْورَْح  اَْخي  ِْممر
 (011) ََي َمُعونَْ

ෙවද නුඹලා මරණය කට පත් 
වූතය කහු නම් තහෝ නුඹලා ඝාෙනය ක 
ක්රනු ලිබුතවහු නම් තහෝ නුඹලා 
අල්ලාහ් තවෙ එක් රැස් ක්රනු 
ලබන්තනහුය ක.  

وْ ُْمتُّمْ َْولَئِنْ 
َ
َلْْقُتِل تُمْ ْأ ْاللَِِْْلِ

ونَْ  (010) ُُت َْشُ

159-164. අල්ලාහ්කේ දූත්යාණන්කේ මහිමය. එතුමාණන්කේ කනොසැලුනු 

නාය ත්වය, එතුමාණන්කේ කසකනහස, යහප්ත් ගුණාාංග හා ප් රජාව 
කවනුකවන් එතුමාකේ දාය ත්වය. 

අල්ලාහ්තගන් වූ ක්රුණාව 
තහ තුතවන් නුඹ ඔවුනට මහදු ව 
ක්ටයුතු ක්තළහිය ක. නුඹ දිඩි 
සිෙකින් යුත් දරුණු අතය කකු 
වූතය කහි නම් නුඹ අසලින් ඔවුහු 
ඉවත් ව ය කති. එබිවින් නුඹ 
ඔවුනට සමාව තදනු. ඔවුන් 
තවනුතවන් සමාව අය කදිනු. (විවිධ) 
ක්රුණ වල ීන ඔවුන් සමඟ 
සාක්ච්ඡා ක්රනු. නුඹ (ය කම් 
තදය කක්) තීරණය ක ක්තළ  නම් එවිට 
අල්ලාහ් තවෙ භාර ක්රනු. නිය කෙ 
වශතය කන් ම අල්ලාහ ් භාර 

َةْ ْفَبَِما َْولَوْ ْلَُهمْ ْنِل َتْْاللِِْْمنَْْرَْح 
واْال َقل بَِْْغلِيَظَْْفًظاُْكن َتْ َّْلن َفضُّ
ُفْْلَِكَْحوْ ِْمنْ  تَغ فِرْ َْعن ُهمْ ْفَاع  َْواس 
رِِْْفْْوََشاوِر ُهمْ ْلَُهمْ  م 

َ َْعَزم َتْْفَإِذَاْاْل 
 ْ َْْفتََوّكر ْْاللَْْإِنْرْاللََِْْعَ ُُْيِبُّ

ِيَْ ِ  (012) ال ُمتََوّك 
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ක්රන්නන් ව ප්රිය ක ක්රන්තන්ය ක. 

අල්ලාහ් නුඹලාට උදව් ක්රන්තන් 
නම් (එය ක) අබිබවා ය කන්තනක් 
නුඹලාට නිෙ. ෙවද නුඹලා ව ඔහු 
අෙහිර දිමුතව් නම් ඉන් පසු ව 
නුඹලාට උදව් ක්රන්තන් 
ක්වතරක් ද   ෙවද 
විශ්වාසවන්ෙන්න් අල්ලාහ් තවෙ 
ම (ෙම ක්ටයුතු) භාර ක්ළ යුතු ය ක. 

ْلَُكمْ ََْغلَِبْْفََّلْْاللَُْْين َُص ُكمُْْإِنْ 
ِيْذَاَْفَمنْ َُْي ُذل ُكمْ ِْإَونْ  ْاَّلر

َْْبع ِدهِِْْمنْ َْين َُصُُكمْ  ْاللَِْْوََعَ
ِْ  (011) ال ُمؤ ِمنُونَْْفَل يَتََوّكر

කිසිදු නබිවරතය කකුට විංචා කිරීම 
(සුදුසු) තනොවීය ක. ෙවද ක්වතරක් 
විංචා ක්රන්තන් ද ඔහු විංචා ක්ළ 
දෑ සමඟ මළවුන් තක්තරන් 
නිගිටුවනු ලබන දිනත  
පිමිතණන්. එවිට සෑම 
ආත්මය කක්ට ම එය ක ඉපියූ දෑ 
පූර්ණ ව තදනු ලිතබ්. ෙවද ඔවුහු 
අපරාධ ක්රනු තනොලබති. 

نْ ْنِلَِب ْ َْكنََْْوَما
َ
َْيغ لُلْ ْنْ َومََْْيُغلرْْأ

تِْ
 
ْتَُوّفرُْْثمْرْال قِيَاَمةِْيَو مََْْغلرْْبَِماْيَأ
ُْْكُّْ َّْلْْوَُهمْ َْكَسبَت َْْماَْنف س 

لَُمونَْ  (010) ُيظ 

අල්ලාහ්තප ෙහේතිය ක අතේක්පා 
ක්රන්නා ක්වතරක් ද ඔහු 
අල්ලාහ්තගන් වූ තක්ෝපය ක ෙමන් 
තවෙ තගන්වා ගත් අය ක තමන් 
වන්තන් ද  (එතස  තනොව 
තක්ෝපය කට ලක් වූ) ඔහුතප 
වාසස්ථමානය ක නිරය කය ක. ෙවද ඔහු 
පිවිතසන ස්ථමානය ක ඉො නපුරු ය ක. 

َفَمنِْ
َ
َوانَْْاتربَعَْْأ ْبَاءََْْكَمنْ ْاللِْْرِض 

ْ َواهُْْاللِِْْمنَْْبَِسَخط 
 
َْجَهنرمَُْْوَمأ

 (391)ْال َمِصيَُْْوبِئ َسْ

ඔවුහු අල්ලාහ් අබිය කස (විවිධ) 
ෙරාතිරම් ඇත්තෙෝය ක. ෙවද 
අල්ලාහ් ඔවුන් ක්රන දෑ පිළිබඳ ව 
සර්ව නිරීක්පක් ය ක. 

ْبَِصيْ َْواللُْْاللِِْْعن دََْْدرََجات ُْْهمْ 
 (011) َيع َملُونَْْبَِما

විශ්වාසවන්ෙන්න් මීට තපර 
පිහිදිලි තනොමතඟහි සිටිය ක ද 
ෙම(අල්ලාහ්තප) වදන් ඔවුනට 

ْْاللَُْْمنْرْلََقدْ  َْبَعَثْْإِذ ْْال ُمؤ ِمنِيَََْْعَ
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කිය කවා තපන්වන ෙවද ඔවුන් ව 
පිවිතුරු ක්රවන ෙවද ඔවුනට 
ග්රන්ථමය ක(කුර්ආනය ක) හා ඥානය ක 
උගන්වන රසූල්වරතය කකු ඔවුන් 
අතුරින් ම ඔවුන් තවෙ එවීතමන් 
ඔවුනට අල්ලාහ ්උපක්ාර ක්තළ ය ක. 

ن ُفِسِهمْ ِْمنْ ْرَُسوًّلْْفِيِهمْ 
َ
َْيت لُوْأ

ِيِهمْ ْآيَاتِهَِْْعلَي ِهمْ  َْويَُعل ُِمُهمَُْْويَُزك 
َمةَْْال ِكتَاَبْ ِك  ِْمنْ َْكنُواِْإَونْ َْواْل 

 (019) ُمبِيْ ْلْ َضَّلْْلَِفَْْقب ُلْ

165-168. උහේ සිදුවීම හා එහි ආදර්යයන්. 
නුඹලාට (උහද් සටතනහි) පීඩාව 
ඇති වූ ක්ල්හි  එතමන් තදගුණය කක් 
(බද්ර් සටතනහි සහභාගී වූ 
ඔවුනට) ඇති ක්ර තිබිය ක ීන තමය ක 
තක්තස  දි න් නුඹලා ඇසූහ. තමය ක 
නුඹලා(තප වරද) තුළින්ම ය කින් 
පවසනු. සිබිවින් ම අල්ලාහ් 
සිය කලු දෑ තක්තරහි ශක්තිවන්ෙය කා 
ය ක. 

ا َولَمر
َ
َصاَبت ُكمْ ْأ

َ
َصب تُمْ ْقَدْ ُْمِصيبَةْ ْأ

َ
ْأ

ْْقُل تُمْ ِْمث لَي َها ّنر
َ
ِْمنْ ُْهوَْْقُلْ َْهَذاْأ

ن ُفِسُكمْ ِْعن دِْ
َ
ْْاللَْْإِنْرْأ ُْك ََِْْعَ
ءْ   (011) قَِديرْ ََْش 

ෙවද තදපිරිස මුණ ගිසුණු දින 
නුඹලාට ඇති වූ දෑ අල්ලාහ්තප 
අනුදිනුතමනි. ෙවද ඔහු විශ්වාස 
වන්ෙන්න් ව හඳුනා ගනු පිණිස ය ක 
(තමතස  ක්තළ ). 

َصابَُكمْ َْوَما
َ
ََقْْيَو مَْْأ َم َعانِْْاتل  ْاْل 
 (011) ال ُمؤ ِمنِيََْْوَِلَع لَمَْْاللِْْفَبِإِذ نِْ

ෙවද කුහක් වූවන් (ක්වුරුන් දි න්) 
ඔහු හඳුනා ගනු පිණිස ය ක (එතස  
ක්තළ ). නුඹලා පිමිණ 
අල්ලාහ්තප මාර්ගත  සටන් 
ක්රනු නිතිනම් මිඩපවත්වනු 
ය කින් පවසනු ලිබූ විට අප (තමය ක) 
යුද්ධය කක් ය කින් දන්තන් නම් අපි ද 
නුඹලා ව පිළිපදින්තනමු ය කින් 
පවසති. එදින ඔවුන් විශ්වාස 
කිරීමට වඩා ප්රතික්තප ප කිරීමට 
ඉො සමීප තය කන් සිටිනු ඇෙ. 

ِينََْْوَِلَع لَمَْ َْتَعالَو اْلَُهمْ َْوقِيَلْْنَاَفُقواْاَّلر
وِْْاللَِْْسبِيلِِْْفْْقَاتِلُوا

َ
ْقَالُواْاد َفُعواْأ

َبع نَاُكمْ ْقِتَاًّلَْْنع لَمُْْلَوْ  ُْهمْ َّْلتر
رِْ ُكف 

ق َرُبْْيَو َمئِذْ ْلِل 
َ
يَمانِِْْمن ُهمْ ْأ ِ

ْلِْل 
ف واهِِهمْ ْلُونََْيُقو

َ
ِْفْْلَي َسَْْماْبِأ
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ඔවුන්තප සිත් තුළ තනොමිති දෑ 
ඔවුන්තප මුඛ වලින් පවසති. ෙවද 
අල්ලාහ් ඔවුන් වසන් ක්රන දෑ 
පිළිබඳ ව මිනවින් දන්නා ය ක. 

لَمَُْْواللُْْقُلُوبِِهمْ  ع 
َ
تُُمونَْْبَِماْأ ْيَك 

(011) 

(යුද්ධය කට තනොතගොස්) වාඩි වී සිටි 
ඔවුන්තප සතහෝදරන්න්ට තමොවුහු 
අපට අවනෙ ව (අප සමඟ) 
සිටිත  නම් ඝාෙනය ක ක්රනු 
තනොලබන්නට තිබුණි ය කින් 
පිවසූහ. එතස  (පවසන) නුඹලා 
සෙයවාීනන් ව සිටිත  නම් 
නුඹලාතගන් මරණය ක වළක්වා 
ගනු ය කින් (නබිවරය ක) නුඹ පවසනු. 

ِينَْ َوانِِهمْ ْقَالُواْاَّلر ْلَوْ َْوَقَعُدواِِْلِخ 
َطاُعونَا

َ
َْعنْ ْفَاد رَُءواْقُلْ ْقُتِلُواَْماْأ

ن ُفِسُكمُْ
َ
 َصادِقِيَُْْكن تُمْ ْإِنْ ْال َمو َتْْأ
(010) 

169-175. අල්ලාහ්කේ මාර්ගකේ දිවි පිදීකම් මහිමය. හම්රාඋල් අසේ සටන. 

එහි මුඃමින්වරුන්කේ ස්ථාවරය. 
අල්ලාහ්තප මාර්ගත  ඝාෙනය ක 
ක්රනු ලිබූවන් මිය ක ගිය කවුන් ය කින් 
නුඹ තනොසිෙනු. ඔවුහු තපෝපණය ක 
ක්රනු ලබමින් අල්ලාහ්තප 
අබිය කස ජීවත් ව සිටින්තනෝය ක. 

ِينََُْْت َسَبْرَْوَّلْ َْسبِيلِِْْفْْقُتِلُواْاَّلر
َواتًاْاللِْ م 

َ
يَاءْ ْبَلْ ْأ ح 

َ
َْرب ِِهمْ ِْعن دَْْأ

زَقُونَْ  (012) يُر 

අල්ලාහ් ෙම භාගයතය කන් ඔවුනට 
පිරිනිමූ දෑ පිළිබඳ ව ඔවුහු 
සතුටුතවමින් සිටිති. ෙවද ෙමන්ට 
පසු ෙමන් සමඟ (ෙවමත්) තසන්දු 
තනොවූවන් පිළිබඳ ව ඔවුනට කිසිදු 
බිය කක් තනොමිෙ ෙවද ෙමන් දුක්ට 
පත්වන්නන් ද තනොතවෙි න් 
සිෙමින් ඔවුහු ප්රීතිමත් තවති. 

لِهِِْْمنْ ْاللُْْآتَاُهمُْْبَِماِْحيَْفَرِْ ْفَض 
ونَْ تَب ِْشُ ِينََْْويَس  ْبِِهمْ ْيَل َحُقواْلَمْ ْبِاَّلر

َْْخل فِِهمْ ِْمنْ  ّلر
َ
ْْأ َْوَّلَْْعلَي ِهمْ َْخو ف 

 (011) َُي َزنُونَُْْهمْ 

අල්ලාහ්තගන් වූ සම්පත් හා 
භාගයය කන් පිළිබඳ ව ඔවුහු ප්රීතිමත් 
තවති. ෙවද නිය කෙ වශතය කන් ම 
අල්ලාහ් විශ්වාස වන්ෙන්න්තප 

ونَْ تَب ِْشُ لْ ْاللِِْْمنَْْبِنِع َمةْ ْيَس 
َْوفَض 

نْر
َ
رَْْيُِضيعَُّْْلْْاللََْْوأ ج 

َ
 ال ُمؤ ِمنِيَْْأ
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ප්රතිලල නිප්ලල තනොක්රන්තන්ය ක. (010) 

ඔවුහු ෙමන්ට තුවාල ඇති වූ පසු 
ව පවා අල්ලාහ්ට ද රසූල්වරය කාට 
ද ප්රතිචාර දික් වූ අය ක තවති. ඔවුන් 
අතුරින් දිහිමි ක්ටයුතු ක්ර බිය ක 
බිතිමත් වූවනට මහත් වූ ප්රතිලල 
ඇෙ. 

ِينَْ تََجابُواْاَّلر ِْمنْ َْوالررُسولِِِْْللِْْاس 
َصاَبُهمَُْْماَْبع دِْ

َ
ِينَْْال َقر حُْْأ ْلَِّلر

َسنُوا ح 
َ
رْ َْواترَقو اِْمن ُهمْ ْأ ج 

َ
 َعِظيمْ ْأ

(019) 

ඔවුහු ක්වරහු ද ය කත් නිය කෙ 
වශතය කන්ම ජනය කා නුඹලාට 
(එතරහිව) එක් රැස් වී ඇෙ. 
එබිවින් නුඹලා ඔවුනට බිය ක වනු 
ය කින් ජනය කා ඔවුනට පිවසූහ. 
එවිට එය ක(එම ප්රක්ාශය ක) ඔවුනට 
විශ්වාසය ක විඩි ක්තළ ය ක. ෙවද 
ඔවුහු අල්ලාහ ්අපට ප්රමාණවත් ය ක. 
ෙවද භාරක්රු වශතය කන් ඔහු 
ය කහපත් ය කින් පිවසූහ. 

ِينَْ ْقَدْ ْانلراَسْْإِنْرْانلراُسْْلَُهمُْْقَاَلْْاَّلر
ْفََزاَدُهمْ َْشو ُهمْ فَاخْ ْلَُكمْ ََْجَُعوا
بُنَاَْوقَالُواْإِيَمانًا َْونِع مَْْاللَُْْحس 
 (011) ال َوكِيُلْ

එබිවින් අල්ලාහ්තගන් වූ සම්පෙ 
හා භාගයය ක සමඟ ඔවුහු හිරී 
ගිය කහ. ඔවුනට නපුරක් ස්පර්ශ 
තනොවීය ක. ෙවද ඔවුහු අල්ලාහ්තප 
ෙහේතිය ක (අතේක්පාතවන්) 
අනුගමනය ක ක්තළෝය ක. ෙවද 
අල්ලාහ් මහත් භාගයතය කන් යුක්ෙ 
ය ක. 

لْ ْاللِِْْمنَْْبِنِع َمةْ ْفَان َقلَبُوا
ْلَمْ َْوفَض 

ُهمْ  َوانََْْواتربَُعواُْسوءْ َْيم َسس  ْاللِْْرِض 
لْ ْذُوَْواللُْ

 (019) َعِظيمْ ْفَض 

සිබිවින් ම එතලස ය ක තපන්ොන් 
ෙම මිතුරන් ව (තපන්වා නුඹ ව) 
බිය ක ගන්වනුත . එබිවින් නුඹලා 
ඔවුනට බිය ක තනොවනු. ෙවද 
නුඹලා විශ්වාසවන්ෙන්න් ව 
සිටිත  නම් නුඹලා මට බිය ක වනු. 

َما ي َطانُْْذَلُِكمُْْإِنر َِلَاَءهُُُْْيَو ُِفْْالشر و 
َ
ْأ

ُْكن تُمْ ْإِنْ ْوََخافُونَُِْْتَافُوُهمْ ْفََّلْ
 (011) ُمؤ ِمنِيَْ
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