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القرآن الكريم معاىن ترمجة  
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03්සූරත්්ආලු්ඉම්රාන්්(ඉම්රාන්ගේ්කුටුම්භය)් 

මකකාහ්ගවහි්දී්පහළ්වූවකි. 

්  ආයාත්්(වැකි)්176්-්200්දකවා්වූ වැකි.්

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත්දයාන්විත්අසමසම්කරුණාන්විත්අල්ලාහ්්ගේ්නාමගයනි. 

ප්රතිකකගප ප(කු්්ර්)්කිීමගමහි්
යුහුසුලු්ව්කටයුතු්කරන්අය්
නුඹ්ව්දුකට්පත්්ගනොකළ්යුතුය.්
නියත්වශගයන්්ම්ඔවුනට්
කිසිවකින්්අල්ලාහ්ට්හානි්
පමුණු්විය්ගනොහැක.්මතු්
ගලොගවහි්ගකොටසක්ඔවුනට්
ඇතික්ගනොකිීමමට්අල්ලාහ්්
අගේකපා්කරයි.්තවද්ඔවුනට්
මහත්්වූ්දඬුවමක්ඇත. 

ِينَااََيُْزنْكَااَوَلا اِفاايَُسارُِعونَاااَّلذ
واالَنْااإِنذُهمْااالُْكْفرِا االلَاايَُُضُّ
اااللُاايُرِيدُااَشيْئًا لذ

َ
الَُهمْااََيَْعَلااأ

ا ِااِفااَحظًّ اَعَذاب ااَولَُهمْاااْْلَِخَرة
 (671)َِعِظيم ا

නියත්වශගයන්්ම්ගද්ව්
විශ්වාසය්ගවනුවට්ප්රතිකකගප පය්
(කු්්ර්)්මිලට්ගත්තවුන්්වන්
ඔවුන්්හට්අල්ලාහ්ට්යම්්
හානියක්සිදු්කිීමමට්
ගනොහැකගක්ම්ය.්තවද්ඔවුනට්
ගේදනීය්දඬුවමක්ඇත. 

ِينَااإِنذا ُواااَّلذ االُْكْفرَاااْشََتَ
يَمانِا واالَنْاابِاْْلِ اَشيْئًاااللَاايَُُضُّ

ِِلم ااَذاب اعَااَولَُهمْا
َ
 (711)اأ

ප්රතිකකගප ප්කළවුන්්වන්ඔවුනට්
අප්(කපණික්ව්දඬුවම්්ගනොදී)්
ප්රමාද්කිීමම්තමන්ට්යහපතක්
යැයි්ඔවුන්්ගනොසිතිකය්යුතුය.්අප්
එගස ්ඔවුනට්ප්රමාද්කරනුග ්
ඔවුන්්අධික්ව්පාපය්වර්ධනය්
කර්ගනු්පිණිස්ය.්තවද්ඔවුන්්

ِااََيَْسَبذااَوَلا نذَمااَكَفُروااينَااَّلذ
َ
اأ

نُْفِسهِمْااَخْي االَُهمْااُنْمِلا
َ
اإِنذَمااِِل

اَولَُهمْااإِثًْماالََِيَْداُدواالَُهمْااُنْمِلا
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හට්නින්දා්සහගත්දඬුවම්ඇත. ا  (671)ُِمهِي ااَعَذاب 

අල්ලාහ්්කිලිටි්දැයින්්පිවිතුරු්දෑ්
ගවන්්කරන්ගතක්නුඹලා්
(දැනට)්කවර්තත්ත්වයක්පසු්
වන්ගන්්ද්එවන්්තත්ත්වයක්ම්
විශ්වාසවන්තයින්්ව්අතහැර්
දමන්ගනක්ගනොවීය.්එගමන්්ම්
ගුේත්දෑ්නුඹලාට්ගපන්වා්දීමට්
ද්අල්ලාහ්ට්(අවශය)්ගනොවීය.්
එනමුත්්තම්ධර්ම්දූතයින්ගගන්්
තමන්්අභිමත්වූ්අය්ව්අල්ලාහ්්
ගතෝරා්ගන්ගන්්ය.්එබැවින්්
නුඹලා්අල්ලාහ්්ව්ද්ඔහුගේ්
ධර්ම්දූතයින්්ව්ද්විශ්වාස්කරනු.්
නුඹලා්විශ්වාස්කරන්ගන්්නම්්
තවද්බිය්බැතිකමත්්වන්ගන්්නම්්
එවිට්නුඹලාට්මහත්්වූ්ප්රතිකලල්
ඇත. 

ااالُْمْؤمِنِيَااِِلََذرَاااللُااََكنَااَما اََعَ
نْتُمْااَما
َ
ااَعلَيْهِااأ ااْْلَبِيَثاايَِمَيَااَحّتذ
ي ِبِااِمنَا االلُااََكنَااَوَمااالطذ

ااِِلُْطلَِعُكمْا اَولَِكنذااالَْغيْبِااََعَ
ايََشاءُااَمنْاارُُسلِهِاامِنْااََيْتَِباااللَا

اتُْؤِمنُوااِإَونْااَورُُسلِهِاابِاللِاافَآمِنُوا
ْجر اافَلَُكمْااَوَتتذُقوا

َ
َِعِظيم ااأ

(671) 

අල්ලාහ්්තම්භාගයගයන්්
ඔවුනට්පිරිනැමූ්දෑ්පිළිබඳ්
මසුරුකම්්කරන්නන්්එය(එගස ්
මසුරුකම්්කිීමම)්තමන්ට්
යහපතක්යැයි්ගනොසිතිකය්යුතුය.්
නමුත්්එය්ඔවුනට්නපුරු්ය.්
ඔවුහු්කවර්ගදයක්පිළිබඳ්
මසුරුකම්්කගළ ්ද්එය්මළවුන්්
ගකගරන්්නැගිටුවනු්ලබන්
දිනග ්ඔවුන්්හට්ගගල්මාල්
පලඳවනු්ලබන්ගන්ය.්තවද්
අහස්්හි්හා්මහගපොගළොගේ්
උරුමය්අල්ලාහ්්සතු්ය.්තවද්
අල්ලාහ්්නුඹලා්කරන්දෑ්පිළිබඳ්
ව්අභිඥානවන්තයා්ය. 

ِينَااََيَْسَبذااَوَلا ابَِمااَيبَْخلُونَاااَّلذ
اَخْيًااُهوَاافَْضلِهِاامِنْاااللُااآتَاُهمُا
اَمااَسُيَطوذقُونَاالَُهمْااَشرااُهوَاابَلْاالَُهمْا
اِمَياُثااوَِِللِااالْقِيَاَمةِاايَوْمَاابِهِااََبِلُوا

َماَواتِا رِْضااالسذ
َ
ابَِمااَواللُااَواِْل

 )611)َِخبِي ااَتْعَملُونَا



 

 

 
4 

181-184. යුගදේවන්ගේ්කුමන්ත්රණ්ඉස්ලාමයට්එගරහි්වීගම්්දී්ඔවුන්ගේ්
නීච්උපායයන්, ඔවුන්ගේ්මුසාවාද්හා්ඔවුන්ගේ්පහත්්ගතිකගුණ.ِ

සැබැවින්්ම්අල්ලාහ්්දිළිඳු්ය.්
තවද්අපි්ගපොගහොසත්හු්යැයි්
පැවසූ්අයගේ්ප්රකාශයට්
සැබැවින්්ම්අල්ලාහ්්සවන්්
දුන්ගන්ය.්ඔවුන්්පැවසූ්දෑ්ද්
යුකතිකයකින්්ගතොර්ව්නබි්වරුන්්
ව්ඔවුන්්ඝාතනය්කිීමම්ද්අපි්
සටහන්්කර්ගන්ගනමු.්තවද්
නුඹලා්පිලිස්ගසන්දඬුවම්භුකතික්
විඳිනු්යැයි්අපි්(විනිශ්චය්
දිනග )්පවසන්ගනමු. 

ِينَااقَْوَلاااللُااَسِمعَاالََقدْا اإِنذااقَالُواااَّلذ
ْغنَِياءُااَوََنْنُاافَقِي اااللَا

َ
اَسنَْكُتُبااأ

نْبِيَاءَااَوَقتْلَُهمُااقَالُوااَما
َ
ابَِغْيِاااِْل

ِاْْلَرِيقِااَعَذاَبااُذوقُوااَوَنُقوُلااَحق  ا
(616) 

ගමය්නුඹලාගේ්අත්්ඉදිරිපත්්
කළ්දෑ්ගහ තුගවනි.්තවද්නියත්
වශගයන්ම්අල්ලාහ්්ගැත්තන්්
හට්අරපාධ්කරන්ගනක්
ගනොගේ. 

َمْتاابَِمااذَلِكَا يِْديُكمْااقَدذ
َ
نذااأ

َ
اَوأ

م االَيَْساااللَا  (781)الِلَْعبِيدِاابَِظَّلذ

ඔවුහු්කවරහු්ද්යත්්ගින්න්ගිල්
දමන්කුර්බානයක(කැපයක)්අප්
ගවත්රැගගන්එන්ගතක්කිසිදු්
ධර්ම්දූතගයකු්ව්අප්විශ්වාස්
ගනොකළ්යුතු්යැයි්අල්ලාහ්්අප්
සමග්ගිවිසගගන්ඇතැයි්
පැවසුගවෝය.්පැහැදිලි්සාධක්
සමඟ්ද්(ගම්)්නුඹලා්පවසා්සිටි්
දෑ්සමඟ්ද්මට්ගපර්ධර්ම්
දූතගයෝ්නුඹලා්ගවත්පැමිණියහ.්
එගස ්නුඹලා්සතයවාදීන්්නම්්
ඔවුන්්ව්නුඹලා්ඝාතනය්කගළ ්
මන්දැ්යි්අසනු. 

 

ِينَا ُاااَّلذ ااإَِِلْنَااَعِهدَاااللَااإِنذااواقَال لذ
َ
اأ

االِرَُسول اانُْؤِمنَا تِيَنَااَحّتذ
ْ
ابُِقْربَان اايَأ

ُكلُهُا
ْ
اَجاَءُكمْااقَدْااقُلْااانلذارُااتَأ

ِيابِاْْلَي ِنَاتِااَقبِْلاامِنْاارُُسل ا اَوبِاَّلذ
اُكنْتُمْااإِنْااَقتَلْتُُموُهمْاافَلِمَااقُلْتُمْا

 (611)َِصادِقِيَا
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එගස ්නුඹ්ව්ඔවුන්්ගබොරු්කගළ ්
නම්්එවිට්(දැන්ගනු)්පැහැදිලි්
සාධක්සමඟ්ද්ගල්ඛන්හා්
ප්රභාවත්්ගේද්්රන් ්සමඟ්ද්
නුඹට්ගපර්පැමිණි්රසූල්වරු්ද්
නියත්වශගයන්්ම්ගබොරු්කරනු්
ලැබූහ. 

بُوكَاافَإِنْا َبااَفَقدْااَكذذ ِ امِنْاارُُسل ااُكذ 
ُبرِاابِاْْلَي ِنَاتِااَجاُءوااَقبْلَِكا اَوالزُّ

 (781)االُْمنِيِااَوالِْكَتابِا

185-186. මරණය්සිදුවීම්සියල්ලන්ට්ගපොදු්කරුණකි.්ගකගනකුගේ්
ජයග්රහණය්ගහෝ්පරාජය්තීන්දු්කරනු්ලබන්ගන්්පරගලොව්සදාතනික්

ස්වර්ගය්ගහෝ්සදාතනික්නිරයට්පිවිසීම්තුළිනි.ِ
සෑම්ආත්මයක්ම්මරණග ්
සුවය්විඳින්ගන්ය.්නුඹලාට්
නුඹලාගේ්ප්රතිකලල්ූරර්ණ්ව්
පිරිනමනු්ලබනුග ්මළවුන්්
ගකගරන්්නැගිටුවනු්ලබන්
දිනගයහි්ය.්එවිට්කවගරක්
(නිරා) ගින්ගනන්්දුරස්්කරනු්
ලැබ්(ස්වර්ග)්උයනට්ඇතුළත්්
කරනු්ලැබුගේ්ද්සැබැවින්්ම්ඔහු්
ජය්රහණය්කගළ ය.්තවද්
ගමගලොව්ජීවිතය්රවටාලන්හුදු්
භුකතික්විඳීමක්මිස්නැත. 

ااُكُّا اِإَونذَمااالَْموْتِااَذائَِقةُااَنْفس 
ُجوَرُكمْااتَُوفذْونَا
ُ
اَفَمنْااالْقِيَاَمةِااوْمَايَااأ
دِْخَلااانلذارِااَعنِاازُْحزِحَا

ُ
ااْْلَنذةَااَوأ

نْيَاااْْلَيَاةُااَوَماافَازَااَفَقدْا ااادلُّ اإِلذ
 (611)ِالُْغُرورِااَمتَاعُا

නුඹලාගේ්වස්තුගවහි්ද්
නුඹලාගේ්ආත්මාවන්හි්ද්
සැබැවින්්ම්නුඹලා්පීමකපා්
කරනු්ලබන්ගනහුය.්තවද්
නුඹලාට්ගපර්සිටි්ගේද්්රන් ්
පිරිනමනු්ලැබූවන්ගගන්්ද්
ආගද්ශ්කළ්අයගගන්්ද්
ගබොගහෝ්වද්ගේදනාවන්්ගැන්
නුඹලා්සවන්්ගදන්ගනහු්ම්ය.්
තවද්නුඹලා්ඉවසා්බිය්බැතිකමත්්
වූග ්නම්්එවිට්සැබැවින්්ම්එය්
ස් ාවර්කරුණු්අතුරින්්(එකක)්

ْمَوالُِكمْااِفااََلُبْلَُونذا
َ
نُْفِسُكمْااأ

َ
اَوأ

ِينَاامِنَااَولَتَْسَمُعنذا اااَّلذ
ُ
اوتُواأ

ِينَااَوِمنَااَقبْلُِكمْاامِنْااالِْكتَاَبا ااَّلذ
ُكوا ْشَ

َ
ذًىاأ

َ
وااِإَونْااَكثًِيااأ اتَْصِِبُ
ُمورِااَعزْمِاامِنْااذَلَِكاافَإِنذااَوَتتذُقوا

ُ
ِاِْل

(611) 
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ගවයි. 

187-189. පුස්තක්ලත්්ජනයාගගන්්ප්රතිකඥාව්ලබා්ගැනීම්හා්ඔවුන්්එය්
ප්රතිකකගප ප්කිීමම.ِ

ගේද්්රන් ය්ගදනු්ලැබූවන්්
ගගන්්නුඹලා්එය්ජනයාට්එ(ම්
ගේද්්රන් )ය්පැහැදිලි්කරනු ්
තවද්නුඹලා්එය්වසන්්
ගනොකරනු්යැයි්අල්ලාහ්්ප්රතිකඥා්
ගත්්අවස ්ාව්සිහිපත්්කරනු.්
නමුත්්ඔවුහු්එය්ඔවුන් ගේ්පිට්
ගපගදසින්්පිටුපසට්විසි්
කගළෝය.්ඒ්(ප්රතිකඥාව)්ගවනුවට්
අල්ප්මිලක්ලබා්ගත්ගතෝය.්
ඔවුන්්මිලට්ගන්නා්දෑ්ඉතා්
නපුරු්විය. 

َخذَااِإَوذْا
َ
ِينَاامِيثَاَقاااللُااأ وتُواااَّلذ

ُ
اأ

اَوَلاالِلنذاِسااََلُبَي ِنُنذهُااالِْكتَاَبا
اُظُهورِهِمْااَوَراءَااَفنََبُذوهُااتَْكتُُمونَهُا
ْوا اَماافَبِئَْسااقَلِيًَّلااَثَمنًاابِهِااَواْشََتَ
ونَا  (617)ِيَْشََتُ

තමන්්කරමින්්ආ්දෑ්පිළිබඳ්
සතුටු්වන ්තවද්තමන්්ගනොකළ්
දෑ්පිළිබඳ්ව්ප්රශිංසා්කරනු්
ලැබීම්ප්රිය්කරනවුන්්ගැන්නුඹ්
ගනොසිතනු.්දඬුවමින්්(මිදී)්
ජය්රහණය්ඔවුනට්තිකග ්යැයි්
නුඹ්ගනොසිතනු.්තවද්ඔවුනට්
ගේදනීය්දඬුවමක්ද්ඇත. 

ِينَااََتَْسَبذااَلا ابَِمااَيْفرَُحونَاااَّلذ
تَْوا
َ
نْااَوُيِحبُّونَااأ

َ
الَمْاابَِمااَُيَْمُدوااأ

امِنَاابَِمَفاَزة ااََتَْسبَنذُهمْاافَََّلااواَيْفَعلُا
ِِلم ااَعَذاب ااَولَُهمْااالَْعَذابِا

َ
 (611)ِأ

අහසහ්ි්හා්මහගපොගළොගවහි්
ආධිපතයය්අල්ලාහ්්සතුය.්තවද්
අල්ලාහ්්සියලු්දෑ්ගකගරහි්
ශකතිකවන්ත්ය. 

َماَواتِااُملُْكااوَِِللِا رِْضااالسذ
َ
اَواِْل

ااَواللُا ء ااُك ِااََعَ  (611)ِقَِدير ااََشْ

190-194. අහස්්හා්මහගපොගළොව්මැවීගම්්බලය්පිළිබඳ්ව්විස්තර.්අල්ලාහ්්
ව්අධික්වශගයන්්ගමගනහි්කිීමම්හා්ප්රාර් ානා්කිීමගමහි්අවශයතාව.ِ

නියත්වශගයන්්ම්අහස්්හා්
මහගපොගළොව්මැවීගමහි්ද්රාත්රිය්
හා්දහවල්මාරු්වීගමහි්ද්

َماَواتِااَخلْقِااِفااإِنذا رِْضااالسذ
َ
اَواِْل
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බුද්ධිමත්්අයට්පැහැදිලි්සාධක්
ඇත. 

ااَوانلذَهارِاااللذيْلِااَواْختََِّلِفا اَْليَات 
وِلا
ُ
ْْلَابِااِِل

َ
 (611)ِاِْل

ඔවුහු්කවරහු්ද්යත්් ්සිට්
ගනිමින්්ද්වාඩි්ගවමින්්ද්
ඉලපැතික්වලට්ඇල්ගවමින්්ද්
අල්ලාහ්්ව්ගමගනහි්කරමින්්හා්
අහස්්හා්මහගපොගළොව්මැවීම්
තුළ්(ඇතික්ය ාර් ය)්කල්පනා්
කරමින් ‘අපගේ්පරමාධිපතික්
යාණනි!්්නුඹ්ගමය්නිකරුගේ්
ගලස්ගනොමැේගවහිය.්නුඹ්
සුපිවිතුරු්ය.්එබැවින්්අපව්
(නිරා)්ගින්ගන්්දඬුවමින්්
ආරකපා්කරනු්මැනව්!් 

ِينَا اَوُقُعوًدااقِيَاًماااللَاايَْذُكُرونَاااَّلذ
ا ُرونَااُجنُوبِهِمْااَوََعَ اِفااَويََتَفكذ
َماَواتِااَخلْقِا رِْضااالسذ

َ
اَمااَربذَنااَواِْل

اُسبَْحانََكاابَاِطًَّلااَهَذااَخلَْقَتا
  (616)ِانلذارِااَعَذاَباافَقِنَا

ِ
අපගේ්පරමාධිපතිකයාණනි!්
නියත්වශගයන්්ම්නුඹ්කවගරකු්
ව්(නිරා)්ගින්නට්ඇතුළත්්
කරන්ගනහි්ද්එවිට්සැබැවින්්ම්
නුඹ්ඔහු්ව්අවමානයට්පත්්
කරන්ගනහිය.්තවද්අපරාධ්
කරුවන්ට්උදේ්කරුවන්්
කිසිගවකු්ගනොමැත. 

اَفَقدْااانلذارَااتُْدِخلِاانْامَااإِنذكَااَربذَنا
ْخَزيْتَهُا

َ
الِِميَااَوَمااأ نَْصار اامِنْاالِلظذ

َ
ِأ

(611) 

ِ
අපගේ්පරමාධිපතිකයාණනි!්
නුඹලාගේ්පරමාධිපතික්ව්නුඹලා්
විශ්වාස්කරනු්යැයි්ගද්ව්
විශ්වාසය්ගවත්කැඳවන්
කැඳවුම්්කරුට්සැබැවින්්ම්අපි්
සවන්්දුනිමු.්එවිට්අපි්විශ්වාස්
කගළමු.්එබැවින්්අපගේ්
පාපයන්්සමා්කරනු්මැනව!්
අපගේ්නපුරුකම්්අපගගන්්පහ්
කරනු්මැනව!්තවද්අප්ව්

اُينَادِياُمَنادِيًااَسِمْعنَااإِنذنَااَربذَنا
يَمانِا نْاالِْْلِ
َ
افَآَمنذاابَِرب ُِكمْااآمِنُوااأ

ِرْااذُنُوبَنَاانَلَاافَاْغفِرْااَربذَنا اَعنذااَوَكف 
ِا نَاانَاَسي ِئَات بَْرارِااَمعَااَوتَوَفذ

َ
ِاِْل
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දැහැමියන්්සමඟ්මරණයට්පත්්
කරනු්මැනව!් 

(611) 

ِ
අපගේ්පරමාධිපතිකයාණනි!්තවද්
නුඹගේ්ධර්ම්දූතයින්්තුළින්්
අපට්ප්රතිකඥා්දුන්්දෑ්අපට්
පිරිනමනු්මැනව!්මළවුන්්
ගකගරන්්නැගිටුවනු්ලබන්
දිනග ්අප්ව්දුකට්පත්්
ගනොකරනු්මැනව!්සැබැවින්්ම්
නුඹ්ප්රතිකඥාවන්ට්ගවනස්කම්්
ගනොකරන්ගනහිය.‘්(යැයි්
පවසතික.)් 

ااوََعْدَتنَااَمااَوآتَِنااَربذَنا ارُُسلِكَااََعَ
اَلااإِنذكَااالْقِيَاَمةِاايَوْمَااُُتْزِنَااَوَلا

 (791)االِْميَعادَااُُتْلُِفا

195-198.්ඉස්ලාමග ්ක්රියාවන්්සඳහා්වූ්ප්රතිකලල්පිරිමින්ට්ගමන්ම්
කාන්තාවන්ට්ද්ඇත.්ගකගනකුගේ්ක්රියාවන්්ඔහුගේ්ධනය්හා්තත්ත්වය්්
පදනම්්කරගනිමින්්පිළිගනු්ගනොලබන්අතර්තකවා්ව්(අල්ලාහ්්ගකගරහි්වූ්

බිය)්පදනම්්කර්ගනිමින්්පිළිගනු්ලැග .ِ
එවිට්ඔවුන්ගේ්පරමාධිපතික්
ඔවුනට්පිළිතුරු්දුන්ගන්ය.්
සැබැවින්්ම්මම්නුඹලා්අතුරින්්
පිරිමිගයකුගගන්්ගහෝ්ගේවා්
ගැහැනියකගගන්්ගහෝ්ගේවා්
දැහැමි්ක්රියා්කරන්නාගේ්ක්රියාව්
නිප්ලල්ගනොකරමි.්නුඹලාගගන්්
ඇතැමුන්්ඇතැමුන්ගගනි.්
එබැවින්්ගද්ශ්තරණය්ගකොට්
තම්නිගවස්්වලින්්බැහැර්කරනු්
ලදු්ව්මාගේ්මාර්ගග ්ගේදනාව්
විඳ්සටන්්වැද්ඝාතනය්කරනු්
ලැබූවන්්වන්ඔවුන්ගේ්නපුරු්
පාපයන්්ඔවුන්ගගන්්මම්පහ්
කරමි.්තවද්්පහළින්්ගිංගාවන්්
ගලා්බස්නා්උයන්්හි්ඔවුන්්ව්
මම්ඇතුළත්්කරමි.්(එය)්

ااَربُُّهمْاالَُهمْاافَاْسَتَجاَبا ن ِ
َ
اَلااأ

ِضيعُا
ُ
امِنْاامِنُْكمْااََعمِل ااَعَمَلااأ

َكر ا
وْااذَ

َ
نَْثااأ

ُ
امِنْااَبْعُضُكمْااأ
ا ِينَااَبْعض  ْخرُِجوااَهاَجُرواافَاَّلذ

ُ
اَوأ

وذُواامْادِيَارِهِااِمنْا
ُ
اَسبِيِلااِفااَوأ

َِرنذااَوقُتِلُوااَوقَاتَلُوا َكف 
ُ
اَعنُْهمْااَِل

ْدِخلَنذُهمْااَسي ِئَاتِهِمْا
ُ
ااَوَِل اَجنذات 

نَْهارُااََتْتَِهاامِنْااََتْرِي
َ
امِنْااثََوابًاااِْل
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අල්ලාහ්්අබියසින්්වූ්කුසලක්
ගලසිනි.්තවද්අල්ලාහ්්ඔහු්ගවත්
ය්කුසලින්්ගර ප්ද්දෑ්ඇත්ගත්. 

اُحْسنُااِعنَْدهُااَواللُاااللِااِعنْدِا
 (611)ِاثلذَوابِا

(නබිවරය!)්නගරයන් හි්
ප්රතිකකගප ප්කළවුන්ගේ්
සැරිසැීමම්නුඹ්ව්ගනොරවටා්
දැමිය්යුතු්ය. 

نذَكااَلا ِينَااَتَقلُُّبااَيُغرذ اَكَفُرواااَّلذ
 (791)ااْْلََِّلدِااِفا

(එය)්ස්වල්ප්භුකතික්විඳීමකි.්පසු්
ව්ඔවුන්ගේ්නවාතැන්නිරය්ය.්
තවද්(ඔවුන්)්ලැගුම්්ගන්නා්
ස් ානය්නපුරු්විය. 

َواُهمْااُثمذااقَلِيل ااَمتَاع ا
ْ
اَجَهنذمُااَمأ

 (617)ِالِْمَهادُااَوبِئَْسا

නමුත්්තමන්ගේ්පරමාධිපතිකට්
බිය්බැතිකමත්්වූවන්්වන්ඔවුනට්
පහළින්්ගිංගාවන්්ගලා්බසින්
(ස්වර්ග)්උයන්්ඇත.්එහි්ඔවුහු්
සදාතනිකගයෝය.්(එය)්අල්ලාහ්්
අබියසින්්වූ්සිං්රහයක්
වශගයනි.්අල්ලාහ්්අබියස්ඇතික්
දෑ්දැහැමියන්ට්ඉතා්ගර ප්දය. 

ِينَاالَِكنِا اَجنذات االَُهمْااَربذُهمْااوْااتذقَاااَّلذ
نَْهارُااََتْتَِهاامِنْااََتْرِي

َ
افِيَهااَخادِلِينَاااِْل

اَخْي اااللِااِعنْدَااَوَماااللِااِعنْدِاامِنْاانُُزًلا
بَْرارِا

َ
 (611)ِلِْْل

199-200.්දහම්්ලත්්ජනයාගගන්්ගකොටසක්විශ්වාස්කිීමම්හා්ඉවසීගමන්්
කටයුතු්කරන්ගමන්්විශ්වාසවන්තයින්ට්වූ්අල්ලාහග්ේ්විධානය.ِ

තවද්නියත්වශගයන්්ම්ගේද්
්රන් ්හිමි්අය්අතුරින්්අල්ලාහ්්
ව්ද්නුඹලා්ගවත්පහළ්කරනු්
ලැබූ්දෑ්ද්ඔවුන්්ගවත්පහළ්
කරනු්ලැබූ්දෑ්ද්අල්ලාහ්ට්
යටහත්්පහත්්ව්විශ්වාස්කරන්
අය්සිටිතික.්අල්ලාහ්ගේ්වදන්්
ගවනුවට්ඔවුහු්අල්ප්මිලක්
ගනොගනිතික.්ඔවුන්ගේ්ප්රතිකලල්
ඔවුන්ගේ්පරමාධිපතික්අබියසින්්
ඔවුනට්හිමි(වන්ගන්)ය.්නියත්

ْهلِاامِنْااِإَونذا
َ
ايُْؤِمنُاالََمنْااالِْكتَابِااأ

نْزَِلااَوَماابِاللِا
ُ
نْزَِلااَوَمااإَِِلُْكمْااأ

ُ
اأ

ابِآيَاتِاايَْشََتُونَااَلااِِللِااَخاِشعِيَااإَِِلْهِمْا
ولَئَِكااقَلِيًَّلااثََمنًاااللِا

ُ
ْجرُُهمْاالَُهمْااأ

َ
اأ

ااْْلَِسابِااََسِيعُاااللَااإِنذااَرب ِهِمْااِعنْدَا
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වශගයන්්ම්අල්ලාහ්්විනිශච්ය්
කිීමගමහි්ඉතා්ගේගවත්ය. 

(799) 

අගහෝ්විශ්වාස්කළවුනි්!්නුඹලා්
ජය්රහණය්ලැබිය්හැකි්වනු්
පිණිස්නුඹලා්ඉවසනු.්තවද්
ඉවසීමට්නුඹලා්එකිගනකා්
දිරිගන්්වනු.්තවද්නුඹලා්
ස් ාවර්ව්සිටිනු.්අල්ලාහ්ට්බිය්
බැතිකමත්්වනු. 

يُّاايَا
َ
ِينَااَهاأ وااآَمنُواااَّلذ اوََصابُِرواااْصِِبُ

ُِتْفلُِحونَاالََعلذُكمْاااللَااَواتذُقوااَوَرابُِطوا
(111) 

04්සූරත්්අන්-නිසා්(කාන්තාගවෝ) ් 

මදීනාගවහි්දී්පහළ්වූවකි.් ආයත්්1-23්දකවා්වූ්වැකි්

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත්දයාන්විත්අසමසම්කරුණාන්විත්අල්ලාහ්්ගේ්නාමගයනි. 

1.්අල්ලාහ්ට්බිය බැතිකමත් ව්කටයුතු්කරන්ගමන්්වූ්නිගයෝගය.්මිනිසුන්්
සියල්ගලෝම්ආදම්්නබි්තුමාගගන්්බිහි්වූවන්ය. 

අගහෝ්මිනිසුනි්!්එක්ම්
ආත්මයකින්්නුඹලා්ව්මවා්
එයින්්එහි්කළත්රය්ද්මවා්ඔවුන්්
ගදගදනාගගන්්අධික්පිරිමින්්ද්
කාන්තාවන්්ද්මැවූ්නුඹලාගේ්
පරමාධිපතිකට්බිය්බැතිකමත්්වනු.්
තවද්කවර(නාමය)ක්
ගවනුගවන්්නුඹලා්එකිගනකා්
අයිතීන්්ඉල්ලා්සිටින්ගන්්ද්
ඔහුට්ද්(එවැනි)්ගල්ඥාතීත්වය්
(බිඳ්දැමීම)ට්ද්බිය්වනු.්නියත්
වශගයන්්ම්අල්ලාහ්්නුඹලා්
ගකගරහි්සර්ව්නිීමකපකයා්විය. 

َهاايَا يُّ
َ
ِياَربذُكمُاااتذُقوااانلذاُسااأ ااَّلذ

انَاامِنْااَخلََقُكمْا اوََخلَقَااَواِحَدة ااْفس 
اَكثًِياارَِجاًلاامِنُْهَمااَوبَثذااَزوَْجَهاامِنَْها
ِيااللَااَواتذُقوااَونَِساءًا ابِهِااتََساَءلُونَاااَّلذ

رَْحامَا
َ
اَعلَيُْكمْااََكنَاااللَااإِنذااَواِْل
 (6)َِرقِيبًا

2-්6.්බහු්විවාහය්පිළිබඳ ව්ඉස්ලාමීය්නීතිකය, අනා යින්්රැක බලා ගන්නා්
විට්ඔවුන්ගේ්ගද්පළ්ආරකපා්කරන්ගමන්්වූ්නිගයෝගය. 
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අනා යින්ට්ඔවුන්ගේ්වස්තුව්
ගදනු.්තවද්නුඹලා්කිලිටි්දෑ්
ගවනුවට්පිවිතුරු්දෑ්හුවමාරු්
ගනොකරනු.්නුඹලාගේ්වස්තුව්
සමඟ්ඔවුන්ගේ්වස්තුව්එකතු්
කර්අනුභව්ගනොකරනු.්
සැබැවින්්ම්එය්මහත්්වූ්
පාපයකි. 

ْمَوالَُهمْاااِْلَتَاَمااَوآتُوا
َ
لُواتَااَوَلااأ اتَبَدذ

ي ِبِاااْْلَبِيَثا ُكلُوااَوَلاابِالطذ
ْ
ْمَوالَُهمْااتَأ

َ
اأ

ْمَوالُِكمْااإَِلا
َ
َِكبًِيااُحوبًااََكنَااإِنذهُااأ
(1) 

අනා යින්්විපගයහි්නුඹලා්
යුකතිකය්ඉටු්කිීමමට්ගනොහැකි්
වනු්ඇතැයි්නුඹලා්බිය්වූගයහු්
නම්්එවිට්කාන්තාවන්ගගන්්
නුඹලාට්ප්රිය්මනාප්ගදගදගනකු්
ගහෝ්තිකගදගනකු්ගහෝ්සිේ්
ගදගනකු්ගහෝ්නුඹලා්විවාහ්කර්
ගනිවු.්එවිට්(ඔවුන්්අතර)්යුකතික්
ගරුක්ව්කටයුතු්කිීමමට්
ගනොහැකි්ගේ්යැයි්නුඹලා්බිය්
වූගයහු්නම්්එවිට්එක්
තැනැත්තිකයක්ගහෝ්නුඹලාගේ්
දකුණත්හිමි්කර්ගත්්අය්ගහෝ්
විවාහ්කරගත්යුතුය.්නුඹලා්
අයුකතිකය්ඉටු්ගනොකිීමමට්එය්
වඩා්සමීප්ය. 

ااِخْفتُمْااِإَونْا لذ
َ
ااِْلَتَاَمااِفااُتْقِسُطوااأ
االن َِساءِاامِنَاالَُكمْااَطاَبااَماافَانِْكُحوا

اامْاِخْفتُاافَإِنْااَوُربَاعَااَوثََُّلَثااَمثَْنا لذ
َ
اأ

وْاافََواِحَدةًااَتْعِدلُوا
َ
اَملََكتْااَمااأ

ْيَمانُُكمْا
َ
دَْنااذَلَِكااأ

َ
ااأ لذ

َ
 (1)َِتُعولُوااأ

තවද්නුඹලා්(විවාහ්වන)්
කාන්තාවන්ට්ඔවුන්ගේ්මහර්්
ගහවත්්විවාහ්දීමනාවන්්
පිරිනමනු.්නමුත්්ඔවුන්්ඉන්්
කිසිවක්නුඹලාට්
ස්වකැමැත්ගතන්්පිරිනැමුගේ්
නම්්එවිට්නුඹලා්එය්සතුටින්්හා්
රසවත්්ව්අනුභව්කරනු. 

افَإِنْااَِنْلَةًااَصُدقَاتِهِنذااالن َِساءَااَوآتُوا
ء ااَعنْاالَُكمْااِطْبَا اَنْفًساامِنْهُااََشْ
 (4)َِمرِيئًااَهنِيئًاافَُُكُوهُا

තවද්නඩත්තුව්පිණිස්අල්ලාහ්්
නුඹලාට්පැවරූ්නුඹලාගේ්

َفَهاءَااتُْؤتُوااَوَلا ْمَوالَُكمُااالسُّ
َ
االذِّتااأ
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වස්තුව්බුද්ධි්මට්ටම්හීනවී්
ඇත්තන්ට්පිරි්ගනොනමනු.්තවද්
ඒවාගයහි්ඔවුනට්ගපෝපණය්
ලබා්ගදනු.්තවද්වස්ත්ර්ද්ලබා්
ගදනු.්තවද්ඔවුනට්යහ්වදනින්්
කතා්කරනු. 

افِيَهااَواْرزُقُوُهمْااقِيَاًماالَُكمْاِاللُااَجَعَلا
َِمْعُروفًااقَْوًلاالَُهمْااَوقُولُوااَواْكُسوُهمْا

(1) 

අනා යින්්විවාහ්වියට්පත්්වන්
තුරු්ඔවුන්්ප්රගේශගමන්්රැක්
බලා්ගනු.්ඔවුන්්අතුරින්්
(වගකීම්්දරන)්නිවැරදි්මඟක්
දුටුගවහු්නම්්එවිට්ඔවුනට්
ඔවුන්ගේ්වස්තුව්නුඹලා්බාර්
ගදනු.්තවද්ඔවුන්්වැඩිවියට්
පත්වනු්ඇත්(එවිට්ඒවා්ලබා්
දිය්යුතු්ගේ)්යැයි්ඉකමන්්හා්
නාස්තිකකාර්ගලස්ඒවා්අනුභව්
ගනොකරනු.්තවද්කවගරකු්
ගපොගහොසත්්වන්ගන්්ද්ඔහු්(එය්
පරිහරණය්කිීමගමන්්වැළකී)්
තැන්පත්්බව්රැකිය්යුතුය.්තවද්
කවගරකු්දිළිඳු්වන්ගන්්ද්ඔහු්
යහ්අයුරින්්(සාධාරණ්ගලස)්
අනුභව්කළ්යුතු්ය.්නුඹලා්
ඔවුන්ගේ්වස්තුව්ඔවුනට්පවරන්
විට්ඔවුන්්ගවත්සාකෂිකරුවන්්
ඉදිරිපත්්කරනු.්ගිණුම්්
බලන්නන්ගගන්්අල්ලාහ්්
ප්රමාණවත්්ය. 

اااِْلَتَاَمااَتلُواَوابْا اانل ََِكحَاابَلَُغوااإِذَااَحّتذ
اإَِِلْهِمْاافَادَْفُعواارُْشًداامِنُْهمْااآنَْستُمْاافَإِنْا

ْمَوالَُهمْا
َ
ُكلُوَهااَوَلااأ

ْ
افًااتَأ اَوبَِداًرااإَِْسَ

نْا
َ
وااأ اَغنِيًّااََكنَااَوَمنْاايَْكَِبُ

ُكلْاافَقًِيااََكنَااَوَمنْاافَلْيَْستَْعفِْفا
ْ
افَلْيَأ

ِا ْمَوالَُهمْااإَِِلْهِمْااَدَفْعتُمْاافَإِذَااالَْمْعُروِفاب
َ
اأ

ْشهُِدوا
َ
اَحِسيبًاابِاللِااَوَكَفااَعلَيْهِمْاافَأ
(1) 

7-10.්පිරිමින්්හා්ස්ත්රනී්්සතු්ගද්පළ්අයිතිකය්හා්ඔවුන්්එකිගනකා්ගකගරහි්
නියම්වන්ප්රමාණය්පිළිබඳ්නීතික්ීමතික. 

ගදමාපියන්්හා්සමීප්ඥාතීන්්අත්
හැර්දමා්ගිය්දැයින්්ගකොටසක්
පිරිමි්පාර්ශවයට්ඇත.්එගමන්්ම්
ගදමාපියන්්හා්සමීප්ඥාතීන්්අත්

االِلر َِجالِا اانَِصيب  انِااتََركَاامِمذ االَْوادِلَ
قَْربُونَا

َ
ِااَواِْل االن َِساءِاَول اانَِصيب  اتََركَاامِمذ
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හැර්දමා්ගිය්දැයින්්කාන්තා්
පාර්ශවයට්ද්ගකොටසක්ඇත.්
එයින්්අඩු්වූ්දෑ්වුව්ද්අධික්වූ්දෑ්
වුව්ද්නියම්කරන්ලද්
ගකොටසක්වශගයන්්ඇත. 

انِا قَْربُونَااالَْوادِلَ
َ
ااَواِْل وْاامِنْهُااقَلذاامِمذ

َ
اأ

 (7)َِمْفُروًضاانَِصيبًااَكُثَا

ගබදීගම්්දී්(වස්තුවට්උරුමකම්්
ගනොලබන)්ඥාතීන්්ද්අනා යින්්
ද්දුගියන්්ද්සහභාගී්වූග ්නම්්
එවිට්නුඹලා්එයින්්ඔවුන්්ව්
ගපෝපණය්කරනු.්තවද්යහ්
වදනින්්ඔවුනට්කතා්කරනු. 

ولُواالْقِْسَمةَااَحَُضَااِإَوذَا
ُ
االُْقْرَبااأ

اِمنْهُاافَاْرزُقُوُهمْااَوالَْمَساكِيُااَواِْلَتَاَما
 (1)َِمْعُروفًااقَْوًلاالَُهمْااَوقُولُوا

තමන්ට්පසුව්දුර්වල්පරපුරක්
හැර්දමා්ගගොස්්ඔවුන්්
සම්බන්ධගයන්්බිය්වන්අය්
ගමන්්(අනා යින්්සම්බන්ධව්ද)්
ඔවුන්්බිය්විය්යුතුය.්එබැවින්්
අල්ලාහ්ට්ඔවුන්්බිය්බැතිකමත්්
විය්යුතුය.්තවද්ඔවුන්්ඍජු්
වදනින්්(අවිංක්ව)්කතා්කළ්
යුතුය. 

ِينَااَوِْلَْخَشا اَخلْفِهِمْاامِنْااتََرُكواالَوْاااَّلذ
ِيذةًا االلَاافَلْيَتذُقوااَعلَيْهِمْااَخافُوااِضَعافًااذُر 

 (1)َِسِديًدااقَْوًلااَوِْلَُقولُوا

නියත්වශගයන්්ම්අනා යින්්
ගේ්වස්තුව්අයුකතික්සහගත්ව්
අනුභව්කරන්නන්්(සැබැවින්්ම)්
ඔවුන්ගේ්කුගසහි්ඔවුන්්අනුභව්
කරනුග ්(නිරග )්ගින්න්ය.්
තවද්ඔවුහු්ඇවිගළන්ගින්නට්
(පිවිස)්දැගවතික. 

ِينَااإِنذا ُكلُونَاااَّلذ
ْ
ْمَواَلاايَأ

َ
اُظلًْماااِْلَتَاَمااأ

ُكلُونَااإِنذَما
ْ
انَاًرااُبُطونِهِمْااِفاايَأ

 (61)َِسعًِيااوََسيَْصلَْونَا

11-12.්ගද්පල්අයිතිකය්පිළිබඳව්උරුමකකාරයින්්සෑම්ගකගනකු්ගකගරහිම්
නියම්වන්ප්රමාණය්පිළිබඳව්නීතිකීමතික. 

අල්ලාහ්්නුඹලාගේ්දරුවන්්
විපගයහි්පිරිමියාට්කාන්තාවන්්
ගදගදගනකුගේ්ගකොටස්ගමන්්
විය්යුතු්යැයි්උපගදස්්

ْوَلدُِكمْااِفاااللُاايُوِصيُكمُا
َ
َكرِااأ الذِلذ

اامِثُْلا ِ نْثَيَْيِااَحظ 
ُ
انَِساءًااُكنذاافَإِنْاااِْل
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ගදන්ගන්ය.්නමුත්්ගදගදගනකුට්
වඩා්කාන්තාවන්්(පමණක)්
වූග ්නම්්එවිට්තමන්්හැර්දමා්
ගිය්දැයින්්තුගනන්්ගදකක්
ඔවුනට්විය්යුතු්ය.්එක්
තැනැත්තිකයක්පමණක්වූවා්නම්්
එවිට්ඇයට්අඩකි.්තවද්තම්
ගදමාපියන්්විපගයහි්ඔහුට්
දරුගවකු්වී්ඔහු්හැර්දමා්ගිය්
දැයින්්ඔවුන්්ගදගදනාගගන්්එක්
එක්්අගයකුට්හගයන්්එක්
ගකොටසක්විය්යුතුය.්නමුත්්
ඔහුට්දරුගවකු්ගනොවී්එයට්තම්
ගදමාපියන්්උරුමකම්්කියන්ගන්්
නම්්එවිට්තම්මවට්තුගනන්්
එකකි.්නමුත්්ඔහුට්සගහෝදර්
ගයකු්සිටී්නම්්ඔහු්කවර්ගදයක්
සම්බන්ධ්ව්අන්තිකම්කැමැත්ත්
ප්රකාශ්කර්ඇත්ගත්්ද්ඉන්්පසුව්
හා්ණය්පියවීගමන්්පසුව්තම්
මවට්හගයන්්එක්ගකොටසක්
සතු්ගේ.්නුඹලාගේ්ගදමාපියන්්
හා්නුඹලාගේ්දරුවන්්වන්ඔවුන්්
අතුරින්්නුඹලාට්ප්රගයෝජනය්
ගගන්දීමට්වඩාත්්සමීපතයින්්
කවුරුන්්දැ්යි්නුඹලා්
ගනොදන්ගනහුය.්(ගමය)්
අල්ලාහ්ගගන්්වූ්නියමයකි.්
නියත්වශගයන්්ම්අල්ලාහ්්
සර්වඥානී්සර්ව්ප්රඥාවන්ත්විය. 

اِإَونْااتََركَااَمااثُلُثَاافَلَُهنذاااثْنَتَْيِاافَْوَقا
بََويْهِااانل ِْصُفاافَلََهااَواِحَدةًااََكنَْتا

َ
اَوِِل

ُدُساامِنُْهَمااَواِحد االُِك ِا ااالسُّ اتََركَاامِمذ
اَودَل ااَلُاايَُكنْاالَمْاافَإِنْااَودَل ااَلُااََكنَااإِنْا

بََواهُااَوَورِثَهُا
َ
ِهِااأ م 

ُ
اَلُااََكنَاافَإِنْاااثلُّلُُثاافَِْل

ِهِااإِْخوَة ا م 
ُ
ُدُساافَِْل اوَِصيذة ااَبْعدِاامِنْااالسُّ
وْاابَِهاايُوِصا

َ
اآبَاؤُُكمْااَديْن ااأ
بْنَاؤُُكمْا

َ
ُهمْااتَْدُرونَااَلااَوأ يُّ

َ
قَْرُبااأ

َ
اأ

االلَااإِنذاااللِاامِنَاافَرِيَضةًااَنْفًعاالَُكمْا
 (66)َِحِكيًمااَعلِيًمااََكنَا

නුඹලාගේ්බිරියන්්හැර්දමා්ගිය්
දැයින්්අඩක ්ඔවුනට්දරුගවකු්
ගනොමැතික්නම්්නුඹලාට්හිමි්ය.්
ඔවුනට්දරුගවකු්සිටී්නම්්එවිට්
ඔවුන්්උපගදස්්දුන්්අන්තිකම්
කැමැත්තට්පසුව්හා්ණය්

ْزَواُجُكمْااتََركَااَماانِْصُفااَولَُكمْا
َ
اإِنْااأ

اَودَل االَُهنذااََكنَاافَإِنْااَودَل االَُهنذاايَُكنْاالَمْا
بُعُاافَلَُكمُا ااالرُّ اَبْعدِاامِنْااتََرْكنَاامِمذ
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පියවීගමන්්පසුව්ඔවුන්්හැර්දමා්
ගිය්දැයින්්හතගරන්්එක්
ගකොටසක්නුඹලාට්හිමි්ය.්
එගමන්්ම්නුඹලාට්දරුගවකු්
ගනොසිටි්නම් ්නුඹලා්හැර්දමා්
ගිය්දැයින්්හතගරන්්එක්
ගකොටසක්ඔවුනට්හිමි්ය.්නමුත්්
නුඹලාට්දරුගවකු්සිටී්නම්්එවිට්
නුඹලා්කවර්ගදයක්ගැන්
අන්තිකම්කැමැත්ත්ප්රකාශ්
කරන්ගන්්ද්ඉන්්පසුව්හා්ණය්
පියවීගමන්්පසුව්අගටන්්
ගකොටසක්ඔවුනට්හිමි්ය.්්
මිනිගසකු්ගහෝ්කාන්තාවක්
(දරුවන්්ගහෝ්ගදමාපියින්්
ගනොමැතික)්කලාලා්නම්්ගණයට්
අයත්්ගකගනකු්වශගයන්්
උරුමකම්්පාන්ගකගනකු්සිට්
ඔහුට්සගහෝදරගයකු්ගහෝ්
සගහෝදරියක්සිටී්නම්්ඔවුන්්
ගදගදනාගගන්්එක්එක්
ගකගනකුට්හගයන්්ගකොටසක්
දිය්යුතුය.්නමුත්්ඊට්වඩා්අධික්
ව්ඔවුහු්සිටිගයහු්නම්්එවිට්
ඔවුහු්තුගනන්්ගකොටසක්තුළ්
හවුල්කරුගවෝ්ගවතික.්එය්කවර්
ගදයක්ගැන්අන්තිකම්ප්රකාශය්
කරනු්ලබන්ගන්්ද්එය්හා්ණය්
පිය්වීගමන්්පසුව්ය.්(උරුම 
කරුවන්්කිසිගවකුට)්හිිංසා්
කරන්ගනකු්ගනොවිය්යුතුය.්
ගමය්අල්ලාහ්ගේ්උපගදසකි.්
තවද්අල්ලාහ්්සර්ව්ඥානීය.්
ඉවසිලිවන්තය. 

وْاابَِهاايُوِصيَااوَِصيذة ا
َ
بُعُااَولَُهنذااَديْن ااأ االرُّ

ا اَودَل االَُكمْاايَُكنْاالَمْااإِنْااتََرْكتُمْاامِمذ
اااثلُُّمنُاافَلَُهنذااَودَل االَُكمْااََكنَاافَإِنْا امِمذ

وْاابَِهااوُصونَاتُااوَِصيذة ااَبْعدِاامِنْااتََرْكتُمْا
َ
اأ

لَةًاايُورَُثاارَُجل ااََكنَااِإَونْااَديْن ا وِاالََكَ
َ
اأ

ة ا
َ
خ ااَوَلُاااْمَرأ

َ
وْااأ

َ
ْخت ااأ

ُ
اَواِحد اافَلُِك ِااأ

ُدُساامِنُْهَما ْكَثَااََكنُواافَإِنْااالسُّ
َ
امِنْااأ

ََكءُااَفُهمْااذَلَِكا اَبْعدِاامِنْاااثلُّلُثِااِفااُشَ
وْاابَِهاايُوَصااوَِصيذة ا

َ
اُمَضار  ااْيَاغَااَديْن ااأ

َِحلِيم ااَعلِيم ااَواللُاااللِاامِنَااوَِصيذةًا
(61) 

13-14.්නිගයෝග්කිීමම්හා්තහනම්්කිීමම්පිළිබඳ්ව්අයිතිකය්අල්ලාහ්ට්
පමණක්සතු්වීම.්ඔහුගේ්නිගයෝගයන්ට්එගරහි්ව්කටයුතු්කිීමගම්්
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අවවාදය. 

ගම්වා්අල්ලාහ්ගේ්සීමාවන්්ය.්
තවද්කවගරකු්අල්ලාහ්ට්හා්
ඔහුගේ්දූතයාණන්ට්අවනත්
වන්ගන්්ද්ඔහු්ව්ඊට්පහළින්්
ගිංගාගවෝ්ගලා්බස්නා්(ස්වර්ග)්
උයන්්වලට්ඔහු්ඇතුළත්්
කරන්ගන්ය.්එහි්ඔවුහු්
සදාතනිකගයෝ්ය.්ඉමහත්්
ජය්රහණය්එයයි. 

االلَاايُِطعِااَوَمنْاااللِااُحُدودُااتِلَْكا
اايُْدِخلْهُااَورَُسوَلُا امِنْااََتْرِياَجنذات 
نَْهارُااََتْتَِها

َ
الَِكاَوذَاافِيَهااَخادِلِينَاااِْل
 (61)ِالَْعِظيمُااالَْفْوزُا

තවද්කවගරකු්අල්ලාහ්ට්හා්
ඔහුගේ්දූතයාණන්ට්පිටු්පා්ඔහු්
(අල්ලාහ්)ගේ්සීමාවන්්ඉකමවා්
යන්ගන්්ද්ඔහු්ව්(අල්ලාහ්)්
ගින්නට්ඇතුළත්්කරන්ගන්ය.්
එහි්ඔහු්සදාතනික්ය.්තවද්
ඔහුට්නින්දා්සහගත්දඬුවමක්
ඇත. 

اَويَتََعدذااَورَُسوَلُاااللَااَيْعِصااَوَمنْا
اانَاًراايُْدِخلْهُااوَدهُاُحدُا اَوَلُاافِيَهااَخادِلً

 (64)ُِمهِي ااَعَذاب ا

15-16.්දුරාචාරග ්නියැළුණු්කාන්තාවන්්පිළිබඳ්ව්ඉස්ලාම්හි්මුල්්කාලග ්
නීතික්ීමතික. 

නුඹලාගේ්කාන්තාවන්්අතුරින්්
(ඇතැමුන්)්අශීලාචාර්දෑ්්්
(දුරාචාරය)්ගවත්පැමිගණන්නි 
යන්ට ්නුඹලා්ඔවුනට්එගරහි්ව්
නුඹලා්අතුරින්්සිේ්ගදගනකු්
සාකෂි්වශගයන්්ගගන්එනු.්
එගස ්ඔවුන්්සාකෂි්පැවසුගේ්
නම්්එවිට්ඔවුනට්මරණය්
අත්වන්තුරු්ගහෝ්ඔවුන්්
ගවනුගවන්්අල්ලාහ්්යම්්මඟක්
ඇතික්කරන්තුරු්නිවාස්
අඩසස්ිගයහි්ඔවුන්්ව්රඳවා්ගනු. 

ِتا تِيَااَوالَّلذ
ْ
انَِسائُِكمْاامِنْااالَْفاِحَشةَاايَأ

ْربََعةًااهِنذاَعلَيْاافَاْستَْشهُِدوا
َ
امِنُْكمْااأ

ْمِسُكوُهنذااَشهُِدواافَإِنْا
َ
ااْْلُيُوتِااِفاافَأ

ا وْااالَْموُْتااَيتََوفذاُهنذااَحّتذ
َ
االلُااََيَْعَلااأ

 (61)َِسبِيًَّلاالَُهنذا
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නුඹලා්අතුරින්්ඒ්ගවත්
(කාමග ්වරදවා්හැසිීමමට)්
පැමිගණන්ගදගදගනකු්ට ්්
නුඹලා්ඔවුන්්ගදගදනා්ට්දඬුවම්්
කරනු.්පසුව්ඔවුන්්ගදගදනා්
පශ්චාත්තාප්වී්හැඩ්ගැසුගන්්
නම්්එවිට්නුඹලා්ඔවුන්්ගදගදනා්
ව්අත්හැර්දමනු.්නියත්
වශගයන්්ම්අල්ලාහ්්අතිකකපමා 
ශීලී්හා්පරම්කරුණාභරිත්විය. 

انِا َ تِيَانَِهااَوالذلذ
ْ
افَإِنْاافَآذُوُهَماامِنُْكمْاايَأ

ْصلََحااتَابَا
َ
ْعرُِضوااَوأ

َ
االلَااإِنذااَعنُْهَماافَأ

 (61)ِرَِحيًمااابًاتَوذااََكنَا

17-18.්තේබා්පාපකපමාගවහි්නියැළීම්හා්එහි්ගකොන්ගද්සි.ِ

අල්ලාහ්්ගවතිකන්්වූ්පාපකපමාව්
ඇත්ගත්්ගනොදැනුවත්කමින්්
නපුරක්කර්පසුව්ඉතා්
ඉකමණින්්ම්පාශ්චාත්තාපගයහි්
නිරත්වන්අයට්ය.්එවිට්
අල්ලාහ්්ඔවුනට්සමාව්ගදනු්
ඇත.්තවද්අල්ලාහ්්සර්ව්ඥානී්
හා්සර්ව්ප්රඥාවන්ත්විය. 

اااَلذْوبَةُااإِنذَما ِينَاااللِااََعَ اَيْعَملُونَاالذِلذ
وءَا اامِنْااَيتُوبُونَااُثمذااِِبََهالَة ااالسُّ اقَرِيب 

ولَئَِكا
ُ
االلُااَوََكنَااَعلَيْهِمْاااللُااَيتُوُباافَأ

 (67)َِحِكيًمااَعلِيًما

ඔවුන්්නපුරුකම්්(පාපකම්)්කර්
ඔවුන්ගගන්්ගකගනකු්ගවත්
මරණය්පැමිගණන්ගතක්සිට්
“දැන්්මම්පාපකපමාව්අයැදිමි“්
යැයි්පවසන්නන්ට්පාපකපමාව්
ගනොමැත.්එගමන්්ම්ප්රතිකකගප ප්
කයින්්ගලස්සිටිය්දී්මරණයට්
පත්වන්නන්ට්ද්ගනොමැත.්අපි්
ගේදනා්සහගත්දඬුවමක්ඔවුන්ට්
සූදානම්්කර්ඇගත්්තමු. 

ِينَاااَلذْوبَةُااَولَيَْستِا اَيْعَملُونَاالذِلذ
ي ِئَاتِا ااالسذ َحَدُهمُااَحَُضَااإِذَااَحّتذ

َ
اأ

ااقَاَلااالَْموُْتا ِينَااَوَلاااْْلنَااُتبُْتااإِن ِ ااَّلذ
ار ااوَُهمْااَيُموتُونَا ولَئَِكااُكفذ

ُ
ْعتَْدنَااأ

َ
الَُهمْااأ

ِِلًمااَعَذابًا
َ
 (61)ِأ

19-21.්උරුමය්හා්විවාහ්තයාගයන්්පිළිබඳ්ව්කාන්තාවන්ට්යුකතිකය්ඉටු්
කිීමම්පිළිබඳ්නීතික්ීමතික. 

අගහෝ්විශ්වාස්කළවුනි!්බලහත්්
කාරගයන්්කාන්තාවන්්හිමි්කර්

َهاايَا يُّ
َ
ِينَااأ نْاالَُكمْااََيِلُّااَلااآَمنُواااَّلذ

َ
اأ
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ගැනීම්නුඹලාට්අනුමත්
ගනොගවයි.්ඔවුන්ට්නුඹලා්
පිරිනැමූ්දැයින්්සමහරක්ඔවුන්්
ගගන්යෑමට්නුඹලා්ඔවුන්්ව්
ගනොවළකවනු.්නමුත්්ඔවුන්්
ප්රසිද්ධිග ්අශීලාචාර්ගදයක්
කළගහොත්්මිස.්නුඹලා්ඔවුන්්
සමඟ්යහපත්්අයුරින්්ජීවත්්වනු.්
මන්ද්නුඹලා්ඔවුන්්ව්පිළිකුල්්
කගළ ්නම් ්(දැනගනු)්නුඹලා්
යමක්පිළිකුල්්කළ්හැක.්(එගස ්
පිළිකුල්්කරන)්එහි්අල්ලාහ්්
අධික්යහපත්ඇතික්කරන්නට්
පුළුවන. 

اَتْعُضلُوُهنذااَوَلااَكرًْهااالن َِساءَااتَرِثُوا
ااآتَيْتُُموُهنذااَماابِبَْعِضااَِلَْذَهبُوا نْااإِلذ

َ
اأ

تِيَا
ْ
وُهنذااُمبَي ِنَة اابَِفاِحَشة اايَأ اوَََعِشُ

نْااَفَعَسااَكرِْهتُُموُهنذاافَإِنْاابِالَْمْعُروِفا
َ
اأ

اَخْيًاافِيهِاااللُااَويَْجَعَلااَشيْئًااتَْكرَُهوا
 (61)ِاَكثِيًا

බිරියකගේ්ස ්ානයට්ගවනත්්
බිරියක්(විවාහ්කර)්ගැනීමට්
නුඹලා්සිතුගේ්නම්්ඔවුන්ගගන්්
(නුඹලා්දිකකසාද්කරන)්එක්
තැනැත්තිකයට්ධන්සම්භාරයක්
පිරිනමා්තිකබුණ්ද්නුඹලා්එයින්්
කිසිවක්ගනොගනු.්නුඹලා්එය්
අයුකතික්සහගත්ගලසින්්හා්මහා්
පාප්කර්මයක්ගලසින්්
ගන්ගනහු්ද? 

َردُْتمُااِإَونْا
َ
اااْستِبَْداَلااأ ااَمََكنَااَزْوج  اَزْوج 
ُخُذوافَََّلااقِنَْطاًرااإِْحَداُهنذااَوآتَيْتُمْا

ْ
ااتَأ

ُخُذونَهُااَشيْئًاامِنْهُا
ْ
تَأ
َ
اِإَوثًْمااُبْهتَانًااأ

 (11)ُِمبِيًنا

නුඹලාගගන්්ගකගනකු්තවත්්
ගකගනකු්ගවත්ගගොස්්තිකබිය්දී්ද්
(විවාග ්දී)්නුඹලාගගන්්ස්ථීර්
ගිවිසුමක්ඔවුන්්ගගන්තිකබිය්දී්ද්
නුඹලා්එය්(දුන්්දෑ)්ගනුග ්
ගකගස ්ද්? 

ُخُذونَهُااَوَكيَْفا
ْ
فَْضااَوقَدْااتَأ

َ
اأ

ااإَِلاامْاَبْعُضكُا َخْذنَااَبْعض 
َ
امِنُْكمْااَوأ

 (16)َِغلِيًظاامِيثَاقًا

22-24.්විවාහය්පිළිබඳ්ව්නීතික්ීමතික්හා්විවාහයට්තහනම්්කරනු්ලැබූ්අය්
පිළිබඳව්විස්තර.ِ

කාන්තාවන්්අතුරින්්නුඹලාගේ්
පියවරුන්්විවාහ්කර්ගත්්අය්ව්

امِنَااآبَاؤُُكمْاانََكحَااَمااَتنِْكُحوااَوَلا
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නුඹලා්විවාහ්ගනොකරනු.්නමුත්්
ඉකුත්්වී්ගිය්දෑ්හැර.්නියත්
වශගයන්්ම්එය්අශීලාචාර්හා්
පිළිකුල්්සහගත්ක්රියාවක්විය.්
තවද්ක්රියා්මාර්ගගයන්්එය්ඉතා්
නපුරුය. 

ااالن َِساءِا اََكنَااإِنذهُااَسلََفااقَدْااَمااإِلذ
 (11)اَسبِيًَّلااوََساءَااَوَمْقتًاافَاِحَشةًا

නුඹලාගේ්මේවරුන්්ද්
නුඹලාගේ්දූවරුන්්ද්නුඹලාගේ්
සගහෝදරියන්්ද්නුඹලාගේ්
පියාගේ්සගහෝදරියන්්
(නැන්දාවරුන්)්ද්නුඹලාගේ්
මවගේ්සගහෝදරියන්්ද්
(නුඹලාගේ)්සගහෝදරයාගේ්
දූවරුන්්ද්සගහෝදරියගේ්දූවරුන්්
ද්නුඹලාට්කිරි්ගපවූ්නුඹලාගේ්
මේවරුන්්ද්කිරි්ගපවීම්ගහ තු 
ගවන්්වූ්නුඹලාගේ්සගහෝදරියන්්
ද්නුඹලාගේ්බිරින්දෑවරුන්ගේ්
මේවරුන්්ද්නුඹලා්ඔවුන්්සමඟ්
(විවාහ්ජීවිතයට)්ඇතුළත්්වූ්
බිරින්දෑ වරුන්ගගන්්(ගපර්
විවාහයකින්්ඉපද)්නුඹලාගේ්
උකුගලහි්හැදී්වැඩුණු්නුඹලාගේ්
(බිරියගේ)්දූරුවන්්ද්්නුඹලාට්
(විවාහ්වීමට)්තහනම්්කරන්
ලදී.්නමුත්්නුඹලා්ඔවුන්්(එම්
බිරියන්)්සමඟ්(ලිිංගික්ඇසුරු 
කමට)්අතුළත්්ගනොවූග ්නම්්
(එම්දූවරුන්්විවාහ්කර්ගැනීම)්
නුඹලාට්වරදක්නැත.්නුඹලා 
ගේ්ගකොඳුනාරටිගයන්්බිහි්වූ්
නුඹලාගේ්දරුවන්ගේ්බිරින්දෑ 
වරුන්්(ගල්ලියන්)්ද ්ඉකුත්්වී්
ගිය්දෑ්හැර ්සගහෝදරි යන්්
ගදගදගනකු්නුඹලා්(බිරියන්්
වශගයන්)්එකට්තබා්ගැනීම්ද්

َهاتُُكمْااَعلَيُْكمْااُحر َِمْتا مذ
ُ
اأ

َخَواتُُكمْااَوبَنَاتُُكمْا
َ
اتُُكمْااَوأ اوََعمذ
خِااَوبَنَاُتااوََخاَلتُُكمْا

َ
اَوبَنَاُتاااِْل

ْختِا
ُ
َهاتُُكمُاااِْل مذ

ُ
ِتااَوأ االَّلذ
رَْضْعنَُكمْا

َ
َخَواتُُكمْااأ

َ
االرذَضاَعةِاامِنَااَوأ

َهاُتا مذ
ُ
ااَوَربَائِبُُكمُاانَِسائُِكمْااَوأ اِتاالَّلذ
ِتاانَِسائُِكمُاامِنْااُحُجورُِكمْااِفا االَّلذ

اَدَخلْتُمْااتَُكونُواالَمْاافَإِنْاابِهِنذااَدَخلْتُمْا
اوََحََّلئُِلااَعلَيُْكمْااُجنَاحَاافَََّلاابِهِنذا

بْنَائُِكمُا
َ
ِينَااأ ْصََّلبُِكمْاامِنْاااَّلذ

َ
نْااأ

َ
اَوأ

ْختَْيِااَبْيَااََتَْمُعوا
ُ
اااِْل اَسلََفااقَدْااَمااإِلذ

 (12)ارَِحيًمااَغُفوًرااََكنَاااللَااإِنذا
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තහනම්්කරන්ලදී.්නියත්
වශගයන්්ම්අල්ලාහ්්අතික්
කපමාශීලී්ය.්පරම්කරුණාභරිත්
ය.්් 
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