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04 සූරත් අන්-නිසා (කාන්තාව ෝ)   

මදීනාව හි දී පහළ කරන ලදී.  ආයත් 176 කි. 

ආයාත් 88-176 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් වේ නාමවයනි. 

88,89. කුහකයින් සමඟ යහ අයුරින් කටයුතු කිරීම, ඔවුන් සමඟ ඇති 
සම්බන්ධතා න්හි දුර් ලකම් පෑම පිළිබඳ අ  ාදය. 

කුහකයින් විෂයවයහි නුඹලා 
වදපිරිසක්  න්වන් ඇයි? ඔවුන් 
ඉපැයූ (අයහපත්) දෑ වහේතුව න් 
ඔවුන්   අල්ලාහ් අ මානයට පත් 
කවළේය. අල්ලාහ් වනොමඟ 
යැවූ න්   මඟවපන්වීමට නුඹලා 
අවේක්ෂා කරන්වනහු ද? අල්ලාහ ්
ක වරකු වනොමඟ හැරිවේ ද එවිට 
නුඹ ඔහු ව නුව න් කිසිදු මඟක් 
වනොදකිනු ඇත. 

ِِلَُكمَِِْفَما ْرَكَسُهمِِْاللُِوَِِفهَئتَْيِهِالُْمَنافهقهيَِِفه
َ
ِأ

هَما تُرهيُدونََِِكَسُبواِب
َ
نِِْأ

َ
َضلََِِّمنَِِْتْهُدواِأ

َ
ِاللُِِأ

 (88)َِسبهيًلَِِلََُِِتهدَِِفَلَنِِْاللُِِيُْضلهلِهِنَِْومَِ

ඔවුහු ප්රතික්වෂේප කළාක් වමන් 
නුඹලා ද ප්රතික්වෂේප කර 
(ඔවුන්ට) සමාන වීම  ගැන ඔවුහු 
ප්රිය කරති. එබැවින් ඔවුන් 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ වද්ශ 
තරණය කරන වතක් ඔවුන් 
අතුරින් කිසි කු නුඹලා මිතුරන් 

وا ِاءًَِسوََِِفتَُكونُونََِِكَفُرواَِكَماِتَْكُفُرونَِِلَوَِِْودُّ
ُذواِفََلِ َاءَِِمهْنُهمَِِْتتَّخه ْوِله

َ
ِِأ ُرواَِحّتَّ ُِِيَهاجه ِفه

إهنِِْاللهَِِسبهيلِه
َِحْيُثِِوَاْقُتلُوُهمِِْفَُخُذوُهمِِْتََولَّْواِفَ
ُذواَِوَلِِوََجْدُتُموُهمِْ ًّاِمهْنُهمَِِْتتَّخه ريًاَِوَلَِِوِله ِنَصه
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වලස වනොගනු. ඔවුන් පිටුපෑවේ 
නම් ඔවුන්   (සිරකරු න් වලස) 
නුඹලා හසු කර ගනු. (වරෝහි වී 
ඉන් මිදීමට තැත් කළ විට) නුඹලා 
ඔවුන්   දුටු තැන ඔවුන්   නුඹලා 
මරා දමනු. ඔවුන්වගන් කිසි කු 
භාරකරු  කු  ශවයන් වහෝ උදේ 
කරු කු  ශවයන් වහෝ වනොගනු. 

(88) 

90,91. ප රතික්වෂේපකයින් අතර මධයසථ්   කටයුතු කරන්නන් සමඟ 
සම්බන්ධකම් පැ ැත්වීවම් ක රමය. ඉස්ලාමයට එවරහි  යුධ  දින්නන් සමඟ 

යුධ  ැදීම. 

නමුත් නුඹලා අතර හා ඔවුන් 
අතර ගිවිසුමක් ඇති පිරිසක් සමඟ 
වසේන්දු  න අය වහෝ  නුඹලා 
සමඟ සටන්  ැදීවමන් හා 
ඔවුන්වේ පිරිස සමඟ සටන් 
 ැදීවමන් තම හද ත් මැඩ 
ප ත් ා ගනිමින් නුඹලා ව ත 
පැමිණි අය හැර. අල්ලාහ ්අභිමත 
වී නම් නුඹලා මත බලය 
ප ත් න්නන් බ ට ඔවුන්   ඔහු 
පත් කරන්නට තිබිණ. එවිට ඔවුහු 
නුඹලා සමඟ සටන්  දිනු ඇත. 
එබැවින් ඔවුන් නුඹලා වගන් 
ඉ ත්   නුඹලා සමඟ සටන් 
වනො ැද නුඹලාට සාමය ඉදිරිපත් 
කවළේ නම් ඔවුනට එවරහි   කිසිදු 
ක්රියාමාර්ගයක් ගැමටමට අල්ලාහ් 
නුඹලාට පත් වනොකවළේය. 

ِ هينَِِإهلَّ لُونَِِاَّلَّ هَلِِيَصه َِوَبيَْنُهمِِْبَيَْنُكمِِْقَْومِ ِإ
وِِْمهيَثاق ِ

َ
َْتَِِجاُءوُكمِِْأ نُِِْصُدوُرُهمَِِْحِصه

َ
ِأ

هلُوُكمِْ وُِِْيَقات
َ
هلُواِأ ِاللَُِِشاءََِِولَوِِْقَْوَمُهمُِِْيَقات
إهنِهِفَلََقاتَلُوُكمَِِْعلَْيُكمِِْلََسلََّطُهمِْ

ِلُوُكمِْاْعَتَِِفَ
هلُوُكمِِْفَلَمِْ لَْقْواُِيَقات

َ
هَِلُْكمُِِوَأ لَمَِِإ َِجَعَلَِِفَماِالسَّ

 (89)َِسبهيًلَِِعلَْيههمِِْلَُكمِِْاللُِ

නුඹලාවගන් රැක රණය 
පැතීමටත් (ඔබවේ ප්රති ාදී) තම 
ජනයාවගන් රැක රණය පැතීම 
ටත් අවේක්ෂා  කරන ත ත් 
පිරිසක් නුඹලා මතු දකිනු ඇත. 

ُدونَِ نِِْيُرهيُدونَِِآَخرهينََِِسَتجه
َ
َمنُوُكمِِْأ

ْ
َمنُواِيَأ

ْ
َِويَأ

واَِماُِكَِِّقَْوَمُهمِْ هَلُِِردُّ ْتَنةِهِإ ْركهُسواِالْفه
ُ
ِفهيَهاِأ

إهنِْ
هَِلُْكمَُِِويُلُْقواَِيْعَتهلُوُكمِِْلَمِِْفَ لَمَِِإ ِالسَّ
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කලහකම් ව ත ඔවුන් ඇරයුම් 
කරනු ලබන සෑම විටකම ඔවුහු 
එහි දැඩි   නියැවළති. ඔවුන් 
(සටන් කිරීවමන්) නුඹලාවගන් 
ඉ ත් වී නුඹලා ව ත සාමය 
ඉදිරිපත් කර ඔවුන්වේ දෑත් ඔවුන් 
මඩලා වනොගත්වත් නම් නුඹලා 
ඔවුන්   හසු කර ගනු. ත ද ඔවුන් 
දුටු තැන මරා දමනු. එ ැනි අයට 
එවරහි වීමට අපි ප්රකට බලයක් 
නුඹලාට ඇති කවළමු. 

وا َيُهمَِِْويَُكفُّ يْده
َ
َِحْيُثِِوَاْقُتلُوُهمِِْفَُخُذوُهمِِْأ
ْفُتُموُهمِْ وََلهُكمِِْثَقه

ُ
َِعلَْيههمِِْلَُكمَِِْجَعلَْناِوَأ

 (89ِِ)ُِمبهيًناُِسلَْطانًا

92,93. අත් ැරදීමකින් ඝාතනය කිරීම හා උ මනාව න් ඝාතනය කිරීම 
පිළිබඳ   විග රහය. 

 ැරදීමකින් මිස වද්  විශ් ාස 
 න්තවයකු ඝාතනය කිරීමට වද්  
විශ ්ාස න්තයකුට සුදුසු වනොවීය. 
ත ද ක වරකු වද්  
විශ් ාස න්තයකු    ැරැදීමකින් 
ඝාතනය කවළේ නම් එවිට ඔහු 
වද්  විශ් ාස න්ත  හවලක් 
නිදහස් කළ යුතු අතර ඔහුවේ 
නි ැසියන්ට  න්දියක්ද පිරිනැමිය 
යුතු වේ. නමුත් ඔවුන් දානයක් 
වලස (එය) අතහැර දැමුවේ නම් 
මිස. ඔහු නුඹලාට එවරහි වූ 
පිරිසකවගන් වකවනකු වී ඔහු 
වද්  විශ් ාස  න්තයකු  ද සිටී 
නම් වද්  විශ් ාස න්ත  හවලක් 
නිදහස් කළ යුතුය. ත ද ඔහු 
නුඹලා අතර ද තමන් අතර ද 
ගිවිසුමක් ඇති පිරිසකවගන් 
වකවනකු වී නම් ඔහුවේ 
නි ැසියන්ට  න්දියක්ද පිරිනැමිය 
යුතු වේ. ක වරකු (වම් ා) 
වනොලැබුවේද ඔහු අල්ලාහ්වගන් 

هُمْؤمهن ََِِكنََِِوَما نِِْل
َ
ُِِمْؤمهًناَِيْقُتَلِِأ ِِإهلَّ

ً
َِوَمنَِِْخَطأ

ُِِمْؤمهًناَِقَتَلِ
ً
َِودهيَةِ ُِمْؤمهَنةِ َِرَقَبةِ َِفَتْحرهيرَُِِخَطأ

هَلُِِمَسلََّمةِ  ْهلههِهِإ
َ
ِِأ نِِْإهلَّ

َ
قُواِأ دَّ إهنِِْيَصَّ

ِمهنِِْنَََِكِِفَ
َِرَقَبةِ َِفَتْحرهيرُُِِمْؤمهنِ َِوُهوَِِلَُكمَِِْعُدوِ ِقَْومِ 

هنُِِْمْؤمهَنةِ  َِوَبيَْنُهمِِْبَيَْنُكمِِْقَْومِ ِمهنََِِْكنََِِوإ
يَةِ ِمهيَثاق ِ هَلُِِمَسلََّمةِ ِفَده ْهلههِهِإ

َ
َِرَقَبةِ َِوََتْرهيرُِِأ

َيامََُِِيهدِِْلَمَِِْفَمنُِِْمْؤمهَنةِ  هعََِِشْهَرْينِهِفَصه ِْيِهُمَتَتاب
 (89)َِحكهيًماَِعلهيًماِاللَُِِوََكنَِِاللهِِمهنَِِتَْوَبةًِ
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පාපක්ෂමා  ක්  ශවයන් අඛණ්ඩ 
  මාස වදකක් උප ාසවේ නිරත 
විය යුතුය. ත ද අල්ලාහ් සර්  
ඥාමටය සර්  ප්රඥා න්තය. 

ක වරකු වද්  විශ ්ාස  න්තයකු 
  උ මනාව න් ඝාතනය 
කරන්වන් ද එවිට ඔහුවේ 
ප්රතිලලය නිරය වේ. එහි ඔහු 
සදාතනිකයකු වේ. ත ද අල්ලාහ් 
ඔහු වකවරහි වකෝප ව යි. ත ද 
ඔහුට ශාප කරයි. ත ද ඔහු 
ව නුව න් අතිමහත් දඬු මක් 
පිළිවයල කරයි. 

ًداُِمْؤمهًناَِيْقُتْلَِِوَمنِْ اَِجَهنَّمُِِفََجزَاؤُهُُِِمَتَعمِّ ً َِخاِله
َبِِفهيَها َعدََِِّولََعَنهَُِِعلَْيهِهِاللَُِِوَغضه

َ
َِعَذابًاَِلُِِوَأ

يًما  (89)َِعظه

94. මුස්ලිම් සමූහවේ ආරක්ෂා , ඉස්ලාමීය සිංකල්පය ආරක්ෂා කිරීම හා 
අපරාධකරු න්    ැළැක්වීම ඉස්ලාමීය ජිහාදවේ අරමුණු  න්වන්ය. 

වද්  විශ් ාස කළවුනි! නුඹලා 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ (යුද 
 ැදීමට) ගිය විට (නුඹලා මුහුණ 
වදන සතුරා විශ් ාසි න්තයකු ද 
අවිශ් ාස න්තයකු ද යන්න 
වසොයා බලා) පැහැදිලි කර ගනිවු. 
නුඹලාට සලාම්-ශාන්තිය ඉදිරිපත් 
කළ අයට නුඹලා වමවලො  
ජීවිතවේ සම්පත් වසොයමින් ‘නුඹ 
වද්  විශ් ාස  න්තයකු වනොවේ’ 
යැයි වනොප සනු. අල්ලාහ ්අබියස  
වබොවහෝ සම්පත් ඇත. මීට වපර 
නුඹලා ද සිටිවේ වමවලසමය. 
පසු  අල්ලාහ් නුඹලාට උපකාර 
කවළේය. එබැවින් පැහැදිලි කර 
ගනු. නියත  ශවයන්ම අල්ලාහ් 
නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ   
අභිඥාන න්තය. 

يَُّهاِيَا
َ
هينَِِأ هِِآَمُنواِاَّلَّ ْبُتمَِِْذاإ ََِِضَ ِاللهَِِسبهيلِهِفه

هَمنَِِْتُقولُواَِوَلَِِفَتبَيَُّنوا لَْقِِل
َ
هَِلُْكمُِِأ َلمَِِإ ِالسَّ

ََياةهَِِعَرَضِِتَبَْتُغونَُِِمْؤمهًناِلَْسَتِ
ْ
ْنَياِاْل ِفَعهْندَِِاِلُّ

همُِِاللهِ هَكَِِكثهرَيةِ َِمَغان َِفَمنََِِّقْبُلِِمهنُِِْكْنُتمَِِْكَذل
هَماََِكنَِِاللَِِإهنَُِِّنواَفَتبَيََِِّعلَْيُكمِِْاللُِ َِتْعَملُونَِِب

 (89)َِخبهريًا



 

 

 
4 

95, 96. වද්  විශ් ාසී න්තයින් හා මුජාහිද් රුන්වේ තත්ත් ය. 
වද්  විශ් ාස න්තයින් අතුරින් 
වහේතු සහිත වූ න් හැර (සටනට 
වනොවගොස්) රැඳී සිටියවුන් හා 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ තම  සත්ු  
ද තම ජීවිත ද කැප කළවුන් 
සමාන වනො න්වන්ය. (එවසේ) රැඳී 
සිටියවුන්ට  ඩා තම  සත්ු  ද තම 
ජීවිත ද කැපකළ වුන්   අල්ලාහ් 
තරාතිරමින් උසස ් කවළේය. 
අල්ලාහ් සියල්ලට යහපත වදන 
බ  වපොවරොන්දු වී ඇත.  

(නමුත් රැඳී සිටියවුනට  ඩා කැප 
කළවුනට) අතිමහත් ප්රතිලල 
 ලින් ද ඔහුවගන් වූ තරාතිරම් 
 ලින් ද සමා  පිරීනැමීවමන් ද 
ආශිර් ාද කිරීවමන් ද අල්ලාහ් 
උසස් (වකොට ගරු) කවළේය. ත ද 
අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. මහා 
කරුණාභරිතය. 

ُدونَِِيَْسَتوهيَِلِ َِِغرْيُِِالُْمْؤمهنهيَِِمهنَِِالَْقاعه وله
ُ
ِأ

رهِ َ َِِوالُْمَجاههُدونَِِالَّضَّ هههمِِْاللهَِِسبهيلِهِفه ْمَوال
َ
هأ ِب

ههمِْ ْنُفسه
َ
َلِِوَأ يِاللُِِفَضَّ هههمِِْنَِالُْمَجاههده ْمَوال

َ
هأ ِب

ههمِْ ْنُفسه
َ
ِِوَأ ينَََِِعَ ده َِِدرََجةًِِالَْقاعه ِاللَُِِوَعدََِِولُُكًّ

ُْسَنِ
ْ
َلِِاْل ينَِِاللَُِِوفَضَّ ِِالُْمَجاههده ينَََِِعَ ِالَْقاعهده
ْجًرا

َ
يًماِأ  (89)َِعظه

ِ َرةًِِمهْنهَُِِدرََجات  َِغُفوًراِاللَُِِوََكنََِِورمَْحَةًَِِوَمْغفه
يًما ِ(89)ِرَحه

97-100. අර්බුදකාරී තත්ත් යන්වගන් ඉස්ලාම් දහම ආරක්ෂා කිරීම පිණිස 
ජිහාද් සඳහා අනුමැතිය. 

තමන්ටම අපරාධ කර ගත්තවුන් 
වලස සිටිය දී ඔවුන්   මලක් රු 
මරණයට පත් කරන විට “නුඹලා 
ක ර තත්ත් යක සිටිවයහු දැ” යි 
විමසති. එවිට “මහවපොවළොවේ 
අපි දුබලයින් වලස සිටිවයමු” 
යැයි ඔවුහු ප සති. “නුඹලාට 
අල්ලාහ්වේ මහවපොවළො  
 යාේත   වනොතිබුවණ්ද 
එවහයින් නුඹලා එහි වද්ශ 
තරණය කරන්නට තිබුණි” යැයි 
ප සති. වමොවුන් පිවිවසන 

هنَِّ هينَِِإ هَكةُِِتََوفَّاُهمُِِاَّلَّ ِِالَْمَلئ همه ههمَِِْظال ْنُفسه
َ
ِأ

ُِِمْسَتْضَعفهيَِِنَّاكُِِقَالُواُِكْنُتمِِْفهيمَِِقَالُوا ِفه
ِ ْرضه

َ
لَمِِْقَالُواِاْْل

َ
ْرُضِِتَُكنِِْأ

َ
َعةًِِاللهِِأ َِواسه

ُروا هَكِِفهيَهاَِفُتَهاجه وََل
ُ
َواُهمِِْفَأ

ْ
ِوََساَءْتَِِجَهنَّمَُِِمأ

ريًا  (89)َِمصه
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ස්ථානය නිරය වේ. එය 
න ාතැනින් ඉතා නපුරුය. 

ඔවුනට කිසිදු උපාය මාර්ගයක් 
ගැමටමට හැකියා ක් වනොමැති 
කිසිදු මාර්ගයක් මඟ වපන් නු 
වනොලැබූ  පිරිමින් අතුරින් 
දුබලයින් ද කාන්තා න් ද ළමුන් ද 
හැර. 

َِوالنهَِّساءهِِالرهَِّجالِهِمهنَِِالُْمْسَتْضَعفهيَِِإهلَِّ
انِه يُعونَِِلََِِوالْوهِْلَ يلَةًِِيَْسَتطه َِيْهَتُدونََِِولِحه
 (88)َِسبهيلًِ

එ ැන්නන්ට අල්ලාහ් සමා  දිය 
හැකි ය. ත ද අල්ලාහ් සමා  
වදන්නාය. අති ක්ෂමාශීලීය. 

وََلهِ
ُ
نِِْاللَُِِعَسَِِكِفَأ

َ
ِاللَُِِوََكنََِِعْنُهمَِِْيْعُفوَِِأ

 (88)َِغُفوًراَِعُفوًّا

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ ක වරකු 
වද්ශතරණය කරන්වන් ද ඔහු 
මිහිතලවේ විකල්ප ස්ථානයන් 
වබොවහෝමයක් ද ජී න පහසුකම් 
ද ලබනු ඇත. ක වරකු අල්ලාහ් 
ව ත හා ඔහුවේ දූතයාණන් ව ත 
තම නි සින් බැහැර   වගොස්, 
පසු  ඔහුට මරණය අත්  න්වන් 
ද එවිට ඔහුවේ ප්රතිලල අල්ලාහ් 
ව ත නියම විය. ත ද අල්ලාහ් 
අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 
කරුණාන්විතය. 

رَِِْوَمنِْ ُِِيَهاجه ََِِيهدِِْاللهَِِسبهيلِهِفه ِِفه ْرضه
َ
ِاْْل

ِبَيْتههِهِمهنََِِْيُْرجَِِْوَمنِِْوََسَعةًَِِكثهريًاُِمَراَغًما
ًرا هَلُِِمَهاجه هِِاللهِِإ َِفَقدِِْالَْمْوُتِِيُْدرهْكهُُِِثمََِِّوَرُسوله
ْجرُهَُِِوَقعَِ
َ
ِِأ يًماَِغُفوًراِاللَُِِوََكنَِِاللهََِِعَ ِرَحه

(999) 

101-103. ගමනක දී හා බිය මුසුපත් අ ස්ථා න්හි සලාතය වකටි කර ඉටු 
කිරීම. ගමනක දී සලාතය ඉටු කිරීම පිළිබඳ මටති රීති. 

නුඹලා මහවපොවළොව හි ගමන් 
කළ විට වද්  ප්රතික්වෂේපකයින් 
නුඹලාට කලහකම් ඇති කරනු 
ඇතැයි නුඹලා බිය ව වතොත් 
සලාතය වකටි කිරීම නුඹලාට 
 රදක් නැත. සැබැවින්ම වද්  
ප්රතික්වෂේපකයින් නුඹලාට 

هَذا ْبُتمَِِْوإ ََِِضَ ِِفه ْرضه
َ
ُِجَناحِ َِعلَْيُكمِِْفَلَيَْسِِاْْل

نِْ
َ
واِأ َلةهِِمهنََِِتْقُِصُ ْفُتمِِْإهنِِْالصَّ نِِْخه

َ
َِيْفتهَنُكمُِِأ

هينَِ َِعُدوًّاِلَُكمََِِْكنُواِالََْكفهرهينَِِإهنََِِّكَفُرواِاَّلَّ
 (999)ُِمبهيًنا
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පැහැදිලි සතුරන් වූහ. 

නුඹ ඔවුන් අතර වී ඔවුනට 
සලාතය වමවහය  න්වනහි නම් 
ඔවුන්වගන් පිරිසක් නුඹ සමඟ 
(සලාතය) ඉටු කළ යුතුය. ඔවුන් 
ඔවුන්වේ ආයුධ (අතට) ගත 
යුතුය. ඔවුහු සුජූද් කළ පසු  
නුඹලාට පිටුපසින් ඔවුන් විය 
යුතුය. සලාතය ඉටු වනොකළ 
අවනක් පිරිස (එහි) පැමිණිය 
යුතුය. නුඹ සමඟ ඔවුන් ද 
සලාතය ඉටු කළ යුතුය. ඔවුන්වේ 
ආරක්ෂා  හා ඔවුන් වේ ආයුධ 
ඔවුන් ගත යුතුය. වද්  ප්රතික්වෂේප 
කළවුන් නුඹලාවේ ආයුධ හා 
නුඹලාවේ වම ලම් පිළිබඳ 
නුඹලා අන ධාමට   සිටිවේ නම් 
එවිට ඔවුහු නුඹලා ව ත එක ර 
වයොමු වී කඩා පනින්නට ප්රිය 
කරති.  ර්ෂාව න් ඇති  න 
බාධා ක් නිසා වහෝ නුඹලා 
වරෝගීන්   සිටිවේ නම් වහෝ 
නුඹලාවේ අයුධ බිම තැබීම 
නුඹලා වකවරහි  රදක් වනොමැත. 
නමුත් නුඹලාවේ ආරක්ෂා  ගැන 
නුඹලා ( ග බලා) ගත යුතුය. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ් වද්  
ප්රතික්වෂේපක යින්ට නින්දමටය 
දඬු මක් සූදානම් වකොට ඇත. 

هَذا َقْمَتِِفهيههمُِِْكْنَتَِِوإ
َ
َلةَِِلَُهمُِِفَأ ِفَلَْتُقمِِْالصَّ

هَفةِ  ُخُذواَِمَعَكِِمهْنُهمَِِْطائ
ْ
ْسلهَحَتُهمَِِْوِْلَأ

َ
إهَذاِأ

ِفَ
هُكمِِْمهنِِْفَلَْيُكونُواَِسَجُدوا تهَِِوَرائ

ْ
هَفةِ َِوْْلَأ َِطائ

ْخَرى
ُ
ُخُذواَِمَعَكِِفَلُْيَصلُّواِيَُصلُّواِلَمِِْأ

ْ
َِوِْلَأ

ْذَرُهمِْ ْسلهَحَتُهمِِْحه
َ
هينََِِودَِِّوَأ ِلَوَِِْكَفُرواِاَّلَّ
ْسلهَحتهُكمَِِْعنَِِْتْغُفلُونَِ

َ
ْمتهَعتهُكمِِْأ

َ
َِفيَمهيلُونَِِوَأ

َدةًَِِمْيلَةًَِِعلَْيُكمِْ ِإهنَِِْعلَْيُكمُِِْجَناحََِِوَلَِِواحه
هُكمََِِْكنَِ ًذىِب

َ
وَِِْمَطرِ ِمهنِِْأ

َ
نَِِْمْرَضُِِكْنُتمِِْأ

َ
ِأ

ْسلهَحَتُكمِِْتََضُعوا
َ
ْذَرُكمِِْوَُخُذواِأ ِاللَِِإهنَِِّحه

َعدَِّ
َ
هلََْكفهرهينَِِأ يًناَِعَذابًاِل  (999)ُِمهه

නුඹලා සලාතය ඉටු කවළේ නම් 
පසු  නුඹලා සිට ගනිමින් ද 
 ාඩිව මින් ද නුඹලාවේ ඇලපත් 
මත(ට ඇල) ව මින් ද අල්ලාහ්   
වමවනහි කරනු. නුඹලා අභයදායී 
වූවයහු නම් දැන් නුඹලා සලාතය 

إهَذا
َلةَِِقََضْيُتمُِِفَ ِوَُقُعوًداِقهَياًماِاللَِِفَاْذُكُرواِالصَّ

ِ هُكمَِِْوََعَ إهَذاُِجُنوب
نَنُْتمِِْفَ

ْ
قهيُمواِاْطَمأ

َ
َلةَِِفَأ ِالصَّ

َلةَِالِإهنَِّ ََِِكنَْتِِصَّ َِمْوقُوتًاِكهَتابًاِالُْمْؤمهنهيَََِِعَ
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(පූර්ණ  ) ඉටු කරනු. සැබැවින්ම 
සලාතය වද්  විශ් ාස න්තයින් 
වකවරහි කාල නියමයක් 
 ශවයන් නියම කරනු ලැබූ කි. 

(999) 

104. ඉස්ලාමවේ සතුරන් සමඟ යුද  ැදීම අතහැර වනොදමන වමන් ද 
ආරක්ෂා සහගත ක රියාමාර්ගයන් ගන්නා වමන් ද නිවයෝගය. 

එම (සතුරු) පිරිස වසොයා යාවමහි 
නුඹලා පසුවනොබසිනු. නුඹලා 
වේදනා ට පත් වු  ද එවසේ 
නුඹලා වේදනා ට පත් න ාක් 
වමන්ම ඔවුන් ද වේදනා ට පත් 
 නු ඇත. එවමන්ම ඔවුන් 
අවේක්ෂා වනොකරන වදයක් 
නුඹලා අල්ලාහ්වගන් අවේක්ෂා 
කරන්වනහුය. ත ද අල්ලාහ් 
සර් ඥාමටය. සර්  ප්රඥා න්තය. 

ُنواَِوَلِ ِِتَهه لَُمونَِِتَُكونُواِإهنِِْالَْقْومِهِابْتهَغاءهِِفه
ْ
ِتَأ

إهنَُّهمِْ
لَُمونَِِفَ

ْ
لَُمونَِتََِِكَماِيَأ

ْ
َِماِاللهِِمهنََِِوتَرُْجونَِِأ

 (999)َِحكهيًماَِعلهيًماِاللَُِِوََكنَِِيَرُْجونََِِلِ

105. මටති අිංශවේ ද යුක්තිය ඉටුකිරීවමහි ද සතයය පිළිපැදීම හා සාධාරණ   
කටයුතු කිරීම. 

(නබි රය!) අල්ලාහ් නුඹට 
වපන් ා දුන් දෑ තුළින් ජනයා 
අතර නුඹ තීන්දු ලබා දීම පිණිස 
සැබැවින්ම සතයයවයන් යුතු  
අපි නුඹ ව ත අල් කුර්ආනය 
පහළ කවළමු.  ිංචා කරන්නන් 
හට  ාද කරන්වනකු බ ට නුඹ 
පත් වනො නු. 

هنَّا نَْزْْلَاِإ
َ
هَِلَْكِِأ َقِِِّالْكهَتاَبِِإ

ْ
هاْل َْحُكمَِِب َِبْيَِِْله

ِ هَماِاْلَّاسه َراكَِِب
َ
هنهيَِِتَُكنَِِْوَلِِاللُِِأ هلَْخائ ِل

يًما  (999ِِ)َِخصه

106-109. කුහකයින්වේ ගුණාිංගයන් සමහරක් හා විශ් ාස න්තයින් අතර 
එම ගුණාිංගයන් වනොතිබිය යුතු බ ට අ  ාදය. 

ත ද නුඹ අල්ලාහ්වගන් සමා  
අයැදිනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
අතික්ෂමාශීලී හා අසමසම 
කරුණා න්ත විය. 

رِه يًماَِغُفوًراََِكنَِِاللَِِإهنَِِّاللََِِواْسَتْغفه ِرَحه
(999) 
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තමන් තමන්ට ම  ිංචා කරන්නන් 
ව නුව න් නුඹ  ාද වනොකරනු. 
සැබැවින් අල්ලාහ්  ිංචනික 
පාපතරයින් වූ නට ප්රිය 
වනොකරයි. 

هينََِِعنِهَُِتَادهْلَِِوَلِ ْنُفَسُهمََِِْيَْتانُونَِِاَّلَّ
َ
ِاللَِِإهنَِِّأ

َِِلِ ثهيًماَِخوَّانًاََِكنََِِمنُُِِْيهبُّ
َ
 (999)ِأ

ඔවුහු ජනයාවගන් සඟ ති. නමුත් 
ඔවුනට අල්ලාහ්වගන් සැඟවිය 
වනොහැක. තෘේතියට පත් 
වනො න දෑ රාත්රිවේ ඔවුන් කතා 
කරමින් සිටිය දී ඔහු ඔවුන් සමඟ 
විය. ත ද අල්ලාහ් ඔවුන් කරමින් 
සිටින දෑ පිළිබඳ   
සර් ප්රකාරවයන් දන්නාය. 

ِِمهنَِِيَْسَتْخُفونَِ ِاللهِِمهنَِِيَْسَتْخُفونََِِوَلِِاْلَّاسه
هذَِِْمَعُهمَِِْوُهوَِ ِالَْقْولِهِمهنَِِيَْرَضَِِلِِامَِِيُبَيُِّتونَِِإ
هَماِاللَُِِوََكنَِ  (998)ُُِمهيًطاَِيْعَملُونَِِب

වමන්න, නුඹලා වමවලො  
ජීවිතවයහි ඔවුන් ව නුව න්  ාද 
කරන්වනහුය. නමුත් මළවුන් 
වකවරන් නැගිටු නු ලබන 
දිනවේ ඔවුන් ගැන අල්ලාහ ්සමඟ 
 ාද කරනුවේ කවුද? එවසේ 
වනොමැති නම් ඔවුන් වකවරහි 
භාරකරු ව කු  නුවේ කවුද? 

ْنُتمَِِْها
َ
َِِعْنُهمَِِْجاَدْْلُمَِِْهُؤَلءهِِأ ََياةهِِفه

ْ
ْنَياِاْل ِاِلُّ

َياَمةِهِيَْومََِِعْنُهمِِْاللََُِِيَادهُلَِِفَمنِْ مِِْالْقه
َ
َِمنِِْأ

 (998)َِوكهيًلَِِعلَْيههمِِْيَُكونُِ

110-112. තේබා ඉස්තිේෆාර් කරන වමන් දිරි ගැන්වීම. 
ක වරකු (අනුන්ට) යම් නපුරක් 
සිදු කර වහෝ නැතිනම් තමන්ටම 
අපරාධයක් සිදු කර පසු  
අල්ලාහ්වගන් සමා  අයැදින්වන් 
ද ඔහු අල්ලාහ්   අති ක්ෂමාශීලී 
අසමසම කරුණාන්විතයකු වලස 
දකියි. 

وُِِْسوًءاَِيْعَمْلَِِوَمنِْ
َ
ِيَْسَتْغفهرِهُِثمََِِّنْفَسهَُِِيْظلهمِِْأ

يًماَِغُفوًراِاللَََِِيهدِهِاللَِ  (999)ِرَحه

ක වරකු පාපයක් උපයන්වන් ද 
ඔහු එය උපයනුවේ තමන්ටම 
එවරහි ය. ත ද අල්ලාහ් 

ْبَِِوَمنِْ هْثًماِيَْكسه إهنََّماِإ
ُبهُِِفَ ِِيَْكسه هِهََِعَ َِنْفسه

 (999)َِحكهيًماَِعلهيًماِاللَُِِوََكنَِ
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සර් ඥාමට සර්  ප්රඥා න්ත විය. 

ක වරකු  රදක් වහෝ පාපයක් 
උපයා පසු  එය නිර්වදෝෂී 
වකවනකු  මත වහළන්වන් ද 
එවිට ඔහු අ ලාදයක් හා ප්රකට 
පාපයක් උසුලා ගත්වත්ය. 

ْبَِِوَمنِْ يَئةًِِيَْكسه وَِِْخطه
َ
هْثًماِأ ههِهِيَْرمِهُِثمَِِّإ ِبَرهيًئاِب

هْثًماُِبْهَتانًاِاْحَتَمَلَِِفَقدِه  (999)ُِمبهيًناَِوإ

113. නබි (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි  සල්ලම්) තුමාණන්  ැරදි වනොකරන 
අයුරින් අල්ලාහ් ඔහු   ආරක්ෂා කිරීම. 

(නබි රය!) ත ද නුඹ වකවරහි 
අල්ලාවේ ආශිර් ාදය හා ඔහුවේ 
කරුණා  වනොවී නම් ඔවුන් 
අතුරින් පිරිසක් නුඹ   වනොමඟ 
යැවීමට උත්සාහ දරන්නට තිබිණ. 
නමුත් ඔවුන් ම මිස (ව න 
කිසි කු) ඔවුන් වනොමඟ හැරිවේ 
නැත. කිසි කින් වහෝ ඔවුන් 
නුඹට පීඩා ක් වනොකරනු ඇත. 
ත ද අල්ලාහ් නුඹ වකවරහි 
පුස්තකය (අල් කුර්ආනය) හා 
ප්රඥා  පහළ කවළේය. ත ද නුඹ 
වනොදැන සිටි දෑ ඔහු නුඹට 
ඉගැන්නුවේය. ත ද නුඹ වකවරහි 
වූ අල්ලාහ් වේ භාගයය අතිමහත් 
විය. 

ْتَِِورمَْحَُتهَُِِعلَْيَكِِاللهِِفَْضُلَِِولَْوَلِ هَفةِ ِلََهمَّ َِطائ
نِِْمهْنُهمِْ
َ
لُّوكَِِأ لُّونََِِوَماِيُضه ِِيُضه ْنُفَسِِإهلَّ

َ
َِوَماُِهمِْأ

ونََكِ ءِ ِمهنِِْيََُّضُّ نَْزلَََِِشْ
َ
ِالْكهَتاَبَِِعلَْيَكِِاللُِِوَأ

هْكَمةَِ
ْ
َِوََكنََِِتْعلَمُِِتَُكنِِْلَمَِِْماَِوَعلََّمَكَِِواْل
يًماَِعلَْيَكِِاللهِِفَْضُلِ  (999)َِعظه

114, 115. ප රවයෝජන ත් සාකච්ඡා න් හා රසූල් රයාට පිටුපාන්නා 
වකවරහි දඬු ම. 

වකවනකු දානයක් වහෝ යහපතක් 
වහෝ ජනයා අතර සමතයක් ගැන 
වහෝ විධානය කිරීමකින් මිස 
ඔවුන් අතර වකවරන රහස් 
කතා න් වබොවහෝමයක යහපත 
වනොමැත. ක වරකු එය 
අල්ලාහ්වේ තෘේතිය බලා 

َِِخرْيََِِلِ ََِِنَْواُهمِِْمهنَِِْكثهريِ ِفه َمرََِِمنِِْإهلَّ
َ
ِأ

هَصَدقَةِ  وِِْب
َ
ِِأ وَِِْمْعُروف 

َ
ِِأ هْصَلح  َِِبْيَِِإ ِاْلَّاسه

هَكَِِيْفَعْلَِِوَمنِْ ِفََسْوَفِِاللهَِِمْرَضاةهِِابْتهَغاءََِِذل



 

 

 
10 

වපොවරොත්තුව න් සිදු කරන්වන් ද 
එවිට අපි ඔහුට අතිමහත් ප්රතිලල 
පිරිනමන්වනමු. 

ْجًراِنُْؤتهيهِه
َ
يًماِأ  (999)َِعظه

ක වරකුට යහමඟ පැහැදිලි 
වූ ායින් පසු  වමම රසූල්  රයාට 
පිටු පා වද්  විශ් ාස 
 න්තයින්වේ මඟ හැර ව නත් 
මඟක් අනුගමනය කරන්වන් ද 
අපි ඔහු හැරී ගිය දෑ ව තට ඔහු   
වයොමු කරන්වනමු. ත ද ඔහු   
නිරයට ඇතුළත් කරන්වනමු. 
න ාතැනින් එය නපුරු සථ්ානයක් 
විය.  

ََِِماَِبْعدِهِمهنِِْالرَُّسوَلِِيَُشاقهقِهَِوَمنِْ َِلُِِتَبَيَّ
هِِالُْمْؤمهنهيََِِسبهيلِهَِغرْيََِِويَتَّبهعِِْالُْهَدى َِماِنَُولِّ
ِ ريًاِوََساَءْتَِِجَهنَّمََِِونُْصلههِهِتََوّلَّ  (999)َِمصه

116, 117 මුෂ්රික් (අල්ලාහ්ට ආවද්ශ තබන්නා) මුර්තද් (ආගමින් 
බැහැර න්නා) යන අයවේ පිටුපෑම හා ඔවුන් වකවරහි වූ දඬු ම් හා ෂිර්ක් 

වනො න පාපයන්ට සමා  දීම. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුට ආවද්ශ 
තැබීමට සමා  වනොවදන්වන්ය. 
ඒ හැර (අවනකුත්) දෑ ට ඔහු 
අභිමත අයට සමා  වදයි. 
ක වරකු අල්ලාහ්ට ආවද්ශ 
තබන්වන් ද සැබැවින්ම ඔහු 
අන්ත මුළා කින් වනොමඟට විය. 

هنَِّ نَِِْيْغفهرَُِِلِِاللَِِإ
َ
ههِهِيُْْشَكَِِأ ُِدونََِِماَِويَْغفهرُِِب

هَكِ هَمنَِِْذل هِِيُْْشهكَِِْوَمنِِْيََشاءُِِل َِضلََِِّفَقدِِْاللهِب
 (999)ِيًدابَعِهَِضَلًلِ

(අල්ලාහ්  න) ඔහුවගන් වතොර  
කාන්තා න්   මිස ඔවුහු අයැද 
සිටින්වන් නැත. ත ද (සියලු 
යහකම්  ලින්) බැහැර කරනු 
ලැබූ වෂයිතාන්   මිස ඔවුහු අයැද 
සිටින්වන් නැත. 

ههِهِمهنِِْيَْدُعونَِِإهنِْ ُِِدون هنَاثًاِإهلَّ هنِِْإ ِِيَْدُعونََِِوإ ِإهلَّ
 (999)َِمرهيًداَِشْيَطانًا

118-121. ජාහිලිේයා ජනයාවේ මනඃකල්පිතයන්, ඔවුන් වකවරහි 
වෂයිතාන්වේ වපලඹවීම හා ඔවුන් වකවරහි වූ දඬු ම්. 
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අල්ලාහ් ඔහුට ශාප කවළේය. ත ද 
ඔහු සැබැවින්ම මම නුඹවේ 
ගැත්තන් අතුරින් නියමිත 
වකොටසක් (ජය) ගනිමි. 
සැබැවින්ම මම ඔවුන්   වනොමඟ 
හරිමි. ඔවුනට (වනොමනා) 
ආශා න් ඇති කරමි. ත ද මම 
ඔවුනට නිවයෝග කරමි. එවිට 
ඔවුන් වගොවිපළ සතුන්වේ කන් 
කපා හරිනු ඇත. ත ද මම ඔවුනට 
නිවයෝග කරමි. එවිට ඔවුන් 
අල්ලාහ්වේ මැවීම් ව නස් කරනු 
ඇත යැයි පැ සුවේය. ත ද 
ක වරකු අල්ලාහ ්හැර වෂයිතාන් 
  භාරකරු කු වලස ගන්වන්ද 
සැබැවින්ම ඔහු පැහැදිලි 
පාඩු කින් පාඩු වින්වද්ය. 

هَذنََِِّوقَالَِِاللَُِِنهُِلَعَِ َّتَّ
َ
َبادهكَِِمهنَِِْْل يًباِعه ِنَصه

لَّنَُّهمِْ (998)َِمْفُروًضا ضه
ُ
َمنِّيَنَُّهمَِِْوَْل

ُ
َِوَْل

ْنَعامِهِآَذانَِِفَلَُيبَتُِّكنََِِّوََلُمَرنَُّهمِْ
َ
َِوََلُمَرنَُّهمِِْاْْل

نَِّ ُ ذِهَِوَمنِِْاللهَِِخلَْقِِفَلَُيَغريِّ ْيَطانََِِيتَّخه ًّاِالشَّ َِوِله
ََِِفَقدِِْاللهُِِدونِهِمهنِْ  (998)ُِمبهيًناُِخْسَانًاَِخسه

ඔවුනට ඔහු(වෂයිතාන්) 
වපොවරොන්දු වදයි. ත ද ඔවුනට 
ආශා න් ඇති කරයි. වෂයිතාන් 
රැ ටීමට මිස ඔවුනට වපොවරොන්දු 
වනොවදයි. 

ْيَطانُِِيَعهُدُهمَُِِوَماَِويَُمنِّيههمِِْيَعهُدُهمِْ ِِالشَّ ِإهلَّ
 (999)ُِغُروًرا

ඔවුහු  නාහි තම න ාතැන නිරය 
වූ අය ව ති. එයින් කිසිදු 
ගැලවුමක් ඔවුහු වනොදකිනු ඇත. 

وََلهَكِ
ُ
َواُهمِِْأ

ْ
َُِمهيًصاَِعْنَهاََِيهُدونََِِوَلَِِجَهنَّمَُِِمأ

(999) 

122-126. විශ් ාස න්තයින් සඳහා වූ යහ ප රතිලල, යහක රියා න් හා ඒ සඳහා 
වූ යහ ප රතිලල, වහොද නරක පිළිබඳ   නියමයන්. 

විශ් ාස වකොට යහකම් කළා වූ 
ඔවුන්   ඊට පහළින් ගිංගා න් 
ගලා බසින ස් ර්ග උයන් තුළට 
අපි ඇතුළත් කරන්වනමු. ඔවුහු 
එහි නිරන්තරවයන්ම සදා තනික 
වයෝ ව ති. අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥා  

هينَِ لُواِآَمُنواَِواَّلَّ ََِِوَعمه اْله لُُهمِِْاتهِالصَّ َِسُنْدخه
ِ ْنَهارََُِِتْتهَهاِمهنََِِْتْرهيَِجنَّات 

َ
هينَِِاْْل ِفهيَهاَِخاِله

بًَدا
َ
اِاللهَِِوْعدَِِأ ْصَدُقَِِوَمنَِِْحقًّ

َ
ِقهيًلِِاللهِِمهنَِِأ
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සැබෑ කි. ත ද අල්ලාහ්ට  ඩා 
කියමවනන්  ඩාත් සැබෑ න්වන් 
ක වරකු ද? 

(999) 

නුඹලාවේ ආශා න් වහෝ පුස්තක 
ලත් ජනයාවේ ආශා න් පරිදි 
වනොවේ. ක වරකු නපුරක් කවළේ 
ද ඒ අනු  ඔහුට ප්රතිලල වදනු 
ලැවේ. අල්ලාහ්වගන් වතොර  
කිසිදු භාරකරු කු වහෝ 
උදේකරු කු වහෝ ඔහු වනොලබනු 
ඇත. 

َمانهيُِّكمِِْلَيَْسِ
َ
هأ َِِِّوَلِِب َمانه

َ
ْهلِهِأ

َ
َِمنِِْالْكهَتابهِِأ

ههِهَُِيْزَُِِسوًءاَِيْعَمْلِ ِاللهُِِدونِهِمهنَِِْلََُِِيهدَِِْوَلِِب
ًّا ريًاَِوَلَِِوِله  (999)ِنَصه

පිරිමියකුවගන් වහෝ වේ ා 
කාන්තා කවගන් වහෝ වේ ා 
තමන් විශ් ාස න්තයකු   සිටිය 
දී යහකම් අතුරින් ක වරකු වහෝ 
යහපත කරන්වන් නම් එවිට ඔවුහු 
ස් ර්ගයට පිවිවසති. අල්ප 
ප්රමාණයකින් ත් ඔවුහු අපරාධ 
කරනු වනොලබති. 

َاتهِِمهنََِِيْعَمْلَِِوَمنِْ اْله وَِِْذَكرِ ِمهنِِْالصَّ
َ
ْنَثِِأ

ُ
ِأ

وََلهَكُِِمْؤمهنِ َِوُهوَِ
ُ
َنَّةَِِلُونَِيَْدخُِِفَأ

ْ
َِوَلِِاْل

 (999)ِنَقهريًاُِيْظلَُمونَِ

යහපත් දෑ කරන්වනකු   සිට තම 
මුහුණ අල්ලාහ් ව තට අ නත 
කර ා ඉබ්රාහීම්ම්වේ පිළිව ත 
අ ිංක   පිළිපදින්වන කුට  ඩා 
දහමින්  ඩා අලිංකාර  න්වන් 
ක වරකු ද ? අල්ලාහ් ඉබ්රාහීම්ම්   
මිතුවරකු බ ට ගත්වත්ය. 

ْحَسنَُِِوَمنِْ
َ
نِْمهِِدهيًناِأ ْسلَمَِِمَّ

َ
هِِوَْجَههُِِأ َّ َِوُهوَِِلِله

نِ  هبَْراههيمَِِمهلَّةََِِواتََّبعَُُِِمْسه َذََِِحنهيًفاِإ ِاللَُِِواَّتَّ
هبَْراههيمَِ  (999)َِخلهيًلِِإ

අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහවපොවළොවේ 
ඇති දෑ ද අල්ලාහ්ටම හිමිය. ත ද 
අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ   
සර් ප්රකාරවයන් දන්නාය. 

هِ َّ َِِماَِولِله َماَواتهِِفه َِِوَماِالسَّ ِِفه ْرضه
َ
ِاللَُِِوََكنَِِاْْل

ِ هُكلِّ ءِ ِب  (999)ُُِمهيًطاََِشْ

127. උරුමක්කාර  ස්තු  හා ව නත්  ස්තූන්හි ස්ත රී හා පුරුෂයින් අතුරින් 
දුර් ලයන්වේ හා අනාථයින්වේ උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ  මටති රීති. 
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(නබි රය!) කාන්තා න් 
සම්බන්ධවයන් ඔවුන් නුඹවගන් 
ආගමික තීන්දු විමසති. නුඹ 
ප සනු! ඔවුන් සම්බන්ධවයන් 
අල්ලාහ් නුඹලාට ආගමික තීන්දු 
වදනු ඇත. ඔවුන්ට නියම කරනු 
ලැබූ දෑ ඔවුනට ලබා වනොදී ඔවුන් 
  වි ාහ කර ගැමටමට නුඹලා 
ආශා කළ අනාථ කාන්තා න් 
විෂයවයහි ද දරු න් අතුරින් 
දුර් ලයින් විෂයවයහි ද 
අනාථයිනට යුක්ති ගරුක   
කටයුතු කිරීම සම්බන්ධවයන් ද 
(මීට වපර පහළ කරනු ලැබූ) 
පුස්තකවයහි කියා  දී ඇත. නුඹලා 
ක ර යහපතක් කළ ද අල්ලාහ් ඒ 
පිළිබඳ   සර් ඥාමටය. 

 

َِِويَْسَتْفُتونََكِ ُِيْفتهيُكمِِْاللُِِقُلِهِالنَِّساءهِِفه
َِِعلَْيُكمُِِْيْتَلَِِوَماِفهيههنَِّ ِِالْكهَتابهِِفه َِيَتاَمِِفه
ِِاءهِالنَِّسِ ته

ِلَُهنَُِِّكتهَبَِِماِتُْؤتُوَنُهنََِِّلِِاللَّ
نَِِْوتَرَْغُبونَِ
َ
ِمهنََِِوالُْمْسَتْضَعفهيََِِتْنكهُحوُهنَِِّأ

انِه نِِْالْوهِْلَ
َ
هلَْيَتاَمَِِتُقوُمواِوَأ ِِل هالْقهْسطه َِوَماِب

إهنََِِّخرْيِ ِمهنَِِْتْفَعلُوا
ههِهََِكنَِِاللَِِفَ َِعلهيًماِب

(999) 

128-130. අඹුසැමියන් අතර සමාදානය ඇති කිරීම, බහු වි ාහවේ යුක්ති 
ගරුක   කටයුතු කිරීවම් මහිමය. 

කාන්තා ක් ඇයවේ සැමියා 
වගන් යම් මුරණ්ඩු කමක් වහෝ 
පිටුපෑමක් ගැන බිය ව වතොත් 
ඔවුන් වදවදනා අතර එකඟතා 
 කින් සමතයට පැමිණීම ඔවුන් 
වදවදනා අතර  රදක් වනොවේ. 
සමතය වරේෂ්.ය. ආත්මා න් 
මසුරුකමට බඳුන් වී ඇත. නුඹලා 
(එකිවනකාට) සහය දී බිය 
බැතිමත්  න්වන් නම් එවිට 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන 
දෑ පිළිබඳ   අභිඥාන  න්තය 
(යන්න දැනගනු) 

هنِه ةِ َِوإ
َ
وِِْنُُشوًزاَِبْعلهَهاِمهنَِِْخافَْتِِاْمرَأ

َ
هْعَراًضاِأ ِإ

نَِِْعلَْيههَماُِجَناحَِِفََلِ
َ
ُِصلًْحاِبَيَْنُهَماِيُْصلهَحاِأ

لْحَُِوال َتهَِِخرْيِ ِصُّ ْحَّضه
ُ
ْنُفُسِِوَأ

َ
حَِِّاْْل هنِِْالشُّ َِوإ

ُنوا إهنََِِّوَتتَُّقواَُِتْسه
هَماََِكنَِِاللَِِفَ َِخبهريًاَِتْعَملُونَِِب

(998) 
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ත ද නුඹලා ආශා කළ ද බිරියන් 
අතර සාධාරණ   කටයුතු කිරීමට 
නුඹලා ශක්තිය 
වනොදරන්වනහුමය. එබැවින් (එක් 
බිරියක් ව ත පමණක්) පූර්ණ 
නැඹුරු කින් නැඹුරු වී (අවනක් 
බිරිය  න) ඇය   ( ැන්දඹු ක් ද 
අඹු ක් ද යන්න ගැන) 
එල්වලන්නියක් වමන් අත හැර 
වනොදමනු. නුඹලා සමතයට පත් 
වී බිය බැතිමත් වූවේ නම් එවිට 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ් අති 
ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 
කරුණාන්විතය. (යන්න දැන 
ගනු) 

يُعواَِولَنِْ نِِْتَْسَتطه
َ
لُواِأ َِولَوِِْالنَِّساءهَِِبْيََِِتْعده

يلُواِفََلَِِحَرْصُتمِْ َِفَتَذُروَهاِالَْمْيلِهُِكَِِّتَمه
هنََِِْكلُْمَعلََّقةِه إهنََِِّوَتتَُّقواِتُْصلهُحواَِوإ

ََِكنَِِاللَِِفَ
يًماَِغُفوًرا  (998)ِرَحه

ඔවුන් වදවදනා ව න්  න්වන් 
නම් අල්ලාහ් සෑම වකවනකුටම 
(අවනකාවේ) අ ශයතා න් වගන් 
වතොර බ ට කරනු ඇත. ත ද 
අල්ලාහ් සර්   යාපකය. සර්  
ප්රඥා න්තය. 

هنِْ ِِاللُُِِيْغنِهَِيَتَفرَّقَاَِوإ ِاللَُِِوََكنََِِسَعتههِهِمهنِِْلُُكًّ
ًعا  (999)َِحكهيًماَِواسه

131-134. අල්ලාහ්   පමණක් නමදින වලසත් ඔහුට පමණක් බිය බැතිමත් 
  කටයුතු කරන වලසත් වපර විසූ න් හා ඔවුන්ට පසු පැමිණියවුන් සඳහා වූ 

අල්ලාහ්වේ නිවයෝගයන්.   
අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහවපොවළො 
ව හි ඇති දෑ ද අල්ලාහ්ට හිමිය. 
ත ද නුඹලාට වපර පුස්තක වදනු 
ලැබූ නට ද නුඹලාට ද අල්ලාහ්ට 
බිය බැතිමත්  නු යැයි සැබැවින්ම 
අපි උපවදස් දුනිමු. ත ද නුඹලා 
ප්රතික්වෂේප කරන්වනහු නම් එවිට 
අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහවපොවළොවේ 
ඇති දෑ ද අල්ලාහ් සතුය. ත ද 
අල්ලාහ් වපොවහොසත්ය 

هِ َّ َِِماَِولِله َماَواتهِِفه َِِوَماِالسَّ ِِفه ْرضه
َ
َِولََقدِِْاْْل

ْيَنا هينََِِوصَّ وتُواِاَّلَّ
ُ
َِقْبلهُكمِِْمهنِِْالْكهَتاَبِِأ

هيَّاُكمِْ نِهَِوإ
َ
هنِِْاللَِِاتَُّقواِأ هنَِِّتَْكُفُرواَِوإ هِِفَإ َّ َِماِلِله

ِ َماَواتهِِفه َِِوَماِالسَّ ِِفه ْرضه
َ
َِغنهيًّاِاللَُِِوََكنَِِاْْل

 (999)ِمَحهيًدا
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ප්රශිංසාලාීයය. (යැයි දැන ගනු) 

අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහවපොවළොව  
හි ඇති දෑ ද අල්ලාහ්ට හිමිය. 
භාරකරු කු  ශවයන් අල්ලාහ් 
ප්රමාණ ත්ය. 

هِ َّ َِِماَِولِله َماَواتهِِفه َِِوَماِالسَّ ِِفه ْرضه
َ
َِوَكَفِِاْْل

هِ  (999)َِوكهيًلِِاللهِب

අවහෝ ජනයිනි! අල්ලාහ් අභිමත 
කරන්වන් නම් නුඹලා   පහ 
වකොට (ඒ ව නු ට) ව නත් අය 
වගන එනු ඇත. ඒ වකවරහි 
අල්ලාහ් ශක්ති න්තය. 

ِِإهنِْ
ْ
يَُّهاِيُْذههْبُكمِِْيََشأ

َ
تهِِاْلَّاُسِِأ

ْ
هآَِويَأ َِخرهينَِب

ِِاللَُِِوََكنَِ هَكََِِعَ يًراَِذل  (999)ِقَده

ක වරකු වමවලො  ප්රතිලාභ 
අවේක්ෂා කරමින් සිටිවේ ද එවිට 
(දැන ගනු) වමවලො  හා මතු 
වලො  ප්රතිලාභ අල්ලාහ ්අබියසය. 
ත ද අල්ලාහ් සර්  රා කය. 
සර්  නිරීක්ෂකය. 

ْنَياِثََواَبِِيُرهيدََُِِكنََِِمنِْ ِثََواُبِِاللهِِفَعهْندَِِاِلُّ
ْنَيا َرةهِِاِلُّ يًعاِاللَُِِوََكنََِِواَْلخه ريًاَِسمه  (999)ِبَصه

135, 136. මටති අිංශවේ යුක්තිගරුක   කටයුතු කිරීම, විශ් ාසවේ කරුණු. 
අවහෝ වද්  විශ් ාස කළවුනි! 
නුඹලාට එවරහි   වහෝ 
වදමාපියන් හා සමීප ඥාතීන්ට 
එවරහි   වු  ද නුඹලා යුක්තිය 
ඉටු කරන්නන් වලසත් අල්ලාහ් 
ව නුව න් සාක්ෂි දරන්නන් 
වලසත් සිටිනු. ඔහු 
වපොවහොසවතකු වු  ද දුගියකු වු  
ද (කම් නැත) අල්ලාහ් ඔවුන් 
වදවදනාටම භාරකරුය. එබැවින් 
නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීවමහි 
මවනෝ ආශා න් පිළි වනොපදිනු. 
ත ද නුඹලා (සාක්ෂි දැරීමට) 
වයොමු වු  ද පිටුපෑ  ද සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

يَُّهاِيَا
َ
هينَِِأ ِِقَوَّامهيَُِِكونُواِآَمُنواِاَّلَّ هالْقهْسطه ِب

هُِِشَهَداءَِ َّ َِِولَوِِْلِله ُكمََِِْعَ ْنُفسه
َ
وهِِأ

َ
يْنِهِأ َ ِالَْواِله

هيَِ ْقَرب
َ
وَِِْغنهيًّاِيَُكنِِْإهنَِِْواْْل

َ
ْوَّلِِاللُِفَِِفَقهريًاِأ

َ
ِأ

َما ههه نِِْالَْهَوىِتَتَّبهُعواِفََلِِب
َ
لُواِأ هنَِِْتْعده وِِْتَلُْوواَِوإ

َ
ِأ

إهنَُِِّتْعرهُضوا
هَماََِكنَِِاللَِِفَ ِبهريًاخََِِتْعَملُونَِِب

(999) 
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  අභිඥාන න්තය. 

අවහෝ විශ් ාස කළවුනි! නුඹලා 
අල්ලාහ්   ද ඔහුවේ දූතයාණන්   
ද ඔහුවේ දූතයාණන් ව ත පහළ 
කළා වූ පුස්තකය ද ඊට වපර 
පහළ කළා වූ පුස්තක ද විශ් ාස 
කරනු. ක වරකු අල්ලාහ්   ද 
ඔහුවේ මලක් රු ද ඔහුවේ 
පුස්තක ද ඔහුවේ දූත රුන් ද 
අ සන් දිනය ද ප්රතික්වෂේප 
කරන්වන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 
අන්ත මුළා කින් වනොමඟ විය. 

يَُّهاِيَا
َ
هينَِِأ هِِآمهُنواِآَمُنواِاَّلَّ هِِاللهِب َِوَرُسوله

هيَِوالْكهَتابهِ َلِِاَّلَّ ِِنَزَّ هََِِعَ هيَِوالْكهَتابهَِِرُسوله ِاَّلَّ
نَْزَلِ

َ
هِِيَْكُفرَِِْوَمنَِِْقْبُلِِمهنِِْأ هَكتههِهِاللهِب َِوَمَلئ

رِهاَْلِِْومِهَواِْلََِِوُرُسلههِهَِوُكُتبههِه َِضَلًلَِِضلََِِّفَقدِِْخه
 (999)ِبَعهيًدا

137-139. ඉස්ලාම් සමූහයට කුහකයින්වේ බලපෑම. 
සැබැවින්ම විශ් ාස වකොට පසු  
ප්රතික්වෂේප වකොට, නැ තත් 
විශ් ාස වකොට පසු  ප්රතික්වෂේප 
වකොට, පසු  ප්රතික්වෂේපය 
 ර්ධනය කර ගත්තවුනට සමා  
දීමට වහෝ ඔවුනට යම් මඟක් 
වපන්වීමට අල්ලාහ්ට (කිසිදු 
අ ශයතා ක්) නැත. 

هنَِّ هينَِِإ َِكَفُرواُِثمَِِّآَمُنواُِثمََِِّكَفُرواُِثمَِِّآَمُنواِاَّلَّ
َْغفهرَِِاللُِِيَُكنِهِلَمُِِْكْفًراِاْزَداُدواُِثمَِّ َِوَلِِلَُهمِِِْله

َيُهمِْ َْهده  (999)َِسبهيًلِِِله

සැබැවින්ම තමන්ට වේදමටය 
දඬු මක් ඇති බ  කුහකයින්ට 
ශුභාරිංචි දන් නු. 

ِه
نَِِّالُْمَنافهقهيَِِبَْشِّ

َ
هأ ًماَِعَذابًاِلَُهمِِْب ِله

َ
 (998)ِأ

වද්  විශ් ාස න්තයින් හැර දමා 
වද්  ප්රතික්වෂේපකයින්   
භාරකරු න් වලස ගත්තවුන් 
(වද්  ප්රතික්වෂේපකයින්  න) 
ඔවුන්ව තින් වගෞර ය 
වසොයන්වනෝ ද? (දැන ගනු) 
සැබැවින්ම සියලු වගෞර යන් 
අල්ලාහ් සතුය. 

ِه ُذونَِِينَِاَّلَّ َاءَِِالََْكفهرهينََِِيتَّخه ْوِله
َ
ُِدونِهِمهنِِْأ

يَبَْتُغونَِِالُْمْؤمهنهيَِ
َ
ْنَدُهمُِِأ ةَِِعه هنَِِّالْعهزَّ ةَِِفَإ هِِالْعهزَّ َّ ِلِله

 (998)ََِجهيًعا
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140. වද්  ප රතික්වෂේපකයින් භාරකරු න් වලස ගත වනොයුතුය. අල්-
කුර්ආනයට නිග රහ කරන්නන් සමඟ අසුන් ගත වනොයුතුය. යහ මිත රයින් 

වතෝරා ගැමටම. 
අල්ලාහ්වේ  දන්  ලට නුඹලා 
ස න් වදන විට ඒ ා ප්රතික්වෂේප 
කරනු ලබන්වන් නම් වහෝ එය 
සමච්චලයට ලක් කරනු 
ලබන්වන් නම් වහෝ ඔවුහු ඒ හැර 
ව නත් කතා ක නියැවළන 
වතක් නුඹලා ඔවුන් සමඟ  ාඩි 
වනො වු. (නැතවහොත්) නියත 
 ශවයන්ම නුඹලා ද එවිට ඔවුන් 
වමන්  න්වනහුය යැයි 
පුස්තකවේ නුඹලා ව ත පහළ 
කර ඇත. නියත  ශවයන්ම 
අල්ලාහ් කුහකයින් හා වද්  
ප්රතික්වෂේප කයින් යන 
සියල්වලෝම නිරයට එක් රැස් 
කරන්නාය. 

َلَِِوقَدِْ َِِعلَْيُكمِِْنَزَّ نِِْالْكهَتابهِِفه
َ
هَذاِأ ْعُتمِِْإ َِسمه

هَهاِيُْكَفرُِِاللهِِآيَاتهِ ِِب
ُ
هَهاَِويُْسَتْهزَأ َِتْقُعُدواِفََلِِب

ُِِهمَِْمعَِ ََِِيُوُضواَِحّتَّ ِِفه يث  هنَُّكمَِِْغرْيهههَِِحده هًذاِإ ِإ
َِِوالََْكفهرهينَِِالُْمَنافهقهيََِِجامهعُِِاللَِِإهنَِِّمهْثلُُهمِْ ِفه
 (999)ََِجهيًعاَِجَهنَّمَِ

141-143. කුහකයින්වේ  යාකූලතලත් ය,  ිංචා කිරීම හා මැළිකම.ِ
ඔවුහු  නාහි නුඹලා ගැන මාන 
බලමින් සිටිති. එනම්, නුඹලාට 
අල්ලාහ් ව තින් යම් ජයක් වී නම් 
‘අපි නුඹලා සමඟ වනොවූවයම් දැ’ 
යි ප සති. නමුත් වද්  
ප්රතික්වෂේපකයින්ට 
(ජයග්රහණවයන්) වකොටසක් වූවේ 
නම් අප ‘නුඹලා   අබිබ ා 
යන්නට තිබුණද වද්  විශ් ාස 
 න්තයින්වගන් නුඹලා   අපි 
 ැළැක්වූවේ නැති දැ’ යි (ඔවුනට) 
ප සති. අල්ලාහ් මළවුන් 
වකවරන් නැගිටු නු ලබන දින 
නුඹලා අතර තීන්දු වදනු ඇත. 

هينَِ بَُّصونَِِاَّلَّ هُكمَِِْيََتَ ِمهنََِِفْتحِ ِلَُكمََِِْكنَِِفَإهنِِْب
لَمِِْقَالُواِاللهِ

َ
هنَِِْمَعُكمِِْنَُكنِِْأ هلََْكفهرهينَََِِكنََِِوإ ِل
ِ يب  لَمِِْقَالُواِنَصه

َ
َِوَنْمَنْعُكمَِِْعلَْيُكمِِْنَْسَتْحوهذِِْأ

ِيَْومَِِبَيَْنُكمَُِِْيُْكمُِِاللُِفَِِالُْمْؤمهنهيَِِمهنَِ
َياَمةِه هلََْكفهرهينَِِاللََُِِيَْعَلَِِولَنِِْالْقه ِِل ََِعَ

 (999)َِسبهيًلِِالُْمْؤمهنهيَِ
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වද්  විශ් ාස න්ත යින්ට එවරහි 
  (ක්රියා) මාර්ගයක් ගැමටමට වද්  
ප්රතික්වෂේපකයින්ට අල්ලාහ ්(ඉඩ) 
වනොතැබුවේමය. 

නියත  ශවයන්ම කුහකයින් 
අල්ලාහ්   ර ටති. ඔහු (අල්ලාහ)් 
ද ඔවුන්  ර ටා දමන්නාය. ත ද 
ඔවුහු සලාතය ව ත සිට ගත් විට 
කම්මැළියන් වලසත් ජනයාට 
වපන් න්නන් වලසත් සිට ගනිති. 
ඔවුහු ස් ල්පයක් මිස අල්ලාහ්ට 
වමවනහි වනොකරති. 

هنَِّ هَذاَِخادهُعُهمِِْوَُهوَِِاللََُِِيَادهُعونَِِالُْمَنافهقهيَِِإ َِوإ
هَلِِقَاُموا َلةهِِإ ِاْلَّاَسِِيَُراُءونَُِِكَساَلِِقَاُمواِالصَّ
ِِاللَِِيَْذُكُرونََِِوَلِ  (999)ِقَلهيًلِِإهلَّ

ඔවුහු (වද්  විශ් ාසය හා 
ප්රතික්වෂේපය යන) ඒ අතර 
වදෝලනය ව මින් සිටිති. ඔවුහු 
වමොවුන් ව තද වනොව ති. ත ද 
ඔවුන් ව ත ද වනොව ති. ත ද 
අල්ලාහ් ක වරකු   වනොමඟ 
යැේවේද එවිට ඔහු ව නුව න් වූ 
කිසිදු මඟක් නුඹ 
වනොදකින්වනහිමය. 

هَكَِِبْيَُِِمَذبَْذبهيَِ هَلَِِلَِِذل هَلَِِوَلَِِهُؤَلءهِِإ ِإ
َِسبهيًلَِِلََُِِتهدَِِفَلَنِِْاللُِِيُْضلهلِهَِوَمنَِِْهُؤَلءهِ

(999) 

144, 145. වච්  විශ් ාස න්තයින් වකවරහි වද්  ප රතික්වෂේපකයින්ට  ඩා 
දරුණු  න්වන් කුහකයින්ය. එබැවින් පරවලොව හි ඔවුන් සඳහා වූ දැඩි 

දඬු ම්. 
අවහෝ වද්  විශ් ාස කළවුනි! 
නුඹලා වද්  විශ් ාස න්තයින් 
හැර දමා වද්  ප්රතික්වෂේපකයින්   
මිතුරන් වලස වනොගනු.  
(වමමගින්) නුඹලාට එවරහි   
අල්ලාහ් වකවරහි පැහැදිලි 
සාධකයක් ඇති කර දීමට නුඹලා 
ප්රිය කරන්වනහු ද? 

يُّهَِِيَا
َ
هينَِِاأ ُذواَِلِِآَمُنواِاَّلَّ َاءَِِالََْكفهرهينََِِتتَّخه ْوِله

َ
ِأ

تُرهيُدونَِِالُْمْؤمهنهيَُِِدونِهِمهنِْ
َ
نِِْأ

َ
هََِِتَْعلُواِأ َّ ِلِله

 (999)ُِمبهيًناُِسلَْطانًاَِعلَْيُكمِْ
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සැබැවින්ම කුහකයින් නිරා 
ගින්වනහි පහළම තලවේ 
 න්වන්ය. ඔවුන් ව නුව න් නුඹ 
කිසිදු උදේ කරු කු 
වනොලබන්වන්මය. 

هنَِّ ِِالُْمَنافهقهيَِِإ ْركِهِفه ْسَفلِهِاِلَّ
َ
َِولَنِِْاْلَّارهِِمهنَِِاْْل

ريًاِلَُهمََِِْتهدَِ  (999)ِنَصه

146, 147. දඃ ා   (ධර්ම ප රචාරය) පිළිගැමටවම් වකොන්වද්සි. කෘතඥතා  
පුදකිරීම, දඃ ා   දිරි ගැන්වීම හා අල්ලාහ්වේ විසිරී ප තින අනුග රහයන්. 

නමුත් පාප සමා  අයැද තමන්   
හැඩගස් ා අල්ලාහ් පිළිබඳ   
තදින් ග්රහණය වකොට තම දහම 
අල්ලාහ්ට පමණක් අ ිංක   
පිළිපඳින්නන් හැර. ඔවුහු වද්  
විශ් ාස න්තයින් සමඟය. වද්  
විශ් ාස න්තයින්ට අල්ලාහ් 
අතිමහත් ප්රතිලල වදනු ඇත. 

ِ هينَِِإهلَّ ْصلَُحواِتَابُواِاَّلَّ
َ
هاللهِِوَاْعَتَصُمواِوَأ ِب

خِْ
َ
هِِدهيَنُهمِِْلَُصواوَأ َّ وََلهَكِِلِله

ُ
ِالُْمْؤمهنهيََِِمعَِِفَأ

ْجًراِالُْمْؤمهنهيَِِاللُِِيُْؤتهِِوََسْوَفِ
َ
يًماِأ َِعظه

(999) 

නුඹලා (අල්ලාහ්ට) කෘතවේදී වී 
විශ් ාස කවළේ නම් අල්ලාහ් 
නුඹලාට දඬු ම් කරනුවේ ඇයි? 
ත ද අල්ලාහ් කෘතවේදීය. 
සර් ඥාමටය. 

هَعَذاِاللَُِِيْفَعُلَِِما هُكمِْب َِوآَمْنُتمَِِْشَكْرُتمِِْإهنِِْب
 (999ِ)َِعلهيًماَِشاكهًراِاللَُِِوََكنَِ

6 වැනි ක ොටස 

148, 149.  ැරදි ක රියා න් ප රකට කිරීවම් ක රමවේදයන්ِ
අපරාධයට ලක්වූ න් හැර 
ව නත් කිසිව කු නපුරු  දනින් 
ප්රසිද්ියවේ පැ සීම අල්ලාහ් ප්රිය 
වනොකරයි. ත ද අල්ලාහ් 
සර් රා ක සර් ඥාමට විය. 

َِِلِ ُُُِِيهبُّ َْهرَِِالِلَّ
ْ
وءهِِاْل هالسُّ ِِالَْقْولِهِمهنَِِب َِمنِِْإهلَّ

َُِِوََكنَُِِظلهمَِ يًعاِالِلَّ ِ(998)َِعلهيًماَِسمه

යම් යහපතක් නුඹලා වහළි කළ ද 
එය නුඹලා සැඟවු  ද යම් 
නපුරකට නුඹලා සමා  දුන්න ද 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ් අති 

وَِِْخرْيًاُِتْبُدواِإهنِْ
َ
وَُِِّْتُْفوهُِِأ

َ
إهنَُِِّسوءِ َِعنَِِْتْعُفواِأ

ِفَ
َِ يًراَِعُفوًّاََِكنَِِالِلَّ ِ(998)ِقَده
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ක්ෂමාශීලී මහා ශක්ති න්තයා 
විය.  

150-152. සියලූ නබි රුන් පිළිබඳ   විශ් ාස කිරීම අනි ාර්යය  ගකීමක් 

 න්වන්ය. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 
රසූල් රුන් ප්රතික්වෂේප කර 
අල්ලාහ් හා ඔහුවේ රසූල් රුන් 
අතර ව නස්කම් වකොට (රසූල් 
 රුන් අතුරින්) ඇතැමුන්   අපි 
විශ් ාස කරමු. එවමන්ම 
ඇතැමුන්   අපි ප්රතික්වෂේප කරමු 
යැයි ප සා වම් (විශ් ාසය හා 
ප්රතික්වෂේපය) අතර මඟක් 
ගන්නට අවේක්ෂා කරන අය 
 නාහීම්. 

هنَِّ هينَِِإ هِِيَْكُفُرونَِِاَّلَّ هالِلَّ رهيدَُِِوُرُسلههِهِب
نِِْونََِويُ

َ
ِأ

هَِِبْيَُِِيَفرِّقُوا ِِنُْؤمهنَُِِويَُقولُونََِِوُرُسلههِهِالِلَّ هبَْعض  ِب
َِِونَْكُفرُِ هَبْعض  رهيُدونَِِب

نَِِْويُ
َ
ُذواِأ َِبْيََِِيتَّخه

هَكِ ِ(999)َِسبهيًلَِِذل

සැබෑ වලසින් ප්රතික්වෂේප කළවුන් 
වමොවුහුමය. ත ද අපි 
ප්රතික්වෂේපකයින්ට නින්දමටය 
දඬු මක් සූදානම් කර ඇත්වතමු.  

وََلهَكِ
ُ
اِالََْكفهُرونَُِِهمُِِأ ْعَتْدنَاَِحقًّ

َ
هلََْكفهرهينَِِوَأ ِل

يًناَِعَذابًا ِ(999)ُِمهه

අල්ලාහ්   හා ඔහුවේ රසූල් රයා 
  විශ් ාස කර ඔවුන්වගන් 
කිසිව කු අතර ව නස් කම් 
වනොකළවුන්  නාහීම් ඔවුන්වේ 
ප්රතිලල ඔවුනට ඔහු මතු ට ලබා 
වදයි. ත ද අල්ලාහ් 
අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම 
කරුණා න්තය  

هينَِ هِِآَمُنواَِواَّلَّ هالِلَّ َحدِ َِبْيَُِِيَفرِّقُواَِولَمَِِْوُرُسلههِهِب
َ
ِأ

وََلهَكِِمهْنُهمِْ
ُ
ُجوَرُهمِِْيُْؤتهيههمَِِْسْوَفِِأ

ُ
َُِِوََكنَِِأ ِالِلَّ

يًماَِغُفوًرا ِ(999)ِرَحه

153-161. යුවදේ න්වේ  ැරදි ක රියා න්, ඔවුන් නබි රුන්ට කළ පීඩා න් හා 

ඔවුන්වේ නපුරු ක රයිාමාර්ගයන් පිළිබඳ ත් ඔවුන් නබි රුන්ට කළ පීඩා න් හා ඒ 

සඳහා ඔවුනට ලැබුණු දරුණු දඬු ම් පිළිබඳ ත් විග රහය. ඊසා (අවලයිහිස් සලාම්) 

පිළිබඳ තීන්දු . 
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වද්  ග්රන්ථ ලද්දවුන් තමන් ව ත 
අහසින් ග්රන්ථයක් නුඹ පහළ කළ 
යුතු යැයි නුවඹන් විමසා සිටිති. 
ඔවුහු මූසාවගන් ද මීට  ඩා 
බරතපතළ දෑ ඉල්ලා සිටියහ. 
එවිට ඔවුහු අපට අල්ලාහ්   
ප්රසිද්ියවේ වපන් න්නැයි ප සා 
සිටියහ. පසු  ඔවුන්වේ අපරාධ 
වහේතුව න් ඔවුන්   අකුණු හඬ 
හසුකර ගත්වත්ය. පසු  ඔවුන් 
තමන්ට පැහැදිලි සාධක පැමිණි 
පසු   සු පැට ා (නැමදුමට) 
ගත්හ. අනතුරු   අපි ඒ සඳහා 
සමා  දුනිමු. ත ද අපි මූසාට 
පැහැදිලි සාධකයක් පිරිනැමුව මු.  

لَُكِ
َ
ْهُلِِيَْسأ

َ
نِِْالْكهَتابهِِأ

َ
َلِِأ ِكهَتابًاَِعلَْيههمُِِْتََنِّ

َماءهِِمهنَِ لُواَِفَقدِِْالسَّ
َ
ْكَبَُِِموَسَِِسأ

َ
هَكِِمهنِِْأ َِذل

رهنَاَِفَقالُوا
َ
َِِأ َخَذْتُهمَُِِجْهَرةًِِالِلَّ

َ
َقةُِِفَأ اعه ِالصَّ

هِه هُظلْمه َُذواُِثمَِِّمِْب َِجاَءْتُهمَُِِماَِبْعدِهِمهنِِْالْعهْجَلِِاَّتَّ
هَكَِِعنَِِْفَعَفْونَاِاْْلَيَِّناُتِ ُِموَسَِِوآَتَيَْناَِذل
ِ(999)ُِمبهيًناُِسلَْطانًا

ත ද අපි ඔවුන්වගන් ප්රතිඥා ක් 
ගැමටමට තූර් කන්ද ඔවුනට 
ඉහළින් ඔස ා තැබුව මු. ත ද 
අපි හිස නමා වදොරටුව න් ඇතුළු 
 නු යැයි ඔවුනට පැ සුව මු. 
ත ද (මසුන් ඇල්ලීවමහි) 
වසනසුරාදා සීමා  ඉක්ම ා 
වනොයනු යැයි ද පැ සුව මු. ත ද 
අපි ඔවුන්වගන් ඉතා බල ත් 
ප්රතිඥා ක් ගත්වතමු.    

ورَِِفَْوَقُهمَُِِوَرَفْعَنا يَثاقهههمِِْالطُّ همه ِلَُهمَُِِوقُلَْناِب
ًداِاْْلَاَبِِاْدُخلُوا ُِِدواَتعَِِْلِِلَُهمَِِْوقُلَْناُِسجَّ ِفه
ْبتهِ َخْذنَاِالسَّ

َ
 (999ِِ)َِغلهيًظاِمهيَثاقًاِمهْنُهمِِْوَأ

ِ

ඔවුන්වේ ප්රතිඥා න් ඔවුන් බිඳ 
දැමූ වහයින් ද අල්ලාහ්වේ 
සිංඥා න් ඔවුන් ප්රතික්වෂේප කළ 
වහයින් ද කිසිදු යුක්තියකින් 
වතොර  නබි රුන්   ඔවුන් 
ඝාතනය කළ වහයින් ද අපවේ 
හද ත්  ැසී ඇතැයි ඔවුන් පැ සූ 
වහයින් ද (අල්ලාහ් ඔවුන්   
විනාශ කවළේය) එවමන්ම 
ඔවුන්වේ ප්රතික්වෂේපය 

بهَما
ههمِِْفَ هآَيَاتهَِِوُكْفرهههمِِْمهيَثاَقُهمَِِْنْقضه هِِب ِالِلَّ

نْبهَياءََِِوَقْتلهههمُِ
َ
هَغرْيهِِاْْل هههمِِْق ِحَِِب ِقُلُوُبَناَِوقَْول

ِ َُِِطَبعَِِبَْلُِِغلْف  هُكْفرهههمَِِْعلَْيَهاِالِلَّ ِفََلِِب
ِِيُْؤمهُنونَِ ِ(999)ِقَلهيًلِِإهلَّ
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වහේතුව න් ඒ මත අල්ලාහ් මුරා 
තැබුවේය. එබැවින් ස් ල්ප 
වදවනකු මිස ඔවුහු විශ් ාස 
වනොකරති.   

ත ද ඔවුන් (අල්ලාහ්  ) 
ප්රතික්වෂේප කළ වහයින් ද මර්යම් 
වකවරහි මහත් අ ලාද පැ සූ 
වහයින් ද  

هُكْفرهههمِْ هههمَِِْوب َِِوقَْول يًماِنًاُبْهَتاَِمْريَمَََِِعَ َِعظه
(999)ِ

අල්ලාහ්වේ දූතයකු  න 
මර්යම්වේ පුත් ඊසා   සැබැවින්ම 
අපි ඝාතනය කවළමු යැයි ඔවුන් 
පැ සූ වහයින් ද; නමුත් ඔවුහු ඔහු 
  ඝාතනය වනොකළහ. එවමන්ම 
ඔවුහු ඔහු   කුරුසවේ බැඳ 
වනොතැබූහ. නමුත් ඔවුනට ඔහු   
ආවද්ශ කරන ලදී. ත ද 
සැබැවින්ම ඔහු සම්බන්ධවයන් 
මතවේද ඇති කර ගත්තවුන් ඔහු 
පිළිබඳ   සැකවයහි පසුව ති. 
ඔවුන් අනුමාන පිළිපැදීම හැර ඔහු 
ගැන ව නත් කිසිදු දැනුමක් 
ඔවුනට වනොමැත. ඔවුහු ඔහු   
තිරසාර   ඝාතනය වනොකවළෝය.  

هههمِْ هنَّاَِوقَْول يحََِِقَتلَْناِإ َِمْريَمَِِاْبنَِِعهيَسِِالَْمسه
هَِِرُسوَلِ نَِِْصلَُبوهَُِِوَماَِقَتلُوهَُِِوَماِالِلَّ ُِشبِّهََِِولَكه
هنَِِّلَُهمِْ هينََِِوإ ِِفهيهِهِاْخَتلَُفواِاَّلَّ َِماِمهْنهَُِِشك ِِلَفه
ههِهِلَُهمِْ مِ ِمهنِِْب

لْ ِِعه نِِِّاتَِّباعَِِإهلَّ َِقَتلُوهَُِِوَماِالظَّ
يًنا ِ(999)ِيَقه

නමුත් අල්ලාහ ්තමන් ව ත ඔහු   
ඔස ා ගත්වත්ය. ත ද අල්ලාහ් 
සර්  බලධාරී සර්  ප්රඥා න්ත 
විය.  

َُِِرَفَعهُِِْلِبَِ هَِلْهِهِالِلَّ َُِِوََكنَِِإ َِحكهيًماَِعزهيًزاِالِلَّ
(998)ِ

වද්  ග්රන්ථය ලැබූ කිසිව කු ඔහු 
(වමවලො ට පැමිණ) මරණයට 
පත් වීමට මත්වතන් ඔහු   
විශ් ාස කරන ා මිස නැත. 
මළවුන් වකවරන් නැගිටු නු 
ලබන දින ඔහු ඔවුනට එවරහි   

هنِْ هِِْمهنَِِْوإ
َ
ِِالْكهَتابهِِلِهأ ههِهَِِلُْؤمهَنَِِّإهلَّ ههِهَِقْبَلِِب َِمْوت

َياَمةِهَِويَْومَِ ِ(998)َِشههيًداَِعلَْيههمِِْيَُكونُِِالْقه
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සාක්ෂිකරු කු  නු ඇත.  

යුවදේ වූ න්වේ අපරාධ වහේතු 
ව න් ඔවුනට අනුමත කරනු ලැබූ 
පිවිතුරු දෑ ඔවුනට අපි තහනම් 
කවළමු. එය අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවයන්වබොවහෝ වදනා   
ඔවුන්  ැළකූලත වහයිනි.  

بهُظلْمِ 
هينَِِمهنَِِفَ ْمَناَِهاُدواِاَّلَّ َِِعلَْيههمَِِْحرَّ َِطيَِّبات 

لَّْتِ حه
ُ
ههمِِْلَُهمِِْأ هَصدِّ هَِِسبهيلِهَِعنَِِْوب َِكثهريًاِالِلَّ
(999)ِ

ත ද වපොලිය තහනම් කරනු ලැබ 
තිබිය දී ඔවුහු එය ගත් වහයින් ද 
අනිසි අයුරින් ජනයාවේ  ස්තු  
ඔවුන් අනුභ  කළ වහයින් ද වේ. 
ත ද අපි ඔවුන් අතුරින් වූ වද්  
ප්රතික්වෂේපකයින්ට වේදනා 
සහගත දඬු ම් සූදානම් කවළමු.  

ههمُِ ْخذه
َ
َباِوَأ ْكلهههمَِِْعْنهُُِِنُهواَِوقَدِِْالرِّ

َ
ْمَواَلِِوَأ

َ
ِأ

ِ لِهِاْلَّاسه هاْْلَاطه ْعَتْدنَاِب
َ
هلََْكفهرهينَِِوَأ ِمهْنُهمِِْل

ًماَِعَذابًا ِله
َ
ِ(999)ِأ

162. වද්  විශ් ාස න්තයින් හා දහම් ලත් ජනයා අතුරින් විශ් ාස කළවුන් 

පිළිබඳ වමවනහි කිරීම. 
නමුත් ඔවුන් අතුරින් දැනුවමහි 
ඉතා තීක්ෂකයින් ද වද්  විශ් ාස 
 න්තයින් ද නුඹ ව ත පහළ 
කරනු ලැබූ දෑ ද නුඹට වපර පහළ 
කරනු ලැබූ දෑ ද විශ් ාස කරති. 
ත ද සලාතය විියමත්   ඉටු 
කරන්නන් ද zසකාත් වදන්නන් ද 
අල්ලාහ් හා අ සන් දිනය විශ ්ාස 
කරන්නන් ද  න වමොවුනට අපි 
අතිමහත් ප්රතිලල පිරිනමන්වනමු.   

نِه ُخونَِِلَكه ِِالرَّاسه َِوالُْمْؤمهُنونَِِمهْنُهمِِْالْعهلْمِهِفه
هَماِيُْؤمهُنونَِ نْزهَلِِب

ُ
هَِلَْكِِأ نْزهَلَِِوَماِإ

ُ
َِقْبلهَكِِمهنِِْأ

َلةََِِوالُْمقهيمهيَِ ََكةَِِوَالُْمْؤتُونَِِالصَّ ِالُْمْؤمهنُونَِوَِِالزَّ
هِ هالِلَّ رِهَِواِْلَْومِهِب وََلهَكِِاَْلَخه

ُ
ْجًراَِسُنْؤتهيههمِِْأ

َ
ِأ

يًما ِ(999ِِ)َِعظه

163-165.  හීම් හා නබි රුන් පහළ කිරීවම් අරමුණු. 
සැබැවින්ම නූහ්ට හා ඔහුවගන් 
පසු වූ නබි රුන්ට  හීම් පහළ 
කළාක් වමන් නුඹ ව ත ද 
සැබැවින්ම අපි  හීම් පහළ කවළමු. 
(ඒ අනු ) අපි ඉබ්රාහීම්ම්, ඉසම්ාඊල්, 

هنَّا وَْحْيَناِإ
َ
هَِلَْكِِأ وَْحْيَناَِكَماِإ

َ
هَلِِأ ِِإ َِواْلَّبهيِّيَِِنُوح 

هِبَِِمهنِْ ه وَْحْيَناِْعده
َ
هَلِِوَأ هبَْراههيمَِِإ هْسَماعهيَلِِإ َِوإ

هْسَحاَقِ ْسَباطهَِِويَْعُقوَبَِِوإ
َ
يَسَِِواْْل يُّوَبَِِوعه

َ
ِوَأ
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ඉස්හාක්, යඃකූලතේ, අස්බාත් 
(වහ ත් යඃකූලතේවේ පරපුර) ඊසා, 
අේයූේ, යූනුස්, හාරූන් හා 
සුවලයිමාන් යන අයට ද  හීම් 
පහළ කවළමු. ත ද අපි දාවූද්ට 
සබූර් පිරිනැමුව මු.  

َِزبُورًاَِداُوودََِِوآَتَيَْناِوَُسلَْيَمانََِِوَهاُرونََِِويُونَُسِ
(999)ِ

ඇතැම් රසූල් රුන්, ඔවුන් ගැන 
මීට වපර නුඹට අපි ප සා 
ඇත්වතමු. ත ද ඇතැම් 
රසූල් රුන් ඔවුන් ගැන අපි නුඹට 
වනොපැ සුව මු. ත ද අල්ලාහ් 
මූසා සමඟ කතා කවළේය.  

َِوُرُسًلَِِقْبُلِِمهنَِِْعلَْيَكِِقََصْصَناُهمِِْقَدَِِْوُرُسًلِ
َُِِوََكَّمََِِعلَْيَكَِِنْقُصْصُهمِِْلَمِْ ِتَْكلهيًماُِموَسِِالِلَّ
(999)ِ

ඇතැම් රසූල් රුන් එම රසූල් 
 රුන්ට පසු  කිසිදු සාධකයක් 
අල්ලාහ්ට එවරහි   ජනයාට 
වනො නු පිණිස ශුභාරිංචි 
දන් න්නන් හා අ  ාද කරන්නන් 
වලස සිටියහ. ත ද අල්ලාහ ්සර්  
බලධාරී සර්  ප්රඥා න්ත විය.  

هينَُِِرُسًلِ
رهينَُِِمبَْشِّ َِِوُمْنذه َلَّ ِِيَُكونََِِله هلنَّاسه ِل

ِ هََِِعَ ةِ ِالِلَّ َُِِوََكنَِِالرُُّسلِهَِبْعدَُِِحجَّ َِعزهيًزاِالِلَّ
ِ(999)َِحكهيًما

166-169. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි  සල්ලම්) තුමා අල්ලාහ්වේ 
දූතයාණන් බ ට අල්ලාහ්වේ දැනුම් දීම. රිසාලතය (දූත වමවහ ර) පිළි 

වනොගත් ජනයාවේ අ සාන තීන්දු . 
නමුත් නුඹ ව ත පහළ කළ දෑ ට 
අල්ලාහ් සාක්ෂි දරනු ඇත. එය 
ඔහුවේ අනු දැනුවමන් පහළ 
කවළේය. ත ද මලාඉකා රු ද 
සාක්ෂි දරති. සාක්ෂි දරන්නා 
 ශවයන් අල්ලාහ් ප්රමාණ ත්ය. 

نِه ُِِلَكه هَماِيَْشَهدُِِالِلَّ نَْزَلِِب
َ
هَِلَْكِِأ نَْزَلُِِإ

َ
هِهِأ هعهلْمه ِب

هَكةُِ هَِِوَكَفِِيَْشَهُدونََِِوالَْمَلئ هالِلَّ َِشههيًداِب
(999)ِ

නියත  ශවයන්ම ප්රතික්වෂේප 
වකොට අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් 
 ැළැක්වූව ෝ සැබැවින්ම අන්ත 
මුළා කින් මුළා වූහ. 

هنَِّ هينَِِإ واَِكَفُرواِاَّلَّ هَِِسبهيلِهَِعنَِِْوَصدُّ ِقَدِِْالِلَّ
ِ(999)ِبَعهيًداَِضَلًلَِِضلُّوا
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නියත  ශවයන්ම ප්රතික්වෂේප 
වකොට අපරාධ කළවුන්  නාහි 
ඔවුනට සමා  දීමට වහෝ නිරවේ 
මාර්ගය මිස ව නත් මාර්ගය කින් 
ඔවුන්   යහමඟ යැවීමට වහෝ 
අල්ලාහ්ට  (කිසිදු අ ශයතා  ක්) 
වනොවීය. ඔවුහු එහි 
නිරන්තරවයන්ම සදාතනික යින් 
ව ති. ත ද අල්ලාහ්ට එය පහසු 
කාර්යයක් විය. 

هنَِّ هينَِِإ ُِِيَُكنِهِلَمَِِْوَظلَُمواَِكَفُرواِاَّلَّ َْغفهرَِِالِلَّ ِِله
َيُهمَِِْوَلِِلَُهمِْ َْهده ِِ(998)َِطرهيًقاِِله َِطرهيَقِِإهلَّ

ِهَِجَهنَّمَِ بًَداِفهيَهاِينََِخاِله
َ
هَكَِِوََكنَِِأ َِِذل هََِِعَ ِالِلَّ

ريًا ِ(998)ِيَسه

170. අල්-කුර්ආනය හා නබි (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි  සල්ලම්) තුමාණන්   
පිළිගන්නා වලසට වූ ඇරයුම. වම් ා පිටුදැකීම පිළිබඳ   අ  ාදය. 

අවහෝ මිනිසුනි! නුඹලාවේ 
පරමාියපතිවගන් සතයය රැවගන 
වමම රසූල් රයා පැමිණ ඇත. 
එබැවින් නුඹලා විශ් ාස කරනු. 
නුඹලාට යහපතකි. නමුත් නුඹලා 
ප්රතික්වෂේප කරන්වනහු නම් එවිට 
(දැන ගනු) සැබැවින්ම අහස්හි හා 
මිහිතලවයහි ඇති දෑ අල්ලාහ් 
සතුය. ත ද අල්ලාහ් සර් ඥාමට 
සර්  ප්රඥා න්ත විය. 

يَُّهاِيَا
َ
َقِِِّالرَُّسوُلَِِجاَءُكمُِِقَدِِْاْلَّاُسِِأ

ْ
هاْل ِمهنِِْب

هنِِْلَُكمَِِْخرْيًاِفَآَمهُنواَِربُِّكمِْ إهنَِِّتَْكُفُرواَِوإ
ِفَ

هِ َّ َِِماِلِله َماَواتهِِفه ِِالسَّ ْرضه
َ
َُِِوََكنََِِواْْل َِعلهيًماِالِلَّ

ِ(999ِِ)َِحكهيًما

171. ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් වදවියන් බ ත් අල්ලාහ්වේ පුතණු න් වහෝ 
ත රති් වේ වකවනකු බ ත් කිතුනු න්වේ විශ් ාසය  ැරදි බ  දන් ා සිටීම. 

වද්  ග්රන්ථ ලැබූ නි! නුඹලාවේ 
දහවමහි නුඹලා සීමා  ඉක්ම ා 
වනොයනු. අල්ලාහ් වකවරහි 
සතයය මිස (ව න කිසි ක්) 
වනොප සනු. මර්යම්වේ පුත් ඊසා 
වහ ත් මසීහ් අල්ලාහ්වේ 
දූත වයකි. එය ඔහුවේ 
නිවයෝගයකි. එය මර්යම් ව ත 
වහළුවේය. ත ද ඔහුවගන් වූ 

ْهَلِِيَا
َ
َِِتْغلُواَِلِِالْكهَتابهِِأ َِتُقولُواَِوَلِِدهينهُكمِِْفه
ِ هََِِعَ ِِالِلَّ َقَِِّإهلَّ

ْ
هنََّماِاْل يحُِِإ يَسِِالَْمسه ِاْبنُِِعه

هَِِرُسوُلَِِمْريَمَِ هَمُتهُِِالِلَّ لَْقاَهاَِوََك
َ
هَلِِأ َِمْريَمَِِإ

هِِمهُنوافَآِمهْنهَُِِوُروحِ  هالِلَّ َِتُقولُواَِوَلَِِورُُسلههِهِب
هنََّماِلَُكمَِِْخرْيًاِاْنَتُهواِثََلثَةِ  ُِِإ هَل ِِالِلَّ دِ ِإ َِواحه
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ආත්මයකි. එබැවින් අල්ලාහ්  ද 
ඔහුවේ රසූල් රයා ද විශ් ාස 
කරනු. ත්රිත් ය යැයි වනොප සනු  
(එයින්)  ැළවකනු. (එය) 
නුඹලාට යහපත්  නු ඇත. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒකීය 
වදවියාමය. ඔහුට දරු කු 
සිටීවමන් ඔහු පිවිතුරුය. අහස්හි 
ඇති දෑ ද මිහිතලවේ ඇති දෑ ද ඔහු 
සතුය. භාරකරු  ශවයන් 
අල්ලාහ් ප්රමාණ ත්ය.    

نُِِْسْبَحانَهُِ
َ
َِِماَِلَُِِوَِلِ َِلُِِيَُكونَِِأ َماَواتهِِفه ِالسَّ

َِِوَما ِِفه ْرضه
َ
هَِِوَكَفِِاْْل هالِلَّ ِ(999)َِوكهيًلِِب

172-175. ඉස්ලාමය පිළිගන්නා වලස මිනිසුනට කරන ඇරයුම. විශ් ාස න්තයින් 
සඳහා වූ ප රතිලල හා විපාක. 

අල්ලාහ්ට ගැත්වතකු වීවමන් 
මසීහ ්වහෝ සමීප මලාඉකා රුන් 
වහෝ දුරස් වනො න්වන්මය. ඔහුට 
ගැතිකම් කිරීවමන් ක වරකු දුරස ්
වී උඩඟු  න්වන් ද එවිට (දැන 
ගනු) ඔහු ව ත ඔවුන් සියල්ලම 
(මතු වලොව හි) ඔහු එක් රැස් 
කරනු ඇත. 

يِيَْستَْنكهَفِِلَنِْ نِِْحُِالَْمسه
َ
هَِِعْبًداِيَُكونَِِأ َّ ِلِله

هَكةَُِِوَلِ ُبونَِاِالَْمَلئ َِعنِِْيَْستَْنكهْفَِِوَمنِِْلُْمَقرَّ
ههِه َباَدت ِِْعه هَِلْهِهِفََسَيْحُْشُُهمَِِْويَْسَتْكبه ََِجهيًعاِإ

(999)ِ

වද් විශ් ාස වකොට යහකම් කළ 
අය වූ කලී ඔවුනට ඔවුන්වේ 
ප්රතිලල ඔහු පූර්ණ   වදනු ඇත. 
ත ද ඔහුවේ  භාගයවයන් ඔහු 
ඔවුනට අියක   වදනු ඇත. නමුත් 
දුරස් වී උඩඟු අය වූ කලී ඔවුනට 
වේදනා සහගත දඬු මකින් ඔහු 
දඬු ම් කරනු ඇත. භාරකරු කු 
 ශවයන් වහෝ උදේකරු කු 
 ශවයන් වහෝ අල්ලාහව්ගන් 
වතොර  ව නත් කිසි කු ඔවුනට 
දැක ගත වනොහැකි  නු ඇත.  

ا مَّ
َ
هينَِِفَأ لُواِآَمُنواِاَّلَّ ََِِوَعمه اْله يههمِِْاتهِالصَّ

َِفُيَوفِّ
ُجوَرُهمِْ

ُ
زهيُدُهمِِْأ

اِفَْضلههِهِمهنَِِْويَ مَّ
َ
هينَِِوَأ ِاَّلَّ

واِاْستَْنَكُفوا ُبُهمَِِْواْسَتْكَبُ ًماَِعَذابًاَِفُيَعذِّ ِله
َ
ِأ

هُِِدونِهِمهنِِْلَُهمََِِْيهُدونََِِوَلِ ًّاِالِلَّ ريًاَِوَلَِِوِله ِنَصه
(999)ِ



 

 

 
27 

අවහෝ මිනිසුනි! නුඹලාවේ 
පරමාියපතිවගන් සාධකයක් 
පැමිණ ඇත. ත ද නුඹලා ව ත 
පැහැදිලි ආවලෝකයක් අපි පහළ 
කවළමු.  

يَُّهاِيَا
َ
َِربُِّكمِِْمهنِِْبُْرَهانِ َِجاَءُكمِِْقَدِِْاْلَّاُسِِأ

نَْزْْلَا
َ
هَِلُْكمِِْوَأ ِ(999)ُِمبهيًناِنُوًراِإ

අල්ලාහ්   විශ් ාස වකොට ඔහු 
පිළිබඳ තදින් ග්රහණය කර ගත් 
අය වූ කලී ඔහුවගන් වූ දයාව හි 
හා භාගයවයහි ඔහු ඇතුළත් කරනු 
ඇත. ත ද ඔහු ව ත වූ ඍජු 
මාර්ගවයන් ඔවුනට ඔහු මඟ 
වපන් නු ඇත.  

ا مَّ
َ
هينَِِفَأ هَِِمُنواآِاَّلَّ هالِلَّ ههِهَِواْعَتَصُمواِب ِب

لُُهمِْ ِِفََسُيْدخه يههمَِِْوفَْضل ِِمهْنهُِِرمَْحَةِ ِفه هَِلْهِهَِويَْهده ِإ
َاًطا ِ(999ِِ)ُِمْسَتقهيًماِِصه

176. කලාලා නම් උරුමයන් පිළිබඳ මටති රීති. 
(නබි රය!) ඔවුහු ඔවබන් 
ආගමික තීන්දු පතති. කලාලා 
සම්බන්ධවයන් වූ ආගමික තීන්දු 
අල්ලාහ් නුඹලාට වදනු ඇතැයි 
ප සනු. තමන්ට සවහෝදරියක 
සිටිය දී තමන්ට දරු කු වනොවූ 
තත්ත් යක පුද්ගලයකු මරණයට 
පත් වූවේ නම් එවිට ඔහු අත හැර 
දමා ගිය දැයින් අඩක් ඇයට හිමි 
විය යුතුය. එවමන්ම ඇයට 
දරු කු වනොවූවේ නම්  ඔහු 
ඇය(වේ  ස්තු )ට උරුමකම් 
පානු ඇත. එවමන්ම සවහෝදරියන් 
වදවදවනකු වී නම් ඔහු අත හැර 
දමා ගිය දැයින් තුවනන් වදකක් 
ඔවුන් වදවදනාට හිමි විය යුතුය. 
ඔහුට පිරිමි හා ගැහැනු සවහෝදර 
සවහෝදරියන් වී නම් කාන්තා න් 
වදවදනකුට හිමි වකොටස වමන් 
(පිංගු ක්) පිරිමියාට හිමිය.  
නුඹලා වනොමඟ වනොයනු පිණිස 

ُِِقُلِهِيَْسَتْفُتونََكِ ُِِيْفتهيُكمِِْالِلَّ لَةِهِفه ِإهنِهِاللََْكَ
َِِوَلَُِِوَِلِ َِلُِِلَيَْسَِِهلََكِِاْمُرؤِ  ْخت 

ُ
هْصُفِِفَلََهاِأ ِن

إهنَِِْوَِلِ ِلََهاِيَُكنِِْلَمِِْإهنِِْيَرهُثَهاَِوُهوَِِتََركََِِما
ِفَ

اِاثلُّلَُثانِهِفَلَُهَماِاثْنََتْيِهََِكَنَتا هنِِْتََركَِِمهمَّ ََِكنُواَِوإ
هْخَوةًِ هَساءًِِرهَجاًلِِإ َكرِهَِون

ِِمهثُْلِِفَلهذلَّ نْثَيَْيِهَِحظِّ
ُ
ِاْْل

ُِ ُِِيُبَيِّ نِِْلَُكمِِْالِلَّ
َ
لُّواِأ ُِوَِِتَضه ِِالِلَّ هُكلِّ ءِ ِب ََِشْ

ِ)999)َِعلهيمِ 
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අල්ලාහ් නුඹලාට (වමවසේ) 
පැහැදිලි කරන්වන්ය. අල්ලාහ් 
සියලු දෑ වකවරහි සර් ඥාමටය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
29 

 

 

  

 

 


