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අල් කුර්ආන් 
5 සූරා අල් මාඉදා (ආහාර 

බන්දේසි) 
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05 සූරත් අල්-මාඉදා (ආහාර බන්දේසිය)   

ආයත් 82-120 කි. 

82-86. විශ්වාස වන්තයින් දක්දරහි යුදදව්වන් හා ආදේශ 
තබන්නන්දේ දැඩි සතුරුක්ම හා ඔවුන්දේ මුරණ්ඩුක්ම. 

(නබිවරය,) ජනයා අතුරින් 
විශ්වාසක්ළවුනට සතුරුක්මින් 
වඩා දරුණු අය දලස නුඹ 
යුදදව්වන් හා දේව ආදේශ 
ක්ළවුන් දකිනු ඇත. තවද 
මිතුරුක්මින් විශ්වාස ක්ළවුනට 
වඩාත් සමීපතයින් දලස  
සැබැවින්ම අපි කිතුනුදවෝ දවමු 
යැයි පැවසූ අය නුඹ දකිනු ඇත. 
දහේතුව ඔවුන් අතර උගත් 
ගුරුවරුන් ද පූජක්යින් ද සිටින 
බැවිනි. එදමන්ම ඔවුහු උඩගු 
දනොදවති.  

ن   تِجدت د   َلت شت
ت
ة   انل اِس  أ اوت دت ينت  عت ِ  لَِّل 

ُنوا تمت تُهودت  آ ِينت  اْلي ُكوا وتاَّل  ت ْشي
ت
ن   أ تِجدت َلت  وت

بتُهمي  قيرت
ت
ة   أ وتد  ينت  مت ِ ُنوا لَِّل  تمت ِينت  آ  قتالُوا اَّل 
ارتى إِن ا ن   ذتلِكت  نتصت

ت
يِسيت  ِمنيُهمي  بِأ  قِسِّ

بتان ا ُرهي ن ُهمي  وت
ت
ونت  لت  وتأ ِِبُ تتكي تسي  (28) ي

රසූල්වරයාට පහළ ක්රනු ලැබූ දෑ 
ඔවුහු සවන් දුන් විට සතයය ඔවුහු 
වටහා ගත් දහේතුදවන් ඔවුන්දේ 
ඇස් වලින් ක්ඳුළු හැදළනු නුඹ 
දකිනු ඇත. තවද අපදේ 
පරමාධිපතියාණනි, අපි විශ්වාස 
ක්දළමු. එබැවින් අප ව සාක්ෂි 
දරන්නන් සමඟ සටහන් ක්රනු 
මැනව!යි පවසති.   

إِذتا ِمُعوا وت ا ست نيِزلت  مت
ُ
 تترتى الر ُسولِ  إِلت  أ

ُينتُهمي  عي
ت
عِ  مِنت  تتِفيُض  أ مي ا ادل  رتفُوا ِمم   عت

تقِّ  ِمنت 
ي
ب نتا يتُقولُونت  اْل ن ا رت تمت ُتبينتا آ  فتاكي

عت  اِهِدينت  مت  (28) الش 

අල්ලාහ් හා සතයදයන් යුතුව අප 
දවත පැමිණි දෑ අප විශ්වාස 
දනොක්ර සිටීමට අපට කුමක් වී ද? 
තවද අපදේ පරමාධිපති දැහැමි 
ජනයා සමඟ අප ව ද ඇතුළත් 
කිරීම අපි ප්රිය ක්රන්දනමු.  

ا مت تا وت ِمنُ  لت  نلت ِ  نُؤي ا بِاّلل  مت نتا وت اءت  مِنت  جت
تقِّ 
ي
عُ  اْل مت نتطي ني  وت

ت
ِخلتنتا أ بُّنتا يُدي عت  رت  مت

ويمِ  اِْلِيت  اليقت  (28) الص 
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ඔවුහු පැවසූ දෑ දහේතුදවන් 
පහළින් ගිංගාවන් ගලා බස්නා 
ස්වර්ග උයන් අල්ලාහ ් ඔවුනට 
කුසල් වශදයන් පිරිනැමීය. ඔවුහු 
එහි සදාතනික්දයෝය. එය යහක්ම් 
ක්රන්නන්දේ ප්රතිලලය දව්.  

ثتابتُهمُ 
ت
ُ  فتأ ا اّلل  ن ات   قتالُوا بِمت يرِي جت  َتت
ا ِمني  يتِهت ارُ  َتت نيهت

ت ادِلِينت  اْلي ا خت  وتذتلِكت  فِيهت
زتاءُ  ِسنِيت  جت  (28) اليُمحي

අපදේ වදන් දබොරු දක්ොට 
ප්රතික්දෂේප ක්ළවුන්, ඔවුහුමය 
නිරදේ සගදයෝ.  

ِينت  ُروا وتاَّل  فت بُوا كت ذ  كت ِكت  يتاتِنتابِآ وت وَلت
ُ
 أ

اُب  حت صي
ت
تِحيمِ  أ

ي
 (28) اْل

87-89. පිරිසිදු දැයින් වැළකී සිටීදම් තහනම හා දිවුරුම් ක්ඩ කිරීදම් 
නීතිය. 

අදහෝ ! විශ්වාස ක්ළවුනි,  
නුඹලාට අල්ලාහ් අනුමත ක්ළ 
දැයින් යහපත් දෑ නුඹලා තහනම් 
ක්ර දනොගනු. තවද නුඹලා සීමාව 
ඉක්මවා දනොයනු. සැබැවින්ම 
සීමාව ඉක්මවා ක්ටයුතු 
ක්රන්නන් ව අල්ලාහ් ප්රිය 
දනොක්රයි.  

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنواآ اَّل  ُموا لت  مت يِّبتاِت  َُتترِّ  طت
ا ل   مت حت
ت
ُ  أ لت  لتُكمي  اّلل  تتُدوا وت ت  إِن   تتعي  اّلل 
تتِدينت  ُُيِبُّ  لت  يُمعي  (28) ال

තවද අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනැමූ 
දැයින් අනුමත පිරිසිදු දෑ නුඹලා 
අනුභව ක්රනු. නුඹලා ක්වදරකු  
විශ්වාස ක්රමින් සිටින්දන් ද 
එවන් අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය 
බැතිමත් වනු.   

ُُكُوا ا وت زتقتُكمُ  ِمم  ُ  رت ل   اّلل  َلت يِّب ا حت  طت
ت  وتات ُقوا ِي اّلل  نيُتمي  اَّل 

ت
ِمنُ  بِهِ  أ  ونت ُمؤي

(22) 

නුඹලාදේ දිවුරීම්හි නික්රුදණ් 
පවසන දෑ දවනුදවන් අල්ලාහ් 
නුඹලා ව ග්රහණය දනොක්රයි. 
නමුත් නුඹලා ව ඔහු ග්රහණය 
ක්රනුදේ ස්ථීර ක්රමින් පවසන 
දිවුරීම් දවනුදවනි. (එදසේ වරදක් 
සිදු වූ විටක්) එවිට එහි වන්දිය 

ُ  يُؤتاِخُذُكمُ  لت  وِ  اّلل   ِف  بِالل غي
انُِكمي  ييمت

ت
لتِكني  أ ا يُؤتاِخُذُكمي  وت  بِمت

ُتمُ  دي ق  انت  عت ييمت
ت تُهُ  اْلي ارت ف  امُ  فتكت عت  إِطي

ةِ  ت َشت اكِيت  عت ست ِط  ِمني  مت ويست
ت
ا أ  مت
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වනුදේ නුඹලාදේ පවුලට ආහාර 
වශදයන් නුඹලා මධ්යස්  ව ලබා 
දදන දැයින්  දුගියන් දස 
දදදනකුට ආහාර සැපයීමය. 
නැතදහොත් ඔවුනට ඇඳුම් ලබා 
දීමය. එදසේත් නැතදහොත් 
වහදලකු නිදහස් කිරීමය. නමුත් 
එය දනොලැබූ අය දින තුනක් 
උපවාසදේ නියැළිය යුතුය. 
නුඹලා දිවුරා සිටිදේ නම්  
නුඹලාදේ දිවුරීම් වලට වන්දිය 
වනුදේ එයයි. තවද නුඹලාදේ 
දිවුරීම් ආරක්ෂා ක්රනු. නුඹලා 
ක්ෘතදව්දී වනු පිණිස අල්ලාහ් 
නුඹලාට ඔහුදේ වදන් පැහැදිලි 
ක්රනුදේ එදලසය. 

ِعُمو لِيُكمي  نت ُتطي هي
ت
وي  أ

ت
ُتُهمي  أ وت وي  كِسي

ت
 أ

يِريرُ  بتة   َتت ني  رتقت مت تمي  فت ِدي  ل ثتةِ  فتِصيتامُ  َيت  ثتَلت
ي ام  
ت
ةُ  ذتلِكت  أ ارت ف  انُِكمي  كت ييمت

ت
ُتمي  إِذتا أ لتفي  حت

ُظوا فت انتُكمي  وتاحي ييمت
ت
لِكت  أ ذت ُ  كت ُ  يُبتيِّ  اّلل 

تيتاتِهِ  لتُكمي  ل ُكمي  آ ُكُرونت  لتعت تشي  (28) ت

90–93. සුරාව සූදුව හා දසසු සූදු වර්ග වල තහනම. 

අදහෝ විශ්වාසක්ළවුනි ! සුරාව 
සූදුව පිළිම වන්දනාව හා දේන 
බැලීම දෂයිතාන්දේ ක්රියාදවන් 
පිළිකුල් සහගත දෑ ය. එබැවින් 
නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි 
වනු පිණිස නුඹලා එයින් වැළකී 
සිටිනු.  

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنوا اَّل  رُ  اإِن مت  آمت تمي

ي
 اْل

ييِسُ  يمت اُب  وتال نيصت
ت مُ  وتاْلي لت زي

ت س   وتاْلي  رِجي
لِ  ِمني  مت انِ  عت ييطت تتنُِبوهُ  الش  ل ُكمي  فتاجي  لتعت

لُِحونت   (89) ُتفي

දෂයිතාන් අදේක්ෂා ක්රනුදේ 
සුරාව හා සූදුව තුළින් නුඹලා 
අතර සතුරුක්ම හා දරෝධ්ය ඇති 
කිරීමත් අල්ලාහ් ව දමදනහි 
කිරීදමන් හා සලාතදේ නිරත 
වීදමන් නුඹලා ව වළක්ාලීමත්ය. 
එබැවින් නුඹලා එයින් වැළකිය 
යුත්තන් දනොදව් ද? 

ا انُ  يُِريدُ  إِن مت ييطت ني  الش 
ت
 بتيينتُكمُ  يُوقِعت  أ

ةت  اوت دت اءت  اليعت ضت تغي رِ  ِف  وتاْلي تمي
ي
ييِسِ  اْل يمت  وتال

ُكمي  يتُصد  ني  وت رِ  عت ِ  ِذكي نِ  اّلل   وتعت
ةِ  َلت هتلي  الص  ُتمي  فت ني

ت
 (89) نيتتُهونت مُ  أ

තවද නුඹලා අල්ලාහ් ට අවනත 
වනු. තවද රසූල්වරයාට ද අවනත 

ِطيُعوا
ت
ت  وتأ ِطيُعوا اّلل 

ت
 الر ُسولت  وتأ
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වනු. ප්රදව්ශදමන් ක්ටයුතු ක්රනු. 
දහේතුව නුඹලා පිටුපෑදවහු නම් 
අපදේ දූතයාණන් දවත 
පැවදරනුදේ පැහැදිලි ව දන්වා 
සිටීම පමණක් බව නුඹලා දැන 
ගනු.  

ُروا ذت يُتمي  فتإِني  وتاحي ْل  لتُموا تتوت ا فتاعي ن مت
ت
 أ

ت  غُ  رتُسونِلتا َعت تَلت يُمبِيُ  اْلي  (88) ال

විශ්වාස දක්ොට යහක්ම් ක්ළවුන් 
දක්දරහි ඔවුන් තමන් ව 
(පාපදයන්) ආරක්ෂා දක්ොට 
විශ්වාස දක්ොට යහක්ම් ක්ර පසුව 
තමන් ව (තහනම් ක්ළ දැයින්) 
ආරක්ෂා දක්ොට විශ්වාස දක්ොට 
පසුව තමන් ආරක්ෂා දක්ොට 
දැහැමි ක්ටයුතු ක්ළ විට (තහනම් 
ක්ළ දෑ හි) ඔවුන් භුක්ති විඳී දෑ 
සම්බන්ධ්දයන් ඔවුනට වරදක් 
නැත. තවද අල්ලාහ් දැහැමි 
ක්ටයුතු ක්රන්නන් ව ප්රිය ක්රයි.  

ت  لتييست  ِينت  َعت ُنواآ اَّل  ِملُوا مت  وتعت
اِْلتاِت  ا ُجنتاح   الص  ِعُموا فِيمت ا إِذتا طت  مت

ويا آ ات قت ُنواوت ِملُوا مت  ُثم   اِْلتاِت الص   وتعت
ويا آ ات قت ُنواوت ويا ُثم   مت ُنوا ات قت ست حي

ت
ُ  وتأ  وتاّلل 

ِسنِيت  ُُيِبُّ   (88) اليُمحي

94-96. පූජනීය ප රදේශදේ මහිමය හා පූජනීය මානසන්හි මහිමය 
අදහෝ ! විශ්වාස ක්ළවුනි, (නුඹලා 
ඉහ්රාම් තත්ත්වදේ සිටිය දී) 
නුඹලාදේ දෑතට හා නුඹලාදේ හී 
වලට පහසුදවන් හසුවන දඬයම් 
සදතකුදගන්  අල්ලාහ් නුඹලා ව 
පිරික්සුමට ලක් ක්රනු ඇත. එය 
තමන් ඉදිරිදේ දනොසිටිය දී 
ක්වදරකු තමන්ට බිය වන්දන් දැ 
යි අල්ලාහ් දැන ගනු පිණිසය. 
එබැවින් ඉන් පසුව ක්වදරකු 
සීමාව ඉක්මවා ක්ටයුතු ක්දළේ ද 
එවිට ඔහුට දව්දනීය දඬුවමක් 
ඇත.  

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنواآ اَّل  ت  مت ن ُكمُ ْلت ُ  بيلُوت  اّلل 

ء   ي ييدِ  ِمنت  بَِشت ييِديُكمي  تتنتاُلُ  الص 
ت
 أ

اُحُكمي  رِمت لتمت  وت ُ  ِْلتعي تافُهُ  متني  اّلل   َيت
ييبِ  ى فتمتنِ  بِاليغت تتدت دت  اعي  فتلتهُ  ذتلِكت  بتعي
اب   ذت ِْلم   عت
ت
 (88) أ

අදහෝ විශ්වාස ක්ළවුනි, නුඹලා 
ඉහ්රාම් තත්ත්වදේ සිටිය දී 

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنواآ اَّل  ُتلُوا لت  مت ييدت  تتقي  الص 
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දඬයම් (ක්ර) සතුන් මරා 
දනොදමනු. නුඹලා අතුරින් 
ක්වදරකු උවමනාදවන්ම එය 
මරා දැමුදව් ද එවිට ප්රතිාාරය 
වනුදේ (ඔටු ගව හා එළු වැනි) 
දගොවිපළ සතුන්දගන් මරා දැමූ දෑ 
දමන් දදයකි. ඒ පිළිබඳ ව නුඹලා 
අතුරින් යුක්ති ගරුක් දදදදදනකු 
තීන්දු දදනු ඇත. එය ක්ඃබාවට 
ළඟා විය යුතු ක්ැපයක් දලසිනි. 
එදසේ දනොමැති නම් වන්දි 
වශදයන් දුගියන්ට ආහාර 
සැපයිය යුතු ය. එදසේත් දනොමැති 
නම් තමන් ක්ළ ක්රුදණහි 
බරපතළක්ම  විඳිනු පිණිස ඒ 
දවනුවට උපවාසදේ නිරත විය 
යුතුය. දපර සිදු වූ දෑට අල්ලාහ් 
සමාව දුන්දන්ය. නමුත් ක්වදරකු 
යළිත් සිදු ක්දළේද එවිට අල්ලාහ් 
ඔහු(ක්ළ වරද)ට ප්රතිාාර දක්වනු  
ඇත. තවද අල්ලාහ් සර්ව 
බලධ්ාරීය. (ක්ළ වරදට) ප්රතිාාර 
දක්වන්නාය.  

نيُتمي 
ت
متني  ُحُرم   وتأ تتلتهُ  وت ا ِمنيُكمي  قت د  مِّ  ُمتتعت

زتاء   ا ِمثيُل  فتجت تتلت  مت مِ  مِنت  قت يُكمُ  انل عت  ُيت
ل   ذتوتا بِهِ  دي ي ا ِمنيُكمي  عت دي ِ  هت  غت بتال

بتةِ  عي وي  اليكت
ت
ة   أ ارت ف  امُ  كت عت اكِيت  طت ست وي  مت

ت
 أ

ُل  دي ا ذتلِكت  عت بتالت  ِْلتُذوقت  ِصيتام  ِ  وت رِه مي
ت
 أ

ا فت ُ  عت ا اّلل  م  لتفت  عت ني  ست مت دت  وت يتنيتتِقمُ  َعت  فت
 ُ ُ  مِنيهُ  اّلل  ِزيز   وتاّلل  ام   ُذو عت  (88) انيتِقت

නුඹලා හා නුඹලාදේ ප්රවාහන 
සතුන් භුක්ති විදිනු පිණිස මුහුදු 
සතුන් දඬයම් කිරීම හා එය 
ආහාරයට ගැනීම නුඹලාට 
අනුමත ක්රන ලදී. නමුත් ඉහ්රාම් 
තත්ත්වදේ සිටින ක්ල්තාක් 
දගොඩබිම සතුන් දඬයම් කිරීම 
නුඹලාට තහනම් ක්රන ලදී. තවද 
නුඹලා ක්වදරකු දවත එක් රැස් 
ක්රනු ලබන්දනහු ද එවන් 
අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය බැතිමත් 
වනු.  

ِحل  
ُ
ييدُ  لتُكمي  أ رِ  صت تحي اُمهُ  اْلي عت  وتطت

تتاَع   ةِ  لتُكمي  مت ي ارت لِلس  لتييُكمي  وتُحرِّمت  وت  عت
ييدُ  ِّ  صت ا اليِبت ُتمي  مت ا ُدمي ت  وتات ُقوا ُحُرم   اّلل 
ِي يهِ  اَّل  ونت  إِْلت ُ  (88) َُتيَشت
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97-100. ක්ඃබා ගෘහය දගෞරවය කිරීදමහි අල්ලාහ්දේ ප රඥාව හා 
වස්තූන් අගය කිරීදම් මිණුම් දණ්ඩ 

පාරිශුේධ් නිවස වන ක්ඃබාව 
ජනයාට (යහපත සැලසීම සඳහා) 
සදා ක්රියාත්මක් වන්නක් බවට 
පත් ක්දළේය. එදමන්ම සත්ව 
ක්ැපය ද (කුර්බාන් සඳහා) 
සලකුණු තබන ලැබූ දෑ ද 
(ආරක්ෂා සහගත ව තබා ඇත.) 
එය සැබැවින්ම අල්ලාහ් අහස්හි 
ඇති දෑ ද මහදපොදළොදවහි ඇති 
දෑද දන්නා බව නුඹලා දැන ගනු 
පිණිසය. තවද සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 
සර්වඥානීය.    

عتلت  ُ  جت بتةت  اّلل  عي تييتت  اليكت ترتامت  اْلي
ي
ا اْل  قِيتام 

رت  لِلن اِس  هي ترتامت  وتالش 
ي
يت  اْل يهتدي  وتال

ئِدت  َلت لتُموا ذتلِكت  وتاليقت ن   َِلتعي
ت
ت  أ لتمُ  اّلل   يتعي

ا اوتاِت  ِف  مت مت ا الس  مت ري  ِف  وت
ت ن   ِض اْلي

ت
 وتأ

ت  ء   بُِكلِّ  اّلل  ي لِيم   َشت  (88) عت

දැන ගනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
දඬුවම් කිරීදමහි ඉතා දැඩිය. 
එදමන්ම සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
අතික්ෂමාශීලී ක්රුණා ගුණදයන් 
යුක්තය.  

لتُموا ن   اعي
ت
ت  أ ِديدُ  اّلل  اِب  شت ن   اليِعقت

ت
 وتأ

ت  ُفور   اّلل   (82) رتِحيم   غت

(දේව පණිවිඩ) දන්වා සිටීම මිස 

දවන කිසිවක් රසූල්වරයා දවත 

පැවරී දනොමැත. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා දහළි ක්රන දෑ ද වසන් 

ක්රන දෑ ද දන්දන්ය.  

ا ت  مت غُ  إِل   الر ُسولِ  َعت تَلت ُ  اْلي لتمُ  وتاّلل   يتعي
ا ا ُتبيُدونت  مت مت ُتُمونت  وت  (88) تتكي

(නබිවරය !) නපුරු දෑ බහුල ව 
තිබීම නුඹ ව මවිතයට පත් ක්ළ ද 
නපුරු දෑ හා යහපත් දෑ සමාන 
දනොවන්දන් යැයි පවසනු. 
එබැවින් බුේධිය ඇත්තනි, නුඹලා 
ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු 
පිණිස අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 
වනු.  

تتوِي لت  قُلي  تسي تبِيُث  ي
ي
يُِّب  اْل توي  وتالط  ل  وت

بتكت  جت عي
ت
ةُ  أ ت ْثي تبِيِث  كت

ي
ت  فتات ُقوا اْل  يتا اّلل 

وِل 
ُ
  أ

ت تاِب اْلي ل ُكمي  ْلي لُِحونت  لتعت  ُتفي
(999) 
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101,102. දහදම් සම්බන්ධ්තාවක් නැති දෑ ගැන වැඩි වැඩිදයන් 
විමසීම තහනම් කිරීම 

අදහෝ ! විශ්වාස ක්ළවුනි, 
(වැඩක්ට නැති) ඇතැම් ක්රුණු 
පිළිබඳ ව නුඹලා දනොවිමසනු. එය 
නුඹලාට දහළි වූදේ නම් නුඹලාට 
හානිදායක් වනු ඇත. අල් 
කුර්ආනය පහළ ක්රනු ලබමින් 
තිබිය දී එය නුඹලා විමසා සිටිදේ 
නම් නුඹලාට එය දහළි වනු ඇත. 
අල්ලාහ් එයට සමාව දුන්දන්ය. 
තවද අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 
ඉවසිලිවන්තය.  

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنواآ اَّل  لُوا لت  مت

ت
أ تسي ني  ت  عت

يتاءت  شي
ت
ُكمي  لتُكمي  ُتبيدت  إِني  أ تُسؤي إِني  ت  وت

لُوا
ت
أ تسي ا ت نيهت تنُ  َنت لُ يُ  ِحيت  عت آ  ُتبيدت  اليُقري

ا لتُكمي  فت ُ  عت ا اّلل  نيهت ُ  عت ُفور   وتاّلل   غت
لِيم    ( 999) حت

නුඹලාට දපර වූ ජනයා (තම 
නබිවරුන්දගන් දමදලස) විමසා 
සිටියහ. පසුව ඒ දහේතුදවන් ඔවුහු 
(එය ඉටු ක්ර ගත දනොහැකි ව) 
දේව ප්රතික්දෂේපක්යින් බවට පත් 
වූහ.  

ا قتدي  تهت ل
ت
أ  ُثم   بيلُِكمي قت  ِمني  قتويم   ست
بتُحوا صي

ت
ا أ فِِرينت  بِهت  (998) َكت

103-105. අඥාන ක්ාලදේ ජනයාදේ මුළාව හා යහමඟ හා බිය 
බැතිමත්ක්ම තදින් පිළිපැදීම සම්බන්ධ්දයන් විශ්වාසවන්තයින් 

දැනුවත් කිරීම 
බහීරා (දහවත් ක්න් ඉරා දමන ලද 
ඔටු දදන) දහෝ සාඉබා (දහවත් 
ස්වයිං ව තම ආහාරය සපයා 
ගන්නා ඔටු දදන) දහෝ වසීලා 
(දහවත් පිළිම වලට භාර ක්රනු 
ලැබූ එළුවන්) දහෝ හාමි (දහවත් 
කිසිදු වැඩක් දනොලබා ම අත හැර 
දමන ලද පිරිමි ඔටුවන්)  දහෝ යන 
දෑ (ආගමික් ක්ටයුත්තක් බවට) 
අල්ලාහ් පත් දනොක්දළේය.    
නමුත් දේව ප්රතික්දෂේප ක්ළවුන්ය 

ا عتلت  مت ُ  جت ة   ِمني  اّلل  رِيت لت  َبت ائِبتة   وت لت  ست  وت
لت  وتِصيلتة   ام   وت لتِكن   حت ِينت  وت  اَّل 
ُروا فت ُونت  كت َتت ت  يتفي ِ  َعت ِذبت  اّلل   اليكت
ُُهمي  ْثت كي

ت
ِقلُونت  لت  وتأ  (998) يتعي
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අල්ලාහ් දක්දරහි (දමදසේ) 
දබොරු දගොතා පවසනුදේ. තවද 
ඔවුන්දගන් වැඩි දදනා වටහා 
දනොගනිති.  

අල්ලාහ් පහළ ක්ළ දෑ දවත ද 
රසූල්වරයා දවත ද නුඹලා 
පැමිදණනු යැයි ඔවුනට පවසනු 
ලැබූ විට අපදේ මුතුන් මිත්තන් 
ක්වර ක්රුණක් මත සිටිනු අප 
දුටුදවමු ද එය අපට ප්රමාණවත් 
දව් යැයි ඔවුහු පවසති. ඔවුන්දේ 
මුතුන් මිත්තන් කිසිවක් දනොදැන 
සිටියදීත් ඔවුන් යහමඟ ගමන් 
දනොක්ර සිටියදීත් (ඔවුන් ව ඔවුහු 
පිළිපදින්දනහු) ද? 

إِذتا ت  قِيلت  وت تويا ُهمي ل ال ا إِلت  تتعت لت  مت نيزت
ت
ُ  أ  اّلل 

إِلت  بُنتا قتالُوا الر ُسولِ  وت سي ا حت نتا مت دي  وتجت
لتييهِ  نتاآ عت توي  بتاءت ل وت

ت
نت  أ  لت  بتاُؤُهمي آ َكت

لتُمونت  ييئ ا يتعي لت  شت تتُدونت  وت  (998) يتهي

අදහෝ ! විශ්වාසක්ළවුනි, නුඹලා 
ගැන නුඹලා ම (දනොමඟ 
යෑදමන්) ප්රදව්ශම් වනු. නුඹලා 
යහමඟ ගමන් ගත්දතහු නම් 
දනොමඟ ගියවුන් නුඹලාට හානි 
සිදු දනොක්රනු ඇත. නුඹලා සියලු 
දදනා නැවත යා යුතු ස ්ානය 
ඇත්දත් අල්ලාහ් දවතය. නුඹලා 
ක්රමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 
නුඹලාට දන්වා සිටියි.  

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنواآ اَّل  لتييُكمي  مت  عت

ُكمي  نيُفست
ت
ُكمي  لت  أ ل   ني مت  يتُُضُّ  إِذتا ضت

ييُتمي  تتدت ِ  إِلت  اهي ريِجُعُكمي  اّلل  ا مت ِيع   َجت
ُينتبُِّئُكمي  ا فت لُونت  ُكنيُتمي  بِمت مت  (998) تتعي

106-108. අන්තිම ක්ැමැත්ත ප රක්ාශ කිරීම හා එයට සාක්ෂික්රුවන් 
පත් කිරීම. 

අදහෝ ! විශ්වාස ක්ළවුනි, 
නුඹලාදගන් කිසිවකුට මරණය 
පැමිණි විට ඔහු අන්තිම ක්ැමැත්ත 
පවසන අවස් ාදව් නුඹලාදගන් 
යුක්තික්රුක් දදදදදනකු නුඹලා 
අතර සාක්ෂි වශදයන් සිටිය 
යුතුය.  නැතදහොත්, නුඹලා 

ا يتا يُّهت
ت
ِينت  أ ُنوا اَّل  تمت ةُ  آ ادت هت  إِذتا بتيينُِكمي  شت

ت  ُضت ُكمُ  حت دت حت
ت
ويُت  أ يمت يوتِصي ةِ  ِحيت  ال  ال
نتانِ  ل   ذتوتا اثي دي وي  مِنيُكمي  عت

ت
رتانِ  أ تخت  ِمني  آ

ُِكمي  ريي ُتمي  إِني  غت ني
ت
بيُتمي  أ ت ريِض  ِف  َضت

ت  اْلي
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මිහිතලදේ ගමනක් නියැළී 
මරණදේ අභාගයය නුඹලාට අත් 
වූදේ නම් (මුස්ලිම්වරුන් වන 
නුඹලා අතුරින් සාක්ෂික්රුවන් 
දනොමැති විටක්) නුඹලා දනොවන 
දවනත් දදදදනකු සාක්ෂි 
වශදයන් සිටිය යුතුය. නුඹලා 
(දමොවුන් ගැන) සැක් සිතන්දනහු 
නම් සලාතදයන් පසුව ඔවුන් 
දදදනා රඳවා ගනු. අපි දම(දසේ 
සාක්ෂි පැවසීම)මගින් කිසිදු මිලක් 
ලබා දනොගනිමු. ඔහු සමීප 
ඥාතියකු වුව ද අල්ලාහ් 
දවනුදවන් සාක්ෂි පැවසීදමහි 
කිසිවක් වසන් දනොක්රන්දනමු. 
සැබැවින්ම අපි එවිට 
පාපතරයින්දගන් වන්දනමු යැයි 
අල්ලාහ් මත ඔවුන් දදදදනා 
දිවුරා සිටිය යුතුය.  

ابتتيُكمي  صت
ت
ويِت  ُمِصيبتةُ  فتأ يمت  ال

ا يبُِسونتُهمت دِ  ِمني  َتت ةِ  بتعي َلت  الص 
انِ  ِسمت ُيقي ِ  فت تتبيُتمي  إِنِ  بِاّلل  ِي لت  اري َتت تشي  ن

ن ا بِهِ  توي  ثتمت ل نت  وت بت  ذتا َكت لت  قُري ُتمُ  وت  نتكي
ةت  ادت هت ِ  شت تِمنت  إِذ ا إِن ا اّلل  تثِِميت  ل  اْلي

(998) 

සැබැවින්ම ඔවුන් දදදදනා 
පාපයට සුදුස්සන් යැයි හඳුනා ගනු 
ලැබූ විටක් තමන්ට උරුමය 
ලැබිය යුතු යැයි පවසන අය 
අතුරින් දවනත් සමීප ඥාතීන් 
දදදදනකු (දරෝහික්ම් ක්ළ) ඔවුන් 
දදදදනාදේ ස් ානදේ සිට ඔවුන් 
දදදදනාදේ සාක්ෂියට වඩා 
අපදේ සාක්ෂිය ඉතා නිවැරදිය. 
අපි සීමාව ඉක්මවා ක්ටයුතු 
දනොක්දළමු. සැබැවින්ම අපි එවිට 
අපරාධ්ක්රුවන් අතුරින් වන්දනමු 
යැයි ඔවුන් දදදදනා දිවුරා සිටිය 
යුතුය.  

ت  ُعِْثت  فتإِني  ا َعت ن ُهمت
ت
ا أ ق  تتحت ا اسي  إِثيم 

رتانِ  تخت انِ  فتآ ا يتُقومت ُهمت امت قت ِينت  ِمنت  مت  اَّل 
ق   تتحت لتييِهمُ  اسي تانِ  عت ْلت وي

ت انِ  اْلي ِسمت ُيقي  فت
 ِ ت  بِاّلل  ُتنتال ادت هت قُّ  شت حت

ت
ا ِمني  أ تِِهمت ادت هت  شت

ا مت يينتا وت تتدت تِمنت  إِذ ا إِن ا اعي الِِميت  ل  الظ 
(998) 

එය, සාක්ෂිය එහි නියම 
මුහුණුවරින් දගන යෑමටත් 

نت  ذتلِكت  دي
ت
ني  أ

ت
تُوا أ

ي
ةِ  يتأ ادت هت ت  بِالش   َعت
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ඔවුන්දේ දිවුරීමට පසුව 
(තමන්දේ) දිවුරුම ප්රතික්දෂේප 
ක්රනු ලැදේවි යැයි ඔවුන් 
බියවීමටත් ඉතා පහසු මාර්ගයකි. 
තවද අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 
සවන් දදනු. තවද අල්ලාහ් 
පාපතර පිරිසට මඟ 
දනොදපන්වයි.  

ا ِههت وي  وتجي
ت
تافُوا أ ني  َيت

ت
ان   تُرتد   أ ييمت

ت
دت  أ  بتعي

انِِهمي  ييمت
ت
ت  وتات ُقوا أ ُعوا اّلل  مت ُ  وتاسي  لت  وتاّلل 

ِدي ويمت  يتهي اِسِقيت ا اليقت  (992) ليفت

109. මළවුන් දක්දරන් නැගිටුවනු ලබන දිනදේ රසූල්වරුන් 
ඔවුන්දේ ජනයාට සාක්ෂි සඳහා ඉදිරිපත් වීම 

(නබිවරය !) අල්ලාහ් ධ්ර්ම 
දූතවරු එක්රැස් ක්රනු ලබන දින 
නුඹලා(දේ ප්රාාරය)ට පිළිතුරු 
දදනු ලැබුදව් කුමක්දැ යි විමසයි. 
අපට කිසිදු දැනුමක් දනොමැත. 
ගුත්ප දෑ පිළිබඳ සර්වඥ වනුදේ 
ඔබය යැයි ඔවුහු පවසති.  

عُ  يتويمت  يمت ُ  َيت يتُقوُل  الرُُّسلت  اّلل  اذتا فت  مت
ِجبيُتمي 

ُ
تا ِعليمت  لت  قتالُوا أ نيتت  إِن كت  نلت

ت
 أ

مُ  َل   (998) اليُغُيوِب  عت

110, 111. ඊසා නබි තුමාට ප රාතිහාර්යයන් පිරිනමා ඔහුට අනුග රහ 
කිරීම 

එවිට අල්ලාහ් දමදසේ පවසයි. 
අදහෝ ! මර්යම්දේ පුත් ඊසා, ඔබ 
දවත හා ඔබදේ මව දවත වූ 
මාදේ ආශිර්වාදය ගැන සිහිපත් 
ක්රනු. පාරිශුේධ් ආත්මය තුළින් 
මම නුඹට උපක්ාර ක්ළ 
අවස් ාවද සිහිපත් ක්රනු. 
දතොටිල්දලහි ද තරුණ විදයහි ද 
ජනයා සමඟ නුඹ ක්තා ක්දළහිය. 
තවද මම නුඹට ධ්ර්මය ද ප්රඥාව ද 
තව්රාතය ද ඉන්ජීලය ද ඉගැන් වූ 
අවස් ාව ද සිහිපත් ක්රනු. මාදේ 
අනුහසින් පක්ෂියකුදේ 
හැඩයකින් යමක් මැටිදයන් තනා 
ඒ තුළ නුඹ පිඹූ විට මාදේ 

ُ  قتالت  إِذي  يتمت  ابينت  ِعيست  يتا اّلل  ري  اذيُكري  مت
ِت  مت لتييكت  نِعي ت  عت تِكت  وتَعت تُكت  إِذي  وتادِلت ي دي

ت
 أ

لِّمُ  اليُقُدِس  بُِروِح  دِ  ِف  انل است  تُكت هي يمت  ال
َل   هي كت إِذي  وت ُتكت  وت ل مي ةت  اليِكتتابت  عت مت ِكي

ي
 وتاْل

رتاةت  ِيلت  وتاَل وي
ْني ِ
إِذي  وتاْلي يلُُق  وت  مِنت  َتت

يِ  ييئتةِ  الطِّ هت ِ  كت ريي تت  بِإِذيِن  الط   نيُفخُ فت
ا تتُكونُ  فِيهت ريي ا فت ِئُ  بِإِذيِن  طت ُتِبي  وت

هت  مت كي
ت بيرتصت  اْلي

ت إِذي  بِإِذيِن  وتاْلي  َُتيِرجُ  وت
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අනුහසින් එය පක්ෂියකු බවට පත් 
වූ අවස් ාවද සිහිපත් ක්රනු. තවද 
මාදේ අනුමැතිදයන් සුදු කුෂ්ට හා 
ක්ළු කුෂ්ට දරෝග සුව ක්දළහිය. 
මාදේ අනුහසින් මියගියවුන් නුඹ 
බැහැර ක්ළ අවස් ාව ද සිහිපත් 
ක්රනු. (එදසේ) පැහැදිලි සාධ්ක් 
ඉස්රාඊල් දරුවන්ට නුඹ 
දගනැවිත් ඔවුන් අතුරින් 
ප්රතික්දෂේප ක්ළවුන් දමය 
පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැතැයි 
පැවසූ විට මා ඔවුන් ව මැඩලූ 
අවස් ාව ද සිහිපත් ක්රනු.  

تت  وي يمت إِذي  بِإِذيِن  ال ُت  وت في فت ائِيلت  بتِن  كت ت  إِْسي
نيكت  تتُهمي  إِذي  عت تيِّنتاِت  ِجئي الت  بِاْلي قت ِينت  فت  اَّل 

ُروا فت ا إِني  مِنيُهمي  كت ذت ر  سِ  إِل   هت  ُمبِي   حي
(999) 

මා හා මාදේ රසූල්වරයා ව 
විශ්වාස ක්රනු යැයි 
අනුගාමික්යින් දවත මා දන්වා 
සිටි විට ඔවුහු “අපි විශ්වාස 
ක්දළමු. තවද සැබැවින්ම අපි 
(අල්ලාහට් අවනත වූ) මුසල්ිම්වරු 
වන්දනමු” යැයි පැවසූ අවස් ාව 
සිහිපත් ක්රනු.  

إِذي  ييُت  وت ويحت
ت
توتارِيِّيت  إِلت  أ

ي
  اْل

ت
تِمُنوا ني أ  ِب  آ

بِرتُسوِل  ن ا قتالُوا وت تمت دي  آ هت ن نتا وتاشي
ت
 بِأ

لُِمونت   (999) ُمسي

112-115. දබොජුන් බන්දේසිය පිළිබඳ විස්තර හා ඊසා නබි තුමාදේ 
නබිත්වය ස් ාපිත කිරීදම් අල්ලාහ්දේ බලය 

අදහෝ ! මර්යම්දේ පුත් ඊසා, 
අහසින් ආහාර බන්දේසියක් අප 
දවත පහළ කිරීමට නුඹදේ 
පරමාධිපතිට හැකියාව ඇත්දත්දැ 
යි විමසා සිටි විට නුඹලා 
විශ්වාසවන්තයින්ව සිටිදයහු නම් 
නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 
වනු යැයි ඔහු පවසා සිටි අවස් ාව 
සිහිපත් ක්රනු.  

توتارِيُّونت  قتالت  إِذي 
ي
يتمت  ابينت  ِعيست  يتا اْل ري  مت

تتِطيعُ  هتلي  تسي بُّكت  ي ني  رت
ت
لت  أ ِّ لتيينتا ُيَنت  عت

ة   ائِدت اءِ  ِمنت  مت مت ت  ات ُقوا قتالت  الس   إِني  اّلل 
مِنِيت  ُكنيُتمي   (998) ُمؤي

අපි එයින් අනුභව දක්ොට අපදේ 
හදවත් සැනසුමට පත්වන්නටත් 

ني  دُ نُِري قتالُوا
ت
ُكلت  أ

ي
ا نتأ ِئ   ِمنيهت مت تتطي  وت
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ඔබ අපට සතය පවසා ඇති බවට 
අප දැන ගන්නටත් ඒ දක්රහි 
අපද සාක්ෂික්රුවන් අතුරින් 
වන්නටත් ක්ැමැත්දතමු යි ඔවුහු 
පැවසූහ.  

لتمت  قُلُوُبنتا نتعي ني  وت
ت
تتنتا قتدي  أ قي دت  صت

نتُكونت  ا وت لتييهت اِهِدينت  ِمنت  عت  الش 
(998  ) 

මර්යම්දේ පුත් ඊසා, අදහෝ ! 
අපදේ පරමාධිපතියාණනි, අප 
දවත අහසින් ආහාර 
බන්දේසියක් පහළ ක්රනු මැනව 
! එය අපටත් අපට දපර වූ අයටත් 
අපදගන් පසුව 
පැමිදණන්නන්ටත් සැමරුමක් 
වනු ඇත. තවද එය ඔබදගන් වූ 
සාක්ෂියක් ද වනු ඇත. තවද අපව 
දපෝෂණය ක්රනු මැනව ! 
දපෝෂණය ක්රන්නන්දගන් 
වඩාත් දරේෂ්ව වනුදේ ඔබය.  
යැයි පැවසුදව්ය. 

يتمت  ابينُ  ِعيست  قتالت  ري ب نتا الل ُهم   مت نيِزلي  رت
ت
 أ

لتيينتا ة   عت ائِدت اءِ  مِنت  مت مت تا ونُ تتكُ  الس   نلت
ا نِلتا ِعيد  و 

ت
تِخِرنتا ِْل آ تيتة   وت آ  ِمنيكت  وت
نتا ُزقي نيتت  وتاري

ت
ُ  وتأ ريي  (998) الر ازِقِيت  خت

සැබැවින්ම මම එය නුඹලා දවත 
පහළ ක්රමි.  නමුත් නුඹලාදගන් 
පසුව ක්වදරකු ප්රතික්දෂේප 
ක්රන්දන් ද එවිට සැබැවින්ම 
දලෝවැසියන් අතුරින් කිසිවකුටත් 
මා දඬුවම් දනොදුන් දඬුවමකින් 
මම දඬුවම් ක්රමි. 

ُ  قتالت  ا إِنِّ  اّلل  لُهت ِّ لتييُكمي  ُمَنت ني  عت  فتمت
ُفري  دُ  يتكي بُهُ  فتإِنِّ  ِمنيُكمي  بتعي ذِّ عت

ُ
اب ا أ ذت  عت

بُهُ  لت  ذِّ عت
ُ
ا أ د  حت

ت
تِميت  ِمنت  أ ال  (998) اليعت

116-118. අල්ලාහ් හා ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් අතර සිදු වන 
ක්තාව හා කිතුනුවන්දේ සිතුවිලිවලට වූ පිළිතුරු 

අදහෝ ! මර්යම්දේ පුත් ඊසා, 
අල්ලාහ් හැර මා හා මාදේ මව 
දදවියන් දදදදනකු දලස ගන්නැ 
යි නුඹ ජනයාට පැවසුදව්දැ යි 
අල්ලාහ් පවසන විට ඔහු “ඔබ 
අතිපිවිතුරුය. මට උරුම දනොමැති 
දදයක් මා පැවසීමට මට (කිසිදු 

إِذي  ُ  قتالت  وت يتمت  ابينت  ِعيست  يتا اّلل  ري نيتت  مت
ت
أ
ت
 أ

ُِذوِن  لِلن اِس  قُليتت  ت  اَت  ّمِّ
ُ
ِ  وتأ تهتيي  ني مِ  إِل

ِ  ُدونِ  انتكت  قتالت  اّلل  ا ُسبيحت  ِل  يتُكونُ  مت
ني 
ت
قُولت  أ

ت
ا أ  ُكنيُت  إِني  َِبتق   ِل  لتييست  مت
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අයිතියක්) දනොමැත. එය මම 
පවසන්දනකු ව සිටිදේ නම් ඔබ 
එය දැන සිටින්දනහිය. මාදේ සිත 
තුළ ඇති දෑ ඔබ දන්දනහිය. ඔදේ 
සිත තුළ ඇති දෑ මම දනොදනිමි. 
සැබැවින්ම ඔබ ගුේත දෑ පිළිබඳ 
සර්වඥය” යැයි පැවසුදව්ය.  

دي  قُليُتهُ  قت تتهُ  فت لِمي لتمُ  عت ا تتعي ِس  ِف  مت  نتفي
لت  لتمُ  وت عي
ت
ا أ ِسكت  ِف  مت نيتت  إِن كت  نتفي

ت
 أ

مُ  َل   (998) اليُغُيوِب  عت

මාදේ පරමාධිපති හා නුඹලාදේ 
පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට 
ගැතික්ම් ක්රනු යැයි ඔබ නිදයෝග 
ක්ළ දෑ පරිදි මිස ඔවුනට මම 
(දවන කිසිවක්) දනොපැවසුදවමි.  
ඔවුන් අතර මා සිටී තාක් ඔවුන් 
දක්දරහි මම සාක්ෂික්රුවකුව 
සිටිදයමි. නමුත් ඔබ මා (ඉහළට 
ඔසවා) අත්පත් ක්ර ගත් ක්ල්හි 
ඔවුන් දවත අධීක්ෂක්යා වූදේ 
ඔබය. තවද ඔබ සියලු දෑ දක්දරහි 
සාක්ෂික්රුය.  

ا تُهمي  قُليُت  مت ا إِل   ل تتِن  مت ري مت
ت
نِ  بِهِ  أ

ت
 أ

ُبُدوا ت  اعي ّبِّ  اّلل  ب ُكمي  رت رت ُكنيُت  وت  وت
لتييِهمي  ا عت ِهيد  ا شت ُت  مت ا فِيِهمي  ُدمي  فتلتم 
ييتتِن  نيتت  ُكنيتت  تتوتف 

ت
لتييِهمي  الر قِيبت  أ  عت

نيتت 
ت
ت  وتأ ء   ُكِّ  َعت ي ِهيد   َشت  (998) شت

ඔබ ඔවුනට දඬුවම් ක්රන්දනහි 
නම් සැබැවින්ම ඔවුන් (ඔබට 
අයිති) ඔබදේ ගැත්තන්ය. තවද 
ඔබ ඔවුනට සමාව දුන්දනහි නම් 
සැබැවින්ම ඔබ සර්ව බලධ්ාරී 
සියුම් ඥානය ඇත්තාය. (යැයි 
පවසයි) 

بيُهمي  إِني  ذِّ إِني  ِعبتاُدكت  فتإِن ُهمي  ُتعت ِفري  وت  تتغي
تُهمي  نيتت  فتإِن كت  ل

ت
ِزيزُ  أ ت  اليعت

ي
 ِكيمُ اْل

(992) 

119,120. මළවුන් දක්දරන් නැගිටුවනු ලබන දින සතයවාදීන්ට 
පිරිනැදමන ප්රතිලල හා අල්ලාහ්දේ බලය හා ශක්තිය දපන්වා දදන 

ඇතැම් සාධ්ක්. 

සතයවාදීන් ඔවුන්දේ සතයය පල 
දදන දිනය දමය දව්. ඔවුනට ඊට 
පහළින් ගිංගාවන් ගලා බස්නා 
(ස්වර්ග) උයන් ඇත. එහි ඔවුහු 
සදාතනික්දයෝය. අල්ලාහ් ඔවුන් 

ُ  قتالت  ا اّلل  ذت عُ  يتويمُ  هت اِدقِيت  يتنيفت  الص 
ُقُهمي  تُهمي  ِصدي ن ات   ل يرِي جت ا ِمني  َتت يتِهت  َتت
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ව පිළිගත්දත්ය ඔවුහුද ඔහු ව 
පිළිගත්දතෝය. එයයි මහත් වූ 
ජයග්රහණය වනුදේ.  

ارُ  نيهت
ت ادِلِينت  اْلي ا خت ا فِيهت بتد 

ت
ُ  رتِضت  أ  اّلل 

نيُهمي  رتُضوا عت نيهُ  وت زُ  ذتلِكت  عت وي  اليفت
ِظيمُ   (998) اليعت

අහසහ්ි ද මිහිතලදයහි ද ඒවාදයහි 
ඇති දෑ හි ද ආධිපතයය අල්ලාහ් 
සතුය. ඔහු සියලු දෑ කිරීදමහි 
ශක්තිවන්තය. 

 ِ اوتاِت  ُمليُك  ّلِل  مت ريِض  الس 
ت ا وتاْلي مت  وت

ت  وتُهوت  فِيِهن   ء   ُكِّ  َعت ي  (989) قتِدير   َشت
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