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සූරා අල් අන්ෆාල්-8 

ආයත් 1-75 දක්වා. 
 

<සිංහල- Sinhala -اللغة سنهايلة> 

   
අල් කුර්ආනය 

 

 
 

මාහිර් රම්ඩීන්  
පරිවර්තක 

 

ඉස්ලාම් හවුස් වවබ් අඩවිවේ සිංස්කරණ 
මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම 



 

 

 
1 

8 -ترمجة القرآن الكريم  

57 حىت 1من اآلية  فناا األسورة   

   
 القرآن الكريم

 

 
 

 ترمجة:
 ماهر رمدين
 مراجعة:

 رتمجنيحممد آساد وجمموعة من العلماء وامل

 
 
 

 
08 සූරත් අල් අන්ෆාල් (යුද බිවමහි අතහැර දමනු ලැබූ වස්තු) 
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මදීනාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 75 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1. යුද්ධවයන් අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩ පිළිබඳ නීතිමය වදන. 

(නබිවරය) යුද බිවමහි අතහැර 

දමනු ලැබූ වස්තු පිළිබඳ ව ඔවුහු 

නුඹවගන් විමසති. යුද බිවමහි 

අතහැර දමනු ලැබූ වස්තු 

අල්ලාහ්ට හා රසූල්වරයාට හිමි 

බව පවසනු. එබැවින් නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය හැඟීවමන් යුතු ව 

කටයුතු කරනු. තවද නුඹලා අතර 

ඇති දෑ හැඩගස්වා ගනු. තවද 

නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් වලස 

සටිවයහු නම් අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුවේ දූතයාණන්ට අවනත වනු.  

لُونََكَ
َ
َ ََاألنَْفاُلََقُلَ َاألنَْفالَ ََعنَ َيَْسأ َلِل 

ْصل ُحواَالَِلَََفَاَتُقواََوالرَُسولَ 
َ
َاَتَذََََوأ

يُعواَبَيْن ُكمَْ ط 
َ
َإ نَََْورَُسوَلََُالَِلََََوأ

 (1)َُمْؤم ن يَََُكنْتُمَْ

2-4. වද්ව විශ්වාසවන්තයින්වේ ගුණාිංග. 
නියත වශවයන්ම වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් වනාහි අල්ලාහ ්

පිළිබඳ වමවනහි කරනු ලැබූ විට 

ඔවුන්වේ හදවත් තිගැසස්න. තවද 

ඔවුන් වවත ඔහුවේ වදන් 

පාරායනය කරනු ලැබූ විට එය 

ඔවුනට විශ්වාසය වර්ධනය 

කවළේය. තවද ඔවුන්වේ 

පරමාධිපති වවත ඔවුහු (සයල්ල) 

භාර කරති. 

َالَِلََُذُك رَََإ ذَاَاََّل ينَََالُْمْؤم نُونَََإ َنَما
لَْتَ ََعلَيْه مََْتُل يَْتََِإَوذَاَقُلُوبُُهمََْوَج 
ََإ يَمانًاََزاَدتُْهمََْآيَاتُهَُ ََرب ِّه مَََْوََعَ

 (2)ََيتََوََّكُونََ

ඔවුහු වනාහි සලාතය විධිමත් ව ََََرزَْقنَاُهمَََْوم َماَالَصالةَََيُق يُمونَََاََّل ين
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ඉටු කරති. තවද අපි ඔවුනට 

වපෝෂණය කළ දැයින් වියදම් 

කරති. 

َ(3)َُينْف ُقونََ

සැබෑ වද්ව විශ්වාසවන්තවයෝ 

ඔවුහුමය. ඔවුන්වේ පරමාධිපති 

අබියස ඔවුනට තරාතිරම් ද සමාව 

ද වගෞරවාන්විත වපෝෂණය ද 

ඇත. 

ولَئ َكَ
ُ
اَالُْمْؤم نُونَََُهمََُأ َلَُهمَََْحقًّ

ََور ْزق َََوَمْغف َرة َََرب ِّه مََْع نْدََََدرََجات َ
َ(4)ََكر يمَ 

5-14. බද්ර් යුද්ධවේ කතා වස්තුව. 
(නබිවරය) නුවේ පරමාධිපති 

නුවේ නිවසන් සතයය සම  නුඹ 

ව පිට කළාක් වමන් නියත 

වශවයන්ම වද්ව විශ්වාස 

වන්තයින් අතුරින් පිරිසක් (නුඹ 

සම  පැමිණීමට) පිළිකුල් 

කරන්වනෝ වවති. 

ْخرََجَكَََكَما
َ
َب اْْلَق ََِّبَيْت كَََم نَََْربُّكَََأ
َلَََكر ُهونَََالُْمْؤم ن يَََم نَََفَر يًقاَِإَونََ

(5)َ

ඔවුන් බලමින් සටියදීම මරණය 

වවත ඔවුන් වමවහයවනු 

ලබන්නාක් වමන් (යුද වැදීම 

අවශය බව ඔවුනට) පැහැිලි 

වූවායින් පසු ඔවුහු සතයය 

සම්බන්ධවයන් නුඹ සම  තර්ක 

කරති.  

ََُُيَاد لُونََكَ َنَماَتَبََيََََبْعَدَماَاْْلَق ََِّف 
َ
ََكأ

َ(6)ََينُْظُرونَََوَُهمََْالَْموْتَ َإ َلََيَُساقُونََ

කණ්ඩායම් වදකින් එකක් 

සැබැවින්ම නුඹලාට (හිමි වනු) 

ඇතැයි අල්ලාහ් නුඹලාට ප්රතිා ා 

දුන් අවස්ථාව සහිපත් කරනු. 

නියත වශවයන්ම ආයුධ වින් 

වතොර වූ එය නුඹලාට විය යුතු 

යැයි නුඹලා ප්රිය කරන්වනහුය. 

َائ َفتَْيَ الطَََإ ْحَدىَالَِلََُيَع ُدُكمََُِإَوذَْ
َنَها
َ
نََََوتََودُّونَََلَُكمََْأ

َ
َذَاتَ ََغْيَََأ

نََْالَِلَََُويُر يدََُلَُكمََْتَُكونََُالَشْوَكة َ
َ
َأ

ََداب رََََويَْقَطعَََب َكل َمات ه ََاْْلَقَََُُي قََ
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අල්ලාහ් ඔහුවේ වදන් තුළින් 

සතයය සැබෑ වලසන් සථ්ාපිත 

කිරීමටත් වද්ව ප්රතික්වෂේපක 

යින්වේ මුදුන් මුල කපා 

හරින්නටත් අවේක්ෂා කරයි. 

َ(7)َالََْكف ر ينََ

වැරිල කරන්නවුන් පිළිකුල් කළ ද 

ඔහු සතයය ස්ථාපිත වකොට 

අසතයය විනාශ කරනු පිිසය. 

قََ ُح  َلََاْْلَقَََِل  َلَََويُبْط  ََكر هََََولَوََْاْْلَاط 
َ(8)َالُْمْجر ُمونََ

නුඹලා නුඹලාවේ පරමාධිපති 

වගන් උදව් පතන විට ‘නියත 

වශවයන්ම මම මලක්වරුන් 

දහසක් වදනා වපළගස්වා 

නුඹලාට උදව් කරන්වනමි’ යැයි 

ඔහු නුඹලාට පිළිතුරු දුන්වන්ය. 

َْستََجاَبَفَاََرَبُكمََْتَْستَغ يثُونَََإ ذَْ
ََلَُكمَْ ِّ ن 
َ
ُكمََْأ ََُمم دُّ لْف 

َ
َم نَََب أ

َ(9)َُمْرد ف يَََالَْمالئ َكة َ

ශුභාරිංචියක් වශවයන් හා 

නුඹලාවේ හදවත් එමගින් 

සැනසුම ලබනු පිිස මිස 

අල්ලාහ් එය පත් කවළේ නැත. 

සැබෑ උපකාරය අල්ලාහව්ගන් 

මිස නැත. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. සර්ව 

ප්රා ාවන්තය. 

ىَإ الَالَِلَََُجَعلَهَََُوَما َْطَمئ نَََبُْْشَ ََوِل 
َع نْدَ َم نََْإ الَانلَْصَََُوَماَقُلُوبُُكمََْب ه َ
َ(10)ََحك يمَ ََعز يزَ َالَِلَََإ نَََالَِل َ

එවිට ඉන් සැනසුමක් වශවයන් 

සුළු නින්වදන් ඔහු නුඹලා වවළා 

ගත්වත්ය. නුඹලා එමගින් පිරිසදු 

කරවා වෂයිතාන්වේ කිිටි 

නුඹලාවගන් පහ කරනු පිිසත් 

නුඹලාවේ හදවත් බලවත් කරවා 

පාද එමගින් ස්ථාවර කරනු 

පිිසත් නුඹලා වවත ඔහු අහසන් 

يُكمََُإ ذَْ َمنَةًََانلَُّعاَسََُيَغش ِّ
َ
َم نْهََُأ

ُلَ ََماءًََالَسَماء ََم نََََعلَيُْكمَََْويَُن ِّ
َرُكمَْ َُطه ِّ َر ْجزََََعنُْكمَََْويُْذه َبََب ه ََِل 

َََول َيْب َطََيَْطانَ الشََ َقُلُوب ُكمََََْعَ



 

 

 
5 

ජලය පහළ කවළේය. َ(11)َاألقَْدامَََب ه َََويُثَب َِّتَ

එවිට නුඹවේ පරමාධිපති 

මලක්වරුන් වවත ‘විශ්වාස 

කළවුන් ව නුඹලා ස්ථාවර කරනු. 

ප්රතික්වෂේප කළවුන්වේ හදවත් 

තුළ මම බිය වහළමි. එබැවින් 

නුඹලා වගලවල් වලට ඉහළින් 

කපා දමනු. තවද ඔවුන්වගන් වූ 

සෑම පුරුකක්ම කපා දමනු’ යැයි 

දන්වා සටිවේය. 

ََإ ذَْ ََالَْمالئ َكة ََإ َلَََربَُّكََيُوح  ِّ ن 
َ
َأ

ََآَمنُواَاََّل ينََََفثَب ِّتُواََمَعُكمَْ لْق 
ُ
َََسأ َف 

َفَاْْض بُواَالرُّْعَبَََكَفُرواَاََّل ينَََقُلُوبَ 
ََبنَانَ َُكَََم نُْهمَََْواْْض بُواَاألْعنَاقَ َفَْوَقَ

(12)َ

එය ඔවුන් අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

ධර්ම දූතයාට වවනස් කම් කළ 

බැවිනි. තවද කවවරකු අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුවේ ධර්ම දූතයාණන් හට 

වවනස් කම් කරන්වන් ද එවිට 

(දැන ගනු) සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

දඬුවම් දීවමහි ඉතා දැඩිය. 

َنُهمََْذَل َكَ
َ
ََوَمنَََْورَُسوَلََُالَِلََََشاقُّواَب أ
يدََُالَِلَََفَإ نََََورَُسوَلََُالَِلَََيَُشاق قَ  ََشد 
َ(13)َالْع َقابَ 

වමන්න, නුඹලා එය භුක්ති විිලනු. 

තවද නියත වශවයන්ම නිරා 

ගින්වන් දඬුවම වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින් සතුය.  

نَََفَُذوقُوهََُذَل ُكمَْ
َ
ََعَذاَبََل لََْكف ر ينََََوأ

َ(14)َانلَار َ

15, 16. සටන් බිවමන් පලා යෑවම් තහනම පිළිබඳ නීතිමය වදන්. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි!, වද්ව 

ප්රතික්වෂේප කළවුන් ව 

කණ්ඩායමක් වලසන් නුඹලා 

මුණ ගැසුණු විට ඔවුනට පසුපස 

වපන්වා නුඹලා පලා වනොයනු. 

َهاَيَا يُّ
َ
َاََّل ينَََلَق يتُمََُإ ذَاَآَمنُواَاََّل ينَََأ

َاألْدبَارَََتَُولُّوُهمََُفاَلَزَْحًفاََكَفُروا
(15)َ

යුද්ධවේ (යුද්වධෝපාය වලස) َْه مَََْوَمن
فًاَإ الَُدبَُرهََُيَوَْمئ ذَ َيَُول ِّ َُمتََحر ِّ
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ප්රමාද ී  පහර වදන්නකු හා 

කණ්ඩායමක් වවත එකතු 

වන්වනකු හැර එිලන කවවරකු 

තම පසුපස හැරී ඔවුන්වගන් පලා 

යන්වන්ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

අල්ලාහ්වගන් වූ වකෝපය සම  

හැරී ගිවේය. තවද ඔහුවේ 

නවාතැන නිරයයි. තවද වයොමු 

කරනු ලබන ස්ථානය නපුරු විය.  

وََْل ق تَالَ 
َ
ًاَأ َبَاءََََفَقدََْف ئَةَ َإ َلََُمتََحِي ِّ
َ َواهََُالَِل ََم نَََب َغَضب 

ْ
ََوب ئَْسَََجَهَنمَََُوَمأ

يَُ َ(16)َالَْمص 

17-19. බද්ර් යුද්ධයට සහභාගීවුවනට අල්ලාහ් පිරිනැමූ දායාද. 
එවහයින් නුඹලා ඔවුන් ඝාතනය 

වනොකවළහුය. එනමුත් අල්ලාහ් 

ඔවුන් ඝාතනය කවළේය. තවද නුඹ 

(පස්) විස කළ විට දී (එය) නුඹ 

විස වනොකවළහිය. එනමුත් 

අල්ලාහ් විස කවළේය. එය වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් ව එමගින් 

අලිංකාර පිරික්සුමකින් පිරික්සනු 

පිිසය. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ා ානීය. 

نََََتْقتُلُوُهمََْفَلَمَْ ََوَماَلَُهمََْقتَََالَِلََََولَك 
نََََرَميَْتََإ ذَََْرَميَْتَ ََرَمََالَِلََََولَك 
ََ ُبْل  َإ نََََحَسًناَباَلءًََم نْهََُالُْمْؤم ن يََََوِل 
َ(17)ََعل يمَ ََسم يعَ َالَِلََ

තවද  නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

වද්ව ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ 

කුමන්ත්රණ දුර්වල කරන්නා 

බැවිනි. 

نَََذَل ُكمَْ
َ
َالََْكف ر ينََََكيْدَ َُموه نََُالَِلََََوأ

(18)َ

(ප්රතික්වෂප කළවුනි!) නුඹලා 

තීන්දු පැතුවව් නම් සැබැවින්ම 

නුඹලා වවත එම තීන්දුව පැමිණ 

ඇත. තවද නුඹලා වැළකී සටිවේ 

නම් එය නුඹලාට යහපතකි. තවද 

නුඹලා නැවත හැවරන්වන් නම් 

َالَْفتْحَََُجاَءُكمَََُفَقدََْتَْستَْفت ُحواَإ نَْ
َِإَونََْلَُكمَََْخْيَ ََفُهوَََتَنْتَُهواَِإَونَْ

ََََولَنَََْنُعدَََْتُعوُدوا ََعنُْكمََُْتْغن 
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අපි ද හැවරන්වනමු. තවද 

නුඹලාවේ පිරිස අධික වූවත් එය 

නුඹලාට ප්රවයෝජනවත් 

වනොවන්වන්මය. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ් වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් සම ය. 

نََََكُُثَتَََْولَوَََْشيْئًاَف ئَتُُكمَْ
َ
َالَِلََََوأ

َ(19)َالُْمْؤم ن يََََمعََ

20-29. අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ ධර්ම දූතයාණන්ට අවනත ී ම, ඔහුවේ 

ඇරයුමට පිළිතුරු වදන වමන් ිලරි ගැන්ී ම, විරුද්ධ ව ක්රියා කිරීවමන් 

හා විංචා කිරීවමන් ප්රවව්ශම් ී ම. 
විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ ධර්ම 

දූතයාණන්ට අවනත වනු. නුඹලා 

සවන් වදමින් සටිය දී (ඔහුට 

පිටුපා) ඔහුවගන් නුඹලා හැරී 

වනොයනු.  

َهاَيَا يُّ
َ
يُعواَآَمنُواَاََّل ينَََأ ط 

َ
َالَِلَََأ

نْتُمَََْعنْهََُتََولَوْاََوالََورَُسوَلَُ
َ
َتَْسَمُعونََََوأ

(20)َ

ඔවුන් සවන් වනොදී සට අපි සවන් 

දුනිමු යැයි පැවසූ අය වමන් 

නුඹලා වනොවනු. 

َوَُهمَََْسم ْعَناَقَالُواَََّل ينََكَََتَُكونُواََوال
َ(21)َيَْسَمُعونَََال

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ ්අබියස 

වපොවළොවව් සැරිසරන්නන් 

අතුරින් ඉතා නපුරුවන්වන් 

(සතයය) වටහා වනොගන්නා 

බිහිරන් හා වගොළුවන්ය. 

مََُّالَِل ََع نْدَََادَلَواب َََِّشَََإ نََ َالصُّ
َ(22)ََيْعق لُونَََالَاََّل ينَََاْْلُْكمَُ

ඔවුන් තුළ යහපතක් තිවබ් යැයි 

අල්ලාහ් දන්වන් නම් ඔහු ඔවුනට 

සවන් දීමට සලස ්වන්නට තිබුි. 

තවද ඔවුනට සවන් දීමට ඔහු 

සැලැස්සුව ද ඔවුන් පිටුපාන්නන් 

වලසන්ම හැරී යනු ඇත. 

َألْسَمَعُهمَََْخْيًاَف يه مََْالَِلَََُعل مََََولَوَْ
ْسَمَعُهمَََْولَوَْ
َ
َر ُضونََُمعََْوَُهمَََِْلََولَوْاَأ

(23)َ
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අවහෝ  විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා 

ව ජීවත් කරවනු පිිස නුඹලාට 

අල්ලාහ් ඇරයුම් කළ විට නුඹලා 

ඔහුට හා රසූල් වරයාට පිළිතුරු 

වදනු. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

පුද්ගලයකු හා ඔහුවේ හදවත 

අතර සටින බවත් සැබැවින්ම 

නුඹලා ඔහු වවතටම එක්රැස් 

කරනු ලබන බවත් නුඹලා දැන 

ගනු. 

َهاَايََ يُّ
َ
يبُواَآَمنُواَاََّل ينَََأ َ ََاْستَج  َلِل 

َُُيْي يُكمََْل َماََدََعُكمََْإ ذَاََول لرَُسولَ 
نََََواْعلَُموا
َ
َالَْمرْء َََبْيََََُيُوُلََالَِلَََأ

نَهَََُوقَلْب ه َ
َ
ونَََإ َِلْه َََوأ َ(24)َُُتَْْشُ

තවද නුඹලා අතුරින් අපරාධ 

කළවුනට පමණක් ඇති වනොවන 

අර්බුදයක් ගැන නුඹලා බිය වනු. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් දඬුවම් 

දීවමහි ඉතා දැඩි බව දැන ගනු. 

يَبَََالَف تْنَةًَََواَتُقوا ََظلَُمواَاََّل ينَََتُص 
نََََواْعلَُمواََخاَصةًََم نُْكمَْ

َ
َالَِلَََأ

يدَُ َ(25)َالْع َقابَ ََشد 

නුඹලා වපොවළොවව් ස්වල්ප 

වදවනකු වශවයන් දුබලයින් ව 

සට ජනයා නුඹලාව පැහැර වගන 

යනු ඇතැයි නුඹලා බිවයන් සටි 

අවස්ථාව නුඹලා වමවනහි කර 

බලනු. එවිට නුඹලා කෘතවව්දී විය 

හැකිවනු පිිස ඔහු නුඹලා 

භාරවගන ඔහුවේ උපකාරය 

තුළින් නුඹලාව ඔහු ශක්තිමත් 

කවළේය. තවද යහපත් දැයින් 

නුඹලාට වපෝෂණය කවළේය. 

نْتُمََْإ ذَََْواذُْكُروا
َ
َُمْستَْضَعُفونَََقَل يل ََأ

َ ََف  نََََْتَافُونَََاألرْض 
َ
ََيتََخَطَفُكمََُأ

يََدُكمََْفَآَواُكمََْانلَاُسَ
َ
َب نَْص ه َََوأ

َلََعلَُكمََْالَطي ِّبَاتَ َم نََََوَرزَقَُكمَْ
َ(26)َتَْشُكُرونََ

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා 

දැන දැනම නුඹලා අල්ලාහ්ට හා 

ධර්ම දූතයාණන්ට විංචා 

වනොකරනු. තවද නුඹලාට භාර 

කරන ලද දෑ වලට ද විංචා 

َهاَيَا يُّ
َ
َالَِلَََََتُونُواَالَآَمنُواَاََّل ينَََأ

َمانَات ُكمَََْوََتُونُواََوالرَُسوَلَ
َ
نْتُمََْأ

َ
ََوأ
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වනොකරනු.  ََ(27)ََتْعلَُمونَ

නියත වශවයන්ම නුඹලාවේ 

සම්පත් හා නුඹලාවේ දරුවන් 

(නුඹලාට) පරීක්ෂණයක් වව්. 

යැයි ද නියත වශවයන්ම අල්ලාහ,් 

ඔහු අබියස මහත් වූ ප්රතිලල 

ඇතැයි ද නුඹලා දැන ගනු.  

َنَماََواْعلَُموا
َ
ْمَوالُُكمََْأ

َ
ْوالُدُكمََْأ

َ
ََوأ

نَََف تَْنةَ 
َ
ْجرَ َع نَْدهََُالَِلََََوأ

َ
يمَ َأ َ(28)ََعظ 

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්වනහු 

නම් ඔහු නුඹලාට (වහොද හා 

නරක දෑ පිළිබඳ ව) පැහැිලි බව 

ඇති කරයි. නුඹලාවේ නපුරුකම් 

නුඹලා වගන් ඉවත් කර නුඹලාට 

සමාව වදයි. තවද අල්ලාහ් අති 

මහත් වූ භාගය සම්පන්නය. 

َهاَيَا يُّ
َ
َالَِلََََتَتُقواَإ نََْآَمنُواَاََّل ينَََأ

رََْفُرْقَانًاَلَُكمَََُْيَْعلَْ ََعنُْكمَََْويَُكف ِّ
َذُوََوالَِلََُلَُكمَََْويَْغف رَََْسي ِّئَات ُكمَْ

يمَ َالَْفْضلَ  َ(29)َالَْعظ 

30-35. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට එවරහිව 

වද්ව ආවද්ශකයින් විසන් ිලයත් කළ කුමන්ත්රණ හා ඔවුනට අත් වන 

දඬුවම. 
නුඹ ව සරගත කිරීමට වහෝ නුඹ ව 

මරා දැමීමට වහෝ නුඹ ව පිටුවහල් 

කිරීමට වහෝ වද්ව ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් නුඹට කුමන්ත්රණ කළ 

අවස්ථාව සහිපත් කරනු. තවද 

ඔවුහු කුමන්ත්රණ කරති. අල්ලාහ් 

ද සැලසුම් කරනු ඇත. සැලසුම් 

කරන්නන්වගන් වශ්රේෂ්ව වනුවේ 

අල්ලාහ්ය. 

ُثْب تُوكََََكَفُرواَاََّل ينَََب كََََيْمُكرََُِإَوذَْ َِل 
وَْ
َ
وَََْيْقتُلُوكَََأ

َ
ََويَْمُكُرونَََُُيْر ُجوكَََأ

َر ينََالَْماك َََخْيَََُوالَِلََُالَِلَََُويَْمُكرَُ
(30)َ

අපවේ වදන් ඔවුන් වවත කියවා 

වපන්වනු ලබන විට ‘අපි සවන් 

දුනිමු. අපි සතුවව් නම් වමවැනිම 

َقَدََْقَالُواَآيَاُتنَاََعلَيْه مََُْتتَْلََِإَوذَا
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වදයක් පවසන්නට තිබුි. වමය 

පැරැන්නන්වේ ප්රබන්ධයන් මිස 

නැත යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

َإ نَََْهَذاَم ثَْلََالَُقلْنَََنََشاءََُلَوَََْسم ْعنَا
َساط يََُإ الََهَذا

َ
َ(31)َاألَول يَََأ

අවහෝ අල්ලාහ්!, වමය නුඹ 

වවතින් වූ සැබෑවක් නම් අප මත 

අහසන් ගල් වසස්වනු. නැතිනම් 

වව්දනීය දඬුවමක් අප වවත වගන 

එනු යැයි ඔවුහු පැවසූ අවස්ථාව 

සහිපත් කරනු.  

َاْْلَقَََُهوََََهَذاََكنَََإ نََْاللَُهمَََقَالُواَِإَوذَْ
ْمط رََْع نْد كَََم نَْ

َ
َم نَََح َجاَرةًَََعلَيَْناَفَأ

و ََالَسَماء َ
َ
ََائْت نَاَأ مَ َب َعَذاب  ِل 

َ
َ(32)َأ

නුඹ ඔවුන් අතර සටිය දී ඔවුනට 

දඬුවම් කිරීමට අල්ලාහ් වනොී ය. 

තවද ඔවුන් සමාව අයැිලමින් 

සටියදී ඔවුනට දඬුවම් 

කරන්වනකු වශවයන් ද අල්ලාහ් 

වනොී ය. 

َبُهمََْالَِلَََُكنََََوَما َُعذ ِّ نَْتََِل 
َ
َف يه مَََْوأ

َبُهمََْالَِلَََُكنََََوَما َيَْسَتْغف ُرونَََوَُهمََُْمَعذ ِّ
(33)َ

මස්ජිදුල් හරාමවයන් ඔවුන් 

වළක්වමින් සටිය දී අල්ලාහ් 

ඔවුනට දඬුවම් වනොකරනුවේ 

ඇයි? තවද ඔවුහු එහි භාරකරු 

වන් වනොවවති. එහි භාරකරුවන් 

වන්වන් වද්ව බිය හැඟීවමන් යුතු 

ව කටයුතු කරන්නන් මිස වවනත් 

කිසවකු වනොවව්. එනමුත් 

ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා (ඒ 

බව) වනොදනිති. 

الَلَُهمَََْوَما
َ
َبُهمََُأ ونَََوَُهمََْالَِلََُُيَعذ ِّ َيَُصدُّ

دَ ََعنَ  َاَءهَََُكنُواََوَماَاْْلََرامَ َالَْمْسج  ْوِل 
َ
َأ

َاُؤهََُإ نَْ ْوِل 
َ
نَََالُْمَتُقونَََإ الَأ ََولَك 
كَْ
َ
َ(34)ََيْعلَُمونَََالََُثَُهمَْأ

වමම ගෘහය අබියස උරුවන් බෑම 

හා අත්පුඩි ගැසීම හැර ඔවුන්වේ 

නැමදුම වනොී ය. එබැවින් නුඹලා 

ප්රතික්වෂේප කරමින් සටි බැවින් 

වමම දඬුවම නුඹලා භුක්ති විඳිනු. 

َإ الَاْْلَيْتَ َع نْدََََصالُتُهمَََْكنََََوَما
يَةًََُمََكءًَ َب َماََذاَبَالْعَََفَُذوقُواََوتَْصد 
َ(35)َتَْكُفُرونَََُكنْتُمَْ
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36-40. අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් වැළැක්ී ම සඳහා වද්ව ආවද්ශකයින් 

තම ධනය වියදම් කිරීම හා ඔවුනට වමවලොව හා මතු වලොව හිමි වන 

දඬුවම. 
නියත වශවයන්ම ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් (ජනයා) අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් වැළැක්ී ම පිිස 

තමන්වේ ධනය වියදම් කරති. 

එබැවින් ඔවුන් මතුවටත් වියදම් 

කරනු ඇත. පසු ව එය ඔවුනට 

තැවුලක් බවට පත් වව්. පසු ව 

ඔවුන් අබිබවා යනු ලබනු ඇත. 

තවද ප්රතික්වෂේප කළවුන් නිරය 

වවත එක් රැස් කරනු ලබති. 

ْمَوالَُهمََُْينْف ُقونََََكَفُرواَاََّل ينَََإ نََ
َ
َأ

وا َُصدُّ ََهافََسيُنْف ُقونَََالَِل َََسب يلَ ََعنََِْل 
ةًَََعلَيْه مََْتَُكونََُُثمََ َُيْغلَبُونَََُثمََََحْْسَ

ونََََجَهَنمَََإ َلَََكَفُرواََواََّل ينََ َُُيَْْشُ
(36)َ

(එය) අයහපත් දෑ පිවිතුරු දැයින් 

අල්ලාහ් වවන් වකොට එම 

අයහපත් දෑ ඉන් සමහරක් 

සමහරක් මත තබා පසුව ඒ 

සයල්ල වගොඩ ගසා එය නිරවයහි 

තැන්පත් කරනු පිිසය. 

අලාභවන්තවයෝ ඔවුහුමය.  

َم ِيََ َالَطي ِّبَ َم نَََاْْلَب يَثََالَِلََُِل 
َََبْعَضهََُاْْلَب يَثَََويَْجَعَلَ ََََعَ ََبْعض 
َََفيَْجَعلَهََََُج يًعاََفَيُْكَمهَُ ََجَهَنمَََف 
ولَئ َكَ

ُ
ونَََُهمََُأ ُ َ(37)َاْْلَاِس 

ඔවුන් වැළකුවණ් නම් ඔවුන් වපර 

කළ දෑට සමා ව වදනු ලබන 

බවත් තවද ඔවුන් (යුද්ධය වවත) 

හැරුවණ් නම් (විනාශ කර 

දැමීවම්) පැරැන්නන්වේ පිළිවවත 

සැබැවින්ම ඉකුත් ව වගොස් ඇති 

බවත් වද්ව ප්රතික්වෂේප කළවුනට 

නුඹ පවසනු. 

َُيْغَفرََْيَنْتَُهواَإ نَََْكَفُرواَل ََّل ينَََقُلَْ
ََفَقدَََْيُعوُدواَِإَونَََْسلََفََقَدَََْماَلَُهمَْ

َ(38)َاألَول يَََُسَنةَََُمَضْتَ

ෆිත්නා (අර්බුදයක්) වනොපවතින 

වතක් එවමන්ම දහම මුළුමනින්ම 
َف تْنَةَ َتَُكونَََالََحَّتَََوقَات لُوُهمَْ
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අල්ලාහ් සතු වන වතක් නුඹලා 

ඔවුන් සමග සටන් කරනු. නමුත් 

ඔවුන් වැළකුවණ් නම් එවිට 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් ඔවුන් 

කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සුපරික්ෂාකාරීය. 

ينَََُويَُكونََ َ ََهَُُكََُّادل ِّ َانَْتَهوْاَفَإ نَ َلِل 
يَ ََيْعَملُونَََب َماَالَِلَََفَإ نََ َ(39)َبَص 

තවද ඔවුන් පිටුපෑවව් නම් 

අල්ලාහ් නුඹලාවේ භාරකරු බව 

නුඹලා දැන ගනු. එම භාරකරු  

වශ්රේෂ්ව විය. එම උදව්කරු ද 

යහපත් විය. 

هنِْ نَِِّفَاْعلَُمواِتََولَّْواَِوإ
َ
َِِأ َِمْوالُكمِِْاّللَّ

هْعمَِ هْعمَِِْوَلِالْمَِِن يَُِِون ِ(40)ِانلَّصه

41. යුද බිවමන් ලබා ගත් වස්තු ව වබදීවම් නීතිය. (නීති සම්පාදන 

වැකියන් අතුරිනි) 
අල්ලාහ් හා කණ්ඩායම් වදක හමු 

වූ ිලන (සතය අසතයවයන්) වවන් 

කළ ිලන අපවේ ගැත්තා වවත අපි 

පහළ කළ දෑ නුඹලා විශ්වාස කර 

සටිවයහු නම් නියත වශවයන්ම 

යමක් නුඹලා යුද්ධවයන් අත්පත් 

කර ගත්වත් ද ඉන් පවහන් 

වකොටසක් අල්ලාහ්ට ද ධර්ම 

දූතයාණන්ට ද ා ාතී වන්නන්ට ද 

අනාථයින්ට ද දුගියන්ට ද 

මගියන්ට ද සතු බව දැන ගනු. 

තවද අල්ලාහ් සයලු දෑ පිළිබඳ ව 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

َنَماََواْعلَُموا
َ
ءَ َم نَََْغن ْمتُمََْأ نَََََشْ

َ
َفَأ

َ َ َالُْقْرَبَََوَّل  يَل لرَُسولَ وَََُُخَُسهََُلِل 
َإ نََْالَسب يلَ ََوابْنَ ََوالَْمَساك يَ ََواِْلَتَاَمَ
نَْزنْلَاََوَماَب الَِل ََآَمنْتُمََُْكنْتُمَْ

َ
ََأ َََعَ

نَا َاِْلََقََيَوْمَََالُْفرْقَانَ َيَوْمََََعبْد 
َََوالَِلََُاْْلَْمَعانَ  ءَ َُك ََََِّعَ يرَ َََشْ َقَد 

(41)َ

42-44. බද්ර් යුද්දවේදී උදව් උපකාර කිරීම තුළින් අල්ලාහ් කළ 

ආශිර්වාදය වමවනහි කිරීම. 
අසල පිහිටි මිටියාවවතහි නුඹලා ද 

දූරින් පිහිටි මිටියාවවතහි ඔවුන් ද 
نْتُمََْإ ذَْ
َ
نْيَاَب الُْعْدَوة ََأ َب الُْعْدَوة ََوَُهمََْادلُّ
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නුඹලාට පහළින් වවළඳ 

කණ්ඩායම ද සටි අවස්ථාව 

සහිපත් කරනු. නුඹලා එය 

සැලසුම් කර තිබුවණ් නම් 

නියමිත වව්ලාවවහි නුඹලා වේද 

වන්නට තිබුි. එනමුත් සදු 

කරනු ලැබිය යුතු කාර්යය ඉටු 

කිරීම පිිසත් විනාශ කරනු 

ලැබිය යුත්තන් සාධාරණ වහේතූන් 

මත විනාශ කරනු පිිසත් ජීවත් 

කරවනු ලැබිය යුත්තන් සාධාරණ 

වහේතූන් මත ජීවත් කරවනු 

පිිසත් (අල්ලාහ ්වමම තත්ත්වය 

උදා කවළේය.) තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ් සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ා ානීය.  

ْسَفَلَََوالَرْكُبََالُْقْصَوى
َ
ََولَوََْم نُْكمََْأ

ََالْختَلَْفتُمََْتََواَعْدُتمَْ َالْم يَعاد ََف 
نَْ ََََولَك  َْقض  ْمًراَالَِلََُِل 

َ
ََمْفُعوالََكنَََأ

َْهل َكَ ََمنَََْويَْحيَاَبَي ِّنَةَ ََعنَََْهلََكَََمنََِْل 
ََعل يمَ َلََسم يعَ َالَِلَََِإَونَََبَي ِّنَةَ ََعنَََْحََ

(42)َ

(නබිවරය) නුවේ සහිනවයහි 

නුඹට ඔවුන් ව ස්වල්ප වදනකු 

වශවයන් අල්ලාහ ් වපන් වූ 

අවස්ථාව සහිපත් කරනු. තවද 

ඔවුන් ව අධික වශවයන් ඔහු 

නුඹට වපන්වා තිබුවණ් නම් 

නුඹලා අධධර්යයට පත් වනු 

ඇත. තවද නුඹලා එම විෂයවයහි 

මත ගැටුම් ඇති කර ගනු ඇත. 

එනමුත් අල්ලාහ් ආරක්ෂා 

කවළේය. නියත වශවයන්ම ඔහු 

හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ා ානීය. 

ََالَِلََُيُر يَكُهمََُإ ذَْ ََولَوََْقَل يالََمنَام َكََف 
َراَكُهمَْ

َ
لْتُمَََْكث ًياَأ َََوَِلَنَازَْعتُمََْلََفش  َف 

نَََاألْمر َ ََعل يمَ َإ نَهَََُسلَمَََالَِلََََولَك 
ُدور ََب َذاتَ  َ(43)َالصُّ

නුඹලා (යුද බිවමහි) හමු වූ විට 

නුඹලාවේ ඇස්වලට ඔවුන් 

ස්වල්ප වදනකු වශවයන් වපන්වා 

ََاِْلََقيْتُمََْإ ذ ََيُر يُكُموُهمََِْإَوذَْ َف 
ْعيُن ُكمَْ

َ
َََويَُقل ِّلُُكمََْقَل يالَأ َف 
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නුඹලා ව ඔවුන්වේ ඇස්වලට 

ස්වල්ප වදනකු වශවයන් වපන් වූ 

අවස්ථාව සහිපත් කරනු. එය සදු 

කරනු ලැබිය යුත්තක් වූ කරුණ 

අල්ලාහ් ඉටු කරනු පිිසය. තවද 

සයලු කරුණු වයොමු කරනු 

ලබනුවේ අල්ලාහ් වවතය. 

ْعيُن ه مَْ
َ
َََأ َْقض  ْمًراَالَِلََُِل 

َ
ََمْفُعوالََكنَََأ

َ(44)َاألُمورََُتُرَْجعََُالَِل ََِإَوَلَ

45-47. යුද පිටිවේ ස්ථාවර ව සටින වලස ද අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට අවනත වන වලස ද එකි වනකා වබදී වනොයන වලස ද 

අවිංකව කටයුතු කරන වලස ද වූ නිවයෝගය. 
අවහෝ  විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා 

පිරිසක් හමු වූ විට ස්ථාවර ව 

සටිනු. තවද නුඹලා ජය ලබා ගත 

හැකි වනු පිිස අධික වශවයන් 

නුඹලා අල්ලාහ් ව සහිපත් කරනු. 

َهاَيَا يُّ
َ
َف ئَةًََلَق يتُمََْإ ذَاَآَمنُواَاََّل ينَََأ

َلََعلَُكمَََْكث ًياَالَِلََََواذُْكُرواَفَاثْبُتُوا
َ(45)َُتْفل ُحونََ

තවද අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ ධර්ම 

දූතයාණන්හට නුඹලා අවනත 

වනු. නුඹලා ගැටුම් ඇති කර 

වනොගනු. එවිට නුඹලා 

අධධර්යයට පත් වනු ඇත. 

නුඹලාවේ බලය පහ ව යනු ඇත. 

තවද නුඹලා ඉවසීවමන් කටයුතු 

කරනු. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ ්

ඉවසි වන්තයින් සම ය. 

يُعوا ط 
َ
ََتنَازَُعواََوالََورَُسوَلََُالَِلََََوأ

واَر يُحُكمَََْوتَْذَهَبَََفتَْفَشلُوا ُ ََواْصِب 
َ(46)َالَصاب ر ينََََمعَََالَِلَََإ نََ

තම නිවවස ්වින් අහිංකාර වයන් 

හා ජනයාට ප්රදර්ශනය වකොට 

මූිච්චාවවන් පිටත් ව ගියවුන් 

වමන් නුඹලා වනොවනු. තවද 

ඔවුහු අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් 

වළක්වති. තවද අල්ලාහ් ඔවුන් 

සදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

َم نَََْخرَُجواََكََّل ينَََتَُكونُواََوال
َََور ئَاءََََبَطًراَد يَار ه مَْ ونَََانلَاس  ََويَُصدُّ
ََيْعَملُونَََب َماََوالَِلََُالَِل َََسب يلَ ََعنَْ
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සර්වප්රකාරවයන් දන්නාය . َ َ(47)َُُم يط 

48, 49. තම අනුගාමිකයින් වවත වෂයිතාන් කළ කුමන්ත්රණය, 

රැවටීම හා වද්ව විශ්වාසවන්තයින් සම්බන්ධවයන් කුහකයින් කළ 

ප්රකාශය. 
වෂයිතාන් ඔවුන්වේ ක්රියාවන් 

ඔවුනට අලිංකාර කර වපන් වූ 

අවස්ථා ව සහිපත් කරනු. අද ිලන 

ජනයා අතුරින් නුඹලා අබිබවා 

යන කිසවකු වනොමැත. තවද 

සැබැවින්ම මම නුඹලාවේ අසල් 

වැසයකු වවමි. නමුත් වදපිරිස 

හමුී ම ඔහු දුටු විට ඔහුවේ විලුඹ 

වදක මත ඔහු හැරී වගොස් මම 

නුඹලාවගන් නික්ම යමි. නුඹලා 

වනොදකින දෑ සැබැවින්ම මම 

දකිමි. සැබැවින්ම මම අල්ලාහ්ට 

බිය වවමි. තවද අල්ලාහ් දඬුවම් 

දීවමහි ඉතා දැඩි යැයි ඔහු 

පැවසුවව්ය. 

ْعَمالَُهمََْالَشيَْطانََُلَُهمَََُزَينَََِإَوذَْ
َ
ََوقَاَلََأ

ََم نَََاِْلَوْمَََلَُكمََََُغل َبََال ََانلَاس  ِّ َِإَون 
َالْف ئَتَانَ َتََراَءتَ َفَلََماَلَُكمَََْجارَ 

ََنََكَصَ َََوقَاَلَََعق بَيْه ََََعَ ِّ َبَر يءَ َإ ن 
ََم نُْكمَْ ِّ َرىَإ ن 

َ
ََتََرْونَََالََماَأ ِّ َإ ن 

َخاُفَ
َ
يدَََُوالَِلََُالَِلَََأ َ(48)َالْع َقابَ ََشد 

ඔවුන්වේ දහම ඔවුන් මුළා 

කවළේය යැයි කුහකවයෝ හා තම 

හදවත් වල වරෝග ඇත්වතෝ පවසා 

සටි අවස්ථා ව සහිපත් කරනු. 

තවද කවවරකු අල්ලාහ් වවත 

භාර කරන්වන් ද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ් සර්ව 

බලධාරීය. සයුම් ා ානීය.  

َََواََّل ينَََالُْمنَاف ُقونََََيُقوُلََإ ذَْ َقُلُوب ه مََْف 
َ ََيتََوَّكَََْوَمنََْد ينُُهمَََْهُؤالء َََغرََََمَرض 
َ َ(49)ََحك يمَ ََعز يزَ َالَِلَََفَإ نَََالَِل ََََعَ

50,51.මරණය හමු වන අවස්ථාවව් දරුණු දඬුවම ඇතැයි වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින්ට අවධාරණය වකොට බිය වැද්දීම. 
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වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ මුහුණු 

වලට හා පිටවල් වලට පහර 

වදමින් නුඹලා දැවවන වව්දනාවව් 

දඬුවම භුක්ති විඳිනු යැයි 

මලක්වරු පවසා සටි අවස්ථාව 

නුඹ දකින්වන් නම් ! 

ََكَفُرواَاََّل ينََََيتََوَّفََإ ذََْتََرىََولَوَْ
دْبَارَُهمََْوَهُهمَْوُجََُيَْْض بُونَََالَْمالئ َكةَُ

َ
ََوأ

َ(50)َاْْلَر يقَ ََعَذاَبَََوذُوقُوا

වමය නුඹලාවේ අත් ඉිලරිපත් 

කළ දෑ වහේතුවවනි. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ්ගැත්තන් හට 

අසාධාරණකම් කරන්වනකු 

වනොවව්. 

يْد يُكمََْقََدَمْتََب َماَذَل َكَ
َ
نَََأ

َ
َالَِلََََوأ

َ(51)َل لَْعب يدَ َب َظالمَ َلَيَْسَ

52-54. උපවදස් ලබනු පිිස ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව හා ඔවුනට වපර 

විසුවන් පිළිබඳ උදාහරණ පවසමින් ඔවුනට අවවාද කිරීම. 
(එය) ෆිර්අවුන්වේ වසේනාවව් හා 

අල්ලාහ්වේ වදන් ප්රතික්වෂේප 

කළා වූ ඔවුනට වපර සටි අයවේ 

වව්දනාව වමනි. එවිට ඔවුන්වේ 

පාපකම් වහේතුවවන් අල්ලාහ් 

ඔවුන් ව ග්රහණය කවළේය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ් අති 

බලවත්ය. දඬුවම් දීවමහි ඉතා 

දැඩිය.   

بَ 
ْ
ََقبْل ه مََْم نَََْواََّل ينَََف رَْعْونَََآلَ ََكَدأ

َخَذُهمََُالَِل ََب آيَاتَ ََكَفُروا
َ
َالَِلََُفَأ

يدََُقَو يَ َالَِلَََإ نَََب ُذنُوب ه مَْ َالْع َقابَ ََشد 
(52)َ

එය කිසදු සමූහයක් තමන් සතු ව 

ඇති දෑ ඔවුන් වවනස් කර ගන්නා 

වතක් ඔවුනට පිරිනැමූ දායාදය 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් වවනස් 

කරන්වනකු වනොවූ බැවිනි. තවද 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ා ානීය.  

نَََذَل َكَ
َ
ًاَيَُكََلَمََْالَِلَََب أ َن ْعَمةًََُمَغي ِّ
نَْعَمَها

َ
ََأ واََحَّتََقَْومَ َََعَ ُ ََماَُيَغي ِّ

ه مَْ نُْفس 
َ
نَََب أ

َ
َ(53)ََعل يمَ ََسم يعَ َالَِلََََوأ
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එය ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව හා තම 

පරමාධිපතිවේ වදන් වබොරු කළා 

වූ ඔවුනට වපර සටි අයවේ 

වව්දනාව වමනි. එවිට ඔවුන්වේ 

පාපකම් වහේතුවවන් ඔවුන් ව අපි 

විනාශ කවළමු. තවද අපි 

ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව හා 

අපරාධකරුවන් වලස සටි සයලු 

වදනා ව ිලවේ ගිල්වූවයමු.  

بَ 
ْ
ََقبْل ه مََْم نَََْواََّل ينَََف رَْعْونَََآلَ ََكَدأ

ْهلَْكنَاُهمَََْرب ِّه مََْب آيَاتَ ََكَذبُوا
َ
َفَأ

ْغَرْقَناَب ُذنُوب ه مَْ
َ
ََوُّك ََف رَْعْونَََآَلَََوأ

َ(54)ََظال م يََََكنُوا

55-59. වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ ඇතැම් ගුණාිංග හා ඔවුන් 

හැසවරන ආකාරය සම්බන්ධවයන් වකවරන පැහැිලි කිරීම. 
අල්ලාහ ්අබියස නියත වශවයන්ම 

ප්රාණීන් අතුරින් වඩාත් නපුරු අය 

වන්වන් වද්ව ප්රතික්වෂේප 

කළවුන්ය. ඔවුහු විශ්වාස 

වනොකරති. 

َاََّل ينَََالَِل ََع نْدَََادَلَواب َََِّشَََإ نََ
َ(55)َيُْؤم نُونَََالََفُهمَََْكَفُروا

(නබිවරය) නුඹ ඔවුන් සම  ගිවිස 

ගත්වතහිය. පසු ව ඔවුන් ඒ හැම 

විටකම ඔවුන්වේ ගිවිසුම කඩ 

කරති. තවද ඔවුහු බිය හැඟීවමන් 

යුතු ව කටයුතු වනොකරති.  

ََينُْقُضونَََُثمَََم نُْهمََََْعَهْدَتََاََّل ينََ
َََعْهَدُهمَْ ََيتَُقونَََالَوَُهمَََْمَرة ََُك ََِّف 

(56)َ

එවහයින් යුද බිවමහි නුඹ ඔවුන් 

හමු වන්වනහි නම් ඔවුන්වේ 

පසුපසන් සටින්නවුන් ඔවුන් 

වගන් විසර යන්නට සලස්වනු. 

ඔවුන් උපවදස් ලැබිය හැකි වනු 

පිිස. 

َََتثَْقَفَنُهمََْفَإ َما دََْاْْلَرْبَ َف  َب ه مََْفََْش ِّ
َ(57)َيََذَكُرونَََلََعلَُهمَََْخلَْفُهمَََْمنَْ

(නබිවරය) යම් පිරිසකවගන් 

(ගිවිසුවමහි) විංචාවක් සදු වනු 

ඇතැයි නුඹ බිය වවවතොත් ඔවුන් 

يَانَةًََقَْومَ َم نََََْتَاَفنَََِإَوَما َفَانْب ذََْخ 
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වවත ඊට සමාන අයුරින්ම 

(ගිවිසුම) වහළා දමනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ ් විංචා 

කරන්නන් ප්රිය වනොකරයි.  

ََإ َِلْه مَْ ََالَالَِلَََإ نََََسَواءَ َََعَ َُُي بُّ
َ(58)َاْْلَائ ن يََ

වද්ව ප්රතික්වෂේප කළවුන් තමන් 

ජය ලැබූ බව සැබැවින්ම 

වනොසතිය යුතුය. නියත 

වශවයන්ම ඔවුන් (ඊට) හැකියාව 

වනොදරති.  

ََسبَُقواََكَفُرواَاََّل ينََََُيَْسَبََََوال
ُزونَََالَإ َنُهمَْ َ(59)َُيْعج 

60,61. සතුරන් වවත මුහුණ දීම සඳහා ශක්තිමත් ව සූදානම් වන 

වමන් ද ඔවුන් සාමයට එළවඹන්වන් නම් ඔවුන්වේ වරෝහිකම් වලට 

හසු වනොී  ඒ සඳහා කටයුතු කරන වමන් ද වූ නිවයෝගය. 
(ආයුධ) බලවයන් හා අශ්ව 

වසේනාවන්වගන් නුඹලාට හැකි 

පමින් ඔවුනට එවරහි ව නුඹලා 

සූදානම් වනු. අල්ලාහව්ේ සතුරන් 

ද නුඹලාවේ සතුරන් ද ඔවුනට 

අමතර ව ඔවුන් ගැන නුඹලා 

වනොදන්නා නමුත් අල්ලාහ් ඔවුන් 

ගැන දන්නා වවනත් අය ද නුඹලා 

එමගින් බිය වද්දනු ඇත. 

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ නුඹලා 

කවර කරුණක් වියදම් කළ ද 

නුඹලා වවත එය පූර්ණ ව වදනු 

ලැවබ්. නුඹලා අසාධාරණකම් 

කරනු වනොලබනු ඇත. 

وا ع دُّ
َ
ََوم نََْقَُوة ََم نََْاْستََطْعتُمَََْماَلَُهمَََْوأ

َالَِل َََعُدوَََب ه ََتُرْه بُونَََاْْلَيْلَ َر بَاطَ 
َالَُدون ه مََْم نَََْوآَخر ينَََُدوَُكمَْوَعََ

َُتنْف ُقواََوَماََيْعلَُمُهمََْالَِلَََُتْعلَُموَنُهمَُ
ءَ َم نَْ ََََشْ َإ َِلُْكمََْيُوََفََالَِل َََسب يلَ َف 

نْتُمَْ
َ
َ(60)َُتْظلَُمونَََالََوأ

තවද ඔවුන් සමාදානය සඳහා 

වයොමු වූවේ නම් එවිට නුඹ ද ඒ 

සඳහා වයොමු වනු. තවද අල්ලාහ් 

වවත (සයල්ල) භාර කරනු. නියත 

වශවයන්ම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

ََوتََوَّكََْلََهاَفَاْجنَحََْل لَسلْمَ ََجنَُحواَِإَونَْ
َ َ(61)َالَْعل يمََُالَسم يعََُُهوَََإ نَهََُالَِل ََََعَ
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සර්වා ානීය. 

62-64. ජය තහවුරු කරමින් හා අපූරු අයුරින් තම හදවත් තුළ 

වසවනහස ඇති කරමින් අල්ලාහ් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් හා එතුමාණන් විශ්වාස කළ අයට අල්ලාහ් 

පිරිනැමූ භාගයයන්. 
නුඹට වරෝහිකම් කිරීමට ඔවුන් 

සතන්වන් නම් එවිට (දැන ගනු) 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹට 

ප්රමාණවත්ය. ඔහු ඔහුවේ උදව් ව 

හා වද්ව විශ්වාසවන්තයින් මඟින් 

නුඹ ව ස්ථාවර කවළේය.  

نََْيُر يُدواَنَِْإَو
َ
ََحْسبََكََفَإ نََََُيَْدُعوكَََأ

يََدكَََاََّل يَُهوَََالَِلَُ
َ
َب نَْص ه ََأ
َ(62)ََوب الُْمْؤم ن يََ

ඔවුන්වේ හදවත් අතර ඔහු 

වසවනහස වගොඩ නැගුවව්ය. 

මහවපොවළොවව් ඇති සයලු දෑ නුඹ 

වියදම් කළ ද ඔවුන්වේ හදවත් 

අතර වසවනහස වගොඩ නැගීමට 

නුඹට වනොහැකිය. එනමුත් 

අල්ලාහ් ඔවුන් අතර වසවනහස 

වගොඩ නැගුවව්ය. නියත 

වශවයන්ම ඔහු සර්ව බලධාරී 

සයුම් ා ානීය. 

لََفَ
َ
نَْفْقَتََلَوََْقُلُوب ه مَََْبْيََََوأ

َ
َََماَأ َف 

َ لَْفَتَََماَََج يًعاَاألرْض 
َ
َقُلُوب ه مَََْبْيَََأ

نََ لََفََالَِلََََولَك 
َ
ََعز يزَ َإ نَهََُبَيْنَُهمََْأ

َ(63)ََحك يمَ 

අවහෝ නබිවරය ! නුඹට හා වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් අතුරින් නුඹ ව 

අනුගමනය කරන්නන්හට 

අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය.  

َهاَيَا يُّ
َ
ََُّأ َاَتبََعَكَََوَمنَ َالَِلَََُحْسبُكَََانلَب 
َ(64)َالُْمْؤم ن يَََم نََ

65,66. යුද්ධය සඳහා ිලරි ගැන්ී ම. 
අවහෝ නබිවරය ! වද්ව 

විශව්ාසවන්තයින් ව යුද්ධය සඳහා 

ිලරි ගන්වනු. නුඹලා අතුරින් විස 

වදවනකු සටින්වන් නම් ඔවුහු 

َهاَيَا يُّ
َ
َُّاَأ ََنلَب  ََالُْمْؤم ن يََََحر ِّض  َََعَ

ونَََم نُْكمََْيَُكنََْإ نََْالْق تَالَ  َع ْْشُ
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ඔවුන්වගන් වදසය වදනකු 

අබිබවා යනු ඇත. නුඹලා අතුරින් 

සය වදවනකු සටින්වන් නම් 

ඔවුහු වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින් 

අතුරින් දහසක් වදනා අබිබවා 

යනු ඇත. වහේතුව සැබැවින්ම 

ඔවුන් වටහා වනොගන්නා පිරිසක් 

බැවිනි. 

َيَُكنََِْإَونََْم ائَتَْيَ ََيْغل بُواََصاب ُرونََ
لًْفاََيْغل بُواَم ائَةَ َم نُْكمَْ

َ
َاََّل ينَََم نَََأ

َنُهمَََْكَفُروا
َ
َ(65)ََيْفَقُهونَََالَقَوْمَ َب أ

දැන් අල්ලාහ් නුඹලාවගන් 

සැහැල්ලු කවළේය. තවද නුඹලා 

තුළ දුර්වලකම් ඇති බව ඔහු දැන 

සටිවේය. එවහයින් නුඹලා 

අතුරින් ඉවසා දරා ගන්නා සය 

වදනකු වන්වන් නම් ඔවුහු 

(ඔවුන්වගන්) වදසය වදනකු 

අබිබවා යනු ඇත. තවද නුඹලා 

අතුරින් දහසක් වදනා වන්වන් 

නම් අල්ලාහ්වේ අනුහසන් 

වදදහසක් වදනා ඔවුහු අබිබවා 

යනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

ඉවසිවන්තයින් සම ය. 

نَََوََعل مََََعنُْكمََْالَِلَََُخَفَفََاآلنََ
َ
َأ

َم نُْكمََْيَُكنََْفَإ نَََْضْعًفاَف يُكمَْ
َِإَونََْم ائَتَْيَ ََيْغل بُواََصاب َرة ََم ائَةَ 
ََم نُْكمََْيَُكنَْ لْف 

َ
لَْفْيَ ََيْغل بُواَأ

َ
َأ

َ(66)َالَصاب ر ينََََمعََََوالَِلََُالَِل ََب إ ذْنَ 

67-71. යුද්ධවේ දී සරකරුවන් පිළිබඳ ව වූ නීතිය හා එහි දී අත්පත් 

කර ගන්නා යුද භාණ්ඩ සම්බන්ධ නීති රීති. 
මිහිතලවේ සතුරන් මර්දනය 

කරන තුරු යුද සරකරුවන් තබා 

ගැනීම කිසදු නබිවරයකුට 

වනොී ය. නුඹලා වමවලොව 

සම්පත් අවේක්ෂා කරන්වනහුය. 

අල්ලාහ් මතු වලොව අවේක්ෂා 

කරයි. තවද අල්ලාහ ් සර්ව 

බලධාරීය. සයුම් ා ානීය. 

َِّ ََكنََََما َب  نََْنل 
َ
ىََلََُيَُكونَََأ ِْسَ

َ
َأ

ََُيثْخ نََََحَّتَ ََف  َتُر يُدونَََاألرْض 
نْيَاََعَرَضَ َرةَََيُر يدَََُوالَِلََُادلُّ ََوالَِلََُاآلخ 
َ(67)ََحك يمَ ََعز يزَ 
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අල්ලාහ්වේ වපර නියමයක් 

වනොවූවේ නම් (සරකරුවන් මුදා 

හරින්නට) නුඹලා ගත් දෑ හි මහත් 

දඬුවමක් නුඹලා ව ස්පර්ශ 

කරන්නට තිබුි.   

ِِلَْوال هِِمهنَِِكهَتاب  ُكمَِِْسَبَقِِاّللَّ ِلََمسَّ
َخْذُتمِِْفهيَما
َ
ِِأ يمِ َِعَذاب  ِ(68)َِعظه

එවහයින් යුද බිවමන් නුඹලා ලැබූ 

දැයින් අනුමත පිවිතුරු දෑ නුඹලා 

අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය හැඟීවමන් යුතු ව 

කටයුතු කරනු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

ََواَتُقواََطي ِّبًاََحالالََغن ْمتُمََْم َماَفَُُكُوا
َ(69)َرَح يمَ ََغُفورَ َالَِلَََإ نَََالَِلََ

අවහෝ නබිවරය ! ‘නුඹලාවේ 

හදවත් තුළ ඇති යම් යහපතක් 

ගැන අල්ලාහ් දන්වන් නම් 

නුඹලාවගන් ගනු ලැබූ දෑට වඩා 

යහපත් දෑ නුඹලාට ඔහු පිරිනමනු 

ඇත. තවද නුඹලාට ඔහු සමා ව 

වදනු ඇත’ යැයි සරුකරුවන් 

අතුරින් නුඹලාවේ අත්අඩිංගුවව් 

පසුවන්නන්හට නුඹ පවසනු. තවද 

අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය.  

َهاَيَا يُّ
َ
ََُّأ ََل َمنََْقُلََْانلَب  يْد يُكمََْف 

َ
َم نَََأ

ى ََالَِلَََُيْعلَمَ َإ نََْاألِْسَ َقُلُوب ُكمََْف 
خ ذَََم َماََخْيًاَيُْؤت ُكمَََْخْيًا

ُ
َم نُْكمََْأ

َ(70)َرَح يمَ ََغُفورَ ََوالَِلََُلَُكمَََْويَْغف رَْ

ඔවුහු නුඹට වරෝහිකම් කිරීමට 

අවේක්ෂා කරන්වන් නම් මීට 

වපර ද සැබැවින්ම ඔවුහු 

අල්ලාහ්ට වරෝහිකම් කවළෝය. 

ඔහු ඔවුන් විශයවයහි (නුඹට) ඉඩ 

ලබා දී ඇත. තවද අල්ලාහ් 

සර්වා ානී සයුම් ා ානය 

ඇත්තාය. 

يَاَنتََكََيُر يُدواَِإَونَْ َالَِلََََخانُواََفَقدََْخ 
ْمَكنََََقبُْلََم نَْ

َ
ََعل يمَ ََوالَِلََُم نُْهمََْفَأ

َ(71)ََحك يمَ 
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72-75. ඉස්ලාමය හා බලවත් වලස බැවඳන සම්බන්ධතාවන් හා වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින් තම භාරකරුවන් වලස ගැනීවම් අවවාදය. 
නියත වශවයන්ම විශ්වාස වකොට 

(තම වාසස්ථානවයන්) නික්ම 

වගොස් තම ධනය හා තම ජීවිත 

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ කැප 

කළවුන් ද තවද සරණ ලබා දී 

(ඔවුනට) උදව් කළවුන් ද 

ඔවුන්වගන් ඇතැවමක් 

ඇතැවමකුවේ මිතුරන් වවති. 

විශ්වාස වකොට නික්ම වනොගිය 

අය ඔවුන් නික්ම යන තුරු ඔවුන් 

සම  කිසදු ආකාරවේ මිතු 

දහමක් නුඹලාට වනොවනු ඇත. 

නමුත් දහම විෂයවයහි ඔවුන් 

නුඹලාවගන් උදව් පැතුවව් නම් 

නුඹලා හා ඔවුන් අතර ගිවිසුමක් 

ඇති ජනයා වවත හැර (අන් අයට) 

උදව් කිරීම නුඹලා වවත 

පැවවරන වගකීමය. තවද 

අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

ව නිරීක්ෂා කරන්නාය. 

َوََجاَهُدواَوََهاَجُرواَآَمنُواَينََاََّل ََإ نََ
ْمَوال ه مَْ

َ
ه مََْب أ نُْفس 

َ
َََوأ َالَِل َََسب يلَ َف 

واَآَوْواََواََّل ينََ ولَئ َكَََونََصُ
ُ
ََبْعُضُهمََْأ

َاءَُ ْوِل 
َ
ََأ ََولَمََْآَمنُواََواََّل ينََََبْعض 

ُروا َم نَََْواليَت ه مََْم نََْلَُكمَََْماَُيَهاج 
ءَ  رَََُحَّتََََشْ وُكمََِْإَونَ َواُيَهاج  َاْستَنَْصُ
َ ينَ َف  ََإ الَانلَْصَََُفَعلَيُْكمََُادل ِّ َقَْومَ َََعَ

َب َماََوالَِلََُم يثَاق َََوبَيْنَُهمََْبَيْنَُكمَْ
يَ ََتْعَملُونََ َ(72)َبَص 

වමය (එකිවනකා රැකගැනීම) 

නුඹලා වනොකරන්වන් නම් මහ 

වපොවළොවව් අර්බුද හා මහා 

කලහකම් සදු වනු ඇත. වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප කළවුන් වන ඔවුහු 

ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුවේ සමීප මිතුරන් 

වවති. 

َاءَََُبْعُضُهمَََْكَفُرواََواََّل ينََ ْوِل 
َ
ََأ ََبْعض 

ََف تْنَةَ َتَُكنَََْتْفَعلُوهََُإ ال ََف  َاألرْض 
َ(73)ََكب يَ ََوفََسادَ 

තවද විශ්වාස වකොට (තම ََََوََجاَهُدواَوََهاَجُرواَآَمنُواََواََّل ين َف 
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වාසස්ථානවයන්) නික්ම වගොස ්

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ කැප 

කළවුන් හා සරණ ලබා දී 

(ඔවුනට) උදව් කළවුන් වන 

ඔවුහුමය සැබෑ වලසන් වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් වන්වනෝ. 

ඔවුනට සමාව ද වගෞරවාන්විත 

සිංග්රහය ද ඇත. 

واَآَوْواََواََّل ينَََالَِل َََسب يلَ  ََونََصُ
ولَئ َكَ

ُ
احَََالُْمْؤم نُونَََُهمََُأ ََمْغف َرة ََلَُهمََْقًّ

َ(74)ََكر يمَ ََور ْزق َ

තවද විශ්වාස වකොට පසුව (තම 

වාසස්ථානවයන්) නික්ම වගොස ්

නුඹලා සම ම (අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවේ) කැප කළවුන් වන 

ඔවුහු නුඹලා වගන් ය. 

අල්ලාහ්වේ නියමය පරිිල 

ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුට ඉතා සමීප ා ාතීන්ය. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු 

දෑ පිළිබඳ ව සර්වා ය. 

َوََهاَجُرواََبْعدََُم نََْآَمنُواََواََّل ينََ
ولَئ َكَََمَعُكمََْوََجاَهُدوا

ُ
َم نُْكمََْفَأ

ولُو
ُ
ْوَلَََبْعُضُهمََْاألرَْحامَ ََوأ

َ
ََأ َب بَْعض 

َ ءَ َب ُكل ََِّالَِلَََإ نَََالَِل ََك َتابَ َف  َََشْ
 (75)ََعل يمَ 

َ
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