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2 සූරත් අල්-බකරා (එළදෙන)  

මක්කාහ්දෙහි දී ප්රේභවෙ  ූවෙී.  

   ආ ාත් (ෙැකි) 253 - 286 ෙක්ො. 

253-254. නබිවරුන් අතර වූ තරාතිරම්, ජනයා අතර වූ මත, අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ වියදම් කරන ගමන් 
දිරි ගැන්වීම් 

දමම රසූල්ෙරුන් ඔවුන්දෙන් 
ඇතැදමකු ඇතැදමකුට ෙඩා අපි 
උසස් කදළමු. ඔවුන් අතුරින් 
අල්ලාහ් සමඟ කතා කළ අ  
දෙති. ඔවුන්දෙන් ඇතැමුන් ෙ 
තරාතිරමින් උසස ් කදළමු. 
ම්භ ම්දේ පුත් ඊසාට පැහැදිලි 
සාධක  පිරිනැමුදෙමු. පිවිතුරු 
ආත්ම  තුළින් ඔහු ෙ අපි 
ශක්තිමත් කදළමු. අල්ලාහ් 
අභිමත ූවදේ නම් ඔවුනට පසු 
පැමිණි සමහරුන් ඔවුනට 
පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුෙ මිස  
ඔවුන් මරා දනොෙන්නට තිබිණ. 
නමුත් ඔවුහු මත දේෙ ඇති කර 
ෙත්හ. එනමුත් ඔවුන් අතුරින් 
විශ්ොස කළ අ  ෙ ඔවුන් අතුරින් 
ප්රතික්දප ප කළ අ  ෙ දෙති. 
අල්ලාහ් අභිමත ූවදේ නම් ඔවුන් 
මරා දනොෙන්නට තිබුණි. එනමුත් 
අල්ලාහ් තමන් සිතන දේ සිදු 

لْن اَالرُُّسُلََتِلْك َ ُهمََْف ضَّ ََب ْعض  َََع   َب ْعض 
َّمَ َم نََِْمْنُهمَْ ر ف عَ َاللَََُك  ُهمََْو  َب ْعض 

َ ات  ر ج  آت يْن اَد  ََو  ْري مَ َاْبنَ َِعيس  َم 
يَّْدن اهََُاْْل يِّن اِتَ

 
ل ََالُْقُدِسََبُِروِحََو أ َوَْو 

اءَ  اَاللََُش  ِينَ َاْقت ت ل ََم  َمَْب ْعِدهََِمِنََْاَّلَّ
اَب ْعدََِِمنَْ ْتُهمََُم  اء  ل ِكنََِاْْل يِّن اُتََج  َو 

نَ َم نََْف ِمْنُهمََْاْخت ل ُفوا ِمْنُهمََْآم  َم نََْو 
رَ  ف  ل وََْك  اءَ َو  اَاللََُش  ل كََِاْقت ت لُواَم  َنََّو 
ُلََاللَ  اَي ْفع  (352)َيُِريدََُم   
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කරන්දන් .  

අදහෝ ! විශ්ොස කළවුනි,  කිසිදු 
ෙනුදෙනුෙක් දනොමැති කිසිදු මිතු 
ෙමක් දනොමැති කිසිදු 
මැදිහත්වීමක් දනොමැති දින ක් 
පැමිණීමට දපර අපි නුඹලාට 
දපෝපණ  කළ ෙැයින් නුඹලා 
වි ෙම් කරනු. ප්රතික්දප පකයින් 
ෙන ඔවුහු ම   අපරාධකරුදෙෝ. 

اَي ا يُّه 
 
ِينَ َأ ُنواَاَّلَّ نِْفُقواَآم 

 
اَأ َمِمَّ

ز ْقن اُكمَْ ْبلََِمِنََْر  نََْق 
 
ِتَ ي ََأ

ْ
ََي ْومَ َأ َل 

ََفِيهََِب ْيعَ  ل  ََُخلَّةَ َو  ل  ةَ َو  اع  ف  َش 
فُِرونَ  الُِمونَ َُهمََُو الَْك  (352)َالظَّ  

255. ආයතුල් කුර්සියි, අල්ලාහ් පිළිබඳ ව වූ ගරේෂ්්ඨග ණාංා,ග, ුට  
සුදුසු ගනොවන ණාංා,ගයන්ගගන් ුට ව පිවිතුරු කිරීම. 

අල්ලාහ් ඔහු හැර දෙනත් 
දෙවිද ක් දනොමැත. සො ජීෙමාන 
 , සො පැෙැත්මක් ඇත්තා  . මඳ 
නින්ෙ දහෝ (තෙ) නින්ෙ ඔහු ෙ 
ග්රහණ  දනොකරන්දන් . අහස ්
හි ඇති ෙෑ ෙ මහදපොදළොදේ ඇති 
ෙෑ ෙ ඔහු සතු  . ඔහු අනුමැති  
දුන් අ  මිස ඔහු අබි ස මැදිහත් 
ෙන්දනකු වි  හැක්දක් 
කෙදරකුට ෙ? ඔවුනට ඉදිරිදේ 
ඇති ෙෑ ෙ ඔවුනට පසුපසින් ඇති 
ෙෑ ෙ ඔහු ෙන්දන් . ඔහු අභිමත ූව 
පරිදි මිස ඔහුදේ ෙැනුදමන් 
කිසිෙක් ඔවුහු ග්රහණ  දනොකරති. 
ඔහුදේ අසුන (කු්භසි) අහස ්හි හා 
මහදපොදළො දෙහි ෙයාප්ත ත ෙ ඇත. 

ََاللَُ ََإِل  ََل  ََُُّهوَ َإِلَّ يََُّالْح  ََومَُالْق  َل 
ُخُذهَُ

ْ
ََِسن ةَ َت أ ل  ََُن ْومَ َو  اَل  َِفََم 

او اِتَ م  اَالسَّ م  ْرِضََِفََو 
 
ِيَذ اَم نََْاْْل َاَّلَّ

عَُ هََُي ْشف  ََِعْند  اَي ْعل مََُبِإِْذنِهََِإِلَّ َب ْيَ َم 
يِْديِهمَْ

 
اَأ م  ُهمََْو  لْف  ََخ  ل  َُُيِيُطونَ َو 

ءَ  ْ ََِعلِْمهََِِمنََْبَِش  اَإِلَّ اءَ َبِم  َو ِسعَ َش 
او اِتََْرِسيُّهَُكَُ م  ََالسَّ ْرض 

 
ََو اْْل ل  َُدهَُي ُئوَو 

ا ِلََُّو ُهوَ َِحْفُظُهم  ِظيمََُالْع  (355)َالْع   
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ඒ දෙක ආරක්පා කිරීම ඔහුට 
දුප්කර දනොදේ. තෙ ෙ ඔහු අති 
උත්තරීතර  . ස්භෙ බලධාරී  .  

256. දරා ගැනීගම් ණාංය හා ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ගමන් ජනයා  

බල ගනොකිරීම 
ෙහම තුළ කිසිදු බල කිරීමක් 
දනොමැත. අ හ මගින්  හ මඟ 
පැහැදිලි වි . එබැවින් කෙදරක් 
නපුරු බලදේෙ න් ප්රතික්දප ප 
දකොට අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස 
කරන්දන් ෙ එවිට ඔහු ශක්තිමත් 
රැහැනක් අල්ලා ෙන්දන් . එ ට 
කැඩීමක් දනොමැත. තෙ ෙ 
අල්ලාහ් ස්භෙ ශ්රාෙක  . ස්භෙ 
ඥානී  . 

َ ينََِِفََإِْكر اه ََل  َ َق دََْادلِّ َِمنَ َدَُالرُّشََْت ب يَّ
َِّ اُغوِتََي ْكُفرََْف م نََْالْغ  يُْؤمََِبِالطَّ َنَْو 
دََِللَِبِا ك ََف ق  ةََِاْست ْمس  َالْوََُبِالُْعْرو   َ َْْث
َ امَ َل  اَانِْفص  ِميعَ َو اللََُل ه  لِيمَ َس  َع 
(352)  

257. අල්ලාහ් විශ්වාසවන්තයින්ගේ ආරක්ෂ්ඨකයාය. 

ප්රතික්ගෂ්ඨේකකයින්  ගෂ්ඨයිතාන් ඉදිරික්  කරන ද  
විශ්ොස කළවුන්දේ වාරකරු 
අල්ලාහ්  . ඔහු ඔවුන් 
අන්ධකාර න්දෙන් ආදලෝක  
කරා බැහැර කරන්දන් . තෙ ෙ 
ප්රතික්දප ප කළවුන් ෙන ඔවුන්දේ 
වාරකරුෙන් නපුරු බලදේෙ න් 
 . ඔවුහු ඔවුන් ෙ ආදලෝකද න් 
අන්ධකාර න් කරා බැහැර 
කරන්දනෝ . ඔවුහු නිරදේ 
සෙද ෝ  . ඔවුහු එහි 

ِلََُّاللَُ ِينَ َو  ُنواَاَّلَّ َمِنَ َُُيْرُِجُهمََْآم 
اِتَ لُم  ََالظُّ ََِانلُّورََِإِل  ُرواَينَ و اَّلَّ ف  َك 
ْوِِل اُؤُهمَُ

 
اُغوُتََأ َِمنَ َُُيْرُِجون ُهمََْالطَّ

ََانلُّورَِ اِتََإِل  لُم  ِك ََالظُّ وَل 
ُ
اُبََأ ْصح 

 
َأ

اَُهمََْانلَّارَِ ونَ َفِيه  ادِلُ (352)َخ   
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සොතනිකද ෝ . 

258. ඉබ්රාහීම්ම් ලඅලයිස්ස් සලාම්ත තුමාංන් සමත තර්ක කන නම්ද්  

පිළිබඳ සඳහනක් 
ඉබ්රාහීම්ම් සමඟ ඔහුදේ පරමාිපති 
විපද හි අල්ලාහ් ඔහුට රාජ්ය 
පාලන  පිරිනමා තිබූ දහ තුදෙන් 
ත්භක කළ අ  දෙස නුඹ 
දනොබැලුදෙහි ෙ? මාදේ 
පරමාිපති ප්රාණ  ලබා දෙන්නා 
 . මරණ ට පත් කරන්නා   
 ැයි පැෙසූ අෙසථ්ාදේ ඔහු මම 
ජීෙ  දෙන්දනමි. මරණ ට ෙ පත් 
කරන්දනමි  ැයි පැෙසුදේ . 
(ඔහු ෙැනෙ එදස නම් සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් හිරු නැදෙනහිදරන් 
දෙන එන්දන් . එබැවින් (නුඹට 
හැකි නම්) එ  බටහිදරන් දෙන 
එනු  ැයි ඉබ්රාහීම්ම් පැෙසුදේ . 
එවිට ප්රතික්දප ප කළ ඔහු 
තිෙැස්සී ගිදේ . අපරාධ කරන 
ජ්න ාට අල්ලාහ් මඟ දනොදපන් 
ෙන්දන් . 

ل مَْ
 
ََت رَ َأ ِيَإِل  اجَََّاَّلَّ َِّبِّهَِرَ َِفََإِبْر اهِيمَ َح 
نَْ
 
َ َإِبْر اِهيمََُق ال ََإِذََْالُْملْك ََاللََُآت اهََُأ ّبِّ َر 

ِي يُِميُتََُُيِْيََاَّلَّ ن اَق ال ََو 
 
ْحِيََأ

ُ
َأ

ِميُتَ
ُ
ِتََاللَ َف إِنَََّإِبْر اِهيمََُق ال ََو أ

ْ
َي أ

ْمِسَ ْْشِقََِمِنَ َبِالشَّ ِتََالْم 
ْ
اَف أ َِمنَ َبِه 

ْغرِِبَ ََالْم  ُبِهت  ِيَف  رَ َاَّلَّ ف  ََو اللََُك  َل 
وََْي ْهِدي الِِميَ َمَ الْق  (352)َالظَّ  

259. කාළු වී ගිය ගමක් අසලින් ගමන් ග්  පු ගලයා 
එදස  දනොමැති නම් එහි ෙහල 
ෙල් මත කඩා ෙැටී තිබූ ෙමක් 
මතින් ෙමන් ෙත් අද කු දමනි. 
(ඔහු ෙැන ෙ  නුඹ දනොබැලුදෙහි 

وَْ
 
ِيَأ َّلَّ رََََّك  ََم  ِهَ َق ْري ةَ ََع   اوِي ةَ َو  َخ 

َ اََع   ََق ال ََُعُروِشه  ّنَّ
 
ََُُِيِْيََأ ِذه َاللََُه 
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ෙ?)  ඔහු දම  මි  ගි  පසු 
දම ට ප්රාණ  දෙන්දන් දකදස  
ෙැයි විමසුදේ . එවිට අල්ලාහ් 
ෙසර සි  ක් ඔහු ෙ මරණ ට 
පත් කදළ  . පසු ෙ ඔහු ෙ අෙදි 
කරො නුඹ දකොපමණ කළක් රැඳී 
සිටිද හි ෙැයි විමසුදේ . දිනක් 
දහෝ දිනක දකොටසක් මම රැඳී 
සිටිද මි  ැයි ඔහු පැෙසුදේ . 
නැත නුඹ ෙසර සි  ක් රැඳී 
සිටිද හි . ෙැන් නුඹ නුදේ 
ආහාර  හා නුදේ පාන  දෙස 
බලනු. එ  නරක් වී නැත. තෙ ෙ 
නුදේ බූරුො දෙස බලනු. (දම ) 
ජ්න ාට නුඹ ෙ සලකුණක් 
ෙශද න් අප පත් කරනු පිණිස  . 
තෙ ෙ අප එම අස්ථි එක් රැස ්
දකොට පසුෙ එ  මසින් 
අන්ෙෙනුදේ දකදස  ෙැයි බලනු. 
ඔහුට පැහැදිලි ූව කල්හි 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් සි ලු ෙෑ 
දකදරහි ශක්තිෙන්ත ා  ැයි මම 
ෙැන ෙත්දතමි  ැයි ඔහු 
පැෙසුදේ . 

اَب ْعدَ  ْوتِه  ات هََُم  م 
 
مَ َِمئ ةَ َاللََُف أ َُْثمََََّع 

ث هَُ مََْق ال ََب ع  ََك  ِْثت  ِْثُتََق ال ََْل  اي ََْل  َْوما
وَْ
 
ََأ ََب ْلََق ال ََي ْومَ َب ْعض  ِْثت  َمَ َع ََِمئ ةَ َْل 

ََف اْنُظرَْ امِك ََإِل  ع  ابِك ََط  َش   َل مََْو 
نَّهَْ ََو اْنُظرََْي ت س  ل ََِِح ارِكَ َإِل  نِل ْجع  َك َو 
ََو اْنُظرََْلِلنَّاِسََآي ةَا امََِإِل  ََالِْعظ  ْيف  َك 

ا اَُْثمَََّنُنِِْشُه  اَن ْكُسوه  ْما اََل  َ ت ب ََف ل مَّ َيَّ
َُ ْعل مََُق ال ََل 

 
نَََّأ

 
ََاللَ َأ ءَ َُكَََِّع   ْ ََش 

(352َ)َِديرَ ق َ  

260. ඉබ්රාහීම්ම් ලඅලයිස්ස් සලාම්ත තුමාංන් පිළිබඳ හා ුතුමාංන්ගේ 

විශ්වාසය තහවුරු කරන්නක් වශගයන් මනවුන් නැගිටුවීම 
තෙෙ මාදේ පරමාිපති ාණනි, 
මි ගි වුන්ට නුඹ ජීෙ  දෙන්දන් 

إِذَْ ََإِبْر اهِيمََُق ال ََو  رِِنََر بِّ
 
ََأ ْيف  َِيَُتََْك 
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දකදස  ෙැයි මට දපන්ෙනු  ැයි 
ඉබ්රාහීම්ම් පැෙසූ විට නුඹ විශ්ොස 
දනොකදළහි ෙැ යි ඔහු විමසුදේ . 
එදස  දනොෙ මාදේ හෙෙත 
තැන්පත් ෙනු පිණිස  ැයි ඔහු 
පැෙසුදේ . එදස  නම් පක්ෂීන් 
සිේ දෙදනකු ෙනු. උන් මරා 
කැබලි දකොට (දකොටසක්) ඔබ 
දෙත තබා ෙනු. පසු ෙ ඒොයින් 
දකොටසක් (බැගින්) සෑම කන්ෙක් 
මත ම තබනු. පසු ෙ නුඹ උන් 
කැඳෙනු. ඒො නුඹ දෙත 
කඩිනමින් පැමිදණනු ඇත. තෙ ෙ 
සැබැවින් ම අල්ලාහ ් ස්භෙ 
බලධාරී මහා ප්රඥාෙන්ත බෙ ෙැන 
ෙනු. 

َ ْوت  ل مََْق ال ََالْم  و 
 
ََق ال ََتُْؤِمنََْأ َب ل 

ل ِكنَْ ِئَََّو  رََْف ُخذََْق الَ َق لِْبََِِل ْطم 
 
ةَاأ َِّب ع 

ْيََِِمنَ  ُهنَََّالطَّ ْك ََف ُُصْ ْلَاجََُْْثمَََّإِِل  َع 
َ ل ََُكَََِّع  

ب  اَمِْنُهنَََّج  َاْدُعُهنَََُّْثمَََُّجْزءا
تِين ك َ

ْ
ْعيااَي أ نَََّو اْعل مََْس 

 
ِزيَاللَ َأ َزَ ع 

ِكيمَ  (322)َح   

261-264. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ වියදම් කිරීම සඳහා දිරි ගැන්වීම හා 

ුස් විනය. ුගමන්ම යාචකයින් සමත කාරුණික ව ක යුතු කිරීම. 
තම ධන සම්පත අල්ලාහ්දේ 
මා්භෙදේ වි ෙම් කරන්නන්ට 
උපමාෙ බීජ් ක උපමාෙ දමනි. 
එ  කරල් හතක් හට ෙන්ෙයි. 
සෑම කරලක ම ධානය සි  ක් 
තිදේ. තෙ ෙ අල්ලාහ් තමන් 
අභිමත කරන අ ට ප්රගුණණ කරයි. 
තෙ ෙ අල්ලාහ් ස්භෙ ෙයාපක   
ස්භෙ ඥානී  . 

ث ُلَ ِينَ َم  ْمو ال ُهمََُْيْنِفُقونَ َاَّلَّ
 
َبِيلَِسَ َِفََأ

ث لََِاللَِ م  بَّةَ َك  نْب ت ْتََح 
 
ْبعَ َأ نَ َس  َِفََابِل َس 

بَّةَ َِمئ ةََُُسنُْبل ةَ َُكَِّ اِعُفََو اللََُح  َيُض 
نَْ اءََُلِم  لِيمَ َو اِسعَ َو اللََُي ش  (322)َع   
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තම ධන සම්පත අල්ලාහ්දේ 
මා්භෙදේ වි ෙම් කර පසුෙ ඔවුන් 
වි ෙම් කළ ෙෑ කි ා පෑමක් දහෝ 
(එමගින්) පීඩා කිරීමක් දහෝ 
අනුෙමන  දනොකරන්නවුන් ෙන 
ඔවුනට ඔවුන්දේ පරමාිපති 
අබි ස ඔවුන්දේ දේතන  ඇත. 
ඔවුන් දකදරහි කිසිදු බි ක් 
දනොමැත. තෙ ෙ ඔවුන් දුකට 
පත්ෙන්දන් ෙ නැත.  

ِينَ  ْمو ال ُهمََُْيْنِفُقونَ َاَّلَّ
 
بِيَِفََأ َاللََِلَِس 

ََُْثمََّ اَيُتْبُِعونَ َل  ُقواَم  ْنف 
 
نًّاَأ ََم  ل  ََو 

 
َذاىأ

ْجُرهََُل ُهمَْ
 
ِّبِِّهمََِْعْندَ َمَْأ ََر  ل  ََو  ْوف  َخ 

ل ْيِهمَْ ََع  ل  نُونَ َُهمََْو  ْز  (323)َُي   

 හ ෙෙන හා සමාෙ පීඩාකාරී 
තත්ත්ෙ  අනුෙමන  කරන 
ොන ට ෙඩා අති දශ්ර ප්ය  . තෙ ෙ 
අල්ලාහ් අෙශයතාෙන්දෙන් 
දතොර  . දසදනදහෙන්ත  .  

ََق ْول َ ْعُروف  ةَ َم  ْغِفر  م  ْيَ َو  ق ةَ َِمنََْخ  د  َص 
ذاىَاي تْب ُعهَ 

 
ِنَيَو اللََُأ لِيمَ َغ  (322)َح   

විශ්ොස කළවුනි, නුඹලාදේ 
ොන න් කි ා පෑදමන් හා පීඩා 
ඇති කරමින් නිප්ඵල කර 
දනොෙනු. එ  තම ධන  
මිනිසුන්දේ ප්රේභශන ට වි ෙම් 
කරන අද කු දමනි. තෙ ෙ ඔහු 
අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දින  
විශ්ොස දනොකරන්දන් . 
එබැවින් ඔහුට උපමාෙ ලිස්සන 
ෙල් කන්ෙක උපමාෙ  . ඒ මත 
පස් ඇත. එවිට ඒ මත මහා 
ේභපාෙක් පතිත වි . එදහයින් 
එ  මුඩු බෙට අත හැර 

اَي ا يُّه 
 
ِينَ َأ ُنواَاَّلَّ ََآم  َُتْبِطلُواَل 

ق اتِكَُ د  ذ ىَبِالْم نََِّمَْص 
 
ِيَو اْْل َّلَّ ََك 

ََُُيْنِفُقَ ال  ََانلَّاِسََرِئ اءَ َم  ل  َيُْؤِمنََُو 
ث لُهََُاْْل ِخرََِو اِْل ْومََِبِاللَِ م  ث لََِف  م  َك 

ْفو انَ  ل ْيهََِص  ََع  اب هََُتُر اب  ص 
 
ََف أ َو ابِل 

هَُ ك  اَف َت   ْْلا ََص  ََي ْقِدُرونَ َل  َََْع   َءَ َش 
ا ُبواَِممَّ س  ََو اللََُك  ْومَ َي ْهِديَل  َالْق 
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ෙැමී .ඔවුන් උප න ෙැයින් 
කිසිෙක් මත ඔවුහු ශක්ති  
දනොෙරන්දනෝ . තෙ ෙ අල්ලාහ් 
ප්රතික්දප ප කළ ජ්න ාට මඟ 
දපන්ෙන්දන් නැත. 

فِِرينَ  (322ََ)َالَْك   

 265, 266. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ විය ස්යදම් කරන අය  උදාහරං 

හා අන් අය ඉදිරිගේ අහ,කාර ගනොවන ගලස ඇතවීම 
අල්ලාහ්දේ තෘප්ත ති  
අදප්ත ක්පාදෙන් හා තම ආත්ම  
ස්ථාෙරෙත් කරමින් තම ධන 
සම්පත වි ෙම් කරන්නවුනට 
උපමා ෙ උස් තැනිතලාෙක ඇති 
උ නක් දමනි  . එ ට මහා 
ේභපාෙක් ඇති වි . එදහයින් එ  
එහි ආහාර  දෙගුණණ ක් බැගින් 
දෙන ආදේ . නමුත් එදස  එ ට 
මහා ේභපාෙක් ඇති දනොවී සුළු 
ේභපාෙක් වුෙ ෙ ප්රමාණෙත්  . තෙ 
ෙ අල්ලාහ් නුඹලා කරමින් සිටින 
ෙෑ පිළිබඳ ෙ ස්භෙ නිරීක්පක  .  

ث ُلَ م  ِينَ َو  ْمو ال هََُُيْنِفُقونَ َاَّلَّ
 
اءَ ابْتََِمَُأ َغ 

اةَِ ْرض  ت ثْبِيتااَاللََِم  ْنُفِسِهمََِْمنََْو 
 
َأ

ث لَِ م  نَّةَ َك  ةَ َج  ِّْبو  اَبِر  اب ه  ص 
 
َت ْتَف آَو ابِل ََأ

ا ُكل ه 
ُ
ْيََِأ اَل مََْف إِنََِْضْعف  ََِيُِصْبه  َو اب َل 

ليَ اَو اللََُف ط  لُونَ َبِم  (325)َب ِصيَ َت ْعم   

 ටින් ෙංොෙන් ෙලා බසන්ා ඉඳි 
හා මිදිද න් යුත් උ නක් තමන්ට 
තිබි  දී එහි සි ලු ේභෙදේ 
පලතුරු ෙ තිබි  දී තමන්ට 
ෙද ෝෙෘේධවාෙ  ඇති වී ඔහුට 
දු්භෙල පරපුරක් සිටින විටක දී 
එ ට (එම ෙත්තට) ගින්දනන් 

ي و دَُّ
 
ُدُكمََْأ ح 

 
نََْأ

 
ََُت ُكونَ َأ نَّةَ َل  َِمنََْج 

ِيل َ
َََن  اب 

ْعن 
 
ْرِيَو أ اَِمنَََْت  ْتِه  َت 
ارَُ ْنه 

 
ََُاْْل اَل  ر اِتََُكََِِّمنََْفِيه  َاثلَّم 

اب هَُ ص 
 
ََُو أ ََُالِْكب  ل  يَّةَ َو  اءََُُذرِّ ف  َُضع 
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යුත් කුණාටුෙක් ඇති වී එ  
ගිනිබත් වී  ාමට ඔබ අතුරින් 
කිසිදෙකු දහෝ ප්රි  කරන්දනහි 
ෙ? නුඹලා ෙටහා ෙත හැකි ෙනු 
පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට දමම 
ෙෙන් පැහැදිලි කරනුදේ 
දමදලස .   

اب هَ  ص 
 
ارَ َاف أ َْتَف اْحَت  ق ََن ارَ َفِيهََِإِْعص 

لِك َ ذ  ََُك  َاْْلي اتََِل ُكمََُاللََُيُب يِّ
لَُّكمَْ ُرونَ َل ع  كَّ (322)َت ت ف   

267-269. සදකා පිළිබඳ ක්රියාවලිය, අමතමත පිරිසිදු ද  අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ගගේ වියදම් කිරීම, යහ ද  කමංක් කරිතයාග කිරීම හා ුය 
රහසිගත ව ඉටු කිරීම. 

අදහෝ ! විශ්ොස කළවුනි, නුඹලා 
ඉපැයූ පිවිතුරු ෙැයින් ෙ අප 
නුඹලාට මහදපොදළොදෙන් පිට 
කළ ෙැයින් ෙ නුඹලා වි ෙම් 
කරනු. එයින් අ හපත් ෙෑ වි ෙම් 
කිරීමට දනොසිතනු. නුඹලාදේ 
ෙෑස් ෙසා ෙනිමින් මිස නුඹලා 
එෙැනි ෙෑ ලබා ෙන්නන් 
දනොෙන්දනහු . තෙෙ සැබැවින්ම 
අල්ලාහ ්සි ලු අෙශයතාෙන්දෙන් 
දතොර ූව ප්රශංසාලාී  බෙ නුඹලා 
ෙැන ෙනු.   

اَي ا يُّه 
 
ِينَ َأ ُنواَاَّلَّ نِْفُقواَآم 

 
يََِِّمنََْأ َب اِتَط 

ا بُْتمََْم  س  اَك  مِمَّ ْخر ْجن اَو 
 
َِمنَ َل ُكمََْأ

ْرِضَ
 
ََاْْل ل  ُمواَو  ََت ي مَّ  بِيث 

ْ
َِمْنهََُاْل

ل ْسُتمََُْتْنِفُقونَ  ََبِآِخِذيهََِو  نََْإِلَّ
 
َأ

نَََّاْعل ُمواوَ َفِيهََُِتْغِمُضوا
 
ِنَيَاللَ َأ َغ 

ِيدَ  (322)َِح   

දපයිතාන් නුඹලාට දිළිඳුකම 
ප්රතිඥා කරන්දන් . තෙෙ ඔහු 
නුඹලාට අශික්ෂිත ෙෑ නි ම 
කරන්දන් . එනමුත් අල්ලාහ් 
ඔහුදෙන් ූව සමාෙ ෙ වාෙය  ෙ 

انَُ ْيط  ُمُرُكمََْْقرَ الْفَ َي ِعُدُكمََُالشَّ
ْ
ي أ َو 

اءَِ ْحش  ةاََي ِعُدُكمََْو اللََُبِالْف  ْغِفر  َهَُِمنََْم 
َ لِيمَ َو اِسعَ َو اللََُو ف ْضلا (322)َع   
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ප්රතිඥා දෙන්දන් . තෙෙ අල්ලාහ් 
ස්භෙ ෙයාපක  ස්භෙඥානී . 

ඔහු තමන් අභිමත කරන අ ට 
ප්රඥාෙ පිරිනමන්දන් . 
කෙදරකුට ප්රඥාෙ පිරිනමනු 
ලබන්දන් ෙ සැබැවින්ම ඔහුට 
අික  හපත පිරිනමනු ලැබ ඇත. 
බුේිද න් යුත් අ  මිස (දෙන 
කිසිදෙකු දම ) දමදනහි 
දනොකරන්දන් .   

ةَ َيُْؤِتَ ِْكم 
ْ
اءََُم نََْاَل م نََْي ش  َيُْؤت ََو 
ةَ  ِْكم 

ْ
دََْاَل ق  وِتَ َف 

ُ
ْيااَأ ثِيااَخ  مَ َك  َاو 

رَُ كَّ ََي ذَّ ولُوَإِلَّ
ُ
ْْل اِبََأ

 
(322ََ)َاْْل  

270-271. අල්ලාහ් ප්රක  හා රහසිගත සියු  ද  දන්නාය. ුට  

ගනොදන්නා කිසිවක් නැත. 
නුඹලා කිසි ම් වි ෙමකින් වි ෙම් 
කළ ෙ නැතදහොත් කිසි ම් 
වාර කින් වාර ක් කළ ෙ එවිට 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් එ  
ෙන්දන් . අපරාධකරුෙන්ට උෙේ 
කරන්නන් කිසිදෙකු දනොමැත.  

ا م  ْقُتمََْو  ْنف 
 
ةَ َِمنََْأ ق  وََْن ف 

 
ْرُتمََْأ َِمنََْن ذ 

ْذرَ 
اَي ْعل ُمهََُاللَ َف إِنَََّن  م  الِِميَ َو  َلِلظَّ

ارَ َِمنَْ
نْص 
 
(322)َأ  

නුඹලා සෙකාෙන් දහළි කරන්දන් 
නම් එවිට එ   හපත් . තෙෙ 
නුඹලා එ  සඟො දිළින්ඳන්ට 
පිරිනැමුදේ නම් එවිට එ  ෙ 
නුඹලාට උතුම් . එ  
නුඹලාදෙන් නුඹලාදේ පාප න් 
පහ කරෙයි. තෙෙ අල්ලාහ් නුඹලා 
කරමින් සිටින ෙෑ පිළිබඳ ෙ 

ق اِتََُتْبُدواَإِنَْ د  اَالصَّ إِنََِْهَ َف نِِعمَّ َو 
ا اَُُتُْفوه  تُْؤتُوه  ر اءَ َو  ُهوَ َالُْفق  ْيَ َف  َخ 
رََُل ُكمَْ فِّ يُك  ْنُكمََْو  يِّئ اتُِكمََِْمنََْع  َس 
اَو اللَُ لُونَ َبِم  بِيَ َت ْعم  (322)َخ   
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අභිඥානෙන්ත . 

272-274. යහමත අල්ලාහ ්ගවතිනි. රසූල්වරයාගේ වගකීම වමතගේ 

අල්ලාහ්ගේ නිගයෝග ප්රචාරය කිරීම කමණි. දුී  දු්පකතුන්  දානමාන 
කිරීම හා ුවුන් හඳුනා ගැනීම 

ඔවුන් ෙ  හමඟ ද ොමු කිරීම 
නුඹදේ ෙෙීම දනොදේ. නමුත් 
අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන 
අ ට මඟ දපන්ෙන්දන් . තෙෙ 
 ම්  හපතකින් නුඹලා වි ෙම් 
කරන්දන් ෙ එ  නුඹලාදේ 
ආත්මාෙන්ටම . අල්ලාහ්දේ 
තෘප්ත ති  අදප්ත ක්පාදෙන් මිස 
නුඹලා වි ෙම් දනොකරන්දනහු  . 
 ම්  හපතකින් නුඹලා වි ෙම් 
කළ ෙ නුඹලාට එ  පරිපූ්භණ ෙ 
දෙනු ලබන්දන් . තෙෙ නුඹලා 
අපරාධ කරනු දනොලබන්දනහු . 

َ ل ْيك ََل يْس  اُهمََْع  ل ِكنَََُّهد  َاللَ َو 
اءََُم نََْي ْهِدي اَي ش  م  ْيَ َمِنََُْتْنِفُقواَو 

َخ 
ْنُفِسُكمَْ

 
اَف ِِل م  ََُتْنِفُقونَ َو  اءَ ابْتََِإِلَّ َغ 
اَاللََِو ْجهَِ م  ْيَ َمِنََُْتْنِفُقواَو 

ََخ  َيُو فَّ
ُْكمَْ ْنُتمََْإِِل 

 
ََو أ (323)َُتْظل ُمونَ َل   

(නුඹලාදේ ොන න් සුදුසු ෙනුදේ 
තම ජීෙදනෝපා  පිණිස) 
මහදපොදළොදේ ෙමන් කිරීමට 
හැකි ාෙ දනොෙරන අල්ලාහ්දේ 
මා්භෙදේ දකොටු කරනු ලැබූ 
දිළින්ඳන්ට . ඔවුහු (ඔවුන්දේ) 
තැන්පත්වාෙ  දහ තුදෙන් ඔවුන් 
ධනෙතුන් බෙ අෙදබෝධ ක් 
දනොමැත්තා ඔවුන් ෙැන සිතති. 
ඔවුන්දේ සලකුණු මගින් නුඹ 

ر اءَِ ِينَ َلِلُْفق  واَاَّلَّ ْحُِصُ
ُ
بِيَِفََأ َاللََِلَِس 

َ ِّبااَي ْست ِطيُعونَ َل  ْ ْرِضََِفَََض 
 
َاْْل

ُبُهمَُ ْس   اِهُلََُي 
ْ
ْغنِي اءَ َاْل

 
فََُِّمنَ َأ َِفَاتلَّع 

اُهمََْت ْعرُِفُهمَْ ََبِِسيم  لُونَ َل 
 
َانلَََّي ْسأ َاس 

 افاا
ْ
اَإَِل م  ْيَ َِمنََُْتْنِفُقواَو 

َاللَ َف إِنَََّخ 
لِيمَ َبِهَِ (322)َع   
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ඔවුන් ෙ හඳුනා ෙන්දනහි . ඔවුහු 
 ාචන  කරමින් ජ්න ාදෙන් 
(කිසිෙක්) දනොඉල්ලති. තෙෙ 
නුඹලා  ම්  හපතකින් වි ෙම් 
කරන ෙෑ සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒ 
පිළිබඳ ෙ ස්භෙඥානී . 

රාත්රිද හි හා ෙහෙදලහි තම ධන 
සම්පත රහසිෙත ෙ හා එළිපිට 
වි ෙම් කරන්නන් ෙන ඔවුනට 
ඔවුන්දේ පරමාිපති අබි ස 
ඔවුන්දේ ප්රතිඵල ඇත. තෙෙ 
ඔවුන් මත කිසිදු බි ක් දනොමැත. 
තෙෙ ඔවුහු දුකට ෙ පත් 
දනොෙන්දනෝ . 

ِينَ  ْمو ال ُهمََُْيْنِفُقونَ َاَّلَّ
 
ارََِبِاللَّْيلََِأ

َو انلَّه 
ا نِي ةَاَِِسًّ ل  ْجُرُهمََْف ل ُهمََْو ع 

 
ِّبِِّهمََِْعْندَ َأ َر 

َ ل  ََو  ْوف  ل ْيِهمََْخ  ََع  ل  نُونَ َُهمََْو  ْز  َُي 
(322) 

275,276. ගකොලිය තහනම් කිරීම, ගකොලිය ගදන්නා  ස්මි දඬුවමَ
දපොලි  අනුවෙ කරන්නවුන් 
දපයිතාන් ස්ප්භශ කිරීදමන් 
ඔහුදේ ප්රහාර ට ලක් ූව 
දකදනකු දමන් මිස (කි ාමත් 
දින) දනො නැගිටින්දනෝ . එ  
සැබැවින්ම ඔවුහු ඇත්ත 
ෙශද න්ම ෙයාපාර  ෙ දපොලි  
දමනි  ැයි පෙසා සිටි දහ තුදෙනි. 
අල්ලාහ් ෙයාපාර  අනුමත දකොට 
දපොලි  තහනම් කදළ  . 
කෙදරකුට තම පරමාිපතිදෙන් 
උපදෙසක් පැමිණ එයින් 

ِينَ  ُكلُونَ َاَّلَّ
ْ
ِّب اَي أ ََالرِّ ََي ُقوُمونَ َل  َإِلَّ

ا م  ِيَي ُقومََُك  بَُّطهََُاَّلَّ انََُي ت خ  ْيط  َالشَّ
ََِمنَ  نَُّهمََْذ لِك ََالْم سِّ

 
اَق الُواَبِأ َعَُاْْل يََْإِنَّم 

ِّب اَِمْثُلَ لَََّالرِّ ح 
 
رَّمَ َاْْل ْيعَ َاللََُو أ ِّب ااَو ح  َلرِّ

نَْ م  هََُف  اء  ةَ َج  ْوِعظ  ِّبِّهََِمِنََْم  ََر  َف اْنت ه 
اَف ل هَُ ل ََم  َس  ْمرُهََُف 

 
ََو أ م نََْاللََِإِل  دَ َو  ََع 

ِك َ وَل 
ُ
اُبََف أ ْصح 

 
اَُهمََْانلَّارََِأ َفِيه 
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ෙැළකුදේ ෙ එවිට පසු ගි  ෙෑ ඔහු 
සතු . ඔහුදේ විප  අල්ලාහ් 
දෙතම . කෙදරකු නැෙත (එම 
දපොලි ) දෙත ද ොමු ූවදේ ෙ 
එවිට ඔවුහු නිරදේ සෙද ෝ දෙති. 
ඔවුහු එහි සොතනිකද ෝ .  

ونَ  ادِلُ (325)َخ   

අල්ලාහ් දපොලි  විනාශ 
කරන්දන් . සෙකාෙන් ේභධන  
කරන්දන් . පාපිප්ය දේෙ 
ප්රතික්දප්ත පිත සෑම දකදනකුෙම 
අල්ලාහ් ප්රි  දනොකරන්දන් .  

ُقَ ِّب اَاللََُي ْمح  يُْرِّبََالرِّ ق اِتَالصَََّو  َد 
ََو اللَُ ََل  ارَ َُكَََُُّيِبُّ

فَّ ْثِيمَ َك 
 
(322)َأ  

277-281. අයුතු ඉකැයීම් පිළිබඳ ග ව විශ්වාසවන්තයින්  අවවාද 
කිරීම. කරමාන්ත දිනය පිළිබඳ ව ුවුන්   මතක් කර දීම. 

සැබැවින්ම විශ්ොස දකොට 
 හකම් කළවුන් ෙ සලාත  
ස්ථාපිත කළවුන් ෙ zසකාත් 
පිරිනැමූෙන් ෙ ඔවුනට ඔවුන්දේ 
පරමාිපති අබි ස ඔවුන්දේ 
ප්රතිඵල ඇත. ඔවුනට කිසිදු බි ක් 
දනොමැත. ඔවුහු දුකට 
පත්ෙන්නන් ෙ දනොදෙති. 

ِينَ َإِنََّ ُنواَاَّلَّ ِملُواَآم  اَِل اِتََو ع  َالصَّ
ق اُموا

 
ة ََو أ ل  آت ُواَالصَّ ة ََو  َك  َل ُهمََْالزَّ

ْجُرُهمَْ
 
ِّبِِّهمََِْعْندَ َأ ََر  ل  ََو  ْوف  ل ْيِهمََْخ  َع 

َ ل  نُونَ َُهمََْو  ْز  (322)َُي   

අදහෝ ! විශ්ොස කළවුනි, නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බි බැතිමත් ෙනු. තෙෙ 
නුඹලා විශ්ොසෙන්තයින් ෙ 
සිටිද හු නම් දපොලිද න් ඉතිරි 
ෙෑ අත හැර ෙමනු.  

اَي ا يُّه 
 
ِينَ َأ ُنواَاَّلَّ اَاو ذ ُروَاللَ َاتَُّقواَآم  َم 
ِّب اَِمنَ َب ِقَ  َُمْؤِمنِيَ َُكْنُتمََْإِنََْالرِّ
(322)  
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එදලස නුඹලා කටයුතු දනොකදළ  
නම් එවිට අල්ලාහ් හා ඔහුදේ 
දූත ා සමෙ යුෙ ෙැදීමට සූොනම් 
ෙනු  ැයි  ෙන්ො සිටිනු. තෙෙ 
නුඹලා පශ්චාත්තාප ූවද හු නම් 
එවිට නුඹලාදේ ප්රාේධන  
නුඹලා සතු . නුඹලා අපරාධ 
දනොකළ යුතු . තෙෙ නුඹලාට ෙ 
අපරාධ කරනු දනොලබන්දනහු . 

لُوات فََْل مََْف إِنَْ ذ نُواَع 
ْ
ََف أ َاللََِمِنَ َِِب ْرب 

ر ُسوِلَِ إِنََْو  َُرُءوُسََف ل ُكمََْتُبُْتمََْو 
ْمو الُِكمَْ

 
ََأ ََت ْظلُِمونَ َل  ل  َُتْظل ُمونَ َو 
(322)  

(ණ  ෙත්) ඔහු දුප්කරත්ෙද න් 
දපදළන අද කු නම් එවිට 
පහසුකම් ඇති ෙන දතක් 
අෙකාශ ක් (ලබා දි  යුතුෙ) 
ඇත. නමුත් නුඹලා (එ ) ොන ක් 
දලස පිරිනැමීම නුඹලාට 
 හපත . නුඹලා (ඒ බෙ) ෙැන 
සිටිද හු නම්.  

إِنَْ نَ َو  ةَ َُذوََك  ةَ َُعْْس  ن ِظر  ََف  َ َإِل  يْْس  َةَ م 
نَْ
 
قُواَو أ دَّ ْيَ َت ص  َُكْنُتمََْإِنََْل ُكمََْخ 

(322)َت ْعل ُمونَ   

එහි නුඹලා ෙ අල්ලාහ් දෙත 
නැෙත ද ොමු කරනු ලබන 
දින ක් ෙැන නුඹලා බි බැතිමත් 
ෙනු. පසුෙ සෑම ආත්ම කටම එ  
ඉපැයූ ෙෑ පූ්භණ ෙ දෙනු 
ලබන්දන් . තෙෙ ඔවුහු අපරාධ 
කරනු දනොලබන්දනෝ . 

اَو اتَُّقوا ُعونَ َي ْوما ََفِيهََِتُرْج  َُْثمَََّاللََِإِل 
َ ّفَّ ََُكََُّتُو  اَن ْفس  ب ْتََم  س  ََو ُهمََْك  َل 

(322ََ)َُيْظل ُمونَ   

282. ගමත ගදමත කිරීගම් පිළිගවත. ුතුළින් ග කන ආරක්ෂ්ඨා කිරීම 
මිනිසා  ගසත සැලසීම වැනි නීති රීති.   
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අදහෝ ! විශ්ොස කළවුනි, නි මිත 
කාල ක් ෙක්ො ූව ණ ක් 
සම්බන්ධද න් නුඹලා ණ  ෙනු 
දෙනු කර ෙන්දනහු නම් එ  
දල්ඛන ෙත කරනු. නුඹලා අතර 
දල්ඛක කු එ  සාධාරණ 
දලසින් ලි ා ෙත යුතු . තෙෙ 
දල්ඛක ා අල්ලාහ් තමන්ට 
ඉෙැන් ූව අයුරින් ලිවීමට 
ප්රතික්දප ප දනොකළ යුතු . 
එබැවින් (ඒ අනුෙ) ඔහු ලිවි  
යුතු . ෙෙීම පැෙරුණු අ  එ  
ලිවීම පිණිස කි වි  යුතු . ඔහු 
තම පරමාිපති ෙන අල්ලාහ්ට 
බි  බැතිමත් වි  යුතු . තෙෙ ඉන් 
කිසිෙකින් ෙංචා දනොකළ යුතු . 
ෙෙීම පැෙරුණු අ  
අෙදබෝධ ක් දනොමැත්දතකු 
දහෝ දු්භෙලද කු දහෝ ලිවීම 
සඳහා කි වීමට දනොහැකි ෙ දහෝ 
සිටිදේ නම් ඔහුදේ වාරකරු 
සාධාරණ දලසින් කි වි  යුතු . 
තෙෙ නුඹලාදේ පුරුප 
පා්භශෙද න් සාක්ෂි කරුෙන් 
දෙදෙනකු සාක්ෂි ෙශද න් 
තබනු. පුරුප පා්භශෙද න් 
දෙදෙදනකු දනොූවදේ නම් එක් 
පුරුපද කු හා සාක්ෂිකරුෙන් 
දෙන් නුඹලා පිළිෙන්නා අ  

اَي ا يُّه 
 
ِينَ َأ نََُاَّلَّ اي نُْتمََْإِذ اَواآم  ََِت د  َب يْن 

َد 
َ ل ََإِل 

ج 
 
ََأ ّمًّ ِْل ْكُتْبََف اْكُتُبوهََُُمس  َو 

ََب يْن ُكمَْ تِب  ْدلَََِك  ََبِالْع  ل  ََو  ب 
ْ
ََِي أ ت ََك  َب 

نَْ
 
ََأ اَي ْكُتب  م  هََُك  لَّم  َف لْي ْكُتْبََاللََُع 

ِْلُْملِلَِ ِيَو  ل ْيهََِاَّلَّ  قََُّع 
ْ
ِْل تَّقََِاَل َللَ اَو 

ِّبَّهَُ ََر  ل  ْسَي بََْو  يْئااَمِْنهََُخ  نَ َف إِنََْش  ََك 
ِي ل ْيهََِاَّلَّ  قََُّع 

ْ
اَاَل ِفيها وََْس 

 
ِعيفَاَأ وََْاض 

 
َأ

َ نََْي ْست ِطيعََُل 
 
َِِلُّهَُوَ َف لُْيْملِْلََُهوَ َيُِملَََّأ

ْدلَِ يْنََِو اْست ْشِهُدواَبِالْع  ِهيد  َِمنََْش 
الُِكمَْ َر ُجل ْيََِي ُكون اَل مََْف إِنََْرِج 
َ ت انََِف ر ُجل 

 
نََْو اْمر أ ْونَ َِممَّ َِمنَ َت ْرض 
اءَِ د  ه  نََْالشُّ
 
اَت ِضلَََّأ اُهم  رَ َإِْحد  كِّ ُتذ  َف 
ا اُهم  ْخر ىَإِْحد 

ُ
ََاْْل ل  ََو  ب 

ْ
اءََُي أ د  ه  َالشُّ

اَإِذ ا ََُدُعواَم  ل  ُمواَو 
 
نََْت ْسأ

 
َت ْكُتُبوهََُأ

ِغياا وََْص 
 
بِيااَأ ََك  لِهََِإِل  ج 

 
َذ لُِكمََْأ

ُطَ ْقس 
 
ْقو مََُاللََِِعْندَ َأ

 
ةََِو أ اد  ه  ََلِلشَّ ْدّن 

 
َو أ

َ لَّ
 
ََت ْرت ابُواَأ نََْإِلَّ

 
ةاََت ُكونَ َأ ََِت ار 
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අතුරින් ස්ත්රීන් දෙදෙදනකු වි  
යුතු . ඔවුන් දෙදෙනාදෙන් එක් 
අද කුට ෙැරදුනු විටක ඔවුන් 
දෙදෙනාදෙන් අදනක් 
තැනැත්ති  එ  මතක් කර දි  
හැකි . කෙර දෙ ක් දෙත 
කැඳෙනු ලබන්දන් ෙ එවිට 
සාක්ෂිකරුෙන් (එ ) ප්රතික්දප ප 
දනොකළ යුතු . සුළු දහෝ මහා 
(පරිමාණදේ) දෙ ක් වුෙ ෙ 
නි මිත කලක් ෙක්ො එ  ලිවීමට 
උොසීන දනොෙනු. එ යි අල්ලාහ් 
අබි ස ඉතා යුක්ති සහෙත 
ෙන්දන්, සාක්ෂි ට ෙ ෙඩා බලෙත් 
ෙන්දන්. එදමන්ම නුඹලා සැක 
දනොසිතීමට ෙ ෙඩා සමීප ෙන්දන්, 
නමුත් නුඹලා අතර සිදුෙන 
ක්පණික ෙයාපාර ක් හැර. එවිට 
එ  දල්ඛනෙත දනොකිරීම නුඹලා 
දකදරහි ෙරෙක් දනොෙන්දන් . 
නමුත් නුඹලා ෙනු දෙනු කරන 
විට නුඹලා ම දපනී සිටින්න. 
නමුත් දල්ඛක ා හා සාක්ෂිකරු 
පීඩාෙට පත් දනොවි  යුතු . එදස  
නුඹලා සිදු කරන්දනහු නම් එවිට 
සැබැවින්ම එ  මහා පාප කි. 
තෙෙ නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් 
ෙනු. අල්ලාහ් නුඹලාට 
උෙන්ෙන්දන් . තෙෙ අල්ලාහ් 

ةاَ اَِض  اَح  ََب يْن ُكمََْتُِديُرون ه  َف ل يْس 
ل ْيُكمَْ ََُجن احَ َع  لَّ

 
اَأ َت ْكُتُبوه 

ْشِهُدوا
 
ََت ب اي ْعُتمََْإِذ اَو أ ل  ارَََّو  ََك ََيُض  َتِب 
َ ل  ِهيدَ َو  إِنََْش  لُواَو  َق َفُُسوَف إِنَّهََُت ْفع 

لُِّمُكمََُاللَ َو اتَُّقواَبُِكمَْ يُع  َاللََُو 
ََو اللَُ ءَ َبُِكلِّ ْ لِيمَ ََش  (323ََ)َع   
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සි ලු ෙෑ දකදරහි ස්භෙඥානී .   

283. සාක්ෂි කැවසීම, උකස් කිරීගම් ක්රමය. 

නුඹලා ෙමනක සිටි  දී 
දල්ඛනෙත කරන්දනකු නුඹලා 
දනොලැබුදෙහු නම් එවිට උකසක් 
අත්පත් කර ෙන්න. නමුත් 
නුඹලාදෙන් ඇතැදමකු 
ඇතැදමකු ෙ විශ්ොස කදළ  නම් 
විශ්ොස කරනු ලැබූ අ  ඔහුදේ 
ෙෙීම ඉටු කරත්ො ! තෙෙ 
ඔහුදේ පරමාිපතිට බි බැතිමත් 
දෙත්ො ! තෙෙ නුඹලා සාක්ෂි  
ෙසන් දනොකරනු. කෙදරකු එ  
ෙසන් කරන්දන් ෙ එවිට 
සැබැවින්ම ඔහුදේ හෙෙත පාපී . 
තෙෙ අල්ලාහ් නුඹලා කරමින් 
සිටින ෙෑ පිළිබඳ ෙ ස්භෙ ඥානී . 

إِنَْ ََمَُْكْنتََُو  رَ ََع  
ف  ل مََْس  ُِدواَو 

تِبااََت  ََك 
انَ  ةَ َف رِه  ْقُبوض  مِنَ َف إِنََْم 

 
َب ْعُضُكمََْأ

ا دََِّب ْعضا ِيَف لُْيؤ  ان ت هََُاْؤتُِمنَ َاَّلَّ م 
 
ِْل تَّقََِأ َو 

ِّبَّهََُاللَ  ََر  ل  ة ََت ْكُتُمواَو  اد  ه  م نََْالشَّ َو 
ا اَو اللََُق لُْبهََُآثِمَ َف إِنَّهََُي ْكُتْمه  َبِم 

لُونَ ت عَْ لِيمَ َم   (322)َع 

284-286.  සියු  ද  ස් කරමාධිකති අල්ලාහ්මය. මුඃමින්වරුන්ගේ 
විශ්වාසය හා ුවුන්ගේ ප්රාර්ානාවන් පිළිබඳ විරහය.  

අහස ්තුළ ඇති ෙෑ ෙ මහදපොදළොෙ 
තුළ ඇති ෙෑ ෙ අල්ලාහ ් සතු . 
නුඹලාදේ හෙෙත් තුළ ඇති ෙෑ 
නුඹලා දහළිෙරේ කරන්දන් නම් 
දහෝ එ  නුඹලා සඟෙන්දන් නම් 
දහෝ ඒ පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් 
නුඹලාදෙන් ප්රශ්න කරන්දන් . 
පසුෙ ඔහු අභිමත කරන අ ට 

َِ اَلِِلَّ او اِتََِفََم  م  اَالسَّ م  ْرِضََِفََو 
 
إِنََْاْْل َو 

اَُتْبُدوا ْنُفِسُكمََِْفََم 
 
وََْأ

 
َُُتُْفوهََُأ

ي ْغِفرََُاللََُبِهََُُِي اِسْبُكمَْ اءََُلِم نََْف  َي ش 
ُبَ ذِّ يُع  اءََُم نََْو  ََو اللََُي ش  ءَ َُكَََِّع   ْ ََش 
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සමාෙ දෙන්දන් . තෙෙ ඔහු 
අභිමත කරන අ ට ෙඬුෙම් 
කරන්දන් . තෙෙ අල්ලාහ් සි ලු 
ෙෑ දකදරහි ශක්තිෙන්ත . 

 (322)َق ِديرَ 

ධ්භම දූත ා තම පරමාිපති දෙන් 
තමන් දෙත පහළ කරනු ලැබූ ෙෑ 
පිළිබඳ ෙ විශ්ොස කදළ  . 
විශ්ොසෙන්තයින් ෙ (විශ්ොස 
කදළෝ .) සි ල්දලෝම අල්ලාහේ 
ෙ ඔහුදේ දේෙ ග්රන්ථ ෙ ඔහුදේ 
ධ්භම දූතයින්ෙ ෙ විශ්ොස 
කදළෝ . ඔහුදේ රසූල්ෙරුන් 
අතුරින් කිසිදෙකු අතර දහෝ අපි 
දෙනසක්ම් ඇති දනොකරන්දනමු. 
තෙෙ අපි සෙන් දුනිමු. අෙනත 
ූවද මු අපදේ 
පරමාිපති ාණනි, ඔදබන් 
සමාෙ පතන්දනමු. තෙෙ ද ොමු 
ෙන ස්ථාන  ඇත්දත් ඔබ දෙත  
 ැයි ඔවුහු පැෙසුදෙෝ . 

نَ  اَالرَُّسوُلََآم  نِْزلَ َبِم 
ُ
ْهََِأ ِّبِّهََِِمنََْإِِل  َر 

نَ َُكيََو الُْمْؤِمُنونَ  تِهََِبِاللََِآم  ئِك  م ل  َو 
ُكُتبِهَِ ُرُسلِهََِو  ََو  ُقََل  رِّ دَ َب ْيَ َُنف  ح 

 
َنَْمََِأ

ِمْعن اَو ق الُواَُرُسلِهَِ ْعن اَس  ط 
 
َك َُغْفر ان ََو أ

ِّبَّن ا ْك ََر  إِِل  ِصيََُو  (325)َالْم   

අල්ලාහ් කිසිදු ආත්ම කට එහි 
හැකි ාෙ අනුෙ මිස (නි ම න්) 
පටෙන්දන් නැත. එ  ඉපැයූ ෙෑ 
එ ට . එ ට එදරහිෙ ඉපැයූ ෙෑ ෙ 
එ ට . අපදේ පරමාිපති 
 ාණනි, අප අමතක කදළ  නම් 
දහෝ අප ෙරෙක් කදළ  නම් අපෙ 
ෙඬුෙමට ග්රහණ  දනොකරනු 

َ لُِّفََل  اَاللََُيُك  ََن ْفسا اَإِلَّ ه  اَوُْسع  َل ه 
ا ب ْتََم  س  اَك  ل ْيه  اَو ع  ب ْتََم  ِّبَََّاْكت س  َن ار 
َ اِخْذن اَل  وََْن ِسين اَإِنََْتُؤ 

 
ن اَأ

ْ
أ ْخط 

 
ِّبَََّأ َن ار 

َ ل  ِْمْلََو  ل ْين اَت  اَإِْْصااَع  م  ََِح  لْت هََُك  ََع  
َِ ْبلِن اَِمنََْينَ اَّلَّ ِّبَّن اَق  ََر  ل  لْن اَو  اَُت مِّ ََم  َل 
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මැනෙ. තෙෙ අපට දපර සිටි වුන් 
මත කෙර දෙ ක් ඔබ උසුලන්නට 
සැලැස්ූවදේ ෙ එෙැනි බරක් 
උසුලන්නට දනොසලසේනු මැනෙ 
! කෙර දෙ ක් අපට සිදු කිරීමට 
ශක්ති  දනොමැත්දත් ෙ 
එෙැන්නක් අප මත දනොපටෙනු 
මැනෙ ! (අප කළ ෙැරදි) අපදෙන් 
දනොසලකා හරිනු මැනෙ ! තෙෙ 
අපට සමාෙ දෙනු මැනෙ ! තෙෙ 
අපට කරුණා කරනු මැනෙ ! ඔබ 
අපදේ වාරකරු . එබැවින් දේෙ 
ප්රතික්දප පිත පිරිසට එදරහි ෙ 
අපට උෙේ කරනු මැනෙ ! 

اق ةَ  نَّاَو اْعُفََبِهََِنل  اَط  َنل  اَو اْغِفرََْع 
ْن ا ََو ارِْح  نْت 
 
ن اَأ ْول  ن اَم  ََف انُُْصْ ََع  
ْومَِ فِِرينَ َالْق  (322ََ)َالَْك   

 

සූරා බකරා නිමදේ. 

 


