
 
 

33 සූරත් අල් අහ්සාබ් 

 (ඒකාබද්ධ සසේනාව) 

ආයත් 1-73 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 
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33 සූරත් අල්-අහ්සාබ් (ඒකාබද්ධ සසේනාව) 

මක්කාහ්සවහි දී සහළිදරව් සකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 73 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب الرَّحه  
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්සේ නාමසයනි. 

1-3 අල්ලාහ් නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට සපන්වා 

දුන් මග සමය සව්. 

අසහෝ නබිවරය! අල්ලාහ්ට ඔබ 

බැතිමත් වනු. තවද සද්ව 

ප්රතික්ස ේපකයින් හා කුහකයින්ට 

ඔබ අවනත සනොවනු. නියත 

වශසයන්ම අල්ලාහ් සර්වඥානී මහා 

ප්රඥාවන්ත විය.  

ِ عه َِوََلِتُطه َ ِاَّللَّ قه
ِاتَّ ُّ َهاِانلَِّبه

يُّ
َ
يَاِأ

ِِۗ  الََْكفهرهيَنَِوالُْمَنافهقهنَيِ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ِ{1} ََكَنَِعلهيًماَِحكهيًما

තවද ඔබසේ පරමාධිපතිසගන් ඔබ 

සවත දන්වා සිටිනු ලබන දෑ ඔබ 

අනුගමනය කරනු. නියත 

වශසයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා සිදු 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත 

විය.  

هََلَْكِمهْنَِربَِّكِ ِإ ِۗ  َواتَّبهْعَِماِيُوََحٰ
َِِإهنَِّ هَماََِكنَِِاَّللَّ َِتْعَملُونَِِب

ِ{2} َخبهريًا

තවද ඔබ අල්ලාහ් සවත භාර කරනු. 

තවද භාරකරු වශසයන් අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත්ය. 

ِه ِاَّللَّ ِلََعَ ْ هَِِوَكَفِِٰۗ  َوتََوَّكَّ هاَّللَّ ِب
ِ{3} َوكهيًلِ

4. බිරිය මවට සමාන කරමින් අඹුසැමි ඇසුසරන් ඉවත් වීම 
මිනිසසකුට ඔහුසේ අභයන්තරසේ 

හදවත් සදකක් අල්ලාහ් ඇති 

සනොකස ේය. තවද ඔවුන් අතුරින් 

නුඹලා මව(සේ ශරීරය)ට සමකරන 

ِ ِِفه هرَُجٍلِمهْنِقَلَْبنْيه ِل ُ َماَِجَعَلِاَّللَّ
ِ ْزَواَجُكمَُِِجَعَلَِِوَماِۗ  َجْوفههه

َ
ِأ
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නුඹලාසේ බිරියන් නුඹලාසේ 

මව්වරුන් සනොසව්. තවද නුඹලා 

(තම පුතුන් සලස) වාද කරන්නන් 

නුඹලාසේ පුතුන් සනොසව්. එය 

නුඹලාසේ මුඛවල් වලින් නුඹලා 

පවසන ප්රකාශයයි. තවද අල්ලාහ් 

සතයය පවසයි. තවද ඔහු ඍජු මග 

සපන්වයි. 

ِ ئه
هُكمِِْمهْنُهنَُِِّتَظاههُرونَِِاللَّ َهات مَّ

ُ
ِأ

َياَءُكمَِِْجَعَلَِِوَماِۗ   ْدعه
َ
ِأ

ْبَناَءُكمِْ
َ
لهُكمِِْۗ  ِأ

ٰ
ِقَْولُُكمَِِْذ
ْفَواههُكمِْ

َ
هأ ُِِۗ  ِب َقََِِّيُقوُلَِِواَّللَّ

ْ
ِاْل

يَِوُهوَِ بهيَلَِِيْهده ِ{4} السَّ
5. ඔබ හදා වඩා ගන්නා දරුවන් ඔවුන්සේ පියවරුන්සේ නමින්ම අමතනු. 

ඔවුන්සේ පියවරුන්සේ වාසගමින් 

ඔවුන් අමතනු. එය අල්ලාහ ්අබියස 

වඩාත් සාධාරණනීයය. එසසේ 

ඔවුන්සේ පියවරුන් නුඹලා 

සනොදන්සනහු නම්, එවිට ඔවුහු 

දහසමහි නුඹලාසේ සසහෝදරයින් 

සවති. තවද නුඹලාසේ මිත්රසයෝ 

සවති. කවර සදයක් නුඹලාට 

වැරදුසණහි ද, එහි නුඹලා සවත 

වරදක් නැත. නමුත් නුඹලාසේ 

හදවත් උවමනාසවන් ක  දෑහි 

(වරද ඇත.) තවද අල්ලාහ් 

අතික් මාශීලී මහාකරුණාන්විත 

විය. 

ْنَدِ ْقَسُطِعه
َ
ْمُِهَوِأ ههه بَائ اْدُعوُهْمِِله

ِه إهنِِْۗ  اَّللَّ
ِآبَاَءُهمَِِْتْعلَُمواِلَمِِْفَ

إهْخَوانُُكمِْ
ِِفَ ينِهِِفه ُكمِِْادلِّ َِوَمَواَله
ِفهيَماُِجَناحِ َِعلَْيُكمَِِْولَيَْسِِۗ  

ُتمِْ
ْ
ْخَطأ

َ
ههِهِأ نِِْب كه

َدْتَِِماَِولَٰ َِتَعمَّ
َُِِوََكنَِِۗ  ِقُلُوُبُكمِْ َِغُفوًراِاَّللَّ
يًما ِ{5} رَحه

6. නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාසේ තත්ත්වය හා 
ඥාතී උරුමය. 

සමම නබිවරයා සදවියන් විශ්වාස 

ක වුන් සවත තමන්ට වඩා උරුමය 

ඇත්තාය. ඔහුසේ බිරියන් ඔවුන්සේ 

මාතාසවෝය. සදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හා නික්ම ගියවුන් 

අතුරින් අල්ලාහ්සේ නියමය තු  

ඇති පරිදි සල් ඥාතිත්වය ඇත්සතෝ 

ඔවුන්සගන් ඇතැසමකු 

ْمِ هه ْنُفسه
َ
هالُْمْؤمهنهنَيِمهْنِأ ِب ْوََلٰ

َ
ِأ ُّ انلَِّبه

ْزَواُجهُِِۗ  
َ
َهاُتُهمِِْوَأ مَّ

ُ
ولُوِۗ  ِأ

ُ
ِوَأ

رَْحامِه
َ
ْوََلَِِٰبْعُضُهمِِْاْْل

َ
هَبْعٍضِِأ ِِب ِِفه

هِِكهَتابهِ ِالُْمْؤمهنهنيَِِمهنَِِاَّللَّ
رهينَِ َِِوالُْمَهاجه نِِْإهَلَّ

َ
هَلَِِٰتْفَعلُواِأ ِإ
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ඇතැසමකුට වඩා උසස්ය. නමුත් 

නුඹලාසේ මිතුරුන් සවත යහපත් 

අයුරින් කටයුතු කරනු. එය සද්ව 

ග්රන්ථසේ ලියන ලද්දක් විය. 

هُكمِْ َائ ْوَله
َ
هَكََِِكنَِِۗ  َمْعُروفًاِِأ ل

ٰ
َِِذ ِِفه

ِ{6} َمْسُطوًراِالْكهَتابهِ

7,8 නබිවරුන්සගන් ප්රතිඥා ගැනීම. 
නබිවරුන් අතුරින් ඔබසගන් ද නූහ්, 

ඉබ්රාහීම්, මූසා හා මර්යම්සේ පුත් 

ඊසාසගන් ද ඔවුන්සේ ප්රතිඥාව ගත් 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද 

ඔවුන් අතුරින් දැඩි ප්රතිඥාවක් අපි 

ගත්සතමු. 

َخْذنَاِمهَنِانلَّبهيِّنَيِمهيَثاَقُهْمِ
َ
هْذِأ َوإ

ِ هبْرَاههيَمَِوُموََسٰ َومهْنَكَِومهْنِنُوٍحَِوإ
َِمْريََمِ يََسِابْنه َخْذنَاِۗ  َوعه

َ
ِمهْنُهمِِْوَأ

ِ{7} َغلهيًظاِمهيَثاقًا
සතයවාදීන්සගන් ඔවුන්සේ 

සතයතාව පිළිබඳ ඔහු විමසනු 

පිණිසය. තවද සද්ව 

ප්රතික්ස ේපකයින්හට සව්දනීය 

දඬුවමක් ඔහු සූදානම් සකොට ඇත. 

ْدقهههْمِ ادهقهنَيَِعْنِصه َلِالصَّ
َ
هيَْسأ ِۗ  ل
َعدَِّ
َ
هلََْكفهرهينَِِوَأ ًماَِعَذابًاِل َله

َ
ِ{8} أ

9-27 අහ්සාබ් යුද්ධසේ කතාව හා ඉන් ලබන පාඩම. 
අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

සවත සසේනාවන් පැමිණි විට 

ඔවුනට එසරහි ව සැඩ සු ඟක් හා 

නුඹලා සනොදුටු සසේනාවන් ඔවුන් 

සවත එවමින් අල්ලාහ් ක  

ආශිර්වාදය සමසනහි කර බලනු. 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ් අධීක් ක විය. 

هْعَمَةِ هيَنِآَمُنواِاْذُكُرواِن يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ِ هْذَِجاَءتُْكْمُِجُنود  َعلَْيُكْمِإ ِه اَّللَّ
حيًاِوَُجُنوًداِلَْمِ ْمِره َناَِعلَْيهه

ْرَسلْ
َ
فَأ

َُِِوََكنَِِۗ  تََرْوَهاِ هَماِاَّللَّ َِتْعَملُونَِِب
ريًا ِ{9} بَصه

නුඹලාට ඉහළින් ද නුඹලාට 

පහළින් ද නුඹලා සවත ඔවුහු 

(සතුරන්) පැමිණියහ. තවද දෘ ්ටීන් 

ඉවත් ව සගොස් හදවත් උගුරු දණ්ඩ 

දක්වා  ඟා වී නුඹලා අල්ලාහ් 

هْذَِجاُءوُكْمِمهْنِفَْوقهُكْمَِومهْنِ إ
بَْصاُرِ

َ
ِاْْل هْذَِزاَغته ْسَفَلِمهْنُكْمَِوإ

َ
أ

ِالُْقلُوُبِ َرَِوَتُظنُّوَنَِوَبلََغته ََناجه
ْ
اْل

ُنونَا الظُّ ِه هاَّللَّ ِ{10} ب
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පිළිබඳ විවිධ සිතුවිලි සිතූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු.  

සමහි සදවියන් විශ්වාස කරන්සනෝ 

පරීක් ාවට ලක් කරනු ලැබූහ. තවද 

ඔවුහු දැඩි කම්පනසයන් කම්පනය 

කරනු ලැබූහ. 

ِالُْمْؤمهُنوَنَِوُزلْزهلُواِ َ هَكِاْبُتِله ُهَنال
يًدا ِ{11} زهلَْزاًَلَِشده

කුහකයින්සේ හැසිරීම 

තවද කුහකසයෝ හා තම හදවත් තු  

සරෝග ඇත්සතෝ ‘අල්ලාහ් හා 

ඔහුසේ දූතයාණන් රැවටීම මිස 

සවසනකක් අපට ප්රතිඥා දුන්සන් 

නැතැ’යි පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

ِ هيَنِِفه
هْذَِيُقوُلِالُْمَنافهُقوَنِوَاَّلَّ َوإ

ِ ُ َِماَِوَعَدنَاِاَّللَّ ْمَِمَرض  ههه لُوب
قُ

ِ ِ{12} ُغُروًراَوَرُسوُُلُِإهَلَّ

තවද, “අසහෝ යස්රිබ් වැසියනි! 

නුඹලාට (සතුරන්ට එසරහිව) 

නැවතීමක් (සමහි) සනොමැත. 

එසහයින් නුඹලා හැරී යනු” යි 

ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නගනු. තවද 

ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් ‘නියත 

වශසයන්ම අපසේ නිසවස් 

අනාරක්ෂිත’ යැයි පවසමින් 

නබිවරයාසගන් අවසර පැතූහ. 

නමුත් ඒවා අනාරක්ෂිත සනොවීය. 

ඔවුන් ප ා යෑම මිස සවසනකක් 

අසේක් ා සනොක හ. 

ْهَلِ
َ
ِمهْنُهْمِيَاِأ هَفة  هْذِقَالَْتَِطائ َوإ

ُعواِ ارْجه
ِۗ  َيْْثهَبََِلُِمَقاَمِلَُكْمِفَ

ذهنُِ
ْ
رهيق َِِويَْسَتأ

َِِّمهْنُهمُِِفَ ِانلَِّبه
ُِبُيوَتنَِِإهنََِِّيُقولُونَِ َ اَِعْوَرة َِوَماِِهه
هَعْوَرٍةِ ِِيُرهيُدونَِِإهنِِْۗ  ب ِإهَلَّ
ِ{13} فهَراًرا

(සතුරන්) ඔවුන් සවත එහි 

සිව්සදසින් ඇතුළු වී පසු ව අර්බුදය 

සවත ඇරයුම් කරනු ලැබුසව් නම්, 

නියත වශසයන්ම ඔවුහු (පාවා 

සදන්නට) ඒ සවත 

පැමිසණන්සනෝමය. තවද ඔවුහු එහි 

ْقَطارهَهاِ
َ
لَْتَِعلَْيههْمِمهْنِأ َولَْوُِدخه

ْتَنَةَِِلتَْوَهاَِوَماِتَلَبَُّثواِ ُِسئهلُواِالْفه ُثمَّ
ريًا ِيَسه هَهاِإهَلَّ ِ{14} ب
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රැඳී සිටිනුසේ ස්වල්ප කාලයක් මිස 

නැත. 

තවද පසුපස ලා ඔවුන් හැරී 

සනොයන බවට මීට සපර අල්ලාහ් 

සමග ඔවුහු ගිවිස ගත්සතෝය. 

අල්ලාහ්සේ ගිවිසුම විමසනු 

ලබන්නක්් විය. 

ِمهْنَِقْبُلََِلِ َ َولََقْدََِكنُواََِعَهُدواِاَّللَّ
ْدبَاَرِ

َ
هَِِعْهدَُِِوََكنَِِۗ  يَُولُّوَنِاْْل ِاَّللَّ
ِ{15}ِ َمْسُئوًَلِ

“මරණසයන් සහෝ සටනින් සහෝ 

නුඹලා ප ා ගිසේ නම්, එසසේ ප ා 

යෑම නුඹලාට ප්රසයෝජනවත් 

සනොවන්සන්මය. එවිට ස්වල්ප 

(කාල)යක් මිස නුඹලා භුක්ති විඳිනු 

සනොලබන්සනහු” යැයි ඔබ පවසනු.  

هْنِفََرْرُتْمِ َراُرِإ قُْلِلَْنَِيْنَفَعُكُمِالْفه
هًذاََِلِ َِوإ وهِالَْقْتله

َ
ِأ مهَنِالَْمْوته

ِقَلهيًلِ ِ{16} ُتَمتَُّعوَنِإهَلَّ

අල්ලාහ් නුඹලාට යම් නපුරක් 

සිතුසව් නම් සහෝ නුඹලාට යම් 

දයාවක් සිතුසව් නම් සහෝ ඔහුසගන් 

නුඹලා ආරක් ා කරගන්නා 

කවුරුන් ද? අල්ලාහ් හැර කිසිදු 

භාරකරුවකු සහෝ උදව් කරුවකු 

සහෝ ඔවුහු සනොලබති. 

ُمُكْمِمهَنِ هيَِيْعصه قُْلَِمْنَِذاِاَّلَّ
ِ
َ
ْوِأ
َ
هُكْمُِسوًءاِأ َراَدِب

َ
هْنِأ إ ِه َراَدِاَّللَّ

هُكْمِرمَْحًَةِ ِمهنِِْلَُهمََِِْيهُدونََِِوََلِِۗ  ب
هُِِدونِه ًّاِاَّللَّ ريًاَِوََلَِِوَله ِ{17}نَصه

නුඹලා අතුරින් (සටනට යෑසමන්) 

ව ක්වන්නන්  හා “අප සවත (හැරී) 

එනුයි” තම සසහෝදරයන්ට 

පවසන්නන් පිළිබඳ ව සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් දනී. ස්වල්ප සදනකු මිස 

සටනට ඔවුහු සනොපැමිසණති. 

ِالُْمَعوِّقهنَيِمهْنُكْمِ ُ قَْدَِيْعلَُمِاَّللَّ
هََلَْناِ ِإ ْمَِهلُمَّ ههه هْخَوان هلهنَيِِله ِۗ  َوالَْقائ

تُونََِِوََلِ
ْ
َسِِيَأ

ْ
ِِاْْلَأ ِإهَلَّ

ِ{18} قَلهيًلِ
(එය,) නුඹලා සවත (වියදම් 

කිරීමට) දක්වන මසුරුකමක් 

සලසිනි. නමුත් බිය පැමිණි විට, 

මරණ(බි)සයන් සිහි විකල් වූ 

සකසනකු සමන් ඔවුන්සේ ඇස් 

ًةَِعلَْيُكْمِ حَّ شه
َ
إهَذاِۗ  أ

َِجاءَِِفَ
َْوُفِ

ْ
ْيَتُهمِِْاْل

َ
هََلَْكَِِيْنُظُرونََِِرأ ِإ

ْعُيُنُهمِِْتَُدورُِ
َ
هيِأ َِعلَْيهِهُِيْغَشََِِٰكَّلَّ



 

 

 
7 

කැරසකමින් ඔබ සදස බලා සිටිනු 

ඔබ ඔවුන් දුටුසවහිය. නමුත් බිය 

පහ ව ගිය විට සම්පත් මත ඇති 

තණ්හාව සහේතුසවන් නුඹලා සවත 

ඔවුහු චතුර කතාසවන් යුතු ව 

පැමිසණනු ඇත. සදවියන් විශ්වාස 

සනොකරන්සනෝ ඔවුහුමය. එසහයින් 

අල්ලාහ් ඔවුන්සේ ක්රියාවන් නි ්ඵල 

කස ේය. එය අල්ලාහ් සවත පහසු 

කාර්යයක් විය. 

إهَذاِۗ  ِالَْمْوتهِِمهنَِ
َْوُفَِِذَهَبِِفَ

ْ
ِاْل

َنةٍَِِسلَُقوُكمِْ لْسه
َ
هأ َدادٍِِب ةًِِحه حَّ شه

َ
ِِأ ِلََعَ

َرْيهِ
ْ
هَكِِۗ  ِاْل

ٰ
وََل
ُ
ْحَبَطِِيُْؤمهُنواِلَمِِْأ

َ
فَأ

ْعَمالَُهْمِ
َ
ِأ ُ هَكَِِوََكنَِِۗ  اَّللَّ ل

ٰ
َِِذ هِِلََعَ ِاَّللَّ

ريًا ِ{19}يَسه

සැබැවින්ම සසේනාවන් (තවමත් 

ඉවත් ව) සනොගිය බව ඔවුහු සිතති. 

තවද සසේනාවන් පැමිණිසේ නම් 

ගැමි අරාබිවරුන් අතරට දුරස් ව 

සගොස් නුඹලාසේ සතොරතුරු 

විමසන්නට තිබුසණ් නම් යැයි ඔවුහු 

ප්රිය කරති. ඔවුහු නුඹලා අතර 

සිටිසයහු නම් ස්වල්පයක් මිස 

සටන් සනොවදිති. 

ْحَزاَبِلَْمِيَْذَهُبواِ
َ
ِۗ  حَيَْسُبوَنِاْْل

هنِْ تهَِِوإ
ْ
ْحَزاُبِِيَأ

َ
واِاْْل نَُّهمِِْلَوِِْيََودُّ

َ
ِأ

ِِبَاُدونَِ ْعَرابهِِِفه
َ
لُونَِِاْْل

َ
َِعنِِْيَْسأ

هُكمِْ ْنَبائ
َ
اِمَِِفهيُكمََِِْكنُواَِولَوِِْۗ  ِأ

ِقَلهيًلِ اتَلُواِإهَلَّ
ِ{20} قَ

සද්ව විශ්වාසවන්තයින්සේ හැසිරීම. 

අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය අසේක් ා 

කරමින් සිටින, අල්ලාහ් ව අධික 

වශසයන් සමසනහි කරන අයට 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්සේ දූතයාණන් 

තු  අලංකාර ආදර්ශයක් විය.  

ْسَوة ِ
ُ
أ ِه ِاَّللَّ َِرُسوله لََقْدََِكَنِلَُكْمِِفه

َِواَْلَْوَمِ َ هَمْنََِكَنِيَرُْجوِاَّللَّ ِل َحَسَنة 
َِكثهريًا َ َرَِوَذَكَرِاَّللَّ ِ{21} اِْلخه

සදවියන් විශ්වාස කරන්සනෝ එම 

(ඒකාබද්ධ) සසේනාවන් දුටු කල්හි 

“අල්ලාහ් හා ඔහුසේ දූතයාණන් 

ප්රතිඥා දුන් දෑ සමය සව්. අල්ලාහ් 

හා ඔහුසේ දූතයාණන් සතයය 

පැවසීය” යැයි පැවසූහ. එය 

විශ්වාසය හා යටහත් වීම මිස 

حِْ
َ
ىِالُْمْؤمهُنوَنِاْْل

َ
اِرَأ َزاَبِقَالُواَِولَمَّ

َِوَرُسوُُلَُِوَصَدَقِ ُ َذاَِماَِوَعَدنَاِاَّللَّ َهٰ
َِوَرُسوُُلُِ ُ َِِزاَدُهمَِِْوَماِۗ  اَّللَّ ِإهَلَّ

هيَمانًا ِ{22} َوتَْسلهيًماِإ
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සවසනකක් ඔවුනට අධික කස ේ 

නැත.  

කවර සදයක් මත අල්ලාහ් සමග 

ඔවුහු ගිවිස ගත්සතෝ ද එය සැබෑ 

ක  මිනිසුන් සදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් අතුරින් සවති. එසසේ 

(ය  ්ද පිටිසේ දිවි පුදා) තම භාරය 

ඉටු ක වුන් ඔවුන් අතුරින් සවති. 

තවද බලාසපොසරොත්තුසවන් 

සිටින්නන් ද ඔවුන් අතුරින් සවති. 

ඔවුහු කිසිදු සපරළීමකින් 

සනොසපරළුණහ. 

َِصَدقُواَِماِ مهَنِالُْمْؤمهنهنَيِرهَجال 
ِ َِعلَْيهه َ ْنُهمِِْۗ  ََعَهُدواِاَّللَّ ْنِمَِِفَمه
ََِنَْبُهَِومهْنُهمِْ ُرِقَََضٰ ِۗ  َِمْنِيَنَْتظه

لُواَِوَما يًلِِبَدَّ ِ{23} َتْبده

(සමය) සතයවාදීන්ට ඔවුන්සේ 

සතයභාවය සහේතුසවන් අල්ලාහ් 

ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිසය. තවද 

ඔහු අභිමත කස ේ නම් කුහකයින්ට 

දඬුවම් කරනු පිණිසය. එසසේ 

නැතසහොත් ඔවුන් සවත සමාව දීම 

පිණිසය. නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් 

අතික් මාශීලී, මහාකරුණාන්විත 

විය.  

ْدقهِ هصه ادهقهنَيِب ِالصَّ ُ َْجزهَيِاَّللَّ ْمَِله هه
ْوِ
َ
هْنَِشاَءِأ َبِالُْمَنافهقهنَيِإ َويَُعذِّ

ْمِ َِِإهنَِِّۗ  َيُتوَبَِعلَْيهه ََِكنَِِاَّللَّ
يًماَِغُفوًرا ِ{24} رَحه

සදවියන් ප්රතික්ස ේප ක වුන් සහ සද්ව ග්රන්ථ ලත් ජනයා 

සදවියන් ප්රතික්ස ේප ක වුනට 

ඔවුන්සේ සරෝධය සහේතුසවන් 

ඔවුන් කිසිදු යහපතක් සනොලැබූ 

තත්ත්වසයන් අල්ලාහ් ඔවුන් පලවා 

හැරිසේය. සදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන්හට සටන් වැදීම අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත් කස ේය. තවද අල්ලාහ් 

ශක්ති සම්පන්න සර්ව බලධාරිය. 

ههْمِلَْمِ هَغْيظه هيَنَِكَفُرواِب ِاَّلَّ ُ ِاَّللَّ َوَردَّ
َُِِوَكَفِِۗ  َيَنالُواَِخرْيًاِ ِالُْمْؤمهنهنيَِِاَّللَّ

َتاَلِ َُِِوََكنَِِۗ  ِالْقه ِقَوهيًّاِاَّللَّ
ِ{25} َعزهيًزا
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සද්ව ග්රන්ථ ලත් ජනයා අතුරින් 

ඔවුනට උර දුන් අය ඔවුන්සේ 

බලසකොටුවලින් ඔහු බැස්ස වීය. 

තවද ඔවුන්සේ හදවත් තු  බිය ඇති 

කස ේය. පිරිසක් නුඹලා ඝාතනය 

ක  අතර පිරිසක් නුඹලා 

සිරභාරයට ගත්සතහුය.  

ِ ْهله
َ
هيَنَِظاَهُروُهْمِمهْنِأ نَْزَلِاَّلَّ

َ
وَأ

ِ ْمَِوقََذَفِِفه يهه ِمهْنَِصَياصه الْكهَتابه
رهيًقاَِتْقُتلُوَنِ

ُمِالرُّْعَبِفَ ههه لُوب
قُ

رهيًقا
وَنِفَ ُ ِسه

ْ
ِ{26} َوتَأ

තවද ඔවුන්සේ භූමිය ද ඔවුන්සේ 

වාසස්ථානද ඔවුන්සේ සම්පත් ද 

එසමන්ම නුඹලා එහි පය සනොතැබූ 

භූමියක් ද ඔහු නුඹලාට උරුම කර 

දුන්සන්ය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

සකසරහි ශක්තිසම්පන්න විය. 

ْرَضُهْمَِودهيَاَرُهْمِ
َ
ْوَرثَُكْمِأ

َ
وَأ

ْرًضاِلَْمَِتَطُئوَهاِ
َ
ْمَوالَُهْمِوَأ

َ
ِۗ  وَأ

َُِِوََكنَِ ِِٰاَّللَّ ءٍُِِكِِِّلََعَ ََِشْ
يًرا ِ{27} قَده

28,29 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන්සේ බිරියන් සවත 
සකරුණු විවෘත ඇමතීමක්. 

“ අසහෝ නබිවරය! ඔබ ඔසබ් 

බිරියන්ට, සමසලොව ජීවිතය හා එහි 

අලංකාරය නුඹලා ප්රිය කරන්සනහු 

නම් එවිට නුඹලා එනු. මම නුඹලාට 

භුක්ති විඳින්නට ස ස්වා (විවාහ 

බන්ධනසයන්) අලංකාර 

මුදවාලීමකින් මම නුඹලාව 

මුදවාලමි” යැයිපවසනු. 

هْنِ َكِإ ْزَواجه
َ
ِقُْلِْله ُّ َهاِانلَِّبه

يُّ
َ
يَاِأ

ِ ْنَياَِوزهينََتَهاُِكْنُُتَّ ِادلُّ
ََياةَ
ْ
تُرهْدَنِاْل

ِ َِسِّْحُكنَّ
ُ
ِوَأ َمتِّْعُكنَّ

ُ
ِأ َفَتَعالنَْيَ

اًحاََِجهيًلِ ِ{28} َِسَ

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ව, ඔහුසේ 

දූතයාණන් හා මතු සලොව ප්රිය 

කරමින් සිටින්සනහු නම් එවිට දැන 

ගනු නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් 

නුඹලා අතුරින් වූ දැහැමියන්ට 

මහත් වූ තිළිණ සූදානම් සකොට 

ඇත.  

َِوَرُسوَُلُِ َ ِتُرهْدَنِاَّللَّ هْنُِكْنُُتَّ َوإ
ِ َعدَّ

َ
ِأ َ ِاَّللَّ َرةَِفَإهنَّ اَرِاِْلخه َوادلَّ

ْجًراِ
َ
ِأ ِمهْنُكنَّ َناته هلُْمْحسه ل

يًما ِ{29} َعظه
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30-34. නබි තුමාණන්සේ නිවැසියන් පිළිපැදිය යුතු විනයන් හා ඇතැම් මග 
සපන්වීම්. 

අසහෝ නබිවරයාසේ බිරින්දෑවරුණි! 

නුඹලා අතුරින් කවසරකු සහෝ 

පැහැදිලි අශීලාචාර සදයක් සමග 

පැමිසණන්සන් ද ඇයට දඬුවම 

සදගුණයක් කරනු ලැසබයි. තවද 

එය අල්ලාහ් සවත පහසු කාර්යයකි. 

ِ ِمهْنُكنَّ ته
ْ
َِمْنِيَأ ِّ هَساَءِانلَِّبه يَاِن

َشٍةُِمَبيَِّنٍةِيَُضاَعْفِلََهاِ هَفاحه ب
ِ ْعَفنْيه َعَذاُبِضه

هَكَِِوََكنَِِۗ  الْ ل
ٰ
َِِذ ِلََعَ

هِ ريًاِاَّللَّ ِ{30} يَسه
නුඹලා අතුරින් කවසරකු අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුසේ දූතයාණන්ට අවනත වී 

යහකම් සිදු කරන්නී ද ඇයට අපි 

ඇයසේ කුලිය සදවාරයක් 

පිරිනමමු. තවද අපි ඇය සඳහා 

සගෞරවනීය සපෝ ණ සම්පත් 

සූදානම් කස මු. 

ِه َوَرُسوُله ِه َّ َِّلله َوَمْنَِيْقُنْتِمهْنُكنَّ
ْجَرَهاِ

َ
هَهاِأ ًاِنُْؤت َوَتْعَمْلَِصاْله

ْعَتْدنَاِلََهاِرهْزقًاِ
َ
ِوَأ َتنْيه َمرَّ
ِ{31} َكرهيًما

අසහෝ නබිවරයාසේ බිරින්දෑවරුණි! 

නුඹලා (සසසු) කාන්තාවන්සගන් 

සකසනකු සමන් සනොවන්සනහුය. 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වූසේ 

නම් නුඹලා සිනිඳු (හඬින්) කතා 

සනොකරනු. එවිට කවසරකුසේ 

හදවත තු  සරෝග ඇත්සත් ද ඔහු 

ආශා කරනු ඇත. තවද ඔබ යහපත් 

වදනින් කතා කරනු. 

َحٍدِمهَنِ
َ
َِكأ ِلَْسُُتَّ ِّ هَساَءِانلَِّبه يَاِن

ِفََلََِتَْضْعَنِِۗ  النَِّساءهِ ِاتََّقْيُُتَّ إهنه
ِ لْبههه

ِقَ هيِِفه
َِفَيْطَمَعِاَّلَّ هالَْقْوله ب

َِوقُلَْنِقَْوًَلَِمْعُروفًا ِ{32}َمَرض 

නුඹලාසේ නිසවස් තු  නුඹලා රැඳී 

සිටිනු. තවද මුල් කාල අඥාන 

යුගසේ ආයිත්තම් වීම සමන් නුඹලා 

(අලංකාරය ඉස්මතු කරමින්) 

ආයිත්තම් සනොවනු. තවද සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද සකාත් ද 

පිරිනමනු. තවද අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුසේ දූතයාණන්ට අවනත වනු. 

َِوََلَِتََبَّْجَنِ ُِبُيوتهُكنَّ ْرَنِِفه
َوقَ

ِ وََلٰ
ُ
ِاْْل َاههلهيَّةه

ْ
َجِاْل قهْمَنِِۗ  َتََبُّ

َ
وَأ

ِ َ ْعَنِاَّللَّ طه
َ
ََكةَِوَأ َلةََِوآتهنَيِالزَّ الصَّ

ُْذههَبِِۗ  َوَرُسوَُلُِ َِله ُ َماِيُرهيُدِاَّللَّ
هنَّ إ
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නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් 

අසේක් ා කරනුසේ නිවැසියන් වූ 

නුඹලාසගන් කිලිටි පහකිරීමට හා 

නුඹලාව පිවිතුරු කිරීසමන් පිවිතුරු 

කිරීමටය. 

ِعَِ ْهَلِاْْلَْيته
َ
ْنُكُمِالرِّْجَسِأ
َرُكْمَِتْطههريًا ِ{33} َويَُطهِّ

තවද අල්ලාහ්සේ වදන් හා 

ප්රඥාසවන් නුඹලාසේ නිසවස් තු  

පාරායනය කරනු ලබන දෑ නුඹලා 

සමසනහි කරනු. නියත වශසයන්ම 

අල්ලාහ් කුළුණැති 

අභිඥානවන්තයකු විය. 

ِمهْنِ ُِبُيوتهُكنَّ ِِفه َواْذُكْرَنَِماُِيْتََلٰ
ِ هْكَمةه

ْ
َواْل ِه ِاَّللَّ ََِكَنِِۗ  آيَاته َ ِاَّللَّ إهنَّ
يًفاَِخبهريًا ِ{34} لَطه

35. සදවියන් විශ්වාස කරන පිරිමියකුසේ හා කාන්වකසේ දැහැමි ගුණාංග. 
නියත වශසයන්ම මුස්ලිම්වරුන් හා 

මුස්ලිම්වරියන් ද විශ්වාසවන්තයින් 

හා විශ්වාසවන්ත  ්නියන් ද අවනත 

වන්නන් හා අවනත වන්තියන් ද 

සතයවාදීන් හා සතයවාදිනියන් ද 

ඉවසිලිවන්තයින් හා ඉවසිලි 

වන්ත  ්යන් ද බියබැතිමත් වන්නන් 

හා බියබැතිමත් වන්නියන් ද 

පරිතයාගශීලීන් හා පරිතයාග 

ශීලිනියන් ද උපවාසය රකින්නන් 

හා උපවාසය රකින්නියන් ද 

තමන්සේ ලිංසේන්ද්රියන් ආරක් ා 

කරන්නන් හා ආරක් ා 

කරන්නියන් ද අල්ලාහ් ව අධික 

සලස සමසනහි කරන්නන් හා 

සමසනහි කරන්නියන් ද අල්ලාහ් 

ඔවුනට සමාව හා මහත් ප්රතිඵල 

සූදානම් කර ඇත. 

ِْ ِال ِإهنَّ نَيَِوالُْمْسلهَماته ُمْسلهمه
هتهنَيِ َِوالَْقان َوالُْمْؤمهنهنَيَِوالُْمْؤمهَناته
ِ ادهقَاته ادهقهنَيَِوالصَّ َِوالصَّ هَتاته َوالَْقان
عهنَيِ َاشه

ْ
َِواْل هَراته اب هرهيَنَِوالصَّ اب َوالصَّ
قهنَيِ َِوالُْمَتَصدِّ َعاته َاشه

ْ
َواْل

نَيِ همه ائ َِوالصَّ قَاته َوالُْمَتَصدِّ
هِ ائ نَيِفُُروَجُهْمَِوالصَّ َافهظه

ْ
َِواْل َماته

َِكثهريًاِ َ اكهرهيَنِاَّللَّ
َِواَّلَّ َافهَظاته

ْ
َواْل

ِلَُهْمَِمْغفهَرةًِ ُ ِاَّللَّ َعدَّ
َ
ِأ اكهَراته َواَّلَّ
يًما ْجًراَِعظه

َ
ِ{35} وَأ

36-40 zසසයිද් තුමාසේ කතා වස්තුව   
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අල්ලාහ් හා ඔහුසේ දූතයාසණෝ යම් 

කරුණක් තීන්දු ක  විට ඔවුන්සේ 

කරුණ තම කැමැත්ත අනුව සිදුවීම 

විශ්වාසවන්තසයකුට සහෝ 

විශ්වාසවන්තියකට සහෝ සුදුසු 

සනොවීය. තවද කවසරකු අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුසේ දූතයාණන්ට 

පිටුපාන්සන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

පැහැදිලි මු ාවකින් මු ා විය. 

هَذاِ هُمْؤمهٍنَِوََلُِمْؤمهَنٍةِإ َوَماََِكَنِل
َِوَرسُِ ُ ْنِيَُكوَنِقَََضِاَّللَّ

َ
ْمًراِأ

َ
وُُلُِأ

ْمرهههْمِ
َ
ةُِمهْنِأ هرَيَ

ْ
َوَمْنِِۗ  لَُهُمِاْل

ِ َِوَرُسوَُلَُِفَقْدَِضلَّ َ ِاَّللَّ َيْعصه
ِ{36} َضَلًَلُِمبهيًنا

තවද අල්ලාහ් ඔහුට ආශිර්වාද ක  

එසමන්ම ඔබ ද ඔහුට අනුග්රහය 

දැක්වූ අයට ‘ඔබ ඔසබ් බිරිය තබා 

ගනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය වනු’ යැයි 

ඔබ පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

අල්ලාහ් සහළි කිරීමට සිටී දෑ ඔසබ් 

සිත තු  ඔබ සඟවා ගන්සනහිය. 

තවද ඔබ ජනයාට බියවන්සනහිය. 

තවද ඔබ බියවීමට වඩාත් සුදුස්සා 

වනුසේ අල්ලාහ්ය. සසයිද් 

ඇයසගන් (දික්කසාද වීසම්) 

අවශයතාව සපුරා ගත කල්හි 

සදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට 

ඔවුන් දරුකමට හදා ගත් අයසේ 

බිරියන් සම්බන්ධසයන් (දික් කසාද 

වීසම්) අවශයතාව ඔවුන් සපුරා ගත් 

විට ඔවුන් (විවාහ කර ගැනීම) 

වි සයහි ඔවුනට වරදක් සනොවනු 

පිණිස අපි ඇය ඔබට විවාහ කර 

දුන්සනමු. තවද අල්ලාහ්සේ 

නිසයෝගය සිදු කරනු ලබන්නක් 

විය. 

ُِ ْنَعَمِاَّللَّ
َ
هيِأ هَّلَّ هْذَِتُقوُلِل َِِوإ َعلَْيهه

ْكَِعلَْيَكِ ْمسه
َ
ِأ ْنَعْمَتَِعلَْيهه

َ
وَأ

ِ ِِفه َِوَُتِْفه َ ِاَّللَّ قه
َزوَْجَكَِواتَّ

َِوََتَْشِ يهه ُِمْبده ُ َكَِماِاَّللَّ َنْفسه
ْنََِتَْشاهُِ

َ
ِأ َحقُّ

َ
ِأ ُ ِۗ  انلَّاَسَِواَّللَّ

ِمهْنَهاَِوَطًراِ َِزْيد  اِقَََضٰ فَلَمَّ
ِ هََكََِْلِيَُكوَنِلََعَ َزوَّْجَناَكَهاِل

ِا ْزَواجه
َ
ِأ ِِفه لُْمْؤمهنهنَيَِحَرج 

َِوَطرًاِ هَذاِقََضْواِمهْنُهنَّ ْمِإ ههه َيائ ْدعه
َ
ِۗ  أ

َمْفُعوًَلِ ِه ْمُرِاَّللَّ
َ
ِ{37} َوََكَنِأ
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අල්ලාහ් ඔහුට නියම ක  දෑහි කිසිදු 

වරදක් නබිවරයාට සනොවීය. (එය) 

මීට සපර ඉකුත් ව ගියවුන් අතර වූ 

අල්ලාහ්සේ පිළිසවත සව්. තවද 

අල්ලාහ්සේ නිසයෝගය 

නිර්ණයකින් නිර්ණය කරනු 

ලැබූවක් විය. 

ِمهْنَِحَرٍجِفهيَماِ ِّ ِانلَِّبه
َماََِكَنِلََعَ

َُِلُِ ُ هيَنِِۗ  فََرَضِاَّللَّ ِاَّلَّ ِفه ِه ُسنََّةِاَّللَّ
ِهِۗ  َخلَْواِمهْنَِقْبُلِ ْمُرِاَّللَّ

َ
َوََكَنِأ

ِ{38} قََدًراَِمْقُدوًرا

ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්සේ පණිවිඩ 

දන්වා සිටින්නන් සවති. තවද ඔහුට 

බිය සවති. අල්ලාහ් හැර සවනත් 

කිසිවකුට බිය සනොසවති. ගණන් 

බැලීසමන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත් විය.  

ِه ِاَّللَّ ُغوَنِرهَساََلته
هيَنُِيَبلِّ اَّلَّ

ِ هَلَّ َحًداِإ
َ
ََيَْشْونَُهَِوََلََِيَْشْوَنِأ َو

ِ َ يًباِۗ  اَّللَّ َحسه ِه هاَّللَّ ِب ِ{39} َوَكَفٰ
මුහම්මද් නුඹලාසේ පිරිමින් අතුරින් 

කිසිවකුසේ ප  ්සයකු සනොවීය. 

නමුත් ඔහු අල්ලාහ්සේ 

දූතයාණන්ය. නබිවරුන්සේ 

මුද්රාවය. තවද සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ් සර්වඥානී විය.  

َحٍدِمهْنِ
َ
بَاِأ
َ
ِأ د  َماََِكَنُُِمَمَّ

ِه ْنَِرُسوَلِاَّللَّ كه
رهَجالهُكْمَِولَٰ

ِِۗ  وََخاَتَمِانلَّبهيِّنَيِ هُكلِّ ِب ُ َوََكَنِاَّللَّ
ٍءَِعلهيًما ِ{40} ََشْ

41-44 අධික වශසයන් අල්ලාහ් ව සමසනහි කරන්න. 
අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ් අධික සලස සමසනහි 

කිරීසමන් සමසනහි කරනු.  

ِ َ هيَنِآَمُنواِاْذُكُرواِاَّللَّ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ِ{41} ذهْكًراَِكثهريًا
තවද උසද් හා සවස නුඹලා ඔහු 

සුවිශුද්ධ කරනු. 
يًلِ صه

َ
ِ{42} وََسبُِّحوهُِبُْكَرةًِوَأ

ඔහු නුඹලා සවත ආශිර්වාද 

කරන්නාය. තවද ඔහුසේ 

මලක්වරුන් ද අන්ධකාරයන්සගන් 

ආසලෝකය සවත නුඹලා බැහැර 

කරනු පිණිස ප්රාර්ථනා කරති. තවද 

ඔහු විශ්වාස කරන්නන්හට මහා 

කාරුණික විය. 

َِعلَْيُكْمِ هيِيَُصِلِّ ُهَوِاَّلَّ
ُْخرهَجُكْمِمهَنِ هَكُتُهَِله َوَمَلئ

هَلِانلُّورِه ِإ لَُماته
َنَِوََكِِۗ  الظُّ

يًما هالُْمْؤمهنهنَيِرَحه ِ{43} ب
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ඔවුහු ඔහු හමුවන දින ඔවුන්සේ 

පැතුම සලාම් (ශාන්තිය) යන්නයි. 

තවද ඔහු ඔවුනට සගෞරවනීය 

තිළිණ සූදානම් සකොට ඇත. 

ِ ِِۗ  ََتهيَُّتُهْمِيَْوَمِيَلَْقْونَُهَِسَلم  َعدَّ
َ
وَأ

ْجًراَِكرهيًما
َ
ِ{44} لَُهْمِأ

45-48. අල්ලාහස්ේ දූතයාණන්සේ වැදගත්කම හා එතුමාණන්සේ ඇතැම් 
ගුණාංග. 

අසහෝ නබිවරය! නියත වශසයන් 

අපි ඔබ සාක්ෂිකරුසවකු සලසින් ද 

ශුභාරංචි දන්වන්සනකු සලසින් ද 

අවවාද කරන්සනකු සලසින් ද 

එව්සවමු. 

ْرَسلَْناَكَِشاههًداِ
َ
هنَّاِأ ِإ ُّ َهاِانلَِّبه

يُّ
َ
يَاِأ

يًرا اَِونَذه ً ِ{45} َوُمبَِّشِّ

තවද අල්ලාහ් සවත ඔහුසේ 

අනුමැතිසයන් ඇරයුම් කරන්සනකු 

සලසින් ද අසලෝකමත් කරන 

පහනක් සලසින් ද (අපි ඔබ 

එව්සවමු.) 

اًجاِ َ َِوِسه ههه هإهْذن ب ِه ًياِإهَلِاَّللَّ َوَداعه
ِ{46} ُمنهريًا

තවද නියත වශසයන්ම 

අල්ලාහ්සගන් වූ මහත් භාගයය 

ඔවුනට ඇති බව සදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන හ්ට ඔබ ස  ්බාරංචි 

දන්වනු.  

ِه ِلَُهْمِمهَنِاَّللَّ نَّ
َ
هأ هِالُْمْؤمهنهنَيِب

َوبَِّشِّ
ِ{47} فَْضًلَِكبهريًا

තවද ඔබ සදවියන් ප්රතික්ස ේප 

කරන්නන්ට සහ (වංචනික) 

කුහකයන්ට අවනත සනොවනු. තවද 

ඔවුන්සේ වදහිංසා සනොසලකා 

හරිනු. තවද අල්ලාහ් සවත භාර 

කරනු. තවද භාරකරු වශසයන් 

අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

ِالََْكفهرهيَنِ عه َِوالُْمَنافهقهنيََِوََلِتُطه
ِه ِاَّللَّ ِلََعَ ْ َذاُهْمَِوتََوَّكَّ

َ
ِۗ  َوَدْعِأ

َوكهيًلِ ِه هاَّللَّ ِب ِ{48} َوَكَفٰ

49-52 විවාහය, දික්කසාද හා සපොසරොත්තු කාලය.  

නබිවරයාසේ බිරියන්ට සුවිසශේෂී වූ ඇතැම් කරුණු. 
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අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

සදවියන් විශ්වාස කරන 

කාන්තාවන් විවාහ සකොට පසු ව 

නුඹලා ඔවුන් ස්පර්ශ කිරීමට සපර 

නුඹලා ඔවුන් දික්කසාද ක සහොත් 

නුඹලා ගණන් කරන සපොසරොත්තු 

කාලයක් නුඹලා සවනුසවන් ඔවුන් 

සකසරහි අනිවාර්යය 

සනොවන්සන්ය. එසහයින් ඔවුනට 

ජීවන සම්පත් ලබා සදනු. තවද 

අලංකාර මුදවාලීමකින් මුදවා 

හරිනු. 

هَذاِنََكْحُتُمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِ ِمهْنَِقْبله ْقُتُموُهنَّ
َِطلَّ ُِثمَّ الُْمْؤمهَناته

َِفَماِلَُكْمَِعلَْيههنَِّ وُهنَّ ْنَِتَمسُّ
َ
ِأ

وَنَهاِ ٍةَِتْعَتدُّ دَّ ِِۗ  مهْنِعه َفَمتُِّعوُهنَّ
اًحاََِجهيًلِ َِِسَ ِ{49} َوَِسُِّحوُهنَّ

අසහෝ නබිවරය! ඔබ ඔවුන්සේ 

(මහර්) කුලී ලබා දුන් ඔබසේ 

බිරියන් ද (යුද්ධසේ දී) අල්ලාහ් ඔබ 

සවත පිරිනැමූ අය අතුරින් ඔසබ් 

දකුණත සතු කරගත් කාන්තාවන් ද 

ඔබ සමඟ නික්ම ගිය ඔසබ් 

බාේපාසේ දූවරුන් ද ඔසබ් පුංචි 

අම්මාසේ දූවරුන් ද ඔසබ් මාමාසේ 

දූවරුන් ද ඔසබ් නැන්දාසේ දූවරුන් 

ද ඔබට අනුමත කස මු. තවද 

(කිසිදු මහර් ලබා ගැනීමකින් සතොර 

ව) තමන්වම  නබිවරයාට පරිතයාග 

ක , සදවියන් සකසරහි විශ්වාස 

ක  කාන්තාව ද නබිවරයා ඇය 

විවාහ කර ගැනීමට සිතුසව් නම් 

සසසු මුුඃමින්වරුන්ට සනොව 

විසශේ සයන් ඔබට පමණක් අනුමත 

කස මු. ඔවුන්සේ බිරියන් 

සම්බන්ධසයන් හා ඔවුන්සේ 

දකුණත් සතු කරගත් කාන්තාවත් 

සම්බන්ධසයන් ඔබ සවත වරදක් 

සනොවනු පිණිස අපි ඔවුන් සවත 

ْحلَلَْناِلََكِ
َ
هنَّاِأ ِإ ُّ َهاِانلَِّبه

يُّ
َ
يَاِأ

ِ ُجوَرُهنَّ
ُ
ِآَتْيَتِأ ِته

ْزَواَجَكِاللَّ
َ
أ

ينُِ َِوَماَِملََكْتِيَمه ُ فَاَءِاَّللَّ
َ
اِأ َكِمهمَّ

ِ َكَِوَبَناته َِعمِّ َعلَْيَكَِوَبَناته
ِ هَكَِوَبَناته َِخال هَكَِوَبَناته ات َعمَّ
َِهاَجْرَنَِمَعَكِ ِته

هَكِاللَّ َخاََلت
هْنَِوَهَبْتَِنْفَسَهاِ ةًُِمْؤمهَنًةِإ

َ
َواْمرَأ

ْنِيَْستَْنكهَحَهاِ
َ
ِأ ُّ َراَدِانلَِّبه

َ
هْنِأ ِإ ِّ ِبه

هلنَّ ل
َِ هَصًةِل ِالُْمْؤمهنهنَيَِخال ِۗ  َكِمهْنُِدونه

ِ َرْضَناَِعلَْيههْمِِفه
قَْدَِعلهْمَناَِماِفَ

ْيَماُنُهْمِ
َ
ْمَِوَماَِملََكْتِأ هه ْزَواجه

َ
أ

ِ هَكْيَلِيَُكوَنَِعلَْيَكَِحَرج  ِۗ  ل
يًما َِغُفوًراِرَحه ُ ِ{50} َوََكَنِاَّللَّ
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අනිවාර්යය ක  දෑ සැබැවින්ම අපි 

දනිමු. තවද අල්ලාහ් අතික් ාමාශීලී 

මහාකරුණාන්විත විය . 

ඔවුන් අතුරින් ඔබ කැමති අය 

පසසකලන්සනහිය. ඔබ කැමැති 

අය ද ඔබ ඉවත් ක  අය අතුරින් 

ඔබ නැවත අසේක් ා කරන අය ද 

ඔබ සවත  ං කර ගන්සනහිය. එහි 

ඔබ සවත වරදක් නැත. ඔවුන්සේ 

ඇස් පිනවනු පිණිසත් ඔවුන් දුකට 

පත් සනොවනු පිණිසත් ඔබ ඔවුන් 

සියල්ලට පිරිනැමූ දෑ ඔවුන් පිළිගනු 

පිණිසත් එය වඩාත් සමීපය. තවද 

නුඹලාසේ සිත් තු  ඇති දෑ අල්ලාහ් 

දනී. තවද අල්ලාහ් සර්වඥානී 

කුලුණැත්සතකු විය. 

َِوتُْؤوهيِ َِمْنِتََشاُءِمهْنُهنَّ تُْرِجه
هََلَْكَِمْنِتََشاُءِ ِاْبَتَغْيَتِِۗ  إ َوَمنه

ْنَِعَزلَْتِفََلُِجَناَحَِعلَْيَكِ ِۗ  مهمَّ
ْعيُِ
َ
ِأ ْنَِتَقرَّ

َ
ِأ ْدََنٰ

َ
هَكِأ ل

ٰ
َِوََلَِذ ُنُهنَّ

ِ ُُِكُُّهنَّ هَماِآتَيَْتُهنَّ ِب َِويَْرَضنْيَ حَيَْزنَّ
هُكْمِِۗ   لُوب

ِقُ َِيْعلَُمَِماِِفه ُ ِۗ  َواَّللَّ
َِعلهيًماَِحلهيًما ُ ِ{51} َوََكَنِاَّللَّ

මින් පසු ව (සවනත්) කාන්තාසවෝ ද 

ඔවුන්සේ අලංකාරය ඔබ ව මවිත 

ක  ද ඔසබ් දකුණත හිමිකර ගත් 

අය හැර (එම) බිරියන් සවනුවට 

ඔවුන් ගැනීම ඔබට අනුමත 

සනොසව්. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

සකසරහි අධීක් කය. 

ِلََكِالنَِّساُءِمهْنَِبْعُدَِوََلِ ََلِحَيهلُّ
ْزَواٍجَِولَْوِ

َ
ِمهْنِأ هههنَّ َلِب ْنَِتَبدَّ

َ
أ

َِماَِملََكْتِ ِإهَلَّ ْعَجَبَكُِحْسُنُهنَّ
َ
أ

يُنَكِ ِِۗ  يَمه ُِكِّ ٰ ِلََعَ ُ ٍءَِوََكَنِاَّللَّ ََشْ
ِ{52} َرقهيًبا

53-55. නබිතුමාණන්සේ නිවසට පිවිසීසම් විනය. 
අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! සංග්රහයක් 

සවත නුඹලාට අවසර සදනු 

ලැබීසමන් මිස නුඹලා නබිතුමාසේ 

නිසවස් වලට ඇතුළු සනොවනු. 

ඔහුසේ සංග්රහය බලාසපොසරොත්තු 

වන්නන් සලස සනොසිටිය යුතුය. 

නමුත් නුඹලා ඇරයුම් කරනු 

ලැබුසව් නම් එවිට නුඹලා පිවිසසනු. 

هيَنِآَمُنواََِلِتَْدُخلُواِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ِ هَلٰ ْنِيُْؤَذَنِلَُكْمِإ
َ
ِأ ِإهَلَّ ِّ ُبُيوَتِانلَِّبه

هَذاِ ْنِإ كه
هنَاهَُِولَٰ رهيَنِإ ِنَاظه َطَعاٍمَِغرْيَ

يُتْمِفَاْدُخلُوا إهَذاَِطعهْمُتْمُِِدعه
فَ
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එසසේ නුඹලා ආහාර ගත්සත් නම් 

විසිර යනු. කතා කිරීම පිණිස බැඳී 

සිටින්නන් සනොවනු. නියත 

වශසයන්ම එය නබිවරයා 

අපහසුතාවට පත් කරනු ඇත. එවිට 

ඔහු නුඹලා සහේතුසවන් ලැජ්ජාවට 

පත් සවයි. තවද අල්ලාහ් සතයය 

පිළිබඳ ව ලැජ්ජාවට පත් සනොසවයි. 

තවද නුඹලා (නබිවරයාසේ 

බිරින්දෑවරුන් වන) ඔවුන්සගන් යම් 

වස්තුවක් ඉල්ලා සිටින විට තිරයක 

පසුපසින් සිට ඔවුන්සගන් ඉල්ලා 

සිටිනු. එය නුඹලාසේ සිත් හා 

ඔවුන්සේ සිත් වලට වඩාත් 

පිවිතුරුය. තවද අල්ලාහ්සේ 

දූතයාණන්ට නුඹලා සව්දනා 

කිරීමත් ඔහුසගන් පසු ව ඔහුසේ 

බිරියන් කිසිවිසටක නුඹලා විවාහ 

කර ගැනීමත් නුඹලාට සනොවීය. 

නියත වශසයන්ම එය අල්ලාහ් 

අබියස අතිමහත් කරුණකි. 

يٍثِ َده نَيِْله هسه ن
ْ
واَِوََلُِمْسَتأ ُ فَانْتَِّشه

  ِِۗ َّ هُكْمََِكَنِيُْؤذهيِانلَِّبه ل
ٰ
َِذ إهنَّ

ِمهْنُكْمِ ََِلِِۗ  فَيَْسَتْحِيه ُ َواَّللَّ
ِ َقِّ
ْ
ِمهَنِاْل هَذاِِۗ  يَْسَتْحِيه َوإ

ِمهْنِ لُوُهنَّ
َ
َِمَتاًَعِفَاْسأ ْْلُُموُهنَّ

َ
َسأ

َجاٍبِ ْطَهُرِِۗ  َوَراءهِحه
َ
هُكْمِأ ل

ٰ
َذ

ِ هههنَّ لُوب
هُكْمَِوقُ هُقلُوب َوَماََِكَنِِۗ  ل

ْنِ
َ
َوََلِأ ِه ْنِتُْؤُذواَِرُسوَلِاَّللَّ

َ
لَُكْمِأ

بًَداِ
َ
أ هِه ْزَواَجُهِمهْنَِبْعده

َ
ِۗ  َتْنكهُحواِأ

نِْ لهُكْمََِكَنِعه
ٰ
َِذ ِهإهنَّ َدِاَّللَّ

يًما ِ{53} َعظه

නුඹලා යමක් සහළි කර සිටිය ද 

එසසේ නැතසහොත් නුඹලා එය සඟවා 

සිටිය ද නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ පිළිබඳ සර්වඥානී විය.  

ِ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ْوَُِتُْفوهُِفَ

َ
هْنُِتْبُدواَِشيًْئاِأ إ

ٍءَِعلهيًما ََِشْ هُكلِّ ِ{54} ََكَنِب

(නබිවරයාසේ බිරියන්) ඔවුන්සේ 

පියවරුන් සහෝ ඔවුන්සේ පුතුන් 

සහෝ ඔවුන්සේ සසහෝදරයන්සේ 

පුතුන් සහෝ ඔවුන්සේ 

සසහෝදරියන්සේ පුතුන් සහෝ 

ඔවුන්සේ (සමීප) කාන්තාවන් සහෝ 

ඔවුන්සේ දකුණත් හිමි කරගත් 

(වහල්) අය සමග (කතා කිරීම) 

َِوََلِ هههنَّ ِآبَائ ِِفه ََلُِجَناَحَِعلَْيههنَّ
ْبَناءهِ

َ
َِوََلِأ هههنَّ هْخَوان َِوََلِإ هههنَّ ْبَنائ

َ
أ

َِوََلِ هههنَّ َخَوات
َ
ْبَناءهِأ

َ
َِوََلِأ هههنَّ هْخَوان إ

ِ ْيَماُنُهنَّ
َ
َِوََلَِماَِملََكْتِأ هههنَّ هَسائ ِۗ  ن
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ඔවුන් සවත වරදක් නැත. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. 

නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

සකසරහි සාක්ෂිකරු විය. 

ِ َ ِِۗ  َواتَّقهنَيِاَّللَّ ُِكِّ ٰ ََِكَنِلََعَ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ٍءَِشههيًدا ِ{55} ََشْ

56. නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමා සකසරහි සලවාත් ප්රකාශ 
කරන්න. 

නියත වශසයන්ම අල්ලාහ් ද 

ඔහුසේ මලක්වරුන් ද 

නබිවරයාණන්ට ආශිර්වාද කරති. 

අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! ඔහු සවත 

නුඹලා ද ප්රාර්ථනා කරනු. තවද 

නුඹලා සලාම් යැයි පවසමින් සාමය 

පතනු.  

ِ هَكَتُهِيَُصلُّوَنِلََعَ َِوَمَلئ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ِ ِّ هيَنِآَمُنواَِصلُّواِِۗ  انلَِّبه يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِوََسلُِّمواِتَْسلهيًما ِ{56} َعلَْيهه

57,58 අල්ලාහ්ටත් ඔහුසේ දූතයාණන්ටත් ඔහු සකසරහි විශ්වාසය 
තැබූවන්ටත් හිමි ප්රතිඵල. 

නියත වශසයන්ම අල්ලාහට් හා 

ඔහුසේ දූතයාණන්ට හිංසා පීඩා 

කරන්නන් වන ඔවුනට 

සමසලොසවහි හා මතුසලොසවහි 

අල්ලාහ් ශාප කස ේය. තවද ඔවුනට 

නින්දාසහගත දඬුවමක් ඔහු සූදානම් 

කර ඇත. 

َِوَرُسوَُلُِ َ هيَنِيُْؤُذوَنِاَّللَّ ِاَّلَّ إهنَّ
ِ ِِفه ُ ِلََعَنُهُمِاَّللَّ َعدَّ

َ
وَأ َرةِه ْنَياَِواِْلخه ادلُّ

يًنا ِ{57} لَُهْمَِعَذابًاُِمهه

තවද සදවියන් විශ්වාස කරන්නන්ට 

හා විශ්වාස කරන්නියන්ට ඔවුන් 

උපයා සනොගත් දෑ සවනුසවන් හිංසා 

පීඩා කරන්නන් වනාහි, ඔවුහු 

සැබැවින්ම මහා අපවාදයක් හා 

පැහැදිලි පාපයක් උසුලා ගත්සතෝය. 

هيَنِيُْؤُذوَنِا لُْمْؤمهنهنَيَِواَّلَّ
ِ َماِاْكتََسُبواَِفَقده هَغرْيِه ِب َوالُْمْؤمهَناته

هْثًماِ اْحَتَملُواُِبْهَتانًاَِوإ
ِ{58} ُمبهيًنا

59 කාන්තා ඇඳුම 



 

 

 
19 

අසහෝ නබිවරය! ඔබ ඔසබ් 

බිරියන්ටත් ඔසබ් දූවරුන්ටත් 

විශ්වාසවන්තයින්සේ බිරියන්ටත් 

ඔවුන්සේ මතු පිට වස්ත්රසයන් 

ඔවුන් මත (හිසසේ සිට) පහ ට 

සහ නු යැයි ඔබ පවසනු. එය 

ඔවුන් හඳුනා සගන ඔවුනට හිංසා 

පීඩා සිදු කරනු සනොලබන්නට 

වඩාත් සමීපය. තවද අල්ලාහ් 

අතික් මාශීලී මහා කරුණාන්විත 

විය. 

ِ
َ
َكِيَاِأ ْزَواجه

َ
ِقُْلِْله ُّ َهاِانلَِّبه

يُّ
هَساءهِالُْمْؤمهنهنَيِيُْدنهنَيِ هَكَِون َوَبَنات

ِ هيبهههنَّ ِمهْنَِجَلب هَكِِۗ  َعلَْيههنَّ ل
ٰ
َذ
ْنُِيْعَرْفَنِفََلِيُْؤَذْيَنِ

َ
ِأ ْدََنٰ

َ
َوََكَنِِۗ  أ

يًما َِغُفوًراِرَحه ُ ِ{59} اَّللَّ

60-62 කුහකයින්ට අවවාද කිරීම. 
කුහකයින් තම සිත් තු  සරෝග 

ඇත්තවුන් හා මදීනාසවහි කටකතා 

පතුරුවන්නන් (ඔවුන්සේ 

ක්රියාදාමයන්සගන්) ඔවුන් 

සනොවැ කුසණහු නම් අපි නුඹ ව 

ඔවුන් සකසරහි බලය සයදවීමට 

සලස්වමු. පසු ව ඔවුහු ස්වල්ප 

කාලයක් මිස ඔබ සමග 

අසල්වැසියන් සලස සනොසිටිනු 

ඇත. 

ِ ِلَْمِيَنَْتهه ْ ِلَِئه هيَنِِفه
الُْمَنافهُقوَنِوَاَّلَّ

ِ ُفوَنِِفه َِوالُْمرْجه ْمَِمَرض  ههه لُوب
قُ

ََِلِ ْمُِثمَّ ههه ِنَلُْغرهيَنََّكِب يَنةه الَْمده
ِقَلهيًلِ ِ{60} َُيَاوهُرونََكِفهيَهاِإهَلَّ

ඔවුන් ශාප කරනු ලැබූවන් සලසින්. 

ඔවුන් සකොතැනක හමු වුව ද 

ග්රහණය කරනු ලැබ ඝාතනය කරනු 

ලැසබ්.  

ُذواِِۗ  َملُْعونهنَيِ خه
ُ
ْيَنَماِثُقهُفواِأ

َ
أ
ِ{61} َوُقتِّلُواَِتْقتهيًلِ

(සමය) මීට සපර ඉකුත් වූවන් අතර 

වූ අල්ලාහ්සේ පිළිසවතයි. 

අල්ලාහ්සේ පිළිසවතට කිසිදු 

සවනස්කිරීමක් ඔබ 

සනොදකින්සන්මය.  

هيَنَِخلَْواِمهْنَِقْبُلِ ِاَّلَّ ِفه ِه ُسنََّةِاَّللَّ
هُسنَّةِهِۗ   ِهَولَْنََِتهَدِل ِاَّللَّ

يًلِ ِ{62} َتْبده
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63-68. අවසන් සහෝරාව සිදුවීසම් යථාර්තය. එය ප්රතික්ස ේප ක වුන්ට 
අල්ලාහ් සූදානම් කර ඇති දෑ. 

අවසන් සහෝරාව පිළිබඳ ජනයා 

ඔසබන් විමසති. එහි දැනුම ඇත්සත් 

අල්ලාහ් අබියස යැයි ඔබ පවසනු. 

අවසන් සහෝරාව සමීපසයන් සිදුවිය 

හැකැයි ඔබට දන්වා සිටිසේ 

කුමක්ද? 

ِ اَعةه ِالسَّ لَُكِانلَّاُسَِعنه
َ
قُْلِِۗ  يَْسأ

ِه ْنَدِاَّللَّ لُْمَهاِعه هنََّماِعه َوَماِِۗ  إ
اَعَةِتَُكوُنِ ِالسَّ يُْدرهيَكِلََعلَّ

رهيًبا
ِ{63} قَ

නියත වශසයන්ම සදවියන් 

ප්රතික්ස ේප කරන්නන්හට අල්ලාහ් 

ශාප කස ේය. තවද ඔවුනට 

ඇවිස න ගින්න ඔහු සූදානම් 

කස ේය.  

ِلَُهْمِ َعدَّ
َ
ِلََعَنِالََْكفهرهيَنِوَأ َ ِاَّللَّ إهنَّ

ِ{64} َسعهريًا

ඔවුන් එහි නිරන්තර 

සදාතනිකයින්ය. කිසිදු 

භාරකරුසවකු සහෝ උදව්කරුසවකු 

සහෝ ඔවුහු සනොලබනු ඇත. 

بًَداِ
َ
هيَنِفهيَهاِأ ََلََِيهُدوَنِِۗ  َخادله
ريًا ًّاَِوََلِنَصه ِ{65} َوَله

(නිරා) ගින්සන් ඔවුන්සේ මුහුණු 

සපර නු ලබන දින අසහෝ 

විනාශය! අප අල්ලාහ්ට අවනත 

වූසේ නම් තවද සමම රසූල්වරයාට 

අවනත වූසේ නම් යැයි පවසති. 

ِانلَّارِه ُبِوُُجوُهُهْمِِفه
يَْوَمُِتَقلَّ

َطْعَناِ
َ
ِوَأ َ َطْعَناِاَّللَّ

َ
َيُقولُوَنِيَاََِلْتََناِأ

ِ{66} الرَُّسوََلِ
තවද අපසේ පරමාධිපතියාණනි! 

නියත වශසයන්ම අපි අපසේ 

නායකයින් හා ප්රධානීන්ට අවනත 

වූසයමු. එසහයින් ඔවුහු අප ඍජු 

මාර්ගසයන් සනොමග හැරිසයෝය.  

َطْعَناَِساَدَتَناِ
َ
هنَّاِأ الُواَِربََّناِإ

َوقَ
بهيَلِ ونَاِالسَّ

َضلُّ
َ
ِ{67} َوُكََبَاَءنَاِفَأ

අපසේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුනට 

දඬුවම සදගුණයක් සදනු. තවද 

ඔවුනට මහත් ශාපයකින් ශාප 

කරනු. 

ِ َعَذابه
ِمهَنِالْ ْعَفنْيه هههْمِضه َربََّناِآت

َعْنُهْمِلَْعًناَِكبهريًا
ِ{68} َوالْ
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69-71 ඇතැම් මගසපන්වීම් හා එය පිළිපදින්නන්හට හිමි ප්රතිඵල 
අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! මූසාට 

හිංසා පීඩා ක  අය සමන් නුඹලා 

සනොවනු. එවිට අල්ලාහ් ඔවුන් 

පවසන දැයින් ඔහු නිසදොස් කස ේය. 

තවද ඔහු අල්ලාහ් අබියස 

සගෞරවාන්විත විය. 

هيَنِآَمُنواََِلِتَُكونُواِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

اِ ِمهمَّ ُ هُِاَّللَّ
َ
َِفََبَّأ هيَنِآَذْواُِموََسٰ ََكَّلَّ

هِِۗ  قَالُواِ ْنَدِاَّللَّ َِوََكَنِعه
يًها ِ{69} وَجه

අසහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද 

නිවැරදි ප්රකාශසයන් ප්රකාශ කරනු. 

يَُّها
َ
هينَِِيَاِأ آَمُنواِاتَُّقواِالَلِِاَّلَّ

يًدا ِ{70} َوقُولُواِقَْوًَلَِسده
නුඹලාසේ ක්රියාවන් ඔහු නුඹලාට 

විධිමත් කරයි. තවද නුඹලාසේ 

පාපකම් වලට ඔහු නුඹලාට සමාව 

සදයි. තවද කවසරකු අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුසේ දූතයාණන්ට අවනත 

වන්සන් ද සැබැවින්ම ඔහු ඉමහත් 

ජයග්රහණයකින් ජය ලැබුසව්ය. 

ْعَمالَُكْمَِويَْغفهْرِ
َ
يُْصلهْحِلَُكْمِأ

ِِۗ  لَُكْمُِذنُوَبُكْمِ َ ِاَّللَّ عه َوَمْنِيُطه
َوَرُسوَُلَُِفَقْدِفَاَزِفَْوًزاِ

يًما ِ{71} َعظه

72,73 පැවරුණු වගකීම් ඉටු කිරීම සහ එය උල්ලංඝනය කිරීසමන් වැ කී 
සිටීම. 

නියත වශසයන්ම අපි (සද්ව 

සමසහසේ) භාරකාරත්වය අහස් 

සපොස ොව හා කඳු සවතට ඉදිරිපත් 

කස මු. නමුත් ඒවා එය ඉසිලීමට 

ප්රතික්ස ේප කස ේය. තවද එයට ඒවා 

බිය විය. තවද මිනිසා එය ඉසිලීය. 

නියත වශසයන්ම ඔහු අඥානකම් 

ඇති අපරාධකරුවකු විය. 

ِ َماوَاته ِالسَّ َمانََةِلََعَ
َ
هنَّاَِعَرْضَناِاْْل إ

ْنِ
َ
ِأ َبنْيَ

َ
ِفَأ َباله ه

ْ
َِواْل ْرضه

َ
َواْْل

ْشَفْقَنِمهْنَهاِومََحَلََهاِ
َ
لَْنَهاِوَأ حَيْمه
نَْساُنِ هنَُّهََِكَنَِظلُوًماِِۗ  اِْله إ
ِ{72} َجُهوًَلِ

(සමසසේ භාරකාරත්වය මිනිසා 

උසුලන්නට සැ ැස්වූසේ) 

කුහකයින්ට හා කුහක කාන්තාවන් 

හටත් සදවියන් ආසද්ශ කරන්නන් 

ِ ِالُْمَنافهقهنَيَِوالُْمَنافهَقاته ُ َبِاَّللَّ َُعذِّ َله
َِويَُتوَبِ َوالُْمِّْشهكهنَيَِوالُْمِّْشهََكته
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හා සදවියන් ආසද්ශ කරන 

කාන්තාවන් හටත් අල්ලාහ් දඬුවම් 

කරනු පිණිසත්, සදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හා සදවියන් විශ්වාස 

කරන කාන්තාවන්හට අල්ලාහ් 

සමාව දීම පිණිසත්ය. තවද අල්ලාහ් 

අතික් මාශීලී මහා කරුණාන්විත 

විය. 

ِ ِالُْمْؤمهنهنَيَِوالُْمْؤمهَناته ِلََعَ ُ ِۗ  اَّللَّ
يًما َِغُفوًراِرَحه ُ ِ{73} َوََكَنِاَّللَّ
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