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47 සූරත් මුහම්මද් (මුහම්මද් තුමා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 38 කි. 

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

1-3 වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන්හට හිමි ප්රතිවිපාක. 

ප්රතික්ව ේප වකොට අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් (මිනිසුන්)  වැළැක්වූ 

වන් වනාහි ඔවුන්වේ ක්රියාවන් ඔහු 

නැතිකර දැමීය. 

ِ واَِعْنَِسبهيله هيَنَِكَفُرواَِوَصدُّ اَّلَّ
ِه ْعَمالَُهمِْاَّللَّ

َ
ِأ َضلَّ

َ
ِ{1} أ

තවද විශ්වාස වකොට යහකම් සිදු 

වකොට මුහම්මද් වවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ එය ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවගන් වූ සතයයකි යැයි 

විශ්වාස කළවුන් වනාහි ඔවුන්වේ 

පාපයන් ඔවුන්වගන් ඔහු ඉවත් 

කරයි. තවද ඔවුන්වේ තත්ත්වය 

ඔහු විධිමත් කර වදයි.  

ِ َاته اِله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َواَّلَّ
ٍدَِوُهَوِ ُُِمَمَّ ٰ َلِلََعَ هَماِنُزِّ َوآَمُنواِب

ْمِ ِمهْنَِربِّهه َقُّ
ْ
رَِِۙ  اِل َِعْنُهمَِِْكفَّ

هههمِْ ْصلَحََِِسيَِّئات
َ
ِ{2} بَالَُهمِِْوَأ

එයට වහේතුව නියත වශවයන්ම 

ප්රතික්ව ේප කළවුන් නි ්ඵල දෑ 

අනුගමනය කළ බැවින් හා විශ්වාස 

කළවුන් ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවගන් 

වූ සතයය අනුගමනය කළ බැවිණි. 

මිනිසුනට ඔවුන්වේ උපමාවන් 

අල්ලාහ් වගන හැර පානුවේ 

එවලසය. 

هيَنَِكَفُرواِاتََّبُعواِ ِاَّلَّ نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َذ

هيَنِآَمُنواِاتََّبُعواِ ِاَّلَّ نَّ
َ
َلِوَأ اْْلَاطه

ْمِ ِمهْنَِربِّهه َقَّ
ْ
هَكِِۙ  اِل ل

ٰ
ِيَْْضهُبَِِكَذ

ُِ ِِاَّللَّ هلنَّاسه ْمَثالَُهمِِْل
َ
 {3} أ

 

 

 

ِ
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4-6 වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන් සමග අරගල කිරීම.ِ
එවහයින් ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

නුඹලා (යුද බිවම්) හමු වූ විට 

(ඔවුන්වේ) වගලවල් වවතට පහර 

වදනු. අවසානවේ නුඹලා ඔවුන් 

අභිභවනය කර ගත් විට යුද්්ධය 

තම ආයුධ බිම තබන වතක්  

(ඔවුන්) ග්රහණය කිරීම නුඹලා 

තදින්ම සිදු කරනු. එයට පසු 

අනුග්රහ දැක්වීමක් වහෝ වන්දි ලබා 

ගැනීමක් විය හැක. වමය 

(අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය) වව්. 

අල්ලාහ් අභිමත කරන්වන් නම් 

ඔවුන්්වගන් ඔහුම විපාකඵලය 

ගනු ඇත. නමුත් )ඔහු එවසේ සිදු 

වනොකවළේ( නුඹලාවගන් 

ඇතැවමක් ඇතැවමකු විසින් ඔහු 

පරීක් ාවට පත් කරනු පිණිසය.  

තවද අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ 

ඝාතනය කරනු ලැබූවන් වනාහි 

ඔවුන්වේ ක්රියාවන් අහිමි වී යන්නට 

ඔහු ඉඩ හරින්වන් නැත.  

َبِ هيَنَِكَفُرواِفََْضْ إهَذاِلَقهيُتُمِاَّلَّ
فَ

واِ َْنُتُموُهْمِفَُشدُّ
ْ
ْث
َ
هَذاِأ ِإ ٰ َِحَّتَّ ابه

الرِّقَ
اِفهَداًءِ همَّ اَِبْعُدَِوإ

اَِمنًّ إهمَّ
الَْوثَاَقِفَ

ْوَزاَرَهاِ
َ
َْرُبِأ

ْ
ِتََضَعِاِل ٰ هَكِِۙ  َحَّتَّ ل

ٰ
َِذ

ُِِيََشاءَُِِولَوِْ ِمهْنُهمََِِْلْنَتَصَِِاَّللَّ
نِْ كه

َْبلُوََِِولَٰ هَبْعٍضَِِبْعَضُكمِِِْله ِۙ  ِب
هينَِ ِِواقُتهلَُِِواَّلَّ هَِِسبهيلِهِفه ِفَلَنِِْاَّللَّ

ْعَمالَُهمِْ
َ
ِأ لَّ ِ{4}يُضه

ඔහු ඔවුනට මතු මග වපන්වනු 

ඇත. තවද ඔවුන්වේ තත්ත්වයන් 

ඔහු විධිමත් කරනු ඇත. 

ْمَِويُْصلهُحِبَالَُهمِْ يهه ِ{5} َسَيْهده

ඔවුනට ඔහු (හඳුන්වා දී) දැනුවත් 

කළ (ස්වර්ග) උයනට ඔහු ඔවුන් 

ඇතුළත් කරනු ඇත. 

َنََّةَِعرََّفَهاِلَُهمِْ
ْ
لُُهُمِاْل ِ{6} َويُْدخه

7-14 වද්ව විශ්වාසවන්තයින් උපකාරය ලබන්නට ඉල්ලා සිටින 
වකොන්වද්සි.ِ
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අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට උදව් කවළේ නම් ඔහු 

නුඹලාට උදව් කරනු ඇත. තවද 

නුඹලාවේ පාද ඔහු ස්ථාවර කරනු 

ඇත. 

هيَنِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
ِيَاِأ َ واِاَّللَّ هْنَِتْنُصُ آَمُنواِإ

ُكْمَِويُثَبِّْتِ َيْنُصْ
ْقَداَمُكمِْ

َ
ِ{7} أ

තවද ප්රතික්ව ේප කළවුන් වන 

ඔවුනට විනාශයයි. තවද ඔහු 

ඔවුන්වේ ක්රියාවන්  ඔහු නැතිකර 

දැමීය. 

ِ َضلَّ
َ
هيَنَِكَفُرواَِفَتْعًساِلَُهْمِوَأ َواَّلَّ

ْعَمالَُهمِْ
َ
ِ{8} أ

එය නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ පිළිකුල් කළ 

බැවිනි. එවහයින් අල්ලාහ් 

ඔවුන්වේ ක්රියාවන් නි ්ඵල 

කවළේය. 

ِ ُ نَْزَلِاَّللَّ
َ
ُهْمَِكرهُهواَِماِأ

نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َذ

ْعَمالَُهمِْ
َ
ْحَبَطِأ

َ
ِ{9} فَأ

මහවපොවළොවව් ගමන් කර ඔවුනට 

වපර සිටියවුන්වේ අවසානය 

වකවසේ වී දැයි ඔවුහු 

අධීක් ණවයන් වනොබලන්වනෝද? 

අල්ලාහ් ඔවුන් මුළුමණින්ම විනාශ 

කවළේය. තවද වද්ව 

ප්රතික්ව ේපකයින්ට ද ඒ හා 

සමානය. 

َِفَيْنُظُرواِ ْرضه
َ
ِاْْل رُيواِفه لَْمِيَسه

فَ
َ
أ

ْمِ هيَنِمهْنَِقْبلههه
َكْيَفََِكَنََِعقهَبُةِاَّلَّ

رَِِۙ   َُِِدمَّ هلََْكفهرهينَِِۙ  َِعلَْيههمِِْاَّللَّ َِول
ْمَثالَُها

َ
ِ{10} أ

එය, විශ්වාස කළවුන්වේ 

ආරක් කයා නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වන බැවින් ද නියත 

වශවයන්ම වද්ව 

 ආරක් කයකු  තික්ව ේපකයින්ටප්ර

නැති බැවින් ද වව්. 

هيَنِآَمُنواِ َِمْوََلِاَّلَّ َ ِاَّللَّ نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َذ

ِ ِالََْكفهرهيَنََِلَِمْوََلٰ نَّ
َ
وَأ
ِ{11} لَُهمِْ

විශ්වාස වකොට යහකම් කළවුන්, 

ඒවාට පහළින් ගංගා ගල්ා බස්නා 

(ස්වර්ග) උයන් වලට නියත 

لُواِ هيَنِآَمُنواِوََعمه ُلِاَّلَّ ِيُْدخه َ ِاَّللَّ إهنَّ
اٍتََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِ

َِجنَّ َاته اِله الصَّ
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වශවයන්ම අල්ලාහ් ඇතුළත් කරයි. 

තවද ප්රතික්ව ේප කළවුන් වන ඔවුහු 

(දඬුවම) භුක්ති විඳිති. තවද 

(වමොවලොව භුක්ති විඳින්නන්) 

වගොවිපළ සතුන් අනුභව 

කරන්නාක් වමන් අනුභව කරති. 

තවද (නිරා) ගින්න ඔවුනට හිමි 

නවාතැනයි. 

ْنَهاُرِ
َ
هينَِِۙ  اْْل َِكَفُرواَِواَّلَّ

ُكُلَِويََِِيَتَمتَُّعونَِ
ْ
ُكلُوَنَِكَماِتَأ

ْ
أ

ْنَعاُمَِوانلَّاُرَِمْثًوىِلَُهمِْ
َ
ِ{12} اْْل

නුඹ ව පිටමං කළ ඔවබ් 

ගම්මානයට වඩා, වඩාත් බලවත් වූ 

ගම්මාන වකොපමණක් අපි විනාශ 

කවළමුද? එවිට ඔවුනට කිසිදු 

උදව්කරුවවකු වනොවීය. 

ةًِمهْنِ ِقُوَّ َشدُّ
َ
ِأ َ يِّْنِمهْنِقَْريٍَةِِهه

َ
َوَكأ

ْهلَْكَناُهْمِ
َ
ْخرََجْتَكِأ

َ
ِأ ِته

قَْريَتهَكِالَّ
ِلَُهمِْ َ ِ{13} فَََلِنَاِصه

තම පරමාධිපතිවගන් වූ පැහැදිලි 

සාධක මත සිටින්නා තම නපුරු 

ක්රියාව ඔහුට අලංකාර කර 

වපන්වනු ලැබ තම ආශාවන් 

අනුගමනය කළ අය වමන් ද?  

َِكَمْنِ ِبَيَِّنٍةِمهْنَِربِّهه ٰ َفَمْنََِكَنِلََعَ
َ
أ

َِواتََّبُعواِ ُزيَِّنََِلُُِسوُءَِعَملههه
ْهَواَءُهمِْ

َ
ِ{14} أ

15-19 වද්ව බැතිමතුන් සඳහා ස්වර්ගවේ සූදානම් කර ඇති දෑ සහ වද්ව 
ප්රතික්ව ේපකයින් සඳහා නිරවේ සූදානම් කර ඇති දෑ.ِ

බිය බැතිමතුන්හට ප්රතිඥා වදනු 

ලැබූ ස්වර්ගවේ ස්වභාවය පල් 

වනොවන ජලවයන් යුත් ගංගා ද එහි 

රසය වවනස් වනොවන කිරි 

පානවයන් යුත් ගංගා ද පානය 

කරන්නන්හට රසවත් 

මුද්රිකපානවයන් යුත් ගංගා ද පිරිසිදු 

කරන ලද මී පැණිවයන් යුත් ගංගා 

ද ඇත. තවද ඔවුනට එහි සියලු 

පලතුරු ද ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවගන් වූ සමාව ද ඇත. 

ඔහු (නිරා) ගින්වන් 

َدِالُْمتَُّقوَنِ ُِوعه ِته
ِالَّ َنَّةه

ْ
ِۙ  َمَثُلِاْل

ْنَهارِ ِفهيَها
َ
ٍنَِِغرْيهَِِماءٍِِمهنِِْأ ِآسه
ْنَهارِ 

َ
ِِْلَمِِْلََبٍِِمهنِِْوَأ َِطْعُمهَُِِيَتَغريَّ

ْنَهارِ 
َ
ةٍََِِخْرٍِِمهنِِْوَأ هيَََِِّلَّ ارهب

هلشَّ ِل
ْنَهارِ 

َ
ِعَِِمهنِِْوَأ َِولَُهمِِْۙ  َسٍلُِمَصًّفًّ

َرةِ ِاثلََّمَراتهُِِكِِِّمهنِِْفهيَها ِمهنَِِْوَمْغفه
ِ ُِهوََِِكَمنِِْۙ  َِربِّههمِْ َِِخاله ِانلَّارهِِفه
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සදාතනිකවයකු වමන් ද? තවද 

(එවන් නිරාවාසීන් වන) ඔවුනට 

වලෝ දිය වපොවනු ලැවබ්. එවිට එය 

ඔවුන්වේ බඩවැල් කැබලි කරයි. 

عَِِمَحهيًماَِماءًِِوَُسُقوا َِفَقطَّ
ْمَعاَءُهمِْ

َ
 {15} أ

 

තවද ඔවුන් අතුරින් නුඹ වවත 

සවන් වදන්නන් ද වවති. නුඹ 

වවතින් ඔවුන් පිට ව ගිය විට වමොහු 

වමොවහොතකට වපර කුමක් 

පැවසුවව් දැ?යි ඥානය වදනු 

ලැබූවනට ඔවුහු (සමච්චලවයන් 

යුතු ව) විමසති. තම හදවත් මත 

අල්ලාහ් මුද්රා තැබූ හා තම ආශාවන් 

අනුගමනය කළවුන් වමොවුහුමය. 

هَذاِ ِإ ٰ هَِلَْكَِحَّتَّ ُعِإ َومهْنُهْمَِمْنِيَْسَتمه
يَنِ ه هَّلَّ َكِقَالُواِل ْنده َخرَُجواِمهْنِعه

هًفاِ وتُواِالْعهلَْمَِماَذاِقَاَلِآن
ُ
ِۙ  أ

هَكِ
ٰ
وََل
ُ
هينَِِأ َُِِطَبعَِِاَّلَّ ِِٰاَّللَّ هههمِِْلََعَ ِقُلُوب

ْهَواَءُهمَِِْواتََّبُعوا
َ
ِ{16} أ

තවද යහමග ලැබූවන් වන 

ඔවුන්හට ඔහු යහමග අධික 

කවළේය. තවද ඔහු ඔවුනට 

ඔවුන්වේ බිය බැතිමත්කම 

පිරිනමනු ඇත. 

هيَنِاْهَتَدْواَِزاَدُهْمُِهًدىِ َواَّلَّ
ِ{17} َوآتَاُهْمَِتْقَواُهمِْ

අවසන් වහෝරාව එසැණින් ඔවුන් 

වවත පැමිණීම මිස වවවනකක් 

ඔවුහු බලාවපොවරොත්තු වන්වනහු 

ද? සැබැවින්ම එහි සලකුණු පැමිණ 

ඇත. එවසේ නම් ඔවුන් වවත 

ඔවුන්වේ උපවදස පැමිණි විට 

වකවසේ නම් ඔවුනට (ඵලක්) වවත් 

ද?  

ْنِ
َ
اَعَةِأ ِالسَّ َفَهْلَِيْنُظُروَنِإهَلَّ

تهَيُهْمَِبْغَتًةِ
ْ
ْْشَاُطَهاَِجاءََِِفَقدِِْۙ  تَأ

َ
ِأ

  ِِٰۙ ّنَّ
َ
هَذاِلَُهمِِْفَأ َِجاَءْتُهمِِْإ

ِ{18} ذهْكَراُهمِْ

එවහයින් දැන ගනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් හැර වවනත් 

වදවිවඳකු නැත. ඔවබ් පාපයන්ටත් 

වද්ව විශ්වාසකරන්නන් හා වද්ව 

විශ්වාසකරන්නියන්හටත් සමාව 

ْرِ َِواْسَتْغفه ُ ِاَّللَّ َِإهَلَّ
ٰ
هََل ُهََِلِإ

نَّ
َ
فَاْعلَْمِأ

ِ هلُْمْؤمهنهَيَِوالُْمْؤمهَناته نْبهَكَِول َ ِۙ  َّله
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අයැදිනු. තවද අල්ලාහ් නුඹලාවේ 

සංචලනය හා නුඹලාවේ නවාතැන 

දනී. 

ُِ ُِمَتَقلََّبُكمَِِْيْعلَمَُِِواَّللَّ
ِ{19} َوَمْثَواُكمِْ

20-34 කුහකයින්ට හිමි දඬුවම්ِ
(යුද්ධය සම්බන්ධ ව) සූරතයක් 

(පරිච්වේදයක්) පහළ කරනු ලැබිය 

යුතු වනොවව් දැ?යි විශ්වාස කළවුන් 

විමසති. නමුත් තීරණාත්මක 

සූරතයක් පහළ කරනු ලැබ එහි 

යුද්ධය සම්බන්ධ ව සඳහන් කරනු 

ලැබූ විට තම හදවත් තුළ වරෝග 

ඇත්තවුන් මරණය තමන් වවත 

වවළා ගත් වකවනකු සිහි නැතිවී 

බලන්නාක් වමන් නුඹ වවත ඔවුහු 

බලති. එවහයින් ඔවුනට (විනාශය) 

වඩාත් වයෝගයය. 

لَْتِ هيَنِآَمُنواِلَْوََلِنُزِّ َويَُقوُلِاَّلَّ
إهَذاِۙ  ُسوَرة ِ

نْزهلَْتِِفَ
ُ
ُُِمَْكَمةِ ُِسوَرةِ ِأ

َتاُلِِفهيَهاَِوُذكهرَِ يَْتِِۙ  ِالْقه
َ
هينََِِرأ ِاَّلَّ

ِ هههمِِْفه لُوب
ِِقُ هَِلَْكَِِيْنُظُرونََِِمَرض  ِإ
َِِِّنَظرَِ ِۙ  ِالَْمْوتِهِمهنََِِعلَْيهِهِالَْمْغشه
ْوََلِٰ
َ
ِ{20} لَُهمِِْفَأ

(නබිවරය!) අවනතභාවය හා 

යහපත් ප්රකාශය ඔවුනට සුදුසුය. 

එවහයින් (යුද්ධය පිළිබඳව) එම 

නිවයෝග ස්ථීර වූ විට ඔවුන් 

අල්ලාහ් ට සැබෑ වන්වන් නම් එය 

ඔවුනට යහපත් වනු ඇත. 

ِ َِمْعُروف  َِوقَْول  إهَذاِۙ  َطاَعة 
َِعَزمَِِفَ

ْمرُِ
َ
ََِِصَدقُواِفَلَوِِْاْْل َِخرْيًاِلَََكنَِِاَّللَّ
ِ{21} لَُهمِْ

නුඹලාට  (යුද්ධය)  පිටුපෑමට බලය 

වදනු ලැබුවව් නම්, මහවපොවළොවව් 

නුඹලා කලහකම් සිදු වකොට 

නුඹලාවේ ඥාතී සම්බන්ධකම් බිඳ 

වහළන්නට තැත් කරන්වනහු ද?  

ْنِ
َ
ُْتْمِأ هْنِتََوِلَّ َفَهْلَِعَسيُْتْمِإ

ُعواِ َِوُتَقطِّ ْرضه
َ
ِاْْل ُدواِفه ُتْفسه
رَْحاَمُكمِْ

َ
ِ{22} أ

අල්ලාහ් ශාප කළවුන් ඔවුහුමය. 

එවිට ඔහු ඔවුනට බිහිරිභාවය ඇති 

කවළේය. තවද ඔවුන්වේ දෘ ්ටිය 

අන්ධභාවයට පත් කවළේය. 

ُهْمِ َصمَّ
َ
ِفَأ ُ هيَنِلََعَنُهُمِاَّللَّ هَكِاَّلَّ

ٰ
وََل
ُ
أ

بَْصاَرُهمِْ
َ
ِأ ْعََمٰ

َ
ِ{23} وَأ
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එවහයින් ඔවුන් අල් කුර්ආනය 

පරිශීලනය වනොකරන්වනෝ ද? 

එවසේ නැතවහොත් (ඔවුන්වේ) 

හදවත් මත එහි අගුල් ද? 

ِ ٰ ْمِلََعَ
َ
فَََلَِيَتَدبَُّروَنِالُْقْرآَنِأ

َ
أ

ْقَفالَُها
َ
ِ{24} قُلُوٍبِأ

ඔවුනට මග වපන්වීම පැහැදිලි වූ 

පසු ව නියත වශවයන්ම ඔවුන්වේ 

පසුපස මත හැරී ගියවුන් වනාහි 

ව යිතාන් (එවසේ හැරී යාම) ඔවුනට 

අලංකාර කවළේය. තවද ඔහු ඔවුනට 

මවනෝ ආශාවන් ඇති කවළේය. 

ْدبَارهههْمِمهْنِ
َ
ِأ ٰ واِلََعَ هيَنِاْرتَدُّ ِاَّلَّ إهنَّ

ِلَُهُمِالُْهَدىِ َ َِماِتَبَيَّ ِۙ  َبْعده
ْيَطِ ِالشَّ ْمََلٰ

َ
َلِلَُهْمِوَأ اُنَِسوَّ

ِ{25} لَُهمِْ
එය අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ පිළිකුල් 

කළවුනට(වම්) කරුණු අතුරින් 

ඇතැම් දෑහි අපි නුඹලාට අවනත 

වන්වනමු යැයි නියත වශවයන්ම 

ඔවුන් පැවසූ වහේතුවවනි. තවද 

අල්ලාහ් ඔවුන්වේ රහස් දනී. 

يَنَِكرهُهواَِماِ ه
هَّلَّ نَُّهْمِقَالُواِل

َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َذ

ِ َِبْعضه يُعُكْمِفه َِسُنطه ُ َلِاَّللَّ نَزَّ
ْمرهِ
َ
ُِِۙ  اْْل َِيْعلَمَُِِواَّللَّ

اَرُهمِْ ِ{26} إهْْسَ
නමුත් ඔවුන්වේ මුහුණු වලට හා 

පිටවල් වලට පහර වදමින් 

මලක්වරුන් ඔවුන්(වේ ප්රාණය) 

අත්පත් කර ගන්නා විට වකවසේ 

වීද? 

هَكُةِ ْتُهُمِالَْمََلئ هَذاِتََوفَّ فََكْيَفِإ
يَْْضهُبوَنِوُُجوَهُهْمِ

ْدبَاَرُهمِْ
َ
ِ{27} وَأ

වමයට වහේතුව එය නියත 

වශවයන්ම ඔවුන් අල්ලාහ් වකෝප 

කරවන දෑ අනුගමනය වකොට 

ඔහුවේ තෘප්තිය ඔවුන් පිළිකුල් 

කිරිමය. එවහයින් ඔවුන්වේ 

ක්රියාවන් ඔහු නි ්ඵල කවළේය. 

هَكِ ل
ٰ
َِذ َ ْسَخَطِاَّللَّ

َ
نَُّهُمِاتََّبُعواَِماِأ

َ
هأ ب

ْحَبَطِ
َ
َوَكرهُهواِرهْضَوانَُهِفَأ

ْعَمالَُهمِْ
َ
ِ{28} أ
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එවසේ නැතවහොත් ඔවුන්වේ 

වරෝධය අල්ලාහ් වහළි 

වනොකරන්වන්ම යැයි හදවත් තුළ 

වරෝග ඇත්තවුන් සිතුවව් ද? 

ِ ْمَِمَرض  ههه ِقُلُوب هيَنِفه
َبِاَّلَّ ْمَِحسه

َ
أ

ْنِلَْنِ
َ
ِأ ُ رهَجِاَّللَّ

ُُيْ
ْضَغاَنُهمِْ

َ
ِ{29} أ

තවද අප අභිමත කරන්වන් නම් 

අපි නුඹට ඔවුන් වපන්වන්නට 

තිබුණි. එවිට නුඹ ඔවුන්වේ 

සලකුණු මගින් හඳුනා ගනු ඇත.   

සැබැවින්ම කතා විලාසවයන් නුඹ 

ඔවුන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන. තවද 

නුඹලාවේ ක්රියාවන් අල්ලාහ් දනී. 

َرْيَناَكُهْمِفَلََعَرْفَتُهْمِ
َ
َولَْوِنََشاُءَِْل
يَماُهْمِ هسه َِِوََلَْعرهَفنَُّهمِِْۙ  ب َِِلْنِهِفه

ُِِۙ  ِالَْقْولِه َِيْعلَمَُِِواَّللَّ
ْعَمالَُكمِْ

َ
ِ{30} أ

31-33 ඉවසීවමන් අරගල කරන්නන් මුහුණ වදන පරීක් ණ සහ වදවියන් 
විශ්වාස කරන්නන් හට ලැවබන මග වපන්වීම.ِ

තවද නුඹලා අතුරින් කැපවන්නන් 

හා ඉවසිලිවන්තයින් අප හඳුනා 

ගනු පිණිසත් නුඹලාවේ වතොරතුරු 

අප පරීක් ා කරනු පිණිසත් නියත 

වශවයන්ම අපි නුඹලා පරීක් ාවට 

ලක් කරන්වනමු. 

َِنْعلََمِ ٰ َونَلَْبلَُونَُّكْمَِحَّتَّ
هرهيَنِ اب يَنِمهْنُكْمَِوالصَّ الُْمَجاههده

ْخَباَرُكمَِْوَنْبلَُوِ
َ
ِ{31} أ

නියත වශවයන්ම ප්රතික්ව ේප 

වකොට, අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් 

වළක්වා, තමන්ට යහමග පැහැදිලි 

වූවායින් පසු ව රසූල්වරයාට 

විරුද්ධවන්නන් වනාහි ඔවුනට 

කිසිවකින් අල්ලාහ්ට හානි සිදු කළ 

වනොහැක්වක්මය. තවද ඔහු 

ඔවුන්වේ ක්රියාවන් නි ්ඵල කරනු 

ඇත. 

ِ واَِعْنِإهنَّ هيَنَِكَفُرواَِوَصدُّ اَّلَّ
ِ َوَشاقُّواِالرَُّسوَلِمهْنَِبْعده ِه ِاَّللَّ َسبهيله
ِ َ واِاَّللَّ ِلَُهُمِالُْهَدٰىِلَْنِيَُْضُّ َ َماِتَبَيَّ

ْعَمالَُهمِْ
َ
ِ{32} َشيًْئاِوََسُيْحبهُطِأ
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අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට අවනත වනු. තවද 

රසූල්වරයාට ද අවනත වනු. තවද 

නුඹලාවේ ක්රියාවන් නි ්ඵල කර 

වනොගනු. 

ِ َ يُعواِاَّللَّ طه
َ
هيَنِآَمُنواِأ يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

لُواِ يُعواِالرَُّسوَلَِوََلُِتْبطه طه
َ
وَأ

ْعَمالَُكمِْ
َ
ِ{33} أ

නියත වශවයන්ම ප්රතික්ව ේප 

වකොට, අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් 

(ජනයා) වළක්වා, පසු ව 

ප්රතික්ව ේපකයින් වලසින්ම මිය 

යන්නන් වන ඔවුනට අල්ලාහ් 

සමාව වනොවදන්වන්මය. 

واَِعْنِ هيَنَِكَفُرواَِوَصدُّ ِاَّلَّ إهنَّ
ِ ار  َِماتُواَِوُهْمُِكفَّ ُثمَّ ِه ِاَّللَّ َسبهيله

ِلَُهمِْ ُ َرِاَّللَّ ِ{34} فَلَْنَِيْغفه

35-38 වමවලොව ජීවිතවේ යථාර්ථය එහි ගත කළ යුතු සාමානය ජීවිතය සහ  
වියදම් කිරීමටත් සහ සතයය වවනුවවන් අරගල කිරීමටත් වකවරන 

නිවයෝගය. 

එවහයින් නුඹලා අධධර්යමත්ව 

බිය සුළු වී සාමය වවත ඇරයුම් 

වනොකරනු. නුඹලාය උසස් වනුවේ. 

තවද අල්ලාහ් නුඹලා සමගය. 

නුඹලාවේ ක්රියාවන් ඔහු නුඹලාට 

අහිමි වනොකරන්වන්මය. 

ِ لْمه هََلِالسَّ ُنواَِوتَْدُعواِإ ْنُتُمِفَََلِتَهه
َ
وَأ

ُكْمِ َ َِمَعُكْمَِولَْنِيَِته ُ ْعلَْوَنَِواَّللَّ
َ
اْْل

ْعَمالَُكمِْ
َ
ِ{35} أ

නියත වශවයන්ම වමවලොව ජීවිතය 

වකළි වදොළකි, විවනෝදයකි. තවද 

නුඹලා විශ්වාස කර, බිය බැතිමත් 

වන්වනහු නම් නුඹලාවේ කුලිය 

ඔහු නුඹලාට පිරිනමනු ඇත. තවද 

නුඹලාවේ ධනය ඔහු නුඹලාවගන් 

ඉල්ලා වනොසිටියි. 

ِ َِولَْهو  ْنَياِلَعهب  ََياةُِالُّ
ْ
هنََّماِاِل ِۙ  إ

هنِْ ِيُْؤتهُكمَِِْوَتتَُّقواِتُْؤمهُنواَِوإ
ُجوَرُكمِْ

ُ
لُْكمَِِْوََلِِأ

َ
ِيَْسأ

ْمَوالَُكمِْ
َ
ِ{36} أ

ඔහු නුඹලාවගන් එය ඉල්ලා බල 

කරන්වන් නම් නුඹලා මසුරු 

වන්වනහුය. තවද නුඹලාවේ 

වරෝධයන් ඔහු වහළි කරන්වන්ය. 

لُْكُموَهاَِفُيْحفهُكْمَِتْبَخلُواِ
َ
هْنِيَْسأ إ

ْضَغانَُكمِْ
َ
رهْجِأ

ُُيْ ِ{37} َو
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අවහෝ! වමන්න! නුඹලා 

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ වියදම් කරනු 

පිණිස නුඹලා ඇරයුම් කරනු 

ලැබුවන්ය. එවහත් නුඹලා අතුරින් 

මසුරු වන්නන්ද වවති. තවද 

කවවරකු මසුරු වන්වන්ද එවසේ ඔහු 

මසුරු වනුවේ ඔහු වවනුවවනි. 

නමුත් අල්ලාහ් අවශයතාවවන් 

වතොරය. තවද නුඹලා දිළින්වදෝය. 

තවද නුඹලා පිටු පා යන්වන් නම් 

(නුඹලා වවනුවට) නුඹලා හැර 

වවනත් පිරිසක් ඔහු පත් කරනු 

ඇත. එවිට ඔවුහු නුඹලා වමන් 

වනොවනු ඇත. 

ِ ُْنفهُقواِفه ُؤََلءهِتُْدَعْوَنَِله
ْنُتْمَِهٰ

َ
َهاِأ

ْنُكْمَِمْنَِيْبَخُلِ فَمه ِه ِاَّللَّ ِۙ  َسبهيله
إهنََّماَِيْبَخْلَِِوَمنِْ

َِعنَِِْيْبَخُلِِفَ
هِه ُِِۙ  َِنْفسه َُِِّواَّللَّ َغنه

ْنُتمُِِالْ
َ
ِالُْفَقَراءُِِوَأ

هنِِْۙ   ْلَِِتَتَولَّْواَِوإ ِقَْوًماِيَْستَْبده
ُكمِْ ِيَُكونُواََِلُِِثمََِِّغرْيَ

ْمَثالَُكمِْ
َ
ِ{38} أ
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