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48 සූරත් අල් ෆත්හ් (ජයග්රහණය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 29 කි. 

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

1-7 හුවදේබිේයා සාම ගිවිසුම. 

)අවහෝ නබිවරය!( නියත 

වශවයන්ම අපි නුඹට ප්රකට 

ජයකින් ජයක් ලබා දුනිමු. 

هنَّاَِفَتْحَناِلََكَِفْتًحاُِمبهيًنا ِ{1} إ

නුවේ පාපවයන් වපර සිදු වූ දෑ හා 

පසු සිදු වූ දෑ සඳහා අල්ලාහ ්නුඹට 

සමාව වදනු පිණිසත් ඔහුවේ 

ආශිර්වාදය නුඹ වවත සම්පූර්ණ 

කරනු පිණිසත් ඍජු මාර්ගය වවත 

නුඹට ඔහු මග වපන්වනු 

පිණිසත්ය. 

َمِمهْنَِذنْبهَكِ َِماَِتَقدَّ ُ َرِلََكِاَّللَّ َْغفه ِله
هْعَمَتُهَِعلَْيَكِ ِن َرَِويُتهمَّ خَّ

َ
َوَماِتَأ

َاًطاُِمْسَتقهيًما يََكِِصه ِ{2} َويَْهده

තවද අති බලවත් උපකාරයකින් 

අල්ලාහ් නුඹට උදව් කරනු ඇත. 
ِنَُْصًاَِعزهيًزا ُ َكِاَّللَّ ِ{3} َويَْنُُصَ

වේව විශ්වාසවන්තයින්වේ සිත් 

තුළට ඔවුන්වේ විශ්වාසය සමගම 

විශ්වාසය වැඩි කර ගනු පිණිස 

ශාන්තභාවය පහළ කවළේ ඔහුය. 

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවව් 

වසේනාවන් අල්ලාහ් සතුය. තවද 

අල්ලාහ් සර්ව ඥානී මහා 

ප්රඥාවන්ත විය. 

ِ ِقُلُوبه كهيَنَةِِفه نَْزَلِالسَّ
َ
هيِأ ُهَوِاَّلَّ

هيَمانًاَِمَعِ هََيَْداُدواِإ الُْمْؤمهنهنَيِل
ْمِ ههه هيَمان هِِۗ  إ َّ َماوَاتهُِِجُنودَُِِوَّلله ِالسَّ
ِ ْرضه

َ
َُِِوََكنَِِۗ  َِواْْل َِعلهيًماِاَّللَّ

ِ{4} َحكهيًما
තවද ඔහු වේව විශ්වාස කරන්නන් 

හා විශ්වාස කරන්නියන් ඒවාට 

පහළින් ගංගාවවෝ ගලා බසන්ා 

ِ َلِالُْمْؤمهنهنَيَِوالُْمْؤمهَناته ُْدخه ِله
ْنَهاُرِ

َ
اٍتََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِاْْل

َجنَّ
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(ස්වර්ග) උයන් වලට ඇතුළත් 

කරනු පිණිසය. ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයින්ය. ඔවුන්වේ පාපයන් 

ඔවුන්වගන් ඔහු පහ කරනු ඇත. 

එය අල්ලාහ් අබියස අතිමහත් 

ජයග්රහණයයි. 

َرَِعْنُهْمِ هيَنِفهيَهاَِويَُكفِّ َخاِله
ْمِ ههه هَكَِِوََكنَِِۗ  َسيَِّئات ل

َٰ
ْندََِِذ هِِعه ِاَّللَّ

يًماِفَْوًزا ِ{5} َعظه

තවද අල්ලාහ් පිළිබඳ නරක සිතුවිලි 

ඇති කර ගත් කුහකයින් හා කුහක 

කාන්තාවන්ටත් වදවියන්ට ආවේශ 

තබන්නන් හා ආවේශ 

තබන්නියන්ටත් ඔහු දඬුවම් කරනු 

ඇත. ඔවුන් වවත නපුර වවළා ගනු 

ඇත. අල්ලාහ ් ඔවුන් වකවරහි 

වකෝප විය. තවද ඔවුනට ඔහු ශාප 

කවළේය. තවද ඔවුනට නිරය සූදානම් 

කවළේය. තවද වයොම  ු වන 

ස්ථානවයන් එය නපුරු විය. 

ِ َبِالُْمَنافهقهنَيَِوالُْمَنافهَقاته َويَُعذِّ
انِّنَيِ ِالظَّ َوالُْمْْشهكهنَيَِوالُْمْْشهََكته

ْوءهِ ِالسَّ َظنَّ ِه هاَّللَّ هَرةَُِعلَيِِْۗ  ب ْمَِدائ هه
ْوءهِ َبِِۗ  السَّ َُِِوَغضه َِعلَْيههمِِْاَّللَّ
َعدََِِّولََعَنُهمِْ

َ
ِۗ  َِجَهنَّمَِِلَُهمِِْوَأ
ريًاِوََساَءْتِ ِ{6} َمصه

අහස් හා මහවපොවළොවව් වසේනාවන් 

අල්ලාහ් සතුය. තවද අල්ලාහ් මහා 

ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරියා විය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ُجُنوُدِالسَّ ِه َّ ِۗ  َوَّلله

َُِِوََكنَِ ِ{7} َحكهيًماَِعزهيًزاِاَّللَّ
8-10 හුවදයිබියාහි මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට 

එතුමාවේ මිතුරන් දුන් ප්රතිඥාව. 
නියත වශවයන්ම අපි නුඹ 

සාක්ෂිකරුවවකු හා ශුභාරංචි 

පවසන්වනකු හා අවවාද 

කරන්වනකු වශවයන් එව්වවමු. 

اِ ً ْرَسلَْناَكَِشاههًداَِوُمبَْشِّ
َ
هنَّاِأ إ

يًرا ِ{8} َونَذه

නුඹලා අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 

දූතයාණන් විශ්වාස වකොට තවද 

නුඹලා ඔහුට උදව් වකොට තවද 

නුඹලා ඔහුට ගරුබුහුමන් වකොට 

ُروهُِ َوُتَعزِّ ِه َوَرُسوِله ِه هاَّللَّ ُْؤمهُنواِب ِله
َوتَُوقُِّروهَُِوتَُسبُِّحوهُِبُْكَرةًِ

يًلِ صه
َ
ِ{9} وَأ
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තවද නුඹලා ඔහු(අල්ලාහ්) උවේ 

සවස සුවිශුේධ කරනු පිණිසය. 

නියත වශවයන්ම නුඹට ප්රතිඥා 

වදන්නන් වනාහි ඔවුහු ප්රතිඥා 

වදනුවේ අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ්වේ 

අත ඔවුන්වේ අත් වලට ඉහළිනි. 

එවහයින් කවවරකු (ප්රතිඥාව) කඩ 

කවළේ ද නියත වශවයන්ම එවසේ 

ඔවුන් ප්රතිඥාව කඩ කරනුවේ 

තමන්ට එවරහිවය. තවද කවර 

වදයක් වවත තමන් අල්ලාහ්ට 

ප්රතිඥා දුන්වන් ද එය ඉටු කළ විට 

ඔහු මහත් වූ තිළිණයක් ඔහුට 

පිරිනමනු ඇත. 

هُعوَنِ َماُِيَباي
هنَّ هُعونََكِإ هيَنُِيَباي

ِاَّلَّ إهنَّ
ْمِ يهه يْده

َ
فَْوَقِأ ِه ِيَُدِاَّللَّ َ َِفَمنِِْۗ  اَّللَّ

هنََّماِنََكَثِ ََِِٰيْنُكُثِِفَإ هِهََِعَ ِۗ  َِنْفسه
ْوَفََِِٰوَمنِْ
َ
هَماِأ ََِِعلَْيهََُِِعَهدَِِب ِاَّللَّ

ْجًراِفََسُيْؤتهيهِه
َ
يًماِأ ِ{10} َعظه

11-16. හුවදයිබිේයා ගිවිසුවමන් ඉවත් ව පසුබැස්ස කුහකයින්වේ සැබෑ 
තත්ත්වය හා ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාකය. 

අපවේ ධනසම්පත් හා අපවේ පවුල් 

අප ව නිරත කරවීය. එවහයින් 

අපට සමාව වදනු යැයි ගැමි 

අරාබිවරුන් අතුරින් පමාවී රැඳී 

සිටියවුන් නුඹට මතු පවසනු ඇත.  

ඔවුන්වේ සිත් තුළ නැති දෑ 

ඔවුන්වේ දිවවල් වලින් ඔවුහු 

පවසති. ඔහු නුඹලාට යම් හානියක් 

අවේක්ෂා කවළේ නම් වහෝ නුඹලාට 

යම් ප්රවයෝජනයක් අවේක්ෂා කවළේ 

නම් වහෝ අල්ලාහ් වවත (මැදිහත් 

වීමට) ශක්තිය දරනුවේ කවුරුන් ද? 

එවසේ වනොව, නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් ප්රඥාවන්තය. 

َسَيُقوُلِلََكِالُْمَخلَُّفوَنِمهَنِ
ْهلُونَاِ

َ
ْمَواُُلَاِوَأ

َ
َِشَغلَْتَناِأ ْعَرابه

َ
اْْل

ْرَُِلَاِ نَتهههمَِِْيُقولُونَِِۗ  فَاْسَتْغفه لْسه
َ
هأ ِب

ِِلَيَْسَِِما هههمِِِْفه لُوب
َفَمْنِِقُْلِِۗ  ِقُ

َراَدِ
َ
هْنِأ َشيًْئاِإ ِه َيْملهُكِلَُكْمِمهَنِاَّللَّ

هِ َراَدِب
َ
ْوِأ
َ
هُكْمََِضًّاِأ ِۗ  ُكْمَِنْفًعاِب

ََُِِكنَِِبَْلِ هَماِاَّللَّ َِتْعَملُونَِِب
ِ{11} َخبهريًا
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එවසේ වනොව, රසූල්වරයා හා 

විශ්වාසවන්තවයෝ ඔවුන්වේ පවුල් 

වවත කිසිවිවටක නැවත හැරී 

වනොඑන්වන්ම යැයි නුඹලා 

සිතුවවහුය. එය නුඹලාවේ සිත් තුළ 

(සාධාරණයක් වලස) අලංකාර කර 

වපන්වන ලදී. තවද නුඹලා අයපත් 

සිතුවිල්ලක් ඇති කර ගත්වතහුය. 

තවද නුඹලා විනාශ කරනු ලබන 

පිරිසක් බවට පත්වූවයහුය. 

ْنِلَْنَِيْنَقلهَبِالرَُّسوُلِ
َ
بَْلَِظَننُْتْمِأ

بًَداَِوُزيَِّنِ
َ
ْمِأ ْهلهيهه

َ
ِأ هََلَٰ َوالُْمْؤمهُنوَنِإ

ِ هُكْمَِوَظَننُْتْمَِظنَّ لُوب
ِقُ هَكِِفه ل

َٰ
َذ

ْوءهَِوُكْنُتْمِ ِ{12}قَْوًماِبُوًراالسَّ

කවවරකු අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දහම් 

දූතයාණන් විශ්වාස වනොකවළේ ද 

එවිට නියත වශවයන්ම එම 

ප්රතික්වෂේපකයින්ට අපි ඇවිවළන 

ගින්නක් සූදානම් කවළමු. 

هنَّاِ فَإ ِه َوَرُسوِله ِه هاَّللَّ َوَمْنِلَْمِيُْؤمهْنِب
هلََْكفهرهيَنَِسعهريًا ْعَتْدنَاِل

َ
ِ{13} أ

තවද අහස් හා මහවපොවළොවවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු 

අභිමත කරන අයට සමාව වදයි. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

දඬුවම් කරයි. තවද අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාන්විතයාණන් විය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ُملُْكِالسَّ ِه َّ ِۗ  َوَّلله

هَمنَِِْيْغفهرُِ ُبِِيََشاءُِِل ْنِيََشاُءِمََِِويَُعذِّ
َُِِوََكنَِِۗ   يًماَِغُفوًراِاَّللَّ ِ{14} رَحه

යුද බිවම් )සතුරා දමා ගිය( වස්තුව 

ගැනීම සඳහා අපත් නුඹලා 

පසුපසින් එන්නට නුඹලා අපට ඉඩ 

වදනුයි පමාවී රැඳී සිටියවුන් කියති. 

අල්ලාහ්වේ වදන වවනස් කිරීමට 

ඔවුහු අවේක්ෂා නරති. “නුඹලා අප 

පසුපස  ුන් වනොපැමිවණන්වන්ය. 

මීට වපර අල්ලාහ් පවසා සිටිවේ ද 

එවලසය” යැයි )නබිවරය( නුඹ 

පවසනු. එවිට ඔවුහු, “එවසේ වනොව 

هَذاِاْنَطلَْقُتْمِ ُفوَنِإ
َسَيُقوُلِالُْمَخلَّ

ُخُذوَهاَِذُرونَاِ
ْ
َأ هَمِِله َِمَغان هََلَٰ إ
نِِْيُرهيُدونَِِۗ  نَتَّبهْعُكْمِ

َ
لُواِأ ُِيَبدِّ

مَِ هِِلََكَ ِتَتَّبهُعونَاِلَنِِْقُْلِِۗ  ِاَّللَّ
لهُكمِْ

َٰ
ُِِقَاَلَِِكَذ ِۗ  َقْبُلِِمهنِِْاَّللَّ
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නුඹලා අපට ඊරු්ෂයා 

කරන්වනහුය” යැයි පවසනු ඇත. 

එවසේ වනොව ස්වල්පයක් මිස ඔවුහු 

වටහා වනොගන්නන් වූහ. 

ِبَْلِِۗ  ََِتُْسُدوَنَناِبَْلِِفََسَيُقولُونَِ
َِِيْفَقُهونََِِلََِِكنُوا ِ{15} قَلهيًلِِإهلَّ

නුඹලා වඩාත් බලාධිකාරවයන් යුත් 

පිරිසකට එවරහිව කැඳවනු 

ලබනු්වන්ය. නුඹලා ඔවුන් සමග 

සටන් කරනු ඇත, එවසේ 

නැතවහොත් ඔවුන් යටත් වනු ඇත 

යැයි ගැමි අරාබිවරුන් අතුරින් 

පමාවී රැඳී සිටියවුන්හට (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. එවහයින් නුඹලා 

(නිවයෝගයට) අවනත වූවයහු නම් 

අල්ලාහ් නුඹලාට යහපත් කුලියක් 

පිරිනමනු ඇත. නමුත් නුඹලා මීට 

වපර හැරී ගියාක් වමන් නුඹලා 

හැරුවණ් නම් ඔහු නුඹලාට 

වව්දනීය දඬුවමකින් දඬුවම් කරනු 

ඇත. 

ِ ْعَرابه
َ
هلُْمَخلَّفهنَيِمهَنِاْْل قُْلِل

ٍسِ
ْ
ِبَأ وِله

ُ
ِقَْوٍمِأ هََلَٰ َسُتْدَعْوَنِإ

ْوِيُْسلهُموَنِ
َ
هلُوَنُهْمِأ يٍدُِتَقات ِۗ  َشده

إهنِْ
يُعواِفَ هُكمُِِتُطه ُِِيُْؤت ْجًراِاَّللَّ

َ
ِأ

هنِِْۗ  َحَسًناِ ُْتمَِِْكَماَِتَتَولَّْواَِوإ ِتََوِلَّ
بُْكمَِِْقْبُلِِمهنِْ َِعَذابًاُِيَعذِّ
ًما ِله

َ
ِ{16} أ

17. නිදහසට කරුණු ඇති ව අරගලයට සහභාගී වනොවූ සහාබාවරුන් 
නිවදොස් කරලීම. 

(සටනට සහභාගී වනොවීම) අන්ධයා 

මත වරදක් වනොවව්. තවද 

ආබාධිතයා  මත ද වරදක් වනොවව්. 

වරෝගියා මත ද වරදක් වනොවව්. 

තවද කවවරකු අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට අවනත වන්වන් ද 

ඒවාට පහළින් ගංගාවවෝ ගලා 

බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඔහු 

ඔහු ව ඇතුළත් කරයි. නමුත් 

කවවරකු පිටුපාන්වන් ද ඔහු 

ِ َِحَرٌجَِوَلََِعَ ْعََمَٰ
َ
ِاْْل لَيَْسََِعَ

ِ ِالَْمرهيضه
َِحَرٌجَِوَلََِعَ ْعَرجه

َ
اْْل

عِهَِوَمنِِْۗ  َحَرٌجِ َِِيُطه َِوَرُسوَِلُِِاَّللَّ
لْهُِ ََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاَِجنَّاٍتِِيُْدخه
ْنَهاُرِ

َ
بْهَُِِيَتَولََِِّوَمنِِْۗ  اْْل ُِيَعذِّ

ًماَِعَذابًا ِله
َ
ِ{17} أ
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වව්දනීය දඬුවමකින් ඔහුට දඬුවම් 

කරයි. 

18-26. “රිළ්වාන් ගිවිසුම” එහි ප්රතිඥා දුන් අයවේ මහිමය එහි ප්රතිඵල සහ 
සාම ගිවිසුවම් ප්රවයෝජන. 

ගස යට සිට වේව විශ්වාස  ුන් නුඹට 

ප්රතිඥා දුන් විට අල්ලාහ් ඔවුන් 

සැබැවින්ම පිළිගත්වත්ය. එවිට 

ඔවුන්වේ හදවත් තුළ ඇති දෑ ඔහු 

දැන සිටිවේය. එවිට ඔවුන් වවත 

ශාන්තභාවය පහළ කවළේය. තවද 

සමීපවයන් පවත්නා ජයග්රහණයක්  

ඔවුනට ඇති කවළේය. )යුද පිටිවේ 

හැර දමා යන( අධික යුද සම්පත් ද 

(පිරිනැමීය.) ඔවුහු එය ගනු ඇත. 

තවද අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී මහා 

ප්රඥාවන්ත විය. 

هْذِ ِالُْمْؤمهنهنَيِإ َِعنه ُ ِاَّللَّ َ لََقْدَِرِضه
َجَرةِه هُعونََكََِتَْتِالشَّ َفَعلهَمَِماُِيَباي

ْمِ كهيَنَةَِعلَْيهه نَْزَلِالسَّ
َ
ْمِفَأ ههه لُوب

ِقُ ِفه
رهيًبا

ثَاَبُهْمَِفْتًحاِقَ
َ
 {18}وَأ

ُخُذوَنَهاِ
ْ
هَمَِكثهرَيةًِيَأ َِوََكنَِِۗ  َوَمَغان

ُِ ِ{19} َحكهيًماَِعزهيًزاِاَّللَّ

අධික වලසින් (සතුරන් විසින් යුද 

පිටිවේ හැර දමා ගිය) යුද සම්පත්, 

නුඹලා එය ලබාගනු ඇතැයි 

අල්ලාහ් නුඹලාට ප්රතිඥා දුන්වන්ය. 

එවමන්ම නුඹලාට ඔහු වමය කල් 

ඇති ව ද දී ඇත. තවද ඔහු 

ජනයාවේ අත් නුඹලාවගන් 

වැළැක්වීය. තවද එය විශ්වාස 

කරන්නන් හට සංඥාවක් වනු 

පිණිස හා ඔහු නුඹලාට ඍජු 

මාර්ගය වපන්වනු පිණිසය.  

هَمِ َِمَغان ُ َكثهرَيةًَِوَعَدُكُمِاَّللَّ
هِه ذه َلِلَُكْمَِهَٰ ُخُذوَنَهاَِفَعجَّ

ْ
تَأ

َِعْنُكْمِ َيِاُلَّاسه يْده
َ
ِأ َوَكفَّ

يَُكْمِ هلُْمْؤمهنهنَيَِويَْهده َُكوَنِآيًَةِل َوِله
َاًطاُِمْسَتقهيًما ِ{20} ِصه

නුඹලා (තවමත්) ඒ මත බලය 

වනොමැති තවත් (ජයග්රාහී) දෑ ද 

ඇත. අල්ලාහ් ඒවා සැබැවින්ම වට 

කරවගන සිටියි. තවද අල්ලාහ් 

ُرواَِعلَْيَهاِقَْدِ ِلَْمَِتْقده ْخَرىَٰ
ُ
وَأ

هَهاِ ِب ُ َحاَطِاَّللَّ
َ
َُِِوََكنَِِۗ  أ َِِٰاَّللَّ ُِكََِِِّعَ

ءٍِ يًراََِشْ ِ{21} قَده
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සියලු දෑ වකවරහි බලාධිකාරිවයකු 

විය. 

තවද ප්රතික්වෂේප කළවුන් නුඹලා 

සමග සටන් වැදුවණ් නම් ඔවුන් 

පසුපස හැරී (දුව) යනු ඇත. පසු ව 

ඔවුන් කිසිදු ආරක්ෂකයකු වහෝ 

උදව්කරුවවකු වහෝ වනොලබනු 

ඇත. 

هيَنَِكَفُرواِلََولَُّواِ َولَْوِقَاتَلَُكُمِاَّلَّ
ًّاَِوَلِ َِلََِيهُدوَنَِوِله ْدبَاَرُِثمَّ

َ
اْْل

ريًا ِ{22} نَصه

(එය) මීට වපර ඉකුත් ව ගිය 

අල්ලාහ්වේ පිළිවවතයි. තවද 

අල්ලාහ්වේ පිළිවවවතහි කිසිදු 

වවනස් කිරීමක් නුඹ 

වනොදකින්වන්මය. 

ِقَْدَِخلَْتِمهْنَِقْبُلِ ِته
الَّ ِه ُسنََّةِاَّللَّ

هُسنَّةِهََِتهدََِِولَنِِْۗ   هِِل ِاَّللَّ
يًلِ ِ{23} َتْبده

මක්කාව තුළ ඔවුන්වේ අත් 

නුඹලාවගන් ද නුඹලාවේ අත් 

ඔවුන්වගන් ද වැළැක්වූවේ ඔහුය. 

පසුව ඔවුනට එවරහි ව ඔහු 

නුඹලාට ජය ලබා දුන්වන්ය. තවද 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂක විය. 

َيُهْمَِعْنُكْمِ يْده
َ
ِأ هيَِكفَّ َوُهَوِاَّلَّ

َةِمهْنِ َِمكَّ هَبْطنه يَُكْمَِعْنُهْمِب يْده
َ
وَأ

ْمِ ْظَفَرُكْمَِعلَْيهه
َ
ْنِأ
َ
ِأ َِوََكنَِِۗ  َبْعده
ُِ هَماِاَّللَّ ريًاَتْعَملُونَِِب ِ{24}ِبَصه

මස්ජිදුල් හරාම් (වහවත් ශුේධ 

වේවස්ථානවයන්) හා රඳවා තබනු 

ලැබූ සත්ව කැපයන් එම සථ්ානයට 

ළඟා වීවමන් නුඹලා ව 

වැළැක්වූවේ ප්රතික්වෂේප කළවුන් 

වන ඔවුහුමය. නුඹලා වනොදන්නා 

විශ්වාස කරන පිරිමින් හා විශ්වාස 

කරන කාන්තාවන් එහි වනොවී නම්, 

නුඹලා ඔවුන් පාගා දමන්නට 

අවස්ථා  තිබුණි. එවිට ඔවුන් 

වහේතුවවන් වනොදැනුවත්වම  

නුඹලාට පාපයක් ඇතිවන්නට 

ِ وُكْمَِعنه هيَنَِكَفُرواَِوَصدُّ ُهُمِاَّلَّ
َِوالَْهْدَيَِمْعُكوفًاِ َرَامه

ْ
ِاْل ده الَْمْسجه

ْنَِيْبلَُغََِمهلَُّهِ
َ
ِرهَجاٌلَِِولَْوَلِِۗ  أ

هَساءٌُِِمْؤمهُنونَِ ِلَمُِِْمْؤمهَناٌتَِِون
نَِِْتْعلَُموُهمِْ
َ
يَبُكمَِِْتَطُئوُهمِِْأ َِفُتصه

ةٌِِمهْنُهمِْ هَغرْيهَِِمَعرَّ لٍْمِب َلِِۗ  ِعه ُْدخه ِِله
ُِ ِِاَّللَّ ِلَوِِْۗ  ِيََشاءَُِِمنِِْرمَْحَتههِهِِفه
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තිබුණි. (එය මක්කාව තුළ සිටි අය 

අතුරින්) අල්ලාහ් අභිමත කරන 

අයට ඔහුවේ දයාව තුළ ඔහු 

ඇතුළත් කරනු පිණිසය. ඔවුන් 

(විශ්වාස කළවුන්) වමොවුන්වගන් 

වවන් ව සිටියා නම් වමොවුන් 

අතුරින් වු ප්රතික්වෂේප කළවුනට 

සැබැවින් දැඩි දඬුවමකින් අපි 

දඬුවම් කරන්නට තිබුණි. 

ْبَناِتََزيَّلُوا هينَِِلََعذَّ ِمهْنُهمَِِْكَفُرواِاَّلَّ
ًماَِعَذابًا ِله
َ
ِ{25} أ

අඥාන කාලවේ පිළිකුල වමන් 

පිළකුල තම හදවත් තුළ ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් ඇති කර ගත් අවස්ථාවව් 

අල්ලාහ් තම දූතයාණන් හා 

විශ්වාස  ුන් වකවරහි තම 

ශාන්තභාවය පහළ කවළේය. බිය 

බැතිමත්භාවවේ ප්රකාශය ඔවුන් 

වවත ස්ථාවර කවළේය. තවද ඔවුහු 

එයට වඩාත් සුදුස්වසෝ හා එහි 

හිමිකරුවවෝ වූහ. තවද අල්ලාහ් 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානිවයකු 

විය. 

ُمِ ههه لُوب
ِقُ هيَنَِكَفُرواِِفه هْذَِجَعَلِاَّلَّ إ

ِ ُ نَْزَلِاَّللَّ
َ
ِفَأ َاههلهيَّةه

ْ
يََّةِمَحهيََّةِاْل َمه

ْ
اْل

ِ وَََعَ ِه َِرُسوِله َٰ َسكهينََتُهََِعَ
ِ هَمَةِاِلَّْقَوىَٰ لَْزَمُهْمََِك

َ
الُْمْؤمهنهنَيِوَأ

ْهلََهاِ
َ
هَهاِوَأ ِب َحقَّ

َ
َُِِوََكنَِِۗ  َوََكنُواِأ ِاَّللَّ
ِ هُكلِّ ءٍِِب ِ{26} َعلهيًماََِشْ

27-29 අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමා දුටු 
සිහින ය. 

ඇත්ත වශවයන් ම අල්ලාහ ්ඔහුවේ 

දූතයාණන්හට සැබෑ වලසින්ම 

හීනය සතයය කවළේය. අල්ලාහ් 

අභිමත කවළේ නම් බියකින් වතොර 

ව නුඹලාවේ හිස ්මුඩු කරන්නන් 

වලසින් හා වකොට කරන්නන් 

වලසින් ද ආරක්ෂා සහගත වලසින් 

ද මස්ජිදුල් හරාමය වවත පිවිවසනු 

ඇත. නුඹලා වනොදන්නා දෑ ඔහු 

ْؤيَاِ َِرُسوَِلُِالرُّ ُ لََقْدَِصَدَقِاَّللَّ
ِ َقِّ
ْ
هاْل دََِِِلَْدُخلُنَِِّۗ  ب ََرامَِِالَْمْسجه

ْ
ِاْل

هِ ِآمهنهنَيَُِمَلِّقهنَيِإ ُ ْنَِشاَءِاَّللَّ
هيَنَِلََِتَافُوَنِ ُرُءوَسُكْمَِوُمَقُصِّ

ِمهنِِْفََجَعَلَِِتْعلَُمواِلَمَِِْماَِفَعلهمَِِۗ  
هَكُِِدونِه ل

َٰ
رهيًباَِفْتًحاَِذ

ِ{27} قَ
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දැන සිටී. ඊට අමතර ව සමීප 

(කාලය තුළ) ජයග්රහණයක් ඔහු 

ඇති කවළේය. 

ඔහු වනාහි, එය ඒ සියලු දහම් වලට 

ඉහළින් පිහිටීම පිණිස යහමග හා 

සතයය දහම සමග ඔහුවේ 

දූතයාණන් එව්වව්ය. අල්ලාහ් 

සාක්ෂිකරුවවකු වශවයන් 

ප්රමාණවත්ය. 

ِ هالُْهَدىَٰ ْرَسَلَِرُسوَِلُِب
َ
هيِأ ُهَوِاَّلَّ

ِ َُِكِّهه ينه ِاِلِّ
ُْظههرَهََُِعَ ِِله َقِّ

ْ
ِاْل َودهينه

هَِِوَكَفَِِٰۗ   هاَّللَّ ِ{28} َشههيًداِب

මුහම්මේ අල්ලාහ්වේ දූතයාණන්ය. 

තවද ඔහු සමග සිටින්නවුන් වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් මත දැඩි ව 

කටයුතු කරන්වනෝ වවති. තමන් 

අතර කාරුණික ව කටයුතු 

කරන්වනෝ වවති. ඔවුන් රුකූඃ 

කරන්නන් වලසින් ද සුජූේ 

කරන්නන් වලසින් ද අල්ලාහ්වේ 

භාගයය හා ඔහුවේ තෘේතිය 

වසොයනු නුඹ දකිනු ඇත. සුජූේ 

වහේතුවවන් ඔවුන්වේ මුහුණු මත 

ඔවුන්වේ සලකුණු පවතී. එය 

තව්රාත්හි සඳහන් ඔවුන්වේ 

උපමාවයි. ඉන්ජීලවේ සඳහන් 

ඔවුන්වේ උපමාව එහි දලු දමන 

වභෝගයක් වමනි.  පසු ව එය 

ශක්තිමත් කරයි. පසු ව එය විශාල 

වවයි. පසුව වගොවීන් මවිත කරන 

අයුරින් එහි කඳන්  මත ස්ථාවර ව 

පිහිටයි. එය වේව ප්රතික්වෂේපකයින් 

එමගින් ඔහු වකෝප කරවනු පිණිස. 

ඔවුන් අතුරින් විශ්වාස වකොට 

යහකම් කළවුන්ට සමාව හා 

ِه ٌدَِرُسوُلِاَّللَّ هينَِِۗ  َُمَمَّ َِمَعهُِِوَاَّلَّ
اءُِ دَّ شه

َ
ِِأ ارهََِِعَ

ِۗ  ِبَيَْنُهمِِْرمَُحَاءُِِالُْكفَّ
ًعاِتََراُهمِْ ًداُِركَّ ِفَْضًلِِيَبَْتُغونَُِِسجَّ
هِِمهنَِ يَماُهمِِْۗ  َِورهْضَوانًاِاَّللَّ ِِسه ِِفه

ثَرِهِمهنِِْوُُجوههههمِْ
َ
ُجودِهِأ هَكِِۗ  ِالسُّ ل

َٰ
َِذ

َِِمَثلُُهمِْ َِِوَمَثلُُهمِِْۗ  َراةِهاِلَّوِِِْفه ِِفه
ْْنهيلِه ْخَرجََِِكَزْرٍعِِاْْله

َ
هُِِأ

َ
ِفَآَزرَهَُِِشْطأ

َِِٰفَاْسَتَوىَِِٰفَاْسَتْغلََظِ ُِسوقههِهََِعَ
ُبِ رَّاعَُِِيْعجه َغهيَظِِالزُّ هههمُِِِله ارَِِب ِالُْكفَّ

َُِِوَعدَِِۗ   هينَِِاَّللَّ لُواِآَمُنواِاَّلَّ َِوَعمه
َاتهِ اْله َرةًِِمهْنُهمِِْالصَّ ْجًراَِمْغفه

َ
ِوَأ

يًما ِ{29} َعظه
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අතිමහත් ප්රතිඵල ඇති බව අල්ලාහ් 

ප්රතිඥා දුන්වන්ය. 

 
 

 

  

 

 


