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57 සූරත් අල්-හදීද් (යකඩ) 

මදීනාවවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 29 කි. 

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

1-6 සියලු දෑහි බලය අල්ලාහ් සතුය. 

අහසහ්ි හා මහවපොව ොවව් ඇති දෑ 

අල්ලාහ් ව සුවිශුද්ධ කරති. තවද 

ඔහු මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව 

බලධාරීය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ َسبََّحِّلِله

َكهيمُِِۖ  
ْ
ِ{1} َوُهَوِالَْعزهيُزِاْل

අහසහ්ි හා මහවපොව ොවව් 

ආධිපතයය ඔහු සතුය. ඔහු ජීවත් 

කරවයි. තවද මරණයට පත් කරයි. 

තවද ඔහු සියලු දෑ වකවරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِۖ  ََلُُِملُْكِالسَّ

ِ يُتُُِِيْيه ِىَِوُهوَِِۖ  َِويُمه ءِ ُِكلََِِعَ ََِشْ
يرِ  ِ{2} قَده

ඔහු ප්රාරම්භකයාය. අවසානයාය. 

විදයාමානයාය. (අදෘෂ්යමාන) 

අභයන්තරයාය. තවද ඔහු සියලු දෑ 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

اههُرِ ُرَِوالظَّ ُلَِواْْلخه وَّ
َ
ُهَوِاْْل

ُنِ َِِوُهوَِِۖ  َواْْلَاطه هُكلل ءِ ِب ََِشْ
ِ{3} َعلهيمِ 

ඔහු වනාහි අහස් හා මහවපොව ොව 

දින හයක් තු  මවා අර්ෂ්් මත 

ස්ථාපිත විය. මහවපොව ොව තු ට 

පිවිවසන දෑ ද ඉන් බැහැර වන දෑ ද 

අහසින් පහ  වන දෑ ද එහි ඉහ ට 

යන දෑ ද ඔහු දනී. තවද නුඹලා 

වකොතැනක සිටිය ද ඔහු නුඹලා 

සමගය. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته هيَِخلََقِالسَّ ُهَوِاَّلَّ

ِ ِالَْعْرشه ََِعَ ِاْسَتَوىى ُِثمَّ يَّام 
َ
ِأ تَّةه ِسه ِفه

ِِيَلهجَُِِماَِيْعلَمُِِۖ   ِِِفه ْرضه
َ
َِوَماِاْْل

َماءهَِيْنهَِِوَماِمهْنَهاََِيُْرجُِ ُلِمهَنِالسَّ
َِمَعُكمَِِْوُهوَِِۖ  َوَماَِيْعُرُجِفهيَهاِ
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කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂ්කය. 
ْينَِ
َ
ُِِۖ  ُِكْنُتمَِِْماِأ هَماَِواّلِلَّ َِتْعَملُونَِِب

يِ  ِ{4} بَصه
අහසහ්ි හා මහවපොව ොවව් 

ආධිපතයය ඔහු සතුය. තවද සියලු 

කරුණු වයොමු කරනු ලබනුවේ 

අල්ලාහ් වවතය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِۖ  ََلُُِملُْكِالسَّ

هَلِ هَِِوإ ُمورُِِتُرَْجعُِِاّلِلَّ
ُ
ِ{5} اْْل

ඔහු රාත්රිය දහවවලහි සංයුක්ත 

කරයි. තවද දහවල රාත්රිවයහි 

සංයුක්ත කරයි. තවද ඔහු හදවත් 

තු  පවතින දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. 

هُجِانلََّهاَرِ ِانلََّهارهَِويُول ْيَلِِفه
هُجِاللَّ يُول
ِ ْيله
ِاللَّ هَذاتهَِِعلهيمِ َِوُهوَِِۖ  ِفه ِب

ُدورهِ ِ{6} الصُّ
7-12 අල්ලාහ් ව විශ්වාස වකොට වියපැහැදම් කරන්න. 

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දහම් 

දූතයාණන් පිළිබඳ නුඹලා විශ්වාස 

කරනු. තවද කවර විෂ්යයක නුඹලා 

ව (භාරකාර) නිවයෝජිතයින් බවට 

ඔහු පත් කව ේ ද එවන් දැයින් 

නුඹලා වියදම් කරනු. එවහයින් 

නුඹලා අතුරින් විශ්වාස වකොට 

වියපැහැදම් ක වුන් වන ඔවුනට 

මහත් කුලියක් ඇත. 

اِ نْفهُقواِمهمَّ
َ
وَأ ِه َوَرُسوَله ِه هاّلِلَّ آمهُنواِب

ِ ِۖ  َجَعلَُكْمُِمْسَتْخلَفهنَيِفهيهه
هينَِ ْنَفُقواِمهْنُكمِِْآَمُنواِفَاَّلَّ

َ
ِلَُهمِِْوَأ

ْجرِ 
َ
ِ{7} َكبهيِ ِأ

නුඹලා විශ්වාස කරන්නවුන් නම්, 

නුඹලාවේ පරමාධිපති පිළිබඳ 

නුඹලා විශ්වාස කරනු පිණිස නුඹලා 

ව රසූල්වරයා ඇරයුම් කරමින් 

සිටිය දී හා නුඹලාවේ ප්රතිඥාව ඔහු 

වගන තිබිය දී, නුඹලා අල්ලාහ් ව 

විශ්වාස වනොකිරීමට නුඹලාට 

කුමක් වීද? 

ِه هاّلِلَّ ِۖ  َوَماِلَُكْمََِلِتُْؤمهُنوَنِب
هَربلُكْمَِوالرَِّ ُْؤمهُنواِب ُسوُلِيَْدُعوُكْمِِله

هْنُِكْنُتْمِ َخَذِمهيَثاقَُكْمِإ
َ
َوقَْدِأ

ِ{8} ُمْؤمهنهنيَِ
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ඔහු වනාහි නුඹලා ව 

අන්ධකාරයන්වගන් ආවලෝකය 

වවත බැහැර කරනු පිණිස පැහැදිලි 

සංඥා තම ගැත්තා වවත පහ  

කරන්වන්ය. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලාට 

වසවනවහවන්තය. මහා 

කාරුණිකය. 

ِ آيَات  هِه َِعْبده ى ُلََِعَ هيُِيَنل ُهَوِاَّلَّ
ِ لَُماته ُْخرهَجُكْمِمهَنِالظُّ ِِله بَيلَنات 

هَلِانلُّورهِ هنَِِّۖ  إ ََِِوإ هُكمِِْاّلِلَّ ِِب ِلَرَُءوف 
يمِ  ِ{9} رَحه

අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ වියදම් 

වනොකර සිටීමට නුඹලාට කුමක් 

වීද? අහසහ්ි හා මහවපොව ොවව් 

උරුමයන් අල්ලාහ්ට හිමිය. 

ජයග්රහණයට වපර වියදම් වකොට 

සටන් වැදුණවුන් (පසුගාමීන්ට) 

සමාන වනොවව්. ඔවුහු ඉන් පසු ව 

වියදම් වකොට සටන් වැදුණවුන්ට 

වඩා තරාතිරමින් අති මහත් වූවවෝ 

වවති. තවද සියල්ලන්ට අල්ලාහ් 

යහපත ප්රතිඥා කව ේය. තවද 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ් අභිඥානවන්තය.   

ِه ِاّلِلَّ َِسبهيله ُِتْنفهُقواِِفه
َلَّ
َ
َوَماِلَُكْمِأ

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته مهيَاُثِالسَّ ِه َّ ِۖ  َوّلِله

ْنَفَقَِِمنِِْمهْنُكمِِْيَْسَتوهيََِلِ
َ
ِمهنِِْأ

هَكِِۖ  َِوقَاتََلِِالَْفْتحِهَِقْبلِه
ى
وََل
ُ
ْعَظمُِِأ

َ
ِأ

هينَِِمهنََِِدرََجةِ  ْنَفُقواِاَّلَّ
َ
َِبْعدُِِمهنِِْأ

ِِۖ  َِوقَاتَلُوا َِِولُُكً ُْسََنى
ْ
ِاْل ُ َوَعَدِاّلِلَّ

  ُِِۖ هَماَِواّلِلَّ َِتْعَملُونَِِب
ِ{10} َخبهيِ 

කවවරකු අල්ලාහ්ට අලංකාර 

ණයක් පිරිනමන්වන් ද එවිට ඔහු 

එය ඔහුට ගුණ කර වදනු ඇත. තවද 

වගෞරවණී ය කුලියක් ඔහුට හිමිය. 

اَِمْنَِذاِ ِقَْرض  َ هيُِيْقرهُضِاّلِلَّ
اَّلَّ

ِ ْجر 
َ
َفُهََِلَُِوََلُِأ َحَسن اَِفُيَضاعه

ِ{11} َكرهيمِ 
එදින ඔවුන් ඉදිරිපසින් ද ඔවුන්වේ 

දකුණු පසින් ද, ඔවුන්වේ 

ආවලෝකය වව්ගවයන් ගමන් කරන 

බව වද්ව විශ්වාස කරන්නන් හා 

විශ්වාස කරන්නියන් දකිනු ඇත. 

එදින නුඹලාවේ සුබ පැතුම “ඒවාට 

ِ يَْوَمِتََرىِالُْمْؤمهنهنَيَِوالُْمْؤمهَناته
ْمِ يهه يْده

َ
ِأ ِنُوُرُهْمَِبنْيَ يَْسََعى

ِ هههْمِبُْْشَاُكُمِاِْلَْوَمَِجنَّات  ْيَمان
َ
هأ َوب
هيَنَِتِْ ْنَهاُرَِخاِله

َ
رهيِمهْنََِتْتهَهاِاْْل
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පහළින් ගංගාවන් ගලාා බස්නා 

(ස්වර්ග) උයන්ය. එහි 

සදාතනිකයින්ය. අතිමහත් 

ජයග්රහණය එයමය.” 

هَكِِۖ  فهيَهاِ ل
ى
ِالَْفْوزُُِِهوََِِذ
يمُِ ِ{12} الَْعظه

13-15 කුහකයින් හා වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්. 
එදින කුහක පිරිමින් හා කුහක 

කාන්තාවවෝ විශ්වාස ක වුන් වදස 

බලා “නුඹලා අප වදස බලනු. 

නුඹලාවේ ආවලෝකවයන් යමක් 

අප ද ලබා ගන්වනමු” යැයි පවසති. 

(එවිට) “නුඹලාවේ පසුපසට නුඹලා 

හැරී වගොස් නුඹලා ආවලෝකය 

වසොයා ගනු” යැයි කියනු ලැවබ්. 

එවිට ඔවුන් අතර බිත්තියක් තබනු 

ලැවබ්. එයට වදොරක් ඇත. එහි 

අභයන්තරය, එතු  කරුණාවයි. 

එහි පිටත, එහි ඉදිරිපසින් දඬුවමයි. 

الُْمَنافهُقوَنَِوالُْمَنافهَقاُتِيَْوَمَِيُقوُلِ
يَنِآَمُنواِاْنُظُرونَاَِنْقَتبهْسِمهْنِ ه

هَّلَّ ل
ُعواَِوَراَءُكْمِ نُورهُكْمِقهيَلِارْجه

ِ هُسور  ُسواِنُور اِفَُُضهَبِبَيَْنُهْمِب فَاِْلَمه
ِالرَّمْحَُةَِوَظاههرُهُِ ُنُهِفهيهه ِبَاطه ََلُِبَاب 

ِالَْعَذاُبِ ِ{13} مهْنِقهَبلههه

“අපි නුඹලා සමග වනොසිටිවයමු 

දැයි” (පිටත සිටින) ඔවුහු ඔවුන් 

අමතති. “එවසේය නමුත් නුඹලා 

නුඹලාටම අර්බුද ඇති කර 

ගත්වතහුය. නුඹලා (විනාශය) 

බලාවපොවරොත්තු වූහ. තවද නුඹලා 

සැක කව හුය. අල්ලාහ්වේ 

නිවයෝගය පැමිවණන වතක් එම 

ආශාවන් නුඹලා ව රවටා දැමීය. 

එවමන්ම අල්ලාහ් සම්බන්ධවයන් 

රුවටිලිකරුවවෝ ද නුඹලාව රවටා 

දැමුවවෝය. 

لَْمِنَُكْنَِمَعُكْمِ
َ
ِۖ  ُيَناُدوَنُهْمِأ

كهنَُّكمِِْبََلِىِقَالُوا
َِفَتنُْتمَِِْولَى
ْنُفَسُكمِْ

َ
اْرتَبُْتْمِوََِِوتََربَّْصُتمِِْأ

ْمُرِ
َ
َِجاَءِأ ى َِحَّتَّ ُّ َماِنه

َ
تُْكُمِاْْل َوَغرَّ

ِه هاّلِلَّ ُكْمِب َوَغرَّ ِه اّلِلَّ
ِ{14} ُرورُِالْغَِ

එවහයින් අද දින නුඹලාවගන් වහෝ 

ප්රතික්වෂ්ේප ක වුන්වගන් වහෝ 

කිසිදු වන්දියක් (නිදහස සඳහා)  

َِوََلِ فَاِْلَْوَمََِلِيُْؤَخُذِمهْنُكْمِفهْديَة 
هيَنَِكَفُرواِ َواُكمُِِۖ  مهَنِاَّلَّ

ْ
َِمأ
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ගනු වනොලැවබ්. තවද නුඹලාවේ 

නවාතැන (නිරා) ගින්නය. එය 

නුඹලාවේ භාරකරුය. තවද වයොමු 

වන ස්ථානය නපුරු විය. 

َِِۖ  ِانلَّارُِ هئَْسِِۖ  َِمْوََلُكمِِْهه َِوب
يُِ ِ{15} الَْمصه

16-19 අල්ලාහ්ට බිය වන්න. සතයවාදීන් සහ වදවියන් විශ්වාස ක වුන්හට 
හිමි කුසල් වමන්ම වදවියන් ප්රතික්වෂ්ේ කරන්නන්හට හිමි ප්රතිවිපාක. 

අල්ලාහ් වමවනහි කිරීම වහේතුවවන් 

ද සතයවයන් පහ  වූ දෑ (වමවනහි 

කිරීම) වහේතුවවන් ද  ඔවුන්වේ 

හදවත් බියට පත් ව තැති ගන්නා 

වමොවහොත වනොපැමිණිවේ ද? මීට 

වපර වද්ව ග්රන්ථ පිරිනමනු ලැබූ 

අය වමන් ඔවුහු වනොවිය යුතුය. 

ඔවුන් වවත කාලය දිගු ව පැවතිණි. 

එවිට ඔවුන්වේ හදවත් දරුණු විය. 

ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 

පාපතරවයෝය. 

ْنََِتَْشَعِ
َ
يَنِآَمُنواِأ ه هَّلَّ ِل نه

ْ
لَْمِيَأ

َ
أ

َوَماِنََزَلِمهَنِ ِه هْكرهِاّلِلَّ لُوُبُهْمَِّله
قُ

وتُواِ
ُ
هيَنِأ َِوََلِيَُكونُواََِكَّلَّ َقل

ْ
اْل

الْكهَتاَبِمهْنَِقْبُلَِفَطاَلَِعلَْيههُمِ
ِ
َ
َِوَكثهيِ ِۖ  َمُدَِفَقَسْتِقُلُوُبُهْمِاْْل

ُقونَِِمهْنُهمِْ ِ{16} فَاسه

මහවපොව ොව මිය ගිය පසු ව නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් එය ප්රාණවත් 

කරන බව නුඹලා දැන ගනු. නුඹලා 

වටහා ගත හැකි වනු පිණිස 

නුඹලාට එම සාධක සැබැවින්ම අපි 

පැහැදිලි කව මු. 

ْرَضَِبْعَدِ
َ
ِاْْل ُُِيْيه

َ ِاّلِلَّ نَّ
َ
اْعلَُمواِأ
هَهاِ ِاْْليَاتِهِلَُكمُِِبَيَّنَّاِقَدِِْۖ  َمْوت
ِ{17} َتْعقهلُونَِِلََعلَُّكمِْ

නියත වශවයන්ම දන් වදන්නන් හා 

දන් වදන්නියන් ද අලංකාර ණයක් 

වලසින් අල්ලාහ්ට ණය දුන් අය ද 

වනාහි ඔවුනට එය ගුණ කර වදනු 

ලැවබ්. තවද ඔවුනට වගෞරවනීය 

ප්රතිඵල ඇත.  

ِ قَاته دل قهنَيَِوالُْمصَّ دل ِالُْمصَّ إهنَّ
اَِحَسن اِ ِقَْرض  َ ْقَرُضواِاّلِلَّ

َ
وَأ

ِ ْجر 
َ
يَُضاَعُفِلَُهْمَِولَُهْمِأ

ِ{18} َكرهيمِ 
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තවද අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතවරුන් 

විශ්වාස ක වුන් වනාහි ඔවුහුමය 

සතයවාදීහු. එවමන්ම ඔවුන්වේ 

පරමාධිපති අබියස සාක්ෂි 

කරුවවෝ. ඔවුන්වේ කුලිය හා 

ඔවුන්වේ ආවලෝකය ඔවුනට ඇත. 

තවද ප්රතික්වෂ්ේප වකොට අපවේ 

වදන් වබොරුක වුන් වනාහි 

ඔවුහුමය නිරා වාසීහු. 

هَكِ
ى
وََل
ُ
ِأ َوُرُسلههه ِه هاّلِلَّ هيَنِآَمُنواِب

َواَّلَّ
يُقوَنِ دل َهَداءُِِۖ  ُهُمِالصل ْندََِِوالشُّ ِعه

ْجُرُهمِِْلَُهمَِِْربلههمِْ
َ
ِۖ  َِونُوُرُهمِِْأ

هينَِ بُواَِكَفُرواَِواَّلَّ هَناَِوَكذَّ هآيَات ِب
هَكِ
ى
وََل
ُ
ْصَحاُبِِأ

َ
يمِهِأ َحه

ْ
ِ{19} اْل

20 වමවලොවවහි යථාර්ථය සහ ඒ පිළිබඳ ජනයාට අවවාද කිරීම. 
නියත වශවයන්ම වමවලොව ජීවිතය 

වනාහි වකළියකි. තවද 

විවනෝදයකි. තවද අලංකාරයකි. 

තවද නුඹලා එකිවනකා අතර 

පුරසාරම් වදොඩන්නකි. තවද ධනය 

හා දරුවන් සම්බන්ධවයන් 

(තරඟකාරී වලස) වැඩි කර 

ගන්නකි. (එය) වර්ෂ්ාවක් වමනි. 

එය පැ ෑටි හට ගන්වා සාරවත් 

බවට පත් වීම (වදවියන් ප්රතික්වෂ්ේප 

කරන) වගොවියන් සතුටට පත් 

කව ේය. පසු ව එය කහ පැහැ 

ගැන්වී පසු ව ඉපැණැලි බවට පත් 

වීම නුඹ දකිනු ඇත. නමුත් මතු 

වලොවවහි දැඩි දඬුවමක් හා 

අල්ලාහ්වගන් වූ සමාව හා තෘප්තිය 

ඇත. වමවලොව ජීවිතය රවටාලන 

භාණ්ඩයක් මිස නැත. 

ِ ْنَياِلَعهب  ََياةُِاِلُّ
ْ
نََّماِاْل

َ
اْعلَُمواِأ

ِبَيَْنُكْمِ َِوَتَفاُخر  َِوزهيَنة  َولَْهو 
ْوََلدهَِوتََكاثُرِ 

َ
َِواْْل ْمَواله

َ
ِاْْل ِۖ  ِِفه

َِِكَمَثلِه ْعَجَبَِِغْيث 
َ
ارَِِأ َِنَباتُهُِِالُْكفَّ

ِيَُكونُُِِثمَُِِّمْصَفًراَِفََتَاهُِِيَههيجُُِِثمَِّ
ا ِِۖ  ُِحَطام  َرةهَِِوفه ِِاْْلخه َِعَذاب 
يدِ  َرةِ َِشده هِِمهنََِِوَمْغفه َِورهْضَوانِ ِاّلِلَّ
ََياةَُِِوَماِۖ  

ْ
ْنَياِاْل ِِاِلُّ َِمَتاعُِِإهَلَّ
ُغُرورهِ

ِ{20} الْ

21 දැහැමි කටයුතු කිරීම සඳහා දිරි ගැන්වීම. 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 

සමාව වවත හා ස්වර්ගය වවත 

නුඹලා වපරටුගාමී වනු. එහි 

َرة ِمهْنَِربلُكْمِ َِمْغفه هَلى هُقواِإ َساب
َماءِه ِالسَّ َِعْرُضَهاَِكَعْرضه وََجنَّة 
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ප්රමාණය අහවසහි හා මහ 

වපොව ොවවහි ප්රමාණය වමනි. 

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් ව 

විශ්වාස ක වුනට සූදානම් කරනු 

ලැබ ඇත. එය අල්ලාහ්වේ  

අනුග්රහය වව්. ඔහු අභිමත කරන 

අයට එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ් 

අතිමහත් අනුග්රහවයන් යුක්තය. 

ِه هاّلِلَّ يَنِآَمُنواِب ه
هَّلَّ ْتِل دَّ عه

ُ
ِأ ْرضه

َ
َواْْل

ِ هَكِِۖ  َوُرُسلههه ل
ى
هِِفَْضُلَِِذ ِيُْؤتهيهِهِاّلِلَّ

ِِۖ  ِيََشاءَُِِمنِْ ُِذوِالَْفْضله ُ َواّلِلَّ
يمِه  {21} الَْعظه

22-24 වද්ව තීන්දුව සහ වපර නියමයන් පිළිබඳ විශ්වාසය කිරීවම් ප්රතිඵල. 
මහවපොව ොවවහි වහෝ නුඹලා තු  

වහෝ කවර විපතක් සිදු වුවද ඒවා 

මැවීමට වපරම ග්රන්ථවේ ලියා 

තිබීවමන් මිස (ඒවා) නැත. නියත 

වශවයන්ම එය අල්ලාහ් වවත පහසු 

කාර්යයකි. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل ِِفه يَبة  َصاَبِمهْنُِمصه

َ
َماِأ

ِمهْنِ ِكهَتاب  ِِفه
ُكْمِإهَلَّ ْنُفسه

َ
ِأ َوََلِِفه

َهاِ
َ
ْنَِنْْبَأ

َ
ِأ هَكِِإهنَِِّۖ  َقْبله ل

ى
َِِذ هََِِعَ ِاّلِلَّ

يِ  ِ{22} يَسه
නුඹලාට අතපසු වූ දෑ ගැන නුඹලා 

දුක් වනොවනු පිණිසත් ඔහු නුඹලාට 

පිරි නැමූ දෑ ගැන නුඹලා සතුටු 

වනොවනු පිණිසත්ය. තවද පුරසාරම් 

වදොඩන සෑම වකවනකුව ම 

අල්ලාහ් ප්රිය වනොකරයි. 

َِماِفَاتَُكْمَِوََلِ ى َسْواََِعَ
ْ
هَكْيََلِتَأ ل

هَماِآتَاُكْمِ ُِِۖ  َتْفرَُحواِب ََِلَِِواّلِلَّ
ِ َتالِ ُِكَُُِِّيهبُّ

ِ{23} فَُخورِ ُُِمْ

ඔවුහු වනාහි මසුරුකම් පාමින් 

ජනයාට ද මසුරකම නියම 

කරන්නන් වවති. තවද කවවරකු 

වහෝ (වද්ව විශ්වාසවයන්) 

හැවරන්වන් ද එවිට නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් අවශයතාවවන් 

වතොරය, ප්රශංසාලාභීය (යැයි 

දැනගනු.) 

ُمُروَنِانلَّاَسِ
ْ
هيَنَِيْبَخلُوَنَِويَأ اَّلَّ

ِ هاْْلُْخله إهنََِِّيَتَولََِِّوَمنِِْۖ  ب
َِِفَ ُِهوَِِاّلِلَّ

ُِّ َغنه
يدُِِالْ َمه

ْ
ِ{24} اْل

25-27 දහම් දූතයින් එවීවම් යථාර්ථය. 
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සැබැවින්ම අපි අපවේ දහම් 

දූතවරුන් පැහැදිලි සාධක සමග 

එව්වවමු. තවද ජනයා යුක්තිය ඉටු 

කරනු පිණිස ඔවුන් සමග වද්ව 

ග්රන්ථය හා තුලාව ද පහ  කව මු. 

තවද අපි යකඩ පහ  කව මු. එහි 

දැඩි ශක්තිය ද මිනිසුනට ප්රවයෝජන 

ද ඇත. තවද අදෘශයමාන 

තත්ත්වවේ තමන් හා තම 

දූතවරුන්ට උදව් කරනුවේ කවුරුන් 

දැයි අල්ලාහ් ප්රතයක්ෂ් කරනු 

පිණිසය. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

මහා බලවත් සර්ව බලධාරියාය. 

ِ هاْْلَيلَناته َناُِرُسلََناِب
ْرَسلْ

َ
لََقْدِأ

نَْزنْلَاَِمَعُهُمِالْكهَتاَبَِوالْمهزيَاَنِ
َ
وَأ

ِ هالْقهْسطه َُقوَمِانلَّاُسِب نَْزنْلَاِۖ  ِله
َ
ِوَأ

يدَِ َده
ْ
ِِفهيهِهِاْل س 

ْ
يدِ ِبَأ َِوَمَنافهعَُِِشده

ِ هلنَّاسه َْعلَمَِِل َُِِوِله َِيْنُُصُهَُِِمنِِْاّلِلَّ
َغْيبهَِِوُرُسلَهُِ

هالْ َِِإهنَِِّۖ  ِب ِقَوهيِ ِاّلِلَّ
ِ{25} َعزهيزِ 

තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් හා 

ඉබ්රාහීම් (දහම් දූතයින් වලස) 

එව්වවමු. තවද ඔවුන් වදවදනාවේ 

පරපුර තු  දූත වමවහවර හා වද්ව 

ග්රන්ථය පත් කව මු. එවිට ඔවුන් 

අතුරින් මග ලබන්නන් වූහ. 

එවමන්ම ඔවුන් අතුරින් බහුතරයක් 

වදනා පාපතරවයෝ වූහ. 

هبَْراههيَمِ اَِوإ َناِنُوح 
ْرَسلْ

َ
َولََقْدِأ

ةَِ َماِانلُُّبوَّ يَّتههه ُِذرل وََجَعلَْناِِفه
ْنُهمِِْۖ  َوالْكهَتاَبِ َِوَكثهيِ ِۖ  ُِمْهَتدِ ِفَمه

ُقونَِِمهْنُهمِْ ِ{26} فَاسه

පසු ව අපි ඔවුන්වේ පිය සටහන් 

අනුගමනය කරවමින් අපවේ තවත් 

දූතවරුන් එව්වවමු. තවද මර්යම්වේ 

පුත් ඊසාවද අනුගමනය කරන්නට 

සැලැස්වූවයමු. තවද අපි ඔහුට 

ඉන්ජීලය පිරිනැමුවවමු. තවද ඔහු ව 

අනුගමනය ක වුන්වේ හදවත් තු  

ආදරය හා කරුණාව ඇති කව මු. 

ඔවුහු (කිතුනු) ශ්රමණ වෘත්තියට 

පත්වීම අලුතින් ඇති කර ගත්වතෝය 

අල්ලාහ්වේ තෘප්තිය වසොයනු 

පිණිස මිස අපි ඔවුන් වවත එය 

هرُسُِ ِآثَارهههْمِب ى
ْيَناََِعَ َِقفَّ لهَناُِثمَّ

َِمْريََمَِوآتَيَْناهُِ هعهيََسِابْنه ْيَناِب
َوَقفَّ

هيَنِ ِاَّلَّ لُوبه
ِقُ ْْنهيَلِوََجَعلَْناِِفه اْْله

ِ َِوَرْهَبانهيَّة  َِورمَْحَة  فَة 
ْ
اتََّبُعوهَُِرأ

ِ هَلَّ ْمِإ اْبَتَدُعوَهاَِماَِكَتبَْناَهاَِعلَْيهه
ِ َفَماَِرَعْوَهاَِحقَّ ِه ِاّلِلَّ ابْتهَغاَءِرهْضَوانه

هينَِِفَآتَيَْناِۖ  يَتهَهاِرهَعِ ِمهْنُهمِِْآَمُنواِاَّلَّ



 

 

 
10 

(පැවිදිකම) නියම වනොකව මු. 

එවහයින් ඔවුන් එය පිළිපැදිය යුතු 

නියම අයුරින් එය 

පිළිවනොපැද්වදෝය. එවහයින් ඔවුන් 

අතුරින් විශ්වාස ක වුනට 

ඔවුන්වේ කුලිය අපි පිරිනැමුවවමු. 

තවද ඔවුන් අතුරින් බහුතරයක් 

වදනා පාපතරවයෝය. 

ْجَرُهمِْ
َ
ِمهْنُهمَِِْوَكثهيِ ِۖ  ِأ

قُِ ِ{27} ونَِفَاسه

28,29 ආගම්ලත් ජනයා වවත වකවරන නිවයෝගය.  
අවහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

ඔහුවේ දූතයාණන් විශ්වාස කරනු. 

ඔහුවේ කරුණාවවන් වදගුණයක් 

ඔහු නුඹලාට පිරිනමනු ඇත. තවද 

නුඹලා එමගින් ගමන් කරන 

ආවලෝකයක් ද ඔහු නුඹලාට ඇති 

කරයි. තවද ඔහු නුඹලාට සමාව 

වදයි. තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂ්මාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ِ َ هيَنِآَمُنواِاتَُّقواِاّلِلَّ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ِمهْنِ هُكْمِكهْفلنَْيه يُْؤت ِه هرَُسوَله َوآمهُنواِب
ََيَْعْلِلَُكْمِنُور اَِتْمُشوَنِ َِو رمَْحَتههه

ْرِلَُكْمِ َِويَْغفه ههه ُِِۖ  ب َِغُفورِ َِواّلِلَّ
يمِ  ِ{28} رَحه

අල්ලාහ්වේ අනුග්රහයට වඩා 

කිසිවක් මත තමන් ශක්තිය 

වනොදරන බවත් නියත වශවයන්ම 

භාගයය අල්ලාහ්වේ අවතහි ඇති 

බවත් ඔහු අභිමත කරන අයට එය 

පිරිනමන බවත් ආගම් ලත් ජනයා 

දැන ගනු පිණිසය. තවද අල්ලාහ් 

අතිමහත් භාගයය සම්පන්නය. 

ِ َلَّ
َ
ِأ ْهُلِالْكهَتابه

َ
َِيْعلََمِأ ََلَّ َله

ِ ء  ََِشْ ى ُروَنََِعَ ِهَيْقده ِاّلِلَّ مهْنِفَْضله
نَِِّۖ  

َ
هِِبهَيدِهِالَْفْضَلِِوَأ َِمنِِْيُْؤتهيهِهِاّلِلَّ
ُِِۖ  ِيََشاءُِ ِالَْفْضلِهُِذوَِواّلِلَّ

يمِه ِ{29} الَْعظه
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