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58 සූරත් අල්-මුජාදලහ් (තර්කය) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 22 කි. 

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

1-4 ලිහාර් නම් තම බිරියවේ ශරීර අවයව තම මවට සමාන වකොට අඹු සැමි 

ඇසුවරන් බැහර ව සිටීවම් නීතිය. 

ඇවේ ස්වාමි පුරුෂයා විෂයවයහි 

නුඹ සමග වාද වකොට අල්ලාහ් 

වවත පැමිණිලි කළ තැනැත්තියවේ 

ප්රකාශයට සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

සවන් දුන්වන්ය. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා වදවදනාවේ කතාවට ද 

සවන් වදයි. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ِ ُُِتَادهلَُكِِفه ِته
ِقَْوَلِالَّ ُ َعِاَّللَّ قَْدَِسمه

ِ ُ َواَّللَّ ِه ِإهََلِاَّللَّ َهاَِوتَْشَتِكه َزوْجه
يٌعِِۚ  يَْسَمُعََِتَاُوَرُكَماِ َِسمه َ ِاَّللَّ إهنَّ

يٌِ ِ{1} بَصه

නුඹලා අතුරින් තම බිරියන්ට 

(ඔවුන්වේ පිටවල් තම 

මව්වරුන්වේ පිටවල් වලට සමාන 

වකොට) ළිහාර් ප්රකාශ කරන්වනෝ 

(අඹුසැමි ඇසුවරන් වවන් ව 

සිටින්වනෝ) නියත වශවයන්ම 

ඔවුන් වමොවුන්වේ මව්වරුන් 

වනොවවති. වමොවුන්වේ මව්වරු 

වමොවුන් ප්රසූත කළ අය මිස නැත. 

තවද නියත වශවයන්ම වමොවුහු 

පිළිකුල් සහගත ප්රකාශයක් හා 

මුසාවක් පවසති. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සමාව 

වදන්නාය. අති ක්ෂමාශීලීය. 

هيَنُِيَظاههُروَنِمهْنُكْمِمهْنِ اَّلَّ
هههْمِ َهات مَّ

ُ
ِأ ْمَِماُِهنَّ ههه هَسائ ِإهنِِْۚ  ن

َهاُتُهمِْ مَّ
ُ
ِِأ ِِإهّلَّ ئه

َنُهمِِْالَّلَّ ِۚ  َِوََلْ
هنَُّهمِْ ِالَْقْولِهِمهنَُِِمْنَكًراََِلَُقولُونََِِوإ
هنَِِّۚ  َِوُزوًرا ََِِوإ ِلََعُفوِ ِاَّللَّ
ِ{2} َغُفورٌِ
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තම බිරියන්ට (ඔවුන්වේ පිටවල් 

තම මව්වරුන්වේ පිටවල් වලට 

සමාන වකොට) ළිහාර් කරමින් 

(අඹුසැමි ඇසුවරන් වවන් ව සිට) 

පසු ව, ඔවුන් පැවසූ දෑ වවත නැවත 

වයොමු වන්වන් නම්, එවිට ඔවුන් 

එකිවනකා පහස විඳීමට වපර 

වහවලකු නිදහස් කළ යුතු ව ඇත. 

වම්වා නුඹලාට කවර වදයක් 

සම්බන්ධ ව උපවදස් වදනු 

ලබන්වන් ද ඒවාය. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

ِ هههْمُِثمَّ هَسائ هيَنُِيَظاههُروَنِمهْنِن
َواَّلَّ

الُواَِفَتْحرهي
هَماِقَ ُرَِرَقَبٍةَِيُعوُدوَنِل

اِ ْنَِيَتَماسَّ
َ
ِأ لهُكمِِْۚ  مهْنَِقْبله

َٰ
َِذ

ههِهِتُوَعُظونَِ ُِِۚ  ِب هَماَِواَّللَّ َِتْعَملُونَِِب
ِ{3} َخبهيٌِ

එවිට කවවරකු එය (වහවලක් 

නිදහස් කිරීමට වත්කම්) 

වනොලැබුවව් ද, එවිට ඔවුන් 

එකිවනකා පහස විඳීමට වපර 

අඛණ්ඩ ව මාස වදකක් උපවාසවේ 

නිරත විය යුතු ව ඇත. එයට ඔහු 

ශක්තිය වනොදැරුවව් නම් දුගියන් 

හැට වදවනකුට ආහාර සැපයිය යුතු 

ව ඇත. එය අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 

දූතයාණන් ව නුඹලා විශ්වාස කරනු 

පිණිසය. තවද වම්වා අල්ලාහ්වේ 

සීමාවන්ය. තවද ප්රතික්වෂේපකයින්ට 

වව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

َِِفَمْنِلَْمََِيهدِْ َياُمَِشْهَرْينه فَصه
اِ ْنَِيَتَماسَّ

َ
ِأ ِمهْنَِقْبله هَعْْيه ِۚ  ُمَتَتاب

تَِّْيَِفَمنِْ إهْطَعاُمِسه
ْعِفَ ِلَْمِيَْسَتطه

هَكِِۚ  مهْسكهيًناِ ل
َٰ
ُْؤمهُنواَِذ هِِِله هاَّللَّ ِب

هِ هلَْكِِۚ  َِوَرُسوله هُِِحُدودَُِِوت ِۚ  ِاَّللَّ
هلََْكفهرهينَِ مٌَِِعَذاٌبَِِول َله

َ
ِ{4} أ

5-6 වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට කරන අවවාදය. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් හා 

ඔහුවේ දූතයාණන්(වේ නිවයෝගය) 

ට විරුේධ වන්නන් වනාහි ඔවුනට 

වපර සිටියවුන් නින්දාවට පත් 

කරනු ලැබුවාක් වමන්ම ඔවුන්ද 

َِوَرُسوَلُِ َ هيَنُُِيَادُّوَنِاَّللَّ ِاَّلَّ إهنَّ
ْمِ هيَنِمهْنَِقْبلههه

ُكبهُتواَِكَماُِكبهَتِاَّلَّ
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නින්දාවට පත් කරනු ලබන්වනෝය. 

තවද සැබැවින්ම අපි පැහැදිලි වදන් 

පහළ කවළමු. තවද වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින්ට නින්දනීය 

දඬුවමක් ඇත. 

نَْزْْلَاَِوقَدِِْۚ  
َ
ِۚ  ِبَيَِّناٍتِِآيَاٍتِِأ

هلََْكفهرهينَِ ِ{5} ُمههْيٌَِِعذاٌبَِِول

එදින අල්ලාහ් ඔවුන් සියලු වදනා 

නැගිටුවා ඔවුන් සිදු කළ දෑ පිළිබඳ 

ව දන්වා සිටියි. අල්ලාහ් එය ගණන් 

වගන ඇත. නමුත් ඔවුහු එය 

අමතක කවළෝය. තවද අල්ලාහ් 

සියලු දෑ වකවරහි සාක්ෂිකරුය. 

هَماِ ُئُهْمِب ََِجهيًعاَِفُينَبِّ ُ يَْوَمَِيْبَعُثُهُمِاَّللَّ
لُواِ ْحَصاهُِِۚ  َعمه

َ
ُِِأ ِۚ  َِونَُسوهُِِاَّللَّ

ُِ ََِِٰواَّللَّ ءٍُِِكََِِِّعَ ِ{6} َشههيدٌََِِشْ

7 සියල්වලහි අල්ලාහ්වේ ඥානය සර්ව ප්රකාරවයන්ම පිහිටා තිවබ්. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහසහ්ි 

ඇති දෑ හා මහවපොවළොවවහි ඇති දෑ 

දන්නා බව නුඹ වනොදුටුවවහි ද? 

තිවදවනකුවේ සාකච්ඡාවක් ඔහු 

සිව් වැන්නා වලස සිටිමින් මිස සිදු 

වනොවනු ඇත. එවමන්ම පස් 

වදවනකු අතර ඔහු ඔවුන්වේ 

සයවැන්නා වලස සිටිමින් මිස 

නැත. ඊට වඩා අඩු වහෝ වව්වා වැඩි 

වහෝ වව්වා ඔවුන් වකොතැනක සිටිය 

ද ඔහු ඔවුන් සමග මිස නැත. පසු ව 

ඔවුන් සිදු කළ දෑ පිළිබඳ ව මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 

ඔවුනට දන්වනු ඇත. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ِ َِيْعلَُمَِماِِفه َ ِاَّللَّ نَّ
َ
لَْمِتََرِأ

َ
أ

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته َِماِۚ  السَّ

ِِثَََّلثَةٍََِِنَْوىَِِٰمهنِِْيَُكونُِ ُِهوَِِإهّلَّ
هُعُهمِْ ََِِخَْسةٍَِِوَّلَِِراب َِسادهُسُهمُِِْهوَِِإهّلَّ
ْدَنََِِٰوَّلِ
َ
هَكِِمهنِِْأ ل

َٰ
ْكَثََِِوَّلَِِذ

َ
ِِأ هّلَّ ُِهوَِِإ

ْينََِِمَعُهمِْ
َ
ِيُنَبُِّئُهمُِِْثمَِِّۚ  ََِكنُواَِماِأ

هَما ِعَِِب َياَمةه لُواِيَْوَمِالْقه َِِإهنَِِّۚ  مه ِاَّللَّ
هِ ِب ءٍُِِكلِّ ِ{7} َعلهيمٌََِِشْ

8 කුමන්ත්රණකාරී වලස රහසිගත ව සාකච්ඡා කරන්නන්හට හිමි වන්වන් 
කුමක් ද? 
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රහස් සාකච්ඡා කිරීවමන් වළක්වනු 

ලැබූවන් නුඹ වනොදුටුවවහි ද? 

ඔවුන් කවර වදයකින් වළක්වනු 

ලැබුවව් ද ඒ වේ වවත ඔවුහු නැවත 

හැරී යති. පාපය, සතුරුකම හා 

රසූල්වරයාට පිටුපෑම සඳහා ඔවුහු 

සාකච්ඡා කරති. ඔවුහු නුඹ වවත 

පැමිණි විට අල්ලාහ් නුඹට සුබ 

වනොපැතූ දැයින් ඔවුහු නුඹට ආචාර 

කරති. තවද අප පවසන දෑට 

අල්ලාහ් අපට දඬුවම් කළ යුතු 

වනොවව් දැයි තම සිත් තුළ ඔවුහු 

පවසති. ඔවුනට නිරය ප්රමාණවත්ය. 

ඔවුහු එහි පිවිස දැවවති. එවහයින් 

වයොමු වන ස්ථානය නපුරු විය. 

ِ ِاْلَّْجَوىَٰ هيَنُِنُهواَِعنه
هََلِاَّلَّ لَْمِتََرِإ

َ
أ

هَماُِنُهواَِعْنُهِ َِيُعوُدوَنِل ُثمَّ
ِ ُعْدَوانه

َِوالْ ثْمه هاْْله َويَتََناَجْوَنِب
هَذاَِجاُءوَكِ َِوإ ِالرَُّسوله َيته َوَمْعصه

ِ ُ ِاَّللَّ ههه هَماِلَْمُُِيَيَِّكِب َحيَّْوَكِب
ْنُفسِه

َ
ِأ ُبَناَِويَُقولُوَنِِفه ْمِلَْوَّلُِيَعذِّ هه
هَماَِنُقوُلِ ِب ُ َِجَهنَّمَُِِحْسُبُهمِِْۚ  اَّللَّ

بهئَْسِِۚ  ِيَْصلَْوَنَها
يُِِفَ ِ{8} الَْمصه

9-11 සාකච්ඡාවක විනය පැහැදිලි කිරීම. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

රහස් සාකච්ඡා කළ විට පාපය, 

සතුරුකම හා රසූල්වරයාට පිටුපෑම 

සඳහා සාකච්ඡා වනොකරනු. එවහත් 

යහපත හා බැතිමත් භාවය සඳහා 

සාකච්ඡා කරනු. තවද නුඹලා ඔහු 

වවත රැස් කරනු ලබන අල්ලාහ්ට 

නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

هَذاَِتَناَجْيُتْمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

َِوالُْعْدَوا ثْمه هاْْله ِفَََّلِتَتََناَجْواِب نه
ِ ِّ هالِْبه َِوَتَناَجْواِب ِالرَُّسوله َيته َوَمْعصه

ِ ََِِواتَُّقواِۚ  َواِلَّْقَوىَٰ هيِاَّللَّ هََلْهِهِاَّلَّ ِإ
ونَِ ِ{9} َُتََْشُ

නියත වශවයන්ම රහස් සාකච්ඡා 

කිරීම විශ්වාස කළවුන් දුකට පත් 

කිරීම සඳහා වෂයිතාන්වගන් වූවකි. 

එවහත්, අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයන් 

වතොර ව කිසිවකින් ඔවුනට හිංසා 

කිරීමක් නැත. එවහයින් විශ්වාස 

කරන්වනෝ (සියල්ල) භාර කළ 

යුත්වත් අල්ලාහ් වවතය. 

ِ ْيَطانه ِمهَنِالشَّ هنََّماِاْلَّْجَوىَٰ َْحُزَنِإ َله
هَضارِّههْمَِشيًْئاِ هيَنِآَمُنواَِولَيَْسِب اَّلَّ

ِه ِاَّللَّ هإهْذنه ِب
ِِۚ  إهّلَّ ِِوَََعَ ه

فَلَْيَتَوَّكَّ ِه اَّللَّ
ِ{10} الُْمْؤمهُنونَِ
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අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

සභාවන්හි ඉඩ වදනුයි කියනු ලැබූ 

විට නුඹලා ඉඩ වදනු. අල්ලාහ් 

නුඹලාට ඉඩ වදනු ඇත. තවද 

නුඹලා නැගී සිටිනු යැයි කියනු ලැබූ 

විට නුඹලා නැගී සිටිනු. නුඹලා 

අතුරින් විශ්වාස කළවුන් හා ඥානය 

වදනු ලැබූවන් තරාතිරම් වලින් 

අල්ලාහ් උසස් කරයි. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

هَذاِقهيَلِلَُكْمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِفَاْفَسُحواِ هسه ِالَْمَجال ُحواِِفه َتَفسَّ
ِلَُكْمِ ُ ِاَّللَّ هَذاِۚ  َيْفَسحه ِقهيَلَِِوإ

وا واِانُُْشُ ُِِيَْرفَعِهِفَانُُْشُ هينَِِاَّللَّ ِاَّلَّ
هينَِِمهْنُكمِِْآَمُنوا وَِواَّلَّ

ُ
تُواِالْعهلَْمِأ

ُِِۚ  َدرََجاٍتِ هَماَِواَّللَّ َِتْعَملُونَِِب
ِ{11} َخبهيٌِ

12, 13 අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් හමුවිය යුත්වත් වකවසේද? 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

රසූල්වරයා සමග වපෞේගලික 

කතාවක නිරත වන්වන් නම් 

නුඹලාවේ වපෞේගලික කතාවට 

වපර  දානයක් ඉදිරිපත් කරනු. එය 

නුඹලාට යහපතකි. තවද වඩාත් 

පිවිතුරුය. එවසේ නුඹලා (හැකියාව) 

වනොලැබුවව් නම් (එය පවක් 

වනොවව්.) එවිට නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය මහා 

කරුණාන්විතය. 

هَذاِنَاَجْيُتُمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِيََدْيِ ُمواَِبْْيَ الرَُّسوَلَِفَقدِّ
هَكِِۚ  ََنَْواُكْمَِصَدقًَةِ ل

َٰ
َِخْيٌَِِذ

ْطَهرُِِلَُكمِْ
َ
إهنِِْۚ  ِوَأ

إهنََُِِّتهُدواِلَمِِْفَ
ِفَ

َِ يمٌَِِغُفورٌِِاَّللَّ ِ{12} رَحه

(දිළිඳුකම වහේතුවවන්) නුඹලාවේ 

වපෞේගලික සාකච්ඡාවට වපර 

දානයන් ඉදිරිපත් කිරීමට නුඹලා 

බියවන්වනහු ද? එවසේ නුඹලා සිදු 

වනොකළ ද අල්ලාහ් නුඹලා වවත 

පාප ක්ෂමාව වදනු ඇත. එවහයින් 

නුඹලා සලාතය ඉටු කරනු. තවද 
zසකාත් වදනු. තවද අල්ලාහ් හා 

ඔහුවේ දූතයාණන්ට අවනත වනු. 

ْشَفْقتُِ
َ
أ
َ
ِيََدْيِأ ُمواَِبْْيَ ْنُِتَقدِّ

َ
ْمِأ

إهذِِْۚ  ََنَْواُكْمَِصَدقَاٍتِ
ِلَمِِْفَ

َُِِوتَاَبَِِتْفَعلُوا َِعلَْيُكمِِْاَّللَّ
قهيُموا

َ
ََّلةَِِفَأ ََكةََِِوآتُواِالصَّ ِالزَّ
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තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 
يُعوا طه

َ
َِِوَأ ُِِۚ  َِوَرُسوَلُِِاَّللَّ َِواَّللَّ

هَماَِخبهيٌِ ِ{13} َتْعَملُونَِِب
14-21 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන විවරෝධීන් පාලකයන් වලස පත් කර 

වනොගනු. 
අල්ලාහ් ඔවුන් වවත වකෝප වූ 

පිරිසක් තම මිතුරන් වලස ගත් අය 

නුඹ වනොදුටුවවහි ද? ඔවුහු 

නුඹලාවගන් වනොවවති. එවමන්ම 

ඔවුන්වගන් ද වනොවවති. ඔවුහු දැන 

දැනම වයාජත්වයට දිවුරති. 

هيَنِ هََلِاَّلَّ لَْمِتََرِإ
َ
َبِأ تََولَّْواِقَْوًماَِغضه

ْمَِماُِهْمِمهْنُكْمَِوَّلِ َِعلَْيهه ُ اَّللَّ
َِوُهْمِ به ِالَْكذه َُيْلهُفوَنََِعَ مهْنُهْمَِو

ِ{14} َيْعلَُمونَِ
අල්ලාහ් ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් 

සූදානම් කවළේය. නියත වශවයන්ම 

ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ නපුරු 

විය. 

يًداِ ِلَُهْمَِعَذابًاَِشده ُ ِاَّللَّ َعدَّ
َ
هنَُّهمِِْۚ  أ ِإ

ِ{15} َيْعَملُونَََِِكنُواَِماَِساءَِ

ඔවුහු තම දිවුරුම පලිහක් වශවයන් 

ගත්වතෝය. තවද අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් (ජනයා ව) වැළැක්වූහ. 

එවහයින් නින්දනීය දඬුවමක් 

ඔවුනට ඇත. 

ْيَماَنُهْمُِجنًَّةِ
َ
َُذواِأ واَِعْنِاَّتَّ فََصدُّ

فَلَُهْمَِعَذاٌبِ ِه ِاَّللَّ َسبهيله
ِ{16} ُمههْيٌِ

ඔවුන්වේ ධනය වහෝ ඔවුන්වේ 

දරුවන් වහෝ අල්ලාහ්වගන් වූ 

කිසිවකට ඔවුනට ඵලක් 

වනොවන්වන්මය. (නිරා) ගින්වන් 

සගවයෝ ඔවුහුමය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකවයෝය. 

ْمَوالُُهْمَِوَّلِ
َ
َِعْنُهْمِأ َ لَْنُِتْغِنه
هِ ْوَّلُدُهْمِمهَنِاَّللَّ

َ
هَكِِۚ  َِشيًْئاِأ

َٰ
وََل
ُ
ِأ

ْصَحاُبِ
َ
ِفهيَهاُِهمِِْۚ  ِاْلَّارهِِأ

ونَِ ُ ِ{17} َخاَله
ඔවුන් සියලු වදනා අල්ලාහ ්

නැගිටුවන දිනවේ ඔවුන් නුඹලාට 

දිවුරා සිටියාක් වමන් ඔහුට ද 

දිවුරති. නියත වශවයන්ම තමන්ට 

(සාධකව) යමක් ඇතැයි ඔවුහු 

ََِجهيًعاَِفَيْحلهُفوَنِ ُ يَْوَمَِيْبَعُثُهُمِاَّللَّ
ِۚ  َلَُِكَماَُِيْلهُفوَنِلَُكْمِ
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සිතති. දැන ගනු. නියත වශවයන්ම 

ඔවුහු වබොරුකාරවයෝය. 
نَُّهمَِِْوَُيَْسُبونَِ
َ
َِِٰأ ءٍََِِعَ َّلِِۚ  ََِشْ

َ
ِأ

هنَُّهمِْ ِ{18} الََْكذهبُونَُِِهمُِِإ
වෂයිතාන් ඔවුන්් පරදවා ඇත. 

එවහයින් අල්ලාහ් වමවනහි 

කිරීවමන් ඔහු ඔවුන් වැළැක්වීය. 

වෂයිතාන්වේ පිරිස ඔවුහුමය. දැන 

ගනු. නියත වශවයන්ම 

වෂයිතාන්වේ පිරිස වන ඔවුහුමය 

පරාද වන්වනෝ.  

ْيَطاُنِ ُمِالشَّ اْسَتْحَوَذَِعلَْيهه
ِه نَْساُهْمِذهْكَرِاَّللَّ

َ
هَكِِۚ  فَأ

َٰ
وََل
ُ
ْزُبِِأ ِحه

ْيَطانِه َّلِِۚ  ِالشَّ
َ
ْزَبِِإهنَِِّأ ِحه

ْيَطِ ونَِالشَّ ُ َاِسه
ْ
ُِهُمِاْل ِ{19} انه

නියත වශවයන්ම අල්ලාහට් හා 

ඔහුවේ දූතයාණන්ට විරුේධ වූවන් 

වනාහි ඔවුහු නින්දිතයින් අතරය. 

َِوَرُسوَلُِ َ هيَنُُِيَادُّوَنِاَّللَّ ِاَّلَّ إهنَّ
َذلِّْيَِ

َ
ِاْْل هَكِِفه

َٰ
وََل
ُ
ِ{20} أ

සැබැවින්ම මම අබිබවා යන්වනමි. 

මාවේ දූතයාණන් ද (එවලසය) යැයි 

අල්ලාහ් නියම කවළේය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් බලසම්පන්නය  

සර්ව බලධාරියාය.  

ِ نَاَِوُرُسِله
َ
ِأ ْغلهََبَّ

َ
َِْل ُ ِإهنَِِّۚ  َكَتَبِاَّللَّ

َِ ِ{21} َعزهيزٌِِقَوهيِ ِاَّللَّ

22 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන විවරෝධීන් පාලකයන් වලස ගැනීවමන් වේව 
විශ්වාසය පහ වී යනු ඇත. 

අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස 

කරන පිරිසක් අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට විරුේධ වූවන් හට ප්රිය 

කරනු නුඹ වනොදකිනු ඇත. ඔවුහු 

ඔවුන්වේ පියවරුන් වහෝ ඔවුන්වේ 

දරුවන් වහෝ ඔවුන්වේ 

සවහෝදරයින් වහෝ ඔවුන්වේ 

පවුවල් ඥාතීන් වුවද. ඔවුන්වේ 

හදවත් තුළ ඔහු වේව විශ්වාසය 

නියම වකොට ඔහුවගන් වූ 

ආත්මවයන් ඔවුන් ශක්තිමත් කළ 

අය ඔවුහු වවති. තවද ඒවාට යටින් 

ِ َواَْلَْومه ِه هاَّللَّ َّلَُِتهُدِقَْوًماِيُْؤمهُنوَنِب
ِ َ ِاَّللَّ وَنَِمْنَِحادَّ رهِيَُوادُّ اْْلخه
ْوِ
َ
َوَرُسوَلَُِولَْوََِكنُواِآبَاَءُهْمِأ

َيَتُهْمِ ْوَِعشه
َ
هْخَواَنُهْمِأ ْوِإ

َ
ْبَناَءُهْمِأ

َ
أ
هَكِِۚ  

َٰ
وََل
ُ
َِِكَتَبِِأ هههمُِِِفه لُوب

ِقُ
يَمانَِ يََّدُهمِِْاْْله

َ
هُروٍحِِوَأ ِۚ  ِمهْنهُِِب
لُُهمِْ ََِتْتهَهاِمهنَُِِْتْرهيَِجنَّاٍتَِِويُْدخه
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ගංගාවන් ගලා බස්නා (ස්වර්ග) 

උයන් වලට ඔහු ඔවුන් ඇතුළු 

කරයි. එහි ඔවුන් සදාතනිකයින්ය. 

අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් විය. 

ඔවුහු ද ඔහු ගැන තෘප්තිමත් වූහ. 

අල්ලාහ්වේ පිරිස ඔවුහුය. දැන 

ගනු. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

පිරිස වන ඔවුහුමය ජයග්රාහකවයෝ. 

ِ
َ
هيَنِفهيَهاِاْْل َِِۚ  ْنَهاُرَِخاَله َُِِرضه ِاَّللَّ

هَكِِۚ  َِعْنهَُِِوَرُضواَِعْنُهمِْ
َٰ
وََل
ُ
ِأ

ْزُبِ هِِحه َّلِِۚ  ِاَّللَّ
َ
ْزَبِِإهنَِِّأ هِِحه ُِهمُِِاَّللَّ

ِ{22} الُْمْفلهُحونَِ
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