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60 සූරත් අල්-මුම්තහිනහ් (පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 13 කි. 

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

1-3 වමවලොව සහ මතුවලොව වවනුවවන් වේව ප්රතික්වෂේපක සතුරන් කළ 

ක්රියාවන්ට කිසිදු ඵලක් වනොවීම.  

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! මාවේ 

සතුරා හා නුඹලාවේ සතුරා වන 

ඔවුන් වවත නුඹලා ආදරය 

දක්වමින් මිතුරන් වලස වනොගනු. 

තවද සතයවයන් යුතු ව නුඹලා 

වවත පැමිණි දෑ ඔවුහු ප්රතික්වෂේප 

කවළෝය. නුඹලාවේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ් ව නුඹලා විශ්වාස කිරීම 

වහේතුවවන් රසූල්්වරයා හා නුඹලා 

ව ඔවුහු පිටුවහල් කරති. මාවේ 

මාර්ගවේ කැපවවමින් ද මාවේ 

තෘප්තිය බලාවපොවරොත්තුවවන් ද 

නුඹලා පිටත් වූවයහු නම් ආදරය 

වපන්වමින් නුඹලා ඔවුන් වවත 

රහසින් සම්බන්ධකම් පාන්වනහුය. 

නුඹලා සැඟ වූ දෑ ද නුඹලා වහළි 

කළ දෑ ද අල්ලාහ් මැනවින් 

දන්නාය. තවද නුඹලා අතුරින් 

කවවරකු එය සිදු කරන්වන් ද 

සැබැවින්ම ඔහු ඍජු මාර්ගවයන් 

වනොමග ගිවේය. 

ُذواِ هيَنِآَمُنواََِلَِتتَّخه يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

َاَءِتُلُْقوَنِ ْوِله
َ
ُكْمِأ َعُدوِّيَِوَعُدوَّ

هِ هَماِإ َوقَْدَِكَفُرواِب ةِه هالَْمَودَّ ْمِب َِلْهه
رهُجوَنِ

ُُِيْ َقِّ
ْ
َجاَءُكْمِمهَنِاْل
هيَّاُكْمِ ْنِتُْؤمهُنواِِۙ  الرَُّسوَلَِوإ

َ
أ

هْنُِكْنُتْمَِخرَْجُتْمِ َربُِّكْمِإ ِه هاَّللَّ ب
ِ َِوابْتهَغاَءَِمْرَضاِته َِسبهيِله َهاًداِِفه جه

وَِِۙ   ةِه هالَْمَودَّ ْمِب هَِلْهه وَنِإ ُّ ْعلَُمِتُِسه
َ
نَاِأ
َ
أ
ْعلَْنُتْمِ

َ
ْخَفْيُتْمَِوَماِأ

َ
هَماِأ َوَمْنِِۙ  ب

َِسَواَءِ َيْفَعلُْهِمهْنُكْمَِفَقْدَِضلَّ
بهيلِه

ِ{1} السَّ



 

 

 
3 

ඔවුන් නුඹලාව ජයගත්වත් නම් 

නුඹලාට ඔවුහු සතුරන් වනු ඇත. 

තවද නපුරකම් කරමින් තම අත් හා 

තම දිවවල් නුඹලා වවත දිගු කරනු 

ඇත. තවද නුඹලා ප්රතික්වෂේප 

කරන්වන් නම් යැයි ඔවුහු ප්රිය 

කරති. 

ْعَداًءِ
َ
هْنَِيْثَقُفوُكْمِيَُكونُواِلَُكْمِأ إ
َيُهْمِ يْده

َ
هَِلُْكْمِأ َويَبُْسُطواِإ

هال نََتُهْمِب لْسه
َ
واِلَْوِوَأ وءهَِوَودُّ سُّ

ِ{2} تَْكُفُرونَِ
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනවේ නුඹලාවේ ඥාතීන් වහෝ 

නුඹලාවේ දරුවන් වහෝ නුඹලාට 

ප්රවයෝජනවත් වනොවන්වන්මය. 

(එදින) ඔහු නුඹලා අතර විනිශ්චය 

කරයි. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු 

කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

رَْحاُمُكْمَِوََلِ
َ
لَْنَِتْنَفَعُكْمِأ

ْوََلُدُكْمِ
َ
َياَمةِهِيَْومَِِۙ  أ ُلِِالْقه َِيْفصه

ُِِۙ  ِبَيَْنُكمِْ هَماَِواَّللَّ ْعَملُوَنِتَِِب
يِر ِ{3} بَصه

4-7 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමා සහ වේව ආවේශකයින්වගන් දුරස් වූ 
සතුරු ජනයා, මිතුරන් බවට පත් වීම ගැන අවප්ක්ෂාවවන් සිටීම. 

ඉබ්රාහීම් හා ඔහු සමග වූවන් තුළ 

අලංකාර ආදර්ශයන් සැබැවින්ම 

නුඹලාට විය. ඔවුහු ඔවුන්වේ 

ජනතාවට ‘නියත වශවයන්ම අපි 

නුඹලාවගන් ද අල්ලාහ්වගන් වතොර 

ව නුඹලා ගැතිකම් කරන දැයින් ද 

අපි ඉවත් වූවන් වවමු. අපි නුඹලා 

ප්රතික්වෂේප කවළමු. අල්ලාහ් වන 

ඔහු ව පමණක් නුඹලා විශ්වාස 

කරන වතක් අප අතර හා නුඹලා 

අතර සතුරුකම හා වරෝධය ඉස්මතු 

වී ඇත.’ නමුත් ‘මම ඔබ 

වවනුවවන් සමාව අයැදිමි. 

අල්ලාහ්වගන් කිසිවක් (ලබා දීම) 

මා සතු නැත’ යැයි ඉබ්රාහීම් තම 

පියාණන්ට කළ ප්රකාශය හැර.  

ِ ِِفه ْسَوةرَِحَسَنةر
ُ
قَْدََِكنَْتِلَُكْمِأ

هْذِقَالُو هيَنَِمَعُهِإ
هبَْراههيَمِوَاَّلَّ اِإ

اِ هنَّاِبَُرآُءِمهْنُكْمَِومهمَّ ْمِإ هَقْومههه ل
َكَفْرنَاِ ِه ِاَّللَّ َتْعُبُدوَنِمهْنُِدونه

هُكْمَِوَبَداِبَيَْنَناَِوَبيَْنُكُمِالَْعَداَوةُِ ب
ِه هاَّللَّ ِتُْؤمهُنواِب ٰ بًَداَِحَّتَّ

َ
َواْْلَْغَضاُءِأ

ِ بهيهه
َ
هبْرَاههيَمِِله ِقَْوَلِإ

وَْحَدهُِإهَلَّ
ِ ْسَتْغفهَرنَّ

َ
ْملهُكِلََكِمهَنَِِل

َ
لََكَِوَماِأ

ٍءِ مهْنََِشْ ِه َِعلَْيَكَِِربََّناِۙ  اَّللَّ
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“අපවේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ 

වවත අපි (සියල්ල) භාර කවළමු. 

තවද ඔබ වවතම අපි වයොමු වූවයමු. 

තවද නැවත වයොමු වන ස්ථානය ද 

ඇත්වත් ඔබ වවතය.” 

َْنا هَِلَْكِِتََوَّكَّ نَبَْناَِوإ
َ
هَِلَْكِِأ َِوإ

يُِ ِ{4} الَْمصه

“අපවේ පරමාධිපතියාණනි! 

ප්රතික්වෂේප කළවුනට පරීක්ෂණයක් 

වලසින් අප පත් වනොකරනු මැනව! 

තවද අපට සමාව වදනු මැනව! 

අපවේ පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශවයන්ම නුඹ සර්ව බලධාරීය. 

මහා ප්රඥාවන්තය.  

يَنَِكَفُرواِ ه هَّلَّ َربََّناََِلََِتَْعلَْناِفهْتَنًةِل
ْرََِلَاَِربََّناِ هنََّكِِۙ  َواْغفه نَْتِِإ

َ
ِالَْعزهيزُِِأ

َكهيمُِ
ْ
ِ{5} اْل

අල්ලාහ් හා මතු වලොව අවප්ක්ෂා 

කරන අයට අලංකාර (යහපත්) 

ආදර්ශයක් සැබැවින්ම ඔවුන් තුළ 

නුඹලාට විය. තවද කවවරකු 

පිටුපාන්වන් ද එවිට නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු 

අවශයතාවන්වගන් වතොරය. 

ප්රසංශාලාභීය. (යැයි නුඹලා දැන 

ගනු) 

ِ ْسَوةرَِحَسَنةر
ُ
ْمِأ لََقْدََِكَنِلَُكْمِفهيهه

َرِ َِواِْلَْوَمِاْْلخه َ هَمْنََِكَنِيَرُْجوِاَّللَّ ل
إهنََِِّيَتَولََِِّمنِْوَِِۙ  

َِِفَ ُُِِّهوَِِاَّللَّ ِالَْغنه
َمِه
ْ
ِ{6} يدُِاْل

නුඹලා අතර හා නුඹලා සමග 

සතුරුකම ඇති කර ගත්තවුන් අතර 

වසවනහස ඇති කරවීමට අල්ලාහ්ට 

පුළුවන. තවද අල්ලාහ් සර්ව 

ශක්තිය ඇත්තාය. තවද අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

 

 

 

ِ ْنََِيَْعَلِبَيَْنُكْمَِوَبْْيَ
َ
ِأ ُ َعََسِاَّللَّ

ةًِ هيَنََِعَدْيُتْمِمهْنُهْمَِمَودَّ ُِِۙ  اَّلَّ ِوَاَّللَّ
يرِر ُِِۙ  ِقَده يمِرَِغُفورِرَِواَّللَّ ِ{7} رَحه
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8,9 මුස්ලිම්වරු මුස්ලිම් වනොවන ජනයා සමග සම්බන්ධකම් පැවැත්වීවම් 
නීතිය. 

දහම සම්බන්ධව නුඹලා සමග 

සටන් වනොවදින, තවද නුඹලාවේ 

නිවවස් වලින් නුඹලා ව පිටුවහල් 

වනොකරන අය සමග යහ අයුරින් 

කටයුතු කිරීමටත් ඔවුන් වවත 

සාධාරණීය අයුරින් කටයුතු 

කිරීමටත් අල්ලාහ් නුඹලා 

වනොවැළැක්වීය. සාධාරණීය 

වලසින් කටුයුතු කරනන්නහට 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය 

කරයි. 

هي ِاَّلَّ َِعنه ُ َنِلَْمََِلَِيْنَهاُكُمِاَّللَّ
رهُجوُكْمِ

َِولَْمُُِيْ ينه ِادلِّ هلُوُكْمِِفه ُيَقات
ُطواِ وُهْمَِوُتْقسه ْنَِتََبُّ

َ
مهْنِدهيَارهُكْمِأ

ْمِ هَِلْهه َِِإهنَِِّۙ  إ ِِاَّللَّ ُُِيهبُّ
ْيَِ طه ِ{8} الُْمْقسه

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

වළක්වනුවේ දහම සම්බන්ධව 

නුඹලා සමග සටන් වැද නුඹලාවේ 

නිවවස් වලින් නුඹලා පිටුවහල් 

වකොට නුඹලා ව පිටුවහල් කිරීමට 

උරදුන් අයවගනි. තවද නුඹලා 

ඔවුන් මිතුරන් වලස ගැනීමත්ය. 

තවද කවවරකු ඔවුන් මිතුරන් වලස 

ගන්වන් ද ඔවුහුමය 

අපරාධකරුවවෝ.  

هيَنِ ِاَّلَّ َِعنه ُ هنََّماَِيْنَهاُكُمِاَّللَّ إ
ْخرَُجوُكْمِمهْنِ

َ
ِوَأ ينه ِادلِّ اتَلُوُكْمِِفه

قَ
هْخَراجهُكْمِدهيَارهُكْمَِوَظا ِإ ٰ

َهُرواِلََعَ
ْنِتََولَّْوُهْمِ

َ
َُّهْمَِيتََِِوَمنِِْۙ  أ َول

هُمونَِ ال هَكُِهُمِالظَّ
ٰ
وََل
ُ
ِ{9} فَأ

10,11 වේව ප්රතික්වෂේපිත පරිසරවේ සිට ඉස්ලාමීය පරිසරය වවත පැමිණි 
කාන්තාවන් සහ එයට ප්රතිවරෝධී වලස කටයුතු කළ කාන්තාවන් සම්බන්ධ 

නීතිය. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! 

විශ්වාසවන්ත කාන්තාවන් (උපන් 

වේශවයන්) නික්මවූවන් වලස 

නුඹලා වවත පැමිණි විට නුඹලා 

ඔවුන්(වේ විශ්වාසය) පරීක්ෂා කර 

බලනු. ඔවුන්වේ විශ්වාසය පිළිබඳ 

ව මැනවින් දන්නා අල්ලාහ්ය. 

هَذاَِجاَءُكُمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِ ُنوُهنَّ َراٍتِفَاْمَتحه الُْمْؤمهَناُتُِمَهاجه
  ُِِۙ ْعلَمُِِاَّللَّ

َ
هههنَِِّأ هإهيَمان ِفَإهنِِْۙ  ِب

ِفََلُِِمْؤمهَناٍتَِِعلهْمُتُموُهنَِّ
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ඔවුන් වේව විශ්වාසවන්ත 

කාන්තාවන් බව නුඹලා හඳුනා 

ගත්වත් නම් එවිට වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් වවත නුඹලා 

ඔවුන් හරවා වනොයවනු. වමොවුන් 

ඔවුනට අනුමත වනොවව්. තවද 

ඔවුහු වමොවුනට අනුමත වනොවවති. 

ඔවුන් වියදම් කළ දෑ ඔවුනට නුඹලා 

වගවනු. වමොවුන්ට හිමි විවාහ 

තයාග මුදල නුඹලා වමොවුනට 

පිරිනැමූ විට නුඹලා වමොවුන් විවාහ 

කර ගැනීම නුඹලා වකවරහි වරදක් 

නැත. තවද වේව ප්රතික්වෂේපිත 

කාන්තාවන් සමග වූ සරණ 

බන්ධනය නුඹලා රඳවා වනොගනු. 

නුඹලා ඔවුනට (මහර් වශවයන්) 

වියදම් කළ දෑ නුඹලා නැවත ඉල්ලා 

ගනු. (වේව ප්රතික්වෂේප කරන්නන් 

වන) ඔවුහු ද ඔවුන් වියදම් කළ දෑ 

ඉල්ලා ගනිත්වා! එය අල්ලාහ්වේ 

තීන්දුවයි. ඔහු නුඹලා අතර තීන්දු 

වදයි. තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

මහා ප්රඥාවන්තය. 

ُعوُهنَِّ هَلِِتَرْجه ارهِِإ
ََِلِِۙ  ِالُْكفَّ ُِهنَّ

ِ ِلَُهْمَِوََلُِهْمَُِيهلُّوَنِلَُهنَّ لٌّ ِۙ  حه
ْنَفُقواَِماَِوآتُوُهمِْ

َ
ُِجَناحََِِوََلِِۙ  ِأ
نَِِْعلَْيُكمِْ
َ
هَذاَِتْنكهُحوُهنَِِّأ ِإ
ُجوَرُهنَِِّآتَيُْتُموُهنَِّ

ُ
َِوََلِِۙ  ِأ
ُكوا هعهَصمِهُِتْمسه لُواِالَْكَوافهرِهِب

َ
َِماَِواْسأ

ْنَفْقُتمِْ
َ
لُواِأ

َ
ْنفََِِماَِولْيَْسأ

َ
ِۙ  ُقواِأ

لهُكمِْ
ٰ
هُِِحْكمَُِِذ َُِيُْكمُِِۙ  ِاَّللَّ

ُِِۙ  ِبَيَْنُكمِْ َِعلهيمِرَِواَّللَّ
ِ{10} َحكهيمِر

නුඹලාවේ බිරියන් අතුරින් 

කිසිවවක්් නුඹලා හැර දමා  වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් වවත ගිවේ නම් 

පසුව (යුේධයකදී) නුඹලා ජය  

ගත්වතහු නම් (නුඹලාවේ) බිරියන් 

හැර දමා ගිය ඔවුනට ඔවුන්  වියදම් 

කළ හා සමාන වදයක් ලබා වදනු. 

තවද නුඹලා කවර අයකු විශ්වාස 

කරන්නන් වලස සිටින්වනෝද එවන් 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු.   

ْزَواجهُكْمِ
َ
ِمهْنِأ ءر هْنِفَاتَُكْمََِشْ َوإ

هيَنِ ارهَِفَعاَقْبُتْمِفَآتُواِاَّلَّ
هَلِالُْكفَّ إ

ْنَفُقواِ
َ
ْزَواُجُهْمِمهْثَلَِماِأ

َ
ِۙ  َذَهَبْتِأ
ََِِواتَُّقوا هيِاَّللَّ ِِاَّلَّ

َ
ِأ ههه ْنُتْمِب

ِ{11} ُمْؤمهُنونَِ
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12 කාන්තාවන් ප්රතිඥා වදමින් පැමිණි විට එම කාන්තාවන් සමග ප්රතිඥා 
කරගන්නා වමන් නබි තුමාණන්ට වකවරන නිවයෝගය. 

අවහෝ නබිවරය! වදවියන් විශ්වාස 

කරන කාන්තාවවෝ ඔවුන් අල්ලාහ්ට 

කිසිවක් ආවේශ වනොකරන බවටත්, 

ඔවුන් වසොරකම් වනොකරන බවටත්, 

ඔවුන් කාම අපචාරවේ නිරත 

වනොවන බවටත්, ඔවුන් තම දරුවන් 

ඝාතනය වනොකරන බවටත්, 

ඔවුන්වේ අත් හා ඔවුන්වේ පාද අතර 

ඔවුන් කවර කරුණක් වගතුවව් ද 

එවන් අවලාදයක් ඔවුන් වනොවගනන 

බවටත්, යහපත් කටයුතු වලදී ඔවුන් 

නුඹට පිටු වනොපාන බවටත්, නුඹට 

ප්රතිඥා වදන්නට නුඹ වවත පැමිණි 

විට නුඹ ද ඔවුනට ප්රතිඥා වදනු. තවද 

නුඹ ඔවුන් වවනුවවන් අල්ලාහ්වගන් 

සමාව ඉල්ලනු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

هَذاَِجاَءَكِالُْمْؤمهَناُتِ ِإ ُّ َهاِاَلَِّبه
يُّ
َ
يَاِأ

ِه هاَّللَّ ْنََِلِيُْْشهْكَنِب
َ
ِأ ٰ هْعَنَكِلََعَ ُيَباي

َشيًْئاَِوََلِيَِْسهْقَنَِوََلِيَْزنهَْيَِوََلِ
هُبْهَتاٍنِ تهَْيِب

ْ
َِوََلِيَأ ْوََلَدُهنَّ

َ
َيْقُتلَْنِأ

ِ رُْجلهههنَّ
َ
ِوَأ يههنَّ يْده

َ
ِأ َيْفََتهيَنُهَِبْْيَ

َِمْعُروٍفِوَِ يَنَكِِفه ِۙ  ََلَِيْعصه
هْعُهنَِّ َِِلَُهنََِِّواْسَتْغفهرَِِْفَباي ِإهنَِِّۙ  ِاَّللَّ

َِ يمِرَِغُفورِرِاَّللَّ ِ{12} رَحه

13 වේව වකෝපයට ලක් වූවන් මිතුරන් වලස වනොගන්න. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ් 

කවුරුන් වවත වකෝප වූවේද එවන් 

පිරිසක් නුඹලා මිතුරන් කර වනොගනු. 

මිනී වළවල්හී තබන ලැබුවන් ගැන 

වේව ප්රතික්වෂේපකවයෝ 

බලාවපොවරොත්තු සුන් කර ගත්තාක් 

වමන් සැබැවින්ම වමොවුන් මතු වලොව 

පිළිබඳ බලාවපොවරොත්තු සුන් කර 

වගන ඇත.  

 

 

هيَنِآَمُنواََِلِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
َتَتَولَّْواِقَْوًماِيَاِأ

َِعلَْيههْمِقَْدِيَئهُسواِمهَنِ ُ َبِاَّللَّ َغضه
اُرِمهْنِ َكَماِيَئهَسِالُْكفَّ َرةِه اْْلخه

ِالُْقُبورهِ ْصَحابه
َ
ِ{13} أ
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