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63 සූරත් අල්-මුනාෆිකූන් (කුහකය ෝ) 

 

මදීනාහ්යවහි දී යහළිදරව් යකරුණකි. 

ආ ාත් (වැකි) 11 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත ද ාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ නාමය නි. 

1-8 කුහකයින්යේ පුරුදු සහ ඔවුන් යෙතූ ප්රලාප වලට ප්රතිඋත්තර. 

කුහකය ෝ නුඹ යවත පැමිණි විට 

“නි ත වශය න්ම නුඹ අල්ලාහ්යේ 

දූත ාණන්  ැයි අපි සාක්ෂි 

දරන්යනමු”  ැයි ඔවුහු පවසති. 

තවද නි ත වශය න්ම නුඹ ඔහුයේ 

ෙැත්තා බව අල්ලාහ් දනී. නි ත 

වශය න්ම කුහකය ෝ 

යබොරුකාරයින් බව අල්ලාහ් සාක්ෂි 

දරයි. 

هَذاَِجاَءَكِالُْمَنافهُقوَنِقَالُواِنَْشَهُدِ إ
ِه هنََّكِلَرَُسوُلِاَّللَّ َِيْعلَُمِِۗ  إ ُ َواَّللَّ

ِ ِيَْشَهُدِإهنَّ ُ هنََّكِلَرَُسوُُلُِوَاَّللَّ إ
ِ{1} الُْمَنافهقهنَيِلَََكذهبُونَِ

ඔවුන්යේ දිවුරීම් ඔවුන් (තම 

අ හපත් කාර්  න්ට) පලිහක් 

යලස යෙන (ජන ා) අල්ලාහ්යේ 

මාර්ෙය න් වළකා සිටි හ. නි ත 

වශය න්ම ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි 

දෑ නපුරු වි . 

واَِعْنِ ْيَماَنُهْمُِجنًَّةِفََصدُّ
َ
َُذواِأ اَّتَّ

ِه ِاَّللَّ هنَُّهمِِْۗ  َسبهيله َِساَءَِماََِكنُواِإ
ِ{2} َيْعَملُونَِ

එ  නි ත වශය න්ම ඔවුන් 

විශ්වාස යකොට පසු ව ප්රතික්ය ේප 

කළ යහේතුයවනි. එවිට ඔවුන්යේ 

හදවත් මත මුද්රා තබනු ලැබී . 

එයහයින් ඔවුහු වටහා යනොෙනු 

ඇත. 

َِكَفُرواِ نَُّهْمِآَمُنواُِثمَّ
َ
هأ هَكِب ل

َٰ
َذ

ْمَِفُهْمََِلِ ههه لُوب
ِقُ َٰ َفُطبهَعِلََعَ
ِ{3} َيْفَقُهونَِ
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තවද නුඹ ඔවුන් දුටු විට ඔවුන්යේ 

ශරීර(හැඩරුව) නුඹ ව පිනවනු ඇත. 

ඔවුන් ( මක්) පවසන්යන් නම් 

ඔවුන්යේ ප්රකාශ ට නුඹ සවන් 

යදනු ඇත. නි ත වශය න්ම ඔවුන් 

මුක්කුවට තැබු යකොට යමනි. සෑම 

හඬක්ම තමන්්ට එයරහි වූවක් 

 ැයි ඔවුහු සිතති. ඔවුහුම  

සතුයරෝ. එයහයින් නුඹ ඔවුන්යෙන් 

ප්රයව්ශම් වනු. අල්ලාහ් ඔවුන් 

විනාශ කරත්වා ! ඔවුන් 

(සතයය න්) යවනතකට ය ොමු 

කරනු ලබනුයේ යකයසේ ද?   

ْجَساُمُهْمِ
َ
ُبَكِأ ْيَتُهْمُِتْعجه

َ
هَذاَِرأ ِۗ  َوإ
هنِْ هههمِِْتَْسَمعَِِْيُقولُواَِوإ هَقْول ِۗ  ِل

نَُّهمِْ
َ
َِِكأ ََيَْسُبوَنِِۗ  ُِمَسنََّدةِ ُِخُشب 

َِصْيَحٍةَِعلَْيههْمِ
ِالَْعُدوُُِِّهمُِِۗ  ُُكَّ

ُِِقَاتَلَُهمُِِۗ  ِفَاْحَذْرُهمِْ َِِٰۗ  ِاَّللَّ ّنَّ
َ
ِأ

ِ{4} يُْؤفَُكونَِ

“නුඹලා එනු. අල්ලාහ්යේ 

දූත ාණන් නුඹලා යවනුයවන් 

සමාව අ ැදිනු ඇතැයි” ඔවුනට 

කි නු ලැබූ විට ඔවුහු ඔවුන්යේ හිස් 

හරවා ෙනිති. ඔවුන් උඩඟු වූවන් 

යලස සිට (අල්ලාහ්යේ 

මාර්ෙය න්) ඔවුන් වැළැක්වීම නුඹ 

දකිනු ඇත.  

ْرِلَُكْمِ هَذاِقهيَلِلَُهْمَِتَعالَْواِيَْسَتْغفه َوإ
ْيَتُهْمِ

َ
ْواُِرُءوَسُهْمَِوَرأ لَوَّ ِه َرُسوُلِاَّللَّ

وَنَِوُهْمُِمْسِ ُونَِيَُصدُّ ِ{5} َتْكِبه

නුඹ ඔවුන් යවනුයවන් සමාව අ ැද 

සිටි  ද ඔවුන් යවනුයවන් නුඹ 

සමාව යනොඇ ද සිටි  ද ඔවුන් 

යවත එක සමාන . අල්ලාහ් 

ඔවුනට සමාව යනොයදන්යන්ම . 

නි ත වශය න්ම අල්ලාහ් පාපතර 

ජන ාට මෙ යනොයපන්වයි. 

ْمِلَْمِ
َ
ْسَتْغَفْرَتِلَُهْمِأ

َ
ْمِأ َِعلَْيهه َسَواء 

ِلَُهْمِ ُ ِۗ  تَْسَتْغفهْرِلَُهْمِلَْنَِيْغفهَرِاَّللَّ
َِِإهنَِّ يََِلِِاَّللَّ ِالَْقْومََِِيْهده

قهنيَِ ِ{6} الَْفاسه

ඔවුන් වනාහි ‘අල්ලාහ්යේ 

දූත ාණන් අබි ස සිටින්නන් 

යකයරහි ඔවුන් යවන් ව  න තුරු 

නුඹලා වි දම් යනොකරනු’  ැයි 

ِ َٰ هيَنَِيُقولُوَنََِلُِتْنفهُقواِلََعَ ُهُمِاَّلَّ
واِ َِيْنَفضُّ َٰ َحَّتَّ ِه ِاَّللَّ ْنَدَِرُسوله َمْنِعه
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පවසන්යනෝ යවති. අහස් හා 

මහයපොයළොයවහි සම්පත් අල්ලාහ් 

සතු . එනමුත් කුහකයින් වන 

ඔවුහු වටහා යනොෙනිති. 

هِِۗ   َّ هنَُِِوَّلله َماَواتهَِِخَزائ ِِالسَّ ْرضه
َ
َِواْْل

نَِّ كه
ََِلِِالُْمَنافهقهنيََِِولََٰ

ِ{7} َيْفَقُهونَِ
“අප මදීනාව යවත හැරී ආයවහු 

නම් උසස් අ  පහත් අ  ව එයින් 

පිටුවහල් කරනු ඇතැ”යි ඔවුහු 

පවසති. සි ලු යෙෞරව න් අල්ලාහ් 

සතු . තවද ඔහුයේ දූත ාණන් හා 

යේව විශ්වාසවන්තයින් සතු . 

නමුත් කුහකයින් වටහා යනොෙනිති.  

ِ يَنةه هََلِالَْمده ِرََجْعَناِإ ْ َيُقولُوَنِلَِئه
ِ َذلَّ
َ
ِمهْنَهاِاْْل َعزُّ

َ
ِاْْل هِِۗ  ََلُْخرهَجنَّ َّ َِوَّلله

ةُِ هِِالْعهزَّ هرَُسوُله هلَِِْول نَُِِّمْؤمهنهنيََِول كه
َِولََٰ

ِ{8} َنافهقهنَيََِلَِيْعلَُمونَِالْمُِ

9-11 යදවි න් විශ්වාස කරන්නන්හට යකයරන ඇතැම් මෙයපන්වීම් සහ 
උපයදස්. 

අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ 

වස්තුව යහෝ නුඹලායේ දරුවන් 

අල්ලාහ් යමයනහි කිරීයමන් නුඹලා 

යවනතකට ය ොමු යනොකරත්වා ! 

කවයරකු එ  සිදු කරන්යන් ද එවිට 

ඔවුහුම  අලාභවන්තය ෝ. 

هيَنِآَمُنواََِلِتُلْههُكْمِ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ْوََلُدُكْمَِعْنِذهْكرهِ
َ
ْمَوالُُكْمَِوََلِأ

َ
أ

ِه هَكَِِيْفَعْلَِِوَمنِِْۗ  اَّللَّ ل
َٰ
هَكَِِذ

َٰ
وََل
ُ
ِفَأ

ونَُِِهمُِ ُ َاِسه
ْ
ِ{9} اْل

නුඹලා අතුරින් යකයනකුට මරණ  

පැමිණීමට යපර අපි නුඹලාට 

යපෝ ණ  කළ දැයින් නුඹලා 

වි දම් කරනු. එවිට “මායේ 

පරමාධිපති ාණනි! මද කලකට 

ඔබ මා ප්රමාද කළ යුතු යනොයව් ද? 

එවිට මම පරිතයාෙ කරමි .තවද 

දැහැමි න් අතුරින් යකයනකු 

යවමි”  ැයි ඔහු පවසයි. 

ِ نْفهُقواِمهْنَِماَِرَزْقَناُكْمِمهْنَِقْبله
َ
وَأ

َحَدُكُمِالَْمْوُتَِفَيُقوَلِ
َ
ِأ َ ِته

ْ
ْنِيَأ

َ
أ

َجٍلِقَرهيٍبِ
َ
ِأ هََلَٰ ِإ ْرتَِنه

خَّ
َ
ِلَْوََلِأ َربِّ

ِ
َ
ُكْنِمهَنِفَأ

َ
َقِوَأ دَّ صَّ
هنيَِ اِله ِ{10} الصَّ
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තවද එහි අවසන් කාල  පැමිණි විට 

කිසිදු ආත්ම ක් අල්ලාහ් ප්රමාද 

යනොකරන්යන්ම . තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්ත . 

هَذاَِجاَءِ َِنْفًساِإ ُ َرِاَّللَّ َولَْنِيَُؤخِّ
َجلَُهاِ

َ
ُِِۗ  أ هَماَِخبهيِ َِواَّللَّ ِب

ِ{11} َتْعَملُونَِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 

 

 

 

  


