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2 සූරත් අල්-බකරා (එළදෙන)  

මක්කාහ්දෙහි දී පහළ කරන ලදි.  

   ආයාත් (ෙැකි) 91-141 ෙක්ො. 

තව්රාතය විශ්ොස කළ බෙට යුදෙව්ෙන්දේ දබොරු 
ප්රරකාශය 

91-93 යුදෙව්ෙන් තව්රාත ය දේෙ ග්රදන්යයක් බෙ ට තමන් 
පිළිදෙන ඇතැයි දබොරු පෙසමින් තමන් දෙත පහළ කරන ලෙ 
නබි ෙරුන් අතුරින් සමහරුන් ෙ ඝාතනය කළහ. ෙසු පැටො ෙ 

නැමදුම ට ෙත්හ. 
අල්ලාහ් පහළ කළ ෙෑ නුඹලා 
විශ්ොස කරනු යැයි ඔවුන ට 
පෙසනු ලැබූ විට අප දෙත පහළ 
කරනු ලැබූ ෙෑ අපි විශ්ොස 
කරන්දනමු යැයි ඔවුහු පෙසති. 
එය ට බාහිරින් ඇති ෙෑ ඔවුහු 
ප්රරතික්දප ප කරති. එය ඔවුන් 
සමඟ ඇති ෙෑ තහවුරු කරන 
සත යක් ෙ තිබිණ. එබැවින් 
“නුඹලා විශ්ොස ෙන්තයින් ෙ 
සිටිදයහු නම් මීට දපර අල්ලාහ් 
දේ නබි ෙරුන් ෙ ඝාතනය 
කදළ  මන්ෙැ” යි අසනු. 

ن َزَل  بَِما آِمُنوا لَُهم   قِيَل  َوإَِذا
َ
 أ

ِمنُ  َقالُوا اّلَلُ    بَِما نُؤ 
ُ
 َعلَي َنا ن ِزَل أ

ُفُرونَ   َوُهوَ  َوَراَءهُ  بَِما َويَك 
َق  
 
قًا اْل  َفلِمَ  قُل   َمَعُهم   لَِما ُمَصدِّ

ُتلُونَ  ن بَِياءَ  َتق 
َ
 إِن   َقب ُل  ِمن   اّلَلِ  أ

ِمنِيَ  ُكن ُتم    (19) ُمؤ 

නියත ෙශදයන් ම මූසා පැහැදිලි 
සාධක සමඟ නුඹලා දෙත 
පැමිණිදේ ය. අනතුරු ෙ නුඹලා 

َيَِّناتِ  ُموَس  َجاَءُكم   َولََقد    بِاْل 
ُتمُ  ُثمَ  َل  اََّتَذ  ِدهِ  ِمن   ال ِعج   َبع 
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ඔහු(ගියා) ට පසු ෙ ෙසු පැටො 
(නැමදුම ට) ෙත්දතහු ය. තෙ ෙ 
නුඹලා අපරාධකරුදෙෝම ය. 

ُتم   ن 
َ
 (19) َظالُِمونَ  َوأ

නුඹලා මත තූර් කන්ෙ ඔසො 
නුඹලා අප පිරිනැමූ ෙෑ බලෙත් 
දලස ග්රදහණය කර ෙනු. තෙ ෙ 
සෙන් දෙනු යැයි අප නුඹලා 
දෙන් ප්රරතිාා ෙත් සැටි සිහිපත් 
කරනු. ඔවුහු අප සෙන් දී 
පිටුපෑදෙමු යැයි පැෙසූහ. ඔවුන් 
දේ ප්රරතික්දප පය දහ තුදෙන් 
ඔවුන්දේ සිත් තුළ ෙසු පැටො 
(නැමදීම පිළිබඳ)  ෙ දපොෙනු 
ලැබීය. (නබිෙරය) “නුඹලා 
විශ්ොසෙන්තයින් නම් නුඹලා 
දේ විශ්ොස ය කෙර කරුණක් 
පිළිබඳ නුඹලා ට අණ කරන්දන් 
ෙ එය නපුරු විය” යැයි පෙසනු 

نَا َوإِذ   َخذ 
َ
َنا ِميَثاَقُكم   أ  َوَرَفع 

َقُكمُ  ورَ  َفو   َما ُخُذوا الط 
َمُعوا بُِقَوة   آَتَي َناُكم    َقالُوا َواس 
َنا ُبوا َوَعَصي َنا َسِمع  ِ

ْش 
ُ
 ِف  َوأ

َل  قُلُوبِِهمُ  رِِهم   ال ِعج   قُل   بُِكف 
 ِ ُمُرُكم   ئ َسَماب

 
 إِيَمانُُكم   بِهِ  يَأ
ِمنِيَ  ُكن ُتم   إِن   (19) ُمؤ   

යුදෙව්ෙන් හා දලෞකික ආශාෙන් 

94-96 යුදෙව්ෙන් පරමාන්ත දිනය විශ්ොස කරන බෙ ට ොචික 
ෙ පෙසමින් එදලොෙ ජීවිතය ට ෙඩා දලෞකික ජීවිතය ට ෙැඩි 

ඇල්මක් ෙැක් වීම. 
“අල්ලාහ් අබියස ජනයාදෙන් 
දතොර ෙ නුඹලා ට පමණක් 
පරදලොෙ නිෙහන දෙත් නම් 
(එදස  පෙසන ෙෑ හි) නුඹලා 
සත ෙන්තයින් නම් නුඹලා 

 ادَلارُ  لَُكمُ  ََكنَت   إِن   قُل  
ِخَرةُ   ِمن   َخالَِصةً  اّلَلِ  ِعن دَ  اْل 
 إِن   ال َمو َت  َفَتَمَنُوا انلَاِس  ُدونِ 
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මරණය ප්රිُය කරනු.”යැයි පෙසනු   (19) َصاِدقِيَ  ُكن ُتم 
තෙ ෙ ඔවුන් දේ ෙෑත් ඉදිරිපත් 
දකොට ඇති ෙෑ දහ තුදෙන් 
කෙෙත් එය(මරණය) ඔවුහු ප්රිُය 
දනොකරන්දන්ම ය. තෙ ෙ 
අල්ලාහ් අපරාධකරුෙන් පිළිබඳ 
ෙ සර්ොානී ය. 

بًَدا َيَتَمَنو هُ  َولَن  
َ
 َقَدَمت   بَِما أ

ي ِديِهم  
َ
 بِالَظالِِميَ  َعلِيم   َواّلَلُ  أ
(19) 

මිනිසුන ට ෙඩා, තෙ ෙ (විදශ ප 
දයන්) ආදේශ කළවුන ට ෙඩා 
දමදලොෙ ජීවිතය දකදරහි  ෙැඩි 
ඇල්මක් ෙක්ෙන්නන් දලස නුඹ 
ඔවුන් ෙ ෙකිනු ඇත.  ඔවුන්දෙන් 
දකදනක් තමන් ට ෙසර ෙහසක් 
ආයුප දෙනු දනොලබන්දන් ෙැයි 
ආශා කරයි. නමුත් ඔහු ට ආයුප 
දෙනු ලැබුෙ ෙ එම ෙඬුෙමින් ඔහු 
දුරස්ෙන්දනක් දනොදෙයි. ඔවුන් 
කරන ෙෑ පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් සර්ෙ 
නිරීක්පක ය. 

َرَص  َوََلَِجَدَنُهم   ح 
َ
 ََعَ  انلَاِس  أ

ُكوا اََّلِينَ  َوِمنَ  َحَياة   َ ْش 
َ
 يََود   أ

َحُدُهم  
َ
ل َف  ُيَعَمرُ  لَو   أ

َ
 َوَما َسَنة   أ

زِِحهِ  ُهوَ  ن   ال َعَذاِب  ِمنَ  بُِمزَح 
َ
 أ

َملُونَ  بَِما بَِصي   َواّلَلُ  ُيَعَمرَ   َيع 
(19) 

පිවිතුරු මලක්ෙරුන් පිළිබඳෙ වූ ඔවුන්දේ අනුමානය 

97,98 යුදෙව්දෙෝ නබි ෙරුන් දබොරුකාරයින් බෙ පෙසා 
මලක්ෙරුන් විදශ පදයන් ජිබ්රීල් හා මීකායීල් යන මලක් ෙරුන් 

තම සතුරන් දලස ෙත්හ.  
කෙදරක් ජිබ්රීල් ට සතුරු 
ෙන්දන් ෙ ඔහු ට පෙසනු. 

ِيَل  َعُدوًّا ََكنَ  َمن   قُل    َفإِنَهُ  ِِلِْب 
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සැබැවින් ම ජිබ්රීල් (ෙන) ඔහු 
තමන් අතර පෙතින ෙෑ තහවුරු 
කරන්නක් දලස ෙ මඟ දපන් 
වීමක් දලස ෙ විශ්ොස ෙන්තයින් 
ට සුබාරංචියක් දලස ෙ එය 
(කුර්ආනය) අල්ලාහ්දේ 
අනුබලදයන් නුදේ සිතට පහළ 
කදළ  ය. 

 اّلَلِ  بِإِذ نِ  َقل بَِك  ََعَ  نََزَلُ 
قًا َ  لَِما ُمَصدِّ  َوُهًدى يََدي هِ  َبي 
 َ ِمنِيَ  ىَوبُش   (19) لِل ُمؤ 

 

කෙදරක් අල්ලාහ් ට ෙ ඔහු දේ 
දේෙ දූතයින්ට ෙ ඔහු දේ ධර්ම 
දූතයින්ට ෙ ජිබ්රීල් මීකාල් නම් 
දේෙ දූතයින් ට ෙ සතුරු ෙන්දන් 
ෙ එදස  නම් සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
දේෙ ප්රරතික්දප පකයින් ට සතුරා 
ය (යන ෙෙ ෙැන ෙහු) 

ِ  َعُدوًّا ََكنَ  َمن    َوَمََلئَِكتِهِ  ّلِلَ
ِيَل  َوُرُسلِهِ   َفإِنَ  َوِميََكَل  وَِجْب 
 (19) لِل ََكفِِرينَ  َعُدو   اّلَلَ 

යුදෙව්ෙන්දේ දුප්චරිතයන් 

99-101 ප්රරතිාාෙන් ලල්ලංඝනය කිරීමත් නබි ෙරුන් 
දබොරුකාරයින් යැයි සිතීමත් යුදෙව්ෙන් දේ සිරිතක් විය. 

තෙ ෙ සැබැවින් ම අපි ඔබ දෙත 
පැහැදිලි ෙෙන් පහළ කදළමු. 
පාපිප්ඨයින් මිස දෙන කිසිදෙක් 
ඒො ප්රරතික්දප ප දනොකරති. 

َا َولََقد   ن َزنل 
َ
 بَيَِّنات   آيَات   إََِل َك  أ
ُفرُ  َوَما  ال َفاِسُقونَ  إَِّل  بَِها يَك 
(11) 

ඔවුන් එකිදනකා ගිවිසුමක් 
ගිවිස ෙත් සෑම අෙස්යාෙක ම 
ඔවුන්දෙන් පිරිසක් එය ඉෙත 

َوُُكََما
َ
ًدا ََعَهُدوا أ  َنَبَذهُ  َعه 
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දහළුො දනොදව් ෙ? නමුත් 
ඔවුන්දෙන් බහුතරය විශ්ොස 
දනොකරති. 

ََثُُهم   بَل   ِمن ُهم   َفِريق   ك 
َ
 َّل  أ

ِمُنونَ   (911) يُؤ 
අල්ලාහ් දෙතින් ඔවුන් සමඟ වූ 
ෙෑ සත  කර ෙන ධර්ම දූතදයකු 
ඔවුන් දෙත පැමිණි කල් හි 
ග්රදන්යය දෙනු ලැබූෙන් අතුරින් 
පිරිසක් ඇත්දතන් ම තමන් 
දනොෙන්නා දමන් අල්ලාහ් දේ 
ග්රදන්යය ඔවුන් දේ පිට පිටු පසට 
දහළුහ. 

 ِعن دِ  ِمن   َرُسول   َجاَءُهم   َولََما
ق   اّلَلِ   َنَبذَ  َمَعُهم   لَِما ُمَصدِّ
وتُوا اََّلِينَ  ِمنَ  َفِريق  

ُ
 ال ِكَتاَب  أ

 ُظُهورِِهم   َوَراءَ  اّلَلِ  كَِتاَب 
َنُهم  

َ
لَُمونَ  َّل  َكأ  (919) َيع 

102,103 හූනියම, යුදෙව්ෙන් සුදලයිමාන් (අදලයිහිස් සලාම්) 
තුමාණන් ට හූනියම හා සම්බන්ධතාෙක් ඇති බෙ පෙසමින් 

හූනියම්, මන්ත්රධ, ගුරුකම් කිරීම. 
සුදලයිමාන් දේ පාලන සමදේ 
දපයිතානුන් පාරායනා කළ ෙෑ 
ඔවුහු අනුෙමනය කළහ. 
සුදලයිමාන් ප්රරතික්දප ප 
දනොකදළ  ය. නමුත් දපයිතාන් 
හු ප්රරතික්දප ප කළහ. ඔවුහු 
ජනයා ට හූනියම ෙ 
බැබිදලෝනියාදව් හාරූත් මාරූත් 
යන මලක් ෙරුන් දෙදෙනා ට 
පහළ කරනු ලැබූ ෙෑ ෙ ජනයා ට 
ඉෙැන් වූහ. නමුත් ඔවුන් 
දෙදෙනා සැබැවින් ම “අපි 

 ََعَ  الَشَياِطيُ  َتت لُو َما َواَتَبُعوا
 َكَفرَ  َوَما ُسلَي َمانَ  ُمل ِك 

 الَشَياِطيَ  ِكنَ َولَ  ُسلَي َمانُ 
رَ  انلَاَس  ُيَعلُِّمونَ  َكَفُروا ح   السِّ

ن ِزَل  َوَما
ُ
ِ  ََعَ  أ  بَِبابَِل  ال َملََكي 

 ُيَعلَِّمانِ  َوَما َوَماُروَت  َهاُروَت 
َحد   ِمن  
َ
 ََن نُ  إَِنَما َيُقوَّل  َحَّت  أ
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පරීක්පණයකි. එබැවින් නුඹ 
ප්රරතික්දප ප දනොකරනු”යි පෙසා 
සිටීදමන් මිස කිසිදෙකු ට 
ඉෙැන්නුදව් නැත. එවිට ඔවුන් 
දෙදෙනාදෙන් සැමියා හා තම 
බිරිය අතර කෙර දෙයක් දෙන් 
කරෙන්දන් ෙ එෙැනි ෙෑ ඉදෙන 
ෙනිති. අල්ලාහ් දේ අනුබල 
දයන් මිස කිසිදෙකු ට කිසි 
ෙකින් හානි පමුණුෙන්නන් 
දලස ඔවුහු දනොවූහ. තෙ ෙ 
ඔවුන ට හානි පමුණු ෙන 
ප්රරදයෝජනෙත් දනොෙන ෙෑ 
ඉදෙන ෙනිති. තෙ ෙ සැබැවින්ම 
එය මිල ට ෙත් අය ට පර 
දලොදෙ හි කිසිදු දකොටසක් 
දනොමැති බෙ සැබැවින් ම ඔවුහු 
ෙැන සිටියහ. ඔවුහු කෙර දෙයක් 
ඒ දෙනුෙට තමන්ෙ විකුණා 
ෙැමුදව් ෙ සැබැවින් ම එය නපුරු 
විය. ඔවුහු (දම් ෙැන) ෙැන 
සිටියාහු නම්. 

ُفر   َفََل  فِت َنة    َفَيَتَعلَُمونَ  تَك 
َ  بِهِ  ُيَفرِّقُونَ  َما ِمن ُهَما  ال َمر ءِ  َبي 
ينَ  ُهم   َوَما َوَزو ِجهِ   بِهِ  بَِضارِّ

َحد   ِمن  
َ
 اّلَلِ  بِإِذ نِ  إَِّل  أ

ُهم   َما َويََتَعلَُمونَ   َوَّل  يَُُض 
 لََمنِ  َعلُِموا َولََقد   َين َفُعُهم  
ََتَاهُ  ِخَرةِ  ِف  َلُ  َما اش   ِمن   اْل 
و ا َما َوَْلِئ َس  َخََلق    بِهِ  َْشَ

ن  
َ
لَُمونَ  ََكنُوا لَو   ُفَسُهم  أ   (919) َيع 
 

 

නියත ෙශදයන් ම ඔවුන් 
විශ්ොස දකොට බිය බැතිමත් 
වූදේ නම් අල්ලාහ් අබියසින් 
ලැදබන කුසල් දර ප්ඨ ය. ඔවුහු 
(ඒ බෙ) ෙැන සිටියාහු නම්. 

 

َنُهم   َولَو  
َ
 لََمُثوَبة   َواَتَقو ا آَمُنوا أ
 واََكنُ  لَو   َخي    اّلَلِ  ِعن دِ  ِمن  

لَُمونَ   (919) َيع 
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104, 105. විශ්ොස කළවුන ට අනුශාසනා කිරීම හා යුදෙව්ෙන් 
දේ පහත් ක්රිعයාෙන් පිළිබඳ ෙ පැෙමම 

අදහෝ විශ්ොස කළවුනි! නුඹලා 
(යුදෙව්ෙන් අතර ෙැරදි අෙහසක් 
දෙන දෙන) රාඉනා (යන 
දයදුම) දනොපෙසනු. ලන්ළුර්නා 
(අප ෙැන සැලකිලිමත් ෙනු) 
යැයි පෙසනු. තෙ ෙ නුඹලා 
(ඔවුන් දේ ප්රරකාශය ට) සෙන් 
දෙනු. ප්රරතික්දප පකයින් ට 
දව්ෙනා සහෙත ෙඬුෙමක් ඇත. 

ي َها يَا
َ
 َتُقولُوا َّل  آَمُنوا اََّلِينَ  أ

نَا َوقُولُوا َراِعَنا َمُعوا ان ُظر   َواس 
َِلم   َعَذاب   َولِل ََكفِِرينَ 

َ
 (919) أ

නුඹලා දේ පරමාධිපතිදෙන් යම් 
යහපතක් නුඹලා දෙත පහළ 
කරනු ලැබීම දේෙ ග්රදන්යය ලත් 
ජනයා අතුරින් ප්රරතික්දප ප කළ 
අය ෙ දේෙ ආදේශකදයෝ ෙ ප්රිُය 
දනොකරති. අල්ලාහ් තමන් 
අභිමත කරන අය ට ඔහු දේ 
කරුණා ෙ සුවිදශ ප දලස නියම 
කරයි. තෙ ෙ අල්ලාහ් අති මහත් 
භාෙ දේ හිමිකරු ය. 

لِ  ِمن   َكَفُروا اََّلِينَ  يََود   َما ه 
َ
 أ

ِكِيَ ال   َوَّل  ال ِكَتاِب 
ن   ُمش 

َ
 أ

َل     ِمن   َعلَي ُكم   ُيََنَ
 ِمن   َخي 

َتِهِ  ََي َتص   َواّلَلُ  َربُِّكم    َمن   بِرَْح 
لِ  ُذو َواّلَلُ  يََشاءُ   ال َعِظيمِ  ال َفض 

(919) 

නීති දෙනස් කරනු ලැදබ් ෙ 

106-108 අල්-කුර්ආන් ෙෙන් දෙනස් කරනු ලැබීම පිළිබඳ 
පැහැදිලි කිරීම හා යුදෙව්ෙන් දේ හා ආදේශ තැබූෙන් දේ 

ප්රරතික්දප පය. 
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අප යම් ෙෙනක් නිප්ප්රරභා 
කරන්දන් නම් දහෝ එය අමතක 
කර ෙමන්දන් නම් දහෝ ඊට ෙඩා 
යහපත් එදස ත් දනොමැති නම් 
ඊට සමාන දෙයක් අපි දෙන 
එන්දනමු. නියත ෙශදයන් ම 
අල්ලාහ් සියලු ෙෑ දකදරහි අති 
බලසම්පන්න බෙ නුඹ 
දනොෙන්දනහි ෙ? 

و   آيَة   ِمن   نَن َسخ   َما
َ
تِ  نُن ِسَها أ

 
 نَأ

  
و   ِمن َها ِِبَي 

َ
لَم   ِمث لَِها أ

َ
لَم   أ  َتع 

نَ 
َ
ء   ُكِّ  ََعَ  اّلَلَ  أ  َقِدير   ََش 
(919) 

නියත ෙශදයන් ම අල්ලාහ් ඔහු 
ට අහස් හි හා මහදපොදළොදව් 
පාලනය හිමි බෙත් අල්ලාහ් 
දෙන් දතොර කිසිදු භාරකරු 
දෙක් දහෝ කිසිදු ලෙව් කරුදෙක් 
දහෝ නුඹලා ට දනොමැති බෙත් 
නුඹ දනොෙන්දනහි ෙ? 

لَم  
َ
لَم   أ نَ  َتع 

َ
 ُمل ُك  َلُ  اّلَلَ  أ
ر ِض  الَسَماَواتِ 

َ  لَُكم   َوَما َواْل 
 َوَّل  َوِلي  ِمن   اّلَلِ  ُدونِ  ِمن  

 (919) نَِصي  

එදස  දනොමැති නම් මීට දපර 
මූසාදෙන් ප්රරශ්න කරනු 
ලැබුොක් දමන් නුඹලා ෙ නුඹලා 
දේ ධර්ම දූතයාණන්දෙන් 
ප් රශ්න කිරීම ට අදප්ක්පා 
කරන්දනහු ෙ? තෙ ෙ කෙදරක් 
විශ්ොසය දෙනුෙ ට ප්රරතික්දප ප 
ය හුෙමාරු කරන්දන් ෙ එවිට 
සැබැවින් ම ඔහු නිෙැරදි 
මාර්ෙදයන් දනොමඟ ගිදේ ය. 

 

م  
َ
ن   تُِريُدونَ  أ

َ
لُوا أ

َ
أ  تَس 

 ِمن   ُموَس  ُسئَِل  َكَما َرُسولَُكم  
رَ  يَتََبَدلِ  َوَمن   َقب ُل   ال ُكف 
 ِ  َسَواءَ  َضَل  َفَقد   يَمانِ بِال 

 (919) الَسبِيلِ 



 

11 

යුදෙව්ෙන් හා මුුඃමින්ෙරු 

109, 110 යුදෙව්ෙන් හා කිතුනුෙන් දේ ස්යාෙරය සහ විශ්ොස කළ 
මුුඃමින්ෙරුන් ට ආත්ම විශ්ොස ය ඇති කිරීම. 

පුස්තක ලත් ජනයින් අතුරින් 
දබොදහෝ දෙනා තමන් ට සත ය 
පැහැදිලි වූොයින් පසුෙ ෙ තමන් 
තුළ ඇති ඊර්ප ාෙ දහ තුදෙන් 
නුඹලා දේ විශ්ොසදයන් පසු ෙ 
ඔවුහු නුඹලා ෙ ප්රරතික්දප පකයින් 
බෙ ට නැෙත පත් කරන්න ට 
හැකි නම් යැයි ආශා කරති. 
එබැවින් අල්ලාහ් තම නිදයෝෙය 
දෙන එන දතක් (ඔවුන ට) 
සමාෙ දී අත හැර ෙමනු. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් සියලු ෙෑ 
දකදරහි අති බල සම්පන්න ය. 

لِ  ِمن   ي  َكثِ  َودَ  ه 
َ
 لَو   ال ِكَتاِب  أ
ونَُكم   دِ  ِمن   يَُرد   إِيَمانُِكم   َبع 

ُفِسِهم   ِعن دِ  ِمن   َحَسًدا ُكَفاًرا ن 
َ
 أ

دِ  ِمن   َق   لَُهمُ  تَبََيَ  َما َبع 
 
 اْل

ُفوا َفُحوا َفاع  ِتَ  َحَّت  َواص 
 
 يَأ

ِ  اّلَلُ  رِه م 
َ
ء   ُكِّ  ََعَ  اّلَلَ  إِنَ  بِأ  ََش 
 (911) َقِدير  

තෙ ෙ නුඹලා සලාත ය ස්යාපිත 
කරනු. zසකාතය ෙ දෙනු. නුඹලා 
දෙනුදෙන් නුඹලා යම් යහපතක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් අල්ලාහ් 
අබියස එය නුඹලා ෙැක ෙනු 
ඇත. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
නුඹලා කරන ෙෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
නිරීක්පක ය. 

 

قِيُموا الَصََلَة َوآتُوا الَزََكَة 
َ
َوأ

مُ  ن ُفِسُكم  ِمن  َوَما ُتَقدِّ
َ
وا ِْل

  ََتُِدوهُ ِعن َد اّلَلِ إَِن اّلَلَ 
َخي 

َملُوَن بَِصي    (991)بَِما َتع 
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ෙැරදි ආකල්ප 

111-113 යුදෙව්ෙන්දේ හා කිතුනුෙන්දේ සිතුවිලි හා ෙැරදි 
ආකල්ප 

යුදෙව්දෙකු ෙ දහෝ කිතුනුදෙකු 
ෙ දහෝ සිටි අය මිස දෙන  
කිසිදෙකු ස්ෙර්ෙ ලයන ට 
පිවිදසන්දන්  නැතැ යි ඔවුහු 
පැෙසූහ. එය ඔවුන් දේ 
මනුඃකල්පිතය යි. (නබිෙරය) 
නුඹලා සත ොදීන් ෙ සිටිදයහු 
නම් නුඹලා දේ සාධක දෙන 
එන්නැ යි පෙසනු. 

ََنَة إَِّل َمن  
 
ُخَل اِل َوَقالُوا لَن  يَد 

و  نََصاَرى تِل َك 
َ
ََكَن ُهوًدا أ

َمانِي ُهم  قُل  َهاتُوا بُر َهانَُكم  إِن  
َ
أ
 (999)ن ُتم  َصاِدقَِي كُ 
 

එදස  දනොෙ කෙදරක් 
ෙැහැමිදයකු ෙ සිට තම මුහුණ 
අල්ලාහ් ට අෙනත කදළ  ෙ එවිට 
ඔහු ට ඔහු දේ ප්රරතිලල ඔහු දේ 
පරමාධිපති අබියස හිමි ෙනු 
ඇත. ඔවුන ට කිසිදු බියක් 
දනොමැත. තෙ ෙ ඔවුන් දුක ට 
පත් ෙන්දන් ෙ නැත. 

ِ َوُهوَ  َهُه ّلِلَ لََم وَج  س 
َ
 بَََل َمن  أ

رُهُ ِعن َد َربِِّه َوَّل  ج 
َ
ُُم ِسن  َفلَُه أ

َخو ف  َعلَي ِهم  َوَّل ُهم  ََي َزنُوَن 
(999) 

ඔවුන් ග්රදන්ය ය කියෙමින් ම 
කිතුනුෙන් කිසිදු පෙනමක් මත 
දනොමැති බෙ යුදෙව්දෙෝ 
පෙසති. යුදෙව්ෙන් කිසිදු 
පෙනමක් මත දනොමැති බෙ 
කිතුනුදෙෝ ෙ පෙසති. දමදලස 

َُهوُد لَي َسِت انلََصاَرى  َوَقالَِت اَل 
ء  َوَقالَِت انلََص  اَرى ََعَ ََش 

ء   َُهوُد ََعَ ََش  َوُهم  لَي َسِت اَل 
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ඔවුන් දේ ප්රරකාශ දමන් ම 
අෙදබෝධයක් දනොමැත්දතෝ ෙ 
පෙසති. එබැවින් මළවුන් 
දකදරන් නැගිටුෙනු ලබන 
දිනදය හි ඔවුන් කෙර දෙයක් 
පිළිබඳ මත දේෙ ඇති කර 
ෙනිමින් සිටිදේ ෙ එම විපයය 
සම්බන්ධදයන් ඔවුන් අතර 
අල්ලාහ් තීන්දු කරනු ඇත. 

ال ِكَتاَب َكَذلَِك َقاَل  َيت لُونَ 
لِِهم   لَُموَن ِمث َل َقو  اََّلِيَن َّل َيع 

َفاّلَلُ ََي ُكُم بَي َنُهم  يَو َم ال ِقَياَمِة 
 (999)فِيَما ََكنُوا فِيِه ََي َتلُِفوَن 

 

මස්ජිෙයන් පාලුෙට යා හැක්දක් දකදස  ෙ? 

114,115 මස්ජිේ සම්බන්ධ කටයුතු ෙල දී බාධා ඇති කිරීම මහා 
ෙරෙකි. සලාතදේ දී කිබ්ලා දෙස ට මුහුණ ලෑදම් අනිොර්ය 

භාෙය. 
අල්ලාහ් දේ මස්ජිෙයන් හි ඔහු 
දේ නාමය දමදනහි කරනු 
ලැබීදමන් ෙළක්ොලන, තෙ ෙ 
එය විනාශ කිරීම ට ෙෑයම් කරන 
අය ට ෙඩා මහා අපරාධකරු 
කෙදරක් දෙත් ෙ? ඔවුන් බිය ට 
පත් වූෙන් දලසම මිස එහි 
පිවිමම ට ඔවුන ට දනොවීය. 
ඔවුන ට දමදලොදෙ හි අෙමානය 
ඇත. තෙ ෙ පරදලොදෙ හි ඔවුන 
ට අතිමහත් ෙඬුෙමක් ඇත. 

لَُم ِمَمن  مَ  ظ 
َ
َنَع َمَساِجَد َوَمن  أ

ُمُه وََسََع  َكَر فِيَها اس  ن  يُذ 
َ
اّلَلِ أ

وََلَِك َما ََكَن لَُهم  
ُ
ِف َخَرابَِها أ

ُخلُوَها إَِّل َخائِِفَي لَُهم   ن  يَد 
َ
أ

ِخَرةِ  َيا ِخز ي  َولَُهم  ِف اْل  ن  ِف ادل 
 (999)َعَذاب  َعِظيم  

තෙ ෙ නැදෙනහිර හා බටහිර 
අල්ලාහ් සතු ය. එබැවින් නුඹලා 
කෙර දෙසක ට හැරුණ ෙ එහි 

َنَما  ي 
َ
رُِب َفأ ُِق َوال َمغ 

ِ ال َمش  َوّلِلَ
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අල්ලාහ් දේ මුහුණ දව්. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් සර්ෙ 
ෙ ාපක ය. සර්ෙ ාානී ය 

ُه اّلَلِ إَِن اّلَلَ  تَُول وا َفَثَم وَج 
 (999)َواِسع  َعلِيم  

දව්ෙ ලත් ලෙවිය දේ හා ආදේශ තබන්නන් දේ 
දබොරුෙ 

116-119 අල්ලාහ් ට පුදතකු ඇති බෙ ට යුදෙව්ෙන් කිතුනුෙන් 
හා ආදේශ තබන්නන් දේ ොෙය. 

තෙ ෙ අල්ලාහ් පුදතකු ෙත්දත් 
යැයි ඔවුහු පැෙසූහ. (ඔවුන් 
පෙසන ෙැයින්) ඔහු සුවිශුේධ ය. 
එදස  දනොෙ අහස් හි හා 
මහදපොදළොදෙ හි ඇති ෙෑ ඔහු 
සතු ය. සියල්ල ඔහු ට අෙනත 
ෙන්නන් ය. 

ا ُسب َحانَُه َوَقالُوا  اََّتََذ اّلَلُ َودَلً
ر ِض 

َ بَل  َلُ َما ِف الَسَماَواِت َواْل 
 (999)ُك  َلُ َقانُِتوَن 

අහස් හි හා මහදපොදළොදව් 
ලත්පාෙකයා ය. ඔහු යම් 
කරුණක් තීන්දු කළ විට එය ට 
ෙනු යැයි පෙසනො පමණ ය, 
එවිට එය සිදු ෙන්දන් ය. 

ر ِض 
َ َوإَِذا بَِديُع الَسَماَواِت َواْل 

ًرا َفإَِنَما َيُقوُل َلُ ُكن   م 
َ
َقََض أ
 (999)َفَيُكوُن 

තෙ ෙ ෙැනුම දනොමැත්දතෝ 
“අල්ලාහ් අප සමඟ කතා කළ 
යුතු දනොදව් ෙ? නැතිනම් අප 
දෙත ෙැකියක් පැමිණිය යුතු 
දනොදව් ෙැ”යි අසති. ඔවුන ට 
දපර සිටි අය ෙ දමොවුන් 

َّل  لَُموَن لَو  َوَقاَل اََّلِيَن َّل َيع 
تِيَنا آيَة  

 
و  تَأ

َ
يَُكلُِّمَنا اّلَلُ أ

َكَذلَِك َقاَل اََّلِيَن ِمن  َقب لِِهم  



 

15 

පෙසනොක් දමන් ම පැෙසූහ. 
ඔවුන්දේ හෙෙත් එකිදනක ට 
ඒකාකාර විය. සැබැවින් ම 
තරදේ විශ්ොස කරන පිරිස ට 
අපි දමම ෙැකි පැහැදිලි 
කරන්දනමු. 

لِِهم  تََشاَبَهت  قُلُوُبُهم   ِمث َل َقو 
يَاِت لَِقو م  يُوقُِنونَ َقد  بَيَنَ   ا اْل 

(999)  

නියත ෙශදයන් ම අපි නුඹ ෙ 
සුබාරංචි පෙසන්දනකු දලස ෙ 
අෙොෙ කරන්දනකු දලස ෙ 
සත  සමඟ යැව්දෙමු. නිරදේ 
සෙයින් පිළිබඳ ෙ නුඹ ප්රරශ්න 
කරනු දනොලබන්දනහි ය. 

َقِّ بَِشيًا 
 
ر َسل َناَك بِاْل

َ
إِنَا أ

ُل َعن  
َ
أ َحاِب َونَِذيًرا َوَّل تُس  ص 

َ
أ

َِحيِم 
 
 (991)اِل

යුදෙව්ෙන් දහෝ කිතුනුෙන්ෙ අනුෙමනය කළ හැකි ෙ? 

120-123 යුදෙව්ෙන් හා කිතුනුෙන් දේ මඟ අනුෙමනය 
දනොකළ යුතු බෙ ට අෙධාරණය කිරීම. යුදෙව්ෙන් ට අල්ලාහ් 
තිළිණ කළ භාෙ යන් හා ඔහු දේ ෙඬුෙම පිළිබඳ අෙොෙ ය. 

යුදෙව්දෙෝ ෙ කිතුනුදෙෝ ෙ ඔවුන් 
දේ පිළිදෙත නුඹ අනුෙමනය 
කරන දතක් නුඹ ෙැන තෘප්තිය 
ට පත් දනොදෙති. (නබිෙරය) 
පෙසනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
දේ යහ මෙ,  එයම ය යහ මෙ 
ෙනුදේ. ාානය නුඹ දෙත 
පැමිණි පසුෙ ෙ නුඹ ඔවුන් දේ 
මදනෝආශාෙන් පිළිපදින්දන හි 
නම් අල්ලාහ්දෙන් කිසිදු 
භාරකරුදෙක් දහෝ ලෙව්කරු 

َُهوُد َوَّل  َولَن  تَر ََض َعن َك اَل 
انلََصاَرى َحَّت تَتَبَِع ِملََتُهم  قُل  
إَِن ُهَدى اّلَلِ ُهَو ال ُهَدى َولَِِئِ 
َد اََّلِي  َواَءُهم  َبع  ه 

َ
َت أ اَتَبع 

َجاَءَك ِمَن ال ِعل ِم َما لََك ِمَن 
 َوِلي َوَّل نَِصي  

 (991)اّلَلِ ِمن 
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දෙක් දහෝ නුඹ ට දනොමැත. 
(යන ෙෙ ෙැන ෙනු) 

කෙදරකු ට අප දේෙ ග්රදන්යය 
පිරිනැමුදව් ෙ ඔවුන් එය 
පාරායනය කළ යුතු නියම 
අයුරින් පාරායනය කරති. ඔවුහු 
එය විශ්ොස කරති. තෙ ෙ 
කෙදරක් එය ප්රරතික්දප ප 
කරන්දනෝ ෙ එෙැන්නන් ෙන 
ඔවුහුම ය අලාභෙන්තදයෝ. 

اََّلِيَن آتَي َناُهُم ال ِكَتاَب َيت لُونَُه 
وََلَِك 

ُ
ِمُنوَن بِِه َحَق تََِلَوتِِه أ يُؤ 

وََلَِك ُهُم 
ُ
ُفر  بِِه َفأ َوَمن  يَك 

وَن  َاِِسُ
 
 (999)اْل

අදහෝ ඉස්රාඊල් ෙරුෙනි! මා 
නුඹලා ට ොයාෙ කළ මාදේ 
ොයාෙ ය දමදනහි කරනු. තෙ ෙ 
සැබැවින් ම මම නුඹලා ෙ දලෝ 
ෙැසියන ට ෙඩා ලසස් කදළමි. 

َمِِتَ  ائِيَل اذ ُكُروا نِع  َ يَا بَِِن إِِس 
ن عَ 
َ
ِّنِّ الَِِت أ

َ
ُت َعلَي ُكم  وَأ م 
 (999)َفَضل ُتُكم  ََعَ ال َعالَِمَي 

තෙ ෙ කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු 
ආත්මයක ට කිසිෙක් කිරීම ට 
හැකියාෙක් දනොමැති, එයින් 
කිසිදු ෙන්දියක් පිළි ෙනු 
දනොලබන, එයින් කිසිදු මැදිහත් 
වීමක් ප්රරදයෝජනෙත් දනොෙන  
දිනයක ට නුඹලා බිය ෙනු. ඔවුහු 
(එදින)ලෙව් කරනු දනොලැදබති. 

 

س  َعن   ًما َّل ََت زِي َنف  َواَتُقوا يَو 
َبُل ِمن َها  س  َشي ًئا َوَّل ُيق  َنف 

ل  َوَّل َتن َفُعَها َشَفاَعة  َوَّل  َعد 
وَن   (999)ُهم  ُين ََصُ

පාරිශුේධ කුඃබාහ්දව් ඉතිහාසය 
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124-129 නබි ෙරුන් දේ පියා යැයි හැඳින්දෙන ඉබ්රාාහීම්ම් නබි 
තුමා දේ මහිමය. කුඃබාෙ නිර්මාණය කිරීම. එහි ප්රරාර්යනා 

කිරීම. 
ඉබ්රාාහීම්ම් ෙ ඔහු දේ පරමාධිපති 
ෙෙන් කිහිපයකින් පිරික්සුම ට 
ලක් කළ අෙස්යා ෙ (සිහිපත් 
කරනු.) එවිට ඔහු ඒො සම්පූර්ණ 
කදළ  ය. සැබැවින් ම මම නුඹ ෙ 
ජනයා ට දමදහයුම් කරුදෙකු 
දලස පත් කරන්දනමි යැයි ඔහු 
(අල්ලාහ්) පැෙමය. මාදේ 
පරපුරින් ෙ (එදස  පත් කරනු 
මැනෙ!) යැයි ඔහු (ඉබ්රාාහීම්ම්) 
පැෙමය. අපරාධකරුෙන් ට 
මාදේ ගිවිසුම හිමි දනොෙන්දන් 
යැයි ඔහු පැෙමය. 

َتََل إِب َراِهيَم َرب ُه  َوإِِذ اب 
َتَمُهَن َقاَل إِِّنِّ 

َ
بَِكلَِمات  َفأ

َجاِعلَُك لِلَناِس إَِماًما قَاَل 
يَِِت   َقاَل َّل َيَناُل َوِمن  ُذرِّ

ِدي الَظالِِمَي   (999)َعه 

එම ෙෘහය ජනයා ට සැරිසරන 
ස්යානයක් දලස ෙ අභයොයී 
දලස ෙ අපි පත් කදළමු. (ඒ 
අෙස්යාෙ සිහිපත් කරනු.) තෙ ෙ 
නුඹලා ඉබ්රාාහීම්ම් දේ ස්යානය 
නැමදුම් ස්යානයක් දලස ෙනු. 
ඉබ්රාාහීම්ම් හා ඉස්මාඊල් යන 
දෙදෙනා මාදේ නිෙස තොෆ් 
(ෙටා ෙමන්) කරන්නන් ට ෙ 
ඉුඃතිකාෆ් (රැඳී) සිටින්නන් ට ෙ 
රුකූල කරන්නන් ට ෙ සුජූේ 
කරන්නන් ට ෙ පවිත්රධ කරන 

َي َت َمَثابًَة لِلَناِس  َوإِذ  َجَعل َنا اْل 
ًنا َواََّتُِذوا ِمن  َمَقاِم إِب َراِهيَم  م 

َ
َوأ

نَا إََِل إِب َراهِ  يَم ُمَصَلًّ َوَعِهد 
َرا بَي ِِتَ  ن  َطهِّ

َ
َماِعيَل أ َوإِس 

َكِع  لِلَطائِِفَي َوال َعاكِِفَي َوالر 
ُجوِد   (999)الس 
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දමන් අපි ගිවිසුමක් ෙත්දතමු. 

“මාදේ පරමාධිපතියාණනි, 
දමය අභයොයී නෙරයක් බෙට 
පත් කරනු මැනෙ! එහි ෙැසියන් 
අතුරින් අල්ලාහ් ෙ හා පරමාන්ත 
දිනය ෙැන විශ්ොස කළවුන් ට 
බෙදභෝෙ ෙලින් දපෝපණය 
කරනු මැනෙ!” යැයි ඉබ්රාාහීම්ම් 
පැෙසූ අෙස්යාෙ සිහිපත් කරනු. 
“තෙ ෙ කෙදරකු ප්රරතික්දප ප 
කදළ  ෙ එවිට මම ස්ෙල්ප කලක 
ට ඔහු ට බුක්ති විඳින්න ට හරිමි. 
පසු ෙ ඔහු ෙ මම නිරා ගින්දන් 
ෙඬුෙම ට බල කරන්දනමි. එම 
පිවිසුම් ස්යානය නපුරු විය” 
යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැෙම ය. 

َعل  َوإِذ  َقاَل إِب رَ  اِهيُم َربِّ اج 
لَُه ِمَن  ه 

َ
ُزق  أ ا آَِمًنا َوار  َهَذا بَََلً

اثَلَمَراِت َمن  آَمَن ِمن ُهم  بِاّلَلِ 
ِخِر َقاَل َوَمن  َكَفَر  َو ِم اْل  َواَل 
َطر هُ إََِل  ض 

َ
َمتُِّعُه َقلِيًَل ُثَم أ

ُ
َفأ

َعَذاِب انلَارِ َوبِئ َس ال َمِصُي 
(999) 

ඉබ්රාාහීම්ම් හා ඉස්මාඊල් (කුඃබාෙ 
නම්) නිෙදස  අත්තිොරම එස වූ 
අෙස්යාෙ සිහිපත් කරනු. “අප 
දේ පරමාධිපතියාණනි, (අප 
කළ ක්රිعයාෙන්) අපදෙන් පිළි 
ෙනු මැනෙ! නියත ෙශදයන් ම 
සර්ෙ රාෙක සර්ෙ ාානී ෙන්දන් 
ඔබම ය.” 

َوإِذ  يَر َفُع إِب َراِهيُم ال َقَواِعَد ِمَن 
َماِعيُل َربَ  َي ِت َوإِس  َنا َتَقَبل  اْل 

ن َت الَسِميُع ال َعلِيُم 
َ
ِمَنا إِنََك أ

(999) 

“අප දේ පරමාධිපතියාණනි, අප 
ෙ ඔබ ට අෙනත ෙන 
දෙදෙදනකු බෙ ට පත් කරනු 
මැනෙ! තෙ ෙ අප දේ පරපුරින් ෙ 

ِ لََك  لَِمي  َعل َنا ُمس  َرَبَنا َواج 
لَِمًة لََك  َمًة ُمس 

ُ
يَتَِنا أ َوِمن  ُذرِّ
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ඔබ ට අෙනත ෙන සමූහයක් 
ඇති කරනු මැනෙ ! අප දේ 
නැමදුම් ස්යාන අප ට දපන්ො 
දෙනු මැනෙ ! තෙ ෙ අප දෙත 
පාප ක්ෂපමා ෙ පිරි නමනු මැනෙ! 
සැබැවින් ම අති ක්ෂපමාශීලී 
අසමසම කරුණාන්විත ෙන්දන් 
ඔබම ය.” 

رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُب  َعلَي َنا 
َ
َوأ

ن َت اَلََواُب الرَِحيُم 
َ
 (999)إِنََك أ

“අප දේ පරමාධිපතියාණනි! 
තෙ ෙ ඔබ දේ ෙැකි ඔවුන ට 
පාරායනය කර දපන් ෙන දේෙ 
ග්රදන්යය හා ප්රරාා ෙ ඔවුන ට 
ලෙන් ෙන ඔවුන් ෙ පිවිතුරු 
කරන ඔවුන්දෙන් ම වූ ධර්ම 
දූතදයකු ඔවුන් අතර ට එෙනු 
මැනෙ! සැබැවින් ම සර්ෙ 
බලධාරී මහා ප්රරාාෙන්ත ෙන්දන් 
ඔබම ය.” (යනුදෙන් ඉබ්රාාහීම්ම් 
නබි තුමා ප් රාර්යනා කළහ.) 

َرَبَنا َواب َعث  فِيِهم  َرُسوًّل ِمن ُهم  
َيت لُو َعلَي ِهم  آَيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم 
يِهم   َمَة َويَُزكِّ ِك 

 
ال ِكَتاَب َواْل

َِكيُم 
 
ن َت ال َعِزيُز اْل

َ
إِنََك أ

(991) 

ඉබ්රාාහීම්ම් නබි තුමා දේ ඉෙැන්වීම් හා එමගින් ු ම මඟ 
ලැබූෙන් 

130-134 ඉබ්රාාහීම්ම් (අදලයිහිස් සලාම්) තුමා දේ මඟ දපන්වීම 
ප්රරතික්දප ප කළවුන් ට අෙොෙ කිරීම එතුමාණන් ෙ පිළිපදින 

දමන් නිදයෝෙ කිරීම. 
තමන් ෙ අාාන භාෙය ට පත් 
කර ෙත්දතකු මිස ඉබ්රාාහීම්ම් දේ 

َوَمن  يَر َغُب َعن  ِملَِة إِب َراِهيَم 
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පිළිදෙතින් ඉෙත් ෙනුදේ 
කෙදරක් ෙ? තෙ ෙ සැබැවින් ම 
දමදලොදෙ හි අපි ඔහු ෙ දතෝරා 
ෙත්දතමු. තෙ ෙ සැබැවින් ම ඔහු 
පරදලොදෙ හි ෙැහැමියන් 
අතුරිනි. 

َسُه َولََقِد  إَِّل َمن  َسِفَه َنف 
َيا َوإِنَُه ِف  ن  َطَفي َناهُ ِف ادل  اص 

ِخَرةِ لَِمَن الَصاِْلَِي   (991)اْل 

ඔහු දේ පරමාධිපති “නුඹ 
අෙනත ෙනු“ යැයි ඔහු ට පැෙසූ 
අෙස්යා ෙ සිහිපත් කරනු. “මම 
දලෝ ෙැසියන් දේ පරමාධිපති ට  
අෙනත වූදයමි” යැයි ඔහු 
පැෙමය. 

لِم  َقاَل  س 
َ
إِذ  قَاَل َلُ َرب ُه أ

ُت لَِربِّ ال َعالَِمَي  لَم  س 
َ
 (999)أ

ඉබ්රාාහීම්ම් තම පුතණුෙන් ට ෙ,  
යුඃකූබ් ෙ දමදස  ලපදෙස් දුන්හ. 
“අදහෝ පුතණුෙනි! සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් නුඹලා ට දමම ෙහම 
දතෝරා දී ඇත. එබැවින් නුඹලා 
(අල්ලාහ් ට) අෙනත ෙන්නන් 
දලස මිස මරණය ට පත් 
දනොෙනු.” 

َوَوََّص بَِها إِب َراِهيُم بَنِيِه 
ُقوُب يَا بَِِنَ إَِن اّلَلَ  َويَع 
يَن َفََل  َطََف لَُكُم ادلِّ اص 

لُِموَن  ُتم  ُمس  ن 
َ
َتُموُتَن إَِّل َوأ

(999) 
නැතදහොත් යුඃකූබ් ට මරණය 
පැමිණි අෙස්යාදව් නුඹලා එහි 
දපනී සිටියාහු ෙ? “මදෙන් පසු 
ෙ නුඹලා නමදිනුදේ කුමක් ෙැ” 
යි තම ෙරුෙන්දෙන් ඔහු ඇසූ 
විට “ඔබ දේ දෙවියා වූ ෙ ඔබ 
දේ මුතුන් මිත්තන් ෙන ඉබ්රාාහීම්ම්  

م  ُكن ُتم  ُشَهَداَء إِذ  َحَُضَ 
َ
أ

ُقوَب ال َمو ُت إِذ  قَاَل ِْلَنِيِه َما  َيع 
ُبُد  ِدي َقالُوا َنع  ُبُدوَن ِمن  َبع  َتع 

إِلََهَك َوإَِلَ آبَائَِك إِب َراِهيَم 
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ඉස්මාඊල් හා ඉස්හාක් දේ 
දෙවියා වූ ෙ එකම දෙවියා ෙ අපි 
නමදිමු. තෙ ෙ අපි ඔහු ට අෙනත 
ෙන්දනෝ දෙමු” යැයි ඔවුහු 
පැෙසූහ. 

َحاَق إِلًَها  َماِعيَل َوإِس  َوإِس 
لُِموَن َواِحًدا َوََن ُن َلُ ُمس  

(999) 
එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය 
ඉපැයූ ෙෑ එය ට ඇත. එදමන් ම 
නුඹලා ඉපැයූ ෙෑ නුඹලා ට ඇත. 
ඔවුන් කරමින් සිටි ෙෑ ෙැන 
නුඹලා විමසනු දනොලබන්දන 
හුය. 

َمة  َقد  َخلَت  لََها َما 
ُ
تِل َك أ

َكَسَبت  َولَُكم  َما َكَسب ُتم  َوَّل 
مَ  لُوَن َعَما ََكنُوا َيع 

َ
أ لُوَن تُس 
(999) 

135-138 තම ෙහම පිළිපදින්නන් පමණක් යහ මඟ ලැබූෙන් 
දව් යන යුදෙව්ෙන් දේ හා කිතුනුෙන් දේ ෙැරදි විශ්ොසය 
ප්රරතික්දප ප කිරීම. ඉස්ලාමය පිළිපැදීදමන් පමණක් යහ මඟ 

ලබන්දන්ය යන්න පැහැදිලි කිරීම.  
“නුඹලා යුදෙව්ෙන් ෙනු. එදස  
දනොමැති නම් කිතුනුෙන් ෙනු. 
නුඹලා යහ මඟ ලබනු ඇතැ“යි 
ඔවුහු තෙ දුරටත් පැෙසූහ. එදස  
දනොෙ “(නබිෙරය) පිවිතුරු 
ඉබ්රාාහීම්ම් දේ පිළිදෙත ම (නුඹලා 
පිළිපදිනු.)  තෙ ෙ ඔහු ආදේශ 
තබන්නන් අතුරින් දකදනක් 
දනොවීය” යැයි පෙසනු. 

و  نََصاَرى 
َ
َوَقالُوا ُكونُوا ُهوًدا أ

َتُدوا قُل  بَل  ِملََة إِب َراِهيَم  َته 
ِكَِي َحنِيًفا 

َوَما ََكَن ِمَن ال ُمش 
(999) 

“අපි අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස කදළමු. 
තෙ ෙ අප දෙත පහළ කළ ෙෑ ෙ 

ن ِزَل إََِل َنا  قُولُوا
ُ
آَمَنا بِاّلَلِ َوَما أ
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ඉබ්රාාහීම්ම් ඉස්මාඊල් ඉස්හාක් 
යුඃකූබ් හා අස්බාත් (දහෙත් 
ඔවුන් දේ පරපුර) දෙත පහළ 
කළ ෙෑ ෙ මූසා හා ඊසා දෙත 
පිරිනමනු ලැබූ ෙෑ ෙ තම 
පරමාධිපතිදෙන් නබි ෙරුන් ට 
පිරිනමනු ලැබූ ෙෑ ෙ විශ්ොස 
කදළමු. ඔවුන් අතුරින් කිසිදෙකු 
ෙ අපි දෙන් දනොකදළමු තෙ ෙ 
අපි ඔහු ට අෙනත වූදෙෝ දෙමු.” 
යැයි නුඹලා පෙසනු. 

ن ِزَل إََِل إِب َراِهيَم 
ُ
َوَما أ

ُقوَب  َحاَق َوَيع  َماِعيَل َوإِس  َوإِس 
َباِط َوَما س 

َ وِِتَ ُموَس  َواْل 
ُ
أ

وِِتَ انلَبِي وَن ِمن  
ُ
َوِعيََس َوَما أ

َحد  ِمن ُهم  
َ
َ أ ُق َبي  َربِِّهم  َّل ُنَفرِّ
لُِموَن   (999)َوََن ُن َلُ ُمس 

එබැවින් නුඹලා විශ්ොස කළාක් 
දමන් ඔවුන් විශ්ොස කදළ  නම් 
එවිට ඔවුන් ෙ යහ මඟ ලබනු 
ඇත. ඔවුහු පිටු පෑදෙහු නම් 
එවිට සැබැවින් ම ඔවුහු දබ්ෙ 
දයහි ය. ඔවුන් සම්බන්ධදයන් 
අල්ලාහ් නුඹ ට ප්රරමාණෙත් ෙනු 
ඇත. තෙ ෙ ඔහු සර්ෙ රාෙක ය. 
සර්ෙ ාානී ය. 

َفإِن  آَمُنوا بِِمث ِل َما آَمن ُتم  بِِه 
َتَدو ا َوإِن  تََولَو ا َفإَِنَما  َفَقِد اه 

ِفيَكُهُم اّلَلُ  ُهم  ِف ِشَقاق  َفَسَيك 
 (999)يُع ال َعلِيُم َوُهَو الَسمِ 

(අපෙ ෙර්ණෙත් කරෙන) 
අල්ලාහ් දේ රන්ජනය 
(පිළිපදිනු). රන්ජනදයන් 
අල්ලාහ් ට ෙඩා කෙදරක් 
අලංකාරමත් දව් ෙ? තෙ ෙ අපි 
ඔහු ට යටහත් ෙන්දනෝ දෙමු. 

َسُن ِمَن  ح 
َ
ِصب َغَة اّلَلِ َوَمن  أ

اّلَلِ ِصب َغًة َوََن ُن َلُ ََعبُِدوَن 
(999) 

අල්ලාහ්මය අපදේ දෙවියන් 
139-141 ඉබ්රාාහීම්ම් (අදලයිහිස් සලාම්) තුමා දේ පරපුර 
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යුදෙව්ෙන් ෙ දහෝ කිතුනුෙන් ෙ දහෝ සිටි බෙ ට ඔවුන් ෙරණ 
මතය ප්රරතික්දප ප කිරීම. එදස  එම මතදේ සිටීම 

අහංකාරකමකි. සත ය ප්රරතික්දප ප කිරීමකි. සත යට 
මුළුමණින් ම පටහැණි ක්රිعයාෙකි. 

“අපදේ ෙ නුඹලාදේ ෙ පරමාධි 
පති ෙ අල්ලාහ් සිටිය දී නුඹලා 
ඔහු සම්බන්ධදයන් අප සමඟ 
ොෙ කරන්දනහු ෙ? අප දේ 
ක්රිعයාෙන් අපට ය නුඹලා දේ 
ක්රිعයාෙන් නුඹලාට ය. තෙ ෙ අපි 
ඔහු ට අෙංකදයෝ දෙමු.” නුඹ 
යැයි පෙසනු. 

وَنَنا ِف اّلَلِ َوُهَو َرب َنا  قُل   ُُتَاج 
َ
أ

َمانُلَا َولَُكم   ع 
َ
 َوَرب ُكم  َونَلَا أ

َمالُُكم  َوََن ُن َلُ ُُم لُِصوَن  ع 
َ
أ
(991) 

“නැතදහොත් සැබැවින් ම  
ඉබ්රාාහීම්ම් ඉස්මාඊල් ඉස්හාක් 
යුඃකූබ් හා අස්බාත් (දහෙත් 
ඔවුන් දේ පරපුර) යුදෙව්ෙන් 
දලසින් දහෝ කිතුනුෙන් දලසින් 
සිටි බෙ නුඹලා පෙසන්දනහු ෙ? 
මැනවින් ෙන්නා නුඹලා ෙ 
නැතදහොත් අල්ලාහ් ෙැ” යි 
(නබිෙරය!)  අසනු. ඔහු අබියස 
වූ අල්ලාහ් දේ සාධකයක් ෙසන් 
කරන්නන් ට ෙඩා මහා 
අපරාධකරුො කෙදරක් ෙ? තෙ 
ෙ නුඹලා කරමින් සිටින ෙෑ 
පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් දනොසැලකිලි 
මත් දකදනකු දනොදව්. 

م  َتُقولُوَن إَِن إِب َراِهيَم 
َ
أ

ُقوَب  َحاَق َوَيع  َماِعيَل َوإِس  َوإِس 
َباَط ََكنُوا ُهودً  س 

َ و  َواْل 
َ
ا أ

ِم اّلَلُ 
َ
لَُم أ ع 

َ
ُتم  أ ن 

َ
أ
َ
نََصاَرى قُل  أ

لَُم ِمَمن  َكَتَم َشَهاَدةً  ظ 
َ
َوَمن  أ

 بَِغافِل  
ِعن َدهُ ِمَن اّلَلِ َوَما اّلَلُ

َملُوَن   (991)َعَما َتع 
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එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය 
ඉපැයූ ෙෑ එය ට ඇත. එදමන් ම 
නුඹලා ඉපැයූ ෙෑ නුඹලා ට ඇත. 
ඔවුන් කරමින් සිටි ෙෑ ෙැන 
නුඹලා විමසනු දනොලබන්දනහු 
ය. 

َمة  َقد  َخلَت  لََها َما 
ُ
تِل َك أ

َكَسَبت  َولَُكم  َما َكَسب ُتم  َوَّل 
َملُوَن  لُوَن َعَما ََكنُوا َيع 

َ
أ تُس 
(999) 

 
 

 

 


