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2 සූරත් අල්-බකරා (එළදෙන)  

මක්කාහ්දෙහි දී පහළ කරන ලදී.  

   ආයාත් (ෙැකි) 204-252 ෙක්ො. 

  204 – 211 ඉස්ලාමය සම්පූර්ණයයන්ම පිළිපැදීයම් නියයෝගය හා 
පාපකම්හි නියැළීයම් අවවාදය. 

  

දමදලොෙ ජීවිතදයහි තම ප්රකායය 
නුඹ ෙ පුදුමයට පත් කරෙන හා 
තම හෙෙදතහි ඇති ෙෑ දකදරහි 
අල්ලාහ ්ෙ සාක්ෂි ෙයදයන් තබන 
අය මිනිසුන් අතුරින් දෙති. තෙෙ 
ඔහු තර්ක කිරීදමහි ඉතා ෙැඩි ය. 

ِجُبَك  َمن   انلَّاِس  َوِمنَ  ُلُ  ُيع   ِف  قَو 
ََياةِ 
 
َيا اْل ن  ِهدُ  ادلُّ  ِف  َما ََعَ  اللَ  َويُش 
دَلُّ  َوُهوَ  قَل بِهِ 

َ
َِصامِ  أ

 
(402) اْل  

ඔහු හැරී ගිය විට මහදපොදළො 
දෙහි කලහකම් කිරීමටත් අසේනු 
හා සත්ත්ෙ පරපුර විනාය කර 
ෙැමීමටත් උත්සාහ ෙැරුදේය. 
තෙෙ අල්ලාහ් කලහකම ප්රිය 
දනොකරන්දන්ය. 

ر ِض  ِف  َسَع  تََوّلَّ  َوإَِذا
َ سِ  اْل   دَ ِِلُف 

لَِك  فِيَها َر َث  َويُه 
 
َل َوالنَّ  اْل   َل  وَاللُ  س 

(405) ال َفَسادَ  ُُيِبُّ   

නුඹ අල්ලාහ්ට බැතිමත් ෙනු යැයි 
ඔහුට පෙසනු ලැබූ විට පාපී දලස 
ගරුත්ෙය ඔහු ෙ ග්රහයය කදළ ය. 
එබැවින් නිරය ඔහුට ප්රමායෙත්ය. 
තෙෙ (අෙසානදේ ලගින) යහන 

َخَذت هُ  اللَ  اتَّقِ  َلُ  قِيَل  َوإَِذا
َ
ةُ  أ  ال ِعزَّ

 ِ ُبهُ  ث مِ بِال   َهادُ ال مِ  َوبَلِئ َس  َجَهنَّمُ  فََحس 
(402)  
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නපුරු විය. 

අල්ලාහ්දේ තෘප්තිය 
අදප්ක්ෂාදෙන් තම ආත්මය මිල 
කරන්නන් ෙ ජනයා අතුරින් දෙති. 
තෙෙ අල්ලාහ්  ගැත්තන් දකදරහි 
දසදනදහෙන්තය. 

ِي َمن   انلَّاِس  َوِمنَ  َسهُ  يَْش  ََ اب تِغَ  َنف   ا
َُوف   َواللُ  اللِ  َمر َضاةِ   َبادِ بِال عِ  َر

(402)  

අදහෝ ! විය්ොස කළවුනි, නුඹලා 
සාමය (නම් ඉස්ලාමය) තුළට 
මුළුමණින්ම පිවිදසනු. තෙෙ 
දෂයිතාන්දේ පියෙරෙල් අනු 
ගමනය දනොකරනු. සැබැවින්ම 
ඔහු නුඹලාට ප්රකට සතුදරකි. 

يَُّها يَا
َ
ِينَ  أ ُخلُوا آَمُنوا اَّلَّ  ل مِ الس   ِف  اد 
ي َط  ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا َوَل  ََكفَّة    إِنَّهُ  انِ الشَّ
(402) ُمبِي   َعُدو   لَُكم    

නුඹලාට පැහැදිලි සාධක පැමිණි 
පසුෙ ෙ නුඹලා (ඉන්) ලිස්සී 
(ගැලවී) යන්දනහු නම් එවිට 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සර්ෙ බලධාරී 
හා සර්ෙ ප්රඥාාෙන්ත බෙ නුඹලා 
ෙැන ගනු. (එබැවින් නුඹලා ඉන් 
ලිස්සී දනොයනු.) 

دِ بَ  مِن   َزلَل ُتم   فَإِن   ت ُكمُ  َما ع  ََ  َجا
َي َناُت  لَُموا ابل  نَّ  فَاع 

َ
 ِكيم  حَ  َعِزيز   اللَ  أ

(402)  

ෙලාකුළු දහෙයැලි අතුරින් 
අල්ලාහ් ෙ මලක්ෙරුන් ෙ පැමිය 
කාරයාෙ තීන්දු කරනු ලැබීම 
ඔවුහු අදප්ක්ෂා කරන්දනෝ ෙ? 
තෙෙ සියලු කරුණු දයොමු කරනු 
ලබනුදේ අල්ලාහ් දෙතය. 

  إِلَّ  َين ُظُرونَ  َهل  
َ
تَِيُهمُ  ن  أ

 
 ِف  اللُ  يَأ

 َوقُِضَ  َوال َمََلئَِكةُ  ال َغَمامِ  مِنَ  ُظلَل  
رُ  م 
َ ُمورُ  تُر َجعُ  اللِ  َوإَِل  اْل 

ُ (410) اْل   
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(නබිෙරය)  දකතරම් පැහැදිලි 
සාධක අපි ඔවුනට පිරිනමා 
ඇත්දතමු ෙැයි ඉසර්ාඊල් 
ෙරුෙන්දගන් නුඹ විමසනු. තමන් 
දෙත අල්ලාහ්දේ ආශිර්ොෙය 
පැමිණි පසුෙ කෙදරකු එය 
දෙනස් කරන්දන් ෙ එවිට 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ෙඬුෙම් දීදමහි 
ඉතා ෙැඩිය. 

ائِيَل  بَِن  َسل   َ  ِمن   آتَي َناُهم   َكم   إِْس 
ل   َوَمن   بَي َنة   آيَة   َمةَ  ُيَبد   ِمن   اللِ  نِع 
دِ  ت هُ  َما َبع  ََ ِِ ال ِعقَ  َشِديدُ  اللَ  فَإِنَّ  َجا  ا
(411)  

212 - 214. මිනිසාට නබිවරුන් විසින් මඟයපන්වීයම් අවශ්යතාාව. 

නබිවරුන් හා ඔවුන්යේ අනුගාමිකයින් තාම දඃවා ප්රචාායය  දී ුහුණණ 
දුන් පීඩාවන්. 

ප්රතික්දෂ ප කළවුනට දමදලොෙ 
ජීවිතය අලංකෘත කරනු ලැබීය. 
ඔවුහු විය්ොස කළවුන්ට අෙමන් 
කරති. නමුත් දේෙ බිය හැඟීම් 
ඇති කර ගත් අය මළවුන් 
දකදරන් නැගිටුෙනු ලබන දින 
ඔවුනට ඉහළින් සිටිති. තමන් 
අභිමත කරන අයට අල්ලාහ් 
ගයනයකින් දතොරෙ දපෝෂයය 
කරන්දන්ය. 

ينَ  ُزي نَ  ِ ََياةُ  َكَفُروا لَِّلَّ
 
ن َيا اْل  ادلُّ

َخُرونَ  ِينَ  ِمنَ  َويَس  ِينَ  آَمُنوا اَّلَّ  وَاَّلَّ
ُُ يَر   َواللُ  ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  فَو َقُهم   اتََّقو ا  ُز
ِ  َُ يََشا َمن   ِ   بَِغي  (414) ِحَسا  

ජනයා එකම සමූහයක් විය. පසුෙ 
අල්ලාහ් ශුභාරංචි පෙසන්නන් 
දලස ෙ අෙොෙ කරන්නන් දලස ෙ 
නබිෙරුන් ෙ එවීය. තෙෙ කෙර 
දෙයක් මත මතදේෙ ඇති කර 

ة   انلَّاُس  ََكنَ  مَّ
ُ
 اللُ  َفَبَعَث  َواِحَدة   أ

ِينَ  انلَّبِي يَ 
ن زَ  َوُمن ِذرِينَ  ُمبَْش 

َ
 َل وَأ

َِ  َمَعُهمُ  َق   ال ِكَتا
 
ُكمَ  بِاْل َ  ِِلَح   َبي 
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ගත්දත් ෙ ඒ ගැන ජනයා අතර 
තීන්දු කිරීම පිණිස ඔවුන් සමඟ 
දේෙ ග්රන්  ෙ පහළ කදළ ය. 
තමන් දෙත පැහැදිලි සාධක 
පැමිණි පසුෙ ඔවුන් අතර තිබූ 
ඊර්ෂයාෙ දහ තුදෙන් දේෙ ග්රන් ය 
ලත් ජනයා හැර (දෙනත් 
කිසිදෙක්) ඒ ගැන මතදේෙ ඇති 
කර දනොගත්හ. පසුෙ සතයදයන් 
යුත් කෙර දෙයක් තුළ ඔවුන් මත 
දේෙ ඇති කර ගත්දත් ෙ ඒ ගැන 
අල්ලාහ් තම අනුභාෙදයන් 
විය්ොස කළවුනට මඟ දපන්වීය. 
තෙෙ අල්ලාහ් තමන් අභිමත 
කරන අයට ඍජු මඟ 
දපන්ෙන්දන්ය. 

َتلَُفوا فِيَما انلَّاِس  تَ  َوَما فِيهِ  اخ  ََ اخ   لَ
ِينَ  إِلَّ  فِيهِ  وتُوهُ  اَّلَّ

ُ
دِ  ن  مِ  أ  َما َبع 

ت ُهمُ  ََ َي َناُت  َجا ي ا ابل   َدىَفهَ  بَي َنُهم   َبغ 
ِينَ  اللُ  َتلَُفوا لَِما آَمُنوا اَّلَّ  ِمنَ  هِ فِي اخ 
َق  
 
ِدي َواللُ  بِإِذ نِهِ  اْل َُ  َمن   َيه   إَِل  يََشا

َتِقيم   ِِصَاط   (412) ُمس   

නුඹලාට දපර ඉකුත් වූෙනට දස  
නුඹලාට ෙ (යමක්) දනොපැමියම 
නුඹලා ස්ෙර්ගයට පිවිදසන්නට 
සිතන්දනහු ෙ? දුෂ්කරතා හා 
උෙදුරු ඔවුන් ෙ ග්රහයය කදළ ය. 
රසූල්ෙරයා ෙ ඔහු සමඟ වූ වියේාස 
කළවුන් ෙ අල්ලාහ් දේ 
ජයග්රහයය කෙො ෙැයි අසන 
තරමට ම ඔවුහු කම්පනය ට පත් 
කරනු ලැබූහ. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ්දේ උපකාරය ඉතා සමීප 
බෙ ෙැන ගනු. 

م  
َ
  َحِسب ُتم   أ

َ
ُخلُوا ن  أ َنَّةَ  تَد 

 
ا اْل  َولَمَّ

تُِكم  
 
ِينَ  َمَثُل  يَأ  َقب لُِكم   ِمن   َخلَو ا اَّلَّ

ت ُهمُ  َُ  َمسَّ َسا
 
َأ َُ  ابل  ا َّ  ىتَّ حَ  َوُزل ِزلُوا َوالَّضَّ

ِينَ  الرَُّسوُل  َيُقوَل   َمىَت  َمَعهُ  آَمُنوا َواَّلَّ
 ُ َل  اللِ  نَص 

َ
َ  إِنَّ  أ  قَِريب   اللِ  نَص 

(412)  
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 215. නෆකා නම් ජීවන වියදම පිළිබඳවත් එය ලබා ගැනීමට 

සුදුස්සන් පිළිබඳවත් විග්රහ යකයයන නීි රීතීන්. 
තමන් වියෙම් කළ යුත්දත් කුමක් 
ෙැයි ඔවුහු නුඹදගන් විමසති. 
යහපත් ෙැයින් නුඹලා වියෙම් කළ 
යුත්දත් දෙමාපියන් ට ෙ 
අනා යින්ට ෙ දුප්පතුන්ට ෙ 
මගියන්ට ෙ දේ. තෙෙ යහපත් 
ෙැයින් නුඹලා වියෙම් කරන ෙෑ 
පිළිබඳ ෙ සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
සර්ෙ ඥාානීය. 

لُونََك 
َ
أ ن فَ  َما قُل   ُين ِفُقونَ  َماَذا يَس 

َ
ُتم  أ  ق 

   ِمن  
ي نِ  َخي  ق َربِيَ  فَلِل َوادِلَ

َ  َواْل 
ََتاَم  بِ  َواب نِ  َوال َمَساكِيِ  َواِل   يلِ السَّ

َعلُوا َوَما    مِن   َتف 
 لِيم  عَ  بِهِ  اللَ  فَإِنَّ  َخي 

(415)  

216 - 218. ුහස්ලිම්වයන්ට එයයහිව අයුක්ි සහගතා යලස සටන් 

කයන්නන් සමඟ සටන් කිරීයම් නියයෝගය. යුද්ධය හා සම්බන්ධ නීි 
රීි. 

සටන් කිරීම නුඹලාට එය පිළිකුල් 
වුෙ ෙ නුඹලා දකදරහි එය නියම 
කරන ලදී. නුඹලා යමක් පිළිකුල් 
කළ හැක. නමුත් එය නුඹලාට 
යහපතක් විය හැකිය. නුඹලා 
යමක් ප්රිය කළ හැක නමුත් එය 
නුඹලාට හානිොයක විය හැකිය. 
අල්ලාහ් (සියල්ල) ෙන්දන්ය. 
නමුත් නුඹලා දනොෙන්දනහුය. 
(එබැවින් ඔහු එය නියම කදළ ය.) 

 لَُكم   ُكر ه   َوُهوَ  ال ِقَتاُل  َعلَي ُكمُ  ُكتَِب 
ن   َوَعَس 
َ
َرُهوا أ  َخي    َوُهوَ  َشي ئ ا تَك 
ن   َوَعَس  لَُكم  

َ
 َش   َوُهوَ  َشي ئ ا ُُتِبُّوا أ

لَمُ  َواللُ  لَُكم   ُتم   َيع  ن 
َ
لَُمونَ  َل  وَأ  َتع 

(412)  

ශුේධ මාසය එහි සටන් කිරීම 
පිළිබඳ ෙ ඔවුහු නුඹදගන් විමසති. 

لُونََك َعنِ 
َ
أ رِ  يَس  ه  َرَ  الشَّ

 
 يهِ فِ  قَِتال   امِ اْل
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එහි සටන් කිරීම මහත් පාපයකි. 
තෙෙ අල්ලාහ්දේ මාර්ගදයන් 
(ජනයා) ෙැළැක්වීමත් 
ඔහු(අල්ලාහ්) හා ශුේධ මස්ජිෙය 
ප්රතික්දෂ ප කිරීමත් එහි ෙැසියන් 
එයින් පිටුෙහල් කිරීමත් අල්ලාහ් 
අබියස  (ඊටත් ෙඩා) අති මහත් 
පාපයකි (බෙ පෙසන්න). තෙෙ 
කලහකම ඝාතනයට ෙඩා අති 
මහත් පාපයකි. ඔවුහු හැකියාෙ 
ෙරන්දනෝ දෙත් නම්  නුඹලාදේ 
ෙහමින් නුඹලා ෙ නැෙත හරෙන 
දතක් නුඹලා සමඟ සටන් 
ෙැදීදමන් ඉෙත් දනොෙන්දනෝ 
මය. තෙෙ නුඹලා අතුරින් 
කෙදරක් තම ෙහමින් බැහැර වී 
පසුෙ ප්රතික්දෂ පක දයකු දලස 
සිටිය දී මරයයට පත් දෙත් ෙ 
එවිට ඔවුහුමය දමදලොෙ හා 
පරදලොෙ තම ක්රියාෙන් නිෂ් ල වී 
ගිය අය ෙන්දනෝ. තෙෙ ඔවුහුමය 
(නිරා) ගින්දන් සගයන් ෙන්දනෝ. 
ඔවුහු එහි සොතනිකදයෝ දෙති. 

 يلِ َسبِ  َعن   َوَصد   َكبِي   فِيهِ  قَِتال   قُل  
ر   اللِ  ِجدِ  بِهِ  َوُكف  ََرامِ  َوال َمس 

 
 اْل

َراجُ  لِهِ  َوإِخ  ه 
َ
َبُ  ِمن هُ  أ ك 

َ
 اللِ  ِعن دَ  أ

َبُ  َوال ِفت َنةُ  ك 
َ
ُ  َوَل  ال َقت لِ  ِمنَ  أ  ونَ يََزال

 ن  عَ  يَُردُّوُكم   َحىتَّ  ُيَقاتِلُونَُكم  
َتَطاُعوا إِنِ  ِدينُِكم   تَِدد   َوَمن   اس   يَر 
 ََكفِر   َوُهوَ  َفَيُمت   ِدينِهِ  َعن   ِمن ُكم  
وََلَِك 

ُ
َمالُُهم   َحبَِطت   فَأ ع 

َ
يَ  ِف  أ ن   اادلُّ

ِخَرةِ  وََلَِك  َواآل 
ُ
ُِ  وَأ َحا ص 

َ
 ُهم   انلَّارِ  أ

ونَ  فِيَها (412) َخادِلُ  

නියත ෙයදයන්ම විය්ොස කළ 
අය ෙ දේයය අත හැර ෙමා දගොස ්
අල්ලාහ්දේ මාර්ගදේ කැප වූදෙෝ 
ෙ ෙන ඔවුහුමය අල්ලාහ්දේ 
ආශිර්ොෙය බලාදපොදරොත්තු 
වූදෙෝ. තෙෙ අල්ලාහ් අති 

ِينَ  إِنَّ  ِينَ  آَمُنوا اَّلَّ  َهاَجُروا َواَّلَّ
وََلَِك  اللِ  َسبِيلِ  ِف  وََجاَهُدوا

ُ
 ُجونَ يَر   أ

َةَ  (412) رَِحيم   َغُفور   َواللُ  اللِ  رَْح   
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ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 
කරුයාන්විතය. 

219 - 220 මත්ද්රවයය හා ූදදුව පිළිබඳ ව නීි විග්රහයත් වියදම් කිරීම 
හා අනාථයින් රැක බලා ගැනීම පිළබඳ ව නීි විග්රහය. 

(නබිෙරය) සුරාෙ හා සූදුෙ පිළිබඳ 
ඔවුහු නුඹදගන් විමසති. ඒ 
දෙදකහි මහත් පාපය හා ජනයාට 
යම් ප්රදයෝජන ඇති බෙත්, නමුත් 
ඒ දෙදකහි ප්රදයෝජනයට ෙඩා ඒ 
දෙදකහි පාපය අති මහත් බෙත් 
පෙසනු. තෙෙ තමන් වියෙම් කළ 
යුත්දත් කුමක් ෙැයි ෙ නුඹදගන් 
ඔවුහු විමසති. අතිදර්ක ෙෑ යැයි 
පෙසනු දමදලසය අල්ලාහ් 
නුඹලාට සිතන්නට හැකි ෙනු 
පිණිස නුඹලාට දමම ෙෙන් 
පැහැදිලි කරනුදේ. 

لُونََك 
َ
أ رِ  َعنِ  يَس  َم 

 
 قُل   َوال َمي ِسِ  اْل

 لِلنَّاِس  َوَمَنافِعُ  َكبِي   إِث م   فِيِهَما
ُمُهَما َبُ  َوإِث  ك 
َ
ِعِهَما مِن   أ لُونَ  َنف 

َ
أ  َك َويَس 

وَ  قُلِ  ُين ِفُقونَ  َماَذا ُ يُبَ  َكَذلَِك  ال َعف   ي 
يَاِت  لَُكمُ  اللُ  ُرونَ  لََعلَُّكم   اآل   َتَتَفكَّ
(412)  

දමදලොෙ හා පරදලොෙ තුළ (සිතා 
බලනු පිණිස). තෙෙ අනා යින් 
ගැන ඔවුහු නුඹදගන් 
විමසන්දනෝය. ඔවුන්ට (රැක 
බලාගනිමින්) යහ අයුරින් කටයුතු  
කිරීම ඉතා උතුම් ය. නුඹලා ඔවුන් 
සමඟ මිශ්ර වූ විට ඔවුහු නුඹලාදේ 
සදහෝෙරදයෝ දෙති. (එබැවින් 
ඔවුනට සලකන්න.) යහ අයුරින් 
කටයුතු කරන්නන්දගන් 

َيا ِف  ن  ِخَرةِ  ادلُّ لُونََك  َواآل 
َ
أ  َعنِ  َويَس 

ََتاَم  ََلح   قُل   اِل   َوإِن   َخي    لَُهم   إِص 
َوانُُكم   ُُتَالُِطوُهم   لَمُ  وَاللُ  فَإِخ   َيع 

ِسدَ ال   لِحِ  ِمنَ  ُمف  ََ  َولَو   ال ُمص   اللُ  َشا
َنَتُكم   ع 

َ
 َحِكيم   َعِزيز   اللَ  إِنَّ  َْل
(440)  
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කලහකරුො කෙදරකු ෙැයි 
අල්ලාහ් ෙන්දන්ය. අල්ලාහ් 
අභිමත කදළ  නම් නුඹලා ෙ 
අපහසුතාෙ ට පත් කරනු ඇත. 
නියත ෙයදයන්ම අල්ලාහ ්සර්ෙ 
බලධාරීය. සර්ෙ ප්රඥාාෙන්ත ය. 

221. අයද්ශ් තාබන්නන් විවාහ කය ගැනීම පිළිබඳ නීි රීි. 

දේෙ ආදේය තබන්නියන් ෙ ඔවුහු 
විය්ොස කරන දතක් විොහ කර 
දනොගනු. ඇය නුඹලා ෙ 
ආකර්යනීයත්ෙයට පත් කළ ෙ 
දේෙ විය්ොස ෙන්ත ෙහලිය 
ආදේය තබන්නියට ෙඩා උතුම් ය. 
තෙෙ ආදේය තබන්නන් ෙ ඔවුහු 
විය්ොස කරන දතක් විොහ කර 
දනොදෙනු. ඔහු නුඹලා ෙ 
ආකර්යනීයත්ෙයට පත් කළ ෙ 
දේෙ වියේාසෙන්ත ෙහලා ආදේය 
තබන්නාට ෙඩා උතුම් ය. දමොවුහු 
(නිරදේ) ගින්න දෙත ඇරයුම් 
කරති. තෙෙ අල්ලාහ් ඔහුදේ 
අනුභාෙදයන් ස්ෙර්ගය හා සමාෙ 
දෙත ඇරයුම් කරන්දන්ය. තෙෙ 
ජනයා දමදනහි කරන්නට හැකි 
ෙනු පිණිස තම ෙෙන් ජනයාට ඔහු 
(දමදස ) පැහැදිලි කරන්දන්ය. 

ََِكِت  َتن ِكُحوا َوَل 
ِمنَّ  َحىتَّ  ال ُمْش   يُؤ 

َمة  
َ
ِمَنة   َوَْل َِكة   ِمن   َخي    ُمؤ 

 َولَو   ُمْش 
َجَبت ُكم   ع 

َ
ِكِيَ  ُتن ِكُحوا َوَل  أ

 ال ُمْش 
مُِنوا َحىتَّ  ِمن   َولََعب د   يُؤ   مِن   َخي    ُمؤ 

ِك   َجَبُكم   َولَو   ُمْش  ع 
َ
وََلَِك  أ

ُ
ُعونَ  أ  يَد 

ُعو َواللُ  انلَّارِ  إَِل  َنَّةِ  إَِل  يَد 
 
 اْل

ِفَرةِ  ُ  بِإِذ نِهِ  َوال َمغ   نَّاِس لِل آيَاتِهِ  َويُبَي 
ُرونَ  لََعلَُّهم   (441) َيَتَذكَّ      

222 – 223. ඔසප් පිළිබඳ නීි රීි . 
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තෙෙ ඔසප්භාෙය පිළිබඳ ෙ ඔවුහු 
නුඹදගන් විමසති. එය කිලිටකි. 
එබැවින් ඔසප් සමදේ බිරියන් 
දගන් ඉෙත් ෙනු. ඔවුන් පිරිසිදු 
ෙන දතක් නුඹලා ඔවුනට (ලිංගික 
ඇසුරට) සමීප දනොෙනු. ඔවුන් 
පිරිසිදු වූ කල්හි අල්ලාහ් නුඹලාට 
අය කළ පරිදි ඔවුන් දෙත යනු. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
පය්චාත්තාපදේ නියැදළන්නන් 
හා පිරිසිදු ෙ සිටින්නන්ට ප්රිය 
කරන්දන්ය යැයි පෙසනු. 

لُونََك 
َ
أ ذ ى ُهوَ  قُل   ال َمِحيِض  َعنِ  َويَس 

َ
 أ

ََتِلُوا ََ  فَاع   َوَل  ال َمِحيِض  ِف  الن َسا
َرُبوُهنَّ  نَ  َحىتَّ  َتق  ُهر  ر   فَإَِذا َيط   نَ َتَطهَّ
تُوُهنَّ 

 
  َحي ُث  مِن   فَأ

َ
 اللَ  إِنَّ  اللُ  َمَرُكمُ أ

ِري َوُُيِبُّ  اتلَّوَّابِيَ  ُُيِبُّ   نَ ال ُمَتَطه 
(444)  

නුඹලාදේ බිරියන් නුඹලා සතු 
දකත් බිමකි. එබැවින් නුඹලා 
කැමති පරිදි නුඹලාදේ දකත 
දෙතට යනු. තෙෙ නුඹලා 
දෙනුදෙන් (ෙැහැමි ෙෑ) ඉදිරිපත් 
කරනු. අල්ලාහ්ට බැතිමත් ෙනු. 
සැබැවින්ම නුඹලා ඔහු ෙ මුය 
ගැදසන්නන් බෙ ෙැන ගනු. තෙෙ 
විය්ොසෙන්තයින්(ෙන ඔවුන)ට 
(අල්ලාහ්ෙ මුය ගැදසන බෙ) 
නුඹ ශුභාරංචි පෙසනු. 

تُوا لَُكم   َحر ث   نَِساُؤُكم  
 
ثَُكم   فَأ  َحر 

ّنَّ 
َ
ُموا ِشئ ُتم   أ ن ُفِسُكم   َوقَد 

َ
 واَواتَّقُ  ِْل

لَُموا اللَ  نَُّكم   َواع 
َ
ِ  ُمََلقُوهُ  أ  َوبَْش 

ِمنِيَ ا (442) ل ُمؤ   

224 – 225. දිවුරීම පිළිබඳ නීි රීි 

නුඹලා ෙැහැමි ෙෑ කිරීම ෙ 
(අල්ලාහ්ට) බැතිමත් වීම ෙ ජනයා 
අතර යහ සම්බන්ධතා ෙන් ඇති 

ي َمانُِكم   ُعر َضة   اللَ  ََت َعلُوا َوَل 
َ
  ِْل

َ
 ن  أ

وا لُِحوا َوَتتَُّقوا َتَبُّ َ  َوتُص   اِس انلَّ  َبي 



 

12 

කිරීම ෙ (ෙැනි යහකම් 
දනොකිරීමට නුඹලා තබන) 
නුඹලාදේ දිවුරුම් තුළින් අල්ලාහ ්
ෙ දහ තුෙක් බෙට පත් දනොකරනු. 
තෙෙ අල්ලාහ් සර්ෙ ශ්රාෙකය, 
සර්ෙ ඥාානීය.  

(442) َعلِيم   َسِميع   َواللُ   

පුහු දලස (හාසයෙ) නුඹලා 
කරන දිවුරුම් හි අල්ලාහ් නුඹලා 
ෙ (ෙරෙකරුෙන් දලස) 
දනොගන්දන්ය. නමුත් 
නුඹලාදේ හෙෙත් ඉපැයූ ෙෑ ගැන 
නුඹලා ෙ ඔහු ගයන් ගන්දන්ය. 
තෙෙ අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 
ඉෙසිලිෙන්ත ය. 

وِ  اللُ  يَُؤاِخُذُكمُ  َل   ِف  بِاللَّغ 
َمانُِكم   ي 

َ
 بَِما يَُؤاِخُذُكم   َولَِكن   أ

 م  َحلِي َغُفور   َواللُ  قُلُوُبُكم   َكَسَبت  
(445)   

226 – 227. තාම බිරිය සමඟ සංසර්ගය  යනොයයයදන බවට දිවුරීම 

අනුමතාද? 
(ලිංගික ඇසුදරන්) තම 
බිරියන්දගන් තමන් ඉෙත් ෙ 
සිටින බෙට දිවුරා සිටින්නවුනට 
මාස හතරක අෙකාය දපොදරොත්තු 
කාලයක් ඇත. නමුත් ඔවුන් (එම 
කාලය තුළ) නැෙත හැරුදේ නම් 
එවිට නියත ෙයදයන්ම අල්ලාහ් 
අති ක්ෂමාශීලීය, අසමසම 
කරුයාන්විතය. 

ينَ  ِ لُونَ  لَِّلَّ  تََربُُّص  نَِسائِِهم   ن  مِ  يُؤ 
َبَعةِ  ر 

َ
ُهر   أ

ش 
َ
وا فَإِن   أ َُ  ور  َغفُ  اللَ  فَإِنَّ  فَا
(442) رَِحيم    

(එම කාලය තුළ) ඔවුන් 
දික්කසාෙය ස්ථීර කර ගත්දත් 

َُ  َعَزُموا َوإِن   ََل  َسِميع   اللَ  فَإِنَّ  الطَّ
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නම් එවිට නියත ෙයදයන්ම 
අල්ලාහ් සර්ෙ ශ්රාෙකය. සර්ෙ 
ඥාානීය 

(442) َعلِيم    

 228 – 230. දික්කසාද කයනු ලැබූ කාන්තාාවන් සම්පූර්ණයයන්ම 

දික්කසාද කයනු ලබන යතාක් ඉද්දා නම් යපොයයොත්තු කාලය  නැවතා 

ඔවුන්යේ සැමියන් සමඟ ජීවත් වීම, දික්කසාදය  වාය ගණන්, 

දික්කසාද කයනු ලැබූ කාන්තාාවට ලබා දිය යුතු වන්දිය, යතාවයක් 

දික්කසාද කළ සැමියා සමඟ නැවතා ජීවත් වීමට අනුමැිය ඇත්යත් 
කවය අවස්ථාවක දැයි විග්රහ කයන වදන් 

දික්කසාෙ කරනු ලැබූ 
තැනැත්තියන් තමන් විසින් (ඔසප් 
දහෝ පිරිසිදු) ොර තුනක් 
දපොදරොත්තුදෙන් සිටිය යුතුය. 
ඔවුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත 
දිනය විය්ොස කරන්දන් නම් 
ඔවුන්දේ ගර්භයන් තුළ අල්ලාහ් 
මැවූ ෙෑ සැඟවීම ඔවුන්ට අනුමත 
දනොමැත. එම විෂදයහි ඔවුන් 
දෙදෙනා සමාොනය අදප්ක්ෂා 
කරන්දන් නම් ඔවුන් ෙ නැෙත 
(එක්කර) ගැනීමට ෙඩාත් උචිත 
ෙන්දනෝ ඔවුන්දේ ස්ොමි 
පුරුෂදයෝය. ඔවුන් මත (ස්ොමි 
පුරුෂයා) යහ අයුරින් කටයුතු 
කරන දස ම ඔවුනටත් (තම 
ස්ොමිපුරුෂයා දකදරහි යහ 
අයුරින් කටයුතු කිරීම)  ඇත. 
නමුත් ඔවුනට ෙඩා පිරිමින්ට 

نَ  َوال ُمَطلََّقاُت  بَّص  ن ُفِسِهنَّ  َيََتَ
َ
 ثَََلثَةَ  بِأ

  َ ن   لَُهنَّ  َُيِلُّ  َوَل  قُُرو
َ
نَ  أ ُتم   َما يَك 

ر َحاِمِهنَّ  ِف  اللُ  َخلََق 
َ
 ُكنَّ  إِن   أ

ِمنَّ  َو مِ  بِاللِ  يُؤ  ِخرِ ا َواِل   ُهنَّ َوُبُعوتَلُ  آل 
َحقُّ 

َ
هِنَّ  أ َراُدوا إِن   َذلَِك  ِف  بَِرد 

َ
 أ

ا ََلح  ِي مِث ُل  َولَُهنَّ  إِص   َعلَي ِهنَّ  اَّلَّ
ُروِف   َدرََجة   َعلَي ِهنَّ  َولِلر َجالِ  بِال َمع 

(442) َحِكيم   َعِزيز   َواللُ   
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නිලයක් ඇත. තෙෙ අල්ලාහ ්සර්ෙ 
බලධාරී ය. සර්ෙ ප්රඥාාෙන්ත ය. 

දික්කසාෙය දෙමුරයකි. ඉන් පසුෙ 
යහපත් අයුරින් රඳො ගැනීම දහෝ 
කාරුණික අයුරින් මුෙො හැරිය 
යුතුය. අල්ලාහ්දේ සීමාෙන් ඉටු 
කළ දනොහැකි දේවි යැයි 
දෙදෙනාම බිය දෙදතොත් මිස 
ඔවුනට පිරිනැමූ කිසිෙකින් 
නුඹලා නැෙත ගැනීම නුඹලාට 
අනුමත දනොදේ. අල්ලාහ්දේ 
සීමාෙන් ඉටු කළ දනොහැකි දේවි 
යැයි නුඹලා බිය දෙදතොත් එවිට 
ඇය ඔහුට යමක් ෙන්දි ෙයදයන් 
ලබා දීම නුඹලා දකදරහි ෙරෙක් 
දනොෙන්දන්ය. දම්ො 
අල්ලාහ්දේ සීමාෙන් ය. ඒො 
ඉක්මො දනොයනු. එවිට ඔවුහුමය 
අපරාධකරුදෙෝ ෙන්දනෝ. 

 ُُ ََل تَانِ  الطَّ َساك   َمرَّ ُروف   فَإِم  و   بَِمع 
َ
 أ

ِيح   َسان   تَس  ن   لَُكم   َُيِلُّ  َوَل  بِإِح 
َ
 أ

ُخُذوا
 
ا تَأ ن   إِلَّ  َشي ئ ا آتَي ُتُموُهنَّ  ِممَّ

َ
 أ

لَّ  ََيَافَا
َ
 ُتم  ِخف   فَإِن   اللِ  ُحُدودَ  يُِقيَما أ
لَّ 
َ
 ُجَناحَ  فَََل  اللِ  ُحُدودَ  يُِقيَما أ

َتَدت   فِيَما َعلَي ِهَما  دُ ُحُدو تِل َك  بِهِ  اف 
َتُدوَها فَََل  اللِ   ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمن   َتع 
وََلَِك  اللِ 

ُ
الُِمونَ  ُهمُ  فَأ (442) الظَّ  

එබැවින් ඔහු ඇය ෙ දික්කසාෙ 
කදළ  නම් ඇය දෙනත් 
සැමිදයකු හා විොහ වී පසුෙ ඔහු 
ඇය ෙ දික්කසාෙ කරන දතක් 
ඇය ඔහුට අනුමත දනොෙන්නීය. 
එවිට ඔවුන් දෙදෙනාට 
අල්ලාහ්දේ සීමාෙන් ඉටු කළ 
හැකි යැයි දෙදෙනාම සිතන්දන් 
නම් ඔවුන් දෙදෙනා නැෙත එක් 

دُ  ِمن   َلُ  َُتِلُّ  فَََل  َطلََّقَها فَإِن    َحىتَّ  َبع 
ا َتن ِكحَ  َهُ  َزو ج   فَََل  َطلََّقَها فَإِن   َغي 
ن   َعلَي ِهَما ُجَناحَ 

َ
ن   َظنَّا إِن   َيََتَاَجَعا أ

َ
 أ

 اللِ  ُحُدودُ  َوتِل َك  اللِ  ُحُدودَ  يُِقيَما
ُنَها لَُمونَ  لَِقو م   يُبَي  (420) َيع   
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වීම ඔවුන් දෙදෙනා දකදරහි 
ෙරෙක් නැත. තෙෙ දමය 
අල්ලාහ්දේ සීමාෙන් ය. ෙටහා 
ගන්නා ජනයාට ඒො ඔහු 
පැහැදිලි කරන්දන්ය. 

  231 – 232. දික්කසාද කයනු ලැබූ කාන්තාාව සමඟ යහ අයුරින් 

කටයුතු කිරීයම් නීි රීි 
තෙෙ නුඹලා බිරියන් ෙ දික්කසාෙ 
දකොට ඔවුන්දේ (ඉේො හි) 
අෙසන් කාලය ළඟා වූදේ නම් 
එවිට නුඹලා ඔවුන් යහ අයුරින් 
රඳො ගනු. එදස  දනොමැති නම් 
යහ අයුරින් මුෙො හරිනු. සීමාෙ 
ඉක්මො කටයුතු කිරීම පිණිස 
පීඩාකාරී දලස ඔවුන් ෙ රඳො 
දනොගනු. කෙදරක් එදස  
කරන්දන් ෙ ඔහු තමන්ටම 
අපරාධ කර ගත්දත්ය. තෙෙ 
අල්ලාහ්දේ ෙෙන් විහිළුෙට 
දනොගනු. නුඹලා දකදරහි වූ 
අල්ලාහ්දේ ආශිර්ොෙය ෙ දේෙ 
ග්රන් දයන් හා ප්රඥාාදෙන් නුඹලා 
දෙත පහළ කළ ෙෑ ෙ දමදනහි 
කරනු. ඔහු එමඟින් නුඹලාට 
උපදෙස් දෙන්දන්ය. තෙෙ නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බැතිමත් ෙනු. තෙෙ 
නියත ෙයදයන් ම අල්ලාහ් සියලු 
ෙෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙ ඥාානී බෙ 

ُتمُ  َوإَِذا ََ  َطلَّق  نَ  الن َسا َجلَُهنَّ  َفَبلَغ 
َ
 أ

ِسُكوُهنَّ  م 
َ
ُروف   فَأ و   بَِمع 

َ
 َْس ُحوُهنَّ  أ

ُروف   ِسُكوُهنَّ  َوَل  بَِمع   ار اِضَ  ُتم 
َتُدوا َعل   َوَمن   تِلَع   مَ َظلَ  َفَقد   َذلَِك  َيف 
َسهُ   ُهُزو ا اللِ  آيَاِت  َتتَِّخُذوا َوَل  َنف 

َمةَ  َواذ ُكُروا ن َزَل  َوَما َعلَي ُكم   اللِ  نِع 
َ
 أ

ِِ  ِمنَ  َعلَي ُكم   ِكَتا
َمةِ  ال  ِك 

 
 َواْل

لَُموا اللَ  َواتَُّقوا بِهِ  يَِعُظُكم   نَّ  َواع 
َ
 أ

ِ  اللَ  َ   ُكل  ب (421) َعلِيم   ََش   
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නුඹලා ෙැන ගනු. 

තෙෙ නුඹලා බිරියන් ෙ දික්කසාෙ 
කදළ  නම් එවිට ඔවුන්දේ (ඉේො 
හි) අෙසන් කාලය ළඟා වූ විට 
ඔවුන් අතර සමතයක් ඇති දේවි 
යැයි ඔවුන් තෘප්තියට පත් 
ෙන්දන් නම් ඔවුන්දේ ස්ොමි 
පුරුෂයන් සමඟ ඔවුන් නැෙත 
විොහ දිවියට යෑම පිළිබඳ ෙ 
නුඹලා ඔවුන් ෙ දනොෙැළැක්විය 
යුතුය. එය නුඹලා අතුරින් 
අල්ලාහ් හා අෙසන් දිනය වියේාස 
කළවුනට දමමගින් උපදෙස් 
දෙනු ලැබීමකි. එය නුඹලාට 
පාරිශුේධ ය, ෙඩා පිවිතුරු ය. තෙෙ 
අල්ලාහ් ෙන්දන්ය. නමුත් නුඹලා 
දනොෙන්දනහුය. 

ُتمُ  َوإَِذا ََ  َطلَّق  نَ  الن َسا َجلَُهنَّ  َفَبلَغ 
َ
 أ

ُضلُوُهنَّ  فَََل    َتع 
َ
نَ  ن  أ َواَجُهنَّ  َين ِكح  ز 

َ
 أ

ُروِف  بَي َنُهم   تَرَاَضو ا إَِذا  َذلَِك  بِال َمع 
مِنُ  مِن ُكم   ََكنَ  َمن   بِهِ  يُوَعُظ   بِاللِ  يُؤ 
َو مِ  َِخرِ  َواِل  َك  َذلُِكم   اآل  ز 

َ
 لَُكم   أ

َهرُ  ط 
َ
لَمُ  َواللُ  وَأ ن ُتم   َيع 

َ
لَُمو َل  وَأ  نَ َتع 

(424)  

233. දරුවන්ට මව් කිරි දීම, දික්කසාද කයනු ලැබූ කාන්තාාවන්ට 

පිරිනැමිය යුතු යැපීම් දීමනා පිළිබඳ නීි රීි 

තෙෙ කිරි දීම සම්පූර්ය කිරීමට 
අදප්ක්ෂා කළ අදයකු දෙනුදෙන් 
මේෙරු තම ෙරුෙන්ට සම්පූර්ය 
දෙෙසරක් කිරි දපොෙන්දනෝය. 
ඔවුන්දේ දපෝෂයයත් ඔවුන්දේ 
ෙස්ත්රත් යහ අයුරින් පිරිනැමීම 
ෙරුො සතු අය (පියා)දේ ෙගකීම 
ය. කිසිදු ආත්මයක් තම යක්තිදේ 

اُت  نَ  َوال َوادِلَ َلَدُهنَّ  يُر ِضع  و 
َ
ِ  أ لَي   َحو 

 ِ َرادَ  لَِمن   ََكِملَي 
َ
ن   أ

َ
 الرََّضاَعةَ  يُتِمَّ  أ

لُودِ  َوََعَ  َوُتُهنَّ  رِز ُقُهنَّ  َلُ  ال َمو   َوكِس 
ُروِف  َُ  َل  بِال َمع  س   تَُكلَّ  إِلَّ  َنف 

َعَها ة   تَُضارَّ  َل  وُس   َوَل  بَِودَلَِها وَادِلَ
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ප්රමායයට මිස පෙරනු 
දනොලැදේ. මෙ තම ෙරුො 
දහ තුදෙන් හා ෙරුො සතු අය 
(පියා) තම ෙරුො දහ තුදෙන් පීඩා 
කරනු දනොලැදේ. දමදලස 
උරුමක්කරුටත් පැෙදර්. ඔවුන් 
දෙදෙනාදේ සාකච්ඡාෙ හා 
පිළිගැනීම අනුෙ මේ කිරි නතර 
කිරීමට අදප්ක්ෂා කදළ  නම් 
එදස  සිදු කිරීම ඔවුන් දෙදෙනාට 
ෙරෙක් නැත. නුඹලාදේ ෙරුෙන්ට 
කිරි දපොො ගැනීමට නුඹලා 
අදප්ක්ෂා කදළ  නම් නුඹලා දෙන 
ෙෑ යහපත් අයුරින් නුඹලා ලබා දී 
එදස  සිදු කර ගැනීම නුඹලා දෙත 
ෙරෙක් නැත. තෙෙ නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බැතිමත් ෙනු. නුඹලා 
කරමින් සිටින ෙෑ පිළිබඳ ෙ 
අල්ලාහ් සර්ෙ නිරීක්ෂක බෙ 
නුඹලා ෙැන ගනු. 

لُود    لَِك ذَ  ِمث ُل  ال َوارِِث  وَََعَ  بَِودَلِهِ  َلُ  َمو 
َراَدا فَإِن  
َ
 مِن ُهَما تَرَاض   َعن   فَِصال   أ

تُ  َوإِن   َعلَي ِهَما ُجَناحَ  فَََل  َوتََشاُور   َرد 
َ
 م  أ

ن  
َ
ََت ِضُعوا أ َلَدُكم   تَس  و 

َ
 ُجَناحَ  فَََل  أ

تُ  إَِذا َعلَي ُكم    آتَي ُتم   َما م  َسلَّم 
ُروِف  لَُموا اللَ  َواتَُّقوا بِال َمع  نَّ  وَاع 

َ
 للَ ا أ

َملُونَ  بَِما (422) بَِصي   َتع   

234 – 237 ඉද්දා, විවාහ ගිවිසුම් හා මහර් නම් විවාහ තායාග ුහද  

පිළිබඳ වූ නීි රීි. 

නුඹලා අතුරින් බිරියන් හැර ෙමා 
මරයයට පත් වූෙන් ගැන නම්  
ඔවුන් විසින් (බිරියන් විසින්) 
මාස හතරක් හා (දින) ෙහයක් 
ඉේො දහෙත් දපොදරොත්තුදෙහි 
සිටිය යුතුය. දමොවුන්දේ කාල 

ِي نَ  نَ َواَّلَّ  َويََذُرونَ  مِن ُكم   ُيَتَوفَّو 
ا َواج  ز 

َ
نَ  أ بَّص  ن ُفِسِهنَّ  َيََتَ

َ
َبعَ  بِأ ر 

َ
 ةَ أ

ُهر  
ش 
َ
ا أ نَ  فَإَِذا َوَعْش   َجلَُهنَّ  بَلَغ 

َ
 فَََل  أ
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අෙසානය ළඟා වූ විට දමොවුන් 
සම්බන්ධදයන් දමොවුන් යහපත් 
අයුරින් සිදු කරගන්නා ෙෑ පිළිබඳ 
ෙ නුඹලා දකදරහි ෙරෙක් නැත. 
නුඹලා කරන ෙෑ පිළිබඳ ෙ 
අල්ලාහ් අභිඥාානෙන්තය. 

 ِف  َفَعل نَ  فِيَما َعلَي ُكم   ُجَناحَ 
ن ُفِسِهنَّ 

َ
ُروِف  أ  َملُونَ َتع   بَِما َواللُ  بِال َمع 

(422) َخبِي    

එම කාන්තාෙට යම් (විොහ) 
දයෝජනාෙක් නුඹලා ඉදිරිපත් 
කළ ෙ නුඹලාදේ හෙෙත් තුළ 
නුඹලා (ඔවුන් ගැන අෙහසක්) 
සඟො ගත්ත ෙ නුඹලා දකදරහි 
ෙරෙක් නැත. සැබැවින්ම නුඹලා 
ඔවුන් ගැන දමදනහි කරන බෙ 
අල්ලාහ් ෙන්දන්ය. නමුත් ඔවුන් 
සමඟ නුඹලා යහ ෙචනදයන් 
කතා කරනො මිස රහසිගත ෙ 
ඔවුනට ප්රතිඥාාෙක් දනොදෙනු. 
එහි නියමිත කාලය නිම ෙන 
දතක් නුඹලා විොහ ගිවිසුම 
ස්ථීර දනොකරනු. තෙෙ සැබැවින් 
ම අල්ලාහ් නුඹලාදේ සිත් තුළ 
ඇති ෙෑ ෙන්දන්ය. එබැවින් 
නුඹලා එයින් ෙැළකී සිටිනු. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
අතික්ෂමාශීලී හා 
දසදනදහෙන්ත බෙ නුඹලා 
ෙැන ගනු. 

ُتم   افِيمَ  َعلَي ُكم   ُجَناحَ  َوَل  ِ  َعرَّض   هِ ب
َبةِ  ِمن   و   الن َساَِ  ِخط 

َ
َنن ُتم   أ ك 

َ
 ِف  أ

ن ُفِسُكم  
َ
نَُّكم   اللُ  َعلِمَ  أ

َ
 أ

ُكُروَنُهنَّ   تَُواِعُدوُهنَّ  َل  َولَِكن   َسَتذ 
ا ن   إِلَّ  ِْسًّ

َ
ل   َتُقولُوا أ ُروف ا قَو   َوَل  َمع 
ِزُموا َدةَ  َتع   َيب لُغَ  َحىتَّ  انل ََكِح  ُعق 
ُِ ال كِ  َجلَهُ  َتا

َ
لَُموا أ نَّ  َواع 

َ
لَمُ  اللَ  أ  َيع 

ن ُفِسُكم   ِف  َما
َ
َذُروهُ  أ لَُموا فَاح  نَّ  َواع 

َ
 أ

(425) َحلِيم   َغُفور   اللَ   

නුඹලා ඔවුන් ෙ ස්පර්ය දනොකර  ُتمُ  إِن   َعلَي ُكم   ُجَناحَ  َل ََ  َطلَّق   الن َسا
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තිබිය දී දහෝ ඔවුනට (මහර්) 
නියමයක් නියම දනොකර තිබිය දී 
දහෝ කාන්තාෙන් ෙ නුඹලා 
දික්කසාෙ කදළහු නම් නුඹලා 
දකදරහි ෙරෙක් නැත. තෙෙ 
ධනෙතා දකදරහි ඔහුදේ 
හැකියාෙ අනුෙ ෙ දුප්පතා 
දකදරහි ඔහුදේ හැකියාෙ අනුෙ 
ෙ (නඩත්තු මුෙල් ලබා දී) භුක්ති 
විඳීමට සලස්ෙනු.  එය ෙැහැමියන් 
දකදරහි වූ යුතුකමකි. 

وُهنَّ  لَم   َما و   َتَمسُّ
َ
رُِضو أ  لَُهنَّ  اَتف 

 َدرُهُ قَ  ال ُموِسعِ  ََعَ  َوَمت ُعوُهنَّ  فَِريَضة  
َِتِ  َوََعَ 

ُرو َمَتاع   قََدرُهُ  ال ُمق   ِف بِال َمع 
ا ِسنِيَ  ََعَ  َحقًّ (422) ال ُمح   

ඔවුනට (මහරදයන්) නියමයක් 
නුඹලා නියම කර තිබිය දී ඔවුන් 
ෙ නුඹලා ස්පර්ය කිරීමට දපර 
නුඹලා ඔවුන් ෙ දික්කසාෙ කදළ  
නම් එවිට නුඹලා නියම කරන 
ෙැයින් අඩක් (දිය යුතු)ය. නමුත් 
ඔවුන් එය අත හැර ෙැමුදේ නම් 
දහෝ විොහ ගිවිසුම කෙර අයදේ 
ෙෑදතහි ඇත්දත් ෙ ඔහු එය අත 
හැර ෙැමුදේ නම් දහෝ මිස. නමුත් 
නුඹලා එය අත හැර ෙැමීම 
බැතිමත්භාෙයට ඉතා සමීප ය. 
නුඹලා අතර මහිමය අමතක 
දනොකරනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
නුඹලා කරන ෙෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
නිරීක්ෂක ය. 

ُتُموُهنَّ  َوإِن   ن   َقب لِ  ِمن   َطلَّق 
َ
 أ

وُهنَّ  ُتم   َوقَد   َتَمسُّ  ة  فَِريضَ  لَُهنَّ  فََرض 
 َُ ُتم   َما فَنِص  ن   إِلَّ  فََرض 

َ
ُفونَ  أ و   َيع 

َ
 أ

ُفوَ  ِي َيع  َدةُ  بَِيِدهِ  اَّلَّ ن   انل ََكِح  ُعق 
َ
 وَأ

ُفوا ُِ  َتع  ق َر
َ
ِ  أ َوىل  تَن َسوُا َوَل  لتَّق 
َل  َملُ  بَِما اللَ  إِنَّ  بَي َنُكم   ال َفض   ونَ َتع 
(422) بَِصي    

238 – 239 සලාතාය හා එහි නීි රීි. 
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සලාතයන් හා මධයකාල සලාතය 
මත සුරක්ෂිත ෙ රැඳී සිටිනු. තෙෙ 
නුඹලා අල්ලාහ්ට යටහත් වූෙන් 
දලස නැගී සිටිනු. 

لََواِت  ََعَ  َحافُِظوا ََلةِ  الصَّ  َوالصَّ
َطى ِ  َوقُوُموا ال وُس  (422) قَانِتِيَ  لِِلَّ  

නුඹලා බිය දෙදතොත් පා ගමනින් 
දහෝ ොහනික ෙ දහෝ (සලාතය 
ඉටු) කළ යුතුය. පසුෙ නුඹලා 
සුරක්ෂිත වූදයහු නම් නුඹලා 
දනොෙැන සිටි ෙෑ නුඹලාට අල්ලාහ ්
ඉගැන් වූොක් දමන් ඔහු ෙ නුඹලා 
දමදනහි කරනු. 

ُتم   فَإِن   و   ال  فَرِجَ  ِخف 
َ
َبان ا أ  فَإَِذا ُرك 

ِمن ُتم  
َ
 َما َعلََّمُكم   َكَما اللَ  فَاذ ُكُروا أ
لَُمونَ  تَُكونُوا لَم   (422) َتع   

240 – 244. ස්වාමිපුරුෂයා මයණයට පත් වීම යහේතුයවන් ඉද්දා 

සිටීම. යතාවයක් දික්කසාද කයනු ලැබූ කාන්තාා ව සඳහා වූ යැපීම් 
දීමනා. 

නුඹලා අතුරින් බිරියන් හැර ෙමා 
මරයයට පත් වූෙන් තම 
බිරියන්ට ෙසරක් ෙක්ො (නිෙසින්) 
ඔවුන් පිටුෙහල් කිරීමකින් 
දතොරෙ භුක්ති විඳීමට හැකි ෙන 
පරිදි අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාය 
කළ යුතුය. නමුත් ඔවුන් බැහැර ෙ 
ගිදේ නම් ඔවුන් සම්බන්ධදයන් 
ඔවුන් යහ ෙැයින් යමක් සිදු කර 
ගත්දත් නම් ඒ පිළිබඳ ෙ නුඹලා 
දකදරහි ෙරෙක් නැත. තෙෙ 
අල්ලාහ් සර්ෙ බලධාරීය 
අභිඥාානෙන්ත ය. 

ِينَ  نَ  َواَّلَّ  َويََذُرونَ  مِن ُكم   ُيَتَوفَّو 
ا َواج  ز 

َ
َواِجِهم   َوِصيَّة   أ ز 

َ
 إَِل  َمَتاع   ِْل

لِ  َو 
 
َ  اْل َراج   َغي  نَ  فَإِن   إِخ   فَََل  َخرَج 

 ِف  َفَعل نَ  َما ِف  َعلَي ُكم   ُجَناحَ 
ن ُفِسِهنَّ 

َ
ُروف   ن  مِ  أ  َعِزيز   َواللُ  َمع 

(420) َحِكيم    
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දික්කසාෙ කරනු ලැබූ 
කාන්තාෙන්ට (දික්කසාෙ කළ අය 
විසින්) යැපීම් වියෙම් ලබා දිය යුතු 
දේ. එය බැතිමතුන් දකදරහි වූ 
ෙගකීමකි. 

ُروِف  َمَتاع   َولِل ُمَطلََّقاِت  ا بِال َمع   َحقًّ
(421) ال ُمتَِّقيَ  ََعَ   

නුඹලාට ෙටහා ගත හැකි ෙනු 
පිණිස අල්ලාහ් ඔහුදේ ෙෙන් 
නුඹලාට පැහැදිලි කරනුදේ 
එදලස ය. 

ُ  َكَذلَِك   م  لََعلَّكُ  آيَاتِهِ  لَُكم   اللُ  يُبَي 
ِقلُونَ  (424) َتع   

243 – 245.  මයණයට බියයන්  බැහැය වූ අයයේ ඉිහාසය. ජිහාද් 

හා අ ලාහ්යේ මාර්ගය  වියදම් කිරීම පිළිබඳ ව දිරි ගැන්වීම.  

ඔවුන් ෙහස් ගයනින් සිටිය දී 
මරයයට බිදයන් තම නිදෙස් 
ෙලින් බැහැර ෙ ගියවුන් දෙස නුඹ 
දනොබැලුදෙහි ෙ? එවිට නුඹලා 
මිය යනු යැයි අල්ලාහ ් ඔවුනට 
පැෙසුදේය. පසු ෙ ඔහු ඔවුනට 
යළි ජීෙය දුන්දන්ය. නියත 
ෙයදයන් ම අල්ලාහ ්ජනයා දෙත 
භාගය සම්පන්නයා ය. නමුත් 
ජනයාදගන් බහුතරය කෘතදේදී 
දනොදෙති. 

لَم  
َ
ِينَ  إَِل  تَرَ  أ  دِيَارِِهم   ِمن   َخرَُجوا اَّلَّ

لُوف   َوُهم  
ُ
 اللُ  لَُهمُ  َفَقاَل  ال َمو ِت  َحَذرَ  أ
َياُهم   ُثمَّ  ُموتُوا ح 

َ
و اللَ  إِنَّ  أ ل   ََّلُ

 فَض 
َثَ  َولَِكنَّ  انلَّاِس  ََعَ  ك 

َ
 َل  انلَّاِس  أ

ُكُرونَ  (422) يَش   

අල්ලාහ්දේ මාර්ගදේ නුඹලා 
සටන් ෙදිනු. නියත ෙයදයන්ම 
අල්ලාහ් සර්ෙ ශ්රාෙක, සර්ෙ ඥාානී 
බෙ නුඹලා ෙැන ගනු. 

لَُموا اللِ  َسبِيلِ  ِف  َوقَاتِلُوا   َواع 
َ
 اللَ  نَّ أ

(422) َعلِيم   َسِميع    
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කෙදරකු අල්ලාහ්ට අලංකාර 
යයක් ලබා දෙන පුේගලදයකු 
ෙන්දන් ෙ එවිට ඔහු එය අධික 
ෙයදයන් ඔහුට ප්රගුණය කර 
දෙන්දන්ය. තෙෙ අල්ලාහ් (එය) 
අකුළන්දන් ය. තෙෙ දිගුණ 
හරින්දන්ය. තෙෙ ඔහු දෙතම 
නුඹලා නැෙත දයොමු කරනු 
ලබන්දනහුය. 

ِي َذا َمن   رُِض  اَّلَّ ا اللَ  ُيق   اَحَسن   قَر ض 
َعاف ا َلُ  َفُيَضاِعَفهُ  ض 

َ
 وَاللُ  َكثَِية   أ

بُِض  (425) تُر َجُعونَ  َوإَِِل هِ  َويَب ُسُط  َيق   

246. ඉස්යාඊ වරුන් ජිහාද් කිරීමට උනන්දුවක් ඇි බවට කථා කළ 

ද එම ක්රියායවන් වැළ ස සිටීම.   
මූසාදගන් පසු වූ ඉසර්ාඊල් 
ෙරුෙන්දගන් පිරිසක් දෙස නුඹ 
දනොබැලුදෙහි ෙ? අප දෙත 
රදජකු එෙනු මැනෙ ! අපි 
අල්ලාහ්දේ මාර්ගදේ සටන් 
ෙදින්දනමු යැයි ඔවුන් 
නබිෙරයාට පැෙසූ අෙස් ාදේ දී 
නුඹලාට සටන් කිරීම නියම කරනු 
ලැබුෙදහොත් නුඹලා සටන් 
දනොකර සිටීමට සිතන්දනහු ෙ? 
යැයි ඔහු ඇසීය. අප ෙ අපදේ 
නිදෙස් ෙලින් හා අපදේ 
ෙරුෙන්දගන් අපෙ බැහැර කරනු 
ලැබ සිටිය දී අප අල්ලාහ්දේ 
මාර්ගදේ සටන් දනොෙදින්නට 
අපට කුමක් වීෙ? නමුත් සටන් 
කිරීමට ඔවුනට නියම කරනු ලැබූ 

لَم  
َ
ائِيَل  بَِن  ِمن   ال َمَلِ  إَِل  تَرَ  أ َ  ِمن   إِْس 

دِ   نَلَا ث  اب عَ  لَُهمُ  نِلَِبي  قَالُوا إِذ   ُموَس  َبع 
 ل  هَ  قَاَل  اللِ  َسبِيلِ  ِف  ُنَقاتِل   َملَِك  

  ال ِقَتاُل  َعلَي ُكمُ  ُكتَِب  إِن   َعَسي ُتم  
َ
 لَّ أ

لَّ  نَلَا َوَما قَالُوا ُتَقاتِلُوا
َ
 ِف  ُنَقاتَِل  أ

َنا َوقَد   اللِ  َسبِيلِ  رِج  خ 
ُ
 دِيَارِنَا ِمن   أ

َنائَِنا ب 
َ
ا وَأ  اُل ال ِقتَ  َعلَي ِهمُ  ُكتَِب  فَلَمَّ

 َعلِيم   َواللُ  ِمن ُهم   قَلِيَل   إِلَّ  تََولَّو ا
الِِميَ  (242) بِالظَّ  



 

23 

කල්හි ඔවුන් අතුරින් කිහිප 
දෙනකු හැර (අන් අය) 
පිටුපෑදෙෝය. තෙෙ අල්ලාහ් 
අපරාධරකරුෙන් පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
ඥාානීය. 

247 – 248. අ ලාහ්යේ මාර්ගය  සටන් වැදීමට තාාලුත් ව 

ඉස්යාඊ වරුන් යවතා අ ලාහ් යැවූ අවස්ථායව් ඔවුන්යේ ප්රිචාායය 

තෙෙ සැබැවින් ම අල්ලාහ් තාලූත් 
ෙ නුඹලාට රදජකු දලස  එො 
ඇත්දත් යැයි ඔවුන්දේ නබිෙරයා 
ඔවුනට පැෙසුදේය. අප ඔහුට 
ෙඩා පාලනය කිරීමට සුදුසස්න් ෙ 
සිටිය දී හා ධනදයන් කිසිදු 
සමෘේධියක් ඔහුට දෙනු දනොලැබ 
සිටිය දී අප දෙත පාලනය කිරීම 
ඔහුට දකදස  නම් හැකි දේ ෙැයි 
ඔවුහු ඇසූහ. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්
නුඹලා දෙත ඔහු දතෝරා දගන 
ඇත්දත්ය. තෙෙ ෙැනුදමහි හා 
යරීරදයහි පුළුල් භාෙය ඔහුට 
අමතර ෙ ලබා දී ඇත්දත්ය. තෙෙ 
අල්ලාහ් ඔහු අභිමත කරන අයට 
තම පාලනය පිරිනමන්දන්ය. 
තෙෙ අල්ලාහ් සර්ෙ ෙයාපක ය. 
සර්ෙ ඥාානී ය. 

 َبَعَث  قَد   اللَ  إِنَّ  نَبِيُُّهم   لَُهم   َوقَاَل 
ّنَّ  قَالُوا َملَِك   َطالُوَت  لَُكم  

َ
 َلُ  يَُكونُ  أ

َحقُّ  َوََن نُ  َعلَي َنا ال ُمل ُك 
َ
 هُ مِن   بِال ُمل ِك  أ

َت  َولَم    اللَ  إِنَّ  قَالَ  ال َمالِ  مِنَ  َسَعة   يُؤ 
َطَفاهُ  َطة   َوَزاَدهُ  َعلَي ُكم   اص   ِف  بَس 
مِ  ال ِعل مِ  ِس 

 
ِت  وَاللُ  َواْل  ن  مَ  ُمل َكهُ  يُؤ 

 َُ (422) َعلِيم   َواِسع   َواللُ  يََشا  

තෙෙ සැබැවින් ම ඔහුදේ 
පාලනදේ සංදක්තය ෙනුදේ 

ن   ُمل ِكهِ  آيَةَ  إِنَّ  نَبِيُُّهم   لَُهم   َوقَاَل 
َ
 أ
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නුඹලා දෙත නුඹලාදේ 
පරමාධිපතිදගන් වූ යාන්තිය ඇති 
මූසාදේ පරපුර හා හාරූන් දේ 
පරපුර අත හැර ෙමා ගිය ෙැයින් 
ඉතිරි ෙ ඇති මලක් ෙරුන් උසුලා 
දගන සිටින මංජුසාෙක් පහළ 
වීමය යැයි ඔහු පැෙසුදේය. 
නුඹලා විය්ොස ෙන්තයින් නම් 
නියත ෙයදයන් ම එහි නුඹලාට 
සාධකයක් ඇත. 

تَِيُكمُ 
 
 ن  مِ  َسِكيَنة   فِيهِ  وُت اتلَّابُ  يَأ

ا َوَبِقيَّة   َرب ُكم    َوآُل  ُموَس  آُل  تََركَ  مِمَّ
 َذلَِك  ِف  إِنَّ  ال َمََلئَِكةُ  َُت ِملُهُ  َهاُرونَ 
مِنِيَ  ُكن ُتم   إِن   لَُكم   آَليَة   (422) ُمؤ   

249 – 252. තාාලුත් යසේනාව ගයඟන් එයගොඩ තායණය කයවීයමන් 

පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. සුළුතායයක් වූ තාාලුත්යේ යසේනාව ජාලුත්යේ 

යසේනාව පයදවා ජයග්රහණය ලැීමම. දාවූද් (අයලයිහිස් සලාම්) තුමා 

ජාලුත් ව ඝාතානය කිරීම හා අ ලාහ් එතුමාණන්ට පාලන බලය, 
දැනුම හා ඥානය ප්රදානය කිරීම 

තාලූත් දස නාෙ සමඟ පිටත් ෙ 
ගිය කල්හි සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
ගංගාෙකින් නුඹලා ෙ පරීක්ෂාෙට 
පත් කරන්දන්ය. එබැවින් 
කෙදරක් එයින් පානය කදළ  ෙ 
ඔහු මදගන් දකදනකු 
දනොෙන්දන්ය. කෙදරක් එහි 
සුෙය දනොවින්දේ ෙ එවිට 
සැබැවින් ම ඔහු මදගන් 
දකදනකි. නමුත් තම ෙෑතින් 
අහුරක් අහුරා ගත් අය හැර යැයි 
ඔහු පැෙසුදේය. එවිට ඔවුන් 
අතුරින් ස්ෙල්ප දෙදනකු හැර 

ا ُُنودِ  َطالُوُت  فََصَل  فَلَمَّ
 
 إِنَّ  قَاَل  بِاْل

َِ  َفَمن   بَِنَهر   ُمب َتلِيُكم   اللَ   هُ مِن   َشِ
هُ  لَم   َوَمن   ِمن   فَلَي َس  َعم   ن  مِ  فَإِنَّهُ  َيط 
ََتََف  َمنِ  إِلَّ   وافََْشِبُ  بَِيِدهِ  ُغر فَة   اغ 
ا ِمن ُهم   قَلِيَل   إِلَّ  ِمن هُ   ُهوَ  َجاَوزَهُ  فَلَمَّ

ِينَ   نَلَا َطاقَةَ  َل  قَالُوا َمَعهُ  آَمُنوا َواَّلَّ
َو مَ  ِينَ  قَالَ  وَُجُنوِدهِ  ِِبَالُوَت  اِل   اَّلَّ
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දසසු අය පානය කදළෝය. ඔහු හා 
ඔහු සමඟ විය්ොස කළවුන් එය 
තරයය කළ කල්හි, අෙ දින 
ජාලූත් හා ඔහුදේ දස නාෙ සමඟ 
(සටන් කිරීමට) අපහට යක්තියක් 
දනොමැත යැයි පැෙසුදෙෝය. තම 
පරමාධිපති ෙ හමුෙන්දනෝ යැයි 
තරදේ සිතූ අය අල්ලාහ්දේ 
අනුමැතිදයන් දකතරම්දෙෝ 
ස්ෙල්ප පිරිස්  වියාල පිරිස් 
අබිබො දගොස් ඇත. තෙෙ 
අල්ලාහ ්ඉෙසිලිෙන්තයින් සමඟය 
යැයි පැෙසුදෙෝය. 

نَُّهم   َيُظنُّونَ 
َ
 فَِئة   ِمن   َكم   اللِ  ُمََلقُو أ
 اللِ  بِإِذ نِ  َكثَِية   فَِئة   َغلََبت   قَلِيلَة  
(422) ابِِرينَ الصَّ  َمعَ  َواللُ   

ජාලූත් හා ඔහුදේ දස නාෙ සමඟ 
ඔවුන් දපොර බඳින්නට සූොනම් ෙ 
සිටි කල්හි අපදේ පරමාධි 
පතියායනි, අප දෙත ඉෙසීම 
දහළනු මැනෙ ! තෙෙ අපදේ 
පාෙයන් ස්ථීර කරනු මැනෙ ! 
ප්රතික්දෂ පිත පිරිසට එදරහි ෙ 
අපට උෙේ කරනු මැනෙ ! යැයි 
පැෙසුදෙෝය. 

ا  َربََّنا قَالُوا وَُجُنوِدهِ  ِْلَالُوَت  بََرُزوا َولَمَّ
ف ِرغ  

َ
َنا أ ق َداَمَنا َوَثب ت   َصب  ا َعلَي 

َ
 أ

نَا  (450) ال ََكفِِرينَ  ال َقو مِ  ََعَ  َوان ُص 

එවිට අල්ලාහ්දේ අනුමැතිදයන් 
ඔවුහු ඔවුන් ෙ පරාජය කදළෝය. 
තෙෙ ොවූේ ජාලූත් ෙ මරා 
ෙැමුදේය. තෙෙ අල්ලාහ් ඔහුට 
පාලනය හා ප්රඥාාෙ පිරිනැමුදේය. 
තෙෙ ඔහු කැමති ෙැයින් ඔහුට 

 َداُوودُ  َوَقَتَل  اللِ  بِإِذ نِ  َفَهَزُموُهم  
َمةَ  ُمل َك ال   اللُ  َوآتَاهُ  َجالُوَت  ِك 

 
 َواْل

ا َوَعلََّمهُ  َُ  مِمَّ َل  يََشا عُ  َولَو   اللِ  َدف 
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ඉගැන්නුදේය. අල්ලාහ් ජනයා ෙ 
ඇතැදමකු දගන් ඇතැදමකු ෙ 
ෙැළැක්වූදේ නැති නම් මිහිතලය 
විනාය වී යනු ඇත. නමුත් 
අල්ලාහ් දලෝෙැසියන් දකදරහි 
භාගයදයන් යුක්තයා ය. 

َضُهم   انلَّاَس   لََفَسَدِت  بَِبع ض   َبع 
ر ُض 

َ ل   ُذو اللُ  َولَِكنَّ  اْل 
 ََعَ  فَض 

(451) ال َعالَِميَ   

දම්ො අල්ලාහ්දේ ෙෙන් ය. අපි 
ඒො සතය සමඟ පාරායනය කර 
දපන්ෙන්දනමු. තෙෙ සැබැවින්ම 
නුඹ ධර්ම දූතයින් අතුරින් 
අදයකි.  

َ  َعلَي َك  َنت لُوَها اللِ  آيَاُت  تِل َك 
 
 ق  بِاْل

(454) ال ُمر َسلِيَ  لَِمنَ  َوإِنََّك   

3ෙන ජුසුෙ නිමි 
 

 


