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04 සූරත් අන්-නිසා (කාන්තාව ෝ)   

මදීනාව හි දී පහළ කරන ලදී.  ආයත් 23-87 කි. 

5  ැනි වකො ස 

(යුද සරකාරියන් අතුරින්) 
නුඹලාවේ දකුණත් හිමි කර ගත් 
අය හැර වසසු වි ාහක 
කාන්තා න් (අනුමත 
වනො න්වන්ය. එය) නුඹලා 
වකවරහි වූ අල්ලාහව්ේ නියමයක් 
වලසනි. නමුත් එයට ඔබ්වෙන් වූ 
අය  යභිචාාරවයන් වතොර  
නුඹලාවේ සම්පත් (පිරිනැමීම) 
තුළින් වසවීම නුඹලාට අනුමත 
කරන ලදී. එෙැවින් ඔවුන් සමඟ 
ක ර වදයක නුඹලා පහස 
විඳින්වනහු ද ඒ ව නුව න් 
 ගකීමක්  ශවයන් ඔවුන්වේ 
කුලී(මහර්) නුඹලා ලො වදනු. 
(මහර්) නියම කළ පසු (මහර් හි 
අඩු  ැඩි කිරීම සම්ෙන්ධවයන්) 
ක ර වදයක් පිළිෙඳ   නුඹලා 
එකිවනකා  එකඟතා ට 
පැමිවණන්වන් ද එහි නුඹලාට 
 රදක් නැත. සැෙැවින්ම අල්ලාහ් 
සර්  ඥානීය සර්  ප්රඥා න්තය.  

َُماُإَِّلَُُساءُِالن ُُِمنَُُوَالُْمْحَصَناُتُ
ْيَمانُُكمَُُْملََكْتُ

َ
ُاّلَلُُِكَِتاَبُُأ
ِحَلَُُعلَْيُكمُْ

ُ
َُوَراءََُُماُلَُكمُُْوَأ

نَُُْذلُِكمُْ
َ
ْموَالُِكمُُْتَبَْتُغواُأ

َ
ُبِأ

َُفَماُُمَسافِِحيََُُغْيَُُُُمِْصنِيَُ
ُفَآتُوُهنَُُِمْنُهنَُُبِهُُِاْسَتْمَتْعُتمُْ
ُجوَرُهنَُ

ُ
ُُجَناحََُُوَّلُُفَِريَضةُ ُأ

َُبْعدُُِِمنُُْبِهُُِتَرَاَضْيُتمُُْفِيَماَُعلَْيُكمُْ
اََُكنَُُاّلَلَُُإِنَُُالَْفِريَضةُِ اَُعلِيم  َُحِكيم 

(42) 
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25.  හල් කාන්තා න් වි ාහ කර ගැනීම හා ඔවුන්  ැරදි කළ විටක 
ඔවුන් සතු දඬු ම. 

විශ් ාස න්ත නිදහස් කාන්තා 
 න් වි ාහ කර ගැනීමට නුඹලා 
අතුරින් ක වරකුට  ත්කම් 
වනොමැත්වත් ද එවිට නුඹලාවේ 
දකුණත් ( හල්  ශවයන්) හිමි 
කර ගත් කාන්තා න් අතුරින් 
නුඹලා අතර සටින විශ් ාස  න්ත 
 හල් කාන්තා න් (වි ාහ) විය 
යුතුය. ත ද අල්ලාහ් නුඹලාවේ 
විශ් ාසය පිළිෙඳ මැනවින් 
දන්නාය. නුඹලාවගන් ඇතැවමකු 
ඇතැවමකුවගනි. එෙැවින් නුඹලා 
ඔවුන්වේ පවුවල් 
(භාරකරු න්වේ) අනුමැතිය මත 
පති ත රකින ප්රසද්ියව  
දුරාාාරව  වනොවයදන එවමන්ම 
රහසගත   වහෝ දුරාාාරව  
වනොවයදන කාන්තා  න්   
ඔවුනට ඔවුන්වේ කුලී (මහර්) 
ලො දී  නුඹලා වි ාහ කර ගනු. 
වි ාහ කරනු ලැෙ පසු  ඔවුන් 
අශික්ෂිත වදයක් රැවගන ආවේ ද 
එවිට නිදහස් කාන්තා න් මත 
පැ වරන දඬු මින් අඩක් ඔවුනට 
හිමි වේ. වමය නුඹලා අතුරින් 
දුරාාාරව  වයදීම ගැන බිය  න 
අයටය. නමුත් නුඹලා 
ඉ සල්වලන් කටයුතු කිරීම 
නුඹලාට උතුම් ය. ත ද අල්ලාහ් 
අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

ُُِمْنُكمُُْيَْسَتِطعُُْلَمَُُْوَمنُْ نَُُْطْوّل 
َ
ُأ

ُفَِمنُُْالُْمْؤِمَناِتُُالُْمْحَصَناِتَُُيْنِكحَُ
ْيَمانُُكمَُُْملََكْتَُُما

َ
َُفَتَياتُِكمُُُِمنُُْأ
ْعلَمُُُوَاللُُُالُْمْؤِمَناِتُ

َ
ُبِإِيَمانُِكمُُْأ

ُُِمنَُُْبْعُضُكمُْ ُفَانِْكُحوُهنََُُبْعض 
ْهلِِهنَُُبِإِْذنُِ

َ
ُجوَرُهنََُُوآتُوُهنَُُأ

ُ
ُأ

ُُبِالَْمْعُروِفُ َُُغْيَُُُُمَْصَنات  ُُمَسافَِحات 
خُُُْمَتِخَذاِتَُُوَّلُ

َ
ْحِصنَُُفَإَِذاَُدانُ أ

ُ
ُأ

َتْيَُُفَإِنُْ
َ
ُنِْصُفَُُفَعلَْيِهنَُُبَِفاِحَشةُ ُأ
َُُما َُذلَِكُُالَْعَذاِبُُِمنَُُالُْمْحَصَناِتََُُعَ
نُُِْمْنُكمُُْالَْعَنَتَُُخِشَُُلَِمنُْ

َ
ُوَأ

وا َُغُفورُرُوَاللُُُلَُكمَُُْخْيُرُتَْصِِبُ
 (42)ُرَِحيمُر
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කරුණාන්විතය. 

 

26-28. වමම නීතිව  අඩිංගු යහ ප රතිලල හා වම් ා මගින් අල්ලාහ් 
මිනිසුන්   වගෞර  කිරීම.ُ

නුඹලාට (වම් ා) පැහැදිලි 
කිරීමටත් නුඹලාට වපරවූ න්වේ 
පිළිව ත නුඹලාට වපන් ා 
දීමටත් නුඹලාට සමා  දීමටත් 
අල්ලාහ් අවේක්ෂා කරයි. ත ද 
අල්ලාහ් සර්  ඥානීය. සර්  
ප්රඥා න්තය. 

َُُاللُُُيُِريدُُ َُويَْهِديَُكمُُْلَُكمُُِِْلُبَي 
َُويَُتوَبَُُقْبلُِكمُْ ِمنُُْاََّلِينَُُُسَنَُ

 (42)َُحِكيمُرَُعلِيمُرُوَاللَُُُعلَْيُكمُْ

ත ද අල්ලාහ් නුඹලාවේ 
පාපක්ෂමා  පිළිගැනීමට 
අවේක්ෂා කරයි. නමුත් මවනෝ 
ආශා න් අනුගමනය කරන්නවුන් 
නුඹලා මහත් නැඹුරු කින් 
(සතයවයන් දුරස්   වනොමඟට) 
නැඹුරු වීම අවේක්ෂා කරති. 

نُُْيدُُيُرُُِوَاللُُ
َ
َُويُِريدَُُُعلَْيُكمَُُْيُتوَبُُأ

نُُْالَشَهَواِتُُيَتَبُِعونَُُاََّلِينَُ
َ
ُتَِميلُواُأ

ُ اَُمْيل   (42)َُعِظيم 

මිනිසා දුර් ලවයකු වලස ම නු 
ලැබූ වහේතුව න් නුඹලාවගන්  
(නීති රීති) සැහැල්ලු කිරීමට 
අල්ලාහ් අවේක්ෂා කරයි. 

نُُْاللُُُيُِريدُُ
َ
َفُُأ ُلَِقُوَخَُُُعْنُكمُُُُْيَف 
نَْسانُُ اُاْْلِ  (42)َُضِعيف 

29-30. ජීවිත හා වද්පළ පිළිෙඳ ආරක්ෂා , ඒ ා අයුතු වලස 
පරිහරණය කරන්නන් වකවරහි වූ දඬු ම, මිනිස් අයිති ාසකම් රැකීම 

පිළිෙඳ නීති රීති. 

අවහෝ ! විශ් ාස කළවුනි, නුඹලා 
අතර එකඟතා යකින් යුතු 
 යාපාරයකින් හැර නුඹලාවේ 
 ස්තු  නුඹලා  ැරදි වලස 
අනුභ  වනොකරනු. ත ද නුඹලා 
(ගැටලු ඇති කර ගනිමින්) 
නුඹලා ම ඝාතනය වනොකරනු. 

يَُّهاُيَا
َ
ُكلُواَُّلُُآَمُنواُاََّلِينَُُأ

ْ
ُتَأ

ْموَالَُكمُْ
َ
نُُْإَِّلُُبِاْْلَاِطلُُِبَيَْنُكمُُْأ

َ
ُأ

َُُعنُُِِْتَاَرة ُُتَُكونَُ َُوَّلُُْنُكمُْمُُِتََراض 
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නියත  ශවයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා 
වකවරහි අසමසම 
කරුණාන්විතය. 

ْنُفَسُكمَُُْتْقُتلُوا
َ
ُبُِكمََُُْكنَُُاللَُُإِنَُُأ
ا  (42)ُرَِحيم 

ක වරකු සීමා  ඉක්ම ා යමින් 
හා අයුක්ති සහගත වලසන් එය 
සදු කරන්වන් ද එවිට අපි ඔහු   
නිරයට ඇතුළත් කරන්වනමු. 
එය අල්ලාහ්ට පහසු කාර්යයක් 
විය. 

اُُعْدوَان اَُذلَِكَُُيْفَعْلَُُوَمنُْ َُوُظلْم 
َُُذلَِكَُُوََكنَُُنَار اُنُْصلِيهُُِفََسْوَفُ ََُعَ
 (03)ُيَِسي اُاللُِ

31 කුඩා හා මහා පාපයන් පිළිෙඳ නීති රීති, මිනිසා විනාශව  මුඛය 
ව ත වයොමු වනොවිය යුතුය. 

ක ර වදයක් නුඹලාට තහනම් 
කරනු ලැබුවේ ද එ ැනි මහා 
පාපයන්වගන් නුඹලා  ැළකුවේ 
නම් අපි නුඹලාවේ (සුළු) පාපයන් 
නුඹලාවගන් ඉ ත් කරන්වනමු. 
ත ද නුඹලා   වගෞර නීය 
පිවිවසන ස්ථානයකට අපි 
ඇතුළත් කරන්වනමු. 

َُعْنهُُُُتْنَهْونََُُماَُكَبائِرََُُِتَْتنُِبواُإِنُْ
رُْ َُسي َئاتُِكمَُُْعْنُكمُُْنَُكف 

َُُونُْدِخلُْكمُْ اُُمْدَخل   (03)َُكِريم 

34-33. ඉපැයීවම් මහිමය හා අල්ලාහ් විසන් පැන වූ ඉරණම 
පිළිගැනීම. 

ත ද නුඹලාවගන් ඇතැවමකු   
ඇතැවමකුට  ඩා අල්ලාහ් ක ර 
වදයකින් උසස් වකොට ඇත්වත් ද 
එ ැනි වදයකට නුඹලා ආශා 
වනොකරනු. පුරුෂයින්ට තමන් 
ඉපැයූ දැයින් වකොටසක් ඇත. 
එවමන්ම කාන්තා න්ට ද තමන් 
ඉපැයූ දැයින් වකොටසක් ඇත. 
ත ද නුඹලා අල්ලාහව්ගන් 
ඔහුවේ භාගයය පතනු. නියත 
 ශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 

ُبِهُُِاللُُُفََضَلَُُماَُتَتَمَنْواَُوَّلُ
َُُبْعَضُكمُْ ََُُعَ ُُلِلر َجالَُُِبْعض  ُنَِصيبر

َُُولِلن َساءُُِاْكتََسُبواُِمَما ُِمَماُنَِصيبر
لُواُاْكتََسْبَُ

َ
ُإِنََُُفْضلِهُُِِمنُُْاللَُُوَاْسأ

ََُُكنَُُاللَُ ءُ ُبُِكل  اَعلََُُِشْ  (04)ُيم 
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පිළිෙඳ   සර්  ඥානීය. 

(ස්ත්රී පුරුෂ) සෑම වකවනකුටම 
වදමාපියන් ද සමීප ඥාතීන් ද 
අතහැර දමා ගිය දෑ ට 
භාරකරු න් පත් කවළමු. 
නුඹලාවේ දිවුරුම් ගිවිස ගත් 
උදවියට ඔවුන්වේ වකොටස 
ඔවුනට පිරිනමනු. නියත 
 ශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 
පිළිෙඳ   සාක්ෂිකරුය. 

ُ انُُِتََركَُُِمَماَُموَاِلََُُجَعلَْناَُولُِكل ُالْوَاِِلَ
ْقَرُبونَُ

َ
ْيَمانُُكمَُُْعَقَدْتُُوَاََّلِينَُُوَاْْل

َ
ُأ

ََُُكنَُُاللَُُإِنَُُنَِصيَبُهمُُْفَآتُوُهمُْ ُُك ََُُعَ
ءُ  اََُشْ  (00)َُشِهيد 

34-35. පවුල පිළිෙඳ නීති රීති පවුවල් පරිපාලකයා  ශවයන් 
පුරුෂයාවේ  ගකීම පිළිෙඳ නීති රීති.ُ

පුරුෂයින් කාන්තා න් මත වූ 
පාලකවයෝය. වහේතු  අල්ලාහ් 
ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 
ඇතැවමකුට  ඩා උසස් කර ඇති 
ෙැවින් ද  ඔවුන්වේ ධනවයන් 
ඔවුන් වියදම් කරන ෙැවින් ද වේ. 
(සැමියාට) අ නත  න දැහැමි 
කාන්තාව ෝ අල්ලාහ් ආරක්ෂා 
කර ඇති පරිදි ගුේත දෑ සුරක්ෂිත 
කරන අය ව ති. ඔවුන්වේ 
අඩදෙර ගැන නුඹලා බිය න 
අයට නුඹලා උපවදස් වදනු. ත ද 
නිදියහනින් ඔවුන්   නුඹලා දුරස් 
කරනු. ත ද ඔවුනට 
(සැහැල්ලුව න්) ගසනු.  
ඉන්පසු  ඔවුන් නුඹලාට අ නත 
වූව  නම් ඔවුන් වකවරහි 
(ව නත්  ැරදි ඉදිරිපත් කරමින්) 
මඟක් වනොවසොයනු. සැෙැවින්ම 
අල්ලාහ් අති උත්තරීතර අති 
මහත් විය. 

ُُقَوَاُمونَُُالر َجاُلُ ُفََضَلُُبَِماُالن َساءََُُِعَ
َُُبْعَضُهمُُْاللُُ ََُُعَ ْنَفُقواَُوبَِماَُبْعض 

َ
ُأ

ْمَوالِِهمُُِْمنُْ
َ
ُقَانَِتاترُُفَالَصاِِلَاُتُُأ

ُاللَُُُحِفَظُُبَِماُلِلَْغْيِبَُُحافَِظاترُ
ُفَِعُظوُهنَُُنُُشوَزُهنَََُُتَافُونَُُوَالَلِتُ

ُوَاْْضِبُوُهنَُُالَْمَضاِجعُُِِفُُوَاْهُجُروُهنَُ
َطْعَنُكمُُْفَإِنُْ

َ
َُعلَْيِهنََُُتْبُغواُفََلُُأ
ُ  (02)َُكبِي اَُعلِيًّاََُكنَُُاللَُُإِنََُُسبِيل 
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ත ද ඔවුන් වදවදනා අතර 
ව න්වීමක් ඇති වේවි යැයි 
නුඹලා බිය ව වතොත් ඔහුවේ 
පවුවලන් තීරකවයකු ද ඇයවේ 
පවුවලන් තීරකවයකු ද (ඔවුන් 
ව ත ය නු) සමාදානය කළ හැකි 
යැයි ඔවුන් වදවදනා අවේක්ෂා 
කරන්වන් නම් අල්ලාහ් ඔවුන් 
වදවදනා අතර ආශිර් ාද 
කරන්වන්ය. නියත  ශවයන්ම 
අල්ලාහ් සර්  ඥානීය. සර්  
ප්රඥා න්තය. 

ُفَاْبَعُثواُبَيْنِِهَماُِشَقاَقُُِخْفُتمَُُْوإِنُْ
ا ْهلِهُُِِمنَُُْحَكم 

َ
اُأ ْهلَِهاُِمنُُْوََحَكم 

َ
ُأ

اُيُِريَداُإِنُْ قُُِإِْصَلح  ُبَيَْنُهَماُاللُُُيَُوف 
اََُكنَُُاللَُُإِنَُ  (02)َُخبِي اَُعلِيم 

36-39 අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් සතුය. සමූහ ජීවිතය හා ධනය 
වියදම් කිරීවම් මඟවපන්වීම.ُ

ත ද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 
කරනු. ත ද ඔහුට කිස ක් 
ආවද්ශ වනොතෙනු. ත ද වදමා 
පියන් සමඟ උපකාරශීලී   
කටයුතු කරනු. ත ද ඥාතී වූ න් 
සමඟ ද ආනථයින් දුගියන් ඥාති 
අසල් ැසයා (ඥාති වනො න)  
අසල් ැසයා අසලින් සටින සගයා 
මගියා හා නුඹලාවේ දකුණත් සතු 
කර ගත් අය ( හලුන්) සමඟ ද 
උපාකරශීලී   කටයුතු කරනු. 
නියත  ශවයන් ම අල්ලාහ් 
අහිංකාරකම් පාන පුරසාරම් 
වදොඩන අය   ප්රිය 
වනොකරන්වන්ය.   

ُكواَُوَّلُُاللَُُوَاْعُبُدوا َُشيْئ اُبِهُُِتُْْشِ
يْنُِ ُالُْقْرَبَُُوبِِذيُإِْحَسان اَُوبِالْوَاِِلَ
َارُُِوَالَْمَساكِيُُِوَاِْلََتاَمُ

ْ
ُِذيُوَاْل

َارُُِالُْقْرَبُ
ْ
ُُنِبُُوَاْل

ْ
ُوَالَصاِحبُُِاْل

َْنِبُ
ْ
َُملََكْتَُُوَماُالَسبِيلُُِوَابْنُُِبِاْل

ْيَمانُُكمُْ
َ
َُُّلُُاللَُُإِنَُُأ ُنََُكََُُمنُُُُْيِبُّ

ُ  (02)ُفَُخور اُُُمَْتاّل 

මසුරුකම් පා මසුරුකම මිනිසුනට 
නිවයෝග කර අල්ලාහ් තම 
භාගයවයන් ඔවුන්ට පිරිනැමූ දෑ 
 සන් කරන්නවුන් ( න) 
ප්රතික්වෂේපකයින්ට අපි නින්දනීය 

ُمُرونََُُيْبَخلُونَُُاََّلِينَُ
ْ
ُانلَاَسَُُويَأ

ُاللُُُآتَاُهمَُُُماَُويَْكُتُمونَُُبِاْْلُْخلُِ
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දඬු මක් සූදානම් කර ඇත්වතමු. ُْْعَتْدنَاُفَْضلِهُُِِمن
َ
َُعَذاب اُلِلََْكفِِرينَُُوَأ

 (02)ُُمِهين ا

ත ද, ජනයාට ප්රදර්ශනය කිරීම 
පිණිස තම ධනය වියදම් කර 
අල්ලාහ් හා අ සන් දිනය විශ ්ාස 
වනොකරන ඔවුන් (වෂයිතාන්වේ 
මිතුරන්ය) වෂයිතාන් ක වරකුට 
මිතුවරකු  න්වන් ද ඔහු මිතුවරකු 
 ශවයන් නපුරු විය. 

ْمَوالَُهمُُُْيْنِفُقونَُُوَاََّلِينَُ
َ
ُانلَاِسُُرِئَاءَُُأ

ُاْْلِخرُُِبِاِْلَْومَُُِوَّلُُبِاللُُِيُْؤِمُنونََُُوَّلُ
ُفََساءَُُقَِرين اَُلُُُالَشْيَطانُُُيَُكنَُُِوَمنُْ
 (02)ُقَِرين ا

ඔවුහු අල්ලාහ්   ද අ සන් දිනය ද 
විශ් ාස වකොට අල්ලාහ් ඔවුන්ට 
වපෝෂණය කළ දැයින් වියදම් 
කවළේ නම් ඔවුනට ක ර 
(නපුර)ක් සදු න්වන්ද? ත ද 
අල්ලාහ් ඔවුන් පිළිෙඳ   
සර් ඥානී විය. 

ُُِآَمُنواُلَوَُُْعلَْيِهمَُُْوَماَذا َُواِْلَْومُُِاللُِب
ْنَفُقواُِخرُِاْْلُ

َ
َُوََكنَُُاللَُُُرَزَقُهمُُُمَِماُوَأ

اُبِِهمُُْاللُُ  (02)َُعلِيم 

40-42. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් වකවරහි ආශිර් ාද කිරීම හා ඔහුවේ 
නිවයෝග  ලට පටහැණි  ක රියා කරන්නන් සඳහා වූ අ  ාදය.ُ

සැෙැවින්ම අල්ලාහ් අණු ක 
තරමක් වු  ද අපරාධයක් සදු 
වනොකරයි. එය යම් යහපතක් 
වූව  නම් එය ඔහු(අල්ලාහ්) 
ප්රගුණ කරයි. ත ද ඔහු ව තින් 
අතිමහත් ප්රතිලල ඔහු පිරිනමයි. 

ُتَُكَُُوإِنَُُْذَرةُ ُِمْثَقاَلُُمَُُيْظلَُُِّلُُاللَُُإِنَُ
نْهُُُِمنَُُْويُْؤِتُُيَُضاِعْفَهاَُحَسَنةُ  َُِلُ
ْجر ا

َ
اُأ  (23)َُعِظيم 

සෑම සමූහයකින්ම අප සාක්ෂි 
කරුව කු වගනැවිත් වමොවුන් ට 
එවරහි  නුඹ  සාක්ෂිකරුව කු 
 ශවයන් අප වගන ආ විට 

වකවසේ  න්වන් ද? 

َمةُ ُُك ُُِمنُُِْجْئَناُإَِذاُفََكْيَفُ
ُ
ُُِأ َُشِهيدُ ب

ُُبَِكُُوَِجْئَنا اَُهُؤَّلءََُُِعَ  (23)َُشِهيد 
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ප්රතික්වෂේප කර රසූල් රයාට පිු 
පෑ අය එදින තමන් මහ වපොවළො  
සමඟ සමතලා වූව  නම් යැයි ප්රිය 
කරති. කිසදු සදුවී මක් ඔවුන්ට 
අල්ලාහ්වගන්  සන් කළ 
වනොහැකිය. 

َُوَعَصُواَُكَفُرواُاََّلِينَُُيََودُُُّيَْوَمئِذُ 
ْرُضُُبِِهمُُُتَُسَوىُلَوُُْوَلُالرَسُُ

َ
َُوَّلُُاْْل

 (24)َُحِديث اُاللَُُيَْكُتُمونَُ

43 මත්පැන් තහනම් කිරීවම් ක රමානුූල නීති රීති, වුළු ව නුව න් 
තයම්මුම් කිරීවම් අ කාශය, ස්නානය අනි ාර්යය වූ න් හා මත් 
ෙවින් සටින්නන් යන අයට සලාතය ඉු කිරීම, අල්-කුර්ආනය 
පාරායනය, මස්ජිදයට පිවිසීම  ැනි දෑ හි තහනම් නිවයෝගය.ُ

අවහෝ ! විශ් ාස කළවුනි, නුඹලා 
මත්   සටිය දී නුඹලා ප සන දෑ 
නුඹලා  ටහා ගන්නා වතක් 
සලාතයට ළිං වනො නු. ත ද 
(ස්නානය අනි ාර්යය වූ) කිලිටි 
තත්ත් ව  සටින්නා ද 
(මස්ජිදයට) ළිං වනොවිය යුතුය. 
නමුත් (එහි) මාර්ගය හරහා ගමන් 
කරන්වනකු හැර. එවසේම නුඹලා 
වරෝගී ෙවින් වහෝ යම් ගමනක 
වහෝ පසුව ත් නම්  වහෝ නුඹලා 
අතුරින් මළපහ කිරීවමන් පසු 
කිසව කු පැමිණිව  නම් වහෝ 
බිරියන් සමඟ ලිිංගික ස්පර්ශයක 
වයදුවනහු නම් වහෝ එවිට (පිරිසදු 
වීමට) නුඹලාට ජලය 
වනොලැබූවේ නම් නුඹලා පිරිසදු 
පස් වසොයා ගනු. ත ද නුඹලාවේ 
මුහුණු ද නුඹලාවේ අත් ද නුඹලා 
(එයින්) පිරිමදිනු. සැෙැවින්ම 
අල්ලාහ්  ැරදි දරාගන්නාය. 
පාපක්ෂමා  පිරිනමන්නාය.   

 

يَُّهاُيَا
َ
ُالَصَلةََُُتْقَرُبواَُّلُُآَمُنواُاََّلِينَُُأ

ْنُتمُْ
َ
َُماَُتْعلَُمواَُحَّتُُُسََكَرىُوَأ

َُسبِيل ََُُعبِرِيُإَِّلُُُجُنب اَُوَّلَُُتُقولُونَُ
وَُُْمْرَضُُُكْنُتمَُُْوإِنُُْلُواَتْغتَسَُُِحَّتُ

َ
ُأ

ُ وَُُْسَفرُ ََُعَ
َ
َحدُرَُجاءَُُأ

َ
ُِمنَُُِمْنُكمُُْأ

وُُْالَْغائِِطُ
َ
ُفَلَمُُْالن َساءََُُّلَمْسُتمُُُأ

اَُفَتَيَمُمواَُماءُ َُِتُِدوا َُطي ب اَُصِعيد 
يِْديُكمُُْبِوُُجوِهُكمُُْفَاْمَسُحوا

َ
ُإِنَُُوَأ

 (20)َُغُفور اَُعُفوًّاََُكنَُُاللَُ

44-46. යුවදේ න් වද්  ධර්මවයහි  යාජ දෑ එකතු කිරීම. 
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මුුඃමින් රුන් සමඟ එවරහි වීම.ُ
වද්  ග්රන්ථවයන් වකොටසක් 
පිරිනමනු ලැබූ න් වදස නුඹ 
වනොෙැලුව හි ද? ඔවුහු මුළා  
මිලට ගනිති. ත ද නුඹලා මිං මුළා 
වීම ඔවුහු ප්රිය කරති.  

لَمُْ
َ
وتُواُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ

ُ
ُِمنَُُنَِصيب اُأ

ونَُُالِْكَتاِبُ َُويُِريُدونَُُالَضَللَةَُُيَْشََتُ
نُْ
َ
 (22ُُ)ُالَسبِيَلُُتَِضلُّواُأ

ත ද අල්ලාහ් නුඹලාවේ සතුරන් 
පිළිෙඳ   මැනවින් දන්නාය. 
භාරකරු  ශවයන් අල්ලාහ් 
ප්රමාණ ත්ය. ත ද උදේකරු 
 ශවයන් ද අල්ලාහ ්ප්රමාණ ත්ය. 

ْعلَمُُُوَاللُُ
َ
ْعَدائُِكمُُْأ

َ
َُُِوَكَفُُبِأ ُاللُِب

 (22)ُنَِصي اُبِاللَُُِوَكَفَُُوِِلًّا

 ාන එහි (නියමිත) ස්ථානවයන් 
ව නස් කරන, එවමන්ම අපි 
ස න් දුනිමු, අපි පිුපෑව මු, 
ඇහුම්කන් දීමකින් වතොර  නුඹ 
ස න් වදනු. යැයි දහවමහි අඩු 
පාඩු ඇතිකරමින්  ාන ව නස් 
කරමින් රාඉනා යැයි ප සන්නන් 
යුවදේ න් අතුරින් ව ති. ඔවුන් 
අපි ස න් දුනිමු, අ නත වූවයමු, 
ස න් වදනු උන්ළුර්නා (අප ව ත 
සා ධානය වයොමු කරනු.) යැයි 
ප සා සටිව  නම් එය ඔවුනට 
යහපතක්  න්නට තිබුණි. ත ද 
 ඩාත් නි ැරැදි  න්නට ද තිබුණි. 
එනමුත් ඔවුන්වේ ප්රතික්වෂේපය 
වහේතුව න් අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප 
කවළේය. එවහයින් ස ්ල්ප වදනකු 
මිස ඔවුහු විශ් ාස වනොකරති. 

َُعنُُْاْلََكِمَُُُُيَر فُونََُُهاُدواُاََّلِينَُُِمنَُ
َُوَعَصْيَناَُسِمْعَناَُويَُقولُونََُُموَاِضِعهُِ
َُِلًّاَُوَراِعَناُُمْسَمع َُُغْيَُُوَاْسَمعُْ

لِْسنَتِِهمُْ
َ
ينُُِِفَُُوَطْعن اُبِأ َنُهمَُُْولَوُُْاِل 

َ
ُأ

َطْعَناَُسِمْعَناُقَالُوا
َ
ُوَاْنُظْرنَاُعُْوَاْسمَُُوَأ

ْقَومَُُلَُهمَُُْخْي اُلَََكنَُ
َ
ُلََعَنُهمَُُُولَِكنُُْوَأ

ُُإَِّلُُيُْؤِمُنونَُُفََلُُبُِكْفرِِهمُُْاللُُ ُقَلِيل 
(22) 

47,48. යුවදේ න් විශ් ාස වනොකවළේ නම් ඔවුනට ඇති  න නපුරු 
විපාක, පාපක්ෂමාව හි සීමා න්.ُ
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අවහෝ  වද්  ග්රන්ථය වදනු 
ලැබූ නි ! අප මුහුණු මකා දමා 
ඒ ා එහි පිුපසට හර න්නට 
වහෝ වසනසුරාදා  ැසයනට අපි 
ශාප කළාක් වමන් ඔවුනට අප 
ශාප කිරීමට වපර නුඹලා සමඟ වූ 
දෑ සතයය කර මින් අපි නුඹලාට 
පහළ කළ දෑ වකවරහි නුඹලා 
විශ් ාස කරනු. ත ද (එවලස 
හැඩරු  ව නස් වීවම්) 
අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය සදු කරනු 
ලෙන්නක් විය. 

يَُّهاُيَا
َ
وتُواُاََّلِينَُُأ

ُ
ُبَِماُآِمُنواُالِْكَتاَبُُأ

ق اُنََزنْلَا نَُُْقْبلُُِمِنَُُْمَعُكمُُْلَِماُُمَصد 
َ
ُأ

اَُنْطِمَسُ َُُفََنَُدَهاُوُُجوه  ْدبَارَِهاََُعَ
َ
ُأ

وُْ
َ
ْصَحاَبُُلََعَناَُكَماُنَلَْعَنُهمُُْأ

َ
ُالَسْبِتُُأ

ْمرَُُُوََكنَُ
َ
ُُاللُُِأ  (22)َُمْفُعوّل 

සැෙැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුට ආවද්ශ 
තැබීම ගැන සමා  වනොවදයි. ඒ 
හැර වසසු දෑ ට ඔහු අභිචමත වූ 
අයට සමා  වදයි. ක වරකු 
අල්ලාහ්ට ආවද්ශ තෙන්වන් ද 
සැෙැවින්ම ඔහු (අල්ලාහට්) මහත් 
පාපයක් වගතුවේය.  

نَُُْيْغِفرَُُُّلُُاللَُُإِنَُ
َ
كَُُأ ُبِهُُِيُْْشَ

ُيََشاءُُُلَِمنَُُْذلَِكُُُدونََُُماَُويَْغِفرُُ
اُاْفََتَىَُفَقدُُِبِاللُُِيُْْشِكَُُْوَمنُْ ُإِْثم 

ا  (22)َُعِظيم 

49,50. පැකිලීමකින් වතොර  යුවදේ න් තමන් ම පාරිශුද්ධයින් ෙ ට 
ප රකාශ කර ගැනීම හා අසතයය ප රකාශ කිරීම.ُ

ඔවුන් ඔවුන් ම පිවිතුරු යැයි 
ප සා ගන්නන් වදස නුඹ 
වනොෙැලුව හි ද? එවසේ වනො  
තමන් අභිචමත වූ න්   පිවිතුරු 
කරනුව  අල්ලාහ්ය. ත ද අණු 
ප්රමාණයකින් වු  ද ඔවුනට 
අසාධාරණයක් සදු කරනු 
වනොලැවබ්. 

لَمُْ
َ
ونَُُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ ْنُفَسُهمُُْيَُزكُّ

َ
ُبَلُُِأ

ُُاللُُ ُُيْظلَُمونََُُوَّلُُيََشاءَُُُمنُُْيَُزّك 
ُ  (22)ُفَتِيل 

අල්ලාහ් වකවරහි ඔවුන් වෙොරු 
වගොතනුව  වකවසේ දැ යි නුඹ 
සැලකිල්වලන් ෙලනු. ප්රකට 
පාපයක් වලස එය ප්රමාණ ත් 

ونََُُكْيَفُُاْنُظرُْ َُُيْفََتُ ُاللََُُِعَ
اُبِهَُُِوَكَفُُالَْكِذَبُ  (23)ُُمبِين اُإِْثم 
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විය.  

51-55. යුවදේ න්වේ පහත් ගති ගුණ හා නීා ක රියා න්.ُ
වද්  ග්රන්ථවයන් වකොටසක් 
පිරිනැමූ ලැබූ න් වදස නුඹ 
වනොෙැලුව හි ද? ඔවුහු පිළිම හා 
නපුරු ෙලවේගයන් විශ් ාස 
කරති. ත ද ‘විශ් ාස කළවුන්ට 
 ඩා (ප්රතික්වෂේප කළ) වමොවුන් 
මාර්ගවයන් ඉතා නි ැරදි‘ යැයි 
ඔවුහු ප සති. 

لَمُْ
َ
وتُواُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ

ُ
ُِمنَُُنَِصيب اُأ

ِْبِتُُيُْؤِمنُونَُُالِْكَتاِبُ
ْ
ُوَالَطاُغوتُُِبِاْل

ينََُُويَُقولُونَُ َُّلءَُِهؤَُُُكَفُرواُلََِّلِ
ْهَدى

َ
ُُآَمُنواُاََّلِينَُُِمنَُُأ  (23)َُسبِيل 

අල්ලාහ් ශාප කළවුන් 
වමොවූහමය. ත ද අල්ලාහ් 
ක වරකුට ශාප කවළේ ද එවිට ඔහු 
ව නුව න් උදේ කරුව කු නුඹ 
වනොදකින්වනහිමය. 

وََلَِكُ
ُ
ُيَلَْعنَُُِوَمنُُْاللُُُلََعَنُهمُُُاََّلِينَُُأ

 (24)ُنَِصي اَُلَُُُِتِدَُُفَلَنُُْاللُُ

එවසේ වනොමැති නම් ඔවුනට 
ආියපතයවයන් වකොටසක් වහෝ 
තිවබ් ද? එවසේ තිබුණු විවටක 
ජනයාට (එයින්) අල්පයක් වහෝ 
ඔවුහු පිරි වනොනමති. 

مُْ
َ
ُُلَُهمُُْأ َُّلُُفَإِذ اُالُْملِْكُُِمنَُُنَِصيبر

 (20)ُنَِقي اُانلَاَسُُيُْؤتُونَُ

එවසේ වනොමැති නම් අල්ලාහ් 
මිනිසුනට තම භාගයවයන් 
පිරිනැමූ දෑ ගැන ඔවුහු ඔවුනට 
ඊර්ෂයා කරන්වනෝද?  සැෙැවින්ම 
ඉබ්රාහීම්ම්වේ පවුලට වද්  ග්රන්ථය 
ද ප්රඥා  ද අපි පිරිනැමුව මු. ත ද 
ඔවුනට අපි අතිමහත් රාජයය ද 
පිරිනැමුව මු. 

مُْ
َ
ُُانلَاَسَُُُيُْسُدونَُُأ ُاللُُُآتَاُهمَُُُماََُعَ

ُإِبْرَاِهيمَُُآَلُُآتَيَْناَُفَقدُُْفَْضلِهُُِِمنُْ
ِْكَمةَُُالِْكَتاَبُ

ْ
ُُملَْك َُُوآتَيَْناُهمُُْوَاِل

ا  (22)َُعِظيم 

ඒ අනු  ඔවුන් අතරින් එය 
විශ් ාස කළවුන් ව ති. එවමන්ම 
ඔවුන් අතුරින් එයින්  ැළකී සටි 
අය ද ව ති ඇවිවළන ගින්වනන් 

َُصدََُُمنَُُْوِمْنُهمُُْبِهُُِآَمنََُُمنُُْْنُهمُْفَمُِ
 (22)َُسِعي اُِِبََهَنمََُُوَكَفَُُعْنهُُ
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නිරය (ඔවුන්ට) ප්රමාණ ත් වේ. 

56,57. ස් ර්ගයට පිවිවසන්නන්වේ වසොම්නස හා නිරයට 
පිවිවසන්නන්වේ වදොම්නස.ُ

සැෙැවින්ම අපවේ  දන් 
ප්රතික්වෂේප කළවුන්  න ඔවුන්   
අපි මතු ගින්නට ඇතුළත් 
කරන්වනමු. ඔවුන්වේ හම් 
(ගින්වනන්) පිළිස්සුනු සෑම 
විටකම ඔවුන් දඬු ම විඳිනු පිණිස 
ඒ හැර අපි ඔවුනට (ව නත්) හම් 
මාරුකර වදන්වනමු. සැෙැවින්ම 
අල්ලාහ් සර්  ෙලධාරී සර්  
ප්රඥා න්ත විය. 

َُسْوَفُُبِآيَاتَِناَُكَفُرواُاََّلِينَُُإِنَُ
ُُجلُوُدُهمُُْنَِضَجْتُُُُكََماُنَار اُنُْصلِيِهمُْ
اُبََدنْلَاُهمُْ ُِِلَُذوقُواَُغْيََهاُُجلُود 
اَُعِزيز اََُكنَُُاللَُُإِنَُُالَْعَذاَبُ َُحِكيم 

(22) 

විශ් ාස වකොට දැහැමි ක්රියා න් 
කළවුන්  න ඔවුන්   අපි යටින් 
ගිංගා න් ගලා ෙස්නා උයන් 
 ලට ඇතුළත් කරන්වනමු. 
නිරන්තරවයන්ම ඔවුන් එහි 
සදාතනිකයින් ව ති. එහි ඔවුනට 
පිවිතුරු සහකාර අය ව ති. ත ද 
අපි ඔවුන්    ඩාත් වහ ණැති 
වහ ණකට ඇතුළත් කරන්වනමු. 

 

ُالَصاِِلَاتَُُِوَعِملُواُآَمُنواُوَاََّلِينَُ
َُُسُنْدِخلُُهمُْ ََُتْتَِهاُِمنَُُِْتْرِيَُجَنات 
ْنَهارُُ

َ
اُفِيَهاَُخاِِلِينَُُاْْل بَد 

َ
ُفِيَهاُلَُهمُُْأ

ْزوَاجُر
َ
َُُونُْدِخلُُهمُُُْمَطَهَرةُرُأ ُُِظلًّ َُظلِيل 
(22) 

58,59. සයලූ ප රශ්න  ලදී විශ් ාස න්තයින්   කටයුතු කිරීම හා තීන්දු 
තීරණ අල්ලාහ්වේ දහම වකවරහි ද ඔහුවේ දූතයාණන්වේ සුන්නාහ් 

  වකවරහි ද සමාජව  ප රධානීන් වකවරහි ද පක්ෂ   පිහිටීම.ُ
පැ රුණු  ගකීම් එහි හිමියන්ට 
ඉු කරන වලස ද නුඹලා ජනයා 
අතර තීන්දු වදන විට, යුක්ති 
සහගත   තීන්දු වදන වලස ද 
නුඹලාට නියත  ශවයන්ම 
අල්ලාහ් අණ කරයි. සැෙැවින්ම 

ُمُرُكمُُْاللَُُإِنَُ
ْ
نُُْيَأ

َ
واُأ َمانَاتُُِتَُؤدُّ

َ
ُإَِلُُاْْل

ْهلَِها
َ
ُُِأ نُُْانلَاِسَُُبْيََُُحَكْمُتمَُُْذاَوإ

َ
ُأ

ُيَِعُظُكمُُْنِِعَماُاللَُُإِنَُُبِالَْعْدلََُُِتُْكُموا
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අල්ලාහ්  ඒ පිළිෙඳ   නුඹලාට 
උපවදස් දීම යහපත් විය. නියත 
 ශවයන්ම අල්ලාහ් සර්  ශ්රා ක 
සර්  නිරීක්ෂක විය. 

اََُكنَُُاللَُُإِنَُُبِهُِ  (22)ُبَِصي اَُسِميع 

විශ් ාස කළවුනි! නුඹලා 
අල්ලාහ්ට අ නත  නු. එවමන්ම 
රසූල් රයාට ද ෙලය ඇත්තවුනට 
ද අ නත  නු. නමුත් යම් 
කරුණක නුඹලා එකිවනකා මත 
ගැුම් ඇති කරගත්වත් නම්, 
නුඹලා අල්ලාහ් හා පරමාන්ත 
දිනය විශ් ාස කරන්නන්   
සටිවයහු නම් එවිට එය අල්ලාහ් 
ව ත ද රසූල් රයා ව ත ද වයොමු 
කරනු. එය  ඩා වශ්රේෂ්.ය. 
එවමන්ම (එහි) අ සානය ද  ඩා 
අලිංකාරය. 

يَُّهاُيَا
َ
ِطيُعواُآَمُنواُاََّلِينَُُأ

َ
ِطيُعواُاللَُُأ

َ
ُوَأ

وِلَُُلُالرَُسو
ُ
ْمرُُِوَأ

َ
ُفَإِنُُِْمْنُكمُُْاْْل

ءُ ُِفَُُتَنازَْعُتمُْ وهََُُُشْ ُاللُُِإَِلُُفَُردُّ
ُُِتُْؤِمُنونَُُُكْنُتمُُْإِنَُُْوالرَُسولُِ َُواِْلَْومُُِاللُِب
ْحَسنَُُُخْيُرَُذلَِكُُاْْلِخرُِ

َ
ُُوَأ وِيل 

ْ
 (22)ُتَأ

60-63. කුහකයින්වේ ගතිගුණ හා ඔවුන් අල්ලාහ්වේ සීමා න් 
ඉක්ම ා කටයුතු කළ තාඝූත් හා සමාජ විවරෝධීන්ට යටත් වීම.ُ

නුඹ ව ත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 
නුඹට වපර පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 
ඇත්වතන්ම තමන් විශ ්ාස කරන 
ෙ ට ප සමින් සටි අය වදස නුඹ 
වනොෙැලුව හි  ද? ඔවුහු නපුරු 
ෙලවේගයන් ව ත තීන්දු පැතීමට 
අවේක්ෂා කරති. එය ප්රතික්වෂේප 
කරන වලස සැෙැවින්ම ඔවුහු 
නිවයෝග කරනු ලැෙ සටියහ. 
වෂයිතාන් අන්ත මුළා ක ඔවුන් 
  මුළා කිරීමට අවේක්ෂා කරයි.  

لَمُْ
َ
َنُهمُُْيَزُْعُمونَُُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ

َ
ُآَمُنواُأ

نِْزلَُُبَِما
ُ
نِْزلََُُوَماُإَِِلَْكُُأ

ُ
َُقْبلَِكُُِمنُُْأ

نُُْيُِريُدونَُ
َ
ُالَطاُغوتُُِإَِلَُُيَتَحاَكُمواُأ

ِمرَُُُوقَدُْ
ُ
نُُْواأ

َ
َُويُِريدُُُبِهُُِيَْكُفُرواُأ

نُُْالَشْيَطانُُ
َ
ُُيُِضلَُهمُُْأ اَُضَلّل  ُبَِعيد 

(23) 

ත ද අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ 
ව තට ද රසූල් රයා ව තට ද 
පැමිවණන වමන් ඔවුනට ප සනු 
ලැබූ විට කුහකයින් නුවඹන් 

نَْزَلَُُماُإَِلَُُتَعالَْواُلَُهمُُْقِيَلَُُوإَِذا
َ
ُاللُُُأ

يَْتُُالرَُسولَُُِوإَِلُ
َ
ونَُُالُْمَنافِِقيََُُرأ ُيَُصدُّ
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(පිළිකුවලන්) එක ර  ැළකීම 
නුඹ දුුව හිය. 

اَُعْنَكُ  (23)ُُصُدود 

ඔවුන්වේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 
වහේතුව න් ඔවුනට යම් දුර්භාගය 
යක් ඇති වූ විට වකවසේ වී ද? 
අනතුරු  අපි යහපත හා 
එකඟතා  හැර ව නත් කිස ක් 
අවේක්ෂා වනොකරමු යැයි 
අල්ලාහ් මත දිවුරමින් නුඹ ව ත 
ඔවුහු පැමිවණති. 

َصاَبْتُهمُُْإَِذاُفََكْيَفُ
َ
ُقََدَمْتُُبَِماُُمِصيبَةُرُأ

يِْديِهمُْ
َ
َُُُِيْلُِفونََُُجاُءوكَُُُثمَُُأ ُإِنُُْاللُِب

َرْدنَا
َ
اُإِْحَسان اُإَِّلُُأ  (24)َُوتَْوفِيق 

ඔවුහු ක රහුද යත් ඔවුන්වේ 
හද ත් තුළ ඇති දෑ අල්ලාහ් 
දන්වන්ය. එෙැවින් ඔවුන්   
වනොසලකා හරිනු. ත ද ඔවුනට 
උපවදස් වදනු. ඔවුන්වේ 
ආත්මයට ( ැටවහන වසේ) 
පැහැදිලි  දනින් ඔවුනට ප සනු. 

 

 

 

وََلَِكُ
ُ
ُقُلُوبِِهمُُِْفَُُماُاللَُُُيْعلَمُُُاََّلِينَُُأ

ْعرِْضُ
َ
ُِفُُلَُهمَُُْوقُْلَُُوِعْظُهمَُُْعْنُهمُُْفَأ

ْنُفِسِهمُْ
َ
ُُأ اُقَْوّل   (20)ُبَلِيغ 

64,65. අල්ලාහ්වේ ධර්ම ග රන්ථය හා ඔහුවේ දූතයාණන්වේ 
මඟවපන්වීවම් තීන්දු  පිළිගැනීමය, සතය විශ් ාසය  න්වන්. 

අල්ලාහ්වේ ආශිර් ාදවයන් 
අ නත  නු ලෙන්නට මිස කිසදු 
ධර්ම දූතයකු අපි වනොඑේව මු. 
සැෙැවින්ම ඔවුන් ඔවුන්ටම 
අපරාධ කරමින් නුඹ ව ත පැමිණ 
ත ද ඔවුන් අල්ලාහ් වගන් සමා  
අයැද ත ද රසූල්  රයා ද ඔවුන් 
ව නුව න් සමා  ඇයද සටිව  
නම් අල්ලාහ් පාපක්ෂමා  
පිළිගන්නා වලසත් අසමසම 

ْرَسلَْناَُوَما
َ
ُبِإِْذنُُِِِلَُطاعَُُإَِّلَُُرُسولُ ُِمنُُْأ
َنُهمَُُْولَوُُْاللُِ

َ
ْنُفَسُهمَُُْظلَُمواُإِذُُْأ

َ
ُأ

ُلَُهمَُُُواْسَتْغَفرَُُاللَُُوافَاْسَتْغَفرَُُُجاُءوكَُ
اُتََواب اُاللَُُلَوََجُدواُالرَُسوُلُ  (22)ُرَِحيم 
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කරුණා න්ත වලසත් ඔවුන් දැක 
ගනු ඇත. 

එවසේ වනො , නුඹවේ පරමාියපති 
මත දිවුරමින් ඔවුන් අතර ඇති 
වුණු ගැටලු ක දී ඔවුන් නුඹවගන් 
තීන්දු විමසා, පසු නුඹ දුන් 
තීන්දුවේ  රදක් ඔවුන් තුළ 
වනොදැක ඔවුන් පූර්ණ   අ නත 
 න වතක් ඔවුන් විශ් ාස 
 න්තයින් වනො නු ඇත. 

ُموكََُُحَّتُُيُْؤِمُنونََُُّلَُُوَرب َكُُفََلُ ُُُيَك 
ُِفََُُيُِدواَُّلُُُثمَُُبَيَْنُهمَُُْشَجرَُُفِيَما

ْنُفِسِهمُْ
َ
اُأ َُويَُسل ُمواُقََضْيَتُُِمَماَُحرَج 

ا  (22)ُتَْسلِيم 

66-70. ෂරීආහ් නීතිය පහසු ක රමයකි. එය පිළිපදින්නාට ලැවෙන 
ප රතිලල.ُ

නුඹලා නුඹලා ම ඝාතනය කරනු. 
නැතිනම් නුඹලාවේ නිව ස් 
 ලින් ෙැහැර කරනු යැයි අපි 
ඔවුනට නියම කවළේ නම් ඔවුන් 
අතුරින් ස් ල්ප වදවනකු හැර එය 
සදු වනොකරන්වනෝය. ඔවුනට 
උපවදස් වදනු ලැබූ දෑ ඔවුහු සදු 
කවළේ නම් එය ඔවුනට යහපතක් 
හා (විශ් ාසව ) දැඩි ස්ථා රත් 
 යක්  න්නට තිබිණ. 

نَاَُولَوُْ
َ
نَُُِعلَْيِهمَُُْكَتبَْناُأ

َ
ُاْقُتلُواُأ

ْنُفَسُكمُْ
َ
وُُِأ

َ
َُماُِديَارُِكمُُِْمنُُْاْخرُُجواُأ

ُُإَِّلَُُفَعلُوهُُ َنُهمَُُْولَوُُِْمْنُهمُُْقَلِيلر
َ
َُفَعلُواُأ

َشدَُُلَُهمَُُْخْي اُلَََكنَُُبِهُُِيُوَعُظونََُُما
َ
ُوَأ

 (22)ُتَثْبِيت ا

එවිට අපවගන් වූ මහත් ප්රතිලල 
ඔවුනට අප පිරිනමන්නට තිබුණි. 

نَاُِمنَُُْْلتَيَْناُهمَُُْوإِذ ا ْجر اَُِلُ
َ
اُأ َُعِظيم 

(22) 

ත ද අපි ඔවුනට ඍජු මඟ 
පිරිනමන්නට තිබුණි. 

اَُولََهَدْيَناُهمُْ اُِِصَاط   (22)ُُمْسَتِقيم 

ක වරකු අල්ලාහ් හා රසූල් 
 රයාට අ නත  න්වන් ද එවිට 
ඔවුනට අල්ලාහ ්ආශිර් ාද කළා වූ 
නබි රුන් සතය ාදීන් දිවිපිදූ න් 
හා දැහැමියන් අතුරින්  න්වනෝ 

وََلَِكَُُوالرَُسوَلُُاللَُُيُِطعَُُِوَمنُْ
ُ
َُمعَُُفَأ

ْنَعمَُُاََّلِينَُ
َ
ُانلَبِي يَُُِمنََُُعلَْيِهمُُْاللُُُأ
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ඔවුහුමය. මිතුරන්  ශවයන් 
ඔවුහුමය යහපත්  නුව . 

يِقيَُ د  َهَداءَُُِوالص  ُيََُوالَصاِِلَُُِوالشُّ
وََلَِكُُوََحُسنَُ
ُ
اُأ  (22)َُرفِيق 

වමය අල්ලාහ්වගන් වූ භාගය යයි. 
ත ද අල්ලාහ් සර් ඥානී 
 ශවයන් ප්රමාණ ත් විය. 

َُُِوَكَفُُاللُُِِمنَُُالَْفْضُلَُُذلَِكُ اُاللُِب َُعلِيم 
(23) 

71-74. අල්ලාහ්වේ මාර්ගව  ජිහාද් කිරීවමහි මඟවපන්වීම, ඒ 
ව නුව න් දිරි ගැන්වීම හා එයින් පසුෙැසීම පිළිෙඳ   අ  ාදය.ُ

අවහෝ විශ් ාස කළවුනි! 
නුඹලාවේ පූර් ාරක්ෂා  නුඹලා 
ගනු. එවහයින් නුඹලා ව න් 
ව න් කේඩායම්  ශවයන් වහෝ 
සයල්වලෝම එකට වහෝ පිටත්   
යනු. 

يَُّهاُيَا
َ
ُِحْذَرُكمُُُْخُذواُآَمُنواُاََّلِينَُُأ

ُُفَانِْفُروا وُُُِثَبات 
َ
اُانِْفُرواُأ  (23)ََُجِيع 

ත ද සැෙැවින්ම නුඹලා අතුරින් 
(යුද්ධයට පිටත්   යෑමට) පසුෙට 
 න්නන් ද ව ති. එවිට නුඹලාට 
යම් දුර්භාගයයක් ඇති වූ විට “මා 
ඔවුන් සමඟ සහාභාගී වනොවූ 
වහේතුව න් මට අල්ලාහ ්ආශිර් ාද 
කර ඇතැයි ඔහු ප සයි.“ 

َئَُُلََمنُُْمِْنُكمَُُْوإِنَُ ُفَإِنَُُِْلَُبط 
َصاَبْتُكمُْ

َ
ْنَعمَُُقَدُُْقَالَُُُمِصيَبةُرُأ

َ
ُاللُُُأ

َُ ُكنُُْلَمُُْإِذََُُْعَ
َ
اَُمَعُهمُُْأ  (24)َُشِهيد 

අල්ලාහ්වගන් භාගයයක් නුඹලාට 
හිමි වූව  නම් නුඹලා හා ඔහු 
අතර කිසදු වසවනහසක් 
වනොතිබුණාක් වමන් අවහෝ ! මා ද 
ඔවුන් සමඟ සටිව  නම් මහත් 
ජයග්රහණයක් මම ද අත් කර 
ගන්වනමි යැයි ප සයි. 

َصابَُكمَُُْولَِئُْ
َ
ُُأ َُِلَُقولَنَُُاللُُِِمنَُُفَْضلر
نُْ
َ
ُيَاَُمَوَدةُرَُوَبيَْنهُُُبَيَْنُكمُُْتَُكنُُْلَمَُُْكأ

فُوزََُُمَعُهمُُُْكْنُتَُُِلْتَِنُ
َ
اُفَْوز اُفَأ َُعِظيم 

(20) 

මතු වලො  ව නුව න් වමවලො  
ජීවිතය විකුණන අය අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගව  සටන්  දිත් ා ! 

ونَُُاََّلِينَُُاللَُُِسبِيلُُِِفُُفَلُْيَقاتِْلُ ُيَْْشُ
ََياةَُ
ْ
ْنَياُاِل ُِفُُُيَقاتِْلَُُوَمنُُْبِاْْلِخَرةُُِاِلُّ



 

 

 
18 

ක වරකු අල්ලාහ්වේ මාර්ගව  
සටන්  ැද ඝාතනය කරනු 
ලැබුවේ නම් වහෝ ජයග්රහණය 
කවළේ නම් වහෝ මහත් ප්රතිලල අපි 
ඔහුට මතු ට පිරිනමන්වනමු. 

وَُُْفُيْقَتْلُُاللَُُِسبِيلُِ
َ
ُفََسْوَفَُُيْغلِْبُُأ

ْجر اُنُْؤتِيهُِ
َ
اُأ  (22)َُعِظيم 

75,76. ජිහාද් නම් පාරිශුද්ධ යුද්ධයටත් අයුක්තිසහගත වූ යුද්ධයටත් 
අතර වූ ව නස්කම්. 

“අපවේ පරමාියපතියාණනි! අප  
අපරාධකාර ජනයා ව වසන 
වමම නගරවයන් පිට කරනු 
මැන ! ත ද අපට ඔෙ ව තින් 
භාරකරු කු පත් කරනු මැන ! 
ත ද අපට ඔෙ ව තින් 
උදේකරු කු පත් කරනු මැන !“ 
යැයි ප සන පිරිමින්වගන් වූ 
දුෙලයින් ද කාන්තා න් ද දරු න් 
ද (අසරණ  ) සටිය දී  
අල්ලාහ්වේ මාර්ගව  නුඹලා 
සටන් වනො ැද සටීමට නුඹලාට 
කුමක් වී ද? 

ُاّلَلَُُِسبِيلُُِِفُُُتَقاتِلُونَُُّلُلَُكمَُُْوَما
َُوالنَِِّساءُُِالِرَِّجالُُِِمنََُُوالُْمْسَتْضَعِفيَُ

انُِ ْخرِْجَناَُرَبَناَُيُقولُونَُُاََّلِينََُُوالِْوِْلَ
َ
ُأ

ْهلَُهاُالَظالِمُُِالَْقْريَةَُُِهِذهُُِِمنُْ
َ
َُواْجَعلُأ

نَْكُُِمنُُْنَلَا نَْكُُمِنُُْنَلَاَُواْجَعلَُوِِلًّاَُِلُ َُِلُ
 (75)ُنَِصي ا

විශ් ාස කළවුන් අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගව  සටන්  දිති. එවමන්ම 
ප්රතික්වෂේප කළවුන්, නපුරු 
ෙලවේගයන්වේ මාර්ගව  සටන් 
 දිති. එෙැවින් වෂයිතාන්වේ 
මිතුරන් සමඟ නුඹලා සටන්  දිවු. 
සැෙැවින්ම වෂයිතාන්වේ 
කුමන්ත්රණ දුර් ල විය. 

ُاللَُُِسبِيلُُِِفُُُيَقاتِلُونَُُآَمُنواُاََّلِينَُ
َُسبِيلُُِِفُُُيَقاتِلُونََُُكَفُرواَُواََّلِينَُ

ْوِِلََُُفَقاتِلُواُالَطاُغوِتُ
َ
ُإِنَُُالَشْيَطانُُِاءَُأ

اََُكنَُُالَشْيَطانَُُِكْيدَُ  (76)َُضِعيف 

77-79. ජිහාදයට සහභාගී වනොවී සටීම වහේතුව න් හටගන්නා වූ 
යථාර්ථ ාදී තත්ත් යන් පිළිෙඳ විග රහය හා  ැරදි සතුවිලි ඉ ත් කිරීම.ُ
නුඹලාවේ දෑත් (සටන් කිරීවමන්) 
මැඩලනු. ත ද සලාතය නිස 
අයුරින් ඉු කරනු. zසකාතය ද 

لَمُْ
َ
واُلَُهمُُْقِيَلُُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ ُُكفُّ
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වදනු යැයි ප සනු ලැබූ න් වදස 
නුඹ නුදුුව හි ද? ඔවුන් වකවරහි 
සටන් කිරීම නියම කරනු ලැබූ 
කල්හි එවිට ඔවුන්වගන් පිරිසක් 
අල්ලාහ්ට බිය න ා වසේ ජනයාට 
බිය ව ති. එවසේ වනොමැතිනම් 
(ඊටත්  ඩා) දැඩි වලස බිය ව ති. 
ත ද අපවේ පරමාියපතියාණනි ! 
අප හට සටන් කිරීම නියම කවළේ 
ඇයි? ටික කලක් අප  ප්රමාද 
කරන්නට තිබුණා වනොවේදැ යි 
ප සති.  (නබි රය) ප සනු 
වමවලො  වින්ඳනය අල්පය. බිය 
ෙැතිමතුන් හට මතු වලො  
වශ්රේෂ්.ය. අණු ප්රමාණයකින් වු  ද 
නුඹලා අපරාධ කරනු 
වනොලෙන්වනහුය. 

يِْديَُكمُْ
َ
قِيُمواُأ

َ
ُالَزََكةََُُوآتُواُالَصَلةَُُوَأ

ُفَِريقرُُإَِذاُالِْقَتالَُُُعلَْيِهمُُُُكتَِبُُفَلََما
وُُْاللَُُِكَخْشَيةُُِانلَاَسَُُُيَْشْونَُُِمْنُهمُْ

َ
ُأ

َشدَُ
َ
َُعلَْيَناَُكَتْبَتُُلِمََُُرَبَناَُوقَالُواَُخْشَيةُ ُأ

َخْرَتَناُلَْوَّلُُالِْقَتاَلُ
َ
َجل ُُإَِلُُأ

َ
ُُأ ُقُْلُُقَِريب 

ْنَياُاعَُُمتَُ ُُاِلُّ ُلَِمنَُُِخْيُرَُواْْلِخَرةُُُقَلِيلر
ُُُتْظلَُمونََُُوَّلُُاَتَقُ  (22)ُفَتِيل 

නුඹලා වකොතැනක සටිය ද 
මරණය නුඹලාට පැමිවණනු ඇත. 
නුඹලා ෙල ත් ෙලවකොු  ක 
සටිය ද. (නබි රය) ඔවුනට යම් 
යහපතක් සදු  න විට එය 
අල්ලාහ් ව තින් යැයි ඔවුහු 
ප සති. ඔවුනට යම් නපුරක් සදු 
 න විට වමය ඔෙ ව තින් යැයි 
ප සති. සයල්ල අල්ලාහ් ව තින් 
යැයි නුඹ ප සනු. වමම ජනයා 
(වමම) පු ත අ වෙෝධ කර 
ගැනීමට තැත් වනොකරනුව  මන් 
ද? 

ْيَنَما
َ
َُولَوُُْالَْمْوُتُُيُْدرُِكُكمُُُتَُكونُواُأ

ُُِفُُُكْنُتمُْ ُتُِصْبُهمَُُْوإِنُُُْمَشَيَدةُ ُبُُروج 
َُوإِنُُْاللُُِِعْندُُِِمنَُُْهِذهَُُِيُقولُواَُحَسَنةُر
ُِعْنِدكَُُِمنَُُْهِذهَُُِيُقولُواَُسي َئةُرُتُِصْبُهمُْ

ُالَْقْومَُُِهُؤَّلءَُُِفَمالُُِاللُُِِعْندُُِِمنُُُْكلُُقُْلُ
 (22)َُحِديث اَُيْفَقُهونَُُيََكاُدونََُُّلُ

(නබි රය!) ඔෙට යම් යහපතක් වී 
නම් එය අල්ලාහ් ව තිනි. ත ද 
නුඹට යම් නපුරක් වී නම් එය නුඹ 
ව තිනි (යැයි ප සනු) ත ද අපි 
නුඹ   මුළු මහත් ජනයාට දූතයකු 

َصابََكَُُما
َ
َُوَماُاللُُِفَِمنََُُحَسَنةُ ُِمنُُْأ

َصابََكُ
َ
َُنْفِسَكُُفَِمنَُُْسي َئةُ ُمِنُُْأ

ْرَسلَْناكَُ
َ
ُُلِلَناِسُُوَأ َُُِوَكَفَُُرُسوّل  ُاللُِب
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වලස එේව මු. ත ද 
සාක්ෂිකරු ා  ශවයන් අල්ලාහ් 
ප්රමාණ ත්ය. 

ا  (22)َُشِهيد 

80-84. නබි (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි  සල්ලම්) තුමාණන්ට අ නත 
 න වමන් ෙල කිරීම. කුහකයින්වේ කුහකකම පිළිෙඳ අ  ාදය.ُ

ක වරකු වමම රසූල් රයාට 
අ නත  න්වන් ද සැෙැවින්ම ඔහු 
අල්ලාහ්ට අ නත විය. ක වරකු 
පිුපාන්වන් ද (දැන ගනු) අපි නුඹ 
  ඔවුන් ව ත ආරක්ෂකයකු 
වලස වනොඑේව මු. 

َطاعََُُفَقدُُْالرَُسوَلُُيُِطعَُُِمنُْ
َ
َُوَمنُُْاللَُُأ

ْرَسلَْناكََُُفَماُتََوَّلُ
َ
اَُعلَْيِهمُُْأ َُحِفيظ 

(23) 

අපි අ නත ව මු යැයි ඔවුහු 
ප සති. නමුත් නුඹ ව තින් ඔවුහු 
ෙැහැර   ගිය විට ඔවුන් අතුරින් 
පිරිසක් නුඹ වනොපැ සූ දෑ ගැන 
රාත්රිව  කුමන්ත්රණය කරති. 
ඔවුන් රාත්රිව  කුමන්ත්රණ කරන 
දෑ ගැන අල්ලාහ් සටහන් කරයි. 
එෙැවින් නුඹ ඔවුන් ගැන 
වනොසලකා හරිනු. ත ද අල්ලාහ් 
ව ත භාර කරනු. භාරකරු 
 ශවයන් අල්ලාහ් ප්රමාණ ත්ය. 

ُِعْنِدكَُُمِنُُْبََرُزواُفَإَِذاَُطاَعةُرَُويَُقولُونَُ
َُتُقولُُُاََّلِيَُغْيَُُمِْنُهمَُُْطائَِفةُرَُبَيَتُ
ْعرِْضُُيُبَي تُونََُُماُيَْكُتُبُُاللُُوَُ

َ
َُعْنُهمُُْفَأ

َُُوتََوَّكُْ َُُِوَكَفُُاللََُُِعَ ُُاللُِب  (23)َُوكِيل 

අල් කුර්ආනය ගැන ඔවුහු  ටහා 
ගත යුතු වනොවේ ද? එය අල්ලාහ් 
වනො න වකවනකු ව තින් වී 
නම් එහි ඔවුහු පරස්පරයන් 
වෙොවහෝමයක් දකිනු ඇත. 

فََلُ
َ
ُِمنََُُْكنََُُولَوُُْالُْقْرآنَُُنََُيَتَدبَُروُأ

ُاْختَِلف اُفِيهُُِلَوََجُدواُاللَُُِغْيُُِِعْندُِ
 (24)َُكثِي ا

(වපොදු) සුරක්ෂා  වහෝ භීතිය 
ගැන වතොරතුරක් ඔවුන් ව ත 
පැමිණි විට ඔවුහු එය පතුර ා 
හරිති. ත ද ඔවුන් එය 
(අල්ලාහ්වේ) දූතයා ව තටත් 
ඔවුන් අතුරින් කරුණු 

ْمرُرَُجاَءُهمَُُْوإَِذا
َ
ْمنُُِِمنَُُأ

َ
وُُِاْْل

َ
َْوِفُُأ

ْ
ُاْل

َذاُعوا
َ
وهَُُُولَوُُْبِهُُِأ َُُِردُّ َُوإَِلُُالرَُسولَُُِلُإ

وِلُ
ُ
ْمرُُِأ

َ
ُاََّلِينَُُلََعلَِمهُُُمِْنُهمُُْاْْل
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(අ වෙෝධය) ඇති උදවිය 
ව තටත් වයොමු කවළේ නම් ඒ 
ගැන පරිශීලනය කරන්නන් එය 
දැන ගනු ඇත. නුඹලා වකවරහි 
අල්ලාහ්වේ භාගයය හා ඔහුවේ 
කරුණා  වනොවී නම් ස් ල්ප 
වදනකු හැර නුඹලා වෂයිතාන්   
අනුගමනය කරන්නට තිබිණ. 

ُاللُُِفَْضُلَُُولَْوَّلُُِمْنُهمُُْيَْستَْنبُِطونَهُُ
ُإَِّلُُالَشْيَطانََُُّلَتَبْعُتمَُُُورَْْحَُتهَُُُعلَْيُكمُْ
ُ  (20)ُقَلِيل 

එවසේ නම් (නබි රය) නුඹ 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගව  සටන් 
 දිනු. නුඹ නුඹ ම මිස ව න 
කිස කු පිළිෙඳ  ෙල කිරීමට ලක් 
වනොවේ. ත ද වද්  
විශ් ාස න්තයින්   දිරි ගන් නු. 
වද්  ප්රතික්වෂේප කළවුන්වේ 
ප්රහාරය අල්ලාහ් මැඩප ත් නු 
ඇත. ත ද අල්ලාහ් ප්රහාර එල්ල 
කිරීවමහි ඉතා දැඩිය. ත ද දඬු ම් 
දීවමහි ද ඉතා දැඩිය. 

ُإَِّلُُتَُكلَُفَُُّلُُاللَُُِسبِيلُُِِفَُُفَقاتِْلُ
ُاللَُُُعَسُُالُْمْؤِمنِيَُُوََحر ِضَُُنْفَسَكُ

نُْ
َ
َسُُيَُكَفُُأ

ْ
ُاللُُوََُُكَفُرواُاََّلِينَُُبَأ

َشدُُّ
َ
اُأ س 

ْ
َشدُُُّبَأ

َ
ُُوَأ  (22)َُتْنِكيل 

85,86. වහොඳ හා නරක පිළිෙඳ   මැදිහත් වී කතා කිරීවම් විග රහය. 
සලාම් පැ සීම හා සුෙ පැතීම පිළිෙඳ විග රහය.ُ

ක වරකු යහපත් නිර්වද්ශයකින් 
නිර්වද්ශ කරන්වන් ද ඔහුට එයින් 
වකොටසක් හිමිය. එවමන්ම 
ක වරක් අයහපත් 
නිර්වද්ශයකින් නිර්වද්ශ 
කරන්වන් ද ඔහුට ඉන් වකොටසක් 
හිමිය. ත ද අල්ලාහ් සයලු දෑ 
වකවරහි නිරීක්ෂකයා විය. 

َُلُُُيَُكنَُُْحَسَنةُ َُشَفاَعةُ ُيَْشَفعَُُْمنُْ
ُ َُشَفاَعةُ ُيَْشَفعَُُْوَمنُُِْمْنَهاُنَِصيبر
َُُلُُُيَُكنَُُْسي َئةُ  ُاللَُُُوََكنَُُمِْنَهاُكِْفلر
ُ ءُ ُُك ََُُعَ  (22)ُُمِقيت اََُشْ

සුෙ පැතුමකින් නුඹලා සුෙ පතනු 
ලැබූ විට නුඹලා ද ඊට  ඩා 
අලිංකාර වලසන් සුෙ පතන්න. 
එවසේ නැතවහොත් එයම ප්රතිාාර 
වලස දක් න්න. සැෙැවින්ම 

ْحَسنَُُفََحيُّواُبَِتِحَيةُ ُُحي يُتمَُُْوإَِذا
َ
ُبِأ

وُُِْمْنَها
َ
وَهاُأ ََُُكنَُُاللَُُإِنَُُُردُّ ُُك ََُُعَ
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අල්ලාහ් සයලු දෑ වකවරහි 
අ ධානය කරන්නාය. 

ءُ   (22)َُحِسيب اََُشْ

87. අල්ලාහ්වේ ඒකීයත් ය හා පරවලො දී මිනිසුන් රැස ්කරනු ලැබීම.ُ
අල්ලාහ් වූ ඔහු හැර නැමදුමට 
වදවිවඳකු වනොමැත. එහි කිසදු 
සැකයක් වනොමැති මළවුන් 
වකවරන් නැගිු නු ලෙන දිනය 
ව ත ඔහු නුඹලා   එකතු කරනු 
ඇත. අල්ලාහ්ට  ඩා කතාව න් 
සතයය  න්වන් ක වරකු ද? 

ُيَْومُُِإَِلَُُِلَْجَمَعَنُكمُُُْهوَُُإَِّلُُإَِلََُُّلُُاللُُ
ْصَدُقَُُوَمنُُْفِيهَُُِرْيَبَُُّلُُالِْقَياَمةُِ

َ
ُِمنَُُأ

 (22)َُحِديث اُاللُِ
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