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09 සූරත් අත් තව්බා (පශ්චාත්තාපය) 

ආයත් 1-129 දක්වා. 
 

<සිංහල- Sinhala -اللغة سنهايلة> 
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9 -ترمجة القرآن الكريم  

129حىت  1آلية من ااتلوبة سورة   

 
 القرآن الكريم

 

 
 

 ترمجة:
 ماهر رمدين

 مراجعة:
 رتمجنيحممد آساد وجمموعة من العلماء وامل
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09 සූරත් අත් තව්බා (පශ්චාත්තාපය) 

මදීනාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 129 කි. 

1-6. (නීතිමය වදන් අතුරිනි)වේව ආවේශකයින් සමඟ වූ ගිවිසුම් 
වලින් ඉවත් වීම හා ඔවුන් සමඟ ගනු වදනු කිරීවම් නීතිය පිළිබඳ 

විස්තර කිරීම. 

(වමය) වේව ආවේශ කරන්නන් 
අතුරින් නුඹලා ගිවිසුම් ඇති කර 

ගත් අය වවත වූ අල්ලාහ්වගන් 
හා ඔහුවේ දූතයාණන්වගන් වූ 
ඉවත් වීවම් ප්රකාශයයි. 

ٌاََّلِينٌٌَإَِلٌٌَورَُسوِلٌٌِاّلَلٌٌِِمنٌٌَبََراَءة ٌ
  (1)ٌالُْمْْشِكِيٌٌَِمنٌٌَََعَهْدُتمٌْ

මාස හතරක් වමම භූමිවේ 

සැරිසරනු. නියත වශවයන්ම 
නුඹලා අල්ලාහ ්ව නිෂ්ඵල 
කරන්නට හැකියාවන්ත 
වනොවන බවත් තවද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් වේව 
ප්රතික්වෂේපකයින් අවමන් 
කරන්නා බවත් නුඹලා දැන 

ගනු.   

رِْضٌٌِفٌٌفَِسيُحوا
َ
ْربٌٌَاْْل

َ
ْشُهرٌ ٌَعةٌَأ

َ
ٌأ

نَُكمٌٌَْواْعلَُموا
َ
ٌاّلَلٌٌُِمْعِجزِيٌَغْيٌٌُأ

نٌَ
َ
 ٌ(2)ٌالََْكفِرِينٌٌَُُمْزِيٌاّلَلٌٌََوأ

සැබැවින්ම අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 
දූතයාණන් ආවේශ තබන්නන් 

වගන් ඉවත් විය. (වම් බව) මහා 
හජ් දිනවයහි අල්ලාහ් වවතින් 
හා ඔහුවේ දූතයාණන් වවතින් වූ 

දැනුම් දීමය. නුඹලා 
පශ්චාත්තාප වී මිදුවණ් නම් 

එවිට එය නුඹලාට යහපත්ය. 
තවද නුඹලා පිටුපෑවවහු නම් 
එවිට සැබැවින්ම නුඹලා 
අල්ලාහ් ව නිෂ්ඵල කරන්නට 
හැකියාවන්ත වනොවන බව 

ذَانٌ 
َ
ٌانلَاِسٌٌإَِلٌٌَورَُسوِلٌٌِاّلَلٌٌِِمنٌٌََوأ
ْكَبٌٌِاْْلَج ٌٌِيَوْمٌَ

َ
نٌٌَاْْل

َ
ٌبَرِيءٌ ٌاّلَلٌٌَأ

ٌتُبْتُمٌٌْفَإِنٌٌَْورَُسوُلٌٌُالُْمْْشِكِيٌٌَِمنٌَ
ٌتََوََّلْتُمٌٌِْإَونٌٌْلَُكمٌٌَْخْيٌ ٌَفُهوٌَ

نَُكمٌٌْفَاْعلَُموا
َ
ٌاّلَلٌٌُِمْعِجزِيٌَغْيٌٌُأ
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දැනගනු. ප්රතික්වෂේප කළවුනට 
වව්දනීය දඬුවමක් ඇති බව නුඹ 
ශුභාරිංචි දන් වනු. 

ٌِ ِ ٌٌَكَفُرواٌاََّلِينٌٌََوبَْش  َِّلمٌ ٌبَِعَذاب 
َ
ٌأ

(3)ٌٌ
නමුත් ආවේශ කරන්නන් 
අතුරින් නුඹලා ගිවිස ගත් පසු 

නුඹලාට (එම ගිවිසුවමහි) කිසදු 
අඩුවක් වනොකර නුඹලාට එවරහි 
ව කිසවවකුට උර වනොදුන් අය 

හැර. එවහයින් ඔවුන්වේ 
නියමිත කාලය දක්වා ඔවුන්වේ 
ගිවිසුම ඔවුන් වවත පූර්ණ ව ඉටු 

කරනු. නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වේව බිය හැඟීවමන් 
යුතු ව කටයුතු කරන්නන් ප්රිය 

කරයි. 

ٌالُْمْْشِكِيٌٌَِمنٌٌَََعَهْدُتمٌٌْاََّلِينٌٌَإَِّلٌ
ٌُيَظاهُِرواٌَولَمٌٌَْشيًْئاٌَينُْقُصوُكمٌٌْلَمٌٌُْثمٌَ

َحًداٌَعلَيُْكمٌْ
َ
واٌأ تِمُّ

َ
ٌإََِّلِْهمٌٌْفَأ

ٌٌاّلَلٌٌَإِنٌٌَُمَدتِِهمٌٌْإَِلٌٌَعْهَدُهمٌْ ٌُُيِبُّ
ٌٌ(4)ٌالُْمَتقِيٌَ

ශුේධ මාස වගවී ගිය පසු නුඹලා 

අවේශ කරන්නන් නසා දමනු. 
තවද ඔවුන් ව අල්ලා ගනු. තවද 

ඔවුන් ව වටලනු. (ඔවුන්) යන 
එන සෑම තැනකම ඔවුනට 

එවරහි ව (රැක) වාඩි වී සටිනු. 
නමුත් ඔවුන් පසුතැවිලි වී මිදී 
සලාතය විධිමත් ව ඉටු වකොට 
zසකාත් ද පිරිනැමුවව් නම් 

ඔවුන්වේ මාර්ගවේ ඔවුන් ව 

නුඹලා අත හැර දමනු. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණවයන් 

යුක්තය. 

ْشُهرٌٌُانَْسلَخٌٌَفَإِذَا
َ
ٌفَاْقتُلُواٌاْْلُُرمٌٌُاْْل

ٌوََجْدُتُموُهمٌٌَْحيُْثٌٌالُْمْْشِكِيٌَ
وُهمٌٌْوَُخُذوُهمٌْ ٌلَُهمٌٌَْواْقُعُدواٌَواْحُُصُ

قَاُمواٌتَابُواٌفَإِنٌٌَْمرَْصدٌ ٌُكٌَ
َ
ٌَوأ

ٌَسبِيلَُهمٌٌْفََخلُّواٌالَزََكةٌٌََوآتَُواٌالَصََلةٌَ
ٌٌ(5)ٌرَِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌَ

ආවේශ කරන්නන් අතුරින් එක් 
අයකු නුඹවගන් රැකවරණය 
පැතුවව් නම් එවිට ඔහු 
අල්ලාහ්වේ වදනට සවන් වදන 

َحدٌ ٌِإَونٌْ
َ
ٌاْستََجاَركٌٌَالُْمْْشِكِيٌٌَِمنٌٌَأ
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වතක් නුඹ ඔහුට රැකවරණය 
වදනු. පසු ව ඔහු ආරක්ෂිතව 
සටිය හැකි ස්ථානයක් වවත ඔහු 

ව වසේන්දු කරනු. වහේතුව නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් වනොදන්නා 

පිරිසක් බැවිනි. 

ِجْرهٌُ
َ
مٌٌَيَْسَمعٌٌََحَّتٌٌفَأ ٌُثمٌٌَاّلَلٌٌِلََكَ

بْلِْغهٌُ
َ
َمنَهٌٌُأ

ْ
َنُهمٌٌْذَلَِكٌٌَمأ

َ
ٌَّلٌٌقَوْمٌ ٌبِأ

ٌٌ(6)ٌَيْعلَُمونٌَ
7-15. වේව ආවේශකයින්වේ ගුණාිංග, වේව විශ්වාසවන්තයින් සමඟ 

ගනු වදනු කිරීවම් දී ඔවුන්වේ ස්වභාවය හා ඔවුන් සමඟ අරගල 

කිරීවම් නිවයෝගය. 
මස්ජිදුල් හරාම් අසල නුඹලා 
ගිවිස ගත් උදවියට හැර ආවේශ 
කරන්නන්හට අල්ලාහ් වවතින් 
හා ඔහුවේ දූතයාණන් වවතින් 
ගිවිසුමක් ඇති වන්වන් වකවසේ 

ද?. ඔවුන් නුඹලාට ඍජු ව 
කටයුතු කරන තාක් කල් නුඹලා 

ද ඔවුනට ඍජු ව කටයුතු කරනු. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වේව 
බිය හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු 

කරන්නන් ප්රිය කරයි.  

ٌَعْهدٌ ٌلِلُْمْْشِكِيٌٌَيَُكونٌٌَُكيَْفٌ
ٌاََّلِينٌٌَإَِّلٌٌرَُسوِلٌٌِوَِعنْدٌٌَاّلَلٌٌِِعنْدٌَ

ٌَفَماٌاْْلََرامٌٌِالَْمْسِجدٌٌِِعنْدٌٌَََعَهْدُتمٌْ
ٌإِنٌٌَلَُهمٌٌْافَاْستَقِيُموٌلَُكمٌٌْاْستََقاُموا

ٌٌاّلَلٌَ ٌٌ(7)ٌالُْمَتقِيٌٌَُُيِبُّ

(ගිවිසුම පවතිනුවේ) වකවසේ ද 
නුඹලාට එවරහි ව ඔවුන් ජය 
ලබන්වන් නම් නුඹලා සමඟ 
පවතින සම්බන්ධතාව වහෝ 
ගිවිසුම වහෝ ඔවුන් වනොසලකා 

හරිති. ඔවුන්වේ කටින් නුඹලා ව 

තෘප්තියට පත් කරති. නමුත් 
ඔවුන්වේ හදවත් එයට පිළිකුල් 

කරති. තවද ඔවුන්වගන් 
බහුතරයක් පාපතරවයෝය. 

ٌَّلٌٌَعلَيُْكمٌٌَْيْظَهُرواٌِإَونٌٌَْكيَْفٌ
ٌذَِمةًٌٌَوَّلٌٌإًِّلٌٌفِيُكمٌٌْيَرُْقبُوا

فَْواهِِهمٌٌْيُرُْضونَُكمٌْ
َ
َبٌٌبِأ

ْ
ٌقُلُوبُُهمٌٌَْوتَأ

ْكََثُُهمٌْ
َ
ٌٌ(8)ٌفَاِسُقونٌٌََوأ

ඔවුන් අල්ලාහ්වේ වදන් සව්ල්ප 

මිලකට විකුණුවවෝය. එවහයින් 
ඔවුහු ඔහු(අල්ලාහ්)වේ 

ْوا ٌقَلِيًَلٌٌَثَمنًاٌاّلَلٌٌِبِآيَاتٌٌِاْشََتَ
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මාර්ගවයන් වැළැක්වූහ. නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් සදු කරමින් 
සටි දෑ නපුරු විය. 

وا ٌَماٌَساءٌٌَإَِنُهمٌٌَْسبِيلِهٌٌَِعنٌٌْفََصدُّ
ٌٌ(9)ٌَيْعَملُونٌٌَََكنُوا

වේව විශ්වාසවන්තයකු 
විෂයවයහි කිසදු (ඥාතී) 
සම්බන්ධතාවක් වහෝ ගිවිසුමක් 
ගැන වහෝ ඔවුහු සැලකිලිමත් 

වනොවවති. තවද ඔවුහුමය සීමාව 
ඉක්මවා ගියවුන් වන්වනෝ. 

ٌذَِمةًٌٌَوَّلٌٌإًِّلٌٌُمْؤِمنٌ ٌِفٌٌيَرُْقبُونٌٌََّلٌ
ولَئَِكٌ

ُ
ٌٌ(11)ٌالُْمْعتَُدونٌٌَُهمٌٌَُوأ

නමුත් ඔවුහු පශ්චාත්තාප වී 

(වරදින්) මිදී සලාතය ද විධිමත් 
ව ඉටු කර zසකාතය ද 

පිරිනැමුවව් නම් එවිට ඔවුහු 
දහවමහි නුඹලාවේ 

සවහෝදරවයෝ වවති. තවද වටහා 
ගන්නා පිරිසට අපි වමම වදන් 

පැහැදිලි කරන්වනමු.  

قَاُمواٌتَابُواٌفَإِنٌْ
َ
ٌَوآتَُواٌالَصََلةٌٌََوأ

ِينٌٌِِفٌٌفَإِْخَوانُُكمٌٌْالَزََكةٌَ ٌال 
ُلٌ ِ ٌٌ(11)ٌَيْعلَُمونٌٌَلَِقْومٌ ٌاْْليَاتٌٌَِوُنَفص 

ඔවුන් ගිවිස ගත් පසු ඔවුන්වේ 
ගිවිසුම කඩ වකොට නුඹලාවේ 
දහම පිළිබඳ ව ඔවුන් වදොස ්
නැගුවව් නම් එවිට නුඹලා වේව 
ප්රතික්වෂේපිත නායකයින් සමඟ 

සටන් වදිනු. (එම වැරදි 

ගමනින්) ඔවුන් වැළකී සටිය 
හැකි වනු පිණිස නියත 
වශවයන්ම ඔවුනට කිසදු 

ගිවිසුමක් වනොවිය යුතුය. 

ْيَماَنُهمٌٌْنََكثُواٌِإَونٌْ
َ
ٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْأ

ٌدِينُِكمٌٌِْفٌٌَوَطَعنُواٌَعْهِدهِمٌْ
ئَِمةٌٌََفَقاتِلُوا
َ
ْيَمانٌٌََّلٌٌإَِنُهمٌٌْالُْكْفرٌٌِأ

َ
ٌأ

ٌٌ(12)ٌيَنْتَُهونٌٌَلََعلَُهمٌٌْلَُهمٌْ

ඔවුන්වේ ගිවිසුම බිද දමා වමම 
දූතයාණන් ව පිටුවහල් කිරීමට 
සැලසුම් කළ පිරිස තමන් විසන් 

නුඹලා සමඟ (සටන් කිරීමට) 
පළමු වර ආරම්භ කළ 

َّلٌ
َ
ْيَماَنُهمٌٌْنََكثُواٌقَوًْماٌُتَقاتِلُونٌٌَأ

َ
ٌأ

وا ٌوَُهمٌٌْالرَُسولٌٌِبِإِْخَراِجٌٌوََهمُّ
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තත්ත්වවේ ඔවුන් සමඟ නුඹලා 
සටන් කළ යුතු වනොවව් ද? 
නුඹලා ඔවුනට බිය වන්වනහු ද? 
නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් ව 
සටිවයහු නම් නුඹලා බිය වීමට 
වඩාත් සුදුසස්ා වන්වන් 

අල්ලාහ්ය.   

َوَلٌٌَدُءوُكمٌْبٌَ
َ
ََتَْشْوَنُهمٌٌَْمَرةٌ ٌأ

َ
ٌفَاّلَلٌٌُأ

َحقٌُّ
َ
نٌٌْأ

َ
ٌُمْؤِمنِيٌٌَُكنْتُمٌٌْإِنٌٌََْتَْشوْهٌٌُأ

(13)ٌٌ

ඔවුන් සමඟ සටන් කරනු. 
නුඹලාවේ අත් වලින් අල්ලාහ් 

ඔවුනට දඬුවම් කරයි. තවද 

ඔවුන් ව අවමානයට පත් කරයි. 
ඔවුනට එවරහි ව නුඹලාට උදව් 

කරයි. වේව විශ්වාසවන්ත 
පිරිසවේ හදවත් හි ඔහු සුවය 

ඇති කරයි. 

بُْهمٌٌُقَاتِلُوُهمٌْ ِ يِْديُكمٌٌْاّلَلٌٌُُيَعذ 
َ
ٌبِأ

ٌَعلَيِْهمٌٌَْويَنُُْصُْكمٌٌَْويُْخزِهِمٌْ
ٌٌ(14)ٌُمْؤِمنِيٌٌَقَْومٌ ٌُصُدورٌٌََويَْشِفٌ

තවද ඔවුන්වේ හදවත් හි ඇති 

වකෝපය ඔහු පහ කරයි. තමන් 
අභිමත කරන අය වවත අල්ලාහ් 

සමාව ලබා වදයි. තවද අල්ලාහ් 
සර්ව ඥානීය. සයුම් ඥානය 
ඇත්තාය. 

ٌاّلَلٌٌَُويَتُوُبٌٌقُلُوبِِهمٌٌَْغيَْظٌٌَوُيْذهِْبٌ
ٌ ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ ٌَواّلَلٌٌُيََشاءٌٌَُمنٌٌََْعَ
(15)ٌٌ

16. ජිහාේ කිරීම (අසාධාරණයට එවරහි ව සටන් කිරීම) 

සම්බන්ධවයන් උනන්දු කර වීම. 
නුඹලා අතුරින් (යුේධයට) 
කැපවන්නන් ගැන ද අල්ලාහ් ද 
ඔහුවේ රසූල්වරයා ද වේව 
විශ්වාසවන්තයින් ද හැර වවනත් 
අය සුහද මිතුරන් වලස වනොගත් 
අය ගැන ද ඔහු (පරීක්ෂාවට ලක් 
කර) වනොදැනුවත් ව අත හැර 
දමනු ලබනු ඇතැයි නුඹලා 
සතන්වනහු ද? තවද අල්ලාහ් 
නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

مٌْ
َ
نٌٌَْحِسبْتُمٌٌْأ

َ
ُكواٌأ ٌٌَُتَْتَ ٌَيْعلَمٌٌَِماَول

ٌَولَمٌٌِْمنُْكمٌٌَْجاَهُدواٌاََّلِينٌٌَاّلَلٌُ
ٌرَُسوِلٌٌَِوَّلٌٌاّلَلٌٌُِدونٌٌِِمنٌٌَْيَتِخُذوا

ٌَخبِيٌ ٌَواّلَلٌٌَُوَِّلَجةًٌٌالُْمْؤِمنِيٌٌََوَّلٌ
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ඥානීය.  (16)ٌَتْعَملُونٌٌَبَِماٌٌ
17,18. මස්ජිේ ඉදිකිරීම් කටයුතු, එය පරිපාලනය, එහි අවනකුත් 

කටයුතු වමවහයවීම මුස්ලිම්වරුන් වකවරහි මිස මුසල්ිම් වනොවන 

වවනත් කිසවකු වකවරහි සතු වනොවන බව අවධාරණය කිරීම.  
ආවේශ තබන්නන් (තමන්වේ) 
වේව ප්රතික්වෂේපය ගැන තමන්ට 
එවරහි ව සාක්ෂි දරන්නන් වලස 
සටිය දී අල්ලාහ්වේ මස්ජිදයන් 
පරිපාලනය කිරීම ඔවුනට සුදුසු 

වනොවවති. තම ක්රියාවන් නිෂ්ඵල 

වී ගිය අය වමොවුහුය. තවද නිරා 
ගින්වන් ඔවුහු සදාතනිකවයෝ 
වවති.   

نٌٌْلِلُْمْْشِكِيٌٌَََكنٌٌََما
َ
ٌَيْعُمُرواٌأ

ٌٌَشاهِِدينٌٌَاّلَلٌٌَِمَساِجدٌَ نُْفِسِهمٌٌََْعَ
َ
ٌأ

ولَئَِكٌٌبِالُْكْفرٌِ
ُ
ْعَمالُُهمٌٌَْحبَِطْتٌٌأ

َ
ٌأ

ونٌٌَُهمٌٌْانلَارٌٌَِوِفٌ ٌٌ(17)ٌَخاِلُ

අල්ලාහ්වේ මස්ජිදයන් 
පරිපාලනය කරනුවේ අල්ලාහ් 
හා අවසන් දිනය විශ්වාස වකොට 
සලාතය විධිමත් ව ඉටු කර 
zසකාතය ද පිරිනමා අල්ලාහ් 

හැර වවන කිසවකුට බිය වනොවූ 

අයයි. ඔවුහු යහ මඟ ලැබූවන් 

අතුරින් සටීම වයවහකි.    

ٌآََمنٌٌََمنٌٌْاّلَلٌٌَِمَساِجدٌٌََيْعُمرٌٌُإَِنَما
قَامٌٌَاْْلَِخرٌٌَِواَّْلَوْمٌٌِبِاّلَلٌِ

َ
ٌَصََلةٌَالٌَوأ

ٌاّلَلٌٌَإَِّلٌٌََيَْشٌٌَولَمٌٌْالَزََكةٌٌََوآََتٌ
ولَئَِكٌٌَفَعَسٌ
ُ
نٌٌْأ

َ
ٌِمنٌٌَيَُكونُواٌأ

ٌٌ(18)ٌالُْمْهتَِدينٌَ
19. වේව විශ්වාසවයන් වතොර ව මස්ජිදුල් හරාම් පරිපාලනය කිරීම 

සම්බන්ධවයන් වේව ආවේශකයින් දැරූ මතයට ප්රතිචාරය. 
හජ් වන්දනාකරුවන්ට ජලය 
සපයා මස්ජිදුල් හරාමය 
පරිපාලනය කරන්නන් ව 
අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය 
විශ්වාස වකොට අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවේ කැපවූවන් වමන් 

َجَعلْتُمٌْ
َ
ٌوَِعَماَرةٌٌَاْْلَاج ٌٌِِسَقايَةٌٌَأ

ٌبِاّلَلٌٌِآََمنٌٌََكَمنٌٌْامٌِاْْلَرٌٌَالَْمْسِجدٌِ
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නුඹලා පත් කවළහි ද? අල්ලාහ් 
අබියස ඔවුන් එක සමාන 

වනොවවති. තවද අල්ලාහ් 
අපරාධකාරී ජනයාට මඟ 
වනොවපන්වයි. 

ٌاّلَلٌٌَِسبِيلٌٌِِفٌٌوََجاَهدٌٌَاْْلَِخرٌٌَِواَّْلَوْمٌِ
ٌَّلٌٌَواّلَلٌٌُاّلَلٌٌِِعنْدٌٌَيَْستَُوونٌٌََّلٌ

ٌٌ(19)ٌالَظالِِميٌٌَالَْقوْمٌٌََيْهِدي
20-22. තම ජීවිත හා වේපළ කැප කරමින් කටයුතු කරන වේව 

විශ්වාසවන්තයින්වේ මහිමය හා ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
විශ්වාස වකොට (තම වාසස්ථාන 

වලින්) නික්ම වගොස් 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ තම ධනය 
හා ජීවිත පරිතයාග කළවුන් 
අල්ලාහ් අබියස නිලවයන් අති 

මහත් අය වවති. තවද 
ජයග්රහකවයෝ ඔවුහුමය. 

ٌِفٌٌوََجاَهُدواٌوََهاَجُرواٌآََمنُواٌاََّلِينٌَ
ْمَوالِِهمٌٌْاّلَلٌٌَِسبِيلٌِ

َ
نُْفِسهٌٌِبِأ

َ
ٌمٌَْوأ

ْعَظمٌُ
َ
ولَئَِكٌٌاّلَلٌٌِِعنْدٌٌََدرََجةًٌٌأ

ُ
ٌُهمٌٌَُوأ

ٌٌ(21)ٌالَْفائُِزونٌَ
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔහුවගන් 

වූ දයාව තෘප්තිය හා (ස්වර්ග) 
උයන් පිළිබඳ ව ඔවුනට 

ශුභාරිංචි දන්වයි. සදා ස්ථායී 

සුවය එහි ඔවුනට ඇත. 

ُُهمٌْ ِ ٌَورِْضَوانٌ ٌِمنْهٌٌُبِرَْْحَةٌ ٌَربُُّهمٌٌْيُبَْش 
ٌوََجنٌَ ٌ(21)ٌُمقِيمٌ ٌنَعِيمٌ ٌفِيَهاٌلَُهمٌٌْات 

(ඔවුහු) එහි කවදත් 

සදාතනිකයින් වවති. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු 
අබියස අතිමහත් ප්රතිඵල ඇත. 

بًَداٌفِيَهاٌَخاِلِينٌَ
َ
ٌِعنَْدهٌٌُاّلَلٌٌَإِنٌٌَأ

ْجرٌ 
َ
ٌٌ(22)ٌَعِظيمٌ ٌأ

23,24. (නීතිමය වදන් අතුරිනි) වේව ප්රතික්වෂේපකයින් සීප ඥාතීන් 

වුව ද තම භාරකරුවන් වලස පත් කර ගැනීවම් තහනම.  
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි !, 
නුඹලාවේ පියවරුන් හා 
නුඹලාවේ සවහෝදරයින් වේව 
විශ්වාසයට වඩා වේව 

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌَتَتِخُذواٌَّلٌٌآََمنُواٌاََّلِينٌٌَأ

ْوَِّلَاءٌٌَِإَوْخَوانَُكمٌٌْآبَاَءُكمٌْ
َ
ٌإِنٌٌِأ
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ප්රතික්වෂේපය ප්රිය කවළේ නම් 
ඔවුන් ව භාරකරුවන් වලස 

නුඹලා වනොගනු. නුඹලා අතුරින් 
කවවරකු ඔවුන් භාරකරුවන් 
වලස ගන්වන් ද ඔවුහුමය 

අපරාධකරුවවෝ. 

ٌٌالُْكْفرٌٌَاْستََحبُّوا يَمانٌٌََِعَ ٌَوَمنٌٌْاْْلِ
ولَئَِكٌٌِمنُْكمٌٌَْيتََولَُهمٌْ

ُ
ٌُهمٌٌُفَأ

ٌٌ(23)ٌالَظالُِمونٌَ
නුඹලාවේ පියවරුන්, නුඹලාවේ 
දරුවන්, නුඹලාවේ 
සවහෝදරයන්, නුඹලාවේ 
කලත්රයන්, නුඹලාවේ පවුවල් 
ඥාතීන්, නුඹලා උපයන ධනය, 
පාඩු ලබනු ඇතැයි නුඹලා බිය 
වන වයාපාරය නුඹලා ප්රිය කරන 
වාසස්ථාන අල්ලාහ්ටත් ඔහුවේ 
රසූල්වරයාටත් ඔහුවේ 
මාර්ගවේ කැපවීමටත් වඩා 
නුඹලා වවත ප්රිය මනාප නම් 
එවිට අල්ලාහ් ඔහුවේ නිවයෝගය 
වගන එන වතක් නුඹලා 

අවප්ක්ෂාවවන් සටිනු. තවද 
අල්ලාහ් පාපතර ජනයාට මඟ 

වනොවපන්වයි. 

بْنَاؤُُكمٌٌْآَبَاؤُُكمٌٌََْكنٌٌَإِنٌٌْقُلٌْ
َ
ٌَوأ

ْزَواُجُكمٌٌِْإَوْخَوانُُكمٌْ
َ
ٌَوأ
ْمَوال ٌٌوََعِشَيتُُكمٌْ

َ
ٌاْقََتَْفتُُموَهاٌَوأ

ٌَكَساَدَهاٌََتَْشْونٌٌََوِِتَاَرة ٌ
َحَبٌٌتَرَْضْوَنَهاٌَوَمَساِكنٌُ

َ
ٌُكمٌْإََِّلٌٌْأ

ٌَسبِيلِهٌٌِِفٌٌوَِجَهادٌ ٌَورَُسوِلٌٌِاّلَلٌٌِِمنٌَ
َبُصوا ِتٌٌََحَّتٌٌَفََتَ

ْ
ٌٌِاّلَلٌٌُيَأ ْمرِه

َ
ٌَواّلَلٌٌُبِأ

 ٌ(24)ٌالَْفاِسقِيٌٌَالَْقوْمٌٌََيْهِديٌَّلٌ

ٌ
25-27. සතුරන්ට එවරහි ව වේව විශ්වාසවන්තයින් වවත උදව් 

උපකාර කරමින් අල්ලාහ් ඔවුන් වගෞරවයට පත් කිරීම. 

විවශේෂවයන්ම හුවනයින් සටවනහි අල්ලාහ් ඔවුනට කළ ආශිර්වාදය. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් වබොවහෝ 
තැන් වල නුඹලාට උදව් 

කවළේය. තවද හුවනයින් 
දිනවයහි නුඹලාවේ අධිකත්වය 
නුඹලා ව මවිත කළ අවස්ථාවව් 
නුඹලාට කිසවක් ප්රවයෝජනවත් 

ُكمٌٌُلََقدٌْ ٌَكثَِية ٌٌَمَواِطنٌٌَِفٌٌاّلَلٌٌُنََُصَ
ْعَجبَتُْكمٌٌْإِذٌٌُْحنَْيٌ ٌَويَوْمٌَ

َ
ٌأ
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වනොවීය. මහවපොවළොව එය 
පුළුල් ව තිබුණ ද නුඹලාට පටු 

විය. පසු ව නුඹලා පසුපසලමින් 
පලා ගිවයහුය.   

تُُكمٌْ ٌَشيْئًاٌَعنُْكمٌٌُْتْغنٌٌِفَلَمٌٌَْكَْثَ
رُْضٌٌَعلَيُْكمٌٌُوََضاقَْتٌ

َ
ٌبَِماٌاْْل

ٌٌ(25)ٌُمْدبِرِينٌٌََوََّلْتُمٌٌُْثمٌٌَرَُحبَْتٌ
පසු ව අල්ලාහ් ඔහුවේ 
ශාන්තභාවය ඔහුවේ දූතයාණන් 
වවත හා වේව විශ්වාසවන්තයින් 

වවත පහළ කවළේය. තවද 
නුඹලා නුදුටු වසේනාවන් ඔහු 

පහළ කවළේය. ප්රතික්වෂේප 

කළවුන්ට දඬුවම් කවළේය. එය 
වේව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ 
ප්රතිවිපාකයයි. 

نَْزَلٌٌُثمٌَ
َ
ٌٌَسِكينَتَهٌٌُاّلَلٌٌُأ ٌرَُسوِلٌٌََِعَ
ٌ نَْزَلٌٌالُْمْؤِمنِيٌٌََوََعَ

َ
ٌلَمٌٌُْجنُوًداٌَوأ

ٌَوذَلَِكٌٌَكَفُرواٌاََّلِينٌٌَوََعَذَبٌٌتََروَْها
ٌٌ(26)ٌالََْكفِرِينٌٌََجَزاءٌُ

ඉන් පසු ව අල්ලාහ් තමන් 
අභිමත කරන අයට (ඔවුන්වේ) 
පශ්චාත්තාපය පිළිවගන සමාව 
දුන්වන්ය. තවද අල්ලාහ් අති 
ක්ෂමාශීලීය කරුණා ගුණවයන් 
යුක්තය. 

ٌٌذَلَِكٌٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْاّلَلٌٌَُيتُوُبٌٌُثمٌَ ٌََعَ
ٌ(27)ٌرَِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌَواّلَلٌٌُيََشاءٌٌَُمنٌْ

28. (නීතිමය වදන් අතුරිනි) මස්ජිදුල් හරාමය වවත වේව 

විශ්වාසවන්තයින් ඇතුළු වීවම් තහනම.  
විශ්වාස කළවුනි, වේව ආවේශ 

කරන්නන් කිලිටිය. එබැවින් 
ඔවුන්වේ වමම වසරට පසු ව 
ඔවුන් මස්ජිදුල් හරාමයට සීප 

වනොවිය යුතුය. තවද නුඹලා 
දිළිඳුකමට බිය වූවේ නම් ඔහු 
අභිමත කවළේ නම් ඔහුවේ 
භාගයය තුළින් අල්ලාහ් නුඹලා 
ව ධනවත්භාවයට පත් කරනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌالُْمْْشُِكونٌٌَإَِنَماٌآَمنُواٌاََّلِينٌٌَأ

ٌ ٌاْْلََرامٌٌَالَْمْسِجدٌٌَواَيْقَربٌٌُفَََلٌٌََنَس 
ٌَعيْلَةًٌٌِخْفتُمٌٌِْإَونٌٌَْهَذاٌََعِمِهمٌٌَْبْعدٌَ

ٌفَْضلِهٌٌِِمنٌٌْاّلَلٌٌُُيْغنِيُكمٌٌُفََسوَْفٌ
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සර්ව ඥානීය. සයුම් ඥානය 

ඇත්තාය.  
ٌٌ(28)ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌٌََشاءٌٌَإِنٌْ

29. වේව ආවේශකයින් සමඟ සටන් කිරීම සඳහා ඇරයුම් කිරීම. 
වේව ග්රන්ථ වදනු ලැබූවන් 
අතුරින් අල්ලාහ් හා අවසන් 
දිනය විශ්වාස වනොකරන, 
අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 
තහනම් කළ දෑ තහනම් 
වනොකරන, සතය දහම පිළි 
වනොපදින අය සමඟ ඔවුන් 
යටහත් පහත් වී (ස්ව 
කැමැත්වතන්) ජිසයා බදු තම 
අතින් වදන වතක් ඔවුන් සමඟ 
නුඹලා සටන් වදිනු. 

ٌَوَّلٌٌبِاّلَلٌٌِيُْؤِمنُونٌٌََّلٌٌاََّلِينٌٌَقَاتِلُوا
ُِمونٌٌََوَّلٌٌاْْلَِخرٌٌِبِاَّْلَوْمٌِ ٌَحَرمٌٌََماٌُُيَر 
ٌاْْلَق ٌٌِدِينٌٌَيَِدينُونٌٌََوَّلٌٌَورَُسوُلٌٌُاّلَلٌُ
وتُواٌاََّلِينٌٌَِمنٌَ

ُ
ٌَحَّتٌٌالِْكتَاَبٌٌأ

ْزيَةٌٌَُيْعُطوا ٌوَُهمٌٌْيَدٌ ٌَعنٌٌْاْْلِ
ٌٌ(29)ٌَصاِغُرونٌَ

30-33. වේව ප්රතික්වෂේපකයින් අල්ලාහ්ට දරුවන් ඇතැයි පවසා තමන් 

තුළ ඇති කර ගත් මුළාවට පිළිතුරු. 
උවසයිර් අල්ලාහ්වේ 
පුත්රයාණන් බව යුවදව්වවෝ 

පැවසූහ. එවමන්ම මසීහ් 
අල්ලාහ්වේ පුත්රයාණන් බව 

කිතුනුවවෝ පැවසූහ. එය 
ඔවුන්වේ මුවවල් වලින් පවසන 

ඔවුන්වේ ප්රකාශයයි. ීට වපර 
ප්රතික්වෂේප කළවුන්වේ 

ප්රකාශයට ඔවුහු සමාන වූහ. 

අල්ලාහ් ඔවුන් ව විනාශ කරයි. 
ඔවුන් වවනතකට වයොමු කරනු 
ලබනුවේ වකවසේ ද? 

ٌاّلَلٌٌِابْنٌٌُُعَزيْرٌ ٌاَّْلَُهودٌٌَُوقَالَتٌِ
ٌاّلَلٌٌِابْنٌٌُالَْمِسيحٌٌُانلََصاَرىٌَوقَالَتٌِ
فَْواهِِهمٌٌْقَْولُُهمٌٌْذَلَِكٌ

َ
ٌيَُضاهِئُونٌٌَبِأ

ٌقَاتَلَُهمٌٌَُقبُْلٌٌِمنٌٌَْكَفُرواٌاََّلِينٌٌَقَْوَلٌ
َّنٌٌاّلَلٌُ
َ
ٌ(31)ٌيُْؤفَُكونٌٌَأ

අල්ලාහ්වගන් වතොර ව ඔවුහු 
ඔවුන්වේ ආගමික විේවතුන් ද 
ඔවුන්වේ ආගමික නායකයින් ද 

ْحبَارَُهمٌٌْاََتَُذوا
َ
ٌٌَورُْهبَاَنُهمٌٌْأ

َ
ٌْربَابًاأ
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මර්යම්වේ පුත් මසීහ් ව ද 

වදවිවරුන් වලස ගත්වතෝය. 
ඔහු හැර වවනත් වදවිවඳකු 

වනොමැත. ඔවුන් ආවේශ කරන 
දැයින් ඔහු පිවිතුරුය. 

ٌَمْرَيمٌٌَابْنٌٌََوالَْمِسيحٌٌَاّلَلٌٌُِدونٌٌِِمنٌْ
ِمُرواٌَوَما
ُ
ٌَّلٌٌَواِحًداٌإِلًَهاٌَِّلَْعبُُدواٌإَِّلٌٌأ
ٌيُْْشُِكونٌٌََعَماٌُسبَْحانَهٌٌُُهوٌٌَإَِّلٌٌإَِلٌَ
(31)ٌٌ

අල්ලාහ්වේ ආවලෝකය තම 

කටවල් වලින් (පිඹ) නිවා 

දැීමට ඔවුහු අවප්ක්ෂා කරති. 
වේව ප්රතික්වෂේපකයින් පිළිකුල් 
කළ ද අල්ලාහ් ඔහුවේ 
ආවලෝකය ඔහු පූර්ණවත් 

වනොකර අත හැර වනොදමයි.   

نٌٌْيُرِيُدونٌَ
َ
ٌاّلَلٌٌِنُورٌٌَُيْطفِئُواٌأ
فَْواهِِهمٌْ

َ
َبٌٌبِأ

ْ
نٌٌْإَِّلٌٌاّلَلٌٌَُويَأ

َ
ٌيُتِمٌٌَأ

ٌٌ(32)ٌالََْكفُِرونٌٌََكرِهٌٌََولَوٌٌْنُوَرهٌُ

වේව ආවේශකයින් පිළිකුල් කළ 
ද සයලු දහම් වලට වඩා ඔහුවේ 
දහම වහළිකර (උතුම් භාවයට 
පත් කර)නු පිණිස යහ මඟ හා 
සතයය දහම සමඟ තම 

දූතයාණන් ව එව්වව් ඔහුමය.  

رَْسَلٌٌاََّلِيٌُهوٌَ
َ
ٌبِالُْهَدىٌرَُسوَلٌٌُأ

ٌٌَِّلُْظِهَرهٌٌُاْْلَق ٌٌَِودِينٌِ ِينٌٌََِعَ ٌُك ِهٌٌِال 
ٌٌ(33)ٌالُْمْْشُِكونٌٌََكرِهٌٌََولَوٌْ

34,35. ආගමික පූජකයින් හා නායකයින් බහුතරයක් වදනා 

මිනිසුන්වේ වේපළ වැරදි වලස අනුභව කිරීම සම්බන්ධවයන් හා ඒ 

සඳහා ඔවුනට හිමි වන දඬුවම ගැන අවධාරණය කිරීම. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි ! 
ආගමික විේවතුන් හා ආගමික 
නායකයින්වගන් බහුතරයක් 
වදනා ජනයාවේ වස්තුව වැරදි 

වලසන් අනුභව කරති. 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් 
(ජනයා) වළකති. තවද ඔවුහු 

රන් රිදී වගොඩ ගසා ගනිති. 

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌِمنٌٌََكثًِياٌإِنٌٌَآََمنُواٌاََّلِينٌٌَأ

ْحبَارٌِ
َ
ُكلُونٌٌََوالرُّْهبَانٌٌِاْْل

ْ
ْمَواَلٌٌََّلَأ

َ
ٌأ

ونٌٌَبِاْْلَاِطلٌٌِانلَاِسٌ ٌَعنٌٌَْويَُصدُّ
ٌيَْكِِنُونٌٌََواََّلِينٌٌَاّلَلٌٌَِسبِيلٌِ
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අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ ඒවා 

වියදම් වනොකරති. එබැවින් 
වව්දනා සහගත දඬුවමක් ඇති 
බව නුඹ ඔවුනට ශුභාරිංචි 
පවසනු. 

ٌِفٌٌُينْفُِقوَنَهاٌَوَّلٌٌَوالْفَِضةٌٌَاََّلَهَبٌ
ُْهمٌٌْاّلَلٌٌَِسبِيلٌِ ِ ٌٌفَبَْش  َِّلمٌ ٌبَِعَذاب 

َ
ٌأ

(34)ٌٌ
එදින ඒවා නිරා ගින්වනහි රත් 

කරනු ලැවබ්. පසු ව වම්වා 

නුඹලා නිධන් ගත කළ දෑය. 
එබැවින් නුඹලා නිධන් ගත 
කරමින් සටි දෑ භුක්ති විදිනු 

(යැයි පවසමින්) ඔවුන්වේ 
නළල් මත ද ඔවුන්වේ ඇලපත් 
මත ද ඔවුන්වේ පිටවල් මත ද 
හිංවඩු ගසනු ලැවබ්. 

ٌَجَهَنمٌٌَنَارٌٌِِفٌٌَعلَيَْهاٌُُيَْمٌٌيَوْمٌَ
ٌوَُجنُوبُُهمٌٌِْجبَاُهُهمٌٌْبَِهاٌَفُتْكَوى
ٌَكَِنُْتمٌٌَْماٌَهَذاٌَوُظُهورُُهمٌْ

ٌ
َ
ٌُكنْتُمٌٌَْماٌفَُذوقُواٌنُْفِسُكمٌِْْل

ٌٌ(35)ٌتَْكِِنُونٌَ
36,37. පාරිශුේධ මාස හා වේව ආවේශකයින් එම මාස තමන්ට 

වාසදායක අයුරින් පත් කර ගැනීම. 
නියත වශවයන්ම අහස් හා 
මහවපොවළොව මැවූ දින 
අල්ලාහ්වේ නියමවයහි අල්ලාහ් 
අබියස මාස ගණන මාස 

වදොවළොසකි. ඒවායින් සව් මසක් 

පාරිශුේධය. එයයි ඍජු දහම 

වනුවේ. එබැවින් ඒවාවයහි 
නුඹලා නුඹලාටම අපරාධ කර 

වනොගනු.  වේව ආවේශකයින් 

නුඹලා සමඟ සයල්වලහි (සයලු 

මාසයන්හි) යුද වදිනාක් වමන් 
නුඹලා ද ඔවුන් සමඟ 

සයල්වලහි යුද වදිනු. තවද 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් වේව බිය 
හැඟීවමන් යුත් අය සමඟ යැයි 

ُهورٌٌَِدةٌَعٌٌِإِنٌَ ٌاثْنَاٌاّلَلٌٌِِعنْدٌٌَالشُّ
ٌَخلَقٌٌَيَوْمٌٌَاّلَلٌٌِكِتَاِبٌٌِفٌٌَشْهًراٌَعَْشٌَ

رَْضٌٌالَسَماَواتٌِ
َ
ْربََعةٌ ٌِمنَْهاٌَواْْل

َ
ٌأ

ِينٌٌُذَلَِكٌٌُحُرمٌ  ٌَتْظلُِمواٌفَََلٌٌالَْقي ِمٌٌُال 
نُْفَسُكمٌٌْفِيِهنٌَ
َ
ٌالُْمْْشِكِيٌٌََوقَاتِلُواٌأ
ٌٌَِكَماٌََكفَةًٌ ٌََكفَةًٌٌلُونَُكمٌُْيَقات

نٌٌََواْعلَُموا
َ
ٌ(36)ٌالُْمَتقِيٌٌََمعٌٌَاّلَلٌٌَأ
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නුඹලා දැන ගනු. 

නියත වශවයන්ම (තහනම් කළ 
මාස) කල් දැීම වේව 

ප්රතික්වෂේපවේ වර්ධනයකි. 
ප්රතික්වෂේප කළවුන් එමගින් 

වනොමඟ යති. ඔවුහු වසරක් එය 

අනුමත කරති. තවත් වසරක් 

එය තහනම් කරති. එය අල්ලාහ් 
පාරිශුේධ කළ දෑහි ගණන 

සාවප්ක්ෂ කරනු පිණිසය. ඒ 
අනුව අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ 

ඔවුහු අනුමත කරති. ඔවුන්වේ 
ක්රියාවන්හි නපුර ඔවුනට 

අලිංකාර කර වපන්වන ලදී. 
තවද අල්ලාහ් වේව ප්රතික්වෂේපිත 
ජනයාට මඟ වනොවපන්වයි. 

ٌالُْكْفرٌٌِِفٌٌزِيَاَدة ٌٌالنَِسءٌٌُإَِنَما
ٌنَهٌُُُيِلُّوٌَكَفُرواٌاََّلِينٌٌَبِهٌٌِيَُضلٌُّ
ُِمونَهٌٌََُعًما ٌَِّلَُواِطئُواٌََعًماٌَويَُحر 
ٌَحَرمٌٌََماٌَفيُِحلُّواٌاّلَلٌٌَُحَرمٌٌََماٌِعَدةٌَ
ْعَمالِِهمٌٌُْسوءٌٌُلَُهمٌٌُْزي ِنٌٌَاّلَلٌُ

َ
ٌَّلٌٌَواّلَلٌٌُأ

ٌ(37)ٌالََْكفِرِينٌٌَالَْقوْمٌٌََيْهِدي

38-41. ජිහාේ වහවත් අසාධාරණයට එවරහිව සටන් කිරීවම් 

නිවයෝගය. එය අත හැර වනොදමන වමන් වූ අවවාදය. අල්ලාහ්වේ දූත 

මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගුහාවව් සටියදී 

එතුමාණන්හට අල්ලාහ් කළ උපකාරය වමවනහි කිරීම. 
අවහෝ ! විශ්වාස කළවුනි ! 
නුඹලාට කුමක් සදු වූවේ ද? 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ පිටත් ව 
යනු යැයි නුඹලාට පවසනු ලැබූ 

විට නුඹලා වපොවළොවට බර වූහ. 
මතු වලොවට වඩා වමවලොව 
ජීවිතය ගැන නුඹලා තෘප්තිමත් 
වූවයහු ද? වමවලොව ජීවිතවේ 
(සතුට) භුක්ති විඳීම මතු 
වලොවවහි අල්ප ප්රමාණයක් මිස 
නැත.  

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌإِذَاٌلَُكمٌٌَْماٌآَمنُواٌاََّلِينٌٌَأ
ٌاّلَلٌٌَِسبِيلٌٌِِفٌٌانْفُِرواٌلَُكمٌٌُقِيَلٌ

ٌٌإَِلٌٌاثَاقَلْتُمٌْ
َ
رَِضيتُمٌٌْرِْضٌاْْل

َ
ٌبِاْْلَيَاةٌٌِأ

نْيَا َياةٌٌَِمتَاعٌٌَُفَماٌاْْلَِخَرةٌٌِِمنٌٌَالُّ ٌاْْلَ
نْيَا ٌٌ(38)ٌقَلِيل ٌٌإَِّلٌٌاْْلَِخَرةٌٌِِفٌٌالُّ

නුඹලා පිටත් ව වනොයන්වනහු 
නම් වව්දනීය දඬුවමකින් ඔහු 

بُْكمٌٌَْتنْفُِرواٌإَِّلٌ ِ َِّلًماٌَعَذابًاٌُيَعذ 
َ
ٌأ
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නුඹලාට දඬුවම් කරයි. තවද 
නුඹලා වවනුවට වවනත් පිරිසක් 

පත් කරයි. එවිට නුඹලා ඔහුට 
කිසවකින් හානියක් සදු කළ 

වනොහැක. තවද අල්ලාහ් සයලු 
දෑ වකවරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ُكمٌٌْقَوًْماٌَويَْستَبِْدلٌْ وهٌٌَُوَّلٌٌَغْيَ ٌتَُُضُّ
ٌٌَواّلَلٌٌَُشيًْئا ءٌ ٌُك ٌٌََِعَ ٌقَِديرٌ ٌََشْ

(39)ٌ 

ٌ
නුඹලා (අපවේ දූතයාණන් වන) 
වමොහුට උදව් වනොකරන්වනහු 

නම් (දැන ගනු) වදවදනාවගන් 
වදවැන්නා වලස ඔහු සටියදීත්  
වේව ප්රතික්වෂේප කළවුන් ඔහු ව 
පිටුවහල් කළ අවස්ථාවව් දීත් 
ඔවුන් වදවදනාම එම ගුහාවවහි 
සටි අවස්ථාවව්දීත් නුඹ දුක් 

වනොවනු. නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් අප සමඟ යැයි ඔහු තම 
සඟයාට කියූ අවස්ථාවව්දීත් 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුට උදව් 

කර ඇත. එවිට අල්ලාහ් ඔහුවේ 
ශාන්තිය ඔහු වවත පහළ 

කවළේය. නුඹලා නුදුටු වසේනාවක් 

මඟින් ඔහු ව ශක්තිමත් කවළේය. 
ප්රතික්වෂේප කළවුන්වේ ප්රකාශය 

පහත් බවට පත් කවළේය. තවද 
අල්ලාහ්වේ ප්රකාශය වන 

එයමය උසස් වන්වන්. තවද 
අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. සයුම් 

ඥානීය.   

وهٌٌُإَِّلٌ هٌٌَُفَقدٌٌَْتنُُْصُ ٌإِذٌٌْاّلَلٌٌُنََُصَ
ْخرََجهٌُ

َ
ٌاثْنَْيٌٌِثَاِّنٌٌََكَفُرواٌاََّلِينٌٌَأ
ٌلَِصاِحبِهٌٌَِيُقوُلٌٌإِذٌٌْالَْغارٌٌِِفٌٌُهَماٌإِذٌْ
نَْزَلٌٌَمَعنَاٌاّلَلٌٌَإِنٌٌَََتَْزنٌٌَّْلٌ

َ
ٌاّلَلٌٌُفَأ

يََدهٌٌَُعلَيْهٌٌَِسِكينَتَهٌُ
َ
ٌلَمٌٌِِْبُنُودٌ ٌَوأ

ٌَكَفُرواٌاََّلِينٌٌََكَِمةٌٌَوََجَعَلٌٌَروَْهاتٌَ
ْفَلٌ ٌَواّلَلٌٌُالُْعلَْياٌِهٌٌَاّلَلٌٌَِوََكَِمةٌٌُالسُّ
ٌٌ(41)ٌَحِكيمٌ ٌَعزِيزٌ 

ٌ

(වසේනා බලය) ස්වල්ප වශවයන් 
වුව ද අධික වශවයන් වුව ද 

නුඹලා පිටත් ව යනු.  තවද 
නුඹලාවේ වස්තුව හා නුඹලාවේ 

ٌوََجاهُِدواٌَوثَِقاًّلٌٌِخَفافًاٌانْفُِروا
ْمَوالُِكمٌْ

َ
نُْفِسُكمٌٌْبِأ

َ
ٌَسبِيلٌٌِِفٌٌَوأ
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ජීවිත අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ 

කැප කරනු. නුඹලා දැන 
සටින්වනහු නම් එය නුඹලාට 

වරේෂ්ඨය. 

ٌُكنْتُمٌٌْإِنٌٌْلَُكمٌٌَْخْيٌ ٌذَلُِكمٌٌْاّلَلٌِ
ٌٌ(41)ٌَتْعلَُمونٌَ

42-59. කුහකයින්වේ නපුරු වේතනාවන් වහළිදරව් වීම. 
(නබිවරය) එය සීපවයන් ගත 
හැකි භාණ්ඩයක් හා මධයසථ් 
(සාමානය) ගමනක් වී නම් ඔවුහු 
නුඹ ව අනුගමනය කරන්නට 

තිබුණි. එනමුත් යා යුතු සීමාව 

ඔවුනට දුරස්ථ විය. අපට හැකි 
නම් අප ද නුඹලා සමඟ පිට වී 
එන්නට තිබුණි යැයි ඔවුහු 

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසති. 
ඔවුහු ඔවුන්වම විනාශ කර 

ගනිති. තවද සැබැවින්ම ඔවුහු 
මුසාවාදීහු බව අල්ලා දනී. 

ٌقَاِصًداٌوََسَفًراٌقَرِيبًاٌَعرًَضاٌََكنٌٌَلَوٌْ
ٌَعلَيِْهمٌٌَُبُعَدتٌٌَْولَِكنٌٌَّْلَتَبُعوكٌَ
َقةٌُ ٌلَوٌٌِبِاّلَلٌٌِوََسيَْحلُِفونٌٌَالشُّ

ٌُيْهلُِكونٌٌََمَعُكمٌٌََْلَرَْجنَاٌاْستََطْعنَا
نُْفَسُهمٌْ

َ
ٌلَََكذِبُونٌٌَُهمٌْإِنٌٌََيْعلَمٌٌَُواّلَلٌٌُأ
(42)ٌ

(නබිවරය !) අල්ලාහ් නුඹට 
සමාව වදත්වා! සතය පැවසූවන් 
ගැන නුඹට පැහැදිලි වී 
මුසාවාදීන් පිළිබඳ නුඹ දැන 
ගන්නා වතක් නුඹ ඔවුනට 
අවසර දුන්වන් ඇයි? 

ذِنَْتٌٌلِمٌٌََعنَْكٌٌاّلَلٌٌَُعَفا
َ
ٌَحَّتٌٌلَُهمٌٌْأ

ٌَوَتْعلَمٌٌََصَدقُواٌاََّلِينٌٌَلََكٌٌيَتَبََيٌَ
ٌ(43)ٌالََْكذِبِيٌَ

අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය 
විශ්වාස කරන්නන් තම වස්තුව 
හා තම ජීවිතය කැප කිරීවමන් 

(ඉවත් වීමට) ඔවුහු නුවඹන් 

අවසර වනොපතති. තවද අල්ලාහ් 
වේව බිය හැඟීවමන් යුතු ව 
කටයුතු කරන්නන් පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය.  

ذِنَُكٌٌَّلٌ
ْ
ٌبِاّلَلٌٌِيُْؤِمنُونٌٌَاََّلِينٌٌَيَْستَأ

نٌٌْاْْلَِخرٌٌِاَّْلَوْمٌِوٌَ
َ
ْمَوالِِهمٌٌُُْيَاهُِدواٌأ

َ
ٌبِأ

نُْفِسِهمٌْ
َ
ٌبِالُْمَتقِيٌٌََعلِيمٌ ٌَواّلَلٌٌَُوأ
(44)ٌ
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(එවසේ ඉවත් වීමට) නුවඹන් 
අවසර පතනුවේ අල්ලාහ් හා 
අවසන් දිනය විශ්වාස 

වනොකරන්නන්ය. ඔවුන්වේ 

හදවත් සැක කවළේය. එබැවින් 
ඔවුහු ඔවුන්වේ සැකවයහි 
පැකිවළති. 

ذِنَُكٌٌاإَِنمٌَ
ْ
ٌيُْؤِمنُونٌٌََّلٌٌاََّلِينٌٌَيَْستَأ

ٌقُلُوبُُهمٌٌَْواْرتَابَْتٌٌاْْلِخرٌٌَِواَّْلَوْمٌٌِبِاّلَلٌِ
ٌٌ(45)ٌَيََتََدُدونٌٌََريْبِِهمٌٌِْفٌٌَفُهمٌْ

තවද ඔවුන් පිටත් වීමට සතුවව් 
නම් ඒ සඳහා සූදානමකින් 

සූදානම් වන්නට තිබුණි. එනමුත් 
ඔවුන් පිටත් ව යෑම අල්ලාහ් 

පිළිකුල් කවළේය. එබැවින් 
ඔවුනට ඔහු මැළිකම ඇති 

කවළේය. තවද වාඩි වී සටින්නන් 
සමඟ නුඹලා ද වාඩි වී සටිනු 
යැයි පවසනු ලැබීය. 

َراُدواٌَولَوٌْ
َ
واٌاَْلُُروجٌٌَأ َعدُّ

َ
ٌُعَدةًٌٌَلٌٌَُْل

ٌَفثََبَطُهمٌٌْانْبَِعاَثُهمٌٌْاّلَلٌٌَُكرِهٌٌََولَِكنٌْ
 (46)ٌالَْقاِعِدينٌٌََمعٌٌَاْقُعُدواٌَوقِيَلٌ

 

ඔවුන් නුඹලා සමඟ පිටත් ව 
ගිවේ නම් නුඹලාට නපුර මිස 
වවන කිසවක් වර්ධනය 

වනොවන්නට තිබුණි. තවද 
නුඹලාට අර්බුද වසොයා වදමින් 

නුඹලා අතර (වක්ලාම්) 

කියන්නට තිබුණි. තවද ඔවුනට 
සවන් වදන්නන් ද නුඹලා අතර 

වවති. අපරාධකරුවන් පිළිබඳ 
අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය.  

ٌإَِّلٌٌَزاُدوُكمٌٌَْماٌفِيُكمٌٌَْخرَُجواٌلَوٌْ
وَْضُعواٌَخبَاًّلٌ

َ
ٌِخََللَُكمٌٌَْوَْل
ٌَوفِيُكمٌٌْالْفِتْنَةٌٌََيبُْغونَُكمٌُ
ٌَعلِيمٌ ٌَواّلَلٌٌُلَُهمٌٌَْسَماُعونٌَ
ٌٌ(47)ٌبِالَظالِِميٌَ

ීට වපර ද ඔවුහු අර්බුද වසොයා 

ගත්වතෝය. තවද (අවුල් සහගත) 
කරුණු නුඹ වවතට 

හැවරව්වවෝය. අවසානවේ 

සතයය පැමිණිවේය. තවද ඔවුන් 
පිළිකුල් කරන්නන් ව සටිය දී 
අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය ප්රතයක්ෂ 

ٌَوقَلَبُواٌَقبُْلٌٌِمنٌٌْالْفِتْنَةٌٌَابْتََغُواٌلََقدٌِ
ُمورٌٌَلََكٌ

ُ
ٌَوَظَهرٌٌَاْْلَقٌٌَُّجاءٌٌََحَّتٌٌاْْل
ْمرٌُ
َ
ٌٌ(48)ٌََكرُِهونٌٌَوَُهمٌٌْاّلَلٌٌِأ
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විය. 

මට අවසර වදනු. මා පරීක්ෂාවට 
ලක් වනොකරනු යැයි 
පවසන්නන් ද ඔවුන් අතුරින් 

වූහ. දැන ගනු. ඔවුහු අර්බුදවයහි 

වැටුණහ. තවද සැබැවින්ම නිරය 
වේව ප්රතික්වෂේපකයින් 

වටලන්නකි.  

ٌَوَّلٌٌِلٌٌائَْذنٌٌَْيُقوُلٌٌَمنٌٌَْوِمنُْهمٌْ
ٌ َّلٌٌَتْفتِن ِ
َ
ٌِإَونٌٌََسَقُطواٌالْفِتْنَةٌٌِِفٌٌأ
ٌٌ(49)ٌبِالََْكفِرِينٌٌَلَُمِحيَطةٌ ٌَجَهَنمٌَ

නුඹට යම් යහපතක් ඇති 
වන්වන් නම් එය ඔවුන් දුකට 

පත් කරයි. තවද නුඹට යම් 
අභාගයයක් ඇති වන්වන් නම් 
අපි ීට වපරම අපවේ විෂය අපි 
(සූදානම් කර) ගත්වතමු යැයි 
පවසා ඔවුන් සතුටුවන්නන් 
වලසන් හැරී යති.  

ٌِإَونٌٌْتَُسؤُْهمٌٌَْحَسنَةٌ ٌتُِصبَْكٌٌإِنٌْ
َخْذنَاٌدٌْقٌٌََيُقولُواٌُمِصيبَةٌ ٌتُِصبَْكٌ

َ
ٌأ

ْمَرنَا
َ
ٌفَرُِحونٌٌَوَُهمٌٌَْويَتََولَوْاٌَقبُْلٌٌِمنٌٌْأ
(51)ٌٌ

අල්ලාහ් අපහට නියම කළ දෑ 
හැර වවනත් කිසවක් අපට 

වනොවන්වන්මය. ඔහු අපවේ 

භාරකරුය. තවද වේව 
විශ්වාසවන්තයින් අල්ලාහ් 

වවතම (සයල්ල) භාර කළ 
යුතුය යැයි පවසනු 

ٌنَلَاٌاّلَلٌٌَُبٌَكتٌٌََماٌإَِّلٌٌيُِصيبَنَاٌلَنٌٌْقُلٌْ
ٌٌَمْوَّلنَاٌُهوٌَ ٌفَلْيَتََوَّكٌٌِاّلَلٌٌَِوََعَ

ٌٌ(51)ٌالُْمْؤِمنُونٌَ

(ජය වහෝ වීර මරණය යන) 
කුසල් වදකින් එකක් හැර 
වවනත් කිසවක් අපහට නුඹලා 
බලාවපොවරොත්තු වන්වනහු ද? 
නමුත් අල්ලාහ් ඔහු වවතින් වූ 
දඬුවමකින් වහෝ අපවේ අත් 
වලින් වහෝ නුඹලා හසු කරනු 
ඇතැයි නුඹලා ගැන අපි 
බලාවපොවරොත්තුවවන් 

සටින්වනමු. එබැවින් නියත 

ٌإِْحَدىٌإَِّلٌٌبِنَاٌتََربَُصونٌٌََهلٌٌْقُلٌْ
َبُصٌٌ ාَوََنْنٌٌُاْْلُْسنَيَْيٌِ ٌبُِكمٌٌَْنََتَ

نٌْ
َ
ٌبَِعذٌٌَاّلَلٌٌُيُِصيبَُكمٌٌُأ ٌِمنٌٌْاب 

وٌٌِْعنِْدهٌِ
َ
يِْدينَاٌأ

َ
َبُصواٌبِأ ٌإِنَاٌَفََتَ
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වශවයන්ම අප ද නුඹලා සමඟ 
බලාවපොවරොත්තුවවන් 

සටින්නන් වවමු යැයි (නබිවරය) 
නුඹ පවසනු.  

ب ُِصونٌٌََمَعُكمٌْ ٌٌ(52)ٌُمََتَ

කැමැත්වතන් වහෝ 
අකමැත්වතන් වහෝ නුඹලා 

වියදම් කරනු. නුඹලාවගන් එය 

පිළිගනු වනොලබනු ඇත. නියත 
වශවයන්ම නුඹලා පාපතර 
පිරිසක් වලසන් සටිවයහුය.  

نْفُِقواٌقُلٌْ
َ
وٌٌَْطوَْعًٌٌأ

َ
ٌُيتََقبََلٌٌلَنٌٌَْكرًْهاٌأ

ٌفَاِسقِيٌٌَقَوًْماٌُكنْتُمٌٌْإِنَُكمٌٌِْمنُْكمٌْ
(53)ٌٌ

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 
ව ප්රතික්වෂේප වකොට 
කම්මැළියන් වලසන් මිස 
සලාතයට වනොපැමිවණන 
(යහපත් දෑ සඳහා) 
අකමැත්වතන් මිස වියදම් 
වනොකරන වහේතුවවන් මිස 
ඔවුන්වේ වියදම් කිරීම පිළි ගනු 
ලබන්නට (වවන කිසවක්) බාධා 
වූවේ නැත. 

نٌٌَْمنََعُهمٌٌَْوَما
َ
ٌَنَفَقاُتُهمٌٌِْمنُْهمٌٌُْتْقبََلٌٌأ

َنُهمٌٌْإَِّلٌ
َ
ٌَوبِرَُسوِلٌٌِبِاّلَلٌٌَِكَفُرواٌأ
تُونٌٌََوَّلٌ

ْ
ٌُكَساَلٌٌوَُهمٌٌْإَِّلٌٌالَصََلةٌٌَيَأ
ٌٌ(54)ٌََكرُِهونٌٌَوَُهمٌٌْإَِّلٌٌُينْفُِقونٌٌََوَّلٌ

ඔවුන්වේ වස්තුව හා ඔවුන්වේ 
දරුවන් නුඹ ව මවිතයට පත් 
වනොකළ යුතුය. අල්ලාහ් 
අවප්ක්ෂා කරනුවේ වමවලොව 
ජීවිතවේ දී ඒවා මගින් ඔවුනට 
දඬුවම් කිරීමට හා ඔවුන් 
ප්රතික්වෂේප කරන්නන් ව සටියදී 
ඔවුන්වේ ජීවිත බැහැර වී 
යාමටය. 

ْمَوالُُهمٌٌُْتْعِجبَْكٌٌفَََلٌ
َ
ْوَّلُدُهمٌٌَْوَّلٌٌأ

َ
ٌأ

بٌٌَاّلَلٌٌُيُرِيدٌٌُإَِنَما ِ ٌِفٌٌبَِهاٌُهمٌَِّْلَُعذ 
َياةٌِ نْيَاٌاْْلَ نُْفُسُهمٌٌَْوتَزَْهقٌٌَالُّ

َ
ٌوَُهمٌٌْأ

ٌٌ(55)ٌََكفُِرونٌَ

නියත වශවයන්ම තමන් නුඹලා 
අතුරින් වූවන් යැයි ඔවුහු 

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසති. 
නමුත් ඔවුහු නුඹලා අතුරින් 

ٌَوَماٌلَِمنُْكمٌٌْإَِنُهمٌٌْبِاّلَلٌٌَِويَْحلُِفونٌَ
ٌَيْفَرقُونٌٌَقَوْمٌ ٌَولَِكَنُهمٌٌِْمنُْكمٌٌُْهمٌْ
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වනොවවති. එනමුත් ඔවුන් 

(මරණයට) බිය වන පිරිසකි.  
(56) 

ٌ
සැඟවවන්නට තැනක් වහෝ 
ගුහාවන් වහෝ උමගක් වහෝ 
ඔවුන් දුටුවව් නම් ඔවුහු ඒ වවත 
වව්ගවයන් පලා යනු ඇත.   

ٌٌَُيُِدونٌٌَلَوٌْ
ً
وٌٌَْملَْجأ
َ
ٌٌأ وٌٌَْمَغاَرات 

َ
ٌأ

ٌَمُحونٌََُيٌٌْوَُهمٌٌْإََِّلْهٌٌِلََولَوْاٌُمَدَخًَلٌ
(57)ٌ

දානයන් සම්බන්ධවයන් නුඹට 
වදොස් නගන අය ද ඔවුන් 

අතුරින් වවති. එවිට ඔවුනට 
එයින් වදනු ලැබුවව් නම් ඔවුහු 

තෘප්තිමත් වවති. තවද ඔවුනට 
එයින් වදනු වනොලැබුවව් නම් 

එවිට ඔවුහු වකෝප වවති. 

ٌالَصَدقَاتٌٌِِفٌٌيَلِْمُزكٌٌََمنٌٌَْوِمنُْهمٌْ
ْعُطواٌفَإِنٌْ
ُ
ٌلَمٌٌِْإَونٌٌْوارَضٌٌُِمنَْهاٌأ
ٌٌ(58)ٌيَْسَخُطونٌٌَُهمٌٌْإِذَاٌِمنَْهاٌُيْعَطْوا

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 
ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ගැන 
සැබැවින්ම ඔවුන් තෘප්තියට 
පත්ව අල්ලාහ් අපට 

ප්රමාණවත්ය. අල්ලාහ් ඔහුවේ 
භාගයය තුළින් ද ඔහුවේ 
දූතයාණන් ද අපට පිරිනමනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම අපි 
අල්ලාහ් වවතම ආශා 
කරන්නන් වවමු යැයි පැවසුවව් 
නම් (එය වකතරම් අගවන් ද?) 

َنُهمٌٌَْولَوٌْ
َ
ٌاّلَلٌٌُآَتَاُهمٌٌَُماٌرَُضواٌأ

ٌَسيُْؤتِينَاٌاّلَلٌٌَُحْسبُنَاٌَوقَالُواٌَورَُسوُلٌُ
ٌاّلَلٌٌِإَِلٌٌإِنَاٌَورَُسوُلٌٌُفَْضلِهٌٌِِمنٌٌْاّلَلٌُ

ٌٌ(59)ٌَراِغبُونٌَ

60. (නීතිමය වදන් අතුරිනි) අනිවාර්යය වූ zසකාත් හිමි විය යුතු 

පාර්ශව අට. 
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අල්ලාහ්වගන් වූ නියමයක් 

වශවයන් සදකාවන් (zසකාත්) 
හිමි විය යුත්වත් දිළින්දන්ට ද 
දුගියන්ට ද ඒ සම්බන්ධ ව 
කටයුතු කරන වසේවා 
දායකයින්ට ද තම හදවත් 

(ඉස්ලාමය වවත) නැඹුරු 
වූවන්ට ද වහලුන් නිදහස් 
කිරීවම් දී ද ණය ගැතියන්ට ද 
අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයහි ද 

මගියන්ට ද වව්. තවද අල්ලාහ් 
සර්ව ඥානීය. සයුම් 
ඥානවන්තය. 

ٌَوالَْمَساكِيٌٌِلِلُْفَقَراءٌٌِالَصَدقَاُتٌٌإَِنَما
ٌقُلُوبُُهمٌٌَْوالُْمَؤلََفةٌٌَِعلَيَْهاٌَوالَْعاِملِيٌَ

ٌَسبِيلٌٌَِوِفٌٌَوالَْغارِِميٌٌَالر ِقَابٌٌَِوِفٌ
ٌاّلَلٌٌِِمنٌٌَفَرِيَضةًٌٌالَسبِيلٌٌَِوابْنٌٌِاّلَلٌِ
ٌ(61)ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ ٌَواّلَلٌُ

61-70. විංචනිකයින්, ඔවුන්වේ ගුණාිංග හා ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාක. 
වමම නබිවරයාට පීඩා 
කරන්නන් ද ඔවුන් අතුරින් 

වවති. ඔහු (සයල්ලන්ට ඇහුම්) 

කන්වදන්වනක් යැයි පවසති. 
ඔහු නුඹලාට යහපත වගන වදන 

දෑට කන් වදන්වනකි. ඔහු 
අල්ලාහ් පිළිබඳ විශ්වාස කරනු 

ඇත. වේව විශ්වාසවන්තයින්ට 
විශ්වාසවන්ත ව කටයුතු කරනු 

ඇත. නුඹලා අතුරින් විශ්වාස 
කළවුනට ඔහු දයාවකි. යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. තවද 
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන්ට පීඩා 
කරන ඔවුනට වව්දනීය දඬුවමක් 
ඇත. 

ٌولُونٌََويَقٌٌُانلَِبٌٌَيُْؤذُونٌٌَاََّلِينٌٌََوِمنُْهمٌُ
ذُنٌ ٌُهوٌَ
ُ
ُذنٌٌُقُلٌٌْأ

ُ
ٌيُْؤِمنٌٌُلَُكمٌٌَْخْيٌ ٌأ

ٌَورَْْحَةٌ ٌلِلُْمْؤِمنِيٌٌََويُْؤِمنٌٌُبِاّلَلٌِ
ٌيُْؤُذونٌٌََواََّلِينٌٌَِمنُْكمٌٌْآََمنُواٌلََِّلِينٌَ
َِّلمٌ ٌَعَذاب ٌٌلَُهمٌٌْاّلَلٌٌِرَُسوَلٌ

َ
ٌ(61)ٌأ

ඔවුහු නුඹලා ව තෘප්තියට පත් 
කරනු පිණිස නුඹලා වවත 

අල්ලාහ් මත දිවුරති. තවද ඔවුහු 
වේව විශ්වාසවන්තයින් ව 

ٌَواّلَلٌٌُلُِيُْضوُكمٌٌْلَُكمٌٌْبِاّلَلٌٌَُِيْلُِفونٌَ
َحقٌٌَُّورَُسوُلٌُ
َ
نٌٌْأ

َ
ٌََكنُواٌإِنٌٌْيُرُْضوهٌٌُأ
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සටිවයහු නම් ඔවුහු ඔහු ව 
තෘප්තියට පත් කිරීමට වඩාත් 
සුදුස්සන් වනුවේ අල්ලාහ් හා 
ඔහුවේ දූතයාණන්ය. 

 ٌ(62)ٌُمْؤِمنِيٌَ

ٌ
කවවරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 
දූතයාණන්ට පටහැණි ව කටයුතු 
කරන්වන් ද එවිට නියත 
වශවයන්ම ඔහුට නිරා ගින්න 
හිමි බවත් ඔහු එහි 
සදාතනිකයකු වන බවත් ඔවුහු 
දැන සටිය යුතු වනොවව් ද? එය 
මහත් වූ අවමානයකි. 

لَمٌْ
َ
نَهٌٌَُيْعلَُمواٌأ

َ
ٌاّلَلٌٌَُُيَادِدٌٌَِمنٌٌْأ

نٌٌََورَُسوَلٌُ
َ
اٌَجَهَنمٌٌَنَارٌٌََلٌٌُفَأ ٌَخاِلً

ٌٌ(63)ٌالَْعِظيمٌٌُاَْلِْزيٌٌُذَلَِكٌٌفِيَها

ඔවුන්වේ හදවත් තුළ ඇති දෑ 
ඔවුනට දන්වන පරිේවේදයක් 
ඔවුන් මත පහළ වීම ගැන 

කුහකවයෝ බිය වවති. නුඹලා 

සමේචල් කරමින් සටිනු. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා බිය 
වන දෑ වහළි කරන්නාය.  

نٌٌْونٌَالُْمنَافِقٌٌَُُيَْذرٌُ
َ
َلٌٌأ ٌَعلَيِْهمٌٌُْتَِنَ

ٌقُلٌٌِقُلُوبِِهمٌٌِْفٌٌبَِماٌتُنَب ِئُُهمٌٌُْسوَرة ٌ
ٌَماٌُُمْرِجٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌٌَاْستَْهزِئُوا
ٌٌ(64)ٌََتَْذُرونٌَ

තවද නුඹ (වම් ගැන) ඔවුන් 

වගන් විමසුවව් නම් ‘අපි 

(අනවශය කතාවන්හි) නිරත 
වවමින් ද වකළිවලොල් කරමින් 

ද සටිවයමු යැයි ඔවුහු පවසති. 
නුඹලා සමේචල් කරමින් සටිවේ 
අල්ලාහ් පිළිබඳ ව ද ඔහුවේ 
වදන් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 

පිළිබඳ ව දැයි නුඹ අසනු.  

ْْلَُهمٌٌَْولَئِنٌْ
َ
ٌُكَناٌإَِنَماٌََّلَُقولُنٌٌََسأ
بِاّلَلٌٌِقُلٌٌَْونَلَْعُبٌٌََنُوُضٌ

َ
ٌَوآيَاتِهٌٌِأ

 ٌ(65)ٌتَْستَْهزِئُونٌٌَُكنْتُمٌٌَْورَُسوِلٌِ

ٌ

නුඹලා නිදහසට කරුණු 

වනොකියනු. නුඹලා විශ්වාස 
කිරීවමන් පසු ව සැබැවින්ම 

ٌَبْعدٌٌََكَفْرُتمٌٌْقَدٌٌَْتْعَتِذُرواٌَّلٌ
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ප්රතික්වෂේප කවළහුය. නුඹලා 
අතුරින් පිරිසකට අපි සමාව 
පිරිනැමුව ද තවත් පිරිසකට 

දඬුවම් කරන්වනමු. වහේතුව 
ඔවුන් වැරදි කරන්නන් වලස 

සටී බැවිනි.  

ٌَطائَِفةٌ ٌَعنٌٌَْنْعُفٌٌإِنٌٌْإِيَمانُِكمٌْ
ْبٌٌِمنُْكمٌْ ِ َنُهمٌٌَْطائَِفةًٌٌُنَعذ 

َ
ٌََكنُواٌبِأ

ٌٌ(66)ٌُُمْرِِميٌَ
කුහකවයෝ හා කුහක 
කාන්තාවවෝ ඔවුන්වගන් 

ඇතැවමකු ඇතැවමකුවගන්ය. 
ඔවුහු පිළිකුල් සහගත දෑ 

නිවයෝග කරති. යහපත් දැයින් 

වළක්වති. (වියදම් වනොකර) 
ඔවුන්වේ අත් මිට වමොළවා 

ගනිති. ඔවුහු අල්ලාහ් ව අමතක 

කවළෝය. එබැවින් ඔහු ද ඔවුන් 

ව අමතක කර දැීය. නියත 
වශවයන්ම කුහකයින් වන 
ඔවුහුමය පාපතරයින් වන්වනෝ.   

ٌِمنٌٌَْبْعُضُهمٌٌَْوالُْمنَافَِقاُتٌٌالُْمنَافُِقونٌَ
ٌ ُمُرونٌٌََبْعض 

ْ
ٌَويَنَْهْونٌٌَبِالُْمنَْكرٌٌِيَأ

يِْدَيُهمٌٌَْويَْقبُِضونٌٌَوِفٌالَْمْعرٌٌَُعنٌِ
َ
ٌأ

ٌُهمٌٌُالُْمنَافِقِيٌٌَإِنٌٌَفَنَِسيَُهمٌٌْاّلَلٌٌَنَُسوا
ٌٌ(67)ٌالَْفاِسُقونٌَ

කුහකයින් හා කුහක 
කාන්තාවන්ට ද වේව 
ප්රතික්වෂේපකයින්ට ද නිරා 
ගින්න සතු බව අල්ලාහ ්ප්රතිඥා 

කවළේය. ඔවුන් එහි 

සදාතනිකවයෝ වවති. එය 

ඔවුනට ප්රමාණවත්ය. තවද 

අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කවළේය. 
තවද ඔවුනට ස්ථීර දඬුවමක් ද 
ඇත.   

ٌَوالُْمنَافَِقاتٌٌِالُْمنَافِقِيٌٌَاّلَلٌٌُوََعدٌَ
ٌفِيَهاٌَخاِلِينٌٌََجَهَنمٌٌَنَارٌٌََوالُْكَفارٌَ

ٌَولَُهمٌٌْاّلَلٌٌَُولََعنَُهمٌٌَُحْسبُُهمٌٌِْهٌَ
ٌٌ(68)ٌُمقِيمٌ ٌَعَذاب ٌ

ٌ
(මුනාෆික්වරුනි!) නුඹලාට වපර 

සටියවුන් වමන් (නුඹලා 

වනොවනු.) ඔවුහු නුඹලාට වඩා 

බලවත් වූහ. තවද ඔවුහු 
දරුවන්වගන් හා වස්තුවවන් 

َشدٌٌَََكنُواٌَقبْلُِكمٌٌِْمنٌٌََْكََّلِينٌَ
َ
ٌأ

ْكََثٌٌَقَُوةًٌٌِمنُْكمٌْ
َ
ْمَواًّلٌٌَوأ

َ
ْوَّلًداٌأ

َ
ٌَوأ
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අධික වූහ. ඒ අනුව තමන්ට හිමි 

වකොටස ඔවුහු භුක්ති වින්වදෝය. 
නුඹලාට වපර සටියවුන් 
ඔවුන්වේ වකොටස භුක්ති 
වින්දාක් වමන් නුඹලා ද 
නුඹලාට හිමි වකොටස භුක්ති 

විදිනු. නමුත් ඔවුහු (වබොරු 

කිරීවමහි) නියැළුණාක් වමන් 

නුඹලා ද නියැවළන්වනහුය. 
වමවලොවවහි හා මතු වලොවවහි 
තම ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී ගිය අය 

වමොවුහුය. තවද 
අලාභවන්තවයෝද වමොහුවුමය.  

ٌفَاْستَْمتَْعتُمٌٌِْهمٌِِْبَََلقٌٌِفَاْستَْمتَُعوا
ٌِمنٌٌْاََّلِينٌٌَاْستَْمتَعٌٌََكَماٌِِبَََلقُِكمٌْ
ٌََكََّلِيٌوَُخْضتُمٌٌِِْبَََلقِِهمٌٌَْقبْلُِكمٌْ
ولَئَِكٌٌَخاُضوا
ُ
ْعَمالُُهمٌٌَْحبَِطْتٌٌأ

َ
ٌأ

نْيَاٌِفٌ ولَئَِكٌٌَواْْلَِخَرةٌٌِالُّ
ُ
ٌُهمٌٌَُوأ

ونٌَ  ٌ(69)ٌاَْلَاِِسُ

ٌ
ඔවුනට වපර සටි නූහ්, ආේ හා 
සමූේවේ ජනයාවේ ද  

ඉබ් රාහීම්වේ ජනයා, මේයන් 
වාසීහු හා උඩු යටිකුරු ව 
වපරළා දෑමූවන්වේ ද පුවත 
ඔවුන් වවත වනොපැමිණිවේ ද? 
ඔවුන්වේ දූතවයෝ ඔවුන් වවත 
පැහැදිලි සාධක සමඟ 

පැමිණිවයෝය. එබැවින් ඔවුනට 
අපරාධයක් කිරීම අල්ලාහට් 

වනොවීය. නමුත් ඔවුහු තමන්ටම 
අපාරධ කර ගන්නන් වූහ. 

لَمٌْ
َ
تِِهمٌٌْأ

ْ
ٌٌيَأ

ُ
ٌقَوْمٌٌَِقبْلِِهمٌٌِْمنٌٌْاََّلِينٌٌََنبَأ

ٌ ٌإِبَْراهِيمٌٌََوقَوْمٌٌَِوَثُمودٌٌَوَََعدٌ ٌنُوح 
ْصَحاِبٌ

َ
ٌَوالُْمْؤتَفََِكتٌٌَِمْدَينٌٌََوأ

َتتُْهمٌْ
َ
ٌََكنٌٌََفَماٌبِاْْلَي ِنَاتٌٌِرُُسلُُهمٌٌْأ

ٌََكنُواٌَولَِكنٌٌَِّْلَْظلَِمُهمٌٌْاّلَلٌُ
نُْفَسُهمٌْ

َ
ٌ(71)ٌَيْظلُِمونٌٌَأ

71,72. වේව විශ්වාසවන්තයින්, ඔවුන්වේ ගුණාිංග හා ඔවුනට හිමි 

ප්රතිඵල. 
(වේව) විශ්වාසවන්තවයෝ හා 
වේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවවෝ 
ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 
ඇතැවමකුවේ සීප මිතුරන් 

ٌَبْعُضُهمٌٌَْوالُْمْؤِمنَاُتٌٌَوالُْمْؤِمنُونٌَ
ْوَِّلَاءٌُ

َ
ٌٌأ ُمُرونٌٌََبْعض 

ْ
ٌبِالَْمْعُروِفٌٌيَأ
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වවති. ඔවුහු යහපත් වේ 
නිවයෝග කරන අතර පිළිකුල් 

සහගත වදයින් වළක්වති. 
සලාතය විධිමත් වලසන් ඉටු 

කරති. සකාත්ද පිරිනමති. තවද 
අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට අවනත වවති. 
අල්ලාහ් කරුණාව වපන්වන 

අය වමොවුහුය. නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. සයුම් 
ඥානය ඇත්තාය.  

ٌَويُقِيُمونٌٌَالُْمنَْكرٌٌِنٌِعٌٌََويَنَْهْونٌَ
ٌَويُِطيُعونٌٌَالَزََكةٌٌََويُْؤتُونٌٌَالَصََلةٌَ
ولَئَِكٌٌَورَُسوَلٌٌُاّلَلٌَ

ُ
ٌاّلَلٌٌَُسَيَْْحُُهمٌٌُأ

 ٌ(71)ٌَحِكيمٌ ٌَعزِيزٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌَ

ٌ

වේව විශ්වාසවන්තයින් හා වේව 
විශ්වාසවන්ත කාන්තාවන්හට 
පහළින් ගිංගාවන් ගලා බසන්ා 

(ස්වර්ග) උයන් ඇති බවට 

අල්ලාහ් ප්රතිඥා කවළේය. ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයින් වවති. අේන් 

(නම් සදාතනික ස්වර්ග) උයන්හි 

යහපත් වාසසථ්ාන ඇත. තවද 
අල්ලාහ්වේ පිළිගැනීම 

අතිමහත්ය. එයයි මහත් වූ 
ජයග්රහණය. 

ٌَوالُْمْؤِمنَاتٌٌِالُْمْؤِمنِيٌٌَاّلَلٌٌُوََعدٌَ
ٌ نٌٌََْتْتَِهاٌِمنٌٌَِْتْرِيٌَجَنات 

َ
ٌَهارٌُاْْل

ٌِفٌٌَطي ِبَةًٌٌَوَمَساِكنٌٌَفِيَهاٌَخاِلِينٌَ
ٌاّلَلٌٌِِمنٌٌََورِْضَوانٌ ٌَعْدنٌ ٌَجَناتٌِ
ْكَبٌُ

َ
ٌالَْعِظيمٌٌُالَْفْوزٌٌُُهوٌٌَذَلَِكٌٌأ
(72)ٌٌ

73. වේව ප්රතික්වෂේපකයින් හා කුහකයින් සමඟ ජිහාේ කිරීවම් 

නිවයෝගය. 
අවහෝ නබිවරය! වේව 
ප්රතික්වෂේපකයින් හා කුහකයින් 

සමඟ නුඹ සටන් කරනු. ඔවුන් 
වකවරහි දැඩි වලස කටයුතු 

කරනු. ඔවුන්වේ පිවිසුම් 

ස්ථානය නිරයයි. තවද (ඔවුන්) 
වයොමු වන එම ස්ථානය නපුරු 

විය. 

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌالُْكَفارٌٌََجاهِدٌٌِانلَِبٌٌُّأ

َواُهمٌٌَْعلَيِْهمٌٌَْواْغلُْظٌٌَوالُْمنَافِقِيٌَ
ْ
ٌَوَمأ

ٌٌ(73)ٌالَْمِصيٌٌَُوبِئَْسٌٌَجَهَنمٌُ
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74-87. කුහකයින්, ඔවුන්වේ තත්ත්වයන්, ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාක හා 

ජිහාේ කිරීවමන් පසුබැසීම පිළිබඳ ඔවුන්වේ සතුට. 
තමන් වනොපැවසූ බවට අල්ලාහ් 

මත ඔවුහු දිවුරති. නමුත් ඔවුහු 
ප්රතික්වෂේපවේ වදන 

පැවසුවවෝය. ඔවුහු ඉස්ලාමය 
පිළි ගත් පසු එය ප්රතික්වෂේප 

කවළෝය. ඔවුනට වනොලැබුණු දෑ 

පිළිබඳ උත්සාහ දැරූහ. තම 
භාගයවයන් අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 
දූතයාණන් ඔවුන් ව ධනවත් 
කිරීවම් වහේතුව මිස ඔවුන් 
වකෝප වීමට වවවනකක් 

වනොවීය. ඔවුන් පශ්චාත්තාප වී 
වයොමු වන්වන් නම් එය ඔවුනට 

යහපතක් වනු ඇත. නමුත් 
ඔවුන් පිටුපා යන්වන් නම් 
වමවලොවදී හා මතු වලොවදී 
අල්ලාහ් ඔවුනට වව්දනීය 

දඬුවමකින් දඬුවම් කරනු ඇත. 
තවද මහවපොවළොවව් කිසදු 
භාරකරුවකු වහෝ උදව්කරුවකු 

වහෝ ඔවුනට වනොමැත. 

ٌقَالُواٌَولََقدٌٌْقَالُواٌَماٌبِاّلَلٌٌَُِيْلُِفونٌَ
ٌَبْعدٌٌََوَكَفُرواٌالُْكْفرٌٌَِكَِمةٌَ

واٌإِْسََلِمِهمٌْ ٌَوَماٌَينَالُواٌلَمٌٌْبَِماٌوََهمُّ
نٌٌْإَِّلٌٌَنَقُموا

َ
ْغنَاُهمٌٌُأ

َ
ٌَورَُسوُلٌٌُّلَلٌُاٌأ

ٌلَُهمٌٌَْخْيًاٌيَُكٌٌَيتُوبُواٌفَإِنٌٌْفَْضلِهٌٌِِمنٌْ
بُْهمٌٌَُيتََولَوْاٌِإَونٌْ ِ ٌَعَذابًاٌاّلَلٌٌُُيَعذ 
َِّلًما

َ
نْيَاٌِفٌٌأ ٌِفٌٌلَُهمٌٌَْوَماٌَواْْلَِخَرةٌٌِالُّ

رِْضٌ
َ
ٌ ٌِمنٌٌْاْْل  (74)ٌنَِصيٌ ٌَوَّلٌٌَوِل 

ٌ

ඔහුවේ භාගයවයන් ඔහු අපට 
පිරිනමා ඇත්නම් සැබැවින්ම අපි 
දන් වදන්වනමු. තවද සැබැවින් 

ම අපි දැහැමියන් අතුරින් 
වන්වනමු යැයි අල්ලාහ් සමඟ 
ගිවිස ගත් අය ද ඔවුන් අතුරින් 

වවති.  

ٌِمنٌٌْآتَانَاٌلَئِنٌٌْاّلَلٌٌَََعَهدٌٌََمنٌٌَْوِمنُْهمٌْ
ٌِمنٌٌََونَلَُكوَننٌٌَنَلََصَدَقنٌٌَفَْضلِهٌِ

ٌٌ(75)ٌالَصاِْلِيٌَ

නමුත් ඔහු ඔවුනට ඔහුවේ 
භාගයවයන් පිරිනැමූ කල්හි 
ඔවුහු ඒ පිළිබඳ ව මසුරුකම් 

ٌبِهٌٌَِِبِلُواٌفَْضلِهٌٌِِمنٌٌْآتَاُهمٌٌْفَلََما
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පෑහ. තවද ඔවුහු පිටුපාන්නන් 

වලසන් හැරී ගිවයෝය.  
ٌٌ(76)ٌُمْعرُِضونٌٌَوَُهمٌٌَْوتََولَوْا

අල්ලාහ් වවත කළ ප්රතිඥාව 
ඔවුන් කඩ කළ බැවින් ද ඔවුන් 
වබොරු පවසමින් සටි බැවින් ද 
ඔහු ව ඔවුන් හමු වන දිනය 
වතක් ඔවුන්වේ හදවත් තුළ 
පැවැති කුහකත්වය ඔවුන් ව 
අවසානය දක්වා තිවබන්නට 
හැරිවේය. 

ْعَقَبُهمْ 
َ
 يَْومِ  إَِل  قُلُوبِِهمْ  ِف  نَِفاقًا فَأ

ْخلَُفوا بَِما يَلَْقْونَهُ 
َ
 َوَعُدوهُ  َما اّلَلَ  أ

 ( 77) يَْكِذبُونَ  ََكنُوا َوبَِما

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
ඔවුන්වේ රහසය දෑ හා රහස් 
සාකේඡාවන් දන්නා බවත් තවද 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් ගුප්ත 
දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්නා බවත් 
ඔවුහු වනොදැන සටිවයෝද? 

لَمٌْ
َ
نٌٌََيْعلَُمواٌأ

َ
ٌِِسَُهمٌٌَْيْعلَمٌٌُاّلَلٌٌَأ
نٌٌََوََنَْواُهمٌْ

َ
ٌالُْغيُوِبٌٌَعََلمٌٌُاّلَلٌٌََوأ

(78)ٌٌ
වේව විශ්වාසවන්තයින් අතුරින් 
දානයන් සම්බන්ධවයහි සය 
කැමැත්වතන් පරිතයාග 
කරන්නන්හට හා තම වවවහසට 
හැර වවනත් කිසවක් 
වනොලබන්නන්හට ඔවුහු වදොස් 

නගා ඔවුනට අවමන් කරති. 
අල්ලාහ් ඔවුන් අවමානයට ලක් 

කවළේය. තවද ඔවුනට වව්දනීය 
දඬුවමක් ඇත.   

ٌِمنٌٌََطو ِِعيٌَالْمٌٌُيَلِْمُزونٌٌَاََّلِينٌَ
ٌَّلٌٌَواََّلِينٌٌَالَصَدقَاتٌٌِِفٌٌالُْمْؤِمنِيٌَ
ٌفَيَْسَخُرونٌٌَُجْهَدُهمٌٌْإَِّلٌٌَُيُِدونٌَ
ٌَعَذاب ٌٌَولَُهمٌٌِْمنُْهمٌٌْاّلَلٌٌَُسِخرٌٌَِمنُْهمٌْ
َِّلمٌ 
َ
ٌٌ(79)ٌأ

(නබිවරය) ඔවුන් වවනුවවන් 

නුඹ සමාව අයදිනු. නැතවහොත් 
ඔවුන් වවනුවවන් සමාව අයැද 

වනොසටිනු. නුඹ ඔවුන් 
වවනුවවන් හැත්තෑ වාරයක් 
සමාව අයැද සටිය ද අල්ලාහ් 
ඔවුනට සමාව වනොවදන්වන් 

وٌٌْلَُهمٌٌْاْستَْغفِرٌْ
َ
ٌإِنٌٌْلَُهمٌٌْتَْستَْغفِرٌٌَّْلٌٌأ

ٌَيْغفِرٌٌَفَلَنٌٌَْمَرةًٌٌَسبْعِيٌٌَلَُهمٌٌْْغفِرٌْتَْستٌَ
َنُهمٌٌْذَلَِكٌٌلَُهمٌٌْاّلَلٌُ

َ
ٌبِاّلَلٌٌَِكَفُرواٌبِأ
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මය. වහේතුව සැබැවින්ම ඔවුන් 
අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 

ව ප්රතික්වෂේප කළ බැවිනි. තවද 
අල්ලාහ් පාපතර ජනයාට මඟ 

වනොවපන්වයි.   

ٌالَْقوْمٌٌََيْهِديٌَّلٌٌَواّلَلٌٌَُورَُسوِلٌِ
ٌٌ(81)ٌالَْفاِسقِيٌَ

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (තබූක් 

වමවහයුමට) ගිය පසු ව තම 
ස්ථානයන්හිම පසුබැස (රැඳී) 

සටියවුන් සතුටු වූහ. තම වස්තුව 
හා තම ජීවිත අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවේ කැප කිරීමට ඔවුහු 

පිළිකුල් කවළෝය. තවද නුඹලා 
ග්රීෂ්ම කාලවයහි පිටත් ව 

වනොයනු යැයි ඔවුහු පවසති. 
නිරා ගින්න උෂ්ණත්වවයන් 

(ඊට වඩා) අධික යැයි නුඹ 

පවසනු. ඔවුහු (ඒ බව) අවවබෝධ 

කර ගන්වන් නම් ! 

ٌِخََلَفٌٌهِمٌْبَِمْقَعدٌٌِالُْمَخلَُفونٌٌَفَرِحٌَ
نٌٌَْوَكرُِهواٌاّلَلٌٌِرَُسولٌِ

َ
ٌُُيَاهُِدواٌأ

ْمَوالِِهمٌْ
َ
نُْفِسِهمٌٌْبِأ

َ
ٌاّلَلٌٌَِسبِيلٌٌِِفٌٌَوأ

ٌٌِِفٌٌَتنْفُِرواٌَّلٌٌَوقَالُوا ٌنَارٌٌُقُلٌٌْاْْلَر 
َشدٌٌَُّجَهَنمٌَ
َ
ٌَيْفَقُهونٌٌَََكنُواٌلَوٌٌَْحًراٌأ

(81)ٌٌ

ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ 

වහේතුවවන් (ඊට) ප්රතිවිපාකයක් 
වශවයන් ස්වල්පයක් 
සනහවසත්වා ! අධික ව අඬත්වා 
! 

ٌَكثًِياٌَوَّْلَبُْكواٌقَلِيًَلٌٌفَلْيَْضَحُكوا
ٌٌ(82)ٌيَْكِسبُونٌٌَََكنُواٌبَِماٌَجَزاءًٌ

එවහයින් (නබිවරය,) ඔවුන් 
අතුරින් පිරිසක් වවත අල්ලාහ් 
නුඹ ව නැවත වගන්වූවේ නම් 

එවිට (යුද වමවහයුම් සඳහා) 
පිටත් ව යන්නට ඔවබන් ඔවුහු 

අවසර පතති. ‘නුඹලා කිස 
කවලක මා සමඟ පිටත් ව 

වනොයන්වනහුමය. තවද නුඹලා 
මා සමඟ සතුරන්ට එවරහි ව 

සටන් වනොකරන්වනහුය. නියත 
වශවයන්ම නුඹලා මුල් වාරවේ 

ٌِمنُْهمٌٌَْطائَِفةٌ ٌإَِلٌٌاّلَلٌٌُرََجَعَكٌٌفَإِنٌْ
ذَنُوكٌَ

ْ
ٌلَنٌٌَْفُقلٌٌْلِلُْخُروجٌٌِفَاْستَأ
بًَداٌَمِعٌٌَََتْرُُجوا

َ
ٌَمِعٌٌَُتَقاتِلُواٌَولَنٌٌْأ

َوَلٌٌبِالُْقُعودٌٌِرَِضيتُمٌٌْإِنَُكمٌٌَْعُدًوا
َ
ٌأ

ٌٌ(83)ٌاَْلَالِفِيٌٌََمعٌٌَفَاْقُعُدواٌَمَرة ٌ
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වාඩි වී සටීම ප්රිය කවළහුය. 
එවහයින් නුඹලා පසුබැසස්වුන් 
සමඟම රැඳී සටිනු යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ඔවුන් අතුරින් මිය ගිය කිසවකු 
වකවරහි කිස කවලක නුඹ 

සලාතය වමවහය වනොවනු. 
තවද ඔහුවේ මිනී වළ අසල නුඹ 

නැගිට වනොසටිනු. නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් අල්ලාහ් හා 
ඔහුවේ දූතයාණන් ව ප්රතික්වෂේප 

කවළෝය. ඔවුහු පාපිෂ්ඨයින් 

වලස සටිය දීම මිය ගිවයෝය.   

َحد   ََعَ  تَُصل   َوَل 
َ
بًَدا َماَت  مِْنُهمْ  أ

َ
 أ

ِ  ََعَ  َتُقمْ  َوَل   بِاّلَلِ  َكَفُروا إَِنُهمْ  َقْْبِه
 ( 48) فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماتُوا َوَرُسوِلِ 

 

ඔවුන්වේ වස්තුව හා ඔවුන්වේ 
දරුවන් නුඹ ව මවිතයට පත් 

වනොකළ යුතුය. අල්ලාහ ්
එමගින් අවප්ක්ෂා කරනුවේ 
ඔවුනට වමවලොවවහි දඬුවම් 

කිරීමටය. තවද ඔවුන් 
ප්රතික්වෂේපකයින් ව සටි 
තත්ත්වවේම ඔවුන්වේ ජීවිත 

නැසී යාමටය.  

ْمَوالُُهمٌٌُْتْعِجبَْكٌٌَوَّلٌ
َ
ْوَّلُدُهمٌٌْأ

َ
ٌإَِنَماٌَوأ

نٌٌْاّلَلٌٌُيُرِيدٌُ
َ
َبُهمٌٌْأ ِ نْيَاٌِفٌٌبَِهاٌُيَعذ  ٌالُّ

نُْفُسُهمٌٌَْوتَزَْهقٌَ
َ
 ٌ(85)ٌََكفُِرونٌٌَوَُهمٌٌْأ

ٌ

නුඹලා අල්ලාහ් ව විශ්වාස 
කරනු, තවද ඔහුවේ දූතයාණන් 
සමඟ එක් ව අරගල කරනු යැයි 
එක් පරිේවේදයක් පහළ කරනු 

ලැබූ විට ඔවුන් අතුරින් වූ 
ධනවාතුන් නුඹ අප අත හැර 
දමනු. අපි රැඳී සටින්නන් සමඟ 
සටින්වනමු යැයි පවසා 
නුඹවගන් අවසර පතති. 

نْزِلَْتٌٌِإَوذَا
ُ
نٌٌُْسوَرة ٌٌأ

َ
ٌبِاّلَلٌٌِآَِمنُواٌأ

ذَنََكٌٌرَُسوِلٌٌَِمعٌٌَوََجاهُِدوا
ْ
ولُوٌاْستَأ

ُ
ٌأ

ٌَمعٌٌَنَُكنٌٌْذَْرنَاٌَوقَالُواٌِمنُْهمٌٌْالَطْولٌِ
ٌٌ(86)ٌالَْقاِعِدينٌَ

(නිවවසේ) රැඳී සටින කාන්තාවන් 
සමඟ ඔවුන් ද සටින්නට ප්රිය 

نٌٌْرَُضوا
َ
ٌاَْلََوالِِفٌٌَمعٌٌَيَُكونُواٌبِأ
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කරති. තවද ඔවුන්වේ හදවත් 

මත මුද්රා තබන ලදී. ඔවුහු වටහා 
වනොගනිති.  

ٌٌَوُطبِعٌَ ٌَيْفَقُهونٌٌََّلٌٌمٌَْفهٌٌُقُلُوبِِهمٌٌََْعَ
(87)ٌٌ

88,89. ධර්ම දූතයාණන් හා වේව විශ්වාසවන්තයින් කළ අරගල හා 

ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
එනමුත් වමම දූතයාණන් හා ඔහු 
සමඟ විශ්වාස කළවුන් තම 
ධනය හා ජීවිත කැප කරමින් 

සටන් කවළෝය. තමන් හට 
යහපත් දෑ ඇත්තවුන් 

වමොවුහුමය. තවද ජය 
ලබන්වනෝද වමොවුහුමය.  

 َمَعهُ  آََمُنوا َواََّلِينَ  الرَُسوُل  لَِكنِ 
ْمَوالِِهمْ  َجاَهُدوا

َ
ْنُفِسِهمْ  بِأ

َ
وََلَِك  وَأ

ُ
 وَأ

َْْيَاُت  لَُهمُ 
ْ
وََلَِك  اْل

ُ
 الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  وَأ

(44 ) 

ඔවුන් වවනුවවන් අල්ලාහ් 

ස්වර්ග උයන් සූදානම් කර ඇත. 
ඒවාට යටින් ගිංගාවවෝ ගලා 

බසති. එහි ඔවුහු සදාතනිකයින් 

වවති. අතිමහත් ජයග්රහණය 
එයයි.  

َعدٌَ
َ
ٌٌلَُهمٌٌْاّلَلٌٌُأ ٌِمنٌٌَِْتْرِيٌَجَنات 

نَْهارٌٌََُتْتَِها
َ
ٌذَلَِكٌٌفِيَهاٌَخاِلِينٌٌَاْْل
ٌٌ(89)ٌالَْعِظيمٌٌُالَْفْوزٌُ

90-93. (නීතිමය වදන් අතුරිනි) නිදහසට කරුණු දැක් වූ විවිධ 

පුේගලයින් පිළිබඳ විස්තර හා ඔවුන් අතුරින් සෑම වකවනකුටම නියම 

වූ තීන්දු. 
(යුේධයට සහභාගී වනොවන්නට) 
තමන්හට අවසර පතා ගම්බද 
ජනයා අතුරින් නිදහසට කරුණු 

පවසන්නන් පැමිණිවයෝය. 
අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන්ට 
වබොරු පැවසූවන් වාඩි වී 

සටිවයෝ ය. ඔවුන් අතුරින් 
ප්රතික්වෂේප කළවුනට වව්දනීය 

දඬුවමක් මතු ඇති වනු ඇත. 

رٌٌُوََجاءٌَ ِ ْعَرابٌٌِِمنٌٌَونٌَالُْمَعذ 
َ
ٌاْْل

ٌاّلَلٌٌََكَذبُواٌاََّلِينٌٌََوَقَعدٌٌَلَُهمٌٌَِّْلُْؤَذنٌَ
ٌَكَفُرواٌاََّلِينٌٌََسيُِصيُبٌٌَورَُسوَلٌُ
َِّلمٌ ٌَعَذاب ٌٌِمنُْهمٌْ

َ
ٌٌ(91)ٌأ
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දුබලයින් වකවරහි ද වරෝගීන් 
වකවරහි ද වියදම් කිරීමට යමක් 
වනොලැබුණු අය වකවරහි ද 
ඔවුන් අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 
දූතයාණන්ට යහපත පතන්වන් 

නම් ඔවුනට කිසදු වරදක් නැත. 
දැහැමියන්ට එවරහිව කිසදු ක්රියා 

මාර්ගයක් වනොමැත. තවද 
අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 
කරුණා ගුණවයන් යුක්තය.  

ٌٌلَيَْسٌ َعَفاءٌٌََِعَ ٌٌَوَّلٌٌالضُّ ٌََعَ
ٌٌَوَّلٌٌالَْمرَْضٌ ٌَُيُِدونٌٌََّلٌٌاََّلِينٌٌَََعَ

ٌٌَِصُحوانٌٌَإِذَاٌَحَرجٌ ٌُينْفُِقونٌٌََما ٌّلِلَ
ٌٌَماٌَورَُسوِلٌِ ٌِمنٌٌْالُْمْحِسنِيٌٌَََعَ

ٌٌ(91)ٌرَِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌَواّلَلٌٌَُسبِيلٌ 
(නබිවරය) නුඹ ඔවුනට ප්රවාහන 
පහසුකම් ලබා වදනු පිණිස නුඹ 
වවත ඔවුන් පැමිණ නුඹ ද 
නුඹලා ඒ මත ගමන් කිරීමට 
ප්රවාහන පහසුකම් ලබා වදන 
යමක් මම වනොලබමි. යැයි 
පවසා තමන් හට වියදම් කිරීමට 
යමක් වනොලැබුණු වහේතුවවන් 
දුකට පත් ව තම ඇස් වලින් 
කඳුළු හළමින් හැරී ගිය අය 
වකවරහි ද වරදක් වනොමැත.  

ٌٌَوَّلٌ تَوْكٌٌََماٌإِذَاٌاََّلِينٌٌَََعَ
َ
ٌأ

ِجدٌٌَُّلٌٌقُلَْتٌٌِْلَْحِملَُهمٌْ
َ
ٌَماٌأ

ْْحِلُُكمٌْ
َ
ْعيُنُُهمٌٌْتََولَْواٌَعلَيْهٌٌِأ

َ
ٌَوأ

َّلٌٌَحَزنًاٌعٌِاَلمٌٌِْمنٌٌَتَفِيُضٌ
َ
ٌَُيُِدواٌأ

ٌٌ(92)ٌُينْفُِقونٌٌََما

ක්රියාමාර්ගය ගනු ලබනුවේ 
ඔවුන් වපොවහොසතුන් ව සටිය දී 

(සටනට සහභාගී වනොවන්නට) 
නුඹවගන් අවසර පතන්නන් 

හටය. පසුබැස රැඳී සටින 
කාන්තාවන් සමඟ ඔවුන් ද රැඳී 

සටීමට ප්රිය කවළෝය. අල්ලාහ් 
ඔවුන්වේ හදවත් මත මුද්රා 

තැබුවව්ය. එබැවින් ඔවුහු (ඒ 
බව) වනොදනිති.  

ٌٌالَسبِيُلٌٌإَِنَما ذِنُونََكٌٌاََّلِينٌٌَََعَ
ْ
ٌيَْستَأ

ْغنِيَاءٌٌُوَُهمٌْ
َ
نٌٌْرَُضواٌأ

َ
ٌَمعٌٌَيَُكونُواٌبِأ

ٌٌاّلَلٌٌَُوَطَبعٌٌَاَْلََوالِِفٌ ٌقُلُوبِِهمٌٌََْعَ
ٌٌ(93)ٌَيْعلَُمونٌٌََّلٌٌَفُهمٌْ

94-96. කුහකයින් අතුරින් නිදහසට කරුණු පැවසූවන්වේ වබොරුව හා 

ඔවුන් වබොරු පවසමින් දිවුරා සටීම. 
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නුඹලා ඔවුන් වවත නැවත හැරී 
ආ විට නුඹලා වවත පැමිණ 

ඔවුහු නිදහසට කරුණු දක්වති. 

‘නුඹලා නිදහසට කරුණු 

වනොදක්වනු. සැබැවින්ම අප 
නුඹලා ව විශ්වාස 

වනොකරන්වනමු. නුඹලාවේ 
පුවත් පිළිබඳ ව සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් අපට දැන්වීය. තවද 
අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 
නුඹලාවේ ක්රියාව නිරීක්ෂණය 

කරනු ඇත. පසු ව ගුප්ත දෑ හා 
දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ දැනුමැත්තා 
වවත නුඹලා ව වයොමු කරනු 

ලැවබ්. එවිට නුඹලා කරමින් 
සටි දෑ පිළිබඳ ව නුඹලාට ඔහු 
දන්වයි’ යැයි නුඹ පවසනු. 

ٌإََِّلِْهمٌٌْرََجْعتُمٌٌْإِذَاٌإََِّلُْكمٌٌَْيْعتَِذُرونٌَ
ٌقَدٌٌْلَُكمٌٌْنُْؤِمنٌٌَلَنٌٌَْتْعتَِذُرواٌّلٌقُلٌْ
نَا
َ
ْخبَارُِكمٌٌِْمنٌٌْاّلَلٌٌَُنَبأ

َ
ٌاّلَلٌٌُوََسَيَىٌأ

ٌإَِلٌٌتَُردُّونٌٌَُثمٌٌََورَُسوُلٌٌَُعَملَُكمٌْ
ِ ئُُكمٌٌَْوالَشَهاَدةٌٌِالَْغيْبٌٌََِعلِمٌِ ٌَفيُنَب
ٌ(94)ٌَتْعَملُونٌٌَُكنْتُمٌٌْبَِما

නුඹලා ඔවුන් වවත නැවත හැරී 
ආ විට නුඹලා ඔවුන් ගැන 
වනොතකා හරිනු පිණිස ඔවුහු 
නුඹලා වවත අල්ලාහ් මත දිවුරා 
(වබොරු වහේතු සාධක) පවසති. 
එබැවින් නුඹලා ද ඔවුන් ගැන 
වනොසලකා හරිනු. නියත 
වශවයන්ම ඔවුහු කිලිටිය. තවද 
ඔවුන් රැවඳන ස්ථානය නිරය 
වව්. එය ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ 
සඳහා වූ ප්රතිවිපාකයක් 
වශවයනි.  

ٌانَْقلَبْتُمٌٌْإِذَاٌلَُكمٌٌْبِاّلَلٌٌَِسيَْحلُِفونٌَ
ْعرُِضواٌَعنُْهمٌٌِْْلُْعرُِضواٌإََِّلِْهمٌْ

َ
ٌفَأ

ٌٌإَِنُهمٌٌَْعنُْهمٌْ َواُهمٌٌْرِْجس 
ْ
ٌَجَهَنمٌٌَُوَمأ

ٌ(95)ٌيَْكِسبُونٌٌَََكنُواٌبَِماٌَجَزاءًٌ

ඔවුන් ගැන නුඹලා තෘප්තියට 
පත් වනු පිණිස ඔවුහු නුඹලාට 
දිවුරා පවසති. නමුත් නුඹලා 
ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් වුව ද 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

ٌفَإِنٌٌَْعنُْهمٌٌْلََِتَْضْواٌلَُكمٌٌَُْيْلُِفونٌَ
ٌيَرَْضٌٌّلٌاّلَلٌٌَفَإِنٌٌََعنُْهمٌٌْتَرَْضْوا
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පාපතර ජනයා ගැන තෘප්තියට 
පත් වනොවවයි. 

ٌ(96)ٌالَْفاِسقِيٌٌَالَْقوْمٌٌَِعنٌِ
97,98. ගම්බද අරාබීන් අතර සටි කුහකයින් හා වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් ඔවුන් කුහකත්වවයන් හා වේව ප්රතික්වෂේපවයන් 

ඉතා දැඩි බව අවධාරණය කිරීම. 
ගම්බද අරාබිවරු වේව 
ප්රතික්වෂේපවයන් හා 
කුහකත්වවයන් ඉතා දරුණුය. 
අල්ලාහ් ඔහුවේ දූතයාණන් 
වවත පහළ කළ දෑහි සීමාවන් 
ඔවුන් වනොදැන සටීම වඩාත් 
සුදුසුය. තවද අල්ලාහ් 
සර්වඥානීය. සයුම් ඥානය 
ඇත්තාය. 

َشدٌٌُّاْلْعَراُبٌ
َ
ٌَونَِفاقًاٌُكْفًراٌأ
ْجَدرٌُ

َ
ّلٌَوأ

َ
نَْزَلٌٌَماٌُحُدودٌٌََيْعلَُمواٌأ

َ
ٌأ

ٌٌاّلَلٌُ ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ ٌَواّلَلٌٌُرَُسوِلٌٌََِعَ
(97)ٌ

තවද ගම්බද අරාබිවරු අතුරින් 
තමන් වියදම් කරන දෑ 
අලාභහානියක් වලස ගන්නා අය 
ද සටිති. නුඹලා වවත විපත්තිය 
ඔහු අවප්ක්ෂා කරයි. ඔවුනටමය 
නපුරු විපත්තිය. තවද අල්ලාහ් 
සර්ව රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

ٌُينْفِقٌٌَُماٌَيَتِخذٌٌَُمنٌٌْاْلْعَرابٌٌَِوِمنٌَ
َبُصٌٌَمْغَرًما ٌاَلَوائِرٌٌَبُِكمٌٌَُويَََتَ
ٌَسِميعٌ ٌَواّلَلٌٌُالَسوْءٌٌَِدائَِرةٌٌَُعلَيِْهمٌْ
ٌ(98)ٌَعلِيمٌ 

99. ගම්බද අරාබීන් අතර සටි වේව විශ්වාසවන්තවයෝ. 
තවද ගම්බද අරාබීන් අතුරින් 
අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය 
විශ්වාස කරන, තමන් වියදම් 
කරන දෑ අල්ලාහ් වවත සීපවීම් 
වශවයන් හා ධර්ම 
දූතයාණන්වේ ආශිර්වාදයන් 
වශවයන් ගන්නා අය ද වවති. 
දැන ගනු නියත වශවයන්ම එය 
ඔවුනට සීප කරවීමකි. අල්ලාහ් 

ٌبِاّلَلٌٌِيُْؤِمنٌٌَُمنٌٌْاْلْعَرابٌٌَِوِمنٌَ
ٌُينْفِقٌٌَُماٌَويََتِخذٌٌُاْلِخرٌٌَِواَّْلَوْمٌِ
ٌ ٌالرَُسولٌٌِوََصلََواتٌٌِاّلَلٌٌِِعنْدٌٌَقُُربَات 

ّل
َ
ٌاّلَلٌٌَُسيُْدِخلُُهمٌٌُلَُهمٌٌْقُْربَةٌ ٌإَِنَهاٌأ
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ඔහුවේ කරුණාව තුළට ඔවුන් ව 
ඇතුළත් කරයි. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 
ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණවයන් 
යුක්තය.  

ٌرَِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌٌَرَْْحَتِهٌٌِِفٌ
(99)ٌ

100. මදීනාවාසීන් අතර සටි වේව විශ්වාසවන්තයින් හා ඔවුනට හිමි 

ප්රතිඵල. 
(මක්කාහ් වවත නික්ම ගිය) 

මුහාජිර්වරුන් හා (ඔවුනට 

උපකාර කළ මදීනාවාසීන් වන) 
අන්සාර්වරු අතුරින් ආරම්භක 
වපරටුගාීහු ද තවද යහපත් 
වලසන් ඔවුන් ව පිළිපැේදා වූ 
අය ද වන ඔවුන් ගැන අල්ලාහ් 

තෘප්තිමත් විය. තවද  ඔවුහු ද 

ඔහු ගැන තෘප්තියට පත් වූහ. 
ඒවාට පහළින් ගිංගාවන් ගලා 

බස්නා උයන් ඔවුනට ඇත. 
සදහටම ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්ය. එයයි අතිමහත් 
ජයග්රහණය.  

ٌالُْمَهاِجرِينٌٌَِمنٌٌَاْلَولُونٌٌََوالَسابُِقونٌَ
ٌبِإِْحَسانٌ ٌاَتبَُعوُهمٌٌَْواََّلِينٌٌََواْلنَْصارٌِ

َعدٌٌََعنْهٌٌَُورَُضواٌَعنُْهمٌٌْاّلَلٌٌُرَِضٌَ
َ
ٌَوأ

ٌٌلَُهمٌْ ٌاْلنَْهارٌٌََُتْتََهاٌَِتْرِيٌَجَنات 
بًَداٌفِيَهاٌَخاِلِينٌَ

َ
ٌالَْفْوزٌٌُذَلَِكٌٌأ

ٌ(100)ٌالَْعِظيمٌُ

101,102. මදීනා වැසයන් අතර වූ කුහකවයෝ ඔවුන් සමඟ එක් ව 

කටයුතු කළ විංචනිකවයෝ හා ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාක. 
ගම්බද අරාබිවරුන් අතුරින් 
නුඹලා අවට විසූවන්වගන් 
කුහකවයෝ ද වවති. තවද මදීනා 
වාසීන්වගන් කුහකත්වවේ 
ස්ථාපිත වූවවෝද වවති. නුඹ 
ඔවුන් ගැන වනොහඳුනන්වනහිය. 
අපි ඔවුන් ගැන හඳුනන්වනමු. 
මතුවට අපි ඔවුනට වදවරක් 
දඬුවම් කරන්වනමු. පසු ව 
අතිමහත් දඬුවමක් වවතට ඔවුන් 

ٌاْلْعَرابٌٌِِمنٌٌََحْولَُكمٌٌَْوِمَمنٌْ
ْهلٌٌَِوِمنٌٌُْمنَافُِقونٌَ

َ
ٌَمَرُدواٌالَْمِدينَةٌٌِأ

ٌ ٌَنْعلَُمُهمٌٌََْنْنٌٌَُتْعلَُمُهمٌٌّْلٌانلِ َفاقٌٌََِعَ
ُبُهمٌْ ٌإَِلٌٌونٌَيَُردٌٌُُّثمٌٌََمَرَتْيٌٌَِسنَُعِذ 
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ව වයොමු කරනු ලැවබ්.  ٌ ٌ(101)ٌَعِظيمٌ ٌَعَذاب 
තම පාපකම් පිළිගත් වවනත් අය 
ද වවති. ඔවුහු දැහැමි ක්රියාවන් 
හා වවනත් නපුරු ක්රියාවන් 
(එකට) මුසු කවළෝය. (ඇතැම් 
විට) පශ්චාත්තාපය පිළිවගන 
ඔවුන් වවත සමාව දීමට 
අල්ලාහ්ට හැකිය. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 
ක්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණා 
ගුණවයන් යුක්තය.  

ٌَخلَُطواٌبُِذنُوبِِهمٌٌْاْعََتَفُواٌَوآَخُرونٌَ
ِ ئًاٌَوآَخرٌٌََصاِْلًاٌَعَمَل ٌَعَسٌٌَسي
نٌٌْاّلَلٌُ
َ
ٌَغُفورٌ ٌاّلَلٌٌَإِنٌٌََعلَيِْهمٌٌَْيتُوَبٌٌأ
ٌ(102)ٌرَِحيمٌ 

103-106. සදකා(දානය) තව්බා (පශ්චාත්තාප වී වරදින් මිදීම) හා 

අල්ලාහ්ට අවිංක ව ගැතිකම් කිරීවම් මහිමය. 
ඔවුන්වේ වස්තු වලින් ඔවුන් 
පිවිතුරු කරන ඔවුන් ව පාරිශුේධ 
කරන (සදකාවක්) දානයක් නුඹ 
ගනු.  නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පැතුම ඔවුනට සැනසුමකි. තවද 
අල්ලාහ් සර්ව රාවකය 
සර්වඥානීය. 

ْمَوالِِهمٌٌِْمنٌٌُْخذٌْ
َ
رُُهمٌٌَْصَدقَةًٌٌأ ٌُتَطِه 
يِهمٌْ ٌإِنٌٌَِهمٌَْعلَيٌٌْوََصِل ٌٌبَِهاٌَوتَُزكِ 
ٌَسِميعٌ ٌَواّلَلٌٌُلَُهمٌٌَْسَكنٌ ٌَصَلتََكٌ
ٌ(103)ٌَعلِيمٌ 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් තම 
ගැත්තන්වගන් පශ්චාත්තාපය 
පිළිගන්නා බවත් දානයන් 
ගන්නා බවත් තවද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් 
පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා 
කරුණා ගුණවයන් යුක්ත බවත් 
ඔවුහු වනොදන්වනෝ ද? 

لَمٌْ
َ
ٌٌَيْعلَُمواٌأ

َ
ٌاْلَْوبَةٌٌََيْقبَُلٌٌُهوٌٌَاّلَلٌٌَنٌَأ

ُخذٌٌُِعبَادِهٌٌَِعنٌْ
ْ
نٌٌَالَصَدقَاتٌٌَِويَأ

َ
ٌَوأ

ٌ(104)ٌالرَِحيمٌٌُاْلََواُبٌٌُهوٌٌَاّلَلٌَ

‘නුඹලා ක්රියා කරනු. එවිට 
අල්ලාහ් ද ඔහුවේ 

ٌَعَملَُكمٌٌْاّلَلٌٌُفََسَيَىٌاْعَملُواٌَوقُلٌِ
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ධර්මදූතයාණන් හා වේව 
විශ්වාසවන්තයින් ද නුඹලාවේ 
ක්රියාවන් දකිනු ඇත. තවද 
ගුප්තය හා ප්රදර්ශිතය දන්නා 
වවත නුඹලා නැවත වයොමු 
කරනු ලබනු ඇත. එවිට නුඹලා 
සදු කරමින් සටි දෑ පිළිබඳ 
නුඹලාට ඔහු දන්වනු ඇතැ’යි 
(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

ٌإَِلٌٌوََسَُتَدُّونٌٌََوالُْمْؤِمنُونٌٌََورَُسوُلٌُ
ِ ئُُكمٌٌْاَدةٌَِوالَشهٌٌَالَْغيْبٌٌََِعلِمٌِ ٌَفيُنَب
ٌ(105)ٌَتْعَملُونٌٌَُكنْتُمٌٌْبَِما

තවද තවත් අය අල්ලාහ්වේ 
නිවයෝගය අවප්ක්ෂා කරනු 
ලබන්වනෝය. ඔවුනට ඔහු දඬුවම් 
කරයි. එවසේ නැතවහොත් 
පශ්චාත්තාපය පිළිවගන ඔවුනට 
සමාව වදයි. තවද අල්ලාහ් 
සර්වඥානීය. සයුම් ඥානය 
ඇත්තාය. 

ٌإَِماٌاّلَلٌٌِْلْمرٌٌُِمرَْجْونٌٌََوآَخُرونٌَ
ُبُهمٌْ ٌَواّلَلٌٌَُعلَيِْهمٌٌَْيتُوُبٌٌِإَوَماٌُيَعِذ 
ٌ(106)ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ 

107-110. කුහකවයෝ, මස්ජිදුල් ළිරාර්, එහි වැසයන් හා මස්ජිේ අල් 

කුබා හා එහි වේව විශ්වාසවන්තයින් අතර වවනස. 
හිිංසා කිරීමටත් වේව ප්රතික්වෂේප 

යටත් වේව විශ්වාසවන්තයින් 
අතර වබදුම් ඇති කිරීමටත් ීට 
වපර  අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයා 
සමඟ සටන් කරන්නන්ට 
අවප්ක්ෂිත ස්ථානයක් වලසටත් 
වේවස්ථාන (ඉදි කර) ගත් ඔවුහු 
‘අපි යහපත මිස වවවනකක් 
අවප්ක්ෂා වනොකවළමු’ යැයි 
දිවුරා පවසති. තවද නියත 
වශවයන්ම ඔවුහු මුසාවාදීහු බව 
අල්ලාහ් සාක්ෂි දරයි. 

اًراٌَمْسِجًداٌاََتَُذواٌَواََّلِينٌَ ٌِِضَ
ٌالُْمْؤِمنِيٌٌََبْيٌٌََوَتْفرِيًقاٌَوُكْفًرا

ٌَورَُسوَلٌٌُاّلَلٌٌََحاَرَبٌٌلَِمنٌٌِْإَورَْصاًدا
َردْنَاٌإِنٌٌَْوََّلَْحلُِفنٌٌََقبُْلٌٌِمنٌْ

َ
ٌإِّلٌأ

ٌلَََكذِبُونٌٌَإَِنُهمٌٌْيَْشَهدٌٌَُواّلَلٌٌُاْْلُْسَنٌ
(107)ٌ

කිසවිවටක එහි (නැමදුම්) ඉටු 
වනොකරනු. නුඹ (නැමදුම්) ඉටු 

بًَداٌفِيهٌٌَِتُقمٌٌّْل
َ
َسٌٌلََمْسِجدٌ ٌأ ِس 

ُ
ٌأ
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කිරීමට වඩාත් සුදුසු වනුවේ 
ආරම්භක දිනවේ වේව බිය 
හැඟීවමන් යුතු ව ස්ථාපිත කරන 
ලද මස්ජිදයයි. තමන් පිරිසදු 
වීමට ප්රිය කරන මිනිසුන් එහි 
වවති. තවද අල්ලාහ් පිරිසදුව 
සටින්නන් ප්රිය කරයි. 

ٌ َولٌٌِِمنٌٌَْوىاْلَقٌٌََْعَ
َ
َحقٌٌُّيَْومٌ ٌأ

َ
نٌٌْأ

َ
ٌأ

نٌٌُُْيِبُّونٌٌَرَِجال ٌٌفِيهٌٌِفِيهٌٌَِتُقومٌَ
َ
ٌأ

ٌٌَواّلَلٌٌَُيتََطَهُروا رِينٌٌَُُيِبُّ ٌالُْمَطِه 
(108)ٌ

වඩාත් වරේෂ්ඨ වනුවේ අල්ලාහ් 
පිළිබඳ වූ බිය හැඟීවමන් යුතු ව 
තෘප්තිය බලාවපොවරොත්තුවවන් 
වගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්නා ද 
එවසේ නැතවහොත් ඒ සමඟම නිරා 
ගින්නට වැටුණු ගරා වැවටන 
ඉවුරු තීරුවව් වගොඩනැගිල්ලක් 
ඉදි කරන්නා ද ? තවද අල්ලාහ් 
අපරාධකාරී ජනයාට මඟ 
වනොවපන්වයි. 

َفَمنٌْ
َ
َسَسٌٌأ

َ
ٌٌبُنَْيانَهٌٌُأ ٌِمنٌٌََتْقَوىٌََعَ
مٌٌَْخْيٌ ٌَورِْضَوانٌ ٌاّلَلٌِ

َ
َسَسٌٌَمنٌٌْأ

َ
ٌأ

ٌٌبُنْيَانَهٌُ ٌٌَشَفاٌََعَ ٌَهارٌَفَانٌٌَْهارٌ ٌُجُرف 
ٌَيْهِديٌّلٌَواّلَلٌٌَُجَهَنمٌٌَنَارٌٌِِفٌٌبِهٌِ

ٌ(109)ٌالَظالِِميٌٌَالَْقوْمٌَ
ඔවුන් ඉදි කළා වූ ඔවුන්වේ 
වගොඩනැගිල්ල ඔවුන්වේ හදවත් 
කැබලි වන වතක් ඔවුන්වේ 
හදවත් තුළ සැකවයන්ම පවතී. 
තවද අල්ලාහ් සර්වඥානීය. 
සයුම් ඥානය ඇත්තාය. 

ٌِفٌٌرِيبَةًٌٌَبنَوْاٌاََّلِيٌبُنْيَاُنُهمٌٌُيََزاُلٌٌّل
نٌٌْإِّلٌقُلُوبِِهمٌْ

َ
ٌَواّلَلٌٌُقُلُوبُُهمٌٌَْتَقَطعٌٌَأ

ٌ(110)ٌَحِكيمٌ ٌَعلِيمٌ 
111,112. ලාබදායී වයාපාරය, එහි හිමියන්වේ ගුණාිංග හා ඔවුනට 

හිමි ශුභාරිංචිය. 
සැබැවින්ම ඔවුනට ස්වර්ගය 
ඇතැයි පවසා නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වේව 
විශ්වාසවන්තයින්වගන් 
ඔවුන්වේ ජීවිත හා ඔවුන්වේ 
වස්තු මිලට ගත්වත්ය. ඔවුහු 

ٌالُْمْؤِمنِيٌٌَِمنٌٌَاْشََتَىٌاّلَلٌٌَإِنٌَ
نُْفَسُهمٌْ

َ
ْمَوالَُهمٌٌْأ

َ
نٌٌََوأ

َ
ٌاْْلََنةٌٌَلَُهمٌٌُبِأ

ٌَفيَْقتُلُونٌٌَاّلَلٌٌِلٌَِسبِيٌِفٌٌُيَقاتِلُونٌَ
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අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ සටන් 
කරති. එවිට (සතුරන්) නසා 
දමති. ඔවුන් ද නසනු ලබති. 
වමය තව්රාතවේ ඉන්ජීලවේ හා 
අල්කුර්ආනවේ (සඳහන්) ඔහු 
වවත හිමි වන සැබෑ 
වපොවරොන්දුවක් වශවයනි. 
අල්ලාහ් වවතින් වූ ඔහුවේ 
ගිවිසුම කවුරුන් පූර්ණ ව ඉටු 
කවළේ ද එවිට නුඹලා කවර 
වදයක් සම්බන්ධවයන් ගනුවදනු 
කවළහු ද නුඹලාවේ එම 
ගනුවදනු ව පිළිබඳ නුඹලා සතුටු 
වනු. තවද එයයි අති මහත් 
ජයග්රහණය වනුවේ. 

ٌِفٌٌَحًقاٌَعلَيْهٌٌِوَْعًداٌَويُْقتَلُونٌَ
ْوَفٌٌَوَمنٌٌَْوالُْقْرآنٌٌَِواْلَْنِيلٌٌِاْلَْوَراةٌِ

َ
ٌأ

ٌِ واٌاّلَلٌٌِِمنٌٌَبَِعْهِده ٌفَاْستَبِْْشُ
ٌُهوٌٌََوذَلَِكٌٌبِهٌٌِبَاَيْعتُمٌٌْاََّلِيٌبِبَيْعُِكمٌُ
ٌ(111)ٌالَْعِظيمٌٌُالَْفْوزٌُ

(අල්ලාහ් වවත) පශ්චාත්තාප වී  
වයොමු වන, (ඔහුට) ගැතිකම් 
කරන, (ඔහුට) ප්රශිංසා කරන, 
උපවාසය රකින, (නැී) රුකූඃ 
කරන, (නළල බිම තබා) සුජූේ 
කරන, යහපත විධානය කරන, 
අයහපත් දැයින් වළක්වාලන 
තවද අල්ලාහ්වේ සීමාවන් 
සුරක්ෂා කරන අය වවති. තවද 
එවන් වේව විශ්වාසවන්තයින්ට 
නුඹ සුබාරිංචි දන්වනු. 

ٌاْْلَاِمُدونٌٌَالَْعابُِدونٌٌََْلائِبُونٌَا
ٌالَساِجُدونٌٌَالَراكُِعونٌٌَالَسائُِحونٌَ
ٌَعنٌٌَِوانلَاُهونٌٌَبِالَْمْعُروِفٌٌاْلِمُرونٌَ
ٌاّلَلٌٌِِْلُُدودٌٌَِواْْلَافُِظونٌٌَالُْمنَْكرٌِ
ٌِ ٌ(112)ٌالُْمْؤِمنِيٌٌََوبَِْش 

113-116. (නීතිමය වදන් අතුරිනි) වේව ආවේශකයින් සඳහා පාප 

සමාව ඇයැදි සටීවම් තහනම. ඉබ්රාහීම් තම පියාණන්ට පාප සමාව 

අයැද සටීවම් වහේතු. 
නියත වශවයන්ම වේව ආවේශ 
තබන්නන් නිරා වාසීන් බව 
ඔවුනට පැහැදිලි වූවායින් පසු, 
ඔවුන් තමන්වේ සීප ඥාතීන් 
වුව ද ඔවුන් වවනුවවන් සමාව 

نٌٌْآَمنُواٌَواََّلِينٌٌَلِلَنِبٌِ ٌََكنٌٌََما
َ
ٌأ

وِلٌٌََكنُواٌَولَوٌٌْلِلُْمْْشِكِيٌٌَيَْستَْغفُِروا
ُ
ٌأ
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අයැද සටීම නබිවරයාට හා වේව 
විශ්වාසවන්තයින්ට සුදුසු 
වනොවීය. 

َنُهمٌٌْلَُهمٌٌْتَبََيٌٌََماٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْقُْرَبٌ
َ
ٌأ

ْصَحاُبٌ
َ
ٌ(113)ٌاْْلَِحيمٌٌِأ

ඉබ්රාහීම් තම පියා වවනුවවන් 
සමාව ඇයැදි සටීම ඔහුට කළ 
වපොවරොන්දුවක් මිස 
(වවවනකක්) වනොවීය. 
සැබැවින්ම ඔහු අල්ලාහ්වේ 
සතුරකු බව ඔහුට පැහැදිලි වූ 
කල්හි ඔහු එයින් ඉවත් විය. 
නියත වශවයන්ම ඉබ්රාහීම් 
කරුණාවන්ත වූ 
ඉවසලිවන්තවයකුය.   

ٌإِّلٌْلبِيهٌٌِإِبَْراهِيمٌٌَاْستِْغَفارٌٌََُكنٌٌََوَما
ٌتَبََيٌٌَفَلََماٌإِيَاهٌٌُوََعَدَهاٌَموِْعَدة ٌٌَعنٌْ
نَهٌٌَُلٌُ
َ
ٌٌَِعُدوٌ ٌأ ٌٌّلِلَ

َ
ٌإِنٌٌَِمنْهٌٌَُتَبَأ

ٌ(114)ٌَحلِيمٌ ٌْلَواه ٌٌإِبَْراهِيمٌَ

කිසයම් පිරිසකට ඔහු මඟ 
වපන්වූ පසු, ඔවුන් වැළකිය යුතු 
දෑ (කුමක් දැයි) ඔවුනට පැහැදිලි 
කරන වතක් ඔවුන් වනොමඟ 
යැවීමට අල්ලාහ් වනොවීය. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 
පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ٌإِذٌٌَْبْعدٌٌَقَوًْماٌَِّلُِضَلٌٌاّلَلٌٌََُكنٌٌََوَما
ٌٌََحَّتٌٌَهَداُهمٌْ ٌإِنٌٌََيتَُقونٌٌََماٌلَُهمٌٌْيُبَِي 
ءٌ ٌبُِكِل ٌٌاّلَلٌَ ٌ(115)ٌَعلِيمٌ ٌََشْ

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවවහි 
ආධිපතයය නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වන ඔහුටමය. ඔහු 
ප්රාණය වදයි. තවද මරණයට 
පත් කරයි. තවද අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව කිසදු භාරකරුවකු වහෝ 
උදව්කරුවකු වහෝ නුඹලාට 
වනොමැත. 

ٌالَسَماَواتٌٌُِملُْكٌٌَلٌٌُاّلَلٌٌَإِنٌَ
ٌلَُكمٌٌَْوَماٌَويُِميُتٌٌُُيِْيٌٌَواْلرِْضٌ

ٌ ٌِمنٌٌْاّلَلٌٌُِدونٌٌِِمنٌْ ٌنَِصيٌ ٌَوّلٌَوِل 
(116)ٌ

117-119. තබූක් යුද වැසයන් වවත වූ අල්ලාහ්වේ සමාව. 
නබිවරයාට, දුෂ්කර කාලවයහි 
ඔහු ව අනුගමනය කළා වූ 

ٌٌاّلَلٌٌُتَاَبٌٌلََقدٌْ ٌانلَِبٌِ ٌََعَ
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(මක්කාවවන්) නික්ම ගියවුනට 
හා (නික්ම ගිය මක්කා වාසීන්ට) 
උදව් කළවුනට අල්ලාහ් 
පශ්චාත්තාපය පිළිවගන සමාව 
දුන්වන්ය. ඔවුන් අතුරින් 
පිරිසකවේ හදවත් (වවනතකට) 
නැඹුරුවන්නට තිබුණ ද, පසු ව 
ඔවුන් වකවරහි පශ්චාත්තාපය 
පිළිවගන සමාව දුන්වන්ය. 
නියත වශවයන්ම ඔහු ඔවුන් 
සම්බන්ධවයන් සානුකම්පිතය. 
කරුණාවන්තය.   

ٌاَتبَُعوهٌٌُاََّلِينٌٌََواْلنَْصارٌٌَِوالُْمَهاِجرِينٌَ
ةٌٌَِساَعةٌٌِِفٌ ٌََكدٌٌََماٌَبْعدٌٌِِمنٌٌْالُْعْْسَ

ٌتَاَبٌٌُثمٌٌَِمنُْهمٌٌْفَرِيقٌ ٌقُلُوُبٌٌيَزِيغٌُ
ٌٌبِِهمٌٌْإِنَهٌٌَُعلَيِْهمٌْ ٌ(117)ٌرَِحيمٌ ٌرَُءوف 

(යුේධයට වනොවගොස්) පසු බැස 
රැඳී සටියා වූ තිවදනාට ද (සමාව) 
විය. එය මහවපොවළොව විශාල ව 
තිබුණ ද එය ඔවුනට පටු වී 
ඔවුන්වේ ආත්මා ද ඔවුනට 
බරක් වී අල්ලාහ් වවත සරණ 
පතන තැනක් ඔහුවගන් මිස 
වනොමැති බවට ඔවුන් සතන 
වතක් විය. පසු ව ඔවුන් 
පශ්චාත්තාප වී වයොමු වූ බැවින් 
ඔවුනට ඔහු පශ්චාත්තාපය 
පිළිවගන සමාව දුන්වන්ය. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
පශ්චාත්තාපය පිළිවගන සමාව 
වදන කරුණා ගුණවයන් 
යුක්තය. 

ٌ ٌإِذَاٌَحَّتٌٌُخلِ ُفواٌاََّلِينٌٌَاثلََلثَةٌَِوََعَ
ٌرَُحبَْتٌٌبَِماٌاْلرُْضٌٌَعلَيِْهمٌٌَُضاقَْتٌ
نُْفُسُهمٌٌِْهمٌَْعلَيٌٌْوََضاقَْتٌ

َ
نٌٌَْوَظنُّواٌأ

َ
ٌأ

ٌٌّل
َ
ٌتَاَبٌٌُثمٌٌَإََِّلْهٌٌِإِّلٌاّلَلٌٌِِمنٌٌََملَْجأ
ٌاْلََواُبٌٌُهوٌٌَاّلَلٌٌَإِنٌٌََِّلَتُوبُواٌَعلَيِْهمٌْ
ٌ(118)ٌالرَِحيمٌُ

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා සතයවාදීන් සමඟ 

වනු.  

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌَوُكونُواٌاّلَلٌٌَاَتُقواٌآَمنُواٌينٌَاََّلٌٌِأ
ٌ(119)ٌالَصادِقِيٌٌََمعٌَ

120-123. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් සමඟ එක් වී මදීනා වාසීහු ජිහාේ 

කළ බැවින් ඔවුනට සතු මහිමයන් හා ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල හා දැනුවම් 
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මහිමය. 
මදීනාවාසීන්ට හා ඔවුන් අවට 

සටි ගම්බද අරාබිවරුන්වගන් 

කිසවකුට අල්ලාහ්වේ 

දූතයාණන්වගන් ඉවත් ව 

පසුබැස රැඳී සටීමට සුදුසු 

වනොවීය. තවද ඔහුවේ ප්රාණයට 

වඩා ඔවුන්වේ ප්රාණවලට ආශා 

කිරීම ද සුදුසු වනොවීය. වහේතුව 

එය අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ (යුද 

වදින විට) පිපාසයක් වහෝ 

දුර්භාගයයක් වහෝ කුසගින්නක් 

වහෝ ඔවුනට අත්වුව ද ඔවුන් පය 

තබන තැන්හි වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් වකෝප කරන 

අයුරින් පය තැබුව ද 

සතුරකුවගන් යම් ප්රහාරයක් අත් 

වුව ද එය ඔවුනට දැහැමි 

ක්රියාවක් වලසන් මිස සටහන් 

කරනු වනොලබන බැවිනි. නියත 

වශවයන් අල්ලාහ් 

සදැහැමියන්වේ ප්රතිඵල නිෂ්ඵල 

වනොකරයි. 

ٌَحْولَُهمٌٌَْوَمنٌٌْالَْمِدينَةٌٌِْلْهلٌٌََِكنٌٌََما
نٌٌْْعَراِبٌاْلٌِمنٌَ

َ
ٌَعنٌٌَْيتََخلَُفواٌأ

نُْفِسِهمٌٌْيَرَْغبُواٌَوّلٌاّلَلٌٌِرَُسولٌِ
َ
ٌبِأ

َنُهمٌٌْذَلَِكٌٌَنْفِسهٌٌَِعنٌْ
َ
ٌيُِصيبُُهمٌٌّْلٌبِأ

ٌ
 
ٌٌَوّلٌَظَمأ ٌِفٌٌَُمَْمَصةٌ ٌَوّلٌنََصب 
ٌَموِْطًئاٌَيَطئُونٌٌََوّلٌاّلَلٌٌَِسبِيلٌِ
ٌ ٌِمنٌٌَْينَالُونٌٌََوّلٌالُْكَفارٌٌَيَغِيُظٌ ٌَعُدو 
ٌَصالِحٌ ٌَعَمل ٌٌبِهٌٌِلَُهمٌٌُْكتَِبٌٌإِّلٌَنيَْل
ْجرٌٌَيُِضيعٌٌُّلٌاّلَلٌٌَإِنٌَ

َ
ٌالُْمْحِسنِيٌٌَأ

(120)ٌ

ඔවුන් කුඩා වහෝ මහා වියදමක් 

වහෝ වැය කළ ද තවද කවර 

මිටියාවතක් වහෝ ඔවුන් තරණය 

කළ ද ඔවුන් කරමින් සටින දෑට 

වඩා අලිංකාර අයුරින් ඔවුනට 

ප්රතිඵල වදනු පිණිස එය ඔවුනට 

සටහන් කරනු ලබන්නක් මිස 

නැත. 

ٌَوّلٌَصغَِيةًٌٌَنَفَقةًٌٌُينْفُِقونٌٌََوّل
ٌُكتَِبٌٌإِّلٌَوادِيًاٌَيْقَطُعونٌٌََوّلٌَكبَِيةًٌ
ْحَسنٌٌَاّلَلٌٌَُِّلَْجزِيَُهمٌٌُلَُهمٌْ

َ
ٌََكنُواٌَماٌأ

ٌ(121)ٌَيْعَملُونٌَ
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වේව විශ්වාසවන්තයින් 

සයල්වලෝම (යුේධය සඳහා) 

පිටත් වීම ඔවුනට සුදුසු වනොවීය. 

දහම පිළිබඳ අවවබෝධය ලබා 

ඔවුන්වේ ජනයා ඔවුන් වවත 

නැවත පැමිණි විට ඔවුනට 

අවවාද කරනු පිණිස සෑම 

කණ්ඩායමකින්ම පිරිසක් සටිය 

යුතු වනොවව් ද ! ඔවුන් ප්රවව්ශම් 

විය හැකි වනු පිණිස.  

ٌََكفَةًٌٌَِّلَنْفُِرواٌالُْمْؤِمنُونٌٌَََكنٌٌََوَما
ٌُهمٌِْمنٌٌْفِرْقَةٌ ٌُكِ ٌٌِمنٌٌَْنَفرٌٌَفَلَْوّل
ينٌٌِِفٌٌَِّلَتََفَقُهواٌَطائَِفةٌ  ٌَوَِّلُنِْذُرواٌاِل 
ٌلََعلَُهمٌٌْإََِّلِْهمٌٌْرََجُعواٌإِذَاٌقَْوَمُهمٌْ

ٌ(122)ٌَُيَْذُرونٌَ

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි ! වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් අතුරින් 

නුඹලාට පර ව සටින්නන් සමඟ 

නුඹලා සටන් වදිනු. නුඹලා තුළ 

(ඇති) දැඩිකම ඔවුන් දැක ගත 

යුතුය. තවද නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වේව බිය හැඟීවමන් 

යුතු ව කටයුතු කරන්නන් සමඟ 

යැයි නුඹලා දැන ගනු. 

َهاٌيَا يُّ
َ
ٌاََّلِينٌٌَقَاتِلُواٌآَمنُواٌاََّلِينٌٌَأ

ٌَوَّْلَِجُدواٌالُْكَفارٌٌِِمنٌٌَيَلُونَُكمٌْ
نٌٌََواْعلَُمواٌِغلَْظةًٌٌفِيُكمٌْ

َ
ٌَمعٌٌَاّلَلٌٌَأ

ٌ(123)ٌالُْمَتقِيٌَ

124. අල් කුර්ආන් පරිේවේද පහළ වන විට වේව 

විශ්වාසවන්තයින්වේ ස්ථාවරය. 
පරිේවේදයක් පහළ කරනු ලැබූ 

සෑම කලකම ‘වමය විශ්වාසය 

වර්ධනය කළ කවවරකු වහෝ 

නුඹලා අතුරින් වවත්දැ’යි ඔවුන් 

අතුරින් පවසන ඇතැවමකු ද 

විය. නමුත් වේව 

විශ්වාසවන්තයින් වූ කලී එය 

ඔවුනට විශ්වාසය වර්ධනය 

කවළේය. තවද ඔවුහු සතුටට පත් 

වූහ. 

نْزِلَْتٌٌَماٌِإَوذَا
ُ
ٌَمنٌٌْفَِمنُْهمٌٌُْسوَرة ٌٌأ
يُُّكمٌٌَْيُقوُلٌ
َ
ٌٌَِزاَدتْهٌٌُأ َماٌإِيَمانًاٌَهِذه

َ
ٌفَأ

ٌوَُهمٌٌْإِيَمانًاٌفََزاَدتُْهمٌٌْآَمنُواٌاََّلِينٌَ
ونٌَ ٌ(124)ٌيَْستَبِْْشُ
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125-127. අල් කුර්ආන් පරිේවේද පහළ වන විට කුහකයින්වේ 

ස්ථාවරය. 
ඔවුන්වේ හදවත් තුළ 

වරෝගීභාවය ඇති අය වූ කලී, 

ඔවුනට එය ඔවුන්වේ කිලිටි මත 

කිලිටි වර්ධනය කවළේය. තවද 

ඔවුහු වේව ප්රතික්වෂේපකයින් ව 

සටිය දී ඔවුහු මිය ගිවයෝය.  

َما
َ
ٌٌقُلُوبِِهمٌٌِْفٌٌاََّلِينٌٌََوأ ٌَمَرض 

ٌَوَماتُواٌرِْجِسِهمٌٌْإَِلٌٌرِْجًساٌفََزاَدتُْهمٌْ
ٌ(125)ٌََكفُِرونٌٌَوَُهمٌْ

නියත වශවයන්ම ඔවුන් සෑම 

වසරකම වරක් වහෝ වදවරක් 

වහෝ පරීක්ෂාවට ලක් කරනු 

ලබන බව ඔවුහු නුදුටුවවෝ ද? 

පසු ව ඔවුහු පශ්චාත්තාප වී 

සමාව වනොඅයදිති. තවද ඔවුහු 

වමවනහි කරන්නන් ද 

වනොවවති.  

َول
َ
َنُهمْ  يََرْونَ  أ

َ
 ََعم   ُكِل  ِف  ُيْفَتُنونَ  أ

وْ  َمَرةً 
َ
 ُهمْ  َول َيُتوُبونَ  ل ُثمَ  َرَتْيِ مَ  أ

 (126) يََذَكُرونَ 

තවද පරිේවේදයක් පහළ කරනු 

ලැබූ සෑම කලකම කිසවකු 

නුඹලා ව බලා සටින්වන් දැයි 

(විමසනවාක් වමන්) ඔවුන්වගන් 

ඇතවමක් ඇතවමකු වදස 

බැලුවව්ය. පසු ව ඔවුහු හැරී 

ගිවයෝය. සැබැවින්ම ඔවුහු වටහා 

වනොගන්නා පිරිසක් බැවින් 

ඔවුන්වේ හදවත් ද අල්ලාහ ්

හරවා දැීය. 

نْزِلَْتٌٌَماٌِإَوذَا
ُ
ٌَبْعُضُهمٌٌَْنَظرٌٌَُسوَرة ٌٌأ

ٌٌإَِلٌ َحدٌ ٌِمنٌٌْيََراُكمٌٌَْهلٌٌَْبْعض 
َ
ٌُثمٌٌَأ

فُوا َنُهمٌٌْقُلُوبَُهمٌٌْاّلَلٌٌََُصََفٌٌانَُْصَ
َ
ٌبِأ

ٌ(127)ٌَيْفَقُهونٌٌَّلٌقَوْمٌ 

128,129. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන්වේ ඇතැම් ගුණාිංග. 
නුඹලා අතුරින් වූ ධර්ම දූතයකු 

නුඹලා වවත සැබැවින්ම පැමිණ 
ٌِمنٌٌْرَُسول ٌٌَجاَءُكمٌٌْلََقدٌْ
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ඇත. නුඹලා දුෂ්කරත්වයට 

පත්වීම ඔහු වවත බැරූරැම්ය.  

ඔහු නුඹලා වකවරහි (නුඹලාවේ 

විශ්වාසය පිළිබඳ) සතුටු 

වන්වනකි. වේව විශ්වාස වන්ත 

යින් පිළිබඳ වසවනවහවන්ත වූ 

මහා කාරුණිකය.  

نُْفِسُكمٌْ
َ
ٌَعنِتُّمٌٌَْماٌَعلَيْهٌٌَِعزِيزٌ ٌأ

ٌ ٌبِالُْمْؤِمنِيٌٌََعلَيُْكمٌٌَْحرِيص 
ٌ ٌ(128)ٌرَِحيمٌ ٌرَُءوف 

නමුත් ඔවුන් (නුඹට) පිටුපෑවව් 

නම්  ‘මට අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

ඔහු හැර නැමදුමට කිසදු 

වදවිවඳකු වනොමැත. ඔහු 

වකවරහි මම (සයල්ල) භාර 

කවළමි. ඔහු අතිමහත් 

රාජධානිවේ හිමිකරුය’ යැයි 

එවිට නුඹ පවසනු. 

 

 

 

 

 

 

ٌإَِلٌٌَّلٌاّلَلٌٌَُحْسِبٌٌََفُقلٌٌْتََولَوْاٌفَإِنٌْ
ٌٌوَُهوٌٌَتََوََكُْتٌٌَعلَيْهٌٌُِهوٌٌَإِّل ٌرَبُّ

ٌ(129)ٌالَْعِظيمٌٌِالَْعرِْشٌ
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