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49 සූරත් අල් හුජුරාත් (නවාතැන) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 18 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5 වේව විශ්වාසවන්තයින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමා 

ඉදිරිවේ පිළිපැදිය යුතු විනය. 

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ දූතයාණන් 

ඉදිරිවේ අබිබවා වනොයනු. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

ِ ُمواَِبْْيَ هيَنِآَمُنواََِلُِتَقدِّ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ِه َوَرُسوِله ِه ِاَّللَّ ِِۖ  يََديه َ ِۖ  َواتَُّقواِاَّللَّ
يٌعَِعلهيمٌِ َِسمه َ ِاَّللَّ ِ{1} إهنَّ

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලාවේ 

හඬවල් නබිවරයාවේ හඬට වඩා 

වැඩි වනොකරනු. නුඹලා ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුට සැවරන් කතා 

කරනවාක් වමන් ඔහුට හඬ නගා 

සැවරන් කතා වනොකරනු. එවිට 

නුඹලා වනොදැනුවත්වම නුඹලාවේ 

ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී යනු ඇත. 

هيَنِآَمُنواََِلِتَْرَفُعواِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

َِوََلِ ِّ ِانلَِّبه ْصَواتَُكْمِفَْوَقَِصْوته
َ
أ

ُكْمِ َِكَجْهرهَِبْعضه هالَْقْوله ََتَْهُرواَِِلُِب
ْنِ
َ
َْعٍضِأ ْنُتْمِِله

َ
ْعَمالُُكْمِوَأ

َ
ََتَْبَطِأ

ِ{2} ََلِتَْشُعُرونَِ
නියත වශවයන්ම අල්ලාහව්ේ 

දූතයාණන් අබියස ඔවුන්වේ හඬ 

පහත් කරන්නන් වනාහි තම 

හදවත් බිය බැතිමත්භාවය සඳහා 

පරීක්ෂාවට ලක් කළවුන් ඔවුහුමය. 

ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ ප්රතිඵල 

ඇත. 

ْنَدِ ْصَواَتُهْمِعه
َ
وَنِأ هيَنَِيُغضُّ ِاَّلَّ إهنَّ

هيَنِاْمَتَحَنِ هَكِاَّلَّ
ئ
وََل
ُ
أ ِه ِاَّللَّ َرُسوله

ِ هلتَّْقَوىئ ِقُلُوَبُهْمِل ُ َرةٌِِلَُهمِِْۖ  اَّللَّ َِمْغفه
ْجرٌِ
َ
يمٌِِوَأ ِ{3} َعظه
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නියත වශවයන්ම නවාතැන් වලට 

පසුපසින් සිට නුඹ ව අමතන්නන් 

වනාහි ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වටහා වනොගනිති. 

هيَنُِيَناُدونََكِمهْنَِوَراءهِ ِاَّلَّ إهنَّ
ْكََثُُهْمََِلِ

َ
ِأ ُُجَراته

ْ
اْل

ِ{4} َيْعقهلُونَِ
තවද නුඹ ඔවුන් වවත (නිවසින්) 

බැහැර ව පැමිවණන වතක් නියත 

වශවයන්ම ඔවුන් ඉවසා සිටිවේ 

නම් එය ඔවුනට යහපත් වනු ඇත.  

තවද අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහාකරුණාන්විතය. 

ْمِ هََلْهه ُرَجِإ
ََِتْ ئ واَِحَّتَّ نَُّهْمَِصََبُ

َ
َولَْوِأ

ُِِۖ  لَََكَنَِخْْيًاِلَُهْمِ َِغُفورٌَِِواَّللَّ
يمٌِ ِ{5} رَحه

6-13 වතොරතුරු තහවුරු කර ගැනීවම් අනිවාර්යභාවය සහ වේව 
විශ්වාසවන්තයින් අතර පිළිපැදිය යුතු විනය. 

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

වවත පාපිවයකු පුවතක් වගන 

ආවව් නම්, වනොදැනුවත් වලසින් 

නුඹලා පිරිසකට හානියක් සිදු 

වකොට පසු ව නුඹලා සිදු කළ දෑ 

ගැන පසුතැවිලිවන්නන් බවට පත් 

වනොවනු පිණිස, නුඹලා (එය) 

පැහැදිලි කර ගනු. 

هْنَِجاَءُكْمِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

هنََبٍإِ ٌقِب اسه
يُبواِقَْوًماِفَ ْنِتُصه

َ
َفَتبَيَُّنواِأ

َِماَِفَعلُْتْمِ ئ ََهالٍَةَِفُتْصبهُحواِلََعَ ِبه
ِ{6} نَادهمهْيَِ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹලා 

අතර අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් සිටින 

බව දැන ගනු. කරුණු 

වබොවහෝමයක ඔහු නුඹලාට 

අවනත වූවේ නම් නුඹලා පීඩාවට 

වගොදුරු වනු ඇත. එනමුත් නුඹලා 

වවත අල්ලාහ් වේව විශ්වාසය 

පිළිබඳ කැමැත්ත ඇති කවළේය. 

තවද එය නුඹලාවේ හදවත් තුළ 

අලංකාරවත් කවළේය. තවද නුඹලා 

වවත වේව ප්රතික්වෂේපය, පාපකම 

ِه ِفهيُكْمَِرُسوَلِاَّللَّ نَّ
َ
ِۖ  َواْعلَُمواِأ

يُعُكمِِْلَوِْ ِِيُطه ْمرِهِمهنََِِكثهْيٍِِفه
َ
ِاْْل

نَِِّلََعنهتُّمِْ كه
ََِِولَئ هََلُْكمَُِِحبََّبِِاَّللَّ ِإ
يَمانَِ َِِوَزيََّنهُِِاْْله هُكمِِْفه لُوب

َِوَكرَّهَِِقُ
هََلُْكمُِ َِوالُْفُسوَقِِالُْكْفرَِِإ

هَكِِۖ  َِوالْعهْصَيانَِ
ئ
وََل
ُ
ُِهمُِِأ

ُدونَِ ِ{7} الرَّاشه
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හා පිටුපෑම ඔහු පිළිකුල් 

වකවරව්වව්ය. යහමග සිටින්වනෝ 

ඔවුහුමය. 

(එය) අල්ලාහ්වගන් වූ අනුග්රහයක්  

හා ආශිර්වාදයක් වශවයනි. තවද 

අල්ලාහ් සියුම් ඥානය ඇති සර්ව 

ඥානීය.  

هْعَمًةِ َون ِه ُِِۖ  فَْضًًلِمهَنِاَّللَّ َِواَّللَّ
ِ{8} َحكهيمٌَِِعلهيمٌِ

වේව විශ්වාසවන්තයින් අතුරින් 

වදපිරිසක් සටන් ඇරඹුවව් නම්, ඒ 

වදක අතර නුඹ සමාදානය ඇති 

කරනු. ඒ වදපිරිවසන් එකක් 

අවනකා මත සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කවළේ නම් අල්ලාහ්වේ 

නිවයෝගය වවත නැඹුරු වන වතක් 

සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට එවරහිව 

නුඹලා සටන් කරනු. නමුත්  එයට 

එකඟ වූවේ නම් ඒ වදපිරිස අතර 

සාධාරණ වලසින් සමථය කරනු. 

තවද නුඹලා යුක්ති ගරුක ව 

කටයුතු කරනු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් යුක්තිගරුක ව කටයුතු 

කරන්නන් ප්රිය කරනු ඇත. 

ِمهَنِالُْمْؤمهنهَْيِ هَفَتانه هْنَِطائ َوإ
ْصلهُحواِبَيَْنُهَماِ

َ
ِفَإهنِِْۖ  اْقَتَتلُواِفَأ

هْحَداُهَماَِبَغْتِ ِِإ ْخَرىِئِلََعَ
ُ
ِاْْل

هلُوا َِِفَقات ته
ِِالَّ ِئَِتْبغه ءََِِحَّتَّ هَلِئِتَِفه ِإ

ْمرِه
َ
هِِأ إهنِِْۖ  ِاَّللَّ

ْصلهُحواِفَِِفَاَءْتِِفَ
َ
أ
ُطواِ قْسه

َ
ِوَأ هالَْعْدله َِِإهنَِِّۖ  بَيَْنُهَماِب ِاَّللَّ

ِ ْيَُُِِيهبُّ طه ِ{9} الُْمْقسه

නියත වශවයන්ම වේව 

විශ්වාසවන්තවයෝ සවහෝදරවයෝය. 

එවහයින් නුඹලාවේ (විවාද කරන) 

සවහෝදරයින් අතර සමථය කරනු. 

තවද නුඹලා කරුණාව ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස. අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 

වනු.  

ْصلهُحواِ
َ
هْخَوٌةِفَأ َماِالُْمْؤمهُنوَنِإ

هنَّ إ
َخَوْيُكْمِ

َ
ِأ ََِِواتَُّقواِۖ  َبْْيَ ِاَّللَّ

ِ{10} تُرمَْحُونَِِلََعلَُّكمِْ
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අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! පිරිසක් 

තවත් පිරිසක් ගැන පරිහාසය 

වනොකරනු. ඔවුන් වමොවුනට වඩා 

යහපත් විය හැක. එවමන්ම 

කාන්තාවවෝ ද කාන්තාවන් ගැන 

පරිහාසය වනොකරනු. ඔවුන් 

වමොවුනට වඩා වහොඳ විය හැක. 

තවද නුඹලා අපහාස වනොකරනු. 

තවද පටබැඳි නම් වලින් නුඹලා 

එකිවනකා ආමන්ත්රණය 

වනොකරනු. වේව විශ්වාසවයන් පසු 

ව එවන් පාපතර නාමයන් (පවසා 

ඇමතීම) නපුරුය. තවද කවවරකු 

පාප සමාව අයැද වනොසිටිවේද 

එවිට ඔවුහුමය අපරාධකරුවවෝ. 

هيَنِآَمُنواََِلِيَْسَخْرِقَْوٌمِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

ْنِيَُكونُواَِخْْيًاِ
َ
ِأ مهْنِقَْوٍمَِعََسئ

ْنِ
َ
ِأ هَساٍءَِعََسئ هَساٌءِمهْنِن مهْنُهْمَِوََلِن

ِ َِخْْيًاِمهْنُهنَّ ُزواَِوََلِِۖ  يَُكنَّ ِتَلْمه
ْنُفَسُكمِْ

َ
لَْقابهَِِتَنابَُزواَِوََلِِأ

َ
هاْْل ِۖ  ِب

هئَْسِ ْسمُِِب يَمانِهَِبْعدَِِالُْفُسوُقِِاَله ِاْْله
َِِيُتْبِِلَمَِِْوَمنِِْۖ  

ُ
هَكُِهُمِفَأ

ئ
وََل

هُمونَِ ال ِ{11} الظَّ

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! අනුමානව 

සිතීම වබොවහෝමයකින් නුඹලා 

වැළකී සිටිනු. නියත වශවයන්ම 

ඇතැම් අනුමාන කිරීම පාපයකි. 

තවද නුඹලා ඔත්තු වනොවසොයනු. 

තවද නුඹලාවගන් ඇතැවමක්් 

ඇතැවමකු ගැන වක්ලාම් වනොකිව 

යුතුය. නුඹලා අතුරින් කිසිවවකු 

වහෝ මිය ගිය තම සවහෝදරයාවේ 

මාංශ අනුභව කිරීමට ප්රිය 

කරන්වන් ද? නමුත් නුඹලා එය 

පිළිකුල් කරන්වනහුය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් පශ්චාත්තාපය 

පිළිගන්නා මහා කරුණාන්විතය. 

هيَنِآَمُنواِاْجَتنهُبواَِكثهْيًاِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

هْثٌمِ ِإ نِّ
َِبْعَضِالظَّ ِإهنَّ نِّ

ِۖ  مهَنِالظَّ
ُسواَِوََلِ َِبْعُضُكمَِِْيْغَتْبَِِوََلََِِتَسَّ

ِِۖ  َِبْعًضا ُُيهبُّ
َ
َحُدُكمِِْأ

َ
نِِْأ

َ
ُكَلِِأ

ْ
ِيَأ

يهِهَِْلْمَِ خه
َ
ِۖ  هُِفََكرهْهُتُموَِمْيًتاِأ
ََِِواتَُّقوا َِِإهنَِِّۖ  ِاَّللَّ ِتَوَّاٌبِِاَّللَّ
يمٌِ ِ{12} رَحه
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අවහෝ මිනිසුනි! නියත වශවයන්ම 

අපි පිරිමියකුවගන් හා 

කාන්තාවකවගන් නුඹලා ව මවා 

ඇත්වතමු. තවද නුඹලා එකිවනකා 

හඳුනා ගනු පිණිස ඔහු නුඹලා විවධ 

ජනවාර්ගිකයින් හා වගෝත්රිකයින් 

බවට පත් කවළේය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් අබියස 

නුඹලාවගන් වඩාත් උතුම් වනුවේ 

නුඹලා අතුරින් වඩාත් බියබැතිමත් 

වූවන්ය. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

සර්ව ඥානීය. අභිඥානවන්තය.   

هنَّاَِخلَْقَناُكْمِمهْنِ يَُّهاِانلَّاُسِإ
َ
يَاِأ

ِوََجَعلَْناُكْمُِشُعوًباِ ْنََثئ
ُ
َذَكٍرِوَأ

ََعاَرفُواِ هَلِِله ْكَرَمُكمِِْإهنَِِّۖ  َوَقَبائ
َ
ِأ

ْندَِ هِِعه ْتَقاُكمِِْاَّللَّ
َ
َِِإهنَِِّۖ  ِأ ِاَّللَّ

ِ{13} َخبهْيٌَِِعلهيمٌِ

14-18 ඊමාන් සහ ඉස්ලාම් අතර වවනස. 
“අපි විශ්වාස කවළමු” යැයි ගැමි 

අරාබිවරුන් ප්ැවසූහ. “නුඹලා 

විශ්වාස වනොකවළේමය. නමුත් අපි 

අවනත වූවයමු යැයි නුඹලා 

පවසනු. නුඹලාවේ සිත් තුළට වේව 

විශ්වාසය ඇතුළු වූවේ නැත. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට අවනත වන්වනහු නම් 

නුඹලාවේ ක්රියාවන්වගන් කිසිවක් 

ඔහු අඩු වනොකරනු ඇත. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහාකරුණාන්විතය.” 

ْعَراُبِآَمنَّاِ
َ
ِاْْل ِلَمِِْقُْلِِۖ  قَالَته
نِِْتُْؤمهُنوا كه

ْسلَْمَناِقُولُواَِولَئ
َ
اِأ َِولَمَّ

يَمانُِِيَْدُخلِه ِِاْْله هُكمِِْفه لُوب
ِۖ  ِقُ

هنِْ يُعواَِوإ َِِتُطه ََِلَِِوَرُسوَِلُِِاَّللَّ
ْعَمالهُكمِِْمهنِِْيَلهْتُكمِْ

َ
ِإهنَِِّۖ  َِشيًْئاِأ

َِ يمٌَِِغُفورٌِِاَّللَّ ِ{14} رَحه

නියත වශවයන්ම වේව විශව්ාසීන් 

වනුවේ අල්ලාහ් හා ඔහුවේ 

දූතයාණන් ගැන විශ්වාස වකොට 

පසු ව (ඒ ගැන) සැක වනොකර තම 

ධනය හා තම ජීවිත අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවේ කැප කළවුන් වවති. 

ඔවුහුමය සතයවාදීහු. 

ِه هاَّللَّ هيَنِآَمُنواِب
هنََّماِالُْمْؤمهُنوَنِاَّلَّ إ

ِلَْمِيَْرتَابُواِوََجاَهُدواِ ُثمَّ ِه َوَرُسوِله
ِه ِاَّللَّ َِسبهيله ههْمِفه ْنُفسه

َ
ْمِوَأ ههه ْمَوال

َ
هأ ب
هَكِِۖ  

ئ
وََل
ُ
ادهقُونَُِِهمُِِأ ِ{15}الصَّ
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“නුඹලාවේ දහම නුඹලා අල්ලාහ්ට 

උගන්වන්වනහු දැ”යි (නබිවරය) 

නුඹ විමසනු. තවද අල්ලාහ ්අහසහ්ි 

ඇති දෑ හා මහවපොවළොවව් ඇති දෑ 

දනී. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ 

ව සර්වඥය. 

ِ ُ ينهُكْمِوَاَّللَّ هده ِب َ ُتَعلُِّموَنِاَّللَّ
َ
قُْلِأ

ِ َِوَماِفه َماَواته ِالسَّ َيْعلَُمَِماِفه
ِ ْرضه

َ
ُِِۖ  اْْل َِِواَّللَّ هُكلِّ ءٍِِب ََِشْ

ِ{16} َعلهيمٌِ
(නබිවරය,) ඔවුන් ඉස්ලාමය වැලඳ 

ගැනීම නුඹ වවත කරන 

උපකාරයක් වලස ඔවුහු සලකති. 

“නුඹලා ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීම 

නුඹලා මා වවත කරන උපකාරයක් 

වලස වනොසලකනු. නමුත් නුඹලා 

(කළ ප්රකාශවේ) සතයවාදීන් නම් 

(දැන ගනු) වේව විශ්වාසය වවත 

නුඹලාට අල්ලාහ් මග වපන්වීවමන් 

නුඹලා වවත උපකාර කර ඇතැ”යි 

නුඹ පවසනු. 

ْسلَُمواِ
َ
ْنِأ
َ
ََِلِِقُْلِِۖ  َيُمنُّوَنَِعلَْيَكِأ

ََِِّتُمنُّوا ُِِبَلِهِۖ  ِإهْسًَلَمُكمََِِْعَ ِاَّللَّ
نَِِْعلَْيُكمَِِْيُمنُِّ

َ
َِهَداُكمِِْأ

يَمانِه هْْله ُِكْنُتمِِْإهنِِْل
ِ{17} َصادهقهْيَِ

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහසහ්ි 

හා මහවපොවළොවව් ගුප්ත දෑ පිළිබඳ 

ව දනී. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ِ َماَواته َِيْعلَُمَِغْيَبِالسَّ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ِ ْرضه

َ
ُِِۖ  َواْْل ْيٌَِِواَّللَّ هَماِبَصه ِب

ِ{18} َتْعَملُونَِ
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