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45 සූරත් අල්-ජාzසියහ් )දණ ගැසීම( 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් )වැකි (37 කි. 

يْمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-6 අල්ලාහ්වේ ඒකීයත්වය සහ ඔහුවේ බලමහිමය වපන්වා වදන ඇතැම් 

සාධක. 

හා මීම් {1} حم 
වමම ග්රන්ථවේ පහළ කිරීම මහා 

ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරියාණන් වූ 

අල්ලාහ්වගනි. 

ِ الزَعِزيِز  ِيُل الزِكَتاِب ِمَن اَّلله َتْنز
َِكيمِ   {2} اْلز

නියත වශවයන්ම අහස් හා 

මහවපොවළොවවහි වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන්හට සංඥා ඇත. 

رزِض ََليَاٍت 
َ َماَواِت َواْلز إِنه ِِف السه

ِمنِيَ   {3} لِلزُمؤز
නුඹලා මැවීවමහි ද සත්වයින් ඔහු 

විසුරුවා ඇති ආකාරවයහි ද තරවේ 

විශ්වාස කරන ජනයාට සංඥා ඇත. 

َدابهٍة َوِِف َخلزِقُكمز َوَما َيُبثُّ ِمنز 
 {4} آيَاٌت لَِقوزٍم يُوقُِنونَ 

රාත්රිය හා දහවල වවනස්වීවමහි ද 

අල්ලාහ් අහසින් වපෝෂණ සම්පත් 

පහළ වකොට මහවපොළව මිය ගිය 

පසු එමගින් එය නැවත ප්රාණවත් 

කිරීවමහි ද සුළං හැමීවමහි ද වටහා 

ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

نزَزَل 
َ
تََِلِف اللهيزِل َوانلهَهارِ َوَما أ َواخز

َيا بِِه ا حز
َ
ٍق فَأ َماءِ ِمنز رِزز ُ مَِن السه َّلله

ِيِف  تَِها َوتَْصز َد َموز رزَض َبعز
َ اْلز

ِقلُونَ  يَاِح آيَاٌت لَِقوزٍم َيعز  {5} الرِّ
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ඒවා අල්ලාහ්වේ සංඥාවන්ය  .අපි 

වයන් යුතුඔබට ඒවා සතය  ව 

පාරායනය කර වපන්වමු  .එවහයින් 

අල්ලාහ් හා ඔහුවේ සංඥා වලට පසු 

ව කවර ප්රකාශයක් ඔවුහු විශ්වාස 

කරන්වනෝ ද? 

ِ َنتزلُوَها َعلَيزَك  تِلزَك آيَاُت اَّلله
َقِّ  يِّ  ۖ  بِاْلز

َ
دَ  َحِديٍث  فَبِأ ِ  َبعز  اَّلله

مُِنونَ  َوآيَاتِهِ   {6} يُؤز

7-11 අල්ලාහ්වේ වදන් වබොරු කළ වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට වකවරන 
අවවාදය. 

සෑම මහා වබොරුකාර 

පාපතරයකුටම විනාශය අත් වව්වා! 
ثِيمٍ 

َ
فهاٍك أ

َ
 {7} َويزٌل لُُِكِّ أ

ඔහු වවත කියවා වපන්වන ලද 

අල්ලාහ්වේ වදන් වලට ඔහු සවන් 

වදයි  .පසු  ව ඔහු එයට සවන් 

වනොදුන්නාක් වමන් උඩඟුවවන් 

හිතුවක්කාර වලස හැසිවරයි .

එවහයින් වව්දනීය දඬුවම පිළිබඳ ව 

(නබිතුමනි!) ඔබ ඔහුට ශුභාරංචි 

වදනු  . 

ِ ُتتزََلٰ َعلَيزِه ُثمه  َمُع آيَاِت اَّلله يَسز
َها  َمعز نز لَمز يَسز

َ
ِِبًا َكأ َتكز  ۖ  يُِْصُّ ُمسز

ز  ِِلمٍ فَبَّشِّ
َ
 {8} هُ بَِعَذاٍب أ

ඔහු අපවේ වදන් අතුරින් කිසිවක් 

වහෝ දැන ගත් විට එය ඔහු විහිළුවට 

ගත්වත්ය  .නින්දා සහගත දඬුවමක් 

තමන් සතු කර ගත්වතෝ ඔවුහුමය.  

ََذَها  َوإَِذا َعلَِم ِمنز آيَاتَِنا َشيزًئا اَّته
َِك  ۖ  ُهُزًوا 

ٰ
وََل

ُ
 َعَذاٌب  لَُهمز  أ

 {9} ُمِهيٌ 
ඔවුනට පසුපසින් නිරය ඇත  .ඔවුහු 

කවර වදයක් උපයා ගත්වත් ද එය 

වහෝ අල්ලාහ්වගන් වතොර ව ඔවුහු 

භාරකරුවන් වලස ගත් දෑ වහෝ 

ඔවුනට ඵලක් වනොවනු ඇත. තවද 

ඔවුනට මහත් දඬුවමක් ඇත. 

ِن  َوَل  ۖ  ِمنز َوَرائِِهمز َجَهنهُم   ُيغز
 َما َوَل  َشيزًئا َكَسُبوا َما َعنزُهمز 
َُذوا ِ  ُدونِ  مِنز  اَّته ِِلَاءَ  اَّلله وز

َ
 ۖ   أ

 {10} لَُهمز َعَذاٌب َعِظيمٌ وَ 
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වමය යහ මාර්ගයයි  .තවද 

ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවේ වදන් 

තික්වෂේප කළවුන් වන ඔවුනටප්ර 

දඬුවමකින් වව්දනීය දඬුවමක් 

َذا ُهًدى  ِينَ  ۖ  َهٰ  َكَفُروا َواَّله
زٍ  مِنز  َعَذاٌب  لَُهمز  َربِِّهمز  بِآيَاِت   رِجز

ِِلمٌ 
َ
 {11} أ

12,13 අල්ලාහ් තම ගැත්තන් වවත පිරිනමා ඇති ඇතැම් ආශිර්වාද. 
නුඹලා කෘතවව්දී විය හැකි වනු 

පිණිසත් ඔහුවේ නිවයෝගය අනුව 

නැව් එහි යාත්රා කරනු පිණිසත් 

ඔහුවේ භාගයයන් නුඹලා වසොයනු 

පිණිසත් නුඹලා වවනුවවන් මුහුද 

වසඟ කර දුන්වන් අල්ලාහ්ය. 

َر  َحز َر لَُكُم اْلز ِي َسخه ُ اَّله اَّلله
رِهِ َوِِلَبزَتُغوا  مز

َ
رَِي الزُفلزُك فِيِه بِأ ِِلَجز

لِِه َولََعلهُكمز ِمنز   فَضز
ُكُرونَ   {12} تَشز

තවද අහස්හි ඇති දෑ හා 

මහවපොවළොවව් ඇති දෑ සියල්ල ඔහු 

විසින් නුඹලාට ඔහු වසඟ කර 

දුන්වන්ය  .නියත වශවයන්ම වටහා 

ගන්නා ජනයාට වමහි සංඥා ඇත. 

َماَواِت َوَما  َر لَُكمز َما ِِف السه وََسخه
رزِض ََجِيًعا مِنزُه 

َ  ِِف  إِنه  ۖ  ِِف اْلز
لَِك 

ٰ
 لَِقوزمٍ  ََليَاٍت  َذ

ُرونَ   {13} َيَتَفكه
14,15 වේව විශ්වාසවන්තයින් වවත වපන්වා වදන ඇතැම් මග වපන්වීම්. 

තමන් උපයමින් සිටි දෑ වහේතුවවන් 

පිරිසකට ප්රතිවිපාක පිරිනැමීම 

සඳහා අල්ලාහ්වේ දඬුවම් දිනයන් 

අවේක්ෂා වනොකරන්නන්හට සමාව 

වදන්නැයි විශ්වාස කළවුනට 

)නබිවරය !) ඔබ පවසනු .  

يَن َل  ِ ِفُروا لَِّله يَن آَمُنوا َيغز ِ قُلز لَِّله
زَِي  ِ ِِلَجز يهاَم اَّلله

َ
ًما بَِما يَرزُجوَن أ قَوز

ِسُبونَ   {14} ََكنُوا يَكز

කවවරකු යම් යහපතක් සිදු කවළේද  

එය ඔහු වවනුවවනි  .තවද 

කවවරකු නපුරක් සිදු කවළේ ද )එය (

එයට එවරහිවය .පසු  ව නුඹලාවේ 

ِسِه   َوَمنز  ۖ  َمنز َعِمَل َصاِْلًا فَلَِنفز
َساءَ 

َ
 َربُِّكمز  إَِلٰ  ُثمه  ۖ   َفَعلَيزَها أ

 {15} تُرزَجُعونَ 
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පරමාධිපති වවත නුඹලා නැවත 

වයොමු කරනු ලබන්වනහුය. 

16-22 ඉස්රාඊල් දරවන්ට පිරිනමා තිබූ ආශිර්වාද, ඔවුන් සීමාව ඉක්මවා 
කටයුතු කළ බැවින් ඔවුනට වකරුනු අවවාදය. 

තවද සැබැවින්ම අපි ඉස්රාඊල් 

දරුවනට වේව ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද 

නබිත්වය ද පිරිනැමුවවමු  .තවද අපි 

ඔවුනට යහපත් දැයින් වපෝෂණ 

සම්පත් ලබා දුනිමු  .තවද අපි 

වලෝවැසියන් අතර ඔවුන් උසස් 

කවළමු.  

ائِيَل الزِكَتاَب  َ َولََقدز آتَيزَنا بَِن إِْسز
َناُهمز مَِن  ةَ َوَرَزقز َم َوانلُُّبوه ُكز َواْلز

لزَناُهمز لََعَ  يَِّباِت َوفَضه الطه
 {16} الزَعالَِميَ 

සියලු කරුණු වල පැහැදිලිතාවන් 

අපි ඔවුනට පිරිනැමුවවමු  .නමුත් 

ඔවුන් වවත ඥානය පැමිණිවමන් 

පසුව ඔවුන් අතර වූ (ඊර්ෂයා 

සහගත) අසාධාරණකම් වහේතුවවන් 

මිස (වවනත් කිසිවක් සඳහා) ඔවුහු 

මතවේද ඇති කර වනොගත්වතෝය .

ඔවුන් කවර වදයක් තුළ මතවේද 

ඇති කර ගනිමින් සිටිවේ ද නියත 

නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඒ 

සම්බන්ධවයන් ඔවුන් අතර තීන්දු 

වදනු ඇත. 

ِر  مز
َ  َفَما ۖ  َوآتَيزَناُهمز بَيَِّناٍت ِمَن اْلز

َتلَُفوا دِ  ِمنز  إِله  اخز  َجاَءُهمُ  َما َبعز
ًيا الزِعلزمُ   َربهَك  إِنه  ۖ   بَيزَنُهمز  َبغز

ِض   فِيَما الزِقَياَمةِ  يَوزمَ  بَيزَنُهمز  َيقز
 {17} ََيزَتلُِفونَ  فِيهِ  ََكنُوا

පසු ව එම කරුණ තුළින් යම් 

පිළිවවතක් මත අපි ඔබ ව පත් 

කවළමු  .එවහයින් ඔබ එය 

අනුගමනය කරනු .තවද 

වනොදන්නා අයවේ ආශාවන් ඔබ 

අනුගමනය වනොකරනු.  

ِر ُثمه  مز
َ ٰ ََشِيَعٍة ِمَن اْلز َجَعلزَناَك لََعَ

ِيَن َل  َواَء اَّله هز
َ
َها َوَل تَتهبِعز أ فَاتهبِعز

لَُمونَ   {18} َيعز
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නියත වශවයන්ම ඔවුන් 

අල්ලාහ්වගන් වූ කිසිවකින් (ඔබ 

මුදවා වගන) ඔබට ප්රවයොජනයක් 

සලසන්වන්ම නැත  .තවද නියත 

වශවයන්ම අපරාධකරුවන් 

ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුවේ භාරකරුවවෝය .

තවද අල්ලාහ් බිය බැතිමතුන්වේ 

භාරකරුය. 

ِ َشيزًئا  ُنوا َعنزَك ِمَن اَّلله إِنهُهمز لَنز ُيغز
الِِميَ  َوإِنه  ۖ   ُضُهمز  الظه ِِلَاءُ  َبعز وز

َ
 أ

ٍض  ُ  ۖ   َبعز  َوِلُّ  وَاَّلله
زُمتهِقيَ   {19} ال

වමය මිනිස් සංහතිය සඳහා වූ 

පැහැදිලි සාධක වවයි  .තවද තරවේ 

විශ්වාස කරන ජනයාට මග 

වපන්වීමක් හා ආශිර්වාදයකි . 

ٌَة  َذا بََصائُِر لِلنهاِس َوُهًدى َورَْحز َهٰ
 {20} لَِقوزٍم يُوقُِنونَ 

විශ්වාස වකොට යහකම් කළවුන් 

වමන් පාපකම් උපයා ගත් අය 

ඔවුන්වේ ජීවිතය හා ඔවුන්වේ 

මරණය අපි එක සමාන වලස පත් 

කරන්වනමු යැයි සිතුවවෝ ද  ?ඔවුන් 

තීන්දු කරන දෑ නපුරු විය.  

ََتَُحوا  ِيَن اجز مز َحِسَب اَّله
َ
أ

ِيَن آَمُنوا  نز ََنزَعلَُهمز ََكَّله
َ
يَِّئاِت أ السه

اِْلَاِت َسَواًء ََمزَياُهمز  َوَعِملُوا الصه
 َما ءَ َسا ۖ  َوَمَماُتُهمز 
 {21} ََيزُكُمونَ 

තවද අල්ලාහ් අහස් හා 

මහවපොවළොව සතයවයන් යුතු ව 

මැව්වව්ය  .සෑම ආත්මයක්ම එය 

උපයා ගත් දෑ එයට පිරිනමනු ලබනු 

ඇත  .තවද ඔ වුහු අපරාධ කරනු 

වනොලබති. 

رزَض 
َ َماَواِت َواْلز ُ السه وََخلََق اَّلله

ٍس بَِما  َزٰى ُُكُّ َنفز َقِّ َوِِلُجز بِاْلز
لَُمونَ   {22} َكَسَبتز َوُهمز َل ُيظز

23-29 වේව ආවේශකයින්ට හිමි ප්රතිවිපාක. 
තම කැමැත්ත වදවියන් බවට පත් 

කර ගත් අය ඔබ දුටුවවහි ද? 

දැනුවත්වම අල්ලාහ් ඔහු වනොමග 

හැරිවේය. ඔහුවේ සවන හා ඔහුවේ 

َضلهُه 
َ
َهُه َهَواهُ وَأ

َٰ ََذ إِل يزَت َمِن اَّته
َ
فَرَأ

َ
أ

ِعِه  ٰ َسمز ٰ ِعلزٍم وََخَتَم لََعَ ُ لََعَ اَّلله
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හදවත මත මුද්රා තැබුවව්ය. ඔහුවේ 

බැල්ම මත ආවරණයක් තැබුවව්ය. 

අල්ලාහ්වගන් පසු ව ඔහුට මග 

වපන්වනුවේ කවවරකු ද ?නුඹලා 

වමවනහි වනොකරන්වනහු ද? 

ٰ بََْصِهِ ِغَشاَوةً  َوقَلزبِِه وََجَعَل لََعَ
 ِ ِد اَّلله ِديِه مِنز َبعز فَََل  ۖ  َفَمنز َيهز

َ
 أ

ُرونَ   {23} تََذكه
“වමය අපවේ වමවලොව ජීවිතය මිස 

නැත  .මරණයට පත් වවමුඅපි  .

තවද අපි ජීවත් වවමු .කාලය මිස 

වවන කිසිවක් අප විනාශ 

වනොකරනු ඇත” යැයි ඔවුහු 

පවසති. එවහත්  ඒ පිළිබඳ ව 

ඔවුනට කිසිදු දැනුමක් නැත  .ඔවුහු 

අනුමාන කරනු මිස නැත.  

َيا  نز َوقَالُوا َما ِِهَ إِله َحَياُتَنا ادلُّ
لُِكَنا إِله  ُر  َنُموُت َوََنزَيا َوَما ُيهز هز ادله

لَِك  لَُهمز  َوَما ۖ  
ٰ
 إِنز  ۖ   ِعلزمٍ  مِنز  بَِذ

 {24} َيُظنُّونَ  إِله  ُهمز 

අපවේ වදන් ඔවුන් වවත පැහැදිලි 

වලසින් පාරායනය කරනු ලබන 

විට ,“නුඹලා සතයවාදීන් වලස 

සිටිවයහු නම් අපවේ මුතුන් 

මිත්තන් වගන එනු යැයි” ඔවුහු 

පවසා සිටියා මිස ඔවුන්වේ පිළිතුර 

වනොවීය . 

َوإَِذا ُتتزََلٰ َعلَيزِهمز آيَاُتَنا بَيَِّناٍت َما 
ُتوا  نز قَالُوا ائز

َ
َتُهمز إِله أ ََكَن ُحجه

 {25} بِآبَائَِنا إِنز ُكنزُتمز َصاِدقِيَ 

“නුඹලා ජීවත් කරවන්වන් ද පසු ව 

නුඹලා මරණයට පත් කරන්වන් ද 

පසු ව එහි කිසිදු සැකයක් නැති 

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනය වවත නුඹලා එක්රැස් 

කරන්වන් ද අල්ලාහ් යැ”යි 

)නබිවරය (ඔබ පවසනු .නමුත් 

ජනයා අතුරින් බහුතරයක් වදනා 

වනොදනිති.  

ُ َُيزيِيُكمز ُثمه يُِميُتكُ  مز ُثمه قُِل اَّلله
ََيزَمُعُكمز إَِلٰ يَوزِم الزِقَياَمِة َل َريزَب 

ََثَ انلهاِس َل  كز
َ
ِكنه أ

فِيِه َولَٰ
لَُمونَ   {26} َيعز
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අහස් හා මහවපොවළොව අල්ලාහ් 

සතුය  .එම වහෝරාව ක්රියාත්මක වන 

දින  ,එදින අස තයකරුවවෝ 

පරාජයට පත් වවති. 

رزِض 
َ َماَواِت َواْلز ِ ُملزُك السه  ۖ  َوَّلِله

اَعةُ  َتُقومُ  َويَوزمَ  َمئِذٍ  السه  ََيزَسُ  يَوز
زُمبزِطلُونَ   {27} ال

සෑම සමූහයක්ම දණින් වැටී සිටිනු 

ඔබ දකිනු ඇත  .සෑම සමූහයක්ම 

ඔවුන්වේ වාර්තාව වවත ඇරයුම් 

කරනු ලබති. “අද දින නුඹලා 

කරමින් සිටි දෑ සඳහා ප්රතිඵල වදනු 

ලබන්වනහුය.” (යැයි කියනු 

ලැවබ්.)  

ٍة َجاثَِيًة  مه
ُ
مهةٍ  ُُكُّ  ۖ  َوتََرٰى ُُكه أ

ُ
 أ

َعٰ  َوزمَ  كَِتابَِها إَِلٰ  تُدز نَ  اِلز  َما ُُتزَزوز
َملُونَ  ُكنزُتمز   {28} َتعز

වමය නුඹලාට එවරහි ව සතයවයන් 

යුතු ව කතා කරන අපවේ 

වාර්තාවයි  .නියත වශවයන්ම අපි 

නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ 

සටහන් කරමින් සිටිවයමු  . 

َقِّ  َذا كَِتاُبَنا َينزِطُق َعلَيزُكمز بِاْلز َهٰ
َتنزِسخُ  ُكنها إِنها ۖ    ُكنزُتمز  َما نَسز

َملُونَ   {29} َتعز
30 වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හිමි ප්රතිඵල. 

විශ්වාස වකොට යහකම් කළවුන් වූ 

කලී ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔහුවේ 

කරුණාව තුළට ඔවුන් ඇතුළත් 

කරනු ඇත  .එයයි පැහැදිලි 

හණය වනුවේජයග්ර.  

ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا  ا اَّله مه
َ
فَأ

ِخلُُهمز َربُُّهمز ِِف  اِْلَاِت َفُيدز الصه
َتِِه  لَِك  ۖ  رَْحز

ٰ
زُ  ُهوَ  َذ  الزَفوز

زُمبِيُ   {30} ال
31-35 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම වහළා දකින වේව ආවේශයකින්ට හිමි 

ප්රතිවිපාක. 
තවද ප්රතික්වෂේප කළවුන් වූ කලී, 

(ඔවුන්හට) “නුඹලා වවත මාවේ 

වදන් පාරායනය කරමින් 

වනොතිබුවණ් ද  ?එවිට නුඹලා උඩගු 

فَلَمز تَُكنز 
َ
ِيَن َكَفُروا أ ا اَّله مه

َ
وَأ

ُتمز  َِبز َتكز آيَاِِت ُتتزََلٰ َعلَيزُكمز فَاسز
ًما ُُمزِرِميَ   {31} َوُكنزُتمز قَوز
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වූහ  .තවද නුඹලා වැරදි කරන 

පිරිසක් වූහ. (යැයි කියනු ලැවබ්.) 

“තවද නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි .

තවද අවසන් වහෝරාව එහි කිසිදු 

සැකයක් නැත” යැයි කියනු ලැබූ 

විට අවසන් වහෝරාව කුමක් දැයි අපි 

වනොදනිමු  .එය අනුමානයක් 

තවද අපි එය තරවේ විශ්වාස 

කරන්නන් වනොවූවයමු යැයි නුඹලා 

පැවසුවවහුය. 

ِ َحقٌّ َوإَِذا قِيَل  َد اَّلله إِنه َوعز
اَعُة َل َريزَب فِيَها قُلزُتمز َما  َوالسه

اَعُة إِنز َنُظنُّ إِله َظنًّا  رِي َما السه نَدز
تَيزِقنِيَ   {32} َوَما ََنزُن بُِمسز

ඔවුන් සිදු කළ දෑහි නපුර ඔවුනට 

වහළි විය  .ඔවුන් කවර වදයක් 

සමච්චල් කරමින් සිටිවේ ද එය 

َوَبَدا لَُهمز َسيَِّئاُت َما َعِملُوا وََحاَق 
ِزئُونَ  َتهز  {33} بِِهمز َما ََكنُوا بِِه يَسز

“නුඹලාවේ වමම දිනවේ හමුව 

නුඹලා අමතක කළාක් වමන් අද 

දින අපි නුඹලා අමතක කරන්වනමු 

තවද නුඹලාවේ නවාතැන )නිරා (

ගින්නය .තවද නුඹලාට 

උදව්කරුවන් කිසිවවකු වනොමැත.” 

යැයි පවසනු ලැවබ්. 

َوزَم نَنزَساُكمز َكَما نَِسيُتمز  َوقِيَل اِلز
َواُكُم انلهاُر 

ز
َذا َوَمأ ِمُكمز َهٰ لَِقاَء يَوز
 {34} َوَما لَُكمز ِمنز نَاِِصِينَ 

“එය නියත වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

වදන් නුඹලා සරදමට ගත් බැවින් 

හා වමවලොව ජීවිතය නුඹලා මුළා 

කර ඇති බැවිනි.” එවහයින් අද දින 

ඔවුහු එයින් බැහැර වනොවවති .

තවද ඔවුහු සමාව පිළිගනු 

ලබන්නන් වනොවවති.  

 ِ ُتمز آيَاِت اَّلله َذز نهُكُم اَّته
َ
لُِكمز بِأ

ٰ
َذ

َيا  نز ََياةُ ادلُّ تزُكُم اْلز  ۖ  ُهُزًوا َوَغره
َوزمَ   ُهمز  َوَل  ِمنزَها َُيزرَُجونَ  َل  فَاِلز

َتُبونَ  َتعز  {35} يُسز
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36,37 අල්ලාහ්වේ මහිමය සහ ඔහුවේ විශිෂ්ඨත්වය ගැන විස්තරයක්. 
අහසහ්ි පරමාධිපති වූ ද 

මහවපොවළොවව් පරමාධිපති වූ ද 

වලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා! 

َماَواِت َوَربِّ  ُد َربِّ السه َمز ِ اْلز ه لِلََفِ
رزِض َربِّ الزَعالَِميَ 

َ  {36} اْلز

තවද අහස්හි හා මහවපොවළොවව් 

සියලු වරේෂ්ඨත්වයන් ඔහු සතුය .

ඥාවන්ත සර්වතවද ඔහු මහා ප්ර  

බලධාරීය . 

َماَواِت  ِيَاُء ِِف السه َوََلُ الزِكِبز
رزِض 

َ  الزَعِزيزُ  َوُهوَ  ۖ  َواْلز
َِكيمُ   {37} اْلز
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