
 
 

59 සූරා අල් හෂ්ර්   

(එක් රැස් කිරීම)  

ආයත් 1-24 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 
 
 

< Sinhala>   
 

 
 

 

 
 

මාහිර් රම්ඩීන්  
පරිවර්තක 

 
 

ඉස්ලාම් හවුස් වවබ් අඩවිවේ සංස්කරණ 
මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  

 

 



 

 

 
1 

 ترجمة معاني القرآن الكريم 

 59 -الحشر سورة 

   
 

القرآن الكريم
 

 

 ترمجة: 
 ماهر رمدين

 مراجعة:
 العلماء الكرام منخنبة وحممد آساد 

 

 
 



 

 

 
2 

59 සූරත් අල්-හෂර්් (එක් රැස් කිරීම) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 24 කි. 

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

1-5 බනූ නළීර් ව ෝත්රිකයින් යනු කවුද? 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ් ව සුවිශුද්ධ කරති. 

තවද ඔහු මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව 

බලධාරියාණන්ය. 

ِ َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ َسبََّحِّلِله
ِ ْرضه

َ
َوُهَوِالَْعزهيُزِِۖ  اْْل

َكهيمُِ
ْ
ِ{1} اْل

වසේනාවව් ප මු රැස්වීවම්දී වද්ව 

ග්රන්ථ ලත් ජනයා අතුරින් 

ප්රතික්වෂේප ක වුන් ඔවුන්වේ 

නිවවස් වලින් පිටුවහල් කව ේ 

ඔහුය. ඔවුන් පිටුවහල් වී යනු 

ඇතැයි නුඹලා වනොසිතූහ. තවද තම 

බලවකොටු අල්ලාව න් තමන් 

ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි ඔවුහු 

සිතුවවෝය. එවිට  අල්ලාහ්(වේ 

ප්රවකෝපය) ඔවුන් වනොසිතූ පරිදි 

ඔවුන් වවත පැමිණිවේය. ඔවුන්වේ 

සිත් තු  බිය ඇති කව ේය. 

එවහයින් ඔවුන්වේ නිවවස් 

ඔවුන්වේම අත්වලින් හා වද්ව 

විශ්වාසවන්තයින්වේ අත්වලින් 

විනාශ කර දැමුවවෝය. අවහෝ 

ප්රඥසම්පන්න අයලුවනි! (වමයින්) 

නුඹලා පාඩමක් ලබා  නු. 

هيَنَِكَفُرواِمهْنِ ْخَرَجِاَّلَّ
َ
هيِأ ُهَوِاَّلَّ

ِ له وَّ
َ
ِمهْنِدهيَارهههْمِْله ِالْكهَتابه ْهله

َ
أ

ِ َْْشه نَِِْظَننُْتمَِِْماِۖ  اْلْ
َ
ِۖ  ََِيْرُُجواِأ

نَُّهمَِِْوَظنُّوا
َ
هَعُتُهمِِْأ ِمهنَُِِحُصوُنُهمَِِْمان

هِ تَاُهمُِِاّلِلَّ
َ
ُِِفَأ ِلَمَِِْحْيُثِِمهنِِْاّلِلَّ
ُبوا ُمَِِوقََذَفِِۖ  ََِيْتَسه ههه لُوب

ِقُ ِفه
رهُبونَِِۖ  الرُّْعَبِ

يههمُِِْبُيوَتُهمَُِِْيْ يْده
َ
هأ ِب

ي يْده
َ
واِالُْمْؤمهنهيَِِوَأ ُ اْعَتِبه

ِِيَاِفَ وله
ُ
ِأ

بَْصارهِ
َ
ِ{2} اْْل
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එවසේ පිටුවහල් කිරීම ඔවුනට 

අල්ලාහ් නියම කර වනොතිබුවණ් 

නම් වමවලොවවහිම ඔහු ඔවුනට 

සැබැවින්ම දඬුවම් කරන්නට 

තිබුණි. තවද ඔවුනට මතු වලොවවහි 

(නිරා) ගින්වන් දඬුවම ඇත. 

َََلَءِ
ْ
ُمِاْل َِعلَْيهه ُ ْنَِكَتَبِاّلِلَّ

َ
َولَْوََلِأ

ْنَياِ ِادلُّ َبُهْمِِفه َِِولَُهمِِْۖ  لََعذَّ ِِفه
َرةهِ ِ{3} انلَّارهَِِعَذاُبِِاْْلخه

එය ඔවුහු අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්ට විරුද්ධ ව ක්රියා ක  

බැවිණි. තවද කවවරකු අල්ලාහ්ට 

විරුද්ධ වන්වන් ද එවිට නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීවමහි 

දැඩිය.  

َِوَرُسوََلُِ َ نَُّهْمَِشاقُّواِاّلِلَّ
َ
هأ هَكِب ل

َٰ
ِۖ  َذ

َِِيَُشاق َِِوَمنِْ إهنَِِّاّلِلَّ
َِِفَ يدُِِاّلِلَّ َِشده

عهَقابهِ
ِ{4} الْ

නුඹලා යම් රට ඉඳි  සක් කපා 

දැමුව ද එවසේ නැතවහොත් එය එහි 

මුල් මත තිවබන්නට හැරිය ද එය 

අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයනි. තවද 

පාපතරයින්ට ප්රතිවිපාක වදනු 

පිණිසය. 

ْوِتََرْكُتُموَهاِ
َ
َنٍةِأ َماَِقَطْعُتْمِمهْنِِله

ِه ِاّلِلَّ هَهاِفَبهإهْذنه ُصول
ُ
ِأ َٰ هَمًةِلََعَ قَائ

قهيَِ ُْخزهَيِالَْفاسه ِ{5} َوِله

6,7. යුද පිටිවේ අතහැර දැමූ සම්පත් පිළිබඳ නීතිය. 
ඔවුන්ව න් තම දූතයාණන්හට 

අල්ලාහ් කවර වයදක් පිරිනැමූවව්ද 

ඒ(වා ලබා  ැනීම) සඳහා නුඹලා 

අශ්වයින් වහෝ ඔටුවන් වහෝ 

දක්කාව න ගිවේ නැත. නමුත් 

අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන අය 

වවත තම දූතවරුන්ට බලය පවරනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

කිරීවමහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

مهْنُهْمَِفَماِ ِه َِرُسوَله َٰ ِلََعَ ُ فَاَءِاّلِلَّ
َ
َوَماِأ

ِمهْنَِخْيٍلَِوََلِرهََكٍبِ وَْجْفُتْمَِعلَْيهه
َ
أ

َِمْنِ َٰ ِيَُسل ُطُِرُسلَُهِلََعَ َ ِاّلِلَّ نَّ كه
َولََٰ

ُِِۖ  يََشاُءِ ََِِٰواّلِلَّ ءٍُِِك ِِلََعَ ََِشْ
يرِ  ِ{6} قَده

 ම් වාසීන්ව න් අල්ලාහ් තම 

දූතයාණන්ට යුද සම්පත් වශවයන් 

ලබා දුන් දෑ වනාහි එය අල්ලාහ්ට ද 

ඔහුවේ දූතයාණන්ට ද සමීප 

ِ ْهله
َ
مهْنِأ ِه َِرُسوَله َٰ ِلََعَ ُ فَاَءِاّلِلَّ

َ
َماِأ

هيِ َِوَّله هلرَُّسوله هَِول َّ ِلِلََفه الُْقَرىَٰ
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ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට ද දුගියන්ට 

ද මගියන්ට ද හිමිය. එය නුඹලා 

අතුරින් වූ ධනවතුන් අතර පමණක් 

පරිහරණය වනොවනු පිණිසය. තවද 

රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් 

පිරිනැමුවව් ද එය නුඹලා  නු. තවද 

ඔහු නුඹලාට කුමක් වැ ැක්වූවේ ද 

නුඹලා වැ කී සිටිනු. තවද 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීවමහි 

දැඩිය. 

ِْ َِوال َِواِْلََتاََمَٰ ِالُْقْرََبَٰ ِوَابْنه َمَساكهيه
ِ ََِكََِْلِيَُكوَنُِدولًَةَِبْيَ بهيله

السَّ
ْغنهَياءهِمهْنُكْمِ

َ
ِآتَاُكمَُِِوَماِۖ  اْْل

َِعْنهَُِِنَهاُكمَِِْوَماِفَُخُذوهُِِالرَُّسوُلِ
ََِِواتَُّقواِۖ  ِفَاْنَتُهوا َِِإهنَِِّۖ  ِاّلِلَّ ِاّلِلَّ

عهَقابهِ
يُدِالْ ِ{7} َشده

8-10 දිළිඳු මුහාජිර්වරුන්වේ සහ ඔවුනට උපාකර ක  අන්සාර්වරුන්වේ 
මහිමය. 

ඔවුන්වේ (උපන්) නිවවස් වලින් හා 

ඔවුන්වේ වස්තුවවන්  පිටුවහල් 

කරනු ලැබූ දිළිඳු මුහාජිර්වරුන්ට ද 

වකොටසක් හිමිය. ඔවුහු 

අල්ලාහ්ව න් වූ අනුග්රහය හා 

තෘප්තිය වසොයති. තවද ඔවුහු 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ දූතයාණන්ට 

උදව් කරති. ඔවුහුමය සතයවාදීහු. 

ْخرهُجواِ
ُ
هيَنِأ رهيَنِاَّلَّ هلُْفَقَراءهِالُْمَهاجه ل

ْمِيَبَْتُغوَنِ ههه ْمَوال
َ
مهْنِدهيَارهههْمِوَأ

وَنِ َورهْضَوانًاَِويَْنُُصُ ِه فَْضًَلِمهَنِاّلِلَّ
َِوَرُسوََلُِ َ هَكِِۖ  اّلِلَّ

َٰ
وََل
ُ
ُِهمُِِأ

ادهقُونَِ ِ{8} الصَّ
තවද (මදීනාවවහි) වාසස්ථානය හා  

ඔවුනට වපර විශ්වාසය සලසා 

 ත්තවුන්ට ද (අන්සාරිවරුන්ටද) 

වකොටසක් හිමිය. උපන් 

වද්ශවයන්) නික්ම වී ඔවුන් වවත 

පැමිණි (මුහාජිර්) අය ව ඔවුහු ප්රිය 

කරති. ඔවුනට වදනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ 

ව අවශයතාවක් ඔවුන්වේ සිත් තු  

දකින්නට වනොවීය. තමන්ට 

අවශයතාවක් තිබුණ ද, තමන්ට 

වඩා ඔවුනට මුල්තැන වදති. 

කවවරකු තම සිත මසුරුකමින් 

يَماَنِمهْنِ اَرَِواْْله هيَنَِتَبوَُّءواِادلَّ
َواَّلَّ

ْمَُِيهبُّوَنَِمْنِهَِ هَِلْههْمَِوََلَِقْبلههه اَجَرِإ
اِ ُِصُدورهههْمَِحاَجًةِمهمَّ ََيهُدوَنِِفه
ْمَِولَْوِ هه ْنُفسه

َ
ِأ َٰ هُروَنِلََعَ وتُواَِويُْؤث

ُ
أ

ِ ْمَِخَصاَصة  ههه ِيُوَقَِِوَمنِِْۖ  ََكَنِب
هِهُِشحَِّ هَكَِِنْفسه

َٰ
وََل
ُ
ُِهمُِِفَأ
ِ{9} الُْمْفلهُحونَِ
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ආරක්ෂා කරනු ලබන්වන් ද එවිට 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකවයෝ. 

ඔවුනට පසු ව පැමිණියවුන් ‘අපවේ 

පරමාධිපතියාණනි! අප හා වද්ව 

විශ්වාසවයන් අපට වපර ඉකුත් ව 

ගිය අපවේ සවහෝදරයින්ට සමාව 

වදනු මැනව! විශ්වාස ක වුන් 

පිළිබඳ ව ද්වව්ෂයක් අපවේ සිත් 

තු  ඇති වනොකරනු මැනව! අපවේ 

පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශවයන්ම නුඹ වසවනවහවන්තය 

මහා කාරුණාන්විතය යැයි පවසති. 

هيَنَِجاُءواِمهنِْ ههْمَِيُقولُوَنَِواَّلَّ َِبْعده
هيَنِ هَناِاَّلَّ هْخَوان ْرِنَلَاَِوْله َربََّناِاْغفه
ِ َِوََلََِتَْعْلِِفه يَمانه هاْْله َسَبُقونَاِب

هنََّكِ يَنِآَمُنواَِربََّناِإ ه
هَّلَّ ِل َلا هَناِغه لُوب

قُ
يمِ  ِرَحه ِ{10} َرُءوف 

11-17 යුවදව්වන්ට පක්ෂ ව කටයුතු ක  කුහකයින්. 
“නුඹලා බැහැර කරනු ලබන්වනහු 

නම් අප ද නුඹලා සම  බැහැර 

වන්වනමු. නුඹලා විෂයවයහි 

කිසිවිවටක කිසිවකුට අපි අවනත 

වනොවන්වනමු. නුඹලා පහර වදනු 

ලැබුවවහු නම් අපි නුඹලාට උදව් 

කරන්වනමු” යැයි වද්ව ග්රන්ථ 

ලැබූවන් අතුරින් ප්රතික්වෂේප ක ා වූ 

ඔවුන්වේ සවහෝදරයින්ට පවසන 

කුහකයින් වදස නුඹ වනොදුටුවවහි 

ද? තවද නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

වබොරුකාරවයෝ යැයි අල්ලාහ් 

සාක්ෂි දරයි. 

هيَنِنَاَفُقواَِيُقولُوَنِ هََلِاَّلَّ لَْمِتََرِإ
َ
أ

ِ ْهله
َ
هيَنَِكَفُرواِمهْنِأ ُمِاَّلَّ ههه هْخَوان ْله

ِ ْخرهْجُتْمِنَلَْخرَُجنَّ
ُ
ِأ ْ ِلَِئه الْكهَتابه

َحًداِ
َ
يُعِفهيُكْمِأ َمَعُكْمَِوََلِنُطه

بًَداِوَِ
َ
ِأ ُ نَُّكْمَِواّلِلَّ هلُْتْمِنَلَْنُُصَ هْنِقُوت إ

هنَُّهْمِلَََكذهبُونَِ ِ{11} يَْشَهُدِإ

ඔවුන් බැහැර කරනු ලැබුවව් නම් 

ඔවුන් සම  (කුහකයින් වන) 

වමොවුහු බැහැර වනොවවති. තවද 

ඔවුනට පහර වදනු ලැබුවව් නම් 

වමොවුහු ඔවුනට උදව් වනොකරති. 

සැබැවින්ම ඔවුන් උදව් කව ේ නම්, 

ْخرهُجواََِلََِيْرُُجوَنَِمَعُهْمِ
ُ
ِأ ْ لَِئه

ِ ْ وَنُهْمَِولَِئه هلُواََِلَِيْنُُصُ ِقُوت ْ َولَِئه
وُهْمَِِلُِ ََِلِنََُصُ ْدبَاَرُِثمَّ

َ
ِاْْل َولُّنَّ

ونَِ ِ{12} ُيْنَُصُ
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තවද ඔවුහු ආපස්සට හැරී යනු ඇත. 

පසු ව ඔවුහු උදව් කරනු වනොලබති. 

අල්ලාහ්ට වඩා නුඹලා වකවරහි 

දැඩි බියක් ඔවුන්වේ හදවත් තු  

පවතී. එය නියත වශවයන්ම ඔවුන් 

වටහා වනො න්නා පිරිසක් බැවිනි. 

ُِصُدورهههْمِمهَنِ َِرْهَبًةِِفه َشدُّ
َ
ْنُتْمِأ

َ
َْل
ِه هَكِِۖ  اّلِلَّ ل

َٰ
نَُّهمَِِْذ

َ
هأ ََِلِِقَْومِ ِب

ِ{13} َيْفَقُهونَِ
ආරක්ෂිත  ම්මානයන් තු  සිට 

වහෝ බැමි වලට පසුපසින් සිට වහෝ 

මිස නුඹලා සම  එක් ව ඔවුහු 

සටන් වනොකරති. ඔවුන්වේ 

සතුරුකම ඔවුන් අතර ප්රබලය. 

ඔවුන් එක් ව සිටිනු ඇතැයි නුඹ 

සිතන්වනහිය. නමුත් ඔවුන්වේ 

හදවත් භින්න වී ඇත. එය ඔවුන් 

අවවබෝධ කර  න්නා පිරිසක් 

වනොවන බැවිනි. 

ِقًُرىِ ِِفه
هلُونَُكْمََِجهيًعاِإهَلَّ ََلُِيَقات

ْوِمهْنَِوَراءهُِجُدٍرِ
َ
َنٍةِأ ِۖ  ُُمَصَّ
ُسُهمِْ

ْ
يدِ ِبَيَْنُهمِِْبَأ ََِتَْسُبُهمِِْۖ  َِشده

ََِِٰوقُلُوُبُهمََِِْجهيًعا هَكِِۖ  َِشّتَّ ل
َٰ
نَُّهمَِِْذ

َ
هأ ِب

ِ{14} َيْعقهلُونَََِِلِِقَْومِ 

ඔවුහු ඔවුනට වපර සමීපවයන් 

බැහැරවූවන් වමනි. ඔවුන්වේ 

විෂයවයහි වූ දඬුවම ඔවුහු භුක්ති 

වින්වදෝය. තවද (මතු ජීවිවයහි) 

ඔවුනට වව්දනීය දඬුවමක් ද ඇත. 

رهيًباِ
ْمِقَ هيَنِمهْنَِقْبلههه

ِاَّلَّ ِۖ  َكَمَثله
مَِِْوَباَلَِِذاقُوا

َ
ِأ رهههْمَِولَُهْمَِعَذاب 

مِ  ِله
َ
ِ{15} أ

(කුහකවයෝ) වෂයිතාන්වේ 

උපමාවට සමානය. එනම් “නුඹ 

ප්රතික්වෂේප කරනු” යැයි ඔහු 

මිනිසාට කී විට එවසේ (මිනිසා වන) 

ඔහු ප්රතික්වෂේප ක  කල්හි “නියත 

වශවයන්ම මම නුවඹන් ඉවත් 

වූවයක්මි. වලෝකයන්හි පරමාධිපති 

වූ අල්ලාහ්ට නියත වශවයන්ම මම 

බිය වවමි” යැයි ඔහු (වෂයිතාන්) 

පවසයි.   

ِ نَْسانه هْْله هْذِقَاَلِل ِإ ْيَطانه ِالشَّ َكَمَثله
ِ ِبَرهيء 

اَِكَفَرِقَاَلِإهِّن  اْكُفْرِفَلَمَّ
ِ َِربَّ َ َخاُفِاّلِلَّ

َ
ِأ مهْنَكِإهِّن 
ِ{16} الَْعالَمهيَِ
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ඔවුන් වදවදනාවේ අවසානය, 

නියත වශවයන්ම ඔවුන් වදවදනා 

(නිරා) ගින්නට වනු ඇත. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්ය. තවද එය 

අපරාධකරුවන්වේ ප්රතිවිපාකයයි. 

ِانلَّارِه ُهَماِِفه
نَّ
َ
فَََكَنََِعقهَبَتُهَماِأ
ِفهيَهاِ يْنه َ ِِۖ  َخادله

َٰ
هَكَِجَزاُءَِوَذ ل

همهيَِ ال ِ{17} الظَّ
18-20 බිය බැතිමත්කම පිළිබඳ දිරි ැන්වීම සහ වදවියන් පිළිබඳ මතකවේ 

පසුවන්නන්හට හිමි ජයග්රහණය. 
අවහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සෑම 

ආත්මයක්ම වහට දිනට තමා 

ඉදිරිපත් කව ේ කුමක්දැ යි බලත්වා!  

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය.  

ِ َ هيَنِآَمُنواِاتَُّقواِاّلِلَّ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

هَغٍدِ َمْتِل َِماِقَدَّ ِۖ  َوْْلَْنُظْرَِنْفس 
ََِِواتَُّقوا َِِإهنَِِّۖ  ِاّلِلَّ هَماَِخبهيِ ِاّلِلَّ ِب

ِ{18} َتْعَملُونَِ

තවද නුඹලා අල්ලාහ් ව අමතක 

ක වුන් වමන් වනොවනු. එවහයින් 

ඔහු ඔවුන්  ැන ඔවුනටම අමතක 

වකවරව්වව්ය. ඔවුහුමය (අකීකරු) 

පාපතරයින් වන්වනෝ.  

ِ َ هيَنِنَُسواِاّلِلَّ َوََلِتَُكونُواََِكَّلَّ
ْنُفَسُهْمِ

َ
نَْساُهْمِأ

َ
هَكِِۖ  فَأ

َٰ
وََل
ُ
ُِهمُِِأ

ُقونَِ ِ{19} الَْفاسه
(නිරා) ගින්වන් වාසීහු හා (ස්වර් ) 

උයවන් වාසීහු සමාන වනොවවති. 

ස්වර්  උයවන් වාසීහු වන ඔවුහුමය 

ජයග්රහකවයෝ. 

ْصَحاُبِانلَّارِه
َ
ََلِيَْسَتوهيِأ

ِ َنَّةه
ْ
ْصَحاُبِاْل

َ
ْصَحاُبِِۖ  وَأ

َ
َنَّةِهِأ

ْ
ِاْل

هُزونَُِِهمُِ ِ{20} الَْفائ
21 අල් කුර්ආනය තු  බලපෑමක් ඇති වනොවූ මිනිසාට අවවාද කරනු පිණිස 

එහි බලපෑවම් බලය  ැන විස්තර කිරීම. 
වමම කුර්ආනය අපි කන්දක් මතට 

පහ  කව මු නම් අල්ලාහ ් ැන වූ 

බිය වහේතුවවන් එය වදදරා යමින් 

යටහත් වනු නුඹ දකිනු ඇත. එම 

උපමාවන් අපි ඔවුන් වටහා  ත 

َِجَبٍلِ َٰ َذاِالُْقْرآَنِلََعَ نَْزنْلَاَِهَٰ
َ
لَْوِأ

ِ ًَعِمهْنَِخْشَيةه ًعاُِمَتَصد  ْيَتُهَِخاشه
َ
لَرَأ
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හැකි වනු පිණිස ඒවා අපි ඔවුනට 

ඉදිරිපත් කරන්වනමු.   
ِه هِِۖ  اّلِلَّ مَِْوت

َ
ُبَهاِلَْكِاْْل َثاُلِنَْْضه

ُرونَِ ِلََعلَُّهْمَِيَتَفكَّ هلنَّاسه ِ{21} ل
22-24 අල්ලාහ්වේ අලංකාර නාම. 

ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු වනාහි ඔහු හැර 

වවනත් කිසිදු වදවිවඳකු වනොමැත. 

ගුප්තය හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

සර්ව ඥානීය. ඔහු අපරමිත 

දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ُِهَوِ َِإهَلَّ
َٰ
هََل هيََِلِإ

ِاَّلَّ ُ همُِِۖ  ُهَوِاّلِلَّ ََِعل
َغْيبهِ

َهاَدةهِِالْ ِالرَّمْحََٰنُُِِهوَِِۖ  َِوالشَّ
يمُِ ِ{22} الرَّحه

ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු වනාහි ඔහු හැර 

වවනත් කිසිදු වදවිවඳකු වනොමැත. 

ඔහු රජුය. පාරිශුද්ධය. සාමය ඇති 

කරන්නාය. අභයදායීය. 

සංරක්ෂකය. සර්ව බලධාරීය. 

මවහෝදරයාණන්ය. ඔවුන් ආවද්ශ 

කරන දැයින් අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. 

ُِهَوِالَْملهُكِ َِإهَلَّ
َٰ
هََل هيََِلِإ

ِاَّلَّ ُ ُهَوِاّلِلَّ
ُنِ ََلُمِالُْمْؤمهُنِالُْمَهْيمه وُسِالسَّ الُْقدُّ

ِ ُ َبَّاُرِالُْمَتَكِب 
ْ
َعزهيُزِاْل

ُِسْبَحانَِِۖ  الْ
هِ اِاّلِلَّ ِ{23} يُْْشهُكونََِِعمَّ

ඔහු අල්ලාහය්. මැවුම්කරුය. 

උත්පාදකය. මූර්තිකරුය. ඔහුට 

අලංකාර නාමයන් ඇත. අහස්හි හා 

මහවපොව ොවව් ඇති දෑ ඔහු  

සුවිශුද්ධ කරති. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය. 

ُرِ هُقِاْْلَارهُئِالُْمَصو  َال
ْ
ِاْل ُ ِۖ  ُهَوِاّلِلَّ

ْسَماءََُِِلُِ
َ
ُْسَنَِِٰاْْل

ْ
َِماََِلُِِيَُسب حُِِۖ  ِاْل

ِ َماَواتهِِِفه ِِالسَّ ْرضه
َ
َِوُهوَِِۖ  َِواْْل
َكهيمُِ

ْ
َعزهيُزِاْل

ِ{24} الْ
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