අ

ක

(ඉතාම

(97 වන රාව)
ෙග රවෙය

Surah Al-Qadr
(The Majesty)

ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ

රා ය)
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ﺍﻟﺭ ْﺣ ٰﻣ ِﻥ ﱠ
ﷲ ﱠ

ِﺇﻧﱠﺎ ﺃ َ ْﻧﺯَ ْﻟﻧَﺎﻩُ ِﻓﻲ ﻟَ ْﻳﻠَ ِﺔ ْﺍﻟﻘَ ْﺩ ِﺭ
ﺍﻙ َﻣﺎ ﻟَ ْﻳﻠَﺔُ ْﺍﻟﻘَ ْﺩ ِﺭ
َﻭ َﻣﺎ ﺃ َ ْﺩ َﺭ َ
ﺷ ْﻬ ٍﺭ
ﻑ َ
ﻟَ ْﻳﻠَﺔُ ْﺍﻟﻘَ ْﺩ ِﺭ َﺧﻳ ٌْﺭ ِﻣ ْﻥ ﺃ َ ْﻟ ِ
ﺍﻟﺭﻭ ُﺡ ِﻓﻳ َﻬﺎ ِﺑﺈ ِ ْﺫ ِﻥ
ﺗَﻧ ﱠَﺯ ُﻝ ْﺍﻟ َﻣ َﻼ ِﺋ َﻛﺔُ َﻭ ﱡ
َﺭ ِﺑّ ِﻬ ْﻡ ِﻣ ْﻥ ُﻛ ِّﻝ ﺃ َ ْﻣ ٍﺭ
ﻲ َﺣﺗﱠﻰ َﻣ ْ
ﻁﻠَﻊِ ْﺍﻟﻔَ ْﺟ ِﺭ
َ
ﺳ َﻼ ٌﻡ ِﻫ َ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr
2. Wa maa adhraaka ma lailathul qadr
3. Lailathul qadri khairum min alfee shahr
4. Thanaz zalul malaa-ikatu war roohu
feeha bi izni-rab bihim min kulli amr
5. Salaamun hiya haththaa math la'il fajr
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අ: ත දයාව හා අසමසම අ<ක පාෙව
අ ලාහ් ෙ> නාමෙය .
1.

(

යත වශෙය ම අ? ෙමය (ෙමම 3රානය ඉතාම
ෙග රවෙය ?)) ෛලල( ක' නැම% එA
රා යකB (පළ5ෙව ම) පහළ කර තැDෙව5.

2. (න ෙF!) එම ෙග රවෙය
. ඔබ ද ෙන ද?

?) රා ෙF (ම මය)

3. ෙග රවෙය ?) එම රා ය මාසය
. ඉතාම උසස් ව ෙ ය.

දහසකට වඩා

4. එ මලා/කාව* ද, (Q2R වන පා)S'ධ)
. ආ මයද, තම ෙදVය ෙ> ෙයWගයට අ<ව . . ..
…(XYVය () Xය. කාරණාව සමග පහළ ව නාහ.
5. ශා %ය හා සමාදානය සමග (එම රා ය) අ\යම .
…..කාලය උදා වන (*ය.
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