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தஸ்பீ ஹ் ததொழுகை துஆ
தஸ்ீஹ்

ததொழுகைனின்

இறுதினில்

அல்து

ததொழுது

முடித்த ிகு

இந்த

துஅகய

ஓதவுமுது சிப்ொதொகும்.

 َو ِج َّد،ٍ  َو َعزْ َم اَهْ ِل الطَّ ًْر، اض َح َث اَهْ ِل ال َّت ْوةَ ِث
َ  َو ُن َي، اَل ّٰل ُه َّم انِ ِّ ْى أَ ْس َئلُكَ َت ْوف ِْي َق اَهْ ِل ا ْل ُه ٰدى َواَ ْع َها َل اَهْ ِل ا ْل َيقِي ْ ِن

َ َحت ّٰى اَ َخا ُفكَ ال ّٰل ُه َّم انِ ِّ ْْ أَ ْس َئلُك، َان اَهْ ِل ا ْل ِعل ِْم
َ ِعف
ْ ِ  َو،  َو َت َع ُّت َد اَهْ ِل ا ْل َو ْر ِع،  َوطَل ََب اَهْ ِل ال َّرغ َْت ٍث، اَهْ َل ا ْل َخ ْش َي ِث
اض َحكَ ة ِ َّات ْوةَ ِث َخ ْوفًا
ِ َ  َو َحت ّٰى اُى، اك
ِ َن َخا َف ًث َت ْح ُجزُن ِ ْى َع ْو َّن َع
َ  َحت ّٰى اَ ْع َه َل ة ِ َطا َعت ِكَ َع َه ًًل اَ ْس َت ِح ُّق ةِهِ ر َِض، َاض ْيك
ان َخال ِ ِق
َ  ُس ْت َح، َل َعل َْيكَ فِى ْاْل ُ ُن ْورِ ُح ْس َو ظَ ٍّو ة ِك
ُ َّ  َو َحت ّٰى َا َت َوك، َ َو َحت ّٰى َا ْخلُ َص َلكَ ال َّي ِط ْي َح َث َح َيا ًء ِّن ْيك، َِّن ْيك

.ٍْف َل َيآ اِىَّكَ َعلٰى َش ْي ٍئ َق ٍديْ ٌر ة ِ َر ْح َهت ِكَ َيآاَ ْر َح َم الرَّاحِهِي ْ َن
ْ ٍ  َرةَّ َيا اَ ْتهِ ْم َل َيا ى ُْو َرىَا َواغ. ِال َّيار

இதக

ஓதி

முடித்தின்

அல்ொஹ்யிைம் தைட்ைவும்.
தபொருள் : னொ

அல்ொஹ்!

உகைனயர்ைளுக்கு

ீ

ஸொம்

ிச்சனநொை

தசய்தது

தைொடுத்த

ொன்

தொன்

ின்

உன்கப்

தன்னுகைன

ததகயைக

னப்டுயதற்ைொை

ல்லுதயிகனமம்

தர்யமி

உறுதிமகைனயர்ைின்

அநல்ைகமம், தவ்ொ உகைனயர்ைின் தூன தசனகமம், தொறுகநமகைனயர்ைின்
உறுதிகனமம்

(உன்க)

ததட்ைத்கதமம்,

னந்தயர்ைின்

தணுதலுகைனயர்ைின்

முனற்சிகனமம்,

ஞொத்கதமம் உன்ிைம் ொன் தயண்டுைிதன்.

யணக்ைத்கதமம்

ஆர்யமுள்தொரின்
ைல்யிநொன்ைின்

னொ அல்ொஹ்! உக்கு நொறு தசய்யகத யிட்டும் என்கத் தடுக்கும்டினொ னத்கத
உன்ிைம் ொன் தயண்டுைிதன். (ஏதில்) உன்னுகைன திருப்திக்கு எகதக் தைொண்டு

ொன் தகுதி தறுதயதொ அத்தகைன அநக தசய்து உக்கு யமிடுயதின் மூமும் ,
உன்க னந்து யமிடுயதின் மூமும், உன்கப் னந்து தவ்ொச் தசய்யதில் உக்கு
ொன் ைப்ற் தூன எண்ணத்துைன் இருப்தற்ைொைவும், ொன் உன்க தூன எண்ணத்துைன்
தசிப்தற்ைொைவும், எல்ொக் ைொரினங்ைிலும் உன்ிைம் ல்தண்ணம் கயத்து உன்நீ து
ொன்

ம்ிக்கை

கயப்தற்ைொைவும்

(உன்

னத்கத தயண்டுைிதன்)

ஒிகைத்த

ீ

நைொத்தூனயன். எங்ைளுகைன இபட்சைத! எங்ைின் ஒிகன எங்ைளுக்கு ீ ிபப்நொக்ைி
கயத்து

எங்ைக

தற்யன்.

நன்ிப்ொனொை!

ிச்சனநொை ீ

அருொர்ைிதல்ொம் நொதரும்

இயற்க எங்ைளுக்கு அருள்யொனொை!
இதக

ஓதி

முடித்தின்

அல்ொஹ்யிைம் தைட்ைவும்.

ஸொம்

எல்ொப்

தொருட்ைின்

அருொத!

தைொடுத்த

ின்

நீ தும்

உன்னுகைன

தன்னுகைன

சக்தி

அருொல்

ததகயைக

