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اب
دُ َغاء ا ِ ْي َصا ْل ث َ َو ِ
حي ِم ۞
الر ْ
حهو ّ
بِصم اهلل ّ
الر ٰ
اَ ْل َح ْه ُد ِهّٰلِل َر ِّب ا ْل َػا َلهِي ْ َن ۞ َح ْه ًدا ُّي َواف ِ ْى ن ِْػ َه ُه َويُكَاف ِ ْي َنزِيْ َد ْه ۞ اَل ّٰل ُه َّم َص ِّل َغلٰى
اب َنا
َش ِّي ِدىَا ُن َح َّه ٍد َو َغلٰى ٰا ِل َش ِّي ِدىَا َو َن ْولٰي َا ُن َح َّه ٍد  ،اَل ّٰل ُه َّم اَ ْو ِص ْل ِن ْث َل ثَ َو ِ
اص َل ًث َّو َر ْح َه ًث ىَّازِ َل ًث َّوةَ َر َل ًث َشا ِن َل ًث
َ ََقاْى ٰ ُه ِن ْو َ َ
لَك ِن َك ا ْل َػزِيْزِ۞ ٰه ِذه َه ِديَّ ًث َّو ِ
هلل َغل َْيهِ َو َش َّل َم َخ َّ
اص ًث
َّوحُ ْح َف ًث كَا ِن َل ًث ِّن ْي َك الِٰى ُر ْو ِح َش ِّي ِدىَا َوىَب ِ ِّي َيا ُن َح َّه ٍد َصلَّى ا ُ

ٰان ا ْل َػ ِظ ْي َم
ث ُ َّم الِٰى َا ْر َوا ِح َجهِ ْي ِع ا ْل ُه ْصلِهِي ْ َن َغا َّن ًث ۞ ث ُ َّم الِٰى ُر ْو ِح َن ْو َحل َْو ىَا ا ْل ُُق َ
َضيْ َح ُه
هلل َ ِ
َغةَ َخ ُه َوى َ َّو َرا ُ
هلل َو ْح َش َخ ُه َو َرح َِم ا ُ
ِْف َل ُه َو ْار َح ْه ُه َوٰاى َ َس ا ُ
ِِلَ ْجلِه َواغ ِ ْ
هلل َ ْ
هلل ُدى ُْوةَ َيا َوذُى ُْوةَ ُه َو َج َه َع
ِفا ُ
هلل ِن ْو َح َص َياحِث َو َح َجا َو َزا ُ
َو َت َق َّت َل ا ُ
هلل َغ ْو َش ِّي َئاحِه َوغَ َ َ

اض ا ْلج ِ َيا ِن
هلل ةَ ْي َي َيا َوةَ ْي َي ُه فِى َجيّٰجِ ال َّيػ ِْي ِم ۞ اَلل ُه َّم ا ْج َػ ْل َقب ْ َر ُه َر ْو َض ًث ِّن ْو ِّر َي ِ
ا ُ
ِف ال ِّيي ْ َرا ِن ۞ اَِلَ ا ِ ّن اَ ْول ِ َيآ َء اهللِ َِل َخ ْو ٌف َغ َل ْيه ِ ْم
ِف ًة ِّن ْو حُ ْ ِ
۞ َوِلَ َح ْج َػ ْل َقب ْ َر ُه حُ ْ َ
َوِلَه ُْم َي ْحزَى ُْو َن۞ َرةَّ َيا َت َق َّت ْل ِن َّيا اِى َّ َك َاى ْ َج َّ
الصهِ ْي ُع ا ْل َػل ِ ْي ُم ۞ َوحُ ْب َغ َل ْي َيآ اِى َّ َك

اب
اب ال َّرح ِْي ُم ۞ َرةَّ َيا ٰاح ِ َيا فِى ُّ
اَى ْ َج ال َّخ َّو ُ
ِخة ِ َح َص َي ًث َّوق ِ َيا َغ َذ َ
الدى ْ َيا َح َص َي ًث َّوفِى اِل ٰ ِ َ
ِْف َل َيا َول ِ َوال ِ ِديْ َيا َول ِ َه َشآئِخ ِ َيا َو ِِلَ َشاح ِ ْي ِذىَا َول ِ َجهِ ْي ِع ا ْل ُه ْصلِهي ْ َن
ال َّيارِ۞ َرةَّ َيا اغ ِ ْ
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ِ َوا ْل ُه ْصل ِ َها
ِ هلل َو َش َّل َم َغلٰى َخي ْر
ُ تؕ َر ِّب ْار َح ْه ُه َها َل َها َرةَّ َيان ِ ْي َصغِي ْ ًراؕ َو َصلَّى ا
ان َرةِّ َك َر ِّب ا ْل ِػزَّة ِ َغ َّها
َ َخ ْلقِث َش ِّي ِدىَا ُن َح َّه ٍد َّو َغلٰى ٰالِه َو َا ْص َحاةِه َا ْج َه ِػي ْ َن ۞ ُش ْت َح
۞َي ِص ُف ْو َن ۞ َو َش ََل ٌم َغل َى ا ْل ُه ْر َشلِي ْ َن ۞ َوا ْل َح ْه ُد ِهّٰلِل َر ِّب ا ْل َػا َلهِي ْ َن
ஈஸாலே தவாப் துஆவின் ப ாருள்:
அருளனும்

அன்புைனளனுநளகழன

ெய்கழன்ன்.

அல்ளஹ்யின்

தழருப்னபளல்

ஆபம்ம்

அத்துப் புகழும் இவ்வுகளபப் ைத்துப் ரிளழக்கக் கூடின அல்ளஹ்வுக்க
உரின.
அதழநளக்கழ

அயது

அல்ளஹ்!

அருட்களைக

யப்தற்குப்
எங்கள்

ளதுநள

தயர்

ழபப்நளக்கழ

யக்கும்டினள

புகமளக புகமத்தும்

அயற்

அல்ளஹ்வுக்க!

பலம்நது றல்ல்ளலு

அலழ

னள

யறல்ம்

அர்கள் நீ தும் அன்ளரின் கழனளர்கள் நீ தும் றயளத்தன்னும் அருள்நளரினப்
ளமழயளனளக!
னள

அல்ளஹ்!

ன்நன

உது
உன்

நகத்துயம்

நழகுந்த யதத்தழழருந்து

புத்தழலுண்ைள

ளங்கள்

அன்ிப்ளகவும்,

ஓதழன

அவு

அருள்நளரினளகவும்,

பக்கத்தளகவும், ரிபூபண அருட்களைனளகவும் இருக்கும் ழனில் எங்கள் தயர்
ி பலம்நது றல்ல்ளலு அலழ யறல்ம் அயர்கின் ஆன்நளயிற்கும்
நற்றும் அத்து பஸ்ழம்கின் ஆன்நளக்களுக்கும் ெர்த்தழடுயளனளக!
ின்ர், எயபது ஆன்நளவுக்களக ளங்கள் ெங்க நழகு குர்ஆ ஓதழளநள அயபது

ஆன்நளவுக்கும் அிப்ளனளக! நலும், அயருக்கு நன்ிப் ல்கழடுயளனளக! அயருக்கு
அருள் புரியளனளக! அல்ளஹ் அயபது திநனப் ளக்கழ ழம்நதழன அிப்ளளக!
அயபது யருட்ெழனப் ளக்கழஅ ருள் புரியளளக!
அல்ளஹ்

அயபது

ம்பைன

ளயங்கயும்,

ற்களரினங்க

ஏற்றுக்

நண்ணன

களள்யளளக!
அயபது

ிபகளெநளக்கழ

அயபது

யப்ளளக!

அயபது

தயறுக நன்ித்தருள்யளளக!

ளயங்கயும்

நன்ித்து,

அயபயும் னீம் எனும் சுயதழனில் ஒன்று ெர்த்து யப்ளளக!

ம்நயும்

னள அல்ளஹ்! அயபது கப்ப சுயத்தழன் பூஞ்ெளகில் ஒன்ளக ஆக்கழடுயளனளக!
அயபது

கப்ப

பகழன்

டுகுமழகில்

ஒன்ளக

ஆக்களதழருப்ளனளக!

அல்ளஹ்யின் ெர்களுக்கு அச்ெநள கயனள கழைனளது.
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எங்கள் இபட்ெக! எங்கள்

புத்தழலுண்ைள ல்நல்க ஏற்றுக்

களள்யளனளக!

ழச்ெனநளக ீ ெயியுக் கூடினயளகவும் ன்கழயளகவும் இருக்கழளய். நலும்
எங்கது தவ்ளய ஏற்றுக் களள்யளனளக! தழண்ணநளக ீ தவ்ளய ஏற்யளகவும்,
அருளளகவும் இருக்கழளய்.
எங்கள் இபட்ெக! இவ்வுகழல் எங்களுக்கு ன்நனன யமங்கழ நறுநனிலும்
ன்நனன யமங்கழ எங்க பகழன் யதனிழருந்து ளதுகளப்ளனளக!
எங்கள்

இபட்ெகள!

எங்களுக்கும்

எங்கது

தளய்

ரய்குநளர்களுக்கும், எங்கது ஆெழரினர்களுக்கும்
ண்களுக்கும் நன்ிப் ல்கழடுயளனளக!

தந்தனருக்கும்,

அத்து

எங்கது

பஸ்ழநள

ஆண்,

எங்கள் இபட்ெக! அவ்யிருயரும் எது ெழறு ிபளனத்தழல் என் யர்த்து அருள்
புரிந்தது ளன்று அவ்யிருயருக்கும் ீ அருள்புரியளனளக! அல்ளஹ் ைப்ிங்கில்
ெழந்தயபள

நது

தயர்

பலம்நது

பஸ்தள

றல்ல்ளலு

அலழ

யறல்ம் அயர்கள் நீ தும் அன்ளரின் கழனளர்கள் நீ தும் அயர்கின் தளமர்கள்
அயர் நீ தும் அருள் நளரினப் ளமழந்தழடுயளளக!
கண்ணினத்தழற்குரின பப்ளகழன உநது பப்பு அயர்கள் யர்ணிப்யற் யிட்டும் நகளத்
தூய்நனளயன். பறூல்நளர்கின் நீ து றளம் உண்ைளயதளக!

புகமத்தும் அத்துகங்கின் பப்ளகழன அல்ளஹ்வுக்க உரித்தளகும்.
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