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َ َفاِىَّك.  َواَ ْس َا ُلكَ ِن ْو ف َْضلِكَ ا ْل َعظ ِْي ِم، َ َواَ ْس َج ْقد ُِر َك بِ ُق ْد َرث ِك، َاَل ّٰل ُه َّم انِ ِّ ْي اَ ْس َجخِيْرُ َك بِ ِع ْلهِك
 اَل ّٰل ُه َّم ا ِ ْن ُل ْي َت َت ْع َل ُم اَ َّن ٰه َذا ْاالَ ْن َر،  َواَى ْ َت َع ََّّل ُم ا ْل ُغ ُي ْو ِب،  َو َت ْع َل ُم َو َال اَ ْع َل ُم، َت ْقد ُِر َوالَ اَ ْقد ُِر
، ِِّس ُه ل ِ ْي ث ُ َّم بَار ِْك لِي ف ِْيه
َ َخي ْ ٌر ل ِّ ْى ف ِ ْي دِيْنِ ْى َو ُدى ْ َي
ْ ِّ  َو َي، اي َو َعاق ِ َب ِة اَ ْنر ِ ْي َو َعا ِجلِهِ َوآ ِجلِهِ َف َق ِّد ْر ُه ل ِ ْى

ِاي َو َعاق ِ َب ِة َا ْنر ِ ْى َو َعا ِجلِه
َ ش ل ِّ ْى ف ِ ْى دِيْنِ ْى َودُى ْ َي
ٌّ َ  َوا ِ ْن ُل ْي َت َت ْع َل ُم اَ َّن ٰه َذا ْاالَ ْن َر، ِّس ُه ل ِ ْى
ْ ِّ ث ُ َّم َي
. ان اِىَّكَ َعلٰى كُلِّ َش ْي ٍئ َق ِديْ ٌر
ِ ْ  َو، َاْص ْفنِ ْى َع ْي ُه
ِ ْ َوآ ِجلِهِ ف
َ َ  َوا ْقد ِْرل ِ َي ا ْل َخي ْ َر اَيْ َي َها ك، اْص ْف ُه َعنِّ ْى

த ாருள்:
ா அல்யாஹ்! உன்னுடை அமிவின் பபாருட்ைால் நான் உன்னிைம் நன்டட
வவண்டுகிவமன்.
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ஆற்மயின்

பபாருட்ைால்

உன்னிைம்

ஆற்மடயத்

வேடுகிவமன்.உன்னுடை காத்ோன அருரியிருந்து உன்னிைம் நான் வகட்கிவமன்.
நிச்சாக நீ(எல்யாப் பபாருட்கரின் ீ தும்) ஆற்மல் பபறுவாய். நான் (எேற்கும்)
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ாட்வைன்.
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(அடனத்டேயும்)

டமவானவற்டம

நன்கு

அமிந்துள்ராய். நான்

(எேடனயும்)

அமிந்ேவனாய் இருக்கிமாய்.

ா

அல்யாஹ்! இந்த தெயல் எனக்கு என்'னுடை ேீனிலும் என்னுடை வாழ்விலும்
என் பசயின் முடிவிலும் நன்டாக இருக்குபன நீ அமிந்ேிருந்ோல் அேற்கு
எனக்கு நீ ஆற்மயரித்து அேடன எனக்கு எரிோக்கி டவத்து, பிமகு அேில் எனக்கு நீ

பக்கத்துச் பசய்வாாக! இந்தச் தெயல் எனக்கு என்னுடை ேீனிலும் என்னுடை
வாழ்விலும் என் பசயின் முடிவிலும் ேீடாக இருக்குபன நீ அமிந்ேிருந்ோல்
அேடன என்டன விட்டும் நீ ேிருப்பிவிடுவாாக! என்டனயும் அேடன விட்டும்
ேிருப்பி

விடுவாாக!

ஆற்மயரிப்பாாக!
பசய்வாாக!

நன்ட

பிமகு

எங்கிருந்ோலும்
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பகாண்டு என்டனப்

பசய்

பபாருந்ேிக்

எனக்கு
பகாள்ரச்

