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யா சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் துஆ(தமிழ் பபாருளுடன்)-Ya Sulthanul Arifeen Dua
ர சுல்ரணல் ஆரிஃதீன்- ஶய ஞரணிகலக்கு அசஶ!
ர ரஜல் னயக்கறகல ன்- உனரண வதரனள் னஶரரின் குடஶ!
ர சரகறல் யளய்ர- ஶகரதம் ிப்தஶ! ஞரணது னகட்டுதஶ!
ர ஜீ னல் னயய்ர- ண சுந்ஶ!
ர தக்கத்ல் அணரம்- ணிர்கபின் அதிினத்றஶ!
ர றஸ்தரயழ்பரம்- இனள் ீக்கும் ஒபிிபக்ஶக!
ர ம்மள தினர அஃதல்- றனில்னர கறஶண!
ர துர்ன தினர ல்- றகரில்னர னத்ஶ!
த தத்ன தினர கதல்-னில்னரப் வதௌர்றஶ!
ர தஹ்ன திபர ஃப்- கஷ கரனடிர கடஶன!
ர தரஜளல் அஸ்யப்- சுடர் சும்
ீ
தநஷஶ!(அஞ்சர வஞ்சரண ீரணஶ!)
ர ஃதரரிஜல் குப்- இடர் ரற்றும் அரணஶ!
ரவகௌதுல் அஃனம்- வதனறப்திற்குரி இட்சகஶ!
ர ரமறஅல் கம்-வகரஷட ள்பஶன!
ர கன்ஜல் யகரிக்-இகசறங்கள் றஷநந் வதரக்கறஶ!
ர ஃறணத் கரிகு-தட்தத்றன் உஷநிடஶ! சுங்கஶ!
ர ரமற மறல்கற ஸ்மளலூக்- ல்றகலக்கு டுரகஶ!
ர மரயறதல் னல்கற ல் னலூகற-ஆறக்கனம் அசரங்கனம் உஷடஶ!
ரம்ம மளனெமற-கறனுக்வகல்னரம் கறஶண!
ரஜயத்ன் னுஃனஸ்-சுரஶமர சுரசத்றன் சுக்கறஶண!
ர யரறன்ணமம்-இணி வன்நல் கரற்நறன் தக்கம் றகரட்டுதஶ!
ர னயறய் ரிம்-இத்துப் ஶதரண லும்ஷதனேம் கூட உிர்ப்திப்தஶ!
ர ஆபில் யறம்-னற்சறகபின் உச்சஶ!
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ர ரனெமல் உம்-உம்த்துக்கபின் வச்சஶ!
ர யளஜ்ஜத்ல் ஆமறக்கல ன்- கரனர்கபின் ஆரஶ!
ர மளல்ரணல் ரமறலீன்- ிஶ னக்ர்கலக்கசஶ!
ர ரரில் னஹ்ரர்-வரிந்வடுக்கப்தட்ட ரகத்றன் அணந்ஶ!
ர யஜரணத்ல் அஸ்ரர்-இகசறங்கபின் வதரக்கறஶ!
ர னப்ற ஜரனறல்னரஹ்-அல்னரஹ்ின் அஷக அம்தனப்தடுத்துதஶ!
ர ரித மழனறல்னரஹ்-இஷநத்தூரின் திறறறஶ!
ர கதில் னஸ்ஃதர-தூ திின் ஈல்குஷனஶ!
ர மரயறதல் ஃதர-ரக்கு ரனள்பஶ!
ர மறர்ல் னர்பர-றனப் வதரனத்ம் வதற்நரின் றனவுள்பஶ!
ர தநல் னஜ்தர- வரிந்வடுக்கப்தட்டரின் ஒபிஶ!
ர குர்த்ல் உனைன்-ஞரணக் கண்கபின் குபிர்ச்சறஶ!
ரல் ஜ்யறல் ஷனென்-அச்சம் ீர்ந் றனனகம் உஷடஶ!
ரஸ் மனரயறல் அஹ்ரல்-தஷ்ட றஷனகஷபனேம் இக்குதஶ!
ர மரறகல் அக்ரல்-ரக்கறல் உண்ஷரபஶ!
ர ஷமஃதல்னரயறல் ஸ்லூல்-ச்சறன்
ீ
ஶல் ச்சரக
ீ
சப்தடும்
ீ
அல்னரஹ்ின் ரஶப!
ர த்ல் தத்தூல்-ரர்க்கசறின் கணிஶ!
ர அர்யன்ணரஸ்-ணி சனெகத்றற்கறங்கும் ரபஶ!
ர னத்யறதல் தஃஸ்-துன்தம் துஷடப்தஶ!
ர றஃப்ரயல் குனூஜ்-இன்த ஞரணப்வதரக்கறத்றன் றநவுஶகரஶன!
ர ஃறணர் னனெஜ்-ரக்கு ன்ஷ ஊநற னம் சுங்கஶ!
ர கஃதத்ல் ரமறலீன்-ிஶக னக்ர்கபின் ஷனஷ தீடஶ!
ர கறப்னத்ல் னஹ்யறீன்-அத்ஷறகபின் றனனகஶ!
ர னர்றத் ரனறதீன்-ஶட்டனள்பர் ரட்டப்தடி ஶசர்ப்தஶ!
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ர னஹ்ஜறனல் த்ர்- ிஷபவு னம் ஷஶ!
ர னஹ்மறணல் தர்-பிஷரண னுகுனத்றற்கு இணிஷ வசய்தஶ!
ர குவ்த்ல் லஅஃதர்-இனரஷக்கரர்கபின் லுஶ!
ர ல்ஜரஅல் குதர-இல்னரஷக்கரர்கபின் ஒதுங்குறடஶ!
ர இரல் னத்கல ன்-இண்டரய்க் கர தந்ஶரரின் இரஶ!(ணஷ சரிிடரல்
றரணித்ஶரரின் இரஶ!)
ர மஃப்த்ல் ஆதிீன்- றப்தட்ஶடரரின் வபிஶ!
ர கில் அர்கரன்- ீணின் தூஷப் தனப்தடுத்துஶரஶ!
ர யதீதர் ஹ்ரன்-ீPஶணரனக்கும் ஶரனக்கும்
ீ
இங்கும் ரலின் ஶசஶ!
ர னயறய்ல் கனரறல் கீம்-னர்க
ீ ரக்ஷக உிர்ப்திப்தஶ!
ர றதரஅஸ் மகரறல் னகல ம்-றந்ரண ஶரய்க்குங் கூட றரரணஶ!
ர அத்கல் அத்கறர- ஶதணுலுள்பர்கஷபவல்ஶனரஷனேம் ிட றக ஶதணுனரணஶ!
ர அஸ்ஃதல் அஸ்ஃதிர- வபிஷடந்ர்கபிவனல்னரம் றகத் வபிஷடந்ஶ!
ர ரல்னரயறல் னெக்க-னெட்டப்தட்ட அல்னரஹ்ின் வனப்ஶத!
ர யரத்ல் அஃப்ிர-இங்கபின் ஜீஶண!
ர வய்கல் குல்னற-தரின ஞரணகுனஶ!
ர லீனஸ் மளனனற-ல்னர றகட்கும் ஆரஶ!
ர கல தல் யனதீன்-அன்தர்கட்கு இணிஶ!
ர க்மழஸ் மரனறகல ன்-அன்ன ரர்க்கம் டப்தரின் ரட்டஶ!
ர கரீத் ஃஷதன்-இகத்றலும் தத்றலும் வகரஷட வகரடுக்கும் ள்பஶன!
ர உம்த்ல் ஃதரீஷகன்-துஷம், அத்ஷம்கலக்கு னக்கறரணஶ!
ர கரறல்' குபர-ீறதறகலக்வகல்னரம் ீறதறஶ!
ர னஃதத்றயல் னக்னகரத்ற-ீரப் திச்சஷணகஷபத் ீர்ப்தஶ!
ர யரித்ல் அஸ்ரி-ல்னர ஸ்த்துகஷபனேம் சூழ்ந்ஶ!
ர தல் னரி-சற்ஜணங்கபின் திகரசஶ!
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ர னன்யல் அல் யீண ன்கத்றஉல் அல்- கற னட்டி ஶஷபிலும் ிறஶ
டக்கும் ன்ந ஶவனண்த்றன் (னடிஶ) ஆரஶ!
ர வமய்ிஸ் மரரத்-ரகர்க்வகல்னரம் ரகஶ!
ர ன்தஅஸ் மஆரத்-ற்தரக்கறத்றன் உஷநிடஶ! ஊற்ஶந!
ர பிரஅஸ் மரரத்ற ல் அர்ப ீன்-ஞரண ரணங்கலக்கும் னறகலக்கும் உள்ப
வபிச்சஶ!
ர கரனெமல் ரிீ ன்-ஞரண உதஶசறகபின் சனத்றஶ!
ர வகௌதுல் ர-த துஶரகறகஷபனேம் இட்சறப்தஶ!
ர குத்த்ஸ்மர-ஆசணர சக்றஶ! அகற சக்றஶ!
ர ஜீ னல் தரிது-உதஶரகத்றற்குள்ப உள்பஶக!
ர னன்ஜறதிஸ்மரிற- ஊழ்ிஷணத் துன்தத்றலும் ஈஶடற்நம் வசய்தஶ!
ர தஹ்ஷ் ரீஆ-சரிஷின் சரகஶ!
ர சுல்ரணத் ரீகர-கறரிஷின் அறகரஶ!
ர னர்கரணல் யகல கர-ஶரகத்றன் ஆரஶ!
ர தல் ஃரிதர-ஞரணத்றன் உள்வதரனஶப!
ர கரமறஃதல் அஸ்ரhர்-ஷந வதரனஷப வபிரக்குதஶ!
ர கரஃதில் அவ்ஜரர்-நந்து வசய் றுகஷப ன்ணிப்தஶ!
ர றரஜல் அவ்னறர-இஷநஶசச் வசம்ல்கபின் றரணஶ!
ர அலல் ஃனகர-ஷகலக்கு ஆவு வகரடுக்கும் னன்ஷகஶ!
ரல் அஹ்ரனறல் அப ீத்ற-கத்ரண ஶம்தரட்ஷட உஷடஶ!
ரல் அவ்ரதி யீ-இக்கனள்ப தண்னள்பஶ!
ரல் க்னொரத்றல் ஜனறய்ர-வபிங்கரண-தகறங்கரண சங்ஷகரணஶ!
ர த்யதல் யன்தனறய்ர-இரம் யன்தனறக்கு துஷ றன்நஶ!
ர இரல் அிம்-இரம்கலக்வகல்னரம் இரஶ!
ர ஃதரத்றயல் னஸ்கறனர-கஷ்ட றரிஶ!
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ர க்னன ப்தில் ஜறணரன்-சுணரதறின் சம்ஶ!
ர ஜலீமர் ஹ்ரன்-த ரலஷ அடுத்றனப்தஶ!
ர ஷ்யழர் றன் ஜீனரன்-வஜய்னரணின் திஸ்ரதஶ!
ர ரஹ் ர மறர்ல்னரஹ்-அல்னரஹ்ின் அந்ங்கம் ன்ந அஶச!
ர அஃதிஃன ர ரீஃன–ரசற்ந தூய்ஷரண ள்பஶன!
ர க்கறனே ர கறனே-ரய்ஷஶ! ணப்ன றக்கஶ!
ர சீக் ர சறத்ீக்- உண்ஷரணஶ!உரறஶ!
ர ஆறகு ர ஃமழக்- கரனஶ! கரனறக்கப்தடுதஶ!
ர குத்தல் அக்ரப்-டுரகஶ!
ர ஃதர்ல் அஹ்தரப்-ண்தர்கபில் ிஶசரணஶ!
ர வசய்ிீ-ம் ஷனஶ!
ர மணீ-ம் ஆரஶ!
ர வ்னரீ-ன் ஜரஶண!
ர ஃனஆீ-ன்ஷண றஷன றறுத்துதஶ!
ர வகௌண ீ-ன் உிக் கண்ஶ!
ர கறரீ-ன்கறஶ!
ர ரயத்ீ-ஆணந்ஶ!
ர ஃதரரிஜல் குர்தத்ீ-ன் தும் ீக்குதஶ!
ர பிரய்ி- ணது உட்திகரசஶ!
ர றஃதரஈ-ன் றரிஶ!
ர கரறல் யரஜரற-ன் ரட்டம் றஷநஶற்றுதஶ!
ர சுல்ரன் னஹ்ித்ீன் ர அப்ல்கரறர்-சர்ரமண ஒபிஶ! ல்னஷனேஷடஶ!
ர தஸ்மரிர் ர மரயறதல் குத்ற- றனஶரக்கு அனள்தஶ! ணது உட்திகரசஶ!
ர ரயறதன் ணள் ர ன் பய மறர்னயள ஃதித்துன்ர ல் ஆயறர -இகத்றலும்
தத்றலும் ன் இகசறத்ஷ வபிப்தடுத்துதஶ! ங்கலக்கு இநங்குரக!
ீ
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்அல்னரயளம் இன்ண ீ ஸ்அலுக்க அன் துஹ்ி குலூதணர திதரி க்ரிஃதறக அதன
கர

துஹ்ித்ீன்-

இஷநர! ீஷண யரத்ரக்கறது ஶதரல் உன்ஷணநறனேம் ஞரணப் திகரசம் வகரண்டு
ப்ஶதரதும் ங்கள் இத்ஷ யரத்ரக்க ஶண்டுகறஶநன்.

்ர னஹ்ித்ீன் ர சுல்ரன் ர ஜறஅ அன்ரரி ஹ்ரன் ர ரயறது ர குத்தல
இர்ஃதரன் உன்லர் இஷனணர திஅய்ணல் இணரர ர மறர்ல் இஹ்மரன் உம்துத்ணர ர
ரீஅல்லுத்ஃப்-

ஶய ரப திகரசங்கஷப ஒன்று ஶசர்ப்தஶ! ஞரண ி னத்ரண கஶண! ஶய! ணி
்அல்னரஹ்ின்தரல
!ஶகரணஶ

!அறகரஶ

!றன்சரஶ

்ஶய னஹ்ித்ீன

்வசய்னேம

!தரர்ப்தீரக

அறஶகம் கறனஷத

்கண

்உிரல

ஒன

!கசறஶ

்அல்னரஹ்ின

!க்கு உி வசய்ரக
ீ

بِ ْع ًِ اهللِ اى َّص ْخ ٍٰ َِ اى َّصخ ِْي ًِ.
اَ ْى َد ٍْ ُسِهلِل َر ِّب ا ْى َػاىٍِي ْ ْن َخ ٍْ ًسا ُّيوافِي ن ِْػ ٍَ ُه َويكَافِي ٌَضِيْ َس ُه .اَ ّٰىي ُه ًَّ َص ِّو َو َظ ِّي ًْ َوة َار ِْك
لي ٰا ِل َظ ِّي ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َو َص ْدتِهِ
َو َ ِّ
لي َر ُظ ْوى ِ َم َظ ِّي ِسَُا َوُب ِ ِّي َِا َو ٌَ ْوى ٰ َِا ٌُ َد ٍَّ ٍس َو َغ ٰ
َك ْم َغ ٰ

اَ ْج ٍَ ِػي ْ َنٰ .ا ٌِي ْ َن َيا ُظيْط َا َن ا ْىػ َارِفِي ْ َن’ ي َات َا َج ا ْى ٍُ َد ِّللِي ْ ْن’ َيا َشاق ِ َي ا ْى ُد ٍَيَّا’ َيا َجٍِ ْي َو
ا ْى ٍُ َديَّا’ َياةَ َص َن َث اْلَ َُام ِ’ َيا ٌِ ْص َت َاح َّ
اىظالَم ِ’ ي َا َش ٍْ ُط ةِالَ اَ َف ْو’ ي َا ُد ُّرةِالَ ٌَ َث ْو’
ُك ِب’ َيا َغ ْو ُث ْالَ ْغ َظ ًْ’
ي َاةَ ْس ُر ةِالَ كَي ْ
َف’ ي َاةَ ْ ُ
ْحةِالَ َ َ
َط ْف’ ي َاةَاز ُْالَ ْش َه ُب’ ي َافَار َِج ا ْل ُ َ
ُكم ِ’ َي َان ِْضَا ْى َد َلائ ِِق’ َيا ٌَ ْػ ِس َن َّ
اىس َكائ ِِق’ َيا َواظ َِط ِّ
اىعيُ ْو ِك’
اىعي ِْم َو ُّ
ي َا َوا ِظ َع ا ْل َ َ

س’ ي َا ه َاد ِ َي اى َِّ َع ًِ’
اصاخ َِب ا ْى ٍُي ِْم َوا ْى ٍُيُ ْو ِك’ َيا َش ٍْ َط ُّ
س’ ي َا َزهْ َصةَاى ُِّ ُف ْو ِ
اىش ٍُ ْو ِ
َي َ
ان
َيا ٌُ ْديِ َي اى ِّص ٌَ ًْ’ َيا َغال ِ َي ا ْىه ِ ٍَ ًِ’ َياَُا ٌُ ْو َس ْال ُ ٌَ ًِ’ َياخُج ََّّث ا ْى َػا ِشلِي ْ َن ’ َيا ُظي َْط َ
ْسارِ’ َيا ٌُ ْت ِسأَ َج ٍَا ِل اهلل’ َياَُائ َِب
ا ْى َو ِ
اصيِي ْ َن’ َيا َوار َِث ا ْى ٍُ ْز َتارِ’ َيا َرضَاُ َ َث ْالَ ْ َ
اُقةَا ْى ُػ ُي ْو ِن’
َر ُظ ْو ِل اهللِ’ َي َانت ِ َس ا ْى ٍُ ْص َطفٰي’ َياص َاخ َِب ا ْى َوف ٰي’ َي ِ َّ
اْس ا ْى ٍُ ْص َت ٰضي’ َي ُ َّ
6
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ف اهللِ
اظ ْي َ
َياذَا ْى َو ْجهِ ا ْى ٍَ ْي ٍُ ْو ْن’ َياذَا اىصَّ الَ ِح ْالَ ْخ َوا ِل’ َي َ
اصاد ِ َق ْالَك َْوا ِل’ َي َ
س’ َيا ٌِ ْف َت َاح ا ْلهُُِ ْوزِ’
س’ َيا ٌُ ْشه َِب ا ْى َتأ ْ ِ
ا ْى ٍَ ْعيُ ْو َل’ َياثَ ٍَ َصةَا ْىبَت ُْو ِل ’ َيا َا ْر َخ ًَ اى َِّا ِ

اصيِي ْ َن’ َياك ِ ْت َي َث ا ْى ٍُ َو ِّخ ِسيْ َْ’ َيا ٌُ ْص ِش َس َّ
اىطاىِتِي ْ َن’
اىص ٌُ ْوزِ’ َي َان ْػ َت َث ا ْى َو ِ
َيا ٌَ ْػ ِس َن ُّ
اىض َػفَا ِء’ َيا ٌَ ْي َجأ َ ا ْى ُغ َصةَا ِء’ َياا ِ ٌَ َام
ط’ َيا ٌُ ْد ِع ََ ا ْى َت َ ِ
َيا ٌُ ْزج ِ َو ا ْى ٍَ َ ِ
ش’ َيا ُك َّو َة ُّ
اصف َْوةَا ْى َػاة ِ ِسيْ ََ’ َيا َكو ِ َّي ْالَ ْركَا ِن’ َيا َخب ِ ْي َب اى َّص ْخ ٍٰ َِ’ َيا ٌُ ْديِ َي ا ْىكَالَم ِ
ا ْى ٍُ َّتلِي ْ َن’ َي َ
اىع َلام ِ ا ْى ٍُل ِ ْي ًِ’ َيا َا ْت َقي ْالَ ْتل ِ َيا ِء’ َيا َا ْصفَي ْال َ ْص ِف َيا ِء’ َياُ َ َاراهللِ
ا ْى َل ِسيْ ًِ’ َيا ِشفَا َء َّ
ا ْى ٍُ ْو َك َس َة’ َيا َخ ٰيوة َْالَ ْفئ ِ َسة ِ’ َي َ
اىع ْت ِو’ َيا َنل ِ ْي َب ا ْى ٍَ َدتُ ْوةِي ْ َن’
اش ْي َذ ا ْىك ُ ِّو’ َيا َدى ِ ْي َو ُّ
َّ
َيا ٌَ ْل ُص ْو َد َّ
َف ْي َلي ْ ِن’ َيا َكاض َِي
اَكيْ ًَ
اىعال ِ ِهي ْ َن’ َي َ ِ
اىط َفي ْ ِن’ َيا ُغ ٍْ َس َة ا ْى َ ِ
َ
ا ْى ُل َضاة ِ’ َيا ٌُ َف ِّتحَ ا ْى ٍُ ْغ َي َلا ِ
ت’يَا َخائ َِط ْالَ ْش َيا ِء’ َياُ ُْو َر ا ْى ٍَالَ ِء’ َيا ٌُ ِْ َت َهي

ت’ َيا ٌَ ِْ َت َع َّ
اظي َِّس َّ
اىع َػا َدا ِ
اىعا َدا ِ
ت’ يَا ِض َيا َء
ْالَ ٌَ ِو’خِي ْ َن َي ِْ َل ِط ُع ا ْى َػ ٍَ ُو’ َي َ
َّ
اىع ٍَ َوا ِ
ت َو ْالَ ْر ِضي ْ َن’ َيا َكا ٌُ ْو َس ا ْى َواغ ِ ِظي ْ َن’ َيا َغ ْو َث ا ْى َو ٰري’ َياك ُْس َو َة
اىَّسي’ َيا َخ ْت َو ا ْى َل َالئ ِ ِس’ َيا ٌُ َِجِّي فِي َّ
ان
ْح َّ ِ
اىش ْي َػ ِث’ َيا ُظي َْط َ
اىش َسائ ِ ِس’ َياةَ ْ َ
َّ ٰ
ْ
ف
َياُ ُْو َرا ْى ٍَ ْػص ِ َف ِث’
ا ْى َدل ِ ْي َل ِث’
ان
اىط ْي َل ِث’
َياة ُ ْص َه َ
َّ ِ
َياكَا ِش َ
َقا ِء’ َياذَا ْالَ ْخ َوا ِل ا ْى َػ ِظ ْي ٍَ ِث’
اِف ْالَ ْو َزارِ’ َي ِ َ
ْالَ ْ َ
اَط َاز ْالَ ْوى ِ َيا ِء’ يَا َغ ُض َسا ْى ُف َ َ
ْسارِ’ َياغَ ِ َ
ُك ٌَا ِ
َياذَا ْالَ ْو َص ِ
ت ا ْى َجي ِ َّي ِث’ َيا ٌَ ْش َه َب ا ْى َد ِْ َتي ِ َّي ِث’ َياا ِ ٌَ َام
اف اى َّصخ ِْي ٍَ ِث’ َياذَا ا ْى ٍَ ْ ُ
ْالَئ ِ ٍَّ ِث’ َيافَات ِحَ ا ْى ٍُ ْشكِالَ ِ
ت’ َيا ٌَ ْلتُ ْو َل َر ِّب ا ْىج ِ َِا ِن’ َيا َجي ِ ْي َط اى َّص ْخ ٍَا ِن’ َيا ٌَ ْش ُه ْو ُر
7
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ٌِ َْ ِج ْيالَ ِن’ َي َ
اص ٍَ ُس’
اشا ُه’ َي ِ َّ
ف’ َي َ ِ
اَشيْ ُ
هلل’ َيا َغ ِف ْي ُ
اْسا ْ
اِفدُ’ َي َ
ف’ َيا َتق ِ ُّي’ َيا َُق ِ ُّي’ َي َ ْ

اظ َِ ِس ْي’ َيا
اِف َد ْالَ ْخ َت ِ
اص ِسيْ ُق’ َيا ٌَ ْػ ُش ْو ُق’ َياك ُْط َب ْالَك َْط ِ
َي َ
اظ ِّي ِس ْي’ َي َ
اب’ َي َ
اب’ َي َ ْ
َكةَتِ ْي’ َيا ِض َيا ِء ْي’
ٌَ ْوآلئ ِي’ َيا ُف َؤاد ِ ْي’ َياغَ ْون ِ ْي’ َيا َغ ْوثِي’ َياغِ َياثِي’ َي َارا َختِ ْي’ َيافَار َِج ُ ْ

ان ٌُ ْح ِي ِّ
َيا ِشفَائ ِْي’ َيا َكاض َِي ا ْى َدا َجا ِ
اىسيْ َِ’ َيا َغ ْت َسا ْى َلادِرِ’ َياُ ُْو َر
ت’ َيا ُظي َْط ْ
اىسُ ْ َيا
ْس ُه فِي ُّ
اىَّسائ ِص ِ’ َي َ
اصاخ َِب ا ْى ُل ْس َرة ِ’ َيا َواه َِب اى َِّظْ َصة ِ’ َيا ٌَ َْ ظَ َه َص ِ ُّ
َّ َ

ِخة ِ’ َن ْع َئيُ َم َا ْن تُ ْديِ َي ُكيُ ْوةَ َِا ةُِِ ْورِ ٌَ ْػص ِ َفت َِم َاةَ ًسا َن ٍَا تُ ْح ِي ِّ
اىسيْ ََ َ 3يا ٌُ ْديِ َي
َو ْال ٰ ِ َ
ِّ
اىسيْ َِ ’ َيا ُظي َْطا ُن’ يَا َجا ٌِ َع اَُ ْ َوارِ اى َّص ْخ ٍَا ِن’ َيا َواخ ِ ُس’ َياك ُْط َب ا ْى ِػ ْصفَا ِن’ اُُ ْ ُظ ْص ا ِ َى ْي َِا
اْس ْ ِ
بِ َػي ْ ِن ا ْى ِػ َِا َي ِث’ َي ِ َّ
ال ْخ َعا ِن’ اُ ٌْ ُس ْدَُا َي َ ِ
هلل َيااهللُ
هلل يَاا ُ
اْسيْ َع ا ُّى ْيط ِف’ َياا ُ
َي َار ْخ ٍٰ َُ َي َار ْخ ٍٰ َُ َي َار ْخ ٍٰ َُ َي َارخ ِْي ًُ َي َارخ ِْي ًُ َي َارخ ِْي ًُ ة ِ َص ْخ ٍَت َِم َيااَ ْر َخ ًَ اىصَّاخٍِِي ْ َن.

هلل َو َظ َّي ًَ َغلٰي َري ْر ِ َر ْيلِهِ َظ ِّي ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َوٰاىِهِ َو َص ْدتِهِ اَ ْج ٍَ ِػي ْ َنَ .وا ْى َد ٍْ ُسهللِ
َو َصلَّي ُ
َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن.
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