
دعائے کمیل بن زیاد
DUA’A   KUMAYL

یــہ مشــہور و معــروف دعــاؤں میــں ســے ہــے اور 
عالمــہ مجلســی فرماتے ہیں کــہ یہ بہرتیــن دعاؤں 
میں ســے ایک ہــے اور یہ حــرت خــر )ع(  کی دعا 
ہــے۔ امیراملومنیــن )ع( نــے یــہ دعا، کمیل بــن زیــاد )ع(  کو 
تعلیم فرمائی تھــی جو حــرت )ع( کــے اصحاب 
خــاص میــں ســے ہیــں یہ دعــا شــب نیمہ شــعبان 
اور ہــر شــب جمعــہ میــں پڑھــی جاتی ہــے ۔  جو 
رش دشــمنان ســے تحفظ، وســعت و فراوانی رزق 
اور گناہــوں کــی مغفــرت کا موجب ہــے ۔   اس دعا 
کــو شــیخ و ســید ہــر دو بزرگــوں نــے نقــل فرمایــا ہے ۔ 
میــں اســے مصبــاح املتہجــد ســے نقل کــر رہــا ہوں 

اور وہ دعــا رشیــف یــہ ہے
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ـٰـِن  بِـْســــــــــِم اهلِل الـرَّ ْحم
الـرَّ حـِـیـِم

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-
RAH'EEM

 خدا کے نام سے )شروع کرتا ہوں( جو بڑا مہربا ن نہایت رحم واال ہے

آِل َو  ٍد  ـــــــمَّ ُمَ َعـلـــٰى  َصـــــلِّ  ـــُمَّ   َالـلّٰ
فَـَر َجـــُمْ ـــْل  ِّ �ج

َ
ع َو  ٍد  ـــــــمَّ ُمَ

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA 
MUH'AM-MADIW-WA AALI 

MUH'AM-MADIW-WA A'J-JIL 
FARAJAHUM

خدایا درود بھیج محمد )ص( و آل محمد)ص( 
پر اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما

ِبـَرْحـَمـِتـــَك ُلـــَك 
َ

ْســـأ
َ

أ ـــى  ِإنِّ ـــُمَّ   َالـلّٰ
َشــــْىٍء ـــلَّ 

ُ
ك َوِســــَعْت  ــِتـــى  الَّ

AL-LAAHUM-MA IN-NEE AS-ALUKA 
BIRAH'-MATIKAL-LATEE WASIA'T 

KUL-LA SHAY’-
اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری 

رحمت کے ذریعے جو ہر شی پر محیط ہے
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َشــــْىٍء ـــلَّ 
ُ
ك ِبـــَها  َقـَهـــْرَت  ــِتـــى  الَّ ِبــُقــوَّ ِتـــَك   َو 

WA BIQUW-WATIKAL-LATEE QAHAR-TA 
BIHAA KUL-LA SHAY’-

تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شی کو زیر نگیں کیا

َشــــْىٍء ـــلُّ 
ُ
ك َلـــَها  َخـَضـــَع  َو 

WA KHAZ''A-A' LAHAA KUL-LU SHAY’- 
اور اس کے سامنے ہر شی جھکی ہوئی

َشــــْىٍء ـــلُّ 
ُ
ك َلـَهـــا  َذلَّ  َو 

WA D'AL-LA LAHAA KUL-LU SHAY’-
اور ہر شی زیر ہے

َشــــْىٍء ـــلَّ 
ُ
ك ِبـَهـــا  َغـَلـــْتَ  ــِتـــى  الَّ ـَبـــُر و ِتَك  َ �ج ِ �ج  َو 

WA BIJABAROOTIKAL-LATEE 
GHALAB-TA BIHAA KUL-LA SHAY’-

اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شی پر غالب ہے

َشــــْىٌء َلـــَها  َيــُقـــو ُم 
َ

ل ــِتـــى  الَّ ِبـِعـزَّ ِتـــَك  َو 
WA BI-I'Z-ZATIKAL-LATEE 

LAAYAQOOMU LAHAA SHAY’-
تیری عزت کے ذریعے جسکے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں
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َشــــْىٍء ـــلَّ 
ُ
ك ْت 

َ
َمـــَأ ــِتـــى  الَّ ِبـَعـَظَمـِتـــَك  َو 

WA BIA'Z'AMATIKAL-LATEE MALA-AT 
KUL-LA SHAY’-

تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا

َشــــْىٍء ـــلَّ 
ُ
ك َعـــَا  ـــِذي  الَّ ِبـُســْلـَطـاِنـــَك  َو 

WA BISUL-T'AANIKAL-LAD'EE A'LAA 
KUL-LA SHAY’- 

تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے

َشــــْىٍء ـــلِّ 
ُ
ك فَـَنــــآِء  َبـْعـــَد  اْلــَبـاِقـــى  ِبـَوْجـِهـــَك  َو 

WA BIWAJ-HIKAL-BAAQEE BAA'-DA 
FANAAA-I KUL-LI SHAY’-

تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گی

َشــــْىٍء ـــلِّ 
ُ
ك ـــاَن 

َ
ْر ك

َ
أ ْت 

َ
َمـــَأ ــِتـــى  الَّ ْســــَمـآِئـــَك 

َ
ِبـأ َو 

WA BIAS-MAAA-IKAL-LATEE MALA-AT 
AR-KAANA KUL-LI SHAY’-

تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے

َشــــْىٍء ِبـُكـــلِّ  َحـــاَط 
َ

أ ـــِذي  الَّ ـــَك  ِبـِعـْلِ َو 
WA BI-I'L-MIKAL-LAD'EE AH'AAT'A 

BIKUL-LI SHAY’-
تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے
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َشــــْىٍء ـــلُّ 
ُ
ك َلـــُه  َضـــــاَء 

َ
أ ـــِذي  الَّ َوْجـِهـــَك  ِبـُنـــو ِر  َو 

WA BINOORI WAJ-HIKAL-LAD'EE 
AZ''AAA-A LAHOO KUL-LU SHAY’- 

اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے

وُس ُقــــدُّ َيــــا  ُنــــو ُر  َيــــا 
YAA NOORU YAA QUD-DOOS

یا نور یا قدوس

َــن وَّ ِل�ي
َ ْ
ال وَّ َل 

َ
أ َيــــا 

YAA AW-WALAL-AW-WALEEN
اے اولین میں سب سے اوّل

ِخـــــِر يَن
ْ

ال آِخـــــَر  َيــــا  َو 
WA YAA AAKHIRAL-AAKHIREEN

اور اے آخرین میں سب سے آخر

اْلــِعـَصـــَم ـِتـــُك  َتْ ــِتـــى  الَّ ُنـــوَب  الـذُّ ِلــــَى  اْغـِفـــْر  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MAGH-FIR LIYAD'-

D'UNOOBAL-LATEE TAH-TIKUL-I'S'AM
اے معبــود میــرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ

 فاش کرتے ہیں
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ــَقـــَم الــنِّ ُتــْنــــِزُل  ــِتـــى  الَّ ُنـــوَب  الـذُّ ِلــــَى  اْغـِفـــْر  ـــُمَّ   َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MAGH-FIR LIYAD'-

D'UNOOBAL-LATEE TUN-ZILUN-NIQAM
خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے

ـَعـــَم الــنِّ ــــُر  ُتــَغــيِّ ــِتـــى  الَّ ُنـــوَب  الـذُّ ِلــــَى  اْغـِفـــْر  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MAGH-FIR 

LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE                         
TUGHAY-YIRUN-NIA'M

خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں

َعــآَء ْ�ـِبـُس الـدُّ َ ــِتـى �ت ُنـوَب الَّ ـُمَّ اْغـِفـْر ِلــَى الـذُّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MAGH-FIR 

LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE                               
TAH'-BISUD-DUA'AA’-

اے معبود میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں

اْلــَبـــَآَء ُتــْنـــِز ُل  ــِتـــى  الَّ ُنـــوَب  الـذُّ ِلــــَى  اْغـِفـــْر  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MAGH FIR                    

LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE                  
TUN-ZILUL-BALAAA’-

اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بالئیں نازل ہوتی ہے
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ْذَنــْبــُتــــُه
َ

أ َذْنـــٍب  ـــلَّ 
ُ
ك ِلــــى  اْغـِفـــْر  ـــُمَّ  َالـلّٰ

AL-LAAHUM-MAGH-FIR LEE KUL-LA 
D'AM-BIN AD'-NAB-TUH

اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے

 ُتـــَها
ْ

َطــأ �خْ
َ

أ ِطـيـۤــَئــــٍة  �خَ ـــلَّ 
ُ
ك َو 

WA KUL-LA KHAT'EEE-ATIN                
AKH-T'A’-TUHAA

اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہو ئی ہے

ــــِر َك
ْ
ِبـِذ ك ِإَلــْيـــَك  ُب  َتــَقــــرَّ

َ
أ ــــى  ِإنِّ ـــُمَّ  َالـلّٰ

AL-LAAHUM-MA IN-NEE                 
ATAQAR-RABU ILAY-KA BID'IK-RIK 

اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں

َنــْفـِســــَك ِإلـــٰى  ِبـــَك  ْســـَتـْشــِفـــُع 
َ

أ َو 
WA AS-TASH-FIU' BIKA ILAA NAF-SIK

اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں

ُقـْر ِبـــَك ِمـــْن  ُتـْدِنــَيــِنــــى  ْن 
َ

أ ـــو ِدَك  ُ �ج ِ �ج ُلـــَك 
َ

ْســأ
َ

أ َو 
WA AS-ALUKA BIJOODIKA AN            
TUD-NIYANEE MIN QUR-BIK 

تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب 
عطا فرما
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ُشــْكـــَر َك ُتـو ِز َعـِنـــى  ْن 
َ

أ َو 
WA AN TOOZIA'NEE SHUK-RAK  

اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں

ـــَر َك
ْ
ِذ ك ُتـْلـِهـَمـِنــــى  ْن 

َ
أ َو 

WA AN TUL-HIMANEE D'IK-RAK
اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما

ـــٍل ُمـَتـَذلِّ َخـاِضــــٍع  ُســــَؤ اَل  ُلـــَك 
َ

ْســأ
َ

أ ـــى  ِإنِّ ـــُمَّ   َالـلّٰ
ـِنـــى َتـْرَحَ َو  ـِنــــى  ُتـَســاِمَ ْن 

َ
أ َخـاِشــــٍع 

AL-LAAHUM-MA IN-NEE AS-ALUKA 
SUAALA KHAAZ''I-I'M-MUTAD'AL-LILIN 
KHAASHI-I'N AN TUSAAMIH'ANEE WA 

TAR-H'AMANEE
اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے گرے ہوئے ڈرے ہوئے 
کیطرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما مجھ پر رحمت کر

َقـاِنــعـــًا َر اِضــيـــًا  ِبـِقـْســـِمَك  ـَعـَلـِنـــى  ْ �ج �تَ َو 
WA TAJ-A'LANEE BIQIS-MIKA 

RAAZ''IYAN QAANIA'A
اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع
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ُمـَتـَواِضــعـــًا ْحـــَو اِل 
َ ْ
ال ـيــــِع  َجِ ِفـــى  َو 

WA FEE JAMEEI'L-AH'-WAALI 
MUTAWAAZ''IA'A

اور ہر قسم کے حاالت میں نرم خو رہنے واال بنا دے

فَـاَقــُتــــُه ْت  اْشــَتـــدَّ َمـــِن  ُســــَؤاَل  ُلـــَك 
َ

ْســأ
َ

أ َو  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA WA AS-ALUKA SUAALA 

MANISH-TAD-DAT FAAQATUH
یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کیطرح جو 

سخت تنگی میں ہو

َحـاَجـَتـــُه ـَداِۤئـــِد  الـشَّ ِعـْنـــَد  ِبـــَك  ْنـــَزَل 
َ

أ َو 
WA AN-ZALA BIKA 

I'N-DASH-SHADAAA-IDI H'AAJATAH
سختیوں میں پڑا ہواپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیاہوں

َر ْغـَبـُتـــُه ِعـْنـــَدَك  ِفـيـَمـــا  َعـُظـــَم  َو 
WA A'Z'UMA FEEMAA I'N-DAKA

 RAGH-BATUH  
اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں

ُســـْلَطـاُنـــَك َعـُظـــَم  ـــُمَّ   َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA A'Z'UMA SUL-T'AANUK  

اے اللہ تیری عظیم سلطلنت
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َمـَكـاُنـــَك َعــَا  َو 
WA A'LAA MAKAANUK

اور تیرا مقام بلند ہے

َمـْكـــُر َك َخـِفـــَى   َو 
WA KHAFIYA MAK-RUK

تیری تدبیر پوشیدہ

ْمـــُر َك
َ

أ َظـَهـــَر  َو 
WA Z'AHARA AM-RUK

اور تیرا امر ظاہر ہے

َقـْهـــُر َك َغـــَلَب  َو 
WA GHALABA QAH-RUK

تیرا قہر غالب

ُقـْدَر ُتـــَك َجـــَر ْت  َو 
WA JARAT QUD-RATUK

تیری قدرت کارگر ہے

ُحـُكـو َمـِتـــَك ِمـــْن  اْلــِفــــَر اُر  ُيـْمـِكـــُن 
َ

ل َو 
WA LAAYUM-KINUL-FIRAARU

 MIN H'UKOOMATIK
اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں
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َغـاِفـــرًا ِلـُذُنـو ِبـــى  ِجـــُد 
َ

أ
َ

ل ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA LAA-AJIDU 
LID'UNOOBEE GHAAFIRAA

خداوندا میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے  گناہ 
بخشنے واال ہو

َســاِتـــرًا ِلـَقـَبــآِئـِحـــى   
َ

ل َو 
WA LAA LIQABAAA-IH'EE SAATIRAA 

میری برائیوں کو چھپانے واال ہو

اْلـَقـِبـيـــِح َعـَمـِلــــَى  ِمـــْن  ِلـَشــــْىٍء   
َ

ل  َو 
َغـْيـــَر َك ًل  ُمـَبـــدِّ ِبـاْلـَحـَســــِن 

WA LAA LISHAY-IM-MIN 
A'MALIYAL-QABEEH'I BIL-H'ASANI 

MUBAD-DILAN GHAY-RAK
اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے واال ہو

ْنـــَت
َ

أ
َّ

ِإل ِإلــٰــَه   
َ

ل
LAAA ILAAHA IL-LAAA AN-T 

تیرے سوا کوئی معبود نہیں

ِبـَحـْمـــِدَك َو   ُســْبـَحـاَنـــَك 
SUB-H'AANAKA WA BIH'AM-DIK

تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے
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َنـْفـِســـى َظـَلـــْمُت 
Z'ALAM-TU NAF-SEE

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا

ِبـَجـْهـِلــــى ُت 
ْ

َتـَجـــرَّ أ  َو 
WA TAJAR-RA’-TU BIJAH-LEE

اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی

َعـَلـــىَّ ـــَك  َمـنِّ َو  ِلــــى  ـــِر َك 
ْ
ِذ ك َقـِديـــِم  ِإلـــٰى  َسـَكــْنـــُت  َو 

WA SAKAN-TU ILAA QADEEMI
 D'IK-RIKA LEE WA MAN-NIKA A'LAYY

اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر 
بھروسہ کیا ہے

َی
َ

َمـــْو ل ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA MAW-LAAY

اے اللہ میرے موال

َســـَتـْر َتـــُه َقـِبــيـــٍح  ِمـــْن   ْ َ
 ك

KAM-MIN QABEEH'IN SATAR-TAH
کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی
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َقـْلــَتــــُه
َ

أ اْلــَبــــَآِء  ِمـــَن  فَـــاِد ٍح  ِمـــْن   ْ َ
ك  َو 

WA KAM-MIN FAADIH'IM-MINAL-
BALAAA-I AQAL-TAH

اور کتنی ہی سخت بالؤں سے مجھے بچالیا

َو َقــْيــَتــــُه ِعـَثــــاٍر  ِمـــْن   ْ َ
ك َو 

WA KAM-MIN I'THAARIW-WAQAY-TAH
کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں

َدفَــْعــَتــــُه َمـْكـــُر وٍه  ِمـــْن   ْ َ
ك َو 

WA KAM-MIM-MAK-ROOHIN         
DAFAA'-TAH

اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کیں

َنـَشـــْر َتـُه َلــُه  ْهًا 
َ

َلـْسـُت أ َجـِمـيـٍل  َثــَنـــآٍء  ِمـْن   ْ َ
ك َو 

WA KAM-MIN THANAAA-IN JAMEELIL-
LAS-TU AH-LAL-LAHOO NASHAR-TAH

تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کیں جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا

َبــَآِئــــى َعـُظـــَم  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA A'Z'UMA BALAAA-EE

اے معبود! میری مصیبت عظیم ہے
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َحـاِلــــى ُســـــوُۤء  ِبــــى  فْـــَرَط 
َ

أ َو 
WA AF-RAT'A BEE SOOO-U H'AALEE

بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے

ْعـَمـاِلــــى
َ

أ ِبــــى  َقـُصــــَر ْت  َو 
WA QAS'URAT BEE AA'-MAALEE

میرے اعمال بہت کم ہیں

ْغـَاِلــــى
َ

أ ِبــــى  َقـَعـــَدْت  َو 
WA QA-A'DAT BEE AGH-LAALEE

گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے

َمـِلـــى
َ

أ ُبــْعـــُد  َنـْفـِعــــى  َعـــْن  َحـَبـَســِنـــى  َو 
WA H'ABASANEE A'N-NAF-E'E BUA'-DU 

AMALEE
لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے

َو ِبـُغـُر و ِر َهــا  ْنــَيـــا  الـدُّ َخـَدَعــْتــِنــــى   َو 
ِمـَطـاِلــــى َو  ِبـِجـَنـاَيــِتـَهـــا  َنـْفـِســــى 

WA KHADA-A'T-NID-DUN-YAA 
BIGHUROORIHAA WA NAF-SEE 

BIJINAAYATIHAA WA MIT'AALEE
دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم اور حیلہ سازی

 سے مجھ کو فریب دیا ہے



15

َيـــْحُجَب
َ

ل ْن 
َ

أ ِبـِعــزَّ ِتـــَك  ُلـــَك 
َ

ْســأ
َ

فَـأ ـــِدي   َســيِّ  َيـــا 
ِفـَعـاِلـــى َو  َعـَمـِلـــى  ُســــــوُۤء  ُدَعــآِئــــى  َعـْنـــَك 

YAA SAY-YIDEE FA-AS-ALUKA                
BI-I'Z-ZATIKA AL-LAAYAH'-JUBA       

A'N-KA DUA'AA-EE SOOO-U A'MALEE 
WA FIA'ALEE

اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ 
میری بدعملی و بدکرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے

ـَلـــْعَت َمـااطَّ ِبـَخـِفـــىِّ  َتــْفـَضــْحــِنـــى 
َ

ل  َو 
ِســــرِّ ي ِمـــْن  َعـَلـْيـــِه 

WA LAATAF-Z''AH'-NEE BIKHAFIY-YI 
MAT'-T'ALAA'-TA A'LAY-HI MIN SIR-REE 

اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو 
میرے راز کو جانتاہے

َعـــٰى ِبــاْلــُعــُقـو َبـــِة  ُتــَعــاِجـْلــِنـــى 
َ

ل  َو 
َخـَلـَو اِتــــى ِفـــى  َعـِمـْلــُتــــُه  َمـــا 

WA LAATUA'AJIL-NEE BIL-U'QOOBATI 
A'LAA MAA A'MIL-TUHOO FEE 

KHALAWAATEE 
اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت 

میں غلط کام کیا
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ِإَســـآَئــِتــــى َو  ِفـْعـِلــــى  ُســــــوۤ ِء  ِمْ 
MIN SOOO-I FIA'-LEE WA ISAAA-ATEE 

برائی کی ہمیشہ کوتاہی کی

َجـَهـاَلـِتـــى َو  َتــْفــِر يـِطـــى  َدَو اِم  َو 
WA DAWAAMI TAF-REET'EE WA 

JAHAALATEE 
اس میں میری نادانی

َغـْفـَلــِتـــى َو  َشــَهـَو اِتــــى  ــْثــــَر ِة 
َ
ك َو 

WA KATH-RATI SHAHAWAATEE WA 
GHAF-LATEE

خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے

َر ُئــوفـًا ْحـَو اِل 
َ ْ
ال ـلِّ 

ُ
ك ِفـى  ِلــى  ِبــِعــزَّ ِتـَك  ـُمَّ  الـلّٰ ـِن 

ُ
ك َو 

WA KUNIL-LAAHUM-MA BI-I'Z-ZATIKA 
LEE FEE KUL-LIL-AH'-WAALI RAOOFAA
اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال 

میں مہربان رہ

َعـُطـوفـــًا ُمــــو ِر 
ُ ْ
ال َجـِمـيـــِع  ِفـــى  َعـَلـــىَّ  َو 

WA A'LAY-YA FEE JAMEEI'L-UMOORI 
A'T'OOFAA

اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما
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َغـْيـــُر َك ِلــــى  َمـــْن  ـــى  َر بِّ َو  ِإلــٰـِهـــى 
ILAAHEE WA RAB-BEE MAL-LEE GHAY-RUK 

میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے

ْمـــِر ي
َ

أ ِفـــى  ـَظـــَر  الـنَّ َو  ُضــــرِّ ي  ـْشـــَف 
َ
ك ُلـــُه 

َ
ْســـأ

َ
أ

AS-ALUHOO KASH-FA Z''UR-REE        
WAN-NAZ'ARA FEE AM-REE

جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے 
معاملے پر نظر رکھے

َی
َ

َمـــْو ل َو  ِإلــٰـِهـــى 
ILAAHEE WA MAW-LAAY

میرے معبود اور میرے موال

ـَبـْعـــُت اتَّ ُحـْكـــًا  َعـَلـــىَّ  ْجـَر ْيـــَت 
َ

 أ
َنـْفـِســـى َهــوىٰ  ِفـيـــِه 

AJ-RAY-TA A'LAY-YA H'UK-MANIT-
TABAA'-TU FEEHI HAWAA NAF-SEE

تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا

َعـــُدوِّ ي ِن  َتـْز ِيــــ�ي ِمـــْن  ِفـيـــِه  ْحـَتـــِرْس 
َ

أ َلْ  َو 
WA LAM AH'-TARIS FEEHI MIN TAZ-EENI 

A'DUW-WEE
اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکا
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ْســَعـَدُه َعـٰى ٰذِلـَك اْلـَقـَضــآُء
َ

ْهوىٰ َو أ
َ

فَـَغــرَّ ِنــى ِبـَمـا أ
FAGHAR-RANEE BIMAA AH-WAA WA AS-
A'DAHOO A'LAA D'AALIKAL-QAZ''AAA’-

اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے اسکا ساتھ دیا

َعـَلـــىَّ َجـــرىٰ  ِبـَمـــا   فَــَتـــَاَو ْز ُت 
ُحـــُدو ِدَك َبـْعـــَض  ٰذِلـــَك  ِمـــْن 

FATAJAAWAZ-TU BIMAA JARAA A'LAY-YA 
MIN D'AALIKA BAA'-Z''A H'UDOODIK

پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا

َو اِمـــِر َك
َ

أ َبـْعـــَض  َخـاَلـــْفُت  َو 
WA KHAALAF-TU BAA'-Z''A AWAAMIRIK 

اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی

ٰذِلـــَك َجـِمـيـــِع  ِفـــى  َعـَلـــىَّ  ـــُة  ُجَّ
ْ

ال فَـَلـــَك 
FALAKAL-H'UJ-JATU A'LAY-YA FEE 

JAMEEI' D'AALIK
پس اس معاملہ میں مجھ پر الزم ہے تیری حمد بجاالنا

َقـَضـــــآُؤ َك ِفـيـــِه  َعـَلـــىَّ  َجـــرىٰ  ِفـيـَمـــا  ِلــــى  ـــَة  ُحجَّ  
َ

ل َو 
WA LAA H'UJ-JATA LEE FEEMAA JARAA 

A'LAY-YA FEEHI QAZ''AAA-UK
اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے
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َبـــَآُؤ َك َو  ُحـــْكُمَك  ْلــَز َمـِنــــى 
َ

أ َو 
WA AL-ZAMANEE H'UK-MUKA 

WA BALAAA-UK
اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش الزم ہے

َتـْقـِصــيـــِر ي َبــْعـــَد  ِإلــٰـِهـــى  َيــــا  َتــْيــُتـــَك 
َ

أ َقـــْد   َو 
َنـْفـِســــى َعـــٰى  َو ِإْســَر اِفـــى 

WA QAD ATAY-TUKA YAA ILAAHEE 
BAA'-DA TAQ-S'EEREE WA IS-RAAFEE 

A'LAA NAF-SEE 
اور اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جب کہ میں نے 

کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی  کی ہے

َنــاِدمـــًا ُمـْعــَتــــِذر ًا 
MUA'-TAD'IRAN-NAADIMAA

میں عذرخواہ و پشیماں،

ُمـْســـَتـــِقــيـــًا ُمـْنـَكـِســـــر ًا 
MUN-KASIRAM-MUS-TAQEELAA

ہارا ہوا، معافی کا طالب،

ُمـِنــيــبــــًا ُمـْســـَتــْغــِفـــر ًا 
MUS-TAGH-FIRAM-MUNEEBAA

بخشش کا سوالی، تائب گناہوں کا اقراری،
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ُمـْعــَتـِرفـــًا ُمـْذِعـنـــًا  ُمـِقـــّر ًا 
MUQIR-RAM-MUD'-I'NAM-MUA'-

TARIFAA
سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں

ــــى ِمـنِّ ـــاَن 
َ
ك ـــا  ِمـمَّ َمـَفـــّر ًا  ِجـــُد 

َ
أ

َ
ل

LAA-AJIDU MAFAR-RAM-MIM-MAA 
KAANA MIN-NEE 

جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے

ْمـــِر ي
َ

أ ِفـــى  ِإَلــْيــــِه  ــــُه  َتــَوجَّ
َ

أ َمـْفـَز عـــًا   
َ

ل َو 
WA LAA MAF-ZA-A'N ATAWAJ-JAHU 

ILAY-HI FEE AM-REE
نہ کوئی جا ئے پناہ کہ اپنے معاملے میں اسکی طرف توجہ کروں

ُعـــْذِر ي َقـُبـو ِلـــَك  َغـْيـــَر 
GHAY-RA QABOOLIKA U'D'-REE

سوائے اسکے کہ تو میرا عذر قبول کر

ـِتـــَك َرْحَ َســَعـــِة  ِفـــى  ــــاَی  ِإيَّ َو ِإْدَخـاِلـــَك 
WA ID-KHAALIKA IY-YAAYA FEE SA-A'TI 

RAH'-MATIK 
اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کرلے
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ُعـــْذِر ي فَـاْقــَبـــْل  ـــُمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA FAQ-BAL U'D'-REE

اے معبود! بس میرا عذر قبول فرما

ُضــــرِّ ي َة  ِشــــــدَّ َو اْر َحــْم 
WAR-H'AM SHID-DATA Z''UR-REE 

میری سخت تکلیف پر رحم کر

َو َثــاِقــــى َشــــــدِّ  ِمـــْن  ـِنــــى  فُـكَّ َو 
WA FUK-KANEE MIN SHAD-DI 

WATHAAQEE
اور بھاری مشکل سے رہائی دے

َو َبـَدِنــــى  َضــْعـــَف  اْر َحــْم  َر بِّ   َيـــا 
َعـْظـِمـــى ــــَة  ِدقَّ َو  ِجـْلـــِدي  ــــَة  ِر قَّ

YAA RAB-BIR-H'AM Z’’AA'-FA BADANEE 
WA RIQ-QATA JIL-DEE 
WA DIQ-QATA A'Z'-MEE

اے پروردگار میرے کمزور بدن، 
نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما
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َو ـــِر ي 
ْ
ِذ ك َو  َخـْلـِقـــى   

َ
َبـــَدأ َمـــْن   َيـــا 

َتــْغــِذَيــِتــــى َو  ِبـــرِّ ي  َو  َتـْر ِبــَيــِتـــى 
YAA MAN BADA-A KHAL-QEE WA 

D'lK-REE WA TAR-BIYATEE 
WA BIR-REE WA TAGH-D'IYATEE 

اے وہ ذات جس نے میری خلقت کی، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا

ِبــــى ِبـــرِّ َك  َســاِلـــِف  َو  ـَر ِمـــَك 
َ
ك ِلْبــِتــــَداِۤء  َهْبـِنـــى 

HAB-NEE LIB-TIDAAA-I KARAMIKA 
WA SAALIFI BIR-RIKA BEE

اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما

ــــى َر بِّ َو  ــــِدي  َســــيِّ َو  ِإلــٰـِهـــى  َيـــا 
YAA ILAAHEE WA SAY-YIDEE WA RAB-BEE

اے میرے معبود میرے آقا اور میرے رب

َتــْوِحـيـــِدَك َبــْعــــَد  ِبــَنــــاِر َك  ِبــــى  ُمــَعــذِّ ُتــــَر اَك 
َ

أ
ATURAAKA MUA'D'-D'IBEE 

BINAARIKA BAA'-DA TAW-H'EEDIK
کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا 

جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں
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َمـْعـِرفَـِتـــَك ِمـــْن  َقـْلـِبــــى  َعـَلـْيـــِه  َمـااْنـَطـــوىٰ  َبــْعـــَد  َو 
WA BAA'-DA MAN-T'AWAA A'LAY-HI 

QAL-BEE MIM-MAA'-RIFATIK
اسکے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے

ـــِر َك
ْ
ِذ ك ِمـــْن  ِلـَســاِنــــى  ِبـــِه  َلـِهـــَج  َو 

WA LAHIJA BIHEE LISAANEE 
MIN D'lK-RIK 

اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے

ـــَك ُحـبِّ ِمـــْن  َضــِمـيـــِر ي  َو اْعـَتــَقـــَدُه 
WAA'-TAQADAHOO Z’’AMEEREE 

MIN H'UB-BIK 
میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے

ُدَعــآِئــــى َو  اْعـِتـَر اِفــــى  ِصــــْدِق  َبـْعـــَد   َو 
ــِتـــَك ِلـُر ُبـو ِبــيَّ َخـاِضــعـــًا 

WA BAA'-DA S'ID-QIA'-TIRAAFEE 
WA DUA'AA-EE 

KHAAZ’’IA'L-LIRUBOOBIY- YATIK 
اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے 
)میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا(
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َت َهْيـَهـــا
HAY-HAAT

ہرگز نہیں!

ــْيــَتــــُه َر بَّ َمـــْن  ـــَع  ُتـَضــيِّ ْن 
َ

أ ِمـــْن  ـــَر ُم 
ْ
ك

َ
أ ْنـــَت 

َ
أ

AN-TA AK-RAMU MIN AN TUZ’’AY-YIA' 
MAR-RAB-BAY-TAH

تو بلند ہے اس سے کہ جسے پاال ہو اسے ضائع کرے

ْدَنــْيــَتــــُه
َ

أ َمـــْن  ُتــْبـِعـــَد  ْو 
َ

أ
AW TUB-I'DA MAN AD-NAY-TAH

یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے

آَو ْيــَتــــُه َمـــْن  ُتـَشــــرِّ َد  ْو 
َ

أ
AW TUSHAR-RIDA MAN AAWAY-TAH 

یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے

َر ِحـْمـَتــــُه َو  ـَفـْيــَتــــُه 
َ
ك َمـــْن  اْلـَبـــَآِء  ِإَل  ـــَم  ُتـَســلِّ ْو 

َ
أ

AW TUSAL-LIMA ILAL-BALAAA-I MAN 
KAFAY-TAHOO WA RAH'IM-TAH

یا جسکی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے 
مصیبت کے حوالے کر دے
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َی
َ

َمـــْو ل َو  َو ِإلــٰـِهـــى  ـــِدي  َســيِّ َيـــا  ِشــْعـــِر ي  َلـْيـــَت  َو 
WA LAY-TA SHIA'-REE YAA SAY-YIDEE 

WA ILAAHEE WA MAW-LAAY
اے کاش میں جانتا اے میرے آقا، میرے معبود اور میرے موال

ُو ُجـــوٍه َعـلـــٰى  ـــاَر  الـنَّ ُط  ُتـَســــلِّ
َ

 أ
َســـاِجـــَدًة ِلـَعـَظـَمـِتـــَك  َخـــرَّ ْت 

ATUSAL-LIT'UN-NAARA A'LAA 
WUJOOHIN KHAR-RAT 

LIA'Z'AMATIKA SAAJIDAH
کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے 

سامنے سجدے میں پڑے ہیں

َصـــاِدَقــــًة ِبـَتــْو ِحـيـــِدَك  َنـَطـَقـــْت  ْلـُســـــٍن 
َ

أ َعـلـــٰى  َو 
WA A'LAA AL-SUNIN-NAT'AQAT 

BITAW-H'EEDIKA S'AADIQAH
اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں

َمـاِدَحـــًة ِبـُشــْكـــِر َك  َو 
WA BISHUK-RIKA MAADIH'AH

اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں
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ــَقــــًة ُمـَحـقِّ ــِتـــَك  ِبــِإلــٰـِهـيَّ اْعـَتـَر فَـــْت  ُقـُلـــوٍب  َعـلـــٰى  َو 
WA A'LAA QULOOBINIA'-TARAFAT

 BI-ILAAHIY-YATIKA MUH'AQ-QIQAH
اور ان دلوںکو جو تحقیق کیساتھ تجھے معبود مانتے ہیں

اْلــِعـْلـــِم ِمـــَن  َحـــَوْت  َضــَمــآِئـــَر  َعـلـــٰى   َو 
َخـاِشـــَعـــًة َصــــاَر ْت  َحــّتـــٰى  ِبـــَك 

WA A'LAA Z''AMAAA-IRA H'AWAT 
MINAL-I'L-MI BIKA H'AT-TAA 

S'AARAT KHAASHIA'H 
اور انکے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں

)تو انہیں آ گ میں ڈالے گا؟(

ِإلـــٰى َســَعـــْت  َجـــَو اِر َح  َعـلـــٰى    َو 
َطــآِئـَعــــًة ــــِدَك     َتـَعــبُّ ْو َطـــاِن   

َ
أ

WA A'LAA JAWAARIH'A SA-A'T ILAA 
AW-T'AANI TA-A'B-BUDIKA T'AAA-IA'H

اور ان اعضاء کو جو فرمانبرداری سے تیری عبا دت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں

ُمـْذِعـَنـــًة ِبـاْســــِتــْغــَفـــاِرَك  َشــــاَر ْت 
َ

أ َو 
WA ASHAARAT BIS-TIGH-FAARIKA 

MUD'-I'NAH
اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں

)تو انہیں آگ میں ڈالے(

~
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ِبـــَك ـــنُّ  الـظَّ هـٰــَكـــَذا  َمـــا 
MAA HAAKAD'AZ'-Z'AN-NU BIK

تیری ذات سے ایسا گمان نہیں

َعـْنـــَك ِبـَفـْضـِلـــَك  ْخـِبــْر َنـــا 
ُ

أ
َ

ل َو 
WA LAAUKH-BIR-NAA BIFAZ’’-LIKA A'N-K

نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے

َر بِّ َيــــا  ــــــــِر يُم 
َ
ك  َيــــا 

YAA KAREEMU YAA RABB
اے کریم، اے پروردگار!

َقـِلـيـــٍل َعـــْن  َضـْعـِفـــى  َتـْعـَلـــُم  ْنـــَت 
َ

أ  َو 
ُعـُقـو َبـاِتـَهـــا َو  ْنــَيـــا  الـدُّ َبــــَآِء  ِمـــْن 

WA AN-TA TAA'-LAMU Z’’AA'-FEE A'N 
QALEELIM-MIM BALAAA-ID-DUN-YAA 

WA U'QOOBAATIHAA 
دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے

ْهِلـَهـــا
َ

أ َعـلـــٰى  اْلـَمـَكـــاِرِه  ِمـــَن  ِفـيـَهـــا  َيـْجـــِري  َمـــا  َو 
WA MAA YAJ-REE FEEHAA 

MINAL-MAKAARIHI A'LAA AH-LIHAA
اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں )میں انہیں برداشت نہیں کرسکتا(
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َمـْكــُثــــُه َقـِلـيـــٌل  َمـْكــــُر وٌه  َو  َبــــَآٌء  ٰذِلـــَك  نَّ 
َ

أ َعـلـــٰى 
A'LAA AN-NA D'AALIKA BALAAA-UW-WA 

MAK-ROOHUN QALEELUM-MAK-THUH
اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ

َبــَقــآ ُئـــُه َيـِســيـــٌر 
YASEERUM BAQAAA-UH

اور بقاء کا وقت تھوڑا

ُتـــُه ُمـدَّ َقـِصــيـــٌر 
QAS'EERUM-MUD-DATUH

اور مدت کوتاہ ہے

ِخـــَر ِة
ْ

ال ِلـَبـــَآِء  اْحـِتـَمـاِلــــى   فَـَكـْيـــَف 
ِفـيـَهـــا اْلـَمـَكـــاِرِه   ُو ُقـــو ِع  َجـِلـيـــِل  َو 

FAKAY-FAH'-TIMAALEE LIBALAAA-IL-
AAKHIRATI WA JALEELI

 WUQOOI'L-MAKAARIHI FEEHAA 
تو پھر کیونکر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں

ُتـــُه ُمـدَّ َتـُطـــــوُل  َبــــَآٌء  ُهــَو  َو 
WA HUWA BALAAA-UN TAT'OOLU MUD-DATUH 

اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جنکی مدت طوالنی
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َمـَقـاُمـــُه َيـــُدو ُم    َو 
WA YADOOMU MAQAAMUH 

اقامت دائمی ہے

ْهِلـــِه
َ

أ َعـــْن  ـــُف  ُيـَخـفَّ
َ

ل َو 
WA LAAYUKHAF-FAFU A'N AH-LIH

اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہو گی

َغـَضـِبـــَك َعـــْن   
َّ

ِإل َيـُكـــوُن 
َ

ل ـــُه  نَّ
َ
 ِل

َســَخـِطـــَك َو  َو اْنــِتــَقـاِمـــَك 
LIAN-NAHOO LAAYAKOONU IL-LAA A'N 

GHAZ’’ABIKA WAN-TIQAAMIKA 
WA SAKHAT'IK 

اس لیے کہ وہ تیرے غضب تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں

ْرُض
َ ْ
َو ال ــــَمـــاَو اُت  السَّ َلــــُه  َتــُقـــوُم 

َ
ل َمـــا  ٰـــَذا  ه َو 

WA HAAD'AA MAA LAATAQOOMU 
LAHUS-SAMAAWAATU WAL-AR-Z’’

اور یہ وہ سختیاں ہیں جنکے سامنے زمین وآسمان بھی کھڑے 
نہیں رہ سکتے

ِلــــى فَـَكـْيـــَف  ـــِدي  َســـيِّ َيــــا 
YAA SAY-YIDEE FAKAY-FA LEE

تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے گی
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اْلـَحــِقــيــــُر ِلــيـــُل  الـذَّ ــِعـيـــُف  الـضَّ َعـْبـــُدَك  َنـــا 
َ

أ  َو 
ُن اْلـُمـْســَتـِكـــ�ي ُن  اْلـِمـْســِكـــ�ي

WA ANA A'B-DUKAZ’’-Z’’AE'EFUD'-
D'ALEELUL-H'AQEERUL-MIS-KEENUL-

MUS-TAKEEN
جبکہ میں تیرا کمزور پست، بے حیثیت، بے مایہ اور بے بس بندہ ہوں

َی
َ

َمـــْو ل َو  ـــِدي  َســــيِّ َو  ــــى  َر بِّ َو  ِإلــٰـِهـــى  َيــــا 
YAA ILAAHEE WA RAB-BEE 

WA SAY-YIDEE WA MAW-LAAY
اے میرے معبود میرے رب میرے آقا اور میرے موال!

ْشـــُكـــو
َ

أ ِإَلــْيـــَك  ُمــــو ِر 
ُ ْ
ال یِّ 

َ
ِل

LIAY-YIL-UMOORI ILAY-KA ASH-KOO 
میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں

ْبـِكـــى
َ

أ َو  ِضــــجُّ 
َ

أ ِمـْنـَهـــا  ِلـَمـــا  َو 
WA LIMAA MIN-HAA AZ’’IJ-JU WA AB-KEE

اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں؟

ِتــــِه ِشــــدَّ َو  اْلــَعـــَذاِب  ِلــيـــِم 
َ
ِل

LIALEEMIL-A'D'AABI WA SHID-DATIH
دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے؟
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ِتــــِه ُمـدَّ َو  اْلــَبـــَآِء  ِلـُطـــــوِل  ْم 
َ

أ
AM LIT'OOLIL-BALAAA-I WA MUD-DATIH 

یا طوالنی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کیلئے؟

ْعـَدآِئـــَك
َ

أ َمـــَع  ِلـْلــُعــُقـو َبـــاِت  ـْر َتــِنــــى  َصـــيَّ ْن  فَـَلـــ�ئِ
FALAIN S'AY-YAR-TANEE                       

LIL-U'QOOBAATI MA-A' AA'-DAAA-IK
پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے 

ساتھ رکھا

َبــَاۤ ِئـــَك ْهــِل 
َ

أ َبــْيــــَن  َو  َبــْيــِنــــى  ـْعـــَت  َجَ َو 
WA JAMAA'-TA BAY-NEE WA BAY-NA 

AH-LI BALAAA-IK 
اور مجھے اوراپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا

َبــْيــــَن َو  َبــْيــِنــــى  فَـــرَّ ْقَت  َو 
ْو ِلــَيــآِئـــَك 

َ
أ َو  ــآِئـــَك  ِحـبَّ

َ
أ

WA FAR-RAQ-TA BAY-NEE WA BAY-NA 
AH'IB-BAAA-IKA WA AW-LIYAAA-IK

اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی
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َی
َ

َمـــْو ل َو  ـــِدي  َســــيِّ َو  ِإلــٰـــِي  َيــــا   فَـَهــْبــِنــــى 
َعـَذاِبـــَك َعـلـــٰى  َصـــَبـــْر ُت  ــــى  َر بِّ َو 

FAHAB-NEE YAA ILAAHEE WA            
SAY-YIDEE WA MAW-LAAYA WA        

RAB-BEE S'ABAR-TU A'LAA A'D'AABIK
تو اے میرے معبود میرے آقا میرے موال اور میرے رب تو ہی بتا 

کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں

ِفـَر اِقـــَك َعـلـــٰى  ْصـــِبـــُر 
َ

أ فَـَكـْيـــَف 
FAKAY-FA AS'-BIRU A'LAA FIRAAQIK

تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟

َنـــاِر َك َحـــرِّ  َعـلـــٰى  َصــَبـــْر ُت  َهـْبــِنــــى  َو 
WA HAB-NEE S'ABAR-TU 
A'LAA H'AR-RI NAARIK 

اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا

ــَر اَمـِتـــَك
َ
ك ِإلـــٰى  ـَظـــِر  الـنَّ َعـــِن  ْصــِبـــُر 

َ
أ فَـَكـْيـــَف 

FAKAY-FA AS'-BIRU A'NIN-NAZ'ARI 
ILAA KARAAMATIK

تو تیرے کرم سے کسطرح چشم پوشی کرسکوں گا؟
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َعـْفـــُو َك َرَجــآِئــــى  َو  ـــاِر  الـنَّ ِفـــى  ْســُكـــُن 
َ

أ ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
أ

AM KAY-FA AS-KUNU FIN-NAARI 
WA RAJAAA-EE A'F-WUK

یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جب کہ میں تیرے عفو و بخشش 
کا امیدوار ہوں 

َصــاِدقـــًا ْقـِســــُم 
ُ

أ َی 
َ

َمـــْو ل َو  ـــِدي  َســـيِّ َيـــا  فَـِبـِعــزَّ ِتـــَك 
FABI-I'Z-ZATIKA YAA SAY-YIDEE WA 
MAW-LAAYA UQ-SIMU S'AADIQAA

پس قسم ہے تیری عزت کی اے میرے آقا اور میرے موال سچی 
قسم

َنـاِطـقـــًا ــَتــِنــــى 
ْ
َتـَر ك ْن  َلـــ�ئِ

LAIN TARAK-TANEE NAAT'IQAA
کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی

ْهِلـَهـــا
َ

أ َبــْيــــَن  ِإَلــْيـــَك  ـــنَّ  ِضـجَّ
َ َ
 ل

َن ِمـِلــــ�ي
ْ

ال َضــِجـيـــَج 
LA-AZ''IJ-JAN-NA ILAY-KA BAY-NA     
AH-LIHAA Z’’AJEEJAL-AAMILEEN

تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزومندوں 
کی طرح
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ُصـــــَر اَخ ِإَلــْيـــَك  ْصـــُرَخـــنَّ 
َ َ
ل  َو 

َن ِخـــ�ي ْلـُمـْســَتـْصــِر ا
WA LA-AS'-RUKHAN-NA ILAY-KA 

S'URAAKHAL-MUS-TAS'-RIKHEEN
اور تیرے سامنے نالہ کروں گا جیسے مددگار کے متالشی کرتے 

ہیں تیرے فراق میں

اْلـَفـاِقـِديـــَن ُبـَكــــآَء  َعـَلـْيـــَك  ْبـِكــَيــــنَّ 
َ َ
ل َو 

WA LA-AB-KIYAN-NA A'LAY-KA 
BUKAAA-AL-FAAQIDEEN

یوں گریہ کروں گا جیسے ناامید ہونے والے گریہ کرتے ہیں

َن اْلـُمـْؤِمـِنـــ�ي َو ِلــــىَّ  َيـــا  ــْنـــَت 
ُ
ك ْيـــَن 

َ
أ ـــَك  َنـاِدَيـنَّ

ُ َ
ل َو 

WA LAUNAADIYAN-NAKA AY-NA KUN-TA 
YAA WALIY-YAL-MU’-MINEEN

اور تجھے پکاروں گا کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار

َن اْلــَعـاِر ِفـــ�ي آَمـــاِل  َغـاَيـــَة  َيـــا 
YAA GHAAYATA AAMAALIL-A'ARIFEEN

اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز

اْلـُمـْســـَتــِغــيــِثــيــــَن ِغـَيـــاَث  َيـــا 
YAA GHIYAATHAL-MUS-TAGHEETHEEN 

اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے
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َن ــاِدِقـــ�ي الـصَّ ُقـُلـــوِب  َحـِبـيـــَب  َيـــا 
YAA H'ABEEBA QULOOBIS'-S'AADIQEEN

اے سچے لوگوں کے دوست

َن اْلــَعــاَلـِمـــ�ي ِإلــٰـــَه  َيــــا  َو 
WA YAA ILAAHAL-A'ALAMEEN

اور اے عالمین کے معبود

ِبـَحـْمـــِدَك َو  ِإلــٰـِهـــى  َيــــا  ُســـْبـَحـاَنـــَك  فَـُتـــَر اَك 
َ

 أ
ُمـْســـِلـــٍم َعـْبـــٍد  َصــــْوَت  ِفـيـَهـــا  َتـْســـَمـــُع 

AFATURAAKA SUB-H'AANAKA YAA 
ILAAHEE WA BIH'AM-DIKA TAS-MAU' 
FEEHAA S'AW-TA A'B-DIM-MUS-LIM

کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاک ہے اس سے اے میرے اللہ اپنی 
حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے

ِبـُمـَخـاَلــَفــِتــــِه ِفـيـَهـــا  ُســِجـــَن 
SUJINA FEEHAA BIMUKHAALAFATIH

جو نافرمانی کی وجہ سے

ِبـَمـْعـِصــَيــِتــــِه َعـَذاِبـَهـــا  َطـْعـــَم  َذاَق  َو 
WA D'AAQA T'AA'-MA A'D'AABIHAA 

BIMAA'-S'IYATIH 
دوزخ میں ہے اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے
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َجـِر يـَر ِتـــِه َو  ِبـُجـْر ِمـــِه  ْطـَبـاِقـَهـــا 
َ

أ َن  َبـــ�يْ ُحـِبـــَس  َو 
WA H'UBISA BAY-NA AT'-BAAQIHAA 

BIJUR-MIHEE WA JAREERATIH
اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے

ِلـَرْحـَمـِتـــَك ـــٍل  ُمـَؤ مِّ َضــِجـيـــَج  ِإَلـْيـــَك  َيـِضــــجُّ  ُهــَو  َو 
WA HUWA YAZ''IJ-JU ILAY-KA Z’’AJEEJA 

MUAM-MILIL-LIRAH'-MATIK
وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح

َتـْوِحـيـــِدَك ْهــِل 
َ

أ ِبـِلـَســــاِن  ُيـَنـاِديـــَك  َو 
WA YUNAADEEKA BILISAANI 

AH-LI TAW-H'EEDIK 
اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے

ــِتـــَك ِبـُر ُبـو ِبــيَّ ِإَلـْيـــَك  ــــُل  َيـَتـَوسَّ َو 
WA YATAWAS-SALU ILAY-KA 

BIRUBOOBIY-YATIK
اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے

َی
َ

َمـــْو ل َيـــا 
YAA MAW-LAAY 

اے میرے موال!
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ُهــَو َو  اْلـَعـــَذاِب  ِفـــى  َيـْبـقـــٰى   فَـَكـْيـــَف 
ِحـْلـِمـــَك ِمـــْن  َســَلـــَف  َمـــا  َيـْرُجـــو 

FAKAY-FA YAB-QAA FIL-A'D'AABI WA 
HUWA YAR-JOO MAA SALAFA 

MIN H'IL-MIK
پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جب کہ وہ تیرے گزشتہ 

حلم کا امیدوار ہے

ُهــَو َو  ـــاُر  الـنَّ ُتـْؤ ِلـُمـــُه  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

َرْحـَمـَتـــَك َو  فَـْضـَلـــَك  ُمـــُل 
ْ

َيــأ
AM KAY-FA TU’-LIMUHUN-NAARU WA 

HUWA YA’-MULU FAZ''-LAKA
 WA RAH'-MATAK

یا پھر آگ کیونکر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور 
رحمت کی امید رکھتا ہے

ْنـــَت
َ

أ َو  َلـِهــيــُبــَهـــا  ُيـْحـِرُقـــُه  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

َمـَكـاَنـــُه َتـــرىٰ  َو  َصــْو َتـــُه  َتـْســَمـــُع 
AM KAY-FA YUH'-RIQUHOO 

LAHEEBUHAA WA AN-TA TAS-MAU' 
S'AW-TAHOO WA TARAA MAKAANAH

یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جالئیں گے جبکہ تو اسکی آواز 
سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے
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َز ِفـيــُر َهــا َعـَلـْيـــِه  َيـْشــَتـِمـــُل  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

َضــْعــَفـــُه َتــْعـَلـــُم  ْنـــَت 
َ

أ َو 
AM KAY-FA YASH-TAMILU A'LAY-HI 

ZAFEERUHAA WA AN-TA
 TAA'-LAMU Z’’AA'-FAH

یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تو اسکی ناتوانی 
کو جانتا ہے

ْطـَبــاِقـَهـــا
َ

أ َن  َبـــ�يْ َيــَتــَقــْلــَقـــُل  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

ِصــْدَقـــُه َتــْعـَلـــُم  ْنـــَت 
َ

أ َو 
AM KAY-FA YATAQAL-QALU BAYNA    

 AT'-BAAQIHAA WA AN-TA                    
TAA'-LAMU S'ID-QAH

یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس 
کی سچائی سے واقف ہے

َز َبــاِنــَيــُتــَهـــا َتــْزُجــــُرُه  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

ــــُه َر بَّ َيــــا  ُيــَنـاِديـــَك  ُهــَو  َو 
AM KAY-FA TAZ-JURUHOO 

ZABAANIYATUHAA WA HUWA 
YUNAADEEKA YAA RAB-BAH 

یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا 
ہے اے میرے رب!
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ِفـــى فَـْضـَلـــَك  َيــْرُجــــو  ـْيـــَف 
َ
ك ْم 

َ
 أ

ِفـيـَهـــا ـــُه 
ُ
فَــَتــْتــُر ك ِمـْنـَهـــا  ِعـْتــِقـــِه 

AM KAY-FA YAR-JOO FAZ’’-
LAKA FEE I'T-QIHEE MIN-HAA                                  

FATAT-RUKUHOO FEEHAA
یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خالصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو 

اور تو اسے جہنم میں رہنے دے

َت َهْيــَهـــا
HAY-HAAT

ہرگز نہیں!

ِبـــَك ـــنُّ  الـظَّ ٰذِلـــَك  َمـــا 
MAA D'AALIKAZ'-Z'AN-NU BIK

تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا

فَـْضـِلـــَك ِمـــْن   اْلـَمـْعــــُر وُف 
َ

ل َو 
WA LAL-MAA'-ROOFU MIN FAZ’’-LIK

نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے
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ِبــــِه َعـاَمـْلـــَت  ِلـَمـــا  ُمـْشـــِبــــٌه   
َ

ل  َو 
َو ِإْحـَســـاِنـــَك ِبــــرِّ َك  ِمـــْن  ـِديـــَن  اْلـُمـَوحِّ
WA LAA MUSH-BIHUL-LIMAA      

A'AMAL-TA BIHIL-MUWAH'-H'IDEENA 
MIM BIR-RIKA WA IH'-SAANIK

نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے

َحـَكـْمـــَت َمـــا   
َ

ل َلـــْو  ْقـَطـــُع 
َ

أ  فَـِبـاْلـَيــِقــيــــِن 
َجـاِحـِديـــَك َتــْعـِذيـــِب  ِمـــْن  ِبــــِه 

FABIL-YAQEENI AQ-T'AU' 
LAW LAA MAA H'AKAM-TA BIHEE

 MIN TAA'-D'EEBI JAAH'IDEEK 
پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا 

عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا

ُمـَعــاِنـِديـــَك ِإْخـــَاِد  ِمـــْن  ِبــــِه  َقـَضــْيـــَت  َو 
WA QAZ’’AY-TA BIHEE MIN 
IKH-LAADI MUA'ANIDEEK 

اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا

َســــَامـــًا َو  َبــــْر دًا  ـَهـــا  ـلَّ
ُ
ك ـــاَر  الـنَّ َلـَجـَعـْلـــَت 

LAJA-A'L-TAN-NAARA KUL-LAHAA  
BAR-DAW-WA SALAAMAA

تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا
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ُمـَقـامـــًا  
َ

ل َو  َمــَقــــّر ًا  ِفـيـَهـــا  َحـــٍد 
َ
ِل ـــاَن 

َ
ك َمـــا  َو 

WA MAA KAANA LIAH'ADIN FEEHAA 
MAQAR-RAW-WA LAA MUQAAMAA
اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا

ْقـَســْمـــَت
َ

أ ْســـَمـــآُؤ َك 
َ

أ َســــْت  َتـَقـدَّ ـــَك   لــٰـِكــنَّ
اْلـَكـاِفـِر يـــَن ِمـــَن  َهــا 

َ
َتـْمـَأ ْن 

َ
أ

LAAKIN-NAKA TAQAD-DASAT              
AS-MAAA-UKA AQ-SAM-TA AN         

TAM-LA-AHAA MINAL-KAAFIREEN 
لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ جہنم کو 

تمام کافروں سے بھر دے گا

َن ْجـَمـِعـــ�ي
َ

أ ـــاِس  َو الـنَّ ــــِة  اْلـِجـنَّ ِمـــَن 
MINAL-JIN-NATI 

WAN-NAASI AJ-MAE'EN
جنّوں اور انسانوں میں سے

اْلـُمـَعــاِنـِديـــَن ِفـيـَهـــا  ـــَد  ُتـَخـلِّ ْن 
َ

أ َو 
WA AN TUKHAL-LIDA                   

FEEHAL-MUA'ANIDEEN 
اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے
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ُمــْبــَتــِدئــــًا  ُقـْلـــَت  َثــَنــــآُؤ َك  َجـــلَّ  ْنـــَت 
َ

أ َو 
مـــًا: ُمـَتـَكــرِّ ْنــَعــــاِم  ِ

ْ
ِبـال َتـَطــوَّ ْلـــَت  َو 

WA AN-TA JAL-LA THANAAA-UKA       
QUL-TA MUB-TADIAW-WA TAT'AW-WAL-

TA BIL-IN-A'AMI MUTAKAR-RIMAA
اور تو بڑی تعریف واال ہے تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بال سابقہ 

یہ فرمایا

ـــاَن 
َ
ك ـَمـــْن 

َ
ك ُمـْؤ ِمـنـــًا  ـــاَن 

َ
ك فَـَمـــْن 

َ
"أ

َيـْســَتـــُو و َن"
َ

ل فَـاِســقـــًا 
AFAMAN KAANA MU’-MINAN KAMAN 
KAANA FAASIQAL-LAAYAS-TAWOON 

» کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ 
دونوں برابر نہیں «

ـــِدي َســــيِّ َو  ِإلــٰـِهـــى 
ILAAHEE WA SAY-YIDEE 

میرے معبود اور میرے آقا!

ْر َتــَهـــا َقـدَّ ــِتـــى  الَّ ِبـاْلــُقـــْدَر ِة  ُلـــَك 
َ

ْســـأ
َ

فَـأ
FA-AS-ALUKA BIL-QUD-RATIL-LATEE 

QAD-DAR-TAHAA 
میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا
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َحـَكـْمـَتـَهـــا َو  َحـَتـْمـَتـَهـــا  ـِتــــى  الَّ ــــِة  ِبـاْلــَقـِضــيَّ َو 
WA BIL-QAZ’’IY-YATIL-LATEE      

H'ATAM-TAHAA WA H'AKAM-TAHAA
اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی و محکم بنایا

ْجـَر ْيــَتــَهـــا
َ

أ َعـَلـْيـــِه  َمـــْن  َغـَلـْبـــَت  َو 
WA GHALAB-TA 

MAN A'LAY-HI AJ-RAY-TAHAA
اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے اسکے واسطے سے 

سوال کرتا ہوں

ــْيـَلـــِة الـلَّ ٰـــِذِه  ه ِفـــى  ِلــــى  َتـَهـــَب  ْن 
َ

أ
AN TAHABA LEE FEE                
HAAD'IHIL-LAY-LAH

بخش دے اس شب میں

ــاَعـــِة الـسَّ ٰـــِذِه  ه ِفـــى  َو 
WA FEE HAAD'IHIS-SAA-A'H

اور اس ساعت میں

ْجـَر ْمـُتـــُه
َ

أ ُجـــْر ٍم  ـــلَّ 
ُ
ك

KUL-LA JUR-MIN AJ-RAM-TUH
میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے
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ْذَنــْبـــُتُه
َ

أ َذْنـــٍب  ـــلَّ 
ُ
ك َو 

WA KUL-LA D'AM-BIN AD'-NAB-TUH
تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے

ْســَر ْر ُتـــُه
َ

أ َقـِبــيـــٍح  ـــلَّ 
ُ
ك َو 

WA KUL-LA QABEEH'IN AS-RAR-TUH
وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں

َعـِمـْلــُتـــُه َجـْهـــٍل  ـــلَّ 
ُ
ك َو 

WA KUL-LA JAH-LIN A'MIL-TUH
جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کیں ہیں

ْعـَلــْنــُتــــُه
َ

أ ْو 
َ

أ ــَتـْمـُتــــُه 
َ
ك

KATAM-TUHOO AW AA'-LAN-TUH
علی االعالن یا پوشیدہ رکھی ہوں

ْظـَهـْر ُتـــُه
َ

أ ْو 
َ

أ ْخـَفـْيــُتــــُه 
َ

أ
AKH-FAY-TUHOO AW AZ'-HAR-TUH

یا ظاہر کیں ہیں
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ِبــِاْثـَبـاِتـَهـــا َمـــْرَت 
َ

أ ــَئــــٍة  َســيِّ ـــلَّ 
ُ
ك  َو 

َن اْلـَكـاِتــِبــــ�ي اْلـِكــــَراَم 
WA KUL-LA SAY-YIATIN AMAR-TA BI-

ITH-BAATIHAL-KIRAAMAL-KAATIBEEN
اور میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم 

دیا ہے

ـــى ِمـِنّ َيـُكـــوُن  َمـــا  ِبـِحـْفـــِظ  ــْلــَتــُهـــْم 
َّ
َو ك ـِذيـــَن  َالَّ

AL-LAD'EENA WAK-KAL-TAHUM
 BIH'IF-Z'I MAA YAKOONU MIN-NEE

جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ 
کریں

َجـــَو اِرِح َمـــَع  َعـَلـــىَّ  ُشــُهـــودًا  َجـَعـْلــَتـــُمْ  َو 
WA JA-A'L-TAHUM SHUHOODAN 

A'LAY-YA MA-A' JAWAARIH'EE
اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا

َو َرآِئــِهـــْم ِمـــْن  َعـَلـــىَّ  الـرَّ ِقـيـــَب  ْنـــَت 
َ

أ ـْنـــَت 
ُ
ك َو 

WA KUN-TA AN-TAR-RAQEEBA A'LAY-YA 
MIW-WARAAA-IHIM

اور انکے عالوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر
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َعـْنـُهـــْم َخـِفـــَى  ِلـَمـــا  ـــاِهــَد  َو الـشَّ
WASH-SHAAHIDA LIMAA KHAFIYA 

A'N-HUM 
اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے

ْخـَفـْيــَتــــُه
َ

أ ِبـَرْحـَمـِتـــَك  َو 
WA BIRAH'-MATIKA AKH-FAY-TAH

حاالنکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا

َســَتـْر َتـــُه ِبـَفـْضـِلـــَك  َو 
WA BIFAZ’’-LIKA SATAR-TAH

اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈاال

ْنــَز ْلــَتــــُه
َ

أ َخـْيـــٍر  ـــِلّ 
ُ
ك ِمـــْن  ـــى  َحـظِّ ُتــَو فِـّــَر  ْن 

َ
أ َو 

WA AN TUWAF-FIRA H'AZ'-Z'EE MIN 
KUL-LI KHAY-RIN AN-ZAL-TAH

وہ معاف فرما اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر اس خیر 
میں جسے تو نے نازل کیا

ــْلــَتــــُه فَـضَّ ِإْحـَســـــاٍن  ْو 
َ

أ
AW IH'-SAANIN FAZ''-Z''AL-TAH

یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا
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َنـَشـــْر َتـــُه ِبــــٍرّ  ْو 
َ

أ
AW BIR-RIN-NASHAR-TAH

یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیالیا

َبـَســـْطــَتــــُه ِر ْز ٍق  ْو 
َ

أ
AW RIZ-QIM BASAT-TAH

یا رزق میں جسے تو نے وسیع کیا

َتــْغـــِفــــُرُه َذْنـــٍب  ْو 
َ

أ
AW D'AM-BIN TAGH-FIRUH

یا گناہ میں جسے تو معاف نے کیا

َتـْســـُتــــُرُه َخـَطـــٍإ  ْو 
َ

أ
AW KHAT'AIN TAS-TURUH

یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا

َر بِّ َيـــا  َر ِبّ   َيـــا  َر ِبّ   َيـــا 
YAA RAB-BI   YAA RAB-BI   YAA RABB

یا رب! یا رب! یا رب!

ِر قِّـــى َمـاِلـــَك  َو  ىَ 
َ

َمـــْو ل َو  ـــِدي  َســــيِّ َو  ِإلــٰـِهـــى  َيــــا 
YAA ILAAHEE WA SAY-YIDEE WA 

MAW-LAAYA WA MAALIKA RIQ-QEE
اے میرے معبود میرے آقا اورمیرے موال اور میری جان کے مالک
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َنـاِصــَيــِتــــى ِبــَيــــِدِه  َمـــْن  َيـــا 
YAA MAM BIYADIHEE NAAS'IYATEE

اے وہ جسکے ہاتھ میں میری لگام ہے

َمـْســَكـَنـِتــــى َو  ِبـُضــــرِّ ي  َعـِلـيـمـــًا  َيـــا 
YAA A'LEEMAM BIZ''UR-REE                    

WA MAS-KANATEE   
اے میری تنگی و بے چارگی سے واقف

فَـاَقـِتـــى َو  ِبـَفـْقـــِري  َخـِبـيـــرًا  َيـــا 
YAA KHABEERAM BIFAQ-REE                    

WA FAAQATEE  
اے میری ناداری و تنگدستی سے باخبر

َر بِّ َيـــا  َر ِبّ   َيـــا  َر ِبّ   َيـــا 
YAA RAB-BI   YAA RAB-BI   YAA RABB

یا رب! یا رب! یا رب!

ُقـْدِســــَك َو  ـــَك  ِبـَحـقِّ ُلـــَك 
َ

ْســــأ
َ

أ
AS-ALUKA BIH'AQ-QIKA WA QUD-SIK 
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی،



49

ْســـَمـآِئـــَك
َ

أ َو  ِصــَفـاِتـــَك  ْعـَظـــِم 
َ

أ َو 
WA AA'-Z'AMI S'IFAATIKA

 WA AS-MAAA-IK 
تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر

َو ـْيـــِل  الـلَّ ِمـــَن  ْو َقـاِتــــى 
َ

أ َتـْجـَعـــَل  ْن 
َ

 أ
َمـْعـُمـــو َر ًة ـــِر َك 

ْ
ِبـِذ ك ـَهـــاِر  الـنَّ

AN TAJ-A'LA AW-QAATEE MINAL-LAYLI 
WAN-NAHAARI BID'IK-RIKA 

MAA'-MOORAH
کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر

َمـْوُصــوَلـــًة ِبـِخـْدَمـِتـــَك  َو 
WA BIKHID-MATIKA MAW-S'OOLAH

اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ

َمـْقــُبـوَلـــًة ِعـْنـــَدَك  ْعـَمـاِلــــى 
َ

أ َو 
WA AA'-MAALEE I'N-DAKA

 MAQ-BOOLAH
اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما
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ْو َراِدي
َ

ْعـَمـاِلــى َو أ
َ

 َحــّتـٰى َتـُكـوَن أ
َواِحـدًا ِو ْر دًا     ـَهـا     ـلُّ

ُ
ك

H'AT-TAA TAKOONA AA'-MAALEE WA 
AW-RAADEE KUL-LUHAA 

WIR-DAW-WAAH'IDAA
حتی کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائیں

َســْر َمـــدًا ِخـْدَمـِتـــَك  ِفــــى  َحـاِلــــى  َو 
WA H'AALEE FEE KHID-MATIKA 

SAR-MADAA 
اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے

ـــِدي َســـيِّ َيـــا 
YAA SAY-YIDEE 

اے میرے آقا

ُمـَعــوَّ ِلــــى َعـَلـْيـــِه  َمـــْن  َيـــا 
YAA MAN A'LAY-HI MUA'W-WALEE

اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے

ْحـَو اِلــــى
َ

أ َشــَكـــْوُت  ِإَلــْيــــِه  َمـــْن  َيـــا 
YAA MAN ILAY-HI SHAKAW-TU 

AH'-WAALEE 
اے جس سے میں اپنے حاالت کی تنگی بیان کرتا ہوں
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َر بِّ َيـــا  َر ِبّ   َيـــا  َر ِبّ   َيـــا 
YAA RAB-BI   YAA RAB-BI   YAA RABB

یا رب! یا رب! یا رب!

َجـَو اِرِحـــى ِخـْدَمـِتـــَك  َعـلـــٰى  َقــــوِّ 
QAW-WI A'LAA KHID-MATIKA 

JAWAARIH'EE 
میرے ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی

َجـَو اِنـِحـــى اْلـَعــِز يـَمـــِة  َعـَلـــى  َو اْشــــُدْد 
WASH-DUD A'LAL-A'ZEEMATI 

JAWAANIH'EE 
اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے

َخـْشــَيــِتـــَك ِفـــى  اْلـِجـــدَّ  ِلــــَى  َهــْب  َو 
WA HAB LIYAL-JID-DA FEE 

KHASH-YATIK
اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں

ِبـِخـْدَمـِتـــَك ـَصــــاِل  تِّ ِ
ْ

ال ِفـــى  َو اَم  َو الـــدَّ
WAD-DAWAAMA FIL-IT-TIS'AALI 

BIKHID-MATIK 
اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں
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َن ــاِبـِقـــ�ي الـسَّ َمـَيـاِديـــِن  ِفـــى  ِإَلــْيـــَك  ْســـــَر َح 
َ

أ َحــّتـــٰى 
H'AT-TAA AS-RAH'A ILAY-KA

 FEE MAYAADEENIS-SAABIQEEN
تا کہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں

اْلــَبــاِر ِز یــــَن ِفـــى  ِإَلــْيـــَك  ْســـــِر َع 
ُ

أ َو 
WA US-RIA' ILAY-KA FIL-BAARIZEEN

اور تیری طر ف جا نے والوں سے آگے نکل جاؤں

َن اْلـُمـْشــَتـاِقـــ�ي ِفـــى  ُقـْر ِبـــَك  ِإلـــٰى  ْشــَتـــاَق 
َ

أ َو 
WA ASH-TAAQA ILAA QUR-BIKA 

FIL-MUSH-TAAQEEN 
تیرے قرب کا شوق رکھنے والوںمیں زیادہ شوق واال بن جاؤں

َن اْلـُمـْخـِلـِصـــ�ي ُدُنــــوَّ  ِمـْنـــَك  ْدُنــــَو 
َ

أ َو 
WA AD-NUWA MIN-KA 

DUNUW-WAL-MUKH-LIS'EEN
تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں

َن اْلـُمـو ِقــِنـــ�ي َمـَخـافَـــَة  َخـافَـــَك 
َ

أ َو 
WA AKHAAFAKA MAKHAAFATAL-

MOOQINEEN 
اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں
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َن اْلـُمـْؤ ِمــِنـــ�ي َمـــَع  ِجـــَواِر َك  ِفـــى  ْجــَتـِمـــَع 
َ

أ َو 
WA AJ-TAMIA' FEE JIWAARIKA

 MA-A'L-MU’-MINEEN 
اور تیرے آستانہ پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں

ِر ْدُه
َ

فَـــأ ِبـُســـــوۤ ٍء  َر اَدِنــــى 
َ

أ َمـــْن  َو  ـُهـــمَّ  َالـلّٰ
AL-LAAHUM-MA WA MAN ARAADANEE 

BISOOO-IN FA-ARID-H
اے معبود جو میرے لئے برائی کا ارادہ کرے تو اسکے لئے ایسا ہی کر

فَـِكــــْدُه ـاَدِنــــى 
َ
ك َمـــْن  َو 

WA MAN KAADANEE FAKID-H
جو میرے ساتھ مکر کر ے تو اسکے ساتھ بھی ایسا ہی کر

ْحـَســــِن
َ

أ ِمـــْن   َو اْجـَعـْلـِنـــى 
ِعـْنـــَدَك َنـِصـيـبـــًا  َعـِبـيـــِدَك 

WAJ-A'L-NEE MIN AH'-SANI A'BEEDIKA 
NAS'EEBAN I'N-DAK

مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں

ِمــْنــــَك َمــْنــِز َلــــًة  ْقــَر ِبــِهـــْم 
َ

أ َو 
WA AQ-RABIHIM-MAN-ZILATAM-MIN-K

جو منزلت میں تیرے قریب ہیں
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َلـَدْيــــَك ُز ْلــَفـــًة  ــــِمْ  َخـصِّ
َ

أ َو 
WA AKHAS'-S'IHIM ZUL-FATAL-LADAY-K 

جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں

ِبــَفـْضـِلـــَك  
َّ

ِإل ٰذِلـــَك  ُيــَنـــاُل 
َ

ل ــــُه   فَـِإنَّ
FAIN-NAHOO LAAYUNAALU D'AALIKA 

IL-LAA BIFAZ’’-LIK
کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے

ِبـُجـــو ِدَك ِلــــى  ُجـــْد  َو 
WA JUD LEE BIJOODIK
بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر

ِبـَمـْجـــِدَك َعـَلـــىَّ  َو اْعـِطـــْف 
WAA'-T'IF A'LAY-YA BIMAJ-DIK 

بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما

ِبـَرْحـَمـِتــــَك َو اْحـَفـْظــِنــــى 
WAH'-FAZ'-NEE BIRAH'-MATIK

بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر
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َلــِهجـــًا ـــِرَك 
ْ
ِبـِذ ك ِلـَســـاِنــــى  َو اْجـَعـــْل 

WAJ-A'L-LISAANEE 
BID'IK-RIKA LAHIJAA

میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما

ـمـــًا ُمــَتــيَّ ـــَك  ِبـُحـبِّ َقـْلـِبــــى  َو 
WA QAL-BEE BIH'UB-BIKA

 MUTAY-YAMAA
اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے

ِإَجـاَبــِتــــَك ِبـُحـْســــِن  َعـَلـــىَّ  ُمـــنَّ  َو 
WA MUN-NA A'LAY-YA 
BIH'US-NI IJAABATIK 

میری دعا بخوبی قبول فرما مجھ پر احسان فرما

َعـْثــَر ِتــــى ِقـْلـِنـــى 
َ

أ َو 
WA AQIL-NEE A'TH-RATEE

میرا گناہ معاف کر دے

ــِتــــى َز لَّ َو اْغـِفـــْر 
WAGH-FIR ZAL-LATEE

اور میری خطا بخش دے
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ِبـِعـَبـاَدِتـــَك ِعـَبـــاِدَك  َعـلـــٰى  َقـَضـْيـــَت  ـــَك  فَـِإنَّ
FAIN-NAKA QAZ’’AY-TA A'LAA 

I'BAADIKA BI-I'BAADATIK 
کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے

ِبـُدَعــآِئـــَك َمـْر َتـــُمْ 
َ

أ َو 
WA AMAR-TAHUM BIDUA'AA-IK

اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا

َجـاَبـــَة ِ
ْ

ال َلـــُمُ  َضـِمـْنـــَت   َو 
WA Z’’AMIN-TA LAHUMUL-IJAABAH

اور قبولیت کی ضمانت دی

َوْجـِهـــى َنـَصــْبـــُت  َر بِّ  َيـــا   فَـِإَلــْيـــَك 
FAILAY-KA YAA RAB-BI 
NAS'AB-TU WAJ-HEE 

پس اے پروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں

َيـــِدي َمـــَدْدُت  َر بِّ  َيـــا  َو ِإَلــْيـــَك 
WA ILAY-KA YAA RAB-BI 

MADAT-TU YADEE 
اور تیرے آگے ہاتھ پھیال رہا ہوں
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ُدَعــآِئــــى ِلــــى  اْســـَتـــِجْب  فَـِبـِعــزَّ ِتـــَك 
FABI-I'Z-ZATIKAS-TAJIB LEE DUA'AA-EE

تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما

ُمـَنـــاىَ ـْغــِنـــى  َبـلِّ َو 
WA BAL-LIGH-NEE MUNAAY

میری تمنائیں برال

َر َجــآِئــــى فَـْضــِلـــَك  ِمـــْن  َتــْقـَطـــْع 
َ

ل َو 
WA LAATAQ-T'AA' 

MIN FAZ’’-LIKA RAJAAA-EE 
اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ

ْعـَدآِئــــى
َ

أ ِمـــْن  ْنـــِس  ِ
ْ

َو ال اْلـِجـــنِّ  َشــــرَّ  ــِفــِنــــى 
ْ
َو اك

WAK-FINEE SHAR-RAL-JIN-NI 
WAL-IN-SI MIN AA'-DAAA-EE

میرے دشمن جو جنّوں اور انسانوں سے ہیں ان کے شر سے 
میری کفایت کر

الــرِّ َضــــا َســِر يـــَع  َيـــا 
YAA SAREEA'R-RIZ’’AA

اے جلد راضی ہونے والے
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َعــــآَء الـدُّ  
َّ

ِال َيـْمـِلـــُك 
َ

ل ِلـَمـــْن  ِإْغـِفـــْر 
IGH-FIR LIMAL-LAAYAM-LIKU 

IL-LAD-DUA'AA’- 
مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں ر کھتا

َتـَشــــآُء ِلـَمـــا  ـــاٌل  فَـعَّ ـــَك  فَـِإنَّ
FAIN-NAKA FAA'-A'ALUL-LIMAA 

TASHAAA’-
بے شک تو جو چا ہے کرنے واالہے

َدَو آٌء اْســــُمـــُه  َمـــِن  َيـــا 
YAA MANIS-MUHOO DAWAAA’-

اے وہ جس کا نام دوا ہے

ِشـــــَفــــآٌء ــــُرُه 
ْ
ِذ ك َو 

WA D'lK-RUHOO SHIFAAA’-
جس کا ذکر شفا ہے

ِغـنـــًى َطـاَعـُتـــُه  َو 
WA T'AA-A'TUHOO GHINAA

اور اطاعت تونگری ہے
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الـرَّ َجــــآُء َمـاِلــــِه  ُس 
ْ

َر أ َمـــْن  ِإْرَحـــْم 
IR-H'AM-MAR-RA’-SU 
MAALIHIR-RAJAAA’-

رحم فرما اس پرجس کا سرمایہ محض امید ہے

اْلــُبـَكــــآُء ِســـَاُحـــُه  َو 
WA SILAAH'UHUL-BUKAAA’-

اور جس کا ہتھیار گریہ ہے

ــَعـــِم الــنِّ َســــاِبــــَغ  َيـــا 
YAA SAABIGHAN-NIA'M

اے نعمتیں پوری کرنے والے

ــَقـــِم الــنِّ َداِفــــَع  َيـــا 
YAA DAAFIA'N-NIQAM

اے سختیاں دور کرنے والے

ــَلـــِم الـظُّ ِفـــى  َن  اْلـُمـْســـَتـْوِحـِشـــ�ي ُن َر  َيـــا 
YAA NOORAL-MUS-TAW-H'ISHEENA 

FIZ'-Z'ULAM 
اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کیلئے نور
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ـــُم ُيــَعــلَّ
َ

ل َعـاِلـمـــًا  َيـــا 
YAA A'ALIMAL-LAAYUA'L-LAM

اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا

ٍد ُمـَحـــــــمَّ آِل  َو  ٍد  ُمـَحـــــــمَّ َعـلـــٰى  َصــــلِّ 
S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA 

AALI MUH'AM-MAD
محمد )ص( و آل محمد )ع(  پر رحمت فرما

ْهُلـــُه
َ

أ ْنـــَت 
َ

أ َمـــا  ِبـــى  َو افْـَعـــْل 
WAF-A'L BEE MAA AN-TA AH-LUH

مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے

َر ُســـو ِلـــِه َعـلـــٰى  ـــُه  الـلّٰ ـــى  َصــلَّ  َو 
آِلــــِه ِمـــْن  ِن  اْلـَمـَيـاِمـــ�ي ــــِة  ِئــمَّ

َ ْ
َو ال

WA S'AL-LAL-LAAHU A'LAA 
RASOOLIHEE WAL-AIM-MATIL-

MAYAAMEENI MIN AALIH
خدا اپنے رسول )ص( پر اور با برکت آئمہ )ع( پرسالم بھیجتا ہے
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ـــِثــيــــر ًا
َ
ك َتـْســـــِلـيـمـــًا  ـــَم  َســـــلَّ .َو 

WA SAL-LAMA TAS-LEEMAN 
KATHEERAA

بہت زیادہ سالم و تحیات جو انکی آل )ع(  میں سے ہیں۔

آِل َو  ٍد  ـــــــمَّ ُمَ َعـلـــٰى  َصـــــلِّ  ـــُمَّ   َالـلّٰ
فَـَر َجـــُمْ ـــْل  ِّ �ج

َ
ع َو  ٍد  ـــــــمَّ ُمَ

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA 
MUH'AM-MADIW-WA AALI 

MUH'AM-MADIW-WA A'J-JIL 
FARAJAHUM

 خدایا درود بھیج محمد )ص( و آل محمد )ع( 
 پر اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما
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