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Fajr Qunoot  

Dawat ni Zabaan Translation 
 

؛ ،  اس پروردگار مهيط تارو محد كريس ؛ ، تارا سي ياري مانگيس ؛، استغفار كريس

يس ؛، انس جس خضوع انس خشوع كر ،تاري خري ين ثىن كريس ؛. تارو شكر كريس ؛

؛. مهيط تارا  تارو كفر كرس ؛ اهوا لوگو سي دور ئيس ؛. مهيط تاري عبادة كريس

ويس ؛. آ شتايب ،؛ . تاري طرف سعي كريسانس سجدو دئيس ؛ واسطس مناز پرهيس ؛

عذاب كافرين  جس ،مهيط تاري رمحة ين اميد كريس ؛ انس تارا سخط عذاب سي دريس ؛

ت نا ائمة نا انكار كرنارنا اوپر تارا اولياء اهل بي  انسمنافقني كافرين ،اس پروردگار. نس ملسس

 معاف كرجس، انس مؤمنني مؤمنات نس ،مارا والدين ،اس پروردگارمنس. عذاب اتار جس

گال نا كلمة نس جوري س يس ،مؤمنني نا درميان دوري ئي گئي هوئي امها صلح كرجس جس

انس  ،ميان انس حكمة ثابت كرجس)، يس سگال نا دلو ما اجسس(يعين سگال نس ايك ساس كرجيد

 دمشنو پر ياري اٰپجس. اس انس مؤمنني نس ،سگال نس رسول اهللا ين شريعة  پر ثابت راكهجس

س محبة كرس ؛ امي جيم بيجا نس هداية  ٰاپي ؛ امي منس هداية   ٰاپجس. بيجا ن يسپروردگار تو 

ارا ممنس عافية  ٰاپجس . ، جساپو ؛ امها منس بركة  اٰپ ٰجسمنس  ي  تومنس ي محبة كرجس ، انس 

تارا ، ؛كرس جاهنا سي اؤجس. حكم تو تو جس شر لكهو هوئيقضى قدر ما  واسطس تارا

 تنس جس . ي اٰپجسبيجا لوگو نس جيم عافية اٰپي امي منس. كري سكتو  اوپر كوئي حكم يط
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 ائي انس  يطمحبة كرس؛ يس كوئي وار ذليليس كوئي وار عزة  اوة كرس؛تنس عد جس

ميط تارو  ،  نتهي خدا مگر تو.؛ ائي. تو مبارك؛ اس رب انس بلندتر دار يط

رة ما حسنة استغفار كر وط چهوط انس تارا نزديك توبة كروط چهوط. اس رب ميط دنيا انس اخ

  .. انس امي مانگو  چهوط ك منس جهنم نا آگ نا عذاب سي پناه كرجسمانگو چهوط
 


