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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 
பிஸ்மிஹ ீதஆலா 

ஹஜ்ஜுக்கு செல்வ ோம் 
 புகழனைத்தும் வல்ல இனைவனுக்கக! அவகை 
நம்னை பனைத்துள்ளான். அனைவரும் அவன் 
அளவில் மீள கவண்டியுள்ளது. அவனுனைய தூதர்  
ரஹ்ைதுல்லில் ஆலமீன் நம் பபருைாைார் 
முஹம்ைத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும் அவர்களின் 
கதாழர்களாை சத்திய சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், 
இைாம்கள் அனைவரின் மீதும் இனைவனின் சாந்தி 
நிலவட்டுைாக. 
    வல்ல இனைவன் இவ்வுலனகப் பனைத்து 
அதில் ைனிதர்கனள வாழச் பசய்து அவர்களுக்கு 
பல அத்தாட்சிகனளயும் அளித்துள்ளான். 
அவர்கள், அவற்னை காணும் கபாது தான் 
பனைக்கப்பட்ை கநாக்கத்னத அறிந்து பகாண்டு 
பசயல்படும் விதைாக அனவ அனைந்துள்ளை. 
இனைவன் அளித்துள்ள அத்தாட்சிகளில் ைாபபரும் 
அத்தாட்சி ைற்றும் வரலாற்று சின்ைைாக ைக்காவில் 
அனைந்துள்ள கஃபா என்னும் இனை இல்லம் 
உள்ளது. 
    இனைவனை வணங்க கவண்டும் என்பதற்காக 
உலகில் முதல் முதலாக கட்ைப்பட்ை இனை இல்லம் 
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 
இதுதான். இனைவனின் நண்பர் என்று அனழக்கப் 
பட்ை நபி இப்ராஹீம் (அனல) அவர்களால் 
மீண்டும் புதுப்பித்து கட்ைப்பட்ை இனை இல்லம் 
இதுதான். அவர்களின் பிராத்தனையின் காரணைாக 
இன்று வனர இனைவன் அந்த இல்லத்தில் தன் 
அருனளப் பபாழிந்து பகாண்டிருக்கிைான். அந்த 
இனைஇல்லம் ைட்டும் அல்லாது அதன் சுற்றுப்புைம் 
அனைத்னதயும் உள்ளைக்கி ைனிதர்களுக்கு 
அபயம் அளிக்கும் இைைாக இனைவன் அனத 
ஆக்கியுள்ளான். அங்கு எவ்வித அைாச் 
சாரங்களும், அக்கிரைங்களும் நைக்காது. 
உலகிகலகய அனைதியின் இருப்பிைைாக இது 
அனைந்துள்ளது. உலகில் கவறு எந்த நகரமும் 
உயிரிைங்களுக்கு இது கபான்று அபயம் 
அளிப்பதாக இன்று வனர அனைந்திருக்கவில்னல. 
    முஸ்லிைாக பிைந்துள்ள ஒருவர் தன்னுனைய 
வாழ்க்னகயில் ைக்கா ைாநகர் பசன்று வரும்  
அளவிற்கு பசல்வத்னதயும் உைல் வலினைனயயும் 
பபற்றுவிடுவாராயின் அவர் அவசியம் அங்கு 
பசன்று ஹஜ் என்னும் இஸ்லாத்தின் ஐந்தாவது 
கைனைனய பசய்தாக கவண்டும் என்று இஸ்லாம் 
அவருக்கு கட்ைனளயிடுகிைது.  
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 
அதில் தெளிவான அத்ொட்சிகள் உள்ளன. 
(உொரணமாக) நபி இப்ராஹீம் (அறை) அவர்கள் 
நின்ை இடம் “மகாமு இப்ராஹீம்” இருக்கின்ைது. 
மமலும் எவர் அதில் நுறைகிைாமரா அவர் அச்சம் 
தீர்ந்ெவராகப் பாதுகாப்பு தபறுகிைார். இன்னும் 
அெற்கு தசல்வெற்குரிய பாறெயில் பயணம் தசய்ய 
சக்தி தபற்றிருக்கும் மனிெர்களுக்கு அல்ைாஹ்வுக்காக 
அவ்வீடு தசன்று ஹஜ் தசய்வது கடறமயாகும். 
ஆனால், எவமரனும் அறெ நிராகரித்ொல் அெனால் 
அல்ைாஹ்வுக்கு குறைமயற்படப் மபாவதில்றை 
ஏதனனில் நிச்சயமாக அல்ைாஹ்  உைகத்மொர் எவர் 
மெறவயும் அற்ைவனாக இருக்கின்ைான்.  
(அல் குர்ஆன் 3:97) என்று அல்லாஹ் தன் 
திருைனையில் கூறுகிைான். 
  கைலும் “பாவங்கள் கலக்காத ஹஜ்ஜுனைய கூலி 
சுவர்கத்னத தவிர கவறில்னல.” என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறிைார்கள்.  
 இனைவன் ைற்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ள 
வனகயில் எவரிைத்தில் ஹஜ் பசய்வதற்காை 
வசதியும் வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளகதா அவர் 
அவசியம் ஹஜ் பசய்தாக கவண்டும். வல்ல 
ரஹ்ைான் நம் அனைவருக்கும் ஹஜ் பசய்யக்கூடிய 
பாக்கியத்னத  ஏற்படுத்தி தருவாைாக! ஆமீன்!!  
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 ஹஜ் செயல் முறை 
துல்ஹஜ் 8 –ம் தேதி (மினா) 

1. குளிப்பது, ைக்காவில் இஹ்ராம் அணிவது 
2. இரண்டு ரக்அத் நபில் பதாழுவது. 

தனலயிலிருந்து துணினய நீக்கி ஹஜ்ஜுனைய 
நிய்யத் பசய்வது. 

3. சுபுஹு பதாழுவது, பின்ைர் தல்பியா ஓதிய 
வர்களாக மிைாவுக்கு பசல்வது. ஒவ்பவாரு 
பதாழுனகக்குப் பின்ைரும் 3 முனை தல்பியா 
ஓதவும்.  

4. பினை 9, சுபுஹுலிருந்து தக்பீருக்குப் பின்ைர் 
தல்பியா ஓதவும். பின்ைர் அரஃபா 
னைதாைத்திற்குப் புைப்பை கவண்டும்.  

துல்ஹஜ்  9 –ம் தேதி (அரஃபா தினம்) 
1. அரஃபாவில் லுஹர் பதாழுத பின்ைர் திக்ர், 

ஸலவாத்து, இஸ்திஃபார் ஓதவும். 
2. அஸர் பதாழுத பின்ைர் சூரியன் ைனையும் 

வனர துஆ ககட்கவும். பின்ைர் ைஃரிப் 
பதாழாைல் தல்பியா கூறி முஸ்தலிபாவிற்கு 
பசல்லகவண்டும்.  
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 
3. ைஃரினபயும், இஷானவயும் முஸ்தலிபா 

பசன்ைனைந்தவுைன் “ஜம்வு” பசய்து 
பதாழுகவும் ஒரு பாங்கு இரண்டு இகாைத்கள் 
கூறி பதாழகவண்டும்.  

4. சுைார் 70 பபாடி கற்கனள கசமித்து னவத்துக் 
பகாள்ளவும்.  

5. இரவு முழுவதும் முஸ்தலிபாவிகலகய தங்க 
கவண்டும்.  

6. சுபுஹு பதாழுத பின்ைர் தல்பியா கூறியவர்  
களாக மிைாவுக்குச் பசல்ல கவண்டும். 

துல்ஹஜ் 10 - ம் தேதி (மினா) 
1. இஷ்ராக் பதாழுனகக்குப் பின்ைர் பபரிய 

னஷத்தானுக்கு ைட்டும் 7 கல் தனித்தனியாக 
ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக எறிய கவண்டும். முதல் 
கல் எறிந்தவுைன் தல்பியா ஓதுவனத 
நிறுத்தவும்.  

2. குர்பானி பகாடுக்கவும். 
3. தனல முடினய இைக்கிய பின்ைர் இஹ்ராம் 

ஆனைனய கனளந்துவிைவும்.  
4. பின்ைர் 10 அன்கை உைன் அல்லது 12ம் 

கததி சூரியன் ைனைவதற்கு முன்பாக ைக்கா 
பசன்று தவாஃபா ஜியாரா பசய்யவும். 
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 
இஹ்ராமுைன் இருந்தால் ைட்டுகை ரைல் 
உண்டு. சாதாரண உனையில் இருந்தால் ரைல் 
இல்னல. இரவில் மிைாவில் தான் தங்க 
கவண்டும். மிைாவில் இரவு தங்குவது வாஜிபு.    

துல்ஹஜ் 11-ம் 12-ம் தேதி (மினா) 
1. இந்த இரண்டு திைங்களிலும் உச்சி சாய்ந்த 

பின் ஜவாலுக்குப் பின்ைர் முதலில் சிறிய 
னஷத்தானுக்கும் அடுத்து நடுனஷத் 
தானுக்கும் அடுத்து பபரிய னஷத்தானுக்கும் 
7 கற்கள் வீதம் ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக 
எறியவும். 

2. சிறிய, நடு னஷத்தானுக்கு கல் எறிந்து விட்டு 
துஆ ககட்கவும். பபரிய னஷத்தானுக்கு கல் 
எறிந்துவிட்டு துஆ ககட்க கவண்டியதில்னல. 

3. பினை 12 -ல் கல் எறிந்த பின்ைர் சூரியன் 
ைனையும் முன் மிைாவில் இருந்து ைக்காவுக்கு 
புைப்பை கவண்டும். இல்னலபயன்ைால் பினை 
13 ஆம் நாளும் மிைாவில் தங்கி முன் கபால் 
மூன்று னஷத்தானுக்கும் முனைகய கல் 
எறிவது வாஜிபாகும். பின்பு ைக்கா 
புைப்பைவும்.  
(பிறை 13-ல் ெங்கி வருெல் சுன்னத்ொகும்.)  
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

 மினோவில் ஓதும் துஆ 

ْمُنْن عَلَّيَ بَِما َمَنْنَت بِه َللُّهّمَ هِذه ِمىن فَا عىَل  ا
ِِف  ُسْبَحاَن اهلِل الَِّذْي  ، أَْولَِيائَِك َوأَْهِل َطاَعِتَك 

َماِء َعْرُشُه  ِِف األَْرِض   الَِّذْي ُسْبَحاَن اهللِ  ،الّسَ
 ،ُه لُ ِِف الَْبْحِر َسِبيْ  ُسْبَحاَن اهلِل الَِّذْي ،  هُ َسْطَوتُ 

هلِل ا ُسْبَحاَن   ، ِِف الَْجّنَِة َرْحَمُتهُ  ُسْبَحاَن اهلل الَِّذْي 
َع َرفَ  ُسْبَحاَن اهلل الَِّذْي  ،ِِف الّنَاِر ُسلَْطاُنُه  الَِّذْي 
مَ  َحاَن اهلِل ُسبْ  ،َء َوَوَضَع األَْرَض بُِقْدَرتِه آالّسَ
َ الَ َمْنَج  الَِّذْي  َ َج ل الَ مَ و أ َّ إلَْيِه اَلَحْوَل َو اَل  أ ِمْنُه إاِل

ةَ إاِّلَ بِاهلِل الَْعلِّيُ الَْعِظْيُم.  قُّوَ
        யா அல்லாஹ் இது மிைா. இவ்விைத்தில் 
உன்னுனைய கநசர்களுக்கும், உைக்கு வழிப்பட் 
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கைாருக்கும் எவ்வாறு கபருபகாரம் புரிந்தாகயா 
அவ்வாகை எைக்கும் நீ கபருபகாரம் புரிந்தருள் 
வாயாக. வாைத்தில் தன்னுனைய அர்ஷ் 
அனைந்துள்ள ஒருவன் ைகாத் தூயவன். பூமியில் 
தன்னுனைய அதிகாரம் அனைந்துள்ள ஒருவன் 
ைகாத் தூயவன். கைலில் தன் பானதகள் 
அனைந்துள்ள ஒருவன் ைகாத் தூயவன். நரகில் தன் 
ஆதிக்கம் அனைந்துள்ள ஒருவன் ைகாத் தூயவன். 
பசார்கத்தில் தன்னுனைய ரஹ்ைத் அனைந்துள்ள 
ஒருவன் ைகாத் தூயவன். வாைத்னத உயர்த்தி 
பூமினய தன் வல்லனையால் கீழ் அனைத்த 
ஒருவன் ைகாத் தூயவன். அவனை விட்டும் பவற்றி 
பபறுமிைகைா, ஒதுங்குமிைகைா அவன் பக்ககை 
தவிர கவறு இல்னலகய அத்தனகய ஒருவன் 
ைகாத் தூயவன். பாவங்கனள விட்டுத் 
திரும்புதலும், நன்னைகள் பசய்ய சக்தியும் 
உயர்வாை ைகத்தாை அல்லாஹ்வின் உதவினயக் 
பகாண்கை தவிர இல்னல. 

மினாவில் இருக்கும் மபாது மநரங்கறள 
வீண் மபச்சுக்களில் கழிக்காமல் குர்ஆன் 
ஓதுெல், திக்ர், ஸைவாத், துஆக்கறளக் 

தகாண்டு அமல் தசய்யவும்.  
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 அரஃபோவில் ஓத வ ண்டிய திக்ருகள் 
அரஃபாவில் லுஹர் பதாழுத பின் அஸர் வனர 
எவ்வித வீண் கபச்சுக்கனளப் கபசாைலும், 
தூங்காைலும் இருந்து தஸ்பீஹ் திக்ருகளில் 
ஈடுபட்டிருக்க கவண்டும். 
  பின் வரும் சுன்ைத்தாை திக்ருகளில் ஒவ்பவான் 
னையும் நூறு தைனவ ஒதிக் பகாள்ள கவண்டும். 

ِ اهللِ  ُسْبَحاَن  َ اهلُل َواهللُ  إاِّلَ  لهَ  إِ  واَل  َوالَحْمُد ِلّ ُ  أ ََ ْْك
ةَ إاِّلَ   ِم َعلِّيِ الَعِظيْ  الْ اهللِ بِ  َوالَ َحْوَل َوالَ قُّوَ

لُْك َولَُه َك لَُه لَُه المُ َوْحَدهُ الََشِريْ   اهللُ اّلَ إِ  لهَ  إِ اَل 
ُّلِ َشْيء  قَِديْ الَحْمُد َوُهَو عىَل  ر  ُ 

 َ ُ أََحد   ا َمُد  لَْم َيلِْد َولَْم ُيوْ هللُ قُْل ُهَو اّلَ ََّ لَْد   ال
 َولَْم َيُكْن لَُه ُْكُفًوا أََحد   
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 ْيَم الَِّذْي اَل إِلَه إاِّلَ ُهَو الَْحّيُ أَْسَتْغِفُر اهلَل الَْعىِلَّ الَْعظِ  
 الَْقّيُْوُم َوأَُتْوُب إِلَْيهِ 

َللُّهّمَ َصّلِ عىَل َسّيَِدَنا ُمَحّمَد  َوعىَل آِل َسّيَِدَنا  ا
ُمَحّمَد  َْكَما َصلَّْيَت عىَل إِبَْراِهْيَم َوعىَل آِل إِْبَراِهْيَم 

  إِّنََك َحِمْيد  َمِجْيد  
அரஃபோவில் ஓதும் துஆக்கள் 

ِحيْ  بِْسِم اهللِ  ْحمِن الّرَ  ِم الّرَ
 َ ِ لْ ا ْحم 0   َرّبِ الَْعالَِمْيَ  َحْمُد ِلّ ِحيْ الّرَ  0ِم ِن الّرَ

يْ    0 إِّيَاَك َنْعُبُد َوإِّيَاَك َنْسَتِعْيُ  0 ِن َمالِِك َيْوِم الّدِ
َراَط الُْمْسَتِقيْ اِ  َِّ ْمَت َن أَْنعَ ِصَراَط الَِّذيْ   0َم ْهِدَنا ال

ْ غَْْيِ الَْمْغُضوْ  الِّْيَ ِب عَ عَلهَْْيِ ْ َواَل الّضَ  0 لهَْْيِ
(12) 
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  َ ِ الَّْذِِ ا َنا لِهَذا َوَما ُْكّنَا لَِنْهَتِدَي  ْي لَْحْمُد ِلّ َهَدا
َنا اهللُ  َللُّهّمَ َصّلِ عىَل َسّيَِدَنا  . لَْواَل أَْن َهَدا ا

ا َصلَّْيَت عىَل د  َْكمَ ُمَحّمَد  َوعىَل آِل َسّيَِدَنا ُمَحمَّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . آِل إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِمْيد  َمِجْيد   َوعىَل إِْبَراِهْيَم 

َللُّهّمَ بَاِرْك عىَل َسّيَدِ  َنا ُمَحّمَد  َوعىَل آِل َسّيَِدَنا ا
ُمَحّمَد  َْكَما بَاَرْْكَت عىَل إِْبَراِهْيَم َوعىَل آِل 

َربََّنا َتَقّبَْل ِمّنَا      .إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِمْيد  َمِجْيد  
ِميْ  ُم َوُتْب عَلَْيَنا إِنََّك أَْنَت ُع الَْعلِيْ إِنََّك أَْنَت الّسَ
ِحيْ  اُب الّرَ   .ُم الّتَّوَ
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

نََّك َوفَّْقَتِِنْ َوَحَملَْتِِنْ عىَل  َللُّهّمَ اِ ْرَت  ا ْ َما َسّخَ ِِ  
ِزَياَرِت بَْيِتَك  بَلَّْغَتِِنْ بِاِْحَسانَِك اىِل َحّت 

 َمْشَعِر الَْعِظْيِم اِقِْتَداءً َوالُْوقُْوِف ِعْنَد هَذا الْ 
تِ اِة َخلِْيلَِك َواِقِْتَفاًء بِ بُِسنَّ  َك ِمْن َثاِر َخْْيَ

 .َخلِْقَك َسّيِِدَنا ُمَحّمَد  َصىّلَ اهلُل عَلَْيِه َوَسلَّْم 
ْيف  َولِكُّلِ َوفْد  َجائَِزةً َوإِنََّك َجَعلَْت لِكُّلِ َض 

لِكُّلِ َسائِل  َعِطّيًَة َولِكُّلِ  َولِكُّلِ َزائِر  َْكَراَمًة َو
لِكُّلِ ُملَْتِمس  لِ  لِكُّلِ  اءً زَ جَ  َك َد نْ عِ  امَ َراج  َثَوابًا َو  َو

ه  إِلَْيَك اِْحَساًنا  َراِغب  إِلَْيَك ُزلًًْف َولِكُّلِ ُمَتَوّجِ
َوقَْد َوقَْفَنا بِهَذا الْْمْشَعِر الَْعِظْيِم َرَجاًء لَِّما 
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

ِعْنَدَك فَََل ُتَخّيِْب َرَجاَءَنا فِْيَك َيا َسّيِِدَنا يَا  
ُّلُ ااْلَْشيَ َمْواَلَنا يَ   ُ تِه ِء لِ آا َمْن َخَضَعْت ِعّزَ

 َوَعَنِت الُْوُجْوهُ لَِعْظَمِته. 
َللّ  يَّاَك ُهّمَ اِلَْيَك َخَرْجَنا َوبِفِ ا َْنَجاَنا َواِ َنائَِك ا

ْضَنا  اَّمَلَْنا َوَما ِعْنَدَك َطلَْبَنا َواِلِْحَسانَِك َتَعّرَ
َولَِرْحَمِتَك َرَجْوَنا َوِمْن عََذابَِك اَْشَفْقَتَنا 

َحَراِم َحَجْجَنا َيا َمْن يَّْملُِك َحَوائَِج َولَِبْيِتَك الْ 
اِمِتْيَ َيا َمْن  ََّ ائِلِْيَ َوَيْعلَُم َضَمائَِر ال الّسَ
لَْيَس َمَعُه َرّب  ُيْدعي َواَل اِلَه ُيْرجي َواَل فَْوقَُه 
َخالِق  ُيْخشي َواَل َوِزْير  ُيْؤيت َواَل َحاِجب  ُيْرشي 
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َؤاِل َيا َمْن اَلُيْزَداُد عَلَي ال  ااِّلَ َْكَرًما َوُجْوًدا  ّسُ
ًَل َواِْحَساًنا َيا َمْن  َوعىَل َْكثَْرِة الَْحَوائِِج ااِّلَ َتَفّضُ

ْت بَْيَ َيَدْيِه ااْلَْصَواُت بِلَُغات  ُمْخَتلَِفات   َضّجَ
بِالَْجّنَِة َيْسأَلُْوَنَك الَْحاَجاِت اَْسأَلَُك الَْفْوَز 

َرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم َوالّنََجاَت ِمَن الّنَاِر بِ 
 . اِحِمْيَ  الّرَ

ْكُر ُُلُُّه َولََك  َللُّهّمَ لََك الَْحْمُد ُُلُُّه َولََك الّشُ ا
لُْق ُُلُُّه بَِيِدَك الَْخْْيُ ُُلُُّه الُْملُْك ُُلُُّه َولََك الْخَ 

 ِّ  هَوإِلَْيَك َيْرِجع ُاأْلَْمُر ُُلُُّه أَْسأَلَُك ِمَن الَْخْْيِ ُُل
ِّ َوأَعُ  ّرِ ُُل َ ْوذُ ِبَك ِمَن الّشَ ْ ه ا أَْسأَلَُك َخْْيَ  للُّهّمَ إِّنِ
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عَاِء َوَخْْيَ الّنََجاِح َوَخْْيَ   الَْمْسأَلَِة َوَخْْيَ الّدُ
الَْعَمِل َوَخْْيَ الثََّواِب َوَخْْيَ الَْحَياِة َوَخْْيَ الَْمَماِت 

ْل َمَواِزيْ  َوَثّبِْتِِنْ  ْق إِيَما ِِنْ َوَثّقِ ْع َواْرفَ  ِنْ َوَحّقِ
َ وَ  َئايِتْ َواْغِفْر َخِطيْ  َوَتَقّبَْل َصََليِتْ  َدَرَجِتْ  ْسأَلَُك أ

َرَجاِت الُْعىل َ . آِمْي  ِمَن الَْجّنَِة الّدَ ْ للّ ا  ُهّمَ إّنِ
ا نَ ُد يِّ َما َسأَلََك ِمْنُه َنِبّيَُك َس  أَسألَُك ِمْن َخْْيِ 

َ ّمَد  َصىّلَ اهلُل عَلَْيِه َوَسلَّْم وَ َح مُ  ذُ بَِك ِمْن َشّرِ وْ عُ أ
َتَعاذَ ِمْنُه َنِبّيَُك َسّيُِدَنا ُمَحّمَد  َصىّلَ اهلُل َما اْس 

َ عَلَْيِه َوَسلَّْم. وَ   َبَلَغُ َك الْ ُمْسَتَعاُن وعَلَيْ َت الْ نْ أ
ةَ إِ  اَل  َل وَ  َحوْ اَل وَ   اهلِل الَْعلِّيِ الَْعِظْيِم. بِ اّلَ قُّوَ
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ْ اَْسَئلَُك   َللُّهّمَ اِّنِ الَْعْفَو َوالَْعاِفَيَة َوالُْمَعافَاةَ ا
ْنَيا َواْْلِخَرِة َوالْفَ  ْيِن َوالّدُ ائَِمَة ِِف الّدِ  ْوَز ِِف الّدَ

ِمَن الّنَاِر. َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن  الَْجّنَِة َوالّنََجاةَ 
َنا أَْو أَْخَطأَْنا َربََّنا َواَل َتْحِمْل عَلَْيَنا إِْصًرا َْكَما َنِسيْ 
َن ِمْن قَْبلَِنا َربََّنا َواَل ُتَحّمِلَْنا َما َملَْتُه عىََل الَِّذيْ حَ 
َطاقََة لََنا بِِه َواْعُف َعّنَا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا اَل 

ْرَنا عىََل الَْقْوِم الْكَاِفِريْ  َُ ْن  .َن أَْنَت َمْواَلَنا فَا
 ُسْبَحاَن اهللِ  ، ُم ُم الَْكِريْ  الَْحلِيْ  اهللُ َه إاِّلَ  إِلاَل  

ِ  ، َرّبِ الَْعْرِش الَْعِظيِم    َرّبِ الَْعالَِمْيَ َوالَْحْمُد ِلّ
 َ ْ للّ ا ِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعَزائَِم أَْسأَلَُك ُموْ  ُهّمَ إِّنِ
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ُّلِ ذَْنب  َوالَْغِنيْ   َمَة ِمْنُ  َْ  َمَة ِمْن َمْغِفَرتَِك َوالِْع
ُّلِ  َلََمَة ِمْنُ   ذَْنًبا إاِّلَ  إِْثم  الَ َتَدعْ ىِلْ  ُُّلِ بِّر  َوالّسَ

ْجَتُه َواَل َْكرْ  بًا إاِّلَ َنّفَْسَتُه َغَفْرَتُه َوالَ َهّمًا إاِلَّ فَّرَ
ا إاِّلَ َْكَشْفَتُه َوالَ َحاَجًة ِِهَ لََك ِرًضا إاِلَّ َواَل ُض  ّرً

 . اِحِمْيَ  قََضْيَتَها َيا أَْرَحَم الّرَ
 َ َمْن فِيْ  ْن َهَدْيَت َوعَاِفِِنْ مَ ِفيْ  ُهّمَ اْهِدِنْ للّ ا

ْ ِفيْ  عَافَْيَت َوَتَولَِِّنْ  ِِ َما يْ فِ  َمْن َتَولَّْيَت َوبَاِرْك 
 َواَل  َشّرَ َما قََضْيَت إِنََّك َتْقِضْي  أَْعَطْيَت َوقِِِنْ 

 َيِذّلُ َمْن َوالَْيَت َوالَ َيِعّزُ ِإنَُّه اَل فَ ي عَلَْيَك ُيْقض 
َربََّنا َوَتَعالَْيَت فَلََك الَْحْمُد  َمْن عَاَدْيَت َتَباَرْْكَت 
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 . َرّبِ ُب إلَْيَك َوَنُتوْ  َنْسَتْغِفُرَك  عىَل َما قََضْيَت  
 أَْنَعْمَت عَلَّيَ َوعىَل أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتْ  أَْوِزعِِْنْ 

 َوالَِدّيَ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْدِخلِِْنْ 
الِِحْيَ عِ  بَِرْحَمِتَك ِِفْ  ََّ  .َباِدَك ال

يْ   َللُّهّمَ َحّبِْب إِلَْيَنا اْْلِ َنا بِ قُلُوْ  َماَن َوَزيِّْنُه ِِفْ ا
ْه إِلَْيَنا الُْكْفَر َوالُْفُسوْ  َياَن َوَْكّرِ َْ َق َوالِْع

اِشِديْ  َللُّهّمَ إِّنَ قُلُْوبََنا َواْجَعلَْنا ِمَن الّرَ َن. ا
 َها َشْيًئا فَِإذَالِّْكَنا ِمنْ َوَنَواِصَيَنا بَِيِدَك لَْم ُتمَ 

لَِك بَِنا فَُكْن أَْنَت َولِّيََنا َواْهِدَنا إىِل فََعلَْت ذ
ِبْيِل.   َسَواِء الّسَ
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َللُّهّمَ اقِْسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َتُحوْ    ا ُل بَْيَننَ ا
َنا ِبِه َوِمْن َطاَعِتَك َما ُتَبلِّغْ  َك َوبَْيَ َمَعاِصيْ 

ائِ َوِمَن الَْيِقْيِ  َجّنََتَك  ََ ُن بِِه عَلَْيَنا َم  ُب  َما ُتَهّوِ
تَِنا َما  اِرَنا َوقُّوَ ََ ْعَنا بِأَْسَماِعَنا َوأَْب ْنَيا َو َمّتِ الّدُ
أَْحَيْيَتَنا َواْجَعلُْه الَْواِرَث ِمّنَا َواْجَعْل َثأَْرَنا عىَل 

َنا َوالَ تَ  ْرَنا عىَل َمْن عَاَدا َُ ْن  ْجَعْل َمْن َظلََمَنا َوا
يْ  َِ َ َهّمَِناِديْ  َبَتَنا ِِفْ ُم ََ ْنَيا أَْْك  ِنَنا َوالَ َتْجَعِل الّدُ

 َنا. َحمْ َيرْ  َوالَ َمْبلََغ عِلِْمَنا َوالَ ُتَسلِّْط عَلَْيَنا َمْن اَل 
 َ ْ ُهّمَ إِ للّ ا ذُ الَْهّمِ َوالَْحَزِن َوأَُعوْ  ِمَن  ذُ بَِك أَُعوْ  ّنِ

الُْجْْبِ  ِمَن  ذُ ِبَك َوأَُعوْ  الَْعْجِز َوالَْكَسِل  ِمَن  بَِك 
(21) 
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ْيِن َوقَْهِر  ذُ بَِك َوالُْبْخِل َوأَُعوْ   ِمْن غَلََبِة الّدَ
َللُّهّمَ أَُعْوُذ بَِك ِمْن عََذاِب الّنَاِر  َجاِل. ا الّرِ
ِ َوَشّرِ ِفْتَنِة الَْغىِنِّ  َْ ِ َو عََذاِب الَْق َْ َوفِْتَنِة الَْق

 .َوَشّرِ فِْتَنِة الَْفْقرِ 
ْ أَُعْوذُ ِبَك ِمَن الَْقْسَوِة َوالَْغْفلَِة   َللُّهّمَ إِّنِ ا

لَِّة َوالَْمْسَكَنِة َوأَُعْوذُ بَِك ِمَن  َوالَْعْيلَِة َوالّذِ
ْمَعِة  َقاِق َوالّسُ الَْفْقِر َوالُْكْفِر َوالُْفُسْوِق َوالّشِ
َمِم َوالَْبَكِم  ََّ َياِء َوأَُعْوذُ بَِك ِمَن ال َوالّرِ

 َ ََ    ِص َوالُْجُنْوِن َوالُْجَذاِم َوَسّيِِئ اأْلَْسَقاِم.َوالْ
(22) 
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ஹஜ் வழி முறைகள்… 

ِرْي ُنْوًرا َوِِفْ   ََ َللُّهّمَ اْجَعْل ِِفْ قَلِِْبْ ُنْوًرا َوِِفْ َب ا
َسْمِعْي ُنْوًرا َوَعْن َيِمْيِِنْ ُنْوًرا َوَعْن َيَساِرْي ُنْوًرا 

ْوًرا نُ  أََماِمْ  ُنْوًرا َوِمْن  ُنْوًرا َوِمْن َتْحِتْ  َوِمْن فَْوِقْ 
ْ  َوِمْن َخلًِْفْ  ِِ ُنْوًرا اَللُّهّمَ أَْعِطِِنْ ُنْوًرا َواْجَعْل 

ِِبْ ُنْوًرا َوِِف لَْحِمْي ُنْوًرا َوِِفْ َدِمْي ُنْوًرا  ََ ُنْوًرا َوِِفْ َع
َوِِفْ َشْعِرْي ُنْوًرا  َوِِفْ بََشِرْي ُنْوًرا َوِِفْ لَِساِنْ نُْوًرا 

ْ ُنْوًرا َواْجَعلِِْنْ َواْجَعْل ِِفْ نَ  ِِ ْفِسْي ُنْوًرا َوأَْعِظْم 
ْر قَلِِْبْ ِمَن الّنَِفاِق َوَعَملِْي ِمَن  ُنْوًرا اَللُّهّمَ َطّهِ

َياِء َولَِساِنْ  ِمَن الَكِذِب وعَْيِِن ِمَن الِخَياَنِة  الّرِ
َُّ فإنََّك َتْعلَُم َخائِنَ   ُر.وْ ُد َة األعُْيِ َوَما ُتْخِفي ال
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   َ ْ ا َق أَْهِل الُْهدى َوأَْعَماَل أَْهِل َتْوفِيْ  أَْسأَلُْك  للُّهّمَ إّنِ
ِ الَْيِقْيِ  َْ َ َّ  َوُمَناَصَحَة أَْهِل الّتَْوبَِة َوَعْزَم أَْهِل ال

ْغَبِة َوَتَعّبَُد  َوِجّدَ أَْهِل الَْخْشَيِة َوَطلََب أَْهِل الّرَ
َللُّهّمَ أَْهِل الَْوَرِع َوِعْرفَاَن أَْهِل الِْعلِْم  َحّت أَلَْقاَك. ا

 ْ ِِ  َواْرُزقِِْنْ  َواْهِدِنْ  َوعَافِِِنْ  َواْرَحْمِِنْ  اْغِفْر 
ِنْ  ْ َُ  .َواْرفَْعىِنْ  َواْج

بََنا بَْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن َربََّنا اَل ُتِزغْ قُلُوْ  
َللُّهّمَ ُدْنَك َرْحَمًة إِّنََك أَْنَت الَْوّهَاُب.لَّ  الَ قَابَِض لَِما ا

بََسْطَت َوالَ بَاِسَط لَِما قََبْضَت َوالَ َهاِدَى لَِما أَْضلَلَْت 
َوالَ ُمِضّلَ لَِمْن َهَدْيَت َوالَ ُمْعِِطَ لَِما َمَنْعَت َوالَ 
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َب لَِما بَاعَْدَت َوالَ ُمَباعَِد   َمانَِع لَِما أَْعَطْيَت َوالَ ُمَقّرِ
َللُّهّمَ ا ْبَت ا ْبُسْط عَلَْيَنا ِمْن بََرَُاتَِك لَِما قَّرَ

 َوَرْحَمِتَك َوفَْضلَِك َوِرْزِقَك. 
ْ أَْسأَلَُك الّنَِعيْ  َللُّهّمَ إِّنِ  َم الَِّذْي الَ َيُحْولُ َم الُْمِقيْ ا
ّيَِتْ ُمِقيْ  َوالَ َيُزْوُل َرّبِ اْجَعلِِْنْ  ََلِة َوِمْن ذُّرِ ََّ  َم ال
ْ  .َربََّنا َوَتَقّبَْل ُدعَاءِ  ِِ َولَِوالَِدّيَ  َربََّنا اْغِفْر 

 َيْوَم َيُقوُم الِْحَساُب. َرّبِ اْرَحْمُهَما َْكَما َولِلُْمْؤِمِنْيَ 
ْنَيا َحَسَنًة َوِِف ا َربََّياِن َصِغًْيا. َربََّنا  تَِنا ِِف الّدُ

 اهلُل َتَعاىل الّنَاِر. َوَصىّلَ اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا عََذاَب 
َخْْيِ َخلِْقه َسّيَِدَنا ُمَحّمَد  َوالِه  عىَل َوَسلََّم 

 .َواَْصَحابِه اَْجَمِعْيَ 
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 அரஃபோ துஆவின் சபோருள் 
   அளவற்ை அருளாளனும் நிகரற்ை 
அன்புனைகயானு ைாகிய அல்லாஹ்வின் திரு 
நாைம் பகாண்டு பிரார்திக்கிகைன். புகழனைத்தும் 
சர்வ உலகத்திைனரயும் பனைத்து பரிபாலித்து, 
இரட்சித்து வருகின்ை அல்லாஹ்வுக்கக உரியை. 
(அவன்) உலகினில் அனைவருக்கும் அருள் 

புரிகிைவன்; ைறுனையில் முஃமின்களுக்கு ைட்டும் 
அருள்புரிகிைவன். (அவன்) தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி. 
    யா அல்லாஹ்!  நாங்கள் உன்னைகய 
வணங்குகிகைாம். உன்னிைகை உதவி கதடுகிகைாம். 
எங்கனள கநராை வழியில் நைத்துவாயாக! எவரின் 
மீது நீ அருள் புரிந்துள்ளாகயா அத்தனகயவரின் 
வழியில் (நைத்துவாயாக! அது) உன் ககாபத்திற் 
குள்ளாகைார் வழியுைல்ல; கநர் வழி தவறிகயாரின் 
வழியுைல்ல. (ஏற்றுக் பகாள்வாயாக! ஆமீன்!!)  
    இதன் பால் எங்களுக்கு கநர்வழி காட்டிய 
அல்லாஹ்வுக்கக எல்லா புகழும். அல்லாஹ் 
எங்களுக்கு கநர்வழி காட்டியிருக்காவிட்ைால் 
நாங்கள் கநர்வழி பபற்ைவர்களாக ஆகியிருக்க 
ைாட்கைாம். யா அல்லாஹ்! நபி இப்ராஹீம் அனல 
ஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மீதும், அவர்களுனைய 
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குடும்பத்திைர் மீதும் நீ ஸலவாத்து அருளியது 
கபால், எங்கள் தனலவர் முஹம்ைது (ஸல்) 
அவர்களின் மீதும் அன்ைாரின் குடும்பத்திைர் 
மீதும் நீ சலவாத்தினை அருள்வாயாக. நிச்சயைாக 
நீ புகழுக்குரியவன்; கைன்னைக்குரியவன்.  
     யா அல்லாஹ்! நபி இப்ராஹீம் அனல 
ஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மீதும் அவர்களுனைய 
குடும்பத்திைர் மீதும் நீ பரகத்துச் பசய்தது கபால், 
எங்கள் தனலவர் முஹம்ைது (ஸல்)  அவர்களின் 
மீதும் அன்ைாரின் குடும்பத்திைர் மீதும் நீ 
பரகத்துச் பசய்திடுவாயாக. நிச்சயைாக நீ 
புகழுக்குரியவன்; கைன்னைக்குரியவன். 
  எங்கள் இரட்சககை எங்களிைமிருந்து (இதனை) 
நீ ஏற்றுக்பகாள்வாயாக. நிச்சயைாக நீ (எங்கள் 
கவண்டுககானளச்) பசவிகயற்கிைவன்; (எங்கள் 
நினலகனள) நன்கு அறிகின்ைவன். எங்கள் 
தவ்பானவ பாவமீட்சினய ஏற்றுக் பகாள்வாயாக! 
நிச்சயைாக நீ தவ்பானவ ஏற்றுக் பகாள்கிைவன்; 
அருள்புரிகிைவன்.  
   யா அல்லாஹ்! நீ எைக்கு வசப்படுத்திக் 
பகாடுத்த ஒரு காரியத்தின் மீது நீ எைக்கு 
நல்லுதவி பசய்துவிட்ைாய். உன் கபருபகாரத்திைால் 
உன்னுனைய கலீல் இப்ராஹீம் (அனல)  
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அவர்களின் நனைமுனைனய பின்பற்றியதற்காகவும், 
உன் பனைப்பிைங்களில் மிகச் சிைந்த எங்கள் 
தனலவர் நபி முஹம்ைத் ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹிவஸல்லம் அவர்களின் அடிச்சுவட்னைப் 
பின்பற்றியதற்காகவும் உன் திரு வீட்னை 
சந்திப்பதின் பக்கமும், இந்த ைகத்தாை புனித 
இைத்தில் தங்குவதற்கும் நீ என்னைக் 
பகாண்டுவந்து கசர்த்துவிட்ைாய். 
(உன் விருந்தானியாக நான் வந்திருக்கிகைன்.) 
விருந்தாளி ஒவ்பவாருவருக்கும் விருந்தளிப்பதும், 
தூதுக் குழுவிைர் ஒவ்பவாருவருக்கும் அன்பளிப்பு 
வழங்குவதும், சந்திக்க வருபவர் ஒவ்பவாரு 
வனரயும் கண்ணியப்படுத்துவதும், ககட்பவர் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் பகாடுப்பதும், ஆதரவுனவத்த 
ஒவ்பவாருவருக்கும் நன்னை வழங்குவதும், 
உன்னிைம் உள்ளனத கவண்டுகின்ை ஒவ்பவாரு 
வருக்கும் நற்பிரதிபலனை வழங்குவதும், உன் 
பக்கம் ஆனச பகாள்கின்ை ஒவ்பவாருவருக்கும் 
பநருக்கம் அளிப்பதும், உன் பக்கம் 
முன்கைாக்குகின்ை ஒவ்பவாருவருக்கும் கபருப 
காரம் புரிவதும் உன் உயரிய பண்புகளாகும். 
  யா அல்லாஹ்! உன்னிைத்தில் உள்ளனத ஆதரவு 
னவத்த நினலயில் இந்த ைகத்தாை இைத்தில் 
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நாங்கள் தங்கியுள்களாம். நாங்கள் உன்னிைம் 
னவத்துள்ள ஆதரனவ நஷ்ைைாக்கிவிைாகத. 
எங்களின் எஜைாைகை, ஒவ்பவாரு பபாருளும் 
அவனுனைய கண்ணியத்திற்கு அடிபணிந்து விட்ை 
ஒருவகை, அவனுனைய ைகத்துவத்திற்கு 
முகங்கபளல்லாம் பணிந்து விட்ை ஒருவகை!  
  யா அல்லாஹ்! உன் பக்கம் நாங்கள் புைப்பட்டு 
வந்துள்களாம். உன் முற்ைத்தில் எங்கள் 
வாகைங்கனள இைக்கியுள்களாம். உன்னைகய 
நாங்கள் ஆதரவு னவத்துள்களாம். உன்னிைம் 
உள்ளனத நாங்கள் கதடுகிகைாம். உன் 
கபருபகாரத்னத கவண்டுகிகைாம். உன் அருனள 
ஆதரவு னவத்துள்களாம். உன்னுனைய 
தண்ைனைனய பயந்துள்களாம். உன்னுனைய புனித 
வீட்னை ஹஜ் பசய்துள்களாம்.  
    ககட்கக் கூடியவர்களின் கதனவகளுக்கு 
உரினையாளகை, ககட்காதவரின் இதயங்கனள 
அறிந்துள்ளவகை, அவனுைன் அனழக்கப்படும் 
எந்த இரட்சகனும் ஆதரவு னவக்கப்படும் எந்த 
நாயனும் இல்லாத ஒருவகை, பயப்படும் அளவுக்கு 
அவனுக்கு கைல் எவ்வித பனைப்பாளனும் 
இல்லாதவகை, பதவி பகாடுக்கப்படும் எந்த 
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அனைச்சரும் இல்லாதவகை, இலஞ்சம் பகாடுக்கப் 
படும் எந்த பாதுகாப்பாளனும் இல்லாதவகை,  
   ககட்பதிைால் தயாளத்னதயும், பகானைனயயும், 
கதனவகள் அதிகைாவதிைால் கருனணயும், கபருப 
காரத்னதயும் அதிகப்படுத்துகின்ை ஒருவகை! 
அவன் முன்னினலயில் பலவிதைாை பைாழிகனள 
பகாண்டுள்ள சப்தங்கள் இனரந்துக் பகாண்டிருக் 
கின்ை ஒருவகை! அனைவரும் உன்னிைத்தில் 
தங்களின் கதனவகனள ககட்டுக் பகாண்டிருக் 
கின்ைைர். அருளாளர்களுக்பகல்லாம் ைாபபரும் 
அருளாளகை! நான் உன் அருளின் பபாருட்ைால் 
பசார்கத்னதக்பகாண்டு பவற்றினயயும், நரகத்னத 
விட்டும் ஈகைைத்னதயும் உன்னிைம் 
கவண்டுகிகைன். 
  யா அல்லாஹ்! புகழனைத்தும் உைக்கக 
பசாந்தம், நன்றி அனைத்தும் உைக்கக பசாந்தம், 
ஆட்சி அனைத்தும் உைக்கக பசாந்தம், 
பனைப்புகள் அனைத்தும் உைக்கக பசாந்தம், 
நன்னைகள் அனைத்தும் உன் வசகை உள்ளை. 
காரியங்கள் அனைத்தும் உன் பக்ககை மீளும். 
(எைகவ) நன்னைகள் அனைத்திலிருந்தும் 
உன்னிைம் நான் கவண்டுகிகைன். தீனைகள் 
அனைத்திலிருந்தும் உன்னிைம் நான் பாதுகாப்புத் 
கதடுகிகைன்.   
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    யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் ககட்பதில் 
சிைந்தனதயும், துஆவில் சிைந்தனதயும், பவற்றியில் 
சிைந்தனதயும், வாழ்வில் சிைந்தனதயும், ைரணத்தில் 
சிைந்தனதயும் உன்னிைம் கவண்டுகிகைன். நீ 
என்னை தீனில் உறுதிப்படுத்துவாயாக! என் 
(நன்னையின்) எனைனய கைைாக்கிவிடுவாயாக! 
என் ஈைானை உறுதிப்படுத்துவாயாக! என் 
பதவியினை உயர்த்திவிடுவாயாக! என் 
பதாழுனகனய ஏற்றுக் பகாள்வாயாக! என் 
தவறுகனள ைன்னித்து விடுவாயாக! பசார்கத்தில் 
உயர்ந்த பதவிகனள உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன். இந்த துஆனவ ஏற்றுக் 
பகாள்வாயாக. 
   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய நபி முஹம்ைத் 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹிவஸல்லம் அவர்கள் 
உன்னிைம் எந்த நன்னைகனள ககட்ைார்ககளா 
அதனை உன்னிைம் நாங்கள் கவண்டுகிகைாம். 
உன்னுனைய நபி முஹம்ைத் ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹிவஸல்லம் அவர்கள் எந்த தீனைகனள 
விட்டு உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடிைார்ககளா 
அனத விட்டு உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகிகைாம். 
நீகய உதவி கதைப்படுகிைவன். (நாங்கள்) 
கநாக்கத்னத அனையுதல் உன் மீகத இருக்கிைது.  
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தீனைகனள விட்டும் திரும்புதலும், நன்னைகள் 
பசய்ய சக்தியும் அல்லாஹ்வின் உதவினயக் 
பகாண்கை தவிர இல்னல. 
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உன்னிைம் 
இம்னையிலும் ைறுனையிலும் ைன்னிப்னபயும், 
சுகத்னதயும், நிரந்தரைாை நலத்னதயும், 
பசார்கத்னதக் பகாண்டு பவற்றினயயும், நரகத்னத 
விட்டுப் பாதுகாப்னபயும் கவண்டுகிகைன்.  
  எங்கள் இரட்சககை! நாங்கள் ைைந்து 
விட்ைாலும், தவறிவிட்ைாலும் எங்கனள நீ (குற்ைம்) 
பிடித்து விைாகத. எங்கள் இரட்சககை! எங்களுக்கு 
முன் இருந்தவர்களின் மீது (கடிைைாை சுனைனய) 
நீ சுைத்தியது கபான்று எங்களின் மீது சுனைனய 
சுைத்தி விைாகத! எங்கனள விட்டும் (பாவங்கனள) 
அழித்துவிடுவாயாக! எங்கனள ைன்னித்துவிடு 
வாயாக! எங்களுக்கு அருள்புரிவாயாக! 
  நீகய எங்கள் எஜைான், எைகவ உன்னை 
நிராகரிக்கின்ை கூட்ைத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ 
உதவி பசய்வாயாக. சாந்தைாைவனும், தயாளனு 
ைாகிய அல்லாஹ்னவத் தவிர வணக்கத்திற் 
குரியவன் கவறுயாருமில்னல. ைகத்தாை 
அர்ஷுனைய அல்லாஹ் ைகாத்தூய்னையாைவன். 
சர்வ உலகத்திைனரயும் பனைத்து இரட்சித்து 
பரிபாலிக்கும் அல்லாஹ்வுக்கக புகழனைத்தும்.  
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    யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய ரஹ்ைத்னத 
உண்ைாக்கித் தருபவற்னையும், உன்னுனைய 
ைன்னிப்பின் உறுதிமிக்க காரணிகனளயும், 
பாவங்கள் அனைத்னத விட்டும் பாதுகாப்னபயும், 
நன்னைகள் அனைத்திலிருந்து பகாள்னளக் பகாள் 
வனதயும், தீனைகள் அனைத்னதயும் விட்டும் நீங்கி 
இருப்பனதயும் உன்னிைம் நான் கவண்டுகிகைன்.  
   யா அல்லாஹ்! எந்த பாவத்னதயும் நீ எைக்கு 
ைன்னிக்காைலும், எந்த கவனலனயயும் நீ அதனை 
ைகிழ்ச்சி ஆக்காைலும், எந்த துன்பத்னதயும் நீ 
அதனை விடுவிக்காைலும், எந்த இைனையும் நீ 
அதனை நீக்காைலும், உைக்கு பபாருத்தைாை 
(என்னுனைய) எந்த கதனவனயயும் நீ அதனை 
நினைகவற்ைாைலும் விட்டு விைாகத! கருனணயாளர் 
களிபலல்லாம் ைாபபரும் கருனணயாளகை! 
   யா அல்லாஹ்! நீ கநர்வழி நைத்தாட்டியவர் 
களுைன் என்னையும் கநர்வழியில் நைத்தாட்டு 
வாயாக! நீ சுகைளித்தவர்களுைன் எைக்கும் 
சுகைளிப்பாயாக! நீ பபாறுப்கபற்றுக் பகாள்வாயாக!  
   நீ (எைக்கு) பகாடுத்தவற்றில் பரகத்துச் 
பசய்வாயாக! நீ விதித்துள்ள தீனைனய விட்டும் 
என்னை காத்தருள்வாயாக! நிச்சயைாக நீகய 
தீர்ப்பளிக்கிைாய். உன் மீது (பிைரால்) தீர்ப் 
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பளிக்கப்பைைாட்ைாது. நீ பபாறுப் கபற்றுக்பகாண்ை 
ஒருவர் ககவலப்பைைாட்ைார். நீ விகராதித்துக் 
பகாண்ை ஒருவர் கண்ணியைனையைாட்ைார். நீ 
பரக்கத்துனையவைாக ஆகிவிட்ைாய். எங்கள் 
இரட்சககை நீ உயர்வனைந்துவிட்ைாய். நாங்கள் 
உன்னிைம் பாவைன்னிப்பு கதடுகிகைாம். தவ்பா 
பசய்து உன் பால் மீளுகிகைாம். 
   என்னுனைய இரட்சககை! என் மீதும் என் 
பபற்கைார் மீதும் நீ பசய்துள்ள அருள் பகானைக்கு 
நான் நன்றி  பசலுத்துவதற்கும் நீ பபாருந்திக் 
பகாள்கிை நற்பசயனல நான் பசய்வதற்கும் எைக்கு 
நீ நல்லுணர்னவ அருள்வாயாக! என் சந்ததியில் 
எைக்கு நல்லிணக்கத்னத உண்ைாக்குவாயாக. 
நிச்சயைாக நான் உன் பால் தவ்பா பசய்து மீண்டு 
விட்கைன். நான் உைக்கு பணிந்து வாழ்கவாரில் 
உள்ளவைாக இருக்கிகைன். 
   யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு  ஈைானைப் 
பிரியைாக்கி னவத்து, அதனை எங்கள் 
உள்ளங்களில் அலங்காரைாக்கி னவப்பாயாக. 
எங்களுக்கு குஃப்னரயும், பாவங்கனளயும், 
(உைக்கு) ைாறு பசய்வனதயும் பவறுப்பாக்கி 
னவப்பாயாக! எங்கனள கநர்வழியாளர்களில் 
உள்ளவர்களாக ஆக்கி னவப்பாயாக!  
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   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக எங்களுனைய 
உள்ளங்களும், எங்களுனைய முன்பைற்றி 
முடிகளும், எங்களுனைய உைலுறுப்புகளும் உன்  
வசத்திகலகய இருக்கின்ைை. இவற்றிலிருந்து 
எதனையும் எங்களுக்கு நீ உரினையாக்கவில்னல. 
எைகவ, இவற்னை எங்களிைம் நீ பசயல் 
படுத்திைால். நீ எங்களுக்கு பபாறுப்பாளைாக 
ஆகிவிடுவாயாக. கநராை வழியின் பால் எங்கனள 
வழி நைத்துவாயாக.  
    யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கும் எங்களுனைய 
பாவங்களுக்குமினைகய எனதக் பகாண்டு 
தினரயிடுவாகயா அத்தனகய உன்னுனைய 
அச்சத்னதயும், எதன் மூலம் உன்னுனைய 
பசார்கத்தில் எங்கனள நீ கசர்த்து னவப்பாகயா 
அத்தனகய வழிபடுதனலயும், எதன் மூலம் உலக 
துன்பங்கனள எங்களுக்கு நீ இகலசாக்குவாகயா 
அத்தனகய உறுதினயயும் எங்களுக்கு நீ பங்கிட்டு 
அருள்வாயாக! எங்கனள நீ வாழனவக்கும் 
காலத்தில் எங்களுனைய பசவிகளின் மூலமும், 
எங்களுனைய கண்களின் மூலமும், எங்களுனைய 
சக்தியின் மூலமும் எங்களுக்கு சுகைளிப்பாயாக! 
அதனை எங்களிலிருந்து வாரிசாக ஆக்குவாயாக! 
எங்களின் பழிவாங்குதனல எங்களுக்கு அநியாயம் 
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பசய்தவர்களின் மீது ஆக்கிடுவாயாக! எங்களின் 
எதிரிகளுக்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவி 
பசய்திடுவாயாக! எங்களுனைய துன்பத்னத 
எங்களுனைய தீனில் நீ ஆக்கிவிைாகத! உலகத்னத 
எங்களின் முக்கிய கநாக்கைாகவும், எங்களுனைய 
அறிவின் எல்னலயாகவும் ஆக்கிவிைாகத! எங்கள் 
மீது இரக்கமில்லாதவனர எங்களின் மீது 
சாட்டிவிைாகத.  
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் கவனல, 
சஞ்சலம், இயலானை, கசாம்பல், ககானழத்தைம், 
கஞ்சத்தைம், கைன் மினகத்தல் ைற்றும் 
ைனிதர்களின் அைக்குமுனை ஆகியவற்னை விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். 
   யா அல்லாஹ்! நரகத்தின் கவதனை, நரகத்தின் 
குழப்பம், கப்ரின் குழப்பம், கப்ரின் கவதனை, 
பசல்வத்திைால் ஏற்படும் குழப்பத்தின் தீனை 
ைற்றும் வறுனையிைால் ஏற்படும் குழப்பத்தின் 
தீனை ஆகியவற்னை விட்டும் நிச்சயைாக 
உன்னிைம் நான் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். 
இன்னும் ைைஇறுக்கம், ைைதி, குடும்ப பாரம், 
இழிவு ைற்றும் ககவலம் ஆகியவற்னை விட்டும் 
நான் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். இன்னும் வறுனை, 
நிராகரிப்பு, பாவம், பிளவுண்ைாக்குதல், பிரபலம் 
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கதடுதல், முகஸ்துதி ஆகியவற்னை விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். கைலும் 
பசவிடு, ஊனை, பவண்குஷ்ைம், னபத்தியம், 
கருங்குஷ்ைம் ைற்றும் தீய கநாய்கள் 
அனைத்னதயும் விட்டு உன்னிைம் பாதுகாப்புத் 
கதடுகிகைன். 
   யா அல்லாஹ்! என்னுனைய உள்ளத்தில் 
ஒளினய, என் பார்னவயில் ஒளினய, என் 
பசவியில் ஒளினய, என் வலப்பக்கத்தில் ஒளினய, 
என் இைப்பக்கத்தில் ஒளினய, எைக்கு பின்ைால் 
ஒளினய, எைக்கு முன்ைால் ஒளினய, என் 
கைற்புரத்தில் ஒளினய, என் கீழ்ப் பகுதியில் 
ஒளினய ஆக்குவாயாக! யா அல்லாஹ்! எைக்கு 
ஒளினய வழங்குவாயாக. எைக்கு ஒளினய 
உண்ைாக்குவாயாக! என்னுனைய நரம்பில் 
ஒளினய, என்னுனைய சனதயில் ஒளினய, என் 
இரத்தத்தில் ஒளினய, என் முடியில் ஒளினய, என் 
கைனியில் ஒளினய, என் நாவில் ஒளினய, என் 
ஆன்ைாவில் ஒளினய ஏற்படுத்துவாயாக! எைக்கு 
ஒளினய பிரைாண்ை ைாைதாக்குவாயாக! 
என்னைகய ஒளியாக ஆக்குவாயாக! 
   யா அல்லாஹ்! என் இதயத்னத நயவஞ்சக 
தைத்னத விட்டும், என் பசயனல முகஸ்துதினய 
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விட்டும், என் நானவ பபாய் கூறுவனத விட்டும், 
என் கண்னண சதி பசய்வனத விட்டும் 
பரிசுத்தைாக்கி னவத்திடுவாயாக. நிச்சயைாக நீ 
கண்களின் சதினயயும், பநஞ்சங்கள் ைனைத்து 
னவப்பவற்னையும் நன்கு அறிந்திடுவாய். 
   யா அல்லாஹ்! நான் உன்னை சந்திக்கும் வனர 
கநர்வழியார்களின் நல்லுதவினயயும், உறுதி 
உள்ளவர்களின் பசயல்கனளயும், தவ்பா 
உனையவர்களின் நல்லுபகதசத்னதயும், பபாறுனை 
யுனையவர்களின் உறுதினயயும், இனை பயமுள்ள 
வர்களின் முயற்சினயயும், ஆர்வமுள்களாரின் 
கதட்ைத்னதயும், கபணுதலுனையவர்களின் வணக் 
கத்னதயும், கல்வியாளர்களின் ஞாைத்னதயும் நான் 
உன்னிைம் கவண்டுகிகைன். 
   யா அல்லாஹ்! என்னை ைன்னிப்பாயாக! 
எைக்கு அருள்புரிவாயாக! எைக்கு சுகைளிப் 
பாயாக! என்னை கநர்வழியில் நைத்தாட்டுவாயாக. 
எைக்கு உணவளிப்பாயாக! என்னுனைய 
குனைகனள (கபாக்கி) நினைவாக்குவாயாக! 
என்னை உயர்வுபடுத்துவாயாக! 
   எங்கள் இரட்சககை! நீ எங்கனள கநர்வழியில் 
நைத்தாட்டிய பின் எங்களின் உள்ளங்கனள சருக்கச் 
பசய்துவிைாகத. இன்னும் உன் புைத்திலிருந்து 
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ரஹ்ைத்னத எங்களுக்கு அன்பளிப்பாயாக! 
நிச்சயைாக நீகய பபரும் பகானையாளன்.  
   யா அல்லாஹ்! புகழனைத்தும் உைக்கக 
பசாந்தம். நீ விரிவாக்கியனத சுருக்குபவர் எவரும் 
கினையாது. நீ வழிதவைச் பசய்தவருக்கு கநர்வழி 
காட்டுபவர் யாருமில்னல. நீ கநர்வழி 
நைத்தியவனர வழிதவைச் பசய்பவர் யாருமில்னல. 
நீ தடுத்தனத பகாடுப்பவர் யாருமில்னல. நீ 
பகாடுத்தனத தடுப்பவர் யாருமில்னல. நீ தூரைாக்கி 
னவத்தனத பநருக்கைாக்கினவப்பவர் யாருமில்னல. 
நீ பநருக்கைாக்கி னவத்தனத தூரைாக்கி னவப்பவர் 
யாருமில்னல. 
   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய பரகத்துகள், உன் 
ரஹ்ைத், உன் கருனண, உன் இரணம் 
ஆகியவற்றிலிருந்து எங்களுக்கு விரிவாக்கி 
னவத்திடுவாயாக. யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான், 
ைாறிைாத, நீங்கிைாத, நிரந்தரைாை பாக்கியத்னத 
உன்னிைம் கவண்டுகிகைன்.  
   என்னுனைய இரட்சககை! என்னையும், 
என்னுனைய சந்ததிகனளயும் பதாழுனகனய நினல 
நிறுத்துபவர்களாக ஆக்கினவப்பாயாக! 
   எங்களுனைய இரட்சககை! இந்த துஆனவ 
ஏற்றுக்பகாள்வாயாக. எங்களுனைய இரட்சககை 
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ககள்வி கணக்கு ககட்கும் நாளில்  என்னையும் 
என் பபற்கைானரயும், முஃமின்கனளயும் ைன்னித் 
தருள்வாயாக. அவ்விருவரும் நான் சிறுவைாக 
இருக்கும் கபாது என்னை வளர்த்தது கபால் 
அவ்விருவருக்கும் அருள்புரிவாயாக. 
   எங்கள் இரட்சககை! இவ்வுலகில் எங்களுக்கு 
நன்னையாை வாழ்னவயும் ைறுனையில் 
நன்னையாை வாழ்னவயும் தந்தருள்வாயாக.  நரக 
கவதனைனய விட்டும் எங்கனள காத்தருள்வாயாக. 
நபி (ஸல்) அவர்களின் மீது, அவர்களின் 
குடும்பத்திைர், கதாழர்கள், ைற்றும் எல்கலாரின் 
மீதும் உன் கருனணனய பபாழிவாயாக! 

ஸய்யிதுல் இஸ்திஃபோர் 

 َ ْ ا ُدَك ا َعبْ َوأَنَ  َه إاِّلَ أَْنَت َخلَْقَتِِنْ اَل إِل للُّهّمَ أَْنَت َرّبِ
ذُ بَِك ِمْن َما اْسَتَطْعُت أَُعوْ   َعْهِدَك َوَوعِْدَك َوأََنا عىَل

ُء لََك ُء لََك بِِنْعَمِتَك عَلَّيَ َوأَبُوْ َشّرِ َما َصَنْعُت أَبُوْ 
ْ  بَِذْنِِبْ  ِِ ُنوْ  فَاْغِفْر   َب إاِّلَ أَْنَت فَِإّنَُه اَل َيْغِفُر الّذُ
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   யா அல்லாஹ்! நீகய என்னுனைய இரட்சகன். 
வணக்கத்திற்குரிய நாயன் உன்னைத் தவிர கவறு 
யாருமில்னல. நீ என்னை பனைத்தாய். நான் 
உன்னுனைய அடினை. நான் என்ைால் இயன்ை 
அளவு உன்னுனைய உைன்படிக்னகயின் மீதும், 
உன்னுனைய வாக்கின் மீதும் பசயலாற்றுபவைாக 
இருக்கிகைன். நான் பசய்திட்ை தீனைனய விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். என் மீது (நீ 
பசய்து)ள்ள உன் அருட்பகானைனய உன்னிைம் 
நான் ஒப்புக்பகாள்கிகைன். இன்னும் என்னுனைய 
பாவத்னதயும் உன்னிைம் நான் ஒப்புக்பகாள் 
கிகைன். எைகவ என்னை நீ ைன்னித்திடுவாயாக! 
நிச்சயைாக உன்னைத் தவிர (கவறு எவரும்) 
பாவங்கனள ைன்னிக்கைாட்ைார். 

 َ ِك الَْمَعاِصْي  ُهّمَ اْرَحْمِِنْ للّ ا أَبًَدا َما أَْبَقْيَتِِنْ  بََِتْ
ِِنْ َواْرُزقِِْنْ ُحْسَن َواْرَحْمِِنْ أَْن أََتكَلََّف َما اَل َيْعِنيْ 

اِحِمْيَ  ْ َيا اَْرَحَم الّرَ  الّنََظِر فِْيَما ُيْرِضْيَك عَِّنِ
   யா அல்லாஹ்! என்னை நீ (இவ்வுலகில்) 
தரிபடுத்தி னவத்திருக்கும் காலபைல்லாம் 
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எப்பபாழுதும் பாவங்கனள விட்டுவிடுவதற்கு 
எைக்கு நீ அருள்புரிவாயாக! எைக்கு 
கதனவயில்லாத காரியத்திற்கு நான் சிரைபைடுத்துக் 
பகாள்வனத விட்டும் நான் நீங்கிை நீ எைக்கு 
அருள்புரிவாயாக! என் சார்பாக நீ பபாருந்திக் 
பகாள்கிை விஷயத்தில் அழகிய பார்னவனய 
எைக்கு வழங்கிடுவாயாக! அருளாளர்களுக் 
பகல்லாம் ைாபபரும் அருளாளகை! 

ْر عَلَّيَ  َُ ْرِنْ َواَل َتْن َُ ْن ْ َواَل ُتِعْن عَلَّيَ َوا َرّبِ اَعِِّنِ
 َ رِ َوأْمُكْرِنْ َواَل َتْمُكْر عَل ْ  ىالُهد ّيَ َواْهِدِنْ َوَيّسِ ِِ 
ْرِنْ عىَل َمْن بَىغ َُ ْن َللُّهّمَ اْجَعلِِْنْ لََك  َوا عَلَّيَ ا

ًرا لََك  ًرا لََك َرّهَابًا لََك ِمْطَواعًا لََك ُمْخِبًتا  َشكَّا ذََُّا
ِنْيًبا َرّبِ َتَقّبَْل َتْوبَِتْ َواْغِسْل  .إِلَْيَك أَّوَاًها ّمُ

ِتْ َواْهِد قَلِِْبْ   َحْوَجِتْ َوأَِجْب َدْعَويِتْ َوَثّبِْت ُحّجَ
ْد لَِساِنْ َوأْسلُ   َسِخْيَمَة قَلِِْبْ  ْل َوَسّدِ
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   என்னுனைய இரட்சககை! எைக்கு சாதகைாக 
துனண பசய்திடுவாயாக! எைக்கு பாதகைாக 
துனண பசய்யாதிருப்பாயாக! எைக்கு சாதகைாக 
உதவி பசய்திடுவாயாக! எைக்கு பாதகைாக உதவி 
பசய்யாதிருப்பாயாக! எைக்கு சாதகைாக நீ சூழ்ச்சி 
பசய்திடுவாயாக. என்னை கநர்வழியில் 
நைத்தாட்டுவாயாக! கநர்வழினய எைக்கு 
எளிதாக்கி னவப்பாயாக!  
  என் மீது அக்கிரைம் புரிபவருக்கு எதிராக 
எைக்கு நீ உதவி பசய்வாயாக! என்னுனைய ரப்கப! 
உைக்கு அதிகம் நன்றி பசலுத்துகிைவைாக, 
உன்னை அதிகம் திக்ரு பசய்கிைவைாக, உன்னை 
அதிகம் பயப்படுகிைவைாக, உைக்கு அதிகம் 
வழிபடுகிைவைாக, உன்னை அஞ்சுகிைவைாக, உன் 
பக்ககை மீளுகிைவைாக என்னை ஆக்கியருள் 
வாயாக! 
   என்னுனைய ரப்கப! என் தவ்பானவ ஏற்றுக் 
பகாள்வாயாக! என் குற்ைத்னத கழுகிவிடுவாயாக! 
என்னுனைய இனைஞ்சுதலுக்கு பதிலளிப்பாயாக. 
என்னுனைய ஆதாரத்னத உறுதிப்படுத்துவாயாக! 
என் உள்ளத்திற்கு கநர்வழி காண்பிப்பாயாக!  என் 
நானவ கநர்னையாைதாக்கினவப்பாயாக! என் 
உள்ளத்தின் குகராதத்னத அகற்றுவாயாக!   
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َبَها َُاَن  َربََّنا اْصِرْف َعّنَا عََذاَب َجَهّنََم إِّنَ عََذا
ا وَّ َغَراًما   ُمَقاًماإِنََّها َساَءْت ُمْسَتَقّرً

   எங்கள் இரட்சககை! நரகத்தின் கவதனைனய 
எங்கனள விட்டும் நீ திருப்பிவிடுவாயாக! 
நிச்சயைாக அதன் கவதனை நினலயாைதாக 
ஆகிவிட்ைது. நிச்சயைாக அது சிறிது கநரம் 
தங்குமிைத்தாலும், நிரந்தரைாக தங்குமிைத்தாலும் 
பகட்ைதாகும். 

ةَ أَْعُي   يَّاتَِنا قُّرَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُّرِ
  إَِماًماَواْجَعلَْنا لِلُْمّتَِقْيَ 

   எங்கள் இரட்சககை, எங்களுனைய ைனைவி 
யர்களிலிருந்தும் எங்கள் சந்ததிகளிலிருந்தும் 
கண்களுக்கு குளிர்ச்சினய எங்களுக்கு வழங்கிடு 
வாயாக! பயபக்தியாளர்களுக்கு தனலவராக, 
வழிகாட்டியாக எங்கனள நீ ஆக்கிடுவாயாக!  
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يْ  َناِدْي إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يُّ َربََّنا  َماِن أَْن لِْْلِ
ا َبنَ َمّنَا َربََّنا فَاْغِفْر لََنا ذُُنوْ اا ِبَربُِّكْم فَ وْ ِمنُ ا

َئاتَِنا َوَتَوفََّنا َمَع اأْلَْبَرارِ  ْر َعّنَا َسّيِ َربََّنا   .َوَْكّفِ
َنا عىَل ُرُسلَِك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم تَِنا َما َوعَْدتَّ اوَ 

 َعادَ الِْقَياَمِة إِّنََك اَل ُتْخلُِف الِْميْ 
 எங்கள் இரட்சககை! “நீங்கள் உங்கள் 
இரட்சகனை ஈைான் பகாள்ளுங்கள்.” என்று 
ஈைானின் பால் அனழக்கின்ை ஓர் அனழப்பாளனர 
நாங்கள் பசவிகயற்கைாம். எைகவ, நாங்கள் ஈைான் 
பகாண்கைாம். ஆனகயால் எங்கள் இரட்சககை, 
எங்கள் பாவங்கனள ைன்னித்திடுவாயாக! 
எங்களுனைய தீனைகனள எங்கனள விட்டும் 
அழித்திடுவாயாக! நல்கலார்களுைன் எங்கனள 
ைரணிக்கச் பசய்வாயாக!  
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   எங்கள் இரட்சககை! உன் தூதர்களின் மூலம் 
எங்களுக்கு நீ வாக்களித்தனத எங்களுக்கு 
வழங்கிடுவாயாக! கியாைத்து நாளில் எங்கனளக் 
ககவலப்படுத்தி விைாகத நிச்சயைாக நீ வாக்கிற்கு 
ைாறு பசய்யைாட்ைாய். 

نَِنا الَِّذيْ َربََّنا اْغِفْر لَنَ  ْخَوا َنا َن َسَبُقوْ ا َوِْلِ
ا َمُنوْ ا َن بَِنا غَِّلً لِلَِّذيْ قُلُوْ  َماِن َواَل َتْجَعْل ِِفْ بِاْْلِيْ 

 م  ِحيْ ف  رَّ َربََّنا إِنََّك َرُءوْ 
   எங்கள் இரட்சககை! எங்கனளயும், ஈைானில் 
எங்களுக்கு முந்திவிட்ை எங்கள் சககாதரர்கனளயும் 
நீ ைன்னிப்பாயாக. ஈைான் பகாண்ைவர்கனளப் 
பற்றி எங்களுனைய உள்ளங்களில் குகராதத்னத 
உண்ைாக்கிவிைாகத! எங்கள் இரட்சககை,  
நிச்சயைாக நீ இரக்கமுள்ளவன்; அருள்புரிகிைவன். 

ُّلِ َشْيء  َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوْ  َرَنا َواْغِفْر لََنا إِنََّك عىَلُ 
َحّمَد  َسّيَِدَنا مُ  عىَل َوَسلََّم  اهلُل َتَعاىل ر  َوَصىّلَ قَِديْ 
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ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ  .َوالِه َواَْصَحابِه اَْجَمِعْيَ 
ُفوْ  َِ ِة َعّمَا َي  َن َوَسََلم  عىََل الُْمْرَسلِْيَ الِْعّزَ

ِ َرّبِ الَْعالَِمْيَ    َوالَْحْمُد ِلّ
   எங்கள் இரட்சககை! எங்கள் ஒளினய 
எங்களுக்கு நிரப்பைாக்கி னவத்து எங்கனள 

ைன்னித்திடுவாயாக! நிச்சயைாக நீ எல்லா 
பபாருட்களின் மீதும் சக்தி பபற்ைவன். 
   அல்லாஹுதஆலா தன் பனைப்புகளில் மிகச் 
சிைந்த எங்கள் தனலவர் முஹம்ைது (ஸல்) 
அவர்களின் மீதும் அவர்களின் குடும்பத்தார் 
கதாழர்கள் யாவரின் மீதும் அருள்புரிவாைாக. 
   கண்ணியத்திற்குரிய இரட்சகைாை உம்முனைய 
இரட்சகன், அவனுக்கு இனணயாக அவர்கள் 
வர்ணிக்கின்ைனவகனள விட்டும் ைகாத்தூயவன். 
ஸலாம் என்னும் சாந்தி, ரசூல்ைார்களின் மீது 
உண்ைாவதாக! சர்வ உலகத்திைனரயும் பனைத்துப் 
பரிபாலித்து வருகின்ை அல்லாஹ்வுக்கக 
புகழனைத்தும் உரியை.  
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முஸ்தலிபோவில் ஓதும் துஆ 

 َ ْ اَل إِلَه إاِّلَ اهلُل  َوااهلَُل ا ََ ْْك َ ْ اهلَُل ا ََ َ ْْك ْ ا ََ ْْك َ هلُل هلُل ا
ْ وَ  ََ ْْك َ ِ  ا َ  .ُد مْ َح الْ  ِلّ ِه للُّهّمَ َْكَما أَْوقَْفَتَنا فِيْ ا

َْكَما َهَدْيَتَنا َواْغِفْر  َوأََرْيَتَنا إيَّاهُ فََوفِّْقَنا لِِذْْكِرَك 
َْكَما َوعَْدتََنا بَِقْولَِك َوقَْولَُك الَْحّقُ لََنا َواْرَحْمَنا 
 ِعْنَد ِمْن َعَرفَات  فَاْذُْكُروا اهللَ  فَِإذَا أَفَْضُتْم 

ُْكْم َوإِْن الَْمْشَعِر الَْحَراِم َواْذُْكُروْ   هُ َْكَما َهَدا

முஸ்ெலிஃபாவின் இரவு றைைதுல் கத்றரப் 
மபான்று சிைப்புமிக்க இரவாகும், அதில் 
இறைவறனத் துதிப்பறெயும், அவனிடம் 
பிரார்திப்பறெயும் அதிகப்படுத்திக் தகாள்ள 
மவண்டும். 
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الَِّي ُثّمَ أَفِيْ  ا ِمْن ُضوْ ُْكْنُتْم ِمْن قَْبلِِه لَِمَن الّضَ
ُس َواْسَتْغِفُروا اهلَل إِّنَ اهلَل َحْيُث أَفَاَض الّنَا

نَّا ِجْئَناَك بَِجْمِعَنا ِحيْ ر  رَّ َغُفوْ  َللُّهّمَ اِ . ا م 
ِرفْ  ِعْيَ اِلَْيَك ِِفْ ُغْفَراِن ُمَتَشفِّ  َْ َنا ذُُنْوِبَنا فَََل َت

ِمْن هَذا الَْمْشَعِر الَْعِظْيِم ااِّلَ فَائِِزْيَن ُمْفلِِحْيَ 
َناِدِمْيَ َو اَلَضالِّْيَ َو الَ ُمِضلِّْيَ  غَْْيَ َخَزاَيا َواَل 

اِحِمْيَ   َيا اَْرَحَم الّرَ
ْ أَْسأَلَُك أَْن َتْرُزقَِِنْ  َللُّهّمَ إِّنِ ِِفْ هَذا الَْمكَاِن  ا

لَِح شأِنْ  َْ  ُُلَُّه َوأَْن  َجواِمَع الَخْْيِ ُُلِِّه َوأَْن ُت
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 ْ ِرَف عَِّنِ َْ َ  َت ّرَ ُُلَُّه فَِإنَّ ا َك لّشَ ُه اَل َيْفَعُل ذلَِك غَْْيُ
اُد الَْكِرْيُم  َْنَت الَْجّوَ نََّك ا َوالَ َيُجْوُد بِِه إاِّلَ أْنَت اِ
لِْح ِبَها َشأِْنْ ِِف  َْ ْ َمْغِفَرةً ُت ِِ َللُّهّمَ اْغِفْر  ا

 َ اَرْيِن َواْرَحْمِِنْ َرْحَمًة أ اَرْيِن الّدَ ْسَعُد بَِها ِف الّدَ
ْوحاً اَل أَْنُكثَُها أَبًَد ًة نَ َوُتْب عَلَّيَ َتْوبَ   َوأَلِْزْمِِنْ  اَُ

 َ َللُّهّمَ اِلَْيَك  .اْلِْسِتَقاَمَة اَل أَِزْيُغ َعْنَها أَبًَداا ا
ْهُت فَاْجَعْل ذَْنِِبْ َمْغُفْوًرا َوَسْعِيْي َمْشُكْوًرا  َتَوّجَ
ْ َواْرَحْمِِنْ َيا اَْرَحَم  ِِ ْوًرا َواْغِفْر ُ َْ ْي َم َوَحّجِ

ا  ِحِمْيَ الّرَ
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அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்து. 
   யா அல்லாஹ்! இந்த இைத்தில் நீ எங்கனள 
தங்க னவத்தது கபால், இதனை எங்களுக்கு 
காட்டித்தந்தது கபால், நீ எங்களுக்கு கநர்வழி 
காண்பித்தது கபால் உன்னை திக்ரு பசய்வதற்கு 
எங்களுக்கு நல்லுதவி பசய்திடுவாயாக. 
  “நீங்கள் அரஃபாவிலிருந்து புைப்பட்டு பசன்ைால் 
ைஷ்அருல்ஹராம் என்ை இைத்தில் அல்லாஹ்னவ 
திக்ரு பசய்யுங்கள். அவன் உங்களுக்கு கநர்வழி 
காட்டியதற்காக அவனை திக்ரு பசய்யுங்கள். 
நீங்கள் இதற்கு முன் வழி தவறியவர்களில் 
உள்ளவர்களாக இருந்தீர்கள். பின்ைர் ைனிதர்கள் 
புைப்படுகின்ை விதத்தில் நீங்களும் புைப்படுங்கள். 
அல்லாஹ்விைம் ைன்னிப்பு ககாருங்கள். நிச்சயைாக 
அல்லாஹ் ைன்னிக்கிைவன்; அருள்புரிகிைவன்”. 
என்று உன் கவதத்தில் நீ கூறியுள்ளாய். 
   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய இந்த பசால் 
சத்தியைாைது. உன்னுனைய பசால்லின் மூலம் நீ 
எங்களுக்கு  வாக்களித்துள்ளனதப் கபான்று 
எங்கனள ைன்னித்து அருள்புரிவாயாக.    
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   யா அல்லாஹ்! எங்களுனைய பாவங்கனள 
ைன்னிக்கின்ை விஷயத்தில் உன்னிைம் 
பரிந்துனரனயத் கதடியவர்களாக கூட்ைைாக 
நாங்கள் உன்னிைம் வந்துள்களாம். ைகத்தாை இந்த 
புனித இைத்திலிருந்து பவற்றி பபற்ைவர்களாக, 
ககவலமில்லாதவர்களாக,னககசதப்பைாதவர்களாக, 
வழிதவைாதவர்களாக, வழிதவைச் பசய்யாத 
வர்களாக எங்கனளத் திரும்பச் பசய்வாயாக! 
அருளார்களிபலல்லாம் ைாபபரும் அருளாளகை! 
   யா அல்லாஹ்! இந்த இைத்தின் நன்னைகள் 
அனைத்னதயும் நீ எைக்கு வழங்க கவண்டு 
பைன்றும், என் காரியங்கள் அனைத்னதயும் நீ 
சீராக்கிவிை கவண்டுபைன்றும், தீனைகள் 
அனைத்னதயும் என்னை விட்டுத் திருப்பிவிை 
கவண்டுபைன்றும் உன்னிைம் நான் கவண்டுகிகைன். 
ஏபைனில், உன்னைத் தவிர கவறு எவரும் இதனை 
பசய்ய முடியாது. உன்னைத் தவிர கவறு எவரும் 
இதனை அன்பளிப்பாகத் தர முடியாது. நிச்சயைாக 
நீதான் அன்பளிக்கிைவன்; தயாளைாைவன். 
  யா அல்லாஹ்! என்னை நீ ைன்னித்தருள் 
வாயாக! அதன் மூலம் ஈருலகிலும் என் 
காரியத்னத நீ சீராக்கி னவப்பாகய அத்தனகய 
ைன்னிப்னப வழங்கிடுவாயாக! எைக்கு அருள்புரி 
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வாயாக! அதன் மூலம் ஈருலகிலும் நான் 
நற்பாக்கியம் பபற்றிடுகவகை அத்தனகய அருனள 
வழங்கிடுவாயாக! என் தவ்பானவ ஏற்றுக் 
பகாள்வாயாக! எப்கபாதும் அனத நான் 
முறித்துவிைைாட்கைகை அத்தனகய கலப்பற்ை 
தவ்பானவ எைக்கு வழங்கிடுவாயாக! கைலும் 
எப்கபாதும் நான் சருகிவிைைாட்கைகை அத்தனகய 
உறுதியாை வழினய எைக்கு நீ வழங்கிடுவாயாக! 
    யா அல்லாஹ்! உன் பக்ககை நான் 
முன்கைாக்கியுள்களன். என்னுனைய பாவங்கனள 
ைன்னிக்கப்பைக் கூடியதாகவும், என் முயற்சிகனள 
நன்றி கூைப்பைக்கூடியதாகவும், என்னுனைய 
ஹஜ்னஜ ஏற்கப்பைக்கூடியதாகவும் ஆக்கியருள் 
வாயாக. அருளாளர்களிபலல்லாம் ைாபபரும் 
அருளாளகை; என்னை ைன்னித்து எைக்கு 
அருள்புரிவாயாக. 

ஜம்ரோவில் கல் எறியும் வபோது 

ْ رَ  ََ ْيَطاِن وَ بِاْسِم اهلِل اهلَُل أَْْك  ِرًضاْجماً لِلّشَ
ْوًرا َوذَْنًبا َمْغُفْوًرا  ُ َْ ا َم َللُّهّمَ اْجَعلُْه َحّجً ْحمِن. ا لِلّرَ

 َوَسْعًيا َمْشُكْوًرا
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   அல்லாஹ்வின் திருநாைம் பகாண்டு 
(எறிகிகைன்) அல்லாஹ் மிகப் பபரியவன். 
னஷத்தானை விரட்டுவதற்காக, ரஹ்ைானை 
திருப்திபடுத்துவதற்காக, (இதனை எறிகிகைன்)  
   யா அல்லாஹ்! இதனை ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ை 
ஹஜ்ஜாகவும், ைன்னிக்கப்பட்ை பாவைாகவும், நன்றி 
பசலுத்தப்பட்ை முயற்சியாகவும் ஆக்கியருள் 
வாயாக. 

குர்போனி சகோடுக்கும் வபோது 

 ْ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذْي  إِّنِ َماَواِت  َوّجَ فََطَر الّسَ
. إِّنَ ًفا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشِرِْكْيَ َواأْلَْرَض َحِنيْ 

ِ َرّبِ  َوَمْحَياَي َوَمَمايِتْ  َوُنُسِكْي  َصََليِتْ  ِلّ
ُل .  اَل َشِريْ الَْعالَِمْيَ  َك لَُه َوبِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَّوَ
ْ هَذا الّنُْسَك الُْمْسلِِمْيَ  َللُّهّمَ َتَقّبَْل ِمِّنِ . ا

ْم اَْجِرْي عَلَْيَها   َواْجَعلُْه قُْربَاًنا لَِوْجِهَك َوَعّظِ
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நிச்சயைாக நான் வாைங்கனளயும் பூமினயயும் 
பனைத்தவனின் பால் முற்றிலும் சாய்ந்தவைாக 
என்னுனைய முகத்னத முன்கைாக்கி னவத்து 
விட்கைன். நான் இனணனவக்கிைவர்களில் 
உள்ளவைல்ல. நிச்சயைாக உன்னுனைய 
பதாழுனகயும், என் வணக்கமும், என் வாழ்வும், 
என் ைரணமும் சர்வ உலகத்தார்களின் 
இரட்சகைாை அல்லாஹ்வுக்கக உரியனவ. 
அவனுக்கு யாகதார் இனணயுமில்னல. இவ்வாகை 
நான் ஏவப்பட்டுள்களன். நான் வழிபடுபவர்களில் 
முதன்னையாைவன்.   
    யா அல்லாஹ்! என்னிைமிருந்து இந்த 
குர்பானினய ஏற்றுக் பகாள்வாயாக! உன் திருப் 
பபாருத்தத்திற்காக பசய்த குர்பானியாக 
ஆக்கிடுவாயாக! இதன் மீது எைக்குரிய கூலினய 
ைகத்தாைதாக்கி னவத்திடுவாயாக. 

முடி கறைந்த பின்... 

َللهُهمهَ  َنا َوأَْنَعَم عَلَْيَنا. ا ّ عىَل َما َهَدا َلَْحْمُد لِّله هّ هذّ ا
ْ  بَّيّدَك  َناّصَيّتْ  . ّبْ َواْغّفْر ِّلْ ذُُنوْ  فََتَقبهَْل ّمنهّ

 ْ ْكُتْب ِّلْ بّكُلهّ َشْعَرٍة َحَسَنًة َواْمُح بَّها عَنهّ ُ َللهُهمهَ ا  ا
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َللهُهمهَ اْغّفْر ِّلْ  َئًة َواْرفَْع ِّلْ بَّها َدَرَجًة ا َسيهّ
يْ  ّر اّسَع الَْمْغّفَرّة . َن َيا وَ َولّلُْمَحلهّّقْْيَ َوالُْمَقصهّ

ّ الهَّذْي  َلَْحْمُد لِّله قَىض َعنهَا ُنُسَكَنا اَللهُهمهَ ّزْدَنا  ا
اّحّمْْيَ   إّْيَماًنا َوَيّقْيًنا بَّرْحَمّتَك َيا اَْرَحَم الرهَ

எங்கனள கநர்வழி நைத்தாட்டி எங்கள் மீது அருள் 
பகானைகனள வழங்கிய அல்லாஹ்வுக்கக எல்லா 
புகழும். யா அல்லாஹ்! என்னுனைய இந்த 
முன்பைற்றி முடியின் பிடி உன் னகயிலிருக்கிைது. 
எைகவ என்னிைமிருந்து நீ ஏற்றுக்பகாள்வாயாக! 
என் பாவங்கனள ைன்னிப்பாயாக! 
   யா அல்லாஹ்! ஒவ்பவாரு முடிக்கும் பகரைாக 
(எைக்கு) ஒரு நன்னைனய எழுதி, ஒரு தீனைனய 
என்னை விட்டும் அழித்து, ஒரு பதவி 
உயர்னவயும் எைக்கு வழங்கிடுவாயாக! 
   யா அல்லாஹ்! எைக்கும் முடினய சினரத்துக் 
பகாண்ைவர்களுக்கும், முடினய பவட்டிக் பகாண்ை 
வர்களுக்கும், நீ ைன்னித்தருள்வாயாக. விசாலைாை 
ைன்னிப்பாளகை! எங்களுனைய ஹஜ் கிரினயகனள 
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எங்களுக்கு நினைகவற்றி னவத்த அல்லாஹ்வுக்கக 
புகழனைத்தும். 
   யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு ஈைானையும், 
உறுதினயயும் அதிகப்படுத்துவாயாக!  அருளாளர் 
களிபலல்லாம் ைாபபரும் அருளாளகை. 
 
 
 
 

த ோஃபுல் விதோஃ துஆ 

َللُّهّمَ  ًبا ُمَباَرًُا ِفْيِه ا ا َطّيِ ِ َحْمًدا َْكِثْْيً َلَْحْمُد ِلّ ا
 َ ةَ َبْعَد لْ اْرُزْقِِنْ ا ِة اىِل  َعْوَد َبْعَد الَْعْوِد الَْمّرَ الَْمّرَ

َبْيِتَك الَْحَراِم َواْجَعلِِْنْ ِمَن الَْمْقُبْولِْيَ ِعْنَدَك َيا 
ْْكرَ  َللُّهّمَ اَلَتْجَعلُْه اَذا الَْجََلِل َوااْلِ ِخَر اِم. ا
ِخَرالَْعْهِد الَْحَراِم َواِْن َجَعلَْتُه ا الَْعْهِد ِمْن َبْيِتَك 

 َ ْضِِنْ َعْنُه الَْجّنََة َيا ا اِحِمْيَ فََعّوِ   .ْرَحَم الّرَ

முடிகறள கறளந்ெ பின்னர் இஹ்ராமிலிருந்து 
நீங்கிக் தகாள்ளைாம்.  
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    ஏராளைாை, ைணம் மிக்க, அதில் பரக்கத்து 
பசய்யப்பட்ை புகழாக, புகழனைத்தும் 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியை. யா அல்லாஹ்! சங்னக 
மிக்க உன் திரு வீட்டின் பக்கம் மீண்டும் மீண்டும் 
வருவனத ஒரு தைனவக்குப் பின் ைற்பைாரு 
தைனவ வருவனத எைக்கு நீ வழங்கிடுவாயாக.  
      யா அல்லாஹ்! சங்னகக்குரிய உன் வீட்டின் 
கனைசி தைனவயாக இதனை நீ ஆக்கிவிைாகத. 
அவ்வாறு கனைசி தைனவயாக இதனை நீ 
ஆக்கிைால் பசார்கத்னத இதற்கு பகரைாக எைக்கு 
நீ தந்தருள்வாயாக. கிருனபயாளர்களில் ைாபபரும் 
கிருனபயாளகை. 
 
 


