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உம்ரா வழி முறைகள்… 
பிஸ்மிஹ ீதஆலா 

உம்ராவுக்கு 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 

(4) 
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உம்ரா வழி முறைகள்… 
இதுதான். இனைவனின் நண்பர் என்று 
அனழக்கப்பட்ை நபி இப்ராஹீம் (அனல) 
அவர்களால் மீண்டும் புதுப்பித்து கட்ைப்பட்ை 
இனை இல்லம் இதுதான். அவர்களின் 
பிராத்தனையின் காரணைாக இன்று வனர 
இனைவன் அந்த இல்லத்தில் தன் அருனளப் 
பபாழிந்து பகாண்டிருக்கிைான். அந்த இனை 
இல்லம் ைட்டும் அல்லாது அதன் சுற்றுப்புைம் 
அனைத்னதயும் உள்ளைக்கி ைனிதர்களுக்கு 
அபயம் அளிக்கும் இைைாக இனைவன் அனத 
ஆக்கியுள்ளான். அங்கு எவ்வித 
அைாச்சாரங்களும், 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 
பபற்று விடுவாராயின் அவர் அவசியம் அங்கு 
பசன்று ஹஜ் என்னும் இஸ்லாத்தின் ஐந்தாவது 
கைனைனய பசய்தாக கவண்டும் என்று இஸ்லாம் 
அவருக்கு கட்ைனளயிடுகிைது. 

(5) 
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உம்ரா வழி முறைகள்… 

(6) 

    கைலும் பர்ளாை பதாழுனககனள 
நினைகவற்றும் நாம் கைல் மிச்சைாை சுன்ைத் 
நபிலாை பதாழுனககனள நினைகவற்றி இனை 
பநருக்கத்னத பபறுவது கபால பர்ளாை ஹஜ்னை 
நினைகவற்றியவர்கள் நபிலாை உம்ரா பயணம் 
கைற் பகாள்வது இனை பநருக்கம் பபை வழியாகும். 
    அது கபால ஹஜ் பசய்யும் அளவு வசதியும் 
பபாருளாதாரமும் இல்லாதவர்கள் உம்ரா பயணம் 
பசய்து திருக்கஃபானவக் கண்டு களிக்கும் பபரும் 
பாக்கியத்னதயும் திரு நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ரவ்ழா முன் நின்று சலாம் பசால்லும் அரிய 
வாய்ப்பினையும் பபற்றுக் பகாள்கிைார்கள். 
 அல்லாஹுத்தஆலா திருைனையில் கூறுகிைான் 
“அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ்னையும் உம்ரானவயும் 
பரிபூரணைாக நினைகவற்றுங்கள்.”  (2:196) 
   நபி (ஸல்) கூறிைார்கள் “ஹஜ்னையும், 
உம்ரானவயும் பதாைர்படியாக பசய்யுங்கள். 
நிச்சயைாக அனவ வறுனைனயயும் பாவங்கனளயும் 
நீக்கி விடுகிைது. பாதரசம் இரும்பு, தங்கம், 
பவள்ளியின் அழுக்குகனள நீக்குவது கபால”  
                             (திர்மிதி, நஸயீ ) 
   நபி (ஸல்) கூறிைார்கள் ஹஜ் பசய்பவரும், 
உம்ரா பசய்பவரும் அல்லாஹுனைய கசனை - 
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உம்ரா வழி முறைகள்… 

(7) 

பனையிைராகும். அவர்கள் எனதக் ககட்ைாலும் 
அனத பகாடுப்பான். அவர்கள் பாவைன்னிப்பு 
கதடிைால் ைன்னித்து விடுவான்.  (இப்னு மாஜா) 
வல்ல ரஹ்ைான் நம் அனைவருக்கும் உம்ரா 
பசய்யக்கூடிய பாக்கியத்னத  ஏற்படுத்தி 
தருவாைாக! ஆமீன். 

வீட்டிலிருந்து புறப்படும் பபோது 

ِاِبِْسِمِ َهلُْتِعهَله ك ِتهوه ِ حِهِللِِاّلَله بِاالِه َِه ةهِإاِل قَُوه ِوهالِه ِللِِْوله
هِ هُعوذُِا ِأ ِإَِّنِ ِللَُهَمه َله هْوِأُزه ِأ هِزَله هْوِأ ِأ َله هْوِأُضه ِأ هِضَله هْنِأ ِأ بِكه

َهِ ِعهَله له هْوُِيْجهه ِأ له هْجهه هْوِأ ِأ هْوِأُْظلهمه ِأ هْظلِمه هْوِأ  أ
     அல்லாஹ்வின் திருநாைத்னதக் பகாண்டு 
பிரயாணம் பசய்கிகைன். அவன் மீகத நம்பிக்னக 
பகாண்கைன். நன்னை பசய்ய சக்தியுமில்னல, 
தீனைகனள விட்டு தப்பவும் முடியாது 
அல்லாஹ்வுனைய உதவினய பகாண்கை தவிர 
    யா அல்லாஹ்! நான் வழி பகடுவனத விட்டும், 
பிைரால் வழி பகடுக்கப்படுவனத விட்டும், நான் 
சருகுவனத விட்டும், பிைரால் சருகப்படுவனத 
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உம்ரா வழி முறைகள்… 

(8) 

விட்டும் நான் அநீதம் பசய்வனத விட்டும், பிைரால் 
அநீதம் பசய்யப்படுவனத விட்டும், நான் 
அறியாைல் ஆவனத விட்டும், பிைரால் அறியாைல்  
ஆக்கப்படுவனத விட்டும் உன்னிைத்திகல 
பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். 

பிறரர  ழியனுப்பும் வ ாது 

هْسِ ِاللِهأ اتهْوِدعُ وه ِوهوه اتهتهكه هاه أ ِوه ِِِديكهكه مهلِكه ِعه تِيمه
ِاللُِ َوهدهكه ْيِهِزه ِالْخه ِلهكه ره يهَسه ِوه ِذهْتبهكه فهره ِالَتهْقوىِوهغه

ِ ْيثُمهاُِكْكته  ِحه
பபாருள் - உன்னுனைய தீனிற்கும், உன் 
பாதுகாப்பிற்கும், உன்னுனைய அைலின் நல்ல 
முடிவிற்கும் அல்லாஹ்னவ நான் பாதுகாப்பாக 
ஆக்குகிகைன். அல்லாஹ் உைக்கு தக்வானவ 
கட்டுச் சாதைாக ஆக்கித்தந்து நீ எங்கிருந்தாலும் 
நன்னைனய உைக்கு இகலசாக்கித் தருவாைாக. 
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உம்ரா வழி முறைகள்… 

(9) 

விமான  யண துஆ 

ِكَُكها ا اه ِوه ا ِههذه ِلهكها ره َخه ِالَهِذيِسه انه ُِِسْبحه ُِاْقِرتِْيه ِلهُه
ِإىِل إَِتها ِلهُمْكقهلُِبوِِْوه ا بَِكه ِره هِِنه هلُِا ِتهْسأ ِإَِتها ِِفِللَُهَمه ِكه

ِهذهِ فهِرتها هِسه ِا ِتهْرىضِا ا ِاه مهِل ِالْعه ِانه الَتهْقوىِوه ِوه لِْبَه
هِ ِا ِعهلهيِِْللَُهَمه ْن ِهههَوِ تها فهره ِسه هُِكها ِبُْعده َكها ِعه ِوهاْطِو ا ذه
هِ ِِفِا لِيفهُة ِوهالْخه ِر فه ِالَسه ِِف اِحُب ِالَصه هْتته ِأ للَُهَمه

هِ ِا ِْاألهْهِل ِإَِّنِ هُعوِِْللَُهَمه فهِرِأ ِالَسه ِوهْعثهاِء ِِاْن ِبِكه ُذ
ِرِوهُسوِْ هآبهِةِالْمهْكظه ك  ِءِالُْمْكقهلهِبِِفِالْمهاِلِوهاألهْهِلِوه

பபாருள் - இந்த வாகைத்னத நைக்கு 
வசப்படுத்திக் பகாடுத்த அல்லாஹ் மிக 
பரிசுத்தைாைவன். உண்னையில் நாம் இந்த 
வாகைத்னத வசப்படுத்தக்கூடிவர்கள் அல்ல, 
நிச்சயைாக நாம் நம்முனைய ரப்பின் பக்கம் 
மீளக்கூடியவர்களாக இருக்கிகைாம்.   
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    யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நாங்கள் இந்த 
எங்களது பிரயாணத்திகல நன்னைனயயும், 
இனையச்சத்னதயும் ககட்கின்கைாம். நீ பபாருந்திக் 
பகாண்ை நல் அைல்கனள பசய்வனதயும் 
ககட்கிகைாம். யா அல்லாஹ்! எங்கள் 
பிரயாணத்னத இகலசாக்குவாயாக! எைது 
பிரயாணத்தின் தூரத்னத சுருக்கித் தருவாயாக!  
      யா அல்லாஹ்! நீகய பிரயாணத்திகல 
கூட்ைாளியாைவன் கைலும் எைது குடும்பத்திகல 
எைக்கு பிரதிநிதியாக இருந்து காப்பவன்.  
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் பிரயாணத்தின் 
சிரைங்கனள விட்டும், கண்கணறின் தீங்னக 
விட்டும், என்னுனைய பபாருள் இன்னும் 
குடும்பத்திகல எைக்குப் பிைகு தீய ைாறுதல் 
ஏற்படுவனத விட்டும் உன்னிைத்தில் பாதுகாப்பு 
கதடுகிகைன்., 

உம்ராவுரைய இஹ்ராமின் நிய்யத்து... 

هِ ِْللَِا ِإَنِ ْرههاِِلُِِْهَمه فهيهَسِ ةِه اِاِِِأُِريُدِالُْعْمره َبهلْهه تهقه ِْوه  َنِ
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உம்ராச் பசய்ய 
நாடுகிகைன். எைக்கு இதனை இகலசாக்கி னவத்து, 
என்னிைமிருந்து இதனை ஏற்றுக் பகாள்வாயாக!  
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தல்பியா 

ِ هِِ.ِِِِِِِِِِِِِِِلهَبهْيكه ِللَِا ِلهَبهْيكه .ُِِِِهَمه  
ِِِِِ ِريِِْلهَبهْيكه ِشه ِاله ِلهكِلهَبهْيكه .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِكه   ِِِِِِِِِ 

ِإِِِ ِلهكه ْعمهةه الَكِ ِوه ْمده ِالْحه ِريِِْ.ِِِوهالُْملُْكَِِنه ِشه ِاله ِلهكه كه  

   இகதா, நான் வருனக தந்துள்களன். 
  யா அல்லாஹ்! இகதா, நான் வருனக 
தந்துள்களன்.  நான் வருனக தந்துள்களன். உைக்கு 
யாகதார் இனணயுமில்னல. இகதா, நான் வருனக 
தந்துள்களன்.  
  நிச்சயைாக புகழனைத்தும், பாக்கியைனைத்தும் 
உைக்கக பசாந்தம். ஆட்சியனைத்தும் உைக்கக! 
உைக்கு யாகதார் இனணயுமில்னல. 
ஹரம் எல்ரையில் நுரையும் வ ாது...  

َِ هلل ِا ْمُِِهَمه َرِ ِفهحه ُسْولِكه ِره ُم ره ِحه ِوه ُاكه ره ِحه ا ِهذه إَِنه
ْظِمْيِِوهدهِاْيِِلهْحِمْيِ ِرْيِِوهعه بهشه ِالَكهارِِِوه هللَِِعهَله ِهُِا َمه

ِاِِا لِْنْ اْجعه ِوه ُثِِعبهادهكه ِتهْبعه ِيهْومه ابِكه ِِاْنِعهذه ْ َنِ
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ِِاْنِ هْتته تَهكِا ِاِ ِوهُتْبِعهلهَيه ِتكه اعه هْهِلِطه ا ِوه هْولِيهائِكه ا
ِحْيُمِالَتهَوِه  اُبِالَره

    யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக இது உன்னுனைய 
புண்ணிய பூமியும், உன் தூதரின் புண்ணிய 
பூமியுைாகும். ஆனகயால், என்னுனைய 
சனதனயயும், என் இரத்தத்னதயும், என் 
எழும்னபயும், என் கைனினயயும் நரக பநருப்பின் 
மீது ஹராைாக்கி னவத்து விடுவாயாக. 
   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய அடியார்கனள 
உயிர் பகாடுத்து எழுப்புகின்ை நாளில் உன்னுனைய 
கவதனைனய விட்டும் என்னை  நீ காப்பாற்று 
வாயாக. இன்னும், என்னை உன்னுனைய 
கநசர்களில் உள்ளவைாகவும் ஆக்கியருள்வாயாக. 
என்னுனைய பதளபானவ ஏற்றுக் பகாள்வாயாக. 
நிச்சயைாக நீ பதளபானவ ஏற்றுக் 
பகாள்பவைாகவும், நிகரற்ை அன்புனைகயாைாகவும் 
இருக்கிைாய். 
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மக்கா நகரில் நுரையும் வ ாது... 

هِ ِهُِللَِا ِقهِهِهبِِِىِلِِْْلِعِهاجَِِْمه ِوِهرِها ِرِِهِهيِْفِِِِنِْقِْزُِارِْاًرا قًاِزِْا
ِحِه ِفِيِِْاًلِله ِلهكها ِبهاِرْك هللَُهَمه ِاْرُزقِْا هللَُهَمه ِا ا كهاههاِهه ِجه كها

َبِْبكهاِإىِل اوهحه َه َبِْبِ اِ ِوهحه هْهلِهه اِإِلهْيكهاِلِِحْيِِأ هْهلِهه  أ
  யா அல்லாஹ்! எைக்கு இங்கு உறுதிப்பாட்னை 
ஏற்படுத்துவாயாக. இதில் எைக்கு ஹலாலாை 
உணனவ வழங்குவாயாக. யா அல்லாஹ்! இதில் 
எங்களுக்கு பரகத் பசய்வாயாக. யா அல்லாஹ்! 
இவ்வூரின் கனிகனள எங்களுக்கு வழங்கிடு 
வாயாக! இவ்வூராருக்கு எங்கனள பிரியைாக்கி 
னவப்பாயாக! இவ்வூரின் நல்லடியார்கனள 
எங்களுக்கு பிரியைாக்கி னவப்பாயாக.  

 ாபுஸ் ஸைாம்  ழியாக ஹரமில் 
நுரையும் வ ாது ... 

هِ هِللَِا ِأ ِتُِْهَمه ِِته إِلهْيكه ُمِوه له ِالَسه ِاْككه ُمِوه له يهْرِجُعِِالَسه
ِ ُم له ِمِفهِالَسه له ِبِالَسه بَهكها ِره كها َيِ ِِحه ِدهاره هْدِولْكها ا وه
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ِ ِلِالَسه له ِذهالْجه ِيها الهْيته ِوهتهعه بَهكها ِره ْكته ِتهبهاره ِم له
اِمِ ْكره هِِوهااْلِ ِِزْدِبهْيتهكِهذاِتهْعِظيِْللَِا اِفًًِماِوهتهْشِريُِْهَمه

ِاِِ ِوهِزْد ابهًة هه اه ِوهتهْشِريِْتهْعِظيِِْْنِوه ِاِِِمِه ِِْنِِفِه َجه ِةِ حه
ِرِهمِْوهعُِ ِ ابهةًًِماِوهتهْشِريِْتهْعِظيِْة  هه اه ًِِفاِوه هللَُهَمه ِاْغِفْرِِلِِْا

ِ ْحمهِتكه ِره ابه هْبوه  ذُُتْوِِبِْوهافْتهْحِِلِْا
   யா அல்லாஹ்! நீ சாந்தியாைவன்; சாந்தியாகிைது 
உன்னிலிருந்து உள்ளது தான். உன் பக்ககை சாந்தி 
மீளும். எங்கள் இரட்சககை! சாந்தியுைன் எங்கனள 
வாழச் பசய்வாயாக. சாந்தியின் வீட்டினில் 
எங்கனள நுனழயச் பசய்வாயாக! நீ பரகத் 
பபாருந்தியவைாக இருக்கிைாய். எங்கள் 
இரட்சககை நீ உயர்வுனையவைாக இருக்கிைாய். 
ைாண்பும் சங்னகயும் உனையவகை!  
    யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய இந்த வீட்டிற்கு 
ைகத்துவத்னதயும் சிைப்னபயும் அச்சத்னதயும் 
அதிகப்படுத்துவாயாக! ஹஜ், உம்ராவின் 
காரணத்தால் இதன் ைகத்துவத்னதயும், 
சிைப்னபயும் கைலும் அதிகப்படுத்துவாயாக.  
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யா அல்லாஹ்!! என் பாவங்கனள ைன்னித்து 
உன்னுனைய அருள் வாசல்கனள எைக்கு திைந்து 
விடுவாயாக. 

கஃ ார   ார்த்தவுைன்... 

ِِزْدِه هللَُهَمه ِتهْشِريِْا اِالْبهْيته اِمًًِماِوهتهْكِريًِْفاِوهتهْعِظيِْذه
هِه اه اِوه بَِرً فهُهِوه َره ْنِشه هوِهابهًةِوهِزْدِاه ُهِأ َجه ُهِِاَمهْنِحه اه ِوهكهَره

هُِتهْشِريِْ بًِِفاِوهتهْكِريِْاْعتهمهره ًِماِوه ْوته ِدهعه ِإَِتهكه هللَُهَمه اِا َِرً
ِإِِ الًِباىلِعبهادهكه ُْْتِطه اِمِوهقهْدِِج ره ِالْحه ْحمهتِهِِبهْيِتكه ِره كه

اتِِ ْرضه ُِاَتهِبًعاِاه ِبِِِكه ِعهلهَيه ِاهنهْكته هْتته أ ِفهاْغِفرِْذوه ِِلِِْلِكه
ِعهَل  ِإَِتهكه ْمِن ِقهِديِْوهاْرحه ْيء  ِشه ِكُِلِِوِهِ.رِ ِكَُلِ ِرِ ائِِزِهَِلِ
ِحِه هِوِهِرِ وِْزُِاِهَِلعهَِِق  ِتِْا ِلُِِْهاْسِفهِِرِ وِْزُِاِهِْيُِوِهِته هِِكه ِرِهفِِغِْتِهِْنِا
ِفُِتِهوِهِِنِْمِهحِهرِْتِهوِهِِلِْ ِاِِِِتِْبِهقهِرِهَِكه هِِارِِالَكِهِنه ِهُِللَِا ِْاَِِِمه َِنِ
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هِ ِلُِِْهْسِا ِِاةهِافهِعِهمُِالِْوِهِةِهيِهافِِعِهالِْوِهِوِهفِْعِهالِِْكه ِِفِِةِهمِهائِِالَده
ِوِهِِنِيِْالَدِِ ِِالِِْفِِزِهوِْفِهالِْوِهِةِِرِهوِِاْلِاِوِهيِهتِْالَدُ ِالَكِهوِهِةَِِكِهجه ِاةهِجه
ِاِِ  ارِِالَكِهِنه

   யா அல்லாஹ்! இப்புனித இல்லத்திற்கு 
ைகத்துவத்னதயும், சிைப்னபயும், கண்ணியத் 
னதயும்,  அச்சத்னதயும் அதிகப்படுத்துவாயாக! 
இதனை ஹஜ்ைு பசய்து, உம்ரா பசய்து சிைப்பாக்கி 
கண்ணியம் பசய்தவருக்கு சிைப்னபயும், கண்ணி 

யத்னதயும், நன்னைனயயும் அதிகப்படுத்துவாயாக. 
   யா அல்லாஹ்! நீ உன் அடியார்கனள உன் 
புனித வீட்டிற்கு அனழத்தாய். நான் உன் திருப் 
பபாருத்தத்னத நாடியவைாக வந்துள்களன். இதன் 
மூலம் நீ என் மீது கபரருள் புரிந்து விட்ைாய். 
எைகவ, நீ என்னை ைன்னித்து எைக்கு அருள் 
புரிவாயாக. என்னை விட்டும் என் பாவங்கனள 
அழித்து விடுவாயாக.  நிச்சயைாக நீ எல்லா 
பபாருள்களின் மீதும் சக்தி பபற்ைவன். 
    யா அல்லாஹ்! நான் உன்னுனைய அடினை. 
உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிகைன். சந்திக்கிை 
ஒவ்பவாருவனரயும் சந்திக்கப்படுபவர்  கண்ணி 
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யப்படுத்துவது கைனையாகும். நீ சந்திக்கப் 
படுகிைவர்களில் மிகச் சிைந்தவன். எைகவ, நீ 
என்னை ைன்னித்து அருள்புரிய கவண்டுபைன்றும், 
என் பிைறினய நீ நரகத்திலிருந்து விடுதனல பசய்ய 
கவண்டுபைன்றும் நான் உன்னிைம் கவண்டுகிகைன்.  
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உன்னிைம் 
ைன்னிப்னபயும் சுகத்னதயும் தீனிலும் துன்யா 
விலும், ைறுனையில் நிரந்தரைாை நலத்னதயும், 
சுவர்கத்னதக் பகாண்டு பவற்றினயயும், நரகத்னத 
விட்டு ஈகைற்ைத்னதயும் கவண்டுகிகைன். 

உம்ராவுரைய த ாபின் நிய்யத்து 

ِ هللَُهَمه ِا ِسه ِة ِالُْعْمره افه وه ِطه ِأُِرْيُد ْ ِإَِنِ ِ ِّلِلَ اط  هْشوه ِا ةه ْبعه
اىل .ِتهعه ْ اِِاَنِ َبهلْهه ْرههاِِلِْوهتهقه  فهيهَسِ

     யா அல்லாஹ்! (புனிதைாை உன் வீட்னை) 
அல்லாஹ்வுக்காக ஏழு சுற்றுக்கள் உம்ராவுனைய 
தவாஃபாக பசய்ய விரும்புகிகைன். எைகவ, 
இதனை எைக்கு இலகுவாக்கி, என்னிைமிருந்து 
இனத ஏற்றுக் பகாள்வாயாக. 
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هِِاللِِِِمِْسِبِِ هِِللُِا ِْكِْا ِِوِهِبه ِالِِّْلِلَ ُدِمِْحه  
அல்லாஹ்வின் திருநாைத்தால்.. அல்லாஹ் மிகப் 
பபரியவன். அல்லாஹ்வுக்கக எல்லா புகழும். 

த ா-ஃபின் துஆக்கள் 
முதல் சுற்றில் 

ِاللِِ انه ُِِِسْبحه ْمُدِّلِلَ ِإِلوِهِوهالْحه ِالُلِوهاللُِاله ِإاَِله هِِهه ِأ ُ ْكبه
ِ ِظْيِم ِالْعه لَِيِ ِالْعه ِبِالِل ِإاَِله ةه ِقَُوه ِوهاله ْوله حه لواله ةُِوهالَصه

ِعهَل ُم له ِِوهالَسه ََله َه ِ ِالِل ُسوِل لَهْم.ِِره ِوهسه ِعهلهْيِه الُل
تهْصِديِْ ِوه ِبِكه ِإِْيمهاًتا هللَُهَمه فهاًءِا وه ِوه ِبِِكتهابِك ًقا

 1 

நிய்யத்து செய்த பின் ஹஜ்ருல் அஸ்வதுக்கு 
முன்னால் நின்று, றககறை உயர்த்தி பின் 
வரும் தக்பீறரக் கூைவவண்டும். 
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ِوها ْهِدكه ِاللَُِتِبهاعًاِلُِسَكهِةِتِهبِعه ََله َه ِ َمهد  ُِاحه لهْيِهِعهِِِبَيِكه
افِيهةهِ الْعه ِوه ْفوه ِالْعه ْهلُكه هْس ِا ْ ِاَِنِ هللَُهَمه ِا . لَهمه وهسه

ِوها ِالَده افهاةه تِْآلُْمعه ِوهالَدُ ْيِن ِالَدِ ِِف ِةِئِمهةه ِوهاْلِوره يها
ِ الْفهْوزه ِالَكهارِِبِِِوه ِانه اةِه َكهِةِوهالَكهجه  الْجه

  அல்லாஹ் ைகா பரிசுத்தைாைவன், எல்லா 
புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக. வணக்கத்திற் குறியவன் 
அல்லாஹ் னவத் தவிர கவறுயாரும் இல்னல. 
அல்லாஹ் மிகப் பபரியவன். பாவத்னத விட்டு 
திரும்புதலும், நன்னை பசய்ய சக்தியும் உயர்வாை, 
ைகத்தாை அல்லாஹ்வின் உதவினயக் பகாண்கை 
தவிர இல்னல. சலவாத்தும் ஸலாமும் ரசூலுல்லாஹி 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹிவஸல்லம் அவர்களின் 
மீது உண்ைாவதாக. யா அல்லாஹ்! உன்னைக் 
பகாண்டு ஈைான் பகாண்ைதற்காக, உன் கவதத்னத 
உண்னை படுத்தியதற்காக, உன்னுனைய 
வாக்குறுதினய நினைகவற்றுவதற்காக, உைது 
ஹபீபாகிய முஹம்ைது ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹிவஸல்லம் அவர்களின் வழிமுனை 
பின்பற்றி (இந்த தவானப நினைகவற்றுகிகைன்.)  
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    யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உன்னிைம் 
ைன்னிப்னபயும் சுகத்னதயும் தீனிலும் 
துன்யாவிலும், ைறுனையிலும் நிரந்தரைாை 
நலனவயும் சுவைத்னத பகாண்டு பவற்றினயயும், 
நரகத்னத விட்டு ஈகைற்ைத்னதயும் கவண்டுகிகைன்.   

இரண்டாம் சுற்றில் 

هللَِ ِا ُاكه ره ِحه مه ره الْحه ِوه ِبهْيُتكه ِالْبهْيته ا ِهذه ِإَنه ُهَمه
ِوِه ْبُدكه ِعه هتها ا ِوه ْبُدكه ِعه ْبده الْعه ِوه هْاُككه ِأ اأْلهْانه ْبُنِِوه اِ

ائِِذِ ِالْعه اُم قه ِاه ا ِوههذه ْبِدكه ْمِِعه َرِ ِوهحه ِالَكهاِر ِِاْن بِكه
ِلُِ ِعهَله تهكها ره بهشه ِوه كها هللَهُُِِحْواه ِا ِإِلهْيكهاِالَكهاِر َبِْب ِحه َمه

ِِفِْ يَِْكُه ِوهزه ِقُلُوِِْاْْلِيمهانه ِالُْكْفره ا ِإِلهْيكه هْ ِوهكهَرِ بِكها
الُْفُسوِْ ِوهاجِْوه ِوهالِْعْصيهانه اِشِديِْقه ِالَره ِِانه لْكها ِعه نه

هِ ِِقِنِْللَِا ُِِهَمه ابهكه هِِعهذه ِا ِِعبهادهكه ُث ِتهْبعه ِللَِيهْومه ُهَمه
هِِاْرُزقِْنِْ ْيِِحِِا ِبِغه َكهةه .ِلْجه اب   سه

 2 
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     யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக இந்த வீடு 
உன்னுனைய வீடு. இப்புனித பூமி உன்னுனைய 
புனித பூமி. பாதுகாப்பு என்பது உன்னுனைய 
பாதுகாப்புதான். அடினையும் உன்னுனைய அடினை 
தான். நாகைா உன்னுனைய அடினையாகவும், உன் 
அடினையின் ைகைாகவும் இருக்கிகைன். இது 
உன்னிைம் நரகத்னத விட்டும் பாதுகாப்பு 
கதடுகின்ை இைைாகும். எைகவ, எங்களுனைய 
சனதகனளயும், கைனிகனளயும் நரகத்தின் மீது 
ஹராைாக்கி னவப்பாயாக. 
    யா அல்லாஹ்! ஈைானை எங்களுக்கு 
பிரியைாைதாக ஆக்கினவத்து, அதனை எங்களின் 
இதயங்களில் அழகுபடுத்தி னவப்பாயாக. 
குப்னரயும், பாவத்னதயும், ைாறு பசய்வனதயும் 
எங்களுக்கு பவறுப்பாக்கி னவத்து, எங்கனள 
கநர்வழியாளர்களில் உள்ளவர்களாக  
ஆக்கிவிடுவாயாக. 
   யா அல்லாஹ்! நீ உன்னுனைய அடியார்கனள 
உயிர் பகாடுத்து எழுப்பும் நாளில் உன் 
கவதனைனய விட்டும் என்னை நீ காப்பாற்று 
வாயாக. யா அல்லாஹ்! ககள்வி கணக்கின்றி 
சுவர்க்கத்னத எைக்கு நீ தந்தருள்வாயாக.  
 



www.D
he

en
HajS

er
vic

e.
co

m

உம்ரா வழி முறைகள்… 

(22) 

மூன்றாம் சுற்றில் 

هللَِ ِْا ِإَنِ هُعوُِِْهَمه ْرِكِأ الَشِ ِوه َكِ ِالَشه ِِاْن ِِبكه ُذ
اِقِ قه اِقِوهالَشِ الَكِفه ِقِوهُسْوِءِِوه ِكِْمِهالِْوهُسْوِءِاأْلهْوله ِرِِظه

ِْو ِإَِنِ ِاهللَُهَمه لهِد الْوه ِوه اأْلهْهِل ِوه ِالْمهاِل ِِف لهِب ِالُْمْكقه
هِ ِأ ِطكه خه ِسه ِِاْن ِبِكه هُعْوُذ أ ِوه َكهة ِوالْجه اكه ِِرضه ْسأهلُكه

ِْ ِإَِنِ الَكهاِرِاهللَُهَمه هُعوِِْوه أ ِوه ْبِ ِِاْنِِفْتكهِةِالْقه هُعْوُذِِبكه ِذُِأ
الْمهمهاِتِ اِوه ِِاْنِهِفْتكهِةِالْمهْحيه  بِكه

   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் சந்கதகம், 
இனணனவத்தல், பிளவுபடுத்துதல், நயவஞ்சகம், 
தீய குணங்கள், பபாருளிலும், குடும்பத்திலும், 
பிள்னளகளிலும் தீய கதாற்ைம், தீய திரும்புதல் 
ஆகியவற்னை விட்டும் உன்னிைம் பாதுகாப்புத் 
கதடுகிகைன்.  
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உன்னுனைய 
பபாருத்தத்னதயும், பசார்கத்னதயும் உன்னிைம் 
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கவண்டுகிகைன். உன்னுனைய ககாபத்னத விட்டும் 
நரகத்னத விட்டும் உன்னிைம் பாதுகாப்பு  
கதடுகிகைன். யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் 
கப்ருகளின் குழப்பத்னத விட்டும், வாழ்வின் 
குழப்பத்னத விட்டும், ைரணத்தின் குழப்பத்னத 
விட்டும் உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். 

நான்காம் சுற்றில் 

ِاْجعِه هللَُهَمه وِْا ْبُ ِاه ا َجً ِحه ِاهْشُكوِْلُْه ْعًيا ِوهسه ِوهذهْتًباًِرا ًرا
ْغُفوِْ ِيهاِاه ِلهْنِتهُبْوره ةً اره ِوهتِجه ْقُبْواًل ِاه الًِحا َه ِ مهًل ِوهعه ًرا

ِيِه هْوِرْجِنْ ِا ُدْوِر ِالَصُ ِِف ا ِاه لُمهاِتِعهالِمه ِالَظُ هلُلِِانه ِا ا
ِ ِِْاىِله ِإَِنِ هللَُهَمه ِا ُِاوِِْالَكُْوِر هْسأهلُكه ِِِجبهاِتِأ ْحمهِتكه ره

ُِ ِك ِِاْن ةه اه له الَسه ِوه تِكه ْغِفره ِاه ائِمه زه ِوهعه ِإِْثم  َلِ
ِاِِ ِنيمهةه الْغه ِوه ِِانه اةه ِوهالَكهجه َكهِة ِبِالْجه الْفهْوزه ِوه ِبَِر  ِكَُلِ ْن
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ْعِنِْ ِقهَكِ َبِ ِره زهقْتهِنِِْالَكهاِر ِره ِفِْيمِهِبِمها ِِلْ بهاِرْك ِاوه
ِوهاْولُْفِعهَل ْيتهِنْ هْعطه ُِِا ِغهاك َِْلِ ِِلَ ِِئِبهة  ْيِ ِِاْككه  ِبِخه

  யா அல்லாஹ்! இதனை ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ை 
ஹஜ்ைாகவும் நன்றி பசலுத்தப்பட்ை முயற்சி 
யாகவும், ைன்னிக்கப்பட்ை பாவைாகவும், ஏற்றுக் 
பகாள்ளப்பட்ை நல்ல அைலாகவும், நஷ்ைமில்லா 
வியாபாரைாகவும் ஆக்கி அருள்வாயாக. 
பநஞ்சங்களில் உள்ளவற்னை அறிகிைவகை, யா 
அல்லாஹ்! இருள்களிலிருந்து ஒளியின் பக்கம் 
என்னை நீ பவளியாக்குவாயாக. 
    யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய ரஹ்ைத்னத 
கட்ைாயைாக்கி னவப்பவற்னையும், உன்னுனைய 
ைன்னிப்னப உறுதியாக்கி னவப்பவற்னையும், 
பாவங்கள் அனைத்னதயும் விட்டு சுகத்னதயும், 
நன்னைகள் அனைத்திலிருந்து பகாள்னளயடிப் 
பனதயும், பசார்கத்னதக் பகாண்டு பவற்றினயயும், 
நரகத்னத விட்டு ஈகைற்ைத்னதயும் உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன்.  
   என்னுனைய இரட்சககை! நீ எைக்கு பகாடுத் 
தனதக் பகாண்டு கபாதுபைன்ை ைைமுள்ளவைாக 
என்னை நீ ஆக்கினவப்பாயாக. நீ எைக்கு 
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பகாடுத்ததில் எைக்கு பரகத்  பசய்வாயாக, எைக்கு 
இழந்து விட்ை ஒவ்பவான்றுக்கும் உன்னிைமிருந்து 
நலனவ என் மீது பகரைாக ஆக்கியருள்வாயாக. 

ஐந்தாம் சுற்றில் 

ِ ِإاَله ِِظَله ِاله ِيهْومه ْرِشكه ِعه ِِظَلِ ِتهْحته هِظلَهِن ِأ هللَُهَمه ا
ِ ْوِضِتهِبَيِكه ِِاْنِحه ِوهاْسِقِنْ ِوهْجُهكه ااَِله ِبهاِِقِه ِوهاله ِظلَُكه

ِاُِ ِاللُِحه ََله َه ِ ْهًةَِمهد  ِرْي ِاه ْهًة ِههِكْي ْربهًة ِشه لَهمه ِوهسه ِعهلهْيِه
ِِاْنِوِه ألُكه ِأسه ْ ِإَِنِ هللَُهَمه ِا هبهًدا ِأ هها ُِبهْعده هْظمهأ ِأ اِاله ِاه ْيِ

ِتهِبيَِِ ِِاْكُه هلهكه أ َمهدِ سه ُِاحه َيِِدتها ِسه ِعهلهْيِهِِكه ِالُل ََله َه
ِ ا ِاه َرِ ِشه ِِاْن ِبِكه هُعْوذُ أ ِوه لَهْم ِاْسِوهسه ِتهِبَيُكه ِِاْكُه اذه تهعه

َيُِدِ هِسه ِا لَهْم. ِوهسه ِعهلهْيِه ِالُل ََله َه ِ َمهد  ُِاحه ِْللَِتها ِإَِنِ ُِهَمه
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َكِه ِالْجه هْسأهلُكه بُِأ َرِ اُِيقه اه اِوه ِوهتهِعْيمههه ِةه اِِاْنِقهْول  ِإِلهْيهه ِنْ
هُعوِْ أ ِوه مهل  ِعه هْو ِا هْوفِْعل  ِبِِأ بُِذُ َرِ ُِيقه ا اه ِوه ِالَكهاِر ِِانه ِكه ِنْ

ِإِلهِ ِِاْن ا هْوفِِْيهه ِأ ُِحْكًماِقهْول  ِِل ِههْب َبِ ِره مهل  ِعه هْو ِا ْعل 
هلِْحْقِنِْ أ ِِوه الِِحْيه  بِالَصه

   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய அர்ஷின் 
நிழனலத் தவிர கவறு நிழகல இல்லாத நாளில், 
உன்னுனைய உள்ளனைனயத் தவிர (கவறு எதுவும்) 
மீதியில்லாத நாளில் உன்னுனைய அர்ஷின் 
நிழலின் கீழ் எைக்கு நிழல் தருவாயாக. 
உன்னுனைய நபி எங்கள் தனலவர் முஹம்ைத் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவஸல்லம் அவர்களுனைய 

“கவ்ஸர்” என்னும் தைாகத்திலிருந்து இனினையாை, 
ைகிழ்ச்சிகரைாை, அதன் பிைகு எப்கபாதும் நான் 
தாகிக்கைாட்கைகை, அத்தனகய ஒரு மிைறு நீனர 
நீ எைக்கு புகட்டிடுவாயாக.  
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   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய நபி, எங்களின்  
தனலவர் முஹம்ைத் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவ 

ஸல்லம் அவர்கள் உன்னிைம் எந்த நன்னைகனள 
பயல்லாம் ககட்ைார்ககளா அவற்னை உன்னிைம் 
நான் கவண்டுகிகைன். உன்னுனைய நபி எங்கள் 
தனலவர் முஹம்ைத் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹிவஸல்லம் அவர்கள்  எந்த தீனைகனள 
விட்டும் உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடிைார்ககளா 
அவற்னை விட்டும் உன்னிைம் நான் பாதுகாப்பு 
கதடுகிகைன். 
    யா அல்லாஹ்! பசார்கத்னதயும் அதனுனைய 
பாக்கியத்னதயும், கைலும் பசால்லாலும் 
பசயலாலும் அதன் பக்கம் பநருக்கைாக்கி 
னவக்கும் காரியத்னத உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகின்கைன். நரகத்னத விட்டும், கைலும் 
பசால்லாலும் பசயலாலும் அதன் பக்கம் 
பநருக்கைாக்கி னவக்கும் காரியத்னத விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகின்கைன். 
என் இரட்சககை, எைக்கு ஞாைத்னத வழங்கி 
நல்கலார்களுைன் என்னை கசர்த்தருள்வாயாக!  
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ஆறாம் சுற்றில் 

ِحُِِ ِعهلهَيه ِلهكه ِإَِنه هللَُهَمه ِا بهْيكهكه ِوه ةًِفِْيمهاِبهْيِنْ ُِقْوقًاِكهِثْيه
اِ ِاه هللَُهَمه .ِا لِْقكه ِوه بهْيه ِوه ِفِْيمهاِبهْيِنْ ةً وهُحُقْوقًاِكهِثْيه

ِ هانه ِِك ِِلهكه ِِلْ اِفهاْغِفْرهُ َمِهِاْكهه ِفهتهحه لِْقكه ِلِخه هانه اِك اه ُهِلِْوه
ِ ِتكه اعه بِطه ِوه اِاكه ره ْنِحه ِعه لِكه له ِبِحه هْغِنِنْ ِأ ِوه ْ ْنِِعهَنِ عه

ِوهاِسعهِ ِيها اكه ِِسوه َمهْن ِعه بِفهْضلِكه ِوه ْعِصيهِتكه اه
ِ ِكهِرْيم  ِوهْجههكه ِوه ِظْيم  ِعه ِبهْيتهكه ِاَِنه هللَُهَمه ِة.ِا الْمهْغِفره
ِ ْفوه ِالْعه ُِتِحَبُ ِظْيم  ِعه ِكهِرْيم  لِْيم  ِحه هلُل ِا ِيها هْتته ا وه

ِْ  فهاْعُفِعهَنِ
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    யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக எைக்கும் உைக்கு 
மினைகய உள்ளவற்றில் பல கைனைகளும், 
எைக்கும் உன் பனைப்புகளுக்குமினைகய 
உள்ளவற்றில் பல கைனைகளும் என் மீது 
உைக்காக இருக்கின்ைை. 
    யா அல்லாஹ்! அவற்றிலிருந்து உைக்காக 
உள்ளவற்னை எைக்கு நீ ைன்னித்தருள்வாயாக. உன் 
பனைப்புகளுக்காக உள்ளவற்னை என்னைத் 
பதாட்டும் நீ பபாறுப் கபற்றுக் பகாள்வாயாக. 
விசாலைாை ைன்னிப்பு உனையவகை! உன்னுனைய 
ஹலானலக் பகாண்டு உன்னுனைய ஹரானை 
விட்டும், உைக்கு வழிபடுவனதக் பகாண்டு உைக்கு 
ைாறு பசய்வனத விட்டும், உன் கருனணனயக் 
பகாண்டு உன்னைத் தவிர உள்ளவர்கனள விட்டும் 
என்னை நீ கதனவயைச் பசய்வாயாக. யா 
அல்லாஹ்! நிச்சயைாக உன்னுனைய இல்லம் 
ைகத்தாைது. உன்னுனைய உள்ளனை 
கண்ணியைாைது.  
      யா அல்லாஹ்! நீகயா சாந்தைாைவன்; 
ைன்னிப்பாளன்; கண்ணியைாைவன்; ைகத்தாை  
வன்; நீ ைன்னிப்பனத விரும்புகிைாய். எைகவ 
என்னை, நீ ைன்னித்தருள்வாயாக.  
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ஏழாவது சுற்றில் 

هِ ِهُِللَِا هْسَِِمه ِا ْ اِدقًاِاَِنِ َه ِ يهِقْيًكا ِوه هاِاًل ِك ْيمهاًتا ِاِ ْهلُكه
ِ ِوهقهلًْبا ِوهاِسًعا اِشًعاوهِرْزقًا اًلِِوه له ِوهحه ِكًرا ِذها اًتا لِسه وه

ًةِ احه ِوهره ِالْمهْوِت ِقهْبله ِوهتهْوبهًتا ِتهُصْوًحا ِوهتهْوبهًتا ًبا َيِ طه
فِْ ِوهالْعه ِ ِالْمهْوِت ِبهْعده ْحمهًة ِوهره ِ ةً ْغِفره اه ِوه ِالْمهْوِت ِِعْكده وه
ِالَكهاِرِ ِِانه اةه َكهِةِوهالَكهجه ِِفِالْجه الْفهْوزه اِبِوه ِالِْحسه ِعْكده

َفهارُِ ِغه ِيها ِزْيُز ِعه ِيها ْحمهِتكه ِعِلًْماِِ.بِره ِِزْدِنْ ْ َِبِ ره
ِ الِِحْيه ِبِالَصه هلِْحْقِنْ ا  وه

   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் பரிபூரணைாை 
ஈைானையும், உண்னையாை உறுதினயயும், 
விசாலைாை உணனவயும், பயப்படும் 
இதயத்னதயும், திக்ரு பசய்யும் நானவயும், ைணம் 
பபாருந்திய ஹலாலாை உணனவயும், கலப்பற்ை 
தவ்பானவயும், ைரணத்திற்கு முன் தவ்பானவயும்,  
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ைரண கநரத்தில் நிம்ைதினயயும், ைரணத்திற்கு பின் 
ைன்னிப்னபயும், ரஹ்ைத்னதயும், ககள்வி கணக்கின் 
கபாது ைன்னிப்னபயும், பசார்கத்னதக் பகாண்டு 
பவற்றினயயும், நரகத்னத விட்டு ஈகைற்ைத்னதயும், 
உன்னுனைய அருளால் உன்னிைத்தில் நான் 
கவண்டுகிகைன். 
    யாவற்னையும் மினகத்தவகை! அதிகம் 
ைன்னிக்கிைவகை!! என்னுனைய இரட்சககை!!! 
எைக்கு கல்வினய அதிகப்படுத்துவாயாக. 
நல்லடியார்களுைன் என்னைச் கசர்த்தருள் வாயாக. 

ஒவ்வவாரு சுற்றிலும் ருகுவெ 
யமானியிலிருந்து ஹஜ்ருல் அஸ்வத் வரர 

كهًةِوهقِكهاِ سه ِةِحه كهًةِوهِفِالِوره سه ْتيهاِحه بَهكهاِآتِكهاِِفِالَدُ ره
اِرِ هْبره ِااْل ِاهعه َكهةه اِالْجه هْدِولْكه ا ِالَكهاِرِوه ابه ِزْيُزِ ِعهذه يهاِعه

ِ الهِمْيه ِالْعه َبه َفهاُرِيهاِره  يهاِغه
   எங்கள் இரட்சககை! எங்களுக்கு இவ்வுலகில் 
நன்னையாை வாழ்னவயும், ைறுனையில் 
நன்னையாை வாழ்னவயும் வழங்கிடுவாயாக! 
நரகத்தின் கவதனைனய விட்டும் எங்கனள 
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பாதுகாப்பாயாக. நல்கலார்களுைன் எங்கனள 
பசார்கத்தில் நுனழய னவப்பாயாக. யாவற்னையும் 
மினகத்தவகை! அதிகம் ைன்னிப்பவகை!! 
அனைத்து உலகத்தார்கனளயும் பனைத்துப் 
பரிபாலிப்பவகை!!! 

முல்தஜிம் துஆ 

هِ ِهُِللَِا ِاِرِهيِهَِمه هِِِقِيِْتِِعِهالِِِْتِيِْبِهالَِِْبه ِاقهِرِِاِوِهكِهابهِقهِرِِِْقِتِِعِْا ِبه
هِ ُِاِوِهكِهائِِبهِا تِِوِهوِْاِِاِوِهكِهاتِِهِهَاِها هِاِوِهكِها ِوِْا ِالَكهاِرِيهاِذهاِاِتِهدِِاله ِانه

ِوها ِوهالْفهْضِل ِم ِوهالْكهره اِءِالُْجْوِد طه ِوهالْعه لْمهَنِ
اِ َِهه ِااْلُُاْوِرِكُل اِِفْ هْحِسْنِعهاقِبهتهكه ِا هللَُهَمه اِن.ِا وهااْلِْحسه
ِ هللَُهَمه ِة.ِا اِبِااْلِوره ْتيهاِوهعهذه ِِاْنِِوْزِيِالَدُ هِجْرتها ا وه
ِ ُِالْتهِزم  ِبهاِبكه ِتهْحته ِوهاقِف  ْبِدكه اِْبُنِعه ِوه ْبُدكه ِْعه اَِنِ

لَِِ ُِاتهذه ِبِاهْعتهابِكه ْيكه ِيهده ِبهْيه ِِل  ْحمهتهكه ِره هْرُجْو ا
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ِِْوهاهْوشي ِاَِنِ هللَُهَمه ِا اِن. ِااْلِْحسه ِيهاقهِدْيمه ابهكه عهذه
ِوِْزِرْيِ عه ِوهتهضه ِِذْكِرْي ِتهْرفهعه هْن ِا ْهلُكه هْس ِوهُتْصلِِِا حه

ِوهتهْغِفرِه ِقهْبِْي ِِفْ ِِلْ َوِره ُتكه ِوه ِقهلِِْبْ ره َهِ ِوهُتطه هْاِرْي ِِلِِْا
ِ اِتِذهْتِِبْ رهجه ِالَده ْهلُكه هْس ا ِالُْعلِْوه َكهاِتِآِاْيْ ِالْجه  يِِانه

  யா அல்லாஹ்! மிகப்பழனையாை இவ்வீட்டின் 
இரட்சககை!! எங்களுனைய பிைரிகனளயும், 
எங்களின் தாய், தந்னத, சககாதரர்கள், 
பிள்னளகளின் பிைரிகனளயும் நரக பநருப்னப 
விட்டும் நீ விடுதனல பசய்வாயாக. பகானையும், 
தயாளமும், கருனணயும், உபகாரமும், 
பவகுைதியும், கபருபகாரமும் உனையவகை, 
  யாஅல்லாஹ்! எங்களின் முடினவ எல்லா 
காரியங்களிலும் அழகாக்கினவத்து, உலகின் 
ககவலத்னத விட்டும் ைறுனையின் கவதனைனய 
விட்டும் எங்கனள காப்பாற்றுவாயாக. 
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் உன் அடினை. 
உன் அடினையின் ைகன். உன் (வீட்டு) வாசலுக்கு 
கீழ் நின்று உன் வீட்டு வாசற்படிகனள 
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பற்றிப்பிடித்தவைாக, உைக்கு முன்ைால் 
தாழ்னையாக நின்று பகாண்டிருக்கிகைன். 
உன்னுனைய ரஹ்ைத்னத நான் ஆதரவு னவத்து, 
உன்னுனைய நரகின் கவதனைனய 
பயப்படுகின்கைன். உபகாரம் பசய்வதில் 
பூர்வீகைாைவகை, யா அல்லாஹ்! என்னுனைய 
நினைனவ நீ உயர்த்த கவண்டும் என்றும், என் 
காரியத்னத சீர்படுத்த கவண்டு என்றும், என் 
இதயத்னத பரிசுத்தப்படுத்த கவண்டும் என்றும், 
என் கப்ரில் எைக்கு ஒளினய ஏற்படுத்த கவண்டும் 
என்றும், என்னுனைய பாவத்னத நீ ைன்னிக்க 
கவண்டும் என்றும் உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன். இன்னும் சுவர்கத்தில் உயர்ந்த 
பதவிகனளயும் உன்னிைம் நான் கவண்டுகிகைன். 
ஏற்றுக்பகாள்வாயாக. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

முல்தஜிமில் நின்று துஆ வகட்பது அவசியம். 
“ஏவதனும் வதறவயுள்ைவர், அல்லது துன்பம் 
உறையவர் முல்தஜிமிலிருந்து துஆ வகட்ைால் 
அல்லாஹ்தஆலா அவருறைய வதறவகறை 
நிறைவவற்றி றவத்து, அவருறைய துன்பத்றத 
நீக்குவான்.” என்று ஒரு ஹதீஸில் அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ைது.  
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மகாமம இப்ராஹீம் துஆ... 

هللَِ ْيِا ِِسَرِ ِتهْعلهُم ِإِتَهكه ِِتُِِهَمه ْعِذره ِاه ِفهاقْبهْل وهعهلتِيهِت
ُِسْؤِلِْ ِفهأهْعِطِن ِت اجه ِحه تهْعلهُم ِِفِْوهتهعِِْوه ا ِاه ِْيِِسِتهفِِْلهُم

هللَِِِِبِْذُُتوِِْفهاْغِفْرِِلِْ ِْا ِإَِنِ ِإِيُِِْهَمه هلُكه هْسأ ِلِِْبُِْرِقهِمهاًتاُِيبهاِشِأ
يهِقيِْ َتِوه ِحه اِدقًا َه ِ ُِيِصيًِْكا ِال هتَهُه ِأ هعْلهمه ُِِبِنِِْأ اِاِهِإاَِله
ِ ِِاِرًضِِىِلِِْكهتهْبته ِِلِِِْاْككه ْمته ِقهَسه ا لَِيِْيِِبِمه ِوه هْتته ِِفِِأ
تِْ فَهِنِْالَدُ ِتهوه ِة ِوهاْلِوره ا هِِيه أ ِوه ِلِْحْقِنُِْاْسلًِما

ِ الِِحْيه هِبِالَصه َِ.ِا اِِفِْلل عِْلهكه ِتهده ِاله ْتًباِاِِذهِاِهذهِكِهااِِقِهاِهُِهَمه
ْيتهُهِ ِقهضه ِإاَِله ِدهْيًكا ِوهاله ُه ْجته ِفهَره ِإاَِله َمًا ِهه ِوهاله ْرتهُه فه ِغه إاَِله

اْلِ ِوه ا ْتيه ِالَدُ ائِِج وه ِِاْنِحه ًة اجه ِحه اِوهاله هه ْيته ِقهضه ِإاَِله ِة ِوره
ِ اِحِمْيه ِالَره مه هْرحه ِأ ِيها ا ْرتههه يهَسه هللَهُِوه ِا تهاِ. ِأُُاْوره ْر ِيهَسِ َمه
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اْشرِه ِبِاوه اْوِتْم ِوه ِقُلُْوبهكها تهَوِْر ِوه تها ُدْوره َُ ِ اِتِْح الِحه لَصه
الهِ هْعمه هلِْحْقكهاِأ ا ِوه ُِاْسلِِمْيه ا فَهكه ِتهوه هللَُهَمه ِا كها.

ِغهِ الِِحْيه ِيِهبِالَصه ِآِاْيه ْفُتْوتِْيِ ِاه ايهاِوهاله زه ِوه ِِاْيه َبه ره
ِ ََله َه ِوه الهِمْيه لَهْمِعهَلِالْعه الِوهسه َيهِدتِهِالُلِتهعه ِسه َمهد  اُِاحه

ِ الهِمْيه ِالْعه َبِ ِره ِ ْمُدِّلِلَ ِوهالْحه هْجمهِعْيه ابِهِا حه َْ ه ا الِهِوه  وه
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நீ என்னுனைய 
இரகசியத்னதயும், பகிரங்கத்னதயும் நன்கு 
அறிவாய். எைகவ, என்னுனைய ைன்னிப்புக் 
ககாருதனல நீ ஏற்றுக் பகாள்வாயாக. என்னுனைய 
கதனவனய நீ அறிவாய். ஆககவ, நான் ககட்பனத 
நீ தந்தருள்வாயாக. என் ைைதில் உள்ளனதயும் நீ 
அறிவாய். ஆனகயால், என் பாவங்கனள எைக்கு 
ைன்னிப்பாயாக.  
    யா அல்லாஹ்! நீ எைக்கு விதியாக்கியனதத் 
தவிர (கவறு எதுவும்) எைக்கு ஏற்பைாது என்று 
நான் அறிவதற்காக என் இதயத்னத கசர்ந்திருக்கும் 
படியாை ஈைானையும், உண்னையாை 
உறுதினயயும், நீ எைக்கு பங்கிட்டுக் பகாடுத்தனதக் 
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பகாண்டு திருப்தினயயும் உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன். நீ எைக்கு இவ்வுலகிலும், 
ைறுனையிலும் உதவியாளன். என்னை முஸ்லிைாக 
ைரணைனையச் பசய்து நல்கலார்களுைன் என்னைச் 
கசர்த்தருள்வாயாக.  
   யா அல்லாஹ்! எங்களுனைய இந்த இைத்தில் 
எந்த பாவத்னதயும் அதனை நீ ைன்னிக்காைல், 
எந்த கவனலனயயும் அதனை நீ நீக்காைல், எந்த 
கதனவனயயும் அதனை நீ நினைகவற்ைாைல், 
அதனை இகலசாக்காைல் விட்டுவிைாகத. எைகவ 
எங்களுனைய காரியங்கனள இகலசாக்கி னவத்து, 
எங்களுனைய பநஞ்சங்கனள விரிவாக்கி னவத்து, 
எங்களின் உள்ளங்கனள ஒளிையைாக்கி னவத்து, 
எங்களுனைய அைல்கனள நற்பசயல்கனளக் 
பகாண்டு முடிவாக்கி னவப்பாயாக.  
    யா அல்லாஹ்! எங்கனள, முஸ்லிம்களாக 
ைரணைனையச் பசய்து, ககவலப்பைாதவர்களாக, 
குழப்பத்தில் ஆக்கப்பைாதவர்களாக நல்கலார் 
களுைன் எங்கனள கசர்த்தருள்வாயாக. ஆமீன்; 
யாரப்பல் ஆலமீன். நபி முஹம்ைத் (ஸல்) 
அவர்கள் மீதும், அவர்களின் கதாழர்கள், 
குடும்பத்திைர் யாவரின் மீதும் இனைவன் 
அருள்பாலிப்பாைாக. புகழ் அனைத்தும் 
அகிலத்னத இரட்சிக்கும் இனைவனுக்கக.  
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மீஜாமே ரஹ்மத் இடத்தில்... 

ِْ َِبِ ِره هْتته ِأ هللَُهَمه ِإِلِا لهْقتِهاله ِوه هْتته ِأ ِإاَِله ِِِنِْهه ْبُدكه هتهاِعه أ ِوه
هتهاِعهَل أ ِوه ْهِدكه وهعْدِِِِعه ِوه اِِاِكه ْعُتِاه هُعوِِْْستهطه ِِذُِأ ِاْنِِبِكه

كهْعُتِ َه اِ ِاه َرِ هُبوِِْشه ِِءُِأ ِبِِكْعمهتِِِلهكه هُبوِِْكه أ ِوه ْتِِبِِْءُِعهلهَيه ِبِذه
ِيهْغِفرُِِفهاْغِفْرِِلِْ ُتوِِْفهِإتَهُهِاله ِالَذُ ِِْبه ِإَِنِ هللَُهَمه ِ.ِا هْتته ِأ ِإاَِله

الُِحوِْ ِالَصه ِِاْكُهِِعبهاُدكه هلهكه أ اِسه ِاه ْيِ ِِاْنِوه هلُكه هْسأ ِ ِأ نه
ِِاوِه ا ِاه َرِ ِشه ِِاْن ِبِكه هُعْوذُ ِأ ِِعبهادُكه ِِاْكُه اذهكه ْستهعه

الِِ هِالَصه .ا ِالُْحْسنُحونه ِبِاهْسمهائِكه فهاتِِِللَُهَمه َِ ِوه ِكه
ْنِ ِعه ُِيبهاعِْدتها ف  َْ ِوه ِكَُلِ ِِاْن ِقُلُْوبهكها ْر َهِ ِطه ا الُْعلْيه

ِ تِكه اههده ُِِاشه هِاْتكهاِعهَله ا ِوه َبهِتكه ُاحه َكهةِِِوه ِةِِالَسُ مهاعه وهالْجه
ِاىِل ْوِق الَشه َِِوه هلل ِا اِم ْكره ِوهااْلِ ِل له ِذهالْجه ِيها ِلِقهائِكه ُهَمه
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لَِْصِ ِنِْوهوه ِبهده ِتكه اعه ْلِبِطه ْعمه اْسته ِوه ِبِالِْعلِْمِقهلِِْبْ تهَوِْر
ِرْيِوهاْشِغْلِبِااْلِعِْتبِه ِِسَ ِ ِالِْفَته َرِهِانه ِشه ِقِنْ ِاِرِِفْكِرْيِوه

ِ اهجِِوهسه ِوه اِن ْيطه ِالَشه َتِاِوِس ِحه ْحمُن ِره ِيها ِِاْكُه ِْرِنْ

ِرِه ان  ُِسلْطه ِعهلهَيه ِلهُه يهُكْوُن ِإِِاله ا ِبَهكه ا اِِاتَهكه ِلهكه ِفهاْغِفْر َكها اه
ِالَكهارِِذُُتوِْ ابه ِقكهاِعهذه اِوه  بهكه

    இனைவா! நீகய இரட்சகன்; உன்னையன்றி 
கவறு நாயன் கினையாது. நான் உைது அடினை. 
என்ைால் முடிந்தவனர உைது உைன்பாட்டிலும், 
உன்னிைத்தில் வழங்கிய வாக்குறுதியிலும் 
இருக்கிகைன். நான் பசய்யும் காரியங்களின் 
தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ககாருகிகைன். என் 
மீது உள்ள உைது உபகாரங்கனள உைக்காக 
கசமித்து வந்துள்களன். என் பாவங்ககளாடும் 
வந்துள்களன். என் பாவங்கனள ைன்னித்து 
விடுவாயாக. பாவங்கனள உன்னையன்றி யாரும் 
ைன்னிக்க முடியாது.  
   யா அல்லாஹ்!! நல்லடியார்கள் உன்னிைத்தில் 
எந்த நன்னைகனள எல்லாம் ககட்டுப் 
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பபற்ைார்ககளா அவற்னை உன்னிைம் 
கவண்டுகிகைன். நல்லடியார்கள் எந்தந் தீங்குகனள 
விட்பைல்லாம் பாதுகாப்பு ககாரிைார்ககளா 
அவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு ககாருகிகைன். 
இனைவா! உைது அழகிய நாைங்களின் 
பபாருட்டிைால், உயர்வாை உைது தனித் 
தன்னைகளின் பபாருட்டிைால், உைது கநசம், 
உைது தரிசைம் ஆகியவற்னை விட்டும் எங்கனள 
தூரைாக்கி விைக்கூடிய அனைத்து தன்னைகனள 
விட்டும் எங்களது உள்ளங்கனள தூய்னையாக்கு 

வாயாக. சுன்ைத் ைைாஅத் பகாள்னகயின் மீதும், 
உன்னை தரிசிக்கிை ஆனசயிலும் நினலத்திருக்கும் 
நினலயில் எங்கனள ைரணிக்கச் பசய்வாயாக. 
கண்ணிய மிக்கவகை! கம்பீரைாைவகை! 
   யா அல்லாஹ்!! கல்வியால் எைது உள்ளத்னத 
ஒளிையைாக்கு. உன்னை வழிபடுவதில் என் 
உைனல இயங்கச் பசய்வாயாக. என் அந்தரங் 
கங்கனள குழப்பத்திலிருந்தும் தூய்னையாக்குவாக. 
படிப்பினைகள் பபறுவதில் என் சிந்தனைனய 
ஈடுபைச் பசய்வாயாக. னைத்தானின் ஊசலாட்ை 
தீங்கிலிருந்து என்னை பாதுகாப்பாயாக. 
ரஹ்ைாகை! என் மீது எவ்வித ஆதிக்கம் இல்லாத 
வனகயில் னைத்தானிைமிருந்து என்னை 
விடுவிப்பாயாக. ரட்சககை! நிச்சயைாக நாங்கள் 
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உன்னை விசுவாசித்கதாம். எங்களது பாவங்கனள 
ைன்னித்து விடுவாயாக. எங்கனள நரக 
கவதனைனய விட்டு காப்பாற்றுவாயாக. 

ஜம் ஜம் நீர் குடிக்கும் ப ோது... 

هِ ِْللَِا ِإَِّنِ اِسُِِهَمه ِوه ِوهِرْزقًا ِتهافًِعا ِعِلًْما هْسأهلُكه ِوهِشفهاءًِأ ًِعا
ِدهاءِ   ِاْنِكَُلِ

யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் பலன் தரும் 
கல்வினயயும், தாராளைாை உணனவயும், எல்லா 
கநாய்களிலிருந்து சுகத்னதயும் உன்னிைத்தில் 
கவண்டுகிகைன்.  

உம்ரோவின் “ஸயீ” உடைய நிய்யத்து... 

ةهِ الْمهْروه ِوه ا فه ِالَصه ِبهْيه ةه ِالُْعْمره ْعيه ِسه ِاَِنِِْاُِرْيُد هللَُهَمه ا
ِ اىلسه ِتهعه ِ ِّلِلَ اط  هْشوه ِا ةه ِِْْبعه َبهلُْهِِاَنِ تهقه ْرهُِِلِْوه  فهيهَسِ

    யா அல்லாஹ்! உைக்காக ஸஃபா ைர்வாவுக் 
கினையில் ஏழு சுற்றுகள் உம்ராவின் ஸயீயாகச் 
பசய்ய நாடுகிகைன். எைகவ இதனை எைக்கு நீ 
எளிதாக்கி னவத்து இதனை என்னிலிருந்து ஏற்றுக் 
பகாள்வாயாக.  
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ِهالُلِبِهِِبِْسِ أ ُءِِبمهاِبهده هْبده الِِْمِالِلِا فهاِوه ِالَصه ْروهةِهمِه.ِإَِنه
ائِِرِاللِِ عه ِالْبِهِِاْنِشه َجه ِفهمهْنِحه ُِجكهاحه ِفهله هِوِاْعتهمهره ِأ ِْيته

ِ ِالله ِفهِإَنه ا ْيً ِوه عه َوه ِتهطه ْن اه ِوه ِبِِهمها َوهفه ِيهَطه هْن ِأ عهلهْيِه
ِ ِعهلِيم  ِكر  ا  شه

   “நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் அனையாளச் சின்ைங்களில் 
உள்ளனவ. எவர் இந்த வீட்னை (நாடி வந்து) 
ஹஜ்ைுபசய்கிைாகரா, அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா 
அவர் அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும் 

நன்கு அறிந்தவைாகவும் இருக்கிைான்.”  
   இந்த வசைத்தில் அல்லாஹ் எனதக் பகாண்டு 
ஆரம்பித்துள்ளாகைா அதனைக் பகாண்டு 
அல்லாஹ்வின் திரு நாைத்தால் நான் 
ஆரம்பிக்கிகைன்.  

“ஸயீ” ஆரம்பிக்கும் முன் ஸஃபா மறலயருகில் 
நின்று பின் வரும் வெனத்றத கூை வவண்டும். 
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ِ ِِِاله ِإاَِله ِريِِْاللُِِإِلهه ِالهشه هُ ِالُْملِْوهْحده ِلهُه ِلهُه لهُهِكه ِوه ُك
ِعهَل ْمُدِوهُهوه ِقهِديِْالْحه ْيء  ِشه  رِ ِكَُلِ

வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறு 
யாருமில்னல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
கவறு யாகதார் இனணயுமில்னல. 
ஆட்சியனைத்தும் அவனுக்கக. புகழனைத்தும் 
அவனுக்கக. அவன் அனைத்து பபாருட்களின் 
மீதும் சக்தி பபற்ைவன்.  

“ஸயீ” உறைய அறனத்துச் சுற்றுக்களிலும் 
அறைப்புக் குறிக்குள் உள்ை துஆறவ இரு 
பச்றெத் தூண்களுக்கு இறையில் ஓதிக் 

சகாள்ைவும்.  
 

பிைகு ஸஃபா மறலயில் ெற்று உயரம் வறர 
ஏறி, றபதுல்லாஹ்றவ முன்வனாக்கி நின்று 
சகாண்டு, இரு றககறையும் துஆ வகட்பது 
வபால் உயர்த்திக் சகாண்டு,  அல்லாஹ்றவப் 
புகழ்ந்து பிைகு ெப்தமிட்டு, “அல்லாஹு 
அக்பர்” என்று கூறிய பிைகு, பின் வரும் 
வாெகத்றத ஒரு தைறவ கூை வவண்டும். 
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 ஸயீ உரைய துஆக்கள்... 
 

 

ِ ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل اِا كهِبْيه
ِالِْوِه ِِمِْحه ِاللِِِاْيًِِكهثُِِدِّلِلَ انه ْمدِِ ِوهُسْبحه بِحه ِظْيِمِوه هِِِالْعه

ِبُْكرِه ِلهُهِالْكهِرْيِم ِفهاْسُجْد ِاللَهْيِل ِانه ِوه ْيلً َِ ه أ ِوه ةً
ِويِْ ِطه ِلهْيًل َبِْحُه ِوهسه ِاله ًِل زه هْتجه ِا هُ ِوهْحده ِالُل ِإاَِله ِإِلهه

هِ ِاأْل مه ِوهههزه هُ ْبده ِعه ره ِوهتهصه هُ ِوهعْده قه ده َه ِ هُ ِوهْحده ابه ْحزه
ِ ِوهُهوه ُيِمْيُت ِوه ُِيْحِيْي هُ ِبهْعده ِوهاله ِقهْبلهُه ْيئ  شه ِاله هُ وهْحده

ِا ِبِيهِدهِ هبهًدا ِا يهُفْوُت ِوهاله يهُمْوُت ِاله ِدهائًِما َي  ِحه ْيُ لْخه
اِلهْيِهِالِْ ِعهَلِمهِصْيُِوه ِقهِديِْوهُهوه ْيء  ِشه ِِكَُلِ ِاْغِفرِْ}ر  َبِ ِره

ْمِ ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم ِِوهاْرحه ِتهْعلهْم َمها ِعه اوهْز ِوهتهجه إِتَهكه

முதல் சுற்றில்    1         ஸஃோ to மர்வா 
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ِ ِتهْعلهُم ِاله ا ِاه ِتهْعلهُم ِإَِتهكه هْتته ُمِِاللُِِأ هْكره ِاأْل هِعَزُ ِ{اأْل
ِ الِِمْيه ِسه ِالَكهاِر ِِانه كها ِتهَجِ ا بَهكه ِره ِِفهِرحِِِغاتِِمْيه ِْيه

ِالَهِذيِِْشِتهبِْْسِاُِ ِاهعه الِِحْيه ِالَصه ِِعبهاِدكه ِاهعه ِِرْينه ِنه
ِاللُِ مه هْتعه يِْأ َدِ ِوهالَصِ ِالَكهِبَيِيه ِِانه ْ ِِعهلهمِْهِ ِِقْيه
ِ ده هه ِآوهالَشُ الِِحْيه ِوهالَصه فِِِء ِره ِْكه ِأُوله ُسنه ًقاِيِِْوهحه

ِاللِِذ ِالْفهْضُلِِانه ِإِِِ ِِبِالِلِعهلِيًماِوهكهىلِكه ِلاله ِإاَِله هه
ِاللُِقًَِحِهاقًَِحِهِاللُِ ِإاَِله ِإِلهه ِاله ِِ ِاقًَِورِِِاَبًُدِعِهتِهِا ِإاَِله ِإِلهه اله
لهْوِكهِرهِهِاللُِ ِوه ْينه ِلهُهِالَدِ ِإَِيهاهُُِاْخلِِصْيه ِتهْعُبُدِإاَِله وهاله

ِ ِاِ ِالْكهافُِرْونه عِهإَِنه ِاْنِشه الْمهْروهةِه فهاِوه مهْنِفهِِئِِرِاللِِآلَصه
ِالْبِه َجه ِحه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه ِفهله ِاْعتهمهره هِو ِأ ِْيته َوهفه يهَطه

ْنِتِه اه ِاللِهبِِهمهاِوه اِفهإَِنه ْيً وه عِه َوه ِِطه ِعهلِيم  ِكر  ا  شه
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   அல்லாஹ் மிகப் பபரியவன். அல்லாஹ் மிகப் 
பபரியவன். அல்லாஹ் மிகப் பபரியவன். 
அல்லாஹ் மிக மிகப் பபரியவன். புகழனைத்தும் 
மிக அதிகைாக அல்லாஹ்வுக்கக உரியை. 
கானலயிலும், ைானலயிலும் அல்லாஹ்னவ 
அவனுனைய புகழுைன் துதி பசய்கிகைன். இரவில் 
அவனை சிரம் பணிந்து வணங்குங்கள்.  இரவில் 
அதிகைாக அவனை துதியுங்கள். 
வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் தஆலானவத் 
தவிர கவறுயாருமில்னல. அவன் தனித்தவன். 
அவன் தன்னுனைய வாக்னக உண்னை 
படுத்திைான். தன் அடியாருக்கு உதவி பசய்தான். 
அவன் தனித்தவைாக எதிரிப் பனையிைனர 
கதால்வியுைச் பசய்தான். அவனுக்கு முன்னும் 
அவனுக்குப் பின்னும் எப் பபாருளும் இல்னலகய, 
அத்தனகயவன் அவகை (அனைத்துப் 
பபாருள்களுக்கும்) உயிர் பகாடுக்கிைான். அவகை  
(அனைத்னதயும்) ைரணிக்கச்  பசய்கிைான். அவன் 
நிரந்தரைாக ஜீவித்திருக்கிைான். என்றும் 
ைரணைனைய ைாட்ைான். எப்கபாதும் தவறிப் 
கபாய் விை ைாட்ைான். நன்னைகள் அனைத்தும் 
அவன் வசகை இருக்கின்ைை. அவன் அனைத்துப் 
பபாருள்களின் மீதும் சக்தி பபற்ைவன்.  
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   என் இரட்சககை! நீ என்னை ைன்னித்து 
அருள்புரிவாயாக. இன்னும் என்னை ைன்னித்து 
சங்னக பசய்வாயாக. நீ என்னில் அறிந்துள்ள என் 
பாவங்கனள ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக 
நாங்கள் அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். 
நிச்சயைாக நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; 
சங்னகக்குறியவன். 
   எங்கள் இரட்சககை! நாங்கள் சுகைாைவர்களாக, 
பபரும் (கனீைத்) பபாருள் பபற்ைவர்களாக, 
ைகிழ்ச்சி அனைந்தவர்களாக, உன்னுனைய 
நல்லடியார்களுைனும், அல்லாஹ் யாரின் மீது 
அருள் புரிந்துள்ளாகைா அத்தனகய நபிைார்கள், 
ஸித்தீகீன்கள், ஷுஹதாக்கள், ஸாலிஹீன்கள், 
ஆகிகயாருைன் கசர்த்து நற்பசய்தி பபற்ைவர்களாக 
இருக்கும் நினலயில் நரகத்னத விட்டும் எங்கனள 
காப்பாற்றுவாயாக. அது அல்லாஹ்வின் 
கருனணயாகும். அறிந்தவைாக இருப்பதில் 
அல்லாஹ் கபாதுைாைவன்.   
   உண்னையிலும் உண்னையாக வணக்கத்திற் 
குறியவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறுயாரு 
மில்னல. வணங்குவதாலும் அடினைத்தைத்தாலும் 
வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறு 
யாருமில்னல. காபிர்கள் பவறுத்தாலும் சரி, இந்த 
ைார்கத்னத அவனுக்காககவ தூய்னையாக்கிய 
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வர்களாக இருக்கும் நினலயில் அவனைத் தவிர 
கவறு யானரயும் நாங்கள் வணங்கைாட்கைாம். 
    நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் அனையாளச் சின்ைங்களில் 
உள்ளனவ. எவர் இந்த வீட்னை (நாடி வந்து) 
ஹஜ்ைு பசய்கிைாகரா அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா  
அவர் அவ்விரண்னையும் சுற்றி வருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னை பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்தவ 
ைாகவும் இருக்கிைான்.  
 
 

 

هِ ِا ْ ْكبه ه هلُلِا كِْا ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه ِلُلِا ِالْحه ِ ه ِوّلِلَ ْ ْمُدِبه
ِإِل ِاللُِاله ِإاَِله ِيهَتهِخْذِِهه ِلهْم مهُد ِالَصه ْرُد ِالْفه اِحُد الْوه

ِالُْملِْكِ ِِفْ ِرْيك  ِشه ِلَهُه ِيهُكْن لهْم ِوه ً لهدا ِوه ِوهاله اِحبهًة َه
ِا َِاِنه ِلَ  لهْمِيهُكْنِلَهُهِوه هُِوه ْ ِوهكهَبِ َلِ ِِاتهْكِبْيِهِلَذُ هللَُهَمه ِا

இரண்டாம்  
சுற்றில்       2         மர்வா to ஸஃோ 
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هْستهِجْبِ ِلِاُْدُعْوِنِْا َه ِالُْمنه ِِفِِْكتهابِكه ِقُلْته َتهكه ُكْمِلهِِاِ
ُتْخلُِفِ ِاله اِاَِتهكه ْرتهكه هاه بَهكهاِفهاْغِفْرلهكهاِكهمهاِا ِره ْوتهاكه دهعه

ادِه يمهاِنِِ.الِْمْيعه ُِيكهاِديِلِْْلِ ُِاكهاِدًيا ا ِمْعكه ِسه ِإَِتهكها ا بَهكه ره
ِآاِِ هْن ِذُُتوُِْكوِْأ ِلهكها ِفهاْغِفْر ا بَهكه ِره َكها ِفهآاه بَُِكْم ِبِره اِبهكِها

بَهكهاِوهآتِكهاِ اِر.ِره هْبره فَهكهاِاهعهِاأْل ْهاتِكهاِوهتهوه َيِ َكهاِسه ْرِعه وهكهَفِ
ِ ِةِإَِتهكه ِالِْقيهااه ُِتْخِزتهاِيهْومه ِوهاله ُِرُسلِكه اِوهعهْدتهكهاِعهَله اه

ُِتْخلُِفِالِْميِْ ادِهاله بَهكهاِ.عه هتهْبكِهِره ِأ إِلهْيكه َهلْكهاِوه ك ِتهوه اِعهلهْيكه
ِ ِالَهِذينه ا تِكه ا ِْلِْووه ِوه ِلهكها ِاْغِفْر ا بَهكه ِره ِالْمهِصُي. إِلهْيكه وه

بهُقوِْ ْلِِفِقُلُوِْتهاِبِاْْلِيِْسه ِتهْجعه َهِمهاِنِوهاله ِلِل ِِذيِْبِكهاِغَِلً نه
ُكوِْ ُءوِْآاه ِره اِإَِتهكه بَهكه ِحيِْاِره ِره ِف  ِاْغِفْرِوِه}م  َبِ ْمِره اْرحه
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ِ ْمِوهتهجه َمهاِتهْعلهْمِوهاْعُفِوهتهكهَره ِاوهْزِعه اِاله ِتهْعلهُمِاه إَِتهكه
ِ ِتهْعلهُم هْتته ِأ ُمِِاللُِِإَِتهكه هْكره ِاأْل هِعَزُ فهاِِ{اأْل ِالَصه إَِنه

ِ هِوِاْعتهمهره ِأ ِالْبهْيته َجه ِفهمهْنِحه ِ ائِِرِاّلَله عه ِِاْنِشه ةه الْمهْروه وه
ِيِه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه اِفهله ْيً ِوه عه َوه ِتهطه ْن اه ِوه ِبِِهمها َوهفه َطه

ِا ِِللِهفهِإَنه ِعهلِيم  ِكر  ا  شه
 அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். 
வலில்லாஹில் ஹம்து. 
   வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர 
கவறு யாருமில்னல. அவன் ஒருவன், தனித்தவன்; 
கதனவயற்ைவன், அவன் ைனைவினயகயா 
குழந்னதனயகயா (தைக்கு) ஆக்கிக் பகாள்ள 
வில்னல. அவன் ஆட்சியில் அவனுக்கு எந்த 
கூட்ைாளியும் இல்னல. இயலானையிைால் அவனுக்கு 
எந்த உதவியாளனும் இல்னல. தக்பீர் கூறி அவனைப் 
பபருனைப்படுத்துவீராக.  
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   யா அல்லாஹ்! “என்னை அனழயுங்கள். நான் 
உங்களுக்கு பதில் கூறுகிகைன்.” என்று உன்ைால் 
இைக்கி னவக்கப்பட்ை (உன்ைால் இைக்கிய 
கவதத்தில் நீ கூறியுள்ளாய்.) எங்கள் இரட்சககை! 
நீ கட்ைனளயிட்ைது கபான்கை உன்னை நாங்கள் 
அனழத்கதாம். எங்கனள நீ ைன்னித்தருள்வாயாக. 
நிச்சயைாக நீ வாக்கு ைாற்ைம் பசய்யைாட்ைாய். 
   எங்கள் இரட்சககை! (உங்களுனைய ரப்னப 
விசுவாசம் பகாள்ளுங்கள்) என்று ஈைானின் பக்கம் 
அனழகின்ை அனழப்பாளர் ஒருவரின் அனழப்னப 
நாங்கள் பசவியுற்கைாம். எைகவ நாங்கள் ஈைான் 
(விசுவாசம்) பகாண்கைாம். எங்கள் இரட்சககை! 
எங்களுனைய பாவங்கனள எங்களுக்கு நீ ைன்னித் 
தருள்வாயாக. எங்கனள விட்டும் எங்களுனைய 
தீனைகனள அழித்துவிடுவாயாக. நல்கலார்களுைன் 
எங்கனள ைரணிக்கச் பசய்வாயாக. 
   எங்கள் இரட்சககை! உன் தூதரின் மூலம் 
எங்களுக்கு நீ வாக்களித்துள்ளனத எங்களுக்கு நீ 
வழங்கிடுவாயாக. கியாைத் நாளில் நீ எங்கனள 
ககவலப்படுத்தி விைாகத. நிச்சயைாக நீ வாக்கு 
ைாற்ைம் பசய்யைாட்ைாய். எங்கள் இரட்சககை! உன் 
மீகத நாங்கள் நம்பிக்னக னவத்துள்களாம். உன் 
பக்ககை நாங்கள் மீண்கைாம். பசன்ைனையும் 
இைமும் உன் பக்ககையாகும்.  
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   எங்கள் இரட்சககை! எங்கனளயும் ஈைாைால் 
எங்களுக்கு முந்தி பசன்றுவிட்ை எங்கள் 
சககாதரர்கனளயும் ைன்னித்துவிடுவாயாக. ஈைான் 
பகாண்ைவர்கனளப் பற்றி எங்களுனைய 
உள்ளங்களில் வஞ்சக எண்ணத்னத ஆக்காதிருப் 
பாயாக. எங்கள் இரட்சககை! நிச்சயைாக நீ 
பாசமுள்ளவன்; அருளாளன். 
   என் இரட்சககை! நீ ைன்னித்து 
அருள்புரிவாயாக. இன்னும் என்னை ைன்னித்து 
சங்னக பசய்வாயாக. நீ என்னில் அறிந்துள்ள என் 
பாவங்கனள ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக 
நாங்கள் அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். 
நிச்சயைாக நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; 
சங்னகக்குறியவன். 
   நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. 
எவர் இந்த வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு 
பசய்கிைாகரா அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.  
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ِ ِالْحه ِ ِوِّلِلَ ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ُدِمِْا
اِ تهاِوهاْغِفْرلهكه هْتِمْمُِتْوره اِا بَهكه ِعهَلره ِقهدِِِاَِتهكه ْيئ  ِشه ِِكَُلِ ْير 
ِ ِِانه هْسأهلُكه ِأ ِإَِّنِ هللَُهَمه ِوِهِا ِعهاِجلِِه ِكُلَِِه ْيِ ِجلِِهِاالْخه

ِ مه هْرحه ِيهاا ْحمهتهكه ِره ْهلُكه اْس ِوه ْتِِبْ ِلِذه هْستهْغِفُركه ا وه
ِ اِحِمْيه ِوهاْرحِه}الَره ِاْغِفْر َبِ ْمِره ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم

َمهاِتهْعلهْمِ اوهْزِعه ِِوهتهجه هْتته ِأ ِتهْعلهُمِإَِتهكه اِاله ِتهْعلهُمِاه ِإَِتهكه
ْمُُِِاللُِ هْكره ِاأْل هِعَزُ ِرِه{اأْل ِعِلًْما ِِزْدِنْ ْ ُِتِزغَِِِْبِ ِلِْقهِِ اله ِِبْ

ِإِذِْ ِوهههْبِِلِْبهْعده ْيتهِنْ ْحمهًةِِاْنِلَهِِههده ِره ُِدْتكه هْتته ِأ إَِتهكه
هِالِْ ِا َههاُب ِعهافِِنِْللَِوه ُِِهَمه ْمِعِِْف هِِسه ِعهافِِنِْللَِا ِِفُِِهَمه

மூன்றாம்  
சுற்றில்       3           ஸஃோ to மர்வா 
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ِرْىِ ِِبهصه هِاله ِا هْتته ِأ َه ِإاِل هُعوِْللَِِإِلهه ِأ ِإَِّنِ ُِهَمه ِبِكه ِاْنِِذُ
ِإِل ِاله اِبِالْقهْبِ ِْعهذه ِإَِنِ اتهكه ُِسْبحه هْتته ِأ ِإاَِله ِِهه ُِكْكُتِِانه

ِ الِِمْيه هللَِالَظه ِإِِِا ُِْهَمه ِالِْأُعوَِِْنِ ِِانه ِبِكه ِالِْذُ ِوه ِرِفهقُِْكْفِر
هللَِ هُعوِْا ِأ ِِاْنُِهَمه افهاتِكه بُِمعه ِوه ِطكه خه ِِاْنِسه اكه ِبِِرضه ذُ
هُعوُِْعُقوِْ أ ِوه ِبهِتكه ِاله ِِاْككه ِِبكه ِعهلهيِِْأُْحِصِِْذُ ِثهكهاًء كه

ِعهَل هْثنهْيته ِأ ِكهمها هْتته َتِِأ ِحه ْمُد ِالْحه ِفهلهكه ِتهْفِسكه
فِهِ ِتهْرىض ِالَصه الِْإَِنه ِوه ِاللِِا ائِِر عه ِشه ِِاْن ةه ِمهْروه ِفهمهْنِِ

ِ َوهفه ِيهَطه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه ِفهله ِاْعتهمهره هِو ِأ ِالْبهْيته َجه حه
ِ ِعهلِيم  ِكر  ا ِشه ه ِاّلَله اِفهإَِنه ْيً وه عِه َوه ْنِتهطه اه  بِِهمهاِوه

அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
வலில்லாஹில் ஹம்து.  
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   எங்கள் இரட்சககை! எங்களுக்கு எங்கள் 
ஒளினய நிரப்பைாக்கி னவத்து எங்கனள ைன்னித்து 
விடுவாயாக. நிச்சயைாக நீ எல்லா பபாருட்களின் 
மீதும் சக்திபபற்ைவன்.   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக 
நான் நன்னை அனைத்னதயும் அதில் 
வினரவாைனதயும் தாைதைாைனதயும் உன்னிைம் 
கவண்டுகிகைன். என் பாவத்திற்கு உன்னிைம் 
ைன்னிப்பு கதடுகிகைன். உன்னுனைய அருனளயும் 
நான் கவண்டுகிகைன். அருளாளர்களுக்பகல்லாம் 

ைாபபரும் அருளாளகை!  
   என் இரட்சககை! எைக்கு கல்வினய 
அதிகப்படுத்துவாயாக. நீ எைக்கு கநர்வழி காட்டிய 
பின் என்னை சருகச் பசய்து விைாகத. உன் 
புைத்திலிருந்து நீ எைக்கு ரஹ்ைத்னத அன்பளிப் 

பாயாக. நிச்சயைாக நீகய பபருங் பகானையாளன். 
   யா அல்லாஹ்! என் பசவியிலும், என் 
பார்னவயிலும் எைக்கு சுகைளிப்பாயாக. உன்னைத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாருமில்னல.  
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் கப்ருனைய 
கவதனைனய விட்டும் உன்னிைம் பாதுகாப்பு 
கதடுகிகைன். உன்னைத் தவிர வணக்கத்திற் 
குரியவன் கவறு யாருமில்னல. மிகப் 
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பரிசுத்தைாைவன். நிச்சயைாக நான் அநியாயக் 
காரர்களில் உள்ளவைாகிவிட்கைன். 
   யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் குஃப்னர 
விட்டும் வறுனைனய விட்டும் உன்னிைம் 
பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். யா அல்லாஹ்! உன் 
திருப் பபாருத்ததின் பபாருட்ைால் உன் ககாபத்னத 
விட்டும், உன் ைன்னிப்பின் பபாருட்ைால் 
உன்னுனைய தண்ைனைனய விட்டும், உன் 
அருளின் பபாருட்ைால் உன் கவதனைனய விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். நான் உன்னை 
முழுனையாக புகழ்ந்து விை முடியாது. நீ உன்னை 
எவ்வாறு புகழ்ந்து பகாண்ைாகயா அவ்வாகை நீ 
இருக்கிைாய். நீ (எங்கனள) பபாருந்திக் 
பகாள்வதற்காக புகழனைத்தும் உைக்கக பசாந்தம்.  
நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. எவர் இந்த 
வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு பசய்கிைாகரா 
அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.   
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هلُلِ ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِاهللُِا ْ ْكبه ه ِِا ِوّلِلَ ْ ْكبه ه ْمُدِاِِا لْحه
هللَِ ِِاْنِا هُعْوذهِبِكه ا اِتهْعلهُمِوه ِاه ْيِ ِِاْنِوه هْسأهلُكه ِأ ِإَِّنِ ُهَمه

ِ َتهكه ِاِ ِتهْعلهُم ا ِاه ِكَُلِ ِِاْن ِوهاْستهْغِفُركه ِتهْعلهُم ا ِاه َرِ شه
ِالُْغُيْوِبِ ُم ِعهَله هْتته ِاللُِِ.ا ِإاَِله ِإِلهه ِالِِْاله َقُ ِالْحه ِمهلُِك

ِ ِِالُْمِبْيُ هِاْيُ عُْدِااْل اِدُقِالْوه ُسْوُلِالِلِالَصه ِره َمهد  ِ.ُاحه
ِلِْلِِ ْيتهِنْ ِههده ِكهمها ْهلُكه هْس ِا ْ ِاَِنِ هللَُهَمه هْنِا ِا ِم ْسله

تهْنِعِْ َتِاَله ِحه ْ ِِاَنِ فَهُِِه هللَِتهتهوه ِا ُِاْسلِم  هتها ا ِوه ِهُِاِنْ َمه
ْلِِفِقهلِِْبِْ ِفُِْتوِِْاْجعه ْمِعْيًِِراِوه ِفُِْتوِِْسه ًِِراِوه ًراُِِتوِِِْرْيِبهصه

هللَِ ْحِِلِْا ِاْشره ْدِرْيُِِهَمه ْرِِلَِِْه يهَسِ هاِِْوه هُعوِِِْرْيِأ أ ِوه ذُِبِكه

நான்காம்  
சுற்றில்      4         மர்வா to ஸஃோ 
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ِ ِوهسه ِاألهِوِِاِاْن تهاِت ِوهشه ْدِر ِالَصه ِالْقهْبِِِس فِْتكهِة ِوه ْاِر
هللَِ ِْا ِإَِّنِ هُعوُِِْهَمه ِأ َرِ اِيهلُِجِِفِاللَهْيِلِوهشه ِاه َرِ ِِاْنِشه ِِبكه ذُ

اِيهلُِجِِفِالَكِه ِاه مه هْرحه يهاُحِيهاِا ِبِِهِالَرِ اِتهُهَبُ ِاه َرِ اِرِوهشه هه
ِ اِحِمْيه ِِ.الَره َقه ِحه بهْدتهاكه اِعه ِاه اتهكه ِيهاُِِسْبحه ِعبهادهتِكه

هلُلِ ِيهاِا ِِذْكِركه َقه ِحه كهْرتهاكه اِذه ِاه اتهكه هلُلُِسْبحه ِ}ا َبِ ره
ِتهْعلهْمِ َمها ِعه اوهْز ِوهتهجه ْم ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم ِوهاْرحه ِاْغِفْر

ِ هْتته ِأ ِإَِتهكه ِتهْعلهُم ِاله ا ِاه ِتهْعلهُم ِِاللُِِإَِتهكه هِعَزُ اأْل
ُمِ هْكره ِفهمهْنِِ{اأْل ِ ِاّلَله ائِِر عه ِِاْنِشه ةه الْمهْروه ِوه فها ِالَصه إَِنه

ِ َوهفه ِيهَطه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه ِفهله ِاْعتهمهره هِو ِأ ِالْبهْيته َجه حه
عِه َوه ْنِتهطه اه ِهبِِهمهاِوه ِاّلَله اِفهإَِنه ْيً ِوه ِعهلِيم  ِكر  ا  ِشه
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அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். 
அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்து. 
    யா அல்லாஹ்! நீ அறிந்துள்ள நன்னையிலிருந்து 
நிச்சயைாக நான் உன்னிைம் கவண்டுகிகைன். நீ 
அறிந்துள்ள தீனைனய விட்டும் உன்னிைம் நான் 
பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். நீ அறிந்துள்ள (பாவங்கள்) 
ஒவ்பவான்றுக்கும் உன்னிைம் நான் ைன்னிப்புத் 
கதடுகிகைன். நிச்சயைாக நீ தான் ைனைவாைவற்னை 
அதிகம் அறிந்தவன். வணக்கத்திற்குரியவன் 
அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறு யாருமில்னல. அவன் 
மிகத் பதளிவாை, சத்தியைாை அரசன். முஹம்ைது 
நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹிவஸல்லம் அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுனைய திருத்தூதராவார்கள், அன்ைார் 
உண்னையாளர் நம்பிக்னகக்குரிய வாக்குறுதியாளர்.  
   யா அல்லாஹ்! இஸ்லாத்தின் பால் நீ எைக்கு 
வழிகாட்டியது கபான்று நான் முஸ்லிைாயிருக்கும் 
நினலயில் என்னை நீ ைரணிக்கச் பசய்யும் வனர 
அதனை என்னிைமிருந்து நீக்க கவண்ைாபைன்று 
உன்னிைம் நான் கவண்டிக் பகாள்கிகைன். 
    யா அல்லாஹ்! என்னுைய இதயத்தில் ஒளினய 
ஏற்படுத்துவாயாக. என் பசவியிலும், என் 
பார்னவயிலும் ஒளினய ஏற்படுத்துவாயாக.   
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    யா அல்லாஹ்! என் இரட்சககை, என்னுனைய 
பநஞ்னச எைக்கு விரிவாக்கி னவத்து, என் 
காரியத்னத எைக்கு நீ இகலசாக்கி னவப்பாயாக. 
உள்ளத்தில் உண்ைாகும் ஊசலாட்ைங்களின் 
தீனைனய விட்டும், காரியம் சிதறுவனத விட்டும், 
கப்ருனைய கவதனைனய விட்டும் உன்னிைம் நான் 
பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்.  
    யா அல்லாஹ்! இரவில் நுனழகின்ை தீங்னக 
விட்டும், பகலில் நுனழகின்ை தீனைனய விட்டும் 
உன்னிைம் பாதுகாப்பு கதடுகிகைன். அருளாளர் 

களுக்பகல்லாம் ைாபபரும் அருளாளகை! நீ ைகா 
தூயவன்! யா அல்லாஹ்! வணங்கிடும் சரியாை 
முனைப்படி உன்னை நான் வணங்கவில்னல. நீ ைகா 
தூயவன்! யா அல்லாஹ்! உன்னை திக்ரு பசய்யும் 
முனைப்படி நாங்கள் திக்ரு பசய்யவில்னல.   

   என் இரட்சககை! நீ ைன்னித்து 
அருள்புரிவாயாக. இன்னும் என்னை ைன்னித்து 
சங்னக பசய்வாயாக. நீ என்னில் அறிந்துள்ள என் 
பாவங்கனள ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக 
நாங்கள் அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். 
நிச்சயைாக நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; 
சங்னகக்குறியவன்.  
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   நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. 
எவர் இந்த வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு 
பசய்கிைாகரா அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.  
 
 
  

 

ِاهللُِ ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِِِا ِوّلِلَ ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه ْمُدِِاا لْحه
هلُلِ ِا ِيها ُِشْكِركه َقه ِحه كهْرتهاكه ِشه ا ِاه اتهكه ُِسْبحه

ِ اتهكه اُِسْبحه هعَْلِاه أْتُِِا َبِْبِشه ِحه هللَُهَمه هلُلِا ِيهاِا اِإِلهِِكه ْيكه

ِوهزِه ِقُلُوَِْيِكِْاْْلِيمهانه ِِفْ هِْبُِِه ِوهكهَرِ ِِكها ِالُْكْفره ا إِلهْيكه

ஐந்தாவது  
சுற்றில்       5         ஸஃோ to மர்வா 
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ِوهالُْفُسوِْ اِشِدينه ِالَره ِ ِِانه لْكها ِوهاْجعه ِوهالِْعْصيهانه قه
َمهاِ} ِعه اوهْز ِوهتهجه ْم ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم ِوهاْرحه ِاْغِفْر َبِ ره

ِتهْعلهْمِ هْتته ِأ ِتهْعلهُمِإَِتهكه اِاله ِتهْعلهُمِاه ِاأْلهِعزَُِِاللُِِإَِتهكه
ُمِ هْكره هللَِِ{اأْل ِا ِِعبهادهكه ُث ِتهْبعه ِيهْومه ابهكه ِعهذه ِقِِنْ ُِهَمه

ِبِالُْهد ِاْهِدِنْ هللَُهَمه ِبِالَتهقِِْىا ِنْ تهَقِ ِوهاْغِفْرِلِِْىووه
ةِِوهااْلُْوىلِفِاْلِ ِِِوره هللَُهَمه ِِا هاتِكه ك اِِاْنِبهره اْبُسْطِعهلهْيكه

هل ِا ِوهِرْزقِكه فهْضلِكه ِوه ْحمهِتكه ِوهره هْسأهلُكه ِأ ْ ِإَِنِ لَُهَمه
ِالُْمِقيِْالَكهِعيِْ ِيهُحوِْمه ِاله ِالَهِذْي ِيهُزوِْمه ِوهاله هبهًدا.ُِل ِا ُل

ِفِْ ِوه ُِتْوًرا ِرْي ِبهصه ِفْ ِوه ُِتْوًرا ِقهلِِْبْ ِِفْ ْل ِاْجعه هللَُهَمه ا
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ُِتْوًراِ اِرْي ِيهسه ْن ِوهعه ُِتْوًرا ِيهِمْيِنْ ْن ِوهعه ُِتْوًرا اِنْ لِسه
ِاْنِفهْوِِقِْ ِتهْفِسْيِِوه ْلِِفْ اْجعه ُِتْوًراِوه ِاْنِتهْحِتْ ُتْوًراِوه

ُِتْوًرا ْمِِلْ َظِ ِْاِرِهيِهُِتْوًراِوهعه ِِرُِوِْتُِ َِبِ هِوِهِاِتِموِهالَسه ِِضِرِْااْل
اِ فه ِالَصه ِإَِنه هْاِرْي ِأ ِِلْ ْر يهَسِ ِوه ْدِرْي َه ِ ِِلْ ْح ِاْشره َبِ ره

ِالْبهيِْ َجه ِفهمهْنِحه ِ ائِِرِاّلَله عه ِِاْنِشه ةه الْمهْروه هِوِاْعتهمهرِهوه ِأ ِته
اِ ْيً ِوه عه َوه ِتهطه ْن اه ِوه ِبِِهمها َوهفه ِيهَطه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه فهله

ِ ِاللِهفهِإَنه ِعهلِيم  ِكر  ا  ِشه
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்து. 
    யா அல்லாஹ்! நீ ைகா தூயவன். நாங்கள் 
உைக்கு நன்றி பசலுத்தும் முனைப்படி நன்றி 
பசலுத்தவில்னல. யா அல்லாஹ்! நீ ைகா தூயவன். 
உன்னுனைய அந்தஸ்த்து மிக உயர்வாைது. 
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      யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு ஈைானை 
பிரியைாைதாக ஆக்கினவத்து, அதனை 

எங்களுனைய உள்ளங்களில் அலங்காரைாக்கி 
னவத்திடுவாயாக. நிராகரிப்னபயும், பாவங் 

கனளயும், ைாறு பசய்வனதயும் எங்களுக்கு 
பவறுப்பாக்கி னவத்து, எங்கனள கநர்வழியார் 

களில் உள்ளவர்களாக ஆக்கினவத்திடுவாயாக.  
     என் இரட்சககை! நீ என்னை ைன்னித்து 
அருள்புரிவாயாக. இன்னும் என்னை ைன்னித்து 
சங்னக பசய்வாயாக. நீ என்னில் அறிந்துள்ள என் 
பாவங்கனள ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக 
நாங்கள் அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். 
நிச்சயைாக நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; 
சங்னகக்குறியவன். 
   யா அல்லாஹ்! உன் அடியார்கனள உயிர் 
பகாடுத்து நீ எழுப்பிடும் நாளில் உன் 
தண்ைனைனய விட்டும் என்னை காத்திடுவாயாக. 
யா அல்லாஹ்! கநர்வழினயக் பகாண்டு எைக்கு 
வழிகாட்டுவாயாக. தக்வானவக் பகாண்டு என்னை 
பரிசுத்தப் படுத்துவாயாக. இம்னையிலும் 
ைறுனையிலும் என்னை ைன்னித்து அருள்வாயாக.  
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   யா அல்லாஹ்! என்றுகை ைாறிைாத நீங்கிைாத 
நினலயாை பாக்கியத்னத உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன்.  

   யா அல்லாஹ்! என்னுனைய உள்ளத்தில் 
ஒளினய, என் பார்னவயில் ஒளினய, என் 
பசவியில் ஒளினய, என் வலப்பக்கத்தில ஒளினய, 
என் கைல்  புரத்தில் ஒளினய, என் ஆன்ைாவில் 
ஒளினய ஏற்படுத்துவாயாக. எைக்கு ஒளினய 
பிரைாண்ைைாைதாக்குவாயாக. 

   என்னுனைய இரட்சககை! என் பநஞ்னச 
எைக்கு விரிவாக்கி னவத்து, என் காரியத்னத 
எைக்கு இகலசாக்கி னவத்திடுவாயாக.  

   நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. எவர் இந்த 
வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு பசய்கிைாகரா 
அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.   
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ِاهللُِ ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه هلُلِا ِِِا ِوّلِلَ ْ ْكبه ه هلُلِا ِا ْ ْكبه ه ْمُدِِاا لْحه
هُِ ْبده ِعه ره ِوهتهصه هُ ِوهعْده قه ده َه ِ هُ ِوهْحده ِالُل ِإاَِله ِإِلهه اله

ِوِه ابه ِاأْلهْحزه مه ِاللُِوهههزه ِإاَِله ِإِلهه ِاله هُ ِِْحده ِااَِله ِتهْعُبده وهاله
ِ ُِاْخلِِصْيه َيهاهُ يِْاِ ِالَدِ ِالْكهافُِروِِْلهُه ِكهِرهه لهْو ِوه .ِنه نه

هللَِ ِْا ِإَِنِ ِالُْهدُِهَمه هْسأهلُكه ِوهالِْغنِأ فهافه ىِوهالَتُىقِوهالْعه
هللَِ ِتهقُِا ِِاَمها ا ْيً ِوهوه ِتهُقْوُل هالَهِذْي ِك ْمُد ِالْحه ِلهكه ْوُلُِهَمه

هُعوِْ أ ِوه َكهةه ِوهالْجه اكه ِِرضه هْسأهلُكه ِأ ْ ِإَنِ هللَُهَمه ِا ِبِكه ِاْنِِذُ
ِ هْوِفِْعل  ِا اِِاْنِقهْول  ِاِلهْيهه ْبِنْ َرِ اُِيقه اه الَكهاِرِوه ِوه ْخِطكه سه
ِ بِفهْضلِكه ِوه ْيكها ِاِْهتهده ِبُِكْوِركه هللَُهَمه ِا مهل  ِعه هْو ا

ஆறாவது  
சுற்றில்     6         மர்வா to ஸஃோ  
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ااِِ ْتعه اِ ِوه ِكهكهِفكه ِفْ ِوه ِاِْستهْغكهْيكها ائِكه طه ِوهعه كه
ِ ْيكها هْاسه ا ِوه بهْحكها َْ ه ِا اتِكه ِِوهاِْحسه ِفهله ُل ِاألَوه أْتته

ِ هْتته أ ِوه ْيئ  ِشه كه ِبهْعده ِفهله ُر ِاْلوه هْتته أ ِوه ْيئ  ِشه قهْبلهكه
ِ ُِدْوتهكه ِفهله ِالْبهاِطُن ِوأْتته ْيئ  ِشه ِفهْوقهكه ِفهله اِهُر الَظه

ِالْفهلهِسِوهالْكهْسِلِ ِِانه ِتهُعْوذُِبِكه ْيئ  اِبِالْقهْبِِشه ِوهعهذه
ِ َكهِة ِبِالْجه ِالْفهْوزه ِوهتهْسأهلُكه ِنَِ ِالْغه فِْتكهِة ِاْغِفرِْ}وه َبِ ِره

ِ ِتهْعلهْم َمها ِعه اوهْز ِوهتهجه ْم ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم ِوهاْرحه إِتَهكه
ِ هْتته ِأ ِتهْعلهُمِإَِتهكه اِاله ْمِِاللُِِتهْعلهُمِاه هْكره ِاأْل هِعَزُ ِِ{اأْل ِإَِنه

الْمهْروِه فهاِوه هِوِالَصه ِأ ِالْبهْيته َجه ِفهمهْنِحه ِ ائِِرِاّلَله عه ِِاْنِشه ةه
عِه َوه ْنِتهطه اه ِبِِهمهاِوه َوهفه هْنِيهَطه ِعهلهْيِهِأ ُِجكهاحه ِفهله اْعتهمهره

اِ ْيً ِاللِهوه ِفهِإَنه ِعهلِيم  ِكر  ا  ِِشه
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அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
வலில்லாஹில் ஹம்து. 
 யா அல்லாஹ்! நிச்சயைாக நான் கநர்வழினயயும், 
பயபக்தினயயும், பத்தினி தைத்னதயும், பிைரிைம் 
கதனவயற்ை தன்னைனயயும் உன்னிைம் நான் 
கவண்டுகிகைன். யா அல்லாஹ்! நீ பசால்வனதப் 
கபாலவும் நாங்கள் பசால்வனத விை மிக 
நல்லதாகவும் புகழ் அனைத்தும் உைக்கக உரியை.  
  யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய திருப் 
பபாருத்தத்னதயும், பசார்கத்னதயும் உன்னிைம் 
கவண்டுகிகைன். உன்னுனைய ககாபத்னத விட்டும், 
நரகத்னத விட்டும், நரகின் பால் பநருக்கி 
னவக்கும் பசால், பசயல் ஆகியவற்றிலிருந்தும் 
உன்னிைம் நான் பாதுகாப்பு கதடுகிகைன்.  
  யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய ஒளினயக் பகாண்டு 
நாங்கள் கநர்வழிப்பபற்கைாம். உன் கருனைனயக் 
பகாண்டு நாங்கள் சீைான்களாக ஆகைாம். 
உன்னுனைய பாதுகாப்பிகல, பகானையிகல, 
கபருபகாரத்திகல நாங்கள் கானலயில் எழுந்கதாம். 
ைானல கநரத்தில் இருந்கதாம். நீகய முதல்வன்; 
உைக்கு முன் எப்பபாருளும் இல்னல. நீகய 
இறுதியாைவன்; உைக்குப் பின் எப்பபாருளும் 
இல்னல. நீகய பவளிப்பனையாைவன்; உைக்கு 
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கைகல எப்பபாருளும் இல்னல. நீகய அந்தரங்க 
ைாைவன்; உைக்கு கீகழ எப்பபாருளும் இல்னல. 
இன்னும் கசாம்பனல விட்டும், னபத்தியத்தி 
லிருந்தும், கப்ருனைய கவதனைனய விட்டும், 
பசல்வத்தின் குழப்பத்னத விட்டும் உன்னிைம் 
நாங்கள் பாதுகாப்பு கதடுகிகைாம். சுவைத்னதக் 
பகாண்டு பவற்றினய உன்னிைம் ககட்கிகைாம்.   
     என் இரட்சககை! நீ என்னை ைன்னித்து 
அருள்புரிவாயாக. இன்னும் என்னை ைன்னித்து 
சங்னக பசய்வாயாக. நீ என்னில் அறிந்துள்ள என் 
பாவங்கனள ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக 
நாங்கள் அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். 
நிச்சயைாக நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; 
சங்னகக்குறியவன். 
நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. எவர் இந்த 
வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு பசய்கிைாகரா 
அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.    
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ِ ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل ِا ْ ْكبه ه ِا هلُل اِا كهِبْيه
ِِ ِّلِلَ ْمُد َبِْبِوهالْحه ِحه هللَُهَمه ِا ا ِِِكهِثْيً ِاْْلِيمهانه ا إِلهْيكه
ِِفِْ َيِْكُه ِوهالُْفُسوِْقُلُوِِْوهزه ِالُْكْفره ا ِإِلهْيكه ْه ِوهكهَرِ ِبِكها ِقه

ِ اِشِدينه ِالَره ِِانه لْكها ِوهاْجعه ِاْغِفْرِ}وهالِْعْصيهانه َبِ ره
ِ ِتهْعلهْم َمها ِعه اوهْز ِوهتهجه ْم ِوهتهكهَره ِوهاْعُف ْم ِوهاْرحه إِتَهكه

ِإَِتهِ ِتهْعلهُم ِاله ا ِاه ِتهْعلهُم هْتته ِأ ُمِِاللُِِكه هْكره ِاأْل هِعَزُ ِ{اأْل
ِ ِبِفهْضلِكه ْق َقِ ِوهحه الهكها ِآجه اِت ْيه ِبِالْخه ِاْوِتْم هللَُهَمه ا
ِمْيِعِ ْنِِفِْجه َسِ ُِسُبلهكهاِوهحه اكه ْلِلُِبلُْوِغِِرضه َهِ الهكهاِوهسه آاه

هْعمِه اِلِا ْرىقااْلهْحوه ِالْغه اِيهاُِاْكِقذه لِْكِالهكه ِالْهه ِىيهاُِاْكِجيه

ஏழாவது  
சுற்றில்      7         ஸஃோ to மர்வா 
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ِتهْجويِه ِكَُلِ اِهده ِشِهِيهاُِاْنتهىهِىاِشه ِيِهِىْكوكَُلِ ِاِقهِدْيمه
اِنِيهاِدِه ِآااْلِْحسه ْيئ  ِغًِنِبِشه ْنِاله ئِمهاِالْمهْعُرْوِفِيهاِاه

ِ ْنِِرْزُقِكَُلِ ِيهاِاه هللَُهَمه ِا ِِاْكُه ْيئ  ِشه ِلِكَُلِ ِبَُده ْكُهِوهاله عه
هِ ِا ِاِلهْيِه ْيئ  ِشه ِكَُلِ اهِصْيُ ِوه ِعهلهْيِه ْيئ  ِْشه ِاَِنِ للَُهَمه

كهْعتهكهاِ اِاه ِاه َرِ ِاْنِشه ْيتهكهاِوه هْعطه ِا ا ِاه َرِ ِِاْنِشه عهائُِذبِكه
فَهِ ِتهوه هللَُهَمه هلِْحْقكهاا ا ِوه ُِاْسلِِمْيه ِغهْيِهِكها الِِحْيه ِبِالَصه

ْمِ َمِ ِته َبِ ْرِره َسِ ُِتعه ْرِوهاله ِيهَسِ َبِ ِره ْفُتْوتِْيه اه ايهاِوهاله زه وه
ِال ِإَِنه ِ ْيِ ِبِالْخه ةه الْمهْروه ِوه فها عِهَصه ِشه ِاللِِآِاْن ِِفهمهْنِئِِر

ِ َوهفه ِيهَطه هْن ِأ ِعهلهْيِه ُِجكهاحه ِفهله ِاْعتهمهره هِو ِأ ِالْبهْيته َجه حه
ْنِ اه ِاللِهِبِِهمهاِوه اِفهإَِنه ْيً وه عِه َوه ِعهلِيِْتهطه ِكر  ا ِِِشه  م 
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அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் கபீரா 
வல்ஹம்துலில்லாஹி கஸீரா. 
   யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு ஈைானை 
பிரியைாைதாக ஆக்கினவத்து, அதனை 
எங்களுனைய உள்ளங்களில் அலங்காரைாக்கி 
னவத்திடுவாயாக. நிராகரிப்னபயும், பாவங்கனள 
யும், ைாறு பசய்வனதயும் எங்களுக்கு பவறுப்பாக்கி 
னவத்து, எங்கனள கநர்வழியார்களில் உள்ளவர் 
களாக ஆக்கினவத்திடுவாயாக. என் இரட்சககை! 
நீ என்னை ைன்னித்து அருள்புரிவாயாக. இன்னும் 
என்னை ைன்னித்து சங்னக பசய்வாயாக. நீ 
என்னில் அறிந்துள்ள என் பாவங்கனள 
ைன்னித்துவிடுவாயாக. நிச்சயைாக நாங்கள் 
அறியாதவற்னை நீ அறிந்திருக்கிைாய். நிச்சயைாக 
நீகய மிக்க கண்ணியைாைவன்; சங்னகக்குறியவன். 
   யா அல்லாஹ்! எங்களுனைய தவனணகனள 
நன்னைகனளக் பகாண்டு முடிவுைச்பசய்வாயாக. 
எங்களுனைய ஆனசகனள உன் கருனணயிைால் 
உறுதிபடுத்துவாயாக. உன்னுனைய பபாருத்தத்னத 
பபருவதற்கு எங்களுக்கு வழிகனள இகலசாக்கி 
னவப்பாயாக. எல்லா நினலகளிலும் எங்களுனைய 
பசயல்கனள அழகாக்கி னவத்திடுவாயாக. மூழ்கிக் 
பகாண்டிருப்பவனர காப்பாற்றுகிைவகை! அழிந்து 
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பகாண்டிருப்பவனர ஈகைற்றுபவகை!! அனைத்து 
இரகசியங்களிலும் முன்னினலயில் இருப்பவகை!!! 
முனையீடுகள் அனைத்திற்கும் இறுதியாைவகை, 
கபருபகாரம் பசய்வதில் பூர்வீகைாைவகை, நல்லது 
பசய்வதில் நிரந்தர ைாைவகை, அவனை விட்டும் 
கவறு பபாருளின் மூலம் கதனவயற்றிருக்க 
முடியாதவகை, ஒவ்பவாரு பபாருளுக்கும் 
அவசியைாைவகை, ஒவ்பவாரு பபாருளுனைய 
உணவும் தன் பபாருப்பில் உள்ளவகை, ஒவ்பவாரு 
பபாருளும் திரும்பிச் பசல்வது தன் பக்ககை 
உள்ளவகை! யா அல்லாஹ்! நீ எங்களுக்கு 
பகாடுத்துள்ளவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் நீ எங்களுக்கு 
தடுத்துள்ளவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் நான் உன்னிைம் 
பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன். 
   யா அல்லாஹ்! எங்கனள முஸ்லிம்களாக 
ைரணைனையச் பசய்து, ககவலப்பைாதவர்களாக, 
குழப்பத்தில் ஆக்கப்பைாதவர்களாக நல்கலார் 
களுைன் எங்கனள கசர்த்தருள்வாயாக. 
என்னுனைய ரப்கப! (என் காரியங்கனள) 
இகலசாக்கி னவத்திடுவாயாக, சிரைைாக்கி 
னவக்காதிருப்பாயாக. என்னுனைய ரப்கப! 
நலனவக் பகாண்டு பூர்த்தியாக்கினவப்பாயாக.  
நிச்சயைாக ஸஃபாவும், ைர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
அனையாள சின்ைங்களில் உள்ளை. எவர் இந்த 
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வீட்னை (நாடி வந்து) ஹஜ்ைு பசய்கிைாகரா 
அல்லது உம்ரா பசய்கிைாகரா அவர் 
அவ்விரண்னையும் சுற்றிவருவது அவர் மீது 
குற்ைைாகாது. எவகரனும் நன்னைனயச் பசய்தால் 
நிச்சயைாக அல்லாஹ் (அவருனைய நன்னைக்கு) 
நன்றி பாராட்டுகிைவைாகவும், நன்கு அறிந்த 
வைாகவும் இருக்கிைான்.   

ஸயீ முடிந்ததும், மர் ாவில் ஓதும் துஆ 

ِاِِ ِتهقهَبْل بَهكها ِوِهره ِوهعهَلَكها َكها ِعه ِوهاْعُف ِ ا ِِعهافِكه ِتكه اعه طه
ِوهعهِ ِ هِعَكها ِا َِِلوهُشْكِركه ِوهعهَله ِتهكِلْكها ِاله ِِغهْيِكه ِمِااْلِْسله

َكهاِ ِعه ِرهاض  هْتته ا ِوه فَهكها ِتهوه ِمْيًعا ِجه ِالْكهاِاِل وهااْلِْيمهاِن
بَهكِه ِره هْبقهْيتهِنْ اا هبهًداِاه ْيِا َِ ا ِكِالْمهعه ْ ِبَِته هللَُهَمه اْغِفْرِِاا

ِيهُقوِِِْلِْ ِيهْومه لِلُْمْؤِاِكيه ِوه َيه الِده لِوه ِوه ََله َه اُبِ ُِمِالِْحسه
اىل لَِْمِعهَلِالُلِتهعه ِوهالِهوِهِوهسه َمهد  َيِِدتهاُِاحه لِْقهِسه ِْيِِوه
ابِهِِ حه َْ ه ا ِِوه هْجمهِعْيه  ا
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   இரட்சககை! எங்களின் வழிபாடுகனள ஏற்றுக் 
பகாள்வாயாக! எங்கனள ஆகராக்கியைாக வாழ 
னவப்பாயாக! எங்கள் பினழகனள பபாருத்தருள் 
வாயாக! உைக்கு வழிபைவும் நன்றியுைன் 
இருக்கவும் உதவுவாயாக! உன் அல்லாதவர்களிைம் 
எங்கனள ஒப்பனைத்து விைாகத! முழு 
விசுவாசத்துைனும்,  வழிபாட்டு உணர்வுைனும் 
எங்கனள நீ பபாருந்திக் பகாண்ை நினலயிலும் 
ைரணிக்கச் பசய்வாயாக!  
   எப்கபாதும் பாவத்னத விட்டு விடுவதன் மூலம் 
எைக்கு அருள் காட்டுவாயாக! இரட்சககை! 
என்னையும், என் பபற்கைார்கனளயும், 
முஃமின்கனளயும் ககள்வி ககட்கும் நாளில் 
ைன்னித்து விடுவாயாக! நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மீதும், அவர்களின் குடும்பத்தார், கதாழர்கள் 
யாவரின் மீதும் உன் அருனளப் பபாழிவாயாக!  
பின்னர் முடிறயக் கறைந்து அதன் பின் 
இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கிக் சகாள்ைலாம். 
இத்துைன் உம்ராவின் அமல்கள் நிறைவு 
சபறுகிைது. மக்காவில் தங்கியிருக்கும் 

காலசமல்லாம் அதிகமதிகம் 
தவாஃப்கறையும், உம்ராக்கறையும் 

நிறைவவற்ைலாம்.  
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மாமதீனா 
மதீனோவில் நுடையும் ப ோது 

هل ِالَكهاِرِا لُْهِِلِِْوقهايهًةَِاِنه ِفهاْجعه ُمِتهِبَيِكه ره اِحه ِهذه لَُهَمه
اِب. ُسْوِءِالِحسه ِوه اب  ْنِعهذه اتهًةَِاِ هاه ا   وه

யா அல்லாஹ்! இது உன்னுனைய நபியவர்களின் 
ஹரைாகும். இதனை எைக்கு நரனக விட்டுப் 
பாதுகாப்பாகவும், கவதனைனய விட்டும், தீய 
ககள்வி கணக்னக விட்டும் அபயைாகவும் 
ஆக்கியருள்வாயாக! 

மஸ்ஜிதுன் ந வியில் நுரையும் வ ாது 

هللَهُِ ِا ََلِ َه ِ ِوهعهَلِعهَلَِمه َمهد  ْحِبهِِِلِهِِاُِاحه َه لَهْمِِوه ِوهسه
هِ ِللَِا ْحمهِتكه ِره ابه هْبوه ِاْغِفْرِِلِْذُُتْوِِبِْوهافْتهْحِِلِْأ  ُهَمه

   யா அல்லாஹ்! முஹம்ைது (ஸல்) அவர்களின் 
மீதும், அன்ைாருனைய கதாழர்கள் மீதும் நீ 
சலவாத்தும் ஸலாமும் கூறுவாயாக.  
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  யா அல்லாஹ்! என்னுனைய பாவங்கனள 
ைன்னித்து, உன்னுனைய அருள் வாசல்கனள 
எைக்குத் திைந்துவிடுவாயாக! 

நபி (ஸல்) அ ர்களுக்கு ஸைாம்... 

ْيُم  ييُِد الَْكِر َييَُها النيَِبيُ السيَ ََلُم عَلَْيَك ا َلسيَ ا
ُس  ََلةُ َوالريَ َلصيَ ِحْيُم ا ُؤْوُف الريَ ْوُل الَْعِظْيُم الريَ

ََلُم  ََلةُ َوالسيَ َلصيَ ََلُم عَلَْيَك َيا َرُسْوَل اهلِل ا َوالسيَ
ََلُم عَلَْيَك َيا  ََلةُ َوالسيَ َلصيَ عَلَْيَك َيا َحِبْيَب اهلِل ا
ََلُم عَلَْيَك َياَمْن  ََلةُ َوالسيَ َلصيَ  َخْْيَ َخلِْق اهلِل ا

ََلُم عَلَْيَك ُه اهلُل رَ أَْرَسلَ  ََلةُ َوالسيَ َلصيَ ْحَمًة لِلَْعالَِمْْيَ ا
َْنَت الَْحِبْيُب َيا َحِبْيَب اهلِل  َيا َخاَتَم النيَِبييِْْيَ ا
لََت  َسا ِ يَْغَت الري َنيََك َيا َرُسْوَل اهلِل قَْد بَل اَْشَهُد ا
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َة َوَجاَهْدتيَ  ِِفْ  َواَديَْيَت اْْلََماَنَة َوَنَصْحَت اْْلُميَ
َيأْتَِيَك  اِدهِ َوَعَبْدتيَ َربيََك َحتي َسِبْيِل اهلِل َحقيَ ِجهَ 

 ِن َعنيَا َوَعْن َوالَِدْيَنا َوعَ  لَْيِقْْيَ َجَزاَك اهلُل َتَعاىلا
ََلُم عَلَْيَك َيا آاْْلِْسََلِم َخْْيَ الَْجزَ  ََلةُ َوالسيَ َلصيَ ِء ا

َوَرْحَمُة اهلِل  ُسلَْطاَن اْْلَْنِبَياِء  َوالُْمْرَسلِْْيَ 
 َوبََركَاُتُه.

  நபியவர்ககள, சங்னககுரிய தனலவர் அவர்ககள, 
ைகத்துவம் மிக்க அல்லாஹ்வின் தூதரவர்ககள, 
இரக்கமுள்ளவர்ககள, அருளாைவர்ககள! தங்களின் 
மீது  ஸலாமும் அல்லாஹ்வின் ரஹ்ைத்தும் 
அவனுனைய பரகத்துகளும் உண்ைாகுவதாக! 
அல்லாஹ்வின் பிரிய கநசரவர்ககள, தங்களின் மீது 
ஸலவாத்தும் ஸலாமும் உண்ைாகுவாதாக! 
அல்லாஹ்வின் பனைப்புகளில் சிைந்தவகர!   
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தங்களின் மீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் 
உண்ைாகுவாதாக! அகிலத்தாருக்கு அருட் 
பகானையாக அல்லாஹ் அனுப்பியவகர! தங்களின் 
மீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் உண்ைாகுவாதாக! 
நபிைார்களில் இறுதி யாைவகர! தங்களின் மீது 
ஸலவாத்தும் ஸலாமும் உண்ைாகுவாதாக! 
   யா ரசூலல்லாஹ், தாங்கள் தூதுவத்னத 
(உம்ைத்திைருக்கு) உறுதியாக எத்தினவத்துவிட்டீர் 
என்பதாகவும், அைானிதத்னத நினைகவற்றினீர் 
என்பதாகவும், உம்ைத்திைருக்கு உபகதசம் புரிந்தீர் 
என்பதாகவும், அல்லாஹ்வின் பானதயில் 
உண்னையாை கபாரிடுதலாகப் கபார் புரிந்தீர் 
என்பதாகவும், தங்களுக்கு ைரணம் வரும் வனர 
தங்களின் ரப்னப வணங்கினீர் என்பதாகவும் நான் 
சாட்சி கூறுகிகைன். 
   அல்லாஹுதஆலா எங்களின் சார்பாகவும் 
எங்களின் பபற்கைார்களின் சார்பாகவும், 
இஸ்லாத்தின் சார்பாகவும் தங்களுக்கு சிைந்த 
கூலினய தந்தருள்வாைாக. நபிைார்கள் 
ரஸூல்ைார்கள் அனைவருக்கும் சக்ரவர்த்தி 
யாைவகர, தங்களின் மீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் 
அல்லாஹ்வின் ரஹ்ைத்தும், அவனுனைய 
பரகத்துகளும் உண்ைாகுவாதாக!  
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அபூ க்கர் (ரலி) அ ர்களுக்கு ஸைாம்... 

ِبهكِْ هبها ِا َيِِدتها ِسه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ْيِقِا َدِ ِالَصِ ِر
ِيها ُمِعهلهْيكه له هلَسه ِِا ُسْوِلِالِلِعهَله ِره لِْيفهةه ِقْيِقِالَتهْحِِوه

ِاِْذِ ْثكهْيِ اِ ُسْوِلِالِلِثهاِنِه ِره اِحبه َه ِيهاِ ُمِعهلهْيكه له هلَسه ا
َهُهِ الهُهِكُل ِاه هْتفهقه ْنِا ِيهاِاه ُمِعهلهْيكه له هلَسه ِا اِر ُهمهاِِفِالْغه

ِ ِالِلِوهُحَبِ ُسِِِفُِْحَبِ َتِره ِبِالْعِهِْولِهِحه لَهله ِبهاِءِرِهتهخه ِضيه
اىل ِتهعه ِِالُل له عه ِوهجه اِء ِالَرِضه نه هْحسه ِا اكه هْرضه ا ِوه ْككه عه

ُمِ له هلَسه ِا أْوهاكه اه ِوه لَهكه اهحه ِوه اهْسكهكهكه ِوه ْنِلهكه َكهةهِاه الْجه
ِ ِِبَِ ِالَنه ْهره َِ ِالُْعلهمهاِءِوه تهاجه ِالُْخلهفهاِءِوه له هَوه ِيهاِا عهلهْيكه

هاُتهُِ ك بهره ْحمهُةِالِلِوه فيِوهره  ُاْصطه
  எங்களின் தனலவர் அபூபக்கர் ஸித்தீக் (ரளி) 
அவர்ககள! தங்கள் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக.  



www.D
he

en
HajS

er
vic

e.
co

m

மதீனா ஜியாரத்து… 

(81) 

உறுதியாை முனையில் ரஸுலுல்லாஹ் (ஸல்) 
அவர்களின் பிரதிநிதியவர்ககள! தங்களின் மீது 
ஸலாம் உண்ைாவதாக! இருவர் குனகயில் இருந்த 
கபாது இருவரில் இரண்ைாவதாக இருந்த ரஸூல் 
(ஸல்) அவர்களின் கதாழரவர்ககள! தங்களின் மீது 
ஸலாம் உண்ைாவதாக! அல்லாஹுதஆலா 
தங்கனள பபாருந்திக் பகாள்வாைாக! மிக அழகிய 
பபாருந்திக் பகாள்வதாக தங்கனள பபாருந்திக் 
பகாள்வாைாக! பசார்கத்னதத் தங்களின் 
தங்குமிைைாக குடியிருக்குமிைைாக, இைங்கு 
மிைைாக, ஒதுங்குமிை ைாக ஆக்கிவிடுவாைாக! 
முதல் கலீபா அவர்ககள! ஆலிம்களின் 
கிரீைைாைவர்ககள! நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ைாைைார் அவர்ககள! தங்களின் மீது 
அல்லாஹ்வின் ஸலாமும் அவனுனைய ரஹ்ைத்தும் 
பரக்கத்துகளும் உண்ைாவதாக!  

உமர் (ரலி) அ ர்களுக்கு ஸைாம்... 

ِ هلَسه ِيهاُِعمهرِها ُمِعهلهْيكه ِِله ِِْبنه ُمِعهلهْيكه له هلَسه اِبِا َطه الْخه
ِيهاِ ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا اِب وه ِوهالَصه ْدِل ِبِالْعه ِتهاِطًقا يها
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ِِدْيِنِ ُِاْظِهره ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا اِب ِالِْمْحره كهِفَيه حه
كهاِمِ َْ ه ِااْل ره ُِاكهَسِ ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا ِم ااْلِْسله

هبهِ ِا ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِالِْا ِوهالَضُِآُفقهرِها فِهِء ِءِآعه
هِ ااْل اِاِلِوه هره ِالَهِوهااْل هْتته َيُِدِْيتهاِمِا ِسه َقِكه ِِفِْحه ِِذْيِقهاله

ِبهْعِدْيِ هانه ِك ِلهْو ِر اِبِِالْبهشه َطه ِالْخه ِْبنه ُِعمهره ِلهكهانه تهِِبَ 
ِ ِالُل اىلرهِضيه اِءِِتهعه ِالَرِضه نه هْحسه ِا اكه هْرضه ا ِوه ْككه عه

ِاِه َكهةه ِالْجه له عه ِوهجه أْوهاكه اه ِوه لَهكه اهحه ِوه اهْسكهكهكه ِوه ْنِلهكه
ِالُْعلهمهاِءِ ِوهتهاجه ِالُْخلهفهاِء ِثهاِنه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ا

هاُتهُِ ك بهره ْحمهُةِالِلِوه فيِوهره ُِاْصطه ِالَنهِِبَِ ْهره َِ  وه
உைருப்னுல் கத்தாப் (ரலி) அவர்ககள! தங்களின் 
மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக! நீதியாக, கநர்னையாக 
கபசுபவகர, தங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக!  
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மிஹ்ரானப அலங்கரித்தவகர, தங்களின் மீது 
ஸலாம் உண்ைாவதாக! தீனுல் இஸ்லாத்னத 
பவளியாகியவகர, தங்களின் மீது ஸலாம் 
உண்ைாவதாக! சினலகனள உனைத்பதறிந்தவகர, 
தங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக! 
ஏனழகளுக்கும், பலவீைருக்கும், விதனவகளுக் 
கும், அைானதகளுக்கும் தந்னதயாய் இருந்தவகர, 
தங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக! 
தங்களுனைய விையத்தில் தான் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் “எைக்குப் பின்ைால் நபி இருந்தால் 
அவர் உைருப்னுல் கத்தாபாக இருப்பார்”. எைக் 
கூறியுள்ளார்கள். 
அல்லாஹுதஆலா தங்கனள பபாருந்திக் 
பகாள்வாைாக! மிக அழகிய பபாருந்திக் 
பகாள்வதாக தங்கனள பபாருந்திக் பகாள்வாைாக! 
பசார்கத்னதத் தங்களின் தங்குமிைைாக, 
குடியிருக்குமிைைாக, இைங்குமிைைாக, ஒதுங்குமிை 
ைாக ஆக்கிவிடுவாைாக! இரண்ைாம் கலீபா 
அவர்ககள, ஆலிம்களின் கிரீைைாைவர்ககள, நபி 
(ஸல்) அவர்களின் ைாைைார் அவர்ககள, தங்களின் 
மீது அல்லாஹ்வின் ஸலாமும் அவனுனைய 
ரஹ்ைத்தும் பரக்கத்துகளும் உண்ைாவதாக!  
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பிைருறைய ஸலாறம நபி (ஸல்)  
அவர்களுக்கு எத்திறவத்தல்... 

ِاللِِ ُسْوله ِره ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه اِنِِْا َه هْو ِا ِمْيِع ِجه ِاْن
ِ ِمِعهلهْيكه له  بِالَسه

யாரஸுலுல்லாஹ், தங்களுக்கு ஸலாம் கூை 
என்னிைம் வஸிய்யத்துச் பசய்த அனைவரின் 
சார்பாகவும் தங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக 

ரவ்ைாவில் துஆ... 

ِ ِبهْيه ِرْيِف ِالَشه ا ِهذه اِاكها ِاهقه ِِفْ ا ِلهكه عْ ِتهده ِاله هللَُهَمه ا
لَهْمِذهْتًباِ لَهيِالُلِعهلهْيِهِوهسه َه ُسوِلِالِلِ َيهِدتهاِره ِسه َيه يهده

فهْرتهُهِوهالهِ غه َِه تهُهِِإاِل ْ َته ِسه ِعهْيًباِإاَله ْجتهُهِوهاله فهَره َِه ههَمًاِإاِل
ِريِْ ِاه ِوهعهافِيهتههُِوهاله فهْيتهُه ِشه ِإاَله ًِِضا ِإاَِله افًِرا ُِاسه وهاله

يِْ دهْدَتهِِتههُِتهَجه ِره ِإاَِله ِغهائًِبا لْتهُهِوهاله ذه ِوه ِإاَله ِعهُدَوًا ِوهاله ُه
هْغكهْيتههُِ ِا ِإاَِله ا ِفهِقْيً ِوهاله ْرتهُه ِِاْنِِوهدهَاه ًة اجه وهالهحه
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ِه َ ِإاِل ح  له َه ِ ا ِفِْيهه لهكها ِوه ِة ِوهاْلِوره ْتيها ِالَدُ ائِِج وه حه
ِ هللَُهَمه .ا اِحِمْيه ِالَره مه هْرحه ِأ ِيها ا ْرتههه يهَسه ِوه ا ْيتههه قهضه
تهاِ ُدْوره َُ ِ ْح ِوهاْشره تها ِأُُاْوره ْر يهَسِ ِوه كها ائِجه وه ِحه اقِْض

ِوِهوهتهقِه ِوهآِاْن تهكها ِِزيهاره ُِعُيْوبهكهاِفهكِهوَِْبهْل ِوهاْسَُتْ ا
ِذُُتوِْ ُِكُروِْوهاْغِفْر ْكِشْف ِوها ِوهابهكها ْوِتْمِبهكها

هْعمهالهِ ِأ اِت الِحه ِاىِلبِالَصه ُِغْربهتهكها ِوهُرَده ا هْهلِكهاِِكه ا
ِ ِغهاتِِمْيه الِِمْيه ِسه ِدتها هْواله ا ِْسِاُِِوه لِِْتهْبِشِرْينه كهاِوهاْجعه

ِالَهِذْيِنِ ِِانه الِِحْيه ِالَصه ِِِاْنِِعبهاِدكه ْ ِعهلهمِْهِ ْوف  وه اله
ِيهاِ اِحِمْيه ِالَره مه هْرحه ِيهاِا ْحمهِتكه .ِبِره ُتْونه ُهْمِيهْحزه وهاله

ِ. الهِمْيه ِالْعه َبه ِره
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    யா அல்லாஹ்! எங்கள் தனலவர் 
ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அனலஹிவஸல்லம் 
அவர்களின் முன்னினலயில் சிைப்புமிக்க எங்களின் 
இவ்விைத்தில் எங்களுக்கு எந்த பாவத்னதயும் நீ 
ைன்னிக்காைல், எந்த கவனலனயயும் நீக்காைல், 
எந்தக் குனைனயயும் ைனைக்காைல், எந்த 
கநாயாளிக்கும் நீ சுகைளிக்காைல், குணப்படுத் 
தாைல், எந்த பிரயாணினயயும் நீ காப்பாற்ைாைல், 
ைனைந்த  (காணாைல் கபாை) எதனையும் 
திருப்பித்தராைல், எந்த எதிரினயயும் நீ 
ககவலப்படுத்தாைல், எந்த ஏனழனயயும் 
கதனவயற்ைவராக்காைல், இம்னை ைறுனையின் 
கதனவகளில் எங்களுக்கு சாதகைாை எந்தத் 
கதனவனயயும் நீ நினைகவற்ைாைல், அதனை 
எளிதாக்காைல் நீ விட்டுவிைாகத! 
   யா அல்லாஹ்! எங்கள் கதனவகனள நீ 
நினைகவற்றி னவப்பாயாக! எங்கள் காரியங்கனள 
இகலசாக்கி னவப்பாயாக! எங்கள் பநஞ்சங்கனள 
விரிவனையச் பசய்வாயாக! எங்கள் ஜியாரத்னத 
ஏற்றுக் பகாள்வாயாக! எங்கள் பயத்னதப் கபாக்கி 
னவப்பாயாக! எங்கள் குனைகனள ைனைத்திடு 
வாயாக! எங்கள் பாவங்கனள ைன்னித்திடுவாயாக! 
எங்கள் சிரைங்கனள நீக்கிடுவாயாக! எங்களுனைய 
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பசயல்கனள நல்லனவயாக முடிவாக்கித் 
தந்திடுவாயாக! 
  நாங்கள் சுகமுனையவர்களாக, இலாபைனைந்த   
வர்களாக, பாவங்கள் ைனைக்கப்பட்ைவர்களாக 
இருக்கும் நினலயில் எங்களின் தனினை 
பயணத்னத  எங்களுனைய ைக்களின் பக்கமும் நீ 
திருப்பிவிடுவாயாக! எங்கனள உன்னுனைய 
நல்லடியார்களில் உள்ளவர்களாக, எவர்களின் மீது 
பயமில்னலகயா, எவர்கள் கவனலப்பை 
ைாட்ைார்ககளா, அத்தனககயாரில் உள்ளவர்களாக 
எங்கனள ஆக்கியருள்வாயாக! கிருனபயாளர் 
களிபலல்லாம் ைாபபரும் கிருனபயாளகை! சர்வ 
உலகத்திைனரயும் இரட்சித்துக் காப்பாற்றிப் 
பரிபாலிப்பவகை!  
ஜன்னத்துல் பக்கீஇல் நுறையும் வபாது... 

هِ لُمِعهلهْيُكْمِا ِقهوِْياِلَسه اِالِِِْمِدهاره ُكْمِاه هتها أ ِوه ُمْؤِاِكيه
لُوِْعهُدوُِْتوِْ َجه ُِاؤه ِغهًدا ِاللُِنه اءه ِشه ِإِْن إَِتها ِوه بُِكْمِِنه

ِحُقوِْ هِاله ِا ْرقهِدِللَِنه ِاْغِفْرِألهْهِلِبهِقيِعِالْغه  ُهَمه
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 முஃமின்களின் வீட்டுனையவர்ககள, உங்களின் 
மீது சாந்தி உண்ைாவதாக! நீங்கள் வாக்களிக்கப் 

பட்ைது உங்களுக்கு வந்து விட்ைது. நானள ைறுனை 
வனர நீங்கள் தவனண பகாடுக்கப்பட்ைவர்களாக 
இருக்கிறீர்கள். நிச்சயைாக நாங்களும் இன்ைா 
அல்லாஹ் உங்களுைன் வந்து கசருகின்ைவர் 
கள்தாம். யா அல்லாஹ்! இந்த பகீஃவாசிகளுக்கு நீ 
ைன்னிப்னப அருள்வாயாக 

ஜன்னத்துல் பக்கீஇல் உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்களுக்கு ஸலாம்... 

َفهاِنِ ِعه ِْبُن ُِعثْمهاِن َيِِدتها ِسه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ا
ئِكهُةِ ِاهله ِِاْككه ْت ِاِْستهحه ْن ِاه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ا
ِ ِالُْقْرآنه َيهنه ِزه ْن ِاه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا ْحمِن الَره

وهتِهِِ ِتهِِِبِِتله ااه اه ِبِاِ ابه ِالِْمْحره تهَوهره اِوه ِالِلِوهِسره ُج
اىل َكهةِِِتهعه ِالْجه ِالُْخلهفهاِءِِ ِف ِثهالِثه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ا
اىلالَرِه ِالُلِتهعه ِرهِضيه ِِاِشِدْينه نه هْحسه ِا اكه هْرضه ا ِوه ْككه عه
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ِ لَهكه اهحه ِوه اهْسكهكهكه ِوه ْنِلهكه ِاه َكهةه ِالْجه له عه اِءِوهجه الَرِضه
ِ أْوهاكه اه ِثهاوه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا ِآلهفِهالْخُِِلِثه ِوهتهاجه ِء
ىآالُْعلهمِه ُِاْصطه ِالَنهِِبَِ ْهره َِ هاتُِِِءِوه ك بهره ْحمهُةِالِلِوه  ُهِوهره

  எங்கள் தனலவர் உஸ்ைாை (ரலி) அவர்ககள, 
தங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக! 
அல்லாஹ்வின் ைலக்குகளும் பவட்கங்பகாள்ளும் 
நாணம் உனையவகர, தங்களின் மீது ஸலாம் 
உண்ைாவதாக! தம்முனைய ஓதலால் திருக் 
குர்ஆனை அழகுபடுத்தியவகர! தம்முனைய 
தனலனை தைத்தால் மிஹ்ரானப ஒளிைய 

ைாக்கியவகர! பசார்கத்தில் அல்லாஹ்வின் 
ஒளிவிளக்காய் இருப்பவகர, தங்களின் மீது ஸலாம் 
உண்ைாவதாக! கநர்வழி நின்ை கலீபாக்களில் 
மூன்ைாைவகர, தங்களின் மீது ஸலாம் 
உண்ைாவதாக! அல்லாஹுதஆலா தங்கனள 
பபாருந்திக் பகாள்வாைாக! மிக அழகிய 
பபாருந்திக் பகாள்வதாக தங்கனள பபாருந்திக் 
பகாள்வாைாக! பசார்கத்னதத் தங்களின் 
தங்குமிைைாக குடியிருக்குமிைைாக, இைங்கு 

மிைைாக, ஒதுங்குமிைைாக ஆக்கிவிடுவாைாக!  
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மூன்ைாம் கலீபா அவர்ககள! ஆலிம்களின் 
கிரீைைாைவர்ககள! நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ைாைைார் அவர்ககள, தங்களின் மீது 
அல்லாஹ்வின் ஸலாமும் அவனுனைய ரஹ்ைத்தும் 
பரக்கத்துகளும் உண்ைாவதாக.  

ஜன்னதுல் பகீஇல் துஆ 

ِ
ِ
ِ

ِعهِ َلِ َه ِ هللَُهَمه ِا ِوهعهَل َمهد  ُِاحه َيهِدتها ِسه َيهِدتهاِاَل ِسه ِل

ِوِه َمهد  هُِاحه ِا لَِْمِعهلهْيِه ِللَِبهاِرْكِوهسه َِ هْو ِأ اِِْلُِهَمه ِاه ابه ثهوه
ِِاْنِ أْتهاهُ اِِِقهره هله ِك َِوِهِكه ِههِدَيهًة ِهِذه ِزْيِز لهًةِالْعه َِ ا

ِاِلِ هاِالهًةِِاْككه اِالهًةِوهُتْحفهًةِك كهًةِشه بهره ْحمهًةِتهاِزلهًةِوه وهره

ஜன்னத்துல் பகீஇல் அைங்கப் சபற்றிருக்கும் 
ஸஹாபாக்கள், இமாம்கள் மற்றும் 
நல்லடியார்கள் அறனவருக்கும் குர்ஆன் 
அல்லது யாஸீன் ஓதி ஹதியா செய்ய 
வவண்டும். 
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َيهِدتِه ِسه ُِرْوِح ََله َه ِ َمهد  ُِاحه كها تهِبَيِ ِوه ِِا لَهمه ِوهسه ِعهلهْيِه ِالُل

هْروِه ِاِلِا ًةُِثَمه ََه ا ِمْيعهِالِْوه ِاىِلاِحِجه ًةُِثَمه ِعهاَاه ُِمْسلِِمْيه
لِِهْمِ ِاِلهجه ِظْيمه ِالْعه ِالُْقْرآنه ِتهلهْوتها ْن ِاه ُرْوِح
ِ ْ ُ هَته ِوهْحشه ِالُل ِوهاتهسه ْمُهْم اْرحه ِوه وهاْغِفْرلهُهْم
ِ َبهله تهقه ُهْمِوه ائِحه ره ِالُلِضه تهَوهره ِوه ْ ُ ِالُلُِغْربههَته وهرهِحمه

كهاتِهِِ سه ِحه ِِاْن ْهاتِِهْمِالُل َيِ ِسه ْن ِعه ِالُل اوهزه ِوهتهجه ْم
ِِفِْ ْ ُ بهْيهَنه ِوه ِبهْينهكها ِالُل مهعه ِوهجه ِذُُتْوبهُهْم ِالُل فهره وهغه
ِِاْنِ ًة ْوضه ِره ُهْم ِقُُبْوره ْل ِاْجعه هللَُهَمه ِا ِالَكهِعْيِم َكهات  جه

ِاِِ ةً ُهْمُِحْفره ْلِقُُبْوره ِتهْجعه َكهِةِوهاله ِرِِريهاِضِالْجه ْنُِحفه
ِالكَِِ ََله َه اِنِوه اىلِْيه ِِالُلِتهعه َيهِدتهاُِاحه ِعهليِسه لَهمه ِوهسه َمهد 
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الِهِِ ابِهِِِوه حه َْ ه ا ِةِِوه ِالِْعَزه َبِ ِره بَِكه ِره انه ُِسْبحه هْجمهِعْيه ا
َمهاِيهِصُفوِْ ِعه لِْيه ِالُْمْرسه ِعهَله م  له ِوهسه ِِنه ْمُدِّلِلَ ِِوهالْحه َبِ ِره
ِ الهِمْيه  الْعه

   அல்லாஹும்ை சல்லிஅலா சய்யிதிைா 
முஹம்ைதின் வஅலா ஆலி சய்யிதிைா 
முஹம்ைதின் வபாரிக் வஸல்லிம் அனலஹி 
   யா அல்லாஹ்! உன்னுனைய கண்ணியைாை 
திருவசைங்களிலிருந்து நாங்கள் ஓதியதின் 
நன்னைனய - கசர்ந்திடும் அன்பளிப்பாக, 
இைங்கிடும் ரஹ்ைத்தாக, பபாழிந்திடும் பரகத்தாக, 
பரிபூரணைாை காணிக்னகயாக - உன் 
புைத்திலிருந்து குறிப்பாக எங்கள் தனலவர் நபி 
முஹம்ைது ஸல்லல்லாஹு அனலஹிவஸல்லம் 
அவர்களின் புனித உயிருக்குச் கசர்த்து 
னவத்திடுவாயாக. பிைகு பபாதுவாக முஸ்லிம்கள் 
அனைவருனைய உயிர்களுக்கும் இதன் 
நன்னைனய கசர்த்து னவத்திடுவாயாக. பின்ைர் 
யாருக்காக நாங்கள் குர்ஆனை ஓதிகைாகைா 
அவருனைய உயிருக்கு நன்னைனயச் கசர்த்து 
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னவத்திடுவாயாக. அவர்கள் அனைவனரயும் 
ைன்னித்து அவர்களுக்கு அருள்புரிவாயாக. 
அல்லாஹு தஆலா அவர்களுனைய கப்ரின் 
பவருட்சினய ைகிழ்ச்சியாக்கி னவத்திடுவாைாக. 
அவர்களின் தனினைக்கு அருள் புரிவாைாக. 
அவர்களுனைய அைக்கஸ்தலங்கனள ஒளிைய 
ைாக்கினவப்பாைாக. அவர்களுனைய நன்னைகனள 
ஏற்றுக் பகாண்டு அவர்களின் பாவங்கனள 
ைன்னித்திடுவாைாக. அல்லாஹு தஆலா 
அவர்கனளயும் நம்னையும் பசார்கத்தில் ஒன்று 
கசர்த்து னவத்திடுவாைாக. 
   யா  அல்லாஹ்! இவர்களுனைய கப்ருகனள 
பசார்கச் கசானலகளாக ஆக்கி னவத்திடுவாயாக. 
இவர்களின் கப்ருகனள நரகப் படுகுழியில் 
உள்ளனவயாக ஆக்காதிருப்பாயாக. 
வஸல்லல்லாஹு அலா னகரி கல்கிஹீ ஸய்யிதிைா 
முஹம்ைதின் வஆலிஹீ வஅஸ்ஹாபிஹி 
அஜ்ையீன். சுப்ஹாை ரப்பிக ரப்பில் இஜ்ைதி 
அம்ைா யஸிபூன். வஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன். 
வல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். 
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ரவ்ளாவில் இறுதி துஆ 

ِعهِ َلِ َه ِ هللَُهَمه ِا ِوهعهَل َمهد  ُِاحه َيهِدتها ِسه َيهِدتهاِاَل ِسه ِل
اِ ِهذه ْل ِتهْجعه ِاله هللَُهَمه ِا ِعهلهْيِه لَِْم ِوهسه بهاِرْك ِوه َمهد  ُاحه
ِِلِه ْر يهَسِ ِوه ِاِه ره ِوهحه اهْسِجِدهِ ِوه ِبِكهِبَيِكه ْهِد ِالْعه آِوره

ِوهاْرزُِ ْيِه ِلهده ِوهالُْعُكْوفه ِاِلهْيِه ْوده ِالْعه ْفوه ِالْعه قِْنه
هْهلِكها ِا ِاِل ِوهُرَدهتها ِة ِوهاْلِوره ْتيها ِالَدُ ِِف افِيهةه الْعه ِوه

ِ ِآِاْيْ ِغهاتِِمْيه الِِمْيه ِسه مه هْرحه ِا ِيها ْحمهِتكه ِبِره .
ِ اُقِيهاتهِِبَه هلِْفره ِالِلِا ُسْوله هلِْودهاعُِيهاره .ِا اِحِمْيه لِلِاالَره

اىل ِتهعه ِالُل له عه ِجه ِالْعِهِاله ِِاْنِآِوره ِوهاله ِِاْككه ِاله ْهِد
ْي ِ ِِاْنِوه ِااَِله ْيكه ِيهده ِالُْوقُْوِفِبهْيه ِِانه ِوهاله تِكه ِزيهاره

ِاِْنِ اهة  له َِوهسه ة  َحه َِ َِوه ِالُلِِوهعهافِيهة  اءه ِشه ِاِْن ِعْشُت
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اىل ادهِِتِِْتهعه هه ِشه كه ِِعْكده ِفهاهْودهْوُت ِِاَتُ اِْن ِوه ِجْئُتكه
ْهِدْيِ ِوهعه اتهِتْ هاه ا ِايِْوه اِاىِلوه ِِمِيهوِِْثهاِِقِِْاْنِيهْوِاكهاِهذه

ادهةُِ هه ِشه ِوهِهيه ِة هُِِالِْقيهااه ِوهْحده ِالُل ِااَِله ِاِلهه ِاله هْن ا
ُسْولُُه.ِ ِوهره ْبُدهُ ِعه َمهًدا ُِاحه هَنه ِا ُد هْشهه ا ِوه ِلهُه ِرْيكه شه اله
ِ ِعهَله م  له ِوهسه ِيهِصُفونه َمها ِعه ِة ِالِْعَزه َبِ ِره بَِكه ِره انه ُسْبحه

.ِِِِالْمُِ الهِمْيه ِالْعه َبِ ِره ِ ْمُدِّلِلَ ِوهالْحه لِيه  ْرسه
   அல்லாஹும்ை சல்லிஅலா சய்யிதிைா 
முஹம்ைதின் வஅலா ஆலி சய்யிதிைா 
முஹம்ைதின் வபாரிக் வஸல்லிம் அனலஹி 
   யா அல்லாஹ்! இந்த ஜியாரத்னத உன்னுனைய 
நபியவர்களின் அருகினில், அன்ைாருனைய 
ைஸ்ஜிதின் அருகினில், அன்ைாருனைய ஹரம் 
அருகினில் கனைசிப் பயணைாக ஆக்கிவிைாகத. 
மீண்டும் நான் இங்கு திரும்பி வருவதற்கும் 
இவ்விைத்தில் தங்குவதற்கும் எைக்கு எளிதாை 
வாய்ப்னப உண்ைாக்கித் தந்திடுவாயாக.  
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இம்னையிலும் ைறுனையிலும் ைன்னிப்னபயும் 
நற்சுகத்னதயும் எைக்கு வழங்கிடுவாயாக.  உன் 
கபரருளால் சுகைாைவர்களாக நன்னைகனள 
பகாள்னள பகாண்ைவர்களாக, அச்சைற்ைவர்களாக 
எங்கள் குடும்பத்திைர் பால் எங்கனள நீ திரும்பிச் 
பசல்லச் பசய்வாயாக! அருளாளர்களிபலல்லாம் 
ைாபபரும் அருளாளகை.  
  நான் பயணப்படுகிகைன் யாரசூலல்லாஹ்! 
பிரிந்து பசல்கிகைன் யா நபிய்யல்லாஹ்! தங்களின் 
ஜியாரத்னத, தங்களின் முன்னினலயில் தங்குவனத 
கனைசி முனையாக அல்லாஹ் ஆக்காதிருப்பாைாக. 
அவ்வாறு ஆக்கிைால் நன்னை, சுகம், உைல் நலம், 
சாந்தி ஆகியவற்றிலிருந்து தந்தருள்வாைாக! 
இன்ைா அல்லாஹ் நான் ஜீவித்திருந்தால் மீண்டும் 
தங்களிைம் வருகிகைன். நான் இைந்துவிட்ைால் 
எங்களுனைய இந்த நாளிலிருந்து கியாைத் நாள் 
வனர என் சாட்சினய, என் அைானிதத்னத, என் 
உைன்படிக்னகனய தங்களிைம் ஒப்பனைக்கிகைன். 
அது “அஷ்ஹது அன் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு லாைரீகலஹு வஅஷ்ஹது அன்ை 
முஹம்ைதன் அப்துஹு வரஸூலுஹு” என்ை 
சாட்சியாகும். சுப்ஹாை ரப்பிக ரப்பில் இஜ்ைதி 
அம்ைா யஸிபூன். வஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன். 
வல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.  
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ெலவாத்துகள் 
 
 
 
 

ِعهِ َلِ َه ِ هللَُهَمه ِا ِوهعهَل َمهد  ُِاحه َيهِدتها ِسه َيهِدتهاِاَل ِسه ِل
لَهِ َه ِكهمهاِ َمهد  ِوهعهَلُِاحه اِهْيمه ِعهَلِإِبْره ِاْيته اِهْيمه ِِلِإِْبره

ِجيِْ ِاه ِمْيد  ِحه ِإَِتهكه ِبهاِرْكِعهَلِِ.د  هللَُهَمه ِا َمهد  َيهِدتهاُِاحه سه
ِعهِاوهعهَلِ ْكته ِبهاره ِكهمها َمهد  ُِاحه َيهِدتها ِسه ِِل اِهْيمه َلِإِْبره
ِاوهعهَلِ ِاهِجْيد  ِمْيد  ِحه ِإَِتهكه اِهْيمه  ِلِإِْبره

  யா அல்லாஹ்! நபி இப்ராஹீம் அனலஹிஸ் 
ஸலாம் அவர்களின் மீதும், அவர்களுனைய 
குடும்பத்திைர் மீதும் நீ ஸலவாத்து அருளியது 
கபால், எங்கள் தனலவர் முஹம்ைது (ஸல்) 
அவர்களின் மீதும் அன்ைாரின் குடும்பத்திைர் 

மஸ்ஜிதுன் நபவியில் ரவ்ைா அருகிலிருந்து 
ெலவாத்துகறை அதிகமாக ஓதுவது மிகச் 
சிைந்ததாகும். ஹதீஸில் கூைப்பட்டுள்ை சில 
ெலவாத்துகள் இங்கு எழுதப்படுகின்ைன. 
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மீதும் நீ சலவாத்தினை அருள்வாயாக! நிச்சயைாக 
நீ புகழுக்குரியவன்; கைன்னைக்குரியவன்.  
   யா அல்லாஹ் நபி இப்ராஹீம் அனலஹிஸ் 
ஸலாம் 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. 

ِالِْ ده ْقعه ِاه هْتِزلُْه ِا هللَُهَمه ِالِْا ِيهْومه كه ِِعْكده به َره ِةُِمقه ِقيهااه
ِعهَل َلِ َه ِ هللَُهَمه ِا ُسْولِكه ِوهره ِوهتهِبَيِكه ْبِدكه ِعه َمهد  ُِاحه

ِ ِوهعهَلالَنهِِبَِ ْحِبهِِِلِهِِاِاأْلَُاِِيَ َه ِِوه َلِ َه ِ هللَُهَمه لَهْم.ِا وهسه
ِعهَلعهَل َلِ َه ِوه ِتهْرضي َت ِحه َمهد  َمِهُِِاحه ُِاحه ِبهْعده د 

ِعهِ َلِ َه اِوه هبهًداَِِلالَرِضه هبهًداِا ِا َمهد  ِعهَلُاحه َلِ َه ِ هللَُهَمه ِا
ِعهَل َلِ َه لِْقهِوه ِوه ده ِعهده َمهد  ِتهْفِسُِِاحه اكه ِِرضه َمهد  ُِاحه ِكه
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ِعهَل َلِ َه َمِهِوه ِعهَلُاحه َلِ َه ِوه ْرِشكه ِعه ِِزتهْة ِِد  َمهد  ُاحه
ِ هلِمهاِتِالَهِتِْاله ك ادِه ِعهَلِاده َلِ َه ِوه هللَُهَمه تهاَِيِدِِسهِِتهْكفهُد.ِا

ِوهعهَلِ َمهد  هِِاُاحه َقِ لِحه ِِرًضاِوه ةًِتهُكْوُنِلهكه له َه ِ َمهد  ِِلُِاحه
ِالَهِذْيِ ِالْمهْحُمْوده الْمهقهامه ِوه ِسْيلهةه ِالْوه هْعِطِه أ ِوه هدهاًء أ
اِ ِاه له هفْضه َكهاِأ هْجِزهِِعه ا هْهلُُهِوه ِأ اُِهوه َكهاِاه هْجِزهِِعه ا وهعهْدَتهُهِوه

ْنِأَُاهتِِ ِتهِبَيًاِعه ْيته زه تِهِِِهِِجه ا ِمْيِعِإِْووه ِعهَلِجه َلِ َه ِاِِِوه نه
. اِحِمْيه ِالَره مه هْرحه ِيهاِا الِِحْيه ِوهالَصه  الَكهِبَيِْيه
மஸ்ஜிதுன் நபவிறய விட்டு 

சவளிவயறும் வபாது... 

ِ ِفهْضلِكه ابه هْبوه ِاْغِفْرِِلِْذُُتْوِِبِْوهافْتهْحِِلِْا هللَُهَمه  ا
  யா அல்லாஹ்! என் பாவங்கனள எைக்கு 
ைன்னித்து உன்னுனைய கருனண வாசல்கனள 
எைக்கு நீ திைந்து விடுவாயாக.  
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ஹஜ்ரத் ஹம்ஜா (ரலி) மற்றும் உஹது 
ஷுஹதாக்கள் ஆகிவயாருக்கு ஸலாம்... 

لِْبِ ِالُْمَطه ْبُد ِْبُنِعه ِة ْمزه ِحه َيِِدتها ِسه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ا
ِ ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِِا ََله َه ِ ِالِل ُسْوِل ِره َمه ِعه ِعهلهِِيها ِهِيِْالُل

ُمِ له هلَسه ِبْيِبِاللِِا ِحه َمه ِعه ِيها ِعهلهْيكه ُم له هلَسه ِا لَهْم وهسه
ُسْولِهِِ ُدِره هسه ا ُدِالِلِوه هسه ِيهاِا ِِعهلهْيكه هلَسه ُمِعهلهْيُكْمِيِها اِله

ِ ده ِآُشهه ده ُِسعه ِيها ُتْمِآءه ْ به َه ِ ِبِمها ِعهلهْيُكْم ُم له هلَسه ِا ءه
هِ ِا اِر ِالَده ُِعْقِبه ِعهلهْيكُِفهِكْعمه ُم له ِلَسه ده ُِشهه ِيها ِآْم ءه

هاُتهُِ ك بهره ْحمهُةِالِلِوه ًةِوهره هآفَهًةِعهاَاه ِك د   اُحه
  எங்களின் தனலவர் ஹம்ைா (ரலி) அவர்ககள! 
ரசூலுல்லாஹி (ஸல்) அவர்களின் சிறிய தந்னத 
அவர்ககள! ஷுஹதாக்களின் தனலவரவர்ககள, 
அல்லாஹ்வின் சிங்ககை! அவன் தூதரின் சிங்ககை! 
தங்களின் மீது  ஸலாம் உண்ைாவதாக! ைற்றும் 
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ஷுஹதாக்ககள, நற்பாக்கியம் பபற்ைவர்ககள, 
நீங்கள் பபாறுனை பகாண்ை காரணத்தால் 
உங்களின் மீது ஸலாம் உண்ைாவதாக! ைறுனை வீடு 
உங்களுக்கு மிக நல்லதாகி விட்ைது. உஹதின் 
ஷுஹதாக்ககள, உங்கள் அனைவரின் மீதும் 
ஸலாமும் அல்லாஹ்வின் அருளும் பரகத்துகளும் 
உண்ைாவதாக!  


