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الرحم الرحمن هللا بسم  

 
ـلُ  :  الذِّكِــــــــر فَْضـــــ

நினனவு கூர்வதன் சிறப்பு 
உயர்ந்ததானாகிய அல்லாஹ் கூறுகிறான் :  

وِني﴿:َتَعالَى هللَا ُ َقالَُ مُْ َفاْذك ر  ْرك  واُْ أَْذك  ونُِ َولَُ لِي َواْشك ر    ﴾َتْكف ر 
நீங்கள் என்னன நினனவு கூருங்கள், நானும்உங்கனை (அருள் புரிந்து) நினனவு கூர்தவன்  
அல்பகரா அத்தியாயம், வசனம்: 152.  
 

َها َيا﴿ وا آَمن وا الَِذينَُ أَيُّ ﴾َكِثيرا ُ ِذْكرا ُ هللَاَُ اْذك ر 
   

விசுவாசங்ககாண்த ாதர! அல்லாஹ்னவ அதிகமான நினனவு கூருங்கள்.  
அல்அஹ்ஜாப் அத்தியாயம், வசனம்: 41. 
  

  ﴾َعِظيما ُ َوأَْجرا ُ َمْغِفَرةُ  لَه م هللَا ُ أََعدَُ َوالَذاِكَراتُِ َكِثيرا ُ هللَاَُ َوالَذاِكِرينَُ﴿
 
அல்லாஹ்னவ அதிகமாக நினனவு கூர்பவர்கைான ஆண்களும், (அல்லாஹ்னவ அதிகமாக) 
நினனவு கூர்பவர்கைான கபண்களும் - (ஆகிய) இவர்களுக்கு, அல்லாஹ் மன்னிப்பு மற்றும் 
மகத்தான (நற்) கூலினய தயார் கசய்து னவத்திருக்கிறான்.  
அல்அஹ்ஜாப் அத்தியாயம், வசனம்: 35.   
  

عا ُ َنْفِسكَُ ِفي َرَبكَُ َواْذك رُْ﴿ ونَُ َوِخيَفةُ  َتَضرُّ وُِّ اْلَقْولُِ ِمنَُ اْلَجْهرُِ َود  د   َولَُ َواآلَصالُِ ِباْلغ 
نَُ َتك ن   مِّ

﴾اْلَغاِفلِينَُ
   

(நபிதய!) உம் மனதிற்குள் மிக்க பணிதவாடும், பயத்ததாடும் (கமதுவாக) கசால்லில் உரத்த 
சப்தமின்றி கானலயிலும், மானலயிலும் உமதிரட்சகனன நினனவு கூர்வரீாக! (அவனன) 
மறந்திருப்தபாரில் நீர் ஆகி வி ாதீர்!   அல்அஃராஃப் அத்தியாயம், வசனம் :205.  
  
தமலும் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: "தன்னுன ய 
இரட்சகனன நினனவு கூறுகின்றவர் மற்றும் தன்னுன ய இரட்சகனன நினனவு கூறாதவருக்கு 
உதாரணம் :உயிருள்ைவர் மற்றும் உயிரற்றனவப் தபான்றதாகும்'.  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11/208, 
இன்னும் முஸ்லிமில்,  
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"எதில் அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறப்படுகின்றததா அத்தனகய வடீு மற்றும் எதில் 
அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறப்ப வில்னலதயா அத்தனகய வடீ்டிற்கு உதாரணம்: உயிருள்ைவர் 
மற்றும் உயிரற்றவனரப் தபான்றதாகும்", என்ற வாக்கியத் கதா ரில் பதிவாகியுள்ைது. தமலும், 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், "உங்களுன ய கசயல்கைில் மிகச் சிறந்தனதப் 
பற்றி, உங்களுன ய அரசனி த்தில் அவற்றில் மகவும் பரிசுத்தமானதுபற்றி, தங்கம் மற்றும் 
கவள்ைினய கசலவு கசய்வனத வி  உங்களுக்கு மிகவும்  சிறந்தனதப் பற்றி உங்களுன ய 
எதிரிகனை (தபார்க்கைத்தில்) நீங்கள் சந்தித்து அவர்களுன ய கழுத்துக்கனை நீங்கள் கவட்டி, 
அவர்களும் உங்களுன ய கழுத்துக்கனை கவட்டுவனத வி  மிகவும் சிறந்தனதப் பற்றி   
உங்களுக்கு நான் கதரிவிக்க தவண் ாமா?' எனக் தகட் ார்கள்; அ(தற்க)வர்கள், ஆம்! எனக் 
கூறினார்கள்; அ(ப்தபாத)வர்கள், 'அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறுதல் எனக் கூறினார்கள்.  
நூல்கள் : திர்மிதீ 5/459, இப்னுமாஜா 2/1245 ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/316. 
ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/139 காண்க!  
 
தமலும் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். உயர்ந்ததானாகிய 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்: நான், என்னுன ய அடியான் என்னனப்பற்றி எண்ணுகின்ற 
விதத்திலாதவன்; என்னன அவன் நினனவு கூறுகின்ற தபாது அவனு ன் உள்தைன். அகதவ, 
அவன் என்னன தன் மனதில் நினனவு கூர்ந்தால், என்னில் நான் அவனன நினனவு கூறுதவன்; 
இன்னும் ஒரு கூட் த்தில் என்னன அவன் நினனவு கூர்ந்தால் , அவர்கனை வி  மிகச் 
சிறந்த கூட் த்தில் அவனன நான்  நினனவு கூறுகிதறன்; இன்னும், அவன் என்பால் ஒரு ஜான் 
கநருங்கினால் அவனின்பால் ஒரு முழம் நான் கநருங்கி விடுகிதறன்; தமலும், அவன் என்பால் 
ஒரு முழம் கநருங்கினால், அவனின்பால் ஒரு பாகம் நான் கநருங்கி விடுகிதறன், அவன் 
என்பால் ந ந்து வந்தாதலா, அவனின்பால்  நான் ஓடி வருகிதறன்.  
நூல்கள் : புகாரீ 8/171, முஸ்லிம் 4/2061. இவ்வாக்கியத் கதா ர் புகாரிக்குரியதாகும்.  
 
அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் அறிவிக்கிறார்கள்:  நிச் சயமாக ஓர் ஆ வர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
அவர்கதை! நிச்சயமாக இஸ்லாத்தன் சட்  திட் ங்கள் என் மீது – என்னனப் கபாருத்தவனர – 
மிகுதியாகிவிட் ன, ஆகதவ, எனத நான் ஒழுகிப் பிடிக்க தவண்டுதமா அக்காரியத் னதப் பற்றி  
எனக்கு நீங்கள் அறிவித்துத் தாருங்கள்" எனக் தகட் ார், அ(தற்க)வர்கள், "உம்முன ய நாவானது 
அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறுவதால் ஈரமானதாகதவ இருக்க தவண்டும்" என்று கூறினார்கள்.  
நூல்கள் : திர்மிதீ 5/458, இப்னுமாஜா 2/246, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/139, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/317 
காண்க!  
தமலும் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: "எவர் அல்லாஹ்வுன ய 
தவதத்திலிருந்து ஒரு எழுத்னத ஓதுகிறாதரா, அவருக்கு அதற்காக ஒரு நன்னமயுண்டு ; 
இன்னும் நன்னம அது தபான்றவற்றின் பத்தாகும்; அலிஃப், லாம், மீம் என்பனத ஒரு எழுத்கதன்று 
நான் கூறவில்னல; எனினும் அலிஃப் ஒரு எழுத்து, லாமும் ஒரு எழுத்து, மீமும் ஒரு 
எழுத்தாகும்"  
நூல்கள் : திர்மிதீ 5/175, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/9, ஸஹஹீ் அல்ஜாமி உஸ்ஸகீர் 5/340ம் காண்க! 
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தமலும், உக்பா பின் ஆமிர்  ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்துக் கூறுகிறார்கள்: 
நாங்கதைா திண்னணயில் இருக்க அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, "ஒவ்கவாரு நாைிலும் பத்ஹாவின்பால் அல்லது அகீகின்பால் 
அதிகானலயில் புறப்பட்டுச் கசன்று, பாவம் மற்றும்  இரத்த கசாந்தத்னதத் துண்டிப்பது அன்றி 
இரு ககாழுத்த ஒட் கங்கனை அங்கிருந்து ககாண்டு வர உங்கைில் விரும்புவர் எவர்" எனக் 
தகட் ார்கள்; (அதற்கு) "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கதை! அனத நாங்கள் விரும்புகிதறாம்" என்று 
கூறிதனாம்; அ(தற்க)வர்கள்,"உங்கைில் ஒருவர் அதிகானலயில் பள்ைிக்குப் புறப்பட்டுச் கசல்ல 
தவண் ாமா? (அவ்வாறு கசன்று) கண்ணியம் மற்றும் மகத்துவத்திற்குரிய அல்லாஹ்வின் 
தவதத்திலிருந்து இரண்டு வசனங்கனை (கற்று) அறிந்து ககாள்வார் அல்லது ஓதிக் ககாள்வார். 
(அவ்வாறு அவர் கசய்வதானது) இரண்டு ஒட் கங்கனை வி  அவருக்கு மிகச்  சிறந்ததாகும்; 
(வசனங்கைில்) மூன்று (ஒட் கங்கைில்) மூன்னற வி  மிகச் சிறந்ததாகும்; (வசனங்கைில்) நான்கு 
(ஒட் கங்கைில்) நான்னக வி  மிகச் சிறந்ததாகும், ஒட் கத்திலிருந்து அவற்றின் 
எண்ணிக்னககள் அைவிற்கு உண்டு என்று கூறினார்கள்".  
நூல்: முஸ்லிம் 1/553.  
   
தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: எவர் ஓர் அமர்வி த்தில் 
அமர்ந்து விட்டு அதில் அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறவில்னலதயா, அவரின் மீது 
அல்லாஹ்வி மிருந்து அது ஒரு இழப்பாக இருக்கும்.  இன்னும், எவர் படுக்னகயில் படுத்துக் 
ககாண்டு அதில் அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறவில்னலதயா அவரின் மீது அல்லாஹ்வி மிருந்து 
அது ஒரு இழப்பாக ஆகிவிடும்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது 4/264, மற்றும் அழ்ல்லாதனவ இன்னும் ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஉ 5/342ல் 
காண்க!  
 
தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு கூட் த்தார் எந்த 
ஓர் அமர்வி த்திலும் அமர்ந் துவிட்டு அதில் அல்லாஹ்னவ அவர்கள் நினனவு கூறவில்னல 
மற்றும் தங்களுன ய நபியின் மீது ஸலவாத்தும் கூறவில்னல, அது அவர்களுக்கு இழப்பாக 
இருந்தல்லாது இல்னல; ஆகதவ, அவன் நாடினால், அவர்கனை அவன் தண்டித்து விடுவான்; 
அவன் நாடினால் பாவம் கபாருத்தருைவும் கசய்வான்.  
நூல்கள்: திர்மிதீ மற்றும் ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/140ல் காண்க!  
 
தமலும் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: அமர்வி த்திலிருந்து ஓர் 
கூட் த்தார் அதில் அல்லாஹ்னவ நினனவு கூறாது எழுந்து விடுவது கழுனதயின் சவம் 
தபான்றனத விட்டும் அவர்கள் எழுந்தவர்கைாக அல்லாது இல்னல. அவர்களுக்கு அது 
னகதசதமாகவுமிருக்கும்.   
நூல்கள்: அபூதாவூது 4/264 மற்றும் அஹ்மது 2/389, ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 5/176ம் காண்க!  
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ـــومُِ ِمنَُ االْســـتِيقَاظُِ أَْذكَارُ  ـ 1  النَّ

1.  தூக்கத்திலிருந்து விழித்துக் கூறப்படும் துஆ  

 ((النُّش ورُ  َوإَِلْيهُِ أََماَتَنا، َما َبْعدَُ أَْحَياَنا الَِذي ّللَُِ اْلَحْمدُ )) )1(-1 
 

(1) அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஹ்யானா பஃத மா அமாதனா வஇனலஹின் னுைுர். 
 
கபாருள்: நம்னம மரணிக்கச் கசய்த பின் நமக்கு உயிர் ககாடுத் தவனாகிய அல்லாஹ்விற்தக 
புகழ் அனனத்தும் உரித்தாகுக!  
ஃபத்ஹு ன் புகாரீ. பாகம் 11, பக்கம்:113, முஸ்லிம், பாகம்:4, பக்கம்:2083.  
 

ْلكُ  لَهُ  َله ، َشريكَُ لَُ َوْحَده ُ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ)) )2(-2 ، َولَهُ  اْلم  وَُ اْلَحْمد  لُِّ َعلَى َوه   يٌر،َقدُِ َشْيءُ  ك 
ْبَحانَُ ، َوهللَا ُ هللَا ، إِلَُ إِلَهَُ َولَُ ّلَلِ، َواْلَحْمدُ  هللَاِ، س   َعِظيِم،الُْ اْلَعلِيُِّ ِباّللَُِ إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ َولَُ أَكَبر 

 ))لِي اْغفرُْ َربُِّ
 
(2) லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு வலஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர். ஸுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து லில்லாஹி 
வலாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வல்லாஹு அக்பர், வலா ஹவ்ல வலா குவ்வத இல்லா 
பில்லாஹில் அலிய்யில் அழீம், ரப்பிஃக்ஃபிர்லீ.  
 
குறிப்பு : தூங்கி விழித்து இனத எவர் கூறுகிறாதரா, அவருக்கு பாவம் கபாருத்தருைப்படும்; 
(அந்நினலயில்) அவர் பிரார்த்தனன கசய்தால் அங்கீகரிக்கப்படும்; அவர் தயாராகி உளுவுச் கசய்து 
விட்டுப் பின்னர் கதாழுவாரானால்  கதாழுனக அங்கீகரிக்கப்படும் 
3/39, ஃபத்ஹு ன் புகாரீ மற்றும் அதல்லாதது. வாக்கியத்கதா ர் 
இப்னுமாஜா விற்குரியதாகும். 2/335, ஸஹஹீ் இப்னு மாஜானவக் காண்க!  
 

وِحي، َعلَيَُ َوَردَُ َجَسِدي، ِفي َعاَفاِني الَِذي ّلِلَُِ اْلَحْمدُ (( )3(-3   ))ِبِذْكِرهُِ لي َوأَِذنَُ ر 
 
(3) அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ ஆஃபான ீஃபஜீஸதீ வரத்த அல்ய்ய ரூஹ,ீ வஅதினலீ பிதிக்ரிஹி.  
  
கபாருள்: என் உ லில் எனக்கு ஆதராக்கியத்னத நல்கி, என்னுன ய உயினரயும் எனக்குத் 
திருப்பித் தந்து, அவனன நினனவு கூர்வதற்கு எனக்கு அனுமதியும் வழங்கியவனாகிய 
அல்லாஹ்விற்தக புகழனனத்தும் உரித்தாகுக!  
நூல்: திர்மிதீ, 5/473, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/144 காண்க!  
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 الَِذينَُ * األْلَبابُِ أل ْولِي آَلَياتُ  لَنَهارَُِوا اللَْيلُِ َواْخِتالَفُِ َواألَْرِضُ الَسَمَواتُِ َخْلقُِ فِي إِنَُ﴿(( )4(-4 
ونَُ ودا ُ قَِياما ُ هللاََُ َيْذك ر  ن وبِِهمُْ َوَعلَىَُ َوق ع  ونَُ ج   ذاهَُ َخلَْقتَُ َما َرَبَنا َواألَْرِضُ الَسَمَواتُِ َخْلقُِ فِي َوَيَتَفَكر 
ْبَحاَنكَُ َباِطال ُ * ارُ أَنصَُ ِمنُْ لِلَظالِِمينَُ َوَما أَْخَزْيَتهُ  َفَقدُْ الَنارَُ ت ْدِخلُِ نمَُ إَِنكَُ َرَبَنا* الَنارُِ َعَذابَُ َفقَِنا س 
َناِديا ُ َسِمْعَنا إَِنَنا َرَبَنا ن وَبَنا لََنا َفاْغفِرُْ َرَبَنا َفآَمَنا بَِربِّك مُْ آِمن واُْ أَنُْ لإِِليَمانُِ ي َناِدي م   َسيَِّئاتَِنا َناعَُ َوَكفِّرُْ ذ 

لِكَُ َعلَى َوَعدَتَنا َما َوآتَِنا َرَبَنا* األْبَرارُِ عَُمَُ َوَتَوَفَنا س   *ْلِميَعادَُا ت ْخلِفُ  لَُ إَِنكَُ اْلقَِياَمةُِ َيْومَُ ت ْخِزَنا َولَُ ر 
نك م َعاِملُ  َعَملَُ أ ِضيعُ  لَُ أَنِّي َربُّه مُْ لَه مُْ َفاْسَتَجابَُ ك م أ نَثى أَوُْ َذَكرُ  مِّن مِّ ُ مِّن َبْعض   ِذينََُفالَُ َبْعض 
واُْ واُْ َهاَجر  واُْ ِدَياِرِهمُْ ِمن َوأ ْخِرج   َناتُ جَُ َوأل ْدِخلََنه مُْ َسيَِّئاتِِهمُْ َعْنه مُْ أل َكفَِّرنَُ َوق ِتل واُْ َوَقاَتل واُْ َسبِيلِي فِي َوأ وذ 
ْسنُ  ِعنَده ُ َوهللَا ُ هللاَُِ ِعندُِ مِّن َثَوابا ُ األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َرَنكَُ لَُ * َوابُِالثَُ ح  واُْكَُ الَِذينَُ َتَقلُّبُ  َيغ   َفر 

مُْ ث مَُ َقلِيلٌُ َمَتاعٌُ*  اْلباِلَدُِ فِي  َتْجِري َجَناتٌُ لَه مُْ َرَبه مُْ اَتَقْواُْ الَِذينَُ لَِكنُِ * اْلِمَهادُ  َوبِْئسَُ َجَهَنمُ  َمأَْواه 
ل ُ فِيَها َخالِِدينَُ األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنُْ  بُِاْلِكَتا أَْهلُِ ِمنُْ َوإِنَُ * لِّألَْبَرارُِ َخْيرٌُ هللاَُِ ِعندَُ َوَما هللاَُِ ِعندُِ نُْمُِّ ن ز 
مُْ أ نِزلَُ َوَما بِاّللَُِ ي ْؤِمنُ  لََمن ونَُ لَُ ّلِلَُِ َخاِشِعينَُ إِلَْيِهمُْ أ نِزلَُ َوَمآ إِلَْيك   أ ْولَِئكَُ ال َُقلِي َثَمنا ُ هللاَُِ بِآَياتُِ َيْشَتر 
ه مُْأَجُْ لَه مُْ واُْ آَمن واُْ الَِذينَُ أَيَُّها َيا*اْلِحَسابُِ َسِريعُ  هللاََُ إِنَُ َربِِّهمُْ ِعندَُ ر  واُْ اْصبِر  واُْ َوَصابِر   اَُْواَتق و َوَرابِط 
ونَُ لََعلَك مُْ هللاََُ  ))﴾ت ْفلِح 

ஆலுஇம்ரான் அத்தியாயம்: வசனம் 190 – 200. 
 ஃபத்ஹு ன் புகாரீ, பாகம்:8, பக்கம்:237, மற்றும் முஸ்லிம் 1/530.  
 

 الَثـــــــــــْوبُِ ل ْبسُِ د َعـــــــاءُ   ـ 2
2. ஆன  அணிகின்ற தபாது (கூறப்படும்) துஆ  

  

 ))...ق َوة َولَُ ِمنِّي َحْولُ  َغْيرُِ ِمنُْ َوَرَزَقِنيهُِ) الَثْوبَُ( َهَذا َكَساِني الَِذي ّللَُِ اْلَحْمدُ (( -5
  
(5) அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ கஸான ீஹாதா(ஸஸவ்ப) வரஜகனஹீி மின் ஃனகரி ஹவ்லின் 
மின்ன ீவலா குவ்வதின். 
  
கபாருள்: இ(ந்த ஆன யான)னத (அவனுன ய உதவிதயாடு) என்னி மிருந்து எவ்வித பிரயானச 
மற்றும் எவ்வித சக்தியுமின்றி எனக்கு அணிவித்து, அதனன அைித்தவனுமாகிய 
அல்லாஹ்விற்தக எல்லாப் புகழும் உரித்தாகுக!  
நூல்கள்: நஸாய ீதவிர அஹ்லுஸ்ஸுனன் இதனனப் பதிவு 
கசய்திருக்கிறார்கள். இர்வாவுல் கலீல், பாகம்:7, பக்கம்:47.  
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 الَجــــدِيدُِ الثَْوبُِ ل بْسُِ د َعـــاءُ   ـ 3

3.  புத்தான  அணியும்தபாது (கூறப்படும்) துஆ  
  

نِعَُ َما َوَخْيرُِ َخْيِرهُِ ِمنُْ كَُأَْسأَل ُ َكَسْوَتنِيِه، أَْنتَُ الَْحْمدُ  لَكَُ اللَه مَُ(( -6 هُِ ِمنُْ بِكَُ َوأَع وذُ  لَه ، ص   َما َوَشرُِّ َشرِّ
نِعَُ   ))لَهُ  ص 

 
(6) அல்லாஹும்ம லகல் ஹம்து அன்த கஸவ்தனஹீி அஸ்அலுக மின் னகரிஹி வனகரி 
மாஸுனிஅ லஹு, வஅஊது பிக மின் ைர்ரிஹி வைர்ரி மா ஸுனிஅ லஹு. 
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! புகழ் அனனத்தும் உனக்தக உரியது; நீதான் எனக்கு அனத 
அணிவித்தாய்; அதன் நன்னம மற்றும் எதற்காக அனத தயார் கசய்யப்பட் ததா அதன் 
நன்னமனய உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; இன்னும், அதன் தீனம மற்றும் எதற்காக அனதத் 
தயார் கசய்யப்பட் ததா அந்தத்தீனமயிலிருந்து உன்னி ம் நான் காப் புத் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூத், திர்மிதீ, பகவ,ீ அல்பானிக்குரிய முக்தஸர் ைமாயில் 
அத்திர்மிதீ, பக்கம்:47, காண்க!  
 

 َجـدِيدا ُ ثْـَوبا ُ لَبِسَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ   ـ 4
4. புத்தான  அணிந்தவருக்காக (மற்றவர் கூறும்) துஆ  

 

 .))َتَعالَى هللَا ُ َوي ْخلِفُ  ت ْبلِي(( )1(-7 
 
(7) துப்லீ, வ யுக்லிஃபுல்லாஹு தஆலா  
  
கபாருள்: நீர் பழுதாக்குவரீ்! உயர்ந்ததானாகிய அல்லாஹ் (அதற்கு) பகரத்னதயும் நல்குவான்.  
 

 .))َشِهيدا ُ َوم تُْ َحِميدا ُ َوِعشُْ َجِديدا ُ ِاْلَبسُْ(( )2(-8
  
(8)  இல் பஸ் ஜதீதன், வ இஷ் ஹமீதன், வ முத் ைஹதீன். 
 
கபாருள்: புதியனத நீர் அணிந்து, புகழுக்குரியவராகவும் வாழ்ந்து, வரீமரணமும் எய்திடுவரீாக!  
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ـولُ  مَا ـ 5 ــَـــــْوبَهُ  َوَضــــعَُ إَِذا يَقـ   ـث
5. தன்னுன ய ஆன னய அவர் கனையும் தபாது கூற தவண்டியது  

 ))هللاَُِ ِبْسمُِ(( -9
(9)  பிஸ்மில்லாஹ் 
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால்...  

ـــــولُِدُ  د َعـــاءُ   ـ 6  الَْخـــــــالءُِ خ 
6.  கழிவனறயில் நுனழகின்ற  தபாது (கூறப்படும்) துஆ  

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ[ هللاَُِ ِبْسمُِ](( -11 ْبثُِ ِمنَُ ِبكَُ أَع   ))َواْلَخباِئث اْلخ 
 (10) (பிஸ்மில்லாஹி ) அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மினல் குப்ஸி வல் கபாயிஸி   
  
கபாருள்: (அல்லாஹ்வின் கபயரால் பிரதவசிக்கிதறன்) யா அல்லாஹ்! ஆண் னைத்தான் கபண் 
னைத் தான்கைி (ன்தீனமயி) லிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நிச்சயமாக நான் பாதுகாவல் 
ததடுகிதறன்.   
நூல்கள் : புகாரீ பாகம்: 1, பக்கம்: 45, முஸ்லிம், பாகம்:1, பக்கம்: 283ல் பதிவு 
 
கசய்துள்ைார்கள். இதன் கதா க்கத்தில் பிஸ்மில்லாஹ் அதிகமாக உள்ைது; அனத ஸயதீு பின் 
மன்ஸுர் பதிவு கசய்துள்ைார். ஃபத்ஹுல் பாரீ 1/244 காண்க!  
 

ـــــر وجُِ د َعاءُ   ـ 7  الَْخـــــالَءُِ مِنَُ الْخ 
7.  கழிவனறயிலிருந்து கவைிதயறும் தபாது ஓதும் துஆ 

ْفَراَنكَُ(( -11   ))غ 
(11)  குஃப்ரானக. 
 
கபாருள்: உன்னி ம் பாவம் கபாருத்தருை தவண்டுகிதறன்.  
நூல்கள்: திர்மிதீ, அபூதாவூது, இப்னுமாஜா ஆகியனவ. ஜாதுல் மஆதின் தக்ரிஜ்2/387 காண்க!  
 

ـــــــــلَُ الذِّْكرُ   ـ 8 ـــــوءُِ قَْب ض   الْو 
8.  உளு கசய்யுமுன் கூறப்ப  தவண்டிய துஆ  

 ))هللاَُِ بِْسمُِ(( -12
 (12)  பிஸ்மில்லாஹி.  
நூல்கள்: அபூதாவூத், இப்னுமாஜா, அஹ்மது ஆகிதயார் இனதப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; 
இர்வாஉல் கலீல் பாகம்:1/பக்கம் 122 காண்க!   



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ض وءُِ ِمنَُ الْفَــَراغُِ بَْعدَُ الذِّْكرُ   ـ 9  الْو 
9.   உளு முடிந் து பின் கூறப்படும் துஆ 

 ((.. ول هُ  ه ُ َوَرس  َحَمدا ُ َعْبد   13-(1) ((أَْشَهدُ  أَنُْ لَُ إِلَهَُ إِلَُ هللَا ُ َوحَُْده ُ لَُ َشِريكَُ لَهُ  َوأَْشَهدُ  أَنَُ م 
(13)1 அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாைரீக லஹு வஅஷ்ஹது 
அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரஸுலுஹு. 
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு எவரும், எதுவும்) இல்னல; அவன் 
தனித்தவன்; அவனுக்கு இனணயில்னல என்று நான் சாட்சி கூறுகிதறன்; இன்னும் நிச்சயமாக 
முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவனுன ய (உயரிய) அடியார் 
மற்றும் அவனுன ய தூதர் என சாட்சி கூறுகிதறன்.  
 நூல்: முஸ்லிம் பாகம்:1/பக்கம்209.  

َتَطهِِّرينَُ ِمنَُ َواْجَعْلِني بِينَُالَتَوا ِمنَُ اْجَعْلِني اللَه مَُ(( )2(-14   ))اْلم 
(14) 2. அல்லாஹும் மஜ்அல்ன ீமினத்தவ்வாபனீ வஜ்அல்ன ீமினல் முததஹ்ஹிரீன்.  
 

கபாருள்: யா அல்லாஹ்! தவ்பா – பாவ மீட்சி கபற்றவர்கைில் என்னன நீ ஆக்குவாயாக! 
பரிசுத்தமன ந்தவர்கைிலும் என்னன நீ ஆக்குவாயாக!  
நூல்கள்: திர்மிதீ, 1/78, மற்றும் ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ, 1/18 பக்கம் பார்க்க!  

ْبحاَنكَُ(( )3(-15 كَُ أَْنَت، إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَْشَهدُ  َوِبَحْمِدَك، اللَه مَُ س   ))إِلَْيكَُ َوأَتوبُ  أَْسَتْغِفر 
 (15) 3. ஸுப்ஹானகல்லாஹும்ம வபிஹம்திக, அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, 
அஸ்தஃக்ஃபிருக வஅதூபு இனலக. 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உனது புகனழக் ககாண்டு (உனக்குத் தகுதியற்ற தன்னமகைிலிருந்து) 
உன்னனத் துதிக்கிதறன்; உன்னி ம் பினழ கபாருக்கத்ததடுகிதறன்; உன்பால் தவ்பாவும் 
கசய்கிதறன்.  
நூல்கள்: நஸாய ீஅமலுல்யவ்மி வல்னலலா, பக்கம்: 173, மற்றும் இர்வாவுல் 
கலீல்1/பக்கம்135, பாகம்2/பக்கம்94, பார்க்க!  

 الْمَنِْزلُِ مِنَُ الْخ ر وجُِ ِعْندَُ الذِّْكرُ   ـ 11
10.  வடீ்டிலிருந்து புறப்படும் தபாது ஓதும் துஆ  

 ))ِباّللَُِ إِلَُ ق َوةَُ َوَلُ َحْولَُ َوَلَُ هللَاِ، َعلَى َتَوَكْلتُ  هللَاِ، بِْسمُِ(( )1(-16
(16)   பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல்து அலல்லாஹி வலா ஹவ்ல லா குவ்வத இல்லா பில் லாஹி. 
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால் (புறப்படுகிதறன்; என் காரியங்கனை முழுனமயாக 
ஒப்பன த்து), அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்னக னவத்து விட்த ன்; தமலும், அல்லாஹ்னவக் 
ககாண் ல்லாது (பாவத்திலிருந்து) திரும்புதலும், (நன்னமயானவற்னறச் கசய்வதற்கு) 
சக்தியுமில்னல.  
நூல்கள்: அபூதாவூத் 4/325, திர்மிதீ 5/490, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/151 காண்க!  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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وذُ  إِنِّي اللَه مَُ) ((2(-17  أَوُْ أَْجَهَل، أَوُْ أ ْظلََم، أَوُْ أَْظلَِم، أَوُْ أ َزَل، أَوُْ أَِزَل، أَوُْ أ َضَل، أَوُْ أَِضَل، أَنُْ ِبكَُ أَع 
  ))َعلَيَُ ي ْجَهلَُ

 
(17)  அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக அன்அைில்ல அவ் உைல்ல, அவ் அஜில்ல அவ் உஜல்ல, 
அவ் அழ்லிம அவ் உழ்லம, அஜ்ஹல அவ் யுஜ்ஹல அலய்ய.  
 
கபாருள்: யா அல் லாஹ்! நான் வழி தவறுதல் அல்லது (பிறரால்) நான் வழி தவறச் 
கசய்யப்ப ல், அல்லது நான் பிசகிவிடுதல் அல்லது (பிறரால்) நான் பிசகச் கசய்யப்ப ல் அல்லது 
நான் பிறருக்கு அநீதமினழத் து வி ல் அல்லது (பிறரால்) நான் அநீதமினழக்கப்பட்டு வி ல் 
அல்லது நான் அறிவனீனாக ஆகிவி ல் அல்லது (பிறரால்) அறிவனீம் என்மீது ஆக்கப்ப ல் 
ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நிச்சயமாக நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அஹ்லுஸ்ஸுனன், ஸஹஹீுத் திர்மிதீ 3/152, ஸஹஹீ் இப்னு மாஜா 2/336 காண்க!   

ـولُِ ِعْنـــدَُ الذِّْكرُ   ـ 11  الـمَنْــــِزلُِ د خ 
11.   வடீ்டினுள் நுனழயும் தபாது துஆ  

 

َنا هللاَُِ َوَعلَى َخَرْجَنا، هللاَُِ َوبِْسمُِ َولَْجَنا، هللَاُِ بِْسمُِ(( -18  ))أَْهلِهُِ َعلَى لِي َسلِّمُْ ث مَُ َتَوَكْلَنا، َربِّ
(18)   பிஸ்மில்லாஹி வலஜ்னா, வ பிஸ்மில்லாஹி கரஜ்னா, வஅலா ரப்பினா தவக்கல்னா. 
 

கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால் நுனழந்ததாம்; அல்லாஹ்வின் கபயனரக் ககாண்த  
புறப்படுதவாம்; நம் முன ய இரட்சகனின் மீது (நம்முன ய காரியங்கனை முழுனமயாக 
ஒப்பன த்து) நம்பிக்னகயும் ககாண்டிருக்கிதறாம்.  
அபூதாவுத் 4/ 325, 5096 அஷ்னைக் இப்னு பாஸ் (ரஹ்) அவர்கள் தனது துஹ்பஃதுல் அஹ்யார் எனும் நூலில் 
பக்கம் 28 ல் இனத ஹஸன் எனக் கூறியுள்ைார். முஸ்லிமில் ஸஹஹீான தரத்தில் பதிவாகியுள்ை ஒரு 
கசய்தியில்:  "எவர் தனது வடீ்டினுள் நுனழயும்தபாதும், உணனவ உற்ககாள்ைளும்தபாதும் அல்லாஹ்னவ 
நினனவு கூறுவாதரா, உங்களுக்கு இந்த வடீ்டில் தங்குவததா, உணதவா கின யாது என னைத்தான் 
கூறிவிடுகின்றான். 

 اْلـمَْســجِدُِ إِلَى الَذهَابُِ د َعــاءُ   ـ 12
12. பள்ைிக்குச் கசல்கின்ற தபாது (கூறப்படும்) துஆ  

 
اِني َوِفي ن ورا ، َقْلِبي ِفي اْجَعلُْ اللَه مَُ(( -19 َََ ْمِعي َوِفي ن ورا ، لِس ِري َوِفي ن ورا ، سَََ  َفْوِقي َوِمنُْ ن ورا ، َبصَََ

  َواْجَعلُْ ا ،ن ور َخْلِفي َوِمنُْ ن ورا ، أََماِمي َوِمنُْ ن ورا ، ِشَمالِي َوَعنُْ ن ورا ، َيِميِني َوَعنُْ ن ورا ، َتْحِتي َوِمنُْ ن ورا ،
ي ِفي م ن ورا ، لِي َوأَْعِظمُْ ن ورا ، َنْفسََِ   ن ورا ، أَْعِطِني اللَه مَُ ن ورا ، َواْجَعْلِني ن ورا ، لِي َواْجَعلُْ ن ورا ، لِي َوَعظِّ

 .))ن ورا ُ يَبَشرُِ َوِفي ن ورا ، َشْعِري َوِفي ن ورا ، َدِمي َوِفي ن ورا ، لَْحِمي َوِفي ن ورا ، َعَصِبي ِفي َواْجَعلُْ
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(19)   அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃபகீல்ப ீநூரன், வஃப ீலிஸான ீநூரன், வ ஃப ீஸம்ய ீநூரன், வ ஃப ீ
பஸரீ நூரன், வமின் ஃபவ்கீ நூரன், வமின் தஹ்தீ நூரன், வ அன் யமீன ீநூரன், வ அன் ைிமாலீ 
நூரன், வ மின் அமாமீ நூரன், வ மின் கல்ஃப ீநூரன், வஜ்அல் ஃப ீநஃப்ஸீ நூரன், வ அஃழிம் லீ 
நூரன், வ அழ்ழிம் லீ நூரன், வஜ்அல்லீ நூரன், வஜ்அல்ன ீநூரன், அல்லாஹும்ம அஃதின ீநூரன், 
வஜ்அல் ஃப ீஅசப ீநூரன், வ ஃப ீலஹ்மீ நூரன், வ ஃப ீதமீ நூரன், வ ஃப ீைஃரீ நூரன் வஃப ீபைரீ 
நூரன்.  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! என் இதயத்தில் ஒைினய என்னுன ய நாவிலும் ஒைினய, என்னுன ய 
கசவியிலும் ஒைினய, என்னுன ய பார்னவயிலும் ஒைினய, எனக்கு தமலிலிருந்தும் 
கீழிலிருந்தும் ஒைினய, எனக்கு வலப் பக்கமிருந்தும் இ ப்பக்கமிருந்தும் முன்னாலிருந்தும் 
பின்னாலிருந்தும் ஒைினய நீ ஆக்கிடுவாயாக! என் மனதிலும் ஒைினய நீ ஆக்கிடுவாயாக! 
எனக்கு ஒைினய கபரிதாக்குவாயாக! ஒள்னய எனக்குப் பிரம்மாண் மானதாகவும் ஆக்குவாயாக! 
எனக்காக ஒைினய ஆக்கிடுவாயாக! என்னனதய ஒைியாக்கி னவப்பாயாக! யா அல்லாஹ்! 
எனக்கு ஒைினய நல்குவாயாக! என்னுன ய நரம்பிலும் ஒைினய, என்னுன ய இனறச்சியிலும் 
ஒைினய, என் இரத்தத்திலும் ஒைினய, என்னுன ய முடியிலும் ஒைினய, என்னுன ய 
தமனியிலும் ஒைினய நீ ஆக்கிடுவாயாக!   
 

குறிப்பு : இனவயனனத்துக் காரியங்களும் 11/116ல் 6316 இலக்கமிட்டு புகாரீயில் உள்ைது; மற்றும் 
முஸ்லிமில் 1/526, 529, 530ல் 763 இலக்கமிட்டு பதிவாகியுள்ைது.  
(ஹ) பாகம்: 5 பக்கம் 483, 3419 இலக்கமிட்டு திர்மிதீயில்.  

 ))ِعَظاِمي ِفي َون ورا ُ... َقْبِري ِفي ن ورا ُ لِي اْجَعلُْ اللَه مَُ((
 (அல்லாஹும்மஜ்அல்லீ நூரன் ஃப ீகப்ரீ, வ நூரன் ஃபஇீழாமீ என உள்ைது). 
 
கபாருள்: என்னுன ய கப்ரில் ஒைினய மற்றும் எலும்புகைில் ஒைினய நீ ஆக்குவாயாக!  
அதபுல் முஃப்ரதில் 695 இலக்கமிட்டு பக்கம் 258ல் இமாம் புகாரீ,  

 ))ن ورا ُ َوِزْدِني ن ورا ، َوِزْدِني ن ورا ، َوِزْدِني((
 (வ ஜித்ன ீநூரன், வ ஜித்ன ீநூரன், வ ஜித்ன ீநூரன் என்று இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.)  

 கபாருள்: எனக்கு ஒைினய அதிகமாக்கிடுவாயாக! (மும்முனற)  
 இதன் அறிவிப்புத் கதா ர் சரியானகதன 536 இலக்கமிட்டு அல்பான ீஅவர்கள் கூறியுள்ைார்கள்.   

 .))ن ورُ  َعلَى ن ورا ُ لِي َوَهبُْ((
(வ ஹப்லீ நூரன் அலா நூரின்) 
கபாருள்: ஒைிக்கு தமல் ஒைினய எனக்கு அன்பைிப்பு கசய்வாயாக!  
 
இப்னு அப ீஆஸிமின்பால் இனத இனணத்து பத்ஹுல் பாரீயில் இப்னு ஹஜர் அவர்கள் எடுத்துக் 
கூறியுள்ைார்கள். பத்ஹு 11/118 காண்க! இன்னும் அவர்கள், 'பல்தவறு அறிவிப்புகைில் 
இருபத்னதந்து குணங்கள் – கசயல்கள் ஒருமித்து விட் ன' என்று கூறியுள்ைார்கள்.  
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 الـمَْســــجِدُِ د خ ــولُِ د َعـــاءُ   ـ 13
13. பள்ைியில் நுனழயும்தபாது(கூறக்கூடிய) துஆ  

 

 ))يمُِالَرجُِ الَشْيَطانُِ ِمنَُ الْقَِديِم، َوس لَْطانِهُِ الَْكِريِم، َوبَِوْجِههُِ الَعِظيِم، بِاّللَُِ أَع وذُ ((: َوَيق ولُ  ، ))الْي ْمَنى بِِرْجلِهُِ َيْبَدأ ُ(( -21
 [هللاَُِ َرس ولُِ َعلَى َوالَساَلمُ [ ]َوالَصاَلة ُ هللَاِ، بِْسمُِ] 
 .))َرْحَمتِكَُ أَْبَوابَُ لِي اْفَتحُْ اللَه مَُ(( 

 (20)  அஊது பில்லாஹில் அழிமி, வபிவஜ்ஹிஹில் கரீமி, வஸுல்தானிஹில் கதீமி மினஷ் 
னைத் தானிர் ரஜமீ். 
கபாருள்: மகத்தான அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு, சங்னகயான அவனுன ய முகம், பூர்வங்கமான 
அவனுன ய அதிகாரம் ஆகியவற்னறக் ககாண்டு தூக்கி எறியப்பட்  னைத்தானி(ன் 
தீங்கி)லிருந்து நான் பாதுகாப்பு ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது, மற்றும் 4591 இலக்கமிட்  ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஉ காண்க!  
 

 .3))َرْحَمتِكَُ أَْبَوابَُ لِي اْفَتحُْ اللَه مَُ((  2[هللاَُِ َرس ولُِ َعلَى َوالَساَلمُ ] 1[َوالَصاَلة ُ هللَاِ، بِْسمُِ]
 (பிஸ்மில்லாஹி, வஸ்ஸலாத்து) (1) (வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹி) (2) அல்லாஹும் 
மஃப்தஹ்லீ அப்பாவ ரஹ்மதிக. (3) 
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால் நுனழகிதறன்; அருளும் சாந்தியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மீது 
உண் ாவதாக! யா அல்லாஹ் உன்னுன ய அருள் வாயில்கனை எனக்கு நீ திறப்பாயாக!  
  
(1)  இப்னுஸ் ஸுன்ன ீஅவர்கள் 88 இலக்கமிட்டு இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; இன்னும் 
அல்பான ீஅவர்கள் இனத அழகான தரத்னதயுன ய கதனக் கூறினார்கள்.  
(2)  அபூதாவூத் 1/126, மற்றும் ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 1/528 காண்க! 
(3)  முஸ்லிம் 1/494, மற்றும் சுனன் இப்னு மாஜாவில் ஃபாதிமா – ரைியல்லாஹு அன்ஹா – 
அவர்கைின் ஹதீஸிலிருந்து, 'அல்லாஹும்மஃப்தஹ்லீ அப்வாப ரஹ்மதிக! என பதிவாகி 
உள்ைது. அது தபான்றவற்றுக்காக அல்பான ீஅவர்கள் அனதச் சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள். 
ஸஹஹீ் இப்னு மாஜா 1/128: 129 காண்க!  

 اْلـمَْســـجِدُِ مِنَُ الْخ ر وجُِ د َعاءُ   ـ 14
14. பள்ைியிலிருந்து கவைிதயறுகின்ற தபாது (கூறப்படும்) துஆ  

  
ْسَرى بِِرْجلِهُِ َيْبَدأ ُ((-21 ْسمُِ((: َوَيق ولُ   ))اْلي  ولُِ َعلَى َوالَساَلمُ  َوالّصاَلة ُ هللاَُِ ِب ْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ هللَاِ، َرس    َفْضلِك، ِمنُْ أَ
 .))الَرِجيمُِ الَشْيَطانُِ ِمنَُ اْعِصْمنِي اللَه مَُ

 (21) பிஸ்மில்லாஹி வஸ்ஸலாது வஸ்ஸலாமு அலாரசூலில்லாஹி, அல்லாஹும்ம .இன்ன ீ
அஸ்அலுக மின் ஃபள்லிக, அல்லாஹும் மஃஸிம்ன ீமினஷ் னைதானிர் ரஜமீ்  
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கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால், அருளும் சாந்தியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கைின் மீது 
உண் ாகுக! யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், உன்னுன ய தபரருைிலிருந்து உன்னி ம் 
தகட்கிதறன்; யா அல்லாஹ்! தூக்கிகயறியப்பட்  னைத்தானிலிருந்து என்னனப் பாதுகாப்பாயாக!  
  
(1)  20 இலக்கமிட்  முந்திய ஹதீஸின் அறிவிப்புகள் கதா னரக் காண்பரீாக! 'அல்லாஹும் 
மஃஸிம்ன ீ மினஷ் னைத்தானிர் ரஜமீ்' என்பதன் அதிகமானது இப்னுமாஜாவிற்குரியதாகும்;. 
ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/129 காண்க!   

 األََذانُِ أَذكَارُ   ـ 15
15. பாங்கின் தபாது கூறப்படும் துஆ  

نُ  َيق ولُ  َما ِمْثلَُ َيق ولُ  )1( -22  ))الْفاََلحُِ َعلَى َوَحيَُ الَصاَلةُِ َعلَى َحيَُ(( فِي إِلَُ الم َؤذِّ
 
(22)  1. 'ஹய்ய அலஸ் ஸலாதி' மற்றும் 'ஹய்ய அலல் ஃபலாஹி' என்பது நீங்கலாக, பாங்கு 
கூறுபவர் தபான்தற (கசவிதயற்பவரான) அவர் கூறதவண்டும்; (இவ்விரு வார்த்னத கனைச் 
கசவிதயற்கின்ற தபாது)  
  

 .))بِاّلَلُِ إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ لَُ((: فَيق ولُ 
 ‘லாஹவ்ல வலா குவ்வத இல்லா பில்லாஹி ' என்று அவர் கூறுவார்.  
நூல்கள்: அல்புகாரீ 1/152, மற்றும் முஸ்லிம் 1/288. 

َحَمدا ُ َوأَنَُ لَهُ  َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَْشَهدُ  َوأََنا((: َيق ولُ  )2( -23 ه  م  ، َعْبد  ول ه    ِباّللَُِ َرِضيتُ  َوَرس 
َحَمدُ  َرَبا ، ول ، َوِبم  نُِ هُّدَُِتشَُ َعِقبَُ َذلِكَُ َيق ولُ (( ))ِديَنا ُ َوِباْْلِْسالَمُِ َرس  َؤذِّ  .))اْلم 

 
(23) 2. 'வஅன அஷ்ஹது அன்லா இஷ்ôஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, 
வஅன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு, ரைதீ்து பில்லாஹி ரப்பன், வபிமுஹம்மதின் 
ரசூலன், வபில் இஸ்லாமி தீனன்' என்று முஅத்தின் – பாங்கு கூறுபவர் அஷ்ஹது அன்லாஇலாஹ 
இல்லல்லாஹு, அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் ரசூலுல்லாஹி என்பனதக் கூறிய பிறகு 
(பாங்னகக் தகட்பவரான) அவர் கூறுவார்.  
 
கபாருள்: நிச்சயமாக வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன்றி (தவறு) இல் னல; அவன் 
தனித்தவன்; அவனுக்கு இனணயில்னல; தமலும், நிச்சயமாக முஹம்மது (ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அவனுன ய அடியார் மற்றும் அவனுன ய தூதர் என நான் 
சாட்சியம் கூறுகிதறன்; அல்லாஹ்னவ இரட்சகனாக முஹம்மனத தூதராக, இஸ்லாத்னதயும் 
மார்க்கமாக நான் கபாருந்திக் ககாண்த ன்.  
நூல்: முஸ்லிம் 1/1290.  
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نُِ اَبةُِإِجَُ ِمنُْ َفَراِغهُِ َبْعدَُ  وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُِّ َعلَى ي َصلِّي(( )3(-24 َؤذِّ  .))اْلم 
(24) 3. பாங்கு கூறியவருக்குப் பதில் கூறி முடித்து  விட்  பிறகு நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்துக் கூறுவார். அதன் பின்னர்  
நூல்: முஸ்லிம் 1/288.  

 الَِذي َمحم ودا ُ َمقَاَما ُ َواْبَعْثهُ  َوالْفَِضيلََة، الَْوِسيلَةَُ م َحَمدا ُ آتُِ اْلقَائَِمةِ، َصالَةَُِوال الَتاَمةِ، الَدْعَوةُِ َهِذهُِ َربَُ اللَه مَُ((: َيق ولُ  )4(-25
 ))[اْلِميَعادَُ ت ْخلِفُ  َلُ إَِنكَُ] َوَعْدَته ،

  
(25)   அல்லாஹும்ம ரப்ப ஹாதிஹித் தஃவதித் தாம்மா, வஸ்ஸலாதில் காயிமா ஆதி 
முஹம்மதன் அல்வஸீலத வல் ஃபைலீத, வப்அஸ்ஹு மகாமம் மஹ்மூதனில்லதீ வஹத்தஹு 
(இன்னக லா துக்லிஃபுல் மீஆத்).  
 

கபாருள்: நினறவான இவ்வனழப்பு மற்றும் நினல கபற்று விட்  கதாழுனகயின் இரட்சகதன! 
முஹம்மது (ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்களுக்கு வஸீலா (சுவனத்தில் உள்ை 
உயர்பதவி) மற்றும் சிறப்னப நல்குவாயாக! நீ வாக்கைித்துள்ைாதய அத்தனகய 
(தபாற்றுதலுக்குரிய இ மான) மகாமம் மஹ்மூதாவில் அவர்கனை எழுப்புவாயாக!   

நூல்கள்: புகாரீ 1/152, அன குறிக்கின யில் உள்ை 'இன்னக லா துக்லிஃபுல் மீஆத்' என்பது, 
னபஹகீ (1/140) அவர்களுக்குரியதாகும். அதன் அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதன அல்லாமா 
இப்னு பாஜ் அவர்கள் 'துஹ்பதுல் அக்யார்' பக்கம் 38ல் கூறியுள்ைார்கள்.  

و(( )5(-26 َعاءَُ َفإِنَُ َواْْلَِقاَمةُِ اأْلََذانُِ َبْينَُ لَِنفِسهُِ َيْدع   ))ي َردُُّ لَُ ِحيَنِئذُ  الدُّ
  
(26)  5. பாங்கு இகாமத்துக்கின தய தனக்காக அவர் துஆச் கசய்து ககாள்வார்; ஏகனனில், 
நிச்சயமாக துஆ அந்த சமயத்தில் மறுக்கப்படுவதில்னல; (அல்லாஹ்வி ம் அங்கீ 
காரத்திற்குரியதாகும்) நூல்கள்: திர்மிதீ, அபூதாவூது, அஹ்மது ஆகிதயார்; இர்வாஉல் கலீல் 1/262.  
 

 الْســـــــتِفْتَاحُِ د َعـــــــــاءُ   ـ 16
16. (கதாழுனகயின்) கதா க்க துஆ  

  

ِرقُِ َبْينَُ َباَعْدتَُ َكَما َخَطاَيايَُ َوَبْينَُ َبْينِي ِعدَُْبا اللَه مَُ(( )1(-27   ي َنقَى َكَما َخَطاَيايَُ ِمنُْ َنقِّنِي اللَه مَُ َوالَْمْغِرِب، الَْمشَََْ
 .))َواْلَبَردُِ َوالْماءُِ بِالَثْلجُِ َخَطاَياَي، ِمنُْ اْغِسْلني اللَه مَُ الَدَنِس، ِمنَُ اأْلَْبَيضُ  الَثْوبُ 

 (27)  1. அல்லாஹும்ம பாயித் னபன ீவனபன கதாயாய கமா பாஅத்த னபனல் மஷ்ரிகி வல் 
மக்ரிபி, அல்லாஹும்ம நக்கின ீமின் கதாயாய கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினத் தனஸ், 
அல்லாஹும் மஃக்ஸில்ன ீமின் கதாயாய பிஸ்ஸல்ஜி, வல்மாயி, வல்பரதி.  
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கபாருள்: யா அல்லாஹ்! கிழக்கு மற்றும் தமற்கிற்கின தய நீ தூரமாக்கி னவத்திருப்பது தபான்று 
எனக்கு மற்றும் என் பாவங்களுக்கின தய நீ தூரமாக்கி னவப்பாயாக! யா அல்லாஹ்! 
மிக்க கவண்னமயான ஆன  அழுக் கிலிருந்து சுத்தப் படுத்தப்படுவது தபான்று என் 
பாவங்கைிலிருந் து என்னன நீ சுத்தப்படுத்துவாயாக! யா அல்லாஹ்! ஐஸ், தண்ணரீ், ஆலங்கட்டி 
ஆகியவற்னறக் ககாண்டு என் தவறுகைிலிருந்து என்னன நீ கழுவுவாயாக!  
நூல்கள்: புகாரீ 1/181, மற்றும் முஸ்லிம் 1/419   

َك، َوَتَعالَى اْسم َك، َوَتباَركَُ َوبَِحْمِدَك، اللَه مَُ س ْبحاَنكَُ(()2(-28 كَُ إِلَهَُ َولَُ َجدُّ   ))َغْير 
 
(28) 2. ஸுப்ஹானகல்லாஹும்ம வபிஹம்திக, வ தபாரகஸ்முக, வதஆலா ஐத்துக, வலா 
இலாஹ ஃனகருக.   
கபாருள்: (உனக்குத் தகுதியற்ற எல்லாக் குனறகைிலிருந்தும்) உன்னனத் துதிக்கிதறன்: (உனது 
புகனழக் ககாண்டு) உன்னனப் தபாற்றியவனாகதவ உள்தைன்; உன் கபயாõன் பரக்கத்துகள் (அனத 
கூறுமி த்து) பன்ம ங்காகி விடுகின்றன; உன்னுன ய கண்ணியம் மற்றும் மகத்துவம் 
உயர்வன ந்தும் விட் ன; இன்னும், உன்னனயன்றி வணங்கப்படுபவர் (தவறு எவரும் 
எதுவும்) இல்னல.  
நூல்கள்: திர்மிதீ, அபூதாவூது, இப்னுமாஜா, நஸாய ீஇதனனப் பதிவு 
கசய்துள்ைார்கள். ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 1/77, மற்றும் ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/135 காண்க!  
 

ْشِرِكيَن، ِمنَُ أََنا َوَما َحنِيَفا ُ َواألَْرضَُ الَسَمَواتُِ َفَطرَُ لِلَِذي َوْجِهيَُ َوَجْهتُ (( )3(-29 ِكي، َصالَتِي، إِنَُ اْلم   َون س 
ْسلِمُِ ِمنَُ َوأََنا أ ِمْرتُ  َوِبَذلِكَُ لَهُ  َشِريكَُ لَُ اْلَعالَِميَن، َربُِّ ّلِلَُِ َوَمَماِتي َوَمْحَياَي،  لَُإُِ إِلَهَُ لَُ الَملِكُ  أَْنتَُ اللَه مَُ.ينَُاْلم 

َك، َوأََنا َربِّي أَْنتَُ أَْنَت، ن وبي لِي َفاْغفِرُْ ِبَذْنِبي َواْعَتَرْفتُ  َنْفِسي َظلَْمتُ  َعْبد  ن َيْغِفرُ  لَُ إَِنهُ  َجِميَعا ُ ذ   إِلَُ وبَُالذُّ
َئَها، َعنِّي َواْصِرفُْ أَْنَت، إِلَُ ْحَسِنهاأِلَُ َيْهِدي لَُ األَْخالقُِ أِلَْحَسنُِ َواْهِدنِي. أَْنتَُ َئَها َعنِّي َيْصِرفُ  لَُ َسيِّ  إِلَُ َسيِّ
لُّهُ  َوالَخْيرُ  َوَسْعَدْيَك، لََبْيكَُ أَْنَت،  َت،َوَتَعالَيُْ َتباَرْكتَُ َوإِلَْيَك، بِكَُ أََنا إِلَْيــــــَك، لَْيسَُ َوالَشـــــرُُّ ِبَيـــــــَدْيَك، ك 
كَُأَْستَُ  ))إِلَْيكَُ َوأَتوبُ  ْغِفر 

(29)  -3. வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹிய லில்லதீ ஃபதரஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ை ஹனபீன் வமா அன 
மினல் முஷ்ரிகீன், இன்ன ஸலாதீ வநுஸுகி, வமஹ்யாய வமமாதீ லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், 
லாைரீக லஹு வ பிதாலிக உமிர் த்து வஅன மினல் முஸ்லிமின்.  
அல்லாஹும்ம அன்த்தல் மலிகு, லா இலாஹ இல்லா அன்த்த, அன்த்த ரப்ப,ீ வஅன அப்துக, 
ழலம்து நஃப்ஸீ, வஃதரஃப்து பிதன்ப,ீ ஃபஃக்பிர்லீ துநூப ீ ஜமீஅன், இன்னஹு லா யஃக் 
ஃபிருத்துனுப இல்லா அன்த்த, வஹ்தின ீ லி அஹ்ஸனில் அக்லாகி, லாயஹ் தீ லி 
அஹ்ஸனிஹா இல்லா அன்த்த, வஸ்ரிஃப் அன்ன ீ ஸய்யிஅஹா, லா யஸ்ரிஃப் அன்ன ீ
ஸய்யிஅஹா இல்லா அன்த்த, லப்னபக வஸஅனதக்க, வல்னகரு குல்லுஹு பி யனதக்க 
தபாரக்த வதஆனலத்த, அஸ்தஃக்ஃபிருக வஅதூபு இனலக்.  
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கபாருள்: எல்லா அசத்தியமான மதங்கனை விட்டும் என்னன நீக்கிக் ககாண்டு இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்தின் பால்) சாய்ந்தவனாக, வானங்கள் மற்றும் பூமினய பன த்தவனாகியவனுக்தக என் 
முகத்னத நான் திருப்பிவிட்த ன்; (ஆனாலும்) நான் இனணனவத்துக் ககாண்டிருப்தபாரில் 
உள்ைவனல்ல; நிச்சயமாக என்னுன ய கதாழுனக, என்னுன ய அறுப்பு, என்னுன ய ஜவீியம், 
என்னுன ய மரணம் ஆகியனவ அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்விற்தக உரியதாகும்; 
அவனுக்கு இனண(ஏதும், எவரும்)இல்னல; அனதக் ககாண்த  நான் கட் னையி ப்பட்டுள்தைன்; 
நாதனா (முற்றிலும் கீழ்படிந்த) முஸ்லிம்கைில் உள்ைவன்;  
  
யாஅல்லாஹ்! நீதான் அரசன்; வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு) இல் னல; நீதான் 
என்னுன ய இரட்சகன், நாதனா உன் அடியான்; எனக்தக நான் அநீதமினழத்து விட்த ன்; என் 
பாவத்னத நான் ஒப்புக் ககாண்டும் விட்த ன்; ஆகதவ, என்னுன ய பாவங்கள் அனனத்னதயும் 
எனக்காக நீ கபாருத்தருள்வாயாக! நிச்சயமாகக் காரியம்: பாவங்கனை உன்னனத் தவிர 
(மற்கறவரும்) கபாருத்தருை மாட் ார்; அழகிய குணங்கள்பால் எனக்கு நீ தநர்வழியும் 
காட்டுவாயாக! அவற்றில் அழகியவற்றுக்கு உன்னனயல்லாது மற்கறவரும் வழி காட் மாட் ார் 
(வழி காட்  முடியாது); இன்னும் அவற்றில் தீனமயானனத என்னன விட்டும் திருப்பி 
விடுவாயாக! ஏகனனில், அவற்றில் தீயனத என்னன விட்டும் உன்னல்லாத மற்றவர் 
திருப்பமாட் ார் (திருப்பமுடியாது).  
 
 (உன் கட் னைனய ஏற்று பதில் கூற) திரும்பத் திரும்பத் தயாராக உள்தைன்; உன் காரியம் 
நற்பாக்கியம் உன யது; நன்னம – அது ஒவ்கவான்றும் உன்னுன ய இரு கரங்கைில் உள்ைன; 
தீனமதயா உன்னõ ம் உள்ைதல்ல; நான் உன்னனக் ககாண்டு உன்பால் உள்தைன்; நீ 
பாக்கியங்கனை நல்குபவன்;உயர்வன ந்தும் விட் வன்; உன்னி ம் நான் பாவமன்னிப்புத் 
ததடுகிதறன்; உன்பால் தவ்பாவும் கசய்கிதறன்.  1/154ல் முஸ்லிம் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைனர்.  
 

مُ تَُ أَْنتَُ َوالَشَهاَدةُِ الَغْيبُِ َعالِمَُ َواألَْرِض، الَسَمَواتُِ َفاِطرَُ َوإِْسَراِفيَل، َوِمْيَكاِئيَل، ِجْبَراِئيَل، َربَُ اللَه مَُ(( )4(-31  ْحك 
 ِصَراطُ  إِلَى َتَشاءُ  َمنُْ َتْهِدي إَِنكَُ ِبإِْذنِكَُ اْلَحقُِّ ِمنَُ فِيهُِ اْخت لِفَُ لَِما اْهِدِني. َيْخَتلِف ونَُ ِفيهُِ َكان وا فِيَما ِعَباِدكَُ َبْينَُ

ْسَتقيمُ    ))م 
 
(30) 4. அல்லாஹும்ம ரப்ப ஜிப்ராயலீ, வ மீகாயலீ, வ இஸ்ராஃபலீ, ஃபாதிரஸ் ஸமாவாத்தி வல் 
அர்ைி, ஆலிமல் னகபி வஷ்ைஹாததி, அன்த்த தஹ் குமு னபன இபாதிக ஃபமீா கானுô ஃபஹீி 
யக்தலிஃபூன், இஹ்தின ீ லிமக்துலிஃப ஃபஹீி மினல் ஹக்கி, பிஇத்னிக இன்னக தஹ்தீ 
மன்தைாஉ இலா ஸிராதின் முஸ்தகீம்.  
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கபாருள்: யா அல்லாஹ்! ஜிப்ராயலீ், மீகாயலீ், இஸ்ராஃபலீ் ஆகிதயாரின் இரட்சகதன! வானங்கள் 
மற்றும் பூமினயப் பன த்தவதன! மனறவானனவ, மனறவில்லாதனவ ஆகியவற்னற 
அறிந்தவதன! உன் அடியார்களுக்கு மத்தியில் – அவர்கள் எதில் கருத்து தவறுபாடு 
ககாண்டுள்ைார்கதைா அதுபற்றி நீதய தீர்ப்பு வழங்குவாய்; சத்தியத்திலிருந்து எதில் கருத்து 
தவறுபாடு ககாள்ைப்பட் ததா அதுபற்றி உன் அனுமதி ககாண்டு எனக்கு நீ வழி காட்டுவாயாக! 
நிச்சயமாக நீ, நினலயான வழியின்பால் - நீ நாடியவர்களுக்கு தநர்வழி காட்டுவாய்.  
இதனன முஸ்லிம் 1/534ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  
  

ُِ َوالَْحْمدُ  بِيرا ،كَُ أَْكَبرُ  هللَا ُ َكبِيرا ، أَْكَبرُ  هللَا ُ َكبِيَرا ، أَْكَبرُ  هللَا ُ(( )5(-31 ُِ َوالَْحْمدُ  َكثيرا ، ّلِلَ ُِ َوالَْحْمدُ  َكثيرا ، ّلِلَ ْبَحانَُ ثيرا ،كَُ ّلِلَ  َوس 
  َثالثا ُ ))َوأَِصيال ُ ب ْكَرةُ  هللَاُِ

 
(31)  அல்லாஹு அக்பர் கபரீா, அல்லாஹு அக்பர் கபரீா, அல்லாஹு அக்பர்  கபரீா, வல்ஹம்து 
லில்லாஹி கஸீரா, வல்ஹம்து லில்லாஹி கஸீரா, வல்ஹம்து லில்லாஹி கஸீரா, வ 
ஸுப்ஹானல்லாஹி புக்ரதன்  வஅஸீலா. என்று மும்முனற கூற தவண்டும்.  
 
கபாருள்: அல்லாஹ் மிகப்கபரியவன்; அதிகதிகமாக புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக 
உரியதாகும்; கானலயிலும் மானலயிலும் அல்லாஹ் னவ நான் துதிக்கிதறன்.  
 

وذُ ((    ))َوَهْمِزهُِ َوَنْفثِهِ، َنْفِخهِ، ِمنُْ: الَشْيَطانُِ ِمنَُ اّلَلُِبُِ أَع 
  
அஊது பில்லாஹி மினஷ்னைதானி, மின் நஃபகிஹி, வ நஃபஸிஹி, வஹமஜிஹி.  
  
கபாருள்: னைத்தானி(ன் தீனமகைி)லிருந்து, அவனால் னபத்தியம் பிடிப்பதிலிருந்து, அவனால் 
தற் கபருனம ஏற்படுவதிலிருந்து, கவியினால் மற்றவர்கனைச் சாடுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து 
அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
  
1/203 இலக்கமிட்டு அபூதாவூது, 1/265 இலக்கமிட்டு இப்னுமாஜா, 4/85 இலக்கமிட்டு அஹ்மது 
ஆகிதயார் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள். இது தபான்தற இப்னு உமர் – ரைியல்லாஹு 
அன்ஹுமா – அவர்கள் அறிவித்துஇதனன முஸ்லிம் அவர்கள் 1/420ல் பதிவு கசய்துள்ைனர்; இதில் 
ஒரு சம்பவமும் உண்டு.  
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، لَكَُ اللَه مَُ(( )6(-32 مُ  أَْنتَُ اْلَحْمدُ  َولَكَُ ِفيِهَن، َوَمنُْ َواألَْرِضُ الَسَمَواتُِ ن ورُ  أَْنتَُ اْلَحْمد    َواألَْرِضُ الَسَمَواتُِ َقيِّ
َسَمواتُِ َربُُّ أَْنتَُ اْلَحْمدُ  َولَكَُ] ِفيِهَن، َوَمنُْ ْلكُ  لَكَُ اْلَحْمدُ  َولَكَُ[ ]ِفيِهنَُ َوَمنُْ َواألَْرِضُ ال َسَمَواتُِ م    َواألَْرِضُ ال
، أَْنتَُ[ ]اْلَحْمدُ  َولَكَُ[ ]َواألَْرِضُ الَسَمَواتُِ َملِكُ  أَْنتَُ اْلَحْمدُ  َولَكَُ[ ]ِفيِهنَُ َوَمنُْ كَُ اْلَحقُّ ، َوَوْعد  ، َوَقْول كَُ اْلَحقُّ  اْلَحقُّ

كَُ ، َولِقاؤ  ، َواْلَجَنةُ  اْلَحقُّ ، َوالَنارُ  َحقٌّ ، َوالَنِبيُّونَُ َحقٌّ ، وسلم عليه هللا صلى َومَحَمدٌُ َحقٌّ ّساَعةُ  َحقٌّ  اللَه مَُ[ ]َحقٌُّ َوال
، لَكَُ ْسلَمت  ، َوَعلَْيكَُ أَ ، َوِبكَُ َتَوَكْلت  ، َوإِلَْيكَُ آَمْنت  ،خ َوِبكَُ أََنْبت  َصْمت  ، َما لِي َفاْغِفرُْ. حاَكْمتُ  َوإِلَْيكَُ ا  َقَدْمت 
، َوَما ، َوَما أََخْرت  ْسَرْرت  م ، أَْنتَُ[ ]أَْعلَْنتُ  َوَما أَ َقدِّ رُ  َوأَْنتَُ الم  َؤخِّ  إِلَُ إِلَهَُ لَُ إِلَِهي أَْنتَُ[ ]أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ الم 
 ))[أَْنتَُ

(32) அல்லாஹும்ம லகல் ஹம்து அன்த்த நூருஸ்ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி வமன் ஃபஹீின்ன 
வலகல் ஹம்து அன்த்த கய்யிமுஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி வமன் ஃபஹீின்ன, (வலகல் ஹம்து 
அன்த்த ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி வமன் ஃபஹீின்ன) (வலகல் ஹம்து லக முல்குஸ் 
ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி வமன் ஃபஹீின்ன) (வலகல்  ஹம்து அன்த்த மலிகுஸ் ஸமாவாத்தி 
வல் அர்ைி) (வலகல் ஹம்து) அன்த்தல் ஹக்கு, வவஃதுகல் ஹக்கு, வகவ்லுகல் ஹக்கு, 
வலிகாஉகல் ஹக்கு, வல் ஜன்னது ஹக்குன், வன்னாரு ஹக்குன், வன்னபிய்யூன ஹக்குன், வ 
முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் ஹக்குன், வஸ்ஸாஅது ஹக்குன் 
(அல்லாஹும்ம லக அஸ்லம்து, வ அனலக தவக்கல் து, வ பிக ஆமன்த்து, வ இனலக அனப்த்து, 
வ பிக காசம்து, வ இனலக ஹாகம்து, ஃபக்ஃபிர்லீ மா கத்தம்து, வமா அக்கர்து, வமா அஸ்ரர்து, 
வமா அஃலன்த்து) (அன்த்தல் முகத்திமு, வஅன்த்தல் முஹக்கிரு, லா இலாஹ இல்லா அன்த்த) 
(அன்த்த இலாஹ,ீ லா இலாஹ இல்லா அன்த்த).  
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உனக்தக புகழ் அனனத் தும். நீதான் வானங்கள் மற்றும் பூமி இன்னும் 
அவற்றிலுள்ைவற்னற பிரகாசிக்கச்கசய்கின்றாய்;உனக்தக புகழ் அனனத்தும், நீதான் வானங்கள் 
மற்றும் பூமி இன்னும் அவற்றிலுள்ைவற்னற நினல நிற்கச்கசய்தவன்;  
 
 (உனக்தக புகழ் அனனத் தும், நீதான் வானங்கள் மற்றும் பூமி இன்னும்  அவற்றிலுள்ைவற்றின் 
இரட்சகன்;)  (உனக்தக புகழ் அனனத்தும், வானங்கள் மற்றும் பூமி இன்னும் அவற்றிலுள்ைனவ 
ஆகியவற்றின் ஆட்சி உனக்தக உரியது;) (உனக்தக புகழ் அனனத்தும், நீதான் வானங்கள் மற்றும் 
பூமியின அரசன்). 
 
(உனக்தக புகழனனத்தும்) (நீதான் உண்னமயானவன்; உன்னுன ய வாக்கும் உண்னமயானதத! 
உன் கூற்றும் உண்னமயானதத! உன்னன சந்திப்பதும் உண்னமயானதத! சுவனமும் 
உண்னமயானதத! நரகமும் உண்னமயானதத! நபிமார்களும் உண்னமயானவர்கதை! 
(உண்னமயாகதவ வந்தனர்!) முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்களும் 
உண்னமயானவர்கதை! கியாமத்  நாளும் (அது நினலகபறுவதும்) உண்னமதய!  (யாஅல்லாஹ்! 
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உன்னி தம (என்னன) நான் ஒப்பன த்ததன்; உன் மீதத நம்பிக்னகயும் னவத்து விட்த ன்; உன் 
னனதய விசுவாசங்ககாண்டிருக்கிதறன்; உன்பாதல திரும்பி விட்த ன்; உன் னனக் ககாண்த  
வழக்காடுதவன்; உன்னி தம தீர்ப்புத் ததடுதவன்; ஆகதவ, நான் முற்படுத்தியனவ,   
பிற்படுத்தியனவ, நான் மனறத்தனவ, பகிரங்கப்படுத்தியனவ – ஆகியவற்னற எனக்காக நீ 
கபாருத்தருள் வாயாக!  (நீதய முற்படுத்தி னவப் பவன்; நீதய பிற்படுத்தி னவப்பவன்; 
வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி(தவறு) இல்னல;) (நீதான் என்னால் வணங் கப்படுபவன்; 
வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு எதுவும், எவரும்) இல்னல.  
 
குறிப்பு: இந்த துஆனவ, நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் இரவில் 
தஹஜ்ஜுதுக்காக எழுகின்றதபாது கூறக்கூடியவர்கைாக இருந்தனர்.  
(1)  பத்ஹு ன் புகாரீ 3/3, 11/116, 13/371, 423, 465 மற்றும் முஸ்லிமில் சுருக்கமாக இது தபான்தற 
உள்ைது 1/532.  

ـــــــوعُِ د َعــــــــاءُ   ـ 17  الرُّكـ 
17. ருகூவின் துஆ  

 

ْبحانَُ(( )1(-33  .مَراتُ  ثالث. ))اْلَعِظيمُِ َربِّيَُ س 
 (33)  ஸுப்ஹான ரப்பியல் அழீம். (1) 
 
கபாருள்: மகத்தான என்னுன ய இரட்சகன் தூயவன் (அவனன நான் துதிக்கிதறன்).  
(1)  அஹ்லுஸ்ஸுனன் மற்றும் அஹ்மது இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள். 
ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 1/83.   

ْبَحاَنكَُ(( )2(-34  .))لِي اْغفِرُْ اللَه مَُ َوبَِحْمِدَك، َرَبَنا اللَه مَُ س 
 
(34) ஸுப்ஹானகல்லாஹும்ம ரப்பனா வபி ஹம்திக அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர்லீ. (2)  
 
கபாருள்: எங்களுன ய இரட்சகனாகிய யா அல்லாஹ்! உன்னுன ய புகனழக் ககாண்டு உன்னன 
நான் துதிக்கிதறன்; யா அல்லாஹ்! எனக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக!.  
 நூல்கள்: புகாரீ 1/99, முஸ்லிம் 1/350.   

ٌح،(( )3(-35 بُّو  وٌس، س  وحُِ الَمالَئَِكةُِ َربُُّ ق دُّ  .))َوالرُّ
(35) 3. ஸுப்பூஹுன், குத்தூஸுன், ரப்புல் மலாயிகதி வர்ரூஹி. 
 
கபாருள்:(அவனுக்கு) தகுதியற்றபண்புகைிலிருந்து) தூய்னம படுத்தப்படுபவன்; (அவனுக்கு 
தகுதியற்ற பண்புகைிலிருந்து) பரிசுத்தப்படுத்தப்படுபவன்; மலக்குகள் மற்றும் ஜிப்ரீல் 
(அனலஹிஸ் ஸலாம்) அவர்கைின் இரட்சகன்.  நூல்: முஸ்லிம் 1/353, மற்றும் அபூதாவூது 1/320.  
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، لَكَُ اللَه مَُ(( )4(-36 ، َوبِكَُ َرَكْعت  ، َولَكَُ آَمْنت  ي، َوَبَصِري، َسْمِعي، لَكَُ َخَشعَُ أَْسلَْمت  ـْظِمي، َوم خِّ ـ ـ ـ   َوَعَصبِي، َوَع
 .))[قََدِمي بِهُِ اسَتقَلَتُْ َوَما]

  
(36) 4. அல்லாஹும்ம லக ரகஃது, வபிக ஆமன்த்து, வலக அஸ்லம்து, கைஅ லக ஸம்ய,ீ 
வபஸரீ, வ முக்கீ, வஅழ்மீ, வ அஸப,ீ வ மஸ்தகல்ல பிஹி கதமீ. 
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உனக்தக நான்  ருகூஉ கசய்ததன்; உன்னனக் ககாண்த  நான் ஈமான் 
ககாண்டுள்தைன்; உனக்தக நான்  சிரம் பணிந்ததன்; என்னுன ய கசவி, என்னுன ய பார்னவ, 
என்னுன ய மூனை,என்னுன ய எலும்பு, என்னுன ய நரம்பு, என்னுன ய இரு பாதங்கள் எனத 
சுமந்து ககாண் ததா அ(ந்த என் உ லான)து ஆகியனவ உனக்குப் பணிந்து விட் ன.  
  
நூல்கள்: முஸ்லிம் 1/534, இப்னு மாஜானவத் தவிர (மற்ற ஸுனனுக்குரிய) நால்வர்.  
  

ْبَحانَُ(( )5(-37 وِت، ِذي س   ))َمةَُِواْلَعظَُ َواْلِكْبِرَياِء، َواْلَملَك وِت، اْلَجَبر 
  
(37)  5. ஸுப்ஹான தில் ஜபரூத்தி, வல் மலகூத்தி, வல் கிப்ரியாயி, வல் அழமத்தி. 
 
கபாருள்: அ க்கி ஆளுதல், ஆட்சி கசலுத்துதல், கபருனம, மகத்துவம் ஆகியவற்றுக்கு 
உரியவனாகிய அவன் தூயவன் (என நான் துதிக்கிதறன் ).  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 1/230, அஹ்மது, நஸய ீஆகிதயார் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; தமலும், ஸஹஹீ் 
அபூதாவூதில் 1166 இலக்கமிட்டு அல்பான ீஅனத சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
 

ـوعُِ مِنَُ الَرفْــــــعُِ د َعـــاءُ ـ  18  الرُّكـ 
18. "ருகூவி' லிருந்து உயர்கின்ற தபாது (கூறப்படும் ) துஆ  

 

 .))َحِمَده  لَِمنُْ هللَا ُ َسِمعَُ(( )1(-38 
 
(38) 1. ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹு 
 
கபாருள்: அல்லாஹ் – அவனனப்  தபாற்றியவனர கசவிதயற்று விட் ான்.  (ஃபத்ஹு ன் 
புகாரீ2/282)  
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، َولَكَُ َرَبَنا(( )2(-39 با ُ َكثيرا ُ َحْمدا ُ اْلَحْمد  باَركا ُ َطيِّ  .))ِفيهُِ م 
 (39) 2. ரப்பனா வலகல் ஹம்து, ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன் முபாரகன் ஃபஹீி. 
 
கபாருள்: எங்களுன ய இரட்சகா! உனக்தக புகழ் அனனத்தும்உரித்தாகுக! அதநகப்புகழ்கைாக; 
(அனவ) நல்லனவயாக அவற்றில் அபிவிருத்திகள் நல்கப்பட் னவயாக (அனவ இருக்க 
உனக்தக) உரித்தாகுக!  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 2/284  
 

 َما أََحقُُّ َواْلَمْجِد، الَثناءُِ أَهلَُ. َبْعدُ  َشيءُ  ِمنُْ ِشْئتَُ َما َوِمْلءَُ َبْيَنه َما، َماوَُ األَْرِض، َوِمْلءَُ الَسَمَواتُِ ِمْلءَُ(( )3(-41
، َقالَُ لَُّنا اْلَعْبد   ))الَجدُُّ ِمْنكَُ الَجدُِّ َذا َيْنَفعُ  َولَُ َمَنْعَت، لَِما م ْعِطيَُ َولَُ أَْعَطْيَت، لَِما َمانِعَُ لَُ اللَه مَُ. َعْبدٌُ لَكَُ َوك 

  
(40) 3. மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வமில்அல் அர்ைி வமா னபனாஹுமா, வமில்அ மாைிஃத மின் 
னையின் பஅது, அஹ்லஸ்ஸனாயி வல் மஜ்தி, அஹக்கு மா காலல் அப்து, வ குல்லுனா லக 
அப்துன், அல்லாஹும்ம லா மானிஅ லிமா அஃனதத, வலா முஃதிய லிமா மனஃத, வலா 
யன்ஃபஉ தல் ஜத்தி மின்கல் ஜத்து. 
 
கபாருள்: வானங்கள் நிரம்ப, பூமியும் நிரம்ப, அனவ இரண்டிற்கு மத்தியில் உள்ைனவயும் (நிரம்ப 
அதற்குப்) பிறகு எப்கபாருைில் நீ நாடுகிறாதயா அதுவும் நிரம்ப (புகழ் அனனத்தும் உனக்தக 
உரித்தாகுக!). தபாற்றுதல் மற் றும் கீர்த்திக்குரியவதன! அடியார்கள் கூறியதில் மிக்க உரியது, 
நாங்கள் ஒவ்கவாருவரும் உனக்கு அடியார்; யா அல்லாஹ்! நீ ககாடுத்தனத தடுப்பவர் (எவரும்) 
இல்னல; நீ தடுத்து விட் னத ககாடுக்கக் கூடியவரும் இல்னல; நீ முடிகவடுத்தனத -– - 
நிர்ணயித்தனத (எவராலும்) தட் முடியாது; கசல்வந்தனின் கசல்வம் உன்னிலிருந்து (உன் 
தண் னனயிலிருந்து) அவன் -–  தன்னனக் காப்பாற்றிக் ககாள்ை பலன் தராது.   
நூல்: முஸ்லிம் 1/346 
  

ـــــج ودُِ د َعــــــــاءُ   ـ 19   السُـّ
19. ஸுஜுதுவில் (கூறப்படும்) துஆ  

ْبَحانَُ(( )1(-41  مَراتُ  ثالث ))األَْعلَى َربِّيَُ س 
 (41) 1. ஸுப்ஹான ரப்பியல் அஃலா (மும்முனற)   
 
கபாருள்:மிக்க உயர்ந்ததானாகிய என்னுன ய இரட்சகன் தூயவன்.  
  
நூல்கள்: அஹ்லுஸ்ஸுனன், அஹ்மது ஆகிதயார் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைனர். 1/83 அத்திர்மிதீ 
காண்க!  
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ْبَحاَنكَُ(( )2(-42   .))لِي اْغفِرُْ اللَه مَُ َوِبَحْمِدَك، َرَبَنا اللَه مَُ س 
 
 (42) 2. ஸுப்ஹானகல்லாஹும் ம ரப்பனா வபிஹம்திக அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர்லீ. 
 
கபாருள்: எங்களுன ய இரட்சகனாகிய யா அல்லாஹ்! உன்னுன ய புகனழக் ககாண்டு உன்னன 
நான் துதிக்கிதறன்; யா அல்லாஹ்! எனக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக!  
 (நூல்கள்: புகாரீ, முஸ்லிம்)   

بوٌح،(( )3(-43 وٌس، س  وحُِ اْلَماَلِئَكةُِ َربُُّ ق دُّ   ))َوالرُّ

 
(43) 3. ஸுப்பூஹுன், குத்தூஸுன், ரப்புல் மலாயிகதி வர்ரூஹி.  
  
கபாருள்:(அவனுக்கு தகுதியற்றபண்புகைிலிருந்து) தூய்னம படுத்தப்படுபவன்; (அவனுக்கு 
தகுதியற்ற பண்புகைிலிருந்து) பரிசுத்தப்படுத்தப்படுபவன் ; மலக்குகள் மற்றும் ஜிப்ரீல் 
(அனலஹிஸ் ஸலாம்) அவர்கைின் இரட்சகன். நூல்: முஸ்லிம் 1/533.  
  

َجْدتُ  لَكَُ اللَه مَُ(( )4(-44 ، َوِبكَُ سَََ ، َولَكَُ آَمْنت  لَْمت  َجدَُ أَسََْ ، لِلَِذي َوْجِهيَُ سَََ َوَره ، َخلََقه  قَُ َوصَََ ْمَعهُ  َوشَََ   سَََ
 .))اْلَخالِقينَُ أَْحسنُ  هللَا ُ َتَباَركَُ َوَبَصَره ،

(44)  -4. அல்லாஹும்ம லக ஸஜத்து, வபிக ஆமன்து, வலக அஸ்லம்து, ஸஜத வஜ்ஹிய 
லில்லதீ கலகஹு, வஸவ்வரஹு, வைக்க ஸம்அஹு, வபசரஹு, தபாரகல்லாஹு 
அஹ்ஸனுல் காலிகீன். 
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உனக்காகதவ நான் ஸுஜுது கசய்ததன்; உன்னன விசுவாசமும் 
ககாண்டிருக்கிதறன்;  என் முகம் -–  அனதப் பன த்து, அதற்கு உருவம் ககாடுத்து, அதற்கு 
கசவினயயும், பார்னவனயயும் (அதற்குரிய துவாரங்கனைப்) பிைந்தாதன அத்தனகயவனுக்கு -–  
(சிரம் தாழ்த்தி) ஸுஜுது கசய்து விட் து. ஆகதவ, பன க்கிறவர்கைில் மிக அழகானவனான 
அல்லாஹ் உயர்வானவன். 
நூல்கள்: முஸ்லிம் 1/534 மற்றும் அவரல்லாததார்  
  

ْبَحانَُ(( )5(-45 وِت، ِذي س   ))َواْلَعَظَمةُِ َواْلِكْبِرَياِء، َملَك وِت،َوالُْ اْلَجَبر 
 (45)  -5. ஸுப்ஹான தில் ஜபரூத்தி, வல் மலகூத்தி, வல் கிப்ரியாயி, வல் அழமத்தி. 
 
கபாருள்: அ க்கி ஆளுதல், ஆட்சி கசலுத்துதல், கபருனம, மகத்துவம் ஆகியவற்றுக்கு 
உரியவனாகிய அவன் தூயவன் (என நான் துதிக்கிதறன்)  
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நூல்கள்: அபூதாவூது 1/230, அஹ்மது, நஸய ீ ஆகிதயார், ஸஹஹீ் அபூதாவூதில் அல்பான ீ
இதனனச் சரியான தரத்னதயுன யகதனக் கூறியுள்ைார்.  
  
  

لَهُ  َذْنبِي لِي اْغفِرُْ اللَه مَُ(( )6(-46  .))َوِسَره  َوَعالَنَِيَتهُ  َوآِخَره ، َوأََولَهُ  َوِجلَه ، ِدقَهُ : ك 
(46) -6. அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர்லீ தன்ப ீ குல்லஹு, திக்கஹு, வ ஜில்லஹு, வஅவ்வலஹு, 
வஆகிரஹு, வஅலானிய்யதஹு, வஸிர்ரஹு.  
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! என் பாவம் -–  அது ஒவ்கவான்னறயும், அதில் சிறியது, கபரியது, அதில் 
முதாலாவது, கன சியானது, அதில் பகிரங்கமானது, மனறவானது ஆகியவற்னற எனக்காகப் 
கபாருத்தருள்வாயாக! முஸ்லிம்:1/350.  
 

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )7(-47 َعاَفاِتكَُ َسَخِطَك، ِمنُْ ِبِرَضاكَُ أَع  قوَبِتَك، ِمنُْ َوِبم  وذُ  ع   َثَناءُ  أ ْحِصي لَُ ِمْنَك، بِكَُ َوأَع 
 ))َنْفِسكَُ َعلَى أَْثَنْيتَُ َكَما أَْنتَُ َعلَْيَك،

  
(47)  -7. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பி ரிைாக மின் ஸகதிக, வபிமுஆஃபாதிக மின் உகூபதிக, 
வ அஊது பிக மின்க, லா உஹ்சீ ஸனாஅன் அனலக அன்த்த கமா அஸ்னனத்த அலா நஃப்ஸிக. 
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உன் கபாருத்தத் னதக் ககாண்டு உன்னுன ய தகாபத்திலிருந் தும், 
உன் மன்னிப்னபக் ககாண்டு உன்னுன ய தண் னனயிலிருந் தும் நிச்சயமாக நான் காவல் 
ததடுகிதறன்; இன்னும் உன்னனக் ககாண்டு உன்னிலிருந்து காவல் ததடுகிதறன்; உன்னன 
வனரயறுத்துப் புகழ்ந்துவி  நான் சக்திகபறமாட்த ன்; நீதயா உன்னன நீ புகழ்ந் தது தபான்தற 
உள்ைாய். நூல்: முஸ்லிம் 1/532.  

 الَسْجَدتَيْنُِ بَيْنَُ الْجلَْسةُِ د َعــــاءُ   ـ 21
20. இருஸஜ்தாவுக்கின தய இருப்பில் (கூறப்படும்) துஆ  

 

 .))لِي اْغفِرُْ َربُِّ لِي، اْغفِرُْ َربُِّ(( )1(-48
 (48) 1. ரப்பிஃக் ஃபிர்லீ, ரப்பிஃக் ஃபிர்லீ.  
 
கபாருள்: என் இரட்சகா எனக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! என் இரட்சகா எனக்கு பாவம்  
கபாருத்தருள் வாயாக! நூல்கள்: அபூதாவூது 1/231, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/148 காண்க!  
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ْقِني، َوَعاِفنِي، َواْجب ْرِني، َواْهِدِني، َواْرَحْمِني، لِي، اْغفِرُْ اللَه مَُ(( )2(-49  ))َواْرَفْعنِي َواْرز 
 
(49) 2. அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர்லீ, வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ வஜ்புர்ன,ீ வஆஃபின,ீ வர்ஜுக்ன,ீ வர் 
ஃபஃன.ீ  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! எனக்காக பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! எனக்கு அருளும் கசய்வாயாக! 
எனக்கு தநர்வழியும் காட்டுவாயாக! (நல்லறங்கள் கசய்ய) என்னன நிர்பந்திப்பாயாக! எனக்கு 
சுகத்னதயும் நல்குவாயாக! (சம்பத்துகனை) எனக்கு நல்குவாயாக! (சுவனத்தில்) என்னன உயர் 
பதவியில் ஆக்குவாயாக!  
நூல்கள்: நஸாயனீய தவிர, ஸுனன் உன யவர்கள் இதனனப் பதிவுகசய்துள்ைார்கள். ஸஹஹீ் 
அத்திர்மிதீ 1/90, மற்றும் ஸஹஹீ் இப்னு மாஜா 1/148.  
  

ـــج ودُِ د َعــاءُ   ـ 21 ــــالََوةُِ س   التِـّ
21. ஸஜ்தா வசனங்கள் ஓதிவிட்டு ஸஜ்தாவில் (கூறப்படும்) துஆ  

 

، يلِلَذُِ َوْجِهيَُ َسَجدَُ(( )1(-51  ))﴾اْلَخالِِقينَُ أَْحَسنُ  هللَا ُ َفَتباَركَُ﴿ َوق َوِتِه، ِبَحْولِهُِ َوَبَصَره  َسْمَعهُ  َوَشقَُ َخلََقه 
 (50) 1. ஸஜத வஜ்ஹிய லில்லதீ கலகஹு, வைக்க ஸம்அஹு, வபசரஹு பிஹவ்லிஹி 
வகுவ்வதிஹி ஃப தபாரகல்லாஹு அஹ்ஸனுல் காலிகீன். 
 
கபாருள்: என் முகம்-அனதப் பன த் து, அதன் கசவினயயும், அதன் பார்னவனயயும் (அதற்குரிய 
துவாரங்கனை) தன்னுன ய சக்தி மற்றும் தன் ஆற்றலால் பிைந்தாதன அத்தனகயவனுக்கு-– 
(சிரம் தாழ்த்தி) ஸுஜுது கசய்து விட் து; ஆகதவ, பன க் கிறவர்கைில் மிக அழகானவனான 
அல்லாஹ் உயர்வானவன்.  
 
நூல்கள்: திர்மிதீ 2/474, மற்றும் அஹ்மது 6/301, மற்றும் ஹாகிம் பதிவு கசய்துஅனத 
சரியானகதனவும் கூறி, தஹப ீ அவர்கள், 1/220ல் ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ைார்கள்; அதிகமாக 
உள்ைது அவர்களுக்குரியதாகும்.  
  

ْخرا ، ِعْنَدكَُ يلُِ َواْجَعْلَها ِوْزرا ، ِبَها َعنِّي َوَضعُْ أَْجرا ، ِعْنَدكَُ ِبَها لِي اْكت بُْ اللَه مَُ(( )2(-51  َكَما ِمنِّي َوَتَقَبْلَها ذ 
دَُ َعْبِدكَُ ِمنُْ َتَقَبْلَتَها  ))َداو 

 
 (51) 2. அல்லாஹும் மக்துப் லீ பிஹா இன்தக அஜ்ரன், வைஃ அன்ன ீ பிஹா விஜ்ரன், 
வஜ்அல்ஹா லீ இன்தக துக்ரன், வதகப்பல்ஹா மின்ன ீகமா தகப்பல்தஹா மின் அப்திக தாவூது. 
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கபாருள்: இந்த (ஸஜ்தாவுக்குப்) பகரமாக உன்னி த்தில் எனக்காக யா அல்லாஹ்! நற்கூலினய 
எழுதுவாயாக! அதன் மூலம் என்னன விட்டும் பாவத்னத அழித்தும் விடுவாயாக! உன்னி த்தில் 
அனத எனக்கு தசமிப்பாகவும் ஆக்குவாயாக! உன்னுன ய அடியார் தாவூத் (அனலஹிஸ்ஸலாம்) 
அவர்கைி மிருந் து அனத ஏற்றுக் ககாண்  து தபான்று என்னிலிருந்தும் அனத நீ ஏற்றுக் 
ககாள்வாயாக!  
நூல்கள்: திர்மிதீ 2/473, மற்றும் ஹாகிம் அவர்கள் அனத சரியான அறõவிப்புத் கதா ர் எனக் கூற 
அதற்கு தஹபியும் 1/219ல் ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ைார்கள்.  

 التََشـــــــــــــــهُّدُ   ـ 22
22. அத்தைஹ்ஹுது (அத்தஹிய்யாத்து)  

ِ، الَتِحَياتُ (( -52   ، ّلِلَ ، َوالَصلَوات  َها َعلَْيكَُ الَسالَمُ  َوالَطيِّبات  ، هللَاُِ َوَرْحَمةُ  الَنِبيُُّ أَيُّ  َعلَْيَنا الَسالَمُ  َوَبَرَكات ه 
َحَمدا ُ نَُأَُ َوأَْشَهدُ  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَْشَهدُ . الَصالِِحينَُ هللَاُِ ِعَبادُِ َوَعلَى ه  م  ))َوَرسول هُ  َعْبد   

(52) அத்தஹிய்யாத்து லில்லாஹி, வஸ்ஸலவாத்து வத்தய்யிபாத்து, அஸ்ஸலாமு அனலக 
அய்யுஹன் நபிய்யு, வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹு அஸ்ஸலாமு அனலனா, வஅலா 
இபாதில்லாஹிஸ்ஸாலிஹனீ், அஷ்ஹது அன் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அஷ்ஹது அன்ன 
முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு.  
  
கபாருள்: காணிக்னகள், கருனணகள், நல்லனவகள் ஆகியனவ அல்லாஹ்விற்தக உரியதாகும்; 
நபி அவர்கதை! உங்கள் மீது சாந்தி மற்றும் அல்லாஹ்வின் அருள், அவனின் பரகத்துகள் 
ஆகியனவ உண் ாகுக! எங்கள் மீது மற் றும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் மீது சாந்தி 
உண் ாவதாக! வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு எதுவும், எவரும்) இல்னல என 
நான் சாட்சி கூறுகிதறன்; நிச்சயமாக முஹம்மது (ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் அவனுன ய அடியார் மற்றும் அவனுன ய தூதர் எனவும் நான் சாட்சி கூறுகிதறன்.  
 நூல்கள்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 1/13, முஸ்லிம் 1/301. 

 التَشَهُّدُِ بَْعدَُ  وسلم عليه هللا صلى النَبيُِّ َعلَى الَصالة ُ  ـ 23 
23. தைஹ்ஹு(த் அத்தஹிய்யாத்)திற்குப் பிறகு நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் மீது (கூறப்ப தவண்டிய) ஸலவாத்து  
   

لُِّ اللَه مَُ(( )1(-53 ، َعلَى صَََ ، آلُِ َوَعلَى م َحَمد  لَيتَُ َكَما م َحَمد    َحِميدٌُ إَِنكَُ إِْبَراِهيَم، آلُِ َوَعلَى إِْبَراِهيَم، َعلَى صَََ
َحَمدُ  َعلَى َباِركُْ اللَه مَُ َمِجيٌد، ، آلُِ َوَعلَى م   ))َمِجيدٌُ َحِميدٌُ إَِنكَُ إِْبَراِهيَم، آلُِ َوَعلَى إِْبَراِهيمَُ َعلَى َباَرْكتَُ َكَما م َحَمد 

 (53) 1. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின், கமா ஸல்னலத 
அலா இப்ராஹமீ வஅலா ஆலி இப்ராஹமீ இன்னக ஹமீதுன் மஜதீு; அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா 
முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹமீ வஅலா ஆலி 
இப்ராஹமீ இன்னக ஹமீதுன் மஜதீு.  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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கபாருள்: யா அல்லாஹ்! இப்ராஹமீ் (அனலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்கள் மீது மற்றும் இப்ராஹமீ் 
(அனலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களுன ய குடும்பத்தினர் மீது நீ அருள் கசய்தது தபான்று 
முஹம்மது (ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீது மற்றும் முஹம்மது 
(ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கைின் குடும்பத்தினர் மீது நீ அருள் கசய்வாயாக! 
யா அல்லாஹ்! இப்ராஹமீ் (அனலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்கள் மீது மற்றும் இப்ராஹமீ் 
(அனலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களுன ய குடும்பத்தினர் மீது நீ பாக்கியத்னத நல்கியது தபான்று 
முஹம்மது (ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீது மற்றும் முஹம்மது 
(ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கைின் குடுபத்தினர் மீது நீ பாக்கியத்னத 
நல்குவாயாக! நிச்சயமாக நீ புகழப்படுபவன், கீர்த்திமிக்கவன்.  
நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 6/408.    

َحَمدُ  َعلَى َصلُِّ اللَه مَُ(( )2(-54 َيِتِه، أَْزَواِجهُِ َوَعلَى م  رِّ َحَمدُ  َعلَى َوَباِركُْ. إِْبَراِهيمَُ آلُِ َعلَى َصلَْيتَُ َكَما َوذ   م 
َيِتِه، أَْزواِجهُِ َوَعلَى رِّ   ))َمِجيدٌُ َحِميدٌُ إَِنكَُ. إِْبَراِهيمَُ آلُِ َعلَى َباَرْكتَُ َكَما َوذ 

 (54)  -2. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வஅலா அஜ்வாஜிஹி வ துர்ரிய்யாதிஹி 
கமா ஸல்னலத அலா ஆலி இப்ராஹமீ, வபாரிக் அலா முஹம்மதின் வஅலா அஜ்வாஜிஹி வ 
துர்ரிய்யாதிஹி கமா பாரக்த அலா ஆலி இப்ராஹமீ இன்னக ஹமீதுன் மஜதீு.  
  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! இப்ராஹமீின்(அனலஹிஸ்ஸலாம்) குடும்பத்தினர் மீது நீ அருள் 
கசய்தது தபான்று முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் மீது மற்றும் அவர்களுன ய மனனவியர்கள், 
அவர்களுன ய சந்ததியினர் ஆகிதயார் மீது நீ அருள் கசய்வாயாக! இப்ராஹமீின் 
(அனலஹிஸ்ஸலாம்)  குடும்பத்தினர் மீது நீ அபிவிருத்தினய நல்கியது தபான்று முஹம்மது 
(ஸல்) அவர்கள் மீது மற்றும் அவர்களுன னய மனனவியர்கள், அவர்களுன ய சந்ததியினர் 
ஆகிதயார் மீது நீ அபிவிருத்தினய நல்குவாயாக! நிச்சயமாக நீ புகழப்படுபவன், கீர்த்திமிக்கவன். 
நூல்கள்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 6/407, முஸ்லிம் 1/306 வாக்கியத் கதா ர் அவருக்குரியதாகும்.  

 الَسالَمُِ قَْبلَُ األَخِيرُِ التَشَهُّدُِ بَْعدَُ الدَُّعاءُ   ـ 24
24. கன சி தைஹ்ஹுதுக்குப் பிறகு ஸலாமிற்கு முன்பு துஆ 

  

ََََمَُ(( )1(-55 ََََـ وذُ  إِنِّي اللَه ـ  َشرُِّ َوِمنُْ َواْلَمَماِت، اْلَمْحَيا ِفْتَنةُِ َوِمنُْ َجَهَنَم، َعَذابُِ َوِمنُْ اْلَقْبِر، َعَذابُِ ِمنُْ ِبكَُ أَع 
 ))الَدَجالُِ اْلَمِسيحُِ ِفْتَنةُِ

 
(55) 1. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மின் அதாபில் கப்ரி, வமின் அதாபி ஜஹன்னம, வமின் 
ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, வமின் ைர்ரி ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் தஜ்ஜாலி. 
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
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கபாருள்: யா அல்லாஹ்! கப்ரின் தவதனனயிலிருந்து, நரக தவதனனயிலிருந்து, ஜவீியம் மற்றும் 
மரணத்தின் குழப்பத்திலிருந்து, மஸீஹுத் தஜ்ஜாலுன ய குழப்பத்தின், தீனம 
ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நிச்சயமாக நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 2/202, முஸ்லிம் 1/412 வாக்கியம் அவருக்குரியதாகும்.  
  

يحُِ ِفْتَنةُِ ِمنُْ ِبكَُ َوأَعوذُ  اْلَقْبِر، َعَذابُِ ِمنُْ ِبكَُ أَعوذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )2(-56   ِفْتَنةُِ ِمنُْ ِبكَُ َوأَعوذُ  الَدَجاِل، اْلَمسََِ
 ))َواْلَمْغَرمُِ اْلَمأَْثمُِ ِمنَُ ِبكَُ أَعوذُ  نِّيإُِ اللَه مَُ. َواْلَمَماتُِ اْلَمْحَيا

 (56)  2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மின் அதாபில் கப்ரி, வஅஊது பிக மின் ஃபித்னத்தில் 
மஸீஹித் தஜ்ஜாலி, வஅஊது பிக மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, அல்லாஹும்ம 
இன்ன ீஅஊது பிக மினல் மஃதமி, வல் மக்ரமி. 
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், கப்ரின் தவதனனயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு 
பாதுகாப்பு ததடுகிதறன். மஸீஹுத் தஜ்ஜாலுன ய குழப்பத்திலிருந்தும் உன்னனக் ககாண் டு 
நான் காவல் ததடுகிதறன்; என் ஜவீியம் மற்றும் மரணத்தின் குழப்பத்திலிருந்தும் உன்னனக் 
ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், பாவம் மற்றும் க ன் 
கதால்னலயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு காவல் ததடுகிதறன். 
நூல்கள்: புகாரீ 1/202, முஸ்லிம் 1/412  
 

ي َظلَْمتُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )3(-57 ْلما ُ َنْفسَََِ نوبَُ َيْغِفرُ  َولَُ َكِثيرا ، ظ    ِعْنِدكَُ ِمنُْ َمْغِفَرةُ  لِي َفاْغِفرُْ أَْنَت، إِلَُ الذُّ
  ))الَرحيمُ  الَغفورُ  أَْنتَُ إَِنكَُ َواْرَحْمِني،

(57) 3. அல்லாஹும்ம இன்ன ீழலம்து நஃப்ஸீ ழுல்மன் கஸீரன், வலா யஃக் ஃபிருந்துனுôப இல்லா 
அன்த்த, ஃபக் ஃபிர்லீ மஃக் ஃபிரத்தன் மின் இன்திக, வர்ஹம்ன ீஇன்னக அன்த்தல் ஃகஃபூருர் 
ரஹமீ். 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், அதநக அநியாயங்கனை எனக்கு நான் 
கசய்திருக்கிதறன்; பாவங்கனை உன்னனயல்லாது மற்கறவரும் கபாருத்தருை மாட் ார்; ஆகதவ, 
உன்னி த்திலிருந்து எனக்கு பாவம் கபாருத்தனல நல்கி கபாருத்தருள்வாயாக! எனக்கு அருளும் 
கசய்வாயாக! நிச்சயமாக நீதான் மிகுந்து மன்னிப்பவன்; கபருங்கிருனபயாைன். 
நூல்கள்: புகாரீ 8/168, முஸ்லிம் 4/2078.  

، َما لِي اْغفِرُْ اللَه مَُ(( )4(-58 ، َوَما َقَدْمت  ، َوَما أََخْرت  ، َوَما أَْسَرْرت  ، َوَما أَْعلَْنت   ِبهُِ أَْعلَمُ  أَْنتَُ َوَما أَْسَرْفت 
م ، أَْنتَُ. ِمنِّي َقدِّ رُ  تََُوأَنُْ اْلم  َؤخِّ  ))أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ اْلم 

(58) 4. அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர்லீ மா கத்தம்து, வமா அக்கர்த்து, வமா அஸ்ரர்த்து, வமா 
அஃலன்த்து, வமா அஸ்ரஃப்து, வமா அன்த்த அஃலமு பிஹி மின்ன,ீ அன்த்தல் முகத்திமு, 
வஅன்த்தல் முஅக்கிரு, லா இலாஹ இல்லா அன்த்த. 
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கபாருள்: யா அல்லாஹ்! நான் முற்படுத்தியவற்னற, பிற்படுத்தியவற்னற, நான் மனறத்தவற்னற, 
பகிரங்கப்படுத்திய வற்னற, நான் வணீ்விரயம் கசய்தவற்னற, என்னன வி  அதுபற்றி நீ மிகவும் 
அறிந்தவற்னற ஆகிய அனனத்னதயும் எனக்காக நீ கபாருத் தருள்வாயாக! நீதான் (நன்னமகனைச் 
கசய்ய) முற்படுத்தி னவப்பவன்; நீதய (தீயவற்னறச் கசய்யாது காத்து) பிற்படுத்தி னவப்பவன்; 
வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு எதுவும், எவரும்) இல்னல.  
நூல்: முஸ்லிம் 1/534.  

ْسنُِ َوش ْكِرَك، ِذْكِرَك، َعلَى أَِعنِّي اللَه مَُ(( )5(-59   ))ِعباَدِتكَُ َوح 
 
(59) 5. அல்லாஹும்ம அயின்ன ீஅலா திக்ரிக, வ ைுக்ரிக, வஹுஸ்னி இபாததிக.  
  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்!  உன்னன நினனவுகூர, உனக்கு நன்றியும் கசலுத்த, உன்னுன ய 
வழிபாட்ன யும் அழகாகச் கசய்ய எனக்கு நீ உதவி கசய்வாயாக!  
நூல்கள்: அபூதாவூது 2/86, நஸாய ீ 3/53, ஸஹஹீ் அபூதாவூது 1/284ல் அல்பான ீ இதனன 
சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
  

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )6(-61 ْبِن، ِمنَُ ِبكَُ َوأَعوذُ  اْلب ْخِل، ِمنَُ بِكَُ أَع  وذُ  اْلج  ِر، أَْرَذلُِ إِلَى أ َردَُ أَنُْ ِمنُْ بِكَُ َوأَع  م   اْلع 
وذُ  ْنَيا ِفْتَنةُِ ِمنُْ بِكَُ َوأَع    ))اْلَقْبرُِ َوَعَذابُِ الدُّ

 
(60) 6. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மினல் புக்லி, வஅஊது பிக மினல் ஜுப்னி, வஅஊது 
பிக மின் அன் உரத்த இலா அர்தலில் உம்ரி, வஅஊது பிக மின் ஃபித்னதித் துன்யா, வஅதாபில் 
கப்ரி.  
  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், கருமித்தனத் திலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு காவல் 
ததடுகிதறன்; தகானழத்தனத்திலிருந்தும் உன் னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; தள்ைாத 
வயதின்பால் தள்ைப்படுவதிலிருந்தும் உன் னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; 
இவ்வுலகக் குழப்பம்  மற்றும் கப்ரின் தவதனனயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் 
ததடுகிதறன். நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 6/35.  
  

وذُ  اْلَجَنةَُ أَْسأَل كَُ نِّيإُِ اللَه مَُ(( )7(-61  ))الَنارُِ ِمنَُ ِبكَُ َوأَع 
 (61)  --7. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுகல் ஜன்னத, வஅவூது பிக மினன்னார்.  
  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் சுவனத்னத உன்னி ம் தகட்கிதறன்; உன்னனக் 
ககாண்த  நரகத்திலிருந்து காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது மற்றும் ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/328.   
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 َعلِْمتَُ إَِذا َوَتَوَفِني لِي، َخْيرا ُ اْلَحَياةَُ َعلِْمتَُ َما أَْحِيِني اْلَخلقُِ َعلَى َوق ْدَرِتكَُ الَغْيبَُ ِبِعْلِمكَُ اللَه مَُ(( )8(-62
أَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ لِي، َخْيرا ُ اْلَوَفاةَُ َيَتكَُ أَسََْ َهاَدِة، َغْيبُِالُْ ِفي َخشََْ أَل كَُ َوالشَََ ا ِفي اْلَحقُِّ َكلَِمةَُ َوأَسََْ ضَََ ِب، الرِّ   َواْلَغضَََ

ْسأَل كَُ ْصدَُ َوأَ ْسأَل كَُ َواْلَفْقِر، اْلِغَنى ِفي اْلَق ، لَُ َنِعيما ُ َوأَ ْسأَل كَُ َيْنَفد  ، لَُ َعْينُ  ق َرةَُ َوأَ ْسأَل كَُ َتْنَقِطع  ضَُ َوأَ  َبْعدَُ االرِّ
ََََأَل كََُوأَسُْ اْلَقَضاِء، ََََـ ََََـ ََََـ   َغيرُِ ِفي لِقاِئكَُ إِلَى َوالَشْوقَُ َوْجِهَك، إِلَى الَنَظرُِ لََذةَُ َوأَْسأَل كَُ اْلَمْوِت، َبْعدَُ اْلَعْيشُِ َبْردَُ ـ
ِضَرة ، َضَراءَُ ِضلَة ، ِفْتَنةُ  َولَُ م  َنا اللَه مَُ م  َداةُ  َواْجَعْلَنا اْلِيَماِن، ِبِزيَنةُِ َزيِّ ْهَتِدينَُ ه   ))م 

(62)  -8. அல்லாஹும்ம பி இல்மிகல் னகப, வகுத்ரதிக அலல் கல்கி அஹ்யின ீமா அலிம்தல் 
ஹயாத்த னகரன் லீ, வ தவஃப்பன ீஇதா அலிம்தல் வஃபாத னகரன் லீ, அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
அஸ்அலுக கஷ்யதக ஃபில் ஃனகபி வஷ்ைஹாததி, வஅஸ்அலுக கலிமதல் ஹக்கி ஃபிர் ரிைா 
வல் கைபி, வ அஸ்அலுகல் கஸ்த ஃபில் ஃகினா வல் ஃபக்ரி, வ அஸ்அலுக நயமீன் லா யன்ஃபத், 
வஅஸ்அலுக குர்ரத்த ஐனின் லா தன்கதிஃ, வஅஸ்அலுகர் ரிைா பஃதல் கைாயி, வஅஸ்அலுக 
பர்தல் ஐைி பஅதல் மவ்தி, வஅஸ்அலுக லத்ததன் நள்ரி இலா வஜ்ஹிக, வஷ்ைவ்க இலா 
லிகாயிக ஃப ீஃனகரி ைர்ராஅ முைிர்ரத்தின், வலா ஃபித்னத்தின் முைில்லதின், அல்லாஹும்ம 
ஜய்யின்னா பி ஜனீத்தில் ஈமானி, வஜ்அல்னா ஹுதாதன் முஹ்ததீன்.  
 

கபாருள்: யா அல்லாஹ்! மனறவானனதப் பற்றிய உன்னுன ய அறிவினால் மற்றும் 
பன ப்பினங்கைின் உன் மீதுள்ை ஆற்றலினால், ஜவீித்திருப்பது எனக்கு நன் னமயாக 
இருக்குகமன நீ அறிந்திருப்பின் என்னன ஜவீிக்கச் கசய்வாயாக! தமலும், இறப்கபய்வனத 
மிகச்சிறந்ததாக எனக்கு நீ அறிந்திருந்தால், என்னன மரணிக்கச் கசய்வாயாக! யா அல்லாஹ்! 
மனறவில் மற்றும் மனறவில்லாத நினலயில் உன்னுன ய பயத்னத நிச்சயமாக நான் 
உன்னி ம் தகட்கிதறன்; கபாருத்தத்திலும் தகாபத்திலும் உண்னமயான வார்த்னதனய (நான் கூற 
நல்உதவி நல்கி ) உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; கசல்வத்திலும், வறுனமயிலும் நிதானத்னத 
உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; முடிவில்லாத அருட்ககான னயயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; 
துண்டித்து வி ாத கண்குைிர்ச்சினயயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; உனது தீர்ப்பிற்குப் பிறகு 
கபாருந்திக் ககாள்வனதயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; மரணத்திற்குப் பிறகு குளுனமயான 
ஜவீியத்னதயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; உன்னுன  முகத்னதப் பார்க்கின்ற இன்பத்னதயும் 
இ ரு கசய்யும் இ ரின்றி மற்றும் வழி ககடுத்து வி க்கூடிய குழப்பமுமின்றி உன்னுன ய 
சந்திப்பின் பால் ஆசிப்பனதயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; யாஅல்லாஹ்! ஈமானுன ய 
அழகினால் எங்கனை அலங்கரிப்பாயாக! இன்னும் தநர்வழியுன தயாராக தநர்வழி கபற்றவராக 
எங்கனை நீ ஆக்குவாயாக!  
நூல்கள்: நஸாய ீ4/54, மற்றும் அஹ்மது 4/364, அல்பான ீஸஹஹீ் அந்நஸாயயீில் 1/282ல் சரியான 
அறிவிப்புத்கதா கரன்றும் கூறியுள்ைார்கள்.  

  لِي رََُتْغفُِ أَنُْ أََحٌد، ك ف وا ُ لَهُ  َيكنُْ َولَمُْ يولَْد، َولَمُْ َيلِدُْ لَمُْ الَِذي الَصَمدُ  اأْلََحدُ  اْلَواحِدُ  بِأََنكَُ أّلََل ُ َيا أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )9(-63
ن وبِي يمُ  اْلَغف ورُ  أَْنتَُ إَِنكَُ ذ    ))الَرحِّ

(63) 9. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக யா அல் லாஹ்! பி அன்னகல் வாஹிதுல் அஹதுஸ் 
ஸமது (அ)ல்லதீ லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுன் லஹு குஃப்வன் அஹது, அன் தஃக் 
ஃபிரலீ துனுப ீஇன்னக அன்த்தல் ஃக ஃபூருர் ரஹமீ். 
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கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நீதய தனித்தவன்; ஒருவன்,  ததனவயற்றவன், (எவனரயும்) 
கபறாதவன், (எவராலும்) கபறப்ப ாதவன், தனக்கு நிகராக எவரும் இல்னலதய 
அத்தனகயவனாகிய அல்லாஹ்தவ! என் பாவங்கனை எனக்காக கபாருத்தருளுமாறு நிச்சயமாக 
நான் உன்னி ம் தகட்கிதறன்; நிச்சயமாக நீதான் மிகுந்து கபாருத்தருள்பவன்; நிகரில்லா 
அன்புன தயான்.  
நூல்கள்: நஸாய ீ3/52, அஹ்மது 4/338, அல்பான ீஅவர்கள் ஸஹஹீ் அந்நஸாய ீ1/280ல் இதனனச் 
சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
  

، لََك، َشِريكَُ لَُ َوْحَدكَُ أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ َلُ اْلَحْمدَُ لَكَُ ِبأَنَُ أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )11(-64  اتُِالَسَموَُ َبِديعَُ َيا اْلَمَنان 
وذُ  اْلَجَنةَُ أَْسأَل كَُ إِنِّي َقيُّومُ  َيا َحيُُّ َيا َواْْلِْكَراِم، اْلَجالَلُِ َذا َيا َواأْلَْرِضُ  ))الَنارُِ ِمنَُ ِبكَُ َوأَع 

 
(64) 10. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக பிஅன்ன லகல் ஹம்த, லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த 
வஹ்தக லா ைரீக லக, அல்மன்னானு, யா பதீஅஸ் ஸமாவாதி வல் அர்ைி, யாதல் ஜலாலி 
வல் இக்ராம், யாஹய்யு யாகய்யூமு இன்ன ீஅஸ்அலுகல் ஜன்னத, வஅஊது பிக மினன்னாரி.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உனக்தக புகழ் அனனத்தும் உரியது என்பனதக் ககாண்டு நிச்சயமாக 
நான் உன்னி ம் தகட்கிதறன்; வணங்கப்படுபவன் உன்னனயல்லாது (தவறு எவரும், எதுவும்) 
இல்னல; நீ தனித்தவன், உனக்கு இனண இல்னல, அைவில்லாது நன்னமகனை நல்குபவன்; 
வானங்கள், மற்றும் பூமினய முன் மாதிரியின்றிப் பன த்தவதன! கண்ணியம் மற்றும் சங்னக 
உன யவதன! ஜவீனுள்ைவதன! மற்றவற்னற நினல நிறுத்துபவதன! நிச்சயமான நான் 
சுவனத்னத உன்னி ம் தகட்கிதறன்; இன்னும் நரகத்திலிருந் து உன்னனக் ககாண்டு காவல் 
ததடுகிதறன். நூல்கள்: அஹ்லுஸ் ஸுனன், ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/329 காண்க! 

 لَمُْوَُ دُْي ولَُ َولَمُْ َيلِدُْ لَمُْ الَِذي الَصَمدُ  اأْلََحدُ  أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ هللَا ُ أَْنتَُ أََنكَُ أَْشَهدُ  ِبأََني أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )11(-65
ف وا ُ لَهُ  َيك نُْ  ))أََحدٌُ ك 

(65) 11. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக பிஅன்ன ீஅஷ்ஹது அன்னக அன்த்தல்லாஹு லா 
இலாஹ இல்லா அன்த்தல் அஹதுஸ் ஸமதுல்லதீ லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுன் லஹு 
குஃப்வன் அஹது.  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நீதான் அல்லாஹ்! வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி 
இல்னல; தனித்தவன்,  ததனவயற்றவன், (எவனரயும்) கபறாதவன், (எவராலும்) கபறப்ப ாதவன், 
தனக்கு நிகராக எவரும் இல்னலதய அத்தனகயவன் என நிச் சயமாக நான் சாட்சி கூறுவது 
ககாண்டு நான் உன்னி ம் தகட்கிதறன்.  
  
நூல்கள்: அபூதாவூது 2/62, திர்மிதீ 5/515, இப்னுமாஜா 2/1267, அஹ்மது 5/360, தமலும் ஸஹஹீ் 
இப்னுமாஜா 2/329, ஸஹஹீ் திர்மிதீ 3/163 காண்க!  
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 الَصــالَةُِ مِنَُ السَـالَمُِ بَْعــدَُ األَْذكَارُ   ـ 25
25. கதாழுனகயிலிருந்து ஸலாம் முடித்த பிறகு கூறப்படும் துஆ  

 ) َثالََثا ُ(  ))هللَاَُ أَْسَتْغِفرُ (( )1(-66
 (66) 1. அஸ்தஃக்  ஃபிருல்லாஹ்!(மும்முனற) 
கபாருள்: அல்லாஹ்வி ம் (என்) பாவம் கபாருத்தருை நான் தவண்டுகிதறன்.  

  ))َواْْلِْكَرامُِ اْلَجالَلُِ َذا َيا َتَباَرْكتَُ الَسالَم ، َوِمْنكَُ الَسالَم ، أَْنتَُ اللَه مَُ((
அல்லாஹும்ம அன்த்தஸ் ஸலாம், வமின்கஸ் ஸலாம், தபாரக்த யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம்.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நீதான் சாந்தியாைன்; உன்னி தம சாந்தி உள்ைது, கண்ணியம் மற்றும் 
சங்னகயுன யவதன! நீ பாக்கியங்களுக்குரியவானகி விட் ாய்.  (நூல்: முஸ்லிம் 1/414).   

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )2(-67 وَُ اْلَحْمدُ  َولَهُ  ْلكُ اْلمُ  لَهُ  لَه  لُِّ َعلَى َوه   لَُ اللَه مَُ ،[ثالثا ُ] َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 
ْعِطيَُ َولَُ أَْعَطْيَت، لَِما َماِنعَُ  ))الَجدُُّ ِمْنكَُ اْلَجدُِّ َذا َيْنَفعُ  َولَُ َمَنْعَت، لَِما م 

 (67)  -2. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் 
ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர். அல்லாஹும்ம லா மனிஅ லிமா அஃனதத, வலா 
முஃதிய லிமா மனஃத வலா யன்ஃபஉ தல் ஜத்தி மின்கல் ஜத்து. 
 
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு  எதுவும், எவரும்) இல்னல; அவனுக்கு 
இனண இல்னல, அவனுக்தக ஆட்சி உரியது, புகழும் அவனுக்தக உரியது, அவன் ஒவ்கவாரு 
கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன், யா அல்லாஹ்! நீ ககாடுத்தனத தடுப்பவர் இல்னல, 
நீ தடுத்தனத ககாடுப்பவர் (எவரும்) இல்னல, கசல்வந்தனின் கசல்வம் உன்னிலிருந்து 
கின க்கும் தண் னனயிலிருந்து காத்துக் ககாள்ைப் பயனைிக்காது.  
நூல்கள்: புகாரீ 1/255, முஸ்லிம் 414.  
   

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ َلُ(( )3(-68 ، لَهُ  لَه  ْلك  ، َولَهُ  اْلم  وَُ اْلَحمد  لُِّ َعلَى َوه    َولَُ َحْولَُ لَُ. َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 
لُ  َولَهُ  ْعَمةُ النُِّ لَهُ , إَِياه  إِلَُ َنْعب دُ  َولَُ هللَا ، إِلَُ إِلَهَُ لَُ ِباّلَلِ، إِلَُ ق َوةَُ ، الَثَناءُ  َولَهُ  اْلَفضََْ ن   هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ َلُ اْلَحسَََ

ْخلِِصينَُ ينَُ لَهُ  م  ونَُ َكِرهَُ َولَوُْ الدِّ  ))الَكاِفر 
 

(68) 3. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு  வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் 
ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர். லா ஹவ்ல வலா குவ்வத இல்லா பில்லாஹி, 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வலா நஃபுது இல்லா இய்யாஹு, லஹுந் நிஃமத்து, வலஹுல் 
ஃபள்லு, வலஹுஸ் ஸனாஉல் ஹஸன், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு முக்லிஸீன லஹுத் தீன 
வ லவ் கரிஹல் காஃபிரூன்.   
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கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு  எதுவும், எவரும்) இல்னல; அவனுக்கு 
இனண இல்னல, அவனுக்தக ஆட்சி உரியது, புகழும் அவனுக்தக உரியது, அவன் ஒவ்கவாரு 
கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன், (பாவத்னதச் கசய்யாது) திரும்புதல், (நன்னமனயச் 
கசய்ய) ஆற்றல் அல்லாஹ்னவக் ககாண் ல்லாது இல்னல; வணங்கப்படுபவன் 
அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு எதுவும், எவரும்) இல்னல; அவனல்லாது (மற்கறவனரயும்) நாங்கள் 
வணங்கதவ மாட்த ாம்; அருட்ககான  அவனுக்தக உரியது; தபரருளும் அவனுக்தக உரியது; 
அழகான தபாற்றுதலும் அவனுக்தக உரியது; வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு 
எதுவும், எவரும்) இல்னல; மார்க்கத்னத (வணக்க வழிபாடுகனை) அவனுக்தக கலப்பற்றதாக ஆக் 
கியவர்கைாக (நினறதவற்றுதவாம்) நிராகரித்துக் ககாண்டிருப்தபார் கவறுப்பினும் சரிதய!.   
நூல்: முஸ்லிம் 1/415.  

ْبَحانَُ(( )4(-69 ِ، َواْلَحْمدُ  هللَاِ، س  ْلكُ الُْ لَهُ  لَه ، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ) وثالثين ثالثا ُ( أَْكَبرُ  َوهللَا ُ ّلِلَ  م 
وَُ اْلَحْمدُ  َولَهُ  لُِّ َعلَى َوه    ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 

 
(69) 4. ஸுப்ஹானல்லாஹி, வல்ஹம்துலில்லாஹி, வல்லாஹு அக்பர் (ஒவ்கவான்னறயும் 
முப்பத்து மூன்று முனற கூற தவண்டும்) 
 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து 
வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர்.  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு எதுவும், எவரும்) இல்னல; அவனுக்கு 
இனண இல்னல, அவனுக்தக ஆட்சி உரியது, புகழும் அவனுக்தக உரியது, அவன் ஒவ்கவாரு 
கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன்.  
நூல்கள்: முஸ்லிம் 1/418, எவர் ஒவ்கவாரு கதாழுனகக்குப் பிறகு  அனதக் கூறுகிறாதரா, 
அவருன ய பாவங்கள் -– க ல் நுனர தபான்றிருப் பினும் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும் 
 

وَُ ق لُْ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم )5(-71 ف وا ُ لَهُ  َيك ن َولَمُْ* ي ولَدُْ َولَمُْ َيلِدُْ لَمُْ* الَصَمدُ  هللَا ُ* أََحدٌُ هللَا ُ ه   ،﴾أََحدٌُ ك 
 

 (70)  -5. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல்ஹுவல்லாஹு அஹத், அல்லாஹுஸ் ஸமத், 
லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுன் லஹு குஃபுவன் அஹத். 
  
கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக: அவன்- –  - 'அல்லாஹ்' ஒருவதன! அல்லாஹ் (யாவற்னற 
விட்டும்) ததனவயற்றவன்; (யாவும் அவன் அருனைதய எதிர்ப்பார்த்திருக்கின்றன) அவன்   
எவனரயும் கபறவில்னல; (எவராலும்) அவன் கபறப்ப வுமில்னல; தமலும், அவனுக்கு நிகராக 
எவருமில்னல.  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
 

With best compliments from  Page 32 of 115 

وذُ  ق لُْ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم  الَنَفاَثاتُِ َشرُِّ َوِمن* َوَقبَُ إَِذا َغاِسقُ  َشرُِّ َوِمن* َخلَقَُ َما َشرُِّ ِمن* اْلَفلَقُِ ِبَربُِّ أَع 
َقدُِ ِفي   ،﴾َحَسدَُ إَِذا َحاِسدُ  َشرُِّ ِمنوَُ* اْلع 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல் அவூது பிரப்பில் ஃபலக், மின் ைர்ரி மாகலக், வமின் 
ைர்ரி ஃகாஸிகின் இதா வகப், வமின் ைர்ரிந் நஃப்பாஸாதி ஃபில் உகத், வமின் ைர்ரி ஹாஸிதின் 
இதா ஹஸத்.  
  
கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக:  னவகனறயின் இரட்சகனி ம் நான் (பாது) காவல் ததடுகிதறன்; 
அவன் பன த்தவற்றின் தீங்னக விட்டும்; (இரவினுன ய) இருைின் தீங்னக விட்டும் -–  அது 
பரவி விடும் தபாது --– தமலும், முடிச்சுகைில் (மந்திரித்து) ஊதும் கபண்கைின் தீங்னக விட்டும் -
– கபாறானமக்காரர்கைின் தீங்னக விட்டும் -–  அவன் கபாறானம ககாள்ளும்தபாது (நான் காவல் 
ததடுகிதறன்)  

وذُ  ق لُْ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم  ي َوْسِوسُ  الَِذي* اْلَخَناسُِ اْلَوْسَواسُِ َشرُِّ ِمن* الَناسُِ إِلَهُِ* الَناسُِ َملِكُِ* الَناسُِ ِبَربُِّ أَع 
ورُِ ِفي د  لُِّ َبْعدَُ ﴾الَناسُِ وَُ اْلِجَنةُِ ِمنَُ* الَناسُِ ص    َصالَةُ  ك 

 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல் அஊது பிரப்பிந்நாஸ், மலிகின்னாஸ், இலாஹிந்நாஸ் 
மின் ைர்ரில் வஸ்வாஸில் கந்நாஸ் அல்லதீ யுவஸ்விஸு ஃப ீஸுதரிந்தாஸ் மினல் ஜின்னதி 
வந்நாஸ். 
 
கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக: மனிதர்கைின் இரட்சகனி ம் நான் (பாது) காவல் ததடுகிதறன்; 
(அவன்தான்) மனிதர்கைின் அரசன்; (அவன்தான்) மனிதர்கைின் (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன்; 
பின்னால் பதுங்கியிருந்து வணீ் சந்ததகங்கனைக் கிைப்பக் கூடியவ(னான னைத்தா)னின் தீங்னக 
விட்டும் (நான் பாதுகாவல் ததடுகிதறன்). அவன் எத்தனகயவகனன்றால், மனிதர்கைின் 
இதயங்கைில் வணீ் சந்ததகங்கனைக் கிைப்பி விடுகிறான். (இத்தனகதயார்) ஜõன்கைில் மற்றும் 
மனிதர்கைில் இருக்கின்றனர். 
 
ஆகிய மூன்று அத்தியாயங்கனையும் ஒவ்கவாரு கதாழுனகக்குப் பிறகும் ஓதிக் ககாள்ை 
தவண்டும்.  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 2/86, நஸாய ீ 3/68, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 2/8ம் காண்க! இம்மூன்று 
அத்தியாயங்களுக்கும் 'அவ்விதாத்' -–  காக்கக்கூடியது எனவும் கூறப்படும். ஃபத்ஹுல் பாரீ 9/62.  
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وَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ هللَا ُ﴿ )6(-71 ومُ  اْلَحيُُّ ه  ه  لَُ اْلَقيُّ ذ  َسَمَواتُِ ِفي َما لَهُ  َنْومٌُ َولَُ ِسَنةٌُ َتأْخ    َمن األَْرِضُ ِفي َوَما ال
َفعُ  الَِذي َذا ونَُ َولَُ َخْلَفه مُْ َوَما أَْيِديِهمُْ َبْينَُ َما َيْعلَمُ  ِبإِْذِنهُِ إِلَُ ِعْنَده  َيشََْ ْيءُ  ي ِحيط  نُْ ِبشَََ اءَُ ِبَما إِلَُ ِعْلِمهُِ مِّ   شَََ

هُ  َوِسعَُ ْرِسيُّ ه  َولَُ َواألَْرضَُ الَسَمَواتُِ ك  ود  ه َما َيؤ  وَُ ِحْفظ   َصالَةُ  كلُِّ َعِقبَُ ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُُّ َوه 
 (71) 1. அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம், லா தஉகுதுஹு ஸினதுன் 
வலா நவ்முன், லஹு மா ஃபிஸ்ஸமாவாத்தி, வமா ஃபில்  அர்ைி மன் தல்லதீ எஷ்பஉ இன்தஹு 
இல்லா பி இத்னிஹி யஃலமு மா னபன ஐதீஹிம் வமா கல்ஃபஹும் வலா யூஹதீூன பி 
னையின் மின் இல்மிஹி இல்லா பிமா ைாஅ வஸிஅ குர்ஸிய்யுஹுஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ை 
வலா யஊதுஹு ஹிஃப்ளுஹுமா வஹுவல் அலிய்யுல் அழீம்.  
  

கபாருள்: அல்லாஹ் (எத்தனகயவகனன்றால்) அவனனத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய தவறு) நாயன் 
இல்னல; (அவன்) ஜவீனுள்ைவன்; (என்கறன்றும்) நினலத்திருப்பவன்; அவனன சிறு துயிலும், 
உறக்கமும் படீிக்காது; வானங்கைிலுள்ைனவயும், பூமியிலுள்ைனவயும் அவனுக்தக உரியன; 
அவனுன ய அனுமதியின்றி அவனி த்தில் பரிந்து தபசுபவர் யார்? அவர்களுக்கு முன்னால் 
இருப்பவற்னறயும், அவர்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவற்னறயும் அவன் நன்கறிவான்; 
அவனுன ய நாட் மின்றி அவனுக்குத் கதரிந்தவற்றிலிருந்து யாகதான்னறயும் முற்றிலும் 
(மற்கறவரும் ) அறிந்து ககாள்ைமாட் ார் கள்; அவனுன ய 'குர்ஸிய்யு' வானங்கைிலும் 
பூமியிலும் விசாலமாக (பரவி) இருக்கின்றது. அவ்விரண்ன யும் காப்பது அவனுக்குச் சிரமத்னத 
உண் ாக்காது. தமலும் அவன், மிக்க உயர்ந்தவன், மகத்துவமிக்கவன்.  
  

(71)  6. ஒவ்கவாரு கதாழுனகக்குப் பிறகும் தமதல உள்ைஆயத்தும் குர்ஸினய ஓதிக் ககாள்வது. 
  
குறிப்பு: எவர் இனத ஒவ்கவாரு கதாழுனகக்குப் பிறகும் ஓதுகிறாதரா, அவனர மரணம் தவிர 
தவறு எதுவும் சுவனம் கசல்வதிலிருந்து தடுக்காது, என நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ைார்கள்.  
  
100 இலக்கமிட்டு அமலுல்யவ்மி வல்னலலாவில் நஸாய,ீ 121 இலக்கமிட்டு இப்னுஸ்ஸுன்ன ீ
ஆகிதயார் பதிவு கசய்து அல்பான ீஅவர்கள், ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 5/329லும், 2/697, 972 ஆகிய 
இலக்கங்கைிட்டு ஸில்ஸிலதுல் அஹாதீஸ் அஸ்ஸஹஹீாவில் சரியான அறிவிப்புத் கதா ர் 
என்று கூறியுள்ைார்கள்.   

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )7(-72 ْلكُ  لَهُ  لَه  وَُ َوي ِميتُ  ي ْحِيي اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلم  لُِّ َعلَى َوه   ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 
ْبحُِ اْلَمْغِربُِ َصالةُِ َبْعدَُ َمّراتُ  َعْشرَُ  َوالصُّ

 (72)  7. "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக, லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து 
யுஹ்ய ீவயுமீத்து வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர்" என்று பத்து முனற மக்ரிபு மற்றும் 
ஸுப்ஹுத் கதாழுனகக்குப் பின் கூற தவண்டும்.   
நூல்கள்: திர்மிதீ 5/515, அஹ்மது 4/227, ஜாதுல் மஆது 1/300ல் அதன் தரம்பற்றி காண்க!  
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َتَقَبال ُ َوَعَمال ُ َطيِّبا ، َوِرْزقا ُ ناِفعا ، ِعْلما ُ أَْسأَل كَُ إِنِّي مَُاللَهُ (( )8(-73   الَفْجرُِ َصالَةُِ ِمنُْ الّسالمُِ َبْعدَُ ))م 
(73)  -8. ஃபஜ்ருத் கதாழுனகயிலிருந்து ஸலாமுக்குப் பிறகு  
அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஸ்அலுக இல்மன் நாஃபிஅன், வ ரிஜ்கன் தய்யிபன், வஅமலன் 
முதகப்பலன். 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னி ம் பயன் தரக்கூடிய கல்வி, சுத்தமான 
(ஹலாலான) உணவு, (உன்னி ம்) அங்கீகரிக்கப்படும் நல்லறம் ஆகியவற்னற தகட்கிதறன்.  
நூல்கள்: இப்னுமாஜா, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/152, மற்றும் மஜ்மூஉஜ் ஜவாயித் 10/111.  

 الْسِتــــَخاَرةُِ ـالَةَُِصـ د َعــــاءُ   ـ 26
26. நன்னமனயத் ததடி கதாழுவதற்குரிய துஆ  

(74)  ஜாபிர் ரைியல்லாஹு அன்ஹுமா கூறுகிறார்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், குர்ஆனிலிருந்து ஒரு அத்தியாயத்னத எங்களுக்குக் கற்றுத் 
தருவது தபான்று காரியங்கள்  -–  அனவ ஒவ்கவான்றிலும் நன்னமனயத் ததடுவது பற்றி 
எங்களுக்குக் கற்றுத் தந்து, உங்கைில் ஒருவருக்கு ஒரு காரியம் முக்கியமாக இருந்தால் 
பர்ைல்லாத இரண்டு ரக்அதுகள் கதாழுது விட்டு பின்னர், கீழ்காணும் துஆனவ ஓதவும்.  

يَُ هللاَُِ َعْبدُِ ْبنُ  َجابرُ  َقالَُ -74 ولُ  َكانَُ: َعْنه َما هللَا ُ َرضََِ َنا  وسََلم عليه هللا صلى هللاَُِ رسََ  ِتَخاَرةَُ ي َعلِّم   ِفي اْلسََْ
لَِّها اأْل م ورُِ َنا َكَما ك  وَرةَُ ي َعلِّم  مُْ َهمَُ إَِذا((: َيق ولُ  اْلق ْرآِن، ِمنَُ السُّ ك    ِة،اْلَفِريضَُ َغْيرُِ ِمنُْ َرْكَعَتْينُِ َفْلَيْرَكعُْ ِباأْلَْمرُِ أََحد 

كَُ إِنِّي للَه مَُا: ْلَيق لُْ ث مَُ ْسَتِخير  كَُ ِبِعْلِمَك، أَ ْسَتْقِدر  ْسأَل كَُ ِبق ْدَرِتَك، َوأَ ْضلِكَُ ِمنُْ َوأَ ، لَُوَُ َتْقِدرُ  َفإَِنكَُ الَعِظيِم؛ َف  أَْقِدر 
ي وِب، َعالَمُ  َوأَْنتَُ أَْعلَم ، َولَُ َوَتْعلَمُ  ْنتَُ إِنُْ اللَه مَُ الغ  مِّي - األْمرَُ َهَذا أَنَُ َتْعلَمُ  ك   ِفي لِي َخْيرٌُ - َحاَجَتهُ  َوي سََ
ْره  - َوآِجلِهُِ َعاِجلِهُِ: َقالَُ أَوُْ – أَْمِري َوَعاِقَبةُِ َوَمَعاِشي ِديِني ْره  لِي َفاْقد  ْنتَُ َوإِنُْ ِفيِه، لِي َباِركُْ ثمَُ لِي َوَيسِّ  ك 
رٌُّ اأْلَْمرَُ َهَذا أَنَُ َتْعلَمُ  َََ ي ِديِني ِفي لِي ش ِرْفهُ  – َوآِجلِهُِ َعاِجلِهُِ: َقالَُ أَوُْ – أَْمِري َوَعاِقَبةُِ َوَمَعاشََِ   َعنِّي َفاصََْ

رُْ َعْنهُ  َواْصِرْفِني  .))ِبهُِ أَْرِضِني ث مَُ َكاَن، َحْيثُ  اْلَخْيرَُ لِيَُ َواْقد 
ْؤِمنِينَُ اْلَمْخل وِقينَُ َوَشاَورَُ اْلَخالَِق، اْسَتَخارَُ َمنُِ َنِدمَُ َوَما مُْ﴿:  هللَا ُ َقالَُ َفَقدُْ أَْمِرِه، ِفي َوَتَثَبتَُ اْلم   ِفي َوشاِوْره 

  ﴾هللاَُِ َعلَى َفَتَوَكلُْ َعَزْمتَُ َفإَِذا اأْلَْمرُِ
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்தகீருக பி இல்மிக, வ அஸ்தக்திருக பி குத்ரதிக, வ அஸ்அலுக மின் 
ஃபள்லிகல் அழீம், ஃப இன்னக தக்திரு வலா அக்திரு, வ தஃலமு, வலா அஃலமு வ அன்த்த 
அல்லாமுல் ஃகுயூப், அல்லாஹும்ம இன் குன்த்த தஃலமு அன்ன ஹாதல் அம்ர -– தன் 
ததனவனயக் குறிப்பிடுவார் -– னகருன்லீ ஃப ீ தீன,ீ வ மஆைீ, வ ஆகிபதி அம்ரீ -– அவ் கால 
ஃஆஜிலிஹி வ ஆஜிலிஹி - ஃபக்துர்ஹு லீ, வயஸ்ஸிர்ஹு லீ, ஸும்ம பாரிக்லீ ஃபஹீி, வ இன் 
குன்த் த தஃலமு அன்ன ஹாதல் அம்ர ைர்ருன் லீ ஃப ீதீன,ீ வமஆைீ, வ ஆகிபதி அம்ரீ -– அவ் 
கால ஃஆஜிலிஹி  வ ஆஜிலிஹி - ஃபஸ்ரிஃப்ஹு அன்ன,ீ வஸ்ரிஃப்ன ீஅன்ஹு, வக்துர் லியல் 
னகர னஹஸு கான ஸும்ம அர்ைின ீபிஹி.  
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கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன்னுன ய அறினவக் ககாண்டு நிச் சயமாக நான்  உன்னி ம் 
நன்னமனயத் ததடுகிதறன்; உன்னுன ய சக்தினயக் ககாண்டு சக்தியைிக்கவும் உன்னி ம் 
தவண்டுகிதறன்; உன்னுன ய மகத்தான தபரருைிலிருந்தும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; 
ஏகனனில், நிச்சயமாக (சகலவற்றின் மீதும்) நீ ஆற்றல் கபறுவாய்; நாதனா ஆற்றலில்லாதவன்; 
நீதய (நன்னம மற்றும் தீ னம பற்றி) நன்கறிவாய்; நாதனா (நன்னம, தீனமபற்றி) அறியாதவன்; 
நீதய மனறவானவற்னற நன்கறிகிறவன்; (இப்தபாது தான்  கசய்ய எண்ணியுள்ை காரியத்னதக் 
குறிப்பிட்டு) யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக இக்காரியம் என்மார்க்கம், என் வாழ்க்னக, என் 
காரியவினைவு ஆகியவற்றில் (என்தறா அல்லது என்னுன ய இக்காரியத்தின் துரிதம் மற்றும் 
அதன் தாமதத்தில் என்தறா கூறிக் ககாள்வார்) எனக்கு மிகச் சிறந்தகதன நீ அறிந்திருந்தால், 
எனக்கு அனத ஏற்படுத் தித் தந்து அனத எனக்கு எைிதாக்கியும் னவத்து, பின்னர் அதில் பரகத்தும் 
கசய்வாயாக! 
 

(முன்பு கூறப்பட் வாறு தன் ததனவனய மனதில் எண்ணி) நிச்சயமாக இக்காரியம் என் மார்க்கம், 
என் வாழ்க்னக, என் காரியவினைவு ஆகியவற்றில் (என்தறா அல்லது என்னுன ய 
இக்காரியத்தின் துரிதம் மற்றும் அதன் தாமதத்தில் என்தறா கூறிக் ககாள்வார்) எனக் கு 
தீனமயானகதன நீ அறிந்திருந்தால், என்னன விட் டும் அனதத் திருப்பிவிடுவாயாக! தமலும், 
அனத விட்டும் என்னனத் திருப்பி விடுவாயாக! நன்னம – அது எங்கிருப்பினும் எனக்கு 
ஏற்படுத்தியும் தருவாயாக! பின்னர் அனதக் ககாண்டு என்னனப் கபாருந்திக் ககாள்ைச் 
கசய்வாயாக! என்று பிரார்த்தித்துக் கூறுவார் எனக் கூறுவார்கள். (நூல்: புகாரீ 7/162)  

 اءَُِوالْمََســــ الَصـــبَاحُِ أَْذكَارُ   ـ 27 
27. கானல மற்றும் மானலயில் கூறப்படுபனவ  

 
 َبْعَده  َنِبيَُ لَُ َمنُْ َعلَى َوالَسالَمُ  َوالَصالَة ُ َوْحَده ، ّلِلَُِ اْلَحْمدُ 

அல்ஹம்து லில்லாஹி வஹ்தஹு, வஸ்ஸலாத்து, வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய 
பஃதஹு.    
கபாருள்: புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக! அவன் தனித்தவன், (அல்லாஹ்வின்) அருளும், 
சாந்தியும் அவர்களுக்கு பின் நபியில்னலதய அத்தனகயவர்கைின் மீது உண் ாவதாக!  
குறிப்பு : உயர்த்தப்பட்  அனஸ் அவர்கைின் ஹதீஸ்: பஜ்ருத் கதாழுனகயிலிருந்து சூரியன் 
உதயமாகும் வனர உயர்ந்ததானாகிய அல்லாஹ்னவ நினனவுகூர்கின்ற ஒரு கூட் த்தாரு ன் 
நான் அமர்ந்து ககாள்வது, இஸ்மாயலீ் (அனலஹிஸ் ஸலாம்) அவர்கைின் பிள்னைகள்ல் 
நால்வனர நான் உரினம விடுவனத வி  எனக்கு மிக விருப்பமானதாக இருக்கும்; தமலும், அஸர் 
கதாழுனகயிலிருந்து சூரியன் மனறயும் வனர அல்லாஹ்னவ நினனவுகூர்கின்ற ஒரு 
கூட் த்தாரு ன் நான் அமர்ந்து ககாள்வது, நால்வனர நான் உரினம விடுவனத வி  எனக்கு 
மிக விருப்பமானதாக இருக்கும்.   
அபூதாவூது 3667 இலக்கமிட்டு பதிவு கசய்துள்ைனத அல்பான ீஅழகான அறிவிப்புத் கதா ர் எனக் 
கூறியுள்ைார்; ஸஹஹீ் அபூதாவூது 2/698 காண்க!  
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وذُ  )1(-75 َشيَطانُِ ِمنَُ ِباّللَُِ أَع  وَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ هللَا ُ﴿ الَرِجيمُِ ال ومُ  اْلَحيُُّ ه  ه  لَُ اْلَقيُّ ذ   ِفي َما لَهُ  َنْومٌُ َولَُ ِسَنةٌُ َتأْخ 
َمَواتُِ َفعُ  الَِذي َذا َمن األَْرِضُ ِفي َوَما السَََ ونَُ َولَُ َخْلَفه مُْ َوَما أَْيِديِهمُْ َبْينَُ َما َيْعلَمُ  ِبإِْذِنهُِ إِلَُ ِعْنَده  َيشََْ   ي ِحيط 

نُْ ْيءُ ِبشَُ هُ  َوِسعَُ َشاء ِبَما إِلَُ ِعْلِمهُِ مِّ ْرِسيُّ ه  َولَُ َواأْلَْرضَُ الَسَمَواتُِ ك  ود  ه َما َيؤ  وَُ ِحْفظ   ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُُّ َوه 
 
(75) 1. அஊது பில்லாஹி மினஷ் னைத்தானிர் ரஜமீ். அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா ஹுவல் 
ஹய்யுல் கய்யூம், லா தஉகுதுஹு ஸினதுன் வலா நவ்முன், லஹு மா ஃபிஸ்ஸமாவாத்தி, 
வமா ஃபில் அர் ைி மன் தல்லதீ எஷ்பஉ இன்தஹு இல் லா பி இத்னிஹி யஃலமு மா னபன 
ஐதீஹிம் வமா கல்ஃபஹும் வலா யூஹதீூன பி னையின் மின் இல்மிஹி இல்லா பிமா ைாஅ 
வஸிஅ குர்ஸிய்யுஹுஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ை வலா யஊதுஹு ஹிஃப்ளுஹுமா வஹுவல் 
அலிய்யுல் அழீம்.  
 
கபாருள்: அல்லாஹ் (எத்தனகயவகனன்றால்) அவனனத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய தவறு) நாயன் 
இல்னல; (அவன்) ஜவீனுள்ைவன்; (என்கறன்றும்) நினலத்திருப்பவன்; அவனன சிறு துயிலும், 
உறக்கமும் படீிக்காது; வானங்கைிலுள்ைனவயும், பூமியிலுள்ைனவயும் அவனுக்தக உரியன; 
அவனுன ய அனுமதியின்றி அவனி த்தில் பரிந்து தபசுபவர் யார்? அவர்களுக்கு முன்னால் 
இருப்பவற்னறயும், அவர்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவற்னறயும் அவன் நன்கறிவான்; 
அவனுன ய நாட் மின்றி அவனுக்குத் கதரிந்தவற்றிலிருந்து யாகதான்னறயும் முற்றிலும் 
(மற்கறவரும் ) அறிந்து ககாள்ைமாட் ார் கள்; அவனுன ய 'குர்ஸிய்யு' வானங்கைிலும் 
பூமியிலும் விசாலமாக (பரவி) இருக்கின்றது. அவ்விரண்ன யும் காப்பது அவனுக்குச் சிரமத்னத 
உண் ாக்காது. தமலும் அவன், மிக்க உயர்ந்தவன், மகத்துவமிக்கவன்.  
  
குறிப்பு: இனத எவர் கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது கூறினாதரா, அவர் மானலப் 
கபாழுனத அன யும் வனர ஜின்னி(னத்தின் தீனமயி)லிருந்து காக்கப்படுவார்; இன்னும் 
மானலயில் எவர் இனதக் கூறுகிறாதரா, அவர்  ஜின்கைின் தீனமயிலிருந்து கானலப்கபாழுனத 
அன யும் வனரக் காக்கப்படுவார்.  
 ஹாகிம் 1/562, இலக்கமிட்டு பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத்தர்ஹபீில் அல்பான ீ
1/273ல் அனத சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்; தமலும் தப்ரானியின் அறிவிப்புத் கதா ர் மிகக் 
ககட்டியானதாகும் என்று கூறியுள்ைார்.  
 

وَُ ق لُْ﴿ )2(-76 ف وا ُ لَهُ  َيك ن َولَمُْ* ي ولَدُْ َولَمُْ َيلِدُْ لَمُْ* الَصَمدُ  هللَا ُ* أََحدٌُ هللَا ُ ه   .﴾أََحدٌُ ك 
 
(76) 2. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ். குல்ஹு வல்லாஹு அஹத், அல்லாஹுஸ் ஸமத், 
லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுன் லஹு குஃபுவன் அஹத்.  
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கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக: அவன் அல்லாஹ்' ஒருவதன! அல்லாஹ் (யாவற்னற விட்டும்) 
ததனவயற்றவன்; (யாவும் அவன் அருனைதய எதிர்பார்த்திருக்கின்றன) அவன் எவனரயும் 
கபறவில்னல; (எவராலும்) அவன் கபறப்ப வுமில்னல; தமலும், அவனுக்கு நிகராக 
எவருமில்னல.  

وذُ  ق لُْ﴿ َقدُِ ِفي الَنَفاَثاتُِ َشرُِّ َوِمن* َوَقبَُ إَِذا َغاِسقُ  َشرُِّ َوِمن* َخلَقَُ َما َشرُِّ ِمن* اْلَفلَقُِ ِبَربُِّ أَع   َشرُِّ َوِمن* اْلع 
 .﴾دََُحسَُ إَِذا َحاِسدُ 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல் அவூது பிரப்பில் ஃபலக், மின் ைர்ரி மாகலக், வமின் 
ைர்ரி ஃகாஸிகின் இதா வகப், வமின் ைர்ரிந் நஃப்பாஸாதி ஃபில் உகத், வமின் ைர்ரி ஹாஸிதின் 
இதா ஹஸத்.  
  
கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக: னவகனறயின் இரட்சகனி ம் நான் (பாது) காவல் ததடுகிதறன்; 
அவன் பன த்தவற்றின் தீங்னக விட்டும்; (இரவினுன ய) இருைின் தீங்னக விட்டும் – அது பரவி 
விடும் தபாது –- தமலும், முடிச்சுகைில் (மந்திரித்து) ஊதும் கபண்கைின் தீங்னக விட்டும் – 
கபாறானமக்காரர்கைின் தீங்னக விட் டும் – அவன் கபாறானம ககாள்ளும் தபாது (நான் காவல் 
ததடுகிதறன்).  

وذُ  ق لُْ﴿ رُِّ ِمن* الَناسُِ إِلَهُِ* الَناسُِ َملِكُِ* الَناسُِ ِبَربُِّ أَع  َواسُِ شَََ ِوسُ  الَِذي* اْلَخَناسُِ اْلَوسََْ ورُِ ِفي ي َوسََْ د    صََ 
 ).مَراتُ  ثالثَُ( ﴾الَناسُِ وَُ اْلِجَنةُِ ِمنَُ* الَناسُِ

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல் அஊது பிரப்பிந்நாஸ், மலிகின்னாஸ், இலாஹிந்நாஸ் 
மின் ைர்ரில் வஸ்வாஸில் கந்நாஸ் அல்லதீ யுவஸ்விஸு ஃப ீஸுதுரிந்தாஸ் மினல் ஜின்னதி 
வந்நாஸ் . 
 
கபாருள்: (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக: மனிதர்கைின் இரட்சகனி ம் நான்  (பாது)காவல் ததடுகிதறன்; 
(அவன்தான்) மனிதர்கைின் அரசன்; (அவன்தான்) மனிதர்கைின் (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன்; 
பின்னால் பதுங்கியிருந்து வணீ் சந்ததகங்கனைக் கிைப்பக் கூடியவ(னான னைத்தா)னின் தீங்னக 
விட்டும் (நான் பாதுகாவல் ததடுகிதறன்). அவன் எத்தனகயவகனன்றால், மனிதர்கைின் 
இதயங்கைில் வணீ் சந்ததகங்கனைக் கிைப்பி விடுகிறான். (இத்தனகதயார்) ஜின்கைில் மற்றும் 
மனிதர்கைில் இருக்கின்றனர்.  
 
குறிப்பு : கானலப்கபாழுது மற்றும் மானலப் கபாழுனத அன கின்ற தபாது எவர் இவற்னற 
மும்முனற ஓதிக் ககாள்கிறாதரா அவருக்கு இனவ எல்லாவற்றுக்கும் தபாதுமானதாகும்.   
 (அபூதாவூத 4/322, திர்மிதீ 5/567, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/182 காண்க!  
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ْلكُ  َوأَْصَبحَُ أَْصَبْحَنا(( )3(-77 ِ، اْلم  ِ، َواْلَحْمدُ  ّلِلَ ، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إلَُ إِلَهَُ لَُ ّلِلَ ْلكُ  لَهُ  لَه   اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلم 
وَُ لُِّ َعلَى َوه  وذُ  ،َبْعَده  َما َوَخيرَُ اْلَيْومُِ َهَذا ِفي َما َخْيرَُ أَْسأَل كَُ َربُِّ َقِديٌر، َشْيءُ  ك    فِي َما َشرُِّ ِمنُْ بِكَُ َوأَع 
وذُ  َربُِّ َبْعَده ، َما َوَشرُِّ اْلَيْومُِ َهَذا وءُِ اْلَكَسلُِ ِمنَُ ِبكَُ أَع  وذُ  َربُِّ اْلِكَبِر، َوس   َوَعَذابُ  الَنارُِ ِفي َعَذابُ  ِمنُْ ِبكَُ أَع 
 ))اْلَقْبرُِ ِفي

(77)  3. அஸ்பஹ்னா வஅஸ்பஹல் முல்கு லில்லாஹ், வல்ஹம்து லில் லாஹ், லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து வஹுவ 
அலா குல்லி னையின் கதீர், ரப்பி அஸ்அலுக னகர மாஃப ீஹாதல் யவ்மி, வனகர மா பஃதஹு, 
வஅஊது பிக மின் ைர்ரி மா ஃப ீஹாதல் யவ்மி, வ ைர்ரி மா பஃதஹு, ரப்பி அஊது பிக மினல் 
கஸலி, வ ஸுயில் கிபரி, ரப்பி அஊது பிக மின் அதாபின் ஃபின்னாரி, வ அதாபின் ஃபில் கப்ரி.  
 
கபாருள்: (அல்லாஹ்வின் கிருனபயினால் ) நாம் கானலப் கபாழுனத அன ந்து விட்த ாம், 
ஆட்சியும் அல்லாஹ்வுக்தக ஆகிவிட் து; புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக! 
வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர (தவறு) இல்னல; அவன் தனித்தவன், அவனுக்கு 
இனணயில்னல; அவனுக்தக ஆட்சி உரியது; அவனுக்தக எல்லா புகழும் உரியது, அவதன 
ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன்; என் இரட்சகா! இந்நாைின் நன்னம 
மற்றும் இ(ந் நாைான)தற்கு பிறகுள்ை நன்னமனய உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; 
இன்னும்,இந்நாைில் ஏற்படும் தீனம மற்றும் இ(ந்நாைன)தற்கு பிறகுள்ை தீனமயிலிருந்து 
உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; என் இரட்சகா! தசாம்பல் மற்றும் வயது 
முதுனமயின் தீ னமயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; என் இரட்சகா! 
நரகத்தில் உள்ை தவதனன மற்றும் கப்ரில் உள்ை தவதனனயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் 
காவல் ததடுகிதறன்.  
இதனன முஸ்லிம் 4/2088ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்  
  

 ))النُّش ورُ  َوإِلَْيكَُ َنم وتُ  َوِبكَُ َنْحَيا، َوِبكَُ أَْمَسْيَنا، َوِبكَُ أَْصَبْحَنا، ِبكَُ اللَه مَُ(( )4(-78
 (78)  4. அல்லாஹும்ம பிக அஸ்பஹ்னா, வபிக அம்ûஸனா, வபிக நஹ்யா, வபிக நமூத்து, வ 
இனலகன் னுைுர்.  
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன்னனக் ககாண்த  கானலப் கபாழுனத நாங்கள் அன ந்ததாம், 
உன்னனக் ககாண்த  மானலப் கபாழுனத அன தவாம்; உன்னனக் ககாண்த  உயிர் கபற்தறாம்; 
உன்னனக் ககாண்த  இறப்கபய்துதவாம்; உன்பாதல (மரணத்திற்குப் பிறகு) எழும்பி வருதலும் 
உண்டு.  
 
குறிப்பு: மானலப் கபாழுனத அன ந்து விடும் கபாழுது, அல்லாஹும்ம பிக அம்ûஸனா, வபிக 
அஸ்பஹ்னா, வபிக நஹ்யா, வபிக நமூத்து, வஇனலஹில் மசீர், என்று கூறுவார்.  
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َك، َوأََنا َخلَْقَتِني أَْنَت، إِلَُ إِلَهَُ َلُ َربِّي أَْنتَُ اللَه مَُ(( )5(-79 ، َما َوَوْعِدكَُ َعْهِدكَُ َعلَى اَوأَنَُ َعْبد  وذُ  اْسَتَطْعت    أَع 
، َما َشرُِّ ِمنُْ ِبكَُ نوبَُ َيْغِفرُ  لَُ َفإَِنهُ  لِي َفاْغِفرُْ ِبَذْنِبي َوأَب وءُ  َعلََي، ِبِنْعَمِتكَُ لَكَُ أَب وءُ  َصَنْعت   .))تَُأَنُْ إِلَُ الذُّ

  
(79)  -5. அல்லாஹும்ம அன்த்த ரப்ப,ீ லா இலாஹ இல்லா அன்த்த, கலக்தன,ீ வஅன அப்துக, 
வஅன அலா அஹ்திக வவஃதிக மஸ்ததஃது, அஊது பிக மின் ைர்ரி மா சனஃது, அபூஉ லக பி 
நிஃமத்திக அனலய்ய, வ அபூஉ பதீன்ப,ீ ஃபக்ஃபிர் லீ ஃப இன்னஹு லா யஃக் ஃபிருத்துனுôப 
இல்லா அன்த்த. 
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நீதான் என் இரட்சகன், வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு) 
இல்னல, என்னன நீ பன த்தாய், நாதனா உன்னுன ய அடியான், இன்னும், என்னால் 
இயன்றவனர உன்னுன ய உ ன்படிக்னக மற்றும் வாக்குறுதியின் மீது உள்தைன்; நான் 
கசய்தவற்றின் தீனமயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன், என்மீதுள்ை உன் 
அருட்ககான கனை நான் உன்னி ம் ஒப்புக் ககாள்கிதறன், என் பாவத்னதயும் நான் ஒப்புக் 
ககாள்கிதறன், ஆகதவ, என் பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! ஏகனனில், நிச்சயமாக, உன்னல்லாது 
பாவங்கனை மற்கறவரும் கபாருத்தருை மாட் ார். எவர் மானலப் கபாழுனத அன கின்ற தபாது 
அதுபற்றி உறுதி ககாண் வராக அனதக் கூறிவிட்டு அவருன ய இரவில் இறப்கபய்தி 
விடுவாரானால் சுவனம் கசல்வார்; அவ்வாதறதான் கானலப் கபாழுனத அன ந்து 
விட் ாலும்.  இதனன புகாரீ 7/150ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள். 
  

ْصَبْحتُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )6(-81 َك، أَ ْشِهد  ْشِهدُ  أ  ِشَك، َحَملَةَُ َوأ   إِلَهَُ َلُ هللَا ُ أَْنتَُ كَُأَنَُ َخْلِقَك، َوَجِميعَُ َوَمالَِئَكِتَك، َعْر
َحَمدا ُ َوأَنَُ لََك، َشِريكَُ لَُ َوْحَدكَُ أَْنتَُ إِلَُ كَُ م  ول كَُ َعْبد   ).َمَراتُ  أربعَُ( ))َوَرس 

 (80) 6. அல் லாஹும்ம இன்ன ீ அஸ்பஹ்து உஷ்ஹிதுக வ உஷ்ஹிது ஹமலத அர்ைõக, 
வமலாயிகதக, வ ஜமீஅ கல்கிக அன்னக அன்த்தல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த வஹ்தக 
லா ைரீக லக, வஅன்ன முஹம்மதன் அப்துக,வரஸுலுக.  
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நீதான் அல்லாஹ், வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு) 
யாரும் இல்னல, தனித்தவன், உனக்கு இனண இல்னல, இன்னும் நிச்சயமாக முஹம்மது 
(ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் உன்னுன ய அடியார் மற்றும் உன்னுன ய 
தூதர்  என உன்னன நான் சாட்சியாக ஆக்கியவனாக மற்றும் உன்னுன ய சிம்மாசனத்னத 
சுமப்பவர்கனையும், உன்னுன ய மலக்குகனையும், உன் பன ப்பினங்கள் அனனத்னதயும் 
சாட்சியாக ஆக்கியவனாக நிச்சயமாக நான் கானலப் கபாழுனத அன ந்து விட்த ன் (என்று 
நான்கு முனற கூற தவண்டும்).  
  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
 

With best compliments from  Page 40 of 115 

குறிப்பு: கானலப் கபாழுனத அல்லது மானலப் கபாழுனத அன கின்ற தபாது எவர் நான்கு முனற 
இனதக் கூறுகிறாதரா, அவனர நரகிலிருந்து அல்லாஹ் விடுதனல அைித்து விடுகிறான், 
அபூதாவூது அவர்கள் இதனன 4/317ல் மற்றும் புகாரீ அவர்கள் 1201 இலக்கமிட்டு அதபுல் 
முஃப்ரதில், நஸாய ீ 9 இலக்கமிட்டு அமலுல் யவ்மி வனலலாவிலும், இப்னுஸ் ஸுன்ன ீ 70 
இலக்கமிட்டும் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; இன்னும் நஸாய,ீ அபூதாவூதுஆகிதயாரின் அறிவிப்புத் 
கதா னர துஹ்பதுல் அக்யார் பக்கம் 23ல் ஸமாஹதுஷ் னைக் இப்னுபாஜ் அவர்கள் 
அழகானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.   

 .))الشُّْكرُ  َولَكَُ اْلَحْمدُ  َفلَكَُ لََك، َشِريكَُ لَُ َوْحَدكَُ َفِمْنكَُ َخْلقِكَُ ِمنُْ بِأََحدُ  أَوُْ نِْعَمةُ  ِمنُْ بِي أَْصَبحَُ َما ه مَُاللَُ(( )7(-81
(81) 7. அல்லாஹும்ம! மா அஸ்பஹ ப,ீ மின் நிஃமதின் அவ் பிஅஹதின் மின் கல்கிக ஃபமின்க 
வஹ்தக, லா ைரீக லக, ஃபலகல் ஹம்து வலகஷ் ைுக்ரு.  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! அருட்ககான யிலிருந்து எனக்கு அல்லது உன்னுன ய 
பன ப்பினங்கைில் எந்த ஒருவருக்கும் கானலப் கபாழுதில் கின த்தது உன் ஒருவனி மிருந்து 
மட்டும் உள்ைதாகும்; உனக்கு இனண இல்னல, ஆகதவ புகழ் அனனத்தும் உனக்தக உரியது, 
மற்றும் நன்றியும் உனக்தக உரியது.  
 

குறிப்பு: (1) மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது, அல்லாஹும்ம மா அம்ஸா ப-ீ ------ 
(யாஅல்லாஹ்! அருட் ககான யிலிருந்து எனக்கு மானலயில்...)என்று கூறி நினறவு கசய்வார்.  
2. கானலப்கபாழுனத அன யும் கபாழுது அனதக் கூறி விட் வர், அன்னறயத் தினத்தின் 
நன்றினயத் கதரிவித்து விட் ார்; இன்னும், மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது அனதக் 
கூறியவர் அன்னறய இரவிற்குரிய நன்றினயநினறதவற்றியவராகி விட் ார்.   
இனத அபூதாவூது 4/318லும், 7 இலக்கமிட்டு நஸாய ீஅவர்கள் அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவிலும், 
மவாரிதில் 2361 இலக்கமிட்டு இப்னுஹிப்பானும் பதிவு கசய்தள்ைார்கள். துக்பதுல் அக்யார் பக்கம் 
24ல் அதன் அறிவிப்புத்கதா ர் அழகானகதன இப்னு பாஜ் கூறியுள்ைார்கள்.   

  لَه مَُال. أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ َبَصِري، ِفي َعاِفِني اللَه مَُ َسْمِعي، فِي َعاِفنِي اللَه مَُ َبَدِني، ِفي َعاِفنِي اللَه مَُ(( )8(-82
وذُ  يإِنُِّ ْفِر، ِمنَُ بِكَُ أَع  وذُ  َوالَفْقِر، اْلك   ).مَراتُ  ثالثَُ( ))أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ الَقْبِر، َعَذابُِ ِمنُْ بِكَُ َوأَع 

(82) -8. அல்லாஹும்ம ஆஃபின ீஃப ீபதன,ீ அல்லாஹும் ம ஆஃபனீ ீஃப ீஸம்ய,ீ அல்லாஹும்ம 
ஆஃபின ீ ஃப ீ பசரீ, லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, அல்லாஹும்ம இன் ன ீஅஊது பிக மினல் 
குஃப்ரி, வல் ஃபக்ரி, வ அஊது பிக மின் அதாபில் கப்ரி, லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த (என்று 
மும்முனற)  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! என்னுன ய உ லில் எனக்கு ஆதராக்கியத்னத நீ நல்குவாயாக! 
யாஅல்லாஹ்! என்னுன ய கசவிப்புலனில் எனக்கு ஆதராக்கியத்னத நீ நல்குவாயாக! என்னுன ய 
பார்னவயில் எனக்கு ஆதராக்கியத்னத நீ நல்குவாயாக! வணங்கப்படுபவன் உன்னல்லாது (தவறு) 
இல்னல. யாஅல்லாஹ்! நிராகரிப்பு, ஏழ்னம ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நிச்சயமாக நான் 
பாதுகாவல் ததடுகிதறன்; இன்னும், கப்ரின் தவதனனயிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் பாதுகாவல் 
ததடுகிதறன். வணங்கப்படுபவன் உன்னல்லாது (தவறு) இல்னல.  
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நூல்கள்: அபூதாவூது 4/324, அஹ்மது 5/42, நஸாய ீ 22 இலக்கமிட்டு அமலுல் யவ்மி 
வல்னலலாவில், இப்னுஸ் ஸுன்ன ீ69 இலக்கமிட்டு, மற்றும் புகாரீ அதபுல் முஃப்ரதில்  பதிவு 
கசய்துள்ைார்கள். துக்பதுல் அக்யார் பக்கம் 26ல் அல்லாமா இப்னுபாஜ் அவர்கள் இதன் 
அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.   

وَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ هللَا ُ َحسبِيَُ(( )9(-83 وَُ َتَوَكلتُ  َعلَيهُِ ه   ).َمّراتُ  َسْبعَُ( ))اْلَعِظيمُِ اْلَعْرشُِ َربُُّ َوه 
 (83)   -9. ஹஸ்பியல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லாஹுவ, அனலஹி தவக்கல்த்து வஹுவ ரப்புல் 
அர்ைில் அழீம். (ஏழு முனற) 
 

கபாருள்: அல்லாஹ் எனக்குப் தபாதுமானவன், வணங்கப் படுபவன் அவனனயன்றி (தவறு) இல் 
னல; அவனின் மீது (எல்லா காரியங்கனையும் ஒப்பன த்து நான் நம்பிக்னக னவத்துள்தைன், 
அவதன மகத் தான அர்னை உன யவன்.  
 

குறிப்பு: கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது மற்றும் மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது 
இனத ஏழு முனற எவர் கூறுகிறாதரா அவருக்கு இவ்வுலகம் மற்றும் மறுனம பற்றிய 
முக்கியமானவற்றுக்கு அல்லாஹ் அவருக்குப் தபாதுமானவனாக இருக்கிறான்.  
 

நூல்கள்: இப்னுஸ்ஸுன்ன ீ71 இலக்கமிட்டு உயர்த்தப்பட் தாக மற்றும் 4/321ல் நிறுத்தப்பட் தாக 
அபூதாவூது பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  

أَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )11(-84 ََْ ْنَيا ِفي َواْلَعاِفَيةَُ اْلَعْفوَُ أَس أَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ َواآلِخَرِة، الدُّ ََْ   ينِيدُِ ِفي: َواْلَعاِفَيةَُ اْلَعْفوَُ أَس
ْنَيايَُ   َوَعنُْ َخْلِفي، َوِمنُْ َيَدَي، َبينُِ ِمنُْ اْحَفْظِني اللَه مَُ َرْوَعاِتي، َوآِمنُْ َعْوَراِتي، اْست رُْ للَه مَُا َوَمالِي، َوأَْهلِي، َود 
وذُ  َفْوِقي، َوِمنُْ ِشَمالِي، َوَعنُْ َيِميِني،  .))َتْحِتي ِمنُْ أ ْغَتالَُ أَنُْ ِبَعَظَمِتكَُ َوأَع 

  
(84) 10. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுகல் அஃப்வ வல் ஆஃபியத ஃபித்துன்யா வல் ஆகிரா, 
அல் லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுகல் அஃப்வ வல் ஆஃபியத ஃப ீதீன,ீ வ துன்யாய, வ அஹ்லீ, 
வமாலீ, அல்லாஹும்மஸ்துர் அவ்ராதீ, வஆமின் ரவ்ஆதீ, அல்லாஹும் மஹ்ஃபழ்நீ மின் னபனி 
யதய்ய, வமின் கல்ஃப,ீ வஅன் யமீன,ீ வஅன் ைõமாலீ, வமின் ஃபவ்கீ, வஅஊது பி அழமதிக அன் 
உக்தால மின் தஹ்தீ.  
 

கபாருள் : யா அல்லாஹ்! இம்னம மற்றும் மறுனமயில் மன்னிப்பு, சுகம் ஆகியவற்னற நிச் 
சயமாக நான் உன்னி ம் தகட்கிதறன்; யா அல்லாஹ்! நிச் சயமாக நான் என் மார்க்கம், என் 
இம்னம வாழ்வு, என் குடும்பம், என் கசல்வம் ஆகியவற்றில் மன்னிப்னபயும், சுகத்னதயும் 
தகட்கிதறன்; யாஅல்லாஹ்! என்னுன ய குனறயினன மனறப்பாயாக! என் திடுக்கங்கைிலிருந்து 
அபயம் அைிப்பாயாக! யாஅல்லாஹ்! எனக்கு முன்னால், எனக்குப் பின்னால், என் வலப்பக்கம், 
என்  இ ப்பக்கம், எனக்கு தமலிருந்து,கீழிருந்து ஆகிய நினலகைில் எனக்கு பாதுகாப்பு 
அைிப்பாயாக! உன்னுன ய மகத்துவத்னதக் ககாண்டு எனக்குக் கீழ்  இருந்து நான் 
தாக்கப்படுவனத விட்டும் காவல் ததடுகிதறன். 
நூல்கள்: அபூதாவூது மற்றும் இப்னுமாஜா ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/332 காண்க!  
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لُِّ َربَُ ْرِض،َواأْلَُ الَسَمَواتُِ َفاِطرَُ َوالَشَهاَدةُِ الَغْيبُِ َعالِمَُ اللَه مَُ(( )11(-85   إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَْشَهدُ  َوَملِيَكه ، َشْيءُ  ك 
وذُ  أَْنَت، وءا ، َنْفِسي  َعلَى أَْقَتِرفَُ َوأَنُْ َوَشَرِكِه، الَشْيطانُِ َشرُِّ َوِمنُْ َنْفِسي، َشرُِّ ِمنُْ بِكَُ أَع  َره  أَوُْ س   إَِلى أَج 
ْسلِمُ   .))م 

 
(85) 11. அல்லாஹும்ம ஆலிமில் னகபி வஷ்ைஹாததி, ஃபாத்திரஸ் ஸமாவாத்தி, வல் அர்ைி, 
ரப்ப குல்லி னையின் வ மலீகஹு, அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, அஊது பிக 
மின் ைர்ரி நஃப்ஸீ, வமின் ைர்ரிஷ்னைதானி, வ ைிர்கிஹி, வ அன் அக்தரிஃப அலா நஃப்ஸீ 
ஸுஅன், அவ அஜுர்ரஹு இலா முஸ்லிமின்.  
  
கபாருள்: மனறவானனவ, மனறவில்லாதனவ யானவயும் அறிந்தவனாகிய யாஅல்லாஹ்! 
வானங்கள் மற்றும் பூமினயப் பன த்தவதன! ஒவ்கவாரு கபாருைின் இரட்சகதன! மற்றும் 
அவற்றின் உரினமயாைதன! வணங்கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு) இல் னல என நான் 
சாட்சி கூறுகிதறன்; என் மனதின் தீனமயிலிருந்து னைத்தானின் தீனம மற்றும் அவன் 
கூட் ாகுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து, இன்னும் எனக்தக நான் தீனமனய கசய்வதிலிருந்து அல்லது 
எந்த ஒரு முஸ்லிமுக்காவது நான் அனத இழுத்துச் கசல்லுதலிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு 
நான் காவல் ததடுகிதறன். நூல்கள்: திர்மீதி மற்றும் அபூதாவூது, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/142  

رُُّ لَُ الَِذي هللاَُِ ِبْسمُِ(( )12(-86 وَُ الّسَماءُِ ِفي َولَُ اأْلَْرِضُ ِفي َشْيءٌُ اْسِمهُِ َمعَُ َيض   ثالثَُ( ))اْلَعلِيمُ  الَسِميعُ  َوه 
 ).مَراتُ 

  
(86)  12. பிஸ்மில்லாஹில்லதீ லா யளுர்ரு மஅஸ்மிஹி னையுன் ஃபில் அர்ைி வலா 
ஃபிஸ்ஸமாயி வஹுவஸ் ஸமீஉல் அலீம். 
 
கபாருள்: பூமி மற்றும் வானத்தில் அவனுன ய கபயரு ன் எப்கபாருளும் இ யூறு 
கசய்ய(முடிய)ôதத அத்தனகயவனாகிய அல்லாஹ்வின் கபயரல்.... பாதுகாவல் ததடுகிதறன்) 
அவதன கசவிதயற்கிறவன், நன்கறிகிறவன்.  
  
குறிப்பு: எவர் இனத கானலயில் மற்றும் மானலயில் மும்முனற கூறுகிறாதரா, அவருக்கு 
எப்கபாருளும் இ யூறு கசய்யாது.  
 
இதனன அபூதாவூது 4/323, திர்மிதீ 5/465, இப்னுமாஜா, அஹ்மது ஆகிதயார் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; 
ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/332 காண்க! துக்பதுல் அக்யார் பக்கம் 39ல் அல்லாமா இப்னுபாஜ் 
அவர்கள் இதன் அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  
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 ).مَراتُ  ثالثَُ( ))َنبِيّا ُ  وسلم عليه هللا صلى َوبِم َحَمدُ  ِدينا ، َوبِاْْلِْسالَمُِ َرَبا ، بِاّلَلُِ يتُ َرضُِ(( )13(-87
 (87) 13. ரைதீ்து பில்லாஹி ரப்பன், வபில் இஸ்லாமி தீனன் வபிமுஹம்மதின் நபிய்யன் (என்று 
மும்முனற)  
  
கபாருள் : அல் லாஹ்னவ இரட்சகனாக, இஸ்லாத்னதயும் மார்க்கமாக, முஹம்மனதயும் 
நபியாக நான் கபாருந்திக் ககாண்டு விட்த ன்.  
  
குறிப்பு: கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது மும்முனற மற்றும் மானலப் பாழுனத அன யும் 
கபாழுது மும்முனற எவர் அனதக் கூறுகிறாதரா, அவனர மறுனம நானையில் 
திருப்திப்படுத்துவது அல்லாஹ்வின் மீது உரினமயாக உள்ைது. அஹ்மது 4/337, அமலுல் யவ்மி 
வல்னலலாவில் 4இலக்கமிட்டு நஸாய,ீ 68 இலக்கமிட்டு இப்னுஸ்ஸுன்ன,ீ 4/418ல் அபூதாவூது, 
5/465ல் திர்மிதீ ஆகிதயார் பதிவு கசய்துள்ைார்கள். துக்பதுல் அக்யார் பக்கம் 39ல் அல்லாமா 
இப்னுபாஜ் அவர்கள் இதன் அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  
 

ومُ  َيا َحيُُّ َيا(( )14(-88 لَهُ  َشأِْنيَُ لِي أَْصلِحُْ أَْسَتغيثُ  ِبَرْحَمِتكَُ َقيُّ  .))َعْينُ  َطْرَفةَُ َنْفِسي إِلَى َتِكْلِني َولَُ ك 
  
(88) 14. யாஹய்யு யா கய்யூமு பிரஹ்மதிக அஸ்தகீஸு, அஸ்லிஹ் லீ ைஃன ீகுல்லஹு, வலா 
தகில்ன ீஇலா நஃப்ஸீ தர்ஃபத ஐனின். 
 
கபாருள் : ஜவீனுள்ைவதன! நினலயானவதன! உன்னருைால் இரட்சிக்க தவண்டுகிதறன்; என் 
காரியம் ஒவ்கவான்னறயும் எனக்கு நீ சீராக்கி னவப்பாயாக! (ஆனாலும்) என்னன, என்பால் 
கண்மூடி விழிக்கின்ற (தநரத்தின்) அைவு கூ  சார்ந்து நிற்பவனாக நீ ஆக்கிவி  தவண் ாம்.  
  
நூல்கள்: ஹாகிம் பதிவு கசய்து அது சரியதானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள், 1/545ல் தஹப ீஅதற்கு 
ஒப்புதலும் கதரிவித்துள்ைார்கள். ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத்தர்ஹபீ் பாகம் 1/273 காண்க!  
   

ْلكُ  َوأَْصَبحَُ أَْصَبْحَنا(( )15(-89 ،:اْلَيْومُِ َهَذا ْيرَُخَُ أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه ـََمَُ اْلَعالَِميَن، َربُِّ ّلِلَُِ اْلم    َره ،َونو َوَنْصَره ، َفْتَحه 
، َداه ، َوَبَرَكَته  وذُ  َوه   .))َبْعَده  َما َوَشرُِّ ِفيهُِ َما َشرُِّ ِمنُْ ِبكَُ َوأَع 

  
(89) 15. அஸ்பஹ்னா, வ அஸ்பஹல் முல்கு லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
அஸ்அலுக னகர ஹாதல் யவ்மி, ஃபத்ஹஹு, வ நஸ்ரஹு, வ நூரஹு, வ பரகதஹு, வ 
ஹுதாஹு, வ அஊது பிக மின் ைர்ரி மா ஃபஹீி வைர்ரி மா பஃதஹு.  
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கபாருள்: நாங்கள் கானலப் கபாழுனத அன ந்து விட்த ாம்; அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய 
அல்லாஹ்விற்தக ஆட்சியும் கானலப் கபாழுனத அன ந்து விட் து, யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக 
நான், இந்நாைின் நன்னமனய, இ(ந் நாைா)தன் கவற்றினய, இதன் உதவினய, இதன் ஒைினய, 
இதன் பரகத்னத, இதன் தநர்வழினய ஆகிய அனனத்னதயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்; 
இன்னும், இ(ந்நாைான)தில் உள் ை தீனம மற்றும் அதற்குப் பிறகுள்ை தீனமயிலிருந்து உன்னனக் 
ககாண்டு நான் பாதுகாப்பு ததடுகிதறன்.  
 நூல்கள்: அபூதாவூது 4/322, ஜாதுல் மஆதின் ஆய்வாைர்கள்: ைுஐபு மற்றும் அப்துல் காதிர் 
அர்னாவூத் இதன் அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதன கூறியுள்ைார்.  
  

  يَناأَبُِ ِملَةُِ َوَعلَى ، وسلم عليه هللا صلى م َحَمدُ  َنبِيَِّنا ِدينُِ َوَعلَى اْْلِْخالَِص، َكلَِمةُِ َوَعلَى اْْلِْسالَِم، فِْطَرةُِ َعلَى أَْصَبْحنا(( )16(-91
 .))اْلم شِرِكينَُ ِمنَُ َكانَُ َوَما م ْسلِما ُ َحنِيفا ُ إِْبَراِهيَم،

  
(90) 16. அஸ்பஹ்னா அலா ஃபித்ரத்தில் இஸ்லாமி, வஅலா கலிமதில் இக்லாஸி, வஅலா தீனி 
நபிய்யினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம், வஅலா மில்லத்தி அபனீா 
இப்ராஹமீ் (அனலஹிஸ்ஸலாம்) ஹனஃீபன் முஸ்லிமன் வமா கான மினல் முஷ்ரிகீன்.   
   
கபாருள்: இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது, தூய்னமயான கலிமாவின் மீது, நபி முஹம்மது 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்களுன ய மார்க்கத்தின் மீது, நம்முன ய தந்னத 
இப்ராஹமீ் அனலஹிஸ் ஸலாம் அவர்களுன ய மார்க்கத்தின் மீது அனவ அனனத்தின் மீதும் 
நாங்கள் கானலப் கபாழுனத அன ந்து விட்த ாம்; அவதரா (அசத்தியமான மதங்கனை விட்டும் 
நீங்கி சத்தியத்தின் பால்) சாய்ந்தவராக முஸ்லிமாக முற்றிலும் தன்னன அல் லாஹ்வி ம் 
ஒப்பன த்தவராக – (இருந்தார்) இன்னும் இனணனவத்துக் ககாண்டிருந்ததாரில் அவர் 
இருக்கவில்னல.  
  
குறிப்பு: மானலப் கபாழுனத அன கின்ற தபாது 'அம்ûஸனா அலா ஃபித்ரத்தில் இஸ்லாமி' என்று 
கூறுவார்.   
நூல்கள்: அஹ்மது 3/406, 407. அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவில் 34 இலக்கமிட்டு இப்னுஸ் ஸுன்ன ீ
ஆகிதயார் பதிவு கசய்துள்ைனர். ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஉ 4/209 காண்க!  
  
 

ْبَحانَُ(( )17(-91  ).مَرةُ  مائة( ))َوبَِحْمِدهُِ هللَاُِ س 
(91) 17. ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி. கபாருள்: அல்லாஹ் தூயவன், அவனின் புகனழக் 
ககாண் டு (அவனன நான் துதிக்கிதறன்).  
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குறிப்பு: கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது மற்றும் மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது 
நூறு முனற அனத எவர் கூறுகிறாததா அவர் ககாண்டு வந்தனத வி  மிகச் சிறந்தனத எந்த 
ஒருவரும் ககாண்டு வரமாட் ார்; (ஆனால்) அவர் கூறியனதப் தபான்று கூறியவதரா, அல்லது 
அனத வி  அதிககாக்கியவதரா தவிர. நூல்: முஸ்லிம் 4/2071.  
  

ِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )18(-92 ، شَََ ْلكُ  لَهُ  لَه  ، َولَهُ  اْلم  وَُ اْلَحْمد  لُِّ َعلَى َوه  ْيءُ  ك   عشََرَُ( ))َقِديرٌُ شَََ
 ).الَكَسلُِ عندَُ واحدةُ  مَرةُ ( أَوُْ ،) مَرات

 (92) 18. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் 
ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர், கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவத் 
தவிர (தவறு) இல்னல; அவன் தனித்தவன் ; அவனுக்கு இனணயில்னல; அவனுக்தக ஆட்சி 
உரியது; அவனுக்தக எல்லாப் புகழும் உரியது, அவதன ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றலுன யவன். 
  
குறிப்பு: 1) பத்துமுனற. (2) தசாம்பலின் தபாது ஒரு முனற.  நூல்கள்: 24இலக்கமிட்டு அமலுல் 
யவ்மி வல்னலலாவில் நஸாய,ீ 1/272 ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத்தர்ஹபீ், மற்றும் இப்னுபாஜ் 
அவர்களுக்குரிய துஹ்ஃபதுல் அக்யார் பக்கம் 44 காண்க! (2) அபூதாவூது 4/319, இப்னுமாஜா 4/60, 
மற்றும் ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத்தர்ஹபீ் 1/270, ஸஹஹீ் அபதீாவூது 2/331, இப்னுமாஜா 2/377.  
  

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ، إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )19(-93 ْلكُ  لَهُ  لَه  وَُ اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلم  لُِّ َعلَى َوه   مَرةُ  مائةَُ( ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 
  ).أصبحَُ إذا

(93) -19. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் 
ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர் .  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர (தவறு) இல்னல; அவன் தனித்தவன் ; 
அவனுக்கு இனணயில்னல; அவனுக்தக ஆட்சி உரியது; அவனுக்தக எல்லாப் புகழும் உரியது, 
அவதன ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன்; கானலப் கபாழுனத அன யும் 
கபாழுது நூறு முனற (கூற தவண்டும்).  
  
குறிப்பு: அனத நூறு முனற எவர் ஒரு நானையில் கூறுகிறாதரா, அவருக்கு பத்துப் பி ரிகனை 
விடுதனல கசய்ததற்குரிய நிகர் உண்டு, நூறு நன்னமகளும் அவருக்காக எழுதப்படும்; நூறு 
தீனமகனை அவனர விட்டும்  அழிக்கப்படும்; அவர் மானலப் கபாழுனத அன யும்வனர 
அன்னறய தினம் னைத்தானிலிலிருந்து அவருக்கு அது பாதுகாப்பாவும் ஆகிவிடும்; அவர் 
ககாண்டு வந்தனத வி  மிகச் சிறந்தனத அனத வி  அதிகமாக கசயல்பட் வனரத் தவிர 
மற்கறவரும் ககாண்டு வரமாட் ார் புகாரீ 4/95, மற்றும் முஸ்லிம் 4/2071.  
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ْبَحانَُ(( )21(-94 ا َخْلِقِه، َعَددَُ: َوِبَحْمِدهُِ هللاَُِ سََ  ِه،َنفُْ َوِرضَََ ِه، َوِزَنةَُ سََِ  إذا مَراتُ  ثالثَُ( ))َكلَِماِتهُِ َوِمَدادَُ َعْرشََِ
 ).أصبحَُ

 (94) 20. ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி, அதத கல்கிஹி, வரிைா நஃப்ஸிஹி, வஜினத 
அர்ைிஹி, வமிதாத கலிமாத் திஹி. (கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது மும்முனற) 
 
கபாருள்: அல்லாஹ் தூயவன்; அவனுன ய புகனழக் ககாண்டும் அவனுன ய 
பன ப்பினங்கைின் எண்ணிக்னக அைவிற்கு, அவனுன ய கபாருத்தத்தின் அைவிற்கும், 
அவனுன ய அர்ஷ் - சிம்மாசனத்தின் என யைவிற்கும், அவனுன ய வாக்குகள் எழுதப்பட்  
னமகைின் அைவிற்கும் (அவனன நான் துதிக்கிதறன்).   

 ).أصبحَُ إذا( ))م َتَقَبال ُ َوَعَمال ُ َطيِّبا ، َوِرْزقا ُ َنافِعا ، ْلما ُعُِ أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )21(-95
(95) -21. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக இல்மன் நாஃபிஅன், வ ரிஜ்கன் தய்யிபன், வஅமலன் 
முதகப்பலன்.  (கானலப்கபாழுனத அன யும் தபாது)  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னி ம், பயன்தரக்கூடிய கல்வி, சுத்தமான 
(ஹலாலான) உணவு, (உன்னி ம்) ஒப்புக்ககாள்ைப்படும் நல்லறம் ஆகியவற்னறக் தகட்கிதறன்.  
 
நூல்கள்: 54 இலக்கமிட்டு அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவில் இப்னுஸ் ஸுன்ன,ீ 925 இலக்கமிட்டு 
இப்னுமாஜாவும் பதிவு கசய்துள்ைனர்; அப்துல் காதிர் மற்றும் ைுஐப் அர்னாவூத் 2/375 ஜாதுல் 
மஆதின் ஆய்வில் இதன் அறிவிப்புத்கதா ர் அழகானகதனக் கூறியுள்ைனர்.  
  

 ).اْلَيْومُِ ِفي َمَرةُ  ِماَئةَُ( ))إِلَْيهُِ َوأَت وبُ  هللَاَُ أَْسَتْغِفرُ (( )22(-96
(96)  -22 . அஸ்தஃக் ஃபிருல்லாஹ வஅதூபு இனலஹி  (ஒரு நாைில் நூறு முனற)  
  
கபாருள்: அல்லாஹ்வி ம் பாவம் கபாருத்தருை நான் தவண்டுகிதறன்; (கபரும் 
பாவங்கைிலிலிருந்து) அவனி ம் மீைவும் கசய்கிதறன்   
ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11/101, மற்றும் முஸ்லிம் 4/2075.   

وذُ (( )23(-97  ).أمسى إذا مَراتُ  ثالثَُ( ))َخلَقَُ َما َشرُِّ ِمنُْ الَتاَماتُِ هللاَُِ ِبَكلَِماتُِ أَع 
(97) 23. அஊது பி கலிமாதில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ைர்ரி மா கலக்.  
  
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் நினறவான வாக்குகனைக் ககாண்டு அவன் பன த்தவற்றின் 
தீனமயிலிருந்து நான் பாதுகாவல் ததடுகிதறன். (மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது 
மும்முனற)  
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குறிப்பு : அனத மானலப்கபாழுனத அன யும் கபாழுது மும்முனற எவர் கூறுகிறாதரா, அவருக்கு 
அன்னறய இரவில் விை ஜந்துக்கள் இ ரு கசய்யாது. அஹ்மது இதனன 2/90ல், நஸய ீ 590 
இலக்கமிட்டு அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவில், இப்னுஸ் ஸுன்ன ீ 68 இலக்கமிட்டு பதிவு 
கசய்கிறார்கள். ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/187, மற்றும் ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/266, துஹ்ஃபதுல் 
அக்யார் பக்கம் 45 காண்க!  
  

َنا َعلَى َوَسلِّمُْ َصلُِّ اللَه مَُ(( )24(-98 َحَمدُ  َنَبيِّ  ).مَراتُ  عشرَُ( ))م 
 
(98) 24. அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் அலா நபிய்யினா முஹம்மதின் (பத்து முனற) 
 
கபாருள்: யாஅல் லாஹ்! எங்களுன ய நபி முஹம்மதின் மீது அருள் கசய்து, சாந்தினயயும் 
நல்குவாயாக  
  
குறிப்பு: கானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது பத்து முனற மற்றும் மானலப் கபாழுனத 
அன யும் கபாழுது பத்து முனற என் மீது எவர் ஸலவாத்துக் கூறுகிறாதரா, அவருக்கு மறுனம 
நாைின் தபாது என்னுன ய பரிந்துனர கின க்கும்.  இரண்டு அறிவிப்புத் கதா ரில் தப்ரான ீ
இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; அவ்விரண்டில் ஒன்று மிகக் ககட்டியானதாகும். மஜ்மஉஜ் 
ஜவாயித் 10/129,  ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத் தர்ஹபீ் 1/273 காண்க!  

 النَــــــــــــــْومُِ أَْذكَارُ   ـ 28
28. தூக்கத்தின் தபாது கூறப்படும் துஆ  

 : ِفيِهَما َفَيْقَرأ ُ فِيِهَما ثُ َيْنف ُ ث مَُ َكَفْيهُِ َيْجَمعُ (( )1(-99 
(99) 1. தன் இரு முன் னககனை (தூங்கச் கசல்லும்) அவர் ஒன்றாகச் தசர்த்துப் பின்னர் 
அவ்விரண்டில் ஊதுவார், அவ்விரண்டிலும் (கீழ்காணும் துஆ ஓதவும்)  

وَُ ق لُْ﴿ ف وا ُ لَهُ  َيك ن مَُْولَُ* ي ولَدُْ َولَمُْ َيلِدُْ لَمُْ* الَصَمدُ  هللَا ُ*  أََحدٌُ هللَا ُ ه   .﴾أََحدٌُ ك 
 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல்ஹுவல்லாஹு அஹத், அல்லாஹுஸ் ஸமத், லம் 
யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுன் லஹு குஃபுவன் அஹத்.  

وذُ  ق لُْ﴿ َقدُِ ِفي لَنَفاَثاتُِا َشرُِّ َوِمن* َوَقبَُ إَِذا َغاِسقُ  َشرُِّ َوِمن* َخلَقَُ َما َشرُِّ ِمن* اْلَفلَقُِ ِبَربُِّ أَع   َشرُِّ َوِمن* اْلع 
 .﴾َحَسدَُ إَِذا َحاِسدُ 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல்அவூது பிரப்பில் ஃபலக், மின் ைர்ரி மாகலக், வமின் 
ைர்ரி, ஃகாஸிகின் இதா வகப், வமின் ைர்ரிந் நஃப்பாஸாதி ஃபில் உகத், ைர்ரி ஹாஸிதின் இதா 
ஹஸத்.  
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وذُ  ق لُْ﴿ ورُِ ِفي ي َوْسِوسُ  الَِذي* اْلَخَناسُِ اْلَوْسَواسُِ َشرُِّ ِمن* الَناسُِ إِلَهُِ* الَناسُِ َملِكُِ* الَناسُِ بُِِّبرَُ أَع  د   ص 
 أَقَبلَُ َوَما َوَوْجِههُِ َرْأِسهُِ َعلَى بِِهَما َيْبَدأ ُ َجَسِدهُِ ِمنُْ اْسَتَطاعَُ َما ِبِهَما َيْمَسحُ  ث مَُ ﴾الَناسُِ وَُ اْلِجَنةُِ ِمنَُ* الَناسُِ
 )مَراتُ  ثالثَُ ذلك يفعلُ ( ))َجَسِدهُِ ِمنُْ

 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் குல்அஊது பிரப்பிந்நாஸ், மலிகின்னாஸ், இலாஹிந்நாஸ் 
மின் ைர்ரில் வஸ்வாஸில் கந்நாஸ் அல்லதீ யுவஸ்விஸு ஃப ீ ஸுதுரிந்நாஸ் மினல் ஜின்னதி 
வந்நாஸ் (ஆகியவற்னற) ஓதுவார்; பின்னர் அவ்விரண்ன  தன் உ லில் இயன்ற அைவுக்குத் 
த வுவார்; அவ்விரண்ன யும் ககாண்டு, தன் தனலயின் மீது ஆரம் பித்துப் பின்னர் முகம் 
இன்னும் அவர் உ லில் முன் பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிப்பார். (அனத மும்முனறச் கசய்வார்)  
 நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 9/62, முஸ்லிம் 4/1723  
  

وَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ هللَا ُ﴿ )2(-111 ه  لَُ اْلَقيُّومُ  اْلَحيُُّ ه  ذ   َمن األَْرِضُ فِي َوَما الَسَمَواتُِ ِفي َما لَهُ  َنْومٌُ َولَُ ِسَنةٌُ َتأْخ 
ونَُ َولَُ َخْلَفه مُْ َوَما أَْيِديِهمُْ َبْينَُ َما َيْعلَمُ  ِبإِْذِنهُِ إِلَُ ِعْنـــــــــــَده  َيْشَفعُ  الَِذي َذا نُْ َشْيءُ بُِ ي ِحيط   ابِمَُ إِلَُ ِعْلِمهُِ مِّ

هُ  َوِسعَُ َشاء ْرِسيُّ ه  َولَُ َواألَْرضَُ الَسَمَواتُِ ك  ود  ه َما َيؤ  وَُ ِحْفظ    ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُُّ َوه 
(100) 2. அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம், லா தஃகுதுஹு ஸினதுன் 
வலா நவ்முன், லஹு மா ஃபிஸ்ஸமாவாத்தி, வமா ஃபில் அர்ைி மன் தல்லதீ யஷ்பஉ இன்தஹு 
இல்லா பி இத்னிஹி யஃலமு மா னபன ஐதீஹிம் வமா கல்ஃபஹும் வலா யூஹதீூன பி 
னையின் மின் இல்மிஹி இல்லா பிமா ைாஅ வஸிஅ குர்ஸிய்யுஹுஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ை 
வலா யஊதுஹு ஹிஃப்ளுஹுமா வஹுவல் அலிய்யுல் அழீம்.  
நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 4/487.  
  

ولُ  آَمنَُ﴿ )3(-111 ْؤِمن ونَُ َربِّهُِ ِمن إِلَْيهُِ أ نِزلَُ بَِما الَرس  ت بِهُِ َوَمآلئَِكتِهُِ بِاّللَُِ آَمنَُ ك لٌُّ َواْلم  لِهُِ َوك  س  قُ  لَُ َور   نََُبيُْ ن َفرِّ
لِهُِ مِّن أََحدُ  س  ْفَراَنكَُ َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقال واُْ رُّ ْسَعَها إِلَُ َنْفسا ُ هللَا ُ ي َكلِّفُ  لَُ* يرُ اْلَمصُِ َوإِلَْيكَُ َرَبَنا غ   َبتَُْكسَُ َما لََها و 

 ِمن نَُالَِذي َعلَى َحَمْلَتهُ  َكَما إِْصرا ُ َعلَْيَنا َتْحِملُْ َولَُ َرَبَنا أَْخَطأَْنا أَوُْ َنِسيَنا إِن ت َؤاِخْذَنا لَُ َرَبَنا اْكَتَسَبتُْ َما َوَعلَْيَها
ْلَنا لَُوَُ َرَبَنا َقْبلَِنا ْرَنا َمْولََنا أَنتَُ َواْرَحْمَنآ لََنا َواْغفِرُْ َعَنا َواْعفُ  بِهُِ لََنا َطاَقةَُ لَُ َما ت َحمِّ  ﴾ْلَكافِِرينَُا اْلَقْومُِ َعلَى َفانص 

(101) 3. ஆமனர் ரஸுலு பிமா உன்ஜில இனலஹி பின் ரப்பிஹி, வல் முஃமிநூன், குல்லுன் ஆமன 
பில்லாஹி, வ மலாயிகத்திஹி வகுதுபிஹி, வருஸுலிஹி லா நுஃபர்ரிகு னபன அஹதின் மின் 
ருஸுலிஹி, வ காலு ஸமிஃனா, வஅதஃனா, ஃகு ஃப்ரானக ரப்பனா வ இனலகல் மசீர், லா 
யுகல்லி ஃபுல்லாஹு நஃப்ஸன் இல்லா உஸ்அஹா லஹா மா கஸபத், வ அனலஹா 
மக்தஸபத், ரப்பனா லா துஆகித்னா இந்நஸீனா, அவ் அக்தஃனா, ரப்பனா வலா  தஹ்மில் 
அனலனா இஸ்ரன் கமா ஹமல்தஹு அலல்லதீன மின் கப்லினா, ரப்பனா வலா துஹம்மில்னா 
மாலா தாகதலனா பிஹி, வஃ ஃபு அன்னா வஃக் ஃபிர்லனா, வர் ஹம்னா அன்த்த மவ்லானா 
ஃபன்சுர்னா அலல் கவ்மில் காஃபிரீன்.  
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، َوبِكَُ َجْنِبي، َوَضْعتُ  َربِّي ِباْسِمكَُ(( )4(-112 ه   َمابُِ َفاْحَفْظَها، أَْرَسْلَتَها َوإِنُْ فاْرَحْمَها، َنْفِسي تَُأَْمَسكُْ َفإِن أَْرَفع 
  ))الَصالِِحينَُ ِعَباَدكَُ بِهُِ َتْحَفظُ 

 
(102) 4. பிஸ்மிக ரப்ப ீ வைஃத்து ஜன்பீ, வபிக அர் ஃபஉஹு, ஃப இன் அம்ஸக்த நஃப்ஸீ 
ஃபர்ஹம்ஹா, வஇன் அர்ஸல்தஹா ஃபஹ் ஃபழ்ஹா பிமா தஹ்ஃபளு பிஹி இபாதகஸ் 
ஸாலிஹனீ்.  
  
கபாருள்: என் இரட்சகா! உன் கபயரால் என் விலாப்புறத்னத (படுக்னகயில்) னவக்கிதறன், 
உன்னனக் ககாண்த  அனத உயர்த்துதவன்; ஆகதவ, என் உயினர நீ பிடித்துக் ககாண் ால், 
அதற்கு நீ அருள் கசய்வாயாக! அனத நீ விட்டு விட் ாதலா, உன்னுன ய நல்லடியர்கனை 
எதனால் பாதுகாக்கின்றாதயா அதனால் அனத நீ பாதுகாப்புச் கசய்வாயாக!  
  

 رَُْفاْغفُِ أََمَتَها َوإِنُْ َفاْحَفْظَها، أَْحَيْيَتَها إِنُْ َوَمْحياَها، َمَمات َها لَكَُ َتَوَفاَها، َوأَْنتَُ َنْفِسي َخلَْقتَُ إَِنكَُ اللَه مَُ(( )5(-113
 ))الَعاِفَيةَُ أَْسأَل كَُ إِنِّي  اللَه مَُ. لََها

 
(103) 5. அல்லாஹும்ம இன்னக கலக்த நஃப்ஸீ, வ அன்த்த தவஃப்பஹா, லக மமாத்துஹா, 
வமஹ்யாஹா, இன் அஹ்னயதஹா ஃபஹ் ஃபள்ஹா, வ இன் அமத்தஹா ஃப ஃக்பிர்லஹா, 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுகல் ஆஃபியா.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நீதய என் உயினரப் பன த்தாய்; நீதய அனத (தூங்க னவத்து) 
னகப்பற்றுகிறாய்; அதனுன ய மரணமும், அதûனுன ய ஜவீியமும் உனக்தக உரியது; நீ அதற்கு 
உயிர் ககாடுத் தால் அனத நீ காப்பாயாக! அனத நீ மரணிக்கச் கசய்தாதலா, அதற் கு நீ பாவம் 
கபாருத்தருள்வாயாக! யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உன்னி ம் சுகத்னதக் தகட்கிதறன்.  
நூல்கள் : முஸ்லிம் 4/2083ல், அஹ்மது அதத வாக்கியத்ததாடு 2/79ல் இதனனப்பதிவு 
கசய்துள்ைார்கள்.  

 .))ِعَباَدكَُ َتْبَعثُ  َيْومَُ َعَذاَبكَُ ِقِني اللَه مَُ(( )6(-114
 (104) 6. அல்லாஹும்ம கின ீஅதாபக யவ்ம தப்அஹுஇபாதக. (1) (மும்முனற) (2) 
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன்னுன ய அடியார்கனை நீ (உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பும் நாைில் 
உன்னுன ய (தண் னனகபறும்) தவதனனயிலிருந்து நீ என்னனக் காத்தருள்வாயாக!   
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குறிப்பு: 1) நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் உறங்க நாடும் கபாழுது 
தங்களுன ய வலக்கரத்னத தங்கைின் கன்னத்திற்குக் கீழ் னவத்துப் பின்னர், இந்த துஆûனவக் 
கூறுவார்கள். (அல்ஹதீஸ்). 2) 4/311ல் அபூதாவூது இதத வாக்கியத் கதா ரால், மற்றும் ஸஹஹீ் 
அத்திர்மிதீ 3/143.  
 

 .))َوأَْحَيا أَم وتُ  اللَه مَُ ِباْسِمكَُ(( )7(-115
(105) 7. பிஸ்மிகல்லாஹும்ம அமூத்து வஅஹ்யா.  
  
கபாருள்: உன் கபயரால் யாஅல்லாஹ்! மரணிக்கிதறன், (தூங்குகிதறன்); மற்றும் உயிர் 
கபறுகிதறன். நூல்கள்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11,113, முஸ்லிம் 4/2083.  
  

ْبَحانَُ(( )8(-116 ُِ َواْلَحْمدُ ) وثالثين ثالثا ُ( هللَاُِ س   )))وثالثينَُ أربعا ُ( أَْكَبرُ  َوهللَا ُ) وثالثين ثالثا ُ( ّلِلَ
 
(106) -8. ஸுப்ஹானல்லாஹ் (33முனற) அல்ஹம் துலில் லாஹ் (33முனற) அல்லாஹு அக்பர் 
(34முனற). 
கபாருள்: எவர் தன் படுக்னகக்குச் கசல்லும் கபாழுது இனதக் கூறிக் ககாள்கிறாதரா அவருக்கு 
அது ஒரு தசவகனன வி  மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும் (நபிகமாழி).  
ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 7/71, முஸ்லிம் 4/2091.  

َمَواتُِ َربَُ اللَه مَُ(( )9(-117 ْبعُِ السَََ لُِّ َوَربَُ َرَبَنا اْلَعِظيِم، اْلَعْرشُِ َوَربَُ األَْرِض، َوَربَُ السَََ ، ك  ْيء   َفالِقَُ شَََ
ْنِزلَُ َوالَنَوى، اْلَحبُِّ وذُ  َواْلف ْرَقاِن، َواْْلِْنِجيِل، الَتْوَراةُِ َوم  رُِّ ِمنُْ ِبكَُ أَع  لُِّ شَََ ْيءُ  ك  َيِتهُِ آِخذٌُ أَْنتَُ شَََ  اللَه مَُ. ِبَناصََِ
  ْلَباِطنُ ا َوأَْنتَُ َشْيٌء، َفْوَقكَُ َفلَْيسَُ الَظاِهرُ  َوأَْنتَُ َشْيٌء، َبْعَدكَُ َفلَيسَُ اآلِخرُ  َوأَْنتَُ َشْيٌء، َقْبلَكَُ سََُفلَيُْ األََولُ  أَْنتَُ
وَنكَُ َفلَْيسَُ  .))اْلَفْقرُِ ِمنَُ َوأَْغِنَنا الَدْينَُ َعَنا اْقِضُ َشْيٌء، د 

(107) -9. அல்லாஹும்ம ரப்பஸ்ஸமாவாத்திஸ் ஸப்இ, வரப்பல் அல்ைில் அழீமி, ரப்பனா வரப்ப 
குல்லி னையின், ஃபாலிகல் ஹப்பி வந்நவா, வ முன்ஜிலத் தவிராத்தி, வல் இன்ஜலீி, வல் 
ஃபுர்கான், அஊது பிக மின்ைர்ரி குல்லி னையின் அன்த்த ஆகிதுன் பி நாஸியதிஹி, 
அல்லாஹும்ம அன்த்தல் அவ்வலு ஃபனலஸ கப்லக னைஉன், வஅன்த்தல் ஆகிறு ஃப னலஸ 
பஃதக னைஉன், வஅன்த்தழ் ழாஹிரு, ஃபனலஸ ஃபவ்கக னைஉன், வ அன்த்தல் பாதினு 
ஃபனலஸ தூனக னைஉன், இக்ைி அன்னத் னதன, வஅஃக்னினா மினல் ஃபக்ரி.  
  
கபாருள்: ஏழு வானங்கைின் இரட்சகன் மற்றும் பிரம்மாண் மான சிம்மாசனத்தின் இரட்சகனாகிய  
யாஅல்லாஹ்! எங்கைின் இரட்சகா மற்றும் ஒவ்கவாரு கபாருைின் இரட்சகா! வித் துகள் மற்றும் 
வினதகனை கவடிக்கச் கசய்தவதன! தவ்ராத்னதயும், இன்ஜனீலயும், ஃபுர்கானனயும் இறக்கி 
னவத்தவதன! அதன் முன்கனற்றினய நீ பிடித்திருக்கிறாதய அத்தனகய ஒவ்கவாரு கபாருைின் 
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தீனமயிலிருந்து உன் னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்; யாஅல்லாஹ்! நீதான் 
முதலாமவன்; ஆகதவ, உனக்கு முன்பு எதுவுமில்னல; நீதய கன சியானவன் ஆகதவ, உனக்குப் 
பிறகு எதுவும் இல்னல; நீதய தமலானவன், ஆகதவ, உனக்கு தமல் எதுவும் இல்னல; நீதய 
உள்ைானவன் உனக்குக் கீழ் எதுவும் இல்னல; எங்கனை விட் டும் க னனத் தீர்த்து னவப்பாயாக! 
ஏழ்னமயிலிருந்து எங்கனை (நீக்கி) சீமான்கைாக்கி னவப்பாயாக!  
நூல்: முஸ்லிம் 4/2084  

ْؤِويَُ َولَُ لَهُ  َكاِفيَُ لَُ ِمَمنُْ َفَكمُْ َوآَواَنا، َوَكَفاَنا، َوَسَقاَنا، أَْطَعَمَنا الَِذي ّلِلَُِ اْلَحْمدُ (( )11(-118  .))م 
(108) 10. அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதீ அத்அமனா, வ ஸகானா, வ கஃபானா, வ ஆவானா, ஃப கம் 
மிம்மன் லா காஃபிய லஹு, வலா முஃவிய. 
 

கபாருள்: நமக்கு உணவைித்து, நமக்கு பருகவும் ககாடுத்து, நமக்கு தபாதுமானவனாகவும் இருந் 
து, நமக்கு இருக்க இ மும் ககாடுத் தவனாகிய அல்லாஹ்விற்தக புகழ் அனனத்தும் உரித்தாகுக! 
எத்தனனதயா தபர்கள் அவர்களுக்கு தபாதுமாக்கித்தருபவன் இல்னல; இன்னும், (ஒதுங்கிக் 
ககாள்ை) இ ம் தருபவனும் இல்னல.  நூல்: முஸ்லிம் 4/2085  
   

َشَهاَدةُِ الَغْيبُِ َعالِمَُ اللَه مَُ(( )11(-119 َسَمَواتُِ َفاِطرَُ َوال لُِّ َربَُ َواأْلَْرِض، ال ، َشْيءُ  ك  ْشَهدُ  َوَملِيَكه   إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَ
وذُ  أَْنَت، إِلَُ وءا ، َنْفِسي  َعلَى أَْقَتِرفَُ َوأَنُْ َوِشْرِكِه، الَشْيطانُِ َشرُِّ َوِمنُْ َنْفِسي، َشرُِّ ِمنُْ ِبكَُ أَع  َره  أَوُْ س   أَج 
ْسلِمُ  إِلَى   .))م 

(109) 11. அல்லாஹும்ம ஆலிமல் னகபி வஷ் ைஹாததி, ஃபாதிரஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி, 
ரப்ப குல்லி னையின் வ மலீகஹு, அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, அஊது பிக 
மின் ைர்ரி நஃப்ஸீ, வமின் ைர்ரிஷ் னைத்தானி, வைிர்கிஹி, வஅன் அக்தரிஃப அலா நஃப்ஸீ 
ஸுஅன், அவ் அஜுர்ரஹு இலா முஸ்லிமின்.  
  

கபாருள்: மனறவானனவ, மனறவில்லாதனவ அனனத்னதயுதம அறிந்தவனாகிய யாஅல்லாஹ்! 
வானங்கள் மற்றும் பூமினயப் பன த்தவதன! ஒவ்கவாரு கபாருைின் இரட்சகதன! மற்றும் 
அவற்றின் உரினமயாைதன! வணங் கப்படுபவன் உன்னனயன்றி (தவறு) இல்னல என நான் 
சாட்சி கூறுகிதறன்; என் மனதின் தீனமயிலிருந்து, னைத்தானின் தீனம மற்றும்  அவன் 
கூட் ாகுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து, இன்னும் என்  மீதத நான் தீனமனயச் கசய்வதிலிருந்து 
அல்லது எந்த ஒரு முஸ்லிமுக்காவது நான் அனத இழுத்துச் கசல்லுதலிலிருந்து – 
(கசய்வதிலிருந்து) உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது 4/317, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/142.  

ْلكُ ا ِبَيِدهُِ الَذي َوَتَباَركَُ الَسْجَدِة، َتْنِزيلَُ ـم﴾ل﴿ا َيْقَرأ ُ(( )12(-111  .))ْلم 
(110) 12. அலிஃப் லாம் மீம் தன்ஜில் ஸஜ்தா அத்தியாயம் மற்றும் தபாரகல்லதீ பியதிஹில் முல்கு 
அத்தியாயத்னத ஓதுவார்.  
நூல்கள்: திர்மிதி மற்றும் நஸாய,ீ ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 4/255 லும் காண்க!  
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 إِلَْيَك، َظْهِري َوأَْلَجأْتُ  إِلَْيَك، َوْجِهي َوَوَجْهتُ  إِلَْيَك، ْمِريأَُ َوَفَوْضتُ  إِلَْيَك، َنْفِسي أَْسلَْمتُ  اللَه مَُ(( )13(-111
 ))أَْرَسْلتَُ الَِذي َوبَِنبِيِّكَُ أَْنَزْلَت، الَِذي ِبِكَتاِبكَُ آَمْنتُ  إِلَْيَك، إِلَُ ِمْنكَُ َمْنَجا َولَُ َمْلَجأَُ لَُ إِلَْيَك، َوَرْهَبةُ  َرْغَبةُ 

  
(111) 13. அல்லாஹும்ம அஸ்லம்து நஃப்ஸீ இனலக, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ இனலக, வ 
வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹிய இனலக, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இனலக, ரஃக்பதன் வரஹ்பதன் இனலக, 
லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா மின்க இல்லா இனலக, ஆமன்த்து பி கிதாபிகல்லதீ அன்ஜல்த்த, வ 
பி  நபிய்யிகல்லதீ அர்ஸல்த்த.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! என்னன நான் உன்னி ம் ஒப்பன த் து விட்த ன்; என் காரியத்னதயும் 
நான் உன்னி ம ஒப்பன த்து விட்த ன்; என் முகத்னதயும் உன்பால் திருப்பி விட்த ன்; என் 
முதுனகயும் உன்பால் ஒதுக்கிவிட்த ன்; (உன்னி முள்ை அருட்ககான கனை) ஆசித்தவனாக 
(உன் தண் னனகனை) பயந்தவனாக ஒதுங்குமி மில்னல; உன்னிலிருந்து (கவருண்டு ஓடிக்) 
கனர தசரும் இ முமில்னல உன்பாலல்லாது நீ இறக்கி னவத்துள்ைாதய அத்தனகய தவதத்தனத 
மற்றும்  நீ அனுப்பி னவத்திருக்கிறாதய அத்தனகய நபினய நான் விசுவாசங்ககாண்டுவிட்த ன்.  
  
குறிப்பு: அவ்வாறு கூறியவருக்கு "நீர் இறப்கபய்தினால், மார்க்கத்தின் மீது இறப்கபய்தியவராவரீ்" 
என்று ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்;  
நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11/113, முஸ்லிம் 4/2081.   

ـــــــــلَبَُ إَِذا الدَُّعـــــــــاءُ   ـ 29 ــــــــــال ُ تََق  لَْي
29. இரவில் (தூக்கத்தில்) புரளும் கபாழுது (கூறப்படும்) துஆ  

 

، اْلَواِحدُ  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( -112  ))اْلَغَفارُ  اْلَعزيزُ  َبْيَنه َما َوَما َواأْلَْرِضُ الَسَمَواتُِ َربُُّ اْلَقّهار 
 
(112)  லாயிலாஹ இல்லல்லாஹுல் வாஹிதுல் கஹ்ஹாரு, ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ைி 
வமா னபனஹுமல் அஜஜீுல் கஃப்பார்.  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) இல்னல; (அவன்) ஒருவன், அ க்கி 
ஆள்பவன் வானங்கள் மற்றும் பூமி இரண்டுக்கின தய உள்ைவற்றினும் (அவன்) இரட்சகன், 
(சகலவற்னறயும்) மினகத்தவன், மிகுந்து கபாருத்தருள்பவன்.   
  
குறிப்பு: இரவில் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கம் திரும்பும் கபாழுது அதனனக்கூறுவார் என 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.  
இதனன ஹாகிம் பதிவு கசய்து, சரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்; 1/540ல் தஹப ீஒப்புதலும் 
கதரிவித்துள்ைார்கள்; அமலுல் யவ்மி வல்னலலாயில் நஸாய,ீ இப்னுஸ்ஸுன்ன ீ ஆகிதயார் 
பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; மற்றும் ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 4/213 காண்க!  
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 بِالِْوْحشَةُِ ب لِيَُ َومَنُْ النَْومُِ فِي الْفََزعُِ د َعاءُ ـ  31
30. தூக்கத்தில் திடுக்கம் மற்றும் பயங்கரத்தால் பாதிக்கப்பட் வருக்கு துஆ  

  

وذُ (( -113 ونُِ َوأَنُْ الَشياِطينُِ َهَمَزاتُِ َوِمنُْ ،ِعَباِدهُِ َوَشرُِّ َوِعَقاِبِه، َغَضِبهُِ ِمنُْ الَتاَماتُِ هللَاُِ ِبَكلَِماتُِ أَع  ر    ))َيْحض 
 
(113) அஊது பி கலிமாத்தில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஃகைபிஹி வஇகாபிஹி, வைர்ரி இபாதிஹி, 
வமின் ஹமஜாத்திஷ் னையாத்தீனி, வஅன் யஹ்ளுரூன்.  
  
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் பரிபூரணமான வாக்குகனைக் ககாண்டு – அவனின் தகாபம், அவனின் 
தண் னன,  அவனுன ய அடியார்கைின் தீனம ஆகியவற்றிலிருந் தும் இன்னும் 
னைத்தான்கைின் தூண்டுதல்கள் மற்றும் அவர்கள் என்னி ம் ஆஜராகுவதிலிருந்தும் நான் 
காவல் ததடுகிதறன்.  நூல்கள்: அபூதாவூது, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/171 காண்க!  
 

 الْح لْمَُ أَوُِ الرُّْؤيَا َرأَى مَنُْ يَفَْعلُ  مَا  ـ 31
31. நல்ல கனவு அல்லது ககட்  கனவு கண் வர் கசய்ய தவண்டிய துஆ  

 ).ثالثا ُ( ))َيَساِرهُِ َعنُْ َيْنف ثُ (( )1(-114
 ).َمَراتُ  َثالَثَُ( ))َرأَى َما َشرُِّ َوِمنُْ الَشيَطانُِ ِمنَُ ِباّللَُِ َيْسَتِعيذُ (( )2(
ثُْ لَُ(( )3(  .))أََحدا ُ ِبَها ي َحدِّ
 .))َعلَْيهُِ َكانَُ الَِذي َجْنبِهُِ َعنُْ ـَتَحَولُ َيـ(( )4(

 ))َذلِكَُ أََرادَُ إِنُْ ي َصلِّي َيق ومُ (( )5(-115
(114) -1. (ககட்  கனவு கண் வர்) தன்னுன ய இ ப்பக்கம் (மும்முனற) துப்புவார்.  
2. னைத்தானிலிருந்து மற் றும் அவர் கண் தின் தீ னமயிலிருந் து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு 
பாதுகாப்பு ததடுவார். (மும்முனற)-     (முஸ்லிம் 4/1772, 1773).  
3. அதுபற்றி எவருக்கும் அவர் கதரிவிக்கமாட் ார் 
4. (தூங்கும் நினலயில்) எப்புறத்திலிருந்தாதரா அதிலிருந்து திரும்பி(ப்படுத்து)க் ககாள்வார். 
5. எழுந்து அவர் நாடினால் கதாழுவார்.  
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ـــــــــوتُِ د َعــــــــاءُ   ـ 32  الِْوْتـــــــــرُِ ق ن 
32. வித்ரு குனூத்தின் துஆ  

  

  قِنِيوَُ أَْعَطْيَت، فِيَما لِي َوَباِركُْ َتَولَْيَت، فِيَمنُْ َوَتَولَنِي َعاَفْيَت، فِيَمنُْ َوَعافِنِي َهَدْيَت، فِيَمنُْ اْهِدنِي اللَه مَُ(( )1(-116
رَُ ْيَت؛ َما شَََ ي َفإَِنكَُ َقضَََ ى َولَُ َتْقضََِ   اَرَبن َتباَرْكتَُ ،[َعاَدْيتَُ َمنُْ َيِعزُُّ َولَُ] َوالَْيَت، َمنُْ َيِذلُُّ لَُ إَِنهُ  َعلَْيَك، ي ْقضَََ

 .))َوَتَعالَْيتَُ
 
(116) 1. அல்லாஹும்மஹ்தின ீஃபமீன் ஹனதத்த, வ ஆஃபின ீஃபமீன் ஆஃனபத்த, வதவல்லன ீ
ஃபமீன் தவல்னலத்த, வபாரிக்லீ ஃபமீா அஃனதத்த, வகின ீைர்ரமா கனைத்த, ஃப இன்னக தக்ை,ீ 
வலா யுக்ைா அனலக, இன்னஹு லா யதில்லு மன் வானலத்த, (வலா யஇஜ்ஜு மன் ஆனதத்த) 
தபாரக்த ரப்பனா வதஆனலத்த.  
  
கபாருள்: யாஅல் லாஹ்! நீ தநர்வழி காட்டியவர்கைில் எனக்கு தநர்வழி காட்டுவாயாக! நீ 
ஆதராக்கியம் நல்கியவர்கைில் எனக்கும் ஆதராக்கியத்னத நல்குவாயாக! நீ கபாறுப்தபற்றுக் 
ககாண் வர்கைில் எனக்கும் கபாறுப்தபற்றுக் ககாள்வாயாக! நீ எனக்குக் ககாடுத்தவற்றில் 
பரகத்தும் கசய்வாயாக! (நிர்ணயம் கசய்து) முடிகவடுத் தவற்றின் தீனமனய எனக்கு காப்பாயாக! 
ஏகனனில் நிச்சமாக நீ முடிவு கசய்வாயாயின்  உனக்கு மாறாக முடிகவடுக்கப்ப  மாட் ாது, 
நிச்சயமாக நீ கபாறுப்தபற்றுக் ககாண் வன் இழிவன யமாட் ான், இன்னும் நீ விதராதித்தவன் 
ககௌரவம் கபறமாட் ான், எங்களுன ய இரட்சகா! நீ பரக்கத்துகனை நல்குபவன், மற்றும்  
உயர்வன ந்து விட் வன்.  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது, திர்மிதீ, இப்னுமாஜா, அஹ்மது, தாரிமீ, ஹாகிம், னபஹகீ ஆகிதயார் 
அன ப்புக்குறிக்குள் இ ம் கபற்றுள்ைது னபஹகீ அவர்களுக்குரியதாகும். தமலும், ஸஹஹீ் 
அத்திர்மிதீ 1/144, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/194, அல்பானிக்குரிய இர்வாஉல் கலீல் 2/172 ஆகியனவ 
காண்க!  
 

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )2(-117 َعافَُ َسَخِطَك، ِمنُْ ِبِرَضاكَُ أَع  ق وَبِتَك، ِمنُْ اِتكََُوِبم  ـَََـَََـَََـَََوذُ  ع   أ ْحِصي لَُ ِمْنَك، ِبكَُ َوأَع 
 .))َنْفِسكَُ َعلَى أَْثَنْيتَُ َكَما أَْنتَُ َعلَْيَك، َثَناءُ 

  
(117) 2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஊது பிரிைாக மின் ஸகதிக, வபிமுஆஃபாதிக மின் உகூபதிக, 
வ அஊது பிக மின்க, லா ஊஹ்ஸீ ஸனாஅன் அனலக அன்த்த கமா அஸ்னனத்த அலா 
நஃப்ஸிக.  
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கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன் கபாருத்தத்னதக் ககாண்டு உன்னுன ய தகாபத் திலிருந்தும், உன் 
மன்னிப்னபக் ககாண்டு உன்னுன ய தண் னனயிலிருந்தும் நிச்சயமாக நான் காவல் 
ததடுகிதறன்; இன்னும் உன்னனக் ககாண்டு உன்னிலிருந்து நான் காவல் ததடுகிதறன்; உன்னன 
வனரயறுத்துப் புகழ்ந்துவி  நான் சக்திகபறமாட்த ன்; நீதயா, உன்னன நீ புகழ்ந் தது தபான் தற 
உள்ைாய்.   
நூல்கள்: அபூதாவூது, திர்மிதீ, நஸாய ீஅஹ்மது ஆகிதயார் மற்றும் ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/180, 
ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/194, இர்வாஉல் கலீல் 2/175 காண்க!  
  

،نعُْ إَِياكَُ اللَه مَُ(( )3(-118 َصلِّي َولَكَُ ب د  ، ن  د  ْسج  ْسَعى َوإِلَْيكَُ َوَن ، َن و َوَنْحِفد    إِنَُ َعَذاَبَك، َوَنْخَشى َرْحَمَتَك، َنْرج 
ْلَحقٌُ ِبالَكاِفِرينَُ َعَذاَبكَُ َك، َنْسَتعين َك، إَِنا اللَه مَُ. م  َك، َولَُ اْلَخْيَر، َعلَْيكَُ َون ْثِني َوَنْسَتْغِفر    َوَنْخَضعُ  َك،بُِ َون ْؤِمنُ  َنْكف ر 
كَُ َمنُْ َوَنْخلَعُ  لََك،  .))َيْكفر 

  
(118) 3. அல்லாஹும்ம இய்யாக நஃபுது, வலக நுஸல்லீ, வ நஸ்ஜுது வ இனலக நஸ்ஆ, 
வநஹ்ஃபிது, நர்ஜு ரஹ்மதக, வ நக்ஷா அதாபக, இன்ன அதாபக பில் காஃபிரீன முல்ஹகுன், 
அல்லாஹும் ம இன்னா நஸ்தஈனுக, வநஸ்தஃக் ஃபிருக, வ நுஸ்ன ீஅனலகல் னகர, வலா 
நக்ஃபுருக, வநுஃமினு பிக வ நக்ைஃஉ லக, வ நக்லஃஉ மன் யக் ஃபுருக.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன்னனதய வணங்குகிதறாம்; உனக்காகதவ கதாழுது ஸுஜுதும் 
கசய்கிதறாம்; உன்பாதல வினரகிதறாம்; துரிதமும் காட்டுகிதறாம்; உன் அருனை (தவண்டி) 
ஆதரவு னவக்கிதறாம்; உன்னுன ய தண் னனனயயும் பயந்து ககாண்டிருக்கிதறாம்; நிச்சயமாக 
உன்னுன ய தவதனன நிராகரித்துக் ககாண்டிருப்தபாருக்குக் கின க்கும்; யாஅல்லாஹ்! 
நிச்சயமாக நாங்கள் உன்னி ம் உதவி ததடுகிதறாம்; உன்னி தம பாவமன்னிப்பும் ததடுகிதறாம்; 
நல்லவற்றால் உன்னன நாங்கள் தபாற்றவும் கசய்கிதறாம்; உன்னன நாங்கள் நிராகரிக்கவும் 
மாட்த ாம்; உன்னன நாங்கள் விசுவாசங்ககாண்டும் உள்தைாம்; உனக்காகதவ நாங்கள் 
பணிகிதறாம்; உன்னன நிராகரிப்பவனன நாங்கள் விட்டும் விடுதவாம். 
  
குறிப்பு: ஸுனனுல் குப்ராவில் னபஹகீ இதனனப்பதிவு கசய்துள்ைார்கள், 2/221ல் அதன் 
அறிவிப்புத் கதா னர சரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள். னைக் அல்பான ீஅவர்கள் இர்வாஉல் 
கலீலில்: இது சரியான அறிவிப்புத் கதா ராகும். அது உமர் அவர்கதைாடு நின்றுவிட்  அறிவிப்புத் 
கதா ராகும் என கூறியுள்ைார்கள்.  
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 الِْوتْرُِ ِمنَُ الَســــــالَمُِ َعِقــــــــبَُ الذِّْكرُ   ـ 33
33. வித்ரு(த் கதாழுனகயிலிருந்து) ஸலாமுக்கு பிறகு கூறப்படும் துஆ  

ْبَحانَُ(( -119 وسُِ الَملِكُِ س  دُُّ بها َيْجَهرُ  والَثالَِثةُ  مَراتُ  ثالثَُ ))الق دُّ  .َصوَتهُ  بها وَيم 
  
 (119)  ஸுப்ஹானல் மலிகில் குத்தூஸ் என்று மும்முனற, மூன்றாவதில் அனத உரக்கக் கூறி 
அதன் மூலம் தன் சப்தத்னத (க் கூறுபவர்) நீட்டுவார். 
 
கபாருள்: சுத்தமாகிய அரசனான (அல்லாஹ்) மிக தூயவன் 

وحُِ اْلَمالَِئَكةُِ َربُِّ((: يقولُ    ))َوالرُّ
- (ரப்பில் மலாயிகத்தி வர் ரூஹ்) என்று கூறுவார்.  
 
கபாருள்: மலக்குகளுக்கும் ஜிப்ரயலீ் அனலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் அவதன இரட்சகன். 
  
நூல்கள்: 3/244ல் இதனன நஸாய,ீ தாரகுத்ன ீ மற்றும் இவ்விருவலல்லாததாரும் பதிவு 
கசய்துள்ைார்கள், அன ப்புக் குறிக்குள் இருப்பது தாரகுத்னகீ்குரிய அதிகமாகும். அதன் 
அறிவிப்புத் கதா ர் சரியானதாகும். ைுஐப் மற்றும் அப்துல் காதிர் அர்னாவூத்தின், ஜாதுல் மஆது 
பரிசீலனன 1/337 காண்க!  

ـاءُ ـ  34 ـــمُِّ د َعــــــــــ  َوالْح ــــــــْزنُِ الْهَـــــــ
34. துக்கம் மற்றும் கவனல தபாக்க துஆ  

َك،   َك، َعْدلٌُ ِفيَُ َقَضاؤ  ْكم  ُ ِفيَُ ح  َك، اْبنُ  َعْبِدَك، اْبنُ  أََمتَِك، َناِصَيِتي بَِيِدَك، َماض  121-(1) ((اللَه مَُ إِنِّي َعْبد 
ــــلُِّ أَْسأَل كَُ وَُ اْسمُ  ِبك   اْسَتأَْثْرتَُ أَوُِ َخْلِقَك، ِمنُْ أََحدا ُ َعلَْمَتهُ  أَوُْ ِكَتاِبَك، ِفي أَْنَزْلَتهُ  أَوُْ َنْفَسَك، بِهُِ َسَمْيتَُ لََك، ه 

ْزِني، َوَجالَءَُ َصْدِري، َون ورَُ َقْلِبي، َرِبيعَُ الق ْرآنَُ َتْجَعلَُ أَنُْ ِعْنَدَك، الَغْيبُِ ِعْلمُِ ِفي ِبهُِ .))يَهمُِّ َوَذَهابَُ ح   
 
(120) 1. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅப்துக, இப்னு அப்திக, இப்னு அமதிக, நாசியதீ பியதிக, மாைின் 
ஃபிய்ய ஹுக்முக, அத்லுன் ஃபிய்ய கைாஉக, அஸ்அலுக பி குல்லி இஸ்மின் ஹுவ லக, 
ஸம்னமத்த பிஹ ீநஃப்ஸக, அவ் அன்ஜல்தஹு ஃப ீகிதாபிக, அவ் அல்லம்தஹு அஹதன் மின் 
கல்கிக, அவிஸ்தஃஸர்த் த பிஹ ீஃப ீஇல்மில் ஃனகபி இன்தக, அன் தஜ்அலல் குர்ஆன ரபஅீ 
கல்ப,ீ வநூர சத்ரீ, வஜலாஅ ஹுஜ்ன,ீ வதஹாப ஹம்மீ. 
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் உனது அடியான், உன்னுன ய அடியானின் மகன், 
உன்னுன ய அடியாைின் மகன், என் முன்கனற்றி தராமம் உன் னகவசம் உள்ைது, உன் தீர்ப்பு 
என்னில் கசல்லுபடியாகிக் ககாண்டிருக்கிறது, உன் முடிவு என்னில் நீதமாகதவ உள்ைது. 
உனக்தக உரிய ஒவ்கவாரு  கபயரால் – அனத உனக்குப் கபயராக நீ னவத்திருக்கிறாய், அல்லது 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
 

With best compliments from  Page 57 of 115 

உன்னுன ய தவதத்தில் நீ இறக்கி னவத்திருக்கிறாய், அல்லது உன்னுன ய பன ப்பினங்கைில் 
எந்த ஒருவருக்காவது நீ அனதக் கற்றுத் தந்திருக்கிறாய், அல்லது உன்னி முள்ை 
மனறவானவற்றின் அறிவில் அனத உனக்தக கதரிந்கதடுத்து னவத்திருக்கிறாதய 
அத்தனகயவற்னறக் ககாண்டு குர்ஆனன என்னுன ய இதயத்தின் வசந்தமாக, என் கநஞ்சத்தின் 
ஒைியாக, என் கவனலனய நீக்கக் கூடியதாக மற்றும் என் துக்கத்னதப் தபாக்கக்கூடியதாக நீ 
ஆக்கி னவக்குமாறு உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்.  
நூல்: அஹ்மது 1/391, அல்பான ீஇனத சரியானகதனக் கூறியுள்ைனர்.  
 

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )2(-121 ْبِن، َواْلب ْخلُِ َواْلَكَسِل، َواْلَعْجزُِ َواْلَحَزِن، اْلَهمُِّ ِمنَُ بِكَُ أَع  َجالُِ َغلََبةُِوَُ الَدْينُِ َوَضلَعُِ َواْلج   .))الرِّ
  
(121) -2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மினல் ஹம்மி, வல் ஹஜனி, வல் அஜ்ஸி வல் 
கஸலி, வல் புக்லி, வல் ஜுப்னி, வ ைலஇத் னதன் வ கலபத்திர் ரிஜால்.  
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! துக்கம், கவனல, இயலானம, தசாம்பல், கருமித்தனம், தகானழத்தனம், 
க ன் மினகத்து விடுதல், ஆ வர்கள் மினகத்து விடுதல் ஆகியவற்றிலிருந் து உன்னனக் 
ககாண்டு நிச்சயமாக நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
  
நூல்: புகாரீ 7/158, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த 
துஆனவ அதிகமாகக் கூறக்கூடியவர்ைாக இருந்தார்கள். ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11/173 காண்க!  

 الَْكـــــــــــــْربُِ د َعـــــــــاءُ ـ  35
35. சங்க ம் நீங்க துஆ  

  

َسَمَواتُِ َربُُّ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ اْلَعِظيِم، اْلَعْرشُِ َربُُّ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ اْلَحلِيم ، اْلَعِظيمُ  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )1(-122  ال
 .))اْلَكِريمُِ اْلَعْرشُِ َوَربُُّ اأْلَْرِضُ َوَربُُّ

 
(122) 1. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹுல் அழீமுல் ஹலீம், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்புல் 
அர்ைில் அழீம், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வரப்புல் அர்ைி வரப்புல் 
அர்ைில் கரீம்.  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) இல்னல; (அவன்) மகத்தானவன்; 
சகிப்புத் தன்னமயுன யவன்,  வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) இல்னல; 
பிரம்மாண் மான அர்னை உன யவன், வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) 
இல்னல; (அவன்) வானங்கைின் இரட்சகன்; பூமியினும் இரட்சகன், இன்னும் சங்னகயான 
சிம்மாசனத்தின் இரட்சகன்.  
நூல்கள்: புகாரீ 7/154, முஸ்லிம் 4/2092.  
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و، َرْحَمَتكَُ اللَه مَُ(( )2(-123   ، َطْرَفةَُ َنْفِسي إِلَى َتِكْلِني َفالَُ أَْرج  ، َشأْنِي لِي َوأَْصلِحُْ َعْين  لَه   إِلَُ إِلَهَُ لَُ ك 
 .))أَْنتَُ

 
 
(123) 2. அல்லாஹும்ம ரஹ்மதக அர்ஜு, ஃபலா தகில்ன ீஇலா நஃப் ஸீ தர்ஃபத்த ஐனின், வ 
அஸ்லிஹ்லீ ைஃன ீகுல்லஹு, லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்!உன் அருனைதய தவண்டி ஆதரவு னவக்கிதறன், ஆகதவ, கண் இனம 
மூடும் அைவிற்குக் கூ  என்னன என் மனதின் பால் ஒப்பன த்து வி ாதிருப்பாயாக! 
என்னுன ய காரியம் ஒவ்கவான்னறயும் எனக்கு நீ சீராக்கி னவப்பாயாக! வணங்கப்படுபவன் 
உன்னனயன்றி (தவறு) இல்னல.  
நூல்கள்:அபூதாவூது 4/324, அஹ்மது 5/42, ஸஹஹீ் அபூதாவூதில் அல்பான ீ 3/959ல் இதன் 
அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதனக் கூறியுள்ைார்.  
  

ْبَحاَنكَُ أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )3(-124  ْنتُ  إِنِّي س   .))الّظالِِمينَُ ِمنَُ ك 
 
 (124) 3. லாயிலாஹ  இல்லா அன்த்த ஸுப்ஹானக இன்ன ீகுன்த்து மினழ் ழாலிமீன்.  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் உன்னனயின்றி (தவறு) இல்னல; நீ தூய்னமயானவன்; நிச்சயமாக 
நான் அநியாயக்காரர்கள்ல் ஆகிவிட்த ன்.  
நூல்கள்: திர்மிதீ 5/529, ஹாகிமும் அனதப்பதிவு கசய்து அது சாõயானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள், 
தஹப ீஅவர்களும் 1/50ல் உ ன்பாடு கதரிவித்துள்ைார்கள், ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/168 காண்க!  
.. 

 .))َشْيئا ُ بِهُِ أ ْشِركُ  لَُ َربِّي هللَا ُ هللَا ُ(( )4(-125
 
 (125) 4. அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்ப ீலா உஷ்ரிக் பிஹி னைஅன். 
 
கபாருள்: அல்லாஹ், அல்லாஹ்தவ என் இரட்சகன், அவனுக்கு எப்கபாருனையும் நான் 
இனணயாக்கமாட்த ன்.  
நூல்கள்: இதனன அபூதாவூது 2/87ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், ஸஹஹீ் 
இப்னுமாஜா 2/335 காண்க!  
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ـلَْطانُِ َوِذي الَْعد وُِّ لِقَاءُِ د َعــاءُ   ـ 36  السُـّ
36. விதராதி மற்றும் அதிகாரமுன தயானர சந்திக்கின்ற தபாது துஆ  

وِرِهم، ِفي َنْجَعل كَُ إَِنا اللَه مَُ(( )1(-126 وذُ  ن ح  وِرِهمُْ ِمنُْ ِبكَُ َوَنع   .))ش ر 
(126) 1. அல்லாஹும்ம இன்னா நஜ்அலுக ஃப ீநுஹுரிஹிம், வ நஊது பிக மின் ைுருரீஹிம். 
 
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நாம், அவர்களுன ய (எதிரிகள்) கதாண் ன க் குழிகைில் 
உன்னன ஆக்குகிதறாம், அவர்களுன ய தீனமகைிலிருந் தும் உன்னனக் ககாண்டு நாங்கள் 
காவல் ததடுகிதறாம்.   
நூல்கள்: அபூதாவூது 2/89, ஹாகிம் இனத சரியான கதா ர் எனக் கூறியுள்ைார்கள். தஹபியும் 
உ ன்பட்டுள்ைார்கள் 2/142.  

ِدي، أَْنتَُ اللَه مَُ(( )2(-127 ولُ  ِبكَُ َنِصيِري، َوأَْنتَُ َعض  ول ، َوِبكَُ أَح   ))أ قاِتلُ  َوِبكَُ أَص 
(127) 2. அல்லாஹும்ம அன்த்த அளுதீ, வ அன் த்த நஸீரீ, பிக அஜுலு, வபிக அசூலு, வ பிக 
உகாதிலு. 
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! நீ தான் என்னுன ய பலம், நீதய என் உதவியாைன், உன்னனக் 
ககாண்த  நான் உலவி வருகிதறன், உன்னனக் ககாண்த  நான் (எதிரிகனை) தாக்குகிதறன், 
உன்னனக் ககாண்த  நான் (எதிரிகதைாடு) தபார் கசய்கிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது 3/42, திர்மிதீ 5/572, ஸஹஹீ் திர்மிதீ 3/183 காண்க! 

 ))اْلَوِكيلُ  َونِْعمَُ هللَا ُ َحْسب نا(( )3(-128 
 (128) 3. ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஃமல் வகீல். 
கபாருள்: அல்லாஹ் நமக்குப் தபாதுமானவன், இன்னும் (அவன்) மிக நல்ல கபாறுப்பாைன். (புகாரீ 
5/172)  

ـــلَْطانُِ ظ لْمَُ َخافَُ مَنُْ د َعـــاءُ   ـ 37  السُّ
37. அதிகாரத்னத உன யவரின் அக்கிரமத்னத பயந்தவருக்கு துஆ  

 َخالَئِقَِك، ِمنُْ َوأَْحَزابِهُِ ف الَن ، ْبنُِ نُِف الَُ ِمنُْ َجارا ُ لِي ك نُْ اْلَعِظيِم، اْلَعْرشُِ َوَربَُ الَسْبِع، الَسَمَواتُِ ربَُ اللَه مَُ(( )1(-129 
طَُ أَنُْ َك، َعزَُ َيْطَغى، أَوُْ ِمْنه مُْ أََحدٌُ َعلَيَُ َيْفر  َك، َوَجلَُ َجار   .))أَْنتَُ إِلَُ إِلَهَُ َولَُ َثَناؤ 

 
(129) 1. அல்லாஹும்ம ரப்பஸ் ஸமாவாத்திஸ் ஸப்இ, வ ரப்பல் அர்ைில் அழீம், குன்லீ ஜாரன் 
மின் ஃபுலான் பின்  ஃபுலானின் வ அஹ்ஸாபிஹி மின் கலாயிகிக, அன் யப்ஃருத அலய்ய 
அஹதுன் மின் ஹும் அவ் யத்ஃகா, அஜ்ஜ ஜாருக, வஜல்ல ஸனாஉக, வலாயிலாஹ இல்லா 
அன்த்த.  
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With best compliments from  Page 60 of 115 

 கபாருள்: ஏழு வானங்கைின் இரட்சகன் மற்றும் பிரம்மாண் மான அர்ைின் இரட்சகனாகிய 
யாஅல்லாஹ்! (இன்னார் மகன்) இன்னாரிலிருந்து மற்றும் உன்னுன ய பன ப்பினங்கைிலுள்ை 
அவரின் கூட் த்தாரிலிருந்த எந்த ஒருவரும் என் மீது எல்னலக் க ந்து விடுதல்அல்லது வரம்பு 
மீறிவிடுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து எனக்குப் பாதுகாவலனாக இருப்பாயாக! உன் பாதுகாப்பு 
கபற்றவன் கண்ணியம் அன ந்து விட் ான், உன் புகழும் உயர்ந்து விட் து, வணங்கப்படுபவன் 
உன்னனயன்றி (தவறு) இல்னல.  
புகாரீ அதபுல் முஃப்ரதில் 707 இலக்கமிட்டுப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், 545 இலக்கமிட்டு ஸஹஹீ் 
அதபுல் முஃப்ரதில் அல்பான ீசரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  
  

، هللَا ُ(( )2(-131 ، أََخافُ  ِمَما أََعزُُّ هللَا ُ َجِميعا ، َخْلِقهُِ ِمنُْ أََعزُُّ هللَا ُ أَْكَبر  وذُ  َوأَْحَذر  َو، إِلَُ إِلَهَُ لَُ الَِذي بِاّللَُِ أَع   ه 
ْمِسكُِ ، َعْبِدكَُ َشرُِّ ِمنُْ ِبإِْذِنِه، إِلَُ اأْلَْرِضُ َعلَى َيَقْعنَُ أَنُْ الَسْبعُِ الَسَمَواتُِ اْلم  ن وِدهُِ ف الَن   َوأَْشَياِعِه، َباِعهَُِوأَتُْ َوج 

نُْ اللَه مَُ َواْلِْنِس، اْلِجنُِّ ِمنُْ ِهْم، ِمنُْ َجارا ُ لِي ك  كَُ َجلَُ َشرِّ َك، َوَعزَُ َثَناؤ  َك، َوَتَباَركَُ َجار  كَُ إِلَهَُ َولَُ اْسم   ))َغْير 
  )مَراتُ  ثالثَُ(

  
(130) -2. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அஅஜ்ஜு மின் கல்கிஹி ஜமீஅன்; அல்லாஹு அஅஜ்ஜு 
மிம் மா அகாஃபு, வ அஹ்தரு, அஊது பில்லாஹில்லதீ லாயிலாஹ இல்லா ஹுவ, அல் 
மும்ஸிகிஸ் ஸமாவாத்தில் ஸப்இ அன் யகஃன அலல் அர்ைி இல் லா பிஇத்னிஹி, மின் ைர்ரி 
அப்திக ஃபுலானின், வ ஜுனுôதிஹி, வ அத்பாஇஹி, வஅஷ்யாஇஹி, மினல் ஜின்னி, வல் இன்ஸி, 
அல்லாஹும்ம குன்லீ ஜாரன் மின் ைர்ரிஹிம், ஜல்ல ஸனாஉக, வ அஜ்ஜ ஜாருக, 
வதபாரகஸ்முக, வலாயிலாஹ ஃனகருக (என்று மும்முனற).  
  
கபாருள்: அல்லாஹ் மிகப்கபரியவன், அல்லாஹ் தன் பன ப்பினங்கள் அனனத்னதயும் வி  
மிகுந்து மினகப்பவன், நான் பயந் து எச்சரிக்னகயாக இருப்பவற்னற வி  அல்லாஹ் மிகுந்து 
மினகப்பவன், வணங்கப்படுபவன் அவனனயின்றி (தவறு) இல்னல, ஏழு வானங்கனை– - 
அனவகள் பூமியின் மீது அவனுன ய அனுமதியின்றி விழுதிலிருந்து – தடுத்துக் 
ககாண்டிருப்பவனான அல்லாஹ் னவக் ககாண்டு, உன்னுன ய இன்ன அடியான், ஜின் மற்றும்  
மனிதர்கைிலுள்ை அவனுன ய பன கள், அவனனப் பின்பற்றிதயார், அவனுன ய கூட் த்தினர்  
ஆகிதயாரின் தீனமயிலிருந்து – நான் காவல் ததடுகிதறன், யாஅல்லாஹ்! அவர்கைின் 
தீனமயிலிருந்து பாதுகாப்பாக எனக்கு நீ ஆகிவிடுவாயாக! உன் புகழ் உயர்வன ந்து விட் து, 
உன்னுன ய அபயமும்  மினகத்து விட் து, உன் கபயரும் பாக்கியம் கபற்று விட் து, 
உன்னல்லாது வணங்கப்படுபவன் (தவறு) இல்னல.   
நூல்கள்: அதபுல் முப்ரதில் 708 இலக்கமிட்டு புகாரீ, ஸஹஹீ் அல் அதபுல் முஃப்ரதில் 546 
இலக்கமிட்டு அல்பான ீசரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
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 الَْعـــــــــــد وُِّ َعـــــــلَى الدَُّعــــــــاءُ ـ  38
38. எதிரிக்கு விதராதமாக துஆ  

  

ْنِزلَُ اللَه مَُ(( -131   ))َوَزْلِزْله مُْ اهِزْمه مُْ اللَه مَُ األَْحَزاَب، اْهِزمُِ اْلِحَساِب، َسِريعَُ اْلِكَتاِب، م 
 
(131)   அல்லாஹும்ம முன்ஜிலல் கிதாபி, ஸரீஹல் ஹிஸாபி, இஹ்ஜிமில் அஹ்ஜாப, 
அல்லாஹும்மஹ் ஜிம்ஹும், வ ஜல்ஜில்ஹும். 
  
கபாருள்: தவதத்னத இறக்கி னவத்தவன், துரிதமாகக் கணக்குத் தீர்ப்பவனாகிய யா அல்லாஹ்! 
எதிரிப்பன கனை ததாற்கடிப்பாயாக! யா அல்லாஹ்! அவர்கனை ததாற்கடிப்பாயாக! இன்னும் 
அவர்கனை உலுக்(கி நினல தடுமாறியவர்கைாக ஆக்)கி விடுவாயாக!.  
நூல்: முஸ்லிம் 3/1362.  

 قَْوما ُ فََُخــــــا َمـــــنُْ يَق ـــــولُ  مَــا  ـ 39
39. ஒரு கூட் த்தானர பயந்தவர் கூற தவண்டியது  

  

  ))ِشْئتَُ ِبَما اْكفِِنيِهمُْ اللَه مَُ(( -132
(132)   அல்லாஹும்மக் ஃபினஹீிம் பிமா ைிஃத.   
கபாருள் : யா அல்லாஹ்! நீ நாடியனதக் ககாண்டு அவர்களுக்ககதிராக எனக்குப் 
தபாதுமானவனாக இருப்பாயாக! நூல் : முஸ்லிம் 4/2300 
  

 اْلِيمَانُِ فِي َوْسَوَسةٌُ أََصابَهُ  مَنُْ د َعاءُ   ـ 41
40. ஈமானில் சந்ததகம் ஏற்பட் வருக்கு துஆ  

 .))ِباّللَُِ َيْسَتِعيذُ (( )1(-133
(133)1. அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு பாதுகாப்பு ததடிக் ககாள்வார்.   
(நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 6/366, முஸ்லிம் 1/120.  

 .))ِفيهُِ َوْسَوسَُ َعَما َيْنَتِهي(( )2(
2. எதில் சந்ததகங்ககாண் ாதரா, அனத விட்டும் நீங்கிவிடுவார்.  

لِهُِ ِباّللَُِ آَمْنتُ ((: َيق ولُ (( )3(-134 س   .))َور 
(134) 3. ஆமன்த்து பில்லாஹி வருஸுலிஹி என்று கூறுவார். 
கபாருள் : அல்லாஹ்னவயும் அவன் தூதர்கனையும் நம்பிக்னக தகாண்டுவிட்த ன்.   
 (நூல்: முஸ்லிம் 1/119, 120).  
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وَُ﴿: َتَعالَى َقْولَهُ  َيْقَرأ ُ(( )4(-135  وَُ َواْلباِطنُ  َوالّظاِهرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَولُ  ه  لُِّ َوه   ))﴾َعلِيمٌُ َشْيءُ  بِك 
  
(135) 4. ஹுவல் அவ்வலு, வல் ஆகிறு, வழ்ழாஹிறு, வல் பாதினு, வஹுவ பிகுல்லி னையின் 
அலீம். (அல்ஹதீது அத்தியாயம், வசனம்:3) 
  
கபாருள் :அவதன முதலானவன், அவதன இறுதியானவன், அவதன கவைிப்பன யானவன், 
அவதன மனறவானவன், அவதன ஒவ்கவான்னறயும் நன்கறிந்தவன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது 4/329, ஸஹஹீ் அபூதாவூது 3/962, அல்பான ீ அவர்கள் இதனனப்பற்றி 
அழகான தரத்னதயுன கதன கூறியுள்ைார்கள்.  
  

 الَديْــنُِ قََضــــاءُِ د َعــــاءُ   ـ 41
41. க ன் நினறதவற துஆ  

  

 .))ِسَواكَُ َعَمنُْ بِفَْضلِكُِ َوأَْغنِنِي َحَراِمَك، َعنُْ بَِحالَلِكَُ اْكفِنِي اللَه مَُ(( )1(-136
 
(136) 1. அல்லாஹும்மக் ஃபின ீபிஹலாலிக அன் ஹராமிக, வ அஃக்னின ீபி ஃபள்லிக அம்மன் 
ஸிவாக்.   
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உன்னுன ய ஹலானலக் ககாண்டு உன்னுன ய ஹரானம விட்டும் 
என்னன தபாதுமாக்கச் கசய்வாயாக! உன்னுன ய தபரருனைக் ககாண்டு உன்னல்லாத வனர 
விட்டும் என்னன ததனவயற்றவனாக ஆக்குவாயாக!  
நூல்கள்: திர்மிதீ 5/560, ஸஹஹீ் திர்மிதீ 3/180 காண்க! 
  

وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( )2(-137 ْبِن، َواْلب ْخلُِ َواْلَكَسِل، َوالَْعْجزُِ َواْلَحَزِن، اْلَهمُِّ ِمنَُ بِكَُ أَع  َجالُِ َوَغلََبةُِ الَدْينُِ َوَضلَعُِ َواْلج    ))الرِّ
  
(137) 2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மினல் ஹம்மி, வல் ஹஜனி, வல் அஜ்ஸி வல் கஸலி, 
வல் புக்லி, பல் ஜுப்னி, வ ைலஇத் னதனி வ கலபத்திர் ரிஜால்.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! துக்கம், கவனல, இயலானம, தசாம்பல், கருமித்தனம், தகானழத்தனம், 
க ன் மினகத்து விடுதல், ஆ வர்கள் மினகத்து விடுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னனக் 
ககாண்டு நிச்சயமாக நான்  காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்: புகாரீ 7/158, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்அவர்கள் இந்த 
துஆனவ அதிகமாகக் கூறக்கூடியவர்கைாக இருந்தார்கள். ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 11/173 காண்க!  
  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 َوالْقَِراءَةُِ الصاَلَةُِ فِي الَوْسَوَسةُِ د َعاءُ   ـ 42
42. கதாழுனக மற்றும் ஓதலில் (னைத்தானின்) ஊசலாட் (த்னத நீக்க) துஆ  

  

وذُ (( -138   )))ثالثا ُ( َيَساِركَُ َعلَى َواْتف لُْ الَرِجيِم، الَشيَطانُِ ِمنَُ بِاّللَُِ أَع 
(138)  அஊது பில் லாஹி மினஷ் னைத்தானிர் ரஜமீ் என்று கூறி, உம்முன ய இ ப்பக்கம் 
மும்முனற துப்புவரீாக!  
 
நூல்: முஸ்லிம் 4/1729, உஸ்மான் பின் அல் ஆஸ் ரைியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அவ்வாதற 
நான் கசய்ததன், அ(ந்த சங்க மான)னத என்னன விட்டும் அல்லாஹ் தபாக்கி னவத்து விட் ான்.  
  

 أَْمرٌُ َعلَيْهُِ اْستَْصَعبَُ مَنُِ د َعاءُ ـ  43
43. எவருக்கு அவருன ய காரியம் சிரமமாகி விட் ததா அதற்குரிய துஆ  

  

 ))َسْهال ُ ِشْئتَُ إَِذا اْلَحْزنَُ َتْجَعلُ  ْنتََُوأَُ َسْهال ، َجَعْلَتهُ  َما إِلَُ َسْهلَُ لَُ اللَه مَُ(( -139
(139)   அல்லாஹும்ம லா ஸஹ்ல இல்லா மா ஜஅல்த்தஹு ஸஹ்லன், வ அன்த்த தஜ்அலுல் 
ஹஜ்ன இதா ைிஃத ஸஹ்லன். 
 
கபாருள்: யாஅல் லாஹ்! நீ எனத இலகுவாக ஆக்குகின்றாதயா அனதத் தவிர இலகுகவன்பது 
இல்னல; நீதயா கவனலனய (கஸ் த்னத)க் கூ  நீ நாடினால் இலகுவாக நீ ஆக்கிடுவாய்.  
 
நூல்கள்: இப்னுஹிப்பான் தன்னுன ய ஸஹஹீில் (மவாரித்) 2427 இலக்கமிட்டு, 
இப்னுஸ்ஸுன்ன ீ351 இலக்கமிட்டும் பதிவு கசய்துள்ைனர். இது சரியான ஹதீஸ் என ஹாபிள் 
அவர்கள் கூறினார்கள், நவவ ீஅவர்களுக்குரிய அல்அத்கார் நூலிலுள்ை ஹதீஸ்கனை பரீசிலித்த 
அப்துல் காதிர் அர்னாவூத் பக்கம் 106ல் அனத சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.   

 َذنْبا ُ أَْذنَبَُ مَنُْ َويَفَْعلُ  يَق ولُ  مَا  ـ 44
44. பாவத்னதச்  கசய்தவர் என்ன கசய்ய தவண்டும்? 

 

ه وَر، فَي ْحِسنُ  َذْنبا ُ ي ذنِبُ  َعْبدُ  ِمنُْ َما(( -141  ))هُ لَُ هللَا ُ َغفَرَُ إِلَُ هللَاَُ َيْسَتْغفِرُ  ث مَُ َرْكَعَتْيِن، َصلِّيفَيُ  َيق ومُ  ث مَُ الطُّ
(140)  எவராவது ஒரு அடியார் ஒரு பாவத்னதச் கசய்து விட்டு(ப் பின்னர்) அழகாக உளுவுச் 
கசய்துப் பின்னர் தயாராகி இரண்டு ரக்அத்துத் கதாழுது பின்னர் அல்லாஹ்வி ம் பாவம் 
கபாருத்தருை ததடினால் அவர் ததடுவதில்னல அவருக் காக அல்லாஹ் கபாருத்தருள்கிறான்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது 2/86, திர்மிதீ 2/257, ஸஹஹீ் அபதீாவூதில் 1/283 இலக்கமிட்டு அல்பான ீ
அதனனச் சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 َوَوَساِوِسهُِ الشَيَطانُِ َطْردُِ د َعاءُ ـ  45
45. னைத்தானன விரட்  மற்றும்  அவனின்  ஊசலாட் ங்கனை நீக்க துஆ  

 .))ِمْنهُ  ِباّللَُِ اْلْسِتَعاَذة ُ(( )1(-141
(141) 1. னைத்தானி(ன் தீனமயி) லிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு பாதுகாப்பு தத தவண்டும்.  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 1/206, ஸஹஹீ் திர்மிதீ 1/77ம் காண்க! அல்முஃமனுôன் அத்தியாயம் : வசனம் 
98,99காண்க!  

 .))اأْلََذانُ (( )2(-142 
(142) -2. பாங்கு.  (நூல்கள்: முஸ்லிம் 1/291, புகாரீ 1/151) 

 ))اْلق ْرآنُِ َوِقَراَءة ُ اأْلَْذَكارُ (( )3(-143 
 
143) 3. கூறப்படுப்படுபனவ(கைான திக்ரு)கள் மற்றும் குர்ஆனன ஓதுதல்.  
 
குறிப்பு: உங்களுன ய வடீுகனை மண்ணனறகைாக ஆக்காதீர்கள், நிச்சயமாக னைத்தான் 
அல்பகறா அத்தியாயம் எதில் ஓதப்படுகிறததா அத்தனகய வடீ்ன  விட்டும் கவருண்டு 
ஓடுகிறான்.(நூல் : முஸ்லிம் 1/539)  
  
னைத்தானன விரட் க் கூடியவற்றில் உள்ைதுதவ: கானல, மானல, தூக்கம், விழிப்பு, வடீ்டினுள் 
நுனழகின்ற தபாது, அதிலிருந்து கவைிதயறும்தபாது, பள்ைியினுள் நுனழயும் தபாது, அதிலிருந்து 
கவைிதயறுகின்றதபாது கூறப்படுபனவகள், மற்றும் இதல்லாத தூக்கத்தின் தபாது ஆயத்துல் 
குர்ஸினய மற்றும் அல்பகறா அத்தியாயத்திலுள்ை கன சி இரு வசனங்கனை ஓதுதல் தபான்ற 
மார்க்கமாக்கப்பட்  திக்ருகள், இன்னும் எவர் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாைரீக 
லஹு லஹுல் முல்கு, வலஹுல்  ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர், என்று 100 
முனற கூறுகிறாதரா அவருக்கு அது னைத்தானின் தீனமயிலிருந்து அன்னறய நானைக்குப் 
பாதுகாப்பாக ஆகிவிடும். அவ்வாதறதான் பாங்கும்  னைத்தானன விரட்டிவிடும்.   

 أَْمِرهُِ َعلَى غ لِبَُ أَوُْ يَْرَضاهُ  لَُ مَا يَقَعُ  حِينَمَا الدَُّعاءُ   ـ 46 
46. தனக்கு திருப்தியில்லாதததா அல்லது தன் காரியத்தில் ததால்விதயா ஏற்பட்டு விடும்  

சமயத்தில் (கூறப்படும்) துஆ 
  

  ))َفَعلَُ َشاءَُ َوَما هللَا ُ َقَدرُ (( -144
(144)  கதருல்லாஹி வமாைாஅ ஃபஅல.  
கபாருள்:அல்லாஹ்வின் நிர்ணயம் இன்னும் அவன் நாடியனதச் கசய்து விட் ான்.  
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குறிப்பு : பலமிக்க விசுவாசி, பலமற்ற விசுவாசினய வி  மிகச் சிறந்தவர் மற்றும் 
அல்லாஹ்விற்கு மிக்க விருப்பமானவர், உமக்குப் பயனுள்ைவற்றின் மீது தபராவல் ககாள்வரீாக! 
அல்லாஹ்னவக் ககாண்த  உதவி தத(டிகசயல்ப)டுவரீாக! மனம் தைர்ந்து வி ாதீர்; உம்னம 
ஏதாவது தாக்கினால், நான் இப்படிச் கசய்திருந்தால் (அது ந ந்திருக்காது அல்லது இப்படி 
ந ந்திருக்கும்) என்று நிச்சயமாக நீர் கூறாதீர்; அல்லாஹ் நிர்ணயித்து விட் ான்; இன்னும் அவன் 
நாடியனதச் கசய்து விட் ான் என்று கூறுவரீாக! ஏகனனில் அப்படியிருந்தால் இப்படியிருந்தால் 
என்பது னைத்தானுன ய கசயனலத் திறந்துவிடும்.  
நூல்: முஸ்லிம் : 2052  

 َوَجَواب هُ  لَهُ  الـمَــْول ودُِ تَهِْنـئَةُ   ـ 47
47. எவருக்காவது குழந்னதப் தபறு ஏற்பட் ால் கூறப்படும் வாழ்த்து மற்றும் அதற்குரிய பதில்  

  

ِزْقتَُ أَش َده ، َوَبلَغَُ اْلَواِهَب، َوَشَكْرتَُ لََك، اْلَمْوه وبُِ فِي لَكَُ هللَا ُ َباَركَُ(( -145  . ))بَِرهُ  َور 
(145)  பாரகல்லாஹு லக ஃபில் மவ்ஹுபி லக, வ ைகர்த்தல் வாஹிப, வ பலஃக அைுத்தஹு, 
வருஜிக்த பிர்ரஹு.  
 
கபாருள்: (அல்லாஹ்வி மிருந் து) உனக்கு வழங்கப்பட் தில் அல்லாஹ் பரகத்துச் கசய்வானாக! 
(அனத) அன்பைிப்புச் கசய்தவனுக்கு நன்றியும் கசய்வரீ்! அதனுன ய வாலிபப்பருவத்னத அது 
அன யவும் கசய்யுமாக! அதனுன ய நன்றியறிதனலயும் நீர் வழங்கப்படுவரீாக! வாழ்த்தக் 
கூறப்பட் வரான அவர், அவருக்கு பதிலாக, 
  

دُُّ َهــــــَنأ ُ َعلَْيهُِ َوَير   ))َثَواَبكَُ َوأَْجَزلَُ ِمْثلَه ، هللَا ُ َوَرَزَقكَُ َخْيرا ، هللَا ُ َوَجَزاكَُ َعلَْيَك، َوَباَركَُ لَكَُ هللَا ُ َباَركَُ((: لُ َفَيق و اْلم 
பாரகல்லாஹு லக, வபாரக அனலக, வஜஸாகல்லாஹு னகரன், வரஜக கல்லாஹு மிஸ்லஹு, 
வஅஜ்ஸல ஸவாபக - எனக் கூறுவார்.  
  
கபாருள்: உமக்கு அல்லாஹ் பரகத்துச் கசய்வானாக! உம்மீதும் அல்லாஹ் பரகத்துச் 
கசய்வானாக! நன்னமயான விையங்கைில் உங்கள் இருவனரயும் ஒன்று தசர்ப்பானாக! உமக்கு 
அல்லாஹ் நற்கூலியும் வழங்குவானாக! அனதப் தபான்றனத உமக்கும் அல்லாஹ் 
வழங்குவானாக! உம்முன ய நன்னமனய அதிகப்படுத்தவும் கசய்வானாக!  
 
நூல்கள்: நவவ ீ அவர்களுக்குரிய அத்கார் பக்கம் 349, ஸலீமுல் ஹிலாலீ அவர்களுக்குரிய 
ஸஹஹீுல் அத்கார் நவவ ீ2/713ம் காண்க!  
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ـــَوذُ  مَــــا  ـ 48  األَْولَدُ  بِــــهُِ ي ـع
48. எதனால் பிள்னைகளுக்கு பாதுகாவல் தத ப்படுதமா அவ்வார்த்னதகைாவன  

  

ذُ   وسلم ليهع هللا صلى هللَاُِ َرس ولُ  َكانَُ -146 َسينَُ الَحَسنَُ ي َعوِّ ك َما(( َعْنه َما هللَا ُ َرِضيَُ َوالح   ك لُِّ نُْمُِ الَتاَمةُِ هللَاُِ بَِكلَِماتُِ أ ِعيذ 
  ))لََمةُ  َعْينُ  ك لُِّ َوِمنُْ َوَهاَمة ، َشْيَطانُ 

 
(146)  உயதீுகுமா பி கலிமாதில்லாஹித் தாம்மத்தி மின் குல்லி னைத்தானின், வ ஹாம்மத்தின், 
வமின் குல்லி ஐனின் லாம்மத்தின். - என்று கூறி, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு 
அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஸன் மற்றும் ஹுûஸனுக்கு (அல்லாஹ்வி ம்) பாதுகாப்பு 
ததடுபவர்கைாக இருந்தார்கள்.  
  
கபாருள்: ஒவ்கவாரு னைத்தான் மற்றும் விை ஜந்துக்கைி(ன் தீனமயிலிருந்து இன்னும் 
பட்டுவி க்கூடிய ஒவ்கவாரு கண்ணி(ன் பார்னவயி)லிருந்து அல்லாஹ்வுன ய நினறவான 
வாக்குகனைக் ககாண்டு உங்கைிருவருக்கும் நான் பாதுகாவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்: புகாரீ 4/119 இப்னு அப்பாஸ்-- -  ரைியல்லாஹு அன்ஹுமா  
  

 ِعيَاَدتِهُِ فِي لِْلَمـــِريِضُ الدَُّعــاءُ ـ  49
49. தநாயாைிக்கு நலம் (விசாரிக்னகயில்) துஆ  

 .))هللَا ُ َشاءَُ إِنُْ َطه ورٌُ بأْسَُ لَُ(( )1(-147
 (147) -1. லா பஃஸ தஹுருன் இன்ைா அல்லாஹ்.  
  
கபாருள்: எந்தக் குற்றமும் இல்னல; அல்லாஹ் நாடினால் (இந்தநாயினால் உங்களுக்கு பாவம்) 
பரிசுத்தமாகும்.  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 10/118.  
   

 )مرات سبع( ))َيْشفَيكَُ أَنُْ اْلَعِظيمُِ اْلَعْرشُِ َربَُ اْلَعظيمَُ هللَاَُ أَْسأَلُ (( )2(-148 
 
 (148) 2. அஸ்அலுல்லாஹல் அழீம ரப்பல் அர்ைõல் அழீமி, அன் யஷ் ஃபியக (7 முனற) 
 
கபாருள்: பிரம்மாண் மான சிம்மாசனத்னத உன யவனாகிய மகத்துவமிக்க அல்லாஹ்வி ம் 
உமக்கு ஆதராக்கியத்னத நல்குமாறு நான் தகட்கிதறன். 
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குறிப்பு: எவருக்கு மரணம் சம்பவிக்கவில்னலதயா அத்தனகய தநாயாைனர எந்த ஒரு 
முஸ்லிமும் நலம் விசாரித்து (விட்டுப் பின்னர்) ஹதீஸில் கூறப்பட்  இந்த துஆனவ 7 முனற 
ஓதினால் ஆதராக்கியம் கின த்துவிடும். 
நூல்கள்: திர்மிதீ மற்றும் அபூதாவூது இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைனர். ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 2/210, 
ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 5/180ம் காண்க!  

ـلُ   ـ 51  الـمَــِريِضُ ِعيَــــاَدةُِ فَْضــ
 50. தநாயாைினய நலம்  விசாரிப்பதன் சிறப்பு  

 
لُ  َعادَُ إَِذا((: وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َقالَُ -149 ْسلِمَُ أََخاه ُ الَرج   َذاَفإُِ َيْجلَِس، َحَتى اْلَجَنةُِ ِخَراَفةُِ فِي ىَمشَُ اْلم 
، َغَمَرْتهُ  َجلَسَُ ْدَوةُ  َكانَُ َفإِنُْ الَرْحَمة  ونَُ َعلَْيهُِ َصلَى غ   َعلَْيهُِ َصلَى َمَساءُ  َكانَُ َوإِنُْ ي ْمِسَي، َحَتى َملَكُ  أَْلفَُ َسْبع 

ونَُ  ))ي ْصِبحَُ َحَتى َملَكُ  أَْلفَُ َسْبع 
 (149)  ஓருவர் தன்னுன ய முஸ்லிம் சதகாதரனர நலம் விசாரிக்கும் கபாழுது அவர் அமரும் 
வனர சுவனத்தின் கனிகைில் ந க்கிறார்; அவர் அமர்ந்து விடும் கபாழுது அருள் அவனர சூழ்ந் 
து ககாள்கிறது; அது கானல தநரமாக இருப்பின் - அவர் மானலப் கபாழுனத அன யும் வனர 70 
ஆயிரம் மலக்குகள் அவருக்காக துஆ கசய்கிறார்கள்; அது மானலப் கபாழுதாக இருப்பின் - அவர் 
கானலப் கபாழுனத அன யும்வனர அவருக்காக 70 ஆயிரம் மலக்குகள் துஆச் கசய்கிறார்கள்.  
  
நூல்கள்: திர்மிதீ, இப்னுமாஜா, அஹ்மது ஆகிதயார் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைனர். இன்னும் 
1/244 ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 1/286ம் காண்க! அஹ்மது ைாகிரும் இதனன 
சரியானகதன கூறியுள்ைார்கள்.  
  

 َحيَاتِهُِ مِنُْ يَئِسَُ الَِذي المَِريِضُ د َعاءُ   ـ 51
51. வாழ்க்னகயில் நிரானச அன ந்து விட் ாதர அத்தனகய தநாயாைிக்கு துஆ  

  

 .))ْعلَىاأْلَُ ِبالَرِفيقُِ َوأَْلِحْقِني َواْرَحْمِني، لِي، اْغِفرُْ اللَه مَُ(( )1(-151
 
 (150) 1. அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர்லீ, வர்ஹம்ன,ீ வ அல்ஹிக்ன ீபிர் ரஃபகீில் அஃலா.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! எனக்கு நீ பாவம் கபாருத்தருள் வாயாக! எனக்கு அருளும்  நீ 
கசய்வாயாக! மிக்க உயர்ந்ததானாகிய நண்பனு ன் என்னன நீ தசர்த்தும் னவப்பாயாக!   
(நூல்கள்: புகாரீ 7/10, முஸ்லிம் 4/1893.  
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(151) -2. நபி ஸல்லல்லாஹு னலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுக்கு மரணம் சம்பவித்துக் 
ககாண்டிருந்த தபாது தங்களுன ய இரு னககனை தண்ணரீுக்குள் நுனழத்து அவ்விரண்ன யும் 
தங்களுன ய முகத்தில் த விக் ககாண்டு,  
  

، ِبِهَما َفَيْمَسحُ  اْلَماءُِ ِفي َيَدْيهُِ ي ْدِخلُ  َمْوِتهُِ ِعْندَُ وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َجَعلَُ(( )2(-151  لَهَُإُِ لَُ: َوَيق ولُ  َوْجَهه 
 .))َسَكَراتُ  لِْلَمْوتُِ إِنَُ هللَا ُ إِلَُ

"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு' இன்ன லில் மவ்த்தி லஸக் ராத்தின்" என்று கூறுபவர்கைாக 
இருந்தார்கள்.  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) இல்னல; நிச்சயமாக மரணத்திற்கு பல 
சங்க ங்கள் உண்டு. நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ ஸிவாக்குன ய பா த்தில் 8/144.  
   

، َوهللَا ُ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( )3(-152 ، َشِريكَُ لَُ َده َُوحُْ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ َوْحَده ، هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَْكَبر   إِلَُ إِلَهَُ لَُ لَه 
ْلكُ  لَهُ  هللَا ُ ، َولَهُ  الم   ))ِباّللَُِ إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ َولَُ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ اْلَحْمد 

  
(152) -3. லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு, லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம் து, லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வலா ஹவ்ல 
வலா குவ்வத்த இல்லா  பில்லாஹி.  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன் றி (தவறு) இல்னல; அல்லாஹ்தவ மிகப் 
கபரியவன்; வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன் றி (தவறு) இல்னல; அவன் தனித்தவன்; 
வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன் றி (தவறு) இல்னல; அவன் தனித்தவன்; 
வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன்றி (தவறு) இல்னல; அவனுக்கு இனண இல்னல; 
வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன் றி (தவறு) இல்னல; ஆட்சி அவனுக்தக உரியது, 
புகழுதலும் அவனுக்தக; வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் னவயன் றி (தவறு) இல்னல; 
(பாவத்திலிருந்து) திரும்புததலா (நன்னமனயச் கசய்ய) சக்திதயா, அல்லாஹ்னவக் 
ககாண் ல்லாது இல்னல.  
 
நூல்கள்: திர்மிதீ, இப்னுமாஜா ஆகிதயார் பதிவு கசய்து இதனன அல்பான ீ சரியானகதனவும் 
கூறியுள்ைார்க்ை; ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/152, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 3/317 ஆகியனவயும் காண்க!  
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 الـم ْحتــــــََضرُِ تَلْقِــــــينُ   ـ 52
52. மரணம் சம்பவிக்க இருப்பவருக்கு எடுத்துச் கசால்லப்படுபனவ?  

 ))اْلَجَنةَُ َدَخلَُ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ َكالَِمهُِ آِخرُ  َكانَُ َمنُْ(( -153
 
(153)  எவருன ய கன சிப் தபச்சு 'லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு' வாக இருந்தததா அவர் சுவனம்  
பிரதவசித்து விட் ார்.   
நூல்கள்: அபூதாவூது 3/190, மற்றும் ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஉ 5/432 காண்க!  
 

 بِم ِصيـــبَةُ  أ ِصيبَُ مَن د َعــاءُ   ـ 53
53. துன்பம் படீிக்கப்பட் வருக்கு துஆ  

 

وَن، إِلَْيهُِ َوإَِنا ّلِلَُِ إَِنا(( -154 ْرِني اللَه مَُ َراِجع   ))ِمْنَها َخْيَرا ُ لِي َوأَْخلِفُْ م ِصيَبِتي، فِي ْأج 
 
 (154)  இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இனலஹி ராஜிஊன், அல்லாஹும்ம அஜிர்ன ீ ஃப ீ
முஸீபத்தீ, வ அக்லிஃப் லீ னகரன் மின்ஹா.  
  
கபாருள்: நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹ்விற்காக இருக்கிதறாம், நிச்சயமாக நாம் அவனி தம 
திரும்பக் கூடியவர்கள், யாஅல்லாஹ்! என்னுன ய இந்தத் துன்பத்தில் எனக்கு நற்கூலினய 
நல்குவாயாக! அனத வி  மிகச் சிறந்தனத எனக்குப் பகரமாக்கியும் தருவாயாக!  
நூல் : முஸ்லிம் 2/632. 
  

ــتُِ إِْغمَــاِضُ ِعنْــدَُ الدَُّعـــاءُ ـ  54  الـمَيِّ
54. மரணித்துவிட் வருன ய கண்கனை மூடுகின்ற தபாது துஆ  

 
 َولَهُ  َنالَُ َواْغفِرُْ اْلَغابِِريَن، ِفي َعقِِبهُِ ِفي َواْخل ْفهُ  اْلَمْهِديِّيَن، فِي َدَرَجَتهُ  َواْرَفعُْ) بِاْسِمهُِ( لِف الَنُ  اْغفِرُْ اللَه مَُ(( -155

رُْ َقْبِرِه، ِفي لَهُ  َواْفَسحُْ اْلَعالَِميَن، َربَُ َيا  ))ِفيهُِ لَهُ  َوَنوِّ
(155)  அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர் லிஃபுலான் (அவர் கபயனரச் குறிப்பிட்டு) வர்ஃபஃ தரஜதஹு ஃபில் 
மஹ்திய்யனீ், வக்லுஃப்ஹு ஃப ீஅகிபிஹி ஃபில் ஃகாபிரீன், வஃக் ஃபிர் லனா வலஹு யாரப்பல் 
ஆலமீன், வஃப்ஸஹ் லஹு ஃப ீகப்ரிஹி வனவ்விர் லஹு ஃபஹீி.  
  
கபாருள்: (அவருன ய கபயனரக் குறிப் பிட்டு) இன்னவருக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! 
தநர்வழி கபற்றவர்கைில் அவருன ய தரத்னதயும் உயர்த்துவாயாக! அவருக்குப் பிறகு 
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எஞ்சியிருப்பவர்கைில் அவருக்குப் பகரத்னதயும் நல்குவாயாக! அகிலத்தாரின் இரட்சகதன! 
எங்களுக்கும், அவருக்கும் பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! அவருன ய கப்ரில் அவருக்கு 
விஸ்தீரணத்னதயும், நல்குவாயாக! அதில் அவருக்கு ஒைினயயும் நல்குவாயாக!  
நூல் : முஸ்லிம் 2/632.  

 َعلَيْهُِ الصاَلَةُِ فِي لِلمَيِّتُِ الدَُّعـــاءُ ـ  55
55. மய்யித்துக்காக ஜனாஸா  கதாழுனகயில் (ஓதப்படும்) துஆ  

  

، لَهُ  اْغِفرُْ اللَه مَُ(( )1(-156 ، َواْعفُ  َوَعاِفِه، َواْرَحْمه  ، َوأَْكِرمُْ َعْنه  لَه  عُْ ن ز  سِّ ، َوَو ْدَخلَه  ِسْلهُ  م    َوالَثْلجُِ ِباْلَماءُِ َواْغ
  ِمنُْ َخْيرا ُ َوأَْهال ُ َداِرِه، ِمنُْ َخْيرا ُ َدارا ُ َوأَْبِدْلهُ  الَدَنِس، ِمنَُ األَْبَيضَُ الَثْوبَُ َنَقْيتَُ َكَما اْلَخَطاَيا ِمنَُ َوَنقِّهُِ َواْلَبَرِد،
 ))[الَنارُِ َوَعَذابُِ] الَقْبرُِ َعَذابُِ ِمنُْ َوأَِعْذه  اْلَجَنَة، َوأَْدِخْلهُ  َزْوِجِه، ِمنُْ َخْيرا ُ َزْوَجا ُوَُ أَْهلِِه،

 (156) 1. அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர்லஹு, வர்ஹம்ஹு, வ ஆஃபிஹி, வஃ ஃபு அன்ஹு, வ அக்ரிம் 
நுஜுலஹு, வவஸ்ஸிஃ முத்கலஹு, வஃக்ஸில்ஹு பில்மாயி. வஸ்ஸல்ஜி, வல் பரதி, வ 
நக்கிஹி மினல் கதாயா கமா நக்னகத்தஸ் ஸவ்வல் அப்யை மினத் தனஸி, வ அப்தில்ஹு 
தாரன் னகரன் மின் தாரிஹி, வ அஹ்லன் னகரன் மின் அஹ்லிஹி, வஜவ்ஜன் னகரன் மின் 
ஜவ்ஜிஹி, வ அத்கில்ஹுல் ஜன்னத்த, வ அயித்ஹு மின் அதாபில் கப்ரி (வ அதாபின்னாரி).  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்!  அவருக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! அவருக்கு அருளும் 
கசய்வாயாக! சுகத்னதயும் நல்குவாயாக! அவனர மன்னித்தும் விடுவாயாக! அவருன ய 
தங்குதனல கண்ணியப்படுத்தவும் கசய்வாயாக! அவருன ய தங்குதனல கண்ணியப்படுத்தவும் 
கசய்வாயாக! அவரின் நுனழவி த்னத விஸ்தீரணமாக்கியும் தருவாயாக! தண்ணரீ், ஐஸ்கட்டி, 
ஆலங்கட்டி, ஆகியவற்னறக் ககாண்டு அவனரக் கழுகவும் கசய்வாயாக! அழுக்கிலிருந்து மிக்க 
கவண்னமயான ஆன னய நீ சுத்தம் கசய்தது தபான்று பாவங்கைிலிருந்து அவனரப் 
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக! அவருன ய வடீ்ன  வி  மிகச் சிறந்ததான ஒரு வடீ்ன , அவருன ய 
குடும்பத்தினனர வி வும் மிகச் சிறந்த குடும்பத்தினனர, அவருன ய மனனவினய வி  மிகச் 
சிறந்த மனனவினயயும் அவருக்கு நீ மாற்றித் தருவாயாக! இன்னும் அவனர சுவனத்தில் நீ 
பிரதவசிக்கச் கசய்து, கப்ருன ய தவதனனயிலிருந்தும் (நரகதவதனனயிலிருந்தும்) அவனர நீ 
பாதுகாப்பாயாக !  முஸ்லிம் 2/663.  

َنا اْغِفرُْ اللَه مَُ(( )2(-157 ِتَنا، لَِحيِّ اِهِدَنا َوَميِّ ِغيِرَنا َوَغاِئِبَنا، َوشَََ   ْيَتهُ أَْحيَُ َمنُْ اللَه مَُ. َوأ ْنَثاَنا َوَذَكِرَنا َوَكبيِرَنا، َوصَََ
 ))َبْعَده  ت ِضلََنا َولَُ أَْجَره ، َتْحِرْمَنا لَُ لَه مَُال اْلِيَماِن، َعلَى َفَتَوَفهُ  ِمَنا َتَوَفْيَتهُ  َوَمنُْ اْْلِْسالَِم، َعلَى َفأَْحِيهُِ ِمَنا

 
(157) 2. அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர் லிஹய்யினா வமய்யிதினா, வைாஹிதினா, வகாயிபினா, 
வஸகீரினா, வகபரீினா, வதகரினா, வ உன்ஸானா, அல்லாஹும்ம மன் அஹ்னயதஹு மின்னா 
ஃப அஹ்யிஹி அலல் இஸ்லாம், வமன் தவஃப் ஃனபதஹு மின்னா ஃப தவஃப்பஹு அலல் 
ஈமான், அல்லாஹும்ம லா தஹ்ரிம்னா அஜ்ரஹு வலா துைில்லனா பஃதஹு. 
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கபாருள்: எங்கைில் உயிரு ன் உள்ைவருக்கு, எங்கைில் இறப்கபய்தி விட் வருக்கு, எங்கைில் 
வந்திருப்பவருக்கு, வராதவருக்கு, எங்கைில் சிறார்க்கு, கபரியவர்க்கு, எங்கைில் ஆ வருக்கு, 
கபண்டிர்க்கு அனனவருக்கும் பாவம் கபாருத் தருள்வாயாக! யாஅல்லாஹ்! எங்கைில் எவனர 
உயிரு ன் னவத்துள்ைாதயா அவனர இஸ்லாத்தின் மீது ஜவீிக்கச் கசய்வாயாக! எங்கைில் 
எவனர மரணிக்கச் கசய்கிறாதயா, அவர்கனை ஈமானின் மீது நீ மரணிக்கச் கசய்வாயாக! 
யாஅல்லாஹ்! அவருன ய கூலினய எங்களுக்குத் தடுத்து வி ாதத! அவருக்குப் பிறகு எங்கனை 
வழி தவறவும் கசய்து வி ாதத!  
நூல்கள் : இப்னுமாஜா 1/480, அஹ்மது 2/368, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/251 காண்க!  
   

، اْلَوَفاءُِ أَْهلُ  َوأَْنتَُ الَناِر، َعَذابُِوَُ الْقَْبِر، فِْتَنةُِ ِمنُْ فَقِهُِ ِجَواِرَك، َوَحْبلُِ ِذَمتَِك، فِي ف الَنُ  ْبنَُ ف الَنَُ إِنَُ اللَه مَُ(( )3(-158   اْغفِرُْفَُ َواْلَحقِّ
 ))الَرحيمُ  الَغف ورُ  أَْنتَُ إَِنكَُ َواْرَحْمهُ  لَهُ 

(158) 3. அல் லாஹும்ம இன்ன ஃபுலானப்ன ஃபுலானின் ஃப ீதிம்மதிக, வ ஹப்லி ஜிவாரிக, ஃபகிஹி 
மின் ஃபித்னதில் கப்ரி, வஅதாபின்னாரி, வஅன்த்த அஹ்லுல் வஃபாயி வல் ஹக்கி, ஃப ஃக் ஃபிர் 
லஹு, வர்ஹம்ஹு, இன்னக அன்த்தல் ஃக ஃபூருர் ரஹமீ். 
 
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக இன்னார் மகன் இன்னார் உன் கபாறுப்பில் மற்றும் உன் 
பாதுகாப்பிலாவார்; ஆகதவ, கப்ரின் குழப்பம் மற்றும்  நரக தவதனனயிலிருந்து அவனரக் 
காப்பாயாக! நீதயா வாக்னக நினறதவற்றுபவன் மற்றும் உண் னமயானவன், ஆகதவ அவருக்கு 
பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! அவருக்கு அருளும் கசய்வாயாக! நிச்சயமாக நீதய மிக்கப் 
கபாருத்தருள்பவன், மிகுந்த கிருனபயாைன்.  
நூல்கள்: இப்னுமாஜா இனதப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/251ல் காண்க! 
அபூதாவூது 3/211ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  
  

كَُ اللَه مَُ(( )4(-159 ْحِسنا ُ َكانَُ إِنُْ َعَذابِِه، َعنُْ َغِنيٌُّ َوأَْنتَُ َرْحَمِتَك، إِلَى اْحَتاجَُ أََمِتكَُ َواْبنُ  َعْبد   ِفي َفِزدُْ م 
ِسيئا ُ َكانَُ َوإِنُْ َحَسَناِتِه،   ))َعْنهُ  َفَتَجاَوزُْ م 

 
(159) 4. அல் லாஹும்ம அப்துக, வப்னு அமதிக, இஹ்தாஜ இலா ரஹ்மதிக, வ அன்த்த கனிய்யுன் 
அன் அதாபிஹி,  இன்கான முஹ்ஸினன் ஃபஜித் ஃப ீஹஸனாத்திஹி, வ இன்கான முஸீஅன் 
ஃபதஜாவஸ்  அன்ஹு.  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! உன்னுன ய அடியார், உன்னுன ய அடியாைின் மகனார் உன்னுன ய 
அருைின் பால் ததனவயுன யவராகி விட் ார்; நீதயா அவனரத் தண்டிப்பனத விட்டும் 
ததனவயற்றவன்; அவர் நன்னமயுன யவராக இருப்பின் அவருன ய நன்னமயில் 
அதிகப்படுத்துவாயாக! தீனமயுன யவராக அவர் இருந்தாதலா அவனர கபாருட்படுத்தாது விட்டு 
விடுவாயாக!   



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ـاءُ   ـ 56  َعلَيْهُِ الصاَلَةُِ فِي لِلْفََرطُِ الدَُّعــ
56. குழந்னதகளுக்கு-அவர்களுக்காக கதாழுனகயில் துஆ   

 ))الَقْبرُِ َعَذابُِ ِمنُْ أَِعْذه ُ اللَه مَُ(( )1(-161
ْخرا ُ َفَرطا ُ اْجَعْلهُ  اللَه مَُ((: قال وإن َشِفيعا ُ لَِوالَِدْيِه، َوذ  َجابا ، َو َما، ِبهُِ َوأَْعِظمُْ َمَواِزيَنه َما، ِبهُِ َثقِّلُْ اللَه مَُ م    أ جوَره 

ْؤِمِنيَن، ِبَصالِحُِ هُ َوأَْلِحقُْ  اِرِه،دَُ ِمنُْ َخْيرا ُ َدارا ُ َوأَْبِدْلهُ  اْلَجِحيِم، َعَذابَُ ِبَرْحَمِتكَُ َوِقهُِ إِْبَراِهيَم، َكَفالَةُِ ِفي َواْجَعْلهُ  اْلم 
 َفَحَسنٌُ ))ْْلِيَمانُِِبا َسَبَقَنا َوَمنُْ َوأَْفَراِطَنا، أِلَْسالَِفَنا، اْغِفرُْ اللَه مَُ أَْهلِِه، ِمنُْ َخْيرا ُ َوأَْهال ُ

 
(160) 1. அல்லாஹும்ம அயித்ஹு மின் அதாபில் கப்ரி, வ இன் கால, அல்லாஹும் மஜ்அல்ஹு 
ஃபரதன் வதுக்ரன் லிவாலினதஹி, வைஃபஹீன் முஜாபன், அல்லாஹும்ம ஸக்கில் பிஹி 
மவாஜனீஹுமா, வஅஃழிம் பிஹி உஜுரஹுமா, வஅல்ஹிக்ஹு பி ஸாலிஹில் முஃமினனீ, 
வஜ்அல்ஹு ஃப ீகஃபாலத்தி இப்ராஹமீ, வகிஹி பிரஹ்மத்திக அதாபல் ஜஹமீ், வஅப்தில்லஹு 
தாரன் னகரன் மின் தாரிஹி, வ அஹ்லன் னகரன் மின் அஹ்லிஹி, அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர் 
லி அஸ்லா ஃபினா, வ அஃப்ராதினா, வமன் ஸபகனா பில் ஈமான் என்றும் அவர் கூறினால் 
அழகாகும்.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! கப்ருன ய தவதனனயிலிருந்து அ(க்குழந்னதயான)னத காப்பாயாக! 
யாஅல்லாஹ்! அ(க்குழந்னதயான) னத அதன் கபற்தறார்களுக்கு முந்தி தபாய்விட்  நற்கூலியாக 
மற்றும் தசமிப்பாகவும், அங்கீகரிக்கப்பட்  பரிந்துனர உன யதாகவும் ஆக்குவாயாக! 
யாஅல்லாஹ்! அவ்விருவரின் நிறுக்கப்படுபனவகனை அதனனக் ககாண்டு கணமானதாக ஆக்கி, 
அதன்மூலம் அவ்விருவரின் நற்கூலிகனையும் மகத்தானதாக ஆக்குவாயாக! விசுவாசிகைில் 
நல்லவர்கதைாடும் அவனரச் தசர்த்து னவப்பாயாக! இப்ராஹமீின் கபாறுப்பிலும் அவனர நீ 
ஆக்குவாயாக! உன் அருைால் நரக தண் னனயிலிருந்தும் அதனனக் காப்பாயாக! அவருன ய 
வடீ்ன  வி  மிகச் சிறந்ததான ஒரு வடீ்ன , அவருன ய குடும்பத்தானர வி வும் மிகச் சிறந்த 
குடும்பத்தானரயும் அதற்கு நீ பகரமாக ஆக்குவாயாக!  யா அல்லாஹ்! எங்கைில் முந்திதயாருக்கு  
மற்றும் எங்கனை முந்திச் கசன்று விட்  குழந்னதகளுக்கும், ஈமாதனாடு எங்கனை முந்தி 
விட் வர்களுக்கும் பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக!  
 
குறிப்பு: அபூஹுனரரா ரைியல்லாஹு அன்ஹு எந்தப் பாவமும் கசய்யாத ஒரு சிறுவனுக்கு 
கதாழுனக ந த்திய தபாது அவர்களுக்குப் பின்னால் நான் கதாழுததன், அப்தபாது அவர்கள் 
இனதக் கூற நான் கசவிதயற்தறன் என்று ஸயதீு பின் அல்முஸய்யப் ரைியல்லாஹு அன்ஹு 
கூறுகிறார்கள். 
 
நூல்கள்: 3/416 முக்ன ீஇப்னு குதாமா அவர்களுக்குரியனதயும், அத்துரூஸுல் முஹிம்மா லி 
ஆம்மத்தில் உம்மா என்ற இப்னுபாஜ் அவர்களுன ய நூல் பக்கம் 15ம் காண்க!  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 ))َوأَْجرا ُ َوَسلَفا ، َفَرطا ، لََنا اْجَعْلهُ  اللَه مَُ(( )2(-161
 
(161) 2. அல்லாஹும் மஜ்அல்ஹு லனா ஃபரதன், வஸலஃபன் வஅஜ்ரன்.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! அ(க்குழந்னதயான)னத, எங்களுக்கு விருந்துபசாரத்தின் தயாரிப்புகனைச் 
கசய்யக் கூடியதாக மற்றும் முன்னானதாகவும், நற்கூலியாகவும் ஆக்குவாயாக!  
  
குறிப்பு: குழந்னதகளுக்காக கதாழுனக ந த்திய தபாது ஹஸன் ரைியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்கள் அல்பாத்திஹா அத்தியாயத்னத ஓதிவிட்டு, ஹதீஸில் உள்ை வார்த்னதனயயும் 
கூறுபவர்கைாக இருந்தார்கள்.  
ைரஹுஸ் ஸுன்னாவில் 5/357 இலக்கமிட்டு பகவ ீஅவர்கள் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், 
மற்றும் அப்துர் ரஜ்ஜாக் 6588 இலக்கமிட்டுப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  
  

 تَْعـــــــِزيَةُِال د َعــــــــاءُ ـ  57
57. துக்கம் விசாரிக்கின்ற தபாது துஆ  

  
لُُّ أَْعَطى، َما َولَهُ  أََخَذ، َما ّللَُِ إِنَُ(( -162 َسَمى ِبأََجلُ  ِعْنَده  َشْيءُ  َوك   ))َوْلَتْحَتِسبُْ َفْلَتْصِبرُْ... م 

 (162)  இன்ன லில்லாஹி மா அகத, வலஹு மா அஃதா, வகுல்லு னையின் இன் தஹு பி 
அஜலின் முஸம்மா, ஃபல் தஸ்பிர், வல் தஹ்தஸிப்  
  
கபாருள் : நிச்சயமாக அல்லாஹ்விற்தக – அவன் எடுத்துக் ககாண் து – உரியதாகும்; அவன் 
ககாடுத்ததும் அவனுக்தக உரியதாகும்; ஒவ்கவாரு கபாருளும் அவனி ம் தவனண 
குறிக்கப்பட் தாகும்; ஆகதவ, கபாறுனமதயாடு இருப்பரீாக! நன்னமனயயும் எண்ணிக் 
ககாள்வரீாக!  
நூல்கள்: புகாரீ 2/80, முஸ்லிம் 2/636  
  

ِتكَُ َوَغَفرَُ َعَزاَءَك، َوأَْحَسنَُ أَْجَرَك، هللَا ُ أَْعَظمَُ((: َقالَُ َوإِنُْ  َفَحَسنٌُ ))لَِميِّ
அஃழமல்லாஹு அஜ்ரக, வ அஹ்ஸன அஜாஅக, வ ஃகஃபர லி மய்யிதிக  
  
கபாருள் : அல்லாஹ், உம்முன ய கூலினய மகத்தானதாக ஆக்கி னவப்பானாக! உம்முன ய 
துக்கத்திற்கு ஆறுதலும் அைிப்பானாக! உம்முன ய மய்யித்திற்கு அவன் பாவம் 
கபாருத்தருள்வானாக! என்று கூறினாலும் அழகானதாகும்.  
நூல்: இமாம் நவவகீ்குரிய அத்கார் பக்கம் 126 காண்க!  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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تُِ إِْدَخالُِ ِعنْدَُ الدَُّعــاءُ   ـ 58  الْقَبْرَُ الـميِـّ
58. மய்யித்னத கப்ரினுள் நுனழக்குமி த்து துஆ  

َنةُِ َوَعلَى هللَاُِ بِْسمُِ(( -163 ولُِ س   ))هللاَُِ َرس 
(163)  பிஸ்மில்லாஹி வஅலா சுன்னத்தி ரசூலில்லாஹி.  
  
கபாருள் : அல்லாஹ்வின் கபயரால் மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி 
வஸல்லம் அவர்களுன ய வழி முனறயின்படி (இந்த மய்யித்னத நுனழவிக்கிதறாம்).  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 3/314 சரியான அறிவிப்புத் கதா ரு ன் மற்றும் அஹ்மது 'பிஸ்மில்லாஹி 
வஅலா மில்லத்தி ரசூலில்லாஹி' என்ற வாக்கியத்து ன் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்; அதன் 
அறிவிப்புத் கதா ரும் சரியானதாகும்; மில்லத் என்ற வார்த்னத இந்த அறிவிப்பில் இ ம் 
கபற்றுள்ைது. மில்லத் என்பதன் கபாருள் மார்க்கம் என்பதாகும்.  
  
  

ــتُِ َدفْنُِ بَْعـــدَُ الدَُّعــاءُ ـ  59  الـمَيِّ
59. மய்யித்னத அ க்கம் கசய்த பிறகு துஆ 

  

، اْغفِرُْ اللَه مَُ(( -164 ْتهُ  اللَه مَُ لَه   ))َثبِّ
(164)  அல்லாஹும் மஃக் ஃபிர் லஹு, அல்லாஹும்ம தப்பித்ஹு.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! அவருக்குப் பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! யாஅல்லாஹ்! (முன்கர் 
மற்றும் நகீர் ஆகிய மலக்குகள் தகட்கின்ற தகள்விக்கு நாக்குைராது பதில் கூற) அவனர 
ஸ்திரப்படுத்தி னவப்பாயாக! 
  
குறிப்பு: மய்யித்னத அ க்கம் கசய்து விடும் கபாழுது நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் அங்கு நின்று உங்களுன ய சதகாதரருக்காக பாவ மன்னிப்புத் ததடுங்கள், 
ஸ்திரத்னதயும் அவருக்காக தகளுங்கள்; ஏகனனில், நிச்சயமாக அவர் இப்தபாது தகள்வி 
தகட்கப்படுகிறார் என்று கூறுவார்கள். 
 
நூல்கள்: 3/315 அபூதாவூது மற்றும் ஹாகிம், அனத அவர்கள் சரியானகதனவும் கூறி 1/370 
இலக்கமிட்டு தஹப ீஅவர்களும் அதற்கு ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ைார்கள்.  
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ـاءُ ـ  61 ــ ةُِ د َعــ ـــــاَر َي ـب ورُِ ِز ــــ  الْقـ 
60. கப்ருகனை ஜியாரத் கசய்யும்தபாது துஆ 

 

مُْ الَسالَمُ (( -165 َياِر، أَْهلَُ َعلَْيك  ْؤِمنِينَُ ِمنَُ الدِّ ْسلُِ اْلم  مُْ هللَا ُ َشاءَُ إِنُْ َوإَِنا ِميَن،َواْلم   هللَا ُ َوَيْرَحمُ ] لَِحق وَن، بِك 
ْسَتقِدِمينَُ ْستأِْخِرينَُ ِمَنا اْلم  مُ  لََنا هللَاَُ أَْساَلُ [ َواْلم   ))اْلَعاِفَيةَُ َولَك 

 
(165)  அஸ்ஸலாமு  அனலக்கும் அஹ்லத்  தியாரி, மினல் (முஃமினனீ வல் முஸ்லிமீன, 
வஇன்னா இன்ைா அல்லாஹு பிகும் லாஹிகூன் (வயர்ஹமுல்லாஹுல் முஸ்தக்திமீன 
மின்னா வல் முஸ்தஃகிரீன) அஸ்அலுல்லாஹ லனா வலகுமுல் ஆஃபியா. 
 
கபாருள் : விசுவாசிகள் மற்றும் முஸ்லிம்கைிலுள்ை வடீுகனை உன தயாதர! உங்கள் மீது 
ஸலாம் உண் ாவதாக! நிச்சயமாக நாங்களும் அல்லாஹ் நாடினால் (உங்கதைாடு வந்து) 
தசரக்கூடியவர்கள், (நம்மில் முந்தியவர்களுக்கும், பிந்தியவர்களுக்கும் அல்லாஹ் அருள் 
கசய்வானாக!) எங்களுக்கும், உங்களுக்கும் அல்லாஹ்வி ம் சுகத்னதக் தகட்கிதறன்.  
 
நூல்கள்: முஸ்லிம் மற்றும் இப்னுமாஜா, வாக்கியத்கதா ர் அவருக்குரியதாகும்; அறிவிப்பாைர் 
புனரதா ரைியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்; அன க்குறிக்குள் இருப்பனவ ஆயிைா 
ரைியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுன ய ஹதீஸிலிருந்து 2/671 முஸ்லிமி ம் உள்ைதாகும்.   

ـــــــــــــــــحُِ د َعــــــــــــــاءُ ـ  61 ـي  الرِّ
61. காற்று, புயல் வசீுகின்ற தபாது துஆ  

  

وذُ  َخْيَرَها، ــــــأَل كَُأَسُْ إِنِّي  اللَه مَُ(( )1(-166 َها ِمنُْ ِبكَُ َوأَع   ))َشرِّ
 
(166) 1. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக னகரஹா, வ அஊது பிக மின் ைர்ரிஹா.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக அ(க் காற்றான) தன் நன்னமனய உன்னி ம் நான் 
தகட்கிதறன்; அதன் தீனமயிலிருந்தும் உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 4/326, இப்னுமாஜா 2/1228 ஆகிதயார் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைனர்; 
ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/305ம் காண்க!  
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وذُ  بِِه، أ ْرِسلَتُْ َما َوَخْيرَُ فِيَها، َما َوَخْيرَُ َخْيَرَها، أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ(( )2(-167 َها، ِمنُْ بِكَُ َوأَع   َما َوَشرُِّ َشرِّ
 ))ِبهُِ أ ْرِسلَتُْ َما َوَشرُِّ ِفيَها،

 
(167) 2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக னகரஹா, வனகர மா ஃபஹீா, வ னகர மா உர்ஸிலத் 
பிஹி, வ அஊது பிக மின் ைர்ரிஹா, வ ைர்ரி மா ஃபஹீா, வ ைர்ரி மா உர்ஸிலத் பிஹி.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான் அ(க் காற்றான) தன் நன்னமனய, அதிதல உள்ை 
நன்னமனய மற்றும் எதற்காக அது அனுப்பப்பட்டுள்ைததா அதன் நன்னமனயயும் உன்னி ம் 
நான் தகட்கிதறன்; இன்னும், அதன் தீனம, அதிதல உள்ை தீனம எதற்காக அது அனுப்பப் பட் ததா 
அதன் தீ னமயிலிருந்தும் உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்.    

 الَرْعـــــــدُِ اءُ د َعـــــــ  ـ 62
62. இடி இடிக்கின்ற தபாது துஆ  

  

ْبَحانَُ(( -168  ))ِخيَفتِهُِ ِمنُْ َواْلَمالَِئكةُ  بَِحْمِدهُِ الَرْعدُ  ي َسبِّحُ  الَِذي س 
(168)  ஸுப்ஹானல்லதீ யுஸப்பிஹுர் ரஃது பிஹம்திஹி, வல் மலாயிகத்து மின் கீஃபதிஹி.  
  
கபாருள்: அவன் தூயவன், அவன் எத்தனகயவகனன்றால் அவனின் புகனழக் ககாண்டு இடி 
துதிக்கிறது. மற்றும் மலக்குகள் அவனின் பயத்தால்  துதிக்கின்றனர். 
  
நூல்: அப்துல்லாஹ் பின் ஜுனபர் ரைியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் இடி சப்தத்னதச் 
கசவிதயற்றால் தபசுவனத விட்டு விட்டு இனதக் கூறுவார்கள். முஅத்தா 2/992. அல்பான ீஅவர்கள் 
அறிவிப்புத் கதா ர் நபித் ததாழர் வனர நிறுத்தப்பட்டுள்ைது என்பது சரியானதாகும் என்று 
கூறியுள்ைார்கள்.  

 الْســتِْسقَاءُِ أَْدِعَيـــةُِ مِــنُْ  ـ 63
63. மனழ தவண்டி துஆ  

  

ِغيثا ُ َغْيثا ُ اْسِقَنا اللَه مَُ(( )1(-169  ))آِجلُ  َغْيرَُ َعاِجال ُ ،َضارُ  َغْيرَُ َناِفعا ُ َمِريعا ، َمِريئا ُ م 
 (169) 1. அல்லாஹும்ம அஸ்கினா ஃனகஸன் முஃகீஸன், மரீஅன், மரீஃஅன், நாஃபிஅன், ஃனகர 
ைார்ரின், ஃஆஜிலன், ஃனகர ஆஜிலின்.  
  
கபாருள்: யாஅல்லாஹ்! உதவியாக இருக்கக்கூடிய, கசழிப்பன யச் கசய்யக் கூடிய, 
பச்னசப்பசுனமனய ஏற்படுத்தக் கூடிய, இ ரு கசய்யாது பலன் தரக்கூடிய மனழயாக, 
தாமிதமின்றி துரிதமாக எங்களுக்கு மனழ கபய்யச் கசய்வாயாக! 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
 

With best compliments from  Page 77 of 115 

  
நூல்கள்: அபூதாவூது 1/303, ஸஹஹீ் அபதீாவூதில் 1/216 இலக்கத்தில் அல்பான ீஅவர்கள் அனதச் 
சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  

 ))أَِغْثَنا ه مَُاللَُ أَِغْثَنا، اللَه مَُ أَِغْثَنا، اللَه مَُ(( )2(-171
(170) 2. அல்லாஹும்ம அஃகிஸ் னா, அல்லாஹும்ம அஃகிஸ்னா, அல்லாஹும்ம அஃகிஸ்னா. 
 
கபாருள் : யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு மனழ கபாழியச் கசய்வாயாக! யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு 
மனழ கபாழியச் கசய்வாயாக! யா அல்லாஹ்! எங்களுக்கு மனழ கபாழியச் கசய்வாயாக!  
 நூல்கள்: புகாரீ 1/224, முஸ்லிம் 2/613.  
  

  ))اْلَميِّتَُ َبلََدكَُ َوأَْحِيي َرْحَمَتَك، َواْنش رُْ َوَبَهاِئَمَك، ِعَباَدَك، اْسقُِ اللَه مَُ(( )3(-171
  
(171) 3. அல்லாஹும்மஸ்கி இபாதக, வ பஹாயிமக வன்ைுர் ரஹ்மதக, வ அஹ்யி பலதகல் 
மய்யித.  
  
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! உன்னுன ய அடியார்கள், மற்றும் உன்னுன ய கால் நன களுக்கு 
தண்ணரீ் புகட்டுவாயாக! உன்னுன ய அருனைப்பரத்தவும் கசய்வாயாக! அழிந்துவிட்  
உன்னுன ய ஊனர உயிர்ப்பிக்கவும் கசய்வாயாக!  
நூல்கள்: அபூதாவூது 1/305, ஸஹஹீ் அபதீாவூதில் அல்பான ீஅவர்கள் 1/218ல் அழகானகதனவும் 
கூறியுள்ைார்கள்.   

ـــدَُّعاءُ   ـ 64  اْلـمََطــــرَُ َرأَى إَِذا اـل
64. மனழ கபய்துவிடும் தபாது துஆ  

  ))َناِفعا ُ َصيِّبا ُ اللَه مَُ(( -172
(172)  அல்லாஹும்ம ஸய்யிபன் நாஃபிஅன். 
கபாருள் : பயன் தரக்கூடிய மனழயாக யா அல்லாஹ்! (நீ ஆக்கி னவப்பாயாக!)  
நூல் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 2/518.   

 اْلـمََطــــرُِ ن ز ولُِ بَْعـــــدَُ الذِّْكرُ   ـ 65
65. மனழ கபய்தபிறகு கூறப்ப  தவண்டியது  

 

ِطْرَنا(( -173   ))َوَرْحَمِتهُِ هللَاُِ بَِفْضلُِ م 
(173)  முதிர்னா பி ஃபள்லில்லாஹி வரஹ்மதிஹி.  
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் தபரருள் மற்றும் அவனின் அருைால் நாங்கள் மனழ 
கபாய்விக்கப்பட்த ாம் .  நூல்கள்: புகாரீ 1/205, முஸ்லிம் 1/83  
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 الْســـتِْصَحاءُِ أَْدِعيَــةُِ مِــنُْ  ـ 66
66. வானம் கவளுக்க (மனழ நிற்க) தவண்டி துஆ  

  

َراِب، اآلَكامُِ َعلَى اللَه مَُ َعلَْيَنا، َولَُ َحَوالَْيَنا اللَه مَُ(( -174 ونُِ َوالظِّ   ))الَشَجرُِ اِبتَُِوَمنَُ اأْلَْوِدَيِة، َوب ط 
 
(174) அல்லாஹும்ம ஹவானலனா, வலா அனலனா, அல்லாஹும்ம அலல் ஆகாமி, வழ் ழிராபி, 
வபுதூனில் அவ்தியத்தி, வமனாபித்திஷ் ைஜரி. 
 
கபாருள்: எங்கனைச் சுற்றி (மனழ கபய்விப்பாயாக) எங்கள் மீது (தகடு வினைவிக்கக் கூடியதாக) 
அல்ல. யாஅல்லாஹ் சிறிய குன்றுகள், மனலகள், ஓன ப் பகுதிகைிலுள்ை உட்பகுதிகள் மரங்கள் 
முனைக்குமி ங்கள் ஆகியவற்றின் மீது (மனழ கபய்விப்பாயாக)  
நூல்கள்  புகாரீ 1/224, முஸ்லிம் 2/614  
 

 الهِـــالَلُِ ر ؤيَــةُِ د َعــــاءُ ـ  67
67. தனலப்பினறனயக் காணுகின்ற தபாது துஆ 

 
، هللَا ُ(( -175 نَُ َوَتْرَضى، َرَبَنا ت ِحبُُّ لَِما َوالَتْوِفيقُِ َواْْلِْسالَِم، َوالَسالََمةُِ َواْْلِيَماِن، ِباأْلَْمنُِ َعلَْيَنا لَهُ أَهُِ اللَه مَُ أَْكَبر   َوَربُّكَُ اَربُّ
 ))هللَا ُ

  
(175) அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹும்ம  அஹில்லஹு அனலனா பில் அம்னி, வல் ஈமானி, 
வஸ்ஸலாமத்தி, வல்இஸ்லாமி, வத்தவ் ஃபகீி லிமா துஹிப்பு ரப்பனா வதர்ைா, ரப்புனா 
வரப்புகல்லாஹு  
  
கபாருள்:  அல்லாஹு  மிகப்கபரியவன், யாஅல்லாஹ் அனமதி, ஈமான், சாந்தி, இஸ்லாம் 
ஆகியவற்னறக் ககாண்டு மற்றும் எங்கைின் இரட்சகா நீ விரும்பி மற்றும் கபாருந்திக் 
ககாண் வற்றுக்கு நல்லுதவி கசய்வது ககாண்டு அ(ப்பினறயான)னத எங்கள் மீது உதிக்கச் 
கசய்வாயாக (பினறதய!) எங்களுன ய இரட்சகன் மற்றும் உன்னுன ய இரட்சகன் அல்லாஹ் 
ஆவான். நூல்கள் திர்மிதீ  5/504, தாரமீ அதத வார்த்னதகளு ன்  1/336 லஹஹீ் அத்திர்மிதீ  3/157  
காண்க!  
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 الَصـائِمُِ إِفَْطـــارُِ ِعنْدَُ الدَُّعــــاءُ ـ  68
68. பிஸ்மில்லாஹ் என்று கூறி  தநான்பு துறந்த பின் ஓதும் துஆ  

  

، َواْبَتلَتُِ الَظَمأ ُ َذَهبَُ(( )1(-176 وق   ))هللَا ُ َشاءَُ إِنُْ اأْلَْجرُ  َوَثَبتَُ الع ر 
 (176) 1. தஹபழ்ழமஉ, வப்தல்லதில் உரூக்கு, வஸபதல் அஜ்ரு இன்ைா அல்லாஹ்.   
  
கபாருள்:  தாகம் தபாய்விட் து, நரம்புகளும் நனனந்து விட் ன, அல்லாஹ் நாடினால் கூலியும்  
நிரூபணமாகி விட் து.  
2/306  ல்  அபூதாவூது மற்றும் அவரல்லாததார்  பதிவு கசய்துள்ைனர், ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஃ 4 / 
209ம் காண்க!  

لَُ َوِسَعتُْ الَتِي ِبَرْحَمِتكَُ أَْسأَل كَُ إِنِّي  اللَه مَُ(( )2(-177   ))لِي ْغِفرَُتَُ أَنُْ َشْيءُ  ك 
  
(177) 2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக பிரஹ்மதிகல்லதீ வஸிஅத் குல்ல னையின் தஃக் 
ஃபிரலீ. 
 
கபாருள்:  யாஅல்லாஹ்!  ஒவ்கவாரு  கபாருைிலும் விசாலமாகி இருக்கின்றதத அத்தனகய 
உன்னுன ய அருனைக் ககாண்டு எனக்கு நீ பாவம் கபாருத்தருளுமாறு நிச்சயமாக உன்னி ம் 
நான் தகட்கிதறன்.  
நூல்கள்:  அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு ரைியல்லாஹு  அன்ஹுமா அவர்கைின் துஆவிலிருந்து 
இதனன இப்னுமாஜா 2 /306ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்,  அத்காரின் ஹதீஸ்னை பரிசீலித்த ஹாபிள் 
அவர்கள் அழகான தரத்னத உன யகதனக் கூறியுள்ைார்கள். ைரஹுல் அத்கார் 4/342 காண்க!  
 

 الطَــــَعامُِ قَْبـــلَُ َعــاءُ الدُُّـ  69
69. உணவு உண்ணும்தபாது துஆ   

 

مُْ أََكلَُ إَِذا(( )1(-178 ك   ))َوآِخِرهُِ أََولِهُِ ِفي هللاَُِ بسمُِ َفْلَيق لُْ أََولِهُِ ِفي َنِسيَُ َفإِنُْ هللَاِ، ِبْسمُِ َفْلَيق لُْ َطَعاما ُ أََحد 
178) 1. உங்கைில் ஒருவர் உணவு உண் ால் (1) "பிஸ்மில்லாஹ்' என்று கூறவும், அதன் 
ஆரம்பத்தில் கூற அவர் மறந்து விட் ால் "பிஸ்மில்லாஹி ஃப ீஅவ்வலிஹி வஆகிரிஹி'   (2) 
என அவர் கூறவும்.  
கபாருள்:  (1) அல்லாஹ்வின் கபயரால் (உண்ணுகிதறன்)  (2)  அதன் கதா க்கம் அதன் முடிவு  
ஆகியவற்றில் பிஸ்மில்லாஹ். 
நூல்கள்:  3 / 347ல் அபூதாவூது,  4 /288ல் திர்மிதீயும் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 
2 / 167 காண்க!  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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، َخْيرا ُ َوأَْطِعْمَنا فِيهُِ لََنا َباِركُْ اللَه مَُ: َفْلَيق لُْ الَطَعامَُ هللَا ُ أَْطَعَمهُ  َمنُْ(( )2(-179  َيق لَُْفلُْ لََبنا ُ هللَا ُ َسَقاه ُ َوَمنُْ ِمْنه 
 ))ِمْنهُ  َوِزْدَنا ِفيهُِ لََنا َباِركُْ ه مَُاللَُ

(179) 2. எவராவது ஒருவருக்கு அல்லாஹ் உணவைித்தால், (1) அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபஹீி, 
வஅத்யிம்னா னகரன் மின்ஹு, என்று கூறவும்,  (2) இன்னும் பானல ஒருவருக்கு அல்லாஹ் 
பருகக் ககாடுத்தால், அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபஹீி, வஜித்னா மின்ஹு எனக் கூறவும்.  
  
கபாருள் : (1)  யாஅல்லாஹ்! அதில் எங்களுக்கு நீ பரகத்துச் கசய்வாயாக! அனத வி ச் சிறந்தனத 
எங்களுக்கு உண்ணக் ககாடுப்பாயாக! 
(2) யாஅல்லாஹ்!  அதில் எங்களுக்கு பரகத்துச் கசய்வாயாக!  அதிலிருந்து எங்களுக்கு நீ 
அதிகப்படுத்துவாயாக! நூல்கள் : திர்மிதீ  5 / 506, லஹஹீ்  அத்திர்மிதீ  3  /158ம் காண்க!  
  

 الَطــَعامُِ مِنَُ الَْفـَراغُِ ِعْندَُ الدَُّعــاءُ ـ  71
70. உணனவ உண்டு முடித்த பின் துஆ  

 

 ))ةُ ق وَُ َولَُ ِمنِّي َحْولُ  َغْيرُِ ِمنُْ َوَرَزَقنِيِه، َهَذا، أَْطَعَمنِي الَِذي ّلِلَُِ الَْحْمدُ (( )1(-181
 (180) 1. அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அத்அமன ீஹாதா வரஜகனஹீி, மின் ஃனகரி ஹவ்லின் 
மின்ன ீவலா குவ்வத்தின்.  
 
கபாருள்:  என்னிலிருந்துள்ை முயற்சி மற்றும் என் பலமின்றி எனக்கு இனத உண்ணக் ககாடுத்து, 
அனத வழங்கவும் கசய்தவனாகிய அல்லாஹ்விற்தக புகழனனத்தும் உரித்தாகுக!  
நூல்கள்: அபூதாவூது  இப்னுமாஜா ஆகிதயார், ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ  3 / 159ம் காண்க!  
 

ُِ اْلَحْمدُ (( )2(-181 َباَركا ُ َطيِّبا ُ َكِثيرا ُ َحْمدا ُ ّلِلَ ،[  لَُوَُ َمْكفِيُ ] َغْيرَُ ِفيِه، م  َوَدع  ْسَتْغَنىُ  َولَُ م     ))َرَبَنا َعْنهُ  م 
  
(181) 2. அல்ஹம்து லில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன் முபாரக்கன் ஃபஹீி ஃனகர மக் 
ஃபிய்யின் வலா முவத்தஇன் வலா முஸ்தாஃக்னின் அன்ஹு ரப்பனா.  
 
கபாருள்:  புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக  அதநகப் புகழ்கைாக (அனவ) நல்லனவயாக, 
அவற்றில் பரகத்துச் கசய்யப்பட் தாக, தபாதுமாக்கப்பட் தாக இல்லாததாக, வி ப்ப வும்   
முடியாததாக அவற்னற விட்டும் ததனவயற்றும் இருக்க முடியாததாக எங்களுன ய இரட்சகா!  
நூல்கள்:  புகாரீ  6 / 214 திர்மிதீ  5 / 507.  
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 َعامُِالطَُ لَِصـــاحِبُِ الَضْيفُِ د َعــاءُ ـ  71
71. உணவைித்தவருக்காக விருந்தாைியின் துஆ  

 

 ))َواْرَحْمه مُْ لَه مُْ َواْغِفرُْ َرَزْقَته م، ِفيَما لَه مُْ َباِركُْ اللَه مَُ(( -182
(182) அல்லாஹும்ம பாரிக் லஹும் ஃபமீா ரஜக்தஹும், வஃக் ஃபிர்லஹும் வர்ஹம்ஹும்.  
 
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்!  அவர்களுக்கு  நீ  வழங்கியவற்றில் நீ பரகத்துச் கசய்வாயாக! 
அவர்களுக்கு நீ பாவம் கபாருத்தரு ைவும்  கசய்வாயாக! அவர்களுக்கு நீ அருளும் கசய்வாயாக!  
நூல் : முஸ்லிம்  3 /  1615.  

 الشََرابُِ أَوُِ الَطَعامُِ لَِطلَبُِ بِالدَُّعاءُ  التَْعِريضُ  ـ 72
72. உணவு அைித்தவருக்கு கசய்யும் துஆ  

 

 ))َسَقانِي َمنُْ َواْسقُِ أَْطَعَمِني، َمنُْ أَْطِعمُْ اللَه مَُ(( -183
 
(183) அல்லாஹும்ம அத்யிம் மன் அத்அமன,ீ வஸ்கி மன் ஸகான ீ 
 
கபாருள்:  யாஅல்லாஹ்!  எனக்கு உணவைித்தவருக்கு நீ உணவைிப்பாயாக!  எனக்குப் பருகக் 
ககாடுத்தவருக்கும் நீ பருகக் ககாடுப்பாயாக!   

 بَيْتُ  أَْهــلُِ ِعنْدَُ أَفَْطرَُ إَِذا ــاءُ الدُّعَُـ  73
73. குடும்பத்தாரி ம் (எவர் வடீ்டிலாவது) தநான்பு திறந்தால் கூற தவண்டிய துஆ  

  

مُ  أَْفَطرَُ(( -184 مُ  َوأََكلَُ الَصائِم وَن، ِعْنَدك  ، َطَعاَمك  مُ  َوَصلَتُْ اأْلَْبَرار   ))اْلَمالَِئَكةُ  َعلَْيك 
 
(184) அஃப்தர இன்தகுமுஸ்ஸாயிமூன், வ அகல தஆமகுமுல் அப்ரார், வஸல்லத் அனலகுமுல் 
மலாயிகது. 
கபாருள்: தநான்பாைர்கள் உங்கைி ம் தநான்பு திறந்து விட் னர், நல்லவர்கள் உங்களுன ய 
உணனவயும் உண்டு விட் னர்,  மலாயிகத்துகள் உங்கள் வனகக்கு பிரார்த்தனனயும் கசய்து 
விட் னர்.  
நூல்கள்:  ஸுனன் அபதீாவூது  3/  367 இப்னுமாஜா 1 / 556, நஸாய ீ அமலுல் யவ்மி 
வல்னலலாவில்  296 -  298 ல் பதிவு கசய்துள்ைனர்.  இன்னும் நபி  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள்   எவர் வடீ்டிலாவது தநான்பு திறந்தால் அனதக் கூறுவார்கள் என ஆதாரத் 
கதைிவும் காட்டியுள்ைார்கள்.  இன்னும் ஸஹஹீ் அபதீாவூது  2 / 730ல் அல்பான ீஅவர்கள் 
சரியான அறிவிப்புத் கதா ர் எனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  
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 ي فِْطرُْ َولَمُْ الَطَعامُ  َحَضرَُ إَِذا الصَائِمُِ د َعاءُ   ـ 74
74. விருந்துணவு (விருந்து  ககாடுத்தவருக்காகச் கசய்யும்) துஆ  

 

ِعيَُ إَِذا(( -185 مُْ د  ك  ْفِطرا ُ َكانَُ َوإِنُْ َفْلي َصلِّ، َصائِما ُ َكانَُ َفإِنُْ َفْلي ِجْب، أََحد   يُْأَُ َفْلي َصلُِّ َوَمْعَنى ، ))َفْلَيْطَعمُْ م 
 .َفْلَيْدعُ 

 
(185) உங்கைில் ஒருவர் (விருந்துண்ண) அனழக்கப் பட் ால் அவர் அனத ஏற்றுக் ககாள்ைவும், 
(ஆனால்) அவர் தநான்பாைராக இருப்பின் துஆச் கசய்வார்,  தநான்பில்லாதவராக அவர் இருப்பின் 
(விருந்தில் கலந்து ககாண்டு) உண்ணவும். நூல் : முஸ்லிம்  2 / 1054  
 

 أََحدٌُ َســــــابَهُ  إَِذا الصَــــائِمُ  يَق ولُ  مَا  ـ 75
75. தநான்பாைனர ஏசினால்,  அவர் கூற தவண்டிய துஆ  

  

 ))َصائِمٌُ إِنِّي َصاِئٌم، إِنِّي(( -186
(186)  இன்ன ீஸாயிமுன் இன்ன ீஸாயிமுன்  
கபாருள்:  நிச்சயமாக நான் தநான்பாைன்,  நிச்சயமாக நான் தநான்பாைன். நூல்கள்:  ஃபத்ஹு ன் 
புகாரீ  4 / 103, முஸ்லிம்  2  /806 
  

ـةُِ ِعنْــدَُ الدَُّعــــاءُ ـ  76  الثَــــــمَرُِ بَاك وَرةُِ ر ْؤيَـــ
76. கனிகைின் கதா க்கத்னதக் காணுமி த்து துஆ  

   

نَُ ِفي لََنا َوَباِركُْ َصاِعَنا، ِفي لََنا َوَباِركُْ َمِديَنِتَنا، ِفي لََنا َوَباِركُْ َثَمِرَنا، ِفي لََنا َباِركُْ اللَه مَُ(( -187 دِّ  ))ام 
  
(187)  அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபஸீமரினா, வபாரிக் லனா ஃப ீமதீனதினா, வபாரிக் லனா 
ஃப ீஸாயினா வபாரிக் லனா ஃப ீமுத்தினா.  
  
கபாருள்:  யா அல்லாஹ்!  எங்களுன ய கனிகைில்  நீ பரகத்துச் கசய்வாயாக!  எங்களுன ய 
பட் ணத்திலும் நீ பரகத்துச் கசய்வாயாக! எங்களுன ய மரக்கால்கைிலும் நீ பரகத்துச் 
கசய்வாயாக! எங்களுன ய (னக அைனவயான) முத்துகைிலும் நீ பரகத்துச் கசய்வாயாக!  
நூல் : முஸ்லிம்  2 / 1000  
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ـاءُ   ـ 77 ـــَطاسُِ د َعــــ  الْعـ 
77. தும்மலுக்கு துஆ  

م َعَطسَُ إَِذا(( )1(-188 ك  ِ، اْلَحْمدُ  َفْلَيق لُِ أََحد  وه ُ لَهُ  َوْلَيق لُْ ّلِلَ   ))َفإَِذا هللَا ، َيْرَحم كَُ: َصاِحب هُ  أَوُْ أَخ 
(188) உங்கைில் ஒருவர் தும்மினால், "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்விற்தக) 
என்று அவர் கூறவும், அவருன ய சதகாதரர் அல்லது அவரு ன் இருப்பவர் 
அவருக்காக "யர்ஹமுகல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்கு அருள் கசய்வானாக)  எனக் கூறவும் 
    

مُ : َفْلَيق لُْ هللَا ، َيرَحم كَُ((: لَهُ  َقالَُ مُْ َوي ْصلِحُ  هللَا ُ َيْهِديك   ))َبالَك 
 

"யர்ஹமுகல்லாஹு' என அவருக்காக அவர் கூறிவிட் ால் "யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் 
பாலகும்' (உங்களுக்கு அல்லாஹ் தநர்வழி காட்டி, உங்களுன ய காரியங்கனை சீராக்கியும் 
னவப்பானாக!) என்று இவர் கூறவும். நூல் :புகாரி, 7/125  

 هللاَُ فََحِمدَُ َعَطسَُ إَِذا لِلْكَافِرُِ ي قَالُ  مَاـ  78
78. காஃபிருக்காக - அவர் தும்மி விட்டு   "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' எனக் கூறினால்.....  

  

مُ (( )2(-189 مُْ َوي ْصلِحُ  هللَا ُ َيْهِديك   ))َباَلك 
(189) யஹ்தீகுமுல்லாஹு, வ யுஸ்லிஹ் பாலகும்.  
 
கபாருள் : அல்லாஹ் உங்களுக்கு தநர்வழி காட்டி, உங்களுன ய காரியங்கனை சீராக்கியும் 
னவப்பானாக!  
நூல்கள் : திர்மிதீ 5/ 82 அஹ்மது 4/ 400 அபூதாவூது 4 /308 ஆகிதயார் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், 
ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 2/ 354ம் காண்க!   

جُِ الدَُّعــــــاءُ ـ  79  لِلْم تَــــَزوِّ
79. திருமணம் கசய்து ககாண் வருக்கு துஆ  

  

َما َوَجَمعَُ َعلَْيَك، اَركََُوبَُ لََك، هللَا ُ َباَركَُ(( -191  ))َخْيرُ  ِفي َبْيَنك 
 
(190)  பாரகல்லாஹு லக, வபாரக அனலக, வஜமஅ னபனகுமா ஃப ீனகரின். 
கபாருள்:  அல்லாஹ் உமக்கு பரக்கத்துச் கசய்வானாக!  உம்மீதும் பரக்கத்துச் கசய்வானாக! 
நலவானவற்றில் உங்கைிருவருக்கின தய அவன் இனணத்து னவப்பானாக!  
நூல்கள்:  அபூதாவூது, திர்மிதீ, இப்னுமாஜா ஆகிதயார் மற்றும் ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 1 /316 
காண்க!   
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جُِ د َعـــاءُ  ـ 81  ـــتََزوِّ  الدَابَةُِ َوِشــَراءُِ الـمـ 
80. திருமணமானவர் மற்றும் கால் நன னய வாங்கியவர் கூற தவண்டிய துஆ  

 
(191)  உங்கைிகலாருவர் ஒரு கபண்னணத் திருமணம் முடித்தால் அல்லது ஒரு பணியாைனர 
வாங்கினால்  
  

مُ  َتَزَوجَُ إَِذا -191 ك   َعلَْيِه، َجَبْلَتَها َما َوَخْيرَُ َخْيَرَها، أَْسأَل كَُ إِنِّي اللَه مَُ((: َفْلَيق لُْ َخاِدما ُ اْشَتَرى إَِذا أَوُْ اْمَرأَة ، أََحد 
وذُ  َها، ِمنُْ بِكَُ َوأَع  ذُْ َبِعيرا ُ اْشَتَرى َوإَِذا َعلَْيِه، اَجَبْلَتهَُ َما َوَشرُِّ َشرِّ  ))َذلِكَُ ِمْثلَُ َوْلَيق لُْ َسَناِمهُِ بِِذْرَوةُِ َفْلَيأْخ 

 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக னகரஹா வனகர மா ஜபல்தஹா அனலஹி, வ அஊது பிக 
மின் ைர்ரிஹா வைர்ரி மா ஜபல்தஹா அனலஹி என்றும், ஒட் கத்னத அவர் வாங்கினால் 
அதனுன ய திமிலின் தமல் பகுதினயப் பிடித்துக் ககாண்டு அனதப் தபான்தற கூறவும். 
 
கபாருள்: யா அல்லாஹ்! இதன் நன்னமனயயும் இதன்  மூலம் நீ ஏற்படுத்தினவத்த 
நலமானவற்னறயும் நான் உன்னி ம் தகட்கிதறன். இதன் தீங்னகயும் இதனால் ஏற்படும் 
தீங்னகயும் விட்டு உன்னி ம் காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல்கள்: அபூதாவூது  2 /248, இப்னுமாஜா 1/ 617 ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1/324 காண்க!   

 الَزْوَجةُِ إِتْيَانُِ قَبْلَُ الدَُّعاءُ ـ  81
81. மனனவியி ம் கசல்வதற்கு முன்பு துஆ  

  

ْبَنا اللَه مَُ هللَاِ، بِْسمُِ(( -192  ))َرَزْقَتَنا َما الَشْيَطانَُ َوَجنِّبُِ الَشْيَطاَن، َجنِّ
 
(192)  பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹும்ம ஜன்னிப்னஷ் னைத்தான, வ ஜன்னிபிஷ் னைத்தான மா 
ரஜக்தனா.  
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால் (தசர்கிதறன்) யாஅல்லாஹ்!  னைத்தானன எங்கனை விட்டும் 
தவிர்ப்பாயாக! எங்களுக்கு நீ (வாரிசு) வழங்குவதிலும் னைத்தானனத் தவிர்ப்பாயாக!  
 நூல்கள்:  புகாரீ  6/141, முஸ்லிம் 2/ 1028  

 الَغـــــَضبُِ د َعــــــاءُ   ـ 82
82. தகாபம் நீங்க துஆ  

وذُ (( -193  ))الَرجِيمُِ الَشْيَطانُِ ِمنَُ بِاّلَلُِ أَع 
(193) அஊது பில்லாஹி மினஷ் னைத்தானிர் ரஜமீ். 
கபாருள்: எறியப்பட்  னைத்தானி(ன் தீனம)யிலிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு காவல் 
ததடுகிதறன். நூல்கள்:  புகாரீ  7 / 99  முஸ்லிம்  4/  2015  
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 م بْتَلَىُ  َرأَى مَنُْ د َعــــاءُ   ـ 83
83. (தநாயினால்)தசாதனனக்குள்ைாக்கப்பட் வனரக் காணுகின்றவருக்கு துஆ  

  

 ))َتْفِضيال ُ َخلَقَُ نُِْممَُ َكثِيرُ  َعلَى َوَفَضلَِني ِبِه، اْبَتالَكَُ ِمَما َعاَفانِي الَِذي ّلِلَُِ اْلَحْمدُ (( -194
 
(194)  அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ ஆஃபான ீமிம்மப் தலாக பிஹி, வஃபள்ைலன ீஅலா கஸீரின் 
மிம்மன் கலகதஃப்ைலீா  
கபாருள் : எதனால் உம்னம தசாதித்துள்ைாதனா அதிலிருந்து எனக்கு ஆதராக்கியத்னத நல்கி 
அவன் பன த்தவற்றிலுள்ை அதநகனர வி  என்னன மிகுந்து சிறப்பாக்கி னவத்தவனாகிய 
அல்லாஹ்விற்கு புகழ்  அனனத்தும் உரித்தாகுக!  
நூல்கள் : திர்மிதீ  5/ 493,494 ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/ 153  காண்க!  

 المَْجلِسُِ فِي ي قَــــالُ  مَــا  ـ 84
84. அமர்வி த்தில் கூறப்படுவது  

 
(195)  இப்னு உமர் ரைியல்லாஹு   அன்ஹு அறிவித்துக் கூறுகிறார்கள்: ஒரு அமர்வில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு, அவர்கள் எழு 
முன்பு,  

َمرَُ اْبنُِ َعنُِ(( -195  ِمنُْ َمَرةُ  ِماَئةُ  الَواحِدُِ الَْمْجلِسُِ فِي وسلم عليه هللا صلى هللَاُِ لَِرس ولُِ ي َعدُُّ َكانَُ: قَاَلَُ َعْنه َما هللَا ُ َرِضيَُ ع 
 ))الَغف ورُ  الَتَوابُ  أَْنتَُ إِنَكَُ َعلََي، َوت بُْ لِي، اْغفِرُْ َربُِّ((: َيق ومَُ أَنُْ قَْبلُِ

ரப்பிஃக் ஃபிர்லீ வதுப் அனலய்ய இன்னக்க அன்த்தத் தவ்வாபுல் ஃக ஃபூர் என்று  நூறு  த னவ 
(அவர்கள் கூறுவனத) கணக்கி ப்பட் து. 
கபாருள் : என் இரட்சகா! என் பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக!  என் தவ்பானவ அங்கீகரித்தும் 
ககாள்வாயாக! நிச்சயமாக நீதான் தவ்பாக்கனை மிகுந்து அங்கீகரிப்பவன், மிகுந்து மன்னிப்பவன்.  
நூல்கள்: திர்மிதீ, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/ 153, ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 2/ 321 அதன் வாசகம் 
திர்மிதிக்குரியதாகும்.  

 ـــْجلِسُِالـمَـــ كَفَــــــاَرةُ ـ   85
85. சனப கனலயும் தபாது ஓதும் துஆ (அமர்வி த்தில் ஏற்பட் வற்றுக்குப் பரிகாரம்)  

   

ْبَحاَنكَُ(( -196 كَُ أَْنَت، إِلَُ إِلَهَُ لَُ أَنُْ أَْشَهدُ  َوبَِحْمِدَك، اللَه مَُ س   ))إِلَْيكَُ َوأَت وبُ  أَْسَتْغفِر 
  
(196)  ஸுப்ஹானகல் லாஹும்ம வபிஹம்திக அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த 
அஸ்தஃக் ஃபிருக வ அதுதூ பு இனலக 
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கபாருள் :  யாஅல்லாஹ்! உன்னனத் துதிக்கிதறன்   உன் புகனழக் ககாண்டும், வணங்கப்படுபவன் 
உன்னனயன்றி யாரும் இல்னல என்று நான் சாட்சி கூறுகிதறன் உன்னி ம் பாவம் 
கபாருத்தருைத் ததடுகிதறன், உன்பாதல தவ்பா கசய்கிதறன்.  
  
நூல்கள்:  திர்மிதீ, அபூதாவூது, நஸாய,ீ இப்னுமாஜா ஆகியனவ மற்றும், ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 
3/153 தமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், எந்த 
அமர்விலும் அமர்வதில்னல, குர்ஆனிலிருந்து எனதயும் ஓதுவதில்னல, எத்கதாழுனகனயயும் 
கதாழுவதில்னல தமற்கூறப்பட்  ஹதீஸில் உள்ை வார்த்னதகனைக் கூறிதய தவிர, என்று 
ஆயிைா ரைியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவித்துக் கூறியது நிச்சயமாக நிரூபணம் 
ஆகியுள்ைது.  அதனன 308 இலக்கமிட்டு நஸாய ீ அவர்கள் 218 வது பக்கம் அமலுல் யவ்மி 
வல்னலலாவில் பதிவு கசய்துள்ைனர் அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவின் ஹதீஸ்கனை பரிசீலித்த 
தபாது பக்கம் 273ல்  ாக் ர் பாரூக் ஹமூதா இதனனச் சரியான தரத்னதயுன யகதனக் 
கூறியுள்ைார்கள்.   

 لَكَُ هللا ُ َغفَــرَُ قَالَُ لِمَنُْ الدَُّعـاءُ   ـ 86
86. அல்லாஹ் உமக்கு பாவம் கபாருத்தருள்வானாக என்று கூறியவருக்கு துஆ  

 ))َولَكَُ(( -197
(197)  "வலக' – உமக்கும், என்று கூற தவண்டும்.  
நூல்கள் : அஹ்மது 5 /82 அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவில் பக்கம் 218, இலக்கம் 421,  ாக் ர் 
ஹமூதாவின் பரிசீலனன நஸாயலீும் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  

 مَْعر وفا ُ إِلَيْكَُ َصنَعَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ ـ  87
87. நல்லனதச் கசய்தவருக்காக துஆ  

 ))َخْيرا ُ هللَا ُ َجَزاكَُ(( -198
(198)  ஜஸாகல்லாஹு  னகரன் 
கபாருள்:  அல்லாஹ் உமக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக!  
நூல்கள் : 2035 இலக்கமிட்டு இதனனத் திர்மிதீ பதிவு கசய்துள்ைார்கள், ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 6244, 
ஸஹஹீுத் திர்மிதீ  2/  200 ஆகிய நூல்களும் காண்க!   

 الَدَجالُِ ِمنَُ بِهُِ هللَا ُ يَْعِصمُ  مَاـ  88
88. தஜ்ஜாலின் தீனமயிலிருந்து பாதுகாப்பைிக்கும் துஆ  

 

وَرةُِ أََولُِ ِمنُْ آَياتُ  َعْشرَُ َحفِظَُ َمنُْ(( -199 ِصمَُ اْلَكْهفُِ س   هُّدُِالَتشَُ َعقِبَُ ِفْتَنتِهُِ ِمنُْ بِاّللَُِ َواْلْسِتَعاَذة ُ ، ))الَدَجالُِ ِمنَُ ع 
لُِّ ِمنُْ اأْلَِخيرُِ  َصالَةُ  ك 

(199) அல்கஹ்ஃப் அத்தியாயத்தின் கதா க்கத்திலிருந்து பத்து வசனங்கனை மனனம் கசய்தவர் 
தஜ்ஜாலி(ன் தீனமயி)லிருந்து பாதுகாக்கப்பட் வராவார். 
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நூல் :முஸ்லிம் 1/555 இன்கனாரு அறிவிப்பில் 1/556  இலக்கமிட்டு அல்கஹ்ஃபு அத்தியாயத்தின் 
கன சியிலிருந்து பத்து வசனங்கள் என பதிவாகியுள்ைது.  மற்றும் ஒவ்கவாரு கதாழுனகயிலும் 
கன சி தைஹ்ஹுதுக்குப் பிறகு அவன் தீனமயிலிருந்து பாதுகாவல் ததடுவதாலும் பாதுகாப்புக் 
கின க்கும்.   

 هللاَُِ فِي أ حِبُّكَُ إِنِّي قَالَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ ـ  89
89. அல்லாஹ்விற்காக நிச்சயமாக நான் உம்னம விரும்புகிதறன் என்று கூறியவருக்காக துஆ 

 

 ))لَهُ  أَْحَبْبَتِني الَِذي أََحَبكَُ(( -211
(200)  அஹப்பகல்லதீ அஹ்பப்தன ீலஹு  
 
கபாருள் : எவனுக்காக என்னன நீர் தநசித்தீதரா, அத்தனகயவன் உம்னம தநசிப்பானாக!  
நூல்கள்:  இதனன அபூதாவூது 4/ 333ல் பதிவு கசய்து, ஸஹஹீ் ஸுனன் அபதீாவூது  3 /965ல் 
அல்பான ீஇதன் அறிவிப்புத் கதா ர் அழகானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.    

 مَالَهُ  َعلَيْكَُ َعَرضَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ ـ  91
90. தன் கசல்வத்னத (உதவியின் அடிப்பன யில்) உமக்கு எடுத்துக் காட்டிய வருக்கு துஆ  

 ))َوَمالِكَُ أَْهلِكَُ فِي لَكَُ هللَا ُ َباَركَُ(( -211
(201)  பாரகல்லாஹு லக ஃப ீஅஹ்லிக வமாலிக. 
 
கபாருள்:  உம்முன ய குடும்பம் மற்றும் உம்முன ய கசல்வத்தில் உமக்கு அல்லாஹ் பரகத்துச் 
கசய்வானாக!  நூல்:  4 / 88  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ.  

 القََضاءُِ ِعْندَُ أَقَْرضَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ ـ  91
91. க ன் ககாடுத்தவருக்காக க னன நினறதவற்றும் தபாது துஆ  

 

  َواألََداءُ  اْلَحْمدُ  الَسلَفُِ َجَزاءُ  إَِنَما ))َوَمالَِك، أَْهلِكَُ ِفي لَكَُ هللَا ُ باَركَُ(( -212
 
(202)  பாரகல்லாஹு  லக ஃப ீஅஹ்லிக வமாலிக. 
 
கபாருள்:  உம்முன ய குடும்பம் மற்றும் உம்முன ய கசல்வத்தில் உமக்கு அல்லாஹ் பரகத்துச் 
கசய்வானாக! க னுக்குரிய பிரதி உபகாரம் (க ன்) ககாடுத்தவனர) தபாற்றுதல் மற்றும் (க னன) 
நினற தவற்றுதலாகும்.  
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ـْركُِ مِــنَُ الَْخــْوفُِ د َعــاءُ ـ  92  الشِـّ
92. இனணனவப்பதிலிருந்து பாதுகாக்க துஆ  

  

كَُ أَْعلَم ، َوأََنا بِكَُ أ ْشِركَُ أَنُْ بِكَُ أَع وذُ  إِنِّي اللَه مَُ(( -213  ))أَْعلَمُ  لَُ الِمَُ َوأَْسَتْغفِر 
  
(203)  அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக அன் உஷ்ரிக பிக வஅன அஃலமு, வஅஸ்தஃக் ஃபிருக 
லிமா லா அஃலமு.  
  
கபாருள் : யாஅல்லாஹ்!  நிச்சயமாக நான், நான் அறிந்து ககாண்த  உனக்கு இனண 
னவப்பதிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்,  நான்  அறியாதவற்றுக்காக 
உன்னி ம் பாவம் கபாருத்தருைவும் ததடுகிதறன்.  
 
நூல்கள் : 4/403  அஹ்மது மற்றும் அவரல்லாததார்,  ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ  3/233, அல்பானிக்குரிய 
ஸஹஹீ் அத்தர்கீப் வத்தர்ஹபீ் 1/ 19 ஆகிய நூல்கள் காண்க!   

 فِيكَُ هللَا ُ بَاَركَُ قَالَُ لِمَنُْ الدَُّعاءُ ـ  93
93. அல்லாஹ் உமக்கு பரகத்துச் கசய்வானாக! என்றுகூறியவருக்கு துஆ  

 ))هللَا ُ َباَركَُ َوِفيكَُ(( -214
(204) வ ஃபகீ பாரகல்லாஹ்  
  
கபாருள் : அல்லாஹ்  உம்மிலும் பரகத்துச் கசய்வானாக!  
 
நூல்கள் : இப்னுஸ்  ஸுன்ன ீ 278  இலக்கமிட்டு பக்கம்  138ல் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள். 
பைீர் முஹம்மது உயூன் அவர்களுன ய பரிசீலனன - அல்வாபிலுஸ் ஸய்யிப் இப்னுல் 
னகய்யிம் அவர்களுன ய  நூல் பக்கம் 304ல் காண்க.    

 الطِّيــَـَرةُِ كََراهِيَــــةُِ د َعــاءُ ـ  94
94. துர்சகுணத்னத கவறுத்து துஆ  

َك، إِلَُ َطْيرَُ لَُ اللَه مَُ(( -215 كَُ إِلَُ َخْيرَُ َولَُ َطْير  كَُ إِلَهَُ َولَُ ،َخْير   ))َغْير 
(205)  அல்லாஹும்ம லானதர இல்லா னதருக, வலா னகர இல்லா னகருக, வலா இலாஹ 
ஃனகருக. 
 
கபாருள்: சகுணம் உன் சகுணமல்லாது இல்னல, நன்னமயும் உன் நன்னமயல்லாது இல்னல, 
உன்னனயன்றி வணங்கப்படு பவனும் இல்னல. 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ـــــوبُِ د َعــــــاءُ ـ  95  الرُّك 
95. வாகனத்தில் அமரும் தபாது துஆ  

 

ْبَحانَُ﴿ ّللَُِ َواْلَحْمدُ  هللَاِ، بِْسمُِ(( -216 َنا َوَما َهَذا لََنا َسَخرَُ الَِذي س  ْقِرنِيَن، لَهُ  ك   َحْمدُ الُْ(( ،﴾لَم نَقلِب ونَُ َربَِّنا إِلَى َوإَِنا م 
،ِ ِ، اْلَحْمدُ  ّلِلَ ِ، اْلَحْمدُ  ّلِلَ ، هللَا ُ ّلِلَ ، هللَا ُ أَْكَبر  ، هللَا ُ أَْكَبر  ْبَحاَنكَُ أَْكَبر   َيْغفِرُ  لَُ َفإَِنهُ  لِي؛ َفاْغفِرُْ َنْفِسي َظلَْمتُ  إِنِّي  اللَه مَُ س 

ن وبَُ  ))أَْنتَُ إِلَُ الذُّ
 

(206)  பிஸ்மில்லாஹி, அல் ஹம்து லில்லாஹி. ஸுப்ஹா னல்லதீ ஸக்கர லனா ஹாதா வமா 
குன்னா லஹு முக்ரினனீ் வஇன்னா இலா ரப்பினா ல  முன்கலிபூன்.  அல்ஹம்து லில்லாஹி, 
அல்ஹம்து லில்லாஹி, அல்ஹம்து லில்லாஹி, அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 
அல்லாஹு அக்பர்,  ஸுப்ஹானகல்லாஹும்ம இன்ன ீ ழைம்து நஃப்ஸீ ஃப ஃக்ஃபிர்லீ, ஃப 
இன்னஹு லா யக் ஃபிருத் துனூப இல்லா அன்த்த. 
  

கபாருள் : அல்லாஹ்வின் கபயரால் புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக! எங்களுக்கு இதனன 
வசப்படுத்தித் தந்தவனாகிய அவன் மிக்கப் பரிசுத்தமானவன், (இதன் மீது பிரயாணிக்க அவன் 
வசப்படுத்தித் தந்திராவிட் ால்) இதற்கு நாங்கள் சக்தி கபற்றவர்கைாக இருந்திருக்க மாட்த ாம் 
தமலும், நிச்சயமாக நாம் நம்முன ய இரட்சகன்பால் திரும்பக் கூடியவர்கள். புகழ் அனனத்தும் 
அல்லாஹ்விற்தக!  (என மும்முனற)  அல்லாஹ் மிகப்கபரியவன்! (என மும்முனற)  
யாஅல்லாஹ்! உன்னனத் துதிக்கிதறன். நிச்சயமாக எனக்கு நாதன அநீத மினழத்து விட்த ன்  
ஆகதவ, எனக்காக பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! ஏகனன்றால் நிச்சயமாக பாவங்கனை உன்னனத் 
தவிர மற்கறவரும் கபாருத்தருை மாட் ார்.   

 الَســـــفَرُِ د َعــــــــاءُ   ـ 96
 96. பிரயாணத்தின் தபாது துஆ  

 

، هللَا ُ -217 ، هللَا ُ أَْكَبر  ، هللَا ُ أَْكَبر  ْبَحانَُ﴿ أَْكَبر  َنا َوَما َهَذا لََنا َسَخرَُ الَِذي س  َنا إِلَى َوإَِنا*  م ْقِرنِينَُ لَهُ  ك   اللَه مَُ(( ﴾لَم نَقلِب ونَُ َربِّ
نُْ اللَه مَُ َتْرَضى، َما اْلَعَملُِ َوِمنَُ َوالَتْقَوى، البِرَُ َهَذا َسَفِرَنا فِي َنْسأَل كَُ إِّنا  ْنتَُأَُ اللَه مَُ ب ْعَده ، َعَنا َواْطوُِ َهَذا َسَفَرَنا َعلَْيَنا َهوِّ

وذُ  إِنِّي  اللَه مَُ اأْلَْهِل، فِي َفةُ َواْلَخلي الَسَفِر، فِي الَصاِحبُ  وءُِ اْلَمْنَظِر، َوَكآَبةُِ الَسَفِر، َوْعَثاءُِ ِمنُْ بِكَُ أَع  ْنَقلَبُِ َوس   اْلَمالُِ يفُِ اْلم 
  ،))َواأْلَْهلُِ

(207)  அல்லாஹு  அக்பர்,  அல்லாஹு  அக்பர், அல்லாஹு  அக்பர், ஸுப்ஹானல்லதீ ஸக்கர 
லனா ஹாதா வமா குன்னா லஹு முக்ரினனீ், வஇன்னா இலா ரப்பினா ல முன்கலிபூன், 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக ஃப ீஸஃபரினா ஹாதல் பிர்ர வத்தக்வா, வமினல் அமலி மா 
தர்ைா, அல்லாஹும்ம ஹவ்வின் அனலனா ஸஃபரனா ஹாதா, வத்வி அன்னா புஃதஹு, 
அல்லாஹும்ம அன்த்தஸ் ஸாஹிபு ஃபிஸ் ஸஃபரி, வல் கலீஃபத்து ஃபில் அஹ்லி. 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக மின் வஃதாயிஸ் ஸஃபரி, வகஆபத்தில் மன்ழரி, வஸுயில் 
முன்கலபி ஃபில் மாலி வல்அஹ்லி.  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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கபாருள் : அல்லாஹ்  மிகப்கபரியவன்,  அல்லாஹ் மிகப்கபரியவன், அல்லாஹ் மிகப்கபரியவன், 
எங்களுக்கு இதனன வசப்படுத்தித் தந்தவனாகிய அவன் மிக்கப் பரிசுத்தமானவன், (இதன் மீது 
பிரயாணிக்க அவன் வசப்படுத்தித் தந்திராவிட் ால்) இதற்கு நாங்கள் சக்தி கபற்றவர்கைாக 
இருக்கவில்னல தமலும், நிச்சயமாக நாம் நம்முன ய இரட்சகன்பால் திரும்பக் கூடியவர்கள் 
யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நாங்கள், நன்னம மற்றும் பயபக்தி, கசயலிலிருந்து நீ கபாருந்திக் 
ககாள்வனத எங்களுன ய பயணத்தில் உன்னி ம் நாங்கள் தகட்கிதறாம் யாஅல்லாஹ்! இந்த 
எங்களுன ய பிரயாணத்னத எங்களுக்கு எைிதாக்கித் தருவாயாக! அதன் தூரத்னத எங்களுக்கு 
சுருக்கியும் தருவாயாக! யாஅல்லாஹ்! நீதான் இப்பயணத்தில் ததாழன் மற்றும் என் 
குடும்பத்தினரில் (என்) பிரதிநிதி, யாஅல்லாஹ்! நிச்சயமாக நான், பயணத்தின் 
கனைப்புகைிலிருந்து, ததாற்றம் மாறுவதிலிருந்து, கசல்வம் மற்றும் குடும்பத் தில் தீய 
வினைவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னனக் ககாண்டு காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல் : முஸ்லிம்  2/ 998  
இன்னும் (அல் லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
(பயணத்திலிருந்து) திரும்பும் கபாழுது (தமற்கூறப்பட் ) அவற்னறயும் கூறிவிட்டு அவற்தறாடு,  
   

وَن، تائِب وَن، آيِب وَن،((: فِيِهنَُ َوَزادَُ َقالَه نَُ َرَجعَُ وإذا ونَُ لَِربَِّنا َعابِد    ))َحاِمد 
 
ஆயிபூன, தாயிபூன, ஆபிதூன, லி ரப்பினா ஹாமிதூன என்பனத அதிகப்படுத்துவார்கள்.  
  
கபாருள்:  (பயணத்திலிருந்து) திரும்பியவர்கைாக, தவ்பாச் கசய்தவர்கைாக, (அல்லாஹ்னவ) 
வணங்கியவர்கைாக எங்களுன ய இரட்சகனனப் புகழ்ந்தவர்கைாக (திரும்பி விட்த ாம்)  

ـاءُ   ـ 97 ـولُِ د ـع  البَلَْدةُِ أَوُِ القريَةُِ د خ 
97. சிற்றூர் அல்லது நகரத்தில் நுனழகின்ற தபாது  துஆ  

  

 َن،أَْضلَلُْ َوَما الَشياِطينُِ َوَربَُ أَْقلَْلَن، َوَما الَسْبعُِ األََرِضينَُ َوَربَُ أَْظلَْلَن، َوَما الَسْبعُِ الَسَمَواتُِ َربَُ اللَه مَُ(( -218
َياحُِ َوَربَُ وذُ  ِفيَها، َما َخْيرَُوَُ أَْهلَِها، َوَخْيرَُ اْلَقْرَيِة، َهِذهُِ َخْيرَُ أَْسأَل كَُ َذَرْيَن، َوَما الرِّ َها، ِمنُْ بِكَُ َوأَع   َوَشرُِّ َشرِّ
       ))ِفيَها َما َوَشرُِّ أَْهلَِها،

 
(208) அல்லாஹும்ம ரப்பஸ் ஸமாவாத்திஸ் ஸப்இ, வமா அழ்லல்ன, வரப்பல் அர்ைனீஸ் ஸப்இ 
வமா அக்லல்ன, வரப்பஷ் னையாதீனி, வமா அள்லல்ன, வரப்பர் ரியாஹி, வமா தனரன, 
அஸ்அலுக னகர ஹாதிஹில் கர்யத்தி, வ னகர அஹ்லிஹா, வ னகர மா ஃபஹீா, வ அஊது 
பிக மின் -ைர்ரிஹா, வைர்ரி அஹ்லிஹா, வைர்ரி மா ஃபஹீா.  
  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ
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கபாருள்: யாஅல்லாஹ்!  ஏழு வானங்கள் மற்றும் அனவ நிழல் தந்தவற்றின் இரட்சகதன! 
இன்னும் ஏழு பூமிகள் மற்றும் அனவ சுமந்து ககாண் வற்றின் இரட்சகதன! னைத்தான்கள் 
மற்றும் அனவ வழி ககடுத்தவற்றினும் இரட்சகதன! காற்றுகள்  மற்றும் அனவ 
பரத்தியவற்றினும், இரட்சகதன! இவ்வூரினுன ய நன்னமனயயும், இவ்வூராரின் நன்னமனயயும், 
இவ்வூரானதில் உள்ை நன்னமனயயும் உன்னி ம் நான் தகட்கிதறன்.  இ(வ்வூரான)தன் 
தீனமயிலிருந்தும், இவ்வூராரின் தீனமயிலிருந்தும்,அதில் ஏற்படும்  தீனமயிலிருந்தும் 
உன்னனக்ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன்.  
 
நூல்:  ஹாகிம் பதிவு கசய்து, அனதச் சரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள், தஹப ீஅவர்களும் 2 
/ 100 ல் அதற்கு ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ைார்கள், அத்காரின் ஹதீஸ்கைின் பதிவில் ஹாஃபிள் 
அவர்களும் 5/ 154 இலக்கமிட்டு அனத அழகான கதா ர் எனக் கூறியுள்ைார்கள்  நஸாய ீ
அவர்களும் அழகான கதா ரில் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள் துஹ் ஃபதுல் அக்யார் பக்கம் 
37 காண்க!  

ـــولُِ د عـــاءُ   ـ 98 ـــوقُِ د خ   السُّ
98. கன த் கதருவில் பிரதவசிக்கின்ற தபாது துஆ  

  

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( -219 ، لَهُ  لَه  ْلك  ، َولَهُ  اْلم  ، ي ْحِيي اْلَحْمد  وَُ َوي ِميت  ، لُِ َحيٌُّ َوه   بَِيِدهُِ َيم وت 
، وَُ اْلَخْير  لُِّ َعلَى َوه   ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 

 
லாயிலஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, 
யுஹ்ய,ீ வயுமீத்து, வஹுவ னஹய்யுன் லா யமூத்து, பியதிஹில் னகரு, வஹுவ அலா குல்லி 
னையின் கதீர். 
 
கபாருள் : வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயின்றி (தவறு) இல்னல.  ஆட்சி அவனுக்தக உரியது  
புகழும் அவனுக்தக உரியது  உயிர் ககாடுக்கிறான் அவதன மரணத்னதயும் ககாடுக்கிறான் 
அவதன ஜவீனுள்ைவன் இறப்கபய்தாதவன் நன்னம அவன் னக வசம் உள்ைது  அவதன 
ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன்.   

 الـمَــْرك وبُ  تَِعــسَُ إَِذا الدَُّعــاءُ ـ  99
99. ஏறிச் கசல்லும் வாகனம் தசதமன ந்து விட் ால் (கூறப்படும்) துஆ  

 ))هللاَُِ بِْسمُِ(( -211
 
(210)  "பிஸ்மில்லாஹி ' (அல்லாஹ்வின் கபயரால் என்று கூற தவண்டும்)  
நூல்கள் :அபூதாவூது  4/296 ஸஹஹீ் அபதீாவூதுவில்  3/941ல் அல்பான ீஇதனனச் சரியானகதனக் 
கூறியுள்ைார்கள்.  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ـيمُِ الـم َســـافِرُِ د َعــــاءُ  ـ 111  لِلْم ـق
100. ஊரில் இருப்பவருக்கு பிரயாணியின் துஆ  

  

مُ (( -211 ك  هُ  َتِضيعُ  لَُ الَِذي هللَاَُ أَْسَتْوِدع   ))َوَدائِع 
 
(211)  அஸ்தவ்திஉ குமுல்லாஹல்லதீ லா தைஉீஃ வதாயி உஹு  
 
கபாருள் : அல்லாஹ்வி ம் உங்கனை நான் ஒப்பன க்கிதறன் அவன் எத்தனகயவகனன்றால் 
அவனி த்தில் ஒப்பன க்கப்பட் னவ வணீாகி வி ாது (அவன் அவற்றுக்குப் 
பாதுகாப்பைிக்கின்றான்)   
நூல்கள் : அஹ்மது 2 / 403 , இப்னுமாஜா 2 /943 ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா2/133 காண்க!   

ـــيمُِ د َعـــاءُ  ـ 111  لِلْم َســـافِرُِ الـم قِ
101. பிரயாணிப்பவருக்காக ஊரில் இருப்பவர் கூறும் துஆ  

  
  

 ))َعَملِكَُ َوَخَواِتيمَُ َوأََماَنَتَك، ِديَنَك، هللَاَُ أَْسَتْوِدعُ  )1(-212
 (212) 1. அஸ்தவ்தி உஃல்லாஹ தீனக, வ அமானதக, வ கவாதீம அமலிக.  
 
கபாருள் : உம்முன ய மார்க்கம், உம்முன ய அமானிதம், உம்முன ய கசயலில் முடிவுகள் 
ஆகியவற்னற அல்லாஹ்வி ம் நான் ஒப்பன க்கிதறன் .  
நூல்கள் அஹ்மது 2/ 7 திர்மிதீ 5 /499  ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ  2  /155ம் காண்க!  
 

 ))ك ْنتَُ ما َحْيثُ  الَخْيرَُ لَكَُ َوَيَسرَُ َذْنَبَك، َوَغفَرَُ الَتْقَوى، هللَا ُ َزَوَدكَُ(( )2(-213 
 
(213) 2. ஜவ்வதகல்லாஹுத் தக்வா, வ  ஃகஃபர தன்பக, வயஸ்ஸர லகல் னகர னஹஸு மா 
குன்த்த. 
 
கபாருள் :  பயபக்தினய வழிச்சாதனமாக அல்லாஹ் உமக்கு ஆக்கித் தருவானாக உம்முன ய 
பாவத்னதயும் கபாருத்தருள்வானாக! நீர் எங்கிருந்தாலும் நன்னமனய உமக்கு அவன் எைிதாக்கித் 
தருவானாக!   



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 الَسفَرُِ َسيْرُِ في والتَسبِيحُ  التَكبيرُ   ـ 112  
102. பிரயாணத்தில் கசல்லுனகயில் தக்பரீ் மற்றும் தஸ்பஹீ் கூறுதல் 

 

َنا((:  َجاِبرٌُ َقالَُ -214  ))َسَبْحَنا َنَزْلَنا َوإَِذا َكَبْرَنا، َناَصَعدُْ إَِذا ك 
 
(214) நாங்கள் (தமட்டுப்பகுதியில்) ஏறுகின்ற தபாது (அல்லாஹு அக்பர் எனத்) தக்பரீ் கூறுதவாராக, 
(பள்ைத்தில்) இறங்குகின்ற தபாது (ஸுப்ஹானல்லாஹ் எனக்கூறி) தஸ்பஹீ் கசய்பவர்கைாகவும் 
இருந்ததாம் என ஜாபிர் ரைியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகிறார்கள்.  
நூல்: ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  6  /135  

 أَْسَحــرَُ إَِذا الـم َســـافِرُِ د عاءُ   ـ 113
103. ஸஹரு தநரத்தில் பிரயாணியின் துஆ 

 

ْسنُِ هللَاِ، ِبَحْمدُِ َساِمعٌُ َسَمعَُ(( -215  ))الَنارُِ ِمنَُ اّلَلُِبُِ َعاِئذا ُ َعلَْيَنا، َوأَْفِضلُْ صاِحْبَنا، َرَبَنا َعلَْيَنا، َبالَِئهُِ َوح 
 
(215)  ஸமிஅ (அல்லது) ஸம்மஅ ஸாமிஉன் பிஹம்தில்லாஹி வ ஹுஸ்னி பலாயிஹி 
அனலனா, ரப்பனா ஸாஹிப்னா, வ அஃப்ைில் அனலனா, ஆயிதன் பில்லாஹி மினன்னாரி.  
  
(ஸமிஅ என்பதன் படி இதன்) கபாருள்: உயர்ந்ததானாகிய அல்லாஹ்னவப் பற்றிய எங்களுன ய 
தபாற்றுதல் மற்றும் அவன் எங்கள் மீது கசய்துள்ை அருட்ககான கைின் மீது சாட்சி இருப்பவன் 
சாட்சியாைனாக ஆகிவிட் ான். (ஸம்மஅ என்பதன்படி இதன்) கபாருள்:  எங்களுன ய 
இக்கூற்னறச் கசவிதயற்றவர் மற்றவருக்கு எத்தி னவத் து விட் ார், அனதப்தபான்தற அவரும் 
கூறிவிட் ார்.  எங்கைின் இரட்சகா! எங்கனைப் பாதுகாப்பாயாக! உன் அருட்ககான கைில் 
அதநகவற்னற எங்களுக்கு நல்கவும் கசய்வாயாக! (விருப்பமற்ற அனனத்னதயும் விட்டு 
திருப்பியும் னவத்து) நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு பாதுகாப்பு ததடியவராக (நான் 
இனதக் கூறுகிதறன்.)  
நூல் : முஸ்லிம் 4/ 2086  இதன் கபாருள்பற்றி ைரஹ் நவவ ீ7/39 காண்க!    

 َغيِْرهُِ أَوُْ َسفَرُ  فِي مَنِْزل ُ نََزلَُ إَِذا الدَُّعاءُ   ـ 114
104. பிரயாணத்தில் அல்லது அது அல்லாததில் எங்காவது ஓரி த்தில் இறங்கினால் துஆ  

وذُ (( -216  ))َخلَقَُ َما َشرُِّ ِمنُْ الَتاَماتُِ هللَاُِ ِبَكلَِماتُِ أَع 
(216)  அஊது பிகலிமாதில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ைர்ரி மா கலக.  
 

கபாருள்:  அல்லாஹ்வின் நினறவான வாக்குகனைக் ககாண்டு அவன் பன த்தவற்றின் 
தீனமயிலிருந்து நான் காவல் ததடுகிதறன். நூல் : முஸ்லிம்  4 /  2080  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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ـــوعُِ ذِْكــرُ   ـ 115  الَســفَرُِ مِــنَُ الرُّج 
105. பிரயாணத்திலிருந்து திரும்புனகயில்கூறப்படுவது  

 
(217)  ஒவ்கவாரு உயர்வான இ த்திலும் மூன்று முனற தக்பரீ் கசால்வார் பின்னர் அவர்,  
  

لُِّ َعلَى ي َكبِّرُ (( -217 ، لَهُ  لَه ، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ: َيق ولُ  ث مَُ َتْكبِيَراتُ  َثالَثَُ َشَرفُ  ك  ْلك   لَهُ وَُ اْلم 
،اْلحَُ وَُ ْمد  لُِّ َعلَى َوه  وَن، َتائِب وَن، آيِب وَن، َقِديٌر، َشْيءُ  ك  وَن، لَِربِّنا َعابِد   َعْبَده ، َوَنَصرَُ َوْعَده ، هللَا ُ َصَدقَُ َحاِمد 

 ))َوْحَده  اأْلَْحزابَُ َوَهَزمَُ
 
லாயிலஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, 
வஹுவ அலா குல்லி  னையின் கதீர் ஆயிபூன, தாயிபூன,ஆபிதூன, லிரப்பினா ஹாமிதூன 
ஸதகல்லாஹு வஃதஹு வநஸர அப்தஹு, வஹஜமல் அஹ்ஜாப வஹ்தஹு.  
  
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயின்றி (தவறு) இல்னல. அவன் தனித்தவன் 
அவனுக்கு கூட்டுக்காரர் (எவரும்) இல்னல ஆட்சி அவனுக்தக உரியது புகழும் அவனுக்தக 
உரியது அவதன ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன். (பயணத்திலிருந்து) 
திரும்பியவர்கைாக, தவ்பாச் கசய்தவர்கைாக (அல்லாஹ்னவ) வணங்கியவர்கைாக, எங்களுன ய 
இரட்சகனனப் புகழ்ந்தவர்கைாக (திரும்பி விட்த ாம்) அல்லாஹ் தன் வாக்னக (நினறதவற்றி) 
உண்னமப் படுத்தினான் தன்னுன ய அடியாருக்கு உதவியும் கசய்து விட் ான், அவன் 
தனித்தவனாக எதிர்ப்பன கனைத் ததாற்கடித்தும் விட் ான் யுத்தம் அல்லது ஹஜ்ஜிலிருந்து 
திரும்புகின்ற தபாது நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அனதக் 
கூறுபவர்கைாக இருந்தார்கள்.  நூல்கள்:  புகாரீ  7/  163  முஸ்லிம்  2/  980  

 يَْكَره هُ  أَوُْ يَس رُّه ُ أَْمرٌُ أَتَاه ُ مَنُْ يَق ولُ  مَا ـ 116
106. மகிழ்விக்கக் கூடியஅல்லது கவறுக்கக் கூடிய காரியம் வந்தன யுமானால் கூற தவண்டிய 

துஆ 
  
(218)  ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் - அவர்களுக்கு - அவர்கனை மகிழ்விக்கக் கூடிய 
காரியம் வந்தன யும் கபாழுது  
  

ه ُ اأْلَْمرُ  أََتاه ُ إَِذا وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َكانَُ(( -218 رُّ ُِ اْلَحْمدُ ((: َقالَُ َيس   ))الَصالَِحاتُ  َتِتمُُّ ِبِنْعَمِتهُِ الَِذي ّلِلَ
 
அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ பி நிஃமத்திஹி ததிம்முஸ் ஸாலிஹாத்து (1) என்று கூறுவார்கள். 
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கபாருள் : நல்லறங்கள் அவனின் அருட்ககான யினால் நினறவு கபறுதம அத்தனகய 
அல்லாஹ்விற்தக புகழ் அனனத்தும் உரித்தாகுக!  
 
கவறுக்கக் கூடிய காரியம் அவர்களுக்கு வந்தன யும் கபாழுது  
 

هُ  اأْلَْمرُ  أََتاه ُ َوإَِذا  لُِّ َعلَى ّلِلَُِ اْلَحْمدُ ((: َقالَُ َيْكَره   ))َحالُ  ك 
  
அல்ஹம்து லில்லாஹி அலா குல்லிஹால் (2) என்று கூறுவார்கள்  
   
கபாருள் : ஒவ்கவாரு நினலயிலும் புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக  
 
1,2 நூல்கள் அமலுல் யவ்மி வல்னலலாவில் இப்னுஸ்ஸுன்னி மற்றும் ஹாகிம் 1/499ல் 
சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 4/201 ல் அல்பான ீ சரியானகதனவும் 
கூறியுள்ைார்கள்.   

 وسلم عليه هللا صلى النَبيُِّ َعــلَى الَصـالَةُِ فَْضــلُ   ـ 117
107. நபி  ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்துக் கூறுவதன் சிறப்பு  

 ))َعْشرا ُ ِبَها َعلَْيهُِ هللَا ُ َصلَى َصالَةُ  َعلَيَُ َصلَى َمنُْ((:  وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َقالَُ )1(-219
 (219) 1. எவர் என் மீது ஒரு முனற ஸலவாத்துக் கூறுகிறாதரா, அவரின் மீது அதற்காக 
அல்லாஹ் பத்து அருள் கசய்கிறான் என ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் கூறினார்கள்.  
நூல் : முஸ்லிம்  1  /288ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  
 

م َفإِنَُ َعلََي؛ َوَصلُّوا ِعيدا ُ َقْبِري ْجَعل واتَُ لَُ((:  وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )2(-221 ِني َصالََتك   ))ْنت مُْكُ  َحْيثُ  َتْبل غ 
(220) 2. தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் என் அ க்கஸ்தலத்னத விழாக் 
ககாண் ாடும் இ மாக ஆக்காதீர்கள் இன்னும்  என் மீது  ஸலவாத்துக் கூறுங்கள் ஏகனனில் 
உங்களுன ய ஸலவாத்து நீங்கள் எங்கிருப்பினும் எனக்கு எத்தினவக்கப்படுகிறது என்று 
கூறினார்கள்.   
நூல்கள் :அபூதாவூது  2 / 218 அஹ்மது 2 / 367  ஆகிதயார்,  அல்பான ீஅவர்கள்  ஸஹஹீ் 
அபதீாவூதில்  2  /383  இலக்கமிட்டு சரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  

ِكْرتُ  َمنُْ اْلَبِخيلُ ((: وسلم هعلي هللا صلى َوَقالَُ )3(-221   ))َعلَيَُ ي َصلُِّ َفلَمُْ ِعْنَده  ذ 
(221) 3. தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், கருமித்தனத்னத உன யவர் 
யார் எனில், எவரி ம் நான் எடுத்துக் கூறப்பட்டு, அவர் என் மீது ஸலவாத்துச் 
கசால்லவில்னலதயா அவராவார், என்று கூறினார்கள்.    
நூல்கள்:  திர்மிதீ  5 / 551  ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ 3 /25, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3/177 ம் காண்க! 
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 ))الَسالَمَُ أ َمتِي ِمنُْ ي َبلِّغ ونِي اأْلَْرِضُ فِي َسَياحِينَُ َمالَئَِكةُ  ّلِلَُِ إِنَُ(( :وسلم عليه هللا صلى َوقَالَُ )4(-222 
 
(222)4. தமலும், ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ்விற்காக 
பூமியில் சுற்றித்திரியும் மலக்குகள் உள்ைார்கள்.  என் உம்மத்தினரி  மிருந்து எனக்கு ஸலானம 
அவர்கள் எத்தி னவக்கிறார்கள் என்று கூறினார்கள்.  
நூல்கள்:  நஸாய ீமற்றும் ஹாகிம் 2/ 421, ஸஹஹீுந் நஸாயயீில் 1 /274ல் இதனன சரியான 
அறிவிப்புத் கதா ர் எனவும் அல்பான ீகூறியுள்ைார்கள். 

وِحيَُ َعلَيَُ هللَا ُ َردَُ إِلَُ َعلَيَُ ي َسلِّمُ  أََحدُ  ِمنُْ َما((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ(( )5(-223  دَُ َحَتى ر   ))الَسالَمَُ َعلَْيهُِ أَر 
 
(223)5. தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த முஸ்லிமானவரும் 
என்மீது ஸலவாத்துக் கூறுவதில்னல. அவருக்கு நான் மறுபடி ஸலாம் கூறும் வனர என் மீது 
அல்லாஹ் என் உயினர மீட்டிதய தவிர என்று கூறினார்கள். 177ம் காண்க!  
 
நூல்கள்: அபூதாவூது 2041 இலக்கமிட்டுப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள், அதனன அல்பான ீஅவர்கள் 
ஸஹஹீ் அபதீாவூது 1/ 383ல் சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  

ـاءُ  ـ 118  الَســالَمُِ إِفَْشــ
108. ஸலானமப் பரப்புதல் 

  

ل وا لَُ((: وسلم عليه هللا صلى هللاَُِ َرس ولُ  قَالَُ )1(-224 لُّك م أََولَُ َتَحابُّوا، َحَتى ت ْؤِمن وا َولَُ ت ْؤِمن وا، َحَتى الَْجَنةَُ َتْدخ    َعلَى أَد 
 ))َبْيَنك مُْ الَسالَمَُ أَْفش وا َتَحاَبْبت م، فََعلْت م وه  إَِذا َشْيءُ 

 (224)1. அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், நீங்கள் 
விசுவாசங் ககாள்ைாத வனர சுவனத்தில் பிரதவசிக்கமாட்டீர்கள் இன்னும் நீங்கள் ஒருவனர 
ஒருவர் விரும்பாத வனர விசுவாசங் ககாண்த ாராக ஆக மாட்டீர்கள் ஒரு காரியத்னதப் பற்றி 
உங்களுக்கு நான் அறிவித்துத் தரட்டுமா? அனத நீங்கள் கசய்தால் ஒருவனர ஒருவர் 
விரும்புவரீ்கள், உங்களுக்கு மத்தியில் ஸலானமப் பரப்புங்கள் என்று கூறினார்கள். 
நூல்:  முஸ்லிம் மற்றும் அவரல்லாததார் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  

 ))اْلِْقَتارُِ ِمنَُ َواْْلِْنَفاقُ  لِْلَعالَِم، الَسالَمُِ َوَبْذلُ  َنْفِسَك، ِمنُْ اْْلِْنَصافُ : اْْلِيَمانَُ َجَمعَُ فََقدُْ َجَمَعه نَُ َمنُْ َثالَثٌُ(( )2( -252
(225)2. (காரியங்கைில்) மூன்று - அவற்னற எவர் ஒருமித்துஆக்கிக் ககாண் ாதரா, ஈமானன 
ஒருமித்து ஆக்கிக் ககாண் வராவார். உன்னி மிருந்துள்ை நீதி, அகிலத்தார்க்கு ஸலானமப் 
பரப்புதல், கநருக்கடியின் தபாது (அல்லாஹ்வின் பானதயில்) கசலவு கசய்தல்.  
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நூல் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  1/82  அம்மார் ரைியல்லாஹு  அன்ஹு அவர்கள் வனர 
நிறுத்தப்பட் தாக முஅல்லகாக உள்ை அறிவிப்பாகும். 
 

ال ُ أنَُ :َعْنه َما هللَا ُ َرِضيَُ ع َمرَُ ْبنُِ هللَاُِ َعْبدُِ َعنُْوَُ) 3( -226   َخْيرٌُ اْْلِْسالَمُِ أيُُّ وسلم عليه هللا صلى الَنِبيَُ َسأَلَُ َرج 
 ))َتْعِرفُْ لَمُْ َوَمنُْ َعَرْفتَُ َمنُْ َعلَى الَسالَمَُ َوَتْقرأ ُ الَطَعاَم، ت ْطِعمُ ((: َقالَُ

 
(226)3. மிகச் சிறந்த இஸ்லாம் எது? என ஓர் ஆ வர் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு  
அனலஹி வஸல்லம் அவர்கைி ம் தகட் ார் அ(தற்க)வர்கள் உணனவ (மற்றவருக்கு) நீர்  
உண்ணக் ககாடுப்பது மற்றும் நீர் அறிந்த மற்றும் நீர் அறியாதவருக்கு ஸலானம நீர் 
கூறுவதாகும் என்று கூறினார்கள்.  
நூல்கள் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  1 / 55,  முஸ்லிம்  1 /65 அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
ரைியல்லாஹு  அன்ஹுமா.   

 َسلَمَُ إَِذا الْكَافِرُِ َعلَى الساَلَمَُ يَر دُُّ كَْيفَُ  ـ 119
109. காஃபிருக்கு - அவர் ஸலாம் கூறினால், பதில் கூறுவது எவ்வாறு?  

 

مُْ َسلَمَُ إَذا(( -227 مُْ: َفق ول وا َتابُِاْلكُِ أَْهلُ  َعلَْيك    ))َوَعلَْيك 
 
(227)  தவதக்காரர்கள் உங்களுக்கு ஸலாம் கூறினால் வ அனலக்கும் எனக் கூறுங்கள் 
(அல்ஹதீஸ்) நூல்கள் : ஸபத்ஹு ன் புகாரீ  11  /42, முஸ்லிம் 4 /1705. 
  

 الْحِمَارُِ ونَهِيقُِ الدِّيكُِ ِصياحُِ َسمَاعُِ ِعنْدَُ الدُّعاءُ   - 111
110. தசவல் கூவ மற்றும் கழுனத கத்த(க் தகட் ால்) துஆ  

 

َيَكةُِ ِصَياحَُ َسِمْعت مُْ إَِذا(( -228 واَفَتَعوَُ اْلِحَمارُِ َنِهيقَُ َسِمْعت مُْ َوإَِذا َملَكا ُ َرأَتُْ َفإَِنَها َفْضلِِه؛ ِمنُْ هللَاَُ َفاْسأَل وا الدِّ  ذ 
 ))َشْيَطانا ُ َرأَى َفإَِنهُ  الَشيَطاِن؛ ِمنَُ ِباّللَُِ

 
(228) தசவல் கூவ நீங்கள் கசவிதயற்றால், அல்லாஹ் வி ம் அவனின் தபரருனைக் தகளுங்கள், 
ஏகனனில் நிச்சயமாக அது, மலக்னகக் கண்டு விட் து கழுனதயின் சப்தத்னத நீங்கள் 
தகட் ாதலா, னைத்தானி(ன் தீனமயி)லிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு பாதுகாப்புத் ததடுங்கள் 
ஏகனனில் நிச்சயமாக அது, னைத்தானனக் கண்டு விட் து.  
 நூல்கள்:  ஸபத்ஹு ன் புகாரீ  6/ 350 முஸ்லிம்  4 / 2092   
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 بِاللَيْلُِ الْكاِلَبُِ ن بَاحُِ َسمَاعُِ ِعْندَُ الدَُّعاءُ  ـ 111
111. இரவில் நாய்கள் குனரக்க (க் தகட் ால் அதற்ககன) துஆ  

 

وا ِباللَْيلُِ اْلَحِميرُِ َوَنِهيقَُ اْلِكالَبُِ ن َباحَُ َسِمْعت مُْ إَِذا(( -229  ))َتَرْونَُ لَُ َما َيَرْينَُ َفإَِنه نَُ ِمْنه َن؛ ِباّلَلُِ َفَتَعَوذ 
 
(229) நாய்கைின் குனரக்கனல மற்றும் கழுனதகைின் சப்தங்கனை இரவில் நீங்கள் கசவிதயற்றால், 
அவற்றிலிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு காவல் ததடிக் ககாள்ளுங்கள், ஏகனனில், நிச்சயமாக 
அனவ நீங்கள் காணாதவற்னறக் கண் ன. (அல்ஹதீஸ்)  
நூல்கள் : அபூதாவூது  4/  327 ,  அஹ்மது 3/ 306 ஸஹஹீ் அபதீாவூதில் 3/961ல் அல்பான ீ
சரியானகதனவும் கூறியுள்ைார்கள்.  

 َســـبَبْتَهُ  لِمَــنُْ الدَُّعــــاءُ  ـ 112
112. எவனர (குனறத்துக் கூறி) ஏசினதீராஅவருக்காக துஆ  

 

َما اللَه مَُ((: وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َقالَُ -231 ْؤِمنُ  َفأَيُّ  ))اْلِقَياَمةُِ َيْومَُ إِلَْيكَُ ق ْرَبةُ  لَهُ  َذلِكَُ َفاْجَعلُْ َسَبْبت هُ  م 
 
(230)  யாஅல்லாஹ்! எந்த விசுவாசினயயாவது நான் ஏசியிருப்பின், மறுனம நாைில் அனத 
உன்பக்கம்  கநருக்கமாக ஆக்கி னவப்பாயாக!  
 
நூல்கள் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  11/171  முஸ்லிம்  4 / 2007 அவர்களுன ய வாக்கியத்கதா ர், 
அனத அவருக்கு ஜகாத்தாக மற்றும் அருைாக ஆக்கி னவப்பாயாக!    

 الم ْسلِمَُ مََدحَُ إَِذا الم ْسلِمُ  يَق ولُ  مَا  ـ 113
113. ஒரு முஸ்லிம் மற்தறார் முஸ்லினமப் தபாற்றும் கபாழுது அவர் கூற தவண்டியது  

 

 َعلَى أ َزكِّي َولَُ َحِسيب ه ، َوهللَا ُ ف الَنا ُ أَْحِسبُ : فَلَْيق لُْ َمَحالَةَُ لَُ َصاحَِبهُ  َماِدحا ُ أََحد ك م َكانَُ إَِذا((:  وسلم عليه هللا صلى الَنبِيُُّ َقالَُ -231
  )َوَكَذا َذاكَُ – َذاكَُ َيْعلَمُ  َكانَُ إِنُْ – أَْحِسب هُ  أََحدا ، هللاَُِ

(231)  உங் கைில் ஒருவர் தன்னு னிருப்பவனர சந்ததகமின்றிப் தபாற்றுகின்ற தபாது, இன்னவனர 
(இன்னவாறு) நான் மதிப்பிடுகிதறன். (ஆனால்) அல்லாஹ்தவா, அவர்பற்றிக் கணக்கிடுபவன், 
அல்லாஹ்னவ வி  நான் எந்த ஒருவனரயும் பரிசுத்தமானவர் எனக் கூறமாட்த ன் – 
அவர்பற்றித் கதரிந்திருப்பின் இன்ன இன்னவாறு அவனர நான் கணிக்கிதறன் என்றுக் கூறுவார்.  
நூல்: முஸ்லிம்  4  /229 ல் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  
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ـــولُ  مَــا  ـ 114  ز كِّيَُ إَِذا الـم ْســــلِمُ  يَق 
114. (சான்று வழங்கப்பட்டு) தபாற்றப்பட்டு விட் வர் கூற தவண்டியது  

  

نُّونَُ ِمَما َخْيرا ُ َواْجَعْلنِي] َيْعلَم وَن، لَُ َما لِي َواْغفِرُْ َيق ول وَن، ِبَما ت َؤاِخْذِني لَُ اللَه مَُ(( -232  ))[َيظُّ
 
(232) அல்லாஹும்ம லா துஆகித்ன ீபிமா யகூலூன் வஃக்  ஃபிர்லீ மாலா யஃலமூன (வஜ்அல்ன ீ
னகரன் மிம்மா எழுன்னூன). 
 
கபாருள்  :அவர்கள் கூறுகின்றனதக் ககாண்டு என்னன நீ பிடித்து வி ாதத! அவர்கள் அறியாதனத 
எனக்கு நீ கபாருத்தருள்வாயாக! அவர்கள்  எண்ணிக் ககாண்டிருப்பனத வி  என்னனச் 
சிறந்தவனாக நீ ஆக்குவாயாக!  
 
நூல்கள் : அதபுல் முஃப்ரதில் புகாரீ  761 இலக்கமிட்டு ஸஹஹீுல் அதபில் முஃப்ரதில்  585 
இலக்கமிட்டு இதன் அறிவிப்புத் கதா னர சரியானகதனவும் அல்பான ீ  கூறியுள்ைார்கள்.  
அன க்குறிக்குள் உள்ைது னபஹகீக்குரிய அதிகமாகும் ைு-அபுல் ஈமானில் 4/ 228 இலக்கமிட்டு 
தவறு வழியில் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.   

 الْع ْمَرةُِ أَوُِ الَْحجُِّ فِي الم ْحِرمُ  ي لَبِّي كَْيفَُ  ـ 115
115. ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட்டியவர் எவ்வாறு தல்பியாக் கூறுவார்?  

 

ْعَمَة، اْلَحْمَد، إِنَُ لََبْيَك، لَكَُ َشِريكَُ لَُ لََبْيكَُ لََبْيَك، اللَه مَُ لََبْيكَُ(( -233 ْلَك، لَكَُ َوالنِّ  ))لَكَُ َشِريكَُ لَُ َواْلم 
 
(233) லப்னபகல் லாஹும்ம லப்னபக, லப்னபக லா ைரீக லக லப்னபக, இன்னல் ஹம்த 
வந்நிஃமத லக வல் முல்க லா ைரீக லக. 
 
கபாருள்: இததா உன் அனழப்பிற்கு பதில் கூற நான் ஆஜாராகி உள்தைன்! யாஅல்லாஹ் இததா 
உன் அனழப்பிற்கு பதில் கூற நான் ஆஜாராகி உள்தைன்! இததா உன் அனழப்பிற்கு பதில் கூற 
நான் ஆஜாராகி உள்தைன்! உனக்குக் கூட்டுக்காரர் (எவரும்) இல்னல, உன் அனழப்பிற்கு பதில் 
கூற நான் ஆஜாராகி உள்தைன், நிச்சயமாக புகழ், அருட்ககான , ஆட்சி யாவும் உனக்தக உரியது 
உனக்கு கூட்டுக்காரர் (எவரும்) இல்னல. 
(நூல்கள் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  3 / 408 முஸ்லிம் 2/ 84.)  
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ـِيرُ  ـ 116  األَْسَودَُ الَْحَجرَُ أَتَى إَِذا التَْكـب
116. ஹஜருல் அஸ்வது மூனலக்கு வந்தன யும் கபாழுது தக்பரீ் கூறுதல்  

 

لََما َبِعيرُ  َعلَى بِاْلَبْيتُِ  وسلم عليه هللا صلى الَنبيُُّ َطافَُ(( -234 ْكنَُ أََتى ك   ))َبرََُوكَُ ِعْنَده  ِبَشْيءُ  إِلَْيهُِ أََشارَُ الرُّ
 
(234) நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒட் கத்தின் மீதிருந்தவாறு தவாஃபு 
கசய்தார்கள் ஹஜருல் அஸ்வத் இருக்கும் மூனலக்கு அவர்கள் வரும் தபாகதல்லாம் 
தங்கைி மிருந்து ஒரு கபாருைால் னசக்கினன கசய்து தக்பரீும் கூறினார்கள்.  
நூல்: 3/476  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ, இங்தக ஒரு கபாருள் என்பதன் கருத்து, முன்பகுதி வனைந்துள்ை 
னகத்தடியாகும்.  3 / 472 ஃபத்ஹு ன் புகாரீ காண்க!  

ْكنُِ بَيْنَُ الدَُّعاءُ  ـ 117  األَْسَودُِ َوالَْحَجرُِ الْيَمَانِيُِّ الرُّ
117. ருக்னுல் யமானி மற்றும் ஹஜருல் அஸ்வதுக்கின தய (கூறப்படும்) துஆ  

  

ْنَيا فِي آتَِنا َربََنا)) -235  ((الَنارُِ َعَذابَُ َوقَِنا َحَسَنةُ  ةُِاآْلخِرَُ َوفِي َحَسَنةُ  الدُّ
  
(235)  ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹஸனதன், வ ஃபில் ஆகிரத்தி ஹஸனதன் வகினா 
அதாபன்னார்.  
 
கபாருள் : எங்கைின் இரட்சகா! இவ்வுலகத்தில் அழகானனத, மறுனமயிலும் அழகானனத 
எங்களுக்கு நல்குவாயாக! நரக தவதனனயிலிருந்தும் எங்கனை நீ காப்பாயாக!   

ق وفُِ د َعاءُ  ـ 118  َوالمَْرَوةُِ الَصفَا َعلَى الْو 
118. ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் நிற்கின்ற தபாது துஆ  

 
(236)  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸஃபாவிற்கு கநருங்கிய தபாது,  
 

 هللَا ُ َدأَُبَُ ِبَما أَْبَدأ ُ ﴾هللاَُِ َشَعآِئرُِ ِمنُْ َواْلَمْرَوةَُ الَصَفا نَُإُِ﴿: َقَرأَُ الَصَفا ِمنَُ وسلم عليه هللا صلى الَنبِيُُّ َدَنا لََما(( -236
  اْلَبْيَت، َرأَى َحَتى َعلَْيهُِ َفَرِقيَُ بِالَصَفا َفَبَدأَُ ))ِبهُِ

 
"இன்னஸ் ஸஃபா வல் மர்வத்த மின் ைஆயிரில்லாஹி' என்பனத ஓதினார்கள் அல்லாஹ் 
எனதக் ககாண்டு ஆரம்பித்தள்ைாதனா அனதக் ககாண்த  நான் ஆரம்பம் கசய்கிதறன் (என்று 
கூறிவிட்டு) 
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ஸஃபாவில் அவர்கள் ஆரம்பித்து (அல்லாஹ்வின்) வடீ்ன  காணுகின்ற அைவிற்கு அதன் தமல் 
அவர்கள் ஏறி, கிப்லானவ முன்தனாக்கி, அல்லாஹ்னவ ஏகத்துவப்படுத்தி, அவனனப் 
கபருனமப்படுத்தி(க்  கூறும் தக்பரீ்கனைக் கூறி)னார்கள் இன்னும்,  
  

، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ((: َوَقالَُ َوكَبَره ُ هللَاَُ َفَوَحدَُ اْلقِْبلََة، َفاْسَتْقَبلَُ ْلكُ  لَهُ  لَه  وَُ اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلم   لَىعَُ َوه 
لُِّ . ذلكَُ َبْينَُ َدَعا ث مَُ َوْحَده ، اأْلَْحَزابَُ َوَهَزمَُ َعْبَده ، رََُوَنصَُ َوْعَده ، أَْنَجزَُ َوْحَده ، هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ َقِديٌر، َشْيءُ  ك 
 ))الَصَفا َعلَى َفَعلَُ َكَما اْلَمْرَوةُِ َعلَى َفَفَعلَُ((: َوفِيهُِ. اْلَحِديثُ  ))َمَراتُ  َثالَثَُ َهَذا ِمْثلَُ َقالَُ
 

 
லாயிலஹ இல்லல்லாஹு  வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, 
வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, அன்ஜஸ 
வஹ்தஹு வநஸர அப்தஹு, வஹஜமல் அஹ்ஜாப வஹ்தஹு என்று கூறினார்கள்.  
 
கபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயின்றி (தவறு) இல்னல  அவன் தனித்தவன், 
அவனக்கு கூட்டுக்காரன் (எவரும்) இல்னல ஆட்சி அவனுக்தக உரியது  புகழும் அவனுக்தக 
உரியது, அவதன ஒவ்கவாரு கபாருைின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுன யவன் வணங்கப்படுபவன் 
அல்லாஹ்னவயின்றி (தவறு) இல்னல அவன் தனித்தவன் (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் தன் 
வாக்னக நினறதவற்றினான்.  தன்னுன ய அடியாருக்கு உதவியும் கசய்தான் அவன் 
தனித்தவனாக எதிரிப்பன கனைத் ததாற்கடிக்கவும் கசய்தான். பின்னர், அதற்கின தய அவர்கள் 
துஆச் கசய்தார்கள். (ஸஃபாவில் கூறிய) இனதப்தபான்தற மும்முனற கூறினார்கள். அ(ந்த 
ஹதீஸான)தில் உள்ைது  ஸஃபாவின் மீது கசய்தனதப் தபான்தற மர்வாவின் மீது அவர்கள் 
கசய்தார்கள்.  நூல்:  முஸ்லிம்  2 /888  

 َعـــــَرفَةَُ يَــــْومَُ اءُ الدَُّعـــــ ـ 119
119. அரஃபா நாைன்று துஆ  

  
 (237)  பிரார்த்தனனயில் மிகச் சிறந்தது அரஃபா நாைின் பிரார்த்தனனயாகும்.  நானும் எனக்கு 
முன் கசன்ற நபிமார்களும் கூறியவற்றில் மிகச் சிறந்தது,  
  

َعا َخْيرُ ((: وسلم عليه هللا صلى الَنبِيُُّ َقالَُ -237 َعاءُ  ءُِالدُّ  لَُ: َقْبلِي ِمنُْ َوالَنبيُّونَُ أََنا ق ْلتُ  َما َوَخْيرُ  َعَرَفَة، َيْومُِ د 
، َشِريكَُ لَُ َوْحَده ُ هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ ْلكُ  لَهُ  لَه  وَُ اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلم  لُِّ َعلَى َوه   ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك 

 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, 
வஹுவ அலா குல்லி னையின் கதீர் என்பதாகும்.  
 



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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கபாருள் : வணக்கத்திற்குரியவன்  அல்லாஹ்னவத்தவிர தவறு யாரும் இல்னல. அவன் 
தனித்தவன், அவனுக்கு கூட்டுக்காரர் இல்னல.அவதன சகலவற்றின் மீதும் தபராற்றல் 
உன யவன்.  
  
நூல்கள் :திர்மிதீ, ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ  3/184 மற்றும் 4/6 அஹாதீஸ் அஸ்ஸஹஹீாவில் 
அல்பான ீஅழகான அறிவிப்புத் கதா ர் எனக் கூறியுள்ைார்கள்.   

 الَْحَرامُِ الـمَْشـــَعرُِ ِعنْــدَُ الذِّْكـــرُ  ـ 121
120. (முஸ்தலிஃபா) எனும் மஷ்அருல் ஹராமி த்துக் கூறப்படும் துஆ  

 

 َوَهللَه ، َبَره ،َوكَُ َفَدَعاه ،( اْلِقْبلَةَُ َفاْسَتْقَبلَُ اْلَحَرامَُ اْلَمْشَعرَُ أََتى َحَتى ْصَواءَُاْلقَُ وسلم عليه هللا صلى الَنِبيُُّ َرِكبَُ(( -238
 ))الَشمسُ  َتْطل عَُ أَنُْ َقْبلَُ َفَدَفعَُ ِجَدا ُ أَْسَفرَُ َحَتى َواِقفا ُ َيَزلُْ َفلَمُْ) َوَوَحَده 

 
(238) ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், அல்கஸ்வாஉ (எனும் தங்களுன ய 
ஒட் னகயின்) மீது வாகனித்து முடிவாக, மஷ்அருல் ஹரானம வந்தன ந்தனர். பின்னர் 
கிப்லானவ அவர்கள் முன்தனாக்கி, (அல்லாஹ்வாகிய) அவனி ம் பிரார்த்தனனச் கசய்தார்கள் 
(அவனன உயர்த்தி) தக்பரீும் கூறி(லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு என்று) அவனுன ய 
வணக்கத்திற்குரிய தகுதினயப் பற்றியும் கூறி, அவனுன ய ஏகத்துவத்னதயும் பற்றிக் 
கூறினார்கள். (இவ்வாறாக) நன்றாக கவைிச்சம் ஏற்படும் வனர (அங்கு) நின்றவர்கைாக 
இருந்தார்கள் (ஆனால்) சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு அவர்கள் புறப்பட்டு விட் ார்கள்.  
நூல் : முஸ்லிம்  2 / 891  

 َحَصاةُ  ك لُِّ َمعَُ الْجَِمارُِ ُِِ َرْمي نْدَُعُِ التَْكبِيرُ  ـ 121
121. கற்கனை எறியுமி த்து ஒவ்கவாரு கபாடிக்கல்லு னும் தக்பரீ் கூறுதல்  

  

لََما ي َكبِّرُ (( -239 و وَيقِفُ  َيَتَقَدم ، ث مَُ الَثالَِث، اْلِجَمارُِ ِعْندَُ ِبَحَصاةُ  َرَمى ك  ْسَتْقبِلَُ َيْدع   َبْعدَُ َدْيهُِيَُ َراِفعا ُ اْلِقبلَِة، م 
لُِّ ِعْندَُ َوي َكبِّرُ  َفَيْرِميَها اْلَعَقَبةُِ َجْمَرة ُ أََما. َوالَثاِنَيةُِ اأْل ولَى اْلَجْمَرةُِ   ))ِعْنَدَها َيقِفُ  َولَُ َوَيْنَصِرفُ  َحَصاةُ  ك 

(239)  மூன்று கல்கலறியுமி த்து ஒவ்கவாரு கபாடிக் கல்னலயும் எறியும் தபாகதல்லாம், 
அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பரீ் கூறுவார், பின்னர் ககாஞ்சம் முன் கசன்று, கிப்லானவ 
முன்தனாக்கியவராக, அவருன ய இரு னககனை உயர்த்தியவராக முதல் மற்றும் இரண் ாவது 
கல்கலறியுமி த்து துஆச் கசய்வார் ஆனாலும் இறுதியாக  கல்கலறியுமி த்து அதற்கு 
கல்கலறிவார். ஒவ்கவாரு கபாடிக்கல்னல எறியுமி த்த தக்பரீும் கூறுவார் (அவ்வாறு கசய்த 
பின் நகர்ந்து நின்று பிரார்த்திப்பதற்காக) அவர் அங்கு நில்லாது திரும்பியும் விடுவார்.  
நூல்கள் : 3 / 581   583, 584 ஃபத்ஹு ன் புகாரீ மற்றும் முஸ்லிம்.  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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 الَســــارُِّ َواألَْمرُِ التََعــجُّبُِ د َعاءُ  ـ 122
122. ஆச்சர்யம் மற்றும் மகிழ்வு தரும் காரியத்திற்காக துஆ  

ْبَحانَُ(( )1(-241  ))!هللاَُِ س 
 (240) 1. ஸுப்ஹானல்லாஹ்.  

 ))!أَْكَبرُ  هللَا ُ(( )2(-241
 (241)  2. அல்லாஹு அக்பர்.  

هُ  أَْمرٌُ أَتَاهُ  مَنُْ يَْفـــَعلُ  مَا ـ 123 ـــرُّ  يَس 
123. மகிழ்விக்கக் கூடிய கசய்தி வந்தால் அவர் கசய்ய தவண்டியது  

 

ه ُ أَْمرٌُ أََتاه ُ إَِذا وسلم عليه هللا صلى الَنبيُُّ َكانَُ(( -242 رُّ ُِ ش ْكرا ُ َساِجدا ُ َخرَُ ِبهُِ ي َسرُُّ أَوُْ َيس   ))َوَتَعالَى َتَباَركَُ ّلِلَ
 
(242) நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் - அவர்களுக்கு மகிழ்வு தரக்கூடிய 
அல்லது அதனால் மகிழ்ச்சியன யப்படும் கசய்தி வந்தன யும் கபாழுது பரகத்துகனை 
நல்குபவன் மற்றும் உயர்ந்ததானாகிய அல்லாஹ்விற்கு நன்றி கசலுத்தும் நிமித்தம் ஸஜ்தா 
கசய்பவர்கைாக ஆகிவிடுவார்கள்.  
நூல்கள்  :திர்மிதீ, இப்னுமாஜா, அபூதாவூது ஆகிதயார் மற்றும் ஸஹஹீ் இப்னுமாஜா 1 /233, 
இர்வாஉல் கலீல் 2/ 226 காண்க!     

 َجَسِدهُِ فِي َوَجعا ُ أََحسَُ مَنُْ َويَق ولُ  يَفَْعلُ  مَا ـ 124
124. தன் உ லில் தவதனனனய உணர்ந்தவர் கூற தவண்டியது  

 

  َثالَثا ، ))هللَاِ، بِْسمُِ: َوق لُْ َجَسِدكَُ ِمنُْ َتألَمَُ الَِذي َعلَى َيَدكَُ َضعُْ(( -243
(243) உம்முன ய உ லில் தவதனன ஏற்பட்  (இ மான)தன் மீது உமது னகனய னவத்துக் 
ககாண்டு, பிஸ்மில்லாஹி என்று மும்முனற கூறுவரீாக! தமலும்,  
  

وذُ ((: َمَراتُ  َسْبعَُ َوق لُْ  ))َوأ َحاِذرُ  أَِجدُ  َما َشرُِّ ِمنُْ َوق ْدَرِتهُِ ِباّلَلُِ أَع 
 
"அஊது பில்லாஹி வகுத்ரத்திஹி மின் ைர்ரி மா அஜிது வ உஹாதிரு' என்று ஏழு முனற 
கூறுவரீாக! 
கபாருள்: அல்லாஹ் மற்றும் அவனுன ய ஆற்றனலக் ககாண்டு   நான் கபற்றிருக்கின்ற தமலும் 
நான் பயந்து ககாண்டிருக்கின்ற தீனமயிலிருந்து காவல் ததடுகிதறன்.  
நூல் : முஸ்லிம்  4 / 1728  
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 بَِعيْنِهُِ شَيْئا ُ ي ِصيبَُ أَنُْ َخِشيَُ مَنُْ د َعاءُ  ـ 125
125. கண் பட்டுவிடுகமன பயந்தவருக்கு துஆ  

 

ك م َرأَى إَِذا(( -244  ))َحقٌُّ اْلَعْينَُ َفإِنَُ[ ِباْلَبَرَكةُِ لَهُ  َفْلَيْدعُ ] ي ْعِجب هُ  َما َمالِهُِ ِمنُْ أَوُْ َنْفِسِه، ِمنُْ أَوُْ أَِخيِه، ِمنُْ أََحد 
 
(244) உங்கைில் ஒருவர் தன் சதகாதரனி ம் அல்லது தன்னி மிருந்து அல்லது தன் 
கசல்வத்திலிருந்து தனக்கு வியப்பூட் க் கூடியனதக் கண் ால், (அவருக்காக பரகத்துக்கு துஆ 
கசய்யவும், ஏகனனில், நிச்சயமாக கண் (பார்னவ என்பது) உண்னமயானதாகும். அல்ஹதீஸ்  
 
நூல்கள் : முஸ்னத் அஹ்மது 4/447 இப்னுமாஜா மாலிக் ஆகிதயார் ஸஹஹீ் அல்ஜாமிஉ 1/212ல் 
அல்பான ீ இதனனச் சரியான தரத்னத உன யகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  மற்றும் 
அர்னாவூத்துக்குரிய ஜாதுல் மஆதின் பரிசீலனன 4/ 170 காண்க!   

 الْفَــــــَزعُِ ِعنْــــدَُ ي َقـــالُ  مَا ـ 126
126. திடுக்கத்தின் தபாது கூறப்படும் துஆ  

  

  ))!هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ(( -245
(245) லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
 
கபாருள் : வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவ யின்றி (தவறு) இல்னல.  
நூல்கள் : ஃபத்ஹு ன் புகாரீ 6 / 181 முஸ்லிம் 4/  2208 காண்க!  

حُِ ِعنْدَُ يَق ولُ  مَا ـ 127 ْب  النَْحرُِ أَوُِ الَذ
127. கால்நன கள் அல்லது ஒட் கத்னத அறுப்பவர் கூற தவண்டியது துஆ  

  

 ))ِمنِّي َتَقَبلُْ اللَه مَُ[ َولَكَُ ِمْنكَُ اللَه مَُ] أَْكَبرُ  َوهللَا ُ هللاَُِ بِْسمُِ(( -246
  
(246) பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹும்ம மின்க, வலக)அல்லாஹும்ம தகப்பல் 
மின்ன.ீ 
கபாருள்: அல்லாஹ்வின் கபயரால், அல்லாஹ்தவா மிகப்கபரியவன்  (யா அல்லாஹ்! (இது) 
உன்னி மிருந்து, உனக்தக உரியதாகும்) யாஅல்லாஹ்! என்னி மிருந்து நீ ஏற்றுக் ககாள்வாயாக!  
நூல்கள் : முஸ்லிம்  3  /1557  னபஹகீ  மற்றும் 9 / 287. இரு அன குறிக்கி ன தய உள்ைது 
னபஹகீ மற்றும் அவரல்லாதவருக்குரியதாகும்.  கன சி வாக்கியம் அதன் கருத்னத 
முஸ்லிமின் அறிவிப்பிலிருந்து நான் இங்கு தந்துள்தைன்.   
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 الشَيَاِطينُِ مََرَدةُِ كَيْدُِ لَِردُِّ يَق ولُ  مَا ـ 128
128. கட்டுங்க ங்காத னைத்தான்கைின் (தீனம) சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுப  ஓதும் துஆ  

  

وذُ (( -247 نَُ لَُ الَتِي الَتاَماتُِ هللَاُِ بَكلَِماتُِ أَع  ه   َشرُِّ َوِمنُْ َوَذَرأَ، َوَبَرأَُ َخلََق، َما َشرُِّ ِمنُْ: َفاِجرٌُ َولَُ َبرٌُّ ي َجاِوز 
جُ  َما َشرُِّ َوِمنُْ الَسَماِء، ِمنَُ َيْنِزلُ  َما جُ  َما َشرُِّ َوِمنُْ اأْلَْرِض، ِفي َذَرأَُ َما َشرُِّ َوِمنُْ فيَها، َيْعر   ِمْنَها، َيْخر 

لُِّ َشرُِّ َوِمنُْ َوالَنَهاِر، اللَْيلُِ ِفَتنُِ َشرُِّ َوِمنُْ قُ  َطاِرقا ُ لَُإُِ َطاِرقُ  ك   ))َرْحَمنُ  َيا بَِخْيرُ  َيْطر 
 
(247)  அஊது பி கலிமாத்தில்லாஹித் தாம்மாத்தில்லத்தீ லா யுஜாவிஸு ஹுன்ன பர்ருன், வலா 
ஃபாஜிருன் மின் ைர்ரி மாகலக, வபரஅ, வ தரஅ, வமின் ைர்ரி மா யன்ஜிலு மினஸ்  ஸமாயி, 
வமின் ைர்ரி மா யஃருஜு ஃபஹீா, வமின் ைர்ரி மா தரஅ ஃபில் அர்ைி, வமின் ைர்ரி மா யக்ருஜு 
மின்ஹா, வமின் ைர்ரி ஃபிதனில் னலலி, வந்நஹாரி, வமின் ைர்ரி குல்லி தாரிகின் இல்லா 
தாரிகன் யத்ருகு பினகரின் யா ரஹ்மானு.  
  
கபாருள் : அவன் பன த்த, அவதன கவைிப்படுத்திய, அவதன பரப்பியவற்றின் தீனமயிலிருந்து 
மற்றும் வானத்திலிருந்து இறங்குகின்றவற்றின் தீனமயிலிருந்தும், அதிதல உயர்ந்து 
கசல்கின்றவற்றின் தீனமயிலிருந்தும், பூமியில் அவன் பரப்பி னவத்திருக்கின்றவற்றின் 
தீனமயிலிருந்தும், அதிலிருந்து கவைிதயறுகின்றவற்றின் தீனமயிலிருந்தும் ஒவ்கவாரு 
இரவிலும் தட் க்கூடியவருன ய (அவரின்  மூலம் வந்து தசரக்கூடிய)  ஒவ்கவாரு 
தீனமயிலிருந்தும் நல்லவதரா, கபால்லாதவதரா அவற்னறக் க ந்து வி  முடியாதத அத்தனகய 
அல்லாஹ்வின் நினறவான வாக்கியங்கனைக் ககாண்டு நான் காவல் ததடுகிதறன் நன்னமனயக் 
ககாண்டு (வந்து தசர்க்கத்) தட்டுபவர் நீங்கலாக யாரஹ்மாதன!  
 
நூல்கள் : அஹ்மது 3 /419 சரியான அறிவிப்புத் கதா ரு ன் மற்றும் இப்னுஸ் ஸுன்ன ீ 634 
இலக்கமிட்டு, சரியான அறிவிப்புத் கதா ர் என அதனனப் பற்றி தஹாவியாவின் ஹதீஸ்கைின் 
பரிசீலனனயில் அர்னாவூத் கூறியுள்ைார்.  மஜ்மஉஜ் ஜவாயிது 10 /127ம் காண்க!  

 والَتـــــوبَةُ  الســـتِْغفَارُ  ـ 129
129. பாவம் கபாருத்தருைத் ததடுதல் மற்றும் பாவமீட்சி கபறும் துஆ  

ولُ  َقالَُ )1(-248 ْسَتغِفرُ  إِنِّي َوهللاَُِ((: وسلم عليه هللا صلى هللاَُِ َرس    ْبِعينَُسَُ ِمنُْ أَْكَثرَُ اْلَيْومُِ ِفي إِلَْيهُِ َوأَت وبُ  هللَاَُ ألَ
 .))َمَرةُ 

 (148) 1. அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! நிச்சயமாக நான், ஒரு நாைில் எழுபது முனறனய வி  
அதிகமாக அல்லாஹ் வி ம் பாவம் கபாருத்தருைத் ததடி, அவனின் பாதல பாவமீட்சி 
கபறுகிதறன் என அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  நூல் :ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  11  /101  
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َها َيا((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )2(-249  .))َمَرةُ  ِماَئةَُ إِلَْيهُِ اْلَيْومُِ ِفي أَت وبُ  َفإِنِّي هللاَُِ إِلَى ت وب وا الَناسُ  أَيُّ
 
(249)2. தமலும் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், மனிதர்கதை! 
அல்லாஹ்வின்பால் தவ்பாச் கசய்யுங்கள் ஏகனனில் நிச்சயமாக நான் ஒரு  நானையில் நூறு 
முனற அவனின்பால் தவ்பாச் கசய்கிதறன் என்று கூறினார்கள்.  
நூல் : முஸ்லிம்  4  /2076.  
 
(250)3. தமலும் ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவர்,  

َتْغِفرُ  َقالَُ َمنُْ((: وسَلم عليه هللا صَلى َوَقالَُ )3(-251  وَُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ الَِذي اْلَعظيمَُ هللَاَُ أَسَْ مُ  اْلَحيُُّ ه    أَت وبُ وَُ الَقّيو 
 .))الَزْحفُِ ِمنَُ َفرَُ َكانَُ َوإِنُْ لَهُ  هللَا ُ َغَفرَُ إِلَيِه،

"அஸ்தஃக் ஃபிருல்லாஹல் அழீமல்லதீ லாயிலாஹ இல்லாஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூமு வ அதூபு 
இனலஹி' என்று கூறுகிறாதரா, அவர் தபார்க்கைத்திலிருந்து கவருண்டு ஓடியிருப்பினும் 
அவருக்காக அல்லாஹ் பாவம் கபாருத்தருளுகிறான் என்று கூறினார்கள். 
 
கபாருள் : மகத்தான அல்லாஹ்வி ம் நான் பாவம் கபாருத்தருைத் ததடுகிதறன் அவன் 
எத்தனகயவகனனில், வணங்கப்படுபவன் அவனனயன்றி (தவறு) இல்னல ஜவீனுள்ைவன், 
(மற்றவர்கனை நினல நிறுத்தச் கசய்வததாடு) தான் நினலயானவன் அவன்பாதல தவ்பாச் 
கசய்கிதறன்.  
நூல்கள் : அபூதாவுது 2 /85 திர்மிதீ  5 /569 ஹாகிம் ஆகிதயார், அவர் அனத சரியானகதனக் கூறி, 
அதற்கு தஹப ீ 1 / 511ல் ஒப்புதலும் கதரிவித்து, அல்பானயீும் சரியானகதனக் கூறியுள்ைார்கள்.  
ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3 / 182,  மற்றும் அர்னாவூத் பரிசீலித்த ஜாமிஉல் உஸுல் லி அஹாத்திர் 
ரஸுல்  4/ 389, 390 ம் காண்க!    

ونُ  َما أَْقَربُ ((:  وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )4(-251 ْسَتَطْعتَُ َفإِنُِ اآلِخرُِ اللَْيلُِ َجْوفُِ ِفي اْلَعْبدُِ ِمنَُ الَربُُّ َيك   ا
رُ  ِمَمنُْ َتك ونَُ أَنُْ نُْ الَساَعةُِ ِتْلكَُ ِفي هللَاَُ َيْذك   .))َفك 

 
(251)4. அடியானி மிருந்து இரட்சகனாகிய ரப்பு மிக்க கநருக்கமாக இருப்பது இரவின் கன சிப் 
பகுதியிலாகும்.  ஆகதவ, அந்த தநரத்தில் அல்லாஹ்னவ நினனவு கூருபவர்கைில் இருக்க நீர் 
சக்தி கபற்றால் (அவ்வாதற) இருப்பரீாக! என்று ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
நூல் : திர்மிதீ, நஸாய ீ 1/ 279 ல் ஹாகிம் ஆகிதயார் இதனனப் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  இன்னும் 
ஸஹஹீ் அத்திர்மிதீ 3 /183, ஜாமிஉல் உஸுல் அர்னாவூதின் பரிசீலனன 4 /144ம் காண்க!  
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ونُ  َما أَْقَربُ ((:  وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )5(-252  وَُ َربِّهُِ ِمنُْ اْلَعْبدُ  َيك  وا َساِجدٌُ َوه   .))َعاءَُالدُُّ َفأَكِثر 
 
(252)5. தமலும், ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன் இரட்சகனி ம் அடியான் 
மிக்க கநருக்கமாக இருப்பது அவன் ஸுஜுது கசய்தவனாக இருக்கும் நினலயிலாகும்.  ஆகதவ, 
பிரார்த்தனனனய (ஸஜ்தாவில்)  அதிகமாக்குங்கள் என்று கூறினார்கள்.  
நூல் : முஸ்லிம்  1 /350  
 

 ))َمَرةُ  ِماَئةَُ اْلَيْومُِ ِفي هللَاَُ ألَْسَتْغفِرُ  َوإِنِّي َقْلِبي َعلَى لَي َغانُ  إَِنهُ ((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )6(-253
 
 (253) 6. தமலும், ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் நிச்சயமாகக் காரியம், என் 
இதயத்தின் மீது மூ ப்பட்டு மனறக்கப்படுகிறது  (எப்தபாதும் அல்லாஹ்னவ நினனவுகூரும் 
எனக்கு, சிலசமயம் நினனவு கூறாது சிறுமறதி ஏற்படுகிறது  ஆகதவ அனதக் கூ  என் 
விையத்தில் குற்றமாகக் கருதி அதற்ககன) நிச்சயமாக நாதனா ஒரு நாைில் நூறு முனற 
அல்லாஹ்வி ம்  பாவமன்னிப்புத் ததடுகிதறன் என்று கூறினார்கள்.  
 நூல் :  முஸ்லிம்  4  /2075, அன குறிக்குள் இருப்பது பற்றி  ஜாமிஉல் உஸுல்  4 /368ல் காண்க!  

 َوالتَكْبِيرُِ َوالتَهْلِيِل، َوالتَْحمِيدِ، التَْسبِيحُِ فَْضلُ  ـ 131
130. தஸ்பஹீ் (ஸுப்ஹானல்லாஹ் ) தஹ்மீது (அல்ஹம்து லில்லாஹி ) தஹ்லீல் 

(லாயிலாஹ  
இல்லல்லாஹு) தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) ஆகியவற்றின் சிறப்பு  

ْبَحانَُ: َقالَُ َمنُْ وسلم عليه هللا صلى َقالَُ(( )1(-254 َطتُْ َمَرةُ  ِماَئةَُ َيْومُ  ِفي َوِبَحْمِدهُِ هللَاُِ س   َكاَنتُْ َولَوُْ َخَطاَياه ُ ح 
 ))اْلَبْحر َزَبدُِ ِمْثلَُ

 
(254) 1. ஒரு நாைில் நூறு முனற "ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி' என்று எவர் கூறுகிறாதரா 
அவரின் பாவங்கள் க ல் நுனர தபான்றிருப்பினும் சரிதய அழிக்கப்பட்டு விடும் என்று 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.  
நூல்கள்: புகாரீ  7 / 168  முஸ்லிம்  4 / 2071, இன்னும் கானலப்கபாழுனத அன யும்கபாழுது  
மற்றும்மானலப் கபாழுனத அன யும் கபாழுது எவர் அனத நூறு முனறக் கூறினாதரா, அதன் 
சிறப்புப் பற்றி இதத நூலில் பக்கம்....... காண்க!  
  
(255) 2. தமலும், ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவர்,  
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، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ َقالَُ َمنُْ((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )2(-255  لُْ لَهُ  لَه  ،اْلم  ، َولَهُ  ك  وَُ اْلَحْمد   َوه 
لُِّ َعلَى ، َعْشرَُ ))َقِديرٌُ َشْيءُ  ك   إِْسَماِعيلَُ َولَدُِ ِمنُْ أَْنف سُ  أَْرَبَعةَُ أَْعَتقَُ َكَمنُْ َكانَُ ِمَرار 

 
"லாயிலஹ இல்லல்லாஹு வஹ் தஹு  லா ைரீக லஹு லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, 
வஹுவ அலா குல்லி  னையின் கதீர்' என்று பத்து முனறக் கூறினாதரா அவர்இஸ்மாயலீின் 
பிள்னைகைிலிருந்து நான்கு நபர்கனை உரினம விட் வனரப் தபான்றாவார் என்று கூறினார்கள்  
 
நூல்கள் :புகாரீ 7 / 67  முஸ்லிம் அதத வாக்கியத்து ன்  4 / 2071ல் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்   
அனத ஒரு நானைக்கு நூறு முனற கூறுபவருக்குரிய சிறப்புப் பற்றி இதத நூலில் பக்கம்.....  ல்  
காண்க!  

 الَرْحَمنُِ لَىإُِ َحِبيَبَتانُِ اْلِميَزاِن، فِي َثقِيلََتانُِ اللَِّساِن، َعلَى َخِفيَفَتانُِ َكلَِمَتانُِ: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )3(-256 
(256) 3. தமலும்,  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், இரு வார்த்னதகள் நாவின் 
மீது இதலசானனவ தராசில் அனவயிரண்டும்  கனமானனவ  ரஹ்மானுக்கு அனவயிரண்டும் 
விருப்பமானனவ,  

ْبَحانَُ((   ْبحانَُ َوِبَحْمِدِه، هللَاُِ س   ))اْلَعِظيمُِ هللاَُِ س 
ஸுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி, ஸுப்ஹானல் லாஹில் அழீம் என்று கூறினார்கள்.  
  
நூல்கள் : புகாரீ  7 / 168  முஸ்லிம்  4  /2072  
 
(257) 4. தமலும்  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள்,  
  

ْبَحانَُ أَق ولَُ أَلَنُْ((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )4(-257 ِ، َواْلَحْمدُ  هللَاِ، س  ، َوهللَا ُ هللَا ، إِلَُ إِلَهَُ َولَُ ّلِلَ  لَيَُإُِ أََحبُُّ أَْكَبر 
 ))مسُ الشَُ َعلَْيهُِ َطلََعتُْ ِمَما

 
"ஸுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து லில்லாஹி, வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு 
அக்பர், என நான் கூறுவது சூரியன் எதன் மீது உதயமானததா அனத வி  எனக்கு மிக 
விருப்பமானதாகும் என்று கூறினார்கள்.  
நூல்: முஸ்லிம் 4 / 2072.  
 

مأَحَُ أََيْعِجزُ ((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )5(-258  ك  لََسائُِ ِمنُْ َسائِلٌُ َفَسأَلَهُ  ))َحَسَنةُ  أَْلفَُ َيْومُ  ك لَُ َيْكِسبَُ أَنُْ د   هُِج 
َنا َيْكِسبُ  َكْيفَُ  ))ِطيَئةُ خَُ أَْلفُ  َعْنهُ  ي َحطُُّ أَوُْ َحَسَنةُ  أَْلفُ  لَهُ  َفي كَتبُ  َتْسِبيَحة ، ِماَئةَُ ي َسبِّحُ ((: َقالَُ َحَسَنة ؟ أَْلفَُ أََحد 
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(258)5. தமலும்,  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள், உங்கைில் ஒருவர் ஒவ்கவாரு 
நானைக்கும் ஆயிரம் நன்னமகனை சம்பாதிக்க இயலுமா? என்று தகட் ார்கள், 
அமர்ந்திருந்தவர்கைில் ஒருவர் எங்கைிகலாரு வர் ஆயிரம் நன்னமகனை  எவ்வாறு சம்பாதிப்பார் 
? என்று தகட் ார், அ(தற்க)வர்கள், நூறு தஸ்பஹீ்கனை அவர் கசய்வார்.  அதனால் ஆயிரம் 
நன்னமகள்  அவருக்காக எழுதப்படும் அல்லது ஆயிரம் தவறுகனை அவனர விட்டும் 
அழிக்கப்படும்  என்று கூறினார்கள்.  
நூல்: முஸ்லிம்  4  / 2073 
  

ْبَحانَُ: َقالَُ َمنُْ(( )6(-259 ِرَستُْ َوِبَحْمِدهُِ اْلَعِظيمُِ هللَاُِ س   ))ْلَجَنةُِا ِفي َنْخلَةٌُ لَهُ  غ 
 
(259) 6. "ஸுப்ஹானல்லாஹில் அழீமி வபிஹம்திஹி' என எவர் கூறுகிறாதரா அவருக்காக 
சுவனத்தில் தபரீச்சமரம் நட் ப்படுகிறது . அல்ஹதீஸ்  
 
நூல்கள் : இதனனத் திர்மிதீ  5 / 511 ல்  ஹாகிம்  1 / 501 இலக்கமிட்டு பதிவு கசய்து அனத 
சரியானகதனவும்  கூறியுள்ைார்கள்.  அதற்கு தஹபயீும் ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ைார்கள்  5/  231  
ஸஹஹீுல்  ஜாமிஉ,  3 / 160 ஸஹஹீு அத்திர்மிதீ காண்க!  
  
(260) 7. தமலும்  ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி  வஸல்லம் அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் னகúஸ! 
சுவனத்தினுன ய கபாக்கிைங்கைிலிருந்து ஒரு கபாக்கிைத்னதப்பற்றி உமக்கு நான் அறிவித்துத் 
தரதவண் ாமா? என்று தகட் ார்கள் அல்லாஹ்வின்  தூதர் அவர்கதை! ஆம் ! என்று நான் 
கூறிதனன் அ(தற்க)வர்கள், 

لُّكَُ أَلَُ َقْيسُ  ْبنَُ هللَاُِ َعْبدَُ َيا((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )7(-261 ن وزُِ ِمنُْ َكْنزُ  َعلَى أَد   لَىبَُ: َفق ْلتُ  ؟))اْلَجَنةُِ ك 
ولَُرَُ َيا  ))بِاّللَُِ إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ لَُ ق لُْ((: َقالَُ هللَاِ، س 

  
லாஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹி என்று கூறுவரீாக! என்று கூறினார்கள்.  
நூல் :ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  11 / 213 முஸ்லிம்  4 /  2076  
(261) 8. தமலும் ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள்,  அல்லாஹ்வுக்கு மிக 
விருப்பமான வார்த்னதகள் நான்காகும்:  

ْبَحانَُ: أَْرَبعٌُ هللَاُِ إِلَى اْلَكالَمُِ أََحبُُّ((: وسلم عليه هللا صلى َوَقالَُ )8(-261  ِ، َواْلَحْمدُ  هللَاِ، س   ،هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ َولَُ ّلِلَ
، َوهللَا ُ كَُ لَُ أَْكَبر  رُّ  ))أتََُبدَُ بِأَيِِّهنَُ َيض 

 
ஸுப்ஹானல்லாஹி, வல்ஹம்துலில்லாஹி,  வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு  வல்லாஹு 
அக்பர் அவற்றில் எனதக் ககாண்டு நீர் ஆரம்பித்தாலும் உமக்கு இ ர் கசய்யாது என்று 
கூறினார்கள். நூல் : முஸ்லிம்  3 / 1685 
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(262)9. அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கைி ம் கிராமத்துவாசி 
ஒருவர் வந்து, ஒரு சில வாக்கியங்கனை எனக்கு நீங்கள் கற்றுக் ககாடுங்கள் 
அவற்னற நான் கூறிக்ககாள்தவன் என்று கூறினார் அ(தற்க)வர்கள்,   
 

ولُِ إِلَى أَْعَراِبيٌُّ َجاءَُ )9(-262  هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ :ق لُْ((: َقالَُ: أَق ول هُ  َكالما ُ َعلِّْمنِي: َفَقالَُ وسلم عليه هللا صلى هللاَُِ َرس 
، َشِريكَُ لَُ َوْحَده  ْبَحانَُ َكِثيرا ، ّلِلَُِ َواْلَحْمدُ  َكبِيرا ، أَْكَبرُ  هللَا ُ لَه   ِباّلَلُِ إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ لَُ الَعالَِميَن، َربُِّ هللاَُِ س 
لَءُِ: َقالَُ ))اْلَحِكيمُِ اْلَعِزيزُِ  : الَُقَُ لِي؟ َفَما لَِربِّي، َفَهؤ 

  
லாயிலஹ இல்லல்லாஹு  வஹ்தஹு லா ைரீக லஹு அல்லாஹு  அக்பர் கபரீா, வல்ஹம்து 
லில்லாஹி கஸீரா, ஸுப்ஹானல்லாஹி ரப்பில்  ஆலமீன் லாஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா 
பில்லாஹில்  அஜஜீில் ஹகீமி என்று கூறுவரீாக ! என்று கூறினார்கள்  அ(தற்க)வர்  இனவ என் 
இரட்சகனுக்குரியனவ  (ஆனால்)  எனக்கு(ரியனவ)  என்ன? எனக் தகட் ார் அ(தற்க)வர்கள்,  
 

ْقنِي َواْهِدنِي، َواْرَحْمِني، لِي، اْغِفرُْ اللَه مَُ: ق لُْ((   ))َواْرز 
 
அல்லாஹும்மஃக் ஃபிர்லீ, வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ வர்ஜுக்ன ீ என்று கூறுவரீாக !  என்று 
கூறினார்கள். 
 
கபாருள் : யா அல்லாஹ்! எனது பாவம் கபாருத்தருள்வாயாக! எனக்கு நீ அருள் கசய்வாயாக! 
எனக்கு தநர்வழி காட்டுவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரங்கனை நல்குவாயாக!  
நூல்கள் :  முஸ்லிம்  4 / 2072,  இன்னும் அபூதாவூதில்  அந்தக் கிராமவாசி திரும்பிச் கசன்ற 
தபாது தன்னிரு  னககைிலும்  நன்னமனய நிரப்பிக்ககாண்டு விட் ார்.  அவர் என்று 
ஸல்லல்லாஹு  அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.  1  /220  
  
(263) 10. ஒருவர்  இஸ்லாத்னதத் தழுவி விடும்  தபாது அவருக்க நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள்,  கதாழுனகனயக் கற்றுக் ககாடுத்து விட்டு பின்னர்,   

لُ  َكانَُ )11(-263 لَمَُ إَِذا الَرج  الَةَُ وسَلم عليه هللا صَلى الَنبيُُّ َمهُ َعلَُ أَسَْ وَُ أَنُْ أََمَره  ث مَُ الصََ لَءُِ َيْدع  : اْلَكلَِماتُِ ِبَهؤ 
ْقِني َوَعاِفِني َواْهِدِني، َواْرَحْمِني، لِي، اْغِفرُِ اللَه مَُ((  ))َواْرز 

   
அல்லாஹும்ம ஃக் ஃபிர்லீ, வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ வ ஆஃபனீ ீ வர்ஜுக்ன ீ என்ற 
இவ்வார்த்னதகனைக் கூறி பிரார்த்திக்குமாறு அவருக்குக் கட் னையிட் ார்கள்.  
நூல் : முஸ்லிம்  4 / 2073 முஸ்லிமுக்குரிய மற்கறாரு அறிவிப்பில் நிச்சயமாக இனவ 
உம்முன ய இம்னம மற்றும் மறுனமனய உமக்கு  ஒருங்கி னணத்துள்ைது.  
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(264)11. நிச்சயமாக மிகச் சிறந்த துஆ,   ُّلِلَُِ اْلَحْمد  அல்ஹம்துலில்லாஹ்வாகும்  மற்றும் 
கூறப்படுபவற்றில் மிகச் சிறந்தது, َُهللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ ل  லாயிலாஹ இல்லல்லாஹுவாகும்.  
 

َعاءُِ أَْفَضلَُ إِنَُ(( )11(-264 ِ، اْلَحْمدُ  الدُّ ْكرُِ َوأَْفَضلَُ ّلِلَ  .))هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ لَُ الذِّ
 
நூல் :அத்திர்மிதீ   5  /462  இப்னுமாஜா 2 / 1249  ஹாகிம்  1 / 503ல் பதிவு கசய்து, அதனன 
சரியானகதனவும்  கூறியுள்ைார்கள்.  தஹப ீ அவர்கள் அதற்கு ஒப்புதலும்  கதரிவித்தள்ைார்கள்.  
ஸஹஹீுல்  ஜாமிஉ 1 /  362 காண்க!  
  

ْبَحانَُ: الَصالَِحاتُ  اْلَباقَِياتُ (( )12(-265 ِ، َواْلَحْمدُ  هللَاِ، س  ، َوهللَا ُ ،هللَا ُ إِلَُ إِلَهَُ َولَُ ّلِلَ  إِلَُ ق َوةَُ َولَُ َحْولَُ َولَُ أَْكَبر 
 ))ِباّللَُِ

 
(265) 12. நினலயான நல்லனவகள்,  ஸுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து  லில்லாஹி, வலா இலாஹ 
இல்லல்லாஹு வல்லஹு அக்பர், வலா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹி.  
 
நூல் : அஹ்மது ைாகிர் அவர்களுன ய அனமப்பின்படி அஹ்மது  513 இலக்கமிட்டு அதன் 
அறிவிப்புத் கதா ர் சரியானதாகும்  மஜ்மஉஜ் ஜவாயிது 1 /297ம் காண்க!  புலூகுல் மராமில்  
இப்னு  ஹஜர் அவர்கள்  அபூஸயதீு ன ய அறிவிப்பிலிருந்து நஸாயயீின் பால் இனணத்துக் 
கூறிவிட்டு, இப்னு ஹிப்பான் மற்றும்  ஹாகிம்  சரியானகதனக் கூறியதாகவும்  கூறியுள்ைார்கள்.   

 ي َسبِّح ؟  وسلم عليه هللا صلى النَبيُُّ كَانَُ كَْيفَُ ـ 131
131. நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு தஸ்பஹீ் கசய்து 

வந்தார்கள்?  
 

و ْبنُِ هللاَُِ َعْبدُِ َعنُْ -266  ))بَِيِمينِهُِ((: زيادةُ  وفي ))الَتْسبِيحَُ َيْعقِدُ   وسلم عليه هللا صلى النَبيَُ َرأَْيتُ ((: قَالَُ َعْنه َما هللَا ُ َرِضيَُ َعْمر 
  

(266)  நபி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தஸ்பனீஹ தங்கைது 
வலக்னகயால் எண்ணு பவர்கைாக இருக்க நான் கண்த ன் என்று அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு 
ரைியல்லாஹு  அன்ஹுமா அவர்கள் அறிவித்துக் கூறுகிறார்கள்.  
நூல்கள் : இதனன அபூதாவூது  2 / 81ல்  இதத வாக்கியத்து ன் பதிவு கசய்துள்ைார்கள்.  திர்மிதீ  
5 /  521 ஸஹஹீுல் ஜாமிஉ  4 / 271   -4865 இலக்கத்தில்  காண்க!  
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 الَْجاِمَعةُِ َواآلَدابُِ الَْخيْرُِ أَنَْواعُِ ِمنُْ  ـ 132
132. பலதரப்பட்  நன்னமகள் மற்றும் ஒழுக்கம் தபண துஆ 

  

ْنحُ  َكانَُ إَِذا(( وسلم عليه هللا صلى النَبِيُُّ قَالَُ -267  َذَهبَُ فَإَِذا ئِذ ،حِينَُ َتْنَتِشرُ  الشََياِطينَُ فَإِنَُ ِصْبياَنـك م، فَـك فُّوا – أَْمَسْيت م أَوُْ – اللَْيلُِ ج 
وا قَِرَبك ْم، َوأَْوك وا م غلَقا ، َبابا ُ َيْفَتحُ  لَُ الشَيَطانَُ فَإِنَُ هللَاِ؛ اْسمَُ اَواْذك ر و األَْبَوابَُ َوأَْغلِق وا فََخلُّوه ْم، اللَيلُِ ِمنَُ َساَعةٌُ وا ،هللَاُِ اْسمَُ َواْذك ر   َوَخمِّر 
وا آنَِيَتك م،  ))َمَصابِيَحك مُْ َوأَْطفِئ وا َشْيئا ، َعلَْيَها َتْعر ض وا أَنُْ َولَوُْ هللَاِ، اْسمَُ َواْذك ر 

 
(267) இரவு கதா ங்கி விடும் கபாழுது அல்லது நீங்கள் மானலப் கபாழுனத அன ந்து விடும் 
கபாழுது உங்களுன ய சிறார்கனைத் தடுத்து னவயுங்கள்.  ஏகனனில்  நிச்சயமாக 
னைத்தான்கள், அது சமயத்தில்  பரவி விடுகின்றனர். ஆகதவ இரவில்  ககாஞ்ச தநரம் கசன்று 
விடுதமயானால்(சிறார்கைான) அவர்கனை (கவைிதய கசல்ல)விட்டுவிடுங்கள்!  
 
வாயில்கனை அன த்தும்  விடுங்கள்! அல்லாஹ்வின் கபயனரயும்  கூறுங்கள்! ஏகனனில்  
(இவ்வாறாக)  மூ ப்பட்  வாயில்கனை னைத்தான் திறக்கமாட் ான் உங்களுன ய தண்ணரீ்ப் 
னபகனை (தண்ணரீ் இருக்கும் பாத்திரங்கனை) யும்  அவற்றின் தமல் எனதயாவது  குறுக்தக 
னவத்து  மூடி விடுங்கள்  உங்களுன ய  விைக்குகனையும்  அனணத்து விடுங்கள். அல்ஹதீஸ் 
நூல்கள் :  ஃபத்ஹு ன் புகாரீ  10 /  88  முஸ்லிம்  3 / 1595  
  
அல்லாஹ் நம்முன ய நபி முஹம்மது, அன்னாரின் குடும்பத்தினர்,  அன்னாரின்  ததாழர்கள்  
ஆகிய அனனவரின் மீதும் அருளும் கசய்து சாந்தினயயும் நல்கி பரகத்து கனையும் நல்குவானாக!  
 

.أَْجَمِعينَُ َوأَْصَحابِهُِ آلِهُِ َوَعلَى م َحَمدُ  َنبِيَِّنا َعلَى َوَباَركَُ َوَسلَمَُ هللَا ُ َوَصلَى  
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இனணப்பு  
சூரிய, சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் தபாது  ஓதப்படும் துஆ  
  
நீங்கள்  கிரகணத்னத கண் ால்  அல்லாஹ்வி ம் துஆ கசய்யுங்கள் கிரகணம் விலகும்வனர 
கதாழுங்கள் என்று நபி (ஸல்) கூறினார்கள்.  
அறிவிப்பவர் :  முகீரா இப்னு  ைுஃபா (ரலி)  நூல் : புகாரீ  
  
நபி (ஸல்)  அவர்கள் காலத்தில் சூரிய கிரகணம்  ஏற்பட் து, நபி (ஸல்)  அவர்கள் எழுந்து 
மக்களுக்கு கதாழுவித்தார்கள். நீண்  தநரம்  ஒதினார்கள்.  நீண்  தநரம்  ருகூவும் கசய்தார்கள். 
பிறகு  தனலனய உயர்த்தி மீண்டும் நீண்  தநரம் ஓதினார்கள்.  இது முதலில்  ஓதியனத வி  
குனறவானதாக இருந்தது.  பிறகு மீண்டும் நீண்  தநரம் ருகூவுச் கசய்தார்கள் இது முதல்  
ருகூனவ வி  குனறவானதாக இருந்தது.  பிறகு தனலனய உயர்த்தி  
 
இரண்டு ஸஜ்தாக்கள் கசய்தார்கள்.  பின்னர் எழுந்து இரண் ாம் ரக்அத்திலும் இவ்வாறு கசய்த 
கதாழுனக முடிந்த பின்னர் எழுந்து (மக்கனை தநாக்கி)  எவரது மரணத்திற்காகதவா 
வாழ்விற்காகதவா சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் கிரகணம்  பிடிப்பதில்னல.  அவ்விரண்டும் 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகைில்  உள்ைனவயாகும்.  அவற்னறத் தனது அடியார்களுக்கு 
அல்லாஹ்  காட்டுகிறான்.  எனதவ கிரகணத்னத நீங்கள் காணும் தபாது கதாழுனகக்கு 
வினரயுங்கள் என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பவர் : ஆயிைா  (ரலி) , நூல் : புகாரீ  
 
நபி (ஸல்) காலத்தில் சூரிய கிரகணம்  ஏற்பட் தபாது அனழப்பாைர் ஒருவனர அனுப்பி 
"அஸ்ஸலாது ஜாமிஆ ' என்று மக்கனை அனழக்குமாறு நபி (ஸல்)  கூறினார்கள்.  
அறிவிப்பவர் : அப்துல்லா இப்னு அம்ரு, நூல் :  முஸ்லிம்  
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட் தபாது இரண்டு ரக்அத்கள் கதாழுதார்கள்.  
அறிவிப்பவர் : அபூபக்கர் (ரலி) நூல்: புகாரீ 
  
சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்  தபாது நபி (ஸல்)  அவர்கள் கியாமத்து நாள் வந்துவிட் ததா என்று 
அஞ்சி திடுக்கிட்டு எழுந்தார்கள்.  உ தன பள்ைிக்கு வந்தார்கள்.  கதாழுனகனய நீட்டி 
கதாழுதார்கள்.  அடியார்கனை எச்சரிப்பதற்காக அல்லாஹ்  அனுப்புகிறான்.  இவற்றில்  எததனும்  
நீங்கள் கண் ால்  இனறவனன நினனவுக் கூர்ந்து பிரார்த்தித்து பாவமன்னிப்பு  ததடுங்கள்  என்று 
கூறினார்கள். அறிவிப்பவர் : அபூமூஸா (ரலி)  நூல்: புகாரீ 
  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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மமாழி மபயர்த்ததான் உஷை 

அகிலத்தாரின் இரட்சகன், அருைாைன், தபரன்பு ககாண் வன், சகலசக்தன், உயர்வுன யவன், கசவிதயற்பவன், 
அனழப்பவர்கைின் அனழப்புக்கு பதில் கூறுபவன், அருகில் இருப்பவன் ஆகிய அவனுக்தக புகழ்  அனனத்தும் 
உரித்தாகுக!    

அகிலத்தார்க்கு அருைாக அனுப்பப்பட்  இறுதித்தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் மீதும் அவர்களுன ய குடும்பத்தினர், ததாழர்கள் இறுதிநாள் வனர நல்லவற்றில் அவர்கனை 
பின்பற்றுதவார் ஆகிதயார் மீதும் அல்லாஹ்வி மிருந்து சாந்தியும் தபரருளும் கபாருத்தமும் உண் ாவதாக!  

அல்லாஹ்னவப் புகழ்ந்து அவனுன ய நபி அவர்கள் மீது ஸலவாத்தும் கூறிய பிறகு!  மனிதர்களுக்கு சிரமங்கள்,  
இன யூறுகள்,  சங்க ங்கள்,  துன்பங்கள், துயரங்கள், பதீி, பயம் ஆகியனவ ஏற்படுகின்றதபாது அவற்றிலிருந்து 
விடுப  ஏததனும் உபகரணங்கனைச்கசய்து தங்கனை பாதுகாத்துக்ககாள்ை முயற்சிக்கின்றனர். அனவ 
அல்லாஹ்வின் தவதம் மற்றும் அவன் தூதரின் வழிகாட் ல்களுக்கு முரண்பட் தாக இருப்பினும் சரிதய! ஆனால் 
அல்லாஹ்னவ இரட்சகனாக, முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கனை நபியாக, 
இஸ்லாத்னத மார்க்கமாக ஏற்றுக்ககாண் வருக்கு அது உரியததா, உகந்தததா அல்ல, என்பனதக்கூ  புரிந்து 
ககாள்ை முடியாத நினலக்கு, தள்ைப்பட்டுள்ைவர்கதை நம்மவர்கைில் ஏராைம்! இந்நினலயிலிருந்து முஸ்லிம் 
சதகாதரர்கள் விடுபட்டு நபி வழியில் வந்துள்ை திக்ருகனை - கூறப்படுபனவகனை கூறுவதன் மூலம் இன்னும் 
பிரார்த்தனனகனை கசய்வதன் மூலம் சகலவற்றிற்கும் நிவாரணமுண்டு, இம்முனறனய தனதாக்கிக்ககாண் வர் 
தனக்கு வந்த இன்னல்கனை தபாக்கிக்ககாள்ை, தனக்குத்கதரியாது வர இருக்கும் தீனமகைிலிருந்து பாதுகாப்பும் 
கபறும் வழினய உண் ாக்கிக் ககாள்ை முடியும்,  என்ற நிதர்சனமான வழிமுனறனய அகிலத் தார்க்கு அருைாக 
அனுப்பப்பட்  அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  கற்றுத்தருகிறார்கள், 
அவ்வழிமுனறனய  ஒரு கதாகுப்பாக அனமத்து அதிகானலயில் ஒருவர் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தது முதல் 
மீண்டும் தூங்கச்கசல்லும் வனர ஏற்ப  இருக்கும் ஒவ்கவாரு நினலக்குத்தக்கவாறு கூற மற்றும் பிரார்த்திக்க, 
ஓதிப் பார்த்துக்ககாள்வதன் மூலம் பிணி தீர்ந்து ஆதராக்கியம் கபற கிட் த்தட்  267 பிரார்த்தனனகனை 
ஒருங்கினணத்துத் கதாகுத்து, அதற்கு ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்”  எனப்கபயரிட்டு சதகாதரர் சயதீு பின் அலீ பின் 
வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ என்பவர் வழங்கியுள்ைார். அல்லாஹ் அவருக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக!  

அன்றுமுதல் இன்றுவனர இந்நூல் இலவசமாகதவ ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பிரதிகள் அச்சிட்டு 
உலககமங்கும் வாழ்கின்ற தமிழ் முஸ்லிம் சதகாதரர்களுக்கு விநிதயாகம் கசய்யப்பட்டுள்ைது.   

தமிழ்நாட்டில் 'அமீன் ' கவைியடீ் ாைர் கிட் த்தட்  பலமுனற கவைியிட்டுள்ைதும் பாராட்டுக்குரியது.   இப்தபாது 
உங்கள் கரங்கைில் புதிய கபாலிவில் காட்சி தரும் இந்நூல் துனப இஸ்லாமிக் இன்பர்தமைன் னமயத்தின் சார்பாக 
இலவசமாக அச்சிட்டு விநிதயாகம் கசய்யப்பட் தாகும். இனத அரபி மற்றும் தமிழில் ஜாமிய்யத் பிர்தவ்ஸியா 
அரபிகல்லூரி ஆசிரியர் அன்புச்சதகாதரர் ந. கசய்யித் அலி ஃனபஸி அவர்கள் கணினியில் அழகிய முனறயில் 
ஒைி அச்சுக்தகானவ கசய்து தந்தார்கள், அவர்களுக்கும் இந்நூனல பலமுனற படித்து சிறப்பான முனறயில் அச்சி  
உதவிய கசன்னன சதகாதரர் அப்துஷ்ைுகூர் அவர்களுக்கும் அன்று முதல் இன்றுவனர இந்நூல் 
கவைிவருவதற்கு காரணமாக இருந்த அனனவருக்கும் நன்றி கூறி, அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நற்கூலி 
வழங்குவானாக!  என பிரார்த்தித்து  நினறவு கசய்கிதறன்.  

அன்பு ன்   

ஓ.முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ  



ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் 
அரபி மூலம்: சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ

தமிழிலில்: அஷ்-னைக்: ஓ. முஹம்மத் இக்பால் மதன ீ 
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மூல நூலாசிரியர் உஷை 

நிச்சயமாக புகழ் அனனத்தும் அல்லாஹ்விற்தக! அவனன நாம் புகழ்கிதறாம்; அவனி தம உதவியும் 
ததடுகிதறாம்; அவனி தம பாவம் கபாருத்தருைவும் தவண்டுகிதறாம்;  தமலும், நம்முன ய மனதின் 
தீனமகள் மற்றும் நம்முன ய கசயல்கைில் ககட் னவகைிருந்து அல்லாஹ்னவக் ககாண்டு நாம் 
காவல் ததடுகிதறாம்; எவனர அல்லாஹ் தநர்வழியில் கசலுத்தி விட் ாதனா, அவனர வழிககடுப்பவர் 
(எவரும்) இல்னல; இன்னும் அவன் தநர்வழி கசலுத்தாதவருக்கு – அவருக்கு தநர்வழி காட்டுபவர் 
எவரும் இல்னல; தமலும், வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்னவயன்றி (தவறு) யாருமில்னல; அவன் 
தனித்தவன், அவனுக்கு இனண இல்னல என்று நான் சாட்சி கூறுகிதறன், நிச்சயமாக முஹம்மத் 
ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவனுன ய (உரிய) அடியார் மற்றும் அவன் தூதர் 
என்றும் நான் சாட்சி கூறுகிதறன், அவர்கள் மீது மற்றும் அவர்களுன ய குடும்பத் தினர், இன்னும் 
அவர்களுன ய ததாழர்கள் மறுனம நாள் வனர அவர்கனை அழகானவற்றில் பின்பற்றிதயார் மீதும் 
அல்லாஹ் அருள் கசய்து அதநக சாந்தாகனையும் நல்குவானாக! 

அல்லாஹ்னவப் புகழ்ந்து அவனுன ய நபி அவர்கள் மீது ஸலவாத்தும் கூறிய பிறகு:  "நினனவு 
கூர்தல், பிரார்த்தனன கசய்தல்,  (அல்லாஹ்வின்) தவதம் மற்றும் (அவனுன ய) நபி வழி முனறயில் 
ஓதி பார்த்து னவத்தியம் கசய்தல்" ஆகியவற்னறக் ககாண்  என்னுன ய நூலிலிருந்து அனத நான் 
சுருக்கிக் ககாடுத்த ஒரு சுருக்கதம இதுவாகும். 

பயணங்கைில் எடுத்துச் கசல்ல எைிதாக இருப்பதற்காக கூறப்படுபவற்றின் பகுதினய அதில் நான் 
சுருக்கித் தந்துள்தைன்; கூறப்படுபவற்றின் மூல வார்த்னதகனைக் ககாண்டு மூலத்தில் காணப்பட்  
ஒரு அடிப்பன  அல்லது இரு அடிப்பன கனைக் கூறுவது ககாண்டும் தபாதுமாக்கிக் 
ககாண்டுவிட்த ன்; எவதரனும் நபித் ததாழரின் கபயனரதயா மற்ற எந்த நூல்கைில் பதிவாகியுள்ைது 
என்பனததயா கதரிந்து ககாள்ை நாடினால் மூலத்னத அவர் பார்த்துக் ககாள்ைவும். 

கண்ணியம் மற்றும் மகத்துவத்திற்குரிய அல்லாஹ்வி ம் அவனுன ய அழகான கபயர்கள் மற்றும் 
அவனுக்குரிய உயர் பண்புகனைக் ககாண்டு (நான் கதாகுத்தைித்த) அனத சங்னக மிகுந்த அவனுன ய 
முகத்திற்காக ஆக்கியருளுமாறும் அதனால் என் ஜவீியம் மற்றும் என்னுன ய இறப்பிற்குப் பிறகும் 
எனக்குப் பயனுள்ைதாக ஆக்கியருளுமாறும், இன்னும் அனத படித்தவர் அல்லது அனதப் பிரசுரித்தவர் 
அல்லது அனத கவைியி க்காரணமாக இருந்தவர் ஆகிதயாருக்கும் பயனுள்ைதாக ஆக்கித் தரவும் 
அல்லாஹ்வி ம் தகட்கிதறன்; 

நிச்சயமாகத் தூயவனாகிய அவன்,  அதன் காரியஸ்தன் மற்றும் அதற்கு ஆற்றலுன யவனாவான். 
இன்னும் அல்லாஹ்  நம்முன ய நபி முஹம்மது (ஸல்) மீது, அவர்களுன ய குடும்பத்தினர், 
அவர்கைின் ததாழர்கள் மற்றும் மறுனம நாள் வனர அழகானவற்றில் அவர்கனைப் பின்பற்றிதயார் 
ஆகிதயார் மீது அருள் கசய்து சாந்தினயயும் நல்குவானாக! 

கதாகுத்தைித்தவர்,  

சயதீு பின் அலீ பின் வஹ்ஃப் அல் கஹ்தான ீ(ஸஃபர் மாதம் 1409 ஹிஜ்ரியில் எழுதப்பட் து) . 
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	55. மய்யித்துக்காக ஜனாஸா  தொழுகையில் (ஓதப்படும்) துஆ
	56 ـ  الدُّعَـــاءُ لِلْفَرَطِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ
	56. குழந்தைகளுக்கு-அவர்களுக்காக தொழுகையில் துஆ
	57 ـ دُعَــــــــاءُ التَّعْـــــــزِيَةِ
	57. துக்கம் விசாரிக்கின்ற போது துஆ
	58 ـ  الدُّعَــاءُ عِنْدَ إِدْخَالِ الـميِّـتِ الْقَبْرَ
	58. மய்யித்தை கப்ரினுள் நுழைக்குமிடத்து துஆ
	59 ـ الدُّعَــاءُ بَعْـــدَ دَفْنِ الـمَيِّــتِ
	59. மய்யித்தை அடக்கம் செய்த பிறகு துஆ
	60 ـ دُعَـــــاءُ زِيَـــــارَةِ الْقُــــــبُورِ
	60. கப்ருகளை ஜியாரத் செய்யும்போது துஆ
	61 ـ دُعَــــــــــــــاءُ الرِّيــــــــــــــــــحِ
	61. காற்று, புயல் வீசுகின்ற போது துஆ
	62 ـ  دُعَـــــــاءُ الرَّعْـــــــدِ
	62. இடி இடிக்கின்ற போது துஆ
	63 ـ  مِــنْ أَدْعِيَـــةِ الاسْــتِسْقَاءِ
	63. மழை வேண்டி துஆ
	64 ـ  الــــدُّعَاءُ إِذَا رَأَى الْـمَطَــــرَ
	64. மழை பெய்துவிடும் போது துஆ
	65 ـ  الذِّكْرُ بَعْـــــدَ نُزُولِ الْـمَطَــــرِ
	65. மழை பெய்தபிறகு கூறப்பட வேண்டியது
	66 ـ  مِــنْ أَدْعِيَــةِ الاسْـــتِصْحَاءِ
	66. வானம் வெளுக்க (மழை நிற்க) வேண்டி துஆ
	67 ـ دُعَــــاءُ رُؤيَــةِ الهِــــلاَلِ
	67. தலைப்பிறையைக் காணுகின்ற போது துஆ
	68 ـ الدُّعَــــاءُ عِنْدَ إِفْطَـــارِ الصَّـائِمِ
	68. பிஸ்மில்லாஹ் என்று கூறி  நோன்பு துறந்த பின் ஓதும் துஆ
	69 ـ الدُّعَــاءُ قَبْـــلَ الطَّــــعَامِ
	69. உணவு உண்ணும்போது துஆ
	70 ـ الدُّعَــاءُ عِنْدَ الْفَـرَاغِ مِنَ الطَّــعَامِ
	70. உணவை உண்டு முடித்த பின் துஆ
	71 ـ دُعَــاءُ الضَّيْفِ لِصَـــاحِبِ الطَّعَامِ
	71. உணவளித்தவருக்காக விருந்தாளியின் துஆ
	72 ـ التَّعْرِيضُ بِالدُّعَاءُ لِطَلَبِ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ
	72. உணவு அளித்தவருக்கு செய்யும் துஆ
	73 ـ الدُّعَــاءُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْــلِ بَيْتٍ
	73. குடும்பத்தாரிடம் (எவர் வீட்டிலாவது) நோன்பு திறந்தால் கூற வேண்டிய துஆ
	74 ـ  دُعَاءُ الصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَلَمْ يُفْطِرْ
	74. விருந்துணவு (விருந்து  கொடுத்தவருக்காகச் செய்யும்) துஆ
	75 ـ  مَا يَقُولُ الصَّــــائِمُ إِذَا سَــــــابَّهُ أَحَدٌ
	75. நோன்பாளரை ஏசினால்,  அவர் கூற வேண்டிய துஆ
	76 ـ الدُّعَــــاءُ عِنْــدَ رُؤْيَــــةِ بَاكُورَةِ الثَّــــــمَرِ
	76. கனிகளின் தொடக்கத்தைக் காணுமிடத்து துஆ
	77 ـ  دُعَـــــاءُ الْعُــــطَاسِ
	77. தும்மலுக்கு துஆ
	78 ـ مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ
	78. காஃபிருக்காக - அவர் தும்மி விட்டு   "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' எனக் கூறினால்.....
	79 ـ الدُّعَــــــاءُ لِلْمُتَــــزَوِّجِ
	79. திருமணம் செய்து கொண்டவருக்கு துஆ
	80 ـ دُعَـــاءُ الـمُــــتَزَوِّجِ وَشِــرَاءِ الدَّابَّةِ
	80. திருமணமானவர் மற்றும் கால் நடையை வாங்கியவர் கூற வேண்டிய துஆ
	81 ـ الدُّعَاءُ قَبْلَ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ
	81. மனைவியிடம் செல்வதற்கு முன்பு துஆ
	82 ـ  دُعَــــــاءُ الغَـــــضَبِ
	82. கோபம் நீங்க துஆ
	83 ـ  دُعَــــاءُ مَنْ رَأَى مُبْتَلَىً
	83. (நோயினால்)சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டவரைக் காணுகின்றவருக்கு துஆ
	84 ـ  مَــا يُقَــــالُ فِي المَجْلِسِ
	84. அமர்விடத்தில் கூறப்படுவது
	85  ـ كَفَّــــــارَةُ الـمَــــــجْلِسِ
	85. சபை கலையும் போது ஓதும் துஆ (அமர்விடத்தில் ஏற்பட்டவற்றுக்குப் பரிகாரம்)
	86 ـ  الدُّعَـاءُ لِمَنْ قَالَ غَفَــرَ اللهُ لَكَ
	86. அல்லாஹ் உமக்கு பாவம் பொருத்தருள்வானாக என்று கூறியவருக்கு துஆ
	87 ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفاً
	87. நல்லதைச் செய்தவருக்காக துஆ
	88 ـ مَا يَعْصِمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الدَّجَّالِ
	88. தஜ்ஜாலின் தீமையிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் துஆ
	89 ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ
	89. அல்லாஹ்விற்காக நிச்சயமாக நான் உம்மை விரும்புகிறேன் என்று கூறியவருக்காக துஆ
	90 ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ مَالَهُ
	90. தன் செல்வத்தை (உதவியின் அடிப்படையில்) உமக்கு எடுத்துக் காட்டிய வருக்கு துஆ
	91 ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَقْرَضَ عِنْدَ القَضَاءِ
	91. கடன் கொடுத்தவருக்காக கடனை நிறைவேற்றும் போது துஆ
	92 ـ دُعَــاءُ الْخَــوْفِ مِــنَ الشِّــرْكِ
	92. இணைவைப்பதிலிருந்து பாதுகாக்க துஆ
	93 ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
	93. அல்லாஹ் உமக்கு பரகத்துச் செய்வானாக! என்றுகூறியவருக்கு துஆ
	94 ـ دُعَــاءُ كَرَاهِيَــــةِ الطِّيـــَرَةِ
	94. துர்சகுணத்தை வெறுத்து துஆ
	95 ـ دُعَــــــاءُ الرُّكُـــــوبِ
	95. வாகனத்தில் அமரும் போது துஆ
	96 ـ  دُعَــــــــاءُ السَّـــــفَرِ
	96. பிரயாணத்தின் போது துஆ
	97 ـ  دُعــاءُ دُخُـولِ القريَةِ أَوِ البَلْدَةِ
	97. சிற்றூர் அல்லது நகரத்தில் நுழைகின்ற போது  துஆ
	98 ـ  دُعـــاءُ دُخُـــولِ السُّـــوقِ
	98. கடைத் தெருவில் பிரவேசிக்கின்ற போது துஆ
	99 ـ الدُّعَــاءُ إِذَا تَعِــسَ الـمَــرْكُوبُ
	99. ஏறிச் செல்லும் வாகனம் சேதமடைந்து விட்டால் (கூறப்படும்) துஆ
	100 ـ دُعَــــاءُ الـمُسَـــافِرِ لِلْمُقــيمِ
	100. ஊரில் இருப்பவருக்கு பிரயாணியின் துஆ
	101 ـ دُعَـــاءُ الـمُقِـــيمِ لِلْمُسَـــافِرِ
	101. பிரயாணிப்பவருக்காக ஊரில் இருப்பவர் கூறும் துஆ
	102 ـ  التَّكبيرُ والتَّسبِيحُ في سَيْرِ السَّفَرِ
	102. பிரயாணத்தில் செல்லுகையில் தக்பீர் மற்றும் தஸ்பீஹ் கூறுதல்
	103 ـ  دُعاءُ الـمُسَـــافِرِ إِذَا أَسْحَــرَ
	103. ஸஹரு நேரத்தில் பிரயாணியின் துஆ
	104 ـ  الدُّعَاءُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ
	104. பிரயாணத்தில் அல்லது அது அல்லாததில் எங்காவது ஓரிடத்தில் இறங்கினால் துஆ
	105 ـ  ذِكْــرُ الرُّجُـــوعِ مِــنَ السَّــفَرِ
	105. பிரயாணத்திலிருந்து திரும்புகையில்கூறப்படுவது
	106 ـ مَا يَقُولُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يَكْرَهُهُ
	106. மகிழ்விக்கக் கூடியஅல்லது வெறுக்கக் கூடிய காரியம் வந்தடையுமானால் கூற வேண்டிய துஆ
	107 ـ  فَضْــلُ الصَّــلاَةِ عَــلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
	107. நபி  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்துக் கூறுவதன் சிறப்பு
	108 ـ إِفْشَـــاءُ السَّـــلاَمِ
	108. ஸலாமைப் பரப்புதல்
	109 ـ  كَيْفَ يَرُدُّ السَّلاَمَ عَلَى الْكَافِرِ إِذَا سَلَّمَ
	109. காஃபிருக்கு - அவர் ஸலாம் கூறினால், பதில் கூறுவது எவ்வாறு?
	110 -  الدُّعاءُ عِنْدَ سَمَاعِ صِياحِ الدِّيكِ ونَهِيقِ الْحِمَارِ
	110. சேவல் கூவ மற்றும் கழுதை கத்த(க் கேட்டால்) துஆ
	111 ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ سَمَاعِ نُبَاحِ الْكِلاَبِ بِاللَّيْلِ
	111. இரவில் நாய்கள் குரைக்க (க் கேட்டால் அதற்கென) துஆ
	112 ـ الدُّعَــــاءُ لِمَــنْ سَـــبَبْتَهُ
	112. எவரை (குறைத்துக் கூறி) ஏசினீரோஅவருக்காக துஆ
	113 ـ  مَا يَقُولُ المُسْلِمُ إِذَا مَدَحَ المُسْلِمَ
	113. ஒரு முஸ்லிம் மற்றோர் முஸ்லிமைப் போற்றும் பொழுது அவர் கூற வேண்டியது
	114 ـ  مَــا يَقُـــولُ الـمُسْــــلِمُ إِذَا زُكِّيَ
	114. (சான்று வழங்கப்பட்டு) போற்றப்பட்டு விட்டவர் கூற வேண்டியது
	115 ـ  كَيْفَ يُلَبِّي المُحْرِمُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ
	115. ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட்டியவர் எவ்வாறு தல்பியாக் கூறுவார்?
	116 ـ التَّكْبــِيرُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ الأَسْوَدَ
	116. ஹஜருல் அஸ்வது மூலைக்கு வந்தடையும் பொழுது தக்பீர் கூறுதல்
	117 ـ الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الأَسْوَدِ
	117. ருக்னுல் யமானி மற்றும் ஹஜருல் அஸ்வதுக்கிடையே (கூறப்படும்) துஆ
	118 ـ دُعَاءُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ
	118. ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் நிற்கின்ற போது துஆ
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