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ٍد َوَعلى آلِِو ِوَصْحِبِو َاْْجَِعْْيَ  الُم َعلى َسيَِّدنَا ُُمَمَّ الُة َوالسَّ   َاْلَْْمُد لِّلِو ِربِّ اْلَعاَلِمْْيَ َوالصَّ
னைழ் அீைத்தும் அைலங்ைீளப் பீைத்துப் பஹதுைஹக்கும் அல்லஹஹ்வுக்ிை! சஹந் னேம் 
சமஹ ஹைனம் நமது  ீலவர் னஸம்மத் (ஷல்) அவர்ைள் மீதும் அவர்ைளின் 
குடும்பத் ஹர், ி ஹழர்ைள் அீைவர் மீதும் உண்ைஹைட்டுமஹை! 
 

 اْلَعاَلِمْْيَ  ِربِّ  لِّلوِ  َاْلَْْمدُ 
னைழ் அீைத்தும் அல்லஹஹ்வுக்ிை பீைத்துப் பஹதுைஹப்பவன் அைலங்ைள் 

 

المُ  الصَّالةُ  وَ   َعلى َسيَِّدنَا َوالسَّ
இன்னும் சஹந்  சமஹ ஹைனம் நமது  ீலவர் மீது 

 

دٍ   َاْْجَِعْْيَ  َوَصْحِبوِ  َوَعلى آلِوِ  ُُمَمَّ
னஸம்மத் 

(ஷல்) 
அவர்ைளின் குடும்பத் ஹர்  

மீதும் 
அவர்ைளின்  ி ஹழர்ைள் 

மீதும் 
அீைவர் 

 

ா ஹளீை இஸ்லஹமயக் ைைீமைளில் மை னக்ையத்துவம் வஹய்ந்  இரண்ைஹவது 
ைைீமயஹகும். 
 

 َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا َنتْ ِإنَّ الصَّالَة َكافََأِقيُموا الصَّالَة  ....
  

: ா ஹளீைீய நீல நஹட்டுங்ைள் நச்சயமஹை நம்பிக்ீை ாைஹண்ிைஹர் மீது 
ா ஹளீை ிநரம் குறக்ைப்பட்ை ைைீமயஹைவுள்ளது. (அல்குர்ஆன் 4:103). 
 

 َكاَنتْ  الصَّالةَ  ِإنَّ  فََأِقيُموا الصَّالةَ 
ா ஹளீைீய நீல நஹட்டுங்ைள் நச்சயமஹை ா ஹளீை துஆைவிட்ை 

 

 َمْوُقوتًا ِكَتابًا َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 
நம்பிக்ீை ாைஹண்ிைஹர் மீது ைைீம ிநரம் குறக்ைப்பட்ை 

 

 (ٖٕٛ:ٕ) َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلَِّو قَانِِتْيَ 
 

ா ஹளீைைீளனேம், நடுத் ா ஹளீைீயனேம் ிபணிக் ாைஹள்ளுங்ைள்! அல்லஹஹ்வுக் 
குக் ைட்டுப்பட்டு நல்லுங்ைள்! (அல்குர்ஆன் 2 : 238) 2:238 
 

 َعَلى الصََّلَواتِ  لِلَّوِ  ُقوُموا َحاِفُظوا
ிபணிக் ாைஹள்ளுங்ைள் நல்லுங்ைள் அல்லஹஹ்வுக்கு ள் மீதுா ஹளீைை 

 

 قَانِِتْيَ  الصَّاَلِة اْلُوْسَطى وَ 
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ம்இன்னு நடுத் ா ஹளீை ைட்டுப்பட்டு 
 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو  ْتُل َما أُوِحيَ ا إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تَ ن ْ
 َواللَُّو يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعونَ  َأْكبَ رُ 

 

: (னஸம்மி !) ிவ த் லருந்து உமக்கு அறவிக்ைப்பட்ைீ க் கூறுவரீஹை! ா ஹளீை 

ீய நீல நஹட்டுவரீஹை! நச்சயமஹை ா ஹளீை ாவட்ைக்ிைைஹை ைஹரியங்ைீள விட் 
டும்,  ீீமீய விட்டும்  டுக்கும். அல்லஹஹ்ீவ நீைப்பி  மைப் ாபரியது. ிமலும் 
நீங்ைள் ாசய்பவற்ீற அல்லஹஹ் அறவஹன். (அல்குர்ஆன் 29:45) 
 

 َوأَِقمِ  ِمَن اْلِكَتابِ  ِإلَْيكَ  َما أُوِحيَ  اْتلُ 
கூறு ீ ைட்றவிக்ைப்பஅ உமக்கு ிவ த் லருந்து நீல நஹட்டுஇன்னும்  

 

الةَ  الصَّالةَ  َهى ِإنَّ الصَّ  َعِن اْلَفْحَشاءِ  تَ ن ْ
ீைா ஹள ா ஹளீைநச்சயமஹை   டுக்கும் விட்டும் ீை ாவட்ைக்ிை 

 

 َأْكبَ رُ  َلذِْكُر اللَّوِ  وَ  َواْلُمْنَكرِ 
ம்னே ீீமீய இன்னும் துஅல்லஹஹ்ீவ நீைப்ப ைப் ாபரியதும 

 

 َما َتْصنَ ُعونَ  َواللَُّو يَ ْعَلمُ 
அல்லஹஹ் அறவஹன்ிமலும்  நீங்ைள் ாசய்பவற்ீற 

 

اَلةِ بَ ْْيَ اْلَعْبِد َوبَ ْْيَ اْلُكْفِر  صلى اهلل عليو وسلم َعْن َجاِبٍر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّوِ   ,ٓٛٙٗ تَ ْرُك الصَّ
 

: இீற மறுப்னக்கும் (இஸ்லஹமய) அடியஹனுக்கும் இீையில் உள்ள ிவறுபஹடு 
ா ஹளீைீய விடுவ ஹகும் என்று அல்லஹஹ்வின் தூ ர் (ஷல்) அவர்ைள் கூறைஹர் 
ைள். அறவிப்பவர்: ஜஹபிர் (ரல) தல்: னஸ்லம் 4680  

 

 بَ ْينَ  َرُسوُل اللَّوِ  قَالَ  َعْن َجاِبرٍ 
னெலம் ஜஹபிர் கூறைஹர் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் இீையில் 

 

 تَ ْرُك الصَّاَلةِ  َن اْلُكْفرِ َوبَ يْ  اْلَعْبدِ 
ன்அடியஹ இீற மறுப்னக்கும் துா ஹளீைீய விடுவ 

 

அல்லஹஹ் விரும்னம் ா ஹளீை: 
 

اَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحَّتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلونَ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقَربُوا الصَّ
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: நம்பிக்ீையஹளர்ைிள! நீங்ைள் ிபஹீ னேீையவர்ைளஹை இருக்கும் நீலயில் ா ஹளீைக்கு 
ாநருங்ைஹ ீர்ைள், நீங்ைள் என்ை கூறுைறரீ்ைள் என்று ா ரினேம் வீர............4:43.   
 

 ُسَكاَرى َوأَنْ ُتمْ  ََل تَ ْقَربُوا الصَّاَلةَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا
நம்பிக்ீையஹளர்ைிள! ா ஹளீைக்கு ாநருங்ைஹ ீர்ைள் நீங்ைள் ிபஹீ னேீையவர்ைள் 

 

 َما تَ ُقوُلونَ  َحتَّى تَ ْعَلُموا
ா ரினேம் வீர நீங்ைள்  கூறுவது 

ா ஹளீைக்குச் ாசல்லுனன் அத்ா ஹளீையில் என்ை கூறுைிறஹம் என்று ா ரிந்து ா ஹழ 
ிவண்டு ாமன்பீ ிய இவ்வசைம் வலனேறுத்துைறது.  

 ٖٔٙخباري........ ُأَصلِّي َكَما رََأيْ ُتُموِنيَوَصلُّوا  ........ َماِلكٍ  نْ عَ 
:...........என்ீை எவ்வஹறு ா ஹழக் ைண்டீர்ைிளஹ அவ்வஹிற ா ஹளங்ைள்! என்று நபி (ஷல்) 
அவர்ைள் கூறைஹர்ைள்.......... அறவிப்பவர்: மஹலக் (ரல), னைஹரி 631. 

 

 ُأَصلِّي رَأَيْ ُتُموِني َكَما َصلُّوا َماِلكٍ  نْ عَ 
மஹலக் (ரல) 

னெலம் 

நீங்ைள் 
ா ஹளங்ைள் 

லிபஹ  நீங்ைள் ைண்ைது என்ீை நஹன் 
ளிவன்ா ஹ 

 

குறப்ன: ஸ ீஸ்ைளின் துவக்ைத் ல் வரக்கூடிய  َنْ ع  என்ற வஹர்த்ீ க்கு னெலம் அறவிக்ைப்படுை 

றது என்று ாபஹருள் ாைஹள்ள ிவண்டும், அறவிக்ைப்படுைறது என்ற ாபஹருள் ாைஹண்ை வஹர்த்ீ  

ிபஹக்ைப்பட்ிை இருக்கும். எைிவ  ََماِلكٍ  نْ ع  மஹலக் என்றஹல் மஹலக் னெலம் அறவிக்ைப்படுை 

றது என்றுாபஹருள் ாைஹள்ள ிவண்டும்.  
 

الطُُّهوُر َوَتْحرِيُمَها  ِمْفَتاُح الصَّاَلةِ صلى اهلل عليو وسلم  نو قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّوِ َعْن َعِلىٍّ رضى اهلل ع
 ايو داود. ٔٙالتَّْكِبيُر َوَتْحِليُلَها التَّْسِليمُ 

 

"ா ஹளையின்  றவு (உளூ எனும்) தூய்ீமயஹகும். (உலைத் ா ஹைர்னைீள)  ீை ாசய் 
வது  க்பரீ் கூறுவ ஹகும். அ லருந்து விடுபடுவது அஸ்ஷலஹன அீலக்கும் என்று 
கூறுவ ஹகும்" என்று நபி (ஷல்) (அவர்ைள் கூறைஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல ரல), தல்: 
அன ஹவூத் 61. 

 

 ِمْفَتاحُ  ُسوُل اللَّوِ رَ  قَالَ   َعْن َعِلىٍّ  
அல (ரல) னெலம்   கூறைஹர் அல்லஹஹ்வின் தூ ர்  றவுிைஹல் 

 

 التَّْكِبيرُ  َوَتْحرِيُمَها الطُُّهورُ  الصَّالَةِ 
ா ஹளையின் தூய்ீம  ீை ாசய்வது.  க்பரீ் கூறுவது 
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 التَّْسِليمُ   َوَتْحِليُلَها 
அ லருந்து விடுபடுவது அஸ்ஷலஹன அீலக்கும் என்று கூறுவது 

 
 

ா ஹளீை என்றஹல் என்ை? என்று ா ரிந்து ா ஹழ ிவண்டும் என்ற ிநஹக்ைல் 
அீமக்ைப்பட்ைி  இந் த் ா ஹகுப்ன.  
 

ா ஹளீை என்ப ற்கு அைரஹ யில் துஆ –பிரஹர்த் ீை என்று ாபஹருள்.  
இஸ்லஹத் ல் ா ஹளீை என்பது அல்லஹஸ அக்பர் என்று ா ஹைங்ை அஸ்ஷலஹன 
அீலக்கும் என்று னடிவீைனேம் சல ைைீமைீளக் ாைஹண்ை வணக்ைம் ஆகும். இத் 
ா ஹளீை நபி (ஷல்) அவர்ைள் மஃரஹஜ் –விண் ாவளிப்-பயணம் ாசன்று  ரும்பிய 
ிபஹது ஐம்பது ிநரமஹைக் ைைீமயஹக்ைப்பட்டு ஐந்து ிநரத் ா ஹளீையஹைச் சுருக்ைப் 
பட்ை ைைீமயஹகும்.  
இத்ா ஹகுப்பின் ிநஹக்ைம் ா ஹளீையில் கூறுைன்ற  க்ர், துஆக்ைீளப் ாபஹருள் 
ா ரிந்து படிக்ை ிவண்டும் என்பது ஹன் எைிவ சலஹத் என்ற வஹர்த்ீ க்கு துஆ என்ற 
ாபஹருள் இருப்ப ஹல் துஆ சம்பந் மஹை வந்  சலவற்ீறப் படித்துவிட்டு ா ஹளீைக் 
குச் ாசல்ிவஹம், இ ல் வரும் விசயங்ைீள ைவைமஹைப் படித்து ாசயல்படுத்  பிறீர 
னேம் ாசயல்படுத்துங்ைள். 
      

َوُخ ْف يَ ًة اِنَّ ُو َل يُ ِح بُّ الْ ُم ْع تَ ِديْ َن َوَل تُ ْف ِس ُدوا فِ ي الْ َاْرِض بَ ْع َد  اُْدُع وا َربَّ ُك ْم  تَ َض رًُّعأ
  ْي َن َخ ْوفَ ا َوطَ َم ًع ا ِانَّ َرْح َم َة اللّ ِو قَ رِيْ ٌب مِّ َن الْ ُم ْح ِس نِ  ِإْص اَلِح َه ا اُْدُع وهُ 

 
 

: உங்ைளுீைய இீறவைிைம் பணிவஹைவும் அந் ரங்ைமஹைவும் பிரஹர்த் னேங்ைள், வரம் 
னமீறுபவர்ைீள அவன் ிநசப்ப ல்ீல. னமயில் சர்  ருத் ம் ாசய்  பின்ைர் அ ல் 
குழப்பம் ாசய்யஹ ீர்ைள். பயத்துைனும், ஆீசனேைனும் அவைிைம் பிரஹர்த் னேங்ைள் நச்ச 
யமஹை அல்லஹஹ்வின் அருள் நல்ிலஹருக்கு சமீபமஹை இருக்ைறது. 7:55,56. 
 

ُكمْ رَبَّ  َتَضرًُّعا وَ  ُخْفَيةً   اْدُعواْ  
அந் ரங்ைம் இன்னும் பணிவு உங்ைளுீைய இீறவன் பிரஹர்த் னேங்ைள் 

 
 

بُّ  َلَ  اْلُمْعَتِدينَ  َل تُ ْف ِس ُدوا ُيُِ وُ ِإنَّ    
குழப்பம் ாசய்யஹ ீர்ைள் வரம்ன மீறுபவர்ைள் அவன் ிநசக்ைமஹட்ைஹன் நச்சயமஹை அவன் 

 

 

 ِف اأَلْرضِ  بَ ْعدَ  ِإْص اَلحِ  اُْدُع وهُ  َخْوفًا َطَمًعا
ஆீச பயம் அவைிைம் பிரஹர்த் னேங்ைள்  ருத் ம் பின்ைர் னமயில் 

 

اللّ وِ  َرْْحَت َقرِيبٌ  اْلُمْحِسِنْيَ   ِإنَّ  
நல்ிலஹர் சமீபம் அல்லஹஹ்வின் அருள் நச்சயமஹை 
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 ,ஆகும், இீவ  ைித்து வரஹது (பிர ப் ாபயர்ைள்) َض ِم ْي رٌ  ஆைய இம்னென்றும் ىا هُ  ُكمْ 

ஆயத் லுள்ளது ிபஹல  َُح ْرفُ    فِ ْع لُ  ِاْس م ஆைய ன்றுைன் ிசர்ந்து ஹன் வரும்.  

 

உ ஹரணமஹை:  ُِاْس م உைன்  ٌَض ِم ْي ر .  

 

 அவனுீைய رَبُّ وُ 

இீறவன் 

 அவர்ைள் இருவருீைய رَبُّ ُه َم ا

இீறவன் (இது ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் 
இரண்டுக்கும் ாபஹதுவஹைது)  

 அவர்ைளுீைய இீறவன்رَبُّ ُه مْ 

(ஆண்பஹல் பன்ீம) 

 அவளுீையرَبُّ َه ا

இீறவன்   

 அவர்ைளுீைய இீறவன்رَبُّ ُه نَّ  --------   -------   ----    -----

(ாபண்பஹல் பன்ீம) 

 உன்னுீையرَبُّ كَ 

இீறவன் (ஆண்பஹல்) 

 உங்ைள் இருவருீையرَبُّ ُك َم ا

இீறவன் (இது ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் 
இரண்டுக்கும் ாபஹதுவஹைது) 

 உங்ைளுீைய இீறவன் رَبُّ ُك م

(ஆண்பஹல் பன்ீம) 

 உன்னுீைய رَبُّ كِ 

இீறவன் (ாபண்பஹல்) 

 உங்ைளுீைய இீறவன் رَبُّ ُك نَّ  --------   -------   ----    -----

(ாபண்பஹல் பன்ீம) 

 என்னுீைய َرّبِّ 

இீறவன் 

  எங்ைளுீைய இீறவன் رَبُّ نَ ا --------   -------   ----    -----
 

 َض ِم ْي رٌ  உைன் فِ ْع لُ 
 
 

 அவன் அவீை َدَع اهُ 

அீழத் ஹன் 
 அவன் அவர்ைள் இருவீர அீழத்َدَع اُى َما

 ஹன் (இது ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் இரண் 
டுக்கும் ாபஹதுவஹைது) 

 அவன் அவர்ைள்َدَع اُى مْ 

பலீர அீழத் ஹன் (ஆண் 
பஹல்) 

 அவன் அவீள َدَع اَى ا

அீழத் ஹன் 

 அவன் அவர்ைள்َدَع اُى نَّ  --------   -------   ----    -----

பலீர அீழத் ஹன்(ாபண் 
பஹல்) 

  அவன் உன்ீை َدَع اكَ 

அீழத் ஹன் (ஆண்பஹல்) 
  அவன் உங்ைீள இருவீர َدَع اُك َم ا

அீழத் ஹன் (இது ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் 
இரண்டுக்கும் ாபஹதுவஹைது) 

  அவன் உங்ைீளَدَع اُك مْ 

அீழத் ஹன் (ஆண்பஹல்) 

  அவன் உன்ீை َدَع اكِ 

அீழத் ஹன்(ாபண்பஹல்) 

  அவன் உங்ைீள َدَع اُك نَّ  --------   -------   ----    -----

அீழத் ஹன் (ாபண்பஹல்) 

 அவன் என்ீை َدَع انِ ي

 அீழத் ஹன் 

   அவன் எங்ைீள َدَع انَ ا --------   -------   ----    -----

அீழத் ஹன் 
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 َض ِم ْي رٌ  உைன் َح ْرفُ 
  

 நச்சயமஹை  ِإنَّوُ 

அவன் 
 நச்சயமஹை அவர்ைள் இருவர் اِنَّ ُه َم ا

(இது ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் இரண்டுக் 
கும் ாபஹதுவஹைது) 

 ) நச்சயமஹை அவர்ைள் பலர் اِنَّ ُه م

ஆண்பஹல்)  

 நச்சயமஹை اِنَّ َه ا

அவள் 

 ) நச்சயமஹை அவர்ைள் பலர் اِنَّ ُه نَّ     -------   ----    -----

ாபண்பஹல் )  
நச்சயமஹை நீ اِنَّ َك َم ا நச்சயமஹை நீங்ைள் இருவர்(இது 

ஆண்பஹல், ாபண்பஹல் இரண்டுக்கும் 
ாபஹதுவஹைது) 

 நச்சயமஹை நீங்ைள் பலர் اِنَّ ُك مْ 

 நச்சயமஹை  اِنَّ كِ 

நீ 

 நச்சயமஹை நீங்ைள் பலர் اِنَّ ُك نَّ     -------   ----    -----

 اِنَّ ي,اِنَّ نِ ي
நச்சயமஹை நஹன்  

  நச்சயமஹை நஹங்ைள்   اِنَّ ا,اِنَّ َنا   -------   ----    -----

 

ينَ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِ   
 

என்ைிைிம நீங்ைள் பிரஹர்த் னேங்ைள்! நஹன் உங்ைளுக்குப் ப ளிக்ைிறன் என்று உங்ைள் 
இீறவன் கூறுைறஹன், நச்சயமஹை என்ீை வணங்குவீ  விட்டும் ாபருீம 
ாைஹள்ைறஹர்ைிளஹ அவர்ைள் இழவீைந் வர்ைளஹை நரைத் ல் தீழவஹர்ைள். 40:60.  
  

 اْدُعوِن  رَبُُّكمُ  قال
கூறைஹன் உங்ைள் இீறவன் என்ைிைம் நீங்ைள் பிரஹர்த் னேங்ைள் 

 

 الَِّذيَن َيْسَتْكِبُونَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ 
நஹன் ப ளிக்ைிறன் உங்ைளுக்கு நச்சயமஹை ாபருீம ாைஹள்ைறஹர்ைிளஹ அவர்ைள் 

 

 َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِت  َعنْ 
விட்டும் என்ீை வணங்குவீ  அவர்ைள் 

தீழவஹர்ைள 
நரைம் இழவீைந் வர்ைள் 

 
ா ஹளீையில் அல்லஹஸ அக்பர் என்று கூற ாநஞ்சல் ீைீயக் ைட்டியதும் கூற ிவண்டியது: 
 

َر ِِف الصَّاَلِة َسَكَت ُىنَ يًَّة قَ ْبَل َأْن يَ ْقَرأَ فَ ُقْلُت صلى اهلل عليو وسلم  َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَّوِ  ِإَذا َكب َّ
ى أَرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَ ْْيَ التَّْكِبرِي َواْلِقَراَءِة َما تَ ُقوُل قَالَ يَا رَ  " ُسوَل اللَِّو بَِأِِب أَْنَت َوأُمِّ  
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 قِّ ِنْي ِمَن اَلّلُه مَّ بَاِع ْد بَ ْي ِني َوبَ ْي َن َخ طَ ايَاَي َك َما بَاَع ْدتَّ بَ ْيَن الْ َم ْش ِرِق َوالْ َم ْغ ِرِب اَلّلُهمَّ نَ 
نَ سِ   اَلّلُهمَّ اْغ ِسْل َخطَايَاَي بِالْ َماِء َوالثَّ ْل ِج َوالْ بَ َردِ  اْلَخطَايَا َكَما يُ نَ ّقى الثَّ ْوُب اْْلَبْ يَ ُض ِمَن الدَّ
  

 َعْن َأِِب ُىَريْ رَةَ  قَالَ  َكانَ  َرُسوُل اللَّوِ  ِإَذا َكب َّرَ 

 க்பரீ் கூறைஹல் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் இருந் ஹர் கூறைஹர் அனஸீரரஹ னெலம் 
  

 َأْن يَ ْقَرأَ  قَ ْبلَ  ُىنَ يَّةً  َسَكتَ  ِِف الصَّالَةِ 
ீையில்ா ஹள ைஹர்மவுைமஹ சறது ிநரம் னன்ன ஒதுவ ற்கு 

 

 بَِأِِب  يَا َرُسوَل اللَّوِ  فَ ُقْلتُ 
ிைட்ிைன் நஹன் இீறத்தூ ிர )அர்ப்பணமஹைட்டும்!( ந்ீ னேம்என்  

 

ى وَ  أَْنتَ   قَالَ  لُ َما تَ ُقو  أُمِّ
உங்ைளுக்கு  ஹனேம் என் ?ைறரீ்கூறுஎன்ை  றைஹர்கூ 

 

 قِّ ِنْي ِمَن اَلّلُه مَّ بَاِع ْد بَ ْي ِني َوبَ ْي َن َخ طَ ايَاَي َك َما بَاَع ْدتَّ بَ ْيَن الْ َم ْش ِرِق َوالْ َم ْغ ِرِب اَلّلُهمَّ نَ 
نَ سِ اْلَخطَايَا َكَما يُ نَ ّقى الثَّ ْوُب اْْلَبْ يَ ُض مِ   اَلّلُهمَّ اْغ ِسْل َخطَايَاَي بِالْ َماِء َوالثَّ ْل ِج َوالْ بَ َردِ  َن الدَّ

 

 بَ ْي َن َخ طَ ايَايَ  وَ  بَ ْي ِن  بَاِع دْ  اَلّلُه مَّ 
யஹ அல்லஹஹ்! தூரஹமஹக்கு எைக்கு இீைிய இன்னும் என் பஹவங்ைளுக்ைீைிய 

 

 نَ قِّ ِنْ   َم ْغ ِربِ َوالْ  الْ َم ْش رِقِ  بَ ْْيَ  َك َما بَاَع ْدتَّ 
நீ தூரமஹக்ையது ிபஹல இீைிய ைழக்கு இன்னும் ிமற்கு என்ீைத் 

தூய்ீமயஹக்கு 
 

 اأْلَبْ يَ ضُ  الثَّ ْوبُ  َكَما يُ نَ ّقى ِمَن اْلَْطَايَا
 வறுைளிலருந்து தூய்ீமயஹக்ைப்படுத் ப்படுவது ிபஹல ஆீை ாவண்ீமயஹைது 

 

نَ س ِمنَ   َوالْ بَ َردِ  َوالثَّ ْل جِ  املاءبِ  يَ َخطَايَا ِاْغ ِس لْ  الدَّ
அளக்ைலருந்து ைளைவிடு ள்என்  வறுை  ண்ணரீ் ாைஹண்டு பைிக்ைட்டி ஆலங்ைட்டி 
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நபி (ஷல்) அவர்ைள் ா ஹளீைக்ைஹை  க்பரீ் கூறைஹல் குர்ஆன் வசைங்ைீள ஒதுவ ற்கு னன்ன 

சறது ிநரம் மவுைமஹை இருப்பஹர்ைள். 'இீறத்தூ ிர! என்  ஹனேம்,   ந்ீ னேம்  ங்ைளுக்கு அர்ப்ப 

ணமஹைட்டும்!  க்பரீுக்கும், ஒது லுக்கும் இீைிய  ஹங்ைள் என்ை கூறுைறரீ்ைள்?' எை நஹன் 

ிைட்ிைன். அ ற்கு நபி (ஷல்) அவர்ைள், 

'அல்லஹஸம்ம பஹயித் ீபை ீவ ீபை ை ஹயஹய ைமஹ பஹஅத்  ீபைல் மஷ்ரி(க்) ை 
வல் மக்ரிப். அல்லஹஸம்ம நக்ைை ீமைல் ை ஹயஹ ைமஹ னேைக்ைஸ் ஷவ்னல் அப்யலு 
மைத்  ைஸ். அல்லஹஸம் மக்ஷல் ை ஹயஹய பில் மஹயி வஸ்ஷல்ஜ வல்பரத்" 
என்று ஒதுிவன்' எை ப லளித் ஹர்ைள். 

ாபஹருள்: இீறவஹ! ைழக்குக்கும், ிமற்குக்கும் இீைிய தூரமஹக்ையீ ப் ிபஹல் எைக் 
கும், என்  வறுைளுக்குமீைிய நீ தூரமஹக்குவஹயஹை! இீறவஹ! ாவண்ீமயஹை ஆீை 
ீய அளக்ைலருந்து தூய்ீமப்படுத் ப்படுவது ிபஹல் என்ீை என்  வறுைளிலருந்து 

தூய்ீமப்படுத்துவஹயஹை! இீறவஹ!  ண்ணரீஹலும், பைிக்ைட்டியஹலும் ஆலங் ைட்டியஹ 
லும் என்  வறுைீளக் ைளவி விடுவஹயஹை! அறவிப்பவர்: அனஸீரரஹ (ரல), தல்: னைஹரீ 744 
 

 

ஆரம்ப துஆ னடிந் தும் ஒ  ிவண்டியது: 
 

اِمِت َأنَّ َرُسولَ   َلَ َصاَلَة ِلَمْن َلْم يَ ْقَرأْ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم قَاَل  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
 ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب.

 

சூரத்துல் ஃபஹத் ஸஹீவ யஹர் ஒ வில்ீலியஹ அவருக்குத் ா ஹளீைிய இல்ீல 
அல்லஹஹ் வின் தூ ர் (ஷல்) அவர்ைள் கூறைஹர்ைள். அறவிப்பவர்: உபஹ ஹ பின் 
ஷஹமத் (ரல), தல்: னைஹரி 706  
 

 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  َأنَّ  َرُسوَل اهللِ  قَالَ 
கூறைஹர் அல்லஹஹ்வின் 

தூ ர் 
நச்சயமஹை உபஹ ஹ பின் ஷஹமத் னெலம் 

 

 ََل َصالَةَ  ِلَمْن َلْم يَ ْقَرأْ  بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ 
சூரத்துல் ஃபஹத் ஸஹ ஒ வில்ீலிய  அவருக்கு ா ஹளீைிய இல்ீல 

 

 فَاِتَحةِ  اْلِكَتابِ 
னத் ைம், ிவ ம் துவக்ைம் 

 
 

சூரத்துல் ஃபஹத் ஸஹ  
 

بِاهلل من الشيطان الرجيمَأُعوُذ   
 

விரட்ைப்பட்ை ீஶத் ஹைின்  ீங்ீை விட்டும் நஹன் அல்லஹஹ்விைம் பஹதுைஹப்னத் ி டுைன்ிறன். 

http://tamilquranwordbyword.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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 الشيطان الرجيم من بِاهلل َأُعوذُ   
நஹன் பஹதுைஹப்னத் ி டுைன் 

ிறன் 

அல்லஹஹ்விைம் விட்டும் விரட்ைப்பட்ைவன்ீஶத் ஹன் 

 
 

  !அளவற்ற அருளஹளன், நைரற்ற அன்பஹளன், அல்லஹஹ்வின் ாபயரஹல்  ِبْسِم اللَّ ِو الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 

 

 الرَّْْحَٰ نِ  ِبْسِم اللَّ وِ    
அல்லஹஹ்வின் ாபயீரக் ாைஹண்டு இவ்வுலைல் எல்ிலஹருக்கும் ைருீப ாசய்பவன் 

 

 الرَِّحيمِ 
மறுீமயில்  ன்ீை நம்பியவருக்கு மட்டும் ைருீப ாசய்பவன் 

 
 

(ٔ)اْلَْْمُد لِلَّ ِو َربِّ اْلَعاَلِمْيَ   
(1) அீைத்துப்னைளம், அைலங்ைள் எல்லஹவற்ீறனேம் பீைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப் 
படுத்தும் (நஹயைஹை) அல்லஹஹ்வுக்ிை ஆகும்.  
 

 

ْلَْْمدُ اَ    اْلَعاَلِمْيَ  َربِّ  لِلَّ وِ  
 அீைத்துப் னைளம் அல்லஹஹ்வுக்ிை பீைத்துப் பஹதுைஹப்பவன் அைலங்ைள் 

   
 

اْلَعاَلِمْيَ  َربِّ  لِلَّ وِ  اْلَْْمدُ  ,என்ற இந்  வஹர்த்ீ  43 இைங்ைளிலும் اْلَْْمدُ   என்பது 5 இைங்ைளிலும்,  என் َاهللُ  

பது  2697 இைங்ைளிலும்  َِّرب என்பது 1041 இைங்ைளிலும்,  َاْلَعاَلِمْي  என்பது 73  இைங்ைளிலும் வருைன் 

றை.  ِلِلَّ و  என்ப ன் அசல்  ِل+ َاهللِ   என்றருக்கும்,  ِل என்ப ற்கு, "க்கு, க்ிை, உரியது" என்ற ாபஹருள்ைள் 

உள்ளை இைத்ீ க் ைவைித்து ாபஹருத் மஹைீ க் ாைஹடுக்ை ிவண்டும்.  ِل (ல) என்பது  َل (ல) 

என்றும் சல இைங்ைளில் வரும் அப்ிபஹதும் அ ற்கு க்கு, க்ிை, உரியது என்ற அி  ாபஹருள் 
 ஹன் அீவ: 

 
 

  அவர்ைள் பலருக்கு ََلُمْ   அவர்ைள் இருவருக்கு ََلَُما  அவனுக்கு, அ ற்கு  َلوُ 
  அவர்ைள் பலருக்கு ََلُنَّ  அவர்ைள் இருவருக்கு ََلَُما  அவளுக்கு, அ ற்கு ََلَا

 உங்ைளுக்குُكْم لَ  உங்ைள் இருவருக்குَلُكَما  உைக்கு(ஆண் பஹல்)َلَك 
 உங்ைளுக்குَلُكنَّ  உங்ைள் இருவருக்குَلُكَما  உைக்கு(ாபண் பஹல்)َلِك 

 எங்ைளுக்குلََنا   எைக்குِل 
  

http://tanzil.net/#1:1
http://tanzil.net/#trans/ta.tamil/1:1
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 என்ப ற்கு இீறவன், பீைத் வன், பஹதுைஹப்பவன், வளர்ப்பவன் என்று பல ாபஹருள் ாைஹள் َربِ 

ளலஹம்.  ُلِلَّ وِ  اْلَْْمد  எல்லஹப் னைளம் அல்லஹஹ்விற்ிை என்பீ    اْلَْْمدُ لِلَّ ِو என்று கூறும்ிபஹது அல் 

லஹஹ்விற்ிை எல்லஹப் னைளம் என்று ாபஹருள் ாைஹள்ள ிவண்டும். வ்ாவஹரு னீற நஹம் 
குறப்பிடும் வஹர்த்ீ ைளின் எண்ணிக்ீைீய ாமஹத்  எண்ணிக்ீையிலருந்து ைழத்துக் ாைஹண்டு 
வந் ஹல் ாமஹத்  வஹர்த்ீ ைீளத் ா ரிந்து ாைஹள்ளலஹம். 
 

(ٕ) ِن الرَِّحيمِ الرَّْحْٰ   (2) (அவன்) அளவற்ற அருளஹளன் , நைரற்ற அன்னீைியஹன்.  
 

  நைரற்ற அன்னீைியஹன்  الرَِّحيمِ  அளவற்ற அருளஹளன்الرَّْْحَِٰن 
 
 

 

என்பது 57 இைங்ைளிலும் الرَّْْحَٰنِ  ِحيمٌ رَ  .என்பது 115 இைங்ைளிலும் வருைறது الرَِّحيمِ    என்ற இந்  

வஹர்த்ீ  ன்ப ஹவது அத் யஹயத் ன் 128 வசைத் ல் னஸம்மத் (ஷல்) அவர்ைளுக்குக் கூறப் 
பட்டுள்ளது, அந்  இைத் ல் அன்னமக்ைவர் என்று கூற ிவண்டும், இீ   அல்லஹஹ்வுக்குப் 
பயன்படுத் தும் ிபஹது மட்டும்  ஹன் நைரற்ற அன்னீைியஹன் என்ற ாபஹருள் ாைஹள்ள ிவண்டும்.  
  

ينِ  (ٖ) َماِلِك يَ ْوِم الدِّ  (3) (அவிை நயஹயத்)  ீர்ப்ன நஹளின் அ ப (னேம் ஆவஹன்). 
 

ينِ  يَ ْومِ  َماِلكِ   الدِّ
அ ப  நஹள்  ீர்ப்ன 

 
 

 

ينِ  என்பது 376 இைங்ைளிலும் يَ ْومِ  என்பது 3 இைங்ைளிலும் َماِلكِ   என்பது 89 இைங்ைளிலும் الدِّ

வருைறது.  
  (ٗ) ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعْيُ 

(4) (இீறவஹ!) உன்ீைிய நஹங்ைள் வணங்குைிறஹம், உன்ைிைிம நஹங்ைள் உ வினேம் ி டுைிறஹம். 
 

 َنْسَتِعْيُ  وَ  نَ ْعُبدُ  ِإيَّاكَ 
உன்ீை வணங்குைிறஹம் இன்னும், ிமலும் உ வி ி டுைிறஹம் 

 

 என்  َنْسَتِعْيُ  ,என்பது 8  இைங்ைளிலும் نَ ْعُبدُ  ,என்பது இந்  2 இைங்ைளில் மட்டுிம வருைறது  ِإيَّاكَ 

பது இந்  ரு இைத் ல் மட்டுிம வருைறது.  
 

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ   !நீ எங்ைீள ிநர் வழயில் நைத்துவஹயஹை (5) (٘)اْىِدنَا الصِّ
 

رَاطَ  نَا اْىدِ     اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
நீ  நைத்து எங்ைீள வழ ிநரஹைது 

  

,என்பது 2 இைங்ைளிலும்  اْىدِ   என்பது 37 இைங்ைளிலும் اْلُمْسَتِقيمَ  ,என்பது 43 இைங்ைளிலும்  ِصرَاطَ 

வந்துள்ளது . 
الِّْيَ ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعلَ  (ٚ ,ٙ)) ْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ  

http://tanzil.net/#1:1
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 (6,7))  (அது) நீ எவர்ைளுக்கு அருள் னரிந் ஹியஹ அவ்வழ, (அது) உன் ிைஹபத்துக்கு ஆளஹிைஹர் வழனே 
மல்ல, ாநற  வறியஹர் வழனேமல்ல. 
 

 

 َغرْيِ  ِىمْ  َعَلي أَنْ َعْمتَ  الَِّذينَ  
சலர் நீ அருள் னரிந் ஹய் மீது அவர்ைள் அல்லஹ து, அல்லஹ வன் 

 

بِ اْلَمْغُضو    الُّ  ََل  و ِىمْ  َعَلي  الِّْيَ , نَ وْ الضَّ الضَّ  
ிைஹபத்துக்குள்ளஹைவன் மீது அவர்ைள் இன்னும் இல்ீல வழ  வறயவர்ைள் 

 

ُسْبَحاَن رَبَِّى » َفَكاَن يَ ُقوُل ِِف رُُكوِعوِ  النَِّبِّ صلى اهلل عليو وسلم َعْن ُحَذيْ َفَة أَنَُّو َصلَّى َمعَ 
َما َمرَّ ِبآيَِة َرْْحٍَة ِإَلَّ َوَقَف ِعْنَدَىا َفَسَأَل  وَ «. ُسْبَحاَن رَبَِّى اَْلْعَلى» هِ َوِِف ُسُجودِ «. اْلَعِظيمِ 

 َوََل ِبآيَِة َعَذاٍب ِإَلَّ َوَقَف ِعْنَدَىا فَ تَ َعوَّذَ 
 

 َفَكانَ  َمَع النَِِّبِّ  َصلَّى أَنَّوُ  ُحَذيْ َفةَ َعْن 
னெலம்ஸீ ஃபஹ    நச்சயமஹை அவர்  ர்ா ஹள ஹ னேைன் நபி ர்ந் ஹஇரு 

 

 َما َمرَّ   َوِِف ُسُجوِدهِ  ِِف رُُكوِعوِ  يَ ُقولُ 
கூறுவஹர் அவருீைய ருகூவில்  ம் லுஜசு அவருீைய ைைக்ைமஹட்ைஹர் 

 

 َفَسَألَ  ِعْنَدَىا َوَقفَ  ِإَلَّ  بِآيَِة َرْْحَةٍ 
அருள் பற்றய ஆயத்  விர நறுத் ைஹர்   அ ன் இைத் ல் ிவண்டிைஹர்  

 

 فَ تَ َعوَّذَ  ِة َعَذابٍ بِآيَ   وَ 
இன்னும் ிவ ீைனேீைய ஆயத்  பஹதுைஹப்னத் ி டிைஹர்  

 

ஸீீ  ஃபஹ (ரல), நபி (ஷல்) அவர்ைளுைன் ா ஹள ஹர்ைள் அப்ிபஹது (ஷல்) அவர்ைள்  ங்ைளின் 
ருகூவில் சுப்ஸஹை ரப்பியல் அழீம் என்றும் சுஜூதல் சுப்ஸஹன ப்பில் 
அஃயஹ என்றும் கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள், அருள்பற்றய ஆயத்ீ ியஹ ிவ ீை 
பற்றய ஆயத்ீ ியஹ ஒ ைஹல் அங்கு நறுத்  அருள் இைத் ல் அருீள ிவண்டி 
னேம் ிவ ீை இைத் ல் ிவ ீைீய விட்டும் பஹதுைஹப்னத் ி டிவிட்டுத் ஹன் மறு 
ஆயத்ீ  ஒதுவஹர்ைள். ஸீீ  ஃபஹ (ரல), அன ஹவூத், 871. 

 .ைண்ணியமக்ை எைது இீறவன் தூய்ீமயஹைவன் -  ُس ْب َح ان رَبِّ َي الْ َع ِظ ْي مِ 

  உயர்வுமக்ை எைது இீறவன் தூய்ீமயஹைவன்- ُس ْب َح ان رَبِّ َي اْلعلى
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 اْلعلى الْ َع ِظ ْي مِ  رَبِّ يَ  ُس ْب َح ان
தூய்ீமயஹைவன் எைது இீறவன் ைண்ணியமக்ைவன் உயர்வுமக்ைவன் 

 

ُسبُّوٌح » َكاَن يَ ُقوُل ِفى رُُكوِعِو َوُسُجوِدِه   -صلى اهلل عليو وسلم-ِو َأنَّ َرُسوَل اللَّ  َعاِئَشَة نَ بََّأتْ  َعنْ 
وسٌ   َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوحِ  ُقدُّ

 

: நச்சயமஹை ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள்  ங்ைளின் ருகூவிலும் சுஜ லும் சுப்னஸன் குதூசுன் 
என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள் எை ஆயிஶஹ (ரல. அறவித் ஹர்ைள்:), தல்: னஸ்லம்.1119   
 

 َرُسوُل اللَّوِ  َأنَّ  نَ بََّأتْ  َعاِئَشَة َعْن 
னெலம் ஆயிஶஹ  அறவித் ஹள் நச்சயமஹை அல்லஹஹ்வின் தூ ர் 

  

 َوِفى ُسُجوِدهِ  ِفى رُُكوِعوِ  يَ ُقولُ   َكانَ  
ர்ந் ஹஇரு கூறுவஹர் அவருீைய ருகூவில்  ம்சுசூ லு அவருீைய 

 

وسٌ ُسبُّوٌح قُ   اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوحِ  َربُّ  دُّ  –ரூஹ் (ஆன்மஹ) என்னும் ஜப்ரீலுக்கும் ஏீைய 

வஹைவர்ைளுக்கும் இீறவைஹைய (அல்லஹஹ்) தூய்ீமயஹைவன், பரிசுத் மஹைவன்.  
  

وسٌ  ُسبُّوحٌ   َوالرُّوحِ  اْلَمالَِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّ
தூய்ீமயஹைவன் பரிசுத்தஹனவன் இறமவன் வஹனவர்கள் இன்னும் ஆன்ஹ 

 

َهاَعْن َعاِئَشَة   َوُسُجوِدهِ قَاَلْت َكاَن النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل ِفي رُُكوِعِو  َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِبَحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي 

 

: நபி (ஷல்) அவர்ைள்  ங்ைளின் ருகூவிலும் சுஜ லும் சுப்ஸஹைைல்லஹஸம்ம ரப்பைஹ 

வபி ஸம் ை அல்லஹஸம்மக்ஃபிர் லீ என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: 

ஆயிஶஹ (ரல), தல்: னைஹரி. 793 

 

 َكانَ  قَاَلتْ  َعاِئَشَة َعْن 
னெலம் ஆயிஶஹ  கூறைஹள் ர்ந் ஹஇரு 

 

 َوِفى ُسُجوِدهِ  ِفى رُُكوِعوِ  يَ ُقولُ 
கூறுவஹர் அவருீைய ருகூவில்  ம்சுசூ லு ீையஅவரு 
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لِ ي اْغ ِف رْ  اللَُّهمَّ  َوبِ َح ْم ِدكَ  رَبَّ نَ ا اللّ َُه مَّ  ُسْب َح انَ كَ   – எங்ைளின் இீறவைஹைய அல்லஹஹ்ிவ! 

உன்ீைப் னைழ்வதுைன் நீ தூய்ீமயஹைவன் என்று து க்ைிறன், இீறவஹ! என்ீை 
மன்ைித் ருள்!     
 

 ْمِدكَ َوِبَ  رَب ََّنا اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 
நீ தூய்ீமயஹைவன் அல்லஹஹ்ிவ! எங்ைள் இீறவஹ! உன்ீைப் னைழ்வதுைன் 

 

 ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
இீறவஹ! மன்ைித் ருள்! எைக்கு 

 

 

اللهم لك ركعت كان إذا ركع قال أن رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم  عن علي بن أبي طالب
 ي وعصبيوعظامي ومخولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري 

 

 َكانَ  َرُسوُل اللَّوِ   َأنَّ   ليٍّ عَ َعْن 
னெலம் அல  நச்சயமஹை அல்லஹஹ்வின் தூ ர் ர்ந் ஹஇரு 

 

 قال إذا ركع 
 அவர் ருகூவு ாசய் ஹல்  கூறுவஹர்  

 

: ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் ருகூ ாசய் ஹல் அல்யஹஸூம் யக கஃது, வயக அஸ்யம்து,  வபிக 
ஆன்து, கஶஅ யக சம்ீ, வ பசரீ, வ இழஹீ, வமுக்க, வ அசபீ என்று கூறுபவர்ைளஹை 
இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல (ரல), தல்: நஷஹஈ .1050. 
 

 يْ بِ صَ عَ وَ  يْ خَّ مُ وَ  يْ امِ ظَ عِ وَ  يْ رِ صَ بَ ي وَ عِ مْ سَ  كَ لَ  عَ شَ خَ  تُ نْ آمَ  كَ بِ وَ  تُ مْ لَ سْ أَ  كَ لَ وَ  تُ عْ كَ َر  كَ لَ  مَّ هُ للّ اَ 
- இீறவஹ! உைக்ிை நஹன் ருகூவுச் ாசய்ைிறன், உைக்ிை நஹன் பணிந்து விட்ிைன், உன் 

ீைக் ாைஹண்ிை நஹன் நம்பிக்ீைக் ாைஹண்ிைன், உைக்ிை எைது ாசவிப்னலனும், எைது 

பஹர்ீவனேம், எைது எலும்னைளும், எைது னெீளனேம், எைது நரம்னைளும் பணிந்துவிட்ைை.    
  

னஸ்ைத் அஹ்மத் ன் ரு அறவிப்பில்: ِللَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ  َقَدِمي وِ بِ  اْستَ َقلَّتْ  َوَما  என்றும் 

உள்ளது இன்னும் எைது பஹ ம் எீ ாயல்லஹம் சுமந்து நற்ைறி ஹ அீவனேம் அைலங்ைீளப் 

பீைத்  அல்லஹஹ்வுக்குப் பணிந்துவிட்ைை.   
 

 تُ مْ لَ سْ أَ  كَ لَ وَ  تُ عْ كَ َر  لك مَّ هُ للّ اَ 
இீறவஹ! உைக்கு நஹன் குைிந்ி ன் இன்னும் உைக்கு நஹன் பணிந்ி ன் 

 

 يعِ مْ سَ  عَ شَ خَ  تُ نْ آمَ  كَ بِ وَ 



  நபி வழத் ா ஹளீை                  14 

 

 

உன்ீைக் ாைஹண்டு நஹன் நம்பிிைன் பணிந் து எைது ாசவிப்னலன் 
 

 يْ بِ صَ عَ وَ  يْ خَّ مُ وَ  يْ امِ ظَ عِ وَ  يْ رِ صَ بَ وَ 
எைது பஹர்ீவனேம் எைது எலும்னைளும் எைது னெீளனேம் எைது நரம்னைளும் 

 

 ِللَّوِ  َقَدِمي اْستَ َقلَّتْ  َوَما
இன்னும் எீ ாயல்லஹம் சுமந் து எைது பஹ ம் அல்லஹஹ்வுக்கு 

 

 اْلَعاَلِمينَ  َربِّ 
பீைத்துப் பஹதுைஹப்பவன் அைலங்ைள் 

 

َحِمَدُه  َسِمَع اللَُّو ِلَمنْ » ِإَذا َرَفَع َظْهَرُه ِمَن الرُُّكوِع قَالَ  صلى اهلل عليو وسلموُل اللَِّو َعِن اْبِن َأِِب َأْوَِف قَاَل َكاَن َرسُ 
َمَواِت َوِمْلَء اَْلْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْىٍء بَ ْعدُ ال  لَُّهمَّ رَب ََّنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ

 

 ِإَذا رََفعَ  َرُسوُل اللَّوِ  َكانَ   اْبِن أَِبى َأْوَفى َعنْ 
இப்னு அப ீஅவ்ஃபஹ  

னெலம்  
ர்ந் ஹஇரு அல்லஹஹ்வின் தூ ர் னதுீை  உயர்த்தும்ிபஹது 

  

 قَالَ  الرُُّكوِع  ِمنَ 
ருகூவிலருந்து கூறைஹர்  

 
:ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் ருகூவிலருந்து  மது னதுீை  உயர்த்தும்ிபஹது 
 "சமஅல்லஹஸ லமன் ஸம ஹ அல்லஹஸம்ம ரப்பைஹ லைல் ஸம்து மல்அஸ் 
ஷமஹவஹ  வல் அர்ழ வ மல்அ மஹ ஶஃ  மன் ீஶயின் பஃது என்று கூறுபவர்ைளஹை 
இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல (ரல), தல்: னஸ்லம் .1095. 

 
 

"அல்லஹஹ்  ன்ீைப் னைழ்பவீைக் ிைட்டுவிட்ைஹன், எங்ைள் இீறவைஹைய அல்லஹஹ் 
ிவ! உைக்ிை எல்லஹப் னைளம் அ ஹவது வஹைங்ைள் மற்றும் னம நரம்ப னைழ் அீைத்தும் 
அல்லஹஹ்வுக்ிை! ிமலும் இ ன் பின்ைரும் எீ ாயல்லஹம் நீ நஹடுைறஹியஹ அது நரம்ப 
னைழ் அீைத்தும் உைக்ிை!"        

 

 َسِمَع اللَّوُ  ِلَمْن َحِمَدهُ  اللَُّهمَّ  رَب ََّنا
எங்ைள் இீறவன்  அல்லஹஹ்ிவ!  ன்ீைப் னைழ்பவீை அல்லஹஹ் 

ிைட்டுவிட்ைஹன்           

َمَواتِ  وَ   َلكَ  اْلَحْمدُ  ِمْلءَ  السَّ
இன்னும் வஹைங்ைள் நரம்ப எல்லஹப் னைளம் உைக்ிை 
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 اَْلْرضِ  َما ِشْئتَ  ِمْن َشْىءٍ  بَ ْعدُ 
பின்ைர்  வஸ்துவிலருந்து ன் நீ நஹடிய  னம 

 
 

رَب ََّنا َلَك » ِإَذا َرَفَع رَْأَسُو ِمَن الرُُّكوِع قَاَل  صلى اهلل عليو وسلموُل اللَِّو َعْن َأِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِىِّ قَاَل َكاَن َرسُ 
َواْلَمْجِد َأَحقُّ َما  َأْىَل الث ََّناءِ َمَواِت َواَْلْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْىٍء بَ ْعُد اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ 

فَ  ُع َذا اْلَجدِّ قَاَل اْلَعْبُد وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد اللَُّهمَّ ََل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت َوََل ُمْعِطَى ِلَما َمنَ ْعَت َوََل يَ ن ْ
  .ِمْنَك اْلَجدّ 

 
ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் ருகூவிலருந்து  மது  ீலீய உயர்த்தும்ிபஹது  
"ரப்பைஹ லைல் ஸம்து மல்அஸ்ஷ மஹவஹ  வல் அர்ழ வ மல்அ மஹ ஶஃ  மன் 
ீஶயின் பஃது அஹ்லஸ் ஷைஹயி வல் மஜ்  அஸக்கு மஹ ைஹலல் அப்து வகுல் 
லுைஹ லை அப்துன் அல்லஹ ஸம்ம லஹ மஹைிஅ லமஹ அஃீ த்  வலஹ னஃ ய 
லமஹ மைஃ  வ லஹ யன்ஃபவு  ல் ஜத்  மன்ைல் ஜத்து" என்று கூறுபவர்ைளஹை 
இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல (ரல), தல்: னஸ்லம் .1099.  
 

 ِإَذا َرَفعَ  َرُسوُل اللَّوِ  َكانَ  َأِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِىِّ َعْن 

னெலம் அப ீசய ீல் குத்ரி     ர்ந் ஹஇரு அல்லஹஹ்வின் தூ ர்   உயர்த்தும் ிபஹது 
 

 قَالَ  ِمَن الرُُّكوِع  رَْأَسوُ 
 மது  ீல ருகூவிலருந்து கூறைஹர்  

 
"னைளக்கும் ைண்ணியத் ற்கும் உரியவிை! அடியஹன் கூறுவ ற்கு மைத்  கு  - நஹங்ைள் அீை 
வரும் உைக்கு அடிீமைளஹை இருக்கும் நீலயில்- இீறவஹ! நீ ாைஹடுப்பீ   டுத்து நறுத்து 
பவர் எவரும் இல்ீல, நீ  டுத் ீ  ாைஹடுப்பவர் எவரும் இல்ீல, ைண்ணியம் உீைய எவ 
ரும் (சுயமஹை)பயன் ாபறனடியஹது உன்ைிைத் ிலிய ைண்ணியம் இருக்ைறது.    
 

 َعْبدٌ  &اْلَعْبدُ   َما قَالَ  َأَحقُّ  اْلَمْجدِ  وَ  َأْىَل الث ََّناءِ 
னைளக்கு உரியவன் ைண்ணியத் ற்கும் மைத்  கு  கூறுவ ற்கு அடிீம 

 

  ََل َماِنعَ  َلكَ  وَُكلَُّنا
நஹங்ைள் அீைவரும் உைக்கு  டுத்து நறுத்துபவர் எவரும் இல்ீல 

 

 ِلَما َمنَ ْعتَ  َوََل ُمْعِطىَ  ِلَما َأْعطَْيتَ  اللَُّهمَّ 
இீறவஹ!   

 

நீ ாைஹடுத்ீ   ாைஹடுப்பவர் இல்ீல நீ டுத் ீ  
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َفعُ   دُّ اْلجَ  ِمْنكَ  َذا اْلَجدِّ  َوََل يَ ن ْ
பயன் ாபறனடியஹது ைண்ணியம் உீைய உன்ைிைத் லருக்ைறது ைண்ணியம் 

 

ا رَفَ ِبيِّ قَاَل ُكنَّا يَ ْوًما ُنَصلِّي َورَاَء النَّ  َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقيِّ  َسِمَع اللَُّو ِلَمْن  َع رَْأَسُو ِمَن الرَّْكَعِة قَالَ فَ َلمَّ
ا اْنَصَرفَ  "طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيوِ  َحْمًدا َكِثيًرا رَب ََّنا َوَلَك اْلَحْمدُ " َءهُ ِمَدُه قَاَل رَُجٌل َورَاحَ  قَاَل : َمِن  فَ َلمَّ

 .ٜٜٚخباري.أَي ُُّهْم َيْكتُبُ َها َأوَّلُ  ثِيَن َمَلًكا يَ ْبَتِدُرونَ َهااْلُمَتَكلُِّم ؟ قَاَل : أَنَا ، قَاَل : رَأَْيُت ِبْضَعًة َوَثالَ 
:ரு நஹள் நஹங்ைள் நபி (ஷல்) அவர்ைளுக்குப் பின்ைஹல் ா ஹளது ாைஹண்டிருந்ி ஹம், (ஷல்) 
அவர்ைள் ருகூவிலருந்து  மது  ீலீய உயர்த் ய சமஅல்லஹஸ லமன் ஸம ஹ என்று 
கூறய ிபஹது, அவர்ைளுக்குப் பின்ைஹல் ருவர் "ரப்பைஹ வலைல் ஸம்து ஸம் ன் ை ீரன்  ய் 
யிபன் னபஹரைன் ஃபஸீ" என்று கூறைஹர், (ஷல்) அவர்ைள் ா ஹளது னடித்துத்  ரும்பியதும் 
இப்படிச் ாசஹன்ைவர் யஹர்? என்று ிைட்ை ருவர் நஹன் என்றஹர், னப்பது ாசஹச்ச மலக்குைள் 
இீ  ன லல் ப வு ாசய்வது யஹர் என்று ிபஹட்டி ிபஹட்டுக் ாைஹண்டிருப்பீ  நஹன் ைண் 
ிைன் என்று (ஷல்) அவர்ைள் கூறய ஹை ரிஃபஹஆ பின் ரஹஃபிஃ கூறைஹர், தல்: னைஹரி 799. 

 
 

 ُنَصلِّي يَ ْوًما  ُكنَّا  قَاَل  َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقيِّ 
னெலம் ரிஃபஹஆ பின் ரஹஃபிஃ  கூறைஹர் இருந்ி ஹம் ரு நஹள் ா ஹளி ஹம் 

 

ا َرَفَع  َورَاَء النَِّبِّ   الرَّْكَعةِ  ِمنَ  رَْأَسُو  فَ َلمَّ
நபிக்குப் பின்ைஹல் உயர்த் ய ிபஹது  மது  ீல ருகூவிலருந்து 

 

َع اللَُّو  قَاَل  َدُه  َسَِ  َرُجٌل  قَاَل  ِلَمْن ْحَِ
கூறைஹர் அல்லஹஹ் ிைட்ைஹன்  

  

அவீைப் 
னைழ்ந் வீை  

கூறைஹர் ரு மைி ர்  

 

 َكِثريًا َْحًْدا اْلَْْمدُ  َوَلكَ  رَب ََّنا َورَاَءهُ 
அவருக்குப் பின்ைஹல் எங்ைள் இீறவஹ! உைக்ிை னைழ்  அ ைம் 

 

ا اْنَصَرفَ  ِفيوِ  ُمَبارًَكا طَيًِّبا  َمنِ  فَ َلمَّ
தூய்ீமயஹைது அருள் மக்ைது அ ல்  ரும்பியிபஹது யஹர்? 

 

 َمَلًكا َوَثالَِثْيَ  ِبْضَعةً  رَأَْيتُ   أَنَا  اْلُمَتَكلُِّم ؟
ிபசயவர்  நஹன் நஹன் ைண்ிைன் ாசஹச்சம் னப்பது வஹைவர்  

 

لُ  َيْكتُبُ َها أَي ُُّهْم  يَ ْبَتِدُرونَ َها   َأوَّ
 அ ல் ிபஹட்டி ிபஹடுைறஹர்ைள்   அவர்ைளில் யஹர்  இ ீை ப வு ாசய்வது ன லல் 
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َمَواِت َوِمْلَء اَْلْرِض وَ » َوِإَذا رََفَع قَاَل ........ نَ ُهَما َوِمْلَء َما اللَُّهمَّ رَب ََّنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ ِمْلَء َما بَ ي ْ
َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهى  َلَك َسَجْدتُ اللَُّهمَّ » َوِإَذا َسَجَد قَاَل «. ِشْئَت ِمْن َشْىٍء بَ ْعُد 

 ينَ لِلَِّذى َخَلَقُو َوَصوَّرَُه َوَشقَّ َسْمَعُو َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلقِ 
 

:ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள்............. சஜ் ஹ ாசய்னேம்ிபஹது 
 

َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهى ِللَِّذى َخَلَقُو َوَصوَّرَُه َوَشقَّ َسْمَعُو  َلَك َسَجْدتُ اللَُّهمَّ 
 َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

 

" அல்லஹஸம்ம லை சஜத்து வபிை ஆமன்து வ லை அஸ்லம்து ஷஜ  வஜ்ஸ ீ
லல்ல  ைல ைஸ வசவ்வரஸ வ ஶக்ை ஷம்அஸ வ பசரஸ  பஹரைல் 
லஹஸ அஹ்சனுள் ைஹலைன்" என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல 
(ரல), தல்: னஸ்லம் .1848.  
 

 َوِإَذا َسَجدَ  قَالَ  ِإَذا رََفعَ 
   அவர் உயர்த்தும் ிபஹது கூறைஹர்  இன்னும் சஜ் ஹ ாசய்னேம்ிபஹது  

 

இீறவஹ! உைக்கு நஹன் சுஜத் ாசய்ி ன், உன்ீைக் ாைஹண்ிை நம்பிிைன், எைது னைம் அீ ப் 
பீைத்து உருவீமத்து ிமலும் அ ன் ைஹதுக்கும் பஹர்ீவக்கும் துவஹரமட்ைஹிை அவனுக்குப் 
பணிந் து.   

 

 وَ  َسَجْدتُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 
இீறவஹ உைக்கு நஹன் பணிந்ி ன் இன்னும் 

 

 َأْسَلْمتُ  َلكَ  آَمْنتُ  ِبكَ 
உன்ீைக் ாைஹண்டு நம்பிிைன் உைக்கு நஹன் ைட்டுப்பட்ிைன் 

 

 َصوَّرَهُ  وَ  َخَلَقوُ  ِللَِّذى َوْجِهى َسَجدَ 
பணிந் து எைது னைம் அீ ப் பீைத் வனுக்கு   ிமலும் அீ  உருவீமத் ஹன் 

 

 َوَبَصَرهُ  َسْمَعوُ   َوَشقَّ 
இன்னும் துவஹரமட்ைஹன் அ ன் ாசவி இன்னும் அ ன்பஹர்ீவ 

 

 اْلَخاِلِقينَ  َأْحَسنُ  تَ َباَرَك اللَّوُ 
அல்லஹஹ் ாமன்ீமயஹைவன் மை அழைஹைவன் பீைப்பஹளர்ைள் 
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اللَُّهمَّ » َكاَن يَ ُقوُل ِفى ُسُجوِدِه   -صلى اهلل عليو وسلم-َعْن َأِبى ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو 
 «َوَأوََّلُو َوآِخَرُه َوَعالَنَِيَتُو َوِسرَُّه  ِدقَُّو َوِجلَّوُ َذْنِبى ُكلَُّو  اْغِفْر ِلى

 

:ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் சுஜ ல்  

 "َوآِخَرهُ  ُكلَُّو ِدقَُّو َوِجلَُّو َوَأوََّلوُ   للَُّهمَّ اْغِفْر ِلى َذْنِبىاَ "

என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அன ஸீரரஹ (ரல), தல்: னஸ்லம் .1112. 
 

  َرُسوُل اللَّوِ   َأنَّ   ُىَريْ َرةَ  أَِبىَعْن 
னெலம் அப ீஸீரரஹ     நச்சயமஹை ர்ந் ஹஇரு அல்லஹஹ்வின் தூ ர் 

 

 ِفى ُسُجوِدهِ  يَ ُقوُل  َكانَ 
   இருந் ஹர் கூறுவஹர்  அவர்ைளுீைய சுஜ ல் 

 
 

ாபஹருள்: இீறவஹ! எைது பஹவத்ீ -அ ல் மீறந் து, ா ளிவஹைது, ஆரம்பமஹைது, ைீைசயஹைது 
ஆைய எல்லஹவற்ீறனேம் எைக்கு மன்ைித்து அருள்வஹயஹை! 
  

  َذْنِب  ِِل  اْغِفْر   للَُّهمَّ اَ 
இீறவஹ! மன்ைித் ருள் எைக்கு எைது பஹவத்ீ  

 

  ِجلَّوُ  َو  ِدقَُّو  ُكلَُّو 
எல்லஹவற்ீறனேம் அ ல் மீறந் து இன்னும்  அ ல் ா ளிவஹைது  

 

َلوُ   َوآِخَرهُ   َوَأوَّ
அ ல் ஆரம்பமஹைது அ ல் ைீைசயஹைது 

 

ْجَدتَ ْيِن ِفي َصاَلِة اللَّْيلِ  َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلَّمَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َكاَن َرُسوُل اهللِ     َربِّ اْغِفْر ِل   يَ ُقوُل بَ ْيَن السَّ
 اْرفَ ْعِن َواْرزُْقِن  وَ َواْرَْحِْن  َواْجبُ ْرِن  

 
:ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் இரவுத் ா ஹளீையில் இரண்டு சுஜ ற்ைீையில்  

 " َح ْم نِ ي َواْج بُ ْرنِ ي َواْرزُقْ نِ ي َواْرفَ ْع نِ يارْ ي وَ لِ  رْ فِ اغْ  بِّ رَ  "

என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: இப்னு அப்பஹஸ் (ரல), தல்: இப்னு மஹஜஹ 

 .என்ற வஹர்த்ீ னேம், அன  ஹவூ ல் என்ற வஹர்த்ீ னேம் வந்துள்ளது  ِدنِ يَواىْ  .898.

ாபஹருள்: எைது இீறவஹ! எைக்கு எைது பஹவத்ீ  ம்ன்ைிப்பஹயஹை! எைக்கு ைருீப ாசய்வஹ 
யஹை! என்ீை சரிநீலப் படுத்து! எைக்கு வஹழ்வஹ ஹரம் வழங்கு! என்ீை உயர்த்து! 
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 يَ ُقولُ  لَّوِ َرُسوُل ال َكانَ  اْبِن َعبَّاسٍ َعْن 
னெலம் இப்னு அப்பஹஸ்        இருந் ஹர் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் கூறுவஹர் 

 

ْجَدتَ ْينِ  بَ ْينَ   اللَّْيل ِفي َصاَلِة  السَّ
இீைிய   இரண்டு சுஜதுைள்  ா ஹளீையில் இரவு 

  

 اْرَْحِْن  وَ  اْغِفْر ِل   َربِّ  
எைது இீறவஹ! எைக்கு மன்ைிப்பஹயஹை! ிமலும் எைக்கு ைருீப ாசய் 

 

 َواْرفَ ْعِن  َواْرزُْقِن   َواْجبُ ْرِن  
என்ீை சரிநீலப் படுத்து! எைக்கு வஹழ்வஹ ஹரம் வழங்கு என்ீை உயர்த்து! 

 

ِو اْلُيْسَرى َعَلى َفِخِذِه  .....َأنَّ َواِئَل ْبَن ُحْجرٍ  ثُمَّ قَ َعَد َوافْ تَ َرَش رِْجَلُو اْلُيْسَرى ، َوَوَضَع َكفِّ
اْلُيْسَرى َوَجَعَل َحدَّ ِمْرَفِقِو اْلَْيَمِن َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى ثُمَّ قَ َبَض اثْ َنتَ ْيِن ِمْن َأَصابِِعِو  َورُْكَبِتوِ 

قال الشيخ األلباِن : . سنن النسائي ٜٛٛ َيْدُعو ِبَها فَ َرأَيْ ُتُو ُيَحرُِّكَهاَوَحلََّق َحْلَقًة ثُمَّ رََفَع ِإْصبَ َعُو 
 ََ صحيح

 

ாபஹருள்: ..........பின்ைர்  மது இைது ைஹீல விரித்து ீவத்து உட்ைஹர்ந் ஹர்ைள்  மது இைது னன் 
ீைீய  மது ா ஹீையின் மீது (அ ஹவது) இைது னட்டுக் ைஹலன் மீது ீவப்பஹர்ைள்,  மது 
வலது னழங்ீைீய வலது ா ஹீையின் மீது ீவப்பஹர்ைள், பின்ைர்  மது விரல்ைளில் சுண்டு 
விரீலனேம் ிமஹ ர விரீலனேம் மைக்ை பின்ைர் ( மது ாபரு விரீலனேம் நடு விரீலனேம்) 
வீளயம் ிபஹன்றஹக்ைக் ாைஹள்வஹர்ைள், பின்ைர் ஆட்ைஹட்டி விரீல உயர்த்  துஆச் ாசய்வ ஹை 
அவர்ைீள நஹன் பஹர்த்துள்ிளன். அறவிப்பவர்: வஹயில் பின் ஸஜ்ர், தல்: நசயி 889.    
 

 َوافْ تَ َرشَ  قَ َعدَ  ثُمَّ  وائل بن حجرَعْن 
னெலம் ல் பின் ஸஜ்ர் வஹயி பின்ைர் உட்ைஹர்ந் ஹர் விரித் ஹர் 

 

وِ  َوَوَضعَ  اْلُيْسَرى رِْجَلوُ   اْلُيْسَرى َكفِّ
 மது ைஹல் இைது இன்னும் ீவத் ஹர்  மது னன்ீை இைது 

 

 َوَجَعلَ  اْلُيْسَرى َورُْكَبِتوِ  ِخِذهِ َعَلى فَ 
 மது ா ஹீையின் மீது னட்டுக் ைஹலன் மீதும் இைது ஆக்ைைஹர் 
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 اْلُيْمَنى& َمنِ اْلَيْ  ِمْرَفِقوِ  َحدَّ 
பகு   மது னழங்ீை வலது 

 

 اثْ َنتَ ْينِ  قَ َبضَ  ثُمَّ  هِ َعَلى َفِخذِ 
அவரின் ா ஹீையின் மீது பின்ைர் பிடித்துக் ாைஹண்ைஹர் இரண்டு 

 

 َحْلَقةً  َوَحلَّقَ  َأَصابِِعوِ ِمْن 
அவருீைய விரல்ைளில் வீளயமஹக்ைக் ாைஹண்ைஹர் வீளயம் 

 

 فَ َرأَيْ ُتوُ  ِإْصبَ َعوُ  رََفعَ  ثُمَّ 
பின்ைர் உயர்த் ைஹர் அவரின் விரல் அவர்ைீள நஹன் பஹர்த்துள்ிளன் 

 

 ِبَها َيْدُعو ُيَحرُِّكَها
அீ  அீசப்பஹர் துஆச் ாசய்வஹர் அீ க் ாைஹண்டு 

 

عبد اهلل بن الزبري عن أبيو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم كان إذا قعد ِف التشهد وضع  
  النسائي سنن ٕ٘ٚٔ. بصره إشارتو َل جياوزكفو اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة 

 قال الشيخ األلباِن : حسن صحيح 
 

: நபி (ஷல்) அவர்ைள்  ஶஹ்ஸ ல் அமரும்ிபஹது  மது வலது ீைீயத்  மது வலது 
ா ஹீைமீதும், இைது ீைீயத்  மது இைது ா ஹீைமீதும் ீவத்து ஆட்ைஹட்டி விரலஹல் இஶஹ 
ரஹச் ாசய்வஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அப்துல்லஹஹ் இப்னு ஷீபர் (ரல)  தல்ைள்: னஸ்லம், 

அஹ்மத், அவர்ைளின் பஹர்ீவ அவர்ைளின் இஶஹரஹீவக் ைைந்து ாசல்லஹது.நஷய ீ1275,  ஹரம 
  

இருப்பில் கூறிவண்டியது:  
    

دَ  يُ َعلُِّمَنا صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  أَنَّوُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ورَةَ  يُ َعلُِّمَنا َكَما التََّشهُّ اْلُقْرآِن َفَكاَن  نَ مِ  السُّ
اَلُم َعَلْيَك أَي َُّها النَِّبىُّ َورَْحَمُة اللَِّو  التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاتُ يَ ُقوُل  الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت ِللَِّو السَّ

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّو الصَّاِلِحيَن َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَو ِإَلَّ  اَلُم َعَلي ْ ًدا  َوبَ رََكاتُُو السَّ اللَُّو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
 مسلم929َرُسوُل اللَّوِ 

:ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் குர்ஆனுீைய அத் யஹத்ீ  எங்ைளுக்குக் ைற்றுத் ருவது ிபஹல இருப் 
பில் ஒ  ிவண்டியீ க் ைற்றுக் ாைஹடுப்பஹர்ைள் அவர்ைள் 
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اَلمُ  وِ ِللَّ  الطَّيَِّباتُ  الصََّلَواتُ  اْلُمَبارََكاتُ  التَِّحيَّاتُ  اَلمُ  اللَِّو َوبَ رََكاتُوُ  َورَْحَمةُ  النَِّبىُّ  أَي َُّها َعَلْيكَ  السَّ  السَّ

َنا ًدا َرُسوُل اللَّوِ  ِإَلوَ  َلَ  َأنْ  َأْشَهدُ  الصَّاِلِحينَ  اللَّوِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ ِإَلَّ اللَُّو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  
என்று கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: இப்னு அப்பஹஸ் (ரல), தல்:னஸ்லம் 929. 

இபனு மஹஜஹ, நஷஹயியில் وأشهد أن محمدا عبده ورسولو என்று உள்ளது.  
 

 َكانَ  قَال  أَنَّوُ  اْبِن َعبَّاسٍ َعْن 
னெலம் இப்னு அப்பஹஸ்    நச்சயமஹை     கூறுவஹர் இருந் ஹர் 

 

دَ   يُ َعلُِّمَنا َرُسوُل اللَّوِ   التََّشهُّ
ர்ந் ஹஇரு அல்லஹஹ்வின் தூ ர்   எங்ைளுக்கு ைற்றுக் ாைஹடுப்பஹர்  ஶஹ்ஸத்   

 

وَرةَ   َكَما يُ َعلُِّمَنا  يَ ُقولُ  َفَكاَن  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  السُّ
ைற்றுத் ருவது 

ிபஹல 
அத் யஹயம்  குர்ஆைிலருந்து இருந் ஹர் கூறுவஹர் 

 
ாபஹருள்: அருள்மக்ை ைஹணிக்ீைைளும், தூய அருள்ைளும் அல்லஹஹ்விற்ிை! நபிிய! உங்ைள் 
மீது சஹந் னேம் அல்லஹஹ்வின் அருளும் அவனுீைய ைருீபைளும் உண்ைஹைட்டும், ிமலும் 
எங்ைள் மீதும் அல்லஹஹ்வின் நல்லடியஹர்ைள் மீதும் சஹந்  உண்ைஹைட்டும் வணக்ைத் ற்குத் 
 கு யஹைவன் அல்லஹஹ்ீவத்  விர ிவறுமல்ீல என்று நஹன் சஹட்ச கூறுைிறன், இன்னும் 
னஸம்மத் (ஷல்) அல்லஹஹ்வின் தூ ாரன்றும் நஹன் சஹட்ச கூறுைிறன்.     

 

 لِلَّوِ  الطَّيَِّباتُ  الصََّلَواتُ  اْلُمَبارََكاتُ  التَِّحيَّاتُ 
ைஹணிக்ீைைள் அருள்மக்ைீவ அருள்ைள் தூயீவ அல்லஹஹ்விற்ிை! 

 

الَمُ  النَِِّبُّ  أَي َُّها َعَلْيكَ  السَّ وِ اللَّ  َرْْحَةُ  وَ    
சஹந்  உம்மீது நபிிய! இன்னும் இீற அருள் 

 

الَمُ  َوبَ رََكاتُوُ  َنا السَّ اللَّوِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ  
அவனுீைய ைருீபைள் சஹந்  எங்ைள் மீது இீற அடியஹர்ைள் மீதும் 

 

ِإلَوَ  َلَ  َأنْ  َأْشَهدُ  الصَّاِْلِْيَ   
நல்லவர்ைள் நஹன் சஹட்ச கூறுைிறன் வணக்ைத் ற்குத்  கு யஹைவன் யஹருமல்ீல 

 

ًدا َوَأْشَهدُ  ِإَلَّ اللَّوُ   َرُسوُل اللَّوِ  َأنَّ ُُمَمَّ
அல்லஹஹ்ீவத்  விர 

 
இன்னும் சஹட்ச கூறுைிறன் நச்சயமஹை 

னஸம்மத் (ஷல்) 
அல்லஹஹ்வின் தூ ர் 
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ிமில கூறப்பட்டுள்ள வஹர்த்ீ ைளுக்கு  ஶஹ்ஸத் என்று கூறப்படும், இ ீை அடுத்து 
சலவஹத்தும் துஆவும் கூறிவண்டும். 
 

اِعِديُّ أَنَا ُكْنُت َأْحَفَظُكْم ِلَصالَِة َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم رَأَيْ ُتُو ..... فَ َقاَل أَبُو ُْحَْيٍد السَّ
َر َجَعَل َيَدْيِو ِحَذاَء َمْنِكبَ ْيِو , َوِإَذا رََكَع أَْمَكَن َيَدْيِو ِمْن رُْكَبتَ ْيِو ُثَّ   َىَصَر َظْهَرُه فَََِذا َرَفَع رَْأَسُو ِإَذا َكب َّ

َر ُمْفََتٍِش , َوََل قَاِبِضِهَما َواْست َ  ْقَبَل اْستَ َوى َحَّتَّ يَ ُعوَد ُكلُّ فَ َقاٍر َمَكانَُو فَََِذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِو َغي ْ
َلَة فَََِذا َجَلَس ِف الرَّْكَعتَ ْْيِ  اْلُيْسَرى َوَنَصَب اْلُيْمََن ,  َعَلى رِْجِلوِ َجَلَس بَِأْطَراِف َأَصاِبِع رِْجَلْيِو اْلِقب ْ

َم رِْجَلُو اْلُيْسَرى َوَنَصَب اأُلْخَرى َوقَ َعَد َعَلى َمْقَعَدتِوِ   َوِإَذا َجَلَس ِِف الرَّْكَعِة اآلِخَرِة َقدَّ

   

: நஹன் அல்லஹஹ்வின் தூ ரின் (ஷல்) அவர்ைளின் ா ஹளீைீய நன்கு பஹதுைஹத்து ீவத்துள் 
ிளன், அவர்ைள் அல்லஹஹ் அக்பர் என்று கூறைஹல் அவர்ைளின் இரு ீைைீளனேம் இரு ி ஹள் 
னஜங்ைளுக்கு ிநரஹை ஆக்ைக் ாைஹள்வஹர்ைள், ருகூஃ ாசய் ஹல்  மது இரு னட்டுக் ைஹல்ைீள 
நன்கு உறு யஹைப் பிடித்துக் ாைஹள்வஹர்ைள், பின்ைர்  மது னதுீை சரியஹை ஆக்ைக் ாைஹள்வஹர் 
ைள்,  மது  ீலீய உயர்த் ைஹல் எல்லஹ உறுப்னைளும் அ ை ன் இைத் ற்கு மீண்டு வரும் 
அளவிற்கு ிநரஹை ஆைவிடுவஹர்ைள், சுசூதுன் ாசய் ஹல்  மது இரு ீைைீளனேம் விரிக்ைஹமலும் 
சுருக்ைக் ாைஹள்ளஹமலும் (நடுநீலயஹை) ீவப்பஹர்ைள்,  மது இரு ைஹல் விரல்ைளின் தைிைீள 

ைப்லஹீவ னன்ிைஹக்ைச் ாசய்வஹர்ைள், அவர்ைள் இரண்ைஹம் ரக்அத் ல் அமரும் ிபஹது இைது 
ைஹல் மீது அமர்ந்து வலது ைஹீல நஹட்டி ீவத்துக் ாைஹண்ைஹர்ைள். ைீைச இருப்பின் ிபஹது 
இைது ைஹீல ாவளிப்படுத்  வலது ைஹீல நஹட்டி ீவத்து  மது இருப்பிைம்  ீரயில் படு 
மஹறு அமர்ந் ஹர்ைள் (இவ்வஹறு ாசய்வ ஹை (ஷல்)) அவர்ைீள நஹன் பஹர்த்துள்ிளன் என்று 
அனஸீமத் (ரல) கூறைஹர், அறவிப்பவர்:தல்: னைஹரி 828. 

 

 ِلَصالَةِ  َأْحَفَظُكمْ  ُكْنتُ  أَنَا فَ َقالَ 
கூறைஹர் நஹன் இருந்ி ன் உங்ைளில் நன்கு பஹதுைஹத் வன் ா ஹளீைீய 

 

 ِإَذا َكب َّرَ  رَأَيْ ُتوُ  َرُسوِل اهللِ 
அல்லஹஹ்வின் தூ ர் அவர்ைீள நஹன் பஹர்த்துள்ிளன் அல்லஹஹ் அக்பர் என்று கூறைஹல் 

 

 َمْنِكبَ ْيوِ  ِحَذاءَ  َيَدْيوِ  َجَعلَ 
ஆக்ைைஹர்ைள்  மது இரு ீைைள் ிநரஹை அவருீைய இரு ி ஹள் னஜங்ைள் 

 

 ُثَّ  ِمْن رُْكَبتَ ْيوِ  َيَدْيوِ  أَْمَكنَ  َوِإَذا رََكعَ 
ருகூஃ ாசய் ஹல் உறு யஹைைஹர்  மது இரு ீைைள்  மது இரு னட்டுக் ைஹல்ைள் பின்ைர் 

 

 اْستَ َوى رَْأَسوُ  فَََِذا َرَفعَ  َظْهَرهُ  َىَصرَ 
சரியஹை ஆக்ைைஹர்  மது னதுீை உயர்த் ைஹல்  மது  ீல சமமஹக்குவஹர் 

 

 َمَكانَوُ  فَ َقارٍ  ُكلُّ  يَ ُعودَ  َحَّتَّ 
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வீர மீண்டு வரும் எல்லஹ உறுப்னக்ைள் அ ன் இைம் 
 

َر ُمْفََتِشٍ  َيَدْيوِ  َوَضعَ  فَََِذا َسَجدَ   َغي ْ
சுஜது ாசய் ஹல் ீவத் ஹர்  மது இரு ீைைள் விரிக்ைஹமல் 

 

 رِْجَلْيوِ  َأَصاِبعِ  بَِأْطَرافِ  َواْستَ ْقَبلَ  َوََل قَاِبِضِهَما
ாநருக்ைப் பிடிக்ைஹமலும் னன்ிைஹக்ைைஹர்ைள் தைிைீளக் 

ாைஹண்டு 
விரல்ைள்  மது இரு ைஹல் 

 

َلةَ   َعَلى رِْجِلوِ  َجَلسَ  ِف الرَّْكَعتَ ْْيِ  ََِذا َجَلسَ فَ  اْلِقب ْ
ைப்லஹீவ அமரும் ிபஹது இரண்ைஹம் ரக்அத் ல் அமர்ந் ஹர் அவரின் ைஹல் மீது 

 

 اآلِخَرةِ  ِف الرَّْكَعةِ  َوِإَذا َجَلسَ  اْلُيْمََن  َوَنَصبَ  اْلُيْسَرى
இைது நஹட்டி ீவத் ஹர்ைள் வலது அமரும் ிபஹது ைீைச ரைத் ல் 

 

مَ   اأُلْخَرى َنَصبَ  وَ  رِْجَلُو اْلُيْسَرى َقدَّ
னற்ப்படுத் ைஹர் அவரின் இைக் ைஹல் இன்னும் நஹட்டிைஹர் மற்றது 

 

 َعَلى َمْقَعَدتِوِ  َوقَ َعدَ 
அமர்ந் ஹர்  மது இருப்பிைத் ன் மீது 

 

இருப்பில் ஒ ிவண்டியீவ: 
 

ஷலவஹத் ஒது ல்: 
 

َلى قَالَ .....َعِن  935 َنا َرُسوُل اللَِّو  أَِبى لَي ْ َلِقَيِنى َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فَ َقاَل َأَلَ ُأْىِدى َلَك َىِديًَّة َخَرَج َعَلي ْ
ٍد َوَعَلى  فَ ُقْلَنا َقْد َعَرفْ َنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيَك َفَكْيَف ُنَصلِّى َعَلْيَك قَاَل ُقوُلوا صلى اهلل عليو وسلم اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َكَما َصلَّْيتَ  آلِ  دٍ  َعَلى بَاِركْ  َعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد اللَُّهمَّ  ُمَحمَّ ٍد   َوَعَلى ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ
،بخاري.َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد   

 
: ைஅப் பின் உஜ்ரஹ என்ீைச் சந் த்து உமக்கு ரு அன்பளிப்னத்  ரட்டுமஹ? என்று ிைட்டு விட் 
டுக் கூறைஹர், எங்ைளிீைிய அல்லஹஹ்வின் தூ ர் வந் ஹர்ைள், அப்ிபஹது நஹங்ைள் உங்ைள் மீது 
ஷலஹம் எப்படி கூற ிவண்டுாமை ா ரிந்து ாைஹண்ிைஹம் உங்ைள் மீது எவ்வஹறு சலவஹத் கூறு 
வது என்று ிைட்ிைஹம் (ஷல்) அவர்ைள்   
 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ رَاىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ رَاىيَم ِإنَّك َْحيٌد ََميٌد اللَُّهمَّ َصلَّ َعلى " ٍد َوَعَلى آِل ُُمَمَّ ُُمَمَّ
دٍَكَما بَارَْكَت َعلى ِإبْ رَاىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ رَاىيَم ِإنَّك َْحيدٌ  ٍد َوَعَلى آِل ُُمَمَّ " ََميدٌ اللَُّهمَّ بَاَرِْك َعلى ُُمَمَّ  

 

அல்லஹஸம்ம ஷல்ல அலஹ னஸம்ம ன் வஅலஹ ஆல னஸம்ம ன் ைமஹ ஷல்ீல(த்)  
அலஹ இப்ரஹஸமீ வஅலஹ ஆல இப்றஹஸமீ இன்ைை ஸமீது(ன்)ம் மஜதீ் அல் லஹஸம்ம பஹரிக் 
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அலஹ னஸம்ம ன் வஅலஹ ஆல னஸம்ம ன் ைமஹ பஹரக்  அலஹ இப்றஹஸமீ வஅலஹ ஆல 
இப்றஹஸமீ இன்ைை ஸமீது(ன்)ம் மஜதீ் என்று கூறுங்ைள் என்றஹர்ைள். அறவிப்பவர்: ைஅப் பின் 
உஜ்ரஹ (ரல), தல்: னைஹரி 935. 
 

َلىَعْن   َأَلَ ُأْىِدى َلِقَيِنى فَ َقالَ  &قَال أَِبى لَي ْ
னெலம் அப ீீலலஹ  கூறைஹர் என்ீைச் சந் த் ஹர் ரு அன்பளிப்னத்  ரட்டுமஹ? 

 

َنا َىِديَّةً  َلكَ   فَ ُقْلَنا َرُسوُل اللَّوِ  َخَرَج َعَلي ْ
உமக்கு அன்பளிப்ன எங்ைளிீைியவந் ஹர் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் ிைட்ிைஹம் 

 

 َعَلْيكَ  ُنَسلِّمُ  َكْيفَ  َقْد َعَرفْ َنا
ா ரிந்து ாைஹண்ிைஹம் எப்படி நஹங்ைள் ஷலஹம் கூற ிவண்டும் உம் மீது 

 

 ُقولُوا قَالَ  َعَلْيكَ  ُنَصلِّى َفَكْيفَ 
எவ்வஹறு சலவஹத் கூற ிவண்டும் உங்ைள் மீது கூறைஹர் கூறுங்ைள் 

 

ாபஹருள்: இீறவஹ! இப்றஹஸமீ் (அீல) அவர்ைள் மீதும் இப்றஹஸமீ் (அீல) அவர்ைளின் குடும் 
பத் ஹர் மீதும் நீ அருள் னரிந் ீ ப் ிபஹல், னஸம்மது (ஷல்) அவர்ைளின் மீதும், னஸம்மது 
(ஷல்) வர்ைளின் குடும்பத் ஹர்மீதும் நீ அருள் னரிவஹயஹை! நச்சயமஹை நீ னைளக்குரியவைஹைவும், 

ைண்ணியத் ற்குரியவைஹைவும் இருக்ைறஹய். இீறவஹ இப்றஹஸமீ் (அீல) அவர்ைளுக்கும், இப்றஹ 
ஸமீ் (அீல) அவர்ைளின் குடும் பத் ஹருக்கும் நீ விருத்  ாசய் துிபஹல் னஸம்மத் (ஷல்) அவர் 
ைளுக்கும், னஸம் மத் (ஷல்) அவர்ைளின் குடும்பத் ஹருக்கும் விருத்  ாசய்வஹயஹை! நச்சயமஹை 
நீ னைளக்குரிவைஹைவும், ைண்ணியத் ற் குரியவைஹைவும் இருக்ைறஹய். 
 

ஷலவஹத்துக்குப் பிறகு ஒ  ிவண்டியீவ 
 

َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم َأْخبَ َرْتُو َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َكاَن 
َنِة اْلَمِسيحِ نِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َيْدُعو ِفي الصَّاَلِة اللَُّهمَّ إِ   ِفت ْ

َنِة اْلَمَماِت اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأَثِم َوا َنِة اْلَمْحَيا َوِفت ْ اِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ جَّ ْلَمْغَرِم الدَّ
َث َفَكَذَب َوَوَعَد فَ َقاَل َلُو قَاِئٌل َما َأْكثَ َر َما  َتْسَتِعيُذ ِمَن اْلَمْغَرِم فَ َقاَل ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغرَِم َحدَّ

.ٕٖٛبخاريفََأْخَلَف.  
அல்யஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்கள் ததஹழுறகில்  
 

َنِة اْلَمِسيحِ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن " اِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن الدَّ  ِفت ْ جَّ
َنِة اْلَمَماِت اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرمِ  َنِة اْلَمْحَيا َوِفت ْ  "ِفت ْ

"அல்லஹஸம்ம இன்ை ீஅவூது பிை மன் அ ஹபில் ைப்ரி, வஅவூது பிை மன் ஃபித்ை ல் மஸீ 
ஸத்  ஜ்ஜஹல் வஅவூது பிை மன் ஃபித்ை ல் மஹ்யஹ வல் மமஹத் அல்லஹஸம்ம இன்ை ீ
அவூது பிை மைல் மஃஷம வல் மக்ரம" என்று அப்ிபஹது அவர்ைளிைம் ருவர் ிைட்ைஹர் ைைைி 
லருந்து நீங்ைள் அ ைமஹைப் பஹதுைஹப்னத் ி டுைறரீ்ைிள! ஏன் என்று ிைட்ைஹர் அ ற்கு அவர்ைள் 
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ரு மைி ன் ைைன்பட்டுவிட்ைஹல் ிபசைஹல் ாபஹய்னேீரப்பஹன் வஹக்ைளித் ஹல் மஹறு ாசய்வஹன். 
அறவிப்பவர்: ஆயிஶஹ (ரல) தல்ைள்: னஸ்லம், அன ஹவூத்,  ர்ம , நஷய,ீ அஹ்மத் 

ாபஹருள்: இீறவஹ! நச்சயமஹை நஹன் மண்ணீற ிவ ீை,  ஜ்ஜஹலன் குழப்பம், வஹழ்வு, மர 
ணம் ஆையவற்றன் குசப்பத்ீ  விட்டும் நஹன் பஹதுைஹப்னத் ி டுைிறன், இன்னும் இீறவஹ! 
நச்சயமஹை பஹவம், ைைைிலருந்து நஹன் பஹதுைஹப்னத் ி டுைிறன்.   
 

 َأنَّ  َأْخبَ َرْتوُ  َزْوِج النَِّبيِّ  َعْن َعاِئَشةَ 

ஆயிஶஹ னெலம் நபியின் மீைவி இீ  அறவித் ஹள் நச்சயமஹை 
 

 اللَُّهمَّ  ِفي الصَّالَةِ  َيْدُعو َكانَ  َرُسوَل اهللِ 
அல்யஹஹ்வின் தூதர் இருந் ஹர் துஆச் ாசய்வஹர் ததஹழுறகில் இீறவஹ! 

 

 اْلَقْبرِ  ِمْن َعَذابِ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي
நச்சயமஹை 

நஹன் 
பஹதுைஹப்னத் 

ி டுைிறன், இன்னும் 
உன்ைிைம் ிவ ீைீய விட்டு மண்ணீற 

 

َنةِ ِمْن  وَ  الِ  اْلَمِسيحِ  ِفت ْ جَّ  اْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا الدَّ
இன்னும் குழப்பத்ீ  விட்டு மசஹ்  ஜ்ஜஹல் என்பவன் வஹழ்வு மரணம் 

 

 قَاِئلٌ  َلوُ  فَ َقالَ  َواْلَمْغَرمِ  ِمَن اْلَمْأَثمِ 
பஹவம் இன்னும் ைைன் அப்ிபஹது ிைட்ைஹர் அவர்ைளிைம் ிைட்பவர் 

 

 ِمَن اْلَمْغَرمِ  َما َتْسَتِعيذُ  َأْكثَ رَ  َما

பஹவம் அ ைமஹக்ைைஹன் நீ பஹதுைஹப்னத் ி டுைறரீ்! ைைைிலருந்து 
 

ثَ  ِإَذا َغرِمَ  ِإنَّ الرَُّجلَ  الَ فَ قَ   َحدَّ

அப்ிபஹது கூறைஹர் ரு மைி ன் ைைன்பட்டுவிட்ைஹல் ிபசைஹன் 
 

 فََأْخَلفَ  َوَعدَ  َفَكَذبَ 
ாபஹய்னேீரத் ஹன் வஹக்ைளித் ஹன் மஹறு ாசய் ஹன் 

 

يِق َرِضَي اللَُّو َعْنوُ َعْن أَِبي َبْكٍر الصِّ  ى اهلل عليو وسلم َعلِّْمِني ُدَعاًء أَنَُّو قَاَل ِلَرُسوِل اهلِل صل دِّ
نُوَب ِإَلَّ  َأْدُعو بِِو ِفي َصالَِتي قَاَل ُقِل اللَُّهمَّ ِإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثيًرا ، َوََل يَ ْغِفُر الذُّ

 .ٖٖٛبخاري .أَْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمِني ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
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: அல்லஹஹ்வின் தூ ர் (ஷல்) அவர்ைளிைம் அனபக்ைர் சத் ீக் (ரல) எைக்கு ரு துஆ ைற்றுக் 
ாைஹடுங்ைள் அீ க் ாைஹண்டு நஹன் எைது ா ஹளீையில் துஆ ாசய்து ாைஹள்ிவன் என்று ிைட் 
ைஹர்ைள், (ஷல்) அவர்ைள்   
 

نُوَب ِإَلَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن اللَُّهمَّ ِإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثيًرا ، َوَلَ "  يَ ْغِفُر الذُّ
 "ِعْنِدَك َواْرَحْمِني ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

 

"அல்லஹஸம்ம இன்ை ீளலம்து நஃப்ஸீ ளுல்மன் ைஸீரன் வலஹ யக்ஃபிருத் துனூப இல்லஹ 
அந்  ஃபக்ஃபிர்லீ மக்ஃபிர(த்) ன் மன் இந் ை வர்ஸம்ை ீஇன்ைை அந் ல் ைஃனருர் ரஸமீ்" என்று  
கூறு என்று கூறைஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அனபக்ைர் (ரல), தல்ைள்: தல்: னைஹரி 833,  னஸ்லம்.  
 

 

يقِ   َعلِّْمِني ِلَرُسوِل اهللِ  قَاَل  أَنَُّو  َعْن أَِبي َبْكٍر الصِّدِّ
 அனபக்ர் னெலம் நச்சயமஹை அவர்  ிைட்ைஹர் அல்லஹஹ்வின் தூ ரிைம்  எைக்குக் ைற்றுக் ாைஹடு 

 

 ِفي َصالَِتي  بِِو  َأْدُعو  ُدَعاًء 
பிரஹர்த் ீை துஆ ாசய்ிவன்  அீ க் ாைஹண்டு எைது ா ஹளீையில் 

 

 ُقلْ  قَاَل 
கூறைஹர்  கூறு  

 

ாபஹருள்: இீறவஹ! எைக்ிை நஹன் அ அளவு அநீ  இீழத்துக் ாைஹண்ிைன். பஹவங்ைீள உன் 
ீைத் விர ிவறு எவரும் மன்ைிக்ை னடியஹது. எைிவ, என்ீை மன்ைிப்பஹயஹை! ிமலும், 

எைக்கு அருள் னரிவஹயஹை! நச்சயமஹை நீ பஹவங்ைீள மன்ைிப்பவனும் நைரில்லஹ அன்னீை 
ியஹனுமஹய் இருக்ைறஹய். 
 

ْهُت أَنَُّو َكاَن ِإَذا قَاَم  صلى اهلل عليو وسلم طَاِلٍب َعْن َرُسوِل اللَِّو َعْن َعِلىِّ ْبِن َأِِب  الَِة قَاَل َوجَّ ِإَِل الصَّ
َمَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَْي ِإنَّ َصالَِتى َوُنُسِكى َوَُمَْياىَ   َوْجِهَى لِلَِّذى َفَطَر السَّ

ِلِمَْي اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك ََل ِإَلَو َوََمَاِتى لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمَْي ََل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمسْ 
يًعا ِإنَّوُ   ََل يَ ْغِفُر ِإَلَّ أَْنَت. أَْنَت َرِبِّ َوأَنَا َعْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفِسى َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِِل ُذنُوِِب ْجَِ

نُوَب ِإَلَّ أَْنَت َواْىِدِِن أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق ََل يَ ْهِدى أَلْحَسِنَها ِإَلَّ أَْنَت َواْصِرْف َعَنِّ َسيِّئَ َها َلَ  الذُّ
رُّ لَْيَس ِإلَْيَك أَ  ُر ُكلُُّو ِِف َيَدْيَك َوالشَّ ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْْلَي ْ نَا ِبَك َيْصِرُف َعَنِّ َسيِّئَ َها ِإَلَّ أَْنَت لَب َّ

 ُثَّ َيُكوُن ِمْن آِخِر َما يَ ُقوُل بَ ْْيَ ............إِلَْيَك. تَ ْغِفُرَك َوأَُتوبُ َوِإلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأسْ 
ِد َوالتَّْسِليمِ  ْرتُ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل  التََّشهُّ ْمُت َوَما َأخَّ َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت َوَما  َما َقدَّ

ُم َوأَ  ُر ََل إَِلَو ِإَلَّ أَْنتَ أَْنَت َأْعَلُم بِِو ِمَنِّ أَْنَت اْلُمَقدِّ  . 8141 .مسلمْنَت اْلُمَؤخِّ
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: ரசூல் (ஷல்) அவர்ைள் ா ஹளீைக்ைஹை நன்றுவிட்ைஹல்  
 

َمَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَْي ِإنَّ َصالَِتى " ْهُت َوْجِهَى لِلَِّذى َفَطَر السَّ َوُنُسِكى  َوجَّ
لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمَْي ََل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمَْي اللَُّهمَّ أَْنَت  َوَُمَْياَى َوََمَاِتى

وِِب اْلَمِلُك ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت. أَْنَت َرِبِّ َوأَنَا َعْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفِسى َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِِل ُذنُ 
يًعا ِإنَّ  نُوَب ِإَلَّ أَْنَت َواْىِدِِن أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق َلَ يَ ْهِدى أَلْحَسِنَها ِإَلَّ أَْنَت ْجَِ ُو ََل يَ ْغِفُر الذُّ

ُر ُكلُُّو ِِف َيَديْ  ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْْلَي ْ رُّ َواْصِرْف َعَنِّ َسيِّئَ َها ََل َيْصِرُف َعَنِّ َسيِّئَ َها ِإَلَّ أَْنَت لَب َّ َك َوالشَّ
 "ْيَس إِلَْيَك أَنَا ِبَك َوإِلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيكَ لَ 
 

ாபஹருள்: நஹன் சத் யத்ீ க் ைீைப்பிடித் வைஹை எைது னைத்ீ  வஹைங்ைள்,  னமீயப் 
பீைத் ஹிை அவன் பக்ைம் னன்ிைஹக்ைவிட் ிைன், நஹன் இீணீவப்பவர்ைளில் இல்ீல, 
நச்சசயமஹை எைது ா ஹளீை இன்னும் எைது மற்ற வணக்ைனம் ிமலும் எைது வஹழ்வும் 
எைது மரணனம் அைலங்ைளின் பஹதுைஹவலன் அல்லஹஹ்வுக்ிை! அவனுக்கு இீண யஹரும் எது 
வுமல்ீல இீ க் ாைஹண்ிை நஹன் ஏவப்பட்டுள்ிளன், நஹிைஹ அவனுக்கு ைட்டுப்பட்ைவர்ைளில் 
உள்ளவன், இீறவஹ! நீ எஜமஹன், நஹன் உைது அடிீம, இீறவஹ! உன்ீைத்  விர வணக்ைத் 
 ற்குத்  கு யஹைவன் யஹருிமயில்ீல, நீிய என்ீைப் படித்துப் பஹதுைஹக்கும் இீறவன், 
நஹன் உைது அடிீம, எைக்கு நஹிை அைியஹயம் ாசய்து விட்ிைன், எைது பஹவத்ீ  நஹன் ப் 
னக் ாைஹண்ிைன், எைது அீைத்து பஹவங்ைீள எைக்கு நீ மன்ைித்து விடு, நச்சயமஹை உன் 
ீைத்  விர பஹவங்ைள் (ிவறு யஹரும்) மன்ைிக்ை னடியஹது, எைக்கு மைச் சறந்  குணங்ைளின் 
பஹல் வழைஹட்டு, உன்ீைத்  விர (ிவறு யஹரும்) அந்  அழைஹை குணங்ைளின் பஹல் வழைஹட்ை 
னடியஹது, என்ீை விட்டும் அ ன்  ீங்குைீளத்  ருப்பி விடு, என்ீை விட்டும் (உன்ீைத் 
 விர ிவறு யஹரும்) ருப்ப னடியஹது, உன்ைிைம் நஹன் சரண ீைந்ி ன், நல்லீவ அீைத் 
தும் உன்னுீைய இரு ைரங்ைளில் இருக்ைறது,  ீீம உன்ைி ைமருந்து இல்ீல, நஹன் உன் 
ீைக் ாைஹண்ிை இருக்ைிறன் இன்னும் உன் பக்ைிம (மீள) இருக்ைிறன் நீ அருள் மக்ைவைஹை 
இருக்ைறஹய், நீ உயர்ந்து விட்ைஹய் உன்ைிைம் நஹன் மன்ைிப்னத் ி டுைிறன்,  
 

என்றும் ........ பின்ைர்  ஶஹ்ஸதுக்கும் ஷலஹம் ாைஹடுப்ப ற்குமீையில் 
 

ْرتُ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل  ” ْمُت َوَما َأخَّ َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِو ِمَنِّ  َما َقدَّ
ُر ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنتَ أَ  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ  "ْنَت اْلُمَقدِّ

ாபஹருள்:நஹன் னற்படுத் ய, பிற்ப்படுத் ய,  ரைசயமஹைச் ாசய் , பைரங்ை மஹைச் ாசய் , அைஹ 
வசயமஹைச் ாசய்  எல்லஹ பஹவங்ைீளனேம் எைக்கு மன்ைித் ருள், இன்னும் (எீ ாயல்லஹம்) 
என்ைில் நீ அறந் ருக்ைறஹியஹ (அீ னேம் மன்ைித் ருள்), இன்னும் (இீறவஹ!) நீிய னந் ய 
வன், நீிய பிந் யவன் உன்ீை  விர வணக்ைத் ற்குத்  கு யஹைவன் யஹருமல்ீல 
என்றும் கூறுபவர்ைளஹை இருந் ஹர்ைள். அறவிப்பவர்: அல (ரல), தல்:னஸ்லம் .1848. 
 

 َكانَ  َرُسوُل اللَّوِ َعْن  وُ أَنَّ  ليٍّ عَ َعْن 
னெலம் அல நச்சயமஹை அவர் னெலம் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் ர்ந் ஹஇரு 
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ْهتُ  قَالَ  ِإَِل الصَّالَةِ  ِإَذا قَامَ   َوْجِهىَ  َوجَّ
அவர் நன்றஹல் ா ஹளீைக்ைஹை கூறைஹர் னன் 

ிைஹக்ைவிட்ிைன் 

எைது னைத்ீ  

 

َمَواتِ  لِلَِّذى َفطَرَ   َحِنيًفا َواأَلْرضَ  السَّ
பீைத் ஹிை அவன் பக்ைம் வஹைங்ைள்  இன்னும் னம சத் யத்ீ க் ைீைப்பிடித் வர்  

 

 َوُنُسِكى ِإنَّ َصالَِتى ِمَن اْلُمْشرِِكْيَ  َوَما أَنَا
நஹன் இல்ீல இீணீவப்பவர்ைளில் நச்சசயமஹை எைது 

ா ஹளீை 

இன்னும் எைது வணக்ைம் 

 

 َربِّ اْلَعاَلِمْيَ  لِلَِّو  َوََمَاِتى  َوَُمَْياَى 
எைது வஹழ்வு எைது மஹரணம் அல்லஹஹ்வுக்ிை அைலங்ைளின் பஹத்ைஹவலன்  

 

 ِمَن اْلُمْسِلِمَْي  َوأَنَا  أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  ََل َشرِيكَ َلُو 
அவனுக்கு இீண 

யஹரும் எதுவுமல்ீல  
இீ க் 

ாைஹண்ிை  

நஹன் 
ஏவப்பட்டுள்ிளன் 

நஹன் ைட்டுப்பட்ைவர்ைளில் 
உள்ளவன்  

 

 ِإَلَو ِإَلَّ أَْنتَ  َلَ  أَْنَت اْلَمِلكُ  اللَُّهمَّ 
இீறவஹ  நீ எஜமஹன்  உன்ீைத்  விர வணக்ைத் ற்குத்  கு யஹைவன் யஹருிமயில்ீல  

 

 ظََلْمُت نَ ْفِسى  َوأَنَا َعْبُدَك  أَْنَت َرِبِّ 
நீ எைது இீறவன்  நஹன் உைது அடிீம  எைக்கு நஹிை அைியஹயம் ாசய்துவிட்ிைன்  

 

 ُذنُوِِب  ِِل  فَاْغِفرْ  َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنِِب 
எைது பஹவத்ீ  நஹன் ப்னக் ாைஹண்ிைன் எைக்கு நீ மன்ைித்து விடு  எைது பஹவங்ைீள 

 
يًعا  نُوَب  ََل يَ ْغِفُر  ِإنَُّو  ْجَِ  ِإَلَّ أَْنتَ  الذُّ

அீைத்தும்  நச்சயமஹை அது  மன்ைிக்ை னடியஹது  பஹவங்ைள் உன்ீைத்  விர 
 

 ََل يَ ْهِدى  اأَلْخاَلِق  أَلْحَسِن  َواْىِدِِن 
எைக்கு வழைஹட்டு  மைச் சறந்  ன் பஹல்  குணங்ைள் வழைஹட்ை னடியஹது  

 

 َعَنِّ  َواْصِرْف  ِإَلَّ أَْنَت  أَلْحَسِنَها
 அ ல் மை அழைஹை ன் பஹல் உன்ீைத்  விர  ருப்பி விடு என்ீை விட்டும்  
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ْيَك  َعَنِّ  ََل َيْصِرفُ  َسيِّئَ َها   كَ َسْعَديْ &لَب َّ
அ ன்  ீங்கு    ருப்ப னடியஹது என்ீை விட்டும் உன்ைிைம் சரணீைந்ி ன்  

 

ُر  رُّ  ِِف َيَدْيَك  ُكلُُّو  َواْْلَي ْ  لَْيسَ  َوالشَّ
நல்லது அது அீைத்தும் அவனுீைய இரு ைரங்ைளில் 

இருக்ைறது   

 ீீம  இல்ீல 

 

 َوِإلَْيكَ  أَنَا ِبَك  ِإلَْيكَ 
உன் பஹல் நஹன் உன்ீைக் ாைஹண்ிை இருக்ைிறன்  இன்னும் உன் பக்ைிம 

இருக்ைிறன்  
 

 َأْستَ ْغِفُركَ  َوتَ َعالَْيتَ  تَ َبارَْكتَ 
நீ அருள் மக்ைவைஹை இருக்ைறஹய் நீ உயர்ந்து விட்ைஹய் உன்ைிைம் நஹன் மன்ைிப்னத் 

ி டுைிறன்  

 

 اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  أَُتوبُ  وَ 
இன்னும்  மீளுைிறன்  இீறவஹ! மன்ைித் ருள் 

 

ْمتُ  ِِل  ْرتُ  َما َقدَّ  َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخَّ
எைக்கு நஹன் னற்படுத் விட்ைீவ ,பிற்ப்படுத் யீவ நஹன் ரைசயமஹைச் ாசய் ீவ 

 

 َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِوِ  َوَما َأْسَرْفتُ  َوَما َأْعَلْنتُ 
நஹன் பைரங்ைமஹைச் ாசய் ீவ நஹன் அைஹவசயமஹைச் ாசய் ீவ நீ அறந் ருக்ைறஹியஹ அது 

 

مُ  ِمَنِّ  رُ  أَْنَت اْلُمَقدِّ  َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ
என்ைில் நீிய னந் யவன் நீிய பிந் யவன் 

 

 أَْنتَ  ِإَلَّ  ََل ِإَلوَ 
வணக்ைத் ற்குத்  கு யஹைவன் யஹருமல்ீல  விர உன்ீை 

 

 

அத் ஸய்யஹத், ஷலவஹத், துஆக்ைள் ஒ ய பிறகு "அஸ்ஷலஹன அீலக்கும் வரஹ்மத்துல் 
லஹஹ்" என்று கூற ா ஹளீைீய னளீமப்படுத் ை ிவண்டும். 
 

ஷலஹன கூற னைத்ீ  வலப்னறனம், இைப்னறனம்  ன் ைன்ைத் ன் பகு ீய பின்ைஹல் உள் 
ளவர்ைள் பஹர்க்குமளவுக்கு நன்கு  ருப்ப ிவண்டும். 
 

ِه  َحتَّى يُ َرىلُِّم َعْن َيِميِنِو َوَعْن ِشَماِلِو َعْن َعْبِد اللَِّو َأنَّ النَِّبىَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَن ُيسَ  بَ َياُض َخدِّ
اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللَّوِ  اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللَِّو السَّ  .ابو داؤدالسَّ

 

: நபி (ஷல்) அவர்ைள்  ம் ைன்ைத் ன் ாவண்ீம பஹர்க்ைப்படும் அளவுக்கு  மது வலப்பக்ைனம் 
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 மது இைப்பக்ைனம் சலஹம் கூறுபவர்ைளஹை இருந் ீ  நஹன் ைண்ிைன். அறவிப்பவர்: 
ஷஅது(ரல) தல்ைள்: னஸ்லம், நஷய ீ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة اللَّوِ   صلى اهلل عليو وسلم السَّ

 ُيَسلِّمُ  َكانَ  َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َعْبِد اللَّوِ 
னெலம் அப்துல்லஹஹ்  நச்சயமஹை நபி ர்ந் ஹஇரு சலஹம் கூறுவஹர்  

 

 بَ َياضُ  يُ َرى َحَّتَّ  َوَعْن ِِشَالِوِ  َعْن ََيِيِنوِ 
 மது வலது பஹைத் ல்  மது வலது பஹைத் லும்  வீர  பஹர்க்ைப்படும்  எாவண்ீம  

 

هِ  اَلمُ  َخدِّ  َوَرْْحَُة اللَّوِ  َعَلْيُكمْ  السَّ
 அவருீைய ைன்ைம்  சஹந்    உங்ைள் மீது  அல்லஹஹ்வுீைய அருளும்   

 


