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பிரார்த்தைனப் ேபைழ
ெதாகுப் : குலைச சுல்தான்
ஆ!
பின் வ ம்

ஆைவ யார் தின ம்

தடைவ ஓதி வ கிறாேரா அவ க்கு பத்

அ ைமகைள வி தைல ெசய்த நன்ைமகள் கிைடக்கும். ேம
நன்ைமகள் பதி

ெசய்யப்ப ம். அவர

மாைல வைர ைஷத்தானிடமி ந்

ம் அவ க்கு

தீைமகள் அழிக்கப்ப ம். அன்

பா காப் ம் கிைடக்கும் என்

நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) கூறினார்கள்.
إﻻ إ ِﻟَﻪَ َﻻ
َّ ِ ُﻗَﺪِﻳﺮٌ ﺷَﻲْءٍ ﻛُﻞِّ ﻋَﻠَﻰ وَﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚَ َﻻ وَﺣْﺪَهُ اﻟﻠَّﻪ
ஆதாரம்: காாி 3293
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷாீ(க்)க லஹு, லஹுல்

ல்(க்)கு

வலஹுல் ஹம் , வஹு அலா குல் ைஷயின் கதீர்.

இதன் ெபா ள்: வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல.
அவன் தனித்தவன். அவ
க ம் அவ
ஆற்ற

க்கு நிகரானவன் இல்ைல. ஆட்சி அவ

க்குாியேத.

க்குாியேத. அவன் அைனத் ப் ெபா ட்களின் மீ ம்

ைடயவன்.

இரவில் விழிப் வந்தால் ஓத ேவண் ய
ஒ வ க்கு இரவில் விழிப் வந்

கீழ்க்கா

ம்

ஆ!
ஆைவ ஓதி மன்னிப் க்

ேகட்டால் அைத இைறவன் ஏற்காமல் இ ப்பதில்ைல என்
(ஸல்) கூறினார்கள்.
Visit: www.tamilislam.webs.com
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நபிகள் நாயகம்

َ◌ إﻻ إ ِﻟَﻪَ َﻻ
َّ ِ ُوَﺳُﺒْﺤَﺎنَ ﻪِﻟِﻠَّ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﺷَﻲْءٍ ﻛُﻞِّ ﻋَﻠَﻰ وَﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚَ َﻻ وَﺣْﺪَهُ اﻟﻠَّﻪ
ِإﻻ إ ِﻟَﻪَ و ََﻻ اﻟﻠَّﻪ
َّ ِ ُإﻻ ﻗُﻮَّةَ و ََﻻ ﺣَﻮْلَ و ََﻻ أ َﻛْﺒَﺮُ وَاﻟﻠَّﻪُ اﻟﻠَّﻪ
َّ ِ ِﻟِﻲ اﻏْﻔِﺮْ ﻢَّاﻟﻠَّﻬُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ
ஆதாரம்: காாி 1154

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷாீ(க்)க லஹு, லஹுல்
வலஹுல் ஹம் , வஹுவ அலா குல் ைஷயின் கதீர். அல்ஹம்

ல்(க்)கு,

ல்லாஹி வ

ஸுப்ஹானல்லாஹி வலாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர். வலா
ஹவ்ல வலா குவ்வ(த்)த இல்லா பில்லாஹி, அல்லாஹும்மஃக்பிர்லீ.
இதன் ெபா ள்: வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல.
அவன் தனித்தவன். அவ
அவ

க்கு நிகரானவன் இல்ைல. ஆட்சி அவ

க்ேக. அவன் அைனத் ப் ெபா ட்களின் மீ ம் ஆற்ற

அல்லாஹ்

க்ேக. க ம்

ைடயவன்.

யவன். வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல.

அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன். நன்ைமகள் ெசய்வ ம், தீைமகளி ந்
அல்லாஹ்வின் உதவியால் தான். இைறவா என்ைன மன்னித்

விலகுவ ம்

வி .

அல்லாஹ் அக்பர், ஸுப்ஹானல்லாஹ்....

ேமட் ல் ஏ ம் ேபா ....
ِأ َﻛْﺒَﺮ اﻟﻠَّﻪُ اﻟﻠَّﻪ ﺑِﺴْﻢ
பி(B)ஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்ப(B)ர்
இதன் ெபா ள் : அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன். என்
கூற ேவண் ம்.
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ஆதாரம்: காாி 2993, 2994

உயரமான இடத்தி ந் , மா யி ந்

கீேழ இறங்கும் ேபா ....

َاﻟﻠَّﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎن
ஸுப்(B)ஹானல்லாஹ்
இதன் ெபா ள் : அல்லாஹ்

யவன். எனக் கூற ேவண் ம்.

ஆதாரம்: காாி 2993, 2994
மகிழ்ச்சியான அ

பவம் நமக்குக் கிைடத்தால் அல்ல

மகிழ்ச்சியான ெசய்திையக்

ேகள்விப்பட்டால்
ُأ َﻛْﺒَﺮ اﻟﻠَّﻪ
அல்லாஹு அக்ப(B)ர்
இதன் ெபா ள் : அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன் எனக் கூற ேவண் ம்

பிராணிகைள அ க்கும் ேபா
உண்பதற்கு அ

ஓத ேவண் ய

ஆ!

மதிக்கப்பட்ட பிராணிகைள அ க்கும் ேபா ....

ِأ َﻛْﺒَﺮُ وَاﻟﻠَّﻪُ اﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺴْﻢ
பி(B)ஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்ப(B)ர்
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இதன் ெபா ள் : அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன். என்
கூற ேவண் ம்.
ஆதாரம்: காாி 5565, 7399

ெவளியில், ெவளி ாில் தங்கும் ேபா

ஓத ேவண் ய

ஆ!

ُﺧَﻠَﻖَ ﻣَﺎ ﺷَﺮِّ ﻣِﻦْ اﻟﺘَّﺎﻣَّﺎتِ اﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎتِ أ َﻋُﻮذ
அ

பி(B) (க்)க மாதில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ாி மா கலக்

இதன் ெபா ள் :

ைமயான அல்லாஹ்வின் வார்த்ைதகைளக் ெகாண்

அவன்

பைடத்த அைனத்தின் தீங்ைக விட் ம் அவனிடேம பா காப் த் ேத கிேறன்.
ஆதாரம்:

ஒ

ஸ் ம் 4881, 4882

காாியத்தில் ஈ பட ேபாகும்ேபா

ஓத ேவண் ய

ஆ!

ஈ படப் ேபாகும் காாியம் நல்லதா ெகட்டதா என்பைத அறிய ஒ
ெசய்யலாமா ேவண்டாமா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டால் இரண்
ெதா

விட்

பின்வ ம்

ஆைவ ஓத ேவண் ம். அவ்வா

காாியத்ைதச்

ரக்அத்கள் நபில்
ஓதினால்

அக்காாியம் நல்லதாக இ ந்தால் அதில் அல்லாஹ் நம்ைம ஈ ப த் வான். அ
ெகட்டதாக இ ந்தால் அதி ந்

நம்ைமக் காப்பாற்றி வி வான்.

َّأ َﻗْﺪِرُ و ََﻻ ﺗَﻘْﺪِرُ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﻣِﻦْ وَأ َﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ وَأ َﺳْﺘَﻘْﺪِرُكَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻚَ أ َﺳْﺘَﺨِﻴﺮُكَ إ ِﻧِّﻲ اﻟﻠَّﻬُﻢ
ُاﻷ َﻣْﺮَ ﻫَﺬَا أ َنَّ ﻌْﻠَﻢُﺗَ ﻛُﻨْﺖَ إ ِنْ اﻟﻠَّﻬُﻢَّ اﻟْﻐُﻴُﻮبِ ﻋ ََّﻼمُ وَأ َﻧْﺖَ أ َﻋْﻠَﻢُ و ََﻻ وَﺗَﻌْﻠَﻢ
ْ َوَﻣَﻌَﺎﺷِﻲ دِﻳﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻟِﻲ ﻴْﺮٌﺧ
ِأ َنَّ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻛُﻨْﺖَ وَإ ِنْ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﻲ ﺑَﺎرِكْ ﺛُﻢَّ ﻟِﻲ وَﻳَﺴِّﺮْهُ ﻟِﻲ ﻓَﺎﻗْﺪُرْهُ وَآﺟِﻠِﻪِ أ َﻣْﺮِي ﻋَﺎﺟِﻞِ ﻗَﺎلَ أ َوْ أ َﻣْﺮِي وَﻋَﺎﻗِﺒَﺔ
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اﻷ َﻣْﺮَ ﻫَﺬَا
ْ ٌّﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺎﺻْﺮِﻓْﻪُ وَآﺟِﻠِﻪِ أ َﻣْﺮِي ﻋَﺎﺟِﻞِ ﻓِﻲ ﻗَﺎلَ أ َوْ أ َﻣْﺮِي ﺎﻗِﺒَﺔِوَﻋَ وَﻣَﻌَﺎﺷِﻲ دِﻳﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻟِﻲ ﺷَﺮ
أ َرْﺿِﻨِﻲ ﺛُﻢَّ ﻛَﺎنَ ﺣَﻴْﺚُ اﻟْﺨَﻴْﺮَ ﻟِﻲ وَاﻗْﺪُرْ ﻋَﻨْﻪُ وَاﺻْﺮِﻓْﻨِﻲ
ஆதாரம்: காாி 1166, 6382, 7390
அல்லாஹும்ம இன்னீ அஸ்தகீ (க்)க பி(B)இல்மி(க்)க, வ அஸ்தக்திக் (க்)க
பி(B)குத்ரதி(க்)க வ அஸ்அ
தக்தி

வலா அக்தி

(க்)க மின் ப(F)ள்(க்)கல் அளீம். ப(F)இன்ன(க்)க

வ தஃல

வலா அஃல

அல்லாஹும்ம இன் குன்(த்)த தஃல

வ அன்த அல்லா ல் கு ப்(B)

அன்ன ஹாதல் அம்ர ைக ன் லீ பீ(F) தீனீ

வ மஆஷீ வ ஆ(க்)கிப(B)(த்)தி அம்ாீ வ ஆஜிஹி ப(F)க் ர்ஹு லீ வயஸ்
லீ, ஸும்ம பா(B)ாிக் லீ பீ(F)ஹி வஇன் குன்(த்)த தஃல

ர் ஹு

அன்ன ஹாதல் அம்ர

ஷர் ன் லீ பீ(F) தீனீ, வமஆஷீ வஆ(க்)கிப(B)(த்)தி அம் ாீ வ ஆஜிஹி
ப(F)ஸ்ாிப்(F)ஹு அன்னீ வஸ்ாிப்(F)னீ அன்ஹு வக் ர் யல் ைகர ைஹஸு கான
ஸும்ம அர்ளினீ
இதன் ெபா ள் : இைறவா! நீ அறிந்தி ப்பதால் எ

நல்லேதா அைத உன்னிடம்

ேத கிேறன். உனக்கு ஆற்றல் உள்ளதால் எனக்கு சக்திையக் ேகட்கிேறன். உன
மகத்தான அ ைள உன்னிடம் ேவண் கிேறன். நீ தான் சக்தி ெபற்றி க்கிறாய்.
நான் சக்தி ெபறவில்ைல. நீ தான் அறிந்தி க்கிறாய். நான் அறிய மாட்ேடன். நீ
தான் மைறவானவற்ைற ம் அறிபவன்.
இைறவா! இந்தக் காாியம் என
இம்ைமக்கும், ம ைமக்கும் நல்ல
வைமையத் தா! ேம

மார்க்கத்திற்கும், என
என்

வாழ்க்ைகக்கும், என

நீ க தினால் இைதச் ெசய்ய எனக்கு

ம் இைத எனக்கு எளிதாக்கு! பின்னர் இதில் பரகத் ( ல

க்கு

எட்டாத ேபர ள்) ெசய்!
இந்தக் காாியம் என
இம்ைமக்கும், என

மார்க்கத்திற்கும், என
ம ைமக்கும் ெகட்ட

வாழ்க்ைகக்கும், என
என்

நீ க தினால் என்ைன விட்

இந்தக் காாியத்ைதத் தி ப்பி வி வாயாக! இந்தக் காாியத்ைத விட் ம் என்ைனத்
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தி ப்பி வி வாயாக. எங்ேக இ ந்தா

ம் எனக்கு நன்ைம ெசய் ம் ஆற்றைலத்

த வாயாக! பின்னர் என்ைனத் தி ப்தியைடயச் ெசய்வாயாக.

கப் கைள

யாரத் ெசய் ம் ேபா

ஓத ேவண் ய

ஆ!

َُﻻﺣِﻘُﻮنَ ﺑِﻜُﻢْ اﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺎءَ إ ِنْ وَإ ِﻧَّﺎ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻗَﻮْمٍ دَارَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ اﻟﺴ ََّﻼم
அஸ்ஸலா

அைல(க்)கும் தாரகவ்மின்

மினீன் வஇன்னா இன்ஷா அல்லாஹு

பி(B)கும் லாஹி(க்)கூன்.
இதன் ெபா ள் : இைற நம்பிக்ைக ள்ள ச தாயேம! உங்கள் மீ
நிலவட் ம். அல்லாஹ் நா னால் நாங்க
ஆதாரம்:

ம் உங்க

சாந்தி

டன் ேசரக் கூ யவர்கேள.

ஸ் ம் 367

َُﻻﺣِﻘُﻮنَ ﺑِﻜُﻢْ اﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺎءَ إ ِنْ وَإ ِﻧَّﺎ ﻣُﺆَﺟَّﻠُﻮنَ ﻏَﺪًا ﺗُﻮﻋَﺪُونَ ﻣَﺎ وَأ َﺗَﺎﻛُﻢْ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻗَﻮْمٍ دَارَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ اﻟﺴ ََّﻼم
அஸ்ஸலா
கதன்

அைல(க்)கும் தார கவ்மின்

அஜ்ஜ

ஆதாரம்:

மினீன் வஅதா(க்)கும் மா

அ

ன

ன வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(B)கும் லாஹி(க்)கூன்.

ஸ் ம் 1618

ُإ ِنْ وَإ ِﻧَّﺎ وَاﻟْﻤُﺴْﺘَﺄْﺧِﺮِﻳﻦَ ﻣِﻨَّﺎ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻘْﺪِﻣِﻴﻦَ اﻟﻠَّﻪُ وَﻳَﺮْﺣَﻢُ وَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻣِﻦْ اﻟﺪِّﻳَﺎرِ أ َﻫْﻞِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴ ََّﻼم
َﻟ ََﻼﺣِﻘُﻮنَ ﺑِﻜُﻢْ اﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺎء
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அஸ்ஸலா

அலா அஹ்லத் தியாாி மினல்

யர்ஹ ல்லாஹுல்

மினீன் வல்

ஸ் மீன் வ

ஸ்தக்திமீன மின்னா வல் ஸ்தஃகிாீன். வ இன்னா இன்ஷா

அல்லாஹு பி(B)(க்)கும் லலாஹி(க்)கூன்.
இதன் ெபா ள் :
நம்மில்

ஸ் ம்களான

ந்திச் ெசன்றவர்க

மின்களான உங்கள் மீ

க்கும், பிந்தி வ ேவா க்கும் அல்லாஹ் அ ள்

ாியட் ம். அல்லாஹ் நா னால் நாங்க
ஆதாரம்:

சாந்தி நிலவட் ம்.

ம் உங்க

டன் ேசரக் கூ யவர்கேள.

ஸ் ம் 1619

ُوَﻟَﻜُﻢْ ﻟَﻨَﺎ اﻟﻠَّﻪَ أ َﺳْﺄَلُ ﻟ ََﻼﺣِﻘُﻮنَ اﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺎءَ إ ِنْ وَإ ِﻧَّﺎ وَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻣِﻦْ اﻟﺪِّﻳَﺎرِ أ َﻫْﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ اﻟﺴ ََّﻼم
َاﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔ
அஸ்ஸலா

அைல(க்)கும் அஹ்லத் தியாாி மினல்

மினீன வல்

இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு லலாஹி(க்)கூன். அஸ்அ

ஸ் மீன வ

ல்லாஹ லனா

வல(க்)கு ல் ஆபி(F)ய்ய
இதன் ெபா ள் :

ஸ் ம்களான,

அல்லாஹ் நா னால் நாங்க
உங்க

மின்களான உங்கள் மீ

ம் உங்க

சாந்தி நிலவட் ம்.

டன் ேசரக் கூ யவர்கேள. எங்க

க்கும்

க்கும் நல்லைத அல்லாஹ்விடம் ேவண் கிேறன்.

ஆதாரம்:

ஸ் ம் 1620

இர த் ெதா ைகக்காக எ ந்த டன் ஓத ேவண் ய

ஆ!

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் தஹஜ்ஜுத் ெதா ைகக்கு எ ந்த டன்
கீழ்க்கா

ம்

ஆைவ ஓ வார்கள்.
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ََّاﻷ َرْضِ اﻟﺴَّﻤَﻮَاتِ ﻧُﻮرُ أ َﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟَﻚَ اﻟﻠَّﻬُﻢ
ْ َاﻷ َرْضِ اﻟﺴَّﻤَﻮَاتِ ﻗَﻴِّﻢُ أ َﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚَ ﻓِﻴﻬِﻦَّ وَﻣَﻦْ و
ْ وَﻣَﻦْ و
َّوَاﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺣَﻖٌّ وَاﻟﻨَّﺎرُ ﺣَﻖٌّ وَاﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺣَﻖٌّ وَﻟِﻘَﺎؤُكَ ﺣَﻖٌّ وَﻗَﻮْﻟُﻚَ ﺣَﻖٌّ وَوَﻋْﺪُكَ اﻟْﺤَﻖُّ أ َﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚَ ﻓِﻴﻬِﻦ
ٌّﺧَﺎﺻَﻤْﺖُ وَﺑِﻚَ أ َﻧَﺒْﺖُ وَإ ِﻟَﻴْﻚَ آﻣَﻨْﺖُ وَﺑِﻚَ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ وَﻋَﻠَﻴْﻚَ أ َﺳْﻠَﻤْﺖُ ﻟَﻚَ اﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺣَﻖٌّ وَﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺣَﻖٌّ وَاﻟﻨَّﺒِﻴُّﻮنَ ﺣَﻖ
ََﻻ اﻟْﻤُﺆَﺧِّﺮُ وَأ َﻧْﺖَ اﻟْﻤُﻘَﺪِّمُ أ َﻧْﺖَ أ َﻋْﻠَﻨْﺖُ وَﻣَﺎ رْتُأ َﺳْﺮَ وَﻣَﺎ أ َﺧَّﺮْتُ اوَمَ ﻗَﺪَّﻣْﺖُ ﻣَﺎ ﻟِﻲ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﺣَﺎﻛَﻤْﺖُ وَإ ِﻟَﻴْﻚ
َإﻻ إ ِﻟَﻪ
َّ ِ َأ َﻧْﺖ
ஆதாரம்: காாி 6317, 7429, 7442, 7499 நஸாயி 1601
அல்லாஹும்ம ல(க்)கல் ஹம்

அன்(த்)த

பீ(F)ஹின்ன, வல(க்)கல் ஹம்

அன்(த்)த ைகயி ஸ் ஸமாவா(த்)தி வல் அர்ளி,

வல(க்)கல் ஹம்

ஸ் ஸமாவா(த்)தி வல் அர்ளி வமன்

அன்தல் ஹக்கு, வ வஃ (க்)க ஹக்குன், வ கவ்

வ (க்)கா (க்)க ஹக்குன், வல் ஜன்ன(த்)
வஸ்ஸாஅ(த்)

ஹக்குன், வன்னா

ஹக்குன், வன்னபி(B)ய் ன ஹக்குன், வ

(க்)க ஹக்குன்,

ஹக்குன்,

ஹம்ம ன் ஹக்குன்,

அல்லாஹும்ம ல(க்)க அஸ்லம்(த்) , வ அைல(க்)க தவக்கல்(த்) , வபி(B)(க்)க
ஆமன்(த்) , வஇைல(க்)க அனப்(B)(த்) , வபி(B)(க்)க காஸம்(த்) , வஇைல(க்)க
ஹாகம்(த்)

ப(F)க்பி(F)ர் லீ மா கத்தம்(த்)

வமா அஃலன்(த்)

அன்(த்)தல்

கத்தி

வமா அக்கர்(த்)

வஅன்(த்)தல்

வமா அஸ்ரர்(த்)

அக்கி

லாயிலாஹ

இல்லா அன்(த்)த வலா ஹவ்ல வலா குவ்வ(த்)த இல்லா பி(B)ல்லாஹி
இதன் ெபா ள்:
இைறவா! உனக்ேக கழைனத் ம். வானங்க
இைடப்பட்டைவக
வானங்கைள ம்,

க்கும்,

மிக்கும், அவற் க்கு

க்கும் நீேய ஒளியாவாய். உனக்ேக கழைனத் ம்.
மிைய ம், அவற் க்கு இைடப் பட்டைவகைள ம்

நிர்வகிப்பவன் நீேய. உனக்ேக கழைனத் ம். நீேய ெமய்யானவன். உன
வாக்கு தி ெமய்யான . உன் ெசால் ெமய்யான . உன்ைன (நாங்கள்) சந்திப்ப
ெமய்யான . ெசார்க்கம் ெமய்யான . நரக ம் ெமய்யான .
ெமய்யான . நபிமார்கள் ெமய்யானவர்கள்.
உனக்ேக கட் ப்பட்ேடன். உன் மீ

க

நா

ம்

ஹம்ம ம் ெமய்யானவர். இைறவா!

நம்பிக்ைக ைவத்ேதன். உன்ைனேய

நம்பிேனன். உன்னிடேம மீள்கிேறன். உன்ைனக் ெகாண்ேட வழக்குைரக்கிேறன்.
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உன்னிடேம தீர்ப் க் ேகா கிேறன். எனேவ நான்

ன் ெசய்தைவகைள ம்,

பின்னால் ெசய்யவி ப்பைத ம், நான் இரகசியமாகச் ெசய்தைத ம், நான்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்தைத ம் மன்னிப்பாயாக. நீேய

ற்ப த் பவன். நீேய

பிற்ப த் பவன். உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்குாியவன் யா மில்ைல.

ஜனாஸா ெதா ைகயில் இறந்தவ க்காக ஓத ேவண் ய

ஆ!

َّوَاﻟْﺒَﺮَدِ وَاﻟﺜَّﻠْﺞِ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ وَاﻏْﺴِﻠْﻪُ ﻣُﺪْﺧَﻠَﻪُ وَوَﺳِّﻊْ ﻧُﺰُﻟَﻪُ وَأ َﻛْﺮِمْ ﻋَﻨْﻪُ وَاﻋْﻒُ ﻓِﻪِوَﻋَﺎ وَارْﺣَﻤْﻪُ ﻟَﻪُ اﻏْﻔِﺮْ اﻟﻠَّﻬُﻢ
ِاﻷ َﺑْﻴَﺾَ اﻟﺜَّﻮْبَ ﻧَﻘَّﻴْﺖَ ﻛَﻤَﺎ اﻟْﺨَﻄَﺎﻳَﺎ ﻣِﻦْ وَﻧَﻘِّﻪ
ْ ْﻠِﻪِأ َﻫْ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮًا وَأ َﻫْﻼً دَارِهِ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮًا دَارًا وَأ َﺑْﺪِﻟْﻪُ اﻟﺪَّﻧَﺲِ ﻣِﻦ
اﻟﻨَّﺎرِ ﻋَﺬَابِ ﻣِﻦْ أ َوْ اﻟْﻘَﺒْﺮِ ﻋَﺬَابِ ﻣِﻦْ وَأ َﻋِﺬْهُ اﻟْﺠَﻨَّﺔَ وَأ َدْﺧِﻠْﻪُ زَوْﺟِﻪِ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮًا وَزَوْﺟًﺎ
அல்லாஹும்மபி(F)ர் லஹு வர்ஹம்ஹு வஆபி(F)ஹி வ (F) அன்ஹு வஅக்ாிம்
ஸுலஹு வவஸ்

ஃ

த்கலஹு வக்

ல்ஹு பி(B)ல்மாயி வஸ்ஸல்ஜி

வல்ப(B)ரதி வநக்கிஹி மினல் கதாயா கமா நக்ைகத்தஸ் ஸவ்ப(B)ல் அப்(B)யள
மினத் தன

வ அப்(B)தில்ஹு தாரன் ைகரன் மின் தாாிஹி வஅஹ்லன் ைகரன்

மின் அஹ்ஹி வஸவ்ஜன் ைகரன் மின் ஸவ்ஜிஹி வ அத்ஹில்ஹுல் ஜன்ன(த்)த
வஅயித்ஹு மின் அதாபி(B)ல் கப்(B)ாி
இதன் ெபா ள் :
இைறவா! இவைர மன்னிப்பாயாக! இவ க்கு அ ள் ாிவாயாக! இவர
தவ கைள அலட்சியப்ப த் வாயாக! இவர் தங்குமிடத்ைத மதிப் மிக்கதாக
ஆக்குவாயாக! இவர்
தண்ணீரா

ைழ ம் இடத்ைத விசாலமாக்குவாயாக! இவைரத்

ம், பனிக் கட் யா

ம், ஆலங்கட் யா

ெவண்ைமயான ஆைடைய அ க்கி ந்
குற்றத்தி ந்

ம் க

வாயாக!

சுத்தம் ெசய்வைதப் ேபால் இவைர

சுத்தம் ெசய்வாயாக! இங்கி க்கும்

ட்ைட விடச் சிறந்த

ட்ைட ம், இங்கி க்கும் கு ம்பத்ைத விடச் சிறந்த கு ம்பத்ைத ம், இங்கி ந்த
வாழ்க்ைகத்

ைணைய விட சிறந்த

இவைர கப்ாின் ேவதைனயி ந்

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைணைய ம் இவ க்கு வழங்குவாயாக!

காப்பாயாக!
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ஆதாரம்:

ஸ் ம் 1600

மரணித்தவாின் இல்லம் ெசன்றால் ெசய்ய ேவண் ய
இறந்தவாின் இல்லம் ெசன்றால் பின்வ ம்

ஆ!

ஆைவ ெசய்ய ேவண் ம். ................

ள்ளிகள் இட்ட இடத்தில் இறந்தவாின் ெபயைரச் ேசர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
َّ لِ اﻏْﻔِﺮْ اﻟﻠَّﻬُﻢ---- ْرَبَّ ﻳَﺎ وَﻟَﻪُ ﻟَﻨَﺎ وَاﻏْﻔِﺮْ اﻟْﻐَﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻋَﻘِﺒِﻪِ ﻓِﻲ وَاﺧْﻠُﻔْﻪُ اﻟْﻤَﻬْﺪِﻳِّﻴﻦَ ﻓِﻲ دَرَﺟَﺘَﻪُ وَارْﻓَﻊ
َﻓِﻴﻪِ ﻟَﻪُ وَﻧَﻮِّرْ ﻗَﺒْﺮِهِ ﻓِﻲ ﻟَﻪُ وَاﻓْﺴَﺢْ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
அல்லாஹும்மக்பி(F)ர் ................... வர்ப(F)◌ஃ தரஜ(த்)தஹு பி(F)ல் மஹ்திய்யீன
வஃக்

ப்(F) ஹு பீ(F) அகிபி(B)ஹி பி(F)ல் காபிாீன் வக்பி(F)ர் லனா வலஹு

யாரப்ப(B)ல் ஆலமீன் வப்(F)ஸஹ் லஹு பீ(F) கப்(B)ாிஹி வநவ்விர் லஹு
பீ(F)ஹி.
இதன் ெபா ள் :
இைறவா! ..................... மன்னிப்பாயாக! ேநர்வழி ெபற்றவர்க

டன் ேசர்ந்

இவர

க்கு நீ

தகுதிைய உயர்த் வாயாக! இவர் விட் ச் ெசன்றவர்க

ெபா ப்பாளனாவாயாக! அகிலத்தின் அதிபதிேய! இவைர ம், எங்கைள ம்
மன்னிப்பாயாக! இவர

மண்ணைறைய விசாலமாக்குவாயாக! அதில் இவ க்கு

ஒளிைய ஏற்ப த் வாயாக!
ஆதாரம்:

ஸ் ம் 1528

E mail: er_sulthan@yahoo.com
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