
 Tamil தமிழ் التاميل               
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11, 12> 13 Jy;̀ [; - fy;nywptjw;fhf kpdhtpy; 

jq;Fjல் 
   kf;fhtpypUe;J 
GwgLjy; 

- jthg;cy; tpjh 

  

 
ck;uh (jthg;cy; FJ}k;)  

kPfhj; mile;jJk; ,`;uhk; mzpAk; nghOJ Xj 
Ntz;baJth  

ْيَك اللَُّھمَّ ِبُعْمَرة          لَبَّ
“yg;igf; my;yh`{k;k> gp-ck;u` ah my;yh`;” 
“ehd; cd;dplj;jpy; te;Js;Nsd; cd;Dila 

miog;ig Vw;W ck;uh nra;fpd;Nwd;” 
ck;uh KOikahf epiwNtw;w Kbahj gaj;jpy; 
XJq;fs – 

  لَُّھمَّ َمِحلِّْي َحْيُث َحَبْسَتِنيال
        “my;yh`{k;k k`y;yp i`j;J `g];jhdp”  
" ahmy;yh`;(vq;F VjhtJ jlq;fyhy; ehd; 
epiwNtw;w Kbahj gl;rj;jpy;) eP jLj;Jtpl;lNghJ 
vd; ,lk; ,JthFk " 

fpg;yh Nehf;fp epd;W nfhz;L XJq;fs – 
 اَء ِفْيَھا َوالَ ُسْمَعةاللَُّھمَّ َھِذِه ُعْمَرةٌ الَ ِريَ 

“my;yh `{k;k `hjp`;ap ck;uh yh hpah பி`h 

tyh ]{k;`”   
“ahmy;yh`;! ,e;j ck;uhtpy; Kf];Jjp> gpwUf;F 
fhl;LtJ tpl;Lk; ghJfhg;ghahf” 

mjd; gpwF cuj;j Fuypy; jy;gpa;ah XJq;fs;– 
ْيَك الَ َشِرْيَك لََك  ْيَك اللَُّھمَّ لَبَّْيك، لَبَّ ْيك،لَبَّ   لَبَّ

ْعَمَة لََك َو اْلُمْلُك الَ َشِرْيَك لَك   إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّ
“yg;igf; my;yh`{k;k yg;igf; - yg;igf; yh\hPfyf 
yg;igf; ,d;dy; `k;j td;dp‡kj yf ty; Ky;f; 
yh \hPfyf;” 

",iwth! ehd; tUif je;Js;Nsd;. ,Njh 
ehd;tUif je;Js;Nsd;. cdf;F ah Njhh; 

,izAkpy;iy ,Njh ehd; tUif je;Js;Nsd;. 
epr;rakhf Gfoidj;Jk;> ghf;fpa kidj;Jk; 
cdf;Nf nrhe;jk;. Ml;rpaidj;Jk cdf;Nf! 

cdf;F ahNjhh; ,izAkpy;iy " 
`uk; \Ph;‡gpd; thrypy; tyJ fhiy itj;J 

EioAk; nghOJ Xj Ntz;baJ   
ٍد َو َسلِّم،   اللَُّھمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

  ْح لِي أَْبَواَب َرْحَمِتكاللَُّھمَّ اْفتَ 

" my;yh`{k;kh ]y;yp myh K`k;kjpd; t]y;ypk;. 

my;yh`{k;k mg;j`;yP mப்thg u`kjpf;” 
“ah my;yht`; rhe;jpAk; ]yhthj;Jk; 

u]{Yy;yh`p (]y;) kPJ cz;lhtjhf ah 
my;yh`;‚ cdJ mUs; thapy;fis vdf;F 

jpwe;jUs;thahf" 
jth‡Gf;fhf epa;aj; nra;jy; m];tj; fy;ypypUe;J 
(fUg;Gfy;) jth‡g; Muk;gpf;Fk; nghOJ Mz;fs; 
kl;Lk; ,`;uhkpy; Nky; Milia tyJ Njhs;gl;il 
njhpAkhW fPo;gf;fkhf mzpaNtz;Lk; xt;nthU 
KiwAk; tyk; tUk; nghOJ `[Uy; m];tj; 
fy;iy Nehf;fp tyJ ifia cah;j;jp ;$WtPuhf – 

ُ أَْكَبر   هللاَّ
“my;yh`{ mf;gh”(“my;yh`; kpfg;nghpatd;”) 

VOKiw f‡ghit tyk; tuNtz;Lk;. Mz;fSf;F 
kl;Lk; %d;W Kiw tpiuthf tyk; tu Ntz;Lk;. 
ehd;fhtJ tyj;jpy; ,Ue;J VohtJ tyk; tiu 

rhjhuzkhd tyk; te;J Kbf;f Ntz;Lk;. jth‡g; 
Neuj;jpy; ve;j Fwpg;gpl;l JthTk; ,y;iy. 

Uf;Dy;akhdp (akdp %iy) kw;Wk; fUg;Gfy;Yf;F 
,ilapy; XJq;fs – 

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآلِخَرةِ { َنا آِتَنا ِفي الدُّ َربَّ  
}َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار  

" ug;gdh Mj;jpdh ‡ gpj;Jd;ah `]dj;jன்வ ; 

t‡gpy; Mfpuj;jp `]j;jd;வ் fpdh mjhgd;dh;” 
" vq;fs; ,iwth! vq;fSf;F ,t;Tyfpy; eyit 
jUthahf! ,d;Dk; kWikapYk; eyit jUthahf! 
NkYk; euf Ntjidia tpl;L vq;fis 
fhg;ghahf" 
 Njhs; gl;ilia %b kfhnk ,g;uh`Pk; gpd;gf;fk; 

nrd;W - 
َقاِم إِْبَراِھْيَم ُمَصلًّى{ ِخُذْوا ِمْن مَّ }َواتَّ  

“tj;jfpJ kpd; kfhkp ,g;uh`PkhK]y;yh” 
“,g;uh`Pkpd; ,lj;ij njhOkplkhf vLத் ;க் 

nfhs;Sq;fs” 
 kfhnk ,g;uh`Pk; ,lj;ij njhOtjw;fhf 
Njh;e;njLf;f Ntz;Lk;. Kbe;jhy; kfhnk 
,g;uh`Pk; ,lj;jpw;F gpd; gf;fk; ,yiynad;why; 
k];[pJy; `uhkpy; ve;j ,lj;jpyhtJ 2 ufhj; 
e‡gpy; njhoTk;. Kjy; ufhj;jpy; R+uh fhgp&d;. 
,uz;lhtJ ufhj;jpy; R+uh my; ,f;yh];XJq;fs;. 
[k; [k; jz;zPh; Fbj;J rpwpJ jz;zPh; jiyapd; 
kPJ Cw;wp `[Uy;fy;Yf;F jpUk;gNtz;Lk; 
`[Uy; m];tij Nehf;fp tyJ ifia 
cah;j;jpfilrpKiwahf my;yh`{ m‡gh; 
(my;yh`; kpf nghpatd;) ]gh ,lj;jpypUe;J ]ap 
Muk;gk; nra;f ]ap Rkhh; ½ fp.kP. (0 .31iky;) xU 
Rw;W nkhj;jk; VO Rw;Wfs; Rkhh; 3.5 fp.kP. 
(2.17iky;];) 

 

]‡gh kiy mbthuj;jpy; ஓJq;fs 

                                                             
ِ َفَمنْ { َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر هللاَّ إِنَّ الصَّ  

فَ  وَّ   َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَْن َيطَّ
َع  َ َشاِكٌر َعلِْيمِبِھَما َوَمْن َتَطوَّ }َخْيراً َفإِنَّ هللاَّ  

",d;d]gh ty;kh;tjh kpd;\hhpy;yh`;ap ‡gkd; 
`[;[y; igj;jh mtpjkuh ‡gyh [{dh`h 

miy`p md;aj;jt‡g;gh gp`pkh tkd; jjt;th 
ifud; g ,d;dy;yh` \hfp&d; myPk;" 

"epr;rakhf ]ghTk; kh;thTk; my;yh`;tpd; 
milahsq;fspy; cs;sitahFk;. vdNt vth; 
(f‡ghvDk;) tPl;il `[;[{ my;yJ ck;uh 
nra;fpwhNuh mth;kPJ mt;tpuz;ilAk; Rw;WtJ 
Fw;wkhfhJ.  vth; ed;ikia cghpahfr; 
nra;fpwhNuh (mtUf;F) epr;rakhf my;yh`; ed;wp 
ghuhl;LgtdhfTk;> Kw;Wk; mwpe;jtdhfTk; 
,Uf;fpd;whd;" 

]‡ghTk; kh;thTk; myyh`;tpd; rpd;dq;fs;. 
xt;nthU KiwAk; ]‡ghtpypUe;Jk; 
kh;thtpypUe;Jk; f‡ghit Nehf;fpatz;zk; 
$WtPuhf – 

ُ أَْكَبر ُ أَْكَبر، َهللاَّ ُ أَْكَبر، َهللاَّ  َهللاَّ
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، لَُه اْلُمْلُك َو لَُه اْلَحْمُد ُيْحِيي َو ُيِمْيُت َو ُھَو   الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ

 َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْير؛
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، أَْنجَ     َز َوْعَدهُ الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ

  َو َنَصَر َعْبَدهُ َو َھَزَم األَْحَزاَب َو ْحَده
" my;yh`{ mf;gh;> my;yh`{ mf;gh;> my;yh`{ 

mf;gh; yh,yh` ,y;yy;yh`{ t`;j`{ 

yh\hPf;fy`{ y`{y; Ky;Fty`{y;`k;J A`;யி 
ta%J t`{t myh Fy;yp i\apd;fjPh;. yh 
,yh`h ,y;yy;yh`{ t`jTyh\hPf;fy`{ 

md;[]h thjT te]umg;j`{ t`[ky; m`[hg 
t`j`{" 

"my;yh`; kpfg;nghpatd;. my;yh`;kpfg;nghpatd;. 
my;yh`; kpfg;nghpatd;.  my;yh`;it jtpu NtW 
tzq;fg;gLgtd; ,y;iy mtDf;F ,iz 
,y;iy. Ml;rp midj;Jk; mtDf;Nf Gfo; 
midj;Jk; mtDf;Nf. mtd; jhd; caph; 
nfhLg;ghd; ,d;Dk; kuzpf;fr; nra;thd;. ,d;Dk; 
mtd; midj;J nghUl;fspy; kPJ rf;jp ngw;wtd;. 
my;yh`;it jtpu NtW tzq;fg;gLgtd; ,y;iy. 
mtd; jdpj;jtd;. mtDf;F ,iz ,y;iy. 
mtd; jd; thf;if epiw Ntw;wpdhd;. jd; 
mbahUf;F cjtp nra;jhd;. midj;J 
gilfisAk; mtd; jdpNa Njhw;fbj;jhd;"   

 ]‡ghtpypUe;J kh;thtpw;F xU Rw;Wk; 
kh;thtpypUe;J ]‡ghtpw;F xU Rw;Wk; VORw;Wk; 
Kbf;f Ntz;Lk; VohtJ Rw;Wkh;thtpy; 
Kbf;fNtz;Lk;. ]‡ghtpw;Fk; kh;thtpw;Fk; 
,ilapy; ,Uf;Fk; ,U gr;ir tpsf;Ffspd; 
,ilNa Mz;fs; kl;Lk; tpiuthf Xl Ntz;Lk; 
]‡ghtpypUe;J kh;thtpw;Fk; kh;thtpypUe;J 
]‡gh tpw;Fk; Kjy; ,uz;lhtJ jlit elf;Fk; 
nghOJ ,e;jJth XJq;fs      

َك أَْنَت األََعزُّ األَْكَرم  َربِّ اْغِفْر َواْرَحم، إِنَّ
“ug;gpf;gph; th;`k; ,d;df md;jy; M[{y; mf;uk;” 

",iwth! vd;id kd;dpj;J fpUig fhlLthahf 
epr;rakhf eP fz;zpakhdtd;.  rq;ifahdtd;."  
மஸ்ஜிதிலி ந்  றப்ப ம்ேபா  இட  
காைல ைவத்  ஓ ம் ஆ-  

ٍد َو َسلِّم، بسم هللا   اللَُّھمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
 اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َفْضلِك

" gp];kpy;yh`p my;yh`{k;k ]y;ypmyh K`k;kjpd; 

t]y;ypk; my;yh`{k;k இன்னி அஸ்அ க 
மின் பத்லிக"  

" ah my;yh`;‚ K`k;kJ (]y;) mth;fspd; kPJ 
]ythj;Jk; ]yhKk; nrhy;thahf ahmy;yh`; 

உன் இடதில் உன் உபகாரம் 

ேவண் கிேறன்"  
Mz;fs;: KOikahf jiyKbia rpiuf;f 
Ntz;Lk; my;yJ rpwpjsTjiyapy;  Kbia 
rkkhf rpiuf;fTk;  ngz;fs;: tpuypy; %d;wpy; xU 
gq;F KidKbia ntl;l Ntz;Lk; ,`;uhk; 
fiyjy; ,j;Jld; ve;j jilAk; ,y;iy. Jy;`[; 
gpiw vl;L fhiy tiu fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

Jy;̀ [; vl;lhk; ehs;  
 ‡g[hpypUe;J Y`h; ,ilg;gl;l Neuj;jpy; 
kpdhtpw;F Gwg;glNtz;Lk;. ,`;uhk; mzpjy;. 
,`;uhk; vy;iyia mile;Jk; `[; nra;tjw;fhf 
,e;j ,`;uhk; mzpfpNwd; vd;W epa;aj; nra;J 
,e;j Jth Xj Ntz;Lk - 

ْيَك اللَُّھمَّ ِبَحجّ   لَبَّ
“yg;igf; my;yh`{k;kgp`[;” 

" ahmy;yh`;! ,Njh `[;i[f; nfhz;L cd; 
miog;gpw;F gjpy; nrhy;yp tpl;Nld;"  
vq;F VjhtJ jlq;fyhy; ehd; epiwNtw;w Kbahj 

gl;rj;jpy; – 

  اللَُّھمَّ َمِحلِّْي َحْيُث َحَبْسَتِني
" my;yh`{k;k k`;yp i`j;J `g];jhdp"  
" ahmy;yh`;(vq;F VjhtJ jlq;fyhy; ehd; 
epiwNtw;w Kbahj gl;rj;jpy;) eP jLj;Jtpl;lNghJ 
vd; ,lk; ,JthFk " 

fpg;yhit Nehf;fp XJq;fs - 
ٌة الَ ِرَياَء ِفْيَھا َوالَ ُسْمَعة  اللَُّھمَّ َھِذِه َحجَّ

" my;yh `{k;k `hjp`p `[;[h yh hpah gp`h 
tyh]{kh`|"  

“ahmy;yh`; ,J `[;[hFk;. ,jpy; Kf];Jjp> 
gpwUf;F fhl;Ltij tpl;Lk; ghJfhg;ghahf” 

 cuj;j Fuypy; jy;gpa;ah XJq;fs;- 
ْيَك الَ َشِرْيَك لََك لَبَّْيك، ْيَك اللَُّھمَّ لَبَّْيك، لَبَّ   لَبَّ
ْعَمَة لََك َو اْلُمْلُك الَ َشِرْيَك لَك   إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّ

" yg;igf; my;yh`{k;k yg;igf; yg;igf; yh\hPfyf 
yg;igf; ,d;dy; `k;j td;dp‡kjyf ty;Ky;f; 
yh\hPfyf;” 
ெமாழிெபயர்ப்  ந்தய பக்கத்தில். 
,j;Jld; Nrh;j;J  XjTk- 

ْيَك إِلََه اْلَحقّ   لَبَّ
" yg;igf; ,yh`y; `f;f "  

" cz;ikahd இைறவா ! cd; miog;gpw;F gjpy; 
nrhy;yp ,Njh te;J tpl;Nld;" 

   kpdhtpy; jq;Fjy;   

kpdhtpy; Y`h;> m]h;> k‡hpg; kw;Wk; ,\h (f]h;) 
njhoNtz;Lk; jdpjdpahf njhoNtz;Lk; 

 Jy;̀ [; xd;gjhk; ehs; (at;Kmugh) 
 

mughtpy; jq;Fjy; ‡g[h; kpdhtpy; njhOjgpd; 
R+hpa cjaj;jpw;Fgpd; mikjpahf jy;gpa;ah 

XjpathW mughj;jpw;FGwg;glTk;-  
ْيَك الَ َشِرْيكَ  ْيَك اللَُّھمَّ لَبَّْيك، لَبَّ   لََك لَبَّْيك، لَبَّ

ْعَمَة لََك َو اْلُمْلُك الَ َشِرْيَك لَك   إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّ
‘yg;igf; my;yh`{k;k yg;igf; yg;igf yh\hPfyf 
yg;igf; ,d;dy; `k;j td;dp‡kjyfty; Ky;f; yh 
\hPfyf;” 

ெமாழிெபயர்ப்  ந்தய பக்கத்தில். 

இத் டன் ேசர்த்  கூற ம் - 



ُ أَْكَبر  هللاَّ
“அல்லாஹு அக்பர்” (அல்லாஹ் மிக 

ெபrயவன்) 
பிறகு ஜவால் ேநரதிற்கு ன் அரபாத் 

ெசல்ல ம். மஸ்ஜித் நமீரவில் இடம் 

கிைடக்காவிட்டால் அராபாதில் ஏேதா ஒ  

இடதில் கியாம் ெசய் ங்கள், அப்படி மஸ்ஜித் 

நமீராவில் இடம் கிைட விட்டால் ஒ  

அஜான் (பாங்கு) இரண்  இகாமத் டன் கர் 

அசர் ெதா ைககைள ஒன்  ேசர்த்  

நிைறேவற் ங்கள், இ  ெதா ைகக க்கு  

ந வில்  ேவ   எந்த ஒ  ெதா ைக ம் 

ெதாழாதீர்கள். இேத ேபால் அச க்கு பிறகும் 

எந்த ஒ  ெதா ைக ம் ெதாழாதீர்கள். அப்படி 

மஸ்ஜித் நமீராவில் இடம் கிைடக்காவிட்டால் 

இரண்  ஆஜா ட ம் இரண்  இகாம டன் 

ெதா கைய அந்த அந்த ேநரத்தில் 

நிைறேவற் ங்கள். ஜவால் ஆன டன் 

உக்கூஃப் ஆரம்பம் ெசய் ங்கள். சாயங்காலம் 

வைர லப்ைபக் ெசால் ங்கள், ஆ, ெதாவ்பா 

இஸ்திக்ஃபார்  ேகட்பதி ம், நான்காம் கலிமா 

ஓ வதி ம், மனம் வ ந்தி ஆ ேகட்பதி ம் 

ேநரத்ைத ெச த் ங்கள். உக்கூஃப் 

நின் ெகாண்  ெசய்வ  சிறந்த , உட்கார்ந்  

ெசய்வ  அ மதிக்கபட்ட . கிப்லாைவ 

ன்ேனாக்கி, ைககைள ஏந்தி இ டன் 

பல ைற கூ ங்கள் –  
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، لَُه اْلُمْلك،   الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ
 َو لَُه اْلَحْمد، َو ُھَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْير

“yh ,yh`h ,y;yy;yh`{ t`jT yh\hPfy`{ 
y`{y; Ky;F ty`{y; `k;J t`{th myh Fy;yp 
i\apd; fjPh;” 

" my;yh`;it jtpu NtW tzq;fg;gLgtd; ,y;iy. 
mtd; jdpj;jtd;. mtDf;F ,iz ,y;iy. 
Ml;rp midj;Jk; mtDf;Nf chpaJ. Gfo; 
midj;Jk; mtDf;Nf chpaJ. mtd; midj;J 

t];Jf;fs; kPJ rf;jp ngw;wtd; " 
பிறகு சாயங்காலாம் சூrய அஸ்தமனம் 

வைர அங்ேக தங்குங்கள். ஆனால் மக்rப் 

ெதா ைகைய  அங்கு ெதாழாதீர்கள். சூrய 

அஸ்தமனதிற்கு பிறகு ஜ்தlபா 

றப ங்கள்  
 

 K[;jyP‡ghtpy; jq;Fjy; 
 

kfhpg;> ,\h njhOifia ,izj;J f]uhf 
RUf;fkhf xU ghq;F ,uz;L ,fhkj;Jld; 
njhoNtz;Lk; ,jd; ,ilapy; NtW njhOif 
$lhJ tpjh; njhOifapd; gpwF NtW njhOif 

$lhJ. gLf;iff;F nry;yTk இஷா கட்டாய 

ெதா ைகைய ெதா தபின் மக்rப் 

ெதா கயின் இரண்  சுன்ன ம் பிறகு 

இஷாவின் சுன்ன ம் வித்  ெதா ங்கள். 

ஆ ம்  ஜிக் ம் நன்றாக ெசய் ங்கள். 

பிறகு க்கடைல அள  சிறிய கற்கைள 

ேசகr ங்கள் 70 கற்கைள ஒவ்ெவா  

ஆட்க க்கு ேசகr ங்கள். 
        Jy;̀ [;gj;jhk; ehs; (at;Kd; - e`h;) 
‡g[h; Kd;Nduj;jpy; njhOJ tpl;L k\; mUy;`uk; 
Gwg;glTk; ,aytpy;iy vd;why; mq;NfNa epd;W 
nfhz;L fpg;yhitNehf;fpnrt;thdk; tUk; tiu- 
my;`k;Jypy;yh`; my;yh `{ mf;gh; yh,yh` 
,y;yy;yh`; $wp R+hpa cjaj;Jf;F Kd; Jth 
Nfl;fTk – 

 َّ ِ   اْلَحْمُد 
"my;`k;Jypy;yh`" – " எல்லா க ம் 

இைறவ க்ேக  
ُ أَْكَبر  هللاَّ

"my;yh`{ mf;gh" – " அல்லாஹ் 

மிகெபrயவன் " 
 الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ 

"yh,yh` ,y;yy;yh`"  
“வணக்கத்திற்க்குrயவன் ேவ  யா ம் 

இல்ைல அல்லாஹ்ைவ தவிர” 
R+hpa cjaj;jpf;F Kd; mikjpahf jy;gpa;ah Xjpa 
thW kpdhtpw;FGwg;glTk  

i\j;jhDf;F fy;nywpjy;  
 

 K[;jy;‡ghtpy; R+hpa cjaj;jpw;F gpd; ,uTtiu 
,ilgl;l Neuj;jpy; fw;fis vLj;J nfhz;L 
[kuj;Jy; mfgh> my;Fg;uh fy;nywptjw;fhf 
i\j;jhid Kd; epWj;jp kf;fhit ,lJ gf;fkhf 
kpdhit tyJ gf;fkhf ,Uf;Fk; gb epd;W 

nfhz;L xt;nthU fy;yhf my;yh`{ mf;gh; 
$wpathW VOfw;fis vwpaNtz;Lk– 

ُ أَْكَبر  هللاَّ
"my;yh`{ mf;gh; "- "அல்லாஹ் 

மிகெபrயவன்" 
ைஷத்தான் கல் எறிந்த டன் லப்ைபக் 

ெசால்வைத நி த்திவி ங்கள் பிறகு ஆ 

விற்காக நிற்காதீர்கள் உங்கள் 

தங்குமிடதிற்கு வந்  வி ங்கள். பிறகு 

குர்பானி ெகா ங்கள். 
 

  
 Fh;ghdP nfhLj;jy             

murhq;fj;jpd; Fh;ghdP bf;fl; thq;ftpy;iy vd;why; 
mikjpahf kpdhtpy; cs;s Fh;ghdP nfhLf;Fk; 

,lj;jpw;F my;yJ NtW VjhtJ Fh;ghdP 
nfhLf;Fk; ,lj;jpw;F nrd;W gpd;tUk; Jth Xjp 

Fh;ghdP nfhLf;fNtz;Lk- 
ُ أَْكَبر ِ َو هللاَّ   ِبْسِم هللاَّ

ْل ِمنِّي   اللَُّھمَّ إِنَّ َھَذا ِمْنَك َو لََك اللَُّھمَّ َتَقبَّ

“gp];kpy;yh`p ty;yh`{ mf;gh; 

my;yh`{k;k ,d;d`hj kpd;f tyf my;`k;J 

jfg;gy; kpd;dp” 

“my;yh`;tpd; ngah; nfhz;L Muk;gpf;fpd;Nwd;. 

my;yh`; kpfg;nghpatd; 

ah my;yh`; ,J cd;dplkpUe;J te;jit. cdf;Nf 

chpait. vd;dplkpUe;J Vw;Wf; nfhs;thahf" 
 
       jiy Kb rpiuj;jy; 

Fh;ghdP nfhLj;jgpd; Mz;fs; nkhl;il 

NghLtJ my;yJ jiy Kbia rPuhf xNu msthf 

Fiwj;J nfhssTk ;ngz;fs;: xU tpuypy; %d;wpy; 

xU gq;F ePsk; Kid Kbia ntl;b nfhs;sTk; 

,`;uhk; fiyjy; ,j;Jld; clYwT jtpu ve;j 

jilAk; ,y;iy. mikjpahf jhthGy; ,ghjh 

nra;tjw;fhf kf;fh Gwg;glTk;. 

 

jthGy; [pahuj;                  

இப்ெபா  தவாஃேப ஜியாரத் 

ெசய் ங்கள். இதன் ேநரம் 10 ல் இ ந்  12 

ம் ல் ஹாஜ்ஜாவின் சூrய அஸ்தமனம் 

வைர பகலிேலா இரவிேலா எப்ெபா  

ேவண் மானா ம் ெசய் ங்கள். 

ெபா வாக 11 ம் ல் ஹாஜ்ஜில் எளிதாக 

இ க்கும்(தவா ல் ஜியாரத்தின் வழி ைற 

உம்ராவின் தவாைப 

ேபான்றதாகும்)அத் டன் தவாஃப் 

வ டன் ெசய்யேவண் ம்.இதற்கு 

இஹ்ராம்  ேதவயில்ைல. மஸ்ஜிேத 

ஹரமில் வல  காைல ைவத்  இத் 

ஆ டன் ைழய ம் 

“my;yh`{k;k ]y;ypmyh K`k;kjpd; 
t]y;ypk;. my;yh`{k;k mg;j`;yP mg;thg 

u`kjpf.”         இதற்குபின்  தவாஃப் 

ெசய் ங்கள், தவாஃபின் வழி ைற 1 ம் 

பக்கத்தில் உள்ள .ேநாட்: பின் தவாஃப் 

டிந்த டன் ஸ்ேடஷன் இப்ராஹமீ் 

ெசன்  தவாஃபின் இரண்  ரக்காத் கள் 

நபில் ெதா ைக நிைறேவற் ங்கள்.பிறகு 

சஃபா மர்வா மத்தியில் ஸய ீெசய் ங்கள். 

ஸய ீெசய்வதின் வழி ைற 1 ம் பக்கத்தில் 

உள்ள . இப்ெபா  உங்க டய 

இஹ்ராம் றந் விடலாம். அத் டன் 

அைனத்  தைடக ம் டிந்  விட்டன. 

கணவன் மைனவி ஒன்றாக இ க்கலாம். 

மஸ்ஜிதிலி ந்  ெவளிேய ம் ெபா  

இட  காைல ைவத்  இந்த ஆ ஓ ங்கள் 
 “my;yh`{k;k ]y;yp myh K`k;kjpd; t]y;ypk; 

my;yh`{k;k ,d;dp m];mYf kpd; gj;ypf "  
இதன் ெமாழிெபயர்ப்  1 ம் பக்கத்தில் 

உள்ள  
 

11 kw;Wk; 12k; ehs Jy;`[; 
                                                      

fy;nywptjw;fhf kpdhtpy; jq;Fjy;                                              

 
  R+hpad; cr;rpapy; ,UfFk; 

Neuj;jpypUe;J ([thy; Neuk;) ,uT tiu %d;W 

i\j;jhd;fSf;Fk; xU ehisf;F 21 fy;vwpa 

Ntz;Lk; ]{f;uh vd;Dk; kpf rpwpa i\j;jhd; 

Kd;itj;J kf;fh ,lJ gf;fkhf kpdh tyJ 

gf;fkhf nfhz;L xt;nthU fy;yhf my;yh`{ 

mf;gh; $wpathW vwpa Ntz;Lk;. Kjy; i\j;jhd; 

fy;nywpe;j gpwF fpg;yhit Nehf;fp epd;W nfhz;L 

cq;fs; kdk; Nghy; my;yh`tplk; ifNae;jpJth 

Nfl;fTk; gpwF mikjpahf ,uz;lhtJ i\j;jhd; 

(eLtpy; ,Uf;Fk; i\j;jhd;) [k;uh my;-c];jh 

(eLtpy; ,Uf;Fk; i\j;jhd;) Kd;itj;J kf;fh 

,lJ gf;fkhf kpdh tyJ gf;fkhf nfhz;L 

xt;nthU fy;yhf my;yh`{ mf;gh; $wpathW 

vwpa Ntz;Lk;. fpg;yhitNehf;fp epd;W nfhz;L 

cq;fs; kdk;Nghy; my;yh`; tplk; ifNae;jp Jth 

Nfl;fTk; gpwF mikjpahf %d;whtJ i\j;jhd; 

mfgh my;-Fg;uh (%d;whtJ i\j;jhd;) 

Kd;itj;J kf;fh ,lJ gf;fkhf kpdhtyJ 

gf;fkhf nfhz;L xt;nthU fy;yhf my;yh`{ 

mf;gh; $wpathW vwpa Ntz;Lk;. Jth Nfl;fhky; 

mq;fpUe;J jpUk;gp tplTk; Jy;`[; 12k; ehs; 

i\j;jhd;fSf;F fy;nywpe;j gpwF kpdhtpypUe;J 

kf;fhtpw;F jthGy;tpjh (gphpahtpil) nra;tjw;fhf 

cq;fSila filrp flik nra;tjw;fhf 

mikjpahf Gwg;glTk;. 

 

               jthGy;tpjh                                         

ஹஜ் டிந்த டன் மக்காவி ந்  நா  

தி ம் ம் எண்ணம் இ ந்தால் தவா ல் 

விதா வாஜிப் ஆகும். மஸ்ஜிேத 

ஹரமிற்குள் வல  காைல ைவத்  

ழய ம் பின் தவா ல் விதா ெசய்ய ம். 

தவாபின் வழி ைற 1 ம் பக்கத்தில் 

உள்ள . தவா ல் விதா டிந்த டன் 

ஸ்ேடஷன் இப்ராஹமீ் ெசன்  தவாஃப் இன் 

இரண்  ரக்காத் கள் நபில் ெதா ைக 

நிைறேவற் ங்கள்  
mq;F ,aytpy;iy vd;why; NtW vq;fhtJ 
`uk;\hPgpy; ,uz;L ufhf; e‡gpy; jthGy;tpjh 
nra;tjw;fhf njhoNtz;Lk; ,j;Jld; cq;fs; 
`[;flik epiwNtwpaJ ePq;fs; epk;kjpahf tPL 
jpUk;gyhk; `uk; \hPgpy; ,Ue;J ,lJ fhiy 
itj;J ntspNaWk; nghOJ.– 
"my;yh`{k;k ]y;yp myh K`k;kjpd; t]y;ypk; 

my;yh`{k;k ,d;dp m];mYf kpd; gj;ypf " 
“ah my;yh`; K`k;kJ (]y;) mth;fspd; kPJ 

]ythj;Jk; ]yhKk; nrhy;thahf ,iwth! 

epr;rakhf ehd; cd; mUis cd;dplk; 

Nfl;fpd;Nwd;.” 

ஹஜ் பயணம் ெசல்வதற்கு ன் எல்லா 

கடைன ம் நிைறேவற் ங்கள் இல்ைல 

மன்னித் வி ங்கள். மக்க டய 

ஹுகூைக (கடைம) நிைறேவற் ங்கள். 

பின் உயில் தயாrத்   எ தி வி ங்கள்  

அதிக பிரதிக க்கு   

ேடாடர் ெகாள் ங்கள்:                

The Islamic Bulletin, PO Box 410186, San Francisco, CA  
94141-0186 USA E-Mail: info@islamicbulletin.org 

www.islamicbulletin.org (Enter Here  Hajj   Tamil) 
 

 Tamil தமிழ் التاميل

  5


