துஆக்கின் த ொகுப்பு

துஆக்கின் த ொகுப்பு

i

(ARABIC/FRENCH/ ொிழ்)
ிௌொர்த் னை தெய்யும் ஒழுக்கங்கள்
சந்ஹதகநழன்ழ

ஒருயிசுயளசழ,

ிபளர்த்தழக்கஹயண்டும்.

அந்த

எல்ள

ழகிலும்

தூய்நனள

எங்கழருந்த

இயன்

ஹளதழலும்

தன்

அயனுைன

அடினளர்களுக்கு

இருக்கழன்ளன்.உனர்யளயளகழன அல்ளஹ் தன் தழருநனில் இவ்யளறு கூறுகழன்ளன்.

இயிைஹந

நழக

சநீ த்தழல்

(ிஹன!) என்அடினளர்கள் என்ப்ற்ழ உம்நழைம் ஹகட்ைளல்; "ழச்சனநளக ளன் சநீ நளகஹயஇருக்கழஹன், ிபளர்த்த
ஸசய்யரின்

ிபளர்த்தக்கு

அயர்

ிபளர்த்தழத்தளல்யிைனிக்கழஹன்.

அயர்கள்

என்ிைஹந

(ிபளர்த்தழத்துக்)

ஹகட்கட்டும், என்ஹனம்ட்டும். அப்ஸளழுது அயர்கள் ஹர்யமழன அையளர்கள்" என்று கூறுயபளக.
ீ
(அல்குர்ஆன் 2: 186)
இன்னும் உங்களுைனஇபட்சகன் கூறுகழளன், ீங்கள்

என்ஹன அம(த்துப் ிபளர்த்தழ)னேங்கள், ளன்உங்களு(ைன

ிபளர்த்த)க்கு தழிப்ஹன். ழச்சனநளக, என் யணங்குயத யிட்டும்ஸருந அடிக்கழளர்கஹ, அத்தகஹனளர்
அயர்கள் இமழயைந்தயர்களய் பகம்னகுயளர்கள்.
(அல்-குர்ஆன் 40: 60)
உனர்ந்தயளகழனஉங்கின் இபட்சகன் ஸயட்கனள்யன், சங்கனளயன் அயிைன் இருககனேம் உனர்த்தழளல்
(ிபளர்த்தழத்தளல்)
கூழளர்கள்.

அவ்யிபண்ைனேம்

ஸயறுநனளகதழருப்ியிைஅயன் ஸயட்கப்டுகழன்ளன்

எ

ி(றல்)

அயர்கள்

ளயம்சம்ந்தப்ைளத இபத்த ந்தத்த துண்டிக்களத யிரனத்தழல் எந்த ஒரு னஸ்ழநளயதுிபளர்த்த ஸசய்தளல்
அல்ளஹ் அயனுக்கு னென்ழல் ஒன் ஸகளடுக்களநழல்,
1. அயின்ிபளர்த்தன உைன் ஏற்றுக் ஸகளள்கழன்ளன்.

2. அல்து (அப்ிபளர்த்தன ஏற்றுக்ஸகளள்ளநல்) அதனுைன ன்நன நறுநக்களக ஹசகரித்து யக்கழன்ளன்.

3. அல்துஅப்ிபளர்த்தனப் ஹளன்று (அயனுக்கு ஹபயிருந்த) ஒரு ஆத்த தடுத்து யிடுகழன்ளன்எ ி(றல்)

அயர்கள் கூழளர்கள். அப்ஹளது ித்ஹதளமர்கள், அப்டினளளல் ளம் அதழகம்ிபளர்த்த ஸசய்ஹயளஹந என்ர்.
அதற்கு ி(றல்) அயர்கள், அல்ளஹ்யிைம் நழகவும்அதழகம் இருக்கழன்து எக்கூழளர்கள்.

ஆகஹய யல் இயன்அல்ளலஶயிைம் அதழகநதழகம் ிபளர்த்த ஸசய்ன ஹயண்டும். குழப்ளக ளயநன்ிப்னத்
ஹதைஹயண்டும். அயன் நது ிபளர்த்தக ஏற்று எங்கின் ளயங்கனேம் நன்ிப்ளன்.

ஆளலும், குழப்ளகஇங்குகூப்டும் ஹபங்கள், ழகள், இைங்கில்ிபளர்த்தக அதழகநளகஸசய்ன ஹயண்டும்.
அஹதஹளன்றுிபளர்த்த
ஏற்றுக்ஸகளள்யளன்

ஸசய்னேம்

னகப்

ஹணி ளனம்

ிபளர்த்தழத்தளல்

அல்ளஹ்ம்ிபளர்த்தக

ிௌொர்த் னை தெய்யும் ஒழுக்கங்கள் த ொகுப்பு
1. தூன நஹதளடுிபளர்த்த ஸசய்ன ஹயண்டும்.
2. ிபர்த்தனத் துயங்கும் ஹளதும், னடிக்கும் ஹளதும்அல்ளஹ்யப் ஹளற்ழப் னகழ்ந்து ி(றல்) அயர்கள் நீ து
றயளத்துக் கூழ ிபளர்த்தஸசய்ன ஹயண்டும்.

3. தழல் கழைக்கும் என் ம்ிக்கஹனளடும், உறுதழஹனளடும்ிபளர்த்த ஸசய்ன ஹயண்டும்.
4.

அயசழனத்தக்கூழிபளர்த்தழக்க

ஹயண்டும்.

ிபளர்த்தனில்

அயசபப்ைக்கூைளது.

(அதளயது

அல்ளஹ்யிைம்

ஒன்ழபண்டு னகள் ிபளர்த்த ஸசய்து, ஹகட்ைது கழைக்கயில்னளளல், அல்ளஹ்யின்நீ து அயம்ிக்க
ஸகளண்டு, ிபளர்த்தன யிட்டுயிடுயதுகூைளது).
5. உள்ச்சத்ஹதளடுிபளர்த்தழக்க ஹயண்டும்.
6. சந்ஹதளரஹபத்தழலும், கஷ்ை ஹபத்தழலும் ிபளர்த்தழக்க ஹயண்டும்.
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7. அல்ளஹ்யத்தயிப ஹயறு னளரிைனம் ிபளர்த்தழக்கக் கூைளது.
8. தன் குடும்ம், ஸளருள், ிள் நற்றும் தக்கும் ஹகைளகிபளர்த்த ஸசய்னக் கூைளது.
9.

சத்தத்தநழகவும்

உனர்த்தளநலும்

ிபளர்த்த ஸசய்ன ஹயண்டும்.
10.

ஸசய்த

நழகவும்

ளயத்தநப்னர்யநளய்

ஏற்று,

குக்களநலும்

அதற்களக

அவ்யிபண்டிற்கும்

ிம

ஸளறுப்னத்

நத்தழனில்,

ஹதடி,

டுழஹனளடு

அல்ளஹ்

அயருக்கு

அித்தஅருட்ஸகளைக உநள ஒப்னக்ஸகளண்டு, அயற்ழற்களக அல்ளஹ்யிற்கு ன்ழ ஸசலுத்தஹயண்டும்.
11. துஆச் ஸசய்னேம் ஹளது அவுக்கு ஹநல் சழபநத்த ஹநற்ஸகளள்ளநல்இருக்க ஹயண்டும்.
12.

ஸதியள

உள்த்ஹதளடும்

னக்தழஹனளடும்

அல்ளஹ்யின்

தண்ைனிழருந்து னந்து ிபளர்த்த ஸசய்னஹயண்டும்.
13.

நற்யர்கின்ஸளரு

எடுத்து

அல்து

அருள்

அயர்களுக்கு

நீ தும்ிக்க

அழனளனம்

யத்து,

அயது

ஸசய்தழருந்தளல்

அந்தப்

ஸளருட்கஉரினயர்கிைம் தழருப்ிக் ஸகளடுத்து அயர்கிைம் நன்ிப்னக் ஹகட்ைின்அப்ளயத்தழற்களக தவ்ளச் ஸசய்ன
ஹயண்டும்.
14. (ிபளர்த்தழற்கும் ஒவ்ஸயளன்னேம்) னம்னென்று தைய ிபளர்த்தழக்க ஹயண்டும்.
15. கழப்ளய னன்ஹளக்க ஹயண்டும்.
16. ிபளர்த்த ஸசய்னேம்ஹளது கக உனர்த்த ஹயண்டும்.
17. னடினேநளகஇருந்தளல் துஆச் ஸசய்யதற்கு னன் ஒழுச் ஸசய்து ஸகளள் ஹயண்டும்.
18. ஒழுக்கத்துைன்அல்ளஹ்யிைம் ிபளர்த்த ஸசய்னஹயண்டும். "துஆ" ஒரு யணக்கம் என்தளக ி(றல்)அயர்கள்
கூழளர்கள்.

19. னதழல்தக்களக ிபளர்த்தழத்து ின்ன நற்யர்களுக்களக ிபளர்த்தழக்க ஹயண்டும். (இயள! எது ளயங்கனேம்,
இன்ளருைன ளயங்கனேம்நன்ிப்ளனளக என்று ஹகட்து ஹளல்).
20. அல்ளஹ்யின்அமகழன

தழருளநங்கள்

நற்றும்

அயனுைன

உனர்ந்த

ண்னகக்

ஸகளண்டு அல்து

தளன்

ஸசய்தல்அநல்கக் ஸகளண்டு அல்து உனிஹபளடு யளமக்கூடினல்யர்கிைம் (தக்களக) ிபளர்த்த ஸசய்னேம்டி
ஹகட்டு

(இஸ்ளத்தழல்

யஸீளஹதடுயதற்கு

அனுநதழக்கப்ட்ை

அல்ளலஶயிைம் உதயி (யஸீள) ஹதைஹயண்டும்.

இம்னென்று

யககில்

ஒன்க்

ஸகளண்டு)

21. உணவு, குடிளங்கள் அணினேம் ஆை இயகள் லளளயகளக இருக்கஹயண்டும்.
22. ளயநளகளரினங்களுக்களக அல்து இபத்த உவுக னழப்தற்களக ிபளர்த்த ஸசய்னக்கூைளது.
23. ிபளர்த்தஸசய்யர் ன்நன ஏயி தீநனத் தடுத்து ளயங்கிழருந்து தன்ப் ளதுகளத்துக்ஸகளண்ையபளக
இருக்க ஹயண்டும்.

ிௌொர்த் னை ற்றுக் தகொள்ப்டும் நேௌங்கள்
1. இபயின் டுப்குதழ
2. இபயில் கைசழனென்ளயது குதழ
3. ஒவ்ஸயளரு ஸதளழுகனின் கைசழ ஹபத்தழல் (அதளயது அத்தலழனளத்தழல்றளம் ஸகளடுப்தற்கு னன்ன).
4. அதளனுக்கும் இகளநத்தழற்கும் நத்தழனில்
5. ர்ள ஸதளழுகக்கு அதளன் ஸசளல்ப்டும் ஹளது
6. நம ஸளமழனேம் ஹளது
1
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7. உண்நனள (ம்ிக்கனள) எண்ணத்துைன் றம்றம் தண்ண ீபக் குடிக்கும் ஹளது
8. (ஸதளழுகனில்)றஶஜஷது ஸசய்னேம் ஹளது
9. ஒரு னஸ்ழம் தன்னுைன இன்ஸளரு னஸ்ழம் சஹகளதபருக்குஸசய்னேம் ிபளர்த்த
10. அபஃளவுைன ளில் ஸசய்னேம் ிபளர்த்த
11. தந்திள்களுக்கும், ிள்கள் தந்தக்கும் ஸசய்னேம் ிபளர்த்த
12. ிபனளணினின் ிபளர்த்த
13. ஸற்ஹளருக்குக் கட்டுப்ட்டு ைக்கும் ிள்னின்ிபளர்த்த
14. சழழன ஜம்பளயிற்குக் கல் எழந்திகுஹகட்கும் ிபளர்த்த
15. டு ஜம்பளயிற்குக் கல் எழந்த ிகுஹகட்கும் ிபளர்த்த
16. கஃளயிற்குள் ஹகட்கும்ிபளர்த்த. லழஜ்ருக்குள் (கஃத்துல்ளஹ்ய ஒட்டிஇருக்கும் அபயட்ை யடியத்தழற்குள்)
னளர் ஸதளழுகழன்ளஹபள அயர் கஃளயிற்குள்ஸதளழுதயபப் ஹளல் கணக்கழைப்டுயளர்.
17. றஃள நற்றும் நர்யள நகள் நீ து ஹகட்கும்ிபளர்த்த.
18. (னஸ்தழஃளயிலுள்) நஷ்அருள் லபளம் என்னுநழைத்தழல் ஹகட்கும்ிபளர்த்த
19. ஹளன்ளினின் ிபளர்த்த.

துஆக்கள்
1) தூங்கும் நொது ஓதும் துஆ - En se couchant

ُ ٍُ َل أ
َبٞ ْ٘د َٗأَح
َ َِ اىيَُّٖ ٌَّ ثِب ْس

Allaahumma bismikka amuthu va ahyaa
அல்ளலஶம்ந ி(இ)ஸ்நழ(க்)க அனெ(த்)து யஅஹ்னள
"C'est en Ton nom, ô Seigneur, que je vis et que je meurs"
ஸளருள்:

இயள!

உன்

ஸனபளல்

ளன்

(யிமழக்கழஹன்)ஆதளபம்: னகளரி 6325, 6324, 6314

நபணிக்கழஹன்; (தூங்குகழஹன்)

உன்

ஸனபளல்

உனிர்

ஸறுகழஹன்.

2) தூங்கி ழுந் வுடன் ஓதும் துஆ: En se réveillant

 ِٔ اىُّْ ُش٘ ُسْٞ ََبَّب ثَ ْع َذ ٍَب أَ ٍَبرََْب َٗإِىٞ ْ أَحْٛاى َح َْ ُذ ِ ََّلِلِ اىَّ ِز

Alhamdulillaahilladi ahyaanaa ba a damaa amaatanaa va ilayhin nushur
அல்லம்து ழல்ளலழல்தீ அஹ்னளள (இ)ஃத நள அநள(த்)தள ய இலழன் னுரஶர்
"Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui"
ஸளருள்: எங்க நபணிக்கச் ஸசய்த ின் உனிர்ப்ித்த அல்ளஹ்வுக்ஹக னகமத்தும். ஹநலும் அயிைஹந (நது)
தழரும்ிச் ஸசல்லுதல் உள்து.

ஆதளபம்: னகளரி 6312, 6314, 6324, 6325, 7395

3) கௐின்ோில் தனௐயும் நொது ஓதும் துஆ: En rentrant aux toilettes

ث
َ ِ أَ ُع٘ ُر ثِِّّٜاىيَُّٖ ٌَّ إ
ِ ِث َٗ ْاى َخجَبئ
ِ ُل ٍِ ِْ ْاى ُخج

Allaahumma inni avudu bikka minal hubusi val habaayisi (hadith 6322 Bukhari)
1
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அல்ளலஶம்ந இன் ீ அவூது ி(இ)(க்)க நழல் குன(இ)றழ யல் கள(இ)னிறழ.
"ô seigneur! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles."
ஸளருள் :இயள! ஆண், ஸண் ரத்தளன்கிைநழருந்து உன்ிைம் ளதுகளப்னத் ஹதடுகழஹன்.( ஆதளபம்: னகளரி 6322)

4) கௐின்ோிிருந்து திநோறும் நொது ஓதும் துஆ: En sortant des toilettes

َُغ ْف َشاَّل
Hufraanakka
ஃகுப்(எ)பள(க்)க
"Ton pardon, ô Seigneur!"
ஸளருள் : உன்ிைம் நன்ிப்னத் ஹதடுகழஹன். ஆதளபம்: தழர்நழதீ 7

5) ட்டிிருந்து
ீ
திநோ தெல்லும் நொது ஓதும் துஆ: En sortant de chez soi

ْ ُ ظيِ ٌَ أَْٗ أ
ْ َض َّو أَْٗ أ
َّٜ َُجْ َٖ َو َعيٝ َْٗظيَ ٌَ أَْٗ أَجْ َٖ َو أ
َ َِّللا َسةِّ أَ ُع٘ ُر ث
ِ َل ٍِ ِْ أَ ُْ أَ ِص َّه أَْٗ أ
ِ َّ ٌِْ ثِس

Bismillaahi rabbi avudu bikka min an azilla av alilla av allama av ullama av ajhala av yujhala alayya
ி(இ)ஸ்நழல்ளலழ பப்ி(இ) அவூது ி(இ)(க்)க நழன் அன் அறழல் அவ் அில் அவ் அள்ந அவ்
உள்ந அவ் அஜ்ல அவ் னேஜ்ல அய்ன
ஆதளபம்: றனீ 5391, 5444

"ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi pour que je n'égare personne ou que je ne sois égaré, pour que je ne commette
aucune faute ou qu'on ne m'incite à la faire, pour que je n'oppresse personne ou que je ne subisse une oppression, pour que je ne
sois injuste ou que je ne subisse une injustice."
அல்ளஹ்யின் ஸனபளல் (ஸயிஹனறுகழஹன்.) என் இயள! ளன் சறுகழ யிைளநலும், யமழ தயழ யிைளநலும், அீதழ
இமக்களநலும், அீதழ இமக்கப்ைளநலும், னெைளகளநலும், (ிப) னெைபளக்களநலும் இருக்க உன்ிைம் ளதுகளப்னத்
ஹதடுகழஹன்.

6) ள்ிொெலுக்குள் தனௐயும் நொது ஓதும் துஆ: En rentrant à la mosquée

َاة َسحْ ََزِل
َ َ٘  أَ ْثِٜاىيَُّٖ ٌَّ ا ْفزَحْ ى

Allaahummaf tahli ab vaaba rahmatikka
அல்ளலஶம்நப்(எ)தஹ் லீ அப்(இ)யள(இ) பஹ்ந(த்)தழ(க்)க
"ô Seigneur! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde."
ஸளருள் : இயள! உது அருள் யளசல்க எக்களகத் தழப்ளனளக.
ஆதளபம்: னஸ்ழம் 1165

7) த ொழுனகக்கு ஊளூ தெய்யும் நொது ஓதும் துஆ: Invocation avant les ablutions

َّ ٌِْ ثِس
َّللا

Bismillah
ி(இ)ஸ்நழல்ளஹ்
Au nom d'Allah
ஸளருள்: அல்ளஹ்யின் ஸனபளல் எக் கூ ஹயண்டும்.

1
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8) உளூச் தெய்து முடித்

ின் ஓதும் துஆ: Aprés les ablutions

َّ لَ ىَُٔ َٗأَ ْشَٖ ُذ أَ َُّ ٍُ َح ََّذًا َع ْج ُذَّٝللاُ َٗحْ َذُٓ ََل َش ِش
َّ أَ ْشَٖ ُذ أَ ُْ ََل إِىََٔ إِ ََّل
َُُّٔللاِ َٗ َسسُ٘ى

Ashadu allaa ilaahaa illallaahu vahdahu laasharikka lahu va ashadu anna muhammadan abdullaahi varasuluhu
அஷ்லது அல்ளனிளல இல்ல்ளலஶ யஹ்தலஶ ள ரரிக்க லஶ ய அஷ்லது அன்
னலம்நதன் அப்(இ)துல்ளலழ யபறஶலுலஶ
"J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah l'Unique qui n'a point d'associé et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son
Messager."
ஸளருள்

:

யணக்கத்தழற்குரினயன்

அல்ளஹ்யத்

தயிப

னளருநழல்

என்றும்

னலம்நது

(றல்)

அல்ளஹ்யின் அடினளர் என்றும் அயது தூதர் என்றும் உறுதழனளக ம்னகழஹன். ஆதளபம்: னஸ்ழம் 345

அயர்கள்

9) ொங்கு ெப் ம் நகட்டொல் ஓதும் துஆ: En entendant l'adan

L'envoyé de dieu (salallaahu alayhi wassallam) a dit "Quand vous entendrez l'appel à la prière, dites exactement ce que dira le
muezzin." Bukari 611
ளங்கு ஸசளல்லும் சப்தம் ஹகட்ைளல் னஅத்தழன் கூறுயத ளனம் தழருப்ிக் கூ ஹயண்டும் என்று ிகள் ளனகம்
(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். ஆதளபம்:னகளரி 611

10) ொங்கு முடிந் வுடன் : Aprés l'adan

Après avoir entendu l'appel à la prière, lire l'invocation qui suit.
ளங்கு ஓதழ னடிந்தவுைன் ிகள் ளனகம் (றல்) அயர்கள் நீ து றயளத் ஓதழ யிட்டு ின்ர் கவ ழ்க்களணும் துஆய
ஓத ஹயண்டும்.

َُٔ َٗ َع ْذرٛيَخَ َٗا ْث َع ْثُٔ ٍَقَب ًٍب ٍَحْ َُ٘دًا اىَّ ِزٞض
ِ َيَخَ َٗ ْاىفٞد ٍُ َح ََّذًا ْاى َ٘ ِس
ِ اىيَُّٖ ٌَّ َسةَّ َٕ ِز ِٓ اى َّذ ْع َ٘ ِح اىزَّب ٍَّ ِخ َٗاىص َََّل ِح ْاىقَبئِ ََ ِخ آ
Allaahumma rabba haadihit tavatti taamatti vasalavaattil kaayimatti aati muhammadan al vasilatta val falilata vab ashu
makaaman mahmudan alladi va attahu
அல்ளலஶம்ந
னலம்நதன்

பப்(இ)

லளதழலழத்

அல்யஸீ(த்)த

யல்

தஃய(த்)தழத்

(எ) ீ(த்)த

தளம்ந(த்)தழ

யஸ்றள(த்)தழல்

யப்(இ)அஸ்லஶ

நகளநன்

களனிந(த்)தழ

நஹ்னெதன்

ஆ(த்)தழ

அல்தீ

யஅத்தலஶ
"ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière sur le point de s'accomplir, accorde à Muhammad l'intercession, l'insigne
honneur et la station glorieuse que Tu lui as promise"
ஸளருள் : இயள! இந்த னழுநனள அமப்ிற்கும், ழனள ஸதளழுகக்கும் ஸசளந்தக்களபஹ! னலம்நத்
(றல்)

அயர்களுக்கு

(ஸசளர்க்கத்தழன்

நழக

உனர்ந்த

தயினள)

யஸீள

எனும்

தயினினேம்,

யமங்குயளனளக! ீ அயர்களுக்களக யளக்கித்த னகமப்ட்ை இைத்தழல் அயர்க எழுப்னயளனளக!

சழப்னேம்

ஆதளபம்: னகளரி 614, 4719

11) ள்ிொென ிட்டு திநோறும் நொது ஓதும் துஆ: En sortant de la mosquée

ل
َ ِل ٍِ ِْ فَضْ ي
َ ُ أَسْؤَىِِّّٜاىيَُّٖ ٌَّ إ

Allaahumma inni as alukka min falulikka
அல்ளலஶம்ந இன் ீ அஸ்அலு(க்)க நழன் (எ)ழ்ி(க்)க
"ô Seigneur! J'implore Ta grâce
ஸளருள் : இயள! உது அரு ஹயண்டுகழஹன். ஆதளபம்: னஸ்ழம் 1165
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12) உண்ணும் நொது ஓதும் தூஆ : Avant de manger

Bismillaahi va alaa barakkaatillaah
ிஸ்நழல்ளலழ ய அள ப(க்)கத்தழல்ளலழ.
அல்ளஹ்யின்

ஸதளைங்குகழஹன்.

ஸனபக்

ஸகளண்டும்,அயது

அியிருத்தழகள்

தரும்

அருக்

ஸகளண்டும்

உண்ணத்

13) ெொப்ிடும் நொது ிஸ்ொில்ொஹ் கூ் ொ்ந்து ிட்டொல் ஓதும் துஆ: En cas d'oubli de Bismillah

ِٓ  أَ َّٗىِ ِٔ َٗآ ِخ ِشَِّٜللا ف
ِ َّ ٌِْ ثِس

Bismillaahi fi avvalihi va aahirihi
ிஸ்நழல்ளலழ ீ(எ) அவ்யழலழ ய ஆகழரிலழ எக் கூ ஹயண்டும். ஆதளபம்: தழர்நழதீ 1781
Au nom d'Allah au début et à la fin
ிஸ்நழல்ளலழ ீ(எ) அவ்யழலழ ய ஆகழரிலழ

14) ெொப்ிட்ட ின்பும் ருகிோ ின்பும் ஓதும் துஆ: Aprés avoir manger

ِْاى َح َْ ُذ ِ ََّلِل
Alhamdulillah
அல்லம்து ழல்ளஹ்
Louange à Allah
ஸளருள்: அல்ளஹ்வுக்ஹக னகமத்தும். ஆதளபம்: னஸ்ழம் 4915

15) உணித் ருக்கொக ஓதும் துஆ: Invocation pour la personne qui nous a invité

ٌْ َُْٖ  ٍَب َس َص ْقزَُٖ ٌْ َٗا ْغفِشْ ىَُٖ ٌْ َٗاسْ َحِٜبس ْك ىَُٖ ٌْ ف
ِ َاىيَُّٖ ٌَّ ث

Allaahumma baarik lahum feemaa razaktahum vahfirlahum varhamhum
அல்ளலஶம்ந ள(இ)ரிக் லஶம் ீ(எ)நள பறக்தலஶம் யஃக்ி(எ)ர் லஶம் யர்லம்லஶம்.
ô Seigneur! Bénis ce que Tu leur as accordé comme subsistance, pardonne-leur et fais leur Miséricorde
ஸளருள்

:

இயள!

இயர்களுக்கு

ீ

யமங்கழனதழல்

நன்ிப்ளனளக! இயர்களுக்கு கருண களட்டுயளனளக.

பகத்

(நனகநள

ஹபருள்)

ஸசய்யளனளக.

இயர்க

ஆதளபம்: னஸ்ழம் 3805

16) ோணத் ின் நொது ஓதும் துஆ: Lors du voyage

Le prophéte (sallallaahu alyhi wassalam) ,lors du voyage, en montant dans sa monture disait 3 fois ALLAAHU AKBAR puis :
ிகள் ளனகம் (றல்) அயர்கள் னணத்தழற்களக தநது யளகத்தழல் எழ அநர்ந்ததும் னென்று தைய அல்ளலஶ
அக்(இ)ர், அல்ளலஶ அக்(இ)ர், அல்ளலஶ அக்(இ)ர் எக் கூறுயளர்கள். ின்ர்

 َسفَ ِشَّب َٕ َزا ْاىجِ َّشِٜل ف
َ ُ َسثَِّْب ىَ َُ ْْقَيِجَُُ٘ اىيَُّٖ ٌَّ إَِّّب َّسْؤَىََِٚ َٗإَِّّب إِىِّٞ َس َّخ َش ىََْب َٕ َزا َٗ ٍَب ُمَّْب ىَُٔ ٍُ ْق ِشُٛس ْج َحبَُ اىَّ ِز
ْ َٗ َْب َسفَ َشَّب َٕ َزاْٞ َ اىيَُّٖ ٌَّ ٕ َِّ٘ ُْ َعيٚض
َ ّْ َاط ِ٘ َعَّْب ثُ ْع َذُٓ اىيَُّٖ ٌَّ أ
 اى َّسفَ ِشِٜذ اىصَّب ِحتُ ف
َ ْ َٗ ٍِ ِْ ْاى َع ََ ِو ٍَب رَشَٙ٘ َٗاىزَّ ْق
 ْاى ََب ِه َٗ ْاْلَ ْٕ ِوِٜت ف
َ ِ أَ ُع٘ ُر ثِِّّٜ ْاْلَ ْٕ ِو اىيَُّٖ ٌَّ إِٜفَخُ فَِٞٗ ْاى َخي
ِ َل ٍِ ِْ َٗ ْعثَب ِء اى َّسفَ ِش َٗ َمآثَ ِخ ْاى ََ ْْظَ ِش َٗسُ٘ ِء ْاى َُ ْْقَي
1
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Subhaanalladi sahharalanaa haadaa vamaa kunnaa lahu mukrineen va inna ilaa rabbinaa la munkaliboon. Allaahumma innaa nas
alukka fee safarina haadaa al birra va takvaa minal amalee maa tarlaa. Allahumma hawwin alaynaa safarana haadaa vatvi annaa
buhdahu. Allaahumma anta saahibu fi safari val haleefathu fil ahli . Allaahumma inni avudu bikka min vahshayis safari vakaabattil
man lari vasuyil mun kalabi fil maali val ahli.
றஶப்(இ)லளல்தீ

றக்கப

ள

அநழ

அல்ளலஶம்ந

லளதள

யநள

குன்ள

லஶ

னக்ரி ீன்.

யஇன்ள

இள

பப்ி(இ)ள

னன்கழனன். அல்ள லஶம்ந இன்ள ஸ்அலு(க்)க ீ(எ) ற(எ)ரிள லளதள அல்ி(இ)ர்ப யத்தக்யள யநழல்
நள(த்)தர்ள.

லவ்யின்

அள

ற(எ)பள

லளதள

யத்யி

அன்ள

ன(இ)ஃதலஶ,

அல்ளலஶம்ந அன்(த்)தஸ் றளலழன(இ) ி(எ)ஸ்ற(எ)ரி யல் கலீ(எ)(த்)து ி(எ)ல் அஹ்ழ அல்ள லஶம்ந இன் ீ
அவூது ி(க்)க நழன் யஃறளனிஸ் ற(எ)ரி யகள (இ)தழல் நன்ரி யறஶனில் னன்கி(இ) ி(எ)ல் நளழ யல் அஹ்ழ
எக் கூறுயளர்கள்.

"Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand."
(Gloire à Celui qui a mis ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de les dominer. Et c'est vers notre Seigneur que
nous devons retourner.)
"ô Seigneur! Nous Te demandons dans ce voyage la bonté pieuse, la crainte ainsi que tout acte qui procurera Ta satisfaction. ô
Seigneur! Tranquillise- nous dans ce voyage et diminue- nous en la distance. ô Seigneur! Tu es le compagnon de voyage et le
remplaçant dans la famille. ô Seigneur! Je me mets sous Ta protection contre les fatigues du voyage, contre tout paysage source
de chagrin, et contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles.
ஸளருள் :அல்ளஹ் நழகப் ஸரினயன். எங்களுக்கு இத யசப்டுத்தழத் தந்தயன் தூனயன். ளங்கள் இதன் ஹநல் சக்தழ

ஸற்யர்களக இருக்கயில். ஹநலும் ளங்கள் எங்கள் இயிைஹந தழரும்ிச் ஸசல்யர்கள். இயள! எங்கின்
இந்தப்

னணத்தழல்

ன்நனனேம், இனச்சத்தனேம், ீ

ஸளருந்தழக்

ஸகளள்கழன்

ல்த்தனேம்

உன்ிைம்

ஹயண்டுகழஹளம். இயள! எங்கின் இந்தப் னணத்த எங்களுக்கு எிதளக்கு! இதன் ஸதளய எங்களுக்குச்

குத்து யிடு! இயள! ீஹன னணத்தழல் ஹதளமளக இருக்கழளய். எங்கள் குடும்த்த ீஹன களக்கழளய். இயள!
இப்னணத்தழன் சழபநத்தழழருந்தும், ஹநளசநள ஹதளற்த்தழழருந்தும் ஸசல்யத்தழலும் குடும்த்தழலும் தீன யிவுகள்
ஏற்டுயதழழருந்தும் உன்ிைம் ளதுகளப்னத் ஹதடுகழஹன்.
ஆதளபம்: னஸ்ழம் 2392

17) ோணத் ிிருந்து

ிரும்பும் நொது ஓதும் துஆ: Au retour de voyage

Au retour du voyage réciter le duaa précédent puis :
ஹநற்கண்ை அஹத துஆய ஓத ஹயண்டும். அதத் ஸதளைர்ந்து

َُِٗجَُُ٘ رَبئِجَُُ٘ عَبثِ ُذَُٗ ىِ َشثَِّْب َحب ٍِ ُذٝآ

Aayiboona taayiboona aabidoona lirabbinaa haamidoon
ஆனின(இ) தளனின(இ) ஆி(இ)தூ ழபப்ி(இ)ள லளநழதூன்.
"Nous revenons chez nous en serviteurs repentants, qui adressent des louanges à leur Seigneur."
ஸளருள்

:எங்கள்

தழரும்னகழஹளம்.

இய

யணங்கழனயர்களகவும்,

னகழ்ந்தயர்

களகவும்

நன்ிப்னக்

ஹகட்யர்களகவும்

ஆதளபம்: னஸ்ழம் 2392

18) தும்ொல் ந் ொல் ஓதும் துஆ: En étérnuant

ِْاى َح َْ ُذ ِ ََّلِل
Alhamdulillaah
அல்லம்து ழல்ளஹ் எக் கூ ஹயண்டும்.
Louange à Allah
ஸளருள் :எல்ளப் னகழும் அல்ளஹ்வுக்ஹக.
Une fois avoir entendu "Alhamdulillah" répondre : அல்ஹம்துில்ொஹ் ை தும்ொிோர் கூறுன க் நகட்டர்

َّ ل
َ َُ َشْ َحٝ
َُّللا
1
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Ya rahmukkallaah
னர்லன(க்)கல்ளஹ் எக் கூ ஹயண்டும்.
"Qu'Allah te fasse miséricorde!"
ஸளருள் : அல்ளஹ் உக்கு அருள் னரியளளக!

Celui qui vient d'entendre "ya rahmakkallah" doit répondre :
இன க் நகட்டதும் தும்ொிோர்

َّ ٌُ  ُنَٝ ْٖ ِذٝ
ٌْ ُصْ يِ ُح ثَبىَ ُنَٝٗ َُّللا
Yahdikkumullaah vayuslihu ba a lakkum
னஹ்தீ(க்)குனல்ளலஶ யனேஸ்ழலஶ ள(இ)(க்)கும்
எக் கூ ஹயண்டும்.

"Qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre condition!"
ஸளருள் : அல்ளஹ் உங்களுக்கு அருள் னரியளளக! உங்கள் களரினத்தச் சவபளக்குயளளக!
ஆதளபம்: னகளரி 6224

19) ொொன்ைிப்பு நகொரு ில்

னோொோ துஆ: La formule maîtresse pour demander pardon:

Quiconque aura pronocé ces mots avec conviction au cours de la journée et qui mourra le même jour avant la nuit sera au nombre
des gens du Paradis. Quiconque aura prononcé ces mots avec conviction au cours de la nuit et qui mourra avant que le jour ne se
lève, sera au nombre des gens du Paradis.
கவ ழ்க்களணும் துஆய ஒருயன் கழல் ஓதழயிட்டு அன்ஹ நபணித்தளல் அயன் ஸசளர்க்கயளசழனளயளன். இபயில் ஓதழ
யிட்டு இபயிஹஹன நபணித்து யிட்ைளல் அயனும் ஸசளர்க்கயளசழனளயளன் என்று ிகள் ளனகம் (றல்) கூழளர்கள்.

َ َك َٗ َٗ ْع ِذكَ ٍَب ا ْسز
ُ طع
َ ّْ َ ََل إِىََٔ إِ ََّل أِّٜذ َسث
َ ّْ َاىيَُّٖ ٌَّ أ
ل ٍِ ِْ َش ِّش ٍَب
َ ْذ أَ ُع٘ ُر ِث
َ  َع ْٖ ِذَٚك َٗأََّب َعي
َ  َٗأََّب َع ْج ُذَِْٜذ َخيَ ْقز
ُ صَْع
َ ّْ َ٘ة إِ ََّل أ
ذ
َ َ َٗأَثُ٘ ُء ىٜ
َ ِل ثِِْ ْع ََز
َ َْذ أَثُ٘ ُء ى
َ َُّ ْغفِ ُش اى ُّزٝ  فَئَُِّّٔ ََلِٜ فَب ْغفِشْ ىِٜل ثِ َز ّْج
َ
َّ َل َعي
Allaahumma anta rabbi laa ilaahaa illaa anta halaktani va anaa abdukka va anaa alaa ahdikka va vahdikka masta
tahtu avudu bikka min sharri maa sanahttu abuvu laka bi nihmatikka alayya va abuvu laka bi zinbi fahfirli fa innahu laa
yahfiru zunooba illaa anta
அல்ளலஶம்ந

அன்(த்)த

பப்ீ(இ)

ளனிளல

இல்ள

அன்(த்)த

கக்(த்)த ீ யஅ

அப்(இ)து(க்)க

யஅ

அள

அஹ்தழ(க்)க யயஃதழ(க்)க நஸ்ததஃ(த்)து அவூது ி(இ)(க்)க நழன்ரர்ரி நளறஃ(த்)து அன(இ)வு (க்)க ி(இ)ிஃநதழ(க்)க
அய்ன, யஅன(இ)வு (க்)க ி(இ)தன்ீ(இ) (எ)க்ி(எ)ர்லீ (எ)இன்லஶ ள னஃக்ி(எ)ருத் துனூ(இ) இல்ள அன்(த்)த

"Mon Dieu, Tu es mon Seigneur, il n'est de dieu que Toi; Tu m'as crée et je suis Ton adorateur; je serais fidèle à Ton pacte et à Ta
promesse autant que je le puis; je me réfugie auprès de Toi contre le mal que j'ai fait; je reconnais les faveurs dont Tu m'as gratifié
et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que Toi ne pardonne les péchés.
இதன் ஸளருள் :இயள! ீஹன என் எஜநளன். உன்த் தயிப யணக்கத்தழற்குரி னயன் னளருநழல். என் ீஹன
ைத்தளய். ளன் உது அடிந. உது உைன்டிக்கனின்டினேம் யளக்குறுதழனின் டினேம் என்ளல் இனன் யப

ைப்ஹன். ளன் ஸசய்த தீநன யிட்டு உன்ிைம் ளதுகளப்னத் ஹதடுகழஹன். ீ எக்குச் ஸசய்த அருஹளடும் ளன்

ஸசய்த ளயத்ஹதளடும் உன்ிைம் நீ ள்கழஹன். எஹய என் நன்ிப்ளனளக! உன்த் தயிப னளரும் ளயங்க
நன்ிக்க னடினளது. ஆதளபம்: னகளரி 6306

அல்குர்ஆைில் இடம்தற்் துஆக்கள் - LES INVOCATIONS DU CORAN

َ َل أ
ٌِٞ ُع ْاى َعيَِٞ ّذ اى َّس
َ ََِّّسثََّْب رَقَجَّوْ ٍَِّْب إ
Rabbanaa takkabbal minnaa innakka anta samihul alim

1
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"எங்கள்

இயஹ!

எங்கிைநழருந்து

(இப்ணின)

ஹகட்யளகவும் அழயளகவும் இருக்கழன்ளய்" .

(2:127)

ஏற்றுக்

ஸகளள்யளனளக,

ழச்சனநளக

ீஹன

(னளயற்னேம்)

«Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c’est Toi l’Audient, l’Omniscient"(2:127)

َ ََْآ إَِّّلَ أْٞ َل َٗأَ ِسَّب ٍََْب ِس َنَْب َٗرُتْ َعي
ٌُ ّٞذ اىزََّّ٘اةُ اى َّش ِح
َ ََّّزَِْب أُ ٍَّخً ٍُّ ْسيِ ََخً ىٝل َٗ ٍِِ ُر ِّس
َ َ ِِ ىْٞ ََ َِسثََّْب َٗاجْ َع ْيَْب ٍُ ْسي
Rabbanaa vaja alnaa muslimayni laka vamin zurriyatinaa ummattan muslimattan laka va arinaa manaasikanaa vatuba alaynaa
innakka anta tavaabu rahim
"எங்கள்

இயஹ!

சந்ததழனிரிைநழருந்தும்
யப்ளனளக, ளங்கள்
எங்கள்

ிமக)

இருக்கழன்ளய்."

(2:128)

எங்கள்

இருயபனேம்

உன்

னற்ழலும்

உன்

யமழடும்

உன் யமழடும் யமழகனேம்

நன்ிப்ளனளக, ழச்சனநளக

ீஹன

னற்ழலும்
ஒரு

யமழடும்

கூட்ைத்தழப

னஸ்ழம்களக்குயளனளக,
(னஸ்ழம்

அழயித்தருள்யளனளக, எங்க(க்

நழக்க

நன்ிப்ஹளனும், அயிள

எங்கள்

சனதளனத்த)ஆக்கழ

கருணனேைன் ஹளக்கழ

அன்னைஹனளளகவும்

"Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et
accepte de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux"(2:128)

بس
َ  ِخ َش ِح َح َسَْخً َٗقَِْب َع َزٟ اَِٜب َح َسَْخً َٗفّْٞ  اى ُّذَِٜسثََّْب آرَِْب ف
ِ َّْاة اى
Rabbanaa aatinaa fi dunyaa hasanattan va fil aahiratti hasanattan vakinaa adaabannaar
"எங்கள் இயஹ எங்களுக்கு இவ்வுகழல் ற்ளக்கழனங்கத் தந்தருள்யளனளக. நறுநனிலும் ற்ளக்கழனங்கத்
தந்தருள்யளனளக. இன்னும் எங்க (பக) ஸருப்ின் ஹயதனிழருந்தும் களத்தருள்யளனளக!". (2:201)

«Seigneur! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l’au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu!» (2:201)

ْ ص ْجشًا َٗثَج
َِٝ ْاىقَْ٘ ًِ ْاى َنبفِ ِشَِّٚذ أَ ْقذَا ٍََْب َٗاّصُشْ َّب َعي
َ َْبْٞ ََسثََّْب أَ ْف ِش ْغ َعي
Rabbanaa afrih alaynaa sabaran vashabbit akadaamanaa van surnaa alal kavmil kaafirin
"எங்கள் இயள! எங்களுக்குப் ஸளறுநனத் தந்தருள்யளனளக! எங்கள் ளதங்க உறுதழனளக்குயளனளக! களஃிபள
இம்நக்கள் நீ து (ளங்கள் ஸயற்ழனைன) உதயி ஸசய்யளனளக!"

(2:250)

«Seigneur! Déverse sur nous l’endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle». (2:250)

ًً َِ إِ ٍَبِٞ ٍُِ َٗاجْ َع ْيَْب ىِ ْي َُزَّقَّٞبرَِْب قُ َّشحَ أَ ْعٝاجَْب َٗ ُر ِّس
ِ َٗ َسثََّْب َٕتْ ىََْب ٍِ ِْ أَ ْص
Rabbanaa hablanaa min azvaajinaa vadurriyaatinaa kurratta ahyuni vajahalnaa lil muttakkina imaamaa
எங்கள் இயள! எங்கள் நயினரிைனம், எங்கள் சந்ததழனரிைனம் இருந்து எங்களுக்குக் கண்கின் குிர்ச்சழன
அிப்ளனளக! இன்னும் னக்தழனேைனயர்களுக்கு எங்க இநளநளக (யமழகளட்டினளக) ஆக்கழனருள்யளனளக! 25:74

«Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux» (25:74)

َِ ٍِِ قَ ْجيَِْب َسثََّْب ََٗلَ رُ َح َِّ ْيَْبٝ اىَّ ِزََْٚب إِصْ شًا َم ََب َح ََ ْيزَُٔ َعيْٞ ََْب أَْٗ أَ ْخطَؤَّْب َسثََّْب ََٗلَ رَحْ َِوْ َعيَٞسثََّْب َلَ رُ َؤا ِخ ْزَّب إُِ َّّ ِس
ُ ٍَب َلَ طَبقَخَ ىََْب ثِ ِٔ َٗا ْع
َ َف َعَّْب َٗا ْغفِشْ ىََْب َٗاسْ َح ََْْآ أ
َِٝ ْاىقَْ٘ ًِ ْاى َنبفِ ِشَّٚذ ٍَْ٘ َلََّب فَبّصُشْ َّب َعي
Rabbanaa laa tu aahidnaa in nasiynaa av ahtahnaa rabbanaa valaa tahmil alaynaa isran kamaa hamaltahu alalladina
min kablinaa rabbanaa valaa tuhammilnaa maalaa taakatta lanaa bih vahfu hannaa vahfir lanaa varhamnaa anta
mavlaanaa fansurnaa alal kavmil kaafirin
"எங்கள் இயள! ளங்கள் நந்து ஹளனிருப்ினும், அல்து ளங்கள் தயறு ஸசய்தழருப்ினும் எங்கக் குற்ம்

ிடிக்களதழருப்ளனளக! எங்கள் இயள! எங்களுக்கு னன் ஸசன்ஹளர் நீ து சுநத்தழன சுநன ஹளன்று எங்கள் நீ து
1
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துஆக்கின் த ொகுப்பு
சுநத்தளதழருப்ளனளக! எங்கள் இயள! எங்கள் சக்தழக்கப்ளற்ட்ை (எங்களல் தளங்க னடினளத) சுநன எங்கள் நீ து
சுநத்தளதழருப்ளனளக! எங்கள் ளயங்க ீக்கழப் ஸளறுத்தருள்யளனளக! எங்க நன்ித்தருள் ஸசய்யளனளக! எங்கள்
நீ து

கருண

னரியளனளக!

ீஹன

எங்கள்

எங்களுக்கு உதயி ஸசய்தருள்யளனளக!"

ளதுகளயன்; களஃிபள

(2:286)

கூட்ைத்தளரின்

நீ து

(ளங்கள்

ஸயற்ழனைன)

Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge pas d’un fardeau
lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter,
efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples
infidèles. (2:286)

َ َل أ
ُّذ ْاى ََّٕ٘بة
َ َِّّل َسحْ ََخً إ
َ ّزََْب ََٕٗتْ ىََْب ٍِِ ىَّ ُذْٝ َسثََّْب َلَ رُ ِض ْغ قُيُ٘ َثَْب َث ْع َذ إِ ْر َٕ َذ
Rabbanaa laa tuzih kulubanaa bahda id hadaytanaa va hablanaa min la dunka rahma innakka antal vahhaab
"எங்கள் இயஹ! ீ எங்களுக்கு ஹர் யமழனக் களட்டினின் எங்கள் இதனங்க (அதழழருந்து) தயறுநளறு ஸசய்து

யிைளஹத! இன்னும் ீ உன் னத்தழழருந்து எங்களுக்கு (பஹ்நத் என்னும்) ல்ரு அிப்ளனளக! ழச்சனநளக ீஹன
ஸருங் ஸகளைனளினளயளய்!

(3:8)

«Seigneur! Ne fait pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le
Grand Donateur!" (3:8)

ّ َُّ ِ ِٔ إِْٞت ف
ُ ِ ُْخيٝ ََّللاَ َل
 َعب َدَِٞ ف ْاى
َ ََِّّسثََّْب إ
َ َْٝ٘ ًٍ َلَّ َسِٞبط ى
ِ َّْل َجب ٍِ ُع اى
Rabbanaa innakka jaamihun naasil yavmi la rayba feeh innallaaha laa yuhliful meehaad
"எங்கள் இயள! ழச்சனநளக ீ நிதர்கஸனல்ளம் எந்த சந்ஹதகனநழல்ளத ஒரு ளில் ஒன்று ஹசர்ப்யளக
இருக்கழன்ளய். ழச்சனநளக அல்ளஹ் யளக்குறுதழ நீ  நளட்ைளன்".

(3:9)

"Seigneur! C’est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n’y a point de doute - Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa
promesse.» (3:9)

بس
َ َسثََّْب إََِّّْب آ ٍََّْب فَب ْغفِشْ ىََْب ُرُّ٘ َثَْب َٗ ِقَْب َع َز
ِ َّْاة اى
Rabbanaa innanaa aamannaa fahfirlanaa dunubanaa vakinaa adaabannaar
"எங்கள் இயஹ!

ழச்சனநளக ளங்கள் (உன்நீ து) ம்ிக்க ஸகளண்ஹைளம்; எங்களுக்களக எங்கள் ளயங்க

நன்ித்தருள்யளனளக! (பக) ஸருப்ின் ஹயதனிழருந்து எங்கக் களப்ளற்றுயளனளக!"(3:16)

«Ô notre Seigneur, nous avons la foi; pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du Feu» (3:16)

ْ ََسثََّْب آ ٍََّْب ِث ََب أَّ َضى
َِٝذ َٗارَّجَ ْعَْب اى َّشسُ٘ َه فَب ْمزُ ْجَْب ٍَ َع اى َّشب ِٕ ِذ
Rabbanaa aamannaa bimaa anzalta vattabahna rasula faktubna maha shaa hidin
"எங்கள்

இயஹ!

ீ

அருின

(ஹயதத்)த

ளங்கள்

ம்னகழஹளம்,

(உன்னுைன)

இத்தூதப

ின்ற்றுகழஹளம்;. எஹய எங்க (சத்தழனத்தழற்கு) சளட்சழ ஸசளல்ஹயளருைன் ஹசர்த்து எழுதுயளனளக!" (3:53)

ளங்கள்

"Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent»
(3:53)

ْ  أَ ٍْ ِشَّب َٗثَجِٜسثََّْب ا ْغفِشْ ىََْب ُرُّ٘ثََْب َٗإِ ْس َشافََْب ف
َِٝ ْاىقَْ٘ ًِ ْاى َنبفِ ِشَِّٚذ أَ ْقذَا ٍََْب ٗاّصُشْ َّب َعي
Rabbanah firlanaa dunubanaa va israa fanaafiy amrinaa vashabbit akdaamanaa vansurnaa alal kavmil kaafirin
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துஆக்கின் த ொகுப்பு
"எங்கள் இயஹ! எங்கள் ளயங்கனேம் எங்கள் களரினங்கில் ளங்கள் யபம்ன நீ ழச் ஸசய்தயற்னேம் நன்ித்
தருள்யளனளக!

எங்கள்

ளதங்க

எங்களுக்கு ீ உதயி னரியளனளக".

உறுதழனளய்

(3:147)

இருக்கச்

ஸசய்யளனளக!

களஃிர்கின்

கூட்ைத்தளருக்கு

எதழபளக

«Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire
sur les gens mécréants» (3:147)

َ َسثََّْب ٍَب َخيَ ْق
بس
َ ذ َٕزا ثَب ِطَلً ُس ْج َحبَّلَ فَقَِْب َع َز
ِ َّْاة اى
Rabbanaa maa halakta haadaa baatilan subhaanakka fakinaa adaabannar
"எங்கள் இயஹ! இயற்ஸனல்ளம் ீ யணளகப்
ீ
ைக்கயில், ீ நகள தூய்நனளயன்; (பக) ஸருப்ின்
ஹயதனிழருந்து எங்கக் களத்தருள்யளனளக!" .

(3:191)

«Notre Seigneur! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu" (3:191)

بس
َ ََِّّسثََّْب إ
َ ََِّ ٍِ ِْ أَِٞ ِزَُٔ َٗ ٍَب ىِيظَّبىْٝ ل ٍَِ رُ ْذ ِخ ِو اىَّْب َس فَقَ ْذ أَ ْخ َض
ٍ ص
Rabbanaa innakka man tudhilinnaara fakad azaytah vamaa lillaalimina min ansaar
"எங்கள் இயஹ! ீ எயப பக ஸருப்ில் னகுத்துகழன்ளஹனள அயப ழச்சனநளக ீ இமழயளக்கழயிட்ைளய்;. ஹநலும்
அக்கழபநக்களபர்களுக்கு உதயி ஸசய்ஹயளர் எயருநழல்!" .

(3:192)

"Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d’ignominie. Et pour les injustes, il n’y a pas de
secoureurs!" (3:192)

ْ ٍُِْ  ََب ُِ أَ ُْ آٝإل
ِّئَبرَِْب َٗرَ َ٘فََّْب ٍَ َعٞ٘ا ثِ َشثِّ ُن ٌْ فَآ ٍََّْب َسثََّْب فَب ْغفِشْ ىََْب ُرُّ٘ثََْب َٗ َمفِّشْ َعَّْب َس
ِ ِ ىَُْٛب ِدٝ ًبَّٝسثََّْب إََِّّْب َس َِ ْعَْب ٍَُْب ِد
اس
ِ اْل ْث َش
Rabbanaa innanaa samihnaa munaadiyan yunaadiy lil eemaani an aaminu birrabbikum fa aamannaa rabbanaa
fahfirlanaa dunubanaa vakkaffir annaa sayyi aatinaa va tavaffanaa mahal abraar
"எங்கள்

இயஹ!

அமப்ச்

உங்கள்

ஸசயிநடுத்து

இயன்

ளங்கள்

நீ து

ஈநளன்

ம்ிக்க

ஸகளள்ளுங்கள்

ஸகளண்ஹைளம்; "எங்கள்

என்று

இயஹ!

ஈநளின்

க்கம்

அமத்தயரின்

எங்களுக்கு, எங்கள்

ளயங்க

நன்ிப்ளனளக! எங்கள் தீநக எங்க யிட்டும் அகற்ழ யிடுயளனளக! இன்னும், எங்க(ளுைன ஆன்நளக்க)ச்
சளன்ஹளர்களு(ைன ஆன்நளக்களு)ைன் கப்ற்றுயளனளக!".

(3:193)

"Seigneur! Nous avons entendu l’appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: «Croyez en votre Seigneur» et dès lors nous avons cru.
Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien" (3:193)

ُ َِب ٍَ ِخ إَِّّلَ َلَ رُ ْخيَِْٞ٘ ًَ ْاىقٝ ل ََٗلَ رُ ْخ ِضَّب
 َعب َدَِٞ ف ْاى
َ ِ ُس ُسيََٚسثََّْب َٗآرَِْب ٍَب َٗعَذرََّْب َعي
Rabbanaa va aatinaa maa va attanaa alaa rusulikka valaa tuhzinaa yavmal kiyaamaa innakka laa tuhliful mee aad
"எங்கள் இயஹ! இன்னும் உன் தூதர்கள் னெநளக எங்களுக்கு ீ யளக்கித்த எங்களுக்குத் தந்தருள்யளனளக!
கழனளந ளில் எங்க இமழவுடுத்தளது இருப்ளனளக! ழச்சனநளக ீ யளக்குறுதழகில் நளறுயன் அல்.

(3:194)

Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous as promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d’ignominie au Jour de la
Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse» (3 :194)

ََِٝسثََّْب ظَيَ ََْْب أَّفُ َسَْب َٗإُِ ىَّ ٌْ رَ ْغفِشْ ىََْب َٗرَشْ َح ََْْب ىََْ ُنَّ٘ َِّ ٍَِِ ْاى َخب ِس ِش
Rabbanaa lalamnaa anfusanaa va in lam tahfirlanaa vatarhamnaa lanakunanna minal haasirin
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துஆக்கின் த ொகுப்பு
"எங்கள்

இயஹ!

எங்களுக்கு

ளங்கஹ

தீங்கழமத்துக்

ஸகளண்ஹைளம்

ஸசய்னளயிட்ைளல், ழச்சனநளக ளங்கள் ஷ்ைநைந்தயர்களகழ யிடுஹயளம்" .

-

(7:23)

ீ

எங்க

நன்ித்துக்

கழரு

«Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous
serons très certainement du nombre des perdants». (7:23)

FRTJ (ஃிௌொன்ஸ்

வ்ஹீத் ஜொொஅத்) ின் இந்

ேற்ணி நொலும் ௌ

இன்ைிடம் துஆ தெய்யுொொறு நகட்டுக் தகொள்கிந்ொம்.

*(7:23) என்தன் ஸளருள் அல் குர்ஆன் (7:23).

1

தனளரிப்ன : FRANCE THOWHEED JAMATH | MAIL : MAIL@FRTJ.NET | WEBSITE : WWW.FRTJ.NET

Page 12

