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الَرِحيم الَرْحمَٰنِِ اّللَِِ ِبْسمِِ  

அல்லாஹ்வின் பக்கம் தேவையாகுேல் 

அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹு தஆலா அவனுடைய அடியாரக்ளுக்கு மறுடமயின் வவற்றிடய 

வகாடுப்பதற்காக  இந்த உலகத்திலல சில அமல்கடை அவரக்ளுக்கு கற்றுக் வகாடுத்திருக்கின்றான். 

அந்த அமல்கை் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் மறுடமயிலல வவற்றி வபற முடியாது. இந்த உலகத்தின் 

வெல்வம் ஒரு மனிதடன மறுடமயில் வவற்றியாைராக தீரம்ானிக்காது; ஒரு மனிதனுடைய பதவி, 

இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்ணியம், இப்படி இந்த உலகத்தில் உை்ை எந்த ஒரு 

வஸ்துவும் நாடை மறுடமயிலல மனிதனுக்கு கண்ணியத்டத லதடித ்தராது.  

இந்த உலகத்திலலலய கண்ணியமாக இருக்கக்கூடிய பலர ்நாடை மறுடமயில் லகவலமானவரக்ைாக 

இருப்பாரக்ை்.இந்த உலகத்திலலலய லகவலமாக, பலவீனமாக பாரக்்கப்பை்ை பலர ்நாடை மறுடமயில் 

அல்லாஹ்விைத்திலல கண்ணியவான்கைாக உயரந்்தவரக்ைாக சிறந்தவரக்ைாக மதிப்பு 

மிக்கவரக்ைாக இருப்பாரக்ை்.  

அல்லாஹு தஆலா சில அமல்கடை உைல் உறுப்புகைால் நாம் வெய்யும்படி நமக்கு 

கை்ைடையிை்டிருக்கிறான்; சில அமல்கை் இருக்கின்றன அடவ நம் உை்ைத்லதாடு ெம்பந்தப்பை்ைடவ; 

நம்முடைய உைல் மைட்ும் அல்லாஹ்டவ வணங்கினால் லபாதாது. நம்முடைய உை்ைமும் லெரந்்து 

அல்லாஹ்டவ வணங்க லவண்டும். ஒரு அடியான் வதாழுடகயிலலலய நிற்கிறான் என்றால் 

அல்லாஹு அக்பர ்என்று அவனுடைய நாவு கூறும்லபாது அல்லாஹ்வின் அந்த வல்லடமடய, அந்தப் 

வபருடமடய அல்லாஹ்தான் மிகப் வபரியவன் என்ற தூய திரு வாரத்்டதடய கூறும்லபாது 

அவனுடைய நாவு எப்படி கூறுகின்றலதா அடத அவனுடைய உை்ைம் உணர லவண்டும் என்னுடைய 

ரப்பு தான்  மிகப்வபரியவன். 

َا قُ ُلوُُبُمَْ َوِجَلتَْ اّللمَُ ذُِكرََ ِإَذا المِذينََ اْلُمْؤِمُنونََ ِإَّنم  

உண்மையான நை்பிக்மகயாளரக்ள் யாரரன்றால், அல்லாஹ்மவ (அவரக்ள்முன்) 

நிமனவுகூறப்பட்டால் அவரக்ளுமடய உள்ளங்கள் பயந்து நடுங்கிவிடுை். (அல்குரஆ்ன் 8 : 2) 

நாவு அல்லாஹ்டவ நிடனவு கூறும்; அவனுடைய உை்ைம் அந்தரப்புடைய மகத்துவத்டத 

கண்ணியத்டத  வல்லடமடய கம்பீரத்டத நிடனவு கூரந்்து அந்த உை்ைத்திலல பயமும் அெெ்மும் 

பாெமும் கலந்து அல்லாஹ்வுடைய மதிப்பும் கண்ணியமும் கலந்த ஒருவிதமான நடுக்கம் வருை்; அந்த 

நடுக்கத்லதாடு அந்த தக்பீர ் வவைியாகும்லபாது தான் அவனுடைய உை்ைமும் அல்லாஹ்டவ 

வணங்குகிறது; அவனுடைய நாவும் அல்லாஹ்டவ நிடனவு கூறுகிறது. 

 

(َالمِذيَنَُهْمَِفََصََلِِتِْمََخاِشُعون1َََقْدَأَفْ َلَحَاْلُمْؤِمُنوَنَ)  

நை்பிக்மகயாளரக்ள் நிசச்யைாக ரவற்றி அமடந்துவிட்டனர.் அவரக்ள் மிக்க உள்ளசச்தத்தாடு 

ரதாழுவாரக்ள். (அல்குரஆ்ன் 23 :1-2) 
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எப்படி ஒருவன் ெரியான முடறயில் ஒளூவெய்து  கிப்லாடவ முன்லனாக்கி சுத்தமான நிடலயில் 

சுத்தமான இைத்தில் அவன் நிடலடய ருகூடவ சுஜுடத  இருப்டப இப்படி வதாழுடகயின் ஒவ்வவாரு 

உை் ருக்னுகடையும் ெரிவெய்து வதாழ லவண்டுலமா அப்படித்தான் அடியாரக்ைாகிய நம்முடைய 

உை்ைமும் அந்த வதாழுடகயிலலலய ஒருங்கிடணய லவண்டும். அந்த உை்ைமும் வதாழுடகயில் 

நம்முைன் லெரந்்து பயணித்துக் வகாண்டிருக்க லவண்டும். நம்முடைய உைல் உறுப்பு ஒரு 

நிடலயிலிருந்து மற்வறாரு நிடலக்கு மாறிக்வகாண்லை இருக்கின்றது . நிடலயிலிருந்து ருகூவு  

ருகூவிலிருந்து சுஜூத ் இப்படியாக; ஆனால் உை்ைத்தில் அல்லாஹ்வுடைய பணிவு பயம் நான் ஒரு 

அடிடம எனது எஜமானனுக்கு முன்னால் நிற்கின்லறன் .அவன் லதடவயற்றவன் என்னுடைய இபாதத ் 

அவனுக்கு லதடவயில்டல என்னுடைய திக்ரு துஆ எதுவும் அவனுக்கு லதடவயில்டல. அவன் மிகப் 

பரிசுத்தமானவன்; மிக லதடவயற்றவன்.அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹு தஆலா கூறுகின்றான். 

 

اْْلَِميدَُ اْلَغِنَُّ ُهوََ َواّللمَُ اّللمَِ ِإَلَ اْلُفَقَراءَُ أَنْ ُتمَُ النماسَُ أَي َُّها يََ   

மக்கலை! நீங்கை் தான் அல்லாஹ்வின் பக்கம் லதடவயுடையவரக்ை். அல்லாஹு தஆலா எல்லா 

காலங்கைிலும் எல்லா லநரங்கைிலும் அடனத்டதயும் விைட்ு லதடவயற்றவன். (அல்குரஆ்ன் 35 : 15) 

அல்லாஹ்விற்கு நபிமாரக்ைின் இபாதத்தும் லதடவயில்டல; எந்த இடறதநசரின் இபாதத்தும் 

லதடவயில்டல; எந்த மலக்குடைடய இபாதத்தும் லதடவயில்டல; யார ் அல்லாஹ்டவ 

வணங்குகின்றாரக்லைா அவரக்ள் தங்களுமடய லதடவக்காக ரப்பின் பக்கம் லதடவ உை்ைவரக்ை் 

என்படத வவைிப்படுத்தி  அந்த ரப்புடைய பயத்தால் அவரக்ை் வணங்குகின்றாரக்ை் ரப்புக்கு லதடவ 

என்பதால் அல்ல. அந்த உை்ைத்திலல அப்படிப்பை்ை எண்ணம் ஏற்பை லவண்டும். ஒரு அடியான் 

நிடலயிலல நிற்கும் லபாது ருகூவிற்க்கு சுஜூதிற்க்கு வெல்லும்லபாது இப்படி வதாழுடகயாக 

இருக்கைட்ும், லநான்பாக இருக்கைட்ும், ஜகாத்தாக, ஹஜ்ஜாக  இப்படி எந்த ஒரு இபாதத்டத 

வெய்தாலும் ெரி அடியானுடைய உை்ைத்திலல என்னுடைய ரப்பு மகத்துவமிக்கவன்; அவன் 

கம்பீரமானவன்; அரஷ்ுடைய அதிபதி; அவனுக்கு என்னுடைய லதடவயில்டல; எனக்கு அவனுடைய 

லதடவ இருக்கின்றது. நான் ஒரு ொதாரணமான அடிடம; நான் ஒரு ஃபகீர ் அல்லாஹ்வின் பக்கம் 

லதடவ உடையவன். பதவியிருக்கலாம்; வெதி இருக்கலாம்; உலகத்தின் வெல்வம் இருக்கலாம்; இப்படி 

ஒரு மனிதனிைத்தில் எது இருந்தாலும் ெரி அவன்  அல்லாஹ்வின் முன்னிடலயிலல அவன் ஒரு 

ொதாரண அடிடம.  

தான் அடிடம என்கிற பணிவும் நான் அல்லாஹ்வின் பக்கம் லதடவ உை்ைவன் என்ற அந்த உணரவ்ும் 

ஓர ் அடியானுக்கு வரவில்டலவயன்றால் அவன் முஃமினாகலவ முடியாது. அல்லாஹு தஆலா 

கூறுகின்றான்; 

بَُّ َلَ ِإنمهَُ يُ ْعِلُنونََ َوَما ُيِسرُّونََ َما يَ ْعَلمَُ اّللمََ َأنَم َجَرمََ َلَ َتْكِبِينََاْلُمسَْ ُيُِ  

நிசச்யைாக அல்லாஹ் அவரக்ள்ைமறத்துக் ரகாள்வமதயுை் (அதற்குைாறாக) அவரக்ள் 

ரவளிப்படுத்துவமதயுை் நன்கறிவான்என்பதில்ஒருசந்ததகமுமில்மல. நிசச்யைாக அவன் கரவ்ை் 

ரகாண்ட (இ)வரக்மள விருை்புவதில்மல. (அல்குரஆ்ன் 16 : 23) 
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யாருடைய உை்ைத்திலல வபருடம இருக்குலமா அது கல்வியால் இருக்கைட்ும்; வெல்வத்தால் 

இருக்கைட்ும்; பதவியால் இருக்கைட்ும்; அழகினால் இருக்கைட்ும்; இந்த உலக வஸ்துக்கைில் 

எடதக்வகாண்டு இருந்தாலும் ெரி; ஒரு மனிதனுடைய உை்ைத்திலல தான் என்ற வபருடம 

இருக்குலமயானால் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் பணிகின்ற அந்த பணிவு இல்டல என்றால் 

அல்லாஹுத்தஆலா அவனுடைய ஈமாடன ஏற்றுக்வகாை்வது இல்டல. 

ஈமான் என்பது இஸ்லாம் என்பது தனது ரப்புக்கு முன்னால் பணிந்து நான் ஒன்றுலம இல்டல என் 

இடறவா! எனக்கு நீதான்; உன்டன வகாண்டுதான் எனக்கு எல்லாம்; லாஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா 

பில்லாஹ் -நான் எந்த நன்டமயும் வெய்ய முடியாது நான் எந்த தீடமயில் இருந்தும் என்டன 

பாதுகாக்க முடியாது உன்னுடைய அருடைக் வகாண்லை தவிர; எல்லா நிடலயிலும் 

அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்லக. இப்படிப்பை்ை ஒரு தாழ்டம உணரவ்ு 

அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் அடியான் தன்னுடைய தடலடய தாழ்த்தியவனாக, தன்னுடைய ரப்டப 

உயரந்்தவனாக,  தன்டன லதடவ உை்ைவனாக தன்னுடைய ரப்டப லதடவயற்றவனாக, தன்டனப் 

பணிந்தவனாக தன்னுடைய ரப்டப கண்ணியமானவனாக கம்பீரமானவனாக உணரந்்து அந்த 

ஈமானிய எண்ணம் அவருடைய உை்ைத்திலல தரிப் பை்டிருக்க லவண்டும்; எப்லபாதும் நீடித்திருக்க 

லவண்டும்.  

அன்பு ெலகாதரரக்லை! அல்லாஹு தஆலா நபிமாரக்ைின் வாழ்க்டகடய  நமக்கு உதாரணமாக 

வொல்லிக் காைட்ுகின்றான். ஒவ்வவாரு நபியும் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் எப்படி பணிந்தாரக்ை்; 

எப்படி அவரக்ை் அழுதாரக்ை்; அவரக்ளுடைய ஒவ்வவாரு துவாடவ அல்லாஹுத்தஆலா நமக்கு 

சுை்டிக்காைட்ுகின்றான். இன்று பலருக்கு பல லகை்விகை்  இருக்கலாம்; உை்ைத்திலல நாமும் துவா 

லகைக்ின்லறாம்; நபிமாரக்ளும் துவா லகை்ைாரக்ை்; நல்லவரக்ளும் துவா லகை்ைாரக்ை்; அவரக்ளுடைய 

துவாக்கை் அங்கீகரிக்கப்பை்ைன; அந்த துஆக்களூக்கு வானத்தில் இருந்து பதில் வந்தது; ஆனால். 

நம்முடைய துஆக்களுக்கு வானத்திலிருந்து பதில் வருவதில்டலலய! நம்முடைய துஆக்கை் 

அங்கீகரிக்கப்படுவதில்டலலய!  

அன்பு ெலகாதரரக்லை! துஆ லகைக்க்கூடிய லநரத்தில் நபிமாரக்ை் இைத்தில் இருந்த பணிவு பயம். 

குரஆ்னிலுை் ஹதீஸிலுை் ரசால்லப்படக்கூடிய  ஸாலிஹீன்களுமடய  அந்த துஆவிதல அவரக்ளுமடய 

அைல்களிதல ரசால்லப்பட்டமத பாரக்்கின்தறாை். இன்று நை் உள்ளதத்ிதல ரபருமை ஒட்டிக் 

ரகாண்தட இருக்கின்றது; ஏதாவது ஒரு வமகயில், ஏதாவது ஒரு காரணத்தில், நான் என்ற ஒரு 

ஆணவை் தனக்ரகன்று ஒரு கண்ணியை் இருப்பதாக எனக்ரகன்று ஒரு ைதிப்பு என்கிற எண்ணங்கள், 

இது எந்த அளவு நை்மை தைாசைாக்கி விடுகிறது என்றால் அல்லாஹ் நை்மை பாதுகாக்க தவண்டுை்; 

அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் வந்து நிற்குை்தபாது கூட, ருகூ சுஜூது ரசய்யுை் தபாது கூட அவன் தன்மன 

ஒரு அடிமையாக ரப்புமடய சாதாரண ஒரு அடிமையாக அவன் உணர முடியாைல், அந்த உணரவ்ு 

எண்ணை் கூட அவனுக்கு வராைல் அவமன தடுத்து விடுகின்றது.  

மூசா அமலஹிவசல்லை் அவரக்ளுமடய துவாமவ அல்லாஹ் சுட்டிக் காடட்ுகின்றான்; 

கமளத்தாரக்ள்; பயணித்தாரக்ள்; இறுதியிதலதய அல்லாஹ்விடத்திதல அவரக்ள் ைன்றாடுகிறாரக்ள்; 

முமறயிடுகிறாரக்ள்;   
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َفَِقْيَر َِلَماَأَنْ َزْلَتَِإََلمَِمْنََخْْيٍ َِإِّنِ  َربِِ

என்இமறவதன! எமத நீ எனக்குத்தந்த தபாதிலுை் நிசச்யைாக நான் அமத விருை்பக்கூடியவனாகதவ 

இருக்கிதறன். (அல்குரஆ்ன் 28 : 24) 

இன்று யாராவது நை்மில் ஃபக்கீர ்என்ற ரபயமர ரசால்வதற்கு தயாராகுதவாைா? நை் ரசல்வை் நைக்கு 

நிமனவுக்கு வருை்; நை்முமடய பதவி நைக்கு நிமனவுக்கு வருை்; நைக்கு ைக்களிடத்திதல 

இருக்கக்கூடிய ரகௌரவை் அந்தஸ்து நைக்கு நிமனவுக்கு வருை்; அல்லாஹ் தபசிய ஒரு நபி 

அல்லாஹ்வால் ததரந்்ரதடுக்கப்பட்ட ஒரு ரசூல் அவரக்ள் ரசால்கிறாரக்ள்; என் இமறவா! அந்த ரப்பு 

என்ற வாரத்்மதமய ரசால்லுை் தபாது நபிைாரக்ளின் வாரத்்மதமய தகளுங்கள்; குரஆ்னிதல 

ஒவ்ரவாரு துஆவின் ஆரை்பத்திலுை் ரப்பி எனது எஜைானதன! எனது அரசதன! என்னுமடய 

இமறவதன! எனது இரடச்கதன! என்ற அந்த பயமுை் அசச்முை் ஆதரவுை் பணிவுை் கலந்தது தான் 

ததமவ உள்ளவன்; இந்த துவா இல்மல என்றால் இந்த துஆ அங்கீகரிக்கவில்மல என்றால், நான் 

நஷ்டை் அமடந்து விடுதவன்; அவன் என் மகமயப் பிடிதத்ு கரை் பிடித்து காக்கவில்மல என்றால் நான் 

அவ்வளவுதான் அழிந்து நாசைாகி விடுதவன்.  

ஆதை் அமலஹி வஸ்ஸலாை் ரசான்னாரக்ள்;  

َِمَنَاْْلَاِسرِينََ تَ ْغِفْرَلََناََوتَ ْرََحَْناَلََنُكوَننم  رَب مَناَظََلْمَناَأَنْ ُفَسَناََوِإْنََلََْ

இமறவா! நீ எங்கமள ைன்னிக்கவில்மல என்றால் நீ எங்கள் மீது கருமண காட்டவில்மல என்றால் 

நாங்கள் நஷ்டை் அமடந்து விடுதவாை். (அல்குரஆ்ன் 7 : 23) 

 மூஸா அமலஹி வஸ்ஸலாை் அவரக்ள் அல்லாஹ்விடத்தில் ரசால்கின்றாரக்ள்;  

َفَِقْيَر َِلَماَأَنْ َزْلَتَِإََلمَِمْنََخْْيٍ َِإِّنِ  َربِِ

இமறவா! நீ எனக்கு எமத தர தபாகிறாதயா நன்மைகமள ரசல்வதம்த என்னுமடய ததமவகள் 

நிமறதவற்றக்கூடிய அந்த வசதிமய பக்கீர ் நாரனாரு ததமவ உள்ளவனாக 

இருக்கின்தறன்.  (அல்குரஆ்ன் 28 : 24)  

இமதத்தான் ைாரக்்கத்திதல  َهللا َال الفتقار இஃப்திகாரு இலல்லாஹ் என்று ரசால்வாரக்ள். அடியான் 

எப்தபாதுை் தன் உள்ளத்திதல அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் தன்மன ஒரு ஏமழயாக, ததமவ 

உள்ளவனாக, ரப்பின் அருளின் பக்கை், ைன்னிப்பின் பக்கை், உதவியின் பக்கை், இரட்சிப்பின் பக்கை், 

பாதுகாப்பின் பக்கை், ஆதரவின் பக்கை், தன்மன ததமவ உள்ளவனாக அந்த உணரத்வாடு பணிந்து 

அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் இருக்க தவண்டுை். இது உள்ளத்தின் ரபரிய இபாபதத் . உள்ளத்தின் 

மிகப்ரபரிய வணக்கை்; இது உள்ளத்திற்கு உண்டான தசாதமன; இந்த உள்ளை் அல்லாஹ்மவ விடட்ு 

விலகினால், அல்லாஹ்மவ விடட்ு ததமவயற்றதாக கருதினால் அல்லாஹ் நை்மை ைன்னிக்க 

தவண்டுை்; அவரக்ள் அபூஜஹ்மல தபால, அபூலஹமப தபால அல்லாஹ் ரசால்லிக் காடட்ுகின்றான்; 

َِإَلَرَبَِِكَالرُّْجَعى7َأْنََرآُهَاْستَ ْغََنَ) (َِإنم  
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தன்மன அல்லாஹ்விடமிருந்து ததமவயற்றவனாக அவன் கருதினான். (அல்குரஆ்ன் 96 :7-8)  

அபூஜஹல் உமடய அந்த தீய எண்ணத்மத அல்லாஹ் ரசால்லிக் காடட்ுகின்றான்.  

நல்லவரக்ளுக்கு அபூபக்ர ்உமடய ஈைாமன அல்லாஹ் ரசால்லிக் காட்டுகின்றான். 

اََمْنَأَْعَطىََوات مَقىَ) َقَِِبْلُْْسََنَ)5فََأمم رُُهَلِْلُيْسَرى6(ََوَصدم (ََفَسنُ َيسِِ  

ஆகதவ, (உங்களில்) எவர ் தானை் ரசய்து (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்து,  (இந்தைாரக்்கத்திலுள்ள) நல்ல 

காரியங்கமளயுை் (நல்லரதன்தற) உண்மையாக்கி மவக்கிறாதரா,அவருக்கு ரசாரக்்கப்பாமதமய 

நாை் எளிதாக்கித்தருதவாை். (அல்குரஆ்ன் 92 : 5-7) 

அபூஜஹல் அபூலஹப் என்ற ரகாடிய காஃபிரக்ள் இடத்திலிருந்த மூன்று குணங்கமள அல்லாஹ் 

ரசால்லிக் காடட்ுகின்றான்;  

1.  ஒன்று சத்தியத்மத ஏற்க ைறுப்பது சத்தியத்மதப்  ரபாய்பிப்பது.  

2.  தன்மன ததமவயற்றவனாக  கருதுவது; தன்மன அல்லாஹ்வின் அருளில் இருந்து 

ததமவயற்றவன் ஆக தன்மன கருதுவது.  

3.  தன்மன ரபரியவனாக கருதுவது.  

இவரக்ளுக்கு நரகத்தின் பாமதமய தான் நாை் தலசாக்கி ரகாடுப்தபாை் என்று அல்லாஹ்  

ரசால்கின்றான். 

 

இைாை் இப்னுல் கய்யிை் ரஹிைஹுல்லாஹ் அவரக்ள், இந்த இஃப்திகாரு இலல்லாஹ் அல்லாஹ்வின் 

பக்கை் ததமவ ஆகுவது என்றால் என்ன? அவனுமடய உள்ளை் ஒரு பக்கீர ் உமடய உள்ளைாக 

அல்லாஹ்வின் பக்கை் எந்ததநரமுை் பணிந்து பயந்து ஆதரதவாடு யா அல்லாஹ்! எனக்கு சக்தி 

எல்லாை் உன்மன ரகாண்டுதான்; நீதான் ரகாடுப்பவன்; நீ ரகாடுத்தால் யாருை் தடுக்க முடியாது; நீ 

தடுத்தால் யாருை் ரகாடுக்க முடியாது; ைக்கள் எல்லாை் தசரந்்து எனக்கு கண்ணியத்மத ரகாடுக்க 

நிமனத்தால்   நீ நிமனக்கவில்மல என்றால் ரகாடுக்க முடியாது; ைக்கள் எல்லாை் தசரந்்து என்மன 

இழிவுபடுத்த நிமனத்தால் நீ நிமனக்கவில்மல என்றால் நீ கண்ணியப்படுத்த நிமனத்தால் என்மன 

யாருை் இழிவு படுத்த முடியாது.   

ََمْنََتَشاُءَ ََماِلَكَاْلُمْلِكَتُ ْؤِتَاْلُمْلَكََمْنََتَشاُءََوتَ ْنزُِعَاْلُمْلَكَِممْنََتَشاُءََوتُِعزُّ َُقِلَاللمُهمم َُكلِِ ََمْنََتَشاُءَبَِيِدَكَاْلَْْْيَُِإنمَكََعَلى َوُتِذلُّ

 َشْيٍءََقِديرَر

(நபிதய! பிராரத்்தித்து) கூறுவீராக: ‘‘எங்கள் அல்லாஹ்தவ! எல்லா ததசங்களுக்குை் அதிபதிதய! நீ 

விருை்பியவரக்ளுக்கு ஆட்சிமயக் ரகாடுக்கிறாய். நீ விருை்பியவரக்ளிடமிருந்து ஆட்சிமய 

நீக்கிவிடுகிறாய். நீ விருை்பியவரக்மள கண்ணியப்படுத்துகிறாய். நீ விருை்பியவரக்மள 

இழிவுபடுத்துகிறாய். நன்மைகள் அமனத்துை் உன்மகயில் இருக்கின்றன. நிசச்யைாக நீ அமனத்தின் 

மீதுை் தபராற்றலுமடயவன் ஆவாய். (அல்குரஆ்ன் 3 : 26) 
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இைாை் இப்னுல் மகயூை் ரஹிைஹுல்லாஹ் அவரக்ள் ரசால்கின்றாரக்ள்; தன்மன ஒரு பக்கிராக, 

அல்லாஹ்வின் பக்கை் ததமவ உள்ளவனாக கருதுவது என்றால் என்ன? நீ உனக்காக இருக்கக்கூடாது; 

உனக்காக எதுவுை் இருக்கக்கூடாது; எல்லாை் அல்லாஹ்விற்காக இருக்க தவண்டுை்; நீ அப்படி உன்மன 

உனக்காக கருதிக் ரகாண்டால், உனக்காக ஒரு ததமவமய அல்லாஹ்வுமடய ததமவமயவிட 

ததரந்்ரதடுத்தவனாக இருந்தால் நீ அல்லாஹ்வுமடய ஆட்சியிதல தபாட்டி தபாடுகின்றாய்;  

அல்லாஹ்விடத்தில் ததமவயற்றவனாக கருதுகின்றாய்; இது அல்லாஹ்வின் பக்கை் ததமவயாகுதல் 

என்ற அந்த ஏழ்மை தன்மைக்கு எதிரான ஒன்று.  ஏழ்மை தன்மை என்றால் என்ன எல்லா நிமலயிலுை் 

அல்லாஹ்வின் பக்கை் ததமவயுள்ளவனாக கருதுவது. தன்னுமடய உள்ரங்கைான ரவளிரங்கைான 

எல்லா காரியத்திலுை் தான் அல்லாஹ்வின் பக்கை் முழுமையான ததமவயானவன் என்பமத 

உணரவ்து; இப்படிப்பட்ட நிமல ஒரு அடியானுக்கு வரதவண்டுை். இந்த நிமலமயத்தான் அல்லாஹ் 

சுபஹானஹு தஆலா நைக்கு உணரத்்துகின்றான்; 

ஒவ்ரவாரு நாளுை் ஓதுகிதறாை்; ரதாழுமகயிலுை் ஓதுகின்தறாை்; அல்லாஹ்விடத்தில் இமதக் 

கூறுகின்தறாை்; ஆனால் இமத உணரந்்தவரக்ளாக கூறுகின்தறாைா? இதன் தத்துவத்மத இதனுமடய 

ஆழ்ந்த ஞானத்மதப் புரிந்தவரக்ளாக அமத வாழ்க்மகயிதலதய ரசயல்படுத்தி கூறுகின்தறாைா? 

நாை் சிந்திக்க தவண்டுை். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

َاْلَعاَلِميََ ََربِِ ََصََلِتََوُنُسِكيََوََمَْياَيََوَِمَاِتَّللِِم (ََلََشرِيَكََلُهََوِبَذِلَكَأُِمْرُتََوأَََنَأَومُلَاْلُمْسِلِمي162ََ)َُقْلَِإنم  

நபிதய! நீங்கள் ரசால்லுங்கள்; என்னுமடய ரதாழுமக, என்னுமடய அைல்கள், என்னுமடய வாழ்க்மக, 

என்னுமடய ைரணை், நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதுை் சரி, நான் இந்த உலகத்தில் ைரணிப்பதுை் சரி, 

லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அகிலங்களின் இமறவனாகிய அகிலங்களின் அதிபதியாகிய 

அல்லாஹ்விற்கு தான். அவனுக்கு எந்த இமனயுை் இல்மல.அவனுமடய ஆட்சியில் அவனுமடய 

அதிகாரத்தில் அவன் வணங்கப்படுபவன் என்ற அந்த உளூஹியத்திதல அவனுக்கு இமண துமண 

இல்லாதது தபான்று நான் என்மன அவனுக்கு முழுமையாக சைரப்்பித்து விடுகின்தறன். (அல்குரஆ்ன் 6 

:1 62-163) 

என்னுமடய தமலயிலிருந்து உள்ளங்கால் வமர என்னுமடய ஒவ்ரவாரு அமசவுகளுை் 

அல்லாஹ்வுமடய திருப்திக்காக ரசயல்படுதவன். உலக ைக்கள் எல்லாை் என்மன ஒரு விஷயத்மதக் 

ரகாண்டு அசச்ுறுத்தினாலுை் என்னுமடய ரப்பு உமடய கட்டமளயாக இருக்குதையானால் உலக 

ைக்களின் அசச்ுறுத்தல் எல்லாை் என் உள்ளத்மத தடுைாற ரசய்யாது.  

என்னுமடய ரப்பு என்னுமடய எஜைானனுக்கு ஒன்று பிடிக்குதையானால் உலக ைக்கரளல்லாை் 

அமதப் பிடிக்காைல் இருந்தால், உலக ைக்கரளல்லாை் என்மன அதிலிருந்து திருப்ப நிமனத்தாலுை் 

என்னுமடய ரப்பிற்காக நான் அமத ரசய்தத தீருதவன். உலக ைக்கள் எல்லாை் ஒரு விஷயத்மத 

ரசய்யுை்படி என்மனத் தூண்டுகிறாரக்ள்; ஆரவ்ை் ஊடட்ுகிறாரக்ள்; ஆனால் அது என்னுமடய ரப்பிற்கு 

ரவறுப்பானதாக என்னுமடய ரப்பிற்குப் பிடிககாததாக இருக்குதையானால் நான் எக்காரணத்மதக் 

ரகாண்டுை் அதன் பக்கை் ரநருங்கதவ ைாட்தடன்.  
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அன்பு சதகாதரரக்தள! இதுதான் ஒரு அடியான் அல்லாஹ்வின் பக்கை் ததமவயுள்ளவனாக 

அல்லாஹ்மவ பயந்தவனாக பணிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதற்கு உரிய அமடயாளை். 

இமதத்தான் அல்லாஹு தஆலா ரசால்லிக் காடட்ுகின்றான். 

அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் நைது பணிமவ நாை் ரவளிப்படுத்தி அதன் மூலை் நாை் வாழ்க்மக 

எல்லாை் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் பணிந்தவரக்ளாக  ததமவ உள்ளவரக்ளாக நாை் வாழ்வதற்குரிய 

மிகப்ரபரிய பயிற்சி இந்த ரதாழுமக.   

َهىََعِنَاْلَفْحَشاِءََواْلُمْنَكرَِ َالصمََلَةَتَ ن ْ  ِإنم

நிசச்யைாகத் ரதாழுமக ைானக்தகடான காரியங்களிலிருந்துை், பாவங்களிலிருந்துை் (ைனிதமன) 

விலக்கிவிடுை். (அல்குரஆ்ன் 29 : 45) 

இந்தத் ரதாழுமக அடியானுக்கு மிகப்ரபரிய ஒரு தரப்ியா மிகப்ரபரிய பயிற்சி. ஆனால் இன்று 

எப்படி? நை் முன்தனாரக்ளின் கூற்றுகளில் ரசால்லப்படுகின்றது. ரதாழக் கூடியவரக்ள் அதிகைாகி 

விட்டாரக்ள் உள்ளசச்ை் உமடயவரக்ள் எங்தக? என்பதாக. பள்ளிகளில் கூட்டை் அதிகைாகிவிட்டது; 

ஆனால் அதில் உள்ளசச்த்ததாடு ரதாழக்கூடியவரக்மள காணமுடியாது என்று அந்த நிமலமய தான் 

இன்று நாை் பாரக்்கின்தறாைா என்று கவமலப்படக் கூடிய நிமலயிதல நாை் இருக்கின்தறாை்.  

அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் அவரக்ள் கூறிய ஒவ்ரவாரு துஆக்கமள 

நாை் நிமனத்துப் பாரக்்க தவண்டுை்; எப்படிப் பணிந்து பயந்து தன்மன ஒரு சாதாரண அடிமையாக 

அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹிவசல்லை் அவரக்ள் தன்மன எப்தபாதுை் ஒரு 

அடிமையாக அபுது அபுது  என்று கூறிக்ரகாண்தட இருப்பாரக்ள். ஆனால் இன்று நைக்கு 

பட்டங்கமளயுை் புகழ்கமளயுை் தசரத்்து கூறப்படவில்மல என்றால்  எழுதப்படவில்மல என்றால் 

அல்லாஹ் பாதுகாக்க தவண்டுை் மஷத்தான் நை்முமடய தமலகளிதல சவாரி ரசய்ய ஆரை்பிதத்ு 

விடுகின்றான்.  

யாஅல்லாஹ்! உனக்காகத்தான் நான் குனிந்ததன். அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் நிற்கின்ற ஒரு அடியான் 

எப்படி நிற்க தவண்டுை் என்று பாருங்கள். எவ்வளவு ரபரியவனாக இருக்கடட்ுை்; அரசனாக 

இருக்கடட்ுை் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் வந்து நின்று அல்லாஹ் தான் ரபரியவன் என்று அந்த 

நிமனமவக் கூறி இரண்டு மககமள ஒரு அடிமை தனது எஜைானனுக்கு முன்னால் கடட்ுவமத 

தபான்று பயந்து கட்டிக்ரகாண்டு தனது தமலமய தாழ்த்த தவண்டுை் தன்னுமடய புஜத்மத தாழ்த்த 

தவண்டுை்.  

َقَانِِتيَََوُقَو ُمواَّللِِم  

பணிந்தவரக்ளாக பயந்தவரக்ளாக எனக்கு முன்னால் நில்லுங்கள். (அல்குரஆ்ன் 2 : 238) 

அவனுமடய தமல தாழ்ந்து இருக்க தவண்டுை்; அவனுமடய புஜங்கள் தாழ்ந்து  இருக்க தவண்டுை்; 

அவனுமடய பாரம்வ சஜ்தாவின் இடத்மத தநாக்கி இருக்க தவண்டுை்; அங்குமிங்குை் அவனுமடய 

பாரம்வ இருக்கக் கூடாது; இப்படி பணிந்து நின்று ஓததவண்டிய வசனங்கமள ஓதி பிறகு ருகூச ்
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ரசய்கின்றான் குனிகின்றான் ருகூ என்பது அல்லாஹ்விற்கு மிக பிடித்தைான ஒரு அைல் எனதவதான் 

அல்குரஆ்னிதல பல இடங்களில் அல்லாஹு தஆலா கூறுகின்றான்;  

الزمَكاَةََوارَْكُعواََمَعَالرماِكِعيََََوأَِقيُمواَالصمََلَةََوآُتوا  

ரதாழுமகமய கூறுை்தபாது ருகூ ரசய்பவரக்தளாடு தசரந்்து ருகூ ரசய்யுங்கள் என்று ரசால்கின்றான். 

ரதாழுபவரக்தளாடு தசரந்்து ரதாழுங்கள்.  (அல்குரஆ்ன்  2 : 43) 

ரைாத்த ரதாழுமகக்குை் ருகூ என்பதாக ரசால்கின்றான். ருக்கு என்ற வாரத்்மதயில் இருந்து 

வரக்கூடிய ரக்ஆத் என்பது ஒரு ராகாத்திதல நிமல இருக்கின்றது ருக்௨ இருக்கின்றது சுஜூது 

இருக்கின்றது இரண்டு சுஜூத் இருக்கின்றது இப்படிப் பல நிமலகளில் இருந்துை்கூட அந்தத் 

ரதாழுமகயின் ஒரு அமைப்பிற்கு ருக்௨ என்ற ரபயரில் இருந்து வரக்கூடிய  ரக்ஆத்  என்ற அந்த 

வாரத்்மத மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.எனதவ இந்த நிமல அல்லாஹ்வுக்கு மிகவுை் பிடித்தைான நிமல.  

இந்த உணரவ்ு இல்லாத காரணத்தால் தான் இன்று பலரால் அல்லாஹ்வுமடய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு 

அமலஹி வஸல்லை் எப்படி குனிந்தாரக்தளா அப்படி குனிய முடிவதில்மல. குனிகின்றாரக்ள்; உடதன 

எழுந்திருக்க தவண்டுை் என்று நிமனக்கின்றாரக்ள். அந்த முதுமக சரி ரசய்வதில்மல; அந்தப் பணிவு  

அங்தக வருவது இல்மல. சில தஷ்பீகமள கூறிதனாைா உடதன அங்கிருந்து எழுந்து விடுதவாை் என்று 

எழுகிறாரக்ள். அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹிவசல்லை் நிமலயிதலதய எவ்வளவு 

ஓதுவாரக்தளா அந்த அளவுக்கு ருகூவிதல இருப்பாரக்ள். அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு 

அமலஹிவசல்லை் நிமலயிதலதய சூரத்துல் பகராமவ ஓதினாரக்ள் என்றால் அந்த சூரத்துல் 

பகராமவ  ஓதுகின்ற அளவுக்கு ரநருக்கைாக   ருகூவிதல இருப்பாரக்ள் என்றால் வாழ்நாளிதல 

என்றாவது ஒரு ருகூ நாை் அப்படி ரசய்திருக்கின்தறாைா? 

 

அல்லாஹ்வின் தூதர ்அந்த ருக்கூவிதல அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் ரசால்வாரக்ள்;  

ََلَكَرََكْعُتََوِبَكَآَمْنُتََوَلَكََأْسَلْمُتََخَشَعََلَكَََسِْعيََوَبَصرِيََومُِِيََوَعْظِميََوَعَصِبَ  اللمُهمم

உனக்கு நான் பணிந்து விட்தடன்; உன்மன நை்பிக்மக ரகாண்தடன்; உனக்கு முன்னால் முற்றிலுை் 

நான் சரண் அமடந்து விட்தடன்; என்னுமடய அமனத்து உடமைகதளாடுை் நான் உனக்கு முன்னால் 

வந்து விட்தடன்; என்னுமடய ரசவி, எனது பாரம்வ, என்னுமடய அறிவு, என்னுமடய மூமள, 

என்னுமடய எலுை்பு, என்னுமடய நரை்பு எல்லாை் உனக்கு முன்னால் பணிந்து விட்டது. (1) 

அறிவிப்பாளர:் அலி இப்னு அபூதாலிப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: முஸ்லிை், எண்: 1290  

எப்படிப்பட்ட பணிவின் உசச்த்மத அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ள் ரவளிப்படுதத்ுகின்றாரக்ள் பாருங்கள். அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் எப்படி பணிய 

தவண்டுை்? தன்னுமடய அறிவு அல்லாஹ்விற்கு பணிய தவண்டுை் அல்லாஹ்வுமடய கட்டமளமய 

மீறி சிந்திக்கக் கூடாது; தன்னுமடய தசமவ அல்லாஹ்விற்கு பணிய தவண்டுை் அல்லாஹ் 

ஹலாலாக்கியமத  தவிர தவறு எமதயுை் தகடக்க்கூடாது; தன்னுமடய பாரம்வ அல்லாவிற்கு 
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பணியதவண்டுை் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கிய பாரம்வமய தவிர தவறு எமதயுை் பாரக்்கக்கூடாது; 

நை்முமடய நரை்பு    நை்முமடய உடல், ரத்தை் அமனத்துை் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கியமதத் தவிர எந்த 

ஒன்றுை் அதற்குள் ரசல்லக்கூடாது.  

அன்பு சதகாதரரக்தள! இந்த பணிமவ அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ள் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் புகழ்ந்து ரவளிப்படுத்துகின்றாரக்ள்.   

அல்லாஹ்வின் தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் அவரக்ள் தைலுை் ரசால்வாரக்ள்;  

ரதாழுமக உமடய இரண்டு முக்கியைான நிமல, ஒன்று ருக்கூ இரண்டாவது சுஜூத். அடியான் 

அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் தான் ஒரு ததமவ உமடயவன் தான் ஒரு பக்கீர ் யா ரப்தப! உன்னுமடய 

ரஹ்ைத்மத ஆதரவு மவத்து உன்னுமடய அதாபிலிருந்து பயந்து உன்னிடத்திதல வந்திருக்கின்தறன்; 

உன்னுமடய ரசாரக்்கத்தின் மீது ஆமச மவத்து வந்திருக்கின்தறன்; உன்னுமடய ைன்னிப்மப ஆதரவு 

மவத்து வந்திருக்கின்தறன்; என்னுமடய பாவங்கள் ைன்னிக்கப்பட தவண்டுை் என்பதற்காக 

வந்திருக்கின்தறன்; நீ என்மன இரட்சித்து உன்னுமடய  பாதுகாப்பில்தல மவக்க தவண்டுை் 

என்பதற்காக வந்திருக்கின்தறன். 

َُهَريْ رَةََ ََأِب َالنمِبَََِِعْن ََعَلى َفَ ْلُيَسلِِْم َاْلَمْسِجَد ََأَحدُُكْم ََدَخَل َِإَذا َقَاَل ََوَسلمَم َاّللمََُعَلْيِه ََصلمى َاّللِم ََرُسوَل َاّللمَُأَنم ََوْليَ ُقْلَََصلمى ََوَسلمَم ََعَلْيِه

َعَلْيِهََوَسلمَمَوََ ََصلمىَاّللمَُ َافْ َتْحََلَأَبْ َواَبََرَْحَِتَكََوِإَذاََخرََجَفَ ْلُيَسلِِْمََعَلىَالنمِبِِ ْيطَاِنَالرمِجيمَِاللمُهمم َاْعِصْمِنَِمْنَالشم  ْليَ ُقْلَاللمُهمم

ைஸ்ஜிதிற்க்கு வருை்தபாது அல்லாஹ்வுமடய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் 

பிஸ்மில்லாஹ் கூறி, சலவாத்து கூறி, அல்லாஹ்மவப் புகழ்ந்து, 

َافْ َتْحََلَأَبْ َواَبََرَْحَِتكََ  اللمُهمم

பிறகு ைஸ்ஜிதில் இருந்து ரவளிதயறினால் அல்லாஹ்விடத்திதலதய அவனுமடய அந்த அருமள 

தகட்டவரக்ளாக, 

ْيطََ َاْعِصْمِنَِمْنَالشم اِنَالرمِجيمَِاللمُهمم  

ரபாருள்: யா அல்லாஹ்! உன்னுமடய பாதுகாப்பிலிருந்து உன்னுமடய பாதுகாப்பு நிமறந்த 

இடத்திலிருந்து இப்தபாது நான் என்னுமடய ததமவகளுக்காக ரசல்கின்தறன்; யா அல்லாஹ்! 

மஷத்தானிடமிருந்து என்மன பாதுகாப்பாயாக! மசத்தானின் வமலகளில் சிக்குகின்ற அந்த பரிதாப 

நிமலயிலிருந்து என்மன பாதுகாப்பாயாக! என்று துவா ரசய்து விடட்ு ரசல்லுங்கள் என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் அவரக்ள் வழிகாடட்ுகிறாரக்ள்.  

அறிவிப்பாளர:் அபூஹுமரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: இப்னுைாஜா, எண்: 773 

அல்லாஹ்வின் தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் அவரக்ள் கற்பித்தாரக்ள்; 

ََأْنَيَُ َعاِءَفَ َقِمنر ُجوُدَفَاْجَتِهُدواَِِفَالدُّ ََوَجلمََوأَمماَالسُّ ََعزم ُمواَِفيِهَالرمبم اَالرُُّكوُعَفَ َعظِِ َْسَتَجاَبََلُكمَْفََأمم
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َ

ருக்கூவிதல நீங்கள் அல்லாஹ்மவ ைகத்துவை் மிக்கவனாக கண்ணியப்படுத்துங்கள். எவ்வளவு 

கண்ணியப்படுத்த முடியுதைா, எந்த அளவு நை்மை தாழ்த்திக் ரகாள்தவாதைா? அந்த அளவு 

அல்லாஹ்மவ கண்ணியப்படுத்த தவண்டுை். ஒரு ராஜாவிற்கு முன்னால் ஒரு ரபரிய பதவி 

உள்ளவருக்கு முன்னால் நீங்கள் நிற்கிறீரக்ள்; அவர ் கண்ணியைானவர;் பதவிக்கு தகுந்தவர;் 

பயப்படப்பட தவண்டியவர ் என்று நீங்கள் பயந்து இருந்தால் அவருக்குை் முன்னால் ரநஞ்மச 

நிமிரத்்திக் ரகாண்டு தநரடியாக தநருக்குதநர ் கண் பாரத்்துக்ரகாண்டு திமிராக ஆணவைாக நிற்க 

முடியுைா? கண்டிப்பாக ஒருத்தருை் நிற்க ைாட்டான். 

 

அவர ்ைதிப்பு மிக்கவர ்என்பமத ரவளிப்படுத்துவதற்காக முதலாவதாக அவருக்கு முன்னால் தன்மன 

அப்படிதய  பணிய மவப்பார.் அவருமடய பாரம்வயிதல பணிவு ரதரியுை்; அவருமடய தபசச்ிதல 

பணிவு ரதரியுை்; அவருமடய அமசவுகளிதல பணிவு ரதரியுை்; அவர ்நிற்கின்ற அந்த நிமலயிதலதய 

பணிவு ரதரியுை். 

அன்பு சதகாதரரக்தள! அல்லாஹ்மவ விட யார ் கண்ணியைானவன்? அவமன விட மிகப்ரபரிய 

அதிகாரத்திற்கு கை்பீரத்திற்கு உரியவரக்ள் யார?் அல் ஜலில், அல் முத்தக்கப்பீர,் அல் முத்தஆல், அல் 

கஹ்ஹார.்   

அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லை் அவரக்ள் ரசான்னாரக்ள்; நீங்கள்  

ருக்கூவிதல அல்லாஹ்மவ  தஃழீை் ரசய்யுங்கள். எனதவதான் ருகூவில் இருக்குை் தபாது சுப்ஹான 

ரப்பியல் அழீை் ைகதத்ுவமிக்க என்னுமடய ரப்மப நான் தஷ்பீஹ் ரசய்கின்தறன். பிறகு 

ரசான்னாரக்ள்; ஸுஜூதில் இருக்குை் தபாது அதிகை் துஆ ரசய்யுங்கள்; அந்த துஆ   உங்களுக்கு 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படுை்.  

அறிவிப்பாளர:் இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹுைா, நூல்: முஸ்லிை், எண்: 772 

ஸுஜூது ரசய்யுை் ரபாழுது முழுக்க முழுக்க ஒரு அடியான் தன்னுமடய ரநற்றிமய பூமியிதல 

மவத்து விடுகின்றான்; தன்னுமடய முழு உறுப்புகமளயுை் தமரயிதல மவதத்ு விடுகின்றான்; 

சுப்ஹான ரப்பியல் அஃலா என்னுமடய மிக மிக உயரந்்த என்னுமடய ரப்பு மிகப் பரிசுத்தைானவன்.  

அன்பு சதகாதரரக்தள! இப்படிப்பட்ட பணிவு அடியானுமடய உள்ளத்திதல எப்ரபாழுதுை் இருக்க 

தவண்டுை்; ரசல்வத்தில் இருந்தாலுை் இருக்கதவண்டுை்; வறுமையில் இருந்தாலுை் இருக்க தவண்டுை்; 

ைகிழ்சச்ியிலுை் இருக்க தவண்டுை்; கவமலயிலுை் இருக்க தவண்டுை்; சுகத்திலுை் இருக்கதவண்டுை்; 

தநாய்ரநாடிகளிலுை் இருக்கதவண்டுை். இப்படி எந்த நிமலயிலுை் என்னுமடய ரப்பின் பக்கை் தான் 

நான் ததமவ உமடயவன், அவனுமடய அருளுக்கு அன்புக்கு ஆதரவுக்கு கருமணக்கு ைன்னிப்புக்கு 

நான் ததமவ உள்ளவன், என்ற  இஃப்திகாருமடய நிமல நைக்கு ஈைானிய ருசிமயத ் தருை். 

அல்லாஹ்மவ நை்தைாடு ரநருக்கைாக்குை்.  

அல்லாஹ் சுபஹானஹு வதஆலா எனக்குை் உங்களுக்குை் அந்த நல்ல தன்மைமய நசீப் 

ஆக்குவானாக! ரபருமையில் இருந்துை், ஆணவத்தில் இருந்துை், ஒவ்ரவாரு தீமையில் இருந்துை்,  

ரகட்ட குணத்தில்  இருந்துை் என்மனயுை் உங்கமளயுை் ஒவ்ரவாரு முஸ்லிமையுை் பாதுகாப்பானாக! 
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அல்லாஹ் விருை்பக்கூடிய நற்குணங்கமள ரகாண்டு நை்மை அலங்கரிப்பானாக! அல்லாஹ் 

ரவறுக்கக்கூடிய, அல்லாஹ் தடுத்த ஒவ்ரவாரு தீய குணத்திலிருந்துை்  அல்லாஹ் நை்மை 

பரிசுத்தப்படுத்துவானாக! 

 

                    ஆமீன் 

குறிப்புகள் : 

குறிப்பு 1). 

ََبْكرٍَ - 1290 ََأِب َْبُن ُد ََُمَمم ثَ َنا َاّللمََِحدم َُعبَ ْيِد ََعْن َاْْلَْعرَِج َالرمَْحَِن ََعْبِد ََعْن ََأِب َثِن ََحدم َاْلَماِجُشوُن َيُوُسُف ثَ َنا ََحدم ِميُّ ََأِبَََاْلُمَقدم ْبِن

َطَاِلبٍَ ََأِب َْبِن ََعِليِِ ََعْن َقَامَََرَاِفٍع َِإَذا ََكاَن َأَنمُه ََوَسلمَم ََعَلْيِه َاّللمُ ََصلمى َاّللِم ََرُسوِل ََفطََرََعْن َلِلمِذي ََوْجِهَي ْهُت ََوجم َقَاَل َالصمََلِة َِإَل

َرََ َّللِِم ََوَِمَاِت ََوََمَْياَي ََوُنُسِكي ََصََلِت َِإنم َاْلُمْشرِِكَي َِمْن َأَََن ََوَما ََحِنيًفا ََواْْلَْرَض َماَواِت ََوأَََنَالسم َأُِمْرُت ََوِبَذِلَك ََلُه ََشرِيَك ََل َاْلَعاَلِمَي بِِ

َالَْ ََواْعََتَْفتَُِمْن َنَ ْفِسي َظََلْمُت ََعْبُدَك ََوأَََن ََرِبِِ َأَْنَت َأَْنَت َِإلم َِإلََه ََل َاْلَمِلُك َأَْنَت َاللمُهمم ََلَُمْسِلِمَي َإِنمُه يًعا ََجَِ َُذنُوِب ََل َفَاْغِفْر َِبَذْنِب

َي ََ ََل َاْْلَْخََلِق َِْلَْحَسِن ََواْهِدّن َأَْنَت َِإلم نُوَب َالذُّ َأَْنَتَيَ ْغِفُر َِإلم ََسيِِئَ َها ََعنِِ ََيْصِرُف ََل ََسيِِئَ َها ََعنِِ ََواْصِرْف َأَْنَت َِإلم َِْلَْحَسِنَها ْهِدي

ََوتَ َعالََ َتَ َبارَْكَت ََوِإلَْيَك َِبَك ََأََن َِإلَْيَك َلَْيَس رُّ ََوالشم َيََدْيَك َِِف َُكلُُّه ََواْلَْْْيُ ََوَسْعَدْيَك ْيَك ََوأََلَب م ََأْستَ ْغِفُرَك َاللمُهممَْيَت َقَاَل َرََكَع ََوِإَذا َِإلَْيَك ُتوُب

َقَالََ ََرَفَع ََوِإَذا ََوَعَصِب ََوَعْظِمي ََومُِِي ََوَبَصرِي َََسِْعي ََلَك ََخَشَع ََأْسَلْمُت ََوَلَك َآَمْنُت ََوِبَك َرََكْعُت َِمْلَءََلَك َاْْلَْمُد ََلَك َرَب مَنا َاللمُهمم

ََوِملَْ َاْْلَْرِض ََوِمْلَء َماَواِت ََوَلكََالسم َآَمْنُت ََوِبَك ََسَجْدُت ََلَك َاللمُهمم َقَاَل ََسَجَد ََوِإَذا َبَ ْعُد ََشْيٍء َِمْن َِشْئَت ََما ََوِمْلَء نَ ُهَما َبَ ي ْ ََما ََء

َ َاْْلَالِِقَي ََأْحَسُن َاّللمُ َتَ َباَرَك ََوَبَصَرُه َََسَْعُه ََوَشقم ََوَصومرَُه ََخَلَقُه َلِلمِذي ََوْجِهي ََسَجَد ِدََُثَمَأْسَلْمُت َالتمَشهُّ ََبْيَ َيَ ُقوُل ََما َآِخِر َِمْن َيُكوُن

ْرُتََوَماََأْسَرْرُتََوَماَأَْعَلْنُتََوَماََأْسَرْفُتََوَماَ ْمُتََوَماََأخم َاْغِفْرََلََماََقدم ُرََوالتمْسِليِمَاللمُهمم َأَْنَتَاْلُمَقدُِِمََوأَْنَتَاْلُمَؤخِِ أَْنَتَأَْعَلُمَِبِهَِمنِِ

َأَْنتَََلَِإلَهََ ََِإلم

ثَ َناَِإْسَحُقَْبُنَِإبْ رَاِهيَمََأخَْ َحَوََحدم ثَ َناََعْبُدَالرمَْحَِنَْبُنََمْهِديٍِ ثَ َناهَُزَهْْيَُْبُنََحْرٍبََحدم ثَ َناََعْبُدَاْلَعزِيِزَْبُنَوََحدم َِبَََنَأَبُوَالنمْضِرَقَاَلََحدم

َا ِه ََعمِِ ََعْن ََسَلَمَة ََأِب َْبِن َاّللِم ََعْبِد َاّللمََُعَلْيِه ََصلمى َاّللِم ََرُسوُل ََكاَن ََوقَاَل ْسَناِد َاْْلِ َُِبََذا َاْْلَْعرَِج ََعْن ََسَلَمَة ََأِب َْبِن َِإَذاَْلَماِجُشوِن َوَسلمَم

ََوِإَذا ََوقَاَل َاْلُمْسِلِمَي َأَومُل ََوأَََن ََوقَاَل ََوْجِهي ْهُت ََوجم َُثمَقَاَل ََكِبمَ َالصمََلَة َرَب مَناََاْستَ ْفَتَح َدُه ََحَِ َاّللمَُِلَمْن َع ََسَِ َقَاَل َالرُُّكوِع َِمْن َرَْأَسُه َرَفَع

ْمُتَإَِ َالتمَشهََُّوَلَكَاْْلَْمُدََوقَاَلََوَصومرَُهَفََأْحَسَنَُصَورَُهََوقَاَلََوِإَذاََسلمَمَقَاَلَاللمُهممَاْغِفْرََلََماََقدم يَ ُقْلََبْيَ  ِدََوالتمْسِليمََِلَآِخِرَاْْلَِديِثََوَلََْ


