


நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்களது நாளாந்த 
ஸுன்னத்துககளும் திகர்களும்

அல்லாஹ் ஹதீஸுல குத்ஸியில குறிப்பிடுகிறான:

எனல்ன ஒரு அடியான உபரியா்ன 
ஸுன்னத்்தா்ன வணககஙகள் மூ்லம் நநறுஙகும் 

பபாது நான அவல்ன விரும்புகினபறன.

எழுத்்தாககம்
க்லாநிதி அப்துல்லாஹ் பின ஹமூத் அல ஃபுலைஹ்

முனனுலை 
க்லாநிதி காலித் அல முலைகிஹ்



இநநூல முழுப் பதிப்புரிலை நெயயப்பட்டது.எவபைனும் இல்த பவறு 
நைாழிககு நைாழியாககம் நெயய அல்லது அறப்பணியாக அச்சிடடு 
நவளியிடுவ்தாயின,நூ்லாசிரியன அனுைதியு்டனும்,மீள்பரிசீ்லல்னயின 

பின்னரும் பைறநகாள்ள்லாம்.

இநநூல பத்து நைாழிகளுககும் பைல  நைாழியாககம் நெயயப்படடுள்ளது.
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முன்னுரைகள்
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்தரைப்பு பககம்

 முன்னுரை 21

 அனிந்துரை 24

 ஸுன்னாவின கருத்து 24

 ஸுன்னாலவ கல்டபிடிப்பதில முனப்னார் காடடிய  
ஆர்வத்திறகா்ன ொனறுகள். 24

 ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகலள பினபறறுவ்தன பயனகள் 26

்தரைப்பு பககம்
 மு்தைாவது-பஃஜ்ர் நேைததுககு முன்்னைா்ன 
-ஸுன்்னததுககள்- 30

 மு்தல் பிரிவு. 30

1  மு்தலில் அவர்கள் மிஸவாக செயவார்கள்-அ்தாவது 
மிஸவாக- எனும் குச்சியி்னால் பல்ரை து்ளககுவார்கள். 30

2  நிததிரையிலிருந்து எழுந்்தவுடன் கூற நவண்டிய திகரை 
ச�ாழிவார்கள். 31

3  அவர்க்ளது முகததிலிருந்து தூககதர்த துரடதது 
விடுவார்கள். 31

நேைம் குறிககப்படட 
ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறகள்
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்தரைப்பு பககம்

4  வா்னதர்த உற்று நோககுவார்கள். 31

5  பின்்னர் அல் �ாஇ்தா அததியாயததின் இறுதியிலுள்்ள 
பதது அல் குர்ஆன் வெ்னஙகர்ள ஓதுவார்கள். 31

6  மூன்று ்தடரவகள் ரகரய கழுவிகசகாள்வார்கள். 32

7  ோசிககு மூன்று முரற ்தண்ணீர் செலுததி அர்த 
சவளிநயற்றி விடுவார்கள். 32

8  பின்்னர் வுழஃ செயவார்கள். 32

 வுழவின் ஸுன்்னததுகக்ளாவ்ன. 33

1  மிஸவாக செய்தல். 33

2  பிஸமில்ைாஹ் கூறல். 34

3  இரு கைஙகர்ளயும் �ணிககடடுவரை கழுவு்தல். 34

4  கால்கர்ளயும்,ரககர்ளயும் கழுவும் நபாது வைர்த 
முற்படுத்தல். 34

5  வாய சகாப்பளித்தல்,ோசிககு ்தண்ணீர் செலுத்தல் 
ஆகியரவகர்ள சகாண்டு ஆைம்பித்தல். 34

6  நோன்பாளியல்ைா்தவர் வாயசகாப்பளித்தல்,ோசிககு 
்தண்ணீர் செலுத்தல் ஆகியவற்ரற பரிபூைண�ாக 
அதிகப் படியா்ன ்தண்ணீரை சகாண்டு செய்தல்.

35

7  ோசிககு ்தண்ணீர் செலுததும் நபாதும்,வாய 
சகாப்பளிககும் நபாதும் ஒருரகயி்னால் செய்தல் 35

8  ்தரைரய �ஸ்ு செயயும் நபாது ஸுன்்னத்தா்ன வழி 
முரறயில் செய்தல். 35

9  உறுப்புககர்ள கழுவும் நபாது மும்மூன்று ்தடரவகள் 
கழுவு்தல். 36

10   வுழஃ செய்த பின்்னைாக ஓ்தப்படும் துஆ. 36
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  இைண்டாம் பகுதி:இைவுதச்தாழுரகயும்,விதருதச்தாழுரகயும், இது 
ச்தாடர்ப்பா்ன ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் 
அவர்களின் பல்நவறு ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறகளும்.

38

1  விதர் ச்தாழுரகரய இைவில் அ்தன் மிகச்சிறப்பா்ன 
நேைததில் ச்தாழுவது்தான் ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

38

2  ந�லும் இதில் பதிச்னாரு ைகஅததுககள் ச்தாழுவது 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும். 40

3  இைவுத ச்தாழுரகரய மிக குறுகிய்தாகவும் மிகச்சுருகக 
�ாகவும் சகாண்டர�ந்்த இரு ைகஅததுககர்ள 
சகாண்டு ஆைம்பிப்பது ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

41

4  இைவுதச்தாழுரகயில் அ்தற்சக்ன குறிப்பாக வந்துள்்ள 
ஆைம்ப துஆககர்ள -துஆஉல் இஸதிஃப்்தாஹ்-கர்ள 
ஓதுவதும் ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

41

5  ந�லும் இைவுதச்தாழுரகயின் கியாம், -நிற்றல்-ருகூஃ, 
ஸுஜூத,ஆகியவற்றுடன் சொல்,செயல் ொர் அர்னதது 
வாஜிப்கர்ளயும்,பர்ளுகர்ளயும் ருகுன்கர்ளயும் நீடடித 
ச்தாழல்.

42

6  இதச்தாழுரகயில் உள்்ள ஓ்தல்களின் நபாது 
ேபிக்ளாரின் வழி காடடலின் பிைகாைம் ஓதுவதும் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழி முரறயாகும்.அவற்றுள் சிை 
பின்வரு�ாறு.

42

7  இவ்விைண்டு ைகஅததுககளுககும் �ததியில் ஸைாம் 
சகாடுப்பது ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும். 44

8  இறுதி மூன்று ைகஅததுககளில் அ்தற்சக்ன குறிப்பாக 
வந்துள்்ள அததியாஙகர்ள ஓதுவது ஸுன்்னத்தா்ன வழி 
முரறயாகும்.

44

9  சிை நவர்ளகளில் விதர் ச்தாழுரகயில் குனூத 
ஓதுவதும் ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும். 44

10  இைவின் மூன்றாம் பகுதியின் இறுதியில் துஆக 
நகடடல்- பிைார்த்தர்ன செய்தல். 46

11  ஒருவர் விதர் ச்தாழுரகரய ச்தாழுது முடித்த பின்்னர் மூன்று 
்தடரவகள் (ஸுப்்ா்னல் மிலிகில் குததூஸ) எ்ன கூறல்,இதில் 
மூன்றாவது முரற ெப்்ததர்த உயர்ததி சொல்வதும் ேபிக்ளாரின் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழி முரறயாகும்.

47



இப்புத்தகததின் உள்ளடகக ்தலைப்புககள

7

்தரைப்பு பககம்
12  ்த�து குடும்பததி்னரை இைவுதச்தாழுரகககாக 
நிததிரையிலிருந்து எழுப்புவது ஒரு ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

47

13  இைவுதச்தாழுரகயின் நபாது ச்தாழுரகயில் உள்்ளச்ெம் 
பாதிககா்தவாறு ்த்னககு மிக இைகுவா்ன முரறரய 
கரடப் பிடித்தல்.

48

14  ஓருவருககு இைவில் இைவுதச்தாழுரக ்தப்பி விடு�ாயின் 
அர்த பகற்சபாழுதில் இைடரடயாக ச்தாழுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

49

 இைண்டாவது:ஃபஜ்ருரடய நேைம். 50

 அல் அ்தான்,-ச்தாழுரகககா்ன அரழப்பு-அதிலுள்்ள 
பல்நவறு ஸுன்்னத்தா்ன வழிகாடடல்கள். 50

1  அ்தான் சொல்கின்றவரை பின் ச்தாடர்வது -அ்தாவது 
அ்தானுககு பதில் அளிப்பது- 50

2  இரு ஷ்ா்தாககளுககும்- ொடசியஙகளுககும்- பின்்னர் 
பின்வரும் துஆரவ ஓ்தல். 51

3  அ்தானுககு பின்்னர் ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி 
வஸல்ைம் அவர்கள் மீது ஸைவாதது சொல்வது. 51

4  அ்தானுககு பின்்னால் சொல்ைப்பட நவண்டிய துஆரவ 
ஓதுவது. 52

5  அ்தானுககு பின்்னால் பிைார்த்தர்ன செய்தல். 52

 ஃபஜ்ரின் ஸுன்்னததும் அதிலுள்்ள பல்நவறு  ஸுன்்னத 
துகளும். 52

1  மிகப்பிை்தா்ன�ா்ன ஸு்னன் அர்ைவாததிபுக்ளாவ்ன. 53

2 ஃஜ்ருரடய ஸுன்்னதது ச்தாழுரகயா்னது பல்நவறு 
வரகயில் ்தனிதது வி்ளஙகுகிறது. 54

 பள்ளிரய நோககி செல்லு்தலும்.இ்தன் நபாது கரடபிடிகக 
நவண்டிய ஸுன்்னத்தா்ன அம்ெஙகளும். 55
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1  பள்ளிவாயிலுககு நேைகாைததுடன் செல்வது ஸுன்்னதது 
ஆகும். 55

2  அவரின் வீடடிலிருந்து சவளிநயறிச் செல்லும் நபாது 
அவரின் பா்த எடடுககள் ேன்ர�க்ளாக எழு்தப்படும் 
சபாருடடு அஙக சுததி வழஃ -செய்தவாைாக சவளிநயறிச் 
செல்ைல்.

55

3  ச்தாழுரகககு நி்தா்னதர்தக கரடப்பிடித்தவாறும் 
(ச�துவாகவும்) சவளிநயறிச் செல்லுஙகள். 56

4  பள்ளிககுள் நுரழயும் நபாது வைது காரை 
முற்படுததுவதும் பள்ளிரய விடடு சவளிநயறும் நபாது 
இடது காரை முற்படுததுவதும் ஸுன்்னத்தாகும். 

56

5  பள்ளியில் நுரழயும் நபாதும் அர்த விடடு சவளிநயறும் 
நபாதும் ேபிவழிகாடடலில் வந்துள்்ள துஆரவ ஓதுவது. 57

6  பள்ளிககு -்தஹியயதுல் �ஸஜித- காணிகரகயாக இரு 
ைகஅததுககர்ள ச்தாழுவது. 57

7  ஆண்கள் ச்தாழுரகயின் நபாது மு்தல் வரிரெககு முந்தி 
சகாள்்ளல் ஸுன்்னத்தாகும்,ந�லும் இதுநவ ஆண்களுககு 
மிகச்சிறந்்தது. சபண்ணுககு மிகச் சிறப்பா்னது இறுதியணியாகும்.

57

8  �ஃமூன்கள்-இ�ார� பின்பற்றி ச்தாழுபவர்கள்-
இ�ாமுககு அண்மிததிருப்பது ஸுன்்னத்தாகும். 58

  ச்தாழுரகயின் ஸுன்்னததுககள். 59

  அஸஸுதைா- ்தடுப்பு அது ச்தாடர்பில் பின்வருவ்ன 
ஸுன்்னாத்தா்னரவயாகும். 59

1  ஸுதைாரவ -்தடுப்ரப- ரவததுகசகாள்வது -எடுததுக 
சகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும். 59

2  ஸுதைாவுககு அண்மிதது சேறுகக�ாக இருப்தும் 
ஸுன்்னத்தாகும். 60

3  ச்தாழுபவருககு முன்்னால் கடந்து செல்பவரை ்தடுப்பது 
ஸுன்்னத்தாகும். 60

4  ஓவ்சவாறு ச்தாழுரகயிலும் மிஸவாக செயவது 
-குச்சிரய- சகாண்டு பல் துைககுவது-ஸுன்்னத்தாகும். 61
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 ச்தாழுரகககாக கியாமில் -ஆைம்ப நிரையில்- நிற்கும் 
நபாது பின்வருவ்ன ஸுன்்னத்தாகும். 62

1  ்தகபீைதுல் இஹ்ைாம்-ஆைம்ப ்தகபீர்-இன் நபாது இரு ரக 
கர்ளயும் உயர்த்தல். 62

2  ரககர்ள உயர்ததும் நபாது ரகவிைல்கள் நீடடிய 
வண்ணம் இருத்தல் ஸுன்்னத்தாகும். 63

3  இரு ரககர்ளயும் உயர்ததும் நபாது ஸுன்்னத்தா்ன 
இடம் வரையில் உயர்ததுவதும் ஸுன்்னத்தாகும். 63

4  ச்தாழுபவர் மு்தல் ்தகபீருககு பின்்னர் ்த�து வைது 
கைதர்த இடது கைததின் மீது ரவப்பதும் ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரற ஆகும்.

63

5  வைககைத்தால் இடககைதர்த பிடிததுக சகாள்்ளலும் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும். 64

6  ச்தாழுரகயின் -ஆைம்ப துஆ-துஆஉல் இஸதிஃப்்தாஹ் 
ஓதுவது ஸுன்்னத்தாகும். 64

7  அல்ைாஹ்விடம் பாதுகாப்புதந்தடல். 65

8  பிஸமில்ைாஹ் கூறல். 66

9  இ�ாமுடன் "ஆமீன்" எ்னககூறல். 66

10  அததியாயம் அல் ஃபாததி்ாவுககு பின்்னர் ஒரு 
அததியாயதர்த ஓ்தல். 67

  ருகூவின் நபாது பின்வருவ்ன ஸுன்்னத்தாகும். 67

1  ரகவிைல்கர்ள விரிதது முழஙகாரை ரகக்ளால் 
பிடிததுக சகாண்டிருப்பர்த நபான்று ரககர்ள 
முழஙகாலில் ரவத்தல் ஸுன்்னத்தாகும்.

67

2  ருகூஃ செயபவர் அவைது முதுரக நீடடி நேைாக 
ரவததுக சகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும். 68

3  ச்தாழுபவர் ருகூஃசெயயும் நபாது அவைது இரு 
விைாப் பகுதிகர்ளயும் இரணககாது அகற்றி ரவதது 
சகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

68

4  ருகூவில் ஓ்தப்படககூடிய அதகார்கர்ள ஓதுவது 
ஸுன்்னத்தாகும். 69
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   ருகூஃவிலிருந்து எழும்பு்தலும்,இதிலுள்்ள பல்நவறு 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிகாடடல்களும். 70

1  இந்்த ருகுர்ன நீ்ளப்படுத்தல். 70

2  ''ைப்ப்னா வைகல் ்ம்து'' எனும் சொற்சறாடரிர்ன அது 
-்தீஸகளில் வந்துள்்ள்தன் பிைகாைம்- பல்நவறு வரகயிலும் 
ஓதிவைல்.

70

3  ருகூஃவிலிருந்து எழுந்்தவுடன் ஓ்தப்பட நவண்டிய துஆரவ 
ஓதுவது ஸுன்்னத்தாகும். 71

  ஸுஜூத செய்தல், இதில் பல்நவறு ஸுன்்னததுககள் 
காணப்படுகின்ற்ன. 72

1  ஸுஜூத செயகின்றவர் அவைது இரு புயஙகர்ளயும் 
விைாவுடனும், இரு ச்தாரடகர்ளயும் வயிற்றுடனும் 
இரணககாது தூைப்படுததிசகாள்வதும், ஸுன்்னத்தாகும். 

72

2  ஸுஜூத செயகின்றவரின் கால் விைல் நுணிகள் கிப்ைாரவ 
முன்ந்னாககிய்தாக இருப்பது ஸுன்்னத்தாகும். 73

3  ஸுஜூதின் நபாது ஓது�ாறு வந்துள்்ள துஆககர்ள 
ஓதுவது ஸுன்்னத்தாகும். 73

4  ஸுஜூதில் அதிகம் பிைார்த்தர்ன செயவது 
ஸுன்்னத்தாகும். 74

  இரு ஸுஜூதுகளுககும் �ததியிைா்ன அ�ர்வின் நபாதுள்்ள 
ஸுன்்னததுகக்ளாவ்ன. 75

1  இடககாலின் மீது அ�ர்ந்து வைது காரை ேடடி ரவததுக 
சகாள்்ளல். 75

2  இந்்த ருகுர்ன நீடடு்தல். 75

3  ஒருவர் இைண்டாவது, ோன்காவது ைகஅததுககளுககாக 
எழும் நபாது எழும்புவ்தற்கு முன்்னர் ெற்று அ�ர்வது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

75
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   ்தஷஹ்்ுதின் -இறுதி அ�ர்வு- நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள். 76

1  ச்தாழுபவர் அவைது இடககாலில் அ�ர்ந்து வைது காரை 
ேடடி ரவததுகசகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும். 76

2  ்தஷஹ்்ுதின் நபாது ரககர்ள ரவககும் நபாது பல்நவறு 
வழிமுரறகர்ளயும் பின்பற்றுவது ஸுன்்னத்தாகும். 76

3  ்தஷஹ்்ுத அ�ர்வில் ரகரய ரவககும் நபாது 
-்தீஸகளில் வந்துள்்ள- வழிமுரறகளில் பல்நவறு முரற 
கர்ளயும் செயற்படுத்தல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

77

4  ந�லும் ்தஷஹ்்ுர்த அ்தன் - ஓ்தப்படககூடிய துஆக 
கர்ள-பல்நவறுபடடவரகயிலும் அர�ததுக சகாள்்ளல் 
ஸுன்்னத்தாகும்.

78

5  ச்தாழுபவர் அவரின் ச்தாழுரக ோன்கு மூன்று 
ைகஅததுககள் சகாண்டர�ந்து காணப்படும் நபாது-
அத்தஷஹ்்ுதுல் அகீர்- இறுதி அ�ர்வின் நபாது 
்தவர்ருக முரறயில் அ�ர்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

78

6  ேபிக்ளார் மீது ஸைவாதது சொல்லுவதில் வந்துள்்ள பல்நவறு 
முரறகர்ளயும் செயற்படுத்தல் ஸுன்்னதது ஆகும். 79

7  ச்தாழுரகயில் ஸைாம் சகாடுப்ப்தற்கு முன்்னர் 
ோன்கு விடயஙகர்ள விடடும் பாதுகாப்புதந்தடல் 
ஸுன்்னத்தாகும்.

80

   கடர�யா்ன ச்தாழுரககளுககு பின்்னைாக ஓ்தப்பட 
நவண்டிய துஆககள் ஸுன்்னத்தாகும். 81

   ஃபஜ்ர் ச்தாழுரக நிரறநவற்றிய பின்்னர் சூரிய 
உ்தயம் வரை ச்தாழுமிடததிநைநய அ�ர்ந்து இருப்பது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

84

  காரை நேை திகருகள். 86

  காரை �ாரை திகருகள். 87

 மூன்றாவது: லு்ாவின் நேைம். 92

  நிரறநவற்றப்படுவ்தற்கா்ன நேைம். 93

  அ்தன் ைகஅததுககளின் எண்ணிகரக. 94
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 ோன்காவது:லு்ருரடய நேைம். 95

  மு்தல் அம்ெம்:லு்ர் ச்தாழுரகயின் முன் பின் 
ஸுன்்னதது ச்தாழுரக. 95

  இைண்டாவது அம்ெம்:லு்ர் ச்தாழுரகயின் மு்தல் 
ைகஅதர்த நீடடித ச்தாழுவது ஸுன்்னாவாகும். 95

  மூன்றாவது அம்ெம்: சவப்ப�ா்ன காைப்பகுதியில் 
லு்ர் ச்தாழுரகரயரய சவப்பம் ்தணியும் வரை 
பிற்படுததுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

96

 ஐந்்தாவது:அஸருரடய நேைம். 98

   காரை �ாரை துஅககள்.-அதகார்கள்- 99

  காரை நேை அதகார்களின் நேைம். 99

  �ாரை நேை அதகார்களின் நேைம். 99

  ஏழாவது:- �கரிபுரடய நேைம். 100

  மு்தல் விடயம்:-�கரிபின் ஆைம்ப நேைததில் சிறு 
குழந்ர்தகர்ள சவளியில் விடாதிருத்தல் ஸுன்்னத 
ஆகும்.

100

  இைண்டாவது:-�கரிபின் ஆைம்ப நேைததில் அல்ைாஹ்வின் 
சபயரைக கூறலும் வீடடுகக்தவுகர்ள மூடி விடுவதும் 
ஸுன்்னத ஆகும்.

100

  மூன்றாவது விடயம்:-�கரிப் ச்தாழுரகககு முன்்னைாக 
இரு ைகஅததுககள் ச்தாழல். 101

  ோன்காவது விடயம்:-இஷாவுககு முன்்னர் நிததிரை 
சகாள்வது �கரூஹ்-சவறுககத்தககது- ஆகும். 101

  ஏழாவது:இஷாவுரடய நேைம். 103

  மு்தல் விடயம்:இஷாவுககு பின்்னர் நபசிகசகாண்டு 
இருப்பதும், கூடட�ாக ஆநைாசிததுக சகாண்டிருப்பதும் 
சவறுககப்படட்தாகும். 

103
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  இைண்டாவது அம்ெம்:-�ஃமூன்கள்-இ�ார� பின்பற்றி 
ச்தாழுபவர்களுககு- கடி்ன�ா்ன ஒரு அம்ெம் இல்ரை 
எனும் ெ�யததில் இஷாதச்தாழுரகரய பிற்படுததி 
ச்தாழுவது மிகச்சிறப்பா்னது.

104

  ஒவ்சவாரு இைவிலும் அததியாயம் அல் இகைாரஸ 
ஓதுவது ஸுன்்னத்தாகும். 104

  நிததிரையின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள் 105

1  நிததிரை சகாள்ளும் நபாது வீடடுகக்தவுகர்ள மூடி விடல். 105

2  நிததிரைககு முன்்னர் சேறுப்ரப அரணதது விடல். 105

3  நிததிரைககு முன்்னைாக வுழஃ செயது சகாள்்ளல். 106

4  நிததிரை சகாள்ளும் முன்்னர் உறஙகுமிடதர்த ்தடடி 
உ்தறிகசகாள்்ளல். 106

5  வைது புற�ாக உறஙகுவது. 107

6  வைது கைதர்த வைது கண்ணததின் கீழ் ரவதது 
சகாள்்ளல். 107

7  நிததிரை சகாள்ளும் நபா்தா்ன திகருகர்ள ஓதிக 
சகாள்்ளல். 107

  அல் குர்ஆனில் உள்்ளரவக்ளாவ்ன. 107

  அஸஸுன்்னாவில் அதிக�ா்ன துஆககள் வந்துள்்ள்ன. 
அவற்றுள்.சிை பின்வரு�ாறு.: 110

   நிததிரையில் கணவு காணும் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள். 114

  முன்ர்னய ்தீஸகளின் பரிகாைம் ஒருவர் 
ஸாலி்ா்ன -ேல்ை- கணவுகர்ள கண்டால் அவருககு 
பின்வருவ்னவற்ரற செயவது ஸுன்்னதது ஆகும்.எனும் 
விடயஙகள் சபற்றுக சகாள்்ளப்படடிருககின்ற்ன.

115

  இைவில் நிததிரையிலிருந்து இரட ேடுவில் விழிதது 
எழுந்து விடடால் அவர் இந்்த துஆரவ ஓதுவது 
ஸுன்்னதது ஆகும்:- 

116
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நேைம் குறிககப்படா்த 
-சபாதுவா்ன- 

ஸுன்்னததுககள்

்தரைப்பு பககம்

 உணவின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள் 120

1  உணவின் ஆைம்பததில் பஸமில் -பிஸமில்ைாஹ்- 
கூறல். 120

2  ்த்னககு நபாது�ா்ன அ்ளவு ொப்பிடு்தல். 122

3  கீநழ சிந்திய உணரவ எடுதது அதில் அழுககுகள் 
ஏதும் இருப்பின் அர்த நீககிய பின் உடசகாள்்ளல். 122

4  ொப்பிடடு முடித்தவுடன் ரக விைல்கர்ள உறிஞ்சிக 
சகாள்வது.சூப்புவது. 122

5  உணவுத ்தடரட வழிதது உண்ணு்தல். 123

6  மூன்று விைல்க்ளால் ொப்பிடு்தல். 124

7  உணவுப் பாததிைததுககு சவளியில் மூன்று முரற 
மூச்சு விடல். 124

8  உணவருந்திய பின்்னர் அல்ைாஹ்ரவ - அல்்ம்து 
லில்ைாஹ் எ்ன- புகழ்்தல். 125

9  உணவில் பைரும் கூடடுச்நெர்்தல். 125

10  உணவு விருப்பததுககுரிய்தாயின் அர்த 
புகழ்துரைத்தல். 126

11  உணவளித்தவருககு பிைார்த்தர்ன செய்தல். 126

12  பா்னஙகர்ள அருந்தும் நபாது அர்த பருகுபவர் 
அவைது இடப்பககததுககு முன் வைப்புறதர்த 
முற்படுத்தல் ஸுன்்னததும் ஆகும்.

127

13  பா்னஙகர்ள -புகடடுபவர் கூடடததில் இறுதியாக 
பருகு்தல் நவண்டும். 128

14  இைவின் நபாது அல்ைாஹ்வின் சபயரை 
-பிஸமில்ைாஹ்- எ்ன கூறி பாததிைஙகர்ள மூடி விடல். 129
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 முக�ன் கூறல், ஒருவரை ஒருவர் ெந்தித்தல், 
ெரப ஆகியவற்றின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள். 130

1  முக�ன் -ஸைாம்- கூறல் ஸுன்்னத்தாகும். 130

2  ந்தரவயின் நபாது முக�ன்-ஸைாம்-கூறுவர்த மூன்று 
முரற திரும்பததிரும்ப கூறல் ஸுன்்னதது ஆகும். 132

3  அறிந்்தவர் அறியா்தவர் எ்ன அர்னவருககும் 
சபாதுவாக -முக�ன்- ஸைாம் கூறுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

132

4  மு்தலில் எவர் ஸைாதர்த சகாண்டு ஆைம்பம் 
செயவது ஸுன்்னத்தாக இருககின்றந்தா அவர்கள் 
மு்தலில் முக�ன்-ஸைாம் கூறுவர்த சகாண்டு 
ஆைம்பிப்பது ஸுன்்னத்தாகும். 

132

5  சிறார்கள் மீது முக�ன் -ஸைாம்- கூறல் 
ஸுன்்னத்தாகும். 133

6  வீடடினுள் நுரழயும் நபாது ஸைாம்-முக�ன்-கூறல் 
ஸுன்்னதது ஆகும். 133

7  ஒரு கூடடத்தாரிடம் சென்று அவர்களில் சிைர் நிததிரை 
சகாண்டிருககும் நபாது ஸைாதர்த -முக�ர்ன- 
ெப்்ததர்த ்தாழ்ததி கூறல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

135

8  ஸைார�-முக�ர்ன-எததிரவப்பது ஸுன்்னதது 
ஆகும். 135

9  ெரபககுள் நுரழயும் நபாதும் அதிலிருந்து பிரிந்து 
விரட சபற்று செல்லும் நபாதும் ஸைாம் கூறல். 136

10  ெந்திப்பி்ன நபாது ஸைாம் கூறுவதுடன் 
-முஸாஃப்ா-கடடியரணதது ஆறத்தழுவிக 
சகாள்்ளல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

136

11  ெந்திககும் நபாது புன்முறுவல் செய்தலும்,சிறித்த 
முகததுடன் ெந்திப்பதும் ஸுன்்னதது ஆகும். 136

12  ேல்ை வார்தர்தகள் நபசுவது ஸுன்்னதது ஆகும்.
அதுவும் -ஸ்தகா- ்தர்�ம் ஆகும். 137

13  ெரபயில் அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவு கூறல் ஸுன்்னதது 
ஆகும். 137
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14  ெரபரய முடிககும் நபாது (கஃப்ஃபாைதுல் �ஜ்லிஸ) 
துஆரவ சகாண்டு முடித்தல் ஸுன்்னதது ஆகும். 138

 ஆரட,அைஙகாைததின் நபா்தா்ன 
ஸுன்்னததுககள். 139

1  பா்தனி அணியும் நபாது வைர்த முற்படுததுவது 
ஸுன்்னதது ஆகும். 139

2  ஆரடகளில் சவண்ணிற ஆரட அணிவது ஸுன் 
்னத்தாகும். 140

3  வாெர்னததிைவியஙகர்ள பாவிப்பது ஸுன்்னத்தாகும். 140

4  வாெர்னததிைவியஙகர்ள -ேறு�ணதர்த- சபற 
�றுப்பது �கரூஹ் ஆகும். 141

5  ்தரை சீவும் -வாரும்-நபாது வைர்த முற்படுததுவது 
ஸுன்்னத்தாகும். 141

 தும்�ல், சகாடடாவி ஆகியவற்றின் நபா்தா்ன 
ஸுன்்னததுககள் 142

 தும்�லின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்: 142

1  தும்மியவர் ''அல் ்ம்துலில்ைாஹ்'' எ்ன கூறுவது 
ஸுன்்னதது ஆகும். 142

2  தும்மியவர் ''அல்்ம்து லில்ைாஹ்'' எ்ன அல்ைாஹ்ரவ 
புகழா்த நபாது தும்மியவருககு பதில் அளிககாது இருப்பது 
ஸுன்்னதது ஆகும்.

143

 சகாடடாவியின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள். 144

  சகாடடாவியின் நபாது அர்த அடககிசகாள்்ளல் அல்ைது 
ரகரய ரவதது கடடுப்படுததிக சகாள்்ளல் ஸுன்்னதது 
ஆகும்.

144

 ோ்ளாந்்த  ஏர்னய ஸுன்்னததுககள் 146

  �ைெை கூடம் நுரழயும் நபாதும் அதிலிருந்து 
சவளிநயறும் நபாதும் -கூறு�ாறு-வந்துள்்ள திகரை 
கூறல்.

146
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  வஸியயத-�ைண ொெ்னதர்த-எழுதிரவப்பது 
ஸுன்்னதது ஆகும். 147

  சகாடுககல் வாஙகலின் நபாது விடடுகசகாடுப்புடனும், 
சேகிழ்வுத்தன்ர�யுடனும் ேடந்து சகாள்்ளல். 147

  ஒவ்சவாரு வுழுவுககு பின்்னரும் இரு 
ைகஅததுககர்ள ச்தாழல். 148

  இன்ச்னாரு- ச்தாழுரகககாக அர்த எதிர்ப்பார்தது 
காததிருத்தல். 148

  மிஸவாக-்தகுச்சியால் பல் துைககல்-செய்தல். 149

  ஒவ்சவாரு ச்தாழுகாககாகவும் வுழரவ -அது 
முறியாது இருககும் நபாதிலும்-புதுப்பிததுக 
சகாள்்ளல். 

150

  துஆ-பிைார்த்தர்ன-செய்தல். 151

  அல்ைாஹ்ரவ -திகர் செய்தல்-ஞாபகப்படுத்தல் 
ோ்ளாந்்த ஸுன்்னததுககளில் ஒன்று. 156

  உள்்ளஙகளுககா்ன உயிநைாடடம் அல்ைாஹ்ரவ 
ஞாபகப் படுத்தல் ஆகும். 156

   அல்ைாஹ் அதிக இடஙகளில் அவர்ன ஞாபகப் 
படுததும் படி தூண்டியுள்்ளான்.அவ்வாறா்னவற்றுள் 
சிை.

157

  ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் 
அவர்களின் ஸுன்்னாவில் வழிகாடடலில் அதிக�ா்ன 
திகருகள் வந்துள்்ள்ன.

158
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க்லாநிதி காலித் அல முலைகிஹ்.அவர்களின முனனுலை.

புகழல்னத்தும் ஏக இலறவன  அல்லாஹ்வுகபக. ொநதியும் ஸ்லவாத்தும் 
நபிகளார் மீது உண்டாகடடும். எ்ன பவணடிய்தன பின.

நூ்லாசிரியர் க்லாநிதி அப்துல்லாஹ் பின ஹமூத் அல ஃபுலைஹ்.அவர்களது 
இந்த நூ்லா்ன {அல் மி்ன்ுல் அலியயா ஃபீ பயானிஸஸு்னனில் 
யவ்மியயா}. இதில நூ்லாசிரியர் மிக நுணுககைாக சிறந்த  அலைப்பில 
நபிகளாைது இைவு,பகல எ்ன நாளாந்த வார்த்ல்த, நெயல ொர்ந்த ்தனியா்ன 
ஸுன்னாககலள நகாண்ட மிக பயனுள்ள ஒரு ந்தாகுப்லப 
ந்தாகுத்திருநதிருககினறார்.அல்லாஹ் அவருககு நறகூலி வழஙகடடும்.பைலும் 
இவரின இநநூல பயனுள்ள்தாகவும் அலையடடும்.எ்ன அல்லாஹ்லவ பவணடிக 
நகாள்கினபறன.அல்லாஹ் இல்த ஏறறுக நகாள்வா்னாக. அல்லாஹ்பவ 
பபாதுைா்னவன.

இவவணணம். 

கைாநிதி:காலித அல் முரஷகிஹ்.
ைககா,ைதீ்னா ஆகிய இரு 
புனி்தஸஸ்த்லஙகளி்னதும்,

அல கஸீம் பலகல்லககழகத்தி்னதும் 
விரிவுலையாளர். 
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முன்னுரை

''அல்ைாஹ்வின் மீதும்,இறுதி ோளின் மீதும் ஆ்தைவு ரவதது 
அல்ைாஹ்ரவ அதிகம் தியானிப்நபாருககு நிச்ெயம் அல்ைாஹ்வின் 
தூ்தரிடததில் ஓர் அழகிய முன்�ாதிரி உஙகளுககு இருககின்றது''.(அத்தியாயம், 
அல அஹ்ஸாப்:22) எ்னகூறிய  அல்லாஹ்வுகபக புகழல்னத்தும்.பைலும் நபிகளார் 
முஹம்ைத் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கலள பினபறறியவ்னாக 
ஆைம்பித்து.அவைது வழிகாட்டலகலள பரிபூைணைாக இச்ெமூகத்துககு வழிகாடடி, 
அவறலற பினபறறும் படி க்டலையாககிய மிகச் சிறந்தவர்.அணணார் மீதும் ொநதியும் 
ெைா்தா்னமும் உண்டாகடடும்.எனற்தன பின்னர்........

பநெத்துககுரிய அனபபை,,,இல்த வாசிப்பககி்னறவர்கபள... நான இல்த 
உஙகளுககாகபவ கால்ல எழுந்தது மு்தல நித்திலைககு நெலலும் வலையி்லா்ன 
பநைம் குறித்்த ைறறும் பநைம் குறிககப்ப்டா்த நாளாந்த நபிகளாரின ஸுன்னத்்தா்ன 
வழிமுலறகலள உஙகள் முன நூலவடிவில முனலவத்துள்பளன.இதில நான ஸுன்னத்து 
எ்ன நாடுவது நபிகளார் கட்டாயம் எனும் நில்லயில அல்லாது உபரியா்னலவகளாக 
முனலவத்துள்ள அம்ெஙகளாகும்.பைலும் இலவ அல்லாஹுவுககாக நெயயப்படும் 
கட்டாய நெயறபாடுகலள பரிபூைணப் படுத்துவ்தாகவும்,பை்லதிகைா்னலவகளாகவும் 
காணப் படுகினற்ன. இது அல் மி்ன்ுல் அலியயா ஃபீ பயானி ஸு்னனில் 
யவ்மியயா எனும் மூ்ல நூலின சுறுககைாகும். இல்த சி்ல ெபகா்தைர்கள் பகடடுக 
நகாண்ட்தறகு இணஙக இதில ஸுன்னத்துககளின பயனகள்,அலவ ந்தா்டர்ப்பா்ன 
அதிகப்படியா்ன ைார்கக ந்தளிவுகலளயும் நீககி அதிலுள்ள ஸுன்னத்்தா்ன 
அம்ெஙகலள ைாத்திைம் ஆ்தாைஙகளு்டன மிகசுறுககைாக முன லவத்துள்பளன. 
இலவயல்னத்தும் பநைம் கா்லம்,முயறசி ஆகிய்ன இ்தன மூ்ல நூல்ல வாசிப்ப்தறகு  
பநைம்கில்டககா்தவர்களுககாகவும்,இநநூல்ல இஸ்லாமிய ைார்ககத்துககா்ன அலழப்பு 
ொர் ந்தாணடு நிறுவ்னஙகள் அச்சிடடு பிைசுரிகக  விரும்புைாயின இ்லகுவாக 
அலைத்துகநகாள்ளவும், இ்த்னால அதிகைா்னவர்களுககு இ்தன பயன நெனறல்டவல்த 
பநாககைாக நகாணடுைாகும்.இவவாறு நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்களது நாளாந்த ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகலள ஆயநது ஒனறிலணப்ப்தறகா்ன 
பிை்தா்ன தூணடு்தலகளாக இனலறய கா்ல கட்டத்தில அதிகைா்னவர்கள் இலவ 
கட்டாயைா்னலவ அல்ல பைலும் இல்த விடுகினறவர் ்தணடிககப்படுவதும் 
இலல்ல எனும் பபாககி்னால அதிகைா்ன நனலைகலள ்தடடிககழிககும் நில்லயும், 
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பைறகத்திய உ்லகு இத்்தலகய ஸுன்னத்்தா்ன அம்ெஙகலள நகாச்லெப்படுத்தும் 
நில்ல காணப்படுகினறலையும் ஆகும்.எ்னபவ இ்தன மூ்லம் இவவாறாக உறுதிப் 
படுத்்தப்பட்ட மிகச்ெரியா்ன நாளாந்த ஸுன்னத்துககலள ைாத்திைம் ஆ்தாைஙகளு்டன 
நவளிகநகாணடு வருவ்தறகா்ன ஆவலின நவளிப்பாடு இநநூல வடிவைாகும்.

அல்லாஹ் எம்ைல்னவலையும் அநநளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்களது வழிமுலறகலள மிகத் துள்ளியைாக அடிநயாடடி பினபறறக 
கூடியவர்களாக ஆககியருள்வது்டன, நாலளய ைறுலையில அவர்களு்டப்னபய 
எம்லை ஒனலறலணப்பா்னாக.எ்ன ஏக இலறவன அல்லாஹ்லவ பவணடிப் பிைார்த்திக 
கினபறன.

இவவணணம் அல்லாஹ்வின 
பாவைனனிப்லப பவணடி நிறகும் நான.

கைாநிதி அப்துல்ைாஹ் பின் ்மூத அல் ஃபுரைஹ்.
மின்னஞெல மூ்லைா்ன ந்தா்டர்ப்புகளுககு:

Email: eqtidaa@gmail.com
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அனிந்துரை

ஸுன்்னாவின் கருதது 
ஸுன்னா எனறால அ்தன கருத்து விருப்பத்துககுரியது, ஆர்வமூட்டப்பட்டது.எனும் 

கருத்ல்த நகாண்டது.
ஸுன்னா எனறால கட்டாயம் நெயறபடுத்்த பவணடும் எனும் அடிப்பல்டயில 

இல்லா்த ஏவலகளாகும்.இல்த நெயறபடுத்துபவர் கூலி வழஙகப்படுவார்,இப்த பவலள 
இல்த விடுகினறவர் ்தணடிககப்ப்டவும் ைாட்டார்.

ஸுன்்னாரவ கரடபிடிப்பதில் முன்ந்னார் காடடிய  ஆர்வததிற்கா்ன 
ொன்றுகள்.

1  இைாம் முஸலிம் அவர்கள் இந்த ஹதீலஸ பதிவு நெயகிறார்கள்.அநநுஃைான 
பின ஸாலிம் அவர்கள் அம்ர் பின அவஸ அவர்கலள ந்தாடடும் கூறுகினறார்.
எ்னககு அனபஸா பின அபீ ஸுப்யான அவர்கள் கூறி்னார்.இல்த எ்னககு உம்மு 
ஹபீபா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் கூறி்னார்கள்.அதில நான நபிகளார் 
கூறியல்த பகடப்டன. முஸலிைா்ன ஒரு அடியான அல்லாஹ்வுககாக தி்னமும் 
பர்ழ் -கட்டாயம்- அல்லா்த சுன்னத்்தா்ன ந்தாழுலககள் 12 ைகஅத்துககள் ந்தாழுது 
வந்தால அவருககு சுவ்னத்தில ஒரு வீடு கட்டப் படும்’ எ்ன நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறிய்தாக அவர்களின ைல்னவி உம்மு ஹபீபா 
(ைழியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். (முஸலிம்:1727).உம்மு 
ஹபீபா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் கூறுகினறார் ''நான இல்த நபிகளார் 
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(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டமிருநது பகட்டது மு்தல 
இச்நெயல்ல நான விட்டப்தயிலல்ல.பைலும் அனபஸா அவர்கள் கூறுகினறார் 
நான இல்த உம்மு ஹபீபா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்களி்டமிருநது பகட்டது 
மு்தல நான இல்த விட்டது கில்டயாது எ்ன.

பைலும் அம்ர் பின அவஸ அவர்கள் ''நான இல்த அனபஸாவி்டமிருநது பகட்டது 
மு்தல விட்டப்த கில்டயாது'' எ்ன.

பைலும் அநநுஃைான பின ஸாலிம் அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார் நான இல்த 
அம்ர்பின அவஸி்டமிருநது பகட்டது மு்தல லகவிட்டதிலல்ல எ்ன.

2  அலீ இப்னு அபீ ்தாலிப் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அறிவிக கினறார்கள்.(என 
துலணவியர்) ஃபாத்திைா அவர்கள் (ைாவு அலைககும்) திரிலக சுறறிய்தால ்தம் 
லகயில ஏறபட்ட காயப்பு குறித்து (எனனி்டம்) முலறயிட்டார்.இது ந்தா்டர்பாக 
நபியவர்களி்டம் ந்தரிவிககும் படி கூறிப்னன.எ்னபவ, ஒரு பணியாளலை (்தைககுத் 
்தரும்படி) பகடக நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டம் ஃபாத்திைா 
நெனறார்கள். ஆ்னால நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
அப்பபாது வீடடில இல்லா்த்தால ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்களி்டம் 
அது பறறிக கூறி (விடடுத் திரும்ப்லா) ்னார்கள்.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் வந்தவு்டன அவர்களி்டம் ஆயிைா (ைலியல்லாஹு 
அனஹா) அவர்கள் விையத்ல்த ந்தரிவித்்தார்கள்.உ்டப்ன நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் எஙகளி்டம் வந்தார்கள்.அப்பபாது நாஙகள் 
படுகலகககுச் நெனறுவிடடிருநப்தாம். (அவர்கலளக கண்டவு்டன) நான 
எழுநதிருகக முறபடப்டன.உ்டப்ன நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள்,‘(எழுநதிருகக பவண்டாம்) அந்த இ்டத்திப்லபய இருஙகள்’ எனறு 
கூறிவிடடு எஙகளுககு நடுவில வநது அைர்ந்தார்கள்.அப்பபாது (எனல்னத் 
ந்தாடடுக நகாணடிருந்த) அவர்களின பா்தஙகளின குளிர்ச்சிலய எனனுல்டய 
நநஞசின மீது உணர்நப்தன. (அந்த அளவுககு நநருககைாக அைர்நதிருந்தார்கள்.) 
‘பணியாளலை வி்ட உஙகளிருவருககும் (பய்னளிககும்) சிறந்த ஒனலற உஙகளுககு 
நான அறிவிககடடுைா? நீஙகள் இருவரும் ‘படுகலகககுச் நெனறதும்’ அல்லது 
‘விரிப்புககுச் நெனறதும்’ அல்லாஹு அகபர் (அல்லாஹ் நபரியவன) எனறு 
முப்பத்து நானகு முலறயும்,சுப்ஹா்னல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன) எனறு 
முப்பத்து மூனறு முலறயும்,அலஹம்து லில்லாஹ் (புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுகபக) 
எனறு முப்பத்து மூனறு முலறயும் நொலலுஙகள்.இது பணியாலளவி்ட உஙகள் 
இரு வருககும் சிறந்த்தாகும்.எனறார்கள்.(நூல புகாரி-3705,முஸலிம் எண -2727) 

இனந்னாரு அறிவிப்பில அலீ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள்,''இவவாறு நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறிய நாளிலிருநது அல்த நான 
ஓ்தாைல விட்டதிலல்ல'' எனறு நொன்னார்கள்.அப்பபாது ''ஸிஃப்பீன பபார் நல்டநபறற 
இைவில கூ்டவா?'' எனறு பகடகப்பட்டது. அ்தறகு அலீ (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள், ''ஸிஃப்பீன பபார் நல்டநபறற இைவிலகூ்ட ஓ்தாைல இருந்ததிலல்ல'' எனறு 
பதி்லளித்்தார்கள்.(நூல,புகாரி,எண -5362,முஸலிம்,எண-2727)
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இஙகு குறித்துககாட்ட பவணடிய வி்டயம் இந்த ஸிஃபிஃபீன யுத்்தம் இ்டம் 
நபறற இைவின பபாது இ்தன பல்டத்்தளபதியாக அலி ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் இருந்தார்கள். இருந்த பபாதிலும் கூ்ட-இககட்டா்ன இச்சூழலில கூ்ட-இந்த 
ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறலய அவர்கள் லகவி்டவிலல்ல என்தாகும்.

3  இப்னு உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் ஜ்னாஸாத் ந்தாழுலகயில களநது 
நகாணடு அத்ந்தாழுலக முடித்்தவு்டன ைணணலறககு லையித்ல்த அ்டககும் 
வலை நெல்லாது திரும்பி விடுவார்கள். இவர்கள் இது்தான பரிபூைணைா்ன 
ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலற எ்ன எணணிக நகாணடிருந்தலைபய இ்தறகா்ன 
காைணியாகும்.பைலும் அ்டககும் வலை நெலவ்தன சிறப்லப அறிநதிருகக 
விலல்ல.எனினும் பின்னர் அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின 
ஹதீஸ அவர்களுககு எடடிய பபாது அவர்களுககு ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலற 
்தப்பி பபா்னல்தயிடடு மிகவும் கவல்லப்பட்டார்கள்.அ்தன பின அவர்கள் என்ன 
நெய்தார்கள் எனபல்த சிறிது அவ்தானித்துப்பாருஙகள்.

அப்துல்லாஹ் பின உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள்,பள்ளிவாெல 
்தலையில கி்டந்த சிறு கறகளில ஒரு லகப்பிடியளவு அள்ளி ்தைது லகயில லவத்து 
கிளறிக நகாணடிருந்தார்கள்.பின்னர் நெயதி கில்டத்்த பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின 
உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் ்தைது லகயிலிருந்த சிறு கறகலள கீபழ 
எறிநது விடடு,''நாம் ஏைாளைா்ன ''கீைாத்'' (நனலை)கலள ்தவற விடடு விடப்டாம்'' 
எனறு கூறி்னார்கள்.(நூல முஸலிம் எண-1323, முஸலிம்,எண-945)

இைாம் நவவி ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இதில நபித்ப்தாழர்களுககு 
ஸுன்னத்்தா்ன வி்டயஙகள் பறறிய அம்ெஙகள் அவர்கலள வந்தல்டயும் பபாது 
அவர்கள் அவறலற பின பறறுவ்தன மீது நகாணடிருந்த ஆவலும், கரிெலணலயயும் 
எடுத்துக காடடுவது்டன,அவர்கலள அறியாது கூ்ட ஒரு ஸுன்னத்்தா்ன வணககம் 
்தப்பி விடும் பபாது அவர்களுககு ஏறபட்ட ை்னக கவல்லலயயும், ெஞெ்லத்ல்தயும் 
எடுத்துககாடடுகிறது.(பார்கக-அல மினஹாஜ் 7/15). 

 ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறகர்ள பின்பற்றுவ்தன் பயன்கள் 
 அன்புச்ெநகா்தைா-நிச்ெயம் ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறகர்ள 
பின்பற்றுவ்த்னால் அதிகப்பயன்கள் உள்்ள்ன.அவற்றுள் சிை பின் 
வரு�ாறு:

1  அல்லாஹ்வின அனபு,பநெம் ஆகியவறறில உயர் அந்தஸல்த அல்ட்தல.ஆகபவ 
ஒரு அடியான அல்லாஹ்லவ உபரியா்ன வணககஙகளால அவல்ன நநறுஙகும் 
பபாது அவனுககு அல்லாஹ்வின நநறுககமும் அனபும் பநெமும் கிடடுகிறது.

இைாம் இப்னு லகயிம் ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது தி்டைாக  
அல்லாஹ் அவனின பநெத் துகுரியவலை அகத்்தாலும் புறத்்தாலும் பநசிககா்த 
வலையிலும், உம்லை அவன பநசிகக ைாட்டான,பைலும் அவலை உணலை 
படுத்்தாதும்,அவருககு கடடுப்ப்டாதும்,அவருககு கடடுப் படுவல்த பை்லாக  கரு்தா்த 
வலைககும்,அவரின தீர்ப்லப ஏல்னயவரின தீர்ப்லப வி்ட முறபடுத்்தாைலும்.இருகக 
பவணடும்.அவவாறு இலல்ல எனின நீ நாடியாவாறு மீள் பரிசீ்லலண நெயது நீ 
நவளிச்ெத்ல்த ப்தடிப்பார் உனனி்டத்தில அதில ஒனறுபை கில்டககப்நபற ைாட்டாய. 
(பார்கக-ை்தாரி ஜுஸஸாலிகீன- 3/37).  
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2  அல்லாஹ் அடியானு்டனிருத்்தல.பைலும் அல்லாஹ் அவருககு நல்லவறறுககு 
வழிகாடடுவான.அவரின உ்டலுறுப்புககள் இலறவன விரும்புகினறலவகள் 
ைாத்திைம் ்தான இ்டம்நபறும்.ஏந்னனில அல்லாஹ் அவரு்டன இருககினறான.  

3  அல்லாஹ்வின பநெத்தி்னால அடியானின பிைாைத்்தல்னகள் அஙகிகரிககப்ப்டல.
ஏந்னனில ஸுன்னத்்தா்ன உபரியா்ன வழிமுலறகளினூ்டாக அல்லாஹ்லவ 
நநறுஙகும் பபாது அல்லாஹவின பநெம் கிடடுகிறது.அவனின பநெம் கில்டககும் 
பபாது அவரின பிைார்த்்தல்னகள் ஏறறுக நகாள்ளபடுகினற்ன.
 இம்மூன்று பயன்கர்ளயும் அறிவிககும் ொன்றாக பின்வரும் ்தீஸ 
அர�கிறது. 

அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள்,நிச்ெயைாக அல்லாஹ் 
கூறுகிறான:யார் எ்னது பநெலை பலகத்து நகாள்கிறாபைா அவரு்டன நான பபார் 
ந்தாடுககினபறன.நான என அடியான மீது க்டலையாககியிருககும் வணககத்தின 
மூ்லைாகபவ என அடியான எ்னககு நநருககைாகிறான. அதுபவ எ்னககுப் 
பிரியைா்ன வணககைாகும்.எ்னது அடியான உபரியா்ன வணககஙகள் மூ்லம் எனல்ன 
நநருஙகிக நகாணடிருககிறான. அ்தன பய்னாக அவல்ன நான பநசிககிபறன.நான 
அவல்ன பநசிககும் பபாது அவன நெவியுறுகினற நெவியாகவும்,அவன பார்ககினற 
பார்லவயாகவும்,அவன ந்டககினற கா்லாகவும் நான ஆகி விடுகினபறன.அவன 
எனனி்டம் பகட்டால,நான அவனுககுக நகாடுககினபறன.அவன எனனி்டம் பாதுகாவல 
ப்தடி்னால பாதுகாப்பு அளிககிபறன.முஃமினுல்டய உயிலைக லகப்பறறும் பபாது 
அல்டயும் ெஙக்டத்ல்தப் பபானறு நான நெயகினற பவறு எந்தக காரியத்திலும் நான 
ெஙக்டம் அல்டவதிலல்ல.(ஏந்னனில) என அடியான ைைணத்ல்த நவறுககினறான.
நான அவனுககு பவ்தல்ன அளிப்பல்த நவறுககிபறன.(நூல,புகாரி,எண :6502)

4  கட்டாய பர்ளா்ன வி்டயஙகளில ஏறபடும் குலறகள், ்தவறுகள் இத்்தலகய 
உபரியா்னலவகளி்னால நிவர்த்தி நெயயப்படுகினற்ன. ஏந்னனில உபரியா்னலவகளி்னால 
பர்ளா்னலவகளின குலறகள் நிவர்த்தி நெயயப்படுகினற்ன.

இ்தற்கா்ன ொன்று பின்வரு�ாறு.
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.நான 

நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுவல்த நான பகடப்டன.
அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''�றுர� ோளில் ஒரு அடியானின் வணககஙகளில் 
மு்தலில் நகடகப்படுவது ச்தாழுரக பற்றிய்தாகும்.இது சீைா்ன்தாக 
இருந்்தால் அவர் சீர் சபற்று சவற்றியும் சபற்று விடடார்,ந�லும் ஒருவரின் 
ச்தாழுரக சீர்சகடடிருந்்தால் அவர் சீர் சகடடு ேஷட�ரடந்து விடடார். 
ஒரு கடடாயா�ா்ன பர்்ளா்ன ஒன்றில் ஏதும் குரறகள் இருப்பின் திட�ாக 
�கததுவமிகக அல்ைாஹ் கூறுவான்.''இந்த எ்னது அடியானுககு ஏதும் உபரியா்ன 
வணககஙகள் உண்டா...? எ்ன இவவாறு ஏதும் ஸுன்னத்்தா்ன உபரியா்ன வணககஙகள் 
இருப்பின அல்த நகாணடு குலறகள் நிவர்த்தி நெயயப்படும்.இவவாபற ைறலறய 
அல்னத்து வணககஙகளும் சீர் நெயயப்படும். (அ்தாைம் அஹ்ைத்,எண 9494,அபூ 
்தாவுத் எண 864,அத்திர்மிதி.எண 413,இல்த இைாம் அலபானி அவர்கள் ஒரு 
ஸஹீஹா்ன ஹதீஸ எ்ன ஸஹீஹுல ஜாமிஃ இல குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.1/405).





நேைம் குறிககப்படட 
ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறகள்

பநைம் குறிககப்பட்ட ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகள்.எ்ன 
நா்டப்படுவது நாளாந்தம் இைவு பகல ஆகியவறறுள் 
பநைம் குறிககப்பட்ட வி்தைாக நெயயப்ப்டககூடிய 
ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகளாகும்.இல்த நான ஏழு 
பநைஙகளுககு பிரித்துள்பளன. அலவகளாவ்ன.ஃபஜ்ருககு 
முன்னைா்னது, ஃபஜ்ர் பநைத்துககுரியது,லுஹா பநைத்துககுரி
யது,லுஹர்,அஸர்,ைகரிப்,இைா ஆகியலவயாகும். 
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மு்தைாவது-பஃஜ்ர் நேைததுககு முன்்னைா்ன 
-ஸுன்்னததுககள்-

இதுபவ நித்திலையிலிருநது விழித்ந்தழுந்தல்த அடிப்பல்டயாக நகாள்ளும் பபாது 
அலையநபறறுள்ள மு்த்லாவது பநைைாகும்.இந்நேைததிலுள்்ள ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறகர்ள இரு பிரிவாக பிரிதது நோககைாம்.

 மு்தல் பிரிவு.
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கால்ல நித்திலையிலிருநது 

எழுந்தது மு்தல இநபநைத்தில பைறநகாள்ளும் ஸுன்னத்்தா்ன காரியஙகள் பின 
வருைாறு:-

1  மு்தலில் அவர்கள் மிஸவாக செயவார்கள்-அ்தாவது மிஸவாக- எனும் 
குச்சியி்னால் பல்ரை து்ளககுவார்கள்.

ஹுல்தபா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள்.இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இைவில 
(உறஙகி) எழுந்ததும் பல து்லககுவார்கள். 
(நூல,முஸலிம்,எண:255).முஸலிமின ைறநறாரு 
அறிவிப்பில.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் ்தஹஜ்ஜுத் ந்தாழுவ்தறகாக 
இைவில எழும்பபாது பல து்லககுவார்கள்.
(முஸலிம்,எண:255).அ்தாவது மிஸவாக குச்சியி்னால 
பறகலள து்லககு்தல ஆகும்.
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2  நிததிரையிலிருந்து எழுந்்தவுடன் கூற நவண்டிய திகரை ச�ாழிவார்கள்.

َك اللَُّهمَّ َأُموُت َو َأْحَيا ِبسِْ
اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َأْحَياَن بـَْعَد َما َأَماتـََنا َوِإلَْيِه النُُّشوُر

நூல புகாரியில ஹுல்தஃபா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள 
ஒரு ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் நித்திலை 
நகாள்ளும் பபாது ''அல்ைா்ும்� பிஸமி(க)க அமூ(த)து வஅஹ்யா'' எ்னவும் 
பைலும் தூககத்திலிருநது எழுந்தால ''அல்்ம்து லில்ைாஹில்ைதீ அஹ்யா்னா 
பஃ்த �ா அ�ா(த) ்த்னா வ இரைஹின் னுஷுர்'' எ்னவும் கூறுவார்கள்.
(நூல புகாரி,எண:6324,முஸலிமில அல பர்ைாஃ ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக 
வநதுள்ளது எண:2711)

3  அவர்க்ளது முகததிலிருந்து தூககதர்த துரடதது விடுவார்கள்.

4  வா்னதர்த உற்று நோககுவார்கள்.

5  பின்்னர் அல் �ாஇ்தா அததியாயததின் இறுதியிலுள்்ள பதது அல் 
குர்ஆன் வெ்னஙகர்ள ஓதுவார்கள்.

இந்த மூனறு ஸுன்னத்்தா்ன வழிகாட்டலகளும் இைாம் புகாரி, ைறறும் முஸலிம் 
ஆகிபயார் பதிவு நெயதுள்ள இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககும் ஹதீஸ ந்தளிவுபடுத்திகிறது.அதில எனனுல்டய சிறிய ்தாயார் லைமூ்னா 
(ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்களின வீடடில நான ஒரு நாள் இைவு ்தஙகிப்னன.நான 
்தல்லயலணயின பககவாடடில ொயநது தூஙகிப்னன. நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்களும் அவர்களின ைல்னவியும் தூஙகி்னார்கள்.இைவின பாதி வலை 
நகாஞெம் முன பின்னாக இருகக்லாம்.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
தூஙகி்னார்கள்.பின்னர் விழித்து ்தஙகளின லகயால முகத்ல்தத் ்த்டவித் தூககக 
க்லககத்ல்தப் பபாககி்னார்கள்.பின்னர் ஆலு இம்ைான அத்தியாயத்தின இறுதியிலுள்ள 
பத்து வெ்னஙகலள ஓதி்னார்கள்.பின்னர் எழுநது நெனறு ந்தாஙகவி்டப்படடிருந்த 
பலழய ப்தால லபயிலிருநது (்தணணீர்) எடுத்து உளூச் நெய்தார்கள்.அவர்களின 
உளூலவ நல்ல முலறயில நெய்தார்கள்.பின்னர் ந்தாழுவ்தறகாக எழுந்தார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:183,முஸலிம் எண:763).

முஸிலிமில இ்லககம் 256 ல வைககூடிய ஒரு ஹதீஸில அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
இைவின இறுதிப் பகுதியில ந்தாழுலகககாக எழுநது நவளிபயறிச்நெனறு வா்னத்ல்த 
பார்த்து பின்னர் ஆலு இம்ைான அத்தியாயத்தின பினவரும் வெ்னஙகலள மூனறு 
்த்டலவகள் ஓதுவார்கள்.''நிச்ெய�ாக வா்னம் பூமி பரடககப்படடிருப் பதிலும் 
இைவும் பகலும் �ாறி �ாறி வருவதிலும் புததியுரடயவர்களுககு அத்தாடசிகள் 
உள்்ள்ன''.(ஆலு இம்ைான:190). 
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6  மூன்று ்தடரவகள் ரகரய கழுவிகசகாள்வார்கள்.
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 

அறிவிககினறார்கள்.''உஙகளில் ஒருவர் விழிதச்தழுந்்தால் அவர் ்தாம் 
பாததிைததில் ்தம் ரகரய நுரழப்ப்தற்கு முன்்னர் மூன்று முரற கழுவிக 
சகாள்்ளடடும். ஏச்னன்றால்,(தூககததில்) ்தம் ரக எஙநக இருந்்தது என்பர்த 
உஙகளில் எவரும் அறிய�ாடடார்'' எ்ன இலறத் தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்).அவர்கள் கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:162,முஸலிம்,எண:278).

7  ோசிககு மூன்று முரற ்தண்ணீர் செலுததி அர்த சவளிநயற்றி 
விடுவார்கள். 

''உஙகளில் ஒருவர் உறஙகிசயழுந்்ததும் (்த�து மூககிற்குள் நீர் செலுததி) 
மூன்று முரற மூககுச் சிந்்தடடும். ஏச்னனில், இைவில் ரஷத்தான் அவைது 
உள்மூககில் ்தஙகுகிறான்''.(நூல புகாரி,எண,3295,முஸலிம் எண,238).புகாரியில 
இ்டம்நபறும் பிரிந்தாரு அறிவிப்பில ''நீஙகள் தூககததிலிருந்து எழுந்து உளூச் 
செய்தால் மூன்று முரற (நீர் செலுததி) ேன்கு மூகரகச் சிந்தி (தூயர�ப்படுததி)
க சகாள்ளுஙகள்''.(புகாரி எண:3295).

8  பின்்னர் வுழஃ செயவார்கள்.
முன நெனற இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸில 

நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ந்தாழ நாடிய பபாது 
ந்தாஙகிகநகாணடிருந்த பாத்திைத்திலிருநது வுழஃ நெய்தார்கள்.எ்ன வநதுள்ளது.
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வுழவின் ஸுன்்னததுகக்ளாவ்ன

வழஃ நெயயும் பபா்தா்ன ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகலள விரிவினறி மிகச் 
சுறுககைாக இஙகு குறிப்பிடுகிபறாம், ஏந்னனில இலவ அறியப்பட்டலவகளாகவும்.
ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகலள பூைணப்படுத்தும் பநாககு்டனுைாகும். 

1  மிஸவாக செய்தல்.
அ்தாவது ஒருவர் வுழஃ நெயய ஆைம்பிககும் முன்னர் 

அல்லது வுழவுககாக வாய நகாப்பளிககும் முன்னர் 
இல்த நெய்தல பவணடும்.இதுபவ இவவாறு மிஸவாக 
நெயவது ஸுன்னத்்தாகும் இைண்டாவது இ்டைாகும்.
மு்த்லாவது இ்டம் முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்டது.ஏ்னபவ 
ஒருவர் வுழஃ நெயயும் பபாது மிஸவாக நெயவது 
ஸுன்னத்்தாகும்.அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்.''எ்னது ெமூகததி்னருககு கஷடம் இல்ரை எ்ன 
இருந்திருப்பின் ோன் அவர்களுககு ஒவ்சவாரு வுழவின் நபாதும் மிஸவாக 
செயவர்த கடடாயப் படுததியிருப்நபன்.'' (நூல,அஹ்ைத்:9928.பின குலஸைா 
அவர்கள் இல்த ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்.1/73/140,அல ஹாகிம் 1/245).
பைலும் இைாம் புகாரி அவர்கள் இல்த ஒரு குறிப்பாக உறுதிப்ப்ட குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இல்த ்தல்லப்பில காயந்த ைறறும் ஈைைா்ன குச்சிலய 
நகாணடு பநானபாளி மிஸவாக நெய்தல)எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.
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அனல்ன ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் ''ோஙகள் (இைவில் 
உறஙகச் செல்வ்தற்கு முன்) அல்ைாஹ்வின் தூ்தர் (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி 
வஸல்ைம்) அவர்களுககாக அவர்க்ளது பல் துைககும் குச்சி,்தண்ணீர் ஆகிய 
வற்ரறத ்தயாைாக எடுதது ரவப்நபாம்.இைவில் அவர்கர்ள அல்ைாஹ் 
்தான் ோடிய நேைததில் எழுப்புவான்.அவர்கள் எழுந்து பல்துைககி,அஙகத 
தூயர� (உளூ) செயது விடடு ச்தாழுவார்கள்''.(நூல முஸலிம்.எண:746).

2  பிஸமில்ைாஹ் கூறல்.
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளாலை 

ந்தாடடும் வநதுள்ளது. ''எவர் வுழவின் நபாது அல்ைாஹ்வின் சபயரை 
கூறவில்ரைநயா அவருககு வுழஃ இல்ரை.'' (நூல அஹ்ைத்,11371,அபூ்தாவுத், 
101,இப்னு ைாஜாஃ:397).

3  இரு கைஙகர்ளயும் �ணிககடடுவரை கழுவு்தல்.
''உஸைான (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 

அஙகத் தூயலை (உளூ) நெயவ்தறகாகத் ்தணணீர் 
நகாணடுவைச் நொலலி அஙகத் தூயலை நெய்தார்கள்.
(மு்தலில) ்தம்முல்டய இரு முன லககலள மூனறு 
முலற கழுவி்னார்கள்..... ''பின்னர் நான நெய்த 
இந்த அஙகத் தூயலைலய பபானபற அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்களும் அஙகத் தூயலை நெய்தல்த நான 
பார்த்ப்தன.எ்ன கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:226, 
முஸலிம்,எண:164)

4  கால்கர்ளயும்,ரககர்ளயும் கழுவும் நபாது 
வைர்த முற்படுத்தல்.

‘நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் நெருப்பு அணிவதிலும், ்தல்ல முடி 
சீவுவதிலும், சுத்்தம் நெயவதிலும், ்தஙகளின 
எல்லா விையஙகளிலும் வ்லப்புறத்ல்தக நகாணடு 
ஆைம்பிப்பல்த விரும்பககூடியவர்களாக இருந்தார்கள்’ 
எ்ன ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள்.(நூல, புகாரி, எண:168, முஸலிம், 
எண:268)

5  வாய சகாப்பளித்தல்,ோசிககு ்தண்ணீர் செலுத்தல் ஆகியரவகர்ள 
சகாண்டு ஆைம்பித்தல்.

‘உஸைான இப்னு அஃப்பான (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களின ஹதீஸின 
பிைகாைம் அவர்கள் நபிகளாரின வுழலவ வர்ணிககும் பபாது அதில அவர்கள்..... 
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வாயக நகாப்பளித்து,மூககிறகுத் ்தணணீர் நெலுத்தித் சீநதி்னார்கள்.பின்னர் ்தம் 
முகத்ல்த மூனறு முலற கழுவி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:199,நூல முஸலிம்.
எண:226).பைலும் வாயநகாப்பளித்்தல்லயும்,நாசிககு நீர் நெலுத்துவல்தயும் முகத்ல்த 
கழுவிய்தன பின்னர் நெய்தாலும் பைவாயிலல்ல அதுவும் ஆகுைா்ன நெய்லாகும்.

6  நோன்பாளியல்ைா்தவர் வாயசகாப்பளித்தல்,ோசிககு ்தண்ணீர் செலுத்தல் 
ஆகியவற்ரற பரிபூைண�ாக அதிகப்படியா்ன ்தண்ணீரை சகாண்டு 
செய்தல்.

்லகீத் பின ஸபுைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககும் ஹதீஸில அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்,  
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''நீ வுழரவ பரிபூைண�ாக 
செயவீைாக,விைல்கர்ள குரடந்து கழுவிக 
சகாள்வீைாக,ந�லும் நீர் நோன்பாளியல்ைா்த  
நபாது ோசிககு நீர் செலுததும் நபாதும், வாய 
சகாப்பளிககும் நபாதும் அதிகப்படியா்ன ்தண்ணீர் 
சகாண்டு செயவீைாக''.(நூல,அஹ்ைத்,எண:17847,அபூ 
்தாவுத்,எண:142,இவவதீஸ பறறி இப்னு ஹஜர் அவர்கள் 
குறிப்பிடும் பபாது இது ஒரு ஸஹீஹா்ன ஹதீஸ ஆகும் எனகிறார்.நூல அல இஸாபா 
(9/15).பைலும் நாசிககு நீர் நெலுத்தும் பபாதும்,வாய நகாப்பளிககும் பபாதும் அதிகப் 
படியா்ன ்தணணீர் நகாணடு நெயவீைாக.எனபது பரிபூைணைாக  வுழஃ நெயவீைாக 
எனப்தன மூ்லைா்ன நொறறந்டாரின மூ்லைாக நபறப்பட்டது ஆகும்).  

7  ோசிககு ்தண்ணீர் செலுததும் நபாதும்,வாய 
சகாப்பளிககும் நபாதும் ஒருரகயி்னால் 
செய்தல் 

‘அப்துல்லாஹ் இப்னு லஜத் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில) 
அவர்கள் கூறுகினறார்கள் ''.........லகலய நுலழத்து 
நவளிபயறறி்னார்கள். பினபு ஒபை லகயில ்தணணீலை 
எடுத்து வாய நகாப்பளித்து மூககிறகும் ்தணணீர் 
நெலுத்தி்னார்.இவவாபற மூனறு முலற நெய்தார்கள்''. 
(நூல, புகாரி,எண:192.முஸலிம்,எண:235). 

8  ்தரைரய �ஸ்ு செயயும் நபாது ஸுன்்னத்தா்ன 
வழி முரறயில் செய்தல்.

இரு லககலளயும் ்தணணீரில நல்னத்து ்தல்லயின முறபகுதியிலிருநது பிறபகுதி 
வலை நகாணடுநெனறு மீணடும் அ்தல்ன முறபகுதிககு நகாணடு வைபவணடும்.
பிறகு ஆடகாடடி விை்லால காதின உடபகுதிலயயும்,நபருவிை்லால காதின 
நவளிப்பகுதிலயயும் ்த்டவ பவணடும்-.நபணகளும் இவவாபற ்தல்லலய ்தணணீர் 
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நகாணடு ்த்டவிகநகாள்வார்,எனினும் இ்தன பபாது 
கழுத்துககு கீழ் உள்ள முடிகள் ்த்டவப்ப்ட ைாட்டாது.

இர்த ச்தளிவுபடுததும் ொன்றாக பின்வரும் 
்தீஸ அர�கிறது.

நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் ்தைது இரு லககலளயும் ்தல்லயின 
முனபாகத்தில லவத்து பி்டரி வலை ்த்டவி மீணடும் 
ஆைம்பித்்த இ்டத்திறபக லககலளக நகாணடு 
வந்தார்கள்.இல்த அறிவிப்பவர்:அப்துல்லாஹ் இப்னு 
லஸத் (ைலியல்லாஹு அனஹு) (ஆ்தாைம்:புகாரி:185, 
முஸலிம்:235). 

9  உறுப்புககர்ள கழுவும் நபாது மும்மூன்று ்தடரவகள் கழுவு்தல்.
மு்தற்த்டலவ கழுவுவது கட்டாயம் (வாஜிப்)ஆகும்.இைண்டாம் மூனறாம் ்த்டலவகள் 

கழுவுவது ஸுன்னத்்தாகும்.பைலும் மூனறு ்த்டலவகளுககு பைல கழுவப்ப்டவும் 
ைாட்டாது.

இல்த ந்தளிவுபடுத்தும் ொனறாக  இருககிறது.புகாரியில இப்னு அப்பாஸ 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஒரு ஹதீஸில  நபிகளார் (ஸல்லல 
்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் வுழஃ நெயயும் பபாது ஒவநவாரு ்த்டலவ - 
உறுப்புககலள- கழுவி்னார்கள். (புகாரி,எண:157),பைலும் புகாரியல அப்துல்லாஹ் பின 
லஸத் ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் ''இவவிைணடு ்த்டலவகள் கழுவி்னார்கள்''.(புகாரி,எண:158),எ்னவும்,புகாரி 
முஸலிம் ஆகிய இரு கிைந்தஙகளிலும் உஸைா்ன ைலியல்லாஹு அனஹு 
வாயி்லாக நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) ''மும்மூனறு ்த்டலவகள் 
கழுவி்னார்கள்''.எ்னவும் அறிவிப்புககள் வநதுள்ள்ன.எ்னபவ இதில மிகச்சிறப்பா்னது 
ைாறி ைாறி நெய்லாறறுவது.இ்தறபகறப சி்ல பபாது ஒவநவாரு ்த்டலவயும்,இனனும் 
சி்ல பபாது இரு ்த்டலவகளும் ைறறும் சி்ல பபாது மூனறு ்த்டலவகள் எ்னவும் 
சி்ல ெந்தர்ப்பஙகளில உறுப்புககளில எணணிகலகலய ைாறறு்தல உ்தாணைாக 
முகத்ல்த மூனறு ்த்டலவயும்,லககலள இரு ்த்டலவயும், காலகலள ஒரு ்த்டலவயும் 
கழுவிகநகாள்ளல.இது அப்துல்லாஹ் பின லஸத் ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக 
ைறநறாரு அறிவிப்பிலும் இ்டம் நபறறுள்ளது.(பார்கக,ஸாதுல ைஆத்,(1/192).இருந்த 
பபாதிலும் மிகப்பரி பூைணைா்னதும் அதிகம் நபிகளார் நெயது வந்தலையும் மும்மூனறு 
்த்டலவகள் கழுவு்தல ஆகும்.இதுபவ நபிகளார் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்களது வழிகாட்டலும் ஆகும்.

10  வுழஃ செய்த பின்்னைாக ஓ்தப்படும் துஆ.

َأْشَهُد َأنَّ اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ، َوَأنَّ ُممَّداً َعْبُد الِّ َوَرُسولُُه
உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள் அல்ைாஹ்வின் 

தூ்தர் (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) கூறி்னார்கள்: ''உஙகளில் 
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ஒருவர் முழுர�யா்ன முரறயில் அஙகத தூயர� செயதுவிடடு,அஷ்து 
அல்ைாயிைா் இல்ைல்ைா்ு வ அன்்ன மு்ம்�்தன் அப்துல்ைாஹி 
வைசூலு்ு என்று கூறி்னால்,சொர்ககததின் எடடு வாெல்களும் அவருககாகத 
திறககப்படுகின்ற்ன.அவற்றில் ்தாம் ோடிய வாெலில் அவர் நுரழந்து 
சகாள்்ளைாம்''.(நூல,முஸலிம், எண:234).

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه إالَّ أَْنَت، َأْستـَْغِفُرَك وأَُتوُب إلَْيَك
அல்லது:ைறறுநைாறு அறிவிப்பில அபீ ஸஈத் ைலியல்லாஹு அனஹு 

வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸின படி ''எவர் பரிபூைண�ாக வுழஃ செயது 
பின்்னர் ஸுப்்ா்னகல்ைா்ும்� வபி்ம்திக அஷ்து அன்ைாஇைா் 
இல்ைா அன்்த, அஸ்தகஃபிருக வஅதூபு இரைக எ்ன ஓதி்னால் அது 
முததிரையிடப்படடு விடும்,பின்்னர் அது அர்ஷின் கீழ் உயர்த்தப்படடு 
�றுர� ோள் வரை அ்தன் முததிரை உரடககப்பட �ாடடாது''.
(நூல,அநநஸாஈ -ஃபீ அைலிலயவமி வலல்லல,எனும் நூலில,பககம்,147,அல 
ஹாகிம் 1/752,இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் வரிலெலய ஸஹீஹ் எ்ன இப்னு ஹஜர் 
அஸக்லானி ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் அவர்களின ந்தாஇஜுல அஃப்கார் எனும் 
நூலில 1/246 ல குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.இதில அவர் ந்தளிவுபடுத்தும் பபாது இது 
நபிகளார் வலையிலுைா்ன ந்தா்டர் இல்லா்த பபாதிலும் இ்தன அடிப்பல்ட ெட்டம் 
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் வலையி்லா்ன ந்தா்டர்ப்லப 
நகாண்டது, ஏந்னனில இதில நொந்தககருத்துககா்ன வாயப்புகள் ஏதும் கில்டயாது. 
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  இைண்டாம் பகுதி: இைவுத்ந்தாழுலகயும், வித்ருத்ந்தாழுலகயும், இது 
ந்தா்டர்ப்பா்ன நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களின 
பலபவறு ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறகளும்.

1  விதர் ச்தாழுரகரய இைவில் அ்தன் மிகச்சிறப்பா்ன நேைததில் ச்தாழுவது்தான் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

 இைவுதச்தாழுரகககா்ன மிகச்சிறப்பா்ன சிறந்்த நேைம் எ்ன 
வி்னவப்படடால்.?

இ்தறகா்ன பதில வித்ர் ந்தாழுலகயுல்டய பநைம் இைாத் ந்தாழுலக முடிவிலிருநது 
ஆைம்பித்து ஃபஜ்ர் உ்தயம் வலையி்லாகும்.எனபது அறியப்பட்ட ஒனறு ஆகபவ வித்ர் 
ந்தாழுலகயின பநைம் இைாவுககும் ஃபஜ்ருககும் இல்டபட்ட பநைைாகும்.

இ்தற்கா்ன ொன்றாக  பின்வருவது ொன்றாகும்.

அனல்ன ஆயிைா  ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
நபிகளார் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) இைா முடிவுறறதிலிருநது ஃபஜ்ர் 
வலையி்லா்ன பநைத்தில பதிந்னாரு ைகஅத்துககலள ந்தாழுவார்கள்.அதில 
இவவிைணடு ைகஅத்துககளுககும் இல்டயில ஸ்லாம் நகாடுப்பார்கள்.பைலும் வித்ைாக 
ஒரு ைகஅத்ல்த ந்தாழுவார்கள்.(நூல முஸலிம்,எண:2031,முஸலிம்,எண:736) 
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 இைவுதச்தாழுரகககு மிகச்சிறப்பா்ன நேைம் இைவின் மூன்றாவது 
இறுதிப்பகுதியாகும்.

இ்தறகா்ன ொனறாக அப்துல்லாஹ் பின அம்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககும் ஹதீஸில அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்.''நிச்ெய�ாக அல்ைா்ுவுககு 
மிக விருப்ப�ா்ன நோன்பு ்தாவூத அரைஹிஸஸைாம் அவர்கள் நோற்ற 
நோன்பாகும்.ந�லும் ச்தாழுரகயில் அல்ைா்ுவுககு மிக விருப்ப�ா்ன 
ச்தாழுரக ்தாவூத அரைஹிஸஸைாம் அவர்களின் ச்தாழுரகயாகும்.
அவர்கள் இைவின் அரைப்பகுதி நிததிரை சகாள்வார்கள்.மூன்றின் ஒரு 
பகுதியில் நின்று வணஙகுவார்கள்.ந�லும் ஆறில் ஒரு பகுதியில் மீண்டும் 
தூஙகுவார்கள்.அவர்கள் ஒருோள் விடடு �றுோள் நோன்பு ரவப்பவைாக 
இருந்்தார்கள்''.(நூல,புகாரி,எண:3420.முஸலிம், எண:1159).

 இந்்த ஸுன்்னத்தா்ன ேபி வழிமுரறரய ஒருவர் செயற்படுத்த 
ோடி்னால் அவர் எவ்வாறு அவரின் இைரவ பிரிததுக சகாள்வார்?.

சூரியன ைலறந்தது மு்தல ஃஜ்ர் வலையி்லா்ன பநைத்ல்த கணிப்பிடடு நகாள்வார்.
பின்னர் அல்த ஆறு பஙகுகளாக பிரித்து மு்தல மூனறுபஙகுகளும் இைவின மு்தல 
பகுதியாகும். இ்தன பின்னர் அவர் எழுநது ந்தாழுவார்,அ்தாவது நானகாவது பகுதியில 
எழுநது ந்தாழுவார் பின்னர் ஆறின இறுதிப் பஙகுகளா்ன ஆறாவது பஙகில மீணடும் 
நித்திலை நகாள்வார்.இ்த்னால ்தான அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா 
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
ஸஹலை அல்டயும் பபாது எனனி்டத்தில அவர்கள் தூஙகிய நில்லயில காணப் 
பட்டார்கள்.(நூல:புகாரி,எண:1133,முஸலிம்,எண:742) 

அப்தில்லாஹ் பின அம்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிகக கூடிய 
முனல்னய ஹதீஸின அடிப்பல்டயிலுள்ள இவவழிமுலறயின படி ஒருவர் இைவுத் 
ந்தாழுலகயின மிகச் சிறப்பா்ன பநைத்தில ந்தாழு்தலைககா்ன கூலிலய அல்டயப் 
நபறுவார். 

 சுருகக�ாக கூறின் இைவுதச்தாழுரகககா்ன மிகச்சிறப்பா்ன நேைததின் 
படித்தைஙகள் மூன்றாகும்.அரவயாவ்ன:

மு்தைாவது படித்தைம்-முன க்டநது நெனறல்த பபானறு இைவின மு்தல பகுதியில 
தூஙகி பின்னர் நடுப்பகுதியில எழுநது ந்தாழுது விடடு ஆறின இறுதிப் பகுதியில 
மீணடும் நித்்தலை நகாள்வது.

இ்தறகு ெறறு முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்ட அம்ர் பினஅல ஆஸ ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்களின ஹதீஸ ஆ்தாைைாக இருககினறது.

இைண்டாவது படித்தைம்- இைவின மூனறின இறுதிப் பகுதியில எழுநது ந்தாழு்த்லாகும்.
இ்தற்கா்ன ொன்றாக பின்வரும் ்தீஸ அர�கிறது: 
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அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்:''உயர்வும்,வ்ளமும் மிகக ேம் இரறவன் ஒவ்சவாரு 
இைவிலும்,இைவின் இறுதி மூன்றிசைாரு பகுதி இருககும் நபாது கீழ் வானிற்கு 
இறஙகி வந்து, ''என்னிடம் யாநைனும் பிைார்ததித்தால் அவைது பிைார்த்த 
ர்னரய ோன் ஏற்கிநறன்.என்னிடம் யாநைனும் நகடடால் அவருககு 
ோன் சகாடுககிநறன்.என்னிடம் யாநைனும் பாவ�ன்னிப்புக நகாரி்னால் 
அவரை ோன் �ன்னிககிநறன்'' என்று கூறுகிறான்.இல்த அபூஹுலைைா 
(ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:1145, 
முஸலிம்,எண:758.).பைலும் பின்னர் வைககூடிய ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்களின ஹதீஸும் இ்தறகா்ன ொனறாக அலைகிறது.

ஒருவர் அவைால இைவின இறுதிப் பகுதியில எழுநது ந்தாழ முடியாது எ்ன 
உணரும் பபாது அவர் இைவின ஆைம்ப பகுதியில அல்லது இைவில அவருககு 
மிக வெதியா்ன பநைத்தில இத்ந்தாழுலகலய பைறநகாள்வார்,இது மூனறாவது 
படித்்தைைாகவும் காணப்படுகிறது. 

மூன்றாவது படித்தைம்:இைவின மு்தறபகுதியில அல்லது இைவில அவருககு மிக 
வெதியா்ன பநைத்தில ந்தாழு்தல ஆகும். 

இர்த பின்வரும் ்தீஸ ச்தளிவு படுததுகிறது:
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 

கூறி்னார்கள்:''இைவின் இறுயில் எழ முடியாது எ்ன அஞ்சுபவர் இைவின் 
ஆைம்பப் பகுதியிநைநய விதர் ச்தாழுது விடடடும்!இைவின் இறுதியில் எழ 
முடியும் எ்ன ேம்புகின்றவர் இைவின் இறுதியிநைநய விதர் ச்தாழடடும்.
ஏச்னனில்,இைவின் இறுதி நேைததில் ச்தாழும் நபாது (வா்னவர்கள்) 
பஙநகற்கின்ற்னர்.இதுநவ சிறந்்த்தாகும்.''இல்த ஜாபிர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.(நூல,முஸலிம்:755)

பைலும் நபிகளார் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் நபித்ப்தாழர் 
அபூ ்தர்்தா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களுககு நெய்த நலலுபப்தெைாகவும் 
இருககிறது. இல்த இைாம் நஸாஈ அவர்கள் ்தைது அஸஸு்னன அல குப்ைாவில 
ஹதீஸ இ்லககம் 2712 பதிவு நெயவது்டன,இைாம் அபூ ்தாவுத் இ்லககம் 1433லும் 
இைாம் அலபானியவர்கள் ்தைது அஸஸஹீஹ் அபூ்தாவத் (5/177)ல இல்த ஸஹீஹ் 
எ்ன குறிப்பிடடிருககினறார்கள்.பைலும் இைாம் முஸலிம் அவர்கள் ்தைது நூலில (737) 
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக பதிவு நெயதுள்ளார்கள்.இவர்கள் 
அல்னவரும் எ்னககு எ்னது பநெர் மூனறு அம்ெஙகலள நகாணடு நலலுபப்தெம் 
நெய்தார்கள் எனபற ஆைம்பித்து ''அதில் நிததிரைககு முன் விதர் ச்தாழுரகரய 
ச்தாழுவது எ்ன குறிப்பிடடுள்்ள்னர்.'' 

2  ந�லும் இதில் பதிச்னாரு ைகஅததுககள் ச்தாழுவது ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸுககு 
ஏறப இதுபவ மிகப்பரிபூைணைா்ன எணணிகலகயாகும்.அவர்கள் அறிவிககும் 
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அவவதீஸில ''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ைைழானிலும் 
ைைழான அல்லா்த கா்லத்திலும் இைவுத்ந்தாழுலகலய பதிந்னாரு ைகஅத்துககளுககும் 
அதிகைாக ந்தாழவிலல்ல.''(நூல,புகாரி,எண:1147),(முஸலிம்,எண:738).

பைலும் அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் ஊ்டாக நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிமூனறு ைகஅத்துககள் ந்தாழு்தார்கள் 
எனறும் இைாம் முஸலிம் அவர்களது நூலில பதிவு நெயயப் படடுள்ளது. 

இவவாறு பலபவறு எணணிகலகயி்லா்ன அறிவிப்புககளிலும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ்தைது வித்ர் ந்தாழுலகயில பலபவறு எணணிகலகலய  
நகாண்ட்தாக ந்தாழு்தார்கள்.எனினும் அவறறுள் பதிந்னாரு ைகஅத்துககலள அதிகம் 
கல்டபிடித்்தார்கள்.எ்னபவ ்தான இவவிரு ஹதீஸகளின அடிப்பல்டயிலும் நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் சி்லபபாது பதிந்னாரு ைகஅத்துககலளயும் 
சி்லபபாது பதிமூனறு ைகஅத்துககலளயும் ந்தாழுது வநதுள்ளார்கள்.

3  இைவுத ச்தாழுரகரய மிக குறுகிய்தாகவும் மிகச்சுருகக �ாகவும் 
சகாண்டர�ந்்த இரு ைகஅததுககர்ள சகாண்டு ஆைம்பிப்பது 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள் நபிகளார் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் இைவு நித்திலையிலிருநது எழுந்தால மிகச்சுறுககைாக இைணடு ைகஅத்துககள் 
ந்தாழுவல்த நகாணடு அவர்களது இைவுத் ந்தாழுலகலய ஆைம்பிப்பார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:(767) 

4  இைவுதச்தாழுரகயில் அ்தற்சக்ன குறிப்பாக வந்துள்்ள ஆைம்ப 
துஆககர்ள -துஆஉல் இஸதிஃப்்தாஹ்-கர்ள ஓதுவதும் ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

1 السََّماَواِت  فَاِطَر  َوِإْسَراِفيَل  َوِميَكائِيَل  َجبـَْرائِيَل  َربَّ   اللَُّهمَّ 
ِفيَما ِعَباِدَك  بـَْيَ  َتُْكُم  أَْنَت  َوالشََّهاَدِة،  اْلَغْيِب  َعاِلَ   َواأَلْرِض، 
 َكانُوا ِفيِه َيَْتِلُفوَن، اْهِدِن ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَقِّ بِِْذِنَك ِإنََّك
تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيم
''நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்)
அவர்கள் இைவுத் ந்தாழுலகலயத் துவககியதும் 
''அல்ைா்ும்� ைப்ப ஜப்ைாயீை வ 
மீககாயீை வ இஸைாஃபீை , ஃபாததிைஸ 
ஸ�ாவாததி வல்அர்ளி,ஆலி�ல் ஃரகபி 
வஷஷ்ா்தததி,அன்்த ்தஹ்குமு பய்ன 
இபாதிக ஃபீ�ா கானூ ஃபீஹி யக்தலிஃபூன்.
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இஹ்தினீ லி�கதுலிஃப ஃபீஹி மி்னல் ்ககி பி இதனிக,இன்்னக 
்தஹ்தீ �ன் ்தஷாஉ இைா ஸிைாதிம் முஸ்தகீம்'' என்று கூறுவார்கள்'' 
(முஸலிம்,எண:770).

2  اللَُّهمَّ َلَك اْلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت َربُّ 
 السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، أَْنَت اْلَقُّ، َوَوْعُدَك اْلَقُّ، َوقـَْوُلَك اْلَقُّ، َوِلَقاُؤَك اْلَقُّ، َواْلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ،
 َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت،
َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت، َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت ِإلَِي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت
இப்னு அப்பாஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
நடு இைவில (்தஹஜ்ஜுத்) ந்தாழுவ்தறகாக எழுந்ததும் (பினவருைாறு) 
பிைார்த்திப்பார்கள்: ''அல்ைா்ும்�,ைககல் ்ம்து,அன்த்த நூருஸ 
ஸ�ாவாததி வல்அர்ள்.வ ைககல் ் ம்து,அன்த்த கயயிமுஸ ஸ�ாவாததி 
வல்அர்ள்.வ ைககல் ்ம்து, அன்த்த ைப்புஸ ஸ�ாவாததி வல்அர்ளி 
வ�ன் ஃபீஹின்்ன.அன்த்தல் ் ககு.வ வஅதுககல் ் ககு.வ கவ்லுககல் 
்ககு.வ லிகாஉக ்ககுன். வல்ஜன்்ன ததுக ்ககுன்.வந்ோரு 
்ககுன்.வஸஸாஅதது ் ககுன். அல்ைா்ும்� ைக அஸைம்து,வ பிக 
ஆ�ன்து, வ அரைக ்தவககல்து, வ இரைக அ்னப்து,வ பிக காஸம்து, 
வ இரைக ்ாககம்து,ஃபஃகஃபிர்லீ �ா கத்தம்து வ�ா அககர்து வ 
அஸைர்து வ அஃைன்து.அன்்த இைாஹீ. ைா இைா் இல்ைா அன்்த.(நூ
ல,புகாரி,எண:7499,முஸலிம்,எண:768)

5  ந�லும் இைவுதச்தாழுரகயின் கியாம், -நிற்றல்-ருகூஃ, ஸுஜூத, ஆகியவற்றுடன் 
சொல், செயல் ொர் அர்னதது வாஜிப்கர்ளயும்,பர்ளுகர்ளயும் 
ருகுன்கர்ளயும் நீடடித ச்தாழல்.

6  இதச்தாழுரகயில் உள்்ள ஓ்தல்களின் நபாது ேபிக்ளாரின் வழி 
காடடலின் பிைகாைம் ஓதுவதும் ஸுன்்னத்தா்ன வழி முரறயாகும்.
அவற்றுள் சிை பின்வரு�ாறு.

1  அ்தாவது ஒபை முலறயில ந்தா்டைாக ஓ்தாது நிறுத்தி நிறுத்தி ஓதுவது.
2  ஒவநவாரு வெ்னம் வெ்னைாக  ஓதுவது,அ்தாவது இைணடு மூனறு வெ்னஙகலள 

ஒபை ்த்டலவயில நிறுத்்தாைல ந்தா்டைாக ஓ்தாைல ஒவநவாரு வெ்னத்தின 
பபாதும் நிறுத்தி ஓதுவது.

3 அல்லாஹ்லவ துதிககும் வெ்னத்தின பபாது அவல்ன துதித்தும்,பிைார்த்்தல்னகள் 
பகடகும் வெ்னத்தின பபாது பிைார்த்திப்பதும்,பாதுகாப்பு ப்தடும் வி்தைாக வநதுள்ள 
வெ்னஙகளின பபாது பாதுகாப்பு ப்த்டலும்.
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முன்சென்றரவகளுககா்ன ொன்றாக இது அர�கிறது.
َدُه - ُسْبَحاَن َربَِّ اأَلْعَلى ُسْبَحاَن َربَِّ اْلَعِظيِم - َسَع هللا ِلَمْن حَِ

ஹுல்தஃபா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்:நான 
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களு்டன ஓர் இைவில(்தஹஜ்ஜுத்) 
ந்தாழுப்தன.அதில அவர்கள் ''அலபகைா”எனும் (இைண்டாவது) அத்தியாயத்ல்த 
ஓ்த ஆைம்பித்்தார்கள்.நான''அவர்கள் நூறு வெ்னம் முடிந்ததும் ருகூஉச் நெயது 
விடுவார்கள்” எ்ன எணணிப்னன.ஆ்னால, அவர்கள் (நூறு வெ்னம் முடிந்த பினனும்) 
ந்தா்டர்நது ஓதி்னார்கள்.நான ''அ(ந்த அத்தியாயத்)ல்த (இைண்டாகப் பிரித்து ஓதி 
இைண்டாவது) ைகஅத்தில முடித்து விடுவார்கள்'' எ்ன எணணிப்னன.ஆ்னால (அல்த 
மு்தல ைகஅத்திப்லபய) ந்தா்டர்நது ஓதி்னார்கள்.நான ''அவர்கள் அந்த அத்தியாயம் 
முடிந்ததும் ருகூஉச் நெயதுவிடுவார்கள்'' எ்ன எணணிப்னன. அவர்கள் (அந்த 
அத்தியாயம் முடிந்ததும்) ''அநநிொ'' எனும் (2ஆவது) அத்தியாயத்ல்த ஆைம்பித்து 
ஓதி்னார்கள்;பிறகு ஆலு இம்ைான எனும் (3ஆவது)அத்தியாயத்ல்த ஆைம்பித்து நிறுத்தி 
நி்தா்னைாக ஓதி்னார்கள்.அவறறில இலறவல்னத் துதிப்பது பறறிக கூறும் வெ்னத்ல்த 
ஓதிச் நெலலும் பபாது (ஒதுவல்த நிறுத்திவிடடு),(சுப்ஹா்னல்லாஹ் - அல்லாஹ் 
தூயவன எ்ன) இலறவல்னத் துதித்்தார்கள்; (இலறயருலள) பவணடுவது பறறிககூறும் 
வெ்னத்ல்தக க்டநது நெலலும்பபாது (ஓதுவல்த நிறுத்திவிடடு),(இலறயருலள) 
பவணடி்னார்கள். (இலற ்தண்டல்னயிலிருநது) பாதுகாப்புக பகாருவது பறறிக 
கூறும் வெ்னத்ல்த ஓதிச் நெலலும் பபாது (ஓதுவல்த நிறுத்தி விடடு,இலறவனி்டம்) 
பாதுகாப்புக பகாரி்னார்கள்.பிறகு ருகூஉச் நெய்தார்கள்.அவர்கள் ருகூவில 
''சுப்்ா்ன ைப்பியல் அழீம்'' (ைகத்துவ மிகக என இலறவன தூயவன) எனறு 
கூற்லா்னார்கள்.அவர்கள் நில்லயில நினற அளவுககு ருகூஉச் நெய்தார்கள்.பின்னர் 
(ருகூவிலிருநது நிமிரும்பபாது) ''ெமிஅல்ைா்ு லி�ன் ்மி்தஹ்'' (அல்லாஹ் 
்தனல்னப் புகழ்பவாரின புகழுலைலய ஏறகிறான) எனறு கூறி விடடுக கிட்டத்்தட்ட 
ருகூஉச் நெய்த அளவுககு நீண்ட பநைம் நில்லயில நினறிருந்தார்கள்.பிறகு ெஜ்்தாச் 
நெய்தார்கள்.அதில ''சுப்்ா்ன ைப்பியல் அஃைா'' (மிகக பை்லா்ன என இலறவன 
தூயவன) எனறு கூறி்னார்கள்.அவர்கள் நில்லயில நினறிருந்த அளவுககு ெஜ்்தாச் 
நெய்தார்கள்.(நூல.முஸலிம்,எண:772)

இைாம் அஹ்ைத் அவர்கள் அவர்களது முஸ்னத் கிைந்தத்தில அனல்ன உம்மு 
ஹபீபா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கலள ந்தாடடும் ஒரு ஹதீஸில அனல்ன 
உம்மு ஹபீபா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்களி்டத்தில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களின -இைவு பநைத்ந்தாழுலகயின பபா்தா்ன- ஓ்தல 
எவவாறு காணப்பட்டது எ்ன வி்னவப்பட்டது.அ்தறகு அவர்கள் நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் {பிஸமில்ைா ஹிர்ைஹ்�ானிர்ைஹீம்}
{அல் ்ம்து லில்ைஹி ைப்பில் ஆைமீன்}.{அர்ைஹ்�ானிர்ைஹீம்}  
{�ாலிகியவ் மிததீன்} எ்ன ஒவநவாரு வெ்னைாக நிறுத்தி நிறுத்தி ஓதுவார்கள்.
எ்ன குறிப்பிட்டார்கள்,(நூல,அஹ்ைத், எண:26583,அத்்தாைகுத்னீ,எண118,இதிலுள்ள 
அறிவிப்பாளர் வரிலெ சீைா்னது,ஸஹீஹ் ஆ்னது,இைாம் நவவி அவர்கள் இல்த ்தைது 
ைஜ்மூஃ ல ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். (3/333).
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7  இவ்விைண்டு ைகஅததுககளுககும் 
�ததியில் ஸைாம் சகாடுப்பது 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

அப்துல்லாஹ் பின உைர் பின அலகத்்தாப் 
(ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் கூறிய்தாவது:ஒரு 
ைனி்தர் எழுநது,''அல்லாஹ்வின தூ்தபை! இைவுத் 
ந்தாழுலக எப்படித் ந்தாழ பவணடும்?'' 
எ்னக பகட்டார்.அ்தறகு அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் ''இைவுத் ந்தாழுலக இைணடிைணடு 
ைகஅத்களாகும். சுப்ஹு (பநைம் வநது விட்டது) பறறி நீஙகள் அஞசி்னால ஒரு 
ைகஅத் (வித்ர்) ந்தாழுது நகாள்ளுஙகள்!''எ்ன கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,எண : 
990,முஸலிம்,எண:749).

இதில வநதுள்ள (ைஸ்னா,ைஸ்னா) -இைணடு இைணடு-எனப்தன கருத்்தாவது 
நானகு ைகஅத்துககளாக நைாத்்தைாக ந்தாழாது.ஒவநவாரு இைணடு ைகஅத்துககளுககு 
ைத்தியிலும் ஸ்லாை நகாடுத்்த்லாகும்.

8  இறுதி மூன்று ைகஅததுககளில் அ்தற்சக்ன குறிப்பாக வந்துள்்ள 
அததியாஙகர்ள ஓதுவது ஸுன்்னத்தா்ன வழி முரறயாகும்.

மு்தல ைகஅத்தில அத்தியாயம்{ஸப்பி இஸ� ைப்பிகல் அஃைாவும்}, 
இைண்டாவதில {குல் யா அயயு்ல் காஃபிரூனும்}, மூனைாவதில {குல் 
்ுவல்ைா்ு அ்தும்} ஓதுவது.

இ்தற்கு பின்வரும் ்தீஸ ஆ்தா�ாக அர�கிறது.

ஒரு ஹதீஸில உலப பின கஃப் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் வித்ர் ந்தாழுலகலய ஸப்பி 
இஸை ைப்பிகல அஃ்லாவும்,குல யா அயயுஹல காஃபிரூனும்,குல ஹுவல ்லாஹு 
அஹதும் ஓதி ந்தாழுவார்கள்.(நூல அபூ்தாவுத்,எண 1423,அநநஸாஈ,எண:1733,இப்னு 
ைாஜாஃ, எண:1171).இைாம் நவவி அவர்கள் ்தைது -அல கு்லாஸா- எனும் நூலில 
(1/556) ஸஹீஹ் எ்னக குறிப்பிடடுள்ளார்கள். பைலும் அலபானி அவர்களும் ஸஹீஹ் 
அநநஸாஈயில (1/273) இவவாபற குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 

9  சிை நவர்ளகளில் விதர் ச்தாழுரகயில் குனூத ஓதுவதும் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

இ்த்னால நா்டப்படுவது வித்ரின இறுதி ைகஅத்தில அ்தாவது ஸூைதுல இக்லாஸ 
ஓ்தப்படும் மூனறாவது ைகஅத்தில பிைாைத்்தல்ன நெயவ்தாகும்.
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இந்த குனூத் வித்ர் ந்தாழுலகயில சி்லெையஙகளில 
ஓதுவதும் இனனும் சி்ல பவலளகளில விடடு 
விடுவதும் ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலறயாகும்.இது சி்ல 
நபித்ப்தாழர்களி்னால நெயறபடுத்்தப் பட்டலைககா்ன 
ொனறுகளும் உள்ள்ன.இதுபவ லைக பின ல்தமியா 
ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்களது ந்தரிவும் ஆகும். 
எனினும் இல்த நெயறபடுத்துவல்த வி்ட விடடு 
விடுவது அதிகைாக இருத்்தல மிக ஏறறைா்னது. 

 வி்னா:குனூதின் நபாது அவைது இரு கைஙகர்ளயும் உயர்த்த 
நவண்டு�ா....?

மிகச்ெரியா்னது:அவர் குனூத்தின பபாது லகலய உயர்த்துவார்.இல்தல்னபய 
அதிகைா்ன ைார்கக அறிஞர்களி்னதும் கருத்்தாகும்.பைலும் இது ந்தா்டர்ப்பாக இப்னு 
உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக லபஹகீ கிைந்தத்தில ஸஹீஹா்ன 
பதிவுகள் வநதுள்ள்ன.

இைாம் லபஹகீ ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது நபித்ப்தாழர்களில 
ப்லரும் அவர்களின குனூத்தின பபாது லககலள உயர்த்தியுள்ள்னர்.
(பாைகக:அஸஸு்னன அல குப்ைா.(2/211).

 வி்னா:ஒருவர் அவரின் விதரில் ஓ்தப்படும் குனூதர்த எர்த சகாண்டு 
ஆைம்பம் செயவார்.....?

மிகச்ெரியா்ன கருத்தாவது-அல்ைாஹ் மிக அறிந்்தவன்-அவர் அல்லாஹ்லவ 
புகழ்நது அவல்ன  துதித்து ஆைம்பித்து, பின்னர் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸ்லவாத்து நொலலிய்தன பின்னர் அவர் -ஏல்னய-
பிைார்த்்தல்னகலள நெயவார்.ஏந்னனில இதுபவ பிைாைத்்தல்ன அஙகிகரிப்ப்தறகு மிக 
ஏறறைா்ன வழிமுலற யாகும் 

இ்தறகு ொனறாக பினவரும் ஹதீஸ அலைகிறது.ஃபு்தா்லத் பின உலபத் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினற ஹதீஸில.நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபிகளார் மீது ஸ்லவாத்து நொல்லாது பிைார்த்்தல்னயில 
ஈடுபட்ட  ைனி்தலை பார்த்து இவர் அவெைப்படடு பகடடு விட்டார்.எ்ன அவருககும் 
ஏல்னயவர்களுககும் இவவாறு கூறி்னார்.''ஒருவர் ந்தாழுலகயில துஆ பகட்டால 
அவர் மு்தலில அல்லாஹ்லவ புகழ்து துதிககடடும் பின்னர் நபியின மீது ஸ்லவாத்து 
நொலலிய பின ்த்னககு நாடியவ ப்தலவயா்னவறலற பகடடுகநகாள்ளடடும்''(நூ
ல:திர்மிதி,எண: 3477,(இவவதீஸ ஒரு ஸஹீஹ்,ஹஸன ்தைத்ல்த உல்டயது எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள்).
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இைாம் இப்னுல லகயிம் ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ஒருவர் 
பிைார்த்்தல்ன -துஆ- நெயயும் பபாது விரும்பத்்தகக முஸ்தஹப்பா்ன வழிமுலற,மு்தலில 
அவரின ப்தலவகளுககு முன்னைாக அல்லாஹ்லவ புகழ்து அவல்ன துதித்து பின்னர் 
அவரின ப்தலவகலள பகடப்தாகும்.இதுபவ ஃபு்தா்லத் பின உலபத் ைலியல்லாஹு 
அனஹுவினுல்டய ஹதீஸில இ்டம் நபறறுள்ள -ஸுன்னத்்தா்ன-வழிமுலறயாகும்.
(பார்கக: அல வாபிலுஸஸபீல.பககம்-110).

 வி்னா:குனூததின் பிைாைத்தர்னகள் முடிந்்தவுடன் அவரின் இரு 
ரகக்ளால் முகதர்த ்தடவிகசகாள்்ள நவண்டு�ா...?

இ்தறகா்ன மிகச்ெரியா்ன தீர்ப்பு அவர் ்தைது கைஙகளி்னால முகத்ல்த ்த்டவிகநகாள்ள 
ைாட்டார்,ஏந்னனில இவவாறு ்த்டவிக நகாள்வ்தறகா்ன ெரியா்ன ஆ்தாைஙகள் 
ொனறுகள் ஏதும் கில்டயாது.

இைாம் ைாலிக ைஹ்ைஹுல்லாஹ் அவர்களி்டத்தில பிைார்த்்தல்னயின பின ்தைது 
இரு கைஙகளால முகத்ல்த ்த்டவிக நகாள்ளும் ஒருவர் பறறி வி்னவப்பட்ட பபாது 
அல்த அவர்கள் நிைாகரித்து,பின்னர் நான அல்த பறறி எல்தயும் அறியவிலல்ல எ்ன 
கூறி்னார்கள்.(பார்கக.இைாம் அலைர்வஸி அவர்களின கி்தாபுல வித்ர்,பககம்-236). 

லைகுல இஸ்லாம் -ைஹ்ைஹுல்லாஹ்- அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது - துஆவுககு 
பின்னர்-லகயிகளி்னால முகத்ல்த ்த்டவிக நகாள்ளல ந்தா்டர்ப்பாக ஓரிரு ஹதீஸகள் 
்தான வநதுள்ள்ன.இருப்பினும் அலவ ஆ்தாைைாகவும் நகாள்ளவும் முடியாதுள்ளது.
(பார்கக.அல ஃப்தாவா,(22/519).

10  இைவின் மூன்றாம் பகுதியின் இறுதியில் துஆக நகடடல்- 
பிைார்த்தர்ன செய்தல். 

இைவின மூனறின இறுதிப்பகுதியில மிக முககியைா்ன ஏறறைா்ன பிைா்தா்ன 
ஸுன்னத்்தா்ன வழி முலறகளில ஒனறு துஆப் பிைார்த்்தல்ன நெயவது.ஒருவர் அவரின 
குனூத்தின பபாது பிைாைத்்தல்ன நெய்தாலும் அது பபாதுைா்னது.அவவாறு இல்லா்த 
பபாது இநபநைத்தில பிைார்த்திகக பவணடும். 
ஏந்னனில இநபநைம் துஆககள் பிைாைத்்தல்னகள் 
அஙகிகரிககப்ப்ட மிகவும் ஏறபுல்டயா்தாகும்.
பைலும் அல்லாஹ்வின கணணியத்துககும் 
ைகத்துவத்துககும் நபாறுத்்தைா்ன அலைப்பில 
பூமியின கீழ் வா்னத்துககு இறஙகுகினறான.இல்த 
பறறிய ஹதீஸ அபூஹுலைைா ைலியல்லாஹு 
அனஹு வாயி்லாக புகாரி முஸலிமில இ்டம் 
நபறறுள்ளது அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். 
''கண்ணியததுககும் �கததுவததுககும் உரிய 
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ஏக இரறவன் ஒவ்சவாரு இைவின் இறுதிப்பகுதியிலும் கீழ் வா்னததுககு 
இறஙகி கூறிகின்றான் ''என்னிடததில் எவர் என்ர்ன அரழககின்றார் 
ோன் விரடயளிககின்நறன்,ந�லும் என்னிடததில் ஏதும் நகடகின்றவர் 
இருககின்றாைா ோன் அவருககு நகடடர்த சகாடுககின்நறன்.இன்னும் 
எவர் பாவ�ன்னிப்பு நவண்டுகின்றார்,ோன் அவருககு பாவ�ன்னிப்பு 
அளிககின்நறன்''எ்ன கூறுவான.(நூல,புகாரி,எண:1145, முஸலிம்,எண:758).  

11  ஒருவர் விதர் ச்தாழுரகரய ச்தாழுது முடித்த பின்்னர் மூன்று 
்தடரவகள் (ஸுப்்ா்னல் மிலிகில் குததூஸ) எ்ன கூறல்,இதில் 
மூன்றாவது முரற ெப்்ததர்த உயர்ததி சொல்வதும் ேபிக்ளாரின் 
ஸுன்்னத்தா்ன வழி முரறயாகும்.

இல்த ந்தளிவுபடுத்தும் ொனறாக பின வரும் ஹதீஸ அலைகிறது.
ஒரு ஹதீஸில உலப பின கஃப் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்,நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் வித்ர் 
ந்தாழுலகலய {ஸப்பி இஸ� ைப்பிகல் அஃைாவும்},{குல் யா அயயு்ல் 
காஃபிரூனும்},{குல் ்ுவல்ைா்ு அ்தும்} ஓதி ச்தாழுவார்கள்.அதில் 
ஸைாம் சகாடுத்தவுடன்''ஸுப்்ா்னல் மிலிகில் குததூஸ'') எ்ன மூனறு ்த்டலவகள் 
கூறுவார்கள்.(நூல,அநநஸாஈ,எண:1733).முன்னர் கூறியது பபானறு இவவதீலஸ 
இைாம்களா்ன நவவி,அலபானி ஆகிபயார் ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ள்னர்.பைலும் 
அப்துர் ைஹ்ைான பின அபஸி ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வரும் 
ைறநறாரு ஹதீஸில அவர்கள் மூனறாவது ்த்டலவ ''ஸுப்்ா்னல் �லிகில் குததூஸ'' 
எனும் பபாது அவைது ெப்்தத்ல்த உயர்த்துவார்கள் எ்னவும் வநதுள்ளது.(நூல அஹ்ைத், 
எண:15354,அநநஸாஈ,எண:1734,பைலும் இைாம் அலபானி அவர்கள் ்தைது ்தஹ்கீகு 
மிஷகாதுல ைஸாபீஹ் இல (1/273) ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்).

12  ்த�து குடும்பததி்னரை இைவுதச்தாழுரகககாக நிததிரையிலிருந்து 
எழுப்புவது ஒரு ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரறயாகும்.

கணவன ைலணவிலயயும்,ஏல்னய அஙகத்்தவர்கலளயும் இைவுத் ந்தாழுலகககாக 
எழுப்பி விடுவதும்,ைலணவியும் இவவாறு எழுப்பி விடுவதும் ஸுன்னத்்தாகும்.பைலும் 
இது ஒருவருகநகாருவர் நல்லவறறின பால உ்தவி ஒத்்தாலெ புரிவ்தாக காணப்படுகிறது.

இல்த பினவரும் ஹதீஸ ந்தளிவு படுத்துகிறது.
ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் கூறிய்தாவது: அல்லாஹ்வின 

தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இைவில (்தஹஜ்ஜுத்) 
ந்தாழுது நகாணடிருககும் பபாது நான அவர்களுககு முன்னால குறுகபக படுத்துக 
நகாணடிருப்பபன.அவர்கள் (்தஹஜ்ஜுத் ந்தாழுலகலய முடித்துவிடடு) வித்ர் 
ைடடும் எஞசியிருககும் பபாது எனல்ன எழுப்பி விடுவார்கள்;நான (எழுநது) வித்ர் 
ந்தாழுபவன.(நூல புகாரி,எண:512,முஸலிம்,எண:512).
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உம்மு ஸை�ா (ைலியல்ைா்ு அன்்ா) அறிவிககிறார்கள். 

நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ஓர் இைவு விழித்்ததும், 
‘ஸுப்்ா்னல்ைாஹ்!இந்்த இைவில்்தான் எத்தர்ன நொ்தர்னகள் 
இறககப்படடுள்்ள்ன? எத்தர்ன சபாககிஷஙகள் திறககப்படடுள்்ள்ன.
அரறகளில் உள்்ள சபண்கர்ள எழுப்பி விடுநவார் யார்? இவ்வுைகில் 
ஆரட அணிந்திருந்்த எத்தர்னநயா நபர் �றுர�யில் நிர்வாணிக்ளாக 
இருப்பார்கள்’ என்று குறிப்பிடடார்கள்.(நூல,புகாரி, எண:6218).

13  இைவுதச்தாழுரகயின் நபாது ச்தாழுரகயில் உள்்ளச்ெம் பாதிககா்தவாறு 
்த்னககு மிக இைகுவா்ன முரறரய கரடப் பிடித்தல்.

அவருககு கரைப்பு ஏற்பாடடால் உடகார்ந்து ச்தாழுவதும் ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அறிவிககினறார்கள்.நபி  (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (பள்ளிககு) வந்த பபாது இைணடு தூணகளுககில்டயில 
நீண்ட கயிறு ஒனறு கட்டப்படடிருககிறது.‘இந்தக கயிறு ஏன?’ எனறு நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்)அவர்கள் பகட்டார்கள். அ்தறகு ைககள்,‘இது லஸ்னபு (ைலியல்லாஹு 
அனஹாவு)ககு உரிய்தாகும்;அவர் (நினறு ந்தாழும் பபாது) பொர்வல்டந்தால இந்தக 
கயிறறில ொயநது நகாள்வார்’ எனறு கூறி்னார்கள்.அ்தறகு நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ‘கூ்டாது.இல்த அவிழ்த்து விடுஙகள்.உஙகளில ஒருவர் 
உறொகத்து்டன இருககும் பபாது ந்தாழ பவணடும்.பொர்வல்டந்தால உடகர்நது வி்ட 
பவணடும்’ எனறு கூறி்னார்கள். (நூல,புகாரி, எண:1150,முஸலிம்,எண:784).

தூககம் மிரகதது விடு�ாயின் ெற்று உறஙகிய பின்்னர் உற்ொக�ாக எழுந்து 
ச்தாழு்தல்-

நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: உஙகளில் 
எவநைனும் ச்தாழும் நபாது கண்ணயர்ந்துவிடடால்,அவர் ்தம்ர� விடடுத 
தூககம் அகலும்வரைத தூஙகி விடடடும்! ஏச்னனில்,உஙகளில் ஒருவர் 
உறஙகியவாநற ச்தாழுவாைா்னால் அவர் (உணர்வில்ைா�ல்) பாவ�ன்னிப்புக 
நகாைப்நபாக, அவர் ்தம்ர�த்தாந� ஏசி (ெபிதது)விடக கூடும்.- இல்த 
ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள். (புகாரி,எண,212,மு
ஸலிம்,எண:786).
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இவ்வாநற இைவில் ஒருவர் குர்ஆர்ன ஓதும் நபாது தூககம் மிரகதது 
விடடால் தூஙகி ்தன்ர்ன பைப்படுததிகசகாள்வதும் ஸுன்்னாத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
உஙகளில் ஒருவர் இைவில் ச்தாழும் நபாது (உறககம் ந�லிடடு) ோவில் 
குர்ஆன் வைா�ல் ்தரடபடடு,்தாம் என்்ன சொல்கிநறாம் என்பர்த அவர் 
அறியா்த நிரைககுச்சென்று விடுவாைா்னால் அவர் படுதது உறஙகடடும்!. 
இல்த அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,787)

14  ஓருவருககு இைவில் இைவுதச்தாழுரக ்தப்பி விடு�ாயின் அர்த 
பகற்சபாழுதில் இைடரடயாக ச்தாழுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

ஒருவரின வழலை மூனறு ைகஅத்துககள் ந்தாழுவ்தாயின அவைால பநாய,தூககம் 
ஆகியவறறால அது ந்தாழ முடியாது ்தப்பிவிட்டால அல்த பகறநபாழுதில நானகு 
ைகஅத்துகக ளாகவும்,ஒருவரின வழலை ஐநது ைகஅத்துககள் ந்தாழுவது எனின அவைால 
பநாய,தூககம் ஆகியவறறால ந்தாழமுடியாது ்தப்பிவிட்டால அல்த பகறநபாழுதில 
ஆறு ைகஅத்துககளாகவும் ந்தாழுதுநகாள்வார்.இவவாறு ்தான நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் நெயதும் வந்தார்கள். அவரி்ன வழலை இைவில பதிந்னாரு 
ைகஅத்துககள் ந்தாழுவது எ்னபவ அவர்களுககு அவவாறு ந்தாழுவது ்தப்பி விடும் 
பபாது அல்த பகறநபாழுதில நிலறபவறறும் பபாது பனனிநைண்டாக ந்தாழுவார்கள்.
இல்த ்தான ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் பபாது ''நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களுககு பநாய,தூககம் ஆகியவறறால 
இைவுத்ந்தாழுலக ்தப்பிவிட்டால பகறநபாழுதில பனனிநைணடு ைகஅத்துககளாக அல்த 
நிலற பவறறுவார்கள்''.(நூல,முஸலிம்,எண:746)
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இைண்டாவது:ஃபஜ்ருரடய நேைம்

இநபநைத்தில நெயயப்ப்ட பவணடிய நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்களது பலபவறு ஸுன்னத்்தா்ன வழிகாட்டலகள் காணப்படுகினற்ன.

 அல் அ்தான்,-ச்தாழுரகககா்ன அரழப்பு-அதிலுள்்ள பல்நவறு 
ஸுன்்னத்தா்ன வழிகாடடல்கள்.

1  அ்தான் சொல்கின்றவரை பின் ச்தாடர்வது -அ்தாவது அ்தானுககு பதில் 
அளிப்பது-

ال حول وال قوة إال بهلل
முஅத்தின-அ்தான நொலபவர்-அ்தான நொலலும் பபாது அவர் கூறுவல்தபய.

பினந்தா்டர்நது கூறுவதும்,ஹயயா அ்லா எனும் இ்டஙகளில ''ைா்வ்ை வைாகுவ்வ்த 
இல்ைா பில்ைாஹ்'' எ்னக கூறுவதும் ஸுன்னத்்தாகும்.

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
''பாஙகு நொல்லப்படுவல்த நீஙகள் நெவியுறறால முஅத்தின நொலவது பபால நீஙகளும் 
நொலலுஙகள் ..'' (முஸலிம்,எண,384), பைலும் உைர் பின கத்்தாப் ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். அதில ''முஅததின் அல்ைா்ு அகப்ர் எ்ன 
கூறி்னால் அ்தற்கு அல்ைா்ு அகபர் எ்ன கூறவும், ந�லும் முஅததின் 
அஷ்து அன் ைாஇைா் இல்ைல்ைா்ு எ்ன கூறி்னால் அஷ்து அன் 
ைாஇைா் இல்ைல்ைா்ு என்நற கூறடடும்.ந�லும் முஅததின் அஷ்து 
அன்்ன மு்ம்�்தர் ைஸூலுல்ைாஹ் என்றால் அஷ்து அன்்ன மு்ம்�்தர் 
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ைஸூலுல்ைாஹ் என்நற கூறடடும்,முஅததின் ்யயா அைஸஸைாஹ் எ்னக 
கூறி்னால் ைா ்வ்ை வைா குவ்வ்த எ்னகூறடடும் இன்னும் ்யயா 
அைல் ஃபைாஹ் எ்னககூறி்னால் மீண்டும் ைா்வ்ை வைா குவ்வ்த எ்ன 
கூறடடும்.பின்்னர் அல்ைா்ு அகபர் எ்ன கூறி்னால் அல்ைா்ு அகபர் 
எ்ன கூறடடும்,பின்்னர் ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு எ்ன கூறி்னால் இவ்வாநற 
ைா இைா் இல்ைல்ைாஹ் என்நற கூறடடும்.இவ்வாநற ஒருவர் உள்்ளத்தால் 
கூறி்னால் சுவ்னம் நுரழந்து விடுவார்.(நூல முஸலிம் எண,385).

الصالة خري من النوم
ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகயில ்தஸவீபின ''அஸஸைாதது ரகருன் மி்னன்்னவ்ம்'' எனும் 

வார்த்ல்தயின -பபாது.முஅத்தின கூறுவது பபானபற கூறல பவணடும்.

2  இரு ஷ்ா்தாககளுககும்- ொடசியஙகளுககும்- பின்்னர் பின்வரும் 
துஆரவ ஓ்தல்.

ً، َوِبَُحمٍَّد َرُسواًل، َوِبإِلْساَلِم ِدينًا َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت ِبهلل َربَّ
முஅத்தின ''அஷஹது அன்ன முஹம்ை்தர்ைஸூ லுல்லாஹ்'' எ்ன இைண்டாவது 

்த்டலவ கூறிய பின்னர் ஸஅத் ைலியல ்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
வைக கூடிய பினவரும் துஆலவ ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும்.அதில அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:ந்தாழுலக 
அறிவிப்பாளரின அறிவிப்லபக பகடகககூடியவர் (அறிவிப்பு முடிந்த பினபு) 
''அஷ்து அல்ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு, வஹ்்த்ு,ைா ஷரீகக ை்ு,வ 
அன்்ன மு்ம்�்தன் அப்து்ு வ ைசூலு்ு, ைளீதது பில்ைாஹி ைப்பன், 
வபி மு்ம்�தின் ைசூைன், வபில் இஸைாமி தீ்னன் என்று சொன்்னால் 
அவருரடய பாவஙகள் �ன்னிககப்படடு விடும்.'' (நூல முஸலிம்,எண.386).

3  அ்தானுககு பின்்னர் ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் 
அவர்கள் மீது ஸைவாதது சொல்வது.

நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: ''ச்தாழுரக 
அறிவிப்பா்ளரின் அறிவிப்ரப நீஙகள் செவியுற்றால் அவர் கூறுவர்தப் 
நபான்நற நீஙகளும் கூறுஙகள்.பின்பு என்மீது ஸைவாத சொல்லுஙகள்.
ஏச்னனில்,என்மீது யார் ஒருமுரற ஸைவாத சொல்கிறாநைா அ்தன் 
காைணத்தால் அவருககுப் பதது முரற அல்ைாஹ் அருள் புரிகின்றான்.
பின்பு எ்னககாக அல்ைாஹ்விடம் வஸீைாரவக நகளுஙகள்.வஸீைா என்பது 
சொர்ககததிலுள்்ள (உயர்) ப்தவியாகும்;அல்ைாஹ்வின் அடியார்களில் 
ஒருவருககுத்தான் அது கிரடககும்.அந்்த ஒருவர் ோ்னாகநவ இருகக 
விரும்பு கிநறன்.எ்னநவ,எ்னககாக அந்்தப் ப்தவிரய (அல்ைாஹ்விடம்) 
நகடபவருககு (�றுர� ோளில்) எ்னது பரிந்துரை அவசியம் கிரடககும்.
இல்த அப்துல்லாஹ் பின அம்ர் பின அலஆஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அறிவிககிறார்ள். (நூல முஸலிம், எண.384). 
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 اللهم صلِّ على ممد وعلى آل ممد ، كما صليت على إبراهيم 
நபிகளார் மீது நொல்லப்படும் ''ஸைவாததுககளில்'' மிகச்சிறப்பா்ன வலக 

ஸ்லவாத்து,ஸ்லாத்து இப்றாஹிமியயா எனும் பினவரும் ஸ்லவாத்து ஆகும்.
அல்ைா்ும்� ஸல்லி அைா மு்ம்�தின், வஅைா ஆலி மு்ம்�தின், 
க�ா ஸல்ைய்த அைா இப்றாஹீ�.......... ''

4  அ்தானுககு பின்்னால் சொல்ைப்பட நவண்டிய துஆரவ ஓதுவது.

ْعَوِة التَّامَِّة, َوالصَّاَلِة اْلَقاِئَمِة , آِت ُمَمًَّدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة , َوابـَْعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸ அதில 

நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''எவர் 
ஒருவர் முஅததின் அ்தான் கூறிய பின்்னர்''அல்ைா்ும்� ைப்ப்ாதிஹித 
்தஃவதித ்தாம்�ா,வஸஸைாதில் காஇ�ா,ஆதி மு்ம்�தினில் வஸீை்த 
வல் ஃபதீைா,வப்அஸஉ �கா�ன் �ஃமூ்தன் இல்ைதீ வஅத்தா எ்ன ஓதுவாநைா 
அவருககு �றுர�யில் எ்னது சிபாரிசு கிரடககும்''.(நூல புகாரி,எண.:614).

5  அ்தானுககு பின்்னால் பிைார்த்தர்ன செய்தல். 

அப்துல்லாஹ் பின அம்ர் ைலியல்லாஹு 
அனஹுைா அவர்களின ஹதீஸில முஅத்தினகள் 
எம்லை வி்ட மிகச்சிறப்பா்னவர்களாக இருககினற்னர், 
எ்ன நபிகளாரி்டம் ஒரு ைனி்தர் குறிப்ப்ட 
அப்பபாது நபிகளார் ''முஅததின் கூறுவர்த 
நீரும் கூறுவீைாக,ந�லும் அவர் அ்தார்ன 
முடித்தவுடன் அல்ைாஹ்விடம் பிைார்த்தர்ன 
புரிவீைாக அது-நகடபது- வழஙகப்படும்.எ்ன 
கூறி்னார்கள்.'' (நூல அபூ்தாவுத்,எண 524, இல்த 
இைாம் இப்னும் ஹஜர் அவர்கள் ஹஸன ்தைத்ல்த 
நகாண்டது எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்,ந்தாஇஜுல 
அஃப்கார் (1/367),(பைலும் இைாம் அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் அல கலிமுத்்தயயிப் 
எனும் நூலில பககம் 73 ல குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.) 

பைலும் அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில நபி 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். ''அ்தானுககும், 
இகா�ததுககும் இரடப்டட நேர்ததில் -நகடகப்படும்- பிைார்த்தர்ன 
�றுககப்பட �ாடடாது.'' (நூல ,அநநஸாஈ, எண :9895). (இல்த இப்னு குலஸைா 
அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள் 1/221/425).

 ஃபஜ்ரின் ஸுன்்னததும் அதிலுள்்ள பல்நவறு  ஸுன்்னததுகளும்.

ஃபஜ்ருல்டய ஸுன்னத்து கால்லயின ஆைம்பத்திலிருநது நிலறபவறறப்படும் மு்தல 
ஸு்னன ைவாத்திபுகளில உள்ளது. இல்த பறறிய வி்டயஙகளுககு முன ஸு்னன 
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ைவாத்திபுகள் எனறால என்ன எ்ன பநாககும் பபாது அலவ ஃபர்ளா்ன ந்தாழுலககலள 
ந்தா்டர்நதுள்ள ஸுன்னத்்தா்ன ந்தாழுலககளாகும்.இலவ 12 ைகஅத்துககலள 
நகாண்டது.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்:''ஒருவர் ஒவ்சவாரு ோளும்-கடர�யா்ன ச்தாழுரககள்-்தவிை 
கூடு்தைாகப் பன்னிைண்டு ைகஅதகள் ச்தாழு்தால்'' அவருககாக அல்ைாஹ் 
சொர்ககததில் ஓர் இல்ைதர்த எழுப்புகிறான்'' இல்த உம்முஹபீபா (ைலியல 
்லாஹு அனஹா) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(நூல, முஸலிம்,எண:728).பைலும் 
திர்மிதியில இ்டம் நபறறுள்ள ஹதீஸில இ்தறகு பை்லதிகைாக லுஹருககு முன நானகும், 
அ்தறகு பின இைணடும்,ைகரிபுககு இைணடும்,இைாவுககு இைணடும் ஃபஜ்ருககு முன்னர் 
இைணடும் எ்ன வநதுள்ளது. (நூல,திர்மிதி,எண-415). இைாம் - திர்மிதி-அவர்கள்.
ஹஸன ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

மிகச்சிறப்பா்னது இத்தரகய ஸு்னன் அர்ைவாததிபுகர்ள வீடடில் 
நிரறநவற்றுவ்தாகும்.

லஸத்பின ஸாபித் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 
அறிவிககினறார்கள்.''ைனி்தர்கபள நீஙகள் உஙகள் ந்தாழுலககலள உஙகள் 
வீடுகளிப்லபய ந்தாழுவுஙகள்.பைலும் ஒருவர் க்டலையல்லா்த ந்தாழுலககலள வீடடில 
ந்தாழுவது ்தான மிகச்சிறப்பா்னது. (நூல,புகாரி, எண-7290,முஸலிம் எண:781) 

 மிகப்பிை்தா்ன�ா்ன ஸு்னன் அர்ைவாததிபுக்ளாவ்ன.

மிகப்பிை்தா்னைா்ன ஸு்னன அர்ைவாத்திபுகளில ஃபஜ்ருல்டய ைவாத்திபு 
மிகப்பிை்தா்னைா்னது. இர்த பின்வரும் ்தீஸகள் ச்தளிவு படுததுகிறது.

1  அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
பவறு எந்த ஸுன்னத்்தா்ன ந்தாழுலகக 
ளுககும் காட்டா்த அதிக கரிெல்னலயயும் 
அககலைலயயும் ஸுபஹ் ந்தாழுலகககு 
முன்னைாக ந்தாழப்படும் இைணடும் 
ைகஅத்துககளுககு காடடி்னார்கள். (நூல, 
புகாரி, எண:1196, முஸலிம்,எண:724). 

2  அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ஃபஜ்ருரடய இரு ஸுன்்னததுககளும் 
இவ்வுைகம் இவ்வுைகில் இருப்பரவகர்ள விட மிகச்சிறப்பா்னது . 
(நூல,முஸலிம்,எண:725).
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 ஃஜ்ருரடய ஸுன்்னதது ச்தாழுரகயா்னது பல்நவறு வரகயில் 
்தனிதது வி்ளஙகுகிறது.

மு்தைாவது-புகாரி,முஸலிம் கிைந்தஙகளில வருவது பபானறு அது ஊரிலும், 
பிையாணத்திலும் ஸுன்னத்து ஆகும்.லுஹர், ைகரிப்,இைா ஆகிய ஏல்னய ஸு்னன 
அர்ைவாத்திபுகலள பிையாணத்தின பபாது விடடு வி்டல.

இைண்டாவது-இ்தன கூலி முனநெனற ஹதீஸகளில வநதுள் ளல்த பபால 
இவவு்லகம் இதில உள்ளலவகள் அல்னத்ல்தயும் வி்ட மிகச்சிறப்பா்னது ஆகும்.

மூன்றாவது-முனநெனற ஹதீஸகளில வநதுள்ளல்த பபானறு இல்த நிலறபவறறும் 
பபாது மிகச்சுறுககைாக நிலற பவறறுவதும் ஸுன்னத்து ஆகும். 

இ்தறகா்ன ொனறாக அனல்ன ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் 
அறிவிககும் பினவரும் ஹதீஸ அலைகிறது. அதில ''நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் ஸுப்ஹுககு முன இைணடு ைகஅத்களில அலஹம்து 
ஓதி்னார்களா? எனறு நான நில்னககுைளவுககுச் சுருககைாகத் ந்தாழுவார்கள்''.(நூல 
புகாரி,எண:1171,முஸலிம்,எண:724).

எனினும் இவவாறு ந்தாழும் பபாது அ்தன அடிப்பல்ட நிபந்தல்னகள் பாதிககும் 
வி்தைாகவும்,அல்த காகம் நகாத்துவது பபால நகாத்துவ்தன மூ்லம் ்தல்டநெயயப்பட்ட 
அம்ெம் ஏற்படாது இருப்பது.கடடாய நிபந்்தர்னயாகும்.

}ُقوُلوْا آَمنَّا ِبلِّ َوَما أُنِزَل ِإلَيـَْنا َوَما أُنِزَل ِإَل ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ 
نـُْهْم َوَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن{]البقرة :136[  النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّْم اَل نـَُفرُِّق بـَْيَ َأَحٍد مِّ

ோன்காவது-ஃபஜ்ருல்டய ஸுன்னத்து ந்தாழுலகயின பபாது அத்தியாயம் 
அல ஃபத்திஹாவுககு பின்னைாக  அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லாக முஸலிம் கிைந்தத்தில வநதுள்ளது பபானறு மு்தல ைகஅத்தில 
அத்தியாயம் குல யாஅயயுஹல காஃபிரூனும், இைண்டாவதில குல ஹுவல்லாஹு 
அஹத் அத்தியாயத்ல்தயும் ஓதுவது. அல்லது அத்தியாயம் அல ஃபாத்திஹாவுககு 
பின்னர் மு்தல ைகஅத்தில "கூலூ ஆ�ன்்னா பில்ைாஹி,வ�ா உன்ஸிை இைய்னா 
வ�ா உன்ஸிை இைா இபைாஹீ� வஇஸை�ாஈை வஇஸ்ாக வயஃகூப 
வல்அஸபாதி வ�ா ஊதிய மூஸா வஈஸா வ�ா ஊதியன்்னபியயூ்ன மின் 
ைப்பிஹிம் ைா நுஃபர்ரிகு பய்ன அ்தின் மின்்ும் வ்னஹ்னு ை்ு 
முஸிலிமூன்."(அத்தியாயம்-அல பகைா,வெ்னம்:136).ஓதுவதும் ஸுன்னத்து ஆகும்.    

}ُقْل َي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّلَ َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َواَل يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْرَببً مِّن 
ُدوِن الِّ فَِإن تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا بَِنَّ ُمْسِلُموَن{]آل عمران: 52[

இைண்டாவது ைகஅத்தில "குல் யா அஹ்ைல் கி்தாபி ்தஆைவ் இைா 
கலி�தின் ஸவாஇன் பய்ன்னா வபய்னகும் அல்ைா ேஃபு்த இல்ைல்ைா் 
வைா நுஷரிக பிஹி ஷயஅன் வைா யத்தகி்த பஃலு்னா பஃைன் அர்பாபன் 
மின் தூனில்ைாஹி ஃபஇன் ்தவல்ைவ் ஃபகூலுஷ்தூ பிஅன்்னா 
முஸலிமூன்."(அத்தியாயம், ஆலு இம்ைான, வெ்ன, எண:52).இவவதீஸ இப்னு 
அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ளது.ஆகபவ இது 
ந்தா்டர்பாக ப்லாவாறும் வநதுள்ள ்த்னால முன்னர் குறிப்பட்டல்த பபானறும் இனனும் 
சி்ல பவலளயில இல்தயும் ஓதுவதும் ஸுன்னத்து ஆகும்.
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ஐந்்தாவது-ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகககு பின்னர் வ்லது புறைாக ொயநது ெறறு 
ொயநதுநகாள்வதும் ஸுன்னத்்தாகும்.

இ்தற்கா்ன ொன்றாக அர�கிறது.

அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். 
''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகலய 
ந்தாழுது விட்டால வ்லப்புறைாக ொயநதுகநகாள்வார்கள்..'' (நூல,புகாரி,எண:1160, 
முஸலிம்,எண:736).

 பள்ளிரய நோககி செல்லு்தலும். இ்தன் நபாது கரடபிடிகக நவண்டிய 
ஸுன்்னத்தா்ன அம்ெஙகளும்.

ஒருவர் நாள் ஆைம்பத்தில மு்தலில பள்ளிககு நெலலும் மு்தல ந்தாழுலக ஃபஜ்ர் 
ந்தாழுலகயாகும்.இவவாறு பபாகும் பபாது கல்டபிடிகக பவணடிய ஸுன்னத்்தா்ன 
வழிகாட்டலகள் பினவருைாறு:

1  பள்ளிவாயிலுககு நேைகாைததுடன் செல்வது ஸுன்்னதது ஆகும்.

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''�ககள் 
ச்தாழுரகககு நேைகாைததுடன் செல்வ்தற்குரிய பயர்ன அறிவார்கள் 
எனின் அ்தற்கு நபாடடிப் நபாடடுகசகாள்வார்கள்.'' (நூல,புகாரி,எண, 615.
முஸலிம்,எண:437).

2  அவரின் வீடடிலிருந்து சவளிநயறிச் செல்லும் நபாது அவரின் பா்த 
எடடுககளுககள் ேன்ர�க்ளாக எழு்தப்படும் சபாருடடு அஙக சுததி 
வழஃ -செய்தவாைாக சவளிநயறிச் செல்ைல்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் குறிப்பிடும் 
பபாது: ''ஒருவர் ்த�து வீடடில் ச்தாழு வர்த 
விடவும், ்த�து கரடதச்தருவில் ச்தாழுவர்த 
விடவும் அவர் ஜ�ாஅததுடன் ச்தாழுவது 
இருபதுககும் ந�ற்படட �டஙகு அதிகச் 
சிறப்புரடய்தாகும். ஏச்னனில், உஙகளில் 
ஒருவர் அஙகத தூயர� (உளூ) செயது,அர்தச் 
செம்ர� யாகவும் செயது, ச்தாழ நவண்டும் 
என்ற ஆர்வததில், ச்தாழுகின்ற ஒநை 
நோககததுடன் பள்ளிவாெலுககு வந்்தால் 
அவர் பள்ளிவாெலுககுள் நுரழயும்வரை அவர் 
எடுதது ரவககும் ஒவ்நவார் அடிககும் ஒரு 
்தகுதி அவருககு உயர்த்தப்படுகிறது,இன்னும் 
ஒரு ்தவறு அவருககாக �ன்னிககப்படுகிறது. 
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அவர் பள்ளிவாெலுககுள் நுரழந்து விடடால்,ச்தாழுரகரய எதிர்பார்தது 
அவர் ்தம்ர�க கடடுப்படுததிக சகாண்டிருககும் வரை அவர் ச்தாழுது 
சகாண்டிருப்பவைாகநவ கரு்தப்படுகிறார். உஙகளில் ஒருவர் ்தாம் ச்தாழு்த 
இடததிநைநய வீற்றிருககும் வரை அவருககாக வா்னவர்கள் பிைார்ததிததுகசகாண்
டிருககிறார்கள்.''இரறவா! இவருககுக கருரண புரிவாயாக! இரறவா! இவருககு 
�ன்னிப்பளிப்பாயாக! இரறவா! இவைது பாவ�ன்னிப்ரப ஏற்பாயாக! ''என்று 
அவர்கள் கூறுகின்ற்னர்.அவருககு சிறு துடககின் மூைம் ச்தால்ரை ஏற்படா்த 
வரைககும் (இது நீடிககும்).''இல்த அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:649)

3  ச்தாழுரகககு நி்தா்னதர்தக கரடப்பிடித்தவாறும் (ச�துவாகவும்) 
சவளிநயறிச் செல்லுஙகள்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்: ''ச்தாழுரகககாக இகா�த சொல்ைப் படடால் ச்தாழுரகககு 
ஓடிச்செல்ைாதீர்கள்; நி்தா்னதர்தக கரடப்பிடித்தவாறு (ச�துவாகச்) 
செல்லுஙகள். உஙகளுககுக கிரடத்த (ைகஅத)ர்த (இ�ாமுடன்) ச்தாழுஙகள்; 
்தவறிப் நபா்னர்த (பின்்னர் எழுந்து) நிரறவு செயது சகாள்ளுஙகள். இர்த 
அபூ்ுரைைா (ைலியல்ைா்ு அன்்ு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.'' 
(நூல,புகாரி,எண 636.முஸலிம்,எண:602).

இைாம் நவவி ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது அஸஸகீ்னா.....
எனபது வீணா்னலவகலள விடடும் நீஙகிய நல்டயின பபா்தா்ன அலைதியும்,அல 
வகார் எனபது திரும்பிப் பார்ககாதும்,ெப்்தத்ல்த ்தாழ்த்தியும் காணப்படும் நில்லயாகும்.
(இைாம் நவவியவர்களின ைைஹ் முஸலிம் ஹதீஸ,எண:602),ந்தாழுலகககு 
்தடடுத்்தடுைாறி பைபைப்பு்டன நெல்லாது அலைதியாகவும்,கணணியாைாகவும் நெலவது 
ஸுன்னத்்தாகும்.எனும் பா்டத்தில.குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.

4  பள்ளிககுள் நுரழயும் நபாது வைது காரை முற்படுததுவதும் பள்ளிரய 
விடடு சவளிநயறும் நபாது இடது காரை முற்படுததுவதும் 
ஸுன்்னத்தாகும். 

அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில அவர்கள் 
குறிப்பிடுகினறார்கள் ''நீர் பள்ளிககுள் நுலழயும் 
பபாது வ்லது கால்ல முறபடுத்துவதும் 
அதிலிருநது நவள்பயறும் பபாது இ்டது கால்ல 
முறபடுத்துவதும் ஸுன்னத்து ஆகும்''.(நூல,அல 
ஹாகிம்.1/338.) இல்த அவர்கள் இைாம் 
முஸலிம் அவர்களின நிபந்தல்னகளுககு ஏறப 
ஸஹீஹா்ன ஹதீஸ எ்னவும் குறிப்பிடுள்ளார்கள்.
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5  பள்ளியில் நுரழயும் நபாதும் அர்த விடடு சவளிநயறும் நபாதும் 
ேபிவழிகாடடலில் வந்துள்்ள துஆரவ ஓதுவது. 

الّلُهمَّ افـَْتْح ِل أَبـَْواَب َرْحَِتَك
الّلُهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك

அபீ ஹுலைத்,அல்லது அபீ உலஸத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லாக அறிவிககப்படும் ஹதீஸில அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்.''உஙகளில ஒருவர் பள்ளிககுள் 
நுலழந்தால ''அல்ைா்ும்� ஃப்்தஹ்லீ அப்வாப ைஹ்�திக'' எ்னவும் 
அதிலிருந்து சவளிநயறும் நபாது ''அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸஅலுக 
மின் ஃபதலிக'' எ்னவும் கூறடடும். (நூல முஸலிம்,எண:713).

6  பள்ளிககு -்தஹியயதுல் �ஸஜித- காணிகரகயாக இரு ைகஅததுககர்ள 
ச்தாழுவது.

அ்தாவது ஒருவர் பள்ளிககுள் பநைகா்லத்து்டன 
வநது விட்டால அவர் இரு ைகஅத்துககள் ந்தாழா்த 
வலைககும் உடகாைாது இருத்்தல ஸுன்னத்து 
ஆகும். அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறிய 
ஹதீலஸ அபூக்தா்தா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.''உஙகளில ஒருவர் 
பள்ளிவாெலுககுள்  நுலழந்ததும் அைர்வ்தறகு 
முனபு இைணடு ைகஅத்கள் ந்தாழடடும்.'' 
(நூல,புகாரி,எண-1163,முஸலிம்,எண,714).
ஃபஜ்ர்,லுஹர் பபானறு பர்ளா்ன ந்தாழுலககளுககு முன ஸுன்னத்்தா்ன 

ந்தாழுலககளாக இருககுைாயின அல்த நிலற பவறறலும்,லுஹா ந்தாழுலகயின 
பநைத்தில லுஹாந்தாழுலகலயயும்,வித்ர் ந்தாழுலகலய ஆகியவறலற பள்ளியில 
நிலறபவறறு்தல,பர்ளா்ன ந்தாழுலகலயலய பள்ளியில நிலற பவறறு்தல பபானறுள்ள 
ந்தாழுலககள் ்தஹியயதுல ைஸஜித் ந்தாழுலகககு நிகைாக பபாதுைா்ன்தாகும்.
இவவாறுள்ள ்தஹியயதுல ைஸஜித் ந்தாழுலகயின பநாககம் பள்ளியில ந்தாழுவ்தறகு 
முன்னைாக உடகாைாைல இருத்்தல ஆகும்.  

7  ஆண்கள் ச்தாழுரகயின் நபாது மு்தல் வரிரெககு முந்தி சகாள்்ளல் 
ஸுன்்னத்தாகும், ந�லும் இதுநவ ஆண்களுககு மிகச்சிறந்்தது.
சபண்ணுககு மிகச் சிறப்பா்னது இறுதியணியாகும்.

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள் ைஸூலுல்லாஹி 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள்.''ச்தாழுரகயில்-
ஆண்களுககு மிகச் சிறப்பா்ன அணி,வரிரெ மு்தல் அணியாகும்.மிக ந�ாெ�ா்னது 
இறுதியாகும்.ந�லும் சபண்களுககு மிகச்சிறப்பா்ன அணி,வரிரெயின் இறுதியா்னது 
மிக ந�ாெ�ா்னது மு்தல் வரிரெயாகும்''. எனறார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:440).
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மிகச்சிறப்பா்னது:எனபது அதிக கூலியும்,ைகிலையும் மிககது எனப்தாகும்.மிக 
பைாெைா்னது:எனபது கூலியிலும்,சிறப்பிலும் குலறநதுள்ளது.எனப்தாகும்.

இந்த ஹதீஸின விளககத்தினபடி ஆணகள்,நபணகள் எ்ன அல்னவரும் கூட்டாக 
ஜைாத்்தாக எவவி்த திலறயும்,்தடுப்புச் சுவறும் இல்லாது ந்தாழும் பவலளயில ஆகும்.
ஆகபவ இ்தன பபாது நபணகளுககு மிகச்சிறப்பா்ன அணி இறுதி வரிலெ, அணியாகும்.
ஏந்னனில இதுபவ அவர்கள் ஆணகளின கணணிலிருநது ்தம்லை ைலறத்து 
நகாள்ள மிக ஏதுவா்ன்தாக அலையும்.எனினும் ஆணகளுககும் நபணகளுககும் 
இல்டயில பிரிககும் திலறகள்,ைதிலகள்,அல்லது இனலறய கா்லத்தில அதிகம் 
எைது பள்ளிகளில நபணகளுககா்ன பிைத்திபயக ்தனியா்ன இ்டஙகள் காணப்படுவது 
பபானறுள்ள நில்லகளில ஆணகளின நநறுககத்ல்த விடடும் அவர்கள் ஒதுஙகிய 
நில்லயில உள்ள்தால இ்தனபபாது அவர்களுககும் மிகச் சிறப்பா்ன அணி மு்தல 
அணியாகும்.இ்தன ெட்ட வலையலற ்தல்டககா்ன காைணியும்,அககாைணி இல்லாைல 
பபாவதுைாகும்.  பைலும் மு்தல அணியின,வரிலெயின சிறப்பு ந்தா்டர்ப்பாக நபாதுவாக 
வநதுள்ள ஹதீஸகளுைாகும்.இவவாறா்ன ஹதீஸகளில சி்ல பினவருைாறு:   

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
''பாஙகு சொல்வ்தற்குரிய ேன்ர�ரயயும் மு்தல் வரிரெயில் நின்று 
(ச்தாழுவ்தற்குரிய) ேன்ர�ரயயும் �ககள் அறிவார்க்ளா்னால் அ்தற்காக 
அவர்கள் நபாடடி நபாடடுக சகாண்டு வருவர்.யாருககு அந்்த இடம் 
சகாடுப்பது என்பதில் சீடடுக குலுககிசயடுககப்படும் நிரைநயற்படடாலும் 
அ்தற்கும் ்தயாைாகி விடுவர்.ச்தாழுரகரய ஆைம்ப நேைததில் நிரறநவற் 
றுவதிலுள்்ள ேன்ர�ரய அறிவார்க்ளா்னால் அ்தற்காக விரைந்து செல்வார்கள்.
ஸுபுஹ் ச்தாழுரகயிலும் இஷா (அ்த�ா)த ச்தாழுரகயிலும் உள்்ள 
ேன்ர�ரய அறிவார்க்ளா்னால் ்தவழ்ந்்தாவது (ஜ�ாஅத) ச்தாழுரகககு 
வந்து நெர்ந்து விடுவார்கள்.'' எ்ன அபூ ஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண :610,முஸலிம்,எண:437)

8  �ஃமூன்கள்-இ�ார� பின்பற்றி ச்தாழுபவர்கள்-இ�ாமுககு 
அண்மிததிருப்பது ஸுன்்னத்தாகும்.

முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்டது பபானறு ைஃம்மூனகளுககு மிகச் சிறப்பா்ன அணி,வரிலெ 
மு்தல அணியாகும்.பின்னர் இைாமுககு வ்லது இ்டது புறைாக மிக அணமித்து 
நநறுககைாக இருப்பதில ஆர்வம் காட்ட பவணடும்.இதுபவ சிறப்பா்னதுைாகும்.

இ்தற்கா்னொன்றாக அர�கிறது:
அப்துல்லாஹ் பின ைஸஊத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை 

ந்தாடடும் அறிவிககிறார்கள். ைஸூலுல்லாஹி ஸல்ல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''ஞா்னம்-கல்வியறிவு- உள்்ளவர்களும், அறிஞர்களும் 
எ்னககு சேறுகக�ாக இருந்துகசகாள்ளுஙகள்''. எ்ன (நூறகள்-அபூ்தாவுத்,எண,
674),(திர்மிதி,எண:228).இதில வநதுள்ள ''லியலினி'' எனும் அறபு வார்த்ல்தயின 
அர்த்்தம் எனல்ன நநறுஙகி வாருஙகள் எனப்தாகும்.ஆகபவ இவவதீஸின பிைகாைம் 
இைாமுககு எத்திலெயிலும் ெரி அவருககு மிக நநறுககைாக அணமித்து இருப்பது 
பவண்டப்பட்டந்தாரு அம்ெம் எனப்தறகு ஆ்தாைைாக அலைகிறது.   
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ச்தாழுரகயின் ஸுன்்னததுககள்

 ச்தாழுரகயின் ஸுன்்னததுககள் பை காணப்படுகின்ற்ன. அவற்றுள் 
சிைவற்ரற ோம் பின்வரு�ாறு குறிப்பிடுகின்நறாம்.

1   அஸஸுதைா- ்தடுப்பு அது ச்தாடர்பில் பின்வருவ்ன 
ஸுன்்னாத்தா்னரவயாகும்.

1  ஸுதைாரவ -்தடுப்ரப- ரவததுகசகாள்வது எடுததுக சகாள்வது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

இைாமுககும்-ந்தாழுவிப்பவருககும்-முனஃபரிதுககும் -்தனித்து ந்தாழுபவருககும் 
-ஸுத்ைா ஸுன்னத்்தாகும்.பைலும் ைஃமூம்களுககு-இைாலை பினபறறி ந்தாழுபவர்-
இைாமின ஸுத்ைா இவர்களது ஸுத்ைாவாகவும் அலைகிறது.பைலும் ஸுத்ைா லவத்த்துக 
நகாள்ளலும் ஸுன்னத்்தாகும். 

அபீ ஸஈத் அல குத்ரீ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 
அறிககும் ஹதீஸில அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் ''உஙகளில் ஒருவர் �னி்தர்கர்ள விடடும் அவர்கள் கடந்து 
செல்ைாது இருகக -்தடுததுகசகாள்ளும் -ஓன்றின் பால் ச்தாழு்தால்....'' எ்ன 
கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி, எண:509,முஸலிம்,எண:505).இவவாபற இந்த ஸுத்ைா 
-்தடுப்பு-எனபது ஸுன்னத்்தாகும் எனப்தறகு ப்ல ஆ்தைஙகளும் காணப்படுகினற்ன.

 உைது ந்தாழுலக பள்ளியில கூட்டாக ந்தாழுவல்த விடடும் ்தப்புவ்த்னால அதிகைா்ன 
நனலைகளும் ்தப்பிச் நெலகினற்ன.பள்ளிககு எடுத்து லவககும் ஒவநவாரு எடடும் நனலையா்னது 
அ்த்னால ஒவநவாரு பாவஙகள் ைனனிககப்படடு அந்தஸத்துககள் உயர்த்்தப்படுகினற்ன.
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பைலும் நபிகளார் கடடில,சுவர்,ைைககுறறி, ப்லலக,ஈடடி,மிருகஙகலள ஓடடும் வி்தைா்ன 
அ்னஸா எனும் குச்சி,வாக்னம் எ்ன ப்லல்தயும் ஸுத்ைாவாக லவத்துள்ளார்கள்.  

இவவாறு இந்த ஸுத்ைா பயணத்திலும்,ஊரிலும்,கடடி்டத்திலும், திறந்த 
நவளியிலும்,ஒருவர் ந்தாழும் பபாது ஏதும் அவலை க்டநது நெலவார் எ்ன 
அச்ெப்பட்டாலும் அல்லது அச்ெப்ப்டாது விட்டாலும் ெரி ஒரு ஸுத்ைாலவ லவத்துக 
நகாள்ளல பவணடும்.ஏந்னனில ஹதீஸகளில கடடி்டஙகள்,திறந்த நவட்ட நவளி எ்ன 
பிரித்து பநாககப்ப்டவிலல்ல.பைலும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் அபீ ஜுலஹஃபா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினற 
ஹதீஸில குறிப்பி்டப்படடுள்ளது பபானறு ஸுத்லைலவ பயணத்திலும்,ஊரிலும் எ்ன 
பிரித்து பநாககாது ஸுத்ைாலவ லவத்துக நகாண்டார்கள்.(நூல புகாரி,எண:501, 
முஸலிம்,எண:503) 

2  ஸுதைாவுககு அண்மிதது சேறுகக�ாக இருப்தும் ஸுன்்னத்தாகும்.

இவவாறு ஸுத்ைாவுககு அணமித்து நநறுககைாக 
இருககும் பபாது அவருககும் ஸுஜூத் நெயயும் 
இ்டத்துககும் இல்டயி்லா்ன இல்டநவளி ஒரு 
ஆடு க்டநது நெலலும் அளவுககு இருத்்தல.

ஸஹ்ல பின அஸஸாஇதீ ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸின பிைகாைம்.
அவர்கள் கூறுகினறார்கள். அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்களுககும் அவர்கள் ந்தாழுமி்டத்துககும் 
முன்னைா்ன சுவருககும் அவருககும் ைத்தியி்லா்ன இல்டநவளி ஓரு ஆடடுககுடடி 
க்டநது நெலலும் அளவுககா்ன்தாக காணப்பட்டது.(நூல,புகாரி,எண:496,முஸலிம்,எ
ண:508)இதில முஸல்லா எனப்தன கருத்து ஸுஜூத் நெயயும் இ்டைாகும். பைலும் 
அஹ்ைத்,அபூ்தாவுத்,ஆகிய கிைந்தஙகளில''அவருககும் ஸுத்ைாவுககுைா்ன இல்டநவளி 
மூனறு முழைாக காணப்பட்டது எ்னவும் வநதுள்ளது.(அஹ்ைத்,எண:6231,அபூ்தாவுத், 
எண:2024). பைலும் இல்த இைாம் அல பானி அவர்கள் ஸஹீஹ் அபூ ்தாவுதில 6/263.
ஸஹீஹ் எ்னவும் குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.இ்தன அடிப்பல்ட,புகாரியில இ்லககம் 506ல 
இ்டம் நபறறுள்ளது.அ்தாவது அவர் -ந்தாழுலகககாக- நிறபல்த நபாறுத்து ஆகும். 

3  ச்தாழுபவருககு முன்்னால் கடந்து செல்பவரை ்தடுப்பது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்: ''உஙகளில் ஒருவர் ச்தாழும் நபாது எவரையும் ்த�ககு முன்ந்ன 
கடந்துசெல்ை அவர் அனு�திகக நவண்டாம். (அவரைத ்தடுககடடும்.) 
அவர் (விைகிகசகாள்்ள) �றுககும் நபாது ெண்ரடயிட(நேர்ந்்தால் 
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ெண்ரடயிடடுத ்தடுகக) டடும்! ஏச்னனில், 
அவன் (ரஷத்தான்) ஆவான். இர்த 
அபீ ஸஈத அல் குதரீ ைலியல்ைா்ு 
அன்்ு அவர்கள் அறிவிககின்றார்கள்.'' 
(நூல,முஸலிம்,எண:505). 

எனினும் இவவாறு க்டநது நெலவது 
நபண,கறுப்பு நிற நாய,கழுல்த எனின 
மிகச்ெரியா்ன கருத்தினபடி ்தடுப்பது கட்டாயம்.
இைாம் முஸலிம் அவர்கள் பதிவு நெயதுள்ள 
அபீ ்தர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின 
ஹதீஸில வநதுள்ள்தன பிைகாைம் இவர்கள்-
இவவாறு க்டநது நெலவது ந்தாழுலகலய 
முறித்து விடும் எனப்த்னா்லாகும்.இ்தறகு ைாறாக 
ஏல்னயலவ க்டநது நெலவது ந்தாழுலகலய முறித்து வி்ட ைாட்டாது. இதுநவ 
எ�து ஆொன்-ரஷக- பின் உரஸமீன் ைஹி்ுல்ைாஹ் அவர்களி்னதும் 
ச்தரிவு�ாகும்.

4  ஓவ்சவாறு ச்தாழுரகயிலும் மிஸவாக 
செயவது - குச்சிரய- சகாண்டு பல் 
துைககுவது-ஸுன்்னத்தாகும். 

பைலும் இதுபவ இவவாறு மிஸவாக நெயயுைாறு 
மிகவும் வலியுறுத்்தப்பட்ட ெந்தர்ப்பஙகளில 
மூனறாவது ெந்தர்ப்பைாகும்.

இ்தற்கா்ன ஆ்தாை�ாக அர�கிறது.

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''என் 
ெமு்தாயத்தாருககுச் சிை�ம் ஏற்படும் 
என்று ோன் கருதியிைாவிடடால், (எல்ைாத 
ச்தாழுரககளிலும் கடடாய �ாகப்) பல்துைககும் படி (மிஸவாக செயயும்படி) 
�ககளுககு ோன் கடடர்ளயிடடிருப்நபன்.எ்ன அபூ ்ுரைைா (ைலியல் 
ைா்ு அன்்ு) அறிவிககின்றார்கள்.'' (நூல,புகாரி,எண: 887)
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2  ச்தாழுரகககாக கியாமில் -ஆைம்ப நிரையில்- நிற்கும் நபாது 
பின்வருவ்ன ஸுன்்னத்தாகும். 

1  ்தகபீைதுல் இஹ்ைாம்-ஆைம்ப ்தகபீர்-
இன் நபாது இரு ரககர்ளயும் 
உயர்த்தல்.

َسَع اّلُ ملن حَِده ربَّنا ولَك المُد
அப்துல்லாஹ் இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு 

அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
ந்தாழுலகலய ஆைம்பிககும் பபாது ்தம் ப்தாள் 
புஜஙகளுககு பநைாக இைணடு லககலளயும் 
உயர்த்துவார்கள்.ருகூவுககாகத் ்தகபீர் கூறும் 
பபாதும் இவவாறு நெய்தல்த பார்த்திருககிபறன. ருகூவிலிருநது ்தல்லலய உயர்த்தும் 
பபாதுை இவவாறு நெயவார்கள். ‘ஸமிஅல்ைா்ு லி�ன் ்மி்தா’ எனறும் 
அப்பபாது கூறுவார்கள்.எனினும் ஸஜ்்தாவின பபாது இவவாறு நெயய ைாட்டார்கள்.
(நூறகள்,புகாரி,735,முஸலிம்,390).

இப்னு ஹுலபைா ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது அல்னத்து 
-ைார்கக-அறிஞர்களும் ்தகபீைதுல இஹ்ைாமின-ஆைம்ப ்தகபீரின- பபாது 
இருலககலளயும் உயர்த்துவது கட்டாயைா்ன்தல்ல,ைாறாக அது ஸுன்னத்்தா்னது 
எனபதில ஏபகாபித்்த கருத்ல்த நகாணடுள்ள்னர்.(பார்கக:நூல, அல இஃப்ஸாஹ்.
(1/123). 

ரகரய உயர்ததுவது ச்தாடர்பாக ்தீஸகளில் ோன்கு இடஙகள் 
வந்துள்்ள்ன

்தகபீதுல் இஹ்ைாம் ஆைம்ப ்தகபீரின் நபாது 

அதிலிருந்து எழும் நபாது ருகூவின் நபாது 

முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்டது பபானறு இலவ மூனறும் இப்னு உைர் ைலியல்லாஹு 
அனஹு வாயி்லாக இரு ஸஹீஹா்ன கிைந்தஙகளிலும்  இ்டம் நபறறுள்ள்ன-
நானகாவது இ்டம் 

மு்தல் ்தஷஹ்்ுதிலிருந்து எழும் நபாது

பைலும் இதுவும் இப்னு உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக ஸஹீஹ் 
புகாரியில இ்டம்நபறறுள்ளது.
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2  ரககர்ள உயர்ததும் நபாது ரகவிைல்கள் நீடடிய வண்ணம் இருத்தல் 
ஸுன்்னத்தாகும்.

அபீ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 
அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் ''ந்தாழுலகககாக நினறால -நில்லயில-அவர்களது இரு 
லககலளயும் உயர்த்துவார்கள்.'' (நூல:அஹ்ைத்,எண:8875, அபூ ்தாவுத்,எண:753.
அத்திர்மிதி,எண:240),இல்த இைாம் அலபானி -ைஹ்ைதுல்லாஹ்- அவர்கள் ்தைது 
அஸஸஹீஹ் அபூ ்தாவுத் எனும் நூலில ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.(3/341). 

3  இரு ரககர்ளயும் உயர்ததும் நபாது ஸுன்்னத்தா்ன இடம் வரையில் 
உயர்ததுவதும் ஸுன்்னத்தாகும்.

இரு லககலளயும் உயர்த்்தககூடிய எலல்ல ந்தா்டர்பாக நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கலள ந்தாடடும் இரு வலகயில ஹதீஸ கூறறுககள் 
வநதுள்ள்ன. இப்னு உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக புகாரி,எண: 
735),முஸலிம்,எண:390) ஆகிய கிைந்தஙகளில அ்தன எலல்ல காது வலை எ்ன 
வநதுள்ளது.பைலும் காதுச் பொல்ன வலையி்லாகும் எ்ன முஸலிமில (391) ைாலிக 
பின ஹுலவரிஸ ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக ைறநறாரு அறிவிப்பும் இ்டம் 
நபறறுள்ளது.ஆகபவ இ்தனபடி ந்தாழுபவர் இவவி்டயத்தில ஒரு முலற இவவாறும் 
ைறுமுலற ைறற வி்தைாகவும் நெயது நகாள்வார்.

4  ச்தாழுபவர் மு்தல் ்தகபீருககு பின்்னர் ்த�து வைது கைதர்த இடது 
கைததின் மீது ரவப்பதும் ஸுன்்னத்தா்ன வழிமுரற ஆகும்.

இப்னு ஹுலபைா ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள அவர்களது 
கருத்தின பிைகாைம் இவவி்டயத்தில அல்னத்து ைார்கக அறிஞர்களி்னதும் ஏபகாபித்்த 
முடிவும் இதுவாகும்.(பார்கக,அல இஃப்ஸாஹ்.(1/124). 
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5  வைககைத்தால் இடககைதர்த பிடிததுக சகாள்்ளலும் ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிமுரறயாகும்.

இ்தன் மு்தல் வழிமுரற: வ்லககைத்ல்த இ்டக கைத்தின மீது லவத்துக நகாள்ளல.
இது ந்தா்டர்ப்பாக வாயில பினஹுஜ்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக 
அறிவிககும் ஹதீஸில,அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
ந்தாழுலகககாக நினறால வ்லககைத்்தால இ்டக கைத்ல்த பறறிப்பிடித்துக நகாள்வல்த 
நான கணப்டன எ்ன அறிவிககினறார்கள்.(நூல,அபூ்தாவுத்,எண:577). (அநநஸாஈ, 
எண 888),இல்த இைாம் அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 

இைண்டாவது வழிமுரற: வ்லககைத்ல்த இ்டககைத்தின முழஙலகயின மீது 
லவத்்தல. இது ந்தா்டைப்பாக ஸஹ்ல பின ஸஅத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லாக ஒரு ஹதீஸில அவர்கள் ைனி்தர்கள்,ஆணகள் அவர்களது வ்லககைஙகலள 
அவர்களது இ்டககைஙகளின மீது ந்தாழுலகயின பபாது லவககும் படி ஏவப்பட்டார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:740). 

எ்னபவ இவவி்டயத்தில ப்ல ஸுன்னாககலள பினபறறும் வி்தைாக ஒரு ்த்டலவ 
லகயின மீதும்,இனந்னாரு ்த்டலவ முழஙலகயின மீதும் லவத்துகநகாள்வார். 

6  ச்தாழுரகயின் -ஆைம்ப துஆ- துஆஉல் இஸதிஃப்்தாஹ் ஓதுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

ந்தாழுலகயின-ஆைம்ப துஆ-துஆஉல இஸதிஃப்்தாஹ்வின ஓ்தலகள் ப்ல 
வடிவஙகளில வநதுள்ள்ன.ஆகபவ இ்தன ஸுன்னத்்தா்ன வழிமுலற ஹதீஸகளில 
வநதுள்ள்தன பிைகாைம் பலபவறுபட்ட வலககளிலும் ைாறறிைாறறி ஓதுவா்தாகும்.
அவவாறு வநதுள்ள வடிவஙகள் பினவருைாறு.

1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك ، تـََباَرَك اْسَُك َوتـََعاَل َجدَُّك ، َواَل ِإلَه َغيـُْرَك 
''ஸுப்்ா்னகல்ைா்ும்�, வபி்ம்திக, ்தபாைகஸமுக வ்தஆைா 
ஜததுக.'' (நூல, அஹ்ைத், எண 11473). (அபூ்தாவுத், எண-776)
(அத்திர்மித்,எண:243), (அநநஸாஈ,எண:900). இவவதீஸ அபீ ஸஈத் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாகும்,இவவதீஸ ந்தா்டர்பாக 
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பலபவறு கருத்துககள் நி்லவுகினற்ன.இருந்த பபாதிலும் இல்த ப்லப்படுத்தும் 
வி்தைா்ன ஹதீஸ அறிவிப்புககளும் உள்ள்ன.எ்னபவ ்தான இந்த 
ஹதீலஸ இைாம் இப்னு ஹஜர் அவர்கள் ஹஸன ்தைத்ல்த நகாண்டது 
எ்னககுறிப்பிடடுள்ளார்கள்.(ந்தாஇஜுல அஃப்கார், 1/412).

2 اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيه 
''அல் ்ம்துலில்ைாஹி ்ம்்தன் கஸீைன் ர்தயிபன் முபாைகன் ஃபீஹி.'' 
இ்தன ைகிலை ந்தா்டர்ப்பாக நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது:''இர்த அல்ைாஹ்வின் பால் 
உயர்ததுபவர் யார் என்ப்தற்காக பன்னிசைண்டு வா்னவர்கள் முந்திக 
சகாண்டிருப்பர்த ோன் பார்தந்தன் எ்ன குறிப்பிடடார்கள்.''(நூல, 
முஸலிம்,எண:600).அறிவிப்பாளர் அ்னஸ பினைாலிக ைலியல்லாஹு 
அனஹு.

3  اللَُّهمَّ َبِعْد بـَْيِن َوبـَْيَ َخطَاَيَي َكَما َبَعْدَت بـَْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ نَقِِّن ِمْن َخطَاَيَي َكَما يـُنـَقَّى 
َنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِن ِمْن َخطَاَيَي ِبلثَـّْلِج َواْلَماِء َواْلبـََرِد الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَّ
''அல்ைா்ும்� பாஇத ரபனீ வ ரப்ன கத்தாயாய க�ா 
பாஅத்த ரப்னல் �ஷரிககி வல்�ஃகரிப்.அல்ைா்ும்� ேககினீ 
மின் கத்தாயாய க�ா யு்னககஸ ஸவ்புல் அப்யளு மி்னத ்த்னஸ.
அல்ைா்ும்�ஃகஸில்னீ மின் கத்தாயாய பிஸஸல்ஜி வல்�ாயி 
வல்பைத''.(நூல,புகாரி,எண:744, முஸலிம்,எண:598).அறிவிப்பாளர்,அபூ 
ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு.

4 اّلُ َأْكبـَُر َكِبرياً ، َواْلَْمُد لِّ َكِثرياً ، َوُسْبَحاَن الِّ ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
''அல்ைா்ு அகபர் கபீைா, வல்்ம்து லில்ைாஹி கஸீைா,  வ 
சுப்்ா்னல்ைாஹி புகைத்தவ் வ அஸீைா'' இ்தன ைகிலை ந்தா்டர்ப்பாக 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது. ''ோன் இர்தக நகடடு 
வியப்புற்நறன். இ்தற்காக வா்னததின் வாெல்கள் திறககப்படட்ன'' 
எ்ன கூறி்னார்கள்.இது இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
வாயி்லாக  முஸலிம் கிைந்தத்தில (601) பதிவு நெயயப்படடுள்ளது. 

7  அல்ைாஹ்விடம் பாதுகாப்புதந்தடல்.

அல்லாஹ்வி்டத்தில பாதுகாப்புத்ப்த்டல ஸுன்னத்்தா்ன வழி காட்ட்லாகும்.இவவாறு 
பாதுகாப்பு ப்த்டலின பபாது வநதுள்ள பலபவறு வடிவஙகளிலும் ஒரு ்த்டலவ 
ஒனலறயும் இனந்னாரு ்த்டலவ ைறநறானறுைாக நெயறபடுத்துவதும் ஸுன்னத்்தாகும்.
அவவாறு வநதுள்ள வழிமுலறகள் பினவருைாறு:

1 أعوذ بهلل من الشيطان الرجيم  
''அஊது பில்ைாஹி மி்னஷரஷ்தானிர்ைஜீம்.''
இதுபவ அதிகைா்ன ைார்கக அறிஞர்களின -ைஹிைஹு முல்லாஹ் -அவர்களின 

ந்தரிவாக அலைகினறது.அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது ''ந�லும் (ேபிநய!) நீர் 
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குர்ஆர்ன ஓதுவீைாயின் (முன்்ன்தாக) சவருடடப்படட ரஷத்தார்ன விடடும் 
அல்ைாஹ்விடம் காவல் ந்தடிகசகாள்வீைாக.'' (அத்தியாயம்,அநநஹ்ல,வெ்னம்,98).

2 أعوذ بهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم 
''அஊது பில்ைாஹிஸஸமீஉல் அலீம் மி்னஷ ரஷ்தானிர்ைஜீம்.''
அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது ''உஙகளுககு ரஷத்தானிடமிருந்து 

ஏந்தனும் ஊெைாடடம் -தீயர்தசெயய - உம்ர� தூண்டு�ாயின்,உடந்ன 
அல்ைாஹ்விடததில் பாதுகாவல் ந்தடிக சகாள்வீைாக ...!நிச்ெய�ாக அவன் 
யாவற்ரறயும் செவிநயற் பவன் ேன்கறிபவன்.'' (அத்தியாயம்,அல ஃபுஸஸி்லத்:36)

8  பிஸமில்ைாஹ் கூறல்.

ِبْسِم الَِّ الرَّْحِن الرَِّحيِم
பாதுகாப்பு ப்தடிய்தன பின பிஸமில கூறல ஸுன்னத்்தாகும். அ்தாவது 

''பிஸமில்ைாஹிர் ைஹ்�ானிர் ைஹீம்'',எ்னக கூறல ஆகும்.நுஅயம் பின முஜ்மிர் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸில அவர்கள் கூறும் பபாது நான 
அபீ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களுககு பின்னாலிருநது ந்தாழுப்தன. 
''அவர்கள் பிஸமில்ைாஹிர் ைஹ்�ானிர்ைஹீம்'' எ்ன ஓதிய பின்னர் -உம்மில 
குர்ஆல்ன -அத்தியாயம் அல ஃபாத்திஹாலவ-.ஓதி்னார்கள்.பின்னர் அதில அவர்கள் 
எ்னதுயிர் எவன லக வெம் இருககினறப்தா அவனமீது ஆலணயாக.எ்னது இத்ந்தாழுலக 
ைஸூல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களின ந்தாழுலகககு 
ஒப்பா்ன்தாக இருககினறது.எ்ன குறிப்பிட்டார்கள்.(நூல அநநஸாஈ,எண:906).இல்த 
இப்னு குலஸைா அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்னக குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.(1/251).பைலும் 
இைாம் ்தாைகுத்னி அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இது ஒரு ஸஹீஹா்ன ஹதீஸாகும்.
இ்தன அறிவிப்பாளர்கள் அல்னவரும் நம்பகைா்னவர்களாவர்.

பைலும் இது கட்டாயமில்லாது ஸுன்னத்்தா்ன நில்லககு ைாறறி வி்டககூடிய அம்ெம் 
என்னநவனில புகாரி (757). முஸலிமில (397).அபீ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸில.நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ந்தாழுலகலய பிலழயாக ந்தாழு்தவருககு அல்த 
கறறுகநகாடுககும் பபாது அல்த -பிஸமில்லாஹ்லவ- கறறுகநகாடுககாது அத்தியாயம் 
அல ஃபாத்திஹாலவ ஓதும் படி ்தான வழிகாடடி்னார்கள்.   

9  இ�ாமுடன் ஆமீன் எ்னககூறல்.

அ்தாவது பைகசியைாக ெத்திமிடடு ஓ்தப்ப்டககூடிய ந்தாழுலககளில இைாம் 
அத்தியாயம் அல ஃபாத்திஹாலவ ஓதி முடித்்தவு்டன ைஃமூனகள் ஆமீன எ்ன 
கூறுவது ஸுன்னத்்தாகும். இ்தறகா்ன ொனறாக அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின படி நபி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''இ�ாம் ஆமீன் எ்னககூறி்னால் நீஙகளும் 
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ஆமீன் எ்னக கூறுஙகள்.ஏச்னனில் எவைது ஆமீன் வா்னவர்க்ளது ஆமீனுககு 
நிகைாகின்றந்தா அ்த்னால் முன்ர்னய பாவஙகள் �ன்னிககப்படுகின்ற்ன.'' 
(நூல,புகாரி,எண:780),(முஸலிம்,எண:410)

10  அததியாயம் அல் ஃபாததி்ாவுககு பின்்னர் ஒரு அததியாயதர்த 
ஓ்தல்.

இவவாறு இல்த மு்த்லாவது இைண்டாவது ைகஅத்துககளில ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும்.
இதுபவ அதிகைா்ன ைார்கக  அறிஞர்களி்னதும்-ைஹிைஹுமுல்லாஹ்- கருத்்தாகும்.
அபீ க்தா்தா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக அறிவிககப்படும் 
ஹதீஸின பிைகாைம்.அதில அவர்கள் கூறுகினறார்கள் ''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் லுஹர் ந்தாழுலகயின மு்த்லாவது இைண்டாவது 
ைகஅத்துககளில அத்தியாயம் அல ஃபாத்திஹாவுககு பின்னர் பவறு அத்தியாயஙகலள 
ஓதுவார்கள்,பைலும் மு்த்லாவதில நீளைாகவும் இைண்டாவதில மு்த்லாவல்த வி்ட 
சுருககைாகவும் ஓதுவார்கள்'' . (நூல,புகாரி, எண:759,முஸலிம்எண:451). 

எனினும் ைஃமூன பைகசியைாக  ஓ்தககூடிய -இைாம் ெப்்தமிடடு ஓ்தககூடிய-
ந்தாழுலககளின பபாது அத்தியாயம் அல ஃபாத்திஹாவுககு பின்னைா்ன அத்தியாயத்ல்த 
ஓ்தாைல இைாமின ஓ்தல்ல நெவிொயகக பவணடும்.

3  ருகூவின் நபாது பின்வருவ்ன ஸுன்்னத்தாகும்.

1  ரகவிைல்கர்ள விரிதது முழஙகாரை ரகக்ளால் பிடிததுக சகாண்டிருப்பர்த 
நபான்று ரககர்ள முழஙகாலில் ரவத்தல் ஸுன்்னத்தாகும்.

அபூ ஹுலைத் அஸஸாயிதீ (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்.நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களின ந்தாழுலக பறறி 
உஙகளில நான மிகவும் அறிநதிருககிபறன. நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
்தகபீர் கூறும் பபாது ்தம் இைணடு லககலளயும் ்தம் 
ப்தாள் புஜஙகளுககு பநைாக உயர்த்துவார்கள்.ருகூவு 
நெயயும் பபாது இைணடு லககலளயும் மூடடுக 
காலகளின மீது படியச் நெயவார்கள்.பின்னர் ்தம் முதுலக (வலளவு இனறி) பநைாககு 
வார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:828).பைலும் இப்னு ைஸஊத் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸில அவர்கள் அவர்களது லகவிைலகலள 
விரித்து லவத்துகநகாள்வார்கள் எ்ன வநதுள்ளது.(நூல:அஹ்ைத், எண: 17081),அபூ
்தாவத்,எண:863,அநநஸாஈ,எண:1038). இது ஹஸன எனும் ்தைத்ல்த நகாண்டலைந்த 
அறிவிப்பாளர் ந்தா்டலை நகாண்டது.பைலும் பின குலஸைா (598) -ைஹிை ஹுல்லாஹ்- 
அவர்களின நூலில வாயின பினஹுஜ்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக வரும் 
ஹதீஸ இ்தறகு ொனறாக இருககினறது.  
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2  ருகூஃ செயபவர் அவைது முதுரக நீடடி நேைாக ரவததுக சகாள்வது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

ஹதீஸ அபீ ஹுலைத் அஸஸாஇதீ 
ைலியல்லாஹ் அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள 
ஹதீஸில,அவர்கள் அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
ஸல்லல்லாஹு அவர்கள்.ருகூவு நெயயும் 
பபாது இைணடு லககலளயும் மூடடுக 
காலகளின மீது படியச் நெயவார்கள்.பின்னர் ்தம் 
முதுலக (வலளவு இனறி) பநைாககுவார்கள். 
(நூல,புகாரி,எண:828).இதில வநதுள்ள ்தைது 
முதுலக பநைாக லவப்பார்கள் எனப்தன கருத்து 
அவர்கள் ருகூஃவின பபாது வில பபானறு 
வலளககாது பநைாக  லவப்பார்கள் எனப்தாகும்.
பைலும் அவைது ்தல்லலய அதிகம் உயர்த்்தாதும் 
,்தாழ்த்்தாைலும் முதுககு பநைாக லவப்பதிருப்பதும் ஸுன்னத்து ஆகும்.இ்தல்னபய 
இைாம் முஸலிம் அவர்கள் அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
நபிகளாைது ருகூஃ நெயயும் முலறலய வர்ணிககும் ஹதீஸும் குறிப்பிடுகினறது.

''ருகூவின பபாது அவர்களின ்தல்லலய உயர்த்்தவும் ைாட்டார்கள், ஓபையடியாக 
்தாழ்த்்தவும் ைாட்டார்கள். ைாறாக நடு நில்லயாக லவத்துகநகாள்வார்கள்'' (நூல, 
முஸலிம்,எண:494).

3  ச்தாழுபவர் ருகூஃசெயயும் நபாது அவைது இரு விைாப் பகுதிகர்ளயும் 
இரணககாது அகற்றி ரவதது சகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்தாவது இலணத்து பெர்த்து லவககாது 
பவறுபடுத்தி தூைைாக அகறறி லவத்துகநகாள்ளல.
முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்ட அபூ ைஸஊத் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸின 
பிைகாைம்,அதில ''பின்னர் அவர்கள் ருகூஃ 
நெயது, அவைது இரு லககலளயும் விைலகலளயும் 
விரித்்த வணணம் அவர்களது முழஙகாலில 
லவத்்தார்கள்..... எ்ன வநதுள்ளது. அ்தன 
பின்னர் அவர்கள் இவவாறு ்தான நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
ந்தாழுவல்த நான கணப்டன எ்ன கூறி்னார்கள்.
(நூல,அஹ்ைத்,எண:17081, அபூ்தாவத்,எண,863, 
அநநஸாஈ,எண.1038,பார்ைகக,ஹாஷியா 02).
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இவவதீஸில வநதுள்ள ''முஜாஃபா'' எனும் அறபு வார்த்ல்தயின அர்த்்தம் 
தூைப்படுத்தி நகாள்ளல எனப்தாகும். இவவாறு நெயவது பககத்தில உள்ள ெக 
ந்தாழுலகயாளிகளுககு இல்டயூறுகள் ஏதும் ஏறபா்டா்த பபாது ்தான.ஏந்னனில ஒரு 
ந்தாழுலகயாளி ஏல்னய ந்தாழுலகயாளிகளுககு இல்டயூறுகள் விலளககும் வி்தைாக 
ஒரு ஸுன்னத்ல்த நெயவது நபாறுத்்தைாதும் அல்ல.

இைாம் நவவி -ைஹ்ைஹுல்லாஹ்- அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இவவாறு 
இரு வி்லாப்பகுதிலயயும் -அப்புறப்படுத்துவது- தூைப்படுத்துவது குறித்து குறிப்பிடும் 
பபாது ''இவவாறு நெயவது ஸுன்னத்்தா்ன அம்ெைாகும்.எனும் வி்டயத்தில கருத்து 
பவறுப்டககூடிய எந்தநவாரு அறிஞலையும் நான காணவிலல்ல.பைலும் இைாம் திர்மிதி 
அவர்கள் இவவாறு நெயவது ருகூஃவிலும்,ஸுஜூதிலும் நபாதுவாகபவ அறிஞர்க 
ளி்டத்தில ஸுன்னத்்தாகும்.எனும் கூறறும் இ்டம் நபறறுள்ளது.'' (பார்கக:அல 
ைஜ்மூஃ(3/410). 

4  ருகூவில் ஓ்தப்படககூடிய அதகார்கர்ள ஓதுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

سبحان رب العظيم
ருகூஃ நெயபவர் அவர் (ஸுப்்ா்ன ைப்பியல் அலீம்).எனும் துஆவு்டன 

பைலும் -ஹதீஸகளில- வநதுள்ள துஆககலள ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும்.இவவாறு 
வநதுள்ள துஆககள் பினவருைாறு:

1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 
''ஸுப்்ா்னகல்ைா்ும்� ைப்ப்னா வபி்ம்திக, அல்ைா ் ும்�கஃபிர்லீ.'' 
(நூல,புகாரி,எண:794,முஸலிம்,எண:484). இவவதீலஸ அனல்ன ஆயிைா 
ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.

2 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
''ஸுப்பூ்ுன் குததூஸுன் ைப்புல் �ைாஇகது வர்ரூஹ்''. (நூல: 
முஸலிம்,எண:487) .இவவதீலஸ அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.

3 اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َخَشَع َلَك َسِْعي، َوَبَصِري ، َوُمِّي ، َوَعْظِمي ،  َوَعَصِب   
''அல்ைா்ும்� ைக ைகஃது, வபிக ஆ�ன்து, வைக அஸைம்து, 
கஷஅ ைக ஸம்ஈ, வபஸரீ, வமுககீ,வஅ்தமீ, வஅஸபீ.'' (நூல: 
முஸலிம், எண, 771).இவவதீலஸ அலி ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககிறார்கள்.

4 سبحاَن ِذي الَبـَُروِت َواملََلكوِت َوالِكْبِيِء َوالَعَظَمة 
''ஸுப்்ா்ன தில் ஜபரூதி வல்�ைகூதி வல்கிப்ரியாஇ வல் அ்த�தி.'' 
(நூல,அஹைத்,எண:23411,அபூ ்தாவத்,எண:873, அநநஸாஈ,எண:1050).
இவவதீஸ அவஃப் பின ைாலிக ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக 
அறிவிககப்படடுள்ளது.இைாம் அல பானி அவர்கள் ஸஹீஹ் அபூ்தாவுத் 
எனும் நூலில ''ஸஹீஹ்'' எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.(4/27). 
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4  ருகூஃவிலிருந்து எழு்தலும், இதிலுள்்ள பல்நவறு ஸுன்்னத்தா்ன 
வழிகாடடல்களும்.

1  இந்்த ருகுர்ன நீ்ளப்படுத்தல்.

ஸாபித் அலபு்னானீ (ைஹ்ைதுல்லாஹ்) 
அவர்கள் அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு 
வாயி்லாக அறிவிககினறார்கள்.

அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் (எஙகளி்டம்), அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
எஙகளுககுத் ந்தாழுவித்்தல்தப் பபானபற நான 
உஙகளுககுத் ந்தாழுவிககிபறன;அதில எந்தக 
குலறயும் லவககைாடப்டன எ்ன கூறி்னார்கள்.
(பிறகு அவர்கள் ந்தாழுவித்்தார்கள்.)
அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
(ந்தாழுவித்்த பபாது) ஒனலறச் நெயவார்கள். ஆ்னால,அவவாறு நீஙகள் நெயவல்த 
நான பார்த்்ததிலல்ல. அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் குனிநது (ருகூஉ 
நெயது) நிமிர்ந்ததும் (நீண்ட பநைம்) பநைாக நிறபார்கள்.எந்த அளவிறநகனறால 
அவர்கள் அல்த ைறநது விட்டார்கபளா! எனறு எவபைனும் கூறிவிடுவார்.பைலும் 
அவர்கள் (ெஜ்்தா) நெயது ்தல்லலய உயர்த்தியதும் இருப்பில (நீண்டபநைம்) 
நில்லநகாணடிருப்பார்கள்.எந்த அளவிறநகனறால அவர்கள் அல்த ைறநது 
விட்டார்கபளா! எனறு எவபைனும் கூறிவிடுவார்.(இந்தளவுககு இவறலற நீண்ட்தாக 
அலைத்துகநகாண்டார்கள்).(நூல,புகாரி,எண:821,முஸலிம், எண:472).

2  ''ைப்ப்னா வைகல் ்ம்து'' எனும் சொற்சறாடரிர்ன அது -்தீஸகளில் 
வந்துள்்ள்தன் பிைகாைம்- பல்நவறு வரகயிலும் ஓதிவைல்.அவ்வாறு 
வந்துள்்ள முரறக்ளாவ்ன: 

1 اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد 
அல்ைா்ும்� ைப்ப்னா வைகல் ் ம்து. (நூல, புகாரி, எண : 795, இவவதீலஸ 
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்).

2 اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
''அல்ைா்ும்� ைப்ப்னா ைகல் ்ம்து'' (நூல,புகாரி,எண: 796,முஸலிம் 
எண.404. இவவதீலஸ அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககிறார்கள்).

3 رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمد 
''ைப்ப்னா வைகல் ்ம்து''. (நூல,புகாரி,எண:799). இவவதீலஸ அனல்ன 
ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்).
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4 رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
''ைப்ப்னா ைகல் ்ம்து''.(நூல புகாரி,எண:722).இவவதீலஸ அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்).

ஆகபவ ஒரு ்த்டலவ இதுவும் இனந்னாரு முலற ைறநறானறுைாக ஓதிவை 
பவணடும்.

3  ருகூஃவிலிருந்து எழுந்்தவுடன் ஓ்தப்பட நவண்டிய துஆரவ ஓதுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

ருகூஃவிலிருநது எழுந்தவு்டன ஓ்தபவணடிய துஆககள் பினவருைாறு: 
1  رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد ، ِمْلُء السََّماَواِت َواأَلْرِض ، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد ، َأْهُل الثَـَّناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ َما قَاَل  

اْلَعْبُد ، وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت ، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
''ைப்ப்னா! ை(க)கல் ் ம்து மில்அஸ ஸ�ாவாததி வல்அர்ளி, வ மில்அ 
�ா ஷிஃத்த மின் ரஷயிம் பஅது. அஹ்ைஸ ஸ்னாயி வல்�ஜ்த.அ்ககு 
�ா காைல் அப்து,வ குல்லு்னா ை(க)க அப்துன்.அல்ைா்ும்�,ைா 
�ானிஅ லி�ா அஉர்தத்த,வைா முஉததிய லி�ா �்னஉத்த, வைா 
யன்ஃபஉ ்தல்ஜததி மின்ககல் ஜத'' .(இது அபூெயீத் அலகுத்ரீ (ைலியல 
்லாஹு அனஹு) அவர்கள் வாயி்லாக முஸலிம்,கிைந்தத்தில 477 ல இ்டம் 
நபறறுள்ளது). 

2 اْلَْمُد لِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيِه 
''அல்்ம்து லில்ைாஹி ் ம்்தன் கஸீைன் ்தயயிபன் முபாைககன் ஃபீஹி'' 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இ்தன 
ைகிலைலய பறறி கூறும் பபாது ''பனனிைணடு வா்னவர்கள் ்தைககில்டபய ''இல்த 
எடுத்துச் நெலபவர் யார்'' எனும் விையத்தில பபாடடியிடடுக நகாணடிருந்தல்த 
நான கணப்டன'' எனறு கூறி்னார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:600,புகாரி,எண: 
799).

3 نُوِب َواْلَطَاَي َكَما يـُنـَقَّى الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن  ْرِن ِمَن الذُّ ْرِن ِبلثَـّْلِج َواْلبـََرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد ، اللَُّهمَّ َطهِّ  اللَُّهمَّ َطهِّ
اْلَوَسِخ
''அல்ைா்ும்�, ்தஹ்ஹிர்னீ பிஸஸல்ஜி வல்பைதி வல்�ாயில் பாரித.
அல்ைா்ும்�,்தஹ்ஹிர்னீ மி்னத துனூபி வல்கத்தாயா க�ா யு்னககஸ 
ஸவ்புல் அப்யளு மி்னல் வஸ(க)கி ''.(நூல,முஸலிம்,எண:476).

ஒரு முஸலிம் இவவாறு வநதுள்ள துஆககலள ஓதும் பபாது இந்த ருகூல்ன 
நீடடிகநகாள்ள முடிகிறது.
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5  ஸுஜூத செய்தல்,இதில் பல்நவறு ஸுன்்னததுககள் 
காணப்படுகின்ற்ன.

1  ஸுஜூத செயகின்றவர் அவைது இரு புயஙகர்ளயும் விைாவுடனும்,இரு 
ச்தாரடகர்ளயும் வயிற்றுடனும் இரணககாது தூைப்படுததிசகாள்வதும்,
ஸுன்்னத்தாகும். 

அப்துல்லாஹ் பின புலஹ்னா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
குறிப்பிடும் பபாது அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் ந்தாழுலகயில சுஜூத் நெயயும் 
பபாது ்தஙகளின இரு லககலளயும் 
அவர்களது அககுளின நவணலை 
ந்தரியும் அளவுககு விரித்து லவப்பார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:390,முஸலிம்,எண: 
495) .அனல்ன லைமூ்னா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககினறார்கள் 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் சுஜூத் நெயயும் பபாது 
ஒரு கால நல்ட -இதில அல பஹ்ைா எனபது ஒருலையாகும்.இ்தன கருத்்தாவது 
ஆடடுககுடடிகள் எனப்தாகும்- அவர்கலள க்டநது நெல்ல நாடி்னால அது க்டநது 
நெல்ல முடியுைாக காணப்பட்டது.(நூல:முஸலிம்,எண:496). இவவி்டயத்தில இவவாறு 
லககலள அகறறி லவககும் பபாது இ்தறகு முன்னர் ருகூஃவுல்டய வி்டயத்தில 
குறிப்பி்டப்பட்டது பபானறு ்தனல்ன சூழ உள்ளவர்களுககு தீஙகிலழககா்த அலைப்பில 
இருகும் நில்லயில ்தான இவவாறு பரிபூைணைாக இல்த நெய்தலும் ஸுன்னத்்தாகும். 

பைலும் ஸுஜூத் நெயயும் பபாது அவைது இரு ந்தால்டப் பகுதிகலளயும் 
ஒனறிலணத்து லவத்துக நகாள்ளாது அகறறி லவத்துக நகாள்வதும்,வயிறலற 
அவரின ந்தால்டப்பகுதிலய விடடும் தூைப்படுத்திகநகாள்ளலும் ஸுன்னத்்தாகும்.அபீ 
ஹுலைத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்களின ந்தாழுலகலய வர்ணிககும் வி்தைாக வநதுள்ள ஹதீஸின படி 
அதில அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் ந்தாழுலகயில ஸுஜூத் நெய்தால அவர்களது ந்தால்டலய அகறறியும் 
அவர்களது வயிறலற அ்தனு்டன இலணககாைலும் லவத்துக நகாள்வார்கள்.
(நூல,அபூ ்தாவுத்:எண:735).இவவாறு நெயவது இைாம் ைவகானி ைறறும் ஏல்னய 
ைார்கக அறிஞர்கலள ந்தாடடும் வநதுள்ள கூறறுககளுககு ஏறப ஸுன்னத்்தா்ன 
அம்ெைாகும். 

இைாம் ைவகானி ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இந்த ஹதீஸ 
சுஜூதின பபாது இரு ந்தால்டகலளயும் அகறறி லவத்துக நகாள்வல்தயும்,அவறலற 
விடடு வயிறலற உயர்த்தி லவத்துக நகாள்வல்தயும் உணர்த்துகிறது.பைலும் 
இவவி்டயத்தில கருத்து பவறுபாடுகளும் கில்டயாது. (நயலுல அவ்தார் 2/257)
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2  ஸுஜூத செயகின்றவரின் கால் விைல் நுணிகள் கிப்ைாரவ 
முன்ந்னாககிய்தாக இருப்பது ஸுன்்னத்தாகும்.

அபீ ஹுலைத் அஸஸாஇதீ 
ைலியல்லாஹு அனஹுைா அவர்கள் 
வாயி்லா்ன ஹதீஸின பிைகைாம், 
அவர்கள் நான ்தான உஙகளில அதிகம் 
அல்லாஹ்வின தூ்தரின ந்தாழுலகலய 
பறறி நனகு அறிந்தவன எ்ன கூறிவிடடும்.
அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ''சுஜூத் 
நெய்தால ்தைது கால விைலகளின 
முல்னகலள கிப்்லாலவ பநாககிய்தாக லவத்து நகாள்வார்கள்.எ்ன கூறி்னார்கள்''. 
(நூல,புகாரி, எண:828)

எனினும் சுஜூதின பபாது லக விைலகலள ஒனறாக இலணத்து கிப்்லாலவ 
முனபநாககிய்தாக லவத்துகநகாள்வது ்தான ஸுன்னத்்தாகும்.இப்னு உைர் 
ைலியல்லாஹு அனஹுைா,வாயி்லாக இைாம் ைாலிக அவர்கள் ்தைது முஅத்்தாவிலும் 
(முஅத்்தாலவ-பார்கக),பைலும் இப்னு அபீ லைபா அவர்கள் ஹஃப்ஸ பின ஆஸிம் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக ்தைது முஸன்னஃபிலும், பதிவாகியுள்ள 
ஹதீஸில. ''ந்தாழுலகயில இரு லககலளயும் விரித்து அ்தன விைலகலள இலணத்தும் 
அவறலற கிப்்லாவின திலெயில லவத்திருப்பது ஸுன்னத்்தாகும்''. (பார்கக, இப்னு 
அபீ லைபா.(1/236).பைலும் வாயில பின ஹுஜ்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லா்ன பின வரும் ஹதீஸ இ்தறாகா்ன ைறறுநைாரு ொனறாகவும் அலைகிறது. 
''அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் சுஜூத் நெய்தால 
லக விைலகலள ஒனறிலணத்து லவத்துக நகாள்வார்கள்''.இல்த லஹஸமீ அவர்கள் 
்தைது ைஜ்ைஉஸ ஸவாஇதில 2/135 ஹஸன எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.    

3  ஸுஜூதின் நபாது ஓது�ாறு வந்துள்்ள துஆககர்ள ஓதுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

سبحان رب األعلى
ஆகபவ சுஜூத் நெயபவர் ''ஸுப்்ா்ன ைப்பியல் அஃைா'' எனும் துஆவு்டன 

பைலும் இதில ஓதுைாறு வநதுள்ள துஆககலள ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும். அவ்வாறு 
வந்துள்்ள துஆககள் பின்வரு�ாறு:

1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 
''ஸுப்்ா்னகல்ைா்ும்� ைப்ப்னா வபி்ம்திக, அல்ைா ் ும்�கஃபிர்லீ''. 
(நூல,புகாரி,எண 794,முஸலிம்,எண:484). இவவதீலஸ அனல்ன ஆயிைா 
ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.
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2 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
''ஸுப்பூ்ுன் குததூஸுன் ைப்புல் �ைாஇகது வர்ரூஹ்.'' (நூல, முஸலிை, 
எண:487.இவவதீஸ அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் 
வாயி்லாக வநதுள்ளது). 

3  اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّرَُه، َوَشقَّ َسَْعُه َوَبَصَرُه،  
تـََباَرَك هللا َأْحَسُن اْلَاِلِقَي
''அல்ைா்ும்� ைக ஸஜதது,வபிக ஆ�ன்து,வைக அஸைம்து, ஸஜ்த 
வஜிஹிய லில்ைதீ கைக்ு,வஸவ்வை்ு, வஷகக ஸம்அஉ வபஸை்ு, 
்தபாைகல்ைா்ு அஹ்ஸனுல் காலிகீன்.'' (நூல,முஸலிம்,எண:771). இல்த 
அலீ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

4 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه ، َوَأوََّلُه َوآِخَرُه، َوَعالَنِيـََتُه َوِسرَُّه  
''அல்ைா்ும்� இஃகிஃபிர்லீ ்தன்பீ குல்ை்ு திகக்ு வஜில்ை்ு, 
வஅவ்வை்ு வஆகிை்ு, வஅைானிய்த்ு வஸிர்ை்ு.''  (நூல, 
முஸலிம், எண:483) .இல்த அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

5  اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك ، اَل ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك ، أَْنَت 
َكَما أَثـْنـَْيَت َعَلى نـَْفِسَك

)سبحان رب العظيم(   )سبحان رب األعلى)
''அல்ைா்ும்� அஊது பிரிைாக மின் ஸகதிக,வபிமு ஆஃபாதிக மின் 
உகூபதிக,வஅஊது பிக மின்க,ைா உஹ்ஸீ ஸ்னாஅன் அரைக,அன்்த 
க�ா அஸ்னய்த அைா ேஃப்ஸிக.'' இவவதீஸ அனல்ன ஆயிைா 
ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ளது.எ்னபவ இவவாறு 
வநதுள்ள துஆககளில முடியுைா்னவலை ைாறறிைாறறி அவைது ஸுஜூதில 
ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும். பைலும் ருகூஃவில அறியப்பட்ட ஒனறு்தா்ன 
''ஸுப்்ா்ன ைப்பியல் அலீம்'' எ்ன ஒரு ்த்டலவ ஓதுவது கட்டாயைாகும்.
பை்லதிகைாக ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும்.அவவாபற ஸுஜூதிலும் ஒரு ்த்டலவ 
''ஸுப்்ா்ன ைப்பியல் அஃைா'' எ்ன ஒரு ்த்டலவ ஓதுவதும் கட்டாயைாகும்.
இைண்டாவது,மூனறாவது ்த்டலவகள் ஓதுவது ஸுன்னத்்தாகும்.

4  ஸுஜூதில் அதிகம் பிைார்த்தர்ன செயவது ஸுன்்னத்தாகும்.

இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸில 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் ''சுஜூத அதில் நீஙகள் அதிகம் 
பிைார்த்தர்ன செயயுஙகள்.அது உஙகள் 
பிைார்த்தர்ன ஏற்றுக சகாள்வ்தற்கு மிக 
ஏற்புரடய்தாக இருககும்'' எ்ன கூறி்னார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:479).
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6  இரு ஸுஜூதுகளுககும் �ததியிைா்ன அ�ர்வின் நபாதுள்்ள 
ஸுன்்னததுகக்ளாவ்ன.

1  இடககாலின் மீது அ�ர்ந்து வைது காரை ேடடி ரவததுக சகாள்்ளல்.

அபீ ஹுலைத் அஸஸாஇதீ ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸில 
நபிகளாலை ந்தாடடும் வநதுள் ளது அதில 
''அவர்கள் இரு ைகஅத்துககளுககு ைத்தியில 
உடகார்ந்தால இ்டது காலின மீது அைர்நது வ்லக 
கால்ல நடடி லவப்பார்கள்''.(நூல,புகாரி,எண:828)  

2  இந்்த ருகுர்ன நீடடு்தல்.

முன நெனற ஸாபித் அல பு்னானி ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸ 
இ்தல்ன அறிவிககினறது.

3  ஒருவர் இைண்டாவது, ோன்காவது ைகஅததுககளுககாக எழும் நபாது 
எழும்புவ்தற்கு முன்்னர் ெற்று அ�ர்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

இவவாறு இல்த உறுதிப்படுத்தும் வி்தைாக மூனறு ஹதீஸகள் இ்டம்நபறறுள்ள்ன.
அலவயாவ்ன:

ைாலிக இப்னு அலஹுலவரிஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள்.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ந்தாழு்தல்த 
நான பார்த்திருககிபறன. அவர்கள் ந்தாழுலகயின ஒறலறப் பல்டயி்லா்ன ைகஅத்களின 
பபாது உடகாைாைல (அடுத்்த ைகஅத்துககாக) ஏழ ைாட்டார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:823). 
பைலும் நபிகளாலை ந்தாடடும் ''என்ர்ன எவ்வாறு ச்தாழக கண்டீர்கந்ளா 
அவ்வாநற ச்தாழுஙகள்''. எ்ன வைககூடிய ஹதீலஸயும் இந்த ைாலிக பின அல 
ஹுலவரிஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கபள அறிவிககினறார்கள்.

(ஜல்ஸதுல் இஸதிைா்ா) ஸுன்னத்து எனும் வி்டயம் ந்தா்டர்பாக கருத்து 
பவறுபாடுகள் நி்லவுகினற்ன.எனினும் ைாலிக ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின 
ஹதீஸின பிைகாைம் மிகச்ெரியா்னது.நபாதுவாகபவ அது ஸுன்னத்்தாகும். இவவாறு இது 
நபாதுவா்ன ஸுன்னத்்தா்ன அம்ெம் எனபல்த இைாம்களா்ன அநநவவி,அஷைவகானி, 
இப்னு பாஸ, அலபானி -ைஹிைஹுமுல்லாஹ்- ஆகிபயாரும், ைார்கக விளக 
கஙகளுககா்ன ஆயவுககும் விளககஙகளுககுைா்ன நில்லக குழுவும் - அல்லஜ்னுதுல 
்தாஇைா லில ஃபுஹூஸி இல மியயதி வல இஃப்்தாஹ் வும் -குறித்துக காடடுகினற்னர். 
(பார்கக:இ்தன பலபவறுபட்ட ஆயவுகளும் கடடுலைகளும்: 11/99).(அல்லஜ்்னா 
அத்்தஇைா-(6/445-446).

பைலும் இைாம் அநநவவி ைஹ்ைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இதுபவ 
ெரியா்னதுைாகும்.இல்தல்னபய ஸஹீஹா்ன ஹதீஸகளும் உறுதிப்படுத்துகினற்ன.
(பார்கக:அல ைஜ்மூஃ 3/441). 
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7  ்தஷஹ்்ுதின்-இறுதி அ�ர்வு- நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்.

1  ச்தாழுபவர் அவைது இடககாலில் அ�ர்ந்து வைது காரை ேடடி 
ரவததுகசகாள்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

இச்நெயல்ல ஒருவர் அவைது ந்தாழுலகயின 
இைண்டாவது ைகஅத்தின ருகூஃ, ஸுஜீத்,கியாம், 
-நில்லயில நிறறல-அைர்வுகள் ஆகிய அல்னத்ல்தயும் 
முடித்து விட்ட்தன பின்னர் ்தான இவவாறு அைர்நது 
நகாள்வார்.இது நானகு, இைணடு,மூனறு ைகஅத்துகள் 
நகாண்டலைந்த எத்ந்தாழுலகயாயினும் ெரிபய.ஆகபவ 
எந்தநவாரு ந்தாழுலகயிலும் அ்தன இைண்டாவது 
ைகஅத்தின பின்னைா்ன அைர்வு அபீ ஹுலைத் 
அஸஸாஇதீ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின 
ஹதீஸின பிைகாைம் இவவாறு ்தான இருககும்.
அவவதீஸில குறிப்பி்டப்படுவ்தாவது.ஓவநவாரு இைணடு 
ைகஅத்துககளுககு ைத்தியிலும் அத்்தஹியயாத்து ஓதுவார்கள்.அந்த அைர்வில இ்டது 
கால்ல விரித்து லவத்து வ்லது கால்ல நடடி லவப்பார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:494). 

எனினும் நானகு,மூனறு ைகஅத்துககள் நகாண்டலைந்த ந்தாழுலககளின பபா்தா்ன 
இறுதி அைர்வின நெயல வடிவம் பின்னர் குறிப்பி்டப்படும்.

2  ்தஷஹ்்ுதின் நபாது ரககர்ள ரவககும் நபாது பல்நவறு 
வழிமுரறகர்ளயும் பின்பற்றுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

்தைஹ்ஹுதின பபாது லககலள லவககும் வழிமுலறகள் இரு முலறகளாகும்.
அலவயாவ்ன:

மு்தைாவது:இரு லககலளயும் ந்தால்டயின மீது லவத்்தல.
இைண்டாவது:-இரு லககலளயும் முழஙகாலகள் மீது லவத்து நகாள்ளல,அ்தாவது 

வ்லக கைத்ல்த ை்டககியவாறு சுடடிக காடடி,இ்டககைத்்தால முழஙகால்ல பிடித்துக 
நகாள்ளலும் ஆகும்-இது பறறிய ந்தளிவும்,விளககமும் பின்னர் குறிப்பி்டப்படும்- 
இ்தன பபாது இ்டககைம் எப்பபாதும் விரித்்த நில்லயில ்தா்ன காணப்படும்.
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இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்:நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ந்தாழுலகயில (அத்்தஹியயாத்) 
அைர்வில உடகார்ந்தால,்தம் லககலள முழஙகாலகள் மீது லவப்பார்கள். நபருவிைல்ல 
ஒடடியுள்ள வ்லக லக(சுடடு) விைல்ல உயர்த்தி பிைார்த்திப்பார்கள்.ஏல்னயவறலற 
ைடித்துக நகாள்வார்கள். பைலும் இ்டக லகலய இ்டது கால மூடடின மீது விரித்து 
லவத்திருப்பார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:580).முஸலிமின ைறநறாரு அறிவிப்பில 
இ்டகலகலய இ்டககாலின மீது லவத்து பிடித்துக நகாள்வார்கள்.(முஸலிம்,எண:579).

3  ்தஷஹ்்ுத அ�ர்வில் ரகரய ரவககும் நபாது -்தீஸகளில் 
வந்துள்்ள- வழிமுரறகளில் பல்நவறு முரறகர்ளயும் செயற்படுத்தல் 
ஸுன்்னதது ஆகும்.

்தைஹ்ஹுதின பபாது லகலய லவககும் முலறகள் இைணடு காணப்படுகினற்ன:
மு்தல் வழிமுரற-வ்லது லகயின அல்னத்து விைலகலளயும் ைடித்து ஆடகாடடி 

வை்லால சுடடிக காடடிக நகாள்ளல, பைலும் இ்டகலக விைலகள் அல்னத்தும் நீடடிய 
நில்லயில லவத்துகநகாள்ளல.

முனல்னய இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களின ஹதீஸில அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்:''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்னத்து 
விைலகலளயும் ை்டககி நபருவிைலுககு முனனுள்ள விை்லால சுடடிக காடடுவார்கள்''.
(நூல,முஸலிம்,எண:580).

இைண்டாவது வழிமுரற-(அைபியர் வழககில) ஐம்பத்து மூனறு எ்ன எணணுவல்தப் 
பபானறு (சிறு விைல,பைாதிை விைல,நடு விைல ஆகிய மூனறு விைலகலளயும் உள்ளங 
லகயு்டன பெர்த்து) சுடடு விை்லால லெலக நெய்தல.இ்டகலக எப்பபாதும் விரித்்த 
வணணபை காணப்படும்.

இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அத்்தஹியயாத் அைர்வில 
உடகார்ந்தால ்தைது இ்டக லகலய இ்டது கால மூடடின மீதும்,வ்லகலகலய வ்லது 
கால மூடடின மீதும் லவப்பார்கள்.(அைபியர் வழககில) ஐம்பத்து மூனறு எ்ன 
எணணுவல்தப் பபானறு (சிறு விைல, பைாதிை விைல,நடு விைல ஆகிய மூனறு 
விைலகலளயும் உள்ளஙலகயு்டன பெர்த்து) சுடடு விை்லால லெலக நெயவார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:850)
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4  ந�லும் ்தஷஹ்்ுர்த அ்தன் -ஓ்தப்படககூடிய துஆககர்ள-
பல்நவறுபடடவரகயிலும் அர�ததுக சகாள்்ளல் ஸுன்்னத்தாகும்.

எ்னபவ இவவாறு வநதுள்ளலவகளில ஒரு ்த்டலவ ஒனலறயும் ைறலறய ்த்டலவ 
இனந்னானலறயுைாக கூறுவார். இவவாறு வநதுள்ளலவகள் பினவருைாறு:

1  التَِّحيَّاُت ِلَِّ ، َوالصََّلَواُت ، َوالطَّيَِّباُت ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحَُة الَِّ َوبـَرََكاتُُه ، السَّاَلُم َعَليـَْنا َوَعَلى ِعَباِد 
ُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه الَِّ الصَّاِلَِي ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
''அத்தஹியயாதது லில்ைாஹி வஸஸைவாதது வத்தயயிபாதது,அஸஸைாமு 
அரைகக அயயு்ந் ேபியயு,வ ைஹ்�ததுல்ைாஹி வ பைககாதது்ு.
அஸஸைாமு அரை்னா வ அைா இபாதில்ைாஹிஸ ஸாலிஹீன்,அஷ்து 
அல்ைாயி ைா் இல்ைல்ைா்ு வ அஷ்து அன்்ன மு்ம்�்தர் 
ைசூலுல்ைாஹ்''.(இல்த அப்துல்லாஹ் பின ைஸஊத் (ைலியல்லாஹு அனஹு)
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். (நூல,புகாரி,எண:1202,முஸலிம்,எண:402)

2 التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت ، الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت ِلَِّ ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ  
''அத்தஹியயாததுல் முபாைககாததுஸ ஸைவாததுத ்தயயிபாதது 
லில்ைாஹி,அஸஸைாமு அரைகக அயயு்ந் ேபியயு...'' (இ்தன 
பின்னர் இறுதி வலை பூைணப்படுத்்தல).(நூல, முஸலிம்,எண:403), இல்த 
இப்னு அப்பாஸ (ைலியல்லாஹு அனஹுைா) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.

3 التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلل ، السَّاَلُم َعَلْيَك أيُـَّها النَِّبُّ   
''அத்தஹியயாதுத ்தயயிபாததுஸ ஸைவாதது லில்ைாஹி அஸஸைாமு 
அரைக அயயு்ந்ேபியயு.....'' (இ்தன பின்னர் இறுதி வலை பூைணப்படுத்்தல) 
(நூல,முஸலிம்,எண:404), இல்த அபூ மூஸா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்).

5  ச்தாழுபவர் அவரின் ச்தாழுரக ோன்கு மூன்று ைகஅததுககள் 
சகாண்டர�ந்து காணப்படும் நபாது-அத்தஷஹ்்ுதுல் அகீர்- இறுதி 
அ�ர்வின் நபாது ்தவர்ருக முரறயில் அ�ர்வது ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்தாவது இறுதி அைர்வின பபாது இ்டது கால்ல (வ்லப் புறைாகக) நகாணடு 
வநது,வ்லது கால்ல நடடி லவத்துத் ்தம் இருப்பி்டம் ்தலையில படியுைாறு உடகாரு்தல.
இவவாறு -்தவர்ருக-முலறயி்லா்ன அைர்வு ப்ல முலறகளிலும் வநதுள்ள்ன.
இவ்வாறா்ன வழிமுரறக்ளாவ்ன:-

1  இ்டது கால்ல (வ்லப் புறைாகக) 
நகாணடு வநது, வ்லது கால்ல நடடி 
லவத்துத் ்தம் இருப்பி்டம் ்தலையில 
படியுைாறு உடகாரு்தல.

இந்த முலற புகாரியில (828) இ்டம்நபறறுள்ள அபீ ஹுலைத் அஸஸாஇதீ 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸில இ்டம்நபறறுள்ளது.



ஃ
பஜ்

ர் நேரத்தி
ன்
 ஸ

ுன்
்ன
த்து

க்கள்

79

நேரம் குறிக்கப்பட்ட ஸுன்னத்தா்ன வழிமுறை்கள்

2  இரு காலகளின மீதும் அைர்நது 
அவறலற வ்லப்புறத்்தால நவளிப்படுத்தி 
்தம் இருப்பி்டம் ்தலையில படியுைாறு 
உடகாரு்தல. 

இந்த முலறயும் அபூ ஹுலைத் அஸஸாஇதீ 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன 
ஹதீஸில வநதுள்ளது. (நூறகள்,அபூ ்தாவுத் (731), இப்னு ஹிப்பான(1867), லபஹகீ, 
(2/128). இல்த இைாம் அலபானி -ைஹிைஹுமுல்லாஹு- அவர்கள் ஸஹீஹ் 
எ்னககுறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

பைலும் இந்த ்தவர்ருக அைர்வு ெரியா்ன கருத்தின பிைகாைம் அல்னத்து 
இறுதி ்தைஹ்ஹுதின பபாதும் காணப்ப்ட ைாட்டாது.ைாறாக அது மூனறு,நானகு 
ைகஅத்துககலள நகாண்டலைநதுள்ள ந்தாழுலககளில ைாத்திைம் காணப்படும், இைணடு 
ைகஅத்துககள் நகாண்ட ந்தாழுலககளில அல்ல எனபல்தயும் புரிநது நகாள்ளல 
பவணடும்.

6  ேபிக்ளார் மீது ஸைவாதது சொல்லுவதில் வந்துள்்ள 
பல்நவறுமுரறகர்ளயும் செயற்படுத்தல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸ்லவாத்து நொலவது 
ந்தா்டர்பாக பலபவறு வழிமுலறகள் வநதுள்ள்ன.அவறலற பலபவறு முலறகளிலும் 
நொலவதும் ஸுன்னத்்தாகும்.அவ்வாறு வந்துள்்ளரவகள் பின்வரு�ாறு:

1 يٌد مَِيٌد ،   اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
يٌد مَِيٌد اللَُّهمَّ َبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َبرَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
''அல்ைா்ும்� ஸல்லி அைா மு்��தின் வஅைா ஆலி 
மு்ம்�தின்,க�ா ஸல்ையத்த அைா இப்ைாஹீ�,வஅைா ஆலி 
இப்றாஹீ�,இன்்னக ்மீதுன் �ஜீத,அல்ைா்ும்� பாரிக அைா 
மு்ம்�தின் வ அைா ஆலி மு்ம்�தின்,க�ா பாைக்த அைா 
இப்றாஹீ� வஅைா ஆலி இபாறாஹீ� இன்்னகக ்மீதும் �ஜீத''.
(நூல, புகாரி, எண:3370), இல்த கஃப் பின உஜ்ைா ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.

2  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد َكَما 
يٌد مَِيٌد َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِف اْلَعاَلِمَي ، ِإنََّك حَِ
''அல்ைா்ும்�, ஸல்லி அைா மு்ம்�தின், வ அைா ஆலி 
மு்ம்�தின்,க�ா ஸல்ையத்த அைா ஆலி இப்ைாஹீ�, வ பாரிக 
அைா மு்ம்�தின் வ அைா ஆலி மு்ம்�தின், க�ா பாைக்த அைா 
ஆலி இப்றாஹீ� ஃபில் ஆைமீ்ன இன்்னகக ் மீதும் �ஜீத''.இல்த அபூ 
ைஸஊத் அலஅனொரி (ைலில்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.
(நூல, முஸிலிம்,எண:405).
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3  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه 
يٌد مَِيٌد َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِإنََّك حَِ
''அல்ைா்ும்� ஸல்லி அைா மு்��தின் வஅைா  அஸவாஜிஹி 
வ துர்ரியததிஹி,க�ா ஸல்ையத்த அைா ஆலி இப்ைாஹீ�.வ பாரிக 
அைா மு்ம்�தின் வஅைா அஸவாஜிஹி,வதுர்ரியததிஹி,க�ா பாைக்த 
அைா ஆலி இப்றாஹீ� இன்்னகக ்மீதும் �ஜீத''.இல்த அபூ ஹுலைத் 
அஸஸாஇதீ (ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககி னறார்கள்).(நூல
,புகாரி,எண:3369,முஸலிம்,எண:407)

7  ச்தாழுரகயில் ஸைாம் சகாடுப்ப்தற்கு முன்்னர் ோன்கு விடயஙகர்ள 
விடடும் பாதுகாப்புதந்தடல் ஸுன்்னத்தாகும்.

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள ஒரு 
ஹதீஸின பிைகாைம் அதிகைா்ன ைார்கக அறிஞர்களின-ைஹிைஹுல்லாஹும்- கருத்தும் 
இதுவாகபவ-ஸுன்னத்்தாக- இருககினறது.இதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''உஙகளில் ஒருவர் இறுதி ்தஷஹ்்ுதில் 
-அ�ர்வில்-அ�ர்ந்்தால் அதில் ேைககததின் நவ்தர்ன, �ண்ணரை நவ்தர்ன, 
வாழ்கரக �ற்றும் �ைணததின் நவ்தர்னகள், �ஸீஹ் ்தஜ்ஜாலின் தீஙகுகள் 
ஆகிய ோன்கு விடயஙகர்ள விடடும் பாதுகாப்பு ந்தடிகசகாள்்ளடடும்''. 
(நூல,முஸலிம்,எண:588, புகாரி,எண:832). 

பைலும் ஸ்லாம் நகாடுப்ப்தறகு முன்னைாக ஓ்தப்ப்டக கூடிய பலபவறு துஆககளும் 
வநதுள்ள்ன.எ்னபவ ந்தாழுபவர் அவறலற பலபவறு வி்தைாகவும் நெயறபடுத்துவது 
ஸுன்னத்்தாகும். அவ்வாறா்னரவகள் பி்ன வரு�ாறு.  

1 اللَُّهمَّ إِنّ َأُعوُذ ِبَك من املْأثَِ واملْغَرم 
''அல்ைா்ும்�! இன்னீ அஊது பிகக மி்னல் �ஃஸமி வல் �ஃகைமி.'' 
(நூல,புகாரி,எண:832,முஸலிம்,எண:589).

2 اللَُّهمَّ إِنّ َأْسأَُلَك الَنََّة َوَأَعْوَذ ِبَك ِمَن النَّار 
''அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸஅலுகல் ஜன்்ன்த வஅஊது பிக 
மி்னன்்னார்''. (நூல,அபூ ்தாவுத், எண: 792, இவவதீஸின அறிவிப்பாளர் 
ந்தா்டலை இைாம் அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் அபூ்தாவுத் (3/377) இல 
ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

3  اللَُّهمَّ ِإّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َواَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحِْن ، ِإنَّك أَْنَت 
اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
''அல்ைா்ும்� இன்னீ ழைம்தது ேஃப்சீ ழுல்�ன் கஸீைன் வைா 
யஃகஃபிருத துனூப இல்ைா அன்த்த. ஃபஃகஃபிர்லீ �ஃகஃபிைத்தம் 
மின் இந்திகக வர்்ம்னீ.இன்்னகக அன்த்தல் ஃகஃபூருர் ைஹீம்''. இல்த 
அபூபகர் அஸஸித்தீக(ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
நூல,முஸலிம்,எண: 2705)
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4 اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك ، َوُشْكِرَك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك  
''அல்ைா்ும்� அஇன்னீ அைா திகரிக,வஷுகரிக, வ்ுஸனி இபா்ததிக''.
(நூல,அஹ்ைத்,எண:22119,அபூ்தாவுத், எண:1522,அநநஸாஈ,எண:1304.இைாம் 
அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் அல ஜாமிஃ (2/1320) ல ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிட 
டுள்ளார்கள். 

5  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُْبِ ، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإَل َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـَْنِة 
نـَْيا ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ الدُّ
''அல்ைா்ும்� இன்னீ அஊது பிகக மி்னல் புகலி, வ அஊது 
பிகக மி்னல் ஜுப்னி, வ அஊது பிகக அன் உறத்த இைா அர்்தலில் 
உமுரி,வ அஊது பிகக மின் ஃபித்னததித துன்யா, வ அஊது பிகக 
மின் அ்தாபில் கப்ர்''. (நூல,புகாரி, எண:6370)

6 اللَُّهمَّ َحاِسْبِن ِحَساًب َيِسريًا   
''அல்ைா்ும்� ்ாஸிப்னீ ஹிஸாபன் யஸீைா''. (நூல அஹ்ைத்,எண : 
24215, இைாம் அலபானி அவர்கள் ்தஹ்கீக மிஷகாதுல ைஸாபிஹ் (2/1320) 
ல ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிட டுள்ளார்கள்).

பின்னர் இறுதியாக திரும்பியவைாக ஸ்லாம் நகாடுப்பார். இவவாறு ந்தாழுலகயில 
-ஸ்லாத்தின பபாது-திரும்புவதும் இல்த மிகப்பூைணைாக நெயவதும் ஸுன்னத்்தாகும்.
ஏந்னனில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள். அவர்களது 
நவணணிற கணணம் ந்தரியும் அளவு திரும்பியுள்ளார்கள்.இல்த ெஅத் பின 
அபீவககாஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்:அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (ந்தாழுலக முடிககும் 
பபாது) வ்லப் பககத்திலும் இ்டப் பககத்திலும் (முகத்ல்தத் திருப்பி இருமுலற) ெ்லாம் 
கூறுவார்கள். (அவவாறு திரும்பும்பபாது) அவர்களுல்டய கன்னத்தின நவணலைலய 
நான காணபபன.(நூல,முஸலிம்,எண:582)

8  கடர�யா்ன ச்தாழுரககளுககு பின்்னைாக ஓ்தப்பட நவண்டிய 
துஆககள் ஸுன்்னத்தாகும்.

இைாம் அநநவவியவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது -க்டலையா்ன- ந்தாழுலககளுககு 
பின்னைாக ஓ்தப்ப்ட பவணடிய துஆககள் ஸுன்னத்்தாகும்.எனபதில அல்னத்து 
ைார்கக அறிஞர்களும் கருத்ந்தாறறுலை நகாணடுள்ள்னர்.(பார்கக:அல அத்கார், 
பககம்.66).

இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸின 
பிைகாைம் இவவாறா்ன துஆககலள ஓதும் பபாது அவறலற ெப்்தமிடடு ஓதுவதும் 
ஸுன்னத்்தாகும்.இதில அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது க்டலையா்ன ந்தாழுலக முடித்து 
திரும்பும் பபாது துஆககலள உைகக ெப்்தமிடடு ஓதுவது நபிகளாரின கா்லத்தில 
காணப்பட்டது. (நூல,புகாரி,எண:841.முஸலிம்,எண :583).
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அவ்வாறு வந்துள்்ள துஆககள் பின்வரு�ாறு:
1 اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم ، تـََبارَْكَت َذا الَْاَلِل َواإِلْكَراِم  

''மூன்று ்தடரவகள் இஸதிகஃபார் செயவார்-பாவ �ன்னிப்பு 
நவண்டுவார். (அ்தாவது ''அஸ்தகஃபிரு ல்ைாஹ்'' எ்னக கூறல்.) 
''பின்்னர் அல்ைா்ும்� அன்்தஸ ஸைாம் வமின்கஸ ஸைாம்,்தபாைக்த 
யா்தல் ஜைாலி வல் இகைாம்'' (நூல,முஸலிம், எண:591) இல்த ஸவபான 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

2 َة ِإالَّ ِبلِّ،    اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
يَن ، ُه، َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل ، َوَلُه الثَـَّناُء الََْسُن ، اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ ُمِْلِصَي َلُه الدِّ  اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ، َواَل نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ
َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن
''ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ு ைா ஷரீகக ை்ு,ை்ுல் 
முல்ககு, வ ை்ுல் ் ம்து, வ்ுவ அைா குல்லி ரஷயின் கதீர். ைா 
்வ்ை வைா குவ்வத்த இல்ைா பில்ைாஹ். ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு, வ 
ைா ேஅபுது இல்ைா இயயா்ு ை்ுந் நிஅ�தது வ ை்ுல் ஃபள்லு. 
வ ை்ுஸ ஸ்னாஉல் ்ெனு. ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு முகலிஸீ்ன 
ை்ுததீ்ன வைவ் கரி்ல் காஃபிரூன்''(நூல, முஸலிம்,எண:596).

3  اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، 
َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
''ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ு,ைா ஷரீகக ை்ு,ை்ுல் 
முல்ககு, வ ை்ுல் ்ம்து, வ்ுவ அைா குல்லி ரஷயின் கதீர். 
அல்ைா்ும்� ைா �ானிஅ லி�ா அஃர்தத்த வைா முஉததிய லி�ா 
�்னஉத்த. வைா யன்ஃபஉ ்தல்ஜததி மின்ககல் ஜத'' (நூல,புகாரி,எண:844, 
முஸலிம்,எண: 593).

4   பின்்னர் வந்துள்்ள ்தஸபீஹ் வழிமுரறகர்ள கூறுவார். 
அவ்வாறு வந்துள்்ள வழிமுரறக்ளாவ்ன:

 سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب
اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

மு்தைாவது-''ஸுப்்ா்னல்ைாஹ் (33) ்தடரவகள்.அல் ்ம்து லில்ைாஹ் (33) 
்தடரவகள், அல்ைா்ு அகபர் (33) ்தடரவகள்.நூரற பூைணப்படுததுவ்தற்காக 
ைாஇைா் இல்ைைா்ு வஹ்்த்ு.......''எ்னககூறல. 

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:யார் ஒவநவாரு 
ச்தாழுரகககுப் பின்பும் முப்பதது மூன்று முரற ''சுப்்ா்னல் ைாஹ்'' என்றும், 
முப்பதது மூன்று முரற ''அல்்ம்து லில்ைாஹ்'' என்றும், முப்பதது மூன்று 
முரற ''அல்ைா்ு அகபர்'' என்றும் ஆக ச�ாத்தம் ச்தான்னூற்று ஒன்பது 
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முரற கூறி, இறுதியில் நூறாவது முரறயாக ''ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு, 
வஹ்்த்ு,ைா ஷரீகக ை்ு,ை்ுல் முல்ககு, வ ை்ுல் ்ம்து. வ்ுவ 
அைா குல்லி ரஷயின் கதீர்'' என்று நிரறவு செயகிறாநைா அவருரடய 
பாவஙகள் யாவும் �ன்னிககப்படுகின்ற்ன.அரவ கடலின் நுரைய்ளவு இருந் 
்தாலும் ெரிநய! (நூல,முஸலிம்,எண:597)

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب
இைண்டாவது- ஸுப்்ா்னல்ைாஹ் (33) ்தடரவகள். அல் ் ம்துலில்ைாஹ் (33) 

்தடரவகள், அல்ைா்ு அகபர் (34) ்தடரவகள். இல்தக கஅப் பின உஜ்ைா 
(ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:ந்தாழுலகககுப் பின 
ஓ்தப்படும் சி்ல துதிச் நொறகள் உள்ள்ன.அவறலற ஓதிவருபவர் நட்டம் அல்டய  
ைாட்டார்.(அலவயாவ்ன) ஒவநவாரு ந்தாழுலகககுப் பினபும் முப்பத்து மூனறு முலற 
''சுப்்ா்னல்ைாஹ்'' எனறும் முப்பத்து மூனறு முலற ''அல்்ம்து லில்ைாஹ்'' 
எனறும் முப்பத்து நானகு முலற ''அல்ைா்ு அகபர்'' எனறும் கூறுவ்தாகும்.

ஸுப்ஹா்னல்லாஹ் 33 ்த்டலவகள்.அல ஹம்துலில்லாஹ் 33 ்த்டலவகள்,அல்லாஹு 
அகபர் 34 ்த்டலவகள். (நூல,முஸலிம்,எண:596)

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب، وال إله إال هللا
மூன்றாவது- {ஸுப்்ா்னல்ைாஹ் (25) ்தடரவகள்}.{அல் ் ம்துலில்ைாஹ் (25) 

்தடரவகள்},{அல்ைா்ு அகபர் (25) ்தடரவகள், ைாஇைா் இல்ைல்ைா்ு (25) 
்தடரவகள்}.

இந்த வழிமுலறககா்ன ஹதீஸ அப்தில்லாஹ் பின லஸத் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லாக திர்மிதியில இ்டம் நபறறுள்ளது.(3413).இைாம் அலபானி அவர்கள் 
(்தஹ்கீக மிஷகாதுல ைஸாபிஹ் (2/307) ல ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب
ோன்காவது- {ஸுப்்ா்னல்ைாஹ் 10 ்தடரவகள்}.{அல் ்ம்துலில்ைாஹ் 10 

்தடரவகள்},{அல்ைா்ு அகபர் 10 ்தடரவகள்}.
இந்த வழிமுலறககா்ன ஹதீஸ அப்தில்லாஹ் பின உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு 

அவர்கள் வாயி்லாக திர்மிதியில இ்டம் நபறறுள்ளது.(3410).இைாம் அலபானி அவர்கள் 
(்தஹ்கீக மிஷகாதுல ைஸாபிஹ் (2/743) ல ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

முன்னர் நொல்லப்பட்ட ஒரு நபாதுவா்ன விதியின பிைகாைம் வணககஙகளில 
பலபவறு வழிமுலறகள் காணப்படும் பபாது அவவாபற அவறறுள் ஒரு ்த்டலவயும் 
ைறு ்த்டலவ ைறநறானலறயுைாக பலபவறு முலறகலளயும் நெயறபடுத்துவது ஆகும். 

பைலும் அஹ்ைத்,திர்மிதி ஆகிய ஹதீஸ கிைந்தஙகளில இ்டம் நபறறுள்ள ஹதீஸின 
பிைகாைம் லகவிைலகளால ்தஸபீஹ் நெயவது ்தான ஸுன்னத்்தாகும்.நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''நிச்ெய�ாக ்தஸபீஹ் 
செயயும் நபாதும் அர்த கணககிடும் நபாது  ரகவி ைல்க்ளால் கணககிடடுக 
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சகாள்ளுஙகள் ஏச்னனில் அரவ வி்னவப்பட கூடியரவக்ளாகவும்,நபெப்படக 
கூடியரவக்ளாகவும் இருககின்ற்ன.'' (நூல,திர்மிதி,எண.3486, இைாம் அலபானி 
அவர்கள் (ஸஹீஹ் அல ஜாமிஃ (2/753) ல ஹஸன எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

5  ஆயததுல் குர்ஸிரய ஓதுவது.
அபீ உைாைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 

அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்.எவர் ஒருவர் க்டலையா்ன அல்னத்து ந்தாழுலககளுககு பின்னரும் 
ஆயத்துல குர்ஸிலய ஓதிவருவாைாயின அவரின சுவ்ன நுலழவுககு ைைணம் ்தவிை 
பவறு ஒனறும் ்தல்டயாக அலைநது வி்டாது.(நூல,அநநஸாஈ அஸஸு்னன அல 
குப்ைா, எண:9928,இல்த இைாம் அல முனதிரி அவர்கள் அவர்களது அத்்தர்ஹீப் 
வத்்தர்ஹீப்,எண (2373) எனும் நூலில ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.பைலும் 
இைாம் அப்துல ஹாதீ அவர்கள் அல முஹர்ைர் (1/198) எனும் நூலிலும் இப்னு 
லகயிம் அவர்கள் ஸாதுல ைஆதிலும் (1/303).லும் குறிப்பிடடுள்ள்னர். 

6  அல் முஅவ்வி்தர்தன் -{குல் அஊது பிைப்பில் ஃபைக}, {குல் அஊது 
பிைப்பின் ோஸ}. எனும் இரு அததியாயஙகர்ளயும் -ஓதுவது.

உகபத் பின ஆமிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் 
ஹதீஸில ''ைஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
ஒவநவாரு ந்தாழுலகககு பின்னரும் அல முஅவவி்தல்தல்ன ஓதும் படி எ்னககு 
கட்டலளயிட்டார்கள்.எ்ன கூறுகினறார்கள் (நூல,அபூ்தாவுத், எண:1525),பைலும் 
இைாம் அலபானி அவர்கள் ''நான இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் சீைா்னது'' எ்ன 
கூறிப்னன.இல்த இைாம் இப்னு குலஸைா,இப்னு ஹிப்பான ஆகிபயார் ஸஹீஹ் எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ள்னர்.ஸஹீஹ் அபூ ்தாவுத்(5/254). 

இலவ ்தான ஒரு ந்தாழுலகயாளினுல்டய ந்தாழுலக ந்தா்டர்பா்ன ஸுன்னத்்தா்ன 
அம்ெஙகளின ந்தாகுப்பு.இனனும் நாம் ஃபஜ்ரின ஸுன்னத்துககள் ந்தா்டர்பா்ன 
அம்ெஙகலள ்தான குறிப்பிடடுகநகாணடிருககினபறாம்.ஆயினும் இலவ ஒவநவாரு 
ந்தாழுலகயின பபாதும் முனனிறுத்திகநகாள்ளும் ப்தலவயின காைணைாகபவ இஙகு 
இவறலற நாம் குறிப்பிடடுள்பளாம்.-யாவறலறயும் மிக நனகறிந்தவன அல்லாஹ்பவ-

9  ஃபஜ்ர் ச்தாழுரக நிரறநவற்றிய பின்்னர் சூரிய உ்தயம் வரை 
ச்தாழுமிடததிநைநய அ�ர்ந்து இருப்பது ஸுன்்னத்தாகும்.

ஜாபிர் பின ெமுைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது:நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ந்தாழுலக ந்தாழுது விடடு 
ந்தாழு்த இ்டத்திப்லபய சூரியன நனகு உ்தயைாகும் வலை அைர்நதிருப்பார்கள்.
(முஸலிம்,எண.670),

இவவதீஸில வநதுள்ள ''ஹஸ்னன'' எனும் வார்த்ல்தயின அர்த்்தம் நனகு உதிககும் 
வலை எனப்தாகும்.
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 ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் எந்த நிழலும் அறற அந்த நாளில 
ஏழு நபர்களுககு அவனின நிழலின கீழ் நிழல அளிப்பான அதில ஒருவைாக பள்ளியு்டன 
ந்தா்டர்ப்லப பபணும் உள்ளத்ல்த நகாண்ட ஒரு ைனி்தர் எ்ன குறிப்பிட்டார்கள்.
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காரை நேை  திகருகள்

கால்ல பநை திகர்களின பநைம் ஃபஜ்ர் உ்தயத்திலிருநது ஆைம்பைாகும்.
எ்னபவ முஅத்தின ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகககு அ்தான கூறியது மு்தல 
கால்ல பநை திகருகளின பநைம் ஆைம்பைாகிறது.நிச்ெயம் இந்த திகருகள் 
ஒரு அடியானின ப்லைா்ன பகாடல்டயாகவும்,பக்டயைாகவும்,ைறுலையில 
மிகப் நபரிய நபாககிைைாகவும் திகழ்கினற்ன.
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 காரை �ாரை திகருகள்.பின்வரு�ாறு.

1 ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
''எவர் ைாயிைா் இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ு ைாஷரீ(க)க 
ை்ு,ை்ுல் முல்(க)கு வை்ுல் ்ம்து, வ்ுவ அைா குல்லி 
ரஷயின் கதீர்''. எ்ன காரைரய அரடயும் நபாது பதது ்தடரவகள் 
கூறுகின்றாநைா அவருககு நூறு பாவஙகள் அழிககப்படடு நூறு 
ேன்ர�கள் எழு்தப்படும்.ந�லும் இது ஒரு அடிர�ரய விடு்தரை 
செய்தர�ககு நிகைாகும்.இன்னும் அன்ரறய தி்னம் �ாரைரய 
அரடயும் வரை வா்னவர்களின் பாதுகாப்பும் கிடடுகிறது.இவ்வாநற 
ஒருவர் �ாரையில் கூறும் நபாதும் இவ்வாநற இ்தன் -பைன்கள்-
உள்்ள்ன''.(நூல,அஹ்ைத், எண8719,இைாம் இப்னு பாஸ ைஹ்ைதுல்லாஹ் 
அவர்கள் இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் வரிலெலய ஹஸன எ்ன குறிப் 
பிடடுள்ளார்கள். 

2 ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َهِذِه اللَّيـَْلِة   َأْمَسيـَْنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِلَِّ ، َواْلَْمُد ِلَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
 َوَخرْيِ َما ِفيَها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َما ِفيَها ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل  َواْلََرِم ، َوُسوِء اْلِكَبِ،
نـَْيا ، َوَعَذاِب اْلَقْبِ َوِفتـَْنِة الدُّ
... أْسأَُلَك َخرْيِ َما ِف َهَذا اْلَيوم َوَخرْي   َما بعِده، َوَأُعوُذ ِبك ِمْن َشرِّ َما ِف َهذا    َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ِلَِّ

الَيوم َوَشر َما بـَْعِده
''அம்ரஸ்னா வஅம்ஸல் முல்(க)கு லில்ைாஹி, வல்்ம்து லில்ைாஹி, 
ைாயிைா் இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ு ைா ஷரீ(க)க ை்ு, 
அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸஅலுக அஸஅலு(க)க ரகை �ாஃபீ 
்ாதிஹில் ரைைததி வ ரகை �ா ஃபீ்ா,வஅவூது பி(க)க மின் 
ஷர்ரி்ா,வஷர்ரி �ா ஃபீ்ா, அல்ைா்ும்� இன்னீ அவூது பி(க)
க மி்னல் கஸலி, வல்்ைமி,வஸுயில் கிபரி, வஃபித்னதித துன்யா, 
வஅ்தாபில் கப்ரி, எ்னவும் ந�லும் காரைரய அரடயும் நபாது 
அஸபஹ்்னா வஅஸப்ல் முல்(க)கு லில்ைாஹி..... அஸஅலுக ரகை 
�ா ஃபீ ் ா்தல் யவ்மி வரகை �ா பஃ்த்ு,வஅஊது பிக மின் ஷர்ரி 
�ா ஃபீ ்ா்தல் யவ்மி வஷர்ரி �ா பஃ்த்ு.....'' (நுல,முஸலிம்,எண 
2723)
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3  اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن,َوَأَن َعْبُدَك,َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما 
، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت َصنـَْعُت ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
பாவைனனிப்பு பகாருவதில ்தல்லயாய துஆ ''அல்ைா்ும்�! அன்த்த 
ைப்பீ.ைா இைா் இல்ைா அன்த்த. கைகத்தனீ.வ அ்ன அப்துகக.வ 
அ்ன அைா அஹ்திகக, வ வஅதிகக �ஸ்த்தஅதது.அஊது பிகக 
மின் ஷர்ரி �ா ஸ்னஅதது.அபூ உ ைகக பி நிஅ�ததிகக அையய, 
வ அபூ உ ைகக பி ்தன்பீ. ஃபஃகபிர்லீ. ஃபஇன்்ன்ு ைா 
யஃகபிருத துனூப இல்ைா அன்த்த'' எனறு ஒருவர் கூறுவப்த ்தல்ல 
சிறந்த பாவைனனிப்புக பகாை்லாகும்.நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள்.இந்தப் பிைார்த்்தல்னலய நம்பிகலகபயாடும் 
தூயலையா்ன எணணத்ப்தாடும் பகலில கூறிவிடடு அப்த நாளில ைால்ல 
பநைத்திறகு முனபாக இறப்பவர் நொர்கக வாசிகளில ஒருவைாக இருப்பார். 
இர்த ேம்பிகரகநயாடும் தூயர�யா்ன எண்ணதந்தாடும் இைவில் 
கூறிவிடடுக காரை நேைததிற்கு முன்நப இறந்து விடுகிறவரும் 
சொர்ககவாசிகளில் ஒருவைாக இருப்பார்.(நூல புகாரி,எண 6306)

4 اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسيـَْنا، َوِبَك َنَْيا، َوِبَك َنُوُت، َوِإلَْيَك النُُّشوُر 
اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسيـَْنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنَْيا َوِبَك َنُوُت َوِإلَْيَك اْلَمِصري
''உஙகளில் ஒருவர் காரைரய அரடந்்தால் அவர் அல்ைா 
்ும்� பிக அஸபஹ்்னா,வபிக அம்ஸய்னா,வபிக ேஹ்யா, வபிக 
ேமூது வஇரைகன் நுஷூர்,எ்னவும் �ாரைரய அரடந்்தால் 
அவர் அல்ைா்ும்� பிக அம்ஸய்னா வபிக அஸபஹ்்னா வபிக 
ேஹ்யா,வபிக ேமூது வஇரைகல் �ஸீர் எ்ன கூறிகசகாள்்ளடடும்'' 
(நூல,அபூ்தாவுத்,எண: 5069, திர்மிதி, எண:3391), அநநஸாஈ அஸஸு்னன 
அல குப்ைாவிலும், (9836), இப்னு ைாஜா,எண:3868),ஆகிபயார் பதிவு 
நெயய இைாம் பின பாஸ ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் இல்த ஸஹீஹ் எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 
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5  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض ، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َشرِّ نـَْفِسي َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشرِْكِه ، َوَأْن َأقـَْتَِف َعَلى نـَْفِسي ُسوًءا ، َأْو َأُجرَُّه ِإَل ُمْسِلٍم
''அல்ைா்ும்� ஃபா(த)திைஸ ஸ�ாவாததி வல் அர்ளி, ஆலி�ல் ஃரகபி 
வஷஷ்ா்த(த)தி , ைாஇைா் இல்ைா அன்்த ைப்ப குல்லி ரஷயின் 
வ�லீ(க)க்ு, அவூது பி(க)க மின் ஷர்ரி ேஃப்ஸீ வஷர்ரிஷ 
ரஷத்தானி வஷிர்கிஹி, வஅன் அக்தரிஃப அைா ேஃபஸீ 
ஸூஅன்,அவ் அஜுர்ை்ு இைா முஸலிமின். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''நீர் நிததிரை சகாள்ளும் 
நபாதும், காரைரயயும், �ாரைரயயும் அரடயும் நபாச்தல்ைாம் 
இர்த கூறிகசகாள்வீைாக எ்ன''. (நூல,அஹ்ைத்,எண:6597,அபூ ்தாவுத், 
எண:5076,அத்திர்மிதி,எண:3529,அநநஸாஈ,எண: 7699). இைாம் இப்னு 
பாஸ ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் வரிலெலய 
சீைா்னது ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்).

6 ِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم    ِبْسِم الَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اسِْ
எவசைாருவர் ஒவ்சவாரு காரை �ற்றும் �ாரைப்சபாழுதின் நபாது 
''பிஸமில்ைாஹில்ைதீ ைா யதுர்ரு �அஸமிஈ ஷயஉன் ஃபில் அர்லி 
வைா ஃபிஸஸ�ாஇ'' எ்ன மூன்று ்தடரவகள் ஓதுவார் எனின் 
அவருககு எந்்த தீஙகும் ஏற்பட �ாடடாது. (நூல,அஹைத்,எண:446,அ
த்திர்மிதீ,எண:10179, இப்னு ைாஜா எண:3869,இப்னு பாஸ ைஹ்ைஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இல்த இைாம் திர்மிதி அவர்கள் இவவதீஸ 
ஹஸன,ஸஹீஹ் எ்னக குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.இது ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் 
கூறியது பபானபற ஆகும். 

7 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيًّا   ْساَلِم ِديًنا , َوِبَُحمٍَّد َصلَّى الَّ  َرِضيُت ِبلَِّ َربًّ , َوِبإْلِ
''எந்்தசவாரு முஸலிம் அடியானும் அவன் காரை,�ாரை அரடயும் 
நபாது'' ைலீது பில்ைாஹி ைப்பா,வபில் இஸைாமி தீ்னா,வபிமு்ம்�தின் 
ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ை� ேபியயா'' எ்னககூறி்னால் அவரை 
அல்ைாஹ் �றுர� ோளில் சபாறுந்திகசகாள்வது கடடாய�ாகி 
விடுகிறது. (நூல,அஹ்ைத், எண: 18967, அத்திர்மிதி, எண:3389, இப்னு 
ைாஜா,எண: 3870, இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் வரிலெலய ஹஸன எ்ன 
இப்னு பாஸ ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.  
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 اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّنـَْيا َواْلِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َوُدنـَْياَي ، َوَأْهِلي َوَماِل ، 
 اللَُّهمَّ اْستـُْر َعْورَاِت، َوآِمْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن بـَْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن َيِيِن َوَعْن ِشَاِل ، َوِمْن
فـَْوِقي ، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتِْت
''அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸஅலுக அல் ஆஃபிய்த ஃபிததுன்யா 
வல் ஆகிைா,அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸஅலுக அல் அஃப்வ வல் 
ஆஃபிய்த ஃபீ தீனீ வதுன்யாய,வஅஹ்லீ வ�ாலீ,அல்ைா்ும்� ஸதுர் 
அவ்ைாதீ,வஆமின் ைவ்ஆதீ, அல்ைா்ும்�ஹ்ஃபதனீ மின் பயனி 
ய்தயய வமின் கல்ஃபீ, வஅன் யமீனீ,வஅன் ஷி�ாலீ,வமின் ஃபவ்கீ, 
வஅஊது பிஅ்த�திக அன் உக்தாை மின் ்தஹ்தீ''.(நூல,அஹ்ைத் 
அவர்களது முஸ்னத் கிைந்தத்தில,எண:4785,அபூ ்தாவுத், எண:5074,இைாம் 
அநநஸாஈ அவர்களது அல குப்ைா எனும் நூலில,எண:10401,இப்னு ைாஜா 
எண:3871,பைலும் இல்த இைாம் ஹாகிம் அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்னவும் 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.  

9 َأُعوُذ ِبَكِلَماِت الَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  
''அஊது பிகலி�ாதில்ைாஹித ்தாம்�ாதி மின் ஷர்ரி �ா அைக.'' (நூல, 
அஹ்ைத், எண 7898, திர்மிதி, எண:3437). இவவதீலஸ அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். பைலும் இைாம் 
இப்னு பாஸ ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் இது ஹஸன எ்ன குறிப்பிடுகி 
றார்கள்.

10 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبـَْراِهيَم  ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا ُمَمٍَّد - َصلَّى الَّ ْساَلِم ، وََكِلَمِة اإْلِ  َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
َحِنيًفا، َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَي
அல்லாஹ்வின தூ்தைவர்கள் கால்லயில ''அஸபஹ்்னா அைா ஃபிதைதில் 
இஸைாமி, வகலி�தில் இகைாஸி வதீனி ேபியயி்னா மு்ம்�தின் 
ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ை�, வமில்ைதி அபீ்னா இப்றாஹீ� 
்னீஃபன்,வ�ா கா்ன மி்னல் முஷரிகீ்ன''.எ்ன கூறுவார்கள்.
(நூல,அஹ்ைத், எண: 21144, 15367, பைலும் ைால்லயில ''அம்ஸய்னா 
அைா ஃபிதைதில் இஸைாமி..'' எ்னவும் ஓதுவார்கள்.இைாம் இப்னு பாஸ 
ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் இ்தன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டலை ஸஹீஹ் எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 
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முன குறிப்பி்டப்பட்ட அல்னத்தும் இைாம் பினபாஸ ைஹிைஹுல்லாஹ் 
அவர்களின (துஹ்ஃபதுல் அகயார் பிபயானி ஜும்ை்தன் ோஃபிஆ மிம்�ா 
வை்த ஃபில் கி்தாபி வஸஸுன் ்னதி மி்னல் அதஇயதி வல் அதகார்) எனும் 
நூலின கால்ல ைால்ல அத்கார்கள் ந்தா்டர்பா்ன பா்டம் எனும் பகுதியிலிருநது 
இலணத்துகநகாள்ளப்பட்டலவகளாகும்.

11  َي َحيُّ َي قـَيُّوُم ِبَرْحَِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِل َشْأِن ُكلَُّه ، َواَل َتِكْلِن ِإَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍ  
''யா ்யயூமு பிைஹ்�திக அஸ்தகீஸு அஸலிஹ் லீ ஷஃனீ 
குல்ை்ூ,வைா ்தகில்னீ இைா ேஃப்ஸீ ்தைஃப்த அயனின்.'' (நூல,அந
நஸாஈ,எண:10405),அலபஸஸார்.(2/282). இைாைகளா்ன இப்னு ஹஜர்,அல 
பானி ஆகிபயார் இவவதீலஸ ஹஸன எ்ன குறிப்பிடடுள்ள்னர்.(பார்கக ந்தா 
இஜுல அஃப்கார்,177,அஸஸிலஸி்லா அஸஸஹீஹா (1/449).

12 َحْسِبَ هللا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّلُت َوُهَو َربُّ اْلَعرِش اْلَعِظيِم 
''்ஸபியல்ைா்ு ைா இைா் இல்ைா ்ுவ ்தவககல்து வ்ுவ 
ைப்புல் அர்ஷில் அதீம்'' எ்ன ஏழு ்த்டலவகள் கூறி்னால அல்னத்து 
கவல்லகளுககும் அல்லாஹ்பவ பபாதுைா்னவன.(நூல,அபூ்தாவுத்,எண:5081, 
இவவதீஸ அபூ ்தர் ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லா்ன அறிவிப்பாளர் 
ந்தா்டர் நபிகளார் வலை நெனறல்டயாது துணடித்்த வலகயில வநதுள்ள 
பபாதிலும் இதில மிகச் ெரியா்னது நபிகளாலை விடடும் துணடிககப்பட்ட 
-அ்தாவதுைவகூஃப்- ்தைத்ல்த நகாண்டது.எனினும் இைாம் அல பானி 
அவரிகள் குறிப்பிடுவது பபானறு.இ்தன ெட்டம் நபிகளாலை விடடும் துணடிக 
கா்த ந்தா்டலை நகாண்ட்தாகும்.(பார்கக:அஸஸிலஸி்லா: 11/449)
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மூன்றாவது: லு்ாவின் நேைம்

லுஹாவின பநைத்தில ஒரு அடியான (லு்ாத) ந்தாழுலக ந்தாழுவது 
ஸுன்னத்்தாகும்.

 பின்வரும் ்தீஸ இ்தற்கா்ன ொன்றாக இருககிறது.
1  அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:''என் 

உற்ற ந்தாழர் ேபி (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 
ஒவ்சவாரு �ா்தமும் மூன்று ோடகள் நோன்பு நோற்பது,இைண்டு 
ைகஅதகள் ளு்ாத ச்தாழுவது, விதர் ச்தாழுது விடடு உறஙகுவது 
ஆகிய மூன்று விஷயஙகர்ளயும் எ்னககு அறிவுறுததி்னார்கள்.
ந�லும் இர்த ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் 
அவர்கள் அபூ ்தர்்தா ைலியல்ைா்ு அன்்ு அவர்களுககும் 
உபந்தெம் செய்தார்கள்''.(முஸலிமில,எண:722)ல இ்டம் நபறறுள்ளது.
பைறகண்ட ஹதீஸ எ்னககு எ்னது உறற நணபர் உபப்தெம் நெய்தார்கள் 
எ்ன அபூ ்தர்்தா ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக.அநநஸாஈ இைாமின 
அஸஸு்னன அல குப்ைாவில இ்லககம் 2712) ல இ்டம் நபறறுள்ளது.
பைலும் இைாம் அல பானியவர்கள் ்தைது அஸஸஹீஹா (2166) எனும் 
நூலில இல்த ஸஹீஹ் எ்னவும் குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 
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2  அபீ ்தர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:''ஒவ்சவாரு 
�னி்தரும் அவைது மூடடுககளுககும்.அரவ ஒவ்சவான்றுககும் 
்தர்�ம் செயய நவண்டும்,எ்னநவ ஒவ்சவாரு ்தஸபீ்ும்-ஸுப்்ா 
்னல்ைாஹ்-வும் ஸ்தகாவாகும்,ஒவ்சவாரு ்தஹ்லீலும் -ைா இைா் 
இல்ைல்ைா்ு -வும் ்தர்��ாகும்,ஒவ்சவாரு ்தகபீரும் -அல்ைா்ு 
அகபர் -உம் ்தர்�ம் ஆகும்.ேன்ர�ரய ஏவுவதும் ்தர்�ம் 
ஆகும்,தீர�ரய ்தடுப்பதும் ்தர்�ம் ஆகும். லு்ாவின் நேைததில் 
ச்தாழககூடிய இைண்டு ைகஅததுககள் இரவ அர்னததுககும் 
நிகைா்னது,நபாது�ா்னது ஆகும்''. (நூல,முஸலிம்,எண:720)

ஸஹீஹ் முஸலிம் கிைந்தத்தில அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா 
வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸின படி ைனி்தன முனனூறறி அறுபது மூடடுககலள 
நகாணடு பல்டககப்படடுள்ளான.இலவ ஒவநவானறுககுைாக ஸ்தகாலவ நிலற பவறறும் 
பபாது நகாடிய நைக நநறுப்லப விடடும் ்தனல்ன தூைப்படுத்திக நகாண்டவாைாக 
பயணிககினறார்.

 நிரறநவற்றப்படுவ்தற்கா்ன நேைம்.

இ்தன பநைம் -சூரியன உதித்து ஒரு ஈடடியின அளவு உயர்ந்தது- மு்தல ஆைம்ப 
ைாகிறது.அ்தாவது ந்தாழுவ்தறகு ்தடுககப்பட்ட பநைம் முடிந்த்தது மு்தல ஆகும்.

பைலும் இ்தன பநைம் முடிவல்டவது ஸவாலுல்டய பநைத்துககு ெறறு முன்னர் 
ஆகும்.அ்தாவது சுைார் லுஹர் ந்தாழுலகயின பநைத்துககு பத்து நிமி்டஙகளுககு 
முன்னர்.  

இல்த பினவரும் ஹதீஸ ந்தளிவுபடுத்துகிறது.அைர் பின அபஸா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸில நபிகளார் குறிப்பிடுகினறாரிகள்.''நீர் 
ஸுபஹ் ச்தாழுரகரய ச்தாழுது விடடால் பின்்னர் சூரியன் உதிதது 
அது உயரும் நேைம் வரை ச்தாழாது ்தவிர்ந்து இருப்பீைக.இ்தன் பின்்னர் 
நிழல் ஒரு ஈடடியின் அ்ளவு நிரைககும் வரை ச்தாழுவீைாக ஏச்னனில் 
இதச்தாழுரக ொடசிய�ளிகககூடியதும்,ெமூக�ளிககப்படக கூடியது�ாகும்.
பின்்னர் ச்தாழுவர்த விடடும் ்தவிர்ந்து சகாள்வீைாக. ஏச்னனில் இந்நேைததில் 
்தான் ேைகம் எறியூடடப்படுகிறது''. (நூல,முஸலிம்,எண:832)

 இது -நிரறநவற்றுவ்தற்கா்ன- மிகச்சிறப்பா்ன நேைம்.
இ்தன கல்டசி பநைைாகும்.அ்தாவது ஓட்டக குடடிகள்-நவப்பம்-காைணைாக 

ஒதுஙகும் பநைத்தி்லாகும்.
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லஸத் பின அர்கம் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அ்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் 
''சுடு�ணலில் ஒடடகககுடடியின் கால் குழம்புகள் கரிந்து விடும் 
நேைந� அவ்வாபீன் ச்தாழுரகயின் நேை�ாகும்'' எ்னக கூறி்னார்கள்''. 
(முஸலிம்,எண:748)

 அ்தன் ைகஅததுககளின் எண்ணிகரக.
லுஹாத் ந்தாழுலகயின மிக குலறந்த ைகஅத்துககளின எணணிகலக அபூ 

ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் 
இைணடு ஆகும். அந்த ஹதீஸில ''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் எ்னககு மூனறு வி்டயஙகலள நகாணடு உபப்தெம் நெய்தார்கள்,அதில இரு 
ைகஅத் லுஹா ந்தாழுலகலயயும் குறிப்பிட்டார்கள்''.(நூல,புகாரி,எண:1981,முஸலிம், 
எண:721). 

எனினும் இ்தன அதிகப்படியா்ன ைகஅத்துககளின எணணிகலகலய 
-பநாககுமி்டத்து- இ்தன கூடிய ைகஅத்துககள் எடடு ைகஅத்துககள் ்தான எ்ன 
வலையலற நெய்தவர்களுககு ைாறறைாக மிகச்ெரியா்ன கருத்து,அ்தறநக்ன 
குறித்்தந்தாரு எணணிகலக கில்டயாது.அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா 
அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் ஒருவர் ்தான நாடி்னால அல்லாஹ் 
அவருககு வெதிலய ஏறபடுத்தி்னால எடடு ைகஅத்துககலள வி்டவும் அதிகரித்தும் 
ந்தாழுது நகாள்ள முடியும்.அவவதீஸில அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் லுஹா ந்தாழுலகலய நானகு ைகஅத்துககளாக ந்தாழுவார்கள்.பைலும் இல்த 
அல்லாஹ்வின நாட்டப்படி அதிகரித்தும் ந்தாழுவார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண: 719).

 லு்ா ச்தாழுரகயின் �கததுவம் காைண�ாக அவைது ந்தாழர்களுககு அர்த 
கரடப்பிடிககும் படி ேல்லுபந்தெம் செய்தார்கள்.
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ோன்காவது:லு்ருரடய நேைம்

இ்தன் நபாது செயய நவண்டிய பை அம்ெஙகள் உள்்ள்ன:

 மு்தல் அம்ெம்:லு்ர் ச்தாழுரகயின் முன் பின் ஸுன்்னதது ச்தாழுரக.

ஸு்னன அர்ைவாதிப் எனும் பகுதியில அனல்ன ஆயிைா, உம்மு ஹபீபா,இப்னு 
உைர் ைலியல்லாஹு அனஹும் ஆகிபயார் அறிவிககும் ஹதீஸகளின பிைகாைம் 
லுஹருககு முன்னர் நானகும் பின்னர் இைணடுைாக ந்தாழுவது ஸுன்னத்்தாகும் இது 
ஏ்லபவ குறிப்பி்டப்பட்டது.

 இைண்டாவது அம்ெம்:லு்ர் ச்தாழுரகயின் மு்தல் ைகஅதர்த நீடடித 
ச்தாழுவது ஸுன்்னாவாகும்.

அபூெயீத் அலகுத்ரீ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறுகினறார்கள்:நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களது கா்லத்தில லுஹர் ந்தாழுலகககாக 
இகாைத் நொல்லப்படும்.அப்பபாது ஒருவர் பகீஉல கர்கத் பகுதிககுச் நெனறு இயறலகக 
க்டல்ன நிலறபவறறி,அஙகத் தூயலை நெயது விடடுத் திரும்பி வநது விடுவார்.
அப்பபாதும் அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
மு்தல ைகஅத்திப்லபய இருநது நகாணடிருப்பார்கள். அவர்கள் (மு்தல ைகஅத்தில) 
நீண்ட பநைம் (குர்ஆன வெ்னஙகலள) ஓதிவந்தப்த இ்தறகுக காைணம்.(நூல,முஸலிம், 
எண:454)
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ஆகபவ இைாம் லுஹரின மு்தல ைகஅத்ல்த நீடடி ந்தாழுவதும்,அவவாபற ்தனித்து 
ந்தாழுபவரும்,நபண அவைது லுஹர் ந்தாழுலகயின பபாதும் நீடடித் ந்தாழுவதும் 
ஸுன்னத்்தாகும்.இது ைறககடிககப்பட்ட ஒரு ஸுன்னாவாகபவ காணப்படுகிறது.இல்த 
மிகப்பரிபூைணைாகவும் ஆர்வத்து்டனும் நெயறபடுத்்த அல்லாஹ்வின துலணலய 
பவணடுகிபறன.

 மூன்றாவது அம்ெம்: சவப்ப�ா்ன காைப்பகுதியில் லு்ர் 
ச்தாழுரகரயரய சவப்பம் ்தணியும் வரை பிற்படுததுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககின்றது:

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள். 
''சவப்பம் நிரறந்்த ோளில் அது ்தணியும் வரை (லு்ர்) ச்தாழுரகரய ்தா�்தப் 
படுததுஙகள். ஏச்னனில்,கடுர�யா்ன சவப்பம், ேைக சேருப்பின் சபருமூச்சு 
காைண�ாகநவ உண்டாகிறது''. இல்த அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள். (நூல,புகாரி, எண:533,534. முஸலிம்,எண:615).

எைது ைார்கக  ஆசிரியைா்ன அஷலைக பின உலஸமீன ைஹ்ைஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது உ்தாைைாணைாக நாம் பகால்டககா்லத்தில சுைாைாக 
பனனிநைணடு ைணிககு சூரியன நடு உச்சியிலிருநது ொயும்-ஸவாலுல்டய பநைம்- எ்ன 
லவத்து கணிப்பிட்டால,சுைாைாக அஸர் ந்தாழுலகயின பநைம் நானகலை (4:30pm) 
ைணியளவி்லாகும்.ஆகபவ -இ்தன பிைகாைம்- நவப்பம் ்தணியும் பநைம் -லுஹலை நவப்பம் 
்தணியும் வலை பிறபடுத்துவது- சுைாைாக நானகு ைணி வலையி்லாகும்.(பார்கக:ஸாதுல 
மும்திஃ (2/104)

இ்தன பிைகாைம் ஜைாத்து்டன கூட்டைாக ந்தாழுபவர்,்தனித்து ந்தாழுபவர் எ்ன 
அல்னவருககும் இவவாறு லுஹலை நவப்பம் ்தணியும் வலை பிறபடுத்துவது மிகச் 
ெரியா்ன கருத்தின பிைகாைம் நபாதுவா்னந்தாரு அம்ெைாகும்.இதுபவ எைது ஆசிரியர் 
அஷலைக பின உலஸமீன ைஹ்ைஹுல்லாஹ் அவர்களது ந்தரிவுைாகும்.எ்னபவ 
இ்தன படி நபணகளும் இச்ெட்டத்திறகுள் நுலழநது விடுவர்.எ்னபவ அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் மூ்லம் நபாதுவாகபவ வநதுள்ள ஹதீஸின பிைகாைம் 
நபணகளும் அவர்களது ந்தாழுலகலய நவப்ப நில்லயின பபாது நவப்பம் ்தணியும் 
வலையும் பிறபடுத்துவது ஸுன்னத் ஆகும். 
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 ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் -அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது இவவு்லகிலும்,ைறுவு்லகிலும் 
உைககு ந்தாழுலக ஒளியாகும் எனறார்கள்.
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ஐந்்தாவது:அஸருரடய நேைம்

ஸு்னன அர்ைவாதிப்கள் ந்தா்டர்பா்ன வி்டயஙகள் முன்னர் ந்தளிவு படுத்்தப்பட்ட்ன.
பைலும் அஸர் ந்தாழுலகககு முன்னைாக எவவி்த -அவவாறா்ன அர்ைவாதிபுகளும்- 
கில்டயாது.

லைகுல இஸ்லாம் இப்னு ல்தமியா ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் 
பபாது எனினும் அஸர் ந்தாழுலகககு முன்னைாக நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் ந்தாழு்தார்கள் எ்ன ப்லவீ்னைா்ன,ைறறும்,்தவறா்ன வி்டயஙகலள 
்தவிை எவரும் -ெரியா்ன ்தகவலகலள- குறிப்பி்டவிலல்ல.(ஃப்தாவா:23/125)

மிகச்ெரியா்னது -அல்ைாஹ் மிக அறிந்்தவன்- அஸருககு முன்னைாக 
குறிப்பா்ன ஸுன்னத்து ஏதும் கில்டயாது.எனினும் நபாதுவா்ன ஸுன்னத்து எனும் 
வி்டயம் ைாத்திைம் உள்ள்ன. இ்தனபடி ்தடுககப்பட்ட பநைஙகளில அல்லாது ஏல்னய 
ஸுன்னத்்தா்ன ந்தாழுலககளுககு முன்னைாக ந்தாழும் நபாதுவா்ன ஸுன்னத்துககலள 
பபானறு எவர் நாடுகிறாபைா அவர் இைணடு ைகஅத்துககலள அல்லது அவர் 
நாடிய எணணிகலகலய ந்தாழுது நகாள்வார்.பைலும் அஸருககு எ்ன குறிப்பா்ன 
ஸுன்னத்துககள் எ்ன எதுவும் பிைத்திபயகைாக கில்டயாது.
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 காரை �ாரை துஅககள்.-அதகார்கள்-
கால்ல ைால்ல துஅககலள.-அத்கார்கலள- எப்பபாது ஆைம்பம் நெயவார்.?.

 காரை நேை அதகார்களின் நேைம்.
ந்தளிவாக ஃபஜ்ர் உ்தயைா்னது மு்தல அ்தாவது ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகயின பநைத்திலிருநது 

ஆைம்பைாகிறது.எ்னபவ முஅத்தின ஃபஜ்ர் ந்தாழுலகககு அ்தான நொன்னது மு்தல 
கால்ல பநை அத்காரின பநைம் ஆைம்பைாகிறது.பைலும் இதுபவ ைார்கக அறிஞர்களின 
-ைஹிைஹு முல்லாஹ்- அதிகைாப்னாரின கருத்்தாகவும் இருககிறது.இனனும் சூரிய 
உ்தயத்துககு பின்னர் இவவாறு இந்த திகருகலள ஓதி்னாலும், இதிலும் குறிப்பாக 
ஏதும் ்தகக காைணிகளால இல்த இந்த பநைம் வலை பிறபடுத்தி்னாலும் பைவாயிலல்ல.
ஏந்னனில சூரிய உ்தயத்துககு பின்னைா்ன இநபநைம் கால்ல எ்னப்படும். இ்த்னால 
இந்த ஓ்தலின சிறப்பும்,ைகிலையும்,அபிவிருத்தியும் கிடடுகிறது.எஞசிய நாடகளில 
இது ைறககடிக கடிககப்படடு, விடுப்படுவல்த வி்ட இது மிக ஏறறைா்னது.

 �ாரை நேை அதகார்களின் நேைம்.
மிகதச்தளிவா்னது -அல்ைாஹ் மிக அறிந்்தவன்-: இ்தன பநைம் அஸர் 

ந்தாழுலகயின முடிவிலிருநது சூரியன ைலறயும் வலையாகும்.எனினும் இல்த 
சூரிய ைலறவுககு பின்னரும், இதிலும் குறிப்பாக,ஏதும் ்தகக காைணிகளால ்தப்பி 
விட்டது எனின இவறலற ஓ்த்லாம்.இனனும் சூரிய ைலறவுககு பின்னரும் ைால்ல 
எ்னப்படுவ்தாலும்.இ்த்னால இந்த ஓ்தலின சிறப்பும், ைகிலையும், அபிவிருத்தியும் 
கிடடுகிறது.இனனும் வைககூடிய நாடகளில இது ைறககடிககடிககப்படடு,விடுப்படடு 
விடுவல்தயும் வி்ட இது-இவவாறு ஓதுவது- மிக ஏறறைா்னது. 
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ஏழாவது:- �கரிபுரடய நேைம்

இந்நேைததில் -செயயப்படநவண்டிய-பல்நவறு அம்ெஙகள் உள்்ள்ன:-

 மு்தல் விடயம்:-�கரிபின் ஆைம்ப நேைததில் சிறு குழந்ர்தகர்ள 
சவளியில் விடாதிருத்தல் ஸுன்்னத ஆகும்.

 இைண்டாவது:-�கரிபின் ஆைம்ப நேைததில் அல்ைாஹ்வின் சபயரைக 
கூறலும் வீடடுகக்தவுகர்ள மூடி விடுவதும் ஸுன்்னத ஆகும்.

இவவிரு ஒழுகக வழிகாட்டலகளும் லைத்்தான,ஜின ஆகியவறலற விடடும் 
பாதுகாப்பாக அலைகிறது.ைகரிபின ஆைம்ப பநைத்தில லைத்்தானகள் குறிப்பாக 
இநபநைத்தில பைநது காணப்படுவ்தால சிறு குழநல்தகலள நவளியில வி்டாது இருப்பது 
அவர்களுககா்ன பாதுகாப்பாகும். இவவாபற இநபநைத்தில அல்லாஹ்வின நபயர் கூறி 
-பிஸமில ்லாஹ்- எ்னக கூறலும், க்தவுகலள மூடி வி்டலும்-பாதுகாப்பாக அலைகிறது-.
இநபநைத்தில ப்ல வீடுகலளயும், சிறார்கலளயும் லைத்்தானகள் ஆககிைமித்துக 
நகாள்ளும் இவபவலள இஸ்லாம் எவவளவு தூைம் எைது வீடுகள்,சிறார்கள் வி்டயத்தில 
கரிெலணயும் அககலறயும் நகாணடிருககிறது.....!   

இ்தற்கா்ன ொன்றாக பின்வரும் ்தீஸ அர�கிறது:-

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
''இைவின் முற்பகுதி வந்து விடடால் அல்ைது நீஙகள் �ாரை நேைதர்த 
அரடந்்தால் உஙகள் குழந்ர்தகர்ள (சவளிநய அனுப்பா�ல்) ்தடுதது 
விடுஙகள்.ஏச்னனில், அப்நபாது ரஷத்தான்கள் (சவளிநய) பைவுகின்ற்ன. 
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இைவில் சிறிது நேைம் கழிந்து விடடால் 
அவர்கர்ள (சு்தந்திை�ாக சவளிநய செல்ை)
விடடு விடுஙகள். ந�லும், (இைவு நேைததில்) 
க்தவுகர்ளப் பூடடி விடுஙகள்.அப்நபாது, 
அல்ைாஹ்வின் சபயரைச் சொல்லுஙகள், 
ஏச்னனில், ரஷத்தான் மூடப்படட க்தரவத 
திறகக �ாடடான்''.எ்ன ஜாபிர் இப்னு 
அப்தில்லாஹ் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள். (நூல,புகாரி,எண,3304முஸலி
ம்,எண:2012).

ைகரிபின ஆைம்ப பநைத்தில சிறார்கலள நவளியில வி்டாது இருத்்தல,வீடடுகக்தவுகலள 
மூடிவி்டல எனப்ன ஸுன்னத்்தா்ன வி்டயஙகளாகும்:-(பார்கக-ைார்கக தீர்ப்புகளுககா்ன 
நில்லக குழு(அல்லஜ்்னதுல ்தாஇைா).(26/317).  

 மூன்றாவது விடயம்:-�கரிப் ச்தாழுரகககு முன்்னைாக இரு 
ைகஅததுககள் ச்தாழல்.

அப்துல்லாஹ் பின அல முகப்பல ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
''�கரிப் ச்தாழுரகககு முன்்னர் ச்தாழுது சகாள்ளுஙகள்'' எ்ன கூறிவிடடு 
பின்னர் அல்த ைககள் ஒரு ஸுன்னத்்தாக எடுத்துகநகாள்வார்கள் எனபல்த 
நவறுத்்தவர்களாக ''ோடியவர் இர்த ச்தாழுது சகாள்்ளடடும்'' எ்ன கூறி்னார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:1183)

ந�லும் அர்னதது அ்தானுககும் இகா�ததுககும் இரடப் படட நேைததில் 
இரு ைகஅததுககள் ச்தாழுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

இவவாறு இரு ைகஅத்துககள் ஃபஜ்ர், லுஹர் ந்தாழுலககளின ைாதிபா்னலவகள் 
பபானறு இருப்பினும் ெரி இ்தன பபாது இவவிரு ைகஅத்துககளும் இ்தறகு நிகைாகினற்ன.
அல்லது ஒருவர் பள்ளியில அைர்நது இருககினற நில்லயில முஅத்தின அஸர் 
ந்தாழுலகககு, அல்லது இைாத் ந்தாழுலகககு அ்தான நொலலுகிறார் எனின இ்தன 
பபாது அவர் எழுநது இரு ைகஅத்துககள் ந்தாழுவது ஸுன்னத்்தாகும்.     

இ்தற்கா்ன ொன்றாக அர�கிறது:-

அப்துல்லாஹ் இப்னு முகப்பல அல முஸனி (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
அறிவிககினறார்கள்.அல்லாஹ்வின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்.அவர்கள் 
இவவாறு கூறி்னார்கள். ‘ஒவ்சவாரு பாஙகுககும் இகா�ததுக குமிரடயில் ஒரு 
ச்தாழுரக உண்டு’ எனறு நபி (ஸல்லல்லாஹு அலவஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
இைணடு முலற கூறி விடடு மூனறாம் முலற ‘விரும்பியவர்கள் ச்தாழைாம்’ எனறார் 
(நூல,புகாரி,எண:624,முஸலிம்,எண:838). 
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ைகரிப் ந்தாழுலகககு முன்னரும் அல்லது ஒவநவாரு அ்தானுககும் இகாைத்துககும் 
இல்டயிலும் இரு ைகஅத்துககள் ந்தாழுவது ஸு்னன ைவாத்திபுகள் பபானறு மிக 
முககியைா்ன ஸுன்னத்துககள் கில்டயாது எனபதில ெநப்தகம் ஏதும் கில்டயாது.
இலவகள் சி்ல பபாது நிலற பவறறப்படும்.ைறறும் சி்ல பபாது வி்டப்படும்.எ்னபவ ்தா்ன 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ைககள் இல்த ஸுன்னத்து 
எ்ன எணணிகநகாள்ளாது இருகக மூனறாவது ்த்டலவ குறிப்பிடும் பபாது யார் 
''விரும்புகினறாபைா'' எ்னக குறிப்பிட்டார்கள். 

 ோன்காவது விடயம்:-இஷாவுககு முன்்னர் நிததிரை சகாள்வது 
�கரூஹ்-சவறுககத்தககது- ஆகும்.

அபூ பர்ஸா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.இைாலவப் 
பிறபடுத்துவல்த விரும்புபவர்களாக நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் இருந்தார்கள்.பைலும் இைாவுககு முன உறஙகுவல்தயும் இைாவுககுப் பின 
பபசிக நகாணடிருப்பல்தயும் நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
நவறுப்பவர்களாக இருந்தார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:599,முஸலிம்,எண:647)

அ்தாவது இவவாறு ைகரிப் பநைத்தில இைாவுககு முன்னர் நித்திலை நகாள்வது 
ைகரூஹ் ஆக இருப்ப்தறகா்ன காைணி இவவாறா்ன நித்திலை இைாத் ந்தாழுலக சி்ல 
பபாது ்தப்பி வி்ட வழி வகுககும்.

 இைவிலும் பகலிலும் அல்லாஹ்வி்டத்தில பாவ ைனனிப்பு பவணடுவது அல்லாஹ்வின பால 
நெலலும் பால்தலய சீைாககுவ்தாகும்.நபிகளார் குறிப்பிடும் பபாது நச்ெயைாக அல்லாஹ் 
பகலில அவ்னது அடியார்கள் நெய்த பாவத்துககு அவர்கள் பாவ ைனனிப்பு பவணடுவ்தறகாக 
இைவில அவ்னது லககலள விரித்து லவத்துக நகாணடிருககினறான.பைலும்  இைவில 
நெய்த பாவஙகளுககு பகலில அவர்கள் பாவைனனிப்பு பவணடும் நபாருடடு பகலில லகலய 
விரித்து லவத்துக நகாணடிருககினறான. 
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ஏழாவது:இஷாவுரடய நேைம்.

இந்நேைததில் -செயய நவண்டிய-பை அம்ெஙகள் உள்்ள்ன:-

 மு்தல் விடயம்: இஷாவுககு பின்்னர் நபசிகசகாண்டு இருப்பதும், 
கூடட�ாக ஆநைாசிததுக சகாண்டிருப்பதும் சவறுக கப்படட்தாகும். 

அபூ பர்ஸா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினற ஹதீஸில. 
''நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள்.இைாவுககு முன 
உறஙகுவல்தயும் இைாவுககுப் பின பபசிக நகாணடிருப்பல்தயும் நவறுப்பவர்களாக 
இருந்தார்கள்''. எனினும் இவ்வாறு நபசிகசகாண்டிருப்பது ந்தரவயின் 
நிமித்தம் எனின் அது சவறுப்பா்ன்தாக �கரூஹ் ஆ்ன்தாக காணப்பட 
�ாடடாது.

இவ்வாறு சவறுககப்படுவ்தற்கா்ன-�கரூஹ்-ஆ்ன காைணி-அல்ைாஹ் 
மிக அறந்்தவன்- இ்த்னால நித்திலை நகாள்வது ்தாை்தைாகிறது. இ்தன 
விலளவாக வழககைாக இைவில நினறு வணஙகுபவைாயின அவைது இைவுத் 
ந்தாழுலகயும்,ஸுபஹ் ந்தாழுலகயும் ்தப்பி வி்ட்லாம்,அல்லது அவறலற உரிய 
பநைத்தில நிலறபவறறி வி்ட முடியாது பபாய வி்ட்லாம்.
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 இைண்டாவது அம்ெம்:-�ஃமூன்கள்- இ�ார� பின்பற்றி ச்தாழுப 
வர்களுககு- கடி்ன�ா்ன ஒரு அம்ெம் இல்ரை எனும் ெ�யததில் 
இஷாதச்தாழுரகரய பிற்படுததி ச்தாழுவது மிகச்சிறப்பா்னது.

இ்தற்கா்ன ொன்றாக அர�கிறது:-

ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:ஓர் இைவில நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இைாத் ந்தாழுலகலய நனகு இருள் 
ப்டரும் வலைத் ்தாை்தப்படுத்தி்னார்கள்.எந்த அளவிறநகனறால இைவின கணிெைா்ன 
பகுதி க்டநது விட்டது;பள்ளிவாெலில இருந்தவர்கள் உறஙகியும் விட்ட்னர்.பிறகு நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் புறப்படடு வநது ந்தாழுவித்து 
விடடு, ''இது்தான என ெமு்தாயத்்தாருககுச் சிைைம் ஏறபடடு விடும் எனற அச்ெம் 
எ்னககிலல்லயாயின இைாத் ந்தாழுலகககா்ன (மிகச்சிறந்த) பநைைாகும்.'' எ்ன 
கூறி்னார்கள். (நூல,முஸலிம்,எண:638).

இவவாபற நபணகளும் அவர்களின ந்தாழுலக ஜைாத்து்டன ந்தா்டர்ப்பு இல்லா்த 
ெையத்தில அவர்களுககும் கடி்னம் இலல்ல எனும் பபாது இைாத்ந்தாழுலகலய பிறபடுத்தி 
ந்தாழுவது ஸுன்னத்்தாகும்.இவவாபற ஆணும் பிையாணஙகளில ஈடுபடடிருப்பது 
பபானறு அவைது ந்தாழுலக ஜைாத்து்டன ந்தா்டர்ப்பு அறற்தாக காணப்படும் எனின 
அவரும் இைாத் ந்தாழுலகலயலய பிறபடுத்தி ந்தாழுவது ஸுன்னத்து ஆகும். 

 ஒவ்சவாரு இைவிலும் அததியாயம் அல் இகைாரஸ ஓதுவது 
ஸுன்்னத்தாகும்.

அபூத்்தர்்தா(ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது: ''ேபி (ஸல்ைல்ைா்ு 
அரைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் (�ககர்ள நோககி) ''ஓர் இைவில் குர்ஆனின் 
மூன்றில் ஒரு பகுதிரய உஙகளில் ஒருவைால் ஓ்த முடியா்தா?'' என்று 
நகடடார்கள்.'' (ஒநை இைவில்) எவ்வாறு குர்ஆனின் மூன்றிசைாரு பகுதிரய 
ஓ்த இயலும்?'' என்று �ககள் நகடட்னர்.ேபி (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி 
வஸல்ைம்) அவர்கள் ''குல் ்ுவல்ைா்ு அ்த (என்று ச்தாடஙகும்  112 
ஆவது அததியாயம்) குர்ஆனின் மூன்றிசைாரு பஙகிற்கு ஈடா்ன்தாகும்'' என்று 
கூறி்னார்கள். (நூல,முஸலிம்,எண: 811,புகாரி,எண:5015).
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நிததிரையின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள் 

நிததிரை, இ்தன் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள் பை உள்்ள்ன. அரவயாவ்ன:

1  நிததிரை சகாள்ளும் நபாது வீடடுகக்தவுகர்ள மூடி விடல்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்.''உஙகள் 
வி்ளககுகர்ள அரணதது விடுஙகள். உஙகள் 
(வீடடின்) க்தவுகர்ளத ்தாழிடடு விடுஙகள். 
உஙகள் ்தண்ணீர் ரபயின் வாயப் பகுதிரயச் 
சுருககிடடு மூடி விடுஙகள்.உஙகளுரடய 
உணவுகர்ளயும், பா்னஙகர்ளயும் மூடி 
ரவயுஙகள்''.இல்த ஜாபிர் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:5624,முஸலிம், எண:2012)

இவவாறு வீடடுகக்தவுகலள மூடுவ்தறகா்ன காைணி முன்னர் கூறப்பட்ட ஜாபிர் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸில குறிப்பி்டப்பட்டது பபால லைத்்தானகள் 
உள் நுலழயாது இருத்்தல ஆகும்.அவர்களின ைறறுநைாரு ஹதீஸின படி.அதில 
அவர்கள்

''நீஙகள் உஙகள் வீடடு க்தவுகர்ள மூடி விடுஙகள், அப்நபாது 
அல்ைாஹ்வின் சபயரைச் சொல்லுஙகள். ஏச்னனில், ரஷத்தான் மூடப்படட 
எந்்தக க்தரவயும் திறப்பதில்ரை''. (நூல,புகாரி, எண:5623, முஸலிம்,எண:2012).

2  நிததிரைககு முன்்னர் சேறுப்ரப அரணதது விடல்.

பைலும் இப்னு உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸில அதில நபிகளார் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹிவஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள். ''நீஙகள் நிததிரை சகாள்ளும் 
நபாது உஙகள் வீடடில் சேறுப்ரப அரணககாது 
விடடு ரவககாதீர்கள்-�ாறாக அர்த அரணதது 
விடுஙகள்''. (நூல,முஸலிம்,எண:2015) 

இவவாபற வீடடிறகும் அதிலுள்ளவர்களுககும் தீ பைவல்ல ஏறபடுத்தும் காைணியாக 
அலையும் அல்னத்து வி்டயஙகளும் இ்தனு்டன ஒப்பீடு நெயயப்படும்.உ்தாைணைாக 
குளிலை ்தனிககும் ொ்த்னஙகள் அணமித்்த வி்தைாக இருத்்தல இவவாறா்னலவகள் 
சி்ல பபாது தீ பைவலுககு காைணியாகி வி்ட்லாம்,ஏந்னனில இ்தன காைணி ஒனறாகபவ 
காணப்படுகிறது.பைலும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் குறிப்பிட்டது 
பபானறு எப்பபாதும் நநறுப்பு ைனி்தனுககு எதிரிபய.
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இவ்வாறா்ன கருதுநகாள்களுககு ஏற்ப. தீ ஏறபடுவ்தறகா்ன வாயப்புகள் 
இல்லா்த பபாது இவவாறு அவறலற அல்னத்து வி்டாது இருப்பது ்தவறிலல்ல.
ஏந்னனில இவவாறு தீ பைவலுககா்ன காைணிகள் இல்லாது இருககினற நில்லயாகும். 
இது ந்தா்டர்ப்பா்ன அல்னத்து ெட்டஙகளும் இந்த -அபாயம்-எனும் நில்லயும் அது 
இல்லாைல இருககும் நில்லயுைாகும்.

3  நிததிரைககு முன்்னைாக வுழஃ செயது சகாள்்ளல்.
اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك

பைாஉ இப்னு ஆஸிப் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் ஒருவருககு அறிவுலை கூறி்னார்கள். 
அப்பபாது ''நீ படுகரகககுச் செல்லும் நபாது 
ச்தாழுரகககு வுழஃ செயவது நபான்று 
வுழஃ செயது சகாள்வீைாக,பின்்னர் வைது 
பகக�ாக ொயந்து படுததுக சகாள்வீைாக,பின்்னர் 
அல்ைா்ும்� இன்னீ அஸைம்து வஜ்ஹீ 
இரைக எ்ன ..... (இறுதி வரை).ஓதுகசகாள்வீைாக''.(நூல,புகாரி,எண:247, முஸலிம், 
எண:2710)

4  நிததிரை சகாள்ளும் முன்்னர் உறஙகுமிடதர்த ்தடடி உ்தறிகசகாள்்ளல்.

َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب ِبسِْ

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''நீஙகள் 
படுகரகககுச் சென்றால் உஙகள் 
கீழஙகியின் ஓைத்தால் விரிப்ரபத ்தடடி 
விடுஙகள். ஏச்னனில், அதில் என்்ன 
(விஷ ஜந்து) ஒளிந்திருககிறது என்பது 
உஙகளுககுத ச்தரியாது. பிறகு (பின்வரு�ாறு) 
பிைார்ததியுஙகள்: ''பிஸமிகக ைப்பீ வ்ளஅதது 
ஜன்பீ........(இறுதிவலை). எ்ன அபூ ஹுலைைா 
(ைலியல்லாஹு அனஹு) அறிவிககினறார்கள். 
(நூல,புகாரி,எண:6320,முஸலிம்,எண:2714) 

முன்னர் க்டநது நெனறலவகளின பிைகாைம் இவவாறு பவடடிலயயும்,அவரின 
படுகலக விரிப்லபயும் மூனறு முலற ்தடடி உ்தறிகநகாள்ளும் பபாது மூனறு முலற 
அல்லாஹ்வின நபயலை -பிஸமில்ைாஹ்- கூறுவார். 
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இவவாறு உ்தறிகநகாள்வது ஆல்டயின நுணியி்னால நெயவது ்தான சிறப்பா்னது 
எ்னவும் எனினும் எல்தநகாணடு உ்தறிக நகாண்டாலும் பைவாயிலல்ல,இ்தன 
பபா்தா்ன முககிய அம்ெம் உ்தறிகநகாள்ளு்த்லாகும்.எ்ன கூறககூடிய அறிஞர்களும் 
உள்ள்னர்.அவர்களில அஷலைக பின ஜப்ரீன ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்களும் 
ஒருவர்.அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''பவடடியின இறுதிப் பகுதியால ்தான இல்த 
இவவாறு நெயய பவணடும் எ்ன நிபந்தல்ன கில்டயாது.விரிப்பு முழுவல்தயும்,அல்லது 
அவைது ்தல்லப்பாலகயி்னால இவவாறு நெய்தாலும் இ்த்னால குறிப்பி்டப்பட்ட அம்ெம் 
நிலறபவறி விடுகிறது''.(பார்கக.அவர்களது ைார்கக தீர்ப்புகள், எண:2693)

5  வைது புற�ாக உறஙகுவது.

6  வைது கைதர்த வைது கண்ணததின் கீழ் ரவதது சகாள்்ளல்.
اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك

இல்த பினவரும் இரு வெ்னஙகளும் ந்தளிவு 
படுத்துகி்னற்ன. பைாஉ இப்னு ஆஸிப் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்)அவர்கள் 
ஒருவருககு அறிவுலை கூறி்னார்கள். அப்பபாது 'நீ 
படுகரகககுச் செல்லும் நபாது ச்தாழுரகககு 
நபான்நற வுழஃ செயதுசகாள்வாைாக, 
பின்்னர் வைது பககம் ொயந்து படுததுசகாண்டு' அல்ைா்ும்� அஸைம்து 
வஜ்ஹீ......எ்ன இறுதி வரை ஓதிகசகாள்வாைாக, எ்ன குறிப்பிடடார்கள். (நூல, 
புகாரி,எண:247,முஸலிம்,எண: 2710) 

ஹுல்தபா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கலள ந்தாடடும் அறிவிககினறார்கள் ''நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் இைவில நித்திலை நகாள்ளும் பபாது அவரின லகலய 
கணணத்தின கீழ் லவத்து நகாள்வார்கள்''. (நூல,புகாரி,எண:6314)

7  நிததிரை சகாள்ளும் நபா்தா்ன திகருகர்ள ஓதிக சகாள்்ளல்.

நித்திலை நகாள்ளும் பபாது ஓ்தப்ப்டககூடிய திகருகள் அல குர்ஆனிலும் 
அஸஸுன்னாவிலும் வநதுள்ள்ன:-

1  அல் குர்ஆனில் உள்்ளரவக்ளாவ்ன.
1  ஆயததுல் குர்ஸிரய ஓதிகசகாள்்ளல்.

நித்திலையின பபாது ஆயத்துல குர்ஸிலய ஓதிக நகாள்வது ஸுன்னத்்தாகும்.
இ்த்னால கால்ல வலை லைத்்தால்ன விடடும் பாதுகாப்பு கிடடுகிறது.
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இல்த பினவரும் அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ெம்பவம் 
ந்தளிவுபடுத்துகிறது.அதில அபூ ஹுலைைா 
(ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் அறிவிககின 
றார்கள்.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் ஜகாதர்த பாதுகாககும் 
சபாறுப்ரப என்னிடம் சகாடுத்தார்கள். 
எனும் அவ்வதீஸ ச்தாடரில் விடிந்ததும் நபி 
(ஸல்லல ்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
‘பநறறிைவு உம்ைால பிடிககப் பட்டவன என்ன 
நெய்தான? எனறு பகட்டார்கள். ‘இலறத்தூ்தர் 
அவர்கபள! அல்லாஹ் எ்னககுப் பய்னளிககக 
கூடிய சி்ல வார்த்ல்தகலளக கறறுத் ்தருவ்தாக அவன கூறி்னான;அ்த்னால 
அவல்னவிடடு விடப்டன!’ எனபறன.’ அந்்த வார்தர்தகள் என்்ன? எனறு நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் பகட்டார்கள்.‘நீ படுகலகககுச் 
நெலலும் பபாது ஆயத்துல குர்சிலய ஆைம்பம் மு்தல கல்டசி வலை ஓதும்!அவவாறு 
ஓதி்னால,விடியும் வலைஅல்லாஹ்வின ்தைப்பிலிருநது உம்லைப் பாதுகாககிற ஒருவர் 
இருநது நகாணப்டயிருப்பார்.லைத்்தானும் உம்லை நநருஙகைாட்டான! எனறு 
எனனி்டம் அவன கூறி்னான’ எ்னத் ந்தரிவித்ப்தன. நபித்ப்தாழர்கள் நனலையா்ன 
(ல்தககறறுக நகாணடு நெயல படுத்துவதில அதிக ஆர்வமுல்டயவர்களாக 
இருந்தார்கள். அப்பபாது நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ‘அவன் 
சபரும் சபாயய்னாக இருந்்தாலும் அவன் உம்மிடம் உண்ர�ரயத்தான் 
சொல்லியிருககிறான்! மூன்று இைவுக்ளாக நீர் யாரிடம் நபசி வருகிறீர் என்று 
உ�ககுத ச்தரியு�ா? எனறு பகட்டார்கள். ‘ந்தரியாது’ எனபறன.‘அவன்்தான் 
ரஷத்தான்!’ எனறு இலறத்தூ்தர்(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்)அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,2311, அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் துணடித்்த நில்லயிலிருகக 
இைாம் நஸாஈ அவர்கள் ந்தா்டைா்ன அறிவிப்பாளர் ந்தா்டரு்டன அஸஸு்னன அல 
குப்ைாவில பதிவு நெயதுள்ளார்கள்)

2  அததியாயம் அல் பகைாவின் இறுதி இரு வெ்னஙகர்ள 
ஓதிகசகாள்்ளல்.

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
‘அல்பகைா’ அததியாயததின் இறுதி இைண்டு (திருககுர்ஆன் 02:285.286) 
வெ்னஙகர்ள இைவு நேைததில் ஓதுகிறவருககு (�னி்தன் �ற்றும் ஜின் 
இ்னத்தாரின் தீஙகுகளிலிருந்து பாதுகாககப்) நபாது�ா்ன்தாக அரவ ஆகி 
விடும்.(நூல,புகாரி,எண:4008),இல்த அபீ ைஸஊத் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

இவவத்தியாயம் அல பகைாவின இறுதி வெ்னஙகள் இைணடும் கால்ல ைால்ல 
திகருகளு்டன குறிப்பா்னது கில்டயாது. ைாறாக இது இைவில நொல்லப்படும் திகைாகும் 
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ஒருவருககு இது இைவில ஞாபகம் வாைாது நித்திலை நகாள்ளும் பபாது ஞாபகம் 
வந்தால அவவிைணல்டயும் அப்பபாதும் ஓதிக நகாள்வார்.  

இவவதீஸில வநதுள்ள -கஃப்தாஹ்- எனும் வார்த்ல்தயின விளககத்தில கருத்து 
பவறுபடுகள் உள்ள்ன.

ஒரு கருத்தின படி இது இைவு ந்தாழுலகககு பபாதுைா்னது, எ்னவும் லைத்்தால்ன 
விடடும் பபாதுைா்னது  எ்னவும் நொல்லப்படுகினறது.

இது ஆபத்துககலள விடடும் பபாதுைா்னது எ்னவும் நொல்லப்படுகினறது.இைாம் 
அநநவவி ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடுவது பபானறு இலவ அல்னத்ல்தயும் 
நபாதிநதுள்ளது.பார்கக:இைாம் அநநவவியவர்களது ைைஹ் முஸலிம் ஹதீஸ,எண: 
808)ஃபாத்திஹாவி்னதும்,அத்தியாயம் அல பகைாவின இறுதி வெ்னஙகளி்னதும்...... 
சிறப்பு எனும் பா்டத்தில. 

3  அததியாயம் அல் இகைாஸ,அல் முஅவ்வி்த ர்தன் ஆகிய 
அததியாயஙகர்ள ஓதி ரககளில் ஊதி பின்்னர் அர்த 
உடம்பில் மூன்று ்தடரவகள் ்தடவிக சகாள்்ளல்.

இ்தற்கா்ன ொன்றாக பின்வரும் ்தீஸ அர�கிறது.
ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா)அவர்கள் கூறி்னார்கள். இலறத்தூ்தர் 

(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ்தம் படுகலகககுச் நெனறால 
குல்்ுவல்ைா்ு அ்த, குல்அஊது பிைப்பில் ஃபைக,குல் அஊது 
பிைப்பின்்னாஸ ஆகிய பாதுகாப்புக பகாரும் (112,113,114) அத்தியாயஙகள் 
மூனலறயும் ஓதித் ்தம் உள்ளஙலககளில ஊதி அவறறால ்தம் முகத்ல்தயும்,்தம் 
இைணடு கைஙகள் உ்டலில எஙநகல்லாம் படுபைா அந்த இ்டஙகலளயும் ்த்டவிக 
நகாள்வார்கள்.இவவாறு இவர்கள் ்தல்லயிலிருநது ஆைம்பித்து மூனறு ்த்டலவகள் 
்த்டவிக நகாள்வார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:5017).

முன்சென்ற ்தீஸின் மூை�ாக திட�ாக: நபிளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் ஒவநவாரு இைவிலும் அவர்கள் இந்த ஸுன்னத்்தா்ன 
வழிமுலறலய நெய்தார்கள் எனபல்த ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்களின 
கூறறா்ன அல்னத்து இைவுகளிலும் எனும் வார்த்ல்தயி்னால அறிநது நகாள்ள 
முடிகிறது.எ்னபவ இந்த ஸுன்னத்்தா்ன வழி முலறலய நெயறபடுத்்த விரும்புகிறவர் 
அவர் இரு லககலளயும் இலணத்து லவத்து நகாள்வார்.பின்னர் அவர் இதில 
இக்லாஸ,அல முஅவவி்த ல்தன ஆகிய அத்தியாயஙகலள ஓதி ஊதிகநகாணடு.
பின்னர் ்த்னது உ்டம்பில முடியுைா்ன வலை ்தல்ல,முகம் எ்ன ஆைம்பித்து பூைாகவும் 
மூனறு முலற ்த்டவிக நகாள்வார்.   

4  அததியாயம் அல் காஃபிரூர்ன ஓதிகசகாள்்ளல். 
உர்வதிப்னு நவஃபல ைலியால்லாஹு அனஹு அவர்கள் அவர்களின ்தநல்தலய 

ந்தாடடும் அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் நவஃபல அவர்களுககு கூறி்னார்கள் ''நீர் நிததிரை சகாள்ளும் 
நபாது இறுதியாக அததியாயம் அல் காஃபிரூர்ன ஓதிக சகாண்ட்தன் 
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பின்்னர் நிததிரை சகாள்வீைாக அது உ�ககு இரணரவத்தரை விடடும் 
ஈநடற்ற�ா்ன்தாக இருககும்.'' (நூல, அஹ்ைத், எண: 21934, அபூ ்தாவுத், 
எண:5055, அத்திர்மிதி, எண: 3403, இைாம் அல பானி அவர்கள் ஹஸன எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள்).   

2  அஸஸுன்்னாவில் அதிக�ா்ன துஆககள் வந்துள்்ள்ன. அவற்றுள்.சிை 
பின்வரு�ாறு.:

1 َك اللَُّهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا  ِبسِْ
''பிஸமிகல்ைா்ும்� அமூது வஅஹ்யா...'' 
(நூல,புகாரி, எண: 6324). இல்த அனல்ன 
ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

2 ِإْن  َوَمَْياَها،  َمَاتـَُها  َلَك  تـََوفَّاَها،  َوأَْنَت  نـَْفِسي  َخَلْقَت   اللَُّهمَّ 
َأَمتَـَّها فَاْغِفْر َلَا، اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك  َأْحيـَيـْتـََها فَاْحَفْظَها، َوِإْن 
اْلَعاِفَيَة
''அல்ை்ும்�! கைகத்த ேஃப்சீ,வ 
அன்த்த ்தவஃப் பா்ா, ைகக 
��ாதது்ா வ �ஹ்யா்ா, இன் அஹ்யயத்த்ா ஃபஹ்ஃபழ்்ா, 
வ இன் அ�த்த்ா ஃபகஃபிர் ை்ா, அல்ை்ும்�!இன்னீ 
அஸஅலுககல் ஆஃபியா'' (நூல, முஸலிம்,எண:2712). 

3  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اأَلْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ، رَبَـَّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَاِلَق الَْبِّ َوالنَـَّوى ، َوُمْنِزَل  
 التَـّْورَاِة َواإِلْنِيِل َواْلُفْرقَاِن ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه  اللَُّهمَّ أَْنَت اأَلوَُّل فـََلْيَس قـَبـَْلَك
 َشْيٌء ، َوأَْنَت الِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء ، َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر َشْيٌء ، اْقِض َعنَّاالدَّ
''அல்ைா்ும்�! ைப்பஸ ஸ�ாவாததி வ ைப்பல் அர்ளி வ ைப்பல் 
அர்ஷில் அழீம்.ைப்ப்னா வ ைப்ப குல்லி ரஷயின். ஃபாலிககல் ்ப்பி 
வந்ேவா,வ முன்ஸிைத ்தவ்ைாததி வல்இன்ஜீலி வல்ஃபுர்கான்,அஊது 
பிகக மின் ஷர்ரி குல்லி ரஷயின்.அன்த்த ஆகிதும் பி 
ோஸியததிஹ்,அல்ைா்ும்�! அன்த்தல் அவ்வலு; ஃப ரைஸ 
கப்ைகக ரஷஉன், வ அன்த்தல் ஆகிரு; ஃப ரைஸ பஅ்தகக 
ரஷஉன்.வ அன்த்தழ் ழாஹிரு; ஃப ரைஸ ஃபவ்ககக ரஷஉன், வ 
அன்த்தல் பாததினு; ஃப ரைஸ தூ்னகக ரஷஉன், இகளி அன்்னா 
அதர்த்ன வ அஃகனி்னா மி்னல் ஃபகர்'' (நூல, முஸலிம்,எண:2713). 

4 َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب َوِبَك َأْرفـَُعُه ِإْن َأْمَسْكَت نـَْفِسي فَاْرَحَْها َوِإْن َأْرَسْلتـََها فَاْحَفْظَها ِبَا َتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك    ِبسِْ
الصَّاِلَِي
''பிஸமிகக ைப்பீ வ்ளஅதது ஜன்பீ.வ பிகக அர்ஃபஉ்ு இன் அம்ஸகத்த 
ேஃப்ஸீ ஃபர்்ம்்ா வ இன் அர்ஸல்த ்த்ா ஃபஹ்ஃபழ்்ா பி�ா ்தஹ்ஃபழு 
பிஹி இபா்தககஸ ஸாலிஹீன்''.(நூல,புகாரி,எண:6302,முஸலிம்,எண:2714) 
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5 اْلَْمُد لِّ الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَن، وََكَفاَن َوآَواَن، َفَكْم ِمَّْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوي 
''அல்்ம்து லில்ைாஹில்ைதீ அதஅ�்னா வ ெகா்னா வ கஃபா்னா 
வ ஆவா்னா.ஃபகம் மிம்�ன் ைா காஃபிய ை்ு, வைா முஃவிய'' 
ைறறுநைாரு அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின அறிவிப்பின 
பிைகாைம் அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள் படுகலகககுச்நெலலும் பபாது ''அல்்ம்து லில்ைாஹில்ைதீ 
அதஅ�்னா வ ெகா்னா வ கஃபா்னா வ ஆவா்னா.ஃபகம் மிம்�ன் 
ைா காஃபிய ை்ு, வைா முஃவிய'' (நூல,முஸலிம்,எண:2715).எ்ன 
ஓதுவார்கள்.

6 اللَُّهمَّ ِقِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدك  
''அல்ைா்ும்� கினீ அ்தாபக யவ்� துப்அஸு இபா்தக''. 
(நூலஅஹ்ைத்,எண 18660,இைாம் அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்ன 
குறிப்பிடடுள்லளர்கள்.ஸஹீஹ் அல ஜாமிஃ (2/869).

7  ''்தஸஹீஹ்'' ஸுப்்ா்னல்ைாஹ்''. அத்்தஹ்மீத் ''அல்்ம்து லில்ைாஹ்'', 
எ்ன முப்பததி மூன்று ்தடரவகளும், ்தகபீர்- ''அல்ைா்ு அகபர்'' 
எ்ன முப்பததி ோன்கு ்தடரவகளும் கூறல்.

்தஸஹீஹ்-ஸுப்ஹா்னல்லாஹ்,முப்பத்தி மூனறு ்த்டலவகளும், அத்்தஹ்மீத்''அலஹம்து 
லில்லாஹ்'',எ்ன முப்பத்தி மூனறு ்த்டலவகளும்,்தகபீர்-''அல்லாஹு அகபர்'' எ்ன 
முப்பத்தி நானகு ்த்டலவகளும் நித்திலைககு முன்னர் கூறல.இ்த்னால அனலறய 
தி்னம் உ்டம்புககு வலுவும் ஆறறலும் கில்டககிறது.

இ்தற்கா்னொன்று.அலீ (ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் அறிவிககினற 
ஹதீஸில அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(என துலணவி) ’பாத்திைா அவர்கள் 
ைாவலைககும் திருலகயி்னால ்தைககு ஏறபட்ட பவ்தல்னலயக குறித்து முலறயிட்டார்கள். 
இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டம் சி்ல பபார்க 
லகதிகள் நகாணடு வைப்படடிருககிறார்கள் (அவர்கலள நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் முஸலிம்களில்டபய பஙகி்டவிருககிறார்கள்) எனனும் 
நெயதி ஃபாத்திைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்களுககு எடடியது.உ்டப்ன,அவர்கள் 
நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டம் (அந்தப் பபார்க 
லகதிகளிலிருநது) ஒரு பணியாலள (்தைககுக நகாடுககும்படி) பகடக நெனறார்கள்.
ஆ்னால,நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் வீடடில இல்லா்த்தால 
அவர்கலள ஃபாத்திைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்களால அந்த பநைத்தில 
ெநதிகக முடியவிலல்ல.எ்னபவ, ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்களி்டம் 
(்தாம் வந்த காைணத்ல்தக) கூறி (விடடுத் திரும்பி)்னார்கள்.பின்னர்,நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் வந்தவு்டன அவர்களுககு ஆயிைா (ைலில்லாஹு 
அனஹா) விையத்ல்தச் நொன்னார்கள்.(விபைைறிந்த) நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் நாஙகள் படுகலகககுச் நெனறு விட்ட பின்னால எஙகளி்டம் 
வருலக ்தந்தார்கள்.அவர்கலளக கண்டவு்டன நாஙகள் எழுநது நிறக முல்னநப்தாம்.நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள்,’(எழுநதிருகக பவண்டாம்.) உஙகள் 



இ
ஷ

ா 
நே

ரத்
தி
ன்
 ஸ

ுன்
்ன
த்து

க்க
ள்

112

நேரம் குறிக்கப்பட்ட ஸுன்னத்தா்ன வழிமுறை்கள்

இ்டத்திப்லபய இருவரும் இருஙகள்’ எனறு கூறி்னார்கள்.(பிறகு) நான அவர்களின 
பா்தத்தின குளிர்ச்சிலய என நநஞசின மீது உணர்நப்தன.(அந்த அளவிறகு எஙகள் 
அருகில வநது அைர்ந்தார்கள்.) பின்னர், ‘நீஙகள் இருவரும் எனனி்டம் பகட்டல்த 
வி்டச் சிறந்த ஒனலற உஙகளுககு நான அறிவிககடடுைா? நீஙகள் படுகலகககுச் 
நெலலும் பபாது ‘அல்ைா்ு அகபர் - அல்லாஹ் மிக நபரியவன’ எனறு முப்பத்து 
நானகு முலறயும், ‘அல்்ம்து லில்ைாஹ் - புகழல்னத்தும் அல்லாஹ்விறபக’ 
எனறு முப்பத்து மூனறு முலறயும், ‘சுப்்ா்னல்ைாஹ் - அல்லாஹ் குலறகளிலிருநது 
தூயலையா்னவன’ எனறு முப்பத்து மூனறு முலறயும் நொலலுஙகள்.ஏந்னனில,அது 
நீஙகள் இருவரும் எனனி்டம் பகட்டல்த வி்டச் சிறந்த்தாகும்’ எனறார்கள்.(நூல,புகாரி, 
எண:3705,முஸலிம்,எண:2727).

ைறறுநைாரு அறிவிப்பில அலி ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் இல்த 
நான நபிகளாரி்டமிருநது பகட்டது மு்தல ஒரு பபாதும் விட்டது கில்டயாது எ்ன 
குறிப்பிட்டார்கள். அப்பபாது அவர்களி்டம் நீஙகள் இல்த ஸிப்ஃபீன யுத்்தம் இ்டம் 
நபறற இைவிலும் கூ்டவா எ்ன வி்னவப்பட்டது.அ்தறகு அவர்கள் ஆம் ஸிப்ஃபீன யுத்்தம் 
இ்டம் நபறற இைவிலும் ்தான -இல்த நான விட்டது இலல்ல-எ்ன குறிப்பிட்டார்கள். 
(நூல,புகாரி,எண:5362,முஸலிம்,எண:2727).

8  اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك ، َوفـَوَّْضُت َأْمِري ِإلَْيَك ، َوَأْلَْأُت َظْهِري ِإلَْيَك ، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك. اَل َمْلَجَأ   
َواَل َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت، َوبَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت
''அல்ைா்ும்�! இன்னீ அஸ ைம்தது வஜ்ஹீ இரைகக, வ ஃபவ்வள்தது 
அம்ரீ இரைகக,வ அல்ஜஃதது ழஹ்ரீ இரைகக; ைஃகபத்தன் வ 
ைஹ்பத்தன் இரைகக.ைா �ல்ஜஅ வைா �ன்ஜா மின்கக இல்ைா 
இரைகக. ஆ�ன்தது பி கித்தாபிக கல்ைதீ அன்ஸல்த்த. வபி 
ேபியயிககல்ைதீ அர்ெல்த்த'' (நூல,புகாரி,எண:247, முஸலிம்,எண:2710). 
இவ்வதீஸின் இறுதியில் ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி 
வஸல்ைம் அவர்கள் இர்த உ�து வார்தர்தகளின் இறுதியா்ன்தாக 
அர�ததுக சகாள்வீைாக,ஏச்னனில் இவ்வாறு உ�து இந்்த இைவில் நீ 
�ைணித்தால், ஃபிதைாவில் நேைா்ன �ார்ககததில் �ைணிககின்றீர்.எ்ன 
குறிப்பிட்டார்கள்.''ந�லும் முஸலிமின் �ற்சறாரு அறிவிப்பில் ''ந�லும் 
நீர் இ்தன் படிநய காரைரய அரடந்்தால் ேல்ை்தாகநவ காரைரய 
அரடகின்றீர்''.எ்னவும் குறிப்பிட்டார்கள். 

இந்்த ் தீஸில் �ற்றுச�ாரு ஸுன்்னத்தா்ன விடயமும் குறிப் பிடப்படடுள்்ளது. 
அ்தாவது இந்த திகலை நித்திலை நகாள்வ்தறகு முன்னைாக இறுதியாக நொல்ல 
பவணடிய வார்த்ல்தகளாக அலைத்துக நகாள்ளல,இவவாறு இது அலையுைாயின 
அவருககா்ன மிகப்நபரிய நவகுைதியும் இருககிறது.அதுபவ அவைது ைைணம் 
அனலறய தி்னம் நிச்ெயிககபட்ட்தாயின அவர் இயறலக ைார்ககத்தில இப்றாஹீம் 
அல்லஹிஸஸ்லாம் அவர்களின இயறலக தூய ைார்ககத்தில ைைணிககிறார்.பைலும் 
அவர் கால்லலய அல்டவார் எனின கால்லப் நபாழுல்த நல்ல்தாகவும்,அபிவிருத்தி, 
பாககியம் ஆகியவறறு்டனும் அல்டகிறார்.இவவாறா்ன வார்த்ல்த நொறநறா்டர்கள் 
அல்னத்ல்தயும் உள்ள்டககியுள்ள்தாக காணப்படுகிறது.-அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன.-
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 اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن َوَأَن َعْبُدَك َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنـَْعُت
أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت

இஙகு சுடடிககாட்டப்ப்ட பவணடிய மிகப்பிை்தா்ன வி்டயஙகளில ஒனறு,ைகத்்தா்ன 
ஒரு திகர்,அதுபவ ைகத்்தா்ன சிறப்புககளுககும் காைணியாகும்.அல்த ைகத்துவமிகக 
கணணியைா்ன இலறவன அல்லாஹ் அருளியிருககினறான.அது்தான புகாரி 
கிைந்தத்தில ைத்்தாத் பின அவஸ ைலியால்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக 
அறிவிககப்ப்டக கூடிய பாவைனனிப்பு பகாருவதின ்தல்லயாய துஆ-இலறத் தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''அல்ைா்ும்�! 
அன்த்த ைப்பீ.ைா இைா் இல்ைா அன்த்த.கைகத்தனீ.வ அ்ன அப்துகக.வ 
அ்ன அைா அஹ்திகக,வ வஅதிகக �ஸ்த்த அதது.அஊது பிகக மின் ஷர்ரி 
�ா ஸ்னஅதது. அபூ உ ைகக பி நிஅ�த திகக அையய,வ அபூ உ ைகக 
பி ்தன்பீ. ஃபஃகபிர்லீ.ஃபஇன்்ன்ு ைா யஃகபிருத துனூப இல்ைா அன்த்த’ 
என்று ஒருவர் கூறுவந்த ்தரைசிறந்்த பாவ�ன்னிப்புக நகாைைாகும்.இந்்தப் 
பிைார்த்தர்னரய ேம்பிகரகநயாடும் தூயர�யா்ன எண்ணதந்தாடும் பகலில் 
கூறி விடடு அந்த ோளில் �ாரை நேைததிற்கு முன்பாக இறப்பவர் சொர்கக 
வாசிகளில் ஒருவைாக இருப்பார்.இர்த ேம்பிகரகநயாடும் தூயர�யா்ன 
எண்ணதந்தாடும் இைவில் கூறிவிடடுக காரை நேைததிற்கு முன்நப இறந்து 
விடுகிறவரும் சொர்ககவாசிகளில் ஒருவைாக இருப்பார்.(நூல,புகாரி,எண:6306).

 திகரு நெய்தல அல்லாஹ்லவ ஞாபகப்படுத்்தல ஒரு ப்லைா்ன பகாடல்டயாகும்.அதுபவ 
உள்ளஙகளுககு உயிரூடடும் ஒரு காைணியாகும்.ஆகபவ அல்லாஹ்லவ ஞாபகப்படுத்துபவர்களில 
ஒருவைாக இருப்பீைாக.நபிகளார் குறிப்பிடும் பபாது கூறி்னார்கள்’்தம் இலறவல்ன நில்னவு 
கூர்நது பபாறறுகிறவரின நில்ல உயிருள்ளவரின நில்லககும்,்தம் இலறவல்ன நில்னவு கூர்நது 
பபாறறா்தவரின நில்ல உயிைறறவரின நில்லககும் ஒத்திருககிறது.
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 நிததிரையில் கணவு காணும் நபா்தா்ன 
ஸுன்்னததுககள். 

முஸலிம் கிைந்தத்தில அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை 
ந்தாடடும் அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் 
நித்திலை நகாள்ளும் ஒருவைது கணவு மூனறு 
வலககளில ஒனறாகபவ காணப்படும்.

1  நல்ல - ஸாலிஹா்ன-கணவு.இது கணணியமிகக அல்லாஹ்வி்டத்திலிருநதுள்ள 
நனைாறாயஙகளாகும்.இ்தன பபாதும் சி்ல ஒழுகக நநறிகள் உள்ள்ன.அலவ 
பின்னர் கூறப்படும்.

2  கவல்ல ைறறும் ெஞெ்லைா்ன கணவுகள் இலவ லைத்்தானி்டமிருநதும் 
உள்ளலவயாகும்.பின்னர் குறிப்பி்டக கூடிய ஒழுகக நநறிகலள கல்டபிடிககும் 
பபாது அலவ எத்்தலகய ்தாககத்ல்தயும் ஏறபடுத்்த ைாட்டாது. 

3  ஒருவைது நித்திலைககு முன்னைா்ன நெயறபாடுகள் பறறிய கணவு இ்தறகு 
எத்்தலகய ்தாககமும் கில்டயாது.

 ்தீஸகளில் வந்துள்்ள பிைகாைம் இப்பாடம் ச்தாடர்பா்ன 
ஸுன்்னததுகக்ளாவ்ன:

அபூெ்லைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் கூறிய்தாவது:
நான (உறககத்தில) ப்ல க்னவுகலளக கணடு வநப்தன. அ்த்னால எ்னககுக 

குளிர் காயச்ெல ஏறபட்டது.இறுதியில (ஒரு நாள்) நான அபூகத்்தா்தா (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கலளச் ெநதித்து அவர்களி்டம் அல்தப் பறறித் ந்தரிவித்ப்தன.
அப்பபாது அபூகத்்தா்தா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ''நல்ல க்னவு 
அல்லாஹ்வி்டமிருநது வருவ்தாகும்.நகட்ட க்னவு லைத்்தானி்டமிருநது வருவ்தாகும்.
உஙகளில ஒருவர் ்தாம் விரும்பா்த (தீயக்னவு) ஒனலறக கண்டால அவர் ்தைது 
இ்டப் பககத்தில மூனறு முலற துப்படடும்;அதிலிருநது காககுைாறு அல்லாஹ்வி்டம் 
அவர் பாதுகாப்புக பகாைடடும்.(இப்படிச் நெய்தால) அவருககு அது எந்தத் தீஙகும் 
இலழத்தி்ட இய்லாது'' எனறு கூறியல்த நான பகடடுள்பளன எனறார்கள்.

பைலும் அபூ ஸ்லைா அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.இந்த ஹதீலஸ நான பகட(டு 
அறிநதுவிட)்ட காைணத்்தால ைல்லலய வி்டச் சுலையா்ன ஒரு க்னலவ நான கண்டாலும் 
கூ்ட அல்தப் நபாருடபடுத்துவதிலல்ல. (நூல.புகாரி,எண:5747, முஸலிம்,எண:2261).
ைறநறாரு அறிவிப்பில ''ேல்ை க்னவு அல்ைாஹ்விடமிருந்து வருவ்தாகும்.சகடட 
க்னவு ரஷத்தானிடமிருந்து வருவ்தாகும்.உஙகளில் ஒருவர் ்தாம் விரும்பா்த 
அச்ெப்படககூடிய (தீய க்னவு)  ஒன்ரறக கண்டால் அவர் ்த�து இடப் 
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பககததில் மூன்று முரற துப்படடும்;அதிலிருந்து காககு�ாறு அல்ைாஹ்விடம் 
அவர் பாதுகாப்புக நகாைடடும். (இப்படிச் செய்தால்) அவருககு அது எந்்தத 
தீஙகும் இரழததிட இயைாது'' .(நூல.புகாரி,எண:5747,முஸலிம், எண:2261).

ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ைறறுநைாரு ஹதீஸில 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''மூன்று ்தடரவ அல்ைாஹ்விடம் 
அர்த விடடும் பாதுகாப்பு ந்தடி சகாள்்ளடடும். ந�லும் அவர் ்தான் 
இருககும்-நிததிரை சகாண்டுள்்ள பககதர்த-�ாற்றிக சகாள்்ளடடும்''. 
(நூல,முஸலிம்,எண:2262).

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறி்னார்கள் 
''உஙகளில் ஒருவர் ்த�ககு விருப்ப�ா்ன க்னசவான்ரறக கண்டால்,அது 
அல்ைாஹ்விடமிருந்ந்த வந்்தது (என்று ச்தரிந்து), அ்தற்காக அவர் 
அல்ைாஹ்ரவப் நபாற்றடடும்''.இல்த அபூ ஸயீத் அலகுத்ரீ (ைலியல்லாஹு 
அனஹு)அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண: 7045). 

 முன்ர்னய ் தீஸகளின் பரிகாைம் ஒருவர் ஸாலி்ா்ன -ேல்ை- கணவுகர்ள 
கண்டால் அவருககு பின்வருவ்னவற்ரற செயவது ஸுன்்னதது ஆகும்.
எனும் விடயஙகள் சபற்றுக சகாள்்ளப்படடிருககின்ற்ன.அரவயா்னவ்ன:

1    மு்தைாவது:-அது அல்லாஹ்வின புறத்திலிருநதும் உள்ளது. எ்னபவ 
அல்லாஹ்லவ புகழ்்தல.
இைண்டாவது:பைலும் அல்த ்தான விரும்புகினறவர்களுககு ைாத்திைம் 
ந்தரிவுபடுத்்தல.

2  ்தான் விரும்பா்த கணவுகர்ள காணும் நபாது அவர் பின்வருவ்னவற்ரற 
செயற்படுததுவதும் ஸுன்்னத்தாகும். அரவயாவ்ன. பின்வரு�ாறு: 

மு்தைாவது:அவைது இ்டப்புறதுககு மூனறு முலற எச்சில துப்பிகநகாள்ளல.
இைண்டாவது:-''அஊது பில்ைாஹி மி்னஷரஷத்தானி வமின் ஷர்ரி்ா'' 
எ்ன மூனறு ்த்டலவகள் கூறுவ்தன மூ்லம் ்தான கண்ட கணவின தீஙலக 
விடடும்,லைத்்தால்ன விடடும் அல்லாஹ்வி்டத்தில மூனறு ்த்டலவகள் 
பாதுகாப்புத் ப்தடிக நகாள்ளல.
மூன்றாவது:-அல்த எவருககும் ந்தரிவுபடுத்்த ைாட்டார். இவவாறு நெயவார் 
எனின நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது 
பபானறு அவருககு எவவி்த தீஙகும் அ்த்னால ஏறப்ட ைாட்டாது,இவறறு்டன 
பின வருகினறவறலறயும் நெயது நகாள்ள்லாம்.அலவயாவ்ன.
ோன்காவது:-அவர் தூஙகிக நகாணடிருந்த பககத்ல்த ைாறறிக நகாள்ளல.
உ்தாைணைாக அவர் முதுகின மீது -ைல்லாந்த நில்லயில-படுத்துக நகாணடிருப்பார் 
எனின ஒரு புறைாக ொயநது படுத்துக நகாள்வார். 
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ஐந்்தாவது:அவர் எழுநது இைணடு ைகஅத்துககள் ந்தாழுது நகாள்ளல. 
முன்ர்னய ்தீஸகளின் பிைகாைம்: ஒரு முஸலிமின கணவு நுபுவவத்தின 

-நபித்துவத்தின- ஒரு பஙகு ஆகும்.கணவின பபாது உணலையாளர் ்தான விழிப்பின 
பபாதும் பபச்சுககளில உணலை பபசுபவர்.ஆகபவ தூககத்தின பபாது கூ்ட ஒரு 
முஸலிமின அருள் பாககியமும்,உணலையின ்தாககமும் பிைதிபலிககினற்ன எனபது 
ந்தளிவாகினற்ன.

 இைவில் நிததிரையிலிருந்து இரட ேடுவில் விழிதது எழுந்து விடடால் 
அவர் இந்்த துஆரவ ஓதுவது ஸுன்்னதது ஆகும்:- 

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اْلَْمُد ِلَِّ  َوُسْبَحاَن الَِّ ، َواَل ِإَلَه  اَل ِإَلَه ِإالَّ الَّ
ُ َأْكبـَُر ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ ِبلَِّ ُ ، َوالَّ ِإالَّ الَّ

உப்பா்தா பின ஸாமித்  ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸின 
படி நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள்.''இைவில் 
ஒருவர் திடிககிடடு நிததிரையிலிருந்து விழிதச்தழுந்்தால்'' ைாயிைா் 
இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ு ைாஷரீ(க)க ை்ு, ை்ுல் முல்(க)கு, வை்ுல் 
்ம்து,வ்ுவ அைா குல்லி ரஷயின் கதீர். அல்்ம்து லில்ைாஹி 
வஸுப்்ா்னல்ைாஹி வைாயி ைா் இல்ைல்ைா்ு வல்ைா்ு அகபர்.
வைா ்வ்ை வைா குவ்வ(த)்த இல்ைா பில்ைாஹி, கூறடடும் ந�லும் அவர் 
வுழஃ செயதுச்தாழு்தால் அவரின் ச்தாழுரக ஏற்றுக சகாள்்ளப்படும்.
அல்ைா்ும்�ஃகஃபிர்லீ.எ்ன'' (நூல,முஸலிம், எண:1154)

இந்த ஹதீஸின படி ஒருவர் நித்திலையிலிருநது திடிககிடடு விழித்ந்தழுநது 
பினவரும் இந்த துஆலவ ஓதுகிறவருககு இைணடு மிகப் நபரிய நனைாைாயஙகள் 
உள்ள்ன.அந்த துஆ பினவருைாறு ''ைா இைா் இல்ைல்ைா்ு வஹ்்த்ூ 
ைா ஷரீக ை்ூ, ை்ுல் முல்கு வை்ுல் ்ம்து வ்ுவ அைா குல்லி 
ரஷஇன் கதீர்,அல் ்ம்துலில்ைாஹி, வஸுப்்ா்னல் ைாஹி,வைா இைா் 
இல்ைல் ைா்ு, வல்ைா்ு அகபர்,வைா ்வ்ை வைா குவ்வ்த இல்ைா 
பில்ைாஹி.என்ப்தாகும்''.

ஆகநவ இர்த கூறுபவருககா்ன இரு ேன்�ாைாயஙக்ளாவ்ன. 
மு்தைாவது:-அவர் ''அல்ைா்ும்� இகஃபிர்லீ'' -இலறவா எனல்ன 
ைனனித்்தருள்....!எ்ன அல்லது -பவறு-பிைார்த்்தல்ன நெய்தால அது ஏறறுக 
நகாள்ளப்படும். 
இைண்டாவது:-அவர் எழுநது வுழஃ நெயது ந்தாழு்தால ந்தாழுலக ஏறறுக 
நகாள்ளப்படும்.இவவாறா்ன அருடபாககியஙகலள அளித்்த அல்லாஹ்வுகபக 
புகழல்னத்தும்.இத்்தலகய நெயறபாடுகலள நெயறபடுத்்தவும் அல்லாஹ் எைககு 
அருள் புரியடடும். 
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கால்ல எழுநது மு்தல ஸுன்னத்துககளா்ன மிஸவாக நெய்தல -பல து்லககுவது- 
ைறறும் கால்ல எழும் பபாது ஓ்தப்ப்டக கூடிய ''அல்்ம்து லில்ைாஹில்ைதீ 
அஹ்யா்னா பஃ்த�ா அ�ா்த்னா வஇரைஹின்னூஷூர்''.எ்ன ஆைம்பித்து. 
அல்த ந்தா்டர்நது இறுதியாக இந்த பைறகுறித்்த ஸுன்னத்ல்த குறிப்பிடுவ்தனூ்டாக 
பநைம் குறிககப்பட்ட-ஸு்னன அல ைவகூ்தா-எனும் பகுதி முறறுப் நபறுகிற்ன.





நேைம் குறிககப்படா்த 
-சபாதுவா்ன- 

ஸுன்்னததுககள்
இதுபவ நாளாந்த ஸுன்னத்துகளின இைண்டாவது 
பகுதி ஆகும். இலவ அதிகைா்ன எணணிகலகலயயும், 
விொ்லைா்ன பைப்லபயும் நகாண்டலைதுள்ளது. ஆகபவ 
கா்ல சூழ்நில்லகள், நபர்கள், ெந்தர்ப்ப சூழ்நில்லகள், 
இ்டஙகள் ஆகியவறலற அடிப்பல்டயாக நகாணடு 
பவறுபடுகினற்ன.

எனினும் இைவிலும் பகலிலும் நாளாந்தம் ந்தா்டர்ச்சியா்ன 
முலறயி்லா்ன சி்ல ஸுன்னத்துககலள ைாத்திைம் நாம் 
இஙகு முன லவககினபறாம்.அல்லாஹ் இவறலற 
நெயறபடுத் துவ்தறகா்ன அருள் பாககியத்ல்த 
்தந்தருள்வா்னாக.  

இப்பரிவின் மு்தல் ஸுன்்னதது:
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1  உணவின் ஆைம்பததில் பஸமில் -பிஸமில்ைாஹ்- கூறல்.

உைர் இப்னு அபீ ஸ்லைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) கூறுகிறார்கள்.நான ஒரு நாள் 
இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களு்டன உணவு உணப்டன. 
்தடடின ஓைஙகளிலிருநது எடுத்து உணணத் ந்தா்டஙகிப்னன. அப்பபாது இலறத் தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் எனனி்டம், ''உண்ணும் நபாது 
அல்ைாஹ்வின் சபயரை-பிஸமில்ைாஹ்- குறிப்பிடுவீைாக, இன்னும் வைக 
கைத்தால் உண்ணுவீைாக. ந�லும் உ�ககு நபாது�ா்ன அ்ளவு ொப்பிடுவீைாக''. 
எனறு கூறி்னார்கள். (நூல,புகாரி,எண:5376, முஸலிம்,எண:2022).  

بسم هللا أوله وآخره
பைலும் பிஸமில நொலவல்த ைறநது விட்டால ஞாபகம் வரும் பபாது ''பிஸமில்ைாஹி 

அவ்வை்ு வஆகிை்ூ'' எ்னக கூறிக நகாள்ளல.
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அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''உஙகளில் 
ஒருவர் ொப்பிடடால் -ஆைம்பததில்- பிஸமில்ைாஹ் எ்னக கூறடடும். அவர் 
ஆைம்பததில் பிஸமில்ைாஹ் கூற �றந்து விடடால் அவர்''பிஸமில்ைாஹி 
அவ்வை்ு வஆகிை்ு ''எ்ன சொல்லிக சகாள்்ளடடும்''. (நூல,அபூ 
்தாவுத்,எண.3767, அத்திர்மிதி, எண.1858) முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்டது பபானறு இந்த 
ஹதீலஸ இைாம் அல பானி அவர்கள் ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

அவவாபற ைனி்தன லைத்்தானுககு ஒப்பாவாகாது இருகக அவ்னது வ்லககைத்்தால 
உணவு உடநகாள்வான.பைலும் ஒரு முஸலிம் அல்லாஹ்வின நபயலை கூறா்த 
பபாது அவவுண வில லைத்்தானும் பஙநகடுத்து நகாள்கிறான.இனனும் ஒருவர் 
இ்டககைத்்தால ொப்பிட்டால அல்லது பருகி்னால லைத்்தா னுககு ஒப்பாகினறார்.
ஏந்னனில லைத்்தான இ்டக கைத்்தால ்தான ொபிடுகினறான.குடிககினறான.

பினவரும் ஹதீஸ இ்தறகு ொனறாகும்:-

அப்துல்லாஹ் பின உைர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸலல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்:இ்டகலகயால உணணாதீர்கள்.ஏந்னனில,லைத்்தான இ்டகலகயால்தான 
உணணவும்,பருகவும் நெயகினறான.பைலும் நாஃபிஉ (ைஹ்ை துல்லாஹ்) அவர்கள் ்தைது 
அறிவிப்பில ''இ்டக லகயால வாஙகாதீர்கள்.இ்டக லகயால நகாடுககாதீர்கள்''எ்ன 
கூடு்த்லாக அறிவித்துள்ளார்கள்''.(நூல,முஸலிம்,எண:2020)

ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின 
பிைகாைம்,லைத்்தான ஒருவைது வீடடிறகுள் நுலழநது அவைது வீடடில ்தஙகுவ்தறகும் 
உணவில பஙகு நகாள்ளவும் அதீ்த அககலை நெலுத்துகிறான. இந்த ஹதீஸில 
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:ஒருவர் ்த�து 
இல்ைததிற்குள் நுரழயும் நபாதும் உணவு உண்ணும் நபாதும் அல்ைாஹ்ரவ 
நிர்னவுகூர்ந்்தால், ரஷத்தான் (்தன் கூடடத ்தாரிடம்)''இன்ரறய இைவில் 
உஙகளுககு (இஙநக) ்தஙகுமிடமும் இல்ரை;உண்ண உணவுமில்ரை''என்று 
கூறுகிறான்.ஒருவர் இல்ைததிற்குள் நுரழயும் நபாது அல்ைாஹ்ரவ 
நிர்னவு கூைாவிடடால் ரஷத்தான் (்தன் கூடடத்தாரிடம்),''இன்ரறய 
இைவில் உஙகளுககுத ்தஙகுமிடமும் இைவுணவும் கிரடதது விடடது''என்று 
சொல்கிறான். (நூல,முஸலிம்,எண:2018)
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2  ்த்னககு நபாது�ா்ன அ்ளவு ொப்பிடு்தல்.

முன்னர் க்டநது நெனற அம்ர் பின அபீ 
ஸ்லைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின 
ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள்''உ�ககு நபாது�ா்ன அ்ளவு 
ொப்பிடுவீைாக''. எ்னக குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

3  கீநழ சிந்திய உணரவ எடுதது அதில் அழுககுகள் ஏதும் இருப்பின் 
அர்த நீககிய பின் உடசகாள்்ளல். 

ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள். அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறியல்த நான பகடப்டன:அதில 
''உஙகளில் ஒருவருரடய ஒவ்சவாரு அலுவலிலும் ரஷத்தான் பஙநகற் 
கிறான்.�னி்தன் உணவு உண்ணும் நபாதும் அவன் பஙநகற்கிறான்.(உண்ணும் 
நபாது) உஙகளில் ஒருவரிடமிருந்து உணவுக கவ்ளம் கீநழ விழுந்து 
விடடால்,அதில் படுவர்த சுத்தப்படுததி விடடு,பிறகு அர்த உண்ணடடும்.
அர்த ரஷத்தானுககு விடடுவிட நவண்டாம். ொப்பிடடு முடித்தவுடன் 
அவர் ்தம் விைல்கர்ள உறிஞ்சிக சகாள்்ளடடும். ஏச்னனில், அவைது எந்்த 
உணவில் வ்ளம் (பைககத) இருககும் என்பர்த அவர் அறிய�ாடடார்''.
(நூல,முஸலிம்,எண:2033).

இந்த ஹதீலஸ உணணிப்பாக அவ்தானிககும் பபாது,நிச்ெயம் லைத்்தான ைனி்த 
வாழ்வின பைககத்து,அபிவிருத்தி எ்ன அல்னத்து வி்டயஙகளிலும் குறுககி்டவும்,ைனி்தனின 
அதிக நெயறபாடுகலள நாெைாககி விடும் நபாருடடு பஙநகடுப்பதில அதீ்த அககலை 
நகாணடுள்ளான எனபது பு்லப்படுகிறது. ஆகபவ லைத்்தான ைனி்தனின அல்னத்து 
நெயறபாடுகளிலும் ஒனறிலணநது காணப்படுகினறான.எ்னபவ ்தான நபிகளார் ஸல்லல 
்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''நிச்ெய�ாக ரஷத்தான் 
உஙகளின் அர்னதது கரு�ஙகளிலும் அவன் பஙகு சகாள்கின்றான்''.எ்ன 
குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.  

4  ொப்பிடடு முடித்தவுடன் ரக விைல்கர்ள 
உறிஞ்சிக சகாள்வது.சூப்புவது.

அ்தாவது நாககின நுணியால ொப்பிட்ட 
அவைது லக விைலகலள உறகிஞசிக நகாள்ளல 
-சூப்பிகநகாள்ளல-. அல்லது  ைறறவைால 
உ்தாைணைாக அவைது ைல்னவி பபானபறார்களால 
சூப்பு்தல-. உறிஞசு்தல-. இவவாறு நெயவ்தறகு 
முன்னைாக லக துல்டப்பால அல்லது இலவ 
பபானறவறறால துல்டககாைல இருப்பது ்தான 
ஸுன்னத்்தாகும். 
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முன நெனற ஜாபிர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ்தீஸ 
இ்தற்கா்ன ொன்றாக இருககிறது.

பைலும் புகாரி,முஸலிமில வைககூடிய இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''உஙகளில் ஒருவர் ொப்பிடடு முடித்தால் உஙகள் 
ரகரய நீஙகள் அல்ைது பிறர் சூப்பா்த வரை ரகரய துரடகக நவண்டாம்''.
(நூல,புகாரி,எண, 5456,முஸலிம்,எண 2033).

5   உணவுத ்தடரட வழிதது உண்ணு்தல்.

அ்தாவது உணவுத்்தடல்ட வழித்து ொப்பிடு்தல எனபது 
ொப்பிடுகினறவர் அவர் உணணும் பாத்திைத்தின 
ஓைஙகலள சுத்்தைாக வழித்து ொப்பிடு்தல ஆகும்.
உ்தாைணைாக பொறு ொப்பி்டககூடியவர் உணணும் 
பபாது உணவுப்பாத்திைத்தில அவறறின எல்தயும் 
மிச்ெம் லவககாது பாத்திைத்தின அல்னத்து 
பகுதிகலளயும் வழித்து ொப்பிடு்தல.சி்ல பவலள 
பைககத் அபிவிருத்தி எஞசிய அந்தப் பகுதிகளில 
கூ்ட இருகக்லாம்.

இல்த பினவரும் அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸ 
ந்தளிவு படுத்துகிறது.அதில அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்:நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள், (உணவு உணடு முடித்்தவர் ்தம்) ்தடல்ட 
வழித்து உணணுைாறும் உத்்தைவிட்டார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:2034). பைலும் 
முஸலிமில ைறறுநைாரு அறிவிப்பில.அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் வாயி்லாக.வநதுள்ள ஹதீஸில. ''உஙகளில் ஒருவர் உணவு உண்டால் 
(இறுதியில்) உணவுத ்தடரட வழிதது உண்ணடடும்'' எ்னவும் இ்டம்நபறறுள்ளது. 
(நூல,முஸலிம், எண:2035)

எைது ஆொன அஷலைக இப்னு உலஸமீன ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் 
குறிப்பிடுகினறார்கள். ''அ்தாவது இ்தன அர்த்்தம் உைது விைலகளில ஒடடியிருககினற 
உணவுகலள உறிஞசு ொப்பிடு்தல.கவல்லககுரிய வி்டயம் என்னநவனில இனறு 
அதிகைா்னவர்கள் இல்தயும் ்தாணடி ைார்கக அறிலவ ப்தடுபவர்களி்டத்திலும் கூ்ட 
ைறநது பபாயுள்ள ஒரு ஸுன்னத்்தா்ன அம்ெைாக காணப்படுகினறலையாகும்''. 
(பார்கக,ரியாழுஸஸாலிஹீனுககா்ன விளககவுலை:1/892).
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6  மூன்று விைல்க்ளால் ொப்பிடு்தல்.

மூனறு விைலகளால ொப்பிடுவது ஸுன்னத்து 
ஆகும். இவவாறு மூனறு விைலகளால ொப்பி்ட 
முடியுைா்ன பபரீத்்தம் பழம் பபானறலவகளின 
பபாது ஆகும். ஆகபவ இ்தன பபாது மூனறு 
விைலகளால ொப்பிடுவது ஸுன்னத்து ஆகும்.

கஃப் பினைாலிக (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககினற ்தீஸ இ்தற்கா்ன ொன்றாக இருககின்றது:

''அல்ைாஹ்வின் தூ்தர் (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் 
ஏந்தனும் உணரவ உண்டால் மூன்று விைல்க்ளால் ொப்பிடுவார்கள்.
பின்்னர் இறுதியாக ரககர்ள துரடப்ப்தற்கு முன்்னர் விைல்கர்ளயும் 
உறிஞ்சிகசகாள்வார்கள்''. (நூல முஸலிம்,எண:2032)

7  உணவுப் பாததிைததுககு சவளியில் மூன்று முரற மூச்சு விடல்.

பாத்திைஙகளிலிருநது அருநதும் பபாது மூனறு 
்த்டலவகளாக அருநதுவதும், ஒவநவானறின 
பபாதும் மூச்சு விடுவதும் ஸுன்னத்து ஆகும். 

இ்தற்கா்ன ொன்றாக அ்னஸ ைலியல்ைா்ு 
அன்்ு அவர்களின் ்தீஸ ொன்றாக 
இருககின்றது. அதில அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
(பருகும் பபாது) மூனறு முலற பாத்திைத்தி (றகு 
நவளியி)ல மூச்சு விடடு(ப்பருகி)வந்தார்கள்.பைலும், ''இதுபவ நனகு ்தாகத்ல்தத் 
்தணிககககூடியதும் (உ்டலந்லப்) பாது காப்பிறகு ஏறறதும் அழகிய முலறயில 
நெரிககச் நெயயககூடியதும் ஆகும்'' எனறு கூறி்னார்கள்.ஆகபவ்தான,நானும் பருகும் 
பபாது மூனறு முலற மூச்சு விடடு(ப்பருகி) வருகிபறன. (நூல,புகாரி,எண:5631,முஸ
லிம்:2028).

பாத்திைத்தில மூச்சு வி்டல எனப்த்னால நா்டப்படுவது பாத்திைத்திலிருநது அருநதும் 
பபாது அ்தனுள் மூச்சு வி்டாது பாத்திைத்துககு நவளியில மூச்சு விடுவார்.ஏந்னனில 
புகாரி முஸலிமில அபீ க்தா்தா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக பதிவு 
நெயயப்படடுள்ள ஹதீஸின பிைகாைம் பாத்திைத்தில மூச்சு விடுவது ைகரூஹ் - நவறுககப் 
பட்டது-ஆகும்.அதில ைஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
குறிப்பிடும் பபாது ''உஙகளில் ஒருவர் குடிபா்னம் அருந்தி்னால் பாததிைததினுள் 
மூச்சு விட நவண்டாம்.'' (நூல,புகாரி,எண:5630,முஸலிம்,எண:267). 
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8  உணவருந்திய பின்்னர் அல்ைாஹ்ரவ - அல்்ம்து லில்ைாஹ் எ்ன- 
புகழ்்தல்.

பின் வரும் ்தீஸ இந்்த ஸுன்்னாரவ குறிததுககாடடுகிறது:-

அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிககிறார்கள் அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறி்னார்கள். ''நிச்ெய�ாக ஒரு அடியான் 
ஒரு கவரை உணவு அருந்திய பின்்னர் 
அ்தற்காக ேன்றி செலுததுவர்த,அல்ைது 
ஒரு மிடல் ்தண்ணீர் அருந்திய பின் 
அல்ைாஹ்ரவ புகழ்வர்த அவன் 
சபாறுந்திக சகாள்கிறான்''. (நூல,முஸலிம்,எண:2743) 

அல்ைாஹ்ரவ புகழ்வ்தற்கா்ன வார்தர்த வடிவஙகள் பல்நவறுபடுகின்ற்ன.
அவற்றுள்.

1 اْلَْمُد ِلَِّ َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َغيـَْر َمْكِفيٍّ ، َواَل ُمَودٍَّع ، َواَل ُمْستـَْغًن َعْنُه رَبَـَّنا 
‘அல்்ம்து லில்ைாஹி கஸீைன் ்தயயிபன் முபாைககன் ஃபீஹி, ஃரகை 
�கஃபியயின் வைா முவத்தஇன் வைா முஸ்தஃக்னன் அன்்ு 
ைப்ப்னா’.(நூல,புகாரி,எண:5458)

2 ، َواَل َمْكُفوٍر  اْلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َكَفاَن َوَأْرَواَن َغيـَْر َمْكِفيٍّ
‘அல்்ம்துலில்ைாஹில்ைதீ கஅபா்னா வ அர்வா்னா ஃரகை 
�கஃபியயின் வைா �கஃபூரின்’.(நூல,புகாரி,எண: 5459)

9  உணவில் பைரும் கூடடுச்நெர்்தல்.

்தனியாக பிரிநது வி்டாது உணவின பபாது 
ஒனறாக கூடடுச் பெர்நது இலணநது ொப்பிடுவது 
ஸுன்னத்்தாகும்.

ஜாபிர் பின அப்தில்லாஹ் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது: அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள், ''ஒருவருரடய உணவு இருவருககுப் 
நபாது�ா்ன்தாகும். இருவரின் உணவு ோள்வருககு 
நபாது�ா்ன்தாகும். ோல்வரின் உணவு எண்�ருககுப் 
நபாது�ா்ன்தாகும்'' எ்ன கூறியல்தக பகடப்டன. 
(நூல,முஸலிம்,எண: 2059).
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10  உணவு விருப்பததுககுரிய்தாயின் அர்த புகழ்துரைத்தல்.

உணவு விருப்பத்துககுரிய்தாக காணப்படும் பபாது அல்த புகழ்துலைப்பது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.இ்த்னால ெநப்தகத்துககு இ்டமினறி இதில உள்ளவறலறபய அவர் 
புகழ்நதுலைககிறார். 

ஜாபிர் பின அப்தில்லாஹ் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது: 
(ஒருமுலற) நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ்தம் வீட்டாரி்டம் 
குழம்பு பகட்டார்கள்.அ்தறகு வீட்டார், ''நம்மி்டம் காடி ைடடுபை உள்ளது'' எனறு 
கூறி்னர். நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்)அவர்கள் காடிலயக நகாணடுவைச் 
நொலலி அல்த(த்ந்தாடடு)கநகாணடு உணண்லா்னார்கள். ந�லும், ''குழம்புகளில் 
அருர�யா்னது காடியாகும்'' எனறும் நொன்னார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:2025).
இதில வநதுள்ள -கலலு- எனும் அறபு வார்த்ல்தயின அர்த்்தம்.இனறு எம்மி்டத்தில 
காணப்ப்டககூடிய வி்னாகர் பபானறு.புளிப்புச் சுலவ அறற இனிப்பா்ன ஒருவி்தைா்ன 
குழம்பு வலகயாகும்.

ஆசிரியர் அஷலைக பின உலஸமீன ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் 
பபாது -இதுவும் நபிகளாரின வழி காட்டலில உள்ள அம்ெைாகும்.உணவு உைககு 
விருப்பத்துகுரிய்தாயின உ்தாைணைாக நைாடடிலய பார்த்து இவர் நெய்த இந்த 
ந்தாளிக பகாதுலை நைாடடி இவவளவு நல்ல்தாக, சுலவயாக இருககினறப்த...எ்னவும் 
இல்த பபானறும் அல்த புகழ்நதுலைத்்தல எனபதுநவல்லாம் நபிகளாரின ஸுன்னத் 
்தா்ன வழிகாட்ட்லாகும்.(பார்கக:அர்ரியாளுஸ ஸாலிஹீன நூலுககா்ன விரிவுலையில.
(2/1057)

எனினும் இனலறய நில்லலய உறறு பநாககுபவர் ைனி்தர்களில அதிகைா்னவர்கள்.
இந்த ஸுன்னாலவ விடடு விடுவது ைாத்திைைல்லாது இந்த ஸுன்னாவுககு ைாறறைாக 
அவர்கள் உணவுகலள குலறகூறியும் சி்ல பவலளகளில அல்த இகழ்ந துலைப்பல்தயும் 
காணமுடிகிறது.இதுநவல்லாம் நபிகளாரின ஸுன்னாவுககும் வழிகாட்டலுககும் 
ைாறறைா்னது.புகாரி,முஸலிமில அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் ''ஒரு நபாதும் அவர்கள் உணரவ குரற கூறியதில்ரை, 
அவர்கள் விரும்பி்னால் உண்பார்க்ள, இல்ைாது விடடால் உண்ணாது விடடு 
விடுவார்கள்''.(நூல புகாரி,எண:3563,முஸலிம்,எண: 2064). 

11  உணவளித்தவருககு பிைார்த்தர்ன செய்தல்.

اللَُّهمَّ َبِرْك َلُْم ِف َما َرزَقـْتـَُهْم ، َواْغِفْر َلُْم ، َواْرَحُْهْم
இல்த அப்துல்லாஹ் பின புஸர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 

அறிவிககினற ஹதீஸ ந்தளிவுபடுத்துகிறது:அதில (ஒருமுலற) அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸலல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸ்லம்)அவர்கள் என ்தநல்த (புஸர் பின அபீபுஸர்-
ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களி்டம் (விருந்தாளியாகத்) ்தஙகி்னார்கள்.அப்பபாது 
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அவர்களுககு அருபக உணவும் (பபரீச்ெம் பழம்,பா்லால்ட,நநய ஆகியவறறால 
நெயயப்பட்ட ''வத்பா'' எனும்) ஒரு வலகப் ப்லகாைமும் லவத்ப்தாம்.அதிலிருநது 
அவர்கள் உண்டார்கள்.பிறகு பபரீச்ெம் பழஙகள் நகாணடுவைப்பட்ட்ன. அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸலல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸ்லம்) அவர்கள் பபரீச்ெம் பழத்ல்தச் 
ொப்பிடடு விடடு,அவறறின நகாடல்டகலள (பாத்திைத்தினுள்பள பபா்டாைல) 
்தம்மிரு விைலகளுககில்டபய லவத்திருந(துவிடடு பிறகு வீசிநயறிந)்தார்கள்.பிறகு 
ஒரு பா்னம் நகாணடுவைப்பட்ட பபாது, அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸலல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸ்லம்)அவர்கள் அல்தயும் அருநதி்னார்கள்.பிறகு மீதியிருந்தல்தத் 
்தைககு வ்லப்பககத்திலிருந்த வருககுக நகாடுத்்தார்கள்.பிறகு (அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸலல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸ்லம்)அவர்கள் புறப்ப்டத் ்தயாைா்ன பபாது) என 
்தநல்த,அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸ்லம்) அவர்களின 
வாக்னத்தின கடிவாளத்ல்தப் பிடித்துகநகாணடு, ''எஙகளுககாகப் பிைார்த்தியுஙகள்'' 
எனறு கூறி்னார்கள்.அப்பபாது அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸலல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸ்லம்) அவர்கள் ''இலறவா! நீ இவர்களுககு வழஙகிய உணவில அருள் வளம் 
(பைககத்) புரிவாயாக! இவர்கலள ைனனித்து, இவர்களுககுக கருலண புரிவாயாக!'' 
(அல்ைா்ும்�, பாரிக ை்ும் ஃபீ�ா ைஸகத்த்ும்,, வஃகஃபிர் ை்ும், 
வர்்ம்்ும்) எ்னப் பிைார்த்தித்்தார்கள்.

12  பா்னஙகர்ள அருந்தும் நபாது அர்த பருகுபவர் அவைது 
இடப்பககததுககு முன் வைப்புறதர்த முற்படுத்தல் ஸுன்்னதது 
ஆகும்.

அ்தாவது இ்த்னால நா்டப்படுவது -ப்லரும் பா்னஙகலள- அறுநதும் பபாது மு்தலில 
உள்ளவர் குடித்து முடித்்தவு்டன ்தைது இ்டப்பககத்தில உள்ளவருககு முன்னைாக ்தைது  
வ்லப் புறத்தில உள்ளவருககு நகாடுப்பது ்தான ஸுன்னத்து ஆகும்.

இல்த பின வரும் அ்னஸ பின ைாலிக (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களின 
ஹதீஸ ந்தளிவுபடுத்துகிறது.அதில அவர்கள் கூறிய்தாவது:அல்லாஹ்வின 
தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் எஙகள் வீடடுககு வந்த 
பபாது,அருநதுவ்தறகுத் ்தணணீர் பகட்டார்கள்.ஆகபவ,அவர்களுககாக நாஙகள் 
ஓர் ஆடடின பால்லக கறநப்தாம்.பிறகு எ்னது இந்தக கிணறறிலிருநது ்தணணீர் 
எடுத்து, அதில க்லநது அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்களி்டம் நகாடுத்ப்தன.அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்கள் அருநதி்னார்கள்.அப்பபாது அபூபகர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் நபியவர்களின இ்டப் பககத்திலும்,உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு)
அவர்கள் நபியவர்களின முன பககத்திலும், ஒரு கிைாைவாசி நபியவர்களுககு வ்லப் 
பககத்திலும் இருந்த்னர்.அப்பபாது உைர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள்,''இப்தா 
அபூபகர் (அவருககு மீதியுள்ள பால்லக நகாடுஙகள்) அல்லாஹ்வின தூ்தபை!'' 
எனறு (இ்டப்பககத்திலிருந்த) அபூபகர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கலளக 
காடடிக கூறி்னார்கள்.எனினும், அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
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வஸல்லம்) அவர்கள் (வ்லப்பககமிருந்த) அந்தக கிைாைவாசிககுக நகாடுத்்தார்கள்.
அபூபகர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களுககும் உைர் (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்களுககும் நகாடுககவிலல்ல.பைலும் ''(பரி�ாறும்நபாது மு்தலில்) 
வைப்பககததில் இருப்பவர்கந்ள (முன்னுரிர�யுரடயவர்கள்). வைப்பககததில் 
இருப்பவர்கந்ள (முன்னுரிர�யுரடயவர்கள்). வைப்பககததில் இருப்பவர்கந்ள 
(முன்னுரிர�யுரடயவர்கள்)'' எனறு கூறி்னார்கள்.(இறுதியில) அ்னஸ (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள், ''இதுபவ நபிவழியாகும்;இதுபவ நபிவழியாகும்; இதுபவ 
நபிவழியாகும்'' எனறு கூறி்னார்கள். (நூல,புகாரி, எண:2571,முஸலிம்,எண:2029)

13  பா்னஙகர்ள -புகடடுபவர் கூடடததில் 
இறுதியாக பருகு்தல் நவண்டும்.

கூட்டத்திலுள்ளவர்களுககு பா்னஙகலள புகடடுபவர் 
அவர் இறுதியாக பருகுவது ஸுன்னத்து ஆகும்.

இ்தறகா்ன அபூ க்தா்தா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் வாயி்லா்ன ஹதீஸ ொனறாக 
இருககிறது.அந்த நீண்ட ஹதீஸில கூறுகினறார்கள்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் அல்னவருககும் பா்னத்ல்த ஊறறி புகடடி்னார்கள்.அதில நானும் 
அல்லாஹ்வின தூ்தரும் ைாத்திைம் ்தான எஞசியிருநப்தாம்,பின்னர் நபியவர்கள் 
பா்னத்ல்த ஊறறி ''நீர் பருகுவீைாக'' எ்ன எ்னககு கூறி்னார்கள்.அ்தறகு நான 
அல்லாஹ்வின தூ்தபை நீஙகள் பருகா்த வலை நான பருக ைாடப்டன எ்ன கூறிப்னன. 
அப்பபாது அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்கள் ''நிச்ெய�ாக ஒரு -கூடடததுககு- 
பா்னஙகர்ள புகடடுகின்றவர் அவர்களில் இறுதியாக ்தான் பருக நவண்டும்'' 
எ்ன கூறி்னார்கள்.அபூ  க்தா்தா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் 
நான பா்னத்ல்த பருக அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்களும் பருகி்னார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:681)

பை்லதிகைாக - ஒருவர் பால அருநதி்னால அல்த அருநதிய பின்னர் அ்தன 
நகாழுப்பு நீஙகுவ்தறகாக ்தணணீைால வாய நகாப்பளித்து நகாள்வதும் ஸுன்னத்து 
ஆகும்.இல்த இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் 
பினவரும் ஹதீஸ அறிவிககினறது.அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் பால அருநதிய பின்னர் ்தணணீலை நகாணடு வைச்நெயது 
அவர்களது வாலய நகாப்பளித்து பின்னர் ''இதில் சகாழுப்பு உள்்ளது'' எ்ன 
கூறி்னார்கள்.(நூல,புகாரி,எண 211,முஸலிம்,எண:358).   
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14  இைவின் நபாது அல்ைாஹ்வின் 
சபயரை-பிஸமில்ைாஹ்- எ்ன கூறி 
பாததிைஙகர்ள மூடி விடல்.

இைவின பபாது திறநதுள்ள பாத்திைஙகலள 
மூடி விடுவதும், இ்தன பபாது அல்லாஹ்வின 
நபயர் கூறலும் ஸுன்னத்து ஆகும்.

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறியல்த 
நான நெவிைடுத்துள்பளன எ்ன ஜாபிர் பின அப்துல்லாஹ் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் கூறுகினறார்கள்: ''பாததிைஙகர்ள மூடிரவயுஙகள்;்தண்ணீர் ந்தால் 
ரபயின் வாரயச் சுருககிடடுக கடடி விடுஙகள், திட�ாக வருடததின் 
ஒரு இைவில் சகாள்ர்ள நோய இறஙகுகிறது. ஆகநவ அது மூடியில்ைா்த 
பாததிைஙகர்ளயும் சுருககிடடு மூடி ரவககா்த ்தண்ணீர் ரபகர்ளயும் 
கடந்து செல்லும் இ்தன் நபாது அந்நோயின் சிற்த்ளநவனும் இவற்றுள் 
இறஙகா�லிருப்பதில்ரை''. (நூல முஸலிம்,எண:2014)

''�ற்றும் ஜாபிர் ைலியல்ைா்ு அன்்ு வாயிைாக புகாரியில் வைககூடிய 
�ற்றுச�ாரு அறிவிப்பில் பாததிைஙகர்ள மூடி ரவயுஙகள்;இ்தன் நபாது 
அல்ைாஹ்வின் சபயரை சொல்லுஙகள்,ந�லும் பாததிைஙகர்ள கவிழதது 
விடுஙகள் இ்தன் நபாதும் அல்ைாஹ்வின் சபயரை கூறுஙகள். இவ்வாறு 
பாததிைஙகர்ள முழுர�யாக மூடி விட முடியா்த நபாது பாததிைததின் மீது 
குச்சிரயக குறுககாக ரவதது விடுஙகள்'' (நூல,புகாரி,எண:5623) 
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முக�ன் கூறல்,ஒருவரை ஒருவர் ெந்தித்தல்,ெரப 
ஆகியவற்றின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்

1  முக�ன் -ஸைாம்- கூறல் ஸுன்்னத்தாகும். 

இவவாறு இது ஸுன்னத்து எனப்தறகு பைவ்லா்ன ப்ல ஹதீஸகள் வநதுள்ள்ன.
அவறறுள் அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் ைஸூலுல்லாஹி 
ஸல்லல்லாஹுஅல்லஹி வஸல்லம் அவர்கலள ந்தாடடும் அறிவிககும் ஒரு ஹதீஸில. 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் 
''ஒரு முஸலிம் இன்ச்னாரு முஸலிமுககுச் செயய நவண்டிய கடர�கள் 
ஆறாகும்'' எனறு கூறி்னார்கள். ''அலவ யாலவ,அல்லாஹ்வின தூ்தபை?'' எனறு 
பகடகப்பட்டது.அ்தறகு அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 
அவர்கள், ''அவரைச் ெந்திககும் நபாது முக�ன் கூறுவாயாக.அவர் உன்ர்ன 
விருந்துககு அரழத்தால் அவருககுப் பதிைளிப்பாயாக.அவர் உன்னிடததில் 
அறிவுரை கூறச் சொன்்னால் அவருககு அறிவுரை கூறுவாயாக.அவர் 
தும்மி ''அல்்ம்துலில்ைாஹ்'' என்று கூறி்னால் (யர்்மு கல்ைாஹ் என்று) 
அவருககு �றுச�ாழி கூறுவாயாக.அவர் நோய வாயப்படடால் அவரை 
உடல் ேைம் விொரிப்பாயாக. அவர் இறந்து விடடால் அவைது ஜ்னாஸாரவ 
பின்ச்தாடர்ந்து செல்வாயாக'' எனறு கூறி்னார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:2162)
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எனினும் முக�னுககு -ஸைாததுககு- பதில் அளிப்பது கடடாயம். இர்த 
பின்வரும் வெ்னம் அறிவிககிறது.

அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது ''உஙகளுககு ஸைாம் கூறப்படடால்,அ்தற்கு 
பிைதியாக அர்த விட மிக அழகா்ன வார்தர்தகர்ளக சகாண்டு ஸைாம் 
கூறுஙகள். அல்ைது அர்தநய திரும்பக கூறுஙகள். நிச்ெயம் அல்ைாஹ் 
எல்ைாப் சபாருடகள் மீதும் கணகசகடுப்பவ்னாக இருககின்றான்''. 
(அத்தியாயம், அநநிஸா:86).

ஏவலகளின பபாது அடிப்பல்ட அது கட்டாயம் எனபல்த விடடும் ைாறறியலைககும் 
வி்தைாக ஏதும் வைா்த பபாது அது கட்டாயம் எனப்தாகும்.ஆகபவ ைார்கக அறிஞர்களில 
ப்லரும் இவவாறு ஸ்லாத்துககு பதில அளிப்பது கட்டாயம் எ்ன குறிப்பிடடுள்ள்னர்.
அவர்களில இப்னு ஹஸம், இப்னு அப்துல பர், அஷலைக ்தகியயுத்தீன இனனும் 
ப்லரும்-ைஹிைஹு முல்லாஹும்- இல்தல்னபய குறிப்பிடடுள்ள்னர்.(பார்கக:-ைார்ைகக 
ஒழுகக நநறிகள்-அல ஆ்தாபுஷைைஇயயா-1/357), (பதிப்பு.முஅஸஸ ஸதுர்ரிஸா்லா).

السالم عليكم ورحة هللا وبركاته
முக�ன் -ஸைாம்- கூறல், அ்தற்கு பதில் அளித்தல் ஆகியவற்றின் 

மிகச்சிறப்பா்ன, பரிபூைண�ா்ன வடிவம் ''அஸஸ்லாமு அல்லககும் வைஹ்ைதுல்லாஹி 
வபைகாது்தஹு'' எனப்தாகும். இதுபவ முகைன கூறலில  மிகச்சிறப்பா்ன பரிபூைணைா்ன 
நில்லயாகும்.  

இ�ாம் இப்னுல் ரகயிம் ைஹி�்ுல்ைாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது 
முகைன-ஸ்லாம்- கூறும் பபாது நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்களின வழி காட்டல -பரிபூைணைாக-வபைகாதுஹு எனபது வலை குறிப்பிடு 
வ்தாகும்.(பார்கக:-ஸாதுல ைஆத், 2/417). 

ஸைாதர்த பைப்பு்தல். ஸுன்னத்து எனபல்தயும் ்தாணடி இது ஆர்வமூட்டபட்ட 
மிக அதிக சிறப்புககலளயும் நகாண்ட ஸுன்னத்்தா்ன வி்டயம்.அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் அறிவிககும் ஹதீஸில 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்கள் கூறி்னார்கள்.''எ்னது உயிர் எவன் ரகவெம் 
இருககின்றந்தா அவன் மீது ஆரண யாக நீஙகள் ேம்பிகரக சகாள்்ளா்த வரை 
சுவ்னம் நுரழய. �ாடடீர்கள் ந�லும் நீஙகள் ஒருவருகசகாருவர் அன்பு நேெம் 
சகாள்்ளா்த வரை ேம்பிகரக சகாள்்ள �ாடடீர்கள். ோன் உஙகளுககு ஒன்ரற 
செய்தால் அ்த்னால் உஙகளுககு �ததியில் அன்பா்ளர்க்ளாக �ாறிவிடுவீர்கள் 
எவ்வாறா்னர்த உஙகளுககு அறிவிககவா.அது ்தான் உஙகளுககு �ததியில் 
ஸைாதர்த பைப்பிகசகாள்ளுஙகள்''.(நூல,முஸலிம்,எண:54)
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2  ந்தரவயின் நபாது முக�ன் -ஸைாம்- கூறுவர்த மூன்று முரற 
திரும்பததிரும்ப கூறல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

ஒரு நபரிய ெலப கூட்டத்்தாருககுள் நுலழவின பபாது ஒரு ்த்டலவ -முகைன-
ஸ்லாம் கூறிய பின்னர் அவர்களில ஆைம்பத்திலுள்ளவர்களுககு ைாத்திைம் ்தான அது 
பகடடிருகக்லாம் எனும் படெத்தில ெலபயின அல்னவலையும் உள்ள்டககும் வி்தைாக 
மீணடும் ப்தலவ ஏறபட்டால மூனறு ்த்டலவகள் ஸ்லாம் நொலவல்த பபானறு.
ஒருவருககு ஸ்லாம் கூறப்படடு அந்த ஸ்லாம் கூறப்பட்டவருககு அது பகடகவிலல்ல 
எனும் பபாது மீணடும் ஒனறு இைணடு மூனறு ்த்டலவகள் எ்ன திரும்பத் திரும்ப 
கூறல ஸுன்னத்்தாகும்.  

அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.''ேபி (ஸல்ைல்ைா்ு 
அரைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் ஸைாம் கூறி்னால் மூன்று முரற ஸைாம் 
கூறுவார்கள்; ஏ்தாவது ஒரு வார்தர்தரயப் நபசி்னால் அ்தர்ன புரிந்து 
சகாள்ளும் சபாருடடு மூன்று முரற திரும்பக கூறுவார்கள், இன்னும் 
ஒருகூடடத்தாரிடததில் வந்்தால் அவர்கள் அவர்களுககு மூன்று ்தடரவகள் 
ஸைாம் சொல்லுவார்கள்''. (நூல, புகாரி,எண:95).

முனல்னய அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸின மூ்லம் 
ப்தலவயின பபாது ஸ்லாம் கூறும் பபாது மூனறு ்த்டலவகள் திரும்பத்திரும்ப கூறல 
ஸுன்னத்்தாகும்.இவவாபற பபசும் பபாதும் ஒரு ்த்டலவ பபசி புரியா்த பபாது மீணடும் 
ப்தலவ ஏறபட்டால மூனறு முலறகள் பபசுவதும் ஸுன்னத்து ஆகும்.   

3  அறிந்்தவர் அறியா்தவர் எ்ன அர்னவருககும் சபாதுவாக -முக�ன்- 
ஸைாம் கூறுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

அப்துல்லாஹ் பின அம்ர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் 
ஹதீஸில ‘ஒருவர் இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டம் 
‘இஸ்லாத்தில சிறந்தது எது’ எ்னக பகட்ட்தறகு,‘(பசிதந்தாருககு) நீர் உணவளிப்பதும் 
நீர் அறிந்்தவருககும் அறியா்தவருககும் ஸைாம் கூறுவது�ாகும்’ என்றார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:12,முஸலிம்,எண:39).

4  மு்தலில் எவர் ஸைாதர்த சகாண்டு ஆைம்பம் செயவது ஸுன்்னத்தாக 
இருககின்றந்தா அவர்கள் மு்தலில் முக�ன்-ஸைாம் கூறுவர்த சகாண்டு 
ஆைம்பிப்பது ஸுன்்னத்தாகும். 

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்:வாக்னததில் செல்பவர் ேடந்து செல்பவருககும், ேடந்து 
செல்பவர் அ�ர்ந்திருப்பவருககும், (எண்ணிகரகயில்) குரறந்்தவர்கள் 
அதிக�ா்னவர்களுககும் (மு்தலில்) முக�ன் (ெைாம்) சொல்ைடடும். -இல்த 
அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.(நூல, 
முஸலிம்,எண:6233),புகாரியில வைககூடிய ைறறுநைாரு அறிவிப்பில, சிறியவர் 
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நபரியவருககும், ந்டப்பவர் உடகார்ந திைப்பவருககும்,குலறந்தவர்கள் எணணிகலகயில 
கூடியவர்களுககு ஸ்லாம் நொல்லடடும்.(நூல,புகாரி, எண:6234).

உ்தாைணைாக நபரியவர் சிறியவருககும்,ந்டப்பவர் வாக்னத்தில உள்ளவருககும் 
ஸ்லாம் கூறுவது பபால இவவாறு இதில ைாறறம் நெயவது நவறுககபட்டதும் அல்ல 
இவவாறு நெயவதும் பைவாயிலல்ல.எனினும் சிறப்பா்னது ைாறறம் நெயயாது இருத்்தல 
ஆகும்.

5  சிறார்கள் மீது முக�ன் -ஸைாம்- கூறல் ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்னஸ பின ைாலிக (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் கூறிய்தாவது: அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
சிறுவர்கலளக க்டநது நெனற பபாது, அவர்களுககு 
முகைன (ெ்லாம்) கூறி்னார்கள்.(நூல,முஸலிம், 
எண:6247,முஸலிம்,எண:2168).

இவவாறு சிறார்கள் மீது ஸ்லாம் -முகைன-
கூறுவ்தால பணிவு, சிறார்கலள இந்த முககிய 
வி்டயத்துககா்ன வழிகாடடு்தல, அவர்களின 
உள்ளஙகளில இந்த ஸுன்னத்ல்த வில்தத்து 
உயிபைாட்டைா்ன்தாக ஆககு்தல பபா்னற்ன இதில உள்ள்டஙகியுள்ள்ன. 

6  வீடடினுள் நுரழயும் நபாது ஸைாம்-முக�ன்-கூறல் ஸுன்்னதது 
ஆகும்.

வீடடிறகுள் நுலழயும் பபாது அ்தாவது இது 
மிஸவாக நெயவது முககியைாக வலியுறுத்்தப்பட்ட 
நானகாவது ெந்தர்பம். எ்னபவ மிஸவாக நெய்தவு்டன 
நபாதுவா்ன ஸ்லாத்திலும் இது உள்ள்டஙகி 
விடுகிறது.அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின படி 
அவர்கள் கூறுகிறார்.நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீடடிறகுள் நுலழயும் 
பபாது மு்தலில மிஸவாக நெயது நகாள்வார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:253).இவவாறு மிஸவாக நெய்த பின்னர் அவர்கள் வீடடில 
உள்ளவர்களுககு ஸ்லாம் கூறிய பின அ்தனுள் நுலழவார்கள்.ஆகபவ ்தான சி்ல 
ைார்கக அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ஒரு வீடடில நுலழயும் பபாது அதில எவரும் 
இல்லா்த பபாதிலும் கூ்ட ஸ்லாம் கூறுவது ஸுன்னத்்தாகும் எ்ன.குறிப்பிடுகினற்னர். 
ஏந்னனில அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது ''ஆ்னால் நீஙகள் எந்்த வீடடில் 
பிைநவசித்தாலும் அல்ைாஹ்விடமிருந்து உஙகளுககு கிரடததிருககும் 
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முபாைககா்ன பாககியமிகக பரிசுத்த�ா்ன -அஸஸைாமு அரைககும் எனும்- 
ேல்ை வாககியதர்த நீஙகளும் உஙகளுககுள் கூறிகசகாள்ளுஙகள்.நீஙகள் 
அறிந்து சகாள்ளும் சபாருடடு இவ்வாறு அல்ைாஹ் உஙகளுககு ்தன் 
வெ்னஙகர்ள விவரிககின்றான்''. (அத்தியாயம்,அநநூர்:61).

இைாம் இப்னு ஹஜர் ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''நபாதுவாக 
ஸ்லாத்ல்த பைப்புஙகள் எனப்தன மூ்லம் எவரும் இல்லா்த இ்டத்தில கூ்ட ்த்னககும் 
ஸ்லாம் கூறிக நகாள்வதும் அ்டஙகி விடுகிறது.ஏந்னனில அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 
பபாது''ஆ்னால் நீஙகள் எந்்த வீடடில் பிைநவசித ்தாலும் அல்ைாஹ்விடமிருந்து 
உஙகளுககு கிரடததிருககும் முபாைககா்ன பாககியமிகக பரிசுத்த�ா்ன 
-அஸஸைாமு அரைககும் எனும்- ேல்ை வாககியதர்த நீஙகளும் 
உஙகளுககுள் கூறிக சகாள்ளுஙகள்''. எ்ன குறிப்பிடுகினறான. (பார்கக, பத்ஹுல 
பாரி, ஹதீஸ,எண:6235.ஸ்லாத்ல்த பைப்பு்தல எனும் பா்டத்தில.  
ந�ைதிக ்தகவைாக- முன் சென்றரவகர்ள அடிப்பரடயாக ரவதது சபாதுவாக 

வீடடினுள் நுரழயும் நபாது மூன்று விடயஙகள் ஸுன்்னத்தாகின்ற்ன.
அரவயாவ்ன.

1  மு்தைாவது:-அல்லாஹ்வின நாைத்ல்த-பிஸமில்லாஹ்- கூறல. இதிலும் 
விபெ்டைாக இைவில.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்:ஒருவர் ்த�து இல்ைததிற்குள் நுரழயும் நபாதும் உணவு 
உண்ணும் நபாதும் அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவு கூர்ந்்தால், ரஷத்தான் 
(்தன் கூடடத்தாரிடம்), ''இன்ரறய இைவில் உஙகளுககு (இஙநக) 
்தஙகுமிடமும் இல்ரை; உண்ண உணவு மில்ரை'' என்று கூறுகிறான். 
ஒருவர் இல்ைததிற்குள் நுரழயும் நபாது அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவுகூைாது 
விடடால் ரஷத்தான் (்தன் கூடடத்தாரிடம்) ''இன்ரறய இைவில் 
உஙகளுககுத ்தஙகுமிடமும் இைவுணவும் கிரடதது விடடது'' எனறு 
நொல கிறான. (நூல,முஸலிம்,எண:2018).

2  இைண்டாவது:-முனல்னய அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா 
அவர்களின ஹதீஸின பிைகாைம் மிஸவாக நெய்தல.

3  மூன்றாவது: வீட்டார்கள் மீது ஸ்லாம் -முகைன-கூறல.
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7  ஒரு கூடடத்தாரிடம் சென்று அவர்களில் சிைர் நிததிரை சகாண்டிருககும் 
நபாது ஸைாதர்த -முக�ர்ன- ெப்்ததர்த ்தாழ்ததி கூறல் ஸுன்்னதது 
ஆகும்.

இவவாறு்தான இ்தன பபாது நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் நெய்லாறறககூடியவர்களாக இருந்தார்கள்.இல்த மிக்தாத் பின அஸவத் 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.அதில.....அவவாபற 
நாஙகள் பால கறநது எஙகளில ஒவநவாருவரும் ்தைககுரிய பஙலகப் பருகிப்னாம்.
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களுககுரிய பஙலக அவர்களுககாக 
எடுத்து லவத்ப்தாம்.நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இைவில 
(எஙகளி்டம்) வநது, உறஙகிகநகாணடிருப்பவலை விழிககச் நெயயாைல,விழித்திரு
ப்பவர்களுககுக பகடகும் வி்தைாக (நைதுவாக) முகைன (ெ்லாம்) நொலவார்கள்.
(நூல,முஸலிம்,எண:2055).

8  ஸைார�-முக�ர்ன-எததிரவப்பது ஸுன்்னதது ஆகும்.

இன்னாருககு எ்னது ஸ்லாலை எத்திலவயுஙகள் எ்ன உஙகளி்டம் ஒருவர் 
நொலவல்த பபானறு அந்த ஸ்லாலை உரியவருககு எத்தி லவப்பதும் ஸுன்னத்து 
ஆகும். 

ஆயிஷா(ைலியல்ைா்ு அன்்ா)அவர்கள் அறிவிககின்ற ்தீஸ 
இ்தற்கா்ன ொன்றாகும். அதில அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்.(ஒரு முரற) ேபி 
(ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் என்னிடம்,‘ஆயிஷாநவ! 
இந்தா ஜிப்ரீல் உன் மீது ெைாமுரைககிறார்’ எனறு கூறி்னார்கள். நான, ‘வ 
அல்லஹிஸ ஸ்லாமு வ ைஹ்முத்துல்லாஹி- அவரின மீதும் (அல்லாஹ்வின) ொநதியும் 
அல்லாஹ்வின கருலணயும் அவனுல்டய அருள் வளஙகளும் நபாழியடடும்.எ்ன 
கூறிப்னன’. (நூல,புகாரி,எண:3217,முஸலிம்:2447)

இவவதீஸின பிைகாைம் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவைகள் 
ஜிப்ரீல அல்லஹிஸ ஸ்லாம் அவர்களது ஸ்லாத்ல்த அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்களுககு எத்தி லவத்்தது பபால ஸ்லாத்ல்த ஒருவருககு எத்தி லவத்்தல 
ஸுன்னத்்தாக இருககிறது.பைலும் ஸ்லாலை ஒருவர் மூ்லைாக எத்திலவப்பதும் 
ஸுன்னத்து ஆகும். 
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9  ெரபககுள் நுரழயும் நபாதும் அதிலிருந்து பிரிந்து விரட சபற்று 
செல்லும் நபாதும் ஸைாம் கூறல்.

அபூஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''ஒரு 
ெரபரய முடிதது விடடால் ஸைாம் கூறி சகாள்்ளடடும்,ந�லும் ஒரு ெரபயி 
லிருந்து எழுந்திட ோடி்னாலும் ஸைாம் கூறிகசகாள்்ளடடும், ஒருவரை விட 
�ற்றவருககு மிக உரிர�யா்னது அல்ை''. (நூறகள்,அஹ்ைத்,எண:9664,அபூ 
்தாவுத்,எண:5208,திர்மிதி, எண:2706).இல்த இைாம் அலபானி அவர்கள் ஸஹீஹ் 
எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.ஸஹீஹ் அல ஜாமிஃ.(1/132)

10  ெந்திப்பி்ன நபாது ஸைாம் கூறுவதுடன் -முஸாஃப்ா-கடடியரணதது 
ஆறத்தழுவிக சகாள்்ளல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

இவவாறு ்தான நபித்ப்தாழர்கள் நெய்லாறறி 
வந்தார்கள். இ்தறகா்ன ொனறாக க்தா்தா (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.நான 
அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்களி்டம் 
‘முஸாஃபஹா (கைம் பறறி வாழ்த்துத் ந்தரிவிககும் 
வழககம்) நபித்ப்தாழர்களில்டபய இருந்த்தா?’ 
எனறு பகடப்டன.அ்தறகு அவர்கள், ‘ஆம் 
(இருந்தது)’ எனறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண:6263).

11  ெந்திககும் நபாது புன்முறுவல் செய்தலும்,சிரித்த முகததுடன் ெந்திப்பதும் 
ஸுன்்னதது ஆகும்.

அபூ்தர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் கூறிய்தாவது: எனனி்டம் நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள் ''ேல்ைறஙகளில் எர்தயும் அற்ப�ாகக 
கரு்தாதீர்; உம்முரடய ெநகா்தைரை �ைர்ந்்த 
முகததுடன் நீர் ெந்திப்ப்தா்னாலும் ெரிநய'' 
எனறு (நூல,முஸலிம்,எண:2626) திர்மிதியில 
அபீ ்தர் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
கூறுகினறார்கள்,அல்லாஹிவின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறி்னார்கள். ''நீர் உ�து ெநகா்தைர்ன புன்முறுவலுடன் நோககுவது கூட 
ஸ்தகா ்தர்�ம் ஆகும்''. (திர்மிதி,எண:1956).இல்த இைாம் அல பானி அவர்கள் 
ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.
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12  ேல்ை வார்தர்தகள் நபசுவது ஸுன்்னதது ஆகும்.அதுவும் -ஸ்தகா- 
்தர்�ம் ஆகும்.

ெலபகள்,ெநதிப்புகள்,எ்ன அல்னத்து நில்லகளிலும் நல்ல வார்த்ல்தகள் பபசுவது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.ஏந்னனில அலவயும் ்தர்ைம்-ஸ்தகா-ஆகும்.

இல்த அபீ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் பினவரும் 
ஹதீஸ ந்தளிவு படுத்துகிறது.அதில அல்லாஹ்வின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் கூறி்னார்கள் ''ேல்ை வார்தர்த-நபசுவதும்- ஸ்தகா-்தர்�ம்-ஆகும்.'' 
(நூல,புகாரி,எண:2989,முஸலிம்,எண:1009). 

ைனி்தர்களி்டத்தில பைவ்லாக அதிகம் பபெப்படுகினற நல்ல வார்த்ல்தகலள 
அவர்கள் கணககில எடுத்துக நகாண்டார்கள் எனின பாரியளவு நனலைகலளயும் 
இவவாறா்ன அதிகைா்ன ்தர்ைஙகலளயும் நபறறுக நகாள்வார்கள். 

ஆசிரியர் அஷலைக பின உலஸமீன ைஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் 
பபாது ஒருவரி்டத்தில உஙகள் சுகம் எப்படி..?நீஙகள் எப்பிடி உள்ளீர்கள்?உஙகளின 
ெகாககள் எப்படி சுகைா....?எனும் வார்த்ல்தகள் கூ்ட நல்ல வார்த்ல்தகளாகும்.

உஙகள் குடும்பத்தி்னர் எவவாறு சுகைா...?பபானறும் இலவ பபானறலவகளும் 
நல்ல வார்த்ல்தகளாகும்.ஏந்னனில இவவாறா்ன நல்ல வார்த்ல்தகள் ஒருவைது 
உள்ளத்தில ைகிழ்லவ ஏறபடுத்துகிற்ன.எ்னபவ உைது ஒவநவாரு நல்ல வார்த்ல்தயும் 
அல்லாஹ்வி்டத்தில உைககா்ன உயர்வா்ன ்தர்ைைாகவும்,கூலியாகவும் காணப்படுகினற்ன.
(பார்கக, இவர்களது ரியாழுஸஸ்லாலிஹீனுககா்ன விளககவுலை. 2/996).ஒருவலை 
ெநதிககும் பபாது சிரித்்த முகத்து்டன ெநதிப்பதும் நல்ல வார்த்ல்த பபசுவதும் 
ஸுன்னத்து ஆகும் எனும் பா்டத்தில.

13  ெரபயில் அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவு கூறல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

ெலபகளில அல்லாஹ்லவ நில்னவு 
கூறல்ல தூணடியும் அ்தன சிறப்புகள் பறறியும் 
அதிகைா்ன ஹதீஸகள் வநதுள்ள்ன.அவறறுள் 
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககும் ஒரு ஹதீஸ.அதில 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் கூறி்னார்கள்.:வ்ளமும் உயர்வும் 
மிகக அல்ைாஹ்விடம் வா்னவர்கள் சிைர் 
உள்்ள்னர்.அவர்கள் பூமியில் சுற்றிவரு 
கின்ற்னர்.அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவு கூர்ந்து 
நபாற்றும் ெரபகர்ளத ந்தடி வருகின்ற்னர்.அல்ைாஹ்ரவப் நபாற்றும் ெரப 
ஒன்ரற அவர்கள் கண்டால்,அவர்களுடன் அவ்வா்னவர்களும் அ�ர்ந்து 
சகாள்கின்ற்னர்.அவர்களில் சிைர் நவறு சிைரைத ்தம் இறகரகக்ளால் 
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சூழ்ந்து,்த�ககும் மு்தல் வா்னததுககும் இரடயிைா்ன பகுதிரய நிைப்புகின்ற்னர்.
(இரறவர்ன நிர்னவுகூரும்) அம்�ககள் கரைந்து சென்றதும் அ(ந்்த வா்ன)
வர்கள் வானுைகிற்கு ஏறிச் செல்கின்ற்னர்.........(நூல, புகாரி,எண:6408,முஸலிம், 
எண:2689)

14  ெரபரய முடிககும் நபாது (கஃப்ஃபாைதுல் �ஜ்லிஸ) துஆரவ சகாண்டு 
முடித்தல் ஸுன்்னதது ஆகும்.

ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَْمِدَك َأْشَهُد أن اَل إَلَه إالّ أْنَت، َأْستـَْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك
அபூ ஹுலைைாைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள் 

ைஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். 
''எவர் ஒருவர் ெரபயில் அ�ர்ந்து ்தவறுகள் அதிகரிதது விடட்னநவா அவர் 
அந்்த ெரப முடிவில் எழும்புவ்தற்கு முன்்னர் ஸுப்ா்னகல் ைா்ும்� 
வபி்ம்திக, அஷ்து அல்ைாஇைா் இல்ைா அன்்த,அஸ்தக ஃபிருக 
வஅதூபு இரைக.எ்ன கூறி்னால் அவருககு அந்்த ெரபயில் ஏற்படட 
அர்னதது ்தவறுகளும் �ன்னிககப்படடு விடும்''. (நூல,அத்திர்மிதி,எண:3433, 
இைாம் அலபானி அவர்கள் இந்த ஹதீலஸ ஸஹீஹ் எ்ன குறிப் பிடடுள்ளார்கள்.
(ஸஹீஹ் அல ஜாமிஃ 2/1065).      
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ஆரட,அைஙகாைததின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்

1  பா்தனி அணியும் நபாது வைர்த முற்படுததுவது ஸுன்்னதது ஆகும்.
ஒருவர் கா்லணி அணியும் பபாது மு்தலில 

வ்லக காலில அணிவதும் கழறறும் பபாது 
மு்தலில இ்டககாலில இருநது கழறறுவதும் 
விரும்பத்்தகக்தாகும்.

இல்த பினவரும் அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்களின ஹதீஸ 
ந்தளிவுபடுத்துகிறது.இதில அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
கூறி்னார்கள்: ''உஙகளில் ஒருவர் காைணி அணியும் நபாது மு்தலில் வைக 
காலில் அணியடடும்.அர்தக கழற்றும் நபாது மு்தலில் இடக காலில் 
இருந்து கழற்றடடும்.வைது மு்தலில் அணியப்படககூடிய்தாகவும்,இறுதியாக 
கழற்றப்பட கூடிய்தாகவும் இருககடடும்''. (நூல,புகாரி,எண:5857).

முஸலிமில வைககூடிய ைறறுநைாரு அறிவிப்பில பினவருைாறு அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:''உஙகளில் ஒருவர் 
ஒநைசயாரு காைணியில் ேடகக நவண்டாம். ஒன்று, இரு காைணிகர்ளயும் 
ஒருநெை அவர் அணிந்துசகாள்்ளடடும்.அல்ைது இைண்ரடயும் ஒருநெை 
கழற்றிவிடடடும்''. இல்த அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
அறிவிககிறார்கள். (முஸலிம்: 2097)
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   இவ்விரு ் தீஸிலும் மூன்று ஸுன்்னததுககள் உள்்ள்ன. அரவயாவ்ன:

1  பா்தனி அணியும் பபாது வ்லல்த முறபடுத்்தல.

2  பா்தனிலய கழறறும் பபாது இ்டல்த முறபடுத்்தல.

3  ஒரு பா்தனியு்டன பயனிககாது இருககும் நபாருடடு பா்தனி அணிந்தால 
இைணல்டயும் அணி்தல, கழறறி்னால இைணல்டயும் ஒரு பெை கழறறி வி்டல. 

2  ஆரடகளில் சவண்ணிற ஆரட அணிவது ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்தாவது இ்த்னால நா்டப்படுவது நவணணிற 
ஆல்டகலளயும் இல்த ஒத்்த ஆல்டகலளயும் 
அணிவ்தாகும்.இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் 
இவவாறு அணிவது ஸுன்னத்்தாகும்.அந்த ஹதீஸில 
நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''நீஙகள் சவண்ணிற 
ஆரடகர்ள அணியுஙகள்,ந�லும் உஙகளில் 
�ைணித்தவர்களுககும் சவண்ணிற ஆரடரய 
சகாண்டு கபனிடுஙகள்.இதுநவ உஙகளின் ஆரடகளில் மிகச் சிறந்்த 
ஆரடயாகும்'' (நூல அஹ்ைத்,எண:2219,அபூ ்தாவுத்,எண:3878, அத்திர்மிதீ, 
எண:994). (இைாம் அல பானி அவர்கள் இல்த ஸஹீஹ் எ்ன அவர்களது ஸஹீஹ் 
அல ஜாமிஃ இல குறிப்பிடடுள்ளார் கள்.1/267).  

ஆசிரியர் லைக பின உலஸமீன ைஹ்ைதுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது 
பவடடி,ெடல்ட,பை்லால்ட எ்ன அல்னத்ல்தயும் இது உள்ள்டககுகிறது.எ்னபவ 
இலவ நவணணிறத்தில இருத்்தல பவணடும்.அதுபவ மிகச் சிறப்பா்னது.எனினும் 
பவறு நிறத்தில ஆல்ட அணிந்தாலும் அதுவும் குறறைாக ைாட்டாது. இருப்பினும் 
அலவ நபணகளுககு எ்ன ைாத்திைம் குறிப்பா்ன்தாக இல்லாது இருத்்தல கட்டாய 
நிபந்தல்னயாகும்.-(பார்கக:இவர்களது ரியாழுஸஸாலிஹீனுககா்ன விளககவுலை 
(2/1087).   

3  வாெர்னததிைவியஙகர்ள பாவிப்பது ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில நபிகளார் 
ஸல்லல்லாஹு ல்லஹு வஸல்லம் அவர்கள் கூறும் பபாது ''எ்னககு உைகில் 
சபண்களும்,வாெர்னத திைவியஙகளும் விருப்பததுககு உரிய்ன.எனினும் 
எ்னது கண்குளிர்ச்சி அர்னததும் ச்தாழுரக ்தான்''.எ்ன. குறிப்பிடடார்கள்.'' 
(நூல அஹ்ைத்,எண 12293, அநநஸாஈ, எண:3940).இைாம் அலபானி அவர்கள் 
இல்த ஸஹீஹ் அநநஸாஈ இல ஹஸன ஸஹீஹ்,எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள்).  
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எனினும் ''உஙகள் உைகில் மூன்று அம்ெஙகள் 
எ்னககு விருப்ப�ா்னது'' எனும் சொற்சறாடர் 
பைவீ்ன�ா்னது.

ந�லும் ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு 
அரைஹி வஸல்ைம் அவர்களிடம் சவறுககும் 
வி்த�ா்ன வாரட காணப்படுவர்த அவர்கள் 
சவறுப்பவர்க்ளாக இருந்்தார்கள். புகாரியில 
இ்டம் நபறறுள்ள அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஒரு நீண்ட ஹதீஸில 
அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள். ''ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் 
அவர்கள் துர்வாரட -அ்தாவது ோற்றம்-என்பது அவர்களுககு மிக 
கடுர�யா்ன சவறுப்புககுரியா்தாகநவ காணப்படடது''.(நூல,புகாரி,எண:6972).

4  வாெர்னததிைவியஙகர்ள -ேறு�ணதர்த- சபற �றுப்பது �கரூஹ் 
ஆகும்.

ஒரு ஹதீஸில அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் கூறுகினறார்கள் 
‘நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (்தைககு அனபளிப்பாக 
அளிககப்பட்ட) நறுைணப் நபாருலள ைறுத்்ததிலல்ல’.(நூல,புகாரி,எண:2582).

5  ்தரை சீவும் -வாரும்-நபாது வைர்த முற்படுததுவது ஸுன்்னத்தாகும்.

அ்தாவது ்தல்ல சீவும் -வாரும்- பபாது வ்லது 
புறத்்தால ஆைம்பித்து பின்னர் இ்டது புறத்ல்த சீர் 
நெய்தல ஆகும்.

இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககின்றது.

ஆயிைா (ைலியல்லாஹு அனஹா) அவர்கள் 
கூறிய்தாவது:

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
்தம் நெயலகள் அல்னத்திலும் வ்லப் பககத்ல்த(க நகாணடு ந்தா்டஙகுவல்த)
பய விரும்பககூடியவர்களாக இருந்தார்கள்; கா்லணி அணியும் பபாதும்,்தல்ல 
வாரிக நகாள்ளும் பபாதும், (உளூ ைறறும் குளியல மூ்லம் ்தம்லைத்) தூயலைப் 
படுத்திகநகாள்ளும் பபாதும் (வ்லப் பககத்திலிருநது ந்தா்டஙகுவல்தபய விரும்பி 
வந்தார்கள்).(நூல,முஸிலிம்,எண: 268).
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தும்�ல்,சகாடடாவி ஆகியவற்றின் நபா்தா்ன 
ஸுன்்னததுககள்

  தும்�லின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்:

1  தும்மியவர் “அல் ்ம்துலில்ைாஹ்” எ்ன கூறுவது ஸுன்்னதது ஆகும்.

اْلَْمُد ِلَِّ / يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 

''உஙகளில் ஒருவர் தும்மிய்தன் பின் ''அல்்ம்துலில்ைாஹ்'' எ்னககூறி்னால் 
அர்த நகடபவர் அல்ைது அவரின் ெநகா்தைன் (''யர்்முகல்ைாஹ்'' என்று) 
�றுச�ாழி கூறடடும். ''யர்்முகல்ைாஹ் எ்ன அவருககு சொல்ைப்படடால் 
அவர் ''யஹ்தீகுமுல்ைா்ு வயுஸலி்ு பாைகும்'' எ்ன அவர் சொல்ைடடும்.
(நூல,புகாரி, 6224).இல்த அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
அறிவிக கினறார்கள்.

اْلَمُد هلل َعَلى كلِّ َحال
இவவாறு அல்லாஹ்லவ புகழும் வார்த்ல்தகள் ப்லவலகயிலும் நொல்லல,சி்ல 

பபாது ''அல ஹம்து லில்லாஹி அ்லா குலலி ஹால ''எ்னவும் அபூ ்தாவுதில 
பிரிந்தாரு அறிவிப்பில வநதுள்ளது. அதில ''உஙகளில் ஒருவர் தும்மி்னால் 
அவர் அல்்ம்து லில்ைாஹி அைா குல்லி ்ால் எ்ன கூறடடும்''. (நூல,அபூ 
்தாவுத்,எண:5031,இைாம் இப்னுல லகயிம் ைஹிை ஹுல்லாஹ் அவர்கள் அவர்களது 
ஸாதுல ைஆத் (2/436) எனும் நூலில இவவதீஸ பறறி குறிப்பிடும் பபாது இ்தன 
அறிவிப்பாளர் ந்தா்டர் வரிலெ ஸஹீஹ் ஆ்னது எ்ன குறிப்பிடுகிறார்கள்.   
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يـَْرَحَُك الَّ / يـَْهِديُكُم الَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم
தும்மியவர் அல்்ம்து லில்ைாஹ் எ்ன அல்லாஹ்லவ புகழ்ந்தால அல்த பகட்டவர் 

''யர்்�கல்ைாஹ்'' எ்னக கூறுவதும் இல்த பகட்ட தும்மியவர் பதி்லளிககும் முகைாக 
''யஹ்தீகுமுல்ைா்ு,வயுஸலி்ு பாைகும்''.எ்ன நொலலுவது ஸுன்னத்து 
ஆகும்.இலவயல்னத்தும் முன்னர் க்டநது நெனற அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்களின ஹதீஸில குறிப்பி்டப்படடுள்ள்ன. 

2  தும்மியவர் “அல்்ம்து லில்ைாஹ்” எ்ன அல்ைாஹ்ரவ புகழா்த நபாது 
தும்மியவருககு பதில் அளிககாது இருப்பது ஸுன்்னதது ஆகும்.

அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸின பிைகாைம் 
தும்மியவர் ''அல்்ம்து லில்ைாஹ்'' எ்ன அல்லாஹ்லவ புகழா்த பபாது அவருககு 
பதில அளிகக ைாட்டாது.இவவாறா்ன நில்லயில தும்மியவருககு பதில அளிககாது 
இருப்பதும் ஸுன்னத்து ஆகும்.அ்னஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
அறிவிககிறார்கள்.நபி (ஸல்லல ்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களுககருகில 
இைணடு ைனி்தர்கள் தும்மி்னர்.அப்பபாது அவர்களில ஒருவருககு நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (‘யர்்மு கல்ைாஹ் - அல்ைாஹ் உ�ககுக 
கருரணபுரிவா்னாக’ என்று) ைறுநைாழி கூறி்னார்கள்.ைறநறாருவருககு ைறுநைாழி கூற 
விலல்ல.அப்பபாது அவர்களி்டம் (இது குறித்துக) பகடகப் பட்டது.அ்தறகவர்கள்,’இவர் 
(தும்மியவு்டன) ‘அல்்ம்துலில் ைாஹ்’ எனறு இலறவல்னப் புகழ்ந்தார்.அவர், 
‘அல்்ம்து லில்ைாஹ்’ எனறு இலறவல்னப் புகழவிலல்ல.(எ்னபவ, இவருககு 
ைறுநைாழி பகர்நப்தன.அவருககு ைறுநைாழி பகைவிலல்ல)’எனறு பதி்லளித்்தார்கள்.
(நூல,முஸலிம், எண:2992)

எனினும் ஆசிரியர் ைாணவர்களுககும்,்தநல்த பிள்லளககும் இந்த ஸுன்னத்ல்த 
கறறுக நகாடுத்து பயிறறு வித்து இந்த ஸுன்னாலவ அறியா்த அல்லது ைறநது விட்ட 
அவர்கள் இல்த உயிரூட்டககூடிய சூழ் நில்லகளில கறறுக நகாடுககப் ப்டககூடிய 
நில்லகளாயின தும்மியவர் அல ஹம்துலில்லாஹ் எ்ன அல்லாஹ்லவ புகழா்த பபாது 
''குல் அல் ்ம்து லில்ைாஹ்'' அல ஹம்து  லில்லாஹ் கூறுஙகள் எ்ன கூறி 
சுடடிககாட்ட்லாம்.    

இவவாபற ்தடிைன சுைம் உள்ளவர் மூனறு முலறகளுககு பைல தும்மி்னால 
அ்தறகும் பதி்லளிகக ப்தலவ கில்டயாது.

இைாம் அபூ்தாவத் அவர்கள் ்தைது அஸஸு்னன எனும் நூலில அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு வாயி்லாக நபிகளாலை ந்தாடடும் ைர்ஃபூஃ,ைவகூப்பாக 
அறிவிககும் ஹதீஸ இ்தறகு ொனறாக இருககிறது.இதில நபிகளார் கூறி 
்னார்கள்.''நீர் உ�து ெநகா்தைன் மூன்று்தடரவகள் தும்மி்னால் அவருககு 
பதிைளிப்பீைாக அ்தற்கு ந�லுள்்ளரவ அது ்தடி�ன் ஜுை� ஆகும்.'' 
(நூல,அபூ்தாவத்,எண:5034,இைாம் அல பானி அவர்கள் இல்த ைர்ஃபூஃ,ைறறும் 
ைவகூப் பா்ன ஹஸன ்தைத்ல்த நகாண்டது எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். (ஸஹீஹ் அபூ 
்தாவத்,4/308).
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இல்த ப்லப்படுத்தும் வி்தைாக முஸலிமில ஸ்லைது இப்னு அகவா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் மூ்லம் வைககூடிய  ஹதீஸில.ெ்லைா பின அலஅகவஉ 
(ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது: ''நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம்) அவர்களுககு அருகில ஒரு ைனி்தர் தும்மி (''அலஹம்து லில்லாஹ்'' எனறு 
கூறி)்னார்.அவருககு நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ''யர்்மு 
கல்ைாஹ்'' (அல்ைாஹ் உ�ககுக கருரண புரிவா்னாக) எனறு ைறுநைாழி 
கூறி்னார்கள்.அவபை ைறநறாருமுலற தும்மி்னார். அப்பபாது நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ''இந்்த �னி்தருககு ஜைந்தாஷம் ஏற்படடுள்்ளது'' 
எனறு நொன்னார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:2993)

முன்ர்னய்தன் ொைம்ெம் தும்மியவருககு இரு நிரைகளில் பதிைளிககப்பட 
�ாடடாது.அரவயாவ்ன.

1  அல்லாஹ்லவ தும்மியவர் புகழா்த பபாது.
2  மூனறு ்த்டலவகளுககு பைல தும்மியவர். அவர் ஜுைத்்தால, ்தடிை்னால 

பீடிககப்பட்டவர்.
 சகாடடாவியின் நபா்தா்ன ஸுன்்னததுககள்.

 சகாடடாவியின் நபாது அர்த அடககிசகாள்்ளல் அல்ைது ரகரய 
ரவதது கடடுப்படுததிக சகாள்்ளல் ஸுன்்னதது.

இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககிறது.
''அல்ைாஹ் தும்�ரை விரும்புகிறான்.சகாடடாவிரய சவறுககிறான். 

எ்னநவ, ஒருவர் தும்மியவுடன் ‘அல்்ம் துலில்ைாஹ்’ (எல்ைாப் புகழும் 
அல்ைாஹ்வுகநக) என்று சொன்்னால்,அர்தக நகடகும் ஒவ்சவாரு 
முஸலிமின் மீதும் அவருககு (‘அல்ைாஹ் உஙகளுககுக கருரண 
புரிவா்னாக’ எ்ன) �றுச�ாழி கூறுவது அவசிய�ாகும்.ஆ்னால், சகாடடாவி 
ரஷத்தானிடமிருந்து வருவ்தாகும்.எ்னநவ,உஙகளில் எவநைனும் சகாடடாவி 
விடடால் முடிந்்தவரை அர்தக கடடப்படுத்தடடும்.ஏச்னனில்,உஙகளில் 
ஒருவர் (கடடுப்படுத்தா�ல் ‘்ா’ என்று ெப்்தமிடடுக) சகாடடாவி விடடால் 
அர்தப் பார்தது ரஷத்தான் சிரிககிறான்''. அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுலைைா 
ைலியல்லாஹு அனஹு.(நூல,புகாரி,எண:26663)

அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
எ்ன அபீ ஸஈத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள். ''உஙகளில் 
ஒருவருககுக சகாடடாவி ஏற்படடால்,அவர் ்த�து வாயின் மீது ரகரய 
ரவதது அர்தத ்தடுககடடும்.ஏச்னனில்,ரஷத்தான் (அப்நபாது வாயககுள்) 
நுரழகின்றான்.'' (நூல,முஸலிம்,எண :2995). இவவாறு அல்த வாயால அ்டககி 
நகாள்வது,வாய திறககப்படுவல்த ்தடுத்துக நகாள்ளல,பறகளால உ்தடுகலள அழுத்திப் 
பிடித்துகநகாள்ளல லகலய லவத்துக நகாள்ளல ஆகியவறறால நகாட்டாவிலய 
்தடுத்துக நகாள்ளல மூ்லைாக இதும் இ்டம் நபற்லாம். 
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பைலும் நகாட்டாவி விடுபவர் நகாட்டாவியின பபாது நவளிவைககூடிய 
(ஆஹ்...,ஹா...) எனும் ெப்்தஙகலள எழுப்பாது இருத்்தல மிகச்சிறபா்னது.இவவாறா்ன 
ெப்்தஙகள் லைத்்தான அவலை பார்த்து சிரிப்ப்தறகா்ன காைணியாக அலைகிறது.

இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககிறது:

இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: 
''சகாடடாவி ரஷத்தானிடமிருந்து வருவ்தாகும். ஆகநவ உஙகளில் 
எவநைனும் சகாடடாவி விடடால் ்தம்�ால் முடிந்்த வரை அர்த அடககிக 
சகாள்்ளடடும்.ஏச்னனில், எவநைனும் ‘்ா’ என்று (சகாடடாவியால்) ெத்தம் 
நபாடடால் ரஷத்தான் சிரிககிறான்''.எ்ன அபூ ஹுலைைா(ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(நூல,புகாரி,எண: 3298,முஸலிம்.எண:2994). 

முககிய குறிப்பு: சி்லர் நகாட்டாவியின பின்னர் லைத்்தால்ன விடடும் பாதுகாப்பு 
ப்தடுகினற்னர்.இ்தறகா்ன எவவி்த ொனறுகளும் நபி வழிகாட்டலில கில்டயாது.
இல்தயும் ்தாணடி இவவாறு நெயகினறவர்கள் இந்த ெந்தர்ப்பத்தின பபாது நபிகளாலை 
ந்தாடடும் வநதிைா்த வழிகாட்டல்ல பினபறறுவ்தனூ்டாக அவர்களது வழிகாட்டலுககு 
ைாறறமும் நெயகினற்னர்.
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ோ்ளாந்்த  ஏர்னய ஸுன்்னததுககள்

  �ைெை கூடம் நுரழயும் நபாதும் அதிலிருந்து சவளிநயறும் நபாதும் 
-கூறு�ாறு-வந்துள்்ள திகரை கூறல்.

எ்னபவ ை்லெ்ல கூ்டம் நுலழயும் ஒருவர் 
புகாரி முஸலிமில வநதுள்ள -துஆலவ-கூறுவது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.

اللَُّهمَّ ِإِنّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبِث َواْلََباِئِث
நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) 

அவர்கள் கழிவலறககுள் நுலழயும் பபாது 
‘அல்ைா்ும்� இன்னீ அஊது பிகக மி்னல் 
குப்ஸி வல் கபாயிஸி’.(இலறவா! ஆண 
நபண லைத்்தானகளின தீஙகிலிருநது உனனி்டம் 
பாதுகாப்புக பகாருகிபறன.) எனறு கூறுவார்கள்.
(நூல,புகாரி,எண:6322, முஸலிம்,எண:375).

ந�லும் கழிவரறயிலிருந்து சவளிநயறும் நபாது பின்வரும் துஆரவ 
கூறல் ஸுன்்னதது ஆகும்:

ُغْفَراَنَك
இைாம் அல பானி அவர்கள் ஸஹீஹ் எனும் நில்லயில இைாம்களா்ன அஹ்ைத், 

அபூ்தாவுத், அத்திர்மிதி ஆகிய கிைந்தஙகளில அனல்ன ஆயிைா ைலியல்லாஹு 
அனஹா அவர்கள் அறிவிககும் ஹதீஸில வநதுள்ள்தன பிைகாைம் அதில நபிகளார் 
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ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கழிவலறயிலிருநது நவளிபயறும் 
பபாது ''குப்ைா்னக'' எ்ன கூறுவார்கள்.(நூல,அஹைத்,எண:25220, அபூ்தவுத்,எண:30, 
அத்திர்மிதி,எண:7,இைாம் அல பானி அவர்கள் இல்த ்தஹ்கீகு மிஷகாதுல 
ைஸாபிஹில 1/116) ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 

 வஸியயத-�ைண ொெ்னதர்த-எழுதிரவப்பது ஸுன்்னதது ஆகும்.
ஒரு முஸலிம் அவர் பநாயுறற பபாதிலும் 

அவரின ஆபைாககியைா்ன நில்லயிலும் இறுதி 
ைைணொெ்னத்ல்த -வஸியயத்ல்த-எழுதிலவப்பது 
ஸுன்னத்து ஆகும் இலறத் தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறிய்தறகு ஏறப 
அதில நபிகளார் குறிப்பிடும் பபாது: ''(�ைண 
ொெ்னம் செயய) ஏந்தனும் ஒரு சபாருர்ளப் 
சபற்றிருககும் எந்்த ஒரு முஸலிமுககும் அவர் ்தன்னுரடய �ைண 
ொெ்னதர்த எழுதித ்தன்னிடம் ரவததிருககா�ல் இைண்டு இைவுகள் கூட 
கழிப்ப்தற்கு அனு�தியில்ரை''. எ்ன அப்துல்லாஹ் இப்னு உைர் (ைலியல்லாஹு 
அனஹுைா)அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(புகாரி,எண:2783,முஸலிம்,எண:1626) 
இவவாறு இவவதீஸில இைணடு இைவுகள் எனப்தா்னது ஒரு வலையலற அல்ல. 
ைாறாக ஒருவரி்டத்தில அவரின வஸியயத்து எழு்தப்ப்டாது அவலை விடடும் குறுகிய 
கா்லம் கூ்ட க்டநது வி்டககூ்டாது எனப்தாகும்.ஏந்னனில அவர் எப்பபாது ைைணிப்பார் 
எனபல்த அறிய ைாட்டார்.பைலும் இது அல்னத்து ைனி்தர்களுககும் நபாதுவா்ன 
ஸுன்னத்தும் ஆகும்.  

எனினும் இவவாறா்ன வஸியயத்துகளில அல்லாஹ்வின  க்டலைகளா்ன  ஸகாத்,ஹஜ் 
அல்லது கஃப்ஃபாைாககள் - குறறப்பரிகாைஙகள்- பபானற்னவும் அல்லது அடியார்களது 
உரிலைகள் க்டன நம்பிகலகயா்னலவகள் ஒப்பல்டத்்தல -அைானி்தஙகள்-இலவகள் 
பபானற்னவும்.ஸுன்னத்து அல்ல ைாறாக அலவ கட்டாயைா்னலவகளாகும்.ஏந்னனில 
இலவகள் கட்டாயம் நிலறபவறறப்ப்ட பவணடிய கட்டாய அம்ெஙகளாகும்.இதிலும் 
குறிப்பாக இவவுரிலைகள் ந்தா்டர்ப்பாக எவறும் அறிநதிைா்த பபாது இது மிகவும் 
ஏறறைா்னது. ஆகபவ இ்தன நபாதுவா்ன அடிப்பல்ட விதியும் {கடடாய கடர� 
ஒன்று,ஒன்றின் மீது ்தான் கடர�யாகும் எனின் அதுவும் கடடாய�ா்னது}.  

  சகாடுககல் வாஙகலின் நபாது விடடுகசகாடுப்புடனும், 
சேகிழ்வுத்தன்ர�யுடனும் ேடந்து சகாள்்ளல்.

அ்தாவது வாஙகுபவரும் விறபவரும் அவர்களது நகாடுககல வாஙகலின பபாது 
அவர்களுககு இல்டயி்லா்ன வில்லயில கடுலையாகவும்,அதிகம் விவாதிககாைலும் 
பபைம் பபொதும் விடடுக நகாடுப்பு்டனும்,நநகிழ்வுத் ்தனலையு்டனும் ந்டநது நகாள்ளல.   
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இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககிறது:

ஜாபிர் பின அப்துல்லாஹ் ைலியல்லாஹு 
அனஹுைா அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''வாஙகும் 
சபாழுதும் விற்கும் சபாழுதும் வழககுரைககும் 
சபாழுதும் சபருந்்தன்ர�யாக ேடந்து 
சகாள்ளும் �னி்தருககு அல்ைாஹ் அருள் 
புரிவா்னாக!’ எ்ன. (நூல,புகாரி,எண:2076)

அவவாபற்தான ஒருவர் அவரின உரிலைலய பவணடி நிறகும் பபாதும் கூ்ட 
மிருதுவாகவும்,நலி்னைாகவும் ந்டநது நகாள்வது ஸுன்னத்து ஆகும்.ஏந்னனில நபி 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பபாது ''வழககு ரைககும் 
சபாழுதும்'' எ்னக குறிப்பிடடுள்ளார்கள்.

 ஒவ்சவாரு வுழுவுககு பின்்னரும் இரு ைகஅததுககர்ள ச்தாழல்.

இது அதிகப்படியா்ன ைகிலைலய நகாண்டலைந்த- 
அ்தாவது சுவ்னத்திறகுள் நுலழவிககும் வி்தைா்ன 
நாளாந்த ஸுன்னத்துககளில ஒனறாகும். ''நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 
ஒரு ஃபஜ்ருப் நபாழுதில,’பிைாநை! இஸைாததில் 
இரணந்்த பின் நீர் செய்த சிறந்்த அ�ல் 
பற்றிக கூறும்!ஏச்னனில் உம்முரடய 
செருப்நபாரெரய சொர்ககததில் நகடநடன்’ 
என்று பிைால்(ைலியல்ைா்ு அன்்ு) அவர்களிடம் நகடடார்கள்.அ்தறகு 
பி்லால (ைலியல்லாஹு அனஹு) ‘இைவிப்லா,பகலிப்லா நான உளூச் நெய்தால 
அவவுளூவின மூ்லம் நான ந்தாழ பவணடுநைனறு நாடியல்தத் ந்தாழாைல 
இருப்பதிலல்ல.இது்தான எனனுல்டய நெயலகளுள் சிறந்த நெயல’ எனறு 
வில்டயளித்்தார்கள் (நூல,புகாரீ,எண:1149,முஸலிம்,எண:2458). இதில வநதுள்ள 
அைபு வார்த்ல்த ''்தப்ப ேஃரைக'' எனபது -நெறுப்பலெவின ஓலெ எனப்தாகும். 

 இன்ச்னாரு- ச்தாழுரகககாக அர்த 
எதிர்ப்பார்தது காததிருத்தல். 

ஒரு ந்தாழுலகயிலிருநது இனந்னாரு-
ந்தாழுலகககாக அல்த எதிர்ப்பார்த்து காத்திருத்்தல. 
அதிக நனலைகலள அள்ளித்்தைக கூடிய ஒரு 
ஸுன்னத்்தாகும்.
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இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககின்றது:
அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககிறார்கள். இலறத்தூ்தர் 

(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: ''உஙகளில் 
ஒருவர் ச்தாழுரகககாகக காததிருககும் நேைச�ல்ைாம் ச்தாழுரகயிநைநய 
அவர் இருககிறார்.ந�லும்,அவரை அவரின் குடும்பத்தார் மீது திரும்பாது 
்தடுததுகசகாண்டிருப்பதும் ச்தாழுரக அல்ைாது நவறு ஒன்றும் இல்ரை''. 
(நூல,புகாரி,எண:659,முஸலிம், எண: 649), அவர் ந்தாழுலகககாக காத்திருப்ப்த்னால 
ந்தாழுலகயின நனலைலய நபறறுகநகாள்கினைார்.

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.இலறத்தூ்தர் 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல ்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:''உஙகளில் ஒருவர் 
ச்தாழக கூடிய இடததில் அ�ர்ந்திருககும் வரை வா்னவர்கள் அவருககாக பிைா
ர்ததிககின்ற்னர்!அஙநக,அவரின் காற்றுப் பிரிந்து,உளூ நீஙகிவிடா�லிருககும் 
வரையும் (பிறருககுத) துன்பம் ்தரும் எர்தயும் அவர் செயயா�லிருககும் 
வரையும் ‘இரறவா! இவர் மீது கருரண செயவாயாக! இவருககு 
இைககம் காடடுவாயாக!’ என்று வா்னவர்கள் பிைார்ததிககிறார்கள்!உஙகளில் 
ஒருவர் ச்தாழுரகககாகக காததிருககும் வரை அவர் ச்தாழுரகயிநைநய 
இருககிறார்!’ ந�லும் அவரை அவைது குடும்பததின் பால் திரும்பி விடாது 
்தடுதது சகாண்டிருப்பதும் ச்தாழுரகரய ்தவிை நவறு ஒன்றும்கிரடயாது. 
(நூல,புகாரி, எண:659, முஸலிம்,எண:649). ''வுழ நீஙகி விடாது வரை'' 
எனபது வுழலவ முறித்து விடும் ஒனறு இ்டம்நபறா்த வலை எனப்தாகும்.பைலும் 
இைாம் முஸலிம் அவர்கள் அறிவிப்பில.''அஙநக,அவரின் காற்றுப் பிரிந்து,உளூ 
நீஙகி விடா�லிருககும் வரை (பிறருககுத) துன்பம் ்தரும் எர்தயும் அவர் 
செயயா�லிருககும் வரை''.ஆகும்.(நூல,முஸலிம்,எண:649).அ்தாவது இத்்தலகய 
நறகூலிககா்ன நிபந்தல்னகளாக அலவயில எவருககும் தீஙகிலழககாைலும்,காறறுப்பி
ரியாைலும் - வுழ முறிநது வி்டாதும்-இருத்்தல பவணடும்.

 மிஸவாக-்தகுச்சியால் பல் துைககல்-செய்தல்.
மிஸவாககு நெய்தல நபாதுவாகபவ அல்னத்து 

பநைஙகளிலும் அதிகம் நெயய பவணடிய 
ஸுன்னத்துககளில ஒனறாகும்.பைலும் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் ''ோன் 
உஙகளுககு மிஸவாக -செயவர்த- அதிகம் 
வழியுறுததுகின்நறன்'' (நூல,புகாரி,எண:888). எ்ன 
நொலலுைளவுககு. அதிகம் ஆர்வம் ஊடடி உள்ளார்கள்.
பைலும் அ்னஸ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லாக வநதுள்ள ஹதீஸில நபி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
குறிப்பிடும் ''மிஸவாகசெய்தல் வாயககு சுத்த�ா்னதும், இரறவனிடததில் 
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விருப்ப�ா்ன்தாகவும் இருககின்றது.'' (நூல,அஹைத்,எண: (7),அநநஸாஈ,எண,(5)
இது ஆயிைா ைலியல்லாஹு அனஹா வாயி்லாக வநதுள்ளது.இல்த அலபானியவர்கள் 
்தைது அல இர்வாஃ (101/1)எனும் நூலில ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். 

நாம் பைப்ல மிஸவாக நெயவது மிக முககிய ஸுன்னத்்தாகும் ெந்தர்ப்பஙகள் ப்லல்த 
சுடடிக காடடிப்னாம்.இைவில விழித்ந்தழு்தல,வுழஃ நெயயும் பபாது,ந்தாழுலககளின 
பபாது, வீடடிறகுள் நுலழயும் பவலள பபானற்ன அவறறுள் சி்லவாகும்.இலவ 
இைவிலும் பகலிலும் நாளாந்தம் ப்ல ்த்டலவகள் திரும்பத்திரும்ப நெயயப்ப்டக 
கூடியலவகளாகவும் இருககினற்ன.-அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன-

 ஒவ்சவாரு ச்தாழுகாககாகவும் வுழரவ -அது முறியாது இருககும் 
நபாதிலும்-புதுப்பிததுக சகாள்்ளல். 

ஒரு முஸலிலை நபாறுத்்த வலை ஒவநவாரு 
ந்தாழுலகககும் புதி்தாக வுழ நெயது நகாள்வது 
ஸுன்னத்து ஆகும். உ்தாைணைாக ஒருவர் வுழ 
நெயது ைகரிப் ந்தாழுலகலய ந்தாழுது விட்டார் 
எனின பின்னர் இைாத்ந்தாழுலகலய அல்டயும் 
பபாது அவரின வுழ முறியா்த பபாதிலும் கூ்ட 
அ்தறகாக புதி்தாக வுழ நெயது நகாள்வது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.எ்னபவ ஒவநவாரு ந்தாழுலகககுைாக புதி்தாக வுழ நெயவது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.  

இர்த பின்வரும் ்தீஸ அறிவிககின்றது.

புகாரியில இ்டம் நபறும் பினவரும் ஹதீஸில ''ேபி ஸல்ைல் ைா்ு அரைஹி 
வஸல்ைம் அவர்கள் ஒவ்சவாரு ச்தாழுரகககும் வுழ செயபவர்க்ளாக 
இருந்்தார்கள்''.(நூல,புகாரி, எண:214). 

பைலும் ஒருவர் அவர் நாள் முழுதுைாக வுழுவின நில்லயில இருப்பதும் ஸுன்னத்து 
ஆகும்.ஸவபான ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கலள ந்தாடடும் அறிவிககும் ஒரு ஹதீஸில அவர்கள் 
கூறுகினறார்கள். ''ஒரு விசுவாசிரய ்தவிை நவறு எவரும் வுழுரவ 
நபணிப்பாதுகாததுகசகாள்்ள �ாடடார்''. (நூல,அஹைத்.எண:22434,இப்னு 
ைாஜா:277,அத்்தாைமி, எண:655.இைாம் அலபானி அவர்கள் அல ஜாமிஃ இல 
ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள் 1/225).    
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  துஆ-பிைார்த்தர்ன-செய்தல்.

ஒரு முஸலிம் துஆ-பிைார்த்தர்ன-செயய ோடும் நபாது  செயய நவண்டிய 
ஸுன்்னததுககள் பற்றிய வி்ளககம்,எ்னநவ அவ்வாறா்ன ஸுன்்னததுககள் 
பின்வரு�ாறு. 

1  வுழவுடன் இருககும் நிரையில் துஆ-பிைார்த்தர்ன-செய்தல்.

அபூ மூஸா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினற ஹதீஸ 
புகாரி,முஸிலிமில பதிவாகியுள்ளது.அவைது ைாை்னார் அபீ ஆமிர் ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள்,அபூ ஆமிர் 
அவர்கலள (்தளபதியாககி) ‘அவ்தாஸ’ பள்ளத்்தாககிறகு ஒரு பல்டலய அனுப்பிய 
ெம்பவவத்தில வநதுள்ள ஹதீஸ ந்தா்டரில.இதில அபூ ஆமிர் ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் (வீை) ைைணைல்டந்தார்கள்.பிறகு அவர்கள் அபூமூஸா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்களுககு வஸியயத் நெய்தார்கள்.அதில நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களுககு விருந்தளிககும் படியும்,அவர்களுககாக 
அல்லாஹ்வி்டத்தில பிைாத்திககும் படியும்.ஆகபவ அபூ மூஸா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.(அஙகிருநது) நான திரும்பி,நபி (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்களி்டம் வநது  அவர்களி்டம் எஙகள் நெயதிலயயும்,அபூ 
ஆமிர் அவர்களின நெயதிலயயும் கூறி,்தைககாகப் பாவைனனிப்புக பகடகும்படி 
ஆமிர் அவர்கள் பவணடியிருககிறார்கள் எனபது பறறியும் கூறிப்னன. அப்பபாது 
நபி(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ்தணணீர் நகாணடு வரும்படிக 
கூறி,அதில உளூச் நெய்தார்கள். பிறகு ்தம் இைண்டு கைஙகர்ளயும் உயர்ததி, 
‘இரறவா! அபூ ஆமிர் உரபதுககு நீ �ன்னிப்பு அளிப்பாயாக! �றுர� 
ோளில் உன் பரடப்பி்ன�ா்ன �னி்தர்களில் பைரையும் விட (அந்்தஸதில்) 
உயர்ந்்தவைாக அவரை ஆககு வாயாக!’ என்று பிைார்ததித்தார்கள். அப்பபாது 
அவர்களின அககுள்கள் இைணடின நவணலைலயயும் பார்த்ப்தன.(நூல, புகாரி,எண: 
4323,நூல,முஸலிம்,எண:2498)

2  கிப்ைாவின் திரெரய முன்ந்னாககல்  

உைர் பின அலகத்்தாப் (ைலியல்லாஹு அனஹுைா) அவர்கள் கூறிய்தாவது: 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள்,பத்ருப் 
பபார் நாளில (எதிரிகளா்ன) இலணலவப்பாளர்கள் (எணணிகலக) ஆயிைம் 
பபைாக இருப்பல்தயும்,(முஸலிம்களா்ன) ்தம் ப்தாழர்கள் முனனூறறு பத்ந்தானபது 
பபைாக இருப்பல்தயும் கண்டார்கள்.அப்பபாது அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள்,(ந்தாழுலகயின திலெயா்ன) ''கிப்்லா'' லவ 
முனப்னாககித் ்தம் கைஙகலள நீடடித் ்தம் இலறவல்ன உைத்்த குைலில (அலழத்துப்) 
பிைாத்தித்்தார்கள். ''இரறவா! எ்னககு நீ அளித்த வாககுறுதிரய நிரற 
நவற்றுவாயாக. இரறவா! எ்னககு அளித்த வாககுறுதிரய வழஙகுவாயாக. 
இரறவா! இஸைாமியரில் இககுழுவி்னரை நீ அழிதது விடடால்,இந்்தப் 
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பூமியில் உன்ர்ன (�டடுந�) வழிபட (இனி) யாரும் இருகக �ாடடார்கள்'' 
எனறு ்தம் கைஙகலள நீடடி, கிப்்லாலவ முனப்னாககி இலறவனி்டம் பிைார்த்தித்துக 
நகாணப்டயிருந்தார்கள். எந்த அளவுகநகனறால,(லககலள உயர்த்திய்தால) 
அவர்களுல்டய ப்தாள்களிலிருநது அவர்களின பைலதுணடு நழுவி கீபழ விழுநது 
விட்டது.அப்பபாது அவர்களி்டம் அபூபகர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
வநது,அத்துணல்ட எடுத்து அவர்களின ப்தாள்கள் மீது பபாடடுவிடடு, பின்னாலிருநது 
அவர்கலளக கடடியலணத்துக நகாணடு,''அல்லாஹ்வின தூ்தபை! உஙகள் இலறவ 
னி்டம் பவணடியது பபாதும்.அவன உஙகளுககு அளித்்த வாககுறுதிலய நிச்ெயம் 
நிலறபவறறுவான'' எ்ன கூறி்னார்கள். (நூல,முஸலிம்,எண:1763)

3  இரு ரககர்ளயும் ந�ல் உயர்த்தல்:

இ்தறகா்ன ொனறாக முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்ட 
இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்களின ஹதீஸ ொனறாக இருககிறது. 
''அதில் அவர்கள் கிப்ைாரவ முன்ந்னாககி 
ரகரய உயர்ததி்னார்கள்'' எ்ன வநதுள்ளது.
இந்த ஸுன்னத்துககா்ன ஹதீஸகள் இவலவாபற 
ப்லவும் வநதுள்ள்ன.

4  பிைார்த்தர்னயின் ஆைம்பததில் அல்ைாஹ்ரவ துதிதது புகழ்ந்தும் 
பின்்னர் ேபிக்ளார் மீது ஸைவாதது சொல்லியும் ஆைம்பித்தல்.

ஃபு்லா்லத்பின உலபத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக திர்மிதியில 
இ்டம் நபறறுள்ள ஹதீஸில அதில அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.''நாம் நினறு 
நகாணடிருககும் பபாது ஒரு ைனி்தர் வநது இலறவா எனல்ன ைனனித்்தருள்வாயாக..! 
எ்னககு கருலண காடடுவாயாக...எ்ன பவணடி்னார்.அப்நபாது அல்ைாஹ்வின் தூ்தர் 
அவர்கள் ச்தாழு்தவநை நீர் அவெைப்படடு விடடீர்கள்,நீர் ச்தாழுது அ�ர்ந்து 
புகழுககுரிய அல்ைாஹ்ரவ புகழ்ந்து,பின்்னர் என் மீது ஸைாம் கூறிய பின்்னர் 
அர்த நகடடிருககைாம்'' எ்ன கூறி்னார்கள்.(நூல, அத்திர்மிதி,எண:3476),(இல்த 
இைாம் அல பானியவர்கள் ஸஹீஹ் எ்ன குறிப்பிடடுள்ளார்கள். (1/172)  

5  அல்ைாஹ்வின் அழகிய திரு ோ�ஙகர்ள சகாண்டு பிைார்த்தர்ன 
செய்தல்.

ஒருவர் பிைாைத்்தல்னயின பபாது அந்த பிைாைத்்தல்னயின உள்ள்டககத்துககு 
ஏறறவாறு நபாருத்்தைா்ன அல்லாஹ்வின திரு நாைஙகலள ந்தரிவு நெயது நகாள்வார்.
எ்னபவ அபிவிருத்தி விஸதிை்னம் ந்தா்டர்பாக பகடகும் பபாது ''அர்ைஸஸாக'', எ்னவும் 
கருலணலய கருத்தில நகாள்ளும் பபாது ''யா ைஹ்�ான்'' எ்னவும் கணணியத்தின 
பபாது ''யா இஸஸு'' எ்னவும் பாவமீடசியின பபாது ''யா கஃபூர்'' எ்னவும் பநாய 
நிவாை்னத்தின பபாது ''யா ஷாஃபீ'' எ்னவும் ந்தரிவு நெயது நகாள்வார்.  
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இவவாபற அவைது பிைார்த்்தல்னயின பபாது நபாறுத்்தைா்னவறலற ந்தரிவு நெயது 
நகாள்வார்.இல்த அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது. ''அல்ைாஹ்வுககு அழகிய 
திருோ�ஙகள் இருககின்ற்ன;அவற்ரறக சகாண்நட நீஙகள் அவர்னப் 
பிைார்ததியுஙகள்'' (அல அஃைாப்:180)

6  பிைார்த்தர்னரய திரும்பததிரும்ப நகடடலும் அதில் இரைஞ்ெலும்.

இல்த இப்னு அப்பாஸ ைலியல்லாஹு அனஹுைா அவர்கள் வாயி்லா்ன 
முன்னர் குறிப்பி்டப்பட்ட ஹதீஸில நபி ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் கூறி்னார்கள். ''இரறவா! எ்னககு நீ அளித்த வாககுறுதிரய 
நிரற நவற்றுவாயாக. இரறவா! எ்னககு அளித்த வாககுறுதிரய வழஙகு 
வாயாக.'' எ்ன இலறவனி்டம் பிைார்த்தித்துக நகாணப்டயிருந்தார்கள்.எந்த 
அளவுகநகனறால,(லககலள உயர்த்திய்தால) அவர்களுல்டய ப்தாள்களிலிருநது 
அவர்களின பைலதுணடு நழுவி கீபழ விழுநது விட்டது.அப்பபாது அவர்களி்டம் அபூ 
பகர் (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் வநது,அத்துணல்ட எடுத்து அவர்களின 
ப்தாள்கள் மீது பபாடடுவிடடு, ''அல்ைாஹ்வின் தூ்தநை! உஙகள் இரறவனிடம் 
நவண்டியது நபாதும்.அவன் உஙகளுககு அளித்த வாககுறுதிரய நிச்ெயம் 
நிரறநவற்றுவான்'' என்று கூறி்னார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண: 1763)

அபூ ஹுலைைா(ைலியல்லாஹு அனஹு)அவர்கள் வாயி்லாக புகாரி,முஸலிமில 
அல்லாஹ்வின தூ்தர் அவர்கள் ்தவஸ கூட்டத்்தாருககாக பிைார்த்்தல்ன 
நெயயும் பபாது அவர்கள்  ‘இரறவா! ்தவ்ஸ குைத்தாரை நேர்வழியில் 
செலுததுவாயாக! அவர்கர்ள (இஸைாததிற்குக) சகாண்டு வருவாயாக!’ 
என்று பிைார்ததித்தார்கள்''. (நூல,புகாரிஎண:2937,முஸலிம்,எண:2524)

அவவாபற அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் வாயி்லாக 
முஸலிமில ஒரு நீண்ட பயணத்ல்த பைறநகாள்ளும் ைனி்தர் பறறி வைககூடிய 
ஹதீஸில ''அவர் ்தரைவிரி நகாைததுடனும் புழுதி படிந்்த நிரையிலும் நீண்ட 
பயணம் ந�ற்சகாள்கிறார்.அவர் ்தம் கைஙகர்ள வார்ன நோககி உயர்ததி'' 
என் இரறவா,என் இரறவா'' எ்ன பிைார்த்திககிறார்.(நூல,முஸலிம்,எண:1015).
இதுவும் பிைார்த்்தல்னயின பபா்தா்ன திரும்பத்திரும்ப பகட்டல ஆகும். 

புகாரி, முஸலிமில இப்னு ைஸஊத் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸின பிைகாைம் மூனறு முலற பிைார்த்்தல்ன நெயவது 
ஸுன்னத்து ஆகும்.அதில அவர்கள் குறிப்பிடுகினறார்கள்.-அல்லாஹ்வி்டத்தில- 
துஆக பகட்டால,அலழத்்தால மூனறு ்த்டலவகள் பகடபார்கள். பின்னர் அவர்கள் 
''குரறஷியர்களுககு எதிைாக அல்ைாஹ் விடததில் மூன்று முரற பிைாத்தர்ன 
செய்தார்கள்.''(நூல, புகாரி,எண:240,முஸலிம்,எண:1794)
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7  துஆரவ இைகசிய�ாக �ரறதது செய்தல்.

அல்லாஹ் குர்ஆனில ''எ்னநவ உஙகள் இரறவனிடம் பணிவாகவும் 
அந்்தைஙக�ாகவும் பிைார்த்தர்ன செயயுஙகள்'' (அல அைாஃப்,எண:55). எ்ன 
குறிப்பிடுகிறான.ஆகபவ துஆலவ அந்தைஙகைாக அலைத்து நகாள்வது உளத்தூய 
லைககு ஏதுவாக அலையும்.ஆகபவ ்தான அல்லாஹ் ஸகரியயா அல்லஹிஸ ஸ்லாம் 
அவர்கலள ''அவர் ்தம் இரறவர்ன ்தாழ்ந்்த குைலில் பிைார்ததித்த நபாது''-
(ைர்யம்:3) எ்ன கூறி இவவாறு இவலை புகழ்துலைத்துள்ளான.சி்ல ்தஃபிஸீர் குர்ஆன 
ந்தா்டர்பா்ன விளகக அறிஞர்களில சி்லரின கருத்தின படி அது உளத்தூயலையின 
காைணிககாக எ்ன நொல்லப்படுகிறது.  

 குறிப்பு:எ்னது பிைார்த்தர்னயின் நபாது எர்த ோன் கூற நவண்டும் 
எ்ன சிைர் நகடகைாம்....?

இ்தறகா்ன பதில நீர் விரும்பிய இவவு்லக 
ைறுவு்லக ப்தலவகலள பகடக்லாம்.எனினும் 
குறுகிய வார்த்ல்தயில ப்ல அர்த்்தஙகலள 
நகாண்டலைந்த அல குர்ஆன,அல ஹதீஸில 
இ்டம் நபறறுள்ளலவகளில அதிக அககலறயும் 
கவ்னத்ல்த யும் நெலுத்துஙகள்.ஏந்னனில அவறறில 
இவவு்லக ைறுவு்லக நனலைகள் அல்னத்தும் 
நபாதிநதுள்ள்ன.இவவாறு வி்னா எழுப்பும் 
பபாது நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களின பதிலகலளயும் 
கூறறுககலளயும் உறறு பநாககுஙகள் அலவ ஒரு முஸிலிமின இவவு்லக ைறுவு்லக 
அல்னத்து நனலைகலளயும் நகாண்டலைநதுள்ள்ன.அவர்கள் எைககு வழஙகிய சுப 
நெயதிகள் ைகத்்தா்னலவ,அவர்களின நகால்டயும் அளப்பரியது,ஆகபவ இவறலறயும் 
ஆழ் சிந்தல்னயு்டனும் கல்டப்பிடித்து பினபறறுஙகள்.  

ைாலிக  பின அல அஷஜஈ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் கூறிய்தாவது:நபி 
(ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸ்லம்) அவர்களி்டம் ஒரு ைனி்தர் வநது, 
''அல்லாஹ்வின தூ்தபை! நான இலறவனி்டம் பிைார்த்திககும் பபாது என்ன நொல்ல 
பவணடும்?'' எனறு பகட்டார். நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள், 
''அல்ைா்ும்�ஃகஃபிர்லீ வர்்ம்னீ வ ஆஃபினீ வர்ஸுகனீ''எனறு 
நொலவீைாக'' எனறார்கள்.இல்தக கூறிய பபாது, ்தைது நபருவிைல்லத் ்தவிை ைறற 
விைலகலள ஒவநவானறாக ை்டககிகநகாணடு, ''இரவ உம்முரடய இம்ர� 
�றுர� அர்னதர்தயும் உள்்ளடககிக சகாள்்ளககூடியரவ'' எனறு 
நொன்னார்கள்.(நூல,முஸலிம், எண:2697)

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل ، َواْرَحِْن ، َوَعاِفِن ، َواْرُزْقِن
பிரிந்தாரு அறிவிப்பில ஒருவர் புதி்தாக இஸ்லாத்ல்தத் ்தழுவி்னால,அவருககு 

நபி (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ந்தாழுலகலயக கறறுக 
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நகாடுப்பார்கள். பிறகு ''அல்ைா்ும்�ஃகபிர் லீ வர்்ம்னீ வஹ்தினீ வ 
ஆஃபினீ வர்ஸுகனீ'' எனும் இந்த வாககியஙகலளச் நொலலிப் பிைார்த்திககும்படி 
கட்டலளயிடுவார்கள்.(நூல,முஸலிம்,எண:2697). 

 �ற்றுச�ாரு குறிப்பு: ்த்னது ெபகா்தைனுககு ைலறவாக பிைார்த்்தல்ன நெயவதும் 
ஸுன்னத்்தாகும்.அல்லாஹ்வின நாட்டப்படி அது ஏறறுக நகாள்ளப்ப்ட கூடியது.
இவவாறு பிைார்த்திப்பவருககு ப்ல சிறப்புககளும் உள்ள்ன.அதில அபீ ்தர்்தா 
ைலியலஹு அனஹு வாயி்லாக முஸலிமில இ்டம் நபறறுள்ள ஹதீஸில.''அதில்  
ஒரு முஸலி�ா்ன �னி்தர்,்தம் ெநகா்தைருககாக �ரறவில் செயயும் 
துஆ ஒப்புக சகாள்்ளப்படட்தாகும்.துஆச் செயயும் அம்�னி்தரின் 
சிைசின்(்தரை) அருகில் ஒரு �ைககு நிய�்னம் செயயப்படடிருப்பார்.
அவர் ்தம் ெநகா்தைருககு ேைவா்னர்தக நகடடு துஆச் செயயும் 
நபாச்தல்ைாம் அம்�ைககு ஆமீன் உ�ககும் அதுநபான்ற ேைவா்னது 
உண்டு என்று கூறுவார்''. (முஸலிம்,எண:2733)

 ்தனியாக ்தனித்்த நில்லயில இலறவல்ன துதிப்ப்தன ப்தலவயின ைகத்துவம் ்தான என்ன.
ஆகபவஅதிகம் ைறதிகள் பவல்லப்பழுககலுள்ள பவலளகளில உைதிலறவல்ன துதிப்பீைாக. 
நிலணவூடடுவீைாக.
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 அல்ைாஹ்ரவ -திகர் செய்தல்-ஞாபகப்படுத்தல் ோ்ளாந்்த 
ஸுன்்னததுககளில் ஒன்று. 

இதில மிக உன்ன்தாை்னது அல்லாஹ்வின பவ்தைாகிய அல குர்ஆல்ன ஓதுவது.
எ்னபவ ்தான முனநெனற நல்லடியார்களின தூககம் கலளந்த்ன.இல்த ெ்தா ஒதிய 
வணணம் வணககத்்தால இைவில விழித்திருந்த்னர்.அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது. 
''அவர்கள் இைவில் மிகவும் சொற்ப நேைந�யன்றித தூஙக�ாடடார்கள்.
அவர்கள் விடியற் காைஙகளில் (பிைார்த்த ர்னகளின் நபாது இரறவனிடம்) 
�ன்னிப்புக நகாரிக சகாண்டிருப்பார்கள்.''(அத்்தாரியாத்:17,18).இவர்களது 
இைவுகள் நபிகளார் வாயி்லாக வநதுள்ள திகருகள் அல குர்ஆன ஓ்தலகள் 
ஆகியலவகளால பிணணிப்பிலணநது காணப்பட்ட்ன.இவவாறு இைவுகலள ்தானும் 
்தன குடும்பதி்னைாலும் உயிரூடடும் பாககியம் கிடடியவர்களின பாககியம் ்தான என்ன..
எைது ப்ல இைாப் நபாழுதுகளும் ஸஹர் பநைஙகளும் கவ்னககுலறவு,அ்லடசியம் 
ஆகிவறறால வீணாக கழிகினற்னபவ இ்தன லகபெ்தம் ்தான அளப்பரியது....எம்மில 
அல்லாஹ் அருள்புரிந்த ஒரு சி்லபை இ்தல்ன விடடும் ஈப்டறறம் நபறறுள்ள்னர்.  

அப்துர்ைஹ்ைான அவர்கள் கூறியல்த அ்தாபின அஸஸாஇப் அவர்கள் வாயி்லாக 
ஹம்ைாதிப்னு லஸத் அவர்கள் கூறுகி றார்கள்.நாம் அல குர்ஆனிலிருநது பத்து 
வெ்னஙகலள கறறு அவறலற புரிநது நகாள்ளா்த வலை ைறலறய பத்து வெ்னங 
கலள ்தாணடி வி்ட ைாடப்டாம் எ்னகூறிய ஒரு கூட்டத்தி்டமிருநது நாம் அல 
குர்ஆல்ன நபறறுக நகாணப்டாம். எனினும் எைககு பின்னைாக சி்லர் அல குர்ஆனின 
வாரிசுகளாகளாவர்.அவர்கள் அல்த ்தணணீர் அருநதுவது பபால அறுநதுவர்-
ஓதுவர்-அது அவர்களின கழுத்துககலள கூ்ட நெனறல்டய ைாட்டாது.(பார்கக- ஸியர் 
அஃ்லா முநநு ப்லாஃ:4/269) 

 உள்்ளஙகளுககா்ன உயிநைாடடம் அல்ைாஹ்ரவ ஞாபகப் படுத்தல் 
ஆகும்.

குறிப்பாக அதிக பவல்லப்பழுககள்,அதிக 
ஈடுபாடுகள் உள்ள இககா்லத்தில அதிகைாப்னாரின 
முலறப்பாடு உள்ளத்தில கலையும்,சில்தவும்,ைறதியும் 
்தான எனபதுபவ.எனினும் உள்ளத்தின வாழ்வும் 
அ்தன உயிர் நாடியும் அல்லாஹ்லவ ஞாபகப் 
படுத்்தல ஆகும்.அபீ மூஸா ைலியல்லாஹு 
அனஹு அவர்கள் நபிகளாலை ந்தாடடும் 
அறிவிககும் ஹதீஸ புகாரியில இ்டம் நபறறுள்ளது அதில.இலறத் தூ்தர் (ஸல்லல 
்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் ''்தம் இரறவர்ன நிர்னவு 
கூர்ந்து நபாற்றுகிறவரின் நிரை உயிருள்்ளவரின் நிரைககும்,்தம் இரறவர்ன 
நிர்னவு கூர்ந்து நபாற்றா்தவரின் நிரை உயிைற்றவரின் நிரைககும் ஒததிருக 
கிறது.முஸலிமில் வைககூடிய பிரிச்தாரு அறிவிப்பில் ''்தம் இரறவர்ன நிர்னவு 
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கூர்ந்து நபாற்றுகிற வீடடி்னது நிரை உயிருள்்ளவரின் நிரைககும்,ந�லும் 
்தம் இரறவர்ன நிர்னவு கூர்ந்து நபாற்றா்த வீடடின் நிரை உயிைற்றவரின் 
நிரைககும் ஒததிருககிறது''. (நூல,முஸலிம்,எண:6407,முஸலிம்,எண:779)  எ்ன 
அபூ மூஸா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அறிவித்்தார்கள்.  

 அல்ைாஹ் அதிக இடஙகளில் அவர்ன ஞாபகப் படுததும் படி 
தூண்டியுள்்ளான்.அவ்வாறா்னவற்றுள் சிை.

1 	 அல்லாஹ் அவ்னது அடியார்களுககு அவல்ன அதிகம் நிலணவு கூறும் படி 
தூணடியுள்ளான.அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது. ''ஈ�ான் சகாண்டவர்கந்ள! 
அல்ைாஹ்ரவ அதிக�திக�ா்ன திகரைக சகாண்டு திகரு (தியா்னம்) 
செயயுஙகள். இன்னும்,காரையிலும் �ாரையிலும் அவர்னத துதி 
செயயுஙகள்.'' (அல அஹ்ஸாப்:41,42)

2  அல்லாஹ்லவ ஞாபகப்படுத்தும் ஆணகள்,நபணகளுககு பாவைனனிப்லபயும் 
உயர்வா்ன கூலிலயயும் நகாணடு வாககளித்துள்ளான.அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 
பபாது. ''அல்ைாஹ்ரவ அதிக�திகம் தியா்னம் செயயும் ஆண்களும், 
சபண்களும் - ஆகிய இவர்களுககும் அல்ைாஹ் �ன்னிப்ரபயும் �கத்தா்ன 
ேற்கூலிரயயும் சித்தப்படுததியிருககின்றான்''.(அல அஹ்ஸாப்: 35).

3  அல்லாஹ் நயவஞெகர்களின பிணபுகலள விடடும் எைககு எச்ெரிகலக 
நெயதுள்ளான.அவர்கள் அல்லாஹ்லவ ஞாபகப் படுத்துவார்கள் 
அவவாறு அல்லாஹ்லவ ஞாபகப் படுத்தும் பபாது அ்தன அளலவ ெறறு 
ஆளசிநதித்துப்பாருஙகள் அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது. ''நிச்ெய�ாக 
இந்ேயவஞ்ெகர்கள் அல்ைாஹ்ரவ வஞ்சிகக நிர்னககின்ற்னர்;ஆ்னால் 
அவன் அவர்கர்ள வஞ்சிதது விடுவான்; ச்தாழுரகககு அவர்கள் 
்தயாைாகும் சபாழுது நொம்பலுரடநயாைாகநவ நிற்கிறார்கள் - �னி்தர்களுககுத 
(்தஙகர்ளயும் ச்தாழுரகயாளியாககி) காண்பிப்ப்தற்காக (நிற்கிறார்கள்); 
இன்னும், மிகச் சொற்ப அ்ளநவயன்றி அவர்கள் அல்ைாஹ்ரவ நிர்னவு 
கூர்வதில்ரை''.(அநநிஸா:142)

4  அல்லாஹ்லவ ஞாபகப்படுத்்தாது அவல்ன ைறநது இவவு்லக 
நொத்துககள்,பிள்லளககுடடிகளில மூழ்கி விடுவல்த விடடும் அல்லாஹ் 
எம்லை எச்ெரித்துள்ளான.அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது. ''ஈ�ான் 
சகாண்டவர்கந்ள! உஙகள் செல்வமும், உஙகளுரடய �ககளும், 
அல்ைாஹ்வின் நிர்னப்ரப விடடும் உஙகர்ளப் பைாமுக�ாககிவிட 
நவண்டாம் - எவர் இவ்வாறு செயகிறாநைா நிச்ெய�ாக அவர்கள் 
்தாம் ேஷட�ரடந்்தவர்கள்.'' (அத்தியாயம்:9) 
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5  அல்லாஹ் கூறிய இந்த சிறப்புககலள ஒனறாய இலணத்து சிநிதியுஙகள் 
அல்லாஹ் குறிப்பிடும் பபாது...''(என்ர்ன நிரணவு கூறுஙகள் ோன் 
உஙகர்ள நிரணவு கூறுநவன்) உயர்ந்ந்தான் அல்ைாஹ் ்தீஸுல் 
குதஸியில் கூறுகின்றான்: என் அடியான் என்ர்னப் பற்றி என்்ன 
நிர்னககிறாந்னா அ்தற்நகற்ப அவனிடம் ோன் ேடந்துசகாள்நவன்.
அவன் என்ர்ன நிர்னவு கூரும்நபாது ோன் அவனுடன் இருப்நபன். 
அவன் என்ர்னத ்தன் உள்்ளததில் நிர்னவுகூர்ந்்தால் ோனும் 
அவர்ன என் உள்்ளததில் நிர்னவுகூருநவன்.அவன் ஓர் அரவநயார் 
�ததியில் என்ர்ன நிர்னவு கூர்ந்்தால் அவர்கர்ளவிடச் சிறந்்த ஓர் 
அரவயி்னரிடம் அவர்ன ோன் நிர்னவு கூருநவன்.'' (புகாரி,எண:7
405,முஸலிம்,எண:2675). இல்த அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு 
அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.

 ேபிக்ளார் ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம் அவர்களின் 
ஸுன்்னாவில் வழிகாடடலில் அதிக�ா்ன திகருகள் வந்துள்்ள்ன.
அவற்றுள் சிை:

1  اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்:- 
ைாஇைா் இல்ைல்ைாஹ், வஹ்்த்ு ைாஷரீகக ை்ு, ை்ுல், 
முல்ககு வ ை்ுல், ்ம்து, வ ்ுவ அைா குல்லி ஷயஇன் 
கதீர் என்று ஒரு ோளில் நூறு முரற சொல்கிறவருககு,அது பதது 
அடிர� கர்ள விடு்தரை செயவ்தற்குச் ெ��ா(க ேற்பைன் சபற்றுக 
சகாடுப்ப்தா)கும்.ந�லும்,அவருககு நூறு ேன்ர�கள் எழு்தப் 
படும்.அவரின் கணககிலிருந்து (அவர் புரிந்்த) நூறு தீர�கள் 
அழிககப்படும்.ந�லும்,அவரின் அந்்த ோளில் �ாரை நேைம் 
வரும் வரை ரஷத்தானிடமிருந்து (பாதுகாககும்) அைணாக அது 
அவருககிருககும்.ந�லும்,அவர் புரிந்்த சிறந்்த ேற்செயரை எவரும் 
செயய முடியாது;ஒருவர் இர்த விட அதிக�ாக (முரற இர்த 
ஓதி்னால் அல்ைது மிக முககிய �ா்ன) ஒரு ேற்செயல் புரிந்்தாநை 
்தவிை.ந�லும் எவர் ஒருவர் ஒரு ோளில் ஸுப்்ா்னல்ைாஹி 
வபி்ம்திஹி எ்ன நூறு முரற சொல்வாநைா அவரின் ்தவறுகள் 
அழிககப்படடு விடுகின்ற்ன. அரவ கடலின் நுரை நபான்று 
(மிகுதியாக) இருந்்தாலும் ெரிநய!. இல்த அபூ ஹுலைைா(ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககினறார்கள்.(புகாரி:3293, முஸி்லம்:2691)
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2  اَل ِإلَه ِإالَّ اّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
அபூ அயயூப் ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக அறிவிககப்படும் 
ஹதீஸில நபிகளார் ஸல்லல ்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
கூறி்னார்கள். ''எவர் ைாஇைா் இல்ைல்ைாஹ்,வஹ்்த்ு ைாஷரீகக 
ை்ு, ை்ுல், முல்ககு வ ை்ுல், ்ம்து, வ ்ுவ அைா குல்லி 
ஷயஇன் கதீர்'' எ்ன பத்து ்த்டலவகள் கூறிகினறாபைா அவர் ‘இஸைாயீல 
(அல்லஹிஸஸ்லாம்) அவர்களின ெந்ததி களில நானகு அடிலைகலள 
விடு்தல்ல நெய்தவலைப் பபான றவைாவார்’(நூல,புகாரி,எண:6404,முஸலிம், 
எண:2693).

3  ஸஅத் பின அபீவககாஸ (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
கூறிய்தாவது:நாஙகள் (ஒரு முலற) அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அருகில இருநப்தாம்.அப்பபாது அவர்கள், 
''உஙகளில் ஒருவைால் ஒவ்சவாரு ோளும் ஆயிைம் ேன்ர�கர்ளச் 
ெம்பாதிகக முடியா்தா?'' எனறு பகட்டார்கள்.அப்பபாது அஙகு 
அைர்நதிருந்தவர்களில ஒருவர், ''எஙகளில் ஒருவர் (ஒவ்சவாரு ோளும்)
ஆயிைம் ேன்ர�கர்ள எவ்வாறு ெம்பாதிகக முடியும்?'' எனறு பகட்டார்.
அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள், 
''அவர் (ஒவ்சவாரு ோளும்) நூறு முரற (''சுப்்ா்னல்ைாஹ்'' என்று 
கூறித) துதிகக, அவருககு ஆயிைம் ேன்ர�கள் எழு்தப்படுகின்ற்ன. 
அல்ைது அவர் செய்த ஆயிைம் ்தவறுகள் அவரைவிடடுத துரடககப் 
படுகின்ற்ன'' எனறு நொன்னார்கள்.(நூல,முஸலிம், எண:2698)

4 ُسْبَحاَن الِّ َوِبَْمِدِه 
இலறத்தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள் 
''சுப்்ா்னல்ைாஹ் வபி ்ம்திஹி'' (அல்லாஹ்லவப் பபாறறிப் புகழ்நது 
துதிககிபறன) எனறு யார் ஒரு நாளில நூறு முலற நொலவாபைா அவரின 
்தவறுகள் அழிககப்படடுவிடுகினற்ன.அலவ க்டலின நுலை பபானற அளவு 
(மிகுதியாக) இருந்தாலும் ெரிபய!(நூல,புகாரி:6405), முஸலிமில வைககூடிய 
ைறறுநைாரு ''அறிவிப்பில் யார் காரையிலும் �ாரையிலும் நூறு 
முரற ''சுப்்ா்னல்ைாஹி வ பி்ம்திஹி'' (அல்ைாஹ் தூயவன் 
எ்னப் நபாற்றிப் புகழ்கிநறன்) என்று சொல்கிறாநைா அவர் சகாண்டு 
வந்்த (ேல்ைறத) ர்தவிடச் சிறந்்தர்த நவசறவரும் �றுர� ோளில் 
சகாண்டு வருவதில்ரை;அவர் சொன்்ன அ்ளவுககுச் சொன்்னவரையும் 
அல்ைது அர்தவிடக கூடு்தைாகச் சொன்்னவரையும் ்தவிை'' இல்த 
அபூஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.
(முஸலிம்,எண:2692)
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َة ِإالَّ ِبلِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
இவவாறு திகருகள்-அல்லாஹ்லவ நிலணவு படுத்்தலின ைகிலையும்,சிறப்பும் 

ந்தா்டர்ப்பாக ஏறா்லைா்ன ஹதீஸகள் வநதுள்ள்ன.இவவாறா்ன சிறப்புககள்,ைகிலைகள் 
ந்தா்டர்ப்பாக வநதுள்ள ஹதீஸகளில மிகச்ெரியால்னவளில முன்னர் குறிப்ப 
்டப்பட்டலவகளும் உள்ள்டஙகும்.இவறலற ்தவிை இனனும் அதிகைா்ன ஹதீஸகளும் 
வநதுள்ள்ன.பைலும் அபீ மூஸா அல அஷஅரீ ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் 
கூறுகினறார்கள்.அல்லாஹ்வின தூ்தர் ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
எ்னககு கூறி்னார்கள். ‘சொர்ககததின் கருவூை�ா்ன ஒரு வார்தர்தரய உ�ககு 
ோன் அறிவிததுத ்தைடடு�ா?’ என்று நகடடார்கள்.ோன்,’ஆம் (அறிவிததுத 
்தாருஙகள்)’ என்று கூறிந்னன்.ேபி (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) 
அவர்கள்,’(அந்்த வார்தர்த:) ''ைா ்வ்ை வைா குவ்வத்த இல்ைாபில்ைாஹ் 
(அல்ைாஹ்வின் உ்தவியன்றி பாவஙகளி லிருந்து விைகிச் செல்ைநவா, 
ேல்ைறஙகள் புரிய வலிர� சபறநவா �னி்த்னால் இயைாது)’ என்றார்கள். 
(நூல,புகாரி,எண:4202).

ُسْبَحاَن الِّ , َواْلَْمُد لِّ , َواَل ِإلَـَه ِإالَّ اّلُ , َواّلُ َأْكبـَُر
பைலும்  அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 

கூறி்னார்கள்: ''சுப்்ா்னல்ைாஹி, வல்்ம்து லில்ைாஹி வ ைாயிைா் 
இல்ைல்ைா்ு, வல்ைா்ு அகபர்'' எனறு நான கூறுவ்தா்னது,சூரியன எ்தன 
மீது உதிககிறப்தா அ(ந்த உ்லகத்)ல்தவி்ட எ்னககு மிகவும் பிரியைா்ன்தாகும்.
(நூல,முஸலிம்,எண:2695)இல்த அபூ ஹுலைைா (ைலியல்லாஹு அனஹு) 
அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.

ந�லும் இஸதிகபார் அஸ்தகபிருல்ைாஹ் -பாவ�ன்னிப்பு நவண்டு்தலும்- 
திகரின் வரககளில் உள்்ளரவயாகும். அஃகர்ரு அலமுஸனீ (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் அறிவிககிறார்கள்.அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல்லாஹு 
அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: ''எ்னது உள்்ளததின் மீதும் 
திரையிடப்படுகிறது.ோன் ஒவ்சவாரு ோளும் நூறு முரற அல்ைாஹ்விடம் 
பாவ�ன்னிப்புக நகாருகிநறன்''. (நூல,முஸலிம்,எண:2702)

இதுபவ ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்களின நெய்லாகவும் 
காணப்பட்டது.எ்னபவ ்தான அவர்கள் பாவைனனிப்பு,இஸதிகபார் மீது இவவாறு கூறி 
ஆர்வ மூடடியுள்ளார்கள்.ஸஹீஹ் முஸலிமில அஃகர்ரு அலமுஸனீ (ைலியல்லாஹு 
அனஹு) அவர்கள் வாயி்லாக வைககூடிய ஹதீஸில அல்லாஹ்வின தூ்தர் (ஸல்லல 
்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறி்னார்கள்: ''�ககந்ள! அல்ைாஹ்விடம் 
பாவ �ன்னிப்புக நகாருஙகள்.ஏச்னனில்,ோன் ஒவ்சவாரு ோளும் அவனிடம் 
நூறு முரற பாவ�ன்னிப்புக நகாருகிநறன்.'' (நூல,முஸலிம்,எண:2702)  
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பைலும் புகாரியில அபூ ஹுலைைா(ைலியல்லாஹு அனஹு) அவர்கள் 
கூறுகினறார்கள். ’அல்ைாஹ்வின் மீ்தாரணயாக! ோன் ஒரு ோளில் எழுபது 
முரறககு ந�ல் ‘அஸ்தஃக ஃபிருல்ைா் வ அதூபு இரைஹி ‘(ோன் 
அல்ைாஹ்விடம் பாவ�ன்னிப்புக நகாரி அவன் பககந� திரும்புகிநறன்.) 
என்று கூறுகிநறன் என்று இரறததூ்தர் (ஸல்ைல்ைா்ு அரைஹி வஸல்ைம்) 
அவர்கள் கூறக நகடடுள்ந்ளன்.(நூல,முஸலிம், எண:6307).எ்னபவ ஒரு அடியான 
பாவைனனிப்பு பகாருவல்த விடடும் பைாமுகைாக இருககபவ கூ்டாது.

ُسْبَحاَن اّل َوِبَْمِدِه, ُسْبَحاَن الِّ اْلَعِظيم
திகரின ஸுன்னத்ல்தயும் -இவவாபற அல்னத்து நாளாந்த ஸுன்னத்துககலளயும்-

அபூ ஹுலைைா ைலியல்லாஹு அனஹு அவர்கள் வாயி்லாக புகாரி,முஸலிமில 
வைககூடிய ஹதீலஸக நகாணடு முடிககினபறன. இதுபவ அல்லாஹ்வின தூ்தர் 
ஸல்லல்லாஹு அல்லஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய ஹதீஸ.(இலறவல்னத் துதிககும்) 
இைணடு வாககியஙகள் அளவறற அருளாளனின பிரியத்திறகுரியலவ;பைலும் நாவுககு 
எளி்தா்னலவ;நனலை தீலை நிறுககப்படும்)்தைாசில க்னைா்னலவயாகும்.(அலவ:்தான) 
''சுப்்ா்னல்ைாஹி வபி்ம்திஹி'' (அல்லாஹ்லவப் பபாறறிப் புகழ்நது துதி 
நெயகிபறன),''சுப்்ா்னல்ைாஹில் அழீம்'' (கணணிய மிகக அல்லாஹ்லவத் 
துதிககிபறன).(நூல,புகாரி, எண:6406,முஸலிம்,எண:2694)

அல்லாஹ்வின புகழாலும்,அருளாலும் அல்னத்து நல்லறஙகளும் 
முறறுப்நபறுகினற்ன.








