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துஆ 

வின் 
ஒழுங்குகளும் விதி முறைகளும் 

 

ம ௌலவி எம்.எம்.ஏ.முபாரக் கபூாி. 

( தனி) 

(முன்னால் அதிபர், கபூாிய்யா அரபிக் 

கல்லூாி  ஹரக ) 

மபாதுச்மெயளாலர், அகில இலங்றக 

ஜா ியத்துல் உல ா 
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மபாருளடக்கம் 

1. முன்னுறர 

2. துஆ ஒரு வணக்கம் 

3. துஆக்கள் ஏன் அங்கீகாிக்கப் 

படுவதில்றல? 

4. வெீலாததடுவதின் ெட்டங்கள் 

5. துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் படும் 

ெந்தர்ப்பங்கள் 

6. இவர்களின் துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் 

படுகின்ைன 

7. தனக்கு தகடாக துஆ தகட்கக் கூடாது 

8. திக்ரும் துஆவும் 

9. துஆ தகட்பதன் ஒழுங்கு 

10. மதாழுறகயும் அதன் பின்னுள்ள 

துஆக்களும் 

11.  ஃஸூராத்துக்கறள ஓதுதவாம் 

12. மதாழுறகயின் பின் கூட்டு துஆ 

13. கூட்டு துஆவுக்கு காட்டப்படும் 

ஆதாரங்கள் 
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14. ஜம் ியத்துல் உல ாக்களின் தீர்ப்புகள் 

 

முன்னுறர 
உலறகப் பறடத்துப தபாெிக்கும் எல்லாம் 

வல்ல அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹு வதஆலாவுக்தக 

ெரவ  புகழும் உா ித்துறடயது .  ஸலவாத்தும் 

ஸலாமும் இறுதித் தூதர் முஹம் த்  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீதும் அன்னாரது 

ததாழர்கள் அறனவர்  ீதும் உண்டாவதாக. 

இந்த நூறல மதாகுக்க தவண்டிய அவெியமும், 

அவ ெ ரமும்  என்றன  தூண்டிக்  ம க ாண்தட 

இருந்தன. மதாிந்தறத மொல்லிக் மகாடுக்காத 

குற்ைத்திற்கு ஆளாதவதனா என்மைாரு பயம். 

மதளிவில்லா ல்  க்கள்  பிரச்ெிறனப் படும் தபாது 

எல்தலாருட னும் தெர்ந்து ம ௌனியாக இருந்த 

குற்ைம் ஏற்படும் என்ை அச்ெம்  றுபுைம். இது ஒரு 

ெில்லறைப் பிரச்ெிறன தாதன என்று மொல்லி 

ஒதுங்கிய குற்ை உணர்வு ஆட்மகாள்ளுத ா என்ை 

 ன உறளச்ெல். இறவயறனத்தும் தான் துஆ - 

ஒழுங்குகளும் விதிமுறைகளும் எனும் இந்நூறல 

மதாகுக்க என்றன தூண்டின. 
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என் முன்தன நிழலாடிய பர்ளுத் மதாழுறகயின் 

பின்னால் இ ாம் துஆ ஓத  ஃமூம்கள் ஆ ீன் 

மொல்வது என்ை பிரச்ெிறனதய இந் நூலின் மூலக் 

கருவ ாகும் .  ப ி ர ச் ெ ி றன  எங் த க ா  இருக் க 

தவமைங்தகா  அது திறெ திருப்பப் பட்டுள்ளறத 

காண்கிதைாம். ‘மதாழுறகக்கு பிைகு இ ாம்  துஆ 

ஓத  ஃமூம்கள் ஆ ீன் மொல்லும் நறடமுறை 

ஸுன்னத்தான  முறை  தானா?   இ ாம்கள்  

ஸுன்னத் என்று கூைினார்களா? ’   என்பதத 

பிரச்ெிறன. அதுவன்ைி பர்ளான மதாழுறகக்கு 

பின்னால் ஒவ்மவாருவரும் தனியாக துஆவில் 

ஈடுபடுவறத  றுப்பததா, அைதவ கூடாது என்று 

கூறுவததா தநாக்க ல்ல. 

இது பற்ை ி  தனிதய எழுதுவறத வ ிடவும், 

துஆதவாடு ெம்பந்தப் பட்ட ெகல விடயங்கறளயும் 

மதாகுப்பதத எனது தூய எண்ண ாகும். எனதவ 

“தூஆ - ஒழுங்குகளும் வித ி  முறைகளும்” என 

இத்மதாகுப்புக்கு மபயாிட்தடன். இவ் விடய ாக 

எத்தறனதயா நூல்கள், ஹதீஸ் கிரந்தங்கறள 

அதன் விா ிவுறர கறள த ற்படி  வ ிடய ாக 

வழங்கப் பட்ட தீர்ப்புகறள, கடந்த கால, நவீன 
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கால அைிஞர்களது கருத்துக்கள் என்பவற்றை 

பார்றவயிட அல்லாஹ் எனக்கு அருள் புாிந்தான். 

அல்ஹம்து லில்லாஹ். 

அவனது  த ப ர ரு ள ி ன்  க ா ரண  ா க த வ 

இத்மதாகுப்றப மவளியிட முடிந்தது. ஏற்மகனதவ 

பல நூல்கறள எழுத எனக்கு நல்லருள் புாிந்த 

அல்லாஹ் இதறனயும் மதாகுத்மதழுத வாய்ப்ப 

ளித்தற க்காக பல்லாயிரம் விடுத்தம் அவறன 

தபாற்றுகின்தைன். அல்ஹம்து லில்லாஹ். 

இதறன ெமூகத்துக்கு ெ ர்ப்பிப்பதன் மூலம் 

துஆ  ெ ம் ப ந் த  ான  ஒரு  ம தள ி வு   ப ி ை க் க 

தவண்டும ன விரும்புகின்தைன். ொியானறத 

மதளிவாக மதாிந்து மகாள்ள அல்லாஹ் அருள் 

புாிய தவண்டு ம ன துஆ தகட்கின்தைன். ெமூகச் 

ெ ீ ர்  குறழவுக்கும்  ஒற்றுற  யீனத்த ி ற்கும் 

வழிவகுக்கும் ஒன்ைாக இது அற யாதிருக்க 

தவண்டும ன ஆெிக்கின்தைன். பயனுள்ள ஒரு 

அை ிறவ  வ ி ட்டு ச்  ம ென்ைவனாக  என்றன 

அங்கீகாிக்க தவண்டுகின்தைன். மெய்யும் அ றல 

மதளிவுடன் மெய்தவாம். மதாியாதறத தகட்டு 

மதாிதவாம்.  ெமுதாய ஒற்றுற றய கருத்திற் 
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மகாண்டு பாடுபடுதவாம் .   ப ின்வரும்  அல் 

கு ர்ஆன ின்  வ ெனங்கள்  எ து  உள்ளத்த ி ல் 

பதிந்திருக்கட்டு ாக! 

لَعصر  ن    َوا نٰسنَ   إر ّل    ُخسر   َلىف  اإلر ينَ   إر َمنوا  اَّل  لُوا  ءا  َوَعمر
لرٰحتر   الصّٰ

ْبر ٱَوتََواَصْوا بر  براحلَق   َوتَواَصوا   لص 

காலத்தின்  ீது ெத்திய ாக!  னிதன் (தன்  

ஆயுறள வீணில் மெலவு மெய்து) ந ிச்ெய ாக 

நட்டத்தி (ன் வழியி)ல் இருக்கின்ைான். ஆயினும் 

எவர்கள் விசுவாெம் மகாண்டு நற்கரு ங்கறளயும் 

மெய்து, ெத்தியத்றத ஒருவருக்மகாருவர் உபததெம் 

மெய்து (பாவங்கறள விடுவதிலும் நன்ற கறள 

மெய்வதிலும் ஏற்படும் கஷ்டங்கறள) ெகித்துப் 

மகாள்ளு ாறும், ஒருவருக்மகாருவர் உபததெம் 

மெய்தும் வந்தார்கதளா  அவர்கறள தவ ிர  ( 

இவர்கள் நஷ்ட றடயவில்றல)  சூரா அல் அஸ்ர். 

ொியானறத ொிமயன ஏற்று விளங்கி அதன் படி 

நடக்கவும் ப ிறழயானறத ப ிறழமயன ஏற்று 

அதறன விட்டு விலகிச் மெல்லவும் எல்லாம் வல்ல 
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அல்லாஹ்  ந ம்ம ல்தல ாருக்கும்  நல்லருள்  

புாிவானாக. 

யா அல்லாஹ்! தூய எண்ணத்ததாடு உனக்காக 

எழுதிய ஒன்ைாகதவ இறத நீ அங்கீாித்து  எனக்கு 

ம ன்த லும் நல்லைிறவ தந்தருள்வாயாக. இதன் 

மூலம் எனக்கு மதாிந்தறத  க்களுக்கு மொல்லி 

விட்டவர்களில் ஒருராக என்றன மபாருந்திக் 

மகாள்வாயாக. 

ம ௌலவி அஹ் த் முபாரக், 

109, றபபர் கராடன், 

ஞானவி ல வீதி,   

மத டமகாறட,  

மகாழும்பு  09 

26-12-2008. 
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துஆ ஒரு வணக்கம் 

 ெகல ஜீவராெிகறளயும் பறடத்த அல்லாஹ் 

அளவற்ை அருளாளன், நிகதர அற்ை அன்புறட 

தயான்.  எல்தலாருக்கும்  வாா ி  வழங்கும் 

தயாளன். அவனது அருள் வானம் பூ ிகளுள் 

விொலித்துள்ளன. அவனிடம் தகட்டவன் 

மபற்றுக் மகாள்கிைான். தகட்காதவதனாடு 

அவன் தகாபித்துக் மகாள்கிைான். 

بر  َعنْ 
َ
َ  يَْرةَ ھُرَ  أ ن  : َعنْهُ  للُ ا رَضر

َ
 َعلَيْهر  للُ ا َصّل   للر ا رَُسوَل  أ

َب  للَ ا يَْدعُ  لَمْ  َمنْ  قَاَل  وََسل مَ   الرتمذي رواه َعلَيْهر  َغضر

அல்லாஹ்வ ிடம்  த கட்காதவன ின்   ீது 

அல்லாஹ் தகாப ி க்  க ின்ைான்  என  நப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். அைிவிப்பவர்: அபூ ஹுறைைா 

(ைழி) ஆதாரம் அத் திர் ிதி 
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 அல்லாஹ்வின் தகாபம் ஏற்படுவது துஆ என்ை 

வணக்கத்றத விடுவதனாலாகும். த லும் நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

பின்வரு ாறு கூைினார்கள் 

ير  قال رَُسْوُل الل َصل  الُل َعليْهر وََسل َم  َعْن انلُّْعَمانر بْنر بَشر
ْب  َقاَل  ْستَجر

َ
بَاَدُة َوَقَرأ َوَقاَل َربُُّكْم اْدُعوِنر أ اَعُء ُهَو الْعر ادلُّ

ينَ  رر ر َداخر ََل َقْوِلر رواه النسا وابن ماجه و أمحد  " َلُكْم إر
 والرتمذي

துஆ என்பதுதவ வணக்க ாகும். என்னிடத  

பிரார்த்தியுங்கள் நான் உங்களுக்கு விறடயளிக் 

கிதைன். என்று அல்லாஹ் கூறுகிைான் என நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர் :  அந்நுஃ ானிப்னு பஷீர் (ரழி) 

ஆதாரம் : அந்நஸாஈ, இப்னு  ாஜா, முஸ்னத் 

அஹ் த், திர் ிதீ 

ينَ  إرن   ر ُونَ  اَّل  بَاَدتر  َعنْ  يَْستَْكبر ينَ  َجَهن مَ  َسيَْدُخلُونَ  عر رر  َداخر
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“யார் என்றனப் பிரார்த்திக்காது மபருற யடிக் 

க ி ன் ை ா ர் க த ள ா  அ வ ர் க ள்  ந ி ச் ெ ய  ா க 

ெ ிறுற ப்பட்டவர்களாக நரகம் புகுவார்கள்.” 

(40:60)  

துஆக் தகட்காதவன் மபருற  மகாண்டவன் 

ஆவான், அவன் நரறகதய அறடவான். எனதவ 

அவறன  ாத்த ி ரம்  வணங்குவது தபாலதவ 

அவனிடத  உதவியும் ததட தவண்டும். அல்லாஹ் 

விடம் ஒருவன் தகட்பறத மபரும் தபைாக எண்ண 

தவண்டும். 

துஆறவ விடவும் அல்லாஹ்விடம் கண்ணிய ான 

ஒன் ை ி ல்றல .  என  அல்ல ாஹ்வ ின்  தூ த ர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர் : அபூ ஹுறரரா(ரழி) ஆதாரம் : 

திர் ிதீ 

ஒருவன் தன் பிரார்த்தறன (துஆ) மூலம் வந்துற்ை, 

வரவுள்ள அறனத்திற்கும் விடிறவக் காண்கிைான். 

அதனாலன்தைா அல்லாஹ்வும் ப ின்வரு ாறு 

கூறுகின்ைான். 



 

13 

م ن
َ
يُب  أ ُف  َداَعهُ  إرَذا الُْمْضَطر   ُُير وءَ  َوَيْكشر  السُّ

கஷ்டத்தில் ெிக்கித் துடி துடிப்தபார் அபய ிட் 

டறழத்தால் (அவர்களுக்குப்) பதில் கூைி, அவர்களு 

றடய கஷ்டங்கறள நீக்குபவன் யார்? (27:63) 

 நிச்ெய ாக அல்லாஹ் அன்ைி தவமைவனும் 

இல்றல .  இதற்கு ,  த லும்  மதள ிவாக  நப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைிய கூற்றும் அற ந்துள்ளது. 

 َصّل   رَُسوُّلللر  َقاَل  ََرض الل عنهما َقاَل  ُعَمر ابْنر  َعنْ 

اَعءَ  إرن  " وََسل َم  َعلَيْهر  اللُ  ا َينَْفعُ  ادلُّ م  ا نََزَل  مر م   لَْميَْْنرل َومر

بَادَ  ََْفَعلَيُْكمْ  اَعءر  اللر  عر  رواه الرتمذي- " برادلُّ

நிச்ெய ாக துஆ (உங்களுக்தகற்பட்ட) இதுவறர 

ஏற்படாத விடயங்களுக்கும் பயனளிக்க வல்லது. 

எனதவ அல்லாஹ்வின் அடியார்கதள! நீங்கள் 

பிரார்த்தறனறய (துஆறவக்) றகக்மகாள்ளுங்கள் 

என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் கூைினார்கள். 
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அைிவிப்பவர்:  இப்னு உ ர் (ரழ ி ) ,  ஆதாரம்: 

அத்திர் ிதீ 

அல்லாஹ் தன் அடியார்  ீது  ிகவும் இரக்கம் 

மகாண்டவன். ஒரு தாய் தன் குழந்றத  ீது காட்டும் 

இரக்கத்றத விட தன் அடியார்  ீது அவன் இரக்கம் 

மகாண்டவன். அவனது அன்புக்கு அளதவயில்றல. 

அடியார் புாியும் குற்ைச் மெயல்களுக்கு தண்டறன 

மகாடுப்பதாக இருந்தால் புவியில் ஒன்றுத  

எஞ்ெியிராது. 

 ِمن ھا َظهرُِ ََعُى ماتََركَُ َكَسبوا بِما انلّاَسُ اللُُ َولَويُؤاِخذُُ

ُرھُم َولىِكن دابَّةُ  َجلُ  إِلُى يَُؤخِّ
َ
 ُمَسًّمُ أ

 “ னிதர்கள் ததடிக்மகாண்ட (தீ) விறனக்காக 

(உடனுக்குடன் )  அல்லாஹ்  தண்டிப்பத ாக 

இருந்தால் பூ ியில் யாமதாரு ( னித) ஜீவறனயும் 

விட்டுறவக்க  ாட்டான்.” (35:45) என 

அல்லாஹ் கூைியுள்ளான். எனதவ அத்தறகய 

 ாமபரும் அருளாளனிடம் தகட்கும் தபாது அவன் 
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எனக்கு விறடயளிப்பான் என்ை விசுவாெத்துடன் 

தகட்பதத முறையாகும். 

بر  َعنْ 
َ
َ  ُھَريَْرةَ  أ ن     : َعنْهُ  الل رَضر

َ
 الل َصّل   الل رَُسول أ

َحُدُكمْ  َيُقولَن   ّلَ :"  َقاَل  وََسل مَ  َعلَيْهر 
َ
ْرلر  الل ُهم  :  أ  اْغفر

ئَْت  ئَْت  ارمَْحْنر  الل ُهم   ٬إرنْشر مر  ٬إرنْشر َْعزر لَةَ  ِلر
َ
 ّلَ  َفإرن هُ  ٬الَمْسأ

 خباري ال واهر"  َِلُ  هَ  ُمْكرر 

உங்களில் எவரும் துஆக் தகட்டால் “யாஅல்லாஹ்! 

உனக்கு விருப்ப ாயின் என்றன  ன்னிப்பாயாக, 

உனக்கு விருப்ப ாயின் எனக்கு அருள்புாிவாயாக 

என்று தகட்கதவண்டாம். தகட்பறத உறுதிதயாடு 

தகட்கட்டும்.  ந ிச்ெய ாக அவன் நாடியறதச் 

மெய்கிைவன். அவறன நிர்ப்பந்திப்பவர் எவரும் 

இ ல் ற ல ”  எ ன் று  அ ல் ல ாஹ் வ ி ன்  தூ த ர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். 

(அைிவிப்பவர்: அபூ ஹுறரரா (ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு) (ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புகாாி) 
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அல்லாஹ்விடம் தகட்டுப் மபை விரும்புகின்ைவன் 

பூரண தவட்றகதயாடு  னமுருகி தன்  னறத 

அவன் பால் ஒருமுகப் படுத்திய நிறலயில் தகட்க 

தவண்டும்.  னமுருகி தகட்கப்படும் துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப்படுகின்ைன. அல்குர்ஆனில் 21வது 

அத்தியாயத்தில் நபி ார்கள் ெிலரது வரலாறு 

கூைப்படுகிறுது. அவ்வத்தியாயத்தின் 87-90 

வறரயுள்ள வெனங்களில் நபி யுனுஸ், ஸகாிய்யா 

அறலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கிருந்த ததறவ 

பற்ைியும் அதற்காக அவர்கள் பிரார்த்தித்தது 

பற்ைியும் கூைிவிட்டு இறுதியாகப் பின்வரு ாறு 

கூைப்படுகிைது. 

ِعونَُ اكنوا إِنَُّهم  َوَرَھًبا رََغًبا َوَيدعونَنا اخَلريىِتُ ِفُ يُٰسى

ِشعيَُ َواكنوا  نَلاخى

“நிச்ெய ாக இவர்கள் யாவரும் நன்ற யான 

காாியங்கறள மெய்வதில் ஒருவறர ஒருவர் முந்திக் 

மகாண்டிருந்தார்கள்.  (நம்முறடய அருறள) 

வ ிரும்ப ியும்  (நம்  தண்டறனக்குப்)  பயந்தும்  

நம் ிடம் ப ிரார்த்தறன மெய்து மகாண்டிருந் 



 

17 

தார்கள். இவர்கள் யாவரும்  ிக்க உள்ளச்ெமுறடய 

வர்களாக இருந்தார்கள்.” (21:90) 

ْدُعْوا
ُ
 وَُخفيَةً  تَََضُّاًع  َرب ُكم أ

“(விசுவாெிகதள) உங்கள் இறைவனிடம் தாழ்ற  

யாகவும்,  அடக்க ாகவும் பிரார்த்தறன (துஆ) 

மெய்யுங்கள்.” (7:55) துஆவிதல ஈடுபடும் ஒருவன் 

 ிகவும் அடக்க ாக  தாழ்ந்த  குரலில் தகட்க 

தவண்டும்.  ெப்த ிட்டும்,  ெ ிர ப்பட்டும் துஆ  

இறைஞ்ெலா காது என்பது ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்களது தபாதறனயாகும். 

ஒ ரு  ெ  ய ம்  ந ா ட்டு ப் பு ை  அ ர ப ி க ள்  ெ ி ல ர் 

அல்லாஹ்வின் தூதாிடம் வந்து “அல்லாஹ்வின் 

தூததர !  எ ம்  இறைவன்  எ க்கு  ெ  ீ ப  ா க 

இருக்கிைானா? அப்படியானால் நாம் அவறன 

ெப்தம் தாழ்த்தி அறழக்கலாம். அப்படி இன்ைி 

தூ ர  ா க  இ ரு ப் ப ி ன்  ெ ப் த  ி ட் டு க்  கூ வ ி 

அறழக்கலாம்” என்ைார்கள். அப்தபாது அல்லாஹ்: 
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لََكُ َوإَِذا
َ
ُ ِعَباِدي َسأ ُ َعّنِّ ُ َفإِّنِّ ِجيُبُ َقِريب 

ُ
اِعُ َدْعَوةَُ أ  ادلَّ

 يَْرُشُدونَُ لََعلَُّهمُْ ِبُ َوْْلُْؤِمُنوا ِلُ َفلْيَْسَتِجيُبوا َدََعنُِ إَِذا

 “என் அடியார் என்றனப் பற்ைி உம் ிடம் (நான் 

மநருக்க ாக  இருக்க ி தைனா  அல்லது  தூர 

இருக்கிதைனா என்று) தகட்டால் நிச்ெய ாக நான் 

 ிகவும் அண்ற யில் இருக்கின்தைன். என்னிடம் 

பிரார்த்திப்பவனுக்கு விறடயளிக்கிதைன். எனதவ 

எனது கட்டறளக்கு அவர்கள் விறடயளிக்கட்டும். 

த லும் அவர்கள் தநர்வழி மபறும் மபாருட்டு 

என்றன விசுவாெம் மகாள்ளட்டும்” (2;186) 

எ ன் று  கூ று ங் க ள்  எ னு ம்  வ ெ ன த் ற த 

இைக்கியருளினான். 

அல்லாஹ்வின் பால் தன்றன நிறல நிறுத்திக் 

தகட்கப்படும் துஆதவ அங்கீகாிக்கப்படுகின்ைது. 

بر  َعنْ 
َ
 َعلَيْهر  الل َصّل   اللَُ رَُسول َقاَل :  َقاَل  ٬ُھَريَْرةَ  أ

ْنتُمْ  والله اْدُعوا: "وََسل مَ 
َ
ن   ُمواَواْعلَ  ٬إرَجابَةر  برال ُموقرنُونَ  ََأ

َ
 أ

يُب  الل نْ  ُداَعءً  َّليَْستَجر  الرتمذي رواه" َّلهر  ََغفرلر  قَلْبر  مر
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 “அங்க ீ க ா ி க் க ப் படு ம்  என்ை  உறுத ி ய ான 

நம்பிக்றகதயாடு நீங்கள் துஆ (பிரார்த்தறன) 

மெய்யுங்கள். ந ீங்கள் அைிந்து மகாள்ளுங்கள். 

நிச்ெய ாக அல்லாஹ் பராமுக ாக தன்றன  ைந்த  

ந ிறலயில் இருந்து தகட்பவனின் துஆவுக்கு 

விறடயளிப்பதில்றல. ”  (அைிவ ிப்பவர்:  அபு 

ஹுறைைா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) (ஆதாரம் : 

அத்திர் ிதி) 

தனது துஆவுக்கு விறடயளிப்பவன் அல்லாஹ்தான் 

என்ை நம்பிக்றகதயாடு றகதயந்துபவன் தன்றன 

முற்ைிலும் அல்லாஹ் வின்பால் முன்தனாக்கிதய 

றகதயந்துவான். தன்  னறத ஒருமுகப்படுத்தி 

தனது பிரச்ெிறனறய, தன் ததறவறயத் தானாகக் 

தகட்டுப் மபறுவறத விட மபரும் பாக்கியம் தவறு 

கிறடயாது. 

 صّل الل رسول قال قال عنهما الل رض عمر ابن عن

اَعءر  بَاُب  منكم َِلُ  ُفترحَ  َمن" :  سلم عليهو صّل الل  ٬ادلُّ
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 إرَِلهر  أحب   َشيأ الل َوماُسئرَل  ٬الر مَحةر  أبواُب  َِلُ  ُفترَحْت 

نْيُسأَل  من
َ
 "العافية أ

 الرتمذي رواه

  “உங்களில் எவருக்கு பிரார்த்தறனயின் வாயில் 

திைக்கப்பட்டால் அல்லாஹ்வின் அருள்களின் 

வாயில் திைக்கப்பட்டதாகும். அல்லாஹ்விடம் 

நற்சுகத்றத தகட்பறத விட விருப்பத்துக் குாிய தாக 

தவண்டப்படுவதற்கு தவமைான்று ில்றல” என்று 

இப்னு உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா அவர்கள் 

மதாிவிக்கும் ஹதீஸ் திர் ிதியின் பதிவாகும்.  

بر  َعنْ 
َ
ْشَعرري   ال ُموَس  أ

َ
َ  أ  َمعَ  ُكن ا:  َقاَل  ٬َعنْهُ  الل رَضر

ْفنَاََعَ  إرَذا فَُكن ا٬ وََسل مَ  َََِلْهر  الل َصّل   الل رَُسولر  رْشَ
َ
 ٬َوادر  أ

نَا َھل لْنَا ْ ْصَواُتنَا اْرَتَفَعْت  َوَكب 
َ
ُّ  َفَقال٬ أ  الل َصّل   ََانل بر

َها يَا: "وََسل مَ  َعلَيْهر  يُّ
َ
ُكمْ  اْرَبُعواََعَ  انل اُس  أ ْنُفسر

َ
 فإرن ُكمْ  أ
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َصم   تَْدُعونَ  ّلَ 
َ
يع   إرن هُ  َمَعُكمْ  إرن هُ ٬ ََغئربًا َوّلَ  أ يب   َسمر  َقرر

هُ  اَل َوَتعَ  ََاْسُمهُ  َتبَارَك٬  ابلخاري رواه "ىَجدُّ

அபூ மூஸா அல்அஷ்அாீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கதளாடு 

ஒரு பிரயாணம் மென்றுக் மகாண்டிருந் ததாம். 

எங்தகனும் ஒரு பள்ளத்தாக்றக நாம் மநருங்கினால் 

கூறும்  தஹ்லீலினதும்,  தக்பீா ினதும்  ெப்தம் 

உ ய ர் ந் து  வ ி டு ம் .  அ ற த க்  த க ட் ட  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள், 

“ ம துவாக  கூறுங்கள்  ந ீங்கள்  அறழப்பது 

மெவிடறனதயா  உங்கறள விட்டும் 

 றைந்திருக்கும் ஒருவறனதயா அல்ல. நீங்கள் 

ப ி ரார்த்த ிப்பமதல்லாம்  மெவ ியுறுதவானும், 

பார்ப்பவனு ாகிய ஒருவறனதயயாகும். நீங்கள் 

எங்க ிருந்த  தப ாதும்  அவன்  உங்களுடதன 

இருக்கிைான் அவனது நா ம் த தலாங்கி விட்டது.” 

என்று அவர்களுக்கு கூைினார்கள். 
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ஆதாரம் : ஸஹீஹுல் புகாாி அைிவிப்பவர்: அபூ 

மூஸா அல் அஷ்அாீ 

அடியா ா ின்  துஆறவ  ( ப ி ர ா ர் த் தறனறய ) 

எதிர்பார்த்து நிற்கும் அல்லாஹ் அதற்கு 

விறடயளிப்பதாகவும் வாக்களித்திருக்கிைான். 

 னிதர்கள் நிறைதவற்றும் மதாழுறக, தநான்பு, 

ஹஜ்ஜ ு ,  மு தலியன  ய ா வு ம்  துஆ க் கறள 

உள்ளடக்க ி தய  இருக்க ின்ைன .  அவற்றை 

நிறைதவற்றும் ஒரு அடியான், தான் அல்லாஹ்வின் 

அடியான்  என்பறதயும் ,  தன்  ததறவகறள 

நிறைதவற்றும் ெர்வ ெக்தன் அவன்  ாத்திரத  

என்றும்  கூறுக ி ை ான் .  அந்த  வணக்கங்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு எந்த ஒன்றையும் கூட்டி  விடுவ 

தில்றல. எனதவ தான்  ாமபரும் தயாளனான 

அவன் தன்னிடம் றகதயந்தியவறர மவறு தன 

விட்டு விட விரும்புவதில்றல. 

 ٬وََسل مَ  َعلَيْهر  الل َصّل   انل بر   َعنر ٬ الَفاررسر   َسلَْمانَ  َعنْ 

ي حَ  الل إرن  :"  َقاَل  يم   ير  إرَِلْهر  الر ُجُل  َرَفعَ  إرَذا يَْستَْحير  َكرر

نْ  يََديْهر 
َ
ھَُما أ ْفًرا يَُرد   والرتمذي ابليهيق رواه". َخائربَتَْير  صر
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 “நிச்ெய ாக அல்லாஹ்  ிகவும் நாணமுறடய 

தய ாளனாவ ான் .  தன்ன ி டம்  றகயுய ர் த் த ி 

த கட்கும்அடியா ா ின்  க ரங்கறள  மவற்றுக் 

றககளாகத்  த ிருப்ப ி  வ ிட  அவன் மவட்கப் 

படுகிைான்.“ என ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள. 

அைிவிப்பவர் ஸல் ான் அல் பாாிஸ் (ரழி) அன்ஹு.  

ஆதாரம் திர் ிதி 2556, றபஹகி 1488. 

 எனதவ அல்லாஹ் தனது பிரார்த்தறனக்கு 

விறடயளிப்பான் என்ை உறுதியான நம்பிக்றக 

தயாடு தகட்தபாருக்கு அவன் இல்றலமயன்ப 

தில்றல. எந்தநரமும் அவனது உதவி எ க்கு 

ததறவ. நாம் எல்லா நிறலற களிலும் துஆ தகட்க 

தவண்டும். கஷ்ட தநரத்தில்  ாத்திரம் அதறன 

ந ீ க் க  ப ி ர ா ர் த் த ி க் க ா  ல் ,  கஷ்ட ி ல்ல ா த 

நன்னிறலயிலும் அவறன பிரார்த்திக்க தவண்டும். 

இதுதவ உண்ற  விசுவாெிக்கு அறடயாள ாகும். 

بر  نْ عَ 
َ
 َصّل   َُالل رَُسول َقاَل :  َقاَل  رض الل عنه ُھَريَْرةَ  أ

هُ  َمنْ : " وََسل مَ  َعلَيْهر  الل نْ  ََس 
َ
يَب  أ نْدَ  َِلُ  الل يَْستَجر  عر
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َدائردر  ر  َوالَكْربر  الش  اَعءَ  َفلْيُْكثر  رواه"  الر َخاءر  فر  ادلُّ

 الرتمذي

 

 “கஷ்ட தநரத்தில் அல்லாஹ் தன் பிரார்த்தறனக்கு 

விறடயளிக்க தவண்டும் என விரும்புகின்ைவன் 

தான் நன்னிறலயில்  இருக்கும் தபாதும் அதிக 

 திகம் துஆக் தகட்கவும்” என்று ரஸூலுல்லாஹி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவா;: அபூ ஹுறைைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு    ஆதாரம்: திர் ிதி 

எனதவ, எ து ததறவகறள மபற்றுத்தர வல்லவன் 

ஏக இறைவனாம் அல்லாஹ் தான் என்று நம்பும் 

நாங்கள்,   அவனிடத  தகட்க தவண்டும். ெகல 

ெந்தர்ப்பங்களிலும் அவனிடம் ெரணறடந்து 

தகட்பது தான், அவறன  ாத்திரத  வணங்கு 

க ி த ை ா ம் ,  அவன ி ட ம்   ா த் த ி ர த   உ தவ ி 

தவண்டுகிதைாம்  என்ை ஈ ானுக்கு எடுத்துக் 
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காட்டாகும் .  நப ி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் பின்வரு ாறு ஓதினார்கள்: 

رَما َمانرعَ  ّلَ  الل ُهم  "  ْعَطيَْت  ل
َ
يَ  و٬أ رَما ََّلَُمْعطر  َوّلَ ٬ َمنَْعَت  ل

نََْكل َذااجلَد   َينَْفعُ   ابلخاري رواه"َجدُّ  مر

 “இறைவா! நீ தந்தறத தடுப்பாாில்றல, தடுத்தறத 

தருவ ாரு   ி ல்றல .  த  லும்  வ ெ த ி யுறடய 

மெல்வந்தனுறடய எந்த வெதி, மெல்வம் என்பன 

உன் தண்டறனயிலிருந்து காத்துக் மகாள்ள 

எப்பயனும் தராது.” அைிவிப்பாளர்; முஈரத் இப்னு 

ஷுஉபா ஆதாரம் : புகாாி 

இந்த துஆவின் மபாருள் விளங்கி எப்தபாதும் 

துஆக் தகட்தபாம். மதாழுது முடிந்த பிைகு அதறன 

முறைதயாடு வ ிதஷட ாக  ஓத ி  வருதவாம் . 

அப்தபாதத அது அல்லாஹ்வால் அங்கீகாிக்கப் 

படும். 

نُفَسَنا َظلَْمَنا َربََّنا
َ
 َوتَرََْحَْنا َتْغِفْرنَلَا َوإِنلَّمُْ أ

 نَلَُكوَننَُّ

َاِِسِينَُ
ْ
 ِمَناخل
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 “எங்கள் இறைவதன!  எங்களுக்கு நாங்கதள 

த ீங்க ிறழத்துக் மகாண்தடாம்  - ந ீ  எங்கறள 

 ன்னித்துக் கிருறப மெய்யா விட்டால், நிச்ெய ாக 

நாங்கள் நஷ்ட றடந்தவர்களாகி விடுதவாம்"- 

7:23 

وُْ نَِسيَنا إِنُْ تَُؤاِخْذنَا َلُ َربََّنا
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
 ََتِْمْلُ َوَلُ َربََّنا أ

ا َعلَْيَنا ُ ََحَلَْتهُُ َكَما إِْْصً ِينَُ ََعَ  َوَلُ َربََّنا َقْبلَِنا ِمنُْ اَّلَّ

لَْنا نَْتُ َوارََْحَْنا َواْغِفْرنَلَا نَّاَواْعُفعَُ بِهُِ نَلَا اَطاَقةَُ َماَلُ َُتَمِّ
َ
 أ

نَا َمْوَلنَا ُ َفانُُْصْ  اَكفِِرينَُ اْلُ الَْقْومُِ ََعَ

“ எ ங் க ள்  இ ற ை வ ா !  ந ா ங் க ள்   ை ந் து 

தபாய ிருப்ப ினும் ,  அல்லது  ந ாங்கள்  தவறு 

மெய்திருப்பினும் எங்கறளக் குற்ைம் பிடிக்காதிருப் 

பாயாக!  எங்கள் இறைவா!  எங்களுக்கு முன் 

மென்தைார்  ீது சு த்திய சுற றய தபான்று 

எங்கள்   ீது  சு த்தாத ிருப்பாயாக !  எங்கள் 

இறைவா! எங்கள் ெக்திக்கப்பாற்பட்ட (எங்களால் 

த ா ங் க  முடிய ா த )  சுற  றய  எ ங் கள்   ீ து 

சு த்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் பாவங்கறள நீக்கிப் 
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மபாறுத்தருள்வாயாக! எங்கறள  ன்னித் தருள் 

மெய்வாயாக! எங்கள்  ீது கருறண புாிவாயாக! 

ந ீ தய  எங்கள்  ப ாதுகாவலன் .  க ாஃப ி ர ான 

கூட்டத்தாாின்  ீது (நாங்கள் மவற்ைியறடய) 

எங்களுக்கு உதவி மெய்தருள்வாயாக!" - 2: 286 

ُ ْوزُِ َربِّ
َ
نُْ ْعِّنُ أ

َ
ْشُكرَُ أ

َ
نُْ لَِّتُ نِْعَمَتَكُ أ

َ
َُّ َعْمَتُ أ ُ ََعَ  َوََعَ

يَُّ نُْ َوادِلَ
َ
ْعَمَلُ َوأ

َ
ْدِخلْنوَُ تَْرَضاهُُ َصاِِلًا أ

َ
 ِفُ بِرََْحَتَِكُ ِِي أ

اِِلِيَُ ِعَباِدكَُ  الصَّ

 “என் இறைவா! நீ என்  ீதும், என் மபற்தைார் 

 ீதும் புாிந்துள்ள உன் அருட்மகாறடகளுக்காக, 

நான் நன்ைி மெலுத்தவும், நீ மபாருந்திக் மகாள்ளும் 

விதத்தில் நான் நன்ற கள் மெய்யவும் எனக்கு 

அருள் மெய்வாயாக! இன்னும் உன் கிருறபறயக் 

மகாண்டு என்றன உன்னுறடய நல்லடியார்களில் 

தெர்த்தருள்வாயாக!” - 27:19 
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து ஆ க் க ள்  ஏ ன் 

அங்கீகாிக்கப்படுவதில்றல? 

துஆக்  தகட்பது   த தட்டங்கறள  அறடந்து 

மகாள்வதற்காகும்.  எந்த ஒரு ததறவறயயும் 

அதறன  அறடந்து  மகாள்ள  அவெ ிய ான 

வற்தைாடு  முயற்ெ ிக்க  தவண்டும்.  அதற்குத் 

தறடயாக உள்ள எதுவும் இல்லாதிருக்க தவண்டும். 

இம்ற ,  றுற  நலன்களுக் கான பயனுள்ள ஒரு 

வழி துஆவாகும். அதில் ஈடுபடுபவரது உறுதி, 

நம்பிக்றக அல்லாஹ்விடம் அங்கீகாிக்கப்பட  

தறடதயதும் இல்லாற  முதலியவற்தைாடு காாியம் 

றககூடுகிைது.  துஆக்கள் அங்க ீகா ிக்கப்பட, 

பின்வரும் காரணங்கள் தறடயாக அற கின்ைன. 

அ. அவெரப்படுதல் 

بر  َعنْ 
َ
ن   ھَُريَْرة رض الل عنه أ

َ
 الل َعلَيْهر   الل َصّل   رَُسوَل  أ

ُكمْ   يُْستََجاُب  : " َقاَل   َوَسل مَ  َحدر
َ
: َيُقوُل   ٬  َيْعَجْل   لَمْ   َما  أل

 مسلم و ابلخاري رواه" لر  يُْستََجْب  فَلَمْ  َدَعوُْت 
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 “ எ வ் வ ள த வ ா  ப ி ர ா ர் த் த ி த் து ம்  எ ன க் கு 

விறடயளிக்கப் பட வில்றலதய என்று கூைி 

உங்களில்  எவரும் அவெரம் காட்டாத வறர 

அவருறடய துஆவுக்கு விறடயளிக்கப்படும்.” 

(ஸஹீஹுல் புகாாி – 6340, ஸஹீஹ் முஸ்லிம் - 

2735) அவெரப்படுவது ஆபத்றததய ததடித்தரும். 

அ து  ெ க ல  க ா ா ி ய ங் க ள ி லு ம்  ஏ ற் ப டு ம் . 

அவெர ின்ற யும், அடக்கமும் நற்பயறனத் தரும். 

இதற்கு இ ாம் இப்னுல் றகயிம் ரஹி ஹுல்லாஹ் 

அவர்கள் ஒரு உதாரணம் கூைினார்கள்: “துஆக் 

தகட்டு அதற்கு ெீக்கிரம் விறடறய எதிர்பார்ப் 

பவன் வித்மதான்றை நாட்டியவன் தபால. அவன் 

அதற்கு நீர் பாய்ச்ெிக்மகாண்தட இருந்து விட்டு 

ெீக்கிரம் அந்த விறத முறளத்து, காய்த்து, கனித்து 

பலனளிக்கவில்றல என்று நீர் பாய்ச்சுவறதயும் 

அக்கன்றை  வளர்த்மதடுப்பறதயும்  வ ிட்டு 

விட்டான். அவ்வாதை துஆக்தகட்டும் அதற்கு 

விறட காண வில்றலதய என்பதற்காக துஆக் 

தகட்பறத விட்டவனின் நிறலயும்” என்ைார்கள். 

அல் ஜவாபுல் காபீ - பக்கம்: 12) 
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ஆ. பாவ காாியத்திற்கு அல்லது இரத்த 

உைறவத் துண்டிக்கக் தகட்டல் 

பாவச் மெயல்கறள  னிதன் தவிர்ந்து மகாள்ள 

த வண் டு ம் .  அ த் த ற க ய  ம ெ ய ல் க ளு க் கு 

அல்லாஹ்வின் துறண கிறடக்காது. அது தபால் 

உைவினறரச் தெர்த்து வாழ்வது கடற யாகும். 

உைறவ முைித்து வாழ்வது பாவ ாகும். அவ்வாறு 

நடப்பவன் அல்லாஹ்வின் அருறள விட்டும் 

தூரப்பட்டவனாவான். எனதவ தான் இவ்விரண்டு 

பாவத்திற்கும் அல்லாஹ் உதவி மெய்வதில்றல. 

بر   َعنْ 
َ
 َما  َ  لرلَْعبْدر   يُْستََجاُب   يََزاُل   ّلَ : " بلفظ  مرفواعً   ُھَريَْرةَ   أ

يَْدعُ  لَمْ   

وْ   برإرثْمر 
َ
يَعةر   أ مر   َقطر ْل   لَمْ   َما  ٬  رَحر يَل "  يَْستَْعجر ! الل   رَُسوَل   يَا:  قر

 َفلَمْ   ٬  َدَعْوُت   َوَقدْ   َدَعْوُت   َقدْ : " َيُقوُل :  َقاَل   َما اإلرْسترْعَجاُل؟
رَ 
َ
يُب لر   أ ُ   ٬  يَْستَجر نْدَ   َفيَْستَْحسر اَعءَ   َوَيَدعُ   َذلرَك   عر  رواه"  ادلُّ

  مسلم
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அபூ ஹுறரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 

கூைினர்கள்: “பாவம் மெய்யவும், இரத்த உைறவ 

முைிக்கவும், அவெரப் படா லும் இருக்கும் வறர 

அடியானின் துஆவுக்கு விறடயளிக்க பட்டுக் 

மகாண்தடயிருக்கும் என்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் 

தூததர! அவெரப் படுவது என்ைால் என்ன?” எனக் 

தகட்கப்பட்டதபாது, நான் ப ிரார்த்தித்ததன், 

பிரார்த்தித்ததன், எனக்கு விறடயளிக்கப் படக் 

காணவில்றலதய என்று கூைி கவறலயுற்று துஆக் 

தகட்பறதயும் விட்டு விடுவான்.” என்ைார்கள். 

அத்தறகய மெயல்களுக்கு அல்லாஹ்வின் துறண 

கிறடக்காது. அது தபால் உைவினறரச் தொர்த்து 

வாழ்வது கடற யாகும். உைறவ முைித்து வாழ்வது 

பாவ ாகும். அவ்வாறு நடப்பவன் அல்லாஹ்வின் 

அருறள விட்டும் தூரப்பட்டவனாவான். எனதவ 

தான் இவ்விரண்டு பாவத்திற்கும் அல்லாஹ் உதவி 

மெய்வதில்றல. 
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இ .  ஹ ர ா  ா ன  உ ண ற வ 

உட்மகாண்டிருத்தல் 

بر   َعنْ 
َ
 وََسل مَ   الل َعلَيْهر   الل َصّل    رَُسوُل   َقاَل :  َقاَل   ٬  ُھَرْيَرةَ   أ

َها انل اُس  يُّ
َ
َمرَ   الل   َوإرن    َطي بًا  إرّل    َيْقبَُل   ّلَ   َطي ب    الل   إرن    ٬  أ

َ
 أ

نريَ  َمرَ   الُْمْؤمر
َ
َما أ هر   بر َها  َيا"   :َفَقاَل   ٬  الُْمرَْسلريَ   بر يُّ

َ
 الرُُّسُل   أ

نَ   ُُكُوا ي بَاتر   مر ًا  الط   ٬  " َعلريم    َتْعَملُونَ   برَما  إرّن    َواْعَملُوا َصاحلر
َها  َيا :َوَقاَل  يُّ

َ
ينَ   أ ر نْ   آَمنُوا  اَّل  { َرَزْقنَاُكمْ   َما  َطي بَاتر   ُُكُوا مر

يُل   الر ُجَل   َوَذَكرَ :  َقاَل  َفرَ   ُيطر ْغَبَ   الس 
َ
ْشَعَث أ

َ
 إرََل   َيَدهُ   َيُمدُّ   أ

َماءر  ُبُه َحَرام    ٬  َحَرام    َوَمْطَعُمهُ   َرب    َيا  ٬  َرب    َيا  الس   ٬  َوَمْْشَ
َي   ٬  َحَرام    َوَملْبَُسهُ  احَلَرامر   َوُغذ  ّن    ٬  بر

َ
لرَك   يُْستََجاُب   َفأ َ  َّلر

 مسلم رواه

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள். “நிச்ெய ாக அல்வாஹுத் தஆலா 

பாிசுத்த ானவன். பாிசுத்த  ானவற்றை  ாத்திரத  
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அவன் ஏற்றுக் மகாள்கின்ைான், த லும் அல்லாஹ் 

தனது தூதர்களுக்கு ஏவியவற்றைக் மகாண்தட 

நல்லடி யார்களுக்கும் ஏவினான்.” த லும் அவன் 

கூைினான்: “அல்லாஹ்வின் தூதர்கதள! பூ ியில் 

உள்ள நல்லவற்ைிலிருந்து புெியுங்கள். த லும் 

நல்ல ல்கள் மெய்யுங்கள். நிச்ெய ாக நான், நீங்கள் 

மெய்பவற்றை நன்கைிந்தவன்.” (அல் முஃ ினூன்: 

51) 

அைிவிப்பவர்; அபூ ஹுறரரா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ஆதாரம் : முஸ்லிம். 

“விசுவாெம் மகாண்தடாதர! நாம் உங்களுக்கு 

அருளியுள்ள நல்ல வற்ைிலிருந்து புெியுங்கள்” 

2 : 1 7 2   இ ந் த  வ ெ ன ங் க ற ள க்  கூ ை ி ய 

அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் ந ீண்ட பயணம ான்றை 

த ற்மகாண்டு பிரார்த்திக் கும் ஒருவறரப் பற்ைி 

ப ி ன்வரு ாறு  கூை ின ா ர் கள் :  “ ப ர ட்றட த் 

தறலதயாடு, புழுதி படிந்த நிறலயில், வானத்றத 

தநாக்கிக் றகதயந்தி என் இறைவா! என் இறைவா! 

என்று கூவி அறழக்கிைான். (ஆனால்) அவன் 

உட்மகாண்ட ஆகாரம் ஹரா ானது, அருந்திய 
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பானம்  ஹரா ானது ,  அணிந்துள்ள  ஆறட 

ஹரா ானது. ஹராத்றதக் மகாண்தட அவன் 

உடம்பு  வளர்க்கப்  பட்டுள்ளது.  (இவ்வாறு 

முற்ைிலும் ஹராத  ததாய்ந்த) இவனுக்கு எப்படி 

விறடயளிக்கப்படலாம்?” என்று கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவா; அபூ ஹுறரைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு, ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம். 

இந்த ஹதீஸ்  ிக முக்கிய நான்கு விடயங்கறள 

உள்ளடக்கி யுள்ளது.  

1 .  ந ீண்ட  பயணம் :  ப ி ர ய ாண ி ய ின்  துஆ 

அங்கீகாிக்கப் படுகின்ைது. 

2. பணிததலாடு தகட்பது: பிராத்திக்கும் தபாது 

தாழ்ற தயாடும் பணிததலாடும் தவண்டுவது. 

3 .  ற க யு ய ர் த் த ி  த க ட் ப து :  த ன் ன ி ட ம் 

றகதயந்துபவறன அல்லாஹ் நஷ்டமுைச் 

மெய்வதில்றல. 

4.  டக்கி  டக்கிக் தகட்பது:  டக்கி,  டக்கி, 

மகஞ்ெிக் தகட்பது ரஹ் த்தின் வாயிறலத் 

திைக்கும். 
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எனதவ துஆக்களில் நாம் அவெரம் மகாள்ளா லும் 

பாவ காாியத்றதக் தகட்கா லும், உைறவ முைிக்கக் 

தகட்கா லும் இருப்பததாடு எ து உணவு, பானம், 

உறட  யாவும் ஹலாலான தாகவும் இருக்க 

தவண்டும்.  இல்றலமயனில் எ து துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப்படுவதில்றல என்பறதயும் மதாிந்து 

மகாள்ள தவண்டும். 

4. வஸீலாத் ததடுவதன் ெட்டம் 

அல்லாஹ்வுக்மகன்று தான் ந ிறைதவற்ை ிய 

கரு ங்கறள முன்னிறுத்திக் தகட்பது வஸீலா 

எனப்படுகிைது.  அல்லாஹ்வின் த ிருப்த ிறய 

அறடந்து மகாள்வதற்காக அல்லாஹ்வும் ரஸூலும் 

காட்டிய முறையில் அற ந்த அ ல்கறளதய 

ஒருவன் வஸீலாவாக றவத்துக் மகாள்ளதவண்டும். 

يُ 
َ
ينََُُُهايىأ ُقواُُءاَمُنواُُاَّلَّ َُُُاتَّ ِهدواُُالَوسيلَةَُُُإَِْلهَُُُِوابَتغواُُاّللَّ ُوَجى
 تُفلِحونَُُلََعلَُّكمَُسبيلِهُِ ف

“விசுவாெம் மகாண்தடாதர! நீங்கள் மஜயம் மபறும் 

மபாருட்டு அல்லாஹ்றவ அஞ்ெி  நடவுங்கள். 
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த லும் (உங்கள் அ ல்கள் மூலம்) அவனிடம் 

மென்ைறடயும் வழிறயத் ததடுங்கள்.” (5:35) 

இந்த வெனம்  ிகவும் மதளிவாக “அல்லாஹ்விடம் 

மென்ைறடய அவன் அற த்துத் தந்த வழியன்ைி 

தவைில்றல” என்பறதக் கூறுகிைது. அல்குர்ஆன் 

3:16 வெனம் பின்வரு ாறு கூறுகிைது. 

 انلّارَُُِعذاَبَُُوقِناُُذنوَبناُنَلاَُفاغِفرُءاَمّناُإِنَّناَُربَّنا

அல்லாஹ்றவ அஞ்ெி நடந்த அம் க்கள்) “எங்கள் 

இறைவதன!  ந ி ச்ெய ாக  நாங்கள் உன்றன 

விசுவாெித்ததாம். எனதவ எ து பாவங்கறள 

 ன்னித்து நரக தண்டறணயில் இருந்து எம்ற  

காப்பாற்றுவாயாக” என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 

த லும் அதத அத்தியாயத்தின் 193 வது வெனம் 

இப்படிக் கூறுகிைது. 

َنا بَّ َناُُرَّ يَمانُُُُِيَناِديُُُمَناِدًياَُُسِمْعَناُُإِنَّ نُُُْلِْْلِ
َ
ُكمُُُْآِمُنواُُأ ُبَِربِّ

َربََّناَُفآَمنَّا  

رُُُْذنُوَبَناُنَلَاَُفاْغِفرُْ َناَُسيَِّئاتَِناَُعنَّاَُوَكفِّ بَْرارَُُِمعََُُوتََوفَّ
َ
اْْل  
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 “எங்கள் இறைவதன! உங்கள் இறைவறன 

விசுவாெியுங்கள் என்று (எங்கறள) விசுவாெத்தின் 

பால் அறழத்தவாின் அறழப்றப நிச்ெய ாக நாம் 

மெவியுற்று விசுவாெமும் மகாண்தடாம். ஆதலால் 

எங்கள் இறைவதன! ந ீ  எங்கள் குற்ைங்கறள 

 ன்னித்து எங்கள் பாவங்களில் இருந்து எங்கறள 

விடுவித்து நல்தலாருடன் எம்ற   ரணிக்கச் 

மெய்வாயாக” என்றும் கூைி பிரார்த்திப்பார்கள். 

இது  முஃ ீன்கள ின்  ப ி ர ா ர் த் தறன .  ப ாவ 

 ன்னிப்பும் ,  ந ரக  வ ிடுதறலயும்  தவண்டும் 

அ த ற் க ா க  அ வ ர் க ள் ,  த ா ம்  வ ி சு வ ா ெ ம் 

மகாண்டதாகவும் அதன் காரண ாக  ன்னிப்பளிக் 

கும் படியும் தகட்கின்ைார்கள் என்று அல்லாஹ் 

கூறுகின்ைான். இதன் மூலம் ஒருவர் தான் புாிந்த 

நற்காாியத்றத முன்னிறுத்திக் தகட்க தவண்டும், 

வஸீலாத் ததட தவண்டும் என்பறத விளங்க 

முடிகிைது. ஸஹீஹுல் புகாாி 2333, ஸஹீஹ் 

முஸ்லிம் 2743 இலக்கம் மகாண்ட ஹதீஸ், 

குறகமயான்ைில் ெிக்குண்ட மூன்று நபர்கறள பற்ைி 

குைிப்பிடுகிைது. அக்குறகயில் இருந்து மவளிவர 

அ வ ர் க ள்  ஒ வ் ம வ ா ரு வ ரு ம்  த ா ம்  ம ெ ய் த 
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நற்கரு ங்கறள முன்னிருத்தி துஆக் தகட்டார்கள் 

எனப் பார்க்கிதைாம். இந்த வரலாற்றை நாம் 

ர ழான் இரவுகளில் வாமனாலியில்  தகட்டு 

வருகிதைாம். 

எனதவ வஸீலா என்பது அல்லாஹ்வுக்மகன 

ஒருவன் மெய்த  காா ியத்றத  முன்னிறுத்த ிக் 

தகட்பறததய குைிக்கிைது என விளங்குகிைது. 

அதததபால் அல்லாஹ்வின் த ிருநா ங்கறள 

முன்றவத்துக் தகட்கு ாறும் நாம் கட்டறளயிடப் 

பட்டுள்தளாம். 

ُعواُُُقلُِ د َُُُا ّللَّ وُُُِا
َ
ُعواُُأ د نَُُُا َحى لرَّ ًياُُا

َ
َُفلَهَُُُُتدعواُُماُُأ

سماُءاُِلسنُى
َ
 اْل

 “நீங்கள் அல்லாஹ் என்று அறழயுங்கள், அல்லது 

ைஹ் ான் என்று அறழயுங்கள் (இவ்விரண்டில்) 

ந ீங்கள் என்ன கூைி அறழத்தாலும் அவனுக்கு 

அழகிய (இன்னும் பல) திருநா ங்கள் உண்டு. 

(அறவகறளக் மகாண்தட அறழயுங்கள்).”(17:10) 
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வஸீலா ததடுவதன்  ற்றும ாறு முறைதான் 

வாழ்ந்து மகாண்டி ருக்கும் ஒரு நல்ல  னிதாிடம் 

தனக்காக பிரார்திக்கு ாறு தவண்டுவதாகும்.  

نَِسَُُُعنُْ
َ
ُُُْبنُُُِأ َُُقاَلَُُُمالِك  َصاَبِتُ:

َ
اَسُُُأ َُُُسَنةُ ُُانلَّ َُعْهدََُُُِعَ

ُُُِبُِّانلَُّ ُُُانلَِّبُ َُُفَبيَْنا٬َُُُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللُُ  َصّلَّ َُعلَْيهُُُِاللَُُُُصّلَّ
ْعَراِبُيَُُقامَُُُيَْوِمُُُجَُعةُ ُُِفََُُُيُْطُبَُُُوَسلَّمَُ

َ
اللَُُُُرُسوَلُُُيَاَُُفَقاَل٬ُُُُُأ

َُيَدْيهَُُُِفَرَفع٬َُُُُُنَلَاُُاللَُُُفاْدعُُ  ٬الِعَياُلَُُُوَجاعَُُُالَماُلَُُُھلََكُ:ُُ
َما َماءُُُِِفُُُىَنرََُُُو ي٬َُُُُقَزَعةًُُُالسَّ ِ هُِ َنْفِسَُُُفَواَّلَّ َُما٬ُُُُِبَيِد

َُُوَضَعَها َحاُبُُُثَارََُُُحّتَّ ْمَثاَلُُُالسَّ
َ
 َعنَُُُْيْْنِْلُُُلَمُُُُْثم٬َُُُُُّاجِلَبالُُُِأ

ُِ ُُُِمْنََبِه يُْتَُُُحّتَّ
َ
َُُُيَتَحاَدرُُُُالَمَطرََُُُرأ َيتِهََُُُِعَ ُُُِِلْ َُعلَْيهُُُِاللَُُُُصّلَّ

َنا  ٬َُُوَسلَّمَُ َمَناَُُفُمِطْر لَِكَُُُيْو َبْعدَُُُالَغدَُُُِوِمن٬ََُُُُُذ ٬ُُُالَغدَُُُِو
ِي ٬ُُُُُيَلِيهَُُُِواَّلَّ ْخَرىَُُحّتَّ

ُ
ْعَراِبُ َُُذلَِكَُُُوَقام٬َُُُُُاجُلُمَعِةُاْل

َ
ُ-ُُاْل

وُْ
َ
م٬ََُُُرُسوَلُاللَُُُيا:َُُفَقاَلُُُ-َُُغرْيُهُُ:َُُقاَلُُُأ َُوَغِرَقُُُابِلَناءَُُُُتَهدَّ

َنا:ُُ"َفَقاَلُُُْيهَُِيدََُُُفَرَفع٬َُُُُُاللُنَلَاَُُفاْدع٬ُُُُُُالَماُلُ َُحَواَْلْ ُاللَُّهمَّ
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َُُعلَْيَناَُُولَُ َلُُُِبَيِدهُُُِيُِشريَُُُُفَما" َحاِبُُُِمنََُُُناِحَيةُ ُُِإ ُُُالسَّ ِإلَّ
ُالَواِديَُُوَساَل٬ُُُُُاجَلْوَبةُُُِِمْثَلُُُالَمِديَنةَُُُُوَصاَرِت٬ُُُُُاْنَفَرَجْتُ

َحدُ ََُُيِئَُُُْولَمُْ  ٬َُُشْهًراَُُقَناةُُ
َ
َُُُناِحَيةُ ُُِمنُُُْأ ْودَُُُِثَُحدَُُُّإِلَّ َ ُبِاجلْ

 مسلمُوُابلخاريُرواه

ந ப ி  ஸல்லல்ல ாஹு  அறலஹ ி  வஸல்லம் 

அவர்களின் காலத்தில் ஒரு தடறவ  க்கறளப் 

பஞ் ெ ம்  வ ாட்டியது .  ஜ ு ம்ஆ  ந ாள ி ல்  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

“குத்பா” பிரெங்கம் மெய்து மகாண்டிருந்தார்கள். 

அங்கு வந்த நாட்டுப்புை அரபி  ஒருவர் எழுந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூததர! மெல்வங்கள் அழிந்து 

விட்டன. குழந்றத குட்டிகள்  பெியில் 

வாடுகின்ைனர். (வரட்ெி கூடிவிட்டது) எனதவ 

நீங்கள் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள் எனக் 

கூைினார். உடதன நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் தம் கரங்கள் இரண்றடயும் 

உயர்த்த ி  துஆக்  தகட்டார்கள் .  அப்தபாது 

வ ா ன த் த ி ல்  எ ந் த   ற ழ  த  க மு ம் 

காணப்படவில்றல. என் ஆத் ா  யார் றகவெம் 
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உள்ளததா அவன்  ீது ெத்திய ாக, நபி  ஸல்லல் 

லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தம் றகறய 

கீதழ விடு முன்  றலகறளப் தபால் த கங்கள் 

த ி ரண்டு  வ ந் தன .   ி ம் ப ா ி ல்  இரு ந் த  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

இைங்கி வரு முன்  றழ மகாட்டியது. அம் றழ நீர் 

அன்ன ா ா ி ன்  த ா டி  வ ழ ி ய ா க  வ டிவற த க் 

கண்ணுற்தைன். அன்றைய தினமும் அதற்கு அடுத்த 

நாளும் அதற்கு டுத்த நாளும் அடுத்த ஜும்ஆ 

வறரயிலும் எங்களுக்கு  றழ மபாழிந்தது.  று 

ஜ ு ம்ஆவ ி ல்  அ த த  க ி ர ா  வ ா ெ ி  அ ல்லது 

தவமைாருவர் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூததர 

கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுகின்ைன. மெல்வங்கள் 

ந ீ ா ில்  மூழ்க ின்ைன .  எனதவ  எங்களுக்காக 

அல்லாஹ்விடம் துஆ மெய்யுங்கள் என்ைார். நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

த து றககறள உயர்த்தி ,  இறைவா!  எங்கள் 

சுற்றுப்புைங்கறள தநாக்கி இறத அனுப்புவாயாக. 

எங்களுக்கு தகடு தருவதாக இம் றழறய ஆக்கி 

வ ிடாதத என்று கூைினார்கள்.  த கம் உள்ள 

பகுதிறய தநாக்கி நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் றெறக மெய்த தபாமதல்லாம் 
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அம்த கம் விலகிச் மென்ைது.  தீனா நகர் மபரும் 

பள்ள ாக  ாைியது. இம் றழயால் “கனாத்” எனும் 

ஓறட ஒரு  ாதம் ஓடியது பல்தவறு பகுதிகளில் 

இருந்து வருபவர்களும் இம்  றழறயப் பற்ைிப் 

த ப ெ ா  ல்  இ ரு ந் த த ி ல் ற ல ”  எ ன  அனஸ் 

ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூைினார்கள்” 

இது ஸஹீஹுல் புகாா ி  (2333) ,  ஸஹீஹ் 

முஸ்லிம்  (2743 )  ஆக ி ய  க ி ர ந் தங்கள ி ல் 

பதியப்பட்ட வரலாற்றுச் ெம்பவ ாகும். 

இந்நிகழ்ச்ெிறய அைிவித்த அனஸ் ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு அவர்கள்  ற்றும் ஒரு ெம்பவத்றதயும் 

அைிவிக்கின்ைார்கள். 

نَسر   َعنْ 
َ
َ   َمالركر   ْبنر   أ ن    -  الل َعنْهُ   َرضر

َ
َذا  ََكنَ   ُعَمرَ   أ  إر

لربر   َعبْدر   بْنر   برالَعب اسر  يَْستَْسقر  قََحُطوا  الل ُهم  : " َوَقاَل   ٬  الُمط 
ينَا  نَبري نَابر   إرَِلَْك  نَْستَْسقر   ُكن ا  إرن ا ُل   َوإرن ا  ٬  َفتَْسقر  إرَِلَْك   َنتَوَس 

نَا نَبري نَا برَعم    ابلخاري رواه فَيُْسَقْونَ  :قَاَل  ٬" فَاْسقر

அதாவது உ ர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் வரட்ெி 

ஏற்பட்டால்  அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கறள 
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முன்னிறுத்தி துஆக் தகட்பார்கள்.  ‘இறைவா! நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

உய ிதராடு  இருக்றகய ில்  நாம்  அன்னாறர 

முன்ன ி று த் த ி   ற ழ  த க ட் த ப ா ம் .   ற ழ 

மபாழிவித்தாய். (அன்னாாின் வபாத்தின் பின் 

இப்தபாது) அன்னாருறடய ெிைிய தகப்பறன 

முன்னிறுத்த ி   றழ  தகட்க ின்தைாம் .   றழ 

மபாழிவிப்பாயாக’ என்று தகட்பார்கள்.  றழயும் 

மபாழிந்துவிடும்.”  

அைிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி) அவர்கள் ஆதாரம் 

:ஸஹீஹுல் புகாாி 1010 

இந்த வரலாற்றுச் ெம்பவங்கள் வஸீலாவின் 

ெ ா ி ய ா ன  முற ை கறள  வ ி ள க் கு க ி ன் ைன . 

ஸஹாபாக்கள் தீறன ொியாகப் புாிந்து மெயற் 

பட்டவர்கள். அவர்கள் கஷ்ட நஷ்டத்தின் தபாது 

கபுரடி மென்று அடக்கப்பட்டவறர முன்னிறுத்தி 

அவர்  மபாருட்டால்  தகட்க  வ ில்றல .  அது 

அனு திக்கப்படவில்றல என்பறத அவர்கள் 

விளங்கியிருந்ததத காரண ாகும். எனதவதான் 

ர ஸ ூலு ல் ல ாஹ்  வ ி ன்  வ ப ா த் த ி ன்  ப ி ன் 

அன்னாருறடய கபுரடி மெல்லாது உயிதராடு 
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இருந்த  அப்பாஸ்  ரழ ி யல்லாஹு  அன்ஹு 

அவர்கறளக் மகாண்டு பிரார்தித்தார்கள், உ ர் 

ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். 

துஆ ஒரு வணக்கம் என்பறத புாிந்து மகாண்ட 

உத்த த் ததாழர் கள் அதறன பிறழயான வழியில் 

மெய்ய முயற்ெிக்க வில்றல.  ாற்றுக் கருத்துக்கள் 

கூைாது வலிந்து விளக்கம் மொல்லாது தநரடியாக 

தாம் விளங்கியபடி மெய்தார்கள். அம் க்கள் இந்த 

உம் த்தில் வந்த ெிைந்ததாராவார். 

தூங்குவதற்கு முன் ஓத தவண்டியறவ 

ஒவ்மவாரு இரவும் நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் படுக்றகயில் உட்கார்ந்து 

மகாண்டு இரண்டு உள்ளங் றககறளயும் விாித்து 

றவத்து  அத ில்  ஊதுவார்கள் .  த லும்  குல் 

ஹுவல்லாஹு அஹத், குல்அவுது பிரப்பில் பலக், 

குல்அவுது பிரப்பின்னாஸ் ஆகிய சூராக்கறள 

ஓதுவார்கள் .  ப ிைகு  உடம்ப ின்  எந்த  எந்தப் 

பகுதிகளில் தடவ முடியுத ா அந்தப் பகுதிகளில் 

றககளால் தடவுவார்கள். தறல, முகம், தபான்ை 

உடலின் முன் பகுத ிகள ிலிருந்து தடவுதறல 
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ஆரம்பம் மெய்வார்கள். இது தபால 3 தடறவ 

மெய்வார்கள். 

நீ படுக்றகக்கு மெல்லும் தபாது ஆயதுல் குர்ஸீ 

(அல்லாஹு லாஇலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹய்யுல் 

கய்யும்) முழுவறதயும் ஓதுவாயானால் காறல 

வறரயில் அல்லாஹ்வின் ொர்பில் ஒரு பாதுகாவலர் 

உனக்கு  ஏற்படுத்தப்படடிருப்பார் .  த லும் 

றஷத்தான் உன் அருகில் கூட வர ாட்டான். 

ஒருவர் அல் பகரா அத்தியாயத்தின் இறுதி 2 

வெனங்கறள இரவில் ஓதுவாராயின் அதுதவ 

அவருக்கு தபாது ானதாகும். ஆதாரம் : ஸஹீஹுல் 

புஹாாி 

ْنِزَلُُُبَِماُُالرَُّسوُلُُُآَمنَُ
ُ
هُُُِأ َْلْ هُُُِِمنُُُْإِ َُُُوالُْمْؤِمُنونََُُُربِّ ُآََمنَُُُُكي

ُِ ُقَُُُلَُُُوُرُسلِهَُُُِوُكُتبِهَُُُِوَمََلئَِكتِهُُُِبِاّللَّ َحدُ َُُبْيَُُُُنَفرِّ
َ
ُِمنُُُْأ

َطَُُُسِمْعَناَُُوَقالُواُُُرُسلِهُِ
َ
َناُُُغْفَراَنَكُُُْعَناَوأ َكَُُُربَّ ُالَْمِصريَُُُُوإَِْلْ

(ُ582ُُ ُُُُُيَكلُِّفَُُُلُ( َُُُنْفًساُُاّللَّ لَّ َُكَسَبْتَُُُماُُلََهاُُُوْسَعَهاُُإِ
َناُُاْكتََسَبْتَُُُماَُُوَعلَْيَها وُُُْنَِسيَناُُإِنُُُْتَُؤاِخْذنَاَُُلَُُُربَّ

َ
َناُُأ

ْ
ْخَطأ

َ
ُأ
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اَُُعلَْيَناََُُتِْمْلَُُُوَلَُُُربََّنا ُُُلَْتهََُُحََُُُكَماُُإِْْصً ِينَََُُُعَ َُقْبلَِناُُِمنُُُْاَّلَّ
َنا لَْناَُُوَلَُُُربَّ ُنَلَاَُُواْغِفرَُُُْعنَّاَُُواْعُفُُُبِهُُُِنَلَاَُُطاَقةََُُُلَُُُماَُُُتَمِّ

نَْتَُُوارََْحَْنا
َ
نَاَُمْوَلنَاُأ َُُفانُُْصْ (582)ُالَْكفِِرينَُُالَْقْومََُُِعَ  

துஆக்கள்  அங் க ீ க ா ி க் க ப் படும் 

ெந்தர்ப்பங்கள் 

தன் துஆக்கள் அல்லாஹ்வால் அங்கீகாிக்கப்பட 

தவண்டும், நாடியது றககூட தவண்டும் என்தை 

 ன ி தன்  வ ிரும்புக ின்ைான் .  அதற்கு   ி கப் 

மபாருத்த ான தநரங்கறள மதாிந்து றவத்து துஆ 

இறைஞ்சுவதன் மூலம்  னிதன் நிம் தி  மபை 

முடியும். அவ் வாைான தநரங்கறள ரஸூலுல்லாஹ் 

அவர்கள் அைியத் தரா லும் விடவில்றல. எல்லாம் 

வ ல் ல  அ ல் ல ாஹ்  துஆ க்  த க ட் ப ற த  ஒ ரு 

வணக்க ாக அற த்துத் தந்து அவனது தபரருறள 

தன்னிடத  தகட்கு ாறும், தகட்டால் தருவதாகவும் 

வாக்களித்துள்ளான். த லும் அதற்குப் மபாருத்த 

 ான தநரங்கறளயும், காலங்கறளயும் வகுத்து 

அதறனயும் அைிவித்துள்ளான். அந்தநரங்கறளத் 



 

47 

மதாிந்து பயன்படுத்தி மகாள்பவதன புத்தி ான். 

அந்தநரங்களாவன; 

அ. இரவின் பிந்திய தநரம்; 

தன்னுறடய  துஆக்களுக்குா ி ய  ெ ி ை ப்ப ான 

தநரங்களில் ஒன்ைாக ஸஹர் தநரம் இருக்கின்ைது. 

இதுதவ இரவின் மூன்று பகுதிகளில் கறடெிப்பகுதி 

எனக் கூைப்பட்டுள்ளது. இந்தநரத்தில் உண்ற  

விசுவாெிகள் தம் பிறழ மபாறுத்தலுக்காக துஆக் 

தகட்பர். என அல்லாஹ் தபாற்றுகிைான். 

رينَ  سحارر  َوالُمستَغفر
َ
 براأل

“ (அந்த  முஃ ின்கள் )  ஸஹர்  த ந ரங்கள ில் 

அல்லாஹ்விடம்  ன்னிப்பு தகாருகின்ைவர்களாய் 

உள்ளார்கள்.” (3:17) என்று கூறுகின்ைான்.  

ُنوا للَّْيلُُُِِمنََُُُقلِيًَلُُُاَك ،َُُماُُا َن رَُُُِيْهَجُعو ْسَحا
َ
ْْل ِبا ُُهمَُُُْو

 .يَْسَتْغِفُرونَُ
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“அவர்கள் விடியற்காறலயில் (எழுந்து இறைவறன 

வணங்கி  தங்கள் இறைவனிடம்)   ன்னிப்புக் 

தகாாிக் மகாண்டிருப்பார்கள்.” (51:17,18) இந்த 

வெனத்தின் விளக்க ாக ஸஹீஹுல் புகாாி 1145, 

6321, 7494 ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 758 இலக்கம் 

மகாண்ட ஹதீஸ்கள் அற ந்துள்ளன. 

بر   َعنْ 
َ
َ   ُھَرْيَرةَ   أ ن  :  الل َعنْهُ   َرضر

َ
الل   الل َصّل    َرُسوَل   أ

ُل : "  َقاَل   َعلَيْهر َوَسل مَ  نَا  َيْْنر ََل   َِلْلَةر   ُك    َوَتَعاََل   َتبَاَركَ   َربُّ  إر
َماءر  يَ   الس  ْنيَا حر لل يْلر   ُثلُُث   َيبَْق   ادلُّ رُ   ا  َمنْ :  َيُقوُل   اآلخر

ُعوِنر  يَب   ٬  َيْد ْستَجر
َ
ُلنر   َِلُ   َفأ

َ
يَْسأ َمْن  يَهُ   َو ْعطر

ُ
َمنْ   ٬  َفأ  َو

ُرِنر  رَ  يَْستَْغفر ْغفر
َ
 مسلم رواه"  َِلُ  فَأ

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைினார்கள் “எங்கள் இறைவன் தினமும் இரவின் 

மூன்ை ாவது  ப கு த ி  எஞ் ெ ி  ய ி ரு க்ற க ய ி ல் 

அடிவானத்துக்கு இைங்கி என்னிடம் பிரார்த்திப் 

பவர் யாரும் உண்டா? அவனுக்கு நான் 

விறடயளிக்கிதைன். என்னிடம் தன் ததறவறய 
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தகட்கிைவன் யாரும் உண்டா? அவனுக்குக் 

மகாடுக்கிதைன். என்னிடம் பிறழ மபாறுக்கத் 

ததடுபவன் யாரும் உண்டா? அவறன  ன்னிக்கி 

தைன்.” என்று அறழப்பு விடுக்கிைான். 

இந்த ஹதீஸின் மூலம்  ிகவும் ெிைப்பான ஒரு 

தநரத்றத அல்லாஹ் மொல்லித் தந்திருக்கின்ைான். 

அதிக ான  க்கள் இந்த தநரத்தில் நித்திறரயில் 

ஆழ்ந்திருப்பார்கள். அல்லாஹ் தன் கண்ணியத்துக் 

கும் வல்லற க்கும் ஏற்ப தினமும் அடிவானத்துக்கு 

இைங்குகிைான் என நம்புவதத நம் கடற . அதற்கு 

வலிந்து மபாருள் கற்பிப்பது,  அல்லாஹ்வின் 

ஸிபத்துக்கறள கருத்தற்ை ஒன்ைாகப் தபெ ிய 

குற்ைத்திதல எம்ற  தெர்த்துவிடும். அவ்வாறு அடி 

வ ான த் த ி ற் கு  இ ைங்கும்  அல்ல ாஹ்  துஆ , 

இஸ்திஃபார் என்பவற்ைில் ஈடுபடதவ எம்ற  

அறழக்கிைான். 

ஆ. ஜும்ஆ நாள் 

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் படும் தநரங்களில் ஒன்று 

மவள்ளிக் கிழற யில் உள்ளது. அந்தநரம் பற்ைி 

சு ார் 40 அபிப்பிராயங்கள் கூைப்பட்டுள்ளன. 
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بر   َعنْ 
َ
َ   ُھَريَْرةَ   أ بُو  َقاَل :  َقاَل   ٬  الل َعنْهُ   َرضر

َ
مر   أ  َصّل    الَقاسر

ُقَهاَعبْد    ّلَ   ٬  َساَعة    اجلُُمَعةر   َيْومر   فر : " َوَسل مَ   الل َعلَيْهر   ُيَوافر
ُل   يَُصيل    َوُھَو َقائرم    ٬  ُمْسلرم  

َ
ا  يَْسأ ْعَطاهُ   إرّل    الل َخْيً

َ
 َوَقاَل "  أ

هر   مسلم و ابلخاري رواه"  يَُزھ ُدھَا ٬ُيَقل لَُها: قُلْنَا ٬ بريَدر

 “மவள்ளிக்கிழற  நாளன்று ஒரு தநரமுள்ளது. 

அந்தநரத்தில் எந்தமவாரு முஸ்லி ான அடியானும் 

ந ின்று வணங்கி  அல்லாஹ்விடம் தகட்டால், 

அல்லாஹ் மகாடுக்கா லிருப்ப தில்றல என்று 

கூைிய ரஸூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் அந்த தநரத்றத குறுகிய தநரம் 

எனக்காட்டி றகயால் ொறட மெய்தார்கள். ” 

அைிவிப்பவர்; அபூ ஹுறரைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு, ஆதாரம் : ஸஹீஹுல் புகாாி – 935, 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் - 852 

இந்த ஹதீஸுக்கு  ிகவும் மபாருத்த ான இன்னும் 

இரண்டு ஹதீஸ்கள் பின்வரு ாறு: 

1.இரண்டு குத்பாக்களுக்கிறடப்பட்ட தநரம் 
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بر   َعنْ 
َ
بر   بْنر   ُبْرَدةَ   أ

َ
ْشَعرري    ُموَس   أ

َ
 َعبْدُ   لر   َقاَل :  َقاَل   ٬  األ

ْعَت :  ُعَمرَ  الل ْبنُ  َسمر
َ
َباكَ   أ

َ
ُث   أ  الل َصّل    َرُسولر   َعنْ   ُُيَد 

نر  فر   َسل مَ وَ   الل َعلَيْهر 
ْ
؟  َساَعةر   َشأ  ٬  َنَعمْ :  ُقلُْت :  َقاَل   اجْلُُمَعةر

ْعتُهُ  ْعُت :  َيُقوُل   َسمر َعلَيْهر   َصّل    للر ا َرُسوَل   َسمر  َوَسل مَ   الل 
ُل  " َيُقو يَ :  ْن   َبْيَ   َما  ھر

َ
لرَس   أ مُ   َُيْ َما إْلر ََل   ا ْن  إر

َ
 ُتْقَض   أ

ََلةُ   مسلم رواه ”الص 

அபு மூஸா அல்அஷ்அாீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் இப்னு உ ர் அவர்கள் 

ஜ ும் ாவுறடய  ந ாள ிலுள்ள  த ந ரம்  பற்ை ி 

ைஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் கூைியதாக உ து தகப்பனார் 

ஏதும் கூைினார்களா? எனக் தகட்டார்கள். 

அ த ற் க வ ர்  “ ஆ ம் .  அ ல் ல ாஹ்வ ி ன்  தூ த ர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

மொல்லக் தகட்தடன், அந்த தநரம் இ ாம்  ிம்பாில் 

அ  ர் வ த ற் கு ம்  ம த ா ழுற க  ந ி ற ை தவ ற் ை ி 

முடிவறடவதற்கு ிறடயிலாகும்” என்று இப்னு 
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உ ர்  ைழ ியல்லாஹு  அன்ஹு ா  அவர்கள் 

பதிலளித்தார்கள்.  ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் - 

853 

2.மவள்ளிக்கிழற  அஸாிலிருந்து  க்ாிப் 

வறர. 

بر 
َ
ن   ةَ ُهَريْرَ  َعْن أ

َ
ر  رَُسوَل  رض الل عنه أ ُ  َصّل   اّلل   َعلَيْهر  اّلل 

ن  "   َقاَل   َوَسل مَ  ُمَعةر   فر   إر ُقَها  َّل   َساَعةً   اجْلُ  ُمْسلرم    َعبْد    ُيَوافر
ُل 

َ
َ   يَْسأ يَها  وََجل    َعز    اّلل  ا  فر ْعَطاُه الل  إرّل    َخْيً

َ
َ   إري اهُ   أ  َبْعدَ   َوهر

 رواه أمحد" الَْعْصر 

நிச்ெய ாக மவள்ளிக்கிழறயன்று ஒரு தநரமுள்ளது. 

அந்தநரத்துக்குச் ொியாக ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ் 

விடம் தகட்டால் அதறன அல்லாஹ் மகாடுக்கா ல் 

விடுவதில்றல. அது அஸர் தநரத்தின் பின்னாகும் 

என  அல்லாஹ்வ ின்  தூதர்  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர்: அபூ ஹுறைைா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ் த்.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸலாம் ரழ ியல்லாஹு 

அன்ஹு அவர்கள் கூைினார்கள்; அல்லாஹ்வின் 

தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் நிச்ெய ாக மவள்ளிக்கிழற யில் ஒரு 

தநரமுள்ளது. அந்தநரம் ஒரு முஃ ினான அடியான் 

மதாழுது தனது ததறவமயான்றை தகட்டால் 

அதறன அல்லாஹ் நிறைதவற்ைாது விடுவதில்றல 

என்று மதௌராத்திதல காண்கிைது என்தைன் என 

அப்துல்லாஹிப்னு ஸலாம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் கூைினார்கள். த ற்கண்டவாறு நான் 

கூைிய தபாது அது ஒரு குறுகிய தநரம் என நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

சுட்டிக்காட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூததர 

உண்ற  கூைிவிட்டீர்கள். மகாஞ்ெம் தநர ாகிய 

அது எது? என தகட்தடன். அதற்கு அந்தநரம் 

மவள்ளிக்கிழற  பகற்மபாழுதின் பிந்திய தநர ா 

கும். அது மதாழுறகக்குாிய தநர ல்லதவ என 

கூைிதனன். ஆம். நிச்ெய ாக ஒரு முஃ ினான 

அடியான்  ம த ாழுது  வ ி ட்டு  அடுத்த  த ந ர த் 

மதாழுறகறய எதிர் பார்த்து அ ர்ந்திருப்பது, 

மதாழுறகயிலிருப்பதற்கு ெ த  என்ைார்கள். 

முஸ்னத் அஹ் த் (  5 /451 )  இப்னு  ாஜா 
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1139. இந்த ஹதீஸ்கள் முலம்  மவள்ளிக்கிழற  

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் குறுகிய தநரம் 

இதுமவன  ம த ா ி ந் து  ம க ாள் தவ ா ர்  த ந ர ம் 

தவை ாட்டார்கள். 

இ. சுஜுது மெய்யும் தபாது. 

 னிதன் நிறைதவற்றும் அ ல்களில் ெிைப்பானதும் 

ம த ா ழு ற க ய ி ல்  அ ல் ல ா ஹ் வு க் கு   ி க 

விருப்பத்திற்குாியது ான ெந்தர்ப்பம் ஸுஜுதாகும். 

ஸுஜுது மெய்ய  றுத்ததனால் றெத்தான் ெபிக்கப் 

பட்டு தூக்கிமயைியப்பட்டான். ஸுஜுதின் தபாது 

ந ாம்  அத ி கம்  துஆவ ில்  ஈடுபட  முயற்ெ ி க்க 

தவண்டும் .  ந ப ி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹ ி 

வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

 َصّل    الل  رَُسوَل   قال  قال  عنهما  الل  رض  عباس  ابن  عن
ّلَ   َوَسل مَ  َعلَيْهر   اللُ 

َ
يُت   َوإرّن    أ نْ   ُنهر

َ
   أ

َ
ْقَرأ

َ
ًعا  الُْقْرآنَ   أ وْ   َراكر

َ
 أ

ًدا ا  ٬  َساجر م 
َ
ُكوعُ  َفأ يهر   ُمواَفَعظ    الرُّ ا  ٬  وََجل    َعز    الر ب    فر م 

َ
 َوأ
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ُجودُ  ُدوا  السُّ اَعءر  فر   َفاْجتَهر ن    ٬  ادلُّ نْ   َفَقمر
َ
. َلُكمْ   يُْستََجاَب   أ

  مسلم رواه

“அைிந்து மகாள்ளுங்கள்! நிச்ெய ாக ருகூவிலும் 

சு ஜ ு த ி லு ம்  கு ர் ஆன்  ஓ து வ து  எ ன க் கு த் 

தடுக்கப்பட்டுள்ளது. ருகூவிதல ந ீங்கள் வல்ல 

நாயறன கண்ணியப்படுத்தி தஸ்பீஹ் மெய்யுங்கள் 

சுஜுதிதல நீங்கள் அதிக ாக துஆக் தகட்க முயற்ெி 

எடுங்கள். உங்கள் துஆவுக்கு விறடயளிக்கப்பட 

அது  ிகவும் மபாருத்த ான இட ாகும்.”  

அைிவிப்பவர் : இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) ஆதாரம் : 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் -479 

ஈ. அத்தஹியாத்தின் இறுதியில் 

மதாழும்தபாது அத்தஹியாத்தில் கூைப்படும் 

ஸலாதுல் இப்ைாஹீ  ியாறவ அடுத்து மதாழுபவர் 

தனக்கு விருப்ப ானறதக் தகட்கலாம். கப்ாின் 

தவதறன, நரக தண்டறன, தஜ்ஜாலின் குழப்பம் 

மு தலிய  ய ாவ ற்ை ிலிரு ந்தும்  ப ாது க ா ப் பு க் 

தகட்கலாம். ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு 
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அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவ்வாதை மெய்து 

வந்துள்ளார்கள். 

بر  َعنْ 
َ
َ  ھَُريَْرةَ  أ ََا رَضر ََ اَصّل   للر ا رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ٬ َعنْهُ  لُلُّ لُلُّ  

نْ  َحُدُكمْ   َفَرغَ   إرَذا: "  وََسل مَ   َعلَيْهر  للر  مر
َ
نَ   أ در   مر رر   الت َشهُّ  ٬  اآْلخر

  برا فَلْيَتََعو ذْ 

ْرَبعر 
َ
نْ : أ نْ  ٬ َجَهن مَ  َعَذابر  مر نْ  ٬ الَْقْبر  َعَذابر  َومر الَْمْحيَا فرتْنَةر  َومر  

نْ  ٬ َوالَْمَماتر  يحر  رَش   َومر الر  الَْمسر ج  مسلم رواه"  ادل   

உங்களில் எவரும் மதாழுறகயின் கறடெி 

அ த் தஹ ி ய ா த்றத  ஓ த ி  முடி த் த ால்  ந ான்கு 

விடயங்களில் இருந்து  அல்லாஹ்றவக் மகாண்டு 

பாதுகாவல் ததடுங்கள்.  நரக தண்டறனயில் 

இருந்தும்,  கப்ா ின்  தவதறனயில்  இருந்தும், 

வாழ்வில் ஏற்படும் தொதறனயில் இருந்தும், 

 ஸீஹுத் தஜ்ஜால் எனப்படும் குழப்பக்காரனின் 

குழப்பத்திலிருந்தும் (பாதுகாவல் ததடுங்கள்) 

அைிவிப்பவர்: அபு ஹுறைைா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 
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உ. தநான்பு திைக்கும் தநரம் 

ஒரு ெ ிைப்பான அ றல ந ிறைவு  மெய்து 

மகாள்ளும் தநரத  தநான்பு திைக்கும் தநரம். 

அந்தநரத்தில் துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் படுகின்ைன. 

இது குைித்து அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் பின்வரு ாறு அைிவித்துள்ளார்கள். 

نَسر   َعنر 
َ
َ   أ ََ  َرضر  اللُ   َصّل    اللر   رَُسوُل   َقاَل :  َقاَل   ٬  َعنْهُ   الُلُّ

ر   َدْعَوةُ :  ُترد  ّلَ   َدَعَواتر   َثََلُث : "  َعلَيْهر َوَسل مَ   َوَدْعَوةُ   الَْوادلر
ائرمر   حبان وابن ابليهيق رواه " وََدْعَوُة الُْمَسافررر  الص 

மூன்று துஆக்கள்  றுக்கப்படுவதில்றல அறவ 

தகப்பன ின்  துஆ ,  த ந ான்ப ாள ிய ின்  துஆ , 

பிரயாணியின் துஆ (என்பனவாகும்). அைிவிப்பவர்: 

அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஆதாரம்: 

ஸுனன் அல் றபஹகீ 3/345, அஹ் த், இப்னு 

ஹிப்பான் 

 ஊ.1 ஹஜ் கடற  நிறைதவற்ைப்படும் 

இடங்கள்: 
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அைபா,  ஷ்அருல் ஹராம், ஸபா,  ர்வா, ஜம்ரதுல் 

ஊலா, வுஸ்தா, அகபா ஆகிய ஆறு இடங்கள் 

உள்ளன .  அவ்வ ி டங் கள ி ல்  எ ல்ல ா ம்  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கிப்லாறவ தநாக்கி நின்று துஆக் தகட்டார்கள். 

 ஊ.2 அைபாவில் தங்கியிருக்கும் தபாது 

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்களில் 

ஒன்று அரபா நாளன்று தகட்கப்படுவதாகும். 

அந்நாளில் அடியாாின் பாவங்கறள அல்லாஹ் 

 ன்னித்து, நரக விடுதறலயும் வழங்குகிைான் 

என்று மபாருள்பட பல ஹதீஸ்கள் பத ிவாக ி 

யுள்ளன. 

و  َعنْ  يهر   َعنْ   ُشَعيْبر   ْبنر   َعْمرر بر
َ
ن    َعنْ   أ

َ
هر أ  َصّل    انل بر    َجد 

 ُ اَعءر   َخْيُ "   َقاَل   وََسل مَ   َعلَيْهر   اّلل   َما  وََخْيُ   َعَرَفةَ   يَْومر   ُداَعءُ   ادلُّ
نَا  ُقلُْت 

َ
نْ   َوانل بريُّونَ   أ َِلَ   َّل   َقبيْلر   مر ُ   إرّل    إر يَك   َّل   وَْحَدهُ   اّلل   رَشر

لُْملُْك   َِلُ   َِلُ  َِلُ   ا ْمدُ   َو حْلَ ءر   ُك    ََعَ   َوُهوَ   ا ير    ََشْ رواه "  َقدر
 الرتمذي
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துஆக்களில் ெிைந்தது அரபா நாளில் தகட்கப்படும் 

ُ   إرّل    إرَِلَ   َّل  يَك   َّل   وَْحَدهُ   اّلل   َوُهوَ   دُ احْلَمْ   َوَِلُ   الُْملُْك   َِلُ   َِلُ   رَشر
ءر  ُك   ََعَ  ير   ََشْ قَدر  

 வணக்கத்துக்கு உாியவன் அல்லாஹ்றவ தவிர 

யாரு ில்றல.  அவன தனித்தவன், அவனுக்கு 

இறணயில்றல. ஆட்ெி அவனுக்குாியது. ெகல 

புகழும் அவனுக்குாியது. ெகலவற்ைின்  ீதும் அவன் 

ஆற்ைலுறடயவன். என்ை துஆவாகும். என நபி 

(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அைிவிப்பவர்: அம்ர் 

ஷுஐப்  ரழ ியல்லாஹு  அன்ஹு ,  ஆதாரம் : 

அத்திர் ிதி 3585 

ஊ.3 முஸ்தலிபாவில் உள்ள  ஷ்அருள் 

ஹராம் என்ை இடம் 

بر  عن َب   ُثم  :  طويل  حديث  ف  َعنهُ   الل  رض  َجا كر  َر
َت   َحّت    ٬اْلَقْصَواَء 

َ
بْلَةَ   َفاْستَْقبََل   ٬  احْلََرامَ   الَْمْشَعرَ   أ  ٬  اْلقر
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هُ   هُ َفَداَع  َ َدهُ   َوَكب  ًفا  َيَزْل   َفلَمْ   ٬  َوَھل لَُه َوَوح  ْسَفرَ   َحّت    َواقر
َ
 أ

ا دًّ  مسلم رواه جر

ஸஹீஹ் முஸ்லி ின் (2/891) ஹதீஸ் இது பற்ைி 

குைிப்பிடுறகயில்  ஸ்அருள் ஹராற  வந்தறடந்த 

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கிப்லாறவ தநாக்கி துஆக் தகட்டு தக்பீர், தஹ்லீல், 

மதௌஹீத்  வார்த்றதகறளச் மொன்னார்கள். 

வ ிடியும் வறர காத்த ிருந்து சூா ியன் உதிக்க 

ெற்றுமுன்  ினா தநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். 

ஊ.4 ஸபா  ர்வா : இது ஹஜ் உம்ைா 

மெய்தவார் ஸஈ எனும் மதாங்தகாட்டம் 

ஓடும் இட ாகும். 

 :  طويل  حديث  ف  َعنهُ   الل  رض  َجابر  عن
ُ
ْبَدأ

َ
َما  أ  بَ   بر

َ
 َدأ

 ُ    برهر   اّلل 
َ
َفا  َفبََدأ َ   برالص  ى  َحّت    َعلَيْهر   َفَرقر

َ
 َفاْستَْقبََل   ابْلَيَْت   َرأ

بْلَةَ  ْلقر دَ   ا َ   َفَوح  هُ   اّلل  َ َل   َوَكب  َقا َِلَ   َّل   َو ّل    إر ُ   إر هُ   اّلل   َّل   َوْحَد
يَك  ءر   ُك    ََعَ   َوُهوَ   احْلَْمدُ   َوَِلُ   الُْملُْك   َِلُ   َِلُ   رَشر  َّل   ير  َقدر   ََشْ
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َِلَ  ُ   إرّل    إر ْْنَزَ   َوْحَدهُ   اّلل 
َ
ْحَزاَب   َوَهَزمَ   َعبَْدهُ   َونََصَ   َوْعَدهُ   أ

َ
 اأْل

ثَْل   َقاَل   َذلرَك   َبْيَ   َداَع   ُثم    َوْحَدهُ  اتر   َثََلَث   َهَذا  مر  رواه  َمر 
 مسلم

 “அந்த  றலக் குன்றுகளில் ஏைி லாஇலாஹ 

இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாொீகலஹ் லஹுல் 

முல்கு வலஹுல் ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி 

மஷய்இன் கதீர் .  லா இலாஹ இல்லல்லாஹு 

வஹ்தஹு அன்ஜெ வஅதஹு, வநஸர அப்தஹூ 

வஹெ ல் அஹ்ொப வஹ்தஹூ என்ை கலி ா 

மதௌஹீறத மும்மூன்று முறை மொல்லி துஆக் 

தகட்டார்கள்.”  என்று ஹதீஸ்களில் பதிவாகி 

யுள்ளது. (ஆதாரம் :ஸஹீஹ் முஸ்லிம் - 4/888) 

 ஊ.5 ஹஜ்ஜிதல கல் எைியும் ஜ ராத்து 

எனப்படும் இடங்களில் தகட்கப்படும் 

துஆவும் அங்கீகாிக்கப்படும். 
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ن    َعنُهما  للا  َرَض   ُعَمرَ   اْبنر   َعنر 
َ
ر   َرُسوَل   أ ُ   َصّل    اّلل   اّلل 

ا  ََكَن   َوَسل مَ   َعلَيْهر  َذ َم   إر ةَ   َر ْمَر جْلَ تر   ا ل  دَ   َتيلر   ا ًن   َمْسجر  مر
يَها ُ   َصيَاتر حَ   برَسبْعر   َيْرمر َما  ُيَكب  َصاةر   َرَم   ُُك  َ مَ   ُثم    ِبر  َتَقد 
َمَها َما

َ
َقَف   أ بْلَةر   ُمْستَْقبرَل   َفَو ْلقر ًعا  ا فر ْيهر   َرا ََكنَ   َيْدُعو  َيَد  َو

يُل   ابلخاري رواه الُْوقُوَف  يُطر

அங்குள்ள 1ம் 2ம் 3ம் ஜம்ராக்களில் கல்மலாிந்த 

ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

ஒவ்மவாரு முறையும் தக்பீர் கூைினார்கள். அதன் 

பின் அவர்கள் கிப்லாறவ தநாக்கி நின்று நீண்ட 

தநரம் துஆக் தகட்டார்கள். ஆதாரம் : ஸஹீஹுல் 

புகாாி -1751 

 ஊ.6 ஹஜ் கடற  நிறைதவற்ைப்படும் 

இடங்கள் : 

அைபா,  ஷ்அருல் ஹராம், ஸபா,  ர்வா, ஜம்ரதுல் 

ஊலா, வுஸ்தா, அகபா ஆகிய ஆறு இடங்கள் 

உள்ளன .  அவ்வ ி டங் கள ி ல்  எ ல்ல ா ம்  ந ப ி 
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ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கிப்லாறவ தநாக்கி நின்று துஆக் தகட்டார்கள். 

 ஊ.7 றலலதுல் கத்ர் இரவு 

ர ழான் இறுதிப்பகுதியின் ஒற்றையிரவுகளில் 

றலலதுல் கத்ர் இரறவ அறடந்து மகாள்ளலாம். 

அந்த இரவுகளில் றலலதுல் கத்ர் (எனும்  கத்துவம் 

 ிக்க  இரறவ)  அறடந்து மகாள்ள  முயற்ெ ி 

எடுக்கு ாறு  நப ி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம்  அவர்கள்  கட்டறளய ிட்டார்கள் . 

றலலதுல் கத்ர் இரறவ நான் அைிந்து மகாண்டால் 

ந ா ன்  எ ன்ன  ஓ த  த வண்டு ம்  எ ன்று  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் 

தகட்தடன். அதற்கவர்கள்: 

لَ   عنها  الل  رض  اعئشة  عن َل   َيا  ُقلُْت   ْت َقا  الل    َرُسو
يَْت 

َ
َرأ

َ
ىُّ   َعلرْمُت  إرنْ   أ

َ
ُقوُل   َما  الَْقْدرر   َِلْلَةُ   َِلْلَةر   أ

َ
يَها  أ "   :َقال  فر

ن َك   الل ُهم    ُقولر  يم    إر بُّ   َعُفوي َكرر  رواه  َعن    َفاْعُف   اْلَعْفوَ   ُُتر
 ماجه وابن الرتمذي
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இறைவா! ந ீ   ன்னிப்பறத விரும்புகின்ைாய், 

என்றன  ன்னித்த ருள்வாயாக! என்று கூறு எனப் 

பத ிலள ி த்த ார்கள் .அை ிவ ி ப்பவர் :  ஆய ிஷா 

ரழியல்லாஹு அன்ஹா ஆதாரம்: அத்திர் ித ீ 

3513,  இப்னு  ாஜா 3850 

 ஊ.8. பர்ளு மதாழுறகக்குப் பின் 

தவைா ல் நிறைதவற்ை தவண்டிய ஒரு கடற தய 

பர்ளான மதாழுறககள். மதாழுறகறய முடித்து 

மதாடர்ந்து வரும் ஓதல்கள்,  அவ்ராது,  த ிக்ர் 

என்பவற்றை அடுத்து ஒரு அடியான் துஆவில் 

ஈடுபடுவது அல்லாஹ்வின் விருப்பத்திற்குாிய 

மெயலாகும். 

بر   َعنْ 
َ
َماَمةَ   أ

ُ
يَل   َقاَل   ٬  أ ىُّ   الل    رَُسوَل   َيا  قر

َ
اَعءر   أ ْسَمعُ   ادلُّ

َ
 أ

رر  الل يْلر  َجوَْف  " قَاَل  لََواتر  وَُدبُرَ  اآلخر  َباتالَْمْكتُو الص 

அபூ உ ா ா அப்பாஸீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் அைிவி க்கின்ைார்கள். “அல்லாஹ்வின் 

தூததர!  ிகவும்  மெவிதயற்கப் படும் துஆ எது?” 

எனக் தகட்கப்பட்டது. அதற்கவர்கள் “பிந்திய 
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இரவில், பர்ளான மதாழுறககளுக்கு பின்னால் 

தகட்கப்படுவதாகும்” என்று பதில் கூைினார்கள். 

எனதவதான்  பர்ளான  மதாழுறககளுக்குப் 

ப ின்னால்  துஆ  ஓதவத ி ல்   க் கள்  கவனம் 

கூடுதலாக  உள்ளது .  இந்நூல்   எழுதப்பட 

க ா ரணமு ம்  இ து த வ .  இ த் த ற ல ப் த ப ா டு 

மதாடர்புறடய விடயங்கள் “மதாழுறகக்குப்பின் 

கூட்டு துஆ” என்ை தறலப்பில் கண்டு 

மகாள்ளலாம். 

ஊ.9. பாங்குக்கும் இகா த்துக்கும் 

இறடப்பட்ட தநரம் 

பாங்குக்கும் இகா த்துக்கும் இறடப்பட்ட தநரம் 

இந்தநரத்தில் தகட்கப்படும் துஆ அங்கீகாிக்கப் 

படும். இந்தநரம் அதநக தபருக்கு கிறடக்கிைது. 

அதறன பயன்படுத்திக்மகாள்ள பழக தவண்டும். 
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نَسر   َعنْ 
َ
ر   رَُسوُل   َقاَل :   َقاَل   َمالركر   بْنر   أ ُ   َصّل    اّلل   َعلَيْهر   اّلل 
اَعءُ   َوَسل مَ  انر   َبْيَ   ُيَردُّ   َّل   ادلُّ َذ

َ
أْل َقاَمةر   ا إْلر رواه امحد "  َوا

 والرتمذي

அனஸ் இப்னு  ாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் அைிவிக் க ின்ைார்கள்.  பாங்குக்கும் 

இகா த்துக்கும் இறடயில் தகட்கப்படும் துஆ தட்டி 

விடப்படுவதில்றல எனதவ (அந்தநரத்தில்) துஆக் 

தகளுங்கள். ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ் த் 3-119, 

115, அத்திர் ிதீ-212) 

6 .  இவ ர் க ள ி ன்  துஆ க் க ள் 

அங்கீகாிக்கப் படுகின்ைன. 

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்கறள 

அல்லாஹ் அற த்து றவத்திருப்பறதப் தபாலதவ 

ெிலருறடய துஆக்கறளயும் அவன் அங்கீகாிக்கின் 

ைான். அறவயாவன : 
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அ. தகப்பன் தன் பிள்றளக்காக தகட்கும் 

துஆ 

نَسر   َعنر 
َ
 َعلَيْهر   الل  َصّل    الل  َرُسوُل   َقاَل :  َقاَل   َمالركر   ْبنر   أ
ر   َدْعَوةُ :  تَُردُّ   ّلَ   َدَعَواتر   ثَََلُث  " :وََسل مَ  ائرمر   َوَدْعَوةُ   الَْوادلر  الص 

 حبان وابن ابليهيق رواه "الُْمَسافررر  وََدْعَوةُ 

மூன்று துஆக்கள்  றுக்கப்படுவதில்றல. அறவ 

தகப்பன ின்  துஆ ,  த ந ான்ப ாள ிய ின்  துஆ , 

பிரயாணியின் துஆ ஆகியனதவ. ஆைிவிப்பவர் : 

அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ஆதாரம் : றபஹகீ 

-3/345 அஹ் த், இப்னு ஹிப்பான் 

 இப்ைாஹீம் அறலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 

கூட 

يمَ  اْجَعلْنر  رَب   ََلةر  ُمقر نْ  الص  ْ  َومر ي تر  ُذر 

இறைவா! என்றனயும் எனது ெந்ததியினறரயும் 

மதாழுறகறய நிறைதவற்றுபவர்களாக ஆக்குவா 

யாக (14:40) என்று துஆக் தகட்டார்கள் 
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ஆ. தகப்பனுக்காக பிள்றள தகட்கும் துஆ 

ஒரு  னிதன் வபாத்தான பின் அவனுக்கு பயன் 

தரும் கரு ங்களில் ஒன்று அவனது ப ிள்றள 

தகட்கும் துஆவாகும்.  இவர்களின் துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப்படுகின்ைன. 

بر   َعنْ 
َ
ن    الل  َرَض   ُھَرْيَرةَ   أ

َ
 َعلَيْهر   الل  َصّل    الل  َرُسوَل   أ

َذا:  َقاَل   َوَسل مَ  ّل    َعَملُهُ   َعنْهُ   اْنَقَطعَ   آَدمَ   اْبنُ   َماَت   إر نْ   إر  مر
َيةر   َصَدَقةر :  َثََلثر  وْ   ٬  َجارر

َ
لْمر   أ وْ   ٬  برهر  ُينْتََفعُ   عر

َ
حر   َودَلر   أ  َصالر

 مسلم رواه َِلُ  يَْدُعو

ஒரு  னிதன்  ரணித்தால் மூன்று விடயங்கறளத் 

தவிர அவனது ெகல காாியங்களும் மதாடர்பற்று 

விடுகின்ைன. நிறலயான தர் ம் அல்லது பயனுள்ள 

கல்வி அல்லது அம் னிதனுக்காகப் பிரார்த்திக்கும் 

நல்ல பிள்றள என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர் :அபு ஹுறைைா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ஆதாரம் : ஸஹீஹ் முஸ்லிம் -1631 
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بر   َعنْ 
َ
ْيَرةَ   أ  َبْعدَ   لرلَْمي تر   ُتْرَفعُ : "  رض الل عنه َقاَل   ُھَر
هر  تر ْي  :َفيَُقوُل .  َدَرَجتُهُ   َمْو

َ
يُّ !  َرب    أ

َ
ءر   أ ؟  ََشْ هر : فيقال  َھذر

 املفرد األدب ف ابلخاري رواه" لك استغفر ودلك"

கால ான ஒருவருக்கு அவரது  ரணத்தின் பின்பு 

அவரது அந்தஸ்து (தரஜா)  உயர்த்தப்படும். 

(இறதக் காணும் அம் னிதன்) இறைவா! இது 

என்ன எனக் தகட்பான். ‘உன்னுறடய பிள்றள 

உனக்குப் பிறழ மபாறுக்கத் ததடியது’ என்று பதில் 

கூைப்படும்.  அை ிவ ிப்பவர்  :அபு  ஹுறைைா 

ரழியல்லாஹு அன்ஹு ஆதாரம் :அல் அதபுல் 

முப்ரத் 

இ. ஒரு முஸ்லிம்  ற்ை முஸ்லிமுக்காகக் 

தகட்கும் துஆ 

தன் ெதகாதர முஸ்லிமுக்காக ப ிரார்த்திக்கும் 

அடியானின் துஆறவ அல்லாஹ் அங்க ீகா ிக் 

கின்ைான். 
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بر   َعنْ 
َ
ْرَداءر   أ  َصّل    الل  رَُسوُل   َقاَل :  َقاَل   رض الل عنه  ادل 

نْ   َما“  :  َوَسل مَ   َعلَيْهر   الل يهر   َيْدُعو  ُمْسلرمر   َعبْدر   مر خر
َ
 برَظْهرر   ألر

ثْلر : الَْملَُك  قَاَل  إرّل   ٬ الَْغيْبر   مسلم رواه"  َولََك برمر

எவதரனும்  ஒரு  முஸ்லி ான அடியான் தன் 

ெதகாதரன்  றைவாக இருக்றகயில் அவனுக்காக 

துஆக் தகட்டால் அவதனாடுள்ள  லக்கு ‘உனக்கு 

(நீ தகட்கும்) அது தபான்ைது கிறடக்கட்டு ாக’ 

என்ை மொல்லா ல் விட ாட்டார் என்று நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூை ின ா ர் கள் .  அ ை ி வ ி ப் ப வ ர் :  அ பு த ர் த ா 

ரழ ியல்லாஹு  அன்ஹு  ஆதாரம் :  ஸஹீஹ் 

முஸ்லிம் -2732 

ஈ. அநியாயம் மெய்யப்பட்டவனின் துஆ 

بر   َعنْ 
َ
 للر ا  َرُسوُل   َقاَل   َقاَل   عنه  تعاَل  الل  رض  ُھَرْيَرةَ   أ
 َدْعَوةُ   ُمْستََجاَبات    َدَعَواتر   َثََلُث : " َوَسل مَ   الُل َعلَيْهر   َصّل  
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ر   َوَدْعَوةُ   َوَدْعَوُة الُْمَسافررر   الَْمْظلُومر  هر   ََع   الَْوادلر  ابو  رواه  ” َودلر
 الرتمذي و ماجه وابن داود

மூன் று  ( ப ி ா ி வ ி ன ா ி ன் )  து ஆ க் க ளு க் கு 

வ ிறடயள ிக்கப்படும் .  அந ியாயம்  மெய்யப் 

பட்டவனின் துஆ, பிரயாணியின் துஆ, தகப்பன் 

 கனுக்காக  தகட்கும்  துஆ என்பனவாகும் . 

அைிவிப்பவர்: அபு ஹுறைைா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ஆதாரம்: ஸுனன் அபீதாவுத் -1536, 

இப்னு ாஜா - 3862, திர் ிதி 1905 

ن    : رض الل عنهما قال  َعب اسر   ابْنر   َعنر 
َ
 َصّل    الل  رَُسوَل   أ

 ات قر   فقاَل   اِلمن  إَل  بن جبل  ُمَعاذ  َبَعَث   َوَسل مَ   يْهر َعلَ   الل
ن هُ   ٬  الَْمْظلُومر   َدْعَوةَ  َجاب    َوَبْيَ   َبيْنََها  َليَْس   َفإر  رواه  اللر حر
 مسلم

ரஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம்  “முஆத்  ரழ ியல்லாஹு  அன்ஹு 

அவர்கறள  ய ன்  ந ாட்டிற்கு  தூதனுப்ப ிய 
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ெ யத்தில், அநியாயம் இறழக்கப்பட்டவனின் 

துஆறவப் பயந்துக் மகாள்வீராக. அத்தறகய 

வனின் துஆவுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இறடயில் 

எந்த திறரயும் இல்றல” என்று வழியனுப்பி 

னார்கள். 

அைிவிப்பவர் : இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு ா ஆதாரம் : ஸஹீஹ் முஸ்லிம் -2448 

உ. ஹஜ் மெய்தவாரும் உம்ைா மெய்தவாரும் 

தகட்கும் துஆ 

ُ   َصّل    انل بر    ُعَمَر َعن  ابْنر   َعنْ   الَْغازري  َقاَل   وََسل مَ   َعلَيْهر   اّلل 
ر   َسبريلر   فر  رُ   َواحْلَاجُّ   اّلل  ر   َوْفدُ   َوالُْمْعتَمر َجاُبوهُ   َداَعُهمْ   اّلل 

َ
 َفأ

لُوهُ 
َ
ْعَطاُهمْ  وََسأ

َ
 رواه ابن ماجه" فَأ

 “ அ ல்ல ாஹ்வ ின்  ப ாற த ய ி ல்  த ப ா ர ா டு ம் 

தபாராளிகளும்,  ஹஜ்ஜுக்குச் மெல்தவாரும்,  

உம்ராவுக்குச்  மெல்தவாரும்  அல்லாஹ்வின் 

வ ி ரு ந் த ி ன ர ா வ ர் .  அல்ல ாஹ்  அவ ர் கறள 

அறழத்தான் அதற்கு அவர்கள் விறடயளித்தனர். 
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த லும்  அவ ர் கள்  அவன ி டம்  த கட்டனர் , 

அல்லாஹ்வும் அதற்கு விறட யளித்தான்” என்று 

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூை ினார்கள் .  அை ிவ ிப்பவர்  :  இப்னு உ ர் 

ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா ஆதாரம் : இப்னு  ாஜா 

-2893 

ஊ. ஜிஹாதில் ஈடுபடுதவார் தகட்கும் துஆ 

 َعلَيْهر   الل  الل َصّل    َرُسوُل   َقاَل :  َقاَل   َسْعدر   اْبنر   َسْهلر   َعنْ 
انر  ّلَ  ثرنْتَانر : وََسل مَ  وْ  ٬ تَُرد 

َ
انر  قَل َما أ اَعءُ   تَُرد  نْدَ   ادلُّ  ٬  انل َداءر   عر

نْدَ  سر   َوعر
ْ
أ بْلَ يَ  ا مُ   حر ه  َبْعًضا  َبْعُضُهمْ   ُيلْحر  داود  ابو  روا
 واحلاكم

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

இரண்டு துஆக்கள்  றுக்கப்படுவதில்றல. 

அறவ பாங்கு மொல்லப்படும் தபாது தகட்கப்படும் 

து ஆ ,  யு த் த  த ந ர த் த ி ல்  ப ட் ட ா ள ங் க ள் 
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த ாதிக்மகாள்ளும் தபாது தகட்கப்படும் துஆ 

என்று கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர் : ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத் ஆதாரம் : 

ஸுனன் அபூ தாவுத் – 3540, அல் முஸ்தத்ரக் – 

1/381 

இன்னல்களின் தபாது தனக்குக் 

தகடாக துஆ தகட்கலாகாது 

  னிதன் இவ்வுலகில்  கிழ்ச்ெியாக வாழ 

தவண்டும். கிறடத்தவற்ைிற்கு நன்ைி மெலுத்தி 

வ ா ழ் வ து  ஒ ரு  முஸ்லி  ி ன்  பண் ப ா கு ம் . 

தொதறனகறள ெகித்து மகாதித்மதழாது மபாறுற  

மகாள்வது முஃ ினின் அருங்குண ாகும். அதன் 

மூலம் அவன் சுவனத்திற் குாியவனாகிைான். 

َُُواجلوعُُِاخَلوِفُُِمنَُُبََِشءُ َُونَلَبلَُونَُّكم لُُِِمنََُُونَقص  موى
َ
 اْل

نُفِسُ
َ
ِتَُُُواْل َمرى َُُُِواثلَّ بَّشِّ َِبينََُُُو ينَُُُالصّٰ ذاُُاَّلَّ َبتُهمُُِإ صى

َ
ُأ

ُُِإِنّاُقالوا ُمصيَبةُ   رىِجعونَُُإَِْلهَُُِوإِنّاُّلِلَّ
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 “விசுவாெிகதள! ஓரளவு பயத்தாலும், பெியாலும், 

ம ப ா ரு ட் கள் ,  உ ய ி ர் க ள் ,  வ ி றள ச் ெ ல் க ள் 

ஆகியவற்ைின் நஷ்டத்தினாலும் நிச்ெய ாக நாம் 

உங்கறள தொதிப்தபாம். (நபிதய! இச்தொதறன 

கள ால்  ஏ ற் படும்  கஷ்டங்கறள )  ெ க ி த்து க் 

மகாண்டிருப் தபாருக்கு நீர் நன் ாராயம் 

கூறுவீராக.  தொதறனக்குள்ளாகும் அவர்கள் 

தங்களுக்கு எத்தறகய கஷ்டம் ஏற்பட்ட தபாதிலும் 

“ ந ி ச் ெ ய  ா க  ந ா ம்  அல்ல ாஹ்வுக்க ா க தவ 

இருக்கின்தைாம். நிச்ெய ாக நாம் அவனிடத  

 ீளுதவாம்” எனக் கூறுகின்ைார்கள்” (2:155, 

156) என்று முஃ ின்கறளப் பற்ைி அல்லாஹ் 

குைிப்பிடுகின்ைான். 

எனதவ மபாறுற றயக் கறடப்பிடித்து வாழா ல், 

ஏற்படும்  இன்னல்கள ின்  தப ாது  தனக்குப் 

பாதக ாக - தகடாக நாம் துஆக் தகட்கலாகாது. 

அவெரப்பட்டு தகட்பதானது தகடான விறளறவத் 

தரும் என்பறத நாம் விளங்க தவண்டும். நல்ல 

முறையில் ெ ிந்தித்து தன் ததறவறயக் தகட்க 

தவண்டும். தனக்குப் பாதகம் எனக் கண்டால் 

அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் ததட தவண்டும். 
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 ாைாக, அவெரப்பட்டு தனக்குப் பாதக ாக துஆ 

மெய்து மகாள்வது தடுக்கப்பட்டதாகும்.  னிதன்  

அவெரப் படுபவன் எனக் குர்ஆன் கூறுகிைது. 

نَُُُويَدعُُ ُُِّاإِلنسى نَُُُواكنَُُبِاخَلريُُُِدَعَءهُُُبِالّشَّ َعجوًلُُاإِلنسى  

“நன்ற றயக் தகாாி  னிதன் பிரார்த்திப்பறத 

தபாலதவ (ெில ெ யங்களில் அைியாற யினால்) 

த ீற றயக் கூைியும்  ப ிரார்த்த ிக்  க ின்ைான். 

(ஏமனன்ைால்)   ன ிதன் (இயற்றகயாகதவ 

ம ப ா று ற   இ ழ ந் த )  அ வ ெ ர க் க ா ர ன ா க 

இருக்கின்ைான்.” (17:11) 

ر  َعن َنا  َجابر ْ  فر   َوَسل مَ   َعلَيْهر   الل  َصّل    الل  َرُسولر   َمعَ   َسر
ي    َيْطلُُب   َوُھوَ   ٬  بَُواطر   َغْزَوةر َبْطنر  و  ْبنَ   الَْمْجدر  اجْلَُهنر    َعْمرر

َن   ٬ ََك يَ   َو ُح  اضر بُهُ انل  ن ا  ْعتَقر ْْلَْمَسةُ   مر ت ةُ   ا بَْعةُ   َوالس   ٬  َوالس 
ْنَصارر   َرُجلر   ُعْقبَةُ   َفَداَرْت 

َ
َن اأْل حر   ََعَ   مر َناَخهُ   ٬  َِلُ   َناضر

َ
 َفأ

نَ  َبَعثَهُ  ُثم   ٬ فََركربَهُ  نر  َعلَيْهر  َفتَََل   : َِلُ  َفَقاَل  ٬ َبْعَض اتل ََلُّ
ْ
 ٬ َشأ

 َمنْ :  َعلَيْهر َوَسل مَ   الل  َصّل    الل  وُل َرسُ   َفَقاَل   ٬  الل  َلَعنََك 
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نُ  ھََذا عر َيُه؟ الَل  نَا: قَاَل  بَعر
َ
ْل َعنْهُ : قَاَل  الل رَُسوَل  يَا ٬ أ  ٬  انْزر

َملُْعونر   َتْصَحبْنَا  َفَلَ  ُكمْ   ََعَ   َتْدُعوا  ّلَ   ٬  بر ْنُفسر
َ
 ّلَ   وَ   ٬  أ

ُكمْ   َتْدُعوا ََعَ  ْوَّلدر
َ
ُكمْ   ََعَ   َتْدُعوا  ّلَ   وَ   ٬  أ ْمَوالر

َ
 ّلَ   ٬  أ

ُقوا فر نَ   ُتَوا ُل   الل  مر
َ
يُْسأ َعًة  يَها  َسا ء    فر يُب   ٬  َعَطا  َفيَْستَجر

 مسلم رواه. لَُكمْ 

ஜாப ி ர்  ர ழ ி யல்லாஹு  அன்ஹு  அவர்கள் 

கூைினார்கள் : “பத்ன் புவாத்” என்ை யுத்தத்தில் 

கலந்து மகாள்ள நபி  ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கதளாடு மென்தைாம். 

அல்  ஜ்தீ இப்னு அம்ர் அல் ஜுஹனி என்பவறர 

நபி ஸல்லல்லாஹு றலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

ததடிக் மகாண்டிருந் தார்கள். தண்ணீர் எடுத்து 

வரும் ஒட்டகத்றத எம் ில் 5, 6, 7 தபர் பின் 

மதாடர்ந்ததாம் .  அன்ஸாா ி கறளச்  தெர்ந்த 

உக்பாவின் தவறண வந்தது. அந்த ஒட்டகத்றத 

குனியச் மெய்து ஏைி (அவ்மவாட்டகத்றத) கிளப்பி 

விட்டார். பிரயாணத்றத ஆரம்பித்த அது ெற்று 
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தா தித்து நின்ைது. (உக்பா ஆத்திரம் மகாண்டு) 

உன்றன அல்லாஹ் ெபிப்பானாக என்று கூைினார். 

அறதக்தகட்ட நபி  ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் தன் ஒட்டகத்றத ெபித்தவர் 

யார்? எனக்தகட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூததர! 

நான்தான் என்ைார்கள் உடதன நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அம் னிதறன 

இைங்கு ாறு கூைி ெபிக்கப்பட்ட ஒன்றை தெர்த்துக் 

மகாண்டு ந ீ  எம்த ாடு வரதவண்டாம் என்று 

கூைினார்கள். பின்னர் உங்களுக்குப் பாதக ாக 

துஆக் தகட்க தவண்டாம், த லும் உங்கள் பிள்றள 

களுக்குப் பாதக ாக துஆக் தகட்க தவண்டாம், 

த லும் உங்கள் மெல்வங்களுக்கு பாதக ாகவும் 

துஆக்  தகட்க  தவண்டாம் .  ( ெ ி ல  தவறள ) 

உங்களால் தகட்கப்படுவது அல்லாஹ்விடம் 

அங்கீகாிக்கப்படும் ஒரு தநரத்துக்குள்ளாகலாம். 

(அங்கீகாிக்கப் படலாம்) என்று கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர்: ஜாபிர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 

ஆதாரம் : முஸ்லிம் 

ஏற்கனதவ கூைப்பட்ட ஹதீஸ்களிலும் இவ்வாறு 

ெ ா ப  ான  முறை ய ி ல்  ப ி ர ா ர் த் தறனய ி ல் 
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ஈடுபடலாகாது என்பது விளங்கக் கிறடக்கின்ைது. 

எனதவ எ து  றனவி  க்களுக்கு நல்வாழ்வு 

க ி ட்டவும்  அல்லாஹ்  எ க்கு  அருள ியறவ 

அழிவுைா ல் இருக்கவும் பிரார்த்திப்தபா ாக. 

அவர்களிடம் நாம் காணும் மெயல்களுக்காக 

ஆத்திரப்பட்டு ெபிக்கா ல் அன்தபாடு திருத்தி 

நல்வாழ்வுக்காக துஆக் தகட்தபா ாக! 

இஸ்திகாரா துஆ 

للُُّهم   ّن    ا ْستَخُيَك   إر
َ
ك  أ لْمر عر ُرَك   ٬  بر ك  َوأْستَْقدر تر َر ُقْد  ٬  بر

ُلَك  ْسأ
َ
نْ   َوأ َك   ٬  الَعظيم  َفْضلرَك   مر ن  رُ   َفإر ر  َوّل  َتْقدر ْقدر

َ
 ٬  أ

ْعلَم  َوّل  ْعلَمُ َوتَ 
َ
نَْت   ٬  أ

َ
مُ   َوأ نْ   اللُُّهم    ٬  الُغيوب  َعَلُّ  ُكنَْت   إر

ن    َتْعلَمُ 
َ
 دين  ف  ل  َخْي    -  حاَجتَه  َويَُسّم    -األْمرَ   ھذا  أ

بَةر   َوَمعاَش ْمري  َواعقر
َ
هُ  ل  َفاْقُدْرهُ   ٬  أ ْ  ل  بارركْ   ثم    ل  َويَس 

ْن   ٬  فيه إر ن    َتْعلَمُ   ُكنَْت   َو
َ
 دين  ف  ل  رَش    رَ األمْ   ھذا  أ
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بَةر   َوَمعاَش ْمري  َواعقر
َ
ْفهُ   ٬  أ ْفن  عن  َفاْْصر  َعنْهُ   َواْْصر

ن ُثم   َكنَ  َحيُْث  اْلَْيَ  ل َواقُْدرْ  رْضر
َ
 بره أ

மபாருள்: யா அல்லாஹ் நான் உன்னிடம் – உனது 

ஞானத்றதக் மகாண்டு நன்ற றயக் யாெிக்கின் 

தைன்.  த லும் உனது ஆற்ைறலக் மகாண்டு 

ஆற்ைறல யாெிக்கின்தைன். த லும் உன்னிட 

 ிருந்து உனது  கத்தான அருறள யாெிக்கின் 

தைன். ஏமனனில் நீ ஆற்ைல் மபற்ைவன். என்னிடம் 

எந்த ஆற்ைலு  ில்றல. த லும் நீ நன்கு அைிபவன். 

நான் எதுவும் அைிதயன் த லும் நீ  றைவானறவ 

அறனத்தும் அைிந்தவன்யா அல்லாஹ். இந்தப் 

பணி  (தனது பணிய ின் மபயர்  குை ிப்ப ிடுக )  

எனக்கும் எனது தீனுக்கும் எனது வாழ்க்றகக்கும் 

எனது  விவகாரத்தின் முடிவிற்கும் (இவ்வாறும் 

தெர்த்துக் மகாள்ளலாம்). - எனது உடனடியான 

அ ல் லது  த ா  த  ா ன  வ ி வ க ா ர த் த ி ற் கு ம் 

நன்ற யானது என நீ அைிந்தால் இதறன எனது 

வ ி த ி ய ி ல்  த ெ ர்ப்ப ாய ாக !  த  லும்  இதறன 

எளிதாக்கித் தருவாயாக! பிைகு இதில் எனக்கு 

பாக்கியம் அருள்வாயாக! ஆனால் இந்தப் பணி 
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(தனது பணியின் மபயர் குைிப்பிடுக) எனக்கு இது 

எனது தீனுக்கும் எனது வாழ்க்றகக்கும் எனது 

விவகாரத்தின் முடிவுக்கும் (இவ்வாறும் தெர்த்துக் 

மகாள்ளலாம். - எனது உடனடியான அல்லது 

தா த ான விவகாரத்திற்கும் தீற யானது என நீ 

அை ிந்தால் இதறன என்றன விட்டு அகற்ைி 

விடுவாயாக! இதறன விட்டும் என்றனயும் 

தீருப்பிவிடுவாயாக!  த லும் எனது விதியில் 

நன்ற றய தெர்ப்பாயாக! அது எங்கிருந்தாலும் 

ொிதய ! பிைகு அதில் எனக்கு திருப்தி ஏற்படுத்தி 

தருவாயாக நூல் : புகாாி பாகம் 7 பக்கம் 162 
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திக்ரும் துஆவும் 

திக்ர் என்பது அல்லாஹ்றவ நிறனவு படுத்துதறல 

குைிக்கின்ைது. அல்லாஹ்வுக்மகன்றுள்ள திரு 

நா ங்கறளயும் (பண்பு) ஸிபாத்துக்கறளயும் 

மகாண்டு அவறனப் தபாற்ைி புகழ்ந்து தூய்ற  

படுத்துவறததய இது குைிக்கின்ைது. ‘லாஇலாஹ 

இல்லல்லாஹ்’ எனக் கூைி அல்லாஹ்றவ 

ஏகத்துவப்  படுத்துவதும்  அவனால்  அருளப் 

பட்டவற்றுக்காக ‘அல்ஹம்துலில்லாஹ்’ என்று 

கூ ை ி  அ வனு க் த க  அறன த்து  பு க ற ழ யு ம் 

உாித்தாக்குவதும் ஆச்ொிய ான ஒன்றை கண்டு 

அல்லது அறடந்து “ ாஷா அல்லாஹ்” என்று 

அல்லாஹ்வுக்கு மபாருந்தாதவற்றை விட்டும் 

தூய்ற ப்படுத்த  ஸுப்ஹானல்லாஹ் என்று 

கூறுவதும் எல்லாத  “திக்ர்” எனும் மொல்லுக்குள் 

அடங்குகின்ைன.  

முஃ ின்கள் எப்தபாதும் அல்லாஹ்றவ அறனத்து 

ெந்தர்ப்பங்களிலும் நிறனந்து பார்க்க கடற ப் 

படுகின்ைனர். 

َها  يُّ
َ
ينَ   ٰيأ َمنُوا  اَّل  َ   اذُكُروا  ءا كًرا  اّلل  ُبكَرة   َوَسب حوهُ   َكثًيا  ذر

صيًَل 
َ
  َوأ
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விசுவாெிகதள! நீங்கள் அதிக ாக அல்லாஹ்றவ 

நிறனவுபடுத்தி (ஸ்ததாத்திரம்) மெய்துவாருங்கள். 

த லும் காறலயிலும்  ாறலயிலும் அவறனத் துதி 

மெய்யுங்கள். (33:41-42)  

(அைிவுறடய இத்தறகதயார் தங்கள்) நிறலயிலும் 

இருப்பிலும் தங்கள் படுக்றகயிலும் அல்லாஹ்றவ 

நிறனத்து, வானங்கள் பூ ியின் பறடப்றபப் பற்ைி 

ெ ிந்த ித்து “எங்கள் இறைவதன! ந ீ  இவற்றை 

வீணுக்காக பறடக்கவில்றல. நீ  ிகத் தூய்ற  

யானவன்.  (நரக )  மநருப்ப ின் தவதறனயில் 

இருந்தும் எங்கறள நீ பாதுகாப்பாயாக (என்று 

பிரார்த்திப்பார்கள்) (3/191).  எனதவ இறை 

தியானம் என்பது ஒவ்மவாருவனிட ிருந்தும் 

வரதவண்டிய ஒன்ைாகும். அது இல்லாதவன் மெத்த 

பிண ாகும். 

بر   َعنْ 
َ
ْشَعرري  ُموَس   أ

َ
َ   األ ُّ   َقاَل   َعنْهُ   الُلُّ   َرضر  َعلَيْهر  للُ ا  َصّل    انل بر

ي  َمثَُل : " َوَسل مَ  ر هُ   َيْذُكرُ   اَّل  ي  َرب  ر هُ   َيْذُكرُ   ّلَ   َواَّل   الَح    َمثَُل   ٬  َرب 
 ابلخاري رواه" َوالَمي تر 

“தன்  இறைவறன  த ி ய ான ி ப் பவனுக்கும் , 

தியானிக்காதவனுக்கும் உதாரணம் உயிதராடு 

வாழ்பவனுக்கும்,  ரணித்த ஒருவனுக்கும் உள்ள 

உதாரண ாகும்  " என  நப ி  ஸல்லல்லாஹு 
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அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

அைிவிப்பவர், அபு மூஸா அல்அஷ்அாீ 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: புகாாி 

بر   َعنْ 
َ
ةَ   أ ْيَر بر    َعنر ٬ُھَر َل   َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    انل  " َقا َمتَانر :   َُكر

يَفتَانر  يلَتَانر   ٬الل َسانر   ََعَ   َخفر زَيانر   فر   َثقر ََل   َحبريبَتَانر   ٬المر ، الر مْحَنر   إر
هر  اللرُّ  ُسبَْحانَ  َْمدر يمر  للرُّ ا ُسبَْحانَ  ٬َوِبر  مسلم و ابلخاري رواه ”الَعظر

இரண்டு வார்த்றதகள் உள்ளன. அவ்விரண்டும் 

நாவுக்கு  ிக  இதலொனதும் அது  ீஸானில் 

பார ானது ாகும். அருளாளனான அல்லாஹ்வுக்கு 

 ிக விருப்பத்திற்குாியதாகும்: “ஸுப்ஹா னல்லாஹி 

வபிஹம்திஹீ, ஸுப்ஹானல்லாஹில் அழீம்” என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதா ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள்.  அைிவிப்பவா; 

அபூ ஹுறைைா ரழியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: 

ஸஹீஹுல் புகாாி, ஸஹீஹ் முஸ்லிம். 

 وسلم  عليهالل   صيل  للا  رسول  قال  عنه  الل  رض  ھريرة  اب  عن
 أمحد رواه للا اّلُّ  اِل ّل قول من اأكثو

“லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” என்ை வார்த்றதறய 

அத ிக த ிகம்  கூறுங்கள்.  அை ிவ ிப்பவர்,அபூ 

ஹுறைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: 

முஸ்னத் அஹ் த் 
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அல்குர்ஆன் வெனங்களும் நூற்றுக் கணக்கான 

ஹதீஸ்களும் இறைதியானம் எனும் த ிக்ா ின் 

ெிைப்றப எடுத்துக் கூ றுகின்ைன. அறவ  இன்று 

பல ம ாழிகளிலும் ம ாழி மபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

த ி க் ர்  என் பது  ஒ ரு  தன ி  வணக் க  ா கு ம் . 

அதற்மகன்றுள்ள வறரயறைறயப் தபணிதய அது 

மெய்யப்பட தவண்டும். அவ்வாதை “துஆ” என்ை 

வணக்கமும் நறடமபை தவண்டும். ஒரு அடியான் 

தன் ததறவறய அறடந்து மகாள்ள எல்லாம் வல்ல 

அல்லாஹ்விடம்  ன்ைாடுவறத குைிக்கின்ைது. 

அவறனதய வணங்கும் அடியான் அவனிடத  

உதவி தகட்க தவண்டும். அவனின்ைி தவறு எவரும் 

ெக்த ி  மபை   ாட்டார்  என்று  நம்புவததாடு 

அல்லாஹ்விடம் எறததயனும் மபற்றுக் மகாள்ள 

இறடத்தரகர் எவரும் அவெிய ில்றல என்றும் 

நம்பி வாழ தவண்டும். அதறன எப்படிச் மெய்ய 

தவண்டும் என்பதற்கு வறரயறைகள் உண்டு. 

அறவ பற்ைியும் நாம் மதாிந்து மகாள்ள தவண்டும். 

ெ யா ெந்தர்ப்பங்களுக்குாிய ெகல துஆக்களும் 

ஹதீஸ் கிரந்தங்ககளில் பதியப்பட்டுள்ளன. இன்று 

அறவ யு ம்  ம  ா ழ ி ம ப ய ர் க் க ப் ப ட் டு  ப ல 

ம ாழிகளிலும் கிறடக்கின்ைன. 

‘அல் ஃஸூராத்’ என்றும் ‘அல்குர்ஆன் 

பிரார்த்தறனகள்’ என்றும் இன்னும் பலவும் 

உள்ளன. அவற்ைில் “ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்” என்ை 
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றகயடக்க துஆத் மதாகுப்பு ஆதாரங்கதளாடு 

ம த ாகுக்கப்  பட்டுள்ளது .   க் கள்  வ ி ரும்ப ி 

பயன்படுத்தும் ஒன்ைாக உள்ளது.  

அல்குஆன், அல் ஹதீஸ் என்பவற்ைில் வந்துள்ள 

துஆக்கள் எந்தக்  குறைதவா, திாிதவா, பிறழதயா 

இல்லாதறவயாகும். அதிதல இறடச்மெருகல் 

மெய்ய முடியாது - மெய்யவும் கூடாது. அதில் 

வந்தறத அப்படிதய ஓததவண்டும். எனதவதான் 

“ ஃஸூராத்கறள” ஓதிவரு ாறு அைிஞர்கள் 

கூறுகின்ைனர். அல்குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் 

வந்துள்ள யாவும் அல்லாஹ்வினால் அைிவிக்கப் 

பட்டறவதய. ஏமனனில் அல்லாஹ் 

ُق  َوما يوحٰ  َوح   إرّلُّ  ھُوَ  إرن الَهوىٰ  َعنر  يَنطر  

“அவர் தன் இஷ்டப்படி (எதறனயும்) 

கூறுவத ில்றல  இது  அவருக்கு  வஹி  மூலம் 

அைிவிக்கப்பட்டதத யன்ைி தவைன்று” (53:3, 4) 

எனக் கூைியுள்ளான். துஆக்கறள ஸஹாபாக்கள் 

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்களிடம் தகட்டுப் பாட ிட்டார்கள் என 

வரலாறு கூறுகிைது. 
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َ   اللرُّ   َعبْدر   بْنر   َجابررر   َعنْ   َصّل  اللرُّ   رَُسوُل   ََكنَ :  َقاَل   ٬َعنُْهَما  الُلُّ   رَضر
ْسترَخاَرةَ   ُيَعل ُمنَا  َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا ُمورر   فر   اّلر

ُ
 ُيَعل ُمنَا  َكَما  ٬ُُك َها  األ

نَ  وَرةَ السُّ   ابلخاري رواه الُقْرآنر  مر

குர்ஆனிலுள்ள சூராக்கறள கற்றுத் தந்தது தபால், 

அறனத்து விடயங்களிலும் அதன் நலறவ நாடி 

இஸ்திகாரா மெய்வறத அல்லாஹ்வின் தூதர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

எ க்கு கற்றுத் தந்தார்கள். அைிவிப்பவர்; ஜாபிர் 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் 

புகாாி: 1162 

எம் ில் எவரும் தனக்மகன ஒரு துஆறவ தயாாித்து 

ஓ தல ாம் .  ஆனால்  அதன்  வ ா ர் த்றதகள ி ல் 

ம ப ா த ி ந் து ள்ள  க ரு த் து க் கறள  வ ி ட வு ம் , 

அல்லாஹ்வும், ரஸூலும் தந்த வார்த்றதகளில் 

மபாத ிந்துள்ளறவ ஆழ்ந்த கருத்துறடயதாக 

இருக்கும் என்பறத யாரும்  றுப்பதற்கில்றல. 

نَسر   َعنْ 
َ
ن    ٬أ

َ
نَ   َرُجًَل   اَعدَ   ٬َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    للر ا  َرُسوَل   أ  مر

يَ  ثَْل   َفَصارَ   َخَفَت   َقدْ   الُْمْسلرمر  َصّل    للر ا  رَُسوُل   َِلُ   َفَقاَل   ٬اْلَفْرخر   مر
ءر   تَْدُعو  ُكنَْت   َھْل :  وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا وْ   برََشْ

َ
ُِلُ   أ

َ
ي اُه؟  تَْسأ  ٬  َعمْ نَ :  َقاَل   إر

ُقوُل   ُكنُْت 
َ
هر   ُمَعاقربر   ُكنَْت   َما  اللُهم  :  أ َرةر   فر   بر لْهُ   ٬اآْلخر  فر   لر   َفَعج 
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ْنيَا  ّلَ   للر ا  ُسبَْحانَ : "  َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    للر ا  َرُسوُل   َفَقاَل   ٬ادلُّ
يُقهُ  وْ   –  ُتطر

َ
يُعهُ   َّل   أ َفََل   -  تَْستَطر

َ
ْنيَا  فر   آترنَا  اللُهم  :  ُقلَْت   أ  َحَسنَةً   ادلُّ

َرةر   َوفر  . َفَشَفاهُ   ٬َِلُ   للَ ا  َفَداَع :  َقاَل "    انل ارر   َعَذاَب   َوقرنَا  ٬َحَسنَةً   اآْلخر
 مسلم رواه

த ந ா யு ற் ை ி ரு ந் த  ஒ ரு   ன ி த ற ர  த ந ா ய் 

வினவுவதற்காக ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மென்ைார்கள். அவர் 

 ிகவும் நலிவறடந்து ம லிந்து  காணப்பட்டார். 

அம்   ன ிதறனப்  பார்த்து  ரஸூலுல்லாஹி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்: நீர் 

ஏதும் துஆக் தகட்டீரா? அல்லது எறததயனும் 

தவண்டுகிைாயா? எனக் தகட்டார்கள். ஆம்! நான் 

“இறைவா! என்றன ந ீ   றுற யில் தண்டிக்க 

இருப்பறத இவ்வுலகிதல தந்துவிடுவாயாக என்று 

தகட்தடன் என்ைார்,”  அறதக் தகட்ட 

ரஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் “ஸுப்ஹானல்லாஹ்! உம் ால் 

அறத  ெக ிக்கமுடியாது .  அல்லது ந ீ  அதற்கு 

ெக்திமபை ாட்டாய். ஏன் நீர் 

ْنيَا فر  آترنَا اللُهم   َرةر  َوفر  َحَسنَةً  ادلُّ انل ارر  َعَذاَب  َوقرنَا َ َحَسنَةً  اآْلخر  

இறைவா! இவ்வுலகில் நலறவயும்,  றுவுலகில் 

நலறவயும் தந்து  நரக  தண்டறனயிலிருந்து 
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காப்பாற்றுவாயாக” என்று ஓதலாகாதா? என்று 

தகட்டார்கள். அம் னிதனும் அவ்வாதை தகட்டார். 

சுகம் மபற்ைார்” அைிவிப்பர் அனஸ் ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு. ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம்: 2688 

 ஃஸூராவாக வந்துள்ள திக்ருகள், துஆக்கள் 

 ாற்ைம் மபைா ல் அப்படிதய இருக்கதவண்டும் 

என ஸஹாபாக்கள் விரும்பினர். 

ن   ٬نَافرعر  َعنْ 
َ
ر   احلَْمدُ :  َفَقاَل   ٬ُعَمرَ   ابْنر  َجنْبر  إرََل  َعَطَس  رَُجًَل  أ  ٬  ّللر 

ََلمُ   وُل رَسُ  َعل َمنَار   َھَكَذا  َولَيَْس :  ُعَمرَ   اْبنُ   َقاَل   للرُّ ا  رَُسولر   ََعَ   َوالس 
نْ   َعل َمنَا  ٬وََسل مَ   َعلَيْهر   لُلُّ ا  َصّل    للرُّ ا

َ
ر   احلَْمُدُّ :  َنُقوَل   أ  َحالر   ُك   ََعَ   ّللر 

 الرتمذي رواه

இப்னு உ ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

முன்னிறலயில் ஒரு  னிதருக்கு தும் ல் ஏற்பட்டது. 

அம் னிதர் அல்ஹம்துலில்லாஹ்  வஸ்ஸலாமு 

அலா ரஸூலில்லாஹ் என்ைார். உடதன இப்னு 

உ ர்  ரலியல்லாஹு  அன்ஹு ா  அவர்கள் 

அ ம்  ன ி த ா ி ட ம் ,  அ ல் ல ாஹ்வ ி ன்  தூ த ர் 

ரஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வ ஸ ல் ல ம்  அ வ ர் க ள்  இ வ் வ ா று  க ற் று த் 

தரவ ில்றலதய !  அன்னார்  மொன்னார்கள் , 

தும் ியவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அலா குல்லி 
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ஹால் என மொல்லதவண்டும் என்று தான் கற்றுத் 

தந்தார்கள். 

அைிவிப்பவா; இப்னு உ ர் ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு ா. ஆதாரம்: திர் ிதி: 2738 

அததாடு  இறணத்து  நப ி  ரஸூலுல்லாஹ ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீது 

ஸலவாத்துச் மொல்லவில்றல என்ைார்கள். எனதவ 

 ஃஸூராத்துக்கறள பாட ிட்டு ஓதி வருதவா ாக! 

அதன் மூலம் எ து ததறவகறளயும் அறடந்து 

மகாள்தவா ாக! 

துஆக்தகட்பதன் ஒழுங்கு 

துஆக் தகட்பதன் மூலம் ஒருவன் தன் ததறவறய 

அறடந்துக் மகாள்கிைான். தனக்கு விருப்ப ில்லாத 

ஒன்றைத் தடுத்துக் மகாள்கின்ைான். தனக்குத் 

ததறவயான அறனத்றதயும் மபற்றுக் மகாள்வதற் 

காக பிரார்த்தறனயிலீடுபடுகிைான். அது இவ்வுலக 

வாழ்றகதயாடு ெம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம். 

இல்லாதிருக்கலாம். 

இவ்வுலக வாழ்தவாடு ெம்பந்தப்பட்ட ஒன்றைக் 

தகட்டு அது கிறடக்கப் மபற்ைால் அவனறடயும் 

 கிழ்ச்ெிக்கு எல்றலதய இல்றல எனலாம். ெில 

தவறள நாம் தகட்கும் துஆக்கள் மூலம் த ீர்வு 

காணாத தபாது கவறலப்படுகின்தைாம். துஆவில் 
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ஈடுபடுபவன் ஒரு தபாதும் நஷ்டப்படுவதில்றல 

என்பறத  ந ாம்  ந ம்பதவண்டும் .  துஆக்கள் 

அங்கீகாிக்கப்பட தறடதயதும் இல்லாத தபாது 

நல்ல முடிறவ நாம் எதிர்பார்க்கமுடியும். 

بر   َعنْ 
َ
يدر   أ ن    ٬َسعر

َ
نْ   َما: "  َقاَل   وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    انل بر    أ  ُمْسلرمر   مر

ْثم    يَهافر   َليَْس   برَدْعَوةر   يَْدُعو يَعةُ   َوَّل   ٬إر مر   َقطر ْعَطاهُ   إرّل    ٬رَحر
َ
 برَهاالُلُّ   أ

ْحَدى ا:  َثََلثر   إر م  نْ   إر
َ
َل   أ ا  ٬َدْعَوُتهُ   َِلُ   ُتَعج  م  نْ   َوإر

َ
َرَھا  أ خر  فر   َِلُ   َيد 

َرةر  ا  ٬اآْلخر م  نْ   َوإر
َ
نَ   َعنْهُ   يَْصرَف   أ وءر   مر ثْلََها  السُّ ًذا:  َقالُوا"    مر ُ   إر  ٬ُنْكثر

ْكَثُ  للُ ا: قَاَل 
َ
 أمحد رواه أ

ஒரு முஸ்லிம் பாவதநாக்கில்லா லும், இரத்த 

உைறவ துண்டிக்க நாடா லும் துஆக் தகட்டால் 

அவனுக்கு மூன்ைிமலான்றை அல்லாஹ் வழங்கு 

கிைான். அவனது பிரார்த்தறனக்கு அவெர ாகதவ 

விறடயளிக்கிைான். அல்லது அதற்குப் பதிலாக 

 றுற யில் ஏதும் வழங்க (அப்பிரார்த்தறனயில் ) 

தகட்பறத தெ ித்து றவக்கிைான்.  அப்படியு 

 ின்தைல் அவனுக்கு ஏற்படவுள்ள த ீங்குகள் 

எறததயனும் தடுத்துவிடுகிைான்” என்று கூைியதும், 

ததாழாகள் அப்படியாயின் நாம் அதி த ிகம் 

தகட்கலாம் என்ைனர். அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி  வஸல்லம் அவர்கள் (தகளுங்கள்) 
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அல்லாஹ்வும் அதிக திகம் மகாடுப்பவன் தான் 

என்ைர்கள். 

அைிவிப்பவா;அபூ ஸஈத் அல்குத்ாி .  ஆதாரம்: 

முஸ்னத் அஹ் த் – 3/210 

بر  َعنْ 
َ
رلَْعبْدر  يُْستََجاُب  يََزاُل  ّلَ » : بلفظ َمرفُواعً  ھَُريَْرةَ  أ  يَْدعُ  لَمْ  َما ٬ل
ْثمر  إر وْ   بر

َ
يَعةر   أ مر   َقطر ْل   َلمْ   َما  ٬َرحر يَل   « يَْستَْعجر  َما  للر ا  َرُسوَل   َيا  : قر

ْسترْعَجاُل؟ رَ   َفلَمْ   ٬َدَعوُْت   َوَقدْ   َدَعوُْت   َقدْ : " َيُقوُل :  َقاَل   اّلر
َ
يُب   أ  يَْستَجر

ُ  ٬لر  نْدَ  فَيَْستَْحسر رَك  عر اَعءَ  َوَيَدعُ  َذل  مسلم رواه" ادلُّ

அபூ ஹுறைைா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 

கூைினார்கள்: பாவ காாியம் மெய்யவும், இரத்த 

உைறவ முைிக்கவும் அவெரப் படா லும் இருக்கும் 

வறர அடியானின் துஆவுக்கு விறடயளிக்கப்படும் 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூைினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூததர அவெரப்படுவது என்ைால் 

என்ன? எனக் தகட்டதபாது நான் பிரார்த்தித்ததன், 

ப ிரார்த்தித்ததன் எனக்கு விறடயளிக்கப்பட 

வில்றலதய என்று கூைி கவறலயுற்று, துஆக் 

தகட்பறதயும் விட்டு விடுவான் என்ைர்கள். 

அைிவிப்பவர் அபூ ஹுறரைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு. ஆதாரம்: முஸ்லிம். 
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துஆக் தகட்பவர் பின்வரும் 

ஒ ழு ங் கு க ற ள க்  க ற ட ப ி டி க் க 

தவண்டும். 
1 .  துஆவ ின்  த ப ா து  இரு  க ர ங் கறளயு ம் 

அல்லாஹ்வின் பால் உயர்த்திக் தகட்டல்; 

2. அல்லாஹ்றவப் தபாற்ைி, புகழ்ந்து அவனது 

அடியாரும் தூதரு ான முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீது ஸலவாத்தும் 

மொல்லி ஆரம்பித்தல். 

3.  தனது ததட்டத்றத  அறடந்து மகாள்ளக் 

தகட்பதற்கு முன் தவ்பா, இஸ்திக்பார் மெய்தல். 

4.  அல்லாஹ்வின் நா ங்கறளக் மகாண்டும் 

அவனது ஸிபாத்துக்கள் எனப்படும் பண்புகறளக் 

மகாண்டும் அல்லாஹ்றவ தவண்டுதல். 

5. அல்லாஹ்வின் அச்ெமும், எதிர்பார்ப்பும் கலந்த 

முறையில் மகஞ்ெிக்தகட்டல். 

6. தன் துஆவுக்கு முன் தான தர் ம் மெய்தல். 

7.  அல்லாஹ்விடம் த ிரும்பத் த ிரும்ப துஆக் 

தகட்டல். 

8.  னறத ெம்பூரண ாக அல்லாஹ் பால் ஒருமுகப் 

படுத்திக் தகட்டல். 



 

94 

9. அல்லாஹ்வின் முன்னிறலயில் அடங்கி ஒடுங்கி 

கவறலப் பட்டுப் பிரார்த்தித்தல். 

10. துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் தநரங்கறளத் 

மதாிந்து தகட்டல். 

11. கிப்லாறவ தநாக்கிக் தகட்டல். 

12. சுத்த ான நிறலயில் இறைஞ்சுதல். 

1 3 .  ம ப ா ரு ட்  ம ெ ை ி வு  ம க ா ண் ட 

 ஃஸூராத்துக்கறள ஓதிக் தகட்டல். 

துஆ இறைஞ்சும் முறை 

ஒவ்மவான்றுக்கும் ஒரு முறை உண்டு. முறை 

தபணப்பட்டால் காாியம் ொத்திய ாகும். முறை 

தபணப்படாத தபாது அது குறையாகதவ இருக்கும். 

தன் ததறவறயக் தகட்பவன் அதறன நிறைவு 

மெய்பவனிடம் மகஞ்ெிக் தகட்டுப் மபை தவண்டும். 

ஏ த தனும்  த ரு பவறன ,  என்ன  வ ா ர் த்ற த 

கூைிதயனும்  ன்ைாடும்  னிதன் ெர்வதலாக 

அதிபதியாகிய அல்லாஹ்விடம் எப்படிக் தகட்க 

தவண்டும்! 

ஒவ்மவாரு மதாழுறகயிலும் நாம் ஓதும் சூைா 

பாத்திஹா துஆக் தகட்கும் முறைறயக் கற்றுத் 

தருக ின்ைது .  தநர்வழ ி  எனும் ஹ ிதாயத்றத 

தந்தருளு ாறு  தகட்கும்  அடியான்  முதலில் 
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அல்லாஹ்றவதய தபாற்ைதவண்டும் என்பறத 

அந்த சூைா கற்றுத்தருகின்ைது.  இததா சூைா 

பாத்திஹா: 

ر  احْلَمدُ  الٰعلَميَ  رَب   ّللر   

ெ ர்வதலாகத்றதப்  பறடத்துப்  தப ாெ ி க்கும் 

அல்லாஹ்வுக்தக எல்லாப் புகழும் உாித்து. 

الر حيمر  اَلر محٰنر   

(அவன் )  அளவற்ை  அருளானன் .  ந ி க ர ற்ை 

அன்புறடதயான். 

ينر  يَومر  ٰملركر  ادلُّ   

தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி 

نَستَعيُ  َوإريُّاكَ  نَعبُدُ  إريُّاكَ   

இறைவா !  உன்றனதய  வணங்குக ி த ை ா ம் 

உன்னிடத  உதவி ததடுகிதைாம். 

نَا َط  اھدر ٰ الُمستَقيمَ  الص   

நீ எங்கறள தநரான வழியில் நடாத்துவாயாக. 

اَط  ٰ ينَ  ْصر نعَ  اَّل 
َ
م مَت أ م الَمْغُضوبر  َغير  َعلَيهر الُّيَ  َوَّل  َعلَيهر الضُّ  
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எவர்களுக்கு அருள் புாிந்தாதயா அவர்களுறடய 

வழியில் உன் தகாபத்துக்குள்ளானவர்களதும், வழி 

தவைியவர்களினதும் வழி அல்ல. 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம்: 395 பதிவாகியுள்ள ஹதீஸில் 

ஸூைா  பாத்திஹாவின் ெிைப்புப் பற்ைி கூைப் 

பட்டுள்ளது. 

َل  َقا َعنُْه  َ الل  َة َرضر ْيَر ُهَر بر 
َ
أ ُ   َعْن  اّلل  ر َصّل   اّلل  َرُسوَل  ْعُت   َسمر

ُ َتَعاََل  " َيُقول َعلَيْهر وََسل مَ  ََلَة بَيْنر َوَبْيَ    -:َقاَل اّلل  َقَسْمُت الص 
َذا َقاَل اْلَعبْدُ  َل َفإر

َ
ي َما َسأ َعبْدر ي نرْصَفْير َولر ر َرب  احلَْ } :  َعبْدر ْمُد ّللر 

يَ  ُ َتَعاََل {  الَْعالَمر ي َوإرَذا َقاَل :  َقاَل اّلل  َدّنر َعبْدر يمر } :  مَحر { الر مْحَنر الر حر
ُ َتَعاََل  َذا َقاَل :  َقاَل اّلل  ي َوإر ْثَن لََعَ  َعبْدر

َ
ينر } :  أ : َقاَل {  َمالركر يَْومر ادل 

ةً  ي َوَقاَل َمر  َذا َقاَل  َفو َض :  ََم َدّنر َعبْدر ي َفإر َل  َعبْدر ي اَك َنْعبُُد } :  إر إر
ي اَك نَْستَعريُ  َذا :  َقاَل {  َوإر َل َفإر

َ
ي َما َسأ ي َولرَعبْدر َهَذا َبيْنر َوَبْيَ َعبْدر

ْم َغْير } :  َقاَل  ْنَعْمَت َعلَيْهر
َ
يَن أ ر اَط اَّل  َ يَم ْصر اَط الُْمْستَقر َ َنا الص  اْهدر

مْ  َعلَيْهر لَْمْغُضوبر  ل يَ  ا ا الض  َّل  َل {  َو َما :  َقا ي  َعبْدر لر َو ي  َعبْدر لر ا  َهَذ
َل 

َ
 رواه مسلم "َسأ

 “மதாழுறகறய நான் இரண்டாகப் பிாித்துள்தளன். 

என் அடியானுக்கு அவன் தகட்டதுண்டு. என்று 
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அல்லாஹ் கூறுகின்ைான். அல்ஹம்துலில்லாஹி 

ரப்பில் ஆல ீன் என்று அவ்வடியான் கூைினால், 

எனது அடியான் என்றனப் தபாற்ைினான் என்று 

அல்லாஹ் கூறுவான். அர்ரஹ் ானிர் ரஹீம் என்று 

கூை ியதும்  எனது  அடியான் என்  ீது  புகழ் 

கூைினான் என்பான்.  ாலிகி யவ் ித்தீன் என்ைதும் 

என் அடியான் என்றன கண்ணியப்படுத்தினான் 

த லும் என்  ீது அவன் கரு ங்கறள ொட்டினான் 

என்பான். இய்யாக நஃபுது வஇய்யாக நஸ்தஈன் 

எ ன் ை து ம் ,  இ து த வ  எ ன க் கு ம்  எ ன து ம் 

அ டி ய ா ரு க் கு ம்  இறட த ய  உ ள்ளது .  எ ன் 

அடியாருக்கு அவன் தகட்டதுண்டு என்பான். 

இஹ்தினஸ் ஸிராதல் முஸ்தகீம். ஸிராத்தல்லதீன 

அன்அம்த அறலஹிம் றகாில்  க்ழூபி அறலஹிம் 

வ ல ழ் ழ ா ல் லீ ன்  எ ன் ை து ம்  இ து  எ ன் 

அடியானுக்குாியது. என் அடியானுக்கு அவன் 

தகட்டதுண்டு என்று அல்லாஹ் கூறுகிைான். 

அைிவிப்பவா; அபூ ஹுறரைா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு. ஆதாரம்; முஸ்லிம் ; 395 

எனதவ துஆவில் ஈடுபடுபவர் அல்லாஹ்றவப் 

தபாற்ைிப் புகழ்ந்து தகட்க தவண்டும் என்பது 

விளங்கப்படுகின்ைது. இது பற்ைிய த லதிக 

விளக்கம் ஒன்று பின்வரு ாறு 
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عَ :  َيُقوُل   ُعبَيْدر   اْبنَ   َفَضالَةَ   نعَ   وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    للر ا  رَُسوُل   َسمر
 للُ ا َصّل    انل بر    ََعَ   ُيَصل    ولَمْ   للَ ا  َُيَْمدر   لَمْ   َصََلترهر   فر   َيْدُعو  رَُجَلً 
َل : "  وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    للر ا  رَُسوُل   َفَقاَل   وََسل مَ   َعلَيْهر   "  َھَذا  َعجر

هر   َِلُ   َفَقاَل   َداَعهُ   ُثم   َغْير َذا: "  َولر َحُدُكمْ   َصّل    إر
َ
   أ

ْ
يدر   َفلْيَبَْدأ  للر ا  برتَْحمر

 رواه  "َشاءَ   برَما  َبْعدُ   ِْلَْدعُ   ُثم    ٬  انل بر    ََعَ   ِْلَُصل    ُثم    ٬  َعلَيْهر   َواثل نَاءر 
 وأمحد الرتمذي و داود ابو

ஒரு  னிதர் மதாழுறகயின் பின் துஆ தகட்க 

ஆம்பித்தார். அல்லாஹ்றவ புகழவு ில்றல நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீது 

ஸலவாத்துச் மொல்லவுல்றல. இறதக் தகட்ட 

நபியவர்கள் இம் னிதர் அவெரப்பட்டுவிட்டார் 

என்று கூைிவிட்டு அவறரயும்,  ற்ைவர்கறளயும் 

அறழத்து உங்களில் எவரும் துஆக் தகட்பதானால் 

ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ்றவப் தபாற்ைிப் புகழ்ந்து 
நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் ஆகிய 

எ ன்   ீ து  ஸ லவ ா த் து ம்  ம ெ ா ல்லி ய  ப ி ன் 

வ ிரும்ப ியறத  தகளுங்கள் என்று மொல்லிக் 

மகாடுத்தார்கள். 

அைிவிப்பவர்; பழாலா பின் உறபத் ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு. ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ் த் – 6/17, 

திர் ிதி – 3477, அபூ தாவுத் - 1489 
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 إرن  : " َقاَل   ٬  وََسل مَ   َعلَيْهر   الُلُّ   َصّل    انل بر    َعنر   ٬الَفاررسر    َسلَْمانَ   َعنْ 
يم    َحيي   الَلُّ  نْ   يََديْهر   إرَِلْهر   الر ُجُل   َرَفعَ   إرَذا  يَْستَْحير   َكرر

َ
ُھَما  أ ْفًرا  يَُرد   صر

 يوالرتمذ داود ابو رواه" َخائربَتَْير 

“நிச்ெய ாக உங்கள் இறைவன் மவட்கப்படும் 

தயாளன். தன்னிடம் றகயுயர்த்திக் தகட்கும் 

அடியாறன மவறுங்றகயுடன் திருப்ப மவட்கப் 

படுகிைான்”.  அைிவிப்பவா ஸல் ான் அல் பாாிஸி 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: அபூ தாவுத் - 

1488, திர் ிதி - 3556 

இறவயல்லாத தவறும் பல ஹதீஸ்கள் உள்ளன. 

அவற்றை மயல்லாம்  கூறுவதற்குா ிய  இடம் 

இதுவல்ல. மபாதுவாகதவ நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆக் தகட்கும் 

தபாது  றகயுயர்த்த ிக்  தகட்டார்கள் என்தை 

காண்கிதைாம். மூன்று வித ாக நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹ ி  வஸல்லம்  அவ ர் கள்  ற க கறள 

உயர்த்தியுள்ளார்கள். 

மு த ல ா வ து :  த த ா ற் பு ய த் து க் கு ச்  ெ   ா க 

றகயிரண்றடயும் தெர்த்து உள்ளங்றக த ல் 

தநாக்க ி  இருக்க  துஆ ஓதுவது.  வ ித்ருறடய 

குனூத்திலும்,  றழத் ததடித் மதாழும் குத்பாவிலும் 

இவ்வாறு ஓதப்படுகின்ைது. த லும், ஹஜ்ஜின் 

தபாது நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 
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அவர்கள் அரபா,  ஷ்அருள் ஹராம், கல்மலைியும் 

இடம் ,  ஸப ா ,   ர்வ ா  ஆக ி ய  இடங்கள ி ல்  

றகயுயர்த்தி துஆ ஓதினார்கள். 

இரண்டாவது: இஸ்திஃபார் மெய்யும் தபாது வலக் 

றகயின் சுட்டு விரறல உயர்த்துவது. குத்பாவில் 

துஆ ஓதும் தபாதும் அத்தஹிய்யாத்து ஓதும் 

தபாதும்  ஏறனய  தநரங்கள ில்  லாஇலாஹ 

இல்லல்லாஹ் தபான்ைன ஓதும் தபாதும் முழுக் 

றகறயயு ன்ைி ஒரு விரறல  ாத்திரம் உயர்த்திக் 

தகட்பது. 

மூன்ைாவது: அல்லாஹ்விடம்  ன்ைாடும் தபாது 

றகயிரண்றடயும் வான் தநாக்க ி  உயர்த்த ிக் 

தகட்பது. அப்தபாது  ிகவும் கவறலப் பட்டு 

திரும்பத் திரும்பக் தகட்பது. இது யுத்த தநரங்கள், 

பயங்கர ான தவறளகளில் ,  எத ி ா ிகதளாடு 

தபாா ிடும் தபாது,  வரட்ெி ,  பட்டினி  தபான்ை 

ெந்தர்ப்பங்களில் த ற் மொன்னவாதர மகஞ்ெி, 

 ன்ைாடி,  டக்கி துஆ ஓதப்படும். 

இவ் வ ா று  து ஆ க்  த க ட் கு ம்  த ப ா து  த ன் 

ததறவறயயும்,  இயலாற றயயும் மொல்லி 

இறைஞ்ெினால் அல்லாஹ் அதறன அங்கீகாிக்கின் 

ை ான் .  அவன்   ி கவும்  ெ  ீ ப  ா க  இருந்து 

அடியாருக்கு விறடயளிப்பவனாக இருக்கிைான். 
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த தல கூைப்பட்ட யாவும் துஆ ஓதும் தபாது 

றகயுயர்த்தும் முறைகறளயும், ெந்தர்ப்பங்கறளயும் 

மதளிவுபடுத்துகின்ைன. துஆவின் தபாது றககறள 

உயர்த்துவது அவெ ிய ில்றல என்ை கூற்று 

ஸஹீஹான ஹத ீஸ்களுக்கு முைன்பட்ட ஒரு 

கருத்தாகும் என்பறத நாம் மதாிந்துக் மகாள்ள 

தவண்டும். 

ْ   اَل لُهم   لَُك   إرّن 
َ
ْسأ

َ
نْ   –  أ لََك   َما  َخْير   مر

َ
 صّل  حممد    َورَُسْولَُك   َعبُْدكَ   َسأ

ُعْوذُ   وسلم  عليه  للا
َ
أ َك   َو نْ   بر َك   َما  رَش    مر َذ نْهُ   اْستَعا  َعبُْدكَ   مر

وسلم عليه للا صّل حممد   ورسولك  

இறைவா !  உனது அடியாரும்  தூதரு ாக ிய 

முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் உன்னிடம் தகட்ட ெகல நல்லவற்றையும் 

நானும் தகட்கிதைன். த லும் உனது அடியாரும் 

தூதரு ாகிய முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் உன்னிட ம் பாதுகாப்பு ததடிய 

ெ கலவற்ை ிலிரு ந்தும்  ந ானும்  ப ாது க ாவல் 

ததடுகின்தைன். 

மதாழுறகயும் அதன் ப ின் உள்ள 

ஓதல்களும் 

மதாழுறக  ஒரு  முஸ்லிற யும்  காப ிறரயும் 

தவறுபடுத்திக் காட்டுகிைது. மதாழுறகக்காக 
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ந ி ற் கு ம்  ஒ ரு வ ன்  அ ல் ல ா ஹ் வு ட ன் 

ெம்பாஷிக்கின்ைான். தக்பீர் கட்டியது முதல், 

மதாழுறகறய  முடித்துக் மகாள்ளும் வறர அவன் 

அல்லாஹ்றவப் தபாற்ைிப் புகழ்ந்து ஒவ்மவாரு 

இடங்களிலும் ஓததவண்டிய துஆக்கறளயும் 

ஓதுகிைான். இவ்வாறு மதாழுது முடிப்பவன் பின் 

வ ரு ம்  ஓ த ல் க ற ள யு ம்  ஓ த ி க்  ம க ா ள் வ து 

ஸுன்னத்தாகும்: 

رُ   ْستَْغفر
َ
اللَ  أ  “ மூன்று விடுத்தம் 

للُهم  “ ْنَت   ا
َ
مُ   أ ََل لس  نَْك   ا مر مُ   َو ََل لس  ْكَت   َ  ا َر ا  يا  َتبَا ََللر   َذ جْلَ  ا
ْكَرامر  يَك   ّلَ   هُ الُلُّ وَْحدَ   إرّل    إرَِلَ   ّلَ  "َواإْلر  َ  احلَْمدُ   َوَِلُ   َ  الُملُْك   َِلُ   َ  َِلُ   رَشر

ءر   ُك   ”ََعَ   َوُھوَ  ير    ََشْ رَما  َمانرعَ   ّلَ   الل ُهم    َ  َقدر ْعَطيَْت   ل
َ
يَ   َوّلَ   َأ  لرَما  ُمْعطر

نَْك  اجلَد   َذا َينَْفعُ  َوّلَ “ََمنَْعَت   اجلَدُّ  مر

ّن    الل ُهم   ُعوذُ   إر
َ
نَ   برَك   أ ُعوذُ   َ  اجُلْبر   مر

َ
نْ   برَك   َوأ نْ   مر

َ
َرد    أ

ُ
ََل   أ ْرَذلر   إر

َ
أ

ُعوذُ  َ الُعُمرر 
َ
نْ  برَك  َوأ ْنيَا فرتْنَةر  مر ُعوذُ  َ ادلُّ

َ
نْ  برَك  َوأ ، َعَذابر  مر  الَقْبر

يَك   َّل   وَْحَدهُ   إرّل  اللُ   إرَِلَ   ّلَ    ُك   َََعَ   َوُھوَ   احْلَْمدُ   َوَِلُ   الُْملُْك   َِلُ   َ  َِلُ   رَشر
ءر  ي  ََشْ ةَ   َوَّل   َحْوَل   َّل   َ  ر  َقدر ّل    ُقو  ْعَمةُ   َِلُ   َبرالل   إر  َوَِلُ   َاْلَفْضُل   َوَِلُ   انل 
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يَ   إرّل   َنْعبُدُ  الُل َوَّل  إرّل   إرَِلَ  َّل  َ احْلََسنُ  اثل نَاءُ  ينَ   َِلُ   إري اُه خُمْلرصر  َولَوْ   ادل 
   .الََْكفرُرونَ  َكررهَ 

இறவகள் மதாழுறகயின் பிைகு ஓதப் பட 

தவண்டியறவயாகும். அதுவன்ைி நறடமுறையில் 

உள்ள அற ப்பில் ஒருவர் துஆ ஓத,  ற்ைவர் 

ஆ ீன்  என்று  ம ெ ால்வது  ரஸுலுல்லாஹ ி 

ஸ ல் ல ல் ல ா ஹ ு  அ ற ல ஹ ி  வ ஸ ல் ல ம் 

அவர்களிடத ா, அன்னாரது ததாழர்களிடத ா 

காணப்படாத ஒரு நூதன பழக்க ாகும். 

ஏமனனில் அவர்கள் மதாழுறகக்குப் பின் ஓதிய 

ஓதல்கள், ஓது ாறு மொல்லிக் மகாடுத்தறவகள் 

எதிலும், தற்தபாது நறடமுறையிலுள்ளவற்றுக்கு 

எந்தமவாரு ஆதாரத்றதயும் காணமுடியவில்றல. 

ஹதீஸ் கறல த றதகள் எவரும் மதாழுறகக்குப் 

பின் கூட்டாக அ ர்ந்து ஒருவர் ஓத  ஃமூம்கள் 

ஆ ீன் மொல்லுவதற்கு ஆதார ாக எந்தமவாரு 

ஹ த ீ ற ஸ யு ம்  அ ை ி வ ி க் க  வ ி ல் ற ல . 

அதறனமயல்லாம் தறலப்பிட்டுக் கூைவு  ில்றல. 

“பர்ளுத் மதாழுறகயின் பின் திக்ருகள்” என்றும் 

“ஓதப்பட தவண்டியறவகள்” என்றும் தறலப்பிட்டு 

அவ்தவாதல்கறளத் ெிலர் திரட்டித் தந்துள்ளனர். 

பர்ளான மதாழுறகக்குப் பின்னால் தகட்கப்படும் 

துஆ அல்லாஹ்வினால் அங்கீகாிக்கப்படுவதாக 
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வந்துள்ள ஹதீஸ்கள் கூட்டாக துஆக் தகட்பறதக் 

குைிக்கவில்றல என்பறத அந்த ஹதீஸ்கறள 

ஊன்ைிக் கவனித்தால் புாிந்து மகாள்ளமுடியும். 

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் தநரங்களில் ஒன்று, 

பர்ளான மதாழுறகக்குப் பின் தகட்கப்படுவதாகும். 

بر   َعنْ 
َ
َماَمةَ   أ

ُ
يَل :  َقاَل   عنهُ   للا  َرض  أ  عليهر   لل  َصّل  للرُّ ا  لررَُسولر   قر

يُّ :  وََسلم
َ
اَعءر   أ ْسَمُع؟  ادلُّ

َ
رر   الل يْلر   َجوَْف : " َقاَل   أ لََواتر   وَُدبُرَ   ٬  اآلخر  الص 

 الرتمذي رواه ”الَمْكتُوَباتر 

“அல்லாஹ்வின் தூததர அல்லாஹ்வால்  ிகவும் 

மெவி டுக்கப் படும் துஆ எது? என்று தகட்கப்பட்ட 

தபாது நடுநிெியிலும், பர்ளான மதாழுறகக்குப் 

பின்னும் தகட்கப்படும் துஆ என பதிலளித்தார்கள் 

ரஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள். அைிவிப்பவர் : அபு உ ா ா 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆதாரம் : திர் ிதி -3499 

இந்த ஹதீஸின் அடிப்பறடயிதல பர்ளான 

மதாழுறகக்குப் ப ின் துஆ தகட்பது  ிகவும் 

தவண்டத்தக்கது,  வ ிருப்பத்துக்குாியது எனக் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

அது எப்படி அற ய தவண்டும்? இ ாம் ஓத 

 ஃமூம் ஆ ீன் மொல்வதா?  ஃமூம்கள் கற்றுக் 

மகாள்ள தவண்டும் என்பதற்காக இ ாம் என்ன 
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மெய்ய தவண்டும்? என்ை பல தகள்விகள் உள்ளன. 

அவற்றுக்கான பத ில்கறளயும் பார்ப்தபாம் . 

“இன்ஷாஅல்லாஹ்”. 

இஸ்லாத்றத ஏற்ை புதியவர்களுக்கு மதாழுறக 

பற்ைியும் அதன் பின்னால் ஓதப்பட தவண்டியறவ 

பற்ை ியும்  ரஸூலுல்லாஹ ி  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் பின்வரு ாறு கற்றுக் 

மகாடுத்தர்கள்: 

ب  َعن
َ
ْشَجعر    َمالركر   أ

َ
بريهر   َعنْ   ٬  اأْل

َ
َذا  الر ُجُل   ََكنَ :  َقاَل   ٬  أ ْسلَمَ   إر

َ
 أ

ُّ   َعل َمهُ  بر ََلةَ   َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    انل  َمَرهُ   ُثم    ٬  الص 
َ
نْ   أ

َ
 َيْدُعوَ   أ

َهُؤَّلءر  رْ   اللُهم  : " اْلََكرَماتر   بر ّنر   ٬  َواْرمَحْنر   ٬لر   اْغفر  َواَعفرنر   ٬  َواْھدر
 ”َواْرُزقْنر 

அபூ  ாலிக் அல் அஸ்ஜஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

அ வ ர் க ள்  த ன்  த ந் ற த ற ய த்  ம த ா ட் டு ம் 

அை ிவ ிக்க ிைார்கள்.  யாதரனும் ஒரு  னிதர் 

இஸ் ல ா த் ற த  ஏ ற் ை ா ல்  அ வ ரு க் கு  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

மதாழுறகறயக் கற்றுக் மகாடுப்பார்கள். அதன் 

பின் 

رْ  اللُهم   ّنر  ٬ َوارمَْحْنر  ٬ لر  اْغفر مسلم رواه ”َواْرُزقْنر  واََعفرنر  ٬ َواھْدر  
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என்ை துஆறவ ஓதும் படி ஏவுவார்கள்.  ஆதாரம்: 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம். 

மதாழுது முடிந்ததும் ெிலர் அதன் பின் ஓதப்பட 

தவண்டிய ஓதல்கள் எறதயுத  ஓதா ல் எழுந்துச் 

மென்று விடுகின்ைனர். எந்தமவாரு அத்தியாவெியத் 

ததறவயு ின்ை ி  அவ்வாறு எழுந்து மெல்வது 

ஸுன்னத்திற்கு  ாற்ை ாகும். 

அதத தநரத்தில் அந்த ஓதல்கதளாடு நிறுத்திக் 

மகாண்டு மெல்தவாறர ஏெி ெண்றட ெச்ெரவுகளில் 

ஈடுபடுவதும் ஸுன்னத்திற்கு  ாற்ைத . எனதவ 

உ த் த  த்  த த ா ழ ர் க ள்  எ வ் வ ா று  ந ட ந் து 

மகாண்டார்கள் என்பறத நாம் மதாிந்து மகாள்ள 

தவண்டும். ஏமனனில் நபி வழிறய முதல் முதலில் 

வ ி ளங் க ி ய  ெ ி ை ப் பு க்கு ா ி யவ ர் கள்  உத் த   

ஸஹா ப ா க் க தள .  அவ ர் களது  ம ெ ய ல் கள் 

நபிவழிறய - ஸுன்னாறவ ஒட்டியதாகதவ 

இருந்தன. 

பிரயாண துஆ 

ي  ُسبْحانَ   ٬  أكَب   للُ ا  ٬  أكَب   للُ ا  ٬  أكَب   للُ ا رَ   اَّل   َوما  ھذا  نَلا  َسخ 
ني َِلُ  ُكنُّا لَُك   إرنُّا  اللُُّهم    ٬  لَُمنَْقلربون  َرب نا  إرَل  َوإرنُّا  ٬  ُمْقرر

َ
نا  ف  نَْسأ  َسَفرر

نَ  ٬ وىَواتل قْ  البر   ھذا نْ  اللُُّهم   ٬ تَْرىض ما الَْعَملر  َومر  َسَفَرنا  َعلَينا  ھَو 
نَْت   اللُُّهم    ٬  ُبْعَده  َعنُّا  َواْطور   ھذا

َ
ُب   أ احر َفر  ف  الصُّ  ف  َواْْلَليَفةُ   ٬  الس 
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عوُذبرَك  إرّنُّ  اللُُّهم   ٬ األھلر 
َ
نْ  أ َفر وَْعثاءر  مر  وَسوءر   ٬ الَْمنَْظر َوَكآبَةر  ٬ الس 

ھْل املالر  ف بر الُْمنَْقلَ 
َ
 .َواأل

 

ம த ாழுது  மு டி ந் த  ப ி ன்  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி  வ 

ஸல்லம் அவர்கள் மெய்தறவ: 

துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்க 

ளில் ஒன்ைாக பர்ளான மதாழுறகக்குப்பின் 

தகட்கப்படும் துஆ அற ந்துள்ளது. மதாழுது 

முடிந்ததும் ஓததவண்டிய ஒதல்கள் பற்ைி ஏற்கனதவ 

கூை ி தனாம் .  உத்த த்  ததாழர்களுக்கு  நப ி 

ஸல்லல்லாஹு   அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

மதாழுறகக்குப்பின் எவ்வாறு நடந்து மகாள்ள 

தவண்டும் என்பறதக் காட்டிக் மகாடுத்தார்கள். 

ن    ٬  َجبَلر   بْنر   ُمَعاذر   َعنْ 
َ
َخذَ   وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    انل بر    أ

َ
هر   أ  يَْوًما  بريَدر

بَُّك   إرّن    ُمَعاذُ   يَا: "  اَل قَ   ُثم    ٬ حر
ُ
بر :  ُمَعاذ    َِلُ   َفَقاَل ".    أَل

َ
نَْت   برأ

َ
ّم    أ

ُ
 يَا  َوأ

نَا  للر ا  رَُسوَل 
َ
بَُّك   َوأ حر

ُ
يَك : "  َقاَل .  أ وصر

ُ
 ُك    ُدبُرر   فر   تََدَعن    َّل   ُمَعاذُ   يَا  أ
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نْ   َصََلةر 
َ
ن    اللُهم  :  َتُقوَل   أ عر

َ
ْكرركَ   ََعَ   أ بَاَدترَك   نر وَُحسْ   وَُشْكرركَ   ذر "   عر

 املفرد األدب ف وابلخاري وأمحد داود ابو رواه

முஆத்  ரலியல்ல ாஹு  அன்ஹு  அவ ர் கள் 

கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனது கரங்கறள 

பிடித்துக்மகாண்டு முஆதத நான் உங்கள்  ீது 

அன்பு  றவக்க ி தைன்  என்ைா ர்கள் .  அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூததர நானும் உங்கறள அன்பு 

றவக்கிதைன் என்று கூைிதனன். அப்மபாழுது 

ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் “(முஆதத) ஒவ்மவாரு மதாழுறகயின் 

ப ின்பும்  ‘இறைவா !  உன்றன (எப்தபாதும்) 

ந ிறனக்கவும்,  உனக்கு நன்ை ி  மெலுத்தவும், 

உனக்மகன்று மெய்யும் க ி ா ிறயகறள நல்ல 

முறையில் மெய்யவும் அருள்புாிவாயாக’ என்று 

ஓதுவறத வ ிட்டுவிடாதத”  என்று உபததெம் 

மெய்தார்கள். 

அைிவிப்பவர் முஆத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.  

ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ் த் - (5/244), அபூ தாவுத் 

- (1522) இ ாம் புஹாாியின் அல் அதபுல் முப்ரத் 

(693) 
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لَْمانَ   الُمَعل مُ   ُيَعل مُ   َكَما  اتر الََكرمَ   َھُؤَّلءر   َبنريهر   ُيَعل مُ   َسْعد    ََكنَ   الغر
تَاَبةَ  َيُقوُل   الكر ن  :  َو  َيتََعو ذُ   ََكنَ   َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ   َصّل    اللرُّ   َرُسوَل   إر

نُْهن   ََلةر ا  ُدُبرَ   مر ُعوذُ   إرّن    الل ُهم  : " لص 
َ
نَ   برَك   أ ُعوذُ   َ  اجلُْبر   مر

َ
نْ   برَك   َوأ

َ
 أ

َرد  
ُ
ََل   أ ُعوذُ   َالُعُمرر   ْرَذلر أ  إر

َ
نْ   برَك   َوأ تْنَةر   مر ْنيَا  فر ُعوذُ   َ  ادلُّ

َ
نْ   برَك   َوأ  مر

 ابلخاري رواه" الَقْبر  َعَذابر 

ஸஃத்  இப்னு அபீ  வக்காஸ்  ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு அவர்கள் ெிறுவர்களுக்கு எழுதக் கற்றுக் 

மகாடுக்கும்  ஆெ ி ா ியர்  தபான்று ப ின்வரும் 

வெனங்கறள தம் பிள்றளகளுக்கு கற்றுக் மகாடுத்த 

ததாடு நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் மதாழுறக முடிந்த பின் அந்த துஆறவ 

ஓதி காவல் ததடினார்கள் என்று கூறுவார்கள். 

“யாஅல்லாஹ்!  தகாறழத் தனத்தில் இருந்து 

உன்றனக் மகாண்டு பாதுகாவல் ததடுகிதைன். 

த லும் வதயாதிபத்தின் இயலாற யில் இருந்தும் 

உன்றனக் மகாண்டு பாதுகாவல் ததடுகிதைன். 

இ ன்னும்  உ ல க  வ ா ழ் க் ற க ய ி லு ம்  க ப் று 

தவதறனயில் ஏற்படும் தொதறனயில் இருந்தும் 

உன்றனக் மகாண்டு பாதுகாவல் ததடுகிதைன்.” 

அைிவிப்பவர்: ஸஃத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, 

ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புகாாி. ஸஃத் ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு அவர்கள் த ற் குைித்த துஆறவ ஓதி 
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வந்தததாடு  தம்  ப ிள்றளகளுக்கும்  கற்றுக் 

மகாடுத்தார்கள். 

اءر   َعنر  َذا  ُكن ا:  َقاَل   ٬  الَْبَ  َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    للر ا  رَُسولر   َخلَْف   َصل يْنَا  إر
ْحبَبْنَا  ٬  وََسل مَ 

َ
نْ   أ

َ
ينرهر   َعنْ   َنُكونَ   أ هر   َعلَيْنَا  ُيْقبرُل   ٬  يَمر : َقاَل   ٬  بروَْجهر

ْعتُهُ  بَاَدكَ  َتبَْعُث  يَْومَ  َذابََك عَ  قرنر  رَب  : "َيُقوُل  فََسمر  مسلم رواه ”عر

நாம்  மதாழுறகக்காக  நப ி  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் 

நின்ைால் அன்னாாின் வலப்புை ாக நிற்கதவ 

விரும்புதவாம். (மதாழுறக முடிந்த பின்) எம்ற  

தநாக்கி அ ர்ந்து ‘என் இறைவா! உன் அடியாறர 

வ ி ெ ா ரறனக்காக  எழுப்பும்  ந ாள ில்  உனது 

தண்டறனயில் இருந்து என்றனக் காத்தருள் 

வாயாக’ என்று அவர்கள் மொல்வறத தகட்தடன் 

என்று உத்த த் ததாழர் பராஃ இப்னு ஆஸிப் 

ர லி ய ல் ல ா ஹ ு  அ ன் ஹ ு  அ வ ர் க ள் 

மதாிவிக்கிைார்கள். 

அைிவிப்பவர்: அல் பராஃ இப்னு ஆஸிப் ஆதாரம்: 

ஸஹீஹுல் முஸ்லிம் 

இந்த ஹதீஸ் மூலம் மதாழுறகறய நடாத்தி முடிந்த 

இ ாம்   ஃமூம்கறள  த ந ா க் க ி  இருப்பதத 

ஸுன்னத்தான முறை என்று மதளிவாகிைது. 
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م    َعنْ   ن    ٬  َسلََمةَ   أ
َ
بر    أ  فر :  َيُقوُل   ََكَن   َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    انل 

لَُك   إرّن    اللُهم  : "  ُدبُرالَْفْجرر 
َ
ْسأ

َ
لًْما  أ ْزًقا  ٬  ُمتََقب َلً   َوَعَمَلً   ٬  نَافرًعا  عر  َورر

 ماجه وابن أمحد رواه“ ا َطي بً 

ஸுப்ஹுத்  மதாழுது  வ ிட்டால்  “இறைவா ! 

ந ி ச் ெ ய  ா க  ந ான்  எனக்குப்  ப யன்  உள்ள 

அைிறவயும், அங்கீகாிக்கப்பட்ட அ றலயும், 

விொல ான அருறளயும் உன்னிடம் தகட்கிதைன்.” 

என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் ஓதி வந்தார்கள். 

அைிவிப்பவர் :  உம்மு ஸல ா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹா ஆதாரம் : முஸ்னத் அஹ் த் -(6/294), 

இப்னு  ாஜா -(925) 

بر   بْنر   لََعر    عن
َ
َ   َطالربر   أ  َصّل  اللرُّ   رَُسوُل   ََكنَ :  َقاَل   ٬  َعنْهُ   الُلُّ   َرضر

َذا  َوَسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا نَ   َسل مَ   إر ََلةر   مر  َما  لر   رْ اْغفر   الل ُهم  : " َقاَل   ٬  الص 
ْمُت  ْرُت   َوَما  َقد  خ 

َ
ْرُت   َوَما  أ َْسَ

َ
ْعلَنُْت   َوَما  أ

َ
ْفُت   َوَما  أ َْسَ

َ
نَْت   َوَما  أ

َ
 أ

ْعلَمُ 
َ
ن    برهر   أ نَْت   مر

َ
مُ   أ رُ   الُْمَقد  َِلَ   َّل   َوالُْمؤَخ  نَْت   إرّل    إر

َ
 داود  ابو  رواه  ”أ

 وأمحد

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

தன்  ம த ாழுறகறய  முடித்துக்மக ாண்டால் 

“இறைவா! நான் முன் மெய்த பாவத்றதயும், பின் 
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ம ெய் த  ப ாவ த்றதயும் ,   றை த்து ச்  ம ெ ய் த 

பாவத்றதயும், பகிரங்க ாக மெய்த பாவத்றதயும், 

எல்றல  ீைிச் மெய்த பாவத்றதயும், என்னால் 

ந ி க ழ் ந் த ,  ந ீ  ( அ த ற ன )  அ ை ி ந் து 

றவத்த ிருக்க ின்ைாதய  அந்தப் பாவத்றதயும் 

 ன்ன ி த் த ரு ள் வ ா ய ா க .  ந ீ த ய  எ ற த யு ம் 

முற்படுத்துபவனும்  ப ி ற் படுத்துபவனு ாய் 

இருக்க ின்ை ாய் .  ந ீ யன்ை ி  வணக்கத்துக்கு 

யாரு ில்றல” என்று கூறுவார்கள். 

அை ி வ ி ப் ப வ ர் :  அ லி  இ ப்னு  அ பீ த ா லி ப் 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆதாரம் : அபூ தாவுத், 

முஸ்னத் அஹ் த் 

عر   َعنْ  فر ْبنر   َعنر   ٬  َنا َ   ُعَمرَ   ا بر   َعنْ   ٬  َعنُْهَما  للُ ا  َرضر
َ
وَب   أ يُّ

َ
 أ

 إرّل    وََسل مَ   َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    نَبري ُكمْ   َوَراءَ   َصل يُْت   َما:  َقاَل   األنصاري
ْعتُهُ  يَ   َسمر نْ   َينَْصرُف   حر رْ   اللُهم  : " َيُقوُل   َصََلترهر   مر  َخَطاياي  لر   اْغفر

ّنر   اَلل ُهم    ٬وعمدى ْعَمالر   لرَصالرحر   َواْھدر
َ
ي  ّلَ   إرن هُ   ٬َواأْلْخََلقر   ٬اأْل  َيْهدر

رَها رَصاحلر نَْت  إرّل   ل
َ
نَْت  إرّل   َسيئَها يَْصرُف  َوّلَ  أ

َ
 الطباّن رواه ”أ

உங்கள் நபிக்குப் பின் நான் மதாழுத தபாமதல்லாம் 

அவர் தன் மதாழுறகறய முடித்துக் மகாண்டு 

த ிரும்பும் தபாது இந்த துஆறவ தகட்கா ல் 

இருக்கவில்றல “இறைவா! எனது ெிறு பாவங்கறள 

யும், தவண்டும ன்தை மெய்தவற்றையும்  ன்னித்த 
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ருள்வாயாக ,  நற்காா ியங்கள் ,  நற்பண்புகள் 

என்பவற்றுக்கு எனக்கு தநர்வழி காட்டுவாயாக. 

நிச்ெய ாக நீயன்ைி தவமைவரும் நல்லவற்ைின் 

பால் வழிகாட்டவும்  ாட்டார்கள். அதுதபால் 

அதன் மகடுதியில் இருந்தும் தடுக்கவும் நீயன்ைி 

தவமைவரும் இல்றல.” 

அை ிவ ிப்பவர்  :அபூ  அய்யுப்  அல்அன்ஸாா ி 

ரழியல்லாஹு அன்ஹுஆதாரம் :அத்தபரானி 

4/125) 

ثر   ْبنر   ُمْسلرمر   َعنْ  يّمر    احْلَارر مر  َعلَيْهر   للُ ا  َصّل    اللرُّ   َرُسولر   َعنْ   اتل 
ن هُ   ٬  وََسل مَ 

َ
ََس    أ

َ
فَْت   إرَذا: "  َفَقاَل   إرَِلْهر   أ نْ   انَْصَ  :َفُقْل   الَْمْغرربر   َصََلةر   مر

ْرِنر   الل ُهم   جر
َ
نَ   أ اتر   َسبْعَ   انل ارر   مر ت    ُثم    َذلرَك   ُقلَْت   إرَذا  َفإرن َك   ٬  َمر   فر   مر
َوار    لََك   ُكترَب   َِلْلَترَك  نَْها  جر َذا  ٬  مر بْحَ   َصل يَْت   َوإر  ٬  َكَذلرَك   َفُقْل   الصُّ
ت   إرنْ  فَإرن َك  َك  فر  مر َوار   لََك  َب ُكتر  يَْومر نَْها جر  داود وابو أمحد رواه"  مر

முஸ்லிம் அத் த ீ ி  (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் தன்னிடம் மநருங்கி ஒரு விடயத்றத 

இரகெிய ாக மொன்னார்கள் என்று அைிவிக்கின் 

ைார்கள். அதாவது நீ  க்ாிப் மதாழுறகறய முடித்து 

விட்டால் இறைவா! என்றன நீ  ன்னித்தருள் 

வாயாக என்று ஏழுவிடுத்தம் ஓதிவா. நீ அவ்வாறு 
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ஓதிவந்து அவ்விரவில்  ரணித்தாலும் உனக்கு 

நரகில் இருந்து பாதுகாப்பு உண்டு. 

ஸுப்ஹு மதாழுதுவிட்டு நீ அப்படி ஓதினாலும் 

உனக்கு அவ்வாதை பாதுகாப்பு விதியாக்கப்படும். 

நீ அன்று பகல்  ரணித்தாலும் உனக்கு நரகில் 

இ ரு ந்து  ப ா து க ா ப் பு  எ ழு த ப் ப டு ம்  என்று 

கூைினார்கள். அைிவிப்பவர்: முஸ்லிம் இப்னு அல் 

ஹாாீஸ் அத்த ீ ி. ஆதாரம் : அபூ தாவுத் – 5049, 

அஹ் த் – 4/234 

ََح ُثم    َصّل رَُسوُل لل صّل لل عليهر َوَسل م:  َعْن اَعئَشة َقاَلْت  الضُّ
ْر لر  اُب الَْغُفورقَال اَللُهم  اْغفر  يئالنسا رواه  وتُْب لََعَ  إرن َك اتل و 

“ளுஹா  மத ாழுறகறய  முடித்துக்மக ாண்ட 

அல்லாஹ் வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம்  அவர்கள்  இறைவா !  ந ீ  என்றன 

 ன்னித்தருளுவாயாக, நிச்ெய ாக நீ  ன்னிப்ப 

ளிப்பவன் என்று கூைினார்கள்”. 

அைிவிப்பவர்; : ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. 

ஆதாரம் : அன்நஸஈ - 9935 

يُْت٬َُُُسُمَرةَُُاْبنََُُجابِرََُُعنُْ
َ
ُُاللَُُِرُسوَلَُُرأ يُِشرُيَُُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُِاللَُُُصّلَّ

ُھوَُُُبِإِْصَبِعهُِ ةُُُِِفَُُُو َلَ ا٬ُُُُالصَّ ُ"َيُقوُلَُُُسِمْعُتهَُُُُسلَّمََُُُفلَمَّ ُ للُهمَُّ: ُُُا ِإّنِّ
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لَُكُ
َ
ْسأ

َ
َرْيُُُِِمنَُُُأ ْعلَمُُُْلَمَُُُْوَماُُِمْنهَُُُُعلِْمُتَُُُماُُُُكِّهُُُِاخلْ

َ
ُعوذ٬ُُُُُُأ

َ
ِمَنُُُبَِكَُُُوأ

ُِّ ْعلَمُُْلَمَُُْوَماُِمْنهَُُُعلِْمُتَُُماُُُكِّهُُِالّشَّ
َ
 ”أ

அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம்  அவர்கள் மதாழுறகறய  முடித்து 

விட்டால் கீதழ உள்ள துஆறவ ஓதக் தகட்தடன். 

 “இறைவா! நிச்ெய ாக நான் அைிந்தும் அைியாதது 

 ான ெகல நலவுகளிலிருந்தும் உன்னிடம் தகட்கி 

தைன். த லும் நான் அைிந்தும் அைியாதது ான 

மகடுதிகளில் இருந்தும் பாதுகாவல் ததடுகிதைன்.  

அைிவிப்பவர் - ஜாபிர் இப்னு ஸமுைஹ் 

ரழியல்லாஹு அன்ஹு  ஆதாரம்: அத்தபரானி - 

655 

نس  َعن
َ
 للا صّل  للا  رسول  كتيف  بي  مقاّم  َكن  قال  مالك  بن  أ
َره  ُعمري  َخْيَ   اْجَعْل   اَللُهم  :  قال  سلم إذا فَكن وسلم عليه  اللُهم    آخر

يم  اْجَعْل  ي اّمر   َخْيَ   اْجَعْل   اَللُهم    ررضوانك  َعميل  َخواتر
َ
ْلَقاكَ   َيوم  أ

َ
 أ

 الطباّن رواه

நான் நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்களது ததாற் புயங்களுக்கிறடயில் இருக்றக 

யில் கீதழ உள்ள துஆறவ ஓதினார்கள். 
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َره  ُعمري  َخْيَ   اْجَعْل   اَللُهم    ررضوانك  َعميل  َخواتريم  اْجَعْل   اللُهم    آخر
ي اّمر  َخْيَ  اْجَعْل  اَللُهم  

َ
لَْقاكَ  يَوم أ

َ
 الطباّن رواه أ

இறைவா! எனது வாழ்வின் இறுதிப்பகுதிறய 

ந ல் ல த ா க  ஆ க் குவ ா ய ா க  த  லு ம்  எனது 

கரு ங்களின் இறுதிறய உன் திருப்திக்குாியதாக 

ஆக்குவாயாக .  எனது நாட்கள ில்  நல்லதாக 

உன்றன ெந்திக்கும் நாறள அற த்து றவப்பாயாக 

என்று ஓதுவார்கள் 

அைிவிப்பவர், அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

ஆதாரம்: அத்தபரானி - 4669 

ِبُُُعن
َ
يقَُُُِبْكرُ ُُأ دِّ َُُعْنهُُُُاللَُُُُّرِضَُُُالصِّ نَّهُُ:

َ
َُُُِقاَلُُُأ َُُُرُسولُِل َُصّلَّ ُالِلّ

َُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللُُ ْدُعوُُُدََعءًَُُُعلِّْمِّنُ:
َ
ِتُُُِفُُُبِهُُُِأ :ُُقْلُُ"ُ:َقاَل٬َُُُُُصَلَ

ُُُاللَُّهمَُّ ُنوَبَُُُيْغِفرَُُُُول٬ََُُُكثرًِياُُُظلًْماَُُنْفِسَُُُظلَْمُتُُُإِّنِّ ُُُاَّل  ْنَتُُُإِلَّ
َ
 ٬أ

ِّن٬ُُُِعْنِدكَُُُِمنَُُُْمْغِفَرةًُُُِلَُُُفاْغِفرُْ ْنَتُُُإِنََّكَُُُواْرََحْ
َ
ُالرَِّحيمُُُُالَغُفورُُُُأ

 ابلخاريُرواه"

அபூ பக்கர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். த தல கூைப்பட்ட துஆறவ 

எனது மதாழுறகயில் தெர்த்து ஓது ாறு நப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

எனக்குக்  கற்றுத் தந்தார்கள். இறைவா! நான் 
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அத ிக ாக  எனக்கு  அந ியாயம்  இறழத்துக் 

மகாண்தடன். பாவங்கறள  ன்னிப்பவன் நீயன்ைி 

தவமைவரும் இல்றல எனதவ உன்னில் இருந்து 

எனக்கு  ன்னிப்றப அருள்வாயாக .  த லும் 

எனக்கு  அருள்பு ா ி வ ாய ா க  ந ி ச் ெ ய ா க  ந ீ 

 ன்னித்துக் கிருறப மெய்பவன். 

அைிவிப்பவர்: ஆபூபக்கா ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புகாாி - 834 

َقاَلُ َمَةُ َما
ُ
أ ِبُ

َ
أ َُُعْنُ َوَسلََّم،ُ: َعلَْيِهُ الُلُ ُ الِلَُصّلَّ َرُسوِلُ ِعْنَدُ ُكنَّاُ

َُقاَلُ َُلََُنَْفُظُه،ُُثمَّ َُكثرِي  ََُيَْمُعَُذلَِكُ:ُ"َُُفَدََعُبُِدََعء  ء  نَبُِّئُكْمُبََِشْ
ُ
َسأ

َنُ ُلو َتُقو ُهُ ُُُُكَّ َنبُِ: َلَكُ
َ
ِبَماَُسأ ُلَكُ

َ
َنْسأ اُ نَّ ِإ ُ للُهمَّ َعْبُدَكُا ُ د  مَّ ُُمَ ي َكُ

َُعْبُدَكَُوَرُسولَُك،ُ د  َوَرُسولَُك،َُونَْسَتِعيُذَكُبَِماُاْسَتَعاَذُبِِهُنَبِي َكُُُمَمَّ
ُبِاللُِ َةُإِلَّ نَْتُالُْمْسَتَعاُن،َُوَعلَْيَكُابْلَََلُغ،َُوَلَُحْوَلَُوَلُُقوَّ

َ
ُرواهُ" أ

 الطَباّن

அபூ உ ா ா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவார்கள் 

அை ிவ ி க் க ி ை ா ர் கள் .  அல்லாஹ்வ ின்  தூதர் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

அத ி க ான  துஆக்கறள  ஓத ி  வருவார்கள் . 

அவற்ை ில்  எதறனயும் நாம்   னனம் மெய்து 

மகாள்ள முடியவில்றல. அல்லாஹ்வின் தூததர! 

தாங்கள் அதிக ான துஆக்கறள ஓதுகின்ைீர்கள். 
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அ த ி ல்  எ த ற ன யு ம்  ந ா ம்  ப ா ட  ி ட் டு க் 

மகாள்ளவில்றலதய! என்ைார்கள். அதற்கு நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

“(நான் ஓதிய) அறவ அறனத்றதயும் உள்ளடக்கும் 

ஓன்றை உ க்கு அைியத் தரட்டு ா?” என்று 

தகட்டுவிட்டு த தல கூைப்பட்ட துஆறவ ஓது ாறு 

கூைினார்கள். (அதன் மபாருள்) “இறைவா! உனது 

நபி முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் உன்னிடம் தகட்டவற்றை நானும் 

தகட்க ிதைன்.  த லும் உனது நப ி  முஹம் த் 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

பாதுகாவல் ததடிய அறனத்தில் இருந்தும் நானும் 

க ா வ ல்  த த டு க ி த ை ன் .  ந ீ த ய  உ த வ ி 

தவண்டப்படுபவன். உன்  ீது எத்தி றவத்தலும் 

உண்டு. அல்லாஹ்றவ மகாண்தடயன்ைி எந்த 

நற்காாியம் புாியும் ெக்திதயா தீயகரு ங்களில் 

இருந்து திரும்பதவா முடியாது.  

அைிவிப்பவா;: அபூ உ ா ா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு 

ஆதாரம்: அத்தபரானி 

இறவ ெ ில  துஆக்கள் .  நப ி  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹ ி  வஸல்லம்  அவ ர் கள்  இறவகள் 

ஒவ்மவான்றும்  அன்னாரால்  ஓதப்பட்டதும் 

ஓது ரறு ஏவப்பட்டது  ாகும்.  தற்தபாது 
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நறடமுறைய ில்  உள்ளவாறு மதாழுறகறய 

ஜ ாஅத்தாகத் மதாழுதுவிட்டு இ ாம் ஓதுவதும் 

 ஃமூம்கள் ஆ ீன் மொல்வது ாக எந்த ஒரு 

ஹதீஸிலும் காணக்கிறடக்கவில்றல. இவற்ைிலும் 

இதுதபான்று கூைப்பட்ட துஆக்களில் நான், 

எனக்கு, என்றன என்று தனிற றய மதானிக்கும் 

மெ ாற்கதள  வந்துள்ளன .  அறவமயல்லாம் 

மதாழுறகக்குப் பின் தனித்து ஓதப்பட்டறததய 

காட்டுகிைது. அரபுக்கல்லூாிகளில் பாடதபாதறன 

நூலாக உள்ள உம்ததுஸ் ஸாலிக் என்ை நூலில் 

கூட  

َعءُتَعالُاللُُِِذْكرَُُُويُْنَدُبُ  اُوادل  َُُِعِقَبُُِِسً َلَة الصَّ   

மதாழுறகயின் பின் திக்ர்,  துஆ என்பவற்றை 

ெப்த ிடா ல் ஓதுவது ஸுன்னத்து, என்று கூைப் 

பட்டுள்ளது. (உம்ததுஸ் ஸாலிக் - பக் 55) 

பிரபல்யம் ஆனால் ஆதாரபூர்வ ல்ல 

ெில துஆக்கள் பிரபல்ய ாக உள்ளன. அறவ ளஈப் 

(பலவீன ானறவ) அல்லது ம ௌழூஊ (புறனந்து 

கூைப்பட் டறவ.) 

உதாரண ாக: 
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ُيسمعُُقالُحيُُمنُُقالُُأنهُُاْلماّنُُبكرُُأبُُابنُُالعباسُُروى
ُعينُُوقرةُُمرحباُحببيبُُيقولُُاللُُرسولُُُممداُُأنُُأشهدُُاملؤذن
ُوَيعلهماُُيقبلُإبهاميهُُثمُُوسلمُُعليهُُللُُصّلُُللُُعبدُُبنُُُممد

 .أبداُيرمدُلمُعينهَُع

1.  பாங்குச்  ெத்தம்  தகட்டு அஷ்ஹது அன்ன 

முஹம் தர் ரஸூலுல்லாஹ் என்று கூைப்படும் 

தபாது  ர்ஹபன் பிஹபீபி  வகுர்ரத்து அய்னீ 

முகம் திப்னி அப்தில்லாஹ் எனக் கூைி இரண்டு 

மபரு விரல்கறளயும் முத்த ிட்டு இரு கண்களிலும் 

றவப்பவனுக்கு ஒரு தபாதும் கண் தநாய் பிடிக்காது 

என்ை  மெய்தி இட்டுக்கட்டப் பட்டது என கஷ்புல் 

கபாஃ -(2/270) பக்கத்தில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

2. மதாழுறக முடிந்ததும் ெிலர் தம் வலக்கரத்றத 

தறலயில் றவத்து 

اهلمُُُعّنُُأذھبُُامهلل٬ُُُُالرحيمُُالرَحنُُغريهُُهلإُُلُُاَّليُُاللُُُِِمْسِب
 واِلزن

எ ன் று  ஓ த ப் ப டு ம்  து ஆ  த ப ர ா ன ி ய ி ல் 

கூைப்பட்டுள்ளது. இது பலயீன ான ஹதீஸ்கறள 

ொர்ந்ததாகும். (அல்முஃஜமுல் அவ்ஸத்- 

2499) 
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3. அத்தஹியாத்தில் இரண்டு மபருவிரறலயும் 

அறெத்துக் மகாண்டு ஓதுவது: - ஒரு  னிதர் 

இரண்டு மபருவிரறலயம் அறெத்த வண்ணம் 

அத்தஹியாத் தில் இருக்கும் தபாது பக்கத்தால் 

மென்ை நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏகத்துவப்படுத்து 

எனக் கூைி ஒரு சுட்டு விரறல அறெக்கு ாறு 

பணித்தார்கள். 

(ஆதாரம் : அத்திர் ிதி- 3552) 

4. ஸஜ்தா திலாவத் (குர்ஆன் ஓதும் தபாது வரும் 

ஸுஜுது) மெய்து விட்டு றகயுயர்த்திக் தகட்பது 

எந்த ஒரு அடிப்பறடயிலும் இல்லாததாகும். 

ََُُلُُاللَُُُّحْسِبَُ ُُإِلىَ ُْتَُُعلَْيهُُُِهوَُُإِلَّ َُُوُهوَُُتََوَّكَّ الَْعِظيمُُِالَْعْرِشَُُرب   

''எனக்கு அல்லாஹ்தவ தபாது ானவன். (வழி 

ப டு வ த ற் கு ா ி ய )  ந ா ய ன்  அ வறனயன் ை ி 

(தவறுயாரும்)  இல்றல.  அவன்  ீதத  நான் 

பாிபூரண நம்பிக்றக மகாண்டுள்தளன் - அவன் 

தான்  கத்தான அாியாெனத்தின் (அர்ஷின்) 

அதிபதி" 

 ஃசூராத்துக்கறள ஓதுதவாம். 

அரபு ம ாழி மொல் வளம் மகாண்டது. கருத்துச் 

மெைிவு மகாண்டது. அத்தறகய ஒரு ம ாழியில் 

குர்ஆன் இைக்கியருளப் பட்டதனால் தான் அது 
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இறுத ிவறர  ந ிறலத்து  ந ி ற்கப்  தபாக ிைது . 

அல்குர்ஆன் அருளப்பட்ட நபியின் ம ாழியும் அரபு 

ம ாழிதய. அன்னார் ம ாழிந்தறவ தவத 

மவளிப்பாடன்ைி தன் சுயவிருப்பத்தில் கூைிய 

ஒன்ைல்ல .  அவ்வ ி ரண்டுத  ஷ ா ீ அ த் த ி ன் 

அடிப்பறட யாகும். அன்னாரது வார்த்றதகளும் 

மபாருட்மெைிவு நிறைந்தததயாகும். எனதவ தான் 

அல்குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் வந்துள்ள 

துஆக்கறள ஓதி வரு ாறு வலியுறுத்தப் 

பட்டுள்தளாம். அதறனதய “அல்  ஃஸூராத்” 

எனப்படுகிைது. கருத்துப் பிறழதயா மபாருட் 

ெ ிறததவா  இல்லாத அந்த துஆக்களின் உட் 

கருத்துக்கறள அரபு ம ாழி மதாிந்ததாராதலதய 

சுறவக்க முடியும்.  

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

ெகலதும் மபாதிந்த துஆக்கறளதய விரும்பினார் 

கள். 

அைிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. 

ஆதாரம்: அபூ தாவுத் - 1422 

ِبَُُُعنُْ
َ
نَُّ:َُُعْنهُُُُاللَُُُُّرِضَُُُُھَرْيَرةَُُُأ

َ
ُُُاللَُُُِّرُسوَلُُُأ َُعلَْيِهَُوَسلَّمَُُُللَُُُُصّلَّ

 مسلمُوُابلخاريُرواهُالََكِمُُِِِبََواِمعُُِبُِعْثُتُ:َُقاَلُ
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“கருத்துச் மெைிந்த மொல் வளம் மகாண்ட 

வார்த்றதகதளாடு நான் தூதனுப்பப் பட்டுள்தளன்” 

என நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி  வஸல்லம் 

அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள். 

அைிவிப்பவர்: அபூ ஹுறரைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு. 

ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புகாாி – 7013, முஸ்லிம் - 

523 

எனதவ அத்தறகய துஆக்கள் அல்லாஹ்விடம் 

அங்கீகாரம் மபறுகின்ைன. அறவ அவனால் 

அைிவிக்கப்பட்டறவ. எவ்வளவு ம ாழி வளம் 

உள்ளவரும் அந்த  ஃஸூராத்துக்கு ந ிகரான 

ஒன்றை ஆக்கமுடியாது. அத்தறகய அரபு ம ாழி 

பாண்டித்தியம் மபற்ை எத்தறனதயா ததாழர்கள் 

கூட பல்தவறு ெந்தர்ப்பங்களில் பல துஆக்கறள 

தகட்டைிந்து மகாண்டார்கள் என்பறத பார்க்கி 

தைாம். (மதாழுறக முடிந்த பின் நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ை தறலப்றப 

பா ர்க்க )   ஃஸூராத்றத  ஓத ி ப்  பழகுவதத 

பாதுகாப்பானது. குர்ஆனிதலா,  ஹதீஸிதலா 

வந்துள்ள யாவும் வஹி மூலம் மபைப்பட்டதாகும். 

ُُِھُوَُُإِنُالَهوىُىَُعنُُِيَنِطُقَُُوما يوحُىَُوحُ ُّلُإ  
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“அவர்  தன் இஷ்டப்படி (எதறனயும்) 

கூறுவத ில்றல.  இது அவருக்கு வஹி  மூலம் 

அைிவிக்கப்பட்டதத அன்ைி தவைில்றல.” என்று 

குர்ஆன் கூறுகிைது. (53:3,4)  எனதவ தான் 

அல்குர்ஆன் அல்ஹதீஸ் என்பவற்ைில் வந்துள்ள 

துஆக்கறள கருத்ததாடு விளங்கி ஓத தவண்டும் 

என வலியுறுத்தப் பட்டுள்தளாம். 

ெிலர் துஆக்கறள இறைஞ்சுவதாகக் கூைி அடுக்கு 

ம ாழிகளுக்கும், வென நறடகளுக்கும், அழகிய 

குரலுக்கும்  முக்கியத்துவம் மகாடுக்கின்ைனர். 

அவ்வாக்கியங்கறள அற த்துக் மகாள்வதில் 

எடுக்கப்படும் கவனம் உள்ளத்றத ஓருற ப் 

படுத்துவதில் காணப்படுவதில்றல. ஆதலால் அது 

தவிர்த்துக் மகாள்ளப்பட தவண்டிய ஒன்ைாகும். 

ஹதீஸ்களில் வந்துள்ள அடுக்கு வார்த்றதகள் 

த ற்படி அடுக்கு ம ாழி வார்த்றதகளாக கருதப் 

படுவதில்றல. அது அப்படி அடுக்க ம ாழியாக ஓத 

தவண்டும் என ஓதப்பட்டதல்ல.  வஹி மூலம் 

மவள ிப்பட்டதத  என இ ாம்  இப்னு ஹஜர் 

ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் (பத்ஹுல் பாா ீ 

11:139) கூைியுள்ளார்கள். 

துஆக்தகட்கும் நால்வர். 
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1. தனக்காக,  தன்னுறடய ஈருல நலனுக்காக 

தகட்பவர்.  உதாரணம்: 

ُُاَللُهمَُّ لَُكُُإِّنِّ
َ
ْسأ

َ
 َوالِْغَنَُُوالَْعَفاَف٬َُُُواتل َقُُالُْهَدىُأ

இறைவா!   தநர்வழிறயயும், பயபக்திறயயும், 

பத்த ின ித்  தன்ற றயயும் ,  மெல்வத்றதயும் 

உன்னிடம் தகட்கின்தைன். 

ُُاَللُهمَُّ لَُكُُإِّنِّ
َ
ْسأ

َ
َدادَُُالُْهَدىُأ  َوالسَّ

இறைவா!  தநர்வழிறயயும் அதிதல உறுதியான  

நிறலப் பாட்றடயும் உன்னிடம் தகட்கின்தைன். 

2.  ற்ைவர்கள்  தநர்வழி மபை, பிறழ மபாறுக்கப் 

பிரார்த்திப்பவர். உதாரணம்:  

அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்காக 

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

பின்வரு ாறு தகட்டார்கள். 

ْكِثَُُُْاللَُّهمَُّ
َ
هَُُُُماَلُُُُأ ْعَطْيَتهُُُُِفيَماَُُلَُُُُوَباِركَُُُْوَودَلَ

َ
ُوُُابلخاريُُرواهُُأ

 مسلم

இறைவா! இவருக்கு மபாருள், பிள்றள மெல்வங் 

கறள அதிகாிக்கச் மெய்து நீ மகாடுத்தவற்ைில் 

நல்லபிவிருத்தி மெய்வாயாக. 
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ஸஹீஹுல் புகாாி – 6378, ஸஹீஹ் முஸ்லிம் - 

2480 

َِساَبُُالِْكَتاَبُُُمَعاوِيَةََُُعلِّمُُْاَللُهمَُّ
ْ
 أَحدُرواهُالَْعَذاَبَُُوقِهَُُِواِل

இறைவா !  முஆவ ியாவுக்கு  தவதத்றதயும் , 

கணக்றகயும் கற்றுக் மகாடுத்து நரக மநருப்பிலி 

ருந்து காப்பாற்றுவாயாக. 

(முஸ்னத் அஹ் த் - 4:127) 

3 .  தனக்கும் ,   ற்ைவர்களுக்கும் 

தகட்பவர். 

முதலில் தனக்கும் அடுத்து  ற்ைவர்களுக்கும் 

த க ட் ப வ ர் . அ ல்  கு ர் ஆன ி ல்  இ த் த ற க ய 

ப ி ர ா ர் த் தறன  கறள  அத ி க ம்  க ாணலாம் . 

உதாரணம்: 

ஏற்கனதவ கூைப்பட் சூரா நூஹ் – 28, சூரா 

முஹம்  த்  -1 9 ,  சூ ர ா  இ ப் ை ாஹ ீ ம்  - 4 1 

என்பவற்றை பார்க்கவும். 

4.  தனக்கும்  ப ிைருக்கும்  பன்ற  

வார்த்றத மகாண்டு பிரார்த்தித்தல். 
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உதாரணம்: குனூத்திதலா,  றழத் ததடி ஓதும் 

தபாது, மவள்ளிக் கிழற  கதீப் தன் துஆவிதலா 

ஓதப்படும் துஆக்கள். 

குைிப்பு: எ க்கு ஏததனும் நல்விறன மெய்தவருக்கு 

நாம் َكُ    ا اُُلُلَُُُجَز َخرْيً  என்று மொல்வதும்  ஒரு 

பிரார்த்தறனயாகும். 

َتَُُُوَمنُْ
َ
َفاْدُعواُُُتَُكافُِئوهَُُُُماََُُتُِدواُُلَمَُُُْفإِنَُُُْفَكفُِئوهَُُُُمْعُروًفاُُإَِْلُْكمُُُْأ

َُُلُُ نَُُْتْعلَُمواَُحّتَّ
َ
ُتُموهَُُُقدُُْأ

ْ
 أَحدُرواهُاَكَفأ

உங்களில் எவருக்தகனும் நற்காாியம் ஒன்று 

ம ெய்யப்பட்டால்  அதற்கு  ப ி ர த ி யு ப க ா ர ம் 

மெய்யுங்கள். அவ்வாறு பிரதியுபகாரம் மெய்ய 

ஒன்றும் க ிறடக்க  வ ில்றலயாய ின்  ந ீங்கள் 

அவருக்கு பிரதி உபகாரம் மெய்ததாக திருப்தி 

மகாள்ளும் வறர துஆக் தகளுங்கள். அைிவிப்பவர். 

இப்னு உ ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ா. ஆதாரம்: 

முஸ்னத் அஹ் த். 

ُُُإَِْلْهُُُُِصنِعََُُُمنُْ بْلَغََُُُفَقدَُُُْخرْيًاُُاللَُُُُّجَزاكَُ:ُُاِعلِهُِلِفََُُُفَقاَلَُُُمْعُروف 
َ
ِفُُُأ

 الرتمذيُرواهُاثلََّناءُِ

எவருக்கு நல்விறன ஒன்று மெய்யப்பட்டால் 

அதறன  மெய்தவருக்கு . كَُ  اللَُُُُجَزا  உங்களுக்கு 
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அல்லாஹ் நற்கூலி தருவானாக என்று கூறுவது 

அவறன  ிக உயர்வாக தபாற்ைியதாக ஆகிவிடும். 

அைிவிப்பவர் : உஸா ா இப்னு றஸத் 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம் - த ிர் ித ி  - 

2035 

மபற்தைாருக்கும் முஃ ீன்களுக்கும் பிறழ 

மபாறுக்கத் ததடுதவாம்.  

ஒரு முஸ்லிம் தனக்காக அல்லாஹ்விடம் தகட்பது 

தபாலதவ தன் மபற்தைாருக்கும், முஸ்லி ான, 

முஃ ீனான தன் ெதகாதர ெதகாதாிகளுக்காகவும் 

துஆக் தகட்க தவண்டும். அழகிய முன் ாதிாிறய 

ந ப ி  ா ர்  வ ரல ாற்ை ி ல்  படிக்க ி தை ாம் .  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

பின்வரு ாறு பிரார்த்தித்தார்கள். 

ُ غِفرَُُربِّ ُُُلُُا ىَّ دِلَ ِلوى ِلَمنَُُو َخَلَُُُو ِمًناَُُبيِّتََُُُد ِمنَيُُُُمؤ ِللُمؤ َو
لِميَُُتَزِدَُُِولَُوالُمؤِمنىِتُ  تَباًراُإِّلُُالظّٰ

என் இறைவா  எனக்கும்  என்னுறடய  தாய் 

தந்றதயருக்கும் விசுவாெம் மகாண்டவனாக என் 

வீட்டில் நுறழந்தவனுக்கும் (வீட்டில் நுறழயாத 

 ற்ை )  வ ிசுவாெம்  மகாண்ட ஆண்களுக்கும் 

வ ி சு வ ா ெ ம்  ம க ாண்ட  ம பண்களுக்கு ம்  ந ீ 

 ன்னித்தருள்புாிவாயாக. (71:28) 
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நபி இப்ைாஹீம் (அறலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்கள் 

பின்வரு ாறு தகட்டார்கள். 

ىَُُّلُاغِفرَُربََّنا دِلَ اِلِساُبُُيَقومُُُيَومََُُولِلُمؤِمنيََُُولِوى  

எ ங் க ள்  இற ைவ ா !  எ ன க் கு ம் ,  எ ன்  த ா ய் 

தந்றதயருக்கும்,  ற்ை விசுவாெிகளுக்கும் தகள்வி 

க ண க் கு க்  த க ட் கு ம்  (  று ற  )  ந ா ள ி ல் 

 ன்னிப்பளிப்பாயாக. (14:41) 

 ற்றைய முஃ ின்களுக்காக நாம் துஆக் தகட்க 

தவண்டும் என்பது அல்லாஹ்வின் கட்டறளயாகும். 

அந்தக் கட்டறளறய அவன் தன் தூதருக்கிட்டான். 

نَّهَُُُفاعلَم
َ
َُُلُأ ُُإِلى ُُُإِلَّ نبَِكَُُواسَتغِفرُاّللَّ َوالُمؤِمنىِتَُُولِلُمؤِمنيََُُِّلَ  

(நப ிதய! )  ந ிச்ெய ாக அல்லாஹ்றவத் தவிர 

தவமை ாரு  ந ாயன்  இல்றல  என்பறத  ந ீ ர் 

உறுதியாக அைிந்து மகாண்டு, விசுவாெங் மகாண்ட 

ஆண்களுக்காகவும் ,  வ ி சுவ ா ெங்  ம க ாண்ட 

ம பண்களுக்க ா கவும் ,  உ க்க ா கவும்  ப ாவ 

 ன்னிப்றபக் தகாருவீராக. (47:19) 

உண் ற   வ ி சு வ ா ெ ி க ள்  த  க் கு  மு ன் 

மென்தைாருக்காக பிரார்த்திக்கும் உயர் குணமுறட 

தயாராவர். முன்றனயவர்கறளத் திட்டித் தீர்க்காது, 

அவர்களுக்குப் பிறழமபாறுக்கத் ததடும் அருங் 
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குணமுறடதயாராவர் என தனது நல்லடியார்கள் 

பற்ைி அல்லாஹ் பின்வரு ாறு கூறுகிைான். 

نَِناُُنَلاُُاغِفرَُُربََّنا ينََُُُوإِلِخوى نَُُُِسَبقوناُُاَّلَّ ُفُُقلوبِناََُُتَعلَُُولُُبِاإليمى
ُ ينَُُِغًَلّ ُُإِنََّكَُُربَّناُءاَمنواُلَِّلَّ  رَحيمُ َُرءوف 

(இவர்கள்) எங்கள் இறைவதன! எங்கறளயும் 

எங்களுக்கு முன் விசுவாெங் மகாண்ட எங்கள் 

ெதகாதரர்கறளயும் நீ  ன்னித்தருள். விசுவாெங் 

மகாண்டவர்கறளப் பற்ைி எங்களுறடய இருதயங் 

களில் குதராதங்கறள உண்டு பண்ணாதத எங்கள் 

இறைவா! ந ிச்ெய ாக ந ீ   ிக்க கிருறபயுறட 

தயானும் இரக்கமுறடதயானு ாக இருக்கிைாய் 

என்று  ப ி ர ா ர் த் தறன  ம ெ ய்து  ம க ாண்தட 

இருக்கின்ைனர். (59:10) 

எனதவ ஒவ்மவாருவரும் இதர  முஸ்லிம்களுக்காக 

துஆக் தகட்க கடற ப்படுகிைார்கள். நாம் தகட்கும் 

துஆவுக்கான பிரதியாக எம்த ாடிருக்கும்  லக்கின் 

பிரார்த்தறன எ க்கு அற கிைது. நாம் தகட்கும் 

தபாது உ க்கும் அது தபான்ைது கிறடக்கட்டும் 

எ ன் று  அ ம்  ல க் கு  கூ று வ ா ர்  எ ன  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூைியுள்ளார்கள். இந்த வாிறெயில் முதலில் நிற்பது 

எ து மபற்தைாராவர், அவர்களுக்காக துஆ மெய்ய 

தவண்டும் என்பது ,ஒருவனது  ரணத்தின் பின் 
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வந்தறடபவற்ைில் நன்னடத்றதயுள்ள பிள்றளயின் 

துஆ என்பதும் நா ைிந்ததத. மபற்தைாருக்காக நாம் 

இவ்வாறு  தகட்க  தவண்டும ன அல்லாஹ் 

தபாதிக்கிைான். 

ُ  َصغريًاَُربَّياىنَُكماُارََحُهماَُربِّ

“இறைவா! நான் குழந்றதயாக இருந்த மபாழுது 

( ிக்க அன்பாக) என்றன அவர்கள் வளர்த்துப் 

தபாெித்த பிரகாரத  நீயும் அவ்விருவர்  ீதும் 

அன்பும் அருளும் புாிவாயாக.” என்று 

பிரார்த்திப்பீராக.(17:24). 

அல் குர்ஆன் கற்றுத்தரும் இந்த துஆறவயாவது 

பாட ிட்டு ஓதி நம் மபற்மைௌர்களுக்காக துஆக் 

தகட்க  தவண்டும் .  எம் ில்  அத ிகம்  தபரும் 

இவ்விடயத்த ில்  கவனம் மெலுத்துவதில்றல 

என்பது  ிகவும் வருத்தப்பட தவண்டிய ஒன்ைாகும். 

த ற்கண்ட அடிப்பறடகள ில்  தான் ஜும்ஆ 

நாளன்றும் குத்பாவிதல முஃ ீன்களுக்காக துஆக் 

தகட்கப்படுகிைது.  

காபிராக உள்ள மபற்தைாருக்கு தநர்வழி கிறடக்க 

துஆக் தகட்க தவண்டும். 

ِبَُُُعنُْ
َ
ْدُعوُُُكْنُتُ:َُُقاَل٬ُُُُُُھَرْيَرةَُُُأ

َ
ُُُأ ّمِّ

ُ
َكةُ َُُوِھيَُُُاإْلِْسََلمُُُِإَِلُُُأ  ٬ُُُمّْشِ

ْسَمَعْتِّنَُُُيْوًماُُاَفَدَعْوُتهَُ
َ
ُُُللَُُُِرُسولُُُِِفَُُُفأ َماَُُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللَُُُُصّلَّ
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ْكَرهُُ
َ
َتْيُت٬ُُُُُأ

َ
ُُُللَُُُِرُسوَلَُُُفأ َناَُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِللَُُُُصّلَّ

َ
ْبِكيَُُوأ

َ
ُُقلُْت٬ُُُُُأ

ُُُاللُُيَاَُرُسوَلُ ْدُعوُُُكْنُتُُُإِّنِّ
َ
ُُُأ ّمِّ

ُ
َبُُُاإْلِْسََلمُُُِإَِلُُُأ

ْ
ََُُُّفَتأ َدَعْوُتَهاُف٬َََُُُعَ

ْسَمَعْتِّنُُُاْْلَْومَُ
َ
ْكَرهَُُُُماُُِفيَكَُُُفأ

َ
نُُُْاللََُُُفاْدع٬ُُُُُُأ

َ
مََُُُّيْهِديَُُُأ

ُ
ِبُُُأ

َ
ُھَرْيَرَةُُُُُأ

ُُُاللَُُُِرُسوُلَُُُفَقاَلُ  ُ:َوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللَُُصّلَّ
مَُُُّاْھدُُُِاللُهمَُّ

ُ
ِبُُُأ

َ
ُُھَرْيَرةَُُُأ

اَُُفَخَرْجُتُ َُصُُُاللَُُُِنِبُُُِّبَِدْعَوةُُُُِمْسَتبِّْشً ا٬َُُُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللُُُُّلَّ َُفلَمَّ
ُتُ اِبُُُإَِلُُُِجْئُتَُفُِصْ ُُُُھوََُُُفإَِذا٬ُُُُابْلَ اف  َُُُفَسِمَعْت٬ُُُُُُُمَ ّمِّ

ُ
َُخْشَفُُُأ

َُُفَقاَلْتُ  ٬َُُقَدَّمَُّ َباَُُياَُُمَكَنَكُ:
َ
٬ُُُالَْماءَُُُِخْضَخَضةََُُُوَسِمْعُتُُُُھَرْيَرةَُُُأ

اِرَھاَُُعنُُُِْجلَْتَُوعَُُُِدْرَعَهاَُُوَلبَِسْتَُُُفاْغتََسلَْتُُ:َقاَلُ َُفَفَتَحِت٬ُُُُُِِخَ
َُقاَلْت٬ُُُُُابْلَاَبُ بَاُُيَا:ُُُثمَّ

َ
ْشَهدُُُُُھَرْيَرةَُُُأ

َ
نُُُْأ

َ
ُُُإَِلََُُُلُُُأ ْشَهد٬ُُُُُُاللُُإِلَّ

َ
نََُُُّوأ

َ
ُأ

ًدا ُُُاللَُُرُسولُُُِإَِلَُُُفرََجْعُتَُُُقاَل٬َُُُُُعْبُدُهَُوَرُسوُلُُُُُُمَمَّ َُعلَْيهُُُِاللَُُصّلَّ
َتيُْتُهُو٬ََُُُُُوَسلَّمَُ

َ
َناَفأ

َ
ْبِكيُُأ

َ
ُُُقلُْتُ:َُُقاَل٬ُُُُُاْلَفَرِحُُُِمنَُُُأ ُاللَُُرُسوَلَُُُيا:

بِّْشُْ
َ
مََُُُّوَھَدىَُُدْعَوَتَكُُُاْسَتَجاَبُاللَُُُُقدُُُِأ

ُ
ِبُُُأ

َ
ُاللَُُفَحِمدَُ  ٬ُھَرْيَرةَُُُأ

ْثَنُ
َ
اَُُعلَْيهَُُُِوأ ُُُقلُْتَُُُقاَل٬َُُُُُوَقاَلَُخرْيً نُُُْاللُُاْدعُُُُاللَُُرُسوَلَُُُيا:

َ
ُأ

َناُُُُيَبِّبَِّنُ
َ
ُوَُُُأ ّمِّ

ُ
ُُيَبَِّبُهم٬ُُُُُْالُْمْؤِمنِيَُُُإَِلُِعَباِدهُُُِأ َناَُُو َُفَقاَلُ:َُُقاَل٬ُُُُُإَِْلْ

ُُاللَُرُسوُلُ َُيْعِّنُُُ-َُُھَذاُُُعَبْيَدكََُُُحبِّْبُُُاللُهمَُّ:ُ"َوَسلَّمَُُاللَُعلَْيهَُُِصّلَّ
َبا

َ
هُُُُ-ُُُھَرْيَرةَُُُأ مَّ

ُ
ِهمَُُُِوَحبِّْب٬ُُُالُْمْؤِمنِيَُُُإَِلُِعَباِدكََُُُوأ "ُالُْمْؤِمنِيَُُُإَِْلْ

َحبَِّّنُُإِلَُُّيََراِّنَُُوَلُُيَْسَمُعُِبُُُمْؤِمنُ ُُخلَِقَُُفَما
َ
 .أ
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அபூஹுறைைா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

அை ி வ ி க் க ி ை ா ர் க ள் :  எனது  த ா ய்  இறண 

றவத்தவளாக இருக்கும் தபாது இஸ்லாத்றத 

ஏற்கு ாறு நான் அவறர அறழத்ததன். பதிலாக 

ந ா ன்  வ ி ரு ம் ப ா த  ஒன்றை க்  கூ ை ி  அ வள் 

ைஸூலுல்லாஹ்  ீது வறெபாடினாள். அது தகட்ட 

நான் அழுத  வண்ணம் நப ி  (ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹ ி  வஸல்லம் )  அவர்கள ி டம்  வ ந்து 

அல்லாஹ்வின் தூததர! இஸ்லாத்றத ஏற்கு ாறு 

என் தாறய  அறழத்ததன் .  முடியாது  என்று 

 றுத்த ாள் .  இன்று  அறழத்த  தப ாது  ந ான் 

விரும்பாத ெ ில  வார்த்றதகறள தங்கள்  ீது 

கூை ின ாள் .  என்  த ா ய்  த ந ர்வ ழ ி ப்  ம ப ை ப் 

பிரார்த்தியுங்கள். எனக் தகட்தடன். உடதன நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

இறைவா! அபூ ஹுறைைாவின் தாய்க்கு தநர்வழி 

க ாட்டுவாயாக  என்று ப ி ர ா ர்த்த ி த்தார்கள் . 

அல்லாஹ்வின் நபியுறடய பிரார்த்தறனறய 

நற்தொபனம் மபற்ைவனாக  வீட்டு வாெறல 

மென்ைறடந்ததன். என் காலடிதயாறெ தகட்ட 

தாயார்  அபூஹுறைைாதவ  அப்படிதய  ந ில் 

என்ைாள். தண்ணீர் விழும் ெத்தத்றத தகட்தடன் 

என் தாயார் குளித்து விட்டு அவளின் தபார்றவறய 

அணிந்து  மகாண்டு முக்காடிட்டுக்மகாண்டு 

கதறவத் திைந்தாள். பின் அபூ “ஹுறைைாதவ! 
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அஷ்ஹது  அல்லாய ில ாஹ  இல்லல்லாஹு 

வஅஷ்ஹது  அன்னமுஹம் தன்  அப்துஹு 

வரஸூலுஹு” என்று கூைினாள். ெந்ததாெத  

லீ ட் ட ா ல்  அ ழு து  ம க ா ண் டு  ந ா ன்  ந ப ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் 

 ீண்தடன். 

அல்லாஹ்வின் தூததர நற்மெய்தி  தகளுங்கள் 

உங்கள் துஆறவ அல்லாஹ் அங்கீகாித்து என் 

தாய்க்கு தநர்வழி  தந்தான் என்று கூைிதனன். 

உடதன  ைஸூலுல்லாஹு  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்றவ 

தபாற்ைிப் புகழ்ந்து நல்லது என்ைார்கள்.  ீண்டும் 

நான் அல்லாஹ்வின் தூததர என்றனயும் என் 

தாறயயும்  அல்லாஹ்வ ின்  அடியார்களான 

முஃ ீன்களுக்கு அன்புக்குாியவர்களாக ஆக்க 

அல்லாஹ்விடம் தகளுங்கள் என்தைன். உடதன 

ய ாஅல்ல ாஹ்  உனது  இ ந் த  ெ ி ற் ை டி ய ான் 

அபூஹுறைைாறவயும் அவரது தாயாறரயும் 

உனது  அடிய ா ர் கள ான  முஃ ின்  களுக்கு 

விருப்பத்துக்குாிவர்களாக ஆக்குவாயாக என்று 

துஆக்தகட்டார்கள்.  அன்ைிலிருந்து எந்த ஒரு 

முஃ ீனும் என்றன காணாத தபாதும் என்றன 

தகள்வ ிப்படும்  தபாதும்  அன்பு  காட்டா ல் 

இருப்பதில்றல. 
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அைிவிப்பவர்:  அபூஹுறைைா ரலியல்லாஹு 

அன்ஹு 

ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 

நம் முன்தனாருக்காக துஆக் தகட்கும்  ற்றும ாரு 

முறைதான் அவர்களின் மபயர் குைிப்பிடப்படும் 

இடங்கள ில்  அவர்களது  அந்தஸ்துக்தகற்ப 

அறடப்புக் குைிக்குள் பிரார்த்தறன வார்த்றத 

ஒன்றை குைிப்பிடுவது அற ந்துள்ளது.  லக்குகள், 

ந ப ி  ா ர்  ந ா  ங் க ள்  வ ரு ம்  த ப ா து 

அறலஹிஸ்ஸலாம் என்றும் ைஸூலுல்லாஹ்வின் 

மபயர் வரும் தபாதும் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி 

வஸல்லம் என்றும் ஸஹாபாக்கள் மபயர் வரும் 

த ப ா து  ர லி யல்ல ாஹ ு  அன்ஹ ு  என்றும் 

தாபிஈன்கள் இ ாம்கள் நம்முன்தனார் உல ாக்கள் 

கூைப்படும் தபாது ரஹி ஹுல்லாஹ் என்றும் 

கூைப்பட தவண்டும் என்ை ஒழுங்கு பற்ைி இ ாம் 

நவவி (ரஹி ஹுல்லாஹ்) அவர்கள் ஸஹீஹ் 

முஸ்லிமுக்கு எமுதிய அணிந்துறையில் குைிப்பிடு 

கிைார்கள். இந்த ஒழுக்கங்கள் கறடபிடிக்கப்பட 

தவண்டும்.  இதுதவ  இஸ்லாம்  ந க்கருள ிய 

கலாச்ொர ாகும். ஒழுக்க  ான்பு ாகும். 

ُمسلمُُصحيحُُرشحُُمقدمةُُفُُاللُُرَحهُُانلوويُُاإلمامُُالق
ُيكتبُُأنُُعزوجلُُاللُُمرُبذكرُُإذاُُاِلديثُُلكتبُُيستحب
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ُتباركُ"ُُأو"ُُذكرهُُجلُ"ُُأو"ُُوتعالُُسبحانهُ"ُُأو"ُُتعال"ُُأوُ”عزوجلُ"
ُُقدرتهُُجلتُ"ُُأوُ"ُُاسمه ُعندُُيكتبُُوكذلكُ.أشبهُذلكُُماُُأو"

ُبكاملهما"ُُسلموُُعليهُُاللُُصّلُ"ُُوسلمُُعليهُُاللُُصّلُُذكرانلب
ُالصحابُُفُُيقولُُوكذلكُُأحدھماَُُعُُمقتُصاُُولُرامزاُإْلهماُل
ُُقالُُصحابُُصحابياُابنُُاكنُُفانُ"ُُعنهُُاللُُرضُ" ُاللُُرض"

ُ.عنهما ئرَُُعُُويرتحمُُيرتىضُُوكذلك" ءُُسا لعلما واْلخيارُُُا
ُينقلُُاَّليُُاْلصلُُفُُمكتوباُُيكنُُلمُُوإنُُھذاُُكُُويكتب

ُيقرأُُأنُُللقارئُُوينبيغ.ُُھوُدَعءُُاوإنمُُروايةُُليسُُھذاُُفإنُ.منه
منهُُُيقرأُُاَّليُُاْلصلُُفُُمذكوراُُيكنُُلمُُوإنُُذكرناهُُماُُك

ُوفوتُُعظيماُُخرياُُحرمُُھذاُُأغفلُُومنُذلكُتكررُمنُوليسأم
 ۳١ُصُمسلمُصحيحُرشحُمقدمةُ.جسيماُفضَل

نَِناُُنَلاُُاغِفرَُُربََّنا ينََُُُوإِلِخوى نَُُُِسَبقوناُُاَّلَّ ُُقلوبِناُُفََُُتَعلَُُولُُبِاإليمى
ُ ينَُُِغًَلّ ُُإِنََّكَُُربَّناُءاَمنواُلَِّلَّ  رَحيمُ َُرءوف 

_ 'எங்கள் இறைவதன! எங்களுக்கும், ஈ ான் 

மகாள்வதில் எங்களுக்கு முந்தியவர்களான எங்கள் 

ெதகாதரர்களுக்கும்,  ன்னிப்பு அருள்வாயாக, 

அன்ைியும் ஈ ான் மகாண்டவர்கறளப் பற்ைி 

எங்களுறடய இதயங்களில் பறகறய ஆக்காதி 



 

137 

ருப்பாயாக! எங்கள் இறைவதன! நிச்ெய ாக நீ 

 ிக்க இரக்கமுறடயவன், கிருறப  ிக்கவன்.” 

மதாழுறகக்குப் பின் கூட்டுத் துஆவும் 

அதற்குக் கூைப்படும் நியாயங்களும் 

 துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்களாக 

நடுநிெியும், பர்ளான மதாழுறகயும் இருப்பதனால் 

நாம் அந்தநரங்கறளப் பயன்படுத்திக் மகாள்ள 

தவண்டும் .  ஒவ்மவ ாருவருக்கும்  அவ ரவ ர் 

ததறவகறள  முன்றவத்து  தகட்பதற்குா ி ய 

இச்ெந்தர்ப்பங்கள் தவைி விடப்படலாகாது. அரபு 

ம ாழியில் தான் தகட்க தவண்டும் என்பதில்றல 

தனக்குத் மதாிந்த ம ாழியில் தகட்கலாம்.நபி (ஸல்) 

அவர்கள் தம் ததாழருக்கு துஆக்கறள கற்றுக் 

மகாடுத்தார்கள். ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் உள்ள 

எல்லா  துஆக்களும் ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹ ி  வஸல்லம்  அவ ர் கள ி ட  ி ரு ந்து 

ஸஹாபாக்கள் பாட ிட்டுக் மகாண்டறவயாகும். 

மதாழுறக முடிந்த  ப ின்   ஃமூம்கறள எத ி ர் 

மகாண்டு அ ர்ந்திருக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ெப்த ிட்டு ஓதுவறத 

ஸஹாபாக்கள் பாட ிட்டுக் மகாண்டார்கள். வஹி 

இைங்கும் தபாமதல்லாம் ஸஹாபக்கள் அறனத்றத 

யும் பாட ிட்டுக் மகாண்டனர். இப்தபாது அறவ 

அழகாக மதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. தனக்கு ததறவ 
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யானறத ததடிப் பிரார்த்திப்பவதன புத்தி ான். 
இது இவ்வாைிருக்க தற்தபாதுள்ள நறடமுறைக்கு 

ெில நியாயங்கள் கூைப்படுகின்ைன. அறவயாவன. 

1.  ஃமூம்கள் கற்றுக்மகாள்வதற்காக.  

கற்றுக் மகாடுப்பது நல்லது தான், அதன் மூலம் 

அைியாற  நீங்கலாம். மதாியாதறத மதாிந்து 

மகாண்ட பின் தவமைான்றைக் கற்றுக் மகாடுக்க 

தவண்டும். மதாழுறகயின் பின் ஓதப்படும் துஆ 

மூலம்  ஃமூம்களுக்கு கற்றுக் மகாடுக்கப்படு 

கின்ைது என்று கூைப்படுகின்ைது. இங்கு ஒரு 

தகள்வி எழுகிைது. துஆ ஓதும் ஒழுங்குகறள கற்றுக் 

மகாள்வதா? அல்லது ஓதப்படும் துஆறவ கற்றுக் 

மகாள்ளவதா? இரண்டுத  நறடமபறுவதில்றல. 

இ ா ாக  ந ிற்பவர்  அவரவர்  வ ிரும்ப ியபடி 

ஓதுக ின்ைனர் .  ஒவ்மவாருவரும் தம்  வயறத 

கணக்குப்  ப ா ர் த்து  எ த் தறன  துஆக்கறள 

பாட ாக்கி உள்தளாம், என்று தகட்டுப் பார்த்தால் 

ம த ா ி யு ம் .  க ற் று க்  ம க ா டு த் த ல்  எ ன் ப து 

நடந்துள்ளதா? என்பது புாியும். இன்று 

நறடமுறையில் உள்ள அற ப்பில் ஒவ்மவாரு 

இ ாமும்  ஒவ்மவாரு  வ ி த ாக  ஓதுவறதப் 

பார்க்கிதைாம். நாடப்படுவது றககூடுகிைதா என்று 

ெிந்திப்தபா ாக. 
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2.  ஷாப ி ஈ   த்ஹப ில்  ஆதா ரம் 

உள்ளது. 

இது ஒரு புதிய விடய ல்ல. ரஸூலுல்லாஹி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

ெப்த ிட்டு  ஓத ியறதத்தான்  ஸஹாபாக்கள் 

பாட ிட்டு அைிவித்துமுள்ளார்கள். 

ஆனால் நம் ிடம் காணப் படும் நறடமுறைக்கு 

எந்த ஆதாரத்றத யும் காணமுடியவில்றல. 

இதறனக் கூட நாம்  க்களுக்கு விளக்கா ல் 

இருப்பதனால் உண்ற யான ெட்டம்  றைக்கப் 

படுக ிைது  இ ாம்  நவவ ி  ரஹ ி ஹுல்லாஹ் 

அவர்கள் பின்வரு ாறு கூைினார்கள். 

َفَقُ افِِعُ ُُاتَّ ْصَحاُبُُُالشَّ
َ
ُھمَُُُْواْْل ُهمَُُُْوَغرْيُ ُُُاللَُُُُّرَِحَ نَّهََُُُُعَ

َ
ُُُأ يُْسَتَحب 

ْكرُُ مَُُُِبْعدََُُُتَعاَلُُُاللُُُِِّذ َلَ لسَّ ُُُا يُْسَتَحب  لَِكَُُُو َمامَُُُِذ ُمومُُُِلِْْلِ
ْ
ْلَمأ َُوا

ةَُُِوالُْمْنَفرِِدَُوالرَُّجلُِ
َ
َُُُِوالُْمَسافِرَُُُِوالَْمْرأ ُُُوََغرْيِه نَُُُْويُْسَتَحب 

َ
يًْضاُُيَْدُعوَُُُأ

َ
ُأ

َلَمُِ  بِاِلتَِّفاقَُُِبْعَدُالسَّ

“இ ாம் ஷாபிஈ (ரஹி ஹுல்லாஹ்) அவர்களும், 

ததாழர்களும், மதாழுது ஸலாம் மொன்ன பின்பு 

அல்லாஹ்றவ த ிக்ர்  மெய்வத ில்  ஈடுபடுவது 

விரும்பத்தக்கது. அது இ ாம்,  ஃமூம், தனித்துத் 
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மதாழுதவர், ஆண், மபண், பிரயாணி, ஏறனதயார் 

ஆகிதயாருக்கு விரும்பத்தக்க ஒன்ைாகும் அவ்வாதை 

துஆ  ஓ துவது ம்   வ ி ரு ம் ப த்  த க் க து ”  எ ன 

ஏதகாபித்துள்ளனர். (அல்  ஜ்மூஃ  3/483) 

இந்த இடத்தில் எங்தகனும் இ ாம் ஓத,  ஃமூம் 

ஆ ீன் மொல்வது என்பது கூைப் படதவ இல்றல. 

த லும் அந்நூலில் 487 ஆம் பக்கத்தில் ஷாபிஈ 

 த்ஹறபச் தெர்ந்த இ ாம்கள் கூைினர். 

ْصَحاُبَناَُُقاَلُ
َ
ْكرَُُُإنَُُُّأ ََعءَُُُاَّلِّ ََلةَُُُِبْعدََُُُوادل  ُُُالصَّ نُُُْيُْسَتَحب 

َ
بِِهَماُُُيَُٰسَُُُّأ

ُ نُُُْإلَّ
َ
َماًماُُُكونَُيَُُُأ اِسَُُُتْعلِيمَُُُُيِريدُُُُإ َتَعلَُّمواَُُفَيْجَهرَُُُانلَّ َذاُُِْلَ َُفإِ

هََُُُعلِِميََُُواَكنُواا َتَعلَُّمو َِسَّ
َ
 أ

மதாழுறகயின் பின் திக்ர், துஆ தபான்ைவற்ைில் 

ஈடுபடுவதும் அதறன ம துவாகச் மொல்வதுத  

விரும்பத்தக்கது.   ஃமூம்கள் கற்றுக்மகாள்ள 

தவண்டும் என்பதற்காக  இ ாம்  ெப்த ிட்டு 

மொல்வார் .   ஃமூம்கள் கற்றுக் மகாண்டால் 

ம துவாகதவ ஓததவண்டும் என்று கூைினார்கள். 

3. ெமூகத்தில் குழப்பம் ஏற்படலாம். 

இந்தக் காரணத்றத யாரும் ஏற்க ாட்டார்கள். 

ெமூகம்  இன்று  வ ி ழ ி ப் தப ாடு  இருக்க ி ைது . 

உல ாக்கள் உண்ற றயச் மொல்ல தவண்டும் 

என்று  க்கள் தபெியும் எழுதியும் வருகிைார்கள். 



 

141 

இந்நிறலயில் த ற்மொன்ன காரணத்றத றவத்து 

நாம் ஒதுங்கிக் மகாண்டால்,  றுற யில் அவர்கள் 

உல ாக்கறள காட்டிக்  மகாடுத்து இப்படிச் 

மொல்ல  ாட்டார்கள். 

َطْعَناُإِنَّاَُربََّنا
َ
َضل ونَاَُُوُكََبَاَءنَاَُُساَدَتَناُأ

َ
بِيَلََُُُفأ َُُُِربََّناُُالسَّ ُُُِهمُْآت ِضْعَفْيِ

 اَكبرِيًُُلَْعًناَُوالَْعْنُهمُُْالَْعَذاِبُُِمنَُ

“எங்கள் இறைவதன நிச்ெய ாக எங்கள் 

தறலவர்களுக்கும், எங்கள் மபாிதயார்களுக்கும் 

வழிப்பட்தடாம் அவர்கள் எங்கறள தப்பான 

வழியில் மெலுத்திவிட்டார்கள். ஆகதவ எங்கள் 

இறைவதன  ந ீ  அவர்களுக்கு  இரு   டங்கு 

தவதறனறய மகாடுத்து அவர்கள்  ீது  ாமபாிய 

ொபத்றத இடுவாயாக.” என்றும் (33; 67, 68) 

கூறுவார்கள் 

த ற்கூைியது தபான்ை எத்தறனதயா நியாயங்கள் 

கூைப்படுகின்ைன. அறவகளுக்கு பதில் கூறும் 

தநாக்கம்  அடிதயனுக்க ில்றல ,  ந ி தான ாக 

ெிந்திக்கதவ அறழக்கிதைன். 

َنا اَُُهْبَُُُربَّ ْزَواِجَناُُِمنُُُْنَلَ
َ
اتَِناُُأ يَّ ةََُُُوُذرِّ ْعُي ُُُُقرَّ

َ
لِلُْمتَِّقَيَُُُواْجَعلَْناُُأ

 إَماًما
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''எங்கள் இறைவா! எங்கள்  றனவியாிடமும், 

எங்கள் ெந்ததியாாிடமும் இருந்து எங்களுக்குக் கண் 

குளிர்ச்ெிறய அளிப்பாயாக! இன்னும் பயபக்தி 

யு ற ட ய வ ர் களு க் கு  எ ங் கறள  இ  ா  ா க 

(வழிகாட்டியாக) ஆக்கியருள்வாயாக!” 25:40 

ம ப ா து வ ா க  கூ ட் டு  துஆவு க் கு 

காட்டப்படும் ஆதாரங்கள். 

மதாழுறகக்குப் பின் ஓதப்பட தவண்டியறவ 

ம த ள ி வ ா க த வ  வ ந் து ள் ள ன .  இ ரு ந் து ம் 

மதாழுறகக்குப்  ப ின்  கூட்டு  துஆ  ஓதப்பட 

தவண்டும் என ெிலர் அடம்பிடிப்பததாடு ெில 

ஆதாரங்கறள முன் றவப்பதுண்டு. முன் றவக்கப் 

படும்  ஹத ீஸ்கள்  ஸஹீஹ் என  கூைப்பட்டி 

ருப்ப ினும்  அது  மதாழுறகக்குப்  ப ின்னால் 

நறடமுறைய ி ல்  உள்ள  அற ப்ப ி ல்  துஆ 

ஓதுவதற்கு ஆதார ாக மகாள்ளலா ா என்று 

ெிந்திப்பதத ஏற்புறடயது. 

َسِمْعُتُ:ُُلِلنَّاِسَُُُقاَلُُُُمْسَتَجابًاَُواَكنَُُالِْفْهرِيَُُِّمْسلََمةَُُبْنَُُِحبِيبَُُِعنُْ
ُُُاللَُُُِرُسوَلُ ُ"َيُقوُلَُُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِللُُاَُُصّلَّ ُ َتِمعُُُُلَُ: ََُُُيْ

 
َفَيْدُعوَُُُمَل

نَُُُبْعُضُهمُْ َجاَبُهمُُُإِلََُُّسائُِرھُمَُُْويَُؤمِّ
َ
 الطَباّنُأخرجه"ُاللُُُأ
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‘முஸ்லிம் கூட்டத்தவர் ஒன்று கூடி ஒரு ெிலர் துஆக் 

தகட்க  ற்ைவர்கள் ஆ ீன் மொன்னால், அவர்களது 

பிரார்த்தறனக்கு அல்லாஹ் விறடயளிக்கா ல் 

இருப்பதில்றல’ என்று துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் 

படும் என்ை கருத்துறடயவர்களில் ஒருவராக 

இருந்த  ஹபீப்  இப்னு  ஸ்ல ா  அல்ப ிஹ்ா ி 

ர லி ய ல் ல ா ஹ ு  அ ன் ஹ ு  அ வ ர் க ள் 

அைிவிக்கின்ைார்கள். 

அைிவிப்பவர்: ஹபீப் இப்னு  ஸ்ல ா அல் பிஹ்ாி 

ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம்: அத்தபரானி. 

இ ந் த  ஹ த ீ ஸ்  ம த ள ி வ ா க த வ  உ ள் ள து . 

மதாழுறகக்குப் பின் ஓதுவது பற்ைி எந்தத் தகவலும் 

இத ில்  இல்றல.   மபாதுவாக,  ஏததனும் ஒரு 

ெந்தர்ப்பத்தில் ஓதப்படுவறததய குைிக்கிைது. இந்த 

ஹதீஸ் மதாழுறகக்குப் பின் ஓதப்படும் கூட்டு 

துஆவுக்கு  ஆத ா ர ா க  ம க ாள்ளப்படலாம் 

என்ைிருந்தால் இ ாம்  ாலிக் ரஹி ஹுல்லாஹ் 

அவர்கள் மதாழுறகக்குப் பிைகு நறடமுறையில் 

உள்ள கூட்டு துஆவின் அற ப்தப  க் ரூஹ் என்று 

கூைியிருக்க   ாட்டார்கள்.  (அல்புரூக்  -  4:300). 

அதுவன்ைி மதாழுறகக்குப் பின்னால் ஓதப்படு 

வ த ற் கு  வ ந் துள்ள  ஓ த ல் க ள ி ல்  ப ன்ற க் 

கருத்தில்லா ல் வந்துள்ள வெனங்கறளக் மகாண்டு 
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ஓதல்கறள திக்ர், துஆ என்பனவற்றை றவத்து 

கூட்டு துஆவுக்கு ஆதாரம் தரமுடியாதுள்ளது. 

மதாழுறகக்குப்பின் என்பதில் கூட அது பர்ளான 

மதாழுறகக்குப் பின்னா? அல்லது ஸுன்னத்தான 

மதாழுறகக்குப் பின்னா? என்று அபிப்பிராயப்படு 

தவாரும் உள்ளனர். பர்ளான மதாழுறகக்குப் பின் 

தகட்கப்படும் துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் படுகின்ைன 

என்ை வெனம் கூட்டு துஆறவத் தான் குைிக்கிைது 

என்று கூறுப்படுவதும் உண்டு. ஆனால் அது 

உறுதியான வார்த்றதயாக காணப்பட வில்றல 

என இ ாம்கள் கூைியுள்ளனர். 

1. துஆக்கள் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும் ெந்தர்ப்பங்கள் 

பிந்திய இரவும் பர்ளான மதாழுறகயின் பின்னு 

 ாகும்.  இது பற்ை ி  வந்த  ஹத ீஸ் ஏற்கனதவ 

கூைப்பட்டது. அவ்விரண்டு தநரங்களிலும் ஏன் 

நாம் ஒன்றை (அதாவது பர்ளான மதாழுறக) 

குை ி த்து  கூட்டு  துஆவுக்கு   ட்டும்  ஆதாரம் 

எடுக்க ிதைாம்.  நடுந ிெ ி  (ய ில்  மதாழப்படும்) 

மதாழுறகக்கு ஆதாரம் காட்டவில்றல. ஏமனன்று 

நன்கு ெிந்திக்க தவண்டும். பிறழறய றகவிட 

 ன ில்றல  என்பதால்  தவைான  வ ிளக்கம் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 
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َُُقاَلَُُُثْوَبانََُُُعنُْ ُُُاللَُُُِّرُسوُلَُُُقاَلُ: َُُوَسلَّمََُُُعلَْيهُُُِاللَُُُُصّلَّ ":ُ ُلََُُُثَلَث 
َحدُ َُُُيِل ُ

َ
نُُُِْْل

َ
َُُيْفَعلَُهنَُُُّأ َُُُيُؤمُ ُُلَُ: َُُُقْوًماَُُرُجل  ََعَُُُنْفَسهَُُُُفَيُخص  ءُِبِادل 

 الرتمذيُوُداودُابوُرواهَُخاَنُهمَُُْفَقدَُُْفَعَلَُُفإِن٬ُُُُْدوَنُهمُْ

“ஓரு அடியான் ஒரு கூட்டத்தவருக்கு மதாழுறக 

நடாத்தி தகட்கும் துஆவில் தன்றன  ாத்திரம் 

மொந்தப்படுத்திக் மகாள்வானாயின் அவன் 

அம் க்களுக்கு த ாெடி மெய்தவனாவான்” என்று 

தவ்பான் ரழ ியல்லாஹு  அன்ஹு அவர்கள் 

அைிவித்துள்ளார்கள். 

அைிவிப்பவர்: தவ்பான் ரழியல்லாஹு 

அன்ஹு.ஆதாரம்: அபூ தாவுத், திர் ிதி. 

அதிக ான ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் பதிவாகியுள்ள 

இதறனக் கூட்டு துஆவுக்கு ஆதாரம் காட்டப் 

படுகிைது. இது விபர ின்ற றய காட்டுகிைது. 

மதாழுறக நடாத்தும் ஒருவர் குனூத் நாஸிலா ஓதும் 

தபாதும்,   றழ தவண்டித் மதாழும் தபாதும், 

ஜும்ஆவிலும், அதில் பங்குபற்றுதவாறரயும் 

தெர்த்து பன்ற யாக ஓத தவண்டும் என்பறததய 

குைிக்கின்ைது. அதுவன்ைி பர்ளான மதாழுறகக்கு 

பின் ஓதப்படும் ெம்பிரதாய பூர்வ ானறதக் குைிக்க 

வில்றல. இ ாமுக்கும்  ஃமூக்கும் உாிய மதாடர்பு 

ஸலாம் மகாடுப்பததாடு முடிந்து விடுகிைது. 
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அப்படியிருக்க அவர் மொந்த ாக தகட்பது எப்படி 

த ாெடி என்று மொல்லப் பட்டிருக்கலாம். எனதவ 

ம த ாழுறகய ினுள்  ஓ தப்படும்  துஆறவதய 

குைிப்பதாக விளங்க முடியும். 

3. குர்ஆனில் கூட பன்ற   வார்த்றததயாடுள்ள 

துஆக்கள் வந்துள்ளற  கூட்டு துஆவுக்கு ஆதாரம் 

என்று கூைப்படுகின்ைது. குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் 

வந்துள்ள துஆக்கள்  ஃஸூராத்துகள். அது பற்ைி 

முன்னர் விளக்கப்பட்டது. அவற்றை நாம் எந்த 

 ாற்ைமு ில்லா ல் ஓத தவண்டும். ஸுஜுதில் 

ஓதப்படலாம் ,  அல்லது  ற்ை  தநரங்களிலும் 

ஓதப்படலாம்.  அதில் கூைப்பட்ட வெனங்கள் 

பன்ற யாக வந்துள்ளதால் மதாழுறகக்கு பின் 

ஓ தப்படும்  ெ ம்ப ி ர த ாய  துஆ  அற ப்புக்கு 

ஆதார ாக மகாள்ளப் படலாகாது. 

4 .  த ி ர்  ி த ீ  எனு ம்  ஹ த ீ ஸ்  க ி ர ந் த த் த ி ல் 

பதிவாகியுள்ள 3502 வது ஹதீஸின் சுருக்கம் 

ப ி ன் வ ரு  ா று .  அ ல் ல ா ஹ் வ ி ன்  தூ த ர் 

ரஸூலுல்லாஹி  ஸல்லல்லாஹு  அறலஹி 

வஸல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு ெறபயிலிருந்து 

எழும்பும் தபாதும் தன் ததாழர்களுக்காக பின்வரும் 

துஆறவ ஓதா லிருந்தது  ிகக் குறைவாகும். 
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َوِمْنَُُُمَعاِصيَكَُُُوَبْيََُُُبيَْنَناَُُُيُوُلَُُُماَُُخْشيَتَِكُ  ِمنُُُْنَلَاُُاْقِسمُُُْاللَُّهمَُّ
َعتَِكُ ِمنََُُُجنََّتَكُُُِبهُُُُِتَبلُِّغَناَُُماَُُطا ِقيَُُُِو ْْلَ نَُُُُماُُا ُلَْيَناعَُُُِبهُُُُِتَهوِّ

ْنَيا َمتِّْعَناُُُمِصيَباِتُادل  ْسَماِعَناَُُو
َ
َناُُبِأ ْبَصاِر

َ
تَِناَُُوأ ْحَييَْتَناَُُماَُُوُقوَّ

َ
ُأ

َرَناَُُواْجَعْلُُُالَْوارَِثُِمنَّاَُُواْجَعلْهُُ
ْ
َُُُثأ َناَُُظلََمَناَُُمنََُُُْعَ َُُُواْنُُصْ َُمنََُُُْعَ

ْنَياََُُتَْعلَُُُِولَُُُِدينَِناُُِفُُُُمِصيبََتَناَُُوَلََُتَْعْلََُُُعَدانَا ْكََبَُُُادل 
َ
َناُُأ َُولََُُُھمِّ

 يَرََْحَُناُلََُُمنَُُْعلَْيَناُتَُسلِّْطُُِعلِْمَناَُولََُُمْبلَغَُ

இந்த  ஹத ீஸ்  கூட  மதாழுறகக்கு  ப ின்  ஓத 

தவண்டிய கூட்டு துஆவிற்கு ஆதாரம ன்று 

கூைப்பட முடியாது.  மதாழுறக நறடமபற்ை 

இடத்றத ெறபயாக வ ிளக்கம் மகாடுத்ததன் 

விறளவாகதவ இன்று ெில ஊர்களில் துஆ ஓதி 

முடித்த பின்பு ஸலவாத்துச் மொல்லி அஸ்ஸலாமு 

அறலக்கும் என்றும் மொல்லி முடிக்கின்ைார்கள். 

துஆவிதல  ப ி ரச்ெ ிறனப்பட்டு  மதள ிவ ின்ை ி 

இருக்கும் நாம் அதற்கு த லால் மொல்லும் தவறும் 

ஓதல்கள் எல்லாம் நபி வழியல்லதவ? ஸலவாத்து 

மொல்வறத யாரும் தடுக்க  ாட்டார்கள். இது 

அதற்குாிய இட ல்ல என்பறததய நாம் விளங்க 

தவண்டும். 

ப ி ற ழ ய ா க ப்  பு ா ி ய ப் ப ட் ட 

அைிஞர்களின் கூற்றுகள். 
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கலாநித ி  அஷ் தஷக் ஸாலிஹ் அல் பவ்ஸான் 

அவர்கள் ெவுதி அதரபியாவிலுள்ள அைிஞர்களில் 

பிரபல்ய ிக்க ஒருவர். அந் நூலாெிாியர். அன்னார் 

மதாழுறகக்குப்  ப ின்  துஆக் தகட்பது பற்ை ி 

வழங்கிய தீர்ப்மபான்று பிறழயாக விளங்கப்பட்டு 

அச்ெிட்டு விநிதயாகிக்கப்பட்டிருந்தது. அன்னார் 

அத்தஃவா எனும் அரபு ெஞ்ெிறகயின் 1325 

ஷஃபான்(23-09-2004) இதழில் எழுதியுள்ளார்.  

இதுதவ, “பித்அத் என்பது ஷாீஅத்தில் எவ்வித 

அடிப்பறடயு ின்ைி வணக்கம ான்றை ஏற்படுத்து 

வ கும்.  உதாரண ாக நபி  (ஸல்) அவர்களது 

ப ி ை ப் ற ப  மு ன் ன ி ட் டு   ீ ல ா து ன்  ந ப ி 

மகாண்டாடுதல்,  ிஃராஜ், ஹிஜ்ரத் முதலியன 

வற்றை மகாண்டாடுதல் அல்லது ஷாீஅத்தில் எந்த 

முக்க ி யத்துவமும்  மபைாத  த ந ரம ான்றை 

இபாதத்துக்காக குைிப்பாக்கிக் மகாள்ளுதல். ரஜப், 

ஷஃபான்   ாத  இரவுகள ில்  ஏதும்  வ ி தஷட 

திக்ருகள், துஆக்கள் என்பன ஓதுதல் தபான்ைன 

வாகும். த லும் ஷாீஅத்திலில்லாத ஒரு அற ப்றப 

ஏற்படுத்துதல். உதாரண ாக கூட்டு துஆ ஓதுவது, 

கூட்டு திக்ர் மெய்வது தபான்ை பித்அத்துக்கள் 

அல்லாஹ்வின் தீனிலிருந்தும், அல்லாஹ்விட 

 ிருந்தும் எம்ற  தூரப்படுத்தும். இம்ற ,  றுற த் 

தண்டறனகறள வரவறழக்கும். ஏமனனில் அது 



 

149 

றெத்தானின் த ீறன (வழ ிறயச் )  தெர்ந்தது . 

ரஹ் ானின் தீறனச் தெர்ந்ததல்ல. 

இவ்வாறு  மதள ிவாக  கூை ியுள்ளறத  ெ ில ர் 

ப ிறழயாக வ ிளங்க ி  யுள்ளறத அவதானிக்க 

முடிந்தது. கூட்டு துஆ ஓத தவண்டும் என்தபாரது 

கூற்றுக்கு இ ாம் ொதிபீ அவர்களின்  றுப்பு 

அன்னாாின் அல் இஃதிஸாம் 1ம் பாகம் (240, 

2 4 5 ,  2 58 ,  2 68  ம்  ப க் க ம்  4 85 

பக்கங்களில்)  ிகவும் அழகாகவும் மதளிவாகவும் 

குைிப்பிடுகிைார்கள். விா ிவஞ்ெி  விடுத்ததாம், 

உல ாக்கள் இவற்றை எடுத்துறரப்பதன் மூலம் 

எத்தறனதயா குளறுபடி களிலிருந்து எம்ற க் 

காத்துக் மகாள்ளமுடியும். துஆக்களில் ெிைந்தது 

 ஃஸூராத்துக்கள் என்று பார்த்ததாம். அறவ 

எப்தபாது றக விடப் பட்டனதவா அன்று முதல் 

தான் மபாது க்கள் ஒரு துஆவும் பாட ில்லாத 

வ ர் க ள ா க  ஆ க ி ன ர் .  ர ஸ ூ லு ல் ல ா ஹ ி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

ஒவ்மவாரு விஷயத்திற்கும் உாிய துஆக்கறளக் 

கற்றுத் தந்துள்ளார்கள். நூற்றுக்கணக்கான அறவ 

இன்று மதாகுப்புக்க  ளாகவும்  வந்துள்ளன. 

படுக்றகக்கு  மெல்லும் தபாது ,  அத ிலிருந்து 

எழும்பும் தபாது, வீட்றட விட்டு மவளிதயறும் 

தபாது, வண்டியில் ஏறும் தபாது, இைங்கும் தபாது, 

 ணம் புாியும் தபாது, வாகனம் வாங்கும் தபாது, 
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 றனவியுடன் உடலுைவு மகாள்ளும் தபாது, 

ஆச்ொியங்கள் ஏற்படும் தபாது,  ரணச் மெய்தி 

க ிறடக்கும் தபாது, தநாய் வினவச் மெல்லும் 

தபாது,  ரண வீட்டில் ஆறுதல் மொல்லும் தபாது, 

ஜனாஸா மதாழும் தபாது, ற யித்றத கப்ாிதல 

அடக்கும் தபாது, பிரயாணிறய வழியனுப்பும் 

தபாது, அவறர வரதவற்கும் தபாது, விருந்துண்ட 

இ ட த் த ி ல்  எ ன  இ ப் ப டி  இ ன் ன  ப ல 

விடயங்களுக்காக மவல்லாம் துஆக்கறள நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

மொல்லித் தரா ல் விடவில்றல. 

அப்படி இருக்றகயில் ஒரு சுருக்கு வழியாக நபி 

ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீது 

ஸலவாத்து மொன்னால் தபாதும் என்று மொல்லிக் 

மகாடுக்கப்பட்டதனால் ஸுன்னத் தான ஓதல்கள் 

வ ிடுபட்டுப்  தபாய ின .  நப ி  ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீது ஸலவாத்து 

மொல்வது கடற  யாகும் அறத யாரும் நிராகாிக்க 

முடிய ாது .  அன்னா ரது  ம பய ர்  கூைப்படும் 

தபாமதல்லாம் அன்னார்  ீது ஸலவாத் மொல்வது 

 ாத்திர ின்ைி மவள்ளிக்கிழற களிலும் ஏறனய 

ந ாட்கள ிலும்  அன்னார்   ீது  அத ி க த ி கம் 

ஸலவாத்துச் மொல்ல தவண்டும். ஸலவாத்துச் 

மொல்தவார்  றுற யில் அன்னாதராடு இருப்பர். 

இங்கு நாம் கவனிக்க தவண்டியது யாமதனில் 
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ொ ியானறத மொல்லிக் மகாடுத்து பாட ிடச் 

மெய்யாற யால், தவமைவதரா ஓத தவண்டும் 

என் ை  ந ி ற ல  உருவ ா க ி ய ி ரு ப் ப து  த ான் . 

உதாரண ாக; 

1. ஜனாஸாறவ சு ந்து வந்து மதாழு ிடத்தில் 

றவத்து விட்டு இரண்டாம் தக்பீருக்குப் ப ின் 

அல்லாஹும் ஸல்லி அலா முஹம் தின் வஅலா 

ஆலி முஹம் த்  என்ைாலும்  தபாதும்  என்று 

மொல்லிக் மகாடுக்கப்படுகின்ைது. ெம்பூர்ண ான 

ஸலவாத்து வலியுறுத்தப்படுவதில்றல. 

மூன்ைாம் தக்பீருக்குப் ப ின் அல்லாஹும் ஃ 

ப ி ர் லஹு  வ ர்ஹம்ஹு  என்ை ால்  த ப ாதும் 

எனப்படுகின்ைது. இதன் மூலம் அங்கு ஓதப்பட 

தவண்டிய துஆ வலியுறுத்தப் படுவதில்றல. ெில 

தவறள அப்படிமயான்று இருப்பதாகக் கூட  க்கள் 

அைியாது விடுகின்ைார்கள். மதாழுறக முடிந்த பின் 

மபாியமதாரு துஆ ஓதப்படுகின்ைது. ஜனாஸாவுக் 

குாிய துஆ அத்மதாழுறகயில் ஓதப்பட தவண்டும் 

என்பது மதாியாதுள்ளது. 

3.  ரண வீட்டில் ஆறுதல் வார்த்றதயாக ஓதப்பட 

தவண்டிய துஆ நிறனவுபடுத்தப் படுவதில்றல. 

ஸலவாத்துச் மொன்னால் தபாதும் என்று மொல்லிக்  

மகாடுக்கப்படுகின்ைது. 
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4. பிரயாணம் மெய்பவறர என்ன கூைி வழியனுப்ப 

தவண்டும் என்று மொல்லிக் மகாடுக்கா ல் 

றகபிடித்து ஸலவாத்றதச் மொன்னால் தபாதும் 

என்று வழிகாட்டப்படுகின்ைது. 

5. ொப்பிட்ட பின் அல்லது விருந்துண்ட பின் 

என்ன  ஓ த  த வண்டும்  எனத்  ம த ா ி ய ா  ல் 

த வ ம ை ா ருவ ர்  ஓ த  த வண்டும்  என  எ த ி ர் 

பார்க்கின்தைாம்.  

இப்படியாக எத்தறனதயா உதாரணங்கறளப் 

பார்க்கலாம். 

உாிய துஆக்கறளப் பாட ிட்டுக் மகாள்ளாதவர்கள் 

தவமைவதரனும்  ஓத  தவண்டும்  என  எத ி ர் 

பார்க்க ின்ைனர் .  தன் ததறவறய வ ிரும்ப ிய 

ம ாழியில் தகட்கலாம் என்ை விபரம் மதாியாத 

காரணத்தால்  த லும்  ெ ி ர ப்படுக ின்ைனர் . 

அல்லாஹ்வின் உதவியால் ெமூகத்தின்  த்தியில் 

ஏற்பட்டுள்ள விழ ிப்பு  மூலம் எத ிர்காலத்த ில் 

அத ிக ான துஆக்கள் பாட ிட்டவர்கறளக் 

காணலாம் என்மைாரு ஆவல் உள்ளது. இன்ஷா 

அல்லாஹ். 

ًَل  ھََٰذا َخلَْقَت  َما َرب نَا نَا ُسبَْحانََك  بَاطر انل ارر  َعَذاَب  فَقر  

ْخَزْيَتهَُُُفَقدُُْانلَّارَُُتُْدِخلَُُِمنُإِنََّكَُُربََّنا
َ
الِِميََُُوَماُأ نَصاُِمنُُْلِلظَّ

َ
رُ أ  
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بََّنا َناُرَّ يَمانُُُِيَناِديُُمَناِديًاَُسِمْعَناُإِنَّ نُُْلِْْلِ
َ
َفآَمنَّاُبَِربُِّكمُُْآِمُنواُأ  

رُُُْذنُوَبَناُنَلَاَُفاْغِفرَُُْربََّنا َناَُسيَِّئاتَِناَُعنَّاَُوَكفِّ بَْرارَُُِمعََُُوتََوفَّ
َ
اْْل  

َنا َناَُُماَُُوآتَِناَُُربَّ ُىَُُوَعدتَّ َُلُُُإِنََّكُُُاْلِقَياَمةَُُُِيْومَُُُِزَناُتَُُُْوَلُُُُرُسلَِكََُُُعَ
الِْميَعادَُُُتْلُِفُ  

'எங்கள் இறைவதன!  இவற்றைமயல்லாம் ந ீ 

வீணாகப் பறடக்கவில்றல, ந ீ   கா தூய்ற  

யானவன் (நரக) மநருப்பின் தவதறனயிலிருந்து 

எங்கறளக் காத்தருள்வாயாக!” 

'எங்கள் இறைவதன! நீ எவறர நரக மநருப்பில் 

புகுத்துக ின்ைாதயா  அவறர  ந ி ச் ெய ாக  ந ீ 

இழிவாக்கிவிட்டாய். த லும் அக்கிர க்காரர்க 

ளுக்கு உதவி மெய்தவார் எவரு ிலர்!” 

'எங்கள் இறைவதன! உங்கள் இறைவன்  ீது 

நம்பிக்றக மகாள்ளுங்கள் என்று ஈ ானின் பக்கம் 

அறழத்தவாின் அறழப்றபச் மெவி டுத்து நாங்கள் 

திட ாக ஈ ான் மகாண்தடாம்.  

'எங்கள்  இறைவதன !  எங்களுக்கு ,  எங்கள் 

பாவங்கறள  ன்னிப்பாயாக! எங்கள் தீற கறள 

எங்கறள விட்டும் அகற்ைி விடுவாயாக! இன்னும், 
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எங்க(ளுறடய ஆத் ாக்க)றளச் ொன்தைார்க 

ளு(றடய ஆத் ாக்களு)டன் றகப்பற்றுவாயாக!” 

“எங்கள் இறைவதன! இன்னும் உன் தூதர்கள் 

மூல ாக எங்களுக்கு நீ வாக்களித்றத எங்களுக்குத் 

தந்தருள்வாயாக !  க ியா  நாள ில்  எங்கறள 

இழிவுபடுத்தாது இருப்பாயாக! நிச்ெய ாக ந ீ 

வாக்குறுதிகளில்  ாறுபவன் அல்ல” (என்றும் 

பிரார்த்தித்துக் மகாண்டிருப்பார்கள்). 3:191-194 

அக ி ல  இலங்றக  உல ா  ெறப 

வழங்கிய தீர்ப்பு 

சு ார் எட்டு வருடங்களுக்கு முன் மதாழுறகக்கு 

ப ி ன்  நறடமுறைய ி ல்  உள்ள  கூட்டு  துஆ 

ெம்பந்த ாக  ந ாட்டின்  பல  ப ாகங்கள ிலும் 

பிரச்ெிறனகள் ததான்ைின. மபாலிஸ் நிறலயங்கள் 

வறர பிரச்ெிறன மென்றுவிட்டது. விொரறணக் 

காக மென்ை ெதகாதரர்கள்  த்தியில் விரும்பத்தகாத 

வார்த்றதப் பிரதயாகங்கள் கூட நடந்த மெய்திகள் 

பத்திாிறககளில் மவளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. 

மதாழுறகயின் பின் கூட்டு துஆவில் ஈடுபடாத 

வர்கதளாடு  ற்ைவர்கள் ெண்றட ெச்ெரவ ில் 

ஈடுபடுவதும் விதெட ாக மபாது க்கள்  த்தியில் 

இந்தச் ெண்றட நீடித்ததும், உல ாக்கள் ெிலர் 

ம ௌனியாகவும்,  ற்றும் ெிலர் மபாது  க்கதளாடு 
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தெர்ந்து நிற்பதும் - அகில இலங்றக ஜம்இய்யத்துல் 

உல ாவின் கவனத்திற்கு மகாண்டு வரப்பட்டது. 

இதனிறடதய புத்தளத்தில் மதாழுறகக்குப் பின் 

கூட்டு  துஆ  ஓதுவது  ெ ம் ப ந் த ா க  எழுந் த 

பிரச்ெிறன மபாலிஸ் வறர மென்று அங்கிருந்து 

இதற்குாிய தீர்ப்பு தகட்டு கடிதம் ஒன்று அகில 

இலங்றக ஜம்இய்யதுல் உல ாவுக்கு வந்தது. 

புத்தளக் கிறள உல ாெறபத் தறலவர் தநரடியாக 

த ற்படி விடய ாக தீர்ப்றப மபற்றுச் மெல்ல 

மகாழும்புக்கு வந்திருந்தார். அதறனத் மதாடர்ந்து 

ஜம்இய்யத்துல் உல ா 10.02.2001ல் கூடிய 

பத்வா குழுவின் விதஷட கூட்டத்தில் பின்வரு ாறு 

தீர் ானம் மெய்யப்பட்டு அதன் பிரதி புத்தளப் 

மபாலிஸ் நிறலயத்திற்கும், அகில இலங்றக அகில 

இலங்றக ஜம்இய்யதுல் உல ா வழங்கிய தீர்ப்பு 

ஜம்இய்யத்துல் உல ா க ிறளக்கும் அனுப்பி 

றவக்கப்பட்டது. 

அதில் பின்வரு ாறு கூைப்பட்டிருந்தது: 

ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் மதாழுறக முடிந்ததன் பின்னர் மூன்று 

விடுத்தம் இஸ்திஃபார் மெய்வததாடு தஸ்பீஹ், 

தஹ் ீத், தக்பீர் ஆகியறவகறளயும் ஓதி தவறு ெில 

துஆக்கறளயும் ஒதி வந்துள்ளார்கள். ஸஹாபாக்க 
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ளும் இதறன பாடம் மெய்து தம் மதாழுறகயின் 

பின்னர் அவ்வாதை மெய்து வந்தனர். 

ஒவ்மவாரு முஸ்லிமும் மதாழுது முடித்த பின்னர் 

அ வ ற்ற ை  ஓ த ி  வ ர  த வண்டு ம்  எ ன் ப த த 

முறையாகும். மபாதுவாகதவ துஆக்கள் ஓதுகின்ை 

தபாது  குர்ஆன ிலும்  ஹத ீஸிலும்  வந்துள்ள 

 ஃஸூராத்  துஆக்கறளதய ஓத  தவண்டும், 

எ ன் ப த ி ல்  எ ந் த  இ  ா ம் க ளு ம்  க ரு த் து 

முரண்படவில்றல.  ைஸூல் ஸல்லல்லாஹு 

அறலஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்திதலா 

ஸஹாப ா க் கள் ,  த ா ப ி ஈன்கள் ,  இ ாம் கள் 

காலத்திதலா மதாழுறகக்கு பின்னால் தற்மபாழுது 

நறடமுறையில் உள்ளது தபான்ை வழற  இருந்து 

வந்ததற்கான ஆதாரங்கள் ஏதும் காணப்பட 

வில்றல. இவ்வழற  ஊருக்கு ஊர் தவறுபட்ட 

தாகவும் அற ப்பு முறையில் வித்தியாெ ானதாக 

வும் இருப்பதில் இருந்து இது ஸுன்னத்தான 

வழிமுறையின் மூலம் ஸ்தாபித ான ஒன்ைல்ல 

என்பது மதளிவாகிைது. ஆகதவ மதாழுறகக்குப் 

பின்னால் த தல கூைிய வண்ணம்  ஃஸூராத்துக் 

கறள ஓதி வரவும் த க்கு ததறவயானவற்றை 

தாத  துஆக் தகட்டுக் மகாள்ளவும் ஒவ்மவாரு 

முஸ்லிமும் மதாிந்து மகாள்வது கடற யாகும். 

மதாழுறகக்குப் பின்னால் துஆக்கள் அங்கீகாிக்கப் 

படுகின்ைன என்ை ஹதீஸின் அடிப்பறடயில் நாம் 



 

157 

மதாழுறகக்குப் பின் துஆக் தகட்கும் விடயத்தில் 

கவனயீன ாக நடந்து மகாள்ளக்கூடாது. அதத 

தநரம் அந்த துஆ கூட்டாகத்தான் ஓதப்பட தவண்டு 

ம ன்று அடம்பிடிப்பததா,  அல்லது வீணான 

ெர்ச்றெகளிலும் த ாதல்களிலும் ஈடுபடுவததா 

மதாழுறகறய நிறைதவற்றும் முஸ்லிம்களுக்குத் 

தகாத ஒன்ைாகும். 

நபி ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

காட்டித் தராத ஒன்றைச் மெய்வதற்காக இத்தறகய 

முயற்ெிகளில் ஈடுபடுவது எம்ற ப் பாவத்தில் 

த ெ ர்த்து  வ ிடும் .  ஆதலால்  ந ி ர்வாக ி களும் , 

உல ாக்களும் ,  படித்தவர்களும்  உண்ற  

நிறலறய அைிந்து பா ரர்கறள வழிநடாத்துவது 

தற்தபாதுள்ள அவெர அவெியத் ததறவயாகும். 

இதன்படி நடக்க  எல்லாம்  வல்ல அல்லாஹ் 

அறனவருக்கும் அருள்புாிவானாக. அல்லாஹ்தவ 

யாவற்றையும்  ிக அைிந்தவன். 

இந்தத் தீர்ப்பு அனுப்பப்பட்டதபாது பிரச்ெிறன 

பட்ட  க்கள் மதளிவு மபற்ைனர். மபாலிஸாரும் 

ெ ாதானம் மெய்து றவத்தனர். இறடயிறடதய 

த ற்படி விடயம் ெம்பந்த ாக எவரும் தகட்டாலும் 

ஜம்இய்யா த ற்படி த ீர்ப ின் ப ிரத ி  ஒன்றைக் 

மகாடுத்து வந்தது. 
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குைித்த தீர்ப்பு பற்ைி அது உண்ற யானதா? என்று 

தகட்டு உல ா ெறபயிடம் (02-10 -2005ல்) 

த க ட் க ப்  ப ட் ட  த ப ா து  எ ழு த ி ய  ப த ி ல் , 

மதாழுறகக்குப் பின்னால் கூட்டுதுஆ பற்ைிய 

அகில இலங்றக ஜம்இய்யத்துல் உல ாவின் 

முன்றனய தீர்ப்றப உறுதிப்படுத்தி எழுதிய பதில் 

கடிதத்தில் மதாழுறகக்குப் பின்னால் கூட்டு துஆ 

பற்ை ிய  பத்வா 2001 -02 -10  அன்று அகில 

இலங்றக  ஜ இய்யத்  துல்  உல ாவ ினால் 

மவள ி ய ி ட ப் பட்ட  ப த்வ ா  த ான்  என்பறத 

உறுதிப்படுத்துவததாடு மதாழுறகக்குப் பின் கூட்டு 

துஆ பற்ைிய இன்னும் விாிவான பத்வா ஒன்று 

“இன்ஷா அல்லாஹ்” கூடிய விறரவில் அகில 

இலங்றக  ஜ இய்யத்துல்  உல ாவ ின ால் 

ம வ ள ி ய ி ட ப் ப ட வு ள் ள து  எ ன் று ம் 

எழுதப்பட்டிருந்தது. 

இருப்பினும் 10-02-2001ல் மவளியிடப்பட்ட 

த ீ ர்ப்ப ில்  த ிருப்த ி  மகாள்ளாத  உல ா  ெறப 

உறுப்பினர்கள் ெ ிலர்  மதாடர்ந்தும் த ற்படி 

தீர்ப்பின் பிரதிகள் விநிதயாகிக்கப் படாதிருக்க 

முயற்ெி மெய்தனர். ஒற்றுற யாக இருக்கும் நாம் 

இந்தத் த ீ ர்ப்றப அனுப்பி  றவப்பதன் மூலம் 

ெமூகத்தில் பிளவு ஏற்படலாம் என்று கூைினர். இந்த 

வார்த்றதகளுக்குப் பயந்த ெறபயினர் தீர்ப்பின் 
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பிரதிறய அனுப்பத் ததறவயில்றல.  ற்றும ாரு 

விாிவான தீர்ப்றப எழுதலாம் என்று முடிமவடுத்து 

நீண்ட நாட்களின் பின் ெறபக்கு வந்தாலும் அது 

மவளியிடப்படவில்றல. அரபுக் கல்லூாிகளி 

லிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட உடன்பாட்டுக் கடிதம் 

வந்து தெரவில்றல. 

மதாழுறகக்குப் பிைகு ெம்பிரதாயப் பூர்வ ான 

கூட்டு துஆவுக்கு தான் தனிப்பட்ட முறையில் 

உட்பட வில்றல என்பறதப் பகிரங்க ாகக் கூைிய 

உல ா ெறபத் தறலவர்  ஒரு முறை 

மகாள்ளுப்பிட்டி ஜும்ஆப் பள்ளியில் ஜும்ஆத் 

மதாழுறக நடாத்திவிட்டு கூட்டு துஆ ஓதா ல் 
எழும்பிச்  மென்ைறதயும் எடுத்துக் கூைினார். 

உல ாக்கள்  க்களுக்கு விளக்க ாக எடுத்துச் 

மொல்ல தவண்டும் என்றும் தகட்டுக்மகாண்டார். 

ெர்வததெ  இஸ்லா ிய  ந ிவாரண அற ப்பு 

ஏற்கனதவ IIRO நிறுவனம் அச்ெிட்டு மவளியிட்ட 
மதாழுறக முடிந்ததும் ஓதப்படும் திக்ருகள் என்ை 

துஆ  அட்டவறனறய  மவள ி ய ி ட  ஆவன 

மெய்வதாகவும் கூைினார். அதறனயும் மெய்து 

முடித்தார்.  َخيرا هللا َجزاه  

ஆனால் உல ாக்கள்  க்களுக்கு இவ்விடயம் 

ெம்பந்த ாக விளக்கம் மகாடுத்துப் பழக்கும் வறர 

காாியம் றக கூடாது என்பது விளங்குகிைது. ெிலர் 
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 க்களது திருப்திறய நாடுகின்ைனர்  ற்றும் ெிலர் 

பழக்கத்றத வ ிடத்  தயாா ில்றல எப்படிதயா 

 க்களுக்கு இழுத்தடிக்கப்படுகிைது. 

இதறனக் கூறுவதன் மூலம் உல ாக்கறள குறை 

கூறுவது தநாக்க ல்ல. உண்ற  நிறலறயத் 

மதளிவுபடுத்துவதும் மபாது  க்கள் ஒத்துறழப்பு 

மூலத  எந்த ென் ார்க்கத் தீர்ப்றபயும் அமுல் 

நடாத்த முடியும ன்பறத எடுத்துக் கூறுவதுத  

தநாக்க ாகும். 

அல்லாஹ்வின் அடியார்கதள ! 

மதாழுறகக்குப் ப ின் கூட்டு துஆ என்மைாரு 

ப ி ர ச் ெ ி றனறய  றவத்து  ெண்றடய ி ட்டு க் 

மகாள்ளதவண்டாம். பிரச்ெிறனப்பட தவண்டாம். 

இ ந் த  நூ லி ல்  எ ன க் கு  க ி ற ட த் த  ெ க ல 

தகவல்கறளயும் விளக்கங்கறளயும் கூைியுள்தளன். 

கூட்டு துஆ பற்ைிய பிரச்ெிறன எந்த இயக்கச் 

ெ ிந்தறனயு ல்ல. உல ாக்கள் உண்ற  கூை 

தவண்டும் என்ை ததறவ  க்களிடம் வந்துள்ள 
இந்தநரம் உண்ற கறள விளங்க தவண்டும். ெில 

த வ றள  இ ந்நூலு க் கு  வ ி  ர் ெ ன ங் களு ம் , 

ெவால்களும்,  மவளிவரலாம்.  நான் இதறன 

யாருக்காகவும் யாருறடய தவண்டுதகாளுக் 

க ிணங்கவும்  எழுத  வ ில்றல .  அல்லாஹ்தவ 

ெகலறதயும் நன்கைிந்தவன். 
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حا   ِإَّل   ُأِريدُ   ِإن   َلا ص  ِ ا  اْل  تاطاع تُ   ما ا  اس  ما ِفيقِي  وا لاي ِه   ِباهلل  ِإَّل   تاو  عا

َكل تُ  إِلاي هِ  تاوا  أُنِيبُ  وا

என்ன ால்  இயன்ை   ட்டு ம்  ( உங் கறள ச் ) 

ெீர்திருத்துவறதத் தவிர (தவமைான்றையும்) நான் 

விரும்ப வில்றல. அல்லாஹ்வின் உதவியின்ைி 

நான் (உங்கறளச் ெ ீர்த ிருத்தும் விஷயத்தில்) 

மவற்ைியறடய முடியாது.  அவறனதய நான் 

நம்பியிருக்கின்தைன். அவறனதய நான் தநாக்கியும் 

நிற்கிதைன். (11-88) 

 ன்ைாட்டம் 

யா அல்லாஹ்! உனது ென் ார்க்கத்தில் மதளிவு 

தருவாயாக, எ து மதாழுறககறளயும் அதறனத் 

மதாடர்ந்து  ந ாம்  தகட்கும்  துஆக்கறளயும் 

அங்கீகாித்தருள்வாயாக, கூட்டு துஆ என்ை ஒரு 

விஷயத்தில்  க்கள் பிளவுபட்டிருக்கின்ைனர். 

விஷயம் விளங்கியவர்கள் அடங்கிமயாதுங்கி 

யுள்ளனர் ெிலர் இதறன ெில்லறைப் பிரச்ெிறனயாக 

கூைி ென் ார்க்கத்றத  மதளிவு படுத்தாது பயந்து 

தபாயுள்ளனர். இன்னும் ெிலர் ெமூகத்தில் உள்ள 

பிரச்ெிறனகள் இறத விடப் மபாியன உள்ளனதவ 

அறதப் பார்க்கலாத  என்கின்ைனர். 

இந்நிறலயில் என்ன மெய்வமதனத் தடு ாறு 

கின்தைன். 
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எனது வயதும் கழிந்து மகாண்டிருக்கின்ைது. 

குைித்த ப ிரச்ெ ிறன பற்ைிய  விபரத்றத நான் 

மொல்லா திருப்பது ஏன் என்ை தகள்விக்கு பதில் 

ததட தவண்டுத  என்று தான் இதறன எழுதி 

முடித்ததன்.  ந ீ  அங்க ீகா ிக்க  தவண்டும ன்று 

பணிந்து  ன்ைாடு கின்தைன்.  ார்க்கத்றத  றைத்த 

குற்ைவாளியாக  என்றன கருதிவ ிடாது உன் 

அருளால் என்றன சூழ்ந்தருள்வாயாக.” ஏததனும் 

ஒன்று பற்ைி தகட்கப்பட்டு அதறனச் மொல்லிக் 

மகாடுக்காது  றைக்கும் அைிஞனுக்கு  றுற யில் 

மநருப்பினாலான கடிவாள ிடப்படும்” என்ை 

உனது நபியின் வார்த்றத என்றன எப்தபாதுத  

எச்ொிக்கிைது. 

இறைவா! உன் திருப்தி ஒன்றைதய நாடுகின்தைன். 

 க்கள் எவரதும் திருப்திக்காக இறத எழுதவில்றல. 

என்றன அங்கீகாித் தருள்வாயாக! 

 اللُأعلم

وصحبهُأُجعيُواِلمدُللُربُُُوالُُُممدُُنبيناَُُعُُاللُُصّلُُو
 .العلمي

الَْماُلُُُِفيَهاُُْكُثُُيَُُُفَِتًناَُُوَرائُِكمُُُِْمنُُُْإِنََُُُّيْوًماَُُجَبل ُُُْبنُُُُُمَعاذُُُُوَقاَلُ
ُُُاْلُقْرآنُُُُِفيَهاَُُوُيْفَتحُُ ُخَذهَُُُُحّتَّ

ْ
ةَُُُُوالُْمَنافُِقُُُالُْمْؤِمنَُُُُيأ

َ
َُوالرَُّجُلَُوالَْمْرأ
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ِغريُُ رُ َُُواْلَعْبدَُُُُواْلَكبرِيَُُُُوالصَّ ُ َُُُفُيوِشُكَُُُواِلْ ْنَُيُقوَلَُُُقائِل 
َ
ُلِلنَّاِسَُُُماُُأ

ُتَُُُوَقدَُُُْيتَّبُِعوِنُُُلَُ
ْ
ُُُُھمَُُُْماُُْرآنَُاْلقَُُُُقَرأ َُحّتَّ ْبَتِدعَُُُبُِمتَّبِِعَّ

َ
َُغرْيَهُُُُلَُهمُُُْأ

ُابوُاْبُتِدعََُُماَُفإِنَُُّاْبُتِدعََُُوَماَُفإِيَّاُكمُْ  ١2١١ُ-ُداودَُضَلَلَة 

மு ஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள்.  “உங்களுக்கு 

ப ின்னால்  ாமபாிய தொதறனகள் ஏற்பட்டு 

அப்தபாது மெல்வம் மகாழிக்கலாம். குர்ஆறன 

முஃ ினும், முனாபிக்கும், ஆண்களும், மபண்களும், 

ெ ிை ியவர்களும்,  மபா ியவர்களும்,  சுதந்த ிரப் 

புருஷனும், அடிற யும் பயன் படுத்திக் மகாள்ளும் 

அளவு திைந்து மகாடுக்கப்படும்.  னிதருக்கு என்ன 

ஏற்பட்டுள்ளது !  ந ான்  மொல்வறதக்தகட்டு 

பின்பற்று கிைார்கள் இல்றலதய! 

நான் குர்ஆறன ஓதிக் காட்டிதனன், தவதைதும் 

ஒன்று ஏற்படுத்தித் தரும் வறர, அறதக் கூடப் 

ப ின்பற்றுகிைார்கள் இல்றலதய!  நூதன ாக 

ஏற்படுத்தப்பட்டறத உங்களுக்கு எச்ொிக்கின் 

தைன். நூதன ாக ததாற்றுவிக்கப்பட்ட அறனத்தும் 

வழிதகதட!” 

 


