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ந ொய்கள் அ ிகம் பரவும் இந்  கொலகட்டத் ில்  ம்மை கொத்துக் தகொள்ள சில வழிமுமைகள். 

 

 அல்லொஹ்வின் முடிவில் (கலொகத்ர்) ஆலைொன  ம்பிக்மக மவத் ல், 

அல்லொஹ்வின்  ொட்டப்படிநே எதுவும்  டக்கும், அவனது முடிமவத்  ொண்டி எந் க் தகடு ியும் 

 ிகழப்நபொவ ில்மல என்ை ஆலைொன  ம்பிக்மக! 2021 ம் ஆண்டு ேொருக்கு தகொநரொனொ ஏற்படும், ேொருக்கு 

ஏற்படொது, ேொர் ைரணிப்பொர், ேொர் குணைமடவொர் அமனத்தும் அல்லொஹ்வின் வி ிநே என்று  ம்புவது 

அடிப்பமட! 

ُ لَـنَا ۚ ُهَو َمْول    َْيَتَوَ  ۚ  نَاٮقُْل لَّْن يُِّصْيبَـنَۤا اَِّلَّ َما َكتََب ّٰللاه ََ ِ ََََ  ّٰللاه    كَِّل اْلُمْؤِمنُْونَ  َو

(ஆகநவ  பிநே! அவர்களிடம்) அல்லொஹ் எங்களுக்கு வி ித்துள்ளம த்  விர (நவதைொன்றும்)  ிச்சேைொக 

எங்கமள அணுகநவ தசய்ேொது, அவன் ( ொன்) எங்களுமடே பொதுகொவலன்” என்று  ீர் கூறுவீரொக! 

அல்லொஹ்வின் ைீந  விசுவொசிகள் ( ங்களுமடே கொொிேங்கமள ஒப்பமடத்து முழுமைேொக) 

 ம்பிக்மகமவக்கவும்.(அல்குர்ஆன்: 9:51) 

ْن قَْبِل اَْن نَّْبـَراََها ؕ اِنَّ  ٍب ِمِّ ِصْيبٍَة َِ  اَّْلَْرِض َوََّل َِْ ۤ اَْنفُِسُكْم اَِّلَّ َِْ  ِكت  ِ يَِسْير ۚ َمۤا اََصاَب ِمْن مُّ ََََ  ّٰللاه    ۖ        ِلَ  

எந் த் துன்பமும்_அ மன (பூைிமே ஆத்ைொமவ)  ொம் சிருஷ்டிப்ப ற்கு முன்ன ொக, (லவ்ஹுல் ைஹ்ஃபூள் 

என்னும்) புத் கத் ில் (ப ிேப்பட்டு) இருந்ந   விர_பூைிேிநலொ, அல்லது உங்களிநலொ ஏற்படுவ ில்மல, 

 ிச்சேைொக இது அல்லொஹ்வுக்கு ைிக்க எளி ொன ொகும்.(அல்குர்ஆன்: 57:22) 

 அல்லொஹ்வின் ைீது  ல்தலண்ணம் மவத் ல், 

அல்லொஹ் என்மன பொதுகொப்பொன், அவன் எனக்கு  ீங்மக ஏற்படுத் ைொட்டொன் என்று உறு ிேொக 

இருப்பது, இதுநவ மு ல் “ந ொய் எ ிர்ப்பு சக் ிமே அ ிகொிக்க தசய்யும்” கொரணி, ஏன் தவக்சின் நபொட்டுக் 

தகொண்டவன், அ ில்  ம்பிக்மக மவக்கும் நபொது ஏன் அல்லொஹ்வில்  ம்பிக்மக மவக்கக்கூடொது!!! 

َ يَْجعَْل لَّٗه َمْخَرًجا    َوَمنْ   ِق ّٰللاه تَـّ    يَـّ

அன்ைியும், எவர் அல்லொஹ்வுக்குப் பேந்து  டக்கிைொநரொ அவருக்கு (ஒவ்தவொரு சங்கடத் ிலிருந்தும்) 

தவளிநேறும் வழிமே அவன் ஆக்குவொன்.(அல்குர்ஆன்: 65:2) 

يَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََّل يَْحتَِسبُ   َ بَاِلُغ اَْمِره   َوَمْن يَّتََوكَّْل  ؕ وَّ ِ ََُهَو َحْسبُٗه ؕ اِنَّ ّٰللاه ًرا ؕ ََََ  ّٰللاه ْْ ٍٍ قَ  ََْ ُ ِلُكلِِّ  ْْ َجعََل ّٰللاه     قَ

நைலும், அவர் எண்ணிேிரொ  வி த் ில் அவருக்கு வொழ்வொ ொரங்கமள அவன் வழங்குவொன், எவர் 

அல்லொஹ்வின்ைீது ( ன் கொொிேத்ம  ஒப்பமடத்து முழுமைேொக)  ம்பிக்மக மவக்கிைொநரொ அவருக்கு 

அவநன (முற்ைிலும்) நபொதுைொனவன்,  ிச்சேைொக, அல்லொஹ்  ன் கொொிேத்ம  அமடந்ந  

 ீருவொன்,(ஆேினும்) அல்லொஹ் ஒவ்தவொருதபொருளுக்கும் ஓர் அளமவ  ிட்டைொக  ிர்ணேம் 

தசய் ிருக்கிைொன்.(அல்குர்ஆன்: 65:3) 

 பி இப்ைொஹீம் (அமல) அவர்களின்  ம்பிக்மகமேப் பற்ைி அல்லொஹ் கூறுகின்ைொன்:  

ْيِن    ِْ   الَِّ ْى َخََقَنِْ  ََُهَو يَْه

 என்மனப்பமடத் ொன், பின்னர் எனக்கு ந ர்வழி கொண்பிக்கிைொன்” 

  َو الَِّ ْى ُهَو يُْطِعُمنِْ  َويَْسِقْيِن   

 “அவநன எனக்கு உணவளிக்கிைொன், அவநன (எனக்கு) குடிக்கவும்  ருகிைொன்.” 

ِفْينِ َواَِ ا َمِرْضُت ََُهَو   َْ   ۖ   يَ
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 நைலும் “ ொன் ந ொயுற்று விட்டொல், அவநன என்மனக் குணப்படுத்துகின்ைொன்.” 

  َوالَِّ ْى يُِمْيتُنِْ  ثُمَّ يُْحيِْيِن   

இன்னும், அவநன ” என்மன இைப்தபய் ச் தசய்வொன், பின்னர் என்மன (ைறுமைேில்) அவன் 

உேிர்ப்பிப்பொன்.” (26:78-81) 

 இஸ்லொம் கொட்டிே சுத் த்ம ப் நபணு ல்,  

தூங்கி எழுந் ொல் மூக்கிற்கு  ீமர மூன்று  டமவகள் தசலுத் ி, சீைிவிடல், ஒவ்தவொரு வுழூவின் நபொதும் 

அப்படிதசய் ல், எப்நபொதும் வுழுவுடன் இருக்க முேற்சிப்பது, ஏன் ைனி ன் தசொல்லிவிட்டொன் என்ப ற்க 

ஒவ்தவொரு இடத் ிலும் மக கழுவும் ைனி ன், தசனிமடசர் பூசிக்தகொள்ளும் ைனி ன் வுழுவுடன் இருந் ொல் 

அது சுத் ைொக எம்மைமவக்கொ ொ! 

 ந ொய்கள் வருவ ற்கு முன் பொதுகொப்பு ந டு ல். 
 

1.  பிவழிேில் பிரொர்த் மண  

ٍِ  الََُّهمَّ » ا َْ َْ َََماتَِة األَ ، َو ٍِ ٍِ القََضا ، َوُسو ٍِ ََّقَا َرِ  ال َْ ، َو ٍِ ِْ الباَلَ َُو ُ بَِ  ِمْن َجْه   «إِنِِّي أَ
 ொங்கமுடிேொ  நசொ மன, அழிவில் வீழ்வது, வி ிேின் நகடு, எ ிொிகளொல் ஏற்படும் ைன உமளச்சல் 

ஆகிேவற்ைிலிருந்து இமைவொ உன்னிடம் பொதுகொப்பு ந டுகிநைன்   (புஹொொி:6347) 
2. ஒரு இடத் ில் இைங்கிவிட்டொல் பொதுகொப்புக்கொக தசொல்ல நவண்டிே துஆ 

َُو ُ  ََرِِّ َما َخََقَ  أَ اِت ِمْن  ََِماِت هللِا التَّامَّ  بَِك

(முஸ்லிம்) 

3. பொதுகொப்புக்கொக ைொமலேில் ஒரு  டமவ தசொல்ல நவண்டிே துஆ 

 

َُو ُ  ََرِِّ َما َخََقَ  أَ اِت ِمْن  ََِماِت هللِا التَّامَّ  بَِك

(முஸ்லிம்) 

4. பொதுகொப்புக்கொக கொமலேிலும் ைொமலேிலும் மூன்று  டமவகள் தசொல்ல நவண்டிே துஆ 

َِيمُ  بِْسمِ  ٍِ َوُهَو السَِّميُع اْلعَ ٍ  َِي اأْلَْرِض َوََّل َِي السََّما ََْي ِ الَِّ ي ََّل يَُضرُّ َمَع اْسِمِه   ّٰللاَّ

அபூ ொவூத், அஹ்ைத் 528 

5. தூங்குவ ற்கு முன்னர் குல் சூரொக்கமள ஓ ி மகேில் ஊ ி உடம்பில்  டவு ல், அ மன மூன்று 

 டமவகள் தசய் ல். (புஹொொி:5017, முஸ்லிம்) 

 

 ந ொய் ஏற்பட்டுவிட்டொல்  பி (ஸல்) அவர்கள் ஓ ிப்பொர்ப்ப ற்தகன சில சூைொக்கமளயும், 

துஆக்கமளயும் கொட்டித் ந் ொர்கள். அமவகமள மவத்து ஓ ிப்பொர்ப்பந  எைக்குப் நபொதுைொனது.  
 

1- ந ொய்வொய்ப்பட்டொல் பொதுகொப்புக் நகொரும் வசனங்களொன கமடசி மூன்று அத் ிேொேங்கமள ஓ ித் 

 ம் மகேில் ஊ ி,  ம் மகமே ( ம் உடல் ைீது)  டவிக் தகொள்ளல். (புஹொொி:4439) 

2- சூரதுல் பொத் ிஹொமவ ஓ ிக்தகொள்ளல். (புஹொொி:5007, முஸ்லிம்) 

3- ‘பிஸ்ைில்லொஹி துர்பது அர்ளினொ பிொீக ி பஃளினொ யுஷ்பொ சகீமுனொ பிஇத்னி ரப்பினொ’  

َْفَ  َسِقيُمنَا، بِِإْ ِن َربِِّنَا بِْسمِ » ِ، تُْربَةُ أَْرِضنَا، بِِريقَِة بَْعِضنَا، يُ  «ّٰللاَّ



3                                                                                                                                                        த ொகுப்பு:  M S M MURSHID ABBASI 

 

(தபொருள்: அல்லொஹ்வின் தபேரொல்… எங்களில் சிலொின் உைிழ்  ீநரொடு எம்முமடே இந்  பூைிேின் ைண் 

(இமணந் ொல் அது) எங்கள் இமைவனின் ஆமணேின்நபொில் எங்களில் ந ொயுற்று இருப்பவமரக் 

குணப்படுத்தும்.) (புஹொொி:5745, முஸ்லிம்) 

4-  ம் வலக் மகேொல் ந ொேொளிமே  டவிக் தகொடுத்து, 

 ‘அத்ஹிபில் பஃஸ், ரப்பன்னொஸ்! வஷ்பி அன் ஷ் ஷொபி, லொ ஷிபொஅ இல்லொ ஷிபொஉக – ஷிபொஅன் லொ 

யுகொ ிரு சகைன்’  

ُر َسقًَما أَْ ِهبِ » ِْ ًٍ َّلَ يُغَا فَا َِ فَاُؤَ ،  َِ ٍَ إَِّلَّ  فَا َِ ََّاَِي، َّلَ  ِف أَْنَت ال َْ  «البَاَس َربَّ النَّاِس، َوا

(தபொருள்: ைக்கமள இரட்சிப்பவநன! துன்பத்ம ப் நபொக்குவொேொக! குணப்படுத்துவொேொக!  ீநே 

குணைளிப்பவன். உன்  ிவொரணத்ம த்  விர நவறு  ிவொரணம் இல்மல. ந ொய் சிைிதும் இல்லொ வொறு 

குணப்படுத் ிடுவொேொக.)   (புஹொொி:5750, முஸ்லிம்) 

5- =லொபஃச   ஹூருன்   இன் ஷொ அல்லொஹ்= என்று அல்லொஹ்மவ  ிமனவூட்டி ஆறு ல் படுத் ல். 

ைொைொக இப்படி தசய் ொல் குணைொகும், அப்படி தசய் ொல் குணைொகும் என்று தவறுைநன கூைொைல் 

இமை  ொட்டத்ந ொடு நசர்த்து அைிவுமர கூைல். 

« ُ ٍَ ّٰللاَّ ََا  «َّلَ بَأَْس، َطُهور  إِْن 

‘கவமலப்பட நவண்டொம். இமைவன்  ொடினொல் குணைொகிவிடும்’ (புஹொொி: 3616) 

6- நைலும் ந ொவுகள் ஏற்பட்டொல் அந்  இடத் ில் மகமே மவத் வொறு பின் வரும் துஆமவ ஓதுவதும் 

 பிகளொர் கொட்டித்  ந்  ைந் ிொீக (ஓ ிப் பொர்க்கும்) முமைகளுல் ஒன்ைொகும். குைிப்பொக தவக்சின் 

(ஊசி)  நபொட்ட இடம் ந ொக்கலொம் அந்  இடத் ிலும் மக மவத்து ஓ ிக்தகொள்வது. 

 بِاْسِم ّٰللاَِّ 

(பிஸ்ைில்லொஹ்) 

என்று மூன்று விடுத் ம் கூைிவிட்டு, 

َُو ُ  ُْ َوأَُحاِ رُ  أَ ََِرِّ َما أَِج َرتِِه ِمْن  ْْ ِ َوقُ  بِاَّللَّ

(அஊது பில்லொஹி வகுத்ர ிஹி ைின் ஷர்ைி ைொ அஜிது வஉஹொ ிரு  ) 

 (முஸ்லிம்) 

7- பிள்மளகளுக்கொக ஓது ல்  

ةٍ  " ََْيٍن َّلَمَّ ٍة، َوِمْن ُكلِِّ  ََْيَطاٍن َوَهامَّ ِة، ِمْن ُكلِِّ  ِ التَّامَّ ََِماِت ّٰللاَّ َُو ُ بَِك  " أَ

(அஊது பிகலிைொ ில்லொஹித்  ொம்ைொ, ைின் குல்லி மஷ ொனின் வொஹொம்ைொ, வைின் குல்லி அய்னின் 

லொம்ைொ) 

 ‘அல்லொஹ்வின் முழுமைேொன தசொற்கமளக் தகொண்டு ஒவ்தவொரு மஷத் ொனிடைிருந்தும்  ச்சுப் 

பிரொணிேிடைிருந்தும்  ீே எண்ணத்துடன்  ீண்டும் (தபொைொமைக்) கண்ணிலிருந்தும் அவனிடம் 

பொதுகொப்புக் நகொருகிநைன்” (புஹொொி:3371)  ிர்ைி ிேின் (2060) அைிவிப்பில் 

ي ُُكَما» َِ ُ ةٍ  أ ََْيٍن ََّلمَّ ٍة، َوِمْن ُكلِِّ  ََْيَطاٍن َوَهامَّ ِة ِمْن ُكلِِّ  ِ التَّامَّ ََِماِت ّٰللاَّ  «بَِك

(உஈதுகுைொ பிகலிைொ ில்லொஹித்  ொம்ைொ, ைின் குல்லி மஷ ொனின் வொஹொம்ைொ, வைின் குல்லி அய்னின் 

லொம்ைொ) 
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8- ஜிப்ொில் (அமல) அவர்கள்  பிகளொருக்கு ஓ ி பொர்த்  முமை 

ِفيَ  بِاْسِم هللِا أَرْ  بِاْسمِ » َْ ، هللاُ يَ ٍْ ََْيِن َحاِس ََرِِّ ُكلِِّ نَْفٍس أَْو  ٍٍ يُْؤِ يَ ، ِمْن  ََْي  «قِي َ هللِا أَْرقِيَ ، ِمْن ُكلِِّ 

(பிஸ்ைில்லொஹி உர்கீக ைின் குல்லி மஷஇன் யுஃ ீக, ைின் ஷர்ைி குல்லி  ப்ஸின்,அவ் அய்னி ஹொஸி ின், 

அல்லொஹு ேஷ்பீக, பிஸ்ைில்லொஹி உர்கீக) 

குைிப்பு; ைொஸ்க் அணிவ ிலும், தசனிமடசர் பொவிப்ப ிலும், ஒரு ைீட்டர் இமடதவளி நபணுவ ிலும் கவனம் தசலுத்தும்  ொம் இந்  

துஆக்களில் அ ிக கவனம் தசலுத்துநவொம், அல்லொஹ்  ொம்மை பொதுகொக்க நபொதுைொனவன். 

 


