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 بسم هللا الرحمن الرحيم

இரவுத் ததாழுகையின் சிறப்பு 

இஸ்லாத்தில் ததாழுகைக்குள்ள முக்ைியத்துவம் வார்த்கதயில 

டங்ைாதது. விசுவாசிக்கும் நிராைாிப்பாளனுக்கும் இகடயிலுள்ள ரவறு 

பாரட இத்ததாழுகை தான். ஐரவகளத் ததாழுகைைகள விதியாக்ைிய 

அல்லாஹ் அதகைப் பூரணப்படுத்தும் தபாடருட்டு அதற்தைை முன், பின் 

ஸுன்ைத்துக்ைகளயும் அறிமுைப்படுத்தியுள்ளான். அவகை தமன் 

ரமலும் தநருங்ை இன்னும் பலவிதமாை ஸுன்ைத்தாை ததாழுகைைகள 

அவன் எமக்குத் தந்துள்ளான். ைடகமயல்லாத இது ரபான்ற ஸுன்ைத் 

ததாழுகைைளில் முதலிடம் வைிப்பது இரவுரநரங்ைளில் ததாைப்படும் 

ததாழுகைைரள. அதகை அல்லாஹ் நபியவர்ைளுக்குப் பிரத்திரயைக் 

ைடகமயாைவும், அவரது சமூைத்திற்கு முக்ைியமாை ஒரு ஸுன்ைாவா 

ைவும் ஆக்ைியுள்ளான். "உமக்கு உபாியாை இருக்ை, இரவின் ஒரு பகுதி 

யில் ததாழுகைக்ைாை எழுந்து நிற்பீராை" (இஸ்ராஃ 79). "இரவில் சிறிது 

ரநரம் தவிர (ததாழுகைக்ைாை) எழுந்து நிற்பீராை" (முஸ்ஸம்மில் 2). இது 

பற்றி இன்னும் ஏராளமாை வசைங்ைள் உள்ளை. நபி (ஸல்) அவர்ைள் 

கூறிய ஒரு தசய்திகய அபூ ஹுகரரா (ரலி) அவர்ைள் வாயிலாை இமாம் 

முஸ்லிம் தைது ஸஹீஹில் (1163) பின்வருமாறு பதிந்துள்ளார்ைள் : 

"ைடகமயாை ததாழுகைைளுக்குப் பின் சிறந்த ததாழுகை இரவுத் ததாழு 

கையாகும்". 

வித்ர் ஓர் அறிமுைம் 

வித்ர் என்ற அரபுச் தசால்லிற்கு ஒற்கற என்பது தபாருள். "இரட்கட 

மீதும், ஒற்கற மீதும் சத்தியமாை" (பஃஜ்ர் 3), "நிச்சயமாை அல்லாஹ் 

ஒற்கறயாைவன், ஒற்கறகய விரும்புைிறான்" என்று நபியவர்ைள் கூறிய 

தசய்திகய அபூ ஹுகரரா (ரலி) அவர்ைள் அறிவித்துள்ளார்ைள். (புஹாாி 

6410) இரவு ரநரங்ைளில் ததாைப்படும் உபாியாை ததாழுகைைகள 

ஒற்கறயாை முடிப்பதால் இதற்கு வித்ர் என்று கூறப்படுப்படுைின்றது. 



4 
 

இத்ததாழுகை ரவறு தபயர்ைள் தைாண்டும் அகைக்ைப்படுைின்றது. 

இரவில் ததாைப்படுவதால் ைியாமுல்கலல் என்றும், அரத ததாழுகை 

ரமைாைில் ததாழும் ரபாது ைியாமு ரமைான் என்றும், ரமைாைில் நீளமாை, 

ஆர்தலாை ஓய்தவடுத்துத் ததாழுவதால் நபிக்குப் பிந்திய ைாலத்தில் தரா 

வீஹ் என்றும், அரத ததாழுகை தூங்ைி எழுந்து ததாழும்பட்சத்தில் அதற் 

குத் தஹஜ்ஜுத் ததாழுகை என்றும், ஒற்கறயாை முடிப்பதால் முன்ைர் 

கூறியது ரபான்று வித்ர் என்றும் கூறப்படுைின்றது.   

வித்ாின் சிறப்பு  

வித்ருத் ததாழுகையின் சிறப்புப்பற்றி ஏராைமாை நபிதமாைிைள் வந் 

துள்ளை. ைடகமயாை ஐரவகளத் ததாழுகைக்ைடுத்து இஸ்லாம் இதற் 

ரை முன்னுாிகம வைங்ைியுள்ளது. நபி (ஸல்) அவர்ைள் கூறியதாை அபூ 

பஸ்ரா (ரலி) அவர்ைள் அறிவிக்ைின்றார் : "அல்லாஹ் உங்ைளுக்கு ஒரு 

ததாழுகைகய அதிைாித்துள்ளான். அதுதான் வித்ராகும்" (அஹ்மத் 23851 ), 

அத்துடன் நபியவர்ைள் அபூ ஹுகரரா (ரலி), மற்றும் அபூ தர்ர் (ரலி) 

ஆைிரயாருக்கு தாம் உறங்ைச் தசல்லமுன் வித்ரு ததாழும்படி வஸிய்யத் 

தசய்துள்ளார்ைள். (புஹாாி 1981, முஸ்லிம் 721, அஹ்மத் 21518), இது ரபான்ற 

இன்னும் பல நபிதமாைிைள் இந்த வித்ருத் ததாழுகையின் முக்ைி யத்கத 

எடுத்துக் கூறுைின்றை. 

வித்ர் ததாழுகையின் சட்டம்  

வித்ருத் ததாழுகையின் சட்டதமன்ை? அது ைடகமயா? அல்லது ஸுன் 

ைாவா ? என்பதில் அறிஞர்ைளுக்கு மத்தியில் இரு ைருத்துக்ைள் உள்ளை: 

1. தபரும்பான்கமயாை மார்க்ை சட்டக்ைகல அறிஞர்ைள் இத்ததாழு 

கை ைடகமயாைதல்ல, எைினும் ைவைித்துத் ததாைப்பட ரவண்டிய மிை 

முக்ைியமாை ஸுன்ைா என்ற ைருத்திரலரய உள்ளைர். இதற்கு ஆதார 

மாைப் பின்வரும் நபிதமாைிைகளக் கூறுைின்றைர் : ஒரு ைிராமவாசி நபியி 

டத்தில் திைமும் ததாைரவண்டிய ததாழுகைைகளப் பற்றி விைவிய 

ரபாது, ஐந்து ரநரங்ைள் என்று கூறிைார்ைள். அந்நபர் இதுவல்லாமல் 

இன்னும் ைடகமயாை ததாழுகைைள் உண்டா? என்று விைவிைார். 
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அதற்கு நீர் உபாியாைத் ததாழுதாரல தவிர என்று நபியவர்ைள் பதில் கூறி 

ைார்ைள். (புஹாாி 46, முஸ்லிம் 11). "வித்ரு பர்ளாை ததாழுகைைகளப் 

ரபான்று ைடகமயாைதல்ல, எைினும் அது நபியவர்ைள் ைாட்டித் தந்த ஒரு 

வைிமுகற" என்று அலீ (ரலி) கூறிய தசய்தி அஹ்மத் 652, திர்மிதீ 453, 

நஸாஈ 1676, இப்னு மாஜாஃ 1169 ஆைிய நூட்ைளில் வலுவாை அறிவிப் 

பாளர் வாிகச மூலம் பதியப்பட்டுள்ளது. இது ஸுன்ைா முஅக்ைதா என்ப 

தற்குச் சான்றாை வித்ாின் சிறப்புப் பற்றி நாம் ரமற்கூறிய நபிதமாைிைகள 

ஆதாரமாைக் தைாள்ைின்றைர்.  

2. இமாம் அபூ ஹைீபா (ரஹ்) வித்ருத் ததாழுகை வாஜிப் என்ற ைருத்தி 

லுள்ளார்ைள். அதற்கு ஆதாரமாை அபூ புர்தா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்ைள் 

நபியவர்ைள் கூறியதாைக் கூறும் பின்வரும் தசய்திகயக் கூறுைின்றைர் : 

"வித்ரு ைடகமயாைது. யார் வித்ருத் ததாைவில்கலரயா அவர் எம்கமச் 

சார்ந்தவரல்ல" (அஹ்மத் 23019, அபூதாவூத் 1419),மற்றும் நபியவர்ைள் வித்ரு 

ததாழுகை தவறிைால் அதகைப் பைல்ரவகளயில் இரட்கடயாைத் 

ததாழுதுள்ளார்ைள். ைடகமயல்லாத ஒரு ததாழுகைகயக் ைைாச் தசய்யத் 

ரதாகவயில்கல என்பதும் ஹைபிய்யாக்ைள் முன்கவக்கும் ஆதாரமா 

கும்.  

வித்ருத் ததாழுகை ைடகமயாைதல்ல, ஸுன்ைா முஅக்ைதா என்ற 

ைருத்ரத வலுவாைதாகும். இமாம் அபூ ஹைீபா மற்றும் அவகரப் பின்பற் 

றுரவார் முன்கவக்கும் நபிதமாைி பலவீைமாைது, அதில் இடம்தபறும் 

உகபதுல்லாஹ் அல்அதைீ என்பவர் மைை சக்தி மிைவும் குன்றியவர் எை 

விமர்சிக்ைப்பட்டவர். இரத தசய்தி அபூஹுகரரா (ரலி) வாயிலாைவும் 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. அதில் இடம்தபறும் முஆவியா பின் குர்ராஃ என் 

பவர் அபூஹுகரரா (ரலி) அவர்ைகள சந்திக்ைவில்கல என்பதால் இச் 

தசய்தியும் ததாடர் அறுப்பட்ட பலவீைமாை தசய்தியாகும். அத்துடன் 

இமாம் அபூ ஹைீபாவிடத்தில் பர்ழுக்கும் வாஜிபுக்கும் வித்தியாசமுள் 

ளது என்பகதயும் இங்கு நாம் புாிந்து தைாள்ள ரவணடும். அவர்ைள் ஐந்து 
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ரநரத் ததாழுகையுகடய இடத்தில் வித்கர கவத்துப் பார்க்ை வில்கல 

என்பதும் ரமற்ைண்ட அவருகடய விதிமுகற மூலம் ததளிவாைின்றது. 

வித்கர விடுவது பற்றிய எச்சாிக்கை 

வித்ருத் ததாழுகைகய ரவண்டுதமன்ரற விடக்கூடியவர்ைகள இமாம் 

அஹ்மத் பின் ஹன்பல் (ரஹ்) தீயவதைை விமர்சித்து அவைது ஹதீஸ் 

ஏற்றுக்தைாள்ளப் படத்தக்ை நம்பைமாைவைில்கல எைறும் கூறியுள்ளார் 

ைள். அது பற்றி நபியவர்ைகளத் ததாட்டும் அபூ ஹுகரரா (ரலி), புகரதா 

(ரலி) அைிரயார் வாயிலாை இரு தசய்திைள் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளை. 

எைினும் இரண்டும் பலவீைமாை தசய்திைள். இதன் முக்ையத்துவத்கதக் 

ைருதி, விடாமல் ததாழுவரத மிைச் சிறந்தது. நபி (ஸல்) அவர்ைள் பிரயா 

ணத்தில் கூட இத்ததாழுகைகய விட்டதில்கல என்பதும் இங்கு குறிப்பி 

டத்தக்ைது.  

வித்ரு ததாழுகையின் ரநரம் 

வித்ருத் ததாழுகையின் ரநரம் இஷாத் ததாழுகை முடிந்ததிலிருந்து பஜ் 

ருகடய ரநரம் வகர என்பதில் இஸ்லாமிய அறிஞர்ைளுக்கு மத்தியில் 

எவ்வித மாற்றுக் ைருத்தும் ைிகடயாது. நபி (ஸல்) அவர்ைள் இரவின் ஒவ் 

தவாரு பகுதியிலும் வித்ருத் ததாழுதுள்ளார்ைள். ஆரம்பத்தில், மத்தியில், 

சில ரநரம் அவர்ைளுகடய வித்ர் ஸஹர் ரநரம் வகர நீண்டுமுள்ளததை 

அன்கை ஆஇஷா (ரலி) அவர்ைள் கூறும் தசய்தி புஹாாி (996), முஸ்லிம் 

(745) ஆைிய நூட்ைளில் இடம்தபற்றுள்ளது. அதிலும் மிைச் சிறந்த ரநரம் 

இரவின் ைகடசிப் பகுதியாை ஸஹர் ரநரதமன்பதிலும் மாற்றுக்ைருத்து 

இல்கல. "இரவின் இறுதிப் பகுதியில் வித்ருத் ததாை முடியாததை அஞ்சு 

பவர் ஆரம்பத்தில் ததாழுது தைாள்ளட்டும், இரவின் இறுதியில் ததாை 

ஆகசப்படுபவர் அவ்வாரற ததாழுது தைாள்ளட்டும். ஏதைைில் இரவின் 

இறுதிப்பதியில் ததாைப்படும் ததாழுகை சாட்சி கூறப்படுவதாைவுள்ளது. 

அதுரவ சிறந்தது" என்று நபியவர்ைள் கூறியகத ஜாபிர் (ரலி) அறிவிக் 

ைின்றார்ைள். (முஸ்லிம் 755).  

பிரயாணத்தில் வித்ருத் ததாழுகை : 
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பிரயாணத்திலும் நபியவர்ைள் வித்ருத் ததாழுகைகய விடமாட்டார் 

ைதளை ஏற்ைைரவ கூறிரைாம். ஒரு பிரயாணி பிரயாணத்தில் எப்ரபாது 

இஷாத் ததாழுைின்றாரரா அதிலிருந்து அவருகடய வித்ருத் ததாழுகைக் 

குாிய ரநரம் ஆரம்பித்து விடுைின்றது. அவர் மஃாிபுடன் இஷாகவ முற்ப 

டுத்தித் ததாழுதால் அந்ரநரத்திரலரய அவருக்கு வித்கரயும் ததாழுது 

தைாள்ளலாம். ஏதைைில் வித்ருத் ததாழுகையின் ரநரம் பற்றி நபியவர் 

ைள் கூறும் ரபாது இஷாத்ததாழுகைக்கும் பஜ்ருத்ததாழுகைக்குமிகட 

யில் ததாழுங்ைள் என்பதாைத் தான் இடம்தபற்றுள்ளது. இஷாவுகடய 

ரநரம் என்று கூறப்படவில்கல.  

எத்தகை ரக்அத்ைள் ? அவற்கறத் ததாழும் முகறைள் 

வித்ருத் ததாழுகை எத்தகை ரக்அத்ைள் ? அதன் குகறந்த பட்ச ரக்அத் 

ைள் எத்தகை? அதிைபட்சமாை எத்தகை ததாைலாம் என்பதில் பல ைருத் 

துக்ைள் உள்ளை. அதுபற்றி சற்று விாிவாைப் பார்ப்ரபாம்.  

ஒரு ரக்அத் மாத்திரம் ததாழுதல் : 

வித்ருகடய குகறந்த பட்ச எண்ணிக்கை ஒரு ரக்அத்தாகும். ஏதைைில் 

வித்ர் என்பது ஒற்கற, ஒற்கறயில் அதிகுகறந்தது ஒரு ரக்அத். அதுமட்டு 

மின்றி ஒரு ரக்அத் மாத்திரம் ததாழுவதற்கு பின்வரும் நபிதமாைிைள் 

ஆதாரமாை அகமைின்றை. இரவுத்ததாழுகை இரண்டிரண்டு ரக்அத்ைளா 

கும். ஸுபஹ் தநருங்குவகத நீ அஞ்சிைால் ஒரு ரக்அத் மூலம் நீ வித்ரு 

ததாழுதுதைாள் என்று நபியவர்ைள் தன்ைிடம் இரவுத்ததாழுகை பற்றி 

ரைட்டவருக்குப் பதிலளித்தார்ைள். (அறிவிப்பவர் அப்னு உமர் (ரலி), 

ஆதாரம் புஹாாி 473, முஸ்லிம் 749), ரமலும் "வித்ரு என்பது இரவின் 

இறுதியில் ஒரு ரக்அத் ததாழுவதாகும்" என்று நபியவர்ைள் கூறியகத 

இப்னு உமர் (ரலி) அறிவிக்ைின்றார்ைள் (முஸ்லிம் 752). இமாம் அபூ ஹைீ 

பா(ரஹ்) ஒரு ரக்அத் மாத்திரம் தைித்துத் ததாழுவகதக் கூடாததன்றுள் 

ளார்ைள். நபியவர்ைள் தைியாை ஒரு ரக்அத் ததாழுவகதத் தடுத்தார்ைள் 

எை முஹம்மத் பின் ைஃப் அல்குரைீ (ரஹ்) அறிவிக்கும் தசய்திகய அதற்கு 

ஆதாரமாக் ைாட்டியுள்ளார்ைள். எைினும் இச்தசய்தி ஒரு தாபிஈ ரநரடி 
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யாை நபியிடமிருந்து அறிவிக்கும் முர்ஸல் வகைகயச் ரசர்ந்ததாகும். 

எைரவ இது பலவீைமாைதாகும். இதுவல்லாமல் இன்னும் சில ஆதாரங் 

ைகள முன்கவக்ைிறார்ைள். அகவயகைத்தும் அனுமதிக்கு வந்துள்ள 

தசய்திைகள விட பலம் குன்றியதாைரவ ைாணப்படுைின்றை.  

அதிைபட்ச எண்ணிக்கை : 

அதிைபட்சமாை வித்ரு எத்தகை ரக்அத்ைள் ததாைலாம் என்பதிலும் 

ைருத்து ரவறுபாடுள்ளது. ஷாபிஈ மற்றும் ஹன்பலீ மத்ஹகபச் ரசர்ந்த 

வர்ைளிடம் அதிைபட்ச வித்ர் 11 ரக்அத்ைளாகும். இமாம் ஷாபிஈயின் மற் 

றுரமார் அறிவிப்பில் 13 ரக்அத்ைள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 11 ரக்அத் 

ைள் என்பதற்கு நபி (ஸல்) அவர்ைள் ரமைாைிரலா, ரமைான் அல்லாத 

ைாலங்ைளிரலா இரவுத் ததாழுகையில் 11 ரக்அத்ைகளக்ைாை அதிைாிக்ை 

வில்கல என்று ஆஇஷா (ரலி) அறிவிக்கும் தசய்தி ஆதாரமாைவுள்ளது. 

(புஹாாி 1147, முஸ்லிம் 738). 13 ரக்அத்ைளுக்கு ஆதாரமாை அரத ஆஇஷா 

(ரலி) அறிவிக்கும் ஒரு தசய்தி முஸ்லிமில் (737) பதியப்பட்டுள் ளது : 

"நபியவர்ைள் இரவில் 13 ரக்அத்ைள் ததாழுவார்ைள். அதில் ஐந்து 

ரக்அத்ைகள ஒற்கறயாை ஒரர தடகவயில் ததாழுவார்ைள். அதன் இறுதி 

யில் மாத்திரரம உட்ைார்வார்ைள்". இரத தசய்தி உம்மு ஸலமா (ரலி) 

அவர்ைள் வாயிலாைவும் வலுவாை அறிவிப்பாளர் வாிகசயின் மூலம் 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. (அஹ்மத் 26738, திர்மிதீ 458, நஸாஈ 1708). 

மற்றும் சில அறஞர்ைள் இவ்விரு நபிதமாைிைகளயும் இகணத்துப் 

தபாதுவாை ஒரு ைருத்கதக் கூறுைின்றைர். அதாவது, அதிைபட்ச ரக்அத் 

ைளுக்கு வகரயகற ைிகடயாது. இரண்டிரண்டாை இரவில் தைக்கு வசதி 

யாை அகமப்பில் ததாழுது தைாள்ளலாம். இறுதியில் ஒற்கறப்பகடயாை 

அத்ததாழுகைகய முடித்துக் தைாள்ளலாம் என்ற ைருத்கதக் கூறியுள்ள 

ைர். அதற்கு ஆதாரமாை நாம் ஏற்ைைரவ கூறிய "இரவுத் ததாழுகை 

இரண்டிரண்டாைத் ததாைப்படும்" என்ற தபாதுவாை நபிதமாைிகய 

ஆதாரமாைக் தைாள்வதுடன், நபியவர்ைள் 11 அல்லது 13 ததாழுதாலும் 

அதகை விட அதிைாிக்ைத் தகட விதிக்ைாமல் தபாதுவாைத் தான் கூறியுள் 
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ளார்ைள் என்பதும் இவர்ைளது அபிப்பிராயமாகும். இவற்றுக்கு ஒரு 

தீர்வாை நாம் பின்வரும் விடயத்கதக் ைவைத்தில் தைாள்ள ரவண்டும்.  

1. நாம் எப்ரபாதும் எமது வணக்ைங்ைளில் நபியவர்ைகளத் துயர்வது 

அவசியமாகும். அதைடிப்பகடயில் வித்ருத்ததாழுகை இத்தகை ரக்அத் 

ைள்தான் என்று வகரயறுப்பதாை இருந்தால் நபியவர்ைள் ததாழுத பிர 

ைாரம் 11 அல்லது 13 ததாழுவது மிை மிைச் சிறந்தது. அப்ரபாது ஆஇஷா 

(ரலி) வர்ணித்தது ரபான்று நீட்டி, அைைாைத் ததாை முயற்சிக்ை ரவண் டும்.   

2. ஒரர நிகலயில் நீண்ட ரநரம் நிகலத்திருக்ை சிரமமாை இருந்து, 

அதற்குப் பதிலாை எண்ணிக்கையில் அதிைமாக்ை விரும்பிைால் "இரவுத் 

ததாழுகை இரண்டிரண்டு ரக்அத்ைள் தான்" என்ற தபாதுவாை ஹதீகஸ 

கவத்து அவரது சக்திக்குட்பட்டவாரு திைமும் ஒரர எண்ணிக்கை என்ற 

அகமப்பில் வகரயறுக்ைாமல் அதிைாிக்ைலாம்.  

3. 11 அல்லது 13 விட அதிைாிக்ைலாம் என்பதன் அர்த்தம் அதற்கு ரமற் 

பட்ட எண்ணிக்கையில் திைமும் ஒரரயளவு வகரயறுத்துத் ததாைலாம் 

என்பதல்ல. குறிப்பாை 23ல் வகரயறுப்பதல்ல. அவ்வாறு நபியவர்ைள் 23 

ரக்அத்ைள் இரவுத் ததாழுகை ததாழுததாை எந்தவித ஸஹீஹாை ஆதா 

ரங்ைளும் இடம்தபறவில்கல. உமர் (ரலி) அவர்ைள் உகபய் இப்னு ைஃப் 

(ரலி) மற்றும் தமீமுத்தாாீ (ரலி) ஆைிரயாகர 23 ரக்அத்ைள் ததாழுவிக்கும் 

படி வந்த தசய்திைள் அகைத்தும் பலவீைமாைரத. 

4. சிறந்தது என்பதற்கும் அனுமதி என்பதற்கும் இகடயில் பாாிய ரவறு 

பாடுள்ளகத இங்கு நாம் ைவைித்தாை ரவண்டும். நபியவர்ைள் ததாழுத 11 

அல்லது 13டன் நிறுத்திக் தைாள்வது மிை மிைச் சிறந்தது. அதற்ரை முழு 

முக்ைிய்யத்துவம் தைாடுக்ைப்பட ரவண்டும். என்றாலும் அகதவிட அதிை 

ாிக்ைலாமா? என்றால் ரமற்கூறிய தபாதுவாை ஹதீஸின் அடிப்பகட 

யில் அனுமதியுண்டு. ஆைால் 13க்கு ரமற்பட்ட எண்ணிக்கைகய வைகம 

யாைத் ததாழுவதற்ைாை வகரயறுத்துக் தைாள்ளக்கூடாது. 

மூன்று ரக்அத்ைள் ததாழும் முகற : 
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மூன்று ரக்அத்ைள் ததாழுவதுதான் வித்ாில் குகறந்தபட்ச எண்ணிக் 

கையில் பாிபூரணமாகும். ஏதைைில் நபியவர்ைள் ஒரு சில சந்தர்ப்பங் 

ைளில் மாத்திரம்தான் ஒரு ரக்அத்துடன் சுருக்ைியுள்ளார்ைள். வித்ரு ததாழு 

கை மூன்று ரக்அத்ைள் ததாழும் ரபாது அனுமதிக்ைப்பட்ட முகறைள் 

இரண்டும் தடுக்ைப்பட்ட முகற ஒன்றும் உள்ளை.  

1. இரண்டு ரக்அத்தில் ஸலாம் தைாடுத்து விட்டு ஒரு ரக்அத்கதத் 

தைியாைத் ததாழுதல். (முஸ்லிம் 736). 

2. மூன்று ரக்அத்ைகளயும் ததாடர்ந்து ததாழுது, இறுதி ரக்அத்தில் 

மாத்திரம் அத்தஹிய்யாத் ஓதி, ஸலாம் தசால்லல். (நஸாஈ 1701). 

தடுக்ைப்பட்ட முகற : மஃாிப் ததாழுகைகயப் ரபான்று இரண்டாவது 

ரக்அத்தில் அத்தஹிய்யாத் ஓதிவிட்டு ஸலாம் தைாடுக்ைாமல் மூன்றாம் ரக் 

அத்துக்கு எழும்புதல். அதகை நபியவர்ைள் தடுத்துள்ளார்ைள். (இப்னு 

ஹிப்பான் 2429, தாரகுத்ைீ 1651, ஹாைிம் 1138, கபஹைீ 481). இதன் 

அறிவிப்பாளர் வாிகச வலுவாைது. 

ஐந்து ரக்அத்ைள் இரு முகறைளில் ததாைலாம் : 

1. ஐந்து ரக்அத்ைகளயும் ரசர்த்து ஒரர தடகவயில் ததாழுது, ஐந்தா 

வது ரக்அத்தில் மாத்திரம் அத்தஹிய்யாத் ஒதி ஸலாம் தைாடுத்தல். (முஸ் 

லிம் 737, நஸாஈ 1715, இப்னுமாஜாஃ 1192). 

2. இரண்டிரண்டாைத் ததாழுது விட்டு தைியாை ஒரு ரக்அத் ததாழுதல். 

இதற்கு ரமரல நாம் கூறிய இரவுத் ததாழுகை இரண்டிரண்டு ரக்அத்ைள் 

என்ற தபாதுவாை ஹதீகஸ ஆதாரமாைக் தைாள்ளலாம்.  

ஏழு ரக்அத்ைகளயும் இரு முகறைளில் ததாைலாம் :  

1. இரண்டிரண்டாைத் ததாழுது விட்டு தைியாை ஒரு ரக்அத் ததாழுதல். 

2. எழு ரக்அத்ைகளயும் ஒரர தடகவயில் ததாழுதல். ஆறாவது ரக்அத் 

தில் அத்தஹிய்யாத் ஓதிவிட்டு ஸலாம் தைாடுக்ைாமல் ஏைாவது ரக்அத் 

கதயும் ததாழுது விட்டு மீண்டும் அத்தஹிய்யாத் ஓதி ஸலாம் தசால்லல். 

(முஸ்லிம் 746)  

 

ஒன்பது ரக்அத்ைகளயும் இரு முகறைளில் ததாைலாம் :  
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1. இரண்டிரண்டாைத் ததாழுது விட்டு தைியாை ஒரு ரக்அத் ததாழுதல். 

2. ஒன்பது ரக்அத்ைகளயும் ஒரர தடகவயில் ததாைதல். ஆறாவது ரக் 

அத்தில் அத்தஹிய்யாத் ஓதிவிட்டு ஸலாம் தைாடுக்ைாமல் ஏைாவது ரக் 

அத்கதயும் ததாழுது விட்டு மீண்டும் அத்தஹிய்யாத் ஓதி ஸலாம் தசால் 

லல். (முஸ்லிம் 746) 

பதிதைாரு ரக்அத்ைள் ததாழும் முகறைள் : 

1. இரண்டிரண்டாை 8 ரக்அத்ைள் ததாழுது விட்டு பின்ைர் மூன்று ரக் 

அத்ைள் ததாழுதல். (புஹாாி 1147, முஸ்லிம் 738). 

2. இரண்டிரண்டாை 10 ரக்அத்ைள் ததாழுது விட்டு ஒரு ரக்அத்கத தைி 

யாைத் ததாழுதல். (முஸ்லிம் 737). 

பதின்மூன்று ரக்அத்ைள் ததாழும் முகற : 

எட்டு ரக்அத்ைகள இரண்டிரண்டாைத் ததாழுதுவிட்டு மீதி ஐந்து ரக் 

அத்ைகளயும் ஒரர தடகவயில் ததாை ரவண்டும். (முஸ்லிம் 737). 

நபி (ஸல்) அவர்ைளுகடய இரவுத் ததாழுகைமுகறகயப் பல நபித் 

ரதாைர்ைள் பல விதத்தில் அறிவித்துள்ளைர். அதில் ஸஹீஹாை அறிவிப் 

புக்ைளில் எமது வசதிக்ரைற்ப முகறைகளக் ைகடபிடித்துத் ததாைமுடியும். 

முடியாத பட்சத்தில் ஒரு ரக்அத்கதயாயினும் ததாை ரவண்டும்.  

வித்ாில் என்ை ஸூராக்ைள் ஓத ரவண்டும்? 

வித்ருத் ததாழுகை எத்தகை ரக்அத்ைள் ததாழுதாலும் அவற்றில் பாத்தி 

ஹாவுக்குப் பின் ரவறு ஸூராக்ைள் ஏதாவததான்று ஓதரவண்டுதமன்ப 

தில் மாற்றுக் ைருத்தில்கல. எைினும் இறுதி மூன்று ரக்அத்ைளில் என்ை 

ஓத ரவண்டுதமன்பதில் அறிஞர்ைள் ைருத்துரவறுபாடு தைாண்டுள்ளைர். 

ஹைபிய்யாக்ைளிடம் குறிப்பிட்ட ஒரு ஸூரா தான் ஓத ரவண்டுதமன்ப 

தில்கல. ஹன்பலி மத்ஹகபச் சார்ந்ரதாாிடம் இறுதி மூன்று ரக்அத்ை 

ளில் முகறரய ஸூரா அல்அஃலா (ஸப்பிஹிஸ்ம ரப்பிைல் அஃலா), 

ஸூரா அல்ைாபிரூன், ஸூரா இஃலாஸ் ஆைிய மூன்கறயும் ஒதுவது 

ஸுன்ைத்தாகும். இம்மூன்று ஸூராக்ைகளயும் நபியவர்ைள் வித்ாில் 

ஓதியதாை உகபய் பின் ைஃப் (ரலி) அறிவிக்கும் நபிதமாைிகய இதற்கு 
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ஆதாரமாைக் தைாள்ைின்றைர். (அஹ்மத் 21141, அபூதாவூத் 1423, நஸாஈ 

1730). மாலிக் மற்றும் ஷாபிஈ மத்ஹபிைர் இறுதி ரக்அத்தில் ஸூரா இஃ 

லாஸுடன் ரசர்த்து ஸூரா பலக், ஸூரா நாஸ் இரண்கடயும் ஓத ரவண் 

டும் என்ற ைருத்திலுள்ளைர். இதற்கு ஆதாரமாை இப்னு ஜுகரஜ் ஆஇ 

ஷா(ரலி) அவர்ைகளத் ததாட்டும் நபியவர்ைள் இம்மூன்று ஸூராக்ை 

களயும் இறுதி ரக்அத்தில் ஓதியதாை வரும் தசய்திகயக் கூறுைின்றைர். 

(அபூ தாவூத் 1424, திர்மிதீ 467, இப்னு மாஜாஃ 1173) மூன்றாம் ரக்அத் தில் 

ஸூரா இஃலாஸ் மாத்திரம் ஓத ரவண்டுதமன்பரத வலுவாை ைருத் 

தாகும். ரமற்கூறிய ஆஇஷா (ரலி) அவர்ைளின் தசய்தி இரு அறிவிப்பா 

ளர் வாிகசயில் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. முதலாவதில் அப்துல் அஸீஸ் 

பின் ஜுகரஜ் என்பவர் விமர்சைத்திற்குாியவர் என்பதுடன் அவர்ைள் 

ஆஇஷாகவ சந்திக்ைாததால் இச்தசய்திகய அவாிடமிருந்து ரைட்டிருக்ை 

வாய்ப்பில்கல. அப்துல் அஸீஸிடமிருந்து இதகை அறிவிக்கும் ைஸீப் 

பின் அப்திர்ரஹ்மான் என்பவர் பலவீைமாைவதரை இமாம்ைளாை அஹ் 

மத், இப்னு ஹுகஸமா, யஹ்யா பின் ஸஈத் அல்ைத்தான் ரபான்ரறார் 

கூறியுள்ளைர். இரண்டாவது அறிவிப்பாளர் வாிகசயில் இடம்தபறும் 

யஹ்யா பின் அய்யூப் என்பவரும் நிகைவாற்றல் குகறந்தவதரை விமர் 

சிக்ைப்பட்டவர். இரத தசய்தி ஹஸனுல் பஸாீ (ரஹ்) அவர்ைள் அபூ 

ஹுகரரா (ரலி) அவர்ைகளத் ததாட்டும் நபியவர்ைள் ஓதியதாை அறிவிக் 

கும் மற்றுதமாரு தசய்தி இமாம் தபராைியின் அல்முஃஜமுல் அவ்ஸத்தில் 

(8839) இடம்தபற்றுள்ளது. எைினும் இதுவும் அறிவிப்பாளர் ததாடர் 

துண்டிக்ைப்பட்டது. ஹஸனுல் பஸாீ அபூ ஹுகரரா (ரலி) அவர்ைகளச் 

சந்திக்ைவில்கல என்றும், இன்னும் சில அறிஞர்ைள் ஒரரதயாரு ஹதீஸ் 

மாத்திரம் தான் அவாிடமிருந்து ரைட்டுள்ளார்ைள் என்றும் கூறுைின்றைர். 

ஆைால் அச்தசய்தி இதுவல்ல என்பதும் ஊர்ஜிதமாைது. எைரவ இது 

பற்றி வந்துள்ள இரு தசய்திைளும் பலவீைமாைதாை உள்ளதால் இறுதி 

ரக்அத்தில் ஸூரா இஃலாஸ் மாத்திரம் ஓதுவரத ஸுன்ைத்தாகும். 

வித்ாில் குனூத் உண்டா? 
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வித்ாில் ஓதப்படும் குனூத்கதப் பற்றிப் பலவிதமாை ைருத்துக்ைள் 

உள்ளை : 

1. வருடம் முழுவதும் வித்ாிரல குனூத் ஓதுவது அவசியதமன்ற ைருத் 

கத இமாம் அபூ ஹைீபா (ரஹ்) தைாண்டுள்ளார்ைள். ஆைால் அவரது 

மாணவர்ைளாைிய அபூ யூஸுப், முஹம்மத் பின் ஹஸன் ஆைிரயார் இது 

ஸுன்ைா என்ற ைருத்திரல உள்ளைர்.  

2. வித்ாிரல குனூத் இல்கல, அது பற்றி வந்துள்ள தசய்திைள் ஆதார 

மற்றகவ என்ற ைருத்திரல மாலிைிய்யாக்ைள் உள்ளைர்.  

3. ரமைாைில் 15க்குப் பின் குனூத் ஓத ரவண்டுதமன்ற ைருத்கத ஷாபி 

மத்ஹகபச் சார்ந்தவர்ைள் தைாண்டுள்ளைர். முழு ரமைாைிலும் ஓத 

ரவண்டும், வருடம் முழுவதும் ஓத ரவண்டும் எை ரவறு இரு ைருத்துக்ை 

ளும் இவர்ைளிடம் உள்ளை. 

4. வருடம் முழுவதும் குனூத் ஓதுவது ஸுன்ைா என்ற ைருத்தில் ஹன் 

பலி மத்ஹகபச் சார்ந்தவர்ைள் உள்ளைர்.  

ரமற்ைண்ட அகைத்துக் ைருத்துக்ைளுக்கும் பிரதாை அடிப்பகடயாைத் 

திைழ்வது இரண்டு நபிதமாைிைளும் மற்றும் சில நபித்ரதாைர்ைளது தசயற் 

பாடுைளும் தான். 1. நபி (ஸல்) அவர்ைள் வித்ரு ததாழுது, ருகூஃவுக்கு 

முன்ைால் குனூத் ஓதுவார்ைள் என்று உகபய் பின் ைஃப் (ரலி) அறிவிக் 

ைின்றார்ைள். (நஸாஈ 1699, இப்னுமாஜாஃ 1182). 2. நபி (ஸல்) அவர்ைள் 

ஹஸன் (ரலி) அவர்ைளுக்கு வித்ாிரல ஓதும்படி கூறிய குனூத். (அஹ்மத் 

1718, அபூதாவூத் 1425, திர்மிதீ 464, நஸாஈ 1745,). 

இங்கு நாம் சில விடயங்ைகளப் புாிந்து தைாள்ள ரவண்டும்.  

1. நபி (ஸல்) அவர்ைள் அவர்ைளுகடய இரவுத்ததாழுகைகய அதிை 

மாை நபித்ரதாைர்ைள் அறிவித்துள்ளைர். குறிப்பாை ஆஇஷா (ரலி), உம் 

முஸலமா (ரலி), இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ரபான்ரறாாின் நபியவர்ைளின் 

இரவுத்ததாைகை பற்றி எத்தகை ரக்அத்ைள்? அதகை எவ்வாறு ததாழு 

வார்ைள்? ரபான்ற அகைத்கதயும் கூர்கமயாை அவதாைித்து அறிவித்த 

வர்ைள். இவர்ைளில் யாரும் நபியவர்ைள் வித்ாில் குனூத் ஓதியதாை அறி 

விக்ைவில்கல. அவ்வாறு நபியவர்ைள் ஓதியதாை எந்ததவாரு ஸஹீ 

ஹாை அறிவிப்பும் இடம்தபறவில்கல என்று இமாம்ைளாை அஹ்மத் 

பின் ஹன்பல், இப்னு ஹுகஸமா, இப்னுல் ைய்யிம் ரபான்ரறார் கூறி 

யுள்ளைர். ரமற்கூறிய உகபய் பின் ைஃப் (ரலி) அவர்ைளுகடய அறி 
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விப்பு மாத்திரம் தான் இவ்விடயத்தில் சில அறிஞர்ைளிடத்தில் ஸஹீஹா 

ைதாைப் பார்க்ைப்படுைின்றது. இதிலும் கூட விமர்சனுமுள்ளது.  

2. நபியவர்ைள் ஹஸன் (ரலி) அவர்ைளுக்குக் ைற்றுக் தைாடுத்ததாைத் 

தான் மற்ற தசய்தி இடம்தபற்றுள்ளது. இதிலும் கூட “வித்ருகடய குனூத் 

தில்” என்ற தசால் எல்லா அறிவிப்புக்ைளிலும் இடம்தபறவில்கல என்ப 

தும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்ைது. இதன் அறிவிப்பாளர் வாிகசயிலுள்ள 

புகரத் பின் அபீ மர்யமிடமிருந்து பலர் இச்தசய்திகய தசவிமடுத்துள்ள 

ைர். அதில் ஷுஃபா பின் ஹஜ்ஜாஜ் என்பவரர மிை வலுவாை, நம்பை 

மாை, நிகைவாற்றலுள்ள அறிவிப்பாளராைத் திைழ்ைின்றார். அவர் அறி 

விக்கும் இச்தசய்தியில் இந்த துஆ தபாதுவாை ைற்றுக் தைாடுக்ைப்பட்ட 

தாைத் தான் உள்ளது. “வித்ருகடய குனூத்தில்” என்பது ரமலதிைமாை 

ரசர்த்தப்பட்ட வார்த்கத என்பது ஹதீஸ் விமர்சைர்ைளுகடய ைருத்தா 

கும். 

3. ஒரு வாதத்திற்ைாை ரமற்ைண்ட இரு நபிதமாைிைகளயும் விமர்சைத் 

துக்ைப்பாற்பட்டதாை எடுத்துக் தைாண்டாலும் நபியவர்ைள் ததாடராை 

இவ்வாறு தசய்து வந்ததாை இதகை எடுக்ை முடியாது. சில சந்தர்ப்பங் 

ைளில் தான் ஓதியுள்ளார்ைள். ததாடராை ஓதியிருந்தால் ஆஇஷா (ரலி), 

உம்மு ஸலமா (ரலி), இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ரபான்ற நபியவர்ைளின் இர 

வுத்ததாழுகைகய உன்ைிப்பாை அவதாைித்தவர்ைள் இதகையும் கூறியி 

ருப்பார்ைள். 

4. உமர் (ரலி), இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி), மற்றும் பல நபித்ரதாைர்ைள் 

வித்ாில் குனூத் ஓதியதாைப் பல ஸஹீஹாை அறிவிப்புக்ைள் உள்ளை.  

5. ரமைாைின் 15க்குப் பின் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் குனூத் ஓதியதாை 

சில அறிவிப்புக்ைள் உள்ளை.  

6. ரம்மான் முழுவதுரமா, அல்லது பின்பகுதியிரலா ததாடர்ச்சியாை 

வித்ாில் குனூத் ஓதுவதற்குப் பலமாை சான்றுைள் ரபாதாது என்பகதயும் 

இங்கு ைவைித்திற் தைாள்ள ரவண்டும். ரமைான் மாத்திரமின்றி ஏகைய 

ைாலங்ைளிலும் இகடயிகடரய குனூத் ஓதிைால் பரவாயில்கல. ஆைால் 

ததாடர்ச்சியாை ஓத இன்னும் வலுவாை ஆதாரங்ைள் ரதகவ. 

7. குனூத் ஓதுவதாை இருந்தால் ருகூஃவிற்கு முன்ைரும், பின்ைரும் இரு 

விதமாைவும் ஓதலாம். தபரும்பான்கமயாை நபிதமாைிைளில் ருகூஃ 

விற்குப் பின்ைர் என்பதாைத் தான் இடம்தபற்றுள்ளது. 
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8. இயன்றளவு அல்குர்ஆன், நபிதமாைிைளில் வந்துள்ள துஆக்ைகளத் 

தான் ரைட்ைரவண்டும். மஃமூன்ைளுக்கு இகடஞ்சலாகும் வகையில் அதி 

ைரநரம் நீட்டுவதும் கூடாது. இன்று அரபுநாடுைளில் பல பள்ளிவாயில்ை 

ளில் இவ்வாறு நகட தபறுவது ஸுன்ைாவுக்கு முழுகமயாை மாற்றம் 

என்பகதயும் விளங்ைிக் தைாள்ள ரவண்டும். 

9. வித்ாின் இறுதியில் “அல்லாஹும்ம இன்ைீ அஊது பிாிைாக்ை மின் 

ஸைதிை, வபி முஆபாதிை மின் உகூபதிை, வபிை மின்ை, லா உஹ்ஸீ ஸைா 

அன் அகலக்ை அன்த ைமா அஸ்கைத்த அலா நப்ஸிக்ை” என்ற துஆகவ 

நபியவர்ைள் ஓதுவார்ைதளை அலீ (ரலி) அறிவிக்ைின்றார்ைள். (அஹ்மத் 

751, அபூதாவூத் 1427, திர்மிதீ 3566, நஸாஈ 1747, இப்னு மாஜாஃ 1179). இதகை 

எச்சந்தர்ப்பத்தில் ஓதுவார்ைள் என்று இதில் இடம்தபறவில்கல. எைினும் 

முஸ்லிமில் (486) இடம்தபறும் ஆஇஷா (ரலி) அவர்ைளின் தசய்தியில் 

ஸுஜுதிலாைத் தான் இருக்ை ரவண்டுதமன்பதற்ைாை சான் றுள்ளது.  

வித்ருத் ததாழுகைக்குப் பின் ரவறு நபில் ததாைலாமா? 

"உங்ைளது இரவுத்ததாழுகையில் இறுதியாை வித்கர ஆக்ைிக் தைாள் 

ளுங்ைள்" என்று நபி (ஸல்) அவர்ைள் கூறியகத இப்னு உமர் (ரலி) அவர் 

ைள் அறிவித்துள்ளார்ைள். (புஹாாி 998, முஸ்லிம் 751), இந்நபிதமாைி யின் 

அடிப்பகடயில் எமது இரவுத்ததாழுகையில் இறுதியாை வித்ர் ததாை 

ரவண்டுதமன்பதில் யாருக்கும் எவ்வித மாற்றுக் ைருத்துமில்கல. எைி 

னும் நபியவர்ைளுகடய இந்த ைட்டகள ைடகமகயக் குறிப்பதா? அல் 

லது விரும்பத்தக்ைதா என்று பார்க்கும் ரபாது இது விரும்பத்தக்ைது என்ப 

கத பிற நபிதமாைிைள் மூலம் புாிந்து தைாள்ளலாம். வித்கர இறுதியாைத் 

ததாழுவதுதான் மிைச் சிறந்தது. எைினும் இங்கு ஒரு ரைள்வி எழுைின்றது. 

ஒருவர் இரவின் ஆரம்பத்தில் வித்ரு ததாழுதுவிட்டுத் தூங்ைிப் பின் பஜ் 

ருக்கு முன் விைித்தால் அவருக்கு ரமலதிைமாைத் ததாைலாமா? என்பது 

தான் அக்ரைள்வி. நபியுகடய இந்த ஏவல் ைடகமகயக் குறிப்பதாை 

இருந்தால் வித்ருக்குப் பின் பஜ்ரு அதான் வகர ரவறு எதுவும் ததாை முடி 

யாது. விரும்பத்தக்ைது என்று கவத்துக் தைாண்டால் விைித்ததன் பின் 
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இரட்கடயாை பஜ்ரு வகர ததாைலாம். இதுரவ வலுவாை ைருத்தாகும். 

வித்ரு இரவின் ைகடசிப் பகுதியில் ததாழுவது சிறப்பாை இருந்தாலும் 

ஆரம்பத்தில் ததாழுதவர் மீண்டும் இரட்கடயாைத் ததாழுவதில் தவரறது 

மில்கல. அதற்கு ஆதாரமாைப் பின்வரும் நபிதமாைிைகளக் கூறலாம் :  

1. நபி (ஸல்) அவர்ைள் இரவில் 13 ரக்அத்ைள் ததாழுவார்ைள். முதலில் 8 

ரக்அத்ைள் ததாழுதுவிட்டு பின்ைர் வித்ர் (5 ரக்அத்ைள்) ததாழுவார்ைள். 

பின்ைர் உட்ைார்ந்து தைாண்டு இரண்டு ரக்அத்ைள் ததாழுவார்ைள், ருகூஃ 

தசய்யும் ரபாது எழுந்து ருகூஃ தசய்வார்ைள். பின்பு அதானுக்கும் இைா 

மத்திற்குமிகடயில் இரண்டு ரக்அத்ைள் ததாழுவார்ைள் என்று ஆஇஷா 

(ரலி) கூறுைின்றார்ைள். (முஸ்லிம் 738) 

2. "நிச்சயமாை இந்தப் பிரயாணம் ைகளப்பும், சிரமமும் நிகறந்தது. 

உங்ைளில் ஒருவர் வித்ரு ததாழுது விட்டால் இரண்டு ரக்அத்ைள் ததாழுது 

தைாள்ளட்டும். அவர் விைித்தால் (மீண்டும் ததாழுது தைாள்ளலாம்), இல் 

லாவிடில் இவ்விரு ரக்அத்ைளும் ஈடாை அகமயும்" என்று நபி (ஸல்) கூறி 

யதசய்தி தஸௌபான் (ரலி) அவர்ைள் வாயிலாை பலமாை அறிவிப்பாளர் 

வாிகசயுடன் இடம்தபற்றுள்ளது. (தாரமீ 1635, பஸ்ஸார் 4193, இப்னு 

குகஸமா 1106, இப்னு ஹிப்பான் 2577, தப்ராைீ 1410, தாரகுத்ைீ 1681). 

எைினும் நபியவர்ைள் இவ்வாறு ததாடராைத் ததாழுததாை இடம்தபற 

வில்கல. இது ரபான்ற நிகலைளில் வித்ருக்குப் பின் ததாை அனுமதி 

யுண்டு என்பகதரய சுட்டிக் ைாட்டியுள்ளார்ைள். அவ்வாறில்லாவிடில் 

"உங்ைளது இரவுத்ததாழுகையில் இறுதியாை வித்கர ஆக்ைிக் தைாள்ளுங் 

ைள்" என்ற நபிதமாைிக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாமல் ரபாய்விடும். 

எைரவ இதகைரய ததாடர்ந்து ைகடபிடிக்ைாமல், நாம் இதகை ஓர் 

அனுமதியாைரவ எடுத்து, இரவின் இறுதிப்பகுதியிரலரய எமது வித்கர 

ஆக்ைிக் தைாள்ள முயற்சிக்ை ரவண்டும்.  

அவ்வாரற வித்கரத் தூங்ை முன் ததாழுத ஒருவருக்கு இரவின் பிற்பகு 

தியில் விைிப்பு ஏற்பட்டால் அவர்  ஏதும் ததாழுவது ஸுன்ைாவுக்கு 

முரண் எைக் ைருதுவதும் பிகையாகும்.   
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ஒரர இரவில் இரு வித்ருைள் இல்கல 

நபி (ஸல்) அவர்ைள் கூறிைார்ைள் "ஒரர இரவில் இரு வித்ருத் ததாழு 

கைைள் இல்கல". (அஹ்மத் 16289, அபூ தாவூத் 1439, திர்மிதீ 470, நஸாஈ 1679). 

இதைடிப்பகடயில் ஒரர இரவில் இரு வித்ருத் ததாழுகைைள் ததாை 

முடியாது. ஆரம்பத்தில் வித்ருத்ததாழுத ஒருவர் மீண்டும் விைித் தால் 

இரட்கடயாைத் ததாை ரவண்டதமன்பதுதான் தபரும்பாலாை 

அறிஞர்ைளின் ைருத்து. அதில் அபூ பக்ர் (ரலி), அபூ ஹுகரரா (ரலி), தல்க் 

பின் அலீ (ரலி), ஸஈத் பின் முஸய்யிப், இப்ராஹீம் அந்நைஈ மற்றும் 

நான்கு இமாம்ைள் பிரதாைமாைவர்ைள். உஸ்மான் (ரலி), அலீ (ரலி), 

இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி), இப்னு உமர் (ரலி), இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), முஹம் 

மத்பின் ஸீாீன் ரபான்ரறார் "உங்ைளது இரவுத்ததாழுகை யில் இறுதி 

யாை வித்கர ஆக்ைிக் தைாள்ளுங்ைள்" என்ற நபி தமாைிக்ைகமய வித்கர 

முறித்து விட்டு இரண்டிரண்டாைத் ததாழுதுவிட்டு இறுதியில் மீண்டும் 

வித்ருத் ததாைலாம் என்ற ைருத்திலுள்ளைர். வித்கர முறிப்பததன்பது 

ஏற்ைைரவ ததாழுத ஒரு ரக்அத்கத இரட்கடயாக்குவதற்ைாை மீண்டும் 

தைியாை ஒரு ரக்அத் ததாழுவகதக் குறிக்கும். நாம் ரமற்கூறிய ஆதாரங் 

ைளின் அடிப்பகடயில் இரு முகற வித்ருத் ததாைவும் முடியாது. முன்ைர் 

ததாழுத வித்கர முறிக்ை ரவண்டிய அவசியமும் ைிகடயாது. விரும்பிய 

வாறு இரட்கடயாைத் ததாழுது தைாள்ளலாம். இவ்வாறு வித்கர முறிப்ப 

வர்ைகள ஆஇஷா (ரலி வித்ருடன் விகளயாடுபவர் என்று விமர்சித்திருப் 

பதும் குறிப்பிடத்தக்ைது. 

வித்ருத் ததாழுகை தவறியவர் என்ை தசய்ய ரவண்டும்?  

வித்ருத் ததாை மறந்தவர் அல்லது தூங்ைியவர் நிகைவு வந்ததும் அல் 

லது விைித்ததும் ஸுபஹுத் ததாை முன்ைர் ததாழுது தைாள்ள ரவண்டும். 

நபி (ஸல்) கூறிைார்ைள் : "தைது வித்கரத் ததாைாமல் தூங்ைியவர், அல் 

லது மறந்தவர் நிகைவு வந்ததும் அதகைத் ததாழுது தைாள்ளட்டும்" 

(அபூதாவூத் 1431, அஹ்மத் 11265), அபூ ஸஈத் அல்குத்ாீ (ரலி) அவர்ைள் 

அறிவிக்கும் இச்தசய்தி வலுவாைததைப் பல ஹதீஸ்ைகல விமர்சைர்ைள் 
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கூறியுள்ளைர். இரத ைருத்கத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), அதாஃ பின் அபீ 

ரபாஹ், மஸ்ரூக், ஹஸனுல் பஸாீ, இப்ராஹீம் அந்நைஈ ரபான்ற நபித் 

ரதாைர்ைள், தாபிஈன்ைளில் சிலரும் ஆதாித்துள்ளைர். அத்துடன் இக்ை 

ருத்கத இமாம்ைளாை மாலிக், ஷாபிஈ, அஹ்மத் ஆைிரயாரும் தைாண் 

டுள்ளைர். இதில் ரவறு சில ைருத்துக்ைளுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்ைது. எைி 

னும் சூாியன் உதயமாைி விட்டால் இரட்கடயாை அதகைக் ைைாச்தசய் 

வரத நபிவைியாகும். ஆஇஷா (ரலி) அவர்ைள் கூறுைின்றார்ைள் : நபியவர் 

ைளுக்கு தூக்ைரமா, ைகளப்ரபா மிகைத்து இரவுத் ததாழுகை நிகற 

ரவற்ற முடியாமல் ரபாைால் அதகைப் பைலில் 12 ரக்அத்ைளாை நிகற 

ரவற்றுவார்ைள். (முஸ்லிம் 746). ஒருவர் ரவண்டுதமன்ரற பஜ்ரு உதயமா 

கும் வகர வித்ரு ததாைாமலிருந்தால் அவருக்குக் ைைாச் தசய்ய முடியா 

ததன்பரத அரநைமாை அறிஞர்ைளின் ைருத்தாகும். ஏதைைில் முன்ைர் 

குறிப்பிட்ட நபிதமாைியில் மறதியும், தூக்ைமும் தான் ைாரணங்ைளாைக் 

கூறப்பட்டுள்ளை.  

எைரவ நபியவர்ைள் விடாமல் ததாழுது வந்த இத்ததாழுகைகய 

நாமும் ரமைாைில் மாத்திரமன்றி ஏகைய ைாலங்ைளிலும் ைகடபிடித்து 

அதற்ைாை அல்லாஹ் தயாாித்து கவத்துள்ள நன்கமைகளப் தபற முயற் 

சிப்ரபாமாை. 

 

 


