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தஹஜ்ஜத் ததொழுகை துஆ
தஹஜ்ஜுத் ததொழுகை
இலில்

தூங்க

தஹஜ்ஜத்தல்

லிறத்து

குுமந்தது

ிதழுலது
இண்டு

தஹஜ்ஜத்

ன்ம

சுன்னத்

க்அத்துகள். அதகத்தற்கு

ிதழுுக

அரலில்ுய.

ஆகும்.

னினும்,

பன்னிண்'டு க்அத்துகள் ன்று கூமப்பட்டுள்ரது. அதல் ஸா ஸீன், ஸா முஜம்ல்
ீபன்மலற்ும ஓதயம் ன்றும் கூமப்பட்டுள்ரது.
தஹஜ்ஜத்தற்கக

லிறத்து

ழுந்தவுடன் முகத்ுத

இருுககரலும்

தடலிக்ிகண்டு

லனத்ுதப் பர்த்து,

َّ ا ِ َّن ف ِ ْي َخل ِْق
ِ الس ٰه ٰو
ض
ِ ت َو ْاْل َ ْر
இன்ன ஃபி ஹல்க ஸலத்த லல் அர்ள் (3:190)
ன்ம ஆத்ுதக் குடசலு ஓதுலதும், முந்த இண்டு க்அத்துகுரச் சுருக்ககத்
ிதழுதுமு ற்ம க்அத்துகுர நீரப்படுத்தத் ிதழுலதும் சுன்னத்தகும்.
தஹஜ்ஜத்
குர்ஆனில்

ிதழுுக

பன்னிண்டு

ப்பன….. ன்று

ஆத்துக்குர

க்அத்தலும்

சூத்துல்

ிதடங்குகன்ம துஆவுுட

ஓதுலதும், அல்யது

முதல் க்அத்தல்

பத்தஹலிற்குப்

ஆத்துக்கரில்

ஸா

பின்

பன்னிண்டு

பத்தஹலிற்குப்

பின்

ஸீன் சூுலமம், சூ முஜம்ல் 12 தடுலமம், பிமகு இண்டம் க்அத்தல் ஸா
ஸீன் ஒரு தடுல, சூ முஜம்ல் 11 தடுலமம், மூன்மம் க்அத்தல் ஸா ஸீன்
ஒரு தடுல, சூ முஜம்ல் 10 தடுலமம், நன்கம் க்அத்தல் ஸா ஸீன் ஒரு
தடுல,

சூ

முஜம்ல்
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தடுலமம்

இவ்லீம

பன்னிண்டு

ிதழுலதல் அதக பயன் உள்ரது ன ஸாபிக்கள் கருதுலர்கள்.

க்அத்துகுரமம்

க்அத்துகுர அதகக்குலுத லிட நுயில் நீண்ட ீநம் நன்று அதகக ஓதத்
ிதழுலது சமப்பகும்.
தஹஜ்ஜத் ிதழுபலர் முற்பகயல் ுகலூய ன்னும் முற்பகல் தூக்கம் ிகள்லதும்,
சுபுஹுட

சுன்னத்தற்கும், ஃபர்லக்குுடில்

முகத்ுத

கப்யலின்

புமம்

ுலத்து

லயப்பக்கம் ஒருசய்த்து படுத்து கப்ரில் இவ்லிதம்தன் கடப்ீபம் ன்று நுனத்து சற்று
ீநம் இுரப்பறுலதும் சுன்னத்தகும். அவ்லீம தஹஜ்ஜத் ிதழுதபின் துஆுலமம்
இஸ்தஃபுமம் அதகப்படுத்துலதும் சுன்னத்தகும். ீலும்

َّ ا ِ َّن ف ِ ْي َخل ِْق
ِ الس ٰه ٰو
ض
ِ ت َو ْاْل َ ْر
இன்ன ஃபி ஹல்க ஸலத்த லல் அர்ள் (3:190)
ன்ம ஆத்ுத சூத்து ஆய இம்ன் குடசலு ஓதவும்.
தஹஜ்ஜத் துஆலில் பின்லரும் துஆுலமம் ீசர்த்து ஓதக்ிகள்ரவும்.
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 َو ْل ْم.  َويَا َن ْو َّْلي ُْشغِلُهُ َشأ ْ ٌن َع ْو َشأ ْ ٍن. استَرَا َحتِ ا ْل ُجف ُْون يَا َن ْو َّْل َثأْخ ُُذ ُه ِس َي ٌة وَّ َْلى َ ْو ٌم
ْ اِل ٰه ِ ْي ىَا َنتِ ا ْل ُع ُي ْو ْن َو
َّاس َها
ٍ ِ َي ْفلُ ْج ُه ف ِ ْل َج ُة ىَاظٍرل ٍ َو َْل ل ِ ْف َج ُة َخ
َ ِْفل ِ ْي َو ْار َح ْهنِ ْي اٍل ٰه ِ ْي ك َْد اَغْ َل َلتِ ا ْل ُه ُل ْو ُك اَبْ َوابَ َها َواَكَا َن ْت َعل َْي َها ُُح
ْ ِ اِط اِغ

َّ  َوبَابُمَ َن ْفج ُْو ٌح ِّل. َو ُحجَّابَ َها
ِْف َو ْار َح ْم
ُ َ ف ََهآ اَىَا َفلِي ٌْر ب ِ َبابِمَ َيآا. لسآئِلِي ْ َن
ْ ِ ِْفل ِ ْي َر ِّب اغ
ْ ِ  َر ِّب ظَ ل َْه ُت َن ْفس ِْي فَاغ.لل
. َواَى ْ َت َخيْرُ الرَّاحِهِي ْ َن
த ொருள்: ன்னுுட நீன! கண்கள் தூங்க லிட்டன. இுகள் ஓய்வு ிபற்றுள்ரன.
சறுதூக்கீ, ஆழ்ந்த தூக்கீ பீடிக்கதலீன! ஒரு ீலுயக்கக ற்ிமரு ீலுயின்
கலனத்ுத

லிட்டும்

தருப்பி

லிடப்படதலீன!

ன்னுுட

கண் சட்டுதலும், ன

ஊசட்டமும் தன்ுன லிட்டும் தப்பி லிடதலீன! ன்ுன நீ ன்னித்து னக்கு கருுப
ிசய்லக!

ன்னுுட

அவ்லசல்கரின்
லசீய

ீ து

லசயல்

அசங்கங்கள்

பதுகலயர்குரமம்

ீகட்பலர்கலக்கு

உன்னுுட

நீன!

தமந்ததகீல

நற்கீமன்.



தம்முுட லசல்குர

ற்படுத்தமள்ரன. ஆனல்

இருக்கமது.

அல்யஹ்!

இீத

ஒரு

அுடத்து

உன்னுுட

ீதுலமள்ர

ஸ்க ன்

உன்

நன்

லசயல்

நற்கீமன்.  அல்யஹ்! ன்னுுட இட்சகீன! நச்சக நன் னக்ீக அநம்
ிசய்து

ிகண்ீடன்.

னீல,

ன்ுன

ன்னிப்பக!

ன்னுுட

ன்னித்துக் கருுப ிசய்லக! நீ கருுப ிசய்ீலரில் க சமந்தலன்.

2

இட்சகீன!

