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மரணப்பிடியில் மனிதன்
கண்ணியத்திற்குrய

ெபrேயாகேள!

அஞ்சிக்ெகாள்ளுமாறு

உங்களுக்கும்

சேகாதரகேள!
எனக்கும்

அல்லாஹ்ைவ

அறிவுைர

கூறியவனாக

பயந்துெகாள்ளுமாறு,

அல்லாஹ்ைவ

ஆரம்பம்ெசய்கிேறன்.

அல்லாஹ்வின்

அடியாகேள! அல்லாஹு தஆலா இவ்வுலகத்தில் வாழுகிற நமக்கு ஒருமுடிைவ ைவத்திருக்கிறான். அதுதான் மரணம்!
யாரும் அந்த மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஓடி ஒளிய முடியாது.
ஏதாவது விைலெகாடுத்து அந்த மரணத்திலிருந்து நம்ைம பாதுகாத்து ெகாள்ளலாமா என்றால் நிச்சயமாகமுடியாது.
யாராவது ஒரு மருத்துவைர அணுகி அவrடம் மரணத்திலிருந்து நம்ைம பாதுகாத்துக் ெகாள்வதற்கு ஏதாவது மருந்து
வாங்க முடியுமா என்றால் முடியாது.
அல்லது ெபரும்

ராணுவங்கைளத

யாெசய்து

ைவத்துக் ெகாண்டு

அந்த

மரணத்திலிருந்து

நம்ைம

தற்காத்து

ெகாள்ளலாம் என்று முயற்சிெசய்தால், அந்த முயற்சி பலனளிக்குமா? நிச்சயமாகபலனளிக்காது!
இப்படி உலகத்திேல, எங்ேக ஓடினாலும், எங்ேக பறந்தாலும், எவ்வளவு முயற்சிகள் ெசய்தாலும், எவ்வளவுதான் நம்
உடைல ஆேராக்கியமாக, சுகமாக பாதுகாத்துக் ெகாண்டாலும் சr, நிச்சயம் ஒரு நாள் மரணம் வந்ேத தCரும். இந்த
மரணத்ைத அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீ ன், இந்த உலகத்தில் அவன் பைடத்த அைனத்து உயிகள் மீ தும் விதித்துவிட்டான்.
குஆனுைடய பல இடங்களில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீ ன், நமக்கு நிைனவூட்டிக் ெகாண்ேட வருகிறான்.
பல முைற நாம் இந்த வசனங்கைள ஓதியிருப்ேபாம், அறிவுைரகளிேல ேகட்டிருப்ேபாம்.

ٍ ﻞ ﻧَـ ْﻔ ُﻛ
ﺲ َذاﺋَِﻘﺔُ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت
ஒவ்ெவாரு உயிரும் மரணத்ைத சுைவத்ேத ஆகேவண்டும். (அல்குஆன் 3:185)
அல்லாஹு தஆலா மிக இலக்கிய நயத்ேதாடு, மிகவும் சrயாக ெசால்கிறான்:

ٍ ﻞ ﻧَـ ْﻔ ُﻛ
ﺲ ذَاﺋَِﻘﺔُ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت
ஒவ்ெவாரு உயிரும் மரணத்ைத சுைவத்ேத ஆகேவண்டும்.
அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான்:

ﻪُ ُﻣ َﻼﻗِﻴ ُﻜ ْﻢﺮو َن ِﻣْﻨﻪُ ﻓَِﺈﻧ ِﺬي ﺗَِﻔت اﻟ
َ ن اﻟْ َﻤ ْﻮ ِﻗُ ْﻞ إ
அல்குஆன் 62:8
எந்த மரணத்ைதப் பாத்து நC ங்கள் பயந்து ஓடுகிறCகேளா, அந்த மரணம் நிச்சயமாக உங்கைள சந்திக்கும்.
அதுவும் ஓட்டம் என்றால் சாதாரண ஓட்டமல்ல, ُﺮْو َن ِﻣْﻨﻪ ﺗَ ِﻔவிரண்ேடாடுகிறCகேளா, தைலெதறிக்க ஓடுகிறCகேளா,  ﻓﺮار, ﺗَ ِﻔّﺮ
என்றால் எப்படி சிங்கத்ைத பாத்த மற்ற பிராணிகள் மான், கழுைத ேபான்ற பிராணிகள் தன் உயிைரப் பாதுகாத்துக்
ெகாள்வதற்காக தைல ெதறிக்க எந்த திைசயில் ஓடுகிேறாம் என்று ெதrயாமல் ஓடுமல்லவா? அந்த ஓட்டத்திற்குதான்
அரபியிேல  ﻓﺮارஎன்று ெசால்லப்படும்.
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அல்லாஹ் ெசால்கிறான்: எந்த மரணத்ைதப் பாத்து நCங்கள் விரண்ேடாடுகிறCகேளா, அந்த மரணம் நிச்சயமாக
உங்கைள சந்திக்கும்

ﻪُ ُﻣ َﻼﻗِﻴ ُﻜ ْﻢﻓَِﺈﻧ
அல்குஆன் 62:8
எப்படி அழகிய வாசகத்ைத அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறான். நCங்கள் அந்த மரணத்ைதத் ேதட ேவண்டிய அவசியம்
இல்ைல.
ஒருவ

சந்திக்க

வருபவைரதான்,

வருவா

என்றால்

சந்திக்கவருபவ.

என்ன

ெபாருள்?

ஒருவைர

நாம்

எங்ேக

ேதடிெசலவைதத்தான்,

இருக்கிேறாேமா
சந்திக்க

அந்த

ெசல்வது

இடத்ைத

என்று

ேதடி

ெசால்லப்படும்.

அல்லாஹ் ெசால்கிறான், நCங்கள் எந்த மரணத்ைதப் பாத்து விரண்ேடாடுகிறCகேளா அந்த மரணம் உங்கைள
சந்திக்கும்

ﻪُ ُﻣ َﻼﻗِﻴ ُﻜ ْﻢﻓَِﺈﻧ
அல்குஆன் 62:8
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இந்த மரணம் முடிவு ெசய்யப்பட்டது. ஆனால், அல்லாஹு தஆலா அதன் ேததிைய,
அதன்

ேநரத்ைத,

நமக்கு

ெகாடுக்கவில்ைல,

குறிப்பிடவில்ைல.

ஏன்?

அைதக்

குறிப்பிட்டால்,

மனிதன்

அலட்சியத்தில் வழ்ந்துவிடுவான்.
C
சr, இன்னும் நமக்கு நாட்கள் இருக்கின்றன, இன்னும் நமக்கு சில ஆண்டுகள் இருக்கின்றன.
அப்ேபாது

நாம்

அல்லாஹ்ைவ

ேகட்டுக்ெகாள்ளலாம்,

அப்ேபாது

வணங்கிெகாள்ளலாம்,
நாம்

நம்

தவறுகைள

அப்ேபாது
விட்டு

நாம்

அல்லாஹ்விடத்திேல

திருந்திக்ெகாள்ளலாம்

என்று

மன்னிப்பு

மனிதன்

அந்த

குறிப்பிட்ட நாளின் மீ து சாந்து விடுவான் என்பதற்காக அல்லாஹ் - மரணத்ைத நமக்கு முடிவுெசய்த அவன்- அது
நிகழும் ேததிைய, அது நமக்கு வரும் ேததிைய மைறத்துவிட்டான்.
யாரும் ெசால்ல முடியாது நாம் எப்ேபாது மரணிப்ேபாம் என்று. இன்னும் நமக்கு மரணம் எந்த அளவு சமீ பத்தில்
இருக்கிறது

என்றால்

ேசேவாமா?

இந்த

என்பதற்கு

மஸ்ஜிதிலிருந்து

நமக்கு

ஏதாவது

ஜுமுஆ

ெதாழுைகைய

உறுதிமானம்

முடித்துவிட்டு

இருக்கிறதா?

நிச்சயமாக

நாம்

சலாமத்தாக

இல்ைல!

இந்த

வடு
C
ேநரத்

ெதாழுைகைய நாம் ெதாழுது முடிப்ேபாமா? அதற்கு ஏதாவது உறுதி இருக்கிறதா?
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நம் பணியாளrன் சேகாதர, ரமழான் மாதத்தின் இருபத்தி ஏழாவது இரவு, தன்
முஹல்லாவிலுல்ல
பள்ளியிேல

அைனவைரயும்

இமாமாக

இருக்கிறா.

பள்ளிக்குஅைழத்துவருகிறா.
அைனவைரயும்

அைழத்து

அது

ஒரு

வந்ததற்குப்

கிராமம்.
பிறகு,

அவதான்
பள்ளியிேல

அந்த
பாங்கு

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது. அைனவைரயும் ஸஃப்பிேல சrயாக நிறுத்திைவக்கிறா.
இகாமத் ெசால்லப்படுகிறது. அல்லாஹு அக்ப என்று கூறுவதற்கு ைகைய உயத்தினா. உயத்திய ைகைய
ேதாள்

பட்ைட

வைர

ெகாண்டு

ேபாகாமல்,

ெநஞ்சு

வைர

ைகைய

ெகாண்டு

ேபாய்

ெநஞ்ைசப்

பிடிக்கிறா.

ெநஞ்சிேல ைகைவத்தவ அேத நிைலயில் பூமியிேல அமந்து விடுகிறா. பிறகு சாய்கிறா. முன் ஸஃப்பில்
இருந்தவகள் ஓேடாடி ெசன்று பாக்கும்ேபாது கண்ைண மூடிகிறா, உயி பிrந்து விடுகிறது. அவருக்கு வயது
எத்தைன? முப்பத்ைதந்து வயதுதான்!
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கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இந்த மரணம், இந்த மரணத்திற்காக முடிவு ெசய்யப்பட்ட வானவ, அவrடத்திேல
அல்லாஹு

தஆலா

இரக்கத்ைதப்

பைடக்கவில்ைல.

குழந்ைத

என்று

பாக்கமாட்டா.

கப்பிணி

என்று

பாக்கமாட்டா. ஏைழ என்று பாக்கமாட்டா. வேயாதிகன் என்று பாக்கமாட்டா. இவ பயணத்தில் இருக்கிறாேர,
இவைர கவனிப்பதற்கு இங்கு ஆளில்ைலேய! இவ மரணித்து விட்டால் இவைர யா எடுத்துச் ெசல்வாகள்.
இவ

பறக்கிறாேர,

வந்திருக்கிறாேர,

இவ

தண்ண Crேல

இவருைடய

(கப்பலில்)

பிள்ைளகள்

மிதக்கிறாேர!

பச்சிளம்

இவ

குழந்ைதகளாக

ஒரு

ேதைவக்காக

இருக்கிறாகேள!

இந்த

இவருைடய

ஊருக்கு
மைனவி

கப்பமாக இருக்கிறாேர, அல்லது, மருத்துவமைனயில் ேசக்கப்பட்டிருக்கிறாேர, என்ெறல்லாம் அந்த வானவ
பாக்கமாட்டா.
அப்படி பாக்கும் தன்ைமைய அல்லாஹு தஆலா அந்த வானவருக்கு ெகாடுக்கவில்ைல.

 ُﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن إِ َﱃ َرﺑُﻛ َﻞ ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﰒ ِﺬي ُوﻚ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت اﻟ
ُ َﺎ ُﻛ ْﻢ َﻣﻠﻗُ ْﻞ ﻳَـﺘَـ َﻮﻓ
அல்குஆன் 32:11
அல்லாஹ் ெசால்கிறான்: நபிேய! நCங்கள் ெசால்லுங்கள், உங்களுக்காக முடிவு ெசய்யப்பட்ட வானவ உங்கைள
உயி ைகப்பற்றுவா.
அல்லாஹுத

ஆலா,

மலக்குல்

மவ்த்

என்ற

ெபரும்

வானவைரப்

பைடத்திருக்கிறான்.

நம்மில்

யாராவது

அறிந்திருக்கிறாரா அவ எப்படியிருப்பா என்று?
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

அல்லாஹ்விடத்திேல

நான்கு

வானவகள்

மிக

கண்ணியத்திற்குrயவகள்.

அந்த

நான்கு கண்ணியத்திற்குrய வானவகளிேல தைலவ ஒருவ இருக்கிறா அவதான் ஜிப்rல் ஆவா. பிறகு
இஸ்ராஃபீல், பிறகு மீ காயீல், பிறகு மலக்குல் மவ்த். ஜிப்rல், இஸ்ராஃபீல், மீ காயீல், மலக்குல் மவ்த் ஆகிய
நான்குேபரும் மிக சிறப்பான வானவகள் ஆவாகள்.
ஒரு சாதாரண வானவ, வானவகளிேல சாதாரணமானவ, ெராம்பவும் கைடசி தரத்தில்உள்ளவ, அவருைடய
ஆற்றல்

அவருைடய

வல்லைம

எப்படி

என்றால்

நாம்

வாழுகிற

இந்த

பூமிையவிட,

நமக்கு

ஒளிதருகிற

சூrயைனவிட, எத்தைனேயா இலட்சம் மடங்கு, ஒரு மடங்கல்ல இருமடங்கல்ல, எத்தைனேயா இலட்சம் மடங்கு
ெபrய நட்சத்திரத்ைத சாதாரணமாக வானத்திலிருந்து பிடுங்கி ைகயிேல எடுத்துவிடுவா.
தன் ஒரு கரத்திேல, வானத்திேல அல்லாஹ் பதித்திருக்கிற நட்சத்திரத்ைத எப்படி நாம் புல்ைல பிடுங்குேவாேமா,
அல்லது ஒரு

சிறிய பந்ைத எடுப்ேபாேமா,

அல்லது ஒரு சிறிய ெபாருைள,

இேலசான கனமற்ற ெபாருைள

சாதாரணமாக எடுப்ேபாேமா அது ேபான்று வானத்திலிருந்து அந்த நட்சத்திரத்ைத அப்படிேய பிடுங்கிவிடுவா.
பிடுங்கியது

மட்டுமல்ல.

அந்த

பிடுங்கிய

நட்சத்திரத்ைத

எப்படி

நCங்கள்

ஒரு

பந்ைத

இலக்ைக

ேநாக்கி

எறிவகேளா,
C
ஒரு சிறிய ெபாடிக் கல்ைல இலக்ைக ேநாக்கி எறிவகேளா,
C
அது ேபான்று அந்த நட்சத்திரத்ைத
அவ எறிவா. எrகின்ற அந்த நட்சத்திரம் பூமியில் விழுந்து விடாமல் இருப்பதற்காக இன்ெனாரு வானவ
அைதப் பிடித்துக் ெகாள்வா.
கண்ணியத்துக்குrயவகேள!

சற்று

சிந்தித்துப்

பாருங்கள்.

அந்த

வானவrன்

உருவம்

எப்படி

இருக்கும்.

அந்த

வானவrன் ஆற்றல், அல்லாஹ் அவருக்கு ெகாடுத்த வல்லைம எப்படி இருக்கும்!
இது

எந்த

வானவ,

அல்லாஹ்

பைடத்த

சாதாரணமான

வானவருைடய

ஆற்றல்

இப்படி

என்றால்,

ஜிப்rல்,

மீ காயீல், இஸ்ராஃபீல், மலக்குல் மவ்த் உைடய ஆற்றல், இன்னும் அவகளுைடய உருவம் எப்படி இருக்கும்!!
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அல்லாஹு தஆலா ஜிப்rலுக்கு ஆறு நூறு இறக்ைககைள ெகாடுத்திருக்கிறான். அந்த ஆறு நூறு இறக்ைககைள
அவ விrத்தால், அதிலிருந்து ஒரு இறக்ைக நமக்கு முன்னால் விrக்கப்பட்டால், நாம் இந்த பூமியிேல எந்த
ேகாடியில் ெசன்றாலும் சr, அதற்குப் பின்னால் உள்ளைதப் நம்மால் பாக்கமுடியாது.
நம் கண் பாைவக்கு முன்னதாக உதாரணமாக, இப்படி ஒரு ேபப்பைரக் ெகாண்டு வந்து ைவக்கப்பட்டால், இந்த
ேபப்பருைடய தூரம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்?
பாத்து விடலாம். ஆனால், ஜிப்rலுைடய
ெசன்றாலும்

சr,

வலது

பக்கம்

அதிலிருந்து சற்று விலகிச் ெசன்றால் பின்னால் உள்ளைத

இறக்ைக விrக்கப்பட்டால், எவ்வளவு தூரம் நCங்கள் இடது பக்கம்

ெசன்றாலும்

சr,

நCங்கள்

பின்னால்

உள்ளைதப்

பாக்க

முடியாது

என்றால்

அவருைடய உடல், அவருக்கு அல்லாஹ் ெகாடுத்த அந்த அைமப்பு எவ்வளவு ெபrயதாக இருக்கும்!!
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!
சந்திரனும்

வானத்திலுள்ள

இஸ்ராஃபீல்
அத்தைன

என்ற

மலக்,

அந்த

நட்சத்திரங்களும்

வானவ

சின்னா

ஒரு

பின்னமாகி

சத்தம்
விடும்.

ேபாட்டால்,

சூrயனும்

பூமியிலுள்ள

மைலகள்

எல்லாம் பஞ்சாகப் பறந்து விடும் என்றால், அவருைடய சப்தத்திேல இவ்வளவு ெபrய ஆற்றைல அல்லாஹ்
பைடத்திருக்கிறான் என்றால், அவருைடய உடல், அவருைடய ேதாற்றம் எவ்வளவு ெபrயதாக இருக்கும்.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இப்படி மலக்குல் மவ்த், நம் உயிைரக் ைகப்பற்றுவதற்காக அல்லாஹ் முடிவு ெசய்த
அந்த

வானவைரப்

பற்றி

ரஹிமஹுல்லாஹ்

இப்னு

அவகளும்

இருக்க உங்களுக்கு

அப்பாஸ்

ரழியால்லாஹு

ெசால்கிறாகள்.

முன்னால் உணவு

நCங்கள்

அன்ஹு

விருந்துக்கு

அவகளும்,

ெசல்லும்ேபாது

விrப்பு ைவக்கப்பட்டிருக்கும்.

இமாம்
தனி

முஜாஹித்

ஒருவராக

அந்த உணவு விrப்பிேல

(1)

நC ங்கள்

உங்களுக்குத்

ேதைவயான பானங்கள், உணவுகள், பழங்கள் அங்ேக ைவக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஒருவருக்காக விrக்கப்படும் உணவு விrப்பு அதில் ைவக்கப்படுகின்ற உணவின் வைக எவ்வளவு இருக்கும்?
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இப்னு அப்பாஸ் ரழியால்லாஹு அன்ஹு ெசால்லுகின்றாகள், “முழு உலகமும்
இந்த

உலகத்தில்

உள்ள

பைடப்பினங்கள்,

உயிrனங்கள்

அைனத்தும்

மலக்குல்

மவ்த்

உைடய

உருவத்ைத

ெபாறுத்தவைர உங்கள் ஒருவருக்கு முன்னால் ைவக்கப்படுகிற உணவு விrப்ைபப்ேபான்றுதான். (தாrக் இப்னு
கசீ) (2)
எப்படி அதிலிருந்து நCங்கள் விரும்பிய உணவுகைள ேதவு ெசய்கிறCகேளா, உங்களுைடய ைகயால் நCட்டி எடுத்துக்
ெகாள்கிறCகேளா, தண்ண C ேதைவ என்றால் எடுத்துக் ெகாள்கிறCகள். உணவு ேதைவ என்றால் எடுத்து ைவத்துக்
ெகாள்கிறCகள். ஆணம் ேதைவ என்றால் நCங்கள் ஊற்றிக் ெகாள்கிறCகேளா! அது ேபான்றுதான் இந்த பூமியும் இந்த
பூமியிலுள்ள பைடப்பும் மலக்குல் மவ்த்ைத ெபாருத்தவைர!
இந்த ெநாடியிேல, இந்த ெநாடியின் ெநாடியிேல, இங்கு ஒருவைர உயி வாங்குவதும். நாம் வாழுகிற இந்த
இடத்திலிருந்து

பல

ஆயிரக்கணக்கான

ைமல்களுக்கு

அப்பால்

உள்ள

ஒருவருைடய

உயிைர

வாங்குவதும்

அவருக்கு சமம்தான்! ஒரு மனிதருைடய உயிைர வாங்குவதும் அவருக்கு சமம்தான், ஆயிரம் மனிதகளுைடய,
ேகாடிக்கணக்கான உயிrனங்களுைடய உயிைர வாங்குவதும் சமம்தான்!
அவருக்கு

எதுவும்

சிரமமல்ல.

அவருக்கு

கீ ழ்

அல்லாஹு

தஆலா

நூற்றுக்கணக்கான

ஆயிரக்கணக்கான

வானவகைள, பணியாளகைள அல்லாஹ் ெகாடுத்திருக்கிறான். இந்த வானவகள் எல்லாம் அல்லாஹ்வுைடய
கட்டைளக்குப் பணிந்தவகள். அல்லாஹ் யாருக்கு முடிவு ெசய்து விடுகிறாேனா, அவருைடய உயிைர வாங்கி
விடுவாகள்.
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ‘ைலலத்துல் கத்' உைடய இரவிேல! ரமழானுைடய கைடசிப் பத்தில், ஒற்ைற இரவுகளில்
‘ைலலத்துல் கத்' உைடய இரவு எப்ேபாது ஏற்படுகிறேதா, அந்த இரவிேல அல்லாஹு தஆலா அந்த ஆண்டு
மரணிக்கேவண்டியவகளுைடய ெபயகைள அல்லாஹ் அவருக்கு அறிவித்துக் ெகாடுத்துவிடுகிறான். (3)
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யாருக்கு எந்த இடத்திேல எப்படி எப்படி உயி வாங்க ேவண்டும் என்பைத அந்த மலக்குல் மவ்த்திற்கு அல்லாஹ்
ரப்புல்

ஆலமீ ன் ‘லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள்’

உம்முல்

கிதாபிலிருந்து,

அந்த

விதியின் புத்தகத்திலிருந்து

அவருக்கு

குறிப்ெபடுத்து ெகாடுக்கப்படுகிறது.
கண்ணியத்துக்குrயவகேள! அல்லாஹ்வுைடய தூத ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவகள் கூறியதாக
வருகிறது, “ஒருவருைடய ெபய, மரணிப்பவகளிேல எழுதப்பட்டு மலக்குல் மவ்தின் கரத்திேல ெகாடுக்கப்பட்டு
விடுகிறது. அவேனா திருமணம் முடிக்கிறான், அவேனா வியாபாரத்திற்காக பயணம் ெசய்கிறான். அவேனா பல
எண்ணங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு வாழ்க்ைக வசதிகைளத் ேதடிக் ெகாண்டு இருக்கிறான். அவேனா அந்த ஆண்டு
மரணிக்க ேவண்டியவகளின் பட்டியலிேல எழுதப்பட்டு இருக்கிறா.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

ஆகேவதான்

அல்லாஹ்வுைடய

தூத

ஸல்லல்லாஹு

அைலஹி

வஸல்லம்,

அவகளுக்கு முன்னால் ெசன்ற நபிமாகள், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவகளுக்குப்
பின்னால் வந்த ஸஹாபாக்கள், இமாம்கள், தாபியீன்கள் மரணத்ைதக் குறித்து ஏராளமான அறிவுைரகைள நமக்கு
ெசான்னாகள்.
காரணம் மனிதன் விைரவாகவும் அதிகமாகவும் மறந்து விடுகிற ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்றால்,
அது மரணம்தான். அைத விைரவாக மறந்துவிடுவான்! மனிதன் அதிகம் அைத மறந்து இருப்பான்! தன் வட்டிேல
C
தன் தந்ைதேயா, பாட்டேனா, தன் தாேயா, தன் பாட்டிேயா மரணித்து இருப்பாகள். அன்ைறய ெபாழுது வைர
நிைனவில் ைவத்திருப்பான். அடுத்த நாள், அடுத்த நாள் மறந்து விடுவான். எப்படி இவனது வாழ்க்ைக ெதாடங்கி
விடும் என்றால், ஏேதா அவருக்குத்தான் மரணம் இருந்தது, அவ மரணித்து விட்டா, தனக்கு மரணமில்ைல, தான்
மரணிக்க மாட்ேடன் என்பைதப் ேபான்ற இவரது வாழ்க்ைக இருக்கும்.
தன்

கண்ணுக்கு

முன்னால்

தந்ைத

மரணிப்பா

அைதப்பாத்துக்

ெகாண்டிருப்பான்.

மரணித்த

தந்ைத

குளிப்பாட்டப்படுவா. அைதயும் பாப்பான். அந்த மரணித்த தந்ைதக்கு கஃபன் துணி அணிவிக்கப்படும். அைதயும்
பாத்துக்ெகாண்டு இருப்பான். அந்த மரணித்த தந்ைத நான்கு ேபருைடய ேதாளிேல சுமக்கப்படுவா, கப்ரு குழிைய
ேநாக்கி அைழத்துச் ெசல்லப்படுவா.
அங்ேக இறக்கி ைவக்கப்படுவா. பிறகு அந்த கப்ரு குழியிேல ைவக்கப் படுவா. பிறகு மண்ைண அவ மீ து ேபாட்டு
மூடப்படும். இைதெயல்லாம் பாத்துக்ெகாண்டு இருப்பான். தானும் இப்படித்தான் மரணிக்க ேவண்டுேம என்று எண்ணிப்
பாக்க

மாட்டான்.

விைரவாக

மறந்து

விடுவான்.

அதிகமாக

மறந்து

விடுவான்.

தன்

கண்ணுக்கு

முன்னால்

தன்

சேகாதரன் அல்லது தன் நண்பன் அல்லது தன் வட்டிலுள்ள
C
ஒருவ மரணிப்பைதப் பாப்பான். ஆனால் படிப்பிைனப்
ெபறமாட்டான்.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

ஆகேவதான்

முஸ்லிம்களாகிய

ெசான்னாகள்.

நமக்குச்

அல்லாஹ்வுைடய
மறுைமைய

தூத

நம்புகின்ற

ஸல்லல்லாஹு
நமக்குச்

அைலஹி

ெசான்னாகள்.

வஸல்லம்

மரணத்திற்குப்

பிறகுள்ள வாழ்க்ைகதான் உண்ைம என்பைத ஏற்றுக்ெகாண்ட நமக்குச் ெசான்னாகள். நான் உங்களுக்கு இரண்ைட
விட்டுச் ெசல்கிேறன். நCங்கள் அறிவுைரப் ெபறுவதற்கு நான் இரண்ைடத் தருகிேறன். ஒன்று ேபசாது இன்ெனான்று
ேபசும்.
ஒரு

பலவனமான
C

ஹதCஸின்

ெகாள்வதற்கு,

மறுைமக்காக

அடியாகளாக

நCங்கள்

கருத்தாவது:

தயாrப்பைத

வாழ்வதற்கு,

நCங்கள்

நCங்கள்

இந்த

உலகத்தின்

அதிகப்படுத்துவதற்கு,

அடியாகளுைடய

உrைமகைள

ஆைசயிலிருந்து
அல்லாஹ்ைவ

சrயாக

நCங்கள்

உங்கைளத்தடுத்துக்

பயந்த

உண்ைமயான

ெகாடுத்து

விடுவதற்கு,

நCங்கள் அறிவுைரப்ெபறுவதற்கு உங்களுக்கு அறிவுைர ெசய்வதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று
ேபசும்

இன்ெனான்று

ேபசாது!

ேபசக்

கூடியது

எது?

அல்குஆன்!
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அல்குஆன்!

நCங்கள்

அைத

ஓதும்ேபாது

அல்லாஹ்வின்

சட்டங்கைள

உங்களுக்கு

அது

நிைனவுறுத்துகிறது.

அல்லாஹ்ைவப்

பற்றி

உங்களுக்கு

பயமுறுத்துகிறது!
மறுைமைய உங்களுக்கு பயமுறுத்துகிறது! ெசாக்கத்தின் மீ து உங்களுக்கு ஆைசைய ஊட்டுகிறது! நரகத்ைதப்
பற்றி உங்களுக்கு பயமூட்டுகிறது!
இரண்டாவது ேபசாது! அது என்ன? அதுதான் மரணம்! அது ேபசாது! அது எதுவும் வாய்த்திறக்காது! அைத நCங்கள்
பாத்து படிப்பிைன ெபற்றுக் ெகாண்டால் ேபாதுமானது. (4)
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

இன்று

நம்முைடய

நிைலைம,

நமக்கு

முன்னால்

ெசன்ற

நல்லவகளுைடய

நிைலைம, இரண்ைடயும் எடுத்து பாருங்கள்.
இமாம்

இப்ராஹிம்

குடும்பத்திேல

நகயி

மரணம்

(النخعي

)إبراھيم

நிகழ்ந்துவிட்டால்

ெசால்லுகின்றாகள்:
பல

நாட்களுக்கு

"எங்கள்

அதன்

பகுதியிேல

அைடயாளங்கள்

யாராவது

ஒருவருைடய

இருக்கும்.”

(ஹில்யத்துல்

அவ்லியா) (5)
இன்று நம் குடும்பத்திலும் தான் மரணம் ஏற்படுகிறது. அந்த அைடயாளத்ைத எப்படி ெதrந்து ெகாள்கிேறாம்.
அங்ேக

சாமியானா

ேபாடப்படும்.

பிறகு

கல்யாண

வட்ைடப்
C

ேபான்று

அங்ேக

பிrயாணி

ஆக்கப்படும்.

மரணித்தவrன் வட்டிேல
C
என்ன சாப்பாடு சைமக்கப்படுகிறது பாருங்கள்!
மரணத்ைத மறக்க ைவக்கும்படியான உலகத்தின் ஆைசைய ஊட்டும்படியான சுைவயான உணவு சைமக்கப்பட்டு,
வந்தவகளுக்ெகல்லாம்

பrமாறப்படுகிறது.

இது

நம்மவகளுைடய

மரணம்

நிகழ்ந்த

வட்டின்
C

நிைல!

இேத

வட்டிேல,
C
இன்னும் சில மக்கள் வருவாகள் எதற்காக? இந்த மரணித்தவ எைத விட்டுச் ெசன்றிருக்கிறா?
நமக்கு அதிேல என்ன பங்கு கிைடக்கும் என்பதற்காக!
பிள்ைளகளில்

சில

இருப்பாகள்,

தந்ைதயின்

ெசாத்து

என்ன?

தந்ைதயின்

ேபலன்ஸ்

என்ன?

தந்ைத

எைதெயல்லாம் எங்ெகல்லாம் மைறத்து ைவத்திருக்கிறா? என்பைதப் பற்றி ஆய்வு ெசய்து ெகாண்டிருப்பாகள்.
தந்ைத மரணித்து விட்டாேல, அவ என்ன 'வசியத்' ெசய்திருக்கிறா, அவ யாருக்காவது கடன்பட்டு இருக்கிறாரா,
அவ

யாருக்காவது

முன்னால்

ெகாடுக்க

ஒப்பைடத்து

ேவண்டுமா,

விடேவண்டுேம,

அந்த

அதற்கு

ஹக்குகைள

நான்

என்னிடத்திேல

அவருைடய

என்ன

ெசல்வம்

ஜனாஸாைவ
இருக்கிறது

எடுப்பதற்கு

என்ெறல்லாம்

கணக்கு ேபாட மாட்டாகள்.
தந்ைத யாருக்காவது ெகாடுத்திருக்கிறாரா என்பைதப் பற்றி விசாrத்துக்ெகாண்டு இருப்பாகள். தந்ைதக்கு என்ன
ெசாத்து இருக்கிறது என்பைதப் பற்றி விசாrத்துக் ெகாண்டு இருப்பாகள். இப்படி சில இருப்பாகள்.!
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இன்னும் சில தந்ைதக்குப் பின்னால் நான்தான் முழு ெசாத்துக்கும் உrயவன். நான்
ெசால்வது ேபான்று தான் நCங்கள் ேகட்கேவண்டும் என்று கணக்குப் ேபாடுவாகள்!
இமாம்

இப்ராஹிம்

அன்னகியி

ெசால்லுகின்றாகள்:

எங்கள்

குடும்பத்திேல

மரணம்

நிகழ்ந்து

விட்டால்

அதனுைடய தாக்கத்ைத அதனுைடய அந்தப் பாதிப்ைப பல நாட்களுக்குத் ெதrயலாம் என்று!
அவகளின் நிைல ஏன் அப்படி இருந்தது?
தங்கள் முழு குடும்பத்ைதயும் மைனவி, பிள்ைளகள், உற்றா, உறவினகள் என்று அந்த அளவு அவகள் தபியா
ெகாடுத்திருக்கிறாகள்.
அதாவது துக்கம், துயரம் என்று ெசான்னால் கவைலப்பட்டு விட்டு, ஓய்ந்து உட்காவது கிைடயாது.
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இப்படித்தாேன நாமும் மரணிப்ேபாம் என்று மரணத்ைத பயந்து நன்ைமயில் தCவிரம் காட்டுவது. பாவங்கைள
விட்டு

தவ்பா

ெசய்வது,

அடியாகளுைடய

ஹக்குகைள

திரும்பக்

ெகாடுப்பது

என்று

வணக்க வழிபாடுகளில்

தCவிரமாக ஈடுபடுவது, நல்லமல்களில் விைரவது. மரணத்தின் தாக்கத்ைத எங்கள் குடும்பத்தில் பாக்கலாம் என்று
இைதத்தான் இப்ராஹCம் நகயி கூறினாகள்.
ஒருவ மரணித்து விட்டால், ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால், நாங்கள் பயந்து நடுங்குேவாம். நாங்கள்
என்ன ேபசிக்ெகாள்ேவாம் என்றால் இவருக்கு ஒரு பயங்கரமான நிகழ்வு நிகழ்ந்துவிட்டது என்று.
எப்படி எல்லாம் நல்லவகள் சிந்தித்து இருக்கிறாகள் பாருங்கள்!
மரணித்த இவருக்கு பயங்கரமான ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்துவிட்டது! ஆம், மரணம் அவ்வளவு பயங்கரமானது!
அவகள் எைதப் பற்றி கவைலப்பட்டாகள்? எைதப்பற்றி அழுதாகள்?
இவ

இப்ேபாது

ெசாக்கத்திேல
ைவத்தாகளா

நம்ைம

விட்டு

ைவத்தாகளா,
என்று

நமக்குத்

பிrந்து
அல்லது

விட்டாேர!

ரஹ்மத்துைடய

அதாபுைடய

ெதrயவில்ைலேய

மலக்குகள்

என்ற

மலக்குகள்

இவைர

எடுத்துச்ெசன்று

பயத்திலும்

கவைலயிலும்

எடுத்துச்ெசன்று

நரகத்திேல
துக்கத்திலும்

இவைர
அந்த

நல்லவகள் இருப்பாகள்.
பயம் எப்படி இருக்க ேவண்டும்? இரண்டு வைகயான பயம், இரண்டு வைகயான கவைல உள்ளது. ஒன்று நாம்
பயப்படுவது. நம்மவகள் கவைலப்படுவது. அது எப்படி என்றால் இவ ெசத்து விட்டாேர! இவ இறந்து விட்டாேர!
என்ைன விட்டுச் ெசன்றுவிட்டாேர! இவ நம்ைம பிrந்துவிட்டாேர! என்று.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இதுவல்ல துக்கம். இதுவல்ல பயம்.
நம்ைம

பிrந்த

இந்த

சேகாதரருைடய

நிைலைம

என்ன?

இவருைடய

இறுதி

தங்குமிடம்

எங்ேக

முடிவு

ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது? ெசாக்கவாசிகளில் இவ முடிவு ெசய்யப்பட்டு இருக்கிறாரா? அல்லது நரகவாசிகளிேல
இவ முடிவு ெசய்யப்பட்டிருக்கிறாரா?
இதுவல்லவா நாம் பயப்பட ேவண்டிய, இன்னும் கவைலப்பட ேவண்டிய பயங்கரமான விஷயம்!
ஒருவ இங்கிருந்து கண்ைண மூடி விட்டால், அடுத்து அவருைடய மன்ஸில் – தங்குமிடம் இரண்டில் ஒன்றுதான்.
ஒருவருைடய கண் மூடப்பட்டு விட்டால், அடுத்து அவருைடய மன்ஸில் – தங்குமிடம் இரண்டில் ஒன்றுதான்.
ஒன்று ெசாக்கமாக இருக்கும். இல்ைலெயன்றால் நரகமாக இருக்கும். அல்லாஹ் அதிலிருந்து நம்ைம பாதுகாக்க
ேவண்டும்.
உஸ்மான் ரழியால்லாஹு அன்ஹு அவகள் ெசால்லுகின்றாகள்: (6)
ஆதமுைடய மகேன! நC பூமியில் பிறந்த நாளிலிருந்து உனக்காக நிணயிக்கப்பட்ட வானவ, உன்ைன வந்து
பாத்துக் ெகாண்ேட ெசல்கிறா. எங்ேக இருக்கிறாய்? நம்ைம ஒவ்ெவாரு நாளும் அவ சந்தித்துக் ெகாண்ேட
இருக்கிறா. நC எங்ேக இருக்கிறாய்? என்று.
நமது வலது பக்கமுள்ள, இடது பக்கமுள்ள, முன்னாலுள்ள, பின்னால் உள்ள மனிதகைளத்தான் உனது கண்ணால்
நC பாக்க முடியும். மலக்குகைள அல்ல.
நC

நிைனத்துக்

ெகாள்ளாேத!

மலக்குல்

மவ்த்

உன்ைன

விட்டா என்று எண்ணிக் ெகாள்ளாேத!
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தவறவிட்டு

விட்டா

என்று.

உன்ைன

மிஸ்

பண்ணி

உனக்காக குறிப்பிடப்பட்ட ேநரம் வருவைத அவ எதிப்பாத்துக் ெகாண்டிருக்கிறா. நாம் என்ன நிைனக்கிேறாம்?
ஒரு பயணத்திேல ெசல்கிேறாம். அந்தப் பயணத்திேல ஒரு ஆக்சிெடன்ட், ஒரு விபத்து நிகழ்ந்து விடுகிறது.
நம்ேமாடு வந்தவகளில் பல இறந்து விடுகிறாகள். அப்ேபாது நாம் அல்லது அந்த விபத்திேல சிக்கியவ என்ன
ெசால்கிறா? நான் தப்பித்துக் ெகாண்ேடன் என்று ெசால்கிறா.
அவ என்ன ெசால்கிறா? நான் தப்பித்துக் ெகாண்ேடன், நான் பிைழத்துக்ெகாண்ேடன், நான் பாதுகாப்பு ெபற்ேறன்
என்று.
அவ

ெசால்கிறா,

நான்

பஸ்ல

அந்த

ஓரத்துல

உட்காந்திருந்ேதன்

எனேவ

நான்

தப்பித்துக்

ெகாண்ேடன்.

முன்னாடி உட்காந்தவகள் எல்லாம் மாட்டிக் ெகாண்டாகள். முன் சீட்டில் இருந்தவகள் எல்லாம் மாட்டிக்
ெகாண்டாகள். நான் தப்பித்து விட்ேடன். நான் பின்னாடி உட்காந்து இருந்ேதன். அல்லது நான் பாத்துவிட்ேடன்.
ஆகேவ, ெதrந்த உடேன நான் எழுந்து விட்ேடன். ெதrந்தவுடேன நான் குதித்து விட்ேடன். நான் தப்பித்துக்
ெகாண்ேடன் என்று.
இவ்வாறுதான் மக்கள் ெபாதுவாக ேபசுவாகள் முன் பக்கம் ஆக்சிெடன்ட் நடந்திருந்தால்.
பின் பக்கத்திலிருந்து ஆக்சிெடன்ட் நடந்திருந்தால், முன்னாடி உட்காந்தவகள் என்ன ெசால்வாகள்? நாங்கள்
எல்லாம்

முன்னாடி

உட்காந்து

அமந்திருந்ேதாம்.

இருந்ேதாம்.

ெகாண்டிருந்தாகள்.

நாங்கள்

எனேவ

நாங்கள்

தப்பித்துக்

அவகள்

தப்பித்துக்

ெகாண்ேடாம்.

ெகாண்ேடாம்.

பின்னாடி

மாட்டிக்ெகாண்டாகள்.

நாங்கள்

எல்லாம்

உட்காந்தவகள்

நாங்கெளல்லாம்

விழித்துக்

இந்த
எல்லாம்

ஓரத்திேல
தூங்கிக்

ெகாண்டிருந்ேதாம்.

எனேவ நாங்கள் தப்பித்துக் ெகாண்ேடாம்.
இவ்வாறு பல காரணங்கைள மக்கள் கூறுவாகள்.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இவகளுைடய இந்த தந்திரங்களா இவகைள பாதுகாத்தன? இவகளுைடய இந்த
திட்டங்களா இவகைள பாதுகாத்தன?
இல்ைல, இல்லேவ இல்ைல.
மாறாக, அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான், அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான்.

َوﻳـُْﺮِﺳ ُﻞ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺣ َﻔﻈَ ًﺔ
பாதுகாலகைள அவன் உங்களுக்கு அனுப்பிைவக்கின்றான். அல்குஆன் 6 : 61
நம்முைடய

அந்த

குறிப்பிடப்பட்ட

மரண

ேநரம்

வரும்

வைர

இைடயில்

ஏற்படுகிற

எல்லா

விதமான

ஆபத்திலிருந்து நம்ைம பாதுகாப்பதற்காகேவ, வானவகளின் ஒரு கூட்டத்ைத அவகள் நம்ேமாடு இருக்கும்படி
அல்லாஹ் நிணயம் ெசய்து இருக்கிறான்.
மக்கள் ெசால்லுவாகள்: மரணத்தின் வாயிலில் நுைழந்து விட்டு தப்பித்துக் ெகாண்டான் என்றும், மயிrைழயில்
தப்பித்துக் ெகாண்டான் என்றும், ஒரு நூல் அளவில் தப்பித்துக் ெகாண்டான் என்றும். ஒரு ெநாடியிேல அவன்
மரணத்திலிருந்து மரணத்ைத ேதாற்கடித்து விட்டான் என்றும்.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! அவகள் கூறுவது ேபான்று இல்ைல! அல்லாஹ் முடிவு ெசய்த ேநரம் வரவில்ைல.
ஆகேவ மவ்துைடய மலக்குகள் அவைன விட்டு விட்டாகள். அல்லாஹ் முடிவு ெசய்த ேநரம் வந்துவிட்டால்,
எந்த தந்திரங்களும் பலிக்காது! எந்த சூழ்ச்சிகளும் பலிக்காது! யாருைடய பrந்துைரயும் உதவாது! எவ்வளவு ெபrய
ஆயத்தங்கைள, தயாrப்புகைள ெசய்து ெகாண்டாலும் அைவ பலனளிக்கா.
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கண்ணியத்திற்குrயவகேள! மரணத்ைத மனிதன் மறக்கும் ேபாது, அல்லாஹ் முடிவு ெசய்த அந்த மரணத்ைத
மனிதன்

மறக்கும்

ேபாது,

எப்படிப்பட்ட

ஆபத்துகைள

அவன்

சந்திப்பான்

ெதrயுமா?

எப்படிப்பட்ட

ெபrய

நஷ்டங்கைள அவன் சந்திப்பான் என்று ெதrயுமா?
இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மதுல்லாஹி அைலஹி ெசால்கிறாகள்: மனிதன் மரணத்ைத மறந்தால், அதிகமாக உலக
ஆைசகைள வளத்துக் ெகாண்டால் நான்கு விஷயங்கள் அவனுக்குள் வந்துவிடும். (7)
முதலாவதாக:

اﻷول ﺗﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ
மரணத்ைத மனிதன் மறக்கும் ேபாது,வணக்க வழிபாடுகளில் ஆவம் ெகாள்ள மாட்டான். வணக்க வழிபாடுகளின்
மீ து ஆைச ஏற்படாது. அலட்சியம் ெசய்வான். அவன் ெசால்வான் எனக்கு இன்னும் நாட்கள் இருக்கின்றன, நான்
அமல்

ெசய்வதற்கு

இன்னும்

ேநரம்

இருக்கிறது,

பிறகு

பாத்துக்

ெகாள்ளலாம்.

இவ்வாறு

தள்ளிப்ேபாட்டுக்

ெகாண்ேட ேபாவான்.

واﻟﺜﺎﱐ ﺗﺮك اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺗﺴﻮﻳﻔﻬﺎ
இரண்டாவதாக,

அல்லாஹ்விடத்திேல

மன்னிப்பு

ேகட்பதிேல

தாமதம்

ெசய்வான்.

தான்

ெசய்த

பாவங்கைள

நிைனத்து வருந்த மாட்டான்.
அவன் ெசால்வான்: “நாட்கள் இன்னும் இருக்கின்றன. இப்ேபாதுதாேன நான் வாலிபனாக இருக்கிேறன். இன்னும்
வேயாதிகம் இருக்கிறது. பிறகு ேநாய்ெநாடி இருக்கிறது. பிறகு பலவனம்
C
இருக்கிறது. பிறகு படுத்த படுக்ைக
இருக்கிறது.

அப்ேபாது

பாவத்தில்

இருந்து

மீ ட்சி

ெபறுவைதயும்

பாவமன்னிப்பு

ேகட்பைதயும்

பாத்துக்ெகாள்ளலாம்.”
இவ்வாறு

அவன்

தன்

ஆைசயிேல,

தன்

கற்பைனயிேல

இருக்கும்ேபாது

மரணம்

அவைன

கவ்விக்ெகாண்டு

ெசன்றுவிடுகிறது.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! அதுவும் இப்ேபாது நாம் வாழுகிற இந்த காலகட்டத்திேல, மரணம் என்பது முந்திய
காலங்கைளவிட நமக்கு மிக சமீ பத்திேல இருக்கிறது என்று ெசால்லலாம்.
முந்திய காலத்தில் வாழ்ந்தவகள் மரணிப்பது என்றால், ஒன்று ேபா நடக்க ேவண்டும், அல்லது ெபrய ேநாய்
ெநாடி வரேவண்டும், அல்லது வயது முதிந்து தள்ளாத நிைலைமயில் இருப்பவராக இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது
அவகள் மரணத்ைதப் பாத்தாகள், மரணித்தாகள்.
ஆனால்,

நாம்

வாழுகிற

இந்தக்காலத்திேல,

ஒன்று

அன்றாடம்

நாம்

பத்திrக்ைககைள

திருப்பும்ேபாது

நாம்

படிக்கிேறாம் அல்லவா? ஆக்சிெடன்ட், விபத்துகள் வட்டிலிருந்து
C
ஒரு குழந்ைத ெவளிேயறி அடுத்த ெதருவிற்கு
என்ன? தன் வட்டில்,
C
தன் வட்டிற்கு
C
எதிேர உள்ள ஒரு உறவினருைடய வட்டுக்கு
C
ெசல்வதற்கு கூட இன்ைறய
காலத்திேல பாதுகாப்பு இல்ைல,ேகரன்டி கிைடயாது.
இன்று நாம் ெசய்கிற பயணங்கள், அது நாம் ெசய்கிற கா பயணமாக இருக்கட்டும், அல்லது டூவல
C
பயணமாக
இருக்கட்டும், அல்லது விமானப் பயணமாக இருக்கட்டும்.
எத்தைன மக்கள் விமானத்தில் பயணம் ெசய்கிறாகள்! கடலுக்குள் ெசன்ற விமானங்கள் எத்தைன? ஆகாயத்தில்
பறக்கும் ேபாேத எறிந்து சாம்பலான விமானங்கள் எத்தைன!
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பறக்கும்ேபாது ேமாதி தC ப்பிடித்த விமானங்கள் எத்தைன! அதிலிருந்து யாராவது தப்பித்து இருக்கிறாகளா? இப்படி
விமானத்தின்

விபத்துகைளப்

பாருங்கள்!

காrல்

நடந்த,

நடக்கின்ற

விபத்துகைளப்

பாருங்கள்!

அதுேபான்று

வாகனிக்கின்ற சாதாரண வாகனங்களில் நடக்கிற விபத்துகைளப் பாருங்கள்!
இப்படி, திடீ திடீெரன மரணம்!
இப்ேபாதுதான் என்ைன விட்டுப் பிrந்தா; இப்ேபாதுதான் என்ைன விட்டுக் கிளம்பிச் ெசன்றா; ேபான் வருகிறது
வழியிேல அவ ஆக்சிெடண்டில் இறந்து விட்டா என்று!
கண்ணியத்துக்குrயவகேள!

நண்பருைடய

வியாபார

பாட்ன, ேபான்

ெசய்கிறா,

“நான் இரவிேல

ெசன்ைன

வந்து ேசருேவன், காைலயிேல எனக்கு பயணம், அெமrக்கா ெசல்வதற்கு இத்தைன டாலகள் எனக்குத் ேதைவ,
மாற்றி ைவத்து விடு என்று ெசால்லுகிறா.
பிறகு, ைலன் அங்ேக கட்டாகிறது. ‘ஹேலா, ஹேலா என்று இவ சத்தம் ேபாடுகிறா. அந்த பக்கத்தில் இருந்து
எந்த வித சத்தமும் ேகட்கவில்ைல.
பிறகு சிறிது ேநரத்திேல ெசய்தி வருகிறது காவல் துைறயிடமிருந்து, கைடசி ேநரத்திேல இவ உங்கேளாடு
ேபசினாரா? என்று!
என்ன ஆனது?
டிைரவ,

ஓட்டிக்

தண்ண Cைரக்

ெகாண்டு

இருக்கிறா.

குடிக்கும்ேபாது

தவறிவிடுகிறா.

(கா

தண்ண C

அண்ணாந்தவ,

விபத்துக்குளாகி

குடிப்பதற்காக

பாட்டிைல

திறந்து

கண்

முன்னாடி

உள்ள

திைசையப்

விடுகிறது.

ஓட்டுன

பலத்த

காயத்துடன்

தண்ண Cைரக்

பாக்க

ஒரு

தப்பித்தா,

குடிக்கிறா.
நிமிடத்திற்கு
பின்

சீ ட்டில்

இருந்தவ அேத இடத்தில் இறந்துவிட்டா.)
அவ்வளவுதான்!
என்ன நடந்தது? எப்படி மரணம்? நாைள என்ன திட்டம்? அெமrக்கா ெசல்வதற்கு, அங்ேக வியாபாரம் ெசய்வதற்கு,
அங்ேக இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ெசய்வதற்கு, இங்ேக மரணம் அவைர வரேவற்றுக் ெகாண்டிருக்கிறது.
இப்படி

எத்தைன

மரணத்தின்

நிகழ்வுகைள

நாம்

பாக்கிேறாம்.

மனிதன்

நிைனக்கிறான்

“நமக்கு

வாழ்க்ைக

இருக்கிறது, நமக்கு வேயாதிகம் இருக்கிறது, அப்ேபாது தவ்பா ெசய்யலாம்” என்று.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இன்ைறய காலகட்டத்திேல எப்படிப்பட்ட ேநாய் ெநாடிகைள ெயல்லாம் நாம் இன்று
அனுபவித்துக்

ெகாண்டிருக்கிேறாம்.

வேயாதிகத்திேல

ேநாய்

ெநாடியிேல

படுப்பாகள்

என்று

ேகள்விப்

பட்டிருக்கிேறாம். ஆனால், நம் காலத்திேல எத்தைன வாலிபகள் மாரைடப்பிேல இறந்து ெகாண்டிருக்கிறாகள்.
எத்தைன வாலிபகள் ேகன்சrேல இறந்து ெகாண்டிருக்கிறாகள்.
எத்தைன வாலிபகள் அல்லாஹ் ஹராமாக்கிய அந்த ெபரும் பாவத்ைத ெசய்த காரணத்தால் அல்லது அதில்
சிக்கிக் ெகாண்ட காரணத்தால் எய்ட்ஸ் ேநாயால் மரணித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாகள். இன்னும் எத்தைன விதமான
ேநாய்கள்!
அல்லாஹ்வுைடய தூத ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் பாதுகாப்புத் ேதடிய பிராத்தைனகைள இன்று
நாம்

படிக்கவில்ைல.

அல்லாஹ்வுைடய

தூத

ஸல்லல்லாஹு

அைலஹி

வஸல்லம்

அல்லாஹ்விடத்திேல

பாதுகாப்புத் ேதடுவாகள்.
அல்லாஹ்வுைடய

நபி,

அல்லாஹ்வுைடய

ரசூல்,

அல்லாஹ்

வஸல்லம் எப்படி பயந்திருக்கிறாகள்!
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உைடய

ஹபீப்

ஸல்லல்லாஹு

அைலஹி

கண்ணியத்திற்குrயவகேள! நல்லவகள் பயப்படுவாகள். நல்லவகள் பயப்படுவாகள், அழுவாகள். பாவிகள்
பயப்பட மாட்டாகள்.
அல்லாஹ்வுைடய தூத ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவகளுைடய துஆ:

ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ ِﻢ إ  »اﻟﻠﻬ:ﻢﻰ اﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠاﷲ ﺻﻠ
ِ ﻮل
ِ ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ
َِ  و،ﻚ
ِ  َﻛﺎ َن ِﻣﻦ ُد َﻋ ِﺎء رﺳ:ﺎل
ﲨﻴ ِﻊ
َ َ ﻗ،اﷲ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ
َ ﻮِل َﻋﺎﻓﻴَﺘ َ َوَﲢ،ﻚ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ َزَو ِال ﻧ ْﻌ َﻤﺘ
َ ُ
َْ ْ َ
ُ
َُ
ْ
َ َ  َوﻓُ َﺠﺎءَة ﻧ ْﻘ َﻤﺘ،ﻚ
َ ََ َْ ُ َ
ِ
2739 ﻚ« رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
َ َﺳ َﺨﻄ

அல்லாஹ்ேவ!

உனது

அருள்

என்ைன

விட்டு

நCங்குவதிலிருந்தும்,

உனது

நற்சுகம்

என்ைன

விட்டு

மாறுவதிலிருந்தும், உனது திடீ தண்டைனயிலிருந்தும் உனது ேகாபங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நிச்சயமாக நான்
உன்னிடம் பாதுகாவல் ேதடுகிேறன்.
அறிவிப்பாள: இப்னு உம, நூல்: முஸ்லிம், எண்: 2739

நாம்

உஷாராவதற்கு

முன்னால்,

அஸ்தஃபிருல்லாஹ்!

என்று

ஒரு

வாத்ைத

ெசால்வதற்கு

முன்னால்.

அல்லாஹ்விடத்திேல “யா அல்லாஹ்! என்ைன மன்னித்துவிடு!” என்ற ஒரு வாத்ைத, ஒரு பாவமன்னிப்ைப
முற்படுத்துவதற்கு

முன்னால்,

தாம்

அநியாயம்

ெசய்த

அடியாகள்

இடத்திேல

ெதாடபு

ெகாண்டு

“என்ைன

மன்னித்து விடுங்கள்!” என்ற ஒன்று ெசால்வதற்கு முன்னால். அல்லது தான் தவறவிட்ட கடைமகைள எடுத்து
நிைறேவற்றுவதற்கு முன்னால்...
ேமலும் அல்லாஹ்வுைடய தூத ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவகள் துஆேகட்பாகள்: (8)

ِ َ ن رﺳ َ أ،ﻋﻦ أَِﰊ اﻟْﻴﺴ ِﺮ
ﻚ
ْ  َو،ﻢ َ َواﻟْﻐ، َوا ْﳍَْﺪِم،ديﺮَ َواﻟﺘـ،ﻚ ِﻣ َﻦ ا ْﳍََﺮِم
ُ  َﻢ َﻛﺎ َن ﻳَ ْﺪﻋُﻮ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
َ ِ َوأَﻋُﻮذُ ﺑ، َواﻟْﻐََﺮِق،اﳊَ ِﺮ ِﻳﻖ
َ ِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑ ِﻢ إ  ُﻬ »اﻟﻠ:ﻮل
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َُ
َْ
ََ
ِ
ِ
ِ
5532 ﻮت ﻟَ ِﺪﻳﻐًﺎ رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺮﻗﻢ
َ ِ َوأَﻋُﻮذُ ﺑ،ﻚ ُﻣ ْﺪﺑًِﺮا
َ  َوأَ ْن أُﻗْـﺘَ َﻞ ِﰲ َﺳﺒِﻴﻠ،ﻴﻄَﺎ ُن ﻋْﻨ َﺪ اﻟْ َﻤ ْﻮتْﻄَِﲏ اﻟﺸأَ ْن ﻳَـﺘَ َﺨﺒ
َ ﻚ أَ ْن أ َُﻣ
“யா அல்லாஹ்! எrந்து சாவதிலிருந்து பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன்.
இங்கு பாக்கிேறாம், கட்டிடங்கள் எrந்து எத்தைன ேப சாவுகிறாகள்.
இது விபத்துகள் ஏற்பட்டு ெநருப்பில் எrந்து சாவது சவ சாதாரணமாக ஆகிவிட்டது!
“யாஅல்லாஹ்! ெநருப்பிேல எrந்து சாவதிலிருந்து பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன்.”
“யாஅல்லாஹ் மூழ்கிச் சாவதிலிருந்து, தண்ண Crேல சிக்கி மூழ்கி சாவதிலிருந்து பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன்!”
“யா அல்லாஹ்! கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து, அந்த இடிபாடுகளிேல சிக்கி சாவதிலிருந்து பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன்”
பாக்கிேறாமா இல்ைலயா?
நமக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட பூகம்பங்கைள நாம் மறந்து விட்ேடாமா?
அவுரங்காபாத்திேல

ஏற்பட்ட

பூகம்பத்ைத

மறந்துவிட்ேடாமா?

காஷ்மீ 

பாகிஸ்தானிேல

ஏற்பட்ட

பூகம்பத்ைத

மறந்து விட்ேடாமா? துருக்கியிேல ஏற்பட்ட பூகம்பத்ைத மறந்து விட்ேடாமா? ஈரானிேல ஏற்பட்ட பூகம்பத்ைத
மறந்துவிட்ேடாமா? சமீ பத்திேல ைஹதியிேல ஏற்பட்ட பூகம்பத்ைத மறந்து விட்ேடாமா? எத்தைன நூறு ேபகைள
அது அள்ளிச் ெசன்றது!
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இலட்சக்கணக்கான நபகைள ஒேர ேநரத்தில் இடிபாடுகளிேல சிக்கைவத்து அல்லாஹ் மரணத்ைத ெகாடுத்தானா,
இல்ைலயா? காப்பாற்ற முடிந்ததா? இடிபாடுகளிேல யா யா சிக்கி இருக்கிறாகள்? அந்த இடிபாடுகளுக்குள்
என்ன இருக்கும்? எப்படி எல்லாம் அந்த இடிபாடுகள் ேகாரமாக இருக்கின்றன?
அந்த இடிபாடுகைள எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அகற்றுவதற்ேக மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுமாம்!
கண்ணியத்துக்குrயவகேள! அல்லாஹ் நாடினால் ஓ கடல் அைல ேபாதுமானது.
ஆஸ்திேரலியா பக்கத்தில் உள்ள ஒரு தCவு! அன்று இரவு வைர ஆட்டம், பாட்டம் எல்லாம். காைலயில் பாத்தால்
ஒேர ஓ அைலயில் உேர கடலுக்குள் ெசன்று விட்டது.
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

أَﻓَﺄ َِﻣ َﻦ أ َْﻫ ُﻞ اﻟْ ُﻘَﺮى أَ ْن ﻳَﺄْﺗِﻴَـ ُﻬ ْﻢ ﺑَﺄْ ُﺳﻨَﺎ ﺑَـﻴَﺎﺗًﺎ َوُﻫ ْﻢ ﻧَﺎﺋِ ُﻤﻮ َن
அல்குஆன் 7:97
என்ன, இந்த ஊrல் உள்ளவகள் எல்லாம் ெராம்ப பயமற்று இருக்கிறாகளா? அவகள் இரவிேல தூங்கும்ேபாது
நமது ேவதைன வரும் என்ற பயம் அவகளுக்கு இல்ைலயா?
எழுதுகிறாகள், அறிவியல் ஆய்வாளகள்! அந்த ஆஸ்திேரலியாவின் தCவிேல, இரவிேல ஒேர ஒரு கடல் அைல
தான் வந்தது. அத்தைன மக்கைளயும் அள்ளிக் ெகாண்டுச் ெசன்று விட்டது. காைலயிேல பாத்தால் ெசத்த மீ ன்கள்
மிதப்பதுேபான்று மனித பிேரதங்கள் மிதந்து ெகாண்டிருக்கின்றன.
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

அல்லாஹ்வுைடய

ஆட்சி,

அல்லாஹ்வுைடய

வல்லைம

அல்லாஹ்வின்

சக்தி

அப்படிப்பட்டது.
அல்லாஹ் எப்படி ேவண்டுமானாலும் தனது தண்டைனயின் சாட்ைடைய சுழற்றுவான். பூமிக்கு கட்டைளயிட்டால்,
அது குலுங்கி பூமி பிளந்து ெகாள்ளும்.
அல்லாஹ் எrமைலகளுக்கு கட்டைளயிட்டால் அது குமிறி விடும்.
அல்லாஹ் கடலுக்கு கட்டைளயிட்டால் அது ெகாந்தளித்து விடும்.
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீ ன் காற்றுக்கு கட்டைளயிட்டால் அவ்வளவுதான்.
அல்லாஹ் ெவயிலுக்கு கட்டைளயிட்டால் அவ்வளவுதான்.
இைவ ஒவ்ெவான்றும் அல்லாஹ்விடத்திேல ஒரு ெபரும்பைட, ெபரும் ராணுவமாக இருக்கின்றது!
மனிதனால் அந்தப் பைடைய பலவனப்
C
படுத்த முடியாது, ெவல்ல முடியாது.
மனிதன்

நிைனக்கிறான்

மரணம்

நமக்குப்

பின்னால்

இருக்கிறது,

தூரமாக

இருக்கிறது,

எனேவ,

பிறகு

பாவமன்னிப்புக் ேகட்டுக் ெகாள்ளலாம் என்று.
ஆனால், எப்ேபாது வானவ அவைன சுண்டி இழுப்பா என்று அவனுக்கு ெதrயாது. மைனவி தன் கணவன்
சாப்பிடுவதற்காக உணவு ெசய்கிறாள். ேதாைச சுடுகிறாள். ஒரு ேதாைசைய சாப்பிட்டு விட்டா கணவன். அடுத்த
ேதாைசைய சுட்டு அந்தக் கணவருக்கு ெகாடுக்கும்ேபாது கணவைர பாத்தாள். கணவ உட்காந்திருந்தவ, கீ ேழ
படுத்து இருக்கிறா. எழுப்பினால் எழுந்திருக்கவில்ைல! தட்டிப் பாத்தால் எந்த விதமான உணவும் இல்ைல.
ெநஞ்ைசத் ெதாட்டுப் பாத்தால் படபடப்பு இல்ைல.
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என்ன ஆகிவிட்டது? மரணித்து விட்டா!
இப்படி எத்தைன ெசய்திகைள நாம் ேகள்விப்படுகிேறாம்.

واﻟﺜﺎﻟﺚ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻷﻣﻮال واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! மூன்றாவதாக மரணத்ைத மறக்கும் ேபாது மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற

நிைல, இந்த

துன்யா வாழ்க்ைகயின் மீ து ேமாகம் ஏற்பட்டுவிடும். இந்த துன்யாவிேல ெசல்வம் எவ்வளவுதான் கிைடத்தாலும்,
“ேபாதும், நாம் இனி மரணத்திற்கான தயாrப்புகளிேல ஈடுபடுேவாம், இனி இந்த ெசல்வங்கைள அல்லாஹ்வின்
பாைதயிேல தமம் ெசய்து, நாம் மறுைமக்காக ெகாஞ்சம் முற்படுத்திக்ெகாள்ேவாம்” என்ற ஆைச இருக்காது.
எவ்வளவுதான்

ெசல்வம்

வந்தாலும்

இன்னும்

இன்னும்

இன்னும்

இன்னும்

என்ற

ஆைச

அவனுக்கு

வந்துெகாண்ேட இருக்கும். இைதத்தான் அல்லாஹ் குஆனிேல ெசால்கின்றான். இப்படிப்பட்டவகளுக்கு மரணம்
வரும்ேபாது அவன் ெசால்வான்:

ِ
ٍ َﺟ ٍﻞ ﻗَ ِﺮ
ﻳﺐ
َ ﺧ ْﺮﺗَِﲏ إ َﱃ أ َﻟَ ْﻮَﻻ أ
(அல்குஆன் 63:12)
என் இைறவா! ெகாஞ்சம் எனக்கு அவகாசம் ெகாடு. ெகாஞ்ச ேநரம் ெகாடு!

ﺼﺎﳊِِﲔ
 ق َوأَ ُﻛ ْﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ
 َﻓَﺄ
َ ﺻﺪ
(அல்குஆன் 63:12)
நான்

ேசத்து

ைவத்த

ெசல்வத்ைததமம்

ெசய்து

விடுகிேறன்,

நல்லவகளிேல

ஆகிவிடுகிேறன்,

அல்லாஹ்

அவகாசம் ெகாடுபானா?
அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து முடிவு ெசய்யப்பட்ட ேநரத்திேல மலக்குல் மவ்த் வருவா.
சுைலமான்

(அைல)

அவகள்

ஒருமுைற

தாவூத்

(அைல)

ஒரு

முைற

வட்டிற்குள்
C

வருகிறாகள்.

அவகள்

வட்டிலிருந்து
C
ெவளிேயறி விட்டால் எல்லா கதவுகைளயும் தாளிட்டு விட்டு ெசல்வாகள். தன் குடும்பத்தாகைள
ெவளிேயறுவதற்கு

அனுமதிக்க மாட்டாகள்.

உள்ேள

வந்து

பாத்தால்

ஒருவ

நின்று

ெகாண்டு

இருக்கிறா.

ேகட்கிறாகள், யா நC ? எப்படி உள்ேள வந்தாய்? அவ ெசால்கிறா:

أﻧﺎ اﻟﺬي ﻻ اﺧﺎف اﳌﻠﻮك
நான் யா ெதrயுமா? அரசகைளப் பயப்படாதவன் நான்!

ﻓﺄﻧﺖ إذا ﻣﻠﻚ اﳌﻮت
அப்படி

என்றால் நC

யா? மலக்குல்

மவ்த்

ஆகத்தான் இருக்க

முடியும்

என்று

தாவூத் (அைல)

கூறினாகள். (அறிவிப்பாள: அபூ ஹுைரரா, நூல்: அஹ்மது எண்: 9432, அல்பிதாயா வன்னிஹாயா –
இமாம் இப்னு கசீ) (9)
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மலக்குல் மவ்த் - அவருக்காக ேவண்டி கதவுகைள திறக்க ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல. ஜன்னல்கைள பூட்டிக்
ெகாள்ளுங்கள்.

கதவுகைள

தாழிட்டுக்

ெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள்

பாதுகாவலகைள,

ெசக்யூrட்டிகைள

நிறுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். யாரும் அவைர தடுக்க முடியாது! அல்லாஹ் ெசால்கிறான்:

 َﺪ ٍةوج ُﻣ َﺸﻴ
ٍ ت َوﻟَ ْﻮ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ِﰲ ﺑـُُﺮ
ُ أَﻳْـﻨَ َﻤﺎ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻳُ ْﺪ ِرْﻛ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ
அல்குஆன் 4:78
எவ்வளவுதான் உயந்த பலமான ேகாட்ைடகளுக்குள் நCங்கள் இருந்தாலும் சr, மரணம் உங்கைள பிடித்ேத தCரும்!
கண்ணியத்திற்குrயவகேள! இந்த மனிதன் மரணத்ைத மறக்கும்ேபாது, இந்த துன்யாவுைடய ஆைச இவனுக்கு
அதிகமாகும்ேபாது

தனக்குள்

ேபசிக்

ெகாள்வான்,

“இப்ேபாதுதான்

எனக்கு

வாலிபமாக

இருக்கிறது;

எனக்கு

வேயாதிகத்திேல ெசல்வம் ேதைவப்படும்; நான் பலவனம்
C
அைடந்து விட்டால் என்ன ெசய்வது? அந்த ேநரத்திேல
நான்

எங்ேக

ேபாய்,

ெசய்துெகாள்ளலாம்.

யா

இடத்திேல

ஆனால்

உதவி

ெசல்வத்ைத

ேதடுேவன்?

இப்ேபாதுதாேன

அமல்கைள

எப்ேபாது

ேசகrக்கமுடியும்”

ேவண்டுமானாலும்

என்பதாக

துன்யாவுைடய

ஆைசகைள தனக்குள்ேள வளத்துக் ெகாள்வான்.
எனக்கு வேயாதிகத்திேல ேநாய் வந்து விட்டால், என்னால் சம்பாதிக்க முடியவில்ைல என்றால், என் பிள்ைளகள்
என்ைன ைகவிட்டு விட்டால், எனக்ெகன்று ஒரு நிைலயான வருமானம் ேவண்டாமா? ஒரு அைசயா ெசாத்து
ேவண்டாமா? என்னுைடய வேயாதிக்காலத்திேல ேநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால் என் மருந்து ெசலவிற்கு எந்தப் பிள்ைள
இடத்திேலேய

ேகட்ேபன்?

எனக்ெகன்று

ஓ

உறுதி

ேவண்டாமா?

என்ெறல்லாம்

திட்டம்

ேபாட்டுக்

ெகாண்டு,

மறுைமைய மறந்து இந்த உலக வாழ்க்ைகயிேல ெசல்வத்ைத சம்பாதிப்பதிேலேய ஈடுபட்டுக் ெகாண்டிருப்பான்.
அடுத்து கண்ணியத்திற்குrயவகேள! மரணத்ைத மறப்பதால் மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற மிகப்ெபrய நான்காவது
ேசாதைன:

واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﺴﻮة ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻟﻶﺧﺮة
மனிதனுைடய

உள்ளம்

இருகி

விடுகிறது,

கடினமாகி

விடுகிறது.

அல்லாஹ்வுைடய

பயம்

வருவதில்ைல.

மறுைமைய நிைனத்து அவன் அழ மாட்டான். நரகத்ைத நிைனத்து அவனுக்கு அழுைக வராது. மறுைமயின்
ேசாதைனகைள நிைனத்து

இவனுக்கு அழுைக வராது. அல்லாஹுைவப் பற்றி ேபசப்பட்டாலும்

மறுைமையப்

பற்றிப் ேபசப்பட்டாலும் இவனுைடய உள்ளத்திேல நடுக்கம் வராது. மாறாக, பயமற்று இருப்பான்.
ஒரு கல் எப்படி இருக்குேமா, அது ேபான்றுதான் இருக்கும் உள்ளத்திேல எந்த பயமும் வராது.
இப்படித்தான் இஸ்ரேவலகளுைடய உள்ளம் இருந்தது என்று அல்லாஹ் ெசால்லுகிறான்.

ِ ِ ِ
ْ ﻚ ﻓَ ِﻬ َﻲ َﻛ
ًﺪ ﻗَ ْﺴ َﻮة َﺷ
َ ﺎﳊِ َﺠ َﺎرِة أَْو أ
َ ﺖ ﻗُـﻠُﻮﺑُ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ ذَﻟ
ْ  ﻗَ َﺴُﰒ
அல்குஆன் 2:74
அல்லாஹ் ெசால்லுகிறான்: உங்களுைடய உள்ளங்கள் இறுகி விட்டன. பாைறையப் ேபான்று! அல்லது பாைறைய
விட கடுைமயாக உங்கள் உள்ளம் இறுகி விட்டன!
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

அல்லாஹ்

முதுெகலும்ைபயும்

விடுகிறான்.எல்ேலாருைடய

முறித்து

ரப்புல்

ஆலமீ ன்,

இந்த

மரணத்ைதக்

ஆைசகைளயும்

ெகாண்டு

அல்லாஹ்

எல்ேலாருைடய

துண்டித்து

விடுகிறான்.

எல்ேலாருைடய திட்டங்கைளயும் அல்லாஹ் நிறுத்திைவத்து விடுகிறான்.அல்லாஹ் அடக்கி ஆளுகின்ற அரசன்!
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அவைன

யாரும்

மிைகக்க

ைவத்திருக்கிறான்.எவ்வளவு

முடியாது.

ெபrய

என்பதற்கு

அறிவாளியாக

மிகப்ெபrய

அத்தாட்சி,

இருக்கட்டும்.எவ்வளவு

மரணமாக

ெபrய

அரசனாக

அல்லாஹ்
இருக்கட்டும்.

எவ்வளவு ெபrய புத்திசாலியாக தந்திரக்காரனாக இருக்கட்டும். அல்லாஹ் விதித்த மரணத்ைத அவன் மிைகத்து
விட முடியாது. மரணம் அவைன மிைகத்து விடும்!
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

ஒவ்ெவாரு

நாளும்

மரணத்ைத

நிைனக்கேவண்டும்.

நாம்

ஓதுகிற

ஒவ்ெவாரு

குஆனுைடய வசனம் மரணத்ைத நிைனவூட்டுகிறது. மறுைமைய நிைனவூட்டுகிறது.
ஒரு பலவனமான
C
ஹதCஸின் கருத்தாவது: மரணம் முஃமினுைடய அன்பளிப்பாக இருக்கும். (10)
ஆகேவ,

ஒரு

முஸ்லிம்

தயாrப்ேபாடு

மரணத்ைத

இருப்பான்.

பாத்து

ஐங்கால

பயப்பட

மாட்டான்.

கடைமகைள

துக்கப்பட

மாட்டான்.

நிைறேவற்றியவனாக,

அதற்காக

அடியாருைடய

எப்ேபாதும்
ஹக்குகைள

ெகாடுத்தவனாக அவன் மரணத்திற்கு தயாராக இருப்பான்.
அவன் பாவம் ெசய்ய மாட்டான். ஏதாவது அவன் பாவம் ெசய்து விட்டால், அல்லாஹ் குஆனிேல ெசால்லுகிறான்
அல்லவா அப்படித்தான் அவன் நடந்து ெகாள்வான்.

ِ
ِ
ِِ ْﻢﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا ﻟِ ُﺬﻧُﻮ
ْ َ َﻪ ﻓﻳﻦ إِ َذا ﻓَـ َﻌﻠُﻮا ﻓَﺎﺣ َﺸ ًﺔ أ َْو ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ذَ َﻛ ُﺮوا اﻟﻠ
َ َواﻟﺬ
அல்குஆன் 3:135
முஃமின்கள் யா? பாவம் ெசய்ய மாட்டாகள். அப்படி பாவம் ெசய்துவிட்டால், தங்களுக்கு அநCதி இைழத்துக்
ெகாண்டால், உடனடியாக அவகள் அல்லாஹ்ைவ நிைனத்து விடுவாகள். மறுைமைய நிைனத்து விடுவாகள்.
நரகத்ைத

நிைனத்து

விடுவாகள்.

அல்லாஹ்வுக்கு

முன்னால்

வந்து,

“யா

அல்லாஹ்!

நான்

பாவத்ைத

ெசய்துவிட்ேடன். மன இச்ைசக்கு அடிைமயாகி இந்த குற்றத்ைத ெசய்துவிட்ேடன். என்ைன மன்னிப்பாயாக!” என்று
அல்லாஹ்விடத்திேல மன்றாடுவாகள்.
இைதச் ெசால்லிவிட்டு அல்லாஹ் ெசால்லுகிறான்:

ِ
ُﻪﻻ اﻟﻠِﻮب إ
َ ُﺬﻧ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻐﻔ ُﺮ اﻟ
அல்குஆன் 3:135
என்னுைடய அடியான், என்னிடத்திேல மன்னிப்புக் ேகட்கும்ேபாது, நான் நிச்சயம் மன்னிப்ேபன்! என்ைனத்தவிர
பாவங்கைள மன்னிப்பவ யா இருக்கிறா?
கண்ணியத்திற்குrயவகேள!

அல்லாஹ்வுைடய

தூத

ஸல்லல்லாஹு

அைலஹி

வஸல்லம்

அவகள்

ெசான்னாகள்:

ِ  »أَ ْﻛﺜِﺮوا ِذ ْﻛﺮ ﻫ:ﻢﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﻰ اﻟﻠ ِﻪ ﺻﻠﻮل اﻟﻠ
ِ ﺬ ﺎذِم اﻟﻠ
2307 ات« رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺮﻗﻢ
ُ ﺎل َر ُﺳ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َ ﻗ،َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة
َ َ ُ
َ
َ ََ َْ ُ
உங்களுைடய இன்பங்கைள உங்களுைடய அபிலாஷிகைள, உங்களுைடய மன இச்ைசகைள முறியடிக்கக் கூடிய
அந்த மரணத்ைத நCங்கள் நிைனத்துக்ெகாண்ேடஇருங்கள்!
அறிவிப்பாள: அபூ ஹுைரரா, நூல்: திமிதி, எண்: 2307, நூல்: இப்னு மாஜா, எண்: 4258. தரம்: ஸஹCஹ்
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீ ன் ஒரு முஃமினுக்கு, இந்த மரணத்ைத நிைனவு கூவைத நன்ைமயின் பக்கம் திருப்பக்
கூடியதாக, பாவத்திலிருந்து தடுக்கக் கூடியதாக ஆக்கி இருக்கிறான். ெசாக்கத்தின் மீ து ஆைச ஊட்டக் கூடியதாக,
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நரகத்தின் மீ து

பயம்

ஊட்டக்கூடியதாக ஆக்கி இருக்கிறான். நம்முைடய

பாவங்களிலிருந்து

நம்ைம

தடுக்கக்

நம்முைடய

நண்பன்,

கூடியதாக ஆக்கியிருக்கிறான்.
ஏதாவது

ஒரு

பாவத்தின்

பக்கம்

நம்முைடய

இச்ைச,

நம்முைடய

ஆன்மா,

அல்லது

நம்முைடய உற்றா நம்ைம தூண்டுகிறாகளா? உடேன நாம் மரணத்ைத நிைனக்க ேவண்டும். இந்தப் பாவத்தில்
இருக்கும்

ேபாது

எனக்கு

மரணம்

நிகழ்ந்து

விட்டால்,

இந்தப்

பாவத்தில்

இருக்கும்

ேபாது

மலக்குல்

மவ்த்

என்னிடத்திேல வந்துவிட்டால் என்னுைடய நிைலைம என்னவாகும் என்று பயப்படும் ேபாது உடனடியாக நாம்
நம்ைம அந்தப் பாவத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் ெகாள்ளலாம்.
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீ ன் நம்ைம காப்பானாக! நமக்கு அருள் ெசய்வானாக! நம்முைடய ஈமாைன முழுைம
படுத்துவாயாக!

மறுைமயில்

அல்லாஹ்

ரப்புல்

ஆலமீ ன்

ஆக்குவானாக!

16

“ஜன்னத்துல்

பிதவ்ைஸ”

நமது

தங்குமிடமாக

 அசகளின் முழு அறிவிப்பு மற்றும் விளக்கம்:أثر ்உைரயில் கூறப்பட்ட ஹதCஸ்கள் மற்றும
(1) தாபியி முஜாஹித் இப்னு ஜப் அவகள் ஹிஜ்r 21ல் பிறந்து ஹிஜ்r 104ல் இறந்தாகள். இவகள் ஹதCஸ்,
தஃப்s, கிராஅத், ஃபிக்ஹ் துைறகளின் மிகப் ெபrய அறிஞராக விளங்கினாகள்.
(2). மலக்குல் மவ்த் – பற்றி இப்னு கசீ பிதாயா வ நிஹாயாவில் கூறுவது:

ِ ِ
ِ
ِ
وح اﻟْ َﻌْﺒ ِﺪ ِﻣ ْﻦ ُﺟﺜﺘِ ِﻪ
َوﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ * ﻗُ ْﻞ ﻳَـﺘَـ َﻮﻓﺎ ُﻛ ْﻢ َﻣﻠَ ُ
ﻚ اﻟْ َﻤ ْﻮت اﻟﺬي ُوﻛ َﻞ ﺑ ُﻜ ْﻢ ﰒُ إ َﱃ َرﺑُ ﻜ ْﻢ ﺗـُ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن( ]اﻟﺴﺠﺪةَ [11 :وﻟَﻪُ أ َْﻋ َﻮا ٌن ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮ َن ُر َ
ٍِ
ٍِ
ﲔ ﻳ َﺪي ﻣﻠَ ِ
ﻚ اﳌﻮت ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺴﺖ ﺑﺘﻨﺎول ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺣْﻴ ُ
ﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا إِ ن ْاﻷ َْر َ
َو َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋﺒﺎس َو ُﳎَﺎﻫﺪ َو َﻏ ِْﲑ َواﺣﺪ أَﻧـ ُ
ض ﺑَـ ْ َ َ ْ َ
ﺚ ﻳَ َﺸﺎءُ
்(3) ைலத்துல் கத் இரைவப் பற்றி வசனமும் அதற்கு இமாம் தபrயின் விளக்கமும
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ِ ٍ ٍِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ﻳﻦ ) (3ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻳـُ ْﻔَﺮ ُق ُﻛ ﻞ أ َْﻣ ٍﺮ َﺣ ِﻜﻴ ٍﻢ )(4
ﺣﻢ )َ (1واﻟْﻜﺘَﺎب اﻟْ ُﻤﺒﲔ ) (2إﻧﺎ أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎﻩُ ﰲ ﻟَْﻴـﻠَﺔ ُﻣﺒَ َﺎرَﻛﺔ إﻧﺎ ُﻛﻨﺎ ُﻣْﻨﺬر َ
ﻛﻞ رﻣﻀﺎن؟ ﻗﺎل:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻗﺎل :ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ،ﻗﺎل :أﺧﱪﻧﺎ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ،ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ اﳊﺴﻦ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ :ﻳﺎ أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﰲ ّ
ﻛﻞ أﺟﻞ وأﻣﻞ ورزق إﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
ﻛﻞ رﻣﻀﺎن ،وإﺎ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳُﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ أﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﷲ ّ
إي واﷲ ،إﺎ ﻟﻔﻲ ّ

(4). இந்த ெசய்திைய ஹதCஸ் என்று அறிஞ கஸ்ஸாலி இஹ்யாவிலும் மற்றும் இப்னுல் ஜவ்ஸி
சனது

சrயான

இதற்கு

ஆனால்,

குறிப்பிட்டுள்ளாகள்.

்நூலிலும

என்ற

்வாயிள Cன

்பஸ்தானுல

்இல்ைல என்று மற்ற அறிஞகள் கூறுகிறாகள். ஆகேவ, இைதப் படிப்பவகள் தங்கள் உைரயில
ஹதCஸ்கைள

ஸஹCஹான

மற்ற

சம்பந்தமான

்மவ்த

பதிலாக

அதற்கு

கூறேவண்டாம்.

இைத

கூறவும்.
(5). இப்ராஹCம் நகயி ஹிஜ்r ல் பிறந்து ஹிஜ்r 96 இறந்தாகள். ெபrயா தாபியி, மாக்க அறிஞ, குஆன்,
ஹதCஸ், இயல், மாக்க சட்ட இயல் வல்லுனராக திகழ்ந்தாகள்.
அவகளின் முழு ெபய:

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺨﻌﻲ ،اﻟﻔﻘﻴﻪ ،اﻟﻜﻮﰲ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  47وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 96
மரணத்ைதப் பற்றி அவகளின் கூற்று: : நூல்: ஹில்யத்துல் அவ்லியா.

ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  ،ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ  ،ﺣﺪﺛﲏ أﰊ  ،ﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ  ،ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن  ،ح  .وأﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ،ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺒﻞ  ،ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ  ،ﻗﺎﻻ :
ﺛﻨﺎ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ،ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﺔ  .ﻗﺎل  :زﻋﻤﻮا أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل  :ﻛﻨﺎ إذا ﺣﻀﺮﻧﺎ اﳉﻨﺎزة أو ﲰﻌﻨﺎ ﲟﻴﺖ ﻋﺮف ﻓﻴﻨﺎ أﻳﺎﻣﺎ  ،ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ
أﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺰل ﺑﻪ أﻣﺮ ﺻﲑﻩ إﱃ اﳉﻨﺔ أو إﱃ اﻟﻨﺎر  .ﻗﺎل  :وإﻧﻜﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﺋﺰﻛﻢ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ دﻧﻴﺎﻛﻢ .ذﻛﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻔﺎت اﻷﺻﻘﻴﺎء ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ
(6) உஸ்மான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவகளின் கூற்று: நூல்: கன்சுல் உம்மால், எண்: 42790
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ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎل :ﺧﻄﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﻘﺎل ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ :اﺑﻦ آدم! أﻋﻠﻢ أن ﻣﻠﻚ اﳌﻮت اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﻚ ﱂ ﻳﺰل ﳜﻠﻔﻚ وﻳﺘﺨﻄﻰ إﱃ ﻏﲑك ﻣﻨﺬ أﻧﺖ ﰲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﲣﻄﻰ ﻏﲑك إﻟﻴﻚ وﻗﺼﺪك ،ﻓﺨﺬ ﺣﺬرك واﺳﺘﻌﺪ ﻟﻪ ،وﻻ ﺗﻐﻔﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻚ ،واﻋﻠﻢ اﺑﻦ آدم! إن ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ وﱂ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﱂ
ﺗﺴﺘﻌﺪ أﺧﺮﺟﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺮﻗﻢ
நூல்:

்ெபறும

987ه

்இடம

கூற்று

்அவகளின

)505

42790
ஹிஜ்r

இறப்பு

450,

ஹிஜ்r

(பிறப்பு

கஸ்ஸாலி

)(7

அறிஞ

அல்இஸ்த்திஆத் லில் மவ்த் வஸுஆலில் கப், ஆசிrய: ைசனுத்தCன் இப்னு அப்துல் அsஸ் இறப்பு:

ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻚ أن ﲡﺘﻨﺐ ﻃﻮل أﻣﻠﻚ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻃﺎل ﻫﺎج أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء :اﻷول ﺗﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻜﺴﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺜﺎﱐ ﺗﺮك اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺗﺴﻮﻳﻔﻬﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻷﻣﻮال واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﺴﻮة ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻟﻶﺧﺮة ذﻛﺮﻩ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ
اﳌﻌﱪي اﳌﻠﻴﺒﺎري اﳍﻨﺪي اﳌﺘﻮﰱ 987ﻫـ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت وﺳﺆال اﻟﻘﱪ
்(8) நபி அவகள் பாதுகாப்புத் ேதடிய மரணங்கள் மற்றும் பல நிைலகள

ﻋﻦ أَِﰊ اﻟْﻴﺴ ِﺮ ،أَ ن رﺳ َ ِ
ِ
ﻚ
ﻚ ِﻣ َﻦ ا ْﳍََﺮِمَ ،واﻟﺘـَﺮديَ ،وا ْﳍَْﺪِمَ ،واﻟْﻐَ ﻢَ ،و ْ
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ َﻛﺎ َن ﻳَ ْﺪﻋُﻮ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
َﻋﻮذُ ﺑِ َ
ﻮل» :اﻟﻠُ ﻬ ﻢ إِ ﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َ
اﳊَ ِﺮ ِﻳﻖَ ،واﻟْﻐََﺮقَ ،وأ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ
َُ
َْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ﻮت ﻟَﺪﻳﻐًﺎ رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺮﻗﻢ 5532
ﻚ ُﻣ ْﺪﺑًِﺮاَ ،وأَﻋُﻮذُ ﺑِ َ
أَ ْن ﻳَـﺘَ َﺨﺒﻄَِﲏ اﻟﺸْﻴﻄَﺎ ُن ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْ َﻤ ْﻮتَ ،وأَ ْن أُﻗْـﺘَ َﻞ ِﰲ َﺳﺒِﻴﻠ َ
ﻚ أَ ْن أ َُﻣ َ
ீ(9) தாவூத் அைலஹிஸ் ஸலாம் பற்றிய சம்பவத்தின் அறிவிப்பு: நூல்: அல்பிதாயா வன்னிஹாயா – இப்னு கச

ﻓﻘﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ " ﻣﺴﻨﺪﻩ "  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو  ،ﻋﻦ اﳌﻄﻠﺐ  ،ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  :ﻛﺎن داود اﻟﻨﱯ ﻓﻴﻪ ﻏﲑة ﺷﺪﻳﺪة  ،وﻛﺎن إذا ﺧﺮج أﻏﻠﻘﺖ اﻷﺑﻮاب  ،ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ أﺣﺪ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ  ،ﻗﺎل  :ﻓﺨﺮج
ذات ﻳﻮم وﻏﻠﻘﺖ اﻟﺪار  ،ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ اﻣﺮأﺗﻪ ﺗﻄﻠﻊ إﱃ اﻟﺪار  ،ﻓﺈذا رﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ وﺳﻂ اﻟﺪار  ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳌﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  :ﻣﻦ أﻳﻦ دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪار ﻣﻐﻠﻘﺔ ؟ واﷲ
ﻟﺘﻔﺘﻀﺤﻦ ﺑﺪاود  .ﻓﺠﺎء داود  ،ﻓﺈذا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ وﺳﻂ اﻟﺪار  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ داود  :ﻣﻦ أﻧﺖ ؟ ﻗﺎل  :أﻧﺎ اﻟﺬي ﻻ أﻫﺎب اﳌﻠﻮك وﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﲏ ﺷﻲء  ،ﻓﻘﺎل داود :
أﻧﺖ واﷲ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت  ،ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ  .ﻓﺮﻣﻞ داود ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻀﺖ روﺣﻪ  ،ﺣﱴ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ.
்முனஜ்ஜித

்ைஷக

அதுபற்றி

பலவனமானதாகும்.
C

்ஹதCஸ

இந்த

என்ற

அன்பளிப்பு

முஃமினுக்கு

்மரணம

)(10

அவகளின் ஆய்வு பின்வருமாறு:

اﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ  " :ﲢﻔﺔ اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻮت" ؟ و ﻣﺎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ؟
ﻧﺺ اﳉﻮاب اﳊﻤﺪ ﷲ أوﻻ :ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ رواﻩ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﰲ "اﻟﺰﻫﺪ" ) ، (59واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ "اﻟﺸﻌﺐ" ) ، (9418وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ "اﳊﻠﻴﺔ" )، (185/8
واﳊﺎﻛﻢ ﰲ "اﳌﺴﺘﺪرك" ) ، (7900واﻟﺒﻐﻮي ﰲ "ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ" ) ، (271/5واﺑﻦ ﺑﺸﺮان ﰲ "أﻣﺎﻟﻴﻪ" ) ، (1482واﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ﰲ "ﻣﺴﻨﺪﻩ" ) (150ﻛﻠﻬﻢ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ﺎل (ُْ :ﲢ َﻔﺔُ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ:
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ ﻗَ َ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ َﻋْﺒﺪ اﻟﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ِزﻳَﺎدَ ،ﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻋْﺒﺪ اﻟﺮ ْﲪَ ِﻦ ا ْﳊُﺒُﻠ ﻲَ ،ﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َرﺿ َﻲ اﻟﻠﻪُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ ،ﻋ ِﻦ اﻟﻨِ 
ﱯ َ
ت ) .وﺻﺤﺤﻪ اﳊﺎﻛﻢ  ،ﻓﺮدﻩ اﻟﺬﻫﱯ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :اﺑﻦ زﻳﺎد  ،ﻫﻮ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ  :ﺿﻌﻴﻒ " .وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ زﻳﺎد ﻫﺬا ﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ  ،وأﺑﻮ زرﻋﺔ  ،واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
اﻟْ َﻤ ْﻮ ُ
 ،واﻟﱰﻣﺬي  ،واﳉﻮزﺟﺎﱐ  ،وﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ  ،وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ وﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  :ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ .اﻧﻈﺮ" :ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ" )) .175-174 /6

ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ت
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ ﻗَ َ
ورواﻩ اﺑﻦ اﳉﻮزي ﰲ "اﻟﻌﻠﻞ اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ" ) (402 /2ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟْ َﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ َْﺮام َﻋ ْﻦ َﻋﻄَﺎء َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﻪ أَ ن اﻟﻨِ 
ﺎل  ) :اﻟْ َﻤ ْﻮ ُ
ﱯ َ
ُْﲢ َﻔﺔُ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ ،واﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪﻳﻨَﺎر رﺑِﻴﻊ اﻟْﻤﻨَﺎﻓِ ِﻖ ،و ُﳘﺎ راد ِ
ان أ َْﻫﻠِﻴَـ ُﻬ َﻤﺎ إِ َﱃ اﻟﻨﺎ ِر ) .وﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي ﻋﻘﺒﻪ  " :ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ ﺮام " .ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ" :ﻋﻨﺪﻩ
ََ َ
َ َْ ُ َ ُ َ ُ ُ
ُ
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ﻋﺠﺎﺋﺐ .وﻫﺎﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﻏﲑﻩ  ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن :ﻻ ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﲝﺎل" اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال" )) .369/ 3ﻓﻬﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا .وﻳﻨﻈﺮ :
"اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ" ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ  ،رﻗﻢ ) (781وﺗﻌﻠﻴﻖ اﶈﻘﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ .وﻳﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ " :اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ"  ،ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ )) .6891
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :ﻓﺮواﻩ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ "اﳌﺼﻨﻒ" ) ، (102 /7واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ "اﻟﻜﺒﲑ" ) ، (8774وأﺑﻮ داود ﰲ "اﻟﺰﻫﺪ"
ِ
ﺐ
ﺎل  :ﻗَ َ
) ، (117وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ "اﳊﻠﻴﺔ" ) (131/1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳَِﺰ َﻳﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ِزﻳَ ٍﺎد َ ،ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﺟ َﺤْﻴـ َﻔ َﺔ ﻗَ َ
ﺎل َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل َ " :ذ َﻫ َ
ِ
ت ُْﲢ َﻔﺔٌ ﻟِ ُﻜ ﻞ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ " .وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ زﻳﺎد ﺿﻌﻴﻒ  ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﲰﺎع ﻣﻦ أﰊ ﺟﺤﻴﻔﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .اﻧﻈﺮ " :اﳌﻴﺰان" )4
ﺻ ْﻔ ُﻮ اﻟ ﺪﻧْـﻴَﺎ َ ،وﺑَﻘ َﻲ َﻛ َﺪ ُرَﻫﺎ ،ﻓَﺎﻟْ َﻤ ْﻮ ُ
َ
) .423/

ِ
ﺎل ﻋَْﺒ ُﺪ اﻟﻠِ ﻪ  .. :ﻓﺬﻛﺮﻩ.
ﺎل :ﻗَ َ
ي َ ،ﻋ ْﻦ ُزﺑَـْﻴ ٍﺪ َ ،ﻋ ْﻦ أَِﰊ َواﺋِ ٍﻞ  ،ﻗَ َ
ورواﻩ اﺑﻦ ﺑﻄﺔ ﰲ " اﻹﺑﺎﻧﺔ" ) (187 /1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟْ َﻤ ْﺴﻌُﻮد ّ
واﳌﺴﻌﻮدي  ،ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻜﻮﰲ  ،وﻫﻮ ﺻﺪوق  ،ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻠﻂ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﰲ "اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ" )ص ) 344
.ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ  ،وﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻴﻪ.
أﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ  :ﻓﻘﺎل اﳌﻨﺎوي رﲪﻪ اﷲ " :اﻟﺘﺤﻔﺔ  :ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻒ ﺑﻪ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻴﺔ  ،ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑِﺮﻩ وإﻟﻄﺎﻓﻪ( .اﳌﻮت(  :ﻷن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳏﻨﺘﻪ وﺳﺠﻨﻪ وﺑﻼؤﻩ؛ إذ ﻻ ﻳﺰال
ﻓﻴﻪ ﰲ ﻋﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺳﺎة ﻧﻔﺴﻪ  ،ورﻳﺎﺿﺔ ﺷﻬﻮاﺗﻪ وﻣﺪاﻓﻌﺔ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ،واﳌﻮت إﻃﻼق ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺬاب ،وﺳﺒﺐ ﳊﻴﺎﺗﻪ اﻷﺑﺪﻳﺔ ،وﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ،وﻧﻴﻠﻪ
ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﲢﻔﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ،وﻫﻮ وإن ﻛﺎن ﻓﻨﺎء واﺿﻤﺤﻼﻻ ﻇﺎﻫﺮا  ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﻻدة ﺛﺎﻧﻴﺔ  ،وﻧﻘﻠﺔ ﻣﻦ دار اﻟﻔﻨﺎء إﱃ دار اﻟﺒﻘﺎء.
ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮت ﻓﻘﺎل ) :ﺧﻠﻖ اﳌﻮت واﳊﻴﺎة( ﻗﺪم اﳌﻮت ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة  ،ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ
وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻮت  ،ﱂ ﺗﻜﻦ اﳉﻨﺔ  ،وﳍﺬا ّ

اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  ،وﻋﺪﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻵﻵء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎن(  ،وﻧﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﰒ أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ أﺣﺴﻦ اﳋﺎﻟﻘﲔ * ﰒ إﻧﻜﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

ﳌﻴﺘﻮن * ﰒ إﻧﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺜﻮن( ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﳋﻠﻖ أﺣﺴﻦ  ،ﻓﻨﻘﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎدﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أﺷﺮف " اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ" )/3
 ) .233ﻓﺒﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﻳﺎم اﳌﺆﻣﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،ﰲ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ  ،ﻳﺘﺤﻔﻪ رﺑﻪ ﺑﺎﳌﻮت اﻟﺬي ﳜﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﻛﺮوﺎ واﺑﺘﻼءاﺎ ،وﻳﻮﺻﻠﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﺎت
اﻟﻨﻌﻴﻢ .وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﲤﲏ اﳌﻮت  ،ﻓﺎﳊﻴﺎة ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻹﳝﺎن واﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب  ،وﻟﻜﻦ ﻣﱴ وﻗﻊ اﳌﻮت  ،ﻓﺘﻠﻚ ﲢﻔﺔ اﳌﺆﻣﻦ
.وﻗﺪ روى اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﰲ "اﻟﺰﻫﺪ" ) ، (17وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ "اﳊﻠﻴﺔ" ) (136/1ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  " :ﻟَﻴ ِ ِ
اﺣﺔٌ ُدو َن ﻟَِﻘ ِﺎء اﻟﻠِ ﻪ َﻋﺰ
ﺲ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ِﻦ َر َ
ْ َ
َو َﺟ ﻞ " .وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ "اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ" )) .116 /2وﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ).46592) ، (41703) :واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ(
குறிப்பு: இது 2-4-2010 ெவள்ளிக்கிழைம அன்று SMJ PLAZA (CHENNAI) உைடய மஸ்ஜிதில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஜுமுஆ
குத்பாவின் எழுத்து வடிவமாகும்.
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