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سم اهللا الرمحن الرحيمب  

 

மரண�பி�யி	 மனித� 

க�ணிய�தி���ய ெப�ேயா�கேள! சேகாதர�கேள! அ	லா�ைவ பய!"ெகா#$மா%, அ	லா�ைவ 

அ&சி'ெகா#$மா% உ)க$'�* என'�* அறி-ைர .றியவனாக ஆர*ப*ெச0கிேற�. அ	லா�வி� 

அ�யா�கேள! அ	லாஹு தஆலா இ4-லக�தி	 வா5கிற நம'� ஒ89�ைவ ைவ�தி8'கிறா�. அ"தா� மரண*! 

யா8* அ!த மரண�தி� பி�யிலி8!" த�பி'க 9�யா". ஓ� ஒளிய 9�யா".  

ஏதாவ" விைலெகா<�" அ!த மரண�திலி8!" ந*ைம பா"கா�" ெகா#ளலாமா எ�றா	 நி=சயமாக9�யா". 

யாராவ" ஒ8 ம8�"வைர அ>கி அவ�ட* மரண�திலி8!" ந*ைம பா"கா�"' ெகா#வத�� ஏதாவ" ம8!" 

வா)க 9�@மா எ�றா	 9�யா".  

அ	ல" ெப8* ரா>வ)கைளத யா�ெச0" ைவ�"' ெகா�< அ!த மரண�திலி8!" ந*ைம த�கா�" 

ெகா#ளலா* எ�% 9ய�சிெச0தா	, அ!த 9ய�சி பலனளி'�மா? நி=சயமாகபலனளி'கா"! 

இ�ப� உலக�திேல, எ)ேக ஓ�னாA*, எ)ேக பற!தாA*, எ4வள- 9ய�சிக# ெச0தாA*, எ4வள-தா� ந* 

உடைல ஆேரா'கியமாக, Bகமாக பா"கா�"' ெகா�டாA* ச�, நி=சய* ஒ8 நா# மரண* வ!ேத தC8*. இ!த 

மரண�ைத அ	லா� ர�D	 ஆலமீ�, இ!த உலக�தி	 அவ� பைட�த அைன�" உயி�க# மீ"* விதி�"விFடா�. 

��ஆGைடய பல இட)களி	 அ	லா� ர�D	 ஆலமீ�, நம'� நிைனHF�' ெகா�ேட வ8கிறா�.  

பல 9ைற நா* இ!த வசன)கைள ஓதியி8�ேபா*, அறி-ைரகளிேல ேகF�8�ேபா*.  

 ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ 

ஒ4ெவா8 உயி8* மரண�ைத Bைவ�ேத ஆகேவ�<*. (அ	��ஆ� 3:185)  

அ	லாஹு தஆலா மிக இல'கிய நய�ேதா<, மிக-* ச�யாக ெசா	கிறா�: 

 ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ 

ஒ4ெவா8 உயி8* மரண�ைத Bைவ�ேத ஆகேவ�<*. 

அ	லா� �றி�பி<கி�றா�: 

 اْلَمْوَت ال ُه ُمَالِقيُكمْ ُقْل ِإنوَن ِمْنُه فَِإنِذي َتِفر  

அ	��ஆ� 62:8 

எ!த மரண�ைத� பா��" நC)க# பய!" ஓ<கிறC�கேளா, அ!த மரண* நி=சயமாக உ)கைள ச!தி'�*. 

அ"-* ஓFட* எ�றா	 சாதாரண ஓFடம	ல,  ُْوَن ِمْنهَتِفر விர�ேடா<கிறC�கேளா, தைலெதறி'க ஓ<கிறC�கேளா,  ّفرار,  َتِفر 

எ�றா	 எ�ப� சி)க�ைத பா��த ம�ற பிராணிக# மா�, க5ைத ேபா�ற பிராணிக# த� உயிைர� பா"கா�"' 

ெகா#வத�காக தைல ெதறி'க எ!த திைசயி	 ஓ<கிேறா* எ�% ெத�யாம	 ஓ<ம	லவா? அ!த ஓFட�தி��தா� 

அரபியிேல رار ف  எ�% ெசா	ல�ப<*.  
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அ	லா� ெசா	கிறா�: எ!த மரண�ைத� பா��" நC)க# விர�ேடா<கிறC�கேளா, அ!த மரண* நி=சயமாக 

உ)கைள ச!தி'�* 

 فَِإنُه ُمَالِقيُكمْ 

அ	��ஆ� 62:8 

எ�ப� அழகிய வாசக�ைத அ	லா� பய�ப<�"கிறா�. நC)க# அ!த மரண�ைத� ேதட ேவ��ய அவசிய* 

இ	ைல.  

ஒ8வ� ச!தி'க வ8வா� எ�றா	 எ�ன ெபா8#? நா* எ)ேக இ8'கிேறாேமா அ!த இட�ைத ேத� 

வ8பவைரதா�, ச!தி'கவ8பவ�. ஒ8வைர ேத�ெசலவைத�தா�, ச!தி'க ெச	வ" எ�% ெசா	ல�ப<*. 

அ	லா� ெசா	கிறா�, நC)க# எ!த மரண�ைத� பா��" விர�ேடா<கிறC�கேளா அ!த மரண* உ)கைள 

ச!தி'�* 

 ُه ُمَالِقيُكمْ فَِإن  

அ	��ஆ� 62:8 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ!த மரண* 9�- ெச0ய�பFட". ஆனா	, அ	லாஹு தஆலா அத� ேததிைய, 

அத� ேநர�ைத, நம'� ெகா<'கவி	ைல, �றி�பிடவி	ைல. ஏ�? அைத' �றி�பிFடா	, மனித� 

அலFசிய�தி	 வ CW!"வி<வா�. 

ச�, இ�G* நம'� நாFக# இ8'கி�றன, இ�G* நம'� சில ஆ�<க# இ8'கி�றன. 

அ�ேபா" நா* அ	லா�ைவ வண)கிெகா#ளலா*, அ�ேபா" நா* அ	லா�விட�திேல ம�னி�D 

ேகF<'ெகா#ளலா*, அ�ேபா" நா* ந* தவ%கைள விF< தி8!தி'ெகா#ளலா* எ�% மனித� அ!த 

�றி�பிFட நாளி� மீ" சா�!" வி<வா� எ�பத�காக அ	லா� - மரண�ைத நம'� 9�-ெச0த அவ�- அ" 

நிக5* ேததிைய, அ" நம'� வ8* ேததிைய மைற�"விFடா�.  

யா8* ெசா	ல 9�யா" நா* எ�ேபா" மரணி�ேபா* எ�%. இ�G* நம'� மரண* எ!த அள- சமீப�தி	 

இ8'கிற" எ�றா	 இ!த மYஜிதிலி8!" ஜு9ஆ ெதா5ைகைய 9��"விF< நா* சலாம�தாக வ C< 

ேச�ேவாமா? எ�பத�� நம'� ஏதாவ" உ%திமான* இ8'கிறதா? நி=சயமாக இ	ைல! இ!த ேநர� 

ெதா5ைகைய நா* ெதா5" 9��ேபாமா? அத�� ஏதாவ" உ%தி இ8'கிறதா?  

இர�< ஆ�<க$'� 9�பதாக ந* பணியாள�� சேகாதர�, ரமழா� மாத�தி� இ8ப�தி ஏழாவ" இர-, த� 

9ஹ	லாவிA	ல அைனவைர@* ப#ளி'�அைழ�"வ8கிறா�. அ" ஒ8 கிராம*. அவ�தா� அ!த 

ப#ளியிேல இமாமாக இ8'கிறா�. அைனவைர@* அைழ�" வ!தத��� பிற�, ப#ளியிேல பா)� 

ெசா	ல�பF�8'கிற". அைனவைர@* ஸஃ�பிேல ச�யாக நி%�திைவ'கிறா�.  

இகாம� ெசா	ல�ப<கிற". அ	லாஹு அ'ப� எ�% .%வத�� ைகைய உய��தினா�. உய��திய ைகைய 

ேதா# பFைட வைர ெகா�< ேபாகாம	, ெந&B வைர ைகைய ெகா�< ேபா0 ெந&ைச� பி�'கிறா�. 

ெந&சிேல ைகைவ�தவ� அேத நிைலயி	 ]மியிேல அம�!" வி<கிறா�. பிற� சா0கிறா�. 9� ஸஃ�பி	 

இ8!தவ�க# ஓேடா� ெச�% பா�'�*ேபா" க�ைண ^�கிறா�, உயி� பி�!" வி<கிற". அவ8'� வய" 

எ�தைன? 9�ப�ைத!" வய"தா�! 
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க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ!த மரண*, இ!த மரண�தி�காக 9�- ெச0ய�பFட வானவ�, அவ�ட�திேல 

அ	லாஹு தஆலா இர'க�ைத� பைட'கவி	ைல. �ழ!ைத எ�% பா�'கமாFடா�. க��பிணி எ�% 

பா�'கமாFடா�. ஏைழ எ�% பா�'கமாFடா�. வேயாதிக� எ�% பா�'கமாFடா�. இவ� பயண�தி	 இ8'கிறாேர, 

இவைர கவனி�பத�� இ)� ஆளி	ைலேய! இவ� மரணி�" விFடா	 இவைர யா� எ<�"= ெச	வா�க#.  

இவ� பற'கிறாேர, இவ� த�ணC�ேல (க�பலி	) மித'கிறாேர! இவ� ஒ8 ேதைவ'காக இ!த ஊ8'� 

வ!தி8'கிறாேர, இவ8ைடய பி#ைளக# ப=சிள* �ழ!ைதகளாக இ8'கிறா�கேள! இவ8ைடய மைனவி 

க��பமாக இ8'கிறாேர, அ	ல", ம8�"வமைனயி	 ேச�'க�பF�8'கிறாேர, எ�ெற	லா* அ!த வானவ� 

பா�'கமாFடா�. 

அ�ப� பா�'�* த�ைமைய அ	லாஹு தஆலா அ!த வானவ8'� ெகா<'கவி	ைல.  

 َل ِبُكْم ُمثِذي وُكاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الُكْم تـُْرَجُعونَ  ُقْل يـَتَـَوفِإَىل رَب 

அ	��ஆ� 32:11 

அ	லா� ெசா	கிறா�: நபிேய! நC)க# ெசா	A)க#, உ)க$'காக 9�- ெச0ய�பFட வானவ� உ)கைள 

உயி� ைக�ப�%வா�. 

அ	லாஹுத ஆலா, மல'�	 ம4� எ�ற ெப8* வானவைர� பைட�தி8'கிறா�. ந*மி	 யாராவ" 

அறி!தி8'கிறாரா அவ� எ�ப�யி8�பா� எ�%? 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அ	லா�விட�திேல நா�� வானவ�க# மிக க�ணிய�தி���யவ�க#. அ!த 

நா�� க�ணிய�தி���ய வானவ�களிேல தைலவ� ஒ8வ� இ8'கிறா� அவ�தா� ஜி�`	 ஆவா�. பிற� 

இYராஃப	ீ, பிற� மீகாய	ீ, பிற� மல'�	 ம4�. ஜி�`	, இYராஃப	ீ, மீகாய	ீ, மல'�	 ம4� ஆகிய 

நா��ேப8* மிக சிற�பான வானவ�க# ஆவா�க#.  

ஒ8 சாதாரண வானவ�, வானவ�களிேல சாதாரணமானவ�, ெரா*ப-* கைடசி தர�தி	உ#ளவ�, அவ8ைடய 

ஆ�ற	 அவ8ைடய வ	லைம எ�ப� எ�றா	 நா* வா5கிற இ!த ]மிையவிட, நம'� ஒளித8கிற 

b�யைனவிட, எ�தைனேயா இலFச* மட)�, ஒ8 மட)க	ல இ8மட)க	ல, எ�தைனேயா இலFச* மட)� 

ெப�ய நFச�திர�ைத சாதாரணமாக வான�திலி8!" பி<)கி ைகயிேல எ<�"வி<வா�.  

த� ஒ8 கர�திேல, வான�திேல அ	லா� பதி�தி8'கிற நFச�திர�ைத எ�ப� நா* D	ைல பி<)�ேவாேமா, 

அ	ல" ஒ8 சிறிய ப!ைத எ<�ேபாேமா, அ	ல" ஒ8 சிறிய ெபா8ைள, இேலசான கனம�ற ெபா8ைள 

சாதாரணமாக எ<�ேபாேமா அ" ேபா�% வான�திலி8!" அ!த நFச�திர�ைத அ�ப�ேய பி<)கிவி<வா�. 

பி<)கிய" மF<ம	ல. அ!த பி<)கிய நFச�திர�ைத எ�ப� நC)க# ஒ8 ப!ைத இல'ைக ேநா'கி 

எறிவ C�கேளா, ஒ8 சிறிய ெபா�' க	ைல இல'ைக ேநா'கி எறிவ C�கேளா, அ" ேபா�% அ!த நFச�திர�ைத 

அவ� எறிவா�. எ�கி�ற அ!த நFச�திர* ]மியி	 வி5!" விடாம	 இ8�பத�காக இ�ெனா8 வானவ� 

அைத� பி��"' ெகா#வா�.  

க�ணிய�"'��யவ�கேள! ச�% சி!தி�"� பா8)க#. அ!த வானவ�� உ8வ* எ�ப� இ8'�*. அ!த 

வானவ�� ஆ�ற	, அ	லா� அவ8'� ெகா<�த வ	லைம எ�ப� இ8'�*! 

இ" எ!த வானவ�, அ	லா� பைட�த சாதாரணமான வானவ8ைடய ஆ�ற	 இ�ப� எ�றா	, ஜி�`	, 

மீகாய	ீ, இYராஃப	ீ, மல'�	 ம4� உைடய ஆ�ற	, இ�G* அவ�க$ைடய உ8வ* எ�ப� இ8'�*!! 
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அ	லாஹு தஆலா ஜி�`A'� ஆ% c% இற'ைககைள ெகா<�தி8'கிறா�. அ!த ஆ% c% இற'ைககைள 

அவ� வி��தா	, அதிலி8!" ஒ8 இற'ைக நம'� 9�னா	 வி�'க�பFடா	, நா* இ!த ]மியிேல எ!த 

ேகா�யி	 ெச�றாA* ச�, அத��� பி�னா	 உ#ளைத� ந*மா	 பா�'க9�யா". 

ந* க� பா�ைவ'� 9�னதாக உதாரணமாக, இ�ப� ஒ8 ேப�பைர' ெகா�< வ!" ைவ'க�பFடா	, இ!த 

ேப�ப8ைடய dர* எ4வள- dர* இ8'�*? அதிலி8!" ச�% விலகி= ெச�றா	 பி�னா	 உ#ளைத 

பா��" விடலா*. ஆனா	, ஜி�`Aைடய இற'ைக வி�'க�பFடா	, எ4வள- dர* நC)க# இட" ப'க* 

ெச�றாA* ச�, வல" ப'க* ெச�றாA* ச�, நC)க# பி�னா	 உ#ளைத� பா�'க 9�யா" எ�றா	 

அவ8ைடய உட	, அவ8'� அ	லா� ெகா<�த அ!த அைம�D எ4வள- ெப�யதாக இ8'�*!!  

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இYராஃப	ீ எ�ற மல', அ!த வானவ� ஒ8 ச�த* ேபாFடா	, b�யG* 

ச!திரG* வான�திA#ள அ�தைன நFச�திர)க$* சி�னா பி�னமாகி வி<*. ]மியிA#ள மைலக# 

எ	லா* ப&சாக� பற!" வி<* எ�றா	, அவ8ைடய ச�த�திேல இ4வள- ெப�ய ஆ�றைல அ	லா� 

பைட�தி8'கிறா� எ�றா	, அவ8ைடய உட	, அவ8ைடய ேதா�ற* எ4வள- ெப�யதாக இ8'�*.  

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ�ப� மல'�	 ம4�, ந* உயிைர' ைக�ப�%வத�காக அ	லா� 9�- ெச0த 

அ!த வானவைர� ப�றி இ�G அ�பாY ரழியா	லாஹு அ�ஹு அவ�க$*, இமா* 9ஜாஹி� (1) 

ரஹிமஹு	லா� அவ�க$* ெசா	கிறா�க#. நC)க# வி8!"'� ெச	A*ேபா" தனி ஒ8வராக நC)க# 

இ8'க உ)க$'� 9�னா	 உண- வி��D ைவ'க�பF�8'�*. அ!த உண- வி��பிேல உ)க$'�� 

ேதைவயான பான)க#, உண-க#, பழ)க# அ)ேக ைவ'க�பF�8'�*.  

ஒ8வ8'காக வி�'க�ப<* உண- வி��D அதி	 ைவ'க�ப<கி�ற உணவி� வைக எ4வள- இ8'�*? 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ�G அ�பாY ரழியா	லாஹு அ�ஹு ெசா	Aகி�றா�க#, “95 உலக9* 

இ!த உலக�தி	 உ#ள பைட�பின)க#, உயி�ன)க# அைன�"* மல'�	 ம4� உைடய உ8வ�ைத 

ெபா%�தவைர உ)க# ஒ8வ8'� 9�னா	 ைவ'க�ப<கிற உண- வி��ைப�ேபா�%தா�. (தா`' இ�G 

கசீ�) (2) 

எ�ப� அதிலி8!" நC)க# வி8*பிய உண-கைள ேத�- ெச0கிறC�கேளா, உ)க$ைடய ைகயா	 நCF� எ<�"' 

ெகா#கிறC�கேளா, த�ணC� ேதைவ எ�றா	 எ<�"' ெகா#கிறC�க#. உண- ேதைவ எ�றா	 எ<�" ைவ�"' 

ெகா#கிறC�க#. ஆண* ேதைவ எ�றா	 நC)க# ஊ�றி' ெகா#கிறC�கேளா! அ" ேபா�%தா� இ!த ]மி@* இ!த 

]மியிA#ள பைட�D* மல'�	 ம4�ைத ெபா8�தவைர!  

இ!த ெநா�யிேல, இ!த ெநா�யி� ெநா�யிேல, இ)� ஒ8வைர உயி� வா)�வ"*. நா* வா5கிற இ!த 

இட�திலி8!" பல ஆயிர'கண'கான ைம	க$'� அ�பா	 உ#ள ஒ8வ8ைடய உயிைர வா)�வ"* 

அவ8'� சம*தா�! ஒ8 மனித8ைடய உயிைர வா)�வ"* அவ8'� சம*தா�, ஆயிர* மனித�க$ைடய, 

ேகா�'கண'கான உயி�ன)க$ைடய உயிைர வா)�வ"* சம*தா�!  

அவ8'� எ"-* சிரமம	ல. அவ8'� கீW அ	லாஹு தஆலா c�%'கண'கான ஆயிர'கண'கான 

வானவ�கைள, பணியாள�கைள அ	லா� ெகா<�தி8'கிறா�. இ!த வானவ�க# எ	லா* அ	லா�-ைடய 

கFடைள'�� பணி!தவ�க#. அ	லா� யா8'� 9�- ெச0" வி<கிறாேனா, அவ8ைடய உயிைர வா)கி 

வி<வா�க#.  

ஒ4ெவா8 ஆ�<* ‘ைலல�"	 க��' உைடய இரவிேல! ரமழாGைடய கைடசி� ப�தி	, ஒ�ைற இர-களி	 

‘ைலல�"	 க��' உைடய இர- எ�ேபா" ஏ�ப<கிறேதா, அ!த இரவிேல அ	லாஹு தஆலா அ!த ஆ�< 

மரணி'கேவ��யவ�க$ைடய ெபய�கைள அ	லா� அவ8'� அறிவி�"' ெகா<�"வி<கிறா�. (3) 
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யா8'� எ!த இட�திேல எ�ப� எ�ப� உயி� வா)க ேவ�<* எ�பைத அ!த மல'�	 ம4�தி�� அ	லா� 

ர�D	 ஆலமீ� ‘ல4ஹு	 ம�ஃ]#’ உ*9	 கிதாபிலி8!", அ!த விதியி� D�தக�திலி8!" அவ8'� 

�றி�ெப<�" ெகா<'க�ப<கிற". 

க�ணிய�"'��யவ�கேள! அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அவ�க# .றியதாக 

வ8கிற", “ஒ8வ8ைடய ெபய�, மரணி�பவ�களிேல எ5த�பF< மல'�	 ம4தி� கர�திேல ெகா<'க�பF< 

வி<கிற". அவேனா தி8மண* 9�'கிறா�, அவேனா வியாபார�தி�காக பயண* ெச0கிறா�. அவேனா பல 

எ�ண)கைள ைவ�"'ெகா�< வாW'ைக வசதிகைள� ேத�' ெகா�< இ8'கிறா�. அவேனா அ!த ஆ�< 

மரணி'க ேவ��யவ�களி� பF�யலிேல எ5த�பF< இ8'கிறா�. 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! ஆகேவதா� அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல*, 

அவ�க$'� 9�னா	 ெச�ற நபிமா�க#, ரbA	லாஹி ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அவ�க$'�� 

பி�னா	 வ!த ஸஹாபா'க#, இமா*க#, தாபிய�ீக# மரண�ைத' �றி�" ஏராளமான அறி-ைரகைள நம'� 

ெசா�னா�க#. 

காரண* மனித� விைரவாக-* அதிகமாக-* மற!" வி<கிற ஒ�% இ!த உலக�தி	 இ8'கிற" எ�றா	, 

அ" மரண*தா�. அைத விைரவாக மற!"வி<வா�! மனித� அதிக* அைத மற!" இ8�பா�! த� வ CF�ேல 

த� த!ைதேயா, பாFடேனா, த� தாேயா, த� பாF�ேயா மரணி�" இ8�பா�க#. அ�ைறய ெபா5" வைர 

நிைனவி	 ைவ�தி8�பா�. அ<�த நா#, அ<�த நா# மற!" வி<வா�. எ�ப� இவன" வாW'ைக ெதாட)கி 

வி<* எ�றா	, ஏேதா அவ8'��தா� மரண* இ8!த", அவ� மரணி�" விFடா�, தன'� மரணமி	ைல, தா� 

மரணி'க மாFேட� எ�பைத� ேபா�ற இவர" வாW'ைக இ8'�*. 

த� க�>'� 9�னா	 த!ைத மரணி�பா� அைத�பா��"' ெகா��8�பா�. மரணி�த த!ைத 

�ளி�பாFட�ப<வா�. அைத@* பா��பா�. அ!த மரணி�த த!ைத'� கஃப� "ணி அணிவி'க�ப<*. அைத@* 

பா��"'ெகா�< இ8�பா�. அ!த மரணி�த த!ைத நா�� ேப8ைடய ேதாளிேல Bம'க�ப<வா�, க�8 �ழிைய 

ேநா'கி அைழ�"= ெச	ல�ப<வா�. 

அ)ேக இற'கி ைவ'க�ப<வா�. பிற� அ!த க�8 �ழியிேல ைவ'க� ப<வா�. பிற� ம�ைண அவ� மீ" ேபாF< 

^ட�ப<*. இைதெய	லா* பா��"'ெகா�< இ8�பா�. தாG* இ�ப��தா� மரணி'க ேவ�<ேம எ�% எ�ணி� 

பா�'க மாFடா�. விைரவாக மற!" வி<வா�. அதிகமாக மற!" வி<வா�. த� க�>'� 9�னா	 த� 

சேகாதர� அ	ல" த� ந�ப� அ	ல" த� வ CF�A#ள ஒ8வ� மரணி�பைத� பா��பா�. ஆனா	 ப��பிைன� 

ெபறமாFடா�. 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! ஆகேவதா� அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* 

9Yலி*களாகிய நம'�= ெசா�னா�க#. ம%ைமைய ந*Dகி�ற நம'�= ெசா�னா�க#. மரண�தி��� 

பிற�#ள வாW'ைகதா� உ�ைம எ�பைத ஏ�%'ெகா�ட நம'�= ெசா�னா�க#. நா� உ)க$'� இர�ைட 

விF<= ெச	கிேற�. நC)க# அறி-ைர� ெப%வத�� நா� இர�ைட� த8கிேற�. ஒ�% ேபசா" இ�ெனா�% 

ேபB*.  

ஒ8 பலவ Cனமான ஹதCஸி� க8�தாவ": நC)க# இ!த உலக�தி� ஆைசயிலி8!" உ)கைள�த<�"' 

ெகா#வத��, ம%ைம'காக தயா��பைத நC)க# அதிக�ப<�"வத��, அ	லா�ைவ பய!த உ�ைமயான 

அ�யா�களாக நC)க# வாWவத��, அ�யா�க$ைடய உ�ைமகைள ச�யாக நC)க# ெகா<�" வி<வத��, 

நC)க# அறி-ைர�ெப%வத�� உ)க$'� அறி-ைர ெச0வத�� இர�< விஷய)க# இ8'கி�றன. ஒ�% 

ேபB* இ�ெனா�% ேபசா"! ேபச' .�ய" எ"? அ	��ஆ�! அ	��ஆ�! நC)க# அைத ஓ"*ேபா" 
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அ	லா�வி� சFட)கைள உ)க$'� அ" நிைன-%�"கிற". அ	லா�ைவ� ப�றி உ)க$'� 

பய9%�"கிற"! 

ம%ைமைய உ)க$'� பய9%�"கிற"! ெசா�'க�தி� மீ" உ)க$'� ஆைசைய ஊF<கிற"! நரக�ைத� 

ப�றி உ)க$'� பய^F<கிற"! 

இர�டாவ" ேபசா"! அ" எ�ன? அ"தா� மரண*! அ" ேபசா"! அ" எ"-* வா0�திற'கா"! அைத நC)க# 

பா��" ப��பிைன ெப�%' ெகா�டா	 ேபா"மான". (4) 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ�% ந*9ைடய நிைலைம, நம'� 9�னா	 ெச�ற ந	லவ�க$ைடய 

நிைலைம, இர�ைட@* எ<�" பா8)க#. 

இமா* இ�ராஹி* நகயி ( يعخنلا ميھاربإ ) ெசா	Aகி�றா�க#: "எ)க# ப�தியிேல யாராவ" ஒ8வ8ைடய 

�<*ப�திேல மரண* நிகW!"விFடா	 பல நாFக$'� அத� அைடயாள)க# இ8'�*.” (ஹி	ய�"	 

அ4லியா) (5) 

இ�% ந* �<*ப�திA* தா� மரண* ஏ�ப<கிற". அ!த அைடயாள�ைத எ�ப� ெத�!" ெகா#கிேறா*. 

அ)ேக சாமியானா ேபாட�ப<*. பிற� க	யாண வ CFைட� ேபா�% அ)ேக பி�யாணி ஆ'க�ப<*. 

மரணி�தவ�� வ CF�ேல எ�ன சா�பா< சைம'க�ப<கிற" பா8)க#!  

மரண�ைத மற'க ைவ'�*ப�யான உலக�தி� ஆைசைய ஊF<*ப�யான Bைவயான உண- சைம'க�பF<, 

வ!தவ�க$'ெக	லா* ப�மாற�ப<கிற". இ" ந*மவ�க$ைடய மரண* நிகW!த வ CF�� நிைல! இேத 

வ CF�ேல, இ�G* சில ம'க# வ8வா�க# எத�காக? இ!த மரணி�தவ� எைத விF<= ெச�றி8'கிறா�? 

நம'� அதிேல எ�ன ப)� கிைட'�* எ�பத�காக!  

பி#ைளகளி	 சில� இ8�பா�க#, த!ைதயி� ெசா�" எ�ன? த!ைதயி� ேபல�Y எ�ன? த!ைத 

எைதெய	லா* எ)ெக	லா* மைற�" ைவ�தி8'கிறா�? எ�பைத� ப�றி ஆ0- ெச0" ெகா��8�பா�க#. 

த!ைத மரணி�" விFடாேல, அவ� எ�ன 'வசிய�' ெச0தி8'கிறா�, அவ� யா8'காவ" கட�பF< இ8'கிறாரா, 

அவ� யா8'காவ" ெகா<'க ேவ�<மா, அ!த ஹ'�கைள நா� அவ8ைடய ஜனாஸாைவ எ<�பத�� 

9�னா	 ஒ�பைட�" விடேவ�<ேம, அத�� எ�னிட�திேல எ�ன ெச	வ* இ8'கிற" எ�ெற	லா* 

கண'� ேபாட மாFடா�க#.  

த!ைத யா8'காவ" ெகா<�தி8'கிறாரா எ�பைத� ப�றி விசா��"'ெகா�< இ8�பா�க#. த!ைத'� எ�ன 

ெசா�" இ8'கிற" எ�பைத� ப�றி விசா��"' ெகா�< இ8�பா�க#. இ�ப� சில� இ8�பா�க#.! 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ�G* சில� த!ைத'�� பி�னா	 நா�தா� 95 ெசா�"'�* உ�யவ�. நா� 

ெசா	வ" ேபா�% தா� நC)க# ேகFகேவ�<* எ�% கண'�� ேபா<வா�க#! 

இமா* இ�ராஹி* அ�னகியி ெசா	Aகி�றா�க#: எ)க# �<*ப�திேல மரண* நிகW!" விFடா	 

அதGைடய தா'க�ைத அதGைடய அ!த� பாதி�ைப பல நாFக$'�� ெத�யலா* எ�%!  

அவ�களி� நிைல ஏ� அ�ப� இ8!த"? 

த)க# 95 �<*ப�ைத@* மைனவி, பி#ைளக#, உ�றா�, உறவின�க# எ�% அ!த அள- அவ�க# த�பியா 

ெகா<�தி8'கிறா�க#.  

அதாவ" "'க*, "யர* எ�% ெசா�னா	 கவைல�பF< விF<, ஓ0!" உFகா�வ" கிைடயா". 
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இ�ப��தாேன நா9* மரணி�ேபா* எ�% மரண�ைத பய!" ந�ைமயி	 தCவிர* காF<வ". பாவ)கைள 

விF< த4பா ெச0வ", அ�யா�க$ைடய ஹ'�கைள தி8*ப' ெகா<�ப" எ�% வண'க வழிபா<களி	 

தCவிரமாக ஈ<ப<வ", ந	லம	களி	 விைரவ". மரண�தி� தா'க�ைத எ)க# �<*ப�தி	 பா�'கலா* எ�% 

இைத�தா� இ�ராஹC* நகயி .றினா�க#. 

ஒ8வ� மரணி�" விFடா	, ஒ8வ8'� மரண* ஏ�பF< விFடா	, நா)க# பய!" ந<)�ேவா*. நா)க# 

எ�ன ேபசி'ெகா#ேவா* எ�றா	 இவ8'� ஒ8 பய)கரமான நிகW- நிகW!"விFட" எ�%. 

எ�ப� எ	லா* ந	லவ�க# சி!தி�" இ8'கிறா�க# பா8)க#! 

மரணி�த இவ8'� பய)கரமான ஒ8 நிகW- நிகW!"விFட"! ஆ*, மரண* அ4வள- பய)கரமான"! 

அவ�க# எைத� ப�றி கவைல�பFடா�க#? எைத�ப�றி அ5தா�க#? 

இவ� இ�ேபா" ந*ைம விF< பி�!" விFடாேர! ர�ம�"ைடய மல'�க# இவைர எ<�"=ெச�% 

ெசா�'க�திேல ைவ�தா�களா, அ	ல" அதாDைடய மல'�க# எ<�"=ெச�% நரக�திேல இவைர 

ைவ�தா�களா எ�% நம'�� ெத�யவி	ைலேய எ�ற பய�திA* கவைலயிA* "'க�திA* அ!த 

ந	லவ�க# இ8�பா�க#.  

பய* எ�ப� இ8'க ேவ�<*? இர�< வைகயான பய*, இர�< வைகயான கவைல உ#ள". ஒ�% நா* 

பய�ப<வ". ந*மவ�க# கவைல�ப<வ". அ" எ�ப� எ�றா	 இவ� ெச�" விFடாேர! இவ� இற!" விFடாேர! 

எ�ைன விF<= ெச�%விFடாேர! இவ� ந*ைம பி�!"விFடாேர! எ�%. 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ"வ	ல "'க*. இ"வ	ல பய*. 

ந*ைம பி�!த இ!த சேகாதர8ைடய நிைலைம எ�ன? இவ8ைடய இ%தி த)�மிட* எ)ேக 9�- 

ெச0ய�பF�8'கிற"? ெசா�'கவாசிகளி	 இவ� 9�- ெச0ய�பF< இ8'கிறாரா? அ	ல" நரகவாசிகளிேல 

இவ� 9�- ெச0ய�பF�8'கிறாரா? 

இ"வ	லவா நா* பய�பட ேவ��ய, இ�G* கவைல�பட ேவ��ய பய)கரமான விஷய*! 

ஒ8வ� இ)கி8!" க�ைண ^� விFடா	, அ<�" அவ8ைடய ம�ஸி	 – த)�மிட* இர��	 ஒ�%தா�. 

ஒ8வ8ைடய க� ^ட�பF< விFடா	, அ<�" அவ8ைடய ம�ஸி	 – த)�மிட* இர��	 ஒ�%தா�. 

ஒ�% ெசா�'கமாக இ8'�*. இ	ைலெய�றா	 நரகமாக இ8'�*. அ	லா� அதிலி8!" ந*ைம பா"கா'க 

ேவ�<*.  

உYமா� ரழியா	லாஹு அ�ஹு அவ�க# ெசா	Aகி�றா�க#: (6) 

ஆத9ைடய மகேன! நC ]மியி	 பிற!த நாளிலி8!" உன'காக நி�ணயி'க�பFட வானவ�, உ�ைன வ!" 

பா��"' ெகா�ேட ெச	கிறா�. எ)ேக இ8'கிறா0? ந*ைம ஒ4ெவா8 நா$* அவ� ச!தி�"' ெகா�ேட 

இ8'கிறா�. நC எ)ேக இ8'கிறா0? எ�%. 

நம" வல" ப'க9#ள, இட" ப'க9#ள, 9�னாA#ள, பி�னா	 உ#ள மனித�கைள�தா� உன" க�ணா	 

நC பா�'க 9�@*. மல'�கைள அ	ல.  

நC நிைன�"' ெகா#ளாேத! மல'�	 ம4� உ�ைன தவறவிF< விFடா� எ�%. உ�ைன மிY ப�ணி 

விFடா� எ�% எ�ணி' ெகா#ளாேத! 
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உன'காக �றி�பிட�பFட ேநர* வ8வைத அவ� எதி��பா��"' ெகா��8'கிறா�. நா* எ�ன நிைன'கிேறா*? 

ஒ8 பயண�திேல ெச	கிேறா*. அ!த� பயண�திேல ஒ8 ஆ'சிெட�F, ஒ8 விப�" நிகW!" வி<கிற".  

ந*ேமா< வ!தவ�களி	 பல� இற!" வி<கிறா�க#. அ�ேபா" நா* அ	ல" அ!த விப�திேல சி'கியவ� எ�ன 

ெசா	கிறா�? நா� த�பி�"' ெகா�ேட� எ�% ெசா	கிறா�.  

அவ� எ�ன ெசா	கிறா�? நா� த�பி�"' ெகா�ேட�, நா� பிைழ�"'ெகா�ேட�, நா� பா"கா�D ெப�ேற� 

எ�%.  

அவ� ெசா	கிறா�, நா� பYல அ!த ஓர�"ல உFகா�!தி8!ேத� எனேவ நா� த�பி�"' ெகா�ேட�. 

9�னா� உFகா�!தவ�க# எ	லா* மாF�' ெகா�டா�க#. 9� சீF�	 இ8!தவ�க# எ	லா* மாF�' 

ெகா�டா�க#. நா� த�பி�" விFேட�. நா� பி�னா� உFகா�!" இ8!ேத�. அ	ல" நா� பா��"விFேட�. 

ஆகேவ, ெத�!த உடேன நா� எ5!" விFேட�. ெத�!த-டேன நா� �தி�" விFேட�. நா� த�பி�"' 

ெகா�ேட� எ�%. 

இ4வா%தா� ம'க# ெபா"வாக ேபBவா�க# 9� ப'க* ஆ'சிெட�F நட!தி8!தா	. 

பி� ப'க�திலி8!" ஆ'சிெட�F நட!தி8!தா	, 9�னா� உFகா�!தவ�க# எ�ன ெசா	வா�க#? நா)க# 

எ	லா* 9�னா� அம�!தி8!ேதா*. நா)க# த�பி�"' ெகா�ேடா*. நா)க# எ	லா* இ!த ஓர�திேல 

உFகா�!" இ8!ேதா*. நா)க# த�பி�"' ெகா�ேடா*. பி�னா� உFகா�!தவ�க# எ	லா* d)கி' 

ெகா��8!தா�க#. எனேவ அவ�க# மாF�'ெகா�டா�க#. நா)கெள	லா* விழி�"' ெகா��8!ேதா*. 

எனேவ நா)க# த�பி�"' ெகா�ேடா*. 

இ4வா% பல காரண)கைள ம'க# .%வா�க#. 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இவ�க$ைடய இ!த த!திர)களா இவ�கைள பா"கா�தன? இவ�க$ைடய இ!த 

திFட)களா இவ�கைள பா"கா�தன? 

இ	ைல, இ	லேவ இ	ைல. 

மாறாக, அ	லா� பா"கா'கிறா�, அ	லா� பா"கா'கிறா�. 

 َحَفَظةً َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم 

பா"கால�கைள அவ� உ)க$'� அG�பிைவ'கி�றா�. அ	��ஆ� 6 : 61 

ந*9ைடய அ!த �றி�பிட�பFட மரண ேநர* வ8* வைர இைடயி	 ஏ�ப<கிற எ	லா விதமான 

ஆப�திலி8!" ந*ைம பா"கா�பத�காகேவ, வானவ�களி� ஒ8 .Fட�ைத அவ�க# ந*ேமா< இ8'�*ப� 

அ	லா� நி�ணய* ெச0" இ8'கிறா�. 

ம'க# ெசா	Aவா�க#: மரண�தி� வாயிலி	 pைழ!" விF< த�பி�"' ெகா�டா� எ�%*, மயி�ைழயி	 

த�பி�"' ெகா�டா� எ�%*, ஒ8 c	 அளவி	 த�பி�"' ெகா�டா� எ�%*. ஒ8 ெநா�யிேல அவ� 

மரண�திலி8!" மரண�ைத ேதா�க��" விFடா� எ�%*.  

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அவ�க# .%வ" ேபா�% இ	ைல! அ	லா� 9�- ெச0த ேநர* வரவி	ைல. 

ஆகேவ ம4"ைடய மல'�க# அவைன விF< விFடா�க#. அ	லா� 9�- ெச0த ேநர* வ!"விFடா	, 

எ!த த!திர)க$* பலி'கா"! எ!த bW=சிக$* பலி'கா"! யா8ைடய ப�!"ைர@* உதவா"! எ4வள- ெப�ய 

ஆய�த)கைள, தயா��Dகைள ெச0" ெகா�டாA* அைவ பலனளி'கா.  
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க�ணிய�தி���யவ�கேள! மரண�ைத மனித� மற'�* ேபா", அ	லா� 9�- ெச0த அ!த மரண�ைத 

மனித� மற'�* ேபா", எ�ப��பFட ஆப�"கைள அவ� ச!தி�பா� ெத�@மா? எ�ப��பFட ெப�ய 

நqட)கைள அவ� ச!தி�பா� எ�% ெத�@மா? 

இமா* கYஸாலி ர�ம"	லாஹி அைலஹி ெசா	கிறா�க#: மனித� மரண�ைத மற!தா	, அதிகமாக உலக 

ஆைசகைள வள��"' ெகா�டா	 நா�� விஷய)க# அவG'�# வ!"வி<*. (7) 

9தலாவதாக: 

 األول ترك الطاعة

மரண�ைத மனித� மற'�* ேபா",வண'க வழிபா<களி	 ஆ�வ* ெகா#ள மாFடா�. வண'க வழிபா<களி� 

மீ" ஆைச ஏ�படா". அலFசிய* ெச0வா�. அவ� ெசா	வா� என'� இ�G* நாFக# இ8'கி�றன, நா� 

அம	 ெச0வத�� இ�G* ேநர* இ8'கிற", பிற� பா��"' ெகா#ளலா*. இ4வா% த#ளி�ேபாF<' 

ெகா�ேட ேபாவா�. 

 والثاين ترك التوبة وتسويفها

இர�டாவதாக, அ	லா�விட�திேல ம�னி�D ேகFபதிேல தாமத* ெச0வா�. தா� ெச0த பாவ)கைள 

நிைன�" வ8!த மாFடா�. 

அவ� ெசா	வா�: “நாFக# இ�G* இ8'கி�றன. இ�ேபா"தாேன நா� வாலிபனாக இ8'கிேற�. இ�G* 

வேயாதிக* இ8'கிற". பிற� ேநா0ெநா� இ8'கிற". பிற� பலவ Cன* இ8'கிற". பிற� ப<�த ப<'ைக 

இ8'கிற". அ�ேபா" பாவ�தி	 இ8!" மீFசி ெப%வைத@* பாவம�னி�D ேகFபைத@* 

பா��"'ெகா#ளலா*.” 

இ4வா% அவ� த� ஆைசயிேல, த� க�பைனயிேல இ8'�*ேபா" மரண* அவைன க4வி'ெகா�< 

ெச�%வி<கிற". 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அ"-* இ�ேபா" நா* வா5கிற இ!த காலகFட�திேல, மரண* எ�ப" 9!திய 

கால)கைளவிட நம'� மிக சமீப�திேல இ8'கிற" எ�% ெசா	லலா*. 

9!திய கால�தி	 வாW!தவ�க# மரணி�ப" எ�றா	, ஒ�% ேபா� நட'க ேவ�<*, அ	ல" ெப�ய ேநா0 

ெநா� வரேவ�<*, அ	ல" வய" 9தி�!" த#ளாத நிைலைமயி	 இ8�பவராக இ8'க ேவ�<*. அ�ேபா" 

அவ�க# மரண�ைத� பா��தா�க#, மரணி�தா�க#. 

ஆனா	, நா* வா5கிற இ!த'கால�திேல, ஒ�% அ�றாட* நா* ப�தி�'ைககைள தி8�D*ேபா" நா* 

ப�'கிேறா* அ	லவா? ஆ'சிெட�F, விப�"க# வ CF�லி8!" ஒ8 �ழ!ைத ெவளிேயறி அ<�த ெத8வி�� 

எ�ன? த� வ CF�	, த� வ CF��� எதிேர உ#ள ஒ8 உறவின8ைடய வ CF<'� ெச	வத�� .ட இ�ைறய 

கால�திேல பா"கா�D இ	ைல,ேகர�� கிைடயா". 

இ�% நா* ெச0கிற பயண)க#, அ" நா* ெச0கிற கா� பயணமாக இ8'கF<*, அ	ல" sவ Cல� பயணமாக 

இ8'கF<*, அ	ல" விமான� பயணமாக இ8'கF<*. 

எ�தைன ம'க# விமான�தி	 பயண* ெச0கிறா�க#! கடA'�# ெச�ற விமான)க# எ�தைன? ஆகாய�தி	 

பற'�* ேபாேத எறி!" சா*பலான விமான)க# எ�தைன! 
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பற'�*ேபா" ேமாதி தC�பி��த விமான)க# எ�தைன! அதிலி8!" யாராவ" த�பி�" இ8'கிறா�களா? இ�ப� 

விமான�தி� விப�"கைள� பா8)க#! கா�	 நட!த, நட'கி�ற விப�"கைள� பா8)க#! அ"ேபா�% 

வாகனி'கி�ற சாதாரண வாகன)களி	 நட'கிற விப�"கைள� பா8)க#! 

இ�ப�, திt� திtெரன மரண*!  

இ�ேபா"தா� எ�ைன விF<� பி�!தா�; இ�ேபா"தா� எ�ைன விF<' கிள*பி= ெச�றா�; ேபா� வ8கிற" 

வழியிேல அவ� ஆ'சிெட��	 இற!" விFடா� எ�%!  

க�ணிய�"'��யவ�கேள! ந�ப8ைடய வியாபார பா�Fன�, ேபா� ெச0கிறா�, “நா� இரவிேல ெச�ைன 

வ!" ேச8ேவ�, காைலயிேல என'� பயண*, அெம�'கா ெச	வத�� இ�தைன டால�க# என'�� ேதைவ, 

மா�றி ைவ�" வி< எ�% ெசா	Aகிறா�. 

பிற�, ைல� அ)ேக கFடாகிற". ‘ஹேலா, ஹேலா எ�% இவ� ச�த* ேபா<கிறா�. அ!த ப'க�தி	 இ8!" 

எ!த வித ச�த9* ேகFகவி	ைல.  

பிற� சிறி" ேநர�திேல ெச0தி வ8கிற" காவ	 "ைறயிடமி8!", கைடசி ேநர�திேல இவ� உ)கேளா< 

ேபசினாரா? எ�%! 

எ�ன ஆன"? 

�ைரவ�, ஓF�' ெகா�< இ8'கிறா�. த�ணC� ���பத�காக பாF�ைல திற!" த�ணCைர' ��'கிறா�. 

த�ணCைர' ��'�*ேபா" அ�ணா!தவ�, க� 9�னா� உ#ள திைசைய� பா�'க ஒ8 நிமிட�தி�� 

தவறிவி<கிறா�. (கா� விப�"'�ளாகி வி<கிற". ஓF<ன� பல�த காய�"ட� த�பி�தா�, பி� சீF�	 

இ8!தவ� அேத இட�தி	 இற!"விFடா�.)  

அ4வள-தா�! 

எ�ன நட!த"? எ�ப� மரண*? நாைள எ�ன திFட*? அெம�'கா ெச	வத��, அ)ேக வியாபார* ெச0வத��, 

அ)ேக இ�ெவYFெம�F ெச0வத��, இ)ேக மரண* அவைர வரேவ�%' ெகா��8'கிற". 

இ�ப� எ�தைன மரண�தி� நிகW-கைள நா* பா�'கிேறா*. மனித� நிைன'கிறா� “நம'� வாW'ைக 

இ8'கிற", நம'� வேயாதிக* இ8'கிற", அ�ேபா" த4பா ெச0யலா*” எ�%.  

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ�ைறய காலகFட�திேல எ�ப��பFட ேநா0 ெநா�கைள ெய	லா* நா* இ�% 

அGபவி�"' ெகா��8'கிேறா*. வேயாதிக�திேல ேநா0 ெநா�யிேல ப<�பா�க# எ�% ேக#வி� 

பF�8'கிேறா*. ஆனா	, ந* கால�திேல எ�தைன வாலிப�க# மாரைட�பிேல இற!" ெகா��8'கிறா�க#. 

எ�தைன வாலிப�க# ேக�ச�ேல இற!" ெகா��8'கிறா�க#. 

எ�தைன வாலிப�க# அ	லா� ஹராமா'கிய அ!த ெப8* பாவ�ைத ெச0த காரண�தா	 அ	ல" அதி	 

சி'கி' ெகா�ட காரண�தா	 எ0FY ேநாயா	 மரணி�"' ெகா��8'கிறா�க#. இ�G* எ�தைன விதமான 

ேநா0க#! 

அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* பா"கா�D� ேத�ய  பிரா��தைனகைள இ�% 

நா* ப�'கவி	ைல. அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அ	லா�விட�திேல 

பா"கா�D� ேத<வா�க#.  

அ	லா�-ைடய நபி, அ	லா�-ைடய ரb	, அ	லா� உைடய ஹபீ� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி 

வஸ	ல* எ�ப� பய!தி8'கிறா�க#! 
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க�ணிய�தி���யவ�கேள! ந	லவ�க# பய�ப<வா�க#. ந	லவ�க# பய�ப<வா�க#, அ5வா�க#. பாவிக# 

பய�பட மாFடா�க#. 

அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அவ�க$ைடய "ஆ: 

يِع َعاِفَيِتكَ اللُهم ِإين َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَحتَوِل «: َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، قَالَ  ، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َومجَِ
 2739برقم  مسلمرواه  »َسَخِطكَ 

அ	லா�ேவ! உன" அ8# எ�ைன விF< நC)�வதிலி8!"*, உன" ந�Bக* எ�ைன விF< 

மா%வதிலி8!"*, உன" திt� த�டைனயிலி8!"* உன" ேகாப)க# எ	லாவ�றிலி8!"* நி=சயமாக நா� 

உ�னிட* பா"காவ	 ேத<கிேற�. 

 

அறிவி�பாள�: இ�G உம�, c	: 9Yலி*, எ�: 2739  

 

நா* உஷாராவத�� 9�னா	, அYதஃபி8	லா�! எ�% ஒ8 வா��ைத ெசா	வத�� 9�னா	. 

அ	லா�விட�திேல “யா அ	லா�! எ�ைன ம�னி�"வி<!” எ�ற ஒ8 வா��ைத, ஒ8 பாவம�னி�ைப 

9�ப<�"வத�� 9�னா	, தா* அநியாய* ெச0த அ�யா�க# இட�திேல ெதாட�D ெகா�< “எ�ைன 

ம�னி�" வி<)க#!” எ�ற ஒ�% ெசா	வத�� 9�னா	. அ	ல" தா� தவறவிFட கடைமகைள எ<�" 

நிைறேவ�%வத�� 9�னா	... 

ேமA* அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அவ�க# "ஆேகFபா�க#: (8) 

، َواْلَغم، َواحلَْرِيِق، َواْلَغَرِق، َوَأُعوُذ ِبَك ْدمِ َواهلَْ اللُهم ِإين َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلََرِم، َوالتـَردي، «: َعْن َأِيب اْلَيَسِر، َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيْدُعو فَـيَـُقولُ 
   5532رواه النسائي برقم  الشْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت، َوَأْن أُقْـَتَل ِيف َسِبيِلَك ُمْدِبرًا، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت َلِديًغاَأْن يـََتَخبَطِين 

“யா அ	லா�! எ�!" சாவதிலி8!" பா"கா�D� ேத<கிேற�. 

இ)� பா�'கிேறா*, கF�ட)க# எ�!" எ�தைன ேப� சா-கிறா�க#. 

இ" விப�"க# ஏ�பF< ெந8�பி	 எ�!" சாவ" ச�வ சாதாரணமாக ஆகிவிFட"! 

“யாஅ	லா�! ெந8�பிேல எ�!" சாவதிலி8!" பா"கா�D� ேத<கிேற�.” 

“யாஅ	லா� ^Wகி= சாவதிலி8!", த�ணC�ேல சி'கி ^Wகி சாவதிலி8!" பா"கா�D� ேத<கிேற�!” 

“யா அ	லா�! கF�ட* இ�!" வி5!", அ!த இ�பா<களிேல சி'கி சாவதிலி8!" பா"கா�D� ேத<கிேற�” 

பா�'கிேறாமா இ	ைலயா? 

நம'� 9�னா	 ஏ�பFட ]க*ப)கைள நா* மற!" விFேடாமா? 

அ-ர)காபா�திேல ஏ�பFட ]க*ப�ைத மற!"விFேடாமா? காqமீ� பாகிYதானிேல ஏ�பFட ]க*ப�ைத 

மற!" விFேடாமா? "8'கியிேல ஏ�பFட ]க*ப�ைத மற!" விFேடாமா? ஈரானிேல ஏ�பFட ]க*ப�ைத 

மற!"விFேடாமா? சமீப�திேல ைஹதியிேல ஏ�பFட ]க*ப�ைத மற!" விFேடாமா? எ�தைன c% ேப�கைள 

அ" அ#ளி= ெச�ற"! 
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இலFச'கண'கான நப�கைள ஒேர ேநர�தி	 இ�பா<களிேல சி'கைவ�" அ	லா� மரண�ைத ெகா<�தானா, 

இ	ைலயா? கா�பா�ற 9�!ததா? இ�பா<களிேல யா� யா� சி'கி இ8'கிறா�க#? அ!த இ�பா<க$'�# 

எ�ன இ8'�*? எ�ப� எ	லா* அ!த இ�பா<க# ேகாரமாக இ8'கி�றன? 

அ!த இ�பா<கைள எ	லா* B�த�ப<�தி அக�%வத�ேக ^�% ஆ�<க# ஆ�மா*! 

க�ணிய�"'��யவ�கேள! அ	லா� நா�னா	 ஓ� கட	 அைல ேபா"மான". 

ஆYதிேரலியா ப'க�தி	 உ#ள ஒ8 தC-! அ�% இர- வைர ஆFட*, பாFட* எ	லா*. காைலயி	 பா��தா	 

ஒேர ஓ� அைலயி	 உேர கடA'�# ெச�% விFட". 

அ	லா� .%கி�றா�:  

 أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسَنا بـََياتًا َوُهْم نَاِئُمونَ 

அ	��ஆ� 7:97 

எ�ன, இ!த ஊ�	 உ#ளவ�க# எ	லா* ெரா*ப பயம�% இ8'கிறா�களா? அவ�க# இரவிேல d)�*ேபா" 

நம" ேவதைன வ8* எ�ற பய* அவ�க$'� இ	ைலயா?  

எ5"கிறா�க#, அறிவிய	 ஆ0வாள�க#! அ!த ஆYதிேரலியாவி� தCவிேல, இரவிேல ஒேர ஒ8 கட	 அைல 

தா� வ!த". அ�தைன ம'கைள@* அ#ளி' ெகா�<= ெச�% விFட". காைலயிேல பா��தா	 ெச�த மீ�க# 

மித�ப"ேபா�% மனித பிேரத)க# மித!" ெகா��8'கி�றன. 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அ	லா�-ைடய ஆFசி, அ	லா�-ைடய வ	லைம அ	லா�வி� ச'தி 

அ�ப��பFட".  

அ	லா� எ�ப� ேவ�<மானாA* தன" த�டைனயி� சாFைடைய Bழ�%வா�. ]மி'� கFடைளயிFடா	, 

அ" �A)கி ]மி பிள!" ெகா#$*. 

அ	லா� எ�மைலக$'� கFடைளயிFடா	 அ" �மிறி வி<*. 

அ	லா� கடA'� கFடைளயிFடா	 அ" ெகா!தளி�" வி<*. 

அ	லா� ர�D	 ஆலமீ� கா�%'� கFடைளயிFடா	 அ4வள-தா�. 

அ	லா� ெவயிA'� கFடைளயிFடா	 அ4வள-தா�. 

இைவ ஒ4ெவா�%* அ	லா�விட�திேல ஒ8 ெப8*பைட, ெப8* ரா>வமாக இ8'கி�ற"! 

மனிதனா	 அ!த� பைடைய பலவ Cன� ப<�த 9�யா", ெவ	ல 9�யா".  

மனித� நிைன'கிறா� மரண* நம'�� பி�னா	 இ8'கிற", dரமாக இ8'கிற", எனேவ, பிற� 

பாவம�னி�D' ேகF<' ெகா#ளலா* எ�%. 

ஆனா	, எ�ேபா" வானவ� அவைன B�� இ5�பா� எ�% அவG'� ெத�யா". மைனவி த� கணவ� 

சா�பி<வத�காக உண- ெச0கிறா#. ேதாைச B<கிறா#. ஒ8 ேதாைசைய சா�பிF< விFடா� கணவ�. அ<�த 

ேதாைசைய BF< அ!த' கணவ8'� ெகா<'�*ேபா" கணவைர பா��தா#. கணவ� உFகா�!தி8!தவ�, கீேழ 

ப<�" இ8'கிறா�. எ5�பினா	 எ5!தி8'கவி	ைல! தF�� பா��தா	 எ!த விதமான உண�-* இ	ைல. 

ெந&ைச� ெதாF<� பா��தா	 படபட�D இ	ைல. 
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எ�ன ஆகிவிFட"? மரணி�" விFடா�! 

இ�ப� எ�தைன ெச0திகைள நா* ேக#வி�ப<கிேறா*. 

 والثالث احلرص على مجع األموال واالشتغال بالدنيا

க�ணிய�தி���யவ�கேள! ^�றாவதாக மரண�ைத மற'�* ேபா" மனிதG'� ஏ�ப<கிற நிைல, இ!த 

"�யா வாW'ைகயி� மீ" ேமாக* ஏ�பF<வி<*. இ!த "�யாவிேல ெச	வ* எ4வள-தா� கிைட�தாA*, 

“ேபா"*, நா* இனி மரண�தி�கான தயா��Dகளிேல ஈ<ப<ேவா*, இனி இ!த ெச	வ)கைள அ	லா�வி� 

பாைதயிேல த�ம* ெச0", நா* ம%ைம'காக ெகா&ச* 9�ப<�தி'ெகா#ேவா*” எ�ற ஆைச இ8'கா". 

எ4வள-தா� ெச	வ* வ!தாA* இ�G* இ�G* இ�G* இ�G* எ�ற ஆைச அவG'� 

வ!"ெகா�ேட இ8'�*. இைத�தா� அ	லா� ��ஆனிேல ெசா	கி�றா�. இ�ப��பFடவ�க$'� மரண* 

வ8*ேபா" அவ� ெசா	வா�: 

ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيبٍ  َلْوَال َأخ 

(அ	��ஆ� 63:12) 

எ� இைறவா! ெகா&ச* என'� அவகாச* ெகா<. ெகா&ச ேநர* ெகா<! 

 َوَأُكْن ِمَن الصاِحلِنيَفَأصدَق 

(அ	��ஆ� 63:12) 

நா� ேச��" ைவ�த ெச	வ�ைதத�ம* ெச0" வி<கிேற�, ந	லவ�களிேல ஆகிவி<கிேற�, அ	லா� 

அவகாச* ெகா<பானா? 

அ	லா�வி� Dற�திலி8!" 9�- ெச0ய�பFட ேநர�திேல மல'�	 ம4� வ8வா�. 

Bைலமா� (அைல) அவ�க# ஒ89ைற தாH� (அைல) ஒ8 9ைற வ CF���# வ8கிறா�க#. அவ�க# 

வ CF�லி8!" ெவளிேயறி விFடா	 எ	லா கத-கைள@* தாளிF< விF< ெச	வா�க#. த� �<*ப�தா�கைள 

ெவளிேய%வத�� அGமதி'க மாFடா�க#. உ#ேள வ!" பா��தா	 ஒ8வ� நி�% ெகா�< இ8'கிறா�. 

ேகFகிறா�க#, யா� நC? எ�ப� உ#ேள வ!தா0? அவ� ெசா	கிறா�: 

 ال اخاف امللوك نا الذيأ

நா� யா� ெத�@மா? அரச�கைள� பய�படாதவ� நா�! 

 فأنت إذا ملك املوت

அ�ப� எ�றா	 நC� யா�? மல'�	 ம4� ஆக�தா� இ8'க 9�@* எ�% தாH� (அைல) 

.றினா�க#. (அறிவி�பாள�: அ] ஹுைரரா, c	: அ�ம" எ�: 9432, அ	பிதாயா வ�னிஹாயா – 

இமா* இ�G கசீ�) (9) 
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மல'�	 ம4� - அவ8'காக ேவ�� கத-கைள திற'க ேவ��ய அவசிய* இ	ைல. ஜ�ன	கைள ]F�' 

ெகா#$)க#. கத-கைள தாழிF<' ெகா#$)க#. உ)க# பா"காவல�கைள, ெச'w�F�கைள 

நி%�தி'ெகா#$)க#. யா8* அவைர த<'க 9�யா"! அ	லா� ெசா	கிறா�: 

 أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيَدةٍ 

அ	��ஆ� 4:78 

எ4வள-தா� உய�!த பலமான ேகாFைடக$'�# நC)க# இ8!தாA* ச�, மரண* உ)கைள பி��ேத தC8*! 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! இ!த மனித� மரண�ைத மற'�*ேபா", இ!த "�யா-ைடய ஆைச இவG'� 

அதிகமா�*ேபா" தன'�# ேபசி' ெகா#வா�, “இ�ேபா"தா� என'� வாலிபமாக இ8'கிற"; என'� 

வேயாதிக�திேல ெச	வ* ேதைவ�ப<*; நா� பலவ Cன* அைட!" விFடா	 எ�ன ெச0வ"? அ!த ேநர�திேல 

நா� எ)ேக ேபா0, யா� இட�திேல உதவி ேத<ேவ�? அம	கைள எ�ேபா" ேவ�<மானாA* 

ெச0"ெகா#ளலா*. ஆனா	 ெச	வ�ைத இ�ேபா"தாேன ேசக�'க9�@*” எ�பதாக "�யா-ைடய 

ஆைசகைள தன'�#ேள வள��"' ெகா#வா�.  

என'� வேயாதிக�திேல ேநா0 வ!" விFடா	, எ�னா	 ச*பாதி'க 9�யவி	ைல எ�றா	, எ� பி#ைளக# 

எ�ைன ைகவிF< விFடா	, என'ெக�% ஒ8 நிைலயான வ8மான* ேவ�டாமா? ஒ8 அைசயா ெசா�" 

ேவ�டாமா? எ�Gைடய வேயாதி'கால�திேல ேநா0 ஏ�பF<விFடா	 எ� ம8!" ெசலவி�� எ!த� பி#ைள 

இட�திேலேய ேகFேப�? என'ெக�% ஓ� உ%தி ேவ�டாமா? எ�ெற	லா* திFட* ேபாF<' ெகா�<, 

ம%ைமைய மற!" இ!த உலக வாW'ைகயிேல ெச	வ�ைத ச*பாதி�பதிேலேய ஈ<பF<' ெகா��8�பா�. 

அ<�" க�ணிய�தி���யவ�கேள! மரண�ைத மற�பதா	 மனிதG'� ஏ�ப<கி�ற மிக�ெப�ய நா�காவ" 

ேசாதைன: 

لآلخرة والنسيان القلب يف القسوة الرابعو   

மனிதGைடய உ#ள* இ8கி வி<கிற", க�னமாகி வி<கிற". அ	லா�-ைடய பய* வ8வதி	ைல. 

ம%ைமைய நிைன�" அவ� அழ மாFடா�. நரக�ைத நிைன�" அவG'� அ5ைக வரா". ம%ைமயி� 

ேசாதைனகைள நிைன�" இவG'� அ5ைக வரா". அ	லாஹுைவ� ப�றி ேபச�பFடாA* ம%ைமைய� 

ப�றி� ேபச�பFடாA* இவGைடய உ#ள�திேல ந<'க* வரா". மாறாக, பயம�% இ8�பா�. 

ஒ8 க	 எ�ப� இ8'�ேமா, அ" ேபா�%தா� இ8'�* உ#ள�திேல எ!த பய9* வரா". 

இ�ப��தா� இYரேவல�க$ைடய உ#ள* இ8!த" எ�% அ	லா� ெசா	Aகிறா�. 

 ْو َأَشد َقْسَوةً مثُ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَ 

அ	��ஆ� 2:74 

அ	லா� ெசா	Aகிறா�: உ)க$ைடய உ#ள)க# இ%கி விFடன. பாைறைய� ேபா�%! அ	ல" பாைறைய 

விட க<ைமயாக உ)க# உ#ள* இ%கி விFடன! 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அ	லா� ர�D	 ஆலமீ�, இ!த மரண�ைத' ெகா�< எ	ேலா8ைடய 

9"ெகA*ைப@* 9றி�" வி<கிறா�.எ	ேலா8ைடய ஆைசகைள@* அ	லா� "���" வி<கிறா�. 

எ	ேலா8ைடய திFட)கைள@* அ	லா� நி%�திைவ�" வி<கிறா�.அ	லா� அட'கி ஆ$கி�ற அரச�! 
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அவைன யா8* மிைக'க 9�யா". எ�பத�� மிக�ெப�ய அ�தாFசி, மரணமாக அ	லா� 

ைவ�தி8'கிறா�.எ4வள- ெப�ய அறிவாளியாக இ8'கF<*.எ4வள- ெப�ய அரசனாக இ8'கF<*. 

எ4வள- ெப�ய D�திசாலியாக த!திர'காரனாக இ8'கF<*. அ	லா� விதி�த மரண�ைத அவ� மிைக�" 

விட 9�யா". மரண* அவைன மிைக�" வி<*!  

க�ணிய�தி���யவ�கேள! ஒ4ெவா8 நா$* மரண�ைத நிைன'கேவ�<*. நா* ஓ"கிற ஒ4ெவா8 

��ஆGைடய வசன* மரண�ைத நிைனHF<கிற". ம%ைமைய நிைனHF<கிற". 

ஒ8 பலவ Cனமான ஹதCஸி� க8�தாவ": மரண* 9ஃமிGைடய அ�பளி�பாக இ8'�*. (10) 

ஆகேவ, ஒ8 9Yலி* மரண�ைத பா��" பய�பட மாFடா�. "'க�பட மாFடா�. அத�காக எ�ேபா"* 

தயா��ேபா< இ8�பா�. ஐ)கால கடைமகைள நிைறேவ�றியவனாக, அ�யா8ைடய ஹ'�கைள 

ெகா<�தவனாக அவ� மரண�தி�� தயாராக இ8�பா�.  

அவ� பாவ* ெச0ய மாFடா�. ஏதாவ" அவ� பாவ* ெச0" விFடா	, அ	லா� ��ஆனிேல ெசா	Aகிறா� 

அ	லவா அ�ப��தா� அவ� நட!" ெகா#வா�. 

ْغَفُروا ِلُذنُوِِمْ   َوالِذيَن ِإذَا فَـَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللَه َفاْستـَ

அ	��ஆ� 3:135  

9ஃமி�க# யா�? பாவ* ெச0ய மாFடா�க#. அ�ப� பாவ* ெச0"விFடா	, த)க$'� அநCதி இைழ�"' 

ெகா�டா	, உடன�யாக அவ�க# அ	லா�ைவ நிைன�" வி<வா�க#. ம%ைமைய நிைன�" வி<வா�க#. 

நரக�ைத நிைன�" வி<வா�க#. அ	லா�-'� 9�னா	 வ!", “யா அ	லா�! நா� பாவ�ைத 

ெச0"விFேட�. மன இ=ைச'� அ�ைமயாகி இ!த ��ற�ைத ெச0"விFேட�. எ�ைன ம�னி�பாயாக!” எ�% 

அ	லா�விட�திேல ம�றா<வா�க#. 

இைத= ெசா	லிவிF< அ	லா� ெசா	Aகிறா�: 

 َوَمْن يـَْغِفُر الذنُوَب ِإال اللهُ 

அ	��ஆ� 3:135  

எ�Gைடய அ�யா�, எ�னிட�திேல ம�னி�D' ேகF�*ேபா", நா� நி=சய* ம�னி�ேப�! எ�ைன�தவிர 

பாவ)கைள ம�னி�பவ� யா� இ8'கிறா�? 

க�ணிய�தி���யவ�கேள! அ	லா�-ைடய dத� ஸ	ல	லாஹு அைலஹி வஸ	ல* அவ�க# 

ெசா�னா�க#: 

   2307رواه الرتمذي برقم  »اللذاتِ  َهاِذمِ َأْكِثُروا ِذْكَر «: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة، َقالَ 

உ)க$ைடய இ�ப)கைள உ)க$ைடய அபிலாஷிகைள, உ)க$ைடய மன இ=ைசகைள 9றிய�'க' .�ய 

அ!த மரண�ைத நC)க# நிைன�"'ெகா�ேடஇ8)க#! 

அறிவி�பாள�: அ] ஹுைரரா, c	: தி�மிதி, எ�: 2307, c	: இ�G மாஜா, எ�: 4258. தர*: ஸஹC�  

அ	லா� ர�D	 ஆலமீ� ஒ8 9ஃமிG'�, இ!த மரண�ைத நிைன- .�வைத ந�ைமயி� ப'க* தி8�ப' 

.�யதாக, பாவ�திலி8!" த<'க' .�யதாக ஆ'கி இ8'கிறா�. ெசா�'க�தி� மீ" ஆைச ஊFட' .�யதாக, 
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நரக�தி� மீ" பய* ஊFட'.�யதாக ஆ'கி இ8'கிறா�. ந*9ைடய பாவ)களிலி8!" ந*ைம த<'க' 

.�யதாக ஆ'கியி8'கிறா�.  

ஏதாவ" ஒ8 பாவ�தி� ப'க* ந*9ைடய இ=ைச, ந*9ைடய ஆ�மா, அ	ல" ந*9ைடய ந�ப�, 

ந*9ைடய உ�றா� ந*ைம d�<கிறா�களா? உடேன நா* மரண�ைத நிைன'க ேவ�<*. இ!த� பாவ�தி	 

இ8'�* ேபா" என'� மரண* நிகW!" விFடா	, இ!த� பாவ�தி	 இ8'�* ேபா" மல'�	 ம4� 

எ�னிட�திேல வ!"விFடா	 எ�Gைடய நிைலைம எ�னவா�* எ�% பய�ப<* ேபா" உடன�யாக நா* 

ந*ைம அ!த� பாவ�திலி8!" பா"கா�"' ெகா#ளலா*. 

அ	லா� ர�D	 ஆலமீ� ந*ைம கா�பானாக! நம'� அ8# ெச0வானாக! ந*9ைடய ஈமாைன 95ைம 

ப<�"வாயாக! ம%ைமயி	 அ	லா� ர�D	 ஆலமீ� “ஜ�ன�"	 பி�த4ைஸ” நம" த)�மிடமாக 

ஆ'�வானாக! 
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உைரயி	 .ற�பFட ஹதCYக# ம�%* أثر அச�களி� 95 அறிவி�D ம�%* விள'க*: 

(1) தாபியி 9ஜாஹி� இ�G ஜ�� அவ�க# ஹிz� 21	 பிற!" ஹிz� 104	 இற!தா�க#. இவ�க# ஹதCY, 

தஃ�{�, கிராஅ�, ஃபி'� "ைறகளி� மிக� ெப�ய அறிஞராக விள)கினா�க#. 

(2). மல'�	 ம4� – ப�றி இ�G கசீ� பிதாயா வ நிஹாயாவி	 .%வ": 

  َواٌن َيْسَتْخرُِجوَن ُروَح اْلَعْبِد ِمْن ُجثِتهِ َوَلُه َأعْ ] 11: السجدة) [الِذي وُكَل ِبُكْم ُمث ِإَىل رَبُكْم تـُْرَجُعونَ  َمَلُك اْلَمْوتِ ُقْل يـَتَـَوفاُكْم * َوَقْد َقاَل اللُه تـََعاَىل 

َها َحْيُث َيَشاءُ َوَعِن اْبِن عباس َوجمَُاِهٍد َوَغْريِ َواِحٍد أَنـُهْم َقاُلوا ِإن اْألَْرَض بـَْنيَ َيَدْي َمَلِك املوت مثل الطست بتناو    ل ِمنـْ

(3) ைல�"	 க�� இரைவ� ப�றி வசன9* அத�� இமா* தப�யி� விள'க9* 

அ�தியாய* "கா� 44  

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذرِيَن  )2(َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني ) 1(حم   )4(ِفيَها يـُْفَرُق ُكل َأْمٍر َحِكيٍم ) 3(ِإنا أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ

: يا أبا سعيد، ليلة القدر يف كّل رمضان؟ قال: كنت عند احلسن، فقال له رجل: أخربنا ربيعة بن كلثوم، قال: د، قالثنا يزي: حدثنا جماهد بن موسى، قال
 .إي واهللا، إا لفي كّل رمضان، وإا الليلة اليت يُفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي اهللا كّل أجل وأمل ورزق إىل مثلها

(4). இ!த ெச0திைய ஹதCY எ�% அறிஞ� கYஸாலி இ�யாவிA* ம�%* இ�G	 ஜ4ஸி 

பYதாG	 வாயிள C� எ�ற cலிA* �றி�பிF<#ளா�க#. ஆனா	, இத�� ச�யான சன" 

இ	ைல எ�% ம�ற அறிஞ�க# .%கிறா�க#. ஆகேவ, இைத� ப��பவ�க# த)க# உைரயி	 

இைத .றேவ�டா*. அத�� பதிலாக ம4� ச*ப!தமான ம�ற ஸஹCஹான ஹதCYகைள 

.ற-*. 

(5). இ�ராஹC* நகயி ஹிz� 	 பிற!" ஹிz� 96 இற!தா�க#. ெப�யா தாபியி, மா�'க அறிஞ�, ��ஆ�, 

ஹதCY, இய	, மா�'க சFட இய	 வ	Aனராக திகW!தா�க#. 

அவ�களி� 95 ெபய�:  

  69 ةنس يفو تو  74إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك النخعي، الفقيه، الكويف ولد سنة 

மரண�ைத� ப�றி அவ�களி� .�%: : c	: ஹி	ய�"	 அ4லியா. 

:  قاال ، شيبة أيب بن بكر أبو ثنا ، شبل بن حممد ثنا ، حممد بن اهللا عبد وأخربنا.  ح ، سفيان عن ، وكيع ثنا ، أيب حدثين ، اهللا عبد ثنا ، بكر أبو حدثنا
 عرفنا قد ، أياما فينا عرف مبيت مسعنا أو اجلنازة حضرنا إذا كنا:  يقول كان النخعي إبراهيم أن زعموا:  قال.  سوقة بن حممد عن ، علي بن احلسني ثنا
 يف ءايقصألا تافبطو  ءايلو ألا ةيلح بحاص هر كذ   .دنياكم بأحاديث تتحدثون جنائزكم يف وإنكم:  قال.  النار إىل أو اجلنة إىل صريه أمر به نزل قد أنه
 هباتك

(6) உYமா� ரழிய	லாஹு அ�ஹு அவ�களி� .�%: c	: க�B	 உ*மா	, எ�: 42790 
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مل يزل خيلفك ويتخطى إىل غريك منذ أنت يف  أن ملك املوت الذي وكل بكأعلم ! ابن آدم: خطب عثمان بن عفان فقال يف خطبته: عن جماهد قال
ن نفسك ومل تستعد مل إن غفلت ع! الدنيا، وكأنه قد ختطى غريك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له، وال تغفل فإنه ال يغفل عنك، واعلم ابن آدم

 42790برقم  يف كنز العمال عالء الدين علي بن حسام الدين أخرجه تستعد

 

(7) அறிஞ� கYஸாலி (பிற�D ஹிz� 450, இற�D ஹிz� 505) அவ�களி� .�% இட* ெப%* c	: 

அ	இY�திஆ� லி	 ம4� வஸுஆலி	 க��, ஆசி�ய�: ைசG�தC� இ�G அ�"	 அ{Y இற�D: 987ه  

األول ترك الطاعة والكسل فيها والثاين ترك التوبة وتسويفها والثالث  :قال الغزايل رمحة اهللا عليه عليك أن جتتنب طول أملك فإنه إذا طال هاج أربعة أشياء
زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين ابن علي بن أمحد  ذكره الرابع القسوة يف القلب والنسيان لآلخرةو احلرص على مجع األموال واالشتغال بالدنيا عن 

 االستعداد للموت وسؤال القربيف كتابه  هـ987املعربي املليباري اهلندي املتوىف 
(8) நபி அவ�க# பா"கா�D� ேத�ய மரண)க# ம�%* பல நிைலக# 

، َواْلَغم، َواحلَْرِيِق، َواْلَغَرِق، َوَأُعوُذ ِبَك ْدمِ َواهلَْ اللُهم ِإين َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلََرِم، َوالتـَردي، «: َعْن َأِيب اْلَيَسِر، َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيْدُعو فَـيَـُقولُ 
  5532رواه النسائي برقم  الشْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت، َوَأْن أُقْـَتَل ِيف َسِبيِلَك ُمْدِبرًا، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت َلِديًغاَأْن يـََتَخبَطِين 

(9) தாH� அைலஹிY ஸலா* ப�றிய ச*பவ�தி� அறிவி�D: c	: அ	பிதாயா வ�னிஹாயா – இ�G கசீ� 

أن رسول  أيب هريرة ، عن املطلب ، عن عمرو بن أيب عمرو ، عن ن بن حممديعقوب بن عبد الرمح ، حدثنا قتيبة حدثنا" : مسنده " يف  اإلمام أمحد فقال
فخرج : النيب فيه غرية شديدة ، وكان إذا خرج أغلقت األبواب ، فلم يدخل على أهله أحد حىت يرجع ، قال  داود كان : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟ واهللا : فإذا رجل قائم وسط الدار ، فقالت ملن يف البيت ذات يوم وغلقت الدار ، فأقبلت امرأته تطلع إىل الدار ، 
 : داود أنا الذي ال أهاب امللوك وال ميتنع مين شيء ، فقال: من أنت ؟ قال  : داود ، فإذا الرجل قائم وسط الدار ، فقال له داود فجاء . بداود لتفتضحن

 .من البداية والنهاية البن كثري مكانه حيث قبضت روحه ، حىت فرغ من شأنه داود فرمل. حبا بأمر اهللا أنت واهللا ملك املوت ، فمر 

(10) மரண* 9ஃமிG'� அ�பளி�D எ�ற இ!த ஹதCY பலவ Cனமானதா�*. அ"ப�றி ைஷ' 9னzஜி� 

அவ�களி� ஆ0- பி�வ8மா%: 

  ؟ شرحها ما و ؟" املوت املؤمن حتفة: "  احلديث هذا صحة ما السؤال

 ،) 8/185" (احللية" يف نعيم وأبو ،) 9418" (الشعب" يف والبيهقي ،) 59" (الزهد" يف املبارك ابن رواه احلديث هذا: أوال هللا احلمد اجلواب نص
 كلهم) 150" (مسنده" يف والقضاعي ،) 1482" (أماليه" يف بشران وابن ،) 5/271" (السنة شرح" يف والبغوي ،) 7900" (املستدرك" يف واحلاكم

، الرْمحَنِ  َعْبدِ  َأِيب  َعنْ  زِيَاٍد، ْبنِ  الرْمحَنِ  َعْبدِ  طريق من هِ  َعْبدِ  َعنْ  اْحلُُبِليهُ  َرِضيَ  َعْمرٍو ْبنِ  اللُهَما، الل : اْلُمْؤِمنِ  ُحتَْفةُ  ):الَ قَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َعنِ  َعنـْ
 والنسائي ، زرعة وأبو ، معني ابن ضعفه هذا زياد بن الرمحن وعبد. " ضعيف:  األفريقي هو ، زياد ابن ": بقوله الذهيب فرده ، احلاكم وصححه. ( اْلَمْوتُ 

  . (175-174/ 6" (التهذيب ذيب: "انظر . احلديث منكر:  حممد بن وصاحل أمحد اإلمام وقال ، شيبة بن ويعقوب ، واجلوزجاين ، والرتمذي ،

 اْلَمْوتُ : (  قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َأن  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َعَطاءٍ  َعنْ  ِْرَام ْبن اْلَقاِسم طريق من) 402/ 2" (املتناهية العلل" يف اجلوزي ابن ورواه
 عنده": الذهيب قال. " رام ْبن القاسم به تفرد: "  عقبه اجلوزي ابن وقال. ( النارِ  ِإَىل  َأْهِليـَُهَما رَادانِ  َوُمهَا اْلُمَناِفِق، رَبِيعُ  َوالديَنارُ  َوالدْرَهمُ  اْلُمْؤِمِن، ُحتَْفةُ 
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:  وينظر. جدا ضعيف إسناد فهذا. (369/ 3" (االعتدال ميزان" من انتهى "حبال به االحتجاج جيوز ال: حبان ابن قال ، وغريه حبان ابن وهاه. عجائب
  . (6891( لأللباين ،" الضعيفة السلسلة: " أيضا وينظر. عليه احملققني وتعليق) 781( رقم ، حجر البن" العالية املطالب"

" الزهد" يف داود وأبو ،) 8774" (الكبري" يف والطرباين ،) 102/ 7" (املصنف" يف شيبة أيب ابن فرواه: عنه اهللا رضي مسعود ابن على موقوفا جاء وقد
َفةَ  َأِيب  َعنْ  ، زِيَادٍ  َأِيب  ْبنِ  يَزِيدَ  طريق من) 1/131" (احللية" يف نعيم وأبو ،) 117(  َذَهبَ : "  قال عنه اهللا رضي مسعود بن اللهِ  َعْبدُ  قَالَ :  قَالَ  ُجَحيـْ

نـَْيا َصْفوُ  ُحتَْفةٌ  فَاْلَمْوتُ  َكَدرَُها، َوبَِقيَ  ، الد  4" (امليزان: " انظر. عنه اهللا رضي جحيفة أيب من مساع له يعرف وال ، ضعيف زياد أيب بن ويزيد. " ُمْسِلمٍ  ِلُكل 
/423) .  

  . فذكره: ..  اللهِ  َعْبدُ  قَالَ : قَالَ  ، َواِئلٍ  َأِيب  َعنْ  ، زُبـَْيدٍ  َعنْ  ، اْلَمْسُعوِديّ  طريق من) 187/ 1" (اإلبانة"  يف بطة ابن ورواه

 (344 ص" (التقريب" يف كما ، موته قبل اختلط لكنه ، صدوق وهو ، الكويف مسعود بن اهللا عبد بن عتبة بن اهللا عبد بن الرمحن عبد هو ، واملسعودي
  . بطريقيه موقوفا به بأس وال ، مرفوعا ضعيف فاحلديث.

 يزال ال إذ وبالؤه؛ وسجنه حمنته الدنيا ألن) : املوت). وإلطافه بِره يف مبالغة ، العطية من املؤمن به يتحف ما:  التحفة ": اهللا رمحه املناوي فقال:  معناه أما
 ونيله السرمدية، وسعادته األبدية، حلياته وسبب العذاب، هذا من له إطالق واملوت شيطانه، ومدافعة شهواته ورياضة ، نفسه مقاساة من عناء يف فيه

  . البقاء دار إىل الفناء دار من ونقلة ، ثانية والدة باحلقيقة لكنه ، ظاهرا واضمحالال فناء كان وإن وهو حقه، يف حتفة فهو العلية، للدرجات

 إىل منه يتوصل أنه على منه تنبيها ، احلياة على املوت قدم) واحلياة املوت خلق: ( فقال باملوت علينا اهللا منّ  وهلذا ، اجلنة تكن مل ، املوت يكن مل ولو
 ذلك بعد إنكم مث*  اخلالقني أحسن اهللا فتبارك آخر خلقا أنشأناه مث( بقوله ونبه ،) فان عليها من كل( قوله يف اآلآلء من علينا وعده ، احلقيقية احلياة
/ 3" (القدير فيض" من انتهى"  أشرف وجه على إلعادا البنية هذه فنقض ، أحسن خللق التغيريات هذه أن على) تبعثون القيامة يوم إنكم مث*  مليتون
 جنات يف احلقيقية احلياة إىل ويوصله وابتالءاا، كروا من خيلصه الذي باملوت ربه يتحفه ، اهللا طاعة يف ، الدنيا يف املؤمن أيام انقضاء فبعد . (233
 املؤمن حتفة فتلك ، املوت وقع مىت ولكن ، والثواب واألجر واإلميان الطاعة يف زيادة للمؤمن فاحلياة ، املوت متين استحباب يعين ال ذلك ولكن. النعيم

 َعز  اللهِ  ِلَقاءِ  ُدونَ  رَاَحةٌ  لِْلُمْؤِمنِ  لَْيسَ : "  قال عنه اهللا رضي مسعود ابن عن) 1/136" (احللية" يف نعيم وأبو ،) 17" (الزهد" يف املبارك ابن روى وقد.
 مأعل تعاىل واهللا.(46592( ،) 41703: ( رقم السؤال جواب للفائدة وينظر. (116/ 2" (الضعيفة" يف األلباين وصححه. " َوَجل( 
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