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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ரழனன் இறுதப் பத்தன் சறப்புகள், 

பபருநள் பதழுகக. 

புகமத்தும் ஏக யல்யளம் அல்ளஹ் 

வுக்ஹக உரித்தளகுக. 

ன்நக  நடங்களக்கழத் தரும், 1ருருரு 
நளதங்க யிட சழந்த ஒரு இபய 
தன்கத்ஹத ஸகளண்டுள், பநமளின் இறுதழப் 
த்தழன் சழப்புகள் ற்ழன சழ யிடனங்க 
சுருக்கநளக பன்யக்கழஹன்.  

இதக் ஸகளண்டு அல்ளஹ் எநக்கு 
ஈருகழலும் ிபஹனளசநிப்ளளக. 

பளநமளன் நளதத்தழன் இறுதழப்த்தழல் யபக்கூடின 
நகத்துயநள ஒரு இபவு தளன் துல் 
கத்ருடன இபவு .இதழல் தளன் குர்ஆன் 
அருப்ட்டது . இவ்யிபவு ஆனிபம் நளதங்க 
யிடவும் ஹநளது. 

அல்ளஹ் கூறுகழளன்:  
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ۡهرٖ  ) :قال اهلل تعاىل لِۡف شي
ي
ۡۡيٞ ّمِۡن أ ۡدرِ خي ۡليُة ٱلۡقي  3:  القدر ( ٣َلي

“கண்ணினநழக்க (அந்த) இபவு ஆனிபம் நளதங்க 
யிட நழக ஹநளதளகும்.”  

எஹய இவ்யிபய அடந்துக் ஸகளள் இறுதழப் 
த்தழன் ஆபம்த்தழழருந்ஹத ினயர்கள் 
தனளபளயளர்கள் .ல்நல்கள் ஸசய்யதழல் 
பம்பபநளக ஈடுடுயளர்கள், .அதற்களக தம்ந 
அர்ப்ணித்து யிடுயளர்கள், .அதன் இபவுக 
அதழகநளக ல்நல்கள் ஸசய்யது ஸகளண்டு 
உனிர்ப்ிப்ளர்கள் .அதற்களக தம் குடும்த்தழ 
பபம் எழுப்ி யிடுயளர்கள் .  

ஆனிரள பமழனல்லஶ அன்லள அயர்கத் 
ஸதளட்டும் புகளரி, பஸ்ழம் கழபந்தங்கில்; ி 
றல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் 
இறுதழப்த்தழல் தமந்து யிட்டளல் அந்த இபய 
உனிர் ிக்கக் கூடினயபளகவும், குடும்த்தழர் 
க யிமழக்கச் ஸசளல்யபளகவும், தது 
ஹயஷ்டின (சளபத்த) இறுகக் கட்டிக் ஸகளள்க் 
கூடினயபளகவும் இருந்தளர்கள். 
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குறிப்பு: இபய உனிர்ப் ித்தல் என்ளல், இபயில்  
கண் யிமழத்து ஸதளமல், குர்ஆன் ஓதல், 
ிபளர்த்த புரிதல், ளயநன்ிப்புக் ஹகளபல்  
இஸ்ளம் களட்டித் தந்தழருக்கும் தழக்ருக 
ஓதுதல் ஹளன் ல்நல்க தழருப்தழகபநளக 
ஸசய்தளகும்.  

ஹநலும் ினயர்கள்  இக்கண்ணினம் நழக்க 
இபய அடந்து ஸகளள் கடசழப் த்தழல் 
இஃதழகளப் இருப்ளர்கள் . 
 

புகளரி, பஸ்ழம் கழபந்தங்கில்; ி றல்ளலஶ 
அலழ யறல்ம் அயர்கள் தது இறுதழ 
பச்சழ யப இறுதழப் த்தழல் இஃதழகளப் இருக்கக் 
கூடினயபளக இருந்தளர் எ ஆனிரள பமழனல்லஶ 
அன்லள அயர்கத் ஸதளட்டும் அழயிக்கப் 
ட்டுள்து.    

.ஹநலும் இவ்யிபய இறுதழப் த்தழன் ஒற்ப் 
டனள ளட்கில் ஹதடிக்ஸகளள்ளுங்கள் எ 
ினயர்கள் கூழபள்ளர்கள் . 
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ீங்கள் துல் கத்ர் இபய பநமளின் 
கடசழப் த்தழல் ஒற்னள இபவுகில் 
ஹதடிக்ஸகளள்ளுங்கள் எ ினயர்கள் 
கூழபள்ளர்கள் .(புகளரி ,பஸ்ழம்) 

ஹநலும் இவ்யிபவுகில் ழன்று யணங்குயது 
நழகவும் யிஹரசநள ஒரு யிடனநளகும் .  

ி றல்ளலஶ அலழ யறல்ம் 
அயர்கத் ஸதளட்டும் அபூலஶபபள 
பமழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் கூழளர்கள்: 
எயஸபளருயர் ஈநளன் ஸகளண்டு, ன்நன எதழர் 
ளர்த்தயபளக துல் கத்ர் இபயில் ழன்று 
யளணங்குகழளஹபள அயருடன பந்தழன 
ளயங்கள் நன்ிக்கப்டும்.”  தல்: புகளரி, 
பஸ்ழம்.  

இந்த ளட்கில் யசீும் களற் யிட ஹயகநளக 
ினயர்கள்  தர்நம் ஸசய்துள்ளர்கள் எ 
ஆதளபபூர்யநள லதீஸ்கில் கூப்ட்டுள். . 

ஹநலும் துல் கத்ர் இதுதளன் எ 
அழந்துஸகளண்டளல் ளம் கவழ் யரும் துஆய 
ஓதழக்ஸகளள் ஹயண்டும். 
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 امهلل إنك عفو حتب العفو فاعف عين 
அல்ளஹ்ஹய ழச்சனநளக ீ நன்ிப்யன் 
நன்ிப் யிரும்புயன். 

துல் கத்ர் இபயின் அடனளங்கள்: 

 துல் கத்ர் இபவு எக்குக் 
களட்டப்ட்டது .ின்பு அது எக்கு 
நக்கடிக்கப் ட்டது ளன் அந்த இபயில் 
தண்ணரீிலும் ,கிநண்ணிலும் சுஜஷது 
ஸசய்னக் கண்ஹடன் எ ினயர்கள் 
கூழளர்கள். .    (தல்:புகளரி ,பஸ்ழம் )  

 துல் கத்ரின் களப் ஸளழுதழல் 
சூரினன் ஒினிமந்து உதழக்கும் எ 
ினயர்கள் கூழளர்கள். .(தல் :தழர்நழதழ ) 

 துல் கத்ர் கடுநனள சூஹடள, 
கடுநனள குிஹபள இன்ழ அநதழபம், 
சளந்தபம் ஸகளண்டதளக இருக்கும் .அந்த 
இபய அடுத்து யரும், களப் ஸளழுதழல் 
சூரினன் இம் சழயப்பு ழத்த உடனதளக 
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இருக்கும் எ ினயர்கள் கூழளர்கள் 
.தல்: சலலீஶல் ஜளநழஉஸ்றஈர்.    

 றகளதுல் ித்ர் (ஹளன்புப் ஸருளள் தர்நம்) 

இது யசதழபள்யர்கள் நீது கடநனளக்கப் 
ட்டுள் ஹளதழலும், பஸ்ழநள ஆண்கள், 
ஸண்கள், ஸரினயர், சழழனயர், அடிந, ஆகழன 
அயர் நீதும் இந்த தர்நத்த ஸகளடுக்கும் டி 
ினயர்கள் கட்டனிட்டுள்ளர்கள். 

இதன் ஹளக்கம்: ஹளன்ின் ஹளது ஏற்ட்ட 
தயறுகளுக்குப் ரிகளபநளகவும், ஏம எினயர்கள் 
ஸருளள் தழத்தழன் ஹளது சழ, ட்டிிபடன் 
இருக்கக் கூடளது என்துநளகும்.  

ஹளன்ளினிடநழருந்து ஏற்ட்ட யணீள 
தயறுகிழருந்து அயபத் தூய்நப் டுத்து 
யதற்களகவும் ஏமகளுக்கு உணயளகவும் 
இருக்கும் ஸளருட்டு ினயர்கள் ஹளன்புப் 
ஸருளள் தர்நத்தக் கடநனளக்கழளர்கள் (தல் 
:அபூதளவுத் ,இப்னுநளஜள )  

இது ஒவ்ஸயளரு ளட்டிதும் ிபதள உணயளகப் 
னன்டும் ஸளருிழருந்து ஸகளடுக்கப்ட 
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ஹயண்டும். நது ளட்டில் அரிசழ ஹகளதுந 
ஹளன் ிபதள உணயளக இருப்தளல் அத 
ளம் ஸகளடுக்க ஹயண்டும். ஒரு தக்கு 2kg 300g  
என் அடிப்டனில் இத அயிடல் 
ஹயண்டும். அத்துடன் இத ஸருளக்குப் 
ி கண்டதன் ின்ர், ஸருளள் ஸதளழுகக்கு 
பன்ர் ழஹயற்றுயது ஏற்நளகும், ஓரிரு 

ளக்கு பன்னும் ஸகளடுக்களம். 

குழப்பு: இத ஸருளள் ஸதளழுகக்கு பன் 
ழஹயற்ழளல் தளன் றதகத்துல்  ித்ப 
ழஹயற்ழன ன்ந கழடக்கும். இல்ளயிடில் 
சளதளபண றதகளவுக்குரின ன்நஹன அயருக்குக் 
கழடக்கும். 

 ஸருளள் ஸதளழுக 

 ஹளன்புப் ஸருளள், லஜ்ஜஶப் ஸருளள் ஆகழன 
இரு ஸருளட்கிலும் சழப்புத் ஸதளழுக 
இபண்டு பக்அத்கள் தழடழல் ஸதளழுநளறு ி 
(றல்) அயர்கள் கட்டனிட்டுள்ளர்கள். எஹய 
இரு ஸருளள் ஸதளழுககபம் தழடழல் 
ஸதளழுயது நழகவும் சழந்தது. 
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ி (றல்) அயர்கள் ஹளன்புப் ஸருளிலும், 
லஜ்ஜஶப் ஸருளிலும் பறல்ளவுக்கு 
(தழடலுக்குச்) ஸசல்யர்களக இருந்தர். எ  
அபூறனதீ் அல்குத்ரீ பமழனல்ளலஶ அன்லஶ 
அயர்கள் அழயித்துள்ளர்கள்.  
தல்கள்: புலளரி,  பஸ்ழம்  
  
அத்துடன் ஸருளள் ஸதளழுகனில் ஸண்கள் 
கண்டிப்ளகக் கந்து ஸகளள் ஹயண்டும். ஹநலும் 
நளதயிடளய் ஏற்ட்ட ஸண்களும் தழடலுக்கு யப 
ஹயண்டும். அயர்கள் ஸதளழுகனத் தயிப நற் 
ல் களரினங்கில் கந்து ஸகளள் ஹயண்டும். 

இரு ஸருளட்கிலும் நளதயிடளய்ப் ஸண்க 
பம் யடீ்டில் இருக்கழன் கன்ிப் ஸண்கபம் 
(ஸதளழும் தழடலுக்கு) அனுப்புநளறும், அப்ஸண்கள் 
யடீ்டிழருந்து ஸயினளகழ பஸ்ழம்கள் 
ஸதளழுகழன் இடத்தழற்குச் ஸசன்று அயர்களுடன 
துஆயில் கந்து ஸகளள்ளுநளறும், ஸதளழுநழடத்த 
யிட்டு நளதயிடளய்ப் ஸண்கள் 
ஒதுங்கழனிருக்குநளறும் ளங்கள் 
கட்டனிடப்ட்ஹடளம். ஸண்கில் ஒருயர், 
“அல்ளஹ்யின் தூதஹப! எங்கில் எயருக்ஹகனும் 
அணிந்து ஸகளள்யதற்கு ஹநளட இல் எில் 
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என் ஸசய்யது?” என்ளர். அதற்கு, “அயளுடன 
ஹதளமழ தது (உரினள) ஹநளடன 
இயளுக்கு அணினக் ஸகளடுக்கட்டும்” எ ி 
(றல்) அயர்கள் கூழனதளக உம்ப அதழய்னள 
பமழனல்ளலஶ அன்லள அயர்கள் 
அழயிக்குபளர்கள்.  தல்கள்: புலளரி, 
பஸ்ழம் 
  
ஹநலும் ஸருளள் ஸதளழுகக்களகத் தழடலுக்குச் 
ஸசல்லும் ஹளது ஒரு யமழனில் ஸசன்று ஹயறு 
யமழனளகத் தழரும்புயது ியமழனளகும். 
ஜளிர் பமழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் 
அழயிக்குளர்கள்: ஸருளள் யந்து யிட்டளல் ி 
(றல்) அயர்கள் (ஹளயதற்கும் யருயதற் கும்) 
ளதன நளற்ழக் ஸகளள்யளர்கள். 
தல்: புலளரி  
  
இன்னும் ஹளன்புப் ஸருளள் ஸதளழுகக்கு 
பன்ர் ி (றல்) அயர்கள் சளப்ிட்டு யிட்டு 
ஸதளமச் ஸசல்யளர்கள். சழ  ஹரீச்சம் மங்க 
உண்ணளநல் ஹளன்புப் ஸருளில் 
(ஸதளழுகக்கு) ி (றல்) அயர்கள் புப்ட 
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நளட்டளர்கள் எ அஸ் பமழனல்ளலஶ அன்லஶ 
அயர்கள் அழயித்துள்ளர்கள். 
தல்: புலளரி  
எஹய இயற்ஹளடு இன்னும்  ன்நனள 
களரினங்கில் ஹபத்தப் னன்டுத்தழ ன்ந 
க அதழகப்டுத்தழக் ஸகளள் பனற்சழக்க 
ஹயண்டும். 

எஹய இந்த இறுதழ ளட்க ினயர்கள் 
களட்டித் தந்த அடிப்டனில் சரினளகப் னன் 
டுத்தழக் ஸகளள் ம் அயருக்கும் அல்ளஹ் 
தவ்கீ் ஸசய்யளளக. 

அல்ளஹ்யின் றயளத்தும் றளபம் 
பலம்நத் றல்ல்ளலஶ அலழ 
யறல்ம் அயர்கள் நீதும் அயர்கின்  
கழனளர் ஹதளமர்கள் நீதும் உண்டளயதளக!. 

 

பற்றும்.  
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