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பின்ெதாட� நல்லறங் 
 

 
 

எ�.எா.எ�.இ�ெிிதா ் � 

ஸ்ப� 

ِي
ّ
َموَْت  َخغََق  لَ

ْ
َيَاةَ  لص

ْ
يُّ�مْ  ِلَبْغَُوُ�مْ  ََلل

َ
ْحَلنُ  َ

َ
َعِز�زُ  ََُهوَ  َ�َمًال  أ

ْ
َةُفورُ  لل

ْ
 لل

 

உறஙகில அழஙிய ்சய�ைாயவர யதர என் 
உறஙைகள ேசதெிபபெதஙதங அவேன மரணதைெத� 
வதழைவத� பைாத ெதன. அவன யதவதைலத� 
மிைஙதெவன, ஞதனமிகஙவன. (67:2) 



 

4 

இவ்்ங வதழ் நிரநெரமதல். 
ம்உ்ஙவதழேவ நிரநெரமதன். ம்ைம வதழவின 
்வதலி ேெதலவிைய ெீர மதனிக்� ஙகமதஙேவ 
இவ்்ங வதழ் அைமகஙப பட்்க். எனேவ 
இ் ஒட ேசதெைன ஙக�. 

�வனதெில வதழேவவணய நத� ைஷதெதனின 
�ழளசி ஙதரணமதங �வனதெிிடந் இலகஙபபட் 
�மியில வதழ ைவகஙபபடோத�. 

நபி ஆெ� (அை்) ஹவவத (அை்) ஆஙிய 
இடவைர த� �வனதெிிடந் அல்தா 
இலக்� ேபத் 

 ُ�َّ تََِ
ْ
يًعا إَمِّما يَْ ِ َِ ََا لْهِبُاول ِمََْ ا 

ْ
ِّ ُهًدى َ�َمْن تَِبَع ُهَدلَي إََال َخوٌْف ُْغ ْم ِم

 ُهْم َ�َْزنُونَ 
َ
ال ََ  َعغَيِْ ْم 

 “நீறங் அைனவட� இெிிடந் இலறஙி 
வி்றங். எனனிாமிடந் உறஙகக் ேநரவழி 
வட�. என்ைாய ேநரவழிைய யதர 
பினபத்ஙிலதரஙேகத அவரஙகக் யத்ெதட 
பய�மிலை் அவரங் ்கஙபபா்� மதடாதரங் 
என் �லிேனத� (2:38)  

ْرَُجونَ 
ُ
ِمََْ ا ت ََ ََُموتُوَن  ِ�يَ ا  ََ ْيَْوَن 

َ
 َْاَ  ِ�يَ ا َ
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ேம��  “உறஙகக் �மியிலஒட ்லிபபிடா 
ஙத்� வைர வதழவிா�� வதழகைங வசெித� 
உ்கன.  அெிே்ேய வதழ்ரங் அெிே்ேய 
மரணிப்ரங். அெிிடநேெ (மீவ்�) 
எ�பபபப்்ரங் என் அல்தா �லி 
னதன.(7:24.25) 

ஆெ� (அை்) ஹவவத (அை்) �மிக் 
இலகஙபப்� ேபத் இவ்்ங வதழவில 
்வதலியைாவெத் இரவ் விாயறங் ்லித் 
மனிெ ச�ஙதெித் அல்தா ஙடாைக 
யிட்்கைெ ஙவனிகங ேவவ்�. 

�ெ்தவ், மகங் எவவத் வதழ ேவவ்� 
அமலங் �தியேவவ்� எனல ேநரவழிைய ஙதட்� 
்பத்ப� ென் ைாய் என்� எவர அநேநர 
வழிைய பினபத்வதேரத அவர ஙவை்பபாேவத 
்கஙப பாேவத மதடாதர என்� அல்தா 
உதெரவதெ மகிதெதன. 

இரவாதவ், இநெ �மியில ்லிபபிடா ஙத்� 
வதழந் மரணிதெபின உயிர ்ஙத்த் 
எ�பபபப்்ரங். பின விசததிகஙபப்்ரங் 
என்� எளசதித ்்கதன. 
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அடக� அன�� உைாய ராமதன  மனிெ 
ச�ெதய� ேநரவழிைய விட் ச்்ஙினல 
ேபத்ெல்த� அவரஙகக் ேநரவழிைய 
ஙதட்வெதஙதங நபிமதரஙைக  அ்பபி வஹிைய 
அடகி ென் உதெரவதெதைெ உ்ெிப ப்தெினதன. 
இ்ெி யதங நபி �ஹ�மத (ஸல)அவரஙைக உ்ங 
மகஙகக் இ் ெித �ெரதங அ்பபி இ்ெி 
ேவெமதன அல்ரஆைன இலகஙி ென்ைாய வழி 
ஙதடாலஙைக �ரணப ப்தெினதன. இநெ 
அணபபைாைய இற் ஙவனமதங �திந் ்ஙதவ் 
ேமே் த்க (67:2)வசனதைெ விகறங ேவவ்�.  

 இவவசன� வதழ்க்� மரணதெித்� 
இைாபபடா  ஙத்பப்ெியில அழஙிய ்சயை் 
்சயபவர யதர எனல பதிேசதெைனக் 
ஒவ்வதடவட� �ங� ்ஙத்தேெ ஆங ேவவ்� 
எனபைெ விககஙப ப்த ்ஙில்.  

அழஙிய ்சயல எனலதல எனன அெைன எபபண 
ெீரமதனிப ப்? எனபைெ விகறஙிக ்ஙதவாதல 
இநெ ேசதெைனயில ்வதலி ்ப்வ் 
இ்்வதஙிவி்�. 

  இமத� �ை்ல இப் இயதழ(ரா) 
இவவசனதெித் விககங� �்� ேபத் 
அல்தா்கஙதங இா்தஸஸான ேநரதெியதங 
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அமல �திவெத்�. ேநரதெியதங எ்� ேபத் 
நபி(ஸல)அவரஙகின �னனதவின அணபபைாயில 
அமல �திவெத்� என  ்லிப பி்ஙிலதரங். 
(�ல:ெப்ர பஙவி)  
 

எனேவ அழஙிய ்சயல எனலதல சதிஹதன 
அமலங் என ்பதடகத்�. வதழைவத� 
சதிஹதன அமலஙைகத� அைாயதகபப்தெி 
ஙதட்வெதஙதஙேவ   �ன மதெதி மிகங �ெரதங  நபி 
�ஹ�மத(ஸல) அவர ஙைக அல்தா அ்பபி 
ைவதெதன. 

 

உறஙகில அல்தாைவத� ம்ைம நதைகத� 
ஆெர் ைவத் அல்தாைவ அெிங� நிைன் 
�டேவதடக் அல்தாவின �ெதிா� அழஙிய 
�னமதெிதி இடக ஙினல்.(33:21) 

 அல்தாைவத�  ம்ைமயத� ஈமதன ் ஙதவ்  
இவ ் ்ங வதழவின ேசதெைனஙகில ் வதலிப ் பல 
ேவவ் மதனதல  நபி(ஸல)அவரஙைக சங் 
விாயறஙகி�� �ன மதெிதியதங ்ஙதவ் 
்சயலபடோ ஆஙேவவ்�. எனேவ நத� 
்சயஙினல நல்மல ஏத்க்ஙத்கபப்வெத் இட 
நிபநெைனங் உவ்.  
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�ெ்தவ், இா்தா (உகத�யைம)ஆ்�.  
அெதவ் மனிெரஙகின �ஙைழேயத 
�ஙா்ெிையேயத எெிரபதரகஙத் அல்தாவின 
ெிடபெிைய மட்� எெிர பதரத் அவன வழற்� 
நனைமயில ஆெர் ைவத் �யைமயதன 
எவணத்ான ஙததியமதத்வெத்�.  

இரவாதவ், நபி(ஸல) அவரஙகின 
வழிஙதடாை் பின பத்ெ்த்�. அெதவ் 
நபி(ஸல) அவரங் ்சய் ஙதடணய ஒட அமை் 
எவவிெ �டால ் ைல்� ெிதி�மினலி ் சயவேெத் 
அவரங் ்சய் ஙதடாதெ எநெ ்வதட அமை்த� 
்சயயத் விட் வி்ெ்த்�.  

இவவிட நிபநெைனஙக� ஒடறேங அைமத� 
ேபத் ெதன ஒட வி�வதசியின அமல, சதிஹதன 
அம்தங அறஙீஙதிக ஙபப்�. அநெ அமல 
இ�ைமயி�� ம்ைமயி�� பய்்க ெதங 
அைமகஙபப் ஙில். 

அல்தா �்ஙிலதன: 

َْْث َ�ْعُضُ�ْم  َْ أُ
َ
ر  أ

ََ ََ ٍ  ِمَُْ�ْم ِمْن  ِِ
ََ  ٍَ ِييُع َ�َم

ُ
 أ
َ
ّ  ال

َ
ُُّ ْم َ ََ صَُ ْم َر ا ََ إَاْستَ

 ِمْن َ�ْعض  

 உறஙகில ஆணதயி்�. ்பவணதயி்� 
நத்சயல �திேவததின எள ்சயை்த� நிளசயமதங 
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நதன ்ணதகங மதடோன என அவரஙகின 
இரடசஙன (அல்தா) அவர ஙகக்ப 
பெி்கிதெதன. (3:195) 

அல்தா �்ஙிலதன:  

َُّ ْم  ِزَ� َْ َ
َ
َ ََ يّبًَ   َِ ْنِمٌن إَغََُْيِيَََُّح َحيَاًة  ُِ َْْث ََُهَو  َْ أُ

َ
ر  أ

ََ ََ اِلًا ِمْن  ًَ  ٍَ َمْن َعِم
ْحَلِن َما َكنُول َ�ْعَمغُونَ 

َ
ْجَرُهْم بِْ

َ
 أ

ஆேணத ்பவேணத, ந�பிகைங ்ஙதவா 
நிை்யில நல்ல� �திநெதல அவடக் நலவதழ் 
அகிபேபத�. அவரங் ்சய் ்ஙதவணடநெ 
நல்வதலிதஙதங அவரஙக் �ிைய நத� 
அவரஙகக் வழற்ேவத�. (16:97) 

சதிஹதனஅமலங் �திஙினல வி�வதசிஙகின 
இ�ைம ம்ைம வதழைவ நலவதழவதங ஆகஙி்� 
்பத்பபிைன அல்தா ஏத்க 
்ஙதவ்்க்ான அவரஙக் �ிங் பத் 
ஙதபபதனெதங்� இடக்� என்� வதக்்ெி 
யகிகஙிலதன. அல்தாவின வதக்்ெி 
்பதயயதவெிலை். அவரங் ் சயெ நல்மலஙைக 
�னனி்தெி அென ்பதடடாதல உெவிையேயத 
ேெைவையேயத ேஙட் பிரதரத ெிதெத�� �ா 
அபபிரதரதெைனைய ஏத் ேெைவஙைக 
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நிைலேவதலிக ்ஙத்கங்� அல்தா ெயதரதங 
இடகஙிலதன. (இ் வ்்த என்� �லபப்�). 

நிளசயமதங அல்தா்கஙதங வதழநெவரங் 
அவ்கஙதங ேவ பணியததலியவரங் அவன �ெர 
ஙதடணய வழியில நல்லறங் �திநெவரஙகின 
வதழவின இ்ெிக ஙடா ேநரதெில ம்க்ஙைக 
அல்தா அ்பபி  அவரஙகக் �பேசதபன� 
்சதலஙிலதன. 

رِْيّيً   إَاْدُخِ� ِف ِعبَاِدي   َِ ُِّ  َرلِييًَ    َر
َ
ِِ إِر ُ   لرِْج

ُمْاَمَُِّ
ْ
َّْفُم لص ّ�تَُ ا ل

َ
يَا َ

َِّت   ََلْدُخِ� َج

அைமெி ்பதல ஆதமதேவ நீ உன இரடசஙனிா� 
ெிடபெி யைாநெ நிை்யி�� ெிடபெி்ஙத்கபபடா 
நிை்யி�� ்சலவதயதங. என அணயதரஙகில 
�ைழந் ்ஙத்வதயதங. ேம�� என் 
�வனதெி�� �ைழந் ்ஙத்வதயதங. (89:27.28) 

 
ّ
ال
َ
َمَالَِِ�ُ  َ

ْ
ُ  َعغَيِْ ُم لص ّ ََ ول تَ�َ ُِ َُّم لْستََاا ََُّا لّ ُ  يَن َْاصُول َر ِ

ّ
  إِّن لَ

َ
ال ََ َاإُول 

َ
ت

 �ِ ََ ْْيَا  ُّ َيَاِة ل
ْ
ِلَاُمُ ْم ِف لل َْ

َ
ُْن أ

َ
َْتُْم تُوَعُدََن    َُ َِّ  للِّت  َ

ْ
َل بِال ِِْجُ

َ
ََأ َْزنُول 

َ
َ

 ِمْن َ�ُفور  
ً
لَُ�ْم ِ�يَ ا َما تَّدُعوَن  نُُزال ََ ُْْفُلُ�ْم 

َ
ِِ أ تَ

ْْ َ لَُ�ْم ِ�يَ ا َما َ ََ ِخَرةِ 
ْ
لْ

 رَِحيم  

நிளசயமதங எவரங் எறங் இரடசஙன 
அல்தாேவ எனக �லி பினனர (அெில) 
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உ்ெியதங இடகஙினலதரஙேகத அவரங் மீ் 
வதனவரங் இலறஙி நீறங் அளசபபா்� 
ேவவாத� ்கஙபபா்� ேவவாத� உறஙகக் 
வதகஙகிக ஙபபடா �வரகஙதைெ ்ஙதவ் 
நனமதரதய� ்ப்றங் என் �்வர.(ேம��) 
இவ்்ங வதழைஙயி�� ம்ைம யி�� நதேம 
உெவியதகரங். உறஙக் மனறங் விட�� பைவ 
உவ். ேம�� அெில நீறங் ேஙடப்ெல்த� 
உறஙகக் உவ்.(என்� �்வர இ்) மிகங 
மனனிப பவனதன நிஙரதல அன� ைாயவ(னதன 
அல்தாவி) னிாமிடந்்க விடநெத ்�.(41:30-
32) 

இவவதலதன �பேசதபனதெின இன்்மதட 
பகஙதைெத� நபி(ஸல) அவரங் பினவடமத் �லி 
னதரங். 

�ஃமினதன அணயதன இ�ைமைய விட் 
ம்ைமக் ேபத்� ேபத் (அவன் 
மரணதெடவதயில) �தியைனப ேபதன் 
பிரஙதச�ைாய ்வவ ைமயதன �ஙத்ைாய  
ம்க்ங் வதனதெிிடந் இலற் வதரங். 
அவரஙகிா� �வரகஙத் ்ணியி்தன ஙபன 
்ணித� �வரகஙத் ஙா�தித� இடக்� 
அவவணயதனின பதரைவக்  எட்� �ரதெில அ� 
ம்க்ங் இடபபதரங். உயிைர ைஙபபத்� 
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ம்க் அவவணயதனின  ெை்பபகஙமதங 
உடஙதரந் “நல் ஆதமதேவ (அைமெியைாநெ 
ஆதமதேவ) அல்தாவின மனனிபபின பத�� 
்பதடதெதெின பத�� ்வகிேய் வதயதங என்  
�்வதர. உாேன அவ வணயதனின உயிர ெவணீர 
பததெிரதெிிடந் ெவணீர ்சதட் வி�வ் 
ேபதல(எவவிெ ஙஷா�மினலி) ் வகிேய்� அெைன 
அ�ம்க் எ்த்க  ்ஙத்வதர;. 

(இன்்மதட அலிவிபபினபண)அவவணயதனின 
உயிர பிதிநெ்ான வதனதெித்� �மிக்� இைா 
யி�்க வதன வரஙக� வதனதெி�்க எல்த 
வதனவரஙக� அவவதத மத்க் பிரதரதெைன 
�திவதரங். அதெைன வதனவரஙக� ெறஙகக் 
�னனதல அவவததமதைவ ்ஙதவ் ்சல�� பண 
அல்தாவிாதெில பிரதரதெிபபதரபதரங். 

ம்க்ல மவத அவரஙக்  ைஙயில 
அவவணயதனின உயிர ஙிைாதெ்ான ஙண�� 
ெதமெியத் மனறஙம�� அநெள �வனத் ஙபனில 
அெைனப பதெிரபப்தெி ைவபபதரங். இெைனேய 
அல்தா ்ரஆனில  

அவன ென அணயதரஙைக அாகஙியத்பவனதங 
இடகஙிலதன அனலித� உறங் மீ்� 
பத்ஙதபபதகரஙைகத� அ்ப�ஙிலதன. உறஙகில 
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ஒடவடக் மரண� வந் வி்மதனதல, 
ந�வதனவரங் அவர ஆதமதைவ எ்த்க 
்ஙத்ஙிலதரங். அவரங் ெ� ஙாைமயில ெவ்வ 
ெிலை்.(6:61) என் �்ஙிலதன. 

 அென பின �மியில இடநெைெ விா அெிங 
வதசைனதான அவ்யிைர வதனதெித் எ்த்ள 
்சலவதரங். அெைனக ஙத�� வதனவரங் 
எல்த� இவ்யதிய வதசைனதைாய ஆதமத 
யதடைாய் என் ேஙடபதரங். இனனதடைாய 
மஙன இனனதடைாய் என் உ்ஙதெில 
அவ்க் வழறஙபபடா அழஙிய ்பயைரக 
�்வதரங் �ெல வதனதெித்ள ் சனல்ான வழி 
ெிலக்� பண வதனவரங் ேஙட பதரங். 
அவரஙகக் வழி ெிலகஙபப்�. இவவதேல 
ஒவ்வதட வதனதெி�� நைாப்ப்�. ஏழதவ் 
வதனதெித் அநெ ஆதமத ்சனல்� என் 
நல்ணயதனின ்பயைர இலியயன (நனைம 
்சயேெததின படணயல) எ்� ஏடணல எ�்றங் 
என் அல்தா �்வதன.  

இலியயன எனப் எனன்வன் உமக் எ் 
அலி விதெ்? (அல்தாவிாம); ்நடறஙிய 
(ஙவணிய� மிகங) ம்க்ங் அைெபபதரபபதரங். 
(83:19-21) 
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அவவணயதனின ் பயர அெில பெியப படா்ான 
அநெ ஆதமதைவ �மிக் ்ஙதவ் ்சல�றங் 
(ஏ்னனில எனவதக் நிைலேவதலபபா ேவவ்�) 
�மியிிடநேெ பைாதேெத� �மிகேங  
மீகள்சயேவத�. �மியிிடநேெ மீவ்� 
எ�ப�ேவத�. இென பிரஙதர� அநெ ஆதமத 
்ஙதவ் வரபபட் அவவணயதனின உாில 
ேசரகஙபப்ம; அபேபத�் அவவணயதன ஙபதில 
நல்ாகங� ் சயயபபட் எலே்தட� ் ்ஙகக்த 
ெிட��� ஙத்ண ஓைச �ணநெ பின இட பயறஙரமதன 
வதனவரங் வந் உன் ரப� யதர? என் 
ேஙடபதரங். அவவணயதன  என் ரப� 
அல்தாெதன என் �்வதன 

உன் மதரகங� எனன? என் ேஙடபதரங். 
என் மதரகங� இா்த� எனக�்வதன. உனக் 
அ்பபபபடா இநெ மனிெர யதர? என் 
ேஙடபதரங். அவர அல்தாவின �ெரதவதர எனக 
�்வதர இ்பதலி  உனக் எபபண ் ெதித�? எனக 
ேஙடபதரங். அெதஙவன அல்தாவின 
ேவெதைெபபணதேென. அல்தாைவ 
வி�வதசிதேென அவைன உவைமபப்தெிேனன 
என பெி்கிபபதன. 
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(மீவ்� அவனிா�) உன் ரப� யதர உன் 
மதரகங� எனன உன் நபி யதர என் ேஙடபதரங். 
இ்ெதன ஒட உவைம வி�வதசிக் ஏதப்� 
ஙைாசிள ேசதெைன யத்�.எனி்�  “எவரங் 
ஈமதன ்ஙத்ஙிலதரஙேகத அவரஙைக இவ்்ங 
வதழவி�� ம்ைமயி�� உ்ெியதன ்சதலை்க 
்ஙதவ் அல்தா உ்ெிபப்த்ஙிலதன. இன்� 
அநியதயக ஙதரரஙைக அல்தா வழி ெவலள ் சய் 
வி்ஙிலதன. ேம�� அல்தா ெதன எைெ 
நத்ஙினலதேனத அைெள ்சயஙினலதன (14:27) 

ம்க்ஙகின ேங்விக் பெி்கிக்� ேபத் 
என் ரப� அல்தா என் மதரகங� இா்த� 
என் நபி �ஹ�மத (ஸல) என் பெி்கிபபதன. 

அப்பத�் என் அணயதன உவைமதைரத் 
விடாதன. அவடகஙதஙள �வரகஙதெின 
விதிப�கஙைக விதித் வி்றங். �வரகஙத் 
ஆைாஙைக அணிவிதறங். �வரகஙதெின ஒட 
ஙெைவ ெிலந் வி்றங் என் �லக�ணய ஓைச 
்யதன் வதனிிடந் வட�. �வரகஙத் 
வதைாைய அவவணயதன �ஙரவதன.  ஙவபதரைவ 
எட் மக்க் அவடைாய ஙபட 
விசத்மதகஙபப்�. 
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அபேபத் ந்மண� ஙமழ அழஙிய ஆைா 
அணிநெ  ஒட மனிெர அவவணயதனிா� வடவதர. 
அல்தாவின ் பதடதெ �� நிை்யதன �ஙறஙகின 
இடபபிாமதன �வரகஙதைெத� ்பல 
வதழத்ஙிேலன. இ்ெதன  உனக் 
வதகஙகிகஙபபடா நதகத்� என் �்வதர.  

அநெ �ஃமின அ�மனிெைர ேநதகஙி உறஙகக்� 
அல்தாவின நல வதழத் ஙிைாக ஙட்மதங. 
“நீறங்  யதர? உறஙகின அழஙிய �ஙேம நத 
்சயெிஙைகத ெடஙினலன என் ேஙடபதர.  “நதன 
ெதன (நீர உ்ஙில ேெணைவதெ) ஷஸதிஹதன 
அமலங்|. அல்தா்க் வழிபபட் நத்சயலங் 
�திவெில ெீவிர�� பதவறஙைக ்சயவெில 
ெதமெ�� ஙதடணக ்ஙதவணடநெீரங். அல்தா 
உறஙகக் நத�ித ெடவதனதங என் அநெ 
அழஙிய �ஙத்க்தியவர �்வதர  

அெனபின �வனத் வதச�� நரஙத் வதச�� 
ஙதவபிகஙபபட் நீஅல்தா்க் வழிபாத 
ெிடநெிடநெதல இ் ெதன நீ ்சல�� பதைெ என் 
நரஙத் வதசை் ஙதவபித் விட் அல்தா 
உனக் இைெ மததலி விடாதன எனக �லி  
�வனத் வதசல ஙதவபிக ஙபப்�. �வனதெின 
�ஙேபதஙறஙைகக ஙவா்� அவவணயதன 
யதஅல்தா! ம்ைமைய சீகஙிர� உவாதக் 
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வதயதங என் �்வதன. அைமெியதங இடபபதயதங 
என அவ்க் �லபப்�. 

இன்்மதட அலிவிபபின பண   அல்தாேவ!  
நதன ்பதலிடகஙினல இனபதைெ ்சதலவெத் 
எனைன என ்்�பதெததிா� அ்பபிைவ   என் 
அநெ �ஃமின �்வதர. �் மதபபி்ைகைய அவ 
டக் விடபபதெித்தியவர எ�ப�� வைர 
உலற்வ் ேபதல அல்தா உனைன ம்ைமயில 
எ�ப�� வைர �ற்வதயதங  என் இட 
ம்க்ஙக� அவடக் �்வதரங். என நபி(ஸல) 
அவரங் �லினதரங்.  ஒட �ஃமி்ைாய இ்ெி 
�ண் இவவத் ஙதணபப்�. ஆனதல பதவியின 
நிை்ேயத இெத் மததலமதங இடக்� எனபைெ   
நபி (ஸல) அவரங் �லிய நீவா ஹெீ�ல 
ஙதண�ணஙில். (�ல: அாமத அ�ெத்த நஸ� 
ஹதஙி� இப்மதாத) 

ானதஸத ஸன�கஙில ைவகஙபபட் அைெ  
ெறங் ேெத்ஙகில �கஙிள ்சல��ேபத் அநெ 
ானதஸத நல்லறங் �திநெெதங இடக்மதனதல 
எனைன விைரந் ்ஙதவ் ்சல�றங் என் 
�்�. அ் நல்லறங் �தியதெெதங 
இடக்மதனதல ைஙேசெேம! எனைன எறேங 
்ஙதவ் ்சலஙிலீரங் என் �்�. இவவத் 
�லபப்� சபெதைெ மனிெைனத ெவிர அைனத்� 
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்சவித்� மனிென அைெள ்சவிததலதல மயறஙி 
வி�ந் வி்வதன என நபி (ஸல) அவரங் 
�லினதரங்.  (�ல: �ஙததி) 

மரணதெின பின வதழ்கஙதங ்சயெ 
நல்மலஙகின பயனஙைக உயிைர ைஙபபத்� 
ேநரதெிே்த� மவணைலயி�� அல்தா 
ஙதட்ஙிலதன எனபைெ இநெ ஹெீஸங்; 
்ெகி்ப்த்ஙினலன. ேம�� அல்தா்ைாய 
�ெர நபி (ஸல) அவரங் பினவடமத் 
�லினதரங்.  

ைமயதைெ �ன் விாயறங் பின ்ெதாரந் 
்சலஙினலன. அெில இரவ் ெிட�பி வி்ஙினலன. 
ஒனேல ஒன் மட்� ைமயத்ான ெறஙி 
வி்ஙினல். அவன் ்்�ப� அவன் ்சலவ� 
அவ ன் நல்மல. இநெ �னலில அவன் 
்்�ப�� அவன் ்சலவ�� ெிட�பி வி்ஙில். 
அவன் அமல மட்� அவ்ான ெறஙி வி்ஙில் 
எனலதரங். (அலிவிபபவர: அனா (ரழி), �ல: 
�ஙததி, �ாி�) 

 மனிென வத��ேபத் அவன் ் ்�பதெிதஙதங 
வதழநெதன ்்�பதெிதஙதங உைழதெதன. உயிர 
பிதிநெ்� அவவிரவ்� அவ்ான 
வரபேபதவெிலை். இடபதெி நதன் 
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மணிதெியத்றஙகக்் ானதஸதைவ நல்ாகங� 
்சயவ் பதலி மைனவி மகங் மத்� 
்்�பதெினரங் ேப�வதரங். ்்�ப� ்சதநெ� 
பநெ� உல்ங் அைனத்� மவணைலவைர வட�. 
அென பின ெிட�பி வி்�.  

அவன இர் பங்தங சிரமபபட் ேெணய 
்சதத்கங்  ச�பதெிதெ ்சலவறங் 
அைனதைெத� ைங விட் �ன் ஙபன 
்ணிஙகான  ெனியதங ேபதஙிலதன.  

அவன் ்சதத்கஙைக மைனவி மகங் பற் 
ேபதட்க ்ஙத்வதரங். உ்ஙில் அ்தெக ஙடா 
வதழைவப பதலி அவரங் சிநெிபபதரங். 
ஙத்பேபதகஙில அவைன மலந் விா்� �்�. 
்்�பதெித் ்பத்பபதகர ஒடவர ேெைவ என் 
�ா விவதெிகங்� �்�. இ் ெதன யெதரதெ�. 
மரணிதெ ஒடவடகஙதங எபேபத்� ஙவை்தா்� 
ஙவணீடா்� எவட� இடகஙப ேபதவெிலை். 
ஙத்ப் ேபதகஙில நிை்ைம சதெதரணமதஙி வி்�. 
இெத்் ஙதரண�, இலநெவர் ்சனல பின, 
எஞசியிடபபவரங்்ெம்்வதழகைஙைய்் ெதாரந்்
நாதெ்ேவவ்�. 

 இநெ நிஙழ் ெதன ம்ைமயி�� நாகஙப 
ேபதஙில். ெதய ெநைெ ஙணவன மைனவி ்சதநெ� 
பநெ� ்பதேலதர பி்ைக எனல உலைவபபதலி 
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எவட� ஙவனி கங மதடாதரங். ெனைன எபபண 
ஙதபபததலிக ் ஙத்வ் எனல �யந்த்ாேன அற் 
இடபபதர ங். அல்தா �்ஙிலதன:, 

“பயறஙர சதெ� வந் விடாதல அநெ (ம்ைம) 
நதகில மனிென ென சேஙதெரைனத� ென ெதையத� 
ென மைனவிையத� ென பி்ைகஙைகத� விட் 
விரவ் ஓ்வதன. அநநதகில அவரஙகில 
ஒவ்வதட மனிெ்க்� (பிலைர விட்�) அவைன 
ெிைச ெிடப�� ஙததிய� உவ்.(80:33-37)  

இநெ்யெதரதெதைெப �திந் ் ஙதவோ ந்நிை் 
ென ைமதான உ்ஙதெிதஙதங்� ம்ைமகஙதங்� 
வத�மத் இா்த� பணிகஙில். இ் மத்பட� 
ேசதெைன. ேசதெைன யில்தமல �வன� ஙிைாகஙப 
ேபதவெிலை். இளேசதெைனக ஙதேவ மனிென 
பைாகஙபபட்்கதன. இெில ்வதலி ்படவேெ 
இைலவி�வதசியின இ்டசிய�.  இெைனேய ேமே் 
உ்க அல்ரஆன வசன� எமக் உணரத்ஙில். 

இளேசதெைனயில எ�ைம என்லன்� 
ஙதபபததலப ேபதவ் நத� ்சயத� ஸதிஹதன 
நல்மலங்ெதன.  எனேவ நல்லறங் ்லிதேெ 
அெிங� அகஙைல ்ஙத்க ேவவ்�. 
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நல்மலங் இடவைஙபப்�. 
ُُ ِف إَِمام  ُمبِ�   ْحَايََْا

َ
ٍ  أ ْ ََ  ّ ُّ ََ ارَارَُهْم  ََ ول  ُِ َُ َما َّْد نَْ�تُ ََ  ََ َمْو

ْ
ُْن نُْاِ لص

َ
 إِنّا  

நிளசயமதங நதேம மரணிதெவரஙைக உயிரபிபேபத�. 
அவரங் �தப்தெியவதைலத� அவரஙக் 
அணள�வ்ஙைகத� நதேம பெி் ்சயஙினேலத�. 
ஒவ்வதட ்பதடைகத� ்ெகிவதன ஏடணல அைெ 
நத� ஙணகஙிட் ைவதெிடகஙிேலத�. (36:12) 

 மனிென �தப்த்ஙினல நனைம மத்� 
ெீைமங் பெி் ்சயயபப்வ் ேபதல அவன 
பிலடக் ஙதட்ஙினல நனைம ெீைமக்மதன 
�ன்ெதரணறஙக� பெி் ் சயயபப்ஙினலன என 
இவவசன� ்லிபபி்வெதங இமத� இப் ங்ர 
(ரா) இமத� பங்(ரா) இமத� ்ர்பி(ரா) 
ஆஙிேயதர  விககங� அகிகஙிலதரங். எனேவ 
நனைமகஙதன ஊக்விப�கஙைக இடவைஙயதங 
ஙதண்த� 

1. மனிென ெனகஙதங ்சய் ்ஙத்கஙினல 
நல்மலங்.  

அெதவ் ்ெத�வ் ேநதன� ேநததப், ஸஙதத 
மத்� ெரமறங் ்ஙத்பப் ேபதனல 
இபதெதஙகான ெனக்ஙன ஸதிஹதன 
்்�பதைெ உடவதகஙிக ்ஙத்வ். ென் ைாய 
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அலி் ஆதலலஙைக மகங் பயனைாத� வைஙயில  
ஈ்ப்தெிக ்ஙத்வெத்�.  

2. ச�ஙதெின ேம�பதட்கஙதங ்சய் 
்ஙத்க்� நல்லற ங்.  

அெதவ் ஏைழ எகியவரங், அனதைெங், 
விெைவங், ேெைவதைாேயதர ேபதனேலதடகஙதங 
உெவிங் ் சய் ் ஙத்பப், ச�ெதய விழிப�ணர் 
ஙததியறஙைக ேமத்ஙத் வ்்ேபதனலைவயத்�. 
பினவட� ஹெீாஙைகப பதடறங். 

 )١٢٥٥/ ٣( ِلغم ًييح

ِب  َ�نْ 
َ
نّ  ُهَر�َْرَة، أ

َ
َّ  لهللاِ  رَُسوَ   أ ََل: " َْاَ   َََسغَّم، َعغَيْحِ  لهللاُ  ًَ �َْلانُ  َماَت  إِ ِ

ْ
 لإل

َْْاَاعَ    َ�َمغُحُ  َ�َْحُ  ل
ّ
 : رََالرَ    ِمنْ  إِال

ّ
َدَْ    ِمنْ  إِال ًَ ، َْ  َجاِرَ�  

َ
م   أ

ْ
َْ  بِِح، يُنْتََفعُ  ِعغ

َ
   أ

َ
ََُ 

اِلح   ُ  يَْدُعو ًَ
َ
 .ل

மனிென மரணித்விடாதல �ன் விாயறஙைகத 
ெவிர மதல அைனத் அமலஙக� அவைன 
விட்� நின் வி்ஙினலன.  

1. அவன ்சயெ நிை்யதன ெரம�(ஸெங்ல 
ாததியத)  

2. (மகஙககஙதங விட்ள ்சல��) பயன ப்� 
ஙலவி அலி் 
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3. அவ்கஙதங ்ஆள்சயத� சதிஹதன 
பி்ைக (இைவ ஙகதல அவ்க் மரணதெித்ப 
பின, �ி ஙிைாத்க ்ஙதவ ணடக்�) என நபி 
(ஸல) �லினதரங்.  

அலிவிபபவர: அ�ஹுைரரத (ரி) ஆெதர�: 
�ாி� (1631) 

 )٨٨/ ١( ماجح لبن سن

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  لّ ِ  رَُسوُ   َْاَ  : َْاَ   ُهَر�َْرَة، أ ّما إِنّ :َََسغّمَ  َعغَيْحِ  لهللاُ  ًَ َيُق  ِِ

ْ
ُمْنِمنَ  يَغ

ْ
 لص

ْوتِحِ  َ�ْعدَ  َََحَلََاتِحِ  َ�َمِغحِ  ِمنْ  ًما َِ
ْ
ُُ، َعغَّمحُ  ِعغ �ََجَ ل ََ ً

َ
ُ ََ اِلًا ََ ْاَيًفا تََرَ�ُح، ًَ ُِ ََ 

ّررَُح، ََ  َْ
َ
ًدل أ َِ ْل َِ ،ُُ َْ  َ�ََا

َ
ٍِ  ِالبِْن  بََْتًا أ ُُ، لصّلِبي َْ  َ�ََا

َ
ُُ، َْْ ًرل أ ْجَرل

َ
َْ  أ

َ
َدَْ ً  أ ًَ 

ْخرََجَ ا
َ
ّيِتحِ  ِف  َماِلِ  ِمنْ  أ َيُاحُ يَ  َََحيَاتِِح، ًِ

ْ
ْوتِحِ  َ�ْعدِ  ِمنْ  غ َِ . 

�ஃமினின மரணதெித்ப பினனதல ஙிைாகஙக 
�ணய நனைமங் எனப், அவன (மகஙகக்) 
ஙத்க ்ஙத்தெ ஙலவி அலி்� அெைன 
(மகஙகிைாேய) பரவள ்சயெ்�, சதிஹதன 
்ழநைெைய (அவ்கஙதங பிரதரதெைன 
்சயவெத்) விட்ள ்சனல்�, (மகங் 
பயன்ப்வெத்)  (ஙலவி அலி்்க) ஒட ஏடைா 
(�தெஙதைெ எ�ெி) விட் ்சலவ்�,  
ப்கிவதசை் ஙட்வ் வழிப ேபதகஙரஙககஙதங 
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ஒட மாதைெ ஙட்வ், ெவணீர வசெி ்சய் 
்ஙத்பப், �ஙேெஙியதங ஆேரதகஙியமதங வத�� 
நிை்யில ென் ்சலவதெிிடந் ெரமறங் 
்சயவ்மத்�. இெதஙதன நத�ிங் அவ்க் 
ஙிைாத்க ் ஙதவணடக்� என நபி (ஸல) அவரங் 
�லினதரங். (அலிவிபபவர: அ� ஹுைரரத (ரி) 
�ல: இப்மதாத) 

மாாி்ஙைக ஙட்வ், பதாசதை்ஙைக 
நிரமதணிபப், �்ைம பதிசிலஙைக வழற்வ், 
ஆய் �ாறஙைக உடவதக ்வ், சனச�ங 
நிை்யறஙைக ாெதபிபப், �தெங சதை் ஙைக 
நி்்வ், அனதைெ இல்றஙைக ஏதப்த்வ்,  
நீரபதசன ெிடாறஙைக ேமத்ஙத்வ், அணபபைா 
வசெிஙைக ேமத ்ஙத்வ் ேபதனல ச�ஙப 
பணிஙைக ஆத்வ்ான ஏைனேயதரஙைக 
இபபணிக் �வ்வெத் �ன்ெதரண மதங்� 
இடகங ேவவ்�. 

ஒட �ாி� ெனகஙதங்� பிலடகஙதங்� ் சயத 
ப்த் ஙினல இபபணிகஙதன �ிங் 
இ�ைமயிிடந் ம்ைம வைர வநெைாந் 
்ஙதவணடக்�. அவன் இவ்ைழபபில 
சதிஹதன பி்ைகத� உடவதகஙிா மலந் விா்� 
�ாத். அவ்கஙதங பிரதரதெிகஙக �ணய அவன 
்பயைர ச�ஙத ெித் அைாயதகபப்தெக�ணய 
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நல் பி்ைகயதங வகரத் விட்ள ்சல் 
ேவவ்�.    

ாதீர இப் அப்ல்தா (ரி) 
அலிவிகஙிலதரங்: 

(ஒடநத்) ந்பபஙல ேநரதெில நபி(ஸல) 
அவரஙகான நதறங் இடநேெத�. அபேபத் 
்சடபபணியதெ  அைர ்ைல ஆைாயணிநெ 
நிரவதணிஙகதன வடாமதய ஙிழிநெ ங�பகி ஆைா 
அல்் நீகறஙி அணிநெ ஒட �டாதெதர ெ� 
ங�த்ஙகில வதடஙைக ்ெதறங விடாவரஙகதங 
அல்தா வின �ெர (ஸல) அவரஙகிா� 
வநெதரங். அவரஙகில ் பட� பதனைமயினர �ழர 
�டாதெதைரள ேசரநெவரங். இலை், அவரங்  
எலே்தட� �ழர �டாத ெதரங்ெதன. அவரஙகின 
வ்ைமையக ஙவா நபி(ஸல) அவரஙகின �ங� 
மதலிவிடா். உாேன நபி(ஸல)அவரங் (ஒடவிெ 
ெவிப� நிை்தான) ்ட்க்் �ைழந் விட் 
்வகிேய வந் பி்தல (ரி) அவரஙகக் உதெர் 
விா பி்தல (ரி) அவரங் பதற் �லி இஙதமத்� 
�லினதர.நபி (ஸல) ்ெத�் விட் மகஙகக் 
உைர நிஙழதெினதரங். (அவ்ைரயில).. 

மனிெரஙேக! ஒேர ஆதமதவிிடந் உறஙைக 
பைாத் அநெ ஆதமதவிிடந் அென 
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ோதணையத� பைாத் பினனர 
அவவிடவதிிடநேெ அெிஙமதன ஆவஙைகத� 
்பவஙைக த� ்வகிபப்தெி பரவள ்சயெ 
உறங் இரடசஙைன அஞசிக ் ஙத்கறங். நீறங் 
ஒடவடக்ஙதடவர எவன �்� உெவி 
்ப்்ரஙேகத அநெ அல்தாைவ அஞசிக 
்ஙத்கறங். ேம�� இரதெ பநெ உலவினரஙைக 
ஆெதிதறங். நிளசயமதங அல்தா உறஙைக 
ஙவஙதனிபபவனதங இடகஙினலதன.(4:1) 

இைலவி�வதசிஙேக அல்தாைவ அஞசிக 
்ஙத்கறங். ஒவ்வதட ஆதமத்� நதைக 
ம்ைமகஙதங எெைன �த ப்தெி ைவதெ் 
எனபைெ ஙவனிகஙட்�.(59:18) (எனல 
வசனறஙைக ஓெிக ஙதடண �ழர �டாதெதடக் 
ெரம� ்சயத மத் �லி னதரங். அபேபத் 
ேபதீதெ� பழதெின ஒட ்வைாேய்� ெரம� 
்சயதமத் அலி்்தெினதரங்.  

உாேன  நபித ேெதழரங் ெ�மிாமிடநெ ெீனதர, 
ெிரஹ�, ஆைா, ேஙத்ைமயில ஒடஸதஉ, ேபதீதெ� 
பழதெில ஒட ஸதஉ எனல அகவி�� ெரம� 
்சயெதரங். அபேபத் அனசததி ேெதழரஙகில 
ஒடவர  ஒட ைப நிைலய ்பதடடஙைக ்ஙதவ் 
வநெதர. அைெ �கங �ணயத் அவர் ைங 
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ெிணலிய். ஏன, அவரதல அைெ �கஙேவ 
�ணயவிலை். 

 ்ெதாரந்� மகங் ெறஙகின ெரமப 
்பதடடஙகான வந் ் ஙதவணடநெனர. இ்ெியில 
உண்ப ்பதடடஙகத��  ஆைாஙகத��  இட 
்வியலங் ேசரந் விடாைெ நதன ஙவோன. 
அபேபத் நபி(ஸல) அவரஙகின �ங� ் பதன ைனப 
ேபதன் மினனிக ்ஙதவணடநெைெத� நதன 
ஙவோன.  அபேபத் நபி(ஸல)அவரங் யதர 
இா்ததெில ஓட அழஙிய நைா �ைலைய 
உடவதக்ஙிலதேரத அவடக் அெத்திய நனைமத� 
அவடக்ப பின அென பண ்சயதப் பவரஙகின 
நனைமத� உவ். அெதஙதங அவரஙக் நனைம 
யில எ்்� ்ைலந் விாத். 

அவவதேல யதர இா்ததெில  ஒட ெீய 
நைா�ைலைய உடவதக்ஙிலதேரத அவடக் 
அெத்திய பதவ�� அவடக ்பபின அெனபண 
்சயதப்பவரஙகின பதவ�� அென பண ்சயத 
படாவரஙகின பதவதெிிடந் எ்்� ் ைலயதமல 
உவ் என் �லினதரங். (�ல: �ாிம.1017) 

  ஒட �ாி� சிலநெ வழிஙதடணயதங இடந் 
�யந்மினலி ்பத் ந்னஙதக்� வைஙயில 
வதழேவவ்� எனல இ்டசிய மனபபதனைமைய 
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அல்தா்ைாய �ெர நபி�ஹ�மத (ஸல) 
அவரங் ஙதடணத ெந்்கதரங்.   

  எவர இா்ததெில ஓட அழஙிய பணிைய ் சய் 
மதலவடக்� �வ்ெ்தங இடகஙிலதேரத 
அவடகஙதன �ி ஙிைாபப் ேபதல அநெ அழஙிய 
பணியிைன ேமத்ஙதவா வதின நனைமத� 
்ெதாரந் ஙிைாத்க ்ஙதவணடக்� என்  
என் நபியவரங் ஆரவ�டணனதரங். எனேவ   
இநெ வடாதைெ விட்� �ாி� ஒ்றஙி வதழக 
�ாத்.  
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பின்ெதாட�்
நல்லறங். 

PART.03 

 
 
 
 
 
 
 

எ�.எா.எ�.இ�ெிிதா ் � 

ஸ்ப� 

 

மரணிதெவடகஙதஙப பயனகிக்� 
ஙததியறங் 

  ெதய ெநைெ மத்� ்்�ப அறஙதெவர ஒடவர 
மரணிதெ பின அவைர ்கிபபதடண ஙபன ்சய் 
்ெத�ைங நாததெி  நல்ாகங� வைர ேமத 
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்ஙத்ஙினல ஙததியறஙகான எம் ஙாைமங் �ண 
வைாந் வி்வெிலை்.  

மரணிதெவடகஙதங ் சயய ேவவணய ேம�� சி் 
ஙாைமஙக� உவ். அைவஙைகபபதலி இனி 
ஙவனிபேபத�. 

 

ஙாைன நிைலேவத்ெல 
 ்பதேலதர மத்� ்சதநெகஙதரர ஙானதகியதங 

மரணித ்்கதரத? அ் பதலி ஏ்� அலிவித் 
விட் ்சனலதரஙகத? எனபைெ ஙவனிகங 
ேவவ்�. ஙானதகிஙகதங இடபபின �ெில 
ஙாைன அைாபபெத் அவசர� ஙதடா ேவவ்�. 
ஙாைன ஒபபைாகஙத் மரணிபப் பதவமத்�. 

ْو َديْنٍ 
َ
ٍَّة يُوِصَ� بَِها أ ِِ َوِص ْْ ََ ِِْن   

(மரணிதெவதின ்சதத்கஙைக பற் ைவக் 
�ன)  அவடைாய ஙாைனத� வ்யதைெத�  
நிiேவத்மத் அல்தா ஙடாைகயி்ஙிலதன. 
(பதரகங 4:11)   

அல்தா்ைாய �ெர ானதஸத ்ெத�ைஙைய 
நாத்�ன அநெ ானதஸத ஙானதகியதங 
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மரணித்்கெத எனபைெ விசததித்்கதரங் 
எனபைெ ஹெீாங் �்ஙினலன. 

 நதறங் நபி (ஸல) அவரஙகான இடநெேபத் 
ஒட ானதஸத ்ஙதவ் வரபபடா். ்ஙதவ் 
வநெவரங் நபி (ஸல) அவரஙைக ் ெத�விக்�பண 
�லினதரங். இவடக் ஏேெ்� ஙான உவாத 
என நபி(ஸல) அவரங் ேஙடாதரங். இலை் என 
�லபபடா். ஏெதவ் விட்ள ் சன்்கதரத? என 
நபி(ஸல) அவரங் மீவ்� ேஙடாதரங். இலை் 
எனக �லபபாா். அபேபத் அநெ ானதஸத்க் 
நபி(ஸல) அவரங் ்ெத�ைங நாததெினதரங்.  

அென பின இன்்மதட ானதஸத ்ஙதவ் 
வரப படா். ்ெத�ைங நாதத்�பண நபி(ஸல) 
அவரஙைக  ேவவணனதரங். இவடக் ஙான ஏ்� 
உவாத? என நபி (ஸல) அவரங் ேஙடாதரங். 
ஆ� எனக �லபபடா். ஏேெ்� விட்ள 
்சன்்கதரத? என நபி(ஸல)அவரங்  
ேஙடாதரங். �ன் ெீனதரஙைக விட்ள 
்சன்்கதர என பெி்கிகஙப படா்� அநெ 
ானதஸத்க் நபி(ஸல) அவரங் ்ெத�ைங 
நாததெி னதரங்.  

அென பின இன்்மதட ானதஸத ்ஙதவ் 
வரபபடா். நபி(ஸல) அவரஙைக ்ெத�ைங 
நாதத்� பண ேவவணனதரங். இவர ஏேெ்� 



 

32 

விட்ள ்சன்்கதரத? என நபி (ஸல) அவரங் 
ேஙடா்� இலை் என பெி்கிதெதரங். இவடக் 
ஏேெ்� ஙான உவாத? என நபி(ஸல) அவரங் 
ேஙடாதரங். ஆ� �ன் ெீனதரங் ஙான உவ் 
என பெி்கிதெதரங். (ஙானதகிக் ்ெத�ைங 
நாததெதமல) உறங் ேெதழடக் நீறஙேக 
்ெத�ைங நாதத்றங் என நபி (ஸல) அவரங் 
�லினதரங். உாேன (அறஙிடநெ அ� ஙெதெத (ரழி) 
அவரங் அல்தாவின �ெேர! நதன அகஙாைன 
்பத்பேபதஙிேலன. இவடக் நீறங் ்ெத�ைங 
நாதத்றங் எனக ேஙட்க ்ஙதவாதரங். 
நபி(ஸல) அவரங் ானதஸத்க் ்ெத�ைங 
நாததெினதரங். (அலிவிபபவர: ச்மெிப்ல அகவத 
(ரழி) (�ல: �ஙததி, அாமத, நஸ� ெிரமிெி). 

 

பதவமனனிப� த  ேெ்ெல 

எறஙகக் �ன மரணிதெ �ாிமதன 
�ஃமினதன ஆவ ்பவஙகக் பதவமனனிப�க 
ேஙததி பிரதரதெைனள ்சயத� பழகஙதைெ 
எபேபத்� ஙைா பிணகங ேவவ்�. 
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ّ

ال ِِ ٍْ ِف ُْغُوََُِا  َْع
َ
ْ 

َ
ال ََ يَماِن  ِ

ْ
يَن َسبَُاونَا بِاإل ِ

ّ
ِإلِْخَولنََِا لَ ََ َا 

َ
ِفْر َ ِْ ََُّا ل َر

َ ٍُ ََُّا إِنَّ  َر يَن اَمَُول َر ِ
ّ
 ٌف رَِحيمٌ صِِ

எறங் இைலவேன! எறஙகக்� எறஙைக 
�நெிள ் சன் ஈமதன ் ஙதவா சேஙதெரரஙகக்� 
மனனிபைப அட்வதயதங (59:10) 

்லிபபதங ்பதேலதடகஙதங மனனிப�க 
ேஙதடவெத் மலந் விாக�ாத். எ�ைம 
்பத்ல்தெ் �ெல ஆகதக்ஙினல வைர எம் 
அ�தெறஙைக �தெபப்தெி எமகஙதஙேவ 
ஙஷாபபட் உைழதெவரங். எம் 
சநேெதசறஙககஙதங ெறஙகைாய �ங்கஙறஙைக 
்லநெவரங். நத� �றங ேவவ்� எனபெதஙதங 
அவரங்  ஙவ விழிதெவரங். நத� வயிலதர உவண 
ேவவ்� எனபெதஙதங பசிேயத் நதடஙைக 
ஙாதெியவரங். ேஙதழி ென ்ஞ�ஙைக 
அரவைணபபைெப ேபதல எ�ைம அரவைணத் 
ேபதஷிதெவரங். எனேவ அவர ஙககஙதங 
பதவமனனிப�க ேஙததி அல்தாவின அடைக 
ேவவண ஙபடைாய ேவெைன நரங ேவெைன மத்� 
ம்ைம வதழவின ேசதெைனைய விட ்� 
பத்ஙதத் �வனதெில ேசரத் வி்மத் 
எபேபத்� இா்த�ான பிரதரதெிகங ேவவ்�. 
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எ�ைம பைாதெ ரப�க்�  எ�ைம ்பத்ல்தெ 
்பத ேலதடக்� நனலி ்ச�தெ மலந்விாக 
�ாத். ்பதேலதடக ஙதன பிரதரதெைன ்சயத� 
�ைலயிைன அல்தா பினவட மத் ஙத்த 
ெடஙிலதன. 

 َُ َِلا
ْ
ََِ� يَْوَم َ�ُاوُم لل ُمْنِم

ْ
صِغ ََ ّي  َ ُِ صَِول ََ ِفْر ِو  ِْ ََُّا ل  َر

எறங் இரடசஙேன! என் பதவதைெத� என் 
்பதேலத தின்� �ஃமினஙகின்� பதவறஙைக 
(ம்ைம) விசதரைண தைாய நதகில 
மனனிபபதயதங. (14:41) 

ِةً�ل ًَ ُّيَاِ   َما َر ََ ُْ َما  ََ َّ لْر ٍْ َر ُْ ََ 

என இரடசஙேன! நதன சி்வனதங இடநெேபத் 
(என ்பத ேலதரதஙிய) அவவிடவட� எனைனப 
பரதமதிதெ் ேபதன் அவவிடவடக்� நீ ஙடைண 
�திவதயதங எனக �்்ரதங. (17:24)   

்பதேலதடகஙதஙக நத� ேஙதட� 
பதவமனனிபபினதல அவர ஙகைாய அநொ் 
உயரதெபப்ஙில். 

( ٢(سنن ابن ماجه   1207 

َََسغّمَ  َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ َْاَ  رَُسوُ  لّ ِ  ََ ِب ُهَر�َْرَة، 
َ
َ�ُع ' : َ�ْن أ ٍَ لَُتْ إِّن لصّرُج

ََِّ  َ�يَُاوُ  َدرَ 
ْ
َّ َهَذل؟ َ�يَُااُ  : َجتُُح ِف لل

َ
َك صََ  : َ ِ

َ
ُ ََ  ' بِاْسِتْةَفاِر 
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மனிெனின அநொத் �வனதெில 
உயரதெபப்�. அபேபத் அவன எவவத் இ் 
ஙிைாதெ் என்  ேஙடபதன. உன பி்ைக 
உனகஙதங பதவமனனிப�க ேஙததியெதல ஙிைாதெ 
அநொெத்� என �லபப்� என நபி(ஸல) 
அவரங் �லினதரங். (அலிவிபபவர: 
அ�ஹுைரரத(ரி) �ல: இப் மதாத) 

�வனதெில எம் ்பதேலததின் அநொ் 
உயரவெதஙதங வதழநத் ��வ்� -ஒவ்வதட 
சநெரபபதெி�� –பிரதரதெிப பெத் நத� 
மலந்விாக�ாத்.  

 

ெரம� ்சயெல:  
்பதேலதரரஙககஙதங ்சதநெறஙககஙதங - 

அவரஙகைாய ்பயரதல- ெரமறங் ்சயெி்� 
ேபத் அவரஙகைாய பதவற ங் 
மனனிகஙபப்ஙில் 

٣(صحيح مسلم  ஃ 1254) 

َََسغَّم، َ�َااَ    َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ  ّ ِّ
ََ لَّ

َ
ّن رَُجًال أ

َ
َ ، أ َْ ِ أ ََ يَا رَُسوَ  لِهللا، : َ�ْن 

 َ ِّ
ُ
ْجٌر إِْن إِّن أ

َ
إَغََ ا أ

َ
ََّ ا صَْو تََ�غَّمْت تََاّدَْْت، أ ُُ

َ
ََأ صَْم تُوِ ،  ََ َْْفُلَ ا   لْ�تُِغتَْت 

 ،«ََْعمْ «: تََاّدُْْت َ�ََْ ا، َْاَ  
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ஒடவர நபி (ஸல) அவரஙகிா� வந் என் ெதய 
வ்யத ்சயயதெ நிை்யில மரணித் விடாதர. 
அவர, (மரணதெட வதயில) ேபசியிடநெதல ெரம� 
(ஸெஙத) ்சயத� பண �லியிடபபதர என 
ந��ஙிேலன. நதன அவடகஙதங ெரம� ்சயெதல 
அென  நனைம அவடக் ஙிைாக்மத? எனக ேஙட 
ாதர. நபி (ஸல) அவரங் ஆ�. (நனைம ஙிைாக்�) 
எனக �லினதரங். அலிவிபபவர: ஆயிஷத (ரி),  
ஆெதர�: �ாி� 

( ٣(صحيح مسلم  ஃ 1254 

َََسغّمَ  َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ  ّ ِّ
ّن رَُجًال َْاَ  صِغَّ

َ
ِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
تََرَك : َ�ْن أ ََ ِب َماَت 

َ
إِّن أ

تََاّدَق َ�َُْح؟ َْاَ  
َ
ْن أ

َ
ٍْ يَُ�ّفُر َ�َُْح أ صَْم يُوِ ، َ�َ  ََ  ،

ً
 «ََْعمْ «: َماال

என் ெநைெ வசியயத எ்்� ்சயயதமல 
்சததைெ விட் விட் இலந் விடாதர. 
அவடகஙதங நதன அைெ ெரம� ்சயெதல அவர் 
்தலறஙகக் பதிஙதரமதங அைமதமத? என் ஒட 
மனிெர நபி (ஸல) அவரஙகிா� ேஙடங அெத் நபி 
(ஸல) அவரங், “ஆ�” எனக �லினதரங். 
அலிவிபபவர அ�ஹுைரரத(ரி) ஆெதர�: �ாி�  

٣(نن أيب داود س ஃ 118) 
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ّن رَُجًال َْاَ  
َ
، أ  ٍ َ�يَََْفُعَ ا إِْن : َعِن لبِْن َ�ّبا

َ
ِّ تُُوّ�يَْت أ يَا رَُسوَ  لّ ِ إِّن أُ

ّ  َْْد تََاّدُْْت : َْاَ  . »ََْعمْ «: تََاّدُْْت َ�ََْ ا؟ َ�َااَ  
َ
ْهِ ُدَك َ

ُ
ِِّ  أ ََ إَمِّن ِو َرَْرإًا، 

 بِِح َ�ََْ ا

ஒடமனிெர நபி(ஸல) அவரஙகிா� வந் 
அல்தா வின �ெேர! என் ெதய மரணித் 
விடாதர. என ெதயகஙதங ெரம� ்சயெதல 
பயனகிக்மத எனக ேஙடாதர. அபேபத் அல்தா 
வின �ெரஅவரங் ஆ� என �லினதரங். எனக் 
ஒட ேெதடா� இடகஙில். என ெதயகஙதங அெைன 
ெரம� ்சயேென எனபெத் உறஙைக சதடசியதங 
ைவகஙிேலன என அ�மனிெர �லினதர. 
அலிவிபபவர. இப் அபபதா (ரி) �ல: அ�ெத்த 

்பத் வசெி ்சய் ்ஙத்தெல:- 
மரணிதெவதின ்பயரதல ்பத் மகஙகின்

உபேயதஙதெிதஙதங ேவை்த ெிடாறங் 
�ன்ன்கஙபப்வைெ பதரகஙிேலத�. 
உெதரணமதங (Memorial Hall) ஞதபஙதரதெ ஙடாா�, 
பா நிை்ய� நிரமதனிதெல  ைவதெிய 
உபஙரணறங் ைஙயகிதெல ேபதனலைவ 
்லிபபிா்த�. இ்ேபதனல  ்பத் ேசைவங்்
�்� ச�ங� நனைம அைாஙில். 
அல்தா்ைாய �ெர ்பத்தெிடாறஙைக 
அனேல இநெ உ�மதெித் அலி�ஙப 



 

38 

ப்தெினதரங். பினவட� ஹெீ�ி�� மகஙகக் 
ேெைவயதன அணபபைா வசெிைய மரணிதெவதின 
்பயரதல ்சய் ்ஙத்கங ஙடாைகயி்ஙிலதரங் 

٤(صحيح ابن خزمية  -123) 

ُت : َ�ْن َسْعد  َْاَ   
ْ
تََاّدُق َ�ََْ ا؟ َ�َااَ  : ُْغ

َ
إَْ
َ
ِّ َماتَْت أ : يَا رَُسوَ  لّ ِ إِّن أُ

ُت » ََْعمْ «
ْ
؟ َْاَ   :، َ�ُاغ ٍُ إَْض

َ
َدَْ   أ ًَ ّي 

َ
ٍِ «: أ َما

ْ
ٍُ لص  «إِْسَاا

ஸஃ்ப் உபதெத (ரி) அவரங் 
அலிவிகஙிலதரங்: நதன  அல்தாவின �ெேர 
என் ெதய மரணித் விடாதரங். அவடகஙதங 
ெரம� ்சயயட்மத எனக ேஙடோன. அபேபத் 
நபி(ஸல) அவரங் ஆ� எனக �லினதரங். 
ெரமதெில சிலநெ் எ் எனக ேஙடோன. நீர 
�ஙட்ெல என நபியவரங் �லினதரங். (ஆெதர�: 
இப் ்ைஸமத)  

ேநதன� ேநததலல:- 
மரணிதெவர உயிடான இடக்� ேபத் ரமழதன 

ஙத் ேநதன� ேநததங இய்தெ நிை்யில  அெதஙதங 
பிதயத ்ஙத்க ஙதெவரதங மரணிதெிடநெதல அவர 
சதரபபதங  அநேநதனைப பி்ைகங் ஙழத ்சயய 
ேவவ்�. அவவதேல ஏ்� ஒட ஙதரணதெிதஙதங 
ேநதன� ேநததபெதங ேநரசைச ்சயெிடந் 
அநேநதனைப ேநததஙதெவரதங மரணிதெிடநெத�� 
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பி்ைகங் அநேநதனைப ேநததங ேவவ்�                               
  عنِ ابنِ

ٍ  رَِضَ لُهللا َ�َُْ َما  َََسغَّم َ�ّبا َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ تَْت رَُسوَ  لِهللا 
َ
ًة أ

َ
َرأ ِْ ّن ل

َ
، أ

، َ�َااَ  : َ�َاالَْت  ْومُ َهْ ر 
ًَ َََعغَيَْ ا  ِّ َماتَْت  ُ�َِْت «: إِّن أُ

َ
يِْت صَْو َكَن َعغَيَْ ا َدْ�ٌن أ

َ
َرأ
َ
أ

اَ «: ََْعْم، َْاَ  : َْالَْت » ََْاِضيََُح؟
ْ
َحّق بِال

َ
ٍِ إََدْ�ُن لِهللا أ  «َضا

அல்தாவின �ெேர! ஒட மதெஙத் ேநதன� 
ஙாைம யதன நிை்யில என ெதய மரணித்விடாதர. 
அைெ அவர சதரபபதங நதன நிைலேவதல்தமத? 
என் ஒட மனிெர ேஙடாதர. அெத் நபி (ஸல) 
அவரங் உன ெதயதடக் ஙான இடநெதல அைெ 
நிைலேவதலதெதேன ் சயவதய? என் ேஙடாதரங். 
அெத் அ�மனிெர “ஆ�!” எனலதர. “அவவதலதனதல 
அல்தாவின ஙாைன நிைல ேவத் ஙானஙைக 
நிைலேவதல அவன மிஙத ெ்ெியதனவன” என நபி 
(ஸல) அவர ங் �லினதரங். (ஆெதர�: �ஙததி 
�ாி�) 

(صحيح البخاري   ٣ - 35)  

ّن رَُسو
َ
َ  رَِضَ لّ ُ َ�ََْ ا، أ َْ ِ أ ََ َََسغَّم، َْاَ  َ�ْن  َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ َمْن : َ  لّ ِ 
ِلّحُ  ََ اَم َ�َُْح  ًَ يَاٌم  ًِ َََعغَيِْح   َماَت 

ேநதன� ஙாைமயதன நிை்யில மரணிதெதல 
அவர சதரபதங அவடைாய ் பத்ப�தெததி அெைன 
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நிைலேவதல ேவவ்ம என நபி (ஸல) 
�லித்கதரங். அலிவிபபவர: ஆயிஷத (ரி) (�ல 
�ஙததி) 

ஹஜ  மத்�  உ�ரத ்சயெல: 
உயிடான இடக்� ்பதேலதர ஹஜ ்சயய 

சகெியதல வரஙகதங  இடநெதல அவரங் சதரபபதங 
பி்ைகங் ஹஜ மத்� உ�ரத ்சயய்த�. 
பி்ைகங் �ெில ெறஙககஙதங ஹஜ, உ�ரத 
்சயயேவவ்�. அென பின (உயிடான இடக்� 
அல்் மரணிதெிடக்�) ்்�ப அறஙதெினர 
மத்� ்பதேலதடகஙதங ்சயய ேவவ்�.  

٨(صحيح البخاري   - 142) 

ٍ  رَِضَ لّ ُ َ�َُْ َما، َْاَ   َََسغَّم : َعِن لبِْن َ�ّبا َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ  ّ ِّ
َّ ٌٍ ل ََ رَُج

َ
أ

 ُ
َ
نْ : َ�َااَ  ل

َ
ْخِت َْْد نََذرَْت أ

ُ
َّ لُهللا َعغَيِْح  إِّن أ ًَ  ّ ِّ

َّ َّْ ا َماتَْت، َ�َااَ  ل ِِ ََ  ،�ُّ
َ
َ

ُ�ََْت َْاِييَحُ «: َََسغّمَ 
َ
َحّق «: ََْعْم، َْاَ  : َْاَ  » صَْو َكَن َعغَيَْ ا َدْ�ٌن أ

َ
، َ�ُ َو أ إَاِْْض لّ َ

 ٍِ  «بِالَاَضا

ஒட மனிெர நபி (ஸல) அவரஙகிா� வந் 
என்ைாய சேஙதெதி ஹஜ ்சயவெதங ேநரளைச 
்சயெதர. (ஆனதல ஹஜாு ்சயயத்) மரணித் 
விடாதர. எனக �லினதர. அபேபத் நபி (ஸல) 
அவரங் உன் சேஙதெதிக் ஙான இடநெதல அைெ 
நீ நிைல ேவத்வதயத? ேஙடங அவர ஆ�! நிைல 
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ேவத்ேவன எனக �லினதர. அபபணயதயின 
அல்தாவின ஙாைன நிைலேவத். ஙானஙைக  
நிைலேவத்வெத் அவேன மிஙத ெ்ெியதனவன 
என நபி (ஸல) அவரங் �லினதர. (ஆெதர�: �ஙததி 
(6699) 

٣(صحيح البخاري   - 18) 

 َّ ًَ  ّ ِّ
َّ  ل

َ
ْت إِر ٍَ ةً ِمْن ُجَ يَََْ ، َجا

َ
َرأ ِْ ّن ل

َ
ٍ  رَِضَ لّ ُ َ�َُْ َما، أ َعِن لبِْن َ�ّبا

َََسغّ  ُحّ� : َم، َ�َاالَْت لُهللا َعغَيِْح 
َ
إَْ
َ
ّّ َماتَْت، أ ُّ� َح

َ
ُّ� إَغَْم َ

َ
ْن َ

َ
ِّ نََذرَْت أ إِّن أُ

ُ�َِْت َْاِييًَ ؟ لُْْضول «: َ�ََْ ا؟ َْاَ  
َ
ّمِ  َدْ�ٌن أ

ُ
َ أ ََ يِْت صَْو َكَن 

َ
َرأ
َ
َّ َ�ََْ ا، أ ََْعْم ُح

 ٍِ َحّق بِاصَوإَا
َ
 «لّ َ إَاّ ُ أ

ாுைஹனத ேஙததெிரதைெள சதரநெ ்பவமணி 
நபி(ஸல) அவரஙகிா� வந் “என் ெதய ஹஜ 
்சயவெதங ேநரளைச ்சயெிடநெதர. ஹஜ 
்சயயவிலை் மரணித் விடாதர. அவடகஙதங 
நதன ஹஜ ்சயயட்மத?” எனக ேஙடாதர. 
அபேபத் நபி(ஸல) அவரங் “உன ெதயக் 
ஙானிடநெதல அெைன நீ நிைல ேவத்வதயெதேன. 
அல்தாவின ஙாைன நிைலேவத். ஙாைன 
நிைலேவத்வெத் அவேன மிஙத ெ்ெியதனவன” 
எனக �லினதரங். அலிவிபபவர: இப் 
அபபதா(ரி) (�ல; �ஙததி) 
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٣(صحيح البخاري  - 18) 

ٍ  رَِضَ لّ ُ َ�َُْ َما، َْاَ   ََ : َ�ْن لبِْن َ�ّبا ٌة ِمْن َخَْْعَم 
َ
َرأ ِْ ِت ل ٍَ ِ  َجا َّ َم َح

ِب َهيًْخا : لصوََدلِع، َْالَْت 
َ
ْدَرَ�ْت أ

َ
َ ِعبَاِدُِ ِف للَّ� أ ََ يَا رَُسوَ  لّ ِ إِّن إَِر�َضَ  لّ ِ 

ُحّ� َ�َُْح؟ َْاَ  
َ
ْن أ

َ
ِِ َ�َُْح أ  َ�ْا

ٍْ َ لصّرلِحغَِ  َ�َ  ََ ْن ََْلتَوَِي 
َ
ِبً�ل َال ََْلتَِايُع أ ََ :

 ََْعمْ «

ஙஷஹ� எ்� ேஙததெிரதைெ ேசரநெ 
்பவமணி்யதடவர நபி(ஸல) அவரஙகின ஙைாசி 
ஹஜாின ேபத் வந் “அல்தாவின �ெேர! 
அல்தா ென அணயதரங் மீ் ஹஜைா 
ஙாைமயதகஙித்கதன. என் ெநைெ வய் 
�ெிரநெவர. வதஙனதெில ஏலி உடஙதடவெத் 
அவடக் �ணயத். அவடகஙதங நதன ஹஜைா 
நிைலேவதல்தமத?” எனக ேஙடாதர. அெத் அெத் 
நபி(ஸல) அவரங் ஆ� எனக �லினதரங். 
(அலிவிபபவர: இப் அபபதா(ரி) (�ல: �ஙததி) 

٢(سنن أيب داود  - 162) 

َََسغَّم َسِمَع رَُجًال َ�ُاوُ   َّ لُهللا َعغَيِْح  ًَ  ّ ِّ
َّ ّن ل

َ
، أ  ٍ ّيْ : َعِن لبِْن َ�ّبا

َ
َ  َ�ْن َ

َمَ ، َْاَ   َمُ ؟«: ُهْبُ ٌٌ ِو : َْاَ  » َمْن ُهْبُ
َ
ٌَ ِو  -أ َْ َِْر�

َ
َت َ�ْن «: َْاَ   -أ َْ ََ َح

، َْاَ  : َْاَ  » َْْفِلَ ؟
َ
َم َ «: ال َُّم ُحّ� َ�ْن ُهْبُ َْْفِلَ    «ُحّ� َ�ْن 

ஒடமனிெர நபி(ஸல) அவரஙகிா� வந் 
அல்தாவின �ெேர ஷுபடமத ்கஙதங ஹஜ 
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்சயய ெலபியத �லித்ேகன என்  �லினதர. 
யதர அநெ ஷுபரமத? என நபியவரங் ேஙடாதரங். 
அவர என் சேஙதெரர அல்் ் நடறஙிய உலவினர 
எனலதர. “உனகஙதங நீ ஹஜ ்சய்்கதயத?” என 
நபியவரங் ேஙடா ேபத் அவர இலை் எனலதர. 
(�ெில) உனகஙதங ஹஜ ்சய. பில் 
ஷுபடமத்க் ஹஜ ் சய என் நபி(ஸல) அவரங் 
�லினதரங். (அலிவிபபவர: இப் அபபதா(ரி) 
(�ல: அ�ெத்த;) 

ேநரளைசைய நிைலேவதலல:- 
அல்தா்� அவன் �ெர �ஹ�மத(ஸல) 

அவரஙக� அ்மெிதெ விாயறஙகில ஒடவர 
ேநரளைச ்சய் அெைன நிைல ேவதல�ன 
மரணிதெதல மட்ேம அநேநரளைசைய நிைலேவதல 
ேவவ்�. ஙப்க் ேபதரைவ ேபதரத்ேவன, 
எவ்ணய ஊத்ேவன, ஙந�தி ்ஙத்பேபன,  
ெரஙதைவ எ� �ைல �தலி வடேவன என் 
ேநரளைச ்சயெதல அெைன நிைலேவத்வ் 
ஙாைமயல். அல்தா்க்� அவன்  �ெதின 
வழி�ைலக்� மததலமதன �ைலயில 
இநேநரளைசங் இடபபெனதல நிைல ேவதல 
ேவவணயெிலை். 
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نُّح َْاَ  
َ
َ ،  ٍ َّ لُهللا َعغَيِْح : َعِن لبِْن َ�ّبا ًَ َّ َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدةَ رَُسوَ  لِهللا  لْستَْف

ََْاِضيَُح، َْاَ  رَُسوُ   ْن 
َ
ٍَ أ ّمِح، تُُوّ�يَْت َ�بْ

ُ
َ أ ََ َّ لهللاُ َعغَيِْح  َََسغَّم ِف نَْذر  َكَن  ًَ لهللاِ 

 ،«إَاِْْضِح َ�ََْ ا«: َََسغّمَ 

என் ெதயதர மீ் ஒட ேநரளைச இடநெ். அைெ 
நிைலேவதல �ன, மரணித் விடாதரங். (எனன 
்சயய்த� என்) ஸஃ் இப் உபெத (ரி) நபி 
(ஸல) அவரஙகிா� பதவத ேஙடாதரங். அைெ 
நிைலேவத்�பண நபி (ஸல) ெீரபபகிதெதரங். 
அலிவிபபவர: இப் அபபதா (ரி) (ஆெதர�: 
�ஙததி (6698) 

 (237 -٣   سنن أيب داود 

ْن تَُاوَم 
َ
ّاَها لّ ُ أ

َ
َْيَر َ�َََذرَْت إِْن َ ًة َرِ�بَِت لَْ

َ
َرأ ِْ ّن ل

َ
، أ  ٍ َعِن لبِْن َ�ّبا

 ّّ ، إَغَْم تَُاْم َح اَها لّ ُ َّ  رَُسوِ  لّ ِ َهْ ًرل، َ�ََ
َ
ْختَُ ا إِر

ُ
َْ أ

َ
ْت، لبْنَتَُ ا أ ٍَ ا ََ َماتَْت إَ

َََسغّمَ  َّ لُهللا َعغَيِْح  ْن تَُاوَم َ�ََْ ا«: ًَ
َ
َرَها أ َِ

َ
 «إَْ

ஒட ்பவ ஙாில பயணிக்� ேபத் அல்தா 
எனைன ஙதபபததலினதல ஒட மதெக ஙத்� ேநதன� 
ேநததேபன என ேநரளைச ்சயெதர. அல்தா 
அபபயணதெில அப்பவைண ஙதபபததலினதன. 
மரணிக்� வைர அநேநதனைப அவர ேநததங 
விலை். இநநிை்யில அப்பவ�ைாய மங் 
அல்் சேஙதெதி நபி(ஸல) அவரஙகிா� வந் 
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விககங� ேஙடாதர. அபேபத் நபியவரங் 
அப்பவசதரபபதங அநேநதனைப ேநதத்மத்  
ஏவினதரங். அலிவிபபவர: இப் அபபதா(ரி) 
(ஆெதர� அ�ெத்த) 

்்�ப உலைவ ேபணிக ்ஙத்கல. 
்்�பத்ானதன  உலைவத� மவெதகஙி 

விாக�ாத். அவவதேல ெதய ெநைெ மரணித் 
விடாதல அவரஙகைாய ்சதநெ பநெ உல்ஙைக 
அ்த் விாக�ாத்.  ்பதேலதடைாய 
நவபரஙைகக ஙவாதல ெறஙக் ்பதேலதடக் 
்ச�த்� மதியதைெைய அவரஙகக்�்்ஙத்த் 
அவரஙைக ஙவணியபப்தெ ேவவ்�. 

١٩٧٩/ ٤( مسلم صحيح ) 

نّ  ُ�َمَر، بِْن  لهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
َ
َِ  ِمنَ  رَُجًال  أ ْعَرل

َ ْ
َ ، بَِاِر�ِق  لَِايَحُ  لأل َّ  إََلغّمَ  َم

َغَحُ  لِهللا، َ�بْدُ  َعغَيْحِ  ََ ََ  َ ار   ََ
َ بُحُ يَ  َكنَ  َِ ََ ُُ . ْر ْ�َاا

َ
َ  َكنَْت  ِعَماَمً ، ََأ ِسحِ  ََ

ْ
 َرأ

ََا: ِديََار   لْ�نُ  َ�َااَ  
ْ
ُ  َ�ُاغ

َ
غََيَ  : ل ًْ

َ
ُّْ مُ  لهللاُ  أ َُ  إِ ْعَرل

َ ْ
ُّْ مْ  لأل ِِ ََِلِ�، يَرَْيْونَ  ََ

ْ
 بِال

بَا إِنّ : لهللاِ  َ�بْدُ  َ�َااَ  
َ
، بِْن  ِلُعَمرَ  َُّدل َكنَ  َهَذل أ َِ َّاا

ْ
ِِ  لْ  لهللاِ  رَُسوَ   َسِمْعُت  ّ  ََ

 َّ بَرّ  إِنّ «: َ�ُاوُ   َََسغّمَ  َعغَيْحِ  لهللاُ  ًَ
َ
ِبّ  أ

ْ
غَ ُ  لل ًِ  ِ

َ
َوُ

ْ
ٍَ  لص ْه

َ
�ِيحِ  َُدّ  أ

َ
 «أ

 

அப்ல்தா இப் உமர(ரி) மகஙத ்சல�� 
வழியில ஙிரதமவதசிஙகில ஒடவைர சநெிதெ ேபத் 
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அவடக் ஸ்த� �லி அவைரத ெதக பயண� 
்சய் வநெ ங�ைெயில ஏதலிக ்ஙதவாதரங். 
ேம�� அவடக் ெம் ெை்மீெிடநெ ெை் 
பதைஙைய(ஙழதலி)க ்ஙத்தெதரங். அபேபத் 
நதறங் அவரஙகிா� அல்தா உறஙைகள 
சீரதகஙட்�. இவரங் ஙிரதம வதசிங். இவரஙகக் 
்சததப அக் ்ஙத்தெதே் ெிடபெியைாந் 
வி்வதரங் என் �லிேனத�. அெத் 
அப்ல்தா பின உமர (ரி) அவரங், இவடைாய 
ெநைெ (என ெநைெ) உமர பின அலஙதெதப (ரி) 
அவரஙகின அன�க்திய வரதங இடநெதர. 
அல்தாவின �ெர (ஸல) அவரங் நல்லறஙகில 
மிங்� சிலநெ் ஒட பி்ைக ென ெநைெயின 
அன�க்தியவரஙகான நல�ல் பதரதட்வெத்� 
என் �லியைெ நதன ேஙட்்ேகன எனக 
�லினதரங். (�ல- �ாி�) 

٣٨/ ٥( البخاري صحيح ) 

َْ َ  َ�نْ   ِ أ ْرُت  َما: َْالَْت  َ�ََْ ا، لّ ُ  رَِضَ  ََ ِِ ] :٣٩ [ َ َحد   ََ
َ
ٍِ  ِمنْ  أ  �َِلا

 ّ ِّ
َّ َّ  ل ْرُت  َما ،َََسغّمَ  َعغَيْحِ  لهللاُ  ًَ ِِ  َ َما َخِد�ََ ، ََ ْ�تَُ ا، ََ

َ
لَِ�نْ  َرأ ّ  َكنَ  ََ ِّ

َّ  ل
 َّ َرَها، يُْ�ِثُ  َََسغّمَ  َعغَيْحِ  لهللاُ  ًَ

ْ
َ َُّما َِ ُر اةَ  ََبَحَ  ََ ّْ ، ُ�َاّاُعَ ا َُمّ  لص ًٍ ْعَضا

َ
 َُمّ  أ

َدلِِِق  ِف  َ�بَْعَُْ ا َُّما َخِد�ََ ، ًَ ُت  إَُر
ْ
ُ  ُْغ

َ
 : ل

َ
� ْْيَا ِف  يَُ�نْ  صَمْ  نّحُ ََ ُّ ةٌ  ل

َ
َرأ ِْ   ل

ّ
 إِال

َّْ ا« َ�يَُاوُ   َخِد�َُ ، َ�نَْت، َكنَْت، إِ َ�نَ  ََ ٌ  ِمََْ ا ِو  ََ
َ
ََُ 
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நபி(ஸல) அவரங் (மரணிதெ ென் 
மைனவியதன) ஙெீாத (ரி) அவரஙைக அெிங� 
நிைன் �டேவதரதங இடநெதரங். சி் 
சமயறஙகில ஆ் அ்தெதல அெைன ப் 
்வ்ஙகதகஙி ஙெீாத (ரி) அவரஙகின 
ேெதழிஙகக்� அ்பபிைவபபதரங் என ஆயிஷத 
(ரி) அலிவிகஙிலதரங் (�ல:�ஙததி) 

   ஙதெ� பததெிஹத  
சேஙதெரரஙேக! இற் ்லிபபிாபபட்்க 

விாயறஙகில  மரணித்ப ேபதன எம் ்பதேலதர 
மத்� ்்�ப அறஙதெி னரங் மீ் நத� ஙவன� 
்ச�தெித்ேகதமத எனபைெ ெய் ்சய் 
எவணிபபதடறங்.  

சஹதபதகங் நபியவரஙகிாமிடந் ஙத்க 
்ஙதவா பதாறஙைக எம் �ாி� ்்�பறங் 
ஙத்க ் ஙதவ்்கனவத எனபைெத� ஙவனித்ப 
பதடறங்.  

ைமயத் ்ட்ஙதரரங் ்பட� ஙவை்யி�� 
ேசதஙதெி�� �ழஙி் இடக்� ேபத் ஙதெ� 
பதெிஹத்கஙதங  ஆயிரகஙணகஙில ஙான பட் 
வதயக் டசியதங பவாறஙைகத� சதபபத் 
ஙைகத� சைமத்ப ேபத்ஙிலதரங்.   
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பகஙத் ்ட்கஙதரரங் அல்் அற் வரக 
�ணயவரங் ்யரதெில் இடக்�் ைமயத் 
்ட்கஙதரரஙகக் சைமத் ்ஙத்த் ஆ்ெல 
்சதல�வைெ விட் அற்்கவரஙகிா� சதபப் 
எ்த் சதபபி்வ் எநெ வைஙயில நியதய�? 
்ணைச ெீ பதலி எதித� ேபத் �டட் பதல ைவகங 
்நடப� ேஙடா ஙைெ மதெிதி இடகஙில். இநெ்
விஷயதெில்இ்றைஙயில்வத��்�ாி�்அல்ெ்
மகங்்எ்த்கஙதடாதங்ெிஙழஙிலதரங். 

٥١٤/ ١( ماجه ابن سنن ) 

، بِْن  لّ ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ٍَ  صَّما: َْاَ   َجْعَفر  ُ  َجا ِْ َّ  لّ ِ  رَُسوُ   َْاَ   َجْعَفر   َْ  لهللاُ  ًَ
ََُعول«: َََسغّمَ  َعغَيْحِ  ًْ َعاًما، َجْعَفر   ِْ ِ  ل تَاُهمْ  َ�َادْ  َِ

َ
َةغُُ ْم، َما أ ْْ َ َ  َْ

َ
رٌ  أ ِْ

َ
َةغُُ مْ  أ ْْ َ َ» 

ாஃபர (ரி) அவரங் ்ஙதல்பபடா ்சயெி நபி 
(ஸல) அவரஙகக் ்ெதிவிதெேபத் ாஃபதின 
்டாதடக் அவரஙைக ஙவை்க்்கதக்� 
்சயெி வந்்க். எனேவ, ாஃபதின 
்்�பதெதடக் உண் சைமத்க ் ஙத்றங் என 
நபி (ஸல) அவரங் �லினதரங். அலிவிபபவர: 
அப்ல்தா இப் ாஃபர (ரி) �ல: அ�ெத்த 
இப்மதாத)  

எம் அவைா ்டாதர மரணிதெ ேபத் ஒட்
நத்வ்்இபபணயதன ஒட �னனதெதன ஙததியதைெ 
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்சய் ஆ்ெல ் சதலி்யிடகஙிேலதமத? சிநெித்ப்
பதடறங். 

 மரணிதெவடகஙதங ஙதெ� பதெிஹத ஓெி ரதெி� 
ைவத் மவி் ஓெி சதபபத் ேபத்வ்� 3, 7, 15, 
20, 30, 40, 60 ஙதெ� ் ஙத்பப்� வடாதெித் ஒட 
ஙதெ� ் ஙத்பப்� �னனத எனலதல அநெ ேம்தன 
�னனதைெ நபி�ஹ�மத (ஸல) அவரங் இநெ 
உ�மதெித் ஙதவபிகஙதமல ேபதவதரஙகத? 

இநெ வதனதெித் ஙீழதல �மிக் ேம்தல 
அல்தாவின ெீைன நைா�ைலபப்தெி வதழநெ 
சிலநெ ச�ெதய� சஹதபத ச�ெதய� ெதன. 
�வனதைெக ் ஙதவ் நனமதரதய� ் சதல்ப படா 
அநெ ச�ெதயதெில - நபி (ஸல) அவரங் 
ஹயதத்ான இடக்� ேபத்- ஙதெ� பதெிஹதைவ 
நைா �ைல ப்தெி இடகங விலை் எனலதல 
அவரஙகக்் பினனதல வநெ நீறங் ஏன 
அஞசேவவ்�.  சிரமபபா ேவவ்�. 

சேஙதெரரஙேக! நரஙதைெ விட்� �ரமதகஙி 
�வனதெின பதல இட்ள ்சலவெத் 
வழிஙதடணயதங வநெவர ெதன  அல்தாவின 
இ்ெித �ெர நபி �ஹ�மத (ஸல) அவரங். 
அவரஙைக உவைமயதங ஈமதன ்ஙதவா 
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மகஙகக் நபி (ஸல) அவரங் வதழந் ஙதடணய  
வழி�ைல ேபத்மதன்.  

எனேவ உறங் பணதைெத� ேநரதைெத�  
்வவிரயமதக ஙத் ்பதேலதர மத்� 
உலவினரஙகின ்பயதில ெரமறங் ்சயதறங். 
ச�ஙதெித்� நதட்க்�  பய்்க ஙததியறஙைக 
்சயய �ன வதடறங். எநெ சநேெஙறஙக� 
இல்த் ம்ைம வைர அவரஙகக் நனைம 
ேபதய்ஙதவோ இடக்�.  

 ்லிப�: சேஙதெரரஙேக மரணிதெவதின ்பயரதல 
யத்ன �ரத அல்் மன�லங் 
வினிேயதஙிகஙபப்ஙில். �� ெட்ெத் 
ஆகில்தமல அைவ ப்கிவதசலஙகில நிைலந் 
ஙிாகஙில். இைெ விா ஓ்வெத்� பணபபெத்�  
வசெியில்தெ பி்ைகஙகக் ்ரஆன மத்� 
�தெஙறங் பதாசதை் உபஙரணறஙைக வதறஙிக 
்ஙத்றங். அைவ மிங்� பிரேயதசனமதங 
இடக்�. 


