
ஜனாஸா�க்� ெசய் ேவண்் கடைமகள 

இம்த்ாா ��ப ஸலப� 

ஒ�வர மரண�த்த �்ல அடககம ெசய்பப்மவைர ெசய் ேவண்் ஒ�ங் 

கைள –மாரகககதகைககைள ப�த்ைவ வ�ட்வ�ட் �னனாவ�ன ெ்ள�வான 

்்ாரஙககடன     ஒவவா�வ�ம வ�ளஙகத ெச்றப்த்தட ேவண்ம ்றதபபாக 

ப�ளைளகள ்ஙகளத ெபறேறாரககககாக ்ாஙகேள �னவவத இககடைமகைள 

ெசய்தட ப்ததக ெகாளளேவண்ம. இ்ன நதமதத்ேம ஜனாஸா கடைமகைள 

��ககமாக�ம ெ்ள�வாக�ம இஙேக வ�பகததளேளன. 

மரணத்�வா்�ல இ�பபவ�க  ்கலதமாைவ ெசாலலதக ெகா்த்ல: 

اُهللا ِإلَّا ِإَلَه َلا َمْوَتاُكْم َلقُِّنوا -  

உஙகள�ல மரணத்�வா்�ல இ�பப வ�க் லாஇலாஹ இலலலலாஹா என் 

ெசாலலதக ெகா்ஙகள.  

اْلَجنََّة َدَخَل اللَُّه ِإلَّا ِإَلَه َلا َكَلاِمِه آِخُر َكاَن َمْن  

்ா�ைட் கைடசத வாரதை் லாஇலாஹ இலலலலாஹா எனறத�ககதறே்ா அவர 

எனறாவத ஒ�நாள �வரககத்தல �ைழவதவ�்வார. என நப� (ஸல) �றதனாரகள. 

(அறதவ�பபவர �்த (ரலத), ்்ாரம: அ�்ா�த(3116) �ாலதம (916),  

மரணத்�வா்�ல இ�பபவ�க் மதக அ�காைம்�ல இ�வத அவரத காதக் 

ேகட்ம வ�்த்தல கல�மாைவ ெசாலலதக ெகா்கக ேவண்ம. இ்ைன ்லககன 

என்ம �றபப்ம. அத ்வ�ர ்ாஸ�ன �ரா ஓ் ேவண்ம என் �்வ்ற் 

ஸஹ�ஹான ஹ �்ா எத�மதலைல. ( இத பறறத் வ�பரதை் மரண�த்வ�க் 

ப்னள�பபைவ எனற  கட்ைர்�ல பாரகக�ம) 

ைம்தை் கதபலாவ�ன பககம ்த�பப� ைவகக ேவண்ம எனற கடடா்மதலைல. 

வ��மப�னால அத்தைச்�ல ைவககலாம.  ்னால இத பறறத வரக�்் ஹ �்ா 

பலஹ�னமான்ா்ம. 

உ்�ர ப�கவத வ�டடால:-  



• க்ைம்�னறத இேலசாக ைம்த்தன உடல உ்ப்ககைள வைளதத ம்தத 

ந�ட் ைவகக ேவண்ம. அ்னால ைம்தை் ்ள�பபாட்வ்ற் இல் 

வாக இ�க்ம.  

 ைம்த்தன ைககைள எ்தத ்கப�ர கட் ைவகக ேவண்ம எனபத மாரக 

கடடைள்லல.  ‘‘ைம்த்தன இ� ைககைள�ம வ�லாப ்றஙககடன இைணதத 

ைவகக ேவண்ம என் இமாம ஷாப� ( ரஹ) அவரகள �்கதறாரகள. ( �ல: 

அலஉம� 1ஃ281)  

• கணகள ்தறவ்த�வ்ால இேலசாக கசககத �டேவண்ம. ைம்�தை் ��  

ைம்ாக �் ைவகக ேவண்ம. ைம்தை் பாரக்ம ேபாத ெநறறத்�ல 

�த்மதட் ெகாளளலாம. அவேநரத்தல நலல வாரதை்கைள �ற 

ேவண்ம. ெபா்ைமை் ைகக ெகாளளேவண்ம. 

2 (مسلم صحيح ஃ 634) 

 َفَأْغَمَضُه، َبَصُرُه، َشقَّ َوَقْد َسَلَمَة َأِبي َعَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اِهللا َرُسوُل َدَخَل: َقاَلْت َسَلَمَة، ُأمِّ َعْن
 ِإلَّا َأْنُفِسُكْم َعَلى َتْدُعوا َلا: «َفَقاَل َأْهِلِه، ِمْن َناٌس َفَضجَّ ،»اْلَبَصُر َتِبَعُه ُقِبَض ِإَذا الرُّوَح ِإنَّ: «َقاَل ُثمَّ

َتُقوُلوَن َما َعَلى ُيَؤمُِّنوَن اْلَمَلاِئَكَة َفِإنَّ ِبَخْيٍر، » 

என கணவர அ� ஸலமா (ரலத) மரண மைடவ்�டன நப� (ஸல) அவரகள வவ்ார 

கள. அபேபாத என கணவகன கணகள ்த�வ்த�வ்ன. நப�்வரகள இேலசாக 

கசககத கணகைள �்வ�ட் உ்�ர ைகபபறறபபடட�டன பாரைவ அ்ைன ேநாக 

கதே் ெ்ாடரவதவ�்கதறத என �றதனாரகள. இ்ைனக ேகடட மககள ந்கக 

�ற் அ�்ாரகள. ந�ஙகள உஙகைளப பறறத நனைம்ான ெசாலைலே் உபே்ா 

கதததக ெகாளகஙகள. ஏெனன�ல ந�ஙகள �்பவற்க் வானவரகள ்ம�ன �் 

கதறாரகள என நப�்வரகள �றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: உம�ஸலமா (ரலத) �ல: 

�ாலதம) 

  நப� ( ஸல) அவரகள�ன மரண� ெசய்தை் ேகளவ�பபடட) அ�பககர 

(ரலத) அவரகள ஸானஹ என்மதடத்ததளள ்மத வ �ட்லத�வத 

்்தைர்�ல மாஜதத(வநபவ�)க் வவ்தறஙகத ்ாகட�ம ேபசாமல ேநர்்ாக 

என அைறக்ள �ைழவ ்ாரகள. அங் நப� (ஸல) அவரகள அைட ்ாள 

மதடபபடட ேபாரைவ்ால ேபாரத்பபட் இ�க்ம நதைலை் கணடாரகள. 



உடேன அ�பககர ( ரலத) நப� ( ஸல) அவரகள�ன �கத்ததளள தண�ை் 

அகறறதவ�ட் அவரகள �த்மதட் வ�ட் அ�்ாரகள. ப�ன் 

அலலாஹவ�ன �்ேர! எனத ்வை்�ம ்ா�ம உஙககக் அரபபண 

மாகட்ம! அலலாஹ உஙககக் இரண் மரணஙகைள ஏறப்த் 

வ�லைல. உஙகள ம�த வ�்தககபபடட அவ் மரணதை் ந�ஙகள அைடவத 

வ�ட்ரகள என் �றதனாரகள. ( அறதவ�பபவர: அ்�ஷா ( ரலத) �ல: 

்காக(1241) 

ெபா்ைமை  ்ைக்ாக்ல 

 தனபத்தன ேபாத ெபா்ைமை் இழவத வ�டாமல ்ான அைடவ 

்த�க்ம தனபத்தறகாக அலலாஹவ�டம ப�ராரத்தகக ேவண்ம. 

அ�ஸலமா ( ரலத) அவரகள மரண�த் ேபாத அவரகளத மைனவ� 

உம� ஸலமா�க் ப�னவ�ம த்ைவ �்மா் நப�(ஸல) கற்க 

ெகா்த்ாரகள. 

 َخْيًرا َلُه اُهللا َأْخَلَف ِإلَّا ِمْنَها، َخْيًرا ِلي َوَأْخِلْف ُمِصيَبِتي، ِفي ْأُجْرِني اللُهمَّ َراِجُعوَن، ِإَلْيِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا
 ِمْنَها

 நத�ச்மாக நாம அலலாஹ�ககாகேவ இ�ககதேறாம. அவன�டேம 

ம�ளேவாம. ்ாஅலலாஹ! நான அைடவ்த�ககதனற தனபத்தற் 

ந��லதை் ்வத அவ் தனபத்தற் பகரமாக நலலெ்ானைற 

்�வா்ாக என் �ாலதைம ப�் ககதனற எவ் தனபத்தன ேபாத 

�றதனால அ்ற் பகரமாக நலலை் அலலாஹ ெகா்பபான.( 

�ல:�ாலதம) 

ெசய்க �டா்ைவகள:- 

 َوَضَرَب اْلُجُيوَب، َشقَّ َمْن ِمنَّا َلْيَس: «َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل اللَِّه، َعْبِد َعْن
اْلَجاِهِليَِّة ِبَدْعَوى َوَدَعا اْلُخُدوَد، » 

(ேசாகதை் ெவள�பப்ததமேபாத ெநஞசதல அ்ததக ெகாண்)  சடைடகைள 

கதழதததக ெகாண்ம கனனஙகள�ல அ்ததக ெகாண்ம;, அறத்ாைமக கால 

வாசகஙகைள �றத  அ�பவரககம எஙகைள� சாரவ்வரகளலல என நப� (ஸல) 



அவரகள �றதனாரகள. ( அறதவ�பபவர: அபதலலாஹ ( ரலத), ்்ாரம: ்காக(1294), 

்தரமத்த(999), �ாலதம-(934) 

அலலாஹவ�ன ம�த ்வக்லைவதத நனைமை் எ்தரபாரத்த�பபே் இைற 

வ��வாசத்�ன சதறவ் பணபா்ம. 

 

 

ைம்�தை் பாரக்ம ேபாத  

 ைம்�தை் பாரக்ம ேபாத நப�(ஸல)அவரகள கற்த்வ் த்ைவ 

�றேவண்ம.   

 ேநா்ாள�ை்�ம ைம்தை்�ம பாரக்ம ேபாத �றக�்் 

த்�க் மலக்கள ்ம�ன �்கதறாரகள என நப�(ஸல) அவரகள 

�றத�ளளாரகள;.(�ாலதம) 

அ� ஸலமா ( ரலத) மரண�த்ேபாத நப� ( ஸல) அவரகள வவத பாரதத ப�ன 

வ�மா் த்� ெசய்ாரகள. 

 

 َيا َوَلُه َلَنا َواْغِفْر اْلَغاِبِريَن، ِفي َعِقِبِه ِفي َواْخُلْفُه اْلَمْهِديِّيَن، ِفي َدَرَجَتُه َواْرَفْع َسَلَمَة ِلَأِبي اْغِفْر اللُهمَّ
ِفيِه َلُه َوَنوِّْر َقْبِرِه، ِفي َلُه َواْفَسْح اْلَعاَلِميَن، َربَّ  

ெபா�ள: ்ா அலலாஹ! அ�ஸலமாைவ மனன�பபா்ாக! ேநரவழத ெபறறவரகள�ல 

அவரத ப்வ�ை் உ்ரததவா்ாக! அவர வ�ட்� ெசலதம மகககக் 

அவ�க்ப பகரமாக ஒ�வைர ஏறப்ததவா்ாக! அகதல உலகஙகள�ன 

இரடசகேன! எஙகைள�ம அவைர�ம மனன�பபா்ாக! அவரத கபைர 

வ�சாலமாக் வா்ாக! அ்தேல ஒள�ை் ஏறப்ததவா்ாக! (அறதவ�பபவர உம� 

ஸலமா (ரலத) ்்ாரம: �ாலதம (920), அ�்ா�த(3118) 

மரண�த்வகன (அ� ஸலமா(ரலத)்�ன) ெப்ைர �றத நப�்வரகள த் ெசய்் 

னால நா�ம பாரகக� ெசலதம ைம்த்தன ெப்ைரக �றத இே் த்ைவ ஓ் 

ேவண்ம. பல�க் இவ் த் ெ்க்ா்்னால பா்தஹாைவ ஓ்த வ�ட் 



இன்ம சதலர ஸலவாதை் ஓ்தவ�ட் வ�கதறாரகள. இத ்வறா்ம. ேமல 

்றதபப�டட த்ைவ ஓ் பழககமாகககதக ெகாளள ேவண்ம. இவ் த்வ�ன 

�லம இரண் வ�ட்ங கைள நப�்வரகள கற்த ்�கதறாரகள. ஒன் 

ைம்த்தற் ப�ைழெபா்ப் ே்் வத. இரணடாவத ைம்த்தன ்்மபத 

்தறகாக சதறவ் ஒ�வைர அவ�க்ப பகர மாக ்ககதக ெகா் எனப்ா்ம. 

 

 

 

நலல ைம்த்தன அைட்ாளஙகள. 

ஒ� �ஃமதன�ன மரணத்�வாய நலல்ாக அைமவ்த எனபை் அைட்ாளம 

காணபை்�ம அலலாஹவ�ன ்த�ப்தககான மரணம எபப்்ான்ாக இ�க்ம 

எனபை்�ம நப�(ஸல) அவரகள ப�னவ�மா் �ட்ககாட்�ளளாரகள. 

 ஒ� வ��வாசத்�ன மரணத ்�வா்�ல ெநறறத வ�்ரத்த�க்ம. 

(்்ாரம அஹமத)  

 ேமதம �த்த்தல ெகாலலபப்்ல, 

 �த்த்தன ேபாத ேநா�ற் மரண�த்ல,  

 ப�ரசவத்ால மரண�த்ல,  

 வ்�றேறாடடத்தனால மரண�த்ல,  

 ப�ேளக, பாகசவா், ச்ேராக ேநா்�னால மரணமைட்ல,  

 (ந�கல) �ழகத�ம இ்பா்ககககதைட்�ல சதககத�ம, �்்�னாதம 

மரணமைடவ்ல,  

 ்ன உ்�ர, மானம, மக்ாை், ்்மபம, ெபா�டகைளப பாதகாகக 

ேபாரா் மரண�த்ல. 

 அசத்த்தை் எ்தரதத சத்த்த்தறகாக ( ேபாரா்) ெகாலலப 

ப்்ல. ( அலலாஹ�க் இைணைவககா்வரகளாக 

மரண�த்ால) இவரகள அைனவ�ம ஷஹ�த ( ்த்ாகத)கள என 

நப� ( ஸல) அவரகள �றதனாரகள. ( ்்ாரம: ்காக, �ாலதம, 

்தரமத்த, அ�்ா �த, இப்மாஜா, அஹமத, நஸ்�) 



ைம்தை் ்ள�பபாட்்ல: 

ைம்�தை்க ்ள�பபாட்வ்ற் ்்மபத்வரகள, உறவ�னரகள �னவரேவண 

்ம! கணவன மைனவ�ை்�ம, மைனவ� கணவைன�ம ்ள�பபாடட �றபட 

ேவண்ம.  

(என மனiவ�) ்்�ஷாேவ! ந� எனக் �ன மரண�த்ால நாேன உனைன 

்ள�பபாட் கபன ெசயத ெ்ா�வ�தத அடககம ெசயேவன|| எனநப� ( ஸல) 

அவரகள �றத்்ாக ்்�ஷா ( ரலத) அறதவ�ககதறாரகள. ( ்்ாரம:அஹமத, 

இப்மாஜா-1465) 

அ�பககர (ரலத) அவரகள மரண�த்ேபாத அவரககைட் மைனவ� அாமா (ரலத) 

்ள�பபாட்னாரகள. அறதவ�பபவர: அாமா ப�னத உைமா ( ரலத), ்்ாரம: 

�அத்ா-304, ைபஹகத) 

பாத்தமா ( ரலத) மரண�த்ேபாத அவரககைட் கணவன அலத ( ரலத) அவரகள 

்ள�பபாட்னாரகள. ( அறதவ�பபவர: அாமா ப�னத உைமா ( ரலத), ்்ாரம: 

ைபஹகத பாகம1, பககம 396) 

ைம்தை் ்ள�பபாட்ம வ�ட்த்தல கண்பபாக ்்மப அஙகத்வரகள உற 

வ�னரகள பஙெக்கக ேவண்ம. ஒவெவா� ்�ம ெபண�ம ைம்தை் 

்ள�பபாட் கபன ெசய�ம �ைறை் கடடா்ம ப்ததக ெகாளள ேவண்ம என 

பை் ேமேல�ளள ஹ �்ாகள எமக்க �்கதனறன. 

உலகத்தல எத்ைனே்ா படடபப்ப் (கலவ�) �ைறககக் பணம ெசலவழததத 

ப�ளைளககைள ப்கக ைவககதறாரகள. ்னால ெபறேறார இறவ்ால ப�ளைளகள 

்ள�பபாட் கபன ெசய் ேவண்ம எனற பாடதை் கற்க ெகா்கக ெபறேறார 

கள மறவத வ�்கதறாரகள. 

ெபாதவாக ைம்தை் ்ள�பபாட் கபன ெசயவ்ற் இரணடா்�ரம �பா �லத 

ேகடகதறாரகள. ்ன்ைட் ்ாய ்வை் சேகா்ரரகைள ்ள�பபாட் கபன 

ெசய்த ெ்க்ா் ப�ளைளகள, அவ் காக்ஙகைள ெசயவ்ற் இன்ெமா� 

வகடம �லதக் ெகா்ததவ�்கதனற அவலம நதைறவ் காடசதை் நாளே்ா்ம 

பாரதத வ�கதேறாம. 



்ழவை்ை் ெபறெற்தத சகராட் ்ாலாட் பா�ட் கஷடபபட் வளரதத 

்ளாககத் ெபறேறா�க் அவரகளத கைடசத ேநரத்தல நைடெப்ம ்ள�பபாட 

்்ல கபன ெசய்ல ெ்ா�வ�த்ல த்� ெசய்ல ேபானற அ்பபைட்ான 

வ�ட்ஙகள �ட ப�ளைளகளால ெசய் �்்ா் தரபபாககத் நதைல �ாலதம 

்்மபஙகள�ல காணபப்கதறத. இவ் நதைல மாற ேவண்ம. ஒவெவா�வ�ம 

்ஙக ளத ்்மபஙகள�ல நைடெப்ம ஜனாஸாவ�ன காக்ஙகைள ப்தத 

ெச்லாறற �னவர ேவண்ம. ்்மபத்தல ெபணகள ெபணககைட் 

வ�ட்த்ததம ்ணகள ்ணககைட் வ�ட்த்ததம ெச்லாறற ேவண்ம. 

 

்ள�பபாட்ம ஒ�ங்கள:- 

ைம்�தை் ்ள�பபாட்மேபாத வலப்றத்தலத�வதம ��� ெசய�ம இடஙகைள 

ெகாண்ம ்ரமப�கக ேவண்ம என நப�(ஸல) அவரகள �றதனாரகள. 

(அறதவ�பபவர: உம� அ்தய்ா (ரலத), ்்ாரம : ்காக(1255), �ாலதம(939) 

 ்ள�பபாட்பவர ்ன ைகை் ஒ� தண�்ால �றறதக ெகாளள ேவண்ம. 

ைம்�த்தன ்ைடகைள அகறறதவ�ட் ஒ� தண�்ால ைம்தை் �்க 

ெகாண் ைகை் வ�ட் ே்யததக க�வ� ்ள�ப பாடட ேவண்ம.  

 ்ள�பபாட்மேபாத அ்வ்�றைற இேலசாக அ�த் ேவண்ம. அ்ன 

�லம வ்�றறத்ள ே்ஙகதக கதடக்ம மலசலம ேபானற அ�த்ஙகள 

ெவள�்ா்ம. கரபப�ண�ககக் இவவா் ெசய்லாகாத. உ்��ளள மன�்ன 

எவவா் ்ள�தத �த்மா்வாேனா அதேபாலேவ ைம்தை்�ம அ�க 

கதலத�வத �த்பப்த்த ்ள�பபாடட ேவண்ம. 

 ்ள�பபாட்ம இடத்தல சாமப�ராண� ்ைகேபானற ந்மணஙகள ேபாடேவண 

்ம. அ்ன �லம தரவாைடை் உணரா ்த�கக� ெசய் �்�ம. 

 ைம்தை் ்ள�பபாட்மேபாத ஒறைறபபைட்ாக ்ள�பபாடட ேவண்ம. 

அ்ாவத �ன் �ைற அலலத ஐவத �ைற அலலத ஏ� �ைற எனற 

ஒறைறககணககதல ்ள�பபாடட ேவண்ம. கைடசத்ாக ்ள�பபாட்மேபாத 

கற�ரம ேபானற வாசைன ( ளழ்� சவரககார) ெபா�டகைளப ப்னப்த் 

ேவண்ம. ்ள�பபாட்் ப�ற் நனறாக தைடகக ேவண்ம. ்ண மற்ம 



ெபண ைம்தை் ்ள�பபாட்ம ெபாதவான ஒ�ங் �ைற இத்ான. 

என�்ம  

ெபண ைம்த்தைன ்ள�பபாட்் ப�ற் ்ைல�்ை் ( ப�கதத) �ன் 

ப�னனலாக ப�ணண� �த்ப ்றத்தல ேபாட ேவண்ம. 

 நப� ( ஸல) அவரகள�ன மகைள நாஙகள ்ள�பபாட்க ெகாண்�வே்ாம. 

அபேபாத அங் வவ் நப� (ஸல) அவரகள அவைர இலவை் இைல கலவ் 

ந�ரால �ன் அலலத ஐவத அ்ற்ம அ்தகமாக ்டைவகள ்ள�பபாட்ங 

கள. கைடசத்�ல கற�ரதை்� ேசரததக ெகாளகஙகள. ்ள�பபாட் 

�்வ்தம எனக் அறதவ��ஙகள எனக �றதனாரகள.  

்ள�பபாட் �்வ்தம நாஙகள நப� ( ஸல) அவரககக் அறதவ�தே்ாம. அப 

ேபாத அவரகள ்மத ககழாைடை்த ்வத அை் அவரத உடலதல �ற்ஙகள 

எனக �றதனாரகள என உம�அ்தய்ா (ரலத) அறதவ�ககதறாரகள. 

ஹபஸா (ரலத) அவரகள அறதவ�க்ம அறதவ�பப�ல: ஒறைறபபைட்ாகக ்ள�பபாட 

்ஙகள. �ன்அலலத ஐவத அலலத ஏ� ்டைவகள ்ள�பபாட்ஙகள. ்ள�ப 

பாட்மேபாத அவரத (ைம்தத) வலப ்றத்தலத�வதம ��� ெசய் ேவண்் 

ப்்தகள�லத�வதம தவங்ஙகள என் நப� ( ஸல) அவரகள �றத்்ாக�ம, 

நாஙகள அவ�க் ( ைம்த்தற்) ்ைலவாக �ன் சைடகள ( ப�னனலகள) 

ப�னன�ேனாம என உம� அ்தய்ா (ரலத) அவரகள �றத்்ாக�ம உளளத (�ல: 

்காக (1262) �ாலதம(939) ்தரமத்த(990) 

 நப� (ஸல) அவரகைளக ்ள�பபாடடத ெ்ாடஙகத்ேபாே் நாம வழைம்ாக 

மரண�த்வகன ்ைடகைள கைளவத வ�ட்க ்ள�பபாட்வதேபால இைறத 

�்கன ்ைடகைள�ம கைளவத ்ள�பபாட்வ்ா? அலலத ்ைட�ட 

ேனே் நப� ்வரகைள ்ள�பபாட்வ்ா? என் நப�தே்ாழரகள ்ரககதததக 

ெகாண்�வ ்ாரகள. 

இவரகள இவவா் ்ரககதததக ெகாண்�வ்ேபாத அவரககக் அலலாஹ 

�ககதை் உணடாககதனான. நப�தே்ாழரகள எலேலா�ம அவ் இடத்தேலே் 

உடகாரவத உறஙகதவ�டடாரகள. எலேலா�ைட் ்ா்�ம ெநஞசதன ம�த ப்வ்த. 



ப�ன் அைட்ாளம காண�்்ா் ஒ�வர வ �ட்க்ப பககத்தல நதன் ெகாண் 

நப�்வரகள அண�வ்த�க்ம ்ைட�டேனே் ்ள�பபாட்ஙகள என் �றதனார. 

்த்ககதட் எ�வ் நப�த ே்ாழரகள நப�்வரகள�ன ்ைடகைளக கைள்ாத 

்ைடக் ேமலாக ்ணண�ர ஊறறத நப�்வரகள அண�வ்த�வ் ்ைட்�னாேலே் 

உடைலத ே்யததக ்ள�பபாட்னாரகள. நப�்வரகைளக ்ள�பபாட்ம 

ேவைலக் நான �வ்த்��வ்ால நப�்வரகள�ன மைனவ�்ைரத ்வ�ர ேவ் 

்ா�ம நப�்வர கைளக ்ள�பபாடட வ�ட்�கக மாடேடன என ்்�ஷா ( ரலத) 

அறதவ�ககதறாரகள. (�ல: அ�்ா�த 2\60, இப்ஜா 1\446, அஹமத 6\267) 

ைம்�தை் ்ள�பபாட்் ப�ன ைம்�த்தற் ��� ெசயத வ�்கதனற ஒ� நதைல 

ை் பாரககதேறாம. இ்றகான ஹ �்ைஸ காண �்்வ�லைல.  

ைம்தை் ்ள�பபாட் ெகாண்�க்ம ேபாத கைடசத்ாக க��ம ்ணண�ைர 

ஒ� பாத்தரத்தல  எ்தத அ்ைன ்்மப உ்பப�னரகள ெ்ாட்த ்ரேவண்ம 

என் ெகா்தத அ்ப்கதறாரகள. ்்மபத்ததளள ஒவெவா�வ�ம அபபாத்த 

ரதை் ெ்ாட்ப ப�்ததத ்�மவைர ைம்தை் ்ள�பபாடடாத ஊர ைவதத 

வ�ட் பாரததக ெகாண்�பபாரகள. அவ் பாத்தரத்தன ந�ர வவ்தம ்ள�பபாட் 

�்பபாரகள. 

இத இாலாத்தல ெசாலலபபடட வழத�ைற்லல. அ்ைன இாலாத்தன 

ெப்ரால சதலர அறத�கபப்த்த வ�கதறாரகள. இத நலல காக்மாக இ�வ்ால 

நப� (ஸல) அவரகள ெசயத காட்்��பபாரகள.  

 ைம்�தை் ்ள�பபாட்பவரகள அ் னத ்ைறகைள அ�த்ஙகைள ்ாகட 

�ம ெசாலலக �டாத.  

 ஒ� �ாலதைமக ்ள�பபாட் அவகதளள ்ைறபா்கைள ெவள�்�டாத 

மைறததக ெகாணடால நாறபத �ைற அலலாஹ ்ள�பபாட்்வைன 

மனன�ககத றான. கப� ே்ாண்்வ்க் நலலத�ப ப�டதை் ம்ைம வைர 

அள�ககதறான. கபன�டடவ்க் அலலாஹ ம்ைம்�ல �வரககத்தல 

ெமலலத்தம அ�த்மானத மான உைடகைள அண�வ�ககதறான என நப� 

(ஸல) அவரகள �றதனாரகள. (அறதவ�ப பவர: அ�ராப�ஃ (ரலத) �ல: ைபஹகத 

3\362, ஹாகதம 1\354) 



 ைம்�தை் ்ள�பபாட்்வர கண்பபாக ்ள�கக ேவண்ம எனற அவசத் 

மதலைல. மாறாக ைககைள நனறாக க�வ�க ெகாணடால ேபாதமான்ா்ம. 

 உஙகள�ல ஒ�வகன ைம்தை் ்ள�பபாட்வ்னால ந�ஙகள ்ள�கக ேவண் 

்்தலைல. ஏெனன�ல உஙகள ைம்தத நஜ�ா அலல. ந�ஙகள உஙகள ைககைள 

மட்ம க�வ�க ெகாணடால ேபாதமான ்ா்ம என நப� ( ஸல) அவரகள 

�றதனார கள. (அறதவ�பபவர இப் அபபாா (ரலத) �ல: ஹாகதம 1\386, ைபஹகக 

3\398) 

 �த்த்தல ெகாலலபபடடவரகைள அவரகளத கா்ஙககடன, ்ைடககடன 

கபன ெசயத ்ள�பபாடடாமல ெ்ா� வ�தத அடககம ெசய் ேவண்ம. 

(�ல: ்காக(1343) 

 ஹஜ அலலத உமரா�க்� ெசனறவர இஹராம அண�வ் நதைல்�ல 

மரண�த்ால ்ள�பபாட் அவரத இஹராம தண�ை்க ெகாண் கபன 

ெசயத ெ்ா�வ�தத அடககம ெசய் ேவண்ம. 

(இஹராம அண�வ்) ஒ�வர, அரபா ைம்ானத்தல அலலாஹவ�ன �்�டன 

்மத வாகனத்தன ம�்த�வ்ார. ்த்ெரன அவர ்னத வாகனத்தலத�வத ககேழ 

வ��வத வ�டடார. அத அவரத க�தை் �றதததவ�டடத. (அ்னால அவர இறவத 

வ�டடார) அபேபாத நப� (ஸல) அவரகள அவரத உடைல இலவை் இைல கலவ் 

ந�ரால ்ள�பபாட் இ� ்ைடகளால கபன�்ஙகள. அவரத உடதக் ந்மணம 

�ச ேவணடாம. அவரத ்ைலை் மைறகக�ம ேவணடாம. ஏெனன�ல அவர 

கத்ாமத நாள�ல ்லப�்ா ெசாலலதக ெகாண்�பபவராக எ�பபபப்வார என் 

�றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: இப் அபபாா (ரலத), �ல: ்காக(1268), �ாலதம) 

ைம்தை் ்ள�பபாட்மேபாத கல�மா �றத பாத்தஹா ஓ்த சதலர ்ள�பபாட் 

கதறாரகள. இத�ம நப� வழத்�ல இலலா்்ா்ம. உ்�ேரா் இ�பபவர எபப் 

்ள�பபாேரா அதேபால்ான மரண�த்வைர�ம ்ள�பபாடட ேவண்ம.  

கபன ெசய்ல:- 

ெவணைம்ான ்ைடகைளக ெகாணேட உஙகள�ல இறவ்வ�க் கபன ெசய�ங 

கள என நப� (ஸல) அவர கள �றதனாரகள. (்்ாரம: ்தரமத்த-994, இப்மாஜா-
1472) 



 ்ண ைம்த்தன கபன தண� 

�ன் ( ந�ணட) தண�களா்ம! இைவ ஒேர அள�ளள்ாக இ�கக ேவண்ம|| 

இை்க ெகாண் ைம்தை்� �றறதக கபன�ட ேவண்ம. �்லதல வலத பககமா 

க�ம அ்தத இடத பககமாக� �றறத கபன�ட ேவண்ம. 

நப� ( ஸல) அவரககக் ்ைலபபா ைகே்ா, கமதைசே்ா இலலாமல �ன் 

(தண�) ெவளைளப ்டைவகளால கபன ெசய்பபடடத என ்்�ஷா (ரலத) அவர 

கள அறதவ�ககதறாரகள. ( ்்ாரம:்காக(1271), �ாலதம(941), ்தரமத்த(996), 

அ�்ா�த(3151) 

ெ்ாபப�, ்ைலபபாைக, கம�ா எனபைவகைள அண�வ�தத கபன ெசயவத நப�் 

வரககக் கபன ெசய் அைமப்க் �ரணபடட்ா்ம. 

ைம்தை் கபண�்வ்ற் �ன் தண�ை்ப ப்னப்த்லாம என் ெ்ககத 

றத. அத கடடா்மலல. �ன் தண� கதைடககாவ�டடால ஒ� தண�்ாதம கபன� 

டலாம. அலலத இ� தண�்ாதம கபன�டலாம. இவவா் நப�தே்ாழரககக் நப� 

்வரகள கபன�ட்ளளாரகள எனற ெசய்த ஹ �்ாகள�ல காண �்கதறத. (�ல: 

்காக, �ாலதம, �ஸனனப அபதர ராஸாக) 

 ெபண ைம்�த்தன கபன தண�: 

ஐவத தண்கைளக ெகாணட்ா்ம. 1. உளளாைட 2. கம�ா (சடைட) 3. ்ைல ை் 

ேசரதத �டக �்்) �வ்ாைன 4,5. இரண் ந�ணட தண�கள. ( அறதவ�பப வர: 

ைலலா ப�னத காள�ப (ரலத), ்்ாரம: அ�்ா�த-3157) 

இவ் ஹ �்ா பலவ �னமான்ா்ம எனஅஷேஷயக நாஸத�த �்ன அலபான�(ரஹ) 

அவரகள ்ஙகளத அஹகா�ல ஜனாஇா எ்ம �லதல வ�ளககபப்தத 

கதறாரகள. இவ் ஹ �்ஸதன அறதவ�பபாளர வகைச்�ல �ஹ இப் ஹககம 

அாஸகப� எனபவர இடம ெப்கதறார.இவர ்ாெரனத ெ்க்ா்வர என இமாம 

இப் ஹஜர ( ரஹ) �்கதறாரகள. ( �ல: நா்ர ரா்ா 2ஃ258) எனேவ ெபண 

ைம்தை் ��ைம்ாக �் கபன ெசயவ்ற் ே்ைவ்ான அள� தண�ை் 

ப்னப்த்த ெகாளளலாம. 



 கபன ெசய் ஜனாஸாைவ வ �ட் வாசலதல பளள�வாசலதல ைவதத ்ாஸதன, 

ரா்த், அலபாத்தஹா, ்லஉவலலாஹா அஹத, ்லஅஉத ப�ரபப�ல பலக, 

்ல அஊத ப�ரபப�னனாா அாமாஉல ஹாானா ஓதவதம, ரா்த் ைவப 

பதம, த் ப�ராரத்ைன ெசயவதம நப� ( ஸல) அவரகள காட்த ்ரா் 

ெச்லகளா்ம. இ்த மானவைர ஜனாஸாைவ வ�ைரவாக அடககம ெசய் 

�ைன் ேவண்ம. 

ெமௗனமாக வ�ைரவாக எ்தத� ெசலலல 

2 (البخاري صحيح ஃ 86) 

 َتُك َفِإْن ِباْلِجَناَزِة، َأْسِرُعوا: «َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َعْنُه، اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن
ِرَقاِبُكْم َعْن َتَضُعوَنُه َفَشرٌّ َذِلَك، ِسَوى َيُك َوِإْن ُتَقدُِّموَنَها، َفَخْيٌر َصاِلَحًة » 

ஜனாஸாைவ ( �மவத ெசலதமேபாத) வ�ைரவத ெகாண் ெசலதஙகள. அத 

(ைம்த) நலலறஙகள ்கவ்்ா்��வ்ால அவ் நனைம்�ன பால வ�ைரவத 

ெகாண் ெசலகதற�ரகள. அவவாறதலலா வ�டடால ஒ� �்ஙைக ( வ�ைரவ�ல) 

உஙகளத ே்ாளகள�லத�வத இறககத ைவககற�ரகள என நப� ( ஸல) அவரகள 

�றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: அ�ஹாைரரா (ரலத) �ல: ்காக(1315) 

ஜனாஸா ஸன�ககதல ைவககபபட் அை் ்ணகள ்ஙகள ே்ாளகள�ல �ககத� 

ெசலதமேபாத அவ் ஜனாஸா நலலறஙகள ்கவ்்ாக இ�க்மானால எனைன 

வ�ைரவத ெகாண் ெசலதஙகள என் �்ம. அத நலலறஙகள ்க்ா்்ாக 

இ�க்மானால ைகே்சேம! எனைன எஙேக ெகாண் ெசலகதற�ரகள என் �்ம. 

இவவா் �றபப்ம சப்தை் மன�்ைனத ்வ�ர அைனததம ெசவ��்ம 

மன�்ன அை்� ெசவ��றறால ம்ஙகத வ��வதவ�்வான என நப� ( ஸல) 

அவரகள �றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: அ� ஸ்�த அல்தத (ரலத) �ல ்காக (1314, 

1316) 

ஜனாஸாைவ �மவத ெசலதமேபாத சப்மதட் ்தக�கள கலதமாககள �்வ 

்ற் எவ் ஒ� ஹ �்ா ்்ார�ம இலைல. சப்மதனறத அைம்த்ான �ைற 

்�ல ெசலவே் நப� (ஸல) காட்� ெசனற வழத�ைற்ா்ம. இ்ற் மாறறமாக 

சப்தை் உ்ரததவத ஸானனா�க் மாறறமான ெச்லா்ம என் அகதல 



இலஙைக ஜமஇய்ததல உலமாசைப 06-06-1980 (பதவா) �்ரப் ெவள�்�டடத 

இஙேக ்றதபப�டத்ககத.  

இமாம நவவ� (ரஹ) �்கதறாரகள: அறதவத ெகாள. ஜனாஸா�டன ெசலபவரகள 

ெமௗனமாக� ெசலவே் சக்ான்ா்ம. ஏற்ைட்தமா்ம. இவவா்்ான 

�னேனாரகள ெசய்னர. ்ர்ன வசனஙகைள ஓ்தக ெகாண்ம ்தக�கள ெசயத 

ெகாண்ம சப்தை் உ்ரத்க �டாத. அைம்த்ாக ெசலவ்ன �லம ஜனாஸா 

பறறத் சதவ்ைன�ம மரணதை்ப பறறத் சதவ்ைன�ம ஏறபட வழத ப�றககதறத. 

இத்ான இவ் இடத்தல ே்ைவ்ாகதறத. இத்ான உணைம நதைல. இ்ற் 

மாறறமாக அ்தகமானவரகள (சப்மதட் ்தக� ்ர்ன ஓ்த ெசலவை்க) கண் 

ஏமாவதவ�டாே்! (�ல: அல அாகார பககம 203) 

 

ஜனாஸாத ெ்ா�ைக வ�பரம: 

 ஜனாஸாவ�ன காக்ஙகள�ல பஙேகறகக �்்வர ஜனாஸாைவ 

வ �ட்லத�வத �ககத� ெசன்   ெ்ா�ைக நடாத்த ைம்வா்க் ெகாண் 

ெசன் நலலடககம ெசய�ம வைர்�தளள அத்ைன காக்ஙகள�தம  

பஙெக்கக ேவண்ம.இவ் ஒவெவா� ெச்தக்ம மகத்ான �லதகள 

கதைடககபெப்கதனறன. 

ஜனாஸா ெ்ா�ைகககாக மககள எலேலா�ம அண�வ்தத நதற்மேபாத அவ் 

ஜனாஸா�க்க்வர (இறவ்வர) கடனாலத்ாக மரண�த்வரா? ்ா�ககாவத கடன 

்ர ேவண்்வராக மரண�த் வரா? எனபை் ்்மபஉ்பப�னரகள, உறவ�னரகள 

வ�சாகததக ெகாளள ேவண்ம. கடனாலத்ாக ஒ�வர மரண�த்ால அத 

அலலாஹ வ�டத்தல க்ைம்ான ்றறமாக கண�ககபப்ம. �த்த்தல பங் 

ெகாண் ஷஹ�்ாக மரண�ககதனற ஒ� மன�்�ைட் எலலா பாவஙககம 

மனன�ககபபடடாதம அவர கடனாலத்ாக மரண�த்ால அ்றகான மனன�ப் 

கதைட்ாத எனபத நப�ெமாழத. ( �ல: �ாலதம) எனேவ இத வ�ட்த்தல 

�ாலதமகள வ�ழதபபாக இ�கக ேவண்ம. ப�னவ�ம ஹ �் ைஸ கவன��ஙகள. 

நாஙகள நப� ( ஸல) அவரககடன இ�வ்ேபாத ஒ� ஜனாஸா ெகாண் 

வரபபடடத. ெகாண் வவ்வரகள நப� ( ஸல) அவரகைள ெ்ா�வ�க்மப் 



�றதனாரகள. இவ�க் ( ஜனாஸா�க்) எே்்ம கட்ணடா என நப�்வரகள 

ேகடடாரகள. இலைல எனக �றபபடடத. ஏ்ாவத வ�ட்� ெசன்ளளாரா? என 

நப�்வரகள ம�ண்ம ேகடடாரகள. இலைல எனக �றபபடடத. நப�்வரகள அவ் 

ஜனாஸா�க் ெ்ா�ைக நடாத்தனாரகள. 

அ்னப�ன இன்ெமா� ஜனாஸா ெகாண் வரபபடடத. நப�்வரகைளத 

ெ்ா�ைக நடாததம ப் ேவண்னாரகள. நப�்வரகள இவ�க் கடன ஏதம 

உணடா எனக ேகடடாரகள. ்ம| எனக �றபபடடத. ஏே்்ம வ�ட்� ெசன்ள 

ளாரா? என நப�்வரகள ம�ண்ம ேகடடாரகள. �ன் �்னாரகைள வ�ட்� 

ெசன்ளளார என ப்தலள�ககபபடடத. அவ் ஜனாஸா�க்ம நப�்வரகள 

ெ்ா�ைக நடாத்தனாரகள. 

அ்ன ப�ன �னறாவ்ாக�ம ஒ� ஜனாஸா ெகாண்வரபபடடத. நப�்வரகைளத 

ெ்ா�ைக நடாததம ப் ேவண்னாரகள. நப�்வரகள இவர ஏே்்ம வ�ட்� 

ெசன்ளளரா? எனக ேகடடாரகள. இலைல என ப்தலள�த்ாரகள. ஷஇவ�க் 

கடன ஏதம உணடா? எனக நப�்வரகள ேகடடாரகள. ்ம �ன் �்னாரகள கடன 

உண் என ப்தலள�த்ாரகள. ( அபப்்ா்�ன) உஙகள ே்ாழ�க் ந�ஙகள 

ெ்ா�ைக நடாததஙகள என நப�்வரகள �றதனாரகள. உடேன அ�்ர்ா ( ரலத) 

அவரகள அலலாஹவ�ன �்ேர! நான அககட்க்ப ெபா்பேபறகதேறன. 

இவ�க் (இவ் ஜனாஸா�க்) ெ்ா�ைக நடாததஙகள எனக ேகட்க ெகாணட 

ேபாத நப�்வரகள அவ் ஜனாஸா�க் ெ்ா�ைக நடாத்தனாரகள. (அறதவ�பபவர: 

சலம்தப் அகவல (ரலத) �ல: ்காக(2289) 

2 (مسلم صحيح ஃ 652) 

 َفَلُه َعَلْيَها ُيَصلَّى َحتَّى اْلَجَناَزَة َشِهَد َمْن: «َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اِهللا َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأَبا َأنَّ 
اْلَعِظيَمْيِن اْلَجَبَلْيِن ِمْثُل: «َقاَل اْلِقيَراَطاِن؟ َوَما: ِقيَل ،»ِقيَراَطاِن َفَلُه ُتْدَفَن َحتَّى َشِهَدَها َوَمْن ِقيَراٌط، » 

 ்ார ஜனாஸா ெ்ா�ைக்�ல பஙேகறகதனறாேரா அவ�க் ஒ� ககராத 

நனைம�ண். ்ார அடககம ெசய்பப்ம வைர கலவத ெகாளகதறாேரா 

அவ�க் இரண் ககராதகள நனைம�ண் என நப�(ஸல) அவகள 

�றதனாரகள. அபேபாத இரண் ககராதகள எனறால எனன? என வ�ன 

வபபடடத. அ்றகவரகள இரண் ெபக்மைலகைளப ேபானற அள� 



(நனைம) எனறாரகள. ( அறதவ�பபவர: அ�ஹாைரரா ( ரலத) �ல: ்காக-1325) 

(இன்ெமா� அறதவ�பப�ல உஹத மைல்ள� என் உளளத) 

 ஜனாஸா ெ்ா�ைக எனபத இறவ்வ�ககாக� ெசய்பப்ம ப�ராரத்ைன 

்ா்ம. ்கேவ உளத�யைம�டன ப�ரார்தகக ேவண்ம 

1 (ماجه ابن سنن ஃ 480) 

 اْلَميِِّت، َعَلى َصلَّْيُتْم ِإَذا: «َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن
الدَُّعاَء َلُه َفَأْخِلُصوا » 

 ந�ஙகள ைம்�த்தறகாகத ெ்ா�்ால உளத�யi்ான மனதடன அவ�ககாக 

ப�ராரத்ைன ெசய�ஙகள. என நப�(ஸல) �றதனாரகள. ( அறதவ�பபவர: 

அ�ஹாைரரா (ரலத), ்்ாரம: அ�்ா�த-3199, இப் மாஜா-1497)  

(இவ் ப�ராரத்ைன 3வத ்கப�கல �றபபட்ளளத.) 

2 (مسلم صحيح ஃ 654 

 اْلُمْسِلِميَن ِمَن ُأمٌَّة َعَلْيِه ُتَصلِّي َميٍِّت ِمْن َما: «َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َعاِئَشَة، َعْن 
ِفيِه ُشفُِّعوا ِإلَّا َلُه، َيْشَفُعوَن ُكلُُّهْم ِماَئًة، َيْبُلُغوَن  

அலலாஹ�க் எை்�ம இைண ைவககா் 40 (இன்ெமா� அறதவ�பப�ல 100) 

�ாலதமகள ஜனாஸாத ெ்ா�ைக்�ல கலவத ெகாண் இறவ்வ�ககாக (இவ்) 

ப�ராரத்ைன ெசய்ால அவரககைட் ப�ராரத்ைனை் அலலாஹ ஏற்க 

ெகாளகதறான என் நப� (ஸல) �றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: இபன அபபாா (ரலத) 

்்ாரம: �ாலதம (947,948) 

 

• ஜனாஸா ெ்ா�ைக நான் ்கப�ரகைளக ெகாணட்ா்ம. ்காக(1333), 

�ாலதம(954) 

• ைம்�தத ்ணாக இ�வ்ால ெ்ாழ ைவக்ம இமாம ைம்�த்தன ்ைல 

ப்்தக் சம�பத்ததம ெபண ைம்�த்ாக இ�வ்ால ைம்�த்தன ந்ப 



ப்்த்�தம நதன் ெ்ா� ைவகக ேவண்ம. ்காக(1241), ்தரமத்த ( 1034), 

இப்மாஜா(1494) 

• 1வத ்கப�ர �றத இ� ைககைள�ம கட்் ப�ன அஊத ப�ாமத�டன 

�ரததல பாத்தஹாைவ ஓ் ேவண்ம. 

• 2வத ்கப�ர �றத் ப�ன நப� (ஸல) அவரகள ம�த ஸலவாத �ற ேவண்ம. 

(அத்ஹத்ாத்தல ஓ்க �்் ஸலவா தை் ஓதவத மதக 

சதறபபான்ா்ம.) 

• 3வத ்கப�ர �றத் ப�ன ைம்�த்தற காக (த்) ப�ராரத்ைன ெசய் ேவண 

்ம. 

 

 َوالثَّْلِج ِباْلَماِء َواْغِسْلُه ُمْدَخَلُه، َوَوسِّْع ُنُزَلُه، َوَأْكِرْم َعْنُه، َواْعُف َوَعاِفِه َواْرَحْمُه َلُه اْغِفْر اللُهمَّ،
 َخْيًرا َوَأْهًلا َداِرِه، ِمْن َخْيًرا َداًرا َوَأْبِدْلُه الدََّنِس، ِمَن اْلَأْبَيَض الثَّْوَب َنقَّْيَت َكَما اْلَخَطاَيا ِمَن َوَنقِِّه َواْلَبَرِد،
النَّاِر َعَذاِب ِمْن َأْو - اْلَقْبِر َعَذاِب ِمْن َوَأِعْذُه اْلَجنََّة َوَأْدِخْلُه َزْوِجِه، ِمْن َخْيًرا َوَزْوًجا َأْهِلِه ِمْن  - 

ெபா�ள: ்ா அலலாஹ! இவைர மனன�பபா்ாக! இவ�க் அ�ள ்கவா்ாக! 

இவ�க் �கமள�பபா்ாக! இவரத ்ங்மதடதை் ( க்ைர) கணண�்பப்தத 

வா்ாக! இவரத �ைழ�மதடதை் ( க்ைர) வ�சாலமாக்வா்ாக! ெவணைம்ான 

்ைடை் அ�க்கள�லத�வத �யைமப ப்ததவத ேபால இவைர ்வ்கள�லத 

�வத ்ணண�ராதம ்லஙகாட் ந�ராதம, பன�ககட்்ாதம �யைமப 

ப்ததவா்ாக! இவரத இமைம வ �டைட வ�ட சதறவ் வ �டைட ( �வனதை் 

ம்ைம்�ல) அள�பபா்ாக! இவரத தைணை் வ�ட சதறவ் தைணை் இவ�க் 

(ம்ைம்�ல) ெகா்பபா்ாக! இவைர �வனத்தல �ைழ்� ெசயவா்ாக! 

கப�ைட் ேவ்ைன, நரக ேவ்ைன ்கத் வறறதலத�வத காபபாற்வா்ாக! 

அறதவ�பபவர: அவப இப் மாலதக (ரலத) �ல: �ாலதம (963)  

(இவ் ஹ �்ைஸ அறதவ�ககக �்் அவப (ரலத) �்கதறாரகள. நப�்வரகள ேகடட 

இவ் த்�க்க் ைம்த்ாக நான இ�வ்த�கக ேவண்ேம என 

்ைசபபடேடன.)  

1 (ماجه ابن سنن ஃ 480) 



 ِمنَّا َأْحَيْيَتُه َمْن اللَُّهمَّ َوُأْنَثاَنا، َوَذَكِرَنا َوَكِبيِرَنا، َوَصِغيِرَنا َوَغاِئِبَنا، َوَشاِهِدَنا َوَميِِّتَنا، ِلَحيَِّنا اْغِفْر اللَُّهمَّ
َبْعَدُه ُتِضلََّنا َوَلا َأْجَرُه، َتْحِرْمَنا َلا اللَُّهمَّ اْلِإيَماِن، َعَلى َفَتَوفَُّه ِمنَّا َتَوفَّْيَتُه َوَمْن اْلِإْسَلاِم، َعَلى َفَأْحِيِه » 

்ாஅலலாஹ! எஙகள�ல உ்��டன இ�பபவரககக்ம மரண�த் வரககக்ம 

ச�கம்வ்த�பபவரககக்ம ச�கம்ரா்வரககக்ம சதறத்வர ககக்ம 

ெபக்வரககக்ம ்ணககக்ம ெபணககக்ம மனன�பைப வழங்வா்ாக. 

்ாஅலலாஹ! எஙகள�ல எவைர ந� வாழ� ெசய்ாே்ா அவைர இாலாத்தல 

வாழ� ெசயவா்ாக. எஙகள�ல எவைர மரண�கக� ெசய்ாே்ா அவைர ஈமா்டன 

மரண�கக� ெசயவா்ாக. ்ாஅலலாஹ அவரத �லதை் எஙகைளவ�ட்ம ்்தத 

வ�டாே் அவ�க்பப�ன எஙகைள வழத்வற� ெசய்ாே்.(இப்மாஜா) 

• 4வத ்கப�ர �றத் ப�ன ஸலாம �ற ேவண்ம. 

இவ் அழகான நப� (ஸல) அவரகள�ன த்ககைள வ�ட் வ�ட் ،ََّلُه اْغِفْر اللُهم 
அலலாஹாம َواْرَحْمُه  மஹப�ரலஹா வரஹமஹா| என் ��ககமாக ஓதவத 

கவைல்ான வ�ட்மா்ம! ைம்�த்தறகாக ேகடகபப்ம இவ் த்வ�ன க�தை் 

்ழமாக சதவ்தக ேவண்ம. எனேவ  இ்தமானவைர பாடமாககதக ெகாளள 

�்றசத ெசய் ேவண்ம. த்வ�ன ெபா�ைள உணரவத ேகட்ம ேபாத்ான 

அத உ்�ேராடட�ளள்ாக இ�க்ம. அ்த்வரககககாக இவ் த்ைவ நாம 

ேகட்மேபாத மறறவரககம எனத ஜனாஸாவ�ல கலவத ெகாண் இவ் 

த்ைவக ேகடக ேவண்ம எனற ்ைச வரேவண்ம. மறறவரககக்ம கற்க 

ெகா்கக ேவண்ம. மனம உ�கத் நதைல்�ல எமத ெபறேறார உறவ�னரகள 

மற்ம நணபரககக் ப�ராரத்தகக பழகதக ெகாளள ேவண்ம. 

அடககம ெசய்ல 

1 (ماجه ابن سنن ஃ 486) 

 َثَلاُث: ' َيُقوُل اْلُجَهِنيَّ، َعاِمٍر ْبَن ُعْقَبَة َسِمْعُت: َيُقوُل َأِبي َسِمْعُت: َقاَل َرَباٍح، ْبِن َعِليِّ ْبِن ُموَسى َعْن 
 َتْطُلُع ِحيَن: َمْوَتاَنا ِفيِهنَّ َنْقِبَر َأْو ِفيِهنَّ ُنَصلَِّي َأْن َيْنَهاَنا َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َكاَن َساَعاٍت
َتْغُرَب َحتَّى ِلْلُغُروِب َتَضيَُّف َوِحيَن الشَّْمُس، َتِميَل َحتَّى الظَِّهيَرِة َقاِئُم َيُقوُم َوِحيَن َباِزَغًة، الشَّْمُس  ' 



�ன் ேநரஙகள�ல ெ்ா�வை்�ம இறவ்வரகைள அடககம ெசயவை்�ம நப� 

(ஸல) அவரகள ்ைட ெசய்ாரகள.  

1.�க்ன உ்தகக ்ரமப�த் �்ல உ்�ம வைர 

2.�க்ன உ�சதக் வவ்த �்ல அத சா�ம வைர 

3.�க்ன மைற்த தவஙகத அத மைற�ம வைர ்கத்ைவே் அவ் �ன் 

ேநரஙகளா்ம என நப� (ஸல) �றதனாரகள. (அறதவ�பபவர: உகபா (ரலத) ்்ாரம: 

இப்மாஜா அஹமத, ஹாகதம, அ�்ா�த)  

இர� ேநரஙகள�ல அடககம ெசயவ்ற் ்ைட ஏதமதலைல. 

ைம்�தை் கபகல ைவக்மேபாத 

« اللَِّه َرُسوِل ِملَِّة َوَعَلى اللَِّه، ِبْسِم  

அலலத 

اللَِّه َرُسوِل ُسنَِّة َوَعَلى اللَِّه، ِبْسِم  

என் �ற ேவண்ம. 

ெபா�ள: அலலாஹவ�ன ெப்ைர �றத நப� ( ஸல) அவரகள�ன வழத�ைற்�ன 

அ்ப பைட்�ல அடககம ெசயகதேறாம. (இப் மாஜா-1551)  

ைம்தை் கபகன உளேள ைவக்ம ேபாத ைம்த்தன காலபககமாக கபகன 

உளேள இறகக ேவண்ம. 

்னககாக அபதலலாஹ ப�ன ்ஸ� த ( ரலத) ெ்ா�வ�கக ேவண்ம என ஹாகா 

எனபவர மரணசாசனம  ெசய்த�வ்ார. அ்னப் ஹாகஸாககாக அபதலலாஹ 

(ரலத) ெ்ா�ைக நடாத்தனாரகள. ப�ற் ஹாகஸதன உடைல கபகன உளேள இ� 

கால பககமாக இறககதனாரகள. இத (�னனத) நப� வழத்ா்ம என் �றதனார கள. 

அறதவ�பபவர: அ� இாஹாக ( ரலத) �ல: �ஸனனப இப் அப�ைஷபா 4ஃ130, 

அ�்ா�த 2ஃ69 

்லககன: 



ஜனாஸாைவ அடககத �்வ்�டன ்லககன மற்ம ்ாஸ�ன ஓதவ்ற் 

்்ாரப�ரவமான ஹ �்ா எத�மதலைல. ்லககன பறறத் ஹ �்ா ழஈபான 

(பலவ �னமான)த என இமாம நவவ � ( ரஹ) அவரகள அலமஜ�ஃ பாகம 1 பககம 

59தம ஷரஹ �ஹத் ப�தம ்றதபப�்கதறாரகள. 

ைம்�தை் அடககத் ப�ன 

 ைம்�தை் அடககம ெசய் ப�ன அஙகத�க்ம ஒவெவா�வ�ம ( ைம 

்�த்தறகாக) மன��கத ப�ராரத்ைன ெசய் ேவண்ம. பாவ மனன�ப்த 

ே்ட ேவண்ம. 

வவ்த�பபவரககககாக இமைம ம்ைமபறறத�ம மரணசதவ்ைனபபறறத�ம 

��ககமாக உபேச்ததத அலலாஹவ�ன அ�சததடன ்த�மப�� ெசலல நதைன 

�டடலாம. 

3 (داود أبي سنن ஃ 215) 

 َعَلْيِه، َوَقَف اْلَميِِّت َدْفِن ِمْن َفَرَغ ِإَذا َوَسلََّم، َعَلْيِه اُهللا َصلَّى النَِّبيُّ َكاَن: َقاَل َعفَّاَن، ْبِن ُعْثَماَن َعْن
َرْيَساَن اْبُن َبِحيٌر«: َداُوَد َأُبو َقاَل ،»ُيْسَأُل اْلآَن َفِإنَُّه ِبالتَّْثِبيِت، َلُه َوَسُلوا ِلَأِخيُكْم، اْسَتْغِفُروا: «َفَقاَل » 

நப� (ஸல) அவரகள  ைம்�தை் அடககம ெசயத �்�ம ேபாத அஙேக நதன் 

உஙகள சேகா்�க் பாவ மனன�ப்த ே்்ஙகள. அவகடம ( மலக்ளால) ேகட 

கபப்ம ேகளவ�ககக் ப்தலள�க்ம ( மன) உ்்தை் ேககஙகள. ஏெனன�ல 

அவர இபேபாத வ�சாகககபப்கதறார. என அஙகத �க்ம ்மத ே்ாழரகள�டம 

�றதனாரகள. அறதவ�பபவர; உாமான (ரலத), ்்ாரம: அ�்ா�த-3221) 

ம �்னா வாசத ஒ�வ�ைட் ஜனாஸாைவ அடககம ெசய் ப�ன நப� ( ஸல) 

கப�ைட் ேவ்ைனை்ப பறறத உபே்சம ெசய்ாரகள.  இத பறறத பரா, உ.இப் 

்ஸதப (ரலத) ப�னவ�மா் அறதவ�ககதறாரகள. 

 ம �்னா வாசத ஒ�வ�ைட் ஜனாஸாைவப ப�னத்ரவத நப� ( ஸல) அவரகள 

ெசனறாரகள. ஜனாஸா அடககம ெசய்பபடடதம நப�்வரகள கப�கக�கதல 

அமரவ்ாரகள. நா�ம அவரகைள� �ழ அமரவே்ாம. நப�்வரகள சதறத் கம்த 

தணெடானறதனால நதலத்தல ககறதக ெகாண்�வத வ�ட்த ்த்ெரனத ்மத 



்ைலை் உ்ரத்த்வரகளாக கப�ைட் ேவ்ைனை் வ�ட் அலலாஹவ�டம 

பாத காவல ே்்க ெகாளகஙகள என் �ன் ்டைவ �றதனாரகள. ப�னனர 

மரணத ்்வா்�தளள ஒ� �ஃமத்ைட் நதைல பறறதக �றதனாரகள. 

�ஃமதனான ஒ� அ்்ான உலகத ெ்ாடர்கைளத தண்ததக ெகாண் 

ம்ைமை் ேநாககதக ெகாண்�கைக்�ல �க் ஒள�கெகாபபான ப�ரகாச�ளள 

�கததடன வான�லத�வத சதல மலக்கள அவகடம வ�வாரகள. அவரகள 

்ஙககடன �வரககததத தண�கைள�ம �வரககத்தன ந்மணஙகைள�ம 

ைவததக ெகாண் அவ�ைட் பாரைவக் எட்ம �ரத்தல இ�பபாரகள. 

அபெபா�த உ்�ைரக ைகபபற்ம மலக் வவத அவர�கதல அமரவார. அவைர 

ேநாககத ஷஷநலல ்தமாேவ! ந� அலலாஹ�ைட் மனன�பபளவ�தம அவ் 

ைட் ெபா�த்த்ளவ�தம இவ் உடலதலத�வத ெவள�ே்றத வ�் என் �் 

வார. ே்ால ைபெ்ானறதலத�வத ( அ்ைன வைளத்ால) ந�ர வழதவத வ�்வத 

ேபான் ( அவ் ்தமா உடலதலத�வத இல்வாக) ெவள�ே்றத வ�்ம. அ்ைன 

அமமலக் எ்தத� ெசலவார. 

அ்ைன அவர எ்த்தம அ�கததளள மலக்கள, உடேன �வரககததத 

தண�்�தம ந்மணத்ததம அ்ைன ைவதத வ�்வாரகள. அ்தலத�வத கா�க 

வாைட வ ��ம. அவ் மலக்கள அ்ைன� �மவ்வரகளாக �்லாவத வானதை் 

ேநாககத� ெசன் வானதை்த ்தறவத வ�்மா் அ்ததளள மலக்கள�டம �் 

வாரகள. 

அமமலக்கள வானதை்த ்தறவத அவ் ்தமாைவ வரேவறபாரகள. ஒவெவா� 

வானத்ததம இவவ�்ேம நைட ெப்ம. ஏழாவத வானதை்க கடவத ெசனறதம, 

அலலாஹ ்தமாைவ� �மவத ெசனற மலக்கைள இலலதய்�ன�ேல ( �ஃமதன 

ககைட் �ஹாகள இ�க்மதடம) ப்தவதவ�ட் (வ�சாரைணககாக) �மத்�தளள 

(கபகதளள) அவனத உடலதல அவ்ைட் ்தமாைவ ேசரதத வ�்ஙகள|| என் 

�்வான. 

(அவ் மலக்கள அவவ�்ேம ெசயவார கள) அபேபாத அவகடத்தல (�னகர நககர 

எனற) இரண் மலக்கள வவத அவைர எ�வ்த�கக� ெசயத அமர ைவபபாரகள. 

அவரகள அவ் அ்்ாைர ேநாககத ப�ன வ�மா் ேகளவ�கள ேகடபாரகள. 



ேக:  உனத இைறவன ்ார? 

ப:  எனத இைறவன அலலாஹ. 

ேக:  உனத மாரககம எனன? 

ப:  எனத மாரககம இாலாம. 

ேக:  உனன�டத்தல (மாரககதை்ப ேபா்தகக) அ்பபபபடடவர ்ார? 

ப:  அவர அலலாஹ�ைட் ரஸால் �ஹமமத (ஸல)  

ேக:  ந� அ்ைன எவவா் அறதவத ெகாணடாய? 

ப:  அலலாஹ�ைட் ேவ்தை் ஓ்தேனன் அ்ைன வ��வாசம  ெகாண 

ேடன அ்ைன உணைமப ப்த்தேனன. (இ்ன �லம அறதவதெகாணேடன) 

எனத அ்்ான உணைம�ைரதத வ�டடார. அவ�ககாக� �வரககத்தன வ�கப் 

கைள வ�கதத வ�்ஙகள. �வரககத ்தன ஒ� க்ைவ அவ�ககாகத ்தறவத 

வ�்ஙகள என் �றக�்் ஓைச ெ்ான் அபெபா�த வான�லத�வத வ�ம. 

அவ�ைட் கண பாரைவ எட் மள� அவ�ைட் கப� வ�சாலமாககப ப்ம. 

அபேபாத ந்மணம கமழ அழகத் ்ைடஅண�வத வசககரமான ே்ாறறதத டன 

ஒ� மன�்ர அவகடத்தல வ�வார. அமமன�்ர அவைர ேநாககத உனக் வாக 

கள�ககபபடட - உனைன மகதழ�டடக �்் - ஒ� நனனாள இதவா்ம என் 

�்வார. 

அவ் �ஃமதன அமமன�்ைர ேநாககத ஷஷந�ர ்ார? என் ேகடபார. அபெபா�த 

அமமன�்ர ஷஷநான ்ான ( ந� உலகதல ே்் ைவத்) உனத ஷஸாலதஹான 

அமலகள| (அலலாஹ இவ் உ�வத்தல உனன�டம எனைன அ்பப� ைவத்ான)|| 

என் �்வான. அபெபா�த அவ்�ஃமதன, அலலாஹேவ! எனத ்்மபத 

தட்ம நான ே்்ைவத்த�வ் என்ைட் அமலககட்ம ெசனற ைட் 

ம்ைமை் உணடாக்வா்ாக! என் �்வார. மரண ேவைள்�ன ேபாத ஒ� 

�ஃமத்ைட் நதைல இதவா்ம. 



நதராககககக �்்வன மரண ேவைளை் ெந�ஙகத வ�டடால க�நதற 

(வ�காரமான) �கததடன சதல மலக்கள வவத அவ்ைட் கண பாரைவ 

எட்ம �ரத்தல அமரவத வ�்வாரகள. அவரகள�டத்தல ஒ� கமபள�த தண� 

இ�க்ம. 

அபெபா�த உ்�ைரக ைகபபறறக �்் மலக் வவத அவன�கதல அமர வார. 

அவைன ேநாககத, ெகடட ்த மாேவ! அலலாஹவ�ன ்றத்தலத�வதளள இழதவ�ன 

பாதம அவ்ைட் ேகாபத்தன பாதம ந� ெவள�ே்றத வா|| என் �்வார. 

அபெபா�த அவ�்�ர ஒள�வத ெகாளவ்றகாக உடல ��வதம ஒட ்ரம ப�தத 

வ�்ம. உ்�ைரக ைகபபறறக �்் மலக் அவ்ைட் உடலதலத�வத பலவவ 

்மாக உ்�ைரப ப�்ஙகத எ்பபார. நைனவ் கமபள�்�லத�வத ஒ� ம்�ைரப 

ப�்ங் வத எவவள� க்னமா்ேமா, அ்ைன வ�டக க்னமாக அவ் உ்�ைரப 

ப�்ஙகத எ்பபார. 

ப�னனர, அத அவ்க கமபள�்�ல ��டடபபட் �்லாவத வானததக்க ெகாண் 

ெசலலபப்ம. ஒ� ப�ணத்தன வாைடை் வ�டத தரவாைட அ்தலத�வத வ ��ம. 

�்லாவத வானத்ததளள மலக் கள இவ்த தரவாைட எனன?|| என் 

ேகடபாரகள. அபெபா�த அவ் மலக் கள, உலகதல வாழவ்வரகள�ல மதகக 

ெகடடவனான ஒ�வ்ைட் உ்�ர ெகாண் வரப பட்�ககதறத|| என் 

�்வாரகள. 

அ்ைனத ெ்ாடரவத வானதை்த ்தறவத வ�்மா் �ைஹ� �மவத வவ் 

மலக்கள �்வாரகள. அவ்ககாக வானம ்தறககபபட மாடடாத||. நப�்வரகள 

இவவா் �றதவ�ட்த ெ்ாடரவதம ப�னவ�ம அல்ரஅன வசனதை் 

ஓ்தனாரகள. 

ஷஷநதச�்மாக எவர, நம�ைட் வசனங கைளப ெபாய்ாககத, அவறைறப ்றக 

கண�பபை்ப ெப�ைம்ாககதக ெகாண டாேரா அவ�க், (அலலாஹவ�ன அ� 

கக்க்) வானத்தன வா்�லகள ்தறக கபபட மாடடாத. ஊசத்�ன கா்தல 

ஒடடகம தைழ�ம வைர்�ல, அவரகள �வரககத ்தல �ைழ்ேவ மாடடாரகள. 

்றறவாள� ககக் இவவாேற நாம �லத ெகா்ப ேபாம.|| (7:40) 



ப�னனர அலலாஹ, உ்�ைர� �மவத வவ் மலக்கைள ேநாககத அவ்ைட் 

ெச்லகைள �மத்�ன அ்பபாகத்ததளள ஷஸதஜஜ�ன| எனற இடத்தல (ஸதஜஜ�ன 

என றால �்்வரகள�ன ெச்லகள ப்த்பப்ம இடம) ப்த�மா் உத்ரவ�்வான. 

ப�னனர அவ் உ்�ர ( �்லாவத வானத்தலத�வத ஸதஜஜ�ன எனற இடததக்) 

எறத்பப்ம|| என் �றதவ�ட் அல்ர்ன வசனதை் நப�்வரகள ஓ்தனாரகள. 

ஷஷஎவன அலலாஹ�க் இைண ைவககதறாேனா அவன, வானத்தலத�வத 

(�கங்ப்ற) வ��வ் ( காகம க�் ேபானற) பறைவகள இராயவத ெகாண் 

ெசனறை்ப ேபாலேவா அலலத ெவ் �ரத்தல காற் அ்ததக ெகாண் 

ெசனறை்ப ேபாலேவா ்கதவ�்வான.|| (22:31) 

ஸதஜஜ�ன�ேல அவ்ைட் ெச்லகள ப்த்பபடட ப�னனர அவனத உ்�ர அவ் 

ைட் உடலதல ஊ்பப்ம. அ்ைனத ெ்ாடரவத இரண் மலக்கள அவன� டம 

வவத அவைன எ�பப�, அமர� ெசய வாரகள.அவன�டத்தல ப�னவ�மா் 

ேகளவ�கள ேகடபாரகள. 

ேக:  உனத இைறவன ்ார? 

ப:  ்... ்... எனக்த ெ்க்ாத. 

ேக:  உனத மாரககம எனன? 

ப:  ்... ்... எனக்த ெ்க்ாத. 

ேக:  உனன�டத்தல (மாரககதை்ப ேபா்தகக) அ்பபபபடட மன�்ர ்ார? 

ப:  ்... ்... எனக்த ெ்க்ாத. 

(ேமறெசானனவா் அைனததக ேகளவ�ககக்ம ்னக்த ெ்க்ாத எனேற ப்தல 

ெசாலதவான.) இவன ெபாய ெசாலதகதறான் நரகத்தன வ�கப்க கைள 

இவ்ககாக ( கபகல) வ�கதத வ�்ஙகள் நரகத்தன பககம ஒ� க்ைவ 

இவ்ககாகத ்தறவத வ�்ஙகள|| என் �றக�்் ஓைசெ்ான் அபெபா�த 

வான�லத�வத வ�ம. 

நரகதலத�வத உஷண�ம, வ�ஷககாற ்ம அவ்ைட் கப�க்ள வ ��ம. அவ் 

ைட் வலத இடத வ�லா எதம்கள ஒன்டன ஒன் ப�னன� வ�்மள� கப� 



அவைன ெந�க்ம. அ�ககான ்ைட �ம அவலடசனமான �க�ம ெகாண் 

தரவாைட வ �சக �்் ஒ� மன�்ன அவன�டம வ�வான. அமமன�்ன அவைன 

ேநாககத, உனக் வாககள�ககபபடட ேக் உணடாககக �்் இவநாைள உனக் 

நான ( நதைன�ட்) நனமாரா்ம �்கதேறன. எனபான. அபெபா�த அவன, 

அவலடசணமான நதைல்�ல இ�க்ம ந� ்ார? என் அமமன�்ைன ேநாககதக 

ேகடபான. நான ்ான உனத �்் ெச்லகள என் அவன ப்தலள�பபான. அ்ைனத 

ெ்ாடரவத இைறவேன! ந� ம்ைமை் உணடாககாே்! என் ்லமப ்ரமப�தத 

வ�்வான என் நப� (ஸல) அவரகள �றதனாரகள. (�லகள: அஹமத, அ�்ா�த, 

ஹாகதம) 

நலலடகக்தல பஙெக்த் மகககக் ப்னள�க்ம வைக்�ல இவவாறாக 

உபே்சதததக ெகாளவத மரணதை் பறறத�ம மணணைற பறறத�ம ம்ைம 

பறறத�ம அ�ச�ட் எ�சககைக ெசயகதனற்ாக அைம�ம. 

்வ�ரகக ேவண்்ைவ. 

கபைர ஒ� சாண அள�க் உ்ரத் ேவண்ம. �்்லாக உ்ரத்க �டாத. 

கபைர வணஙகபப்ம இடமாக மாஜத்ாக ்ககதக ெகாளளக �டாத. இ்ைன 

நப�(ஸல) அவரகள க்ைம்ாக எ�சகததளளாரகள. 

667 2 (مسلم صحيح ) 

 ُيْبَنى َوَأْن َعَلْيِه، ُيْقَعَد َوَأْن اْلَقْبُر، ُيَجصََّص َأْن َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اِهللا َرُسوُل َنَهى: «َقاَل َجاِبٍر، َعْن 
 َعَلْيِه

கப� �சபப்வை்�ம அ்ன ம�த உடகாரபப்வை்�ம அ்ன ம�த கடடபப் 

வை்�ம நப�(ஸல) அவரகள ்ைட ெசய்ாரகள. 

அறதவ�பபவர: ஜாப�ர(ரலத) �ல;;;: �ாலதம. 

 உ்ரத்பபட்ளள ( கடடபபட்ளள) கப�கைள சமபப்த்மா் 

நப� ( ஸல)அவரகள அலத ( ரலத)க் கடடைள்�டடாரகள. 

(்்ாரம: �ாலதம-969, அ�்ா�த-3218, ்தரமத்த-1049,1052) 



 ைம்தை் அடககத் ப�னஒ�வைர ( �லதக்) அமரத்த அவர 

ேகட்ம த்�க் ்ம�ன �்ம பழககதை் அ்ே்ா் ஒழததத 

வ�ட ேவண்ம. 

 க்ர்்�ல �் நதன் வ�ேஷடமாக ஸலாம ெகா்க்ம 

பழககதை் வ�ட் வ�ட் எபேபாதம ஒ� �ாலதைம 

சவ்தக்ம ேபாதஸலாம ெசாலதம பழககதை் ஏறப்த்தக 

ெகாளளேவண்ம.  

ப�ைச மடைட ந்்ல 

 ைமய்ை் அடககம ெசய் ப�ன அவ் இடத்தல ைம்தத அடககம 

ெசய்பபட்ளளத எனப்றகான ஒ� அைட்ாளதை் ைவததக 

ெகாளளலாம. 

உாமான இப் மழஊன(ரலத) அவரகைள நப�(ஸல) அவரகள அடககம ெசய் 

ப�ன அவரத கபகல ஒ� கலைல ைவத்ாரகள எனற ெசய்த இப் மாஜா 

(1561)�லதல ப்த� ெசய்பபட்ளளத. இ்ன்பபைட்�ேலே் ம�ஸான எ்ம 

ெப்கல ஒ� பழைகைக் கபகன ம�த நடடம பழககம இலஙைக ேபானற 

நா்கள�ல வழககத்தல உளளத. 

கபகல ப�ைச மடைடை் அலலத ப�ைச மரகதைழகைள நடட ேவண்ம என் 

சதலர �றத ப�னவ�ம ெசய்தை் ்்ாரமாக காட்கதறாரகள. 

 ேவ்ைன ெசய்பபட்க ெகாண்�க்ம இ�வ�ைட் கப�கைளக கடவத நப� 

(ஸல) அவரகள ெசனறேபாத இவவ��வ�மேவ்ைன ெசய்பப்கதறாரகள. 

்னால, மதகப ெப�ம பாவத்தறகாக ேவ்ைன ெசய்பபடவ�லைல. ஒ�வர சத்ந�ர 

கழதக்மேபாத மைறககா்வர. மறறவர ேகால ெசாலலதத ்தகவ்வர எனக �றத 

வ�ட் ஈரமான ஒ� ேபத�ைச மடைடை் ( எ்தத) இரணடாகப ப�ளவத இ� 

கப�கள�தம ஒவெவானறாக நட்னாரகள. அலலாஹவ�ன �்ேர! ஏன இவவா் 

ெசயகதனற�ரகள என் ேகடடதம, இவவ�ரண்ன ஈரம கா்ா்வைர இவரகள�ன 

ேவ்ைன ்ைறககபடக �்ம என் நப� ( ஸல) �றதனாரகள. அறதவ�பபவர: 

இப் அபபாா (ரலத) �ல ்காக (1361) 



இவ் ஹ �்ைஸ ்்ாரம காட் அடககம ெசய்பபடக �்் எலலா கப�கள� 

தம ப�ைச மடைட அலலத மரம நடட ேவண்ம என �்கதறாரகள. 

இவ் ஹ �்ஸதல நப�்வரகள காட்் அவ் �ைற ்றதபப�டட அவவ�� 

க்ராள�ககக்�க் வ�ேஷட அமசமா்ம. அவ் க்ராள�கள ேவ்ைன ெசய்ப 

ப்வ்ாக அலலாஹவ�னால அறதவ�தத ெகா்ககபபடட ப�ன்்ான நப�்வரகள 

ஈ�சமடைட இரணடாக ப�ளவத இ� கபகதம நட்னாரகள. வழைமக் மாறறமாக 

நப�்வரகள இபப் நடவத ெகாணட ்ால்ான ஸஹாபாககள வ�ளக கம 

ேகடகதறாரகள. இத நப�்வரககக் மட்�ளள வ�ேஷட ்னைம்ா்ம. 

நாஙகள அடககம ெசய்க�்் ைம்த்தன க்�ககக் ேமல ஈ�ச மடைட 

அலலத ப�ைச மடைட ந்வ்னால அவ் ைம்�தத ஒ� பாவ� அலலத 

்றறவாள� என் எமக் அறதவ�ககபபடடத. அ்னால்ான நட்ேனாம என் 

�்வத ேபாலா்ம. (அலலாஹ அை்வ�ட்ம நமைம காபபானாக) 

எனேவ அவ் ஹ �்ைஸ ைவதத எலலா ைம்த்தற்ம ப�ைச மடைட நட 

ேவண்ம மற்ம ஊதகத்த பறறைவதத சாம்ரான� ்ைக ்�ட ேவண்ம என் 

�்வத ்வறா்ம.; ைம 

ைம்வா்ைமக்ள �ைழ�ம ேபாத அலலத  

ைம்வா்கைள ்கசதக்ம ேபாத (ஸத்ாரத ெசய�ம ேபாத  

ப�னவ�மா் �றதக ெகாளவத �னனத்ா்ம. 

 َوَلُكُم َلَنا اَهللا َأْسَأُل َلَلاِحُقوَن، اُهللا َشاَء ِإْن َوِإنَّا، َواْلُمْسِلِميَن، اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن الدَِّياِر َأْهَل َعَلْيُكْم السََّلاُم
 ' اْلَعاِفَيَة

�ஃமதனான �ாலதமான மணணைற வாசதகேள! இனஷாஅலலாஹ நாஙககம 

உஙககடன வவத ேசரக�்்வரகேள. எஙககக்ம உஙககக்ம அலலாஹ 

வ�டத்தல �கதை் ேகடகதேறன. 

 ைம்வா்்�ல நாட்நடப்ககள உலக வ�வகாரஙகள அரசத்ல அலசலகள 

என் பல்ரபபடட ெசய்தகைள கை்பபை்ே்ா வ�மரசனஙகள ெசயவை் 

ே்ா �றறததம ்வ�ரகக ேவண்ம. ைம்வா்க் வவ் ேநாககம 



ைம்த்தறகாக�ம அங் அடககம ெசய்பபட்�பபவரககக் ப�ராரத்தப 

ப்றகாக�ம எனபை் மறவதவ�டக�டாத.  இவ் �னமா்தகை் நாம 

ஏறப்த்தக ெகாணடால ்ான நாைள எமத ைம்த்தல கலவத ெகாளப 

வரககம எமககாக ப�ராரத்ததத வ�ட் ெசலவாரகள.  

 அதேபால ெசலேபானகைள�ம ஓப பணண�ைவததகெகாளளேவண்ம. 

்றதபப�டட சதல நதமதடஙகள�ல �்வைட்க�்் ஜனாஸா�ைட் இ்்தக 

கதகைககள�ல கலவத ெகாளளக�்் நாம உளளம உ�கத மரணதை்�ம 

ம்ைமை்�ம ஞாபகபப்த்தக ெகாளள இதேவ நலல சவ்ரபபமா்ம 

எனபை் மறவத வ�டக�டாத. 


