ஜனாஸாவுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்
இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி
ஒருவர் மரணித்தது முதல் அடக்கம் செய்யப்படும்வரர செய்ய வவண்டிய ஒழுங்கு
கரை

–மார்க்ககிரிரககரை

ஆதாரங்களுடன்

பித்ஆரவ

விட்டுவிட்டு

சுன்னாவின்

சதைிவான

ஒவ்வாருவரும் விைங்கி செயற்படுத்திட வவண்டும் குறிப்பாக

பிள்ரைகள் தங்கைது சபற்வறார்களுக்காக தாங்கவை முன்வந்து இக்கடரமகரை
செய்திட

படித்துக்

சகாள்ைவவண்டும்.

இதன்

நிமித்தவம

ஜனாஸா

கடரமகரை

சுருக்கமாகவும் சதைிவாகவும் இங்வக விபரித்துள்வைன்.

ைரணத்தருோயில் இருப்பேருக்கு கலிைாமே சொல்லிக் சகாடுத்தல்:

- ُلَ ِّق ُنوا َم ْو َتا ُك ْم َل إِلَ َه إِ َل للا
உங்கைில் மரணத்தருவாயில் இருப்ப வருக்கு லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு என்று
சொல்லிக் சகாடுங்கள்.

َ خ ُر َك ََل ِم ِه َل إِ َل َه إِ َل
ِ َمنْ َكانَ آ
للا ُ َد َخل َ ا ْل َج َن َة
யாருரடய கரடெி வார்த்ரத லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு என்றிருக்கிறவதா அவர்
என்றாவது ஒருநாள் சுவர்க்கத்தில் நுரைந்துவிடுவார். என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்.
(அறிவிப்பவர் முஆத் (ரலி), ஆதாரம்: அபூதாவூத்(3116) முஸ்லிம் (916),
மரணத்தருவாயில் இருப்பவருக்கு மிக அருகாரமயில் இருந்து அவரது காதுக்கு
வகட்கும் விதத்தில் கலீமாரவ சொல்லிக் சகாடுக்க வவண்டும். இதரன தல்கீ ன்
என்றும் கூறப்படும். அது தவிர யாஸீன் சூரா ஓத வவண்டும் என்று கூறுவதற்கு
ஸஹீஹான ஹதீஸ் எதுவுமில்ரல. (இது பற்றிய விபரத்ரத மரணித்தவருக்கு
பயனைிப்பரவ என்ற

கட்டுரரயில் பார்க்கவும்)

ரமயத்ரத கிப்லாவின் பக்கம் திருப்பி ரவக்க வவண்டும் என்ற கட்டாயமில்ரல.
விரும்பினால் அத்திரெயில் ரவக்கலாம்.
பலஹீனமானதாகும்.

உயிர் பிரிந்து ேிட்டால்:www.qurankalvi.com

ஆனால் இது பற்றி வரக்கூடிய ஹதீஸ்



கடுரமயின்றி இவலொக ரமயத்தின் உடல் உறுப்புக்கரை வரைத்து மடித்து
நீட்டி ரவக்க வவண்டும். அதனால் ரமயத்ரத குைிப்பாட்டுவதற்கு இலகு
வாக இருக்கும்.

ரமயத்தின்

ரககரை

கட்டரையல்ல.
ரவக்க

எடுத்து

தக்பீர்

கட்டி

ரவக்க

வவண்டும்

என்பது

மார்க்

‘‘ரமயத்தின் இரு ரககரையும் விலாப் புறங்களுடன் இரணத்து

வவண்டும்

என்று

இமாம்

ஷாபி

(ரஹ்)

அவர்கள்

கூறுகிறார்கள்.

(நூல்:

அல்உம்மு 1ஃ281)


கண்கள் திறந்திருந்தால் இவலொக கெக்கி மூடவவண்டும். ரமயித்ரத முழு
ரமயாக மூடி ரவக்க வவண்டும். ரமயத்ரத பாரக்கும் வபாது சநற்றியில்
முத்தமிட்டு

சகாள்ைலாம்.

அந்வநரத்தில்

நல்ல

வார்த்ரதகரை

கூற

வவண்டும். சபாறுரமரய ரகக் சகாள்ைவவண்டும்.
2( صحيح مسلمஃ 634)

َ ْس َل َم َة َو َقد
،ض ُه
َ  َفأ َ ْغ َم،ُص ُره
َ ش َق َب
َ سلَ َم َعلَى أَ ِبي
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ ِسول ُ للا
ُ  َد َخل َ َر: َقا َل ْت،سلَ َم َة
َ َعنْ أ ُ ِّم
 « َل َتدْ ُعوا َعلَى أَ ْنفُسِ ُك ْم إِ َل:َ  َف َقال،ِض َج َناس مِنْ أَهْ لِه
َ  َف،»ص ُر
َ ض َتبِ َع ُه ا ْل َب
َ ِالرو َح إِ َذا قُب
ُّ َ «إِن:َ ُث َم َقال
َ َفإِنَ ا ْل َم ََلئِ َك َة ُي َؤ ِّم ُنونَ َعلَى َما َتقُولُون،» ِب َخ ْي ٍر
என் கணவர் அபூ ஸலமா (ரலி) மரண மரடந்தவுடன் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்
கள்.

அப்வபாது

என்

கணவரின்

கண்கள்

திருந்திருந்தன.

நபியவர்கள்

இவலொக

கெக்கி கண்கரை மூடிவிட்டு உயிர் ரகப்பற்றப்பட்டவுடன் பார்ரவ அதரன வநாக்
கிவய

சதாடர்ந்துவிடுகிறது

என

கூறினார்கள்.

இதரனக்

வகட்ட

மக்கள்

நடுக்க

முற்று அழுதார்கள். நீங்கள் உங்கரைப் பற்றி நன்ரமயான சொல்ரலவய உபவயா
கித்துக் சகாள்ளுங்கள். ஏசனனில் நீங்கள் கூறுபவற்றுக்கு வானவர்கள் ஆமீ ன் கூறு
கிறார்கள் என நபியவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: உம்முஸலமா (ரலி) நூல்:
முஸ்லிம்)
நபி (ஸல்) அவர்கைின் மரணச் செய்திரய வகள்விப்பட்ட) அபூபக்கர்


(ரலி)

அவர்கள்

ஸுன்ஹ்

என்னுமிடத்திலுள்ை

தமது

வட்டிலிருந்து
ீ

குதிரரயில் மஸ்ஜிது(ந்நபவி)க்கு வந்திறங்கி யாரிடமும் வபொமல் வநரடியாக
என் அரறக்குள் நுரைந் தார்கள். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அரட யாை
மிடப்பட்ட வபார்ரவயால் வபார்த்தப்பட்டு இருக்கும் நிரலரய கண்டார்கள்.
www.qurankalvi.com

உடவன

அபூபக்கர்

(ரலி)

நபி

அகற்றிவிட்டு

அவர்கள்

அல்லாஹ்வின்

தூதவர!

மாகட்டும்!

அல்லாஹ்

(ஸல்)

அவர்கைின்

முத்தமிட்டு
எனது

விட்டு

தந்ரதயும்

உங்களுக்கு

முகத்திலுள்ை
அழுதார்கள்.

தாயும்

இரண்டு

துணிரய
பின்பு

உங்களுக்கு

மரணங்கரை

அர்ப்பண
ஏற்படுத்த

வில்ரல. உங்கள் மீ து விதிக்கப்பட்ட அந்த மரணத்ரத நீங்கள் அரடந்து
விட்டீர்கள் என்று கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அயிஷா (ரலி) நூல்: புகாரி(1241)

சபாறுமைமய மகயாளுதல்
 துன்பத்தின்
திருக்கும்

வபாது

சபாறுரமரய

துன்பத்திற்காக

அபூஸலமா

(ரலி)

இைந்து

விடாமல்

அல்லாஹ்விடம்

அவர்கள்

மரணித்த

தான்

பிரார்த்திக்க

வபாது

அரடந்

வவண்டும்.

அவர்கைது

மரனவி

உம்மு ஸலமாவுக்கு பின்வரும் துஆரவ கூறுமாறு நபி(ஸல்) கற்றுக்
சகாடுத்தார்கள்.

ف للا ُ لَ ُه َخ ْي ًرا
ِ َ ِ إِ َنا
َ َ إِ َل أَ ْخل،ِف لِي َخ ْي ًرا ِم ْن َها
ْ  َوأَ ْخل، الل ُه َم ْأ ُج ْرنِي فِي ُمصِ ي َبتِي، َج ُعون
ِ لِل َوإِ َنا إِلَ ْي ِه َرا
ِم ْن َها
 நிச்ெயமாக

நாம்

அல்லாஹ்வுக்காகவவ

மீ ள்வவாம்.

யாஅல்லாஹ்!

நீகூலிரய

தந்து

அந்த

தருவாயாக

என்று

முஸ்லிரம

அதற்கு

பகரமாக

கூறினால்

நான்

இருக்கிவறாம்.

அரடந்திருக்கின்ற

துன்பத்திற்கு
பீடிக்கின்ற
நல்லரத

பகரமாக
எந்த

அவனிடவம
துன்பத்திறகு

நல்லசதான்ரற

துன்பத்தின்

அல்லாஹ்

வபாது

சகாடுப்பான்.(

நூல்:முஸ்லிம்)

செய்யக் கூடாதமேகள்:-

َ َعنْ َع ْب ِد
َ ْس ِم َنا َمن
ض َر َب
ِ َ ُ سول
َ  َو،وب
َ ش َق ا ْل ُج ُي
َ  « َل ْي:سلَ َم
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ للا
ُ  َقال َ َر:َ  َقال،ِللا
َع َوى ا ْل َجا ِهلِ َي ِة
ْ  َو َد َعا ِبد،َ»ا ْل ُخدُود
(வொகத்ரத
கிைித்துக்

சவைிப்படுத்தும்வபாது

சகாண்டும்

வாெகங்கரை கூறி

www.qurankalvi.com

சநஞ்ெில்

கன்னங்கைில்

அடித்துக்

அடித்துக்

சகாண்டு)

ெட்ரடகரை

சகாண்டும்;, அறியாரமக்

கால

அழுபவர்களும் எங்கரைச் ொர்ந்தவர்கைல்ல என நபி (ஸல்)

அவர்கள்

கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பவர்:

அப்துல்லாஹ்

(ரலி), ஆதாரம்:

புகாரி(1294),

திர்மிதி(999), முஸ்லிம்-(934)
அல்லாஹ்வின்

மீ து

தவக்குல்ரவத்து

நன்ரமரய

எதிர்பார்த்திருப்பவத

இரற

விசுவாெியின் ெிறந்த பண்பாகும்.

மையித்மத பார்க்கும் வபாது
 ரமயித்ரத பார்க்கும் வபாது நபி(ஸல்)அவர்கள் கற்றுத்தந்த துஆரவ
கூறவவண்டும்.
 வநாயாைிரயயும்

ரமயத்ரதயும்

பார்க்கும்

வபாது

கூறக்கூடிய

துஆவுக்கு மலக்குகள் ஆமீ ன் கூறுகிறார்கள் என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறியுள்ைார்கள்;.(முஸ்லிம்)
அபூ

ஸல்மா

(ரலி)

மரணித்தவபாது

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

வந்து

பார்த்து

பின்

வருமாறு துஆச் செய்தார்கள்.

ْ  َو، َاخل ُ ْف ُه فِي َعقِبِ ِه فِي ا ْل َغابِ ِرين
ْ الل ُه َم
ْ  َو، َار َف ْع َد َر َج َت ُه فِي ا ْل َم ْه ِد ِّيين
اغف ِْر لَ َنا َو َل ُه َيا
ْ سلَ َم َة َو
َ اغف ِْر ِِلَبِي
 َو َن ِّو ْر لَ ُه فِي ِه،ِس ْح لَ ُه فِي َق ْب ِره
َ  َوا ْف، ََر َب ا ْل َعالَمِين
சபாருள்: யா அல்லாஹ்! அபூஸல்மாரவ மன்னிப்பாயாக! வநர்வைி சபற்றவர்கைில்
அவரது

பதவிரய

அவருக்குப்

உயர்த்துவாயாக!

பகரமாக

ஒருவரர

அவர்

விட்டுச்

ஏற்படுத்துவாயாக!

செல்லும்
அகில

மக்களுக்கு
உலகங்கைின்

இரட்ெகவன! எங்கரையும் அவரரயும் மன்னிப்பாயாக! அவரது கப்ரர விொலமாக்கு
வாயாக! அதிவல ஒைிரய ஏற்படுத்துவாயாக! (அறிவிப்பவர் உம்மு ஸலமா (ரலி)
ஆதாரம்: முஸ்லிம் (920), அபூதாவூத்(3118)
மரணித்தவரின் (அபூ ஸலமா(ரலி)யின்) சபயரர கூறி நபியவர்கள் துஆ செய்தத
னால் நாமும் பார்க்கச் செல்லும் ரமயத்தின் சபயரரக் கூறி இவத துஆரவ ஓத
வவண்டும்.

பலருக்கு
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இந்த

துஆ

சதரியாததனால்

பாதிஹாரவ

ஓதி

விட்டு

இன்னும்

ெிலர்

குறிப்பிட்ட
மூலம்

ஸலவாத்ரத

துஆரவ

இரண்டு

ரமயத்திற்கு

ஓத

ஓதிவிட்டு

வருகிறார்கள்.

பைக்கமாகக்கிக்

விடயங்

கரை

பிரைசபாறுப்பு

சகாள்ை

நபியவர்கள்

வதடு

வது.

இது

வவண்டும்.

கற்றுத்

இரண்டாவது

தவறாகும்.
இந்த

துஆவின்

தருகிறார்கள்.
ரமயத்தின்

வமல்
ஒன்று

குடும்பத்

திற்காக ெிறந்த ஒருவரர அவருக்குப் பகர மாக ஆக்கிக் சகாடு என்பதாகும்.

நல்ல மையத்தின் அமடயாளங்கள்.
ஒரு

முஃமினின்

மரணத்தருவாய்

நல்லதாக

அரமந்தது என்பரத

அரடயாைம்

காண்பரதயும் அல்லாஹ்வின் திருப்திக்கான மரணம் எப்படியானதாக இருக்கும்
என்பரதயும் நபி(ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு சுட்டிக்காட்டியுள்ைார்கள்.
 ஒரு விசுவாெியின் மரணத் தருவாயில் சநற்றி வியர்த்திருக்கும்.
(ஆதாரம் அஹ்மத்)
 வமலும் யுத்தத்தில் சகால்லப்படுதல்,
 யுத்தத்தின் வபாது வநாயுற்று மரணித்தல்,
 பிரெவத்தால் மரணித்தல்,
 வயிற்வறாட்டத்தினால் மரணித்தல்,
 பிவைக், பாரிெவாத, ெயவராக வநாயினால் மரணமரடதல்,
 (நீரில்) மூழ்கியும் இடிபாடுகளுக்கிரடயில் ெிக்கியும், தீயினாலும்
மரணமரடந்தல்,
 தன் உயிர், மானம், மரியாரத, குடும்பம், சபாருட்கரைப் பாதுகாக்க
வபாராடி மரணித்தல்.
 அெத்தியத்ரத

எதிர்த்து

ெத்தியத்திற்காக

(வபாராடி)

சகால்லப்

படுதல். (அல்லாஹ்வுக்கு இரணரவக்காதவர்கைாக மரணித்தால்)
இவர்கள்

அரனவரும்

ஷஹீத்

(தியாகி)கள்

என

நபி

(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம், திர்மிதி, அபூதா
வூத், இப்னுமாஜா, அஹ்மத், நஸயீ)
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மையத்மத குளிப்பாட்டுதல்:
ரமயித்ரதக்
டும்!

குைிப்பாட்டுவதற்கு

கணவன்

குடும்பத்தவர்கள், உறவினர்கள்

மரனவிரயயும், மரனவி

கணவரனயும்

முன்வரவவண்

குைிப்பாட்ட

முற்பட

வவண்டும்.
(என்

மனiவி)

குைிப்பாட்டி
அவர்கள்

ஆயிஷாவவ!

கபன்

செய்து

கூறியதாக

நீ

எனக்கு

சதாழுவித்து

ஆயிஷா

(ரலி)

முன்

மரணித்தால்

அடக்கம்

நாவன

உன்ரன

செய்வவன்|| எனநபி

அறிவிக்கிறார்கள்.

(ஸல்)

(ஆதாரம்:அஹ்மத்,

இப்னுமாஜா-1465)
அபூபக்கர் (ரலி) அவர்கள் மரணித்தவபாது அவர்களுரடய மரனவி அஸ்மா (ரலி)
குைிப்பாட்டினார்கள்.

அறிவிப்பவர்:

அஸ்மா

பினத்

உரமஸ்

(ரலி),

ஆதாரம்:

(ரலி)

அவர்கள்

(ரலி),

ஆதாரம்:

முஅத்தா-304, ரபஹகி)
பாத்திமா

(ரலி)

மரணித்தவபாது

குைிப்பாட்டினார்கள்.

அவர்களுரடய

(அறிவிப்பவர்:

அஸ்மா

கணவன்

பினத்

அலி

உரமஸ்

ரபஹகி பாகம்1, பக்கம் 396)
ரமயத்ரத குைிப்பாட்டும் விடயத்தில் கண்டிப்பாக குடும்ப அங்கத்தவர்கள் உற
வினர்கள்

பங்சகடுக்க

வவண்டும்.

ஒவ்சவாரு

ஆணும்

சபண்ணும்

ரமயத்ரத

குைிப்பாட்டி கபன் செய்யும் முரறரய கட்டாயம் படித்துக் சகாள்ை வவண்டும் என்
பரத வமவலயுள்ை ஹதீஸ்கள் எமக்குக் கூறுகின்றன.
உலகத்தில் எத்தரனவயா பட்டப்படிப்பு (கல்வி) முரறகளுக்கு பணம் செலவைித்து
பிள்ரைககரை படிக்க ரவக்கிறார்கள். ஆனால் சபற்வறார் இறந்தால் பிள்ரைகள்
குைிப்பாட்டி கபன் செய்ய வவண்டும் என்ற பாடத்ரத கற்றுக் சகாடுக்க சபற்வறார்
கள் மறந்து விடுகிறார்கள்.
சபாதுவாக ரமயத்ரத குைிப்பாட்டி கபன் செய்வதற்கு இரண்டாயிரம் ரூபா கூலி
வகட்கிறார்கள்.
செய்யத்

தன்னுரடய

சதரியாத

தாய்

தந்ரத

பிள்ரைகள், அந்த

ெவகாதரர்கரை

காரியங்கரை

குைிப்பாட்டி

செய்வதற்கு

கபன்

இன்னுசமாரு

வரிடம் கூலிக்கு சகாடுத்துவிடுகின்ற அவலம் நிரறந்த காட்ெிரய நாள்வதாறும்
பார்த்து வருகிவறாம்.
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குைந்ரதரய

சபற்சறடுத்து

ெீராட்டி

தாலாட்டி

பாலூட்டி

கஷ்டப்பட்டு

வைர்த்து

ஆைாக்கிய சபற்வறாருக்கு அவர்கைது கரடெி வநரத்தில் நரடசபறும் குைிப்பாட்
டுதல்

கபன்

செய்தல்

சதாழுவித்தல்

துஆச்

செய்தல்

வபான்ற

அடிப்பரடயான

விடயங்கள் கூட பிள்ரைகைால் செய்ய முடியாத துர்ப்பாக்கிய நிரல முஸ்லிம்
குடும்பங்கைில் காணப்படுகிறது. இந்த நிரல மாற வவண்டும். ஒவ்சவாருவரும்
தங்க

ைது

செயலாற்ற

குடும்பங்கைில்
முன்வர

நரடசபறும்

வவண்டும்.

ஜனாஸாவின்

குடும்பத்தில்

காரியங்கரை

சபண்கள்

படித்து

சபண்களுரடய

விடயத்திலும் ஆண்கள் ஆண்களுரடய விடயத்திலும் செயலாற்ற வவண்டும்.

குளிப்பாட்டும் ஒழுங்குகள்:ரமயித்ரத குைிப்பாட்டும்வபாது வலப்புறத்திலிருந்தும் வுழூச் செய்யும் இடங்கரை
சகாண்டும்

ஆரம்பிக்க

வவண்டும்

என

நபி(ஸல்)

அவர்கள்

கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பவர்: உம்மு அதிய்யா (ரலி), ஆதாரம் : புகாரி(1255), முஸ்லிம்(939)
 குைிப்பாட்டுபவர் தன் ரகரய ஒரு துணியால் சுற்றிக் சகாள்ை வவண்டும்.
ரமயித்தின் ஆரடகரை அகற்றிவிட்டு ஒரு துணியால் ரமயத்ரத மூடிக்
சகாண்டு ரகரய விட்டு வதய்த்துக் கழுவி குைிப் பாட்ட வவண்டும்.
 குைிப்பாட்டும்வபாது
மூலம்

அடிவயிற்ரற

வயிற்றினுள்

வதங்கிக்

இவலொக

கிடக்கும்

அழுத்த

மலெலம்

வவண்டும்.

வபான்ற

அதன்

அசுத்தங்கள்

சவைியாகும். கர்ப்பிணிகளுக்கு இவ்வாறு செய்யலாகாது. உயிருள்ை மனிதன்
எவ்வாறு

குைித்து

சுத்தமாகுவாவனா

அதுவபாலவவ

ரமயத்ரதயும்

அழுக்

கிலிருந்து சுத்தப்படுத்தி குைிப்பாட்ட வவண்டும்.
 குைிப்பாட்டும் இடத்தில் ொம்பிராணி புரகவபான்ற நறுமணங்கள் வபாடவவண்
டும். அதன் மூலம் துர்வாரடரய உணரா திருக்கச் செய்ய முடியும்.
 ரமயத்ரத குைிப்பாட்டும்வபாது ஒற்ரறப்பரடயாக குைிப்பாட்ட வவண்டும்.
அதாவது மூன்று முரற அல்லது ஐந்து முரற அல்லது ஏழு முரற என்ற
ஒற்ரறக்கணக்கில் குைிப்பாட்ட வவண்டும். கரடெியாக குைிப்பாட்டும்வபாது
கற்பூரம் வபான்ற வாெரன (ைையி ெவர்க்கார) சபாருட்கரைப் பயன்படுத்த
வவண்டும். குைிப்பாட்டிய பிறகு நன்றாக துரடக்க வவண்டும். ஆண் மற்றும்
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சபண்

ரமயத்ரத

குைிப்பாட்டும்

சபாதுவான

ஒழுங்கு

முரற

இதுதான்.

எனினும்
சபண்

ரமயத்திரன

குைிப்பாட்டிய

பிறகு

தரலமுடிரய

(பிரித்து)

மூன்று

பின்னலாக பிண்ணி முதுகுப் புறத்தில் வபாட வவண்டும்.
 நபி (ஸல்) அவர்கைின் மகரை நாங்கள் குைிப்பாட்டிக் சகாண்டிருந்வதாம்.
அப்வபாது அங்கு வந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரர இலந்ரத இரல கலந்த
நீரால் மூன்று அல்லது ஐந்து அதற்கும் அதிகமாக தடரவகள் குைிப்பாட்டுங்
கள்.

கரடெியில்

கற்பூரத்ரதச்

வெர்த்துக்

சகாள்ளுங்கள்.

குைிப்பாட்டி

முடிந்ததும் எனக்கு அறிவியுங்கள் எனக் கூறினார்கள்.
குைிப்பாட்டி

முடிந்ததும்

நாங்க்ை

நபி

(ஸல்)

அவர்களுக்கு

அறிவித்வதாம்.

அப்

வபாது அவர்கள் தமது கீ ைாரடரயத் தந்து அரத அவரது உடலில் சுற்றுங்கள்
எனக் கூறினார்கள் என உம்முஅதிய்யா (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்.
ஹப்ஸா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில்: ஒற்ரறப்பரடயாகக் குைிப்பாட்
டுங்கள். மூன்றுஅல்லது ஐந்து அல்லது ஏழு தடரவகள் குைிப்பாட்டுங்கள். குைிப்
பாட்டும்வபாது அவரது (ரமயத்து) வலப் புறத்திலிருந்தும் வுழூச் செய்ய வவண்டிய
பகுதிகைிலிருந்தும்
நாங்கள்

அவருக்கு

துவங்குங்கள்

என்று

(ரமயத்திற்கு)

நபி

தரலவாரி

(ஸல்)
மூன்று

அவர்கள்

கூறியதாகவும்,

ெரடகள்

(பின்னல்கள்)

பின்னிவனாம் என உம்மு அதிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும் உள்ைது (நூல்:
புகாரி (1262) முஸ்லிம்(939) திர்மிதி(990)
 நபி (ஸல்) அவர்கரைக் குைிப்பாட்டத் சதாடங்கியவபாவத நாம் வைரமயாக
மரணித்தவரின் ஆரடகரை கரைந்து விட்டுக் குைிப்பாட்டுவதுவபால் இரறத்
தூதரின்

ஆரடகரையும்

கரைந்து

குைிப்பாட்டுவதா? அல்லது

ஆரடயுட

வனவய நபி யவர்கரை குைிப்பாட்டுவதா? என்று நபித்வதாைர்கள் தர்க்கித்துக்
சகாண்டிருந் தார்கள்.
இவர்கள்
தூக்கத்ரத

இவ்வாறு

தர்க்கித்துக்

உண்டாக்கினான்.

சகாண்டிருந்தவபாது

நபித்வதாைர்கள்

அவர்களுக்கு

எல்வலாரும்

அந்த

அல்லாஹ்

இடத்திவலவய

உட்கார்ந்து உறங்கிவிட்டார்கள். எல்வலாருரடய தாடியும் சநஞ்ெின் மீ து படிந்தது.
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பின்பு அரடயாைம் காணமுடியாத ஒருவர் வட்டுக்குப்
ீ
பக்கத்தில் நின்று சகாண்டு
நபியவர்கள் அணிந்திருக்கும் ஆரடயுடவனவய குைிப்பாட்டுங்கள் என்று கூறினார்.
திடுக்கிட்டு

எழுந்த

நபித்

வதாைர்கள்

நபியவர்கைின்

ஆரடகரைக்

கரையாது

ஆரடக்கு வமலாக தண்ணர்ீ ஊற்றி நபியவர்கள் அணிந்திருந்த ஆரடயினாவலவய
உடரலத்

வதய்த்துக்

வவரலக்கு

நான்

குைிப்பாட்டினார்கள்.

முந்தியிருந்தால்

நபியவர்கரைக்

நபியவர்கைின்

குைிப்பாட்டும்

மரனவியரரத்

தவிர

வவறு

யாரும் நபியவர் கரைக் குைிப்பாட்ட விட்டிருக்க மாட்வடன் என ஆயிஷா (ரலி)
அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: அபூதாவூத் 2\60, இப்னூஜா 1\446, அஹ்மத் 6\267)
ரமயித்ரத குைிப்பாட்டிய பின் ரமயித்திற்கு வுழூச் செய்து விடுகின்ற ஒரு நிரல
ரய பார்க்கிவறாம். இதற்கான ஹதீரஸ காண முடியவில்ரல.
ரமயத்ரத குைிப்பாட்டி சகாண்டிருக்கும் வபாது கரடெியாக கழுவும் தண்ணரர
ீ
ஒரு பாத்திரத்தில்

எடுத்து அதரன குடும்ப உறுப்பினர்கள் சதாட்டுத் தரவவண்டும்

என்று சகாடுத்து அனுப்புகிறார்கள். குடும்பத்திலுள்ை ஒவ்சவாருவரும் அப்பாத்தி
ரத்ரத சதாட்டுப் பிடித்துத் தரும்வரர ரமயத்ரத குைிப்பாட்டாது ஊர ரவத்து
விட்டு பார்த்துக் சகாண்டிருப்பார்கள். அந்த பாத்திரத்தின் நீர் வந்ததும் குைிப்பாட்டி
முடிப்பார்கள்.
இது

இஸ்லாத்தில்

சொல்லப்பட்ட

வைிமுரறயல்ல.

அதரன

இஸ்லாத்தின்

சபயரால் ெிலர் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார்கள். இது நல்ல காரியமாக இருந்தால்
நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்து காட்டியிருப்பார்கள்.
 ரமயித்ரத குைிப்பாட்டுபவர்கள் அத னது குரறகரை அசுத்தங்கரை யாரிட
மும் சொல்லக் கூடாது.
 ஒரு முஸ்லிரமக் குைிப்பாட்டி அவரிலுள்ை குரறபாடுகரை சவைியிடாது
மரறத்துக்

சகாண்டால்

நாற்பது

முரற

அல்லாஹ்

குைிப்பாட்டியவரன

மன்னிக்கி றான். கப்ரு வதாண்டியவனுக்கு நல்லிருப் பிடத்ரத மறுரம வரர
அைிக்கிறான்.

கபனிட்டவனுக்கு

அல்லாஹ்

மறுரமயில்

சுவர்க்கத்தில்

சமல்லியதும் அழுத்தமானது மான உரடகரை அணிவிக்கிறான் என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப் பவர்: அபூராபிஃ (ரலி) நூல்: ரபஹகி
3\362, ஹாகிம் 1\354)
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 ரமயித்ரத குைிப்பாட்டியவர் கண்டிப்பாக குைிக்க வவண்டும் என்ற அவெிய
மில்ரல. மாறாக ரககரை நன்றாக கழுவிக் சகாண்டால் வபாதுமானதாகும்.
உங்கைில் ஒருவரின் ரமயத்ரத குைிப்பாட்டுவதனால் நீங்கள் குைிக்க வவண்டி
யதில்ரல. ஏசனனில் உங்கள் ரமயத்து நஜீஸ் அல்ல. நீங்கள் உங்கள் ரககரை
மட்டும் கழுவிக் சகாண்டால் வபாதுமான தாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்
கள். (அறிவிப்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) நூல்: ஹாகிம் 1\386, ரபஹகீ 3\398)
 யுத்தத்தில் சகால்லப்பட்டவர்கரை அவர்கைது காயங்களுடன், ஆரடகளுடன்
கபன் செய்து குைிப்பாட்டாமல் சதாழு வித்து அடக்கம் செய்ய வவண்டும்.
(நூல்: புகாரி(1343)
 ஹஜ்

அல்லது

மரணித்தால்

உம்ராவுக்குச்

குைிப்பாட்டி

சென்றவர்

அவரது

இஹ்ராம்

இஹ்ராம்

அணிந்த

துணிரயக்

நிரலயில்

சகாண்டு

கபன்

செய்து சதாழுவித்து அடக்கம் செய்ய வவண்டும்.
(இஹ்ராம் அணிந்த) ஒருவர், அரபா ரமதானத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதருடன் தமது
வாகனத்தின் மீ திருந்தார். திடீசரன அவர் தனது வாகனத்திலிருந்து கீ வை விழுந்து
விட்டார்.

அது

அவரது

கழுத்ரத

முறித்துவிட்டது.

(அதனால்

அவர்

இறந்து

விட்டார்) அப்வபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது உடரல இலந்ரத இரல கலந்த
நீரால் குைிப்பாட்டி இரு ஆரடகைால் கபனிடுங்கள். அவரது உடலுக்கு நறுமணம்
பூெ

வவண்டாம்.

அவரது

தரலரய

மரறக்கவும்

வவண்டாம்.

ஏசனனில்

அவர்

கியாமத் நாைில் தல்பியா சொல்லிக் சகாண்டிருப்பவராக எழுப்பப்படுவார் என்று
கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), நூல்: புகாரி(1268), முஸ்லிம்)
ரமயத்ரத குைிப்பாட்டும்வபாது கலீமா கூறி பாத்திஹா ஓதி ெிலர் குைிப்பாட்டு
கிறார்கள்.

இதுவும்

நபி

வைியில்

இல்லாததாகும்.

உயிவராடு

இருப்பவர்

எப்படி

குைிப்பாவரா அதுவபால்தான் மரணித்தவரரயும் குைிப்பாட்ட வவண்டும்.

கபன் செய்தல்:சவண்ரமயான ஆரடகரைக் சகாண்வட உங்கைில் இறந்தவருக்கு கபன் செய்யுங்
கள் என நபி (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: திர்மிதி-994, இப்னுமாஜா-1472)
 ஆண் மையத்தின் கபன் துணி
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மூன்று (நீண்ட) துணிகைாகும்! இரவ ஒவர அைவுள்ைதாக இருக்க வவண்டும்||
இரதக் சகாண்டு ரமயத்ரதச் சுற்றிக் கபனிட வவண்டும். முதலில் வலது பக்கமா
கவும் அடுத்து இடது பக்கமாகச் சுற்றி கபனிட வவண்டும்.
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு தரலப்பா ரகவயா, கமிரெவயா இல்லாமல் மூன்று (துணி)
சவள்ரைப் புடரவகைால் கபன் செய்யப்பட்டது என ஆயிஷா (ரலி) அவர் கள்
அறிவிக்கிறார்கள். (ஆதாரம்:புகாரி(1271), முஸ்லிம்(941), திர்மிதி(996), அபூதாவூத்(3151)
சதாப்பி, தரலப்பாரக, கமீ ஸ் என்பரவகரை அணிவித்து கபன் செய்வது நபிய
வர்களுக்கு கபன் செய்த அரமப்புக்கு முரண்பட்டதாகும்.
ரமயத்ரத

கபணிடுவதற்கு

மூன்று துணிரயப்

பயன்படுத்தலாம்

என்று

சதரிகி

றது. அது கட்டாயமல்ல. மூன்று துணி கிரடக்காவிட்டால் ஒரு துணியாலும் கபனி
டலாம். அல்லது இரு துணியாலும் கபனிடலாம். இவ்வாறு நபித்வதாைர்களுக்கு நபி
யவர்கள் கபனிட்டுள்ைார்கள் என்ற செய்தி ஹதீஸ்கைில் காண முடிகிறது. (நூல்:
புகாரி, முஸ்லிம், முஸன்னப் அப்துர் ரஸ்ஸாக்)
 சபண் ரமயித்தின் கபன் துணி:
ஐந்து துண்டுகரைக் சகாண்டதாகும். 1. உள்ைாரட 2. கமீ ஸ் (ெட்ரட) 3. தரல ரய
வெர்த்து மூடக் கூடிய) முந்தாரன 4,5. இரண்டு நீண்ட துணிகள். (அறிவிப்ப வர்:
ரலலா பின்த் காைிப் (ரலி), ஆதாரம்: அபூதாவூத்-3157)
இந்த ஹதீஸ் பலவனமானதாகும்
ீ
எனஅஷ்வஷய்க் நாஸிருத்தீன் அல்பானி(ரஹ்)
அவர்கள்
கிறார்கள்.

தங்கைது
இந்த

அஹ்காமுல்

ஹதீஸின்

ஜனாஇஸ்

அறிவிப்பாைர்

எனும்

நூலில்

வரிரெயில்

நூஹ்

விைக்கப்படுத்து
இப்னு

ஹகீ ம்

அஸ்ஸகபி என்பவர் இடம் சபறுகிறார்.இவர் யாசரனத் சதரியாதவர் என இமாம்
இப்னு

ஹஜர்

(ரஹ்)

கூறுகிறார்கள்.

(நூல்:

நஸ்புர்

ராயா

2ஃ258) எனவவ

சபண்

ரமயத்ரத முழுரமயாக மூடி கபன் செய்வதற்கு வதரவயான அைவு துணிரய
பயன்படுத்தி சகாள்ைலாம்.
 கபன் செய்த ஜனாஸாரவ வட்டு
ீ
வாெலில் பள்ைிவாெலில் ரவத்து யாஸின்,
ராதிபு, அல்பாத்திஹா, குல்உவல்லாஹு அஹத், குல்அஉது பிரப்பில் பலக், குல்
அஊது பிரப்பின்னாஸ் அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா ஓதுவதும், ராதிபு ரவப் பதும்,
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துஆ

பிரார்த்தரன

செய்வதும்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

காட்டித்

தராத

செயல்கைாகும். இயலு மானவரர ஜனாஸாரவ விரரவாக அடக்கம் செய்ய
முரனய வவண்டும்.

சைௌனைாக ேிமரோக எடுத்துச் செல்லல்

2( صحيح البخاريஃ 86)
َ َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة َرضِ َي
َ ج َن
 َفإِنْ َت ُك،ِازة
َ ص َلى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ  َع ِن ال َن ِب ِّي،للا ُ َع ْن ُه
ِ  «أَ ْس ِر ُعوا ِبا ْل:َ سلَ َم َقال
َ  َف، َوإِنْ َي ُك سِ َوى َذلِ َك،صال َِح ًة َف َخ ْير ُت َق ِّد ُمو َن َها
اب ُك ْم
َ شر َت
َ »
ِ ض ُعو َن ُه َعنْ ِر َق
ஜனாஸாரவ
(ரமயத்)

(சுமந்து

செல்லும்வபாது)

நல்லறங்கள்

விரரந்து

சகாண்டு

புரிந்ததாயிருந்தால்

அந்த

அவ்வாறில்லா

விட்டால்

சகாண்டு

செல்கிறீர்கள்.

உங்கைது

வதாள்கைிலிருந்து

இறக்கி

செல்லுங்கள்.

நன்ரமயின்

ரவக்கறீர்கள்

ஒரு
என

பால்

தீங்ரக
நபி

அது

விரரந்து

(விரரவில்)

(ஸல்)

அவர்கள்

கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரரரா (ரலி) நூல்: புகாரி(1315)
ஜனாஸா ஸன்தூக்கில் ரவக்கப்பட்டு அரத ஆண்கள் தங்கள் வதாள்கைில் தூக்கிச்
செல்லும்வபாது அந்த ஜனாஸா நல்லறங்கள் புரிந்ததாக இருக்குமானால் என்ரன
விரரந்து சகாண்டு செல்லுங்கள் என்று கூறும். அது நல்லறங்கள் புரியாததாக
இருக்குமானால் ரகவதெவம! என்ரன எங்வக சகாண்டு செல்கிறீர்கள் என்று கூறும்.
இவ்வாறு
மனிதன்

கூறப்படும்
அரதச்

ெப்தத்ரத

செவியுற்றால்

மனிதரனத்
மயங்கி

தவிர

அரனத்தும்

விழுந்துவிடுவான்

என

செவியுறும்
நபி

(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூ ஸயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) நூல் புகாரி (1314,
1316)
ஜனாஸாரவ

சுமந்து

செல்லும்வபாது

ெப்தமிட்டு

திக்ருகள்

கலிமாக்கள்

கூறுவ

தற்கு எந்த ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரமும் இல்ரல. ெப்தமின்றி அரமதியான முரற
யில் செல்வவத நபி (ஸல்) காட்டிச் சென்ற வைிமுரறயாகும். இதற்கு மாற்றமாக
ெப்தத்ரத

உயர்த்துவது

இலங்ரக

ஜம்இய்யத்துல்

இங்வக குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஸுன்னாவுக்கு
உலமாெரப

மாற்றமான

செயலாகும்

06-06-1980 (பத்வா)

தீர்ப்பு

என்று

அகில

சவைியிட்டது

இமாம் நவவி (ரஹ்) கூறுகிறார்கள்: அறிந்து சகாள். ஜனாஸாவுடன் செல்பவர்கள்
சமௌனமாகச்

செல்வவத

ெரியானதாகும்.

ஏற்புரடயதுமாகும்.

இவ்வாறுதான்

முன்வனார்கள் செய்தனர். குர்ஆன் வெனங்கரை ஓதிக் சகாண்டும் திக்ருகள் செய்து
சகாண்டும் ெப்தத்ரத உயர்த்தக் கூடாது. அரமதியாக செல்வதன் மூலம் ஜனாஸா
பற்றிய ெிந்தரனயும் மரணத்ரதப் பற்றிய ெிந்தரனயும் ஏற்பட வைி பிறக்கிறது.
இதுதான்

இந்த

இடத்தில்

வதரவயாகிறது.

இதுதான்

உண்ரம

நிரல.

இதற்கு

மாற்றமாக அதிகமானவர்கள் (ெப்தமிட்டு திக்ரு குர்ஆன் ஓதி செல்வரதக்) கண்டு
ஏமாந்துவிடாவத! (நூல்: அல் அஸ்கார் பக்கம் 203)

ஜனாஸாத் சதாழுமக ேிபரம்:
 ஜனாஸாவின்

காரியங்கைில்

பங்வகற்கக்

கூடியவர்

ஜனாஸாரவ

வட்டிலிருந்து
ீ
தூக்கிச் சென்று

சதாழுரக நடாத்தி ரமயவாடிக்கு சகாண்டு

சென்று

வரரயிலுள்ை

நல்லடக்கம்

பங்சகடுக்க

செய்யும்

வவண்டும்.இந்த

ஒவ்சவாரு

அத்தரன

செயலுக்கும்

காரியங்கைிலும்

மகத்தான

கூலிகள்

கிரடக்கப்சபறுகின்றன.
ஜனாஸா சதாழுரகக்காக மக்கள் எல்வலாரும் அணிவகுத்து நிற்கும்வபாது அந்த
ஜனாஸாவுக்குரியவர் (இறந்தவர்) கடனாலியாக மரணித்தவரா? யாருக்காவது கடன்
தர வவண்டியவராக மரணித்த வரா? என்பரத குடும்பஉறுப்பினர்கள், உறவினர்கள்
விொரித்துக்
அல்லாஹ்
சகாண்டு

சகாள்ை

வவண்டும்.

விடத்தில்

கடுரமயான

ஷஹீதாக

மரணிக்கின்ற

மன்னிக்கப்பட்டாலும்
கிரடயாது

என்பது

அவர்

கடனாலியாக
குற்றமாக
ஒரு

கடனாலியாக

நபிசமாைி.

(நூல்:

ஒருவர்

கணிக்கப்படும்.

மனிதருரடய
மரணித்தால்

முஸ்லிம்)

மரணித்தால்

அது

யுத்தத்தில்

பங்கு

எல்லா

பாவங்களும்

அதற்கான

எனவவ

இது

மன்னிப்பு
விடயத்தில்

முஸ்லிம்கள் விைிப்பாக இருக்க வவண்டும். பின்வரும் ஹதீ ரஸ கவனியுங்கள்.
நாங்கள்

நபி

வரப்பட்டது.

(ஸல்)
சகாண்டு

அவர்களுடன்
வந்தவர்கள்

இருந்தவபாது
நபி

(ஸல்)

ஒரு

ஜனாஸா

அவர்கரை

சகாண்டு

சதாழுவிக்கும்படி

கூறினார்கள். இவருக்கு (ஜனாஸாவுக்கு) எவதனும் கடனுண்டா என நபியவர்கள்
வகட்டார்கள். இல்ரல எனக் கூறப்பட்டது. ஏதாவது விட்டுச் சென்றுள்ைாரா? என
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நபியவர்கள் மீ ண்டும் வகட்டார்கள். இல்ரல எனக் கூறப்பட்டது. நபியவர்கள் அந்த
ஜனாஸாவுக்கு சதாழுரக நடாத்தினார்கள்.
அதன்பின்
சதாழுரக

இன்னுசமாரு
நடாத்தும்

படி

ஜனாஸா

சகாண்டு

வவண்டினார்கள்.

வரப்பட்டது.

நபியவர்கள்

நபியவர்கரைத்

இவருக்கு

கடன்

ஏதும்

உண்டா எனக் வகட்டார்கள். ஆம்| எனக் கூறப்பட்டது. ஏவதனும் விட்டுச் சென்றுள்
ைாரா? என

நபியவர்கள்

சென்றுள்ைார்

என

மீ ண்டும்

வகட்டார்கள்.

பதிலைிக்கப்பட்டது.

அந்த

மூன்று

தீனார்கரை

ஜனாஸாவுக்கும்

விட்டுச்

நபியவர்கள்

சதாழுரக நடாத்தினார்கள்.
அதன் பின் மூன்றாவதாகவும் ஒரு ஜனாஸா சகாண்டுவரப்பட்டது. நபியவர்கரைத்
சதாழுரக நடாத்தும் படி வவண்டினார்கள். நபியவர்கள் இவர் ஏவதனும் விட்டுச்
சென்றுள்ைரா? எனக்

வகட்டார்கள்.

இல்ரல

என

பதிலைித்தார்கள்.

ஷஇவருக்கு

கடன் ஏதும் உண்டா? எனக் நபியவர்கள் வகட்டார்கள். ஆம் மூன்று தீனார்கள் கடன்
உண்டு

என

பதிலைித்தார்கள்.

(அப்படியாயின்)

உங்கள்

வதாைருக்கு

நீங்கள்

சதாழுரக நடாத்துங்கள் என நபியவர்கள் கூறினார்கள். உடவன அபூதர்தா (ரலி)
அவர்கள்

அல்லாஹ்வின்

தூதவர!

நான்

அக்கடனுக்குப்

சபாறுப்வபற்கிவறன்.

இவருக்கு (இந்த ஜனாஸாவுக்கு) சதாழுரக நடாத்துங்கள் எனக் வகட்டுக் சகாண்ட
வபாது நபியவர்கள் அந்த ஜனாஸாவுக்கு சதாழுரக நடாத்தினார்கள். (அறிவிப்பவர்:
ெல்மதிப்னு அக்வல் (ரலி) நூல்: புகாரி(2289)

2( صحيح مسلمஃ 652)
َ ش ِه َد ا ْل َج َن
َ ْ « َمن:س َل َم
صلَى َعلَ ْي َها َف َل ُه
َ از َة َح َتى ُي
َ ص َلى للا ُ َع َل ْي ِه َو
َ ِسول ُ للا
ُ  َقال َ َر:َ  َقال،أَنَ أَ َبا ه َُر ْي َر َة
َ ْ َو َمن،ِيراط
 « ِم ْثل ُ ا ْل َج َبلَ ْي ِن ا ْل َعظِ ي َم ْي ِن:َ ان؟ َقال
َ  َو َما ا ْلق:َ  قِيل،»ان
َ ش ِه َدهَا َح َتى ُتدْ َفنَ َفلَ ُه ق
َ »ق
ِ ِيرا َط
ِ ِيرا َط
 யார்

ஜனாஸா

நன்ரமயுண்டு.
அவருக்கு

யார்

இரண்டு

கூறினார்கள்.
வப்பட்டது.

சதாழுரகயில்
அடக்கம்

பங்வகற்கின்றாவரா
செய்யப்படும்

கீ ராத்கள்

அப்வபாது
அதற்கவர்கள்

இரண்டு

வரர

நன்ரமயுண்டு
கீ ராத்கள்

இரண்டு

அவருக்கு
கலந்து

என

என்றால்

ஒரு

சகாள்கிறாவரா

நபி(ஸல்)

அவ்கள்

என்ன? என

சபரியமரலகரைப்

கீ ராத்

வபான்ற

வின
அைவு

(நன்ரம) என்றார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரரரா (ரலி) நூல்: புகாரி-1325)
(இன்னுசமாரு அறிவிப்பில் உஹது மரலயைவு என்று உள்ைது)
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 ஜனாஸா சதாழுரக என்பது இறந்தவருக்காகச் செய்யப்படும் பிரார்த்தரன
யாகும். ஆகவவ உைத்தூய்ரமயுடன் பிரார்திக்க வவண்டும்

1( سنن ابن ماجهஃ 480)
ُ سم ِْع
،ِصلَ ْي ُت ْم َعلَى ا ْل َم ِّيت
ِ َ َ سول
َ  «إِ َذا:ُ سلَ َم َيقُول
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ للا
ُ ت َر
َ :َ  َقال،َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة
اء
َ صوا لَ ُه ال ُّد َع
ُ ِ» َفأ َ ْخل
 நீங்கள் ரமயித்திற்காகத் சதாழுதால் உைத்தூய்iயான மனதுடன் அவருக்காக
பிரார்த்தரன

செய்யுங்கள்.

என

நபி(ஸல்)

கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பவர்:

அபூஹுரரரா (ரலி), ஆதாரம்: அபூதாவூத்-3199, இப்னு மாஜா-1497)
(இந்த பிரார்த்தரன 3வது தக்பீரில் கூறப்பட்டுள்ைது.)

2( صحيح مسلمஃ 654
َ َِعنْ َعائ
ٍ  « َما مِنْ َم ِّي:َ سلَ َم َقال
َصلِّي َعلَ ْي ِه أ ُ َمة مِنَ ا ْل ُم ْسلِمِين
َ ت ُت
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ  َع ِن ال َن ِب ِّي،ش َة
ُ  إِ َل،ش َف ُعونَ لَ ُه
ْ  ُكلُّ ُه ْم َي،َي ْبل ُ ُغونَ مِا َئ ًة
ش ِّف ُعوا فِي ِه
அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண ரவக்காத 40 (இன்னுசமாரு அறிவிப்பில் 100)
முஸ்லிம்கள் ஜனாஸாத் சதாழுரகயில் கலந்து சகாண்டு இறந்தவருக்காக (இந்த)
பிரார்த்தரன

செய்தால்

அவர்களுரடய

பிரார்த்தரனரய

அல்லாஹ்

ஏற்றுக்

சகாள்கிறான் என்று நபி (ஸல்) கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: இப்ன அப்பாஸ் (ரலி)
ஆதாரம்: முஸ்லிம் (947,948)



ஜனாஸா சதாழுரக நான்கு தக்பீர்கரைக் சகாண்டதாகும். புகாரி(1333),
முஸ்லிம்(954)



ரமயித்து ஆணாக இருந்தால் சதாை ரவக்கும் இமாம் ரமயித்தின் தரல
பகுதிக்கு

ெமீ பத்திலும்

பகுதியிலும்

நின்று

இப்னுமாஜா(1494)
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சபண்

சதாழு

ரமயித்தாக

ரவக்க

இருந்தால்

வவண்டும்.

ரமயித்தின்

நடுப்

புகாரி(1241), திர்மிதி

(1034),



1வது

தக்பீர்

கூறி

இரு

ரககரையும்

கட்டிய

பின்

அஊது

பிஸ்மியுடன்

சூரத்துல் பாத்திஹாரவ ஓத வவண்டும்.


2வது தக்பீர் கூறிய பின் நபி (ஸல்) அவர்கள் மீ து ஸலவாத் கூற வவண்டும்.
(அத்தஹியாத்தில் ஓதக் கூடிய ஸலவா த்ரத ஓதுவது மிக ெிறப்பானதாகும்.)



3வது தக்பீர் கூறிய பின் ரமயித்திற் காக (துஆ) பிரார்த்தரன செய்ய வவண்
டும்.

ْ  َو،س ْع ُمدْ َخلَ ُه
ْ ،الل ُه َم
اء َوال َث ْل ِج
ِ اغسِ ْل ُه بِا ْل َم
ِّ  َو َو، َوأَ ْك ِر ْم ُن ُزلَ ُه،ف َع ْن ُه
ُ اع
ْ ار َح ْم ُه َو َعافِ ِه َو
ْ اغف ِْر َل ُه َو
 َوأَهْ ًَل،َِاره
ً  َوأَ ْب ِد ْل ُه د،س
َ  َو َن ِّق ِه مِنَ ا ْل َخ َطا َيا َك َما َن َق ْي َت ال َث ْو َب ْاِلَ ْب َي،َِوا ْل َب َرد
ِ ض مِنَ ال َد َن
ِ َارا َخ ْي ًرا مِنْ د
ِ  أَ ْو مِنْ َع َذا- ب ا ْل َق ْب ِر
ِ خ ْل ُه ا ْل َج َن َة َوأَ ِع ْذهُ مِنْ َع َذا
ِ ْ َوأَد،ِجه
ار
ِ  َخ ْي ًرا مِنْ أَهْ لِ ِه َو َز ْو ًجا َخ ْي ًرا مِنْ َز ْوِ ب ال َن
சபாருள்: யா அல்லாஹ்! இவரர மன்னிப்பாயாக! இவருக்கு அருள் புரிவாயாக!
இவருக்கு

சுகமைிப்பாயாக!

இவரது

தங்குமிடத்ரத

(கபுரர)

கண்ணியப்படுத்து

வாயாக! இவரது நுரையுமிடத்ரத (கபுரர) விொலமாக்குவாயாக! சவண்ரமயான
ஆரடரய அழுக்குகைிலிருந்து தூய்ரமப் படுத்துவது வபால் இவரர தவறுகைிலி
ருந்து

தண்ணராலும்
ீ

படுத்துவாயாக!

இவரது

ஆலங்காட்டி
இம்ரம

நீராலும்,

வட்ரட
ீ

விட

பனிக்கட்டியாலும்
ெிறந்த

வட்ரட
ீ

தூய்ரமப்
(சுவனத்ரத

மறுரமயில்) அைிப்பாயாக! இவரது துரணரய விட ெிறந்த துரணரய இவருக்கு
(மறுரமயில்)
கப்ருரடய

சகாடுப்பாயாக!

வவதரன, நரக

இவரர

வவதரன

சுவனத்தில்
ஆகிய

நுரையச்

வற்றிலிருந்து

செய்வாயாக!

காப்பாற்றுவாயாக!

அறிவிப்பவர்: அவ்ப் இப்னு மாலிக் (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் (963)
(இந்த ஹதீரஸ அறிவிக்கக் கூடிய அவ்ப் (ரலி) கூறுகிறார்கள். நபியவர்கள் வகட்ட
இந்த

துஆவுக்குரிய

ரமயத்தாக

நான்

இருந்திருக்க

வவண்டுவம

என

ஆரெப்பட்வடன்.)

1( سنن ابن ماجهஃ 480)
ْ اللَ ُه َم
َ  َو،اغف ِْر ل َِح ِّي َنا َو َم ِّي ِت َنا
 اللَ ُه َم َمنْ أَ ْح َي ْي َت ُه ِم َنا، َو َذ َك ِر َنا َوأ ُ ْن َثا َنا،ير َنا
َ  َو،شا ِه ِد َنا َو َغائ ِِب َنا
ِ ِير َنا َو َك ِب
ِ صغ
ُ َو َل ُتضِ لَ َنا َب ْع َده،ُ اللَ ُه َم َل َت ْح ِر ْم َنا أَ ْج َره،ان
ِ  َو َمنْ َت َو َف ْي َت ُه ِم َنا َف َت َو َف ُه َعلَى ْاْلِي َم،» َفأ َ ْح ِي ِه َعلَى ْاْلِ ْس ََل ِم
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யாஅல்லாஹ்!

எங்கைில்

உயிருடன்

ெமூகம்தந்திருப்பவர்களுக்கும்
சபரியவர்களுக்கும்
யாஅல்லாஹ்!

மரணித்த

ெமூகம்தராதவர்களுக்கும்

ஆண்களுக்கும்

எங்கைில்

இருப்பவர்களுக்கும்

எவரர

சபண்களுக்கும்
நீ

வாைச்

வர்களுக்கும்

ெிறியவர்

மன்னிப்ரப

செய்தாவயா

களுக்கும்

வைங்குவாயாக.

அவரர

இஸ்லாத்தில்

வாைச் செய்வாயாக. எங்கைில் எவரர மரணிக்கச் செய்தாவயா அவரர ஈமானுடன்
மரணிக்கச் செய்வாயாக. யாஅல்லாஹ் அவரது கூலிரய எங்கரைவிட்டும் தடுத்து
விடாவத அவருக்குப்பின் எங்கரை வைிதவறச் செய்யாவத.(இப்னுமாஜா)


4வது தக்பீர் கூறிய பின் ஸலாம் கூற வவண்டும்.

இந்த அைகான நபி (ஸல்) அவர்கைின் துஆக்கரை விட்டு விட்டு

ار َح ْم ُه
ْ َو

அல்லாஹும்

மஹ்பிர்லஹு

வர்ஹம்ஹு| என்று

ْ ،الل ُه َم
اغف ِْر لَ ُه

சுருக்கமாக

ஓதுவது

கவரலயான விடயமாகும்! ரமயித்திற்காக வகட்கப்படும் இந்த துஆவின் கருத்ரத
ஆைமாக

ெிந்திக்

வவண்டும்.

எனவவ

இயலுமானவரர

பாடமாக்கிக்

சகாள்ை

முயற்ெி செய்ய வவண்டும். துஆவின் சபாருரை உணர்ந்து வகட்கும் வபாதுதான்
அது உயிவராட்டமுள்ைதாக இருக்கும். அடுத்தவர்களுக்காக இந்த துஆரவ நாம்
வகட்கும்வபாது

மற்றவர்களும்

எனது

ஜனாஸாவில்

கலந்து

சகாண்டு

இந்த

துஆரவக் வகட்க வவண்டும் என்ற ஆரெ வரவவண்டும். மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக்
சகாடுக்க வவண்டும்.

மனம் உருகிய நிரலயில் எமது சபற்வறார்

உறவினர்கள்

மற்றும் நண்பர்களுக்கு பிரார்த்திக்க பைகிக் சகாள்ை வவண்டும்.

அடக்கம் செய்தல்

1( سنن ابن ماجهஃ 486)
ُ  ' َث ََل:ُ  َيقُول،ت ُع ْق َب َة ْبنَ َعام ٍِر ا ْل ُج َهن َِي
ُ سم ِْع
ُ سم ِْع
ث
َ :ُ ت أَ ِبي َيقُول
َ :َ  َقال،اح
َ َعنْ ُمو
ٍ سى ْب ِن َعل ِِّي ْب ِن َر َب
ٍ سا َعا
 حِينَ َت ْطل ُ ُع:صلِّ َي فِي ِهنَ أَ ْو َن ْق ِب َر فِي ِهنَ َم ْو َتا َنا
ِ َ ُ سول
َ سلَ َم َي ْن َها َنا أَنْ ُن
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ للا
ُ ت َكانَ َر
َ
َ  َوحِينَ َيقُو ُم َقائِ ُم ال َظ ِهي َر ِة َح َتى َتمِيل َ ال،از َغ ًة
َ ' ال
ِ ف لِ ْل ُغ ُرو
ب َح َتى َت ْغ ُر َب
ُ ض َي
َ  َوحِينَ َت،س
ُ ش ْم
ُ ش ْم
ِ س َب
மூன்று வநரங்கைில் சதாழுவரதயும் இறந்தவர்கரை அடக்கம் செய்வரதயும் நபி
(ஸல்) அவர்கள் தரட செய்தார்கள்.
1.சூரியன் உதிக்க ஆரம்பித்த முதல் உயரும் வரர
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2.சூரியன் உச்ெிக்கு வந்தது முதல் அது ொயும் வரர
3.சூரியன் மரறயத் துவங்கி அது மரறயும் வரர ஆகியரவவய அந்த மூன்று
வநரங்கைாகும் என நபி (ஸல்) கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: உக்பா (ரலி) ஆதாரம்:
இப்னுமாஜா அஹ்மத், ஹாகிம், அபூதாவூத்)
இரவு வநரங்கைில் அடக்கம் செய்வதற்கு தரட ஏதுமில்ரல.

மையித்மத கப்ரில் மேக்கும்வபாது
«للا
َِ

َ ِب ْسم
ول
ُ  َو َعلَى ِملَ ِة َر،ِللا
ِ س
ِ

அல்லது

َ ِب ْسم
للا
ِ َ ول
ُ س َن ِة َر
ُ  َو َعلَى،ِللا
ِ س
ِ
என்று கூற வவண்டும்.
சபாருள்: அல்லாஹ்வின் சபயரர கூறி நபி (ஸல்) அவர்கைின் வைிமுரறயின்
அடிப் பரடயில் அடக்கம் செய்கிவறாம். (இப்னு மாஜா-1551)
ரமயத்ரத கப்ரின் உள்வை ரவக்கும் வபாது ரமயத்தின் கால்பக்கமாக கப்ரின்
உள்வை இறக்க வவண்டும்.
தனக்காக அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ரலி) சதாழுவிக்க வவண்டும் என ஹாரிஸ்
என்பவர் மரணொெனம்

செய்திருந்தார். அதன்படி ஹாரிஸுக்காக அப்துல்லாஹ்

(ரலி) சதாழுரக நடாத்தினார்கள். பிறகு ஹாரிஸின் உடரல கப்ரின் உள்வை இரு
கால் பக்கமாக இறக்கினார்கள். இது (சுன்னத்) நபி வைியாகும் என்று கூறினார் கள்.
அறிவிப்பவர்: அபூ இஸ்ஹாக் (ரலி) நூல்: முஸன்னப் இப்னு அபீரஷபா 4ஃ130,
அபூதாவூத் 2ஃ69

தல்கீ ன்:
ஜனாஸாரவ

அடக்கி

ஆதாரப்பூர்வமான
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முடிந்தவுடன்

ஹதீஸ்

தல்கீ ன்

எதுவுமில்ரல.

மற்றும்

தல்கீ ன்

யாஸீன்

பற்றிய

ஓதுவதற்கு

ஹதீஸ்

ைஈபான

(பலவனமான)து
ீ
என இமாம் நவவ ீ (ரஹ்) அவர்கள் அல்மஜ்முஃ பாகம் 1 பக்கம்
59லும் ஷரஹ் முஹத்த பிலும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

மையித்மத அடக்கிய பின்
 ரமயித்ரத

அடக்கம்

செய்த

பின்

அங்கிருக்கும்

ஒவ்சவாருவரும்

(ரம

யித்திற்காக) மனமுருகி பிரார்த்தரன செய்ய வவண்டும். பாவ மன்னிப்புத்
வதட வவண்டும்.
வந்திருப்பவர்களுக்காக

இம்ரம

சுருக்கமாக

அல்லாஹ்வின்

உபவெதித்து

மறுரமபற்றியும்

மரணெிந்தரனப்பற்றியும்

அச்ெத்துடன்

திரும்பிச்

செல்ல

நிரன

வூட்டலாம்.

3( سنن أبي داودஃ 215)
ِ  إِ َذا َف َر َغ مِنْ َد ْف ِن ا ْل َم ِّي،سلَ َم
،ِف َعلَ ْيه
َ ت َو َق
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ  َكانَ ال َن ِب ُّي:َ  َقال، ََعنْ ُع ْث َمانَ ْب ِن َع َفان
َسان
َ  « َبحِير ا ْبنُ َر ْي:َاو َد
ُ  َقال َ أَ ُبو د،»ُ  َفإِ َن ُه ْاْلنَ ُي ْسأَل،ِسلُوا َل ُه ِبال َت ْث ِبيت
َ  َو،اس َت ْغفِ ُروا ِِلَخِي ُك ْم
ْ « :َ » َف َقال
நபி (ஸல்) அவர்கள்

ரமயித்ரத அடக்கம் செய்து முடியும் வபாது அங்வக நின்று

உங்கள் ெவகாதருக்கு பாவ மன்னிப்புத் வதடுங்கள். அவரிடம் (மலக்குைால்) வகட்
கப்படும்

வகள்விகளுக்கு

பதிலைிக்கும்

(மன)

அவர் இப்வபாது விொரிக்கப்படுகிறார். என

உறுதிரய

வகளுங்கள்.

ஏசனனில்

அங்கி ருக்கும் தமது வதாைர்கைிடம்

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்; உஸ்மான் (ரலி), ஆதாரம்: அபூதாவூத்-3221)
மதீனா

வாெி

ஒருவருரடய

ஜனாஸாரவ

அடக்கம்

செய்த

கப்ருரடய வவதரனரயப் பற்றி உபவதெம் செய்தார்கள்.

பின்

நபி

(ஸல்)

இது பற்றி பரா, உ.இப்னு

ஆஸிப் (ரலி) பின்வருமாறு அறிவிக்கிறார்கள்.
மதீனா வாெி ஒருவருரடய ஜனாஸாரவப் பின்துயர்ந்து நபி (ஸல்) அவர்கள்
சென்றார்கள்.

ஜனாஸா

அடக்கம்

செய்யப்பட்டதும்

நபியவர்கள்

கப்ருக்கருகில்

அமர்ந்தார்கள். நாமும் அவர்கரைச் சூை அமர்ந்வதாம். நபியவர்கள் ெிறிய கம்புத்
துண்சடான்றினால்

நிலத்தில்

கீ றிக்

சகாண்டிருந்து

விட்டுத்

திடீசரனத்

தமது

தரலரய உயர்த்தியவர்கைாக கப்ருரடய வவதரனரய விட்டு அல்லாஹ்விடம்
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பாது காவல் வதடிக் சகாள்ளுங்கள் என்று மூன்று தடரவ கூறினார்கள். பின்னர்
மரணத் தறுவாயிலுள்ை ஒரு முஃமினுரடய நிரல பற்றிக் கூறினார்கள்.
முஃமினான

ஒரு

அடியான்

உலகத்

சதாடர்புகரைத்

துண்டித்துக்

சகாண்டு

மறுரமரய வநாக்கிக் சகாண்டிருக்ரகயில் சூரிய ஒைிக்சகாப்பான பிரகாெமுள்ை
முகத்துடன்

வானிலிருந்து

தங்களுடன்

சுவர்க்கத்துத்

ெில

மலக்குகள்

துணிகரையும்

அவரிடம்

வருவார்கள்.

சுவர்க்கத்தின்

அவர்கள்

நறுமணங்கரையும்

ரவத்துக் சகாண்டு அவருரடய பார்ரவக்கு எட்டும் தூரத்தில் இருப்பார்கள்.
அப்சபாழுது உயிரரக் ரகப்பற்றும் மலக்கு வந்து அவரருகில் அமர்வார். அவரர
வநாக்கி ஷஷநல்ல ஆத்மாவவ! நீ

அல்லாஹ்வுரடய மன்னிப்பைவிலும் அவனு

ரடய

உடலிலிருந்து

வார்.

சபாருத்தத்தைவிலும்
வதால்

இந்த

ரபசயான்றிலிருந்து

(அதரன

சவைிவயறி

வரைத்தால்)

நீர்

விடு என்று
வைிந்து

கூறு

விடுவது

வபான்று (அந்த ஆத்மா உடலிலிருந்து இலகுவாக) சவைிவயறி விடும். அதரன
அம்மலக்கு எடுத்துச் செல்வார்.
அதரன

அவர்

எடுத்ததும்

அருகிலுள்ை

மலக்குகள்,

உடவன

சுவர்க்கத்துத்

துணியிலும் நறுமணத்திலும் அதரன ரவத்து விடுவார்கள். அதிலிருந்து கஸ்தூரி
வாரட வசும்.
ீ
அந்த மலக்குகள் அதரனச் சுமந்தவர்கைாக முதலாவது வானத்ரத
வநாக்கிச் சென்று வானத்ரதத் திறந்து விடுமாறு அதிலுள்ை மலக்குகைிடம் கூறு
வார்கள்.
அம்மலக்குகள் வானத்ரதத் திறந்து அந்த ஆத்மாரவ வரவவற்பார்கள். ஒவ்சவாரு
வானத்திலும் இவ்விதவம நரட சபறும். ஏைாவது வானத்ரதக் கடந்து சென்றதும்,
அல்லாஹ் ஆத்மாரவச் சுமந்து சென்ற மலக்குகரை இல்லிய்யீனிவல (முஃமின்
களுரடய ரூஹுகள் இருக்குமிடம்) பதிந்துவிட்டு (விொரரணக்காக) பூமியிலுள்ை
(கப்ரிலுள்ை) அவனது உடலில் அவனுரடய ஆத்மாரவ வெர்த்து விடுங்கள்|| என்று
கூறுவான்.
(அந்த மலக்குகள் அவ்விதவம செய்வார் கள்) அப்வபாது அவரிடத்தில் (முன்கர் நகீ ர்
என்ற) இரண்டு மலக்குகள் வந்து அவரர எழுந்திருக்கச் செய்து அமர ரவப்பார்கள்.
அவர்க்ை அந்த அடியாரர வநாக்கி பின் வருமாறு வகள்விகள் வகட்பார்கள்.
வக:

உனது இரறவன் யார்?
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ப:

எனது இரறவன் அல்லாஹ்.

வக:

உனது மார்க்கம் என்ன?

ப:

எனது மார்க்கம் இஸ்லாம்.

வக:

உன்னிடத்தில் (மார்க்கத்ரதப் வபாதிக்க) அனுப்பப்பட்டவர் யார்?

ப:

அவர் அல்லாஹ்வுரடய ரஸுல்ளூ முஹம்மத் (ஸல்)

வக:

நீ அதரன எவ்வாறு அறிந்து சகாண்டாய்?

ப:

அல்லாஹ்வுரடய

வவதத்ரத

ஓதிவனன்ளூ

அதரன

விசுவாெம்

சகாண்

வடன் அதரன உண்ரமப் படுத்திவனன். (இதன் மூலம் அறிந்துசகாண்வடன்)
எனது அடியான் உண்ரமயுரரத்து விட்டார். அவருக்காகச் சுவர்க்கத்தின் விரிப்பு
கரை

விரித்து

விடுங்கள்.

சுவர்க்கத்

தின்

ஒரு

கதரவ

அவருக்காகத்

திறந்து

விடுங்கள் என்று கூறக்கூடிய ஓரெ சயான்று அப்சபாழுது வானிலிருந்து வரும்.
அவருரடய கண் பார்ரவ எட்டு மைவு அவருரடய கப்ரு விொலமாக்கப் படும்.
அப்வபாது நறுமணம் கமை அைகிய ஆரடஅணிந்து வெீகரமான வதாற்றத்து டன்
ஒரு மனிதர் அவரிடத்தில் வருவார். அம்மனிதர் அவரர வநாக்கி உனக்கு வாக்
கைிக்கப்பட்ட - உன்ரன மகிழ்வூட்டக் கூடிய - ஒரு நன்னாள் இதுவாகும் என்று
கூறுவார்.
அந்த முஃமின் அம்மனிதரர வநாக்கி ஷஷநீர் யார்? என்று வகட்பார். அப்சபாழுது
அம்மனிதர் ஷஷநான் தான் (நீ

உலகில் வதடி ரவத்த) உனது ஷஸாலிஹான

அமல்கள்| (அல்லாஹ் இந்த உருவத்தில் உன்னிடம் என்ரன அனுப்பி ரவத்தான்)||
என்று
துடனும்

கூறுவான்.
நான்

அப்சபாழுது

வதடிரவத்திருந்த

அந்தமுஃமின், அல்லாஹ்வவ!
என்னுரடய

அமல்களுடனும்

எனது

குடும்பத்

சென்ற

ரடய

மறுரமரய உண்டாக்குவாயாக! என்று கூறுவார். மரண வவரையின் வபாது ஒரு
முஃமினுரடய நிரல இதுவாகும்.
நிராகரிக்கக் கூடியவன் மரண வவரைரய சநருங்கி விட்டால் கருநிற (விகாரமான)
முகத்துடன் ெில மலக்குகள் வந்து அவனுரடய கண் பார்ரவ எட்டும் தூரத்தில்
அமர்ந்து விடுவார்கள். அவர்கைிடத்தில் ஒரு கம்பைித் துணி இருக்கும்.
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அப்சபாழுது உயிரரக் ரகப்பற்றக் கூடிய மலக்கு வந்து அவனருகில் அமர் வார்.
அவரன வநாக்கி, சகட்ட ஆத் மாவவ! அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்துள்ை இைிவின்
பாலும் அவனுரடய வகாபத்தின் பாலும் நீ சவைிவயறி வா|| என்று கூறுவார்.
அப்சபாழுது அவ்வுயிர் ஒைிந்து சகாள்வதற்காக உடல் முழுவதும் ஒட ஆரம் பித்து
விடும். உயிரரக் ரகப்பற்றக் கூடிய மலக்கு அவனுரடய உடலிலிருந்து பலவந்
தமாக

உயிரரப்

பிடுங்கி

எடுப்பார்.

நரனந்த

கம்பைியிலிருந்து

ஒரு

மயிரரப்

பிடுங்கு வது எவ்வைவு கடினமாகுவமா, அதரன விடக் கடினமாக அந்த உயிரரப்
பிடுங்கி எடுப்பார்.
பின்னர், அது அந்தக் கம்பைியில் சுருட்டப்பட்டு முதலாவது வானத்துக்குக் சகாண்டு
செல்லப்படும். ஒரு பிணத்தின் வாரடரய விடத் துர்வாரட அதிலிருந்து வசும்.
ீ
முதலாவது

வானத்திலுள்ை

வகட்பார்கள்.

அப்சபாழுது

சகட்டவனான

மலக்கு

அந்த

ஒருவனுரடய

கள்

மலக்கு
உயிர்

இந்தத்

துர்வாரட

கள், உலகில்

சகாண்டு

என்ன?|| என்று

வாழ்ந்தவர்கைில்

மிகக்

பட்டிருக்கிறது||

என்று

வரப்

கூறுவார்கள்.
அதரனத்

சதாடர்ந்து

வானத்ரதத்

திறந்து

விடுமாறு

ரூரஹச்

சுமந்து

வந்த

மலக்குகள் கூறுவார்கள். அவனுக்காக வானம் திறக்கப்பட மாட்டாது||. நபியவர்கள்
இவ்வாறு

கூறிவிட்டுத்

சதாடர்ந்தும்

பின்வரும்

அல்குர்அன்

வெனத்ரத

ஓதினார்கள்.
ஷஷநிெச்யமாக எவர், நம்முரடய வெனங் கரைப் சபாய்யாக்கி, அவற்ரறப் புறக்
கணிப்பரதப்
ளுக்குரிய)

சபருரமயாக்கிக்

வானத்தின்

சகாண்

வாயில்கள்

டாவரா

திறக்

அவருக்கு, (அல்லாஹ்வின்

கப்பட

மாட்டாது.

ஊெியின்

அரு

காதில்

ஒட்டகம் துரையும் வரரயில், அவர்கள் சுவர்க்கத் தில் நுரையவவ மாட்டார்கள்.
குற்றவாைி களுக்கு இவ்வாவற நாம் கூலி சகாடுப் வபாம்.|| (7:40)
பின்னர்

அல்லாஹ், உயிரரச்

சுமந்து

வந்த

மலக்குகரை

வநாக்கி

அவனுரடய

செயல்கரை பூமியின் அடிப்பாகத்திலுள்ை ஷஸிஜ்ஜீன்| என்ற இடத்தில் (ஸிஜ்ஜீன்
என் றால் தீயவர்கைின் செயல்கள் பதியப்படும் இடம்) பதியுமாறு உத்தரவிடுவான்.
பின்னர் அந்த உயிர் (முதலாவது வானத்திலிருந்து ஸிஜ்ஜீன் என்ற இடத்துக்கு)
எறியப்படும்|| என்று கூறிவிட்டு அல்குர்ஆன் வெனத்ரத நபியவர்கள் ஓதினார்கள்.
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ஷஷஎவன்

அல்லாஹ்வுக்கு

(முகங்குப்புற)
சென்றரதப்

விழுந்த
வபாலவவா

இரண

(காகம்

கழுகு

அல்லது

ரவக்கிறாவனா
வபான்ற)

சவகு

அவன், வானத்திலிருந்து

பறரவகள்

தூரத்தில்

காற்று

இராய்ந்து

சகாண்டு

அடித்துக்

சகாண்டு

சென்றரதப் வபாலவவா ஆகிவிடுவான்.|| (22:31)
ஸிஜ்ஜீனிவல அவனுரடய செயல்கள் பதியப்பட்ட பின்னர் அவனது உயிர் அவனு
ரடய உடலில் ஊதப்படும். அதரனத் சதாடர்ந்து இரண்டு மலக்குகள் அவனி டம்
வந்து

அவரன

எழுப்பி,

அமரச்

செய்

வார்கள்.அவனிடத்தில்

பின்வருமாறு

வகள்விகள் வகட்பார்கள்.
வக:

உனது இரறவன் யார்?

ப:

ஆ... ஆ... எனக்குத் சதரியாது.

வக:

உனது மார்க்கம் என்ன?

ப:

ஆ... ஆ... எனக்குத் சதரியாது.

வக:

உன்னிடத்தில் (மார்க்கத்ரதப் வபாதிக்க) அனுப்பப்பட்ட மனிதர் யார்?

ப:

ஆ... ஆ... எனக்குத் சதரியாது.

(வமற்சொன்னவாறு அரனத்துக் வகள்விகளுக்கும் தனக்குத் சதரியாது என்வற பதில்
சொல்லுவான்.)
இவனுக்காக

இவன்

(கப்ரில்)

சபாய்
விரித்து

சொல்லுகிறான்ளூ
விடுங்கள்ளூ

நரகத்தின்

நரகத்தின்

விரிப்புக்

பக்கம்

ஒரு

கரை
கதரவ

இவனுக்காகத் திறந்து விடுங்கள்|| என்று கூறக்கூடிய ஓரெசயான்று அப்சபாழுது
வானிலிருந்து வரும்.
நரகிலிருந்து உஷ்ணமும், விஷக்காற் றும் அவனுரடய கப்ருக்குள் வசும்.
ீ
அவனு
ரடய வலது இடது விலா எலும்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி விடுமைவு கப்ரு
அவரன சநருக்கும். அழுக்கான ஆரட யும் அவலட்ெனமான முகமும் சகாண்டு
துர்வாரட வெக்
ீ
கூடிய ஒரு மனிதன் அவனிடம் வருவான். அம்மனிதன் அவரன
வநாக்கி, உனக்கு வாக்கைிக்கப்பட்ட வகடு உண்டாக்கக் கூடிய இந்நாரை உனக்கு
நான்

(நிரனவூட்டி)

அவலட்ெணமான
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நன்மாராயம்

நிரலயில்

கூறுகிவறன்.

இருக்கும்

நீ

என்பான்.

யார்? என்று

அப்சபாழுது

அம்மனிதரன

அவன்,
வநாக்கிக்

வகட்பான். நான் தான் உனது தீய செயல்கள் என்று அவன் பதிலைிப்பான். அதரனத்
சதாடர்ந்து இரறவவன! நீ மறுரமரய உண்டாக்காவத! என்று புலம்ப ஆரம்பித்து
விடுவான் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (நூல்கள்: அஹ்மத், அபூதாவூத்,
ஹாகிம்)
நல்லடக்கதில்
உபவதெித்துக்

பங்சகடுத்த
சகாள்வது

மக்களுக்கு

மரணத்ரத

பயனைிக்கும்

பற்றியும்

வரகயில்

மண்ணரற

இவ்வாறாக

பற்றியும்

மறுரம

பற்றியும் அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்ரக செய்கின்றதாக அரமயும்.
தேிர்க்க வேண்டியமே.
கப்ரர ஒரு ொண் அைவுக்கு உயர்த்த வவண்டும். கூடுதலாக உயர்த்தக் கூடாது.
கப்ரர வணங்கப்படும் இடமாக மஸ்ஜிதாக ஆக்கிக் சகாள்ைக் கூடாது. இதரன
நபி(ஸல்) அவர்கள் கடுரமயாக எச்ெரித்துள்ைார்கள்.
667 2( )صحيح مسلم

 َوأَنْ ُي ْب َنى،ِ َوأَنْ ُي ْق َع َد َعلَ ْيه،ص ا ْل َق ْب ُر
َ ص
َ سلَ َم أَنْ ُي َج
َ صلَى للا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ ِسول ُ للا
ُ  « َن َهى َر:َ  َقال،اب ٍر
ِ َعنْ َج
َعلَ ْي ِه
கப்ரு பூெப்படுவரதயும் அதன் மீ து உட்காரப்படுவரதயும் அதன் மீ து கட்டப்படு
வரதயும் நபி(ஸல்) அவர்கள் தரட செய்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர்(ரலி) நூல்;;;: முஸ்லிம்.
 உயர்த்தப்பட்டுள்ை (கட்டப்பட்டுள்ை) கப்ருகரை ெமப்படுத்தமாறு
நபி (ஸல்)அவர்கள் அலி (ரலி)க்கு கட்டரையிட்டார்கள். (ஆதாரம்:
முஸ்லிம்-969, அபூதாவூத்-3218, திர்மிதி-1049,1052)
 ரமயத்ரத அடக்கிய பின் ஒருவரர (கூலிக்கு) அமர்த்தி அவர்
வகட்கும்

துஆவுக்கு

ஆமீ ன்

கூறும்

பைக்கத்ரத

அடிவயாடு

ஒைித்து விட வவண்டும்.
 கபுரடியில்
பைக்கத்ரத
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கூடி

நின்று

விட்டு

விவஷடமாக

விட்டு

எப்வபாதும்

ஸலாம்
ஒரு

சகாடுக்கும்
முஸ்லிரம

ெந்திக்கும்

வபாதுஸலாம்

சொல்லும்

பைக்கத்ரத

ஏற்படுத்திக்

சகாள்ைவவண்டும்.

பச்மெ ைட்மட நடுதல்
 ரமய்தரத

அடக்கம்

செய்யப்பட்டுள்ைது

செய்த

பின்

அந்த

என்பதற்கான

இடத்தில்

ஒரு

ரமயத்து

அரடயாைத்ரத

அடக்கம்
ரவத்துக்

சகாள்ைலாம்.
உஸ்மான் இப்னு மழ்ஊன்(ரலி) அவர்கரை நபி(ஸல்) அவர்கள் அடக்கம் செய்த
பின்

அவரது

(1561)நூலில்
சபயரில்

கப்ரில்
பதிவு

ஒரு

ஒரு

கல்ரல

ரவத்தார்கள்

செய்யப்பட்டுள்ைது.

பைரகரகய

கப்ரின்

என்ற

செய்தி

இதனடிப்பரடயிவலவய

மீ து

நட்டம்

பைக்கம்

இப்னு

மாஜா

மீ ஸான்

எனும்

இலங்ரக

வபான்ற

நாடுகைில் வைக்கத்தில் உள்ைது.
கப்ரில் பச்ரெ மட்ரடரய அல்லது பச்ரெ மரகிரைகரை நட்ட வவண்டும் என்று
ெிலர் கூறி பின்வரும் செய்திரய ஆதாரமாக காட்டுகிறார்கள்.
வவதரன செய்யப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கும் இருவருரடய கப்ருகரைக் கடந்து நபி
(ஸல்)

அவர்கள்

சென்றவபாது

இவ்விருவரும்வவதரன

செய்யப்படுகிறார்கள்.

ஆனால், மிகப் சபரும் பாவத்திற்காக வவதரன செய்யப்படவில்ரல. ஒருவர் ெிறுநீர்
கைிக்கும்வபாது மரறக்காதவர். மற்றவர் வகால் சொல்லித் திரிந்தவர் எனக் கூறி
விட்டு ஈரமான ஒரு வபரீச்ரெ மட்ரடரய (எடுத்து) இரண்டாகப் பிைந்து இரு
கப்ருகைிலும் ஒவ்சவான்றாக நட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதவர! ஏன் இவ்வாறு
செய்கின்றீர்கள் என்று வகட்டதும், இவ்விரண்டின் ஈரம் காயாதவரர இவர்கைின்
வவதரன

குரறக்கப்டக்

கூடும்

என்று

நபி

(ஸல்)

கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்:

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) நூல் புகாரி (1361)
இந்த ஹதீரஸ ஆதாரம் காட்டி அடக்கம் செய்யப்படக் கூடிய எல்லா கப்ருகைி
லும் பச்ரெ மட்ரட அல்லது மரம் நட்ட வவண்டும் என கூறுகிறார்கள்.
இந்த

ஹதீஸில்

நபியவர்கள்

காட்டிய

அந்த

முரற

குறிப்பிட்ட

அவ்விரு

கபுராைிகளுக்குமுரிய விவஷட அம்ெமாகும். அந்த கபுராைிகள் வவதரன செய்யப்
படுவதாக

அல்லாஹ்வினால்
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அறிவித்து

சகாடுக்கப்பட்ட பின்புதான் நபியவர்கள்

ஈச்ெமட்ரட இரண்டாக பிைந்து இரு கப்ரிலும் நட்டினார்கள். வைரமக்கு மாற்றமாக
நபியவர்கள்

இப்படி

நடந்து

சகாண்ட

தால்தான்

ஸஹாபாக்கள்

விைக்

கம்

வகட்கிறார்கள். இது நபியவர்களுக்கு மட்டுமுள்ை விவஷட தன்ரமயாகும்.
நாங்கள்
அல்லது

அடக்கம் செய்யக்கூடிய ரமயத்தின்
பச்ரெ

குற்றவாைி

மட்ரட

என்று

நடுவதனால்

எமக்கு

அந்த

அறிவிக்கப்பட்டது.

கபுருகளுக்கு
ரமயித்து

வமல்
ஒரு

அதனால்தான்

ஈச்ெ மட்ரட

பாவி

அல்லது

நட்டிவனாம்

என்று

கூறுவது வபாலாகும். (அல்லாஹ் அரதவிட்டும் நம்ரம காப்பானாக)
எனவவ

அந்த

ஹதீரஸ

ரவத்து

எல்லா

ரமயத்திற்கும்

பச்ரெ

மட்ரட

நட

வவண்டும் மற்றும் ஊதுகத்தி பற்றரவத்து ொம்புரானி புரக யிட வவண்டும் என்று
கூறுவது தவறாகும்.; ரம

மையோடிமைக்குள் நுமையும் வபாது அல்லது
ரமயவாடிகரை தரிெிக்கும் வபாது (ஸியாரத் செய்யும் வபாது
பின்வருமாறு கூறிக் சகாள்வது சுன்னத்தாகும்.

َ ْ إِن، َوإِ َنا، َار مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْسلِمِين
ِ شا َء للا ُ لَ ََل
للا لَ َنا َولَ ُك ُم
َ ال
َ ُ  أَ ْسأَل، َحقُون
ِ س ََل ُم َعلَ ْي ُك ْم أَهْ ل َ ال ِّد َي
' ا ْل َعافِ َي َة
முஃமினான
உங்களுடன்

முஸ்லிமான
வந்து

மண்ணரற

வெரக்கூடியவர்கவை.

வாெிகவை!

இன்ஷாஅல்லாஹ்

எங்களுக்கும்

உங்களுக்கும்

நாங்களும்
அல்லாஹ்

விடத்தில் சுகத்ரத வகட்கிவறன்.
 ரமயவாடியில் நாட்டுநடப்புக்கள் உலக விவகாரங்கள் அரெியல் அலெல்கள்
என்று பலதரப்பட்ட செய்திகரை கரதப்பரதவயா விமர்ெனங்கள் செய்வரத
வயா

முற்றிலும்

தவிர்க்க

வவண்டும்.

ரமயவாடிககு

வந்த

வநாக்கம்

ரமயத்திற்காகவும் அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு பிரார்த்திப்
பதற்காகவும்

என்பரத

மறந்துவிடக்கூடாது.

இந்த

முன்மாதிரிரய

நாம்

ஏற்படுத்திக் சகாண்டால் தான் நாரை எமது ரமயத்தில் கலந்து சகாள்ப
வர்களும் எமக்காக பிரார்த்தித்து விட்டு செல்வார்கள்.
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 அதுவபால்

செல்வபான்கரையும்

ஓப்

பண்ணிரவத்துக்சகாள்ைவவண்டும்.

குறிப்பிட்ட ெில நிமிடங்கைில் முடிவரடயக்கூடிய ஜனாஸாவுரடய இறுதிக்
கிரிரககைில் கலந்து சகாள்ைக்கூடிய நாம் உள்ைம் உருகி மரணத்ரதயும்
மறுரமரயயும்

ஞாபகப்படுத்திக்

என்பரத மறந்து விடக்கூடாது.
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சகாள்ை

இதுவவ

நல்ல

ெந்தர்ப்பமாகும்

