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ஒருவர் மரணித்துவிட்டால் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கும்  நாம் சில கடமமகமை நிமைவவற்ை வவண்டும். 

என இஸ்லாம் கட்டமையிட்டுள்ைது. அவற்றில் சிலவற்மை சுருக்கமாக  இங்கு முன்மவக்கின்வைாம். 



இறந்தவரின் இல்லம் சென்றால் பின்வரும் துஆவவ செய்ய வவண்டும். ......................... வ ாடிட்ட இடத்தில் 

இறந்தவரின் செயவைச் வெர்த்துக் ச ாள்ள வவண்டும். 

رَّْ قَْبِرهَِّ فِيَّْ هَُّلََّ َواْفَسحَّْ اْلعَالَِمْينََّ َرب َّ يَاَّ َولَهَُّ لَنَاَّ ِفرَّْاغَّْوََّ اْلغَابِِرْينََّ فِيَّ َعِقبِهَِّ فِيَّْ َواْخلُْفهَُّ اْلَمْهِديّْينََّ فِيَّ َدَرَجتَهَُّ َواْرفَعَّْ........... لَِّ اْغِفرَّْ اَللُّهم َّ  َونَّوِ

َّ فِْيهَِّ لَهَُّ
அல்லாஹும்மக்பி[F]ர் லி ................... வர்ெ[F]ஃ தைஜ(த்)தஹு பி[F]ல் மஹ்திய்யீன வஃக்லுப்[F] ஹு பீ[F] அகிபி(B]ஹி 

பி[F]ல்  ாபிரீன் வக்பி[F]ர் லனா வலஹு யாைப்ெ(B]ல் ஆலமீன் வப்[F]ஸஹ் லஹு பீ[F]  ப்(B]ரிஹி வநவ்விர் லஹு 

பீ[F]ஹி. 

இதன் சொருள் : இவறவா! ..................... மன்னிப்ொயா ! வநர்வழி செற்றவர் ளுடன் வெர்ந்து இவைது தகுதிவய 

உயர்த்துவாயா ! இவர் விட்டுச் சென்றவர் ளுக்கு நீ சொறுப்ொளனாவாயா ! அகிலத்தின் அதிெதிவய! இவவையும், 

எங் வளயும் மன்னிப்ொயா ! இவைது மண்ணவறவய விொலமாக்குவாயா ! அதில் இவருக்கு ஒளிவய 

ஏற்ெடுத்துவாயா !  ஆதாைம்: முஸ்லிம் 1528 



அழுவதற்கும், துக் த்தில் ஆழ்ந்து வொவதற்கும் துக் த்வத சவளிப்ெடுத்தும் வவ யில் ெரியா  உண்ணாமல் 

ெரு ாமல் சதாழிலுக்குச் செல்லாமல் இருப்ெதற்கும் அனுமதி உண்டு. இவ்வாறு அனுமதி இருந்தாலும் மூன்று 

நாட் ளுக்குப் பின் அழுவதற்கு அனுமதி இல்வல.நான் ாவது நாளில் வழக் மான நடவடிக்வ  ளில் இறங்கிவிட 

வவண்டும். அதன் பின்னரும் அழுது, துக் த்வத சவளிப்ெடுத்தினால் அவர் ள் சொறுவமவயக் 

 வடப்பிடிக் வில்வல என்பதாகிவிடும். 

 

ஒரு முஸ்லிமின் வீட்டில் யாைாவது மைணித்துவிட்டால், அந்தக் குடும்ெத்தினருக்கு அவைது உறவினர் வளா, அல்லது 

அயல் வீட்டினவைா, ஊர் ஜமாஅத்தினவரா உணவளிப்ெது ஒரு மைொ  முஸ்லிம் ெமூ த்திற்கு மத்தியில் இருந்து 

வருகிறது. மைணித்தவரின் குடும்ெத்தினருக்கு உணவளிப்ெது நபி வழியின் மூலம் வலியுறுத்தப்ெட்ட ஒரு 

சுன்னாவா வும் இருக்கிறது என்ெவத பின்வரும் நபி சமாழி சதளிவா  உணர்த்துகிறது. 

:  -وسلم   عليه  هللا  صلَّى-  هللا  رسولُ   قال:  لا ق  ،فرجع  بن  هللا  عبد   عن  أبيه  عن  خالد،  بن  جعفرُ   حدَّثنا  سفياُن،  حدَّثنا  ،ُمسدَّد    حدَّثنا

  داود  أبي سنن " يَشغَلُهم أمر   أتاهم قد  فإنه طعاماً، َجْعفَر   ألل   اصنعوا"
ஜஃெர் பின் அபீதாலிப் (ைலி) அவர் ள் மைணித்த செய்திவய நபி ள் நாய ம் (ஸல்) அவர் ள் மக் ளுக்கு 

அறிவித்துவிட்டு,  ஜஃெரின் குடும்ெத்தினருக் ா  நீங் ள் உணவு தயாரியுங் ள், அவர் வளப் ொதிக்கும் செய்தி 

வந்துள்ளது என்று கூறினார் ள்.  அறிவிப்ெவர்: அப்துல்லாஹ் பின் ஜஃெர் (ைலி), நூல் ள்: அபூதாவூத் 2725 

 

எந்த  வீட்டில் மரணம் நிகழ்ந்தவதா, அந்த வீட்டிலுள்ைவர்களுக்கு உணவு வழங்குமாறு நபியவர்கள் 

கட்டமையிட்டுள்ைார்கள்.  ஜஃெர் (ைலி) அவர் ள் மைணித்த வபாது, " طعاما َّ َجْعفَر َّ أللَِّ اصنعوا "  ஜஃெரின் 

குடும்ெத்தினருக் ா  நீங் ள் உணவு தயாரியுங் ள் என்று மிகத் ததளிவான வாசகங்கைால் குறிப்பிடுகின்ைார்கள். 

அவரின் அமனத்து உைவினருக்வகா, அயலவர்களுக்வகா, அந்த ஊரிலிருந்த மக்களுக்வகா உணவு தயாரிக்கப் 

பணிக்கவில்மல.  ஜஃெர் (ைலி) அவர் ள் மைணிக்கின்ைார்கள். அவர்களின் மமனவி, பிள்மைகள் கவமலயில் 

இருக்கார்கள். எனவவ, அவர்களுக்கு உணவு தயாரித்து வழங்குமாறு கட்டமையிடுகின்ைார்கள். 
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ஒருவர் மைணித்து விட்டால் அவருக் ா  மூன்று நாட் ளுக்கு வமலதி மா  துக் ம் அனுஷ்டிக் க் கூடாது என்று 

நபியவர் ள்  ட்டவளயிட்டுள்ளார் ள். எனவவ, அதி ெட்ெ துக் ம் அனுஷ்டிப்பு நாட் ளா  மூன்று நாட் வள 

மட்டுவம குறிப்பிட முடியும். எனினும், ஒருவரின் மவனவி மட்டுவம நான்கு மாதம் ெத்து நாட் ள் தன்  ணவனின் 

மைணத்திற் ா  துக் ம் அனுஷ்டிக்  இஸ்லாம்  ட்டவளயிட்டுள்ளது.  

அந்த மூன்று நாட் ளில் மைணித்தவரின் வீட்டில்  வவலயுடன் இருப்ொர் ள். அந்த மூன்று நாட் ளும் அந்த 

குடும்ெத்திற்கு வதவவயான உணவு அவனத்தும் அவர் வளச் ொர்ந்த அயல்வீட்டினவைா, அல்லது குடும்ெத்தினவைா, 

ஊர் ஜமாஅத்தினவரா சொறுப்செடுத்துக் ச ாள்ள வவண்டும் என்ெவத  வனத்தில் ச ாள்ள  வவண்டும். 

ஆனால், இன்று நம் ெமூ த்தில் குறிப்ொ  தவ்ஹீத் சிந்தவன உள்ள மக் ள் மத்தியில் கூட ஒரு புதிய அணுகுமுவற 

உருசவடுத்துள்ளவத அவதானிக் க் கூடியதா  உள்ளது. 30 - 40 ெஹன் ள் என்ற அளவில் உணவு தயாரிக் ப்ெட்டு, 

வருெவர் ள் அவனவவையும் கூவிக்கூவி அவழத்து,  ந்தூரி விழா நடத்துவது வொல் ஒரு விருந்துக்  லாொைத்வத 

அைங்வ ற்றி வருகின்றனர். இது நபிவழிக்கு முற்றிலும் மாற்றமான, ஒரு புதுவமயான நவடமுவறயாகும். 

இவ்வாறான ஒரு செரும் விருந்வத நபியவர் வளா, அவர் ளின் வதாழர் வளா, நல்லறிஞர் வளா 

அறிமு ப்ெடுத்தவில்வல. மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் வழங் ப்ெடும் திருமண வலீமாவவக் கூட எளிவமயா  

நிவறவவற்றுமாறு ெணித்துள்ள இஸ்லாத்தின் செயைால் மைண வீட்டில்  ஆடம்ெை விருந்து நவடசெறுவது 

விரும்ெத்தக்  விடயமில்வல. மார்க்  அங்கீ ாைமும் அதற்கு இல்வல என்ெவத நாம்  புரிந்து ச ாள்ள வவண்டும்.  

மைண வீட்டில் ஒன்று கூடும் அவனவருக்கும் 40-50 ெஹன் ள் அளவிற்கு உணவவ ஒரு வநைத்தில் வழங்கிவிட்டு, மற்ற 

வநைத்திற்கு வழங் ாமல் விடுவவத விட, அந்த குடும்ெத்தின் அங் த்தவர் ளுக்கு மாத்திைம் உணவு வழங்கினால், 

மூன்று நாட் ளும் வழங்  முடியும். அத்வதாடு, ஊரிலுள்ளவர் ளுக்ச ல்லாம் வழங்கும் செரும் விருந்திற்குச் 

செய்யும் செலவவ, நபி வழிப்ெடி, தூை வநாக்வ ாடு செயற்ெட்டால், மைணித்தவரின்  வாரிசு ளின் எதிர் ால 

சொருளாதாைத் வதவவ ள் ெலவற்வற நிவறவவற்றலாம். 

 மைணித்தவரின் வீட்டில் ெல நூறு வெருக்கு உணவு வழங் ப்ெடுவதால் அங்கு ஊரிலுள்ள இவளஞர் ள் அவ்வீட்டில் 

ஒன்று கூடி வ ைம் வொர்டு விவளயாடுவதும் இைவு வநைத்தில் விழித்திருந்து புறம் வெசுவதுமா  தங் ளது வநைத்வத 

விையம் செய்து வருகின்றனர். மைண வீட்டில் உள்ளவர் ள் தங் ள் உறவவ இழந்த  வவலயில் இருப்ொர் ள். 

அவர் ளின் உணர்வு வளக் ச ாஞ்ெங் கூட மதிக் ாமல்  பலர் ஒன்று கூடி பல்வவறு வதமவயற்ை விடயங்கமை விடிய 

விடிய வபசிக் தகாண்டிருக்கின்ைமத அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்ைது. 

ஒருவர் மைணித்து விட்டால், அந்தக் குடும்ெத்தினருக்கு அந்த குடும்ெத்தில் உள்ள உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்வ  

அளவுக்குத்தான் உணவு ள் தயாரிக் ப்ெட்டு ெரிமாறப்ெட வவண்டும். இவ்வாறு செய்வது உணவு ஏற்ொடு 

செய்ெவர் ளின் சிைமத்வதயும் செருமளவு குவறத்துவிடும். 

மைண வீடு என்ெது தன் உறவினவை இழந்ததற் ா  எஞ்சியுள்ளவர் ளுக்கு ஆறுதல் வழங்  கூடிய ஓர் இடமாகும், 

இவறவனின் வல்லவமவய, இந்த உல  யதார்த்தத்வத புரிய வவக்கும் ஓர் இடமா வும் இருக்  வவண்டுவம தவிை 

இது வொன்ற வ ளிக்வ  ள் அைங்வ றக் கூடிய இடமா  மாறி விடக் கூடாது என்ெதில் நாம் அவனவரும்  வனமா  

இருக்   டவமப்ெட்டுள்வளாம். 

ஒருவர் மைணித்து விட்டால் அவைது குடும்ெத்தினர் வொ த்திலும்,  வவலயிலும் இருப்ொர் ள். இலங்வ யில் சில 

ெகுதி ளில் அவர் ளின்  வவலவய வமலும் அதி ரிக்கும் வவ யில் இறந்த அன்வறா, மறு நாவளா தடல்புடலான 

விருந்துக்கு ஏற்ொடு செய்கின்றனர். அந்தக் குடும்ெத்தினரின் உணர்வு வளப் புரிந்து ச ாள்ளாமல் 

மனிதாபிமானமில்லாமல் அக்குடும்ெத்தினரின் செலவில் விருந்துக்கு ஏற்ொடு செய்கின்றனர். இதற்கு மார்க் த்தில் 

அனுமதியில்வல. 

இறந்தவரின் வீட்டுக்கு நாம் சென்றால், அவர் ளுக்குத் வதவவயான உணவு வளத் தயார் செய்து எடுத்துச் சென்று 

நாம் தான் அவர் ளுக்கு வழங்  வவண்டும். அவர் ள்  வவலயில் ஆழ்ந்துள்ளதால் தமக் ா  அவர் ள் உணவு 

ெவமக்கும் மனநிவலயில் இருக்  மாட்டார் ள். 

 

நீங் ள் வநாயாளிவயவயா, மைணித்தவவைவயா  ாணச் சென்றால் நல்லவதவய கூறுங் ள். ஏசனனில் நீங் ள் 

கூறுவதற்கு வானவர் ள் ஆமீன் கூறுகின்றனர்  என்று நபி ள் நாய ம் (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள். அறிவிப்ெவர்: 

உம்மு ஸலமா (ைலி) நூல்: முஸ்லிம் 1527   
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இதன் அடிப்ெவடயில் இறந்தவரின் குடும்ெத்தினருக்கு மற்றவர் ள் தான் உணவு அளிக்  வவண்டுவம தவிை அவர் ள் 

வீட்டில் ொப்பிடக் கூடாது என்று அறியலாம். 

ثَنَا َِّ َعْبدَُّ َحد  ثَنَاَّ: قَالََّ الَوه اِب، َعْبدَِّ ْبنَُّ ّللا  ادَُّ َحد  ،َّزََّ ْبنَُّ َحم  َِّ َعْبدَِّ أَبُوَّ قَالََّ َحْفَصةَ، نَّْعََّ وَب،أَي َّ َعنَّْ ْيد   ةَ،َّْفصََّحََّ َعنَّْ َحس اَن، ْبنَِّ ِهَشامَِّ أَوَّْ: ّللا 

، فَْوقََّ َميِّت َّ َعلَى نُِحد َّ أَنَّْ نُْنَهىَّ ُكن ا»: قَالَتَّْ َوَسل مََّ َعلَْيهَِّ للاَُّ َصل ى الن بِّيَِّ َعنَِّ َعِطي ةَ،َّ أُمَِّّ َعنَّْ ا،َّ أَْشُهر َّ بَعَةََّأَرَّْ َزْوج َّ لَىعََّ إِّل َّ ثاَلَث  َََّّوَعْشر 

  البخاريَّ صحيح

இறந்தவருக் ா  மூன்று நாட் ளுக்கு வமல் துக் த்வத சவளிப்ெடுத்தக் கூடாது  என்று நபி ள் நாய ம் (ஸல்) 

அவர் ளால் நாங் ள் தடுக் ப்ெட்டிருந்வதாம்.  ணவவைத் தவிை.  ணவர் இறந்தால் நான்கு மாதம் ெத்து நாட் ள் 

துக் த்வத சவளிப்ெடுத்தலாம். அறிவிப்ெவர்: உம்மு அதிய்யா (ைலி), நூல்: பு ாரி 313 

 

عََّْووََّ نُُزلَهَُّ َوأَْكِرمَّْ َعْنهَُّ َواْعفَُّ َوَعافِهَِّ َواْرَحْمهَُّ لَهَُّ اْغِفرَّْ اَللُّهم َّ ْلجَِّ بِاْلَماءَِّ ِسْلهََُّواغَّْ ُمْدَخلَهَُّ ّسِ
 الث ْوبََّ نَق ْيتََّ َكَما اْلَخَطايَاَّ ِمنَّْ َونَقِّهَِّ بََردََِّوالَّْ َوالث 

ادََّ َوأَْبِدْلهَُّ الد نَِسَّ ِمنََّ األَْبيَضََّ ا ار  ا َوأَْهال َّ َداِرهَِّ ِمنَّْ َخْير  ا أَْهِلهَِّ ِمنَّْ َخْير  ا َوَزْوج    اْلقَْبرَِّ َعذَابَِّ ِمنَّْ َوأَِعْذهَُّ اْلَجن ةََّ ْلهََُّوأَْدخَِّ َزْوِجهَِّ ِمنَّْ َخْير 

அல்லாஹும்மபி[F]ர் லஹு வர்ஹம்ஹு வஆபி[F]ஹி வபு[F] அன்ஹு வஅக்ரிம் நுஸுலஹு வவஸ்ஸிஃ 

முத் லஹு வக்ஸில்ஹு பி(B]ல்மாயி வஸ்ஸல்ஜி வல்ெ(B]ைதி வநக்கிஹி மினல்  தாயா  மா நக்வ த்தஸ் ஸவ்ெ(B]ல் 

அப்(B]யள மினத் தனஸி வ அப்(B]தில்ஹு தாைன் வ ைன் மின் தாரிஹி வஅஹ்லன் வ ைன் மின் அஹ்லிஹி வஸவ்ஜன் 

வ ைன் மின் ஸவ்ஜிஹி வ அத்ஹில்ஹுல் ஜன்ன(த்)த வஅயித்ஹு மின் அதாபி(B]ல்  ப்(B]ரி 

இதன் சொருள் : இவறவா! இவவை மன்னிப்ொயா ! இவருக்கு அருள் புரிவாயா ! இவைது தவறு வள 

அலட்சியப்ெடுத்துவாயா ! இவர் தங்குமிடத்வத மதிப்பு மிக் தா  ஆக்குவாயா ! இவர் நுவழயும் இடத்வத 

விொலமாக்குவாயா ! இவவைத் தண்ணீைாலும், ெனிக்  ட்டியாலும், ஆலங் ட்டியாலும்  ழுவுவாயா ! 

சவண்வமயான ஆவடவய அழுக்கிலிருந்து சுத்தம் செய்வவதப் வொல் இவவை குற்றத்திலிருந்து சுத்தம் 

செய்வாயா ! இங்கிருக்கும் வீட்வட விடச் சிறந்த வீட்வடயும், இங்கிருக்கும் குடும்ெத்வத விடச் சிறந்த 

குடும்ெத்வதயும், இங்கிருந்த வாழ்க்வ த் துவணவய விட சிறந்த துவணவயயும் இவருக்கு வழங்குவாயா ! இவவை 

 ப்ரின் வவதவனயிலிருந்து  ாப்ொயா ! ஆதாைம்: முஸ்லிம் 1600 



َّ ّلَِحقُْونََّ بُِكمَّْ للاَُّ َشاءََّ إِنَّْ َوإِن ا ُمْؤِمنِْينََّ قَْوم َّ َدارََّ َعلَْيُكمَّْ لس الَمَُّاََّ

அஸ்ஸலாமு அவல(க்)கும் தாை வ்மின் மூமினீன் வஇன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(B]கும் லாஹி(க்)கூன். 

இதன் சொருள் : இவற நம்பிக்வ யுள்ள ெமுதாயவம! உங் ள் மீது ொந்தி நிலவட்டும். அல்லாஹ் நாடினால் நாங் ளும் 

உங் ளுடன் வெைக் கூடியவர் வள. ஆதாைம்: முஸ்லிம் 367 

 

(M.A)




