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உலகெங்ெிலும் உள்ள தனது அனனத்து ஸஹாபாக்ெள் புதிய சஹாபாக்ெள் மற்றும் அனனத்து 
முஸ்லீம்ெளுக்கும் தனது ஸலாத்தினனயும், மற்றும் ஈத் முபாரக் வாழ்த்துக்ெனளயும், 
கதரிவித்த பிறகு ஹஸ்ரத் ெலீபத்துல்லாஹ் (அஹல) அவர்ெள் தஷ்ஹத் தஅவூது மற்றும் சூரா 
ஃபாத்திஹா ஓதி “'தியாகம் மற்றும் ஹஜ்' என்ற தனலப்பில் ஜுமுஆ பபருஹரஹய கதாடர்ந்தார்ெள்,  
 
அதாவது, ஒவ்கவாரு மார்க்ெத்திலும் குறிப்பிட்ட சில மத பண்டினெெள் உள்ளன. அனவ தான் 
ஒரு மார்க்ெத்தின் அணிெலன்ெளாெவும், பிறகு அதுவவ ஒரு மார்க்ெத்தின் முக்ெிய 
முெமாெவும் மாறிவிடுெின்றது. வமலும், மார்க்ெத்தில் ஒருவர் தன்னன நினல நிறுத்திக் கொள்ள 
வவண்டுகமன்றால், அவர் இவ்வாறான மத பண்டினெெனள மதிப்பது  என்பது மிெவும் 
அவசியமானதாகும். வமலும், இஸ்லாம் என்பது  ஈத்-உல்-பித்ர் மற்றும் ஈத்-உல்-அல்ஹா 
என்று வருடத்தின் இரண்டு கபருநாட்ெனள  மத பண்டினெெளாெ கொண்டாடப்படும்  ஒரு 
மார்க்ெமாகும். வமலும் இத்தனெய பண்டினெெள் இதர மார்க்ெங்ெனள விட அதிெ 
முக்ெியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் ஏகனனில் இது தியாெத்தின் அனடப்பனடயிலான 
கொண்டாட்டங்ெளாகும். 
 
வமலும், இந்த இரு கபருநாட்ெள் ஒவ்கவான்றிற்கும் ஒரு சிறப்பு கதாழுனெ உள்ளது 
என்பனதயும் நினனவில் கொள்ளுங்ெள். வமலும் உண்னமயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஸ்ரத் 
நபி கபருமானார் (ஸல்) அவர்ெள்  மதீனாவிற்கு வருவதற்கு முன்னர், அங்குள்ள மக்ெள் 
வருடத்தில்  வவறு  இரண்டு நாட்ெனளவய கபருநாட்ெளாெ கொண்டாடி வந்தனர். வமலும், 
அன்னார் மதீனாவிற்கு வந்ததற்கு  பிறகு கூறுெினார்ெள், "நீங்ெள் வணீாெ வினளயாடி 
ெழிக்கும் இரண்டு நாட்ெள் உங்ெளுக்கு உள்ளன”,ஆனால் அல்லாஹ் சுபஹானஹு  

தஆலா, முஸ்லிம்ெளுக்கு  அவற்னற விட மெச் சிறந்தனத, அதற்கு பதிலாெ  வழங்ெியுள்ளான். 
அதுவவ,  ஈத்-உல்-பித்ர் மற்றும் ஈத்-உல்-அல்ஹா நாட்ெளாகும்". (நஸாயி).  

அதாவது, இவ்விரு கபருநாட்ெள் மட்டுவம  இஸ்லாமியக் ொலண்டரில் உள்ள ஒவர 
பண்டினெெளாகும். வமலும்,  இந்த இரண்டு கபருநாள் கொண்டாட்டங்ெளும்,  ஒரு சிறப்பு 
கதாழுனெனய  தன்னுள்  ஒவ்கவான்றும்  உள்ளடக்ெியுள்ளது.  ஆெவவ, முஸ்லீம்ெள்  தங்ெள்  மீது  

இனறவன்  கபாழிந்துள்ள அவனது அனனத்து அருள்ெளுக்கும் நன்றி கசலுத்தும் விதமாெ, 
தங்ெளது  பண்டினெெனள அதிெ பிரார்த்தனனயுடனும், உற்சாெத்துடனும் கொண்டாடி 
வருெின்றனர் . ஆெவவ, இத்தனெய கூடுதலாெ கசய்யும் ஒரு பிரார்த்தனனயின் மூலமாெவவ, 
முஸ்லிம்ெள் தங்ெளுனடய பனடப்பாளனுக்கு நன்றி கசலுத்தி, தங்ெளுனடய மெிழ்ச்சினய 
கவளிப்படுத்தி  வருெின்றனர். 

வமலும், ஈத்-உல்-அல்ஹா தினத்தில், அல்லாஹ்வின் கபயரால் ஒரு பிராணினய தியாெம் 
கசய்வதன் மூலமும்,  ஒருவர்  தனது இனறவனுக்கு நன்றி கசலுத்தவும்,  ஏனழெளிடம் 
கபருந்தன்னமயுடனும் நடந்துக் கொள்ெின்றார்.  
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வமலும், "குர்பானி" என்ற  கசால் "அல்-குர்பான்" என்ற வார்த்னதயிலிருந்து கபறப்பட்டது. அதன் 
கபாருளாவது, 'ஒவ்கவாரு  வவனலயும்  இனறகநருக்ெத்னத கபறுவதற்கு வழிவகுக்கும்' 
என்பதாகும்.இவ்வாறு, ஒவ்கவாரு மார்க்க பணிஹயயும் குறிப்பாக, தியாெங்ெனள ‘குர்பா’ 
என்றும், அல்லது புனிதப் பணி என்றும் அனழக்ெப்படுெின்றது. 

எல்லாம் ெல்ல இஹறென் கூறியதாக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்கள் 
அறிெிக்கின்றார்கள், "என்னுஹைய அடியான், நான் அெனுக்கு என்னுஹைய கருஹணஹயக் 
காட்டும் ெஹர,  அென்  கூடுதலான ெணக்க ெழிபாடுகஹளச் மெய்ெதன் மூலமாக, 
அென் என்ஹன மதாைர்ந்து மநருங்குகின்றான். இதனால், நான் அெனுஹைய பகட்கும் 
காதுகளாகவும், மற்றும் பார்க்கும் கண்களாகவுபம மாறிெிடுகின்பறன். பமலும்,  
அென் என்னிைம் எஹதயாெது பெண்டினால், நான் அெனுக்கு அதஹன ெழங்குகின்பறன். 
பமலும்,  அென் என்னிைம் பாதுகாப்ஹப நாடினால், நான் அெனுக்கு 
பாதுகாப்பளிக்கின்பறன்"  (புஹாரி).  

வமலும் கூறுவதாெ இருந்தால், இத்தனெய  ஈத்-உல்-அல்ஹா நாவள, இப்ராஹிம் (அனல) 
அவர்ெள் தனது இனறவனுக்கு கசய்த தியாெங்ெனளக் குறித்து நம்னம சிந்திக்ெ னவக்ெ 
வழிவகுப்பதாெ உள்ளது. அதாவது, ஹிஜ்ரத்தில் ஏற்பட்ட துன்பங்ெள், கநருப்பில் எறியப்படுதல், 
 மற்றும்  குடும்பத்திலுள்ள  மற்றவர்ெளினடவய இருந்து  அன்னார்  பிரிக்ெப்படுதல் வபான்ற 
தியாெங்ெளாெ  இது அனமந்துள்ளது. அன்றியும், எல்லாவற்றுக்கும் வமலாெ, எல்லாம் வல்ல 
இனறவன், அன்னாருனடய மெனான இஸ்மாயில் (அனல) அவர்ெனள, அவர்ெளிடம்  பலியிடும் 
படியும் ெட்டனளயிட்டான். அன்னாரும் இனற ெட்டனளக்கு அடிபணிந்து, அவர்ெளுனடய 
மெனின் கதாண்னடனய  அறுப்பதற்ொெ  தனது மெனின் ெழுத்தில் ெத்தினய னவத்தார்ெள் 
மாறாக, ஹஸ்ரத் இஸ்மாயில் (அனல) அவர்ெனள பலியிட வதனவயில்னல என்று எல்லாம் 
வல்ல அல்லாஹ்வால் ஆனணயிடப்பட்டது.வமலும், இந்த மனித தியாெத்திற்கு பதிலாெ, ஒரு 
ஆட்னட தியாெம் கசய்வதாெவும் இது மாற்றி அனமக்ெப்பட்டது.  இதன் மூலம், எல்லாம் 
வல்ல அல்லாஹ், முஸ்லிம்ெனள செ ெிறிஸ்தவ, யூதர்ெளுடனும் ஒப்பிடும்வபாது, 
  நன்னமெளால் நிரப்பவவண்டும் என்று விரும்பினான். இதன் ொரணமாெவவ, நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்ெளுனடய வமன்னமயான ஆன்மீெ தந்னதயாரும், மற்றும் கபௌதீெ 
மூதாதயருமான  இஸ்மாயில் (அனல) அவர்ெனள ெட்டாயமாெ பலியிடவவண்டியதாெ 
இருந்தது.  

பமலும், மபருமானார் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள், "நான் பலியிைப்பட்ை 
இரண்டு பபரின் மகனாபென்” என்றார்கள். அதாெது அெர்கள், அபரபியர்களுஹைய 
தந்ஹதயரான இப்ராஹமீ் (அஹல) அெர்களின் மூத்த மகனாகிய இஸ்மாயில் (அஹல) 
அெர்கஹளயும், மற்றும் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்களின் உயிரியல் 
தந்ஹதயான, அப்துல்லாஹ் அெர்கஹளயுபம சுட்டிக் காட்டினார்கள். பமலும், அெர்கள் 
இருெருபம பலியிைப்படுெதாக இருந்தனர். 

வமலும், இப்ராஹமீ் (அனல) அவர்ெளின் தியாெ உணர்னவ நினனவு கூர்ந்து, அதற்கு புத்துயிர் 
வழங்குவதற்ொெ,ஒவ்கவாரு வருடமும்  ஈத்-உல்-அல்ஹா தினங்ெளில்  ொல்நனடெள் 
பலியிடப்படுெின்றன.அதாவது, துல்-ஹஜ் மாதம் 10 வது நாள் ொல்நனடெனள பலியிடுவது 
என்பது இஸ்லாத்தின் மிெ முக்ெியமான அனடயாளமாெ உள்ளது. இதனனக் குறித்து எல்லாம் 
வ`ல்ல அல்லாஹ் கூறுெின்றான்:  
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"இன்னும் (குர்பானிக்கான) ஒட்ைகங்கள், மற்றும் கால்நஹைகள்; அெற்ஹற 
உங்களுக்காகஅல்லாஹ்ெின் அஹையாளங்களிலிருந்தும் நாம் ஆக்கியிருக்கிபறாம்" 

(அல்-ஹஜ் 22:36) 

வமலும், கபருமானார் நபிெள் நாயெம் (ஸல்) அவர்ெள் கூறியதாெ ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்ெள் அறிவிக்ெின்றார்ெள்: "நஹ்ருனடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில்  [ஆதமின் மெனால்] 
கசய்யப்படும் எந்தகவாரு கசயலும் அல்லாஹ்விடத்தில் (உலுஹியானவ பலியிடுவதனால்)  
சிந்தப்படும் இரத்தத்னத விட மிெவும் பிரியமானதாெ இருக்ொது”. (திர்மிதி). 

வமலும், திருக்குர்ஆனின் ஸூரா 'அல் ெவ்ஸர்' என்ற அத்தியாத்தின் இவ்வசனத்திலிருந்து, 
குர்பானி, அல்லது உலுஹியா என்பது எல்லா முஸ்லிம்ெளுக்கும் மிெவும் முக்ெியமான  

ெடனமயாெ உள்ளது என்பதனன விளங்ெ முடிெின்றது. அவ்வசனம் இவ்வாறு வருெின்றது: 
"எனபெ, நீர்  உமது இஹறெஹன மதாழுது, குர்பானியும் மகாடுப்பீராக. (அல் கவ்ஸர்: 108:3) 

வமலும், இந்த வசனம் கவவ்வவறான நிறங்ெனளயும், மற்றும் விளக்ெங்ெனளயும் கொண்டதாெ 
அனமந்துள்ளது. இவ்வசனத்திலிருந்து, கதாழுனெனயப் வபான்று தான் தியாெம் என்ற 
ெட்டனளயும் மற்றும்  குர்பானி அல்லது உலுஹியானவ  நினறவவற்றுவது ஒரு ொல்நனடனய 
பலியிடுவதன் மூலமாெ என்பதும்  மிெ  முக்ெியமான  ெடனமயாெ இருப்பதாெ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.உண்னமயில்,  ஈத்-அல்-அல்ஹா  அமல்ெனள நினறவவற்றுவதன் 
வரினசயில், முதலில் கதாழுனெனய  கசயல்படுத்திய பின்னவர, தியாெம் என்ற பலியிடுதனல 
நினறவவற்ற வவண்டும் என்வற கபருமானார்  நபிெள் நாயெம் (ஸல்) அவர்ெளால் 
விளக்ெப்படுெின்றது: "நம்முஹைய மதாழுஹகஹயத் மதாழுது, அதன் பிறகு நாம் 
குர்பானிஹய மகாடுப்பது” வபான்று, கொடுப்பவவர உண்னமயில் குர்பானி கொடுப்பவராவார். 
கதாழுனெக்கு முன்வப அறுத்து விடுெிறவர் கதாழுனெக்கு முன் (தமக்ொெ) அறுத்தவராவார். 
குர்பானி கொடுத்தவரல்லர்". என்று குறிப்பிட்டார்ெள். (புஹாரி).  
 
 
வமலும், இப்னு மாஜாவின் நம்பெத்தகுந்த ஹதீஸிலிருந்து கூறப்படுவது என்னகவனில்,  
கபருமானார் நபிெள் நாயெம் (ஸல்) அவர்ெள் கூறியதாெ அபு ஹுனரரா (ரலி) அவர்ெள் 
அறிவிக்ெின்றார்ெள்: " வமலும், ஒருவருக்கு குர்பானினய நினறவவற்றுவதற்ொன வழிமுனற 
இருந்தும், அவர் அதற்ொன ஏற்பாடுெனள கசய்யாமல் இருக்கும் பட்சத்தில், அவர் நம்முனடய 
முஸல்லானவ கநருங்ெத் வதனவயில்னல. (அதாவது, அவர் ஈத்-ல்-அல்ஹா கதாழுனெனய 
நினறவவற்றுவதற்கு நம்முடன் வந்து நிற்ெக்கூடாது)" என்பதாகும்.  

ஆெவவ, குர்பானியின் ெடனமனய நினறவவற்றுவது என்பது  கதாழுனெயுனடய அவத 
நினலனய நினறவவற்றுவனத வபான்றதாகும். வமலும் கூறுவதாெ இருந்தால், குர்பானினய 
நினறவவற்றுவதற்ொன  வழிமுனற உள்ள ஒவ்கவாரு தனிநபரும், அதற்ொன ஒரு பங்னெ 
ெட்டாயமாெ வழங்ெ வவண்டும். வமலும், புஹாரியின் நபிகமாழியில் இருந்து வமற்வொள் 
ொட்டப்படுவதாவது, ஹஸ்ரத் நபி கபருமானார் (ஸல்) அவர்ெளிடம் வெட்டதாெ நபித்வதாழர் 
ஹஸ்ரத் அபு புர்தா (ரலி) அவர்ெள் அறிவிக்ெின்றார்ெள்:  
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"இனறத்தூதர் அவர்ெவள! இன்னறய தினம் உண்ணுவதற்கும் பருகுவதற்கும் உரிய தினமாகும் 
என்று விளங்ெி நான் கதாழுனெக்கு முன்வப என் ஆட்னட அறுத்துவிட்வடன். எனவவ, நான் 
கதாழுனெக்கு வருவதற்கு முன்வப என் ஆட்னட அறுத்து (அனதவய) ொனல உணவாெவும் 
உட்கொண்வடன்' என்றார்ெள். அப்வபாது நபி (ஸல்) 'உம்முனடய ஆடு மாமிசத்திற்ொெ 
அறுக்ெப்பட்ட ஆடாெத்தான் ெருதப்படும்" என்று கூறினார்ெள்.  வமலும், நபி கபருமானார்(ஸல்) 
அவர்ெள், அன்னாரிடம் குர்பானினய மீண்டும் நினறவவற்றுவதற்கும் 
ெட்டனளயிட்டார்ெள்.எனவவ குர்பானி என்பது பிரயாணியாெ இல்லாதவர்ெள், பருவ வயனத 
அனடந்தவர்ெள், மற்றும் குர்பானினய நினறவவற்றுவதற்ொன சாத்தியக் கூறுெள் உள்ளவர்ெள் 
ஆெிய அனனவர்க்கும் வாஜிபாெவும், மற்றும் ெடனமயாெவும் உள்ள ஒன்றாகும்.  

வமலும், முஸ்தத்ரக் ஹக்ெீம் (ரலி) அவர்ெள் அறிவிப்பதாவது, ஹஸ்ரத் நபி கபருமானார் 
(ஸல்)  அவர்ெள் தனது மெள் பாத்திமானவ அவளுனடய குர்பானிக்கு சாட்சியாெ இருக்குமாறு 
வலியுறுத்தி கூறி உள்ளார்ெள்.வமலும், ஈத்-ல்-அல்ஹா நாளில்,  ஹஸ்ரத் நபி கபருமானார்(ஸல்) 
 அவர்ெள், ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்ெள் சார்பாெ ஒரு மாட்னட பலியிட்டார்ெள். 
(முஸ்லிம்).  

இந்நினலயில், இந்த ஈத்-உல்-அல்ஹா நாளில்,  மக்ொவிற்கு புனித யாத்தினர கசல்ல 
அல்லாஹ்னவ வநசிப்பவர்ெளாலும் மற்றும் ஹஸ்ரத் நபி ெரீம் முஹம்மது  முஸ்தஃபா (ஸல்) 
அவர்ெனள வநசிப்பவர்ெளாலும் ஆெிய பலராலும் முடியவில்னல என்பது மிகுந்த 
மனவருத்தத்னத அளிக்ெின்றது. ஏகனன்றால் இனறவனுனடய இல்லமானது யாருனடய தனி 
கசாத்தும் அல்ல. வமலும், மனிதர்ெளுனடய சட்டத்தின்படி, வாக்ெளிக்ெப்பட்ட மஸீஹான 
ஹஸ்ரத் மிர்சா குலாம் அஹ்மத் (அனல) அவர்ெளின் மீது நம்பிக்னெ கொண்டவர்ெள் 
அனனவரும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்ெள் என்றும்,    மக்ொவிற்கு புனித யாத்தினர கசல்ல 
அவர்ெள் அனுமதிக்ெக்ெப்படாதவர்ெள் என்றும்  ெருதப்படுெின்றனர்.  இன்னும் அவர்ெனளப் 
கபாறுத்தவனர, நாம் மக்ொ-மதீனாவிற்கு ஹஜ் மற்றும் உம்ரா கசல்வதால் இத்தனெய மார்க்ெ 
ஸ்தலங்ெள் அவமானத்திற்கு உள்ளாக்ெப்படுவதாெ ெருதுெின்றனர். 

வமலும், இந்தியப் கபருங்ெடலின் சிறிய தீவான கமாரீஷியஸில், ஹஜ் பயணம் வமற்கொள்ள 
வவண்டுகமனில், நீங்ெள் எந்த ஜமாஅத்னதச் வசர்ந்தவர் என்பனத அறிவதற்கு, நீங்ெள் அந்த 
குறிப்பிட்ட ஜமாஅத்தின்  இமாமால் னெகயழுத்திடப்பட்ட ஒரு படிவத்னத  நிரப்பவவண்டும். 
இது சம்பந்தமாெ நான் அனனத்து சவொதர சவொதரிெளுக்கும் வழங்கும்  ஒரு சிறிய அறிவுனர 
என்னகவனில்,  இஸ்லாத்தின் ஐந்தாவது தூணான ஹஜ்னஜ நினறவவற்றுவதற்கு, 
ொக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹான ஹஸ்ரத் மிர்ொ குலாம் அஹ்மத் (அஹல) 
அெர்களின் உண்ஹமத்துெத்ஹதக் குறித்து  மபாய் மொல்லபொ அல்லது 
உங்களுஹைய நம்பிக்ஹகஹய ெிட்டுக் மகாடுக்கபொ  ஒருபபாதும்  கூைாது. 
அன்றியும்,  இஸ்லாத்தின் சிறந்த பாதுொவலர்ெள் என்று தன்னன அனழப்பவர்ெள், 
இஸ்லாத்தின் ஐந்தாவது தூணான ஹஜ்னஜ  நினறவவற்றுவதிலிருந்து  அல்லாஹ்வின் 
அடியார்ெனள  தடுக்ெின்ற அந்த பாவத்னத தங்ெளுனடய வதாள்ெளில் சுமந்து கொள்ளட்டும்.  
வமலும் இஸ்லாம் கூறாத வழியில் கசயல்படும் இவர்ெள்  தங்ெனள இஸ்லாத்தின் 
பாதுொவலர்ெள் என்று அனழத்துக்கொள்வது மிெவும் துரதிர்ஷ்டவசமாெ உள்ளது.  இன்னும் 
விசித்திரம் என்னகவன்றால், இங்கு கமாரீஷியஸில்,  உங்ெளது புனித பயணத்திற்ொன படிவம் 
முதலில், நான் உங்ெளுக்கு வமற்குறிய கபயர்தாங்ெிய ஆலிம்ெளின் ெட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் 
இஸ்லாமிய னமயத்திற்கு கொண்டுகசல்லப்பட்டு, பிறகு இந்த முல்லாக்ெள் விண்ணப்பம் 
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கசய்த நீங்ெள் வாக்ெளிக்ெப்பட்ட மஸீஹ் மவ்வூது (அனல) அவர்ெளுனடய விசுவாசிெளா 
என்பனத பரிவசாதிக்ெ ஆவலாசனனக் கூட்டத்திற்குள் ஆவலாசனன கசய்த பின் நீங்ெள் 

அன்னானர ஏற்றுக்கொண்டவராெ இருந்தால், உங்ெளுனடய படிவமும் மற்றும் மக்ொவிற்கு 
கசல்லும் விசாவிற்ொன உங்ெளுனடய விண்ணப்பமும் நிராெரிக்ெப்படும். வமலும் இவத 
யுக்தினயவய, உலகெங்ெிலும் உள்ள அனனத்து நாடுெளாலும் பயன்படுத்தப்படுெின்றது. 

ஆெவவ, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் மற்றும் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்ெனள 
வநசிப்பவர்ெவள! நீங்ெள் கபருமானார் நபிெள் நாயெம் (ஸல்) அவர்ெளிடமிருந்து அல்லாஹ்வின் 
தனித்தன்னமனய ெற்றுக்கொண்டவர்ெளாெ உள்ளரீ்ெள்!, நீங்ெள் அல்லாஹ்வின் 
பண்புெனளயும் கபருமானார் நபிெள் நாயெம் (ஸல்) அவர்ெளிடமிருந்து ெற்றுக் 
கொண்டவர்ெளாெ உள்ளரீ்ெள்!! நீங்ெள் அன்னாரின் மூலமாெ ஆன்மீெ பயிற்சிெனள ெற்றுக் 
கொண்டவர்ெளாெவும் உள்ளரீ்ெள்!!! இன்னும் நான் உங்களுக்கு உறுதியாகவும், 
ெத்தியம் மெய்தும் கூறுகின்பறன். அவர்ெளின் பழிவாங்கும் கசயல்ெளுக்கு பயந்து 
மக்ொவிற்கு ஹஜ் யாத்தினர கசல்ல  நீங்ெள்  தனட கசய்யப்பட்டிருக்கும் வனர,  
அல்லாஹ்விற்ொெ,  உங்ெளுனடய புனித யாத்திஹர ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும்! 
ஏற்றுக் மகாள்ளப்படும்!! ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும்!!! என்வற கூறுெின்வறன்.  

வமலும், இவ்வாறு புனித யாத்தினரக்கு கசல்ல முடியாத (மறுக்ெப்படுவதால்) ஹாஜிெவள!, 
நான் என்னுனடய பாராட்டுக்ெனளயும் வாழ்த்துக்ெனளயும்  உங்ெளுக்கு கதரிவித்துக் 
கொள்ெின்வறன் அத்துடன் என்னுனடய ஈத்-உல்-அல்ஹா வாழ்த்துக்ெனள  கதரிவித்துக் 
கொள்ெின்வறன்.  

வமலும், என்னுனடய வாழ்த்துக்ெனள  உலகெங்கும் வாழும் என்னுனடய ஸஹாபா 
வதாழர்ெளுக்கும், குறிப்பாெ பகரளா, தமிழ்நாடு, மைல்லி, மென்ஹன, அபுதாபி, துபாய், 
மகாபமாபராஸ், மபயாட்பை, மபலெியா, இந்பதாபனெியா, ரீயூனியன், மைகாஸ்கர் பபான்ற 
நாடுகஹளச் பெர்ந்தெர்களுக்கும் மதரிெித்துக் மகாள்கின்பறன்.  

வமலும், நான் இந்த நற்மெய்திஹயயும்  உங்களுக்கு மதரிெித்துக் 
மகாள்கின்பறன். அதாெது, அல்லாஹ் நமக்கு சுெனத்திற்கான ெழிகஹள 
திறந்துெிட்டிருப்பதுைன், மிக ெிஹரெில் இஹற தீர்மானத்தின் மூலம் 
இவ்வுலகின் அஹனத்து திட்ைங்களும் முறியடிக்கப்படும் என்பதும் 
உங்களுக்கு காட்ைப்படும். அன்றியும், அல்லாஹ் மற்றும் ஹஸ்ரத் நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அெர்களின் மீதுள்ள பநெத்தின் காரணமாக, நிஹறந்த 
உள்ளத்துைன் மக்காெிற்கு புனித யாத்திஹர  மெல்ெதற்கான உங்களுஹைய 
ஆழமான ெிருப்பமும் நிஹறபெற அல்லாஹ்ெின் அருளால் உங்களுக்கு அனுமதி 
ெழங்கப்படும். ( இன்ஷா அல்லாஹ்) 

வமலும், உங்ெளிடம் வெட்ெப்பட வவண்டிய வெள்வி இது தான்: அதாவது, இஸ்லாமிய 
நம்பிக்னெ மற்றும் நனடமுனறயின் அடிப்பனடயில்,  கபயரளவில் மட்டுவம  முஸ்லிமாெ 
இருப்பவர்ெளிலிருந்து நம்பெத்தகுந்தவர்ெனளயும் மற்றும் கபாய்யர்ெளிலிருந்து உண்னமயான 
முஸ்லிம்ெனளயும் எவ்வாறு ெண்டறிவது? என்பதாகும். 
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பமலும், நம்முஹைய எஜமானனும், ஒபர நீதிபதியுமான அல்லாஹ்ஹெ தெிர பெறு யார்  

இதஹன  தரீ்மானிக்க முடியும்? அதாெது, மார்க்க ெிஷயங்கள் என்பது   மனிதனுக்கும், 
 அெனுஹைய  பஹைப்பாளனான எல்லாம் ெல்ல  இஹறெனுக்கும்  இஹையில் 
தரீ்மானிக்கப்படும் ஒன்றாகும். இன்னும் கூறுெதாக இருந்தால்,  ஒரு மனிதனாக, ஒரு ெக 
மனிதனின் நம்பிக்ஹக என்னொக இருக்க பெண்டும் என்பஹத தரீ்மானிக்கவும் பமலும் 
அெர்களின் நம்பிக்ஹகஹய  குறித்து முடிவு மெய்யவும் நமக்கு  நிச்ெயமாக எந்த 
அதிகாரபமா, உரிஹமபயா  இல்ஹல என்பதாக இருக்கும்பபாது, எங்கஹள  நீங்கள் 

முஸ்லிமல்லாதெர்கள் என்று முத்திஹர குத்தப்படுெஹதப் குறித்து எங்களுக்கு எந்த 
கெஹலயும் இல்ஹல. பமலும், நாங்கள் தான் ெரியானெர்கள் என்று  எந்த 
அரொங்கத்திைமிருந்தும், அல்லது எந்த ெட்ைமன்றத்திலிருந்தும்  எங்களுக்கு எந்த ொன்றும் 
பதஹெயில்ஹல மாறாக அல்லாஹ்ெின் பார்ஹெயில் மட்டும் முஸ்லிம்களாக இருந்தால், 
அதுபெ எங்களுக்கு பபாதுமானதாகும். 

 

பமலும், இஹற ெழிப்பாட்டிற்காக  அஹமக்கப்பட்ை முதல் இல்லம் 
கஅபாொகும். இது மதம், நிறம், மற்றும் இனம் என்ற பெறுபாடு 
இல்லாமல் மனிதர்களுக்காக  உருொக்கப்பட்ை ஒரு இல்லமாகும். 
அன்றியும், இந்த அருளுக்குரிய  இல்லத்திலிருந்து, மனிதர்ெள் எண்ணற்ற நன்னமெனளப் 
கபறுவதுடன், இது மனித குலத்திற்கு அதன் வநாக்கு நினலக்ொெவும் மற்றும் அதன் 
ஆன்மாவின் அனமதிக்ொக்ொெவும் அர்ப்பணிக்ெப்பட்டுள்ள ஒன்றாெ உள்ளது. வமலும், அங்கு 
கசல்ல சக்தி கபற்றவர்ெள், இனறவனின் கபயரால்  அங்கு கசன்று  ஹஜ் யாத்தினர 
கசய்யவவண்டும். இதுவவ, இஸ்லாமிய நம்பிக்னெயாளர்ெளுக்கு திருக்குர்ஆன் விதித்த 
உத்தரவாகும்.  இன்று நாம்  இந்த நஹைமுஹறயிலிருந்து ெிலக்கப்பட்டுள்பளாம். 
அதாவது, இவ்ெிைத்தில் எழும் பகள்ெியாெது:  எப்பபாதிலிருந்து எல்லாம் ெல்ல 
அல்லாஹ் தன்னுஹைய உத்தரொன அஹனத்து மனிதர்களும் 
பெறுபாடின்றி கஅபாஹெ மநருங்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என்பஹத 
ெிலக்கியுள்ளான்? அன்றியும் இத்தஹகய அதிகாரங்களின் உரிஹமஹய 
இெர்களுக்கு ெழங்கியெர் யார் (அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுபம அஹனத்து 
அதிகாரங்களும் உரியன)? அதாெது கஅபா என்பது இஹறெனுஹைய 
இல்லம் அது யாருஹைய தனிப்பட்ை மொத்தும் இல்ஹல. 

 

வமலும், புனித திருக்குர்ஆனில் உள்ள ஸூரா அல்-பக்ெராவின் 115 வது வசனமும், ஸூரா 
அத்-தவ்பாவின் 19 வது வசனமும் முனறவய, ”கஅபாஹெப்” பற்றி  இந்த 
வசனங்ெள் வபசுெின்றன: 



7 
 

பமலும், "அல்லாஹ்ெின் பள்ளிகளில் அெனுஹைய மபயர் கூறப்படுெஹதத் தடுத்து, 
அெற்ஹற பாழாக்க முயல்பெஹன ெிை மிகப் மபரிய அநியாயக்காரன் எென்? அெர்கள் 
அச்ெத்துைனன்றி அெற்றில் நுஹழெது முஹறயானதன்று. அெர்களுக்கு இவ்வுலகில் 

இழிவு உள்ளது. மறுஹமயிலும் அெர்களுக்குப் மபருந் தண்ைஹன உள்ளது.                       
(அல் பக்கரா 2:115) 

"ஹஜ்ஜூ மெய்பெர்களுக்குத் தண்ணரீ் ெழங்குதல், தூய பள்ளிஹய பராமரித்தல் 
ஆகியெற்ஹற, அல்லாஹ்ெின் மீதும் மறுஹம நாளின் மீதும் நம்பிக்ஹக மகாண்டு 
அல்லாஹ்ெின் பாஹதயில் அறப்பபார் மெய்தெர்க(ளின் பணிக)ஹளப் பபான்றதாக 

நீங்கள் கருதிக் மகாண்டீர்களா? இெர்கள் (இரு ொராரும்) அல்லாஹ்ெிைத்தில் 
(ஒருபபாதும்) ெமமானெர்கள் இல்ஹல. அநீதி இஹழக்கும் ெமுதாயத்தினர்களுக்கு 

அல்லாஹ் ஒரு பபாதும் ெழி காட்ைமாட்ைான்". (அத்-தவ்பா 9: 19). 

வமலும், புனித திருக்குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ்ெளின் வபாதனனெளுனடய ஒளியில் 
உங்ெளுனடய மனசாட்சினய ஆராய வவண்டிய ெட்டாயத்திலும் நீங்ெள் உள்ளரீ்ெள். 
வமலும், உங்ெளுனடய ஆன்மாவின் ஆழத்தில் ஒரு சிறிய இனழ ஒளி உங்ெளிடம் ஒட்டி 
இருக்குமானால் உண்ஹமயான முஸ்லிமாக உள்ளெர்  யார்? என்பனதயும் மபயரளெில் 
மட்டும் முஸ்லிமாக உள்ளெர்  யார்? என்பனதயும் நீங்ெள் புரிந்து கொள்ளலாம். 

வமலும், நீங்ெள்  இஹறெனுஹைய இல்லத்திற்கு  ஹஜ் மெல்ெதிலிருந்து எங்கஹள 
தஹைமெய்ெஹத மதாைர்ந்தால்,அதாெது  ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்களின் 
எதிரிகளால் கஹைப்பிடிக்கப்பட்ை பாஹதஹய நீங்கள் பின்பற்றும் உங்களுஹைய மெயல்கள் 

உங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்ெியாகவும், மபருஹமயாகவும்  இருப்பதாக இருந்தால், நீங்கள் 
மிகவும் துரதிர்ஷ்ைமானஹதபய மெய்துக்மகாண்டிருக்கின்றரீ்கள் என்றுதான் கூறபெண்டும். 
ஆனால்  எங்கஹளப் மபாறுத்தெஹர, அல்லாஹ் மற்றும் அெனுஹைய நபி 
எங்களுக்கு பபாதுமானெர்களாக உள்ளனர். பமலும், நீங்கள் ெிரும்பும் அளவுக்கு 
இதஹன தஹை மெய்தாலும், அல்லாஹ் மற்றும் அெனுஹைய தூதரின் மீதும் மக்கா-
மதனீாெின் மீதும் எங்களுக்கு உள்ள அன்ஹப நீங்கள் ஒருபபாதும் எங்களுஹைய 
இதயங்களிலிருந்து அகற்றிெிைமுடியாது. இன்னும் இந்த அன்பு எங்களுஹைய 
உள்ளங்களில் முழுெதுமாக நிரம்பியுள்ளது. உறுதியாக இத்தஹகய தஹைகள் அஹனத்தும் 
நீக்கப்பட்டு, நாங்கள் மக்காெிற்குள் ெரபெற்கப்படும்  ஒரு நாள் ெரும் என்பதிலும்  

நிச்ெயமாக நாங்கள் நம்பிக்ஹகக் மகாள்கின்பறாம்.  

                 இன்ஷா-அல்லாஹ். அமீன். 
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உங்கள் அஹனெருக்கும் மாநில அஹமப்பு மற்றும் பத்திரிஹகத்துஹறயின் ொர்பாக 
ஈத் மபருநாள் ொழ்த்துக்கள் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


