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உலகெங்ெிலும் உள்ள தனது அனனத்து ஸஹாபாக்ெள் புதிய சஹாபாக்ெள் மற்றும் 
அனனத்து முஸ்லீம்ெளுக்கும் தனது ஸலாத்தினன கதரிவித்த பிறகு ஹஸ்ரத் 
ெலீபத்துல்லாஹ்(AS) அவர்ெள் தஷ்ஹத் தஅவூது மற்றும் சூரா ஃபாத்திஹா ஓதி “பிஹை 
பார்த்தலும் ரமலான் பநான்பும்” என்ற தனலப்பில் ஜுமுஆ பபருனர நிெழ்த்தினார்ெள் 
     

 

அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஸும்மா அல்ஹம்துலில்லாஹ், ரமலான் மாதம்  மீண்டும் ஒரு 
முனற  தனது மிெப்கபரும் அருட்கொனைெளுைன்  நம்னம  வரபவற்பதுைன், தனது 
அனனத்து அருட்ெளிலும் பங்குகபறும் படியும் நம்னம அனைக்ெின்றது. இதன்மூலமாெ, 
 அல்லாஹ்வின் அனனத்து அருட்கொனைெனளயும் நாம் கபற்றுக் கொள்ளமுடியும். 

இந்திய நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது சொபிெளில் ஒருவரிைமிருந்து வந்த  ஒரு 

பெள்வியின் அடிப்பனையில், ரமலான் மாதத்தின் பநான்பு, மற்றும் பினற 

ொணுதல் கதாைர்பாெ, நான் சிறிய ஒளினய ஒட்டுகமாத்த முஸ்லிம் உம்மத்திற்ொெவும் 

உதிர்க்ெ விரும்புெின்பறன்.  

பமலும், அல்லாஹ்வுனைய அருளுக்குரிய வசனங்ெனளயும்,  ெட்ைனளெனளயும் 

கொண்ை  திருக்குர்ஆன், மற்றும்  ஹஸ்ரத்  முஹம்மது (ஸல்) அவர்ெளின் 

நபிகமாைிெள்,  ரமலான் மாத பநான்னப  ஆரம்பிப்பதற்கு  பினறக் ொண்பதன் பக்ெம் 

நம்னம ெவனம் ஊட்ை னவக்ெின்றது.  பமலும்  இனதப்பபான்ற நினலபய, கபருநாள்  

கொண்ைாட்ைங்ெளுக்கு முந்னதய நாளான  இறுதி பநான்னப முறிக்கும் விஷயத்திலும்  

கபாருந்துெின்றது. அன்றியும், ஒரு நபிகமாைினயயும் இங்கு பமற்பொள்ொட்ை 

`  

نَُ بَيِِّٰنتُ  وَُ ِلِّلنَّاِسُ ه دًى اْلق ْرٰانُ  فِْيهُِ ا ْنِزلَُ الَِّذْىُ  َرَمَضانَُ َشْهرُ  ْمه ُ الشَّْهرَُ ِمْنك مُ  َشِهدَُ فََمنُْ َواْلف ْرَقاِنُ  اْله ٰدى ِمِّ  فَْليَـص 
 

"ரமலான் மாதம் திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ை மாதமாகும். குர்ஆன் எல்லா 
மக்ெளுக்கும் பநர்வைி ொட்ைக் கூடியதும், பநர்வைினயத் கதளிவாக்ெக் கூடியதும் 
(நன்னம தீனமனய) பிரித்தறியக் கூடியதும் ஆகும். எனபவ, உங்ெளுள் 
அம்மாதத்னதக் ொண்பவர் (ரமலான் மாதத்தின் முதல் பினறனய) அதில் பநான்பு 
பநாற்ெ பவண்டும்.  (அல்-பக்ெரா 2:186) 
 
(ஷஹ்ரு ரமலானல்லதி உன்ஸில ஃபீஹில் குர்-ஆனு ஹுதல்-லின்னாஸி 
ெபய்யினாத்திம் மினல் ஹுதா ெல் ஃபுர்கான். ஃபமன்- ஷஹித- மின்குமுஷ்-
ஷஹ்ர ஃபல்- யஸும்ஹு). 
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விரும்புெின்பறன். அதாவது,  இனறத்தூதர் (ஸல்) அவர்ெள் கூறுவதாெ அப்துல்லாஹ் 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்ெள் அறிவிக்ெின்றார்ெள்: 

'ரமலான் பிஹைஹய நீங்கள் காணும் ெஹர பநான்ஹப பநாற்காதரீ்கள்; (மறு) 

பிஹைஹயக் காணும்ெஹர பநான்ஹப ெிடாதரீ்கள்; உங்களுக்கு பமக மூட்டம் 

மதன்படுமானால் (முப்பது நாள்களாக) அஹதக் கணித்துக் மகாள்ளுங்கள்.' 

(ஸஹஹீுல் புகாரி, முஸ்லிம்) 

அதாவது, நான் பமற்குறிப்பிட்ை திருக்குர்ஆன் வசனம், மற்றும் ஹதீஸிலிருந்து,  

இஸ்லாத்தில் பினறக்ொண்பது என்பது மிெ முக்ெியமான ஒன்றாெ மிெத் கதளிவாெ 

நமக்கு புலனாெின்றது. அதுவும், குறிப்பாெ  அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதர் ஹஸ்ரத் 

முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெளால் அங்ெீெரிக்ெப்பட்ை இஸ்லாமிய ொலண்ைர் என்பது 

பினறனய முற்றிலும் அடிப்பனையாெக் கொண்பை உள்ளது. அதாவது, பினறனயக் 

ொண்பதன் அடிப்பனையிபலபய, பினறக் ொலண்ைர் அனமந்துள்ளது.   

பமலும்  அல்லாஹ்வின் அருளால், ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெள்,  

இவ்வாறான முக்ெியமான தனலப்புக்ெளில் தனது வைிொட்டுதனல, முஸ்லிம்ெளின் 

ஒற்றுனமனயக் ெருத்தில் கொண்பை, ஒவ்கவாரு தனிப்பட்ை நாடுெனளச் பசர்ந்த 

முஸ்லிம்ெளுக்கும் வைங்ெியுள்ளார்ெள்.  

எனினும், இன்று ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெளின் உம்மத் பிரிந்திருப்பனதக் 
ொண்பது நமக்கு மிெவும் வருத்தம் அளிக்ெின்றது. அதாவது, ஒவ்கவாரு பிரினவச் 

பசர்ந்தவர்ெளும், பினறனயக் ொண்பதற்கு அவரவர்ெளின் நாடுெனளப் பின்பற்றிபயா, 

அல்லது இன்னும் மிெ நவனீ ஒளியியல் உபெரணங்ெளின் உதவியுைபனா, அல்லது 

மிெவும்  அனுகூலமான சாதனங்ெளான  னபனாக்குலர்ெள், கதானலபநாக்ெிப் 

பபான்றவற்றின் மூலமாெபவா  பினறனயப்பார்த்து  முடினவெனள  தாங்ெபள 
எடுக்ெின்றனர். 

பமலும், அவர்ெளின் உம்மத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒற்றுனமயின்னமயின் ொரணமாெபவ, 

இத்தனெய ெருத்து பவறுபாடுெள் ஏற்படுெின்றன. இந்நினலயில், இதனன இஸ்லாபமா, 

திருக்குர்ஆபனா, அல்லது நபி மபருமானாரின் ஸுன்னத்பதா நமக்கு எக்ொலத்திலும் 

பபாதிக்ெவில்னல. அன்றியும், நம் அனனத்து விஷயங்ெளும் சுமூெமாெ நைக்ெ 

பவண்டுகமனில், அவ்விைத்தில்   சமாதானம், நல்லிணக்ெம், ஒற்றுனமயுைன் இருப்பது, 

ஆபலாசனனெள் கசய்வது, மற்றும் அனனத்து முஸ்லிம்ெளின் கபாதுவான தனலவரால் 
ஒரு  இறுதியான முடிவு  எடுக்ெப்படுவது  முதலானனவெள் இருக்ெபவண்டும். இதன் 

ொரணமாெபவ, அல்லாஹ் தனது வைிக்ொட்டுதனல ஒரு இஹைத்தூதரின் ெருஹகயின் 

மூலமாகபொ, அல்லது கலீஃபத்துல்லாஹ்ெின் மூலமாகபொ (ஷரியத் இல்லாத 

தூதர்கள்) அந்தந்த காலக் கட்டத்திற்கு அனுப்பி, அதன் மூலம், முஸ்லிம் உம்மத்னத 
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இஸ்லாத்தின் அனனத்து பொட்பாடுெளிலும்   ஒன்றினணய னவப்பபதாடு,  அவர்ெளின் 

அன்றாை வாழ்க்னெயில் அவற்னற நனைமுனறப்படுத்தவும் னவக்ெின்றான் 

 இருப்பினும், நாம் தற்பபாது   வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் யதார்த்த உண்னம 

என்னகவனில் ,  ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர் இவ்வுலனெ விட்டு கசன்ற 
பின்னர், அவர்ெள்  நமக்கு  தனது பாரம்பரிய உரினமயாெ  விட்டுச் கசன்றதில் இருந்து, 

தற்பபாதுள்ள நினல முற்றிலும் மாறுபாட்டுள்ளது. அதாவது  தற்பபாதுள்ள 

சூழ்நினலயில்  ஒபர நாைாெ இருப்பினும் பல்பவறு பிரிவுெள் உருவாெியுள்ளன.  

அன்றியும், ஒவ்கவாரு பிரிவும் தங்ெளது கசாந்த அளவுபொல்ெளுக்கு ஏற்ப,  பநான்னப 
எப்பபாது  னவப்பது ,மற்றும்  பநான்னப  எப்பபாது  விடுவது   பபான்றவற்னற 
தாங்ெபள முடிவு கசய்ெின்றனர். எனபவ இதன் ொரணமாெ,  ஒபர நாைாெ இருப்பினும் 
கூை, ரமலான் மாதம் துவங்குவதிலும், முடிவனைவதிலும் பல்பவறு பததிெள் 

ஏற்படுெின்றன. இதன் வினளவாெ,  ஷவ்வால் மாதம் துவங்குவதும், மற்றும் கபருநாள் 

துவங்குவதும் கூை  கவவ்பவறு  பததிெளில் அனமெின்றன.  

பமலும், உலெின் ஏழு ெண்ைங்ெளான ஆசியா, ஐபராப்பா, வை அகமரிக்ொ, கதன் 

அகமரிக்ொ, ஆஸ்திபரலியா (அல்லது ஓசியானியா), ஆபிரிக்ொ, மற்றும் அண்ைார்டிக்ொ 

பபான்றனவெள் உண்னமயிபலபய பரந்த பிரபதசங்ெளாெவும், மற்றும்  பினற 

கதன்படுவதில் ஒவ்கவாரு பகுதிக்கு பகுதியும், ஒவ்கவாரு நாட்டிற்கு நாடும் 

மாறுபடுவதாெவும்  இருப்பது  உண்னமதான்.  

எனபவ தான், ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெள் தனது வாழ்நாளில் 
ஒற்றுனமனய வலியுறுத்தியிருந்தார்ெள். அன்றியும்   ரமலான், மற்றும் ரமலான்  

அல்லாத பிற மாதங்ெளிலும், அதாவது  பினற கதன்படும் பபாகதல்லாம், அவர்ெளுனைய 

பகுதியில் உள்ள முஸ்லிம்ெள் யாவரும் ஜமாத்தாெ ஒன்று பசர்ந்து  ஒபர பநரத்தில்  

பநான்னப  பநாற்பதும், மற்றும் பநான்னப முறிப்பதுமாெ இருந்தார்ெள். அபத பநரத்தில், 

பிற நாடுெளில், அல்லது பிறத்கதானல தூர  இைங்ெளிலுள்ள மற்ற முஸ்லிம்ெளாெ 

இருக்கும் பட்சத்தில்,  அவர்ெள்  தங்ெளது நாட்டில் கதன்படும் பினறயின் 

அடிப்பனையிபலபய பநான்னப பநாற்பதும், மற்றும் அதற்பெற்ப  கசயல்பட்டும் 

வந்தார்ெள்.  

பமலும் ொலப்பபாக்ெில், புதிய நவனீ யுெத்திற்குள் உலெம் நுனையும் கபாழுது, நாடுெள் 

யாவும் அந்தந்த  ெண்ைங்ெளுக்குள்பளபய  கதளிவாெ  வனரயறுக்ெப் பட்டுள்ளனவயாெ 

அனமந்தன.  ஆெபவ, இதனால் ஒவ்கவாரு நாடும் அந்தந்த நாட்டின் விவொரங்ெனள 

நிர்வெிப்பதற்ொெ தங்ெளுக்கென்று கசாந்த அரசாங்ெத்னதயும், சுதந்திரத்னதயும் 

கபற்றிருந்தன. குறிப்பாெ, இஸ்லாம், மற்றும் அதன் கொள்னெெனள தங்ெளுனைய 

வாழ்க்னெயில் பயன்படுத்துவது கதாைர்பான விஷயத்தில் இது கபாருந்துவதாெ 

இருந்தன. இருப்பினும், ஒவ்கவாரு நாளும் இஸ்லாத்தில் புதிய பிரிவுெள் தினமும் 

உருவாெிக்கொண்டு இருப்பனத நினனக்னெயில் மிெவும் வருத்தம் அளிக்ெின்றது. 
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பமலும், அவர்ெளுக்ெினையில் ஏற்படுெின்ற பிளவுெளும் நாள்பதாறும்  

அதிெமாெிக்கொண்பை இருக்ெின்றன. அன்றியும், திருக்குர்ஆனின் ெட்ைனளெனளக் 

ெனைப்பிடிப்பதற்கும் ,மற்றும் முஸ்லிம்ெளின் நலனுக்ொெ  முக்ெியமான முடிவுெனள 

எடுப்பதற்கும்  ஒபர இஸ்லாமிய உம்மத்தாெ  நின்று கசயல்படுவதற்கு எந்தகவாரு 

ஆபலாசனனயும் எடுக்ெப்பைவில்னல.  

இதன் ொரணமாெபவ இக்ொலத்தில்,  குறிப்பாெ  கபரிய நாடுெளில் கூை பல்பவறு 

குைப்பங்ெள் உருவாெின்றன. உதாரணமாெ,  ரமலான் மாத பநான்னப பநாற்பது, மற்றும் 

ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் நாளான ஈத் கபருநானள வரபவற்பது, மற்றும் ரமலானின் 

பநான்னப விடுவது முதலானவற்றிற்கு பினறப் பார்ப்பனத மட்டுபம  உண்னமயாெ 
நம்பியிருக்கும்  இந்தியா, ஆப்பிரிக்ொ பபான்ற நாடுெளிலும் கூை இவ்வாறாெ 

நைக்ெின்றன.  

பமலும், ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெளின் ொலத்னத ஒப்பிடுனெயில், 

இன்று அறிவியல்  ெண்டுபிடிப்புெள், மற்றும் பினறப் பார்ப்பது கதாைர்பான ஆய்வுெள் 

அனனத்தும் மிெவும் துல்லியமாெ மாறியிருக்ெின்ற  பபாதிலும், இன்று ரமலானுக்ொெ 

பினறயின் நினலெள், மற்றும் பினறப் பார்ப்பது கதாைர்பான ஒவ்கவாரு 

ெணக்ெீடுெளிலும் எனவ முக்ெியமாெ இருக்ெிறகதனில், பநரான கண்களின் மூலம்  

பிஹைஹய உண்ஹமயாகப் பார்ப்பதிபலயாகும். அதாவது,  பினறனய  உண்னமயாெ 

பநரில்  பார்ப்பது என்பது, ஒவ்கவாரு  ஆயிரக்ெணக்ொனக் ெணக்ெீடுெனள விைவும் 

இது மிெவும் மதிப்பு வாய்ந்ததாகும். ஏகனனில், அல்லாஹ் தனது ஒவ்கவாரு அடியாரின் 

பார்னவ, மற்றும் பநாக்ெத்னத முழுனமயாெ  அறிந்தவனாெ இருக்ெின்றான். 

அதுமட்டுமின்றி,  பிற இஸ்லாமிய மாதங்ெளில், மற்றும் ரமலான், மற்றும் ஷவ்வால் 

மாதங்ெளில் பினறப் பார்க்கும்  சான்றுெளின் அடிப்பனையில், அந்த நைப்பு ஆண்டின் 

இஸ்லாமிய ொலண்ைனர உருவாக்குவதற்கும், இது மிெவும் முக்ெியத்துவம் 

வாய்ந்ததாெ   அனமெின்றன. 

ஆெபவ தான், அல்லாஹ்வும், அவனுனைய தூதர் ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) 

அவர்ெளும்,  அனனத்து முஸ்லிம்ெளுக்கும்  ஒரு எளிய வைிொட்டுதனல 

வைங்ெியியுள்ளார்ெள். இதன்மூலம்,  ஒவ்கவாரு மாதமும் புதியப் பினறனயப் 
பார்ப்பதன் அடிப்பனையில், அவர்ெளால் எளிதாெ  இஸ்லாமியக் ொலண்ைனர 
அனமத்துக்கொள்ள  முடிெின்றது.  பமலும், இஸ்லாத்தில் முனளத்துள்ள பல்பவறு 

குைப்பங்ெனள அறிந்த பிறகு, நான் எனது அன்பற்குரிய ஸஹாபாக்ெளுக்கும், மற்றும் பிற 

உம்மத்னதச் பசர்ந்தவர்ெளுக்கும்  இது கதாைர்பாெ சில வைிொட்டுதல்ெனள வைங்ெ 

விரும்புெின்பறன்: 

நாடு-ொரியாக: அதாவது,  ஒரு நாபைா, அல்லது தீபவா, கமாரீஷியனஸப் பபான்று 
சிறியதாெ இருந்து, பினறனயப் பார்ப்பது மிெவும் எளிதாெ இருக்கும் பட்சத்தில், அங்கு 

இனறயச்சமுள்ள ஒரு முஸ்லிம், தனது மனிதக் ெண்ெளால் பினறனயப் பார்ப்பது 
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என்பதில் எந்த தவறுமில்னல. அதாவது, அவர் நமது ஜமாத்னதச் பசராதவராெ 

இருப்பினும்,  அனனவருபம முஸ்லிம்ெளாெ இருக்கும் பட்சத்தில், அவர் அல்லாஹ்வின் 

கபயரால் சத்தியம் கசய்து தனது தெவனல உறுதிப்படுத்த இரண்டு சாட்சிெனளக் 

கொண்டு வரபவண்டும். அல்லது, பதனவப்பட்ைால் கபரும்பாலான தருணங்ெளில் 

னபனாக்குலர், அல்லது கதானலபநாக்ெி மூலமாெவும் ஹிலால் பார்க்ெப்படுெின்றது. 

(ஹிலால் என்பது புதிய பினறயின் சற்று பலசான கவள்ளியிலான ஒளிரும் 

பகுதியாகும்). ஆனெயால், அந்த புதிய இஸ்லாமிய மாதத்தின் முதல் நாள் இவ்வாறாெ 
உறுதி கசய்யப்படுெின்றது. (அதாவது, இஸ்லாத்தின் அடிப்பனையில், ஒரு நாள் என்பது 

சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகுதான் உதயமாெின்றது). 

மாநிலம், மற்றும் மாெட்டம் ொரியாக:  பமலும், இந்தியாப் பபான்ற பரந்த 

பிரபதசங்ெள், மற்றும்  நாடுெளில்,  மாவட்ைங்ெளும், மற்றும் மாநிலங்ெளும் 

தனித்தனியாெப் பிரிக்ெப்பட்டுள்ள  நினலயில்,  பினறனயப் பார்ப்பது என்பது அந்த 

தனிப்பட்ை மாநிலத்திற்கு உட்பட்ைதாெபவா, அல்லது மாவட்ைத்திற்கு உட்பட்ைதாெபவா 

இருக்ெின்றது. உதாரணமாெ பெரளாவில், பினறப்பார்த்து  இருப்பதாெ  நிரூபிக்ெப்படும் 

பட்சத்தில்,  பெரளாவில் உள்ள அனனத்து முஸ்லிம்ெளும்  புனித ரமலான் பநான்னப  

பநாற்ெ பவண்டும். எனினும்,  தற்பபாதுள்ள  எதார்த்த நினல என்னகவனில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் நபி கபருமானார் (ஸல்) அவர்ெளுனைய விருப்பங்ெளிலிருந்தும், 

மற்றும் உண்னம நினலயிலிருந்தும், இது முற்றிலும் கவகு தூரத்தில் உள்ளதாெ 

இருப்பது எனக்கு நன்றாெப் புரிெின்றது. எனபவ தற்பபாதுள்ள சூழ்நினலயில், 

பெரளானவச் பசர்ந்த  நமது ஜமாத்துல் ஸஹஹீ்-அல்-இஸ்லாத்தின் உறுப்பினர்ெள், 

உண்னமயில் பினறனயப் பார்த்தாெ உறுதிப்படுத்தப்பட்ைனதக்  பெள்விப்பைபவா, 

அல்லது அல்லாஹ்வின் கபயரால்,  மக்ெள்  அதனன  சாட்சிப் பெர்வனதக் 

பெள்விப்பைபவா  கசய்யும் பட்சத்தில், அவர்ெள் நிச்சயமாெ புனித ரமலான் பநான்னப 

பநாற்பது அவசியமாகும்.  இபத நினலபய தமிைெத்திற்கும், மற்றும் இந்தியாவிலுள்ள 

மற்ற   மாநிலங்ெளுக்கும்  கபாருந்துெின்றது. 

உதாரணமாெ, தமிழ்நாடு பபான்ற ஒரு குறிப்பிட்ை மாநிலத்தின் ெீழ் உள்ள  ஒரு 
நீட்டிக்ெப்பட்ை   பகுதியாெபவா, அல்லது ெைபலாரப் பகுதியாெபவா இருக்கும்பட்சத்தில் 
அல்லது  அவ்விைம் தமிழ்நாட்னை விை பெரளாவிற்கு மிெ அருெில்  இருக்கும்பட்சத்தில் 

(உ.ம். பொட்ைார்), அல்லது பெரளா, மற்றும் தமிழ்நாடு ஆெிய இரண்டு மாநிலங்ெளுனைய 

எல்னலயில்  இருக்கும் பட்சத்தில் (உ.ம் ெளியக்ொவினள), 

அவ்விைத்தில், அல்லது அப்பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம்ெள் குறிப்பாெ,  ஜமாத்துல் 

ஸஹஹீ்-உல்-இஸ்லாத்தின் உறுப்பினர்ெள்,  பினறனயப் பார்த்த அறிவிப்னப  முதலில் 
பெள்விப்பட்ைவுைபனபய, நிச்சயமாெ ரமலான் பநான்னப பநாற்ெபவண்டும். பமலும்,  

பெரளாவில் உள்ள மக்ெள் முதலில் பினறனயப் பார்த்து இருந்தாலும், அவர்ெள்  

உைனடியாெ பநான்பு  பநாற்ெபவண்டும். அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்ெள் முதலில் 

பினறனயப் பார்த்து இருந்தாலும், அவர்ெள் உைனடியாெ  பநான்பு  பநாற்ெ பவண்டும். 
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எனினும், ஜமாத்துல் ஸஹஹீ்-உல்-இஸ்லாத்தின் உறுப்பினர்ெனளப் கபாறுத்த 

வனரயில், அவர்ெள் ஒற்றுனமயுைன் கசயல்பை பவண்டியதிருப்பதனால், அந்த 

வட்ைாரத்தில் உள்ள அனனவரும் ஒபர பநரத்தில் பநான்னப பநாற்பதுைன், ஒபர  

பநரத்தில்  கபருநாள் கதாழுனெனய நினறபவற்றவும் பவண்டும். 

பமலும், எனது தனிப்பட்ை அனுபவத்திலிருந்து கூறுவதாவது, நான் பராட்ரிக்ஸ் தீவில், 

அஹ்மதிய்யா முஸ்லீம் ஜமாத்தில் ஒரு மார்க்ெப் பபாதெராெப்  பணியாற்றிக் 

கொண்டிருந்த பபாது, பராட்ரிக்னஸப் கபாறுத்த வனரயில், அது முற்றிலும் தனித் தீவாெ 

இருப்பினும், கமாரீஷியனஸ சார்த்திருக்கும் ஒரு மாவட்ைமாெ இருப்பதன் ொரணமாெ,  

நான் கமாரீஷியஸில் ரமலான், மற்றும் ஷவ்வால் மாத பினற கதன்பட்ைனத 

பெள்விப்பட்ைவுைன், நான் அதற்பெற்ப புனித ரமலான் பநான்னப பநாற்ெவும், மற்றும் 

முறிக்ெவும் கசய்பவன். நான் இவ்வாறு கசயல்பட்ைதன் ொரணம், பராட்ரிக்ஸ் என்பது 

கமாரீஷியனஸ சார்ந்துள்ள ஒரு பகுதியாெ இருப்பதினாலாகும். இதற்கு மாறாெ, நான் 

ரீயூனியன் தீவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தபபாது, இத்தீவு பராட்ரிக்னஸ விை 

கமாரீஷியஸிற்கு மிெ அருெில் இருப்பினும், அது புனித ரமலான் பநான்னப 

பநாற்பதிலும், அல்லது முறிப்பதிலும் கமாரீஷியனஸ சார்ந்திருக்ெவில்னல. 

எனபவ, ரீயூனியன் தீவில் உள்ள எனது கபருநாள் கொண்ைாட்ைங்ெள் அனனத்தும், 

கமாரீஷியஸிலிருந்து  முற்றிலும்  மாறுபட்டிருந்தன. 

பமலும், எனது தாழ்னமயான பிரார்த்தனன மற்றும் விருப்பம்  என்னகவனில்,  இன்ஷா-

அல்லாஹ்,  வருங்ொலத்தில்,  அல்லாஹ், அனனத்து நாடுெளிலும், மற்றும் 

மாநிலங்ெளிலும், நமது  ஜமாத்து-ல்-ஸஹஹீ்-அல் இஸ்லாத்திற்கென்று  கசாந்தமான 

ஹிலால் குழுனவ  ஏற்படுத்த  உதவிபுரிவதுைன்,  முனறயான அறினவயும்  வைங்ெ 
கசய்யபவண்டும்  என்பதாகும்.ஆெபவ, நமது உறுப்பினர்ெளில் உள்ளவர்ெள் ஒரு 

மாநிலத்திபலா, அல்லது ஒரு மாவட்ைத்திபலா, அல்லது ஒரு நாட்டிபலா பினறனயப் 

பார்த்ததாெ  கூறும் பட்சத்தில், குனறந்தபட்சம், இனறயச்சமுள்ள மூன்று  நபர்ெளில், 

ஒருவர்  அப்பினறனயப்பார்த்தனத அல்லாஹ்னவக் கொண்டு சத்தியம் கசய்யவும், 

மற்ற இருவர்  அதற்கு சாட்சியாெ இருக்ெவும் பவண்டும். இதுபவ, புதிய இஸ்லாமிய 

மாதம் துவக்குவதற்ொன  வைிமுனறயாெ  அனனத்து  ஜமாத்து-ல்-ஸஹஹீ்-அல் 

இஸ்லாம்  உறுப்பினர்ெளுக்கும்  கூறப்பட்டுள்ளது.   

பமலும் உதாரணமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜமாத்து-ல்-ஸஹஹீ்-அல் இஸ்லாத்னதச் 

பசர்ந்த ஒரு உறுப்பினர், ரமலான் பினறனயப் பார்த்து, அதற்கு அல்லாஹ்னவ சாட்சியாெ 

அவர் னவப்பதுைன்,  தனது தெவனல  உறுதிப்படுத்த  இரண்டு சாட்சிெனளயும் 
கொண்டுவரும்  பட்சத்தில், தமிழ்நாட்னைச் பசர்ந்த ஒட்டுகமாத்த  ஜமாத்து-ல்-ஸஹஹீ்-

அல் இஸ்லாம் உறுப்பினர்ெளும்  ரமலான் பநான்னப பசர்ந்து பநாற்ெவும், மற்றும் 

பசர்ந்து முறிக்ெவும் கசய்யபவண்டும். அத்துைன், ஈனெப்கபருநானளயும் தங்ெளுனைய 

பகுதிெளில் ஒன்று பசர்ந்து கொண்ைாை பவண்டும். அபத பநரத்தில், இரண்டு 

மாநிலங்ெளுனைய எல்னலயில் வசிக்கும் மக்ெள், இரண்டு மாநிலங்ெளில், ரமலான் எந்த 
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மாநிலத்தில்  முதலில்  ஆரம்பிக்ெின்றபதா,அதனன  அவர்ெள்  முதலில்  பின்பற்ற 

பவண்டும். ஏகனனில், நான் பலமுனற சுட்டிக்ொட்டியதன் படி, ஒரு இஸ்லாமிய மாதம் 

என்பது 30 நாட்ெளுக்கும் அதிெமாெ இருக்ெ முடியாது. அதாவது, ஒன்று அது 29 

நாட்ெளாெபவா, அல்லது 30 நாட்ெளாெபவா மட்டுபம இருக்ெமுடியுபம 

தவிர, எந்தகவாரு இஸ்லாமிய மாதமும், மற்றும் ரமலான் மாதமும் 28 நாட்ெளாெபவா, 

அல்லது 31 நாட்ெளாெபவா இருக்ெ முடியாது. 

இஸ்லாத்தின் சிைந்த நிஹல:  

பமலும்  என்னுனைய தனிப்பட்ை பார்னவயில், ஒரு நாடு என்பது கபரிய நாபைா, அல்லது 

சிறிய நாபைா,அங்குள்ள முஸ்லிம்ெள் யாவரும் ஒன்று  பசர்ந்து  ஒற்றுனமயுைன் 

கசயல்படும்  ஒரு ொலம் உதயமாவனத நான் மிெவும் அவசியமானதாெ பார்க்ெின்பறன், 

பமலும்,  இதனன நான் மிெவும் விரும்பவும் கசய்ெின்பறன். உதாரணமாெ இந்தியா என்று 

வரும்பபாது,இந்நாட்டில் வாழும் அனனத்து மக்ெனளப் கபாறுத்தமட்டில், எல்னலெள், 

மாநிலங்ெள்,மற்றும் மாவட்ைங்ெள் பபான்ற பவறுபாடுெனளக் ெைந்து ஒபர இஸ்லாமிய 

ொலண்ைனர பின்பற்றுவது என்பது நிச்சயமாெ  சாத்தியமான ஒன்றாகும். ஏகனனில், 

இது ஒபர நாைாெ இருப்பதன் ொரணத்தினாலாகும்.இதனன இன்னும் விளக்ெமாெ 

கூறவதானால், ஒரு இனறயச்சம் உனைய முஸ்லிம், ஒரு புதிய இஸ்லாமிய மாதத்தின் 

ஒரு புதிய பினறனயப் பார்த்ததாெ கூறும் பட்சத்தில், அதனன ஒரு நபபரா, அல்லது ஒரு 

மாநிலபமா  இந்திய அரசாங்ெத்தின் ஒத்துனைப்புைன்  முதலில் அறிவிக்ெ பவண்டும். 

இதன் மூலம், ஒட்டுகமாத்த இந்தியாவும் அதாவது பெரளா, மற்றும் தமிழ்நாடு பபான்ற 

இந்தியாவில் உள்ள அனனத்து மாநிலங்ெளும்  ஒபர பநரத்தில்  ஈனெப் கபருநாள், 

மற்றும் ஹஜ் கபருநாள் பபான்றப் கபருநாட்ெனளக் கொண்ைாை முடியும். இதுபவ சிறந்த 

நனைமுனறயாெவும் இருக்ெின்றது. ஏகனனில், ஒரு பினறச்சார்ந்த  இஸ்லாமியக் 

ொலண்ைனர அடிப்பனையாெக்கொண்பை அனனத்து விஷயங்ெளும் இருக்கும் 

பட்சத்தில், ஒபர நாட்னைச் பசர்ந்த முஸ்லிம்ெள் கவவ்பவறான தருணங்ெளில் பநான்பு 

பநாற்பபதா, அல்லது  இரண்டு கபருநாள்ெள்  கொண்ைாடுவது என்பபதா   பார்ப்பதற்கு 

மிெவும் வருத்தமாெ உள்ளது. பமலும், ஒரு திருமணமான தம்பதினயப்  

கபாறுத்தமட்டில், அவர்ெள்  ஒபர ஜமாத்னதச் பசர்ந்தவர்ெளாெ இல்லாத பட்சத்தில், 

அவர்ெள் ஒவ்கவாருவரும் தங்ெளுக்கென்று கவவ்பவறான நாட்ெளில் ரமலான் பநான்பு 

பநாற்பனதயும்,மற்றும் கபருநாள் கொண்ைாட்ைங்ெள் கசய்வனதயும் பார்ப்பதற்கு மிெவும் 

வருத்தமாெ உள்ளது. பமலும், நாம் ஒன்றுபட்டு இருந்பதாகமனில், இந்தியா முழுவதும் 

ஒபர  பநரத்தில் பநான்பு பநாற்பது என்பது சாத்தியமாகும். இதுபவ சிறந்ததாெவும் 

அனமயும். இதன்மூலம், இந்தியாவால் தனக்கு கசாந்தமான தனிப்பட்ை இஸ்லாமியக்  

ொலண்ைனர    அனமப்பதற்கும் சாத்தியமாகும்.  இன்ஷா-அல்லாஹ். 

எனபவ, ஜமாத்து-ல்-ஸஹஹீ்-அல் இஸ்லாத்தின் உறுப்பினர்ெள் அனனவரும், ரமலான் 

பநான்பு பநாற்பது, மற்றும் கபருநாள் கொண்ைாட்ைங்ெள் னவப்பது 

கதாைர்பாெ, தங்ெளுக்ெினையில் ஒற்றுனமயுைன் இருக்ெபவண்டும்.  இதனால்,  
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ஒவ்கவாரு மாநிலத்திலத்திலும் தனலவராெ உள்ள ஒரு அமீர்,  தனது கபாறுப்பின் 

ெீழுள்ள  உறுப்பினர்ெளுைன் ஒன்று பசர்ந்து,  நபி கபருமானாரின் ஸுன்னத்திற்பெற்ப, 

ஒவ்கவாரு மாதம் ஆரம்பிப்பனதயும், மற்றும் முடிவனைவனதயும் பினறனயப் 

பார்ப்பதன்  அடிப்பனையில் முடிகவடுக்ெ முடியும்.  

ெிதிெிலக்குகள்: 

பமலும்,பினறனயப் பார்ப்பதற்கு  நனைமுனறயில் சாத்தியமில்லாத நாடுெளில், 

அதாவது இவ்வாறான  விதிவிலக்ொன சந்தர்ப்பங்ெளில்,  பினறயின் உண்னமயான 

பிறப்னபயும் மற்றும் பினறத் கதன்படுவதற்ொன வாய்ப்னபயும், மற்றும் அதன் 

உண்னமயான பார்னவனயயும் தீர்மானிப்பதற்கு, அவர்ெள் நவனீ ஒளியியல் 

உபெரணங்ெனள பயன்படுத்தலாம். அல்லது ஒருபவனள,இதுபபான்ற  நாடுெள்  நவனீ 

ஒளியியல் உபெரணங்ெனள உபபயாெப்படுத்த விரும்பவில்னல என்றால்,அவர்ெள் 
இந்த விஷயத்தில், தங்ெளுக்கு மிெ அருெிலுள்ள அண்னை மாநிலத்னதபயா, அல்லது 

நாட்னைபயா, முனறயான பினறப் பார்த்ததற்ொன தெவல்ெளின் அடிப்பனையில் 

நம்பலாம். பமலும்,  நான் கூறியது பபான்று,   ஸஹஹீ்-அல்-இஸ்லாத்னதச் பசர்ந்த  

அனனவரும்  ஒபர சமுதாயமாெ  ஒற்றுனமயுைன்  பநான்னப பநாற்பதிலும், மற்றும் 

பநான்னப முறிப்பதிலும், மற்றும்  ஜமாத்தாெ  கபருநாள் கதாழுனெனய 

நினறபவற்றுவதிலும் இருக்ெபவண்டும். இன்ஷா-அல்லாஹ், ஒட்டுகமாத்த முஸ்லிம் 

உம்மத்னதயும்  ஒற்றுனமயான ஒரு உம்மத்தாெ  பார்க்ெபவண்டும் என்பது எனது 

தாழ்னமயான  விருப்பமும், மற்றும்  பிரார்த்தனனயுமாகும்.  

பமலும், நீங்ெள்  மறுனமநாள் வனர உங்ெளுனைய உள்ளங்ெளிலும், மற்றும் 

உங்ெளுனைய தனலமுனறெளுனைய உள்ளங்ெளிலும்  மிெவும் பநரான பானதயிலான  

ஒரு தக்வானவ அனைவதற்கும், மற்றும் அல்லாஹ்வின் அருளால்,  இவ்வாறான  

முடிவுெனள எடுப்பதற்கு,  திருக்குர்ஆன் மற்றும் ஸுன்னத்தின் சட்ைங்ெனள மீறுவதற்கு 

பதிலாெ, திருக்குர்ஆன், மற்றும் மபருமானாரின் ஸுன்னத்தின் அடிப்பனையில் 

நைப்பதற்கும்  அல்லாஹ்  உதவி புரிவானாெ,  இன்ஷா-அல்லாஹ், ஆமீன்.  

 

பமலும்,அல்லாஹ், ஜமாத்துல் ஸஹஹீ்-அல்- இஸ்லாத்திலுள்ள எனது அனனத்து 

ஸஹாபாக்ெளுக்கும்,மற்றும் ஹஸ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ெளின் முழு 

உம்மத்திற்கும்  அருள்புரியவும், மற்றும் அல்லாஹ், மற்றும் அவனது திருப்திக்ொெ, நம் 

அனனவரும் ஒற்றுனமயுைன்  இஸ்லாத்தின் ஒபர ெயிற்னறப் பற்றிப்பிடிக்ெவும் 
 உதவிபுரிவானாெ.    

                                      

                              இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆமீன் 
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