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ெப�நா�ா்இஸலாமிய்்

நிகழ்சிக�ா்

எா.எஸ.எா.்இா்ியாஸ்��ப்ஸலப� 

ேநயன்�ஸெப�நயளஸமற்மஸஹஜ்ஜ�ஸெப�நயளஸ

ஆகிிஸ இ�ஸ தினஙககமஸ �ா்ிமககக�கிஸ

ெப�ஸ நயளஸ தினமய�ம.ஸ இநநனநயநாஸ

அறி�ளாதயக, பிஸ�ளாதயகஸஆககிகஸெகயள்வஸ

எமவஸகடநமஸிய�ம.ஸ 

�த்ிலஸஇநநயாளலஸதகபப�ஸ�றிஸஅல்யாந்ஸ

ேபயறறி�ஸ்கழ்வஸகடநமிய�ம.ஸஸ

இரணடய்வ, ஆேரயககிிமயனஸ ெபய�வஸ ேபயக�ஸ

காளலஸஈ�படசஸெசய்வஸகடடயிமய�ம.ஸ 

ெப�நயளஸஎனகிறேபயவஸஎலே்ய�நடிஸஉளாஙஸ

ககமஸமகிழசசிிிலஸ திநாததி�க�ம.ஸ�றி�பயகஸ

சி்்�ககநடிஸ உளாஙகளஸ சநேதயசததிலஸ

�கதவ�ஸ ேபயயஸ இ�க�ம.ஸ ப்நரஸ சநதிககஸ

ே்ண�ம, கநதககஸ ே்ண�ம, ்ிநாியடஸ
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ே்ண�ம, உற்ின�ஸ ் ��ககக��ஸ ேபயகஸ

ே்ண�ம, தஙகாவஸ நணப�ஸ கநாஸ அநழதவஸ

்ரே்ண�மஸ என்ஸ காகா�பயகஸ இ��பய�கள.ஸ

இநதஸ ஆநசககக�ஸ ே்்ிஸ ேபயடதஸ தயனஸ

���மய? 

நக��ஸ்றஙகாள�மஸகிரயம�ஸ்றஙகாள�மஸ்யழகஸ

��ி்�காளனஸ ெப�நயளஸ தினஙகளஸ�றறி�மஸ

்ிததிியசமயனவ.ஸநக��்றஙகாள�ளா்�களஸதஙஸ

காவஸ ் ��காளலஸ அநடநவஸ கிட�பய�கள, கடறஸ

கநர,ஸஸ�ஙகயககளஸேபயனறஸஇடஙககக�ஸெசன்ஸ

ெபய�நதஸகழிதவஸ்ிட�ஸ்�்ய�கள.ஸஅதேதய�ஸ

அ்�காவஸெப�நயளஸ��நவஸ்ி�ம.ஸஸ 

சி்யகிதவஸ�்மா�க��ஸபி�ளாதயகஸஇநநயளஸ

கழிநதவஸஎன்ஸஎ்�மஸ�றஸமயடடய�கள.ஸ 

உளாஙககக�ஸஉணநமியனஸமகிழசசி�மஸஎணஸ

ணஙககக�ஸ உணநமியனஸ ெப்மதி�மஸ

உளாதயகஸஇநநயநாஸமயறறிகஸெகயளாஸே்ண�ம.ஸ 

இா்யமஸ அ�மதிககயதஸ க்யசசயரஸ சீரழிந்ஸ

த�தவஸ நி்ததி, இா்யமஸ ஊக�்ிக�மஸ
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ஆேரயககிிஸநிகழ�கநாஸ�னென�ககஸே்ண�ம.ஸ

பலே்்ஸ்ிவநடி்�ககக�மயனஸநிகழசசிகளஸ

தியககக�ஸ படஸ ே்ண�ம.ஸ ஒவெ்ய�மஸ தமவஸ

திறநமகநா,ஸ ஸ ஆககஙகநாஸ ெ்ாள��ப�ததஸ

்யய�்ஸ த�மஸ காமயகஸ அநமககஸ ே்ண�ம.ஸ

அ்றறிலஸசி், 

• ஆணககககிநடிி்யனஸேபயட�கள 

• ெபணககககிநடிி்யனஸேபயட�களஸ 

• சி்்�ககககிநடிி்யனஸேபயட�களஸஸ 

• ்ிவஸ�தி�நத்�ககககயனஸநிகழசசிகள 

என்ஸ தனளதஸ தனளியனஸ ப்ஸ ேபயட�களஸ

நடயதவ்வ, உளாததிற�ஸ அநமதிநி�மஸ

்தவண�சசி�மஸ ஊடஸ �ம.ஸ இ்ககமயனஸ

உளாஙகாள்ி�நவஸ ்ி�படஸ ்ழிஸ ்�க�ம.ஸ

இதனயலஸ சிறய�ககம,ஸ இநாஞ�ககமஸ

மகிழசசிநட்வஸ ேபயல,ஸ நயளஸ ��்வமஸ

் �ட�க�ளஸஅநடநதி�க�மஸெபணககமஸ்ிவஸ
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�தி�நத்�ஸககமஸ�டஸமகிழசசிிநடிஸ்யய�்ஸ

கிநடக�ம.ஸ 

ெப�நயளஸ ெதய�நகநிஸ நமதயனததிலஸ ெதயழஸ

ே்ண�மஸ எனறஸ இநறத்தகனஸ கடடநாிினஸ

ிதய�தததநதஸ இங�ஸ நயமஸ சற்ஸ சிநதிககஸ

ே்ண�ம.ஸ ஆணகளஸ தஙககநடிஸ நணப�கள, 

ெசயநதஙகநாஸ சநதிதவ,ஸ மகிழசசிநிஸ

ெ்ாள�ப�தவ்வம, ெபணகளஸ தஙகாவஸ

ேதயழிகநா, உற்ின�கநாகஸகண�ஸமகிழசசிநிஸ

ெ்ாள�ப�தவ்வம, சிறய�களஸ தமவஸ

சிேனகித�கநாஸ சநதிதவஸ இனப�்்வமஸ கணஸ

ெகயளாயஸகயடசிிய�ம.ஸ 

இா்யமஸ்ி�ம்மஸஆ�்வட�மஸநிகழசசிகநாஸ

நடயததஸபளாளஸநி�்யகஙகோயஸ் மயஅதகோயஸஅலஸ

்வஸ��மபஸஅஙகததின�கோயஸக்னமஸெச�ததஸ

ே்ண�ம.ஸ 

ஆிிஷயஸ (றழி)ஸ அறி்ிக�மஸ இநதஸ ஹத�நஸ�ஸ

பய�ஙஸகள.ஸஸ

 )١٦ /٢( بلخاري صحيح
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َعُب  ِ�يٍد، يَْومَ  َوَ�نَ 
ْ
وَدبنُ  يَل ُّ َرقِ  بس َّ ا َوبلَِربِب، اِا َّ ِِ

َ
ُت  َ

ْ
ل
َ
ّ  َسأ ِِ

َّ  بيّ  بهللاُ  َص

ْيهِ 
َ
َم، َعل

ّ
ا وََسل َّ ِ اَل  َوِ

َ
ُت  »َ�ْنُظِر�َن؟ �َْشَتِه�َ «: ق

ْ
ِ�  َ�َعْم،: َ�ُقل ََ ا

َ
ق
َ
أ
َ
ّدي َوَربَءهُ، َ ََ 

ّدهِ، َعَ  ْرََِدةَ  اَِ�  يَا ُدونَُ�مْ «: َ�ُقوُل  َوُهوَ  ََ
َ
َّ  »أ ُت، إَِذب َى

ْ
اَل  َملِل

َ
ُبِك؟«: ق ُْ  »َى

ُت 
ْ
ل
ُ
اَل  َ�َعْم،: ق

َ
ِِ «: ق َه

ْ
اذ

َ
َ«. 

ஸ

ஒ�ஸநயளஸெப�நயாளனஸேபயவஸ�டயனஸநயடட்�களஸ

ேபய�ஸக�்ிகநா�மஸேகடிஙகநா�மஸந்தவஸ

்ிநாிய�னய�கள.ஸ நபி(ஸல)ஸ அ்�களஸ

தயமயகே்யஸ அல்வஸ நயனஸ ேகட�கஸ

ெகயணடதறகயகே்ய.ஸ “ந�ஸ (இவ்ிநாியடநட)ஸ

பய�ககஸ்ி�ம்கிறயிய?ஸஸஎனகஸேகடடய�கள.ஸநயனஸ

“ஆமஸஸ எனேறன.ஸ அ்�களஸ எனநனஸ தனக��ஸ

பின்றமயகஸஎனஸகனனமஸஅ்�காளனஸகனனததிலஸ

ப�மய்ஸநிறகஸந்ததய�கள.ஸ 

(பிற�ஸ �டயனஸ நயடட்�கநா�ஸ பய�தவ)ஸ அ�பிஸ

தய்ினஸமககோ!ஸ்ிநாியடநடதஸவ்ங�ஙகளஸ

என்ஸ�றினய�கள.ஸ நயனஸ பய�தவஸ ச்ிததேபயவஸ

“உனக��ஸ ேபயவமய?ஸ என்ஸ ேகடடய�கள.ஸ நயனஸ
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“ஆமஸஸஎனேறன.ஸ “அ�ப�ியனயலஸ (உளோ)ஸ ேபய.ஸ 

என்ஸ�றினய�கள.ஸ(�ல:ஸ்கயக) 

ஆிிஷயஸ(ரழி)ஸஅறி்ிக�மஸமறெறய�ஸ

ஹத�ஸில:ஸ

 )١٧/ ٢( بلخاري صحيح

ُ  َرِضَ  �َِشةَ َع  َ�نْ  َّ ْت  َ�ْنَها، ب
َ
ال

َ
َل : ق ََ اُو َد

َ
 َجوَبرِي َِنْ  َجارِ�ََتانِ  َوِعْنِدي اَْ�رٍ  أ

نَْصارِ 
َ
ّنيَانِ  بأل ََ ِت  اَِما ُ�

َ
نَْصارُ  َ�َقاَول

َ
ْت  ُ�َعاَث، يَْومَ  بأل

َ
ال

َ
تَا: ق َُ يْ

َ
، َول نّيَتَْ�ِ ََ  َ�َقالَ  اُِم

اُو
َ
َِ�ُ : اَْ�رٍ  أ َمَزب

َ
ِ  َرُسولِ  َ�ْيِت  ِف  بسّشْيَطانِ  أ َّ َّ  ب ْيهِ  بهللاُ  َص

َ
مَ  َعل

ّ
 ِف  َوَذسَِك  وََسل

ِ  َرُسولُ  َ�َقاَل  ِ�يٍد، يَْومِ  َّ َّ  ب ْيهِ  بهللاُ  َص
َ
مَ  َعل

ّ
اَا يَا«: وََسل

َ
  إِنّ  اَْ�ٍر، أ

ّ ُ
ْومٍ  لُِ

َ
 ِ�يًدب ق

 .»ِ�يُدنَا َوَهَذب

ஒ�ஸ ெப�நயளஸ தினததினேபயவ, ்ஆாஸ (எ�ம)ஸ

்யஹி்ியியஸ �கததிலஸ நடநதஸ ேபய�)ஸ பறறிஸ

அனஸய�களஸ ்நனநவளாஸ ்றநறஸ அனஸயகஸ

கநாசஸசய�நதஸஇரண�ஸசி்மிகளஸஎனஸ�னேனஸ

பய�கஸெகயண��நதேபயவ, அ�பகக�ஸ(ரழி)ஸ் நதய�ஸ

கள.ஸஅவ்ி�ஸசி்மிி�ககமஸபயடகிகளஸஅல்�.ஸ

அல்யா்ினஸ்த�நடிஸஇல்ததிலஸநஷதஸ

தயனளனஸஇநசகஸக�்ிகாய? என்ஸஅ�பகக�ஸ(ரழி)ஸ
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ேகடடய�கள.ஸஅ�ேபயவஸநபிஸ(ஸல)ஸஅ்�களஸ“அ�ஸஸ

பககேர!ஸ ஒவெ்ய�ஸ ச�தயிததிற�மஸ

ெப�நயடகளஸ உளான.ஸ இவஸ நமவஸ

ெப�நயடகாய�மஸஸ என்ஸ �றினய�கள.ஸ (�ல:ஸ

்கயக) 

இா்யமிிஸ ்நரிநறக�ஸ உடபடடஸ �நறஸ

எவ்ய்ஸ இ�ககஸ ே்ண�மஸ எனபநத�மஸ

ெப�நயளஸஎவ்ய்ஸஇ�நதி�ககிறவஸஎனபநத�மஸ

இநதஸ ஹத�ாஸ ெதாள�ஸ ப�தவகிறவ.ஸ நய�மஸ

இவ்யறயனஸ நிகழசசிகநா,ஸ்ிநாியட�ககநாஸ

பறறிஸ சிநதிதவ,.ஸ பக களஸ ்ழஙகிஸ

உறசயகவடட்யம.ஸநல்ஸெதய�ஸெபய�வேபயகநகஸ

எமவஸசவகதவக�ஸ்ழஙக்யம.ஸ 

இா்யமஸஅ�மதிதத,ஸஊககமஸெகய�ததஸஅறி�ஸ

��்மயனஸ ெபய�வஸ ேபயக�களஸ த்ி�கக�ப�மஸ

ேபயவ,ஸநஷததயனளிஸநிகழசசிககம,ஸகாளியடடஙஸ

ககமஸ அ்றறினஸ இடஙகநாஸ பி�தவகஸ ெகயளஸ

கினறன.ஸ அ்றறிலஸ எமவஸ மயண்�ககம,ஸ

இநாஞ�ஸககம,ஸ்ா�நத்�ககமஸஈ�படஸஅதிகஸ

்யய�்ஸஉளானஸஎனபநதஸம்�பதறகிலந். 


