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�ர்பா ெகப�க�� ஒ�ங� 
�ைறகள. 

M.S.M.இ�்திபா ��ப ஸல்த 

» 

ஹஜ்ஜப ெ்�நபள ்திபக வரலபறைற 
நதைன�ப்��த�  ்த� நபளப��. ந்தஇபறபஹத� 
(அைல) அவரகக�, அவரகளத ���்�� 

அலலபா�ககபக �றறதி� அர்பத�த வபழ்் 
வபழகைகைி நத்ர்னனபக எ��தக கபட�வத்பா 
�னத் ஹஜ்ஜ� அ்ா கதபதைகககனப��. 
அககதபதைககளதல ஒா் ்பா உழஹதிிப எா்� 
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�ர்பனப��. இ்ா ்தறப�ககள னற்� ஒ�ங�கைள 
��ககனபக இப்தர�ர�்தல கபண்்ப�.  

்நபகக� :- 

இக �ர்பா ஹஜ்ஜப ெ்�நபள ்தன�்தி�்த 
அ்பவத தலஹஜ ்தைற ்�்தி�்த அ்ைன 
ெ்படர்த வரக்�ி அிிப�� ்ஷபாக�ைடி ்தைற 
11, 12, 13 ஆகதி �ா் ்தனஙகள வைர ெகப�கக 

்வண�ி நபடகளப��. ஆ�,னப� ஒடடக�, ஆகதி 

இ��ா் ்தரபபதகளதல ஏ்பவெ்பாைற அலலபா 
�ககபக அலலபாவதா ெ்ிர்றத அ்�தப ்ி ிதட� 
ஏைழ எளதிவரககககபக��, ்ஙகள ���்ஙககக 

கபக�� ்ஙகா� ெ்ிவ்் 

 இவவபகக�்தா ்நபகக்ன்வதர அலலபா�ககபக 
�பபக இர�்� ஒட�வ்்ப, ்தரபபதகைள அ்�த 

(உிதர ்ிிதட�) �ை் ெ்ிவ்வப அ்ா 
அர�்�னலல, ்நபகக�னலல. 

(�ர்பனதா ் ்பத) அவறறதா னபனத்ஙக்ளப அவறறதா 
இர�்ஙக்ளப அலலபாைவ ெ்ாறைடவ்தலைல. 
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எனத்� உஙகளதடனத�்த ்ி்க்த்ி அவைனச 
ெ்ாறைடட�.. (அல�ரஆா 22:37) 

உனத இரட்க்க'கபக� ெ்ப�த (அவ்ககபக்வ) 

அ்�தப ்ிித��ரபக (108:02) 

இைறிச்�ை்  னன்தல ெகபண� �ர்பா ெகப�க�� 
ஒ�ங �கைள ��ககனபக ெ்பத்த ெகபள்வப�. 

உழஹதிிப ெகப�ப்வரர ெ்ிிகர
்டப்ைவ: 
ஒ�வர �ர்பனத ெகப�ப்்பகர ���ர ெ்ிதவதடடபலர

அவரர தலஹஜர ர ர ர னப்�்தார �்ல்தைற   கணடதர

�்ல �ர்பனத  ெகப�க��வைரர நக�, ��ர

ஆகதிைவகைளரநாககக்டபதர 

“உஙகளதலர ஒ�வர உழஹதிிபைவர நதைற்வறறர

வத��்தனபலர தலஹஜர னப்�ர ்ைலப்தைறர �்லர

அ்ைனர நதைற்வற்�ர வைரர ்னதர ��, நக�ர

எா்வறைறகர கைளவை்�ர ்வதர� தகெகபளளட��. 

எா்ர ந்த(ஸல) அவரகளர கடடைள ிதட�ளளபரகள. 

(உ��ரஸலனப(ரி), �ாி�) 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%b4%e0%af%8d%e0%ae%b9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%ae%bf
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%ae%bf
http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%b4%e0%af%8d%e0%ae%b9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be
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்தரபபதகைள நா� ்ரபனபத�்ல:- 
�ர்ப்ககபக ்ிபர ்��த� ்தரபபதைி நா� 
்ரபனபத�த உபவளத�த னபனத்�ளள ்தரபபதிபக 
வளரகக ்வண��. 

நபஙகக� ஏைனி �ாி�கக� ன்ானபவதல 
�ர்பனதப ்தரபபதைி ெகப�ககச ெ்ி்வப�” என 
அ�உனபனப (ரி) அறதவதககதறபரகள. (�ல : �கபபத)  

்தரபபதகளதா வித� ஏ� ்்ர ்ட�ச 
்்�்ி� :- 

ஒ� ஆணைடப �ர�்த ெ்ி் ஆ�� இரண� 
ஆண�ககைளப �ர�்த ெ்ி் ஒடடக�� �ர்பா 
ெகப�ப்்ற� உபதி ்தரபபதகளப��. 

ஒ� ஆடைட �ர்பா ெகப�கக நதைனப்வர ிபைரட� 
்ட �ச ்்ரககபனல ்னதிபக ெகப�ககலப�. ்னதிபக 
�ர்பா ெகப�கக வ்்த இலைல எாறபல ஏ� ்்ர 
்ட�ச ்்ர்த ஒ� னபடைட வபஙகத �ர்பா 
ெகப�ககலப�. ஒ� னப� அலலத ஒ� ஒடடக� ஏ� 
ஆ�ககக� ்னனபக்வ இா லப�்தல க�்ப்�கதறத 
எா்ை் கவன�்தல ெகபளள ்வண��.  
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ஒ� னபடைட அலலத ஒடடக�ை் ஏ�்்ர ்டடபகச 
்்ர்த �ர்பா ெகப��த ெகபளகனப் ந்த (ஸல) 
அவரகள கடட ைளிதடட்பக ்ப்தர (ரி) 
அறதவதககதறபரகள. (�ல: �ாி�) 

�ைறகள அறற ்தரபபதகைள அ்�்ல :- 
�ர்பனதககபக அ்ககப்�� ்தரபபதகள ெகப�்தல 
்ப்தி ள� ஒ�்்ைவ. கப்தல ்ப்திள� 
(கதழதப்டடைவ) அ்்ட டைவ, கண ��டபனைவ நா� 
ெ்பதட� ்�ிபன ்நபி, நா� ெ்பதட� வத்னபன 
ெநபண�, ்பனபக நடகக ��ிப் நதைலிதிளளைவ, 
எ��� னஜை் ் ல�னனபனைவ, வித � த்ர்் ் தரபபத 
்்பாற எக�ைறகக� அறற்பக இ�கக ்வண��. 
(�ல அ�்ப��, ்தரனத்த) 

ெ்ப�ைகைி நதைற்வறறதி ்தா 
அ்�்ல :- 

ஹஜ்ஜப ெ்�நபள ெ்ப�ைகைி நதைற்வறறதி 
்தா�்பா அ்கக ்வண��. ெ்ப�ைகக� �ா� 
அ்�்பல அத �ர்ப்ககபக அ்�்்பக க�்ப 
்டனபடடபத. �ர்ப்க கபன நாைனிதி� ்்ரபத. 
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“ிபர ந� ெ்ப�ைகக� �ா்் அ்�த வதடடப்ரப 
அவர அ்ற�ப ்கரனபக னறெறபாைற அ்கக 
்வண��. ிபர ந� ெ்ப�ைகைி ��க�� வைர 
அ்ககவதலைல்ிப அவர (ெ்ப�் ் தா) அலலபாவதா 
ெ்ிரபல அ்ககட��” என ந்த (ஸல) அவரகள 
்றதனபரகள. அறதவதப்வர : ் ஜாதப (ரி) �ல : �கபபத, 

�ாி�) 

அ்க�� ்்பத :- 

க�்தைி நா� ்ரைனிபககத ்தரபபதைி 
கஷடப்��்பனல இல�வபக அ்கக ்வண��. 
ஒடடக�ை் நதறக ைவ�த�, ஆ�, னப�கைள ஒ� ்கக� 

்�ககைவ�த� அ்கக ்வண��. அ்க�� ்்பத 
்தானதலலபஹத வலலபஹஜ அக்ர      “أكبرரوهللاரهللاரبسم“ 

எா் ்றத அ்கக ்வண��. (�ல �கபபத �ாி�) 

ஆிதஷப்வ! க�்தைிக ெகபண� வப! அை் ஒ� கலில 
்ாட� நா� ்ரைனிபககதக ெகபள எா் ந்த (ஸல) 
அவரகள ்றதனபரகள. அவவப்ற ஆிதஷப (ரி) 
அவரகள ெ்ி்பரகள. அ்ா்தா ந்திவரகள 
க�்தைிட� ஆடைடட� ்த��தக ெகபண� அை் ஒ� 
்ககனபகச ்பி�தப ்�ககைவ�த அ்�்பரகள. 
“்தானதலலபஹத வலலபஹஜ அக்ர” எா் ்றதனபரகள. 
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ிப அலலபா இ்ைன �ஹ�ன்தட னத�்த�, 

�ஹ�ன்தா ���்�்தனபதடனத�்த� �ஹ�ன�்தா 
்�க�்தடனத�்த� ஏற்கெகபளவபிபக எா்� ்றத 
னபரகள. அறதவதப்வர : ஆிதஷப (ரி) �ல �கபபத, 

�ாி�)  

ெ்ணகக� ்தரபபதகைள அ்ககலப�.  

ந்த (ஸல) அவரகளதட� ஒ� ெ்ண னபத (்பதி) 
கறகளபல ஒ� ஆடைட அ்�த ெகபண�வ்் ்்பத 
அ்ைன ்பப்தடலப� என ்றதி ஹ்ாா இப் னப்ப, 

�கபபதிதல ்்தவபகதடளளத. 

ஒ� ���்�்தற� ஒ� �ர்பா:- 
�ர்பா ெகப�ப்வர ்னககபக�� ்னத 
���்�்தறகபக�� ஒ� �ர்பா ெகப��்பல 
்்பதனபனத. ���்�்திளள ஒவெவப� 
அஙக�்வரககககபக�� �ர்பா ெகப�கக ்வண�ி 
அவ்தினதலைல.  

ந்த (ஸல) அவரகளதா கபல�்தல �ர்பா ெகப�ப்த 
எவவப் அைன்்த�்்த எா் அ� அி�ப அல 
அாஸபபத (ரி) ிதட� நபா ் கட்டா. அ்றகவரகள ந்த 
(ஸல) அவர களதா கபல�்தல ஒ�வர ் னககபக��, ் னத 
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�ட�ககபக�� ஒ� ஆடைட �ர்பா ெகப�ப்பர. அ த்ல 
அவரகக� ்பப்தட� ்தற�க�� உணபக 
ெகப�ப்பரகள. னககள ெ்� ைனி�கக ஆர�்த�் 
்்பத (இா்) நா கபபக்�ி நதைல (அ்பவத ஒ� 
���்� ்ல ஆ�கைள அ்க�� நதைல) ஏற்ட� 
வதடடத எா் ்றதனபரகள அறதவதப்வர அ்பஇப் 
ிஸபர (ரி) (�ல : இப்னப்ப, ்தரனத்த)  

்ப்னரஅ்ப்தர�ான�்ப��. 
உழஹதிிபகர ெகப�ப்வரர அ்கக�ர ெ்பத்்வரபிர
இ�்்பலர – ்னதர ்தரபபதைி�ர ்ப்னர அ்�்லர
�ான�்ப��.ந்தி வரகளர – அலலபாவதறகபகர
அலலபாவதாரெ்ிரர் றத�ர் க்ரரெனபழத்தர“இைறவப! 
எனககபக��, உழஹதிிபகர ெகப�ககப்ர எார
உ�ன�்தனரககககபக��” எா்ர ்றதர  ரர ஆடைடர
அ்�்பரகள. (அ�்ப��, ்தரனத்ா) 

்ஙகா� ெ்ி்ல :- 
�ர்பா னபனத்�ை் எ்்ள� ்ஙகா� ெ்ிி ்வண�� 
எாற எ்் வர��னதலைல. வத��்திவப் வத��்தி 
அள�, ெ்பத்், ெ்பதிப் �ாி�ககக��, 

இன்்தகககக��, ெ்ப்்க கபரரககக�� 

http://www.islamkalvi.com/portal/?tag=%e0%ae%89%e0%ae%b4%e0%af%8d%e0%ae%b9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be
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ெகப�ககலப�, ்்னத�த� ெகபளளலப�, ்பப்தட�� 

ெகபளளலப�. 

அ்தி�்த நாஙகக� உண்ஙகள வறதி 
ஏைழககக�� வழங�ஙகள (அல�ரஆா 22:28)  

�ர்பா இைறச்தைி நாஙகக� உண்ஙகள, ் ்னத�த 

ைவ�தக ெகபளகஙகள, ்ரன�� ெ்ிடஙகள என ந்த 

(ஸல) அவரகள ்றதனபரகள. (�ல �ாி�) 

�ர்பனத� ்்பைலக ்ிிபக ெகப�கக 
லபகபத:- 
�ர்பா ெகப�ப்வர ்னத ைகிப்ல்ி அ்�த 
்ிித�வத்பா ்தற்் ெ்ிலப��. ்னக� அ்கக 
��ிப் ்்பத இா்ெனப�வபதட� ்றத அ்�த 
உபத�த தப்ர� ெ்ிட� ்்பத அ்ற� ்ிிபக 
அ்ககப்டட ்தரபபதிதா ்்பல, னபனத்�, ்்பாற 

எை்ட்ன அ்�்வ�க� ் ிிபகக ெகப�ககக ் டபத.  

ந்த (ஸல) அவரகள �ர்பா ெகப�ப்்றகபன 
ஒடடகஙகைள ்னற்பரைவ ெ்ிவ்ற� எாைன 
நதினத�்பரகள. அைவ களதா னபனத்�, ்்பல, ்்ன� 

ஆகதிவறைற ்ரனனபக ெகப �கக ்வண�� எா்� 
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அவறறதல எ்ைனட� அ்ப்வ�க� ்ிிபக 
ெகப�ககலபகபத எா்� ்றதனபரகள. நபஙகள 
அ்ப்்றகபன ்ிைி� ்னதிபக ெகப�ப்்ப� எா 
அி (ரி) அவரகள அறதவதககதறபரகள (�ல : �கபபத) 

னபற் ன் ்்கப்ரரகளதா னனை் 
�ண்��்பனல கணபதினபக நட்த 
ெகபள்வப�. 

்்கப்ரரக்ள! ் ல்வ் ன்�்வரகள வப�� நப�களதல, 
ஒவெவப� ன்�்வரகக� அவரககக�பதி னபரகக 
கதபதைிகைள ்தா்றறத வபழ �ரப �்்்தர�ண�. 
ஒ�வர னறறவபதா ன்ச �்்்தர�்தல ் ைலிதடக்டபத. 
அ்் ்வைள னபற்க க��தகககைடி 
்்கப்ரரகைளட� ன்�ை்ட� ன்தக�� ் ண�� இ�கக 
்வண��. 

்தலர நப�களதல ்�ககைள ெ்ிவனபக க�்த வழதப 
்�்வரகக� உளளனர. கட�ளதா ெ்ிரபல ் �ககைள 
வபஙகத வத�்ைல ெ்ிதர அசெ்ிைகர �ல�ர ்ரன� 
்்�்வரகக� உளளனர. ஒவெவப�வ�ைடி 
ந�்தகைககள, ெகபளைளகள, ெ்ிற்ப�கள 
வத�்திப்னபனைவகள. 

என்வ இ்ைன நப� �பத்த ெகபண� நப� �ர்பா 
ெகப�க �� ்்பத ்தரபபதகளதா எி��, ்்பல 
்்பாற கழத�கைள ்பை்  ரஙகளதல வ�கபலகளதல, 
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அலலத �பை்ரெ்பட�களதலர��வத அலலத இர�்� 
வ�ி வ�ி �ர்பனதி னபனத்ஙகைள எ��தச ெ்லவதர
்்பாறர ெ்ிலகைள �றறபக ்வதரகக ்வண��. 
இப்�ப்டடரெ்ிலகளரஇாலப�தக�ரஅவபெ்ிைரர
ஏற்��த�ர எா்ை்ர நப�ர நதைனவதலர ைவ�்த�ககர
்வண��. 

அவவப்ற �ர்பனதப ்தரபபதகைள ்பை்ிதல ஒட�ச 
ெ்லி� ் ்பத அ்ற� வை் ெகப�ககபனல தா�்�்த 
கஷட�்தற�ளளபககத இ��தச ெ்லலபனல அழகதி 
�ைறிதல  ட�ச ெ்லல ்வண��. அலலத 
வபகனஙகளதல ஏறறதக ெகபண� வர்வண��.  

இ்் ஒ�ங�கைள �ர்பா ெகப�க�� கபலஙகளதி� 
ஏைனி கபலஙகளதி� கைட்த�கக ் ழகதக ெகபள்வப�. 
னபற் ன் ்்கப்ரரகளதா னனை் �ண்��்பனல 
கணபதி னபக நட்த ெகபள்வப�.  

உிர்்ர இாலபனதிர ெகபளைககைளட�, அழகதிர
இாலபனதிர வபழகைகர �ைறகைளட�ர னபற்ர
ன்�்வரககக�ரஎ��தகரகபட�தரஎனதரகடைனிப��. 
்ணைடி கபலர�ாி�களதாரஉான்ரநட�ை் �ல�ர
இாலப�ரஉலெகங��ர் ரவதிதரஎா்ை், நப��ரஇா்ர
�ாி�களபகர் தறப்்ற�ரகபரபனபித�்்தரஎா்ை்ர
நப�ர னறகககர ்டபத. எஙகளர வபழகைகைிர ்பர�தர
இா்�ர அ்தகனபனர னககளர இாலப�்தலர ்்ரவ்தலர
எனக�ரனகதழச்தரஇலைலிப? 
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 அப்�ிபனபலரஅ்ற�பதிர வபழகைகைிரஅைன�தகர
ெகபளளரஆர�்தப்்ப�, இாஷபரஅலலபா. 

 


