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�ர்பா ெகா�க்� ஒ�ங்
�ைறகள.
M.S.M.இம்தியா ��ப ஸலபி

»
ஹஜ்ஜு

ெப�நாள

நிைன�ப்ப�த்
(அைல)

தியாக

தி� நாளா�ம. நபிஇப்றாஹி

அவர்க�,

அல்லாஹ்�க்

வரலாற்ை

அவர்கள

�ற்றி�

��ம்ப�

அர்பணித

வாழ்ந

வாழ்க்ைக நிதர்சனமா எ�த்� காட்�வ�தா
�னித

ஹஜ்ஜு

அதன

கிாிைகக�மா�ம.

அக்கிாிைககளி ஒன் தான உழ்ஹிய் என்�
3

�ர்பானா�. இதன சிறப்�க் மற்� ஒ�ங்�கை
��க்கமா இப்பிர�ரத்த காண்ேபா.

ேநாக்க :இக �ர்பா ஹஜ்ஜு ெப�நாள தினத்தி��ந
அதாவ�

�ல்ஹ

பிைற

பத்தி��ந

அதைன

ெதாடர்ந வரக்�� அய்யா� தஷ்ாீக்�ை பிைற
11, 12, 13 ஆகிய �ன் தினங்க வைர ெகா�க்
ேவண்� நாட்களா�. ஆ�,மா� ஒட்டக, ஆகிய
இம்�ன பிராணிகளில ஏதாவெதான்ை அல்லா
�க்கா அல்லாஹ்ன ெபயர்�ற அ�த்� ப� யிட்
ஏைழ எளியவர்க�க்காக, தங்க ��ம்பங்க
காக�ம பங்கீ ெசய்வே
இவ்வணக்கத் ேநாக்கேமதவி அல்லாஹ்�க்
�ணாக இரத்த ஒட்�வேத, பிராணிகைள அ�த்
(உயிர

ப�யிட்)

�ைஜ

ெசய்வேவ

அதன

அர்த்த�ம, ேநாக்க�மல.
(�ர்பானி ேபா�) அவற்றி மாமிசங்கேள அவற்றி
இரத்தங்கே

அல்லாஹ்
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ெசன்றைடவதில்.

எனி�ம

உங்களிடமி�ந

பயபக்திே

அவைனச

ெசன்றைட�.. (அல்�ர் 22:37)
உம� இரட்சக�'காகத ெதா�� (அவ�க்காகே)
அ�த்� ப�யி��ராக (108:02)
இைறயச்சத் மனதில ெகாண் �ர்பா ெகா�க்�
ஒ�ங �கைள ��க்கமா ெதாிந் ெகாள்ேவா.

உழ்ஹிய் ெகா�ப்பவர

் ெசய்

�டாதைவ:
ஒ�வர �ர்பான ெகா�ப்பதாக �� ெசய்�விட்டா
அவர் �ல்ஹஜ்    மாதத்தினபிைற
�தல �ர்பான

கண்ட�

ெகா�க்�ம்வைர ந,

��

ஆகியைவகைள நீக்கக்�டா
“உங்களில் ஒ� உழ்ஹிய்ைவ

நிைறேவற்ற

வி�ம்பினால் ஹஜ் மாதம ் தைலப்பிைற �
அதைன

நிைறேவற்�ம் வைர தன � ,

நகம்

என்பவற்ைற க் கைளவைதத் த �க்ெகாள்ளட.
என்� நப(ஸல) அவர்கள் கட் யிட்�ள்ளார.
(உம்� ஸல்(ர�), �ஸ்ம)
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பிராணிகைள நன் பராமாித்த:�ர்பா�க்க தயார ப�த்� பிராணிைய நன்
பராமாித் உணவளித் மாமிச�ள் பிராணியாக
வளர்க ேவண்�.
நாங்க� ஏைனய �ஸ்�ம்க மதீனாவில
�ர்பானி பிராணிைய ெகா�க்க ெசய்ேவா” என
அ�உமாமா (ர�) அறிவிக்கிறார். (�ல : �காாி)

பிராணிகளின வய�ம ஏ� ேபர �ட்�
ேச�த�ம :ஒ�

ஆண்ைட

�ர்த்

ெசய்

ஆ�ம

இரண்

ஆண்�ககைள �ர்த் ெசய் ஒட்டக� �ர்பா
ெகா�ப்பதற உாிய பிராணிகளா�ம.
ஒ� ஆட்ை �ர்பா ெகா�க் நிைனப்பவ யாைர�ம
�ட �ச ேசர்க்கா தனியாக ெகா�க்கலா. தனியாக
�ர்பா ெகா�க் வசதி இல்ை என்றா ஏ� ேபர
�ட்�

ேசர்ந

ஒ�

மாட்ை

வாங்க

�ர்பா

ெகா�க்கலா. ஒ� மா� அல்ல ஒ� ஒட்டக ஏ�
ஆ�க�க் சமமாகேவ இஸ லாத்தி க�தப்ப�கிற
என்பை கவனத்தி ெகாள் ேவண்�.
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ஒ� மாட்ை அல்ல ஒட்டகத் ஏ�ேபர �ட்டாக
ேசர்ந �ர்பா ெகா�த் ெகாள்�மா நபி (ஸல)
அவர்க கட் ைளயிட்டதா ஜாபிர (ர�)
அறிவிக்கிறார். (�ல: �ஸ்�)

�ைறகள அற் பிராணிகைள அ�த்த :�ர்பானிக்க அ�க்கப்ப பிராணிகள ெகாம்பி
பாதிய
ள�
ஒ�ந்தை.
காதில
பாதியள�
(கிழிப்பட்ட) அ�பட டைவ, கண ��டானைவ நன்
ெதாி�ம ப�யான ேநாய, நன் ெதாி�ம விதமான
ெநாண், தானாக நடக் ��யாத நிைலயி�ள்ளை,
எ�ம் மஜ்ை பல�னமானைவ, வய� �திர்ந பிராணி
ேபான் எக்�ைறக� அற்றதா இ�க் ேவண்�.
(�ல அ�தா�த, திர்மித)

ெதா�ைகைய நிைறேவற்றி பின
அ�த்த :ஹஜ்ஜு

ெப�நாள

ெதா�ைகைய

நிைறேவற்றி

பின்�தா அ�க் ேவண்�. ெதா�ைகக் �ன்
அ�த்தா அ� �ர்பா�க்க அ�த்ததா க�தப
படமாட்டா. �ர்பா� கான நன்ைமயி� ேசரா�.
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“யார நம ெதா�ைகக் �ன்ே அ�த� விட்டாேர
அவர

அதற்�

பகரமாக

மற்ெறான்

அ�க்

ேவண்�. யார நம ெதா�ைகைய ��க்� வைர
அ�க்கவில்ைலே அவர (ெதா�த பின) அல்லாஹ்வ
ெபயரால அ�க்கட்” என நபி (ஸல) அவர்க
�றினார்க. அறிவிப்பவ : ஜுன்� (ர�) �ல : �காாி,
�ஸ்�)

அ�க்� ேபா� :கத்திை

நன்

கஷ்டப்ப�த்த

�ர்ைமயாக்
இல�வாக

பிராணிைய

அ�க்

ேவண்�.

ஒட்டகத் நிற் ைவத்�, ஆ�, மா�கைள ஒ� பக்க
ப�க்கைவத் அ�க் ேவண்�. அ�க்� ேபா�
பிஸ்மில்லா வல்லாஹ அக்ப

““ﺑﺴﻢ ﷲ وﷲ أﻛﺒﺮ

என் �றி அ�கக ேவண்�. (�ல �காாி �ஸ்�)
ஆயிஷாேவ! கத்திைய ெகாண் வா! அைத ஒ� கல்�
தீட் நன் �ர்ைமயாக்க ெகாள என் நபி (ஸல)
அவர்க �றினார்க. அவ்வாே ஆயிஷா (ர�)
அவர்க

ெசய்தார்.

அதன்பி

நபியவர்க

கத்திைய� ஆட்ைட� பி�த்� ெகாண் அைத ஒ�
பக்கமாக

சாய்த்

ப�க்கைவத

அ�த்தார்.

“பிஸ்மில்லா வல்லாஹ அக்ப” என் �றினார்க.
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யா

அல்லா

இதைன

�ஹம்மதி

மி�ந்�,

�ஹம்மதி ��ம்பத்தினாிடமி�ந �ஹம்மத்த
ச�கத்திடமி�ந் ஏற்�க்ெகாள்வா என்� �றி
னார்க. அறிவிப்வர : ஆயிஷா (ர�) �ல �காாி,
�ஸ்�)

ெபண்க� பிராணிகைள அ�க்கலா.
நபி (ஸல) அவர்களிட ஒ� ெபண மணி (�ாிய)
கற்களா ஒ� ஆட்ை அ�த் ெகாண்�வந ேபா�
அதைன சாப்பிடலா என �றிய ஹதீஸ இப் மாஜா,
�காாியில பதிவாகி�ள்ள.

ஒ� ��ம்பத்தி ஒ� �ர்பா:�ர்பா

ெகா�ப்பவ

��ம்பத்திற்கா
ேபா�மான�.

தனக்காக�

ஒ�

�ர்பா

��ம்பத்தி�

தன�

ெகா�த்தா
ஒவ்ெவா

அங்கத்தவர்க�க்க �ர்பா ெகா�க் ேவண்�
அவசியமில்ை.
நபி (ஸல) அவர்களி காலத்தி �ர்பா ெகா�ப்ப
எவ்வா அைமந்திந்த என் அ� அய்� அல
அன்ஸாா (ர�) யிடம நான ேகட்ேட. அதற்கவர் நபி
(ஸல) அவர களின காலத்தி ஒ�வர தனக்காக�, தன�
9

�ட்�க்காக ஒ� ஆட்ை �ர்பா ெகா�ப்பா. அதில
அவர்க�

சாப்பிட

பிற�க்�

உண்ண

ெகா�ப்பார். மக்க ெப� ைமய�க் ஆரம்பித
ேபா� (இன்) நீ காணக்�� நிைல (அதாவ� ஒ�
��ம்ப பல ஆ�கைள அ�க்� நிைல) ஏற்பட
விட்ட என் �றினார்க அறிவிப்பவ அதாஇப்
யஸார (ர�) (�ல : இப்�மாஜ, திர்மித)

தாேம அ�ப்ப��ன்னத்தா.

உழ்ஹிய்க் ெகா�ப்பவர் அ�க்கத் ெதாிந்
இ�ந்தால – தன� பிராணிையத் தாேன அ�த்த
�ன்னத்தா.நபிய

வர்கள

–

அல்லாஹ்விற்க

அல்லாஹ்வின் ெபயர் �தக்�ர் ெமாழிந“இைறவா!
எனக்காக�,

உழ்ஹிய்யாக் ெகா�க்காத

உம்மத்தினர்க�க்க” என்� �றி

ஓர ் ஆட்

அ�த்தார். (அ�தா�த, திர்மித)

பங்கீ ெசய்த :�ர்பா மாமிசத்ை எந்தள பங்கீ ெசய் ேவண்�
என் எந் வரம்�மில். வி�ம்பியவா வி�ம்பி
அள�,

ெதாிந்,

இனபந்�க்க�க,

ெதாியாத
ெசாந்த
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�ஸ்�ம்க�க,
காரர்க�க்

ெகா�க்லாம, ேசமித்� ெகாள்ளலா, சாப்பிட்
ெகாள்ளலா.
அதி��ந்

நீங்க�

உண்�ங்

வறிய

ஏைழக�க்� வழங்�ங் (அல்�ர் 22:28)
�ர்பா இைறச்சிை நீஙக�ம உண்�ங், ேசமித்
ைவத்� ெகாள்�ங், தர்ம� ெசய்�ங் என நபி
(ஸல) அவர்க �றினார்க. (�ல �ஸ்�)

�ர்பானி ேதாைலக ��யாக ெகா�க்
லாகா�:�ர்பா ெகா�ப்பவ தன� ைகயாேலேய அ�த்
ப�யி�வ�தான சிறந் ெசயலா�ம. தனக் அ�க்
��யாத ேபா� இன்�ெமா�வாிட �றி அ�த்
உாித் �ப்பர ெசய்� ேபா� அதற் ��யாக
அ�க்கப்ப பிராணியின ேதால, மாமிசம, ேபான்
எைத�ேம அ�த்தவ�க ��யாகக ெகா�க்க �டா�.
நபி

(ஸல)

ஒட்டகங்க

அவர்க

�ர்பா

ேமற்பார்

ெகா�ப்பதற்க

ெசய்வதற

என்ை

நியமித்தார். அைவ களின மாமிசம, ேதால, ேசனம
ஆகியவற்ை தர்மமா ெகா �க் ேவண்� என்�
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அவற்றி

எதைன�ம

ெகா�க்கலாகா

அ�ப்பவ�க

என்�

�றினார்க.

��யாக
நாங்க

அ�ப்பதற்க ��ையத தனியாக ெகா�ப்ேபா என
அ� (ர�) அவர்க அறிவிக்கிறார் (�ல : �காாி)

மாற் மத சேகாதரர்களி மனைத
�ண்ப�த்தா கண்ணியமா நடந்
ெகாள்ேவா.
சேகாதரர்கே! பலேவ� மதத்தவர் வா�ம நா�களில,
ஒவ்ெவா மதத்தவர்க அவர்க�க்�ா மார்க
கிாிையகைள பின்பற் வாழ �ரண �தந்திர�ண.
ஒ�வர மற்றவாி மதச �தந்தரத்தி தைலயிடக்�டா.
அேத
ேவைள
மாற்�
க�த்�க்க�ை
சேகாதரர்கைள� மதத்ைத� மதிக்� பண்� இ�க்
ேவண்�.
சில நா�களில ப�க்கை ெதய்வமா க�தி வழிப
ப�பவர்க� உள்ளன. கட�ளின ெபயரால ப�க்கை
வாங்க வி�தைல ெசய�  அச்ெசய்ைக �லம் த
ேத�பவர்க�

உள்ளன.

நம்பிக்ைக,

ெகாள்ைளக,

ஒவ்ெவா�வ�ைட
ெசயற்பா�க

வித்தியாசமானைவக.
எனேவ இதைன நாம �ாிந் ெகாண் நாம �ர்பா
ெகா�க �ம ேபா� பிராணிகளின எ�ம், ேதால
ேபான் கழி�கைள பாைத ஓரங்களி வ�கால்களி,
12

அல்ல �ப்ைப ெதட்�களில��வ� அல்ல இரத்த
வ�ய வ�ய �ரபானிய மாமிசங்கை எ�த்� ெசல்� 
ேபான்ற ெயல்கை �ற்றா தவிர்க ேவண்�.
இப்ப�ப்பட்ட ெசயல்கள் இஸ்லாத்�க்� அ
ஏற்ப�த்�ம் என்பைத  நாம் நிைனவில் ைவத
ேவண்�.
அவ்வாே �ரபானிப பிராணிகைள பாைதயில ஒட்ச
ெசல்� ேபா� அதற் வைத ெகா�க்காம �ன்��த்
கஷ்டத்திற்�ககி இ�த்� ெசல்லாம அழகிய
�ைறயில

ஓட்�

ெசல்

ேவண்�.

அல்ல

வாகனங்களி ஏற்றி ெகாண் வரேவண்�.
இந் ஒ�ங்�கை �ர்பா ெகா�க்� காலங்களி�
ஏைனய காலங்களி� கைடபி�கக பழகிக ெகாள்ேவா.
மாற் மத சேகாதரர்களி மனைத �ண்ப�த்தா
கண்ணி மாக நடந் ெகாள்ேவா.
உயர்ந்த இஸ்லாமிய ெகாள்ைகக,

அழகிய 

இஸ்லாமிய வாழ்க்ைக �ைறகைள�ம் ம
மதத்தவர்க�க்� எ�த்�க் காட்�� எம� கட.
பண்ைய கால �ஸ்�ம்களின் உன்னத ந �லம்
இஸ்லாம் உலெகங்�ம் பரவிய� எ, நா�ம் இன்
�ஸ்�ம்களாக பிறப்பதற்� காரணமாயி�ந்த� எ
நாம் மறக்கக் �. எங்கள் வாழ்க்ைகைய பா
இன்�ம் அதிகமா ன மக்கள் இஸ்லாத்தில் ே
எமக்� மகிழ்ச்சி இல்?
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அப்ப�யானால் அதற்�ாிய வாழ்க் அைமத்�க
ெகாள்ள ஆரம்பிப்ே, இன்ஷா அல்ல.
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