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இஸ்லாதனி பலர்ைவனி  
ெபண தீண்ா தகலதைள 
அி். 

 
M.S.M. இமதனவலஸ ��ப ஸ்பன  

 இஸ்லா்தப ெபல்ாதை்ைவனி  
மலதைன்க� ஏறபப் ெபண்ை தீண்ா தகலத 
அ�ை�பபலஆ ஒ� பனறைனவலக கைனககலா 
்ிமல உள் ஒ� ெபண ைலக�ம, அண்ப 
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பழக அ�க்த�ள் ஒ� ெபணைலக�ம, 
மஆனதப பனறைனவலக�ேம ேபலற் கனிறா. 

  நபன �ஹமமா (ஸி) அைரகக்்வ 
கல்ாதனி மலத ைன்க�ள் ெபண்ைா 
தீண்ா தகலதை்லக ஒாககன ்ைக�ம 
மககக்்வ பழகககக்்ப பறறன நபனா 
ேதலழரகள பனிை�மல் �்றவனப்லரகள.  

 ‘அி்லாைனி �தேை! �தரகள 
மலதைன்லய ஏறபப் ெபணகக்ி அமர்ா 
சலபபன் மலப்லரகள. ��க்னி அைரகக்ி  
ஒப் உறைல் மலப்லரகள. இா பறறன எிஆ 
�்கனறீரகள?' எஆக ேகப்லரகள. (தககக 
்்வ ெபணகள ைனஷவாதனி இபப்ா தலி 
ந்கக ேைண�மல எிற எணைாதனே்ேவ ேகப 
்லரகள.) அபேபலா அி்லா பனிை�ம 
ைசஆா்த இறககன மலதைன்க�ள் 
ெபணகக்ி ந்்ா ெகலள் ேைண்வ 
�்ற்வ  ைன்ககபப�ாதனஆலி. 

 'மலதைன்லய பறறன அைரகள உமமன்ம 
ைனஆ� கனறலரகள. அா ஒ� அெசௗகலனவமல�ம. 
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எஆேை மலத ைன்லவனி, ேபலா ெபணக்் 
ைனப�ம ைன்கனவன�ககள. அைரகள �ய்ம 
வல�ம ை்ை அைரக்் அ� கலதீரகள. 
அைரகள �ய்மவ்்்த பனி அி்லா 
உகககக� கப்்்வனப்ைல் அைரக்ன்ம 
ெசி்க கள எஆ் (நபனேவ!) நீர �்�ைலக. 
நனசசவமலக அி்லா மிஆனபபா ேத�பைர 
க்் ேநசனககனறலி. ேம்ம �ய ்மவலஆைர 
க்்�ம ேநசனககனிறலி எஆக �்�ைலக’       
(அி�ர்ி 2:222) 

     இ்த ைசஆாதனி மலதைன்க�ள் 
ெபணக்ன்ம ெந�ககலதன�ககள, ைன்கன 
வன�ககள, �ய்மவ்்்த பனி இ்ை்ா 
ெகலளகககள எஆக �றபபப�ள்ா. 
அதறகலகப பவிப�ாதபபப் அறப ைலரா்த 
‘இஃத��’ எிபதல�ம. அதி �்செசலி 
‘அஸி’ எிபதல�ம. இதி ேநை்ப ெபல�ள 
கைை�ம ம்ஆைன�ம உ்்றைனி ஈ�ப்லமி 
இ� பல்்ப பககம ச்தனாாக ெகலள்லமி 
தைனர்ா ெகலளைா எிபதல�ம.  
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  நபன �ஹமமா (ஸி) அைரகள 
இவைசஆாதனற� ைன்கக�்ை �றனவேபலா 
‘தலமபாதனவ உற்ைாதைனை மலதைன்லயப 
ெபண�்ி மறறக கலலனவகக்்ச ெசயா 
ெகலளகககள’ எஆக �றனஆலரகள. 
அறனைனபபைர: அஆஸ(ை�)(�ி: �ஸ�ம)                      

 எஆேை, இஸ்லா்தப ெபல்ாத 
ை்ைவனி மலதைன்லய ஏறபப் ெபண�்ி 
தலமபாதனவ உற்ைா தைனராாக  ெகலண� 
அிறல்ம சலதலைைமலக அண்ப பழ�ைா 
ேபலிேற ெசவ்லறற ேைண�ம எஆக 
�்கனறா.  

 மலதைன்லய ஒ� பலைம எிேறல க்�்னி 
சலபம எிேறல இஸ்லம �றைனி்். 
அகக�ாா்்வைரக்னி �் 
நமபனக்க்்�ம ச்க� சமபனைதலவகக ் ்�ம 
தகராெதறன்ா ெபணைனி ெகௗைைம கலககேை 
அா ைழனகலப�கனறா.  

 நபன�ஹமமா (ஸி) அைரக்னி ம்ஆைன 
்வனஷல (ை�)  �றனவதலைா: “எஆக� 
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மலதைன்லய ஏறபப ்�க�ம ேபலா நபன (ஸி) 
அைரகள எஆா ம்வனி சலய்ா ெகலண� 
�ர்்ஆ ஓதக �்வைரக்லக  இ�்தலர கள”.  
(�ி:பகலலன: �ஸ�ம.) 

  ‘எஆக� மலதைன்லய ஏறபப்�க�ம ேபலா 
எி இ�பபனி ் ்்்வக கப்க ெகலளகமல் 
நபன(ஸி) அைரகள எிஆன்ம �்ைலரகள. 
்்்்வக கப்க ெகலண்ாம எி்ஆ 
அ்ைாாக ெகலளைலரகள’.    (�ி: பகலலன)  

நபன(ஸி) அைரகள பள்னைலச�ி 'இஃதனகலப' 
எ�ம ைைககா்த நன்றேைறற தககன வன�க�ம 
ேபலா அககன�்தைலேற எி (அ்றவனி) 
பககமலகா த்்்வக கலப� ைலரகள. நலேஆல 
மலதைன்லயக கலலனவலக இ�க�ம நன்்வனி 
அைரக்ா த்்்வக க�ைன ைன�ேைி. 
ேம்ம, அைரக்ா த்்்வ ைலலன�ம 
ைன�ேைி.’     (�ி: பகலலன  �ஸ�ம. 
)  
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 'எஆக� மலதைன்லய ஏறபப்�க�ம 
ேபலா நலி ப�கனவ பலஆா்த நபன (ஸி) 
அைரக்ன்ம ெகல�பேபி. அபேபலா அைரகள 
நலி ைலய ்ைாத இ்ாதனி தமா ைல்வ 
்ைாா அ�்ாைலரகள.  

 மலதைன்லய ஏறபப்�்த நலி, இ்றசசன�ள் 
எ்மபா ாண்்க க்ாா ைனப� அ்த 
நபனவைரக்ன்ம ெகல�பேபி. நலி ைலய 
்ைாத இ்ாதனி அைரகள தமா ைல்வ 
்ைாாக க்ாாச சலபபன�ைலரகள’.             
(�ி: �ஸ�ம 505) 

 ‘நலககள ஹஜ ைைககா்தச ெசயைதறகலகப 
பறபபப�ச ெசிேறலம. ‘ஸலீஃப’ எிற 
இ்ா்த அ்்்த ாம மலதைன்லய 
ஏறபப�ைனப்ா. அபேபலா நபன(ஸி) அைரகள 
நலி இ�்த இ்ாதனற� ை்தலரகள. அ�ா 
ெகலண்�்த எி்ஆப பலராா ஏி 
அ�கனறலய? எி் ைனஆைனஆலரகள. இவைலண� 
ஹஜ ெசயவ �்வலா எி் க�ாகனேறி 
எிேறி. உஆக� மலதைன்லய ஏறபப� 
ைனப்தல? எி் ேகப்லரகள. நலி ் ம எி் 
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ெசலிேஆி. இ்த மலதைன்லய ்த �்்வ 
ெபண மககள மீா அி்லா ஏறப�ாதனவா. 
எஆேை கஃபாி்லா்ை (கஅபல ் ்வா்த) 
தைலப (�றறன ை�ை்த) தைனை ஹலஜனகள 
ெசயகனிற மறற எி்லக கலலனவகக்்�ம நீ 
ெசயா ெகலள எஆ எஆக� �றனஆலரகள, எஆ 
்வனஷல(ை�) அறனைனக கனறலரகள.  (�ி : பகலலன ) 

 ‘கிஆனப ெபணககம மலதைன்லய 
ெபணககம ெப�நலள  அி் ெதல�்க 
ந்்ெப்ம தன்்க� ை்தலக ேைண�ம. 
ெதல�்கவன��்ா தைனர்தன�கக ேைண�ம. 
அக� ந்் ெப்ம நி்மவலஆ கலலனவக 
க்ன்ம �ஸ�மகக்்வ பனைலராத்ஆ 
க்ன்ம க்்ா ெகலள் ேைண�ம எஆ 
நபன(ஸி) அைரகள கப்்் வனப்லரகள. 
அறனைனபபைர  உம� அதனயவல(ை�) (�ி பகலலன  

    மலதைன்லய ஏறபப் ெபணகள ெதலழக 
�்லா, ேநலிப ேநலறகக�்லா, கஃபல 
்்வா்த (தைலப) �றறன ைைக�்லா 
பள்னைலச�ி தககக�்லா, கைை�்ி 
உ்்ற� ெகலள்க �்லா எிபஆ ேபலிற 
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கலலனவகக்்ா தைனை ஏ்ஆவ ைன்வகக்னி 
மறறப ெபணக்்ப ேபலி சகஜமலக 
சலதலைைமலக ந்்ா ெகலள்்லம எஆ 
நபன(ஸி) அைரகள ைன்ககன �ள்லரகள.  

 மலதைன்லய ஏறபப் ெபணககக� 
இஸ்லம ைழககன �ள் மதனபபம மலனவல்த�ம 
கணைனவ�ம இ்த ெபலிெமலழனகள �்�ம 
நபனக்லலனி ெசவறபல�கள �்�ம பலன்ா 
ெகலள்்லம. மலதைன்லய ஏறபப் ெபண 
இ�்த இ்ம தீப�பபப் இ்ம எிேறல 
அைக்்வ ்்்்வ தீப�பபப் ்்் 
எிேறல அை்்ா ெதலப்ைி ��்மவலக 
��க ேைண�ம எிேறல நபன (ஸி) அைரகள 
�றைனி்்.  

  ஒ� ெபணமைன நபன (ஸி) அைரக்ன்ம 
ை்ா, அி்லாைனி �தேை! எகக்னி 
ஒ�ை�்்வ ்்்வனி மலதைன்லய இைாதம 
பப� ைனப்லி அைள எபப் �ாதம ெசயவ 
ேைண�ம எி் ேகப்லர. 

  அதற� நபனவைரகள உகக்னி எை�்்வ 
்்்வன்லைா மலதைன்லய இைாதம பப� 
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ைனப்லி அ்தச �ைண் ைனப� பனிஆர அ்த 
இ்ாதனி தணைீர ெத்னாா �ாதம ெசயா 
ைன்ப�ம.  பனிஆர அ்த ்்்�்ி ெதல�ா 
ெகலள்ப�ம எஆ �றனஆலரகள. அறனைனபபைர: 
அஸமல பனிா அ�பககர(ை�)(�ி: பகலலன) 

 ்்்வனி மலதைன்லய இைாதம பப் 
இ்ா்த மலாதனைம க�ைன ைனப� அ்த 
்்்்வ ெதல�்கக� பவிப�ாதன 
ெகலள்்லம எஆ நபனவைரகள �றனவதி �்ம 
‘தீப�பபப் ்்்’ எிற சன்த்ஆ்வ ை்ை 
ைன்லமி ந�ககன ைன�கனறலரகள.  

 அாேபலி  ‘மலதைன்லய ஏறப்க�்வ 
நலபக்்�ம தலண் இைாதப ேபலக� 
ஏறபப்லி அத்ஆ ஒ� தீப்லகக க�தலமி 
சலதலைைமலக ெை்னேவ்ம இைாதமலகக க�தன 
�ாதமலககன ைன�மல்ம  �்கன றலரகள.  

     பலதனமல பனிா அ� ஹு்பஷ எிற 
ெபைமைன நபன(ஸி) அைரக்ன்ம ை்ா 
‘அி்லாைனி �தேை! நலி (மலதைன்லய 
கல்ா்த�ம தலண் ெை்னவலகனக ெகலண் 
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�க�ம) அதனக இைாதப ேபலககன��்ா �ாத 
மலைேத இி்். எஆேை நலி ெதல�்க்வ 
ைனப� ைன்்லமல?’ எி் ேகப்லர. அதற� நபன 
வைரகள ‘அா ஒ� நைமப சமப்தபபப் ேநலய. 
அா மலதைன்லய அி். மலதைன்லய ஏறப�ம 
ேபலா ெதல�்க்வ ைனப� ைன�. மலதைன்லய 
கல்ம கழன்தாம இைாதா்தச �ாதம ெசயா 
ைனப�ா ெதல�ா ெகலள.’  எஆக �றனஆலரகள. 
அறனைனபபைர: ்வனஷல (ை�) (�ி :பகலலன  
�ஸ�ம ) 

 அபார ைாமலி இப� அவப(ை�) 
அைரக்னி ம்ஆைன உம� ஹ�பல பனிா 
ஜாஷ (ை�) அைரகள அி்லாைனி �தர நபன 
(ஸி) அைரக்ன்ம ை்ா தஆக� ஏ� 
ை�்கல்மலக இைாதப ேபலக� இ�்ா ை்தா 
எஆக �றன மலரககா தீரபபக ேகலலனஆலர. “இா 
மலதைன்லவி். (ைழ்ம வலக) மலதைன்லய 
நனற�ம நலபகள ை்ை நீ கலாதன�. பனிஆர 
�்னாா ைனப�ா ெதல�ா ெகலள.” எஆ நபன (ஸி) 
அைரகள �றனஆலரகள. அறனைனபபைர: ்வனஷல 
(ை�)  (�ி: �ஸ�ம ) 
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    ைழ்மவலஆ மலதைன்லயககலஆ நலபக்்�ம 
க்்த பனி, ெதல்ைலக இைாதம 
ெை்னேவ்மலவனி அா மலதைன்ல வி். நைமப 
சமப்தபபப் ஒ� ேநலய.  அதறகலக 
கை்்பப்லமி �ாதம ெசயா ைனப�ா 
ெதல�்கவனி ஈ�ப�மல் அி்லாைனி �தர 
(ஸி) அைரகள �்கனறலரகள.  

 ெபணகக்்வ இைாதப ேபலக்கக 
கலைைம கலப்  அைரக்் மப்ம தப்� 
மனி்். அைரகக்்வ மலஆம மலனவல்த்வ 
ஏ்ம ேபல்�மனி்். அதறகலஆ எ்தச ச்க� 
சமபனைதலவகக்்�ம ெசலி �க 
ெகல�கக�மனி்்.  

 மலதைன்லய ஏறப�ைதலி  ெபணக்் தீண்ா 
தகலத பனறைனவலக கைனககக �்லா எி் 
இஸ்லம உ்தனவலகக �றன, ெபண்மக� 
அழ� ேசரககனறா 

 
 


