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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� சஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
உள்பட அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�....
ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�பத்�ல்லாஹ் (atba) அவர்கள் தஷ்ஹத், தஅ��
மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� “ெபா�ள் �யாகம்” என்ற தைலப்�ன் �ழ்
��ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள்.

எல்லாம் வல்ல இைறவனா�ய அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெபா�ள் �யாகம்
ெசய்வைதப் பற்� உங்க�ைடேய உைரயாற்ற உள்ேளன். அல்ஹம்��ல்லாஹ்
நம� ஜமாஅத் (ஜமாத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்) பல்ேவ� நா�க�ல்
அ�காரப்�ர்வமாக ப�� ெசய்யப்பட்� அல்லாஹ்�ன் அ�ளால் அ�கமான
உ�ப்�னர்கள் இ�ந்தேபா��ம் ெசாற்ப எண்�க்ைக�லான மக்கள்
மட்�ேம ெபா�ள் �யாகம் ெசய்�ன்றனர் என்ப� �க �க வ�த்தத்ைத
அ�க்�ன்ற�. ேம�ம் நம� ஜாமத்�ல் இந்த �ைற�ன் வளர்ச்��ம்
��ப்�டத்தக்கவா� இல்ைல என்ேற க�தலாம்.

காலத்�ன் இமாம் க�பஃ�ல்லாஹ்ைவ அைடயாளம் கண்� ஏற்� இந்த
�ற்றாண்�ல் அல்லா�வால் வ�காட்டப்பட்ட ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்�ல் �ைழத்த �ன்�ம் ெபா�ள் �யாகத்�ன் பக்கம் கவனக்
�ைறவாக இ�ப்ப� ஒ� கவைலக்��ய �ஷயம்தான். எனேவ நான்
இைதக்��த்� இந்த ��ஆ ேப�ைர �லம் ெவ�ச்சத்ைத வழங்�ேவன்,
இன்ஷாஅல்லாஹ்.

உண்ைமயாளர்கேள! அல்லாஹ் எந்த ேதைவ�ம் அற்றவன் என்பைத
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் எவ�ன் உத��ம் அவனக்�
ேதைவ�ல்ைல. ஆனால், நாேமா ேதைவ உள்ளவர்களாக�ம் நம� ஒவ்ெவா�
ேதைவக்�ம் அவைனேய சார்த்�ள்ேளாம் என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்.
அதனால் தான் நம� ேதைவக்காக அவன் ஆ�ரக்கணக்கான வ�கைள �றத்�
ைவத்�ள்ளான்.  ��மைற��ம் அவன் பல்ேவ� இடங்க�ல் ெபா�ள்
�யாகம் ெசய்வ�ன் ேதைவ மற்�ம் அதனால் நமக்� �ைடக்�ம் நன்ைமகள்
��த்�ம் ேபா�த்�ள்ளான்.  இந்த �யாகத்�ன் �லம் ஒ� அ�யான் தன்ைன
�ய்ைம ப�த்�க்ெகாள்ள ���ம். இன்�ம் இதன் �லம் ஒ� இைறஅ�யான்
தன்ைன �ைமக�ல் இ�ந்� பா�காத்� உண்ைமயான �ய �ர்��த்தத்ைத
ெபற்� இைற இரட்�ப்ைப ெபறலாம்.. 

ேம�ம் நான் இந்த �யாகத்�ல் ெபா�ந்�ள்ள தத்�வத்ைத பற்� �த�ல்
�ளக்�ேவன்இந்த �யாகத்ைத பற்� இைறவன் ��மைற�ல் ��ம்ேபா�:
 
 َو اَۡحِسُنۡوا ۚۛ اِنَّ اللَّٰہ یُِحبُّ الُۡمۡحِسِنۡیَن 

ۛۖ          ﴿ َو اَنِۡفُقۡوا ِفۡی َسِبۡیِل اللِّٰہ َو َال تُلُۡقۡوا بِاَیِۡدیۡکُۡم اِلَی التَّۡہلَُکِ� ۚ
                       
*அல்லாஹ்�ன் பாைத�ல்  (ெபா�ைள�ம், உ�ைர�ம்) ெசல� ெசய்�ங்கள்.
�ங்கள் உங்கள் ைககளாேலேய (உங்கைள) அ��ற்காளாக்�க் ெகாள்ளா�ர்கள்.
நன்ைம ெசய்�ங்கள். அல்லாஹ் �ச்சயமாக நன்ைம ெசய்பவர்கைள
ேந�க்�ன்றான். (2:196)



இந்த �யாகம் ஒ�ேபா�ம் இழப்�க்��ய� அல்ல மாறாக இ� உங்க�க்�
�றந்த நனைமைய பயக்�ம் இ�ல் என� ெசாந்த அ�பவ�ம்  உள்ள�
என்பைத நான் உங்க�க்� ��க்ெகாள்�ன்ேறன். இ�ல் பங்� ெபறாததால்
உங்க�க்� பல்ேவ� வைக�ல் இழப்�கேள அ�கம் என்பைத�ம் நான்
இங்ேக ��ப்���ன்ேறன். ���ரா�ல் இந்த �யாகத்ைத “ஜகாத்” உடன்
ெதாடர்�ப�த்� பலேவ� இடங்க�ல் வ��ன்ற�.
 
ஒ� நாட்�ன் ெபா�ளாதார �ைல ேமன்பட ���றான் ேபா�க்�ம் ஒ�
�றந்த �ர்� அம்மக்கள் இைறவ��ல் ெபா�ள்�யாகம் ெசய்வதா�ம். இதன்
�லம் அந்த நாட்�ன் ெபா�ளாதாரம் �ன்ேன�க்ெகாண்ேட ெசல்�ம. ேம�ம்
நம� ஜமாத்�ம் பல்ேவ� ஏைழ நா�க�ல் அழ�ய �ைற�ல் பர�
வ��ன்ற�. அந்த நா�க�ல் மக்கள் �க ெகா�ைமயான வ�ைம�ல்
வாழ்த்� வ��ன்றார்கள். 

இந்த நா�க�க்� அல்லாஹ்�க்காக உங்கள் உத� கரங்கைள �ட்�ங்கள்
என்� உங்க�டம் ஏற்கனேவ ேகா�க்ைக ைவத்��ந்ேதன். இந்த உத�ைய
ஆேணா அல்ல� ெபண்ேணா அவர்க�ன் சக்�க்� உட்பட்� உத�ங்கள்.
ஏெனன்றால், இந்த நா�க�ன் வ�ைமைய ஒ�ப்ப� அந்த அல்லா�வால்
மட்�ேம ���ம்.  �ங்கள் ெசய்�ம் இந்த �யாகங்கள் நம்ைம உலெகங்��ம்
உள்ள பலேவ� நா�க��ம்  ��வ உத�ம். இன்ஷாஅல்லாஹ்., 
 
ேம�ம் இைறவ��ல் �யாகம் ெசய்பவர்க�ன் ெசல்வத்ைத �க�றந்த
�ைற�ல் பண்மடங்காக ஆக்� அ�ள்வதாக �� �ர்ஆ�ன் ஞானத்�ல்
இ�ந்� நாம் அ�ந்�ெகாள்ளலாம். ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன்
காலத்��ம் �ஸ்�ம்க�ல் ெப�ம்பான்ைம�ேனார் வ�ைம�ல்தான்
இ�ந்தார்கள். ஏன்!? ெமக்கா�ல் தைல�றந்த ேகாத்�ரத்�ல் இ�ந்�
ேதான்�ய நம� அன்�க்��ய கண்ம� நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ம் தன�
மைன�யர்க�டன் வ�ைம�ல்தான் வாழ்ந்தார்கள். �க ெசாற்ப
எண்�க்ைக�லான �ஸ்�ம்கள் மட்�ேம ெபா�ளாதாரத்�ல் �ன்ேன�
யவர்களாக இ�ந்தனர்.
 
உண்ைம�ல் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நமக்� வழங்�ய இைற
ேபாதைனைய �ன்பற்� நடப்பவர்கள் ெசல்வந்தர்களாவார்கள் என்பைத�ம்
இங்ேக நான் உங்க�க்� �ைன� ப�த்��ன்ேறன். ேம�ம் அவர்கள்
(சஹா�கள்) ெமக்கா�ல் இ�ந்� ம�னா�க்� வந்த ேபா�ம் அவர்க�ன்
�ைல அவ்வாேற ெதாடர்ந்த� அதாவ� அவர்க�ன் கஷ்டமான காலங்கள்
ெதாடர்ந்தன, இந்த கஷ்டத்�ன் �ல ஆண்�க�க்� �ற� அல்லாஹ்
அவர்க�க்� ெசல்வத்தால் எவ்வா� அவர்கள�  �ட்ைட �ரப்�னான் என்றால்
இைதப்ேபான்ற ஒ� �ைலைய �ங்கள் வரலாற்�ல் எங்�ேம பார்க்க��யா�,
அவர்க�க்� �ற� வந்த இஸ்லா�ய ஆட்�யாளர்க�ம் ஏைழக�க்�
ப�ர்த�த்த �ற�ம் ஏராளமான ெசல்வங்கள் இ�ந்தன. �ற� அவற்ைறக்
ெகாண்� பல்கைலக்கழகங்கைள�ம் பல்ேவ� �ன்ேனற்ற �ட்டங்கைள�ம்
ெசயல்ப�த்�னர். எனேவ எல்லா ெசல்வங்க�ம் அவ�டேம உள்ள� ஆனால்
அவேனா ேதைவயற்றவன் நாேமா ேதைவ உள்ளவர்களாக உள்ேளாம். 

இஸ்லாத்�ன் ஆரம்ப காலங்க�ல் அேர�யா�ல் ெசாற்ப எண்�க்ைக�லான 
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ெசல்வந்தர்கேள இ�ந்தார்கள். எனேவ ெபா�ள் �யாகத்�ன் ெமாத்த ம�ப்�ம்
��ய அளவாகேவ இ�ந்த�. அதற்� �ற� அவர்க�டம் ெசல்வம் எவ்வா�
��ந்த� என்றால் ஈராக்�ல் உள்ள “பாக்தாத்” நகரம்  தான் அந்த ேநரத்�ல்
ெசல்வ ெச�ப்�ல் உல�ேலேய �தன்ைமயாக �கழ்ந்த� நான் உங்க�டம்
ேமேல ��ய எ�த்�க்காட்�கள் எல்லாம் இைறவ��ல் �ங்கள் �யாகம்
ெசய்தால் உங்க�க்� வரக்��ய ெசல்வங்க�ம் ெவற்�க�ம் �ச்சயம்
�ைடக்�ம் என்பைத �ங்கள் அ�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பதற்காகேவ..!
இன்�ம்  மார்க்கத்ைத �ன்பற்�ம் நா�க�ம் ெபா�ள் �யாகம் ெசய்வ�ல்
�ன்ேன�ம் ேபா� தான் இைறவன் அவர்கைள ெசல்வ ெச�ப்�டன் வாழ
ெசய்வான். இல்ைலெயன்றால், அவர்கள் வ�ைம�ல் வாட ஆரம்�த்�
��வார்கள். எனேவ நாம் ஒவ்ெவா�வ�ேம இந்த இரக�யத்ைத
��ந்�ெகாண்� ெபா�ள் �யாகங்க�ன் �லம் நம� நாட்ைட�ம் �ன்ேனற்ற
ேவண்�ம்.
 
ஒ�வ�க்� உத�ம் ேபா� அவ�ட��ந்� பலைன எ�ர்பார்க்கா�ர்கள் என்�
��மைற நமக்� ேபா�க்�ன்ற�. (2:256) எனேவ என� அன்�க்��யவர்கேள!
நம� �யாகங்கள் நம� இைறவ�க்காகேவ இ�க்கேவண்�ம். அவ்வா�
ெசய்�ம்ேபா� அவன் நம� �யாகத்ைத ஏற்�க்ெகாண்டால் அவன் நமக்�
நன்ைமைய�ம் ெவ�ம�க��ம் �ச்�யம் வழங்�வான். எனேவ ெபா�ள்
�யாகம் ெசய்வைத ஊக்��ப்ப� ஒவ்ெவா� நாட்�ன் அைமப்பாளர்க�ன்
கடைமயா�ம். ேம�ம் ெபா�ள் �யாகம் எல்லா  ெபா�ளாதார �ரச்சைனக்�ம்
ஒ� �க �றந்த �ர்வா�ம். இந்த �ர்ைவ ந� (ஸல்) அவர்க�ன் காலத்�ல் �க
�றந்த வைக�ல் ேசா�க்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் அவர்க�ன் அப்ப�ப்பட்ட
�யாகத்�ன் �ைளவாக இன்�ம் �ட அம்மக்க�க்� எண்ெணய் வளங்க�ல்
�லம் ேகா�க்கணக்�ல் ெசல்வத்ைத வழங்��ள்ளான். �ச்சயமாக இ�
அவர்க�ன் �ன்ேனார் ெசய்த �யாகத்தால் வந்த அ�ேள ஆ�ம்.
 
�ச்சயமாக இ� இைற �ய�யா�ம். அதாவ� எவர்கள் அல்லாஹ்�ன்
வ��ல் �யாகம் ெசய்வார்கள்ேளா அவர்க�க்�  அல்லாஹ் ��ஹான�
தஆலா �றந்த �ைற�ல் அைத ��ப்�த்த��ன்றான், நம� ஜமாத்ைத
ெபா�த்தமட்�ல் �ல ஏழ்ைமயான நா�க�ல் �க ேமாசமான ெபா�ளாத
�ைல�ல் இ�ந்தா�ம் �ட �ல உ�ப்�னர்கள் அல்லாஹ்�ற்காக ெசல�
ெசய்ய அைழக்�ம் ேபா� அவர்கள் மனம்�வந்� தங்கைள இந்த �யாகத்�ன்
பக்கம் ஈ�ப�த்� ெகாள்வைத கண்� நான் ��ந்த ம�ழ்ச்� அைட�ன்ேறன்.
இந்த உ�ப்�னர்கைள ேபால மற்ற நா�க��ம் உள்ள அைனத்�
உ�ப்�னர்க�ம் அல்லாஹ்�ற்காக ெபா�ள் �யாகத்�ல் தங்கைள
இைறயச்சத்�டன் ஆர்வமாக தங்கைள ஈ�ப�த்� ெகாண்டால் �ச்சயமாக
ஏைழ எ�ய நா�க�ன் ��ந்த ெபா�ளாதார ெந�க்க��ல் உள்ள நம�
மக்க�ன் ெபா�ளாதார �ைல�ல் �ச்சயமாக ஒ� மாற்றம் வ�ம்,
இன்ஷாஅல்லாஹ். இ��யாக மக்கள் தத்தம� ெபா�ள் �யாகத்�ன்
�க்�யத்�வத்ைத�ம் இைறவ�க்காக �யாகம் ெசய்வைத
கற்�க்க்ெகாள்வேத நம� ெபா�ளாதார அைனத்� �தமான �ரச்சைனக்�ம்
ஒ� �றந்த இைற �ர்வாக அைம�ம்

இத்�டன் இந்த வாரம் இ� ெதாடர்பான என� ��ஆ உைரைய ��த்�க் 
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ெகாள்�ன்ேறன். அ�த்த வார�ம் இேத தைலப்�ல் உங்க�டம் ேப�வதற்காக
அந்த ஏக இைறவன் எனக்� “தவ்ஃ�க்ைக” த�வானாக  இன்ஷாஅல்லாஹ்..
ஆ�ன்!! 
 
ேம�ம், அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் உங்கள் அைனவ�க்�ம் இந்த
ெபா�ள் �யாகத்�ன் �க்�யத்�வம் மற்�ம் இதன் அ�ள்கைள ��ய
ெசய்வானாக! என� அ�ைமயானவர்கேள! ஒன்ைற மட்�ம் நன்றாக
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள் இைறவ��ல் �ங்கள் ெசல�ெசய்வதால் அ�
ஒ�ேபா�ம் �ணாகா� அல்ல� உங்க�ன் ெசல்வம் அ�ய�ம் ெசய்யா�
என்ற உண்ைமைய உங்க�க்� �ண்�ம் �ைன�ட்��ன்ேறன். �ங்கள்
ெசல்வந்தர்களாக இ�ந்தா�ம் ச� அல்ல� ஏைழயாக இ�ந்தா�ம் ச�
அல்ல� ந�த்தர வச� ெகாண்டவராக இ�ந்தா�ம் ச� இைறவ��ல் �ங்கள்
ெசய்�ம் ெபா�ள் �யாகத்�ன் �லம் உங்கள் வாழ்ைவ ஒ� �ைலயான
பா�காப்பான அைம�யான இைறநம்�க்ைகயான �ைற�ல் அைமத்�க்
ெகாள்�ன்�ர்கள். இதனால் இைறவன் தன� க�ைணயால் அவ�ைடய
க��லத்ைத �றந்� �ங்கள் எ�ர்பாராத வைக�ல் உங்க�க்� அ��வான்.
இன்ஷாஅல்லாஹ். 

அல்லாஹ் ��மைற�ல் ��ம்ேபா�:-

ائَُ� َحبٍَّ� ؕ َو .2:262 ُبلٍَ� مِّ َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِفۡی ُکلِّ ُسۡنۢ
َمَثُل الَِّذیَۡن یُۡنِفُقۡوَن اَۡمَوالَہُۡم ِفۡی َسِبۡیِل اللِّٰہ َکَمَثِل َحبٍَّ� اَنۡۢ

   اللُّٰہ یُٰضِعُف لَِمۡن یََّشآُء ؕ َو اللُّٰہ َواِسٌع َعِلۡیٌم

தங்கள் ெசல்வங்கைள அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெசல���ன்றவர்க�க்�,
ஒ� தா�யம் உதாரணமா�ம். அ� ஏ� க�ர்கைள �ைளப்�க்�ம். ஒவ்ெவா�
க���ம்,  �� தா�யங்கள் இ�க்�ம். ேம�ம் அல்லாஹ் தான்
நா�யவ�க்� அ�க(ம�க)மாகக் ெகா�க்�ன்றான். ேம�ம் அல்லாஹ்
தாராளமாகக் ெகா�ப்பவ�ம், �க்க அ�பவ�மாவான்.
 
ِئَک ہُُم .64:17

ٓ
َنُۡفِسکُۡم ؕ َو َمۡن یُّۡوَق ُشحَّ نَۡفِسٖہ َفاُوٰل َفاتَُّقوا اللَّٰہ َما اۡسَتَطۡعُتۡم َو اۡسَمُعۡوا َو اَِطۡیُعۡوا َو اَنِۡفُقۡوا َخۡیرًا الِّ

 الُۡمۡفِلحُۡوَن
 
*உங்களால் இயன்றவைர �ங்கள் அல்லாஹ்�க்� அஞ்�, ெச� சாய்த்�க்
�ழ்ப்ப�ந்� (அவன� வ��ல்) ெசல� ெசய்�ங்கள். இ� உங்க�க்ேக �க
நல்லதா�ம். தங்கள் உள்ளத்�ன் க��த்தனத்���ந்� காப்பாற்றப்
ப�பவர்கேள ெவற்� ெப�பவர்களாவர்.*
 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் உங்கள் அைனவ�க்�ம் ெபா�ள் �யாகத்�ன்
ஞானத்ைத வழங்� உங்கள் �லம் ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்ைத
உலகம் ��வ�ம் �ன்ேனற ெசய்வானாக! ேம�ம் எவர் அவைர�ட  
 ஏழ்ைமயான �ைல�ல் உள்ளவர்கைள �ைனக்�ன்றார்கேளா அவர்க�க்�
இைறவன் உத�வானாக! 
இன்ஷாஅல்லாஹ்.. ஆ�ன்!!



இைறவ��ல் �யாகம் ெசய்பவர்க�ன் ெசல்வத்ைத �க�றந்த
�ைற�ல் பண்மடங்காக ஆக்� அ�ள்வதாக �� �ர்ஆ�ன்
ஞானத்�ல் இ�ந்� நாம் அ�ந்�ெகாள்ளலாம். ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்க�ன் காலத்��ம் �ஸ்�ம்க�ல் ெப�ம்பான்ைம
�ேனார் வ�ைம�ல்தான் இ�ந்தார்கள். ஏன்!? ெமக்கா�ல்
தைல�றந்த ேகாத்�ரத்�ல் இ�ந்� ேதான்�ய நம�
அன்�க்��ய கண்ம� நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ம் தன�
மைன�யர்க�டன் வ�ைம�ல்தான் வாழ்ந்தார்கள். �க ெசாற்ப
எண்�க்ைக�லான �ஸ்�ம்கள் மட்�ேம ெபா�ளாதாரத்�ல்
�ன்ேன� யவர்களாக இ�ந்தனர்.

உண்ைம�ல் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நமக்� வழங்�ய
இைற ேபாதைனைய �ன்பற்� நடப்பவர்கள் ெசல்வந்தர்
களாவார்கள் என்பைத�ம் இங்ேக நான் உங்க�க்� �ைன�
ப�த்��ன்ேறன். ேம�ம் அவர்கள் (சஹா�கள்) ெமக்கா�ல்
இ�ந்� ம�னா�க்� வந்த ேபா�ம் அவர்க�ன் �ைல அவ்வாேற
ெதாடர்ந்த� அதாவ� அவர்க�ன் கஷ்டமான காலங்கள்
ெதாடர்ந்தன, இந்த கஷ்டத்�ன் �ல ஆண்�க�க்� �ற�
அல்லாஹ் அவர்க�க்� ெசல்வத்தால் எவ்வா� அவர்கள� �ட்ைட
�ரப்�னான் என்றால் இைதப்ேபான்ற ஒ� �ைலைய �ங்கள்
வரலாற்�ல் எங்�ேம பார்க்க��யா�, அவர்க�க்� �ற� வந்த
இஸ்லா�ய ஆட்�யாளர்க�ம் ஏைழக�க்� ப�ர்த�த்த �ற�ம்
ஏராளமான ெசல்வங்கள் இ�ந்தன. �ற� அவற்ைறக் ெகாண்�
பல்கைலக்கழகங்கைள�ம் பல்ேவ� �ன்ேனற்ற
�ட்டங்கைள�ம் ெசயல்ப�த்�னர். எனேவ எல்லா ெசல்வங்க�ம்
அவ�டேம உள்ள� ஆனால் அவேனா ேதைவயற்றவன் நாேமா
ேதைவ உள்ளவர்களாக உள்ேளாம்

க�ஃப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க� 


