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ஹஸ்த் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் ஸீஹ் (அய்தஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) 
அவர்கள் 04/06/2021 அன்று U.K - இஸ்லாாபாதிலுள்ள முபாக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றி 

ஜுமுஆ பபருரயின் சுருக்கம் 

ஹஸ்ரத் உமர் பின் கத்தாப் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு 
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கடந் குத்தரக்களில் யஸ்த் உர் (லி) அர்களுட ற்குறிப்பு டுத்து 
க்கப்தட்டு ந்து. யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களுடன் அன்ணரர் கனந்துகரண்ட 
தரர்கள் ற்றும் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் தங்கு தநர தரர்களில் அன்ணரர் 
கனந்து கரண்ட தரர்கபப் தற்றி டுத்துக்கப்தட்டு ந்து. யம்ரஉல் அமது 
தரப் தற்றி யஸ்த் மிர்மர தஷீர் அஹ்த் சரஹிப் (லி) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்: 

உயது தரருக்குப் பிநகு குநஷிர்கள் க்கர ரக்கி புநப்தட்ட தரது, 
ழியில் அர்களுக்கிட, ‘இந் ற்றியிலிருந்து தன்தற்நரறு தீணர மீது ரக்குல் 
ரடுத்துவிட ண்டும்’ ன்ந கரசரரண விரம் ஆம்தரகிவிட்டது. ஆசரண 
க்களின் தூண்டுலுக்கரபரண குநஷி தட தீணர ரக்கி திரும்புற்கு ஆத்ம் 
ஆகிவிட்டது. இந்ச் சய்தி கண்ணித்திற்குரி யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களுக்கு 
கிடத்தரது, யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கபயும் 
யஸ்த் உர் (லி) அர்கபயும் ஆனரசணக்கரக அத்ரர்கள். இருரும் குநஷி 
தட திர்கரள்ப ஆனரசண ங்கிணரர்கள். யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் 
உடணடிரக, ‘உயது தரரில் கனந்து கரண்ட முஸ்லிம்கள் ஆத்ம் ஆகிவிடுங்கள்’ ன்று 
அறிவிப்பு சய்ரர்கள். ண உயதில் கரமுற்ந தரர் வீர்கள் மிகவும் கிழ்ச்சியுடன் 
ம்முட ஜரணரின் னயில் புநப்தட்டரர்கள். ட்டு ல் ரனக் கடந்து 
யஸ்த் பிகள் ரகம் (மல்) அர்கள் யம்ரஉல் அமது ன்ந இடத் அடந்ரர்கள். 
தல்று இடங்களில் தீ மூட்டுரறு கட்டபயிட்டரர்கள். இவின் இருளில் எளிர்ந் 500 தீ 
மூட்டல்கள் ரனவிலிருந்து தரர்ப்தர்களின் உள்பங்கப அச்சத்திற்குள்பரக்கிண.  

அந் சந்ர்ப்தத்தின் தர, குமரஅஹ் ன்ந கரத்தித்ச் சரர்ந் ஃதது ன்ந 
தருட இப்தரபர்களின் னர் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களிடம் ந்து 
உயது தரரில் கரல்னப்தட்டர்கபக் குறித்து அனுரதத் ளிப்தடுத்திணரர். அடுத் 
ரள் அர் அபூ முஃப்ரணச் சந்தித்ரர். லும் அருக்கு முஸ்லிம்களின் திட 
ணரிம் குறித்து ச்சரிக்க சய்ரர். ஃததின் தச்சரல் அபூமுஃப்ரனும் இ 
குநஷிர்களும் ந் அபவு திகில் அடந்ரர்கள் ன்நரல் அர்கள் க்கரவுக்குத் 
திரும்பிச் சல் னம் ண கருதிணரர்கள். 

தனூ முஸ்லிக் தரர் ஹிஜ்ரி ந்ரம் ஆண்டு ஃதரன் ரத்தில் டதற்நது. அது 
குறித்து யஸ்த் மிர்மர தஷீர் அயது சரஹிப் (லி) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்: 
குநஷிர்கள் ற்தடுத்தி குப்தத்திணரல் குமரஅஹ் கரத்தித்தின் கிப கரத்திரண 
தனூ முஸ்லிக் தீணர மீது தரர் ரடுக்க ஆத்ரக ஆம்பித்து. இந்ச் சய்தி 
கிடத்தும் யஸ்த் பிகள் ரகம் (மல்) அர்கள் ஆத்ம் ற்கரள்ளுரறு 
தடக்குக் கட்டபயிட்டரர்கள். ண தன சயரதரக்கள் ற்றும் தரும் ண்ணிக்கயில் 
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ஞ்சகர்களும் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களுடன் இந்து கரண்டரர்கள். ழியில் 
நிரகரிப்தரபர்களின் ஏர் எற்நன் கிடத்ரன். அனிடமிருந்து சூழ்நினத் 
ரிந்துகரள்ப முற்சி சய்ப்தட்டது. ஆணரல் அன் கல் கரடுக்க றுத்து 
விட்டரல், தரரின் விதிமுநகளின் தடி யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் அணக் 
கரன்றுவிட்டரர்கள்.  

தனூ முஸ்லிக்கின் ண்ர திடீன்று தீணரவின் மீது ரக்குல் ரடுப்தரக 
இருந்து. ண அர்களுக்கு முஸ்லிம்களின் ருகப் தற்றி கல் கிடத் 
தரது, அர்கள் மிகவும் அச்சத்திற்குள்பரணரர்கள். ஆணரல் குநஷிர்கள் தனூ 
முஸ்லிக்குக்கு முஸ்லிம்கள் மீது தக கரள்ற்கு ந் அபவு தீ ண்த் 
தூண்டி விட்டிருந்ரர்கள் னில், அர்கள் பிநகும்கூட தரரிலிருந்து பின் ரங்கவில்ன. 
தரர் ஆம்பித்தும் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களின் அகி திட்டத்தின் விபரல் 10 
நிரகரிப்தரபர்கள் ற்றும் எரு முஸ்லிம் உயிரிந் நினயில், தனூ முஸ்லிக் 
கரத்தித்திணர் சுற்றிபக்கப்தட்டு ஆயுங்கபக் கீ தரடும் கட்டரத்திற்கு 
ஆபரணரர்கள். 

தனூ முஸ்லிக் தரரிலிருந்து திரும்பி ருகயில், முயரஜிர்களுள் எரு னிர் ஏர் 
அன்மரரியின் முதுகில் அடித்துவிட்டரர். இணரல் இரு சரரரும் த்து கூட்டத்திண 
உவிக்கு அத்ரர்கள். இந்ப் பிச்சண யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள்  சன்ந 
தரது யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் அண வீர, தீ விம் ன்று கூறி 
பிச்சண முடித்து த்து விட்டரர்கள். ஆணரல் அப்துல்னரஹ் பின் உத, ‘அர்கபர 
இவ்ரறு சய்துவிட்டரர்கள்; அரது, முயரஜிர் அன்மரரி அடித்துவிட்டரர். ஆணரல் 
ரங்கள் தீணர திரும்பிணரல், நிச்சரக கண்ணிமிக்க னிர் (வூதுபில்னரஹ்) இழிரண 
னி அங்கிருந்து ளிற்றி விடுரர்’ ன்று கூறிணரன்.  

இக் கட்டதும் யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் அப்துல்னரஹ் பின் உதக் 
கரல்ற்கு அனுதி கரரிணரர்கள். ஆணரல் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் அனுதி 
ங்கவில்ன. பிற்கரனத்தில் அப்துல்னரஹ் பின் உதயுட ஞ்சகத்ன்யும் 
இஸ்னரத்தின் மீரண தகயும் ளிப்தட்டதும் யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் யஸ்த் 
உர் (லி) அர்களிடம், ‘எருப அப்தரது ரன் இண கரல்ன த்திருந்ரல், 
க்கள் நரகப் தசியிருப்தர். ஆணரல் இப்தரது அந் க்களுக்க அணக் கரல்ன 
ரன் கட்டபயிட்டரல், அர்கப அணக் கரன்று விடுர்’ ன்று கூறிணரர்கள். 

யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் ஞ்சகர்களின் னணரண அப்துல்னரஹ் பின் 
உதயுட ஜணரமர ரழுக ர க்க முற்தட்டதரது, யஸ்த் உர் (லி) 
அர்கள், ‘அல்னரயுத்ஆனர ங்கப ஞ்சகர்களின் ஜணரமர ரழுக 
ரழுதிலிருந்து ட சய்துள்பரன்’ ன்று கூறிணரர்கள். யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள், 
‘அர்களுக்கரக இஸ்திக்ஃதரர் சய்ற்கும் சய்ரல் இருப்தற்கும் ணக்கு அதிகரம் 
ங்கப்தட்டிருக்கிநது’ ன்று கூறிணரர்கள். ண யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் 
அணது ஜணரமர ரழுக ர த்ரர்கள். னினும், பிற்கரனத்தில் 
அல்னரயுத்ஆனர முழுதுரக டசய்ற்குப் பிநகு யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் 
ஞ்சகர்களின் ஜணரமர ரழுக ரழு விட்டுவிட்டரர்கள். 

யுபிர உடன்தடிக்கயின் தரது யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் யஸ்த் உர் 
(லி) அர்கப குநஷிர்களுட கண்ணித்திற்குரி க்களிடம் தூது சல்ற்கரக 
அனுப்த ரடிணரர்கள். அப்தரது யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் யஸ்த் உஸ்ரன் (லி) 
அர்களுட த தரிந்துத்ரறு, ‘அர் குநஷிர்கள் தரர்யில் ன்ணவிட 
கண்ணித்திற்குரிரரர்’ ன்று கூறிணரர்கள். ண யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் 
யஸ்த் உர் (லி) அர்களுட ஆனரசண ற்றுக் கரண்டரர்கள். 

யுபிர சரரண உடன்தடிக்கயின் நிதந்ணகள் ழுப்தட்டுக் 
கரண்டிருக்கும் தரது, க்கத்து குநஷிர்களின் தூதுணரண முயலுட கன் அபூ 
ஜந்ல் சங்கிலிகள் ற்றும் வினங்குகபரல் பூட்டப்தட்ட நினயில் அங்கு ந்து சர்ந்ரர். 
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அச்சம் முயல், ‘க்கரரசிகளிலிருந்து முஸ்லிம்களிடத்தில் ரும் எவ்ரரு 
னிரும் திருப்பி அனுப்தப்தட ண்டும்’ ன்ந நிதந்ண ழு த்துக் 
கரண்டிருந்ரன். யஸ்த் மூல் (மல்)  அர்கள் முயலிடம், ‘இப்தரது இந் 
உடன்தடிக்க முழுடவில்ன’ ன்று கூறிணரர்கள். ஆணரல் முயல் 
ற்றுக்கரள்பவில்ன. பிநகு யஸ்த் மூல் (மல்)  அர்கள், ‘னித்தும் ற்றும் 
கருயின் அடிப்தடயில் அபூ ஜந்ன ங்களுக்கு கரடுத்து விடுங்கள்’ ன்று 
கட்டரர்கள். ஆணரல் முயல் ளிரக றுத்துவிட்டரன். யஸ்த் மூல் (மல்)  
அர்கள் அபூ ஜந்லிடம் தரறுகரக்குரறு லியுறுத்திரறு, ‘இந(னின் 
கருயி)ன் தரல் கணம் சலுத்துவீரக’ ன்று கூறிணரர்கள். முஸ்லிம்களுக்கு இந்க் 
கரட்சி மிகவும் ண க்கூடிரக இருந்து. இறுதியில் யஸ்த் உர் (லி) 
அர்கபரல் தரறுக்க முடிவில்ன. அன்ணரர் டுங்கி குலில் யஸ்த் மூல் (மல்)  
அர்களிடம், ‘ரங்கள் இநனின் உண்ரண தூர் இல்னர? து திரி தரய்யில் 
இல்னர? பிநகு ன் ரம் இந் இழித் ரங்கி கரள்கிநரம்?’ ன்று கட்டரர்கள். 
யஸ்த் மூல் (மல்)  அர்கள், ‘ரன் இநனின் தூரன். லும் அனுட 
ரட்டத் அறின். அற்கு ரற்நரக ரன் டந்து கரள்ப முடிரது’ ன்று 
கூறிணரர்கள். யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் யஸ்த் உர் (லி) அர்களுக்கு அறிவு 
கூறிரறு, ‘உ! சுரரித்துக் கரள்ளுங்கள். யஸ்த் மூல் (மல்) அர்களுடன் 
கரர்த்துக் கரண்ட உது கத் பவிடரதீர்கள்’ ன்று கூறிணரர்கள். 

யஸ்த் ரன்கரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (ஹி) அர்கள் கலீஃதர ஆற்கு முன்பு 
ஆண்டு ரரட்டின் து உயில் இவ்ரறு கூறிணரர்கள்: ண மிகுதிரல் யஸ்த் 
உர் (லி) அர்களின் உள்பத்திலிருந்து கள்விரக ளிந் அந்க் கூக்குல் ற்ந தன 
உள்பங்களில் தரதிந்து கிடந்து. யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் அண ளிப்தடுத் 
துணிந்து த்க பிரக இருந்ன்நரல், அற்குப் பிநகு ரழ்ரள் முழுதும் 
அர்கள் அற்கரக ட்கப்தட்டரர்கள். நிந ரன்புகள் த்ரர்கள். அதிக 
இநக்கங்கள் சய்ரர்கள். அதிகதிகரக ரணர்ங்கள் சய்ரர்கள். தரன்னிப்புக் 
கரரிந்ரர்கள். யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் ப்தரதும் கனயுடன், ‘ரன் யஸ்த் 
மூல் (மல்) அர்களிடம் அந்க் கள்வி கட்கரல் இருந்திருக்கனர!’ ன்ந கூறி 
ந்ரர்கள். 

யுபிர சரரண உடன்தடிக்கயின் தரது முஸ்லிம்கள் ற்றும் குநஷிர்கள் 
இட தரடப்தட்ட உடன்தடிக்கயில் யஸ்த் உர் (லி) அர்களின் கரப்தமும் 
இருந்து. யுபிரவில் இருந்து திரும்பி ருகயில், அதிகரம் அல்ஃதத்ஹின் 
சணங்கள் இநங்கி தரது, யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள் யஸ்த் உர் (லி) 
அர்கப த்து, ணக்கு உனகின் அணத்து விங்கப விடவும் அதிக 
சத்திற்குரி ஏர் அதிகரம் இப்தரது ன் மீது இநங்கிது ன்று கூறிணரர்கள். யஸ்த் 
உர் (லி) அர்கள், ‘இந் சரரணம் உண்யின இஸ்னரத்தின் ற்றிர?’ ன்று 
கட்டரர்கள். அற்கு யஸ்த் மூல் (மல்) அர்கள், ‘ஆரம்! நிச்சரக இது து 
ற்றிரகும்’ ன்று கூறிணரர்கள். 

ஹஸ்த் உர் (லி) அலர்களுை நற்குறிப்பு இனி லரும் நட்களில் 
எடுத்துக்கப்படும் என்று கூறி பிமகு, ஹுஸூர் (அய்தஹுல்யஹ்) அலர்கள் கீழ்லரும் 
ர்ஹூம்கரப் பற்றி நற்குறிப்ப எடுத்துத்து, அலர்கரது ஜனஸ தழுக 
தறலப்பது குறித்து அறிவித்தர்கள்: 

ரழ்க்க அர்ப்தணித் திப்பிற்குரி ஷுஅய்ப் அஹ்த் மரஹிப் அர்கள். 
இர்கள் ர்ஷ் ர்யூம் தஷீர் அஹ்த் சரஹிப் கரனர ஆஃப்கரன் அர்களுட 
கன் ஆரர்கள். இர்கள் 56 தில் ஃதரத் ஆணரர்கள். இன்ணரலில்னரஹி  இன்ணர 
இனஹி ரஜிஊன்.  

சத்ர் அஞ்சுன் அஹ்திய்ரவின் தல்று அப்புகளில் தணிரபர் ஆகவும், 
அதிகரரிரகவும், ரஸிரகவும் ரண்டரற்றி ந்ரர்கள். இர்களுக்கு உலிர 
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அலுனகத்தின் இன்சரர்ஜ் ஆகவும், தத்துல்ரல் கர்ச்சின் ரஸிர் ஆகவும், க்ஃதஜதீத் 
ரலுட ரஸிர் ஆகவும், ஜல்மர சரனரணரவின் னதிகரரிரகவும், இந்தி குத்ரல் 
அஹ்திய்ரவின் சத்ரகவும் ரண்டரற்றும் ல்ரய்ப்பு கிடத்து. இர்களுக்கு 
இநக்கத்தின் தரல் மிகுந் கணம் இருந்து. யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் ஃபில்கள் 
ரழு முநரகப் தணி ந்ரர்கள்.  

கினரஃதத்திற்குக் கட்டுப்தட்டு டப்ததிலும் உர்ந் த்க் கரண்டிருந்ரர்கள். 
திருக்குர்ஆனின் ஆழி ஞரணம் இருந்து. யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) 
அர்கள் ற்றும் இக்கத்தின் கலீஃதரக்களின் நூல்கபயும் தடித்து ந்ரர்கள். 
ரர்க்கஅறிவு மிகவும் விசரனரக இருந்து. ல்னரத் னப்பிலும் சரற்தரழிரற்றும் 
திந கரண்டிருந்ரர்கள். மிகவும் ல்னரழுக்கம் உட ற்றும் ருங்கிப் தகக்கூடி 
னிரக இருந்ரர்கள். அணத்து ப்பு க்களிடமும் அன்பு ற்றும் சம் கரண்டரக 
இருந்ரர்கள். யுடர்கபயும், க்குக் கீ இருப்தர்கபயும் ன்கு கனித்து 
ந்ரர்கள். கரதிரனில் உள்ப எவ்ரருரும் இ மிகவும் புகழ்கிநரர்கள்.  

உர்ந் ணரிம் கரண்டரகவும் ன்றி சலுத்க்கூடிரகவும் இருந்ரர்கள். 
ர்யூம் மூஸிரக இருந்ரர்கள். பின்விட்டுச் சன்நர்களில், ணவி ட்டுமின்றி இண்டு 
கன்கள் இருக்கிநரர்கள். இர்கள் சத்ர் அஞ்சுன் அஹ்திய்ரவின் னர் ஜனரலுத்தீன் 
ய்ர் மரஹிப் அர்களின் ருகன் ஆரர்கள். அல்னரயுத்ஆனர ர்யூமுடன் 
க்ஃபித்துடனும் கருயுடன் டந்து கரள்ரணரக! இர்கபது பிள்பகள் ற்றும் 
ணவிக்குப் தரறு ற்றும் அதியிண ங்குரணரக! லும் இர்கள் சய் 
ன்கபத் ரடரும் ல்ரய்ப்த ங்குரணரக! 

அடுத்க் குறிப்பு, கரதிரனிலிருந் இக்கத்தின் முதல்லிஃக் திப்பிற்குரி க்மூத் 
அஹ்த் சரஹிப் தட்டி அர்களுடது. இர்கள்  18, அன்று 52 தில் ஃதரத் 
ஆகிவிட்டரர்கள். இன்ணரலில்னரஹி  இன்ணர இனஹி ரஜிஊன். ர்யூம் ஜம்மு கரஷ்மீர் 
ரநினத்தின் ஜரரி ரட்டத்தின் அஹ்திய்ர ஜரஅத் சரர்கரட்டச் சரர்ந்ர் 
ஆரர்கள். இர்களுட ரண்டு கரனம் 30 ருடங்கள் ஆகும். இர்களுக்கு னக்ணர 
ரநினத்தின் ண்டன அமீரகவும் ஸ்ரீகரின் முதல்லிக் இன்சரர்ஜ் ஆகவும் ரண்டரற்றும் 
ல்ரய்ப்பு கிடத்து. 2017 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஃதரத்  முழு னக 
கரஸிரக ரண்டரற்றும் ல்ரய்ப்பு கிடத்து.  

கமரவில் மிகவும் சுறுசுறுப்தரகவும் உள்பத் தூய்யுடனும் து தணி சய்து 
ந்ரர்கள். டஜன் கக்கினரண க்குகளுக்குத் தீர்ப்பு ங்கி இருக்கிநரர்கள். ம் 
தரறுப்பில் இருந் தணிகபப் தற்றி இர்களுக்கு மிகவும் கன இருந்து. கடந் 
ரட்களில் இர்களுக்கும் கரரணர ந்து விட்டிருந்து. அப்தரழுது, ருத்துணயில் 
கூட தணிகபப் தற்றி கன இருந்து. மிகவும் ருங்கி தகக்கூடிரும், 
ல்லில்புடரும், ரிசரலியும், வித்ப் புரிக்கூடிரும், சுறுசுறுப்தரணரும் 
ஆரர். ர்யூம் ரழ்க்க அர்ப்தணித்ரும் ஆரர்கள். ர்யூம் மூஸிரரர்கள். 
பின்விட்டுச் சன்நர்களில், ரரர், மூன்று சகரர்கள் ட்டுமின்றி ணவியும் மூன்று 
கள்களும் உள்பணர். அல்னரயுத்ஆனர ர்யூமுடன் கருயுடனும் 
தரன்னிப்புடனும் டந்து கரள்ரணரக! இர்களுட தண்பிள்பகபயும் 
தரதுகரப்தரணரக! இர்கள் சய் ன்கபத் ரடக்கூடி ல்ரய்ப்பிண 
ங்குரணரக. 

இலர்கள் ட்டுமின்றி, திப்பிற்குரி லிக் முஹம்த் யூஃசுப் சஹிப் அலர்கள், 
சுருக்கழுத்துத் துமயின் இன்சர்ஜன, ஃபஸ்யபத்தச் சர்ந்த திப்பிற்குரி ஜவித் 
இக்பல் சஹிப் அலர்கள் ற்றும் கனலச் சர்ந்த இக்கத்தின் முப்பி நலஸ் அஹ்த் 
ஸஹிப் அலர்களின் னவி திப்பிற்குரி தீஹ நலஸ் ஸஹிப அலர்கள் 
ஆகிது நற்குறிப்புகரயும் எடுத்துத்து, ஹுஸூர் அலர்கள் அனத்து 
ர்ஹூம்களின் பலன்னிப்பிற்ககவும் உர்ந்த அந்தஸ்திற்ககவும் துஆ சய்தர்கள். 

(மிரக்கம்: ௌனவி முயம்து சுல்ரன் தீன்)  


