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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா 
பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) அவர்கள் 08/10/2021 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள 

முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம் 

 
ஹஸ்ரத் உமர் பின் கத்தாப் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு 
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ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கைது கால கட்டத்தில் கிளடத்த வவற்றிகளைக் 
குறித்து கூறப்பட்டு வந்தது. அல்லாமா ஷிப்லீ நுஃமானீ அவர்கள் ஹஸ்ரத் உமர் 
(ரலி) அவர்களின் வவற்றிகள் மற்றும் அதற்கான காரண காரணிகள் குறித்து 
எடுத்துளரத்தவாறு கூறுகிறார்கள்: ஒரு வரலாற்றாசிரியரின் உள்ைத்தில் உடனன 
எழக்கூடிய னகள்வி என்னவவன்றால் சில பாளலவனவாசிகள், பாரசீகம் மற்றும் 
னராமானிய னதசங்களின் ஆட்சிப் பீடத்ளத ஏன் புரட்டிப் னபாட்டார்கள்? இது உலக 
வரலாற்றில் விதிவிலக்கான சம்பவமாக இருந்ததா என்ன? இந்த வவற்றிகளை 
அவலக்ஸாண்டர் மற்றும் வசங்கிஸ்கான் ஆகினயாரின் வவற்றிகனைாடு ஒப்பீடு வசய்ய 
முடியுமா என்ன? 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பாக வவன்ற நாடுகளின் வமாத்த பரப்பைவு 
22,51,030 சதுர ளமல் ஆக இருந்தது. அந்த வவற்றிகளைக் குறித்து ஐனராப்பிய 
வரலாற்றாசிரியர்களின் கருத்து என்னவவன்றால், “அக்காலத்தில் பாரசீகம் மற்றும் 
னராமானிய னதசத்தின் ஆட்சிகள் உச்சியில் இருந்து வீழ்ந்து விட்டன. குஸ்ரூ 
பர்னவஸுக்குப் பிறகு பாரசீகத்தின் ஆட்சி அளமப்பு முற்றிலும் சீர்குளலந்து விட்டது. 
நவ்னேர்வானுக்கு சில காலம் முன்பு மார்க்கமற்ற, இளற மறுப்பு பிரிவான 
மஸ்தகிஸத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமானது. அவர்களைப் வபாறுத்தவளரயில், 
னபராளசளய நீக்குவதற்கு வபண்கள் உட்பட அளனத்து உடளமகளையும் வபாது 
வசாத்தாக ஆக்கி வந்தார்கள். அனதனபான்று கிறிஸ்தவ வநஸ்னதாரியர்களுக்கும் எந்த 
ஆட்சியிலும் புகலிடம் கிளடக்கவில்ளல. முஸ்லிம்கள் (எந்தவவாரு) மார்க்க 
வகாள்ளகளயயும் தளட வசய்வதில்ளல. ஆகனவ நீண்ட காலமாக அடக்கு முளறக்கு 
ஆைாகி வந்த இந்த இரு பிரிவுகளும் இஸ்லாத்தின் நிழலில் வந்து எதிரிகளின் 
அநீதியிலிருந்து தப்பி விட்டன.” 

னராமானிய னபரரசு வதாடர்பாக ஐனராப்பிய வரலாற்றாசிரியர்களின் கருத்து 
என்னவவன்றால், “கிறிஸ்தவத்திற்குள் பரஸ்பர கருத்து னவறுபாடு அந்நாட்களில் 
னமனலாங்கியிருந்தது. னமலும் னபரரசு பலவீனமாகி இருந்தது.” 

அல்லாமா ஷிப்லீ அவர்கள் இக்கருத்ளத மறுத்தவாறு கூறுகிறார்கள்: 
சந்னதகத்திற்கிடமின்றி அக்காலத்தில் பாரசீகம் மற்றும் னராமானிய னபரரசுகள் 
உச்சத்தில் இருக்கவில்ளலதான்! ஆனால் அனரபியா னபான்ற உபகரணங்கைற்ற 
சமுதாயத்துடன் னமாதி தூள் தூைாகும் அைவுக்கு அளவகள் பலவீனமாக 
இருக்கவில்ளல. னராமானிய னதசமும் பாரசீகமும் னபார் களலயில் நிபுணத்துவம் 
வபற்றிருந்தார்கள். மிகுதியான னபார் தைவாடங்களும் இருந்தன. அவர்கள் தம் 



 08/10/2021 Khutba Summary- Tamil Translation 2 

 

னகாட்ளடகளிலும் தம் பதுங்குமிடங்களிலும் இருந்து வகாண்டு நாட்ளட பாதுகாக்க 
னவண்டியிருந்தது (மட்டுனமயாகும்!). 

இன்வனாரு புறம், அனரபியர்களின் வமாத்த பளடயினரின் எண்ணிக்ளக ஒரு 
லட்சத்ளத விடவும் குளறவாகனவ இருந்தது. அவர்களும் எவ்வாறானவர்கைாக 
இருந்தார்கள் என்றால், அடிப்பளட னபார் கருவிகள் கூட அவர்களிடம் 
இருக்கவில்ளல; நவீன னபார் யுக்திகளை அறியாதவர்கைாக இருந்தார்கள். ஆகனவ 
இக்னகள்வியின் உண்ளமயான பதில் என்னவவன்றால், இஸ்லாத்தின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் காரணமாக அப்னபாது முஸ்லிம்களிடத்தில் உத்னவகம், உறுதி, நிளலயான 
தன்ளம, துணிச்சல் மிகுதி, ளதரியம் ஆகியளவ உருவாகிவிட்டது. ஹஸ்ரத் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் இப்பண்புகளை இன்னும் வமருனகற்றி விட்டார்கள். முஸ்லிம்களின் 
நீதியும் னநர்ளமயும், ஆட்சி அளமப்பதில் அவர்களுக்கு உதவி வசய்தன. அதன் 
காரணமாகனவ வபாது மக்கள் ஒருனபாதும் எதிர்ப்பு வதரிவிக்கவில்ளல. ஈராக் மற்றும் 
சிரியா ஆகிய நாடுகளின் தளலவர்களும் ஆட்சியாைர்களும் இந்த 
நல்வலாழுக்கங்களைக் கண்டுதான் முஸ்லிம்கைாக மாறினர். ஆகனவ (ஹஸ்ரத் உமர் 
(ரலி) அவர்கனைாடு ஒப்பீடு வசய்யும் விதமாக) அவலக்ஸாண்டர் மற்றும் 
வசங்கிஸ்கான் ஆகினயாரின் வபயர்களை இங்கு கூறுவது வபாருத்தமற்றதாகும். 
அவர்கள் கடுளம, அநீதி மற்றும் வபாது படுவகாளலகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக 
வபரும் வபரும் வவற்றிகளை வபற்றனர். ஆனால் முஸ்லிம்கனைா உண்ளம, வமன்ளம 
மற்றும் னநர்ளம ஆகியவற்றின் மூலமாக வபாதுமக்களின் உள்ைங்களை வவன்றார்கள். 
வசங்கிஸ்கான், வநபுகாத் நசர், ளதமூர், நாதிர் ோஹ் னபான்ற அளனவரும் 
வகாடுங்னகாலர்கைாக இருந்தனர். ஆனால் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் 
வவற்றிகளில், ஒருனபாதும் சட்டத்ளதனயா நீதிளயனயா மீறவில்ளல. (னபார்களின் 
னபாது) உடல்களை சிளதத்தல், குழந்ளதகளை வகாளல வசய்தல், ஒப்பந்தங்களை 
முறித்தல், வபாது மக்களை வபாது படுவகாளல வசய்தல் ஆகிய வசயல்களை வசய்வது 
ஒருபுறம் இருக்கட்டும்; ஒரு மரத்ளத வவட்டக்கூட அனுமதி இருக்கவில்ளல. 

எவர்கவைல்லாம் உமர் ஃபாரூக் அவர்களின் வியத்தகு வவற்றிகளைப் பற்றி 
குறிப்பிடும்னபாது, இதுனபான்ற வவற்றியாைர்கள் உலகில் இருந்திருக்கிறார்கள் என 
பதிலளிக்கிறார்கனைா அவர்கள் நிரூபிக்க னவண்டியது என்னவவன்றால், இதுனபான்ற 
கட்டுப்பாடுகள், வளரமுளறகள், மன்னிக்கும் குணம் ஆகியவற்றுடன் ஒரு ஜான் 
அைவு அந்நிய நிலத்ளத வவன்ற ஏனதனும் ஒரு ஆட்சியாைளர காட்ட னவண்டும். 
அவலக்ஸாண்டர் மற்றும் வசங்கிஸ்கான் ஆகினயார் தானம னபாரில் பங்வகடுத்தனர். 
ஆனால் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கனைா தமது கிலாஃபத் கால கட்டத்தில் ஒரு 
முளற கூட எந்தவவாரு னபாரிலும் பங்வகடுக்கவில்ளல. ஆயினும் அளனத்து 
பளடகளின் கடிவாைம் அன்னாரின் ளகயில் இருந்தது. அவலக்ஸாண்டர் 
னபான்னறாரின் வவற்றிகள் னமகத்ளதப் னபான்று இருந்தது. அது ஒருமுளற வலுவாக 
வந்து கடந்து வசன்று விட்டது. ஆனால் உமர் ஃபாரூக் அவர்களின் வவற்றிகளில் 
காணப்படும் உறுதித்தன்ளம என்னவவன்றால், 1300 ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னரும் 
வவற்றி வகாள்ைப்பட்ட அந்நாடுகள் இஸ்லாத்தின் அதிகாரத்திற்குள் இருக்கிறது. 

“அந்த வவற்றிகளில் அக்காலத்து (முஸ்லிம்களிடத்தில்) காணப்பட்ட உத்னவகம் 
மற்றும் திட உறுதி ஆகியவற்றுக்கு எந்த அைவு வபரும் பங்கு இருந்தனதா அந்த 
அைவுக்கு கலீஃபாவின் பங்கு இருக்கவில்ளல” என்று ஒரு வபாதுவான கருத்து 
கூறப்படுகிறது. இளதக்குறித்து அல்லாமா ஷிப்லீ எழுதுகிறார்கள்: ஹஸ்ரத் உஸ்மான் 
(ரலி) மற்றும் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) ஆகினயாரின் காலத்திலும் அனத முஸ்லிம்கள்தான் 
இருந்தார்கள். ஆனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டது? உத்னவகமும் தாக்கமும் 
சந்னதகத்திற்கிடமின்றி மின் சக்திகளைப் னபான்றதாகும். ஆனால் இளவ எப்னபாது 
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பயனளிக்கும் என்றால், னவளல வாங்கக்கூடியவரும் அனத னவகமும் ஆற்றலும் 
வகாண்டவராக இருக்க னவண்டும். உமர் ஃபாரூக் அவர்களுளடய வவற்றிகளின் 
சூழ்நிளலகள் வதளிவாக கூறுவவதன்னவவன்றால், அளனத்து பளடகளும் 
ளகப்பாளவளயப் னபான்று ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் ளசளகக்கு இயங்கிக் 
வகாண்டிருந்தன. பளடயின் வரிளசயளமப்பு, இராணுவ பயிற்சி, வீரர்களை 
நியமிப்பது, குதிளரகளை பராமரிப்பது, னகாட்ளடகளை பராமரிப்பது, தட்ப வவட்ப 
சூழ்நிளலக்னகற்ப பயணம் வசய்தல், கடிதப் னபாக்குவரத்து, பளடத்தைபதிகளை 
னதர்ந்வதடுத்தல், னகாட்ளடகளை தகர்க்கக் கூடிய உபகரணங்களை பயன்படுத்துவது 
னபான்ற பல்னவறு நடவடிக்ளககளை ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் தானம 
கண்டறிந்தார்கள். அவற்ளற ஆற்றலுடனும் வலிளமயுடனும் நிளல வபறச் 
வசய்தார்கள். அந்த 10 வருட காலகட்டத்திற்குள் நடந்த அப்னபார்களில் மிகவும் 
அபாயகரமான இரு சந்தர்ப்பங்கள் வந்தன. ஒன்று, நஹாவந் னபார். இரண்டாவது, 
னராமானிய ளகஸர் ஜஸீராவாசிகளுக்கு உதவி வசய்வதற்காக னஹாம்ஸ் நகரத்தின் மீது 
பளடவயடுப்பு வசய்ததாகும். அவ்விரு னபார்களிலும் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் 
அழகிய திட்டமிடல்தான் னமவலழும்பிய புயளல அடங்கச் வசய்தது. வவற்றிகள் 
மற்றும் நீதி ஆகிய இரண்ளடயும் ஒருங்னக வகாண்ட - ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு இளணயான எந்த ஒரு வவற்றியாைரும், உலளக வவன்றவரும் 
இன்றுவளர (இவ்வுலகில்) பிறந்ததில்ளல. 

ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹஸ்ரத் உமர் 
(ரலி) அவர்களுக்காக துஆ வசய்தவாறு, புதிய உளடகளை அணியுங்கள்; புகழத்தக்க 
வாழ்க்ளக வாழுங்கள்; ேஹீதுகளின் மரணத்ளத அளடயுங்கள் என்றார்கள். 

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி), ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி), ஹஸ்ரத் உஸ்மான் (ரலி) 
ஆகினயாருடன் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உஹது மளல மீது 
ஏறியனபாது அது குலுங்கத் வதாடங்கியது. அப்னபாது ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்கள், உஹனத! வபாறுத்திரு. உன் மீது ஒரு நபி, ஒரு சித்தீக் மற்றும் இரு 
ேஹீதுகள் உள்ைனர் என்று கூறினார்கள். இன்வனாரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹஸ்ரத் நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், இஸ்லாமிய உலகம் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் 
மரணத்தின் னபாது அழும் என ஹஸ்ரத் ஜிப்ரீல் (அளல) அவர்கள் என்னிடம் 
கூறினார்கள் என்றார்கள். உம்முல் முஃமினீன் ஹஸ்ரத் ஹஃப்ஸா (ரலி) 
அறிவிக்கிறார்கள். அவர்களின் தந்ளத ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்னவ! 
உன் வழியில் எனக்கு ேஹாதத்ளத வழங்குவாயாக என துஆ வசய்து வந்தார்கள். 

ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்ஊது (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: மதீனாவில் தமக்கு 
ேஹாதத் கிளடக்க னவண்டும் என ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் துஆ வசய்து 
வந்தார்கள். எதிரி மதீனா மீது பளடவயடுக்க னவண்டும்; மதீனாவின் வீதிகளில் 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களை ேஹீதாக்க னவண்டும் என்ற அைவுக்கு இந்த துஆ 
அபாயகரமானதாக இருந்தது. ஆனால் இளறவன் இந்த துஆளவ இன்வனாரு 
வளகயில் ஏற்றுக் வகாண்டான். முஸ்லிம் என்று அளழக்கப்பட்ட ஒருவனின் 
ளககைானலனய மதீனாவில் அன்னார் ேஹீதாக்கப்பட்டார்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் ேஹாதத் வதாடர்பாக ஹஸ்ரத் அபூ மூஸா 
அஷ்அரீ (ரலி) மற்றும் ஹஸ்ரத் அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) ஆகினயார் கனவுகள் 
கண்டனர். அனதனபான்று ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கனை தம் ேஹாதத் வதாடர்பாக 
ஒரு (ஆன்மீக) காட்சிளய கண்டார்கள். ஹிஜ்ரி 23 ஆம் ஆண்டில் துல் ஹஜ்ஜா 26 
ஆம் நாளில் அன்னார் தாக்கப்பட்டார்கள். ஹிஜ்ரி 24 ஆம் ஆண்டில் முஹர்ரம் 
ஒன்றாம் நாளில் அன்னாரின் ேஹாதத் நிகழ்ந்தது. அனத நாைன்று அன்னாரின் 
நல்லடக்கம் நடந்தது. 
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புகாரியில் எடுத்துளரக்கப்பட்ட ேஹாதத் சம்பவத்தின் விைக்கத்திற்னகற்ப, 
ஃபஜ்ர் வதாழுளகயின் னபாது முளகராவின் அரபியல்லாத ஓர் அடிளம இரு புறமும் 
கூர் தீட்டப்பட்ட ஒரு கத்தியினால் அன்னாரின் மீது தாக்குதல் வதாடுத்தான். 
அம்மனிதன் தன்ளனக் காப்பாற்றிக் வகாள்வதற்காக இன்னும் 13 நபர்களின் மீது 
தாக்குதல் வதாடுத்தான். தாக்குதலுக்காைானவர்களில் 7 நபர்கள் உயிரிழந்து விட்டனர். 
காயமளடந்தனபாது ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள், ஹஸ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களை (வதாழுளகயில்) இமாமத் வசய்வதற்காக 
முன்னிறுத்தினார்கள். அவர்கள் மக்களுக்கு சுருக்கமாகத் வதாழ ளவத்தார்கள். 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள், பள்ளிவாசலிலிருந்து சுமந்து வீட்டுக்கு வகாண்டு 
வசல்லப்பட்டார்கள். முதலில் அன்னாருக்கு னபரீத்தம் பழச்சாறும் பின்னர் பாலும் 
அருந்தக் வகாடுக்கப்பட்டது. அளவ காயத்தின் வழினய வவளினயறின. அன்னார் 
உயிர் பிளழக்க இயலாது என மக்கள் உணர்த்து வகாண்டனர். ஓர் இளைஞர் ஹஸ்ரத் 
உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகளை எடுத்துளரத்தனபாது அன்னார், இளவவயல்லாம் 
எனக்கு சாதகமாகவும் னவண்டாம்; பாதகமாகவும் னவண்டாம். சரிக்கு சமமாக 
இருப்பளதனய நான் விரும்புகினறன் என்றார்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள், ஹஸ்ரத் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் (தாம் வகாடுக்க னவண்டிய) தமது கடளன கணக்கிடச் வசய்த னபாது, 
அது ஏறக்குளறய 86 ஆயிரம் திர்ஹம்கைாக இருந்தது. அளத வசலுத்துவது 
வதாடர்பாக அன்னார் வழிகாட்டினார்கள். பிறகு ஹஸ்ரத் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்களை ஹஸ்ரத் ஆயிோ (ரலி) அவர்களிடத்தில் அனுப்பி ளவத்தார்கள். 
உம்முல் முஃமினீன் ஹஸ்ரத் ஆயிோ (ரலி) அவர்களிடம் வசன்று, உமர் பின் கத்தாப் 
தமது இரு னதாழர்களுடன் அடக்கம் வசய்யப்பட உங்களிடம் அனுமதி னகாருகிறார் 
எனக்கூறுங்கள் என அனுப்பி ளவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள், ஹஸ்ரத் ஆயிோ (ரலி) அவர்களிடத்தில் வசன்ற னபாது அவர்கள் அழுது 
வகாண்டிருந்தார்கள். ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் வசய்திளய னகட்ட பிறகு, நான் 
இந்த இடத்ளத எனக்காக ளவத்திருந்னதன். ஆனால் இன்று நான் என்ளனவிட 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்னக முதலிடம் அளிப்னபன் என்று ஹஸ்ரத் ஆயிோ 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் ஆயிோ (ரலி) அவர்களின் அனுமதி கிளடத்த 
தகவளலக் னகட்ட ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்ஹம்துலில்லாஹ்! இளதவிட 
அதிகமாக எனக்கு எளதப்பற்றியும் கவளல இருக்கவில்ளல எனக் கூறினார்கள். 

கிலாஃபத்ளத னதர்ந்வதடுப்பதற்காக ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி), ஹஸ்ரத் உஸ்மான் 
(ரலி), ஹஸ்ரத் ஸுளபர் (ரலி), ஹஸ்ரத் தல்ஹா (ரலி), ஹஸ்ரத் சஅது (ரலி), ஹஸ்ரத் 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) ஆகினயாளர ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
நியமித்தார்கள். னமலும், முஹாஜிரீன், அன்ஸார், காட்டரபிகள் மற்றும் 
னதளவயுளடனயார் ஆகினயாரிடம் நல்ல முளறயில் நடந்து வகாள்ளுமாறு அடுத்து 
னதர்ந்வதடுக்கப்படும் கலீஃபாவுக்கு இறுதி உபனதசம் வசய்தார்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் நற்குறிப்பு த ொடரும் என்று கூறியவொறு ஹுஸூர் 
அவர்கள் கூறினொர்கள்: இன்று வஜர்மனியின் மாநாடு துவங்குகிறது. இது இரு 
நாள்களைக் வகாண்ட மாநாடு ஆகும். நாளை இறுதி அமர்வில் நான் 
வசாற்வபாழிவாற்றுனவன் இன்ோ அல்லாஹ்! அல்லாஹ் இந்த மாநாட்ளட 
அருளுக்குரியதாக ஆக்குவானாக. 

குத்பொவின் இறுதியில் ஹுஸூர் அவர்கள், இந்த ொதனஷியொவின் முபல்லிக் 
மதிப்பிற்குரிய கமருத்தீன் சொஹிப் மற்றும் சுல் ொன் ஹொரூன் கொன் சொஹிபின் 
மனனவியொகிய மதிப்பிற்குரிய சபீஹொ ஹொரூன் சொஹிபொ ஆகிய இரு மர்ஹூம்களின் 
நற்குறிப்னப எடுத்துனரத்து ஜனொஸொ கொயிப் த ொழ னவப்ப ொக அறிவித் ொர்கள். 

    (தமிழாக்கம்: மவ்லவி A.P.A. தாரிக் அஹமது)  


