
15/04/2022 Khutba Summary- Tamil Translation 

1 
 

ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா 
பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) அவர்கள் 15/04/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள 

முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம் 

 

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு - த ொடர் 16 
ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘‘ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்கள் மலைகள் மீது விழுந்திருந்தால், அலவ 

மண்ணணாடு மண்ணாகிப் ணபாயிருக்கும். ஆனால், அன்னாருக்குத் தூதர்கலைப் 
ணபான்ற பபாறுலம வழங்கப்பட்டது.’’ 
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கடந்த குத்பாவிற்கு முந்லதய ஜுமுஆ குத்பாவில் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் 
(ரலி) அவர்கள் முர்தத்களுக்கு எதிராக ணமற்பகாண்ட நடவடிக்லககள் பற்றிக் 
கூறப்பட்டுக் பகாண்டிருந்தது. ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் முர்தத்களுக்கு, 
அவர்கள் மார்க்கத்லத விட்டுச் பென்றதனால் தண்டலன வழங்கவில்லை; மாறாக, 
அவர்கள் பெய்த கிைர்ச்சி மற்றும் ணபாரின் காரணமாக தண்டலன வழங்கினார்கள் 
என்பது பல்ணவறு ஆதாரங்களின் ஒளியில் நிரூபணமாகிறது. ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலை) அவர்களும் இந்த முர்தத் ஆன 
விஷயத்துக்குக் கிைர்ச்சி மற்றும் கட்டுபடாலம என்று விைக்கம் அளித்துள்ைார்கள்.  

ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலை) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கள் வஃபாத் ஆன பிறகு, இஸ்ைாத்திற்கும் 
முஸ்லிம்களுக்கும் பை இன்னல்கள் வந்தன. பை நயவஞ்ெகர்கள் முர்தத் 
ஆகிவிட்டனர். இட்டுக்கட்டுபவர்களின் ஒரு குழு நபித்துவ வாதம் புரிந்து விட்டது. 
அறிவீனர்கைான, தீயநடத்லதயுலடய மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ைட்ெம் ணபர் 
முலஸைமா கஸ்ஸாணபாடு பென்று ணெர்ந்து பகாண்டனர். குழப்பம் பவடித்தது. 
முஃமின்கள் மீது ஒரு கடுலமயான நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இப்படிப்பட்ட தருணத்தில் 
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கலீஃபாவாக நியமிக்கப்பட்டார்கள். 

ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: எனது தந்லதயார் 
கலீஃபாவாக நியமிக்கப்பட்ட ணபாது, துவக்கத்திணைணய அன்னார் எல்ைாவிதமான 
குழப்பங்களும் அலை ணபால் ணமாதுவலதயும், பபாய் நபித்துவ வாதம் 
புரிந்தவர்களின் பணி மும்முரங்கலையும், முர்தத் ஆன நயவஞ்ெகர்களின் 
கிைர்ச்சிலயயும் பார்த்த ணபாது, அன்னாருக்கு எந்த அைவு துன்பங்கள் ஏற்பட்டன 
என்றால், அந்த அைவு (துன்பங்கள்) மலைகள் மீது விழுந்திருந்தால் அலவ 
மண்ணணாடு மண்ணாகிப் ணபாயிருக்கும். ஆனால், அன்னாருக்குத் தூதர்கலைப் 
ணபான்ற பபாறுலம வழங்கப்பட்டது. 
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ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலை) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:  
எதுவலர எனில், அல்ைாஹ்வின் உதவி வந்தலடந்தது. பபாய் நபிகள் 

பகால்ைவும்; முர்தத்துகள் அழிக்கவும் பட்டனர். குழப்பங்கள் அகற்றப்பட்டன. 
அல்ைாஹ் முஃமின்கலைப் ணபரழிவிலிருந்து காப்பாற்றி, அவர்களின் அச்ெத்தின் 
நிலைலய அலமதி(நிலை)யாக மாற்றிவிட்டான். மார்க்கத்லத உறுதிப்படுத்தினான். 
ஓர் உைலகணய உண்லமயில் நிலைத்திருக்கச் பெய்துவிட்டான். குழப்பவாதிகளின் 
முகங்கலைக் கருகச் பெய்துவிட்டான். தனது வாக்குறுதிலய நிலறணவற்றினான். 
அந்தத் துன்பத்திற்குப் பிறகு, முஃமின்களின் உள்ைங்கள் ஒளிர்ந்தன; முகங்கள் 
பபாலிவுற்றன. அவர்கள் அன்னாலர ஓர் அருளுக்குரிய மனிதராகவும் 
நபிமார்கலைப் ணபான்று ஆதரவு வழங்கப் பபற்றவராகவும் கருதி வந்தார்கள். 
இவ்வலனத்தும் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் உண்லம மற்றும் ஆழமான 
நம்பிக்லகயினால் ஏற்பட்டது. 

கிைர்ச்சி பெய்பவர்கலை ணவரறுப்பதற்காக ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
பலடலயப் (பை பகுதிகைாகப்) பிரித்தார்கள். பதிணனாறு பலடத்தைபதிகளுக்கு 
இஸ்ைாமிய பகாடிலயக் பகாடுத்து, பல்ணவறு பகுதிகளுக்குப் ணபார்க்கைங்களுக்கு 
அனுப்பினார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்களுக்குத் துலைஹா பின் 
குலவைத் மற்றும் பத்தாஹ் மாலிக் பின் நுலவராவுடனும், அபூஜஹ்லின் மகன் 
ஹஸ்ரத் இக்ரிமா (ரலி) அவர்களுக்கு முலஸைமாவுடனும், ஹஸ்ரத் முஹாஜிர் பின் 
அபூ உலமய்யா (ரலி) அவர்களுக்கு அன்ஸீயுலடய பலடகள், பகய்ஸ் பின் மக் 
ஷூஹ் மற்றும் கிந்தாஹ்வுடனுடம், ஹஸ்ரத் காலித் பின் ெயீத் பின் ஆஸ் (ரலி) 
அவர்களுக்கு ஹம்கத்லதனிலும், ஹஸ்ரத் அம்ர் பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு 
குஸாஆ, வதீஆ மற்றும் ஹாரிஸுலடய கூட்டங்களுடனும், ஹஸ்ரத் ஹுலஸஃபா 
பின் முஹ்ஸின் ஃகல்ஃபானீ (ரலி) அவர்களுக்கு தபா வாசிகளுடனும், ஹஸ்ரத் 
உர்ஃபஜா ஹர்ஸீமா (ரலி) அவர்களுக்கு மஹ்ராவிலும், ஹஸ்ரத் ஷரஹ்பீல் பின் 
ஹஸனா (ரலி) அவர்களுக்கு யமாமா மற்றும் குஸாஆவிலும், ஹஸ்ரத் துலரஃபா 
பின் ஹாஜிஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு பனூ ஸுலைம் மற்றும் ஹவாஸனுடனும், 
ஹஸ்ரத் ஸுலவத் பின் முக்ரன் (ரலி) அவர்களுக்கு திஹாமாவிலும் மற்றும் 
ஹஸ்ரத் உைா பின் ஹஸ்ரமீ (ரலி) அவர்களுக்கு பஹ்லரனிலும் 
கிைர்ச்சியாைர்கணைாடு ணபாரிடுமாறு கட்டலையிட்டார்கள்.  

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஒவ்பவாரு பலடக்குழுவின் தைபதிக்கும், 
‘அவர்கள் கடந்து பெல்லும் இடங்களில் எல்ைாம் உள்ை ஆற்றல் பலடத்த 
முஸ்லிம்கலைத் தம்முடன் அலழத்துக் பகாள்ளுமாறும், சிை ஆற்றல் பலடத்த 
மக்கலை அங்ணகணய தங்கைது பகுதிகலைப் பாதுகாப்பதற்காக விட்டுவிடுமாறும்’ 
கட்டலையிட்டார்கள்.  

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் இந்த பங்கிடுதலைப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டவாறு ஓர் எழுத்தாைர் எழுதுகிறார்: இந்தப் ணபார்களுக்காக ‘ஸுல் 
கிஸ்ஸா’ எனும் இடம் பலட லமயமாகக் பகாள்ைப்பட்டது. இங்கிருந்து 
ஒருங்கலமக்கப்பட்ட இஸ்ைாமிய பலடகள் முர்தத் ஆகும் திட்டத்லத அடிணயாடு 
ஒழிப்பதற்காகப் பல்ணவறு பகுதிகளுக்குப் பயணமாகின. பலடகலைப் பிரித்தல் 
மற்றும் அவற்றின் இடங்களுக்கான எல்லைகலை வலரயறுத்தல் ஆகியவற்றால், 
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஆழமான புவியியல் ஞானம் 
பகாண்டிருந்தார்கள் என்பதும் அரபு நாட்டின் வழிகலைப் பற்றி நன்றாக 
அறிந்திருந்தார்கள் என்பதும் பதளிவாகத் பதரிகிறது. பலடகளுடனான 
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பதாடர்புகளும் மிகவும் நுணுக்கமாக இருந்தன. எல்ைாப் பலடகளும் ஒன்றுடன் 
ஒன்று பதாடர்பில் இருந்தன. இது கிைாஃபத்தின் முக்கிய பவற்றிகளில் ஒன்றாக 
இருந்தது. ஏபனனில், இந்தப் பலடகளுக்குள் தலைலமத் திறணனாடு ணெர்ந்து 
அழகிய அலமப்பும் இருந்தது. முர்தத்கள் தத்தமது பகுதிகளில் பிரிந்து கிடந்தனர். 
அவர்கள் சிை மாதங்களில் எல்ைா முஸ்லிம்கலையும் அழித்து விடைாம் என்று 
கற்பலன பெய்து பகாண்டிருந்தனர். எனணவ தான், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் தீடிபரன்று அவர்களின் கம்பீரத்லதயும் ஆற்றலையும் ஒடுக்க ணவண்டும் 
என்று விரும்பினார்கள். அவர்களின் குழப்பம் அதிகரிப்பதற்கு முன்னணர 
அவர்களுக்குப் பாடம் கற்றுக் பகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்குத் தலைதூக்குவதற்கும் 
முஸ்லிம்களுக்குத் துன்பமிலழப்பதற்கும் ெந்தர்ப்பம் பகாடுக்கவில்லை. 

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ொர்பாகத் தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டது 
குறித்து பல்ணவறு விஷயங்கலை எடுத்துலரத்த வண்ணம் பிறிணதார் எழுத்தாைர், 
டாக்டர் அலீ முஹம்மத் ஸல்ைாபீ அவர்கள் எழுதுகிறார்கள்: சித்தீக்ணக அக்பர் 
(ரலி) அவர்கள் கிைாஃபத் தலைலமயகமான மதீனாலவப் பாதுகாப்பதற்காகப் 
பலடயின் ஒரு பகுதிலயத் தம்மிடம் லவத்துக் பகாண்டார்கள். இவ்வாணற 
அரசியல் விவகாரங்களில் கருத்தும் ஆணைாெலனயும் பதரிவிப்பதற்காகப் பபரிய 
ெஹாபாவின் ஒரு குழுலவத் தம்மிடம் லவத்துக் பகாண்டார்கள். தைபதிகளுக்கு, 
‘முர்தத் ஆனதால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ை ஆற்றல் பலடத்த 
முஸ்லிம்கலை உங்களுடன் இலணத்துக் பகாள்ளுங்கள். ணமலும், அந்தப் 
பகுதிகலைப் பாதுகாப்பதற்காக சிை மக்கலை அங்கு நியமித்து விடுங்கள்’ என்று 
கட்டலையிட்டார்கள். 

முர்தத்கணைாடு ணபாரிடுலகயில், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்  
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என்ற விதிலயக் கலடபிடித்தார்கள். அதாவது, பலடயின் ணநாக்கமாக ஒன்லற 
பவளிப்படுத்துவார்கள். ஆனால், ணநாக்கங்கணைா ணவறு ஏதாவது இருக்கும். 
இவ்வாறு, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தலைலமயில் அரசியல் திறலம, 
அனுபவ ஞானம், உறுதியான அறிவு, இலறவன் வழங்கும் பவற்றி மற்றும் உதவி 
ஆகியலவ பவளிப்பலடயாகத் பதரிகின்றன. 

இந்த ெந்தர்ப்பத்தில், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அரபு 
ணகாத்திரங்களின் பபயருக்கு ஒன்றும்; பலடத்தைபதிகளுக்கு வழிகாட்டல் 
வழங்குவதற்காக ஒன்றும் என இரண்டு கடிதங்கலையும் எழுதினார்கள். ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலை) அவர்கள் தமது உன்னதமான நூல் ‘ஸிர்ருல் 
கிைாஃபா’ வில், அரபு ணகாத்திரங்களுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்லதப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டவாறு கூறுகிறார்கள்: நாம் இங்கு அந்தக் கடிதத்லதப் பதிவு பெய்வது 
பபாருத்தமானதாக இருக்கும். இவ்வாறு, இந்தக் கடிதத்லதப் பற்றித் பதரிந்து 
பகாள்பவர், இலறவனின் கண்ணியத்திற்குரிய விஷயங்கலை 
வழக்கப்படுத்துவதிலும் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்களின் எல்ைா 
சுன்னத்கலையும் தற்காப்பதிலும் சித்தீணக அக்பர் (ரலி) அவர்களுக்கு இருந்த 
உறுதித்தன்லமலயப் பார்த்து ஈமானிலும் முன்ணனாக்குப் பார்லவயிலும் 
முன்ணனற்றம் அலடயைாம்.  

‘‘இந்தக் கடிதம் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்களின் கலீஃபா 
அபூபக்ர் தரப்பிலிருந்து எல்ைா முக்கியஸ்தர்களுக்கும் பபாது மக்களுக்கும் 
எழுதப்படுகிறது... இதற்குப் பிறகு, பதளிவாகட்டும்! அல்ைாஹ் ஹஸ்ரத் முஹம்மத் 
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ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கலைத் தன்னிடமிருந்து உண்லமலய வழங்கி, தனது 
பலடப்பினங்கலை ணநாக்கி, நற்பெய்தி வழங்குபவராகவும், எச்ெரிக்லக 
பெய்பவராகவும், அல்ைாஹ்வின் பால் அவனது கட்டலையால் அலழப்பவராகவும், 
ஓர் ஒளிபபறச் பெய்யக்கூடிய சூரியனாகவும், உயிருள்ை மனிதலன 
அச்சுறுத்துவதற்காகவும், நிராகரிப்பாைர்கள் மீது அத்தாட்சி முழுலம 
பபறுவதற்காகவும் அனுப்பினான்.  

எவர் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கலை ஏற்றுக் பகாண்டாணரா 
அவருக்கு அல்ைாஹ் உண்லமயுடன் ணநர்வழி வழங்கினான். எவர் ஹஸ்ரத் 
ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கலை விட்டும் முகந்திருப்பி விட்டாணரா அவருடன் 
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கள், அவர் விரும்பிணயா நிர்பந்தத்திற்கு 
உள்ைாகிணயா இஸ்ைாத்தில் வந்து விடும் வலர ணபாரிட்டார்கள். 

பிறகு ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கள் வஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள். 
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்) அவர்கள் அல்ைாஹ்வின் கட்டலைலய 
நிலறணவற்றிய பிறகு, உம்மத்துக்கு நன்லமலய நாடிய பிறகு, தம் மீதிருந்த 
பபாறுப்புகலை நிலறணவற்றிவிட்ட பிறகு, அல்ைாஹ் அன்னாருக்கும் 
முஸ்லிம்களுக்கும் தான் இறக்கிய மலறயில் இந்த விஷயத்லத மிகவும் பதளிவுபட 
எடுத்துலரத்துவிட்டான்: 

.....நீங்கள் இலறயச்ெத்லத ணமற்பகாள்ளுமாறும், உங்களுக்காக 
அல்ைாஹ்விடம் லவக்கப்பட்டுள்ை அந்த நற்ணபற்லறப் பபறுவதற்கு(முயற்சி 
பெய்யுமாறு)ம், உங்களுலடய நபி (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் பகாண்டு வந்த 
அந்தப் ணபாதலனயின் படி பெயல்படுமாறும், நீங்கள் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கைால் காட்டப்பட்ட வழியில் பென்று ணநர்வழி பபறுமாறும், 
அல்ைாஹ்வின் மார்க்கத்லத உறுதியுடன் பற்றிப் பிடித்திருக்குமாறும் நான் 
உங்களுக்கு வலியுறுத்திக் கூறுகிணறன்.  

ஏபனனில், அல்ைாஹ் ணநர்வழி காட்டாத ஒவ்பவாரு நபரும் வழிதவறியவர் 
ஆவார். அவன் காப்பாற்றாத ஒவ்பவாரு நபரும் ணொதலனயில் சிக்குவார். அவன் 
உதவிடாத ஒவ்பவாரு நபரும் ணதாழரும் உதவியாைரும் அற்றவர் ஆவார். 
எனணவ, அல்ைாஹ் எவருக்கு ணநர்வழி காட்டுகிறாணனா அவணர ணநர்வழி 
பபற்றவர். எவலர அவன் வழிதவற விட்டுவிடுகிறாணனா அவர் வழிதவறியவர் 
ஆவார்... அவர் இஸ்ைாமிய மார்க்கத்லத ஏற்றுக் பகாள்ைாதவலர, அவர் உைகில் 
பெய்த எந்த அமலும் ஏற்றுக் பகாள்ைப்பட மாட்டாது. ணமலும், மறுலமயிலும் 
அவரிடமிருந்து எந்தக் லகமாறும் ஈட்டுத் பதாலகயும் பபறப்பட மாட்டாது. 
உங்களில் சிைர் இஸ்ைாத்லத ஏற்றுக் பகாண்டு, அதன் படி பெயல்பட்ட பிறகு, 
அல்ைாஹ்லவ ஏமாற்ற எண்ணி, அவனது விவகாரங்களில் அறிவீனத்லத 
ணமற்பகாண்டு, லஷத்தானின் ணபச்லெக் ணகட்டவாறு தமது மார்க்கத்லத விட்டு 
விைகி விட்டார்கள் என்ற விஷயம் எனக்குத் பதரிய வந்துள்ைது.  

நான் முஹாஜிர்கள், அன்ஸார் பபருமக்கள் மற்றும் நற்பெயல்கள் ஆற்றிய 
வண்ணம் கட்டுப்படக்கூடிய தாபிஃமார்களின் பலடக்கு இன்ன நபலரத் 
தலைவராக நியமித்து உங்களிடம் அனுப்பியுள்ணைன். ணமலும், நான் அவருக்கு 
இவ்வாறு ஆலணயிட்டுள்ணைன்: 

‘‘நீங்கள் யாருடனும் ணபார் பெய்யக்கூடாது. ஒருவருக்கு அல்ைாஹ்வின் 
தூதுச் பெய்தியின் பால் அலழப்பு விடுத்து விடாத வலர அவலரக் 
பகால்ைக்கூடாது. பிறகு, அந்தத் தூதுச் பெய்திலய ஏற்றுக் பகாண்டு, ொட்சி 
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பகர்ந்து, திருந்தி, நற்பெயல் ஆற்றினால் அலத ஏற்றுக் பகாள்ை ணவண்டும். அதில் 
அவருக்கு உதவி பெய்ய ணவண்டும். எவர் நிராகரித்தாணரா அவருடன் இந்த 
விஷயத்தில் ணபார் புரிய ணவண்டும். எவர்கலைத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
பகாள்கிறீர்கணைா அவர்களில் ஒருவலரயும் விட்டு லவக்கக்கூடாது. ஒன்று 
அவர்கலை பநருப்பால் எரித்து விட ணவண்டும். ணமலும், எல்ைா விதத்திலும் 
அவர்கலைக் பகால்ை ணவண்டும். பபண்கலையும் குழந்லதகலையும் சிலறபிடிக்க 
ணவண்டும். எவரிடமிருந்தும், அவர் இஸ்ைாத்லத ஏற்பலத விடக் குலறவான 
எந்தப் பபாருலையும் பபறக்கூடாது. பிறகு, எவர் உங்களுக்குக் கட்டுப்படுவாணரா 
அவருக்கு இது சிறந்ததாக இருக்கும். எவர் அலத பெய்யவில்லைணயா அவரால் 
அல்ைாஹ்லவ வலுவிழக்கச் பெய்ய முடியாது.’’ 

பிறகு நான் எனது தூதுவர்களுக்கு இவ்வாறு கட்டலையிட்ணடன்: ‘‘நீங்கள் 
எனது இந்தக் கடிதத்லத அவர்கைது ஒவ்பவாரு ெலபயிலும் வாசித்துக் காட்ட 
ணவண்டும். பாங்கு பொல்வதுதான் இஸ்ைாத்லத ஏற்றதன் அறிவிப்பாகும். எனணவ, 
முஸ்லிம்கள் பாங்கு பொல்லும் ணபாது அந்த மக்களும் பாங்கு பொல்லி விட 
ணவண்டும். ணமலும், (அதற்குப் பிறகு) அவர்கலைத் தாக்குவலத நிறுத்தி விட 
ணவண்டும். ஒருணவலை அவர்கள் பாங்கு பொல்ைவில்லை என்றால், அவர்கலைத் 
தாக்குங்கள். அவர்கள் பாங்கு பொல்லிவிட்டால், அவர்கள் மீது கடலமயானவற்லற 
அவர்களிடம் ணகளுங்கள். அவர்கள் (தர) மறுத்து விட்டால், விலரவாக 
அவர்கள்மீது தாக்குதல் பதாடுத்து விடுங்கள். அவர்கள் ஏற்றுக் பகாண்டால், 
அவர்களிடமிருந்து பபற்றுக் பகாள்ளுங்கள்.’’ 

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இரண்டாவது கடிதத்லதப் பதிணனாரு 
பலடத்தைபதிகள் பபயருக்கு எழுதினார்கள். ணமலும், எல்ைா அமீர்மார்களுக்கும் 
இவ்வாறு கட்டலையிட்டார்கள்: ‘‘எல்ைா விவகாரத்திலும் அகத்திலும் புறத்திலும் 
இலறயச்ெத்லத ணமற்பகாள்ை ணவண்டும். ஆற்றல் உள்ை அைவு அல்ைாஹ்வுக்கான 
விவகாரங்களில் கடும் முயற்சி ணமற்பகாள்ை ணவண்டும். அல்ைாஹ்லவ விட்டு 
முகந்திருப்பி, இஸ்ைாத்லத விட்டும் விைகி, லஷத்தானிய ஆலெகலை 
ணமற்பகாண்ட மக்களுடன் ணபார் புரிய ணவண்டும். எல்ைாவற்றிற்கும் முதைாக 
அவர்கள் மீது அத்தாட்சிலயப் பூர்த்தி பெய்ய ணவண்டும். அவர்களுக்கு 
இஸ்ைாத்தின் பால் அலழப்பு விடுக்க ணவண்டும். அவர்கள் அலத ஏற்றுக் 
பகாண்டால், அவர்களுடன் ணபார் புரிவலத நிறுத்தி விட ணவண்டும்.  

பிறகு, அந்த மக்களுக்கு அவர்களின் உரிலமகலையும் கடலமகலையும் 
பற்றிக் கூற ணவண்டும். அவர்கள் மீது கடலமயானவற்லற அவர்களிடமிருந்து 
பபற ணவண்டும். அவர்களின் உரிலமகலை அவர்களுக்கு பெலுத்த ணவண்டும். 
நிராகரித்தவணராடு ணபார் புரிய ணவண்டும். அல்ைாஹ் (உங்களுக்கு) அந்த மக்கள் 
மீது பவற்றிலய வழங்கினால், அவர்கள் பயங்கரமான முலறயில் பநருப்லபக் 
பகாண்டும் ணபார் ஆயுதங்கலைக் பகாண்டும் பகால்ைப்பட ணவண்டும்.’’ 

டாக்டர் அலீ முஹம்மத் ஸல்ைாபீ அவர்கள் எழுதுகிறார்கள்: இந்தக் 
கடித்தத்தில் கிைர்ச்சி பெய்த முர்தத்துகலை பநருப்பில் எரித்துவிடுமாறு 
கூறப்பட்டுள்ைது. எவருக்கும் எரிக்கும் தண்டலன பகாடுப்பது ஆகுமானதல்ை. 
பநருப்லபக் பகாண்டு தண்டலனயளிப்பது அல்ைாஹ்விற்கு மட்டுணம உரித்தானது. 
ஆனால், இங்கு அவர்கலை எரிப்பதற்கான கட்டலை வழங்கப்பட்டதன் காரணம், 
அந்தத் தீய நடத்லதயுலடயவர்கள் ஈமான் பகாண்டவர்களுடன் இவ்வாணற நடந்து 
பகாண்டார்கள். எனணவ, இது பழிவாங்கும் விதமாக இருந்தது. 
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அல்ைாஹ் திருக்குர்ஆனிலும் இலதணய கூறியுள்ைான். அதாவது, எவ்வாறு 
ஒருவர் பெய்கிறாணரா, அவலரப் பழிவாங்குவதற்காக அவருக்கு அதற்கு ஏற்பணவ 
தண்டலன பகாடுங்கள். கிைர்ச்சி பெய்தவர்கள் முஸ்லிம்கலை எரிப்பது மற்றும் 
அவர்கலைக் பகாடூரமான முலறயில் பகாலை பெய்வது ஆகிய பாவங்கலைச் 
பெய்தனர். எனணவ, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந்த மக்கள் 
முஸ்லிம்களுக்கு பெய்தது ணபான்ணற அவர்கலைக் பகாலை பெய்யுமாறும், 
அவ்வாணற அவர்களுடன் நடந்து பகாள்ளுமாறும் கட்டலையிட்டார்கள்.  

இறுதியில் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்ைாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த 
நற்குறிப்பு இனியும் எடுத்துலரக்கப்படும். இன் ஷா அல்ைாஹ். ரமைானில் மற்ற 
குத்பாக்களும் இலடயில் வந்து பகாண்ணட இருக்கும். அதனால், ணநரம் 
எடுக்கைாம். ஆனால், எவ்வாறு இருப்பினும், அடுத்து இது ெம்மந்தமாக 
வரக்கூடிய குத்பாவில் விபரம் எடுத்துலரக்கப்படும். 
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(தமிழாக்கம்: பமௌைவி அத்தாவுல் முஃக்னீ) 


