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ِب ۡس ِم الل ِہ الر ۡح ّٰم ِن الر ِح ۡی ِم
ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா
பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) அவர்கள் 29/07/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள
முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்கடைப் பற்றிய நற்குறிப்பு - பதாைர் 28
அன்னாரது காலத்தில் கிைர்ச்சி பசய்த முர்தத்களுக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்ை
பபார்ப்படைகள் பற்றிய குறிப்பு
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ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக்

(ரலி)
அவர்களின்
காலத்தில்
நடைபபற்ற
பபார்கள்
பற்றிக்
கூறப்பட்டுக்
பகாண்டிருந்தது. இன்று ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் காலத்தில், ஹஸ்ரத் காலித்
பின் வலீத் (ரலி) அவர்களின் தடலடையில், ஹிஜ்ரீ 12 ஆம் ஆண்டில் ஹீரா, அம்பார்
(ஸாத்துல் உயூன்), அய்னுத் தம்ர், தூைத்துல் ஜந்தல், ஹுடஸத் - கனாஃபிஸ்,
முஸய்யக், சன்னீ - ஸுடைல், ரூஸாப் ைற்றும் ஃபிராஸ் ஆகிய இைங்களில்
பசய்யப்பட்ை பபார்கடைப் பற்றி எஞ்சிய குறிப்புகள் எடுத்துடரக்கப்படும். அத்துைன்
பபார்கடைப் பற்றிய இந்தக் குறிப்பு இன்று நிடறவடையும்.
ஹுஸூர்
குறிப்பிட்டார்கள்:

(அய்யதஹுல்லாஹ்)

அவர்கள்

ஹீரா

வவற்றி

பற்றி

இவ்வாறு

இந்த பவற்றி, ைாபபரும் பபார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத்
திகழ்ந்தது. இதனால், முஸ்லிம்களின் பார்டவயில், பாரசீகத்டத பவற்றி காண்பதற்கான
நம்பிக்டக அதிகரித்து விட்ைது. ஏபனனில், ஈராக் ைற்றும் பாரசீக அரசாங்கங்களுக்குப்
புவியியல் ரீதியாகவும் கண்ணியத்தின் அடிப்படையிலும் இந்த நகரத்துக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் இருந்தது. ஹீராடவ இஸ்லாமிய படையின் ைாபபரும் படைத்தைபதி
அவர்கள் தைது தடலடையகைாகவும் டையைாகவும் ஆக்கிக் பகாண்ைார்கள்.
அங்கிருந்து
இஸ்லாமிய
படைகளுக்குத்
ஒன்றுதிரள்வதற்கு,
தற்காத்துக்
பகாள்வதற்கு,
ஒருங்கடைப்பதற்கு
ைற்றும்
உதவி
புரிதல்
ஆகியவற்றிற்கான
கட்ைடைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு வந்தன. பைலும், அந்த இைத்டதக் டகதிகளின்
விவகாரங்கடை முடறப்படுத்துவது பற்றி திட்ைம் வகுத்தல் ைற்றும் அரசாட்சி
ஆகியவற்றிற்கான டையைாக ஆக்கினார்கள். அங்கிருந்து ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் ஜிஸ்யா வரிடயயும் ைற்ற வரிகடையும் வசூலிப்பதற்காகப் பல்பவறு
ைாநிலங்களில்
அதிகாரிகடை
நியமித்தார்கள்.
அவ்வாபற,
எதிரிகளிைமிருந்து
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக எல்டலகளில் தடலவர்கடை நியமித்தார்கள்.
ஈராக்கின் சூழல் சீரடைந்து விட்ைது. பைலும், பாரசீக அரசாங்கங்கள் முடிவுக்கு
வந்ததனால், பின்னால் இருந்து ஆபத்து ஏதும் இருக்கவில்டல. எனபவ, ஹஸ்ரத்
காலித் (ரலி) அவர்கள் பநரடியாக ஈராடனத் தாக்குவதற்கான உறுதியான எண்ணம்
பகாண்ைார்கள். இதற்கிடையிபலபய, ஈரானிய அரசாங்கத்தில் குழப்பமும் அைளியும்
ஏற்பட்டு விட்டிருந்தது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலிருந்து பயனடைந்தவாறு ஹஸ்ரத் காலித்
(ரலி) அவர்கள் அவர்களின் ைன்னர்களுக்கும் அமீர்ைார்களுக்கும் முக்கியஸ்தர்களுக்கும்
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இவ்வாறு
கடிதங்கள்
அனுப்பினார்கள்:
இஸ்லாத்டத
ஏற்றுக்
பகாள்ளுங்கள்!
பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள். அல்லது ஜிஸ்யா வரி பசலுத்துங்கள்! நாங்கள் உங்கைது
பாதுகாப்புக்குப் பபாறுப்பபற்பபாம். இல்டலபயனில், நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்!
உங்களுக்கு ைது அருந்துவது எவ்வைவு பிரியைானபதா அந்த அைவு ைரணத்டதப்
பிரியைானதாகக் பகாண்ை ஒரு படையுைன் நான் உங்கள் மீது பபார் பதாடுத்துள்பைன்.
ஹீரா பவற்றியின் மூலைாக, ஈராடக பவற்றி காண்பது ைற்றும் அடத இஸ்லாமிய
அரசுக்குக் கீழ் பகாண்டு வருவது பதாைர்பான ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின்
ஆடசயின் ஒரு பங்கு முழுடை பபற்றது. அது ஈரான் மீது பநரடியாகத் தாக்குதல்
பதாடுப்பதற்கான முகவுடரயாக இருந்தது.
அம்பார் பபார் அல்லது ஸாத்துல் உயூன் (கண்கள்) பபாரில் எதிரிகள் பின்வாங்கி,
பகாட்டடக்குள் வென்று அடடந்து வகாண்டது மற்றும் அம்பார் உடடய ஆட்சியாளன்
ஷீராஸாஸ் ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்களிடம் ெமரெத்திற்கான பகாரிக்டக
டவத்தது ெம்மந்தமாக ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

இங்கு இதுவும் கவனம் பசலுத்த தக்க விஷயம் ஆகும். அதாவது, எந்த
வரலாற்றாசிரியரும் வாழ்க்டக வரலாற்று நூலாசிரியரும் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள்
மீது,
அன்னார்
காட்டுமிராண்டித்தனைாகவும்
இரக்கைற்ற
முடறயிலும்
நைந்து
பகாண்ைார்கள் என்றும் ைக்கடைக் பகான்று குவித்துக் பகாண்பை பசன்றார்கள் என்றும்
அவதூறு சுைத்துகிறார்கபைா அவர்கள் கவனம் பசலுத்தத்தக்க விஷயம் ஆகும்.
அதாவது, எதிரிகள் கடுடையாகப் பபார் புரிந்த பபாதும், மீண்டும் மீண்டும் முன்டவத்த
சைரசத்டதயும் ஏற்றுக் பகாள்ைாத பபாதும், எதிரி பதாற்றுப் பபான பிறகு, அவன்
அங்கிருந்து பசல்வதற்கு அனுைதி பகட்கிறான். பிறகு, அன்னார் மூன்று நாள்களுக்குத்
பதடவயான உணவுப் பபாருட்கடையும் உைன் எடுத்துச் பசல்வதற்கு அனுைதியும்
வழங்கி விட்ைார்கள். எந்த விதத்திலும் தடுக்கவில்டல. எனபவ, அன்னார் அநீதி
இடழத்து வந்தார்கள் என்பது அன்னார் மீது சுைத்தப்பட்ை பழியாகும் என்பதற்கு இது
ஆதாரைாகும்.
அய்னுத் தம்ர் பபார் நடடவபற்றது, அதன் பகாட்டடடய முற்றுடகயிட்டது மற்றும்
அதன் வபாருட்கடளப் பபார்ச் வெல்வங்களாக எடுத்துக் வகாண்டது ஆகியடவக் குறித்து
விளக்கமாகக் கூறிய வண்ணம் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள் அவர்களின் பதவாலத்திற்குள் நாற்பது
ஆண்ைக்கடைக் கண்ைார்கள். அவர்கடைக் கிறிஸ்தவர்கள் அைைானைாக ஆக்கி
டவத்திருந்தனர். இந்த ஆண் ைக்கள் பபரும்பாலும் அரபு குடும்பத்டதச் பசர்ந்தவர்கள்
ஆவார்கள். இந்த ஆண் ைக்களுக்கு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் முக்கியத்துவம்
இருப்பதற்குக் காரணம், அவர்களின் சந்ததிகளில், அந்தக் காலத்திலும் பிற்காலத்தின்
வரலாற்றிலும், ஆழைான ைற்றும் அழியாத வடரபைத்டத விட்டுச் பசன்ற ைாைனிதர்கள்
பதான்றினார்கள்.
இந்த ஆண்ைக்களில் முஹம்ைத் பின் ஸீரீன் (ரஹி) அவர்களின் தந்டதயார்
ஸீரீன் அவர்கள், மூஸா பின் நுடஸர் அவர்களின் தந்டதயார் நுடஸர் ைற்றும் ஹஸ்ரத்
உஸ்ைான் (ரலி) அவர்கைால் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த அடிடை ஹும்ரான் அவர்களும்
இருந்தார்கள். ஈராக்டகச் பசர்ந்த ஸீரீன் அவர்கள் மிகப் பபரிய டகத் பதாழில்
கடலஞராக ஆக இருந்தார்கள். அய்னுத் தம்ர் பபாரில் டகதானார்கள். ஹஸ்ரத் அனஸ்
பின் ைாலிக் (ரலி)
அவர்களின் அடிடை ஆனார்கள். ஹஸ்ரத் அனஸ் (ரலி)
அவர்களிைம்
விடுதடலக்கான
உைன்படிக்டக
பசய்து
விடுதடல
அடைந்து
விட்டிருந்தார்கள். அவர்களின் ைகன் புகழ்பபற்ற தாபிஃ ஆவார்கள். அவர்களின் பபயர்
முஹம்ைத் பின் ஸீரீன் (ரஹி) ஆகும். அவர்கள் தஃப்ஸீர், ஹதீஸ், ஃபிக்ஹ் ைற்றும்
கனவுகளுக்கு விைக்கம் அளித்தல் முதலிய திறன்களில் இைாைாக இருந்தார்கள்.
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பிறகு, பனூ உைய்யாவின் டகதிகளில் ஒருவரான நுடஸர் இருந்தார்கள். இவர்கள்
மூஸா பின் நுடஸரின் தந்டதயார் ஆவார்கள். இவர்கடை பனூ உைய்யாவின் ஒரு நபர்
விடுவித்திருந்தார்.
இவர்கள்
தைது
ைகன்
மூஸா
அவர்கைால்
பிரசித்திப்
பபற்றுள்ைார்கள். மூஸா பின் நுடஸர் அவர்கள் வை ஆப்ரிக்காவில் புகழ்பபற்றார்கள்.
தாரிக் பின் ஸியாத் அவர்களுைன் இடணந்து ஸ்பபயினில் இஸ்லாமிய ஆட்சிடய
ஏற்படுத்துவதில் மிகப் பபரும் பங்காற்றினார்கள்.
பிறகு, யூதர்கடைச் பசர்ந்த ஹும்ரான் பின் ஆபான் அவர்களும் அய்னுத் தம்ர்
பபார்க் டகதிகளில் ஒருவராக இருந்தார்கள். இவர்கள் இஸ்லாத்டத ஏற்றுக் பகாண்டு
விட்டிருந்தார்கள். ஹஸ்ரத் உஸ்ைான் (ரலி) அவர்கள் இவர்கடை விடுதடல பசய்து
தைக்கு பநருக்கைானவர்களில் ஒருவராகவும் ஆக்கிக் பகாண்ைார்கள். இவர்கள் ஹிஜ்ரீ
41 ஆம் ஆண்டு சில காலங்களுக்கு பஸராவின் ஆளுநராக ஆனார்கள். பிற்காலத்தில்
பனூ உைய்யாவின் ஆட்சியில் பபரும் பபயர் சம்பாதித்தார்கள்.
தூமத்துல் ஜந்தல் பபாரின் பபாது, உடகதடரக் டகதி ஆக்கிக் வகான்றதற்கான
காரணங்கடளப் பற்றிய குறிப்பில் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

‘உடகதடரக் டகது பசய்த பிறகு ஏன் பகால்லப்பட்ைது?’ என்ற பகள்வி எழுகிறது.
ஆக, அதற்கான காரணம் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ைது: தபூக் பபாரின் பபாது ஹஸ்ரத்
ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கடை உடகதரிைம்
அனுப்பி டவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் அவடனக் டகது பசய்து
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களிைம் பகாண்டு வந்தார்கள். ஹஸ்ரத்
ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள் அவன் மீது கருடணக்காட்டி அவடன விட்டு
விட்ைார்கள். பைலும், அவனிைம் உைன்படிக்டக எழுத டவத்தார்கள்.
ஆனால், அவன் அதற்குப் பிறகு உைன்படிக்டகடய மீறி விட்ைான். ைதீனாவின்
ஆட்சிக்கு எதிராக கிைர்ச்சி பசய்து விட்ைான். எனபவ தான் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் அவடன சிடறபிடிக்க ஆஸிம் பின் அம்ர் அவர்கடை அனுப்பி
டவத்தார்கள். அவர்கள் அவடனக் டகது பசய்தார்கள். அவனது முந்டதய
துபராகத்தின் காரணைாக, ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் அவடனக் பகால்லுைாறு
கட்ைடையிட்ைார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ் அவடன அவனது நம்பிக்டகத் துபராகம்
ைற்றும் நன்றி ைறத்தலின் காரணத்தினால் அழித்து விட்ைான்.
பிறகு, ஹுடஸத் ைற்றும் கனாஃபிஸ் பபார் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. ஹுடஸதில்
மிகவும் கடுடையான பபார் நடை பபற்றது. அல்லாஹ் அரபு அல்லாதவர்களில்
பலடரக் பகால்லச் பசய்தான். இந்தப் பபாரில் பபரும் பபார்ச் பசல்வம் முஸ்லிம்கள்
டகவசம் வந்தது. கனாஃபிஸ் பபார் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ைது: கனாஃபிடஸ பவற்றி
காண்பதில் இஸ்லாமிய படைக்கு எந்தக் கஷ்ைமும் ஏற்பைவில்டல.
முஸய்யக் பபார் பற்றிக் குறிப்பிட்டவாறு ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள்
கூறினார்கள்: இந்தப் பபாரின் பபாது, முஸய்யக்கில் வசித்து வந்த இரண்டு முஸ்லிம்

பபார் வீரர்கள் முஸ்லிம்கைால் பகால்லப்பட்ைனர். அவர்களிைம் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
சித்தீக் (ரலி) அவர்கைால் வழங்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்புப் பத்திரமும் இருந்தது.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு அந்த ைக்கள் பகால்லப்பட்ை பசய்தி
கிடைத்ததும், அன்னார் அவர்களுக்கான ஈட்டுத் பதாடகடய பசலுத்தி விட்ைார்கள்.
ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்களுக்கு அவர்களின் இந்த பசயலுக்கான
தண்ைடன கிடைக்க பவண்டும் என்று ஹஸ்ரத் உைர் (ரலி) அவர்கள் மிகவும்
வலியுறுத்திக் கூறினார்கள். ஆனால், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:
எந்த முஸ்லிம்கள் எதிரிகளின் ைண்ணில் எதிரிகபைாடு வசிப்பார்கபைா
அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ை சூழ்நிடல ஏற்படுவது ஒன்றும் பபரிய விஷயம் அல்ல.
இவ்வாறு நைக்கத்தான் பசய்யும். இருப்பினும், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந்த
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ைக்களின் பிள்டைகடை வைர்த்தல் ைற்றும் அவர்கள் மீது அக்கடற பகாள்வது பற்றி
வலியுறுத்திக் கூறவும் பசய்தார்கள்.
ென்னீ மற்றும் ஸுடமலின் பபார்கடளப் பற்றி எடுத்துடரத்த பின்னர் ஹுஸூர்
(அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள்

ரூஸாடபக் டகபற்றி விட்டு ஃபிராஸ் எனும் இைத்டத அடைந்தார்கள். இந்தப்
பயணத்தில் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களுக்குப் பல பபார்கள் எதிர்வந்தன. இங்கு
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கைால் ரைலான் ைாதத்தின் பநான்புகடைக் கூை டவக்க
முடியவில்டல. ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களின் இந்தத் திடீர்த் தாக்குதல்கள் ைற்றும்
பகாத்திரங்கள் அன்னாருக்கு எதிரில் இயலாைற் பபான பசய்திகள் ஈராக் முழுவதும்
பரவி விட்டிருந்தன. பாடலவனத்தில் வசித்து வந்த எல்லாக் பகாத்திரங்களும்
அச்சைடைந்திருந்தன. அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு முன்னால் ஆயுதங்கடைக் கீபழ
பபாட்டு விட்டு அவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவதிபலபய தைது நலன் இருப்பதாகப்
புரிந்தார்கள்.
அய்யாஸ் பின் கனம் (ரலி) அவர்களுக்கு பாக்கியம் இருந்திருந்தால், அவர்கள்
ஆரம்பத்திபலபய தூைத்துல் ஜந்தடல பவற்றி கண்டிருந்தார்கள் என்றால், அபநகைாக
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஃபிராஸ் வடரச் பசன்றடைந்திருக்க ைாட்ைார்கள்.
ஏபனனில், ஈராக் ைற்றும் சிரியா முழுவடதயும் பவற்றி காண்பது ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்களின் நாட்ைைாக இருக்கவில்டல. அன்னார் அரபு நாட்பைாடு இடணயும்
அந்த இரு நாடுகளின் எல்டலகளில் அடைதி ைற்றும் சைாதானம் நிடலபபற்று விை
பவண்டும்; பைலும், அந்தப் பகுதிகள் மூலைாக ஈரானியர்களும் பராைானியார்களும்
அபரபியர்கள் மீது தாக்குதல் பதாடுக்க முடியாைல் இருக்கட்டும் என்று ைட்டுபை
விரும்பினார்கள்.
ஆனால்,
இவ்வீர்
அரசாங்கங்களும்
முழுடையாக
முஸ்லிம்களின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து விை பவண்டும் என்படதபய அல்லாஹ் நாடினான். எனபவ,
அவன் எத்தடகய வழிவடககடை ஏற்படுத்தி விட்ைான் என்றால், ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் ஈராக்கிய பகாத்திரங்கடைக் கட்டுப்பை டவக்கும் பநாக்கத்தில், வைக்கின்
கடைசி வடரச் பசன்று விட்ைார்கள். இவ்வாறு முஸ்லிம்களுக்கு பைற்புறமிருந்து சிரியா
மீது தாக்குதல் பதாடுப்பதற்கான வழி திறந்து விட்ைது. ஃபிராஸில் ஹஸ்ரத் காலித் பின்
வலீத் (ரலி) அவர்கள் முழுடையாக ஒரு ைாதம் வடர தங்க பவண்டி வந்தது. இங்கும்
அன்னார்
எத்தடகய
துணிச்சல்,
உறுதிப்பாடு
ைற்றும்
நிடலத்திருத்தடல
பவளிப்படுத்தினார்கள் என்றால், அதற்கு நிகர் அதுபவதான். அல்லாஹ்வின் வாைாகிய
காலித் (ரலி) அவர்கள் ஈராக்கில் தடலடை தாங்கிய பபார்களின் கடைசி பிடணப்பாக
இது இருந்தது. இதற்குப் பிறகு ஈரானியர்களின் ைகத்துவமும் அந்தஸ்தும் ைண்பணாடு
ைண்ணாகிப் பபானது. இதற்குப் பிறகு அவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் அச்சைடையும் அைவு
பபாராற்றல் கிடைக்கபவ இல்டல!
ஈராக் மீது படைபயடுத்தது ஒரு மிகப்பபரும் பவற்றியினுடைய அடையாைைாக
இருந்தது. அங்கு முஸ்லிம்கள், எண்ணிக்டக ைற்றும் ஆயுத பலத்தில் தம்டை விை
எவ்வைபவா வலிடை மிக்கதாக இருந்த பாரசீக படைடய, படிப்படியாக நாசமிகு
பதால்வி காணச் பசய்தனர். பாரசீகப்படை தனது காலத்தில் அடனவடரயும் விை
அதிகம் அழிடவ ஏற்படுத்தக்கூடிய படையாக இருந்தடத நிடனவில் பகாள்ை
பவண்டும்!
ஹஸ்ரத் சித்தீக் (ரலி) அவர்களின் காலத்தின் இம்ைாபபரும் பணிக்கு நிகரான
ஒன்டற வரலாற்றால் எடுத்து டவக்க இயலாது. பபார்க்கைத்தில் கிடைத்த அடனத்து
பவற்றிகளும் ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள் ைற்றும் அவர்களுடைய
பதாழர்கைான படைத் தைபதிகளின் பபருதவி என்பதில் எந்த சந்பதகமும் கிடையாது!
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ஆனால் இந்த பவற்றிகளுக்கும் முன்பனற்றங்களுக்கும் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்கள் பபான்ற ைாபபரும் ைனிதருடைய தடலடைத்துவம் கிடைத்திருந்தது என்ற
உண்டைடயயும் ைறுக்க இயலாது.
எந்தபவாரு படையிலும் எவ்வைவுதான் திறடை வாய்ந்த படைத்தைபதி
இருந்தாலும் சரி! அரசாங்கத்டத நிர்வாகிப்பவரின் தனிப்பட்ை சிறப்புகளும் உயர்ந்த
நல்பலாழுக்கங்களும்
அவர்
மீது
தாக்கத்டத
ஏற்படுத்தாத
வடர,
அந்தப்
படைத்தைபதியால் முழு நம்பிக்டகயுைனும், சைநிடலயுைனும், நன்றியுணர்வுைனும்,
கலப்பற்ற தன்டையுைனும் பணியாற்ற இயலாது என்பதற்கு வரலாறு சான்று பகர்கின்றது.
முதலாவது கலீஃபா (ரலி) அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒரு
தனித்துவைான அந்தஸ்து இருப்பது பபான்று, பவளிப்பிரபதசங்கடை பவற்றி பகாண்டு
உலகின் அரசியல் ைற்றும் ைார்க்க வடரபைத்திற்கு புதிய வடிவத்டதக் பகாடுப்பதில்
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களுக்கு உதவியாைர்கைாக இருந்த பபயர்பபான
படைத்தைபதிகளுள் அடனவடரயும் விை சய்யிதுனா காலித் (ரலி) அவர்கள்
முதன்டையானவராக இருந்தார்கள். முஸ்லிம்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி)
அவர்களின் அரசாட்சி ைற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்ைலின் கீழ், சய்யிதுனா காலித் (ரலி)
அவர்களின் படை தடலடைத்துவத்தின் மூலைாக, ஈராக்கின் ஒரு மூடலயிலிருந்து
ைற்பறாரு மூடல வடர ஒரு சூறாவளிடயப் பபான்று பரவி விட்ைனர். அவர்கள்
இடதப்பபான்பற இன்பனாரு பபரரடச பவற்றி பகாள்ை இருந்தனர். பைலும், அது
கிழக்கத்திய பராம் ஆக இருந்தது.
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எவ்வாறு இருப்பினும்,
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் அவர்களின் காலத்து விஷயங்களில் பகாஞ்சம் பகுதி
எஞ்சியுள்ைது. அது இனிவரும் காலத்தில் எடுத்துடரக்கப்படும். இன் ஷா அல்லாஹ்.
குத்பா ொனியாவுக்கு முன் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
அடுத்த ஜுமுஆ அன்று U.K ஜைாஅத்தின் ஆண்டு ைாநாடும் ஆரம்பிக்கிறது. இன் ஷா

அல்லாஹுத்
தஆலா!
அல்லாஹ்
இந்த
ைாநாட்டை
எல்லா
விதத்திலும்
அருளுக்குரியதாக ஆக்குவதற்காக துஆ பசய்யுங்கள்!
கலந்து பகாள்ை வரக்கூடியவர்களின் பயணமும் நல்ல விதைாக அடையட்டுைாக!
டியூட்டி பகாடுக்கக் கூடியவர்களுக்காகவும் துஆ பசய்யுங்கள்! அவர்கள் தைது
கைடைகடை சரியாகச் பசய்வதற்கான நல்வாய்ப்டப அல்லாஹ் அவர்களுக்கு
வழங்குவானாக! ஏபனன்றால் இரு வருை, ைாறாக, மூன்று வருை இடை பவளிக்குப்
பிறகு (கைந்த வருைம் நடைபபற்றது. ஆனால் சிறிய அைவில் நடைபபற்றது.)
முழுடையான முடறயில் பபரிய ைாநாடு இப்பபாழுது நடைபபறுகிறது. ஆகபவ சில
சிரைங்களும் இருக்கும். நிர்வாக ரீதியாக உள்ை சிரைங்கைாக இருந்தாலும் சரி! அல்லது
பவறு எந்த ஒரு வடகயில் சிரைங்கள் உருவானாலும் சரி! அல்லாஹ் அவற்டற
நீக்கிவிடுவானாக!
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الح ْم ُد لِل ِہ ن ْحم ُد ٗہ ون ْست ِع ْین ٗہ ون ْستغ ِف ُر ٗہ ونو ِم ُن ِب ٖہ ونتوک ُل عل ْی ِہ ون ُعوْذ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْورِ انف ِسنا و ِم ْن س ِیئا ِت ا ْعمال ِنا من ی ْھ ِد ِہ اللہُ فلا
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 ِعباد الل ِہ ر ِحمکم اللہ ِان اللہ یأمر ِبالعد ِل،ُم ِضل لہُ وم ْن یض ِللہُ فلا ہا ِدی ل ٗہ ونشھ ُد أ ْن لٓا ِالّٰہ ِالا اللہُ ونشھ ُد ان ُمحم ًدا ع ْب ُد ٗہ ور ُسوْل ٗہ
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ان و ِایْتآ ِء ِذی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحشآ ِء والمُنک ِر والبغ ِی ی ِعظک ْم لعلک ْم تذک ُر ْون اذک ُروا اللہ یذک ْر ک ْم و ْاد ُعوْ ٗہ ی ْست ِج ْب لک ْم
ِ وال ِاحس
ْ ّٰ ْ
ول ِذک ُر الل ِہ اکب ُر ۔

(தமிழாக்கம்: ைவ்லவி அத்தாவுல் முஃக்னீ)
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