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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 02/09/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய
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அன்னாரது காலத்தில் அரரபியாவுக்கு வெளியில் அநீதியில் ஈடுபட்டுக்
வகாண்டிருந்த எதிரிகளுடன் நடடவபற்ற ரபார்கடைப் பற்றிய குறிப்பு
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ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் காலத்தில் நிகழ்ந்த பபார்களைப்
பற்றி எடுத்துளரக்கப்பட்டு வந்தது. இது ததாடர்பாக, ஹிஜ்ரீ 13 ஆம்
ஆண்டில்
நிகழ்ந்த
டமாஸ்கஸ்
தவற்றி
குறித்து
சில
விபரத்ளத
எடுத்துளரக்கிபேன். இது, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் காலத்தில்
நிகழ்ந்த களடசி பபார் ஆகும்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் சிரியாளவ ப ாக்கி பல்பவறு
பளடகளை அனுப்பி ளவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி)
அவர்களை ஒரு பளடக்கு அமீராக நியமித்து டமாஸ்கஸுக்கு அருகில்
சிரியாவின் ஒரு பண்ளடய, பிரசித்திப் தபற்ே தபரும் கரமான ஹிம்ஸ்
தென்ேளடயுமாறு கட்டளையிட்டார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின்
கட்டளைக்கிணங்க ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்கள் டமாஸ்கஸ்
தென்ேளடந்து மற்ே இஸ்லாமிய பளடகளுடன் இளணந்து டமாஸ்களஸ
முற்றுளகயிட்டார்கள். இதில் 20 ாட்கள் கடந்து விட்டன. ஆனால், எந்த
முடிவும் ஏற்படவில்ளல. இந்தக் காலகட்டத்தில், தஹராக்ளியஸ் அரென்
அஜ்னாளதன் எனுமிடத்தில் பராமானியர்களின் தபரும் பளடளய ஒன்று
திரட்டியிருப்பதாக முஸ்லிம்களுக்குத் தகவல் கிளடத்தது. இந்தத் தகவளலக்
பகட்ட உடபனபய ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் கிழக்கு வாயிலில்
இருந்து புேப்பட்டு, ஜாபியா வாயிலில் ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி)
அவர்களிடம் வந்தார்கள். நிளலளமளயத் ததரிவித்தவாறு, ாம் டமாஸ்கஸ்
முற்றுளகளயக் ளகவிட்டு விட்டு அஜ்னாளதனில் பராமானிய பளடளய
எதிர் தகாள்ைலாம். அல்லாஹ் மக்கு தவற்றிளய வழங்கினால் பிேகு ாம்
இங்கு திரும்பி வரலாம் என்ே தம் கருத்ளத எடுத்து ளவத்தார்கள். ஹஸ்ரத்
அபூ உளபதா (ரலி) அவர்கள், என் கருத்து இதற்கு ப ர் எதிரானது என்று
கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி)
அவர்களின் கருத்துடன் உடன்பட்டார்கள். பகாட்ளட முற்றுளகளயத்
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ததாடரச் தெய்தார்கள். இவ்வாறு முற்றுளகயிட ஆரம்பித்து 21 ாட்கள்
கடந்து விட்டன. தாக்குதளலத் தீவிரப்படுத்துமாறு ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் முஸ்லிம்களை ஊக்கப்படுத்தியவாறு கிழக்கு வாயிலில் தாம்
ததாடர்ச்சியாக தாக்குதல்களை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இவ்வாறு, பபாரில்
மும்முரமாக ஈடுபட்டுக் தகாண்டிருந்த பபாது, பகாட்ளட மதில் பமல் இருந்த
பராமானியர்கள்
ளக
தட்டி
ஆரவாரம்
தெய்து
மகிழ்ச்சிளய
தவளிப்படுத்தியளதக் கண்டார்கள். முஸ்லிம்கள் வியப்புடன் இவர்களைப்
பார்த்துக் தகாண்டிருந்தனர். (அப்பபாது) ஒரு திளெயில் ஒரு தபரும்
புழுதிப்படலம் எழுவளத ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள்.
அதன் காரணமாக வானம் இருண்டு காணப்பட்டது. பகல் ப ரத்திலும் இருள்
சூழ்ந்து காணப்பட்டது. டமாஸ்கஸ் வாசிகளின் உதவிக்காக தஹராக்ளியஸ்
அரெனின் பளட வந்து தகாண்டிருப்பளத அன்னார் உடபன புரிந்து
தகாண்டார்கள்.
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் உடனடியாக ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா
(ரலி)
அவர்களுக்கு
நிளலளமளயத்
ததரிவித்தவாறு,
அளனத்துப்
பளடகளையும்
அளழத்துக்
தகாண்டு
தஹராக்ளியஸ்
அரெனால்
அனுப்பப்பட்ட பளடளய எதிர் தகாள்ை தெல்லலாம் என்று
ான்
நிளனக்கிபேன். ஆகபவ, இவ்விவகாரத்தில் உங்களின் ஆபலாெளன என்ன
என்று பகட்டார்கள். ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்கள், இது
தபாருத்தமானதல்ல! ஏதனன்ோல் ாம் இந்த இடத்ளத விட்டு விட்டால்,
பகாட்ளடயில் இருப்பவர்கள் தவளிபய வந்து ம்முடன் பபார் தெய்வார்கள்.
பராமானியர்களின் இரு பளடகளுக்கு
டுபவ
ாம் இக்கட்டில் மாட்டிக்
தகாள்பவாம் என்று கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள்
பமற்தகாண்டு ஆபலாெளன பகட்ட பபாது ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி)
அவர்கள்
கூறினார்கள்:
துணிவுள்ை,
வீரமுள்ை
ஒருவளர
நீங்கள்
பதர்ந்ததடுத்து, எதிரிளய எதிர்தகாள்ை அவருடன் ஒரு (பளடக்) குழுளவ
அனுப்பி ளவயுங்கள். ஆகபவ, ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத்
ஸிரார் (ரலி) பின் அஸ்வர் அவர்களுக்கு 500 வீரர்களைக் தகாண்ட
பளடளயக் தகாடுத்து பராமானிய பளடளய எதிர்தகாள்ை அனுப்பி
ளவத்தார்கள். இன்பனார் அறிவிப்பில் பளடயினரின் எண்ணிக்ளக 5000
என்றும் கூேப்பட்டுள்ைது.
முஸ்லிம்கள் வீரத்துடன் பராமானிய பளடயின் மீது ததாடர்ச்சியாக
தாக்குதல் ததாடுத்தார்கள். ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்கள் மீது பராமானிய
பளடத்தைபதியின் மகன் தாக்குதல்
டத்தினான். அன்னாரின் இடப்பக்க
புஜத்தில் ஈட்டிளயக் தகாண்டு தாக்கினான். இதன் காரணமாக பவகமாக
இரத்தம் வழிய ஆரம்பித்தது. ஆனால், ஒரு த ாடிப்தபாழுதுக்குப் பிேகு
ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்கள் அவன் த ஞ்சின் மீது ஈட்டிளய எறிந்து
அவளனக் தகான்று விட்டார்கள். ஈட்டி அவனுளடய த ஞ்சில் சிக்கிக்
தகாண்டது. பமலும், தன் முளன உளடந்து விட்டது. ஈட்டி, முளனயின்றி
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இருப்பளத பராமானிய பளட (வீரர்கள்) கண்ட பபாது, அன்னாரின் மீது
பாய்ந்து அன்னாளர சிளேப் பிடித்தார்கள். இச்தெய்தி ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
பின் வலீத் அவர்களை தென்ேளடந்த பபாது அவர்கள் மிகவும்
கவளலயளடந்தார்கள். பராமானிய பளடளயக் குறித்து பதாழர்களிடமிருந்து
பகட்டறிந்த பிேகு, ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்களிடம் ஆபலாெளன
தெய்தார்கள். ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:
டமாஸ்கஸ் முற்றுளகக்கு தகுந்த ஏற்பாடு தெய்து விட்டு தாங்கள் தாக்குதல்
டத்தலாம்.
இதற்கிளடயில், பளடக்கு முன்னால் (முன்னால் தென்று தகாண்டிருந்த)
சிவப்பு குதிளரயில் அமர்ந்திருந்த அளடயாைம் ததரியாத ஒரு குதிளர
வீரளரக் கண்டார்கள். அவர் கவெத்திற்கு பமபல உளடயணிந்திருந்தார்.
அவருளடய
டவடிக்ளக மற்றும் பதாற்ேத்திலிருந்து வீரமும், ஞானமும்,
பபார்த்திேனும் தவளிப்பட்டன. இந்த குதிளர வீரர் யார் என்று எனக்குத்
ததரிந்தால்
ன்ோக இருக்குபம என ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள்
விருப்பப்பட்டார்கள்.
இஸ்லாமிய
பளட
நிராகரிப்பாைர்களை
த ருங்கியபபாது அந்த குதிளர வீரர் அவர்கள் மீது எந்த அைவு வீரத்துடன்
தாக்குதல் ததாடுத்தார் என்ோல், குருவிகளின் மீது பருந்து பாய்வளதப்
பபால்
இருந்தது.
அவருளடய
ஒரு
தாக்குதபல
எதிரிப்பளடயில்
அச்சுறுத்தளல ஏற்படுத்தி விட்டது. பிணங்களின் குவியளல உருவாகி
விட்டது. ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் வலியுறுத்தி பகட்டதனால் அந்த
வீரர், தாம் ஸிரார் அவர்களின் ெபகாதரி கவ்லா (ரலி) பின்த் அஸ்வர்
என்றும், ெபகாதரர் சிளே பிடிக்கப்பட்டளத அறிந்ததும்
ான் என்ன
தெய்பதபனா அளத தாங்கள் கண்டீர்கள் என்றும் கூறினார்.
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களின் முழுளமயான தாக்குதலின்
விளைவால், பராமானியர்களின் பாதங்கள் தடுமாறிவிட்டன. அவர்களின்
பளட சிதறுண்டு பபானது. வீர ொகெத்ளத தவளிப்படுத்திய ஹஸ்ரத் ராஃபி
(ரலி)
அவர்களிடம்
ஹஸ்ரத்
காலித்
(ரலி)
அவர்கள்,
நீங்கள்
வழி(த்தடங்)களை
ன்கறிவீர்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான வீரர்களை
அளழத்துக் தகாண்டு (எதிரிகள்) தென்ேளடவதற்கு முன்பு ஹஸ்ரத் ஸிரார்
(ரலி) அவர்களை விடுவித்துக் தகாண்டு வாருங்கள். உங்கள் இளேவனிடம்
(அதற்கான) ற்கூலிளயப் தபறுங்கள் என்ோர்கள். ஹஸ்ரத் ராஃபி (ரலி)
அவர்கள் புேப்படவிருந்தார்கள். அப்பபாது ஹஸ்ரத் கவ்லா (ரலி) அவர்கள்
தாமும் உடன் தெல்வதற்கு மன்ோடி அனுமதி தபற்று விட்டார்கள். அதன்
பிேகு தாக்குதலின் விளைவால் ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்களுக்கு
அல்லாஹ் விடுதளல வழங்கினான்.
இன்தனாரு பக்கம், இஸ்லாமிய பளட டமாஸ்கஸில் இருந்தது.
பகாட்ளடயின் முற்றுளக ததாடர்ந்து தகாண்டிருந்தது. அப்பபாது ஹஸ்ரத்
அபாத் பின் ெயீத் (ரலி) அவர்கள் புஸ்ராவிலிருந்து ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்களிடம் வந்தார்கள். பராமானியர்களின் 90 ஆயிரம் வீரர்களைக்
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தகாண்ட பளட அஜ்னாளதன் எனுமிடத்தில் ஒன்று கூடியிருப்பதாகத் தகவல்
தகாடுத்தார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா
(ரலி) அவர்களிடம் ஆபலாெளன தெய்தபபாது அவர்கள் கூறினார்கள்:
ம்முளடய பளட சிரியா ாட்டில் பல்பவறு பகுதிகளில் பிரிந்து பபாய்
உள்ைது. அவர்கள் அளனவருக்கும் கடிதம் எழுதி, அஜ்னாளதனில் வந்து
ம்ளம ெந்திக்குபடி கூறிவிடுங்கள். இப்பபாது ாமும் டமாஸ்கஸ் பகாட்ளட
முற்றுளகளய ளகவிட்டு விட்டு அஜ்னாளதளன ப ாக்கி புேப்படலாம்.
இங்கு முஸ்லிம்களுளடய பளட புேப்பட்டது. அங்கு டமாஸ்கஸ்
வாசிகள், தஹராக்லியஸுக்கு மிகவும்
ம்பிக்ளகக்குரிய, மிகச் சிேந்த
வில்லாளியான பவுல் என்ே பரிடத்தில் ஒன்று கூடினார்கள். அவன் அதற்கு
முன் எந்ததவாரு பபாரிலும் ெஹாபிகளுக்கு முன் வரவில்ளல. இவளனத்
தம்
தளலவராக
ஆக்கிக்
தகாண்டனர்.
அவனுக்கு
எல்லாவித
பபராளெகளையும் ஊட்டி பபாருக்கு ஒப்புக்தகாள்ை ளவத்தனர். அவன் 6
ஆயிரம் குதிளரப் பளட வீரர்களையும், 10 ஆயிரம் காலாட்பளட
வீரர்களையும் அளழத்துக் தகாண்டு முஸ்லிம்களை எதிர்தகாள்ை மிகவும்
விளரவாகப் புேப்பட்டான். ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்கள் பவுல்
உடன் பபாரில் மூழ்கியிருந்த ப ரத்தில் பல்பவறு பகுதியில் இருந்து முஸ்லிம்
பளடகள் வந்தளடந்து விட்டன. அளவ எந்த அைவு தாக்குதல்
டத்தினதவன்ோல்,
டமாஸ்கஸிலிருந்து
வந்து
தாக்குதல்
டத்திய
பராமானியர்களுக்குத் தமது இழிவும் அவமானமும் உறுதியாகி விட்டது.
ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்கள் தீப்பிைம்புகளைப் பபான்று பவுளல ப ாக்கி
முன்பனறினார்கள். அன்னாளர அவன் கண்டபபாது, அளடயாைம் கண்டு
தகாண்டான். அன்னாளரக் கண்டு டுங்கி விட்டான். ஓட்டம் பிடித்தான்.
அன்னார் அவளன விரட்டிச் தென்று உயிருடன் சிளே பிடித்தார்கள். இந்தப்
பபாரில் நிராகரிப்பாைர்களின் 6 ஆயிரம் பர்களில் எஞ்சிப் பபானால் 100
பபர் உயிருடன் தப்பி இருப்பார்கள். இன்தனாரு புேம், பவுலின் ெபகாதரன்
பீட்டர், காலாட்பளடயுடன் தபண்களை ப ாக்கி முன்பனறி வந்து, சில
தபண்களை சிளே பிடித்து டமாஸ்களஸ ப ாக்கி திரும்பி விட்டான். ஹஸ்ரத்
ஸிரார் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் கவ்லா (ரலி) அவர்கள் சிளே
பிடிக்கப்பட்டளத எண்ணி கவளல தகாண்டிருந்தார்கள். இளதக் கண்ட
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் அன்னாருக்கு ஆறுதல் வழங்கினார்கள்.
அத்துடன் இரண்டாயிரம் பளட வீரர்களை தம்முடன் அளழத்துக் தகாண்டு,
தபண்களைப் பாதுகாப்பதற்காக மீதம் உள்ை அளனத்துப் பளடகளையும்
ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்களிடம் ஒப்பளடத்து விட்டு சிளே
பிடிக்கப்பட்ட தபண்களை பதடி புேப்பட்டார்கள்.
தபண்களை சிளே பிடித்த பகுதிக்குச் தென்ேளடந்த பபாது அங்கு
புழுதிப்
படலம்
எழுவளதக்
கண்டார்கள்.
இங்கு
ெண்ளட
ஏன்
ளடதபறுகிேது என்று அன்னார் வியப்புற்ோர்கள். பகட்டறிந்த பபாது ததரிய
வந்தததன்னதவன்ோல், பீட்டர் தபண்களை சிளேபிடித்த பிேகு, தன்
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ெபகாதரன் பவுலுக்காக திக்கு அருகில் காத்திருந்தவாறு நின்று விட்டான்.
பமலும்,
அவர்கள்
இப்தபண்களை
தங்களுக்குள்
பங்கிட்டுக்
தகாண்டிருந்தனர். இப்தபண்களுள் தபரும்பாலார் வீரமுள்ைவர்கைாகவும்,
அனுபவம் வாய்ந்த குதிளர வீரர்கைாகவும், எல்லா வித பபார்களையும்
அறிந்தவர்கைாகவும்
இருந்தனர்.
இப்தபண்கள்
தங்களுக்குள்
ஒன்று
பெர்ந்தனர்.
ஹஸ்ரத்
கவ்லா
(ரலி)
அவர்கள்
இப்தபண்களுக்கு
ஆபவெத்ளதயும், தன்மானத்ளதயும் ஊட்டியவாறு சுய மரியாளதளய
பமபலாங்கச் தெய்தார்கள். அத்துடன், கூடாரங்களின் தூண்களைக் தகாண்டு
ெங்கிலிகளின் வளையங்களைப் பபான்று (ஒன்ோக) எதிரிகளின் மீது
தாக்குதல் ததாடுத்தார்கள். இப்தபண்களின் துணிவு மற்றும் வீரத்ளதக் கண்டு
பராமானியர்கள் திளகத்து விட்டனர். (இப்தபண்களின் மீது தாக்குதல் டத்த)
எதிரி மறுபடியும் ஆயத்தம் தெய்தான். ஆனால், ஆரம்ப தாக்குதலுக்கு
முன்னபர ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களின் தளலளமயில் முஸ்லிம்கள்
அங்கு வந்தளடந்து விட்டனர். பீட்டர் முஸ்லிம்களைக் கண்ட பபாது
பதற்ேத்தில் ஓட ஆரம்பித்தான். ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்கள் ஈட்டியின்
முழு தாக்குதலால் அவளன ெடலமாக ஆக்கி விட்டார்கள். இபத பபான்று,
பவுலும் தன் ெபகாதரனின் முடிளவக் பகட்டு சுய விருப்பத்தின் பபரில்
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களின் ளககைால் தகால்லப்பட்டான்.
அஜ்னாளதன் தவற்றிக்குப் பிேகு ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள்
டமாஸ்கஸ்
ப ாக்கி
புேப்படுமாறு
இஸ்லாமிய
பளடக்குக்
கட்டளையிட்டார்கள். அஜ்னாளதனில் பராமானிய பளட பதால்வியுற்ே
தெய்தி டமாஸ்கஸ் வாசிகளுக்கு முன்பப கிளடத்து விட்டது. ஆனால்,
(இப்பபாது) இஸ்லாமிய பளட டமாஸ்கஸ் வரும் தெய்தி பகட்டு அவர்கள்
மிகவும் பயந்து விட்டார்கள். டமாஸ்களஸச் சுற்றி வசிக்கக் கூடியவர்கள்
ஓடிச் தென்று பகாட்ளடக்குள் அளடக்கலம் புகுந்து தகாண்டனர். பபாதிய
அைவில்
தானியங்களையும்
நுகர்பவார்
தபாருட்களையும்
பெர்த்துக்
தகாண்டனர். அத்துடன், முற்றுளகயிடுபவார் மீது தாக்குதல் டத்துவதற்காக
ஆயுதங்களையும், பபார் தைவாடங்களையும் ஒன்று பெர்த்தனர். இஸ்லாமிய
பளட டமாஸ்கஸுக்கு அருகில் முகாமிட்டது. பிேகு, முன்பனறிச் தென்று
பகாட்ளடளய
முற்றுளகயிட்டது.
டமாஸ்கஸின்
தளலவர்களும்
அறிவுளடபயாரும் தம்முளடய ஆளு ரான தாமஸிடம் தென்று - இவன்
மாதபரும்
தஹர்குலிஸ்
அரெனின்
மருமகனாக
இருந்தான்
தஹராக்லியஸிடமிருந்து உதவி பவண்டபவா அல்லது முஸ்லிம்களுடன்
ெமாதானம்
தெய்து
தகாள்ைபவா
பவண்டும்
என
ஆபலாெளன
தகாடுத்தார்கள்.
ஆனால்,
அவன்
ஆணவம்
மற்றும்
கர்வத்ளத
தவளிப்படுத்தியவாறு, தீவிரமாக முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் ததாடுங்கள்
என
கட்டளையிட்டான்.
இந்தத்
தாக்குதலினால்
பல
முஸ்லிம்கள்
காயமுற்ோர்கள்; ஷஹீத் ஆனார்கள். ஷஹீத் ஆனவர்களுள் ஹஸ்ரத்
அபான் (ரலி) பின் ெயீத் அவர்களும் ஒருவர் ஆவார்கள். (இவர்களுக்கு
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புதிதாக திருமணமாகியிருந்தது) அவர்களின் மளனவி ஹஸ்ரத் உம்மு
அபான்
(ரலி)
அவர்கள்
மிகவும்
திட
மனப்பான்ளமயுடனும்,
மனஉறுதியுடனும் கடுளமயாகப் பபாரிட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். தம்முளடய
அம்புகைால் பல பராமானியர்களை மரணக் குழியில் தள்ளினார்கள்.
அவ்வாபே, அவர்களுக்கு ெந்தர்ப்பம் கிளடத்தபபாது தாமஸின் கண்ளணக்
குறிளவத்து ஓர் அம்ளப எய்தார்கள். நிரந்தரமாக அவனது ஒரு கண்ளண
குருடாக்கினார்கள்.
இதன்
காரணமாக
அவன்
தன்
பளடயுடன்
பகாட்ளடக்குத் திரும்ப பவண்டிய கட்டாயத்திற்குள்ைானான்.
முஸ்லிம்கள் டமாஸ்களஸ கடுளமயாக முற்றுளகயிட்டிருந்தார்கள். எந்த
அைவுக்தகன்ோல், தங்களுக்கு உதவி வந்தளடயாது என டமாஸ்கஸ்
வாசிகள் உறுதி தகாண்டனர். ஆகபவ, அவர்களிடத்தில் பகாளழத்தனமும்
பலவீனமும் உருவாகிவிட்டது. பமற்தகாண்டு முயற்சி தெய்வளத அவர்கள்
விட்டு விட்டார்கள். முஸ்லிம்களின் உள்ைங்களில் அவர்களை அடிபணிய
ளவக்க பவண்டும் என்ே உணர்வு பமபலாங்கியது. முற்றுளக நீண்டதாக
ஆகிக் தகாண்பட தென்ேது. ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் டமாஸ்கஸில்
நுளழய அவர்கள் பமற்தகாண்ட திட்டம் என்னதவன்ோல், (பகாட்ளடச்)
சுவரில் (ஏறுவதற்கும், மறுபுேம்) இேங்குவதற்கும் சில கயிறுகளை ஒன்று
பெர்த்து அவற்றில் முடிச்சுக்களை இட்டு ஏணிகளைப் பபான்று அவற்ளே
பயன்படுத்தினார்கள். இந்தத் திட்டத்ளத பமற்தகாண்டு இஸ்லாமிய பளடகள்
டமாஸ்கஸில் நுளழந்து விட்டன. ான்கு இஸ்லாமிய பளடத் தைபதிகளும்
கரின் டுபவ ஒருவர் மற்ேவளர ெந்தித்துக் தகாண்டனர். ஹஸ்ரத் காலித்
(ரலி) அவர்கள் டமாஸ்கஸின் சில பகுதிகளை பபாரிட்டு தவற்றி
தபற்றிருந்தாலும் ஹஸ்ரத் அபூ உளபதா (ரலி) அவர்கள் ெமாதான
(ஒப்பந்தத்ளத) ஏற்றுக் தகாண்டதன் காரணமாக தவற்றி தகாள்ைப்பட
பகுதிகளிலும் ெமாதான (ஒப்பந்த) நிபந்தளனகள் ஏற்றுக் தகாள்ைப்பட்டன.
இனிபமல் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் வாழ்வின் மீதமுள்ை
பிே அம்ெங்கள் எடுத்துளரக்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்!

ஹுஸூர் அெர்கள், இறுதியில் வதற்கு பாலஸ்தீன் ஜமாஅத் தடலெரான
மதிப்பிற்குரிய உமர் அபூ அர்கூப் சாஹிப், பாக்கிஸ்தானில் சிந்த் தர்பார்க்கடரச்
சார்ந்தெரும், மிட்டீயின் முதல் அஹ்மதியுமான மதிப்பிற்குரிய ரேக் நாஸிர்
அஹ்மத் சாஹிப், முன்னாள் ெக்ஃரப ஜதீதின் முஅல்லிம் ஆன மதிப்பிற்குரிய மலிக்
சுல்தான் அஹ்மத் சாஹிப் மற்றும் பாக்கிஸ்தான் மண்டி பஹாவுத்தீன் மாெட்டம்
சஅதுல்லாஹ்பூடரச் சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய மஹ்பூப் அஹ்மத் ராஜீகீ சாஹிப்
ஆகிரயாரின் நற்குறிப்டப எடுத்துடரத்தொறு, ஜுமுஆ வதாழுடகக்குப் பிறகு
ஜனாஸா காயிப் வதாழ டெப்பதாகவும் அறிவித்தார்கள்.
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ِ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 ول ِذک ُر الل ِہ اکب ُر ۔
(தமிழாக்கம்: மவ்லவி A.P.A. தாரிக் அஹமது)

02/09/2022 Khutba Summary - Tamil Translation

6

