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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்)
அவர்கள் 09/09/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய
ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்
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அன்னாரது வாழ்க்கக நிகழ்வுகள் மற்றும் புகைத்தக்க பண்புகள் பற்றிய
ஈமானுக்கு வலுவூட்டும் குறிப்புகள்
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﴾۷﴿ۙ غیرِ المغضوۡ ِب عل ۡی ِھ ۡم و لا الضآل ِین
۬ ﴾ ِصراط ال ِذیۡن أنع ۡمت علی ِھم۶ۙ ﴿ الصراط المُ ۡست ِق ۡیم
ِ
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது வாழ்க்ககயின் சில சம்பவங்ககள
எடுத்துகரப்பபன். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது வஃபாத்தின் பேரம் நேருங்கிய
பபாது, அன்னார் ஹஸ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்ககள
அகைத்தார்கள். பமலும், ‘எனக்கு உமர் அவர்ககளப் பற்றிக் கூறுங்கள்’ என்று
கூறினார்கள். அப்பபாது, அவர்கள், ‘அல்லாஹ்வின் தூதரின் கலீஃபா அவர்கபள!
அல்லாஹ்வின் மீது ஆகையாக! அன்னார் தங்களது கருத்கத விடவும் மிகச்
சிறந்தவராவார். அவர்களது இயல்பில் இருக்கின்ற கடுகமகயத் தவிர’ என்று
கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், ‘அவர்கள் என்னிடம் நமன்கமகயக்
காண்பதால்
கடுகம
இருக்கின்றது.
தகலகம
நபாறுப்பு
அவர்களிடம்
ஒப்பகடக்கப்பட்டு விட்டால், அவர்கள் தம்மிடம் இருக்கின்ற பல விஷயங்ககள விட்டு
விடுவார்கள்’ என்று கூறினார்கள். அதற்குப் பிறகு, அன்னார், ஹஸ்ரத் உஸ்மான் பின்
அஃபான் (ரலி) அவர்ககள அகைத்தார்கள். பமலும், அவர்களிடம் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி)
அவர்ககளப் பற்றி வினவினார்கள். ஹஸ்ரத் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், ‘அவர்களது
அகம் அவர்களது புறத்கத விடவும் சிறந்ததாகும். பமலும், ேம்மில் அவகரப் பபான்று
எவரும் இல்கல’ என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்
இரண்டு சஹாபிகளிடமும், ‘ோன் உங்கள் இருவரிடமும் கூறியகத பவறு எவரிடமும்
கூறாதீர்கள். ோன் உமகர விட்டு விட்டால், உஸ்மாகனத் தாண்டி நசல்ல மாட்படன்.
பமலும், உங்களது விவகாரங்ககளப் பற்றி எவ்வித குகறயும் கவப்பதற்கான அதிகாரம்
அவருக்கு இருக்காது. தற்பபாது ோன் உங்களது விவகாரங்ககள விட்டு தனித்து
விடுவதும், உங்களுக்கு முன்நசன்பறார்ககளச் பசர்ந்தவர் ஆகிவிடவதுபம எனது
விருப்பமாகும்’ என்று கூறினார்கள்.
ஹஸ்ரத் தல்ஹா பின் உகபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி)
அவர்ககள கலீஃபாவாக ஆக்குவது நதாடர்பாக தம் சிந்தகனயில் இருந்த கருத்கத
கூறியதற்கு பதில் அளித்தவாறு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள்
அல்லாஹ்கவக் நகாண்டு என்கன அச்சுறுத்துகிறீர்களா? ோன் எனது இகறவகன
சந்திக்கும் பபாது, அவன் என்னிடம் பகட்டால், ‘ோன் உனது அடியார்களுள் மிகச்
சிறந்தவகர உனது அடியார்களின் கலீஃபாவாக ஆக்கிபனன்’ என்று கூறுபவன்.
ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்வூத் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: சமுதாயத்தின் பதர்தல்
மூலமாகபவ எவரும் கலீஃபாவாக ஆக முடியும் என்றிருக்கும்பபாது, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
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(ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்ககள நியமித்தது ஏன் என்று
பகட்கப்பட்டால், அதற்கான பதிலாவது, அன்னார் நவறுமபன நியமித்து விடவில்கல.
மாறாக, முதலில் ஸஹாபிகளிடம் அன்னார் ஆபலாசகன நபற்றது நிரூபைம்
ஆகியுள்ளது. பிறகு, அன்னார் மஸ்ஜித் வந்து மக்களிடம், ‘மக்கபள! ோன்
சஹாபிகளிடம் ஆபலாசகன நபற்ற பிறகு, எனக்குப் பிறகு கிலாஃபத்துக்காக உமகர
விரும்பியுள்பளன். உங்களுக்கும் அவர்களது கிலாஃபத்தில் உடன்பாடு உள்ளதா என்று
பகட்டார்கள்.
அதற்கு
மக்கள்
அகனவரும்
தங்களது
விருப்பத்கத
நவளிப்படுத்தினார்கள். ஆக, இதுவும் ஒரு வககயில் பதர்தலாகபவ இருந்தது. மற்ற
கஃலீபாக்கள், கலீஃபாவின் வஃபாத்துக்குப் பிறகு பதர்ந்நதடுக்கப்பட்டார்கள். ஹஸ்ரத்
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இருக்கும்பபாபத கலீஃபாவாக
பதர்ந்நதடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது போய் மற்றும் வஃபாத் பற்றிய குறிப்பு
தபரீயின் வரலாற்று நூலில் இவ்வாறு வந்துள்ளது: அன்னாரின் போய்க்கான காரைம்
இதுவாகும். ஜமாதியுல் ஆஹிர் ஏைாம் பததி திங்கட்கிைகம அன்று அன்னார்
குளித்தார்கள். அன்கறய தினம் அதிகமான குளிர் இருந்த காரைத்தினால் அன்னாருக்கு
காய்ச்சல் வந்தது. அது 15 ோட்கள் வகர இருந்தது. எதுவகர என்றால். அன்னார்
நதாழுககக்காக நவளிபய வரவும் ஆற்றல் அற்றவராக இருந்தார்கள். அன்னார்
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்ககளத் நதாை கவத்து வருமாறு கட்டகளயிட்டார்கள்.
மக்கள் ேலம் விசாரிக்க வந்து நகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால், ோளுக்கு ோள் அன்னாரது
உடல்நிகல பமாசமாகிக் நகாண்பட நசன்றது. அக்காலத்தில் அன்னார் ரஸூலுல்லாஹி
(ஸல்) அவர்களால் வைங்கப்பட்ட வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள். (அது ஹஸ்ரத் உஸ்மான்
பின் அஃபான் (ரலி) அவர்களது வீட்டிற்கு எதிபர இருந்தது) போய்வாய்பட்ட காலத்தில்
நபரும்பாலும் ஹஸ்ரத் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அன்னாகர கவனித்து வந்தார்கள்.
ஒருவர் அன்னாரிடம், ‘மருத்துவகர அகைத்தால் ேன்றாக இருக்கும்’ என்று கூறினார்.
அதற்கு அன்னார், அல்லாஹ் என்கனப் பார்த்து விட்டான்’ என்று கூறினார்கள். மக்கள்,
‘அவன் உங்களிடம் என்ன கூறினான்?’ என்று பகட்டார்கள்.
அவன்,

ُ  ِان ْی ا ْفع ُل ما اشோன்
اء
ِ

ோடுவகத நசய்கிபறன் என்று கூறினான்’ என்றார்கள்.

அன்னார் கூறியதன் நபாருள், அல்லாஹுத்தஆலா என்கன தன்னிடம் அகைத்துக்
நகாள்ள பவண்டும் என்பபத அவனது ோட்டமாக உள்ளது. பவறு எந்த மருத்துவரின்
அவசியமும் இல்கல என்பதாகும்.
அன்னார் நசவ்வாய்க்கிைகம மாகல, ஜமாதியுல் ஆஹிர் 22 ஆம் பததி, ஹிஜ்ரி
13 ஆம் ஆண்டு, தமது 63 வயதில் வஃபாத் ஆனார்கள். அன்னாரது கிலாஃபத்
காலகட்டம் இரண்டு வருடங்கள் மூன்று மாதங்கள் 10 ோட்கள் இருந்தன. அன்னாரது
உதடுகளால் உச்சரிக்கப்பட்ட இறுதி வார்த்கதகள் திருக்குர்ஆனின் இந்த அருளுக்குரிய
வசனங்கள் ஆகும்:

ۡ ۡ
ۡ ّٰ
توفنِ ۡی ُم ۡس ِل ًما وال ِحقنِ ۡی ِبالص ِل ِحین

(சூரா யூஸுஃப்:102)

அதாவது, கட்டுப்பட்ட நிகலயில் எனக்கு வஃபாத்கத வைங்குவாயாக! பமலும்,
என்கன ேல்லடியார்களுடன் இகைத்து கவப்பாயாக என்பதாகும். அன்னாரது
பமாதிரத்தில்

ّٰ ُ ْ ْ
ُاللہ
نِعم القا ِدر

அதாவது, அல்லாஹ் எத்துகன வல்லகம பகடத்தவன்

என்று நபாறிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்கள், ‘எனது ேல்லடக்கத்தில் இருந்து விடுபட்ட பிறகு, பவறு ஏபதனும் நபாருள்
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எஞ்சி இருக்கவில்கலபய என்று பார்த்துக் நகாள்ளுங்கள். ஒருபவகள இருந்தால்,
அதகனயும் உமர் அவர்களுக்கு அனுப்பி விடுங்கள்’ என்று கூறினார்கள். அடக்கம்
நசய்வது பற்றி, ‘தற்சமயம் இருக்கின்ற ஆகடகயபய சலகவ நசய்து மற்ற
துணிகளுடன் அடக்கம் நசய்யுங்கள்’ என்று கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி)
அவர்கள், ‘இது பகையதாகும். கஃபன் அணிவிக்க புதிய துணி பவண்டும்’ என்று
கூறினார்கள். அதற்கு அன்னார், ‘உயிருள்ளவர்கள் இறந்தவர்ககளக் காட்டிலும் புதிய
ஆகடகளுக்கு அதிக உரிகம உகடயவர்கள் ஆவார்கள்’ என்று கூறினார்கள்.
ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அன்னார், ‘தம்முகடய
மகனவி ஹஸ்ரத் அஸ்மா பின்த் உகமஸ் (ரலி) அவர்கள் தம்கமக் குளிப்பாட்ட
பவண்டும்’ என்று வலியறுத்திக் கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது
புதல்வர் ஹஸ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி புரிந்தார்கள்.
அன்னாரது கஃபன் இரண்டு துணிகளில் நசய்யப்பட்டது. அவற்றில் ஒன்று குளிப்பாட்ட
பயன்படுவதாக இருந்தது. மூன்று துணிகளில் கஃபன் வைங்கப்பட்டது என்றும்
அறிவிப்பு உள்ளது. பிறகு, அன்னார் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களது கட்டிலில்
கவக்கப்பட்டார்கள். (ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அதில் உறங்கி வந்தார்கள்)
அபத கட்டிலில் அன்னாரது ஜனாஸா சுமந்து நசல்லப்பட்டது. பமலும், ஹஸ்ரத் உமர்
(ரலி) அவர்கள் ரஸூலுல்லாஹி (ஸல்) அவர்களது கபர் மற்றும் மிம்பருக்கு ேடுபவ
அன்னாரது ஜனாஸா நதாழுகககயத் நதாை கவத்தார்கள். பமலும், இரவு பேரத்தில்,
அபத அகறயில்
ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களது
கபருடன்
ேல்லடக்கம்
நசய்யப்பட்டார்கள். அன்னாரது தகல ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களது பதாளுக்கு
பேராக கவக்கப்பட்டது. ேல்லடக்கத்தின் பபாது ஹஸ்ரத் உமர் பின் கத்தாப் (ரலி),
ஹஸ்ரத் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி), ஹஸ்ரத் தல்ஹா பின் உகபதில்லாஹ் (ரலி)
மற்றும் ஹஸ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபீபக்ர் (ரலி) ஆகிபயார் கபரில்
இறங்கினார்கள். பமலும், ேல்லடக்கம் நசய்தார்கள்.
அன்னாருக்கு ோன்கு மகனவிமார்கள் இருந்தார்கள். குகதலா பின்த் அப்தில்
உஸ்ஸா (ஹஸ்ரத் அப்துல்லாஹ் (ரலி) மற்றும் ஹஸ்ரத் அஸ்மா (ரலி) ஆகிபயாரது
தாயார்), ஹஸ்ரத் உம்மு ரூமான் பின்த் ஆமீர் (ஹஸ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) மற்றும்
ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது தாயார்), ஹஸ்ரத் அஸ்மா பின்த் உகமஸ் (ரலி)
(முஹம்மது பின் அபீபக்ர் (ரலி) அவர்களது தாயார்) மற்றும் ஹஸ்ரத் ஹபீபா பின்த்
ஹாரிஜா (ரலி) (ஹஸ்ரத் உம்மு குல்ஸூமின் தாயார்). உம்மு குல்ஸூம் அவர்கள்
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது வஃபாத்திற்கு சிறிது ோட்கள் கழித்து பிறந்தார்கள்).
அன்னாருக்கு
ஏபதனும்
விவகாரம்
முன்வரும்பபாது
ஆபலாசகன
கூறுபவர்களிடம் ஆபலாசகன பகட்க பவண்டி வந்தால், அன்னார் முஹாஜிர்களில்
குறிப்பிட்ட சில சஹாபிககள அகைப்பார்கள். அல்லது சில பேரங்களில், அதிக
எண்ணிக்ககயில் முஹாஜிர்கள் மற்றும் அன்ஸாரிககள ஒன்று கூட்டுவார்கள். அன்னார்
நபரும் சஹாபிகளின் ஆபலாசகனயுடன் ஒரு வீட்கட கபத்துல் மாலின் நபயரில்
ஒதுக்கி இருந்தார்கள். அன்னார் கஃலீபாவாகத் பதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட பபாது, அன்னாரது
பதகவகளுக்கான ஏற்பாடும் கபத்துல் மாலின் வஸீஃபாவிலிருந்து நசய்யப்பட்டது.
(அது வருடத்திற்கு 3000 திர்ஹம் அல்லது ஒட்டுநமாத்த கிலாஃபத் காலகட்டத்தில் 6000
திர்ஹம் ஆகும்.) மக்களால் நசலவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட
முதல்
கண்காணிப்பாளராக அன்னார் இருந்தார்கள். அன்னார் கபத்துல் மாலில் இருந்து தமது
மற்றும் குடும்பத்தினர்கள் உகடய பதகவககளப் பூர்த்தி நசய்வதற்காக உதவித்
நதாகககயப் நபற்றார்கள் என்ற பபாதிலும், வஃபாத்தின் பேரத்தில் அகனத்து
நதாகககயயும் திரும்ப நசலுத்தி விட்டார்கள் என்று வரலாற்று நூல்களில் ஒன்றுபட்ட
கருத்துடன் குறிப்பு கிகடக்கின்றது. அன்னார் கஸா (நீதித்)துகற மற்றும் நபாது
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முஸ்லிம்களின் வசதிக்காக மார்க்கத் தீர்ப்புகளுக்கான துகறகயயும் நிகலோட்டினார்கள்.
அன்னாரது
கிலாஃபத்
காலகட்டத்தில்
எழுத்துப்
பணிகளுக்கான
அகமப்பு
நிறுவப்படவில்கல. ஆனால், அரசாங்க கட்டகளகள் மற்றும் உடன்படிக்ககககள
எழுத
மற்றும்
இதர
எழுத்துப்
பணிகளுக்காக
சில
மக்கள்
குறிப்பாக
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் முகறயான ராணுவ அகமப்பு
ஏதும் இருக்கவில்கல. ஜிஹாதின்பபாது ஒவ்நவாரு முஸ்லிமும் முஜாஹிதாக இருப்பார்.
பகடககளப் பிரித்தல், பகாத்திரங்களின் அடிப்பகடயில் இருந்தது. ஒவ்நவாரு
பகாத்திரத்தின் அமீரும் தனித்தனியாகவும் அவர்கள் அகனவருக்கும் அமீருக்நகல்லாம்
அமீராக ஒரு நபாறுப்பு இருந்தது. இது அன்னார் நிறுவியதாகும். அன்னார் பபாருக்கு
நசல்கின்ற தளபதிகள் மற்றும் கமாண்டர்களுக்கு வழிகாட்டல்ககள வைங்குவார்கள்.
இந்தக் குறிப்பில்
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள், அன்னார் ஹஸ்ரத்
உஸாமா (ரலி) அவர்களது படைடய விளித்து கூறிய மதிநுட்பமிக்க அறிவுடரகடளப் பற்றி
கூறினார்கள். மமலும், ஹஸ்ரத் யஸீத் பின் அபீ ஸுஃபியான் (ரலி) அவர்கடள சிரியா
மபாருக்காக அனுப்பிய மபாது வழங்கிய அறிவுடரகடள எடுத்துக் கூறியவாறு, கைந்த ஒரு
குத்பாவில் நான் இடதக் குறிப்பிட்டுள்மளன் என்றும் நிடனவூட்டினார்கள். சில முக்கிய
விஷயங்கடள சுருக்கமாக மீண்டும் எடுத்துடரக்கின்மேன் என்று கூறினார்கள்.
ஹுஸூர்
(அய்யதஹுல்லாஹ்)
அவர்கள்
கூறினார்கள்:
இது
மிகவும்

முக்கியமானதும்
ஒவ்நவாரு
நபாறுப்பாளரும்
நிகனவில்
நகாள்ள
பவண்டிய
விஷயங்களும் ஆகும். பமலும், இவற்றால் பணிகளில் அருள் உருவாகும் என்றும்
கூறினார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: “அல்லாஹ்வின் மீதான
அச்சத்கதக் கட்டாயமானதாக ஆக்கிக் நகாள்ளுங்கள். பமலும், அவன் உங்களுகடய
புறத்கதக்
கண்காணிப்பது பபான்பற அகத்கதக்
கண்காணிக்கின்றான். தனது
நசயல்களின் வாயிலாக அகனவகரயும் விட அதிகமாக அல்லாஹ்வின் நேருக்கத்கதப்
நபறுபவபர மக்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிக அருகில் உள்ளவர் ஆவார். அறிவீனம்
மற்றும் காழ்ப்புைர்ச்சியில் இருந்து தவிர்ந்திருக்க பவண்டும். அல்லாஹ்வுக்கு இந்த
விஷயங்கள் முற்றிலும் பிடிக்காதகவ ஆகும். நீங்கள் உங்களது பகடயுடன் ேல்ல
முகறயில் ேடந்து நகாள்ளுங்கள். அவர்களுடன் ேன்றாக ேடந்து நகாள்ளுங்கள்.
அவர்களுக்கு அறிவுகர வைங்கும்பபாது, சுருக்கமாக கூறுங்கள். ஏநனன்றால்,
அதிகமாகப் பபசுவதனால் பல விஷயங்கள் மறக்கடிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. நீங்கள்
உங்களது ஆன்மாகவத் தூய்கமயாக கவத்திருந்தால், மக்கள் உங்களுக்காக சீர்திருந்தி
விடுவார்கள். பமலும், நதாழுககககள அதன் பேரத்தில், ருகூ மற்றும் சஜ்தாக்ககள
முழுகமப்படுத்தியவாறு நிகறபவற்றுங்கள். எதிரிகளின் தூதுவர் உங்களிடம் வந்தால்,
அவருக்கு கண்ணியத்கத வைங்குங்கள். அவர்ககள மிகக் குகறவாகபவ தங்க
விடுங்கள். அவர்களுக்கு உங்களது பணிககளப் பற்றி தகவல் நதரிவிக்காதீர்கள்.
உங்களது பணியாள்ககள அவர்களுடன் பபசுவதில் இருந்தும் தடுத்து விடுங்கள்.
நீங்கள் யாரிடமாவது ஏபதனும் ஆபலாசகன நபற விரும்பினால், அகனத்து
விஷயங்ககளயும் கூறி ஆபலாசகன நபறுங்கள். ஆபலாசகன கூறுபவரிடம் உங்களது
விஷயங்ககள மகறக்காதீர்கள். இல்லாவிடில், உங்களால் உங்களுக்கு இைப்பு
ஏற்பட்டுவிடும். இரவு பேரங்களில் உங்களது ேண்பர்களுடன் பபசுங்கள். மாகல
பேரங்களில் அமருங்கள். அவர்களுள் மக்ககளத் பதர்ந்நதடுங்கள். அவர்களிடம்
பபசுங்கள். உங்களுக்கு தகவல்கள் கிகடத்துவிடும். நபரும்பாலும் தகவல் தராமபலபய
திடீநரன்று
அவர்களது
முகாம்ககள
பமற்பார்கவயிடுங்கள்.
கண்காணிப்பும்
அவசியமாகும்.
தங்களது
பாதுகாப்பு
(பணி)
இடங்களில்
அலட்சியமாக
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இருப்பவர்களுக்கு ேல்ல முகறயில் பாடம் புகட்டுங்கள். தண்டகன வைங்குவதில்
அவசரப்படாதீர்கள்.
முற்றிலும்
அலட்சியப்படுத்தவும்
நசய்யாதீர்கள்.
உங்கள்
பகடககளப் நபாருட்படுத்தாதவர்களாக இருக்காதீர்கள். எல்லா பேரமும் உங்களது
பகடககள
பவவு
பார்த்து
நகாண்டிருக்காதீர்கள்.
ஏநனன்றால்,
இவ்வாறாக
அவர்களுக்கு இழிவு பேரிடும். அவர்ககளப் பற்றி உங்களுக்குத் நதரிந்த ரகசியமான
விஷயங்ககள
மற்ற
யாரிடமும்
எடுத்துகரக்காதீர்கள்.
வீைான
மக்களுடன்
அமராதீர்கள். உண்கமயான மற்றும் விசுவாசம் மிக்க மக்களுடன் அமருங்கள்.
பகாகைத்தனம் காட்டாதீர்கள். இல்லாவிடில், மக்களும் பகாகையாகி விடுவார்கள்.
பபார்ச் நசல்வங்களின் விஷயத்தில் துபராகம் நசய்வதிலிருந்தும் தவிர்ந்திருங்கள். இது
பதகவயுகடகமக்கு அருகில் நகாண்டு நசல்கிறது. பமலும், நவற்றிகயயும் (இகற)
உதவிகயயும் தடுக்கின்றது.”
ோன் பல விஷயங்ககள எடுத்துகரத்துள்பளன். இவற்றுள் புதிய சில விஷயங்கள்
ராணுவ
அதிகாரிகளுக்கு
மட்டுமல்லாமல்,
ேமது
நபாறுப்பாளர்களுக்கும்
அவசியமானதாகும்.
அவற்கற
அவர்கள்
கவனத்தில்
நகாள்ள
பவண்டும்.
அப்பபாதுதான் பணியில் அருள் ஏற்படும்.
அன்னாரது
கிலாஃபத்
காலகட்டத்தில்,
இஸ்லாமிய
ேகரங்கள் பல்பவறு
மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. அவற்றில் அன்னார், அமீர்கள் மற்றும் கவர்னர்ககள
நியமித்தார்கள். மதீனா கிலாஃத்தின் தகலகமயகமாக இருந்தது. அங்கு அன்னார்
கலீஃபாவாக இருந்தார்கள். அன்னார், ரஸூல் (ஸல்) அவர்களது ேகடமுகறயின் படி
ஒரு சமுதாயத்திற்கு கவர்னகர நியமிக்கும் நபாழுது, இந்த விஷயத்கத கவனத்தில்
நகாள்வார்கள். அதாவது, அந்த சமுதாயத்தில் ேல்ல மற்றும் ேற்நசயலாற்றும் மக்கள்
இருந்தால், அவர்களிலிருந்பத கவர்னகர நியமிப்பார்கள். நபாறுப்பாளர்களுகடய
பதர்வில் முஸ்லிம்களுக்கு முன்னுரிகம வைங்கப்பட்டது. பமலும், ேபி (ஸல்)
அவர்களிடமிருந்து தர்பிய்யத் நபற்ற மனிதர் நியமிக்கப்பட்டார். ஒருபபாதும்
சமுதாயத்துடனான உறவு அல்லது நேருக்கத்கத கவனத்தில் நகாண்டதில்கல. இந்தக்
கடுகமயான பகாட்பாடு மற்றும் உயர்வான தரத்தின் விகளவால்தான், அன்னாரால்
நியமிக்கப்பட்ட கவர்னர்கள் மற்றும் நபாறுப்பாளர்கள் எப்பபாதும் தங்களது சிறந்த
திறகமககள முஸ்லிம்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய நதாண்டுக்காக பயன்படுத்தினார்கள்.
இந்தக் குறிப்பு எடுத்துகரக்கப்பட்டு வருகின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் இனிபமலும்
எடுத்துகரக்கப்படும்.
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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 ۔

(தமிைாக்கம்: மவ்லவி சுல்தான் கமதீன்)
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