ّٰ
ِب ۡس ِم الل ِہ الر ۡح ّٰم ِن الر ِح ۡی ِم
ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 24/12/2021 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு - த ொடர் 4

ّٰ ُ
ّٰ
ْ
ْ
ُ
أشھ ُد أ ْن لا ِإلّٰہ ِإلا الل ُہ و ْحد ٗہ لا ش ِریْک ل ٗہ وأشھ ُد أن ُمحم ًدا ع ْب ُد ٗہ و ر ُسوْل ٗہ۔أما ب ْْع ُد فأ ُعوْذ ِبالل ِہ ِمن الش ْی ّٰط ِن الر ِج ْی ِم۔
ّٰ ۡ
ۡ
ۡالدی
ۡ﴾ ّٰمل ِِک یو۳ۙ ﴿ ﴾ الر ۡح ّٰمن الر ِح ۡیم۲ۙ ﴿ ﴾الۡح ۡم ُدل ِّٰل ِہ رب ال ۡ ّْٰعل ِمیۡن۱﴿الل ِہ الر ۡح ّٰمن الر ِح ۡیم
﴾ؕ۵﴿ ﴾إیاک ن ْۡع ُب ُد و ِإیاک ن ۡستْعِی ُن
ؕ
۴
﴿
ن
م
ِبس ِم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
٪ ۡ
ُۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾۷﴿﴾ ِصراط ال ِذیۡن أنْع ۡمت عل ۡی ِھ ۡم۬ۙ غیرِ المغضوۡ ِب عل ۡی ِھ ۡم و لا الضآل ِین۶ۙ ﴿ الصراط ال ُم ۡستق ِۡیم
ِ ِاہ ِدنا
ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனொவிற்கு ஹிஜ்ரத் தெய்யும் தபொழுது ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உடனிருந் து த ொடர்பொகவும் கூறப்பட்டுள்ைது. மக்கொவில்
வசித் முஸ்லிம்கள் மீது மக்கத்து கொஃபிர்கள் தெய்யும் அநீதியும் தகொடுளமயும்
த ொடர்ச்சியொக அதிகமொகிக் தகொண்டட இருந் து. இந்
கொலகட்டத்திடலடய
தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒரு கனவில் இரண்டு முஸ்லிம்களுக்குத் ரிசு
நிலமொன, டபரித்
மரங்கைொல் நிளறந்
ஓர் இடத்தில் ஹிஜ்ரத் தெய்வ ொகக்
கொட்டப்பட்டது. அ ன் புவியியல் அளமப்ளபயும் வளரபடத்ள யும் பொர்த்து
தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் இந் இடம் யமொமொ அல்லது ஹஜர் ஆகும் என்று
விைக்கம் ந் ொர்கள். சிறிது கொலத்திற்குப் பிறகு மதீனொளவச் ெொர்ந் நற்டபறு தபற்ற
அன்ஸொர் தபருமக்கள் இஸ்லொத்ள ஏற்றுக் தகொள்ை ஆரம்பித் ொர்கள். அப்டபொது
அந் இடம், பிற்கொலத்தில் மதீனொ என்ற தபயரில் புகழ் தபற இருந் யஸ்ரப் ஆகும்
என்பது இளறயறிவிப்பின் மூலம் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் புலப்பட்டது.
மக்கொவின் முஸ்லிம்கள் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களின் அனுமதிளயப் தபற்று
மதீனொவிற்கு ஹிஜ்ரத் தெய்ய ஆரம்பித் ொர்கள். இரண்டொம் ளபஅத் உக்பொவிற்கு
பிறகு இந்
ஹிஜ்ரத் துரி மொனது. மக்கொவின் அநியொயக்கொர
ளலவர்கள்
ஆத்திரத்தில்
தபொங்கினொர்கள்.
முஸ்லிம்கள்
மீது
தகொடுளமயும்,
அநீதியும்
தெய்வ ற்கொன புத் ம் புது வழிகளைக் ளகயொை ஆரம்பித் னர். ஆனொல்
தபொறுளமயும், நன்றியும் தெலுத் க்கூடிய முஃமின்களுளடய ஜமொஅத்தில் எவர்கைொல்
இயன்றட ொ அவர்கள் மதீனொளவ டநொக்கி த ொடர்ச்சியொக ஹிஜ்ரத் தெய்துதகொண்டட
இருந் ொர்கள். தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கடைொ இளறவனுளடய கட்டளைக்கொகக்
கொத்திருந் ொர்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹிஜ்ரத் தெய்வ ற்கொக அனுமதி
ُ
டகொரிய டபொது தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினொர்கள்: ْعلی ِر ْسلِک ف ِان ِیْ ا ْر ُجوْا ا ْن ی ْؤذن لِی
அ ொவது, எனக்கு அனுமதி கிளடக்க டவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கிடறன்.
ஆளகயொல் சிறிது கொத்திருக்கவும். இறுதியொக மக்கொவில் தபருமொனொர் (ஸல்)
அவர்கள், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கள் மற்றும்
சில அடிளமகள் மட்டுடம எஞ்சியிருந் ொர்கள்.
ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்வூது (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறொர்கள்: மக்கொவின்
கொஃபிர்களுக்குப் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரத் தெய்து மதீனொவுக்குச் தென்று
விடுவொர்கடைொ என்ற அச்ெம் ஏற்பட்ட தபொழுது தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுக்கு
எதிரொக மளறமுகமொன திட்டம் தீட்டுவ ற்கொக கஸ்ஸி பின் கலொபின் வீடொன ‘ ொருன்
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நத்வொ’ வில் கூடினர். இந்
நொள் யவ்முஸ் ஸஹ்மொ எனப்படுகிறது. இந்
ஆடலொெளனக் கூட்டத்தில் குளறஷிகளின் பிரபலமொன ளலவர்களின் ஒரு தபரும்
கூட்டம் மட்டுமல்லொமல், குளறஷிகளைச் ெொரொ
சில ளலவர்களும் இருந் னர்.
தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எதிரொகப் பல்டவறு வி மொன ஆடலொெளனகள்
வழங்கப்பட்டன. ஒடர இடத்தில் பூட்டி ளவக்க டவண்டும். அல்லது நொடுகடத்
டவண்டும் டபொன்றளவ. ஆனொல், அபூஜஹ்ல் இவ்வொறு ஆடலொெளன வழங்கினொன்:
குளறஷிகளின் ஒவ்தவொரு டகொத்திரத்தில் இருந்தும் வலுவொன, உயர்க் குடும்பத்ள ச்
ெொர்ந் இளைஞளனத் ட ர்ந்த டுக்க டவண்டும். அந் மக்கள் முஹம்மது (ஸல்)
அவர்களைக் தகொளல தெய்ய டவண்டும். இவ்வொறு, அவருளடய தகொளலப்பழி
அளனத்துக் டகொத்திரத்தின் மீதும் பங்கிடப்பட்டு விடும். பனூ அப்ட
முனொஃப்
எல்லொக் டகொத்திரத்திடமும் ெண்ளடயிட முடியொது. ஈட்டுத் த ொளகளயப் தபறுவ ற்கு
ஒப்புக்தகொள்வொர்கள்.
இ ற்கு டபொர்ளவ டபொர்த்தி இருந் ஒரு முதியவர் - இப்லீஸின் பண்ளப
தகொண்ட மனி ர், அவளர யொரும் அறிந் தில்ளல. அவர், ‘நொன் நஜத் வொசி
ஆடவன். உங்களுளடய பயனுக்கொக வந்துள்டைன்’ என்றொர். அவர் அபூஜஹ்லுளடய
ஆடலொெளனளய முழுளமயொக வரடவற்றொர். அ ளன அளனவரும் ஏற்றுக்
தகொண்டனர். மறுபுறம் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லொஹ் இந் அளனத்து
விஷயங்கள் த ொடர்பொகவும் த ரியப்படுத்தி விட்டொன். ஜிப்ரொயீல் மூலமொக ஹிஜ்ரத்
தெய்வ ற்கொன அனுமதி வழங்கினொன். அத்துடடனடய தவற்றி மற்றும் உ வியுடன்
மக்கொ திரும்பி வருவது குறித்து நற்தெய்திளயயும் வழங்கினொன்.
ஹிஜ்ரத் தெய்வ ற்கொன அனுமதி கிளடத் வுடன் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள்
சுடும் தவயிலில் மதிய டவளையில் முழு முன்தனச்ெரிக்ளகளய டமற்தகொண்டு யொரும்
அறிந்திடொமல் இருக்க டபொர்ளவளய அணிந்து தகொண்டு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
அவர்களின் வீட்டிற்குச் தென்றொர்கள். எனக்கு அல்லொஹ்விடமிருந்து ஹிஜ்ரத்
தெய்வ ற்கொன அனுமதி கிளடத்துவிட்டது என்று கூறினொர்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
அவர்கள் வினவினொர்கள்: யொ ரஸூலல்லொஹ்! என்ளனயும் உடன் அளழத்துச்
தெல்வீர்கைொ? தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் ஆமொம் என்று பதிலளித் ொர்கள்.
ஹிஜ்ரத் பயணம் த ொடர்பொக முன்டப சுட்டிக்கொட்டப்பட்டிருந்
கொரணத்தினொல்
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் த ொளலடநொக்குப் பொர்ளவயின் அடிப்பளடயில்
800 திர்ஹமிற்கு இரண்டு ஒட்டகங்களை முன்னடர வொங்கி ளவத்திருந் ொர்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அவற்றில் ஒன்ளற தபருமொனொர் (ஸல்)
அவர்களுக்கு தகொடுத் டபொது தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் இலவெமொக வொங்க
மறுத்து விடொப்பிடியொக ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு அ ற்கொன
த ொளகளய தகொடுத்து அவரிடமிருந்து ஓர் ஒட்டகத்ள நொனூறு திர்ஹமிற்கு வொங்கிக்
தகொண்டொர்கள். டவறு ஓர் அறிவிப்பின் அடிப்பளடயில், 800 திர்ஹமிற்கு வொங்கிக்
தகொண்டொர்கள்.
ஏற்கனடவ
திட்டமிட்டிருந் படி
மு ல்
இருப்பிடமொக
தெைர்
குளக
நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அங்கு மூன்று நொள்கள் ங்க டவண்டும் என்ப ொகும். மக்கொ
நகருக்குச் சுற்றுவட்டொரத்தில் உள்ை அளனத்து பொளலவன வழிகளையும் அறிந் ஓர்
இளண ளவப்பொைர், ஆனொல் நல்லியல்பு தகொண்ட நபரொகிய அப்துல்லொஹ் பின்
அரீக்கத் அவர்களிடம் மூன்று ஒட்டகங்கள் ஒப்பளடக்கப்பட்டன. அவர் மூன்று
நொள்களுக்குப் பிறகு விடியற்கொளலயில் தெைர் குளகக்கு அளழத்து வர டவண்டும்.
இந்
நபர் பிற்கொலத்தில் முஸ்லிம் ஆகிவிட்டொர். ஹஸ்ரத் அப்துல்லொஹ் பின்
அபீபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு தினமும் மக்கொவின் நிளல என்ன என்பது த ொடர்பொக
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இரவில் தெைர் குளகக்கு வந்து த ரியப்படுத்
டவண்டும் என்ற தபொறுப்பு
ஒப்பளடக்கப்பட்டது.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின், புத்திக் கூர்ளமயும் தபொறுப்பும் தகொண்ட
அடிளமயுமொன ஆமிர் பின் ஃபுளஹரொ ம்முளடய ஆடுகளை தெைர் குளகக்கு
அருகில் டமய்க்க டவண்டும். அந் ஆடுகளின் பொளல இரவில் தகொண்டு வந்து
தகொடுக்க
டவண்டும்.
தபருமொனொர்
(ஸல்)
அவர்களுளடய
அருளுக்குரிய
படுக்ளகயில் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களுளடய மஞ்ெள் நிற அல்லது டவறு
அறிவிப்பின் அடிப்பளடயில் சிவப்பு நிற ஹஸ்ரமி டபொர்ளவளயப் டபொர்த்திக்
தகொண்டு இரவில் படுக்க டவண்டும் என்ற பணி ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களிடம்
ஒப்பளடக்கப்பட்டது. டமலும், ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தபொது மக்கள்
ளவத்திருந் அமொனி ங்களைத் திருப்பி ந் பிறகு 3 நொள்களுக்குப் பிறகு மதீனொ
வந் ளடயுமொறு வழிகொட்டல் வழங்கப்பட்டது.
தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரத் பயணம் தெய்வ ற்கொக வீட்டில் இருந்து
புறப்பட்ட ெரியொன டநரம் குறித்து பல்டவறு வி மொன அறிவிப்புகள் கிளடக்கின்றன.
எவ்வொறு இருப்பினும் ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவ்வூது (அளல) அவர்களின் கூற்றின்
அடிப்பளடயில் தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் கொளலயில் வீட்டில் இருந்து
புறப்பட்டொர்கள். எதிரிகள் வீட்ளட முற்றுளகயிட்டு இருந்தும் எந்
எதிரியும்
தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்களைப் பொர்க்கவில்ளல. அல்லொஹ் ஸூரொ யொஸீனில்
கூறிய ற்கு ஏற்றவொறு அளனத்து எதிரிகளுளடய கண்களிலும் திளரயிடப்பட்டு
விட்டது. தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிகளுளடய கண்களில் மண்ளணத்தூவி
விட்டு தென்று விட்டொர்கள். அ ொவது அவர்களுளடய திட்டங்கள் சுக்கு நூறொகி
விட்டது. இட டபொன்று தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு
எந் ப் பக்கமொகச் தென்றொர்கள் என்பது த ொடர்பொகவும் மிகச் ெரியொன, நம்பத் குந்
விஷயம் என்னதவன்றொல், தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் ம்முளடய வீட்டிலிருந்து
புறப்பட்டு டநரொக ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் வீட்டிற்குச் தென்றொர்கள்.
அங்கிருந்து அவர்களுடன் தெைர் குளகக்கு தெல்ல ஆரம்பித் ொர்கள். ஹிஜ்ரத்தின்
பயண உணவிற்கொக ஹஸ்ரத் ஆயிஷொ (ரலி) அவர்கள்
மது அறிவொற்றலின்
மூலமொக இருவருக்கொன உணளவ ஒரு ட ொல் ளபயில் ளவத்து விட்டொர்கள். ட ொல்
ளப(யின் வொ)ளய மூடுவ ற்கொக ஹஸ்ரத் அஸ்மொ (ரலி) அவர்கள் ம்முளடய ந ொக்
அ ொவது இடுப்புத் துணியிலிருந்து ஒரு பகுதிளயக் கிழித்து அந் ப் ளப(யின்
வொ)ளய கட்டினொர்கள். ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்கள், அஸ்மொடவ!
அல்லொஹ் உமக்கு இந்
ந ொக்குக்குப் பகரமொக தெொர்க்கத்தில் இரண்டு ந ொக்
வழங்குவொனொக என்று கூறினொர்கள். இ ற்குப் பிறகு ஹஸ்ரத் அஸ்மொ (ரலி) அவர்கள்
எப்டபொதும் ஸொதுன் ந ொக் - கச்சுளடயொள் என்று அளழக்கப்பட்டொர்கள்.
ஹிஜ்ரத் பயணத்தின் தபொழுது தபருமொனொர் (ஸல்) இந் வெனத்ள ஓதிக்
தகொண்டட தென்றொர்கள்:
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நீர் கூறுவீரொக: என் இளறவொ! என்ளன (மீண்டும் மக்கொவிற்குள்) நல்ல
முளறயில் நுளழயச் தெய்வொயொக. நற்தபயளர விட்டுச் தெல்லும் முளறயில்
(மக்கொவிலிருந்து) என்ளன தவளிடயறச் தெய்வொயொக. டமலும் உன்னிடமிருந்து
எனக்கு உ வியொைரொகவும் ெொட்சியொகவும் விைங்கும் ஒருவளர நியமிப்பொயொக.
ஷரஹ்
ஸர்கொனியில்
ஒரு
துஆவும்
வருகின்றது.
கஅபொவின்
பின்பக்கத்திலிருந்து கடந்து தெல்லும் தபொழுது தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள்
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மக்கொவின் பக்கம் ம்முளடய அருளுக்குரிய முகத்ள த் திருப்பியவொறு கூறினொர்கள்:
அல்லொஹ்வின் மீ ொளணயொக! மக்கொ நகரடம அல்லொஹ்வின் பூமியில் எனக்கும்
அல்லொஹ்வுக்கும் நீ மிகவும் டநெத்திற்குரிய ொவொய். உன்னில் வசிப்பவர்கள்
வலுக்கட்டொயமொக என்ளன தவளிடயற்றவில்ளல என்றொல் நொன் ஒருடபொதும்
தவளிடயறி இருக்க மொட்டடன்.
இமொம் ளபஹகீ எழுதுகிறொர்கள்: தபருமொனொர் (ஸல்) அவர்கள் பொதுகொப்புடன்
இருக்கடவண்டும் என்ப ற்கொக ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தெைர் குளகக்கு
தெல்லும் தபொழுது ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்பும் பின்பும்
வலப்புறமும் இடப்புறமும் தெல்வொர்கள். ஓர் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப அந்
மளல
பயணத்தில் ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களின் அருள்நிளறந்
பொ ங்களிலும் கொயம் ஏற்பட்டது. தெைர் குளகக்குச் தென்றவுடன் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்கள் ஆபத்து எதுவும் ஏற்பட்டு விடக்கூடொது என்ப ற்கொக மு லில் ொம்
உள்டை தென்றொர்கள். குளகளய நன்கு சுத் ம் தெய் ொர்கள். அ ன் பிறகு ஹஸ்ரத்
நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களை உள்டை வருளக ர அளழத் ொர்கள். ஹஸ்ரத்
நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் மடியில் ளல
ளவத்து படுத்துக் தகொண்டொர்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் குளகயில்
இருந் ஒரு தபொந்ள
ம்முளடய பொ த் ொல் மளறத்து ளவத்து இருந் ொர்கள்.
அதிலிருந்து ட ள் அல்லது பொம்பு அவர்களை தகொட்டிக் தகொண்டட இருந் து.
ஆனொல் அவர்கள் ெற்றும் அளெயவில்ளல. ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்கள்
கண்விழித்து பொர்த் தபொழுது ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் முகம் மொறி
இருப்பள பொர்த்து என்ன நடந் து என்று வினவினொர்கள். மது அருள் நிளறந்
உமிழ்நீளர அங்கு
டவினொர்கள். அ ன் பிறகு அந் ப் பொ ம் எந்
பொதிப்பும்
ஏற்படொது டபொல் ஆகிவிட்டது.
மக்கத்து கொஃபிர்களுக்கு ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களின்
படுக்ளகயில் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கள் உறங்கிக் தகொண்டிருந் து த ரிந் தும்
அவர்களை சிறிது அடித் பிறகு விட்டுவிட்டனர். பிறகு ஹஸ்ரத் அஸ்மொ (ரலி)
அவர்களிடம் விெொரித் னர். அந்
ருணத்தில் அபூஜஹ்ல் அன்னொரின் முகத்தில்
அளறந் ொன். இ னொல் அன்னொருளடய கம்மல் உளடந்து விட்டது. இறுதியொக
மக்கொவின் ஒரு ளலவனொன உளமயொ பின் கல்ஃப் ொடன ஒரு திறளமயொன ட டும்
பணி தெய்யும் அல்கமொ பின் கஸளர அளழத்துக் தகொண்டு
ன்னுளடய
கூட்டொளிகளுடன் ெரியொக தெைர் குளகயின் முன்னொல் வளர தென்று விட்டொன்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறொர்கள்: நொன் அவர்களின் கொல்களைப்
பொர்த்துக் தகொண்டிருந்ட ன். யொரொவது ஒருவர் உள்டை எட்டிப்பொர்த்திருந் ொர்
என்றொலும் நொங்கள் பிடிபட்டு இருப்டபொம். ஆனொல் ஆபத் ொன இந் ப் தபொழுதில்
அற்பு மொன இளறவனுளடய வல்லளம மூலமொக ஒரு சிலந்தி குளகயின் நுளழவு
வொயிலில் வளலளய பின்னியது. ஒரு டஜொடி புறொ கூடு கட்டி முட்ளடயிட்டது. இ ன்
பிறகுள்ை
ெம்பவங்கள்
இன்ஷொ
அல்லொஹ்
எதிர்வரும்
கொலத்தில்
எடுத்துளரக்கப்படும்.
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ُ ئا ِت اعْمال ِنا من ی ْھ ِد ِہ
اللہ فلا ُم ِضل
الْح ْم ُد ل ِل ِہ ن ْحم ُد ُہ ون ْستْع ِْین ٗہ ون ْستغ ِف ُر ٗہ ون ْو ِم ُن ِبہ ونتوک ُل عل ْی ِہ ون ُْعوْذ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْورِ انف ِسنا و ِمن س ِی
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ِ  ِعباد اللہ رحمکم اللہ اِن اللہ یأمر ِبالْعد ِل والاِحس،لہ وم ْن یض ِللہ فلا ہا ِدی لہ ونشھد أن لٓا ِالّٰہ ِالا اللہ ونشھد ان محمدا ع ْبدہ ور ُسوْلہ
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و ِایْتآ ِء ِذی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحشآ ِء والمُنک ِر والبغ ِی ی ِْعظک ْم لْعلک ْم تذک ُروْن اذک ُروا اللہ یذک ْر ک ْم و ْادعُوْ ُہ ی ْست ِج ْب لک ْم ول ِذک ُر الل ِہ اکب ُر ۔

( மிழொக்கம்: மவ்லவி எம். ஷஹொபுதீன்)
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