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கடந்
குத்பொவில் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் த ௌர் குளக
ம்பவங்கள் எடுத்துக் கூறப்பட்டு வந் ன. இந்
ம்பவம் த ொடர்பொக அல்லொஹ்
திருக்குர்ஆனில் கூறுகிறொன்:
நீங்கள் இந் த் தூ ருக்கு உ வி த ய்யவில்ளலயொயின், நிரொகரிப்பவர்கள்
அவளர இருவருள் அந் ஒருவரொக இருந் நிளலயில் தவளியயற்றிய யநரத்திலும்,
அவ்விருவரும் குளகயில் இருந் யபொது அவர் ம்முளடய நண்ப(ர் அபூபக்)ரிடம்
(த ன்ற கொல சின்னஞ்சிறு
வறுகளைப் பற்றி) கவளலப்படொதீர். நிச் யமொக
அல்லொஹ் நம்முடன் இருக்கின்றொன் என்று கூறிக் தகொண்டிருந்
யநரத்திலும்
அல்லொஹ் அவருக்கு உ வி த ய்துள்ைொன் (என்ப ளன நிளனவில் தகொள்ளுங்கள்).
பின்னர் அல்லொஹ் அவருக்குத் னது அளமதியிளன இறக்கி நீங்கள் கொணொ
பளடகளைக் தகொண்டு அவன் அவருக்கு உ வி த ய்து, நிரொகரிப்பவர்களின்
வொர்த்ள ளய மிகவும் கீழ்த் ரமொன ொக்கிவிட்டொன். அல்லொஹ்வின் வொர்த்ள யய
எப்யபொதும்
மிக
உயர்ந் து.
அல்லொஹ்
மிளகத் வனும்
நுட்பமொன
ஞொனமுள்ைவனுமொவொன்.
(அதிகொரம் அத் வ்பொ - 9:40)
மக்கத்து கொஃபிர்கள் குளக வொ லில் நின்று யபசிக் தகொண்டிருந்
யபொது
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்) அவர்கள்
பிடிப்பட்டுவிடுவொர்கயைொ என்ற அச் த்தில் ப ற்றமளடந்து விட்டொர்கள். ஹுஸூர்
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(ஸல்) அவர்கள் கூறினொர்கள்: لا تحزن اِن اللہ مْعناகவளல படொதீர்! நிச் யம் நமது
இளறவன்
நம்முடன்
இருக்கிறொன்.
த ௌர்
குளகயின்
மளலக்கு
அருகில்
த ன்றளடந் தும் டம் பொர்த்து த ொல்பவன் கூறினொன்: அவர்கள் இந் இடத்ள த்
ொண்டி த ல்லவில்ளல. இள க் யகட்ட ஒருவன் குளகக்குள் எட்டிப்பொர்க்க முயற்சி
த ய் ொன். அப்யபொது உமய்யொ பின் கல்ஃப் சிடுசிடுத்து, அலட்சியமொகக் கூறினொன்:
இந்
சிலந்தி வளலளயயும் மரத்ள யும் முஹம்மத் (ஸல் அவர்கள்)
பிறப்ப ற்கு முன்பிலிருந்ய
நொன் இங்கு பொர்க்கியறன். உங்கள் மூளை குழம்பி
விட்ட ொ? அவர் இங்யக எப்படி இருக்க முடியும்?
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ஹஸ்ரத் மிர்ஸொ பஷீர் அஹ்மத்
ொஹிப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறொர்கள்:
மக்கத்து குளறஷியர்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களை உயிருடயனொ அல்லது
பிணமொகயவொ பிடித்து வரக்கூடிய நிளலயில் நூறு ஒட்டகம் பரி ளிக்கப்படும் என்று
அறிவிப்பு த ய் னர். இந் ப் பரிசின் மீ ொன யபரொள யினொல் பல மக்கள் மக்கொவின்
நொலொப்புறமும் இங்கும் அங்குமொகப் பரவிவிட்டனர். குளறஷி குல
ளலவர்கள்
குளகளய அளடந் யபொது அவர்கள் குளக வொ லில் இருந் மரத்தில், ரியொக
குளக வொ லுக்கு அருகில் இருந் கிளையில் ஒரு தபண் புறொ கூடு கட்டி முட்ளட
இட்டிருப்பள யும் ஒரு சிலந்தி வளல பின்னியிருப்பள யும் கண்டொர்கள்.
தவளிப்பளடயொக, இந்
அறிவிப்பு பலவீனமொனது. ஆனொல், இவ்வொறு
நடந்திருந் ொலும் வியப்பிற்குரிய விஷயம் அல்ல. ஏதனனில், சில யவளைகளில்
சிலந்தி சில நிமிடங்களில் ஒரு வி ொலமொன இடத்தில் வளல பின்னி விடுகிறது.
புறொவுக்குக்கூட கூடு கட்டுவ ற்கும் முட்ளட இடுவ ற்கு அதிகம் யநரம்
எடுப்பதில்ளல. எனயவ, இளறவன்
னது தூ ரின் பொதுகொப்புக்கொக இத் ளகய
ஏற்பொடு ஆகச் த ய்திருந் ொல், அது ஒன்றும் அப்பொற்பட்ட விஷயம் அல்ல.
இன்னும் த ொல்வத ன்றொல், அந்
யநரத்ள ப் தபொறுத்
வளரயில் இவ்வொறு
நிகழ்வது முற்றிலும் ொத்தியமொனது ொன். அறிவிப்பு வருகிறது:
குளறஷியர்கள் எந் அைவு அருகில் வந்து விட்டொர்கள் என்றொல், அவர்களின்
கொல்கள் குளகக்குள் இருந்து பொர்க்ளகயில் த ன்பட்டன. அவர்களின் குரல் யகட்டது.
நிரொகரிப்பொைர்கள் இவ்வைவு அருகில் இருப்பள க் கண்டு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்கள் ப ற்றம் அளடந்து விட்டொர்கள். அப்யபொது ஹுஸூர் (ஸல்) அவர்கள்
வினவினொர்கள்: அபூபக்யர! எவர்களுடன் மூன்றொவ ொக அவர்களின் இளறவன்
இருக்கிறொயனொ அவ்விருவளரப் பற்றி நீர் என்ன நிளனக்கிறீர்? ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்கள் உருக்கமொன குரலில் கூறினொர்கள்: அல்லொஹ்வின் தூ ர் (ஸல்)
அவர்கயை! நொன் தகொல்லப்பட்டொல், நொயனொ
னித்
ஓர் உயிர் ொன். ஆனொல்,
இளறவன்
நொடொதிருக்கட்டுமொக!
ங்களுக்கு
ஏ ொவது
ஏற்பட்டொல்,
பிறகு
ஒருவளகயில் முழு மு ொயமும் அழிந்து விடும்.
ய்யிதுனொ ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்வூது (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறொர்கள்: இந்
ம்பவத்தின் ஓர் அம் ம் இதுவொகும்: மூஸொவின் ய ொழர்கள் ப ற்றமளடந்து,
‘மூஸொயவ! நொம் பிடிக்கப்பட்யடொம்’ என்று கூறினர். ஆனொல், ஹஸ்ரத் முஹம்மத்
(ஸல்) அவர்களின் வக்குல் (இளறநம்பிக்ளக) அன்னொரது ய ொழர் மீது எத் ளகய
ொக்கத்ள ஏற்படுத்தியது என்றொல், அவரது நொவிலிருந்தும் நொம் பிடிக்கப்பட்யடொம்
என்ற த ொற்கள் தவளிப்படவில்ளல. அவர், ‘எதிரி எந் அைவு அருகில் வந்து
விட்டொன் என்றொல் அவன் நம்ளமப் பொர்க்க நிளனத் ொல் பொர்த்து விடலொம்’
என்பள மட்டும் ொன் கூறினொர்.
ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அளல) அவர்கள் கூறுகிறொர்கள்: அந்
இன்னல் நிளறந்
ருணத்தில் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்) அவர்களின் இந் த்
ய ர்ந்த டுத் யல ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் உண்ளமத்துவம் மற்றும் உயர்
நன்றியுணர்விற்கு அருளமயொன ஆ ொரமொகும். அச் மயம் அன்னொரிடம் 70, 80
ஹொபொ இருந் ொர்கள். அவர்களில் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களும் இருந் ொர்கள்.
ஆனொல், அவர்கள் அளனவரிலும் அன்னொர்
ம்முடன் இருப்ப ற்கொக ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களையய ய ர்ந்த டுத் ொர்கள். இதில் உள்ை ரகசியம்
என்ன? விஷயம் என்னதவன்றொல், நபி இளறவனின் கண் தகொண்டு கொண்கிறொர்.
அவரது புரி ல் அல்லொஹ்விடமிருந்ய வருகிறது. எனயவ, அல்லொஹ்யவ ஹஸ்ரத்
ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கொட்சி மூலமொகவும் இல்ஹொம்
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மூலமொகவும் இந் ப் பணிக்கு எல்லொளரயும் விடச் சிறந் வரும் தபொருத் மொனவரும்
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்கயை ஆவொர்கள் என்று கூறிவிட்டொன்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந் க் கஷ்ட கொலத்தில் அன்னொருடன்
இருந் ொர்கள். இது மிகவும் ய ொ ளனக்குரிய யநரமொக இருந் து. ஹஸ்ரத் ஈஸொ
மஸீஹ் (அளல) அவர்களுக்கு இது யபொன்ற யநரம் வந்
யபொது அவர்களின்
சீடர்கள் அவர்களை விட்டுச் த ன்று விட்டொர்கள். ஒருவர் பிக்கவும் த ய் ொர்.
ஆனொல், கண்ணியத்திற்குரிய ஹொபொவில் ஒவ்தவொருவரும் முழு நன்றியுணர்வின்
முன்மொதிரிளயக் கொட்டினொர்...
இந் ச் த ொற்களில் ஆழ்ந்து கவனம் த லுத்துங்கள். ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ்
(ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களைத் ம்முடன் இளணக்கிறொர்கள்.
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ஆக, அன்னொர் கூறுகிறொர்கள்:  لا تحزن ِان اللہ مْعنا- مْعناஎன்ற த ொல்லில் அவர்கள்
இருவரும் இளணந்துள்ைொர்கள். அ ொவது, அல்லொஹ் உம்முடனும் என்னுடனும்
இருக்கிறொன். அல்லொஹ்
ரொசில் ஒரு பக்கம் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்)
அவர்களையும் மறுபுறம் ஹஸ்ரத் சித்தீக் (ரலி) அவர்களையும் ளவத் ொன்.
அறிவிப்பில் வருகிறது: தீர்மொனிக்கப்பட்ட திட்டப்படி அவர்கள் ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் திறளமப் தபற்ற மகன் ஹஸ்ரத் அப்துல்லொஹ் பின் அபீ
பக்ர் இரவில் த ௌர் குளகக்கு வருகிறொர். நொள் முழுவதும் நடந் வற்ளறத்
த ரியப்படுத்துகிறொர். வழிகொட்டல் தபறுகிறொர். யமலும், மக்கொவியலயய இரளவக்
கழித் து யபொன்று அதிகொளலயில் மக்கொவுக்குத் திரும்பி வந்து விடுகிறொர். ஆமிர்
பின் ஃபுளஹரொ அவர்கள்
மது புத்திக்கூர்ளமயொல், இரவில் பொல் கறக்கும்
ஆடுகளின் பொளலக் தகொடுத்
பிறகு, ஹஸ்ரத் அப்துல்லொஹ் பின் அபீ பக்ர்
அவர்களின் கொலடித் டங்களை அழித் வண்ணம் திருப்பி ஓட்டி வருவொர்கள்.
ஹீஹ் புகொரியின் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப அப்துல்லொஹ் பின் அரீக்கத்திடம்,
அவர் மூன்று நொள்களுக்குப் பிறகு கொளல யவளையில் ஒட்டகத்ள அளழத்துக்
தகொண்டு வர யவண்டும் என்று உறுதி தபறப்பட்டிருந் து. ஆகயவ, மூன்றொவது நொள்
அவர் ஒட்டகங்களை அளழத்துக் தகொண்டு த ௌர் குளகக்கு வந்து விட்டொர். ஹஸ்ரத்
நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஓர் ஒட்டகத்தின் தபயர் குஸ்வொ என்று த ரிய
வருகிறது. அ ன் மீது ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்கள் பயணித் ொர்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வீட்டில் தமொத் மொக ஐந் ொயிரம், ஆறொயிரம்
திர்ஹம்கள் இருந் ன. அவர்கள் புறப்பட்ட யபொது அந் ப் பணத்ள த் ம்முடன்
ளவத்துக் தகொண்டொர்கள். அவர்கள் மக்கொவிலிருந்து புறப்படும் யபொது மிகவும்
யவ ளனயுடன்
கூறினொர்கள்:
இந்
மக்கள்
மது
தூ ளர
தவளியயற்றி
இருக்கிறொர்கள். இப்யபொது இவர்கள் நிச் யம் அழிவிற்குள்ைொவர்.
மக்கொவிலிருந்து ஏறத் ொழ 82 ளமல் த ொளலவில் உள்ை ‘ஜுஹ்ஃபொ’ என்ற
இடத்ள

ُ
ّٰ ُ ۡ
ۡ  ِان الذஎன்ற புனி
அளடந் தும் ؕ ی فرض عل ۡیک الق ۡران لرٓادک اِلّٰی مْعا ٍد
ِ

வ னம்

இறங்கியது. அ ொவது, திருக்குர்ஆளன உம்மீது கடளம ஆக்கியவன் நிச் யம்
திருப்பி வரக்கூடிய ஓர் இடத்திற்கு உம்ளமத் திருப்பி அளழத்து வருவொன்.
இரவு முழுவதும் இந் ப் பயணம் த ொடர்ந் து. மதிய யவளை வர
ஆரம்பித் தும் பயணக்குழு ஒரு பொளறயின் நிழலில் இளைப்பொறுவ ற்கொக ங்கியது.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் படுக்ளக விரித்து ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்)
அவர்களிடம் ஓய்தவடுக்குமொறு யகட்டுக் தகொண்டொர்கள். ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம்
(ஸல்) அவர்கள் படுத்துக் தகொண்டொர்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்
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பின்த ொடர்பவர்கள் எவரும் வரவில்ளலயய! என்பள ப் பொர்ப்ப ற்கொக தவளியய
வந் ொர்கள். இ ற்குள் தூரத்திலிருந்து ஆடு யமய்பவன் ஒருவனும் நிழளலத் ய டி
அந் ப் பக்கம் வந் ொன். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அவனிடம், நீ
எங்களுக்கொக சிறிது பொல் கறந்துக் தகொடுப்பொயொ?’ என்று யகட்டொர்கள். அவன், ஆம்
என்றொன். பிறகு அவனிடம், ‘மடிளய நன்றொக சுத் ம் த ய்’ என்று கூறினொர்கள்.
பிறகு, மது கண்கொணிப்பில் பொத்திரத்தில் பொளல ஊற்றச் த ய் ொர்கள். பொலின்
உஷ்ணம் ற்று
ணிவ ற்கொக அதில்
ண்ணீளர ஊற்றினொர்கள். பிறகு, ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் பொளல ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்) அவர்கள் முன்
மர்ப்பித் ொர்கள். அன்னொர் எவ்வைவு அருந்தினொர்கள் என்றொல், ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்கள் ‘நொன் மகிழ்ச்சி அளடந்ய ன்’ என்று கூறுகிறொர்கள். அரீக்கத்
யபொன்ற திறளம தபற்ற ஒரு வழிகொட்டியின் கண்கொணிப்பில் களறயயொர பகுதிகள்
வழியொக மதீனொளவ யநொக்கி இந் ப் பயணம் த ொடங்கியது.
பரிசு மீ ொன யபரொள யொல் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லொஹ் (ஸல்) அவர்களைப் பின்
த ொடர்ந் வர்களில் ஒருவர் தபயர் ஸுரொக்கொ பின் மொலிக்கும் ஆகும். அவர்
பிற்கொலத்தில் முஸ்லிம் ஆகிவிட்டொர். அவர் ொயன இந்
ம்பவத்தின் விைக்கத்ள
எடுத்துளரத்திருக்கிறொர். அவருளடய
கூற்றுப்படி மீண்டும் மீண்டும் இந் ப்
த ொடர் லுக்கு எதிரொகயவ குனம் வந்தும் கூட அவர் முயற்சி த ய்து தகொண்யட
இருந் ொர். அவருளடய ஒட்டகம் மிகவும் டுமொறியது. அ ன் கொல்கள் மணலில்
புள ந்து விட்டன.
களடசியில், இந் ப் பின் த ொடர் ல் ரியொன ொக இருக்கவில்ளல என்பது
அவருக்கு உறுதியொகத் த ரிந்து விட்டது. அவர் உயிருக்கு உத்திரவொ ம் அளிப்ப ொக
குரல் தகொடுத் ொர். ஹுஸூர் (ஸல்) அவர்கள் முன் ஆஜரொகி, ‘நிச் யம் ஒரு நொள்
ொங்கள் அர ரொகி விடுவீர்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்ளக உள்ைது. அந் நொளில்
என்யனொடு மதிப்பு, மரியொள யுடன் நடந்து தகொள்ைப்பட யவண்டும் என்று எனக்கு
ஏ ொவது உறுதி எழுதித்
ொருங்கள்’ என்று பணிவுடன் யகட்டுக் தகொண்டொர்.
ஹுஸூர் (ஸல்) அவர்கள் அந் மடளல எழு ச் த ய் ொர்கள்.
இந்த நற்குறிப்பு இனிவரும் காலங்களில் ததாடரும் என்று கூறிய பிறகு, ஹுஸூர்
(அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் புத்தாண்டின் துவக்கத்தத முன்னிட்டு உலகளாவிய
அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்துக்கு துஆக்கள், நஃபில்கள், தனிப்பட்ட மற்றும் ஜமாஅத்தான
தஹஜ்ஜுத் ததாழுதககள் ஆகியவற்றின் பால் கவனமூட்டினார்கள். துரூத் ஷரீஃப்,
இஸ்திஃக்ஃபார் மற்றும் இவ்விரு துஆக்கதள ஓதுமாறு கட்டதளயிட்டார்கள்:

ُ ربنا لا تُز ۡغ قُلُوۡبنا ب ْۡعد ِا ُۡ ہدیۡتنا و ہ ۡب لنا ِم ۡن ل ُدنۡک ر ۡحم ًۃ ۚ ِانک انۡت الۡوہ
اب
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ۡ
ۡ
ۡ
ُُ
ربنا اغ ِف ۡر لنا ُنوۡبنا و ِا ۡسراَنا ف ِ ۡی ا ۡمرِنا و ث ِب ۡت اقدامنا و ان ُص ۡرنا علی القوۡ ِم الک ِف ِریۡن

குத்பாவின் இறுதியில் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கீழ்வரும் மூன்று
மர்ஹூம்களின் நற்குறிப்தப எடுத்துதைத்து ஜனாஸா காயிப் ததாழ தவப்பதாக
அறிவித்தார்கள்.

முல் ொன் மொவட்டத்தின் முன்னொள் அமீர் மதிப்பிற்குரிய மலிக் ஃபொரூக்
அஹ்மத் யகொகர் ொஹிப் அவர்கள், இந்ய ொயனஷியொளவச் ய ர்ந் மதிப்பிற்குரிய
ரஹ்மத்துல்லொஹ் ொஹிப் அவர்கள் மற்றம் கொஷ்மீரின் யொரீ பூரொளவச் ய ர்ந்
மதிப்பிற்குரிய அல்ஹொஜ் அப்துல் ஹமீத் டொக் ொஹிப் அவர்கள்.
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இவர்கள் டி ம்பர் 24
அன்று 94 வயதில் வஃபொத் ஆகிவிட்டொர்கள்.
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ّٰ
 ِانا لِل ِہ و ِانا ِال ۡی ِہ ّٰر ِج ُْعوۡنஅல்லொஹ்வின்

அருைொல் மூஸியொக இருந் ொர்கள். யொரீ பூரொவின் முஹம்மத் அக்ரம் டொக் ொஹிப்
அவர்களின் மகனொவொர்கள். அவர்கள் அந் ப் பகுதியின் ஆரம்ப அஹ்மதிகளில்
ஒருவரொக இருந் ொர்கள். மர்ஹூம் மிகவும் நற்பண்புளடயவரொகவும், தமன்ளமயொன
இயல்புளடயவரொகவும் நன்றொகப்பழகுபவரொகவும் எல்லொருக்கும் பிடித் மொனவரொகவும்
ஒழுக்கமொன, தமௌனமொன இயல்புளடய ொன்யறொரொகவும் இருந் ொர்கள்.
நீண்ட
கொலம்
ஜமொஅத்
த ொண்டுகள்
ஆற்றுவ ற்கொன
நல்வொய்ப்புப்
தபற்றொர்கள். ஜம்மூ கொஷ்மீரின் மொநில அமீரொக இருந் து யபொக, மொவட்ட
அமீரொகவும்
நொஸிம்
அன்ஸொருல்லொஹ்வொகவும்
த ொண்டொற்றும்
நல்வொய்ப்புப்
தபற்றொர்கள்.
உள்ளூர்
ஜமொஅத்தில்
உள்ளூர்
தபொறுப்புகளில்
த ொண்டொற்றி
வந் ொர்கள். ஆண்டொண்டு கொலமொக இந்திய அஞ்சுமன் ஹ்ரீயக ஜதீதின் தகௌரவ
உறுப்பினரொக அங்கம் வகித் ொர்கள். மொநில அமீரொக இருந் கொலத்தில் 1987 இல்
கொஷ்மீரில் ஐந்து ஜமொஅத் பள்ளிக்கூடங்கள் இவர்களின் கொலத்தில் நிறுவப்பட்டன.
பல பள்ளிவொ ல்கள் மற்றும் பிரச் ொர நிளலயங்களைக் கட்டுவதில் இவர்கள்
கடுளமயொக உளழத்துள்ைொர்கள். இளைஞர்களின் அறிவுத் திறளமகளை தவளிக்
தகொணர்வ ற்கொகவும் யமம்படுத்துவ ற்கொகவும் பல முயற்சிகள் யமற்தகொண்டு
வந் ொர்கள். இந் ப் பணியில் எப்யபொதும் முன்னணி வகித்து வந் ொர்கள். யொரீ பூரொ
பகுதியில் இவர்களின் மூக பணிகள் கொரணமொக இவர்களுக்கு அதிகம் மரியொள
இருந் து.
அல்லொஹ்
இவர்களுடன்
மஃக்ஃபிரத்
மற்றும்
கருளணயுடன்
நடந்து
தகொள்வொனொக!
இவர்களின்
அடுத்து
வரும்
ந் திகளையும்
நற்பண்பு
உளடயவர்கைொகவும் நற்த யல் த ய்பவர்கைொகவும் ஆக்குவொனொக! த ொண்டொற்றும்
நல்வொய்ப்புகளை வழங்கி வருவொனொக!
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் அதனத்து மர்ஹூம்களின் மஃக்ஃபிைத்
மற்றும் அந்தஸ்த்து உயர்வுக்காக துஆ தெய்தார்கள்.
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اللہ َلا ُ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 ِب ٖہ ونتوک ُل عل ْی ِہ ون ُْعوُْ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْو ِر انف ِسنا و ِمن س ِی
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ْ ِ ِعباد اللہ رحمکم اللہ ِان اللہ یَ ُمرُ بالْْع ْدل والْا،اللہ ون ْشھ ُد ان ُمحم ًدا ع ْب ُد ٗہ ور ُسوْل ُ ٗہ
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و ِایْتآ ِء ُِی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحشآ ِء والمُنک ِر والبغ ِی ی ِْعظک ْم لْعلک ْم تذک ُروْن اُک ُروا اللہ یذک ْر ک ْم و ْادعُوْ ُہ ی ْست ِج ْب لک ْم ول ِذک ُر الل ِہ اَْ ُر ۔

( மிழொக்கம்: தமௌலவி அத் ொவுல் முஃக்னீ)
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