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ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களைக் குறித்து கடந்த குத்பாக்களில்
எடுத்துளரக்கப்படும் பபாது, பளடப் பிரிவுகளை அனுப்பி ளவத்தார்கள் என்று
கூறப்பட்டது. அதனுளடய சிறிது விைக்கத்ளத (இன்று) எடுத்துக் கூறுபவன். இதன்
மூலமாக அக்கால சூழ்நிளலயின் கடுளம குறித்தும் ககாஞ்சமாவது கணிக்கலாம்.
அனுப்பி வைக்கப்பட்ட 11 பவடப் பிரிவுகளில் முதலாைது பவடப் பிரிவைப் பற்றிய விபரம்
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பளடப் பிரிவுகள் அனுப்பி ளவக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டிருந்தது.
அவற்றில் முதல் பளடப் பிரிவின் விபரமாவது; துளலஹா பின் குளவலித், மாலிக் பின்
நுளவரா,
சஜாஹ்
பின்
ஹாரிஸ்
மற்றும்
முளைலமா
கஸ்ைாப்
பபான்ற
கிைர்ச்சியாைர்கள்,
முர்தத்கள்,
கபாய்
நபித்துவ
வாதிகள்
ஆகிபயாளர
அழித்கதாழிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டது. ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்கள்
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்களிடத்தில் ஒரு ககாடிளயக் ககாடுத்தார்கள்.
துளலஹா
பின்
குளவலிளத
எதிர்ககாள்ை
கசல்லுமாறு
அவருக்குக்
கட்டளையிட்டார்கள். அளத முடித்துவிட்டு புதாஹ் எனுமிடத்தில் மாலிக் பின்
நுளவராவுடன் பபார் கசய்யுங்கள்; அவன் பபாரில் பிடிவாதமாக இருந்தால் மட்டுபம
பபாரிட பவண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்கள்.
இன்ப ார் அறிவிப்பின்படி, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ைாபித்
(ரலி) பின் ளகஸ் அவர்களை அன்சாருளடய அமீராக நியமித்து, அவர்களை ஹஸ்ரத்
காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்களின் கீழ் பணியாற்ற ளவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் காலித்
(ரலி) பின் வலீத் (ரலி) அவர்களிடம், பனூ அைத் உளடய ஒரு நீரூற்றா
புைாகாவுக்கருகில் குடியிருக்கும் துளலஹா, உயய் ா பின் ஹிஸ்ன் ஆகிபயாளர எதிர்
ககாள்ைச் கசல்லுமாறு கூறி ார்கள்.
அல்லாஹ்வுவடய ைாள்களுள் ஒரு ைாள்
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் முர்தத்களுடன் பபாரிட ஹஸ்ரத் காலித்
(ரலி) பின் வலீத் அவர்களுக்காக ககாடிளயக் கட்டியபபாது ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின்
வலீத் அவர்களைப் பார்த்து, ஹஸ்ரத் ரைூலுல்லாஹ் (ைல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூற
நான் பகட்டுள்பைன்; ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்கள் அல்லாஹ்வின்
மிகவும் நல்ல அடியார் ஆவார். அவர் நமது சபகாதரர் ஆவார். அல்லாஹ், காஃபிர்கள்
மற்றும் மு ாஃபிக்கள் ஆகிபயாருக்ககதிராக உருவிய அல்லாஹ்வுளடய வாள்களுள்
அவர் ஒரு வாள் ஆவார். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின்
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வலீத் அவர்களை துளலஹா, உயய் ா ஆகிபயாளர பநாக்கி அனுப்பி ளவத்தார்கள்.
அவ்விரு எதிராளிகளின் சுருக்கமா அறிமுகம் எடுத்து ளவக்கப்படுகிறது.
ஜ ாதிடனாக இருந்த துவலஹாவைக் குறித்தும், உயய்னாவைக் குறித்தும் சுருக்கமான
அறிமுகம்
துளலஹா பின் குளவலித் பின் நவ்ஃபல் பின் நஸ்லா அல் அைதீ என்பவன்
கபாய் நபித்துவ வாதம் கசய்தவர்களுள் ஒருவ ாவான். இவன் ஹஸ்ரத் ரைூலுல்லாஹ்
(ைல்) அவர்களின் வாழ்வின் இறுதி காலகட்டத்தில் பதான்றி ான். அன் ாருளடய
வாழ்விபலபய முர்தத் ஆகிப்பபா ான்; நபித்துவ வாதம் கசய்தான்; சமீரா எனும்
இடத்ளதத் தன் பளடயின் தளலளமயிடமாக ஆக்கிக் ககாண்டான்.
அவன்
நபித்துவ
வாதம்
கசய்தபபாது
கபாது
மக்கள்
அவள ப்
பின்பற்றலாயி ர். மக்கள் வழிககட்டுப் பபாக முதல் காரணம் என் கவன்றால், அவன்
தன் சமுதாயத்துடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்தான். தண்ணீர் தீர்ந்து பபாய் விட்டதால்
மக்களுக்கு கடும் தாகம் எடுத்தது. சாதுர்யமாக கசயல்பட்டவாறு அவன் மக்களைப்
பார்த்து, நீங்கள் என்னுளடய அஃலால் எனும் குதிளரயில் பயணித்து சில ளமல் தூரம்
கசன்றால் உங்களுக்குத் தண்ணீர் கிளடக்கும் என்றான். அவர்களும் அவ்வாபற
கசய்தபபாது அவர்களுக்குத் தண்ணீர் கிளடத்தது. இதன் காரணமாக கிராமவாசிகள்
இந்தக் குழப்பத்தில் சிக்கிக் ககாண்ட ர். உண்ளமக்குப் புறம்பா
அவனுளடய
விஷயங்களுள்
ஒரு
விஷயம்
என் கவன்றால்,
கதாழுளகயிலிருந்து
அவன்
சஜ்தாக்களை நீக்கி விட்டான். அத்துடன், வானிலிருந்து த க்கு இளற அறிவிப்பு
வருவதாக அவன் கருதி வந்தான். கவிளத நளடயிலா கமருகூட்டப்பட்ட கசாற்களை
இளற அறிவிப்பு என்று எடுத்து ளவத்தான். அறியாளமக் காலத்தில் பஜாதிடர்கள்
கவிளத நளடயிலா
கமருகூட்டப்பட்ட கசாற்களை மக்களின் முன் எடுத்து ளவத்து
அவர்கள் மீது தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தி வந்ததாக வரலாற்றிலிருந்து அறிய முடிகிறது.
துளலஹாவும் பஜாதிட ாக இருந்தான். துளலஹா அைதீ உளடய நஃப்ஸ் அவள
ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது.
அவனுளடய விவகாரம் சூடு பிடித்தது; அவனுளடய ஆற்றல் கபருகியது.
ஹஸ்ரத் ரைூலுல்லாஹ் (ைல்) அவர்களுக்கு அவனுளடய விவகாரம் குறித்து தகவல்
கிளடத்த பபாது, ஸிரார் பின் அல் அஸ்வர் அைதீ அவர்களை அவள க் ககான்று வர
அனுப்பி ார்கள். ஆ ால், ஸிராரால் ஒன்றும் கசய்ய முடியவில்ளல. ஏக ன்றால்
காலம் கசல்லச் கசல்ல அவனுளடய ஆற்றல் அதிகரித்திருந்தது. குறிப்பாக, அைத்
மற்றும் ஃகத்ஃபான் ஆகிய இரு நட்புக் பகாத்திரங்களும் அவன் மீது ஈமான் ககாண்ட
பிறகு அவனுளடய ஆற்றல் இன்னும் கபருகிவிட்டது. (அதன் பிறகு) ஹஸ்ரத்
ரைூலுல்லாஹ் (ைல்) அவர்களின் மரணம் நிகழ்ந்தது. துளலஹாவின் விவகாரம்
தீர்க்கப்படாமல் இருந்தது. கிலாஃபத்தின் கபாறுப்பு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின்
ளககளில் வந்த பபாது, கிைர்ச்சியாைர்கள், முர்தத்கள் ஆகிபயாளர நசுக்குவதற்காக
பளடளய ஆயத்தம் கசய்தார்கள். பளடத் தைபதிகளை நிர்ணயித்தார்கள். ஹஸ்ரத்
காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்களின் தளலளமயில் பளட புறப்பட்டது. அம்மக்கள்
முர்தத்கள், கபாய் நபித்துவ வாதிகைாக இருந்தது மட்டுமின்றி முஸ்லிம்கள் மீது பபார்
கதாடுத்தும் வந்த ர்; முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்ளப ஏற்படுத்த முயற்சியும் கசய்து
வந்த ர்.
உயய்னா பின் ஹிஸ்ன் என்பைன் யார்?
இவன் மக்கா கவற்றிக்கு முன்பாக இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக்ககாண்டான். ஹுள ன்
பபார் மற்றும் தாயிஃப் பபார் ஆகியவற்றிலும் இவன் கலந்துககாண்டான். பிறகு,
அபூபக்கர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களுளடய காலகட்டத்தில் கிைர்ச்சியாைர்கள் மற்றும்
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முர்தத்களுடன் பசர்ந்து மார்க்கத்ளத விட்டு கவளிபயறுதல் எனும் குழப்பத்தில் சிக்கி
ககாண்டான். பமலும், துளலஹாவின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டு அவனிடம் ளபஅத்
கசய்துவிட்டான். எவ்வாறிருப்பினும், பிறகு இஸ்லாத்தின் பக்கமும் திரும்பி வந்தான்.
அபஸ், ைுப்யான் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாைர்கள் புைாகா எனுமிடத்தில்
ஒன்று கூடி விட்ட ர். தய் பகாத்திரத்தின் இரு கிளைகைா
பனூ ஜதீலா மற்றும்
ஃகவ்ஸ் ஆகியவற்ளற உட டியாக தன்னிடம் வரும்படி துளலஹா கசய்தி
அனுப்பி ான். ஆகபவ, அவ்வாபற நிகழ்ந்தது. ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்களை ைுல்கஸ்ைாவுக்கு வழி அனுப்பி
ளவப்பதற்கு முன்பு ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்களிடம், நீங்கள் உங்களுளடய
சமுதாயத்திடம், அதாவது, தய் பகாத்திரத்திடம் அவர்கள் அழிந்து விடாதிருப்பதற்காக
அவர்களிடம் கசல்லுங்கள் என்று கூறி ார்கள்.
ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்கள் தன் சமுதாயத்திடம் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு
இஸ்லாத்தின் பக்கம் அளழப்பு ககாடுத்தார்கள்; அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி ார்கள்.
அதற்கு அம்மக்கள், நாங்கள் அபுல் ஃபஸீலுக்கு (அதாவது,
ஒட்டகக் குட்டியின்
தந்ளதபய! என்று அளழத்து வந்த ர். சிலர் ஏை ம் கசய்ய பவண்டும், இழிவுபடுத்த
பவண்டும் என்ற பநாக்கத்திற்காக ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களை இவ்வாறு
அளழத்த ர்.) ஒருபபாதும் கட்டுப்பட மாட்படாம் என்று கூறி ர். இரக்கமற்ற
முளறயில் தாக்குதல் கதாடுக்கக் கூடிய பளட முன்ப றி வருவளதக் குறிக்கும்,
படுககாளலகள் நிகழப்பபாவளத குறித்தும், எவருக்கும் அளடக்கலம் கிளடக்கப்
பபாகாமல் இருப்பளதக் குறித்தும் எச்சரித்த பிறகு, புரிய ளவத்த பிறகு ஹஸ்ரத் அதீ
(ரலி) அவர்கள் மக்களைப் பார்த்து, அந்பநரத்தில் நீங்கள் ஹஸ்ரத் அபூ பக்ர் (ரலி)
அவர்களை ஃபிஹ்லுல் அக்பர் (அதாவது, ஒவ்கவாரு விலங்கினுளடய ஆண் வர்க்கம்)
என்ற பட்டப் கபயரால் நிள வு ககாள்வீர்கள் என்று கூறி ார்கள். தய் சமுதாயத்தில்
மக்கள் இவர்களின் பபச்ளச பகட்டுவிட்டு, அப்படியா! நீங்கள் இந்த தாக்குதல்
கதாடுக்க வரும் பளடளயச் கசன்று சந்தித்து அது எங்கள் மீது தாக்குதல்
கதாடுக்காமல் தடுங்கள். அந்பநரத்தில் புைாகாவில் இருக்கும் எங்கள் இ
மக்களை
நாங்கள் திரும்ப அளழத்து விடுகிபறாம். நாங்கள் துளலஹாளவ எதிர்த்தால்,
அவனுளடய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்களுளடய மக்கள் அள வளரயும்
அவன் ககான்று விடுபவா அல்லது அவர்களை பிளணக்ளகதிகைாக சிளற பிடித்து
விடுபவா சாத்தியம் உள்ைது என்ற ர்.
ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின் வலீத் அவர்களிடமும்
தன் சமுதாயமா
'தய்' மீண்டும் இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக்ககாண்ட தகவளல கூறுவது
பற்றியும் பமற்கூறப்பட்ட சம்பவங்களை எடுத்துளரத்தவாறும் ஓர் எழுத்தாைர் இவ்வாறு
எழுதுகிறார்: இது ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்களின் மாகபரும் பணியாக இருந்தது.
அவர்கள் தம் சமுதாயத்ளத இஸ்லாமிய பளடயில் இளணயுமாறு அளழப்பு
ககாடுத்தார்கள்.
பனூ தய் உளடய பளட காலித் (ரலி) அவர்களுடன் இளணந்தது எதிரிகளுக்கு
முதல் பதால்வியாக இருந்தது. ஏக ன்றால் அபரபிய தீபகற்பத்தில் அக்பகாத்திரம்
வலிளமமிக்க பகாத்திரங்களுள் ஒன்றாக கருதப்பட்டது. அத்துடன், இதர பகாத்திரங்கள்
அதற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் ககாடுத்து வந்த .
இதன் பிறகு ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஜதீலா பகாத்திரத்ளத
எதிர்ககாள்வதற்காக அன்சர் ஐ பநாக்கி முன்ப றி ார்கள். இளதக் கண்ட ஹஸ்ரத் அதீ
(ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்களிடம், தய் பகாத்திரத்தின் உதாரணம் ஒரு
பறளவளயப் பபான்றதாகும். ஜதீலா பகாத்திரம், பனூ தய்யுளடய இரு சிறகுகளில்
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ஒன்றாகும். தாங்கள் எ க்கு சில நாட்கள் அவகாசம் தாருங்கள். தய் பகாத்திரத்தின்
இன்க ாரு கிளையா
ஃகவ்ஸ் ஐ அல்லாஹ் வழிபகட்டிலிருந்து கவளிபயற்றியது
பபான்று ஒருபவளை ஜதீலா பகாத்திரத்ளதயும் பநரா
வழியில் ககாண்டு வரலாம்
என்று கூறி ார். ஆகபவ, ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்களின் கதாடர்ச்சியா
பபச்சுவார்த்ளதயின் காரணமாக அம்மக்களும் ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்களிடம்
ளபஅத் கசய்தார்கள். பமலும், ஹஸ்ரத் அதீ (ரலி) அவர்கள் ஜதீலா பகாத்திரத்தின்
ஓராயிரம் (குதிளர) வீரர்களுடன் முஸ்லிம்களிடம் வந்தார்கள்.
தய் பகாத்திரம் இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக் ககாண்ட பிறகு ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) பின்
வலீத் அவர்கள் துளலஹா அைதீளய பநாக்கி புறப்பட்டார்கள். அன் ார், ஹஸ்ரத்
உக்காஷா (ரலி) பின் மிஹ்ைன் மற்றும் ஹஸ்ரத் ைாபித் (ரலி) பின் அக்ரம்
ஆகிபயாளர எதிரிளய உைவறிந்து வருவதற்காக முன் ால் அனுப்பி ார்கள். ஆ ால்,
எதிரிகள் அவ்விருவளரயுபம ஷஹீதாக்கி விட்டார்கள். இந்த சூழ்நிளலயின் காரணமாக
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் துளலஹாளவ எதிககாள்ை தன் பளடளய சீரளமக்க
ஆரம்பித்தார்கள். புைாகா எனுமிடத்தில் இருவரும் எதிர்ககாண்ட ர். பமலும், எதிரிகள்
பதால்வியுற்ற ர். துளலஹா தன் குதிளரயில் புறப்பட்டதுடன் தன் மள விளயயும்
புறப்படச் கசய்தான்; அவளுடன் ஓடிவிட்டான். தன் பதாழர்களைப் பார்த்து, உங்களுள்
எவருக்கு இதற்கா ஆற்றல் இருக்குபமா அவர் பபார்க்கைத்ளத விட்டு ஓடி விடட்டும்
என்று கூறி ான். ஓர் அறிவிப்பின் அடிப்பளடயில், துளலஹா பபார்க்கைத்ளத விட்டு
ஓடி நக்கா எனுமிடத்தில் பனூ கல்ப் சமுதாயத்திடத்தில் தங்கி ான் என்றும் அங்கு
கசன்ற பிறகு இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக்ககாண்டான் என்றும் வருகிறது.
பிறகு அல்லாஹ், பனூ ஃபுைாரா மற்றும் துளலஹா ஆகிபயாளர முற்றிலும்
பதால்வியளடயச் கசய்த பபாது, பனூ ஆமிர், சுளலம் மற்றும் ஹவாஸின் ஆகிபயார்,
நாம் எந்த மார்க்கத்திலிருந்து கவளிபயறிப ாபமா மீண்டும் அதிபலபய நுளழகிபறாம்
என்று கூறியவாறு வந்த ர். அவர்கைாகபவ வந்து இஸ்லாத்தில் பசர்ந்து ககாண்ட ர்.
முர்தத் ஆ நிளலயில் எவர்கள் தங்களிடத்தில் வசித்து வந்த முஸ்லிம்களை
தீயிட்டு
ககாளுத்தி ார்கபைா,
முஸ்லிம்களின்
சடலங்களை
சிளதத்தார்கபைா,
முஸ்லிம்களின் மீது பபார் கதாடுத்தார்கபைா அம்மக்களை முஸ்லிம்களின் கபாறுப்பில்
ஒப்பளடக்காதவளர ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஆமிர், அைத், ஃகத்ஃபான்,
ஹவாஸின்,
சுளலம்
மற்றும்
தய்
ஆகிய
பகாத்திரங்களின்
ளபஅத்ளத
ஏற்றுக்ககாள்ைவில்ளல. ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் இதன் விபரத்ளத ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் சமூகத்திலும் அனுப்பி ளவத்தார்கள்.
இதற்கு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் பதில் அளிக்கும் விதமாக, நீங்கள்
எளதகயல்லாம் கசய்தீர்கபைா அதற்கும், உங்களுக்குக் கிளடத்த கவற்றிக்கும்
அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்கூலிளய வழங்குவா ாக! நீங்கள் உங்களுளடய எல்லா
பணிகளிலும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக்ககாள்ளுங்கள்.
(திருக்குர்ஆன் 16: 129)

ّٰ
ُ ُ
ِان اللہ مع ال ِذیۡن اتقوۡا و ال ِذیۡن ُہ ۡم م ۡح ِسنوۡن

நிச்சயமாக
அல்லாஹ்
இளறயச்சமுளடயவர்களுடனும்,
நன்ளம
கசய்கின்றவர்களுடனும் இருக்கின்றான். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பணியில் முழுளமயாக
முயற்சி கசய்யுங்கள். பசாம்பபறித்த ம் காட்ட பவண்டாம். எவர்கள் இளற
கட்டளைக்கு மாறு கசய்தார்கபைா, இஸ்லாத்தின் எதிரியாக இருக்கிறார்கபைா
அவர்களைக் ககால்வதால் இஸ்லாத்திற்குப் பயன் ஏற்படும் என்றால், அவர்களைக்
ககான்று விடலாம் என்று எழுதி ார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஒரு மாதம்
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புைாகாவில் தங்கியிருந்து ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் வழிகாட்டலுக்பகற்ப
குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டள களை ககாடுத்தார்கள்.
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஆமிருளடய விவகாரத்ளத விசாரித்து
அவர்களிடம் ளபஅத் வாங்கிய பிறகு உயய் ா பின் ஹிஸ்ன் மற்றும் குர்ரா பின்
ஹுளவரா ஆகிபயாளர ளகது கசய்து ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடத்தில்
அனுப்பி ளவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந்த இருவளரயும்
மன்னித்து விட்டார்கள். அவர்களுக்கு உயிர் பிச்ளச வழங்கி ார்கள்.

இறுதியில் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள், ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் ஸஃபர் எனுமிடத்திற்குச் சென்றது குறித்தும், புஸாகா எனுமிடத்தில் ஹஸ்ரத் காலித்
(ரலி) அவர்களிடத்தில் ததால்வியுற்ற ஃகத்ஃபான், தய், சுலலம் மற்றும் ஹவாஸின் ஆகிய
தகாத்திரத்தார்களில் சிலலர உம்தம ஸிமல் ெல்மா பின்த் மாலிக் பின்த் ஹுலஸஃபா எனும்
சபண்மணி அவர்களின் ததால்விலயச் சுட்டிக் காட்டி அவர்கலை ஆதவெம் சகாள்ைச்
செய்து, அத்துடன் தாதம பல்தவறு தகாத்திரங்களில் மீண்டும் மீண்டும் சுற்றுப் பயணம்
செய்து தபாருக்காக தூண்டி விட்ட குறிப்லபயும் எடுத்துலரத்தார்கள். அப்சபண்ணுடன் கடும்
தபார் நலடசபற்றது. அதில் உம்தம ஸிமல் சகால்லப்பட்டாள். அவளுடன் தபாரிட்டவர்கள்
உணர்விழந்து தப்பி ஓடினார்கள். இதனுலடய விபரங்கலை எடுத்துலரத்த பிறகு
கூறினார்கள்: இவ்வாறு இந்தக் குழப்பத்தின் கநருப்பு தணிந்தது. அபரபிய தீபகற்பத்தின்

வடகிழக்கு பகுதியில் மார்க்கத்ளத விட்டு கவளிபயறுதல் மற்றும் கிைர்ச்சி ஆகியளவ
முடிவுக்கு வந்த .
இந்த நற்குறிப்பு இனிவரும் காலத்திலும் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்
கதாடர்பாக எடுத்துளரக்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்! தற்பபாது இந்த அைவுக்கு
மட்டுபம பபாதுமா து!
ஹுஸூர் அவர்கள் இரண்டாம் குத்பாவுக்கு முன்னர் சியால்தகாட்லடச் ொர்ந்த
மதிப்பிற்குரிய ரஃபீக் அஹ்மத் பட் ொஹிபின் மலனவியாகிய மதிப்பிற்குரிய ஸாபிரா தபகம்
ொஹிபா மற்றும் தற்தபாது கனடாவில் வசிக்கும் மதிப்பிற்குரிய ரஷீத் அஹ்மத் ொஹிபின்
மலனவியாகிய மதிப்பிற்குரிய சுலரய்யா ரஷீத் ொஹிபா ஆகிதயாரின் நற்குறிப்லப
எடுத்துலரத்து அவர்களின் ஜனாஸா ஃகாயிப் சதாழுலகலயத் சதாழ லவப்பதாக
அறிவித்தார்கள்.
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تذکرون اذکروا اللہ یذکر کم وادعوہ یست ِجب لکم ول ِذکر
(தமிழாக்கம்: மவ்லவி A.P.A. தாரிக் அஹமது)
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