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ஜுமுஆ பபருரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு - த ொடர் 20
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யஸ்த் அபூதக்ர் சித்தீக் (லி) அர்கபப் தற்றி ற்குறிப்பு ென்று
கரண்டிருந்து. இது ரடர்தரக, யஸ்த் கரலித் பின் லீத் (லி) அர்கள்
முமனர கஸ்மரதரடு தரர் புரிந்து தற்றிக் கூநப்தட்டது. இந்ப் தரரில்
அன்மரரிகளின் கரடி யஸ்த் ெரபித் பின் கஸ் (லி) அர்களிடம் இருந்து.
முயரஜிர்களின் கரடி யஸ்த் மத் பின் கத்ரப் (லி) அர்களிடம் இருந்து.
யஸ்த் மத் பின் கத்ரப் (லி) அர்கள் க்களிடம் கூறிணரர்கள்: க்கப!
உறுதிரக நினத்து நில்லுங்கள். எதிரிகள் மீது தரய்ந்து விடுங்கள். முன்ணரக்கி
அடிடுத்து யுங்கள். பிநகு, கூறிணரர்கள்: அல்னரஹ்வின் மீது ஆரக! ன்று
அல்னரஹ் அர்களுக்குத் ரல்வித் ந்து விடுரன். அல்னது ரன் அல்னரஹ்
ென்நடன். அது ரன் தெ ரட்டன். பிநகு, அன்ணரரும் ஹீத் ஆகி
விட்டரர்கள். யஸ்த் மத் பின் கத்ரப் (லி) அர்கள் ரடர்தரக ருகிநது:
அர்கள் யஸ்த் உர் பின் கத்ரப் (லி) அர்களின் ன்று விட்ட ெகரர்
ஆரர்கள். ஆம்தத்தில் இஸ்னரத் ஏற்றுக் கரண்டர்களில் ருர் ஆரர்கள்.
தத்ர் ற்றும் அற்குப் பிநகு டந் தரர்களில் கனந்து கரண்டரர்கள்.
யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்கள் ஹிஜ்த்துக்குப் பிநகு, இர்களுக்கும்
ஃன் பின் அத்தீ அன்மரரி (லி) அர்களுக்கும் இடயில் ெகரத்து
உடன்தடிக்க ெய்து த்ரர்கள். இர்கள் இருரு ரர தரரில் ஹீத் ஆகி
விட்டரர்கள். ரர தரரில் யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள் தட ரிெ தடுத்தி
தரது, யஸ்த் மத் பின் கத்ரப் (லி) அர்கப ரு தகுதிக்குப் பததிரக
நிமித்ரர்கள். அவ்ரந, அந்ப் தரரில் முயரஜிர்களின் கரடியும் இர்களின்
கயில் இருந்து. இர்கள் கரடி ஏந்திக் கரண்டு முன்ணரக்கிச் ென்று
கரண்டிருந்ரர்கள். மிகவும் துணிச்ெனரடு தரரிட்டரர்கள். எது என்நரல், ஹீத்
ஆகி விட்டரர்கள். அப்தரது, கரடி விழுந்து விட்டது. ெரலிம் ௌனர அபீ யுமஃதர
(லில்னரயு அன்யுர) அர்கள் கரடி ஏந்திக் கரண்டரர்கள். இந்ப் தரரில்
மத் (லி) அர்கள் முமனரவின் னக்கரக இருந், தீமிக்க ரு குதி
வீன், ஜ்ஜரல் பின் உன்ஃதர என்தணக் கரன்நரர்கள். அர்கபக் கரன்நர்
ர்ம் யணஃபீ எணப்தட்டரர். இற்கு பிநகு, அர் முஸ்லிம் ஆகிவிட்டரர். ரு முந
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யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் அரிடம், ‘நீர் ரண எணது ெகரக் கரன்றீர்?’
என்று கட்டரர்கள். அர் கூறிணரர்: அமீருல் முஃமினீன் அர்கப! அல்னரஹ் எணது
ககபரல் மத் (லி) அர்களுக்கு கண்ணித் ங்கிணரன். லும், அர்களின்
ககபரல் என்ண இழிவு தடுத்வில்ன. அரது, அர்கள் யரத் த்ப்
தற்நரர்கள். எணக்கு இஸ்னரத் ஏற்தற்கரண ல்ரய்ப்பு கிடத்து விட்டது.
மத் (லி) அர்கள் கரல்னப்தட்ட ெய்தி யஸ்த் உர் (லி) அர்களுக்குத்
ரி ந் தரது, அன்ணரர் கூறிணரர்கள்: மத் இண்டு ன்களில் என்ண
முந்திச் ென்று விட்டரர். இது முன்னரும் ஒருமும கூமப்பட்டு விட்டது. அரது,
எணக்கு முன் இஸ்னரத் ஏற்றுக் கரண்டரர். எணக்கு முன் ஹீத் ஆகி விட்டரர்.
ரலிக் பின் நுர யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள் கரன்று விட்டரர்கள்.
அப்தரது அனுட ெகரர் முத்மிம் பின் நுர ன்னுட ெகரன் ரலிக்
தற்றி கவி கூறிணரர். அருக்குத் ன்னுட ெகரன் மீது அதிக அன்பு இருந்து.
ரு முந அர் யஸ்த் உர் (லி) அர்கபச் ெந்தித் தரது, அர் ணது
ெகரணப் தற்றி எழுதி இங்கல் கவி யஸ்த் உர் (லி) அர்களுக்கு
ரசித்துக் கரட்டிணரர்.
அப்தரது யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் அரிடம் கூறிணரர்கள்: எணக்குக் கவி
கூநத் ரிந்திருந்ரல், ரனும் உன்ணப் தரன்று என்னுட ெகரர் மதுக்கரகக்
கவி கூறி இருப்தன். இக் கட்ட முத்மிம், ‘ங்களுட ெகரர் ணித்து
தரன்று என்னுட ெகரர் ணித்திருந்ரல், அரது, ஹீது ஆகியிருந்ரல்,
ரன் ருதரதும் என்னுட ெகரப் தற்றிக் கன தட்டிருக்க ரட்டன்’
என்று தணிவுடன் கூறிணரர். யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் கூறிணரர்கள்: எவ்பவு
அகரக என்னுட ெகரருட த்திற்கு நீ இங்கல் ரிவித்ரர
அவ்பவு அகரக று ரரும் ரிவிக்கவில்ன. யஸ்த் உர் (லி) அர்கள் கூறி
ந்ரர்கள்: அதிகரனத் ன்நல் வீசும் தரது, மதின் ஞரதகம் ந்து விடுகிநது.
ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் கூறினஹர்கள்: எவ்ரறு இருப்பினும்,
தரப் தற்றி கூநப்தடுகிநது. முமனர கஸ்மரப் அதுயிலு உறுதிரக
நின்நரன். லும், கரஃபிர்களின் தரரின் ரக ஆகியிருந்ரன். யஸ்த் கரலித் (லி)
அர்கள், ‘முமனரக் கரல்னர தரர் முடிவுக்கு ரது’ என்று
நுணுக்கரக ஆரய்ந்து கூறிணரர்கள். எண, யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள் னிரக
அர்களுக்கு முன்ணரல் ந்ரர்கள். வ்ரருயும் ற்நரக ெண்டயிட
அத்ரர்கள். ஆக, என் ெண்டயிட முன்ந்ரலும் யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள்
அணக் கரன்று விட்டரர்கள். யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள் ெண்டயிடுற்கரக
முமனரக் கூவி அத்ரர்கள். அன் ஒடிவிட்டரன். அணது கூட்டரளிகளும்
ஒடிவிட்டணர். அப்தரது, யஸ்த் கரலித் (லி) அர்கள் உத் குலில் க்கப
அத்துக் கூறிணரர்கள்:
எச்ெரிக்க! இப்தரது அனட்சிரக இருக்கக்கூடரது. முன்ணரக்கி ெல்லுங்கள்.
ருயும் ப்பி ஒட விட்டு விடரதீர்கள். இக் கட்ட முஸ்லிம்கள் அர்கப
விட்டிச் ென்நரர்கள். ெயரதர தருக்கள் அந்ப் தரரில் எந் அபவு மிகவும்
உன்ணரண தரறு ற்றும் உறுதிப்தரட்டிணக் கரட்டிணரர்கள் என்நரல், அற்கு
உரம் கிடப்ததில்ன. ரடர்ச்சிரக எதிரிகள் தக்கம் முன்ணறிக் கரண்ட
இருந்ரர்கள். எது என்நரல், அல்னரஹ் எதிரிகளுக்கு எதிரில் ற்றி
ங்கிணரன். கரஃபிர்கள் புறுமுதுகிட்டு ஒட ஆம்பித்ணர். முஸ்லிம்கள் அர்கப
விட்டிச் ென்நரர்கள். கரன்று கரண்ட ென்நரர்கள். அர்களின் னகள் மீது
ரள்கப வீசிக் கரண்ட ென்நரர்கள். எது என்நரல், அர்கப ரு
ரட்டத்தில் ஞ்ெம் புக ண்டி நிர்தந்த்திற்கு ஆபரக்கி விட்டரர்கள்.
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இது மிகவும் விெரனரண ரட்டரக இருந்து. அச் சுற்றி சுர்கள் இருந்ண.
இந்த்
ரட்டம்
தரர்க்கபத்துக்
அருகின
இருந்து.
முமனரவுக்கு
ெரந்ரணரக இருந்து. முமனர கஸ்மரபும் ணது கூட்டரளிகளுடன் அந்த்
ரட்டத்திற்குள் ென்று விட்டரன். அர்கள் ரட்டத்தின் க அடத்து
விட்டரர்கள். ெயரதர தருக்கள் ரனரப்புநத்திலிருந்தும் அந்த் ரட்டத்
முற்றுகயிட்டு விட்டணர். எப்தடிரது அந்த் ரட்டத்திற்குள் ெல்ன முடி
ண்டும் என்தற்கரக முஸ்லிம்கள் ஏரது இடத்த் ட ஆம்பித்ரர்கள்.
ஆணரல், இது கரட்டப் தரன்ந ரட்டரக இருந்து. டிப்தரர்த்தும், அற்குள்
ெல்ற்கரண எந் இடமும் அகப்தடவில்ன. கடசியில், யஸ்த் அணஸ் பின் ரலிக்
(லி) அர்களின் ெகரர் யஸ்த் தரஃ பின் ரலிக் (லி) அர்கள் கூறிணரர்கள்:
முஸ்லிம்கப! இப்தரது ரரு ழிரன் இருக்கிநது. நீங்கள் என்ணத்
தூக்கி ரட்டத்திற்குள் எறிந்து விடுங்கள். ரன் உள்ப ென்று கத் திநந்து
விடுன். ஆணரல், மிகவும் உர்மிக்க ங்கபது ரு ரர் ஆயிக்கக்கரண
எதிரிகளுக்கு த்தியில் து உயி இப்த முஸ்லிம்கபரல் தரறுத்துக் கரள்ப
முடிரல் இருந்து. அர்கள் இவ்ரறு ெய் றுத்து விட்டரர்கள். ஆணரல், யஸ்த்
தரஃ பின் ரலிக் (லி) அர்கள் ற்புறுத் ஆம்பித்து விட்டரர்கள். லும்,
கூறிணரர்கள்: ரன் உங்களுக்கு அல்னரஹ்வின் மீது ஆயிட்டுக் கூறுகிநன்.
என்ணத் ரட்டத்திற்குள் வீசி விடுங்கள். கடசியில் நிர்தந்த்திற்கரபரகி முஸ்லிம்கள்
அர்கபத் ரட்டத்தின் சுற்றின் மீது ஏற்றி விட்டரர்கள். சுற்றின் மீது ஏறி யஸ்த்
தரஃ பின் ரலிக் (லி) அர்கள் எதிரிகளின் தரும் எண்ணிக்கப் தரர்த் தரது,
ரு விரடி நின்நரர்கள். ஆணரல், பிநகு அல்னரஹ்வின் த எடுத்து ரட்டத்தின்
கவுக்கு அருக குதித்து விட்டரர்கள். லும், எதிரிகபரடு ெண்டயிட்டரறு,
அர்கபக் கரன்நரறு, க ரக்கி வி ஆம்பித்ரர்கள். கடசியில்
அர்கள் க அடதில் ற்றி கண்டு, ரட்டத்தின் கத் திநந்து
விட்டரர்கள். ளியில் முஸ்லிம்கள் கவு திநப்தற்க கரத்துக் கரண்டிருந்ரர்கள்.
கவு திநந் உடண அர்கள் ரட்டத்திற்குள் நுந்து, எதிரிகபக் கரல்ன
ஆம்பித்ரர்கள். ஆயிக்கக்கரண க்கள் முஸ்லிம்களின் ககபரல் கரல்னப்தட்டணர்.
முஸ்லிம்கள் முர்த்களுடன் தரர் புரிந்ரறு, முமனர கஸ்மரப் 
ென்நடந்து விட்டரர்கள். உயது தரரில் யஸ்த் யம்மர (லி) அர்கப ஹீது
ஆக்கி ஹ்ஷீ பின் யர்ப் முமனர ரக்கி முன்ணறிணரர். அர் யஸ்த்
யம்மர (லி) அர்கப ஹீது ஆக்கி ணது அ ஈட்டி முமனர
ரக்கி எறிந்ரர். அது அன் மீது தட்டு, றுதக்கரக ென்று விட்டது. பிநகு, அபூ
ஜரணர அர்கள் அன் தக்கம் விந்ரர்கள். அன் மீது ரள் வீசிணரர்கள். அன்
நினத்தில் ெத்து டிந்ரன்.
ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் கூறினஹர்கள்: ரர தரரின்
விபக்கம் பிறிரரிடத்தில் கூநப்தட்டுள்பது. அதில் முஸ்லிம்கள் ப்பிலிருந்து
ளிப்தடுத்தட்ட துணிச்ெல் ற்றும் வீத்ப் தற்றி இவ்ரறு கூநப்தட்டுள்பது: இரு
பிரிவுகளுக்கும் இட கடுரண தரர் டதற்நது. எது என்நரல், இரு
பிரிவுகளின் தன க்கள் கரல்னப்தட்டணர்; தனர் கரடந்ணர். முஸ்லிம்களில்
எல்னரருக்கும் முனரக, ரலிக் பின் அவ்ஸ் அர்கள் ஹீத் ஆணரர்கள். தன
யரஃபிஸ்களும் (திருக்குர்ஆண முழுரக ணணம் ெய்ர்களும்) ஹீத் ஆகி
விட்டரர்கள். இரு தடகளிலும் மும்முரண தரர் டதற்நது. எது என்நரல்,
முஸ்லிம்கள் முமனரவின் தடயிலும் முமனரவின் தட முஸ்லிம்களின்
தடயும் ென்நடந்து. ெரலிம் ௌனர அபீ யுமஃதர (லில்னரயு
அன்யுர) அர்கள் து தரதி கரல்கள்  குழி ரண்டிணரர்கள்.
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அர்களிடம் முயரஜிர்களின் கரடி இருந்து. ெரபித் (லி) அர்களும் அ
தரன்ந குழித் க்கரகத் ரண்டிணரர்கள். அர்களிடம் அன்மரரிகளின் கரடி
இருந்து. பிநகு, அர்கள் இருரும் து கரடிகபத் ம்முடன் இத்துக்
கரண்டரர்கள். எது என்நரல், ெரலிம் ஹீத் ஆகி விட்டரர்கள். அபூ யுமஃதர
அர்களும் ஹீத் ஆகி விட்டரர்கள். யஸ்த் அபூ யுமஃதர (லி) அர்களின்
ன ெரலிம் (லி) அர்களின் கரனடியிலும் ெரலிம் (லி) அர்களின் ன யஸ்த்
அபூ யுமஃதர (லி) அர்களின் கரனடியிலும் இருந்து. ெரலிம் (லி) அர்கள்
ஹீரண பிநகு, சிறிது த்திற்குக் கரடி அப்தடி கிடந்து. பிநகு, தத்ர்
ெயரபிரண ஸீத் பின் கஸ் (லி) அர்கள் முன்ணரல் ந்து அந்க் கரடித்
தூக்கிக் கரண்டரர்கள். எது என்நரல், அர்களும் ஹீத் ஆகி விட்டரர்கள். பிநகு,
யகம் பின் மயீத் பின் ஆஸ் அர்கள் அந்க் கரடித் தூக்கிக் கரண்டரர்கள்.
லும், அப் தரதுகரத்ரறு ரள் முழுதும் ெண்டயிட்டு ந்ரர்கள். பிநகு,
அர்களும் ஹீத் ஆகி விட்டரர்கள். ஹ்ஷீ கூறுகிநரர்: கடுரண தரர்
டதற்நது. மூன்று முந முஸ்லிம்களின் தரங்கள் ஆட்டங் கண்டண. ரன்கரது
முந முஸ்லிம்கள் திரும்பித் ரக்குல் ரடுத்ரர்கள். அர்களின் தரங்கள் உறுதிரக
நின தற்று விட்டண. அர்கள் ரள்களுக்கு முன்ணரல் திடரக நின்று விட்டரர்கள்.
அல்னரஹ் எங்களுக்குத் ணது உவி இநக்கிணரன். தனூ யனீஃதரவுக்கு
அல்னரஹ் ரல்வி ங்கிணரன். அல்னரஹ் முமனரக் கரன்று விட்டரன்.
ஹ்ஷீ கூறுகிநரர்: ரன் அன்று எணது ரப ன்நரக வீசிணன். எது என்நரல்,
அந் ரள் என் கயில் கப்பிடி  த்த்ரல் நிம்பி விட்டது. யஸ்த் இப்னு
உர் (லில்னரயு அன்யுர) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்: ரன் யஸ்த் அம்ரர் (லி)
அர்கள் ரு தரநயின் மீது ஏறியிருக்கக் கண்டன். அர்கள் உத் குலில்
இவ்ரறு கூறிக் கரண்டிருந்ரர்கள்: முஸ்லிம் கூட்ட! நீங்கள் ெரர்க்கத் விட்டு
ஒடுகிறீர்கபர? ரன் அம்ரர் பின் ரஸிர் ஆன். என் தக்கம் ரருங்கள்.
அறிவிப்தரபர் கூறுகிநரர்கள்: அர்கள் கரது ட்டுப்தட்டு ரங்கிக் கரண்டிருப்த
ரன் தரர்த்ன். அபூ கமர ஜ்ஜரரீ கூறுகிநரர்கள்: ரர தரர் அன்று,
முஸ்லிம்கள் சிறிப் தரண தரது, ரன் ரு புநம் வினகி விட்டன். என் கண் முன்
இந்க் கரட்சி இருந்து. அரது, அன்று ரன் யஸ்த் அபூ ஜரணர (லி)
அர்கபப் தரர்த்துக் கரண்டிருந்ன். அபூ ஜரணர (லி) அர்கள் மீது தனூ
யனீஃதர கூட்டத்திணர் ரக்குல் ரடுத்ணர். அப்தரது இர்கள் க்கு முன்ணரலும்
னப்புநமும் இடப்புநமும் ரள் வீசுரர்கள். (இந்க் குறிப்பு இனி ரடரும் என்று
கூறி பிநகு) ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் கூறினஹர்கள்:
இப்தரது ரன் தரக்கிஸ்ரனுக்கரக துஆவுக்கரகக் கூந விரும்புகிநன். தரதுரக
நினகள் சீர்கடத்ரன் ெய்கின்நண. பிநகு, இத்க சூழ்நினயில் அஹ்திகளின்
தக்கம் அர்களின் கணம் ஏற்தட்டு விடுகிநது. எதிர்ப்பு அதிகரிக்கிநது. த
கதர்கபத் ரண்டி எடுப்தக் கூட அர்கள் விட்டு க்கவில்ன. மிகவும் தீ
இல்புட க்கபரக இருக்கிநரர்கள். அல்னரஹ் அர்கப பிடிப்தரணரக! இ
தரன்று அல்ஜீரிரவின் அஹ்திகளுக்கரகவும் துஆ ெய்யுங்கள். அர்களும் இன்ந
ரள்களில் பிச்ெணகளில் சிக்கியுள்பரர்கள். ஆஃப்கரனிஸ்ரனின் அஹ்திகளுக்கரகவும்
துஆ ெய்யுங்கள். அல்னரஹ் எல்னரர் மீதும் ணது கரு இநக்குரணரக!
ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் கூறினஹர்கள்: இப்தரது ரன் சின
ர்யூம்கபப் தற்றி கூந விரும்புகிநன். முல் குறிப்பு இக்கத்தின் முப்பி
திப்பிற்குரி ஸீம் ஹ்தீ ெரஹிப் அர்களுடது. கடந் ரள்களில் இர்கள் 69
தில் ஃதரத் ஆகிவிட்டரர்கள். இன்ணர லில்னரஹி  இன்ணர இனஹி ரஜிவூன்.
இர்கள் 1976 இல் ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் இருந்து ர்ச்சி தற்நரர்கள். 83 இல்
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இர்கப முப்பிரக சுவிட்ெர்னரந்துக்கு அனுப்பி க்கப்தட்டது. 84 இல் இர்கப
ரயிப் க்கீலுத் ப்ஷீர் ஆக நிமிக்கப்தட்டது. 1984 டிெம்தரில், இர்கள் இனண்டனுக்கு
ந்ரர்கள். பிநகு இங்கு னண்டனின் Private Secretary ஆகவும் ரண்டரற்றுற்கரண
ல்ரய்ப்பு கிடத்து. 85 லிருந்து 2008  முதல்லிஃக் ஆகவும், அற்கு பிநகு,
கணடரவின் முதல்லிஃக் இன்ெரர்ஜ் ஆகவும் தணிரற்ந ல்ரய்ப்பு தற்நரர்கள். இந்
கரனகட்டத்தில் கணடரவின் அமீரகவும் இருந்ரர்கள். 2009 இல் இருந்து 2016 
கணடரவின் முதல்லிஃக் இன்ெரர்ஜ் ஆக ரண்டரற்றுற்கரண ல்ரய்ப்பு கிடத்து.
1986 இல் தத்துல் இஸ்னரம் மின் யவுஸ்கரக 24 ஏக்கர் நினம் ரங்கப்தட்டது. பிநகு
அங்கு க்கள் சிப்பிடமும் ஆக்கப்தட்டது. இர்களின் கரனத்தில் தன அஹ்திகள்
கணடரவில் ந்து சித்ணர். இர்கள் அந் க்களுக்கு அதிகரக உவி புரிந்ரர்கள்.
தன க்கள் இர்களுக்கு ன்றி கடன்தட்டர்கள் ஆரர்கள். டரண்டர ற்றும்
கல்கிரியில் இண்டு தரி தள்ளிரெல்கள் கட்டப்தட்டண. பிந ஜரஅத்களில்
ங்களும் நிறுப்தட்டண.
ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் கூறினஹர்கள்: இர்களின் கரனத்தில்
ரன் ன்க்ர் தள்ளியும் கட்டப்தட்டது என்று நிணக்கிநன். எவ்ரறு இருப்பினும்,
இந் இண்டு தரி தள்ளிரெல்கபர கட்டப்தட்டுள்பண. அல்னரஹ்வின் அருளிணரல்,
2003
இல் இர்களுட கரனத்தின ரன், ஜரமிஆ அஹ்திய்ர கணடர
ரற்றுவிக்கப்தட்டது. Mta North America Station ஐ நிறுவுதிலும் இர்கள் தரும்
தணிரற்றியிருக்கிநரர்கள். அல்னரஹ் இர்களின் இந்ப் தணிகள் அணத்யும் ஏற்றுக்
கரள்ரணரக! ஸீம் ஹ்தீ ெரஹிப் அர்களுக்கு 2009 இல் Order of Ontario என்ந
தக்கம் கிடத்து. அது அந் ரநினத்தின் மிகப்தரி கண்ணிரகும். இந் விருது
எந் ரு துநயிலும் ற்றி தறுணரலும் உர்த் ரண்டரற்றுணரலும்
ங்கப்தடுகிநது. யஸ்த் மூன்நரது கலிஃதத்துல் ஸீஹ் (ஹி) அர்கள் ஆண்டு
ரரட்டின் தரது, ருமுந ம்முட ெரற்தரழிவில், சுவிட்ெர்னரந்தின் மினுட
முற்சியில் ஸீம் ஹ்தி ெரஹிப் அர்கபப் தற்றி குறிப்பிட்டரறு கூறிணரர்கள்:
அல்னரஹ் அர்களுக்கு குதி ங்குரணரக! என்ணரடு கனந்ரனரசித் பிநகு,
8000
ஃதரல்டர்கப சுவிட்ெர்னரந்தில் னப்தகுதிகளில் சிக்கும் வ்ரரு
வீட்டுக்கும் கரண்டு ெர்த்து விட்டரர்கள்.
இதற்கு பிமகு, ஸுஷூர் (அய்தஸுல்யஹஹ்) அவர்கள் ப்வஹவச் ேர்ந்த
அன்பிற்குரி முஸம்த் அஹ்த் ஶஹரிம் ேஹஹிப் ற்றும் திப்பிற்குரி ஷீத்
அஹ்த் ேஹஹிப் ர்ஸூம் அவர்களின் துைவிஹர் திப்பிற்குரி ேலீஹ கர்
ேஹஹிபஹ அவர்களின் நற்குறிப்ப எடுத்துத்த பிமகு, ஜுமுஆ தஹழுகக்குப்
பிமகு, அவர்களின் ஜனஹஷஹ தஹழுக தஹழ வத்தஹர்கள்.
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الح ْم ُد لِل ِہ ن ْحم ُد ٗه ون ْست ِْع ْین ٗہ ون ْستغ ِف ُر ٗه ونو ِم ُن ِب ٖہ ونتوک ُل عل ْی ِہ ون ُْعوُْ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْورِ انف ِسنا و ِم ْن س ّ ِیئا ِة ا ْعمال ِنا من ّی ْھ ِد ِه الل ُہ َلا
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 ِعباد الل ِہ ر ِحمک ُم الل ُہ ِا ّن اللہ یَ ُمرُ ِبالْع ْد ِل،ُم ِض ّل ل ُہ وم ْن یض ِلل ُہ َلا ہا ِدی ل ُہ ونَّھ ُد أ ْن لٓا ِالّٰہ ِالا الل ُہ ونَّھ ُد ا ّن ُمح ّم ًدا ع ْب ُد ٗه ور ُس ْول ٗہ
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ان و ِایْتآ ِء ُِی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحَّآ ِء وال ُمنک ِر والبغ ِی ی ِْعظک ْم لْعلک ْم تذک ُر ْون اُک ُروا اللہ یذک ْر ک ْم و ْاد ُعوْ ُه ی ْست ِج ْب لک ْم ول ِذک ُر
ِ والاِحس
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الل ِہ اکب ُر ۔

(மிரக்கம்: வ்னவி அத்ரவுல் முஃக்னீ)
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