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லஸ்பத் அபூக்ர் சித்தீக் (பலி) அயர்களுைன குறிப்பில் னநளநள ளர்
ற்றிக் கூப்ட்டுக் களண்டிருந்தது. இதுதளைர்ளக லஸ்பத் அபூ றயீத் குத்ரீ (பலி)
அயர்கள் கூறுகின்ளர்கள்:- ளன் இளத் பின் ரர் இவ்யளறு கூக் கட்ைன்:
‘அபூ றயீத! ளங்கள் புறளலளவிலிருந்து விடுட்ைதும் அன்றிபவு ளன் கவில்,
யளம் திக்கப் ட்டு விட்ைதளகவும் பிகு என் மீது மூைப் ட்டு விட்ைதளகவும்
கண்ைன். இதன் ளருள் ரலளதத் ஆகும்.’
அபூ றயீத் அயர்கள், ‘ளன் இன்ரள அல்ளஹ் என் ைந்தளலும்
ல்தளகய ைக்கும் என்று கூறின்’ எக் கூறிளர்கள். லஸ்பத் அபூ றயீத்
அயர்கள், ‘ளன் இளத் பின் ரர் அயர்களின் ரலளதத்துக்கு பிகு அயர்கப்
ளர்த்தன். அயர்கது முகத்தில் மிக அதிகநளக யளளின் அைனளங்கள்
இருந்த. ளன் அயர்க அயர்கது உைலில் இருந்த ஓர் அைனளத்தக்
களண்டு கண்ைறிந்தன்’ என்று கூறுகிளர்கள்.
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லஹ்) அவர்கள் கூறினர்கள்: பிகு லஸ்பத்
உம்மு அம்நளபளவின் குறிப்பு யருகின்து. உம்மு அம்நளபள இஸ்ளமின யபளற்றில்
மிக
வீபமிக்க
ண்நணிகளுள்
ஒருயபளக
இருந்தளர்கள்.
சலளபினளயளக
இருந்தளர்கள். உலது ளரிலும் கந்து களண்ைளர்கள். நலும் மிகவும் வீபத்துைன்
ளரிட்ைளர்கள். உம்மு அம்நளபள னநளநள ளபப் ற்றி கூறுகின்ளர்கள்.
அயர்கது நகன் அப்துல்ளஹ் முறநள கஸ்றளக் களன்ளர். லஸ்பத் உம்மு
அம்நளபள அன்ன திம் தளமும் னநளநள ளரில் கந்து களண்டிருந்தளர்கள்.
அதில் அன்ளபது ஒரு க யட்டுப்ட்டு விட்ைது.
லஸ்பத் உம்மு அம்நளபள இந்தப் ளரில் கந்து களண்ைதற்கள களபணநளக
இவ்யளறு கூப்ட்டுள்து: ஓநனிலிருந்த அன்ளபது நகன் லபீப் பின் றத்
பறூலுல்ளஹ் (றல்) அயர்கது நபணத்தின் சய்தினக் கள்விப்ட்டு
ஓநனிலிருந்து நதீள யந்து களண்டிருந்தளர். முறநள அயர்கப் பிடித்து
விட்ைளன். நலும் ‘ளன் அல்ளஹ்வின் தூதன் என்று நீர் சளட்சி கூறுகின்றீபள?’
என்று கட்ைளன். அதற்கு லபீப் அயர்கள் எக்குக் கட்களது என்று கூறிளர்கள்.
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பிகு முறநள ‘முலம்நது அல்ளஹ்வின் தூதர் என்று நீர் சளட்சி
கூறுகின்றீபள?’ என்று கட்ைளன். லபீப் (பலி) அயர்கள் ஆம் என்று கூறிளர்கள்.
முறநள, அயர்கள் குறித்து கட்ையிட்ைளன் எய அயர்கள் துண்டு துண்ைளக
ஆக்கப்ட்ைளர்கள். முறநள ளன் ‘அல்ளஹ்வின் தூதன் என்று நீர் சளட்சி
கூறுகிறீபள?’ என்று கட்கும் ளதல்ளம், அயர்கள் என்ளல் கட்க முடினளது
என்று திளித்தளர்கள். நலும் ‘நீர் முலம்நது (றல்) அயர்கள் அல்ளஹ்வின்
தூதர் என்று சளட்சி கூறுகிறீபள?’ என்று கட்கும்ளது ஆநன்று திளிப்ளர்கள்.
எதுயப என்ளல், அயன் அன்ளபது ஒவ்யளர் உறுப்யும் யட்டி எறிந்தளன்.
லஸ்பத் உம்மு அம்நளபள அயர்களுக்குத் தநது நகனின் ரலளதத் ற்றின
சய்தி கிைத்ததும், அயர்கள் தளந முறநள கஸ்றள எதிர் களள்யளர்கள்
என்றும் ஒன்று அயக் கள சய்யளர்கள் அல்து தளந இயழியில்
ரஹீத் ஆகி விடுயளர்கள் என்றும் சத்தினம் சய்தளர்கள். இந்தப் ளரில் அன்ளபது
நற்ளரு நகன் அப்துல்ளஹ்வும் கந்து களண்டிருந்தளர்.
உம்மு அம்நளபள கூறுகிளர்கள்: ளங்கள் னநளநள சன்ைந்தளது கடும்
ளர் ைற்து. ளன் இயது எதிரினள முறநளய எதிர்களள்
அயப் ளர்த்துக் களள் உறுதி பூண்ைன். ளன் அல்ளஹ்விைம், ‘ஒருய
ளன் அயக் கண்ைளல் அய விைநளட்ைன். அயக் களல்யன் அல்து
ள இந்து விடுயன்’ என்று உறுதி எடுத்தன். இவ்யளளக ளன் அல்ளஹ்வின்
எதிரினக் கண்ைன். ளன் அயன் மீது தளக்குதல் தளடுத்து விட்ைன். ஒரு
நனிதன் எக்கு முன் யந்தளன். அயன் என்னுைன கயில் தளக்கி, அத
யட்டி விட்ைளன். அல்ளஹ்வின் மீது ஆணனளக! ளன் அந்தத் தீனயன் யப
சன்று அைன யண்டும் என்தற்களக கக்கம் அைனவில். நலும் அயன்
நித்தில் வீழ்ந்து கிைந்தளன். ளன் எது நகன் அப்துல்ளஹ்ய அங்கு கண்ைன்.
அயன் அயக் களன்றுவிட்டு இருந்தளன்.
ஓர்
அறிவிப்பில்
இவ்யளறும்
உள்து.
லஸ்பத்
உம்மு
அம்நளபள
அறிவிக்கின்ளர்கள்: எது நகன் தது ஆைனளல் தது யள சுத்தப் டுத்திக்
களண்டிருந்தளன். ளன் அயனிைம், ‘நீ முறநளயக் களன்று விட்ைளனள?’ என்று
கட்ைன். அதற்கு அயன், ‘ஆம் எது தளன!’ என்று கூறிளன். ளன்
அல்ளஹ்வுக்கு முன் ன்றிக்கள சஜ்தள சய்தன். லஸ்பத் உம்மு அம்நளபள
கூறுகின்ளர்கள்: அல்ளஹ் எதிரிகளின் யப அறுத்து விட்ைளன். ளர்
முடியைந்ததும் ளன் எது வீட்டிற்குத் திரும்பிச் சன்ன். அப்ளது லஸ்பத்
களலித் பின் யலீத் அயர்கள் ஓர் அபபின நருத்துயப என்னிைம் அமத்து
யந்தளர்கள். அயர் களதிக்கும் எண்ணனக் களண்டு எக்கு சிகிச்ச அளித்தளர்.
அல்ளஹ்வின் மீது ஆணனளக! இந்த சிகிச்ச எக்கு க யட்டுப்ட்ைதவிை
அதிக யதக்குரினதளக இருந்தது. லஸ்பத் களலித் அயர்கள் என் மிக
ன்ளக கயனித்துக் களண்ைளர்கள். நலும் எங்களுைன் ல் முயில் ைந்து
களண்ைளர்கள். எங்கது உரிநன எப்ளதும் நிவில் களண்டிருந்தளர்கள்.
நலும் எங்கக் குறித்து லஸ்பத் பறூலுல்ளஹ் (றல்) அயர்கள் கூறின
அறிவுபனக் கருத்தில் களண்டிருந்தளர்கள்.
னநளநள ளரில் முஸ்லிம்களில் களனமுற்யர்களின் எண்ணிக்க மிக
அதிகநளக இருந்தது. நலும் களனங்களின் களபணநளக அன்றளரிகள் நற்றும்
முலளஜிர்களில் மிகக் குயள எண்ணிக்கயில் உைனயர்க லஸ்பத் களலித்
அயர்களுைன் தளழுகன நியற்றி யந்தளர்கள். ஓர் அறிவிப்பில் இதுவும்
உள்து. லஸ்பத் உம்மு அம்நளபள னநளநளவின் ளளில் களனமுற்ளர்கள். யளள்
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நற்றும் ஈட்டியின் 11 களனங்கள் அயர்களுக்கு ஏற்ட்ை. அதுநட்டுமின்றி
அயர்கது ஒரு க யட்டுப்ட்ைது. லஸ்பத் அபூக்ர் (பலி) அயர்கள் அயர்கது
நின விசளரிக்க யந்து சன்று களண்டிருந்தளர்கள். கஅப் பின் உஜ்பஹ்
அன்ன திம் கடிநளகப் ளரிட்ைளர்கள். அந்ளளில் நக்களுக்குக் கடுநனள
துன்த்த தளங்க யண்டி யந்தது. நலும் நக்கள் தளல்வினைந்து ஓடினயளறு
ையின் இறுதி குதினயும் தளண்டி விட்ைளர்கள்.
கஅப், ‘அன்றளரிக! அன்றளரிக! அல்ளஹ் நட்டும் தூதரின் உதவிக்கு
யளருங்கள்’ என்று அமத்தளர். இவ்யளறு கூறினயள அயர் முஹ்கம் பின்
துஃ சன்ைந்தளர். முஹ்கம் அயபத் தளக்கிளன். நலும் அன்ளபது
இைக் கன யட்டி விட்ைளன். அல்ளஹ்வின் மீதளணனளக! கஅப் அதற்குப்
பிகும் கூை தடுநளற்ம் அைனவில். நலும் இைக்கயில் இருந்து பத்தம்
யழிந்தளடி களண்டிருக்கும் யயில் யக்கனளல் தளக்குதல் தளடுத்தளர்கள்.
பிகு அபூ உகல் ற்றி யருகின்து. அபூ உகல் அன்றளரிகளின் உதவினளபளக
இருந்தளர்கள். அன்ளர் னநளநளவின் தித்தில் எல்ளருக்கும் முன்ளக ளருக்களகப்
புப்ட்ைளர்கள். அன்ளர் மீது ஓர் அம்பு ட்ைது. அது தளள்ட்ைனத்
துத்தயளறு இதனத்த அைந்தது. அன்ளர் அந்த அம் இழுத்து யளின
எடுத்தளர்கள். அன்ளர் அந்தக் களனத்தளல் வீம் அைந்து விட்ைளர்கள்.
அன்ளர், ‘அன்றளரிக! எதிரிகள் மீது தளக்குதல் தளடுக்க திரும்புங்கள்’
என்று நஅன் பின் அதீ கூக் கட்ைளர்கள். அம்ர் கூறுகிளர்கள்: அபூ உகல் தநது
நக்க ளக்கி சல்யதற்களக எழுந்தளர்கள். ளன் அயரிைம் அபூ உக!
‘தங்களிைம் ளருக்கள தரினம் தற்ளது இல். மிகவும் வீநளகி
விட்டீர்கள். தங்கது எண்ணம் என்?’ என்று கட்ைன். அதற்கு அன்ளர்,
‘அமப்யர் எது னபக் கூறி அமத்தளர்’ என்று திளித்தளர்கள். அயர்கள்
அன்றளரிகளின் னப நட்டுந அமத்தளர்கள். களனநைந்தயர்கள் அயர்கது
ளக்கம் அல் என்று ளன் கூறின். அதற்கு அபூ உகல், ‘ளன் அன்றளபச்
சளர்ந்தயன் ஆயன். நற்யர்கள் வீத்தக் களண்பித்தளலும் ளன் அயசினம்
தில் கூறுயன்’ என்று கூறிளர்கள். இப்னு உநர் கூறுகிளர்கள்:
‘அபூ உகல் தரினத்த யபயமத்துக்களண்டு எழுந்தளர்கள். தநது யது
கயில் உருவின யள ஏந்தி, பிகு, ‘அன்றளரிக! லுன் தித்தப்
ளன்று திரும்பி தளக்குங்கள்’ என்று கூத் தளைங்கிளர்கள். அயர்கள்
அயரும் ஒன்று திபண்ைளர்கள். நலும் எதிரிகளுக்கு முன் முஸ்லிம்களின்
கைனம் ளன்று ஆகிவிட்ைளர்கள். எதுயப என்ளல் அயர்கள் எதிரிகத்
தளட்ைத்திற்குள் தள்ளிளர்கள். அயர்கள் தங்களுக்குள் கந்தளர்கள். அதளயது
உள் சன்று, பிகு ளர் தீவிபம் அைந்தது. நலும் யளள்கள் ஒன்ளைளன்று
உபளன தளைங்கி. ளன் அபூ உகப் ளர்த்தன். அன்ளபது களனநைந்த
க தளளிலிருந்து யட்டுண்ைது. நலும் அன்ளபது அந்த க நித்தில்
விழுந்தது. அயர்களுக்கு 14 களனங்கள் ஏற்ட்ை. அவ்யத்துக் களனங்களின்
களபணத்திளல் அன்ளர் ரஹீதளளர்கள்.
இப்னு உநர் கூறுகிளர்கள்: ளன் அபூ உகலுக்கு அருகில் சன்ன். அயர்
நித்தில் விழுந்து கிைந்தளர். இறுதி மூச்சு யளங்கிக் களண்டிருந்தளர். ளன் அபூ
உக என்று கூறின். அதற்கு அயர் தடுநளறின ளயளல் ப்க் என்று
கூறிளர். பிகு னளருக்குத் தளல்வி ஏற்ட்ைது என்று கட்ைளர்கள். ளன் உபத்த
குபலில்,
‘ற்சய்தி
உண்ைளகட்டும்!
அல்ளஹ்வின்
எதிரி
முறநள
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களல்ப்ட்ைளன்’ என்று கூறின். அயர்கள் அல்லம்துலில்ளஹ் என்று
கூறினயளறு தநது விப விண்ண ளக்கி உனர்த்தி உயிப விட்ைளர்கள்.
இப்னு உநர் கூறுகிளர்கள்: ளன் எது தந்த லஸ்பத் உநர் (பலி)
அயர்களிைம் இந்த அத்து சம்யங்கயும் எடுத்துக் கூறின். அதற்கு
அயர்கள், ‘அல்ளஹ் அயர் மீது கருண புரினட்டும். அயர் எப்ளதும்
ரலளதத்த ளடினயபளக இருந்தளர். நலும் எக்குத் தரிந்தயப அயர் லஸ்பத்
பறூலுல்ளஹ் (றல்) அயர்கது குறிப்பிட்ை சி சலளபிகளில் ஒருயபளக இருந்தளர்.
நலும் ஆபம் களத்தில் இஸ்ளத்த ஏற்றுக் களண்ையர்களுள் ஒருயபளக
இருந்தளர்’ என்று கூறிளர்கள்.
னநளநள ளருக்குப் பிகு ஒருளள் முஜளஆ பின் முபளபள லஸ்பத் அபூக்ர்
அயர்களிைம், ‘பறூலின் கலீஃளய! னநளநள ளரில் கந்துகளண்ை சலளபிக
விை அதிகநளக எயபயும் யளள்களின் தளக்குதல்களுக்கு முன்ளல் நித்து
நின்றுயளறு ளன் ளர்த்ததில். அதளன்று அயர்கவிை அதிகநளக
கடுநனளக தளக்குதல் தளடுத்தயர்கயும் ளர்க்கவில்’ என்று கூறிளர்கள்.
முஜளஆ லஸ்பத் அபூக்ர் அயர்களிைம், நஅன் பின் அதீ நற்றும் அன்றளரிகளின்
சிந்த உறுதிப்ளடு நற்றும் அச்சமின்றி ளரிட்ையளறு நிகழ்ந்த அயர்களுைன
ரலளதத் ற்றின விரனங்க கூறிக் களண்டிருந்தளர். லஸ்பத் அபூக்ர் அயர்கள்
அதக் கட்டு அம ஆபம்பித்தளர்கள். எதுயப என்ளல், அன்ளபது
அருளுக்குரின தளடி கண்ணீபளல் ந்து விட்ைது.
நஹ்மூத் பின் பீத் இைமிருந்து ஓர் அறிவிப்பு யருகிது. லஸ்பத் களலித்
அயர்கள் னநளநள யளசிகக் கள சய்தளது, முஸ்லிம்களும் அந்தப்
ளரில் ருநவு எண்ணிக்கயில் ரஹீதளளர்கள். எதுயப என்ளல், லஸ்பத்
பறூலுல்ளஹ் (றல்) அயர்கது ருயளரினள சலளபிகளும் ரஹீதளகி
விட்ைளர்கள். முஸ்லிம்களில் உயிர் பிமத்தயர்கள் மிகவும் களனமுற்று இருந்தளர்கள்.
லஸ்பத்
களலித்
அயர்களுக்கு
முறநள
களல்ப்ட்ை
தகயல்
களடுக்கப்ட்ைதும் அயர்கள் முஜளஆய முறநளய அைனளம் களட்ை
யப்தற்களக சங்கிலியிட்டு உைன் களண்டு யந்தளர்கள். அயன் சைங்களில்
அயத் தடிப் ளர்த்தளன். ஆளல் அங்கு முறநள கிைக்கவில். பிகு
அயன் தளட்ைத்திற்குள் நுமந்தளன். அப்ளது ஒரு குள்நள சந்நிநள
தட்ைனள மூக்குைன நனிதனின் சைம் தன்ட்ைது. ‘னளரிைம் இருந்து நீங்கள்
விடுத அைந்து விட்டீர்கள அந்த முறநள இயன்தளன்’ என்று முஜளஆ
கூறிளன்.
லஸ்பத் அபூக்ர் சித்தீக் (பலி) அயர்களின் கயப் ற்றின குறிப்பு
உள்து. லஸ்பத் அபூக்ர் (பலி) அயர்கள் லஸ்பத் களலித் அயர்க னநளநளவுக்கு
அனுப்பின ளது அன்ளர் கவு கண்ைளர்கள். அன்ளரிைம் லஜர் குதி
இருக்கிது. அதன் ரீத்தம் மங்களுள் சி ரித்தம் மங்கள் களண்டு
யபப்ட்ை. அன்ளர் அதிலிருந்து ஒரு ரித்தம் மத்த உண்ைளர்கள். அத
அன்ளர் களட்ைனளக கண்ைளர்கள். அதளயது அது ரீத்தம் மம் அல். நளளக
களட்ைனளகும். சிறிதுபம் அன்ளர் அத நன்ளர்கள். பிகு அத
எறிந்து விட்ைளர்கள். அன்ளர் இதற்கு ‘களலித் அயர்களுக்கு னநளநள யளசிகள்
தபப்பிலிருந்து கடுநனள ளப சந்திக்க யண்டி இருக்கும். நலும் அல்ளஹ்
நிச்சனநளக அயபது ககளில் யற்றின யமங்குயளன்’ என்று விக்கம்
கூறிளர்கள்.
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லஸ்பத் அபூக்ர் (பலி) அயர்கள் னநளநளவின் புத்திலிருந்து யருகின்
சய்திகளுக்களக மிகவும் எதிர்ளர்த்தயர்களக இருந்தளர்கள். நலும் களலித்
அயர்கள் தபப்பிலிருந்து தூதுயர் எயரும் யந்தளல், அன்ளர் அயரிைமிருந்து
தகயல்க ற்றுக் களள்யளர்கள்.
களல்ப்ட்ையர்களின் எண்ணிக்க குறித்து கூப்டுகின்து. இந்தப் ளரில்
களல்ப்ட்ை முர்தத்களின் எண்ணிக்க சுநளர் 10 ஆயிபநளக இருந்தது. நற்றும்
ஓர் அறிவிப்பில் இருத்தி ஓபளயிபம் என்றும் கூப்ட்டுள்து. சுநளர் 500 அல்து
600 முஸ்லிம்கள் ரஹீதளளர்கள். சி அறிவிப்புகளில் னநளநள ளரில் ரஹீதள
முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்க 700, 1200, 1700 என்றும் கூப்ட்டுள்து.
ஓர் அறிவிப்பின் அடிப்ையில் இந்தப் ளரில் ரஹீதளயர்களுள் 700க்கும்
அதிகநள
திருக்குர்ஆ
நம்
சய்தயர்கள்
இருந்தளர்கள்.
இந்த
ரஹீதளயர்களுள் ரின சலளபிகளும் திருக்குர்ஆ நம் சய்தயர்களும்
அைங்குயர். அயர்களின் அந்தஸ்து நற்றும் தகுதி முஸ்லிம்களிைம் மிகவும்
உனர்ந்ததளக இருந்தது. அயர்கது ரலளதத் ஒரு ரும் கயனளக இருந்தது.
ஆளல் இந்த திருக்குர்ஆ நம் சய்தயர்கது ரலளதத் தளன், பின்ளளில்
திருக்குர்ஆ ஒன்று திபட்டுயதற்குக் களபணநளக அநந்தது.
இந்த ரஹீதுகளுள் பிபசித்திற் சி சலளபிகளின் னர்கள் இவ்யளளகும்:
லஸ்பத் றத் பின் கத்தளப், லஸ்பத் அபூ லுறஃள பின் பபீஆ, லஸ்பத்
றளலிம் நௌள அபூ லுறஃள, லஸ்பத் களலித் பின் உறது, லஸ்பத் லகம்
பின் றயீது, லஸ்பத் துஃல் பின் அம்ர் தௌஸி, லஸ்பத் றுர் பின்
அவ்யளமின் சகளதபர் லஸ்பத் றளயிப் பின் அவ்யளம், லஸ்பத் அப்துல்ளஹ் பின்
லளரிஸ் பின் கஸ், லஸ்பத் இளத் பின் லளரிஸ், லஸ்பத் இளத் பின் ரர்,
லஸ்பத் நளலிக் பின் அவ்ஸ், லஸ்பத் றுபளக்கள பின் கஅப், லஸ்பத்
பறூலுல்ளஹ் (றல்) அயர்கது ச்சளர் லஸ்பத் நஅன் பின் அதீ, லஸ்பத்
றளபித் பின் கஸ் பின் ஷிநளஸ், லஸ்பத் அபூ துஜளள, முளஃபிக்களின்
தயன் அப்துல்ளஹ் பின் ஒ பின் றுலூலின் உண்ந ம்பிக்கனளபள
நகன் லஸ்பத் அப்துல்ளஹ் பின் அப்தில்ளஹ் நற்றும் லஸ்பத் னஸீது பின் றளபித்
கஸ்பஜீ ஆகினளர்.
சி யபளற்ளசிரினர்கப் ளறுத்த யபயில், னநளநள ளர் பபியுல்
அவ்யல் 12 ஹிஜ்ரியில் ைற்து. நலும் சிர் இது ஹிஜ்ரி 11 ஆம் ஆண்டின்
இறுதியில் ைற்து என்று கூறுகிளர்கள். இவ்விரு அறிவிப்புகளின் இணக்கம்
இவ்யளறு இருக்க முடியும். அதளயது இந்தப் ளரின் ஆபம்ம் ஹிஜ்ரி 11 இலும்
அதன் முடிவு ஹிஜ்ரி ன்னிபண்டிலும் இருக்களம்.
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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
ْ ُ ّ ّٰ ْ ُ ْ ُ
ُ
ْ ْ ُّ
ُ
اللہ ونَّھ ُد ا ّن ُمح ّم ًدا ع ْب ُد ٗه ور ُسوْل ٗہ ِعباد اللہ رحممم اللہ ِا ّن اللہ
اللہ َلا ُم ِض ّل ل ُہ وم ْن یض ِلل ُہ َلا ہا ِدی لہ ونَّھد أن لٓا ِالہ ِالا
ْ
ّ ُّ ُُ ْ ْ ْ ْ
ُُْ
ُ ُْ
ُْ
ّٰ ْ
ْ
ْ ِیَ ُمرُ بالْْع ْدل والْا
ان و ِایْتآ ِء ُِی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحَّآ ِء وال ُمنک ِر والبغ ِی ی ِْعظم ْم لْعلم ْم تذک ُر ْون اُک ُروا اللہ یذک ْر ک ْم و ْاد ُعوْ ُه
س
ح
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ی ْست ِج ْب لم ْم ول ِذک ُر الل ِہ اکب ُر ۔

(தமிமளக்கம்: நவ்வி சுல்தளன் நதீன்)
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