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ரிசுத்டபமன்கநின் பமறு - 12 

இணமம் மடய அலயஸ்மம் 

னகப்ன 

அனல்ன் அலீ அல்மடய னும் இணமம் மடய அஹ்லுல்லத் தடமரில் 

த்டமபது இணமணமபமர். அபர்கள் யஜ்ரி 212 , [1] துல் ஜ் ணமட டுப்குடயதில் 

ணடீமபின் னகர்ப் குடயதம ரிய்த [2] னுணயத்டயல் ிந்டமர்கள். 

அபர்கநது டந்லட இணமம் பமத் ஆபமர்கள்.  டமதம அன்ல ணமம சயப்னம் 

இலதச்சனனள்ந தமண்ணஞிதமக பிநங்கயமர். [3]  

இணமம் மடயதின் சயப்னப் ததர்கநில் ணயகவும் ில்தணமலப அல்மடய, 
அந்கர  ன்லபதமகும். அத்தடமடு, னென்மம் அனல்ன் ன்றும் 

அலனக்கப்டுகயன்மர்கள்.[4]  
 

(னடமபது அனல்ன் னெம இப்னு ஃர் அல்கமனயம், இண்மபது 

அனல்ன் அலீ இப்னு னெம அல்யனம) 

இணமம் மடய யஜ்ரி 220ல் இணமணத் ஸ்டமத்லட அலந்து தகமண்மர்கள். இது 

அபர்கநது டந்லடதின் மடத்துக்குப் ின் இம்தற்து. அச்சணதத்டயல் 

அபர்கநது பதது ட்டு பனங்கள் ணட்டுதண. அபர்கநது இணமணத் 33 பனங்கள் 

ீடித்டது. யஜ்ரி 245ல் டணது 41ம் பதடயல் இணமம் மடய டீமமர்கள்.  

இணமம் மடயலத தடிதமகக் கண்டற் என ணிடர் இவ்பமறு கூறுகயன்மர்: 

'அபர்கள் சமசரி உதனலதபர்கநமகவும், சயபப்ன கந்ட தபள்லந ய 

னகனம் பிசமணம கண்களும், ீண் னனபங்களும் தகமண்பர்கள். ப்தமதும் 

னகத்டயல் னன்னறுபலும் ணகயழ்ச்சயனேம் யம்ிதபர்கநமகவும் கமஞப்ட்மர்கள்' [5] 

இணமம் அபர்கள் பமழ்ந்ட  கமத்டயல் ள அப்மசயத கலீமக்கள் ஆட்சய தசய்டர். 

இணமணத்லட தறுபடற்கு னன்ர் ணஃனெனும் அபது சதகமடர் ணஃடயனம் 

ஆட்சய தசய்டர். இணமணத்லட தமறுப்தடுத்ட தமது னஃடயணயன் ஆட்சய 
தடமர்ந்து தகமண்டினந்டது. அபனக்குப் ின் னஃடயணயன் னடல்பர் பமயக், 

பமயகயன் சதகமடர் னடபக்கயல், னடபக்கயயன் னடல்பர் னன்டயர், 

னன்டயரின் சயயத டந்லடதின் னடல்பர் னஸ்டதீன், னடபக்கயயன் இறுடயப் 

னடல்பர் னஃடஸ் ஆகயததமர் எனபர் ின்தமனபமக ஆட்சயதில் 

அணர்ந்டயனந்டர். னஃடஸ்யன் ஆட்சயக் கமத்டயததத இணமம் மடய 
டீமக்கப்ட்மர்கள். [6]  
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னடபக்கயலுலத ஆட்சயதின் தமது, அபனலத தகமடுலணதம கட்லநதின் 

னெம், அப்மசயத ஆட்சயதின் தகந்டய யலதணமக பிநங்கயத சமணர்மவுக்கு 

தகமண்டு பப்ட் இணமம் மடய, டணது ஆனேநின் இறுடயப் குடயலத அங்தகதத 

கனயத்டமர்கள். [7]  

இணமம் மடயதின் ிள்லநகள் டயதமமபது இணமணம ன் அஸ்கரீ, 

றலன், னம்ணத், ஃர், ணற்றும் அலீய்தம னும் ணகள்.[8]  

கலீமக்கநின் தமக்கு 

அீடயதம ஆட்சயதமநர்களுக்தகடயமக அஹ்லுல்லத்டயர் தணற்தகமண் 

னட்சயகளும் படிக்லககளும் இஸ்மணயத பமற்யல் கண்ஞிதம், ணகத்துபம் 

ன்பற்மல் யப்ப்ட் தசனயப்ம க்கங்கநமகக் கனடப்டுகயன். 

அஹ்லுல்லத் இணமம்கள், டணது அீடயக்தகடயம சரர்டயனத்ட படிக்லககள், 

உண்லணலதனேம் ீடயலதனேம் மதுகமப்டற்கம பீப் ிதத்டங்கள் 

ன்பற்யன் னெணமக இனயபம ஆட்சயதமநர்கநிதும் அபர்கநது அீடயதம 

அடிபனடிகநிதும் தகமத்துக்குள்நமபர்கநமகதப ன்றும் இனந்து பந்டர். 

இந்ட இணமம்கள், ணிடர்கலந தர்பனயப்டுத்துபடற்கும், உண்லணலதத் 

தடநிவுடுத்துபடற்கும், அீடயதிலனக்கப் ட்தமலப் மதுகமப்டற்கும் குனப்ம் 

தணமசடி ன்பற்லத் டடுத்து யறுத்துபடற்கும் டணக்கு கயலக்கும் அலத்து 

சந்டர்ப்ங்கலநனேம் தன்டுத்டயக் தகமள்பமர்கள் ன்லட அந்ட அயதமதக்கம 

கலீமக்கள் அயந்து லபத்டயனந்டர். தர்லண, தர்பனய ன்பற்றுக்கமக 

அலத்து னதற்சயகலநனேம் தணற்தகமள்ளும் னிட இணமம்கநின் தசதற்மடுகள் 

டணது ஆட்சயலத ஆட்ங்கமஞச் தசய்னேம் அமதத்லட உஞர்ந்டயனந்டர். 

தணமசடி ணயக்க உலணதம கலீமக்கநின் இத்லட பஞ்சத்டமலும் இஸ்மணயத 

கயமத் ன் ததரில் ணமற்யனேம் ிடித்துக் தகமண் அப்மசயதர் ஆட்சயலதத் 

தடமர்ந்டர். டணக்கு னன்ினந்ட அக்குனலதமநர்கலநப் தமன் 

அஹ்லுல்லத்டயல அனயப்டயலும் அபர்கநது சரர்டயனத்ட தசதற்மடுகலநக் 

தகமச்லசப்டுத்துபடயலும் ந்ட னதற்சயலதனேம் பிட்டுலபக்கபில்ல. 
னஸ்யம்களுலத டலலணத்துபத்டயன் னிடத்லட ணமசுடுத்துபடற்கும், அடன் 

அந்டஸ்லடக் குலக்கவும் டம்ணயனள்ந அலத்து சக்டயகலநனேம் 

தன்டுத்டயர். அந்ட சங்லகதம இணமம்கலந ணக்கநிணயனந்து தூப்டுத்டவும் 

அபர்கள் ணீதுள்ந தசத்லடக் கலநந்து பிவும் ல்தபறு டந்டயங்கலந 

தணற்தகமண்மர்கள். 

இந்தமக்கத்லடனேம் டது லத சடயத்டயட்ங்கலநனேம் அலந்து 

தகமள்படற்கமக டந்டயத்லட தணற்தகமண் அப்மசயத கலீம ணஃனெலப் ற்ய 
ற்கதப கூயதமம் டது ஆட்சயலத சட்னர்பணமது  யதமதப்டுத்டயக் 
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தகமள்நவும் அடன் னெம், இணமணத்டயன் எநிலத அலஞத்து பிவும் 

னலந்டமர். இது இணமம்களுலதவும், கலீமக்களுலதவும் பமற்ல 

ஆமனேம் அலபனம் அயந்துள்ந  உண்லணதமகும். 

ணஃனெலத் தடமர்ந்து ஆட்சயதில் அணர்ந்ட னஃடயம், அஹ்லுல்லத்டயதும் 

இணமம்கநதும் பிதத்டயல் டது னன்தமர்கள் ந்து தகமண் அதட 

பனயனலகலநதத கலப்ிடித்டமர். இடன் என கட்ணமகதப, இணமம் பமத் 

அலயஸ் மம் ணடீமபியனந்து க்டமதுக்கு யர்ப்ந்டணமக அலனத்து 

பப்ட்மர். டது கடிணம அபடமிப்ின் கரதனதத அபர்கலந 

லபத்டயனந்டதடமடு அபர்கலநக் தகமல தசய்தவும் ின்ிற்கபில்ல. 

டபிவும், அப்மசயதரின் உத்டயததமகனர்ப ஆலதம கறுப்ன ஆல 

அஞிதபில்ல ன் குற்ச் சமம்டின் தரில் அபிதமக்கள் சயல லகது 

தசய்து சயலதில் அலத்டமர். அபர்கள் ணஞிக்கும் பல, அல்து தகமல 

தசய்தப்டும் பல அந்ட சயலதினுள்தநதத சயத்டயபலடகலந 

அனுபித்டர்..[9] 

னஃடயம், சமணர்ம கரில் யஜ்ரி 227 ல் ணஞணலந்டமர்[10]  அபனக்குப் ின் 

ஆட்சயீதணயத அபது ணகன் பமயக், டது டந்லட னஃடயனலதவும் டது 

சயயத டந்லட ணஃனெனுலதவும் அடிச்சுபட்ல ின்ற்ய ஆட்சய மத்டயமர். 

பமயக், ணதுமம் அனந்துபடயலும் தகநிக்லககநிலும் ணயக்க ஈடுமடுலதபமக 

இனந்டமர். டன் சுலபனேஞர்லப அடயகரிக்கதப  பலகதம ணனந்து 

பலககலந உட்தகமண்மர். அடற்தக தனந்தடமலகதம ஞத்லட தசவு 

தசய்டமர். இறுடயதில், ய 232 ல் சமணர்மபில் ணஞதணய்டயத பமயகயன் 

ணஞத்துக்கு இந்ட ணதுமதண கமஞணமக இனந்டது.[11] 

அபகீ்களும பமயகயன் தமக்கு இறுக்கணமடமக இனக்கபில்ல. 

அடன்கமஞணமக அபனத கமத்டயல் அபகீ்களும் அனடமயின் 

ம்லதினம் சமணர்ம குடயதில் குடிததய ஏநவு தசனயப்னன் பமழ்ந்டர். 
ினும் னடபக்கயயன் ஆட்சயதில் ணீண்டும் சயடடிக்கப்ட்ர்.[12] 

பமயக்லக தடமர்ந்து ஆட்சயக்கு பந்ட னடபக்கயல், அப்மசயத கலீமக்கள் 

அலபரிலும் ணயகவும் கடிணமபமகவும் கமஞப்ட்மர். இணமம் மடய 
அலயஸ் மம் லத கலீமக்கலந பி னடபக்கயலுலத ஆட்சயலததத 

கூடுடமக சந்டயத்டமர். டயமன்கு ஆண்டுகள் பல இக்கமப்குடய ீண்டினந்டது. 

இந்ட ீண் கமப்குடய இணமனக்கும் அபர்கலநப் ின்ற்யதபர்களுக்கும் 

இன்ல் யலந்ட பனங்கநமகும். 
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னடபக்கயல் லத அப்மசயத கலீமக்கலநபி ணயக ணமர்க்க பிதமட 

தசதல்கநில் ஈடுட்மர். இனய குஞங்கள் தகமண்டினந்டமர். இடமல் அபது 

உள்நம் னளபதும் ஸ்த் அலீ ணற்றும் அபர்கநது அஹ்லுல்லத்டயர், 

தடமனர்கள் ணீடம தமமலணனேம் துதபசனம் லகனேம் யம்ிதினந்டது. 

இடமல், னடபக்கயலுலத ஆட்சயக் கமப்குடயதில் தகமல, ஞ்சூட்ல், 

மடுகத்டல், சயத்டயபலட தசய்டல் னடம  தகமடுலணகளுக்கு 

அபிதமக்கள் உள்நமக்கப்ட்ர். னடிந்டபல ஆட்சயதமது கண்ஞில் 

மடபமறு ணலந்து பமனதப அபகீ்கள் பினம்ிர்.[13] 

னடபக்கயல் என தமய்க் கலபச் தசமல்ய இணமம் மிஈலதப் ின்ற்றுணமறு 

ணக்கலநத் தூண்டிமர். ஆமல் இணமம் மிஈ அபர்கதநம அச்சந்டர்ப்த்டயல் 

உதிதமடு இனக்கபில்ல. இடனூம னடபக்கயயன் தமக்கம், அஹ்லுல்லத் 

இணமம்கலந ின்ற்றுபடயயனந்து ணக்கலந டயலச டயனப்ி பிடுபடமகும்..[14] 

யஜ்ரி 236ல், னடபக்கயல், இணமம் றலின் கப்லனேம் அடலச் சூனவுள்ந 

குடயகலநனேம் உலக்கும்டிதமகவும், அங்கு திர்ச்தசய்லக தசய்னேம் 

டிதமகவும் கட்லந ிப்ித்டதடமடு, அடல சயதமத் தசய்பலடனேம் டல 

தசய்டமர். இடமல், இணமம் றலன் அக்கஸ்டம் டலணட்ணமக்கப்ட்டு 

மலபம் தமல் கமட்சயதநித்டது.[15] 

இணமம் றலின் அக்கஸ்டநம், டது ஆட்சயக்கு டயம அலகலநத் 

தடமற்றுபிக்கும் ணத்டயத யலதணமகவும் அன்மனக;கு இலனக்கப்ட் 

தகமடுலணகளும், அபர்கநது மடத்தும் டது ஆட்சயதின் அீடயகளுக்தகடயமக 

ணக்கள் னட்சயதிலும் ளச்சயதினும் ஈடுடுபடற்கு இணமம் றலன் யலவுகள் 

அலணந்து பிடுதணம ன்றும் னடபக்கயல் அச்சம் தகமண்டினந்டமர். 

ினும், இணமம் றலல உண்லணதமக தசயத்து பந்ட பனம் அபர்கள் 

அக்கம் தசய்தப்ட்டுள்ந அப்னிட குடயலத சயதமத் தசய்பலடத் டபிர்த்துக் 

தகமள்நபில்ல. அதுணட்டுணன்ய, கப்யன் சயலடவுகலந தடமமக 

னர்யர்ணமஞம் தசய்படயலும் அபர்கள் ஈடுட்ர். இடமல், னடபக்கயல் 

டயதள டலபகள் இணமம் றலின் கப்ல அனயத்டடமக 

அயபிக்கப்டுகயன்து. 

தணலும், னடபக்கயல், அவ்அக்கஸ்டத்லட டரிசயக்க பனதபமல ல்தபறு 

இம்லசகளுக்கு உள்நமக்கயததடமடு, அப்ிதடசம் னளபதும் தனம் 

கண்கமஞிப்லனேம் ற்டுத்டயதினந்டமர். இவ்பமம அலத்து தகமடுலணகலநப் 

னரிந்ட தமடயலும், இணமம் றலல டரிசயப்டயயனந்து ணக்கலநத் டடுக்கும் 

டது ிதத்டத்டயல் அபமல் தபற்ய த னடிதபில்ல. இணமம் றலன் 

ணீது ற்றுக் தகமண்பர்கள், னடபக்கயல் தணற்தகமண் ல்தபறு துதங்கலநனேம் 
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தகமடுலணகலநனேம் சகயத்துக் தகமண்பமறு டணது அன்னக்குரித இணமணயன் 

அக்கஸ்டத்லட டரிசயத்து பந்டர்..[16]  

னடபக்கயல் தகமல தசய்தப்ட்டற்குப் ின்மல் அஹ்லுல்லத் தசர்களும் 

அபிதமக்களும் இலஞந்து இணமம் றலின் னிட அக்கஸ்டத்லட 

ணீநக்கட்டிததளப்ி அடலப் மதுகமத்துக் தகமண்ர்.[17] 

இணமம் றலின் அக்கஸ்டம் டகர்க்கப்ட்லண னஸ்யம்கலந ணயகவும் 

சரற்ம் தகமள்நச் தசய்டது. க்டமத்பமசயகள் னடபக்கயலுக்கு டயமக  பலசக் 

கபிலடகலந சுபர்கநிலும் ள்நிபமதல்கநிலும் ளடயர். னடபக்கயயன் 

சர்படயகம ஆட்சயக்கு ணத்டயதிலும் கபிலட னெணமக அபர்கள் டணது டயர்ப்லத் 

தடரிபித்டமர்கள். 

'ிதின் டயனப்தல னபி டுங்கக் தகமன்று பிட்  

குத உலணதமக்கலந தகமடினல பிஞ்சயச் தசன்று 

தகமலதித ங்தகடுக்க னடிதமட கபலதில கப்லத் தூநமக்கய, டீர்த்து 

ணகயந்துத.' [18] 

டணது கமத்து தடமர்ன சமடங்கலநப் தற்றுக் தகமள்ந னடிதமட யலதிலும், 

ள்நிபமதல், அடன் ணயம்ர், என்று கூல்கள், ிசங்கள் ன் 

ஆட்சயதமநர்கநின் லககநில் சயக்குண்டுள்ந யலதிலும் இந்ட ணக்கள் டணது 

டயர்ப்லனேம் தபறுப்லனேம் இந்ட பலகதித தபநிப்டுத்டயமர்கள். 

டம்ணீது சுணத்டப்ட்டுள்ந தமறுப்ல உஞர்ந்து தகமண் அக்கம கபிஜர்கள் 

டம்ணயனள்ந ஆற்ல்கலநப் தன் டுத்டய னடபக்கயலுக்கு டயம 

கபிலடகலநனேம் மல்கலநனேம் அப்மசயதரின் குற்ச்தசதல்கலநதிட்டு 

ணக்களுக்கு பினயப்னஞர்வூட்டும் ஞிதில் ஈடுட்ர். 

ணறுனத்டயல், டணக்தகடயம டயர்ப்ல சுக்குபடயத னடபக்கயல் வ்பிட 

கனலஞனேம் கமட்பில்ல. உணமக்கள், கபிஜர்கள் டக்குக் கட்டுப் ணறுத்ட 

குளக்கலந தகமடூணமக தகமன்று குபித்டமர்.  

தஃகூப் இப்னுஸ் யக்கரத் டல சயந்ட தணமனயபல்லுர் , னகழ்தற் 

கபிஜமகவும் இக்கயதபமடயதமகவும் பிநங்கயமர். அபர் னடபக்கயலுலத 

ஞிப்ின் தரில், அபது னடல்பர்கநம னஃடஸ், னஅய்தத் ஆகயததமனக்கு 

கல்பி தமடயத்து பந்டமர். 
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எனனல னடபக்கயல், இப்னுஸ் யக்கரத்டயம் 'உங்களுக்கு ணயக 

பினப்ணமபர்கள் தமர்? து இவ்பின னடல்பர்களுணம? அல்து ன், 

றலம?' க் தகட்மர்.  

அடற்கு அபர், 'அணீனல் னஃணயனீ் ஸ்த் அலீதின் தசபகமக இனந்ட கம்ர் 

இபர்கநினபலனேம் பிவும் சயந்டபர்' க் கூயமர். 

இடமல் சயம் தகமண் னடபக்கயல் அபனலத மலப இளத்துக் கலநனேணமறு 

உத்டபிட்மர். இக்கும் பல அபலக் கமல்கநின் கரழ் தமட்டு ணயடயக்கும் டி டன் 

அடிலணகலந பிமர்..[19]  

னடபக்கயல், அபது ம்லதின் லத கலீமக்கலநப் தமன்த 

தமதுயடயலதக் லகதமடுபடயல் ணயகத் டமமநணமக ந்து தகமண்மர். அபது 

பணீ்பிதம் தசய்து அனயக்கும் பனக்கம் பமற்மசயரிதர்கலநதத பிதக்க 

லபக்கயது. ஆம்ணம  ணமநிலககலநனேம் அண்ணலகலநனேம் அபர் 

யர்ணமஞித்டமர். சமணர்மபில் இப்தமதும் கமஞப்டுகயன் னடபக்கயல் தகமன 

யர்ணமஞிப்னக்தக அடயக ஞத்லட தசபிட்மர். சுணமர் டயதள இட்சம் டங்க 

மஞதங்கள் இடற்கு தசபமதிற்று.
 [20]

 

இங்கு ணயகவும் தபடல டனம் பிதம் தமதடில், னடபக்கயல் இத்டலகத பணீ் 

பிதங்கலநனேம் ஆம்ங்கலநனேம் தணற்தகமண்டு பந்ட அதட கமப்குடயதில், 

ணடீமபில் பமழ்ந்ட அபிதமக்கநின் தண்கள், தடமளலகலத 

யலதபற்றுபடற்குப் தமதுணமநவு உல ணலத்துக் தகமள்படற்கம 

உலலதனேம் தற்யமட அநவு தகமடித பறுலணதிலும் தனக்கடிதிலும் பமழ்ந்து 

பந்டர். அபர்கள் எவ்தபமனபரினம் இத்துப்தம கந்லட ஆல என்று 

ணட்டுதண இனந்ட. அடல தடமளலகதின் தமது ணமய ணமய அஞிந்து 

தடமளபமர்கள். டணது லககநிமததத லடத்து அடன் னெம் கயலக்கும் சயறு 

பனணமத்டயல் பமழ்க்லகலதத் டள்நிச் தசன்மர்கள். னடபக்கயல் ணஞிக்கும் 

பல, இத்டலகத கடி தனக்கடினேம் கஷ்னம் அபர்கலநத் தடமர்ந்து 

தகமண்டினந்ட.
 [21]

 

அணீனல் னஃணயனீ் ஸ்த் அலீ அலயஸ் மம் ணீது தமமலண 

தகமண்டினந்ட னடபக்கயல் அபர்கநது உதடசங்கலநனேம், ன்தணமனயகலநனேம் 

இனயவுடுத்துபலட பிதமடணமகக் தகமண்டினந்டமர். அஹ்லுல்லத்லட 

டயர்ப்தமலனேம் டது ஆட்சயதின் ஆடபமநர்கலநனேம் அலனத்து ில சயரிக்க 

லபக்கும் பிடத்டயல் பந்து ஸ்த் அலீ ற்ய ரிகசயக்குணமறும், 

ள்நிலகதமடுணமறும் கட்லநதிட்மர் இவ்பமறு அபர்கள் தசய்ட தமது, அந்ட 

ஈத்டணம கமட்சயலத, னடபக்கயல், ணதுமம் அனந்டயதபமகவும், 
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தபடிச்சயரிப்ன சயரித்டபமகவும் டன் சயம்ணமசத்டயல் அணர்ந்டயனந்டபமறு மர்த்து 

சயத்டமர்.[22] 

னடபக்கயயணயனந்து இத்டலகத தசதற்மடுகள் தபநிதமகயதடயல் 

ஆச்சரிததணதுணயல்ல. ஆமல், கபலனேம் தபடலனேம் ணயக்க பிதம், 

இத்டலகத இனயபம ணமர்க்க பிதமடயகலந ற்றுக் தகமண்டினந்டதும், அபர்கலந 

ிகநமரின் ிடயயடயகதநவும் னஸ்யம்களுலத பிபகமங்களுக்கம 

பனயகமட்டிகநமகவும் அங்கரகரித்டயனந்டதும், உண்லணதம இஸ்மத்லடனேம் 

ரிசுத்ட ிதின் அஹ்லுல்லத்டயலனேம் பிட்டு டணது னகத்லடத் டயனப்ிக் 

தகமண்லணனேம் ஆகும். 

தகமடுலணகநிலும் குற்ச்தசதல்கநிலும் னடபக்கயலுக்கு இனந்ட தணமகம் அபர் 

ற்ய அபத பர்ஞிக்கும் அநவுக்கு உச்ச யலலத அலந்டயனந்டது.  

னடபக்கயலுலத அலணச்சர்கநில் எனபம த்ஹ் இப்னு மகமன் 

கூறுகயன்மர்: 

என மள் மன் னடபக்கயயம் தசன்தன். ஆழ்ந்ட சயந்டலதிலும் கபலதிலும் 

னெனயகயத யலதில் அபலக் கண்தன்.  

'அணீனல் னஃணயதீ! ன் இந்ட சயந்டல? அல்மஹ் ணீது ஆலஞதமக, 

னணயதித உங்கலந பி தசனயப்ம பமழ்க்லக உள்ந தபதபனம் இல்லதத?' 

ன்று மன் பிபிதன்.  

அடற்கபர் தசமன்மர், 'த்த! பிசமணம குடிதினப்னம், எளக்கனள்ந 

ணலபினேம், பநம் யலந்ட பமழ்க்லகனேம் தகமண் என ணிடன் ன்ல பி 

சயந்ட பமழ்க்லகதில் இனக்கயன்மன். அபன் ம்லணப் னரிந்து தகமள்நம பிட்மல் 

அபலக் தகமடுலணப்டுத்துதபமம். அபன் ம்ணயம் லடனேம் தகட்கமட பித்து 

அபல எனயத்துக் கட்டிபிடுதபமம்'  [23] 

அஹ்லுல்லத்டயர் ணீடம னடபக்கயயன் தகமடுலணனேம் அட்டூனயதனம், ல்ல 

ணீயச் தசன். இணமம்கலந தசயத்ட னயக்கமக ின்ற்யத தமதுணக்கள் 

இம்சயக்கப்ட்ர். இடமல், ிதின் குடும்த்டயரின் பமழ்க்லக, தனம் 

தனக்கடிதமடமகவும் சயணணமடமகவும் ணமயதது. 

னடபக்கயல், ணக்கம ணற்றும் ணடீம ிதடசங்கநின் ஆளுமக அல் மஹ் ீ

ன்பல யதணயத்டயனந்டமர். அந்ட ஆளுர், அனடமயின் ம்லதினக்கு 

ணக்கள் உடபி தசய்பலடத் டடுத்டமர். டணது உதினக்குப் தந்ட ணக்கள், 

அபகீ்களுக்கு மதுகமப்லனேம் எத்துலனப்லனேம் பனங்குபடயயனந்து 
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ின்பமங்கயக் தகமண்ர். இடமல் அஹ்லுல்லத்டயனக்கு பமழ்க்லக தணலும் 

சயக்கமகயதது.[24] 

சமணர்ம தஞம் 

சனெகத்டயல் இணமம்கநின் தசல்பமக்கும், ணக்கள் அபர்கள் ணீது தகமண்டினந்ட 

அன்னம் அீடயதம ஆட்சயதமநர்களுக்கு தனம் அச்சுனத்டல்கநமக அலணந்ட. 

இலடபி னடபக்கயயன் உள்நத்டயல் ிகநமரின் ம்லதிர் ணீது ளந்ட 

துதபச தனப்மது அபது மசகம படிக்லககலந இட்டிப்மக்கயதது. 

இந்யலதில், இணமம் மடயலத ணடீமபியனந்து டக்குச் சணீணம தபறு 

ஏரித்டயற்கு இம்ததச் தசய்பதடன் டீர்ணமம் னடபக்கயயன் தஞ்சயல் 

பலுப்தற்து.. 

இடன்ிகமம், இணமம் மடயலத 234 ல் ணடீமபியனந்து சமணர்மவுக்கு 

குடிததச் தசய்து டது இமடப னகமதணமன்யன் அனகயயனந்ட என படீ்டில் 

அபர்கலந குடிதணர்த்டயர். இணமம் இவ்படீ்டிததத டணது இறுடயபல பமழ்ந்து 

பந்டமர்கள். அடமபது ய234 தடமக்கம் ய.254 பல அபர்கள் அங்கு 

பமழ்ந்டமர்கள். னடபக்கயல், டது கண்கமஞிப்ின் கரதனதத இணமலண 

லபத்டயனந்டமர். அபனக்குப் ின் பந்ட கலீமக்களும் இணமம் டீமகும் பல 

இதட தமக்லகதத கலப்ிடித்டர்.[25] 

இணமணபர்கள், ணடீமபியனந்து சமணமவுக்கு இம்ததக் கமஞணமதினந்டது 

அப்துல்மஹ் இப்னு னம்ணத் ன் கபர்ஞரின் தசதற்மமகும். அபர், 

ணடீமபில் னேத்டத்துக்கும் அபத தமறுப்மக இனந்டமர், னடபக்கயயம் இணமலண 

அலனத்துச் தசல்படற்கும் ிதத்டம் டுத்துக் தகமண்டினந்டமர். இணமலண 

தகமடுலணப்டுத்துபதட அபது குயக்தகமநமக இனந்டது. அபது னதற்சயகநின் 

டமக்கம் டம்லண அலந்ட தமது, இணமணபர்கள் னடபக்கயலுக்கு கடிடம் 

ளடயமர்கள். அடயல் அப்துல்மஹ் இப்னு னம்ணடயன் அளத்டங்கலநனேம் 

அபது தமய்க்குற்ச்சமட்டுகலநனேம் ற்ய தடநிவுடுத்டயதினந்டமர்கள். அடற்கு 

பிலதநித்ட னடபக்கயல், ணயக அனகம தணம பமர்த்லடகநிமல் 

அங்கரிக்கப்ட் என கடிடத்லட இணமனக்கு அனுப்ி, சமணர்மவுக்கு ப 

தபண்டுதண தபண்டுதகமள் பிடுத்டயனந்டமர். அக்கடிடம் ின்பனணமறு 

அலணந்டயனந்டது. 

'அநபற் அனநமநனும் யகற் அன்னலததமனுணம அல்மஹ்பின் 

டயனமணத்டமல். யச்சதணமக அணீனல் னஃணயனீ் னடபக்கயல், டங்கநது 

பல்லணகலந அயந்டபர். டங்கநது தனக்கத்லட பினம்க் கூடிதபர். டங்கநது 

உரிலணகலந உறுடயப்டுத்துபர். அல்மஹ் டங்கநதும், டங்கநது 



 9 

அஹ்லுல்லத்டயதும் யலலணகலந சரர்டுத்டய லபப்மமக. டங்கநதும் 

அபர்கநதும் கண்ஞிதத்லட உறுடய தசய்பமமக. 

 டங்கள் ணீதும் அபர்கள் ணீதும் அலணடயலத பனங்குபமமக. இபற்யன் னெம் 

அணீனல் னஃணயனீ் அபர்கள், டது இட்சகின் டயனப்தமனத்டத்லடனேம் 

டங்கநிலும் டங்கநது குடும்த்டயரிலும் அல்மஹ் அபனக்தக 

கலணதமக்கயனேள்ந பிதங்கலந யலதபற்றுபலடனேம் ஆசயக்கயன்மர்.  

ணடீம கரில் தடமளலகலதனேம் னேத்டத்லடனேம் யர்பகயக் னலந்ட அப்துல்மஹ் 

இப்னு னம்ணலட, அணீனல் னஃணயனீ் அபர்கள் டபி ீக்கம் தசய்துள்நமர். 

டமங்கள் குயப்ிட்து தமன்த, அபர் டங்கநது உரிலணகலந அயதமடபமகவும், 

டங்கநது பல்லணகலந இனட்டிப்ன தசய்பமகவும் இனந்துள்நமர். அணீனல் 

னஃணயனீ் அபர்கள், டபறுகநியனந்து ரிசுத்டம் தற்ள்ந டங்கள் 

யலலதனேம், தசமல்யலும் தசதயலுணம டங்கநது ண்ஞத் தூய்லணலதனேம் 

ன்கு அயந்டபமக இனக்கயன்மர். யச்சதணமக டமங்கள் அபது தபண்டுதகமலந 

யமகரித்து அபது ணம் தமகச் தசய்தணமட்டீர்கள். அணீனல் னஃணயனீ் டங்கள் 

ணீது ணயக்க தசம் தகமண்டுள்நமர். டங்கநது னகத்லடப் மர்ப்டற்கும் டங்களுன் 

எப்ந்டம் என்ல தசய்து தகமள்படற்கும் பினம்னகயன்மர். 

தப, அபல சந்டயப்டயல் டங்களுக்கும் மட்ம் இனப்ின், டங்களுக்குப் 

ிடித்டணம டங்கநது உபிர்கள், ண்ர்கள், தசர்கள் சகயடம் னப்ட்டு 

டங்கநது பினப்ப்டி தஞம் தசய்து அணீனல் னஃணயீின் இத்லட 

பந்டலனேங்கள். டங்களுக்கு உடபிதமக பலனேம் அனுப்னபடற்கு அணீனல் 

னஃணயனீ் டதமமக இனக்கயன்மர். 

அணீனல் னஃணயனீ் இன தடமள்கநிலும் அல்மஹ் ன்லணலத பிரிபலதச் 

தசய்பமமக. டது சதகமடர்கள், ிள்லநகள், உபிர்கள், தனக்கணமபர்கள் 

அலபல பிவும் ன்லண ன் அம்சதண அபரித்டயல் ணயக உதர்ந்ட 

அந்டஸ்டயல் உள்நது. அல்மஹ் டங்கள் ணீது சமந்டயனேம் சணமடமனம் 

அனள்பமமக'  

இணமம் மடய அலயஸ் மம் னடபக்கயயன் டீத உள்தமக்லக தடநிபமக 

உஞர்ந்டயனந்டமர்கள். ினும் னடபக்கயயன் அலனப்ல யமகரிக்கயன் தமது, 

அடல துப்னச் சரட்மகப் தன்டுத்டய தபஞ்சகர்கள் னடபக்கயலத் தூண்டி 

பிக்கூடும். இணமலண அனயத்து பிடுபடற்கு ல் சந்டர்ப்ணமக னடபக்கயலுக்கு 

இது அலணந்து பிக்கூடும். இடமல் டணது ணமர்க்கப் ஞிகளுக்கு டற்தமதுள்ந 

குலந்டநபிம சமடக யலகளும் இல்மதடமனயக்கப்ட்டு பிக்கூடும்.  

இணமம் கனடயமர்கள். 'பினப்ணயல்மட யலதிததத மன் சமணர்மவுக்குச் 

தசல்கயன்தன்' [26] ன்று னப்டும் தமது இணமம் கூயத கூற்று, 
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னடபக்கயலுலத டீத உள்தமக்லக அயந்து யர்ப்ந்ட சூழ்யலதிததத இணமம் 

அங்கு தசன்மர்கள் ன்லட உறுடய தசய்கயன்து. 

னடபக்கயயன் கடிடம் கயலத்டதும், இணமம் ிதமஞத்டயற்கம ஆதத்டங்கலந 

தணற்தகமண்மர்கள். தஹ்தம இப்னு ர்ணம ன்பர் சமணர்மலப அலனேம் 

பல துலஞபந்டமர். இணமம் டன் கனக்கு பந்து தசர்ந்து பிட்லட அயந்ட 

னடபக்கயல், லனகள் பமளம் ணயகவும் ின்டங்கயத பண் மனுஸ்ஆயக் 

னும் இத்டயல் டங்கச் தசய்டமர்.  

ணறுமள், ியதடமர் இத்டயல் அபர்களுக்தக என பீ';லத் டதமர் தசய்து 

இணமலண பபலனத்து அவ்படீ்டில் அபர்கலந டங்க லபத்டமர். தபநிப்னத்டயல் 

இணமனன் ணரிதமலடதமக ந்து தகமண் னடபக்கயல் இணமணயன் ற்ததலக் 

கநங்கப் டுத்துபடயல் அடயக அக்கல கமட்டிமர்.[27] 

மயஹ் இப்னு தீ் கூறுகயன்மர். "இணமம் மடய அலயஸ் மம் 

அக்கயமணத்லட பந்டலந்ட தமது, மன் அபர்கநிம் தசன்று, 'மன் டங்களுக்கு 

அர்ப்ஞம். இந்ட ஆட்சயதமநர்கள் டங்கநது எநிலத அலஞத்து பிவும் டங்கலந 

ணயப்டுத்டவுதண பினம்னகயன்ர். அடன்கமஞணமகதப இந்ட பண் னணயதில் 

டங்கலந டலதிக்கயனேள்நர்' ன்று கூயதன்'. 

'இப்னு தீதட! ீனம் இங்குடமன் இனக்கயன்ீம?' க் தகட்க இணமம் டணது 

லககநிமல் சணயக்லஜ தசய்டமர்கள். உத, அந்ட பண் னணய சுலண குலணனேம் 

தசனயப்ம ந்டபணமக டயடீர் ணமற்ம் தற்து. சசத்து ஏடும் சயற்மறுகளும், 

அனகயத தடமட்ங்களும், றுணஞம் பசீும் ணர்ச்தசடிகளும், னத்துகலநப் 

தமன்று ணயன்னும் சயறுபர்களுணமய் அப்ிதடசம் கண்லஞப் யக்கும் பண்ஞம் 

நநத்டது. து மர்லப பிரிந்டது. பிதப்ன ன்ல பிளங்கயதது. இணமம் 

கூயமர்கள்: 'மங்கள் ங்கு இனந்டமலும் இது டமன் ணது இம். மம் இனப்து 

மனுஸ்ஆயக்கயல் இல்ல' [28] 

இணமம் மடய அலயஸ் மம் சமணர்மபில் இனந்ட கமப்குடயதில் ணயகக் 

கடுலணதம தகமடுலணகளுக்கு உள்நமக்கப்ட்மர்கள். ஆட்சயதமநர்கநதும் 

அபர்களுக்குக் கரழ்ப்ட்பர்கநதும் ிற்தமக்கு யலலத 

தடநிவுடுத்டக்கூடிததுணம  யகழ்வுகள் அங்கு ந்தடய. 

அஸ்கர் இப்னு அடீமயப் அல் கர் ீ கூறுகயன்மர்: னடபக்கயல், இணமம் 

மடயக்கு ல்தபறு அளத்டங்கலநக் தகமடுத்துக் தகமண்டினந்ட சந்டர்ப்த்டயல், 

எனனல அபர்கள் இனந்ட குடயக்கு மன் தசன்தன். இணமலண 

கண்கமஞிப்டற்தக யதணயக்கப்ட்டினந்ட னடபக்கயயன் அடயகமரிகநில் 

எனபம ர்ம ீ ன்பல சந்டயத்தடன். மனும் அபனம் சய பிதங்கலந 
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அநபநமபிதமம். 'யச்சதணமக ஸ்த் அலீ அபர்கள்டமன் தர்பனய 
தற்பர்கள். மன் அபர்கநது பனயதிததத  உள்தநன்'  அபர் இகசயதணமக 

ன்ிம் கூயமர். மன் அல்மஹ்லபப் னகழ்ந்தடன். 

ின், அபர் ன்ிம் 'ன் பிதணமக ீர் பந்துள்நரீ்?'  பிபிமர். 'இணமலண 

சந்டயக்க தபண்டும்'  மன் கூயதன். அபர், டது ஞிதமநர் எனபல 

அலனத்து அந்டக் லகடயதிம் அலனத்துச் தசல் ப் ஞித்டமர்.  

மன் இணமணயன் அலக்குச் தசன்தன் அபர்கள் என மதில் அணர்ந்டயனந்டமர்கள். 

அபனகயல் என கப்று தடமண்ப்ட்டினந்டது அபர்களுக்கு மன் சமம் கூயதன். 

டயல் தசமன் அபர்கள், ன்ல அணனம்டி ஞித்து பிட்டு, மன் பந்ட பிதம் 

ற்ய பிசமரித்டமர்கள்.  

'ன் டலபத! டங்கநது தசய்டயகலந அயந்து தகமள்படற்கமகதப மன் 

பந்துள்தநன்'  மன் கூயதன்.  

அபர்கநது யலலதப் மர்த்து மன் அளதடன். அப்தமது இணமம் 'கத! ீர் 

கபலப் தபண்மம். டீங்கு ன்லண பந்டலதமது' க் கூயமர்கள். மன் 

அல்மஹ்லபப் னகழ்ந்தடன்.  

ின்ர், ி ல்ல்மற அலய பஆயய அபர்கநது என டீஸ் 

தடமர்மக அபர்கநிம் பிநக்கம் தகட்யந்ட ின்ர், அபர்கநிம் 

பிலதற்று அங்கயனந்து தபநிதத பந்தடன். [29] 
 

'னவ்பிறத் டப்' னும் தயல் ணஸ்ஊடய ளடயனேள்நடமபது, 

இணமம் மடய னடபக்கயலுலத ஆட்சயக்கு டயமக சடய தசய்படமகவும், 

ஆட்சயலதக் கபிழ்ப்டற்கம னட்சயக்தக ஆனேடங்கலந தசகரித்து 

லபத்துள்நடமகவும், னடபக்கயலுக்கு என டகபல் கயலத்டது. உத 

னடபக்கயல், இணமலண ிடித்து பனணமறு டது லதில அனுப்ிமர்.' 

இணமணயன் படீ்டில் அமத்டணமக தலனந்ட பமநர்கள் டயலகத்து யன்ர். 

தில், அங்கு கம்நி ஆலதஞிந்து ணஞற் டலதில் அணர்ந்து கயப்மலப 

னன்தமக்கயத யலதில் அல்குர்ஆன் ஏடயக்தகமண்டினந்ட இணமலணத் டபி 

தபறு தமனம், துவும் இனக்கபில்ல. ினும், கலீமபின் கட்லநப்டி 

இணமலண அச டர்மனக்கு அலனத்து பந்டர். டமம் கண்பற்ல டுத்துக் 

கூயர்.  

ணதுக்தகமப்லலதக் லகதில் ந்டயதபமறு ணதும பினந்டயல் அணர்ந்டயனந்ட 

னடபக்கயல், இணமலண கண்தும் டயடீர் ப்னக்குட்ட்பர் தமல், ளந்து 
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தசன்று இணமலண பதபற்மர். டக்கு அனகயல் அபர்கலந அணச்தசய்து. டது 

லகதியனந்ட ணதுக்தகமப்லலத அபர்களுக்கு னன் ீட்டிமர். இணமம் 

னடபக்கயல தமக்கய, 'ன்ல ணன்ித்துக் தகமள்ளுங்கள். அல்மஹ் ணீது 

ஆலஞதமக, ணதும ன் உயதம, குனடயதிதம ப்தமதும் கக்கணமட்மது' 

க் கூயமர்கள்.  

அடல ற்றுக் தகமண் னடபக்கயல், இணமலணப் மர்த்து, சலதில் என கபிலட 

மடும்டிதமக தபண்டிக் தகமண்மர். இணமம் ணறுத்டமர். ினும் பற்னறுத்டல் 

கமஞணமக மடித கபிலட.  

ணலகநமல் சூழ்ந்ட தகமட்லகநில் பமழ்ந்டமர்கள். லகநிம் தடமற்தமது 

அண்ககநமல் ன் தன்? 

மணமய் இனந்தடமர் டுகுனயதில்  பழீ்ந்டமர்கள் மபம், இறுடயதில் தம இம் 

கணன்தம.  

ணண்ஞலனேள் தசன்தமது ணக்கு பிசமரித்டமர். ணமணமநிலககள் அண், 

தபய, தகமட்ல ங்தக? 

ணகயழ்ச்சய தமடயந்ட ணடயபட ணமடர் ங்தக? தகயழ்ந்து ஆடித னம் இலசனேம் 

ங்தக?. 

ணண்ஞல டயந்து ணமந்டனக்குக் கமட்டிடுணமம்  

ணடயபடங்கள்  இங்தக ணண்னளபின் உஞபமச்சு! 

கமம கமதணல்மம் குடித்டீர்கள், உண்டீர்கள் 

கமம் பந்டடயி, உங்கலநதத உண்கயதட!.   

அலடக் தகட்டுக் தகமண்டினந்ட னடபக்கயல் அனத்தடமங்கயமர். அபது 

கண்ஞரீிமல் அபது டமடி லனேம் பல அளடமர். அபலப் மர்த்து அங்கயனந்ட 

அலபனம் அளடர். 

அடன்ின் னடபக்கயல், மற்டயமதிம் டீமர்கலந இணமனக்கு ன்தகமலதமக 

பனங்கய ணயக்க ணரிதமலடனேனும் தகௌபத்துனும் அபர்கலந அனுப்ி 
லபத்டமர். [30] 

எனனல கலீம னடபக்கயல் கடுலணதமக தமனேற்மர். இணமணயன் 

ஆதமசலதின் ிகமம் சயகயச்லச தணற்தகமண்லணதிமல் அந்தமய் 

குஞணமதிற்று. இடமல் ணகயழ்ச்சயதலந்ட னடபக்கயயன் டமதமர், கூதப டது 
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னத்டயலதிப்ட் தலனதில் த்டமதிம் டீமர்கலந அன்நிப்மக அனுப்ி 
லபத்டயனந்டமர்.  

சய மட்களுக்குப் ின்மல், த்மதி ன்பன் இணமலணப் ற்யத தமய்தம 

டகபல்கலந டுத்துக் தகமண்டு னடபக்கயயம் பந்டமன். இணமம் ஆனேடங்கலந; 

லபத்டயனப்டமகவும், தனந்தடமலகதம ஞத்லட ணலத்து 

லபத்டயனப்டமகவும் கூயமன். இடமல் டற்ணலந்ட னடபக்கயல், தீத் 

ன் டன் ஞிதமநல அலனத்து, இவு ததணமன்யல் இணமணயன் படீ்டுக்குச் 

தசன்று படீ்லத் டமக்கய அங்கயனக்கக்கூடித  ஞம், ஆனேடம் அலத்லடனேம் 

யனடல் தசய்து தகமண்டு பனணமறு கூய அனுப்ி லபத்டமர்.  

தீத் அனுபத்லட இப்மமீ் இப்னு னம்ணடயம் இவ்பமறு பிபரிக்கயமர். 

மன் இவு தத்டயல் இணமம் மடயதின் படீ்டுக்குச் தசன்தன். ன்ிணயனந்ட 

ஞிதின் உடபிதினூமக படீ்டின் தணற்கூலக்கு யச் தசன்று, உள்தந இங்க 

னதற்சயத்தடன். ஆமல், ங்கும் இனள் சூழ்ந்டயனந்டடமல், தணத இனந்ட 

ன்மல் கரதன இங்க னடிதபில்ல. 

அவ்தபலநதில் இணமணயன் குல் தகட்து 'தீதட! ீர் இங்குபடற்கு பசடயதமக 

பிநக்தகமன்லக் தகமண்டு பனகயதன். அதுபல அங்தகதத இனம்' ன்று 

கூயமர்கள். 

அபர்கள் ன்ல அபடமித்து பிட்மர்கள் ன்லட உஞர்ந்து டயடுக்கனற் 

மன், அபர்கள் பிநக்கு தகமண்டு பனம் பல கமத்டயமது உள்தந இங்கய 
பிட்தன். அப்தமது இணமலண அபடமித்தடன். கம்நிதமம ஏர் அங்கயனேம், 

டலப்மலகனேம் அஞிந்டயனந்டமர்கள். கயப்மபின் க்கம் னகம் 

தமக்கயதபர்கநமக இனந்ட அபர்கள், ன்ிம் 'ீர் படீ்ல தசமடலதிமம்' 

ன்று கூயமர்கள்.  

மன் உள்தந தலனந்தடன். தசமடலதிட்தன். டயர்மர்த்து பந்ட பற்லனேம் 

ன்மல் கண்டுிடிக்க னடிதபில்ல. ஆதினும், னடபக்கயலுலத டமதமரின் 

தணமடயத்டயமல் னத்டயலதிப்ட் என லனேம், அடனுன் தபதமன 

ஞப்லனேம் அங்கயனப்லட அபடமித்தடன். அபற்ல டுத்துக் தகமண்தன். 

இணமம் ன்ிம் 'னசல்மலப டுத்து பிட்டுப் மனம்' ன்று கூயமர்கள். மன் 

அவ்பமத தசய்ட தமது, னசல்மபின் கரதன உலதிப்மட கூரித 

பமதநமன்று இனப்லடக் கண்தன். அடலனேம் டுத்து த்டயப்டுத்டயக் 

தகமண்த கலீமபிம் தசன்தன்.  
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தலனதின் ணீது டது டமதினுலத தணமடய னத்டயலலதக் கண் னடபக்கயல், 

டமலத டன்ிம் பபலனத்து அது ற்ய பிபிமர். அப்தண்ணஞி கூயமர்: 

'ணகத! ீ தமனேற்யனந்ட தமது, உது தமய் குஞணமக தபண்டும்  மன் 

ிமர்த்டயத்தடன். குஞணமகயமல் த்டமதிம் டீமர்கலந இணமனக்கு 

பனங்குபதட தர்ச்லச தசய்தடன். அல்மஹ்பின் உடபிதமல் உது தமனேம் 

குஞணமது. து தர்ச்லசலத யலதபற்றும் தமனட்டு மன் இணமனக்கு 

இப்ஞத்லட அனுப்ி லபத்தடன்.'  

னடபக்கயல், அடுத்ட லலதத் டயந்து மர்த்டமர். அடனுள் மனூறு டீமர்கள் 

இனந்ட. அபற்றுன் இன்னும் என தலனலத லபத்ட னடபக்கயல், ன்ிம் 

'லலதனேம், பமலநனேம் டுத்துச் தசன்று இணமணயம் ணீந எப்லத்து பிடு' 

க்கூயமர். 

மன் அடல டுத்துக் தகமண்டு இணமணயன் படீ்டுக்கு ந்தடன். இணமணயன் 

னன்மல் ப்டி யற்து  க்கு ணயகவும் தபட்கணமக இனந்டது. ணலட 

லடரிதப்டுத்டயக் தகமண்டு அபர்கநின் னன்மல் தசன்று, 'ன் டலபர் 

அபர்கதந! டங்கநது அனுணடயதில்மணல் டங்கநது படீ்டுக்குள் தலனந்து ன்ல 

டமங்கள் கண்ஞிதப்டுத்டயரீ்கள். மன் க்கயப் ட் கட்லநலத 

யலதபற் தபண்டி இனந்டது ன்று கூயதன்.  

இணமம் ின்பனம் அல்குர்ஆன் பசத்லட ஏடயக்கமண்ித்டமர்கள்: 'அக்கயணம் 

னரிந்டபர்கள் டமம் ந்ட னடிலபச் சந்டயக்க தபண்டி பனம் ன்லட 

அடயசரக்கயத்டயல் அயந்து தகமள்பமர்கள்' [31] 

னடபக்கயயன் தகமடுங்தகமமட்சய னடிந்டது. அபது ணகன் னன்டரின் 

தூண்டுடயல் ஆனேடதணந்டயத துனக்கயத ணணமலீக்கள் சயர், ணதுமத்டயலும் 

தகநிக்லககநிலும் னெழ்கயதினந்டபர்கநம னடபக்கயலனேம் அபது ிமட 

அலணச்சர் த்ஹ் ின் மகமலனேம் டுதகமல தசய்டர். அடன் னெணமக 

னடபக்கயல் ன் மசகம ணிடில் டீங்கயயனந்து யம்ணடய தற்து. [32] 

னடபக்கயல் தகமல தசய்தப்ட் அதட மநில் ஆட்சயலதக் லகததற்மர் 

னன்டயர், டது டந்லடதின் சய ஆம் அண்ணலகலந டகர்க்குணமறு 

கட்லந ிப்ித்டமர்.[33] அபகீ்களுக்கு வ்பிட தடமந்டலபனேம் அபர் 

தகமடுக்கபில்ல. அபர்கள் ணீது அன்லனேம் இக்கத்லடனேம் 

தபநிப்டுத்டயததடமடு, இணமம் றலின் கப்ல டரிசயப்டற்கு அச 

அங்கரகமத்லடனேம் பனங்கயமர். 

டரிசயக்க பனம் தமத்டயரிகர்கலந சயப்மக கபிப்டற்கம எளங்குகலந 

ற்டுத்டயக் தகமடுத்டமர்கள்.[34] அஹ்லுல்லத்டயரிணயனந்து ிப்ிக்கப்ட் 
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டக் தடமட்த்லட, இணமம் னுலதவும் இணமம் றலனுலதவும் 

ம்லதினக்கு ணீந எப்லத்டமர் அனடமயனேலத குடும்த்டயனக்கு 

உரித்துலத தசமத்துகள் ணீடயனந்ட டலனேத்டலப ீக்கயமர்.[35] 

னன்டயனலத ஆட்சயக்கமம் ணயகக் குலபமடமக இனந்டது. ஆறு ணமடங்கள் 

ணட்டுதண அபது ஆட்சய யலத்டயனந்டது. அபர் ய. 248ல் பமத்டமமர்கள்.[36] 

னன்டயனக்குப் ின் அபது சயயத டந்லடதின் னடல்பம னஸ்டதீன் 

ஆட்சயலதப் தமறுப்தற்மர். இபர் ற்கதப ஆட்சயதிலுனந்ட னஃடயணயன் 

தமபமர். அபர் டக்கு னந்டயத கலீமக்கநின் மலடதில் டன் ஆட்சயலத 

தணற்தகமண்மர். அபது அீடயதம ஆட்சயக்தகடயமக அபகீ்கநில் சயர் தனம் 

னட்சய தணற்தகமண்ர். அபர் தகமல தசய்தப்டும் பல னட்சய தடமர்ந்து 

தகமண்ததினந்டது. 

னஸ்டதீமல் டது இமடபத்டயயனந்ட துனக்கயத ணணமலீக்குநின் டயர்ப்லக் 

சணமநிக்க னடிதபில்ல. துனக்கயதர்கள், சயலதியனந்ட னஃடஸ்ல 

தபநிக்தகமஞர்ந்து அபல ஆட்சயத் டலபத ற்று சத்டயதப்ிணமஞம் 

தசய்டர். இடமல் னஃடஸ்யன் தசல்பமக்கு அடயகரித்டது. 

ஆட்சயலத தடமர்ந்து த்ட னடிதமடடி னஸ்டதீன் டயர்தகமண்ஆத்துகளும் 

தனக்கடிகளும் னஃடஸ்றன் சணமடம உன்டிக்லக தசய்துதகமள்ந 

தபண்டித யர்ப்ந்த்டயற்கு அபலத் டள்நி. ினும், தபநிப்லதில் சணமடம 

உன்டிக்லகக்கு எத்துக்தகமண் னஃடஸ், னஸ்டதீன் சமணயர்மவுக்கு பனம் டி 

அலனத்து, பனயதில் அபலக் தகமல தசய்டமர். [37] 

னஸ்டதீன் ஆட்சய தசய்ட கமத்டயல், அபது தமக்கு, டக்கு 

தனக்கணமபர்களும் ஆட்சயதில் தசல்பமக்குப் தற் துனக்கயதர்களும் 

லத்துல்ணமல் யடயலத தணமசடி தசய்பலடனேம், டணது பினப்னக்தகற்மற் தமல் 

தகமள்லநதிடுபலடனேம் அனுணடயக்கும் டிதமக அலணந்டயனந்டது. [38] 

அதடதபலந, அஹ்லுல்லத் இணமனன் கடிப் தமக்லக கலப்ிடித்டமர். சய 

அயபிப்னகநில், னஸ்டதீன், இணமம் ன் அஸ்கரி அபர்கநிமல் 

சிக்கப்ட்டமக தடரிபிக்கப்ட்டுள்நது. இவ்பமமக அபது கமம் னடிந்டது.[39] 

னஸ்டதீனுக்குப் ிகு, னடபக்கயயன் ணற்தமன னடல்பனம் னன்டயரின் 

சதகமடனணம னஃடஸ் ஆட்சயலதக் லகப்ற்யமர். இபர், அபகீ்களுலத 

பிதத்டயல் ணயகவும் டீங்கமக ந்து தகமண்மர். அபது ஆட்சயதின் தமது, 

ண்ஞற் அபிதர்கள் ஞ்சூட்ப் ட்ர். அல்து தகமலனேண்ர். இபது 

ஆட்சயக்கமத்டயன் தமதட இணமம் மடய அலயஸ் மம் டீமமர்கள். 
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இறுடயதில் ணணமலீக் டலபர்களும் ததமனம் இலஞந்து தணற்தகமண் அச 

டயர்ப்னக்கு னஃடமஸ் னகங்தகமடுத்ட அபர்கள் னஃடமஸ்ல ஆட்சயதியனந்து 

ீக்கயததடமடு, அடித்துக் கமதப்டுத்டய, மடமநச் சயலதிலும் டள்நிர். னஃடஸ் 

உள்தநதத ணமண்டு தமமர்.[40] 

இணமணயன் ணஞம் 

இணமம் மடயதின் பமற்ல ஆய்வு தசய்னேம் பனம், இந்ட சங்லக ணயகு   

இணமம் ல்தபறு தனக்கடிகளுக்கும் கடிணம னற்றுலகக்கும் ணத்டயதிததத 

டணது பமழ்க்லக னளபலடனேம் கனயத்டமர்கள் ன் உண்லணலத அயந்து 

தகமள்பமர்கள். 

இணமம் மடயதின் கமத்டயல் ணட்டுணன்ய, உலணதம ணற்றும் அப்மசயதம 

ஆட்சயக்கமத்டயல் தசமற்ணம கமப்குடயலதத் டபி, லத அலத்து 

கமங்கநிலும் இந்யலதத ீடித்டயனந்டது.  

அயதமதக்கம ஆட்சயதமநர்கள், டணது மடங்கநிமல் சனெகத்லட சுக்கயமர்கள். 

ணிடர்கலந கசக்கயப் ினயந்டமர்கள். டணது டணது சுதன்கலநனேம் டிப்ட் 

பமழ்க்லக தசனயப்னகலநனேதண அலந்து தகமள்ந னலந்டமர்கள். இந்ட 

அீடயதம ஆட்சயதமநர்கநின் சர்படயகமத்டயன் தமது, அபர்கநது 

தகமடுங்தகமன்லணக்தகடயமக ணக்கள் வ்பிட படிக்லகனேம் டுக்க 

னடிதமடபமறும், ரிசுத்ட இணமம்கநின் டலலணத்துபத்லட ிகப்டுத்டய 
அபர்கநது உண்லணதம இஸ்மணயத ஆட்சயலத ற்டுத்ட னடிதமடபமறும் 

தனம் டயடுக்கனம் ணக்கலந ஆடயக்கம் தசலுத்டய பந்ட.  

இணமம் மடயனேம ணக்கநின் தடமர்ன ணயகவும் ணட்டுப்டுத்டப் ட்டினந்டது. 
அக்கம அப்மசயத அசமங்கம், ணடீமபியனந்து ஆட்சயதின் டலகம 

சமணர்மவுக்கு பதபண்டுதண இணமலண பற்னறுத்டயதது. அபர்கலந டது    
கடுலணதம கண்கமஞிப்ின் கரழ் யறுத்டய லபத்டது. டம்ணீது டயஞிக்கப்ட் 

இத்டலகத தனக்கடிகநின் கமஞணமக, இணமம் தசமல்தமஞம துதங்கலநனேம் 

துன்ப் ளக்கலநனேம் சுணந்டமர்கள். ினும், ஆட்சயதமநர்கநின் டயர்மர்ப்னக்கு 

அபர்கள் அடிஞிததப இல்ல. 

இணமணபர்கநின் சக்டயபமய்ந்ட டிணிட இதல்ன, சனகத்டயன் ணத்டயதில் 

அபர்களுக்கயனந்ட உதர்ந்ட அந்டஸ்து, அபர்கநது ம்ல ணடயப்ன, ஆட்சயதமநல 

ஆடரிக்கமட டிப் தமக்கு இலபதலத்தும் அீடயதமநர்களுக்கு தனம் 

டலதமகவும் கசப்மகவும் இனந்து பந்ட. இடமல் ரினம் ஆதமசல 

தணற்தகமண் அப்மசயதர் இணமலண டுதகமல தசய்து அல்மஹ்பின் தமடயலத 

அலஞப்தடத் டீர்ணமித்டர்.  
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இவ்பமறு, இணமம் மடயனேம் டணது டந்லட, ணற்றும் மட்மர்கலநப் தமன்த 

இதற்லகதமகபன்ய அப்மசயத கலீம னஃடஸ்யன் ஆட்சயதில் ஞ்சூட்ப்ட்டு 

தகமல்ப் ட்மர்கள்.[41] யஜ்ரி 254ல் ப் னென்மம் மள் அபர்கள் 

டீமமர்கள். சமணர்மபியனந்ட அபர்கநது இல்த்டயததத ல்க்கனம் 

தசய்தப்ட்மர்கள்.[42] 

இணமம் டீம தமது, னஃடஸ்றம் அபது அலணச்சர்களும் இணமம் ணீது டமம் 

அன்னம் ணரிதமலடனேம் தகமண்பர்கள்  தபநிக்கமண்ிக்க தனம் ிதத்டம் 

டுத்துக் தகமண்ர். டணது கரனம தமக்கங்கலநனேம், தகமடூணம 

குற்ச்தசதல்கலநனேம் ணலத்துக் தகமள்படற்கமக இணமணயன் மம 

தடமளலகதிலும் ல்க்கத்டயலும் னஞணமகக் கந்து தகமண்மர்கள். 

அஹ்லுல்லத்டயனலத கனத்டயன்டி, என ரிசுத்ட இணமனக்கம மம 

தடமளலகலத ணற்தமன ரிசுத்ட இணமம் ணமத்டயதண மத்ட னடினேம். தப, 

இணமம் மடயதின் னடல்பர் இணமம் ன் அஸ்கரீ அபர்கள், மம 

படீ்டியனந்து தபநிதமகுனன் டணது டந்லடக்கம தடமளலகலத படீ்டில் லபத்து 

டமதண மத்டயமர்கள். [43] 

மம படீ்டியனந்து தபநிதத டுத்துச் தசல்ப்ட் தமது, அடற்கம 

தடமளலகலத மத்தும்டிதமக கலீம னஃடஸ், டது சதகமடர் அஹ்ணத் இப்னு 

னடபக்கயலப் ஞித்டமர். அனஅஹ்ணத் மம தடமளலக 

மத்டயமர்.தடமளலகக்தக டயண் ணக்கள் தபள்நத்டயமல் படீய 
தனக்குண்து. அளலகனேம் ஏக்குல்களும் ங்கும் டயதமயத்ட. 

மம தடமளலகனேம் லத கலணகளும் னடிந்ட ின்மல் இணமணயன் தூத 

உல் ணீண்டும் அபர்கநது படீ்டுக்தக தகமஞப்ட்டு, அங்தகதத ல்க்கம் 

தசய்தப்ட்து.[44] அபர்கள் ணீதும் அபர்கநது னெடமலடதர்கள் ணீதும் அல்மஹ் 

சமந்டயலத அனள்பமமக. 

அற்னடங்கள் 

இணமம்கள், டணது இணமணத் ணற்றும் ரிசுத்டத் டன்லண கஞணமக 

அல்மஹ்வுனும் ணலபம உகுனும் பிதசணம தடமர்னகலந 

லபத்டயனந்டர். ஆன்ணம அலணடய தவும் ணற்றும் ின்ற்றுபர்கநின் 

திற்றுபிப்னக்கும் ற்னலத பலகதில் அயவு, தடய்பகீ சக்டய தடமர்ம 

தமனத்டணம அற்னடங்கலந இணமம்கள் யகழ்த்துபர். அலப, அவ் இணமம்கள் 

கூறுபற்யன் உண்லண யலலத ஊர்யடம் தசய்கயன். 

இணமம் மடயதினம் அடயகணம அற்னடங்கலநக் கமஞனடினேணமக இனந்டது. 

பமறு ணற்றும் டீஸ் கயந்டங்கள் பற்யல் அலப டயவு 
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தசய்தப்ட்டுள்ந. அவ் அற்னடங்கள் அலத்லடனேம் டுத்துக் கூறுபடற்கு 

டிதம என தல் அபசயதணமகும். தப சுனக்கம் கனடய, இணமணயன் 

அற்னடங்கநில் சயபற்ல இங்கு சுனக்கயத் டனகயன்தமம். 

சயறு மதத்டயல் 

ற்கதப மம் சுட்டிக்கமட்டிதது தமன்று, இணமம் மடய அலயஸ் மம் 

டணது டந்லடதின் மடத்துக்குப் ின்ர், டணது ட்மபது பதடயல் இணமணத் 

அந்டஸ்லடப் தற்றுக் தகமண்மர்கள். இது அபர்கலநப் தமறுத்டபல னக்கயத 

அற்னடணமகும். தில், இந்ட உதர்ந்ட இத்லடனேம், தடய்பகீ அந்டஸ்து 

தகமண் மரித தமறுப்லனேம் ற்றுச் தசதமற்றுபதடன்து சயறுபர்களுக்கு 

ணமத்டயணன்ய, பதது பந்ட தனம் அயஜர்களுக்குக் கூ இகுபம பிதணல். 

அஹ்லுல்லத் உணமக்களும் டீஸ் கல அயஜர்களும், இணமம் பமத் 

அபர்கநது பமத்டயன் ின்ர், அபர்கநது னடல்பர் இணமம் மடய அலயஸ் 

மம் அபர்கலந அடகய டணது ல்தபறு சந்தடகங்களுக்கும் 

தடநிபின்லணகளுக்கும் பிநக்கம் தற்றுத் தடநிபலந்டமர்கள். அதுணட்டுணன்ய, 
இணமலணப்ற்ய ினக்கும் பிநக்கணநித்டமர்கள். இவ்பமறு டமன் இணமனன் 

னக்கணமகய அபர்களுலத படீ்டுக்கு அடிக்கடி பந்து தமய்க்தகமண்டினந்ட, பதது 

தரித தனம் அபகீ்களும், இணமனன் தனக்கணமபர்களும் டணது 

தகள்பிகளுக்கம பிலகலநப் தற்றுக் தகமண்மர்கள்.     

அல்மஹ்வுலத உறுடயப்மடும், அபனுலத மட்னம், தடய்பகீ பல்லண, 

அயவு ன்வுணன்ய என சயறுபர், இத்டலகத தனம் அந்டஸ்லடனேம் அலத்து 

தகள்பிகளுக்குணம ணயகச்சரிதம பிலகலந பனங்கும் ஆற்லனேம் 

அலத்து தசமடலகநிலும் தபற்ய தக்கூடித டலலணத்துபத்லடனேம் 

தறுபதடன்து சமத்டயதணற் பிதணமகும். டபிவும், அபர்கள் லத 

சயமர்கலந பிவும் டித்துபம் தற்பர்கநமகவும் பிநங்கயமர்கள். 

 இது தமன்தடமன யலதத இணமம் பமத் அலயஸ் மம் பமழ்பிலும் 

இம்தற்து. உண்லணதில், இலபமல் பனங்கப்டும் இணமணத் அந்டஸ்து, 

தமதுபம பதது, பனங்களுன் வ்பலகதிலும் தடமர்னட்டல். அது, 

அல்மஹ்பிது பினப்த்டயன் ரிகமனம் அபது பயன் ிகமனம் 

னஞத்துபம் தறும் அம்சணமகும்.  

பமயகயன் ணஞம் 

லமன் அல்அஸ்மடீ கூறுகயன்மர். 
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மன், டலகரியனந்து, இணமம் மடயலதச் சந்டயக்கதப ணடீமவுக்குச் 

தசன்தன். இணமணயம் மன் பந்ட தமது, 'பமயகுலத தசய்டயகள் தடனும் 

உம்ணயம் உண்ம?'  இணமம் ன்ிம் பிபிமர்கள்.  

'மன் டங்களுக்கு அர்ப்ஞம் அபர் ஆதமக்கயதமக இனக்கயன்மர்' ன்று மன் 

கூயதன். இணமம் ன்ிம் 'பமயக் ணஞித்து பிட்டமக ணடீமபமசயகள் சயர் 

கூறுகயன்த?' ன்று பிபிமர்கள்.  

ணடீமபமசயகள்  அபர்கள் டம்லணத்டமன் குயப்ிடுகயன்மர்கள் ன்லட மன் 

உஞர்ந்து தகமண்தன். ிகு அபர்கதந ணீண்டும் தகட்மர்கள், 'னடபக்கயலுலத 

யல ன்? அடற்கு மன், 'அபர், ணிடர்கநில் ணயகவும் தகட்பமலகதமல் 

சயலதில் அலக்கப்ட்டுள்நமர்' க் கூயதன்.  

இணமம் ன்ிம், 'அயந்து தகமள்ளும், னடபக்கயல்டமன் இப்தமலடத 

ஆட்சயதமநர்' ன்று கூயமர்கள்.  

ின் ன்ிம், இப்னுஸ் ய்தமதுலத யல ன்?  பிபிமர்கள். மன், 

'ணிடர்கள் ல்தமனம் அபனக்கு ஆடபமகதப இனக்கயன்மர்கள். அபது 

பிதம் அப்டிதத தசன்று தகமண்டினக்கயன்து' ன்று கூயதன். இணமம் 

தசமன்மர்கள், 'அபர் ஞ்சூட்டிக் தகமல தசய்தப்ட்டு பிட்மர்'  

 அடன்ிகு சயயது தம் தணௌணமக இனந்ட இணமம் ன்லப் மர்த்துச் 

தசமன்மர்கள், லமன்! அல்மஹ்பலத ற்மடுகுளும் சட்ங்களும் 

ப்டினேம் ந்தட டீனம். இப்தமது பமயக் ணஞித்து பிட்மர். அபது இத்டயல் 

னடபக்கயல் அணர்ந்துள்நமர். இப்னுஸ் ய்தமத் தகமல தசய்தப்ட்டு பிட்மர்' 

அடயர்ச்சயதலந்ட மன், 'இணமதண! இது ப்தமது லதற்து?' க் தகட்தன். 

அடற்கு இணமம் 'ீர் அங்கயனந்து தபநிதமகய ஆறு மட்கநின் ின்ர் இது ந்டது' 

ன்மர்கள். [45] 

சய சமட்கள் கனயந்ட ின், கலீம னடபக்கயயன் தூதுபன் எனபன் ணடீமவுக்கு 

பந்து, இணமம் தசமன் அதட பிதங்கலந ணக்களுக்கு லசமற்யச் தசன்மன். 

[46] 

துனக்கயதில் உலதமல் 

அனமயம் அல்ஃரீ அயபிக்கயன்மர். பமயகுலத ஆட்சய லதற்றுக் 

தகமண்டினந்ட கமத்டயல், மன் ணடீமபில் இணமனன் இனந்தடன். 
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எனனல இணமம் டணது படீ்டியனந்து தபநிதத பந்டமர்கள். அப்தமது 

அபர்கநின் னன்மல் துனக்கய மட்லச் தசர்ந்ட என ணிடர் குடயல ணீது தசன்று 

தகமண்டினந்டமர். அபனன்  இணமம் துனக்கய தணமனயதில் தசயமர்கள். 

உத அம்ணிடர் டது குடயலதியனந்து இங்கய பந்து, இணமணயன் லககலநப் 

ிடித்து னத்டணயட்மர். 

ன்லப் மர்த்து, 'இபர் என ிதம?' க் தகட்மர். 'இபர்கள் ிதில்ல. 

இணமம்'  மன் கூயதன். அடற்கு அபர் கூயமர். 'ன்னுலத சயறு பதடயல் 

க்கு என ததர் அலனக்கப்ட்டு பந்டது. அப்ததர் தடரிந்டபர்கள் இப்தமது 

தமனணயல்ல. ஆமல் இம்ணிடர் ன்ல அப்ததரிமல் அலனக்கயன்மர். 

அடமல்டமன் அபர் ிதமக இனக்குதணம  தனற்தன்' 
 [47]

 

ணயனகங்கதநமடு 

ணஸ்ஊடயதின் தயல் இனந்து தடமகுத்டடமக தமஉீல் ணபத்டம னும் டணது 

தயல், அஷ்லஹ் சுலணமன் அல்ல் ீளடயனேள்நமர். 

எனனல னடபக்கயல், தகமடூணம னென்று கமட்டுணயனகங்கலந டது 

அண்ணலதின் னன்யல் தகமஞச் தசய்டமர். அடன்ின் இணமம் மடயலத 

அங்கு பபலனத்து பமதிற்கடவுகலந அலத்து பிட்மர். இடன்னெம் 

அம்ணயனகங்கள் இணமலண தபட்லதமடி பிடும்  அபர் டயர்மர்த்டமர். ஆமல் 

அபது டயர்மர்ப்னக்கு னற்யலும் ணமற்ணமக, டம்ணயம் டித்து பிப்ட் 

இணமம் மடயலத அம்ணயனகங்கள் சுற்ய பந்ட. அபர்கநின் னன்மல் 

டலடமழ்த்டய ஞிந்து யன்.  

இணமம் அபற்ல டணது லககநிமல் டபிக் தகமடுத்து பிட்டு தணத ய 
னடபக்கயலுலத இத்லட அலந்டமர்கள். சயயது தம் அபனன் தசயதின் 

கரதன இங்கய பந்டமர்கள்.  

அப்தமது அம்ணயனகங்கள் னன்ர் தசய்டது தமன்று ஞிந்து யன். அபர்கள் 

தசன்ின், னடபக்கயல் தறுணடயதம அன்நிப்னப் தமனட்கலந இணமனக்கு 

அனுப்ி லபத்டமர். அப்தமது அங்கயனந்டபர்கள் னடபக்கயல தமக்கய, 'இணமம் 

மடய இக்தகமடித ணயனகங்களுன் மம் ஆச்சரிதப்டும் பலகதில் இவ்பமறு 

ந்து தகமண்மர்கள். தப, ீங்களும் அவ்பமறு ந்து தகமள்நமதண' ன்று 

கூயமர்கள். 

அலடக்தகட் னடபக்கயல், ஆதமசல கூயதபர்கலந தகமணமகப் மர்த்துக் 

தகமண்த 'மன் தகமல்ப் தபண்டும் ன்ம பினம்னகயன்ரீ்கள்?' க்கடிந்து 
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தகமண்மர். ின்ர், இவ்பிதத்லட தமனக்கும் தடரிபிக்கமது இகசயதம் 

தடணமறு டது ஞிதமட்களுக்குக் கட்லநதிட்மர். [48] 

ணகத்துபம் 

னம்ணத் இப்னு ன் அஷ்டர் அயபிக்கயன்மர். 

மன் து டந்லடனேன் கலீம னடபக்கயலுலத அசலப பமதியல் யன்று 

தகமண்டினந்தடன்.  

டயண்டினந்ட ணக்கள் கூட்த்டயன் ணத்டயதில் மன் என சயறுபமக இனந்தடன். 

அப்தமது, இணமம் மடய அலயஸ் மம் அங்கு பந்டமர்கள். அபர்கலநக் 

கண்தும் அங்கயனந்ட அலபனம் ளந்து யன்று அபர்களுக்கு ணரிதமலட 

தசலுத்டயர்.  

அபர்கள் உள்தந தசன் ின், அங்கயனந்ட சயர் தசயக் தகமண்ர். 'மம் டற்கமக 

இந்ட சயறுபனக்கு ணரிதமலட தசலுத்ட தபண்டும்! இபர் ம்லண பி சயந்டபதம, 

தரிதபதம, பதது னடயர்ந்டபதம அல்தப. யச்சதணமக அபர் டயனம்ி பனம் 

தமது மம் அபனக்கு வ்பிட ணரிதமலடனேம் தசய்தணமட்தமம்' 

அச்சணதம் அங்கு அணர்ந்டயனந்டபர்களுள் எனபம அனமயம் கூறுகயன்மர். 

'இணமம் உள்நினந்து தபநிதத பந்ட தமது அபர்கலநக் கண் சயறுபர்கள் 

தடமக்கம் தரிதபர்கள் பல அலபனதண ளந்து யன்று அபர்களுக்கு 

ணரிதமலட தசலுத்டயர். 

அப்தமது மன் இறுணமப்னக் தகமண்டினந்ட அந்ட ணிடர்கலநப் மர்த்து, 

'இணமனக்கு ணரிதமலட தசலுத்டபில்ல ன்று ீங்கள் உறுடயதமகக் 

கூயமர்கதந? ன்று தகட்தன். 

அடற்கபர்கள், 'அல்மஹ் ணீது ஆலஞதமக, அபனக்கு ணரிதமலட 

தசலுத்டமணயனப்டற்கு ம்ணமல் னடிததப இல்ல' ன்று கூயமர்.[49] 

உள்நத்டயல் இனந்டமலும் 

அப்துர் ஹ்ணமன் னும் அஹ்லுல்லத் தசர் எனபர் இனந்டமர். அபரிம் சயர், 

'இக்கமத்டயல் உள்ந லதபர்கலநதன்ய இணமம் மடயதின் இணமணத்லட 

ீங்கள் ற்றுக் தகமண்டற்கம கமஞம் ன்? ன்று பிபிர். 

அடற்கபர் கூயமர். 'மன் இணமணயம் அபர்கநது இணமணத்லட பயனேறுத்டக்கூடித 

சய பிதங்கலந அபடமித்தடன். மன் ண லனதமக இனந்து பந்தடன். 
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இஸ்மன் ணக்கள் ன் தமன் லனகள் அலபலனேம் என்யலஞத்து, கலீம 

னடபக்கயயம் உடபி தற்று பனணமறு அனுப்ி லபத்டர். 

மங்கள், கலீமவுலத அண்ணல பமதியல் யன்று தகமண்டினக்கும் தமது, 

இணமம் மடய இங்கு அலனத்து பப்டுகயமர் ன் எனபிட ப்ன 

தபநிதமது. மன் அங்கயனந்டபர்கநிம், 'அம்ணிடர் தமர்?' க் தகட்தன். 

அடற்கபர்கள், 'அபர் அபனீ்கநில் எனபர் அபர் ஏர் இணமதண 

அஹ்லுல்லத்டயமல் ம்ப்டுகயன்மர்' க் கூயர். தணலும், 'னடபக்கயல், 

அம்ணிடல தகமல தசய்படற்கமகதப இங்கு அலனத்து பந்துள்நமர்' ன்றும் 

கூயர்.  

'அபல தமர்  மன் மர்க்க தபண்டும்.  பினம்ிதன். தமதுணக்கள், 

இணமலண மர்ப்டற்கமக மலடதின் பது, இது னங்கநில் டயண்டினந்டர். 

இணமம் அவ்பனயதமக குடயல ணீது பந்டமர்கள். அபர்கலநப் மர்த்ட ணறுகஞதண 

அபர்கள் ணீது க்கு அன்னம் இக்கனம் ணரிதமலடனேம் என்று தசத் தடமன்ய. 

னடபக்கயலுலத டீங்கயயனந்து அபர்கலந அல்மஹ் கமப்மற் தபண்டுதண 

ன் ணதுக்குள் மன் ிமர்த்டயக்கத் தடமங்கயதன்.  

இணமம் பது க்கதணம இது க்கதணம டயனம்மது னணயலதப் மர்த்டபமத ந்து 

பந்து தகமண்டினந்டமர்கள். மன் து ிமர்த்டலலத பிமது தடமர்ந்து 

தகமண்டினந்தடன். அபர்கள் ன்னகயல் பந்ட தமது, டணது னகத்லட ன் க்கம் 

டயனப்ிமர்கள். அலணடயதமக ன்லப் மர்த்துச் தசமன்மர்கள். அல்மஹ் உணது 

ிமர்த்டலலத ற்றுக் தகமண்மன். அபன் உணது ஆனேலந அடயகரிப்மமக. 

உணக்கு அடயகணம தசல்பங்கலநனேம் ிள்லநகலநனேம் ல்குபமமக' 

து உல் டுங்கயதது. தடமனர்கள் ணத்டயதில் மன் பிளந்து பிட்தன். 'ன் 

பிதம்?' ன்று அபர்கள் ன்லக் தகட்க ஆம்ித்து பிட்ர். மன் 

அபர்கநிம் லடனேம் அயபிக்கபில்ல. 'என்றுணயல்ல    ணளப்ி 
பிட்தன்.  

அடன்ிகு மங்கள் இஸ்மனுக்குத் டயனம்ிச் தசன்தமம். அல்மஹ் க்கு 

தசல்பங்கலந அள்நி பனங்கயமன். இன்று ன் படீ்டினுள்தந ஆதிணமதிம் 

டீமர்கள் யம்ி பிளகயன். படீ்டுக்கு தபநிததனேம் து தசமத்துகள் 

ந்துள்ந. அத்தடமடு த்து ிள்லநச் தசல்பங்களும் க்கு 

பனங்கப்ட்டுள்ந. இன்லத து பதது ளது பனங்களும் சய 

ணமடங்களுணமகும். து உள்நத்டயத உள்நலட அயந்து தகமண் இணமம் 

அற்னடம், க்கமக தசய்ட அபர்கநது ிமர்த்டல னளலணதமக ற்க் 

தகமள்நப்ட்லண ன்பற்யன் கமஞணமகதப மன் இணமம் மடயலத ணணம 

து இணமணமக ற்றுக் தகமண்டுள்தநன்'  [50] 
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அதல் படீ்மனன் 

இணமம் மடய அதல் மகத்டயயனந்டபர்கள் எவ்தபமன பிடணம லகத் 

தடமனயல்கநில் ஈடுட்டு பந்டர். அபர்கநில் லக தபல தசய்பம னைனுஸ் 

ன்பர் இணமம் மடயதிம் ஞிபில தசய்து பந்டமர். 

என மள் னைனுஸ் ணயகவும் டுக்கனற்பமக இணமணயம் பந்டமர். இணமலணப் 

மர்த்து, 'து டலபத! து குடும்த்டயனக்கு உதடசயக்க தபண்டும்' ன்று 

கூயர்.  

'ன் பிதம்?'  இணமம் பிபிமர்கள்.  

'மன் மலந இங்கயனந்து தபநிதமகய பிடுபதட டீர்ணமித்துள்தநன்' ன்று 

னைனுஸ் கூயமர். 

அது தகட் இணமம் னன்னறுபல் னத்டபர்கநமக, ன் னைனுஸ்?'  பிபிமர்கள்.  

அபர் கூயமர். 'னெம இப்னு ம லக தசய்படற்கமக ன்ிம் ணயகப் 

தறுணடயதம ணயக்க தபள்நிலத டந்டயனந்டமர். ஆமல், டற்தசதமக இண்மக 

உலந்து பிட்து. மலந அடன் தபலலத னடித்துக் தகமடுக்க தபண்டித 

டயணமகும். ஆமல், னெம இடல அயந்டமல், என்று ன்லக் தகமன்று 

பிடுபமர். அல்து ஆதிம் கலசதடி அடிப்மர்'  னைனுஸ் அளடபமத கூயமர்.  

அலடக்தகட் இணமம் 'படீ்டுக்குச் தசன்று மலந பல அங்தகதத இனங்கள். 

உங்களுக்கு ன்லணதத உண்மகும்' ன்று கூய அபல அனுப்ி லபத்டமர்கள்.  

ணறுமள் உடதணம தமது னைனுஸ் டுடுங்கயதபமக இணமணயம் பிலந்து பந்து, 

'னெமபின் தூதுபன் பந்டயனக்கயமன். மன் ன் தசய்பது?' ன்று பிபிமர்.  

இணமம் 'ீ அபனன் தசன்று கலடனேம்' ன்று கூயமர்கள். 

'அது உலந்டது ற்ய அபர் தகட்மல் மன் ன் கூறுபது?'  னைனுஸ் 

பிபிமர்.  

இணமம் 'ீங்கள் தமய் அபனன் கலடனேங்கள். ல்தடதன்ய தபததுவும் 

லதமது' ன்று கூயமர்கள்.  

சயயது தத்டயன் ின், னைனுஸ் சயரித்ட னகத்துன் அங்கு பந்டமர். அபர் தசமன்மர்: 

'து டலபத! அந்டத் தூதுபர் னெமபின் தண் ணக்கள் இனபனக்கும் இண்டு 

லக தசய்து டனணமறு னெம தசமல்ய அனுப்ிமமம். கூயலத டனபடமகச் 

தசமன்மமம்.' 
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இணமம் கூயமர். இலபம உண்லணதம னலதில் உம்லணப் னகளதபமமக 

ம்லண ஆக்கயதடற்கு னடயல் ன்ய கூறுகயதன். சரி ீங்கள் அபனக்கு ன் 

தசமன்ரீ்கள்.  

ப்டிச் தசய்பது ன்று ததமசயத்து தசமல்கயதன் ன்று தசமன்தன். 

'ணயக்க ன்று'[51] 

அன மயலணக் கமப்மயதலண 

அனமயம் அல்ஃரீ கூறுகயன்மர். க்கு ணயகக் கடிணம என தனக்கடி 

ற்ட்து. அடமல் மன் இணமம் மடயதிம் தசன்தன். அபர்கநது அனுணடய 
தற்று உட்கமர்ந்தடன். அபர்கள் ன்லப் மர்த்து, 'அனமயம்! 

அல்மஹ்வுலத அனட்தகமலகநில் பற்றுக்கமக ீர் ன்ய தசலுத்ட 

பினம்னகயன்ரீ்?' க் தகட்மர்கள். 

மன் டயடுக்கயட்தன். அபர்களுக்கு ன் கூறுபதடன்று க்குத் தடரிதபில்ல. 

இணமம் ணீண்டும் கூயமர்கள். 'அல்மஹ் உணக்கு ஈணமல பனங்கய, க 

தனப்ியனந்து உணது உல பிக்கயமன். உணக்கு ஆதமக்கயதத்லட பனங்கய, 
அபல பனயடுபடற்கு உடபி தசய்டமன். உணக்குப் தமதுணமலட பனங்கய பணீ் 

பிதத்டயயனந்து உம்லணப் மதுகமத்டமன். 

  அனமயதண! மன் னடயல் ஆம்ித்டது தில், உணக்கு தனக்கடி 

ற்டுத்டயதபலப் ற்ய னலதிதப ன்ிம் பந்துள்நரீ் ன்று மன் 

ண்ஞிதன். உணக்கமக தறு டீமர்கலந பனங்கும்டி கூயனேள்தநன். 

அபற்லப் தற்றுக்தகமள்ளும்' [52]  

இணமம் ற்யத அயவு 

எவ்தபமன இணமனம், டணது சனெகத்டயன் டலபர்கநமகவும், அல்குர்ஆலனேம் 

இஸ்மணயத சட்ங்கலநனேம் தடநிவுடுத்துபர்கநமகவும் ணமத்டயம் 

இனக்கபில்ல. இபற்றுக்கு தணமக, இஸ்மணயத கமசமத்லடப் 

தமறுத்டபல, ஏர் இணமம். னணயதின் ணீதுள்ந அல்மஹ்பிது எநிதமபமர். 

உகத்டமர் அலபனக்கும் உண்லணதின் மம தடநிபம ஆடமணமபமர். 

னலப்ிங்கள் அலத்டயதும் பனயகமட்டிதமபமர். லப்மநனுக்கும் 

லப்ிங்களுக்குக் குணயலதத தடநிபம தடமர்மநமபமர். பமனுக 

னஞத்துபத்லடப் ிடயயக்கும் எநி ணயகு கண்ஞமடிதமபமர்.ணிட சயப்னகநின் 

ணஞினடிதமபமர். ன்லணகள் ணற்றும் ற்தசதல்கள் அலத்டயதும் சங்கணம் 

ஆபமர். அல்மஹ்வுலத பல்லணனேம் அயவும் ிடய யக்கும் அல்மஹ்பின் 

மல் தடமர்ல ற்டுத்ட பினம்னம் ணிடனுக்கம னஞ னன்ணமடயரிதமபமர். 
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ணடய, இதமலண, டபறு ன்பற்யயனந்து தூய்லணப்டுத்டப்ட் 

ரிசுத்டமபமர், லப்ிங்கநின் இகசயதங்கள், ணலபம உகுனும் 

ணக்குகளுனும் தடமர்னலதபமபமர். இவ்வுகயலும் ணறுவுகயலும் ன் 

ந்ட, ன் லதறும் ன் பிதங்கள் ற்யத் தடநிவுள்ந அயஜமபமர். 

தடய்பகீ இகசயதங்கநின் தமக்கயணமகவும், ிணமர்களுலத னஞத்துபங்கள் 

அலத்டயதும் பமரிசமகவும் பிநங்குகயன்மர். 

 ி னம்ணத் (ல்) அபர்கநது குடும்ணம அஹ்லுல்லத்டயதும் அந்டஸ்து 

ணயகவும் உதர்ந்டடமகும். 

அஹ்லுல்லத் இணமம்களுலத சயப்னகள் மம் கூயதலட பிவும் ணயக 

அடயகணமது.  ி (ல்) அபர்கநதும் இணமம்கநதும் அயபிப்னகநினூமக 

இடல மம் உறுடய தசய்த னடினேம். அந்ட டீஸ்கள் ல்தபறு அயஜர்கநமல் 

ளடப்ட் தல்கள் பற்யல் டயவு தசய்தப்ட்டுள்ந. 

இணமம் மடீ அபர்கநது சயதமதுல் மணயஆ ணயகவும் ிணம ிமர்த்டலத் 

தடமமகும். அது, உதர்பம தடய்பகீ ஜமங்கலந பிரிக்கயன் டித்துபணம 

தசமல்மல்கலநக் தகமண்து. இணமம்கலந உண்லணப்டுத்டய உபப்னக் 

தகமள்நக்கூடித தசர்கள் ணீது அயபிதல் னத்து, இத்டயங்கலந ணலனதமகப் 

தமனயத லபக்கும் ஆனணம அயவுக் கமகும். 

அது ணது அயவுக்க ட்டும் பலகதில் அலணந்டது. அடயத அல்மஹ்வுலத 

தடமட்த்டயன் சய பிநிம்தமங்கள் ற்ய இணமணபர்கள் டுத்துலக்கயன்மர்கள். 

அபர்கள், டணது தச்சயன் பிசமணம எநிக்கடயர்கள் னெணமக, 

இவ்வுகபமசயகநம ணக்கு தடய்பகீத் தடநிவும் ஆன்ணீக ணகத்துபனணயக்க 

பமத்டயன் அந்டங்கள் ற்ய அயனகப்டுத்துகயன்மர்கள். சங்லகதம அந்ட 

இணமம்கநது ிடயயடயத்துபத்டயன் ணீது டமகனள்ந ணக்கு, அல்மஹ்வுலத 

சுபர்க்கத்டயன் தகௌரியனந்து அபர்கள் டண்ஞரீ் னகட்டுகயன்மர்கள்.  

இணமம் மடீ அலயஸ் மம் டணது தடமனர்கநின் தபண்டுதகமள்கலந ற்று 

டலபகநில் அபர்களுக்கு இணமம்கலந சயதமத்து ப்டும் ிமத்டல 

தடமர்கலநக் கற்றுக் தகமடுத்துள்நமர்கள். குறுகயத இந்தயல் அலப 

அலத்லடனேம் டுத்துக் கூறுபது சமத்டயதணற்டமகும். 

ினும், அபர்கநது ிமர்த்டலத் தடமர்கநில் ிடமணமடமகக் 

கஞிக்கப்டும் சயதமத்துல் மணயஆ ற்யத அயனகம் ணக்கு அபசயதணமகயன்து. 

தனம் ணமர்க்க அயஜர்கள் ர் இந்டப் ிமர்த்டலலத அலத்ட 

சயதமமத்துகநிலும் சயப்னக்குரிதது  பிரித்துள்நமர்கள். இந்ட சயதமமபிலுள்ந 

ஆன்ணீக உதிதமட்ம் பநணயக்க அடன் உள்நக்கம், ஆனணம அயவு ஜமம் 
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னடமலப இடன் அடிப்ல உதிர்ப்ன யலலதனேம், இடலக் 

கூயதபனலத உதர்ந்ட தடய்பகீ அயவு பிசமத்லடனேம் உண்லணப்டுத்தும் 

சமன்றுகநமகும். 

இந்ட சயதமத் ிமர்த்டல ணன்மதஹ்ளனறல் கரஹ்,[53] உனைனு அக்ரி ரினம 

[54] டஸ்னீல் அஹ்கமம்.[55]  தமன் னக்கயத கயந்டங்கநிலும் பனகயது. 

ணமஞபர்கள் 

இணமம் மடய அலயஸ் மம் பமழ்ந்ட கமத்டயல் யபி பந்ட அீடயனேம் 

தனக்கடினேம் அபர்கள் னெணமக சனெகம் தன்தக் கூடித சமத்டயத யலகலந 

ணயகவும் ணட்டுப்டுத்டய லபத்டயனந்ட. ினும், இத்டலகத தனக்கடிகளுக்கு 

ணத்டயதிலும் அல்குர்ஆித ஜமங்கள் ணீதும் அஹ்லுல்லத்டயர் ணீதும் 

அநபற் உபப்னக் தகமண்டினந்ட சயர், டணக்கு சமத்டயதணமநவு 

இணமணபர்கநிணயனந்து அயலபப் தற்றுக் தகமள்படற்கும், ஈணமன், ஜமம் 

ன்பற்யல் உதர் யல ய்துபடற்கும் னதற்சயத்டர். தய்க் தூய 
இணமணபர்கநின் ணமஞபர்கநமக இனந்ட 185 ர்கள் ற்ய ளடயனேள்நமர். சுனக்கம் 

கனடய, அபர்கநியனந்து சயலப் ற்ய ணமத்டயம் இங்கு டுத்துக் கூறுகயன்தமம். 

அப்துல் அனீம் அல் ீ

னக்கயத அயஜமகவும் டீஸ் அயபிப்மநமகவும் இனந்ட இபர், இலதச்சம், 

ணற்றும் உகப் ற்ற் பிதங்கநில் உதர் அந்டஸ்டயல் கமஞப்ட்மர். சய 

அயஜர்கள், இணமம் மடயக், இணமம், இணமம் கமனயம், இணமம் யனம ஆகயததமரிம் 

கல்பி தின்தடமடு, அவ் இணமம்கநது டீஸ் அயபிப்மநர்கநில் 

ிணமபமகவும் பிநங்கயமர். 

மயப் இப்னு உப்மத் கூறுகயன்மர். 'அப்துல் அனீம் அல்,ீ ணமர்க்க 

பிதங்கநில் ணயக்க ஜமனள்நபமகவும், அல்குர்'ஆன் சட்ங்கள், சணத 

பிடயனலகள் ற்ய னஞ பிநக்கம் தகமண்பமகவும் இனந்டமர்' 

அனம்ணமத் அர்மய கூறுகயன்மர்: 

'மன் இணமம் மடயதின் ணஜ்யயல் கந்து தகமள்படற்கமக தசன்தன். சய 

தங்கலந அபர்கநிம் தகட்டு பிநக்கம் தற்றுக் தகமண்தன். 

அபர்கநிணயனந்து பிலத மன் பினம்ித தமது, அபர்கள் ன்ிம் 

கூயமர்கள், 'மன் உணக்குச் தகமன் பிதங்கநில் தடனும் ிச்சயலகள் 

ற்டின் அப்துல் அனீம் அல்தீிம் தகட்டுத் தடரிந்து தகமள்ளும்! அபனக்கு 

ன்லத மத்லட த்டய லபனேம்! '[56] 
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அப்துல் அனீலணப் மர்த்து, இணமம் மடய அலயஸ் மம் 'ீர் உண்லணதில் 

ணது ிடயயடய ஆபரீ்' க் கூறுணநவுக்கு அபர் ஈணமிலும் ஜமத்டயலும் ணட்டி 

னடிதமடநவு உதர்வுற்று பிநங்கயமர். [57] 

அப்துல் அனீம் கூறுகயன்மர்: 'மன், து டலபர் இணமம் மடய அபர்கநிம் 

தசன்தன். ன்லக் கண் அபர்கள், 'அனல்கமசயதண பனக. ீர் உண்லணதில் ணது 

ிடயயடயதமபரீ்' க் கூயமர்கள். மன் இணமணயம் 'இலத்தூடரின் னடல்பத! 

மன் து ணமர்க்க பனயனல ற்ய டங்கநிம் டுத்துக் கூ பினம்னகயன்தன். 

அது சரிதத டமங்கள் உறுடயப்டுத்டயமல் அடல மன் தடமர்தபன்' ன்று 

கூயதன். 'தசமல்லுங்கள் அனல்கமசயதண'  இணமம் கூயமர்கள். 

 மன் கூயதன், 'யச்சதணமக அல்மஹ் எனபத. அபனுக்கு யகமகதபம, 

டயமகதபம பனணயல்ல. இல்மலண எப்னபலண ன் ல்லகலந 

கயலதமது. அபன் உமக, உனபணமக, டயபமக டயலப ற்டமக 

துபமகவுணயல்ல. ஆமலும், அபத உல்கலந உற்த்டயக்கயன்மன். 

உனபங்கலந சயனஷ்டிக்கயன்மன். அபன் அலத்டயன் ணீதும் இட்சகமகவும், 

உரிலணனேள்ந பமகவும், ஆக்குபமகவும், னடயடமக தடமற்றுபிப்பமகவும் 

இனக்கயன்மன்.  

யச்சதணமக னம்ணத் ( ல்) அபர்கள், அபது அடிதமமகவும் தூடமகவும் 

ிணமர்கநின் இறுடயதமபமகவும் இனக்கயன்மர்கள். ணறுலண மள் பல 

அபர்களுக்குப் ிகு ிதில்ல. அபர்களுலத ணமர்க்கதண இறுடயதம 

ணமர்க்கணமகும். ணறுலண மள் பல அடற்குப் ிகு தபறு ணமர்க்கணயல்ல.  

ிகநமனக்குப் ின் ஸ்த் அலீ, இணமம் ன், இணமம் றலன், இணமம் 

ஜ்மத், இணமம் மக்கயர், இணமம்மடயக், இணமம் கமனயம், இணமம் யனம, இணமம் 
பமத், டமங்கள் இணமம்கநமபரீ்கள்  மன் உறுடய கூறுகயன்தன். 

இணமம் இபரித்டயல் குயப்ிட்மர் 'க்குப் ின்ர் து ணகன் பனபமர் அபது 

னடல்பர் னணயலத ீடயதமல் யப்னபமர் ன்மர்' 

அலடனேம் ம்னகயதன்  த் தடமர்ந்டமர்  ீ

இணமம்கநது தசர்கள் அல்மஹ்பின் தசர்கநமகும். அபர்கநது லகபர்கள் 

அல்மஹ்பின் லகபர்கநமகும். அபர்களுக்கு பனயப்டுபது அல்மஹ்வுக்கு 

பனயப்டுபடமகும். அபர்களுக்கு ணமறு தசய்பது அல்மஹ்வுக்கு ணமறு 

தசய்படமகும் ன்று மன் உறுடய கூறுகயன்தன்.  

ிகநமரின் ணயஃமஜ் உண்லண. கப்யத தகள்பி கஞக்குக் தகட்கப்டுடல் உண்லண. 
சுபர்க்கம் ன்து உண்லண. கம் ன்து உண்லண. ணறுலணதில் ற்மடு தசய்து 
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லபக்கப்ட்டுள்ந சயமத் ன்து உண்லண. ணீமன் ன்து உண்லண. ணறுலண மள் 

ன்து சந்தடகணயன்ய பக்கூடிதடமகும். அச்சணதத்டயல் அல்மஹ் கப்யல் 

உள்நபர்கலநததல்மம் ளப்னபமன் ன்று மன் உறுடய கூறுகயன்தன். 

பிமதத்துக்குப் ின்னுள்ந பமயம கலணகள், தடமளலக, கமத், தமன்ன, 

ஜ், யமத், ன்லணலத பி டீலணலதத் டடுத்டல் ஆகயதலபதமகும்'  

இணமம் மடய அலயஸ் மம் கூயமர்கள்: 'அனல்கமசயதண! அல்மஹ் ணீது 

ஆலஞதமக, இதுடமன் அல்மஹ் டன் அடிதமர்களுக்தக தடர்ந்தடடுத்துள்ந 

ணமர்க்கணமகும். இடன் ணீது ீர் யலதமக இனந்து தகமள்ளும்! இவ்வுகயலும் 

ணறுவுகயலும் அல்மஹ் உணது மடங்கலந உறுடயப்டுத்டயலபப்மமக' [58] 

சய பமற்றுக் கயந்டங்கநின் கூற்றுப்டி, அப்துல் அனீம், அக்கம ஆட்சயதமநரின் 

தகமடுலண டமங்க னடிதமது மசரகத்துக்கு டப்ிததமடி அங்குள்ந "ய்" 

னுணயத்டயல் டலணலபமக பமழ்ந்டடமக ளடப்ட்டுள்நது. 

அப்துல் அனீம், ஆட்சயதமநர்கநின் அடயகமக் தகமடுங்கங்கநியனந்து டப்ி ய் 

கனக்கு பந்டமர். அங்கயனந்ட அஹ்லுல்லத் தசர் எனபரின் படீ்டின் 

கரழ்த்டநத்டயல் டங்கயமர். கல் னளபதும் தமன்ினந்து, இவு னளபதும் யன்று 

பஞங்கய டன் பமழ்மட்கலநக் கத்டயமர். 

சய சந்டர்ப்ங்கநில் இகசயதணமக தபநிதில் தசன்று பனபமர். அபது 

இனப்ித்துக்கு னன்மல் என கப்று இனந்டது. அது இணமம் னெமபின் 

னடல்பர்கநில் எனபது கப்மகும். 

சய மட்கநின் ின் தமனேற் அப்துல் அனீம் அல்மஹ்பின் யதடயப்டி இலதடி 

தசர்ந்டமர். அபது உலக் குநிப்மட்டுபடற்கம ஆதத்டங்கலந தணற்தகமண் 

தமது, அபது சட்லப்லதில் என துண்டு கண்தடுக்கப்ட்து. அடயல் அபது 

ம்லதின் தடமர் பரிலச ளடப்ட்டினந்டது.[59] 

அப்துல் அனீணயன் ணஞம், இணமம் மடய அபர்கநது கமத்டயன் தமதட 

இம்தற்து. னம்ணத் ின் தஹ்தம அல்அத்டமர் அயபிக்கயன் ின்பனம் 

யகழ்பியனந்து அப்துல் அனீணயன் தடய்பகீ அனள் தற் ஆளுலணலத மம் 

பிநங்கயக் தகமள்ந னடினேம். 

ய் கபமசயகநில் எனபர் இணமம் மடயதிம் பந்ட தமது, 'ீர் ங்கயனந்து 

பனகயன்ரீ்?'  இணமணபர்கள் தகட்மர்கள். 'இணமம் றலன் அபர்கநது 

கப்ல டரிசயப்டற்கமக மன் தசன்யனந்தடன்'  அபர் கூயமர். அபனக்கு 

இணமம் கூயமர்கள். 'என பிதத்லட அயந்து தகமள்ளுங்கள். உங்கநது 

கரிலுள்ந அப்துல் அனீணயன் கப்ல டரிசயத்டமல், இணமம் றலின் கப்ல 

டரிசயத்டபர் தமமபரீ்கள்.[60] 
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அப்துல் அனீம் இணமம்களுலத கமத்டயல் பமழ்ந்ட அஹ்ல்லத் உணமக்கள், 

டீஸ் அயபிப்மநர்கநில் ணயகவும் ினம் உறுடயனேம் ணயக்கபமகக் 

கஞிக்கப்டுகயன்மர். அபர், தல்கலந தமத்டமர் அபர், இணமம் அயதின் 

குத்மக்கள் தடமர்மக என தலனேம், இவும் கலும்' னும் டலப்ில் என 

தலனேம் குயப்ிட்டுள்நது. [61] 

றலன் இப்னு தீத் அல்அஹ்பய 

இபர், இணமம் யனம, இணமம் பமத், இணமம் மடய ஆகயததமரின் தடமனர்கநில் 

எனபமக இனந்டமர். இவ் இணமம்கநிணயனந்து  டீஸ்கலந அயபித்துள்நமர். 

ிப்ில் கூமபமசயதமக இனந்ட இபர், ின்மல் டது சதகமடனன் இலஞந்து 

அஹ்பமஸ் கனக்கு இம்ததர்ந்டமர். அடன்ின் கும் கனக்கு பந்டமர். கும் 

கரிததத பமத்டமகயமர். 

றலன் இப்னு தீத், ணமர்க்கச் சட்ம், இக்கயதம், எளக்கம் தடமர்மக 

னப்து தல்கலந தமத்டமர் ன்து குயப்ித்டக்கது. அபது தல்கள் 

அலத்தும் அயஜர்கநிலதத பதபற்னம் ினம் தற்லப. ணர்றம் 

ணஜ்யய கூறுபலடப் தமன்று, அபது அயபிப்னகநின் டி அணல் தசய்பதும், 

அபல உறுடய தகமள்பதும் னடினேதணன்டயல் அயஜர்கள் தகமித்ட கனத்டக் 

தகமண்டுள்நர். அபலப் ற்ய ணர்றம் அல்மணம குயப்ிடும் தமது, 

'யச்சதணமக அபர் ம்ிக்லகக்குரிதபர். அபர், அயஜர்கநின் ணயக னக்கயதணமபர், 
அபர் தடநிபம பல்லண தகமண்பமகவும் உள்நமர்' 

ணர்றம் தய்ற தூய கூறுகயன்மர்: 

'றலன் இப்னு தீத், டது அயவு னடயர்ச்சயக்கு கணமக ணக்கலந 

தர்பனயப்டுத்துபடயலும் ிதத்டங்கலந தணற்தகமண்மர். இடமல், 

இஸ்மக் இப்னு இப்மமீ் அல்றலனி, அலீ இப்னு ய்தமன் தமன் 

னக்கயத அயஜர்கலந இணமம் யனமவுன் தடமர்னடுத்டய லபத்டமர். இத்டலகத 

அயனகம், ல அஹ்லுல் லத் ணத்ல ின்ற் இட்டுச் தசன்து'  

ணக்கள், றலன் இப்னு தீடயணயனந்து டீஸ்கலந அயந்து தகமள்பமர்கள். 

அபனலத ஞிதின் னெணமக ஜம பிநக்கங்கலநனேம் அபர்கள் தற்றுக் 

தகமண்மர்கள்.  

இணமம் யனமவுன் ல அயனகணமக்கய லபத்டமர். இடன் கமஞணமக உண்லண 

இஸ்மத்லட பிநங்கயக் தகமண் அபர்கள், ணமர்க்க யலதில் தற்று தூத 

இஸ்மத்டயற்தக தடநிபம தசலபகலந ந்டநபில் தணற்தகமண்மர்கள்.  [62] 

ழ்ல் இப்னு டமன் அந்லமனரி 



 30 

இபர் ணகத்துபணயக்க என ணிடமகவும், சயந்ட பமற்று தமக்குமகவும், 

தனம் ணமர்க்க சட்க்கல பல்லுமகவும், தனம் ணமர்க்கச் சட்க்கல 

பல்லுமகவும் தச்சமநமகவும், ஆய்பமநமகவும் பிநங்கயமர். 

இணமம்களுலத தடமனர்கநில் ணயக னக்கயதத்துபம் பமய்ந்டபர்களுன் அபர் 

தசர்ந்டயனந்டமர். னம்ணத் இப்னு அ ீ உலணர், ப்பமன் இப்னு தஹ்தம 

தமன்தமர் இபர்கநில் னக்கயதணமபர்கள். இபர்களுன் ம்து பனங்கள் 

அபர் இலஞந்டயனந்டமர். அத் தடமர்ின் னெணமக ல்தபறு தன்மடுகலந 

அலந்து தகமண்மர். அபத இது ற்யக் கூறும்தமது: 'யமம் இப்னு கம் 

பமத்டம தமது, னைனுஸ் இப்னு அப்துல் ஹ்ணமன் இணமணயன் ிடயயடயதமமர். 

னைனுஸ் பமத்டம தமது அஸ்க்கமக் ிடயயடயதமமர். டற்தமது மன் 

ிடயயடயதமக இனக்கயதன்' [63] 

ணர்றம் தய்க் தூய, ழ்ல் இப்னு மடமல இணமம் மடய, இணமம் அஸ்கரீ  

ஆகயததமரின் தடமனர்கநில் எனபமகக் கஞித்துள்நமர்.[64] 

ழ்ல் இப்னு மடமன் சுணமர் தற்று ண்து தல்கலந ளடயமர் அபற்றுள், 

டத்துபமர்த்ட அயலபனேம், தகமட்மட்டுத் டீர்வுகலநனேம் னன்லபக்கும் 

'அல்ஈனமஹ்" ணயகப் ிணமடமகும். தடஹ்மன் ல்கலக் கனகம் யஜ்ரி 1392ல் 

இடல அச்சயட்டு தபநிதிட்து. 

தனம் அயஜர்கள், ழ்லுலத தசமற்கலநனேம் லனலகலநனேம் 

னக்கயதத்துபணயக்லபதமகக் கனடயனேள்நமர்கள். ி அயபிப்மநர்களுலத 

தசமற்கலந ற்றுக் தகமள்படற்கும், யமகரிப்டற்கும் ழ்லுலத கூற்ல 

அவ்பயஜர்கள் ஆடமணமகப் தன்டுத்டயர். 

'மணயஉர் னபமத்' தயன் ஆசயரிதர் கூறுகயன்மர்: 'யச்சதணமக அபர் ( ழ்ல்) 

அஹ்லுல்லத் தசர்கநமகயத ணது கூட்த்டயன் டலபமபமர். ணது தடமனர்கள் 

ணமர்க்க அயஜர்கநமகவும், த்டதுப பிற்ன்ர்கநமகவும் இனக்கயன்ர். இந்டக் 

கூட்த்டயத அபனக்கு கண்ஞிதம் இனக்கயன்து. அபது ஆற்ல 

தமறுத்டபல, மம் பர்ஞிப்லட பி அபர் ணயகப் ிணமபமகும். ணமர்க்க 

அயஜமக, டத்டப பிற்மக, தனம் ஆளுலண தகமண்பமக அபர் 

இனக்கயன்மர்.  தல்கலநனேம் தடமகுப்னகலநனேம் அபர் ளடயனேள்நமர்' 

ழ்ல் இப்னு மடமன், ஈமக்குக்குச் தசன் தமது இணமம் அஸ்கரீ அபர்கலந 

சந்டயத்டமர். இணமணயணயனந்ட அபர் தபநிதத ளந்ட தமது, அபரிணயனந்து 

ததமன்று பிளந்டது. அது அபர் ளடயத தல்கநில் என்மகும். இணமம் 

ழ்யணயனந்து அடலப் தற்று, பிரித்துப் மர்டடமர்கள். அடன் சயப்னத் 

டன்லணகலநப் மர்த்து பிதந்ட இணமம் ழ்ல மமட்டிமர்கள். தணலும், 
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குமமன் ணக்கள் ழ்ல் இப்னு மடமின் னெம் தனலணப்மம் ன்றும் 

கூயமர்கள். [65] 

ியதடமர் அயபிப்ில், 'இவும் கலும்' ன் தல் அடல ளடயதபர்களுள் 

ழ்லும் எனபர்- இணமம் அஸ்கரீதிம் அந்தல் டுத்துக் கமண்ிக்கப்ட் தமது, 

அலடப் மர்த்து பிதந்ட இணமம், ழ்லுக்கமக னென்று னல இலதனள் தபண்டிப் 

ிமர்த்டயத்டதடமடு, 'அது சரிதமடமகும். அலடக் தகமண்டு அணல் தசய்பது 

அபசயதம்' ன்றும் கூயமர்கள். [66] 
 

ழ்லப் ற்ய தனல்மஹ் அஷ்றடரீ கூறுகயன்மர்: 'ழ்ல் இப்னு மடமன், 

தனம் டத்துபஜமி எனபமகவும், டப்ஸீர் ணற்றும் டீஸ் கல 

பல்லுர்கநில் சயப்மபமகவும், ணமர்க்க சட் அயஜர்கள், ணற்றும் ணமர்க்க 

சட் பல்லுர்கநில் னகழ்தற்பமகவும், தணமனயதிதமநர்கள், இக்கஞ 

பமடயகநில் உதர்ந்டபமகவும் இனந்டமர்' [67] 

ழ்ல் லனரில் பந்டமர். ினும், கபர்மக இனந்ட அப்துல்மஹ் ின் 

டமயர், ழ்ல அஹ்லுல்லத் தசர் ன் குற்த்டயன் தரில் அங்கயனந்து 

தபநிததற்ய  லக்குக்கு மடு கத்டயமர். 

குமமில் கமரிஜ்கள் ககம் பிலநபித்ட தமது, டன்லப் மதுகமத்டக் 

தகமள்படற்கமக அங்கயனந்து தபநிதத தபண்டித கட்மதம் ழ்லுக்கு ற்ட்து. 

இவ்பமறு தபநிததயச் தசல்லும் தமது பனயதில் தமனேற்று பமத்டமகய 
ணீநமத்துதியல் ஆழ்டமர். அபது ணஞம் இணமம் அஸ்கரீ அபர்கநது 

கமத்டயததத இம்தற்து. லனத லமனரில் அபது உல் ல்க்கம் 

தசய்தப்ட்து. அபது அக்கஸ்டம் இன்லத லமனர் கல பிட்டு என 

ர்ஹ் தூத்டமல் அலணந்துள்நது.[68] 

தமன்தணமனயகள் சய 

சங்லக ணயக்க இணமம் மடய அபர்கநது தமன்தணமனயகள் சயபற்ல இங்கு 

டுத்துக் கூறுகயன்தமம். 

1. ி ல்ல்மற அலய பஆயய குயப்ிட்டமக, டணது டந்லடதர் 

பனயதமக இணமம் மடய அலயஸ் மம் அயபிப்டமபது, ' ஈணமன் ன்து, 

உள்நங்கநில் உறுடயதமகப் டயந்து தசதல்கள் னெம் உறுடயப்டுத்ட டுபடமகும். 
இஸ்மம் பமதமல் தணமனயந்து லனலதில் ிடயயப்டமகும்.'[69] 

2.’ பர் அடயகணமக சுதன் தனுகயமதம அபர் ணீது தகமம் தகமள்பர்கள் 

அடயகரிப்மர்கள்' [70] 
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3. 'இதமலண, ணலதர்கநின் ம் ஆகும்.'' [71] 

4. 'தமர் உன்ணீது அன்னம் ல்தன்னம் தகமள்கயமதம அபனக்கு ீ பனயப்மம்' 

[72] 

5. டன்ம்ிக்லகலத அக்கயதபன் அடன் டீங்கயல் இனந்து ணீட்சய தறுபமர்.[73] 

6. 'உகம் ன்து என சந்லட சயர் அடயல் இமணலகயன்ர், லததமர் 

ஷ்ணலகயன்ர்' ' [74] 

7. 'பர் அல்மஹ்லப அஞ்சுகயன்மதம, அபலப் மர்த்து ிர் அஞ்சுபர். பர் 

அல்மஹ்வுக்கு பனயப்டுகயன்மதம அபக்கு ிர் பனயப்டுபர். எனபர் 

லப்மநனுக்கு பனயப்ட்மல், லப்ிங்களுலத தகமத்லட அபர் 

அலந்து தகமள்நணமட்மர்.'[75] 

8. 'ஏர் அீடயதமநன் இக்கனள்நபமக இனந்டமல், அபனுலத இக்கத்டயமல் 

அபனுலத அீடய ணன்ிக்கப்க் கூடும்.'[76] 

9. உண்லணலதப் தஞக்கூடித ஏர் அயபிய, டது அயதமலணதிமல் டது 

உண்லணதின் தமடயலத அலஞத்து பிக்கூடும்.'. [77] 

அஸ்யதமத்துல் மணயஆ 

னெம இப்னு அப்டயல்மஹ் கூறுகயன்மர்: மன் இணமம் மடயதிம் தசன்று, 

இலத்தூடரின் னடல்பத! டங்கநில் எனபல சந்டயத்டமல் மன் தசமல்படற்கம 

னஞணம தடநிபம பமர்த்லடலத க்குக் கற்றுத் டமனங்கள்'  தபண்டிக் 

தகமண்தன். 

இணமம் கூயமர்கள்: 'ணது பமதிலுக்கு ீர் பந்டமல் இண்டு மடமக்கலநக் 

கூயக் தகமள்பீமக. ( அஷ்து அன்மதிம இல்ல்மற பஹ்டற 

மரீக ற பஅஷ்து அன் னம்ணடன் ( ல்ல்மற அலய 
பஆயய அன் னம்ணடன் ( ல்ல்மற அலய பஆயய) 
அப்துறபறலுற) அடன் ிகு ின்பனம் ிமர்த்டலலத ஏதுபீமக'  

 َٕ ْؼِذ َٓ َٝ ْؽ٠ِ  َٞ ُْ ْٜجِػَ ا َٓ َٝ ِخ  ٌَ الَّئِ َٔ ُْ ْخزَََِق ا ُٓ َٝ عبَُِخ  ِظَغ اُشِّ ْٞ َٓ َٝ ِح   َّٞ ََ ثَْيِذ اُُّ٘جُ ْٛ ْْ يب اَ ٌُ ُّ َػَِْي اَُغَّال

َػ٘بِصَش  َٝ  ِْ ُِيبََّء اَُِّ٘ؼ ْٝ اَ َٝ  ِْ َٓ ُُ هبَدحَ ااْل َٝ  ِّ َش ٌَ ُْ ٍَ ا اُُصٞ َٝ  ِْ ِْ ُِْؾ ْ٘ز٠ََٜ ا ُٓ َٝ  ِْ ِْ ِؼ ُْ َٕ ا ُخّضا َٝ ِخ  َٔ ْؽ اُشَّ

ُعالَُخَ  َٝ  ِٖ ْؽٔ ٘بََّء اُشَّ َٓ اُ َٝ  ِٕ اَْثٞاَة ااْلئب َٝ ُْجاِلِد  َٕ ا اَْسًب َٝ ُِْؼجبِد  عبَعخَ ا َٝ ْخيبِس  َُ َْ ااْل َدػبَّئِ َٝ ْثشاِس  َُ ااْل

ثََشًبرُُٚ  َٝ  ِ خُ  َّ َٔ َسْؽ َٝ  َٖ ُْؼبَُٔي ِػْزَشحَ ِخيََشِح َسةِّ ا َٝ  َٖ ْشَعِي ُٔ ُْ حَا َٞ َصْل َٝ  َٖ  اَُّ٘جِيّي
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ِْٜق  ًَ َٝ ُِْؾغ٠  ا٠ُُِٝ ا َٝ ِٟٝ ا٠ُُّٜ٘  َر َٝ ِّ اُزُّو٠  اَْػال َٝ ع٠  َٓصبثيؼِ اُذُّ َٝ ُٜذٟ 
ُْ ِخ ا َّٔ ُّ َػ٠ِ اَئِ اَُغَّال

ااْلِخَشِح  َٝ ْٗيب  َِ اُذُّ ْٛ ِ َػ٠ِ اَ ُؽَغظِ  َّ َٝ ُؾْغ٠٘ 
ُْ ِح ا َٞ ْػ اُذَّ َٝ ْػ٠ِ  َُ َِ ااْل ضَ َٔ ُْ ا َٝ ْٗجِيبَِّء  َُ َسصَِخ ااْل َٝ َٝ سٟ  َٞ ُْ ا

ثََشًبرُُٚ  َٝ  ِ خُ  َّ َٔ َسْؽ َٝ  ٠ُٝ ُُ ااْل َٝ 

ًِزبِة  َِِخ  َٔ َؽ َٝ  ِ َؽلَظَِخ ِعشِّ  َّ َٝ  ِ ِخ  َّ َٔ ٌْ ِٕ ِؽ ؼبِد َٓ َٝ  ِ ِخ  َّ ًَ ِٖ ثََش ًِ غب َٓ َٝ  ِ ْؼِشكَِخ  َّ َٓ  ٍِّ ؾبَّ َٓ ُّ َػ٠ِ  اَُغَّال

ثََشًبرُُٚ  َٝ  ِ خُ  َّ َٔ َسْؽ َٝ  ِٚ آُِ َٝ  ِٚ ُ َػَِْي ِ َص٠َِّ  َّ َّ  ٍِ يَِّخ َسُعٞ ُرسِّ َٝ  ِ ِصيبَِّء َٗج٠ِِّ  َّ ْٝ اَ َٝ  ِ َّ  

 َٖ ي ّٓ َّ اُزّب َٝ  ِ ِش  َّ ْٓ َٖ ك٠ اَ ْغزَوِّشي ُٔ ُْ ا َٝ ْشض اِد ّ ِ  َٓ ِء َػ٠ِ  َُ ُّ ِدالّ َُ ااْل َٝ ػبِح ا٠َُِ ّ ِ  ُّ َػ٠َِ اُذُّ اَُغَّال

 َٖ َٖ اَُّزي َشٓي ٌْ ُٔ ُْ ِٙ ا ِػجبِد َٝ  ِٚ ْٜيِ َٗ َٝ  ِ ِش  َّ ْٓ َُ َٖ اِل ِٜشي ْظ ُٔ ُْ ا َٝ  ِ ؽيِذ  َّ ْٞ َٖ ك٠ رَ ْخِِصي ُٔ ُْ ا َٝ  ِ َؾجَِّخ  َّ َٓ ك٠ 

ثََشًبرُُٚ  َٝ  ِ خُ  َّ َٔ َسْؽ َٝ  َٕ ُِٞ َٔ ِٙ يَْؼ ِش ْٓ َ ْْ ثِب ُٛ َٝ  ٍِ ْٞ ُْوَ  اليَْغجِوَُُٞٗٚ ثِب

ا٠ُُِٝ  َٝ ِش  ًْ َِ اُزِّ ْٛ اَ َٝ ُُْؾٔبِح  اُّزاَدِح ا َٝ الِح  ُٞ ُْ اُّغبَدِح ا َٝ ُُْٜذاِح  ُْوبَدِح ا ا َٝ ػبِح  ِخ اُذُّ َّٔ ئِ َُ ُّ َػ٠َِ ااْل اَُغَّال

 ِ خُ  َّ َٔ َسْؽ َٝ  ِٚ ثُْشٛبِٗ َٝ  ِٙ ُِٗٞس َٝ  ِٚ ِصشاِغ َٝ  ِٚ زِ ُؽغَّ َٝ  ِٚ ِٔ ِْ َػْيجَِخ ِػ َٝ  ِٚ ِؽْضثِ َٝ  ِٚ ِخيََشرِ َٝ  ِ ثَوِيَِّخ  َّ َٝ ِش  ْٓ َُ ااْل

ثََشًبرُُٚ  َٝ 

 ْٖ ِٓ  ِْ ِْ ِؼ ُْ اُُُٝٞا ا َٝ زُُٚ  ٌَ الَّئِ َٓ َِٜذْد َُُٚ  َش َٝ  ِٚ ُ َُِْ٘لِغ َِٜذ  َّ ٔب َش ًَ ْؽَذُٙ ال َششيَي َُُٚ  َٝ  ُ ْٕ ال اَُِٚ ااِل  َّ اَْشَُٜذ اَ

ْشرَع٠ اَْسَعَُِٚ  ُٔ ُْ َسُعُُُٞٚ ا َٝ ْ٘زََغُت  ُٔ ُْ ذاً َػْجُذُٙ ا َّٔ َؾ ُٓ  َّٕ اَْشَُٜذ اَ َٝ   ُْ َُْؾٌي َُْؼِضيُض ا َٞ ا ِٚ ال اٍِ َٙ ااِلّ ُٛ ِْوِ َخ

 َٕ خُ اُّشاِشُذٝ َّٔ ئِ َُ ُْ ااْل ٌُ َّ اَْشَُٜذ اَٗ َٝ  َٕ ًُٞ ْشِش ُٔ ُْ ِشَٙ ا ًَ  ْٞ َُ َٝ  ِٚ ِِّ ًُ  ِٖ ي َِٜشُٙ َػ٠َِ اُذِّ َُْؾنِّ ُِيُْظ ِٖ ا دي َٝ ُُْٜذٟ  ثِب

 ِ َٕ لِِلّ ُٔطيُؼٞ ُْ َٕ ا ْٞ ُْٔصطَلَ ُْ َٕ ا َٕ اُّصبِدهُٞ ُٞ زَّو ُٔ ُْ َٕ ا ثُٞ وَشَّ ُٔ ُْ َٕ ا ٞ ُٓ شَّ ٌَ ُٔ ُْ َٕ ا ٞ ُٓ ْؼُصٞ َٔ ُْ َٕ ا ِْٜذيُّٞ َٔ ُْ ا

 ْْ ًُ ِٚ اِْصطَلب زِ َٓ شا ٌَ َٕ ثِ ُْلبَّئُِضٝ ِٚ ا َٕ ثِبِساَدرِ ُِٞ ِٓ ُْؼب ِٙ ا ِش ْٓ َ َٕ ثِب ٞ ُٓ ا ّٞ ُْوَ  ا

 ِٚ ْْ ثِجُْشٛبِٗ ٌُ َخصَّ َٝ ْْ ثُِٜذاُٙ  ًُ اََػضَّ َٝ  ِٚ ْْ ثِوُْذَسرِ ٌُ اْعزَجي َٝ  ِٙ ْْ ُِِغشِّ ًُ اْخزبَس َٝ  ِٚ ْيجِ ـَ ُِ ْْ ًُ اْسرَعب َٝ  ِٚ ِٔ ِْ ثِِؼ

 َٝ  ِٚ ْٗصبساً ُِذيِ٘ اَ َٝ  ِٚ ُؽَغغبً َػ٠ِ ثَِشيَّزِ َٝ  ِٚ ْْ ُخَِلبََّء ك٠ اَْسِظ ٌُ َسِظيَ َٝ  ِٚ ْْ ثُِشِٝؽ ًُ اَيََّذ َٝ  ِٙ ْْ ُُِِ٘ٞس ٌُ ْٗزََغجَ ا َٝ
ُشَٜذاََّء َػ٠ِ  َٝ  ِٙ ؽيِذ ْٞ اَْسًبٗبً ُِزَ َٝ  ِٚ ْؽيِ َٞ خً ُِ َٔ رَشاِع َٝ  ِٚ زِ َٔ ٌْ َدػبً ُِِؾ ْٞ ْغزَ ُٓ َٝ  ِٚ ِٔ ِْ َخَضَٗخً ُِِؼ َٝ  ِٙ َؽلَظَخً ُِِغشِّ

 ْْ ٌُ َ٘ َٓ آ َٝ  َِ َُ َٖ اُضَّ ِٓ  ُ َّ  ُْ ٌُ َٔ ِٚ َػَص َء َػ٠ِ ِصش اِغ َُ ُّ اَِدالّ َٝ  ِٙ ٘بساً ك٠ ثاِلِد َٓ َٝ  ِٙ اَْػالٓبً ُِِؼجبِد َٝ  ِٚ ِْوِ َخ

ْْ رَْطٜيشاً  ًُ غَََّٜش َٝ ْعَظ  ُْ اُشِّ ٌُ ْ٘ اَْرََٛت َػ َٝ َِٗظ  َٖ اُذَّ ِٓ  ْْ ًُ غَََّٜش َٝ  ِٖ ُْلِزَ َ٘ب ِٓ 

 ِٚ ْْ َػْوَذ غبَػزِ زُ ْٔ ٌَ اَْؽ َٝ ْْ ٓيضبهَُٚ  ْذرُ ًَّ َٝ َٝ َشُٙ  ًْ ْْ ِر زُ ْٓ اََد َٝ  ُٚ َٓ َش ًَ  ْْ ْذرُ غَّ َٓ َٝ ْْ َشبْءَُٗٚ  جَْشرُ ًْ اَ َٝ ْْ َعالَُُٚ  زُ ْٔ كََؼظَّ

ْْ ك٠  ٌُ ْٗلَُغ ْْ اَ ُْزُ ثََز َٝ َُْؾَغَِ٘خ  ِػظَِخ ا ْٞ َٔ ُْ ا َٝ ِخ  َٔ ٌْ ُِْؾ ِٚ ثِب ْْ ا٠ُِ َعجيِِ رُ ْٞ َدَػ َٝ َُْؼالِٗيَِخ  ا َٝ شِّ  ْْ َُُٚ ك٠ِ اُغِّ ََٗصْؾزُ َٝ
ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ْْ ثِب ْشرُ َٓ اَ َٝ ًبحَ  ُْ اُضَّ آرَْيزُ َٝ ِٞحَ  ُْ اُصَّ زُ ْٔ اَهَ َٝ  ِٚ ْ٘جِ ْْ ك٠ َع ٌُ ْْ َػ٠ِ ٓب اَصبثَ َصجَْشرُ َٝ  ِٚ ْشظبرِ َٓ

ْْ ُؽُذَٝدُٙ  زُ ْٔ اَهَ َٝ ْْ كَشاَّئَِعُٚ  ْ٘زُ َّ ثَي َٝ رَُٚ  َٞ ْْ َدْػ ْ٘زُ ِٙ َؽز٠ّ اَْػَِ ِ َؽنَّ ِعٜبِد ْْ ك٠ِ  َّ عبَْٛذرُ َٝ ِش  ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا ْْ َػ ََْٜٗيزُ َٝ
 ْْ ْهزُ َصذَّ َٝ ُْوَعبََّء  ْْ َُُٚ ا زُ ْٔ َعَِّ َٝ ظب  ُْ٘ٚ ا٠َُِ اُشِّ ِٓ ْْ ك٠ رَُِي  ِصْشرُ َٝ ْْ ُعَّ٘زَُٚ  ْ٘زُ َعَ٘ َٝ  ِٚ ِٓ ْْ َششايَِغ اَْؽٌب ََٗشْشرُ َٝ

َٓع٠  ْٖ َٓ  ِٚ ْٖ ُسُعِِ ِٓ 

 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ْْ ٌُ كي َٝ  ْْ ٌُ َؼ َٓ َُْؾنُّ  ا َٝ ٌِٛن  ْْ صا ٌُ ُش ك٠ َؽوِّ وَصِّ ُٔ ُْ ا َٝ ْْ الِؽٌن  ٌُ َُ ُّ اُالِّص َٝ ْْ ٓبِسٌم  ٌُ ْ٘  كَبُّشاِؿُت َػ

 َُ كَْص َٝ  ْْ ٌُ ْْ َػَِْي ِؽغبثُُٜ َٝ  ْْ ٌُ ِِْن اَُِْي َُْخ اِيبُة ا َٝ  ْْ ًُ َْ٘ذ ِح ِػ َّٞ ٓيشاُس اُُّ٘جُ َٝ ْؼِذُُٗٚ  َٓ َٝ  ُُِْٚٛ ْْ اَ ْٗزُ اَ َٝ  ْْ ٌُ اَُِْي َٝ
ْْ كَوَْذ  ًُ ْٖ ٝاال َٓ  ْْ ٌُ ُشُٙ اَُِْي ْٓ اَ َٝ  ْْ ًُ َْ٘ذ ثُْشٛبُُٗٚ ِػ َٝ ُُٗٞسُٙ  َٝ  ْْ ٌُ ُٚ كي ُٔ َػضآئِ َٝ  ْْ ٌُ ِ ََُذْي آيبُد  َّ َٝ  ْْ ًُ َْ٘ذ ُِْخطبِة ِػ ا

 ِٖ َٓ َٝ  َ ـََط  َّ ْْ كَوَْذ اَْث ٌُ َع ـَ ْٖ اَْث َٓ َٝ  َ ْْ كَوَْذاََؽجَّبلِلَّ ٌُ ْٖ اََؽجَّ َٓ  َٝ  َ ْْ كَوَْذ ػبَد  َّ ًُ ْٖ ػبدا َٓ َٝ  َ ٝا٠َُ  َّ

  ِ َْ ثِبلِلَّ ْْ كَوَِذ اْػزََص ٌُ َْ ثِ  اْػزََص
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 ُْ ْٗزُ ُْ ٝ]اَ َُ ااْلْػظَ جي خُ  [اُغَّ َٔ ْؽ اُشَّ َٝ ُْجَوبَِّء  ُشلَؼبَُّء داِس ا َٝ ُْلَ٘بَِّء  ُشَٜذاَُّء داِس ا َٝ  ُّ َٞ ْه َُ شاغُ ااْل اُصِّ

ْْ َٗغ٠  ٌُ ْٖ اَري َٓ ِٚ اُّ٘بُط  ْجز٠َِ ثِ ُٔ ُْ ُْجبُة ا ا َٝ ْؾلُٞظَخُ  ُٔ ُْ ٓبَٗخُ ا َُ ااْل َٝ ْٓخُضَٝٗخُ  َُ ٍْ ااْليَخُ ا َٝ ُصَُٞخُ  ْٞ َٔ ُْ ا

ا٠ُِ  َٝ  َٕ ُِٞ َٔ ِٙ رَْؼ ِش ْٓ َ ثِب َٝ  َٕ ٞ ُٔ َُُٚ رَُغِِّ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ِٚ رُْؤ ثِ َٝ   َٕ ِٚ رَُذُُّٞ َػَِْي َٝ  َٕ ِ رَْذُػٞ ْْ َََِٛي ا٠َُِ  َّ ٌُ ْْ يَبْرِ َُ ْٖ َٓ َٝ
 ْٖ َٓ  ََّ َظ َٝ  ْْ ًُ ْٖ َعَؾَذ َٓ خبَة  َٝ  ْْ ًُ ْٖ ػبدا َٓ َََِٛي  َٝ  ْْ ًُ ْٖ ٝاال َٓ َٕ َعَؼَذ  ٞ ُٔ ٌُ ِٚ رَْؾ ُِ ْٞ ثِوَ َٝ  َٕ ِٚ رُْشِشُذٝ َعجيِِ

 ِٖ َٓ  ْْ ٌُ َْ ثِ ِٖ اْػزََص َٓ  َٟ ُِٛذ َٝ  ْْ ٌُ هَ ْٖ َصذَّ َٓ  َْ َعِِ َٝ  ْْ ٌُ ْٖ ََُغبَ اَُِْي َٓ  َٖ ِٓ اَ َٝ  ْْ ٌُ َي ثِ غَّ َٔ ْٖ رَ َٓ كبَص  َٝ  ْْ ٌُ كبَسهَ

ْٖ َسدَّ  َٓ َٝ ْشِشٌى  ُٓ  ْْ ٌُ ْٖ ؽبَسثَ َٓ َٝ ْْ ًبكٌِش  ًُ ْٖ َعَؾَذ َٓ َٝ ْضٞيُٚ  َٓ ْْ كَبُّ٘بُس  ٌُ ْٖ خبَُلَ َٓ َٝ بْٝيُٚ  َٓ َُْغَّ٘خُ  ْْ كَب ٌُ ارَّجََؼ

 َّٕ اَ َٝ ْْ كئب ثَو٠َِ  ٌُ عبٍس َُ َٝ َٓع٠  ْْ كئب  ٌُ َّٕ ٛزا عبثٌِن َُ ِْ اَْشَُٜذ اَ َُْغؾي َٖ ا ِٓ َِ َدَسٍى  ْْ ك٠ اَْعلَ ٌُ َػَِْي

 ْْ ٌُ ْٗٞاساً كََغَؼَِ ُ اَ َّ  ُْ ٌُ ْٖ ثَْؼٍط َخَِوَ ِٓ غََُٜشْد ثَْؼُعٜب  َٝ ْْ ٝاِؽَذحٌ غبثَْذ  ٌُ غيَ٘زَ َٝ  ْْ ًُ َُٗٞس َٝ  ْْ ٌُ اَْسٝاَؽ

 ََ َعَؼ َٝ  ُٚ ُٔ َش كيَٜب اْع ًَ يُْز َٝ ْٕ رُْشكََغ  ُ اَ َّ  َٕ ْْ ك٠ ثُيٍُٞد اَِر ٌُ ْْ كََغَؼَِ ٌُ َّٖ َػَِْي٘ب ثِ َٓ َٖ َؽز٠ّ  ْؾِذهي ُٓ  ِٚ ثَِؼْشِش

لّبَسحً  ًَ َٝ ًِيَخً َُ٘ب  رَْض َٝ ْٗلُِغ٘ب  َُ غَٜبَسحً اِل َٝ ُْوِ٘ب  ُُ ْْ غيجبً َُِخ ٌُ ِٝاليَزِ  ْٖ ِٓ  ِٚ ٘ب ثِ ٓب َخصَّ َٝ  ْْ ٌُ َصَِٞارَ٘ب َػَِْي

 َٖ ٓي شَّ ٌَ ُٔ ُْ َِّ ا َؾ َٓ ْْ اَْشَشَف  ٌُ ُ ثِ ْْ كَجَََِؾ  َّ ًُ َٖ ثِزَْصذيوِ٘ب اِيّب ْؼُشٝكي َٓ َٝ  ْْ ٌُ َٖ ثِلَْعِِ ي َغِِّٔ ُٓ َْ٘ذُٙ  ّ٘ب ِػ ٌُ ُُِزُٗٞثِ٘ب كَ

ال يَْغجِوُُٚ  َٝ ال يَلُٞهُُٚ كبَّئٌِن  َٝ َِْؾوُُٚ الِؽٌن  َٖ َؽْيُش ال يَ ْشَعِي ُٔ ُْ اَْسكََغ َدَسعبِد ا َٝ  َٖ ثي وَشَّ ُٔ ُْ ٍِ ا ٘بِص َٓ اَْػ٠ِ  َٝ
ال َشٜيٌذ  َٝ ال ِصّذيٌن  َٝ  ٌَ ْشَع ُٓ ال َٗج٠ُِّ  َٝ ٌة  وَشَّ ُٓ ٌَِي  َٓ ٌغ َؽز٠ّ ال يَْجو٠  ِٓ ِٚ غب ًِ ُغ ك٠ اِْدسا َٔ ال يَْط َٝ عبثٌِن 

ال  َٝ الَعجّبٌس َػ٘يٌذ  َٝ ال كِبِعٌش غبٌُِؼ  َٝ ٌٖ صبٌُِؼ  ِٓ ْؤ ُٓ ال  َٝ  ٌَ ال كبِظ َٝ ال َد٠ُِّٗ  َٝ  ٌَ ِٛ ال عب َٝ  ٌْ ال ػبُِ َٝ
 ْْ ٌُ ًِجََش َشبِْٗ َٝ  ْْ ًُ َْ َخطَِش ِػظَ َٝ  ْْ ًُ ِش ْٓ ْْ َعالَُخَ اَ كَُٜ َٖ رَُِي َشٜيٌذ ااِلّ َػشَّ ٌِْن كئب ثَْي ال َخ َٝ شيٌذ  َٓ  ٌٕ َشْيطب

 ِٚ ْْ َػَِْي ٌُ زَ َٓ شا ًَ َٝ َْ٘ذُٙ  ْْ ِػ ٌُ ِْ٘ضَُزِ َٓ َٝ  ْْ ٌُ َؾِِّ َٓ َشَشَف  َٝ  ْْ ٌُ ِٓ وب َٓ صَجبَد  َٝ  ْْ ًُ وبِػِذ َٓ ِصْذَم  َٝ  ْْ ًُ َّ ُِٗٞس رَٔب َٝ
 ْْ ًُ ُِٜذ اُْش َٝ  َ ُِٜذ  َّ اُْعَشر٠ اُْش َٝ ٓب٠ُ  َٝ  ٠ِْٛ اَ َٝ  ٠ ّٓ اُ َٝ  ْْ ْٗزُ ُْ٘ٚ ثِبَث٠ اَ ِٓ  ْْ ٌُ ِْ٘ضَُزِ َٓ هُْشَة  َٝ  ِٚ ْْ ََُذْي ٌُ زَ خبصَّ َٝ
 ْْ ٌُ ْٖ خبَُلَ َٓ ثَِعالَُِخ  َٝ  ْْ ٌُ ْغزَْجِصٌش ثَِشبِْٗ ُٓ  ِٚ ْْ ثِ لَْشرُ ًَ ثِٔب  َٝ  ْْ ًُ ِّٝ ِٚ ًبكٌِش ثََؼُذ ْْ ثِ ْ٘زُ َٓ ثِٔب آ َٝ  ْْ ٌُ ٌٖ ثِ ِٓ ْؤ ُٓ ا٠َّٗ 

َؾوٌِّن  ُٔ ْٔ ٌُ ْٖ ؽبَسثَ َٔ َؽْشٌة ُِ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ْٖ عبَُ َٔ ُِ ٌْ ِْ ْْ ِع ؼبٍد َُُٜ ُٓ َٝ  ْْ ٌُ ْػذاَّئِ َُ ٌط اِل ـِ ْج ُٓ  ْْ ٌُ ُِيبَّئِ ْٝ َُ اِل َٝ  ْْ ٌُ َُ ٍٍ ٞا ُٓ
 ْْ ٌُ زِ َّٓ ْؾزَِغٌت ثِِز ُٓ  ْْ ٌُ ِٔ ِْ ٌَ ُِِؼ ِٔ ْؾزَ ُٓ  ْْ ٌُ وِشُّ ثِلَْعِِ ُٓ  ْْ ٌُ ْْ ػبِسٌف ثَِؾوِّ ٌُ ُٓطيٌغ َُ  ْْ ِْزُ ٌَ ُِٔب اَْثطَ ْجِط ُٓ  ْْ ُِٔب َؽوَّْوزُ

 ٌَ ِٓ ْْ ػب ٌُ ُِ ْٞ ْْ آِخٌزثِوَ ٌُ َُزِ ْٝ ْشرَوٌِت َُِذ ُٓ  ْْ ًُ ِش ْٓ َُ ْ٘زَِظٌش اِل ُٓ  ْْ ٌُ ٌم ثَِشْعَؼزِ َُٓصذِّ  ْْ ٌُ ٌٖ ثِبِيبثِ ِٓ ْؤ ُٔ ْٔ ٌُ ْؼزَِشٌف ثِ ُٓ
 ِٚ ْْ اَُِْي ٌُ ٌة ثِ زَوَشِّ ُٓ َٝ  ْْ ٌُ ََّ ثِ َع َٝ ِ َػضَّ ْغزَْشلٌِغ ا٠َُِ  َّ ُٓ  ْْ ًُ ْْ الَّئٌِز ع اَّئٌِز ثِوُجُِٞس ٌُ ْْ صاَّئٌِش َُ ٌُ ْغزَغيٌش ثِ ُٓ  ْْ ًُ ِش ْٓ َ ثِب

 ْْ ٌُ َػالِٗيَزِ َٝ  ْْ ًُ ٌٖ ثِِغشِّ ِٓ ْؤ ُٓ ُٓٞسٟ  اُ َٝ َِّ اَْؽٞا٠ُ  ًُ اِساَدر٠ ك٠  َٝ َؽٞاَّئِغ٠  َٝ َّ غَِِجَز٠  ْْ آَب ٌُ ُٓ وَذِّ ُٓ َٝ
 ٌْ َغِِّ ُٓ  ْْ ٌُ ِْج٠ َُ هَ َٝ  ْْ ٌُ َؼ َٓ  ِٚ ٌْ كي َغِِّ ُٓ َٝ  ْْ ٌُ ِٚ اَُِْي ِِّ ًُ ٌض ك٠ رَُِي  ِّٞ لَ ُٓ َٝ  ْْ ًُ آِخِش َٝ  ْْ ٌُ ُِ َّٝ اَ َٝ  ْْ ٌُ ؿبَّئِجِ َٝ  ْْ ًُ ِِٛذ شب َٝ
 ْْ ًُ َِٜش يُْظ َٝ  ِٚ ِٓ ْْ ك٠ اَيّب ًُ يَُشدَّ َٝ  ْْ ٌُ ُ رَؼب٠ُ ديَُ٘ٚ ثِ حٌ َؽز٠ّ يُْؾي٠َِ  َّ َؼذَّ ُٓ  ْْ ٌُ ُْٗصَشر٠ َُ َٝ ْْ رَجٌَغ  ٌُ َسْاي٠ َُ َٝ

  ِٚ ْْ ك٠ اَْسِظ ٌُ َ٘ ٌِّ َٔ يُ َٝ  ِٚ  َُِؼْذُِ

 ََّ َع َٝ ِ َػضَّ ثَِشْئُذ ا٠َُِ  َّ َٝ  ْْ ٌُ َُ َّٝ ِٚ اَ َُّْيُذ ثِ َٞ ْْ ثِٔب رَ ًُ َُّْيُذ آِخَش َٞ رَ َٝ  ْْ ٌُ ُْ٘ذ ثِ َٓ ْْ آ ًُ َغ َؿْيِش َٓ ْْ ال ٌُ َؼ َٓ  ْْ ٌُ َؼ َٔ كَ

 ْْ ٌُ ُْغبِؽذيََِِ٘ؾوِّ ا َٝ  ْْ ٌُ َُ َٖ ُْ اُظّبُِٔي ِٜ ِؽْضثِ َٝ  ِٖ اُشَّيبغي َٝ اُطّبُؿِٞد  َٝ ُِْغْجِذ  َٖ ا ِٓ َٝ  ْْ ٌُ ْٖ اَْػذاَّئِ ِٓ
ُيَغٍخ  َٝ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ َٖ َػ َْ٘ؾِشكي ُٔ ُْ ا َٝ  ْْ ٌُ َٖ كي ي ًّ اُّشبَّ َٝ  ْْ ٌُ ْسصِ ُِ َٖ اِل ُْـبِصجي ا َٝ  ْْ ٌُ ِٝاليَزِ  ْٖ ِٓ  َٖ ُْٔبِسهي ا َٝ
ُ اَثَذاً ٓب َؽييُذ َػ٠ِ  َٕ ا٠َُِ اُّ٘بِس كَضَجَّز٠ََِ٘  َّ َٖ يَْذُػٞ ِخ اَُّزي َّٔ ئِ َُ َٖ ااْل ِٓ َٝ  ْْ ًُ ُٓطبعٍ ِعٞا  َِّ ًُ َٝ  ْْ ٌُ ُدَٝٗ

 َٖ ُْ اُزّبثِؼي ٌُ ٞاُي َٓ ْٖ ِخيبِس  ِٓ َعَؼ٠َِ٘  َٝ  ْْ ٌُ َسَصه٠َ٘ َشلبَػزَ َٝ  ْْ ٌُ كَّو٠َ٘ ُِطبَػزِ َٝ َٝ  ْْ ٌُ ديِ٘ َٝ  ْْ ٌُ َؾجَّزِ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ُٓٞاالرِ
 ْْ ٌُ َشرِ ْٓ يُْؾَشُش ك٠ ُص َٝ  ْْ ٌُ ْٜزَذٟ ثُِٜذي يَ َٝ  ْْ ٌُ يَْغُُِي َعجيَِ َٝ  ْْ ًُ ْٖ يَْوزَصُّ آصبَس َّٔ ِٓ َٝ َعَؼ٠َِ٘   ِٚ ْْ اَُِْي رُ ْٞ ُِٔب َدَػ

رَوِشُّ َػْيُُ٘ٚ َؿذاً  َٝ  ْْ ٌُ ِٓ ُٖ ك٠ اَيّب ٌَّ َٔ يُ َٝ  ْْ ٌُ ُف ك٠ ػبكِيَزِ َٝ يَُششَّ  ْْ ٌُ َُزِ ْٝ َُِّي ك٠ َد َٔ يُ َٝ  ْْ ٌُ ٌِشُّ ك٠ َسْعَؼزِ يَ َٝ
  ْْ ٌُ  ثُِشْؤيَزِ
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ْٖ هََصَذُٙ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ََ َػ َذُٙ هَجِ ؽَّ َٝ  ْٖ َٓ َٝ  ْْ ٌُ َ ثََذَء ثِ ْٖ اَساَد  َّ َٓ ٓب٠ُ  َٝ  ٠ِْٛ اَ َٝ َْٗلغ٠  َٝ  ٠ ّٓ اُ َٝ  ْْ ْٗزُ ثِبَث٠ اَ

ْْ ُُٗٞس  ْٗزُ اَ َٝ  ْْ ًُ ْصِق هَْذَس َٞ ُْ َٖ ا ِٓ َٝ  ْْ ٌُ َْٜ٘ ًُ ْذػِ  َٔ
ُْ َٖ ا ِٓ ال اَْثُُِؾ  َٝ  ْْ ٌُ ٞا٠َُِّ الَّ اُْؽص٠ صَٖ اَّئَ َٓ  ْْ ٌُ َٚ ثِ عَّ َٞ رَ

ِغُي  ْٔ ْْ يُ ٌُ ثِ َٝ ْيَش  ـَ ُْ ٍُ ا ْْ يَُ٘ضِّ ٌُ ثِ َٝ  ُْ ْْ يَْخزِ ٌُ ثِ َٝ  ُ ْْ كَزََؼ  َّ ٌُ َُْغجّبِسثِ ُؽَغُظ ا َٝ ْثشاِس  َُ ُٛذاحُ ااْل َٝ ْخيبِس  َُ ااْل

 ِٚ ْْ ٓب ََٗضَُْذ ثِ ًُ َْ٘ذ ِػ َٝ شَّ  ِشُق اُعُّ ٌْ يَ َٝ  َّْ َُْٜ ْْ يَُ٘لُِّظ ا ٌُ ثِ َٝ  ِٚ ْسِض ااِلّ ثِبِْرِٗ َُ ْٕ رَوََغ َػ٠َِ ااْل ٔبََّء اَ اُغَّ

ْْ يُْؤِد اََؽذاً  ُ ٓب َُ َّ  ُْ ًُ ُٖ آرب ٓي َُ ُٝػ ااْل ا٠ُِ اَخيَي ثُِؼَش اُشُّ َٝ   ْْ ًُ ا٠ُِ َعذِّ َٝ زُُٚ  ٌَ الَّئِ َٓ  ِٚ َٛجَطَْذ ثِ َٝ ُسُعُُِٚ 

 ٍَّ َر َٝ  ْْ ٌُ َُّ َعجّبٍس ُِلَْعِِ ًُ َخَعَغ  َٝ  ْْ ٌُ جٍِّش ُِطبَػزِ ٌَ زَ ُٓ  َُّ ًُ ثََخَغ  َٝ  ْْ ٌُ َُّ َششيٍق َُِشَشكِ ًُ َٖ غَبْغَبَ  ُْؼبَُٔي َ٘ب ِٓ
َػ٠ِ  َٝ  ِٕ ْظٞا ْْ يُْغَُِي ا٠َُِ اُشِّ ٌُ ْْ ثِ ٌُ ِٞاليَزِ َٕ ثِ ُْلبَّئُِضٝ كبَص ا َٝ  ْْ ًُ ْسُض ثُِِ٘ٞس َُ اَْشَشهَِذ ااْل َٝ  ْْ ٌُ َُِّش٠ٍْء َُ ًُ

 ِٖ ْؽٔ ْْ َؿَعُت اُشَّ ٌُ ِٝاليَزَ ْٖ َعَؾَذ  َٓ 

 ْْ ًُ اَْعغبُد َٝ ْعٔبَِّء  َُ ْْ ك٠ِ ااْل ًُ اَْعٔبَُّؤ َٝ  َٖ ًِشي ْْ ك٠ِ اُّزا ًُ ُش ًْ ٓب٠ُ ِر َٝ  ٠ِْٛ اَ َٝ َٗلغ٠  َٝ  ٠ ّٓ اُ َٝ  ْْ ْٗزُ ثِبَث٠ اَ

ْْ ك٠ِ  ًُ هُجُُٞس َٝ ْْ ك٠ِ ااْلصبِس  ًُ آصبُس َٝ ْْ ك٠ِ اُُّ٘لُِٞط  ٌُ ْٗلُُغ اَ َٝ ْْ ك٠ِ ْاالَْسٝاػِ  ٌُ اَْسٝاُؽ َٝ ْعغبِد  َُ ك٠ِ ااْل

اَْصَذَم  َٝ  ْْ ًُ َْٜذ ك٠ َػ ْٝ اَ َٝ  ْْ ًُ ََّ َخطََش اََع َٝ  ْْ ٌُ َْ َشبَْٗ اَْػظَ َٝ  ْْ ٌُ ْٗلَُغ َّ اَ َش ًْ اَ َٝ  ْْ ٌُ ُْوُجُِٞس كَٔب اَْؽ٠ِ اَْعٔبَّئَ ا

 ُْ ٌُ َعِغيَّزُ َٝ  ُٕ ْؽغب ُِ ُْ ااْل ٌُ ػبَدرُ َٝ َُْخْيُش  ُْ ا ٌُ كِْؼُِ َٝ ُْ اُزَّْوٟٞ  ٌُ ِصيَّزُ َٝ َٝ ْْ ُسْشٌذ  ًُ ُش ْٓ اَ َٝ ْْ ٌُٗٞس  ٌُ ُٓ ال ًَ  ْْ ًُ ْػَذ َٝ
َُْخْيُش  ًَِش ا ْٕ ُر ٌّ اِ َؽْض َٝ  ٌْ ِْ ِؽ َٝ  ٌْ ِْ ْْ ِػ ٌُ َسْايُ َٝ  ٌْ َؽْز َٝ  ٌْ ٌْ ْْ ُؽ ٌُ ُُ ْٞ هَ َٝ ْكُن  اُشِّ َٝ ْذُم  اُصِّ َٝ َُْؾنُّ  ُْ ا ٌُ ُ َشبْٗ َٝ  ُّ َش ٌَ ُْ ا

ْ٘زَٜبُٙ  ُٓ َٝ بْٝيُٚ  َٓ َٝ ْؼِذَُٗٚ  َٓ َٝ كَْشَػُٚ  َٝ اَْصَُِٚ  َٝ  َُُٚ َّٝ ْْ اَ ْ٘زُ ًُ 

 َٖ ِٓ  ُ ْْ اَْخَشَعَ٘ب  َّ ٌُ ثِ َٝ  ْْ ٌُ ََ ثاَلَّئِ اُْؽص٠ َعٔي َٝ  ْْ ٌُ َٖ صَ٘بَّئِ ْيَق اَِصُق ُؽْغ ًَ َْٗلغ٠  َٝ  ٠ ّٓ اُ َٝ  ْْ ْٗزُ ثِبَث٠ اَ

 ٠ ّٓ اُ َٝ  ْْ ْٗزُ َٖ اُّ٘بِس ثِبَث٠ اَ ِٓ َٝ ٌََُِْٜبِد  ْٖ َشلب ُعُشِف ا ِٓ ْٗوََزٗب  اَ َٝ ُشِٝة  ٌُ ُْ شاِد ا َٔ َط َػّ٘ب َؿ كَشَّ َٝ  ٍِّ اُزُّ

خُ  َٔ ِِ ٌَ ُْ ِذ ا َّٔ ْْ رَ ٌُ ُٔٞاالرِ ثِ َٝ ْٗيبٗب  ْٖ ُد ِٓ َٕ كََغَذ  اَْصََِؼ ٓبًب َٝ َْ ِديِ٘٘ب  ؼبُِ َٓ  ُ َ٘ب  َّ َٔ ْْ َػَِّ ٌُ ُٔٞاالرِ َْٗلغ٠ ثِ َٝ
ُْٞاِعجَخُ  حُ ا دَّ َٞ َٔ ُْ ُْ ا ٌُ َُ َٝ ْلزََشَظخُ  ُٔ ُْ َُ اُطّبَػخُ ا ْْ رُْوجَ ٌُ ُٔٞاالرِ ثِ َٝ ُْلُْشهَخُ  اْئزََِلَِذ ا َٝ خُ  َٔ ِذ اُِّْ٘ؼ َٔ َػظُ َٝ

 ُٕ بْ اُشَّ َٝ  ُْ َُْؼظي ُْغبُٙ ا ا َٝ  ََّ َع َٝ ِ َػضَّ َْ٘ذ  َّ ُّ ِػ ْؼُِٞ َٔ ُْ ُٕ ا ٌب َٔ ُْ ا َٝ ُٞد  ُٔ ْؾ َٔ ُْ ُّ ا وب َٔ ُْ ا َٝ كيَؼخُ  اُذََّسعبُد اُشَّ َٝ
ب ال رُِضْؽ  َٖ َسثَّ٘ ِٛذي َغ اُّشب َٓ زُْج٘ب  ًْ ٍَ كَب ُعٞ ارَّجَْؼَ٘ب اُشَّ َٝ َُْذ  َْٗض ّ٘ب ثِٔب اَ َٓ ب آ ْوجَُُٞخُ َسثَّ٘ َٔ ُْ لبَػخُ ا اُشَّ َٝ جيُش  ٌَ ُْ ا

ب  ْػُذ َسثِّ٘ َٝ  َٕ ْٕ ًب ب اِ َٕ َسثِّ٘ ّٛبُة ُعْجؾب َٞ ُْ َْٗذ ا خً اََِّٗي اَ َٔ َْٗي َسْؽ ْٖ َُُذ ِٓ َْٛت َُ٘ب  َٝ هُُِٞثَ٘ب ثَْؼَذ اِْر ََٛذْيزَ٘ب 

ْلُؼٞالً   َٔ َُ 

ْْ َػ٠ِ  ٌُ َ٘ َٔ ِٖ اْئزَ َٓ ْْ كَجَِؾنِّ  ًُ ََّ ُرُٗٞثبً ال يَبْر٠ َػَِْيٜب ااِلّ ِسظب َٝ َع ِ َػضَّ  َّ  َٖ ثْي َٝ َّٕ ثَْي٠٘  ِ   اِ َّ  َّ٠ُِ َٝ يب 

 ْْ ٌُ ْْ ُشلَؼبَّئ٠ كَب٠ِّٗ َُ ْ٘زُ ًُ َٝ ْْ ُرُٗٞث٠  َْٛجزُ ْٞ ب اْعزَ َّٔ َُ ِٚ ْْ ثِطبَػزِ ٌُ َٕ غبَػزَ هََش َٝ  ِٚ ِْوِ َش َخ ْٓ ْْ اَ ًُ اْعزَْشػب َٝ   ِٙ ِعشِّ

 ْٖ َٓ َٝ  َ ْْ كَوَْذ اََؽتَّ  َّ ٌُ ْٖ اََؽجَّ َٓ َٝ  َ ْْ كَوَْذ َػَص٠  َّ ًُ ْٖ َػصب َٓ َٝ  َ ْْ كَوَْذ اَغبَع  َّ ٌُ ْٖ اَغبَػ َٓ ُٓطيٌغ 
 َ ـََط  َّ ْْ كَوَْذ اَْث ٌُ َع ـَ  اَْث

 ْْ ِْزُُٜ ْثشاِس ََُغَؼ َُ ِخ ااْل َّٔ ئِ َُ ْخيبِس ااْل َُ ِٚ ااْل َِ ثَْيزِ ْٛ اَ َٝ ٍذ  ِّٔ َؾ ُٓ  ْٖ ِٓ َعْذُد ُشلَؼبََّء اَْهَشَة اَُِْيَي  َٝ  ْٞ َّْ ا٠ِّٗ َُ اَُُِّٜ

ك٠  َٝ  ْْ ِٜ ثَِؾوِّ َٝ  ْْ ِٜ َٖ ثِ ُْؼبِسكي َِِخ ا ْٔ ْٕ رُْذِخ٠َِ٘ ك٠ ُع ْْ َػَِْيَي اَْعئََُِي اَ َعْجَذ َُُٜ ْٝ ُْ اَُّزٟ اَ ِٜ ُشلَؼبَّئ٠ كَجَِؾوِّ

 َْ َعَِّ َٝ  َٖ ِٛشي ِٚ اُطّب آُِ َٝ ٍذ  َّٔ َؾ ُٓ ُ َػ٠ِ  َص٠َِّ  َّ َٝ  َٖ ُْ اُّشاِؽٔي ْْ اََِّٗي اَْسَؽ ِٜ َٖ ثَِشلبَػزِ ْشُؽٞٓي َٔ ُْ َشِح ا ْٓ ُص

  َُ ًي َٞ ُْ َْ ا ِْٗؼ َٝ  ُ َؽْغجَُ٘ب  َّ َٝ ضيشاً  ًَ  رَْغِئبً 

சயதமம மணயஆபின் சுனக்கம் 
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'ிதின் அஹ்லுல் லத்டயத! உங்கள் ணீது மம் உண்மபடமக. ீங்கள், 

ரிமத்டயன் னிடஸ்டணமக, ணக்குகள் பந்து தமகும் இணமக பயதின் 

இங்குடநணமக, அனநின் ஊற்மக, அயபின் தமக்கயணமக, அன்ின் 

உச்சஸ்டமணமக, சங்லகதின் அடித்டநணமக, சனெகத்டயன் டலலணத்துபணமக, 

அனட்தகமலகநின் மதுகமபர்கநமக, ல்டிதமர்கநின் னெதபர்கநமக, 

ன்லணகநின் அலனப்மநர்கநமக, அடிதமர்கநின் பனயகமட்டிகநமக, மடுகநின் 

தூண்கநமக, ம்ிக்லகதின் பமதில்கநமக, ஹ்ணமின் ம்ிக்லகதமநர்கநமக, 

ிணமர்கநின் ம்லதிமக, றல்ணமர்கநின் தடநிவுகநமக, அகய உக 

இட்சகின் தடரிவு தசய்தப்ட் குடும்ணமக இனக்கயன்ரீ்கள். உங்கள் ணீது 

அபது அனளும் தசனயப்னம் உண்மபடமக. 

'தர்பனயதின் இணமம்கள் ணீது மம் உண்மபடமக. அபர்கள், அரினநின் 

எநிபிநக்குகநமக, இலதச்சத்டயன் அலதமநங்கநமக, தசனயப்ின் 

உரித்டமநர்கநமக, சங்லகதில் உதர்பமபர்கநமக, இகசயதம் அயந்டபர்கநமக, 

ிணமர்கநின் பமரிசுகநமக, ணயலகத்ட இலதசர்கநமக, அனகயத ணமர்க்க 

அலனப்மநர்கநமக, இவ்வுகயலும் ணறுவுகயலும் அல்மஹ்பின் 

அத்டமட்சயகநமக, சயந்டபர்கநமக இனக்கயன்மர்கள். அபர்கள் ணீது அல்மஹ்பின் 

அனளும் தசனயப்னப் உண்மபடமக. 

'அல்மஹ்லப அயந்ட ஜமிகள், அல்மஹ்பிது தசனயப்ம 

குடிதினப்மநர்கள், அல்மஹ்பிது ஜமத்டயன் தமக்கயங்கள், 

அல்மஹ்பிது இகசயதத்டயன் மதுகமபர்கள், அல்மஹ்பிது தபடத்லட 

சுணந்டபர்கள், இலதூடது ிடயயடயகள், அல்மஹ்பின் தூடர் ல்ல்மற 

அலய பஆயய பல்ம் அபர்கநது ம்லதிர் ஆகயததமர் ணீது 

அல்மஹ்பிது மனம், அனளும் தசனயப்னம் உண்மபடமக. 

'அமஹ்பின் மம அலனப்மநர்கள், அல்மஹ்பிது 

டயனப்தமனத்டத்டயது அயபிப்மநர்கள், அல்மஹ்வுலத கட்லநகநில் 

யலத்டயனப்பர்கள், அல்மஹ்பிது அன்லப் னஞணமகப் தற்றுக் 

தகமண்பர்கள், அல்மஹ்பிது கத்துபத்லட தூய்லணதமக ற்றுக் 

தகமண்பர்கள், அல்மஹ்பிது பல்கலநனேம் 

     பிக்கல்கலநனேம் எளகுபர்கள், என ல் பிதத்லட டமம் தசய்கயன் 

பல ினக்கு அடல பமட சங்லகதம அல்மஹ்பின் ல்டிதமர்கள் 

ஆகயததமர் ணீது அல்மஹ்பின் மனம் அனளும் தசனயப்னம் உண்மபடமக. 

'கத்துப அலனப்மநர்கநம இணமம்கள், தர்பனய க்கும் டலபர்கள், 

தர்லணதம னன்தமடிகள், கற்தமளக்கனள்நபர்கள், இலயலபில் 

டயலநப்பர்கள், னஸ்யம்கநின் யர்பமகப் தமறுப்மநர்கள், அல்மஹ்பின் 
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தசர்கள், அபது ல்டிதமர்கள், அபது கூட்த்டயர், மலட, அபது எநி, 
அபது சமன்று அலபர் ணீதும் அல்மஹ்பின் மனம் அனளும் தசனயப்னம் 

உண்மபடமக.  

'அல்மஹ்பின் அபது ணக்குகளும், அபது லப்ிங்கநில் 

அயவுலததமனம் வ்பமறு அல்மஹ்லபப் ற்ய சமட்சய கூயமர்கதநம, 

அவ்பமத மனும் அல்மஹ்லபத் டபி பஞக்கத்துக்குரித இலபன் தபறு 

தமனணயல்லததன்றும் அபன் டித்டபன் ன்றும், அபன் 

அலஞதுலஞதற்பன் ன்றும் சமட்சய கூறுகயன்தன். அபலத் டபி தபறு 

இலபன் இல்ல. அபன் கண்ஞிதணமபனும் ணடயதட்னள்நபனுணமபமன். 

தணலும் யச்சதணமக னம்ணத் ல்ல்மற அலய பஆயய பல்ம் 

அபர்கள், அல்மஹ்பிது தடரிவு தசய்தப்ட் அடிதமனம் அபமல் டயனப்டய 
கமஞப்ட் தூடனம் ஆபமர். அல்மஹ் லத ிலனதம ணமர்க்கங்களுக்கு 

டயலீமக, அபல, தர்பனய, உண்லண ணமர்க்கம் ன்பற்றுன் அனுப்ி, 
னஷ்ரிகரன்கநின் தபறுப்னக்கு ணத்டயதிலும் அபற்ல யலமட்ச் தசய்டமன். 

'யச்சதணமக அல்லுல்லத்டயமகயத ீங்கள், தர்பனய தற்பர்கநமக, 

பனயகமட்டிகநமக, ரிசுத்டணமபர்கநமக, சங்லகணயக்கபர்கநமக, அல்மஹ்வுக்கு 

தனக்கணமபர்கநமக, இலதச்சனள்நபர்கநமக, உண்லணதமநர்கநமக, 

தடர்ந்தடடுக்கப்ட்பர்கநமக அல்மஹ்வுக்கு பனயப்டுபர்கநமக, அபது 

கட்லநகலந யலமட்டுபர்கநமக, அபது பினப்ங்கலந 

தணற்தகமள்பர்கநமக, அபது அற்னடங்கநிமல் தபற்ய தறுபர்கநமக, 

இணமம்கநமக இனக்கயன்ரீ்கள்.  

அல்மஹ்,டது ல்லதற் பிசமணயக்க அயபிமல் உங்கலநத் தடர்வு 

தசய்டமன், அபது ணலபம பிதங்களுக்தக உங்கலநப் தமனந்டயக் 

தகமண்மன், அபது இகசயதங்களுக்தக உங்கலநத் தடரிந்தடடுத்டமன், 

அபது பல்லணதிமல் ரிசுத்டப்டுத்டயமன், அபது தர்பனயதிமல் 

உங்கலந கண்ஞிதப்டுத்டயமன், அபது சமன்றுகநிமல் உங்கலந 

டித்துபணமக்கயமன், அபது எநிதிமல் உங்கலந ணயநிச் தசய்டமன், அபது 

ஆன்ணமபிமல் உங்கலந உறுடயப்டுத்டயமன், னணயதித, டன் ிடயயடயதமக, 

டது இனப்ின் அத்டமட்சயகநமக, டது ணமர்க்கத்துக்கம உடபிதமநர்கநமக, 

டது இகசயதங்கநின் மதுகமபர்கநமக, டது அயபின் கநஞ்சயதங்கநமக, 

டது ஜமத்டயன் தபநிப்மடுகநமக, டது அயபிப்ின் 

தணமனயததர்ப்மநர்கநமக, டது கத்துபத்டயன் தூண்கநமக, டது லப்ின் 

சமட்சயதமநர்கநமக, டது அடிதமர்கநின் ஊகங்கநமக, டது உள்நலணதின் 

பிநக்குகநமக, டது லனலப் மலடதின் பனயகமட்டிகநமக அல்மஹ் 

உங்கலநப் தமனந்டயக் தகமண்டுள்நமன். அல்மஹ் உங்கலநப் 

டயடுக்கங்கநியனந்து மதுகமத்துள்நமன், குனப்ங்கநியனந்து 
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அதணநித்துள்நமன், அளக்குகநியனந்து ரிசுத்டப்டுத்டயனேள்நமன், குற்ச் 

தசதல்கலந உங்கலந பிட்டும் ீக்கயனேள்நமன், உங்கலந ரினஞணமக 

சுத்டப்டுத்டயனேள்நமன். 

   

 'ீங்கள், அல்மஹ்பிது கண்ஞிதத்லட ணகத்துபப்டுத்டயரீ்கள், அபது 

பிதங்கலந தனலணப்டுத்டயரீ்கள், அபது தகமலலத சங்லக தசய்டீர்கள், 

அபது யலவுகலந யலப்டுத்டயக் தகமண்டீர்கள், அபது இனப்ல 

உறுடயப்டுத்டயரீ்கள், அபனுக்கு பனயப்டுபடற்கம உன்டிக்லகலத 

சட்ணமக்கயரீ்கள், இகசயதத்டயலும் கசயதத்டயலும் அபலப் ற்ய 
உதடசயத்டீர்கள், அனகயத உதடசங்கலந, ஜமக் கனத்துகளூமக அபன் மல் 

ணக்களுக்கு அலனப்ன பிடுத்டீர்கள், அபது டயனப்தமனத்டத்லட அலபடயல் 

உங்கநது ஆன்ணமலப னளலணதமக ஈடுடுத்டயக் தகமண்டீர்கள், அபியனந்து 

உங்கலநப் டீித்டபற்றுக்தக தமறுலண தசய்டீர்கள், தடமளலகலத 

யலமட்டிரீ்கள், க்கமத்லட யலதபற்யரீ்கள் ,ன்லணலத பி டீலணலத 

பிக்கயரீ்கள், அல்மஹ்பிது அலனப்ல கயங்கப்டுத்துபடற்கமக 

உண்லணதம யமடயல் ஈடுட்டீர்கள், அபது கட்லநகலந 

தடநிவுடுத்டயரீ்கள்,  

அபது பிடயனலகலந யலமட்டிரீ்கள், அபது சட்ங்கநின் 

ணமர்க்கபிதல பச் தசய்டீர்கள், அபது பனயனலகலநக் கலப்ிடித்டீர்கள், 

இபற்யன் னெம் அபது டயனப்டயக்குரிதபர்கநமக ணமயரீ்கள், அபது 

ற்மடுகலந உபந்து, அபது தூடர்கலநனேம் உண்லணப்டுத்டயரீ்கள். 

'உங்கலந தபறுப்பன் டீதபன் உங்கலந சயணத்டயற்குள்நமக்குபன் தகட்பன். 

உங்கநது உரிலணகலநப் யப்பன் மபி. உண்லண ன்து, உங்களுன், 

உங்கநித, உங்கநின் னத்தட, உங்கநின் மத உள்நது. ீங்கள்டமன் உண்லண 

உலததமர்கநமக, அடன் ஊற்று யங்கநமக இனக்கயன்ரீ்கள். ித்துபத்டயன் 

பமரிசுரிலண உங்கநினள்நது. னலப்ிங்கநின் தடலபதமடல் உங்கநின் 

மமது. அபர்கநின் தகள்பி கஞக்கு உங்கள் ணீதுள்நது. தச்சயன் தடநிவு 

உங்கநினள்நது. அல்மஹ்பின் பசங்கள் உங்கலநச் தசர்ந்துள்ந. அபது 

உறுடயனேலகள் உங்கநிதனேள்ந. அபது எநி, அபது அத்டமட்சய 
உங்கநித்டயலுள்ந. அபது பிதங்களும் உங்கநின் மமடமகும். பர் 

உங்கலந ற்றுக் தகமண்மதம அபல அல்மஹ் ற்றுக் தகமள்கயன்மன். பர் 

உங்கலநப் லகலண மமட்டுகயன்மதம அபல அல்மஹ் லகலண 

மமட்டுகயன்மன். பர் உங்கலந தசயக்கயன்மதம அபல அல்மஹ் 

தசயக்கயன்மன். பர் உங்கலநக் தகமிக்கயன்மதம அபல அல்மஹ் 



 39 

தகமிக்கயன்மன். பர் உங்கநின் னெம் மதுகமப்னத் தடடுகயன்மதம அபர் 

அல்மஹ்பின் னெம் மதுகமப்னப் தறுகயன்மர். 

'ீங்கள்டமன் தடநிபம தர்பனய, இவ்வுகயன் சமட்சயதமநர்கள், ணறுலணதின் 

ரிந்துலப்மநர்கள், தடமர்ச்சயதம அனள், தசகரிக்கப்ட் அத்டமட்சய, 
மதுகமக்கப்ட் அணமிடம், ணிடர்கள் ஈதற்ம் தறும் டலபமதில். பர் 

உங்கநிம் பனகயன்மதம அபர் தபற்ய தறுபமர், பர் உங்கலநப் 

னக்கஞிக்கயன்மதம அபர் மசம் தறுபமர். ீங்கள் அல்மஹ்பின் மல் 

அலனப்ன பிடுக்கயன்ரீ்கள், அபலப் ற்ய அயபிக்கயன்ரீ்கள், அபல 

பிசுபமசம் தகமள்கயன்ரீ்கள், அபனுக்தக அடிஞிகயன்ரீ்கள், அபது பல்கலந 

அனல்டுத்துகயன்ரீ்கள், அபது தர்பனயலதக் கமண்ிக்கயன்ரீ்கள், அபது 

தசமல்யன் னெம் டீர்ப்நிக்கயன்ரீ்கள். உங்கலநத் டலபமகக் தகமண்பன் 

சரதடபிதமபமன், உங்கலநப் லகதமக தமக்கயதபன் அனயந்து பிடுபமன், உங்கலந 

யமகரித்டபன் மசம் தறுபமன், உங்கலநப் ிரிந்து ப்பன் பனயதகடுபமன், 

உங்கலநப் ின்ற்யததமளகுபன் ததம் தறுபமடன், உங்கநிம் டஞ்சம் 

தகமரிதபன் அதணநிக்கப்டுபமன், உங்கலந உண்லணப்டுத்டயதபன் சமந்ய 
தறுபமன், உங்கலநக் தகமண்டு மதுகமப்னத் தடடிதபன் தர்பனய தறுபமன். தமர் 

உங்கலந ின்ற்றுகயன்மதம அபது டங்குணயம் சுபர்க்கணமகும், தமர் 

உங்களுக்கு னண்டுகயன்மதம அபது டங்குணயம் கணமகும், தமர் உங்கலந 

யமகரிக்கயன்மதம அபன் கமிமகும், தமர் உங்களுன் தமர் னரிகயன்மதம 

அபன் இலஞலபப்மநஞமகும், தமர் உங்கலந டயர்க்கயன்மதம அபன் கயன் 

ணயகக் கரழ்த்டநத்டயல் தமப்டுபமன். 

யச்சதணமக இது உங்கநின் னந்யதபர்களுக்கு இனந்டது. ின்மல் 

ஞ்சயதினப்பர்களுக்கும் இனக்கயது. உங்கநது ஆன்ணமவும் எநினேம் இதல்னம் 

ரிசுத்டணமடமகவும் ல்டமவும் இனக்கும். அல்மஹ் உங்கலந எநிதமகப் 

லத்துள்நமன். உங்கலநதிட்டு மம் தனலணப்டும் பண்ஞம் அல்மஹ் 

டது அர்யன் னெம் உங்கலந டக்கு தனக்கணமபர்கநமக ஆக்கயனேள்நமன். 

டது ததர் கூப்டும் னிடணம இல்த்டயல் அல்மஹ் உங்கலந 

என்யலஞத்துள்நமன். உங்கள் ணீடம ங்கநது பமலடனேம், உங்கநது 

ிடயயடயத்துபத் டன்லணதில் பிதசணமபற்லனேம் ணது லப்ின் சயப்மக, 

ணது ஆன்ணமபின் ரிசுத்டணமக, ம்லணத் தூய்லணப்டுத்தும் சக்டயதமக, ணது 

மபங்களுக்கம ரிகமணமக ஆக்கயனேள்நமன். அபித்டயத, உங்கநது சயப்ல 

எப்னபிப்பர்கநமகவும் உங்கலந மம் உண்லணப்டுத்துபலட 

அயந்டபர்கநமகவும் மங்கள் இனக்கயன்தமம். சுங்லகப்டுத்துதபமரின் ணயகச் 

சயந்ட ஸ்டமத்லடனேம் தனக்கணமபர்கநின் ணயக உதர்ந்ட டநத்லடனேம் 

சூல்ணமர்கநின் தணத்டயத அந்டஸ்லடனேம் அல்மஹ் உங்களுக்கு பனங்கயமன். 

அத்டலகத யலலத ணற்தமபனம் அலந்து தகமள்ந னடிதமட, அடல 
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ணற்தபனம் னந்டயச் தசல் னடிதமது, அடல அலந்து தகமள்ளும் பிதத்டயல் 

தமலசக்கமர்கள் ஈடுமடு தகமள்நவும் னடிதமது. தனக்கணம ணக்கு, ி, 
சூல், உண்லணதமநர், சமட்சயதமநர், அயஜர், அயபிய, கரனமபர், 

சயப்னக்குரிதபர், ல் பிசுபமசய, தகட் யமகரிப்மநன், அக்குனல 

ஆட்சயதமநன், பனயதகடுக்கும் 

லத்டமன் இபற்றுக்கயலததனேள்ந லத லப்ிங்கள் அலத்தும் 

உங்கநது தடமர்த்டத்டயன் ணகயலணலத, உங்கநது தசதயன் ணகத்துபத்லட, 

உங்கநது உள்நகபின் தனணயடத்லட, உங்கநது எநிதின் னஞத்துபத்லட, 

உங்கநது இனப்ின் உண்லணலத, உங்கநது சயப்ின் யந்டத்லட, 

அல்மஹ்பித்டயலுள்ந உங்கநது ஸ்டமத்டயதும் இத்டயதும் ணமண்ல, 

அபன் ணீடம உங்கநது பிதசத்துபத்லட, அபநபிம உங்கநது 

தனக்கத்லட அயதமணல் இனக்க னடிதமது. 

'தப டமய் து டந்லட, து குடும்ம், து தசல்பம், து உபிர்கள் 

அலபனம் டங்களுக்கு சணர்ப்ஞம். அல்மஹ்பித்டயல் மன் சமட்சய 
கூறுகயன்தன், உங்கநினம் சமட்சய கூறுகயன்தன், யச்சதணமக மன் 

உங்கலநனேம். கமிர்கள் டணது லகலணதின் கமஞணமக அச்சணற்யனக்கும் 

ணறுலணலதனேம், மபிகள் டணது மபத்டயன் கமஞணமகவும் உங்களுக்கு 

னண்ட்தமரின் பனயதகடு கமஞணமகவும் யமகரித்துக் தகமண்டினக்கும் 

இஸ்மணயத தகமட்மடு அம்சங்கலநனேம் பிசுபமசம் தகமண் னஃணயமகவும், 

உங்களுக்கு உங்கநது தசர்களுக்கும் பனயப்டுபமகவும், உங்கநது 

லகபர்கலந தகமம் தகமண்பமகவும், உங்கள் ணீது ஈர்ப்ன ணயக்கபமகவும், 

உங்களுன் சணமடமம் தசய்தபமனன் சணமடமம் தசய்தபமமகவும், 

உங்களுன் தமர் னரிதபமனன் தமர் னரிதபமமகவும், ீங்கள் 

உண்லணப்டுத்துபற்ல உண்லணப்டுத்துபமகவும், ீங்கள் 

டபிர்ப்பற்லத் டபிர்ப்பமகவும், உங்களுக்கு அடிஞிபமகவும், உங்கநது 

உரிலணகலந அயந்டபமகவும், உங்கநது சயப்னகலந 

யலப்டுத்டக்கூடிதபமகவும், உங்கநது அயலபத் தடடிப் 

தக்கூடிதபமகவும், உங்கநது இனப்லப் மதுகமப்பமகவும், உங்கலந 

அடயகம் தன்டுத்டக் கூடிதபமகவும், உங்கநது ரிசுத்ட யலலத ம்ிக்லக 

தகமண்பமகவும், உங்கநது ணமர்க்க சட்பமக்க உதர்யலலத 

உண்லணப்டுத்துபமகவும், உங்கநது பல்கலந டயர்மர்ப்பமகவும், 

உங்கநது தசத்லட தனக்கம் தகமண்பமகவும், உங்கநது தசமற்கலந ற்று 

ப்பமகவும், உங்கநது கட்லநகலந அனல்டுத்துபமகவும், உங்கநிம் 

உடபி தடடுபமகவும், உங்கலநத் டரிசயப்பமகவும், உங்கநது 

ணண்ஞலகநிம் ணீநக்கூடிதபமகவும், உங்கநின் னெம் அல்மஹ்பிம் 

ரிந்துல தடடுதபமமகவும், உங்கநின் னெம்.  
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இலதனக்கத்லடப் தனலதபமமகவும், து தடலபகள், பிதங்கள் 

அலத்டயன் தமதும் து தடலபகலந பினப்ங்கலந தபண்டுதகமள்கலந பி 

உங்கலந னன்ிலப்டுத்டக்கூடிதபமகவும், உங்கநது இகசயதங்கலந 

கசயதங்கலந உங்கநது தபநிப்லலத ணலனகத்லட உங்கநது ஆம்த்லட 

இறுடயலத பிசுபமசயத்டபமகவும், இலபதலத்டயலும் உங்கநின் மத னகம் 

தமகக்கூடிதபமகவும், உங்களுன் இலஞந்துள்ந னஸ்யணமகவும் மன் 

இனக்கயன்தன். து உள்நம் உங்கநின் மல் டயனம்ினேள்நது, து சயந்டல 

உங்கலநப் ின்ற்றுகயன்து, அல்மஹ் டது ணமர்க்கத்லட உங்கநின் னெம் 

உதிர்ப்ிக்கச் தசய்படற்கும் ணமர்க்கப் ஞிக்தக உங்கலநப் 

தன்டுத்துபடற்கும், அடன் ீடத்டயற்தக உங்கலந தபநிதமக்குபடற்கும், 

இப்னணயதில் உங்கலந சக்டய ணயக்க சமத்டயதபமன்கநமக ணமற்றுபடற்குணமக து 

உடபி உங்களுக்தக டதமர்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

'உங்கலநதன்ய தபதபனனும் மில்ல. உங்கலந ம்ிக்லக 

தகமண்டுள்தநன். உங்கநின் ஆம்ணமபல ற்றுக் தகமண்து தமன்த 

உங்கநில் இறுடயதமபலனேம் ற்றுக் தகமள்கயன்தன். உங்கநது 

லகபரிணயனந்து, அனயவு, மசம், லத்டமிதத் ன்பற்யயனந்தும், 

உங்களுக்கு அீடயதிலனத்ட, உங்கநது உரிலணகலந யமகரித்ட, உங்கநது 

டலலணத்துபத்லடப் னக்கஞித்ட, உங்கநது தசமத்துகலநப் ிடுங்கயக் தகமண், 

உங்கலநத் டபமபர்கநமக சயத்டரித்ட கூட்த்டயயனந்தும், 

உங்கலநப்னக்கஞிக்கும் யகழ்ச்சயகள், உங்கலநத் டபிர்ந்டபர்களுக்கம 

பனயமடு ன்பற்யயனந்தும், கயன் க்கம் அலனப்ன பிடுக்கும் சனெகத் 

டலபர்கநியனந்தும் ீங்கய, மன் அல்மஹ்பின் மல் தனங்கய பிட்தன். தன் 

உதிதமடுள்ந பல உங்கநது டலலணத்துபத்டயன் கரளம், உங்கநது தசம், 

உங்கநது ணமர்க்கம் ன்பற்யன் ணீதும் அல்மஹ் ன்ல யலப்டுத்டய 
லபப்மமக. உங்களுக்கு பனயப்டும் தடௌகீ்லக டந்டனள்பமமக. ஊங்கநது 

ிரிந்துலலத க்கு பனங்கயதனள்பமமக. ீங்கள் அலனப்ன பிடுத்ட 

ணமர்க்கத்லடப் ின்ற்றுகயன் உங்கநது ிடயயடயத்துபத்டயன் ல்டிதமர்கநில் 

எனபமக ன்ல ஆக்கயதனள்பமமக. உங்கநது பமறுகலந ினக்கு 

டுத்துலக்கயன், உங்கநது மலடதில் க்கயன், உங்கநது தர்பனயதில் 

பமளகயன் ணக்கநில் எனபமகவும், ணறுலணதில் உங்கநது. 

 கூட்த்டயரில் ளப்ப்க்கூடித, உங்கநது னன்யல் ததர் கூப்க்கூடித, 

உங்கநது உகயல் யலப்டுத்டக்கூடித, உங்கநது ஆதமக்கயதத்டயல் 

சயப்மக்கப்க்கூடித, உங்கநது பமழ்மநில் சமத்டயதணமக்கப்க்கூடித, 

உங்கலநப் மர்ப்டன் னெம் கண்குநிர்ச்சய தக்கூடித ணக்கநில் எனபமகவும் 

ன்ல ஆக்கயதனள்பமமக. 
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'து டந்லட, து டமய், து ஆன்ணம, து குடும்ம், து தசல்பம் 

அலத்தும் டங்களுக்கு சணர்ப்ஞணமகட்டும். பர் அல்மஹ்லப மடுகயன்மதம 

அபர் உங்கலநக் தகமண்டு ஆம்ம் தசய்பமர். பர் அபல 

கத்துபப்டுத்துகயன்மதம அபர் உங்கலந எப்னக் தகமள்பமர், பர் அபல 

பினம்னகயன்மதம அபர் உங்கலநக் தகமண்டு டது இட்சகல 

னன்தமக்குபமர். ஊங்கநது னகழ் ணட்டிங்கமடலப. உங்கநது தடமர்த்டத்டயன் 

ிகமம் உங்கலநப் னகழ்படற்கும் உங்கநது சயப்னகலந பர்ஞிப்டற்கும் 

பமர்த்லடகநமல் னடிபடயல்ல. ீங்கள் ன்லணகநின் எநிதமகவும், 

ல்டிதமர்கநின் தர்பனயதமகவும், அக்கயதமளும் அல்மஹ்பின் 

அத்டமட்சயதமகவும் இனக்கயன்ரீ்கள். உங்கலநக் தகமண்த அல்மஹ் ஆம்ம் 

தசய்டமன். ஊங்கலநக் தகமண்த அல்மஹ் யலவும் தசய்பமன், உங்கநின் 

தமனட்த ணலனலதப் தமனயபிக்கயன்மன், உங்கநின் தமனட்த டது 

ஆனுணடயதின்ய பிளந்து பிமணல் பமத்லட கட்டுப்டுத்டயக் தகமள்கயன்மன். 

உங்கநின் தமனட்த கபலகலநனேம் உஞச் தசய்கயன்மன், கஷ்ங்கலந 

தபநிப்டுத்துகயன்மன். அபது தூடர்கள் தகமண்டு பந்டலப 

உங்கநித்தடனேள்ந. அபது ணக்குகள் அபற்லக் தகமண்டு இங்கயர். 

ஊங்கநது மட்மர் பலக்கும் னொறல் அணீன் அனுப்ப்ட்மர். அல்மஹ், 

உகத்டமர் பனக்கும் பனங்கமட சயப்னகலந உங்களுக்கு பனங்கயனேள்நமன். 

எவ்தபமன சயப்னம் உங்கநது சயப்னக்கு னன்மல் சயறுலணதலகயன், 

எவ்தபமன தனலணதமநனும் உங்களுக்கு பனயப்டுபடன் னெம் டமழ்லண 

தறுகயன்ர். ஏவ்தபமன அக்குனலதமநர்களுக்கும் உங்கநது ணகயலணக்கு 

டலசமய்க்கயன்ர். உங்களுக்கு டயம அலத்தும் இனயபமலபதமகும். 

ஊங்கநது எநிதிமல் னணய ிகமசம் தறுகயன்து. உங்கநது 

ிடயயடயத்துபத்டயமல் தபற்யதமநர்கள் தபற்யதலகயன்மர்கள் உங்கலநக் 

தகமண்த இல தமனத்டம் தமசயக்கப்டுகயன்து. உங்கநது பிமதத்லட 

யமகரித்டபன் ணீது ஹ்ணமின் தகமம் உண்மகயபிடுகயன்து. 

'து டந்லட து டமய், து ஆன்ணம, து குடும்ம் து தசல்பம் 

அலத்தும் டங்களுக்கு சணர்ப்ஞணமகட்டும். ஊங்கநது மணங்கலந பி 

சுலபதமதடம, உங்கநது ஆன்ணமலப பி சங்லகதமதடம, உங்கநது 

தடமர்த்டத்லட பி ணகத்துபணமதடம, உங்கநது ஆளுலணலத பி 

ணயலகதமதடம, உங்கநது உன்டிக்லகதின் ம்கத்டன்லணலத பி 

உதர்பமதடம, உங்கநது பமக்குறுடயலத பி உண்லணதமதடம 

தபததுவுணயல்ல. உங்கநது தச்சு எநிதமகும், உங்கநது பல் 

பனயகமட்டிதமகும், உங்கநது உதடசம் இலதச்சனம், உங்கநது தசதல் 

ன்லணதமகும், உங்கநது லனல அனகமகும், உங்கநது டமம் 

தகமலதமகும். ஊங்கநது பிதம் சத்டயதனம் உண்லணனேம் தணன்லணனேணமகும், 

உங்கநது தசமல் ஜமனம் இன்யதலணதமடடமகும். உங்கநது அிப்ிமதம் 
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அயவும் அன்னம் உறுடயனேணமகும். ன்லணதம பிதம் யலவுகூப்ட்மல் 

அடயல் னடமபடமகவும் அடன் அடிப்லதமகவும் அடன் குடயதமகவும் 

தமக்கயணமகவும் அடன் டங்குணயணமகவும் அடன் னடிவுத்டநணமகவும் ீங்கள் 

இனப்ரீ்கள்.             

 'து டந்லடனேம் து டமனேம் து ஆன்ணமவும் டங்களுக்கு 

சணர்ப்ஞணமகட்டும். உங்கநது னகனயன் அனலக வ்பமறு பர்ஞிப்தன், உங்கநது 

தசமடலகநின் யலலப ங்ஙம் ணட்டிடுதபன், உங்கலநக் தகமண்த 

அல்மஹ் அனயபியனந்து ம்லண தபநிதமக்கயமன். உங்கலநக் தகமண்த 

கஷ்ங்கநின் தகமடும்ிடிதியனந்து ம்லணத் டிலணப்டுத்டயமன், தனயபின் 

பிநிம்ியனந்தும் கயயனந்தும் ம்லணக் கமப்மற்யமன். து டந்லடனேம் 

து டமனேம் து ஆன்ணமவும் டங்களுக்கு சணர்ப்ஞணமகட்டும். உங்கநது 

டலலணத்டபத்லடக் தகமண்த அல்மஹ் ங்கநது ணமர்க்க அயலப 

ங்களுக்குக் கற்றுத் டந்டமன், ங்கநது துன்தமபியனந்ட குனப்ங்கலந 

சரர்டயனத்டயமன். உங்கநது டலலணத்துபத்லடக் தகமண்த இல கயணம 

னஞத்துபம் தற்து, அனட்தகமலகள் ணகத்துபம் தற், சனெகம் 

சரர்லணக்குள்நமது. உங்கநது டலலணத்துபத்லடக் தகமண்த கலணதம 

பனயமடு ற்றுக் தகமள்நப்டுகயன்து. உங்கலந அன்ன தகமள்பது கலணதமக 

இனக்கயன்து. உங்களுக்கு உதர்ந்ட அந்டஸ்தும், னகளக்குரித இனம், 

அல்மஹ்பித்டயல் அயதப்ட் ஸ்டனம், ணமதனம் 

டலலணத்துபனம், தனம் சயப்னம், ற்றுக் தகமள்நப்க்கூடித ரிந்துலனேம் 

இனக்கயன். ங்கள் இட்சகத! ீ இக்கயதபற்ல மங்கள் ஈணமன் 

தகமண்தமம். இலத்தூடலப் ின்ற்யதமம், ங்கலந இடன் ணீடம 

சமட்சயதமநர்கநமக டயவு தசய்பமதமக. ங்கள் இட்சகத! மங்கள் தர்பனய 
தற் ின்ர் ங்கள் உள்நம் ினச் தசய்து பிமதட உன் னத்டயயனந்து ணக்கு 

அனலந பனங்குபமதமக. யச்சதணமக ீ இக்கனள்நபமக இனக்கயன்மய். 

ங்கநது இட்சகனுலத பமக்குறுடய யலதபற்ப்க்கூடிதடமகும். அத்டலகத 

ங்கள் இட்சகலந மன் துடய தசய்கயன்தன் 

 'அல்மஹ்பின் தசத! யச்சதணமக க்கும் அல்மஹ்வுக்குணயலதில் து 

மபங்கள் டயலதமக இனக்கயன். உங்கநது டயனப்தமனத்டத்டயமததததன்ய 
அலப ணன்ிக்கப்ட்ணமட்மது. டது இகசயதத்டயன் ணீது யலதமக உள்ந, டது 

லப்ிங்களுலத பிதத்லட கண்கமஞிக்ககூடித, டக்கம பனயமட்ல 

உங்களுக்கு பனயப்டுடமக ஆக்கயத அந்ட அல்மஹ்பின் தமனட்டிமல், ீங்கள் 

து மபங்களுக்கமக அல்மஹ்பிம் ிரிந்துல தசய்னேங்கள். யச்சதணமக மன் 

உங்களுக்கு பனயப்டுபமகும். பன் உங்களுக்கு பனயப்டுகயன்மதம அபன் 

அல்மஹ்வுக்கு பனயப்ட்பமபமன், பன் உங்களுக்கு ணமறு தசய்கயன்மதம 

அபன் அல்மஹ்வுக்கு ணமறு தசய்டபமபமன், பன் உங்கலந 
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தசயக்கயன்மதம அபன் அல்மஹ்லப தசயத்டபமபமன், பன் உங்கலந 

தகமிக்கயன்மதம அபன் அல்மஹ்லப தகமித்டபமபமன். 

'தமஅல்மஹ்! உது ரிசுத்ட தூடர் னம்ணத் ல்ல்மற அலய 
பஆயய அபர்கலநனேம், சயந்டபர்களும் ல்டிதமர்களுணம அபர்கநது தூத 

அஹ்லுல்லத்டயலனேம் உக்கு தனக்கணம து ரிந்துலதமநர்கநமக 

அபர்கலந ீ ஆக்கய லபப்மதமக. அபர்களுக்கமக ன் ணீது ீ கலணதமக்கயனேள்ந 

அபர்கநது உரிலணதின் தமனட்டிமல், அபர்கலந ன்கு அயந்ட கூட்த்டயல் 

ன்லச் தசர்க்குணமறும், அபர்கநின் தமனட்டிமல் அபர்கநது ிரிந்துல 

அபசயதணமபர்கநின் கூட்த்டயல் ன்ல தசர்க்குணமறும் மன் தகட்கயதன். 

யச்சதணமக ீ அனநமநர்கநிதல்மம் ணயகச்சயந்ட அனநமநமக இனக்கயன்மய். 

னம்ணத் ல்ல்மற அலய பஆயய பல்ம் அபர்கள் ணீதும் 

அபர்கநது தூத குடும்த்டயர் ணீதும் அல்மஹ் பமத்தும் மனம் 

தசமல்யதனள்பமமக. அல்மஹ் ணக்குப் தமதுணமபன், அபத ணயகச் சயந்ட 

மதுகமபன்'  

  

 


