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ரிசுத்தயளன்கின் யபளறு - 2 

அீருல் பஃனனீ் 

ஹஸ்த் அலீ 

அலயஹஸ்ஸயம் 

 

 

 

பிமப்பு  

 

அப்ளஸ் ின் அப்துல் பத்தழபும் இன்னும் சழபேநளக ளம் இனில்நளகழன 

கஃளவுக்கு தழர்ப்புநளக அநர்ந்தழபேந்ஹதளம்.(1) ளத்தழநள ின்த் அறத், கஃள ஹளக்கழ 
யந்ததக் கண்ஹ ளம். கஃளவுக்கு அபேகழல் ழன்று இப்டிச் ஸசளல்ளளர்: 

“இயள! உன்பம் உது தூதுயர்கபம் உது ஹயதங்கபம் ளன் 

பழுநனளக யிசுயளசழக்கழஹன். நது ளட் ளபள லஸ்பத் இப்ளலமீ் 

அலழஸ்றளம் அயர்கது ஹளதக உண்நஸன ம்புகழன்ஹன். 

அயபபம் ன் கர்ப்த்தழலுள் இந்தச் சழசுயபம் ிபநளணநளக யத்து உன் 

ஹயண்டுகழஹன் இயள! இக் குமந்தனின் ிப் க்கு இகுயளதளக 

ஆக்குயளனளக.” 

     

அந்தக் கணத்தழல் தளன் அந்த அற்புதம்  ந்தது. ளம் ல்ஹளபேம் யினப்ஹளடு 

அக்களட்சழனக் கண்ணுற்ஹளம். லஸ்பத் ளத்தழநளயின் பன்ளல் கஃளயின் சுயர் 

ிந்து யிகழனது. ற்ட்  இ ஸயிபெ ளக லஸ்பத் ளத்தழநள கஃளயின் 

உள்ஹ தமன ிவுட்  சுயர் நீண்டும் பன்ர் இபேந்தடிஹன படிக் ஸகளண் து. 

(2)  

        

னந்துஹள ளம் கஃளயத் தழப்தற்கு ப பனன்ஹளம். ினும் அது 

தழந்து ஸகளடுக்கயில். இ ளட் த்தழன் ிபகளபம் தளன் இவ்யளறு  ப்தளக 

ளம் புரிந்து ஸகளண்ஹ ளம். ளன்கு ளட்கள் கமழந்து அப்ஸண்நணி கஃளயில் இபேந்து 

ஸயிஹன யந்தளர். அயபது கனில் அமகு ஸளங்கும் குமந்தஸனளன் 

யத்தழபேந்தளர். இந்தக்  குமந்தக்கு அலீ ப் ஸனரிடுங்கள் ன்று அசரீரினில் 

ஸசளல்க் ஹகட்ஹ ன் ன்ளர். (3)    

          

னள யபே ம் பப்தளயது ஆண்டு. (லழ.ப.23) ஜப் நளதம் 13ம் ளள் ஸயள்ிக் 

கழமந இந்த ஜம் இ ம்ஸற்து. (4)  

 

 

இலமதூதரின் டிில் . . .  
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தன் சழறுயனது ப்டிக்  கமழந்தது ன்;த இநளம் அயர்கள் இப்டி யிரிக்கழளர்கள்; 

          

“ளன் சழறு குமந்தனளக இபேந்த ஹளது ினயர்கள் ன் தநது நடினில் 

இபேத்தழக்ஸகளள்யளர். ஸஞ்சழல் தூக்கழ யத்துக் ஸகளஞ்சழ யினளடுயளர். உணவுப் 

ஸளபேட்கத் தம் புித யளனளல் ஸநன்று க்கு ஊட்டியிடுயளர்;. அயரின் 

உ ம்ில் இபேந்து கநழும் றுநணத்தழல் ன் உ ல் குிர்ந்துயிடும். து ஹச்சழல் 

ஸளய்னஹனள, ஸசனற்ளடுகில் தயஹனள அழயீத்தஹனள கக்க 

யி யில். 

       

"ிகளர், ளல் குடிநந்த களத்தழழபேந்ஹத ினயர்கஹளடு இபேக்கஸய 

யிண்ணயர்கில் நழகப்ஸரினயப இயன் சளட்டி யத்தழபேந்தளன். 

ஸரினயபளதும் உக நக்கில் அதழசழந்தயபளக, நழகப் புிதநளயபளக 

ஆகுயதற்கு யமழயகுக்கஹய இந்த ற்ளடு. ளஹள தளனி நழபேந்து ளல் குடிக்கழன் 

களத்தழல் இபேந்ஹத ினயர்கின் அபயணப்ில் யர்ந்ஹதன்.  

     

"அயபப் ின்ற்ழஹன ஸசனற்டுநளறு தளனளர் ன் ளளந்தம் ணித்துயந்தளர். 

எவ்ஸயளபே யபே பம் லழளக் குகக்குப் ஹளய்யந்தளர். அப்ஹளஸதல்ளம் 

ன்த் தயிப னளபேம் அயபக் கண் தழல். 

 

"ந்த யடீ்டிலும் இஸ்றளத்தழன் எி ிபகளசழக்களத அந்த ஆபம் ளட்கில், 

ினயர்கலம் அன் கதீஜளவும் நட்டுஹந பஸ்ழம்களக இபேந்த ஹளது  ளன் 

பன்ளயது பஸ்ழநளக இபேந்து யலனீிதும் இதூதழதும் ஹஸபளினக் 

கண்ணுற்ஹன், ித்துயத்தழன் றுநணத்த  தகர்ந்ஹதன்.”                            

 

ித்துயம் கழ க்கப் ஸற்று சுநளர் பன்று யபே ங்கள் யப கழபங்கநளக 

இஸ்ளத்தப் ஹளதழப்தற்கள ஆண ினயர்கலக்குக் கழ க்கயில். 

இக்களப் ிரியில் சழர் யிசுயளசம் ஸகளண் ர். அயர்கலள் பதளயது ஆண் 

லஸ்பத் அலீ ஆயளர். (5) 

 

“உநது  ஸபேங்கழன உவுக்களபர்கபம் ச்சரிப்பீளக” (6) ன் இனளண 

கழ க்கப்ட் தன் ின்ர் ினயர்கின் ணிப்ின் ஹரில், தநது குடும்த்தச் 

ஹசர்ந்த ளற்து ஹப யிபேந்துக்கு அமத்தளர் அலீ. அபூலப், அப்ளஸ், லம்றள 

ஹளன் பேம் அங்கு சபகம் தந்தழபேந்தர். அலீ தனளரித்த உணவு எபேயபேக்குக் 

கூ  ஹளதுநளதளக இபேக்கயில். ினும் இ அபேளல் யிபேந்துக்கு யந்த 
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அயபேம் யனிள உணவுண்  ின்பேம் தனளரித்த உணயில் சழற்வும் 

குனயில். அயர்கலக்கு இஸ்ளநழன் அமப் பன்யக்கஹய 

ினயர்கின் இந்த ற்ளடு. பலம்நத் உங்கஸனல்ளம் நனக்கழ யிட் ளர்  

அபூலப் கூவும் எவ்ஸயளபேயபளக ழுந்து ஸசல்ளனிர். யிபேந்து அத்து ன் 

படிவுற்து. 

 

நீண்டும் எபே ப இஹதஹளன்று யிபேந்துசளபம் ற்ளடு ஸசய்னப்ட் து. அஹத 

யிதநள யிபேந்தளிகள். அஹதயிதநளக யிபேந்து. படின ினயர்கள் 

ஹசளளர்கள்.  

 

“அப்துல் பத்தழின் குடும் அங்கத்தயர்கஹ. ளன் தளங்கலக்குக் 

ஸகளண்டுயந்துள்து ஹளன் எபே ஸசய்தழன ந்த அபபு இஞனும் ஸகளண்டு 

யபயில். இந்த உகழலும் நறுவுகழலும் ஸயற்ழ ற்ழன ற்ஸசய்தழனக் 

ஸகளண்டுயந்துள்ஹன். உங்கஸனல்ளம் இயின் க்கம் அமக்குநளறு 

அயன் க்கு கட் னிட்டுள்ளன். ஆகஹய, உங்கில் யர் க்கு இப்ணினில் 

உதயிபம் எத்தளசபம் யமங்குகழளஹபள அயர் து சஹகளதபபளகவும் யளரிசளகவும் 

து ிபதழழனளகவும் இபேப்ளர்.” 

    

ிகளரின் அமப்புக்கு னளபேம் தழல் தபயில். லஸ்பத் அலீ ழுந்தளர். தளன் 

ஆதபயிப்தளக அழயத்தளர். ிகளபேம் தநது அமப் பன்று ப 

தழபேப்ிக் கூழளர்கள். அந்த பன்று பபம் அலீனத் தயிப ஹயறு னளபேம் 

ழுந்தழபேக்கயில். 

 

இறுதழனளக ினயர்கள் ிபக ப் டுத்தழளர்கள்:  “இயர் து சஹகளதபனும் 

யளரிசும் ிபதழழதழபம் ஆயளர். அயபது ஹச்சச் ஸசயிநடுங்கள். அயபது 

கட் ன ற்றுக்ஸகளள்லங்கள்.” (7)   

 

 

ஹஜ்த்   இவில்... 

       

இஸ்ளம் பயத் ஸதள ங்கழனதும் குரழத் தயர்கள் ினயர்க ஏர் 

அச்சுறுத்தளகக் கபேதளனிர்;. ஹய, தளபேன்த்யள னுநழ த்தழல் கூடின 

அயர்கள் ி ஸபேநளக் ஸகளஸசய்யதற்கு தீர்நளித்தளர்கள். அதன்டி 

எவ்ஸயளபே ஹகளத்தழபத்தழல் இபேந்தும் எவ்ஸயளபேயர் ஸதரிவு ஸசய்னப்ட்டு அயர்கள் 
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இபஹயளடிபயளக ினயர்கள் யடீ்டில் தமந்து அயபக் ஸகள ஸசய்யதற்கு 

ற்ளடு ஸசய்னப்ட் து. 

 

அன்ழபவு அங்கு தூங்கக் கூ ளஸதவும் இபஹயளடிபயளக லழஜ்பத் ஸசல்லுநளறும் 

ினயர்கலக்கு இகட்  கழ த்தது. அலீனி ம் இவ்யி னத்த அழயித்த 

ினயர்கள். அன்ழபவு தநது டுக்கனில் ழத்தழப ஸகளள்லநளறு அயபஹன 

ஹகட்டுக் ஸகளண் ளர். ளர்ப்யர்கள் ினயர்கள் தூங்குயதளக ழத்துக் 

ஸகளள்யதளகஹய இந்த ற்ளடு. ினயர்கின் ளதுகளப்ஹன பக்கழனநளகக் 

கபேதழன லஸ்பத் அலீ இந்த அளனகபநள ணின நபயந்து ற்றுக் 

ஸகளண் ளர்கள். இத்தழனளகச் ஸசனப்ற்ழ குர்ஆில் அல்ளஹ் புகழ்ந்து 

கூறுகழளன். “அல்ளஹ்யின் தழபேப்தழக்களகஸய தம்நஹன அர்ப்ணித்துக் 

ஸகளள்ஹயளபேம் நிதர்கலள் உள்ர். அல்ளஹ் அடினளர்கள் நீது கிவுள்யன்.” 

(8) 

 

நக்களயின் இபேில் ஸகளஞர்கள் ினயர்கின் யடீ்  பற்றுகனிட் ர். 

சூபள னளஸீன் யசங்கள் சழயற் ஏதழன யண்ணம் ஸயிஹன யந்த ினயர்கள். 

றவ்ர் குகன ஹளக்கழன தது னணத்த யிபயளக ஆபம்ித்தளர்கள்.  

      

உபேயின யளல ன் தழடீர்த் தளக்குதலுக்குத் தளனளபளகழ உள்ஹ ளய்ந்தர் 

ஸகளஞர்கள். டுக்கனில் இபேந்து அலீ ழுந்து ழன்தப் ளர்த்து 

தழடுக்கழட் ர்.  

 

பலம்நத் ங்ஹக?  கர்ஜழத்தர் அயப ளதுகளப்ஹத ணிஸனக் ஸகளண்  

அலீ யி  ஸசளல்லுயளபள ?  

 

ஆத்தழபம் ஸகளண்  ஸகளஞர்கள் அலீன கஃள யப இழுத்து யந்தர். சழழது 

ஹபம் யத்தழபேந்து யிட்டு ின்ர் யிட்டுயிட் ர். (9)    

  

 

நபிவர்கரின் நம்பிக்லகக்குரிவர் 

 

ம்ிக்கக்குரினயர்  ல்ஹளபளலும் ற்றுக் ஸகளள்ப்ட் யர் தளன் ி 
றல்ல்ளலஶ அலழ யஆழலழ அயர்கள். குரழகள் தநது 

அநளிதங்க அயரி ஹந ஸகளடுத்துயத்தர். நதீளவுக்கு லழஜ்பத் ஸசய்ன 

ஹயண்டி ற்ட் ஹளது, லறபத் அலீனத் தயிப ம்ிக்கக்குரினயப ிகளர் 

களணயில். ஆகஹய அநளிதங்கபம் க ன்கபம் உரினயர்கி ம் 
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எப் த்து யிட்டு. குடும்ப் ஸண்க உ ன் அமத்துக்ஸகளண்டு நதீளவுக்கு 

யபேம் ஸளறுப்பு அலீனி ம் தபப்ட் து.  

              

ினயர்கள் கூழனதன் ிபகளபம் க நக ழஹயற்ழன லஸ்பத் அலீ. தநது 

தளனளர் ( ளத்தழநள). ிகளரின் நகளர் ( ளத்தழநள). றஶரின் நகள் ( ளத்தழநள) 

நற்றும் குடும்ப் ஸண்கள் அயபபம் அமத்துக் ஸகளண்டு நதீள ஹளக்கழப் 

புப்ட் ளர். யமழனில் யமழநழத்த தழரிகள் ட்டுப் ஹப ஹளரிட்டுத் 

தூபத்தழனடித்தளர். இறுதழனில் நதீளயச் ஸசன் ந்த ஹளது ினயர்கள் அலீன 

தம் யடீ்டுக்கு அமத்துச் ஸசன்ளர்கள். (10) 

        

பபரும் தக 
 

இஸ்ளம் யளழ்யபம் சநளதளத்தபம் ஹளதழக்கழன்ஹத அன்ழ அமழயபம் 

ஸகளனபம் ஆதரிக்கயில். அழனளனநளக ந்த நித உனிபபம் ஸகள 

ஸசய்ஹயளர் ழச்சனநளக தண்டிக்கப்டுயளர்கள். இஸ்ளத்தழன் சர்ய யினளகத் 

தன்நனப் ஸளறுத்தநட்டில் அது உகளயின எபே சநனம். அதன் ளல் 

நிதர்கள் யபேம் தமயதற்கு யளய்ப்பு ஸசய்து தபப்  ஹயண்;டும். அதளல். 

னயர்கலக்கு இதன் ஸசய்தழன த்தழ யக்கஹயண்டின ஹதய உண்டு.  

 

இந்த அடிப் னில் இம்நளர்க்கத்த ற்தளலும் அத த்தழயப்தளலும் 

தக்கு அளனம் ஹபேயதக் களணும் யபேம்; அத தழர்த்து ழற்ளர் ன்து 

ஸதிவு. இஸ்ளத்தழன் நீது யன்பனக் கனளலயர்கல ன் ஹளரிடுயதற்கு 

இஸ்ளநழன சட் ம் அனுநதழ யமங்குகழது.  

 

அழனளனக்களபர்கள் அ ளயடித்தநளக ஆக்கழபநழக்கும் ஹளது தழர்த்து ழன்று 

ளதுகளத்துக் ஸகளள்யத அழவும் ழனளனநளகஹய கபேதும். அ க்குபன 

தழர்த்துப் ஹளபளடுயது ஜழலளதழன் எபே கழனளகும். இத ீதழபம் அழவும் 

நித இனல்பும் அங்கவகரிக்கும். 

  

ி றல்ல்ளலஶ அலழ யஆழலழ ழகழ்த்தழன ஹளர்கள் அத்தும் 

இவ்யிதத்தழள தற்களப்புப் ஹளர்களகும். இந்தப் ஹளர்கில் அதழகநளயற்ழல் 

லஸ்பத் அலீ கந்து ஸகளண் ளர். அல்ளஹ்யத் தயிப ஹயறு தற்கும் அயர் 

அஞ்சழனதழல்.  
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ஹளர்க் கத்தழல் இங்கழளஹள அலீ கர்ஜழக்கும் சழங்கநளயளர். சூளயினளய்ச் 

சுமன்று யபேயளர். ஸகளடின ந்தழ பன்ஸசல்லும் அஞ்சளஸஞ்சன். தழரிச் 

ஹசஹனள அலீனக் கண் ளஹ ழ குந்து யிடும். புபதுக்கு களட்டுயது 

கழ னளது ன்தளல் பதுகுப் புநளகவும் கயசம் அணிபம் ஹதய இல்ளதயர். 

அயபது யளள் யசீ்சழல் த தப்ிஹனளர் கழ னளது. அலீனின் யளள் எபே ப தளன் 

இங்கும். இபண் ளயது ப எங்கும் ஹதயஹன இபேக்களது. அயபது யபீ 

யபளற்ழல் சழ சம்யங்க ஹளக்குஹயளம்.  

 

 

கந்தக் பத்தத்தல்.... 

  

தழரிகின் ல்ஹயறு குழுக்கலம் என்று ஹசர்ந்து எஹபனடினளக நதீளயத் தளக்கழ 
இஸ்ளநழன சபகத்த கணப்ஸளழுதழல் அமழத்து யிடுயது  கங்கணம் கட்டிர்.  

      

றல்நளன் ளர்றழனின் ஆஹளசனின் ிபகளபம் இ தூதர் றல்ல்ளலஶ 
அலழ யஆழலழ) அயர்கள். நதீளயச் சுற்ழ அகமழ அநக்குநளறு 

கட் னிட் ளர்கள். 

 

இபண்டு  கலம் ஹபேக்கு ஹர் பகம் ளர்த்த டி தனளர் ழனில் ழன். 

புகழ்ஸற் அபபு யபீர் ழுது யனது ழபம்ின அம்ர் இப்னு அப்துவுத் தழர்ப் 

புநழபேந்து அகூயல் யிடுத்தளன். அலீ சழ ட்டுக்கள் பன்ஹ ஸசன்தக் 

கண் தும் அம்ர் கத்தழளன். „தழபேம்ிப் ஹள. உன் ஸகள ஸசய்ன ளன் 

யிபேம்யில்.| 

 

„குரழகில் னளபளயது தளயது இபண்டு ஹதயக உம்நழ ம் ஹகட் ளல் 

அதழல் என் ழஹயற்றுயதளக ீர் க வுலக்கு யளக்குக் ஸகளடுத்தீர் அல்யள?| 

அலீ  கர்ஜழத்தளர். 

 

„ஆம். உன் ஹதய ன்?| 

 

„பதளயது, இஸ்ளத்தழன் க்கம் யபேநளறு அமக்கழஹன். அல்ளஹ்யபம் 

அயது தூதபபம் யிசுயளசழபம்.‟ 

 

„அய க்கு அயசழனநழல்ளதய.‟ 

 

„அப்டிஸனின் ஹளரி  யளபேம்‟ 
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„ீ தழபேம்ிச்ஸசல். உன் தந்த க்கு ன்கு அழபகநள ண்பளக இபேந்தளர். ன் 

கனளல் உன்க் ஸகள ஸசய்ன ளன் யிபேம்யில்.‟ 

 

„ளன் அப்டினன்று. இயன் நீது சத்தழனநளக, ீர் சத்தழனத்தழற்கு தழரினள ின்ர் 

உம்நக் ஸகள ஸசய்ன நழகவும் யிபேம்புகழஹன்.‟ 

 

அம்ர், குதழபனிழபேந்து இங்கழ பன்ஹ யந்தளர். அலீன ஹளக்கழ ஏங்கழன யள 

ஹயகநளக யசீழளர். அலீ தம் ஹக னத்தளல் தளங்கழப் ிடித்த யண்ணம் நறுகனளல் 

ஏங்கழன யளள் யசீ்சழல்; அம்ர் கவஹம சரிந்தளர். அம்ர் ஸகளபண் தக் கண்  

னயர்கள் த ஸதழக்க எ ளனிர். (11) 

 

  ஸயற்ழஹனளடு தழபேம்ின லஸ்பத் அலீன யபஹயற்ளர் ிஸபேநளளர். 

„ல் களரினம் ஸசய்தீர்கள், அலீ. இஸ்ளநழன சபகத்தழன் ற்ணிகில் அதழசழந்த 

களரினத்த ீங்கள் ஆற்ழபள்ரீ்கள். ஸில் இதன் யியளக 

இநறுப்ளர்கலக்கு இமழயத் தயிப துவும் நழஞ்சயில். பஸ்ழம்கப் 

ஸளறுத்தநட்டில் ங்கும் கண்ணினஹந அயர்கலக்குக் கழட்டும்.| (12) 

 

லகபர் கரத்தல்.. 

 

பெதர்கின் ஹகளட் னள கரில் இபேந்து இஸ்ளத்துக்கு தழபள ஹளர் 

பமக்கம் ஹகட்  ஹளது அங்கு யிபந்தது பஸ்ழம்  . கண்கில் ற்  

யபேத்தம் களபணநளக லஸ்பத் அலீனளல் இப்ஹளரில் கந்துஸகளள் 

படினயில். பஸ்ழம்கின் ஸகளடின லஸ்பத் அபூக்கரி ம் ஸகளடுத்தளர் 

ிஸபேநளன். பலளஜழரீன்கள் சழபே ன் கர் ஹளக்கழச் ஸசன் அபூக்கர் 

ஸயற்ழன னளநல் தழபேம்ிளர். அடுத்த ளள் ஸகளடிஹனந்தழச் ஸசன் உநபேம் 

ஸயற்ழனின்ழஹன தழபேம்ிளர். இந்தப் ஹளர் ற்ழன னபம் அச்சபம் 

ஹதளன்ளனிற்று.  

      

அலீன அமத்து யளபேங்கள்  ிகளர் கட் னிட் ளர். அயபேக்கு கண் 

யபேத்தம் ற்ட்டிபேக்கழது  ினி ம் கூப்ட் து.  

 

„பயளனில், அமத்து யளபேங்கள். அயப அல்ளஹ்வும் அயது தூதபேம் 

யிபேம்புகழன்ர். அயபேம் அல்ளஹ்யபம் அயன் தூதபபம் ஹசழக்கழன்யர்.‟ 

      லஸ்பத் அலீ அமத்து யபப்ட் ளர். 

„சுகனீம் ன் அலீ?| 



 8 

      „கண்ணிலும் தனிலும் கடும் யழ, இதூதஹப.‟ 

 

  ிஸபேநளன் அயபேக்களக துஆ ஸசய்தளர். தநது புித உநழழ் ீபளல் அலீனின் 

கண்ணிலும் தனிலும் த யிளர். யழ ீங்கழனது. அலீ ழுந்து ழன்ளர். 

 

ஸயள் ழக்ஸகளடின ந்தழ ழன் அலீனத் தட்டிக் ஸகளடுத்தளர். „ஜழப்ரீலும் கூ  

உம்ப ன் இபேப்ளர். உநக்கு ஸயற்ழ ழச்சனம். அயர்கது ஸஞ்சழல் இயன் 

அச்சத்த யிதத்துள்ளன். அயர்க ஸயற்ழஸகளள்யரின் ஸனர் ழனள -அலீ- 

 அயர்கது ஹயத தழல் ஸசளல்ப்ட்டுள்து. ஹய, அங்கு ஸசன்தும் ளன் 

அலீ யந்துள்ஹன் ன்று சளற்றும். தழரிகள் இமழய யது ழச்சனம்...‟ 

    

  கம் ஹளக்கழ யிபந்தளர் அலீ. நர்லப் ப் ஸனரின னலஷதழன 

தயஹபளடு பதழல் ஹநளத ஹயண்டினிபேந்தது. ஆபம் ஹச்சுயளர்த்தகள் 

ஹதளல்யி கண்  ின் லஸ்பத் அலீனின் யளலக்கு இபனளளர் நர்லப். இதக் 

கண்  ஹனளர் ஹகளட் க்குள் ஏடிச்ஸசன்று கதய படிக்ஸகளண் ர்.  

 

தபளத அலீ ஹகளட்  யளசழல் யந்து ழன்ளர். அதற்கு இ ப்ட்டிபேந்த கதய 

படுயதற்கு நட்டும் இபேது ஹர் ஹதய. அலீ எற்க் கனளல் கதயப் 

ஸனர்த்ஸதடுத்து ஹகளட் னச் சுற்ழ அநக்கப்ட்டிபேந்த களல்யளனின் நீது 

ளநளகப் ஹளட் ளர். பஸ்ழம் ஹச அதன் நீது  ந்து ஹகளட் னில் புகுந்து 

ஸயற்ழ ஸகளண் ர். (13)    

        

   

அமவுக்கு அலீ 

      

ிஸபேநளன் அபேினதளக இப்னு அப்ளஸ் அழயிக்கழளர். “து உம்நத்தழல் 

அழயில் அதழ சழந்தயபேம் ீதழனில் ல்ஹளபபம் நழகத்தயபேம் அலீ” ஆயளர். 

              

 “ளன் அழயின் ட் ணம் ின் அதன் தம யளனில் தளன் அலீ. அழயத் ஹத  

யிபேம்புயர்கள் அலீனி நழபேந்து அதப் ஸற்றுக்ஸகளள்ட்டும்”-இது நற்ஸளபே 

ிஸநளமழ. 
 

இப்னு நஸ்ஊத் அழயிக்கழளர். எபே ப ினயர்கள் அலீன தினளக 

அமத்துச் ஸசன்று உபனளடிளர். தழபேம்ி யந்த ஹளது, „ன் கதத்தீர்கள்?|  

அலீனி ம் யியிஹன். அதற்கு அலீ ஸசளன்ளர்;: “ிகளர் அழயின் ஆனிபம் 
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யளசல்க க்குத் தழந்து ஸகளடுத்தளர். அய எவ்ஸயளன்ழல் இபேந்தும் ஹநலும் 

ஆனிபம் கதவுகள் தழக்கழன்.” 

 

     லஸ்பத் அலீ, எபே ப நழம்ரில் ழ ழன்று கூழளர்.  

 

“நக்கஹ, ளன் உங்கி நழபேந்து ஸசன்றுயி  பன்ர் ன்ி ம் ஹகட்டுத் 

ஸதரிந்துஸகளள்லங்கள். ஸில் ஸசன்று ஹளயர் கிதும் 

யபவுள்யர்கிதும் அழவு ன்ி ம் இபேக்கழது. அல்ளஹ்யின்  நீது 

சத்தழனநளக, ீதழ யமங்க ஹயண்டி ற்ட் ளல் னலஶதழகலக்கு அயர்கது 

ஹயததபம் றளபளக்கலக்கு அயர்கது ஹயததக் ஸகளண்டும் றபூர் 

ஹயதத்தழபேக்கு அவ்ஹயதப் ிபகளபபம் குர்ஆின் நக்கலக்கு குர்ஆக் 

ஸகளண்டும் தீர்ப்பு யமங்குஹயன். அல்ளஹ்யின் நீது சத்தழனநளக, குர்ஆப் 

ற்ழபம் அதன் யிக்கம் ற்ழபநள அழவு ன ல்ஹளபனம் யி  

ன்ி ம் இபேக்கழது.” 

 

ஹநலும் எபே ப இவ்யளறு கூழளர்கள். ரரன் இமந்துயி  பன்ர் 

ன்க் ஹகலங்கள். புித குர்ஆின் எவ்ஸயளபே ஆனத்து ற்ழபம் யிசளரித்தளல் 

அயற்றுக்கு ளன் தழல் தபேஹயன். அய அபேப்ட்  களம், ின்ணி, னளபப் 

ற்ழ து ற்ழ ன் ஹளன் யிக்கங்கபம் ளறழக், நன்றஶக், 

ஸளதுயதள, சழப்ளதள, பஹ்கம், பதரளிஹ் நற்றும் நக்கவ , நத ீ ஹளன் 

யிபங்கபம் யமங்க படிபம்.” (14)  

 

நபிக்குப் பின் தலயவக 

 

லஸ்பத் அலீ அலழஸ்றளம் ஸகளண்டுள் சழப்புகின் அடிப் னில் 

தநக்கும் ின்ர் பஸ்ழம் உம்நத்தழன் தநப் ஸளறுப் ற்கழன் 

ிபதழழதழனளக அன்ளப கழபங்கநளக அழயிக்குநளறு ிகளபேக்கு இயன் 

கட்  இட் ளன். ிகளர் ல்ஹயறு சந்தர்ப்ங்கில் இவ்யி னம் ற்ழ டுத்துக் 

கூழளர்கள். கதீர் லஶம் னுநழ த்தழலும் அவ்யளஹ ஸசய்தளர்கள்.  

 

லழஜ்ரி த்தளம் ஆண்டில் ி ஸபேநளன் அயர்கள் லஜ் க நன 

ழஹயற்றுயதற்களக நக்கள கபேக்குப் னணம் ஹநற்ஸகளண் ளர். இப் 

ிபனளணத்தழன் ஹளது ினயர்கல ன் சுநளர் எபே ட்சத்து இபேதளனிபம் ஹர் 

கந்து ஸகளண் தளக யபளற்ழல் தழனப்ட்டுள்து. லஜ்ஜ ழஹயற்ழ 
யிட்டுத் தழபேம்ி யபேம் யமழனில், துல் லஜ் 17ம் ளள் கதீர் லஶம் ப்டும் யபண்  
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ழப் பப் அ ந்தர். ஸதளழுகக்களக அமப்பு யிடுக்கப்ட்டு ல்ஹளபேம் 

ஹசர்ந்து ஸதளழுக  த்தழர். 

 

யசதழனளக அநபேயதற்களக எட் கத்தழன் நீது யக்கப்டும் ஆசங்கள் யற் 

யத்து உனர்ந்த ஏர் இ ம் தனளரிக்கப்ட் து. அதன் நீது ழ ழன் ஹகளநளன் 

ினயர்கள், இயப் புகழ்ந்த ின் ஹசளளர்கள்.  

 

“ளனும் ீங்கலம் இயி ம் தழல் ஸசளல் ஹயண்டினயர்கள் ஆஹயளம். ீங்கள் 

ன் ஸசளல்கழரீ்கள்?.” 

 

“நக்கு நளர்க்கத்த த்தழயத்தீர்கள். அதற்களக ஸசளல்ஸளணளத் தழனளகங்க 

ஹநற்ஸகளண்டீர்கள்  ளம் சளட்சழனம் கூறுகழஹளம். அல்ளஹ் தங்கலக்கு 

நழகச்சழந்த ற்கூழ தபேயளன்” -நக்கள் உபக்கக் கூழர். 

  

“எஹப இயப் ற்ழபம் அயது அடினளபேம் தூதபேநளகழன இந்த பலம்நத் 

ற்ழபம் சளட்சழனம் ஸசளல்யரீ்கள? சுயர்க்கம், பகம், நபணம், நீ ழுப்ப் ல், 

நறுந யளழ்வு ன் ற்ழ ீங்கள் ம்ிக்க ஸகளள்கழரீ்கள?” 

 

“ஆம், ளம் ிபநளணம் அிக்கழஹளம்.” 

 

“இயள, ீபம் சளட்சழனளக இபே.” 

ின்ர் நக்கள் க்கம் தழபேம்ி நீண்டும் ஸசளன்ளர்கள்.  

 

“நக்கஹ! ளனும் ீங்கலம் லவ்ழுல் கவ்;றபேக்குப் க்கத்தழல் எபேயபஸனளபேயர் 

சந்தழத்துக் ஸகளள்ஹயளம். க்குப் ிகு ளன் யிட்டுச் ஸசல்லும் இபண்டு 

ஸசல்யங்க ீங்கள் வ்யளறு நதழப்ரீ்கள்?” 

     

„இதூதஹப, அயனிபண்டும் ய?| 

 

“அல்ளஹ்யின் ஹயதபம்,  து குடும்த்தழபேம். கவ்றபேக்கு அபேகழல் ன் 

யந்து அ பம் யபனில் இய இபண்டும் என்ஸனளன்று ிரினநளட் ள  

இயன் க்கு அழயித்துள்ளன். அயற் ீங்கள் யிட்டு யி ளதீர்கள்;;. அப்டி 

யிட்டு யிட் ளல் அது உங்கள் அமழவும் யமழஹகடுநளகும். 

 

ின்ர் லஸ்பத் அலீனின் கக உனர்த்தழப் ிடித்தளர்கள். நக்கள் ல்ஹளபேம் 

அயப சரினளகக் களணும் யிதத்தழல் ழன்ளர்கள். ின்ர் ஸசளன்ளர்கள்: 
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“நக்கஹ, யிசுயளசழகலக்கு தம்ந யி ச் சழந்தயபேம் பதன்நனளயபேம் னளர்?” 

      

  “அல்ளஹ்வும் அயது தூதபேஹந ன்கழயர்.” 

 

“ன் நீதள யிளனத் அல்ளஹ்யி ம் உண்டு. பநழன்கில் சழந்தயபளகழன 

க்கு அயர்கள் நீது யிளனத் ஸகளடுக்கப் ட்டுள்து.  

 

“ளன் னளபேக்குத் தயபளக இபேக்கழஹஹள, அயபேக்கு இஹதள, இந்த அலீபம் 

தயபளக இபேப்ளர். 

 

“இயள, அயபது ண்ர்க ஹசழப்ளனளக. அயபது தழரிகலக்கு ீபம் தழரினளக 

இபேப்ளனளக. அயபேக்கு உதவுஹயளபேக்கு உதயி ஸசய்யளனளக. அயஹபளடு ஹளர் 

புரிஹயளப ீ தண்டிப்ளனளக... இங்கு உள்யர்கள், இங்கு இல்ளதயர்கலக்கு 

அழயித்து யிடுங்கள்.” 

 

நிதர்கள் அவ்யி த்தழல் இபேந்து கந்து ஸசல்யதற்கு பன்ஹப ின்யபேம் 

குர்ஆன் யசம் அபேப்ட் து. 

 

“இன்ன ளில், உங்கலக்கு உங்கள் நளர்க்கத்தப் ரிபூபணப்டுத்தழ யிட்ஹ ன். 

ன் அபேட்ஸகள க ழவு ஸசய்துயிட்ஹ ன். உங்கலக்ஸக, இஸ்;ளத்த 

நளர்க்கநளக அங்கவகரித்துக் ஸகளண்ஹ ன்.  “ (அல்குர்ஆன் 5:3) (15) 

 

சத்துவம் 

 

இஸ்ளநழன ஆட்சழ இநளம் அலீனின் ஸளறுப்ில் யபப்ஸற் ஹளது, நழம்ரில் ழ 
ழன்ளர். அல்ளஹ்யப் புகழ்ந்த ின் உபனளற்ழளர். 

 

“அல்ளஹ்யின் நீது ஆணனளக, நதீளயில் ஏர் ஈச்ச நபநளயது ன்ி ம் 

இபேக்கும் யப, த்துல் நளல் ஸளதுப் ணத்தழல் இபேந்து தபம் டுக்க 

நளட்ஹ ன். பஸ்ழம்கலக்குச் ஸசளந்தநள அந் ழதழனில் இபேந்து க்ஸகன்று எபே 

ங்க டுக்களத ளன் ன னளபேக்கும் அதக் ஸகளடுத்து யிடுஹயன் ன்று 

ீங்கள் ழக்களநள?” 

 

அகவல் ழுந்து ழன்று குறுக்கழட் ளர். “அப்டிஸனின் நதீளயில் யசழக்கழன் 

கறுப்ர்கின் தபத்துக்கு ம்நபம் கணிக்கழன்ரீ்கள?” 
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இநளம் ஸசளன்ளர்: “உட்களபேம் சஹகளதபஹப, இங்கு ஹசுயதற்கு உம்நத் தயிப 

னளபேம் இல்னள? ஈநளன், தக்யள ன் சழப்ம்சங்களல் அன்ழ அந்தக் 

கறுப்ர்க யி  ீர் சழப்ளக நளட்டீர்.” (16) 

 

இன்னும் சழர் அயரி ம் யந்து இவ்யளறு ஆஹளச கூழளர்கள்: அநீபேல் 

பஃநழஹீ, ஆபம்த்தழல், தங்கது ஆட்சழ ன்கு களலூன்றும் யப ஹளர் 

யபீர்கலக்கு த்துல் நளழல் இபேந்து அதழக ஸதளக தளபேங்கள். ின்ர் தளங்கள் 

ஸசளல்யது ஹளன்று ல்ஹளர் நத்தழனிலும் சநநளகப் கழபளம். இது 

ல்தழல்னள? 

 

இநளம் அயர்கது தழல் நழகத் தழட் யட் நளக இபேந்து. “ன்அழனளனம்! து 

அபசழன் அத்தழயளபம் பஸ்ழம்கலக்கு அழனளனம் இமப்தன் பம் தளன் 

உறுதழப்டுத்தப்  ஹயண்டும்  ீங்கள் ன்க் ஹகட்கழரீ்கள? அல்ளஹ்யின் 

நீது ஆணனளக இத்தகன எபே களரினத்த ளன் ஸசய்னஹய நளட்ஹ ன்.”(17) 

 

 

 

நீத 
 

லஸ்பத் அலீ இப்னு அ ீ தளழப் அயர்கது நவுக்குப் ின்ர் எபே ப 

அம்நளரின்  சஹகளதரினள லம்தளன் ஹகளத்தழபத்தச் ஹசர்ந்த றவ்தள 

பஆயினளயக் களண யந்தளர். 

 

றழப்னீ் பத்தத்தழன் ஹளது லஸ்பத் அலீனின் க்கநழபேந்து அயபது  னிபேக்கு 

றவ்தள ஆற்ழன ணிகள் பஆயினளயின் ழயில் ஹதளன்ஹய, அதற்களக 

றவ்தளயக் கடுநனளகக் கண்டித்தளர். ின்ர் யிசளரித்தளர்: 

     

சரி, ீர் தற்களக இங்கு யந்தீர்? 

     

„பஆயினளஹய, நது உரிநகப் ழத்ததற்களக அல்ளஹ் உம்ந ழச்சனம் 

யிசளரிப்ளன். நக்ஸக சழ அதழகளரிக அனுப்ி யத்தழபேக்கழரீ். நக்க 

ஹதள ழுத்த ஹயளண்நனளகக் கபேதழ அறுய  ஸசய்கழளர்கள். தஸதப 

நழதழக்கழளர்கள். நபணத்தழன் சுயன நக்குத் தப பகழளர்கள். ிஸ்ர் இப்னு 

அர்தளத் ன்யப அனுப்ி யத்தழபேக்கழரீ். அயஹபள ங்கள் நக்கச் ஸகள 

ஸசய்கழளர். நது ஸசளத்துக்கப் ழபதல் ஸசய்கழளர். நத்தழன அபசுக்கு ளம் 

கட்டுப்  யில்ஸனில் இன்று யப கண்ணினபம் பம் உள்யர்களக 
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இபேந்தழபேப்ஹளம். அயப ீர் தயி ீக்கம் ஸசய்யபீளனின் வ்யவு ல்து. 

இல்ளயிடின் ளம் கழர்ச்சழ ஸசய்ஹயளம்.‟ 

  

கடுநனளகக் ஹகளபற் பஆயினள, „உநது ஹகளத்தழபத்தச் ஸசளல்ழ ம்நப் 

னங்களட்  பகழஹீபள? உம்ந நழக ஹநளசநள ழனில் அஹத ிஸ்ரி ம் 

ளன் அனுப்ி யக்கழஹன். அயபேக்கு து சரிஸனப் டுகழஹதள அத உநக்குத் 

தபட்டும்‟  கர்ஜழத்தளர்.  

 

றவ்தள ஹசயில். அயது ழவுத் தழபனில்  மன ழவுகள் 

ழமளடி. சழ கயிதனடிகள் அயது யளனிழபேந்து எழத்த. “அந்த 

ஆத்நளயின் நீது இயின் அபேள் உண் ளகட்டும். அயபது நபணத்ஹதளடு, 

நண்ணனில் அ க்கப்ட்  ஹளது ீதழபம் ழனளனபம் கூ  நண்ணில் 

புதபண்டு ஹளது. ஹர்நபம் சத்தழனபம் அயஹபளடு என்ழனிபேந்த. 

சத்தழனத்துக்குப் தழளக தபம் அயர் ற்கயில். ஈநளனும் உண்நபம் 

அயபப் ஸளறுத்தயப இபண் க் கந்த அம்சங்கள்.” 

 

“அது னளபப் ற்ழன கயித?” பஆயினள ஹகட்க றவ்தள ஸசளன்ளர்: “அது 

லஸ்பத் அலீ இப்னு அபூ தளழப் அலழஸ் றளம் ற்ழனது. க்கு எபே 

சம்யம் ழவுக்கு யந்தது. எபே ப ளன் அயரி ம் ஸசன்ழபேந்ஹதன். றக்களத் 

ஹசகரிப்யர்கின் அழனளனங்கள் பனி ஹய ளன் ஸசன்ஹன். ளன் ஹளய்ச்ஹசப 

அயஹபள ஸதளழுகக்குத் தனளபளக ழன்ழபேந்தளர். ன்க் கண் தும் 

ஸதளழுகனில் ஈடு ளநல், தளயது ஹதயனளக யந்தீபள?  நர்ந்த பகத்ஹதளடு 

அன்ஸளழுக யிசளரித்தளர். ஆம் ப் தழல் அித்த ளன் யி னத்த அயரி ம் 

யிரித்துச் ஸசளன்ஹன்.  

 

ஸதளழுகக்களக ழன்ழபேந்த யண்ணஹந, அயர் அமத் ஸதள ங்கழளர். ின்ர் இப்டி 

இபஞ்சழளர்;. இயள! உன் அடினளர்கலக்கு துன்ம் இமக்குநளறு ளன் 

யபேக்கும் கட் னி யில். அதற்கு ீஹன சளட்சழ. ின்ர், உ டினளக ஹதளல் 

துண்ஸ ளன்ழல் கடிதம் என் ழுதழளர். இ ளநத்தழல் துயங்கழ, எபே குர்ஆன் 

யசத்தபம் ழுதழ ின்யபேநளறு ழுதழளர்: “இக்கடிதத்தக் கண் தும், இங்கு 

யபத்தனளபளகவும். ளன் இங்கழபேந்து எபேயப அனுப்ினதும் ல்ளயற்பம் 

அயரி ம் எப் க்க ஹயண்டினது.... 
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கடிதத்த ன் கனிஹஹன தந்தளர். அத உனில் இ ஹயள பத்தழபனி ஹயள 

இல். அத குழப்ிட்  அதழகளரினி ம் ஹசர்ப்ித்ஹதன். அயர் தயி ீக்கம் 

ஸசய்னப்ட்டு, ம்ந யிட்டுப் ஹளய்யிட் ளர். 

இந்தக் கதனக் ஹகட்  பஆயினளயி நழபேந்து உ டினளகஹய கட்  

ிந்தது: “இயர் ன் ஹயண்டுகழளஹபள இத ழுதழக் ஸகளடுத்துயிடுங்கள்.” (18) 

 

 

பன்று கலீபக்களுடனும் 

 

     ிஸபேநளளரின் கபேணக் கண்கள் இவ்வுக யிட்டும் படிக்ஸகளண் . 

எிர் யிட்  எபே சூரினன் நிதப் ளர்யனிழபேந்து நந்து ஸசன்து. கபேண 

அழனள சழ ஸஞ்சங்கள் றகவள றீளனிதளயில் என்று கூடி. இகட் ப் 

ிபகளபம் ி றல்ல்ளலஶ அலழ யஆழலழ,; லஸ்பத் அலீ 

அலழஸ்றளம் அயர்க தநக்குப் ிகு தயபளக ழனநழத்துச் ஸசன்து 

இபேக்க, அபசுப் ஸளறுப் லஸ்பத் அபூ க்கர் இப்னு குலளளவுக்கு 

கனித்தர்;.  

 

அயபத் ஸதள ர்ந்து லஸ்பத் உநபேம் அயபேக்கு ின்ர் லஸ்பத் உதுநளனும் 

கழளத்துக்கு யந்தர். த்தளம எஹப நளதழரினள தழட் நழ லு ன் அத்தும் 

ழஹயழ. ினயர்கின் நவுக்குப் ின்ர் சுநளர் 25 யபே  களம் கழளத் 

இயர்கி ம் இபேந்து யந்தது. இந்த ீண்  களப் ிரியில், ிகள் ஸபேநளின் 

ழனநழக்கப்ட்  ிபதழழதழபம் இஸ்ளநழன அபசழன் உண்ந உரிநனளபேம் 

சநனத்தழன் எஹபஸனளபே ரிபூபண அழஞனும் ீதழனின் தயபேநளகழன லஸ்பத் 

அலீ இப்னு அபூ தளழப் அலழஸ்றளம் ஸளறுநஹனளடு யடீ்டில் 

அ ங்கழனிபேந்தளர்.  

 

நித யபளற்ழன் நழகச் ஹசளகநள சம்யம் இது, ஹயற்று நதங்கச் 

ஹசர்ந்ஹதளபேம் நத ம்ிக்கஹன அற் சழபேம் கூ , இஸ்ளத்துக்களக ஸய 

லஸ்பத் அலீ அயர்கள் தூய்நஹனளடு புரிந்த தழனளகங்கபம் ணிகபம் 

அயபது யபீத்தபம் ஞளத்தபம் அயபது ஹர்நனபம் ீதழனபம் அழந்து, 

இஸ்ளநழன  சபகத்துக்கு ற்ட்  இப்ஹரிமப்க் கண்டு யபேத்தம் 

ஸகளண் ளர்க.; ழனளனம் யிபேம்ின பஸ்ழம்கலம் அலீனின் ஹசர்கலம் 

த்தகன உணர்யப் ஸற்ழபேப்ளர்கள். இந்த ழகழ்யளல் அயர்கலக்கு ற்ட்  

அதழர்வும் கயபம் யளர்த்தகளல் யர்ணிக்க படினளதய. 
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லழஜ்ரி த்தளம் ஆண்டு கழளத்துக்கு யந்த அபூக்ர், லழஜ்ரி 13ம் ஆண்டு தநது 63ம் 

யனதழல் யளத்தளளர். அயபது கழளத், இபண்டு யபே ம் 3நளதபம் த்து 

ளட்களகும்.  (19)  

 

அயபனடுத்து கலீளயளகழன உநர், லழஜ்ரி 23, துல் லஜ் நளதக் க சழப் குதழனில் 

அபூ லுஃலுஃ ன்யபளல் ஸகளஸசய்னப்ட் ளர். அன்ளபது கழளத் களம் த்து 

யபே ம்  6நளதம்  4 ளட்களகும். (20) 

 

  லஸ்பத் உநர் தநக்குப் ின்ர் கலீளயத் ஸதரிவு ஸசய்ன 

ஆஹளசக் குழுஸயளன் அழபகப்டுத்தழளர். அக்குழுயின் 

ஆஹளசனில் உதுநளன் இப்னு அப்ளன் ஸதரிவு ஸசய்னப்ட் ளர். லழஜ்ரி 24, 

பலர்பம் நளத பற்குதழனில் கழளத்த ற்ளர். ீதழ யழுயின களபணத்தளல் 

லழஜ்ரி 35 துல்லஜ் நளதத்தழல் சழ பஸ்ழம் தீயிபளதழகளல் ஸகள 

ஸசய்னப்ட் ளர். த்தளம 12 யபே ங்கள் அயபது கழளத் ீடித்தது. (21) 

       

   ி ஸபேநளன் றல்ல்ளலஶ அலழ யஆழலழ,; அயர்கது 

நவுக்குப் ின்ர், லறபத் அலீ அலழஸ்றளம் அயர்கள், தநது உரிந 

ழக்கப்ட்  அக்கழபநத்துக்கு பன்ளல் ழுந்து ழன்று தது தழர்ப்ப் 

புப்டுத்தழளர்;. இஸ்ளத்தழன் உனரின ன்கள் இ நித்த அவுக்கு, தம்நளல் 

சக்தழக்கு உட்ட்  யகனில் தநது ஹச்சுக்கின் ஹளதும் கபேத்துத் ஸதரியிக்கக் 

கழ த்த சந்தர்ப்ங்கிலும், கழளத் தம்நழ நழபேந்து ழபதல் ஸசய்னப் ட்டுள் 

யி னத்த நக்கலக்குத் ஸதிவு டுத்தத் தயயில். இஸ்ளத்தழல் அதழபனர் 

ஸண்நணினளகக் கபேதப்டுகழன் அண்ணளரின் கண்நணி அன் ளத்தழநள 

றளபல்ளலழ அலளவும் தநது கணயபள லஸ்பத் அலீப ன் 

இவ்யி னத்தழல் பழுநனளக எத்துமத்தளர்கள். 

 

 லுக்நளன்;, அபூதர், நழக்தளத், அம்நளர் னளசழர் ஹளன் பக்கழன றலளிகள் 

சழபேம் தநது உணர்ச்சழ ஸளங்கும் ஹச்சுக்கில் இப்ஹளக்க யிநர்சழத்தர். 

ிகளபேக்குப் ின்ர் லறபத் அலீனி ம் ஹசப ஹயண்டின உரிந ழக்கப் 

ட்டுள்நன சுட்டிக் களட்டிர். ஆனினும், லஸ்பத் அலீஹனள, எபே ஹளபளட் ம் 

 ளத்தழ உள்யடீ்டில் குமப்ம் ற்டுத்த யிபேம்யில். இஸ்ளம் உகழல் 

அப்ஹளதுதளன் யபத் ஸதள ங்கழனிபேந்தது, சரினளகக் ஹயபைன்ளத பேயம். 

இக்களக்ட் த்தழல் உள் ிபச்சழகளல் இஸ்ளத்ததுக்கு ளதழப்ன்ழ ன்ந 

ற் ளது ன்து தழண்ணம். ினயர்கள் ட்  கர; ங்கலம் அனுயித்த 
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துன்ங்கலம் தழனளகங்கலம் ளழ் ட்டுப் ஹளகும் க் கபேதழர். ஆகஹய 

கழ க்கழன் சந்தர்ப்ங்கில் ல்ளம் இஸ்ளத்தழன் உனர்வும் சழப்பும் கபேதழ 
யமழகளட் ல்கபம் ஆஹளசகபம் யமங்கழ யந்தளர்கள். இபண் ளயது 

கலீள உநர்,  ப „வ்ள அலீ லக உநர்‟ -அலீனின்ஹல் உநர் 

அமழந்தழபேப்ளர்- க் கூழனந இதற்கு ல் சளன்ளகும். 

 

 நளர்க்கப் ிபச்சழனளகட்டும்,சழக்கள அபசழனல் ிபச்சழனளகட்டும் 

துயளனினும் ஸதியள யமழகளட் ல் ஹதயப்ட்  ஹளஸதல்ளம் இம் நளஸபேம் 

நகளின் ஹபழய அங்கவகரித்தர். இஹதள சழ சம்யங்கள்: 

 

 

அபூபக்ரின் ஆட்சின் பபது  

 

     அபூக்ரின் அயக்கு யந்த சழ னலஷதழ அழஞர்கள் அயரி ம் சழ 

ஹகள்யிகத் ஸதளடுத்தர். இந்த உம்நத்துக்கு ிகளரின் ிபதழழதழ ீங்கள் 

அல்யள? ினின் நவுக்குப் ின் சபகத்த யமழ ளத்த யபேயர் நக்கின் 

அதழசழந்த அழயளி தளன் ன்று நது கழபந்தங்கில் கூப்ட்டுள்து. ஆகஹய 

நது யிளவுக்கு யி  தபேயபீளக. இயன் யளத்தழல் இபேக்கழளள? அல்து 

பூநழனில் இபேக்கழன்ளள?” 

 

 “இயன் யளத்தழல் அர்சழன் நீது இபேக்கழளன்” ன்ளர் அபூக்கர்;.  

 

 “அப்டிஸனின் அயன் பூநழனில் இல் ன்கழரீ்கள். அதழழபேந்து ஸதரின 

யபேயது ன்ஸயில் இயன் ஏரி த்தழல் இபேக்கழளன். இன்ஹளர் இ த்தழல் 

இல் ன்துதளஹ” -யந்தயர்கள் ஹகட் ர். 

  

 இது ழபளகரிப்ஹளரின் கூற்று. “தனவு ஸசய்து ஏடி யிடுங்கள். இல்ஹனல் 

நறுவுகத்துக்கு அனுப்க் கட் னிடுஹயன்.” -அபூக்ரின் தழல் அது. 

 

 அயர்கள் தழபேம்ிச் ஸசன்ர். இஸ்ளம் ற்ழ யிஹளதநளகப் ஹசளனிர்;. 

அயர்கலள் எபேயப லஸ்பத் அலீ சந்தழத்தளர். அப்ஹளது ஸசளன்ளர்: ீங்கள் 

ஹகள்யி ஹகட் தும் உங்கலக்குக் கழ த்த தழலும் க்குத் ஸதரிபம். இ ம் ன்து 

இயின் ஸயிப்ள ளகும். அயனுக்கு இ ம் ன்து கழ னளது. இ த்துக்குள் 

கட்டுப்டுயத யிட்டும் அயன் அதழ உனர்ந்தயன். அயன் ந்த இ த்தழலும் 

உள்யன். ஸதள ர்பு ஸகளள் யசதழனளக நழக அபேகழல் இபேக்கழளன். அயன் 

ல்ளயற்பம் ற்ழன பூபண அழயபம் ஸகளண் யன். “ 
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 னலஷதழனின் நநளற்த்துக்கு இந்தப் தழல் ஹளதுநளதளக இபேந்தது. 

“ிகளபேக்குப் ிகு தநப் ஸளறுப்புக்கு நழகப் ஸளபேத்தநளயர் ீர்தளன் 

ஹயறுனளபேநல்” ன்ளர் னலஷதழ. (22) 

 

 

உரின் ஆட்சின் பபது  

 

 குதளநள இப்னு நழ்ஊன் ன்யர் நதுளம் அபேந்தழன யமக்கு யந்தது. ண்து 

கசனடிகள் அயபேக்குத் தண் னளக ழனநழத்தளர் உநர். குதளநள அத 

நறுதழத்து யளதழட் ளன்: க்கு கசனடி ஸகளடுக்க ஹயண்டின க ந இல் 

ஸில், இனச்சத்து ன் யிசுயளசம் ஸகளண்டு ற்களரினம் புரிஹயளர் 

உட்ஸகளள்ய யி னத்தழல் குற்ம் இல்.‟ (23)  அல்ளஹ்  

கூழனிபேக்கழளன்.” 

 

 லஸ்பத் உநர் லத்த யமங்களநல் அய யிட்டுயிட் ளர். இந்தச் ஸசய்தழ 
லஸ்பத் அலீன ட் ஹய உநரின் சக்கு யந்தளர். ன் இசட் த்த 

ழஹயற்ளநல் யிட்டு யிட்டீர்?  உநரி ம் யிளயிளர். உநர் குர்ஆன் 

ஆனத்த ஏதழன யி னத்தச் ஸசளன்ளர்.  

 

  இநளம் யி னத்த யிக்கழக் களட்டிளர். குதளநள இந்த புித 

யளக்கழனத்தழல் ஸசளல்ப்டும் யிசனங்கலக்கு உட்ட் யர் அல். ஸில், 

அல்ளஹ் நீது யிசுயளசங் ஸகளண்டு ற்களரினங்கள் புரிஹயளர் எபேஹளதும் 

லளநள தபம் லளளகக் கபேத நளட் ளர்கள். குதளநளய உ ஹ 

அமபங்கள். தவ்ள ஸசய்தளல் குழப்ிட்  கசனடின அயனுக்கு 

ழஹயற்றுங்கள். இல்ளயிட் ளல், அயனுக்கு நபண தண்  யமங்கப் ல் 

ஹயண்டும். ஸில், நதுளம் அபேந்துயது லளம் ன்த நறுத்ததளல் 

இஸ்ளத்த யிட்டு ஸயிஹனழ யிட் ளன். 

 

     குதளநளவுக்கு யிசனம் ட் ஹய அயசப அயசபநளக யந்து தவ்ள ஸசய்தளர். 

கசனடி த்தஸகளடுப்து? உநர் யிய ண்து ன்ளர் லஸ்பத் அலீ. (24) 

 

 

உதுனின் கயத்தல் 
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 அல்ளநள நஜ்ழஸீ, ின்யபேம் சம்யத்த கஷ்ரளப், றஃ ீ நற்றும் 

ளற்து பங்கில் இபேந்து ஸதளகுத்துத் தந்துள்ளர்.  

     

 உதுநளின் கழளத்தழன் ஹளது எபே ஸண் தழபேநணம் ஸசய்து ஆறு நளதத்தழல் 

குமந்த ஈன்ளள். இக்குமந்த தழபேநணம் ஸசய்த கணயனுக்குரினதன்று, 

யிசளபத்தழன் பம் ஸற்தளய் இபேக்க ஹயண்டும் த் தீர்நளித்த உதுநளன், 

ஸண்ணக் கல்ஸழந்து ஸகளல்க் கட் னிட் ளர். 

 

  இத்தீர்ப் ஆட்ஹசித்த லஸ்பத் அலீ அலழஸ்றளம் அயர்கள், 

இப்ஸண் ழபபளதழ ன்த குர்ஆில் இபேந்ஹத ழபைிக்களம் ன்ளர். 

குமந்தனச் சுநப்தும் ளல் ஸகளடுப்தும் பப்து நளதங்கள் ( 25) க் கூறும் 

இயன் ிரிஹதளரி த்தழல் ளல் ஸகளடுப்தற்கள ஸநளத்த களம் இபண்டு 

யபே ங்கள் (26)  யிக்குகழளன். இபண்டு யபே ங்கள் அதளயது 24 நளதங்கள் ளல் 

ஸகளடுப்தற்கு எதுக்கப்  ஞ்சழன ஆறு நளதங்கள் தளன் கர்ப்களம் த் 

ஸதியளகழது. ஹய, எபே ஸண் எபே குமந்தன ஆறு நளதஹந சுநந்தும் 

ஸளம். ஹய இப்ஸண் குற்நற்யள் ன்ளர் இநளம். அப்ளயினள 

அப்ஸண் யிடுத ஸசய்னப்ட் ளள். (27)  

 

  ஹநற்டி இபே குர்ஆன் யசங்க அடிப் னளகக் ஸகளண்டு, 

அழஞர்கலம் புகலளக்கலம் ஆகக் குந்த கர்ப்களம் ஆறு நளதம் க் 

கணித்துள்ர். அத யி க் குந்த களத்தழல் சட் பூர்ய ிதள யின் பம் 

உபேயளகும் குமந்த ிக்க படினளது வும் அயர்கள் கபேதுயர். 

 

 

லமவு 

  

  அது லழஜ்ரி  40ம்  யபே ம். நக்களயில் இபேந்த சழ களரிஜழகள் அலீனபம் 

பஆயினளயபம் அம்ரிப்னுல் ஆறபம் பஹன கூளயிலும் சளநழலும் 

நழஸ்ரிலும் எஹப ளில் தீர்த்துக் கட்டுயஸத தழட் ம் தீட்டிர். அதன் ிபகளபம் 

நமளன் த்ஸதளன்தளம் இபயில் இத்தழட் த்த ழஹயற்த் தீர்நளநளகழனது. 

அலீனக் ஸகள ஸசய்ன அப்துர்பஹ்நளன் பல்ஜம் ன்யனும் லஜ்ஜளஜ் இப்னு 

அப்துல்ளஹ் றஶபநீ பஆயினளயக் ஸகள ஸசய்னவும் அம்ரிப்னுல் 

ஆறக் ஸகள ஸசய்ன அம்பேப்னு க்ர் தநீநழபம் ஸதரியளகழர். 
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 இந்த ஹளக்கத்துக்களக இப்னு பல்ஜம் கூள யந்தளன். அயது னங்கப 

ண்ணம் ற்ழ னளபேம் அழந்தழக்கயில். எபே களரிஜழனின் யடீ்டுக்குச் ஸசன்ழபேந்த 

இப்னு பல்ஜம் அங்கு கத்தளநள ன் அமகழன ஸண்ணச் சந்தழத்தளன். அயள் நீது 

நனல் ஸகளண்  இப்னு பல்ஜம் அயத் தழபேநணம் ஸசய்ன ஹயண்டி ழன்ளன். 

கத்தளநளஹயள, தக்கு நலபளக பப்தழளனிபம் தழர்லம் ணபம் ஏர் அடிநபம் 

தபேயஹதளடு அலீனபம் ஸகளன்று யிட்டு யபஹயண்டும் வும் ழந்த 

யிதழத்தளள். அயது சஹகளதபனும் தந்தபம் ஹ்பயளன் ஹளரில் அலீனி ம் 

ஹதளல்யின ந்து நளண்டு ஹளதளல் அலீ நீது ஆத்தழபபற்ழபேந்தளள்.  

 

 ளன் அதற்களகத் தளன் இங்கு யந்துள்ஹன்  தது தழட் த்த 

கத்தளநளயி ம் ஸயினிட் ளன். கத்தளநளயின் ஹயண்டுஹகளளல் இப்னு பல்ஜநழன் 

உறுதழ இபட்டிப்ளகழனது.  

 

  அந்தக் ஹகளப இபவு யந்தது. இப்னு பல்ஜம் தது கனளட்கள் சழபே ம் 

கூள நஸ்ஜழதழல் களத்தழபேந்தளன். (28)  

 

 இந்த இபவுக்கு சுநளர் பப்துக்கு ஹநற்ட்  ஆண்டுகலக்கு பன்ஹப, 

நமளன் நளதத்தழல் ஸகளல்ப்டும் ஸசய்தழன ினயர்கள் லஸ்பத் அலீனி ம் 

ஸசளல்ழனிபேந்தளர். லஸ்பத் அலீஹன இப்டி ழயளனத் ஸசய்கழளர்: 

 

 நமளின் சழப்பு ற்ழ அண்ணளர் அழவுப கர்ந்து ஸகளண்டிபேந்தளர். ளன் 

அயரி ம்  ஹகட்ஹ ன்:  அல்ளஹ்யின் தூதஹப, இந்த நளதத்தழல் ஸசய்னத் தகுந்த 

அதழசழந்த கபேநம் ன்ஹயள? 

      

 ளயங்கிழபேந்து யிகழக் ஸகளள்யது ப் தழித்து யிட்டு 

ஹயதஹனளடு அழுதளர்கள். இந்த நளதத்தழல் தளன் ளன் ரலதீளகுயதளகவும் 

க்கு அழயித்தளர்;. (29) 

 

 இநளநழன்  யடிக்ககலம் ஹச்சுக்கலம் கூ  இம்நளதத்தழல் தளம் 

ஸகளல்ப்டுயத அயர் அழந்தழபேந்ததளகஹய புரின யக்கழது. அவ்யபே த்தழல் 

இப்டிபம் ஸசளன்ளர்: இம் ப ல;ஜழல் ளன் உங்கல ன் இபேக்கப் 

ஹளயதழல். 
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 ஹளன்பு துக்கும் சநனத்தழல், இப்தளர் ஹயனில் நழகக் குந்த அவு 

உணவு சளப்ிடுகழரீ்கஹ, ன்? க் ஹகட் தற்கு, ஸயறும் யனிற்ஹளடு 

இயச் சந்தழக்க யிபேம்புகழஹன் ன்ளர்.  (30) 

 

 அன்று இபவு னளபேம் தூங்கயில். அல்ளஹ் நீது சத்தழனநளக, ளன் ஸளய் 

ஸசளல்யில். இன்று தளன் அந்த இபவு  அடிக்கடி ஸசளல்ழக் ஸகளண்ஹ  

இபேந்தளர்கள். (31)  

 

  அதழகள ஹபநளகழனது. நஸ்ஜழதுக்கு யந்தளர் லஸ்பத் அலீ. றஶலஶத் 

ஸதளழுகன ழஹயற்ழக் ஸகளண்டிபேந்த ஹளது ஸகளடிஹனளன் இப்னு பல்ஜநழன் 

ஞ்சூட்டின யளள் அன்ளரின் புித தனில் ளய்ந்தது. எபே சூரினன் சத்தழனத்தழன் 

நழஹ்பளில் இபத்தம் ீழ  யழீ்ந்து கழ ந்தது. இபண்டு ளட்கின் ின் லழ.40 நமளன் 

21ல் ழபந்தபநளக நந்துஸசன்து. (32) 

 

 அன்ளபது புித உ ல் ஜப் கரில் ல் க்கம் ஸசய்னப்ட் து. இன்று 

ஹகளடிக் கணக்கள பஸ்ழம்கின் இதனங்கயர் பூநழனளகத் தழகழ்ந்து யபேகழது 

ஜப். 

 

 இநளம் அலீ, க்கணபம் இ சழந்தஹனளடு யளழ்ந்தயர். அந்தக் ஸகளடுந 

 ந்த ஹளது கூ  ஸதளழுகனில் இபேந்தயர். இப்னு பல்ஜம் இநளம் அயர்கின் 

ின்க்கநளக இபேந்து தன் யள யசீழன ஹளது அன்ளரின் எி ஸளபேந்தழன 

ஸற்ழன அது தம் ளர்த்தது. கஃளயின் பட்சகன் நீது ஆணனளக, ளன் ஸயற்ழ 
ஸற்று யிட்ஹ ன். இதுதளன் அன்ளரின் அதபங்கள் பதன் பதளக ஸநளமழந்த 

யசம். 

 

 இபத்தம் ஹதளய்ந்த ழனில் இபேந்த இநளம் அயர்க யடீ்டுக்குத் தூக்கழச் 

ஸசன்ளர்கள். ரலளதத்தத் தழுயின ளில் கூ  ன ளட்கில் ஹளன்று 

நக்கின் ன் ற்ழன சழந்தப ஹ இபேந்தளர். இநளம் அலீக்குப் ிகு 

இநளநத்துக்கு இநளம் லறனும் ின்ர் இநளம் லஶறனும் அயபது 

பம்பனில் யபேஹயளபேம் ஸதரிவு ஸசய்னப்ட்டுள்ந ற்ழ ிஸபேநளளஹப 

சுட்டிக்களட்டினிபேந்த ஹளதழலும் அத உறுதழ ஸசய்பம் யகனில் தம் இறுதழக் 

கணங்கில் கூ  நீண்டும் நக்கலக்கு ழவு டுத்தழளர்கள். (33) 

 

 

இறுத பந உபபதசம் 
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 தம் யளழ்யின் இறுதழப் ஸளழுதுகில் தநது ிள்கலக்கும் 

குடும்த்தழபேக்கும் ஸளதுயளக பஸ்ழம்கலக்கும் யஸீனத் ல்லுஹதசம் 

ஸசய்தளர். 

  

 “இனச்சத்ஹதளடு யளம ளன் உங்கலக்கு சழளர்சு ஸசய்கழஹன். அதன் 

ிபகளபம் உங்கள் ஸசனல்க எழுங்குடுத்தழக் ஸகளள்லங்கள். ப்ஹளதும் 

பஸ்ழம்கள் நத்தழனில் சநளதளம் ற்டுத்துயது ற்ழஹன சழந்தழபங்கள்.”  

  

 “அளதக நக்க ஹயண் ளம். அனயர்கின் உரிநக நதழத்து 

 வுங்கள்.” 

 

 “ஸதளழுக யி னத்தழல் ளன் உங்க ச்சரிக்கழஹன். அது உங்கள் 

நளர்க்கத்தத் தளங்கழ ழற்கும் தூண் ஆகும்.” 

  

 “ஸசளல்ளலும் ஸசல்யத்தளலும் உனிபளலும் இ ளதனில் ஹளபளடுங்கள்.” 

 

   “எபேயபேக்ஸகளபேயர் ல்லுயப் ஹணுங்கள். ல்த யி தீனத யிக்கும் 

ணினக் கயி  ஹயண் ளம். அப்டிக் கயிடுயரீ்களனின் சபகத்தழலுள் 

இமழனயர்கள் உங்க ஆ யபேயளர்கள். அதன் ிகு அயர்கலக்கு தழபளக 

வ்யவு ிபளர்த்தழத்தளலும் ன் கழ க்களது.” (34)  

 

 

     சழப்ஹளடு ிந்தளர். 

     சழப்ஹளடு யளழ்ந்தளர். 

     சழப்ஹளடு இவ்வுகத் துந்தளர். 
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அடிக்குமப்புகள் 

 

(1) இது இப்னு கஃப் (மழ) அயர்கின் அழயிப்பு  

(2) ிலளபேல் அன்யளர் ளகம்.35, க்கம்.8 

(3)ஸசய்க் பதீ், இர்ரளத், .3  

(4) ஹ்ஜஶல் ளலள, உஹதசம் 234 இறுதழப் குதழ. ய்ழுல் இஸ்ளநழன் யிரிவுப. 

(5) ஸீபள இப்னு லழரளம், ள.1, .245 நற்றும் அநீ,ீ அல் கதீர், ள.3, .220-240. இது ற்ழன அஹ்லுஸ் 

றஶன்ள ழயளனத்துகலம் பளம் உள். 

(6) அல் குர்ஆன், அல் ரஷபள:214 

(7) தளரீக் தரீ, ள.3, .1171-1174, நற்றும் ளர்க்கவும் நஜ்நஉல் னளன் ள.7, .2-6. 

(8) அல் குர்ஆன் 2:207  

(9) தளரீக் தரீ ள.5, .1232-4  

(10) பதீ், இர்ரளத், .22-23 

(11) பதீ், இர்ரளத், .43-45 

(12) ிலளபேல் அன்யளர், ள.20, .205 

(13) ஸசய்க் பதீ், இர்ரளத், .57-58 

(14) ஸசய்க் பதீ், இர்ரளத், .15-16 

(15) அல் கதீர், ள.1, .9-11 

16) யறளனஜலுஷ் ரீனள, ள.11, .79 

(17) யறளனில், ள.11, .80 

(18) றீத்துல் ிலளர், ள.1, .671-672 

(19)  பபவ்யிஜஷ அல் தலப், ள.2, .298. 

(20)  ஹந.கு. ள.2, .304 

(21) ஹந.கு. ள.2, . 331 

(22) தப்ரீறழனின் இஹ்தழஜளஜ் (புதழன தழப்பு), ள.1, .312 

(23) அல் நளனிதள:93 

(24) பதீ், இர்ரளத், .97 

(25) அல் அஹ்களப்:15 

(26) அல் கபள:233 

(27)நளகழப், ள.2, .192 (தழப்பு, ஜப்). 

(28) பதீழன் இர்ரளத், .9 

(29) உபெனு அஹ்ளரிர் ரிமள, ள.1, .297 

(30) ஸசய்க் பதீ், இர்ரளத், .151 

(31) ஹந.கு. .8 

(32) ஹந.கு, .5 நற்றும் ிலளபேல் அன்யளர், ள.42, .281 
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(33) உறஶலுல் களஃ,ீ ள.1, .298 

(34) ஹ்ஜஶல் ளலள, ள.2, .47, தழநழஷ்க் தழப்பு. இது இநளம் யறழய்னத்தழழபேந்து ஸதளகுத்து 

சுறுக்கழன எபே குதழனளகும். 

 

 

 

 

 

 


