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இநம் ஜயத் அலஹஸ்ஸம்

வயினீட்டுலப
தற்கு ற்றும் தன்கறக்கரசற ரடுகபில் இஸ்னரத்றன் தம்தனறல்
இஸ்னரற தய்ஞரணிகள்,

ஆத்ஞரணிகபின் தங்கபிப்பு நக்க கூடின்று,

உனகப் தற்றநத் துநந்து இறநஞரணங்கறபப் பதரறத்து ரழ்றப ம் பழு

பச்சரகக் தகரண்டிபேந் இப் ததபேந்றககள் து தரிசுத் ண்ங்கள், ற்றும்
அப்தழுக்கற்ந பன்ரறரிகபரல் ததபேம் தற்நறகறப ஈட்டிபரடு
னரற்நறறம் ீங்கர இடம்திடித்துள்பணர்.

இத்றக ஞரணிகள் ததறும்தரனரபணரநறன் அல்னது அர்கபது ஆசரன்கபின்
சந்றக் பகரடு அீ பேல் பஃறண ீன் இரம் அலீ இப்னு அதீரனறறதச்

தசன்நறடகறன்நது. அங்கறபேந் யமத் தரத்றர ரகற ஊடரக தரிசுத்

இறநதூர் மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற அர்கறப அறடகறன்நது.
உங்கள் றகில் ழும் இச்சறறு தல் இரம் ஜரத் அர்கபது னரற்றநச்
சுபேக்கரக ஆரய்கறநது. இரம் அலீ இப்னு பமர அல்நறர அர்கபின்

புல்பேம் அர்கபது ஞரண ரரிசுரக இரம் ஜரத் றகழ்கறன்நரர்கள். இரம்
ஜரறன் சறநப்புகறப இந்தல் சுபேக்கரகத் பறணகறன்நது.

தல்பறு சூதிரக்கபின் ஞரண ஆசறரிர்கள் ரிறசில் பேம் றக பக்கறரண
எபேர் தக்ரறல் அடங்கறிபேக்கும் ததரிரர் ஃபைபுல் கர்யீ ஆரர்.
சறனபறப,

அன்ணரது குநறப்திடப்தடுதுண்டு,

ஃபைபுல் கல்யீ அர்கள்,

ணினும்,

ரஸ்த்றல்

இரம் நறரின் றக பக்கற சலடர்கபில்

எபேரரர். இரறன் உண்றரண ரரிசு இரம் ஜரத் அர்கபபரகும்.
இந் உண்றற ஏபவுக்குத் தரட்டுக் கரட்ட பறணகறநது இச்சறறு தல்.
ஞரணி ஃபைபுல் கல்யற தற்நற ரபரண ஆய்வுகள் உள்பண. 'இரம் நறரின்
சலடபேம் ஞரணிகபின் ஆசரனுரகற ததரிரர் ஃபைபுல் கர்யீ' னும் றனப்தில்
அபு தரறில் அஷ்தய்க் கரசறம் ஹ்ரண ீ ழுற தனதணரணில்
தபிடப்தட்ட தல் றகப் தணள்பரகும்.
ஆக,

இரம் நறர அர்கபின் உண்றரண ஞரண ரரிசரண இரம் ஜரத்

றழுனகுக்கு அநறபகரது இது பல் டறரக இபேக்கனரம். இம்பற்சற
ல்பனரபேக்கும் தணபிக்கும் ன்தது து அறசர ம்திக்றக.
வயினீ ட்டர்கள்.
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திஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணிர் யீம்.

பன்னுலப
பழு திதஞ்சத்றறம் ிப்பும் ணப்பும் றக்க எபே சம்தம் உண்டு ணில் அது
இப்பூறில் ணின் இறநனுறட திறறறரக றறக்கப்தட்ட
னரநரகும். ஆரக ரம் ஆய்வு தசய்பறடத்து,

றண தறடப்புகறப ிட

ணின் சறநப்புப் ததறுது இந் ணித்துரண சறநப்றத கரரகக் தகரண்பட
ன்தற புரிந்து தகரள்ப படிபம். இது எபே ரததபேம் தகரறடரகும். பணின்
அல்னரஹ்ின் திறறறரக (கலீதத்துல்னரஹ்) இபேப்ததுரன் அந் சறநப்பு.

யரதிஸ் ீரமற அர்கள் து கிறதரன்நறல் இவ்ரறு கூறுகறன்நரர்,
'இந்ப் ததரறுப்றதச் சுப்தற்கு ரணபம் கூட பன் ில்றன. ணப,
றபேவுபச்சலட்டு பனம் ணது ததர் ிழுந்து ிட்டது. ரன் ஏர் அநறினற.'

இறநஞரணம் ற்றும் ணிணது ஆத்ீ க னரற்நறல்,தி ஆம் அறனயறஸ்
மனரம் தரடக்கம் தி பயம்த் மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற
றபரண அல்னரஹ்ின் தூர்களும் இரம் அலீ அறனயறஸ் மனரம்
தரடக்கம் இரம் ஹ்ற அறனயறஸ் மனரம் றபரண தரிசுத் இரம்கள்
அறணபேம் அநறவு,

ஞரணம்,

ததரறுப்பு ன்தற்நறன் கபஞ்சறங்கறப

ம்பள்பப ததரறந்து தகரண்ட உறுறரண திரண்டரண றனகறபப்
பதரன்று னறறபரடு உர்ந்து ிபங்கறணரர்கள். அர்கள் அல்னரஹ்வுக்கும்
றண தறடப்திணங்களுக்குறறடப இறப்றத ற்தடுத்றணரர்கள். பூறில்
அல்னரஹ்ின் திறறறத்துதனும் தய்க
ீ அரணித்றப் தரது
கரப்பதரரகவும் றகழ்ந்ரர்கள்.
ஆத்ீ கப் தரிதக்குத்றல் உச்சகட்டத்ற ிறபரரின் தரடரிறள்ப

இப்ததரிரிரர்கள் ல்னர சறபேஷ்டிகபிறம் றகவும் சறநப்புக்குரிபரரகவும்,
அல்னரஹ்வுக்கு றக தபேக்கரபணரரகவும் உள்பணர். அர்கபது பன்ரறரி,
ல்பனரரறம் தின்தற்நத் க்கரகும்.
அர்கபில் து ரழ்க்றகபம் த்து கரனத்துக்குரி சரர என்நரக
அறந்றபேக்கில்றன. தல்பறு சந்ர்ப்தங்கபில் அறகரண ிப்றதபம்
ஆச்சரித்றபம் அற தகரண்டிபேந்ண. ணணில் அர்கள் இவ்வுனகுக்கு
அப்தரறள்பற தற்நற அநறவு ஞரணங்கறபக் தகரண்டிபேந்ணர்,

பறம்

அர்கபது தசரல்னறறம் தசனறறம் தய்க
ீ ன்ற னறர்ந்து.
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தி தஹ் அறனயறஸ் மனரம் இத்ிில் சுரர் தரள்பரித்து ம்தது
பேடங்கள் ரழ்ந்து திரகவும் இபேந்து தி தசய்ரர்கள். இறுறில்

அல்னரஹ் அர்கபது ிபரறகள் ீ து தள்பத்ற அனுப்திணரன். அன்

பனம் அர்கறப பழ்கடித்ரன். ற்றும் யமத் யளத் அறனயறஸ் மனரம் ,
யமத் மரனறஹ் அறனயறஸ் மனரம் பதரன்ந திரர்கறப றரகரித்து,
அர்கபது தித்துத்ற றுத்துறத் கூட்டத்ரர்ீ து அல்னரஹ்
ரணத்றனறபேந்து ண்டறண இநக்கற றத்ரன்.
பறம் தி இப்ரயீம் அறனயறஸ் மனரம் ஈசல்கள் பதரன தபேப்தில்
சப்தட்ட
ீ
பதரது அல்னரஹ்ின் கட்டறபரல் அது குபிர்ச்சறரவும்
தரதுகரப்தரணரகவும் ரநறது,

தி பமர அறனயறஸ் மனரம் றத்றபேந்

டி தரம்தரக ரநற திர்அவ்ணின் சூழ்சறகறப பநறடித்து. தி சுறனரனுக்கு

கரற்று சப்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தட்டது, தநறகபபரடும் அர்கள் பதசறணரர்கள்.
தி ஈமர அறனயறஸ் மனரம் ித்ர்கறப அல்னரஹ்ின்
அனுறபரடு உிர்ததநச் தசய்ரர்கள்.

ங்கள் தி பயம்த் மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற அறகரண

அற்புங்கறபக் தகரண்டிபேந்ரர்கள். அர்கள் திநந் பதரது க்கரிறள்ப
சறறனகள் கந்ண. பரம் பதசறன் பகரட்றடின் தறணரன்கு ரடங்கள்
சரிந்ண தரசலகத்து அறர தபேப்பு அறந்து. அர்கபது கரனத்றல்

உனகம் புட்சறகரண ரற்நத்துக்கு புறபரர் ணி சபரம் ஆம்தரணது.
ரஸ்த்றல் உனக னரற்நறல் ிக்க றக்கும் சம்தம்,
அல்னரஹ்ின் திறறறரகத் பரன்நற கறரகும்.

ணின்

அல்னரஹ்ின் தூர்கள் ந் ஆசரணிடபம் கரல் டக்கற கல்ி கற்நர்கள்
அல்னர் ரநரக தய்க
ீ அபேள் ஞரணத்றன் றத்ற ஊற்நறல் இபேந்து அர்கள்
ஞரணபேள் ததற்நரர்கள்...
கல்ி ஞரணங்கறபத் படிக் கற்றுக் தகரள்ளும் அசறம் கறறடரது ன்ந
சறநப்தம்சம் கரரக தூதுத்றச் சுப்தறபனர ததரறுப்பதற்தறபனர துக்
கட்டுப்தரடு தசல்ரக்குச் தசறத் ில்றன. ணிர்களுக்கு பர்றறக்
கரட்டுற்கும்,
துள்பர்கள்,

தபுவ்த்ற உறுறப்தடுத்துற்கும் சறறுர்கள்,
ரனறதர்கள்,

ித்றரசங்கறபக் தகரண்படரர்,

டுத்

பரறதர்கள் ண தனப்தட்ட து
இறந ரட்டத்றன் தடி இறநத்தூர்கபரக

தரிவு தசய்ப்தட்டணர்.
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தி ஹ்ர அறனயறஸ் மனரம் தபுத் ங்கப்தட்ட பதரது சறறுரக
இபேந்ரர். தரட்டில் றல் தி ஈமர அறனயறஸ் மனரம் திரகத்
பர்ந்தடுக்கப்தட்டரர்.

அல்னரஹ் கூறுகறநரன்
'ஹ்ரப! ீர் பத்ற உறுறரகப் திடித்துக் தகரள்ரக
ீ
பறம் ரம்
சறறுரக இபேக்கும் பதரப அபேக்கு ஞரணத்ற ங்கறிபேந்பரம்' [1]

பறம் கூறுகறநரன்
'தரட்டினறல் இபேக்கும் குந்றபடன் ரங்கள் ப்தடிப் பதசுது ண அர்கள்
பகட்டணர். உடபண (குந்றரக இபேந் ஈமர) கூநறணரர், 'ரன் அல்னரஹ்ின்
அடிரன் ஆபன். அன் ணக்கு பம் ந்து ன்றண தூரகவும் ஆக்கறணரன்'

[2]
திரர்கபில் சறனற எத் ித்றல் து சறறுறபனப இரத்
ததரறுப்றத அறடந்து தகரண்படரபேள் உள்பணர். குநறப்தரக இரம் ஜரத்

அறனயறஸ் மனரம் ட்டரது அல்னது என்தரது றல் உள்ப பதரது
வ்ரறு இரத்ற அறடந்து தகரள்ப படிபம்?'

ன்று

பகள்ிதழுப்புகறன்நர்களும் உள்பணர். இன் சரத்றம் தற்நற அல்குர்ஆன்
திஸ்ரதித்து இத்றக பகள்ிகபின் அடிப்தறடற்ந ன்றற தபிரக
ிபக்கறக் கரட்டுகறன்நது.

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் து கப்தணரரின் த்றற்குப் தின்பு
இரத்றபம் இப்பூறினரண அல்னரஹ்ின் திறறறத்துத்றபம்
ததரறுப்பதற்நரர்கள். இது பன்தசன்ந இரம்கபின் தபிரண அநறவுறுத்னறன்
திகரம் டந் ிடரகும்.
சறறுர் ன்தரல் அநறினறகபிணரறம்,

தறகர் கூட்டத்றணரறம் ற்தட்ட

அறணத்து றர்ப்புகளுக்கும் பகங்தகரடுக்க பன்ந்ரர் இரம் ஜரத் தய்க
ீ
ஞரணப் ததரக்கறத்றல் இபேந்து ஊற்தநடுத் அநறவு பனம் அத்றகபரற
ரறடக்கச் தசய்ரர்கள். அல்னரஹ்ின் றபே சணங்கறப ஏறக் கரண்தித்து,
தி ஹ்ர அறனயறஸ் மனரம் தி ஈமர அறனயறஸ் மனரம் ஆகறபரர்
சறறுர்கபரக இபேக்கும் பதரப,

இஸ்னரத்றப் பதரறக்கும்,

ததரறுப்றதச் சுந் உண்றறபம் டுத்துறத்ரர்கள்.

றகரட்டும்,

ிப்பு
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ட்டரது இரரகற அலீ இப்னு பமர அல்நறர அபேக்கு ரற்தது ற
ரண்டி திநகும் ஆண் குந்ற கறறடக்க ில்றன. இவ்ிடம் அல்றல்றதத்
பசர்களுக்கு றகுந் கறனறபம் கனக்கத்றபம் ந்து.

தணணில் தி மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற ற்றும் அஹ்றல்றதத்
இரம்கபிணதும் கபேத்துப்தடி என்தரது இரம்,

ட்டரது இரறன்

கணரரர் ன்று அர்கள் உறுறரக ம்திக்றக தகரண்டிபேந்ணர். அணரல்,

இரர்களுக்கு எபே குந்றற அல்னரஹ் ங்கும் ற ததரறுறபடன்
றர்தரர்த்துக் தகரண்டிபேந்ரர்கள். சறன சம்,

இரம் நறரிடம் க்கள்

தசன்று குந்றதரன்று கறறடக்க திரர்த்றண தசய்பங்கள் ணக் கூறுர்
அப்பதரதல்னரம் இரம் 'றச்சரக அல்னரஹ் ணக்கு ஆண்

குந்றதரன்றநத் பேரன். அப ணது திறறறரகவும் ணக்கப் திநகு
இரரகவும் இபேப்தரர்' ண உறுறரக ிறட கூறுரர்கள். [3]

இறுறரக யறஜ்ரி 195ல் ஜப் ரம் தத்ரது ரள் இரம் ஜரத் அறனயறஸ்
மனரம் திநந்ரர்கள்.[4]

அர்களுக்கு பயம்த் ண ததர் றக்கப்தட்டது.

அர்கபது குனப் ததர் அபூஜஃதர் அர்கபது சறநப்புப் ததர்கபில்
திதனரணற அல் க்கல அல்ஜரத் ஆகறறரகும்.

இரம் ஜரறன் திநப்பு அஹ்றல்றதத்றணறப் தின்தற்றுபரர் த்றில்

றகுந் ஆணந்த்றபம் கறழ்ச்சறறபம் பரற்றுித்து. பறம் அர்கபது
ம்திக்றகிறம் உறுறற ற்தடுத்றது. இந் இரறணது பேறகின்
ரத்றணரல் சறன அஹ்றல்றதத் பசர்கபின் உள்பங்கபில் ற்தட்டிபேந்
டுரற்நபம் பற்நரக ீங்கறது.

இரம் ஜரறன் ரரர் ததர் மதீக்கர ன்தரகும். இரம் நறர அற
றயமரன் ன்பந அறப்தரர்கள்.
இர்,தி மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற அர்கபின் றணிரர்கபில்
எபேரண ரரிதுல் கறப்றய்ரின் [5]

தம்தறறச் பசர்ந் கண்ிறக்க

ததண்ி றகச் சறநந் ல்தனரபக்கபறட ததண்ிரக அர்
றகழ்ந்ரர்.[6]

தி மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற அர்கள் ரரிதுல்

கறப்றய்ரற 'அடிறப் ததண்கபில் றகச் சறநந் ததண்ி ன்று
அறத்ரர்கள்
இரம் பமர ரிர அர்கபது ட்டில்
ீ
றணிரக இப்ததண்ி தறப
பன்பத,

இது சறநப்புகள்,

ணித்துங்கள் சறனற்றநப் தற்நற இரம் பமர

இப்னு ஜஃதர் தபிரகக் கூநறிபேந்ரர்கள். அபேக்கு து மனரத்றத்
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தரிிக்குரறு சலத் இப்னு மலீத் ன்ந து பரரிடம் கூநற
றத்றபேந்ரர்கள்.[7]
இரம் நறரின் சபகரரிரண யகல ர கூறுகறன்நரர்,
பதரது,

இரம் ஜரத் திநக்கும்

து றணி றயமரனுக்கு அபேகரறில் அர்ந்றபேக்குரறு

ணது சபகரர் ன்றண பண்டிக் தகரண்டரர்கள். இரம் ஜரத் திநந்து
பன்நரது றணத்ன்று இபே கண்கறபபம் றநந்து ரணத்றப் தரர்த்ரர். திநகு
இடது னது தக்கரக றபேம்திரறு கூநறணரர்கள்,

அல்னரஹ்றத் ி

க்கத்துக்குரி ரன் பறு ரபேறல்றன. றச்சரக பயம்த்

மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற அர்கள் அல்னரஹ்ின் தூரகும்
ன்று ரன் தபிரக அநறந்து சரட்சற கூறுகறன்பநன்.'

இந் அறசத்றக் கண்ணுற்ந ரன் அறர்ச்சறபம் றடுக்கம் அறடந்பன். ணது
சபகரரிடம் ிறந்து தசன்று,
அற்கு அர்கள்,

ரன் கண்ட அறசத்றப் தற்நறக் கூநறபணன்.

'றர்கரனத்றல் அரிடம் இன்னும் றறந அற்புங்கறபக்

கரண்தீர்கள்' ணக் கூநறணரர்கள். [8]

அபூஹ்ர மன்ஆணி கூறுகறன்நரர்,
பறபில்,

எபே ரள் ரன் இரம் நறரவுடன் இபேந்

சறனர் இரம் ஜரத்ற அங்கு தகரண்டு ந்ரர்கள். அப்பதரது

அர்கள் சறறு குந்றரக இபேந்ரர்கள் இரம் நறர 'ரம் பசர்களுக்கு தக்கத்
றறநந்ரக கூநறணரர்கள். இக்குந்ற பதரன்று பறு ந்க் குந்றபம்
அறில்றன' [9]
இரம் இவ்ரறு கூநறது பன்ணர் ரம் சுட்டிக்கரட்டி ிடத்ற
அடிப்தறடரகக் தகரண்டரக இபேக்கனரம். அரது இரம் ஜரறன்
திநப்தரணது இரம் நறரவுக்கு ரரிசரக இல்னரல் பதரய்ிடுபர ன்ந,
அஹ்றல்றதத் பசர்கபின் உள்பங்கபினறபேந்து த்ற ீக்கறதுடன்,
சந்பகம், டுரற்நம் ன்தற்நறன் தரறப்தினறபேந்து ிடுதட்டு அர்கபது
ஈரன் றப்ததநவும் கரரக அறந்து.

வ்தலீ கூறுகறன்நரர்,
இரம் நறர அர்கள் குரமரனுக்குப் தம் தசய் பதரது ரன் அர்கபிடம்
'றபனும் ணக்கு கட்டறபிடுர்கபரக?'
ீ
ண பண்டிபணன்.
அற்கு இரம் 'றபேம்தி படிர தத்றல் ரன் தசன்று
தகரண்டிபேக்கறபநன் ணக்குப் திநகு ணது கணரகற பயம்ற ீர் தின்தற்ந
பண்டும்' ணக் கூநறணரர்கள். [10]
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இரம் நறரின் தசனரபரக இபேந் பயம்த் இப்னு அபூஇதரத் ன்தர்
கூறுகறன்நரர்,

இரம் நறர து கணின் குடும்த ததறக் தகரண்பட அற

ிபிப்தரர்கள். இரம் ஜரறடம் இபேந்து எபே கடிம் ந்ரல், அபூஜஃதர் ணக்கு
கடிம் ழுறபள்பரர்' ன்றுரன் கூறுரர்கள்.

ரன் இரம் நறரின் இரம் அபூஜஃதபேக்கு தறல் கடிம் ழுதும் பதரது, இர
றகுந் கண்ித்துடனும் ரிரறபடனுப து கறண றறணவு
கூறுரர்கள். இரம் ஜரறடறபேந்து பேம் கடிங்கள் ரவும்
இனக்கத்றறம், தரற அகறறம் அற சறநந்ரக இபேக்கும்.
பயம்த் இப்னு அதீ இதரத் பறம் கூறுகறன்நரர்,

அபூஜஃதர் ணக்குப் திநகு

ணது திறறறரகவும் ணது குடும்தரகற அஹ்றல்றதத்றன்

திறறறரகவும் இபேப்தரர் ன்று இரம் நறர கூநறற ரன் தசிடுத்பன்

[11]
பஅம்ர் இப்னு யல்னரத் கூநகறன்நரர்,

இரம் நறர எபே ிடத்றப் தற்நற

தின்பேரறு கூறுரர்கள் இது தற்நற ன்ணிடறபேந்து ரன் அநறந்து தகரள்ப

படிறல்றன இபர அபூஜஃதர் இபேக்கறன்நரர், ரன் ணது இடத்றல் அற
அர்த்றபள்பபன். ந்ப் திச்சறறணரினும் ந்க் பகள்ிரினும் அர்
ிறடபிப்தரர். ரங்கள் அஹ்றல்றதத்றணர். ங்கபது திள்றபகள் து

ததற்பநரரிடறபேந்து அநறவு ஞரணம் ன்தற்றந சம்பூரண பறநில்
ரரிசரகப் ததற்றுக் தகரள்கறன்நரர்கள்.' [12]
கரண ீ ன்தர் ணது ந்றிடம் தசிடுத்ரகக் கூறுகறன்நரர்,
குரமரணில் ரன் இரம் நறரிடம் இபேந்பன். அர்கபிடம் எபேர்,

ங்களுக்கு ரது டந்து ிட்டரல் ரம் ரறப் தின்தற்ந பண்டும்?
ிணிணரர்கள். அப்பதரது 'ணது கணரகற அபூஜஃதறப் தின்தற்றுங்கள்'

ண
ண

தறனபித்ரர்கள்.
பகள்ி பகட்டர் இரம் ஜரத் அர்கபின் ற றறணத்ரர் பதரறம்
இரம் நறர பறம் கூநறணரர்கள்,

'இற ிடவும் து குறநந்ரக

இபேக்கும் பதரப யஸ்த் ஈமரற அல்னரஹ் தபுத்றக் தகரண்டு திரக
அனுப்திபள்பரன்.[13]
அப்துல்னரஹ் இப்னு ஜஃதர் கூறுகறன்நரர்,

மப்ரன் இப்னு ஹ்ர

ன்தபேடன் பசர்ந்து ரன் இரம் நறர ிடம் தசன்பநன். இரம் ஜரதும்
அங்கறபேந்ரர்கள். அப்பதரது அர்கபின் து பன்நரக இபேந்து.
'ங்களுக்கு ரது டந்ரல் ங்கபது திறறற ரர்?'
பகட்படரம்.

ண இரறடம் ரம்
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அற்கு இரம் அபூஜஃதரின் அர்கபின் தக்கம் பரக்கற சறக்றஞ தசய்து 'இபர
ணது கன் இபேக்கறநரர் ன்நரர்கள்.'
'இந் றல்?' ண ரம் பகட்படரம்.
அற்கு இரம் 'அல்னரஹ் தி ஈமரற (அறனயறஸ் மனரம்) ணது
அத்ரட்சறரக பர்ந்தடுத் பதரது அரின் து, இற ிட குறநரணரக
இபேந்து' ண தறனபித்ரர்கள்.[14]

இநநத்
இரத்ற அல்னரஹ் ல்னடிரர்கபில் ததரபேத்ரணர்களுக்கு
ங்குகறன்நரன். அறல் து ித்றரசம் தரரட்டப் தடுறல்றன
தபுவ்த்றல் ரம் இறண அரணிக்கறபநரம் தய்க
ீ அம்சரகற

தபுத்றறம் அவ்ரப இரத்றறம் தரிவு தசய்ப் தடுதரின் து

தசல்ரக்குச் தசறத்துரகக் கபேதுது திறரகும். அல்னரஹ்ிடறபேந்து
பேம் தய்கத்ன்ற
ீ
ரய்ந் உர்ந் ிடங்கறப ரம் சரர
றடபறந ிடங்கபபரடு எப்பு பரக்க கூடரது...
உண்றில் இப்திகள் அல்னரஹ்ின் ரட்டத்துடன் இறந்றரகும்.
அல்னரஹ் - ணது ட்டிட படிர அநறின் பனரக- அவ்வுர் றறனக்குத்
குறரணர்கறப ன் அடிரர்கபில் இணங்கண்டு அர்களுக்கு அற்றந

ங்குகறநரன். சறனபறபகபில், சறன னன்கறபக் கபேத்றற்தகரண்டு, றல்
குறநந் எபே சறறுபேக்கு அறணத்து அநறறபம் ங்கற,
இபேக்கும் றறனிபனப அற திரக அனுப்தபர,
தசய்பர அல்னரஹ் ரடுது சரத்றரணப.
ணப ரன்,

அர் சறறுரக
இரரக தரிவு

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் ட்டரது அல்னது

என்தரது றல் அவ்ரநரண உர் அந்ஸ்றப் ததற்றுக் தகரண்டரர்கள்.

பஅல்னர இப்னு பயம்த் கூறுகறன்நரர்,
"இரம் நறர அர்கபின் யரத்றற்குப் திநகு இர ஜரறப் தற்நற
ங்கபின் ண்தர்களுக்கு கூந பற்தட்ட பதரது இரம் தசரன்ணரர்கள்
'பஅல்னரப! அல்னரஹ்ஆனர தபுவ்த்றல் பதரனப இரத்றறம் தசற்
தடுகறன்நரன் அணரல் ரன் ஞரணப் பதற்றந ங்கறபணரம் ன்று
கூறுகறன்நரன்'. [15]

பயம்த் இப்னு அம்ரர் கூறுகறன்நரர்,
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ரன் ீணரில் யமத்அலீ இப்னு மஃர் இப்னு பயம்துடன் இண்டு
பேடம் இபேந்பன் அர் சபகரரிடம் பகட்டுக் கூறும் ிடங்கறப ரன் தறவு
தசய்து ந்பன்.
எபேரள்,

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் திகபரரின் (மல்னல்னரயள

அறனயற ஆனறயற) தள்பிரசறக்குள் தறந்ரர். அறக்கண்ணுற்ந அலீ
இப்னு ஜஃதர்,

தசபேப்பதர,

சரல்ரபர இன்நற ஏபடரடிச் தசன்று அன்ணரரின்

றகற பத்றட்டு அர்கறபக் கண்ிப்தடத்றணரர்கள்.
அப்பதரது இரம் ஜரத்,

'ணது சறநற ந்றப! அல்னரஹ் ங்களுக்கு அபேள்

புரிரணரக, அபேங்கள்!' ணக் கூநறணரர்கள்.
அற்கு அலீ இப்னு ஜஃதர்,

'ணது றனப! ரங்கள் றன்று தகரண்டிபேக்கும்

பதரது வ்ரறு ன்ணரல் அ படிபம்!' ன்று கூநறணரர்.
தின்பு அலீ இப்னு ஜஃதர் ணது சறதக்கு ந் பதரது,

அது பரர்கள் சற்று

கண்டிக்கும் பரநறில் 'ீங்கள் இரறன் ந்றின் சறநற

ந்றரிற்பந. ன் இவ்ரறு தசய்ரீர்கள்?' ணக் பகட்டரர்கள்.
அற்கு அர் து ரடிறப் திடித்ரக 'ரற படுங்கள். அல்னரஹ்
இவ்பரறதறண பர்ந்தடுக்கரது. இவ்ரனறதறத்ரன் இரத்றற்கு
குறரணரக ஆக்கறபள்பரன். அபேறட சறநப்றத ரன் வ்ரறு
றரகரிப்தது?

ீங்கள் கூறும் ிடத்ற ிட்டும் ரன் அல்னரஹ்ிடம்

தரதுகரல் படுகறபநன். ரன் அபேக்குப் திரபன் ஆபன்'

ணக்

கூநறணரர்.[16]
உர் இப்னு தஜ் கூறுகறன்நரர் றக்ரீஸ் றக்கு அபேகரறில் இபேந்பரம்
அப்பதரது,

ரன் இரம் ஜரறடம் இந் றில் இபேக்கும் ண் ீரின்

அபறபம் றறநறபம் ரங்கள் ன்கு அநறந்து றத்துள்பரக ங்கபது
பசர்கள் கூறுகறன்நணப?'

ண ிணிபணன். அற்கு இரம்,

'இந் அநறற,

அல்னரஹ் அணது சறநறதரபே தறடப்தரகற தகரசுவுக்கும் தகரடுப்தற்கு
சக்றள்பணர இல்றனர?' ணக் பகட்டரர்கள்.
'றச்சரக அன் சக்றபள்பன்' ண ரன் கூநறபணன்.
அப்பதரது இரம்,

'அணது தறடப்தரகற எபே தகரசுற ிடவும் றண

தனற்றந ிடவும் அல்னரஹ்ிடத்றல் ரன் றகவும் சங்றக ததரபேந்றன்'
ன்று கூநறணரர்கள்.[17]
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அலீ இப்னு யஸ்மரன் அல்ரமறீ கூறுகறன்நரர்,
இபேக்கும் பதரது,

இரம் ஜரத் அர்கள்

ரன் தள்பிினரண ிறபரட்டுப் ததரபேள் என்றந

அர்களுக்குக் தகரண்டு ந்பன்,

ணது றனர் அபூஜஃதர் அர்கபப!

இறணக் தகரண்டு ரங்கள் கறழ்ச்சறறடர்கள்
ீ
அல்னர?' ணக் கூநறபணன்.
அவ்பறபில் இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் சறனரின் பகள்ிகளுக்கு
ிறடபித்துக் தகரண்டிபேந்ரர்கள். சறத கறனந்தும் ணிறரண இடம்
என்நறற்குச் தசன்நரர்கள். ரனும் அர்கறப தின்தரடர்ந்து தசன்பநன்.

இரபடன் பதசுற்கு அனுறற பண்டி பதரது அனுற கறறடத்து.
ரன் உள்பப தறந்பன். பகன் கூநறபணன். தறறறத்ரர்கள் ன்நரறம்,
அர்கபது பகத்றல் பகரதம் தன்தட்டது. ன்றண அபேரறு திக்கவும்
இல்றன.

ரன் அபேகறல் தபேங்கற ணது றககபிறள்பற்றந அர்கள் பன்ணரல்
றத்பன். அப்பதரது இரம் ன்றணக் பகரதத்துடன் தரர்த்துிட்டு அற்றந
தூக்கற னது புநரகவும் இடது புநரகவும் நறந்ரர்கள்.
திநகு அர்கள்,

'இற்கரகர அல்னரஹ் ன்றணப் தறடத்ரன்?

ரன் ங்பக?

ிறபரட்டு ங்பக?' ணக் கூநறணரர்கள். அந்பத்றல் ரன் அர்கபிடம் ணது
றுக்கு ணம் பேந்ற ன்ணிப்புக் பகட்படன். ன்றண ன்ணித்துக்

தகரண்டரர்கள். அன் தின்பத ரன் ிறடததற்று தபிப ந்பன்.[18]

கழ்த்தன அற்புதங்கள் ச
இரம் நறரின் த்றற்குப் தின்,

யஜ் கடறற றறநபற்றுற்கரக,

தக்ரத் ற்றும் றண கங்கறபச் பசர்ந் சட்டல்றணர்கள்,

ற்றும்

உனரக்கள் அடங்கற சுரர் ண்தது பதர் க்கரவுக்குப் புநப்தட்டரர்கள்.
இரம் ஜரறச் சந்றப்தற்கரக ீணரவுக்கு ந்ணர். இரம் ஜஃதர்
மரறக்கறன் கரனறரக இபேந் ட்டில்
ீ
ல்பனரபேம் ங்கறணரர்கள் சறறுரக
இபேந் இரம் ஜரத் அங்கு ந் பதரது,

அங்கறபேந் பஃப்திக் ன்தர்

இரற ல்பனரபேக்கும் அநறபகப்தடுத்றணரர்.
அறணபேம் இரபக்கு ரிரற தசறத்தும் பகரக ழுந்து றன்று பகன்
கூநறணரர்கள். தின்ணர் சறதபரற து பகள்ிகறப பன்றத்ரர்கள்.
இரம் றக அகற பறநில் தபிரக தறறறத்ரர்கள். இரத்றன்
அறடரபத்ற அர்கபில் கண்டணர். றக்க ஆணந்றடந்ணர். இரறப்
புகழ்ந்து. அர்களுக்கரக திரர்த்றணபம் புரிந்ணர்.
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அர்கபில் எபேரண இஸ்யரக் இப்னு இஸ்ரீல் ன்தர் கூறுகறன்நரர்.
இரறச் சந்றக்கதண தசன்ந பதரது பற்தடி கூட்டம் தசன்ந பதரது

அன்ணரரிடம் பகட்தற்கரண தத்து பகள்ிகறப ரன் ரர் தசய்பன் அற்றந
எபே ரபில் குநறத்துக் தகரண்படன்.

ணக்கு எபே ப்தரபம் இபேந்து. ன் றணி அப்பதரது கபேவுற்நறபேந்ரர்.
ணது பகள்ிகளுக்கு இரம் தறல் அபித் திநகு,

கர்ப்தத்றறள்பது ஆரகப்

திநக்க திரர்த்றக்குரறு இரறக் பகரபேது ண றறணத்துக் தகரண்படன்.
ல்பனரபேம் பகள்ிகறபக் பகட்டு படிந் திநகு ரனும் ன் குநறப்பதரடு

பகள்ிகறபக் பகட்தற்கு பன்பத தசன்பநன். இரம் ன்றணக் கண்டதும்,
'அபூஃகூபத! அபேக்கு அஹ்த் ன்று ததரிடுரக!'
ீ
ணக் கூநறணரர்கள்.
அன் திகரம் ணக்கு ஏர் ஆண்குந்ற திநக்க ரன் அஹ்த் ன்று
ததரிட்படன். அல்னரஹ்வுக்பக ல்னரப் புகழும். சந்பகறன்நற,

அர் பூறில்

அல்னரஹ்ின் அத்ரட்சறபரரர். [19].

இம்ரன் இப்னு பயம்த் அல் ஷ்அ கூறுகறன்நரர்.
இரம் ஜரறடம் தசன்று,

ணது பறகறப றறநபற்நறக் தகரண்டதின்,

'யமணின் ரய் ங்களுக்கு மனரம் தசரன்ணரர்கள். பறம் ணது கதனுக்கரக
தன்தடுத்துற்கரக ங்கபிடம் ஆறடதரன்றநபம் அன்தபிப்தரக ரங்கற
பேரறு ன்ணிடம் பண்டிக் தகரண்டரர்கள்' ணக் கூநறபணன்.

இரம் ஜரத் 'அப்ததண்ிக்கு அது இணிபல் அசறறல்றன' ன்நரர்கள்.
இரம் கூநற ரர்த்றின் அர்த்ம் புரிரணரக அர்கபிடறபேந்து
ிறடததற்றுச் தசன்பநன்.
அற்கு சுரர் தறன்பன்று அல்னது தறணரன்கு ரட்களுக்கு பன்தரக
அப்ததண்ி ித்து ிட்டரர் ன்ந தசய்ற திநகு ரன் பகள்ிப்தட்படன்

[20]
அஹ்த் இப்னு யீத் கூறுகறன்நரர்,

யஜ் கடறற றறநபற்றுற்கு

யரஜறகபின் எபே கூட்டத்துடன் ரனும் புநப்தட்படன். றில் றப்தநறக்
தகரள்றபர்கள் ங்கபது ததரபேட்கறபதல்னரம் தநறத்துச் தசன்று ிட்டணர்.
ரம் ீணரற அறடந்தும் இரம் ஜரறடம் டந்றக் கூநறபணரம். அர்
ங்கறப ட்டக்கு
ீ
அறத்து எபே தரறக றர்யம்கறப ங்கபிடம் ந்து
இந் ததரபேட்கபின் அபவுக்கு தங்கறட்டுக் தகரள்ளுங்கள் ன்நரர்கள்.
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ரனும் அற்றந அவ்ரபந தசய்பன். இரம் ந் தம் எவ்தரபேபேக்கும்
இந் அபறக் தகரடுத் பதரது சரிரகத் ீர்ந்து ிட்டது இரம் தகரடுத்றல்
எபே ரம் கூட கூடபர, குறநபர இபேக்கில்றன.[21].

பயம்த் இப்னு மஹ்ல் அல்கும்ீ கூறுகறன்நரர்,
ரன் க்கரின் அபேகரறில் உள்பன். எபே பறந ீணர தசன்பநன்.
இரம் ஜரறடம் அது ஆறடதரன்றந பகட்க படுதண

ிபேம்திபணன்... இபேப்தினும் ணம் அற்கு உடன்தடரரல் பகட்கரபன
ந்துிட்படன்.
தின்ணர் கடிம் பனம் அர்கபிடம் பகட்பதரம் ன்று ண்ிபணன். தின்பு கடிம்
என்றந ழுறபணன். இபே கஅத்துகள் தரழுதுிட்டு தறு டறகள்

அல்னரஹ்ிடம் இஸ்றகரரவுக்கு திரர்த்றத்து ிட்டு அறக் தகரடுக்க
பண்டுதன்ந பரக்குடன் ஸ்ஜறதுன் திபள் தறந்பன்.
ணினும் இஸ்றகரரின் தடி ழுத்து பனம் பகட்ததும் ன்நரகப் தடில்றன.
உடபண, கடித்ற கறறத்து சறிட்டு
ீ
ீணரற ிட்டு தபிப ந்பன்.
அப்பதரது எபே தூதுர் ணது ததற தசரல்னற ிசரரித்துக் தகரண்டிபேந்ரர்.

அத்தூதுரிடம் ஆறடப் ததரட்டனம் என்றும் இபேந்து. அர் ன்ணிடம் ந்ரர்.
ன்றண அறடரபம் கண்ட அர்,
அனுப்திறத்ரர்'

'இற்றந உது றனர் உக்கு

ன்நரர். அற்றநப் திரித்துப் தரர்த் பதரது இண்டு

பதரர்றகள் இபேந்றக் கண்படன். [22]

கி தரும் நபம்
கலீதர ஃபன்,

இரம் ஜரற தக்ரதுக்கு அறத்து ணது கறப

அர்களுக்கு றபேம் தசய்து றத்ரர். ணினும்,

இரம் தக்ரறல்

ங்கறிபேக்கரல் து றணிபடன் ீ ண்டும் ீணரவுக்பக றபேம்தி
ிட்டரர்கள்.
றபேம்பும் பதரது தக்ரத் கபேக்கு தபிப தகு தூம் க்கள் ந்து
திரிரிறட தகரடுத்ணர்...
றில் ஃரிப் தரழுறகக்கரண பரகற பதரது,

அர்கள் எபே தற

தள்பிரறன ந்றடந்ரர்கள். ஃரிப் தரழுறகற றறநபற்றுற்கரக
இரம் தள்பிினுள் தறந்ரர்கள். அந் தள்பிரனறன் பற்நத்றல் கரய்ந்து,
இறனகள் உறர்ந் இனந்ற தரன்று இபேந்து,
பேரறு தித்து,

இரம் ண் ீர் தகரண்டு

அறண அம்த்றன் அடிப்தரகத்றல் ஊற்நறணரர்கள்.
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அம்பர சறநறது கரனத்றல் பிர்ிட்டு றபத்து தங்கள் தழுத்து. பறம்,
அவ்பேடம் பல் ததபேம் ிறபச்சல்கனரிற்று. [23]
தய்க் பதீத் (ஹ்) அர்கள் தன பேடங்கள் கறத்து அவ்ிடம் தசன்ந பதரது
அம்த்றக் கண்டரகவும் அறனறபேந்து தங்கறப அர்கள் தநறத்து
உண்டரகவும் அநறித்துள்பரர்கள்.

தந்லதனின் நபணம்
உறர இப்னு அலீ கூறுகறன்நரர்கள்.
ரன் ீணரில் இரம் ஜரறடபம். அபபத்றல் குரமரணில் இரம்
நறரிடபம் அடிக்கடி பதரய்பேபன். அர்கபது அஹ்றல்றதத்றணபேம்,

அர்கபது ந்ற ற உநிணர்களும் அர்கபிடம் ந்து மனரம் தசரல்னறக்
தகரண்டிபேந்ரர்கள்.
எபே ரள் இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் அடிறப் ததண்ற அறத்து,
'ரத்ம் பசரகத்ற றறணவு கூந ரரகச் தசல்றங்கள்'

ன்று கூநறணரர்கள்.

அங்கறபேந்ர்கதனல்னரம் திரிந்து தசல்றம் பதரது, ரத்ம் ரபேக்கு ன்று ரம்
பகட்டிபேக்க பண்டரர? ண அங்கனரய்த்ணர்.

றுரள் அதுபதரன்பந இரர்கள் தசரன்ணரர்கள். அப்பதரது 'ரபேக்கரக
ரத்ம் றக்கறநீர்கள்? ண பகட்படரம்.
அற்கு இரம்,

தறனபித்ரர்கள்.

'இப்பூறிறள்பபரரில் றகச் சறநந்பேக்கு'

ண

இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் பனரரக
தசரன்ண றணத்றல் யீரகற தசய்றற சறன ரட்கள் கறத்ப அநறந்து
தகரண்படரம்.[24]

பயம்த் இப்னு அபுல்அனர அநறிக்கறன்நரர்.
ஹ்ர இப்னு அக்மம் ன்தர் சரர்ர திபசத்றன் ீறதறரக
கடறரற்நறணரர். இர் அஹ்றல்றதத்றணரின் ிபரறரகவும்
கரப்தட்டரர். அர் கூறுகறநரர். இரபரடு தன பறந ரறட்டு
பக்குறடதட்டரக.
எபே றணம் ரன் திகபரரின் கப்ற மறரத் தசய்து தகரண்டிபேக்கும் பதரது,
இரம் நறரின் புல்ர்களும் மறரத் தசய்து தகரண்டிபேப்தற கண்டு
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அர்கபிடம்,

'ரன் உம்றடம் பகள்ிகள் பகட்க ிபேம்புகறபநன். ஆணரல்

தட்கரக இபேக்கறன்நது' ன்பநன்.
அப்பதரது இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம்,
பகள்ிகறப ரபண அநறிக்கட்டுர?'

ணக் பகட்டுிட்டு,

''ீர் பகட்க ிபேம்பும்
'ீர் இரம் தற்நறத்

ரபண பகட்க ிபேம்புகறன்நீர்' ன்நரர்கள்.
'அல்னரஹ்ின் ீ து ஆறரக அதுப ணது பகள்ிரகும்'
கூநறபணன்.

ன்று ரன்

அர்கள், 'இரம் ரன்ரன்' ன்நரர்கள் .
அற்கு ஆரம் ன்ண? ன்று ரன் பகட்படன்.
அப்பதரது அர்கபின் றகினறபேந் டி பதச ஆம்தித்து தின்பேரறு கூநறது,
'றச்சரக ணது இரம் அர்கபரகும். பறம்,
யளஜ்ஜத் னும் ஆரபரகும். ' [25]

இர்கபப அல்னரஹ்ின்

அனலப துகத்தல்
அலீ இப்னு ஜரீர் கூறுகறன்நரர். ரன் இரம் ஜரத் அர்களுடன் இபேந்பன்.
அப்பதரது ஆடு என்று இரர்கபின் அல்ட்டுக்கரனுறட
ீ
பிற்குள்
தறந்து ிட்டது. அந் அனற ஆட்டு தசரந்க்கரர்கள் இரறடம் இழுத்து
ந்து 'இர் ஆட்றடத் றபேடிணரர்' ன்று தசரன்ணரர்கள்.
'இர் உங்கபது ஆட்றடத் றபேடில்றன. பறு எபேரின் பினுள் உது
ஆடு இபேக்கறன்நது'

ன்று கூநற இரம் ஆடு இபேக்கும் இடத்ற சுட்டிக்கரட்டி

அனற ிடுித்ரர்கள்.
உடபண ஆட்டுச் தசரந்க்கரர்கள்,

இரம் குநறப்திட்ட ட்டுக்குச்
ீ
தசன்று,

அவ்ட்டுக்கரற
ீ
தபிில் இழுத்து ரக்கறபம் உறடகறபக் கறறத்தும்
இரறடம் அறத்து ந்ணர். இறணக் கண்ட இரம்,

'உங்களுக்கு ரசம்

உண்டரகட்டும். ீங்கள் அறரம் தசய்துிட்டீர்கள். உங்கபது ஆடு ரணரகப
இரின் பிற்குள் தசன்நது அறண இந்தர் அநறந்றபேக்கில்றன'
ன்நரர்கள்.
தின்பு இரம் ரக்கப்தட்ட தபேக்கு ஆறட கறறந்ற்கரகவும்
அடிதட்டறக்கரகவும் ஷ்ட ஈடு தகரடுத்ரர்கள். [26]

சலனில் இருந்து யிடுதல
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அலீ இப்னு கரனறத் அநறிக்கறன்நரர். ரன் சரர்ரில் இபேந்பன். ரம்
ரட்டினறபேந்து றகது தசய்ப்தட்ட எபே ணிர் அங்குள்ப சறறநக்கு

தகரண்டுப் தட்டுள்பரக கல் கறறடத்து. ரன் சறறநக்கூடம் ந்து
அங்கறபேந் கரனரபிகபிடம் பகட்டநறந்து அம்ணிற அறடந்பன்.
அம்ணிர் அநறவுள்ப எபேரகவும் ஞரண ிபக்கபள்பரகவும்
தன்தட்டரர்.
ரன் அம்ணிரிடம் உது கறதன்ண? ணக் பகட்படன். அற்கர் கூநறணரர்,
ரம் திபசத்றல்,

இரம் யளறமன் அர்கபின் றன றக்கப்தட்டரக

கூநப்தடும் இடத்றல் றன்று அல்னரஹ்ற ங்கறக் தகரண்டிபேந்பன். எபே
ரபிவு ரன் றக்பே தசய்து தகரண்டிபேந் பறபில்,
ணிறக் கண்படன்.

ணக்கு பன்ணரல் எபே

அர் ன்றணப் தரர்த்து, ழுந்து றன!;, ணப் தித்ரர். ரன் ழுந்து றன்பநன்.
சறநறது தூம் ன்றண அர் அறத்துச் தசன்நரர். அப்பதரது ரங்கள் கூதர
தள்பிரனறல் இபேந்பரம்.

அப்பதரது அர் ன்ணிடம் 'இவ்ிடத்றப் தற்நற அநறர்?'
ீ
இது ஸ்ஜறதுல் கூதர'
தரழுபன்.

ணக் பகட்டரர். 'ஆம்

ண ரன் தறனபித்பன் அர் அங்கு தரழுரர். ரனும்

தின்பு தரழுறக படிந்தும் ீ ண்டும் சறநறது தூம் ன்றண அறத்துச் தசன்நரர்.
அப்பதரது ரங்கள் திர்கபின் ீணர தள்பிரனறல் இபேந்பரம். அர்
திின் ீ து மனரரத் தசரன்ணரர். தின்பு தரழுரர். ரனும் அபேடன்
இறந்து தரழுபன்.
அன் தின் அங்கறபேந்து தபிபநறணரர். ரனும் அபேடன் தபிபநறபணன்.
இபேபேம் சறநறது தூம் டந்பரம். அப்பதரது ரங்கள் க்கரில் இபேந்பரம்.
அர் கஃதரற ரப் தசய்ரர். ரனும் அபேடன் ரப் தசய்பன். தின்பு

அங்கறபேந்து தபிபநறணரர். ரனும் அடன் பசர்ந்து டந்பன். அப்பதரது,
ரம் கரில் ரன் ஆம்தத்றனறபேந்து அப இடத்றல் றன்று தகரண்டிபேந்பன்.
திநகு அம்ணிர் ன் கண்கறப ிட்டும் றநந்து பதரணரர். ரன் தரர்த்
ிடங்கறபிட்டு ிப்தினரழ்ந்ணரக ரன் றன்பநன்.
அடுத் பேடம் ந் பதரது,

அம்ணிறக் கண்படன் அபேக்கு ரழ்த்து

கூநறபணன். அர் ன்றண அறத்ரர். ரன் அபேறட அறப்புக்கு
தறனபித்பன்.
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கடந் பேடம் தசய்து பதரன்பந இம்பறநபம் அர் தசய்ரர். அம்ணிர்
ன்றண ிட்டுப் திரிந்து தசல்ன த்ணித் பதரது,

ரன் அரிடம்,

'ரன் கண்ட

இந் அற்புங்கறப றகழ்த்துற்கரண சக்றறத் ந் அந் உண்றரபணின்
ததரபேட்டிணரல் பகட்கறபநன், ரங்கள் ரர்? ணக் பகட்படன்.

அற்கு அர், 'ரன் அபூரனறதின் கன் அலீ, அரின் கன் யளறமன், அரின்
கன் அலீ,
பமர,

அரின் கன் பயம்த்,

அரின் கன் அலீ,

தறனபித்ரர்.

அரின் கன் ஜஃதர்,

அரின் கன்

அரின் கன் பயம்த் ரன் ரணரகும்'

இவ்ிடத்ற ரன் கரணும் தர்களுக்தகல்னரம் தரிித்துக்

தகரண்டிபேந்பன். அப்துல் னறக்குக்கு இச்தசய்ற கறறடத் பதரது,

றகது தசய்ற்கு கூனறப்தறடகறப அனுப்தி ன்றண இபேம்பு என்நறல்

ண

ன்றணக்

திறத்து ஈரக்கறற்கு அனுப்தி றத்துிட்டரர்'
அக்றகறின் கறறக் பகட்ட ரன்,
னறக்குக்கு தரிப்தடுத்துகறன்பநன்'

'உங்கபது கறற ரன் அசர் அப்துல்

ன்று கூநறபணன். அவ்ரபந தசய்பங்கள்'

ண அர் கூநறணரர். ரன் டந்ற்றந ிதரித்து பயம்து இப்னு அப்துல்
னறக் அசபேக்கு தபிரண கடிம் என்றந ழுறபணன். ஆணரறம் அர்
அம்டறன அது பதுகுக்குப் தின்ணரல் நறந்து ிட்டு தசரன்ணரர்,
கூறுது பதரன்று எப இில் அற ரறனறபேந்து கூதரிற்கும்

அர்

க்கரினறபேந்து ரறற்கும் அறத்து தசன்நரிடப பதர! இச்சறறநினறபேந்து
ிடுறனறப் ததற்றுத்ச் தசரல்றம்தடிரக அம்ணிரிடம் கூறும்'
அலீ இப்னு கரனறத் தரடர்ந்து கூறும் பதரது, அரின் றறனறற அநறந்து ரன்
கறனப்தட்டணரக றபேம்திச் தசன்பநன். றுரள் அறகரறனில் பத்பரடு
அரின் றறனற அநறற்கரகவும் ததரறுறற கறடப்திடித்துக்
தகரள்ளுரறு ஆறுல் தசரல்ற்கரகவும் தசன்ந பதரது,

அங்கறபேந்

கரனரபிகளும் தறடகளும் டுரநறர்கபரக இபேப்தறக் கண்படன்.
அப்பதரது தசரன்ணரர்கள். 'அந்தர் பற்நறவு சறறநினறபேந்து கரரல்

பதரய்ிட்டரர். அற பூற ிழுங்கறக் தகரண்டர? அல்னது தநறகள் தூக்கறச்
தசன்நர? ணத் தரிரறள்பது' [27]
அபூ மறல்த் அல்யர் ீகூறுகறன்நரர். இர் இரம் நறர அர்கபின் தபேங்கற
பரர்கபில் எபேரகும். 'இரம் நறரின் த்றற்குப் திநகு ஃபணின்
கட்டறபப்தடி ரன் சறறநில் அறடக்கப்தட்படன். எபே பேடம் ணக்கு சறறந
ரழ்வு றகக் கடுறரக இபேந்து. எபேரள் டுறசறில் ழுந்து தரழுதுிட்டு
அல்னரஹ்ிடம் திரர்த்றத்பன். திகபரரின் குடும்தத்றணறபம்
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ஞரதகப்தடுத்ற அர்கபின் ததரபேட்டரல் ணக்கு ிடுறன ததற்றுத் பேரறும்
இறஞ்சறபணன்.
துஆற ரன் படிப்தற்குள், இரம் ஜரத் அங்கு பரன்நற, 'அபூமல்ப! உது

உள்பம் தபேக்கடிக்குள்பரகற ிட்டது அல்னர' ன்நரர்கள்.
ரன், 'ஆம் றச்சரக' ணக் கூநறபணன்.
இரம் ன்ணிடம்,

'ழுந்றபேங்கள்'

ன்று கூநற,

அச்சறறநின் இபேம்புக்

கவுகபில் றகரல் அடித்து அறண உறடத்து அங்கறபேந்து ன்றண
தபிரக்கறணரர்கள்.
அப்பதரது சறறநக் கரனர்கதபல்னரம் ன்றணப் தரர்த் ண்றபேந்தும்
அர்கபரல் துவும் பதசபடிில்றன. ரன் சறறநினறபேந்து
தபிபநறபணன்.
இரம் ன்றணப் தரர்த்து,
திடிக்க படிரது'

ீர் ிறடததற்றுச் தசல்ரக.
ீ
உம்ற ரரறம்
ன்று கூநறணரர்கள். அபூ மல்த் தசரல்கறன்நரர்கள்.

'அன்நறனறபேந்து இறுற ற எபே பதரதும் ஃபறண ரன் சந்றக்கபில்றன'

[28]

பஃதஸநன் சலனில்
இப்னு அபூரவூறன் தபேக்கரண ண்தரக இபேந் மர்கரள் கூறுகறன்நரர்.
(இர் இப்னு அபூரவூத் கலீதர ஃபன்,

பஃமம்,

ரமறக்,

பக்கறல்

ஆகறபரரின் கரனத்றல் தக்ரறன் ீறகறகபில் எபேரக இபேந்ர்)

எபே ரள் இப்னு அதீரவூத் பஃமறறன் சறதினறபேந்து றபேம்தி ந்ரர்.
றகவும் பசரர்வுற்நரக இபேந் அரிடம் அச்பசரர்வுக்கரண கரம் தற்நற ரன்
ிணி பதரது,

அர்,

'இபேதது பேடங்களுக்கு பன்பத ரன் இபேந்றபேக்க

பண்டரர? ண இன்றந றணம் ரன் ஆறசப்தட்படன்' ன்று கூநறணரர்.
'ன் அவ்ரறு?'

ண ரன் அரிடம் பகட்டபதரது,

அர் 'இன்று அீ பேல்

பஃறண ீன் கலீதரிடம் பயம்த் இப்னு அலீ ந்றபேந்ரர்'

ன்று கூநறணரர்.

'அணரதனன்ண'? ண ரன் ிணிபணன்.

அர் தசரன்ணரர்:
எபே றபேடன்,

ரன் றபேடிற ற்றுக் தகரண்டுள்பரன். அனுக்கு உரி

ண்டறணற றறநபற்றுரறு கலீதர தித்ரர். இற்தகண ரர்க்க

17

அநறஞர்கள் அச்சறதில் பயம்த் இப்னு அலீபம் அங்கு ந்றபேந்ரர்
அக்கள்ணின் றகற ந்பிற்கு துண்டிக்க பண்டும்? ணக் பகட்டரர். கலீதர
'ில்கறபபம் ிக்கட்டு ற உள்படக்கற தகுறற தட்ட

பண்டுதன்று ரன் கூநறபணன். ஆரம் ன்ணதண அர் பகட்டரர். ரன்
கூநறபணன் றகதன்தது ில் தணிில் இபேந்து ிக்கட்டு றரண

தகுறறக் குநறக்கும் ம்றன் சணங்களும் அறணப குநறப்திடுகறன்நது.
'உங்கபது பகங்கறபபம் றககறபபம் டிக்தகரள்ளுங்கள்' [29]
எபே சரரர் ணது இக்கபேத்துடன் உடன்தட்டணர். பறு சறனபர,

இல்றன,

பங்றகினறபேந்ப துண்டிக்கப்தட பண்டுதணக் கூநறணர்.
தணணில்,

அல்னரஹ் வுழு தற்நறக் கூநம் பதரது,

'உங்கபது பகங்கறபபம்

பங்றக ற றககறபபம் கழுிக் தகரள்ளுங்கள்'[30]
வுழுிபனர றகினுறட அபவு ன்தது,

ன்று கூநறபள்பரன்.

பங்றக றபரகும் ன்று

கூநறணர்.
தின்ணர் கலீதர அர்கள், பயம்த் இப்னு அலீிடம் றபேம்தி, 'அபூஜஃதப! இது
தற்நற ரங்கள் ன்ண கூறுகறன்நீர்கள்?'

ணக் பகட்டரர். அற்கு இரம் ஜரத்

'கலீதர அர்கபப! அநறஞர்கள் ரன் தசரல்னற ிட்டரர்கபப ன்று கூநற
ழுிணரர்.'

அற்கு கலீதர,

'அர்கள் தசரன்ணற ிட்டுிடுங்கள். உங்கள் கபேத்து ன்ண?

ரன் அல்னரஹ்ின் ீ து சத்றறட்டுக் கூறுகறன்பநன் ீங்கள் தசரல்னறத் ரன்
ஆகபண்டும்' ன்று னறபறுத்றணரர்..

இரம் கூநறணரர்கள், 'ீங்கள் சத்றம் தசய்ன் கரரக ரன் கூறுகறன்பநன்.
றச்சரக இர்கள் அறணபேம் திகபரரின் றபறநக்கு ரறு தசய்து
ிட்டணர். ில்கள் ஆம்திக்கும் இடம் றப துண்டிக்கப்தட பண்டும்.
பங்றகபர ிக்கட்படர றகல்ன'
'அற்கு ஆரம் ரது?

'ண கலீதர பகட்டரர். இரம்,

அறனயற ஆனறயற கூநறபள்பரர்கள்,
பண்டும். அறரண பகம்,

'தி மல்னல்னரயள

'ழு உறுப்புகள் ீ து சுஜளது அற

இபே றககள்,

ஆகறறரகும். அணின் றக பழுறரகபர,

பங்கரல்,

இபே கரல்கள்

அல்னது பங்றக

றக்குபர தட்டப்தடுரணரல் சுஜளது தசய்ற்கு உறுப்பு என்று இல்னரல்
பதரய் ிடும்'

ன்று கூநறிட்டு,

'றச்சரக சுஜளது தசய்பம் இடங்கள்

அல்னரவுக்குரிறரகும். பறம் ீங்கள் அல்னரஹ்வுடன் பறு எபேற
அறக்கரீர்கள்' ன்ந குர்ஆன் சணத்ற ஏறக் கரண்தித்ரர்கள். [31]
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அரது,

இவ்பழு உறுப்புகளும் சுஜளதுக்குரிறரகும்.

அல்னரஹ்வுக்குரிற தட்டக்கூடரது ன்தப இன் கபேத்ரகும்.
இரறன் ீர்ப்றத கலீதர சரி கண்டரர். றபேடணின் றகில்கறப ட்டும்
ததபேில் ிர்த்து துண்டிக்குரறு பஃமறம் கட்டறபிட்டரர்.

இப்னு அதீரவூத் கூறுகறநரர். இவ்ிடம் ன்றண றகவும் தரறத்து ிட்டது.

றுற உண்டரகற ிட்டது பதரல் உள்பது. இவ்ிடத்ற கண்ணுறுற்கர
ரன் இவ்பவு உிபரடிபேந்பன் ணத் பரன்நறது.[32]

தருநணத்தல் சத
கலீதர ஃபன், அஹ்றல்றதத்றணற பசறப்தரகக் கரட்டிக் தகரள்ப பறணந்
சங்கற தற்நற இரம் நறரின் ரழ்க்றக னரற்றந ிதரிக்கும் பதரது

கூநறபணரம் சபக தகரந்பிப்றதக் கட்டுப்தடுத்வும் அனக்கபின்
ீ
புட்சறற
றறசறபேப்புற்கும்,

ீஆக்கபிணதும் ஈரணிர்கபிணதும் ஆறத்

றட்டவுரக இரம் நறர ீ து ரரிசுப் திறத் றித் கற தரிந்ப.
இரற ன் கட்டுப்தரட்டின் கல ழ் றத்றபேப்ததும் அது பரக்கங்கபில்
திரணரணரக இபேந்து.
ற்தநரபேபுநம்,

அப்தரசறர் ஃபணின் தசறனிட்டு ஆத்றறடந்ணர்.

இணரல் அப்தரசறரிடபள்ப ஆட்சறறகரம் அனக்கபின்
ீ
றககளுக்குச்

தசன்றுிடுபர ன்று அச்சம் தகரண்டணர். அணரல் ஃபனுக்கு றரண
டடிக்றககபில் ஈடுதட்டணர்.
ஆணரல் இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம் ஃபணரல் ஞ்சூட்டப்தட்டு
யீரக்கப்தட்டபதரது,

அர்கள் அறறபம் கறழ்ச்சறபம் தகரண்டபரடு,

ஃபனுறட ஆட்சறறபம் ற்றுக் தகரண்டணர்
கலீதர ஃபன்,

ரன் இரம் நறரவுக்கு ஞ்சூட்டி தசய்ற தபிரல்

தரதுகரப்தறல் பம்பரக றகக் கணரக இபேந்ரர். இணடிப்தறடில்
கறனபம்,

பசரகபம் தகரண்டர் பதரல்,

தரட்டிறபம் உப்றதபம் உண்டரக,

பன்று ரட்கறப தறும்
இரம் நறரின் கப்றுக்கு

அபேகரறில் கறத்ரர்.
ணினும், இம்படி றநப்புகள், பகஸ்துறகள் அறணத்துக்கும் அப்தரல், து
இரறக் தகரறன தசய்ர் ஃபறணத் ி பறு ரபேறல்றன ன்ந
உண்ற அனகளுக்கு
ீ
தரிந்து. இணரல்,

அர்கபறணபேம் கடும்

பறணபம் தறுப்புறடந்ணர். ீ ண்டும் ணது ஆட்சறற ஆட்டங்கரச்
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தசய்பம் எபே புட்சறற ஃபன் றர்தகரண்டரர். இறனறபேந்து ன்றணப்
தரதுகரத்துக் தகரள்பவும் கரப்தரற்நறக் தகரள்பவும் ற்தநரபே பறணப்தில்
ஈடுதட்டரர்.

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் ீ து ரபன் அன்றதபம் தரசத்றபம்
தபிப்தடுத்றணரர். இறண தசல் ரீறரக றபைதிப்தற்கரக ணது கறப
இரர்களுக்கு படித்துக் தகரடுக்க பன்ந்ரர். இந் உநவு பனரக,
இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம் பரற்றுித் ழுச்சறறக் கட்டுப்தடுத்
படிபம் ணக் கணவு கண்டரர்.

இரம் ஜரற து ந்ற ித்து எபே பேடத்றன் தின், ீணரினறபேந்து

தக்ரறற்கு அறத்து ந் ஃபன், உம்பல் தழ்ல் ன்ந ன் கறப றபேம்
தசய்து தகரடுத்ரர்.. இந்றகழ்வு யறஜ்ரி 204ல் இடம்ததற்நது.
நய்ரன் இப்னு தீப் கூறுகறநரர்,

இரம் ஜரதுக்கு கலீதர ணது கறபத்

றபேம் தசய்து தகரடுப்தற அநறந்து தகரண்ட அப்தரசறர் றகுந்

பகரதபற்நணர். கலீதர ீ து தறுப்புற்நணர். பறம் ங்கபது அறகரங்கள்
ரவும் படிந்து ிடுபர ண அச்சபம் தகரண்டணர்.
கலீதர ஃபணின் தபேங்கற குடும்தத்றணர் சறனர் என்றுபசர்ந்து ஃபணிடம்
ந்து,

'நறரின் புல்பேக்கு உங்கபது கறப றபேம் தசய்து

தகரடுப்ததண ீங்கள் டுத்துள்ப ீர்ரணத்ற ரம் றர்க்கறன்பநரம். பறம்,

அல்னரஹ் க்கு ங்கற கண்ிப்தடுத்றபள்ப இந் ஆட்சறபம் அறகரபம்
ம்ற ிட்டும் அகன்றுபதரய் ிடுபர ன்றும் அஞ்சுகறன்பநரம். ஆண்டரண்டு
கரனரக க்கும் அர்களுக்கும் தறகற உள்பது ன்தற ீங்கள்
ன்கநறர்கள்.
ீ
பறம்,

உங்களுக்கு பன்ணிபேந் கலீதரக்களும் அர்கறப

தூப்தடுத்றபம் னறணப்தடுத்றபப ந்துள்பணர். இற்கு பன்ணர் நறரவுடன்
ீங்கள் டந்து தகரண்ட பறந தற்நற ரங்கள் அறபேப்ற தகரண்டிபேந்பரம்.
ணினும் அல்னரஹ் ரம் றகபசப்தடும் றறனினறபேந்து ம்றப்
தரதுகரத்ரன். ஆகப,

நறரின் கனுக்கு உங்கபது கறப றபேம்

படித்துக் தகரடுப்தறத் ிர்த்து, உங்கபது குடும்தத்றறள்ப பறு குறரண
ரப்திள்றபக்கு ம் படித்துக் தகரடுக்கவும்'

ன்று கடுறரண பறநில்

குநறப்திட்டணர்.
கலீதர ஃபன் அர்களுக்குக் கூநறணரர்,

'உங்களுக்கும் அபூரனறதின்

குடும்தத்றற்கும் தகறபண்டரற்கு கரரணர்கள் ீங்கபப.
உண்றறச் தசரல்தன்நரல்,

உங்கறப ிட அர்கபப உர்ந்ர்கள்

ணக்கு பன்ணிபேந் கலீதரக்கள் குடும்த உநறத் துண்டித்துிடும்

20

டடிக்றககறபப பற்தகரண்டணர். ரன் அறனறபேந்து அல்னரஹ்ிடம்
தரதுகரல் படுகறன்பநன்.
ன்ணிடறபேந்து கறனரதத்ற இரம் நறரவுக்குப் ததற்றுக் தகரடுப்தற்கரக ரன்
பற்தகரண்ட பற்சறகள் குநறத்து ரன் வ்ி றகபசபம் தகரள்பில்றன.
இரம் நறரிடம் கறனரதத்றப் ததரறுப்ததடுக்குரறும் பகட்படன். அறண
ன்ணிடறபேந்து கற்நறிட ிபேம்திபணன். அர் அறண றுத்துிட்டரர்.
அல்னரஹ்வுறட ிடம் குநறத்தடிப றடததநக்கூடிரகும்.
அபூஜஃதர்,

ணது சறறு றபனப ஆச்சரிப்தடத்க்க றகில் அநறிறம்

எழுக்கத்றறம் சறநந்து ிபங்கறறிணரபனப அற ரன் இற்குத் தரிவு
தசய்பன். பறம்,

அபூமஃதரிடறபேந்து ரன் அநறந்றகறப றண

க்களும் அநற பண்டுதண ஆறசப்தடுகறபநன்'

அப்தரசறர் கூநறணரர்கள், 'இந் ரனறதர் உங்களுக்கு றகரட்டுரர? றச்சரக
அர் ஞரணபர, ரர்க்க ிபக்கபர அற்ந எபே சறறுர்'
கலீதர ஃபன் கூநறணரர்,

'உங்களுக்கு அறவு உண்டரகட்டும். றச்சரக

அறப் தற்நற உங்கறப ிட ரன் ன்கநறந்ன். றச்சரக,

அஹ்றல்றதத்றணரின் அநறவு, அல்னரஹ்ின் புநத்றனறபேந்தும், அணது அன்பு,
தஞ்ஞரணம் ன்தற்நறனறபேந்தும் கறறடத்ரகும். ரர்க்க அநறிறம்,

பூத்து ல்றனற ிட்டும் சற்றும் குறநவு கரர எழுக்க தநறகபிறம்
இரின் ததற்பநரர் குறநினர தசல்ங்கபரக ிபங்கறணர். ீங்கள்

ிபேம்திணரல் இரம் ஜரற தரீட்சறத்துப் தரபேங்கள் அது றறன தற்நற ரன்
ிதரித்து உங்களுக்குத் தரிபேம்' ன்று கூநறணரர்.
அற்கு அப்தரசறர், அீ பேல் பஃறண ீன் அர்கபப! ரங்கள் தசரல்றம் ித்றல்
அறப் தரீட்சறப்தற ரம் ற்றுக் தகரள்கறன்பநரம். ணப,

ரம் தகரண்டு

பேபரம் அர் பகட்கும் பகள்ிகளுக்கு அபூஜஃதர் சரிரண தறனபித்ரல் ரம்
அற றர்க்கரட்படரம். ங்கபது தரிவு சரிரணது ன்தது ல்பனரபேக்கும்
தரிந்து ிடும். அர் ிறடபிக்க இனரது பதரணரல்,

அறப் தற்நற ீங்கள்

பதசக்கூடரது' ண பகட்டுக் தகரண்டணர்.
கலீதர ஃபனும் 'ீங்கள் ிபேம்திது பதரனப ஆகட்டும்' ன்நரர்.
இரம் ஜரறடம் பகள்ிகள் பகட்தற்கு சரிரண தரக அப்தரசறர் ஹ்ர
தின் அக்மறத் ன்தற தரிவுதசய்ணர். அர் அச்சம் கறனரதத்றன்
தி ீறசரக ிபங்கறணரர். இரபக்கு ிறட தரிர பகள்ிகறப

அர் இரறடம் பகட்க பண்டுதணவும் அற்தகண ததறுறரண தரிசறல்கள்
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பேரகவும் அபேக்கு ரக்கபித்ணர். அன்தின் கலீதர ஃபணிடம் ந்
அப்தரசறர் ிரத்ற டரத்துற்குரி றணம் என்றந ற்தரடு தசய்து
பேரறு பகட்டுக் தகரண்டணர்.

அறணரிணதும் பகரதித் கபேத்றன் அடிப்தறடில் றர்ிக்கப்தட்ட எபே
றணத்றல் ல்பனரபேம் அங்கு என்றுகூடிணர். அர்களுடன் ஹ்ர தின்
அக்மபம் ந்றபேந்ரர். இரம் ஜரதுக்கு ிரிப்ததரன்று ிரிக்குரறும் அறல்
இபே றனறகறப றக்குரறும் கலீதர ஃபன் கட்டறபிட்டரர். இரம்
அங்கு சபகபிக்கும் பதரது அர்கபது து என்தது பேடங்களும் சறன

ரங்களுரகும். அர்கள் இபே றனறகளுக்கும் த்றில் அர்ந்து
தகரண்டரர்கள் அர்களுக்கு பன்ணிறனில் ஹ்ர இப்னு அக்மம்

அர்ந்ரர். சறதபரர் க்குரி இடங்கபில் அர்ந்து தகரண்டணர். கலீதர
ஃபன்,

இரம் அபூஜஃதர் அர்ந்றபேந் ிரிப்தின் ஏத்றல் அர்ந்து

தகரண்டரர்.
ஹ்ர இப்னு அக்மம்,

கலீதர ஃபணிடம்,

பகட்தற்கு அனுறபங்கள்'
பகட்கனரம்' ன்நரர்.

ணக் பகட்க,

'ரன் அபூஜஃதரிடம் பகள்ிகள்

அற்கு கலீதர,

தின்ணர் இரற பரக்கற 'ரன் ங்களுக்கு அர்ப்தம்,
ிண அனுறப்தீர்கபர?'

'ீர் பகள்ிகறப

எபே ஸ்அனர தற்நற

ண பண்டி பதரது இரம் 'ீர் ிபேம்பும்

பகள்ிகறப ரரபரக ன்ணிடம் பகட்கனரம்' ன்நரர்கள்.
ஹ்ர இப்னு அக்மம் இரறடம்,

இஹ்ரம் உறடிந் எபேர்

பட்றடரடுது தற்நற ரங்கள் ன்ண கூறுர்கள்?'
ீ
ண ிணிணரர்.
இரம் பகட்டரர்கள் 'பட்றடரடிது யபறட ல்றனினர அல்னது
தபிினர?

பட்றடரடுது டுக்கப்தட்டுள்பற அநறந்து தசய்ரர?

றுனரகச் தசய்ரர? சுந்றரண தர? அல்னது அடிறர? சறநறர?
அல்னது ததரிர?

பட்றடரடுற்குப் புறர?

அல்னது றரண பட்றடக்கரர?

ஆம்தித்ரகர?

பட்றடரடப்தடும் உிர் தநற

இணர? அல்னது பறு இணர? சறநற திரிர? அல்னது ததரி திரிர?
பட்றடக்கரன் ன் றந ற்கறநரணர?
தகனறனர?

அடம்திடிக்கறநரணர?

இஹ்ரம் உறடிந்ரகர?

இினர?

அல்னது யஜ்ஜளக்கு இஹ்ரம்

அிந்ரகர? இர்கபில் றப் தற்நற ீர் ன்ணிடம் ிணவுகறன்நீர்?' ணக்
பகட்டரர்கள்.
ஹ்ர இப்னு அக்மம் டுரநறப் பதரணரர். அர் ணது பரல்ிற
பகத்றபன கரண்தித்துக் தகரண்டற சறதபரர் அநறந்ணர்.
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அப்பதரது கலீதர ஃபன்,
ல்னரப் புகழும்'

'இந் ரததபேம் றஃத்றத் ந் அல்னரஹ்வுக்பக

ன்று கூநறரக,

ணது குடும்தத்றணறப் தரர்த்து,

ீங்கள்

தறுத்க் தகரண்டிபேந்ரின் ததறுறற ற்பதரது அநறந்து தகரண்டீர்கள்
ரபண? ணக் பகட்டரர்.

தின், இரறடம் றபேம்தி, 'அபூஜஃதர் அர்கபப! ணது கறப றபேம் தசய்து
தகரள்ப ங்களுக்கு சம்ர?' ணக் பகட்டரர். இரம் ஜரத் அர்கள் சம்ம்
தரிித்ரர்கள்.

'ர் ன்றண றர்த்ரறம் ணது கபரகற உம்பல்தழ்றன ங்களுக்கு
படித்துத் பேபன்' ன்நரர் கலீதர ஃபன்.

இரம் அபூஜஃதர் அறனயறஸ் மனரம் தின்பேம் துஆற ஏறணரர்கள்,
'அல்னரஹ்ின் அபேறப ற்றுக் தகரண்டணரக,

ல்னரப் புகழும் அனுக்பக

உரிண. அணது கத்துத்துக்கு உபத்தூய்றபரடு தித்ரக
ணிகுன றனரகற பயம்த் மல்னல்னரயள அறனயற ஆனறயற
ீ தும்,

அர்கபது குடும்தத்றன் தூர்கள் ீ தும் அல்னரஹ் மனரத்

தசரல்ரணரக.
அல்னரஹ்,

யனரனரணற்றநப அபேபி யநரரணற்நறல் இபேந்து

தரதுகரக்கறநரன். இதுப ணிர்கள் ீ ரண அல்னரஹ்ின் ததபேம்
தகரறடரகும்.
அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்,

உங்கபில் பேக்கும் ரழ்க்றகத்

துறில்னரிட்டரல் அர்களுக்குத் றபேம் தசய்து ிடுங்கள்.உங்கள்
அடிறகபிறள்ப ல்பனரரண ஆண்களுக்கும் ததண்களுக்கும் றபேம்
தசய்துிடுங்கள். அர்கள் றகபரக இபேந்ரறம் அல்னரஹ் ன்னுறட
அபேறபக் தகரண்டு அர்கபின் பறகறப றறநபற்நற றப்தரன்.
அல்னரஹ் றக்க ிசரனரணனும் ன்கநறந்பரனும் ஆரன்.'
தின்பு,

'றச்சரக பயம்த் இப்னு அலீ இப்னு பமர ஆகற ரன்

அல்னரஹ்ின் அடிரன் ஃபணின் புல்ி உம்பல்தழ்றன றபேம்
பதசுகறன்நரன். அபேக்குரி யர்,

ணது தரட்டி யஸ்த் தரத்றரவுக்கு

ங்கப்தட்ட தரறகரண தறு றர்யம்கபரகும். கூநப்தட்ட இந் யபேக்கு
இத்றபேத்ற டத்ற றப்தீர்கபர?' ண இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம்
பகட்ட பதரது,
'ஆம் அபூஜஃதப! ணது கள் உம்பல்தழ்றன,

குநறப்திடப்தட்ட யபேக்கு

ங்களுக்கு படித்துத் ந்பன். இந்றகரறய ரங்கள் ற்றுக்
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தகரண்டீர்கபர?' ண ிணிணரர் ஃபன் இரம், 'அறண ரன் ற்றுக் தகரண்டு
அங்கல கரித்பன்' ன்று கூநறணரர்கள்.
கலீதர ஃபன், அங்கு சபகபித்றபேந் அறகரரிகள், ததரதுக்கள் ஆகறபரற
த்துது அந்ஸ்துக்குத் குந்ரற் பதரல் அர்ந்து தகரள்ளுரறு தித்ரர்.
தின்பு,

அது கட்டறபின்தடி அர்கள் அறணபேக்கும் ிபேந்து

தரிரநப்தட்டது. ந்ர்களுக்கு,

அது அந்ஸ்துக்கு ற்நரறு தரிசறல்கள்

ங்கப்தட்டண.

சறதபரர் கறனந்து தசன்நன்தின் எபே சறனர் ட்டும் இபேந்ணர். இரறப்

தரர்த்து கலீதர ஃபன், இஹ்ரம் அிந்ர் பட்றடரடுது தற்நற ங்கபின்
ரர்க்கச் சட்டத்றக் குநறப்திடுர்கபர?
ீ
பண்டிணர்.

அற்கு உடன்தட்ட இரம்,

ரங்கள் அநறந்து தன் ததநனரம் ண

அவ்ிடத்ற தபிரக ிதரித்ரர்கள். [33]

ஃபன் கூநறணரர் 'அபூஜஃதப! ஆகரகச் தசரன்ண ீர்கள். அல்னரஹ் ங்களுக்கு
ற்கூனற ங்குரணரக. ீங்கள் ிபேம்திணரல்,

ஹ்ர ங்கபிடம்

ிணரத்தரடுத்து பதரல், ரங்களும் அரிடம் ிணரத்தரடுக்கனரப'
இரம்,

ஹ்ரிடம் 'பகள்ி பகட்கட்டுர?'

ண ிணி பதரது,

'ிறட

தரிந்ரல் தசரல்பன். இல்றனதணில் ங்கபிடம் ரன் அர்ப்தம்' ன்நரர்.
'ஏர் ஆண்கனுக்கு எபே ததண்றப் தரர்ப்தது பற்தகனறல் யரரகறநது.
டுப்தகல் ந் பதரது அள் அனுக்கு யனரனரகறநரள் சூரின்
உச்சறினறபேந்து ீங்கறவுடன் அறபப் தரர்ப்தது ீ ண்டும் யரரகறநது.
தின்ணர் அமபேறட பத்றல் அள் யனரனரகறநரள். பறம் சூரின்
றநந்வுடன் அள் அனுக்கு யரரகற ிடுகறன்நரள். ன்நரறம்
இரின் இறுற பம் ந்வுடன் அள் ீ ண்டும் யனரனரகறநரள்.
டுறசறரகறவுடன் அள் றபேம்தவும் யரரகற. சுதயளறட பம்
உரணவுடன் அள் யனரனரயற ிடுகறன்நரள். இப்ததண்ின்

றறனதன்ண? ன் பனம் இவ்ரறு யரரகற, யனரனரகற ிடுகறநரள்? ண
இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் பகட்டரர்கள்.
இக்பகள்ிறக் பகட்டவுடன் ஹ்ர இப்னு அக்மம்,
ஆறரக,

'அல்னரஹ் ீ து

இக்பகள்ிக்குரி ிறட ணக்குத் தரிரது. வு தசய்து

ீங்கபப தசரல்றங்கள்' ணக் கூநறணரர்.

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம்.
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'இது ஏர் அடிறப் ததண்ரகும். பற்தகனறல் அறப அந்ற ஆண் தரர்ப்தது
யரரகும். டுப்தகனரணதும் உரிறரபணிடம் இபேந்து அறப ரங்கறணரன்
இப்பதரது,

அள் அனுக்கு யனரனரகும். பறம் ளுயபேறட பத்றல்

அறப அன் ிடுறன தசய்கறநரன். அப்பதரது அள் ீ ண்டும் அனுக்கு

யரரகறநரள். அமபேறட பம் ந்பதரது அறப றபேம் படித்துக்
தகரண்டரன். இப்பதரது அள் யனரனரகறநரள். ஆணரல் ஃரிபுறட பம்
ஆகறிட்டபதரது அறப றயரர் ணப்தடும் ரய்க்கு எப்திடுகறன்நரன். அள்
ீ ண்டும் யரரகறநரள் இரவுறட பம் ந் பதரது அற்குரி

ண்டத்ற தகரடுத்து தரிகரம் தசய்து தகரள்கறன்நரன். அன்தடி அள்
யனரனரகறநரள். டுறசறரண பதரது எபே டற னரக் தசரல்றகறன்நரன்.

அப்பதரது அள் யரரகும். ணினும் சுபுயளறட பரகற பதரது அறப
ீ ட்டிக் தகரண்டரன். இப்பதரது அள் அனுக்கு யனரனரகும்'
தகரடுத்ரர்கள்.

ண ிபக்கம்

ஃபன் ணது குடும்தத்ரறப் தரர்த்து 'உங்கபில் ரகறறம் இவ்ரநரண
பகள்ிகளுக்கு ிறடபிப்தரர?

அல்னது இர்கறபப் பதரன்று பதசவும்

படிபர?' ண பகட்டபதரது, பேப கறறடரது' ண அர்கள் தறனபித்ணர்.
அப்பதரது ஃபன்,

'திின் அஹ்றல்றதத்றணர் இவ்ரநரண சறநப்தின் பனம்

கண்ிப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர். தரிபூம் ததறுற்கு சறநற து என்றும்
அர்களுக்கு றடல்ன ணக் கூநறணரர்.[34]
ன்நரறம் கலீதர ஃபன் அஹ்றல்றதத் ீ து ததரய்ரண அன்றத அசறல்
பரக்கத்றற்கரகப தபிப்தடுத்ற ரடகரடிணரர். இந்த் றபேம் கூட
அத்றக என்நரகும். இற்கு தன கரங்கறப ரம் குநறப்திடனரம்.
1.இரம் ஜரறன் ட்டுக்கு
ீ
ணது கறப அனுப்தின் பனம் அங்குள்ப
றறனறகறப பவுதரர்க்கவும் இரற படிரகக் கண்கரிக்கவும்
படிபம். (உண்றில்,

ஃபணின் கபரபேம் ந்றின் பறற ன்கு

புரிந்து தகரண்டு அற்பகற்த உபவுப் தி தசய்ற னரறு தபிரகப் தறவு
தசய்துள்பற குநறப்திடத்க்கது.)
2.ணது கறப படித்க் தகரடுத்து இரம் தசௌகரிரண ஆடம்த
ரழ்க்றகின் தக்கம் இழுத்து ீற,
ஈடுதடுத்னரம் ன்ததும் அரின்

பரசடி ற்றும் பகபிக்றககபிள்
பரக்கரகும். அன் பனம் இரபக்குரி

ரிரறறபம் அந்ஸ்றபம் பதரக்கற பகனப்தடுத் படிபம் ணவும்
றர்தரர்த்ரர்.
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பயம்த் இப்னு நய்ரன் கூறுகறநரர். ஃபன் சகன ந்றங்கறபபம்
இரற க்குற்கு தரித் பதரதும் இரம் அறகளுக்கு சற்றும் ணம்

பில்றன. கரரிக் ண அறக்கப்தடும் எபே ணிற ஃபன் அறத்ரர்.
இன் கடிணரண குறம் ீண்ட ரடிபம் உறடணரக இபேந்ரன்.
ஃபணிடம்,

'உங்களுக்கு உனகறல் ரது பறிபேந்ரல் அற்றந

றறநபற்நறத் பேகறன்பநன்' ண அன் கூநறணரன்.
தின் இரம் அபூஜஃதர் அர்களுக்கு பன்ணரல் அர்ந்து, பபத்றல் ட்டி ததபேம்
சப்த்துடன் அன் தரட ஆம்தித் பதரது அவ்ிடத்றல் இபேந் ல்பனரபேம்

என்று பசர்ந்து அணின் இறசற ஆர்த்துடன் கணித்துக் தகரண்டிபேந்ணர்.
ஆணரறம்,

இரம் அபூஜஃதர் அறனயறஸ் மனரம் அறண தநடுத்தும்

தரர்க்கில்றன. னது இடது தக்கரகவும் றபேம்தில்றன. இறுறில்
றனற உர்த்ற,

அறணப் தரர்த்து,

'ீ அல்னரஹ்றப் தந்து தகரள்.

ன்நரர்கள்.
அனுறட றகினறபேந் டிபம் பபபம் கல ப ிழுந்ண. ிக்கும் ற
அணின் றககள் இங்கபில்றன. [35]
3.இரபக்கு ணது கறப றபேம் படித்துக் தகரடுப்தன் பனம்,

அஹ்றனறதத் ீ து ணக்கு பசம் இபேப்தரகக் கரண்தித்து அனக்கபின்
ீ
றர்ப்றதபம் சரபித்து டுத்துிடனரம் ண ஃபன் றறணத்ரர்.
4.அபூஜஃதர் பனம் ணது களுக்கு குந்ற திநந்ரல் அக்குந்ற
திகபரரிணதும் யஸ்த் அலீிணதும் தம்தறில் எபே பதறணப் ததற்நரக
ததபேறறடனரம் ண ஃபன் கூநறந்ரர்.[36]
ஆினும்,

அரின் ததபேறம் தனறக்கில்றன. அரின் கள் குந்றப்

தரக்கறம் அற்ந ததண்ரக இபேந்ரர். இரம் ஜரதுக்குப் திநந் அறணத்து

குந்றகளும் சரணர ன்ந ததண்ி பனம் திநந்ர்கபரகும். தத்ரது
இரம் அல் யரற,

பமர,

உம்பகுல்தூம், யகல ர) [37]

யளறமன்,

இம்ரன்,

தரத்றர,

கறஜர,

ஃபன் இத்றபேத்ற அசறல் பரக்கத்ற திறதனறக்கக் கூடிரக
ட்டுப அறத்துக் தகரண்டரர். இன் பனம் தசௌகரிரண ரழ்ற
இரபக்கு உபேரக்க பண்டுதன்ந அரின் ிபேப்தத்ற இரம்
றரகரித்ரர்கள். தணணில், அர்கபின் குடும்தத்றணர் உனகறற்கு பக்கறத்தும்
தகரடுக்கரர்கள். அணரல் ஃபனுடன் இபேக்கும் பதரது தன

இன்ணல்கறபபம் துன்தங்கறபபம் ரங்கறக் தகரண்டு ரழ்ந்ரர்கள்.
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யளறமன் அல் கரரீ கூறுகறநரர்.
அபூஜஃதர் தக்ரறல் இபேக்கும் பதரது அரிடம் தறந்பன். அர்கள்,

ன்ண

பறனில் ஈடுதட்டுக் தகரண்டிபேந்ரபர அப்தடிப இபேந்ரர்கள். 'இம்ணிர்
ணது ரட்டுக்கும் தசல்னரது இங்பகப இபேக்கறன்நரர். அரின் உவு

பறநபம் ன்ணதன்று தரிரது' ண ணக்குள் ரன் பதசறக்தகரண்படன்.
அப்பதரது அர்கள் து றனற உர்த்றர்கபரக தசரன்ணரர்கள்.
'ரயளறமன்! ிக்பகரதுற தரட்டிபம்,

கறந் உப்பும் திகபரபேக்கு

ிபேப்தரணது பதரன்று ணக்கும் ிபேப்தரணரகும்.' [38]
இன் கரரக,

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் தக்ரறல் இபேக்கரல்

றணி உம்பதழ்றடன் ீணரவுக்குச் தசன்நரர்கள். யறஜ்ரி 220 றக்கும்
பறு திச்சறறணகள் இன்நற அங்பகப ரழ்ந்ரர்கள்.

யறஜ்ரி 218ல் ஃபன் ித்ரர். அரின் இடத்றற்கு ஃபணின் சபகரரண
பஃமறம் றறக்கப்தட்டரர்.

யறஜ்ரி 220ல் பஃமறம் இரற தக்ரறற்கு பேரறு ணது ஆட்சறக்கு
தக்கதனரக இபேக்குரறும் பண்டுபகரள் ிடுத்து இரற ன்
கண்கரிப்புக்குள் தகரண்டு ந்ரர். தணணில்,

றபேடணின் றகறத்

துண்டித்ல் தற்நற சர்ச்றச பஃமறறன் சறதில் ழுந் பதரது இரம் ந்
தறனரல் பஃமறம் கப்தட்டற தற்நற பன்ணர் குநறப்திட்படரம்.
சறனரட்கள் கறந் திநகு இப்னு அபூரவூத்,

பஃமறறடம் ந்ரர் ததரநரற

றறநந்ரகவும் கடும் சலற்நம் தகரண்டரகவும் அர் கரப்தட்டரர். 'ரன்
உங்களுக்கு னறப ரடுகறபநன்,
ிபேம்புகறபநன்,

ஆகப சறன உதபசங்கறபப் புரி

சறன ரட்களுக்கு பன்பு டந் சம்தம் உங்கபது அட்சறக்கு

உகந்ல்ன. கரம் அநறஞர்களும் உர் அறகரரிகளும் இபேக்கும் சத்றல்

அபூஜஃதபேறட ீர்ப்றத ரங்கள் சரிகண்டீர்கள். அபூஜஃதறப் தற்நற அர்ரன்
கலீதரரக இபேக்க குறரணர் ண தரற சணங்கள் ற்றுக் தகரண்டர் ன்றும்
கபேதுகறன்நரர் இது பதரரது ன்று அண்ற ீர்ப்புச் சம்தம் தற்நறபம் க்கள்
தனிரகக் கறக்கறன்நணர். தணணில் அப ீரக்களுக்கு ததபேம் தனரக
ரநறிட்டுள்பது' ணக் கூநறணரர்.
இக்கபேத்ரல் பஃமறம் அச்சபற்நரர் இரறக் தகரறன தசய்ற்கரண
பற்சறகபில் இநங்கறணரர். ஈற்நறல் இரம் ஜரத் அர்கள் துல்கஃர ரத்றன்
இறுற ரபன்று யறஜ்ரி 220ல் ஞ்சூட்டப்தட்டு தகரறன தசய்ப்தட்டரர்கள்..
இன்ணரனறல்னரயற இன்ணர இறனயற ரஜறஊன்.
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இரறன் புணி உடல், தக்ரறறள்ப குறநறகபின் றரடிில் அர்கபின்
தரட்டணரர் இரம் பமர அல் கரறம் அறனயறஸ் மனரம் அடக்கம்
தசய்ப்தட்ட கப்றுக்கு அபேகரறில் அடக்கம் தசய்ப்தட்டது.[39]

இவ்ிபே இரம்களும் அடக்கம் தசய்ப் தட்டுள்ப இடம் கரறறன் ன்ந
ததரில் திதல்ம் ததற்றுள்பது.. இன்று,

உனகறன் சகன தரகங்கபினறபேந்தும்

அர்கறபத் ரிசறப்தற்கரக இனட்சக் கக்கரண பஸ்னறம்கள் தசன்று
பேறக் கர படிகறன்நது.

இநம் ஜயதன் சடர்கள்
தி மல்னல்னரயள அறனயற மல்னம் கரட்டித் ந் ற பறநின்

திகரம் ணிர்கறபப் திற்றுிப்தறறம் அர்களுக்கு பதரறப்தறறம் அீ

ீி கணம் தசறத்றணர், து தரிசுத் இரம்கபது அநறவுப் திற, தரரி
கல்ி றறனங்கபபரடு எப்திட படிரது. கல்ி றறுணங்கபபர குநறப்திட்ட
தரடத்றட்டத்துடன் குநறப்திட்ட பத்றல் ட்டுப தசற்தடுகறன்நண. அந்
றறநகறப ீ றுது கறறடரது.
ணினும் இரம்கபின் அநறவு ற்றும் றகரட்டல் திகறப க்களுக்கு ந்
பறபிறம் தசய்து ந்ணர். ம்றடம் கற்க பேதபேக்கு து தசரல்றம்
தசறம் து ரழ்வு றடபறநகபரளும் தரடம் புகட்டுதர் அது
தரசறநில் அபேம் தரக்கறம் ததற்ந பேம்,

அன்பணரது அநறினறபேந்தும்

தண்தரட்டில் இபேந்தும் உரி தரடங்கறபக் கற்நணர்.
பகள்ிகள் இபேப்தின்,

அற்றந ிண,

அற்றுக்கரண ிறடகறபபம் அவ்

இரம்கபிடறபேந்து அர் ததற்றுக் தகரள்ப படிபம். அர்கபது பகள்ிகள்
றறுக்கப்தட்டரக இபேக்க பண்டுதன்தறல்றன. ரன் றர்பரக்கும்
ப்திச்சறணரணரறம் அற்றுக்கரண ிறடகறப அது
இரம்கபிடறபேந்து ததற்றுக்தகரள்ப படிபம்.
ததரதுரக இத்றக உர்றறனரணது,

திரர்கள் ற்றும் இரம்கறபத்

ிர்த்து ற்தநபேக்கும் இனகுரணல்ன ன்தது தபிரண ிடரகும்.
இப்திற்றுிப்தின் தன்தரடு,
இல்தரணரகும்.
உறர அப்தரசற ஆட்சறரபர்கள்,

தசறப்பும் பபம் றக்கரக இபேப்ததும்

இப்தித்பகரண ிபசட அம்சங்கறப

க்கள் அநறந்து தகரள்ரர்கபரணரல் உண்றரண இரம்கறபபம் தய்கத்
ீ
றனர்கறபபம் அர்கள் புநத்தரதுக்கரட்டரர்கள் ன்தறபம்,
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இந்றறனில் ரம் தகரள்றபடித் ஆட்சற அறகரம் அறந்து ிடும்
ன்தறபம் தபிரக அநறந்றபேந்ரர்கள்.
ணப,

ம்ரல் இன்நற உண்றரண இஸ்னரறத்

றனறத்துத்துடன் க்கள் சுந்றரக தரடர்பு தகரள்பரறபேப்தற்கரண

அறணத்து தித்ணங்கறபபம் பற்தகரண்டரர்கள். கலீதர உர் இப்னு அப்துல்
அஸீஸ் ஆட்சறறப் ததரறுப்பதற்நறபேந் சறன பேடங்கறபபம், உறரக்கபின்
ழ்ச்சறிணதும்,
ீ

அப்தரசற ஆட்சறின் ஸ்றற்ந ஆம்த ரட்கபினும்

ஸ்றற்ந றறனறபம் இற்கு ிறினக்தகண கூநனரம். இரம் தரக்கறர்,
இரம் மரறக் ஆகறபரரின் அநறவுப் தி இக்கரன கட்டத்றல் சறநந்து

ிபங்கறற குநறப்திடத்க்கது. இக்கரனப் தகுறகபில் க்கள் இவ்ிபே
இரம்கபிடறபேந்தும் றகவும் சுந்றரக பதரறணகறப ததற்றுக்
தகரண்டணர்.

இரம் ஜஃதர் மரறகறன் ரர்கபதும்,
சுரர் ரன்கரிரகும். அபபறப,

அநறிப்தரபர்கபதும் ண்ிக்றக
றண இரம்களுறட

ரர்கபதும் அநறிப்தரபர்கபதும் ண்ிக்றக றகக் குறநரகப
இபேந்ற ரம் அரணிக்க படிகறநது.

இரம் ஜரறன் பரர்களும் ரர்களும் அர்கபது யீஸ்
அநறிப்தரபர்களும் சுரர் தற்று தத்து தர்கபப இபேந்ணர். இது,

அர்கபது

கரனத்றல் அர்களுடன் க்கள் தரடர்றத ற்தடுத்றக் தகரள்றல் இபேந்
சறத்ற டுத்க் கரட்டுரக அறகறன்நது.
இரர்கபது சறநற தரறகரண ரர்கபில் திரசறக்கும் சறனற ரம்
அறடரபம் கரனரம் உரத்துக்கு சறனறப் தற்நற பரக்குபரம்.
1. அலீ இப்னு நஹ்ஸனர்.
இர் இரம் ஜரத் அர்களுக்கு தபேக்கரணபேம் அர்கபின் திறறறகபில்
எபேரகவும் இபேந்ரர். பறம் இரம் நறர,

இரம் யரற ஆகறபரரின்

தபேங்கற பரரகவும் கரப்தட்டரர்.
இர் அறக க்கத்றல் ீண்ட ப சுஜளது தசய்ன் ிறபரக அரின்
தற்நறப்தகுறில் சுஜளறன் அறடரபம் கரப்தட்டது. சூரின்
உரணவுடன் சுஜளது தசய்பம் அர்,
திரர்த்றண புரிந்து,

பஸ்னறம்கள் ஆிம் பதபேக்கரகப்

ணக்குத் பறரணற்றந அர்களுக்கரகவும்

திரர்த்றத் தின்பத றனற உர்த்துரர். [40]

29

அஹ்ரமறல் ரழ்ந் இர் பப்ததுக்கும் பற்தட்ட தல்கறப ழுறபள்பரர்.
ணது ன்ம்திக்றக,

ற்றும் ல்னல் ன்தற்நறணரல் றகவும் உர்ந்

அந்ஸ்ற அர் ததற்நறபேந்ரர். அபேக்கு இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம்
தின்பேரறு கடிம் ழுறணரர்கள்.

'அபற்ந அபேபரபனும் றகற்ந அன்புறடபரனுரண அல்னரஹ்ின்
றபேரத்ரல். றகறபநன் ண்தர் அலீப உக்கு அல்னரஹ் ற்கூனற

ங்குரணரக. உம்ற சுணத்றல் குடிர்த்துரணரக. இவ்வுனகறறம்

றுவுனகறறம் ற்தடக் கூடி இறினறபேந்து உம்றக் கரப்தரணரக. ம்பரடு
உம்றபம் ீ ப ழுப்புரணரக அலீப! ீர் உதபசம்,
திநற றத்ல்,

றதரடு,

திிறட,

கடறகறப றறநபற்நல் பதரன்நற்நறல் சறநப்புற்று

ிபங்குகறன்நீர். உம்றப் பதரன்ந எபேற கரில்றன ன்று ரன்

கூநறணரல் அது உண்றரகப இபேக்கும். அல்னரஹ் உம்ற ஜன்ணதுல்
திர்தௌமல் குடிிபேக்கச் தசய்ரணரக. பகரறட,

ரரி,

இவு,

தகல்,

பறுதரடின்நற ீர் ஆற்நற பேம் பசறகறபபம் உது அந்ஸ்றபம் ரம்

ன்கு அநறந்து றத்துள்பபரம்.. அல்னரஹ் கறரத்றல் தறடப்புகறப என்று
பசர்க்கும் பதரது உம்ற அணது ணித்ரண பசரக்க பண்டுதண
அறண ரன் திரர்த்றக்கறபநன். றச்சரக அன் திரர்த்றணகறப
தசிபரற்பதரணரரன்'[41]
2. அஹ்நத் இப்னு பஹம்நத் இப்னு அபூஸ்ர் அல்ஸன்தீ.
இர் கூதரரசற,

இரம் நறர,

இரம் ஜரத் ஆகற இபே இரம்கபிணதும்

பரரகவும் இவ்ிபே இரம்கபிடபம் உர்ந் அந்ஸ்து ததற்நரகவும்

இபேந்ரர். தன தற்கறப ழுறபள்பரர். அற்நறல் பக்கறரணது 'அல்ஜரம்உ'
ண அறக்கப்தடும் கறந்ரகும். அஹ்றல்றதத் த்யதின் அறணத்து ரர்க்க
அநறஞர்களும் இது அநறறப் தரிபூரக அங்கல கத்பரடு அது
நறரத்துக்கபில் வ்ி சந்பகபம் தகரள்றல்றன.

[42]

இர் இரம் நறரறத் ரிசறக்கச் தசன்ந இரம் இர் ீ து தித்றபகரண
அன்பும் ரிரறபம் றத்றபேந்ரர்..
3. ஸகரிய்ன இப்னு ஆதம்.
இர் ஈரன் ரட்டின் கும் ன்ந திபசத்ற பசர்ந்ரரர். இது சறரம்
கும் திபசத்றல் றகவும் திதல்ம் ததற்நரகும். இர் இரம் நறர,

ற்றும்

இரம் ஜரத் ஆகறபரரின் தபேங்கற பரரக இபேந்ரர். இரம் ஜரத்
அறனயறஸ் மனரம் இபேக்கரகப் திரர்த்றத்துள்பபரடு,

து தபேங்கற

பரர்கபில் எபேரகவும் அறக் கிப்திட்டுள்பரர்கள். [43]
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எபே சந்ர்ப்தத்றல் அற சந்றத் இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம்
அபேடன் இின் ஆம்தம் தரடக்கம் றுரள் கரறனற ணிறரக
இபேந்து ரர்க்க ிடங்கள் தற்நற உறரடிணரர்கள்.[44].

எபே ரள் இரம் நறரிடம் எபே ணிர் ந்து 'ணது டு
ீ தூரக
இபேப்தணரல் ல்னர பங்கபிறம் உங்கறப ந்து சந்றப்தது
கஷ்டரகவுள்பது. ணப ரிடம் ரன் ரர்க்க ிடங்கறப அநறனரம்
ணக் கூறுங்கள்?' ணக் பகட்டரர்.

அற்கு இரம் நறர அர்கள் மகரிய்ர இப்னு ஆம் அல்கும்ீ ிடம் ீர்
அநறந்து தகரள்பனரம். தணணில் அர் ரர்க்கப் தற்நறறம்,

உனகப் தற்நற்ந

ன்றிறம் உறுறரணரக இபேக்கறநரர்' ன்று கூநறணரர்கள். [45]
4. பஹம்நத் இப்னு இஸ்நனீ ல் இப்னு ஸீகு.

இரம் கரறம் அறனயறஸ் மனரம், இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம், இரம்
ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் ஆகறபரரின் பரரக இபேந் இர்,

அஹ்றல்றதத் த்யப் அநறஞர்கள் த்றில் றகுந் ம்திக்றகக்குரி
எபேரகவும் கிக்கப்தடுகறன்நரர்.
இர்,

தக்கக்கங்கபில் சறநந் ணிரகவும் க்க

றதரடுறடரகவும் ிபங்கறணரர்.தன தற்கறபபம் பகரர்ற தசய்துள்பரர்.
இர் அப்தரசறரின் ஆட்சறிறம் தி கறத் ண்ப இற்றந தசய்ரர்.

[46]
இர் அப்தரசற ஆட்சறில் தி கறத்ற தற்நற இரம் நறர அறனயறஸ்
மனரம் இவ்ரறு கூநறணரர். 'அறரக் கரர்கபின் அறிபன இறநன்
அணது பஜரறரல் எபிததற்றுத் துனக்குபரறபம் அர்த்ற ிடுகறநரன்.
அத்றகபரபேக்குக் கறறடக்கும் அறகரத்ற றத்து ம் பசர்கறபப்
தரதுகரக்கறநரன்,

பஸ்னறம்கபின் ிகரங்கறப தநறப்தடுத்துகறநரன். துன்தம்

பேம் பதரது ிசுரசறகள் அற ரடுர். அறர ஆட்சறில் ிசுரசறகள்
இர்கபிடப அதம் பகரபேர். இர்கள் உண்ற ிசுரசறகபப. பூறில்
இறநன் ிசுரசரண னரபிகபரர். றுறில் க்களுக்கு எபிரகத்
தரிர். பூறில் உள்பபரபேக்கு ட்சத்றம் ரணத்றல் றனுங்குது பதரன,
ரனுனகத்ரபேக்கு இர்கபது பஜரற இனங்கும். சுர்க்கம் இர்களுக்கரகவும்
இர்கள் சுர்க்கத்துக்கரகவும் தறடக்கப் தட்டுள்பணர். அர்களுக்கு பசரதணம்
உண்டரகட்டும். உங்கபில் பேம் ிபேம்திணரல் இந் அந்ஸ்ற அறட
படிரல் இல்றன.
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பயம்த் இப்னு இஸ்ரீல் பகட்டரர். அல்னரஹ் ன்றண ற்கரக
றத்றபேக்கறன்நரன், றனப,
இரம் நறர அறனயறஸ் மனரம் கூநறணரர்,

ீர் அர்கபனரபடப இபேந்து

தகரள்பவும் இந்ப் திறப் தன் தடுத்ற து பசர்கபின் உள்பத்றக்
குபி றக்கறநீர்கள் அல்னர அறணப் தரர்த்து ரபம் கறழ்ச்சற
அறடகறன்பநரம் ீங்கள் அர்களுபடப தரடர்ந்தும் இபேங்கள்.[47]

யளறமன் இப்னு கரனறத் அஸ்றமதீ கூறுகறன்நரர்.
ரங்கள் இரம் நறர அர்களுடன் இபேந்பரம். அப்பதரது அர்கள் இப்னு

இஸ்ரீல் இப்னு தஸீஉறப் தற்நற எபேர் ஞரதகப்தடுத்றணரர் இரம்

கூநறணரர்கள். 'உங்கபிறம் அறப் பதரன்நர்கள் உபேரக பண்டுதண ரன்
ிபேம்புகறபநன்' [48]

பயம்த் இப்னு அஹ்த் இப்னு ஹ்ர கூறுகறன்நரர்
'ரன் க்கர தசல்றம் றில் உள்ப ஃறதத் னும் இடத்றல் இபேந்பன்.

அப்பதரது பயம்த் இப்னு அலீ இப்னு தினரல் கூநறணரர். 'ரங்கள் பயம்த்
இப்னு இஸ்ரில் இப்னு தஸீஃ அடக்கம் தசய்ப்தட்டிபேந் கப்ற ரிசறக்கச்
தசன்பநரம். அங்கு ந் பதரது,

கறப்னரற பன்பணரக்கறரறு அது கப்நறன்

றனப்தக்கரக அர்ந்து தகரண்டு தசரன்ணரர் இந் கப்நறபன உநங்குதர், ரன்
இரம் அபூஜஃதர் தின்பேரறு தசரல்னக் பகட்டுள்பரக ன்ணிடம் கூநறணரர்,
எபேர்,

ணது சபகரணின் கப்ற ரிசறத்து அரின் றகற கப்ரின் ீ து

றத்து சூர கத்ற (இன்ணர அன்மல்ணரயள ஃதீ னய்னறல் கத்ரி) ழு
டறகள் ஏறணரல் றுறின் றடுக்கத்றல் இபேந்து அச்சம் ீர்ந்ரகற
ிடுரர்' ணக் கூநறணரர்.[49]

பயம்த் இப்னு இஸ்ரீல் இப்னு தஸீஃ கூறுகறன்நரர்
'ணது கதன் உறடக்தகணத் இரம் அபூஜஃதரிடம் அர்கபின் ஆறடகபில்
என்றந ரன் பகட்படன். அற்றந ணக்கு அனுப்தி றத்ரர்கள். அப்பதரது
ரன் அர்கபிடம் 'ப்தடி இறண ரன் ரர் தசய்து?

ணக் பகட்படன்.

அற்கர்கள், 'அன் கல ழ்ப்தகுறற அகற்நறத் ரர் தசய்பம்' ன்நரர்கள்.[50]

நஃரூபுல் கர்ஹீ.
அப்தரசற கலீதர ன்சூர் ரணிகல றர்ரித் தக்ரத் கரின் பற்குப் புநத்ப
அறந்துள்பது கர்ஹ் னும் சறற்றூர். இவ்வூறச் பசர்ந்ர்கள் கர்யீ ண

அறடதரறிட்டு அறக்கப்தடுகறன்நணர். இரம் ஜஃதர் ஜரறக் அறனயறஸ்
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மனரம் கரனம் தரடக்கம்,

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் கரனம் ற

இங்கு ரழ்ந் க்கபில் ததபேம்தரனரபணரர் அஹ்றல்றதத்றணற

பசறப்தறறம் தின்தற்றுறறம் றகவும் திதல்ம் ததற்நர்கபரக ிபங்கறணர்.
இரம் நறரின் கரனத்றல் இந்றறன பறம் சறநப்புற்றுக் கரப்தட்டது. கர்ஹ்
கறச் பசர்ந் ததபேந்தரறகரண க்கள் இரம் நறரிடம் கல்ி தின்று,
அர்கபது அன்புக்குரி சலடர்கபரக ிபங்கறணர்.
இரறன் சலடர்கபில் பக்கறரணரகத் றகழ்ந்ர் ஃபைபுல் கர்யீ ஆரர்.
இப்திதனம் ததற்ந ஃபைபுல் கர்யீற இரறன் புல்தணவும்

ஞரணரரிதசணவும் திற்கரனத்றல் சறனர் ம்திக்றக தகரள்பக் கரரிற்று.
ணினும்,

ஃபைபுல் கர்யீ,

இரம் நறரின் அநறிப்தரபபேம் ரபேம்

ட்டுப. இரம் நறரின் புல்ரகவும் தய்ரண ஞரணரரிசரகவும்

றகழ்ந்ரர்கள் இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் அர்கள். ஃபைபுல் கர்யீ
அர்கள் திநந் ஆண்டு தற்நற தபிரண னரற்றுச் சரன்றுகள் இல்றன.
ணினும் அர்கள்,

யறஜ்ரி 200இல் அல்னது 201ல் தரத்ரகறணரர்கள் ன்தற்கு

சரன்றுகள் உள்பண.
இன்தடி யறஜ்ரி 195ல் திநந் இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் ,

ந்து

அல்னது ஆறு ற ட்டிிபேக்கும் றறனில் ஃபைபுல் கர்யீ
ித்துள்பரர்கள். ஆனரல் இபேபேக்குறறடப சந்றப்புகள்
இடம்ததற்நறபேப்தது ததபேம்தரறம் சரத்றற்நப. ிவும்,

இபேபேம்

சந்றத்துக் தகரண்டற்கரண சரன்றுகளும் கரப்தடில்றன.
வ்ரநரினும்,

இரம் நறரின் புல்பேம் உண்றரண ஞரணரரிசும்

இரம் ஜரத் அறனயறஸ் மனரம் அர்கபப ன்தறபம்,
அர்கள்,

ஃபைபுல் கர்யீ

இரம் நறரின் புல்ரக அல்னரல் அர்கபது ரரக

ட்டுப இபேந்ரர்கள் ன்தறபம் உறுறிட்டுக் கூந படிபம்.

வன்வநமகள்
தரிசுத் இரம்கபின் பதச்சுக்கள் அர்கபின் அநறவுச் சூரிணின்
எபிக்கறர்கபரகும். அல்னரஹ்ின் அடிரர்களுக்கரண தபிரண றறக்
கரட்டும் ம்திக்றகரண ிபக்கரகும்.
அன்ணரது தரறகள் அறணத்து தடித்ங்கபிறம் ணிணின் பூத்துத்ற
திறதனறப்தரகவும் அணின் இல்பு றறனறத் ட்டிதழுப்புரகவும்
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ல்னரப் தடித்த்துக்கும் அறண அறத்துச் தசல்ரகவும்
கரப்தடுகறன்நண.
இரம் ஜரறன் ததரன்தரறகபில் சறனற்றந இங்கு குநறப்திடுகறன்பநரம்.
1.பேக்கு அல்னரஹ்ப ன் பறகளுக்கு பதரதுரணன் ஆகறநரபணர
க்கள் ம் பறகளுக்கரக அற ரடுர். ரர் அல்னரஹ்ற தந்து

டக்கறன்நரபர அற ல்னர ணிர்களும் பசறப்தர்[51] (தபேல் அப்மரர்)
2. அநறப தரிபூம். [52]
3.ரம் தறுப்தற திநபேக்குச் தசய்ரறபேப்தது எபேது தரிபூ
ணித்ணறறக் கரட்டுரகும்.[53]
4.எபே ிடத்ற அறடபம் பன்ணர் அசப்தடரீர்,

சஞ்சனப்தடுர்.
ீ றர்

தரர்ப்புகள் ீண்டரகற ிடக்கூடரது. உங்கள் உள்பங்கள் இறுகற ிடும். உங்கபில்

தனணரணர்களுக்கு
ீ
இக்கம் கரட்டுங்கள் அர்களுக்கு இக்கம் கரட்டுன்
பனம் அல்னரஹ்ின் நஹ்த்றத் படிக்தகரள்ளுங்கள்.. [54]
5.பரசரணற ல்னதணக் கரட்டுதர், அறல் தங்குதகரண்டர் ஆகறநரர்..[55]
6.அறரம் தசய்தனுக்கு அற்கு உவுதனும் அற அங்கல கரிப்தனும்
அறல் தங்கரபிரரர்.[56].

7.ரர் ணது சபகரறண இகசறரண பறநில் உதபசறக்கறன்நரபர அர்
அறண தகௌிக்கறநரர். ர் தகறங்கரக உதபரகறக்கறன்நரபர அர்
அறண இந்து ிட்டரர்.[57]

8. உள்பத்றல் இறநனுக்கரகப ண உறுற தகரள்து, உறுப்புகபரல் தசய்பம்
கரரிங்கறப ிட சறநந்ரகும்.[58]
9.அறரக்கரனுக்கு றரம் றறன ததறும் ரபரணது,

அறரம்

தசய்ப்தட்டணின் எடுக்கப்தட்ட ரறப ிட றகக் கடுறரணரகும். [59]
10. பஸ்னறபறட ட்டின் ினரசம் அணின் ற்குரகும்.[60]
11.பன்று ிடங்கள் ஏர் அடிரறண அல்னரஹ்ின் ததரபேத்த்றன் தரல்
இட்டுச் தசல்றம் அறரண,

அறக தரன்ணிப்புத் படல்,

அனரபேடன்

தன்றரக டத்ல்,அறக ர்ம் தசய்ல். பன்று ிடங்கறப

றத்துள்பர் கறனறட ரட்டரர். அசறன்ற, ஆபனரசறண
தசய்து, ீர்ரணிக்கும் பதரது அல்னரஹ்ின் ீ து ம்திக்றக றப்தது. [61]
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12. ர் ீ ிடத்ற ஆறச தகரள்கறன்நரபர, அபேக்கரண ண்டறணகபில்
றகவும் குறநந்து, றுறரகும்.[62]
13 ர் அல்னரஹ் அல்னரற்றந துண்டித்து ிடுகறன்நரபர,

அல்னரஹ் ததரறுப்பதற்றுக் தகரள்கறன்நரன். ர் ரன் அநறரற்நறன்

அற

அடிப்தறடில் தசற்தடுகறநரபர சரி தசய்ற ிட அறகரக சலறப்தரர்.[63]
14.ர்ங்கறபச் தசய்து,

நறர்கறப ிட,

ர்ம் தசய்பரபேக்பக

அசறரகறநது. தணணில் அணரல் கறறடக்கும் ற்கூனறபம், பதறும்

ததபேறபம் அர்கறபப பசபேம். ர்ம் ப்பதரதும் ன்ணில் இபேந்து
தரடங்க பண்டும்.[64].

15. றுறக்கு அகு ரசறக்கரறபேத்ல், தசல்த்துக்கு அகு ன்நற தசரல்னல்,
துன்தத்துக்கு அகு ததரறுறரய் இபேத்ல்,
திரய் இபேத்ல்,
ஞரதக சக்ற,

ல்தனரழுக்கம் ,

ததபேந்ன்றக்கு அகு

பதச்சுக்கு அகு சபரண தரறபம்,

ஞரணத்றன் அகு திடக்கம்,

அநறவுக்கு அகு

புத்ற சரதுர்த்றன் அகு

தகரறடின் அகு பகனர்ச்சற, உி தசய்ன் அகு

பரிறண தசய்ரற, தரழுறகின் அகு உள்பச்சம்,

பதணுறக்கு அகு

சம்தந் றல்னரறக் றகிடுரகும், [65]
16. ர் அல்னரஹ்ின்தரல் உறுறபூண்டு ம்திக்றக தகரள்கறன்நரபர, அற
அல்னரஹ் ீற்நறல் இபேந்தும் தறகர்கபிடறபேந்தும் தரதுகரப்தரன். [66]
17.ரர்க்கம் ன்தது கண்ிரகும். அநறவு ன்தது ததரக்கறரகும். தௌணம்
ன்தது எபிரகும். தித்அத்றப் பதரன்று ரர்க்கத்ற அறப்தது
பதநதுவுறல்றன. பதரறசற ிட ணிர்கறப அறப்தது
பதநதுவுறல்றன. ல்ன பய்ப்தரபணரல் ந்ற சலர்ததறும். திரர்த்றணரல்
ஆதத்துக்கள் ீங்கறிடும்.[67]
18. பசரறணகபின் பதரது ததரறுறரிபேப்தது, திநரின் பசரறணறக் கண்டு
குதுகனறப்தனுக்கு ததபேம் பசரறணரகும்.[68]
19.அல்னரஹ்ற ன் தரதுகரனணரகக் தகரண்டன் வ்ரறு றந
படிபம்.[69]
20.

இரற ஜல் ன்தர்,

'ணக்கு சுபேக்கரண,

உதபசம் என்றந தசய்பங்கள்'

சகனறபம் உள்படக்கற

ண பண்டிணரர். அற்கரண தறனரக இரம்

குநறப்திட்டரர்கள்,உனகத்றல் இறில் இபேந்தும் றுறில் கத்றல்
இபேந்தும் உன்றணக் கரத்துக் தகரள்.[70].
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