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முஸ்லிம்கள்
கிபர்ச்சி
ெய்
முர்த்களுக்கு
எதிரக
ற்கரண்ட
டடிக்ககள் தற்றிக் கூநப்தடுகிநது. யஸ்த் முயரஜிர் (லி) அர்கள் மன்ஆவில்
முர்த்களுக்கு எதிரக ற்றி தற்நன் பின்ணர், அங்கு உறுதிரக நினதற்று
விட்டரர்கள். அப்தரது இந் டடிக்ககள் தற்றி யஸ்த் அபூதக்ர் (லி)
அர்களுக்குத் ரிப்தடுத்திணரர்கள்.
யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் யஸ்த் முஆஸ் பின் ஜதல் (லி)
அர்களுக்கும் ஏனின் பிந அதிகரரிகளுக்கும், ‘விரும்பிணரல் ஏனின
ங்கியிருக்கனரம் அல்னது து இடத்தில் ரரது நிமித்து விட்டு தீணரவுக்குத்
திரும்பி னரம்’ என்று அதிகரத் ங்கிணரர்கள். அற்குப் பிநகு, அணரும்
தீணரவுக்குத் திரும்பி ந்து விட்டரர்கள். அ பயில், யஸ்த் முயரஜிர் (லி)
அர்களுக்கு, ‘இக்ரிரவுடன் ெர்ந்து ஹிஸ்ர் ௌத்தில் ஸிரத் பின் னபீதுக்கு
த்துப்பு கரடுங்கள்’ என்று கட்டபயிடப்தட்டது. யஸ்த் ஸிரத் பின் னபீத்
(லி) அர்கள் யஸ்த் முயரஜிர் பின் அபீ உய்ர (லி) அர்கள் ருற்கரகக்
கரத்திருந்ரறு, கிந்ர கரத்தித்தின் முர்த்கள் ற்றும் மகரத் கரடுக்க
றுத்ர்களுக்கு எதிரக எந் டடிக்கயும் எடுக்கரல் இருந்ரர்கள்.
யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்களின் கட்டப ெல்தடுத்தி ண்ம்,
யஸ்த் முயரஜிர் பின் அபீ உய்ர (லி) அர்கள் மன்ஆவிலிருந்தும் யஸ்த்
இக்ரிர (லி) அர்கள் அபீனிலிருந்தும் ஹிஸ்ர் ௌத்துக்குப் புநப்தட்டரர்கள்.
முஆரிப் எனும் இடத்தில் இருரும் ெந்தித்துக் கரண்டரர்கள்.
கிந்ர கரத்தித்தின் ஒர் இபஞன் றுனரகத் ணது ெகரனின் தண்
ட்டகத் மகரத்துக்கரக யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்களிடம் கரடுத்து விட்டரன்.
யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள் அதில் ருப்தரல் சூடுதரட்டு மகரத்துக்கரண
அடரபமிட்டு விட்டரர்கள். அற்குப் பிநகு, அந் இபஞன் ட்டகத்
ரற்றித்ருரறு கட்டுக் கரண்டரன். ஆணரல், யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள்
அற்கு ெம்திக்கவில்ன. அந் இபஞன் ணது கரத்தித்து க்கப உவிக்கு
அத்ரன். அபூ முதும் அனுடன் இருந்ர்களும் லுக்கட்டரரக
ட்டகத் அவிழ்த்து விட்டணர். யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள் அபூ
முத்யும்
அனுடன்
இருந்ர்கபயும்
சிநபிடித்து
விட்டரர்கள்.
ட்டகத்யும் கப்தற்றிக் கரண்டரர்கள். அந் க்கள் ற்ந கரத்தித்து
க்கபயும் உவிக்கத்ணர்.
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யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள் ரக்குல் ரடுத்து அர்களில் தனக்
கரன்று விட்டரர்கள். ஆணரல், சினர் ப்பிரடி விட்டணர். யஸ்த் ஸிரத் (லி)
அர்கள் அர்களின் கதிகபயும் விடுன ெய்து விட்டரர்கள். ஆணரல்,
அர்கள் திரும்பிச் ென்று தரருக்குத் ரரக ஆம்பித்து விட்டணர். தனூ அம்ர்,
தனூ யரரிஸ், அஷ்அஸ் பின் கஸ் ற்றும் ெம்த் பின் அஸ்த் ஆகி
கரத்தித்திணர் மகரத் கரடுக்க றுத்து முர்த் ஆகி விட்டணர்.
யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள் தனூ அம்ர் மீது ரக்குல் ரடுத்து
விட்டரர்கள். அர்களில் தனக் கரன்நரர்கள். அதிகப்தடிரண க்கபக் கது
ெய்து தீணரவுக்கு அனுப்பி த்து விட்டரர்கள். ழியில், அஷ்அஸ் ற்றும் தனூ
யரரிஸ் கரத்தித்திணர் ரக்குல் ரடுத்து முஸ்லிம்களிடமிருந்து ங்கபது
கதிகப விடுவித்துக் கரண்டரர்கள். எண, இந் ெம்தத்திற்குப் பிநகு,
அக்கம்தக்கத்தின் தன கரத்திங்களும் அந் க்களுடன் இந்து கரண்டண.
அர்களும் முர்த் ஆணரக அறிவிப்பு ெய்து விட்டணர்.
கிந்ர ரசிகள் ஹிஸ்ர் ௌத்துக்கு அருகில் உள்ப நுஜர் எனும் ரு
கரட்டயில் அடதட்டு விட்டணர். யஸ்த் ஸிரத் (லி) அர்கள், யஸ்த்
முயரஜிர் (லி) அர்கள் ற்றும் யஸ்த் இக்கிர்ர (லி) அர்களின் தட
ஐரயிம் முயரஜிர் ற்றும் அன்மரரி ெயரபிகபயும் ஏண கரத்திங்கபயும்
உள்படக்கியிருந்து. நுஜர் கரட்டயில் அடப்தட்டிருந்ர்கள் இவ்பவு தரி
தடப் தரர்த்து தந்து தரயிணர். அடதட்டிருந் க்களின் னன் அஷ்அஸ்
ணக்கும் ன்னுடன் ன்தது தருக்கும் உயிருக்கு உத்திரம் ங்கும்
நிதந்ணயின் அடிப்தடயில் கரட்டக் கத் திநந்து விட்டரன்.
தங்கரண தரருக்குப் பிநகு, முஸ்லிம்களுக்கு ற்றி கிடத்து. யஸ்த்
இக்ரிர (லி) அர்கள் ற்றிச் ெய்தியுடனும் கதிகளுடனும் யஸ்த் அபூதக்ர்
(லி) அர்கள் முன் ஆஜரணரர்கள். யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் கதிகள்
அணயும் விடுன ெய்து விட்டரர்கள். யஸ்த் உர் (லி) அர்களின்
கரனத்தில் ஈரக் ற்றும் சிரிர தரர்களில் அஷ்அஸ் ளிரகத் ன்தடும்
ற்தணிகபச் ெய்ரன். அணரல், அணது கௌம் மீண்டும் அதிகரித்து விட்டது.
யஸ்த் முயரஜிர் (லி) அர்களும் யஸ்த் இக்ரிர (லி) அர்களும் முழுரண
அதி நினவும் , ஹிஸ்ர் ௌத் ற்றும் கிந்ரவின ங்கியிருந்ரர்கள்.
இ, கிபர்ச்சி ெய் முர்த்களுக்கு எதிரண கடசி தரர்கபரகும்.
இற்றிற்குப் பிநகு, அபு ரட்டிலிருந்து கிபர்ச்சி முழுரக முடிவுக்கு ந்து
விட்டது. எல்னரக் கரத்திங்களும் இஸ்னரமி ஆட்சியின் கீழ் ந்து விட்டண.
யஸ்த் முஸ்லிஹ் வ்வூத் (லி) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்: யஸ்த் பிகள்
ரகம் (மல்) அர்களுக்குப் பிநகு, பித்து ரம் புரிந் வ்ரரு தருக்கு
எதிரகவும் ெயரதர தருக்கள் தரர் புரிந்ரர்கள் என்று வ்னரணர ௌதூதி
அர்கள் எழுதியிருப்தது ெயரதரவின் கூற்றுகளுக்கு எதிரணரகும். வ்னரணர
அர்கள் இஸ்னரமி இனக்கிங்கபப் தடித்ரகப் தரிதும் ரதிடுகிநரர்.
அந்ர! அர் இந் விம் ரடர்தரகக் கருத்து கூறும் முன்ணர், இஸ்னரமி
னரற்நப் தடித்துப் தரர்த்திருந்ரல், அருக்குத் ரி ந்திருக்கும். அரது,
முமனர கஸ்மரப், அஸ்த் அன்ஸீ, மஜ்ஜரஹ் பின்த் யரரிஸ் ற்றும் துனயர
பின் குனத் அமதீ ஆகி அணரும் எத்க க்கபரக இருந்ணர் என்நரல்,
அர்கள் தீணரவின் ஆட்சிக்குக் கட்டுப்தட றுத்தி விட்டிருந்ணர். த்து
தகுதிகளில் த்து ஆட்சிக்கரண அறிவிப்பு ெய்து விட்டிருந்ணர்.
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யஸ்த் முஸ்லிஹ் வ்வூத் (லி) எழுதுகிநரர்கள்: ெயரதர ரருடணல்னரம்
தரர் புரிந்ரர்கபர அந் க்கள் அெரங்கத்துக்கு எதிரணர்கபரக இருந்ணர். ரி
கரடுக்க றுத்து விட்டிருந்ணர். தீணர மீது ரக்குல் ரடுத்து விட்டிருந்ணர்.
எர்கள் இஸ்னரமி னரற்நத் திரித்துக் கூறுகிநரர்கபர அர்கள்
இஸ்னரத்திற்குத் ரண்டரற்நவில்ன. இஸ்னரத்திற்குத் ரண்டரற்றுது அர்கபது
ரக்கம் என்நரல், அர்கள் எல்னரற்நக் கரட்டிலும் உண்க்குப் தரி
அந்ஸ்த்க் கரடுக்க ண்டும். நரகக் கூறு விட்டும் நிகழ்வுகபத்
திரித்துக் கூறு விட்டும் முழுரகத் விர்ந்திருக்க ண்டும்.
ரு னரற்று ஆசிரிர் எழுதுகிநரர்: இப்தரது அபு ரட்டின் கிபர்ச்சிகள்
அணத்தும் முடிவுக்கு ந்து விட்டிருந்ண. எல்னர முர்த்களும் ண்டிக்கப்தட்டு
விட்டிருந்ணர். யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் ரடு ழுவி இந்க் குப்தத்
எந் அபவு துரிரண முநயிலும், அகரண திட்டம் குத்னரலும் றுத்ரர்கள்
என்நரல், அது அன்ணரரின் உர்த்குதிகபப் பிதிதலிக்கும் கண்ரடிரக உள்பது.
அன்ணரருக்கு வ்ரர் அடியிலும் எவ்ரறு இந ஆவும் உவியும்
கிடத்து என்தது ளிரகத் ரிகிநது. ஒரண்டுக்கும் குநரண கரனத்தில்,
முர்த் ஆகுல், கிபர்ச்சி ெய்ல் எனும் குப்தத்க் கட்டுக்குள் கரண்டு ருது
ற்றும் அபு ண்ணில் இஸ்னரமி ஆட்சி மீண்டும் நினரட்டி விடுது என்தது
ரு விக்கத்க்க சிநப்புப் தணிரகும்.
இஸ்னரத்தின் ற்றிரல் யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்களுக்கு அபவு கடந்
கிழ்ச்சி இருந்து. ஆணரல், இந் கிழ்ச்சியில் தருக்குக் கூட ஆமும்
அகங்கரமும் இருக்கவில்ன. ஏணன்நரல், என்ண டந்ர அது அல்னரஹ்வின்
அருபரலும்
கருயிணரலும்
ட்டு
நிகழ்ந்து
என்த
அன்ணரர்
அறிந்திருந்ரர்கள். கபவு முஸ்லிம்கள் மூனரக முழு அபிரவிலும் உள்ப
முர்த்களின் வீறி தட எதிர்த்துப் தரரிட்டு, அர்கபத் ரற்கடித்து,
இஸ்னரத்தின்
கரடி
மிகவும்
ன்யுடனும்
கம்பீத்துடனும்
மீண்டும்
உர்த்க்கூடி ஆற்நல் அன்ணரருக்கு இருக்கவில்ன.
கிபர்ச்சி ெய் முர்த்களுக்கு எதிரக ற்கரள்பப்தட்ட முற்சிகளும்
தரர்களும் முடிடந் பிநகு, யஸ்த் அபூதக்ர் சித்தீக் (லி) அர்கள் ருங்கரன
டடிக்ககள்
தற்றி
ஆழ்ந்து
சிந்திக்கத்
ரடங்கிணரர்கள்.
அரது,
அபிரவுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் நீண்டகரன எதிரிகபரண ஈரன் ற்றும் ரரனி
அெரங்கங்களிடமிருந்து நிந்ரகப் தரதுகரப்தரக இருப்தற்கு என்ண ெல் முந
குக்க ண்டும் என்று ரசித்துக் கரண்டிருந்ரர்கள்.
ஏணனில், யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் அருளுக்குரி
கரனத்திலும் இவ்வீர் ஆற்நல்களும் அபிரத் ங்கபது ஆதிக்கத்தின் கீழ்
க்க விரும்பிண. யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்கள் ஃதரத் ஆண பிநகு, தன
தகுதிகளிலும் கரத்திங்களிலும் எரிந், முர்த் ஆகுல் ற்றும் கிபர்ச்சி ெய்ல்
எனும் ருப்தரணது, தீணரவின் ஆட்சிப்தகுதி சுற்றிபத்துக் கரண்ட தரது,
அந் ெந்ர்ப்தத்ப் தரன்ணரணரகக் கருதி, யர்கல் உட தடகள் சிரிரவிலும்
ஈரன் உட தடகள் ஈரக்கிலும் ன்று திப ஆம்பித்ண.
யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் யஸ்த் கரலித் பின் லீத் (லி)
அர்களுக்கு, ‘ஈரக் ென்நடந்து, க்கப உங்களுடன் இத்துக் கரள்ளுங்கள்.
அர்களுக்கு அல்னரஹ்வின் தரல் அப்பு விடுங்கள். அர்கள் அ ஏற்றுக்
கரண்டரல் ெரி, இல்ன என்நரல், அர்களிடம் ஜிஸ்ர ரி சூல் ெய்யுங்கள்.
அர்கள் றுத்ரல், அர்களுடன் தரரிடுங்கள்’ என்று எழுதிணரர்கள்.
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யஸ்த் கரலித் பின் லீத் (லி) அர்களின் தடயின் எண்ணிக்க மிகவும்
குநரக இருந்து. ஏணன்நரல், ன்று, அன் தரும் தகுதி ரர தரரில்
தன்தட்டிருந்து. இண்டரது, யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள், ‘தரரில் கனந்து
கரள்ற்கு ரயும் ற்புறுத்க் கூடரது. முந் முர்த் எயும், அர்
மீண்டும் இஸ்னரத் ஏற்றுக் கரண்டிருந்ரலும் ெரி, கலீஃதரவிடமிருந்து அனுதி
தநர , இஸ்னரமி தடயில் இத்துக் கரள்பக் கூடரது’ என்று
ழிகரட்டல் ங்கியிருந்ரர்கள்.
எண, ற்கரண்டு உவிப்தட அனுப்புரறு யஸ்த் கரலித் (லி)
அர்கள் கட்டுக் கரண்டற்கு இங்க, யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் கஃகஃஆ
பின் அம்ர் எனும் ரு த ட்டும் அனுப்பி த்ரர்கள். இக் கண்ட க்கள்
விப்தடந்ணரல், அன்ணரர் கூறிணரர்கள்: எந்ப் தடயில் கஃகஃஆ தரன்ந
னிர் உள்பரர அது ருதரதும் ரல்வி அட முடிரது. பிநகு, யஸ்த்
கரலித் (லி) அர்ளுக்கு, ‘யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் கரனத்துக்குப்
பிநகும் அப்தடி இஸ்னரத்தில் நினத்திருக்கக்கூடி ற்றும் முர்த்களுக்கு எதிரகப்
தரர்களில் கனந் கரண்ட க்களுக்கு உங்கபது தடயில் கனந்து கரள்ற்கு
எழுச்சியூட்டுங்கள்’ என்று எழுதிணரர்கள். இந்க் கடிம் கிடத்தும், யஸ்த் கரலித்
(லி) அர்கள் து தட ரிெப்தடுத் துங்கி விட்டரர்கள்.
ஈரக்கின் விெரயிகள் ரடர்தரக யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள்
ற்கரண்ட ஹிக்த்ரண ெல் தற்றி இவ்ரறு எழுப்தட்டுள்பது: அபிர்கள்
ஈரக்கின் ண்ணில் விெரயிகபரகப் தணிரற்றி ந்ரர்கள். ஈரனி நின
உரிரபர்கள் ஏ அபிர்கள் மீது அபவு கடந் அநீதி இத்து ந்ணர்.
அடிகளிடம் டந்து கரள் விட ரெரக அர்களுடன் டந்து கரண்டணர்.
யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்கள் இவ்ரறு ஆயிட்டிருந்ரர்கள்: தரரின்
தரது, அபி விெரயிகளுக்கு எந்த் துன்தமும் கரடுக்கக்கூடரது. அர்களுடன்
எவ்வித்திலும் நரக டந்து கரள்பக்கூடரது. இங்கு அபிர்களின் ஆட்சி
நினதற்நரல், அர்களின் அநீதிக்குள்பரண ரழ்ரள்கள் முடிவுக்கு ந்து விடும்
என்தயும், அர்கள் து ெமுரத்து க்கபரல், உண்ரண நீதி, ஞரம்,
ஆகுரண ெந்திம் ற்றும் ெத்தும் ஆகிற்நப் தந முடியும் என்தயும்
அர்களுக்கு உர்த் ண்டும்.
யஸ்த் அபூதக்ர் (லி) அர்களின் இந் ஹிக்த்ரண ெல் முஸ்லிம்களுக்கு
அபற்ந தணத் ந்து. அர்களின் ற்றிக்கரண ழிகளில் எளிகள் ஏற்தட்டு
விட்டண. அர்கள் முன்ணறிச் ெல்லும் தரது, பின்ணரலிருந்து ரக்கப்தட்டு
அர்களின் ழி அடதட்டு விடுர என்ந அச்ெம் அர்களுக்கு இருக்கவில்ன.
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லஹ்) அவர்கள் கடைசியில் கூறினர்கள்: பின்ணர்
டதற்ந தரர்கள் ற்றும் கிடத் ற்றிகபப் தற்றி இனி ரும் கரனத்தில்
எடுத்துக்கப்தடும். இன் ர அல்னரஹ்
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(மிரக்கம்: வ்னவி அத்ரவுல் முஃக்னீ)
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