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பகள்வி : 

கர்பலா நிகழ்வு உண்தமயான வரலாற்று சம்பவமா? அப்படி என்றால் கைீப் 

மார்கள் ஏன் அந்ை சம்பவத்தை குத்பா பபருதரகளில் கூறுவது இல்தல? 

அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல் லல்லாஹு அதல ஹி வஸல்லம்) அவர்களின் 

வழித் பைான்றல்கள் பகாதல பசய்யப் பட்ட வரலாற்று நிகழ்வு மிம்பர் 

பமதடகளில் பசால்லப் படுவைற்கு ைகுைியானைாக இல்தலயா?  நபி (ஸல் 

லல்லாஹு அதல ஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ைனக்குப் பின் 12 இமாம்கள் 

பைான்றுவார்கள் என குறிப்பிட வில்தலயா?  அவர்கள் ெீஆக்களின் 

இமாம்களாகத் ைாபன வந்ைார்கள்? நான் அண்தமய நாட்களில் ெீஆக்களின் 

புத்ைகங்களில் சிலதை வாசித்பைன், அவற்றில் அவர்கள் நம்பிக்தகக் 

பகாண்டுள்ள பல்பவறு உண்தமத் ைகவல்கள் அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் 

பகாள்தக யுதடயவர்களாகிய எமது நூல்களிலும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளதை 

அவைானித்பைன் , உைாரணமாக அபூ பக்கர் மற்றும் பாத்ைிமா (ரழி 

யல்லாஹு அன்ஹுமா) ஆகிபயாருக்கு இதடபய ஏற்பட்ட ைகராறுகதள 

குறிப்பிடலாம். நான் மிகவும் குழம்பி பபாயுள்பளன் , பைளிவு படுத்து மாறு 

பகட்கிபறன், நாங்களா சாியான பகாள்தகயில் இருக்கின்பறாம்? அல்லது 

அவர்களா? புாியவில்தல! எனது சந்பைகங்களுக்கு சாியான பைளிதவ 

உங்களிடம் இருந்து எைிர் பார்க்கிபறன, இது உணர்வுகதள தூண்டும் பசய்ைி 

என நான் அறிபவன் , எனினும் பைளிவு பபற எனக்கு உங்கள் உைவி 

பைதவப் படுகிறது.  

அல்லாஹ் உங்களுக்கு சிறந்ை பவகுமைி வழங்குவானாக. அல்லாஹ்வின் 

சாந்ைி, அருள் மற்றும் அனுகூலங்களும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டும். 

(பைளிவு படுத்துங்கள்). 

 

பைில் : 

அல்லாஹ்வுக்பக அதனத்துப் புகழும் பசாந்ைம், 

முைலாவைாக : 

கர்பலா நிகழ்தவ பபாறுத்ை வதரயில் அது உண்தமயான வரலாற்று நிகழ்வு 

ைான், கைீப் மார்கள் அந்ை சம்பவத்தை குத்பா பபருதரகளில் கூறுவது 

இல்தல என்பது ைவறான கணிப்பு ஆகும். குத்பா பபருதரகள் 

கதைகதளயும், சம்பவங்கதளயும் மாத்ைிரம் கூறுவைற் குாிய இடம் இல்தல. 

மாற்றமாக ஏகத்துவத்தை நிதல நாட்டவும், மக்களுக்கு அவர்களின் 
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மார்க்கத்துக்கு பிரபயாசனம் அளிக்கும் விடயங்கதளயும், அவர்கள் 

நல்லுணர்வு பபற பைதவயான உபபைசங்கதளயும் நிகழ்த்தும் இடமாகும். 

இந்ை கதைகதளயும்  மற்றும் அைன் பாிமாணங்கதளயும் அறிய பவண்டிய 

அவசியம் அதனவருக்கும் இருக்க முடியாது. குறித்ை நிகழ்வின் உண்தமதய 

அறிய பவண்டிய நிதலயிலும், ராபிழாக்களின் பபாய்கள் மற்றும் அவர்களின் 

வழி பகடான பகாள்தககள் பைாடர்ப்பில் பைளிவு பபற பவண்டிய 

நிதலயிலும் உள்ள பிரபைச மக்கள் மத்ைியில் உதர நிகழ்த்தும் பபாபை இந்ை 

சம்பவம் குறித்து அைிகம் விவரமாக பபசப்படும்.  

எந்ை இடங்களில் எல்லாம் கர்பலாவின் புனிைத்துவம், ஹுதசன் (ரழி) 

அவர்களின் பகாதல மற்றும் அவாின் பகாதலயுடன் சம்மந்ைப் பட்ட அைன் 

பபாது ஆட்சில் இருந்ை யஸீத் பின் முஆவியா பற்றி பபசப் படுகிறபைா, 

அல்லது ராபிழா பகாள்தக அரசியல் சிந்ைதனயாக முைலில் பைாற்றம் 

பபற்றது பைாடர்ப்பில் பைளிவு படுத்ை பைதவப் படுகிறபைா அந்ை 

இடங்களிபலபய கர்பாலா நிகழ்வு பைளிவாக எடுத்துதரக்கப் படும்.  

அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் பகாள்தக உதடபயாதரப் பபாறுத்ை வதரயில் இந்ை 

வரலாதற மக்கள் மத்ைியில் பரவ பசய்வைில் பபரும் பங்களிப்பு 

பசய்துள்ளனர். அைன் சாியான அறிவிப்பாளர் வாிதசதய உறுைிப் படுத்ைி 

கூறி உள்ளனர். வரலாற்று நூல்களிலும், ஹைீஸ் விளக்க நூல்களிலும், 

பகாள்தக அளவிலும் சிந்ைதன ாீைியிலும் பைான்றிய பிாிவுகள், மத்ஹப்கள் 

பைாடர்ப்பிலும் எழுைிய நூல்களிலும் அைதன குறிப்பிட்டுள்ளனர். வரலாறு 

பைாடர்ப்பில் எழுைப் பட்ட நூல்களிபலா, பிாிவுகள் மற்றும் பகாள்தக 

பகாட்பாடுகள் பைாடர்ப்பில் எழுைப் பட்ட நூல்களிபலா இந்ை சம்பவம் 

சுட்டிக் காட்டப் படாமல் இருந்ைைில்தல. 

எமது தூய்தமயான மார்கத்ைில் கர்பலாவுக்கு என்று எந்ை ைனி சிறப்பும் 

இல்தல. கர்பலா விவகாரத்ைில் அவர்கள் கூறியுள்ள இஸ்லாத்ைிற்கு 

விபராைமான கருத்துக்கதள அவைானித்ைால் அவர்களின் வழிபகட்தட 

உம்மால் மிக எளிைில் புாிந்து பகாள்ள முடியும். அவர்களின் வார்த்தைகள், 

பசயற்பாடுகள், பைாற்றம், மற்றும் எழுத்துக்கள் அதனத்ைிலும் இடம் 

பிடித்துள்ள இதற நிராகாிப்பு, இதண தவப்பு, எல்தல மீறிய பபாய், ைிாிபு 

படுத்ைல்கள் அதனத்தையும் கண்ட பிறகும் நீர் எப்படி அவர்களின் பகாள்தக 

பகாட்பாடுகள் பற்றி ைடுமாற்றம் அதடகிறீர் என்பதை எம்மால் புாிய 

முடியாதுள்ளது. 

கர்பலாவில் ஹுதஸன் (ரழி) அவர்களின் கப்ரு அதமந்ைிருப்பைற்காக 

அைதன அவர்கள் புனிை பூமியாக கருதுகின்றனர். கர்பலாதவ சியாரத் 
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பசய்ைல் ஒரு மில்லியன் ஹஜ், மற்றும் ஒரு மில்லியன் உம்ரா  பசய்வதை விட 

சிறந்ைைாக பபாய் உதரக்கின்றனர். இது அல்லாை பவறு நிதறய 

பபாய்கதள கர்பலாவுடன்  இதணத்து அவர்கள் பபசுவதை 

அவைானிக்கலாம். 

வசாஇலுஸ் ெீஆ என்ற அவர்களின் நூலில் (332 / 10) அபூ அப்ைில்லாஹ் 

பின்வருமாறு கூறுவதை அவைானிக்கலாம், 

ஹஜ் கடதமதய நீர் நாடி அைதன நிதற பவற்ற முடியாது பபாய் விட்டால், 

ஹுதஸன் (ரழி) அவர்களின் கப்தர ைாிசிக்க பசல்வீராக, அைன் மூலம் 

உமக்கு ஹஜ் பசய்ை நன்தம கிதடத்து விடும். பமலும், உம்ரா கடதமதய நீர் 

நாடி அைதன நிதற பவற்ற முடியாது பபாய் விட்டால், ஹுதஸன் (ரழி) 

அவர்களின் கப்தர ைாிசிக்க பசல்வீராக, அைன் மூலம் உமக்கு உம்ரா பசய்ை 

நன்தம கிதடத்து விடும்.  

அபை நூலில் (360 / 10) பின் வருமாறு குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது ,  

யார் அரபா ைினத்ைில் ஹுதஸன் (ரழி) அவர்களின் கப்தர ைாிசிக்க 

பசல்கிறாபரா, அவருக்கு மஹ்ைி (அதல) அவர்களுடன் ஒரு மில்லியன் ஹஜ் 

பசய்ை நன்தமயும், இதறத் தூைர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு மில்லியன் உம்ரா 

பசய்ை நன்தமயும், ஆயிரம் அடிதமகதள உாிதம இட்ட நன்தமயும், 

அல்லாஹ்வின் பாதையில் பபாாிடும் ஆயிரம் வீரர்களுக்கு பசலவு பசய்ை 

நன்தமயும் கிதடக்கும். அவதர பார்த்து இதறவன் எனது பநர்தமயான 

அடியான் அவன் அளித்ை வாக்குறுைிதய நிதற பவற்றி விட்டான் என 

கூறுவான். அபை பபான்பற மலக்குமார்களும் இவதர பார்த்து இவர் 

பநர்தமயான அடியான் அல்லாஹ் அவனது அர்ெுக்கு பமல் இருந்து 

அவதர தூய்தம படுத்ைி விட்டான் என கூறுவார்கள். உலகில் அவதர கரூபி 

என்று அதழக்கப் படும்.  

இவ்வாறு பபாய்கதளயும், புரட்டுக்கதளயும் கட்டவிழ்த்து விடும் 

ராபிழாக்கள் விடயத்ைில், அவர்கள் வழி பகடர்கள் என்ற விடயத்ைில் 

யாராவது சந்பைகம் பகாள்ள முடியுமா ?! 

இரண்டாவது:  

பிற்காலத்ைில் பன்னிரண்டு கலீபாக்கள் பைான்றுவார்கள் என்று இதறத் 

தூைர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள பசய்ைிகள் “சஹீஹ்” ஆகும்.  

ஜாபிர் பின் சமுரா (ரழி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள். நான் எனது 

ைந்தையுடன் இதறத் தூைர் (ஸல்) அவர்களிடம் பசன்பறன். அப்பபாது 
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“பன்னிரண்டு கலீபாக்கள் பைான்றும் வதர இந்ை மார்க்கம் நிதறவு பபறாது” 

என்று கூறி விட்டு  பிறகு எபைா இரகசியமாக கூறினார்கள், நான் எனது 

ைந்தையிடம் “நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என வினவிபனன். 

அவர்கள் அதனவரும் “குதறஷ்” பகாத்ைிரத்தை பசர்ந்ைவர்கள் என 

கூறினார்கள். (ஆைாரம் : புகாாி , 7222, முஸ்லிம்,1821). பிறிபைார் 

அறிவிப்பில், பன்னிரண்டு கலீபாக்கள் உள்ள வதரயில் இஸ்லாம் 

பலமாகபவ இருக்கும் என்றும், இன்னுபமார் அறிவிப்பில், பன்னிரண்டு 

கலீபாக்கள் உள்ள வதரயில் இஸ்லாம் பலமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் 

இருக்கும் எனவும் வந்துள்ளது. 

அறிஞர்கள்  இந்ை ஹைீஸில் வந்துள்ள பிரகாரம் அந்ை பன்னிரண்டு 

கலீபாக்கதளயும் நிர்ணயிப்பைில் கருத்து முரண் பாடு பகாண்டுள்ளனர். 

அவர்கள் றாபிழாக்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ள அந்ை பன்னிரண்டு கலீபாக்களும் 

அல்ல. இது பைாடர்ப்பில் விாிவான பைில் ( 146316 )  என்ற இலக்கத்ைில் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

மூன்றாவது : 

அபூ பக்கர் மற்றும் பாத்ைிமா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹுமா) ஆகிபயாருக்கு 

இதடபய ஏற்பட்ட ைகராறுகதள விாிவாகவும், அது பைாடர்ப்பில் 

றாபிழாக்களின் பபாய்களுக்கான பைிதலயும் ( 125876 ) என்ற இலக்கத்ைில் 

குறிப்பிட்டுள்பளாம். அைதன படித்ைால் றாபிழாக்களின் பபாய்களும், 

அவதூறுகளும் மிகத் பைளிவாக உமக்குப் புலப்படும்.  

நான்காவது : 

றாபிழாக்களின் பகாள்தக பகாட்பாடுகள் இரகசியமான ஒன்றல்ல, எனினும் 

அவர்கள் கதடப் பிடிக்கும் “ைக்கியா” பகாள்தக பிரகாரம் அவர்களின் 

நம்பிக்தககதள ஆரம்பத்ைில் மதறத்பை தவத்ைிருந்ைனர். இப்பபாது 

அவர்களின் பதழய நம்பிக்தககதள பவளிப் படுத்ை ஆரம்பித்து விட்டனர். 

அவர்களின் பசாற்கள், பசயல்கள் ஊடாக அதவ உறுைிப் படுத்ைப் 

பட்டுள்ளதை அவைானிக்கலாம். 

ஆஇொ (ரழி) அவர்கள் மீது வீண் பழி சுமத்ைி, அவர்கதள ஒழுக்கக் 

பகடானவர் என்று அவர்கள் கூறுவதை நீர் காணவில்தலயா? அவர்களின் 

ைதலவர்களின் மண்ணதறகளில் சுஜூத் பசய்வதையும், அைதன வளம் 

வருவதையும் நீர் அவைானிப்பது இல்தலயா? அபூ பக்கர் மற்றும் உமர் (ரழி 

யல்லாஹு அன்ஹுமா) ஆகிபயாதர அவர்கள் சபிப்பதை நீர் 

பார்ப்பைில்தலயா? ஈராக்கில் “அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ்” க்களுக்கு எைிராக 

அவர்கள் அரங்பகற்றிய பகாடூரமான குற்றச் பசயல்கள் பைாடர்ப்பில் நீர் 

http://islamqa.info/ar/146316
http://islamqa.info/ar/125876
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பகள்வி பட வில்தலயா? “உமர்” என்று பபயர் தவத்ைிருந்ை சிறுவர்கள், 

முைிபயார்கள் அதனவதரயும் பகான்று குவித்ைார்கபள , அைதன நீர் 

காணவில்தலயா ?  

“அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ்” அறிஞர்களுக்கும், ெீஆக்களின் முக்கிய 

ைதலவர்களுக்கும் இதடயில் இடம் பபற்றுள்ள விவாைங்கதள நீர் 

பகட்பைில்தலயா, அைன் ஊடாக அவர்களின் இதண தவப்பு, இதற 

நிராகாிப்பு, பபாய் புரட்டு, வழி பகடு, ைிாிபு படுத்ைல்கள் அதனத்தும் 

அவர்களின் நூல்களில் இருந்தும், அவர்களின் ைற்கால அறிஞர்களின் 

கூற்றுகளில் இருந்பை நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளதை நீர் அவைானிக்க வில்தலயா? 

அவர்களின் பமாசமாக நம்பிக்தககள், மற்றும் வழி பகடுகள் அதனத்ையும் 

இந்ை பைிலில் கூறி விட முடியாது.  

பமலைிக விபரங்களுக்கு பின் வரும் இலக்கங்களில் கூறப் பட்டுள்ள 

பைில்கதள பார்க்கலாம் : ( 101272 ) ,  ( 43458 ) , ( 44970 ) , ( 4569 ) , (1148 ) , 
( 20738 ) , ( 21500 ) , ( 125890 ) . 

“அஹ்ளுல் தபத்” எனப் படும் நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்ைார் 

விடயத்ைில் “அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ்” பகாள்தகதயதய பார்க்க : (125874 ) 

உண்தமதய அறியவும், பநர்வழி பபறவும் இதறவதன பகஞ்சி துஆ 

பகட்பீராக. 

அல்லாஹ்பவ நன்கறிந்ைவன். 

  http://islamqa.info/ar/170238 
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