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இவர்களின் ஆரம்பப் பபயர் 
ஸைனப் என்பதாகும். ஸகபர் 
யுத்தத்தில் இவர்கள் சிஸை 
பிடிக்கப்பட்டவர்கள். யுத்தத்தின் 

பபாது கிஸடக்கும் 
வஸ்துக்களில் அரசருக்பகா, 
யுத்த தஸைவருக்பகா வரும் 
பபாருளுக்கு ைபிய்யா என்று 
பசால்லுவது அரபிகளின் 
வழக்கம். எனபவ இவர்களும் 

அதுமுதல் ைபிய்யா என 
அஸழக்கப்பட்டு வந்தார்கள். 
இவர்களுக்குத் தாய், தந்ஸதயர் 
இருவர் மூைமும் 

பபருஸையுண்டு. இவர்களின் தந்ஸத பனூனுஸளர் எனும் 
வர்க்கத்தவரின் தஸைவரான ஸை இப்னு அக்தப் என்பவராவார். 
இவ்வம்சம் நபி ைாரூன் (அஸைைிஸ்ைைாம்) அவர்கஸளச் 
பசர்கின்ைது. இவர்களின் தாய் ைறூ என்பவர் பனூகுஸைளா 
வம்சத்தினரின் தஸைவரான சம்வால் என்பவரின் குைாரியாவார். 
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இஸ்லாமிய வரலாறு 

அன்னை ஸபிய்யா ரழியல்லாஹு அன்ஹா  

அன்னை ஸபிய்யா ரலியல்லாஹு 
அன்ஹா அவர்களின் புைித 

அடக்கஸ்தலம் –  

ஜன்ைத்துல் பகீஃ, மதைீா 
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கண்ைணி நாயகம் ைல்ைல்ைாைு அஸைைி வைல்ைம் 
அன்னவர்கள் திருைணம் பசய்துபகாள்ள முன்னர் ைஸ்ரத் 
ைபிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைா) வுக்கு ஒருவர் பின் 
ஒருவராய் முஸைபய ைைாம் பின் ைஷ்கம் என்றும், அபுல் 
ைகீக் என்றும் இரு கணவர்கள் இருந்தார்கள். ைஸ்ரத் 
ைபிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைா) வின் கணவன், தந்ஸத, 
சபகாதரர் ஆகிபயார் ஸகபர் யுத்தத்தில் ைாண்டுபபாயினர். 
ைஸ்ரத் ைபிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைா) சிஸை 
பிடிக்கப்பட்டார். தைிய்யத்துல் கல்ப ீ (ரைியல்ைாைு அன்ைு) 
என்பவர் ஸகபர் யுத்தத்தின் பபாருட்களினின்றும் தனக்கு ஓர் 
அடிஸை பவண்டுபைனக்பகார கண்ைணி நாயகம் 
ைல்ைல்ைாைு அஸைைி வைல்ைம் அன்னவர்கள் 
அங்கிருந்த பபண்கஸளக் குைித்து அந்தப் பபண்களின் எவஸர 
விரும்புகின்ைரீ் என வினவ, அவர் ைபிய்யாஸவ என்ைார். 
அப்பபாழுது சிை பதாழர்கள் குறுக்கிட்டு, ‘பனூனுஸளர் 
பனூகுஸைளாக் கூட்டத்தின் அரச குைாரிஸய அவருக்கு 
அடிஸைப் பபண்ணாக அனுப்புவது முஸையல்ை. ஆனால் 
தங்களிடபை ைபிய்யாஸவ ஸவத்துக் பகாள்வதுதான் 
சிைந்ததாகும்’என்று கண்ைணி நாயகம் ைல்ைல்ைாைு 
அஸைைி வைல்ைம் அன்னவர்கஸள பவண்டி நின்ைனர். அஸத 
ஏற்றுக்பகாண்டு கண்ைணி நாயகம் ைல்ைல்ைாைு அஸைைி 
வைல்ைம் அன்னவர்கள் தைிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைு) 
அவர்களுக்கு பவபைாரு பபண்ஸண அளித்துவிட்டு ைஸ்ரத் 
ைபிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைா) ஸவ விடுதஸை பசய்து 
திருைணம் பசய்துபகாண்டார்கள். இது ைிஜ்ரி 7 இல் நிகழ்ந்தது.  
ைிஜ்ரி 10 இல் கண்ைணி நாயகம் ைல்ைல்ைாைு அஸைைி 
வைல்ைம் அன்னவர்களின் இறுதி ைஜ்ஜின் பபாது ைஸ்ரத் 



www.mailofis lam.com Page 3 
 

ைபிய்யா (ரைியல்ைாைு அன்ைா) அவர்களும் 
உடனிருந்தார்கள். ைிஜ்ரி 35 ஆம் ஆண்டு உஸ்ைான் 
(ரைியல்ைாைு அன்ைு) அவர்கள் இல்ைத்தில் 
முற்றுஸகயிடப்பட்டிருந்தபபாது அளவற்ை உதவி பசய்தார்கள். 
பை நாயக வாக்கியங்கள் இவர்களால் பவளிவந்துள்ளன. இதர 
ைஸனவியர்பபால் ஞானம் பஸடத்தவராயிருந்தார்கள். 
இவர்களின் அடக்கமும் பபருந்தன்ஸையும் எல்பைாராலும் 
பபாற்ைப்பட்டு வந்தன. இவர்கள் கண்ைணி நாயகம் 
ைல்ைல்ைாைு அஸைைி வைல்ைம் அன்னவர்கஸள அதிகம் 
பநசித்து வந்தார்கள். ஒருமுஸை கண்ைணி நாயகம் 
ைல்ைல்ைாைு அஸைைி வைல்ைம் அன்னவர்கள் பநாயில் 
இருக்கும்பபாது “இந்த பநாய் என்ஸன ஏன் படீித்திருக்கக் 
கூடாது?” என்ைார்கள். இஸதச் பசவியுற்ைிருந்த ஏஸனய 
ைஸனவிைாஸரப் பார்த்து கண்ைணி நாயகம் ைல்ைல்ைாைு 
அஸைைி வைல்ைம் அன்னவர்கள் “ைபிய்யா கூைியது 
உண்ஸைபய” (அதாவது ைிஸகப்படக்கூைவில்ஸை) என்ைார்கள். 
இவர்கள் தாராள குணமும் இளகிய ைனமுஸடயவராக 
இருந்தார்கள். அத்துடன் அழகு ைிக்கவராகவும் சிைிது 
குட்ஸடயாயும் இருந்தார்கள். இவர்கள் ைிஜ்ரி 50 ஆம் ஆண்டில் 
தங்கள் 60 ஆம் வயதில் ரைழான் ைாதம் காைைானார்கள்.  

 

பைலும் பை இஸ்ைாைிய 
பபரியார்களின் சரிஸதகஸள, 
எங்கள் இஸணயத்தளத்தில் 
வாசியுங்கள்: 

www.mailofislam.com 
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