
நயவ�சக�க�� வரலா� ம��� அவ�க�� 

நயவ�சக��� காரண� 
 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص ம�னா��� வ�த� �ற�� இ�லா� ேவகமாக பரவ ெதாட��ய��, 

�த�க� (ம��� ���பாக அவ�க�� அ�ஞ�க�) அவைர எ���க ��மா��தன�. அ�� 

ம��� ஃக�ர� ஆ�ய ம�ன �ல�க��  அ�கமான ம�க� ����கைள எ���க ��யாக 

இ��தன�. எ���, ம�னா�� ����க�� ஆ��க� அ�கமாக இ��தைமயா�, 

அவ�களா� த�க� எ���ைப�� �ேராத�ைத�� ெவ��பைடயாக கா�ட ��ய��ைல. 

இத� காரணமாகேவ தா�க� ����களாக பாசா�� ெச��� ெகா��  ����க��� 

எ�ராக ச� ெச�தன�. 

 

அவ�க�� தைலவ�� ெபய� அ���லா� �� உப�, இவ� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص 

அவ�க�� வ�ைக�� �� ம�னா�� ம�னனாக ஒ���தமாக �ய��க�ப�டவ�.  

அவ� ����ட�பட ேபா�றவனாக இ��தா� ஆனா� ம�னா�� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص 

அவ�க�� வ�ைகையெயா�� அவ� ����ட�படேவ இ�ைல. ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص 

இ���� ேபா�  தன� வ�ைய அைம���ெகா�ள அவனா� ��யா� ேபானதா�, 

அவ�� அவன� ��டா�க�� இ�லா�ைத ஏ�பைத� ேபா� பாசா�� ெச�தன� 

ஆனா� ரக�யமாக ����கைள ���க ச� ெச�தன�. 

 

ஒேர ேநர���அவ�க� ����களாக இ��� ெகா�� பயனைட�த� ேபா�, தம� 

�ல�தாரா� நா�கட�த�படா�� �ஃ �ஃ பா��  ெதாட�ைப இழ�காம�� இ��தன�. 

அ���லா� �� உப� அவ� �ைர�� அர��ைம ெப�வா� எ�ற எ�ண�ைத� 

ெகா�� ம���தா� ஏென�� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ��ட கால� ம�னா�� 

இ��க ��யா� எ�� ம����டா�. எனேவ  ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� ������ 

ஆவலாக கா��� ெகா��, ���மாக இ��ப� ேபா� அவ� ந��தா�. 

 

இ�த (�னாஃ��� எ�� அைழ�க�ப��) நயவ�சக�க�� உ�ள�க�� �ஃ�� 

ஒ�����த ேபா�� ����க�ட� தா�க�� ����க� எ�� ��வ�. 

�ஃ�ஃபா�கைள ரக�யமாக ச���� தா�க� அவ�க� ப�கேம இ����றன� எ��� 



அவ�க�ட� ��வ�. த�க�� �ைலைய த�க ைவ�க ெதா�ைகைய�� �ைறேவ��ன� 

ஆனா� மனதள�� �ஃ�ஃபாராக இ��தைமயா� ���� ெதா�ைக�� அவ�க� 

��யாக இ�லாம� இ��தன�. அவ�க�� ெதா�ைகக�� ��ப�தமாக��, ஈ��பா� 

இ�லாம�� �ைறேவ�ற�ப�ட�. 

 

அவ�க�� ேவஷ�ைத த�கைவ�க ஜிஹா� பைடெய����� ப�� ெகா�டன� ஆனா� 

�க� �லேர ேபா��கள�ைத அைட�தன� ஏென�� ெப��பா�� ந�வ��ேலேய 

பயண�ைத ைக��டன�. ேபா��கள�ைத உ�ைமயாக அைட�தவ�க� ந���ைக� 

�ேராகமா� நட�� ெகா�டன�, ேம�� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص ம��� சஹாபா�க��� 

��ைக ஏ�ப���ன�. 

 

இ�த �னாஃ���க� தா�க� ����க� எ�� ச��ய� ெச�வ� ஆனா� 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص ம��� சஹாபா�கைள �����த எ�த வ�ைய�� ��� 

ைவ�க��ைல. அவ�க� எ�ேபாெத�லா� எ��ெகா�ள�ப�டனேரா அ�ேபாெத�லா� 

அ�த �����ட �ஷய��� த�க��� ச�ப�த� இ�ைல எ�� ச��ய� ெச�� அைத 

ம��தன�. அவ�க�� இ�த �ழ�ப� �ைள���� ெசய� ஸூர��� பகரா�� 

இர�டாவ� �����, ஸூர��� �ஸா�� 21-வ� �����,  ஸூர��� ஹஷ� 

ம��� ஸூர��� �னாஃ����� ெசா�ல�ப���ள�. ஸூர��� பகரா அவ�க�� 

�ய நட�ைதைய ��வாக �வ���ற�. 

 

"அ� �தாய வ� �ஹாயா�" ம��� "அவா'இ� �தா�� மகாஃஜி" (ெதா��� 2, ப�க� 

336-340) ேபா�ற ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� வா�ைக வரலா��� ��தக�க�, 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�கைள ������ய அைன�� �த���க�� ெபய�கைள��, 

அ�� ம��� ஃகஃ�ர� �ல�கைள� ேச��த �னாஃ���க�� ெபய�கைள�� ப�� 

ெச���ள�. 

 

அவ�க�� �ைம�� மாறாக, ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص எ�ேபா�� அவ�க�ட� 

கபடம�றவராகேவ நட�� ெகா�டா�, ேம�� அவ�க�ட���� வ�த �����த�கைள 



ெபா�ைமயாக ச���� ெகா�டா�. அவ�க� ேந�வ� ெப�� இ�லா�ைத ஏ�க  

ெதாட��� �க�� அ�பாக இ�லா�ைத அவ�க��� அவ� ேபா��தா�. 

 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� அவ�க�ட� க�ைமயாக நட�� ெகா�டா�, �ைலைமைய 

அ�யாத ���ம�லாத ம�ற அர� �ல�தா� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� த�ைன 

��ப��பவ�கைள ெகா�ைம� ப����றா� எ�� �ைன�பா�க� எ�பைத�� அவ� 

உண��தா�.   இ� ��ன� அவ�கைள இ�லா�ைத எ�ப����� �ேராதமா� ெசய� 

ப�����. 

 

எ���, ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� தன� ம�ஜி����� அவ�கைள �ர�த 

ேவ��ய  ேநர� இ���� வ�தைட�த�. இத� ��வா�க� இ�� �ஷாமா� 

(ர�மஹு�லா�) எ�த�ப�ட ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� வா�ைக வரலா��� 

இர�டாவ� ெதா���� காணலா�. 

 

ேமேல��ள  ஆய��க�� அ�லா� ���றா�, " இ��� ம�த�க�� “நா�க� 

அ�லா��� ���, இ��(� ����) நா� ��� ஈமா� (ந���ைக) ெகா��ேறா�” 

எ�� ��ேவா�� இ����றன�; ஆனா� (உ�ைம��) அவ�க� ந���ைக 

ெகா�ேடா� அ�ல�”.  ஈமா� எ�ப� ெவ�� வா�ெமா� ����� வைரயைர�க� 

பட��ைல, ஆனா� மன�� உ��யான ந���ைக�ட� ேச�����க ேவ���. ஒ�வ�, 

ஆ�/ெப�, தன� �த�க��� அ�லா� அ��ய அைன��� ��� ந���ைக 

ெகா��� வைர  ேம�� ம�க��� எத� �� ந���ைக ெகா�ளேவ��� எ�� அவ� 

க�டைள��டாேனா அத� �� ந���ைக ெகா��� வைர ஒ� ேபா�� �ஃ�னாக 

க�த�பட மா�டா�. 

 

அ�லா� நயவ�சக�கைள ஸூர��� மா�தா�� ��வ�� ெசா�களா� �வ���றா�: 

"எவ�க� த�க� வா�க�னா� “ந���ைக ெகா�ேடா�” எ�� �� அவ�க�ைடய 

இ�தய�க� ஈமா� ெகா�ள��ைலேயா". அவ�க� பய�ப���� �� "�ஃபா�" 

(நயவ�சக�) எ�� ��ஆ� ம��� அஹா���க�� ����ட�ப��ற�.  இ�த 

நட�ைதைய ேம�ெகா�பவ�க� �னாஃ��� எ�� அைழ�க�ப���றன�. 

 



"�ஃபா�" எ�ற அர�� ெசா� "நஃப�" எ�ற �ல� ெசா����� ெபற�ப��ற�, இ� இ� 

ப�க�க��� இர�� �ைளகைள ெகா�ட ஒ� �ர�க�பாைதைய ����ற�. 

�னாஃ��� ஒ� ப�கமாக இ�லா��� �ைழ��, ம� ப�கமாக ெவ�ேய�வதா�, 

அவ�க�� அ�த நயவ�சக� ெசய� "�ஃபா�" எ�� அைழ�க�ப��ற�.  

 

"�ஃபா�" �ஃ��� ேமாசமான வைக ஏென�றா�, இ� இைறம���, ெபா� ம��� �ேராக��� ஒ� 

ப����� �ர��. ெசா�ல�ேபானா�, �னாஃ��� �ஃ�ஃபாைர�� ஏமா���றா�க� ஏென�� 

உ�ைம�� அவ�க�ட� �ட இவ�க� ��வாசமாக இ��ப��ைல. ெம�யாக அவ�க� 

எ�த க���ன�ட�� இைண�க�ெப�றவ�களாக இ��ப��ைல. அ�லா� 

ஸூர����ஸா�� 142 ம���  143 ஆய��க�� ���றா�, "��சயமாக 

இ�நயவ�சக�க� அ�லா�ைவ வ���க �ைன���றன�; ஆனா� அவ� அவ�கைள 

வ������வா�; ெதா�ைக�� அவ�க� தயாரா�� ெபா�� ேசா�ப�ைடேயாராகேவ 

���றா�க� - ம�த�க���� (த�கைள�� ெதா�ைகயா�யா��) கா���பத�காக 

(���றா�க�); இ���, �க� ெசா�ப அளேவய�� அவ�க� அ�லா�ைவ �ைன� 

��வ��ைல. இ�த �னாஃ���க� �ஃ��க�� ப�க���ைல, காஃ��க�� 

ப�க���ைல; இ� ���ன�க���ைடேய த�த���� ெகா�����றா�க�; அ�லா� 

எவைர வ� தவற� ெச����டாேனா, அவ��� (ந�ேய!) யாெதா� வ�ைய�� �� 

காணமா���." 

 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� நயவ�சகைன இ� ம�ைத�� ந������� ஒ� த��த 

ஆ��ட� ஒ�����ளன�.  அ� க�ப� த��க �ல ேநர�க�� ஒ� ம�ைத�ட� இைண�� 

ம��� �ல ேநர�க�� தன� இல��ய�ைத அைடய இ�ெனா� ம�ைத�ட� இைண��. 

[��கா� ப�க� 17] 

 

அ�லா� ���றா�, "(இ�வா� ��) அவ�க� அ�லா�ைவ��, ஈமா� (இைற 

ந���ைக) ெகா�ேடாைர�� ஏமா�ற �ைன���றா�க�; ஆனா� அவ�க� (உ�ைம��) 

த�ைம�தாேம ஏமா���ெகா��றா�கேள த�ர ேவ��ைல; எ��� அவ�க� (இைத) 

உண��� ெகா�ள��ைல."  அவ�க� அ�லா�ைவ��, ����கைள�� 

ஏமா����டா�க� எ�� எ��� ேபா�, அவ�க� �ேராக��� �ைள�கைள 

���பா�க�. 



 

நயவ�சக��� ேநா� பல கால�களாக ��ரமைட����ட�. ெபாறாைம, பைகைம 

ம��� ெபா�� ெச�வ��� �� உ�ள காத� அதைன ஏ�ப����ற�. �னாஃ��� 

இ��ல��� இ�ைவ ச����றா�க�, ம�ைம��� �க க�ைமயான த�டைன�� 

உ�ளா�க�ப�வா�க�. 

 

ஹ�ர� ஹுைதஃபா  அ����றா�, "�ஃபா� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� கால��� 

பரவலாக இ��த�.  இ�ேபாெத�லா�, இ�லா� அ�ல� �ஃ�ேர உ�ள�." [�கா�] 

அஹா��� ���ைரயாள�க� ம�க� ஒ�வ��ெகா�வ�� இதய�க�� �ைலைய க��க 

��யா� எ�� இ�த அ��ைக��  �ள�கமாக ெகா���ளன�. யாரா�� இ�ெனா� 

நப� �னாஃ�கா இ�ைலயா எ�� ��சயமாக ெசா�ல ��யா�. �ஃபா� ரஸூ��லா� 

 �அவ�க�� கால��� அைடயாள� காண�ப�ட� ஏென�� �னாஃ��� யா ملسو هيلع هللا ىلص

எ�பைத ந�  அவ�க��� அ�லா� அ����� ெகா����தா�. 

 

ஒ�வ� இ�ெனா�வ�ட���� ெத�வான �ஃ��� வா��ைதக� அவ�� இத�க���� 

ேக�டாெலா�ய அவைர காஃ�� எ�� �ட அைழ�க ��யா�. ம�ற�ப� ஒ�வ� த�ைன 

���மாக அைழ��� ெகா�டா� க���பாக அவ� ���மாகேவ க�த�பட 

ேவ���.  

 

 


