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ஹஸ்ரத் ஸவ்தா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) 
அவர்களுக்குப் பின் 
ஹஸ்ரத் ஆயிஷா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) 
அவர்களை கண்மணி 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அளலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கள் மணம் 
புரிந்தார்கள்.  
 

இவர்களுக்கு ‘ஸித்தீக்கா’  

‘அல்ஹுளமறா’ என்பளவ 
சிறப்புப் பபயர்கள். ‘உம்மு 

அப்துல்லாஹ்’ என்பது புளனப்பபயர். இவர்கள் அபூபக்கர் 
ஸித்தீக் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கைின் சிறிய குமாரி. 
அவர்கைின் அன்ளன ளஸனப் என்பவராவார்கள். 
நபித்துவத்துக்கு நான்கு ஆண்டுகைின் பின்னரர இவர்கள் 
பிறந்தார்கள். தகப்பனார் அதற்கு முன்னரர இஸ்லாத்தின் 
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இஸ்லாமிய வரலாறு 

அன்னை ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா  

அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு 
அன்ஹா அவர்களின் புைித 

அடக்கஸ்தலம் – ஜன்ைத்துல் பகீஃ, மதைீா 
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ர ாதியில் இருந்தளமயால் குமாரியவர்களும் 
இளணளவத்தளல அறியாத பூரண முஸ்லிமாகரவ இருந்தனர்.  
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கைின் மளனவிமார்கைிபலல்லாம் கன்னிப் 
பபண்ணாய் அளமந்த பபருளம ஹஸ்ரத் ஆயிஷா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) வுக்ரக உரியது. நபித்துவத்தின் 
பத்தாம் ஆண்டு திருமணமாகும் ரபாது ஹஸ்ரத் ஆயிஷா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) வுக்கு வயது ஆறு. திருமணம் 
மக்காவில் நிகழ்ந்தது. ஆனால், அவர்களுக்கு வயது ஒன்பதான 
பின்னர், ஹிஜ்ரத்தின் பின் மதீனாவிரலரய திருமண சடங்கு 
நிளறரவறியது. இவர்களுக்கு மஹராக 500 திர்ஹம் 
நியமிக்கப்பட்டது.  
 

இவர்கைின் திருமணத்தால் சில சீர்த்திருத்தங்கள் 
பசய்யப்பட்டன. சரகாதரளரப்ரபால் ஒருவருடன் பழகிவரும் 
மற்பறாருவரின் குமாரிளய விவாகம் பசய்வது முளறயல்ல 
என்று அன்ளறய காலத்தில் மக்கள் கருதினார்கள். அடுத்து  
ஷவ்வால் மாதம் விவாகம் பசய்தல் விலக்கப்பட்ட காரியபமன 
நிளனத்திருந்தார்கள். இவ்விரண்டு தப்பபண்ணங்களும் 
இத்திருமணத்தால் ஒழிந்தன.  
 

பபாது விஷயங்கைிலும், ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹா) ஈடுபட்டிருந்து ரசளவ புரிந்திருக்கிறார்கள். உஹுது 
யுத்தத்தில் காயமாரனாருக்கு தண்ணரீ் பகாண்டு வந்து புகட்டிக் 
பகாண்டிருந்தார்கள்.  மல் யுத்தத்தில் கலந்து பகாண்டது 
பபரும் குற்றபமன எண்ணிச் சதா கண்ணரீ் விட்டழுவார்கள். 
இளதயிட்டு ‘இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ளனரய நான் 
இல்லாதிருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குரம’ எனப் புலம்புவார்கள். 
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இளத எண்ணிரய ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா) 
அவர்கள் வபாத்தாகும்ரபாது “நான் மளறந்ததும் எனது 
பிரரதத்ளத கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி 
வஸல்லம் அன்னவர்கைின் அடக்கஸ்தலத்துடன் ரசர்த்து 
அடக்க ரவண்டாம். ஆனால் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அளலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கைின் இதர மளனவியர் 
அடக்கப்பட்டிருக்கும் ‘ ன்னத்துல் பக்கீஃ’ எனும் 
ஸ்தலத்திரலரய அடக்கம் பசய்ய ரவண்டும். ஏபனனில் நான் 
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்களுக்குப் பின்  மல் யுத்தத்தில் கலந்து பகாண்ட ஓர் 
குற்றம் பசய்திருக்கிரறன்” என்றார்கள்.  
 

ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா) அழகிய வசீகர 
ரதாற்றமுளடயவர்கள். ரரா ாளவப்ரபால் பசந்நிறங் கலந்த 
பவண்ளம நிறமுளடயவர்கள். கல்வி ஞானப் பபருக்கால் இதர 
மளனவிமார்களை விடவும், சில குறிப்பிட்ட ரதாழர்களை 
விடவும் ரமம்பட்டவர்கள். ஸஹாபாக்கள் பகாண்டு வரும் 
சங்கடமான பிரச்சிளனகளை எல்லாம் ஆதாரங்கள் காட்டித் 
தீர்த்து ளவப்பார்கள். கலீபாக்கைான அபூபக்கர், உமர், உஸ்மான் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹும்) ஆகிரயார் காலங்கைில் மார்க்கத் 
தீர்ப்பபனும் ‘பத்வா’ அைித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். 
இவர்கைினின்று சுமார் 2210 ஹதீஸ்கள்  
எடுத்துளரக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இஸ்லாமிய தத்துவ சாஸ்திரம், 
இரகசிய ஞானம், சரித்திரம், ளவத்தியம் சம்பந்தமான அரனக 
பிரச்சிளனகளைத் தீர்த்து ளவத்திருக்கிறார்கள். கல்வியிலும் 
பாண்டித்தியம் பபற்றவர்கள். அரனக கவிகள் கவியரங்ரகற்ற 
இவர்கைிடம் வருவார்கள். அரசியல் ஞானமும், நிளறயப் 
பபற்றவர்கள்.  மல் யுத்தத்தின்ரபாது புரட்சிளயயும் 



www.mailofis lam.com Page 4 
 

கலகத்ளதயும் விரும்பவில்ளல என்றும் அவற்ளற ஒழித்துவிட 
ரவண்டுபமன்ரற தாங்கள் வந்தார்கபைன்றும், நிகழ்த்திய 
பிரசங்கம் மிகவும் உற்சாகத்ளத அைிக்கக் கூடியதாகவும், 
உருசிகரமாகவும், மிக ரவகமானதாகவுமிருந்தது. ளதரியமும் 
வரீமும் நிளறந்திருந்ததுடன் பபாறுளமயுளடரயாராயிருந்தனர். 
அதுமட்டுமன்றி பபரும் தர்மசாலியாகவும் விைங்கினார்கள். 
ஒருமுளற முஆவியா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அனுப்பிய 
ஒரு லட்சம் திர்ஹம்களை அன்று மாளலயாகுமுன் 
முழுளதயும் தருமம் பசய்து விட்டார்கள். இந்நாயகியின் 
மடியில் சாய்ந்தவர்கைாகரவ கண்மணி நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் 
வபாத்தானார்கள். ரமலும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அளலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கைின் இறுதி ரவளையில் பல் 
துலக்கும் ஒரு குச்சிளய ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு 
அன்ஹா) அவர்கள் தங்கள் பற்கைினால் கடித்து மிருதுவாக்கிக் 
பகாடுத்தார்கள். அதனால் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அளலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சுகத்துடனிருப்பவர்கரை 
ரபான்று தானாகரவ பல் துலக்கிக் பகாண்டார்கள். இதனால் 
“கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கைின் இறுதி ரவளையில் எனது எச்சில் அவர்கைின் 
நாவில் பட்டதானது எனக்கு அைவிலா சிறப்ளப அைிக்கிறது” 

என்று கூறிக் பகாள்வார்கள்.  
 

இவர்கள் ஹிஜ்ரி 58 ஆம் ஆண்டு ரமழான் மாதம் முஆவியா 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) வின் கிலாபத்தின் இறுதி காலத்தில் 
தங்கள் 67 ஆம் வயதில் இளறயடி ரசர்ந்தார்கள்.  
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ரமலும் பல இஸ்லாமிய பபரியார்கைின் சரிளதகளை, எங்கள் 
இளணயத்தைத்தில் வாசியுங்கள்: 

www.mailofislam.com 
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