
          
            

சுரர் இமதத்ற மூன்று ஆண்டுகள்,  ஜறப்ரீல் ன்ந ரணர் மூனரக குர் ஆணின் சணங்கள் சறநறது 
சறநறரக முயம்துதிக்கு அமபப்தட்டது. அவ்ரறு அமபப்தட்ட சணங்கபின் முழுமரண 
தரகுப்பு குர்ஆன்.   

புகாரி ஹதஸீ் : 0003     
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்  கூறியதாவது. 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்களுக்கு ஆம்தரக ந் வஅநறிப்பு (ய)ீ தூக்கத்றல் 
கண்ட உண்மக் கணவுகபரகவ இமந்து. அப்வதரது அர்கள் ந்க் கணவு கண்டரலும் அது 
அறகரமனப் ததரழுறன் ிடிமனப் வதரன்று (தபிரகவ) இமக்கும். தின்ணர் 
ணிமினறமப்தது அர்கபின் ிமப்தரிற்று. (ணவ) அர்கள் யறர குமகில் 
ணித்றமந்து ம் டீ்டரரிடம் குடும்தத்ரரிடம் றமம்தி மற்கு முன் தன இவுகள் 
க்க றதரடுகபில் ஈடுதட்டுந்ரர்கள். அற்கரக (தனரட்களுக்கு வண்டி) உமத் 
ம்முடன் தகரண்டு தசல்ரர்கள். (அந் உவு ீர்ந்தும்) ீண்டும் (ம் துமிரர்) கீஜர 
(னற) அர்கபிடம் றமம்திந்து அமப் வதரன்று (தன ரட்களுக்கு வண்டி) உமத் 
ம்முடன் ததற்றுச் தசல்ரர்கள். இந்றமன யறர குமகில் அர்களுக்கு சத்ற (வ)ம் 
மம் ம ீடித்து. (ஒமரள்) அந் ரணர் (ஜறப்ரீல்) தி அர்கபிடம் ந்து, ஓதுீரக 
ன்நரர். தி (மல்) அர்கள், ரன் ஓத் தரிந்ணில்மனவ ன்று தசரன்ணரர்கள் (தின்பு 
டந்ற்மந) தி (மல்) அர்கள் (தின்மரறு டுத்துக்) கூநறணரர்கள் ரணர் (ஜறப்ரீல்) 
ன்மணப் திடித்து ரன் றறும் அபிற்கு இறுகக் கட்டிமத்ரர். திநகு ன்மண ிட்டு 
ிட்டு ஓதுீரக ன்நரர் அப்வதரதும் ரன் ஓத் தரிந்ணில்மனவ ன்வநன். உடவண 
அர் ன்மணப் திடித்து ரன் றறும் அபிற்கு இறுகக் கட்டிமத்ரர். திநகு ன்மண 
ிட்டுிட்டு ஓதுீரக ன்நரர். அப்வதரதும் ரன் ஓத்தரிந்ணில்மனவ ன்வநன். 
உடவண அர் ன்மணப் திடித்து மூன்நரது முமநரக கட்டித் ழுிணரர். தின்ணர் ன்மண 
ிட்டுிட்டு, தமடத் உம்முமட இமநணின் (றமப்) ததரல் ஓதுீரக அவண 
ணிமண அனக் (அட்மட வதரன்று ஒட்டிப் திடித்துத் தரங்கும்) றமனினறமந்து தமடத்ரன். 
ஓதுீரக உம்முமட இமநன் ரததமம் தகரமடரபி னும் இமநசணங்கமப (96:1-5) 
அர் ஓறணரர். (தரடர்ந்து ஆிர (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்„) திநகு (அச்சத்ரல்) அந் 
சணங்களுடன் இம் தடதடக்க அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள், (ம் துமிரர்) 
கீஜர தின்த் குமனறத் (னற) அர்கபிடம் ந்து ணக்குப் வதரர்த்றிடுங்கள் ணக்குப் 
வதரர்த்றிடுங்கள் ன்நரர்கள். அவ்ரவந டீ்டரமம் அர்களுக்குப் வதரர்த்றிட அச்சம் 
அர்கமபிட்டு அகன்நது. தின்ணர் கீஜரிடம் டந்ற்மநத் தரிித்துிட்டு 
ணக்வகதும் வர்ந்துிடுவர ண ரன் அஞ்சுகறவநன் ன்று தசரன்ணரர்கள். அற்கு கீஜர 
(னற) அர்கள், அப்தடிதரன்றும் ஆகரது. அல்னரஹ்ின் ீரமரக உங்கமப 
ஒமவதரதும் அல்னரஹ் இறவுதடுத்ரட்டரன். (தணணில்) ரங்கள் உநவுகமபப் வதி 
டந்துதகரள்கறநரீ்கள் (சறப் தடுவரரின்) தரத்மச் சுக்கறன்நரீ்கள் நறர்களுக்கரகப் 
தரடுதடுகறன்நரீ்கள் ிமந்றணர்கமப உதசரிக்கறன்நரீ்கள் சத்ற வசரமணில் ஆட்தட்வடரமக்கு 
உி தசய்கறநரீ்கள் (அணரல் ீங்கள் அஞ்ச வண்டிறல்மன) ன்று (ஆறுல்) 
தசரன்ணரர்கள். தின்ணர் தி (மல்) அர்கமப அமத்துக்தகரண்டு ம் ந்மின் சவகரர் 
கணரண க்கர தின் வ்ஃதல் தின் அசத் தின் அப்றல் உஸ்மர ன்தரரிடம் கீஜர (னற) 
அர்கள் தசன்நரர்கள். -க்கர அநறரமக் கரனத்றவனவ கறநறத் சத்மத் 
ழுிரக இமந்ரர். வலும், அர் (அபு ற்றும்) திவ (யபீ்ம) தரறில் ழுத் 
தரிந்ரக இமந்ரர். ணவ, இன்ஜலீ் வத்ம அல்னரஹ்  ரடி அபிற்கு யபீ்ம  
தரறி(னறமந்து அபு தரறி)ல் ழுதுரர். அர் கண் தரர்மிந் முறரகவும் 
இமந்ரர்.- அரிடம் கீஜர (னற) அர்கள், ன் ந்மின் சவகரர் புல்வ உங்கள் 
புல்ர் (முயம்த்) இடம் அர் கூறுமக் வகளுங்கள் ன்நரர்கள். அப்வதரது க்கர தி 
(மல்) அர்கபிடம், ன் சவகரர் கவண ீங்கள் ன்ண தரர்த்ீர்கள்? ணக் வகட்டரர். அற்கு 
அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் ரம் தரர்த்ற்நறன் ித்ம அரிடம் 
தசரன்ணரர்கள். (இமக் வகட்ட) க்கர, (ீர் கண்ட) இர்ரம், (இமநத்தூர்) மூசரிடம் 
இமநன் அனுப்தி ரணர் (ஜறப்ரீல்) ஆரர் ன்று திர்கபிடம் கூநறிட்டு, (கவண) 
உம்ம உம் சமூகத்ரர் (உது ரட்டினறமந்து) தபிவற்றும் அந் சத்றல் ரன் 
றடகரத்றரணணரக இமந்ரல் ன்நரிமக்குவ ரன் அந்த் மத்றல் உிவரடு 



இமந்ரல் ன்நரிமக்குவ ன்நரர். அப்வதரது அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள், (ன் 
சமூக) க்கள் ன்மண (ரட்மட ிட்டு) தபிவற்நர தசய்ரர்கள்? ன்று வகட்க, க்கர, 
ஆம், ீங்கள் ததற்றுள்ப (உண்மரண வம் வதரன்ந)மப் ததற்ந (இமநத்தூர்) மம் 
(க்கபரல்) தமகத்துக் தகரள்பப்தடரல் இமந்றல்மன. உங்கபது (தூதுப்தி தனரகும்) 
ரமப ரன் அமடந்ரல் உங்களுக்குப் தனரண உி தசய்வன் ன்று தசரன்ணரர். அன் 
தின் க்கர ீண்ட ரள் இரல் இநந்துிட்டரர். (அந் முல் யமீடன்) வ அநறிப்பு 
(சறநறது கரனம்) றன்றுவதரிற்று. 

இவ்ரநரக அவ்ப்வதரது வமகளுக்வகற்த ீர்ப்புகபரகவும், அனுறகபரகவும், 
ிறமுமநகபரகவும் ச்சரிக்மககபரகவும் குர்ஆன் சணங்கள் யீரக  தபிப்தட்டது. 

முயம்துதிிடம் தகரண்டு ப்தட்டது இமநணின் கட்டமபகள்ரன் ன்தற்கும் தசய்றகமபக் 
தகரண்டு ந்ர் இமநணின் தூர்ரன் ன்தற்கும் உள்ப ஆரங்கள் ன்ண? 

குர்ஆணின் சணங்கள் வடிரக ணிர்கமப ந்து அமடில்மன. அல்னரஹ் கூநறரக ஜறப்ரீல் 
ன்ந ரணர் ன்ணிடம் கூநறரக முயம்து தி கூநறக் தகரண்டரர். ஜறப்ரீலும் முயம்துதிமம் 
உமரடிம வடிரக கண்கபரல் கண்டர்கள் ஒமமறல்மன. 

 Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, translated by Alfred Guillaume: The Life of Mohammed, OUP Karachi, Page.106-153)     
                       

 இத்மக றடீர்த் வரற்நங்கபிணரலும், அசரீரீ குல்கபிணரலும் றகுந் ணக் 
குப்தமடந்து, ரழ்ரபின் மண தகுறகமபதல்னரம் தக்கர கரின் முட்டரபரக கறக்க 
ிமம்தர முயம்து, மன உச்சறினறமந்து குறத்து, ற்தகரமன தசய்துதகரள்ப ண்ிணரர்: 

"இப்தடிப்தட்ட சூழ்றமனில், உனகறவனவ ரன் றகவும் தறுத்தல்னரம் இது வதரன்நதரம 
ஆவச றமனமடமம் கிஞன் அல்னது ஆிின் ஆளுமக்குட்தட்ட ணிமணவ. இணி 
ரசரய்ப் வதரவணரக ன்று றமணத்துக் தகரண்வடன். ஜறன்ணரல் தடீிக்கப்தட்டன் அல்னது 
மதத்றக்கர கிஞதணன்று ன்மண குமறகள் பணம் தசய் அனுறக்க ரட்வடன்! 
மனஉச்சறினறமந்து ழீ்ந்து ணது உிமத் துநப்வதன், இந்த் துறமனினறமந்து ிடுமன 
ததறுவன்"  

 முயம்து கூறுகறன்நரர்: "ஆகவ, இந் முடிம றமநவற்றும் ண்ம் ரன் வவன 
தசல்னனரவணன். அப்வதரது தரறறில், ரணினறமந்து ஒம அசரீரி ஒனறத்து. 'ஓ முயம்துவ! 
ீவ அல்னரஹ்ின் தூர், ரன்ரன் ஜறப்ரீல்" ன்நது." அங்வகவ ரன் றன்று தகரண்டிமந்வன், 
முன்வணமம் தசல்னரல் தின்வணமம் வதரகரல். அந் வத்றல் கீஜர ன்னுமட ஆட்கமப 
தக்கர கமக்கு தபிவ அனுப்தி ன்மணத் வடிப் திடித்து அமத்து மரறு கூநறிமந்ரர். 
இந்றமனில், அர் (ஜறப்ரீல்) ன்ணிடறமந்து ினகறணரர், ரனும் அரிடறமந்து ீண்வடன்" 

 இத்மக 'ய ீ தபிப்தரடுகள்' அடிக்கடி தரடர்ந்து ற்தட ஆம்தித் றமனில், 
கீஜரரன் அம ஆறுல்தடுத்ற, அமக்கு ற்தடும் ய ீதபிப்தரடு றமனகமபப் ததரறுத்துக் 
தகரள்ளும் ணஉறுறம முயம்துவுக்கு ங்கறணரர். இமதல்னரம் ிடவும் (கீஜரின்) 
முக்கறரணதரம தங்கபிப்பு ன்ணதன்நரல், முயம்துவுக்வக க்கு ற்தடும் இந் ய ீ
குநறத் சந்வகங்கள் இமந் வத்றல், கீஜர அமக்கு தம்மத ஊட்டி ன்ணம்திக்மக தகரள்பச் 
தசய்ரர். 

 கீஜர, முயம்துவுக்கு ம்திக்மகமட்டிிம் இவ்ரநறமந்து. (முல் யறக்குப் திநகு) 
முயம்து டீு றமம்திவதரது கீஜரிடம் கூநறணரர்: "கிரண அல்னது ஜறன் தடீித் ரன் 
ரசரய்ப் வதரவணரக!". ஆணரல் கீஜரவர, "அபுல் கரசறவ அல்னரஹ்ிடம் ரன் 
ஞ்சமடகறன்வநன்! உது றமன அவ்ரநறமக்க ரய்ப்தில்மன. அல்னரஹ் உம்ம அந் 
றமனக்குத் ள்ப ரட்டரன். உது வர்ம, ம்தகத்ன்ம, ற்தண்புகள், கரமண்ம் ஆகறற்மந 
அல்னரஹ் அநறரன். உண்மிவனவ ீங்கள் மரது கண்டிமக்கக் கூடும்" ன்று கூநறணரர். 
அற்கு முயம்து, "ஆம், ரன் மவர கண்டது றஜம்ரன்" ன்று தறனபித்ரர். 

 அடுத்முமந முயம்துவுக்குள் அசரீரீ வகட்கும்வதரது ம்றடம் தசரல்லுரறும், தின்ணர் 
அது ஜறப்ரீனர அல்னது வறு ரது க்கரண ஜறன்ணர ன்று முடிவு தசய்வரம் ன்றும் அர் 
முயம்துமக் வகட்டுக் தகரண்டரர். 



 அப்தடிவ றுமுமந முயம்துவுக்கு ஜறப்ரீல் கரட்சற ந்வுடன் "இவர ஜறப்ரீல் 
ந்துிட்டரர்" ன்று கீஜரம உடவண அமத்ரர்.  "ழுந்றமங்கள் !" ன்று அம ழுப்தி 
கீஜர, "ழுந்து ன் இடதுதரமடப் தக்கம் அர்ீரக" ன்று தசரல்ன, அப்தடிவ அர்ந்ரர் 
முகம்து. "ன்ண இன்னும் அமக் கரண்கறநரீ்கபர?" ன்று வகட்க "ஆம்" ன்நரர் முகம்து. "சரி, 
இப்வதரது னதுதரமடப் தக்கம் ந்து அர்ீரக!" ன்று தசரல்னற "இன்னும் உள்பரர?" ன்று 
வகட்க "ஆம்" ன்று தறல் தசரன்ணரர் முயம்து. 

 தின்ணர் அமத் ம் டிிவனவ ந்து அர்ந்து தகரள்ளுரறு கீஜர வகட்டுக்தகரள்ப 
முயம்துவும் அப்தடிவ தசய்ரர். டிில் அர்ந்து தகரண்ட தின்ணமம் ஜறப்ரீமனத் தரடர்ந்து 
கரண்தரகச் தசரன்ணவுடன், கீஜர ஆமடம ினக்கறணரர். ம் அமக தபிக்கரட்டி "இப்வதரது 
(ஜறப்ரீமனக்) கரண்கறநரீ்கபர?" ன்று வகட்க "இல்மன" ன்நரர் முகம்து. "கறழ்ச்சற தகரள்ளுங்கள்  
ீங்கள் கண்டது ஜறப்ரீமனவ, மசத்ரமண அல்ன!" ன்று உறுற தசய்ரர் கீஜர. 

 இமத் தரடர்ந்து ர்ிக்கும் இபின் இஷாக் இது குநறத்து இண்டம் றமன யீமமமம் 
வசர்த்துச் தசரல்கறநரர். அன்தடி கீஜர திர்கமப உநவு தகரள்ப அமத்ரகவும், அமக் கர 
ிமம்தர ஜறப்ரீல் உடவண ினகறச் தசன்நரகவும்  அமக் வகட்ட கீஜர "இது உண்மில் 
ஜறப்ரீவனன்நற மசத்ரணில்மன" ன்று அநறிக்கறநரர் ண அந் யீஸ் கூறுகறநது. 

 அக்கரன ம்திக்மகப்தடி, முயம்து கண்டது இச்மச றகுந் தகட்ட ஜறன்ணரய் 
இமக்குரின் அது கீஜரவுடன் உநவு தகரள்மக்  கண்டு கபித்றமக்கும் ன்றும், உனகரழ்ம 
ிமம்தர ஜறப்ரீலுக்கு இக்கரட்சறில் ிமப்தறல்னரரல் கர்ந்றமக்கனரம் ன்றும் தசரல்னப் 
தடுகறநது. 

 ணது மணி டத்ற இந்ச் வசரமணின் மூனம் ரம் கண்டது ஜறப்ரீமனர ன்ந 
முயம்றன் சந்வகம் ீர்ந்து. இன்மூனம் ரவ இமநணின் தூர் ன்று ம்திக்மகமடன் 
தத்மத் தரடங்கற முகம்து அன் தின்ணர் தரடர்ந்து ஜறப்ரீனறன் மூனம் தபிப்தட்ட 
தசய்றகமபச் வசகரிக்கத் தரடங்கறணரர். இம உிரபர்கபரல் தரகுக்கப்தட்டுப் தின்ணர் குர்ஆன் 
ன்ந வ புத்கரணது. 
 

புகாரி ஹதஸீ் :  3217     
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

(ஒம முமந) தி (மல்) அர்கள் ன்ணிடம், ஆிரவ! இவர ஜறப்ரீல் உன் ீது 
சனரமுமக்கறன்நரர் ன்று கூநறணரர்கள். ரன்,  அமனயறஸ் மனரமு  
ஹ்த்துல்னரயற  தக்கரத்துயு - அர் ீதும் (அல்னரஹ்ின்) சரந்றமம் 
அல்னரஹ்ின் கமமமம் அனுமட அமள் பங்களும் ததரறட்டும். (அல்னரஹ்ின் 
தூவ!) ரன் தரர்க்க முடிரமதல்னரம் ீங்கள் தரர்க்கறநரீ்கள் ன்று கூறுவணன். ஆிர 
(னற) அர்கள் ீங்கள் ன்று தி (மல்) அர்கமபவ குநறப்திட்டரக அநறிப்தரபர் 
கூறுகறநரர். 

முயம்து தி அர்கபின் ரக்குமூனத்மத் ி வறு ஆங்கள் ஒன்றுறல்மன…! இமநன் 
ன்னுமட கட்டமபகமப இன்றும ணிர்களுக்கு இப்தடிவரம லுரண சந்வகத்றற்கு 
இடபிக்கும் மகிவனவ கூறுது தணன்று புரிில்மன. சரி, ய ீ ப்தடிதல்னரம் 
தபிப்தட்டது?  

புகாரி ஹதஸீ் :  3215     
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

யரரிஸ் தின் யறரம் (னற) அர்கள் தி (மல்) அர்கபிடம், ங்களுக்கு ய ீ (வ 
தபிப்தரடு) ப்தடி மகறன்நது ன்று வகட்டரர்கள். தி (மல்) அர்கள், அமதல்னரம் 
(இப்தடித்ரன்) சறன வமபகபில் ரணர் (ஜறப்ரீல்) ன்ணிடம் ிவரமசமப் வதரன்று 
(சத்ம் ழுப்தி றமனில்) மரர். அர் கூநறம ரன் றமணில் (தரதுகரத்து) 
மத்துக் தகரண்ட றமனில் அர் ன்மண ிட்டுப் திரிந்து ிடுரர். இவ்ரறு மது 
ணக்கு றகக் கடுமரண சறம் க் கூடிரக இமக்கும். சறன வமபகபில் அந் 
ரணர் ஒம ணிமப் வதரன்று கரட்சறபித்து ன்னுடன் வதசுரர். அப்வதரது அர் 
கூறும ரன் றமணினறமத்றக் தகரள்வன் ன்று தறனபித்ரர்கள். 

ஆக, இன்மந சரறரர்கபின் அமள்ரக்கு கூறும் முமநில்ரன் குர்ஆன் சணங்கள் 



தபிரகறமள்பது. இந் அமள்ரக்கு முமநம அல்னரஹ்ிணரல் ங்கப்தட்ட ரததமம் 
அற்பும் ன்கறநரர் முயம்துதி.  

  

பஸ்லீம் ஹதஸீ் :217,   அத்தியாயம்: 1, பாடம்: 1.70  
அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரரரா (ரலி).  

"அற்புங்கள் ங்கப்தடர திரர்கள் இல்மன. அவ்ற்புங்கமபக் கண்ணுற்ந ணிர்கள் 
(திரர்கள் கூநறற்மந) ம்திணர். அல்னரஹ் ணக்கு அமபி வ அநறிப்தரண 
யமீத்ரன் ணக்கரண அற்புரக ங்கப் தட்டிமக்கறவநன். …” 
 

அமள்ரக்கு சரறரர்கள் ங்கபது தசரந் சக்குகமப கடவுபின் ததரில் அிழ்த்து ிடுது ரம் 
தபிரக அநறந் உண்ம. அமள்ரக்கு கூறுதர்களுக்கும் முயம்து திின் "ய"ீக்கும் உள்ப 
வறுதரட்மட அநற ிமம்திவணன்.  சறன குர்ஆன் சணங்கமபமம் அன் தின்ணிகமபமம் ஆய்வு 
தசய்றல் ரன் உர்ந்து தகரண்ட உண்மகமபக் கூறுகறவநன்.          

 


