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ததரமந்ர உநவும் வதபிப்தரடும். 

 

 
றமக்குர் ஆன் 33:33,59. சணங்களுக்கரண உண்மரண கரத்ம சற்று ிரிரக கரனரம். 

 

(திவ) எமக்கு அல்னரஹ்வும் அமள் புரிந்து, ீமம் அர் ீது அமள் புரிந்ீவர, அரிடத்றல் 
ீர், ''அல்னரஹ்வுக்குப் தந்து ீர் உம் மணிம (ிரக ினக்கு தசய்து ிடரல்) உம்றடவ 
றறுத்ற  மத்துக்  தகரள்ளும்'' என்று  தசரன்ணவதரது  அல்னரஹ்  தபிரக்க  இமந்ம, 

ணிர்களுக்குப்  தந்து  ீர்  உம்முமட ணறல்  மநத்து  மத்றமந்ீர். ஆணரல்  அல்னரஹ் 
அன் ரன் ீர் தப்தடுற்குத் குறரணன்,...       

  (குர்அன் 33:37) 

கீஜர அர்கள் உக்கரழ் எனும் அவதிரச் சந்மில் அடிமரக ிற்கப்தட்ட யரரிமரின் 
கன்  மமத்  அர்கமப  ிமன  தகரடுத்து  ரங்கறணரர்கள். சறறுரண  அர்  கீஜர அர்கபிடம்  
பர்ந்து  ந்ரர். கீஜர  அர்கள்  முயம்து தி அர்கமப  ந்வுடன் அந்  அடிமச்  சறறும 
முயம்து தி அர்களுக்கு  ங்கற, ீங்கள்  ிமம்திணரல்  இச்சறறும  அடிமரகவ  மத்துக்  
தகரள்பனரம்! ீங்கள் ிமம்திணரல் இம ிடுமன தசய்து ிடனரம் என்று கூநறிட்டரர்கள். 

தசரந் கமணப் வதரனவ மமம முயம்து தி அர்கள்  து இமதத்மந்ரம் து 
முல் ஐம்தத்ற ஐந்ரம் து ம பர்த்து ந்ரர்கள். மமத் அர்கபின் எல்னரக் கரரிங்களுக்கும் 
முயம்து தி அர்கவப ததரறுப்தரபரக இமந்ரர்கள். பர்பு கமண ங்கபது தசரந் கன்கபரகவ 
கரண்ததும் அர்களுக்கு அற்குரி எல்னர உரிமகமபமம் ங்குதும்  அன்மந அதிர்கபி டமும் 
க்கரக இமந்து .  முயம்து தி அர்களும் அவ்ரவந மமது அர்கமப  ன்னுமட தசரந் 
கணரகவ அநறித்றமந்ரர் 

அடிமத்மபினறமந்து ன்  கமண ீட்க ந் மமத்றன் ந்ம  யரரிமரிடம், ''மமத் 
இணிவல் என் கணரரர் அர் இணி  அடிம இல்மன. ரன் அமக்கு முன் இநந்து ிட்டரல் என் 
தசரத்துக்களுக்கு அர் ரரிசரரர். எணக்கு முன் அர் இநந்து ிட்டரல் அமக்கு ரன் ரரிசரவன்'' 

என்று  முயம்து தி  அர்கள்  அநறித்ரர்கள். முயம்து தி  அர்களுக்கும்  மமதுக்குறமடவ 
உள்ப  உநமப்  புரிந்து  தகரண்ட  அது  ந்ம  கறழ்வுடன்  றமம்திச்  தசன்நரர். இந்  றகழ்ச்சற  
டக்கும்வதரது  முயம்து   அர்கள்  திரக  றறக்கப்தடில்மன. (அல்  இமரதர) அன்நறனறமந்து  
முயம்து தி அர்கள்  ீணர  ந்து  இண்டு  ஆண்டுகள் ம  (மமத்  இப்னு  முயம்த்) 

முயம்றன் கன் மமத் என்வந குநறப்திட்டரர்கள். 

 

புகரரி யீஸ்- 4782 

இப்னு உர் (னற )அர்கள் கூநறரது 
''அர்கமப  அர்கபின்  ந்மின்  ததரவனவ  குநறப்திடுங்கள்" (அல்குர்ஆன்  33:5) சணம்  
அமபப்தடும் ம இமநத்தூர் (மல்) அர்கபரல் ிடுமன தசய்ப்தட்ட (அர்கபின் பர்ப்பு 
கன்) மமத் இப்னு யரரிமர (னற) அர்கமப ''முயம்றன் கன் மமத்" என்வந அமக் 
குநறப்திட்டு ந்வரம் 

அதுவதரல் மமத் அர்கள் து எல்னரக் கரரிங்களுக்கும் முயம்து தி  அர்கமபவ  
சரர்ந்றமந்ரர்கள். முயம்து தி  அர்கள்  ம்முமட  ந்மின்  சவகரரி (ரற)  'உமமர' 

என்தரரின் கள் மஜணப் அர்கமப, அரது து தசரந் ரறகமப மமதுக்கு றமம் தசய்து 
மத்ரர்கள். ஜஹ்ுமட  கள்  மமணபுக்கும், யரரிமரின்  கன்  மமதுக்கும்  டந்  இத்  
றமம்  என்ண  கரத்ரவனர  ஒரண்டுக்கு  வல்  ீடிக்கில்மன. அடிக்கடி  அர்கபிமடவ  
திக்குகள்  ஏற்தடனரிற்று. குடும்த  அமற  குமனந்து  வதரகும்  றமன  உமரிற்று. இறுறில்  
மமணமத ிரகத்து (னரக்) கூறும் றமனக்கு மமத் ஆபரணரர்.  ிரகத்றற்கு தின்ணர் ,  முயம்து 
தி, மஜணப் அர்கமபத் றமம் தசய்து தகரண்டரர். 

…திநகு மஜத் அபிடறமந்து (னரக்) ிமப்தத்ம றமநவற்நறக் தகரண்ட ததரழுது , அமப 
உக்கு ரம் றமம் தசய்து மத்வரம் . முஃறணரணர்கபின் ீது ங்களுமட பர்ப்புப் 
திள்மபகபின் மணிர்கள் ித்றல் அர்கபினறமந்து ிமப்தத்ம இர்கள் றமநவற்நறக் 



தகரள்ரர்கபரணரல் எவ்ி குற்நமும் ஏற்தடரனறமப்தற்கரக ; அல்னரஹ்வுமட கட்டமப 
றமநவற்நப்தடக் கூடிரக உள்பண. 

(குர்அன் 33:37) 

மஜணப்  –  மஜத் இமமக்குறமடவ ஏற்தட்ட கமத்துவறுதரட்டிற்கு ,  குர்ஆணின்     33:37 

சணத்றற்கு அல் தரி , அல் குர்தூதி , இப்ன் மரத் மம் ிபக்கவுமகள் இவ்  ிரகத்றற்கு வதநரம 
வரற்நத்ம மகறநது . 

றமக்குர்ஆன் சணம் 33:37 ற்கு அல் தரி  மம் ிபக்கவும, 
Narrated by Yunis  narrated by Ibn Wahab, narrated by Ibn Zaid who said, "The prophet -pbuh- had 

married Zaid son of Haritha to his cousin Zainab daughter of Jahsh. One day the prophet -pbuh- went 

seeking Zaid in his house, whose door had a curtain made of hair. The wind blew the curtain and the prophet 

saw Zainab in her room unclothed and he admired her in his heart. When Zainab realized that the prophet 

desired her SHE BEGAN TO HATE ZAID. English translation of al-Tabari's Arabic Commentary on Sura 

33:37 

(ம ரள் மஜம கரண்தற்கரக (அது டீ்டிற்கு ) தசன்நரர். அப்ததரழுது அங்கு தமரில் ம 
துி றமரக மூடிிமந்து . கரற்று றமம ினக்கறது . டீ்டினுள் மஜணப் (ஏநக்குமந) 

உமடின்நற இமந்ரர் , அமப் (மஜணப்) தற்நற எண்ம் திின் ணறல் தமந்து . தி அம 
(மஜணப்) ிமம்பும உர்ந் ததரழுது அர் (மஜணப்) மஜம தறுக்க துங்கறணரர்.) 

The Messenger of God came to the house of Zayd b. Harithah. (Zayd was always called Zayd b. 

Muhammad.) Perhaps the Messenger of God missed him at that moment, so as to ask, "Where is Zayd?" He 

came to his residence to look for him but did not find him. Zaynab bt. Jash, Zayd's wife, rose to meet him. 

Because she was dressed only in a shift, the Messenger of God turned away from her. She said: "He is not 

here, Messenger of God. Come in, you who are as dear to me as my father and mother!" The Messenger of 

God refused to enter. Zaynab had dressed in haste when she was told "the Messenger of God is at the door." 

She jumped up in haste and excited the admiration of the Messenger of God, so that he turned away 

murmuring something that could scarcely be understood. However, he did say overtly: "Glory be to God the 

Almighty! Glory be to God, who causes the hearts to turn!"  

தி மஜத் தின் யரரிஸ்ன் டீ்டிற்கு ந்ரர் . (மஜத் எப்ததரழுதும் மஜத் தின் முயம்து என்வந 
அமக்கப்தட்டு ந்ரர் ) அங்கு அம கரரில்மன என்ந கரத்ரல் , மஜத் எங்வக ? என்று 
வகட்டரறு டீ்டிற்குள் தசன்நரர் . ஆணரல் திரல் அம (மஜத்) கர முடிில்மன . அங்கறமந் 
மஜணப் திம கர எழுந்ரர் . தி, அரி(மஜணப்)டறமந்து றமம்திக்தகரண்டரர் கரம் அர் (மஜப்)  

குமநரண ஆமடட்டுவ அிந்றமந்ரர் . அர் (மஜணப்)  கூநறணரர், அர் (மஜத்) இங்கு இல்மன , 

அல்னரஹ்ின் தூவ உங்வப ரமங்கள் , ீங்கள் என் ரய், ந்மம வதரன்று அன்புக்குரிர் என்நரர். 

அல்னரஹ்ின் தூர் டீ்டினுள் தசல்ன றுக்கறநரர் . "அல்னரஹ்ின் தூர் கமகறவனவ றற்கறநரர் " 

என்நரறு ஆமடம சரிதசய் ிமரக (தடுக்மகினறமந்து) குறத்து (எழுந்து) அல்னரஹ்ின் தூரின் 
ிப்தரண எண்த்றல் கறபர்ச்சறம உண்டரக்கறணரர் . ஆனரல் அங்கறமந்து அல்னரஹ்ம புகழ்ந்து , 

தரடர்ந்து முணுமுணுத்தடி ினகற தசன்நரர் . (Glory be to God the Almighty! Glory be to God, who causes 

hearts to turn!) 

When Zayd came home, his wife told him that the Messenger of God had come to his house. Zayd said, 

"Why didn't you ask him to come in?" He replied, "I asked him, but he refused." "Did you hear him say 

anything?" he asked. She replied, "As he turned away, I heard him say: „Glory be to God the Almighty! 

Glory be to God, who causes hearts to turn!‟" 

மஜத் டீ்டிற்கு ந்வுடன் , மஜணப் அல்னரஹ்ின் தூர் டீ்டிற்கு ந் தசய்றம தரிிக்கறநரர் . 

மஜத்கூநறணரர், “ீ ஏன் அம டீ்டிற்குள் அமக்கில்மன ?”, “ரன் வகட்டுக்தகரண்வடன் ஆணரல் அர் 
றுத்துிட்டரர்” என்று தறலுமத்ரர் “அர் ஏரது கூநறணரர?” அர் "றமம்திச் தசல்லும் வதரது அர் 
கூநறமக்வகட்வடன்; அல்னரஹ்ிற்வக புகமணத்தும் என் இத்ம (ணம) றமப்தி 
கரத்றற்கரக அல்னரஹ்ிற்வக புகமணத்தும்" என்நரர். 

So Zayd left, and having come to the Messenger of God, he said: "Messenger of God, I have heard that you 

came to my house. Why didn't you go in, you who are as dear to me as my father and mother? Messenger of 

God, perhaps Zaynab has excited your admiration, and so I will separate myself from her." Zayd could 

find no possible way to [approach] her after that day. He would come to the Messenger of God and tell him 

so, but the Messenger of God would say to him, "Keep your wife." Zayd separated from her and left her, and 

she became free. 

மஜத்  தசன்று  அல்னரஹ்ின் தூம சந்றத்து ,  "அல்னரஹ்ின் தூவ ீங்கள் டீ்டிற்கு ந்ம 



அநறந்வன், ீங்கள் ஏன் டீ்டிற்குள் தசல்னில்மன ீங்கள் என் ரய் , ந்மம வதரன்று 
அன்புக்குரிர் அல்ர ? அல்னரஹ்ின் தூவ , மவமப மஜணப் , உங்கள் ணறல் 
கறபர்ச்சறமட்டிிமக்கனரம் அணரல் ரன் அபிடறமந்து ரன் திரிந்து ிடுகறவநன் ." அன் திநகு அம 
(மஜணப்)  அமடமம் சரிரண றம மஜத்ரல் கரமுடிில்மன . அர்(மஜத்)  அல்னரஹ்ின் 
தூரிடம் தசன்று அவ்ரநரக கூநறணரர் ஆணரல் மணிம அரிடவ (மஜத்)  மத்துக் தகரள்ப 
கூநறணரர். மஜத்  அம (மஜணப்)  ிட்டு ினகறணரர்  (னரக் கூநற) அம ிடுித்ரர்.  

While the Messenger of God was talking with 'A'isha, a fainting overcame him When he was released from 

it, he smiled and said, "Who will go to Zaynab to tell her the good news, saying that God has married her to 

me?" Then the Messenger of God recited: "And when you said unto him on whom God has conferred favor 

and you have conferred favor, „Keep your wife to yourself.‟"- And the entire passage. 

அல்னரஹ்ின் தூர் , ஆிரவுடன்  வதசறக்தகரண்டிமந்  ததரழுது  சூழ்ந்றமந் குப்தத்றனறமந்து 
தபிமடந்து புன்ணமகத்ரறு, " அல்னரஹ்,  அமப (மஜணப்)  எணக்கு றமம்  தசய்து மம் இந் 
ல்ன தசய்றம அரி(மஜணப்தி) டம் கூறுதர் ரர்?" என்நரர்  

According to 'A'isha, who said: "I became very uneasy because of what we heard about her beauty and 

another thing, the greatest and loftiest of matters - what God had done for her by giving her in marriage. I 

said she would boast of it over us." (The History of Al-Tabari: The Victory of Islam, translated by Michael 

Fishbein [State University of New York Press, Albany, 1997], Volume VIII, pp. 2-3; bold emphasis ours) 

(ஆிர அநறிக்கறநரர் , என் ணஅமற குமனந்து கரம் ரன் வகள்ிப்தட்ட அது 
அமகப்தற்நறமம் வலும் உர்ரண குங்கமபப்தற்நறமவ – அது (மஜணப்)   றமத்றற்கு 
அல்னரஹ் (உி) தசய்ற்நறன் ீது அமக்கு (மஜணப்)   ற்ததமம இமந்து.) 

புகரரி யீஸ் : தரகம் 7, எண் : 7420 

அணஸ்(னற) அநறித்ரர். 

….மமணப்(னற) அர்கள் தி (மல்) அர்கபின் ற்ந துமிர் முன்தரக (க்குத் ணிச் 
சறநப்பு இமப்தரகப்) ததமம தரரட்டிக் தகரள்ரர்கள். ' உங்கமப (தி (மல்) அர்களுக்கு) உங்கள் 
டீ்டரர் முடித்துத் ந்ரர்கள் . என்மணவர உர்ந்ணரண அல்னரஹ்வ ஏழுரணங்களுக்கு 
வனறமந்து (தி (மல்) அர்களுக்கு) முடித்துக் தகரடுத்ரன்' என்று தசரல்ரர்கள். 

றமக்குர்ஆன் சணம் 33:37 அல் குர்தூதி மம் ிபக்கவும, 
Here, also, are the comments of renowned Muslim commentator, al-Qurtubi, on surah 33:37, translated 

directly from the Arabic: 

Muqatil narrated that the prophet married Zainab daughter of Jahsh to Zaid and she stayed with him for a 

while. Then one day the prophet –pbuh– came seeking Zaid but he saw Zainab standing; she was white 

skinned with a beautiful figure and one of the most perfect women in Quraish. So HE DESIRED HER and 

said, "Wondrous is Allah who changes the heart." When Zaynab heard the prophet‟s exaltation of her, she 

relayed it to Zaid who then understood (what he had to do). Zaid said to the prophet, "O prophet of Allah, 

allow me to divorce her, for she has become arrogant; seeing herself superior to me and she insults me with 

her tongue." 

(முகரறல் அநறிப்தது , மஜணப்திற்கும் மஜறற்கும் றமம் தசய்துமத்ரர் அர் (மஜணப்) 

அமடன்(மஜத்) இமந்ரர். திநகு மரள் தி மஜத்ம வடி தசன்நரர் ஆணரல் அங்கு மஜணப் 
றன்று தகரண்டிமந்ரர். அரின் தண்ிநத்துடன் அகற உடல் அமப்பும் தகரண்டர் வலும் 
குமற குனத்றன் முழுறமநரண ததண் . ஆணரல் அம ிமம்திணரர் வலும் ணம 
ரற்நறது அல்னரஹ்ின் அற்பும் என்நரர் . அர் ன்மணப்தற்நற ஆச்சரிப்தட்டம மஜணப் 
உர்ந்து மஜத்றடம் கூநறததரழுது அர் அம உர்ந்து தகரண்டரர் . திிடம் மஜத் கூநறணரர் , 

"அல்னரஹ்ின் தூவ அம ிரகத்து தசய் அனுறக்க வண்டும் , அள் 
திடிரரகவும், என்மண ிட ன்மண உர்ரக றமணக்கறநரள் , வலும் என்மண தசரல்னரல் 
அறக்கறநரள்" என்நரர்) 

அல்னரஹ்ின் தூர், "அல்னரிற்கு அஞ்சற மணிம டுத்து மத்துக்தகரள்" என்று கூநறணரர். 

…அல்னரஹ் தபிரக்க இமந்ம, ணிர்களுக்குப் தந்து ீர் உம்முமட ணறல் மநத்து 
மத்றமந்ீர்…  

(குர்அன் 33:37) 

என்ந சணத்றன் ததரமள் , அரது  மஜணப் ீறமந் ிமப்தத்ம ணிர்களுக்கு தந்து 



ணறல் மநத்து, மமத் னரக் கூந முன்ந்தும் ''னரக் கூந வண்டரம்'' என்று தறும் ரபில் 
கூநற ிட்டு  ணதுக்குள் ''அர் னரக் கூந வண்டும்'' அன் திநகு ரம் றமம் தசய்து தகரள்ப 
வண்டும்  என்று  றட்டறட்டரர்கள். இமத்ரன்  இந்  சணத்றல்  (குர்அன்  33:37) அல்னரஹ்  
குநறப்திடுகறநரன் எண கடுமரண குற்நச்சரட்டு முயம்து தி அர்கபின் ீது சுத்ப்தடுகறநது. 

முமந நற ணது றமத்றற்கரக , ன்ணரல் மகிடப்தட்ட அந் பர்ப்பு கமணவ தூது 
அனுப்திணரர். 

முஸ்னீம் யீஸ் : தரகம் 8, எண் : 3330  

அணஸ்   (னற) அர்கள் கூநறரது. 

மமணப் அர்கபின் இத்ர முடிந்வுடன் , அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) மஜத்றடம், ன்மணப் 
தற்நற மஜணப்திடம் கூறும்தடி தசரன்ணரர்கள் . மஜணப் ரமப் திமசந்துக் தகரண்டிமக்கும் வதரது 
மஜத் அங்கு தசன்நரர் . அர் கூநறணரர் ரன் மஜணப்மத கண்ட வதரது , அல்னரஹ்ின் தூவ 
மஜணப்மதப் தற்நற கூநறரல் அர் எவ்பவு ததமமக்குரிரக இமக்கறநரர் என்று 
றமணத்வன் அணரல் மஜணப்திற்கு வரக றன்று வதசரல் வறு றமசில் றமம்திக் தகரண்டு 
வதசறவணன். ரன் கூநறவணன் : "அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) உங்களுக்கு ம தசய்றம என்ணிடம் 
தகரடுத்து அனுப்திமள்பரர் ". இற்கு தறனரகஅர் : ரன் இமநணின் ிமப்தம் என்ணதன்று 
தரிந்து தகரள்ளும் ம எமமம் தசய் ரட்வடன் என்று கூநறணரர்கள் . இமச் தசரல்னறிட்டு, 

இமநமண தரழுற்கு ரரக றன்நரர்கள் . அப்வதரதுரன் அரின் றமம் தற்நற 
சணம் தபிப்தட்டது. இமநத்தூர்(மல்) அரின் அனுறின்நற அமக் கரந்ரர்… 

மஜணப், அல்னரஹ்ின் முடிம அநற வண்டுதன்று உறுறரக கூநறிட்டரல் , வறு றின்நற 
முயத் – மஜணப் றமத்றற்கரண அனுற யீரக தபிப்தட்டது. 

முயத் - மஜணப் றமமும் அன் தின்ணிமம் ரற்று த்றணரின் கற்தமணல்ன . 

இற்கு ஆரம்  சறன குர்ஆன் ிரிவும தல்கபில் கரப்தடுகறநது. ங்களுக்கு தரகரண கல்கமப 
க்கம்வதரன அற்கு சரிரண ஆர ரிமசில்மன என்று  ரர்க்க அநறஞர்கள் றுக்கறன்நணர் . 

ம்முமட ரர்க்க அநறஞர்கள் ர்கரீறரண ரங்கபரல் ட்டுவ அர்களுக்கு தறல் அபிக்கறன்நணர் 
குந் ஆரங்கமப முன் மக்க முடிில்மன. 

இற்கு இஸ்னரற ரர்க்க அநறஞர்கபரல் ப்தடும் ிபக்கங்களும்  றுப்புகளும் அடுத் தரடரில் 
 


