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தமன்ரமயானவோக இருக்கிறார்? ............................................................................................ 257
46.

அன்புள்ள அப்பா(அல்லா)விற்கு, ஆயிஷா எழுதும் கடிேம்-1 ..................................... 263

47.

இஸ்லாமியர்களின் குற்றச்சாட்டு 1: ஏவாளும் தேவனின் சாபமும் ............................ 269

48.
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1. ஆோதம, ேீ எங்தக இருக்கிறாய்?
Adam, where are you?
ரபபிள் குறிப்பிடும் தேவனுக்கும் குர்ஆன் கூறும் அல்லாவுக்கும் இயல்பு மற்றும் பண்பில் காணப்படும்
அடிப்பரட தவறுபாடு என்ன?
ரபபிளில் ேம்தமாடு தேருங்கிய உறவு ரவத்துக் தகாள்ளும் தபாருட்டு தேவன் ேம் ேிரலயிலிருந்து இறங்கி
வந்து ேம்மருதக தேருங்கி ேம்ரமத் தேடுகிறார். ரபபிள் முழுவதுதம தேவன் மனிேரனத் தோடரும்
வேலாறுோன்.
பரடப்பு மற்றும் மனிே குலத்ேின் வீழ்ச்சி பற்றிய ரபபிளின் முேலாவது அத்ேியாயத்ேில், ஆோமும் ஏவாளும்
ேங்களின்

கீழ்படியாரம

மற்றும்

பாவத்ேின்

ேிமித்ேம்

ேங்களது

மனசாட்சியின்

உறுத்ேலினால்

தேவனிடமிருந்து ஒளிந்து தகாள்ள முயல்கிறார்கள் என வாசிக்கிதறாம். தேவன் அத்தோட்டேிற்கு வந்து, "ேீ
எங்தக இருக்கிறாய்?" எனக் கூப்பிடுகிறார் (ஆேியாகமம் 3:9).
மனிேன் ோன் தசய்ே பாவத்ேின் தபாருட்டு தவட்கப்பட்டு தேவனுக்கு முன்பாக ஓடிக் தகாண்டிருக்கிறான்.
எனினும் தேவன் ேம்மீது ரவத்துள்ள பேஸ்பே அன்பிரன மீண்டும் ேிரல ேிறுத்தும் வண்ணமாக ேம்ரமத்
தோடர்கிறார். இேரன உருவாக்க தேரவயான அரனத்து ேடவடிக்ரககரளயும் எடுப்பவர் தேவதன.
ரபபிளின் முேல் புத்ேகம் தோடங்கி இறுேி அத்ேியாயம் வரே தசால்லப்படும் தசய்ேி இதுதவ. இேில்
கரடசியாக ோம் புேிய வானம் மற்றும் புேிய பூமி பற்றியும் வாசிக்கிதறாம். "இதோ, மனுஷர்களிடத்ேிதல
தேவனுரடய வாசஸ்ேலமிருக்கிறது, அவர்களிடத்ேிதல அவர் வாசமாயிருப்பார்; அவர்களும் அவருரடய
ெனங்களாயிருப்பார்கள், தேவன் ோதம அவர்கதளாதட கூட இருந்து அவர்களுரடய தேவனாயிருப்பார்"
(தவளிப்படுத்துேல் 21:3).
இறுேியில் தேவனின் விருப்பம் ேிரறதவறுகிறது. தவளிப்படுத்துேல் 21ம் அத்ேியாயத்ரே முழுவரேயும்
வாசியுங்கள். இது ஒரு அற்புேமான புஸ்ேகம்.
உண்ரமயில் ேமக்காக இறங்கி வந்து ேம்ரமத் தேடிப் பின் தோடர்ந்து ேமக்கு அருகில் வாசம் தசய்யும்
தேவதன தேவன். அவர் ேமது பரடப்பாகிய ேம்மீது ேமது அன்பின் உறவிரன புதுப்பிக்கும் இேய
உணர்விரன தவளிப்படுத்துகின்றார். தவளிப்படுத்துேல் 21:3 ல் தசால்லப்பட்டிருக்கும் அவாின் ெனங்களில்
ஒருவோக ேீங்கள் இருப்பீர்களா? ேீங்கள் தேவனின் மனிேோக உருவாக தேவரன உஙகளுக்கு காண்பித்து
உங்களுக்கு தவளிப்படுத்ேப்படும் ரபபிளின் தசய்ேி இது ோன்.
இேற்கு தேர்மாறாக குர்ஆன் தவளிப்படுத்தும் கடவுள் தவகு தோரலவில் மனிேக் கற்பரனகளுக்கு
எட்டாேவோக சித்ோிக்கப்படுகிறார். ஒரு இஸ்லாமிய தவே வல்லுனாின் கருத்துப்படி "கடவுள் ேமது சித்ேத்ரே
மட்டுதம தவளிப்படுத்துவார், ேம்ரமயல்ல, மற்றும் ோம் எக்காலத்ேிலும் மரறந்தே இருப்பார்” என
அறிகிதறாம். குோனின் கூற்றுப்படி அவர் ேமது கழுத்து ேேம்பிரனப் தபான்று ேம்மருதக இருந்ோலும் இது
அறிவுபூர்வமான தேருக்கதமயன்றி, ேமக்கு ேமது கழுத்து ேேம்பிரனப் பற்றிய உணர்வு தபரும்பான்ரமயான
தேேங்களில்

இல்லாேது

தபால

எப்தபாழுதும்

ஒரு

ேனிப்பட்ட

தேருக்கமின்றி இருக்கிதறாம்.

இது

எரேக்காட்டுகிறது என்றால் ேம்ரமச்சுற்றி இருக்கும் காற்றிரனப் தபான்று கடவுள் எவ்விடத்ேிலும் (ச
மீபத்ேிலும் தூேத்ேிலும்) இருக்கிறார் என்பேரனப் தபான்றோகும். ஆனால் ரபபிள் காட்டும் தேவன் ேமது

5

சகலத்ேிலும் வியாபித்ேிருக்கக் கூடிய தேய்வீகத் ேன்ரமயினால் ேம்மருதக இருக்க விரும்பவில்ரல. மாறாக,
ோம் தேசிக்கும், ேம்மீது மிகுந்ே அன்புரடய ஒருவரேப்தபான்தற ேம்முடன் தேருங்கி இருக்க விரும்புகிறார்.
இஸ்லாம் என்பது, மனிேன் கடவுளின் சித்ேேிற்கு அடிபணிவது பற்றியது ஆகும். ஆனால் ரபபிள் சித்ோிக்கும்
தேவன், ேம் ேிரலயிலிருந்து இறங்கி வந்து முயன்று ேம்ரமத் தேடுபவோக இருக்கிறார். இந்ே இயக்கம்
எேிதேேிர் ேிரசகளில் உள்ளரே ோம் காணலாம்.
இந்ே ேரலப்ரபப் பற்றி தமலும் அறிய கீழ் கண்ட கட்டுரேரய படிக்கவும்:
"The Love of God in the Qur'an and in the Bible"
ஆங்கில மூலம்: Adam, where are you?

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/whogod/lovesus.html

2. தேவன் ஏன் மனிேனாக வந்ோர்?
தகள்வி
"தேவன் மாிக்க இயலுமா?" என்ற தகள்விரயயும் பேிரலயும் வாசித்தேன். இப்தபாது என் தகள்வி: தேவன்
அரனத்ரேயும் பரடத்ேவோயின் ஏன் அவர் மனிேனாக அவோிக்க தவண்டும்? அவர் எல்லாம் அறிந்ேவோய்
இருப்பின், இேற்கு அவசியம் என்ன?
பீட்டர் பாலார்து பேிலளிக்கிறார்:
ேத்துவ ாீேியான பேில்:
1. தேவன் பாவங்கரள தவறுக்கிறார். பாவேிவர்த்ேிக்கு ஒரு விரல தகாடுக்கப்பட தவண்டும்.
2. மனிேர்கதள அரே தசலுத்ே தவண்டும். ஏதனன்றால் பாவம் அவர்கள் தசய்ேதே.
3. ஆனால் தேவன் மட்டுதம அந்ே விரலரயக் தகாடுக்க முடியும். காேணம், மனிேர்கள் பாிபூேணமான
பாிசுத்ேவான்கள் அல்ல.
4. எனதவ மனுக்குலத்ேின் பாவங்கள் ேீே தேவதன மனிேனாக வந்து பாவத்ேிற்கான விரலரயத் ேருவதே
சாியான ஒதே வைியாகும்.
இதோடு கூட, தேவன் மனிேனானோல்,
(அ) ோம் எப்படி வாழ்வதேன வைிகாட்டினார்
(ஆ) மனிே வாழ்வின் துயர்களில் பங்தகடுத்ோர்
தமாத்ேத்ேில் தேவன் "ோன் தசால்வரேச் தசய், ேன் தசய்வரே மட்டும் தசய்யாதே" என்று கூறுபவாில்ரல.
ோம் எப்படி வாைதவண்டும் என்று அவதே வாழ்ந்துக்காட்டிச் தசன்றுள்ளார்.
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ஆங்கில மூலம்: Why did God become human?
இேே தகள்வி பேில்கரள படிக்கவும்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/qa-panel/human.html

3. அம்மாவின் ேிர்வாகம், அல்லாஹ்வின் ேிர்வாகம் – அடுத்ே
ேரலவர் யார்?
ஒரு ஆடு ேளபேியாக இருக்கும் சிங்கங்களின் இோணுவத்ேிற்கு ோன் பயப்படமாட்தடன், ஆனால், ஒரு சிங்கம்
ேளபேியாக இருக்கும் ஆடுகளின் இோணுவத்ேிற்கு ோன் பயப்படுகிதறன் என்று மகா அதலக்சாண்டர்
கூறியோகச்

தசால்வார்கள்.

ஒரு

சிறந்ே

ேரலரமத்துவத்ேின்

முக்கியத்துவத்ரே

இந்ே

கூற்று

எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
டிசம்பர் 5ம் தேேி, 2016ம் ஆண்டு ேம் மாண்புமிகு முேல்வர் தெயலலிோ அவர்கள் காலமானார்கள். ஒரு சிறந்ே
ேிர்வாகி மற்றும் பல ஆண்டுகளாக அஇஅேிமுக கட்சிரய கட்டிக்காத்துக்தகாண்டு வந்ேிருக்கிறார்கள்.
இவருக்கு

அடுத்ேபடியாக

இக்கட்சிரய

இவரேப்தபாலதவ

ேிர்வாகம்

தசய்யும்

அடுத்ே

ேரலவர்

தேரவப்படுகின்றார். இக்கட்சி அடுத்ே 10 ஆண்டுகளில் எந்ே ேிரலயில் இருக்கும் என்பரே, அடுத்ே
ேரலவாின் ேிர்வாகத் ேிறரம மீது சார்ந்துள்ளது. சிறந்ே ேரலவர்கள் ேங்களுக்கு பிறகு ோங்கள் உருவாக்கிய
ஸ்ோபனங்கள், கட்சிகள் அல்லது இயக்கங்கரள தசவ்வதன ேடத்துவேற்கு ஏற்ற சிறந்ே ேரலவர்கரள
உருவாக்கதவண்டும், அவர்களுக்கு அேிகாேத்ரேக் தகாடுத்துவிடதவண்டும். ேிரு எம்ெிஆர் அவர்கள் ஒரு
சிறந்ே ேரலவிரய ேன் கட்சிக்கு தகாடுத்துவிட்டுச் தசன்றார். இேனால் இந்ோள்வரே அவேது கட்சி
வாழ்ந்துவந்துள்ளது. இதே தபால, மாண்புமிகு தெயலலிோ அவர்களும் ேனக்கு பிறகு யார் அந்ே கட்சிரய
ேடத்துவார் என்ற முடிரவ, கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவித்து இருந்ேிருப்பார் என்று ோம்
ேம்பலாம். இதோடு ேமிழ் ோட்டு அேசியல் பற்றி எழுதுவரே ேிறுத்ேிக்தகாள்கிதறன். எேிர்பாோே விேமாக
மாண்புமிகு

தெயலலிோ

அவர்கள்

காலமான

தசய்ேி

எனக்கு

இஸ்லாமின்

ேரலசிறந்ே

ேரலவர்

முஹம்மதுரவ ஞாபகப்படுத்ேியது.
இன்றிலிருந்து 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ேடந்ே சம்பவம் அது.

சிறந்ே ேரலவன் யார்?
உலகத்ேின் பல தவற்றிகேமான சாம்ோஜ்ெியங்கள் சாித்ேிே ஏடுகளிலிருந்து காணாமல் தபானேற்கு முக்கிய
காேணம், சாியான ேிர்வாகத் ேிறரமயில்லாே ேரலவர்கள் ஆட்சி தசய்ேோல் ோன். எவன் ஒருவன் அடுத்ே
ேரலமுரற ேரலவர்கரள உருவாக்குகின்றாதனா, அவதன சிறந்ே ேரலவன் எனப்படுவான். ேன் வாழ்ோள்
முழுவதும் தோண்டர்கரள தோண்டர்களாகதவ ரவத்ேிருப்பவன், ேனக்கு பிறகு குைி தோண்டி ேன்
கட்சிரய/இயக்கத்ரே புரேப்பேற்கு சமமான காாியத்ரே தசய்பவன் ஆவான்.
இச்சிறிய கட்டுரேயில், இஸ்லாமின் ஸ்ோபகரும், சிறந்ே ேரலவோகவும் ேிகழ்ந்ே முஹம்மது அவர்கள் ேனக்கு
பிறகு ேன் ஸ்ோனத்ேில் யார் ேரலவர் பேவியில் உட்காேதவண்டும் என்ற முடிரவ எடுத்ோோ இல்ரலயா?
என்பரே ஆய்வு தசய்யப்தபாகிதறாம்.
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முஹம்மதுவின் ேிடீர் மேணம்
இஸ்லாம் என்ற ோணயத்ேிற்கு (காரசச் தசால்கிதறன்) இேண்டு பக்கங்கள் உள்ளன, ஒரு பக்கம் ஆன்மீகம்,
அடுத்ே பக்கம் ஆட்சி அேிகாேம், ஒரு பக்கம் அவ்வுலகம், அடுத்ே பக்கம் இவ்வுலகம். இஸ்லாமின் ேரலவோக
(கலிஃபாவாக) ேியமிக்கப்படுபவர் ஆன்மீக ேரலவோகவும், அதே தேேத்ேில் ோட்டின் ஆட்சித் ேரலவோகவும்
தசயல்படுவார். ோம் வாழும் இக்காலத்ேில் அேசாங்கத்ரே ேடத்ே தவறும் ஆட்சித்ேரலவரே ேியமித்ோல்
தபாதுமானது,

ஆனால்,

இஸ்லாரமப்

தபாருத்ேமட்டில்,

அதே

ேபர்

ஆன்மீகத்ேரலவோகவும்

இருக்கதவண்டும், எனதவ, இேில் ேவறு ேடந்ோல், ோடு அைியும்.
இஸ்லாம் பற்றி சுருக்கமாகச் தசால்லதவண்டுதமன்றால், முஹம்மதுவின் மூலமாக அல்லாஹ் இஸ்லாமிய
ஆட்சிரய ஸ்ோபித்ோன், இேன் ஒரு பாகம் ஆன்மீகம் ஆகும். இருபத்ேி மூன்று ஆண்டுகள் முஹம்மது ஒரு
ஆன்மீக ேரலவோகவும், (சில ஆண்டுகள்) ோட்டுத் ேரலவோகவும் இஸ்லாரம கட்டிக்காத்ோர். இேற்கு
அல்லாஹ்வின் அருட்தகாரடயும், தபார்கள் மூலமாக கிரடத்ே தபாருட்தகாரடயும் அளவில்லாமல்
இருந்ேது. இன்னும் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து இருக்கதவண்டியவர், ஆனால், யாரும் எேிர்ப்பார்க்காே விேமாக,
முஹம்மது சுகவீனமானார், ஒரு ோள் அவேது உயிரே அல்லாஹ் அபகாித்துக்தகாண்டான்.
ேனக்கு பிறகு யார் ஆன்மீகத்ேரலவோகவும், ோட்டுத்ேரலவோகவும் இருக்கதவண்டும் என்று முஹம்மது
தசால்லியிருந்ோோ? தோண்டர்கள் அரனவருக்கும் அடுத்ே ேரலவர் யார் என்றுத் தோியுமா? முஹம்மதுவின்
மேணத்துக்கு முன்தப அேிகாே பூர்வமாக ேரலவர் பற்றிய அறிக்ரகரய முஹம்மது தசய்ேிருந்ேிருந்ோோ?

ோற்காலிக்காக சண்ரடதபாடும் ஆன்மீக பழுத்ே பைங்கள்
ஒரு

பக்கம்

முஹம்மது

உண்டாக்கியிருந்ேது,

மாித்ே

இன்தனாரு

தசாகம்

மக்களின்

பக்கம்,

உள்ளத்ேில்

ேரலவர்கள்

தசால்தலான்னா

ோற்காலிக்காக

தவேரனரய

சண்ரட

தபாட

ஆேம்பித்துவிட்டார்கள். இந்ே ோற்காலிச்சண்ரட அவர் மாித்ே அதே ோள் ேடந்ேது என்பது தவேரனக்குாிய
தசய்ேியாகும்.
அ) அன்சாாிகள் என்று அரைக்கப்பட்ட மேினாவாசிகள் ேங்கள் இனத்ேிலிருந்து ஒரு ேரலவரே ேியமிக்க
கூட்டம் கூடிவிட்டார்கள்.
ஆ) மக்காவாசிகளான குரறஷிகள் ேங்கள் இனமக்கள் ோன் இஸ்லாமுக்கு ேரலரம ோங்கதவண்டும் என்று
விரும்பினார்கள்.
இ) இவ்விரு கூட்டத்ேினரும் ஒன்று கூடி தபசியும் பயனில்ரல. மேினா ேரலவர்கள் ஒரு ஆதலாசரனச்
தசான்னார்கள், இேண்டு ேரலவர்கரள ேியமிப்தபாம், உங்களில் ஒருவர் எங்களில் ஒருவர். ஆனால், இேரன
மக்காவினர் ஏற்றுக்தகாள்ளவில்ரல.
ஈ)

அபூ

ஆவார்கள்.

பக்கர்,

மற்றும்

உமர்

என்பவர்கள்

முஹம்மதுவிற்கு

தபண்

தகாடுத்ே

மாமனார்கள்

உஸ்மான் மற்றும் அலி என்பவர்கள் முஹம்மதுவின் மகள்கரள ேிருமணம் தசய்ேிருந்ே

மருமகன்மார்கள். இவர்கள் அரனவரும் மக்காவினோவார்கள்.
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உ) ெுரபர் என்ற முஹம்மதுவின் தோைர், ேன் வாரள உறுவி, அலிக்கு ஆேேவு கிரடக்கும் வரே இரே
உரறயில் தபாடமாட்தடன் என்றுச் தசான்னார். ெுரபரே கல்லால் அடித்து வாரள பிடுங்கு என்று உமர்
கூறினார். இவர்கள் அரனவரும் ேற்கால முஸ்லிம்களின் படி, இஸ்லாமிய ஆன்மீகத்ேில் பழுத்ே பைங்கள்.
ஊ) அபூ சுஃப்யான் என்ற இன்தனாரு முஸ்லிம், இங்கு ேரலகள் உருளும் சூைல் உள்ளது என்றார், வாரள
சுைற்றதவண்டிய சாியான தவரளக்காக காத்ேிருந்ோர்.
எ) ேிரலரம ேரலக்கு தமதல தபாகிறது என்பரே உணர்ந்ே உமர், புத்ேிசாலித்ேனமாக மிகவும் ரோியமாக
ேன் ஆேேவு அபூ பக்கருக்கு என்று கூறினார். தவறு வைியின்றி ஒவ்தவாருவரும் ஆேேவு அளித்ேனர்.
ஏ) அலிக்கு ோன் ேரலவோகதவண்டுதமன ஆரச இருந்ேது, இேத்ேம் சிந்ே இது சமயமல்ல என
உணர்ந்ேவோக, ேன் ஆோேரவயும் அபூ பக்கருக்கு தகாடுத்ோர். பாவன் இவர், இப்படிப்பட்ட ஆேேரவ அவர்
மூன்று முரற தகாடுக்கதவண்டி இருந்ேது. கரடசியாக ோன்காவோக இவர் ேரலவோனார்.
ஐ) அபூ பக்கர் ேரலவோக வருவரே அபூ சுஃப்யான், விரும்பவில்ரல. குரறவான வம்சத்ேில் வந்ே அபூ
பக்கோ எங்களுக்கு ேரலவோவது? ொேிதவறி அவரே ஆட்டிப்பரடத்ேது. அலியிடம் தபசிப்பார்த்ோர்,
ஒன்றும் ேடக்கவில்ரல.
ஒ) மேினாவினரும் விருப்பமில்லாமல் ேங்கள் ஆேேரவ தகாடுத்ோர்கள்.
இரவகள் எல்லாம், முஹம்மது மாித்ே அதே ோள் அேங்தகாியது.

இக்குைப்பத்ேிற்கு யார் காேணம்?
அல்லாஹ்வும் முஹம்மதுவும் ோன் இந்ே குைப்பத்ேிற்தகல்லாம் காேணம்.
தபண்களின் மாேவிடாய் முேற்தகாண்டு, தேரவயில்லாே அரனத்துவிே தகள்விகளுக்கு பேில் தகாடுத்ே
முஹம்மது, ேனக்கு பிறகு யார் ேரலவோக வேதவண்டும்? ேரலவர்கரள எப்படி ேியமிக்கதவண்டும்? தபான்ற
விவேங்கரளச்

தசால்லிவிட்டுச்

தசன்று

இருந்ேிருக்கலாம்.

ஆனால்,

இரேப்

பற்றி

முஹம்மது

விளக்கமளிக்கவில்ரல.
அற்பமான விஷயங்களுக்தகல்லாம் ‘தவளிப்பாடுகரள, அோவது குர்-ஆன் வசனங்கரள இறக்கிய அல்லாஹ்’
ஒரு ேரலவரன எப்படி ேியமிக்கதவண்டும் என்றுச் தசால்ல மறந்துவிட்டான்.
ஆோயிேத்துக்கும் அேிகமான வசனங்கரளயும் (6236), பல ஆயிே ஹேீஸ் விவேங்கரளயும் இறக்கிய
அல்லாஹ்விற்கு முஹம்மதுவிற்கு அடுத்ேபடியாக வரும் ேரலவர்கரள எப்படி ேியமிக்கதவண்டும் என்பரே
விளக்கும் 10 வசனங்கரள இறக்கமுடியவில்ரல.
முஹம்மது ேனக்கு பிறகு ேரலவர்கரள எப்படி ேியமிக்கதவண்டும் என்ற விவேங்கரளச் தசால்லாமல்
மாித்ேபடியினால் உண்டான இைப்புக்கரள இஸ்லாமின் ஆேம்பகால 50 ஆண்டுகால சாித்ேிேத்ேில்
காணலாம்.
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அல்லாஹ்வும் முஹம்மதுவும் தசய்ே மிகப்தபாிய ேவறினால், முஹம்மதுவின் தபேப்பிள்ரளகளும் குடும்பமும்
பாிோபமாக

தகால்லப்பட்டார்கள்.

முஹம்மதுவின்

மருமகனார்

உஸ்மான்

அவர்கள்

முஸ்லிம்களால்

தகால்லப்பட்டார், அதே முஸ்லிம்களால் இன்தனாரு மருமகனார் அலி அவர்களும் தகால்லப்பட்டார்கள்.

அல்லாஹ் இரறவனா?
”அல்லாஹ் ோன் ரபபிளின் தேவன்” என்று குர்-ஆன் தசால்கிறது. அடுத்ே ேரலமுரற ேரலவர்கரள
ேியமிக்கும் இந்ே குணத்ரே பார்க்கும் தபாது, ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ரபபிளின் தேவனாக இருக்கமுடியாது
என்று தசால்லமுடியும்.
தமாதசயின் வாழ்வு எப்படி எப்தபாது முடிவரடயும்? அடுத்ேபடியாக, யார் ேரலவோக வேதவண்டும்?
தபான்றவற்ரற ரபபிளின் தேவன் முடிவு தசய்து, அேரன ஒரு அைகான முரறயில் தசயல்படுத்ேினார்.
ஆனால்,

முஹம்மது

எப்படி

எப்தபாது

மாிப்பார்

என்று

தோியாேவோக

அல்லாஹ்

காணப்படுகிறார். இஸ்லாமின் சாித்ேிேத்ரே கூர்ந்து ஆய்வு தசய்ோல், இந்ே முடிவிற்குத் ோன் வேமுடியும்.
1.

தமாதச மாிப்பது பற்றிய தசய்ேிரய தேவன் தமாதசக்கு அறிவிக்கிறார்.[1]

2.

ஒரு சிறந்ே ேரலவரன தோிவு தசய்யுங்கள் என்று தமாதச தவண்டுகிறார்.[2]

3.

தயாசுவாரவ தோிவு தசய்யும்படி தேவன் கட்டரளயிடுகிறார்.[3]

4.

தயாசுவாரவ மக்களுக்கு முன்பாக தகாண்டுச்தசன்று, அவனுக்கு அேிகாேம் மற்றும் கனம் தகாடு
என்று தேவன் கட்டரளயிட்டார்.[4]

5.

தயாசுவா ஒரு விஷயத்ேிற்காக எப்படி முடிவு எடுக்கதவண்டும் என்பரேப் பற்றிய கட்டரளரய
தேவன் தகாடுக்கிறார்.[5]

6.

இேே

இடங்களில்

தமாதச

தயாசுவாவிற்கு

அறிவுரேகள்,

கட்டரளகள்

மற்றும்

உற்சாக

வார்த்ரேகரள தகாடுத்ோர்.[6]
7.

கரடசியாக,

தமாதச

உற்சாகப்படுத்துகிறார்,

மாித்ேபிறகு,

தேவன்

தவற்றியுள்ள

தேேடியாக

ேரலவனாக

தயாசுவாரவ

வைி

ேடத்துகிறார்,

இருக்கதவண்டுதமன்றால்

என்ன

தசய்யதவண்டும் என்று அறிவுரே கூறுகின்றார். [7]
அடுத்ேபடியாக, புேிய ஏற்பாட்டிலும், இதயசு ேனக்கு பிறகு யார் ேன் ேிருச்சரபக்கு ேரலரம ோங்கதவண்டும்
என்பரே ேன் சீடர்களுக்கு விளக்கிவிட்டுச் தசன்றார். இதயசுவின் உள்வட்ட சீடர்களில் தபதுரு, தயாவான்
தபான்றவர்கள் ேரலவர்களாக தசயல்பட்டதபாது, இேே சீடர்கள் அேரன ஆதமாேித்ோர்கள், முஹம்மதுவின்
சீடர்கரளப்தபால, வாரள ஏந்ேி இேத்ேம் சிந்ே துடிக்கவில்ரல.
இேிலிருந்து அறிவது என்னதவன்றால், அல்லாஹ் ரபபிளின் இரறவனல்ல என்போகும். வீணான
பயனில்லாே விஷயங்களுக்தகல்லாம் வசனங்கரள இறக்கிய அல்லாஹ், ேரலவர்கரள எப்படி ேியமிப்பது?
அவர்கரள ஆட்சியிலிருந்து எப்படி ேீக்குவது தபான்றவற்ரறதயல்லாம் தசால்லாமல், முஹம்மதுரவ
எடுத்துக்தகாண்டது, அல்லாஹ்வின் தேய்வீகத்ேன்ரமரய தகள்விக்குாியக்குகிறது.

முடிவுரே:
ஆேம்பகால இஸ்லாமிய சாித்ேிேத்ரேதபான்று, ேமிழ்ோட்டின் அஇஅேிமுக கட்சி அல்லல்படக்கூடாது என்று
விரும்புகிதறன். ேல்ல ேிர்வாகத்ேிறரமயுள்ள ேரலவர்கள் ோட்டுக்கும், வீட்டுக்கும் தேரவ.
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இஸ்லாமிய ஆேம்பக்காலத்ரே, அோவது முேல் ோன்கு கலிஃபாக்களின் ஆட்சிரய முஸ்லிம்கள் “இஸ்லாமின்
தபாற்காலம்” என்றுச் தசால்வார்கள், ஆனால் இது பச்ரசப்தபாய்யாகும். மூன்றாவது கலிஃபா உஸ்மான்
அவர்கள் ேன் ேரலரமயகத்ேில், முஸ்லிம்களால் மிகவும் தகாடுரமயாக தகால்லப்படுவாோனால், அந்ே
காலக்கட்டத்ரே

”தபாற்காலம்”

என்று

எப்படிச்

தசால்லமுடியும்?

தவண்டுமானால்,

அக்காலத்ரே

‘இஸ்லாமின் கற்காலம்’ என்றுச் தசால்லலாம்.
முஹம்மதுவிற்கு பிறகு அடுத்ே 50 ஆண்டுகள் என்ன ேடந்ேது என்பரே அறிய கீழ்கண்ட கட்டுரேகரள
படிக்கவும்:
இஸ்லாமின் அேச குடும்பத்ேின் கனிகள் (ேடத்ரேகள்)
1.

இஸ்லாமிய அேச குடும்பம் - பாகம் 1: முஹம்மதுவின் ஆஸ்ேி

2.

இஸ்லாமிய அேச குடும்பம் - பாகம் 2: புேிய அேசர்

3.

இஸ்லாமிய அேச குடும்பம் - பாகம் 3: குர்ஆனில் தோித்ே இேத்ேம் (உஸ்மானும் இஸ்லாமிய அேச
குடும்பமும்)

The Fruits of Islam's Royal Family
1.

Muhammad's Wealth

2.

The New King

3.

Uthman's Murder

4.

Ali and Aisha

5.

Ali and Mu'awiya

6.

Husayn and Yazid

7.

The Fruit of Islam Judged

அடிக்குறிப்புக்கள்
[1] எண்ணாகமம் 27:13 ேீ அரேப் பார்த்ேபின்பு, உன் சதகாேேனாகிய ஆதோன் தசர்க்கப்பட்டது தபால, ேீயும்
உன் ெனத்ோாிடத்ேில் தசர்க்கப்படுவாய்;
[2] எண்ணாகமம் 27:15 அப்தபாழுது தமாதச கர்த்ேரே தோக்கி: 27:16 கர்த்ேருரடய சரப தமய்ப்பன்
இல்லாே மந்ரேரயப்தபால் இோேபடிக்கு, 27:17

அந்ேச் சரபக்கு முன்பாகப் தபாக்கும் வேத்துமாய்

இருக்கும்படிக்கும், அவர்கரளப் தபாகவும் வேவும் பண்ணும்படிக்கும், மாம்சமான யாவருரடய ஆவிகளுக்கும்
தேவனாகிய கர்த்ேர் ஒரு புருஷரன அவர்கள்தமல் அேிகாாியாக ஏற்படுத்ேதவண்டும் என்றான்.
[3] எண்ணாகமம் 27:18 கர்த்ேர் தமாதசரய தோக்கி: ஆவிரயப் தபற்றிருக்கிற புருஷனாகிய தயாசுவா
என்னும் நூனின் குமாேரன ேீ தோிந்துதகாண்டு, அவன்தமல் உன் ரகரய ரவத்து,
[4] எண்ணாகமம் 27:19 அவரன ஆசாாியனாகிய எதலயாசாருக்கும் சரபயரனத்ேிற்கும் முன்பாக ேிறுத்ேி,
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அவனுக்குக் கட்டரளதகாடுத்து, 27:20 இஸ்ேதவல் புத்ேிேோகிய சரபயார்
எல்லாரும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு, உன் கனத்ேில் தகாஞ்சம் அவனுக்குக் தகாடு.
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[5] எண்ணாகமம் 27:21 அவன் ஆசாாியனாகிய எதலயாசாருக்கு முன்பாக ேிற்கக்கடவன்; அவனிமித்ேம் அந்ே
ஆசாாியன்

கர்த்ேருரடய

சந்ேிோனத்ேில்

வந்து,

ஊாீம்

என்னும்

ேியாயத்ேினாதல

ஆதலாசரன

தகட்கக்கடவன்; அவருரடய கட்டரளயின்படிதய, அவனும் அவதனாதடகூட இஸ்ேதவல் புத்ேிேோகிய
சரபயார் எல்லாரும் தபாகவும் அவருரடய கட்டரளயின்படிதய வேவும் தவண்டியது என்றார். 27:22 தமாதச
ேனக்குக் கர்த்ேர் கட்டரளயிட்டபடிதய தயாசுவாரவ அரைத்துக்தகாண்டுதபாய், அவரன ஆசாாியனாகிய
எதலயாசாருக்கும் சரபயரனத்ேிற்கும் முன்பாக ேிறுத்ேி, 27:23 அவன்தமல் ேன் ரககரள ரவத்து, கர்த்ேர்
ேனக்குச் தசான்னபடிதய அவனுக்குக் கட்டரளதகாடுத்ோன்.
[6] உபாகமம் 3:28 ேீ தயாசுவாவுக்குக் கட்டரள தகாடுத்து, அவரனத் ேிடப்படுத்ேிப் பலப்படுத்து; அவன்
இந்ே

ெனங்களுக்கு

முன்பாகக்

கடந்துதபாய்,

அவதன

ேீ

காணும்

தேசத்ரே

அவர்களுக்குப்

பங்கிட்டுக்தகாடுப்பான் என்றார்.
உபாகமம் 31:7 பின்பு தமாதச தயாசுவாரவ அரைத்து, இஸ்ேதவலர் எல்லாரும் பார்த்ேிருக்க, அவரன
தோக்கி: பலங்தகாண்டு ேிடமனோயிரு; கர்த்ேர் இவர்களுக்குக் தகாடுப்தபன் என்று இவர்களுரடய
பிோக்களுக்கு ஆரணயிட்ட தேசத்துக்கு ேீ இந்ே ெனத்ரே அரைத்துக்தகாண்டு தபாய், அரே இவர்கள்
சுேந்ோிக்கும்படி தசய்வாய். 31:8

கர்த்ேர்ோதம உனக்கு முன்பாகப் தபாகிறவர், அவர் உன்தனாதட

இருப்பார்; அவர் உன்ரன விட்டு விலகுவதுமில்ரல, உன்ரனக் ரகவிடுவதுமில்ரல; ேீ பயப்படவும்
கலங்கவும் தவண்டாம் என்றான்.
[7] தயாசுவா 1:1 கர்த்ேருரடய ோசனாகிய தமாதச மாித்ேபின்பு, கர்த்ேர் தமாதசயின் ஊைியக்காேனான
நூனின் குமாேன் தயாசுவாரவ தோக்கி:
1:2 என் ோசனாகிய தமாதச மாித்துப் தபானான்; இப்தபாழுது ேீயும் இந்ே ெனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து, இந்ே
தயார்ோரனக் கடந்து, இஸ்ேதவல் புத்ேிேருக்கு ோன் தகாடுக்கும் தேசத்துக்குப் தபாங்கள்.
1:3 ோன் தமாதசக்குச் தசான்னபடி உங்கள் காலடி மிேிக்கும் எவ்விடத்ரேயும் உங்களுக்குக் தகாடுத்தேன்.
1:4 வனாந்ேேமும் இந்ே லீபதனானும் தோடங்கி ஐபிோத்து ேேியான தபாிய ேேிமட்டுமுள்ள ஏத்ேியாின் தேசம்
அரனத்தும், சூாியன் அஸ்ேமிக்கிற ேிரசயான தபாிய சமுத்ேிேம்வரேக்கும் உங்கள் எல்ரலயாயிருக்கும்.
1:5

ேீ உயிதோடிருக்கும் ோதளல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எேிர்த்து ேிற்பேில்ரல; ோன்

தமாதசதயாதட இருந்ேதுதபால, உன்தனாடும் இருப்தபன்; ோன் உன்ரனவிட்டு விலகுவதுமில்ரல,
உன்ரனக் ரகவிடுவதுமில்ரல.
1:6 பலங்தகாண்டு ேிடமனோயிரு; இந்ே ெனத்ேின் பிோக்களுக்கு ோன் தகாடுப்தபன் என்று ஆரணயிட்ட
தேசத்ரே ேீ இவர்களுக்குப் பங்கிடுவாய்.
1:7

என்

ோசனாகிய

தமாதச

உனக்குக்

கற்பித்ே

ேியாயப்பிேமாணத்ேின்படிதயல்லாம்

தசய்யக்

கவனமாயிருக்கமாத்ேிேம் மிகவும் பலங்தகாண்டு ேிடமனோயிரு; ேீ தபாகும் இடதமல்லாம் புத்ேிமானாய்
ேடந்துதகாள்ளும்படிக்கு, அரே விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாேிருப்பாயாக.
1:8

இந்ே

ேியாயப்பிேமாண

எழுேியிருக்கிறரவகளின்படிதயல்லாம்

புஸ்ேகம்
ேீ

உன்

தசய்யக்

வாரயவிட்டுப்
கவனமாயிருக்கும்படி,

பிாியாேிருப்போக;
இேவும்

பகலும்

இேில்
அரேத்
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ேியானித்துக் தகாண்டிருப்பாயாக; அப்தபாழுது ேீ உன் வைிரய வாய்க்கப்பண்ணுவாய், அப்தபாழுது
புத்ேிமானாயும் ேடந்துதகாள்ளுவாய்.
1:9 ோன் உனக்குக் கட்டரளயிடவில்ரலயா? பலங்தகாண்டு ேிடமனோயிரு; ேிரகயாதே, கலங்காதே, ேீ
தபாகும் இடதமல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்ேர் உன்தனாதட இருக்கிறார் என்றார்.
தேேி: 7, டிசம்பர் 2016

உமாின் இேே கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/amma_allah.html

4. ேியாயத்ேீர்ப்பு ோளில் யார் “இரறவன்” என்று
அரைக்கப்படுபவர்?
இதயசு ேம்முரடய மரலப் பிேசங்கத்ேில் கீழ்கண்டவாறு தசால்கிறார்: (மத்தேயு 7:21-23)
7:21

பேதலாகத்ேிலிருக்கிற

என்

பிோவின்

சித்ேத்ேின்படி

தசய்கிறவதன

பேதலாகோஜ்யத்ேில்

பிேதவசிப்பாதனயல்லாமல், என்ரன தோக்கி: கர்த்ோதவ! கர்த்ோதவ! என்று தசால்லுகிறவன் அேில்
பிேதவசிப்பேில்ரல.
7:22 அந்ோளில் அதேகர் என்ரன தோக்கி: கர்த்ோதவ! கர்த்ோதவ! உமது ோமத்ேினாதல ேீர்க்கோிசனம்
உரேத்தோம் அல்லவா? உமது ோமத்ேினாதல பிசாசுகரளத் துேத்ேிதனாம் அல்லவா? உமது ோமத்ேினாதல
அதேக அற்புேங்கரளச் தசய்தோம் அல்லவா? என்பார்கள்.
7:23 அப்தபாழுது, ோன் ஒருக்காலும் உங்கரள அறியவில்ரல; அக்கிேமச் தசய்ரகக்காேதே, என்ரனவிட்டு
அகன்றுதபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் தசால்லுதவன்.
தமற்கண்ட

22ம்

வசனத்ேில்

“அந்ோளில்”

என்ற

தசால்

“ேியாயத்ேீர்ப்பு

ோரள

குறிக்கிறது”.

உலகமரனத்ரேயும் ேியாயத்ேீர்ப்பு தசய்பவருக்கு முன்பாக அந்ே ோளில் ஒவ்தவாருவரும் ேம்முரடய
வாழ்க்ரகப் பற்றிய கணக்ரக ஒப்புவிக்கதவண்டும்.
இதயசு அந்ே ேியாயத்ேீர்ப்பு ோளின் “ேியாயாேிபேி” என்று இங்கு பரறச்சாற்றுகிறார்.
ஒரு ோள் வரும், அந்ே ோளில் ஒவ்தவாருவருக்கும் “யார் இரறவன் (கர்த்ேர்)” என்று தேளிவாக தோியவரும்.
இரேப் பற்றி எந்ே ஒரு குைப்பமும் யாருக்கும் வோது [1].
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அந்ே ோளில் எல்தலாரும் ேம்ரம “கர்த்ோதவ / ஆண்டவதே” என்று அரைப்பார்கள் என்று இதயசு
தசால்கிறார். இப்படி மக்கள் அரைக்கும் தபாது அவர் அேரன மறுக்கவில்ரல. இப்படி அரைப்பவர்கரளப்
பார்த்து “ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட தேய்வீகத்ேன்ரமயான பட்டத்ரேக் தகாடுத்து அரைக்கிறீர்கள்” என்றுச்
தசால்லி, அவர்கரள குற்றப்படுத்ேமாட்டார், அேற்கு பேிலாக அவர்களின் கீழ்படியாரமப் பற்றி தகள்வி
எழுப்புவார். கிறிஸ்துதவ ஆண்டவர் என்று அறிக்ரகயிட்டவர்கரளயும், அவேது ஊைியம் தசய்து,
அவருரடய தபயாில் பல காாியங்கரள தசய்ேவர்கரளயும் அவர் தகள்வி தகட்பார், அவர்களின் கீழ்படிேல்
பற்றி குற்றம் சாட்டுவார் [2]. இப்படிப்பட்ட ஊைியம் தசய்ே இவர்கள் இதயசுவிற்கு முழு இருேயத்தோடும்
கீழ்படிந்ோர்களா? அவதோடு ேனிப்பட்ட விேத்ேில் உறவுமுரறரய ரவத்ேிருந்ோர்களா? அல்லது மே
சடங்காச்சாேங்கரள மட்டும் பின்பற்றிக்தகாண்டு, அவர் மீது சாோமல் வாழ்ோர்களா என்று தகள்வி
எழுப்புவார்.
அந்ே ேியாயத்ேீர்ப்பு ோளில் இதயசு மட்டுதம ேியாயாேிபேியாக இருப்பார், எனதவ, இன்று அவரே
ஆண்டவர் என்று அரைப்பதும் சாியான ஒன்று ோன்.
ோமும்

எச்சாிக்ரகயாக

இருப்தபாம்,

இதயசுரவ

(உேட்டளவில்)

பின்பற்றுகிதறாம்

என்றுச்

தசால்லிக்தகாண்டு, அவரே முழுமனதோடு தேசிக்காமல், கீழ்படியாமல் இருந்ோல், ேம்மிடமும் அந்ே ோளில்
தகள்விகள் தகட்கப்படும்.
தமற்கண்ட வசனங்களில் மக்களிடம் காணும் பிேச்சரன எதுதவன்றால் “அவர்கள் இதயசுரவ எப்படி
கூப்பிட்டார்கள்

என்பது

பற்றியது

அல்ல,

அேற்கு

பேிலாக,

அவர்கள்,

அவருக்கு

முழுமனதோடு

கீழ்படிந்ோர்களா?” என்பது ோன்.
குர்-ஆனின் 5:116-118 வசனங்கள் தசால்வது தபால, இதயசு அந்ே ோளில் தகள்விகள் தகட்கப்படமாட்டார்.
அேற்கு பேிலாக, அந்ே ோளில் ேியாயாேிபேியாக அவதே இருப்பார். இவருக்கு முன்பாகத்ோன், உலக மக்கள்
அரனவரும் ேங்கள் வாழ்க்ரகயில் புாிந்ே தசயல்களுக்கு கணக்ரக ஒப்புவிக்கதவண்டும். இதயசுரவ எப்படி
இவர்கள் கண்டார்கள், என்னதவன்று அரைத்ோர்கள் என்பதும் தகட்கப்படும், கரடசியாக ேியாயத்ேீர்ப்பு
அளிக்கப்படும்.
மத்தேயு 7:21-23ல் இதயசு கூறியவற்தறாடு, முஹம்மது கூறியோக புகாாி ஹேீஸில் வரும் விவேங்கரள
ஒப்பிட்டுப்பார்க்கவும் [3]
அடிக்குறிப்புக்கள்
[1] பார்க்க பிலிப்பியர் 2:5-11
[2] பார்க்க” The Easy Sinful Nature of Christianity”.
[3] புகாாி ஹேீஸ்கள்:
6585. இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'
மறுரம ோளில் என் தோைர்களில் ஒரு குழுவினர் என்னிடம் வருவார்கள். அப்தபாது அவர்கள் (அல்கவ்ஸர்)
ேடாகத்ரேவிட்டு ஒதுக்கப்படுவார்கள். உடதன ோன் 'இரறவா! (இவர்கள்) என் தோைர்கள்' என்தபன்.
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அேற்கு இரறவன் 'உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புேிது புேிோக) உருவாக்கியது குறித்து உங்களுக்குத்
தோியாது. இவர்கள் ேிரும்பிப் பார்க்காமல் வந்ே வைிதய (ேங்கள் பரைய மேத்ேிற்குத்) ேிரும்பிச் தசன்றார்கள்'
என்று தசால்வான். என அபூ ஹுரேோ(ேலி) அறிவித்ோர். Volume :7 Book :81
6586. இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'
மறுரமோளில் என் தோைர்களில் சிலர் என்னிடம் ('அல்கவ்ஸர்') ேடாகத்ேிற்கு வருவார்கள். அப்தபாது
அவர்கள் (அல்கவ்ஸர்) ேடாகத்ரேவிட்டு விேட்டப்படுவார்கள். உடதன ோன் 'இரறவா! (இவர்கள்) என்
தோைர்கள்' என்தபன். அேற்கு இரறவன் 'உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புேிது புேிோக) உருவாக்கியது
குறித்து உங்களுக்குத் தோியாது. இவர்கள் ேிரும்பிப் பார்க்காமல் வந்ே வைிதய (ேங்கள் பரைய மேத்ேிற்குத்)
ேிரும்பிச்

தசன்றார்கள்'

என்று

தசால்வான்.

இரே

ேபித்தோைர்கள்

சிலாிடமிருந்து

ஸயீத்

இப்னு

முசய்யப்(ேஹ்) அறிவித்ோர். . . .Volume :7 Book :81
6587. இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'
ோன்

உறங்கிக்தகாண்டிருந்தேன்.

அபதபாது

(கனவில்)

ோன்

(அல்கவ்ஸர்

ேடாகத்ேினருகில்)

ேின்றுதகாண்டிருக்கிதறன். அப்தபாது ஒரு குழுவினரே ோன் அரடயாளம் கண்டுதகாள்கிதறன். எனக்கும்
அவர்களுக்குமிரடதய

ஒரு(வான)வர்

தோன்றி

(அந்ேக்

குழுவினரே

தோக்கி),

'வாருங்கள்'

என்று

அரைக்கிறார். உடதன ோன் (அவாிடம் 'எங்தக (இவர்கரள அரைக்கிறீர்கள்)?' என்தறன். அவர்
'அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக! ேேகத்ேிற்கு' என்றார். ோன் 'இவர்கள் என்ன தசய்ோர்கள்?' என்தறன். அவர்
'உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் ேிரும்பிப் பார்க்காமல் வந்ே வைிதய மேம் மாறிச் தசன்றார்கள்' என்றார்.
பிறகு மற்தறாரு குழுவினரேயும் ோன் அரடயாளம் கண்டு தகாள்கிதறன். எனக்கும் அவர்களுக்குமிரடதய
ஒரு (வான)வர் தோன்றி, 'வாருங்கள்' என (அவர்களிடம்) கூறுகிறார். ோன் '(இவர்கரள) எங்தக
(அரைக்கிறீர்கள்)?' என்தறன். அவர் 'அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக! ேேகத்ேிற்குத்ோன்' என்றார். ோன்
'இவர்கள் என்ன தசய்ோர்கள்?' என்று தகட்தடன். அவர் 'இவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னால் ேிரும்பிப்
பார்க்காமல் வந்ே வைிதய மேம் மாறிப் தபாய்விட்டார்கள்' என்று பேிலளித்ோர். அவர்களில் காணாமல் தபான
ஒட்டகத்ரேப் தபான்று ஒரு சிலரேத் ேவிே தவதறவரும் ேப்பித்துக் தகாள்வார்கள் என ோன் கருேவில்ரல.
என அபூ ஹுரேோ(ேலி) அறிவித்ோர். Volume :7 Book :81
மூலம்: http://www.answering-islam.org/BibleCom/mt07_21-23.html
இஸ்லாமியர்களுக்கான ரபபிள் விாிவுரே

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/bible/biblecom/mt07_21_23.html
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5. பரடப்புகளும் பரடத்ேவரும் (குர்-ஆனின் இரறவனும்,
ரபபிளின் இரறவனும்)
The Creator and the Creation
ஆசிாியர்: ோபர்ட் ஸீவர்ஸ்
என் இரணய ேளத்ேின் கட்டுரேகள், இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்ேவத்ேிற்கு இரடதய காணப்படும் இரறயியல்
வித்ேியாசங்கரள

பட்டியலிடும்

ஆய்வு

கட்டுரேகளாக

இருக்கும்.

இரவகளில்

சில

கட்டுரேகள்

தவளிப்பரடயாக உண்ரமகரள தசால்வேினால், சில முஸ்லிம்களுக்கு மன வருத்ேத்ரே உண்டாக்கும். சில
கட்டுரேகள்

வாசகர்களின்

சிந்ேரனரயத்

தூண்டி,

தமற்தகாண்டு

ஆய்வு

தசய்ய

அவர்கரள

உற்சாகப்படுத்தும். இவ்விரு மார்க்கங்களுக்கு இரடதய பல வித்ேியாசங்கரள ோம் பட்டியலிட்டாலும்,
பரடப்பு மற்றும் பரடத்ேவர் பற்றிய வித்ேியாசம் மிகவும் சுவாேசியமானோகும். எனதவ இக்கட்டுரேயில்
‘பரடப்பும் பரடத்ேவரும்’ என்ற கருப்தபாருளில் ஆய்வு தசய்யப்தபாகிதறாம்.
கிறிஸ்ேவம் மற்றும் இஸ்லாம் என்ற இவ்விரு மார்க்கங்கரள பின்பற்றுபவர்கள் தசால்லும் தபாதுவான ஒரு
விஷயம்,” வானத்ரேயும் பூமிரயயும் பரடத்ே இரறவரன ோங்கள் தோழுதுக்தகாள்கிதறாம்” என்போகும்.
இது ஒரு அடிப்பரட விஷயம் என்போல், இேரன அேிகமாக விளக்கத்தேரவயில்ரல. ரபபிள் ேன் முேல்
வசனத்ரே தேவன் வானத்ரேயும் பூமிரயயும் பரடத்ே வர்ணரனதயாடு துவங்குகிறது (ஆேியாகமம் 1:1).
இன்னும் பல இடங்களில் ரபபிளின் இரறவன் ேம்முரடய உருவாக்கும் வல்லரமரய பரறசாற்றுவரே
காணமுடியும் (பார்க்க ஏசாயா 44:24 & தயாபு 38:4-6). இதே தபால, குர்-ஆனிலும் அதனக இடங்களில்
அல்லாஹ் வானத்ரேயும் பூமிரயயும் பரடத்ேவர் என்று தசால்லப்பட்டுள்ளது.
குர்-ஆன் 6:73. அவன் ோன் வானங்கரளயும் பூமிரயயும் உண்ரமயாகதவ பரடத்ோன்; அவன் “ஆகுக!”
என்று தசால்லும் ோளில், அது (உடதன) ஆகிவிடும். அவனுரடய வாக்கு உண்ரமயானது; எக்காளம் (ஸூர்)
ஊேப்படும் ோளில், ஆட்சி (அேிகாேம்) அவனுரடயோகதவ இருக்கும்; அவன் மரறவானவற்ரறயும்,
பகிேங்கமானவற்ரறயும் அறிந்ேவனாக இருக்கிறான்; அவதன பூேண ஞானமுரடதயான்; (யாவற்ரறயும்)
ேன்கறிந்தோன். (டாக்டர் முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்)
கிறிஸ்ேவர்களும் முஸ்லிம்களும்” வானத்ரேயும் பூமிரயயும் பரடத்ேவரே” தோழுதுக் தகாள்வேினால்,
இவ்விரு பிாிவினரும் ஒதே இரறவரனத் ோன் தோழுதுக் தகாள்கிறார்கள் என்று மக்கள் முடிவு
தசய்துவிடுகிறார்கள்.

அோவது,

கிறிஸ்ேவர்கள்

வணங்கும்

இரறவரனத்

ோன்

முஸ்லிம்களும்

வணங்குகிறார்கள் என்று மக்கள் ேவறாக எண்ணிவிடுகிறார்கள். ஆனால், ரபபிளின் இரறவனும், குர்ஆனின் அல்லாஹ்வும் ோம் பரடத்ேரவகளிடம் எப்படி தோடர்பு தகாள்கிறார்கள் என்ற ஆய்ரவச் தசய்ோல்,
இவ்விருவருக்கும் இரடதய இருக்கும் வித்ேியாசத்ரே சாியாக புாிந்துக் தகாள்ளமுடியும்.
இஸ்லாமின் படி, அல்லாஹ் என்பவர் ோம் பரடத்ேரவகளிலிருந்து தமலானவோக கருேப்படுகிறார். ோம்
அல்லாஹ்ரவ

பார்க்கமுடியாது

என்றும்,

அவேது

சத்ேத்ரே

தகட்கமுடியாது

என்றும்

முஸ்லிம்கள்

ேம்புகிறார்கள். அோவது, ேம் ஐம்புலங்களிலிருந்து அல்லாஹ்ரவ அறியமுடியாது என்று முஸ்லிம்கள்
ேம்புகிறார்கள். இந்ே விவேத்ரே குர்-ஆன் தேளிவாக விளக்கவில்ரல என்றாலும், குர்-ஆன் 29:6ம் வசனத்ரே
முஸ்லிம்கள், “அல்லாஹ் எல்லா பரடப்ரப விட தமலானவர்” என்று விளக்குகிறார்கள். அல்லாஹ் ’ஒரு
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தபாதும் ேன் பரடப்பிற்குள் வேமாட்டார்” என்று விாிவுரே தகாடுக்கிறார்கள். ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர்
கீழ்கண்ட விேமாக கூறுகிறார்:
” அல்லாஹ் ோன் பரடத்ே அரனத்து பரடப்ரபவிட தமலானவன். அவன் ேன் பரடப்பு தபால, ஒரு
காலத்ேிற்கு இடத்ேிற்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஒருதவரள அல்லாஹ் ேன் பரடப்பிற்குள் நுரைந்ோல்,
அவனும் ேன் பரடப்ரபப்தபால குரறயுள்ளவனாக கருேப்படதவண்டி வரும்” [1]
” ஒரு முக்கியமான விவேத்ரே தேளிவுபடுத்ேதவண்டியுள்ளது. அல்லாஹ் வானத்ேில் இருக்கிறான் என்று
தசால்லும் தபாது, “அவன் வானத்ேிற்குள் இருக்கிறான்” என்று அர்த்ேமல்ல. இேன் உண்ரம தபாருள்
“அல்லாஹ் வானத்ேிற்கு தமதல இருக்கிறான்” என்போகும். அவன் ேன் பரடப்ரப விட தமலானவன், ேன்
பரடப்தபாடு அவன் சம்மந்ேம் கலக்கமாட்டான். அல்லாஹ்வின் ஆேிக்கம், தமன்ரம மற்றும் வல்லரம
என்பரவகள் அவனின் முக்கிய இலக்கணங்களாக இருக்கின்றன” [2]
“Allah Most High is transcendent above any quality of His creation, including existing within time or space,
as that would entail being limited.”
We would like to point out that, in saying that Allah is in the heavens, we do not mean that He is present
within the heavens. What we mean is that Allah is above the heavens. He is High above His creation, not
connected to them, and that His Ascendancy is that of Being, Position, Honor, and Force; indeed, it is one of
His Essential Attributes. [ii]
தமற்கண்ட இஸ்லாமியர்களின் தமற்தகாள்களின் சுருக்கம் இது ோன், அோவது “அல்லாஹ் வானம் மற்றும்
பூமிக்கு அப்பாற்பட்டவன், அரவகளுக்குள் அவன் அடங்கமாட்டான், அவரன அரவகளுக்குள் அடக்கவும்
முடியாது” என்போகும். அல்லாஹ் யார் என்பரே ஓேளவிற்கு இப்தபாது புாிந்துக்தகாண்டு இருப்பீர்கள்.
ரபபிளின் இரறவன் பற்றி இப்தபாது சுருக்கமாக காண்தபாம்.
ரபபிளின் இரறவன் அரனத்ரேயும் பரடத்ோர். கிறிஸ்ேவத்ேில் இருக்கும் ஒரு விதசஷம் என்னதவன்றால்,
வானம்

பூமி

மற்றும்

எல்லாவற்ரறயும்

பரடத்ே

இரறவன்,

ேன்

பரடப்பிற்குள்

நுரையவும்

அவருக்கு வல்லரம உண்டு என்போகும். அவர் ஆோமுக்கு காணப்பட்டார் (ஆேியாகமம் 3:8), தமாதசதவாடு
ஒரு மரலயில் தபசினார் (யாத்ேிோகமம் 19:3), சாதலாதமான் கட்டிய தேவாலயத்ேின் பிேேிஷ்ரட ோளன்று,
அரனத்து இஸ்ேதவலர்களின் மத்ேியில் தேவாலயத்ேில் மகிரமயாக இறங்கினார் (1 இோொக்கள்
8:11). இரவகள் அரனத்ரேயும் காட்டிலும், மனிே இனத்ரே இேட்சிக்கும் படியாக, அவர் மனிேனாக
இவ்வுலகத்ேில் வந்ேது முத்துக்களால் தபாறிக்கப்படதவண்டிய விஷயம். ஒரு வித்ேியாசமான சூழ்ேிரலயில்
அவர் உலகில் வந்ோர் (மத்தேயு 1:18), இரறவனாக இருந்தும் ஒரு குைந்ரேயாக பிறந்ோர், தமலும் மற்ற
பிள்ரளகரளப் தபாலதவ வளர்ந்ோர்.
அல்லாஹ்ரவப் பற்றி தசால்லும்தபாது, “ோம் அவரே ேம் ஐம்புலங்களால் உணேமுடியாது” என்று
பார்க்கிதறாம். ஆனால், இதயசுவின் சீடர்கள் ேங்கள் ஐம்புலங்களால் இரறவரன உணர்ந்ோர்கள்,
சுவாசித்ோர்கள், தோட்டார்கள், தபசினார்கள். இேரன அவர்கள் சாட்சியாக பகிர்ந்ோர்கள். ரபபிளின்
இரறவன் ோன் பரடத்ே பரடப்பின் மத்ேியிதலதய ஒரு மனிேனாக இறங்கிவந்ோர். அவர் ேம் சீடர்களுக்கு
காணப்பட்டார், அவர்கதளாடு தபசினார், அவர்களின் காதுகள் இரறவனின் தபச்ரச தேேடியாக தகட்டன.
இப்படி பல வரகயில் ரபபிளின் இரறவன் இப்பூவுலகில் உலாவியரே சீடர்கள் கண்டு களித்ோர்கள். ஒரு
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சந்ேர்ப்பத்ேில், தோமா என்ற சீடர், இதயசுவின் காயங்கரள தோட்டுப்பார்க்க விரும்பினார் (தயாவான்
20:25).
இவ்விவேங்கள் 1 தயாவான் 1:1-2ம் வசனங்களில் இேத்ேினச் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆேிமுேல் இருந்ேதும், ோங்கள் தகட்டதும், எங்கள் கண்களினாதல கண்டதும், ோங்கள் தோக்கிப்பார்த்ேதும்,
எங்கள் ரககளினாதல தோட்டதுமாயிருக்கிற ெீவவார்த்ரேரயக்குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறாம். அந்ே
ெீவன் தவளிப்பட்டது; பிோவினிடத்ேிலிருந்ேதும், எங்களுக்கு தவளிப்பட்டதுமான ேித்ேியமாயிருக்கிற அந்ே
ெீவரன ோங்கள் கண்டு, அரேக்குறித்துச் சாட்சிதகாடுத்து, அரே உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறாம். (1 தயாவான்
1:1-2)
அல்லாஹ் மிகவும் வல்லரம மிக்கவன், அவன் ோன் பரடத்ே பரடப்பிற்குள் வேமுடியாது என்று முஸ்லிம்கள்
தசால்லக்கூடும்.

இப்படி

முஸ்லிம்கள்

தசால்வார்களானால்,

அல்லாஹ்

பலவீனமானவன்

என்று

அர்த்ேமாகிறது. அோவது அல்லாஹ்வினால் ோன் பரடத்ே பரடப்பிற்குள்தள வருவேற்கு முடியாே அளவிற்கு
பலவீனமானவன் என்று தசால்லும் படி ஆகிவிடுகிறது. தவறுவரகயில் தசால்வோனால், ேன் பரடப்பிற்குள்
வருவேற்கு அல்லாஹ்வினால் முடியாது, அவ்வளவு பலவீனமானவனாக அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று
முஸ்லிம்கள் ஒப்புக்தகாள்வோக ஆகிவிடுகிறது.
ஒரு

தவரலரய

தசய்யமுடியாே

அளவிற்கு

அல்லாஹ்

பலமுள்ளவன்

என்றுச்

தசால்வது,

அவன்

பலவீனமானவன் என்று தசால்வேற்கு சமமாகும் (Being “too powerful” to accomplish something is equivalent
to not being able to do it.).
இரறவன் சர்வ வல்லவர் ஆவார், எதுவும் அவரே பலவீனப்படுத்ோது.

அவர் எரவகரள தசய்ய

விரும்பினாலும், அது ேரடப்படாது. அவர் விரும்பினால் ேன் வல்லரமரய இைக்காமல் ேன் பரடப்பிற்குள்
மனிே உருவத்ேில் நுரைய முடியும், இது அவருக்கு சுலபமான காாியமாகும். இேரன கிறிஸ்ேவத்ேில்
காணலாம். இரேத்ோன் இதயசுவும் தசய்துக் காட்டினார்.
முடிவுரேயாக, கிறிஸ்ேவம் மற்றும் இஸ்லாமில் மற்தறாரு வித்ேியாசத்ரே ோம் கண்டுள்தளாம். ரபபிளின்
இரறவனும், குர்-ஆனின் இரறவனும் தேர் எேிோக ேடந்துக் தகாண்டுள்ளார்கள். ரபபிளின் தேவன் ோம்
சர்வ வல்லவர் என்பரே ேன் பரடப்பில் (பூமியில்) ஒரு மனிேனாக வந்தும், ேம் வல்லரமரய இைக்காமல் ேன்
தேய்வீகத்ரே ேிருபித்ோர். குர்-ஆனின் அல்லாஹ், ோன் வல்லரமரய இைக்கதவண்டி வருதமா என்று அஞ்சி,
ேன் பரடப்பிற்குள் நுரைய மறுக்கிறார்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] http://seekersguidance.org/ans-blog/2013/05/27/allahs-relationship-with-time-and-space/
[2] http://knowingallah.com/index.php/en/articles/article/5024
ஆங்கில மூலம்: http://unravelingislam.com/blog/?p=357
ோபர்ட் ஸீவர்ஸ் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/robert/creator_creation.html
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6. தேவன் மாித்ோர் என்று கிறிஸ்ேவர்கள் ேம்புகிறார்களா?
தகள்வி:
கிறிஸ்ேவர்கள், இதயசு தேவன் என்கிறார்கள். ஆனால், தேவன் அைிவற்றவர். எப்படி அவர் மாிக்க இயலும்?
தமலும் மாித்ேல் என்றால் உயிர் மற்றும் அரனத்து சக்ேிகளும் அற்றுப்தபாேல் என்று அவர்கள்
உணேதவண்டும். எனதவ இதயசு மாித்ோல், தவதறாருவர் அவரே உயிதோடு எழுப்ப தவண்டும். ஏதனன்றால்
அவருக்கு எந்ே சக்ேியும் மாித்ே பிறகு கிரடயாது. எனதவ அவர் தேவன் இல்ரல.
என் பேில்
எனக்கு தோிந்ேவரேயில் ரபபிளில் எந்ே இடத்ேிலும் “தேவன் மாித்ோர்” என்று தசால்லப்படவில்ரல. அது
முேண்பாடானது. தேவதன அரனத்து உயிர்களுக்கும் மூலம். அவதே ெீவனும் கூட.
முஹம்மது மாித்ேதபாது அவருரடய ஆத்துமாவும், ெீவனும் மாித்து, இல்லாமல் தபானோக ேீங்கள்
ேம்புகிறீர்களா? இல்ரல, அவேது உடல் மட்டும் மாித்து அவேது ஆத்துமா பேதலாகத்ேில் வாழ்ந்துக்தகாண்டு
இருப்போக ேம்புகிறீர்களா?
தேவன் மாிக்கவில்ரல. ஆனால், அவர் மனிேனாக வந்ே சாீேம் மனிேனுக்கான மேணத்ரே ஏற்றது. அதுவும்
மிகவும் தகாடிய வரக மேணம்.
இதயசு தமய்யான மனிேன். வானதூேர்கள் தபால் சில காலம் தோன்றி மரறயும் உருவம் அல்ல. இதயசு
மனிேனாக கருவுற்று, மனிேனாகப் பிறந்து, மனிேனாக அவோித்ே தமய்யான மனிேன். ஒரு மனிேனாக அவர்
சிலுரவயில் துயேமும், தவேரனயும் அரடந்ோர். தமலும் உலகின் அரனத்து பாவங்களும், ேேக தவேரனயும்
அவர் மீது அழுத்ேி பிோவாகிய தேவனால் ரகவிடப்பட்ட உணர்ரவயும் ேந்ேது. ஆனால் இதயசு
உண்ரமயில் ரகவிடப்படவில்ரல என்பது அவேது உயிர்த்தேழுேலில் தோிகிறது. அவர் ேம் பாவங்கரள
ஏற்று அேற்கான ேண்டரனயான "தேவனால் ரகவிடப்படுவரே" ோங்கினார். அரனத்துலக பாவத்ரேயும்
அேன் மூலம் வரும் தவேரனரயயும் ஒருவர் சுமப்பரே எந்ே மனிேனும் கற்பரனகூட தசய்ய இயலாது, அது
அவ்வளவு பயங்கேமானது. ஆனால், தேவனின் இந்ே பாவ ேிவாேண பலிரய விசுவாசிக்கும் ஒவ்தவாரு
மனிேனுக்கும் இேட்சிப்பு கிரடக்கும்

ோன் ஒரு வழுவும் மனிேன் என்பரே மனேில் தகாள்ளவும். என்னுரடய அறிவுக்கு எட்டியவரே ோன்
பேிலளிக்கிதறன். ோன் தசால்வேரனத்தும் சாி என்று ோன் கூறவில்ரல. ோன் ேிருத்ேங்கரளயும்,
தேளிவுபடுத்ேல்கரளயும் வேதவற்கிதறன்.

19

ஆங்கில மூலம்: Do Christians believe that God died?
இேே தகள்வி பேில்கரள படிக்கவும்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/qa-panel/gd.html

7. தபருந்ேன்ரமதயாடு வைங்கும் இரறவன் யார்?
(God the Most Generous)
ஆசிாியர் : ோபர்ட் ஸிவர்ஸ்
ேமிைாக்கம்: ேமிழ் கிறிஸ்ேவர்கள்
இந்ே ேளத்ேில் ோன் எழுதும் கட்டுரேகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்ேிற்கு பிறகு ஒரு சுவாேசியமான ேிரும்பு
முரன வருவரே ேீங்கள் காணமுடியும். இதே தபால கடந்ே காலங்களில் வாழ்ந்ே இஸ்லாமியர்கள் மற்றும்
கிறிஸ்ேவர்களின் மத்ேியில் ேரடப்தபற்ற உரேயாடல்கரள படிப்பது மிகவும் சுவாேசியமாக இருக்கும்.
இஸ்லாமுக்கு

அடுத்ே

சில

ஆண்டுகளில்

(இரடப்பட்ட

காலங்களில்)

ேரடப்தபற்ற

இவ்விேமான

உரேயாடல்கள் எழுத்துவடிவில் புத்ேகங்களாக இருந்ேது என்றாலும், அரவகளில் சில புத்ேகங்கதள ேம்மிடம்
இப்தபாது உள்ளது. இருந்ேதபாேிலும், ேம்மிடம் இருக்கும் இந்ே ஒரு சில புத்ேகங்களில் மிகவும் சுவாேசியமான
விஷயங்கள் தபாேிந்துள்ளது.
கடந்ே காலங்களில் வாழ்ந்ே கிறிஸ்ேவ அறிஞர்களில் (Christian Apologists) ஒருவர் யஹ்யா பி. அேி (Yahya
b. ‘Adi) என்பவோவார். இவர் பத்ோம் நூற்றாண்டில், அப்பாஸித் வம்சத்ோர்கள் ஆட்சிபுாிந்ே காலத்ேில்
இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்ேவோவார். இவேது காலத்துக்கு முன்பு இருந்ே அதேபிய கிறிஸ்ேவ
எழுத்ோளர்களும், இவேது காலத்ேில் வாழ்ந்ே அதேபிய கிறிஸ்ேவ எழுத்ோளர்களும் அேிகமாக குர்-ஆன்
மற்றும் ரபபிள் தமற்தகாள்கரள ேங்கள் ஆக்கங்களில் பயன்படுத்ேினார்கள். யஹ்யா என்ற இந்ே
எழுத்ோளதோ, சில தேேங்களில் இன்னும் ஒரு படி தமதல தசன்று, இஸ்லாரம ேத்துவ ாீேியாக அணுகுவேற்கு
முக்கியத்துவம் காட்டினார்.

இவருரடய எழுத்துக்களில், என்ரன அேிகமாக ஆட்தகாண்ட விஷயம்

“இரறவன் மனிேனாக வருவரேப் பற்றி” இவர் எழுேியரவகள் ோன். இவர் குர்-ஆன் மற்றும் ரபபிரள
அேிகமாக பயன்படுத்ோமல், அேற்கு பேிலாக, “அல்லாஹ்வின் 99 தபயர்கள்” பற்றிதய அேிகமாக ஆய்வு
தசய்ோர். தமலும் அல்லாஹ்வின் ஒவ்தவாரு தபயாின் முக்கியத்துவம், தமலும் அேன் மூலம் இஸ்லாமுக்கு
வரும் ேத்துவ ாீேியான பிேச்சரனகள்/தகள்விகள் தபான்றரவகள் மீது அேிகம் ஆய்வு தசய்ோர்.
இப்தபாது அல்லாஹ்வின் 99 தபயர்களில் ஒன்றாகிய “அல்லாஹ் தபருந்ேன்ரமயுள்ளவன் (Allah the Most
Generous)” என்ற தபயர் பற்றி ஆய்வு தசய்தவாம் [1]. இரறவன் பற்றி இப்படியாக ோம் கருதுதவாம்,
அோவது” உலகத்ேிதலதய இரறவரனப் தபால தபருந்ேன்ரமதயாடு வாாி வைங்குகின்றவன் தவறு
யாருமில்ரல” என்று கருதுதவாம். அோவது இரறவரனப் தபால வாாி வைங்குபவர்கள் உலகில் இதுவரே
யாரும் பிறந்ேேில்ரல, இனி பிறக்கப் தபாவதுமில்ரல என்று கருதுதவாம் [இது உண்ரமயும் கூட என்று
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இஸ்லாமியர்கள் அங்கீகாிப்பார்கள்]. இப்படி ோம் கருதுவேினால் உண்டாகும் ேத்துவ ாீேியான முடிவுகரள
இப்தபாது பார்ப்தபாம்.
இந்ே தபாிய உலகில் இரறவன் மட்டும் ோன் தபருந்ேன்ரமதயாடு வாாி வைங்குபவர் என்று ோம் கருேினால்,
வாாி வைங்குவேற்கான சக்ேி அவனுக்கு இருக்கிறது என்று ேம்புவதோடு மட்டும் ேின்றுவிடாமல், ோன்
பரடத்ே

மக்களுக்கு

என்பரேயும்

மிகவும்

ோம்

சிறப்பானவற்ரற

அங்கீகாிக்கதவண்டும்.

தகாடுக்க

விருப்பமுரடயவோக

அேிகமாக

அவர்

இருக்கிறார்

தபருந்ேன்ரமயுரடயவர்

என்று

தசால்லதவண்டுதமன்றால், அப்படி தசய்ய அவோல் முடியும் என்று ேம்புவதோடு மட்டும் ேின்றுவிடாமல்,
உண்ரமயாகதவ அந்ே ஆசீர்வாேங்கரள தபாைிய அவர் விருப்பம் தகாண்டு இருக்கதவண்டும். ஏதனன்றால்,
ஒரு மிகப்தபாிய பணக்காேர் இருக்கிறார் என்று ரவத்துக்தகாள்தவாம், அவருக்கு தகாடுக்கக்கூடிய சக்ேி
உண்டு. ஆனால், அவர் ஒரு கஞ்சனாக இருந்ோல் அவருக்கு அேிக தசல்வம் இருந்தும் என்ன பயன்?
தகாடுக்கதவண்டும் என்ற விருப்பம் இல்ரலதய! ஆகதவ, இரறவன் என்பவனுக்கு தகாடுக்கக்கூடிய
அளவிற்கு சக்ேியும் இருக்கதவண்டும், அேன் பிறகு தபருந்ேன்ரமதயாடு தகாடுக்கதவண்டும் என்ற
விருப்பமும் அவருக்கு இருக்கதவண்டும், அப்தபாது ோன் அவரே ோம் “தபருந்ேன்ரமயுள்ள இரறவன்”
என்று கூறுதவாம்.
இரறவன் ேன் பரடப்பாகிய மனிேர்களுக்கு ேன்னால் முடிந்ே சிறப்பான பாிசுகரள அவர் ேேதவண்டும். ஒரு
இஸ்லாமிய ேளம் இவ்விேமாக கூறுகிறது:
God would be “The One who is continually giving forth the grandest and most precious bounty”.
” இரறவன் எப்தபாதும் மிகவும் சிறப்பான விரலமேிப்பற்றவற்ரற தகாடுத்துக்தகாண்தட இருப்பான்” [2]
ஆரகயால், இரறவனால் தகாடுக்கப்படக்கூடிய சிறப்பான பாிசு எதுவாக இருக்கமுடியும்? உலகத்ேிதல
மிகவும்

சிறப்பான

பாிசுகள்

என்பது

பணதமா

தபாருட்கதளா

அல்லது

ஆன்மீக

விேத்ேில்

சில

ஆசீர்வாேங்கதளா அல்ல. மனிேர்களுக்கு இந்ே உலகத்ேிதல மிக மிக சிறப்பான பாிசு என்பது “அந்ே
இரறவன்” ோன். இரறவரனத் ேவிே தவறு எந்ே பாிசும் இேண்டாம் ேிரலயில் ோன் ேிற்கும், இரறவன்
மட்டுதம முேலாவோக ேிற்பான். பரடத்ேவன் ோன் பரடத்ேரவகரளக் காட்டிலும் தமன்ரமயுள்ளவன்,
சிறப்பானவன். தமற்கண்ட அதே இஸ்லாமிய ேளம் கீழ்கண்ட விேமாக கூறுகிறது:
God is “The One whose kind, noble and generous essence is most esteemed, valued and honored”.
”

இரறவனுரடய

அன்பும்,

ேற்குணமும்

தபருந்ேன்ரமயும்

ோன்

மிகவும்

விரும்பப்படத்ேக்கதும்

மேிக்கத்ேக்கதுமாகும்.”
இதுவரே கண்ட விவேங்கரள, இப்தபாது வாிரசப்படுத்துதவாம்:
1. இரறவன் மிகவும் தபருந்ேன்ரமயுள்ளவன்
2. இரறவன் மிகவும் தபருந்ேன்ரமயுள்ளவனாக இருந்ோல், அவன் மிகவும் தபருந்ேன்ரமயாக தகாடுப்பான்.
3. உலகத்ேில் இருக்கும் பாிசுகளிதலதய சிறந்ே பாிசு “இரறவன் மட்டுதம”
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4.

எனதவ,

ஒரு

தபருந்ேன்ரமயுள்ள்

இரறவன்

எரேயும்

தகாடுக்காமல்

விடமாட்டான்,

அவன்

தபருந்ேன்ரமயாக” ேன்ரனதய” பாிசாக தகாடுத்துவிடுவான்
மனிே வர்க்கத்ேிற்கு ேன்ரனதய இரறவன் தபருந்ேன்ரமயுடன் பாிசாக தகாடுக்கிறான் என்றால் என்ன?
இப்தபாது ோன் ோம் இரறவன் மனிேனாக அவோிப்பரேப் பற்றிய உண்ரம ேிரலக்கு வருகிதறாம். ோம்
தமதல கண்ட வாிரசப் படுத்ேப்பட்ட விவேங்களின் தவளிப்பாடு “இரறவனின் மனிே அவோேமாகும்
(Incarnation)”

[3].

மனிேர்களுக்கு

ஒருதவரள

இரறவன்

தகாடுத்ோல்,

ேன்ரனக்

உண்ரமயாக

தகாடுக்காமல்,

அவரே

ோம்

இேே

முக்கியமானரவகரள

“உலகத்ேிதலதய

மிகவும்

தபருந்ேன்ரமயுள்ளவன் இந்ே இரறவன் ோன்” என்று அரைக்கமுடியாது. இப்படி ோம் கூறும் தபாது,
உடதன இஸ்லாமியர்கள் “இரறவன் மனிேனாகதவ வேமுடியாது” என்றுக் கூறி புறக்கணிப்பார்கள். இப்படி
அவர்கள் தசால்வார்களானால், ோம் இப்தபாது ஆய்வு தசய்துக்தகாண்டு இருக்கும் இதே விஷயம் தவறு
பாரேக்கு தகாண்டுச் தசல்லும், தமலும் பிேச்சரன முஸ்லிம்களுக்தக அேிகமாகும். அோவது, “இரறவன்
மனிேனாக

வேமுடியாது

என்றுச்

தசால்லும்

தபாது,

அது

அந்ே

இரறவனின்

குரறபாட்ரட

காட்டுகின்றேல்லவா?” அல்லது “மனிேனாக வருவேற்கு தேரவயான சக்ேி அந்ே இரறவனுக்கு இல்ரல”
என்று தசால்வது தபால் ஆகிவிடுகின்றேல்லவா? ஆனால், உண்ரமயில் இரறவன் ”சர்வ வல்லவர்”, அவோல்
முடியாே காாியம் ஒன்றுதம இல்ரல, எல்லாம் அவோல் கூடும்.
ஒருதவரள, ”இரறவன் மனிேனாக வருவேற்கு அவோல் ஆகும், ஆனால், அப்படி வந்ோல் “இரறவனுக்கு”
அது(மனிேனாக

வருவது)

கூறுதவாதமன்றால்,

ோம்

அவமானமாக
இப்தபாது

கருேப்படுமல்லவா?”

ஆய்வு

என்று

தசய்துக்தகாண்டு

தகட்கலாம்.

இருக்கின்ற

இப்படி

“இரறவன்

ோம்

மிகவும்

தபருந்ேன்ரமயுள்ளவன்” என்ற தகாட்பாடு அடிபட்டுவிடும். அோவது, இப்படி அவர் வேவில்ரலயானால்,
ேன்ரனதய

தகாடுக்கவில்ரலயானால்

ஒப்புக்தகாள்ளதவண்டி

வரும்.

”அவர்

இரறவன்

மிகவும்

ஒரு

சில

தபருந்ேன்ரமயுள்ளவர்
காேணங்கள்

காட்டி,

அல்ல”

ேன்ரன

என்று

ோம்

தகாடுக்காமல்

புறக்கணித்ோல், இதுதவ அவர் “மிகவும் தபருந்ேன்ரமயுள்ளவர்” அல்ல என்பேற்கு ேிருபனமாகிவிடும்.
இரறவன் இப்படி மறுத்ோல் அவன் உண்ரமயாகதவ மற்றவர்கரள விட “தபருந்ேன்ரமயுள்ளவன்” என்ற
பட்டத்ேிற்கு ேகுேியானவன் அல்ல. ஏதனன்றால், அவன் பரடத்ே பரடப்பாகிய மனிேர்கதள, ேங்கரள
மற்றவர்களுக்காக ேியாகம் தசய்கிறார்கள், அவர்கள் காேணங்காட்டுவேில்ரல. மனிேர்கள் மறுப்பேற்கு
காேணங்கள்

இருந்ோலும்,

அரேயும்

ோண்டி

அவர்கள்

மற்றவர்களுக்காக

ேங்கரள

ேியாகமாக

தகாடுக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட இரறவதனாடு ஒப்பிடும் தபாது, இவர்கதள (மனிேர்களில் ேியாகம்
தசய்பவர்கள்), அவரே விட மிகவும் தபருந்ேன்ரமயுள்ளவர்கள் என்று கருேப்படுவார்கள்.
ோம்

தமதல

கண்ட

அணுகுமுரறகரள

அணுகுமுரறயானது,

விட

வித்ேியாசமானோக

அக்காலத்ேில்

இேே

அறிஞர்கள்

இருக்கிறது.

இந்ே

அணுகு

தகாண்டு

முரற

ோன்

இருந்ே
எல்லா

அணுகுமுரறகரள விட சிறந்ேது என்று ோன் கருேவில்ரல. இருந்ே தபாேிலும், இேரன சாியான இடத்ேில்
சாியான முரறயில் பயன்படுத்ேினால், இது அேிக ேன்ரமரயத் ேரும். உங்களுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய ேண்பர்
இருந்ோல், அவாிடம் தபசுவேற்கு இந்ே அணுகுமுரற ஒரு சுவாேசியாமான ஒன்றாக இருக்கும். கிறிஸ்துவிடம்
ேம்பிக்ரக ரவக்க மக்கரள ோம் ேனித்ேனியாக அரைக்கும் தபாது, இந்ே அணுகுமுரற சிறிது உேவியாக
இருக்கும்.
பின் குறிப்புக்கள்:
[1] Arabic Al-Karim, although Yahya himself used the term Al-Jawwad.
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[2] http://wahiduddin.net/words/99_pages/karim_42.htm
[3] Samir, Samir Khalil and Jorgan S Nielsen. Christian Arabic Apologetics During the Abbasid Period (7501258). E.J. Brill: Leiden, The Netherlands, 1994, p74.
ஆங்கில மூலம்: God the Most Generous
ோபர்ட் ஸீவர்ஸ் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/robert/generous.html

8. இரறவனின் சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவனின் உருவத்ரே
குரலப்பது சாிதயா?
(Created in the Image of God)
ஆசிரியர் : ரரபர்ட் ஸீவர்ஸ்
சில தேேங்களில் இந்ே ேளத்ேில் பேிக்கப்படும் கட்டுரேகள் கிறிஸ்ேவம் மற்றும் இஸ்லாம் மார்க்கங்களில்
காணப்படும் இரறயியல் வித்ேியாசத்ரே ஒப்பிட்டு எழுேப்படுகின்றன. அரவகள் அவ்வப்தபாது மிகவும்
தவடிக்ரகயாகவும் அரமந்துவிடுகின்றன. சில வித்ேியாசங்கரள ோம் தேேடியாக புாிந்துக்தகாள்ளலாம்.
இந்ே வித்ேியாசங்கள் உரேயாடுவேற்கு மிகவும் உபதயாகமானரவகளாக இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட ஒரு
வித்ேியாசங்களில் ஒன்று “மனிேன் இரறவனின் சாயலில் பரடக்கப்பட்டு இருக்கின்றான்” என்பது
பற்றியோகும்.
ஆேியாகம்ம் 1:26ல், “மனிேரன இரறவன் ேம் சாயலின் படி பரடத்ோர்” என்று இரறவன் கூறுகிறார்.
கிறிஸ்ேவ அறிஞர்கள் மத்ேியிதல, ”இரறவனின் சாயலில்” என்றால் என்ன அர்த்ேம்? என்று மிகப்தபாிய
விவாேம் ேடந்துக்தகாண்டு இருக்கிறது. ஒன்று மட்டும் தேளிவாக ேமக்குத் தோியும், அது என்னதவன்றால்,
மனிேர்களாகிய ோம் ”ஆவியாக” இருக்கின்ற இரறவதனாடு ேம்ரம தேேடியாக எப்தபாதும் ஒப்பிடமுடியாது
என்போகும் (தயாவான் 4:24). ஆனால், இரறவன் ேம்ரம தவறு ஒரு வரகயில் பரடத்ோர், அந்ே வரக
மிகவும் சிறப்பானது, அது என்னதவன்றால், ”அவரேப் தபால (அ) அவேது சாயலில் ேம்ரம பரடத்ோர்”
என்போகும் (சங்கிேம் 8:5; 139:14).
இப்தபாது சில தகள்விகள் ேமக்கு எழுகின்றது: ோம் எந்ே வரகயில் இரறவனின் சாயலில் பரடக்கப்பட்டு
இருக்கிதறாம்? இந்ே விஷயத்ேிற்கும் இஸ்லாமுரடய அல்லாஹ்விற்கும் என்ன சம்மந்ேம் உள்ளது?
என்போகும். முேலாவோக ோம் ேித்ேிய காலம் வாழுபவர்களாக பரடக்கப்பட்டு இருக்கிதறாம் (eternal
beings) என்பரே ோம் அறியதவண்டும். ோம் ேித்ேிய காலம் வாழுபவர்கள் என்போல், ேமக்கு ஆேம்பமில்ரல
என்று அர்த்ேம் தசய்துக் தகாள்ளக்கூடாது. ேமக்கு முடிவு ோன் இல்ரலதய ேவிே, ேமக்கு ஆேம்பம் உள்ளது
(ோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்ேில் உருவாக்கப்பட்டு உள்தளாம்). ஒன்று, ோம் இரறவதனாடு தசார்க்கத்ேில்
ேித்ேிய ேித்ேியமாக வாழ்தவாம், அல்லது இரறவன் இல்லாமல் ேேகத்ேில் ேித்ேிய காலமாக இருப்தபாம். இந்ே
இேண்டு இடங்களில் ஏதோ ஒரு இடத்ரே ேம்மில் ஒவ்தவாருவரும் தோிவு தசய்யதவண்டும். இது கூட ோம்
இரறவரனப் தபால இருக்கிதறாம் என்பரே தவளிக்காட்டுகின்றது. அோவது ேம்மில் ஒவ்தவாருவருக்கும்
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“சுயமாக தோிவு தசய்யும் அறிவு (Free Will) ” உள்ளது. ோம் சில தேேங்களில் தவண்டுதமன்தற சில முடிவுகரள
எடுக்கிதறாம், அது ேம்ரமச் சுற்றியுள்ள உலரக பாேிக்கின்றது. தவறு வரகயில் கூறதவண்டுதமன்றால், ோம்
இரறவரனப் தபால இருக்கிதறாம், அோவது ேமக்கும் மூன்று வரகயான ேிரலகள் உள்ளன. அோவது
ேமக்கு ஆவீ, ஆத்துமா, சாீேம் என்று மூன்று ேிரலகள் ேமக்குள் உண்டு (1 தேச 5:23). ோன் தசால்லும் இந்ே
உவரம ேிாித்துவத்ேிற்கு விளக்கமல்ல. ஆனால், எனக்குள் இருக்கும் இந்ே மூன்றும் தசயல்படும் விேம்
எனக்கு ஆச்சாியத்ரே உண்டாக்குகிறது, என்னால் அேரன புாிந்துக்தகாள்ளதவ முடிவேில்ரல.
ரபபிள் முழுவதும் ோம் படித்துப் பார்த்ோல், தேவன் ோன் பரடத்ே மனிே இனம் பற்றி அேிகமாக அக்கரே
தகாள்கிறார், அவர்கரள காக்கிறார், அவர்கள் பட்சத்ேில் தபாறுரமதயாடு இருக்கிறார் என்பரே அறிய
முடியும் (சங்கீேம் 8:4, 2 தபதுரு 3:9). இதுமட்டுமல்ல, அவரே ோம் புறக்கணிப்பேற்கு கூட ேமக்கு “சுயமாக
முடிவு எடுக்கும் அறிரவ” தகாடுத்து இருக்கிறார். அோவது தேவன் மீது ோம் ேம்பிக்ரக ரவக்காமல்
இருப்பேற்கும், ேமக்கு சுயமாக முடிவு எடுக்கும் உாிரமரய தகாடுத்துள்ளார். இரேப் பற்றி சிந்ேித்ோல், இது
மிகவும் ஆச்சாியமாக இருக்கும். அவர் ேம்ரம எவ்வளவு தேசிக்கிறார் என்று பார்த்ோல், அவர் இலவசமாக
தகாடுக்கும் ேித்ேிய ெீவரனயும், ோம் ேம்முரடய சுய முடிவு மூலமாக புறக்கணிக்கவும், ேம்முரடய
சுேந்ேிேத்ரே

ோம்

பயன்படுத்ேவும்

அவர்

உாிரமரய

தகாடுத்துள்ளார்.

ஆனால்,

அவரே

ோம்

புறக்கணித்ோல், ேித்ேிய காலமாக ோம் அவரேப் பிாிந்து இருக்கதவண்டிய ேிரல வரும்.
இதுவரே ோம் ரபபிளின் தேவன் எப்படி மனிேர்கரள பார்க்கிறார் என்பரே கவனித்தோம். இப்தபாது
அல்லாஹ் எப்படி மனிேவர்க்கத்ரே பார்க்கிறார்? என்பரே கவனிப்தபாம். தமதலாட்டமாக பார்த்ோல்,
இஸ்லாமும் கிறிஸ்ேவமும் ஒதே மாேிாியாகத் ோன் கூறுகின்றன, அோவது ஆோரம இரறவன் ேன் சாயலின்
படிதய பரடத்ோர் [1] என்போகும். ஆனால், மிகவும் ஆைமாக ோம் ஆய்வு தசய்ோல், அல்லாஹ் எப்படி ேன்
பரடப்பாகிய மனிேர்களிடம் தசயல்பட்டார் என்பரே கவனிக்கலாம். தேேம் காலம் குறிப்பிடப்படாே, தபயர்
குறிப்பிடாே ஊாில் வசித்ே அவேம்பிக்ரகயாளர்களிடம் அல்லாஹ் எப்படி ேடந்துக்தகாண்டார் என்பரே ோம்
குர்-ஆனில் வாசிக்கலாம்.
உங்க(ள்

முன்தனார்க)ளிலிருந்து

சனிக்

கிைரமயன்று

(மீன்

பிடிக்கக்

கூடாது

என்ற)

வேம்ரப

மீறியவர்கரளப்பற்றி ேீங்கள் உறுேியாக அறிவீர்கள். அேனால் அவர்கரள தோக்கி “சிறுரமயரடந்ே
குேங்குகளாகி விடுங்கள்” என்று கூறிதனாம். (குர்-ஆன் 2:65 – முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்)
மற்றும்
“அல்லாஹ்விடமிருந்து
அறிவிக்கட்டுமா?

இரேவிடக்

(அவர்கள்

தகட்ட

யாதேனில்)

பிேேிபலரன
எவரே

அரடந்ேவர்கரளப்

அல்லாஹ்

சபித்து,

பற்றி

இன்னும்

உங்களுக்கு

அவர்கள்

மீது

தகாபமுங்தகாண்டு, அவர்களில் சிலரேக் குேங்குகளாகவும், பன்றிகளாகவும் ஆக்கினாதனா அவர்களும்,
ரஷத்ோரன வைிப்பட்டவர்களும் ோன் - அவர்கள்ோம் மிகவும் ோழ்ந்ே ேிரலயினர்; தேோன வைியிலிருந்தும்
ேவறியவர்கள்” என்று (ேபிதய!) ேீர் கூறுவீோக. (குர்-ஆன் 5:60 முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்)
குர்-ஆன் விாிவுரேயாளர்கள் தகாடுத்ே விளக்கங்கள் (ேஃப்ஸீர் [2]) இந்ே வசனங்கள் பற்றி கூறும் தபாது,
இந்ே வசனங்களில் தசால்லப்பட்ட சாபங்கள் ஏதோ ஒரு உவரமயாக கூறப்பட்டேல்ல, உண்ரமயாகதவ
அந்ே மக்கள் குேங்குகளாகவும், பன்றிகளாகவும் மாறினார்கள் என்று தசால்கிறார்கள். இஸ்லாமிய
விாிவுரேயாளர் “தமௌலான முஃப்டி முஹம்மத் ஹாஃபி” ேம்முரடய ேஃப்ஸீர் “மாஅாிஃபுல் குர்-ஆன்” என்ற
விாிவுரேயின் பின் குறிப்பில் கீழ்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்:

24

”எழுத்ேின் படி அல்லாமல், தவறு வரகயாக (உவதமயமாக) தபாருள் தகாள்ளுேல் என்பது சமீபகாலத்து
இஸ்லாமியர்களின் ரகதவரலயாகும்”
சில இஸ்லாமியர்கள் “இந்ே வசனங்கள் தசால்வது தேேடி தபாருளில் அர்த்ேம் தசய்யக்கூடாது” என்று
கூறுகிறார்கள், அவர்கள் பற்றி இவர் தசால்லும் தபாது:
”இப்படியாக கூறுவது என்பது பாிசுத்ே குர்-ஆன் தேேடியாக மற்றும் தவளிப்பரடயாக கூறும் வசனத்ரே
புறக்கணிப்பது ஆகும், இேரன எந்ே ஒரு முஸ்லிமும் தசய்யமாட்டார்”[3].
இஸ்லாமின் படி, அல்லாஹ் ோம் பரடத்ே மனிே வர்க்கத்ரே ோதம அைிவிற்கு உள்ளாக்கினார். இப்படிப்பட்ட
காாியத்ரே தயதகாவா தேவன் தசய்யமாட்டார். ோம் தேவரன புறக்கணிக்க அவதே ேமக்கு உாிரம
தகாடுத்துள்ளார், இது உண்ரம ோன். இப்படிப்பட்ட உாிரமரய தேவன் ேமக்கு ஏன் தகாடுத்ோர்?
என்று பார்த்ோல், மனிே வர்க்கத்துக்கு சுயமாக முடிவு எடுக்கும் சுேந்ேிேத்ரேக் தகாடுத்து, அவர் ேம்ரம
கனப்படுத்ேியுள்ளார். இஸ்லாமில், ேேகத்ேிற்குச் தசன்று ேண்டரன அனுபவிப்பேற்கு முன்பு, அல்லாஹ்
சிலரே குேங்குகளாக, பன்றிகளாக மாற்றி ேண்டரன தகாடுத்துள்ளார். ோம் அவரே மறுக்கும் தபாது
தவேரன

அரடயும்

இரறவன்,

ேம்ரம

மிருகங்களாக

மாற்றுவானா?

தமலும்

ோம்

மாிப்பேற்கு

முன்பாக அவரே மறுபடியும் அங்கீகாிக்கலாம் அல்லவா? இேரன சிந்ேிக்காமல் ேமக்கு இருக்கும் சுயமாக
முடிவு எடுக்கும் உாிரமரய பறிப்பது எப்படி சாியானோக இருக்கும்? ஆனால், ோன் ேம்பியிருக்கும் தேவன்
இப்படிப்பட்டவன் அல்ல.
ோன் அறிந்துள்ள என் இரறவன், என்னுரடய ேன்ரமக்காகதவ ேண்டிப்பார் (எபிதேயர் 12:10, 1 தகாாிந்ேியர்
11:32). ோம் பாவம் தசய்வேினால் ேமக்கு அேிக ேீரம உண்டாகிறது என்பது உண்ரமயாகும். பாவம் தசய்து
ேீய காாியங்கரள ேம் மீது ோதம தகாண்டுவந்துவிடுகிதறாம் (1 இோொக்கள் 8:32). இந்ே காாியங்களும்
ேமக்கு இருக்கும் சுயமான முடிவு எடுக்கும் உாிரம மீதே ஆோேப்பட்டுள்ளது. ேம்முரடய தசாந்ே ேீய
முடிவுகள், ேம்முரடய அைிவிற்தக காேணமாக இருக்கிறது. ோம் இப்படி ேடந்துக்தகாண்டாலும், தேவன்
ேம்ரம சபிப்பேில்ரல. அவர் ேம்முரடய சாயலில் பரடத்ே பரடப்பாகிய மனிேர்கரள மிருகங்களாக மாற்றி
ேன் சாயலுக்கு ோதன அவமானத்ரே தகாண்டு வருவேில்ரல. ஆனால், இரவ அரனத்ரேயும் அல்லாஹ்
தசய்கிறார்.
ரபபிளின் தயதகாவா தேவனுக்கும், குர்-ஆனின் அல்லாஹ்விற்கும் உள்ள வித்ேியாசங்களில் இதுவும்
ஒன்றாகும்.
பின் குறிப்புக்கள்:
[1] Sahih Bukhari, Volume 8, Book 74, Number 246. www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_8_74.php
[2] Ibn Kathir, downloaded from www.quran4u.com/Tafsir%20Ibn%20Kathir/PDF/002%20Baqarah%20I.pdf,
p 199-200.
[3] islamkashmir.org/radiant-reality/2007/01/lesson-quran
ஆங்கில மூலம்: Created in the Image of God
ோபர்ட் ஸீவர்ஸ் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/robert/imageofgod.html
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9. அல்லாஹ் தெபங்களுக்கு பேில் அளிக்கிறாோ?
ஆசிாியர்: முதட அல்ஃபேி
பல சமயங்களில் ேமது இஸ்லாமிய ேண்பர்கள் ேங்களது அல்லாஹ்ரவக் குறித்து உண்ரமக்கு மாறாக மிகவும்
தேர்த்ேியான ஒரு தோற்றத்ரேக் காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள். அோவது அல்லாஹ் ரபபிளின் தேவரனப் தபால
, கருரணயும் அன்பும் ேிரறந்ேவோக இஸ்லாமியர்களால் சித்ோிக்கப்படுகிறார்.
ேீவிே இஸ்லாமிய ோடாகிய சவுேி அதேபியாவில் என்னுரடய தசாந்ே ஊாில் ஒரு பக்ேி ரவோக்கியமான
வஹாபி முஸ்லீமாக வாழ்ந்து, கிறிஸ்ேவர்களுடன் எவ்விேத் தோடர்புமின்றி வளர்ந்ே ோன், இப்தபாது
என்னுரடய இஸ்லாமிய மக்கள், கிறிஸ்ேவர்களிடம் அல்லாஹ்ரவப் பற்றியும் இஸ்லாரமப் பற்றியும்
பகிர்ந்துதகாள்ளும் ஒரு சில விவாேங்கரளக் குறித்து மிகவும் ஆச்சாியப்படுகிதறன். அவர்கள் அல்லாஹ்ரவக்
குறித்து, மசூேிகளில் ோன் ஒருதபாதும் தகள்விப்பட்டிோே வண்ணமாயும், குறிப்பாக மேப் பற்றான
முஸ்லீம்களின் மத்ேியில் தசால்லப்படாே வரகயினில் அவரே ஒரு மாறுபட்ட விேமாகச் சித்ோிக்கின்றார்கள்.
மக்கள் அல்லாஹ்ரவ, கூப்பிடும் தபாதேல்லாம் ெனங்களின் தெபங்கரளக் தகட்டு அேற்கு பேிலளிக்கும்
கடவுளாக அல்லாஹ்ரவ சித்ோிக்க முஸ்லீம்கள் அரும்பாடு படுகிறார்கள். இந்ேக் காேணத்ேிற்காக அவர்கள்
சில குர்ஆன் வசனங்கரள ேம் முன் ரவக்கிறார்கள், ஆனால் அரவகரளச் சற்று ஆோய்தவாமானால்,
அவர்களின் கூற்றுக்கு எேிோனரவயாக அவ்வசனங்கள் இருப்பரேக் காணலாம். அோவது, அவர்கள் காட்டும்
கடவுள், சாோேண மனிேர்கரளப் தபாலதவ அவர்கள் மீது உண்ரமயான அக்கரே தகாண்டவோக
அல்லாமல், மாறாக ேமது ேலனிதலதய குறியாக இருப்பவோகதவ இவ்வசனங்கள் ேமக்குக் காண்பிக்கின்றன
.
ேமது தெபங்களுக்குப் பேிலளிப்பேில் அல்லாஹ் விருப்பம் தகாண்டவோகதவா அல்லது அவர் ேமது
விண்ணப்பங்கரள ோம் இருக்கும் வண்ணமாகதவ அவாிடம் தசால்ல சாத்ேியமுள்ளவோகதவா ோங்கள்
ஒருதபாதும் கற்பிக்கப்பட்டேில்ரல. ஆயினும், ஒரு தமற்கத்ேிய ோட்டில் வசிக்கும் ோன், ரபபிள் தபாேிக்கும்
தேவனின் சாயரல இஸ்லாமியர்கள், அல்லாஹ்வுக்கு ஒப்பாக்கவும், அவர் ரபபிளின் தேவன் தபான்தற
கருேப்படவும் தவண்டுதமன்று

முயற்சிக்கிறார்கள்

எனக்

காண்கிதறன்.

அோவது,

தவறு விேமாகச்

தசால்தவாமாயின், அல்லாஹ்வின் தோற்றத்ரே அவர்கள் “கிறிஸ்துவ மயமாக்க” (Christianize Allah’s image)
முயற்சிக்கிறார்கள் .
இச்சிறிய கட்டுரேயில், தமற்கத்ேிய முஸ்லீம்கள் அல்லாஹ்ரவ எவ்விேம் சித்ோிக்கிறார்கள் என்பேற்கு ஒரு
உோேணத்ரேக் காண்பிக்க விரும்புகிதறன். இேற்காக இஸ்லாமியர்கள் தபாதுவாகக் குறிப்பிட்டுக் காட்டும்
இேண்டு

குர்ஆன்

வசனங்கரளயும்,

அேற்கான

இஸ்லாமிய

அறிஞர்களின்

அேிகாே

பூர்வமான

விளக்கங்கரளயும் எடுத்துக் தகாள்ளுதவாம். அரவகளின் மூலம் ேமது வாசகர்களும், குறிப்பாக இஸ்லாமின்
ஆேேவாளர்களும், “அல்லாஹ்வின் கருரணயும் ேம் தெபங்களுக்கான அவாின் பேிலும்” சில இஸ்லாமிய
ேண்பர்களின் மனேில் உேித்ே புேிய விருப்பத்ேின் தோற்றதம ேவிே தவறல்ல என்பேிரனத் ோதம
புாிந்துதகாள்ளும் வரகயில் ஒரு எளிோக்கப்பட்ட விளக்கத்ேிரனக் தகாடுக்க முற்படுகின்தறன்.
ோம் ஆோயப்தபாகும் முேலாவது வசனம் சூோ: 2:186 ல் அடங்கியுள்ளது
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(ேபிதய!) என் அடியார்கள் என்ரனப் பற்றி உம்மிடம் தகட்டால்; "ேிச்சயமாக ோன் சமீபமாகதவ இருக்கிதறன்,
பிோர்த்ேரன தசய்பவாின் பிோர்த்ேரனக்கு அவர் பிோர்த்ேித்ோல் விரடயளிக்கிதறன்;, அவர்கள் என்னிடதம
(பிோர்த்ேித்துக்) தகட்கட்டும்;, என்ரன ேம்பட்டும். அப்தபாழுது அவர்கள் தேர்வைிரய அரடவார்கள்" என்று
கூறுவீோக.
“And when My servants ask you concerning Me, then surely I am very near; I answer the prayer of the
suppliant when he calls on Me, so they should answer My call and believe in Me that they MAY walk in the
right way.” – Q. 2:186 Shakir (emphasis ours)
இந்ே வசனம் எடுத்ே எடுப்பில், இஸ்லாமியாின் கடவுளாகிய அல்லாஹ், அவரேப் பின்பற்றுதவாாின்
தெபங்கரளக் தகட்டு அரவகளுக்குப் பேிலளிப்பவோக தோிந்ோலும், இவ்வசனத்ேின் வாிகளுக்கு ஊதட
இரைதயாடியிருக்கும் அர்த்ேத்ரேச் சிந்ேிப்தபாமானால், இவ்விேம் ேரடதபறுவேற்குச் சில ேிபந்ேரனகள்
இடப்பட்டிருப்பேிரனக் காணலாம்.
1.

அல்லாஹ்ரவ

தோக்கிக்

கூப்பிடும்

ேபரே

இந்ே

வசனம்

அல்லாஹ்வின்

கட்டரளகரளக்

ரகக்தகாள்ளும்படிச் தசால்கின்றது. அோவது அந்ே ேபர் ேனது கடரமரயச் தசய்ேல் தவண்டும்;
அேீேியானவற்ரறதயா அல்லது அல்லாஹ் தவறுக்கும் காாியங்கரளதயா தசய்ேல் கூடாது.
2. அந்ே ேபர் உண்ரமயிதலதய அல்லாஹ்வின் மீது ேம்பிக்ரக தகாண்டிருக்க தவண்டும். குைப்பம் இங்குத்
ோன்

உருவாகின்றது.

இந்ே

தகாடுக்கப்பட்டிருந்ோல்,

வசனம்

அவர்கள்

அல்லாஹ்வால்
அல்லாஹ்ரவ

அவேது

அடியார்க்கு

ேம்பும்படிக்கு

(இஸ்லாமியர்கள்)

மறுபடியும்

தகட்டுக்

தகாண்டிருக்கப்படுவேின் அவசியம் என்ன? இது அல்லாஹ் அவர்களின் பக்ேியிரனயும் அவர்களது
உள்ளுணர்விரனயும் குறித்துச் சந்தேகத்துடன் இருப்போகத் தோற்றமளிக்கிறது. உண்ரமயில், இவ்விேமான
எேிர்பார்ப்பு, அல்லாஹ், அவேது அடியார்கள் அவரே தோக்கிக் கூப்பிடும்தபாதேல்லாம் அவர்களுக்கு
பேிலளிக்கும்படியான உறுேியிரன வைங்கும் தேய்வம் அல்ல என்பேரனதய காட்டுகின்றது.
3. இந்ே வசனம், அல்லாஹ்ரவ தோக்கிக் கூப்பிடும் ஒருவருக்கு, அவர் அல்லாஹ்வின் எல்லாக்
கட்டரளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து ேல் வைியில் ேடந்ேிருப்பினும் அவனின்/அவளின் தெபங்களுக்கு அவர்
உண்ரமயிதலதய பேிலளிப்பார் என்கின்ற வரகயில் எந்ே விேமான உத்ேிேவாேத்ரேயும் தகாடுக்கவில்ரல.
அல்-குர்துபி

(Al

Qurtubi)[1],

இந்ே

வசனத்ேின்

விளக்க

உரேயில்,

ஒரு

முஸ்லீமின்

தவண்டுேல்

அல்லாஹ்வினால் பேிலளிக்கப்படுவேற்குச் சில ேிபந்ேரனகள் உள்ளன எனக் குறிப்பிடுகிறார்:
• அல்லாஹ்ரவ தோக்கி தெபித்து விண்ணப்பம் தசய்யும் ஒருவர் அறிந்தோ அல்லது அறியாமதலா
அல்லாஹ்விற்கு எேிோன பாவங்கரளச் தசய்து இருத்ேலாகாது. இேற்கு ஆோேமாக அவர் சூோ 7:55 ஐக்
காட்டுகிறார்.
(ஆகதவ, முஃமின்கதள!) உங்களுரடய இரறவனிடம் பணிவாகவும், அந்ேேங்கமாகவும் பிோர்த்ேரன
தசய்யுங்கள் - வேம்பு மீறியவர்கரள ேிச்சயமாக அவன் தேசிப்பேில்ரல.
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"வேம்பு மீறுேல்" என்றால் என்ன?
அல்-குர்துபி தசால்வேின்படி இேன் அர்த்ேம் என்னதவன்றால்:
• ேரட தசய்யப்பட்ட எவற்ரறயும் தகளாேிருத்ேல்
• உங்களுரடய வாழ்ரகயில், உங்கள் பணத்ேிற்கு வட்டி வாங்குேல், பிறர் தபாருரள அபகாித்ேல், பணப்
பற்றுவேவில் ோணயமற்று இருத்ேல் தபான்ற பாவங்கள் தசய்து தகாண்டிருக்கும் தபாது அல்லாஹ்விடம்
எேரனயும் தகளாேிருத்ேல்.
• ோன் தகட்பேற்கு அல்லாஹ் பேிலளிப்பாதேன்ற ேம்பிக்ரகயின்றி

ஒதே காாியத்ரே தோடர்ந்து

தகட்டுக்தகாண்தடயிருத்ேல்.
• அல்லாஹ்ரவ தோக்கிக் கூப்பிடும் ஒருவர் தேளிவான சிந்ரேயுடன் தூய மனதுடன் அவ்வாறு தசய்ய
தவண்டும். தெபிக்கும் தபாது மனேிரன தவறு ேிரசயில் அரலய விடக்கூடாது.
உண்ரமயில், இபின் அட்டாவின் (Ibn Atta) கூற்றுப்படி அல்லாஹ்ரவ தவண்டிக்தகாள்ளும் தபாது,
தவண்டிக்தகாள்ளும் ேபர் கரடப்பிடிக்க தவண்டிய சில ேிபந்ேரனகள் உள்ளன என அல்-குர்துபி
தசால்கிறார். இந்ே ேிபந்ேரனகள் கீழ்கண்டவற்ரற உள்ளடக்கியது:
• மனத்ோழ்ச்சியுடன் கூடிய பணிவு, பயம், ேம்பிக்ரக, தோடர்ந்து விண்ணப்பித்ேல், ேரட தசய்யப்படாே
உணரவதய (ஹலால்) உண்ணுேல்.
• விண்ணப்பம் தசய்ேல் உண்ரமயுடன் கூடியோக இருக்க தவண்டும் என இபின் அட்டா கூறுகிறார்.
• விண்ணப்பம் தசய்ேல், கீழ்கண்டவாறு ஏற்ற தவரளயிதல தசய்யப்படுேல் தவண்டும்:
o உபவாசத்ரே முடிக்கும் தபாதோ அல்லது விடியலுக்கு முன்பாக உபவாசத்ரேத் தோடங்கும் தபாதோ,
தோழுரகக்கான அரைப்பிற்கும் தோழுரக ஆேம்பிக்கும் தவரளக்கும் இரடப்பட்ட தேேம், ோளின்
இேண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தோழுரக தவரளக்கு இரடப்பட்ட தேேம், மற்றும் புேன் கிைரமகள்.
ஏரனய தவரளகள் தேரவக்தகற்ப துாிே மற்றும் அவசே காலங்கரள உள்ளடக்கும்.
o விண்ணப்பத்ேின் முேன்ரமயான தோக்கம் முஹம்மது ேபியிரன மகிரமப்படுத்தும் வண்ணம் இருத்ேல்
தவண்டும்.
o விண்ணப்பம் தகட்பேற்குத் தேளிவாக இருக்கும் வண்ணம் தசய்ேல் தவண்டும். முணுமுணுத்ேல்
இருத்ேலாகாது.
தமதல கண்ட ேிபந்ேரனகரள வாசிக்கும்தபாது, கட்டுகளுடன் கூடிய ஒரு சட்டாீேியான ஒப்பந்ே
பத்ேிேத்ேிரன வாசிப்பது தபான்ற ஒரு உணர்விரனதய ஒருவர் தபறுவாதேயன்றி, ேிறந்ே வாசரல
உரடயவர் என்று வர்ணிக்கப்படக்கூடிய கடவுளின் (அல்லாஹ்) வார்த்ரேகரளப் படிக்கும் உணர்விரன
அரடயமாட்டார்.
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ோம் ஆோயப் தபாகும் அடுத்ே வசனம் சூோ 40:60ல் அடங்கியுள்ளது.
َعبَادَتِي سَ َيدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين
ِ ْجبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن
ِ َوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْت
உங்கள் இரறவன் கூறுகிறான்; "என்ரனதய ேீங்கள் பிோர்த்ேியுங்கள்; ோன் உங்(கள் பிோர்த்ேரன)களுக்கு
பேிலளிக்கிதறன்; எவர்கள் என்ரன வணங்குவரே விட்டும் தபருரமயடித்துக் தகாண்டிருக்கிறார்கதளா,
அவர்கள் சிறுரமயரடந்ேவர்களாக ேேகத்ேில் நுரைவார்கள்."
“And your Lord says: Call upon Me, I will answer you; surely those who are too proud for My service shall
soon enter hell abased” – Q. 40:60 Shakir
அேபியில் இது கீழ் கண்டவாறு வாசிக்கப்படுகிறது[2].
"Waqala rabbukumu odAAoonee astajib lakum inna allatheena yastakbiroona AAan AAibadatee
sayadkhuloona jahannama dakhireena"
தமதல காணப்பட்ட வசனத்ேில் ஆய்வுக்குாிய வார்த்ரே "Call upon Me" அேபி தமாைியில் "odAAoonee"
( )ادْعُونِيஎன்போகும். இேன் விளக்கத்ேிரன/விளக்கவுரேரய[3] ோம் வாசிப்தபாமானால், ஆேம்ப கால
இஸ்லாமியர்கள் "odAAoonee” ( ")ادْعُونِيஎன்ற வார்த்ரேக்கு "என்ரனதய தோழுதுக்தகாள்ளுங்கள் – Worship
me" அல்லது "தசவியுங்கள் – Serve me" என்தற தபாருள் தகாண்டார்கள் என்பேிரனக் காணலாம்.
உண்ரமயில் இஸ்லாமின் ேபியாகிய முஹம்மதுவிடம், இந்ே வசனத்ேின் தபாருள் குறித்துக் தகட்டதபாது,
"Call upon Me" அல்லது "odAAoonee” ( ")ادْعُونِيஎன்ற வார்த்ரே அேபி மூலத்ேில் "D-A-A" ( )دعاஎன்பேில்
இருந்து உருவாக்கப்பட்டது எனக் காண்பித்ோர். அவேது கூற்றின்படி இந்ே வார்த்ரேயின் அர்த்ேம்
என்னதவனில் "அல்லாஹ்ரவத் தோழுரகயின் மூலம் தசவித்ேல் - serve Allah in worship" என்போகும்.
(அோவது அேபியில் Ibada). தமலும், முஹம்மது உபதயாகித்ே வார்த்ரேரய ோம் அதேபிய அகோேியில்[4]
பார்த்ோல் (“A-B-D” ( ) )عبدஎன்ற மூல வார்த்ரே “சமய தோழுரகரய – Religious Worship” குறிப்பரே
காணலாம்.
இஸ்லாமியர்கள், அல்லாஹ் ேங்களின் தெபங்களுக்கு பேிலளிக்கக் காட்டும் ஆர்வத்ேிற்கு ஆோேமாகச்
தசால்லும் இந்ே இரு வசனங்கரள ேன்கு ஆோய்ந்ே பின்பு இரவகளில் இேற்கான சான்தறா, அல்லாஹ்வின்
பேிலளிக்கும் முரனப்தபா அல்லது அவர்கரள அவர் இக்கட்டுகளிலிருந்து காப்பாற்ற விரேந்து வரும்
பண்தபா இருப்போக சிறிேளதவனும் ேம்மால் காண முடியவில்ரல. இேற்கு ஒப்பீடாகவுள்ள தமய்யான
கடவுளாகிய ரபபிளின் தேவன் அவரேப் பின்பற்றுதவாருக்கு ேங்களின் தெபங்களுக்கு பேிலிரன
காலங்காலமாக வாக்களிப்பவோக இருக்கிறார்.
“ஆபத்துக் காலத்ேில் என்ரன தோக்கிக் கூப்பிடு; ோன் உன்ரன விடுவிப்தபன், ேீ என்ரன மகிரமப்
படுத்துவாய்.” (சங்கீேம் 50:15)
“தகளுங்கள், அப்தபாழுது உங்களுக்குக் தகாடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்தபாழுது கண்டரடவீர்கள்;
ேட்டுங்கள்

அப்தபாழுது

உங்களுக்குத்

ேிறக்கப்படும்.

ஏதனன்றால்,

தகட்கிற

எவனும்

தபற்றுக்தகாள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டரடகிறான்; ேட்டுகிறவனுக்குத் ேிறக்கப்படும். உங்களில் எந்ே
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மனுஷனானாலும்

ேன்னிடத்ேில்

அப்பத்ரேக்தகட்கிற

ேன்

மகனுக்குக்

கல்ரலக்

தகாடுப்பானா?

மீரனக்தகட்டால் அவனுக்குப் பாம்ரபக்தகாடுப்பானா? ஆரகயால், தபால்லாேவர்களாகிய ேீங்கள் உங்கள்
பிள்ரளகளுக்கு ேல்ல ஈவுகரளக் தகாடுக்க அறிந்ேிருக்கும்தபாது, பேதலாகத்ேிலிருக்கிற உங்கள் பிோ
ேம்மிடத்ேில் தவண்டிக் தகாள்ளுகிறவர்களுக்கு ேன்ரமயானரவகரளக் தகாடுப்பது அேிக ேிச்சயம்
அல்லவா?” (மத்தேயு 7:7-11)
“தமய்யாகதவ

தமய்யாகதவ

தபாகிறபடியினால்,

ோன்

என்ரன

உங்களுக்குச்

தசால்லுகிதறன்;

விசுவாசிக்கிறவன்

ோன்

ோன்

என்

தசய்கிறகிாிரயகரளத்

பிோவினிடத்ேிற்குப்
ோனும்

தசய்வான்,

இரவகரளப் பார்க்கிலும் தபாிய கிாிரயகரளயும் தசய்வான். ேீங்கள் என் ோமத்ேினாதல எரேக்
தகட்பீர்கதளா, குமாேனில் பிோ மகிரமப்படும்படியாக, அரேச் தசய்தவன். என் ோமத்ேினாதல ேீங்கள்
எரேக்தகட்டாலும் அரே ோன் தசய்தவன்.” (தயாவான் 14:12-14)
“அந்ே ோளிதல ேீங்கள் என்னிடத்ேில் ஒன்றுங் தகட்கமாட்டீர்கள். தமய்யாகதவ தமய்யாகதவ ோன்
உங்களுக்குச் தசால்லுகிதறன், ேீங்கள் என் ோமத்ேினாதல பிோவினிடத்ேில் தகட்டுக்தகாள்வதேதுதவா
அரே அவர் உங்களுக்குத் ேருவார். இதுவரேக்கும் ேீங்கள் என் ோமத்ேினாதல ஒன்றும் தகட்கவில்ரல;
தகளுங்கள், அப்தபாழுது உங்கள் சந்தோஷம் ேிரறவாயிருக்கும்படி தபற்றுக்தகாள்வீர்கள்.… இரவகரள
ோன் உவரமகளாய் உங்களுடதன தபசுகிதறன்; காலம் வரும், அப்தபாழுது ோன் உவரமகளாய்
உங்களுடதன தபசாமல், பிோரவக்குறித்து தவளிப்பரடயாக உங்களுக்கு அறிவிப்தபன். அந்ே ோளில்
ேீங்கள்

என்

ோமத்ேினாதல

தவண்டிக்தகாள்வீர்கள்.

உங்களுக்காகப்

பிோரவ

ோன்

தகட்டுக்தகாள்தவதனன்று உங்களுக்குச் தசால்லதவண்டியேில்ரல. ேீங்கள் என்ரனச் சிதேகித்து, ோன்
தேவனிடத்ேிலிருந்து

புறப்பட்டுவந்தேதனன்று

விசுவாசிக்கிறபடியினால்

பிோோதம

உங்கரளச்

சிதேகிக்கிறார்.” (தயாவான் 16:23-27)
“அறிவுக்தகட்டாே அந்ே அன்ரப அறிந்துதகாள்ள வல்லவர்களாகவும், தேவனுரடய சகல பாிபூேணத்ோலும்
ேிரறயப்படவும்,

அவர்

ேமது

மகிரமயினுரடய

ஐசுவாியத்ேின்படிதய,

உங்களுக்கு

அநுக்கிேகம்

பண்ணதவண்டுதமன்று தவண்டிக்தகாள்ளுகிதறன். ோம் தவண்டிக்தகாள்ளுகிறேற்கும் ேிரனக்கிறேற்கும்
மிகவும் அேிகமாய் ேமக்குள்தள கிாிரயதசய்கிற வல்லரமயின்படிதய, ேமக்குச் தசய்ய வல்லவோகிய
அவருக்கு, சரபயிதல கிறிஸ்து இதயசுவின் மூலமாய்த் ேரலமுரற ேரலமுரறக்கும் சோகாலங்களிலும்
மகிரம உண்டாவோக. ஆதமன்.(எதபசியர் 3:19-21).
“ோம் எரேயாகிலும் அவருரடய சித்ேத்ேின்படிதகட்டால், அவர் ேமக்குச் தசவிதகாடுக்கிறாதேன்பதே
அவரேப்

பற்றி

ோம்

தசவிதகாடுக்கிறாதேன்று

தகாண்டிருக்கிற
ோம்

ரோியம்.

ோம்

அறிந்ேிருந்தோமானால்,

எரேக்

தகட்டாலும்

அவாிடத்ேில்

ோம்

அவர்

ேமக்குச்

தகட்டரவகரளப்

தபற்றுக்தகாண்தடாதமன்றும் அறிந்ேிருக்கிதறாம்..” (I தயாவான் 5:14-15)
இேன் பயனாக, ேமது இஸ்லாமிய ேண்பர்கள் முன்பு ோம் குறிப்பிட்ட வசனங்கரள முன்னிறுத்ேி
முரனவேிரனக் குறித்து அவர்கள் ேவறாக ேடத்ேப்படுகிறார்கதளா அல்லது ேவறாகப் பிறரே வைி ேடத்ே
விரைகிறார்கதளா என்ற சந்தேகத்துடன் பார்ப்பரேத் ேவிே ேமக்கு தவறு வைி இல்ரல. இேன் பின்னணியில்,
உண்ரமயாகதவ இக்காாியத்ேிரன ஆோய முற்படும் இஸ்லாமியர்கரள ோன் வேதவற்பதுடன், தேவன்
ோதம இவர்களின் சத்ேிய ோகத்ேிரன ஆற்றும்படிக்கு தவண்டிக்தகாள்கிதறன்.
“ஆரகயால் குமாேன் உங்கரள விடுேரலயாக்கினால் தமய்யாகதவ விடுேரலயாவீர்கள்” (தயாவான் 8:36)
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தகட்கிறவரும்

பேிலளிப்பவருமாகிய

ேம்

ஆண்டவரும்

மீட்பருமாகிய

இதயசு

கிறிஸ்துவுக்தக,

சோகாலங்களிதலயும் மகிரமயும் மகத்துவமும் உண்டாகியிருப்போக, ஆதமன்.
Footnotes
1 Arabic source, translation is my own.
2 Source
3 Ibn Kathir, Al Jalalayn, Al Tabari and Al Qurtubi
4 Lane's Lexicon, source
ஆங்கில மூலம்: Does Allah Answer Prayers?
ஆசிாியாின் இேே கட்டுரேகரள படிக்கவும்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/alfadi/allah_prayers.html

10.

9/11: மக்காவில் கிதேன் விபத்து – இது அல்லாஹ்வின்

ரகதவரலயா? பாகம் 1
முன்னுரே:
பார்க்கும் அரனத்ேிலும் அல்லாஹ்வின் அற்புேங்கரள கண்டுபிடிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு இந்ே மக்காவின்
விபத்ேில் அல்லாஹ்வின் அற்புேம் ஏோவது தோிகின்றோ?
கணினியும், ேவீன தோைில் நுட்பமும் உலக மக்கரள முன்தனற்றத்ரே தோக்கி அரைத்து தசன்றுக் தகாண்டு
இருக்கிறது. ஆனால், முஸ்லிம்கள் இன்னும் ேக்காளியில் அல்லாஹ்வின் அற்புேம், பச்சிளம் குைந்ரேகளின்
தோலில் அல்லாஹ்வின் அற்புேம், வானத்ேில் அல்லாஹ்வின் அற்புேம் என்று ேவீன தோைில் நுட்பத்ரே
ேவறாக பயன்படுத்ேிக் தகாண்டும், ேங்கரளயும் மற்றவர்கரளயும் ஏமாற்றிக்தகாண்டும் இருக்கிறார்கள்
(பார்க்க: அல்லாஹ்வின் ேக்காளி அற்புேம்).
முஸ்லிம்களின் இந்ே ேவீன அற்புேங்களில் கணிேமும் தசர்ந்துவிட்டுள்ளது. எண்கரளக் தகாண்டு, பல
மாெிக்குகரள

தசய்துக்

காட்டி,

பாமே

முஸ்லிம்கரளயும்,

இேே

மக்கரளயும்

ஏமாற்றிக்தகாண்டு

இருக்கிறார்கள். உோேணத்ேிற்கு, கீழ்கண்ட தோடுப்புகரள பார்க்கவும். குர்-ஆனில் அல்லாஹ் கணிே
அற்புேத்ரே ரவத்துள்ளான் என்றுச் தசால்லி, பல தபாய் மூட்ரடகரள ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
அடுக்கிக்தகாண்தட இருக்கிறார்கள்.



www.miraclesofthequran.com/mathematical_03.html



www.quran-islam.org/main_topics/miracle_of_the_quran_(P1313).html



www.answering-islam.org/authors/katz/rebuttals/taslaman/allahs_timing.html
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wikiislam.net/wiki/The_Miracle_of_19

இச்சிறிய கட்டுரேயில், இம்மாேம் மக்காவில் ஏற்பட்ட விபத்து பற்றிய சிறிய குறிப்ரப முஸ்லிம்களுக்கு
முன்பாக ரவக்க விரும்புகிதறன். இச்தசயலிலும் அல்லாஹ்வின் அற்புேம்(ரகவாிரச) உள்ளோ? என்பரே
கவனிக்குமாறு வாசகர்கரள தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.
அன்று 9/11 – உலக வர்த்ேக ரமயம் ேகர்க்கப்பட்ட ோள்
2001ம் ஆண்டு, தசப்டம்பர் 11ம் தேேி, அதமாிக்காவின் உலக வர்த்ேக ரமயம் இஸ்லாமிய ேீவிேவாேிகளால்
ேகர்க்கப்பட்டது. கிட்டத்ேட்ட 3000 தபர் மாித்ேனர். பின் லாடனின் ேீவிேவாே இயக்கமாகிய அல்கய்ோ இந்ே
தசயரல தவற்றிகேமாக தசய்து முடித்ேது. இஸ்லாமிய ோடுகளில் வாழும் முஸ்லிம்கள் அந்ே ோரள சந்தோஷ
ோளாக தகாண்டாடினர். இது ஒருபுறமிருக்கட்டும். இப்தபாது இதே ோளில் ேடந்ே இன்தனாரு ேிகழ்ச்சிரய
பார்ப்தபாம்.
இன்று 9/11 – முஸ்லிம்களின் புனிே மக்காவில் விபத்து – அப்பாவி மக்கள் மாித்ேனர்.
2015ம் ஆண்டு, அதே தசப்டம்பர் 11ம் தேேி, முஸ்லிம்கள் புனிேமாக கருதும் மக்காவில் ஒரு கிதேன் உரடந்து
விழுந்ேபடியினால்,

100க்கும்

அேிகமாதனார்

மாித்ேனர்,

அதனகர்

காயமுற்றனர்.

மாித்ேவர்களின்

குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்ே இேங்கல்கரள தோிவித்துக் தகாள்கிதறன். இேில் கவனிக்கதவண்டிய ஒரு
முக்கியமான விஷயம் என்னதவன்றால், இந்ே விபத்துக்கு காேணமான கிதேன் பின் லாடனின் ேந்ரேக்கு
தசாந்ேமான கட்டுமான கம்பனியுரடயோக்கும்.
இது யாருரடய தசயல்?
முஸ்லிம்களுக்கு யூேன் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான். முஸ்லிம்களுக்கு எது ேடந்ோலும்,
அேற்கு காேணம் யூேன் ஆவான். யூேனுக்கு அடுத்ேபடியாக இருப்பது “அதமாிக்கா” ஆகும். மக்காவில் ேிகழ்ந்ே
விபத்துக்கு

”யூேர்கள்”

அல்லது

“அதமாிக்கா”

காேணம்

என்று

சில

முஸ்லிம்கள்

தசான்னாலும்

ஆச்சாியப்படுவேிற்கில்ரல. முஸ்லிமல்லாே எந்ே ஒரு ேபரும் மக்கா ேகாில் நுரைய முடியாது, அவ்வளவு
பாதுகாப்பு அங்குள்ளது. தமலும், காபா இருக்கும் பள்ளிவாசலில் ேிச்சயமாக முஸ்லிமல்லாே ேபர்
இருக்கமுடியாது. இப்படி இருக்கும்தபாது எப்படி இந்ே விபத்து தோிட்டது? எல்லாவற்றிலும் அல்லாஹ்வின்
அற்புேங்கரள கற்பரனச் தசய்யும் முஸ்லிம்கள், இந்ே ேிகழ்வுக்கு பின்னால் அல்லாஹ்வின் அற்புேம் (தசயல்)
இருக்கின்றோ? அல்லது மற்றவர்களின் ரகவாிரச இருக்கிறோ என்று சிந்ேித்துச் தசால்லமுடியுமா?
365 ோட்களில் ஏன் 9/11ம் ோள் குறிப்பிட்டு விபத்து தோிடதவண்டும்?
கணிேம் மூலமாக எண்களின் மூலமாக அல்லாஹ் அற்புேத்ரே தசய்கிறான், தமலும் குர்-ஆனில் 19 என்ற
எண்ரணக் தகாண்டும் அற்புேத்ரே ரவத்ேிருக்கிறான் என்று தபருரமப்பட்டுக் தகாள்ளும் சில முஸ்லிம்கள்,
மக்காவில் விபத்து ேடந்ே தேேிரய கவனிப்பார்களா?
உலக

வர்த்ேக

ரமயம்

ேகர்த்ேப்பட்டதும்,

மக்காவில்

விபத்து

ேடந்ே

தேேியும்

தசப்டம்பர்

11ம்

தேேியாகும். எல்லாவற்றிலும் அல்லாஹ்வின் அற்புேங்கரளப் பார்க்க விரும்பும் முஸ்லிம்களுக்கு இந்ே தேேி
பற்றிய விஷயத்ேிலும் அல்லாஹ் அற்புேத்ரே தசய்து இருக்கிறான் என்று தசால்லமுடிகின்றோ?
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இது அல்லாஹ்வின் தசயலா? வருடத்ேில் 12 மாேங்கள் இருக்கும் தபாது, 365 ோட்கள் இருக்கும் தபாது, ஏன்
இந்ே ோளில் விபத்து தோிட்டது? அதுவும் மக்காவில், காபாவிற்கு பக்கத்ேில் ஏற்பட்டது? இேில்
முஸ்லிம்களுக்கு கணிே அற்புேம் தோிகின்றோ?
காற்றும் மரையும் காேணமா? அல்லது அல்லாஹ் காேணமா?
இந்ே மக்காவின் விபத்துக்கு காேணம், அன்று அேிகமாக வீசிய காற்றும், மரைச் சூைலும் ோன் என்று தசய்ேித்
ோள்களில் படிக்கிதறாம். முஸ்லிம்களின் படி, இயற்ரகரய கட்டுப்படுத்துவது அல்லாஹ் ஆவான். அவதன,
இந்ே தேேியிதல நூறுதபாின் உயிரே குடித்ே இவ்விபத்ரே தசய்ேிருக்கதவண்டும்!
இேன் மூலமாக முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் எரேயாவது கூற விரும்புகிறானா?
ஒருதவரள இந்ே தசயல், யூேர்களின் ரகவாிரச என்றும், அதமாிக்காவின் தசயல் என்றும் சில முஸ்லிம்கள்
தசால்லக்கூடும். ஆனால், இப்படிப்பட்டவர்கள் கவனிக்க ேவறும் விஷயம் என்னதவன்றால், காபாரவயும்,
புனிே பள்ளிவாசரலயும் பாதுகாப்போக அல்லாஹ் வாக்கு தகாடுத்ேிருக்கிறான் என்போகும். இவ்வாண்டு
அவன் தோல்வி அரடந்துவிட்டானா? அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்ரபயும் ோண்டி, மனிேன் ஊடுருவிச் தசன்று
விபத்ரே ஏற்படுத்ேக்கூடும் என்றுச் தசால்வது அல்லாஹ்விற்கு இழுக்கு ஆகும், தமலும் அல்லாஹ்விற்கு ேன்
வணக்கத்ேலத்ரே காக்க சக்ேியில்ரல என்று எண்ணதவண்டி வருகிறது. எனதவ முஸ்லிம்கதள, மக்காவிற்குள்
ேடக்கும்

விபத்துக்ளுக்கு

மனிேரன

குற்றப்படுத்ோேீர்கள்,

முக்கியமாக

இஸ்லாமிேல்லாேவர்கரள

குற்றப்படுத்ோேீர்கள்.
ேீவிேவாே தசயல்கரள மற்ற ோடுகள் மீது ேடத்துவரே ேிறுத்துங்கள் என்று அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு
மரறமுகமாகச் தசால்ல முயலுகின்றானா?
வருடத்ேில் 365 ோட்கள் இருக்கும் தபாது, இந்ே குறிப்பிட்ட ோளில் காபாவிற்கு அருதக இப்படிப்பட்ட
விபத்ரே

அல்லாஹ்

அனுமேித்ேோல்,

முஸ்லிம்களுக்கு

அல்லாஹ்வால்

ஒரு

மரறமுக

எச்சாிக்ரக

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கருேலாமா?
முஸ்லிம்கதள! ேீவிேவாே தசயல்கரள ேிறுத்ேிக் தகாள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தசால்ல வருகின்றானா?
முக்கியமாக, பின் லாடனின் ேீவிேவாே இயக்கத்ரே ஆோிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு எச்சாிக்ரகயாக இருக்கும்
படி அல்லாஹ் இேரன தசய்ோனா?
எது

எப்படிதயா!

அப்பாவி

மக்கள்

மாித்துப்

தபானார்கள்.

கர்த்ேர்

இம்மக்களின்

குடும்பங்கரள

அறுேல்படுத்துவாோக.
முடிவுரே: புனிே ஸ்ேலங்களுக்குச் தசன்றால் அேிக புண்ணியம் என்று ேம்பும் மக்கள் இருக்கும்வரே, பல
விபத்துக்கள் வணக்கஸ்ேலங்களில் அவ்வப்தபாது ேடப்பரே ேடுக்கமுடியாது. ஹஜ் தோிசலில் சிக்கி
மாித்ேவர்கள், விபத்துக்களில் மாித்ேவர்கள், வயோனவர்கள் ேங்கள் வயேின் காேணமாக மாித்ேவர்கள் என்று
பட்டியல் ேீண்டுக்தகாண்தட இருக்கிறது.
உண்ரம தேய்வத்ரே எங்கும் தோழுதுக் தகாள்ளலாம் என்ற சத்ேியத்ரே முஸ்லிம்கள் அறியும்வரே, மக்கா
தபான்ற வணக்கஸ்ேலங்களில் அவ்வப்தபாது ேடக்கும் விபத்துக்கள் மற்றும் அசம்பாவிேங்களில் மாிப்பவர்கள்
இருக்கத்ோன் தசய்வார்கள்.
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இதுவும் அல்லாஹ்வின் தசயலா (அ) உடனிகழ்வா(Co-incident)?
தசப்டம்பர் மாேம் 11ம் தேேி, மக்காவின் விபத்து தசய்ேிரய தோரலக்காட்சியில் பார்த்ே பின்னர், ோன் இந்ே
கட்டுரேரய எழுே ஆேம்பித்தேன், மீேிரய அடுத்ே ோள் எழுேி முடிக்கலாம் என்று ேிரனத்தேன். அடுத்ே ோள்
12ம் தேேி, ோன் சுகவீனமரடந்தேன், மருத்துவமரனயில் தசர்க்கப்பட்டு, இேண்டு ோட்கள் கைித்து வீடு
ேிரும்பிதனன். பலவீனத்ேின் காேணமாக கட்டுரேரய தோடேமுடியவில்ரல. இதுவும் அல்லாஹ்வின் தசயலா
அல்லது உடனிகழ்வா?
தேற்று (தேேி 24) இேவு, முழுவதுமாக சுகமரடந்து, பாேியில் விட்ட கட்டுரேரய தோடர்ந்தேன். இன்று
காரல (தேேி 25) கட்டுரேரய முடித்துவிட்டு, இேண்டாம் பாகத்ேிற்கு விவேங்கரள தசகாித்துவிட்டு,
இக்கட்டுரேரய இரணயத்ேில் பேிக்கலாம் என்று ேிரனத்ே தபாது, இன்தனாரு ேிடுக்கிடும் ேகவரல
அறிந்தேன். மக்காவில் தேற்று இன்தனாரு விபத்து ேிகழ்ந்துள்ளது. தோிசலில் சிக்கி 700க்கும் அேிகமாதனார்
மாித்ேனர். முக்கியமாக, இவ்வாண்டு ஹஜ்ெுக்காக என் உறவினர்களில் இேண்டு தபர் தசல்லதவண்டி
இருந்ேது, பல ேடங்கல்களினால் அவர்கள் தசல்லவில்ரல. இந்ே தசய்ேிரய தகள்விப்பட்டதும், அவர்கள்
ஹஜ்ெுக்கு தசல்லாமல் இருந்ேது ேல்லோக ஆகிவிட்டது என்று தபருமூச்சு விட்தடன். ஆனால், அவர்கள்
அடுத்ே ஆண்டு ஹஜ் தசய்ய முயற்சிகரள எடுத்துள்ளார்கதள! மக்காவில் என்ன ேடக்கிறது? ஏன்
வணக்கஸ்ேலங்களில்

மேணங்கள்

தோடர்கின்றன?

கர்த்ேருக்கு

சித்ேமானால்,

தவறு

கட்டுரேயில்

சிந்ேிப்தபாம்.
தோடுப்புக்கள்:
கிதேன் விபத்து குடித்ே அப்பாவி உயிர்கள். பலவீனமான மனேிரலயுள்ளவர்கள், இந்ே வீடிதயாக்கரள
பார்க்கதவண்டாம். மக்கள் விபத்ேில் சிக்கிக் தகாண்டு இேத்ேம் தோய்ந்ேவர்களாக காணப்படுகிறார்கள்.



https://www.youtube.com/watch?v=obXLaxv1hbY



https://www.youtube.com/watch?v=oBDcdmGEM8E

2015 ஹஜ்ெின் தபாது தோிசலில் சிக்கி 700க்கு அேிகமாதனார் மாித்ேனர்:



http://www.nytimes.com/2015/09/25/world/middleeast/mecca-stampede.html?_r=0



indianexpress.com/article/india/india-others/after-mecca-stampede-kills-over-400-maharashtragovt-issues-advisory-for-pilgrims/



http://www.cbc.ca/news/world/deadly-mecca-events-1.3241553

உமாின் இேே ேரலப்புக் கட்டுரேகள்.
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/generaltopics/crane_accident_911.html
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11.

9/11: மக்காவில் கிதேன் விபத்து – இது தேவனின்

ரகதவரலயா? பாகம் 2

முன்னுரே: இந்ே ேரலப்பில் எழுேப்பட்ட முேல் பாகத்ரே இங்கு படிக்கவும்:
9/11: மக்காவில் கிதேன் விபத்து – இது அல்லாஹ்வின் ரகதவரலயா? பாகம் 1
மக்காவில் ேடந்ே கிதேன் விபத்ேில் அல்லாஹ்வின் அற்புேம் (தசயல்) ஏோவது காணப்படுகின்றோ? என்பரே
கவனியுங்கள் என்று முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு தகள்விரய முேல் பாகத்ேில் முன்ரவத்தேன்.
இேண்டாம் பாகத்ேிற்கான தோக்கம்:
இந்ே விபத்துப் பற்றி சில ேளங்களில் ோன் பல பின்னூட்டங்கரளப் படித்தேன். இந்ே கிதேன் விபத்ரே
ரபபிளின் தேவன் ோன் தசய்ேிருக்கிறார் என்று சிலர் பின்னூட்டமிட்டிருந்ேனர். அரவகள் என்ரன சிறிது
கலங்க ரவத்துவிட்டன. முக்கியமாக, சில கிறிஸ்ேவர்களும், ோத்ேீகர்களும் தகாடுத்ே பின்னூட்டங்கள்
ஆைமாக சிந்ேிக்காமல் தகாடுத்ே தமதலாட்ட விவேங்கள் என்பரே உணர்ந்துக் தகாண்தடன். எனதவ இரேப்
பற்றி, சில விஷயங்கரள கிறிஸ்ேவர்கதளாடு பகிர்ந்துக் தகாள்ளலாம் என்ற எண்ணத்ேில் இந்ே இேண்டாம்
பாகத்ரே எழுதுகிதறன். முக்கியமாக இஸ்லாமிய ேீவிேவாே தசயல்கள் பற்றியும், அரவகளால் பாேிக்கப்படும்
கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரப மற்றும் இேே மக்கள் அறியதவண்டியரவகரளப் பற்றியும் என் புத்ேிக்கு எட்டியரே ோன்
இக்கட்டுரேயில் எழுதுகிதறன். இேரன தகள்வி பேில் ேரடயில் எழுதுகிதறன்.
தகள்வி 1: இவ்வாண்டு 9/11ம் அன்று அதமாிக்காவில் உலக வர்த்ேக ரமயம் இருந்ே இடத்ேில் ”ேீவிேவாே
ோக்குேலால் மாித்ேவர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்ேப்பட்டதபாது” வானத்ேில் வானவில் காணப்பட்டது. அதே
ோள் மக்காவில் காபாவிற்கு அருகில் மின்னல் தோன்றியது, பலத்ே காற்று கிதேரன விை ரவத்ேது. இது
உடனிகழ்வு (co-incident) அல்ல. இது ேிச்சயமாக தேவச்தசயலாகத் ோன் இருக்கதவண்டும்? ரபபிளின்
தேவன் ோன் இேரன தசய்ேிருக்கதவண்டும்!
உமாின் பேில்: இந்ே தசய்ேி உண்ரமயானோ என்பரே இதுவரே யாரும் சாி பார்க்கவில்ரல. அந்ே ோள்
உண்ரமயாகதவ அதமாிக்காவில் வானவில் காணப்பட்டோ, மக்காவில் மின்னல் காணப்பட்டோ, இந்ே
புரகப்படங்கள் அந்ே குறிப்பிட்ட ோட்களில் எடுத்ேரவகளா?



http://toprightnews.com/breaking-you-wont-believe-who-owned-the-crane-that-collapsed-in-meccatoday/



https://twitter.com/DefendGlenn/status/642460402912247813/photo/1



https://twitter.com/RT_com/status/642386111780798464/photo/1

ஒருதவரள அதமாிக்காவின் வானவில்லும், மக்காவின் மின்னலும் உண்ரமயாக இருந்ோலும், இேனால் எந்ே
ஒரு சத்ேியமும் ேிரலோட்டப்படப்தபாவேில்ரல. ஏதனன்றால், அதமாிக்கா தபான்ற ோடுகளில் அதுவும்
இம்மாேங்களில் (இரலயுேிர் காலம்) மரையும், வானவில்லும் தோிவது சர்வசாோேணதம. அதே தபால,
தசௌேி அதேபியாவில் காற்றும் மணற்புயலும் இக்காலங்களில் சாோேணமாகும். இது ஒரு உடனிகழ்வு (co-
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incident) என்றுச் தசால்லமுடியுதம ேவிே, இது இரறச்தசயல் என்றுச் தசால்லமுடியாது. இக்கட்டுரேயில்
உள்ள அரனத்து பேில்கரளயும் படித்ோல் இேரன சாியாக புாிந்துக் தகாள்ளமுடியும்.
தகள்வி 2: மக்காவின் கிதேன் விபத்து 9/11 அன்று ேடந்ேோல், ரபபிளின் தேவன் ோன் இேரன தசய்ோர்
என்று கருேலாம் அல்லவா?
உமாின் பேில்: ேிச்சயமாக இல்ரல. இேரன ரபபிளின் தேவன் தசய்யவில்ரல என்று என்னால்
தசால்லமுடியும். ோம் ேிரும்ப தகட்கும் தகள்வி: ஏன் தேவன் மக்காவில் விபத்ரே 9/11 அன்று
தசய்யதவண்டும்?
தேவனுக்கு தேரவப்பட்டால் அவர் எந்ே ோளிலும் தசய்வார், இதே ோளில் தசய்யதவண்டிய அவசியமில்ரல.
2001ம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாேம் 11ம் தேேியில் இஸ்லாமிய ேீவிேவாேிகள் ஒரு ேீய தசயரல ேடத்ேினார்கள்,
அேற்காக தேவன் 14 ஆண்டுகள் கைித்து ஏன் பைி வாங்குவார்? இேற்கு முன்பு 13 தசப்டம்பர்கள் வந்ேது,
அப்தபாது ஏன் தேவன் இேரனச் தசய்யவில்ரல? தமலும் மனிேரனப்தபால தேவன் பைி வாங்க மாட்டார்.
அவர் ஞானத்ரே யாரும் அறியமுடியாது.
அதமாிக்காவில் ேீவிேவாே தசயலுக்கு தேவன் பைி வாங்கினால், இந்ேியாவில் ேடந்ே ேீவிேவாே தசயலுக்கு
எப்தபாது பைி வாங்குவார்? தமலும் இேே நூற்றுக்கணக்கான ேீவிேவாே ோக்குேல்களுக்கு எப்தபாது அவர் பைி
வாங்கப்தபாகிறார்? ேன் தசாந்ே ெனங்கள் என்று பரைய ஏற்பாட்டில் வாக்குக் தகாடுத்ே யூே ெனங்கள் மீது
(இஸ்ேதவலில்) ேடத்ேப்பட்ட ோக்குேல்களுக்கு எப்தபாது பேில் ேேப்தபாகிறார்?
எனதவ, தேவன் ோன் இந்ே ோளில் மக்காவில் கிதேன் விபத்ரே தசய்யரவத்ோர் என்றுச் தசால்வது,
தேவரனப் பற்றிய சாியான அறிவு இல்லாேவர்கள் தசால்லும் விவேமாகும். ஆனால், ஒன்ரற மட்டும்
ஒப்புக்தகாள்ளதவண்டும், அது என்னதவன்றால், “தேவனுக்கு எல்லாம் முன்கூட்டிதய தோியும் என்போகும்,
அோவது இந்ே விபத்து அவருக்கு தோிந்தே ேடந்துள்ளது, அேரன அவர் ேடுக்கவில்ரல என்பரே ோம்
ஒப்புக்தகாண்தட ஆகதவண்டும்”. முஸ்லிம்களும் இதே ேிரலப்பாட்டில் ோன் இருக்கிறார்கள், அோவது
அல்லாஹ்விற்கு

இந்ே

விபத்து

பற்றித்தோியும்

ஆனால்,

அவர்

அேரன

ேடுக்காமல்,

அது

ேிகை

அனுமேித்துள்ளார் என்போகும். ஏன் இரறவன் விபத்துக்கரள உலகில் அனுமேிக்கிறார், அதுவும் ேன்ரன
வணங்குமிடங்களிலும் ஏன் அனுமேிக்கிறார்? என்று ோத்ேீகர்கள் தகட்கும் தகள்விக்கு இக்கட்டுரேயில் பேில்
ேேமுடியாது, அது மிகப்தபாிய ேரலப்பாகும், அது இக்கட்டுரேயின் ேரலப்பிற்கு அப்பாற்பட்டோகும்.
தகள்வி 3: 9/11ல் மாித்ேவர்கள் 3000 தபாில், 100 தபர் தேவனால் பைிவாங்கப்பட்டனர், மீேமுள்ளது 2900 தபர்.
கணக்கு சாி ோதன!
உமாின் பேில்: இந்ே தகள்விரயப் பார்த்ோல், அதமாிக்காவிற்காக மட்டுதம தேவன் தசயல்படுகிறார் என்று
தசால்வது தபால் இருக்கிறது. ேீங்கள் தகட்பது உண்ரம என்று ேிரனத்ோல், உலகில் எந்ே ோட்டில் ேீவிேவாே
தசயல் ேரடப்தபற்றாலும், அந்ே ோட்டுக்காக தேவன் ேனிப்பட்ட முரறயில் பைி வாங்க தவண்டும். அேசன்
அன்று தகால்வான், தேய்வம் ேின்று தகால்லும் என்பரே மறக்கதவண்டாம்.
தமலும் பைிவாங்க தவண்டுதமன்றால், பின் லாடனின் ேீவிேவாே குழுவில் உள்ளவர்கரள அல்லவா தேவன்
பைி வாங்கி இருக்கதவண்டும்? அரே விட்டுவிட்டு, மக்காவில் விபத்ரே தசய்வித்து ஏன் அப்பாவி
முஸ்லிம்கரள தகால்லதவண்டும்? உங்கள் கணக்கு சாியில்ரல. உங்கள் கணக்கில் அதனக பிரைகள்
உள்ளன.
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தகள்வி 4: உபாகமம் 32:35ல் பைிவாக்குவது எனக்கு உாியது, அேரன ோன் தசய்தவன் என்று கர்த்ேர்
தசால்கிறார். இேன் படி, கர்த்ேர் பைி வாங்கினார் என்று தசால்லலாம் அல்லவா?
உமாின் பேில்: இல்ரல, கர்த்ேர் பைி வாங்கினார் என்று தசால்லமுடியாது. ஒரு மனிேரன இன்தனாரு மனிேன்
பைி வாங்க துடிக்கக்கூடாது என்றும், மனிே சமுோயத்ேில் பைிவாங்கும் எண்ணமுரடயவர்களால் அேிக
ேீரமகள் விரளயும் என்போலும் கர்த்ேர் ”பைிவாங்குவதும், பேில் அளிப்பதும்” எனக்கு உாியது. அேரன
மனிேர்கதள, ேீங்கள் தசய்யாேீர்கள் என்று எச்சாித்துள்ளார். இரேத் ோன் உபாகமம் 32:35ல் படிக்கிதறாம்.
உபாகமம் 32:35 பைிவாங்குவதும் பேிலளிப்பதும் எனக்கு உாியது; ஏற்றகாலத்ேில் அவர்களுரடய கால்
ேள்ளாடும்; அவர்களுரடய ஆபத்துோள் சமீபமாயிருக்கிறது; அவர்களுக்கு தோிடும் காாியங்கள் ேீவிாித்து
வரும்.
இந்ே ஒரு வசனமல்ல, ரபபிளில் அதனக இடங்களில் இரேப் பற்றி தசால்லப்பட்டுள்ளது.
தோமர் 12:19 பிாியமானவர்கதள, பைிவாங்குேல் எனக்குாியது, ோதன பேிற்தசய்தவன், என்று கர்த்ேர்
தசால்லுகிறார் என்று எழுேியிருக்கிறபடியால், ேீங்கள் பைிவாங்காமல், தகாபாக்கிரனக்கு இடங்தகாடுங்கள்.
எபிதேயர் 10:30 பைிவாங்குேல் எனக்குாியது, ோதன பேிற்தசய்தவன் என்று கர்த்ேர் தசால்லுகிறார் என்றும்,
கர்த்ேர் ேம்முரடய ெனங்கரள ேியாயந்ேீர்ப்பார் என்றும் தசான்னவர் இன்னாதேன்று அறிதவாம்.
இந்ே வசனத்தோடு, மக்காவின் கிதேன் விபத்ரே முடிச்சு தபாடுவது சாியானேன்று. இவ்வசனங்கள் ேனி
மனிேன் வாரள ஏந்ேி பைி வாங்கக்கூடாது என்றும், அேரன அேசாங்கம் தசய்யதவண்டும், அல்லது
இரறவன் பார்த்துக் தகாள்வான் என்றும் தோிவிக்கதவ தசால்லப்பட்டது.
கர்த்ேர் பைி வாங்குவது உண்ரம ோன், ஆனால் இப்படி விபத்துக்களினால் அல்ல. தமலும், கிறிஸ்ேவத்ேின்
படி, இவ்வுலரக இப்தபாரேக்கு அவர் கிருரபயின் கீழ் விட்டுள்ளார். மனிேன் உலகில் தசயல்படுத்தும்
ஒவ்தவாரு வன்முரற தசயலுக்கும் தேவன் இவ்வுலகிதலதய இப்தபாதே பைிவாங்க தவண்டுதமன்றால்,
உலகம் ஒதே ோளில் சுடுகாடு ஆகிவிடும்.
உலக வர்த்ேக ரமயத்ரே விடுங்கள், அது மேசார்பற்ற ஒரு வியாபாே ஸ்ேலம். இப்தபாது இரே கவனியுங்கள்.
இஸ்லாமிய ோடுகளில் கிறிஸ்ேவ சரபகள் எாிக்கப்படுகின்றன, சரபகளில் ேீவிேவாேிகள் நுரைந்து
ஆோேரன தசய்துக் தகாண்டு இருக்கும் மக்கரள சுட்டுத்ேள்ளுகிறார்கள். சமீப காலமாக ஐஎஸ் என்ற
தபயாில் இயங்கிக்தகாண்டு இருக்கும் இன்தனாரு இஸ்லாமிய ேீவிேவாே இயக்கம், ேிருச் சரபகரள இடித்து,
கிறிஸ்ேவர்கரள சுட்டுத் ேள்ளுகிறது, இஸ்லாமிய ேபி முஹம்மது தசய்ேது தபால, தபண்கரள அடிரமகளாக
விற்றுக் தகாண்டு இருக்கிறது, தபண்கள் கற்பைிக்கப்பட்டுக் தகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
தேவன்

உடதன

பைிவாங்க

தவண்டுதமன்றால்,

இந்ே

இயக்கத்ேில்

இருப்பவர்கரள

அல்லவா

தகால்லதவண்டும்? அரே விட்டுவிட்டு, ஏன் அப்பாவி முஸ்லிம்கரள மக்காவில் தகால்லப்தபாகிறார்?
லாெிக் புாிகின்றோ?
கர்த்ேருரடய தேேம் இன்னும் வேவில்ரல, அவருக்தகன்று ஒரு காலத்ரே ேியமித்து இருக்கிறார். அந்ே தேேம்
வரும்வரே, தவளிப்படுத்ேின விதசஷத்ேில் தசால்லியபடி, ோம் ேம் தவரலரய தசய்துக் தகாண்டு
இருப்தபாம்.
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தவளி 22:10 பின்னும், அவர் என்ரன தோக்கி: இந்ேப் புஸ்ேகத்ேிலுள்ள ேீர்க்கோிசன வசனங்கரள முத்ேிரே
தபாடதவண்டாம்; காலம் சமீபமாயிருக்கிறது.
22:11

அேியாயஞ்தசய்கிறவன்

அசுத்ேமாயிருக்கட்டும்;

இன்னும்

ேீேியுள்ளவன்

அேியாயஞ்தசய்யட்டும்;
இன்னும்

அசுத்ேமாயிருக்கிறவன்

ேீேிதசய்யட்டும்;

இன்னும்

பாிசுத்ேமுள்ளவன்

இன்னும்

பாிசுத்ேமாகட்டும்.
22:12 இதோ, சீக்கிேமாய் வருகிதறன்; அவனவனுரடய கிாிரயகளின்படி அவனவனுக்கு ோன் அளிக்கும்
பலன் என்தனாதடகூட வருகிறது.
எனதவ, உபாகமம் 32:35ம் வசனத்துக்கும், இந்ே மக்காவின் கிதேன் விபத்துக்கும் சம்மந்ேமில்ரல.
தகள்வி

5:

இஸ்லாமியர்களின்

புனிே

விபத்துக்களினால்/தோய்களினால்/தோிசல்களினால்

வணக்கஸ்ேலம்

முஸ்லிம்கள்

மாிப்பது

மக்காவில்
வித்ேியாசமானோக

இருக்கின்றேல்லவா? இப்படி மற்றவர்களின் வணக்கஸ்ேலங்களில் ேடப்பேில்ரலதய! இது ேமக்கு எேரன
காட்டுகிறது?

முஸ்லிம்களுக்கு

எேிோக

இரறச்சக்ேி

தசயல்பட்டுக்தகாண்டு

இருக்கிறது

என்பரே

காட்டுகின்றேல்லவா?
உமாின் பேில்: இஸ்லாமுக்கு எேிோக இரற சக்ேி தசயல்பட்டுக்தகாண்டு இருப்பரே ோன் அறிதவன், ஆனால்
இஸ்லாமியர்களுக்கு எேிோக அது தசயல்படவில்ரல என்பரே ேீங்கள் ஒப்புக்தகாள்ளதவண்டும். அேற்கு
பேிலாக, முஸ்லிம்களுக்கு ஆேேவாக தேவ அன்பு ேன் இரு கேங்கரள ேீட்டி அரைத்துக் தகாண்டு இருக்கிறது,
அவர்கரள பேதலாக பிேரெகளாக மாற்றுவேற்கு முழூமூச்சில் ஊைியங்கள் ேரடப்தபற்றுக்தகாண்டு
இருக்கின்றன, இேரன மறந்துவிடதவண்டாம்.
உங்கள் தகள்விக்கு வருகிதறன்.
புனிே ஸ்ேலங்களில் அல்லது வணக்க ஸ்ேலங்களில் மக்கள் மாிப்பது இஸ்லாமுக்கு மட்டும் தசாந்ேமானேல்ல.
ஒவ்தவாரு

மேத்ேிலும்

இது

ேரடப்தபற்றுக்

தகாண்டு

இருக்கிறது.

முக்கியமாக,

கிறிஸ்ேவ

வணக்கஸ்ேலங்களிலும் மக்கள் மாிக்கிறார்கள். இேரன கர்த்ேர் பார்த்துக் தகாண்டு ோன் இருக்கிறார்.
ஆனால், இம்மேணங்களுக்காக யார் காேணமாக இருக்கிறார்கதளா, அவர்களுக்கு அய்தயா!
கிறிஸ்ேவ மேத்ேலங்களில் மேணங்கள்:
உலகிதலதய இேே மக்களின் கேங்களில் மாட்டிக்தகாண்டு அேிகமாக அவேிப்படும் மக்கள் ”கிறிஸ்ேவர்கள்
ோன்” என்று ஒரு தசய்ேியில் படித்ே ஞாபகம்.



முேலாவோக, சுனாமி, பூகம்பம் மற்றும் இேே விபத்துக்களினால் எல்லா வரகயான மார்க்க மக்களும்
மாிக்கிறார்கள். இேில் கிறிஸ்ேவர்களும் உண்டு, இேில் எந்ே பாகுபாடும் இரறவன் காட்டுவேில்ரல.



இது

தபாோது

ேிருச்சரபகளில்

என்று,

இஸ்லாமிய

தோழுதுக்

ோடுகளில்

தகாண்டு

வாழும்

இருக்கும்தபாதே,

கிறிஸ்ேவர்கள்
இஸ்லாமிய

அவர்கள்

ேங்கள்

ேீவிேவாேிகளால்

ோக்கப்படுகிறார்கள், சுட்டுக் தகால்லப்படுகிறார்கள்.
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சில இஸ்லாமிய ோடுகளில் கிறிஸ்ேவ சிறுமிகள், வாலிபப் தபண்கள் சில முஸ்லிம்களால்
கடத்ேப்பட்டு, பல ோட்கள் அவர்கள் கற்பைிக்கப்படுகிறார்கள். அேன் பிறகு கற்பைித்ேவதன
ேிருமணம் தசய்துக் தகாள்கிறான், அப்தபண்கரள முஸ்லிம்களாக மாற்றிவிடுகிறார்கள்.



சாி இந்ேியாவிற்குள் இருக்கும் கிறிஸ்ேவர்களாவது சுேந்ேிேமாக தோழுதுக் தகாள்ள முடிகிறோ?
என்று பார்த்ோல், அவ்வப்தபாது சில சர்சுக்கள் சில இந்துக்களால் தகாலுத்ேப்படுகின்றன,
கிறிஸ்ேவர்கள் ோக்கப்படுகிறார்கள்.



இது தபாோது என்றுச் தசால்லி, சமீப காலமாக, ஐஎஸ் என்ற இஸ்லாமிய ேீவிேவாே இயக்கம், ேன்
பங்கிற்கு

மிகப்தபாிய

அளவில்

கிறிஸ்ேவர்கரளயும்,

அவர்கள்

வணக்கஸ்ேலங்கரளயும்

ேீக்கிரேயாக்கிக் தகாண்டு இருக்கிறது. கிறிஸ்ேவர்கரள அவர்கள் வணக்கஸ்ேலங்களிதலதய
ோக்குவது ேீவிேவாேிகளுக்கு ஒரு தபஷனாகிவிட்டது.
இஸ்லாமிய மேத்ேலங்களில் மேணங்கள்:
சில இஸ்லாமியர்களால் கிறிஸ்ேவர்களும், இேே மக்களும் பாேிக்கப்படுகிறார்கதள! குரறந்ேபட்சம் ேங்கள்
தசாந்ே இனமாகிய இஸ்லாமியர்களாவது சுகமாக இருக்கிறார்களா? என்று தகள்வி தகட்டால் அதுவும்
இல்ரல.
என் கருத்துப்படி, கிறிஸ்ேவர்களுக்கு அடுத்ேபடியாக, அேிகமாக அவேிக்குள் உட்படுத்ேப்படுவது முஸ்லிம்கள்
என்றுச் தசால்லுதவன். ோன் கருத்துக் கணிப்பு எதுவும் எடுக்கவில்ரல. அனுேினமும் தசய்ேித் ோள்கரளப்
பார்த்ோல், ஒேளவிற்கு இேரன அறிந்துக் தகாள்ளலாம். உோேணத்ேிற்கு:



சுன்னி முஸ்லிம் ேீவிேவாேிகள் ஷியா முஸ்லிம் மசூேிகளில் தவடிகுண்டு ரவக்கிறார்கள்.



ஷியா முஸ்லிம் ேீவிேவாேிகள் சுன்னி முஸ்லிம் மசூேிகளில் தவடிகுண்டு ரவக்கிறார்கள். இேண்டும்
ஒதே குட்ரடயில் ஊாிய மட்ரடகள் ோதன, எப்படி அவர்களால் தவறு விேமாக தசயல்படமுடியும்?



ஈோன் ஈோக் சண்ரடகள், சத்ோம் உதசனின் குரவத் ஆக்கிேமிப்பு. இேில் மாித்ே முஸ்லிம்கள்.



இது தபாோவது என்று தமற்கத்ேிய ோடுகள் இரடயில் நுரைந்து ”ோன் உேவி தசய்கிதறன் என்றுச்
தசால்லி உேவிக் கேம் ேீட்டியோல்”, ேடந்ே சண்ரடகள் இரவகளில் மாித்ே முஸ்லிம்கள்.



இதுவரே இக்கட்டுரேரய மூச்சு பிடித்துக் தகாண்டு படித்துவிட்ட முஸ்லிம்கள் எேிர்ப்பார்க்கும்
அடுத்ே பாயிண்ட் எதுவாக இருக்கும்? ஆம் அதுோன், மத்ேிய கிைக்கு ோடுகளில் ேடந்துக் தகாண்டு
இருக்கும் டாம் அண்டு தெர்ாி சண்ரட (Tom & Jerry). இன்னுமா உங்களுக்கு புாியவில்ரல? அது
“இஸ்ேதவல் மற்றும் பாலஸ்ேீனா சண்ரட” ஆகும். இேில் மாித்ே முஸ்லிம்கள், மாித்துக் தகாண்டு
இருக்கும் முஸ்லிம்கள் மற்றும் மாிக்கப்தபாகும் முஸ்லிம்கள். இப்தபாரேக்கு மாித்ே யூேர்கரள
கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளதவண்டாம்.



இப்படி பல வரககளில் தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக அைிந்துக் தகாண்டு இருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு புேிய
ேரலவலியாக மாறியது ஐஎஸ் என்ற இஸ்லாமிய ேீவிேவாே இயக்கம். இந்ே ஐஎஸ் ேீவிேவாேத்ரே
உருவாக்கியது யார் என்று தோிந்துக் தகாள்ள, ஐஎஸ் ேீவிேவாேிகளின் ேம்பிக்ரககள் என்ன?
அவர்கள் எரவகரள உலகில் ஸ்ோபிக்க ேிரனக்கிறார்கள்? தபான்றவற்ரற இரணயத்ேில்
தேடிப்பார்த்து படித்துக் தகாள்ளுங்கள். இது உங்களுக்கு கடினமாக இருந்ோல், குர்-ஆரனயும்,
ஹேீஸ்கரளயும் முஹம்மதுவின் வாழ்க்ரகரயயும் ஒரு முரற படித்துப் பாருங்கள், ஓேளவிற்கு ஐஎஸ்
ேீவிேவாேிகள் பற்றிய துப்பு கிரடக்கும்.



உலகிதலதய, ேன் இன மக்களால் ோங்கதள அேிகமாக தகால்லப்படும் அவல ேிரல முஸ்லிம்களுக்கு
மட்டுதம உள்ளது என்றுச் தசான்னால், அது மிரகயாகாது. அவ்வப்தபாது ஆங்காங்தக இப்படி
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ேங்கள் இனத்ரே அைிக்க துடிக்கும் சர்வாேிகாாிகள் ேங்கள் இனத்ேிதலதய உருவாக்கப்பட்டது
உண்டு, ஆனால், இந்ே இஸ்லாமில் மட்டுதம, அப்படிப்பட்டவர்கள் தோடர்ந்து உருவாகிக்தகாண்தட
இருக்கிறார்கள், இன்னும் இஸ்லாம் உலகில் இருக்கும் வரே உருவாகிக்தகாண்தட இருப்பார்கள்.



தசௌேி அதேபியாவிற்கு தவளிதய மசூேிகளில் மாிக்கும் முஸ்லிம்கரள ஆறுேல் படுத்தும் விேமாக,
அவ்வப்தபாது இஸ்லாமின் புனிே பூமியாகிய மக்காவிலும், முக்கியமாக காபா இருக்கும் ஸ்ேலத்ேிலும்
பல மேணங்கள் ேிகழ்ந்து விடுவதுண்டு. இவ்வாண்டு (2015) காபாவிற்கு அருகில் ஒரு கிதேன் விழுந்து
100க்கும் அேிகமாதனார் மாித்ேனர். தேற்று ஹஜ்ெின் தபாது 700க்கும் அேிகமாதனார் தோிசலினால்
மாித்ேனர். இரவதயல்லாம் வணக்க ஸ்ேலங்களில் ேடக்கும் மேணங்கள். ேல்லதவரள, ஒவ்தவாரு
கிறிஸ்ேவனும் எருசதலமுக்கு ஒவ்தவாரு ஆண்டும் புனிே யாத்ேிரே தசய்யதவண்டும், அங்கு தசன்று
சாத்ோரன கல்தலாியதவண்டும் தபான்ற மூடேம்பிக்ரககள் கிறிஸ்ேவத்ேில் இல்ரல. எனதவ,
தோிசலில் சிக்கி மாிக்கதவண்டிய துர்பாக்கிய ேிரல கிறிஸ்ேவர்களுக்கு இல்ரல என்பது ஆறுேல்
படுத்தும் தசய்ேியாகும்.

இந்து மேத்ேலங்களில் மேணங்கள்:
கிறிஸ்ேவர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களின் வணக்க ஸ்ேலங்களில் மேண அவலங்கள் உண்டு என்று தசான்தனன்.
இந்து மேத்ேலங்களில் மேணங்கள் இல்ரலயா என்று யாரும் தகட்காேீர்கள். இயற்ரகக்கு மேமில்ரல, அது
மேசார்ப்பற்ற ஒன்றாகும். என்னுரடய இந்ே கட்டுரே இஸ்லாரமயும், கிறிஸ்ேவத்ரேயும் தோக்கி ேகர்வோல்,
இந்துக்கள் பற்றி சில வாிகரள மட்டுதம எழுேி தோடர்ந்து தசல்ல விரும்புகிதறன்.



இந்து மேத்ேலங்களின் மேணங்களுக்கு தபரும்பான்ரமயான காேணம், அேிக பக்ேியும், கூட்டமும்
தோிசலும் ோன்.



இந்துக்களின் சில தகாயில்கள் மற்றும் புனிே ஸ்ேலங்கள் மரலகளிலும், மிகவும் ஆபத்ோன
இடங்களிலும் இருக்கும். சில தேேங்களில் இயற்ரக ேன் ரகவாிரசரயக் காட்டும். சமீப காலங்களில்
இந்ேியாவில்

ஏற்பட்ட

மரலச்சாிவுகளினாலும்,

மரை

தவள்ளங்களினாலும்

மாித்ேவர்களின்

எண்ணிக்ரக அேிகம்.



ேங்கள் இரறவரன காண புனிே யாத்ேிரேச் தசன்ற அதனகர், வீடு ேிரும்பவில்ரல. யாரேக்
குற்றப்படுத்துவது?



இது தபாோது என்பேற்காக, சில குறிப்பிட்ட விதசஷித்ே ேிருவிைாக்களில் மக்களின் கூட்டம்
அேிகமாகும் தபாது, தோிசலில் மாட்டிக் தகாண்டு மாிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.



இந்ேியாவில் ேீவிேவாேிகளால் ேீய தசயல்கள் தவற்றிகேமாக அமுல் படுத்தும் தபாது, இேில்
மாிப்பவர்களில், இந்துக்களின் எண்ணிக்ரக மற்றவர்கரள விட அேிகமாக இருக்க வாய்ப்பு
உள்ளது.

இதுவரே பார்த்ே விவேங்களின் படி, இரறவன் பாகுபாடு இன்றி எல்லா இன மக்கரளயும் மாிக்கச்
தசய்கின்றான். முக்கியமாக ேன்ரன வணங்கும் ஸ்ேலத்ேிதலதய மக்களின் உயிர்கள் எடுக்கப்பட அவன்
அனுமேிக்கிறான் என்பது மட்டும் உண்ரம. அது விபத்ோ? ேீவிேவாேமா? அல்லது இயற்ரக சீற்றமா?
என்பது இடத்ரேப் தபாறுத்து, ோட்ரடப் தபாறுத்து, முஸ்லிம்களின் சேவிகிேத்ரேப் தபாறுத்து அரமகிறது.
எனதவ, மக்காவில் மாிப்பவர்களின் எண்ணிக்ரக ேமக்கு எேரனயும் காட்டுவேில்ரல. சாியாக ேிர்வாகம்
தசய்யாேோல் விபத்து தோிடுகிறது, சில தேேங்களில் இயற்ரக ேன் சீற்றத்ரேக் காட்டுகிறது, அவ்வளவு
ோன்.
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தகள்வி 6: இஸ்லாமிய ேீவிேவாே வன்முரறகளில் சிக்கித் ேவிக்கும் கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரப என்ன
தசய்யதவண்டும்?
உமாின் பேில்: இது கடினமான தகள்வியாகும். கிறிஸ்ேவ சரப இருக்கும் இரடத்ரேப் தபாறுத்து
தசய்யதவண்டிய முன்தனச்சாிக்ரக ேடவடிக்ரககள் மாறுபடும். ோன் ேிருச்சரப இருக்கும் இடத்ரே மூன்றாக
பிாிக்க விரும்புதவன்.
1)

இஸ்லாமிய ோடுகளில் இருக்கும் கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரபகள்

2)

முஸ்லிம்கள் தபரும்பான்ரம ோடுகளில் இருக்கும் கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரபகள்.

3)

முஸ்லிம்கள் சிறும்பான்ரம ோடுகளில் இருக்கும் கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரபகள்.

இஸ்லாமிய ோடுகளில் ேிருச்சரபகள்:
என்ன தசால்லுதவன்? எப்படி தசால்லுதவன்? இஸ்லாமிய ோடுகளில் கிறிஸ்ேவர்களாக பிறப்பது பாவமா?
அல்லது இஸ்லாமிய ோடுகளில் முஸ்லிமாக இருந்து கிறிஸ்துரவ பின்பற்ற முடிவு தசய்வது பாவமா?
இஸ்லாமிய ோடுகளில் கிறிஸ்ேவ ேிருச்சரப படும் அல்லல்கரள தசால்வது சுலபமல்ல. இரணயத்ேில் தேடி
படித்துப் பாருங்கள். முஸ்லிம்களின் சுலபமான இலக்கு கிறிஸ்ேவர்களாவார்கள்.
ேிருச்சரப என்ன தசய்யதவண்டும்? பைிக்கு பைி வாங்கக்கூடாது. முஸ்லிம்கள் ேிருச்சரபகளில் குண்டு
ரவக்கிறார்கள் என்பேற்காக, கிறிஸ்ேவர்கள் மசூேிகளில் குண்டு ரவக்கக்கூடாது. அவர்கரள வைி
ேடத்துகின்ற அவர்களின் தவேம் என்ன தசால்கிறதோ அரேத் ோன் அவர்கள் தசய்வார்கள். ஆனால்,
கிறிஸ்ேவர்கள் தேவரன சார்ந்து மட்டுதம இருக்கதவண்டும். ஞானமாக ேடந்துக் தகாள்ளதவண்டும்.
எல்தலாரும் ஒற்றுரமயாக இருக்கதவண்டும். ஒற்றுரமயாக இருந்து, உாிரமகளுக்காக ேியாயமான
முரறயில் தபாோடதவண்டும். அந்ே மக்கள் மனந்ேிரும்ப தெபிக்கதவண்டும்.
முஸ்லிம் தபரும்பான்ரம ோடுகளில் இருக்கும் ேிருச்சரபகள்:
இஸ்லாமிய ோடுகளுக்கும், முஸ்லிம்கள் தபரும்பான்ரமயாக இருக்கும் ோடுகளுக்கும் இரடதய தபாிய
வித்ேியாசம் இல்ரல. ேிருச்சரப அதே எேிர்ப்பு மற்றும் வன்முரறக்கு ஆளாகதவண்டி வரும். இஸ்லாமின்
ஷாியா சட்டம் அமுலில் இல்லாமல் இருப்பேினால், ேிருச்சரப ேன் உாிரமகளுக்காக ேியாயமான முரறயில்
தபாோட முடியும். முஸ்லிம்களால் வஞ்சிக்கப்படாமல் ேிருச்சரப எச்சாிக்ரகயாக இருக்கதவண்டும்.
முஸ்லிம் சிறும்பான்ரம ோடுகளில் இருக்கும் ேிருச்சரபகள்:
இந்ேியா தபான்ற ோடுகளில், முஸ்லிம்கள் சிறும்பான்ரமயாக இருப்பேினால், அரமேி மார்க்க புறாக்கள்
தபால முஸ்லிம்கள் காணப்படுவார்கள். ேிருச்சரபரய வஞ்சிக்க ேீவிேமாக தசயல்படுவார்கள். மற்ற
ோடுகளில் படும் அல்லல்கள் தபால இல்ரலதயன்றாலும், ேிருச்சரப எச்சாிக்ரகயாக இருக்கதவண்டும்.
ேிருச்சரப விசுவாசிகள் புறாக்கரளப்தபால கபடற்றவர்களாக இருப்பதோடு கூட, சர்பத்ரேப்தபால
எச்சாிக்ரகயாக இருக்கதவண்டும். சரபயில் இஸ்லாமிய விஷம் அரமேியாக பேவும் அபாயம் இருப்போல்,
எச்சாிக்ரகயாக இருக்கதவண்டும். தவளிதவஷத்ரேக் கண்டு, இஸ்லாம் அரமேி மார்க்கம் என்று ேம்பி
ேிருச்சரப ஏமாறக்கூடாது.
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தகள்வி 7: ஒரு தசாற்பமான சேவிகிே முஸ்லிம்கள் ேீவிேவாே தசயல்களில் ஈடுபடுவரே ஏன் இவ்வளவு
முக்கியத்துவம் தகாடுத்து பார்க்கதவண்டும்? தபரும்பான்ரமயான முஸ்லிம்கள் அரமேி விரும்பிகளாகவும்,
அரமேிரய ேிரலோட்டுபவர்களாகவும் இருக்கிறார்கதள! இது சமுோயத்ேிற்கு தபாோோ? ஒவ்தவாரு
மார்க்கத்ேிலும் தசாற்ப சேவிகிேத்ேினர், வன்முரறயில் ஈடுபடுபவர்கள் இருக்கத்ோன் தசய்கிறார்கதள!
இஸ்லாம் மட்டும் எப்படி ேனித்து விளங்குகிறது?
உமாின் பேில்: தசாற்பமான சேவிகிேம் என்ற வார்த்ரேகரள கவனிக்கும் தபாது, ேீங்கள் தசால்வது சாி ோன்
என்று தோன்றும், தசாற்ப சேவிகிே மக்கள் என்ன தசய்துவிடப்தபாகிறார்கள் என்று எண்ணத்தோன்றும்.
ஆனால், புள்ளி விவேங்கதளாடு பார்க்கும் தபாது, விஷயம் விஷமாக மாறுவரே காணமுடியும்.
முஸ்லிம்களில்

தவறும்

ஈடுபடுகிறார்கள்,

தசாற்ப

மீேமுள்ள

சேவிகிே

மக்கள்

ோன்

தபரும்பான்ரமயானவர்கள்

ேீவிேவாே

தசயல்களில்

வன்முரறகளில்

அரமேியானவர்களாகவும்,

ஆபத்ரே

விரளவிக்காேவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், இது உண்ரம ோன். ஆனால், ஒரு சிறிய புள்ளிவிவே கணக்ரக
இப்தபாது காண்தபாமா!
இந்ே “தசாற்ப சேவிகிேம்” என்பேற்கு ஒரு எண்ரண (சேவிகிேத்ரே) தகாடுத்து கணக்கு பார்ப்தபாமா?
1)

நூறில் ஒருவன் - 100:1

2)

ஆயிேத்ேில் ஒருவன் – 1,000:1

3)

லட்சத்ேில் ஒருவன் – 1,00,000:1

4)

பத்து லட்சத்ேில் ஒருவன் - 10,00,000:1

இந்ேிய ெனத்தோரக கணக்தகடுப்பு 2011ன் படி, இந்ேியாவில் முஸ்லிம் மக்களின் சேவிகிேம் 14.23% ஆகும்,
எண்ணிக்ரகயில்

பார்த்ோல்,

17.22

தகாடி

மக்கள்

முஸ்லிம்கள்

ஆவார்கள்

(http://www.census2011.co.in/religion.php).
1)

நூறில் ஒருவன் என்று கணக்கிட்டால், 17.22 தகாடியில், இப்படிப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ரக

17,22,000 ேபர்கள் ஆவார்கள்.
2)

ஆயிேத்ேில் ஒருவன் என்று கணக்கிட்டால், 1,72,200 ேபர்கள் ஆவார்கள்.

3)

லட்சத்ேில் ஒருவன் என்று கணக்கிட்டால், 1722 ேபர்கள் ஆவார்கள்

4)

பத்து இலட்சத்ேில் ஒருவன் என்று கணக்கிட்டால், 172 ேபர்கள் ஆவார்கள்.

முேலாவது, நூறில் ஒருவன்: ோம் ேியாயமாக எழுேதவண்டுதமன்றால், இந்ேியாவில் 1% முஸ்லிம்கள்
ேீவிேவாேி தசயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் என்று தசால்லமுடியாது. ஏதனன்றால், இந்ேிய கணக்தகடுப்பின் படி
பார்த்ோல், 17.22 லட்ச ேபர்கள் இந்ே வரகயில் வருகிறார்கள்.
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இேண்டாவது, ஆயிேத்ேில் ஒருவன்: இதுவும் 1.72 லட்ச ேபர்கள் வருகிறார்கள். இந்ேியாவின் முஸ்லிம்களின்
ேிரலரய கணக்கில் தகாண்டு பார்த்ோல், இேரனயும் ோம் கருத்ேில் தகாள்ள தவண்டாம் (தவண்டாம்
என்றுச் தசான்தனன் ”எடுத்துக் தகாள்ள முடியாது என்று தசால்லவில்ரல”).
மூன்றாவது, லட்சத்ேில் ஒருவன்: கணக்கு 1722 ேபர்கள் என்று வருகிறது. இேரன ோோளமாக எடுத்துக்
தகாள்ளலாம். 17 தகாடி ெனத்தோரகயில் 1722 ேபர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ேீவிேவாே தசயல்களில்
ஈடுபடதவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்குமா என்று தகட்டால், ேற்காலத்ேில் ேடக்கும் இஸ்லாமிய ேீவிேவாே
தசயல்கரள பார்க்கும் தபாது, “இது சாியான கணிப்பு ோன்” என்று தசால்லமுடியும்.
கரடசியாக, பத்து லட்சத்ேில் ஒருவன் என்று கணக்கிட்டால், 172 தபர் வருகிறார்கள்.
ோம் தகள்வியில் பார்த்ேேின் படி “தசாற்ப சேவிகிேம்” என்பேற்கு ோம் 1722 அல்லது 172 என்ற எண்கரள
ேேலாம். முஸ்லிம்களின் மீது ரவத்துள்ள அன்பின் காேணமாக, ோன் 172தய உோேணமாக எடுத்துக்
தகாள்கிதறன்.



இந்ே 172 ேீவிேவாேிகளால், 121 தகாடி இந்ேிய மக்களுக்கு ஆபத்து உண்டா இல்ரலயா?



இந்ே தசாற்ப எண்ணிக்ரகயுள்ள 172 தபர், எப்படி 121 தகாடி மக்களுக்கு ஆபத்ோக கருேமுடியும்?

ோம் தமதல படித்ே தகள்விரயத் ோன், புள்ளிவிவேங்கதளாடு ோன் தகாடுத்துள்தளன். இப்தபாழுது பிம்பம்
எப்படி தோிகின்றது? இன்னும் புாியவில்ரலதயன்றால், கீழ்கண்ட விவேங்கரள பாருங்கள்:
அ) உலக வர்த்ேக ரமயம் ோக்குேல் – 19 ேீவிேவாேிகள், 2996 தபர் மேணம். மாித்ேவர்களின் இந்ே
எண்ணிக்ரகயில் உலகத்ேின் 90 ோடுகளின் குடிமக்கள் மாித்துள்ளார்கள். பல ஆயிே தகாடி மேிப்புள்ள
தபாருளாோேம் ேட்டமரடந்ேது.
ஆ) மும்ரப ோக்குேல் – 10 ேீவிேவாேிகள், 164 தபர் மாித்ேனர், 308 தபர் காயமுற்றனர்.
இந்ே விவேங்கரள ேன்றாக கவனியுங்கள். 19 தபர், 3000 தபரே தகால்லமுடியும், 90 ோடுகளின் குடிமக்கரள
தகால்லமுடியும், பல ஆயிே தகாடி தபாருளாோேத்ரே ேஷ்டப்படுத்ே முடியுதமன்றால், 172 தபர் எவ்வளவு
தபாிய ஆபத்ரே உண்டாக்கமுடியும் என்று கணக்கு தபாட்டு பார்க்கமுடியுமா?
19 தபர் என்பது தசாற்ப எண்ணிக்ரகத் ோன்
10 தபர் என்பது தசாற்ப எண்ணிக்ரகத் ோன்
ஆனால், இவர்களினால் உண்டான உயிர் ேஷ்டம், தபாருளாோே ேஷ்டம் தபான்றவற்ரற பாருங்கள், கண்கள்
பிதுங்கி விடும்.
இந்ேிய முஸ்லிம் ெனத்தோரக 172,245,158 யில், 172 தபரே கைித்துவிடுதவாம், மீேமுள்ள 17 தகாடிதய, 22
இலட்ச ேல்ல முஸ்லிம்களினால், இந்ே 172 மக்களினால் உண்டாகவிருக்கும் ஆபத்ேிலிருந்து இந்ேியாரவ
காக்கமுடியுமா?
மக்கள் தசாற்பம் ோன், ஆனால் ஆபத்தோ தசாற்பமல்ல, அது பிேமாண்டம்.
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எனதவ, தசாற்ப சேவிகிே மக்கள் ோதன இப்படிதயல்லாம் ேீவிேவாேம் என்று ேிாிகிறார்கள், எனதவ ோம்
அேரன

கண்டுக்தகாள்ளத்

தேரவயில்ரல

என்று

தசால்லமுடியாது,

தசால்லவும்

கூடாது,

இது

அறிவுடரமயாகாது. மக்கள் அேிகம் கூடும் இடத்ேில் ஒதே ஒரு ேீவிேவாேி, ேற்தகாரல ோக்குேல் ேடத்ேினால்,
எத்ேரன மக்கள் தகால்லப்படுவார்கள், எவ்வளவு ஆபத்து உண்டாகும் என்பரே ோம் கவனிக்கதவண்டும்.
எனதவ தசாற்ப எண்ணிக்ரகதய என்று சும்மா இருந்துவிடமுடியாது, ேீவிேவாேத்ரே தூண்டும், எதுவாக
இருந்ோலும் சாி, அேரன அடிதயாடு அைித்துவிடதவண்டும், ஒருதவரள தபரும்பான்ரம மக்கள் அேரன
ஆோிப்போக இருந்ோலும் சாி.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
•

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks#Casualties

•

https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Mumbai_attacks

தகள்வி 8: மும்ரப ோக்குேலில் ஈடுபட்ட 10 ேபர்கள் அரனவரும் பாகிஸ்ோனியர்கள், இந்ேிய முஸ்லிம்கள்
இல்ரல. இது ேமக்கு எேரன காட்டுகிறது? இந்ேிய முஸ்லிம்கள் ேீவிேவாே தசயல்களில் ஈடுபடுவேில்ரல
என்று காட்டுகின்றேல்லவா? இேனால் இந்ேிய முஸ்லிம்களால் ஆபேில்ரல என்று புாிந்துக்தகாண்டு ேிம்மேி
தபருமூச்சு விடலாம் அல்லவா?
உமாின் பேில்: இது இன்னும் ஆபத்ோன விஷயமாகும். ோன் தமதல தசான்ன தசாற்ப எண்ணிக்ரக (172
ேபர்கள்) இந்ேிய முஸ்லிம் ெனத்தோரகயிலிருந்து எடுத்துச் தசான்தனன். இப்தபாது ஆபத்து இன்னும்
அேிகமாக உள்ளது. அோவது, ஒரு ோட்டில் ேீவிேவாே தசயல் ேடந்தேறினால், அேற்கு அந்ோட்டில் வாழும்
முஸ்லிம்கள் மட்டுதம காேணம் என்று இருந்ோல், ஆபத்ேின் சேவிகிேம் குரறதவ. ஆனால், அவர்கதளாடு
மற்ற ோட்டு முஸ்லிம் ேீவிேவாேிகளும் தசர்ந்து தசயல்படுவார்கள் என்று தசால்லும் தபாது, ஆபத்து இன்னும்
அேிகாிக்கிறது.
ஆக, இந்ேிய மண்ணில் ேீவிேவாே தசயல் புாிய, இந்ேிய முஸ்லிம் ெனத்தோரகயில் தசாற்ப சேவிகிே
மக்களின் எண்ணிக்ரகரய மட்டும் கணக்கில் தகாள்ளாமல், அதோடு தசர்த்து உலகமரனத்ேிலும் உள்ள
முஸ்லிம் ெனத்தோரகயில் சேவிகிேத்ரேயும் கணக்கிடதவண்டும்.
ஆக, சுருக்கமாக தசால்லதவண்டுதமன்றால், உலகத்ேில் உள்ள எந்ே ஒரு ோட்டிலும் ஒரு இஸ்லாமிய
ேீவிேவாே தசயல் ேடந்தேற, அந்ோட்டு முஸ்லிம்களின் ரகமட்டுமல்ல, உலகத்ேில் உள்ள மற்ற ோடுகளில்
வாழும் முஸ்லிம்களின் ரககளும் இருக்கும். எனதவ, தசாற்ப எண்ணிக்ரக மக்கள் ோன் ேீவிேவாே தசயலில்
ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற வாேம் அர்த்ேமற்ற வாேமாகும்.
உோேணத்ேிற்கு, உலக ெனத்தோரகயில் அந்ே தசாற்ப சேவிகிேத்ரே (பத்து லட்சத்ேில் ஒருவன் என்ற)
கணக்கிட்டுப் பார்ப்தபாம்.
கவனிக்க: இந்ேிய மண்ணில் மட்டுதம ோம் எடுத்துக் காட்டுக்காக பத்து லட்சத்ேில் ஒருவன் என்ற
சேவிகிேத்ரே தகாள்ளமுடியும், ஆனால், இஸ்லாமிய ோடுகளில் நூற்றுக்கு சிலர் இந்ே ேீவிேவாே வரகயில்
இருப்பார்கள் என்பரே கவனத்ேில் தகாள்ளவும். இந்ே கணக்கு ஒரு மேத்ரே சார்ந்து இருப்பேினாலும், ோம்
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தவண்டுதமன்தற இவ்விஷயத்ரே பூோகாேமாக காட்டுகின்தறாம் என்று மற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டக்கூடாது
என்பேற்காக, பத்து லட்சத்ேில் ஒருவர் என்ற உோேணத்ரே எடுத்துக் தகாண்டு கணக்கிடுகிதறாம்.
2010ன்

கணக்தகடுப்பின்

படி,

முஸ்லிம்களின்

உலக

ெனத்தோரக

157

தகாடியாகும்.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country)
ேம்முரடய தசாற்ப சேவிகிேத்ரே கணக்கிடும் தபாது: 1570 ேபர்கள் வருகிறார்கள்.
ஆக, உலகில் உள்ள ஒவ்தவாரு ோட்டிற்கும் இந்ே 1570 ேபர்களால் ஆபத்து உள்ளது என்று ோோளமாகச்
தசால்லமுடியும், ஏதனன்றால், இவர்கள் உலக இஸ்லாமிய உம்மாவின் குடிமகன்கள் ஆவார்கள். உலக
வர்த்ேக ரமயத்ரே ோக்கியவர்கள், அதமாிக்காவில் வாழும் முஸ்லிம்கள் அல்ல, அவர்களில் அதனகர் தசௌேி
முஸ்லிம்கள். மும்ரப ோக்குேலில் ஈடுபட்டவர்கள், இந்ேிய முஸ்லிம்களல்ல, அவர்கள் பாகிஸ்ோன்
முஸ்லிம்கள்.
ஆக, இந்ே தசாற்ப எண்ணிக்ரக வாேம் அடிதயாடு அடிபட்டுப் தபாகிறது. தசாற்ப மக்களால் இப்படிப்பட்ட
ஆபத்து ேிகழுமானால், உண்ரமயில் சேவிகிேம் இன்னும் அேிகமாக இருப்பேினால், ஆபத்து எவ்வளவு
தபாியது என்று கணக்கிட்டுப்பாருங்கள்.
தகள்வி 9: முஸ்லிம்கள் ேங்கள் மார்க்கத்ேின் தபயாில் ேடக்கும் ேீவிேவாே வன்முரற தசயல்களுக்கு ேகுந்ே
பேிலடிரய எப்படி தகாடுக்கதவண்டும்? இஸ்லாரம சீர்ேிருத்ேி ”ேீவிேவாேிகதள இல்லாே மேமாக” அேரன
மாற்றமுடியும் என்ற ேம்பிக்ரக எனக்குள்ளது. இஸ்லாரம சீர்ேிருத்ே சிலர் ஏற்கனதவ எழும்பிவிட்டனர்
என்பது மகிழ்ச்சிக்குாிய விஷயமாகும். சீக்கிேத்ேில் இேரன ோம் கண்டு களிக்கப்தபாகிதறாம். இது
உங்களுக்குத் தோியுமா?
உமாின் பேில்: முடவன் தகாம்புத் தேனுக்கும் ஆரசப்படலாம், ஆனால், இஸ்லாரம சீர்ேிருத்ே ஆரசப்படுவது
மிகவும்

கடினமான

காாியம்,

மன்னிக்கவும்

அது

முடியாே

காாியமாகும்.

இஸ்லாரம

சீர்ேிருத்ே

விரும்புபவர்களுக்கு, ஒன்று இஸ்லாமின் அடிப்பரட தோியாமல் இருக்கதவண்டும், அல்லது அவர்களுக்கு
பயித்ேியம்

பிடித்ேிருக்கதவண்டும்.

இந்ே

பயித்ேியம்

தேளிவேற்கு

முன்பு

அவர்களின்

உயிர்

இஸ்லாமியர்களாதல பிடுங்கி எறியப்பட்டுவிடும்.
இந்ே தோடுப்புக்கரள ஒரு முரற படித்துப் பாருங்கள்:
1.

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Muslim_movements

2.

http://www.answering-islam.org/authors/abraham/reforming_islam.html

3.

http://www.frontpagemag.com/fpm/243473/you-cant-reform-islam-without-reforming-muslimsdaniel-greenfield

4.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/17/islam-reformation-extremism-muslimmartin-luther-europe

தமற்கண்ட ோன்காவது கட்டுரேயில் கீழ்கண்ட வாிகள் முடிவுரேயாக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:
With apologies to Luther, if anyone wants to do the same to the religion of Islam today, it is Isis leader Abu
Bakr al-Baghdadi, who claims to rape and pillage in the name of a “purer form” of Islam – and who isn’t,
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incidentally, a fan of the Jews either. Those who cry so simplistically, and not a little inanely, for an Islamic
reformation, should be careful what they wish for.
ஒரு மார்க்கத்ரே சீர்ேிருத்ேதவண்டுதமன்றால், அந்ே மார்க்கம் தூயோக இருந்ேிருக்கதவண்டும், அேரன சிலர்
ேவறாக பயன்படுத்ேி இருந்ேிருக்கதவண்டும், அப்தபாது அந்ே மார்க்கத்ரே அேன் தூய வடிவில் ேிரும்ப
தகாண்டுவே அோவது சீர்ேிருத்ே முயற்சி எடுக்கலாம். ஆனால், இஸ்லாரமப் தபாறுத்ேமட்டில், குர்-ஆனும்,
ஹேீஸ்களும் தசால்லும் வைியில் ோன் ேற்கால இஸ்லாம் இஸ்லாமிய ோடுகளில், ஐஎஸ், அல்கய்ோ தபான்ற
ேீவிர்வாேிகளால் பின்பற்றப்படுகிறது. எனதவ, இஸ்லாம் ேன் உண்ரம வடிவில் வாழ்ந்துக் தகாண்டு
இருக்கும் ேற்காலத்ேில் அேரன எப்படி சீர்ேிருத்ேவாேிகள் தகடுக்கமுடியும்? அேரன எப்படி ேற்கால
இஸ்லாமிய இமாம்கள், மற்றும் இஸ்லாமிய ேரலவர்கள் ஏற்றுக் தகாள்வார்கள்?
இந்ே முயற்சிரய எடுத்ேவர்கள், எடுப்பவர்கள் தகால்லப்படுவார்கள், விமர்சிக்கப்படுவார்கள் ேனிரமப்
படுத்ேப்படுவார்கள். கரடசியாக அவர்களின் முயற்சி எடுபடாது.
முஸ்லிம்கள் ேங்கள் மார்க்கத்ேின் தபயோல் ேடக்கும் ேீவிேவாே தசயல்களுக்கு ”சீர்ேிருத்ேம்” என்ற பேிலடி
தகாடுக்கமுடியாது.

பேிலடி

தகாடுப்பேற்கு

இஸ்லாமிய

அறிஞர்கள்

அனுமேிக்கமாட்டார்கள்.

ேீவிேவாேிகளுக்கு முஸ்லிம்கள் உேவி தசய்யாமல் இருந்ோதல அது அந்ோட்டுக்கு அவர்கள் தசய்யும்
மிகப்தபாிய உேவியாக இருக்கும். இேற்கு தமதல முஸ்லிம்கள் ஏோவது தசய்யதவண்டுதமன்றால்,
அரமேியாக இஸ்லாரம விட்டு தவளிதயறதவண்டும், இரேத் ேவிர்த்து தவறு எந்ே ஒரு வைிரயயும்
முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லாம் ரவத்துரவக்கவில்ரல.
முடிவுரே: இது தவறும் ஆேம்பம் ோன். இஸ்லாமிய ேீவிேவாேத்ரே புாிந்துக் தகாள்ள குர்-ஆரனயும்,
ஹேீஸ்கரளயும், முஹம்மதுவின் வாழ்க்ரக வேலாரறயும் ோம் படிக்கதவண்டும். முக்கியமாக முஸ்லிம்
ோடுகளில் இருக்கும் ேற்கால இமாம்கள், இஸ்லாமிய ேரலவர்கள் தபசும் தபச்சுக்கரள தகட்கதவண்டும்.
மசூேிகளில் தகாடுக்கப்படும் தசாற்தபாைிவுகரள கூர்ந்து கவனிக்கதவண்டும். இவர்களின் தபச்சுக்களில்
காணப்படும் தவறுப்புணர்ரவயும், தகாபத்ரேயும், இேத்ேம் சிந்ேதுடிக்கும் தவகத்ரேயும் பார்த்து ஆய்வு
தசய்யதவண்டும். இஸ்லாமிய ேீவிேவாேத்ேின் ஆணிதவர் “குர்-ஆனும், ஹேீஸ்களும்” ஆகும் என்பரே
உணரும் முஸ்லிம்கள்,அரமேியாக அரே விட்டு தவளிதயறி விடுகிறார்கள். சிலர் அேரன தவளிதய
தசால்லாமல், தபயேளவிற்கு முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்துக் தகாண்டு இருகிறார்கள்.
தோடரும்...

உமாின் இேே ேரலப்புக் கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/generaltopics/crane_accident_911_part2.html
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12. முஹம்மதுவின் அல்லாஹ் – உண்ரமயில் யார்?
இந்ேக் கட்டுரே மிகவும் சுருக்கமானோகும்.
குர்ஆனின் படி, அல்லாஹ் சூழ்ச்சி தசய்வேில் சிறந்ேவர் ஆவார்.
ஸூோ 3:45
அவர்கள் சூழ்ச்சி (மூல அேபி தமாைியில் Wa’makaroo) தசய்ோர்கள், அல்லாஹ்வும் சூழ்ச்சி தசய்ோன்
(wa’makara Allahu). அல்லாஹ் சிறப்பாகச் சூழ்ச்சி தசய்பவன் (wa’Allahu khayru al-makireena). (பிதெ
தமாைிதபயர்ப்பு)
(அவர்கள்) ேிட்டமிட்டுச் சேி தசய்ோர்கள்; அல்லாஹ்வும் சேி தசய்ோன்; ேவிே அல்லாஹ் சேி தசய்பவர்களில்
மிகச் சிறந்ேவன் ஆவான். (முஹம்மது ொன் தமாைிதபயர்ப்பு)
(தமற்கண்ட வசனங்களில் ோம் அரடப்பிற்குள் அேபி வார்த்ரேகரள தகாடுத்துள்தளாம்.)
குர்ஆன் 3:54 க்கு ஒத்ே வசனங்கரள 8:30 மற்றும் 27:50 வசனங்களிலும் காணலாம்.
சூழ்ச்சி தசய்வேில், சேிதசய்வேில், வஞ்சிப்பேில் மற்றும் மற்றவர்கரள ேவறாக வைிேடத்துவேில் எவோலும்
மிஞ்ச முடியே ஒருவர் யார்.
ஸூோ 4:142
ேயவஞ்சகர்கள் அல்லாஹ்ரவ ஏமாற்ற ேிரனக்கின்றனர். அவதனா அவர்கரள ஏமாற்றவுள்ளான். அவர்கள்
தோழுரகயில்

ேிற்கும்

தபாது

தசாம்தபறிகளாகவும்,

மக்களுக்குக்

காட்டுதவாோகவும்

ேிற்கின்றனர்.

குரறவாகதவ அல்லாஹ்ரவ ேிரனக்கின்றனர். (பிதெ தமாைிதபயர்ப்பு)
ேிச்சயமாக இந்ேயவஞ்சகர்கள் அல்லாஹ்ரவ வஞ்சிக்க ேிரனக்கின்றனர்; ஆனால் அவன் அவர்கரள
வஞ்சித்துவிடுவான்; தோழுரகக்கு அவர்கள் ேயாோகும் தபாழுது தசாம்பலுரடதயாோகதவ ேிற்கிறார்கள் மனிேர்களுக்குத் (ேங்கரளயும் தோழுரகயாளியாக்கி) காண்பிப்பேற்காக (ேிற்கிறார்கள்); இன்னும், மிகச்
தசாற்ப அளதவயன்றி அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ ேிரனவு கூர்வேில்ரல. (முஹம்மது ொன் தமாைிதபயர்ப்பு)
ஸூோ 10:21
மனிேர்களுக்குத் துன்பம் ஏற்பட்ட பின் அருரள ோம் அவர்களுக்கு அனுபவிக்கச் தசய்ோல் ேமது சான்றுகளில்
அவர்கள் சூழ்ச்சி (makrun) தசய்கின்றனர். 'அல்லாஹ் விரேந்து சூழ்ச்சி தசய்பவன் (makran) என கூறுவீோக!
ேமது தூேர்கள் ேீங்கள் தசய்யும் சூழ்ச்சிரயப் பேிவு தசய்கின்றனர். (பிதெ தமாைிதபயர்ப்பு)
தமலும் ேம்பிக்ரகயாளர்கள் அல்லாஹ்ரவ ேம்புவரேப் பார்க்கிலும் சிறந்ேரே அறிந்ேவர்களாக இருப்போல்,
அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சி மற்றும் வஞ்சிக்கும் தபாய்களில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்ேில் இருக்கிறார்கள் என
குர்ஆன் சான்று பகருகிறது:
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ஸுோ 7:99
அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சியில் அச்ச மற்று இருக்கிறார்களா (makra Allahi)? இைப்ரப அரடந்ே கூட்டத் ேினர்
ேவிே (மற்றவர்கள்) அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சியில் (makra Allahi) அச்சமற்று இருக்க மாட்டார்கள். (பிதெ
தமாைிதபயர்ப்பு)
அதுமாத்ேிேமல்ல, சூழ்ச்சிகள் மற்றும் சேிகள் அரனத்தும் அல்லாஹ்வுக்தக உாியரவ என்று தபருரம
பாோட்டிக் தகாள்கிறது.
ஸூோ 13:42
இவர்களுக்கு முன் தசன்தறாரும் சூழ்ச்சி (makara) தசய்ேனர். சூழ்ச்சிகள் யாவும் (al-makru) அல்லாஹ்வுக்தக
உாியன. ஒவ்தவாரு வரும் தசய்வரே அவன் அறிவான். யாருக்கு அவ்வுலகின் (ேல்ல) முடிவு என்பரே (ஏக
இரறவரன) மறுப்தபார் அறிந்து தகாள்வார்கள்.
அேபி தமாைியில் உள்ளரே ோம் மாற்றிச் தசால்கிதறாம் என்று எவரும் குற்றம் சாட்டாேபடி, ேேமான
தசால்லகோேிகள் makr/makara என்ற பேத்ேிற்கு ேரும் தபாருள் கீதை ேேப்பட்டிருக்கிறது:

 ر ك مMiim-Kaf-Ra ம க ே = வஞ்சித்ேல் அல்லது சூழ்ச்சி தசய்ேல் அல்லது குறுக்கு வைியில் தசல்லுேல்,
ேப்பிச் தசல்லுேல் அல்லது விலகுேல், சேி தசய்ேல், ேந்ேிேமாக தசயல்படுேல், விேிகளுடன் தசயல்படுேல்.

 ر ك مmakara விரனச்தசால். (1)
perf. act. 3:54, 3:54, 7:123, 13:42, 14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 40:45, 71:22
impf. act. 6:123, 6:123, 6:124, 8:30, 8:30, 8:30, 10:21, 12:102, 16:127, 27:70, 35:10
n.vb. 7:99, 7:99, 7:123, 10:21, 10:21, 12:31, 13:33, 13:42, 14:46, 14:46, 14:46, 27:50, 27:50, 27:51, 34:33,
35:10, 35:43, 35:43, 71:22
participle. act. 3:54, 8:30
LL, V7, p: 256 (Source: http://www.studyquran.co.uk/14_MIIM.htm)
ஏமாற்றுேல், வஞ்சரன அல்லது சேி தசய்ேல், மற்றவர்கரள முட்டாளாக்க விரும்புேல், அருவருக்க ேக்கரேச்
தசய்ேல் அல்லது ேீய தசயரலச் தசய்ேல், இேகசியமாக அல்லது மற்றவர்கள் அறியாமல் தசய்ேல்.
(Lane’s Arabic-English Lexicon - www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume7/00000256.pdf)
makara u (makr) ஏமாற்றுேல், வஞ்சித்ேல், தபாய் தசால்ேல், முட்டாளாக்குேல், காட்டிக் தகாடுத்ேல்…
III to try TO DECEIVE ஏமாற்ற முயற்சி தசய்ேல்…
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(Hans-Wehr, 4th edition, P. 1076: http://ejtaal.net/aa/#hw4=1089)

சூழ்ச்சிச் தசய்வேில் சிறந்ேவர் மற்றும் முழு உலகத்ரேயும் தேவனின் சத்ேியத்ேில் இருந்து ேன் வஞ்சரன மற்றும்
புேட்டு மூலமாக வைிவிலகப்பண்ண விரும்புகிறவன் உண்ரமயில் யார் என பாிசுத்ே தவோகமம் தசால்வரே ோம்
இப்தபாழுது காண்தபாம்:

“ேீங்கள் உங்கள் பிோவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் பிோவினுரடய இச்ரசகளின்படி
தசய்ய மனோயிருக்கிறீர்கள்; அவன் ஆேிமுேற்தகாண்டு மனுஷதகாரலபாேகனாயிருக்கிறான்; சத்ேியம்
அவனிடத்ேிலில்லாேபடியால் அவன் சத்ேியத்ேிதல ேிரலேிற்கவில்ரல; அவன் தபாய்யனும் தபாய்க்குப்
பிோவுமாயிருக்கிறபடியால் அவன் தபாய்தபசும்தபாது ேன் தசாந்ேத்ேில் எடுத்துப் தபசுகிறான்.” தயாவான்
8:44
“உலகமரனத்ரேயும் தமாசம்தபாக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்ோன் என்றும் தசால்லப்பட்ட பரைய பாம்பாகிய
தபாிய வலுசர்ப்பம் ேள்ளப்பட்டது; அது பூமியிதல விைத்ேள்ளப்பட்டது, அேதனாதடகூட அரேச்தசர்ந்ே
தூேரும் ேள்ளப்பட்டார்கள். அப்தபாழுது வானத்ேிதல ஒரு தபாிய சத்ேமுண்டாகி: இப்தபாழுது இேட்சிப்பும்
வல்லரமயும் ேமது தேவனுரடய ோஜ்யமும், அவருரடய கிறிஸ்துவின் அேிகாேமும் உண்டாயிருக்கிறது;
இேவும் பகலும் ேம்முரடய தேவனுக்குமுன்பாக ேம்முரடய சதகாேேர்தமல் குற்றஞ் சுமத்தும்தபாருட்டு
அவர்கள் தமல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் ோைத் ேள்ளப்பட்டுப்தபானான். மேணம் தோிடுகிறோயிருந்ோலும்
அேற்குத் ேப்பும்படி ேங்கள் ெீவரனயும் பாோமல், ஆட்டுக்குட்டியின் இேத்ேத்ேினாலும் ேங்கள் சாட்சியின்
வசனத்ேினாலும்

அவரன

வாசமாயிருக்கிறவர்கதள!

தெயித்ோர்கள்.

களிகூருங்கள்.

பூமியிலும்

ஆரகயால்
சமுத்ேிேத்ேிலும்

பேதலாகங்கதள!

அரவகளில்

குடியிருக்கிறவர்கதள!

ஐதயா,
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பிசாசானவன்

ேனக்குக்

தகாஞ்சக்காலமாத்ேிேம்

உண்தடன்று

அறிந்து,

மிகுந்ே

தகாபங்தகாண்டு,

உங்களிடத்ேில் இறங்கினபடியால், உங்களுக்கு ஆபத்துவரும் என்று தசால்லக்தகட்தடன்.” (தவளிப்படுத்ேல்
12:9-12)
அடுத்து ோம் பார்க்கப்தபாகும் தவோகம வசனங்கள் முஹம்மதுவின் அல்லாஹ் உண்ரமயில் ஏோளமான
முஸ்லீம்கரளயும் மற்றவர்கரளயும் ஒரு கள்ள ேீர்க்கோிசிரயயும் அந்ேிகிறிஸ்துரவயும் பின்பற்றச் தசய்து,
வஞ்சிக்கும் தோக்கில் ஆபிேகாமின் தேவரனப் தபால ேன்ரனக் காட்டிக்தகாண்டு, ஆனால் உண்ரமயில்
தேவன் யார் என்பரேயும் அவர் எவ்வளவேிகமாக அவர்கரள தேசிக்கிறார் என்பரேயும் பற்றிய
உண்ரமயான தசய்ேிரய அறிந்துதகாள்ள முடியாேபடிச் தசய்கிற பிசாசுோன் என்பரே மறுக்க முடியாே
அளவுக்கு இருக்கின்றன:
“ோன்

உங்கரளக்

ேியமித்ேபடியால்,
சர்ப்பமானது

கற்புள்ள

உங்களுக்காக

ேன்னுரடய

கிறிஸ்துரவப்பற்றிய
பயந்ேிருக்கிதறன்.
இதயசுரவப்

கன்னியாகக்

என்னும்

தேவரவோக்கியமான

ேந்ேிேத்ேினாதல

எப்படிதயனில்,
தவதறாரு

அப்படிப்பட்டவர்கள்

கள்ள

புருஷனுக்கு

வஞ்சித்ேதுதபால,

விலகும்படி

உங்களிடத்ேில்
அல்லது

ஒதே

வருகிறவன்

ேீங்கள்

சுவிதசஷத்ரேயும்
அப்தபாஸ்ேலர்கள்,

ஒப்புக்தகாடுக்க

ரவோக்கியங்தகாண்டிருக்கிதறன்.

ஏவாரள

உண்ரமயினின்று

பிேசங்கித்ோனானால்,

ஏற்றுக்தகாள்ளாே

கிறிஸ்து

உங்கள்

மனதும்

தகடுக்கப்படுதமாதவன்று
ோங்கள்

தபற்றிோே

தபற்றீர்களானால்,
கபடமுள்ள

ஆகிலும்,

பிேசங்கியாே

தவதறாரு

தவதறாரு

ஆவிரயயும்,

ேீங்கள்

ேன்றாய்ச்

சகித்ேிருப்பீர்கதள…

தவரலயாட்கள்,

கிறிஸ்துவினுரடய

அப்தபாஸ்ேலாின் தவஷத்ரேத் ோித்துக்தகாண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள். அது ஆச்சாியமல்ல, சாத்ோனும்
ஒளியின் தூேனுரடய தவஷத்ரேத் ோித்துக்தகாள்வாதன. ஆரகயால் அவனுரடய ஊைியக்காேரும் ேீேியின்
ஊைியக்காேருரடய தவஷத்ரேத் ோித்துக்தகாண்டால் அது ஆச்சாியமல்லதவ; அவர்கள் முடிவு அவர்கள்
கிாிரயகளுக்குத்ேக்கோயிருக்கும்.” 2 தகாாிந்ேியர் 11:2-4, 13-15
“உங்கரளக் கிறிஸ்துவின் கிருரபயினாதல அரைத்ேவரே ேீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிேமாய் விட்டு, தவதறாரு
சுவிதசஷத்ேிற்குத் ேிரும்புகிறரேப்பற்றி ோன் ஆச்சாியப்படுகிதறன்; தவதறாரு சுவிதசஷம் இல்ரலதய; சிலர்
உங்கரளக் கலகப்படுத்ேி, கிறிஸ்துவினுரடய சுவிதசஷத்ரேப் புேட்ட மனோயிருக்கிறார்கதளயல்லாமல்
தவறல்ல. ோங்கள் உங்களுக்குப் பிேசங்கித்ே சுவிதசஷத்ரேயல்லாமல், ோங்களாவது, வானத்ேிலிருந்து
வருகிற

ஒரு

தூேனாவது,

தவதறாரு

சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்கக்கடவன்.

முன்

சுவிதசஷத்ரே

உங்களுக்குப்

தசான்னதுதபால

மறுபடியும்

பிேசங்கித்ோல்,

அவன்

தசால்லுகிதறன்;

ேீங்கள்

ஏற்றுக்தகாண்ட சுவிதசஷத்ரேயல்லாமல் தவதறாரு சுவிதசஷத்ரே ஒருவன் உங்களுக்குப் பிேசங்கித்ோல்
அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்கக்கடவன்.” கலாத்ேியர் 1:6-9
“பிள்ரளகதள, இது கரடசிக்காலமாயிருக்கிறது; அந்ேிக்கிறிஸ்து வருகிறாதனன்று ேீங்கள் தகள்விப்பட்டபடி
இப்தபாழுதும்

அதேக

அந்ேிக்கிறிஸ்துகள்

இருக்கிறார்கள்;

அேினாதல

இது

கரடசிக்காலதமன்று

அறிகிதறாம்...இதயசுரவக் கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுேலிக்கிறவதனயல்லாமல் தவதற யார் தபாய்யன்?
பிோரவயும் குமாேரனயும் மறுேலிக்கிறவதன அந்ேிக்கிறிஸ்து. குமாேரன மறுேலிக்கிறவன் பிோரவ
உரடயவனல்ல, குமாேரன அறிக்ரகயிடுகிறவன் பிோரவயும் உரடயவனாயிருக்கிறான்.” (1தயாவான்
2:18, 22-23)
“ோம்

மனுஷருரடய

சாட்சிரய

ஏற்றுக்தகாண்டால்,

அரேப்பார்க்கிலும்

தேவனுரடய

சாட்சி

அேிகமாயிருக்கிறது; தேவன் ேமது குமாேரனக் குறித்துக் தகாடுத்ே சாட்சி இதுதவ. தேவனுரடய
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குமாேனிடத்ேில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் அந்ேச் சாட்சிரயத் ேனக்குள்தள தகாண்டிருக்கிறான்; தேவரன
விசுவாசியாேவதனா, தேவன் ேம்முரடய குமாேரனக் குறித்துக்தகாடுத்ே சாட்சிரய விசுவாசியாேேினால்
அவரேப் தபாய்யோக்குகிறான். தேவன் ேமக்கு ேித்ேிய ெீவரனத் ேந்ேிருக்கிறார், அந்ே ெீவன் அவருரடய
குமாேனில்

இருக்கிறதேன்பதே

அந்ேச்சாட்சியாம்.

குமாேரன

உரடயவன்

ெீவரன

உரடயவன்,

தேவனுரடய குமாேன் இல்லாேவன் ெீவன் இல்லாேவன். உங்களுக்கு ேித்ேியெீவன் உண்தடன்று ேீங்கள்
அறியவும், தேவகுமாேனுரடய ோமத்ேின் தமல் ேீங்கள் விசுவாசமாயிருக்கவும், தேவகுமாேனுரடய ோமத்ேின்
தமல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இரவகரள எழுேியிருக்கிதறன். (1 தயாவான் 5:9-13)
மூலம்: http://answering-islam.org/authors/shamoun/he_will_deceive.html
சாம் ஷமானின் இேே கட்டுரேகள்
ேமிைாக்கம்: சதகா. அற்புேோஜ் சாமுதவல்

சதகா. அற்புேோஜ் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/he_will_deceive.html

13.

தேவன் ேம்ரம எவ்விேம் தவளிப்படுத்துகிறார்?
How does God reveal Himself?

இஸ்லாமியரும் கிறிஸ்ேவர்களும் ஆபிேஹாமின் விசுவாசத்ரே ஒதே மாேிாியாகக் காத்துக் தகாள்கிறார்கள்.
இவ்விரு பிாிவினரும், ேங்கள் ேீர்க்கோிசிகள் மூலமாக ேங்கள் தேவன்/அல்லா இறக்கிய தவளிப்பாடுகள்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்றுச் தசால்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் தவளிப்பாடு என்ற வார்த்ரேக்கு என்ன
தபாருள் தகாள்கின்றனர்? தமய்யான ஒதே தேய்வத்ேிரன வைிபடுேரலதய ோடும் ோம் அரனவரும் கடவுள்
ோன் ேம்ரம ேமக்கு தவளிப்படுத்ே தவண்டும் என ஒப்புக்தகாள்கிதறாம். ேம்முரடய தசாந்ே முயற்சியினால்
ோம் அவரேக் கண்டுதகாள்ள முடியாது, அேனால் ேம்ரம தவளிப்படுத்ே அவதே தவண்டும். கடவுள் ேம்ரம
எவ்வாறு தவளிப்படுத்துகிறார்?
குர்ஆன் 42:51-52 "அல்லாஹ் எந்ே மனிோிடத்ேிலும் வஹீயாகதவா அல்லது ேிரேக்கப்பால் இருந்தோ
அல்லது ோன் விரும்பியரேத் ேன் அனுமேியின் மீது வஹீரய அறிவிக்கக் கூடிய ஒரு தூேரே அனுப்பிதயா
அன்றி (தோிரடயாகப்) தபசவேில்ரல ேிச்சயமாக அவன் உயர்ந்ேவன்; ஞானமுரடயவன்.
(ேபிதய!) இவ்வாதற ோம் ேம்முரடய கட்டரளயில் ஆன்மாவானரே (குர்ஆரன) வஹீ மூலமாக உமக்கு
அறிவித்ேிருக்கிதறாம்; (அேற்கு முன்னர்) தவேம் என்பதோ ஈமான் என்பதோ என்னதவன்று ேீர் அறிபவோக
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இருக்கவில்ரல - எனினும் ோம் அரே ஒளியாக ஆக்கி, ேம் அடியார்களில ோம் விரும்பிதயாருக்கு இரேக்
தகாண்டு தேர்வைி காட்டுகிதறாம் - ேிச்சயமாக ேீர் (மக்கரள) தேோன பாரேயில் வைி காண்பிக்கின்றீர்."

தவளிப்பாடு குறித்ே இஸ்லாமியாின் பார்ரவ
தவளிப்பாடு குறித்ே கிறிஸ்ேவாின் பார்ரவ
இதயசு கிறிஸ்து, தேவனின் வார்த்ரே
சாியான ஒப்பிடுேல்

தவளிப்பாடு குறித்ே இஸ்லாமியர்களின் பார்ரவ
The Islamic View of Revelation
மதனாாீேியான தூண்டுேலினாலன்றி (Inspiration) மனிோிடம் அல்லா தோிரடயாகப் தபசுவேில்ரல என
சூோ 42:51-52 தேளிவாகச் தசால்கிறது. இக்காேணத்ேினாதலதய, "அனுப்பப்பட்டவர்" எனப் தபாருள்படும்
ேசூல் என்றரைக்கப்படும், ேபிகளாக ேியமிக்கப்பட்டவர்களின் மூலமாக அல்லா ேம்ரம தவளிப்படுத்துகிறார்.
இந்ே ேபிகள் தவறும் மனிேர்கள் ோம், எனதவ ஒரு வேம்புக்கு உட்பட்டவர்கதள (சூோ 80:1-3). இஸ்லாமில்
தவளிப்பாடு (Revelation) என்பது கடவுளிடமிருந்து மனிேர்களுக்கு ேபிகள் மூலமாக வருவதே. இஸ்லாமின்
படி, இறுேி தவளிப்பாடு என்று இஸ்லாமியர்களால் மிகவும் முக்கியமானோகக் கருேப்படும் தவளிப்பாதட
குர்ஆன் என்பது. இது முஹம்மதுவிற்கு கி.பி. 610 - 632 ல் காபிாிதயல் தூேன், வார்த்ரேக்கு வார்த்ரே
இறங்குேல் என்போக, Nazil எனப்படும் (கீைிறங்கி வரும் Tanzil) முரறயில் தவளிப்படுத்ேப்பட்டது.
தசார்க்கத்ேில் இருக்கும் கற்பலரககரள (சூோ 85:21-22) பற்றி கவனிப்தபாம். குர்ஆன் ேிேந்ேேமாகப் பேிவு
தசய்யப்பட்டு இருக்கும் இப்பலரககள், உண்டாக்கப்பட்டரவ அல்ல, இரவகள் ேிேந்ேேமானரவகள்.
அல்லா,

அளவிட

முடியாேவரும்

அற்புேமானவருமாய்

இருப்பேினால்,

அவருரடய

வார்த்ரேயும்

தவளிப்பாடுகளும் அளவிட முடியாேரவயும் அற்புேமானரவயுமாய் இருக்கின்றன. முகமதுவின் மூலமாகக்
தகாடுக்கப்பட்ட இந்ே இறுேி தவளிப்பாடு தேய்வீகமானது; எனதவ மனிேர்களின் மேிப்பீட்டிற்கும்
சர்ச்ரசக்கும் அப்பாற்பட்டது. இேன் அர்த்ேம் என்னதவன்றால், இப்தபாழுது ேம் ரகயில் இருக்கும் குர்ஆன்,
இன்றும் என்றும் ஒரு எழுத்தும் மாறக்கூடாேபடி அசலாயும் இறுேியாயும் இருக்கும் என்பதே.
ோம் அல்லாவின் குர்ஆனுக்கு, அேன் வாசகங்கரளப் பற்றிக் தகள்விதயதும் தகட்காமல் அடிபணிய
தவண்டும். ஒரு அடிரம, ேன் எெமானிடம் தகள்வி தகட்க முடியுமா? முடியாேல்லவா, அதுதபான்தற, ஒரு
முஸ்லிம் குர்ஆரனப்பற்றி வினவமுடியாது.
இந்ேக் கட்டத்ேில், முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்ேவர்கரளப் பார்த்து, "உங்களுரடய புத்ேகம் எப்படி?" எனக்
தகட்கிறார்கள். ோமும் குர்ஆரனயும் ரபபிரளயும் ஒப்பிடுதவாம்.
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தவளிப்பாடு குறித்ே கிறிஸ்ேவர்களின் பார்ரவ
The Christian View of Revelation
துேேிர்ஷ்டவசமாக, இந்ே விஷயம், ேவறான அடிப்பரடயில் ஆேம்பிக்கப்படுகிறது. கிறிஸ்ேவர்கரளப்
தபாருத்ேமட்டில், தவளிப்படுத்துேல் தோடர்பான அவர்களின் கருத்ேில் இருந்து ரபபிள் மற்றும் குர்ஆனின்
ஒப்பீடு சற்றுக் குரறவுபடுகிறது.
கிறிஸ்ேவர்கள் புாிந்துதகாண்டுள்ளபடி, தேவன் ஒதே ஒரு வைியின் மூலமாக அல்லாமல், பல வைிகளில்
தபசியிருக்கிறார்:
1. பரடத்ேல் (Creation): இயற்ரக, இது தேய்வீக தவரலப்பாட்டின் தவளிப்பாடு.
2. கிாிரயகள் (Action): அேிசயப்படத்ேக்க அற்புேங்கள் மூலமாக பல வைிகளில் தேவன் மனிே காாியங்களில்
தேேடியாக இரடபட்டிருக்கிறார்.
3. ேீர்க்கோிசிகள் (Prophets): அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட வார்த்ரேகள் மூலமாக.
ோம் இந்ே தவளிப்படுகரளப் தபற்றிருக்கிதறாம். ஆனால், ஏதேன் தோட்டத்ேில் ஆோமின்
கீழ்படியாரமயினால் ோம் பாவிகளாதனாம். இது ேம் மனேிரனக் குருடாகி, தேவரன ோம்
காணக்கூடாேபடி தசய்ேது (2 தகாாிந்ேியர் 4:4). இவ்விேமாய், மனுக்குலம் முழுவதும் தோடர்ந்து தேவரனப்
புாிந்துதகாள்ளத் ேவறியது. இந்ேப் பாவத்ேினாதல விக்கிேக ஆோேரன ஆேம்பித்ேது. தமய்யான ஒதே
தேவரனப் பற்றிய அறிவிரன ோம் ஒருதபாதும் பற்றிக் தகாள்ளவில்ரல.
இேன் காேணமாக, தேவன் இறுேியான வைியிரனத் தோிந்துதகாண்டார். அவர் ேம்மில் ஒருவோகி,
ேமக்காகத் ோதம தபசினார். அவர் தேவனாய் இருப்பேினால், அவதே அவரே ேமக்கு தவளிப்படுத்ே முடியும்.
தேவன் ஒருவதே தேவனுக்காய்ப் தபச முடியும். தேவன் யார் என்று ேீங்கள் எனக்குச் தசால்ல முயன்றால்
ேீங்கள் தோற்றுப் தபாவீர்கள். ோனும் ஒன்றும் தபாிோய்ச் தசால்லிவிட முடியாது, ஏதனனில், பாவியான ஒரு
சாோேண மனிேனால் தேவன் உண்ரமயில் எப்படிப்பட்டவர் என்பேில் ேிாித்தே ோன் கூற முடியும். அவரேப்
பற்றி அவதே ோன் தவளிப்படுத்ே தவண்டும்; ஏதனனில் இரடயிலுள்ள அரனவரும் அவர் தபான்ற
அளவிட முடியாே பாிசுத்ே ஞானத்ேில் மிகவும் குரறவு பட்டவர்கதள. எனதவ அவர் தபசிய ோன்காவது வைி
இதுதவ:
4. தேவனின் அப்பழுக்கற்ற பாிபூேணமான வார்த்ரேயாகிய இதயசு தேவன் யார் என்பரே ேமக்குக்
காண்பித்ோர்.

இதயசு கிறிஸ்து, தேவனின் வார்த்ரே
Jesus Christ, the Word of God
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ோம் யார் என்பரே மனிேருக்கு தவளிப்படுத்ேியேில் இதயசு கிறிஸ்து தேவனுக்குக் கீைானவர் அல்ல, அவர்
தேவனுக்கு சமமானவர். அரனவரேயும் ஒதுக்கிவிட்டு தேவதன ேமக்காகப் தபசுகிறார். ேிச்சயமாக,
கிறிஸ்துவில் மட்டுதம அவர் அறியப்படுகிறார்.
இதயசுதவ இேரன அறிவித்ோர். இதயசுவின் சீடோகிய அப்தபாஸ்ேலர் பிலிப்பு ஒருமுரற தேவரன அறிய
விரும்பினார். அேற்கு இதயசு,
பிலிப்புதவ, இவ்வளவுகாலம் ோன் உங்களுடதனகூட இருந்தும் ேீ என்ரன அறியவில்ரலயா என்ரனக்
கண்டவன் பிோரவக் கண்டான்; அப்படியிருக்க, பிோரவ எங்களுக்குக் காண்பியும் என்று ேீ எப்படி
தசால்லுகிறாய்?
ோன் பிோவிலும், பிோ என்னிலும் இருக்கிறரே ேீ விசுவாசிக்கிறேில்ரலயா? ோன் உங்களுடதன தசால்லுகிற
வசனங்கரள என் சுயமாய்ச் தசால்லவில்ரல; என்னிடத்ேில் வாசமாயிருக்கிற பிோவானவதே இந்ேக்
கிாிரயகரளச் தசய்துவருகிறார்." என்றார் (தயாவான் 14:9-10)
இப்தபாது ோம் இதயசுவின் தவளிப்பாடிரன கடவுளின் ஏரனய தவளிப்பாடுகளுடன் ஒப்பிடுதவாம்.
1. பரடப்பு தேவனின் மகிரமரய தவளிப்படுத்துகிறது, ஆனால் விக்கிேக ஆோேரனக்காேர்களும், இேே
தேய்வங்கரள வணங்குகிறவர்களும் (Pagans) கூட இரேச் தசால்கிறார்கள்! இவர்கள், "தேவன்/இரறவன்
யார்" என்று அறிந்துதகாண்டார்கள் என ோம் கூற முடியுமா? இல்ரல, தேவரனப் பற்றி அறிந்துதகாள்ள
தவறும் இயற்ரகரய விட அேனினும் தமலானரவயும் தேரவ (No, they need more than just nature to tell
them what God is like).
2. அற்புேங்கள், ஒரு ேீர்க்கோிசி தேவனிடமிருந்து வந்ேவர் என்பரே உறுேி தசய்கிறது. ஆனால், கள்ளத்
ேீர்க்கோிசனம் உரேப்பவர்கரளப் பாருங்கள், அவர்கள் அதனகம் தேவர்கள் உள்ளார்கதளன்றும், சில
தவரளகளில் ோங்கதள தேவர்கதளன்றும் அறிக்ரக தசய்கின்றனர்! இந்துக்கள் மற்றும் புத்ே மேத்ேினாின்
ேீர்க்கோிசிகள், அற்புேங்கள் தசய்து, ேம்பாேவர்கரளக் கூட ஆச்சாியத்ேில் ஆழ்த்துகின்றனர். ஆனால்,
இத்ேரகய அேிசயங்கள் தேவரனப் புாிந்துதகாள்ளப் தபாதுமானரவயா? இல்ரல, ேமக்கு அற்புேங்கரளக்
காட்டிலும் அேிகம் தேரவ.
3. ரபபிள், ேீர்க்கத்ோிசிகளின் மற்றும் தூேர்களின் தசய்ேிகளின் தோகுப்பாகும். அது எள்ளளவும் ேவதற
இல்லாே, ேவறதவ முடியாே தேவனின் வார்த்ரேயாகும். இதயசு கிறிஸ்துவில் தேவனின் தவளிப்பாடு அது.
முழு ரபபிளும் தேவரனப் பற்றிப் தபசுவோகதவ இதயசு தபாேித்ோர். "தவே வாக்கியங்கரள ஆோய்ந்து
பாருங்கள்; ... என்ரனக்குறித்துச் சாட்சி தகாடுக்கிறரவகளும் அரவகதள" (தயாவான் 5:39), ரபபிள் ேமது
புாிந்து தகாள்ளுேலின் முடிவல்ல. அது ஒரு ஆேம்ப இடதம, அோவது, அது இதயசு கிறிஸ்துரவ தோக்கிச்
சுட்டிக்காட்டும் ஓர் ரககாட்டி. எனினும், ேம்முரடய மனிே மூரளயினால், மிகவும் பக்ேிதயாடும், அேிக அக்க
ரேதயாடும் ோம் என்ன ோன் ஆோய்ச்சி தசய்ோலும், தேவரனப் பற்றி முழுவதுமாக ோம் அறிந்துக் தகாள்ள
முடியாது (Yet our human minds cannot discover God by any investigation of a book, no matter how devout,
serious or religiously committed that investigation is). எனதவ, தேவ ஆவியின் (ruh-allah) மூலம் இதயசு
கிறிஸ்துரவ ரபபிளின் வார்த்ரேகளில் ோம் கண்டுபிடிக்கிதறாம்.
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இது இஸ்லாமியருக்குக் குைப்பமாகத் தோன்றலாம்; அல்லது பயமுறுத்துவது தபான்றும் இருக்கலாம்.
இவ்வுண்ரமரய அவர்களுக்கு விளக்க, ேமக்கு ஒரு வித்ேியாசமான தகாணம் தேரவப் படுகிறது. பலர் ஆோய
முரனவது தபால குர்ஆரன ரபபிளுடன் ஒப்பிடாமல், அேரன இதயசுவுடனாக ஒப்பிடுவது அேிக
பலனுள்ளோய் இருக்கும். ஏதனனில் இேண்டும் கடவுளின் வார்த்ரே என்பது மட்டுமல்லாமல் மனிேர்களுக்குக்
கடவுளின் உண்ரமயான தவளிப்பாடாகவும் ேிரல ேிற்கின்றன.

சாியான ஒப்பிடுேல்
Better Comparisons
காலங்காலமாக, பல இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்ேவர்களும், முஹம்மதுரவ இதயசுதவாடும், மற்றும் குர்ஆரன
ரபபிதளாடும் ஒப்பிட்டு வந்துள்ளனர். (கீதையுள்ள பட்டியரலப் பார்க்கவும்)

ஏதனனில் இரவ இேண்டும் (இவர்கள்
முந்ேய ஒப்பீடுகள்

இருவரும்)

குர்ஆன்-ரபபிள் ஒப்பீடு

...புத்ேகங்கள்

முஹம்மது-இதயசு ஒப்பீடு

...மனிேர்கள்

ஆங்கிலத்ேில்:

OLD COMPARISONS
Qur'an compared to Bible
Muhammad compared to Jesus

Because both are...
...books
...men

இஸ்லாமியரும் கிறிஸ்ேவரும் சிறப்பான முரறயில், ஒருசில விவாேங்கரளதய ேடத்ேியுள்ளனர் என்பேில்
ஆச்சாியம் இல்ரல! இஸ்லாமின் மற்றும் கிறிஸ்துவத்ேின் தபாதுவான ேன்ரமகரள ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது
அரவகரள ேன்முரறயில் விளங்கிப் புாிந்து தகாள்ள ஏதுவாகும். ஒப்பிடுவேற்தகதுவான இத்ேன்ரமகளின்
பிாிவுகள் (1) குர்ஆனும், இதயசுவும், (2) முஹம்மதுவும், இதயசுவின் அப்தபாஸ்ேலரும், மற்றும் (3) ரபபிளும்,
ஹேீஸ்கள்/ோிக்ஹ், சீோக்கள் மற்றும் உரேகள் இரவகளும் ஆகும், (பட்டியரலப் பார்க்கவும்).
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ஏதனனில் இரவ இேண்டும்

முன்னிலும் சிறந்ே ஒப்பீடு

இவ்வாறாகக் கருேப்படுகின்றன ...

குர்ஆனும், இதயசுவும்

...கடவுளின் ேித்ேிய தவளிப்பாடு

முஹம்மதுவும், இதயசுவின் அப்தபாஸ்ேலரும்

...தவளிப்பாட்டின் தசய்ேியிரன
அறிவித்ேவர்கள்

ரபபிளும், ஹேீஸ்கள்/ோிக்ஹ், சீோக்கள் ம

...தவளிப்பாட்டின் வேலாறும் தபாே

ற்றும் உரேகள் ஆகிய இரவகளும்

ரனகளும் தசய்ேிகளும்

ஆங்கிலத்ேில்

BETTER COMPARISONS

Because both are regarded as...

Qur'an compared to Jesus

...the eternal revelation of God

Muhammad compared to Jesus' Apostles ...messengers of the revelation
Hadith, Tarikh, Sira and Tafsir compared

...the history and teachings of the revelation

to the Bible

and messengers

இது ஒருவரேதயாருவர் புாிந்துதகாள்ள உேவியாயிருக்கும் என்ற அதே தவரளயில், ோம் ஒன்றிரனக்
கவனமாக மனேிற் தகாள்ள தவண்டும். அோவது, புேிய ஏற்பாடு இதயசுரவப் பற்றிதய பிேோனமாகப்
தபசினாலும், அவருரடய வாழ்க்ரக ேரடமுரறகரளப் பற்றி அேில் அேிகம் தசால்லப்படவில்ரல. மாறாக,
ஹேீஸ்களும் சூோவும், முகமதுவின் வாழ்க்ரக முரறகரள அவர் என்ன தசய்ோர் என்பன தபான்றவற்ரற
அவர் கூறியவற்றின் விளக்கங்களுடன் விவேமாகச் தசால்கின்றன.
கிறிஸ்ேவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியருக்குள்ளான இரறவனின் தவளிப்பாடு தோடர்பான ஒரு விவாேத்ேில்
ோம் ஈடுபடுதவாதமயானால், அேில் இதயசு கிறிஸ்துரவயும் குர்ஆரனயும் மட்டுதம ஒப்பிடுேல் தவண்டும்,
ரபபிரளயும் குர்ஆரனயும் அல்ல. அோவது, ோம் ரபபிரள அல்ல, மாறாக இதயசு கிறிஸ்துரவதய
ேிச்சயமான தேவனின் தவளிப்பாடாகக் தகாள்ள தவண்டும். இதயசு ோன் தேவனின் இறுேி வார்த்ரே.
தேவனின் ஆவி மூலமும் ரபபிளின் எழுேப்பட்ட வார்த்ரேயின் மூலமாகவும் ேம் ேனிப்பட்ட அனுபவத்ேின்
மூலமாகவும் இன்றும் ோம் காணக்கூடியவர் அவதே.
இக்காேணத்ேினாதலதய, ோம் ரபபிரள, தேவனால் அருளப்பட்ட பிரையற்ற தேவ வார்த்ரே எனவும்,
இதயசுவின் பிறப்பு, வாழ்க்ரக மற்றும் உயிர்த்தேழுேலின் சாித்ேிேம் முழுவேிலும் அது தசயலாற்றுகிறது
எனவும் மேிக்கிதறாம். விசுவாசத்ேின் மூலம் ோம் அவரே அணுகும்தபாது தேவரன அவர் ேமக்கு
தவளிப்படுத்துவார்.

தேவன்,

மனிேர்களின்

வார்த்ரேகட்கு

மிகவும்

அப்பாற்பட்டவர்.

அவாின்
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வார்த்ரேயினாலன்றி எேினாலும் அவரே தவளிப்படுத்ே முடியாது.
தேவ ஆவியானவர் ோதம தேவரனத் தேடுபவர்களுக்குத் ேம்ரம தவளிப்படுத்ே இதயசு கிறிஸ்துவிடதம
அரைத்துச்

தசல்கிறார்.

தவறும்

மனிேர்களின்

வார்த்ரேகளில்

மட்டுதம

தபாலியான

கடவுளின்

தவளிப்பாட்ரடக் கண்டு ேிருப்ேி அரடதவார் வீண் ேம்பிக்ரகரய வளர்க்கட்டும், ேரடயில்ரல, ஆனால்
ோதம சுயமாக தவளிப்படுத்தும் தேவரனச் சந்ேிப்பரேத் ேவிே ோம் தவதறேிலும் ேிருப்ேியரடய மாட்தடாம்.
இப்புேிய ஒப்பிடுேலின்படி, இதயசு மற்றும் குர்ஆன் இேண்டிற்கும் எந்ே விேப் தபாருத்ேமும் இல்ரல. குர்ஆன்
என்பது ஒரு சாோேணப் புத்ேகம் ோன். அேன் ஆோேம் ஒரு அேித்ேியமான பாவமுள்ள மனிேனின் தோளின்
மீது சுமத்ேப்பட்டுள்ளது (சூோ 80:1-3). இது இஸ்லாமியோலும் கிறிஸ்ேவோலும் ஒரு மனோய்ப் பாவமற்றவர்
எனக் கருேப்படும் இதயசுவுக்கு எவ்வரகயிலும் ேிகோகாது. அவாின் வார்த்ரேயின் படிதய அவர் தேவன்
ோன் என்பது பூேணமான தவளிப்பாடு.
In light of these new comparisons, there is no match between the two revelations, Jesus and the Qur'an. The
Qur'an is merely a book whose authenticity rests solely on the shoulders of one finite and sinful man (Sura
80:1-3). It is no match against Jesus, revered by Muslims and Christians alike as sinless, who, according to
His word, is God Himself, the perfect revelation.
"பூர்வகாலங்களில்

பங்குபங்காகவும்

வரகவரகயாகவும்,

ேீர்க்கோிசிகள்

மூலமாய்ப்

பிோக்களுக்குத்

ேிருவுளம்பற்றின தேவன், இந்ேக் கரடசி ோட்களில் குமாேன் மூலமாய் ேமக்குத் ேிருவுளம் பற்றினார்;
இவரேச் சர்வத்துக்கும் சுேந்ேேவாளியாக ேியமித்ோர், இவரேக் தகாண்டு உலகங்கரளயும் உண்டாக்கினார்."
(எபிதேயர் 1:1-2)
ஆங்கில மூலம்: How does God reveal Himself?
This pamphlet was compiled by an interdenominational group of evangelical Christians concerned with
Muslim-Christian dialogue.

ரபபிள் பற்றிய கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/bible/t08.html
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14. ஏமாற்றும் இரறவன், ேிறரமயில்லா மஸிஹா
(அல்லாரவப் பற்றியும், இதயசுரவப் பற்றியும் உண்ரமயில் இஸ்லாம் என்ன தபாேிக்கிறது)
ஆசிாியர்: தடவிட் உட்
கிட்டத்ேட்ட

இேண்டாயிேம்

ஆண்டுகளாக

கிறிஸ்ேவர்கள்

இதயசுவின்

மேணம்

மற்றும்

அவர்

உயிர்த்தேழுேரலப் பற்றி தசால்லிக் தகாண்டுவருகிறார்கள். இந்ே இேண்டு தகாட்பாடுகரளயும் இஸ்லாம்
ேள்ளிவிட்டது மற்றும் சிலுரவ தேேத்ேிலும், அேன் பிறகும் என்ன ேடந்ேது என்று தவறு வரகயான ேிகழ்ச்சி
ேிேரல

தசால்கிறது.

எப்படி

இருந்ோலும்,

இஸ்லாம்

ேன்

தசாந்ே

விளக்கத்ேிகாக

அேிக

விரல

தசலுத்ேியுள்ளது. அவர்களின் இந்ே விளக்கம் "இரறவரன ஒரு தகாடுரமயான ஏமாற்றுக்காேோக
காட்டுகிறது" மற்றும் ேீர்க்கோிசிகளின் சாித்ேிேத்ேிதலதய இதயசு "படுதோல்வி" அரடந்ேவோக காட்டுகிறது.
இப்படி இருந்தும், "அல்லா உண்ரமயுள்ளவர்" மற்றும் இதயசு அல்லாவின் ேீர்க்கோிசிகளில் எல்லாம்
மிகச்சிறந்ேவர் என்று மேிக்கப்படுகிறார் என்று இஸ்லாமியர்கள் தசால்கிறார்கள். அவர்களின் இந்ே வாேங்கள்
அரனத்தும் குரறயுள்ளது, ஏதனன்றால், இஸ்லாமிய தகாட்பாடுகள் அரனத்தும் தபரும்பான்ரமயாக
வாய்வைி மேபுகளாகதவ வருகிறது.
Allah starts Christianity.... By Accident
அல்லா ேற்தசயலாக உருவாக்கிய கிறிஸ்ேவம்
இஸ்லாமிய தபாேரனகரள ோம் கூர்ந்து ஆோய்ந்ோல், கிறிஸ்ேவத்ரே அல்லா உருவாக்கியோகவும்,
மட்டுமல்ல, கிறிஸ்ேவத்ரே உலகத்ேின் மிகப்தபாிய அேிகாேமுரடய மேமாக மாற்றியோகவும் ோம் கவனிக்க
முடியும். இந்ே உண்ரம எல்லாருக்கும் ஏதோ புதுரமயாக தோன்றும், ோன் தசால்வரே ேம்புங்கள்,
இஸ்லாமியர்கதளா "கிறிஸ்ேவம் ஒரு ேவறான மேம்" என்று தசால்கிறார்கள். கிறிஸ்ேவம் மனிேர்களால்
மாற்றப்பட்டோல், அது ஒரு பிரையான மேம் என்று இஸ்லாமியர்கள் பேில் தசால்கிறார்கள். இதே
தசய்ேிரயத்ோன் அல்லா மாியமின் மகனான இதயசுவிற்குச் தசான்னார்.
இதயசுரவ பின்பற்றியவர்கள் (சீடர்கள்) இப்தபாதுள்ள இஸ்லாம் தபால ஒரு தகாட்பாட்ரட ேம்பியோக ஒரு
சிறு ஆோேமும் இல்ரல. இது ஒரு புறமிருக்க, இஸ்லாம் படி, கிறிஸ்ேவத்ரே ேிருத்ேியதே அல்லா ோன்
(According to Islam, Christianity was corrupted by Allah himself) இஸ்லாம் ஏன் ேம்ரம இப்படி
ேம்பச்தசால்கிறது

என்று

புாிந்துக்தகாள்ளதவண்டுமானால்,

ோம்

சில

உண்ரமகரள

தோிந்துக்தகாள்ளதவண்டும்.
FACT #1: இதயசு அல்லாவின் தூேர் என்றும், இஸ்லாமின் ேீர்க்கோிசி(ேபி) என்றும் குர்-ஆன் கூறுகிறது:
இதயசு பிறந்ே குைந்ரேயாக இருந்ே ோளிலிருந்தே இஸ்லாமிய தகாட்பாடுகரள (Islamic Theology)
தபாேித்துவந்ோர் என்று குர்-ஆன் அேிகாேம் (சூோ) 19 தசால்கிறது.
பின்பு (அவருக்கு ஏற்பட்ட) பிேசவ தவேரன அவரே ஒரு தபாீத்ே மேத்ேின்பால் தகாண்டு வந்ேது "இேற்கு
முன்தப ோன் இறந்து, முற்றிலும் மறக்கப் பட்டவளாகி இருக்கக் கூடாோ" என்று கூறி(அேற்றி)னார். (19:23)
(அப்தபாது ெிப்ேயீல்) அவருக்குக் கீைிருந்து "(மர்யதம!) கவரலப்படாேீர்கள்! உம்முரடய இரறவன்
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ேிச்சயமாக உமக்கு கீைாதலதய ஒரு சின்ன ஆற்ரற உண்டாக்கியிருக்கின்றான்" என்று அரைத்து கூறினான்.
(19:24) "இன்னும், இந்ே தபாீச்ச மேத்ேின் கிரளரயப் பிடித்து உம் அருகில் இழுத்துக் குலுக்கும்;
(தகாய்வேற்குப்) பக்குவமான பைங்கரள உம் மீது அது உேிர்க்கும். (19:25)
"ஆகதவ, (அவற்ரற) உண்டு, (ஆற்று ேீரேப்) பருகி கண் குளிர்ந்து இருப்பீோக! பின்னர் எந்ே
மனிேரேதயனும் ேீர் பார்க்க தோிட்டால், 'தமய்யாகதவ அர்ேஹ்மானுக்காக ோன் தோன்பிருப்போக
தேர்ந்ேிருக்கின்தறன்; ஆேலின் இன்ரறய ேினம் எந்ே மனிேருடனும் தபச மாட்தடன்" என்று கூறும். (19:26)
"ேிச்சயமாக

ோன்

அல்லாஹ்வுரடய

அடியானாக

இருக்கின்தறன்;

அவன்

எனக்கு

தவேத்ரேக்

தகாடுத்ேிருக்கின்றான்; இன்னும், என்ரன ேபியாக ஆக்கியிருக்கின்றான். (19:30)
"இன்னும்,

ோன்

எங்கிருந்ோலும்,

அவன்

என்ரன

முபாேக்கினாவனாக

(ேற்பாக்கியமுரடயவனாக)

ஆக்கியிருக்கின்றான்; தமலும், ோன் உயிருடன் இருக்கும் காலதமல்லாம் தோழுரகரயயும், ெகாத்ரேயும்
(ேிரறதவற்ற) எனக்கு வஸீயத் தசய்து (கட்டரளயிட்டு) இருக்கின்றான். (19:31)
"என் ோயாருக்கு ேன்றி தசய்பவனாக (என்ரன ஏவியிருக்கின்றான்;) ேற்தபறு தகட்ட தபருரமக்காேனாக
என்ரன அவன் ஆக்கவில்ரல. (19:32)
"இன்னும், ோன் பிறந்ே ோளிலும், ோன் இறக்கும் ோளிலும் (மறுரமயில்) ோன் உயிர் தபற்று எழும் ோளிலும்
என் மீது சாந்ேி ேிரலத்ேிருக்கும்" என்று (அக்குைந்ரே) கூறியது. (19:33) [2]
இதயசு ேன் வாழ்ோள் முழுவதும், அோவது அல்லா ேன்ரன ேன் அளவில் உயர்த்ேிக்தகாள்ளும்வரே இந்ே
இஸ்லாமிய தகாட்பாடுகரள தபாேித்துவந்ோர். குர்-ஆன்படி இதயசு தகாண்டுவந்ே இஞ்ெில் என்ற
தவேத்ேின் தசய்ேியும், ேனக்கு முன் வந்ே ேீர்க்கோிசிகள் தகாண்டுவந்ே தசய்ேியும் தவவ்தவறானரவ அல்ல.
இதயசு அல்லாவின் ஊைியனாகவும், ேபியாகவும் இருந்து இஸ்லாரம தபாேித்ோர்.
நூஹுக்கு எேரன அவன் உபதேசித்ோதனா, அேரனதய உங்களுக்கும் அவன் மார்க்கமாக்கியிருக்கின்றான்.
ஆகதவ (ேபிதய) ோம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிப்பதும், இப்றாஹீமுக்கும், மூஸாவுக்கும், ஈஸாவுக்கும் ோம்
உபதேசித்ேதும் என்னதவன்றால்; "ேீங்கள் (அரனவரும்) சன்மார்க்கத்ரே ேிரல ேிறுத்துங்கள், ேீங்கள் அேில்
பிாிந்து விடாேீர்கள்' என்பதே - இரணரவப்தபாரே ேீங்கள் எேன் பக்கம் அரைக்கின்றீர்கதளா, அது
அவர்களுக்குப் தபரும் சுரமயாகத் தோிகிறது - ோன் ோடியவர்கரள அல்லாஹ் ேன் பால் தேர்ந்தேடுத்துக்
தகாள்கிறான் - (அவரன) முன்தனாக்குபவரே அவன் ேன்பால் தேர்வைி காட்டுகிறான்.(42:13) [3]
அவர் (ஈஸா ேம்முரடய) அடியாதே அன்றி தவறில்ரல அவருக்கு ோம் அருட்தகாரடரயச் தசாாிந்து
இஸ்ோயீலின் சந்ேேியாருக்கு அவரே ேல்லுோேணமாக ஆக்கிதனாம். (43:59) இன்னும், ஈஸா தேளிவான
அத்ோட்சிகளுடன் வந்ேதபாது "தமய்யாகதவ ோன் உங்களுக்கு ஞானத்ரேக் தகாண்டு வந்ேிருக்கிதறன்;
ேீங்கள் கருத்து தவற்றுரமயுடன் இருக்கும் சிலவற்ரற உங்களுக்கு விளக்கிக் கூறுதவன் - ஆகதவ ேீங்கள்
அல்லாஹ்விடம் பயபக்ேியுடன் இருங்கள்; எனக்கும் கீழ்படியுங்கள்" என்று கூறினார். (43:63) ேிச்சயமாக,
அல்லாஹ்ோன் எனக்கும் இரறவன், உங்களுக்கும் இரறவன். ஆகதவ அவரனதய வணங்குங்கள், இதுதவ
ஸிோத்துல் முஸ்ேகீம் (தேோன வைி). (43:64) [4]
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ஆக, இதயசு ோன் பிறந்ேேிலிருந்து, வானத்ேிற்கு அல்லாவிடம் எடுத்துக்தகாள்ளப்படும் காலம் வரே,
கிட்டத்ேட்ட 33 ஆண்டுகள் இஸ்ேதவல் மக்களுக்கு இஸ்லாரம தபாேிப்பேில் தசலவைித்ோர். அவர்
சிலுரவயில் அரறயப்படுவேற்கு தகாண்டுதபாகப்படும் முன்பு வரே அவருரடய இஸ்லாமிய பிேச்சாேம்
ஓேளவிற்கு தவற்றிப்தபற்றோக இருந்ேது என்றுச் தசால்லலாம். ஏதனன்றால், அவரே பின்பற்றுகிற பல
சீடர்கள் அவருக்கு இருந்ோர்கள் என்பரே ோம் இேற்கு ஆோேமாகக் தகாள்ளலாம்.
FACT #2: இதயசு பல சீடர்கரள சம்பாேித்ோர் என்று குர்-ஆன் தசால்கிறது.
இதயசு ேன் வாழ்ோள் முழுவதும் இஸ்லாரம தபாேித்ேபடியால், அவருரடய ஆேம்பகால சீடர்களுக்கு அவர்
தகாடுத்ே தசய்ேி, இஸ்லாமின் அடிப்பரட தகாட்பாடுகரளச் சுற்றிதய இருந்ேிருக்கும். இப்தபாதுள்ள
முஸ்லீம்கள் தபால அவருரடய சீடர்கள் தபாேிக்கப்பட்டு(அ) கற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். இரேத்
ோன் இஸ்லாம் (குர்-ஆன்) இதயசுரவப்பற்றி கீழ்கண்டவாறுச் தசால்கிறது:
அவர்களில் குஃப்ரு இருப்பரே (அோவது அவர்களில் ஒரு சாோர் ேம்ரம ேிோகாிப்பரே) ஈஸா உணர்ந்ே
தபாது, "அல்லாஹ்வின் பாரேயில் எனக்கு உேவி தசய்பவர்கள் யார்?" என்று அவர் தகட்டார்; (அேற்கு
அவருரடய சிஷ்யர்களான) ஹவாாிய்யூன்; "ோங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக (உங்கள்) உேவியாளர்களாக
இருக்கிதறாம், ேிச்சயமாக ோங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் தகாண்டுள்தளாம்; ேிடமாக ோங்கள்
(அவனுக்கு முற்றிலும் வைிப்பட்ட) முஸ்லீம்களாக இருக்கின்தறாம், என்று ேீங்கள் சாட்சி தசால்லுங்கள்" எனக்
கூறினர். (3:52) [5]
"என் மீதும் என் தூேர் மீதும் ஈமான் தகாள்ளுங்கள்" என்று ோன் ஹவாாிய்யூன் (சீடர்)களுக்கு
தோிவித்ேதபாது, அவர்கள், "ோங்கள் ஈமான் தகாண்தடாம், ேிச்சயமாக ோங்கள் முஸ்லீம்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு
வைிப்பட்டவர்கள்) என்பேற்கு ேீங்கதள சாட்சியாக இருங்கள்" என்று கூறினார்கள். (5:111) [6]
அன்றியும்,

ேிடமாக

ோதம

நூரஹயும்,

இப்ோஹீரமயும்

(தூேர்களாக)

அனுப்பிதனாம்,

இன்னும்,

அவ்விருவாின் சந்ேேியில் நுபவ்வத்ரே (ேபித்துவத்ரே)யும் தவேத்ரேயும் ஏற்படுத்ேிதனாம், (அவர்களில்)
தேர்வைி தபற்றவர்களும் உண்டு, எனினும் அவர்களில் தபரும்பாதலார் ஃபாஸிக்குகளாக - பாவிகளாக
இருந்ேனர். (57:26)[7]
குர்-ஆன் தசால்வது உண்ரமயானால், இதயசு குரறந்ேபட்சம் சில இஸ்ேதவல் மக்கரளயாவது இஸ்லாமுக்கு
மாற்றியிருப்பார். ஆனால், இப்படிப்பட்ட மாற்றம் ேடந்ேது என்று ஒரு சாித்ேிே ஆோேமும் இல்ரல.
இருந்ோலும் விவாேத்ேிற்காக தவண்டி, இதயசுவின் இஸ்லாமிய தபாேரனகரள விசுவாசித்ே முேல்
நூற்றாண்டு யூேர்கள் முஸ்லீம்களாக மாறினார்கள் என்று ோம் எண்ணிக்தகாள்தவாம். இப்படிப்பட்ட கருத்து
(Assumption), இஸ்லாமுக்காக வாோடுபவர்களுக்கு எேிோக பல பிேச்சரனகளுக்கு வைி வகுக்கும் என்று இனி
ோம் பார்க்கப்தபாகிதறாம்.
FACT

#3:

இதயசுவின்

தபாேரனரயக்தகட்டு

முேல்

நூற்றாண்டு

யூேர்கள்

இஸ்லாமியர்களாக

மாறியிருந்ோலும், அவர்களின் இஸ்லாமிய ேம்பிக்ரக அேிக ோட்கள் ேீடிக்கவில்ரல.
இதயசுவின்

சீடர்கள்

முஸ்லீம்களாக

இருந்ோர்கள்

என்ற

வாேம்

ஒரு

தேளிவான

தகள்விரய

எழுப்பக்கூடியோக உள்ளது. முேல் நூற்றாண்டில் முஸ்லீம்கள் இருந்ோர்கள் என்பரே ஏன் ோம் ஒரு
முரறகூட தகள்விப்பட்டதே இல்ரல? இதயசுரவ முேல் நூற்றாண்டில் பின்பற்றியவர்ககரளப்பற்றி
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அேிகபடியான சாித்ேிே விவேங்கள் இன்று ேம்மிடம் உள்ளது, ஆனால், முஸ்லீம்கள் பற்றிய ஒரு ஆோேமும் ஏன்
ேம்மிடம் இல்ரல? இதயசுரவ பின்பற்றிய கிறிஸ்ேவ அல்லாே மார்க்க (இஸ்லாம் சம்மந்ேப்பட்ட) எல்லா
விவேங்கரளயும் கிறிஸ்ேவம் துரடத்துவிட்டது என்று இஸ்லாமுக்காக வாோடுபவர்கள் இேற்கு பேிலாக
தசால்வார்கள். ஆனால், அவர்களின் இந்ே பேில் தவறும் அறிவீனமான வாேதம ஒைியதவறில்ரல.
கிறிஸ்ேவத்ேிற்கு முந்ரேய ேம்பிக்ரககரளச் தசால்லக்கூடிய கிறிஸ்ேவ மற்றும் கிறிஸ்ேவம்-அல்லாே ேிரறய
ஆோேங்கள் ேம்மிடம் உள்ளன. ஆனால், இந்ே இேண்டு விேமான ஆோேங்களிலும் (Christian and NonChristian Source), ஒரு “முஸ்லீம்-கிறிஸ்ேவன்” இருந்ேோக ஒரு ேகவலும் இல்ரல. ஒன்று மட்டும் ோம்
ேிச்சயமாகச் தசால்லலாம், அோவது "இதயசுவின் மேணம்" பற்றிய விவேம் அந்ே காலத்து அேிகாாிகளுக்கு
தோிந்ேவிவேமாக இருந்ேது. மற்றும் இதயசுவின் ஆேம்பகால சீடர்களாகிய தபதுரு, யாக்தகாபு மற்றும்
தயாவான்

தபான்றவர்களுக்கு

கூட

இதயசு

ேங்கள்

பாவங்களுக்காக

மாித்ோர்

என்றும்

பிறகு

உயிர்த்தேழுந்ோர் என்றும் அவர்கள் ேம்பினர். (இது மட்டுமல்ல இதயசுவின் சீடர்கள் இதயசு ஒரு
தேவகுமாேன் என்று ேம்பினர், இது இப்தபாரேக்கு என் கட்டுரேயின் கருப்தபாருள் அல்ல) இதயசு மாித்ோர்
மறுபடியும் உயிர்த்தேழுந்ோர் என்று ஆேம்பகால கிறிஸ்ேவர்கள் ேம்பினார்கள் என்று புேிய ஏற்பாட்டின்
ோன்கு

சுவிதசஷங்களிலிருந்தும்,

அப்தபாஸ்ேலர்

ேடபடிகள்

புத்ேகத்ேிலிருந்தும்

ோம்

தோிந்துக்தகாள்கிதறாம். பவுல் எழுேிய கடிேங்கள் கூட இதயசுவின் மேணம் உயிர்த்தேழுேல் பற்றி அடிக்கடி
குறிப்பிடுவரே காணலாம். மட்டுமல்ல, இதயசுவிற்கு பிறகு வாழ்ந்ே கிறிஸ்ேவர்களின் ேம்பிக்ரகரய ோம் 1
தகாாிந்ேியர் 15ம் அேிகாேத்ேில் காணலாம். எனதவ இதயசுவின் சீடர்கள் (அப்தபாஸ்ேலர்கள்) காலத்ேில்
ேிலவிய அவர்களின் ேம்பிக்ரகக்கு இது ஒரு அத்ோட்சியாகக் தகாள்ளலாம்.
ோன்

அரடந்ேதும்

உங்களுக்குப்

பிேோனமாக

ஒப்புவித்ேதும்

என்னதவன்றால்,

கிறிஸ்துவானவர்

தவேவாக்கியங்களின்படி ேமது பாவங்களுக்காக மாித்து, அடக்கம்பண்ணப்பட்டு, தவேவாக்கியங்களின்படி
மூன்றாம் ோளில் உயிர்த்தேழுந்து, தகபாவுக்கும், பின்பு பன்னிருவருக்கும் ோிசனமானார் [8]
இதயசுவின் சீடர்களின் ேம்பிக்ரகரயப் பற்றிச் தசால்கின்ற புேிய ஏற்பாடு அல்லாே மற்ற கிறிஸ்ேவ
ஆோேங்களும் (Early Christian Writings) இன்று ேம்மிடம் உள்ளது.
உோேணத்ேிற்கு: அப்தபாஸ்ேர் தபதுரு "தோம தபோயோக" ேியமித்ே “தோம் கிளமண்ட் (Clement of Rome)”
என்பவர் கூட பல முரற அப்தபாஸ்ேர்களின் ேம்பிக்ரகயாகிய "இதயசுவின் மேணம் மற்றும் அவேது
உயிர்த்தேழுேல்" பற்றி பலமுரற எழுேியுள்ளார் [9]. அப்தபாஸ்ேலர் தயாவான் ேியமித்ே தபாலிகார்ப்
(Polycarp), என்பவரும் இதயசுவின் உயிர்த்தேழுேல் பற்றி பலமுரற எழுேியுள்ளார் [10]. இன்னும் பல
"கிறிஸ்ேவ

அல்லாே

ஆோேங்கள்

(Non-Christian

Writings)"

இதயசுரவப்

பற்றியும்,

அவேது

அப்தபாஸ்ேலர்கள் பற்றியும் மிக முக்கியமான விவேங்கரளச் தசால்கின்றன. யூே சாித்ேிே ஆசிாியர்
"தொசபாஸ் (Josephus)" மற்றும் தோம சாித்ேிே ஆசிாியர் டாசிடஸ் (Tacitus) இவர்களின் விவேங்களின்படி,
இதயசு தபாந்ேியுஸ் பிலாத்து (Pontius Pilate) என்பவர் ஆட்சிதசய்யும் தபாது சிலுரவயில் அரறயப்பட்டார்
[11]. ஒரு கிதேக்க ேரகச்சுரவ (Satirist) எழுத்ோளர் "Lucian of Samosata" என்பவர் இவ்விேமாகச்
தசால்கிறார், "இன்று கிறிஸ்ேவர்கள் என்பவர்கள் ஒரு மனிேரன வணங்குகிறார்கள், இவர்களுரடய எல்லா
ேம்பிக்ரகக்கும் அவர் ோன் காேணர் மற்றும் இேனாதலதய அவர் சிலுரவயில் அரறயப்பட்டார் "[12].
அவ்வளவு ஏன், யூேர்களின் ேல்மட் (Talmud) கூட இதயசுவின் சிலுரவயில் அரறயப்படுேரலப் பற்றிச்
தசால்கிறது [13].
எனதவ, குர்-ஆன் தசால்லும் (1) இதயசு மாிக்கவில்ரல, (2) இதயசுவின் சீடர்கள் முஸ்லீம்களாக இருந்ோர்கள்
என்ற வாேம் ேவறானது என்று ோம் ேிச்சயமாகச் தசால்லலாம்.
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உண்ரம இப்படி இருந்ோலும், வாேத்ேிற்காக தவண்டி, முேல் நூற்றாண்டில் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு முஸ்லீகள்
இருந்ேோகவும்,

அவர்களுரடய

விவேங்கள்

சம்மந்ேப்பட்ட

ஆோேங்கள்

அரனத்தும்,

பின்பு

வந்ே

கிறிஸ்ேவர்கள் அைித்துவிட்டோகவும் ேிரனத்துக்தகாள்தவாம். ோம் தமதல தசான்னது தபால வித்ேியாசமான
கற்பரனரய (Outlandish Assumption) ேிரனத்துக்தகாண்டாலும், இேனால், முஸ்லீம்களுக்கு ேிரறய
பிேச்சரனகள் எழுகின்றன:
1. இந்ே முேல் நூற்றாண்டு முஸ்லீம்கள் என்ன ஆனார்கள்?
2. ஏன் இதயசுவின் ேியாக மேணம் மற்றும் மேணத்ேிலிருந்து உயிர்த்தேழுந்ோர் என்ற ேம்பிக்ரக, இஸ்லாம்
ேம்பிக்ரகரய மாற்றிவிட்டது?
3.

ஏன்

இதயசுவின்

33

வருடகால

இஸ்லாமிய தபாேரன

ஒரு

ேம்பிக்ரகயாக

மேிக்கப்படாமல்

அைிந்துவிட்டது?
இந்ே தகள்விகளுக்கு வைக்கம் தபால "கிறிஸ்ேவர்கள் இதயசுவின் தபாேரனரய மாற்றிவிட்டார்கள், மற்றும்
கிறிஸ்ேவ குருக்கள் இதயசுவின் இஸ்லாமிய தபாேரனரய தமாத்ேமாக அைித்துவிட்டார்கள்" என்று
இஸ்லாமியர்கள் பேில் தசால்வார்கள். ஆனால், ஒரு உண்ரமயான முஸ்லீம் இரே ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டான்,
காேணம் இது இதயசுவிற்கு என்ன ேடந்ேது என்று குர்-ஆன் தசால்வரே மரறத்துவிடுகிறது.
FACT #4: “இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்” என்று மக்கள் அரனவரும் ேம்பும்படி அல்லா எல்லா மக்கரளயும்
ஏமாற்றினார் (Deceive) என்று குர்-ஆன் தசால்கிறது
குர்-ஆனின் கூற்றுப்படி, இதயசு சில யூேர்கரள முஸ்லீம்களாக மாற்ற அவோல் முடிந்ேது என்று அறியலாம்.
ஆனால்,

இதயசுவின்

சீடர்கள்

அல்லது

அவரே

பின்பற்றியவர்கள்,

அவாின்

மேணம்

மற்றும்

உயிர்த்தேழுேரல ேம்பினார்கள் என்று சாித்ேிேத்ேின் மூலமாக ோம் அறிந்துக்தகாள்ளலாம். இருந்ோலும்,
இதயசு வானத்ேிற்கு எடுத்துக்தகாண்ட பிறகு ஏன் "ஒரு முஸ்லீம் கூட" இல்ரல? என்ற தகள்வி எழுகிறது.
இேற்கு பேில் என்னதவன்றால், இதயசுரவ பின்பற்றிய எல்லாரும் "இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர் என்றும்
அவர் மறுபடியும் மாித்ேேிலிருந்து உயிதோடு எழுந்ோர்" என்றும் ேம்பினார்.
சாி, இவர்களுக்கு "இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்" என்ற ஐடியாரவ(விவேத்ரே) யார் தகாடுத்ேது? இஸ்லாம்
கூற்றுப்படி, "இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்" என்ற ஐடியாரவ ஆேம்பித்ேவதே (தகாடுத்ேவதே) அல்லா ோன்.
இன்னும், "ேிச்சயமாக ோங்கள் அல்லாஹ்வின் தூேோகிய - மர்யமின் குமாேோகிய-ஈஸா மஸீரஹ
தகான்றுவிட்தடாம்" என்று அவர்கள் கூறுவோலும் (அவர்கள் சபிக்கப்பட்டனர்). அவர்கள் அவரேக்
தகால்லவுமில்ரல, அவரே அவர்கள் சிலுரவயில் அரறயவுமில்ரல. ஆனால் அவர்களுக்கு (அவரேப்
தபான்ற) ஒருவன் ஒப்பாக்கப்பட்டான்; தமலும் இ(வ் விஷயத்)ேில் அபிப்ோய தபேம் தகாண்டவர்கள், அேில்
சந்தேகத்ேிதலதய இருக்கின்றார்கள் - தவறும் யூகத்ரேப் பின்பற்றுவதேயன்றி அவர்களுக்கு இேில் எத்ேரகய
அறிவும் கிரடயாது. ேிச்சயமாக அவர்கள், அவரேக் தகால்லதவ இல்ரல. (4:157) ஆனால் அல்லாஹ்
அவரேத் ேன் அளவில் உயர்த்ேிக் தகாண்டான் - இன்னும் அல்லாஹ் வல்லரம மிக்தகானாகவும்
ஞானமுரடதயானாகவும் இருக்கின்றான். (4:158) [14]
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இதயசுரவ தகால்ல ேிரனத்ேவர்கரள மட்டும் ஏமாற்ற தவண்டும் என்பது ோன் அல்லாவின் முக்கிய
தோக்கமாக

இருந்ேிருக்கும்

என்று

ோம்

ேிரனத்ோலும்,

இதயசுவின்

சீடர்களும்

அல்லாவால்

ஏமாற்றப்பட்டனர் என்பரே ோம் சந்தேகத்ேிற்கு இடமில்லாமல் புாிந்துக்தகாள்ளலாம். அப்படியானால்,
இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர் என்ற கிறிஸ்ேவ ேம்பிக்ரகக்கு யார் தபாறுப்பு? (So who is responsible for the
Christian belief that Jesus died on the cross?)
இஸ்லாம் (குர்-ஆன்) தசால்வது உண்ரமயான ேகவலாக இருக்குமானால், இதயசுவின் எேிாிகள் அவரே
தகான்றுவிட்தடாம் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வேதவண்டும் என்று அல்லா அவர்கரள ஏமாற்றுவேற்கு
முடிவு தசய்ோர். அேனால், “இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்” என்ற ஐடியா அல்லது ேம்பிக்ரக வருவேற்கு
காேணதம அல்லா ோதன! இது இன்னும் பல பிேச்சரனகரள உருவாக்கிவிடும். இதயசுவின் சீடர்கள்
ஏமாற்றப்பட்டது "ேற்தசயலாக (unintentional) அல்லது ஒரு விபத்ோக ேடந்ேது" என்று தசால்வீர்களானால்,
ோம் இந்ே முடிவுக்கு வேலாம், அது என்னதவன்றால், “உலகத்ேில் மிகப்தபாிய ஒரு தபாய்யான மேம்
உருவாகப்தபாகிறது" என்பரே அல்லா அறியாமல் இரே தசய்ோர் என்று ோம் முடிவு தசய்யலாம். இல்ரல,
அல்லா இரே தோிந்தே தவண்டுதமன்தற தசய்ோர் என்று தசான்னால், அல்லாவிற்கு தபாய்யான மேங்கரள
உலகத்ேில் உருவாக்கும் வியாபாேம் உள்ளது என்று முடிவு தசய்யலாம். ஆக, இஸ்லாமின் இரறவனாகிய
அல்லா, ஒரு சின்ன விஷயத்ரே கூட சாியாக தசய்யத்தோியாே "அறியாரமயில்" இருக்கிறார் என்று முடிவு
தசய்யலாம், அல்லது "அவர் தோிந்தே ஏமாற்றக்கூடியவர்" என்ற முடிவிற்கு வேலாம். (If the deception of the
disciples was unintentional, then we must conclude that God didn’t realize that he was about to start the
largest false religion in the world. If it was intentional, then God is in the business of starting false religions.
Therefore, the God of Islam is either dreadfully ignorant or maliciously deceptive.)
முகமதுவின் கூற்றுப்படி ேீர்க்கோிசிகளின் சாித்ேிேத்ேிதலதய இதயசுவின் ஊைியம் ஒரு மிகப்தபாிய
தோல்விரய அரடந்ேது. இதயசு 33 ஆண்டுகள் இஸ்லாமிய தபாேரனரய தபாேிப்பேில் கைித்ோர் (அேிலும்,
அவர் குைந்ரேயாக இருந்ேேிலிருந்தே இஸ்லாமிய தகாட்பாடுகரள தபாேித்ோர் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது),
அப்படியிருந்தும், அவர் மாித்ே சில ோட்களுக்குள் இஸ்ேதவல் மக்கள் இேண்டு தபரும் பிாிவுகளாக பிாிந்ேனர்.
முேல் பிாிவு மக்கள் இதயசுவின் தபாேரன தகட்டவர்கள் "கிறிஸ்ேவர்களாக" மாறிவிட்டனர், இவர்கள்
கற்பரனகூட தசய்யமுடியாே பாவமான "ஷிர்க் - SHIRK"[15] என்ற பாவத்ரே தசய்ேவர்களாயினர்.
இேண்டாம் பிாிவு மக்களாகிய இவர்கள் "இதயசுவின் தபாேரனக்கு" கீழ்படியாேேினால், இவர்களும்
"இரறவனின் மிகப்தபாிய ேீர்க்கோிசிரய" ேள்ளிவிட்ட அல்லது ேம்பாே பாவத்ேிற்கு ஆளானார்கள். ஆக,
இதயசுரவ ேம்பினவர்கள், இதயசுரவ ேம்பாேவர்கள் இந்ே இரு பிாிவினரும் கரடசியில் ேேகதேருப்பில்
பங்கரடய

அல்லாவால்

ேண்டரனக்கு

உட்பட்டார்கள்.

இப்படியிருந்தும்,

முஸ்லீம்கள்

“இதயசு

ேீர்க்கோிசிகளிதலதய சிறந்ேவர்” என்றுச் தசால்வது மிகவும் ஆச்சாியத்ரேத் ேருகிறது. அோவது, இதயசு,
கரடசி வரே முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரேயாவது "சம்பாேித்து" இருந்ேிருக்கலாம். ஆனால், அவர்
அப்படிப்பட்ட ஒருவரேயும் இஸ்லாமுக்கு மாற்றவில்ரல. மட்டுமல்ல, ஒரு இஸ்லாம் ேீர்க்கோிசியாக, இதயசு,
அல்லாவின் ஏமாற்றும் தசயலில் ேன் சீடர்களாகிய ேீங்கள் ஏமாறக்கூடாது என்று அவர்கரள எச்சாித்து
இருந்ேிருக்கலாம். ஆனால், இதயசு ேன் ஊைிய ோட்கள் அரனத்ேிலும் இப்படிப்பட்ட எச்சாிக்ரக தசய்ேிரய
அல்லாவிடமிருந்து தபறவில்ரல, அேனால், ேன்ரன பின்பற்றியவர்களுக்கு இரேப் பற்றி தசால்லவில்ரல.
இேன் பலனாக, உலகத்ேின் தகாடான தகாடி மக்கள், இப்தபாது இஸ்லாரம ஏற்றுக்தகாள்ள மறுக்கின்றனர்,
ஏதனன்றால், இதயசு ேங்கள் பாவங்களுக்காக சிலுரவயில் மாித்ோர் என்று அவர்கள் ேம்புகின்றனர். ஏன்
இவர்கள்

இப்படி

ேம்புகின்றனர்

என்றால்,

இந்ே

தசய்ேிரய

முேலாவது

பேப்பியதே

"ஏமாற்றும்

இரறவனாகிய" அல்லாவும், படுதோல்வி அரடந்ே மஸிஹாவுதம.
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Allah Spreads the False Religion He Accidentally Started
ேற்தசயலாக ஆேம்பித்ே தபாய்யான மேத்ரே, அல்லா தபருகச்தசய்ோர்
இஸ்லாமின் தபாேரனரய ோம் கூர்ந்து கவனித்ோல், அல்லா "கிறிஸ்ேவ மார்க்கத்ரே" தோிந்தோ அல்லது
தோியாமதலா (intentionally or unintentionally) துவக்கினார் என்ற முடிவிற்கு வேலாம். அதோடு மட்டும் குர்ஆன் ேின்றுவிடவில்ரல. ோன் தசய்ே குைப்பத்ரே சாி தசய்வரே விட்டுவிட்டு, அல்லா “கிறிஸ்ேவ
மார்க்கத்ரே” அடுத்ே ேிரலக்கு தகாண்டுச் தசல்கிறார்.
FACT #5: கிறிஸ்ேவ மார்கம் வளர்ச்சி அரடய அல்லா உேவியோக குர்-ஆன் தசால்கிறது
இதயசுவின் மேணம் மற்றும் உயிர்த்தேழுேல் என்ற ேம்பிக்ரகக்கு அடித்ேளம் அல்லா அரமத்ேதோடு
மட்டுமல்லாமல், அந்ே தபாய்யான தசய்ேிரய (False Message) கிறிஸ்ேவர்கள் பேப்புவேற்கும் மிகவும்
தேர்த்ேியாக அல்லா உேவினார்.
ஈமான் தகாண்டவர்கதள! மர்யமின் குமாேர் ஈஸா (ேம்) சீடர்கரள தோக்கி, "அல்லாஹ்வுக்காக எனக்கு உேவி
தசய்தவார் யார்?" எனக் தகட்க, சீடர்கள், "ோங்கள் அல்லாஹ்வின் உேவியாளர்களாக இருக்கின்தறாம்"
என்று கூறியதுதபால், ேீங்கள் அல்லாஹ்வின் உேவியாளர்களாக ஆகிவிடுங்கள் - எனினும், இஸ்ோம?ீீல்
மக்களில்

ஒரு

கூட்டம்

ஈமான்

தகாண்டது,

பிறிதோரு

கூட்டதமா

ேிோகாித்ேது,

ஆகதவ

ஈமான்

தகாண்டவர்களுக்கு, அவர்களுரடய பரகவர்களுக்கு எேிோக உேவி அளித்தோம் - அேனால் அவர்கள்
தவற்றியாளோய் ஆகிவிட்டார்கள். (61:14) [16]
இந்ே வசனம் மிகவும் முக்கியமான வசனம். இதயசுவின் தபாேரனரய ேள்ளிவிட்ட யூேர்களுக்கு எேிோக,
அல்லா இதயசுரவ பின்பற்றியவர்களுக்கு(சீடர்களுக்கு) உேவி தசய்ேோக இந்ே வசனம் தசால்கிறது. மற்றும்
இந்ே வசனத்ேின்படி "இதயசுவின் சீடர்கள் தவற்றியாளர்கள் ஆகிவிட்டார்கள்" என்று குர்-ஆன் தசால்கிறது.
எனதவ, யூேர்கரள விட மிகவும் வலிரமவாய்ந்ேவர்களாக மாறிய மற்றும் இதயசுரவ பின்பற்றியவர்களாகிய
இவர்கள் யார்? இந்ே விவேத்ேிற்கு சாியாக தபாருந்துகிறவர்கள் சாித்ேிேத்ேின் படி "ஆேி கிறிஸ்ேவர்கள் orthodox

Christians"

உயிர்த்தேழுேலிலும்,

ோன்,

இவர்களின்

அவருரடய

தேய்வீக

ேம்பிக்ரக
ேன்ரமயின்"

"இதயசுவின்
மீதும்

மேணத்ேின்

இருந்ேது.

மீதும்,

இதயசுவின்

அவர்

தபாேரன

மாற்றப்பட்டது என்றும், உண்ரம சுவிதசஷம் (இஞ்ெில் - Gospel) துரடக்கப்பட்டது என்றும் இஸ்லாமியர்கள்
இப்தபாது வாேிக்கமுடியாது, ஏதனன்றால், இந்ே மக்கள் கூட்டம் குர்-ஆன் வசனம் தசால்லும் மக்கள் அல்ல.
ஒருதவரள குர்-ஆன் தசால்வது படி, முேல் நூற்றாண்டில் "முஸ்லீம்-கிறிஸ்ேவ" கூட்ட மக்கள் இருந்ேோக
ஏற்றுக்தகாண்டாலும், அவர்கள் மற்றவர்களின் மீது தவற்றியுள்ளவர்களாக இருக்கவில்ரல. அவர்கள் மிக
சீக்கிேமாக துரடத்துவிடப்பட்டார்கள். இதயசுரவ பின்பற்றியவர்களில், யூேர்கரள விட அேிகமாக
வலிரமயானவர்கள், பிேகாசித்ேவர்கள் கிறிஸ்ேவர்கதள. தோம சாம்ோஜ்ெியத்ேில் அேிகமாக பேவியது இந்ே
கிறிஸ்ேவதம.

இந்ே

கிறிஸ்ேவர்களின்

அடிப்பரட

ேம்பிக்ரக,

இன்று

உள்ள

கிறிஸ்ேவர்களின்

ேம்பிக்ரகரயப் தபாலதவ இருந்ேது. ஆக, குர்-ஆன் வசனத்ேின் படி இந்ே கிறிஸ்ேவர்கள் அேிகாேத்ேிற்கு வே
அல்லா உேவியாக இருந்ோர் அோவது தவற்றியாளர்களாக மாற்றினார். பின் எப்படி, கிறிஸ்ேவம் வளர்ந்து,
உலகத்ேின் மிகப்தபாிய மேமாக மாறியது? இது அல்லாவின் வல்லரம சக்ேியினால் வளர்ந்ேது! மற்றும்
கிறிஸ்ேவ அடிப்பரட தசய்ேியாகிய "இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்" என்ற தசய்ேிரய உருவாக்கியது யார்?
இரறவன்(அல்லா) ோன் இந்ே தசய்ேிரய கண்டுபிடித்ோர் (Invented). கிறிஸ்ேவம் அல்லாே சாித்ேிே
ஆசிாியர்கள் (non-Christian historians) கூட இதயசுவின் மேணம் ஒரு ேிருபிக்கப்பட்ட ஆோேமாக உள்ளது
என்று ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு, இந்ே தசய்ேி பேவியிருக்கிறது [17]. இந்ே சாித்ேிே ஆசிாியர்களுக்கு
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இந்ே தசய்ேி எப்படி கிரடத்ேது? அவர்கள் இரே இரறவனிடமிருந்து தபற்றுக்தகாண்டனர். பல மக்கள்
"இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர்" என்று ேம்பும்படி தசய்ய அல்லா ோன் காய்ேகர்த்ேினார். அேனால், இந்ே
ேிகழ்ச்சிரயப் பற்றிய பல ஆோேங்கள் ேம்மிடம் உள்ளது. ேற்தபாதுள்ள கணக்குப்படி, கிட்டத்ேட்ட இேண்டு
பில்லியன் கிறிஸ்ேவர்கள் இப்தபாது உலகத்ேில் இருக்கிறார்கள். இஸ்லாமின் மீது அேிகாேம் தசலுத்தும்
உலக மேமாக கிறிஸ்ேவம் ஆேம்பித்ேேற்கு தபாறுப்பு இதயசுவும், அல்லாவுதம வகிக்கதவண்டும்.
If Islam Is True . . .
இஸ்லாம் உண்ரமயாக இருந்ோல்...
இஸ்லாமின் கருத்து பல பிேச்சரனகரள உருவாக்குகிறது என்று தசால்லித்தோிய தவண்டியேில்ரல என்று
ோன் ேிரனக்கிதறன். இரறவன் பல பில்லியன் மக்கரள ஏமாற்றினார் என்று இஸ்லாம் ேம்ரம ேம்பச்
தசால்கிறது.

இது

மட்டுமல்ல,

இதயசுவின்

சீடர்களும்

"இதயசு

சிலுரவயில்

மாித்ோர்"

என்று

ேம்பும்படிச்தசய்து அவர்கள் இரறவனின் வைிரயவிட்டு விலக அல்லா காேணமானார். அல்லா மக்கரள
ஏமாற்ற தவண்டும் என்று ேிட்டம் ேீட்டாமல் இருந்ேிருந்ோல், இரே ேவிர்த்து இருந்ேிருக்கலாம். அேனால்,
இது ேிரறய தகள்விகரள எழுப்புகிறது:
உண்ரமயில் "இதயசு சிலுரவயில் மாிக்காமல் இருக்கும்தபாது" ஏன் இதயசு சிலுரவயில் மாித்ோர் என்று
மக்கள் ேம்பதவண்டும் என்று அல்லா ேிரனத்ோர்?
இதயசுரவ யூேர்களின் மற்றும் தோம அேிகாாிகளின் ரககளிலிருந்து காப்பாற்றதவ இப்படி அல்லா தசய்ோர்
என்று முஸ்லீம்கள் வாேம் புாியமுடியாது, ஏதனன்றால், அல்லா “இதயசுரவ பாதுகாப்பாக” ேன் அளவில்
எடுத்துக்தகாண்டு

அவருக்கு

பாதுகாப்பு

அளித்துவிட்டாதே.

ஏன்

இதயசுவின்

எேிாிகள்

"இதயசு

மாித்துவிட்டார்" என்று ேம்பி ேிம்மேியரடய அல்லா அனுமேித்ோர்? ஏன் அல்லா யாரேயும் ஏமாற்றாமல்,
இதயசுரவ அப்படிதய எல்லாருக்கும் முன்பாக ேன் அளவில் உயர்த்ேிக்தகாள்ளவில்ரல? இப்படி இதயசுரவ
எடுத்துக்தகாண்டு இருந்ோல், இப்படி பல மக்கரள ஏமாற்றதவண்டிய அவசியதம இருந்ேிருக்காதே? ஆனால்,
அல்லாவின் இந்ே ஏமாற்றுச் தசயல், கிறிஸ்ேவம் உருவாக காேணமாகி விட்டதே! கிறிஸ்ேவம் இப்படித் ோன்
ஆேம்பித்ேது என்று இஸ்லாம் ேம்ரம ேம்பச் தசால்கிறது, இது ேம்மால் ெீேணிப்பேற்கு மிக கடினமாக
உள்ளது. இஸ்லாம் தசால்வது உண்ரமயானால், ேன் ேீர்க்கோிசிகரள ேம்பின மக்கரள அல்லா ஏமாற்றினார்
என்பது தேளிவாகிறது. இஸ்லாம் தசால்வது உண்ரமயானால், அல்லா ஒரு ேவறான தசய்ேிரய (கிறிஸ்ேவ
தசய்ேி) ஆேம்பித்து, அது உலகத்ேில் மிகப்தபாிய மார்க்கமாகும் வரே அரே வளர்த்ோர் என்பது
தேளிவாகிறது. இஸ்லாம் தசால்வது உண்ரமயானால், இதயசு மஸிஹா, ேிறரமயில்லாேவோகவும்
இரறவன் அனுப்பாேவோகவும் இருக்கிறார், ஏதனன்றால், அவேது வாழ்க்ரக யின் முடிவு, பல மக்கரள
இரறவனின் வைியிலிருந்து விலகச் தசய்ேது. இப்படி வைிவிலகச் தசய்ேவர் இதயசுரவத் ேவிே ஒருவரும்
உலக சாித்ேிேத்ேில் இருக்கமுடியாது. ஏதனன்றால், இரறவனின் குணம் எப்படி இருக்கும் என்று எல்லாரும்
தபாதுவாக

ேம்பிக்தகாண்டு

இருக்கிறார்கதளா,

அப்படி

இல்லாமல்

இஸ்லாமின்

இரறபார்ரவ

வித்ேியாசமாக உள்ளது. ஒரு சோசாி சிந்ேிக்ககூடிய மனிேன் ேள்ளிவிடுகிற அளவிற்கு இஸ்லாமின்
தகாட்பாடுகள் குைப்பமாக உள்ளது. கிறிஸ்ேவத்ேின் ஆேம்பம் என்று இஸ்லாம் தசால்லும் விவேங்கள் மிகவும்
தவறுக்கத்ேக்கோக உள்ளது, மற்றும் அறிவுடரம உள்ளோக இல்ரல. இஸ்லாம் என்பது உண்ரமயானால்,
கிறிஸ்ேவம் இப்தபாது இருப்பேில் எந்ே அர்த்ேமும் இல்ரல. (If Islam is true, Jesus, the Messiah, was
completely incompetent and should never have been sent by God, since Jesus’ life ended up leading more
people astray than any other life in history. Because the Muslim view is at odds with any traditional
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understanding of God’s nature (including the Islamic understanding), Islam is an incoherent religious system,
which should be rejected by all rational people. Islam has a poor and contemptible explanation for the origin
of Christianity. If Islam is true, the existence of Christianity makes no sense at all.)
If Christianity Is True . . .
கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயானோக இருந்ோல்...
அதே தேேத்ேில், இஸ்லாம் எப்படி ஆேம்பிக்கப்பட்டது ஏன் ஆேம்பிக்கப்பட்டது என்று கிறிஸ்ேவம் தேளிவாகச்
தசால்கிறது. ஒரு தவரள கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயான மார்க்கமாக இருக்குமானால், இஸ்லாம் ஏன் உருவானது
என்பது தேளிவாகப் புாியும். ஏன் இப்படிப்பட்ட இஸ்லாம் தபான்ற மேம் உருவானது என்று இப்தபாது
உடதன உங்களுக்கு புாியவில்ரலயானால், கீதை உள்ள சில வாிகரள படியுங்கள், அப்தபாது புாியும்.
கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயாக இருக்குமானால், கீழ் கண்ட வாக்கியங்களும் உண்ரமயாக இருக்கும்:
(1) மக்கள் இதயசு மூலமாகத் ோன் இரறவனிடம் வருகிறார்கள்.
(2) சாத்ோன் என்ற ஒரு ேீயசக்ேி மக்கரள இரறவனிடமிருந்து பிாித்துவிடுகிறான்.
தமதல உள்ள வாிகரள மனேிதல ரவத்துக்தகாண்டு, "சாத்ோன்" பற்றி ஏோவது ஒரு சில விவேங்கரள
கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று ோம் இப்தபாது சிந்ேிக்கலாம். சாத்ோன் மக்கரள இரறவனிடமிருந்து
தூேப்படுத்ேதவண்டும் என்று விரும்பினால், மற்றும் இரறவனிடம் தசல்வேற்கு இதயசு வைி என்று அவன்
தோிந்துக்தகாண்டால், சாத்ோனுரடய குறி எதுவாக இருக்கும்? மக்கரள அேிகமாக தகட்டவர்களாக
மாற்றுவது அவனின் மிக மிக முக்கிய தோக்கமாக இருக்காது (அவன் இரறவனிடமிருந்து மக்கரள பிாிக்க,
இப்படியும் மக்கரள அேிகமாக ேீயகாாியங்கள் தசய்யச் தசய்வான்), இேற்கு பேிலாக, மக்கள் இதயசுரவ
ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடாது ேள்ளிவிடதவண்டும் என்ற எண்ணத்ரே அவன் மக்களின் மனேில் பாய்ச்சுவான்.
இேனால், மக்கள் உண்ரம இரறவனிடம் தசோமல் இருக்க வாய்ப்பு உண்டாகும்.
ஆனால், எப்படி சாத்ோன் மக்கள் இதயசுரவ மறுத்துவிட அவர்கள் ேம்பும்படிச் தசய்வான்? ோம் ஒன்ரற
இங்கு கவனிக்கதவண்டும், அது என்னதவன்றால், இந்ே உலகத்ேில் "இரறவன்" பற்றி அக்கரேக் தகாள்ளாே
அதனகமாயிே மக்கள் உள்ளனர். சாத்ோன் அவர்கரளப் பற்றி கவரலப்படமாட்டான், ஏதனன்றால்,
இரறவன் மூலமாக வரும் இேட்சிப்பு அல்லது முக்ேி பற்றி அவர்களுக்கு அக்கரே இல்ரல.
சாத்ோன் முடிந்ே அளவு எவ்வளவு மக்கரள இரறவனுக்கு தூேமாக பிாிக்கமுடியுதமா என்று முயற்சி
தசய்கிறான். முக்கியமாக, ஓர் அளவிற்கு இரறவன் விஷயங்களில் அக்கரே காட்டும் மக்கள் மீது அவன் கண்
எப்தபாதும் இருக்கும் என்று ோம் தசால்லமுடியும். மக்கரள இரறவனிடமிருந்து தவறுபடுத்ே சாத்ோன்
இேண்டுவரகயான முரறரய ரகயாள்வான்: ஒன்று "இரறவன் ேம்பிக்ரக" ஒரு முட்டாள் ேனம் என்று
ேம்பரவப்பான் (இப்தபாது ோம் உலகத்ேில் காண்கின்ற "சமயசார்பற்ற - secularism" தகாள்ரகரய
பேப்புவான்) அல்லது அவன் உண்ரமக்கு பேிலாக தவறு ஒரு மார்க்கத்ரே தகாடுப்பான் (இேட்சிப்பு அல்லது
முக்ேி அரடய ேரடயாக இருக்கும் ஒரு மார்க்கம்) கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயானோக இருக்குமானால், சாத்ோன்
இதயசுவின் மேணத்ரேயும், உயிர்த்தேழுேரலயும் மறுக்கும்படி மேங்கரள ேம்பும்படிச் தசய்வான். சில
தேேங்களில் இப்படிப்பட்ட மேங்கள் கிறிஸ்ேவத்ரேப் தபால சில தகாட்பாடுகரளக் தகாண்டு இருக்கக்கூடும்.
கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயான மார்க்கமாக இருக்குமானால், என்ன ேடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று ோம்
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இப்தபாது சாியாக ஊகிக்கமுடியும். இப்தபாது "இஸ்லாம்" ேம்முரடய ஊகத்ேிற்கு ஏற்றோக உள்ளோ என்று
பார்க்கலாம். இஸ்லாமுரடய தபாேரன இப்படியாக இருக்கும்: "இரறவரன ேம்பு, ேன்ரமகரளச் தசய்". ேீ
அேிக ேன்ரமகள் தசய்ோல், உனக்கு தசார்க்கம் ேிச்சயமாக கிரடக்கும். இதயசுரவ மேிக்கதவண்டும்,
ஏதனன்றால், அவர் அல்லாவினுரடய சிறந்ே ேபியாக (ேீர்க்கோிசியாக) இருக்கிறார், அவர் அல்லாவின்
தசய்ேிரய இஸ்ேதவல் மக்களுக்கு தபாேித்ோர். மட்டுமல்ல, இதயசு கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்ோர் என்றும்,
அவர் அதனக அற்புேங்கள் தசய்ோர் என்றும், அவர் ோன் "மஸிஹா - Messiah " என்றும் ேம்பதவண்டும்.
ஆனால், ேீங்கள் எரே ேம்பினாலும், அவர் உன்னுரடய பாவங்களுக்காக சிலுரவயில் மாித்ோர் என்பரே
மட்டும் ேம்பதவண்டாம். மற்றும் அவர் மாித்ேேிலிருந்து உயிதோடு எழுந்ோர் என்றும் ேீங்கள் ேம்பதவண்டாம்.
முக்கியமாக ேீங்கள் தசய்யும் மிகப்தபாிய பாவம் என்னவாக இருக்கும் என்றால், இதயசு ஒரு தேவகுமாேன்
என்று

ேம்புவோகும்.

இங்கு

கவனிக்கவும்,

இஸ்லாம்

இதயசுவின்

மற்ற

எல்லா

காாியங்கரளயும்

ஏற்றுக்தகாள்கிறது, ஆனால், மனிேன் இேட்சிக்கப்பட தேரவயான முக்கியமான விஷயத்ரே மறுக்கிறது.
முஸ்லீம்கள் இரறவரன ேம்பதவண்டும் என்று கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளனர், ஆனால், சாத்ோனும் அவன்
கூட்டமும் இரறவரன ேம்புகின்றன (For instance, Muslims are commanded to believe in God, but even
Satan and his demons believe in God).
ேல்ல காாியங்கரள தசய்யும் படி முஸ்லிம்கள் கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளனர், மற்ற மேங்களிலும் இதே கட்டரள
உள்ளது. முஸ்லீம்கள் இதயசுவின் பிறப்பு அற்புேத்ரேயும், அவர் ஒரு ேபி என்றும் இஸ்லாம் ேம்பும்படிச்
தசால்கிறது, ஆனால், இந்ே ேம்பிக்ரக ஒரு மனிேரன இேட்சிக்காது. ஆக, எப்தபாது ோம் இதயசுவின் மேணம்
உயிர்த்தேைல் தபான்ற மனிேன் இேட்சிக்கப்ட தேரவயான விவேங்கரள தசால்கிதறாதமா, அரவகரள
மிகவும் கடினமாக இஸ்லாம் எேிர்க்கிறது [19]. Islam, then, looks exactly like the religion we predicted that
Satan would form, for it denies what is necessary for people to come to God. எனதவ, கிறிஸ்ேவத்ரே
ேம்புகிறவர்கள் இஸ்லாம் தபான்ற மார்க்கம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது என்பரே சுலபமாக எேிர்பார்க்கலாம்.
ரபபிளில் தசால்லப்பட்ட சில ேீர்க்கோிசன வசனங்கரள (எேிர் காலத்ேில் ேடக்கும் என்று தசால்லப்பட்ட
வசனங்கள்) ோம் பார்க்கலாம்:
இதயசு தசான்னார்: அதேகங் கள்ளத்ேீர்க்கோிசிகளும் எழும்பி, அதேகரே வஞ்சிப்பார்கள் [20], பவுல் கூட
இப்படி தசால்கிறார் :”…சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் தசவிதகாடுத்து,
விசுவாசத்ரேவிட்டு விலகிப்தபாவார்கள் .”[21] (The phrase “deceitful spirit” is reminiscent of the Qur’anic
claim that Allah deceived people about the death of Jesus.) உண்ரம சுவிதசஷத்ரே தகடுக்க தபாய்
தபாேகர்களும், ேீர்க்கோிசிகளும் வருவார்கள் என்று, ரபபிள் அடிக்கடி தபாேிக்கிறது. இந்ே எச்சாிக்ரகரய
முகமதுவின் காலத்ேில் சிலர் கவனித்ேோக தோிகிறது.
Final Thoughts
முடிவுரே
சாித்ேிேத்ரே சிறிது ேிரும்பிபார்ப்தபாமானால் அதனகர் ேங்கரள ேீர்க்கோிசிகள் என்று தசால்லிக்தகாண்டு
வந்ேிருக்கிறார்கள் என்பரே கவனிக்கலாம். உண்ரமயில் இன்று கூட ேங்கரள ேீர்க்கோிசிகள் என்று
தசால்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், ோரளக்கும் சிலர் வேவாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு தவரள எேிர்காலத்ேிதல ஒரு
ேீர்க்கோிசி

எழும்பி,

ேனக்கு

இரறவனிடமிருந்து

தசய்ேி

வருகிறது

என்று

தசால்வார்

என்று

ரவத்துக்தகாள்தவாம் [22]. ேிச்சயமாக முஸ்லீம்களும், கிறிஸ்ேவர்களும் அவரே ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள்.
ஒரு

தவரள

இந்ே

ேீர்க்கோிசி

முஸ்லீம்கரளப்

பார்த்து

கீழ்கண்டவாறு

தசால்கிறார்

என்று
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ேிரனத்துக்தகாள்தவாம்.
"சதகாேேர்கதள, ேீங்கள் முகமதுவின் தபாேரனரய ேம்புகிறீர்கள், இதோ ோன் தசால்கிதறன், இஸ்லாம்
என்பது மக்கரள ஏமாற்றுவேற்கு இரறவனால் உருவாக்கப்பட்டது". ஏதனன்றால், இஸ்லாமுக்கு முன்பு
இருந்ே அதேபியர்கள், மிகவும் தகாடுரமயான பைக்கங்கரள தகாண்டு இருந்ேனர், அோவது ேங்கள்
மகள்கரள தகான்றுதபாட்டனர், மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான தபண்கரள ேிருமணம் தசய்ேனர். இரறவன்
அவர்களுக்கு ேண்டரன தகாடுக்க முடிவுதசய்ோர், எனதவ, அவர்கரள வைிவிலகச் தசய்ோர், உண்ரமரய
விட்டு தபாய்யானவற்ரற ேம்பும்படிச் தசய்ோர். இதோ ோன் உங்களுக்கு உண்ரமரயச் தசால்கிதறன். ோன்
இரறவனின் மிகப்தபாிய ேபியாதவன், ேீரமயிலிருந்து உங்கரள காப்பாற்ற வந்துள்தளன்.
முஸ்லீம்கள் இவரே ேம்புவார்களா? ேிச்சயமாக ேம்பமாட்டார்கள். ஏன் முஸ்லீம்கள் இந்ே புேிய ேபிரய
ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள்? முஸ்லிம்கள் அவர் தசால்வரே ேம்பமாட்டார்கள் ஏதனன்றால், இரறவன்
தோிந்தே பல மில்லியன் மக்கரள ஏமாற்றினார் என்று அவர் தசால்வரே ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள். இதே
தபாலத்ோன் இதயசுவின் மேணத்ேின் தசய்ேிரய ேம்பினார்கள் முஸ்லீம்கள். ஆக, மக்கரள மற்றும் ேன்
ேபிரய பின்பற்றிய சீடர்கரளயும் ஏமாற்றும் இரறவனின் மீது ேங்கள் ேம்பிக்ரகரய ரவத்ோல், ேங்களுக்கு
ேிச்சயமாக உண்ரம தசால்லப்பட்டிருக்கும் என்று எப்படி ேம்புகிறார்கள். (So if Muslims believe in a God who
deceives people, even those who follow his prophets, how can Muslims be confident that they have been
given the truth?)
முஸ்லீம்கள் ேங்கள் இரறவரனப்பற்றியும், ேங்கள் ேீர்க்கோிசிகரளப் பற்றியும் அேிகமாக தபருரமயாக
தசால்லிக்தகாள்வார்கள். ஆனால், ோம் சாியாக ஆோய்ந்துபார்ப்தபாமானால், இஸ்லாம் மிகப்தபாிய
மேத்ேின் இரறவனாகிய அல்லாரவ ஏமாற்றுபவன் என்று குற்றம் சாட்டுகிறது. இப்தபாது ோம் சிறிது ேின்று
ேிோனித்து சிந்ேிக்கதவண்டும். ஏன் ேன்ரனப் பற்றி கவுேவமாக தபருரமப்படும் மேம், ேன் இரறவன், ஒரு
தபாய்யான மேத்ரே ஆேம்பித்ோர் என்று பரறசாற்றுகிறது. ஏன் இதயசுரவ மேிக்கிதறாம் என்று தசால்லும்
மக்கள், அவர் மிகப்தபாிய படுதோல்வி அரடந்ோர் என்று தசால்லிக்தகாள்கிறார்கள்? இஸ்லாம் மிகவும்
தவகமாக கிறிஸ்ேவத்ரே அைித்துவிட முயற்சி தசய்ேோக தோிகிறது, ஆனால், அேனால், ேன்ரனத்ோதன
அைித்துக்தகாண்டிருக்கிறது என்பரே அறியாமல் இருக்கிறது. தவறு வரகயில் தசால்லதவண்டுமானால்,
இதயசுவின் மேணம் மற்றும் உயிர்தேழுேரலப் பற்றிச் தசால்லும் தபாது, இஸ்லாம் இரறவரன(அல்லாரவ)
ஒரு "ஏமாற்றுபவர்" என்று சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது இஸ்லாமிய தகாட்பாடு இரறவனுக்கு தபாருந்ேக்கூடியது
அல்ல. (This desperation only makes sense if Christianity is true, and if Islam was designed by Satan to keep
people from being saved).
முஸ்லீம்கள் இரவகள் அரனத்ரேயும் மறுக்கக்கூடும். அவர்கள் ேங்கள் இரறவனுக்கு காட்டும் மேிப்பும்,
ேங்கள்

ேீர்க்கோிசிக்கு

காட்டும்

மாியாரேயும்

தோடேக்கூடும்.

ஆனால்,

அவர்கள்

கிறிஸ்ேவத்ரே

விவாிப்பேிதல சில விபாீேங்கரளச் தசால்கிறார்கள். இரறவன் உலகத்ரே ேிரசேிருப்பிவிட்டான் (astray)
என்று அவர்கள் தசால்வது ோன், புதுரமயாக உள்ளது. இஸ்லாம் உண்ரமயாக இருக்குமானால், அல்லாவும்,
இதயசுவும் தோல்வி அரடந்ேவர்கள் என்பது ேிச்சயம். ஆனால், கிறிஸ்ேவம் உண்ரமயாக இருக்குமானால்,
இரறவனும், இதயசுவும் தவற்றிப்தபற்றவர்கள். சிலுரவயிதல இேட்சிகப்படுவேற்கான வாசல் ேிறந்தே
இருக்கிறது, ேங்கள் கேவுகரள ேிறக்கமாட்தடாம் என்று மூடிக்தகாண்டு இருப்பவர்களுக்கும் தசர்த்து.
தபாய்யான ேீர்க்கோிசிகள் வருவார்கள் என்று இதயசு ேன்ரன பின்பற்றினவர்களுக்கு எச்சாித்ோர்.
அவர்கரள ேம்பதவண்டாம் என்று கட்டரளயும் தகாடுத்துள்ளார். அவர்கரள எப்படி ோம் கண்டுபிடிப்பது
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என்றுச் தசான்னால், அவர்களுரடய தபாேரனகள் இரறவனுக்கு ேகுேியில்லாே குணத்ரே இரறவனுக்கு
உள்ளது தபால காட்டக்கூடியோக இருக்கும். இரறவன் உண்ரமயுள்ளவர், மற்றும் அன்புள்ளவர்.
இஸ்லாரம

ோம்

கூர்ந்து

ஆோய்ந்ோல்,

இந்ே

இேண்டும்

இரறவனுக்கு

இல்ரல

என்று

ேம்ரம

ேம்பச்தசால்லும்.
Notes:
1 See Qur’an, 24:25
2 Qur’an 19:23-26, 30-33,
3 Qur’an 42:13.
4 Qur’an 43:59, 63-64.
5 Qur’an 3:52.
6 Qur’an 5:111.
7 Qur’an 57:26.
8 1 Corinthians 15:3-5.
9 See 1 Clement 42:3.
10 See Polycarp, To the Philippians 1:2, 2:1-2, 9:2, 12:2.
11 See Josephus, Antiquities 18.64, and Tacitus, Annals 15.44.
12 Lucian of Samosata, The Death of Peregrine, 11-13.
13 Talmud, Sanhedrin 43a.
14 Qur’an 4:157-158. According to Muslim tradition, Allah made Judas Iscariot look like Jesus, so that Judas
was crucified in Jesus’ place.
15 To associate partners with God is to commit the sin of shirk.
16 Qur’an 61:14.
17 For instance, John Dominic Crossan, of the notoriously anti-Christian “Jesus Seminar,” says “That [Jesus]
was crucified is as sure as anything historical can ever be” (Jesus: A Revolutionary Biography [San
Francisco: HarperCollins, 1991] p. 145).
18 This spirit being is not to be confused with the popular image of a harmless red figure with a pointy tail
and a pitchfork!
19 One may wonder why I have not included belief in God among the doctrines necessary for salvation. I’m
certainly not denying the necessity of belief in God. However, I do draw a distinction between a necessary
doctrine and a necessary and sufficient doctrine. Belief in God is necessary for salvation, but it is not sufficient
to produce it. In contrast, the Christian doctrines of confession of the lordship of Christ and belief in his
resurrection from the dead are necessary and sufficient. That is, these doctrines are sufficient to guarantee
the salvation of the Christian. Yet it is these doctrines that Islam most vehemently opposes.
20 Matthew 24:11.
21 1 Timothy 4:1.
22 Even Islam has had its share of self-proclaimed new prophets. Most notably, Mirza Ghulam Ahmad
announced his prophethood towards the end of the 19th Century. He also claimed to be the second coming
of Jesus. Millions of people have followed him. However, the vast majority of Muslims consider these
“Ahmadiyyas” to be a heretical sect. The Ahmadiyyas, though they profess to be Muslims, aren’t even allowed
to take the pilgrimage to Mecca. The Ahmadiyya movement is significant in that Ahmadiyyas say that true
Islam was corrupted, just as Muslims claim that Christianity was corrupted. Hence, Ahmadiyyas claim that
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God sent another prophet to restore the true message of God. Muslims reject this, because they don’t believe
that Islam has been corrupted. They conclude that Mirza Ghulam Ahmad must have been a false prophet.
But this is the same reason Christians reject Muhammad. We don’t believe that Christianity has been
corrupted, so Muhammad must have been a false prophet.
ஆங்கில மூலம்: Deceptive God, Incompetent Messiah - What Islam Really Teaches About Allah and Jesus
தடவின் உட் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/davidwood/deceptive_god.html

15. தேவன் மனிேனாக வந்ேரே புாிந்துக் தகாள்வதேப்படி?
சாம் ஷமான்
பாிசுத்ே ரபபிளில் “தேவன் மனிோக வருேல்” பற்றி வரேயறுக்கப்பட்டுள்ளது. இேரன கிறிஸ்ேவம் எப்படி
விவாிக்கிறது என்பரே இக்கட்டுரேயில் காணப்தபாகிதறாம். இந்ே விவேங்கள் கிறிஸ்ேவர்களுக்கு மிகவும்
உேவியாக இருக்கும். தேவன் மனிேனாக வந்ோர் என்ற அத்ேியாவசியமான உபதேசத்ரே சாியாக
புாிந்துக்தகாள்ளவும், ேிாித்துவ தேவரன விமர்சிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு சாியான பேிரலத் ேேவும் இக்கட்டுரே
உேவியாக இருக்கும்.
கிறிஸ்து ேித்ேிய வார்த்ரேயாகவும், தேவகுமாேனாகவும் இருக்கிறார். இவர் மனிே சாீேம் மற்றும் இேத்ேத்ரே
உரடயவோகவும் அதே தேேத்ேில் பாவமில்லாேவோகவும் தவளிப்பட்டார். பாிசுத்ே ஆவியின் வல்லரம
ேிரேந்ேவோய், ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்ேில் ஒரு கன்னிப்தபண்ணின் கர்ப்பத்ேில் உருவாகி, ஒரு
மனிேனாக பிறந்ோர்.
இதயசு கிறிஸ்துவினுரடய தெேேத்ேின் விவேமாவது: அவருரடய ோயாகிய மாியாள் தயாதசப்புக்கு
ேியமிக்கப்பட்டிருக்ரகயில், அவர்கள் கூடிவருமுன்தன, அவள் பாிசுத்ே ஆவியினாதல கர்ப்பவேியானாள்
என்று காணப்பட்டது. அவள் புருஷனாகிய தயாதசப்பு ேீேிமானாயிருந்து, அவரள அவமானப்படுத்ே
மனேில்லாமல்,

இேகசியமாய்

அவரளத்

ேள்ளிவிட

தயாசரனயாயிருந்ோன்.

அவன்

இப்படிச்

சிந்ேித்துக்தகாண்டிருக்ரகயில், கர்த்ேருரடய தூேன் தசாப்பனத்ேில் அவனுக்குக் காணப்பட்டு: ோவீேின்
குமாேனாகிய தயாதசப்தப, உன் மரனவியாகிய மாியாரளச் தசர்த்துக்தகாள்ள ஐயப்படாதே; அவளிடத்ேில்
உற்பத்ேியாயிருக்கிறது பாிசுத்ே ஆவியினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாேரனப் தபறுவாள், அவருக்கு
இதயசு என்று தபாிடுவாயாக; ஏதனனில் அவர் ேமது ெனங்களின் பாவங்கரள ேீக்கி அவர்கரள இேட்சிப்பார்
என்றான். ேீர்க்கோிசியின் மூலமாய்க் கர்த்ேோதல உரேக்கப்பட்டது ேிரறதவறும்படி இதேல்லாம் ேடந்ேது.
அவன்: இதோ, ஒரு கன்னிரக கர்ப்பவேியாகி ஒரு குமாேரனப் தபறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுதவல் என்று
தபாிடுவார்கள் என்று தசான்னான். இம்மானுதவல் என்பேற்குத் தேவன் ேம்தமாடிருக்கிறார் என்று
அர்த்ேமாம். (மத்தேயு 1:18-23)
ஆறாம் மாேத்ேிதல காபிாிதயல் என்னும் தூேன், கலிதலயாவிலுள்ள ோசதேத்தேன்னும் ஊாில், ோவீேின்
வம்சத்ோனாகிய

தயாதசப்பு

என்கிற

ோமமுள்ள

புருஷனுக்கு

ேியமிக்கப்பட்டிருந்ே

ஒரு
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கன்னிரகயினிடத்ேிற்கு தேவனாதல அனுப்பப்பட்டான்; அந்ேக் கன்னிரகயின் தபர் மாியாள். அவள் இருந்ே
வீட்டில் தேவதூேன் பிேதவசித்து: கிருரப தபற்றவதள, வாழ்க, கர்த்ேர் உன்னுடதன இருக்கிறார்,
ஸ்ேிாீகளுக்குள்தள
வார்த்ரேயினால்
தகாண்டிருந்ோள்.

ேீ

ஆசீர்வேிக்கப்பட்டவள்

கலங்கி,
தேவதூேன்

இந்ே

என்றான்.

வாழ்த்துேல்

அவரள

தோக்கி:

அவதளா

அவரனக்

எப்படிப்பட்டதோ
மாியாதள,

கண்டு,

என்று

பயப்படாதே;

ேீ

அவன்

சிந்ேித்துக்
தேவனிடத்ேில்

கிருரபதபற்றாய். இதோ, ேீ கர்ப்பவேியாகி ஒரு குமாேரனப் தபறுவாய், அவருக்கு இதயசு என்று
தபாிடுவாயாக. அவர் தபாியவோயிருப்பார், உன்னேமானவருரடய குமாேன் என்னப்படுவார்; கர்த்ேோகிய
தேவன் அவருரடய பிோவாகிய ோவீேின் சிங்காசனத்ரே அவருக்குக் தகாடுப்பார். அவர் யாக்தகாபின்
குடும்பத்ோரே என்தறன்ரறக்கும் அேசாளுவார்; அவருரடய ோஜ்யத்துக்கு முடிவிோது என்றான். அேற்கு
மாியாள் தேவதூேரன தோக்கி: இது எப்படியாகும்? புருஷரன அறிதயதன என்றாள். தேவதூேன் அவளுக்குப்
பிேேியுத்ேேமாக: பாிசுத்ே ஆவி உன்தமல் வரும்; உன்னேமானவருரடய பலம் உன்தமல் ேிைலிடும்; ஆேலால்
உன்னிடத்ேில் பிறக்கும் பாிசுத்ேமுள்ளது தேவனுரடய குமாேன் என்னப்படும். (லூக்கா 1:26-35)
ஆேியிதல வார்த்ரே இருந்ேது, அந்ே வார்த்ரே தேவனிடத்ேிலிருந்ேது, அந்ே வார்த்ரே தேவனாயிருந்ேது.
அவர் ஆேியிதல தேவதனாடிருந்ோர். சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதோன்றும்
அவோதலயல்லாமல்

உண்டாகவில்ரல.

அவருக்குள்

ெீவன்

இருந்ேது,

அந்ே

ெீவன்

மனுஷருக்கு

ஒளியாயிருந்ேது. உலகத்ேிதல வந்து எந்ே மனுஷரனயும் பிேகாசிப்பிக்கிற ஒளிதய அந்ே தமய்யான ஒளி.
அவர் உலகத்ேில் இருந்ோர், உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, உலகதமா அவரே அறியவில்ரல. அந்ே
வார்த்ரே மாம்சமாகி, கிருரபயினாலும் சத்ேியத்ேினாலும் ேிரறந்ேவோய், ேமக்குள்தள வாசம் பண்ணினார்;
அவருரடய

மகிரமரயக்

கண்தடாம்;

அது

பிோவுக்கு

ஒதேதபறானவருரடய

மகிரமக்கு

ஏற்ற

மகிரமயாகதவ இருந்ேது. (தயாவான் 1:1-4, 9-10, 14)
அதேப்படிதயனில், மாம்சத்ேினாதல பலவீனமாயிருந்ே ேியாயப்பிேமாணம் தசய்யக்கூடாேரேத் தேவதன
தசய்யும்படிக்கு, ேம்முரடய குமாேரனப் பாவமாம்சத்ேின் சாயலாகவும், பாவத்ரேப் தபாக்கும் பலியாகவும்
அனுப்பி, மாம்சத்ேிதல பாவத்ரே ஆக்கிரனக்குள்ளாகத் ேீர்த்ோர். (தோமர் 8:3)
காலம் ேிரறதவறினதபாது, ஸ்ேிாீயினிடத்ேிற் பிறந்ேவரும் ேியாயப்பிேமாணத்ேிற்குக் கீைானவருமாகிய
ேம்முரடய குமாேரனத் தேவன் அனுப்பினார். (கலாத்ேியர் 4:5)
கிறிஸ்து இதயசுவிலிருந்ே சிந்ரேதய உங்களிலும் இருக்கக்கடவது; அவர் தேவனுரடய ரூபமாயிருந்தும்,
தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பரேக் தகாள்ரளயாடின தபாருளாக எண்ணாமல், ேம்ரமத்ோதம தவறுரமயாக்கி,
அடிரமயின் ரூபதமடுத்து, மனுஷர் சாயலானார். அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மேணபாியந்ேம்,
அோவது சிலுரவயின் மேணபாியந்ேமும் கீழ்ப்படிந்ேவோகி, ேம்ரமத்ோதம ோழ்த்ேினார். (பிலிப்பியர் 2:5-8)
இதயசு உண்ரமயான மனிேனாக வருவேற்காக, மனிேனிடம் காணப்படும் பலவீனங்கரள ோனும்
மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்தகாண்டார். இேரன விவாிக்கதவ தவேம் அவரேப் பற்றிச் தசால்லும் தபாது அவர்
“ஆவியிதல தபலன் தகாண்டு ஞானத்ேினால் ேிரறந்ோர்” என்றுச் தசால்கிறது.
பிள்ரள வளர்ந்து, ஆவியிதல தபலன்தகாண்டு, ஞானத்ேினால் ேிரறந்ேது. தேவனுரடய கிருரபயும்
அவர்தமல் இருந்ேது. . .. இதயசுவானவர் ஞானத்ேிலும், வளர்த்ேியிலும், தேவகிருரபயிலும், மனுஷர்
ேயவிலும் அேிகமேிகமாய் விருத்ேியரடந்ோர். (லூக்கா 2:40,52)
அவர் குமாேனாயிருந்தும் பட்டபாடுகளினாதல கீழ்ப்படிேரலக் கற்றுக்தகாண்டு, (எபிதேயர் 5:8)
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மனிேனாக வந்ேோல், கிறிஸ்து மனிேரனப் தபால தசார்வு அரடவார், அவருக்கு ஓய்வும், உறக்கமும் தேரவ,
தமலும் மனிேரனப் தபாலதவ அவரும் உணவு உட்தகாள்வார், ேண்ணீர் குடிப்பார்.
அப்தபாழுது

இதயசு

தகாண்டுதபாகப்பட்டார்.

பிசாசினால்
அவர்

தசாேிக்கப்படுவேற்கு

இேவும்

பகலும்

ஆவியானவோதல

ோற்பதுோள்

வனாந்ேேத்ேிற்குக்

உபவாசமாயிருந்ேபின்பு,

அவருக்குப்

பசியுண்டாயிற்று. (மத்தேயு 4:1-2)
அன்று சாயங்காலத்ேில், அவர் அவர்கரள தோக்கி: அக்கரேக்குப் தபாதவாம் வாருங்கள் என்றார். அவர்கள்
ெனங்கரள அனுப்பிவிட்டு, அவர் படவிலிருந்ேபடிதய அவரேக் தகாண்டுதபானார்கள். தவதற படவுகளும்
அவதோதடகூட இருந்ேது. அப்தபாழுது பலத்ே சுைல்காற்று உண்டாகி, படவு ேிேம்பத்ேக்கோக, அரலகள்
அேின்தமல் தமாேிற்று. கப்பலின் பின்னணியத்ேில் அவர் ேரலயரணரய ரவத்து ேித்ேிரேயாயிருந்ோர்.
அவர்கள்

அவரே

எழுப்பி:

தபாேகதே,

ோங்கள்

மடிந்துதபாகிறது

உமக்குக்

கவரலயில்ரலயா

என்றார்கள். (மாற்கு 4:35-38)
யாக்தகாபு ேன் குமாேனாகிய தயாதசப்புக்குக் தகாடுத்ே ேிலத்துக்கு அருதக இருந்ே சமாாியாவிலுள்ள சீகார்
என்னப்பட்ட ஊருக்கு வந்ோர். அங்தக யாக்தகாபுரடய கிணறு இருந்ேது; இதயசு பிேயாணத்ேினால்
இரளப்பரடந்ேவோய் அந்ேக் கிணற்றினருதக உட்கார்ந்ோர்; அப்தபாழுது ஏறக்குரறய ஆறாம்மணி
தவரளயாயிருந்ேது. அவருரடய சீஷர்கள் தபாென போர்த்ேங்கரளக் தகாள்ளும்படி ஊருக்குள்தள
தபாயிருந்ோர்கள். அப்தபாழுது சமாாியா ோட்டாளாகிய ஒரு ஸ்ேிாீ ேண்ணீர் தமாள்ள வந்ோள். இதயசு
அவரள தோக்கி: ோகத்துக்குத் ோ என்றார். (தயாவான் 4:5-8)
இதுமட்டுமல்ல, இதயசு மனிேனாக வந்ேேினால், அவர் பரடப்பின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டார். எப்தபாது
அவர் பரடப்பின் ஒரு பாகமாக மாறினாதோ, அப்தபாதே பிோ அவருக்கும் தேவனாக மாறிவிட்டார். இரேத்
ோன் இந்ே தவே பகுேியும் ேமக்கு தேவரனப் பற்றிச் தசால்கிறது. அோவது தேவன் எல்லா மனிேர்களுக்கும்
இரறவனாக இருக்கிறார்.
இதோ, ோன் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்ேர்; என்னாதல தசய்யக்கூடாே அேிசயமான காாியம்
ஒன்றுண்தடா? எதேமியா 32:27
இப்தபாது இந்ே வசனங்கரள கவனியுங்கள்:
அந்ே வார்த்ரே மாம்சமாகி, கிருரபயினாலும் சத்ேியத்ேினாலும் ேிரறந்ேவோய், ேமக்குள்தள வாசம்
பண்ணினார்; அவருரடய மகிரமரயக் கண்தடாம்; அது பிோவுக்கு ஒதேதபறானவருரடய மகிரமக்கு ஏற்ற
மகிரமயாகதவ இருந்ேது. (தயாவான் 1:14)
மற்றும்:
என் தேவதன, என் தேவதன, ஏன் என்ரனக் ரகவிட்டீர்? எனக்கு உேவி தசய்யாமலும், ோன் கேறிச் தசால்லும்
வார்த்ரேகரளக் தகளாமலும் ஏன் தூேமாயிருக்கிறீர்? ோதனா ஒரு புழு, மனுஷனல்ல; மனுஷோல்
ேிந்ேிக்கப்பட்டும், ெனங்களால் அவமேிக்கப்பட்டும் இருக்கிதறன். என்ரனப் பார்க்கிறவர்கதளல்லாரும்
என்ரனப் பாியாசம்பண்ணி, உேட்ரடப் பிதுக்கி, ேரலரயத் துலுக்கி:
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கர்த்ேர்தமல் ேம்பிக்ரகயாயிருந்ோதன, அவர் இவரன விடுவிக்கட்டும்; இவன்தமல் பிாியமாயிருக்கிறாதே,
இப்தபாழுது இவரன மீட்டுவிடட்டும் என்கிறார்கள்.
ேீதே என்ரனக் கர்ப்பத்ேிலிருந்து எடுத்ேவர்; என் ோயின் முரலப்பாரல ோன் உண்ரகயில் என்ரன
உம்முரடயதபாில் ேம்பிக்ரகயாயிருக்கப்பண்ணினீர்.
கர்ப்பத்ேிலிருந்து தவளிப்பட்டதபாதே உமது சார்பில் விழுந்தேன்; ோன் என் ோயின் வயிற்றில் இருந்ேதுமுேல்
ேீர் என் தேவனாயிருக்கிறீர். ோய்கள் என்ரனச் சூழ்ந்ேிருக்கிறது; தபால்லாேவர்களின் கூட்டம் என்ரன
வரளந்துதகாண்டது;

என்

ரககரளயும்

என்

கால்கரளயும்

உருவக்

குத்ேினார்கள்.

என்

எலும்புகரளதயல்லாம் ோன் எண்ணலாம்; அவர்கள் என்ரன தோக்கிப் பார்த்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். என்
வஸ்ேிேங்கரளத் ேங்களுக்குள்தள பங்கிட்டு, என் உரடயின்தபாில் சீட்டுப்தபாடுகிறார்கள். உம்முரடய
ோமத்ரே என் சதகாேேருக்கு அறிவித்து, சரபேடுவில் உம்ரமத் துேிப்தபன். (சங்கீேம் 22:1, 6-10, 16-18, 22)
புேிய ஏற்பாட்டின்படி, தமற்கண்ட சங்கீேம், தமசியா பற்றிய சங்கீேமாகும், அோவது தமசியாவின் மேணம்,
உயிர்த்தேழுேல் மற்றும் அவேது மகத்துவத்ரே ேீர்க்கோிசனமாக தசால்லும் சங்கீேமாகும்.
ஒன்போம்மணி தேேத்ேிதல, இதயசு: எதலாயீ! எதலாயீ! லாமா சபக்ோனி, என்று மிகுந்ே சத்ேமிட்டுக்
கூப்பிட்டார்; அேற்கு: என் தேவதன! என் தேவதன! ஏன் என்ரனக் ரகவிட்டீர் என்று அர்த்ேமாம். (மாற்கு
15:34)
அவரேச் சிலுரவயில் அரறந்ேபின்பு, அவர்கள் சீட்டுப்தபாட்டு அவருரடய வஸ்ேிேங்கரளப் பங்கிட்டுக்
தகாண்டார்கள்.

என்

வஸ்ேிேங்கரளத்

ேங்களுக்குள்தள

பங்கிட்டு,

என்

உரடயின்தபாில்

சீட்டுப்தபாட்டார்கள் என்று ேீர்க்கோிசியால் உரேக்கப்பட்டது ேிரறதவறும்படி இப்படி ேடந்ேது. அவர்கள்
அங்தக உட்கார்ந்து, அவரேக் காவல்காத்துக்தகாண்டிருந்ோர்கள். அன்றியும் அவர் அரடந்ே ஆக்கிரனயின்
முகாந்ேேத்ரேக் காண்பிக்கும் தபாருட்டு, இவன் யூேருரடய ோொவாகிய இதயசு என்று எழுேி, அவர் சிேசுக்கு
தமலாக ரவத்ோர்கள். அப்தபாழுது, அவருரடய வலதுபக்கத்ேில் ஒருவனும் அவருரடய இடதுபக்கத்ேில்
ஒருவனுமாக இேண்டு கள்ளர் அவதோதடகூடச் சிலுரவகளில் அரறயப்பட்டார்கள். அந்ே வைியாய்
ேடந்துதபாகிறவர்கள் ேங்கள் ேரலகரளத் துலுக்கி: தேவாலயத்ரே இடித்து, மூன்று ோரளக்குள்தள
கட்டுகிறவதன, உன்ரன ேீதய ேட்சித்துக்தகாள்; ேீ தேவனுரடய குமாேனானால் சிலுரவயிலிருந்து இறங்கி
வா

என்று

அவரேத்

தூஷித்ோர்கள்.

அப்படிதய

பிேோன

ஆசாாியரும்

தவேபாேகரும்

மூப்பரும்

பாியாசம்பண்ணி: மற்றவர்கரள ேட்சித்ோன்; ேன்ரனத்ோன் ேட்சித்துக்தகாள்ளத் ேிோணியில்ரல; இவன்
இஸ்ேதவலின் ோொவானால் இப்தபாழுது சிலுரவயிலிருந்து இறங்கிவேட்டும், அப்தபாழுது இவரன
விசுவாசிப்தபாம். ேன்ரனத் தேவனுரடய குமாேதனன்று தசால்லி, தேவன்தமல் ேம்பிக்ரகயாயிருந்ோதன;
அவர் இவன்தமல் பிாியமாயிருந்ோல் இப்தபாழுது இவரன இேட்சிக்கட்டும் என்றார்கள். அவதோதடகூடச்
சிலுரவகளில் அரறயப்பட்ட கள்ளரும் அந்ேப்படிதய அவரே ேிந்ேித்ோர்கள். (மத்தேயு 27:35-44)
தபார்ச்தசவகர் இதயசுரவச் சிலுரவயில் அரறந்ேபின்பு, அவருரடய வஸ்ேிேங்கரள எடுத்து, ஒவ்தவாரு
தசவகனுக்கு ஒவ்தவாரு பங்காக ோலு பங்காக்கினார்கள்; அங்கிரயயும் எடுத்ோர்கள், அந்ே அங்கி,
ரேயலில்லாமல் தமதல தோடங்கி முழுவதும் தேய்யப்பட்டோயிருந்ேது. அவர்கள்: இரே ோம் கிைியாமல்,
யாருக்கு

வருதமா

தபசிக்தகாண்டார்கள்.

என்று
என்

இரேக்குறித்துச்
வஸ்ேிேங்கரளத்

சீட்டுப்தபாடுதவாம்
ேங்களுக்குள்தள

என்று

பங்கிட்டு,

ஒருவதோதடாருவர்
என்

உரடயின்தமல்

சீட்டுப்தபாட்டார்கள் என்கிற தவேவாக்கியம் ேிரறதவறத்ேக்கோகப் தபார்ச்தசவகர் இப்படிச் தசய்ோர்கள்.
(தயாவான் 19:23-24)
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எப்படிதயனில்,

பாிசுத்ேஞ்தசய்கிறவரும்

பாிசுத்ேஞ்தசய்யப்படுகிறவர்களுமாகிய

யாவரும்

ஒருவோதல

உண்டாயிருக்கிறார்கள்; இேினிமித்ேம் அவர்கரளச் சதகாேேதேன்று தசால்ல அவர் தவட்கப்படாமல்:
உம்முரடய ோமத்ரே என் சதகாேேருக்கு அறிவித்து, சரப ேடுவில் உம்ரமத் துேித்துப் பாடுதவன் என்றும்;
(எபிதேயர் 2:11-12)
இதுவரே கண்ட விவேங்களின் படி,” தமசியா மனிேனாக கருவுற்ற சமயத்ேிலிருந்து” பிோவானவர் அவருக்கு
தேவனாக கருேப்படுகிறார் என்பரே அறியலாம்.
தமலும் கிறிஸ்து ஒரு ஊைியக்காேனாக இருக்கிறார் என்பரேயும் அறியமுடியும். தமசியா ஊைியக்காேோக
இருப்பேினால், பிோவாகிய தேவன் அவரே விட அந்ேஸ்ேில் தபாியவோக காணப்படுகிறார்.
இதயசு அரே அறிந்து, அவ்விடம் விட்டு விலகிப்தபானார். ேிேளான ெனங்கள் அவருக்குப் பின்தசன்றார்கள்;
அவர்கதளல்லாரேயும் அவர் தசாஸ்ேமாக்கி, ேம்ரமப் பிேசித்ேம்பண்ணாேபடி அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க்
கட்டரளயிட்டார். ஏசாயா ேீர்க்கோிசியால் உரேக்கப்பட்டது ேிரறதவறும்படி இப்படி ேடந்ேது. அவன்
உரேத்ேோவது: இதோ, ோன் தோிந்துதகாண்ட என்னுரடய ோசன், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிாியமாயிருக்கிற
என்னுரடய தேசன்; என் ஆவிரய அவர்தமல் அமேப்பண்ணுதவன், அவர் புறொேியாருக்கு ேியாயத்ரே
அறிவிப்பார். வாக்குவாேம் தசய்யவுமாட்டார், கூக்குேலிடவுமாட்டார்; அவருரடய சத்ேத்ரே ஒருவனும்
வீேிகளில் தகட்பதுமில்ரல. அவர் ேியாயத்ேிற்கு தெயங்கிரடக்கப் பண்ணுகிறவரேக்கும், தோிந்ே ோணரல
முறிக்காமலும், மங்கிதயாிகிற ேிாிரய அரணக்காமலும் இருப்பார். அவருரடய ோமத்ேின்தமல் புறொேியார்
ேம்பிக்ரகயாயிருப்பார்கள் என்பதே. (மத்தேயு 12:15-21)
அப்படிதய,

மனுஷகுமாேனும்

ஊைியங்தகாள்ளும்படி

வோமல்,

ஊைியஞ்தசய்யவும்,

அதேகரே

மீட்கும்தபாருளாகத் ேம்முரடய ெீவரனக் தகாடுக்கவும் வந்ோர் என்றார். (மாற்கு 10:45 – தமலும் பார்க்க
மத்தேயு 20:28)
பந்ேியிருக்கிறவதனா,

பணிவிரடதசய்கிறவதனா,

எவன்

தபாியவன்?

பந்ேியிருக்கிறவன்

அல்லவா?

அப்படியிருந்தும், ோன் உங்கள் ேடுவிதல பணிவிரடக்காேரனப்தபால் இருக்கிதறன். (லூக்கா 22:27)
ோன் தபாதவன் என்றும், ேிரும்பி உங்களிடத்ேில் வருதவன் என்றும் ோன் உங்களுடதன தசான்னரேக்
தகட்டீர்கதள. ேீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாயிருந்ோல் பிோவினிடத்ேிற்குப் தபாகிதறதனன்று ோன்
தசான்னரேக் குறித்துச் சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏதனனில் என் பிோ என்னிலும் தபாியவோயிருக்கிறார்.
(தயாவான் 14:28 – தமலும் பார்க்க 13:3-17)
ஆபிேகாம் ஈசாக்கு யாக்தகாபு என்பவர்களுரடய தேவனாகிய ேம்முரடய பிோக்களின் தேவன் ேம்முரடய
பிள்ரளயாகிய இதயசுரவ மகிரமப்படுத்ேினார்; அவரே ேீங்கள் ஒப்புக்தகாடுத்ேீர்கள்; பிலாத்து அவரே
விடுேரலயாக்கத்

ேீர்மானித்ேதபாது,

அவனுக்கு

முன்பாக

அவரே

மறுேலித்ேீர்கள்.

அவர்

உங்கதளல்லாரேயும் உங்கள் தபால்லாங்குகளிலிருந்து விலக்கி, உங்கரள ஆசீர்வேிக்கும்படி தேவன்
ேம்முரடய பிள்ரளயாகிய இதயசுரவ எழுப்பி, முேலாவது உங்களிடத்ேிற்தக அவரே அனுப்பினார்
என்றான். (அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகள் 3:13, 26)
ஏதோதும் தபாந்ேியுபிலாத்தும், புறொேிகதளாடும் இஸ்ேதவல் ெனங்கதளாடுங்கூட, ேீர் அபிதஷகம்
பண்ணின

உம்முரடய

பாிசுத்ே

பிள்ரளயாகிய

இதயசுவுக்கு

விதோேமாய்,

தமய்யாகதவ

கூட்டங்கூடினார்கள். உம்முரடய பாிசுத்ே பிள்ரளயாகிய இதயசுவின் ோமத்ேினாதல அரடயாளங்களும்
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அற்புேங்களும் ேடக்கும்படி தசய்து, பிணியாளிகரளக் குணமாக்கும்படி உம்முரடய கேத்ரே ேீட்டி,
உம்முரடய ஊைியக்காேர் உம்முரடய வசனத்ரே முழு ரோியத்தோடும் தசால்லும்படி அவர்களுக்கு
அநுக்கிேகஞ்தசய்ேருளும் என்றார்கள். (அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகள் 4:28, 30)
தமலும்,

பிோக்களுக்குப்

பண்ணப்பட்ட

வாக்குத்ேத்ேங்கரள

உறுேியாக்கும்படிக்கு,

தேவனுரடய

சத்ேியத்ேினிமித்ேம் இதயசு கிறிஸ்து விருத்ேதசேனமுள்ளவர்களுக்கு ஊைியக்காேோனாதேன்றும்; (தோமர்
15:8)
தமற்தசால்லியரவகளின் முக்கியமான தபாருதளன்னதவனில்; பேதலாகத்ேிலுள்ள மகத்துவ ஆசனத்ேின்
வலதுபாாிசத்ேிதல

உட்கார்ந்ேிருக்கிறவருமாய், பாிசுத்ே

ஸ்ேலத்ேிலும்,

மனுஷோல்

அல்ல,

கர்த்ேோல்

ஸ்ோபிக்கப்பட்ட தமய்யான கூடாேத்ேிலும் ஆசாாிய ஊைியஞ் தசய்கிறவருமாயிருக்கிற பிேோன ஆசாாியர்
ேமக்கு உண்டு...” (எபிதேயர் 8:1-2)
கிறிஸ்துவிற்கு தமதல ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்பரே காட்ட பல வசனங்கரள தமற்தகாள் காட்டிதனாம்.
இதயசு தமசியாவாக வந்து தேவனுக்கு கீழ்படிந்து ஊைியம் தசய்ோர். அோவது ஒரு சோசாி மனிேன் எப்படி
ேன் எெமானனுக்கு கீழ்படிந்து ஊைியம் தசய்வாதோ அதே தபால தமசியாவாக வந்து இதயசுவும் ஊைியம்
தசய்ோர். இதயசு மனிேனாக வந்து இப்படி ஊைியம் தசய்ேது, ரபபிளில் தசால்லப்பட்ட தேவ குமாேன் என்ற
ேிரலப்பாட்டிலிருந்து அந்ேஸ்ேிலிருந்து அவரே குரறத்துவிடுவோக இருக்காது.
இதே தபால, இதயசு தேவனல்ல அல்லது பிோ அல்ல என்பரே விளக்கும் வசனங்கரள தமற்தகாள்
காட்டினாலும், இதயசுவின் தேய்வீகத்ேன்ரமக்கு எந்ே களங்கமும் ஏற்படாது. ஏதனன்றால், இதயசு பிோ
அல்ல என்று ேிாித்துவத்ரே ேம்பும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கு தோியும். ஆனால், இதயசு பிோவின் ேித்ேிய
தேசகுமாேனாக இருக்கிறார். புேிய ஏற்பாட்டில், “தேவன்” என்ற வார்த்ரே பிோரவ குறிக்கும் தசால்லாக
இருக்கிறது, இேரன கீழ்கண்ட வசனங்களின் மூலம் அறியலாம்.
தேவன், ேம்முரடய ஒதேதபறான குமாேரன விசுவாசிக்கிறவன் எவதனா அவன் தகட்டுப்தபாகாமல்
ேித்ேியெீவரன அரடயும்படிக்கு, அவரேத் ேந்ேருளி, இவ்வளவாய் உலகத்ேில் அன்பு கூர்ந்ோர். உலகத்ரே
ஆக்கிரனக்குள்ளாகத் ேீர்க்கும்படி தேவன் ேம்முரடய குமாேரன உலகத்ேில் அனுப்பாமல், அவோதல
உலகம் இேட்சிக்கப்படுவேற்காகதவ அவரே அனுப்பினார். அவரே விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கிரனக்குள்ளாகத்
ேீர்க்கப்படான்;

விசுவாசியாேவதனா,

தேவனுரடய

ஒதேதபறான

குமாேனுரடய

ோமத்ேில்

விசுவாசமுள்ளவனாயிோேபடியினால், அவன் ஆக்கிரனத் ேீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று. (தயாவான் 3:16-18)
அவர் ஓய்வுோள் கட்டரளரய மீறினதுமல்லாமல், தேவரனத் ேம்முரடய தசாந்ேப் பிோ என்றுஞ் தசால்லித்
ேம்ரமத்

தேவனுக்குச்

சமமாக்கினபடியினாதல,

யூேர்கள்

அவரேக்

தகாரலதசய்யும்படி

அேிகமாய்

வரகதேடினார்கள். (தயாவான் 5:18)
இதயசு கிறிஸ்துவின் ஊைியக்காேனும், அப்தபாஸ்ேலனாகும்படி அரைக்கப்பட்டவனும், தேவனுரடய
சுவிதசஷத்ேிற்காகப்
பாிசுத்ேவான்களாகும்படி

பிாித்தேடுக்கப்பட்டவனுமாகிய
அரைக்கப்பட்டவர்களுமாகிய

பவுல், தோமாபுாியிலுள்ள
அரனவருக்கும்

தேவப்பிாியரும்

எழுதுகிறோவது;

ேம்முரடய

பிோவாகிய தேவனாலும் கர்த்ேோகிய இதயசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருரபயும் சமாோனமும்
உண்டாவோக. இதயசு கிறிஸ்துரவக் குறித்துத் தேவன் ேம்முரடய ேீர்க்கோிசிகள் மூலமாய்ப் பாிசுத்ே
தவோகமங்களில் முன்தன ேம்முரடய சுவிதசஷத்ரேப்பற்றி வாக்குத்ேத்ேம்பண்ணினபடி கர்த்ேோகிய இதயசு
கிறிஸ்துவானவர், (தோமர் 1:1-4)
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இரவகரளக்குறித்து

ோம்

என்ன

தசால்லுதவாம்?

தேவன்

ேம்முரடய

பட்சத்ேிலிருந்ோல்

ேமக்கு

விதோேமாயிருப்பவன் யார்? ேம்முரடய தசாந்ேக்குமாேதனன்றும் பாோமல் ேம்தமல்லாருக்காகவும் அவரே
ஒப்புக்தகாடுத்ேவர், அவதோதடகூட மற்ற எல்லாவற்ரறயும் ேமக்கு அருளாேிருப்பதேப்படி? (தோமர் 8:31-32)
அப்படியிருந்தும்,

ோன்

என்

ோயின்

வயிற்றிலிருந்ேதுமுேல்,

என்ரனப்

பிாித்தேடுத்து,

ேம்முரடய

கிருரபயினால் அரைத்ே தேவன், ேம்முரடய குமாேரன ோன் புறொேிகளிடத்ேில் சுவிதசஷமாய் அறிவிக்கும்
தபாருட்டாக, அவரே எனக்குள் தவளிப்படுத்ேப் பிாியமாயிருந்ேதபாது, உடதன ோன் மாம்சத்தோடும்
இேத்ேத்தோடும் தயாசரனபண்ணாமலும்; (கலாத்ேியர் 1:15-16)
தமலும் ேீங்கள் புத்ேிேோயிருக்கிறபடியினால், அப்பா, பிோதவ! என்று கூப்பிடத்ேக்கோகத் தேவன் ேமது
குமாேனுரடய ஆவிரய உங்கள் இருேயங்களில் அனுப்பினார். ஆரகயால் இனி ேீ அடிரமயாயிோமல்
புத்ேிேனாயிருக்கிறாய்; ேீ புத்ேிேதனயானால், கிறிஸ்துமூலமாய்த் தேவனுரடய சுேந்ேேனாயுமிருக்கிறாய்.
(கலாத்ேியர் 4:6-7)
ஆரகயால்,

புேிய

தபரும்பான்ரமயாக

ஏற்பாட்டில்
பிோரவ

தபாதுவாக

“தேவன்”

குறிப்பிடுவோக

என்று

இருக்கும்,

வரும்

வார்த்ரேகள்

ஏதனன்றால்,

இதயசு

அரனத்தும்

பிோ

இல்ரல.

இவ்வசனங்களில் தேவனிடமிருந்து இதயசுரவ பிாித்துக் காட்டும் விவேங்கரள காணமுடியும்.
இப்தபாது அடுத்ே முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருதவாம். இதயசு கூட இரறவனாக இருக்கிறார், அவரும்
மாற்றமில்லாேவோகவும், இயற்ரகயால் பாேிக்கப்படாேவோகவும் காணப்படுகிறார் என்பரே இப்தபாது
காண்தபாம்.
பூர்வகாலங்களில் பங்குபங்காகவும் வரகவரகயாகவும், ேீர்க்கோிசிகள் மூலமாய்ப் பிோக்களுக்குத் ேிருவுளம்
பற்றின தேவன், இந்ேக் கரடசி ோட்களில் குமாேன் மூலமாய் ேமக்குத் ேிருவுளம்பற்றினார்; இவரேச்
சர்வத்துக்கும் சுேந்ேேவாளியாக ேியமித்ோர், இவரேக்தகாண்டு உலகங்கரளயும் உண்டாக்கினார். இவர்
அவருரடய

மகிரமயின்

பிேகாசமும்,

அவருரடய

ேன்ரமயின்

தசாரூபமுமாயிருந்து,

சர்வத்ரேயும்

ேம்முரடய வல்லரமயுள்ள வசனத்ேினாதல ோங்குகிறவோய், ேம்மாதலோதம ேம்முரடய பாவங்கரள
ேீக்கும் சுத்ேிகாிப்ரப உண்டுபண்ணி, உன்னேத்ேிலுள்ள மகத்துவமானவருரடய வலது பாாிசத்ேிதல
உட்கார்ந்ோர். குமாேரன தோக்கி: தேவதன, உம்முரடய சிங்காசனம் என்தறன்ரறக்குமுள்ளது, உம்முரடய
ோஜ்யத்ேின்

தசங்தகால்

ேீேியுள்ள

தசங்தகாலாயிருக்கிறது.

ேீர்

ேீேிரய

விரும்பி,

அக்கிேமத்ரே

தவறுத்ேிருக்கிறீர்; ஆேலால், தேவதன, உம்முரடய தேவன் உமது தோைரேப் பார்க்கிலும் உம்ரம ஆனந்ே
ரேலத்ேினால் அபிதஷகம் பண்ணினார் என்றும்; கர்த்ோதவ, ேீர் ஆேியிதல பூமிரய அஸ்ேிபாேப்படுத்ேினீர்;
வானங்கள் உம்முரடய கேத்ேின் கிாிரயகளாயிருக்கிறது; அரவகள் அைிந்துதபாம்; ேீதோ ேிரலத்ேிருப்பீர்;
அரவகதளல்லாம்
சுருட்டுவீர்,

வஸ்ேிேம்தபாலப்

அப்தபாழுது

பரைரமயாய்ப்தபாம்;

மாறிப்தபாம்;

ேீதோ

ஒரு

சால்ரவரயப்தபால

மாறாேவோயிருக்கிறீர்,

உம்முரடய

அரவகரளச்
ஆண்டுகள்

முடிந்துதபாவேில்ரல என்றும் தசால்லியிருக்கிறது. (எபிதேயர் 1:1-3, 8-12)
இதயசு கிறிஸ்து தேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாேவோயிருக்கிறார். (எபிதேயர் 13:8)
இதயசு சர்வ ஞானியாக இருக்கிறார்:
இதயசு அவர்கள் விசுவாசத்ரேக் கண்டு, ேிமிர்வாேக்காேரன தோக்கி: மகதன, உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். அங்தக உட்கார்ந்ேிருந்ே தவேபாேகாில் சிலர்: இவன் இப்படித் தேவதூஷணம்
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தசால்லுகிறதேன்ன? தேவன் ஒருவதேயன்றிப் பாவங்கரள மன்னிக்கத்ேக்கவர் யார் என்று ேங்கள்
இருேயங்களில் சிந்ேித்துக்தகாண்டிருந்ோர்கள். அவர்கள் ேங்களுக்குள்தள இப்படிச் சிந்ேிக்கிறார்கதளன்று
இதயசு உடதன ேம்முரடய ஆவியில் அறிந்து, அவர்கரள தோக்கி: ேீங்கள் உங்கள் இருேயங்களில் இப்படிச்
சிந்ேிக்கிறதேன்ன? உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதேன்று தசால்வதோ, எழுந்து உன் படுக்ரகரய
எடுத்துக்தகாண்டு ேடதவன்று தசால்வதோ, எது எளிது? பூமியிதல பாவங்கரள மன்னிக்க மனுஷகுமாேனுக்கு
அேிகாேம் உண்தடன்பரே ேீங்கள் அறியதவண்டும் என்று தசால்லி, ேிமிர்வாேக்காேரன தோக்கி: ேீ எழுந்து,
உன்

படுக்ரகரய

எடுத்துக்தகாண்டு,

உன்

வீட்டுக்குப்

தபா

என்று

உனக்குச்

தசால்லுகிதறன்

என்றார். உடதன, அவன் எழுந்து, ேன் படுக்ரகரய எடுத்துக்தகாண்டு எல்லாருக்கு முன்பாகப் தபானான்.
அப்தபாழுது எல்லாரும் ஆச்சாியப்பட்டு: ோம் ஒருக்காலும் இப்படிக் கண்டேில்ரலதயன்று தசால்லி,
தேவரன மகிரமப்படுத்ேினார்கள். (மாற்கு 2:5-12)
அவருரடய சீஷர்கள் அவரே தோக்கி: இதோ, இப்தபாழுது ேீர் உவரமயாய்ப் தபசாமல், தவளிப்பரடயாய்ப்
தபசுகிறீர்.

ேீர்

எல்லாவற்ரறயும்

தவண்டுவேில்ரலதயன்றும்,

அறிந்ேிருக்கிறீர்

இப்தபாழுது

என்றும்,

அறிந்ேிருக்கிதறாம்;

ஒருவன்

இேினாதல

ேீர்

உம்ரம

வினாவ

தேவனிடத்ேிலிருந்து

வந்ேீதேன்று விசுவாசிக்கிதறாம் என்றார்கள். இதயசு அவர்களுக்குப் பிேேியுத்ேேமாக: இப்தபாழுது ேீங்கள்
விசுவாசிக்கிறீர்கள். (தயாவான் 16:29-31)
மூன்றாந்ேேம் அவர் அவரன தோக்கி: தயானாவின் குமாேனாகிய சீதமாதன, ேீ என்ரன தேசிக்கிறாயா
என்றார். என்ரன தேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாந்ேேம் ேன்ரனக் தகட்டபடியினாதல, தபதுரு
துக்கப்பட்டு: ஆண்டவதே, ேீர் எல்லாவற்ரறயும் அறிந்ேிருக்கிறீர், ோன் உம்ரம தேசிக்கிதறன் என்பரேயும்
ேீர் அறிவீர் என்றான். இதயசு: என் ஆடுகரள தமய்ப்பாயாக என்றார். (தயாவான் 21:17 – தமலும் பார்க்க
2:23-25; 1 தயாவான் 3:20)
அவர்களுரடய

இருேயங்கள்

தேற்றப்பட்டு,

அவர்கள்

அன்பினால்

இரணக்கப்பட்டு,

பிோவாகிய

தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உாிய இேகசியத்ரே அறிந்துதகாள்ளுகிற உணர்வின் பூேண ேிச்சயத்ேினுரடய
எல்லா ஐசுவாியத்ேிற்கும் உாியவர்களாகதவண்டுதமன்தற இப்படி விரும்புகிதறன். அவருக்குள் ஞானம்
அறிவு என்பரவகளாகிய தபாக்கிஷங்கதளல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது. ஏதனன்றால், தேவத்துவத்ேின்
பாிபூேணதமல்லாம் சாீேப்பிேகாேமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது.” (தகாதலாதசயர் 2:2-3, 9)
ேியத்ேீோ சரபயின் தூேனுக்கு ேீ எழுேதவண்டியது என்னதவனில்: அக்கினிெுவாரல தபான்ற கண்களும்,
பிேகாசமான தவண்கலம்தபான்ற பாேங்களுமுள்ள தேவகுமாேன் தசால்லுகிறோவது; உன் கிாிரயகரளயும்,
உன் அன்ரபயும், உன் ஊைியத்ரேயும், உன் விசுவாசத்ரேயும், உன் தபாறுரமரயயும், ேீ முன்பு தசய்ே
கிாிரயகளிலும் பின்பு தசய்ே கிாிரயகள் அேிகமாயிருக்கிறரேயும் அறிந்ேிருக்கிதறன். . .. . அன்றியும்
உங்களில் ஒவ்தவாருவனுக்கும் உங்கள் கிாிரயகளின்படிதய பலனளிப்தபன். (தவளிப்படுத்ேின விதசஷம்
2:18-19, 23b)
தமலும், இதயசுவாகிய இரறவன், பரடப்புகளின் தேவனாக இருப்பேினால், பரடப்புக்கள் மற்றும் இயற்ரக
மீது முழு அேிகாேம் உரடயவோக இருக்கிறார்:
அவர் எழுந்து, காற்ரற அேட்டி, கடரலப்பார்த்து: இரேயாதே, அரமேலாயிரு என்றார். அப்தபாழுது காற்று
ேின்றுதபாய், மிகுந்ே அரமேல் உண்டாயிற்று. அவர் அவர்கரள தோக்கி: ஏன் இப்படிப் பயப்பட்டீர்கள்? ஏன்
உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற்தபாயிற்று என்றார். அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இவர் யாதோ? காற்றும்
கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே என்று, ஒருவதோதடாருவர் தசால்லிக்தகாண்டார்கள். (மாற்கு 4:39-41)
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இதயசு ெனங்கரள அனுப்பிவிடுரகயில், ேம்முரடய சீஷர்கள் படவில் ஏறி, ேமக்கு முன்தன அக்கரேக்குப்
தபாகும்படி அவர்கரளத் துாிேப்படுத்ேினார். அவர் ெனங்கரள அனுப்பிவிட்ட பின்பு, ேனித்து தெபம்பண்ண
ஒரு மரலயின்தமல் ஏறி, சாயங்காலமானதபாது அங்தக ேனிரமயாயிருந்ோர். அேற்குள்ளாகப் படவு
ேடுக்கடலிதல தசர்ந்து, எேிர்க்காற்றாயிருந்ேபடியால் அரலகளினால் அரலவுபட்டது. இேவின் ோலாம்
ொமத்ேிதல, இதயசு கடலின்தமல் ேடந்து, அவர்களிடத்ேிற்கு வந்ோர். அவர் கடலின்தமல் ேடக்கிறரேச்
சீஷர்கள் கண்டு, கலக்கமரடந்து, ஆதவசம் என்று தசால்லி, பயத்ேினால் அலறினார்கள். உடதன இதயசு
அவர்கதளாதட தபசி: ேிடன்தகாள்ளுங்கள், ோன்ோன், பயப்படாேிருங்கள் என்றார். தபதுரு அவரே தோக்கி:
ஆண்டவதே! ேீதேயானால் ோன் ெலத்ேின்தமல் ேடந்து உம்மிடத்ேில் வேக் கட்டரளயிடும் என்றான். அேற்கு
அவர்: வா என்றார். அப்தபாழுது, தபதுரு படரவ விட்டிறங்கி, இதயசுவினிடத்ேில் தபாக ெலத்ேின்தமல்
ேடந்ோன். காற்று பலமாயிருக்கிறரேக் கண்டு, பயந்து, அமிழ்ந்துதபாரகயில்: ஆண்டவதே, என்ரன ேட்சியும்
என்று கூப்பிட்டான். உடதன இதயசு ரகரய ேீட்டி அவரனப் பிடித்து: அற்பவிசுவாசிதய, ஏன்
சந்தேகப்பட்டாய் என்றார். அவர்கள் படவில் ஏறினவுடதன காற்று அமர்ந்ேது. அப்தபாழுது, படவில்
உள்ளவர்கள்

வந்து:

தமய்யாகதவ

ேீர்

தேவனுரடய

குமாேன்

என்று

தசால்லி,

அவரேப்

பணிந்துதகாண்டார்கள். (மத்தேயு 14:22-33 – தமலும் பார்க்க தயாபு 9:8; சங்கீேம் 65:5-8; 77:19; 107:22-32)
தமலும், ேம்மிடம் வருபவர்களுக்கு பாிபூேண சமாோனத்ரேயும், இரளப்பாறுேரலயும் ேருபவோக இதயசு
இருக்கிறார்:
சகலமும் என் பிோவினால் எனக்கு ஒப்புக்தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; பிோ ேவிே தவதறாருவனும் குமாேரன
அறியான்; குமாேனும், குமாேன் எவனுக்கு அவரே தவளிப்படுத்ேச் சித்ேமாயிருக்கிறாதோ அவனும் ேவிே,
தவதறாருவனும்

பிோரவ

அறியான்.

வருத்ேப்பட்டுப்

பாேஞ்சுமக்கிறவர்கதள!

ேீங்கள்

எல்லாரும்

என்னிடத்ேில் வாருங்கள்; ோன் உங்களுக்கு இரளப்பாறுேல் ேருதவன். ோன் சாந்ேமும் மனத்ோழ்ரமயுமாய்
இருக்கிதறன்;

என்

நுகத்ரே

உங்கள்தமல்

ஏற்றுக்தகாண்டு,

என்னிடத்ேில்

கற்றுக்தகாள்ளுங்கள்;

அப்தபாழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இரளப்பாறுேல் கிரடக்கும். என் நுகம் தமதுவாயும், என் சுரம
இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார். (மத்தேயு 11:27-30)
சமாோனத்ரே

உங்களுக்கு

ரவத்துப்தபாகிதறன்,

என்னுரடய

சமாோனத்ரேதய

உங்களுக்குக்

தகாடுக்கிதறன்; உலகம் தகாடுக்கிறபிேகாேம் ோன் உங்களுக்குக் தகாடுக்கிறேில்ரல. உங்கள் இருேயம்
கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்போக. (தயாவான் 14:27)
என்னிடத்ேில் உங்களுக்குச் சமாோனம் உண்டாயிருக்கும்தபாருட்டு இரவகரள உங்களுக்குச் தசான்தனன்.
உலகத்ேில் உங்களுக்கு உபத்ேிேவம் உண்டு, ஆனாலும் ேிடன்தகாள்ளுங்கள்; ோன் உலகத்ரே தெயித்தேன்
என்றார். (தயாவான் 16:33)
ஆன்மீக ோகத்தோடு ேன் மீது ேம்பிக்ரக ரவக்கும் ஒவ்தவாருவாின் ஆன்மீக ோகத்ரேயும் பசிரயயும்
முழுவதுமாக பூர்த்ேி தசய்கிறவோக கிறிஸ்து இருக்கிறார்:
யூேர்கள் சமாாியருடதன சம்பந்ேங்கலவாேவர்களானபடியால், சமாாியா ஸ்ேிாீ அவரே தோக்கி: ேீர்
யூேனாயிருக்க, சமாாியா ஸ்ேிாீயாகிய என்னிடத்ேில், ோகத்துக்குத் ோ என்று எப்படிக் தகட்கலாம் என்றாள்.
இதயசு அவளுக்குப் பிேேியுத்ேேமாக: ேீ தேவனுரடய ஈரவயும், ோகத்துக்குத்ோ என்று உன்னிடத்ேில்
தகட்கிறவர் இன்னார் என்பரேயும் அறிந்ேிருந்ோயானால், ேீதய அவாிடத்ேில் தகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு
ெீவத்ேண்ணீரேக் தகாடுத்ேிருப்பார் என்றார். அேற்கு அந்ே ஸ்ேிாீ: ஆண்டவதே, தமாண்டுதகாள்ள
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உம்மிடத்ேில்

பாத்ேிேமில்ரலதய,

கிணறும்

ஆைமாயிருக்கிறதே,

பின்ரன

எங்தகயிருந்து

உமக்கு

ெீவத்ேண்ணீர் உண்டாகும்.
இந்ேக் கிணற்ரற எங்களுக்குத் ேந்ே ேம்முரடய பிோவாகிய யாக்தகாரபப்பார்க்கிலும் ேீர் தபாியவதோ?
அவரும் அவர் பிள்ரளகளும் அவர் மிருகெீவன்களும் இேிதல குடித்ேதுண்தட என்றாள். இதயசு அவளுக்குப்
பிேேியுத்ேேமாக: இந்ேத் ேண்ணீரேக் குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் ோகமுண்டாகும்.

ோன் தகாடுக்கும்

ேண்ணீரேக் குடிக்கிறவனுக்தகா ஒருக்காலும் ோகமுண்டாகாது; ோன் அவனுக்குக் தகாடுக்கும் ேண்ணீர்
அவனுக்குள்தள ேித்ேிய ெீவகாலமாய் ஊறுகிற ேீரூற்றாயிருக்கும் என்றார். (தயாவான் 4:9-14)
அைிந்துதபாகிற தபாெனத்ேிற்காக அல்ல, ேித்ேியெீவன்வரேக்கும் ேிரலேிற்கிற தபாெனத்ேிற்காகதவ
கிாிரய ேடப்பியுங்கள்; அரே மனுஷகுமாேன் உங்களுக்குக் தகாடுப்பார்; அவரேப் பிோவாகிய தேவன்
முத்ேிாித்ேிருக்கிறார் என்றார்.

அப்தபாழுது அவர்கள் அவரே தோக்கி: தேவனுக்தகற்ற கிாிரயகரள

ேடப்பிக்கும்படி ோங்கள் என்ன தசய்யதவண்டும் என்றார்கள். இதயசு அவர்களுக்குப் பிேேியுத்ேேமாக: அவர்
அனுப்பினவரே ேீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்தகற்ற கிாிரயயாயிருக்கிறது என்றார். இதயசு அவர்கரள
தோக்கி: வானத்ேிலிருந்து வந்ே அப்பத்ரே தமாதச உங்களுக்குக் தகாடுக்கவில்ரல; என் பிோதவா
வானத்ேிலிருந்து வந்ே தமய்யான அப்பத்ரே உங்களுக்குக் தகாடுக்கிறார் என்று, தமய்யாகதவ தமய்யாகதவ
உங்களுக்குச் தசால்லுகிதறன். வானத்ேிலிருந்ேிறங்கி, உலகத்துக்கு ெீவரனக் தகாடுக்கிற அப்பதம தேவன்
அருளிய அப்பம் என்றார்.

அப்தபாழுது அவர்கள் அவரே தோக்கி: ஆண்டவதே, இந்ே அப்பத்ரே

எப்தபாழுதும் எங்களுக்குத் ேேதவண்டும் என்றார்கள்.

இதயசு அவர்கரள தோக்கி: ெீவ அப்பம் ோதன,

என்னிடத்ேில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியரடயான், என்னிடத்ேில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும்
ோகமரடயான்.

ேீங்கள்

என்ரனக்

கண்டிருந்தும்

விசுவாசியாமலிருக்கிறீர்கள்

என்று

உங்களுக்குச்

தசான்தனன். பிோவானவர் எனக்குக் தகாடுக்கிற யாவும் என்னிடத்ேில் வரும்; என்னிடத்ேில் வருகிறவரன
ோன் புறம்தப ேள்ளுவேில்ரல. என் சித்ேத்ேின்படியல்ல, என்ரன அனுப்பினவருரடய சித்ேத்ேின்படி
தசய்யதவ ோன் வானத்ேிலிருந்ேிறங்கி வந்தேன். அவர் எனக்குத் ேந்ேரவகளில் ஒன்ரறயும் ோன்
இைந்துதபாகாமல்,

கரடசி

ோளில்

சித்ேமாயிருக்கிறது.

குமாேரனக்

அரவகரள

கண்டு,

எழுப்புவதே

அவாிடத்ேில்

என்ரன

அனுப்பின

விசுவாசமாயிருக்கிறவன்

பிோவின்

எவதனா,

அவன்

ேித்ேியெீவரன அரடவதும், ோன் அவரனக் கரடசிோளில் எழுப்புவதும், என்ரன அனுப்பினவருரடய
சித்ேமாயிருக்கிறது என்றார்.
என்னிடத்ேில்

விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு

ேித்ேியெீவன்

உண்தடன்று

தமய்யாகதவ

தமய்யாகதவ

உங்களுக்குச் தசால்லுகிதறன். ெீவ அப்பம் ோதன. உங்கள் பிோக்கள் வனாந்ேேத்ேிதல மன்னாரவப்
புசித்ேிருந்தும் மாித்ோர்கள். இேிதல புசிக்கிறவன் மாியாமலிருக்கும்படி வானத்ேிலிருந்ேிறங்கின அப்பம்
இதுதவ. ோதன வானத்ேிலிருந்ேிறங்கின ெீவ அப்பம்; இந்ே அப்பத்ரேப் புசிக்கிறவன் என்தறன்ரறக்கும்
பிரைப்பான்; ோன் தகாடுக்கும் அப்பம் உலகத்ேின் ெீவனுக்காக ோன் தகாடுக்கும் என் மாம்சதம என்றார்.
என் மாம்சத்ரேப் புசித்து, என் இேத்ேத்ரேப் பானம்பண்ணுகிறவனுக்கு ேித்ேியெீவன் உண்டு; ோன்
அவரனக் கரடசிோளில் எழுப்புதவன். என் மாம்சம் தமய்யான தபாெனமாயிருக்கிறது, என் இேத்ேம்
தமய்யான பானமாயிருக்கிறது. (தயாவான் 6:27-29, 32-40, 47-51, 54-55)
பண்டிரகயின் கரடசிோளாகிய பிேோன ோளிதல இதயசு ேின்று, சத்ேமிட்டு: ஒருவன் ோகமாயிருந்ோல்
என்னிடத்ேில்

வந்து,

பானம்பண்ணக்கடவன்.

தவேவாக்கியம்

தசால்லுகிறபடி

என்னிடத்ேில்

விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவதனா, அவன் உள்ளத்ேிலிருந்து ெீவத்ேண்ணீருள்ள ேேிகள் ஓடும் என்றார்.
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ேம்ரம விசுவாசிக்கிறவர்கள் அரடயப்தபாகிற ஆவிரயக்குறித்து இப்படிச் தசான்னார். இதயசு இன்னும்
மகிரமப்படாேிருந்ேபடியினால் பாிசுத்ே ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்ரல. (தயாவான் 7:37-39)
கிறிஸ்து மனிேனாக வந்ோர் என்ற தகாட்பாடு பற்றி ஒரு சில கிறிஸ்ேவர்களுக்கு இருக்கும் ேவறான புாிந்துக்
தகாள்ளுேலுக்கு இப்தபாது பேில் கிரடத்து இருக்கும் என்று ேம்புகிதறன். இேரன அறிந்துக் தகாண்டால்,
கிறிஸ்ேவேல்லாேவர்களும், ேிாித்துவத்ரே எேிர்க்கிறவர்களும் ஏற்படுத்தும் குைப்பங்களுக்கு சாியான பேிரல
கிறிஸ்ேவர்கள் தகாடுக்கமுடியும். இவர்கள் அறியாரமயில் தசய்ோலும் சாி, தோிந்தே தவண்டுதமன்தற
குைப்பத்ரே உண்டாக்கினாலும் சாி, கிறிஸ்ேவர்கள் சாியான பேிரல அரமேியாக தகாடுக்க இவ்விவேங்கள்
உேவும் என்று ேம்புகிதறன்.
மூலம்: http://www.answeringislam.org/authors/shamoun/the_incarnation.html
சாம் ஷமான் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/the_incarnation.html

16. ஸூோ 18:50 & 1 தயாவான் 3 - சாத்ோனின்
பிள்ரளகளுக்கும் இரறவனின் பிள்ரளகளுக்கும் இரடதய
இருக்கும் தவறுபாடுகரள அறிேல்
ஆசிாியர்: தோலண்ட கிளார்க்
”பிள்ரளகள் ேங்கள் தபற்தறார்கரளப் தபாலதவ காணப்படுகிறார்கள்” என்று கடந்ே காலங்களில் வாழ்ந்ே
மக்கள்

கவனித்துள்ளார்கள்.

பிள்ரளகள்

ேங்கள்

தோற்றத்ேில்

மாட்டுமல்ல,

குணேலன்களிலும்

தபற்தறார்கரள பிேேிபலிப்பவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். எனதவ ோன் “ோரயப் தபால பிள்ரள” என்ற
பைதமாைி

பேவலாக

பயன்படுத்ேப்படுகிறது.

இந்ே

பைதமாைி

ஆன்மீக

ாீேியாகவும்

ஏற்றுக்

தகாள்ளக்கூடியோக இருக்கிறது.
சாத்ோன் பற்றி ஸூோ 18:50 கீழ்கண்டவிேமாக கூறுகிறது:
“. . . அவன் (இப்லீஸ்) ெின் இனத்ரேச் தசர்ந்ேவனாக இருந்ோன்; அவன் ேன் இரறவனுரடய கட்டரளரய
மீறி விட்டான்; ஆகதவ ேீங்கள் என்ரனயன்றி அவரனயும் அவன் சந்ேேியாரேயும் (உங்கரளப்)
பாதுகாப்பவர்களாக எடுத்துக் தகாள்வீர்களா? அவர்கதளா உங்களுக்குப் பரகவர்களாக இருக்கிறர்கள்;
அக்கிேமக்காேர்கள் (இவ்வாறு) மாற்றிக் தகாண்டது மிகவும் தகட்டோகும். ”
”சாத்ோனின் இனம்” என்பது எேரன குறிப்பிடுகிறது? இேற்கு யூசுப் அலி அவர்கள் ேன் குர்-ஆன்
தமாைியாக்கத்ேின் பின் குறிப்பில் கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார்:
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2394: சாத்ோனின் இனம்: இேரன ோம் தேேடியான தபாருளில் எடுத்துக் தகாள்ளத்தேரவயில்ரல.
சாத்ோரன பின்பற்றும் அரனவரும் அவனது சந்ேேியாகதவ (இனமாகதவ) ோம் கருேதவண்டும்.
ேீய தசயல்கள் தசய்பவர்கரள சாத்ோதனாடு சம்மந்ேப்படுத்ேி ரபபிள் கூறுகிறது :
பாவஞ்தசய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏதனனில் பிசாசானவன் ஆேிமுேல் பாவஞ்தசய்கிறான்,
பிசாசினுரடய கிாிரயகரள அைிக்கும்படிக்தக தேவனுரடய குமாேன் தவளிப்பட்டார். தேவனால் பிறந்ே
எவனும் பாவஞ்தசய்யான், ஏதனனில் அவருரடய வித்து அவனுக்குள் ோித்ேிருக்கிறது; அவன் தேவனால்
பிறந்ேபடியினால் பாவஞ்தசய்யமாட்டான். இேினாதல தேவனுரடய பிள்ரளகள் இன்னாதேன்றும், பிசாசின்
பிள்ரளகள் இன்னாதேன்றும் தவளிப்படும் ; ேீேிரயச் தசய்யாமலும் ேன் சதகாேேனில் அன்புகூோமலும்
இருக்கிற எவனும் தேவனால் உண்டானவனல்ல. ோம் ஒருவாிதலாருவர் அன்புகூேதவண்டுதமன்பதே ேீங்கள்
ஆேிமுேல் தகள்விப்பட்ட விதசஷமாயிருக்கிறது. தபால்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து ேன் சதகாேேரனக்
தகாரலதசய்ே காயீரனப் தபாலிருக்கதவண்டாம்; அவன் எேினிமித்ேம் அவரனக் தகாரலதசய்ோன்? ேன்
கிாிரயகள் தபால்லாேரவகளும், ேன் சதகாேேனுரடய கிாிரயகள் ேீேியுள்ளரவகளுமாயிருந்ேேினிமித்ேந்
ோதன. (1 தயாவான் 3:8-12)
ஆதபலின் தகாரலக்கு பின்னால் தூண்டுேலாக இருந்ேவன் சாத்ோன் என்று இதயசு கூட கூறியுள்ளார். யூே
மே ேரலவர்கள் ோங்கள் “ஆபிேகாமின் பிள்ரளகள்” என்று ேவறாக கூறியரே இதயசு கடிந்துக்தகாண்டார்.
தமலும், அவர்கரள தோக்கி இதயசு “ேீங்கள் உங்கள் பிோவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் ;. . . .
அவன் ஆேிமுேற்தகாண்டு மனுஷ தகாரல பாேகனாயிருக்கிறான்;… (தயாவான் 8:44)” என்று கூறினார்.
தகாரல தசய்வது சாத்ோனுரடய ஒரு குணமாக அல்லது தசயலாக இருப்பேினால், ேற்காலத்ேில்
ேரடப்தபறும் உலக ேடப்புகரள சாத்ோனின் தசயல்களாக ோம் கருேலாம். “இவ்வாண்டு

மாேத்ேில்

ேரடப்தபற்ற

வன்முரறகளால்

மாித்ே

3,400

ேமளான்

இஸ்லாமியர்களின்

மேணத்ேிற்கு பின்னால், இருட்டு சக்ேிகளின் (சாத்ோனின்) ரகதவரல இருக்குதமா?”.
இந்ே வன்முரறகளில் ஈடுபட்ட மனிேர்கள் ஸுோ 18:50 கூறுவது தபால, சாத்ோனின்
சந்ேேிகளாக (இனமாக) இருப்பார்கதளா?
தோடர்ச்சியாக

முஸ்லிம்கள்

ஒருவரே

ஒருவர்

சண்ரடயிட்டுக்தகாண்டு,

இஸ்லாமிய

உம்மாரவ

(ேம்பிக்ரகரய) காயப்படுத்ேி, இேத்ேம் சிந்ே ரவக்கும் தபாது, இேரன காணும் மக்கள் இப்படிப்பட்ட
தகள்விகரள தகட்கிறார்கள். இதுமட்டுமல்ல, அரமேிரய விரும்பும் முஸ்லிகள் இப்படி முஸ்லிம்கள்
சண்ரடயிட்டு இேத்ேம் சிந்ேி மாிப்பரே காணும் தபாது. அேிகமாக ஏமாற்றமரடகிறார்கள். இவர்களில் சில
ரோியமான முஸ்லிம்கள் கீழ்கண்டவிேமான தகள்விகரள தகட்கிறார்கள்:
“2012ம் ஆண்டு, ேமளான் மாேத்ேில் சக முஸ்லிகளால் தகாரல தசய்யப்பட்டு மாித்ே முஸ்லிம்களின்
எண்ணிக்ரக இேே மாேங்கரள விட 66% உயர்ந்துள்ளது, உண்ரம இப்படி இருக்கும் தபாது, ேமளான்
மாேத்ேில் சாத்ோன் விலங்கிடப்படுகிறான் என்று கூறுவது எப்படி சாத்ேியமாகும்?” (இந்ே கட்டுரேரய
படிக்கவும்).
சாத்ோன் பற்றிய தவறுபல தகள்விகளுக்கான விவேமான ஆய்ரவ இந்ே கட்டுரேயில் படிக்கலாம்:
”ேம்முரடய தபாதுவான எேிாி – சாத்ோன்”.
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உவரமயாக தபசும் தபாது சாத்ோனுக்கு சந்ேேி (பிள்ரளகள்) இருப்போக ோம் கூறும் தபாது, இரறவனின்
பிள்ரளகள் என்று ஏன் ோம் விசுவாசிகரள குறிப்பிடக்கூடாது? இேரன படித்ேவுடன், இஸ்லாமிய
வாசகர்கள்,
“குர்-ஆதனா அல்லது ஹேீஸ்கதளா, இரறவனுக்கும் மனிேனுக்கும் இரடதய குடும்ப உறவு தபான்ற ஒரு
உறவு இருப்போக கூறியிருக்கிறோ? அோவது இரறவன் அப்பாவாகவும், மனிேர்கள் பிள்ரளகளாகவும்
எங்தகயாவது கூறியிருக்கிறோ? ”
என்று தகள்வி எழுப்புவார்கள்.
முஸ்லிம்கள் இரறவரன ”ேகப்பனாகவும்”, மனிேர்கரள ”பிள்ரளகளாகவும்” கருேமாட்டார்கள். இது குர்ஆனின் படி ேரட தசய்யப்பட்ட ஒன்றாகும். இேரன தமலும் அறிய இந்ே கட்டுரேரய படிக்கவும்:
இஸ்லாமுக்கு பிோ இல்ரல.
இரறவன் ேமக்தகல்லாம் ஒரு அப்பாரவப் தபால இருக்கிறார் என்பரே ஆணித்ேேமாக எேிர்க்கும்
முஸ்லிம்கள், முந்ரேய ேீர்க்கோிசிகள் இரறவரன ேகப்பனாகதவ குறிப்பிட்டார்கள் என்பரே கற்பரனயும்
தசய்து

பார்க்கமாட்டார்கள்,

இேரன

முஸ்லிம்களால்

ெீேணித்துக்தகாள்ள

முடியாது,

ஏதனன்றால்,

இரறவரன ேகப்பனாக கருதுவது ஒரு மன்னிக்கமுடியாே பாவமாக முஸ்லிம்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால்,
உண்ரம என்னதவன்றால், யூே தவோகமம் சர்வ வல்ல இரறவரன ேகப்பன் என்தற குறிப்பிடுகின்றது.
யூே தவேமாகிய “ேனக்”கில் ோம் கீழ்கண்டவாறு படிக்கிதறாம்:
எப்பிோயீம் எனக்கு அருரமயான குமாேன் அல்லதவா? அவன் எனக்குப் பிாியமான பிள்ரளயல்லதவா?
அவனுக்கு விதோேமாய்ப் தபசினது முேல் அவரன ேிரனத்துக்தகாண்தட இருக்கிதறன்; ஆரகயால் என்
உள்ளம் அவனுக்காகக் தகாேிக்கிறது; அவனுக்கு உருக்கமாய் இேங்குதவன் என்று கர்த்ேர் தசால்லுகிறார்.
ேீங்கள் என் ெனமல்ல என்று அவர்களுக்குச் தசால்வேற்குப் பேிலாக ேீங்கள் ெீவனுள்ள தேவனுரடய
பிள்ரளகள் என்று அவர்களுக்குச் தசால்லப்படும். ேம்தமல்லாருக்கும் ஒதே பிோ இல்ரலதயா? ஒதே தேவன்
ேம்ரமச்

சிருஷ்டித்ேேில்ரலதயா?

ோம்

ேம்முரடய

பிோக்களின்

உடன்படிக்ரகரயப்

பாிசுத்ேக்

குரலச்சலாக்கி, அவனவன் ேன் ேன் சதகாேேனுக்குத் துதோகம் பண்ணுவாதனன்? (எதேமியா 31:20, ஓசியா
1:10,மல்கியா 2:10)
இன்ெிலில் (ேற்தசய்ேி) இதயசு ேம் சீடர்களுக்கு எப்படி தெபிக்க கற்றுக்தகாடுத்ேிருக்கிறார் என்பரே
காணமுடியும்:
”…. பேமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிோதவ, உம்முரடய ோமம் பாிசுத்ேப்படுவோக; உம்முரடய ோஜ்யம்
வருவோக; உம்முரடய சித்ேம் பேமண்டலத்ேிதல தசய்யப்படுகிறதுதபாலப் பூமியிதலயும் தசய்யப்படுவோக;
எங்களுக்கு தவண்டிய ஆகாேத்ரே அன்றன்றும் எங்களுக்குத் ோரும்; எங்கள் பாவங்கரள எங்களுக்கு
மன்னியும்;

ோங்களும்

எங்களிடத்ேில்

கடன்பட்ட

எவனுக்கும்

மன்னிக்கிதறாதம;

எங்கரளச்

தசாேரனக்குட்படப்பண்ணாமல், ேீரமயினின்று எங்கரள இேட்சித்துக் தகாள்ளும், என்று தசால்லுங்கள்
என்றார்.” (லூக்கா 11:2-4)
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பரைய ஏற்பாட்டில், அதனக இடங்களில் பிோ குமாேன் என்ற உறவு பற்றி கூறும் வசனங்கள் மட்டுமல்ல,
புேிய ஏற்பாட்டிலும் இதயசு இரறவனின் குமாேன் என்பரே காட்டும் அதனக வசனங்கள் உண்டு. இரேப்
பற்றிய புேிய ஏற்பாட்டின் ஒரு சில வசனங்கரள இங்கு காணலாம்: மத்தேயு 17:5, 26:63-66; மாற்கு 2:1-12,
தயாவான் 10:24-38.
முடிவுரேயாக, இதயசு கூறிய ஒரு உவரமரய இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிதறன். இந்ே உவரமயில் ‘தமசியா
என்பவர், இரறவனின் குமாேனாக’ இருக்கிறார் என்பரே இதயசு கூறுகிறார். இதயசுவின் உவரமரய
தகட்டுக்தகாண்டு இருந்ே யூே மே ேரலவர்கள், இதயசு எரேச் தசால்கிறார் என்பரே புாிந்துக்தகாண்டார்கள்.
இந்ே உவரமப் பற்றி லூக்கா 20:9-19 வசனங்களில் காணலாம்.
ஒரு மனுஷன் ஒரு ேிோட்சத்தோட்டத்ரே உண்டாக்கி, அரேத் தோட்டக்காேருக்குக் குத்ேரகயாக விட்டு,
தேடுோளாகப் புறத்தேசத்துக்குப் தபாயிருந்ோன். அந்ேத் தோட்டக்காேர் ேிோட்சத்தோட்டத்ேின் கனிகளில்
ேன் பாகத்ரேக் தகாடுத்ேனுப்பும்படி, பருவகாலத்ேிதல அவர்களிடத்ேில் ஒரு ஊைியக்காேரன அனுப்பினான்.
அந்ேத் தோட்டக்காேர் அவரன அடித்து, தவறுரமயாக அனுப்பிவிட்டார்கள். பின்பு அவன் தவதறாரு
ஊைியக்காேரன

அனுப்பினான்;

அவரனயும்

அவர்கள்

அடித்து,

அவமானப்படுத்ேி,

தவறுரமயாக

அனுப்பிவிட்டார்கள். அவன் மூன்றாந்ேேமும் ஒரு ஊைியக்காேரன அனுப்பினான்; அவரனயும் அவர்கள்
காயப்படுத்ேி, துேத்ேிவிட்டார்கள்.
அப்தபாழுது ேிோட்சத்தோட்டத்ேின் எெமான்: ோன் என்ன தசய்யலாம், எனக்குப் பிாியமான குமாேரன
அனுப்பினால்,

அவரனயாகிலும்

கண்டு

அஞ்சுவார்கள்

என்று

எண்ணி,

அவரன

அனுப்பினான்.

தோட்டக்காேர் அவரனக் கண்டதபாது: இவன் சுேந்ேேவாளி, சுேந்ேேம் ேம்முரடயோகும்படிக்கு இவரனக்
தகால்லுதவாம்

வாருங்கள்

என்று

ஒருவதோதடாருவர்

தசால்லிக்தகாண்டு,

அவரனத்

ேிோட்சத்தோட்டத்ேிற்குப் புறம்தப ேள்ளி, தகான்றுதபாட்டார்கள்.
இப்படியிருக்க, ேிோட்சத்தோட்டத்ேின் எெமான் அவர்கரள என்னதசய்வான்? அவன் வந்து அந்ேத்
தோட்டக்காேரேச் சங்காித்து, ேிோட்சத்தோட்டத்ரே தவறு தோட்டக்காோிடத்ேில் தகாடுப்பான் அல்லவா
என்றார்.
அவர்கள் அரேக்தகட்டு, அப்படியாகாேிருப்போக என்றார்கள்.
அப்தபாழுது அவர் அவர்கரளப் பார்த்து: வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதேன்று ேள்ளின கல்தல, மூரலக்குத்
ேரலக்கல்லாயிற்று

என்று

எழுேியிருக்கிற

தவேவாக்கியத்ேின்

கருத்தேன்ன?

அந்ேக்

கல்லின்தமல்

விழுகிறவன் எவதனா அவன் தோறுங்கிப்தபாவான், அது எவன்தமல் விழுதமா அவரன ேசுக்கிப்தபாடும்
என்றார்.
பிேோன

ஆசாாியரும்

தவேபாேகரும்

ேங்கரளக்

குறித்துத்

ோன்

இதயசு

தசால்கிறார்

என்பரே

உணர்ந்துக்தகாண்டார்கள், அோவது தமதல தசான்ன உவரமயில் வரும் அந்ே ேீய உைவர்கள் இவர்கள்
ோன். இேனால் இதயசுரவ ரகது தசய்ய ேிரனத்ோர்கள், ஆனால் மக்களுக்கு பயந்ேேினால் அவரே ரகது
தசய்யவில்ரல.
இரறவரன குறிப்பிடும் தபாது அவரே பிோ என்று அரையுங்கள் என்று இதயசு ேம் சீடர்களுக்கு
கற்றுக்தகாடுத்ோர். ோன் இப்தபாது ஒரு தகள்விரய உங்களிடம் தகட்கிதறன், “ேீங்கள் இரறவனிடம்
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தவண்டிக்தகாள்ளும் தபாது அவரே எப்படி அரைக்கிறீர்கள்?”, இரறவரன பிோவாக அரைக்கும் அனுபவம்
உங்களுக்கு உண்டா?
இரறவன் ேம் பிோவாக இருக்கிறார் என்பரேப் பற்றி தமலும் அறிய எனக்கு எழுேவும்.
மஸிஹாவின் தேய்வீகத்ேன்ரமரயப் பற்றி தமலும் அறியதவண்டுதமன்று விரும்புகிற வாசகர்கள் இந்ே
கட்டுரேகரள படித்து தோிந்துக்தகாள்ளலாம்: 1, 2
1 தயாவான் 3:8ம் வசனத்ரே படிக்கும் தபாது எழும் இன்தனாரு முக்கியமான தகள்வி: ” பிசாசினுரடய
கிாிரயகரள அைிக்கும்படிக்தக தேவனுரடய குமாேன் தவளிப்பட்டார். என்று 1 தயாவான் 3:8 தசால்வேின்
அர்த்ேதமன்ன?”.
இரவகள் பற்றி அறிய இந்ே இேண்டு கட்டுரேகரள படியுங்கள்: 1) Timeless Truth Encrypted in Ancient
Wisdom and 2) Wasn’t the God of the Bible strong enough to save Jesus from being killed?
ஆங்கில மூலம்: Surah 18:50 & 1 John 3 - Distinguishing God's Children from the Devil's
தோலண்ட் கிளார்க் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/rolandclarke/like_their_father.html

17. அல்லாஹ் ஏன் ஆபிேகாமின் சந்ேேி பட்டியரல
ோறுமாறாக கூறுகிறார்
கீழ்கண்ட குர்-ஆன் வசனங்கரள ஒரு குறிப்பிட்ட வரகயில் பேித்துள்தளன். இக்கட்டுரேயில் தசால்லப்படும்
விவேங்கள் தேளிவாக புாியதவண்டும் என்பேற்காக இப்படி பேிக்கப்பட்டுள்ளது.
குர்-ஆன் ஸூோ 6:83-89:
83. இரவ ேம்முரடய ஆோேங்களாகும், ோம் இவற்ரற இப்ோஹீமுக்கு அவருரடய கூட்டத்ேிற்கு எேிோகக்
தகாடுத்தோம்; ோம் விரும்புதவாருக்கு பேவிகரள (தமலும் தமலும்) உயர்த்துகிதறாம்; ேிச்சயமாக உம்முரடய
இரறவன் பூேண ஞானமும் தபேறிவும் உள்ளவன்.
84.

ோம் அவருக்கு

இஸ்ஹாக்ரகயும்,

யஃகூரபயும்

(சந்ேேியாகக்) தகாடுத்ேருளிதனாம்,

இவர்கள்

அரனவரேயும் ோம் தேர்வைியில் தசலுத்ேிதனாம்;
இேற்கு முன்னர் ோம் நூரஹயும்
அவருரடய சந்ேேியிலிருந்து
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ோவூது, ஸுரலமான், அய்யூப், யூஸுஃப், மூஸா, ஹாரூன்
ஆகிதயாரேயும் தேர்வைியில் தசலுத்ேிதனாம்;
இப்படிதய ோம் ேன்ரம புாிதவாருக்கு ேற்கூலி வைங்குகிதறாம்.
6:85. இன்னும், ெகாிய்யா, யஹ்யா, ஈஸா, இல்யாஸ் இவர்கள் யாவரும் (தேர் வைிசார்ந்ே) ஸாலிஹானவர்களில் ேின்றுமுள்ளவர்கதள.
6:86. இன்னும் இஸ்மாயீல், அல்யஸவு, யூனுஸ், லூத் இவர்கள் யாவரேயும் உலகத்ேிலுள்ள அரனவாிலும் தமன்ரமயாக்கிதனாம்.
6:87. இவர்களுரடய மூோரேயர்களிலிருந்தும்,

இவர்களுரடய

சந்ேேிகளிலிருந்தும்,

இவர்களுரடய

சதகாேேர்களிலிருந்தும் (பலரே) ோம் தேர்ந்தேடுத்து, அவர்கரள தேர் வைியில் தசலுத்ேிதனாம்.
6:88. இதுதவ அல்லாஹ்வின் தேர் வைியாகும், ேன் அடியார்களில் அவன் யாரே விரும்புகிறாதனா,
அவர்களுக்கு இேன்மூலம் தேர்வைி காட்டுகிறான்; (பின்னர்) அவர்கள் இரணரவப்பார்களானால், அவர்கள்
தசய்து வந்ேதேல்லாம், அவர்கரள விட்டு அைிந்துவிடும்.
6:89. இவர்களுக்குத்ோன் ோம் தவேத்ரேயும், அேிகாேத்ரேயும், ேபித்துவத்ரேயும் தகாடுத்தோம்; ஆகதவ
இவற்ரற இவர்கள் ேிோகாித்ோல் இேரன ேிோகாிக்காே ஒரு சமுோயத்ேினரே இேற்கு ோம் ேிச்சயமாக
தபாறுப்பாக்குதவாம். (குர்-ஆன் 6:83-89)
அல்லாஹ், தபயர்களின் பட்டியரல தகாடுக்கும் தபாது அரவகரள ோறுமாறாக மாற்றி தகாடுக்க காேணம்
என்ன? ஏன் குர்-ஆனில் தபயர்கள் ஒரு வாிரச கிேமமாக தகாடுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது?
தமற்கண்ட ேபர்கள் வாழ்ந்ே காலங்களின் படி, அவர்கரள வாிரசப் படுத்ேதவண்டுதமன்றால், அரவகரள
கீழ்கண்ட விேமாக வாிரசப்படுத்ேி பட்டியலிடதவண்டும்.
ஆபிேகாமின் சந்ேேியிலிருந்து:
இஸ்மாயில், ஈசாக்கு, யாக்தகாபு, தயாதசப்பு, ஆதோன், தமாதச, ோவீது, சாதலாதமான், எலியா, எலிஷா,
தயானா, ெகாிய்யா, தயாவான் ஸ்ோனகன் மற்றும் இதயசு.
இது குர்-ஆனின் மிகப்தபாிய பிரை என்று தசால்லமுடியாது, ஆனால், சர்வத்ரேயும் அறிந்ே அல்லாஹ்விற்கு
எப்படி இந்ே குைப்பம் வந்ேது என்பது ோன் தகள்வி?
குர்-ஆனின் இவ்வசனங்கள் பற்றி பல தகள்விகள் எழுகின்றன:
முேலாவோக, தலாத்தும் தயாபுவும் ஆபிேகாமின் சந்ேேி இல்ரல என்பரே கவனிக்கவும். தலாத்து
ஆபிேகாமின் சதகாேேனுரடய மகன் ஆவார், ேனக்கு பிறந்ேவேல்ல. ஆபிேகாம் இஸ்ேதவல் ோட்டிற்கு தசன்ற
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தபாது, அவதோடு கூட தசன்றவர் ோன் தலாத்து. இந்ே தேேத்ேில் ஆபிேகாமுக்கு பிள்ரளகள் பிறக்கவில்ரல
(பார்க்க ஆேியாகமம் 11:27-30, 12:4-5).
அடுத்ேபடியாக, தயாபுரவப் பற்றி பார்ப்தபாம். இவரேப் பற்றி அேிகமாக விவேங்கள் தகாடுக்கப்படவில்ரல
என்றாலும், இவர் தவறு ஒரு ோட்டில் / இடத்ேில் வாழ்ந்ேவோவார். இவர் ஆபிேகாமின் சந்ேேியில் பிறந்ேவர்
அல்ல. குர்-ஆனின் வசனங்கள் அரமக்கப்பட்டுள்ள வரகரய கூர்ந்து கவனித்ோல், அரவகள் ஆபிேகாரமப்
பற்றியும், அவேது சந்ேேியில் வந்ேவர்கள் பற்றியும் பட்டியலிட்டுத் ேருகின்றது. இந்ே பட்டியலில்
உள்ளவர்கதளாடு ஆபிேகாமுக்கு ஒரு உறவுமுரற இருப்பது தபான்று அரமக்கப்பட்டுள்ளது.
தோவா மட்டுதம ஆபிேகாமுக்கு முன்பு வந்ேவர். மற்ற தபயர்கள் அரனத்தும் ஆபிேகாமுக்கு பிறகு வந்ேவர்கள்
என்றும், அவேது சந்ேேி என்ற வரகயிலும் குர்-ஆன் தபசுகின்றது.
இதுமட்டுமல்ல, குர்-ஆன் 89ம் வசனம், “இவர்களுக்குத் ோன் ோம் தவேத்ரேயும், அேிகாேத்ரேயும்,
ேபித்துவத்ரேயும் தகாடுத்தோம்” என்று தசால்கிறது.
இவ்வசனம் குறிப்பிடும் “தவேம்” (the Book) எது?

இேற்கு பேிலாக, ”இவர்கள் ஒவ்தவாருவருக்கும்

ேனித்ேனியாக ஒரு தவேம் (a Book) தகாடுக்கப்பட்டது” என்று தசால்லியிருந்ோல் சாியாக இருந்ேிருக்கும்
அல்லவா? இவர்கள் அரனவருக்கும் எப்படி ஒதே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்க முடியும்? அது எந்ே புத்ேகம்?
குர்-ஆனின் இேே இடங்களில் வாசிக்கும் தபாது தமாதசக்கு தோோ தகாடுத்ேோகவும், ோவீதுக்கு ெபூர்
தகாடுத்ேோகவும், இதயசுவிற்கு இன்ெில் தகாடுத்ேோகவும் ேனித்ேனியாக தசால்லப்படுகின்றது. ஆனால்,
தமற்கண்ட வசனத்ரே படித்ோல், இவர்கள் அரனவருக்கும் தகாடுக்கப்பட்டது “ஒதே தவேத்ரே ோனா?”
என்ற தகள்வி எழுகின்றது.
இஸ்லாமிய ேபி முஹம்மதுவிற்கும் “ஒரு தவேம்/புத்ேகம்” தகாடுக்கப்பட்டது. அப்படியானால், இந்ே கணக்கு
சாியாக இருக்குமா?
இரவகள் அரனத்ரேயும் ஒரு தவேம்/புத்ேகம் என்று அரைக்கமுடியுமா?
தோோ = ெபூர் = இன்ெில் = குர்-ஆன்?
அோவது தோோ என்றுச் தசான்னாலும், ெபூர் என்றுச் தசான்னாலும், இன்ெில் என்றுச் தசான்னாலும்,
கரடசியாக குர்-ஆன் என்றுச் தசான்னாலும் அது ஒரு புத்ேகத்ரேதய குறிக்கும் என்று கருேமுடியுமா?
(சிலர் ஆம், தமற்கண்ட கணக்கு சாியானது என்றுச் தசால்கிறார்கள், இரேப் பற்றி அறிய இங்கு தசாடுக்கி
படிக்கவும் - http://www.answering-islam.org/Quran/Versions/004.159.html).
குர்-ஆன் தசால்வது தபால “எல்தலாருக்கும் ஒதே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டது” என்று குர்-ஆனுக்கு முன்பு வந்ே
ரபபிளில் தசால்லப்படவில்ரலதய! தவேக்காேர்களிடம் இருக்கும் தோோவும், ெபூரும்(சங்கீேம்), இன்ெிலும்
(சுவிதசஷங்கள்)

ேனித்ேனி

தவேங்களாகவும்,

புத்ேகங்களாகவும்

இருக்கின்றன,

அதே

தபால

குறிப்பிடப்பட்டும் இருக்கின்றன.
தயாவான் ஸ்ோனகனின் ேந்ரே ெகாியாவிற்கு எந்ே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டது? இதுமட்டுமல்ல, தயாவான்
ஸ்ோனகனுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட தவேம் எது? அேன் தபயர் என்ன? இஸ்மாயிலுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட தவேம்
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எது? அேன் தபயர் என்ன? தேவனுரடய உண்ரமயான தவளிப்பாடாக இருக்கும் ரபபிளின் படி பார்க்கும்
தபாது,

குர்-ஆனின்

இவ்விேமான

கூற்றுக்கள்

அரனத்தும்

ஒன்ரறதயான்று

முேண்படுகின்றரே

காணமுடியும். இது மட்டுமல்ல, குர்-ஆனின் ஒரு வசனம், இேே வசனங்கள் தசால்லும் விவேங்கதளாடும் மற்றும்
இேே இஸ்லாமிய ஹேீஸ்கதளாடும் தமாதுகின்றன / முேண்படுகின்றன. இந்ே ஹேீஸ்கள் அல்லாஹ்விடம்
இருக்கும் ”ோய் புத்ேகத்ேிலிருந்து” தகாடுக்கப்பட்ட தவளிப்பாடுகள் அல்ல என்பரே கவனத்ேில் தகாள்ளவும்.
இதே தபால ஒரு வசனத்ரே ோம் குர்-ஆன் 29:27ல் காணலாம், இேிலும் ஒரு ேவறு உள்ளது.
தமலும், அவருக்கு இஸ்ஹாக்ரகயும், யஃகூரபயும் அளித்தோம்; இன்னும் அவருரடய சந்ேேியிதல,
ேபித்துவத்ரேயும், தவேத்ரேயும் ஏற்படுத்ேிதனாம்; அவருக்கு அவருரடய கூலிரய இவ்வுலகத்ேிலும்
தகாடுத்தோம்; ேிச்சயமாக மறுரமயில் அவர் ேல்லவர்களில் ஒருவோவார். (குர்-ஆன் 29:27)
தமற்கண்ட வசனத்ேில் வரும் “அவருரடய சந்ேேியிதல” என்ற தசாற்தறாடர் பற்றி பலர் பலவிேமாக கருத்து
கூறுகின்றனர்:



சிலர், கரடசியாக தபயர் குறிப்பிடப்பட்ட ”யாக்தகாபு உரடய சந்ேேியிலிருந்து ேபித்துவமும்,
தவேமும் வரும் என்று தபாருள் தகாள்ளதவண்டும்” என்று கூறுகிறார்கள்.



தவறு சிலர் “ஆபிேகாமின் சந்ேேி அரனவாிலிருந்தும் ேபித்துவமும், தவேமும் வரும்” என்று தபாருள்
தகாள்ளதவண்டும் என்று கூறுகின்றனர்.

ேபித்துவம் என்பது ஆபிேகாமின் சந்ேேிக்கு உாியது என்று இவ்வசனம் தசால்கிறது. இவ்வசனத்ேிற்கு
முன்புள்ள (29:26) மற்றும் பின்புள்ள (29:28) வசனங்கரள கவனித்ோல், அேில் தலாத்ரேப் பற்றி குர்-ஆன்
தபசுகின்றது. தலாத்து ஆபிேகாமின் சந்ேேியும் அல்ல, யாக்தகாபின் சந்ேேியும் அல்ல என்பரே கவனிக்கவும்.
இதே தபால, தயாபுவும், தோவாவும் ஆபிேகாமின் சந்ேேிகள் அல்ல. இேரனப் பற்றி தமலும் அறிய படிக்கவும்:
குர்-ஆன் 16:36ன் முேண்பாடு (எல்லா ோடுகளிலிருந்தும் ேபிகளா? அல்லது ஆபிேகாமின் சந்ேேியிலிருந்து
மட்டும் ேபிகளா?)
இன்தனாரு பிேச்சரன: இக்கட்டுரேயில் பார்த்ே வசனத்ேின் படி, புத்ேகம் (அல் கிோப் – தவேம்)
தகாடுக்கப்பவர்களின் பட்டியலில் இஸ்மாயிலும் இருக்கிறார். ஆனால், குர்-ஆன் 6:156-157ன் படி, ”தவேம்”
என்பது இவருக்கு முன்பு இேண்டு சமுகத்ோருக்குத் ோன் தகாடுக்கப்பட்டது, இவர்களில் அேபியர்களின்
சமூகம் இல்ரல.
6:156. ேமக்கு முன் இரு கூட்டத்ேினர் மீது மட்டுதம தவேம் இறக்கப்பட்டது - ஆகதவ ோங்கள் அேரனப்
படிக்கவும் தகட்கவும் முடியாமல் பாோமுகமாகி விட்தடாம் என்று ேீங்கள் கூறாேிருக்கவும்;
6:157. அல்லது தமய்யாகதவ எங்கள் மீது ஒரு தவேம் அருளப்பட்டிருந்ோல், ேிச்சயமாக ோங்கள்
அவர்கரளவிட மிக்க தேர்ரமயாக ேடந்ேிருப்தபாம் என்று ேீங்கள் கூறாேிருக்கும் தபாருட்டும் (இவ்தவேத்ரே
அருளிதனாம்);ஆகதவ உங்களுரடய இரறவனிடமிருந்தும் மிகத்தேளிவான தவேமும், தேர்வைியும், அருளும்
வந்துவிட்டது

-

எவதனாருவன்

அல்லாஹ்வின்

வசனங்கரளப்

புறக்கணித்து,

அவற்ரறவிட்டு

விலகிவிடுகின்றாதனா அவரனவிட அேிக அேியாயக்காேன் யார்? ேம்முரடய வசனங்கரள விட்டுவிலகிக்
தகாள்கிறவர்களுக்கு, அவர்கள் விலகிக் தகாண்ட காேணத்ோல் தகாடிய தவேரனரயக் கூலியாகக்
தகாடுப்தபாம்.
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இது எப்படி சாத்ேியமாகும்? இேன்படி பார்த்ோல், குரறஷிகள் இஸ்மாயிலின் சந்ேேியிலிருந்து வந்ேவர்கள்
இல்ரலயா?

இஸ்மாயிலின்

சந்ேேிக்கு

தகாடுக்கப்பட்ட

தவேத்ரே

குரறஷிகள்

தபறவில்ரலயா?

இவ்வசனங்களில் உள்ள பிேச்சரனகரள ேனிக் கட்டுரேயாக பிறகு காண்தபாம்.
மூலம்: http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/qb012.html
குர்-ஆன் முேண்பாடுகள் பற்றிய கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/quran/contra/qb012.html

18. குர்ஆன் முேண்பாடு - தமாதச அல்லது யாக்தகாபு!
அல்லாஹ்வின் குைப்பம்
குர்ஆன் தமாதசயின் கரேரய மட்டுமல்ல, தமாதச மற்றும் பார்தவானின் கரேரய அதனக இடங்களில்
தசால்கிறது. குர்ஆன் தசால்லும் இந்ே ேிகழ்ச்சிகளில் இருக்கும் பல முேண்பாடுகள் மற்றும் ேவறுகரள இந்ே
பக்கங்களில் குறிப்பிட்டுள்தளாம். இந்ே சிறிய கட்டுரேயிலும், குர்ஆன் எப்படி ரபபிளுக்கு முேண்படுகிறது
என்பரே விவேமாக காண்தபாம். ஏன் இப்படி குர்ஆன் முேண்படுகிறது என்று பார்த்ோல், குர்ஆனின் ஆசிாியர்
ரபபிளில் காணப்படும் இேண்டு ேிகழ்ச்சிகரளக் குறித்து குைம்பியுள்ளார், ஆேலால், ஒரு கரேயில் வரும்
விவேங்கரள இன்தனாரு கரேயில் நுரைத்துவிட்டுள்ளார்.
தமாதச மற்றும் யாக்தகாபு என்பவர்களாகிய இவ்விருவர் ேங்கள் ஊரே விட்டு ஓடிப்தபானார்கள் (யாக்தகாபு
ேன் சதகாேேன் ஏசாரவ ஏமாற்றி ஓடிப்தபானார், தமாதச ஒரு எகிப்ேியரன தகான்று விட்டேினால் ேன் உயிர்
ேப்ப ஓடிப்தபானார்). மட்டுமல்ல, இவ்விருவாின் ேிருமணம் சம்மந்ேப்பட்ட ேிகழ்வுகள் அல்லது ேங்கள்
மரனவிகரள கண்ட விேமும் கிட்டத்ேட்ட ஒன்றாகதவ இருக்கும். இவ்விருவர் தவறு ோட்டிலிருந்து
வந்ோர்கள், வாலிப்பதபண்கள் ேங்கள் ஆடுகளுக்கு ேண்ணீர் குடிக்க ரவக்க வரும்தபாது, மற்றும்
அவர்களுக்கு உேவி தேரவப்பட்டதபாது, இவ்விருவரும் உேவி தசய்து கிணற்றிலிருந்து ேண்ணீர் வார்த்து
தகாடுத்ோர்கள். தமாதச மற்றும் யாக்தகாபின் கரேயில் வரும் இந்ே ஒற்றுரமகள் குர்ஆன் ஆக்கிதயானின்
மனேில் குைப்பத்ரே உண்டாக்கியுள்ளது.
தமாதச ேன் எேிர்கால மரனவிரய எப்படி சந்ேித்ோர் என்பரே முேலில் ரபபிளிலிருந்து படிப்தபாம், அேன்
பிறகு குர்ஆனின் வசனங்கரளக் காண்தபாம்.
பார்தவான் அந்ேக் காாியத்ரேக் தகள்விப்பட்டதபாது, தமாதசரயக் தகாரலதசய்ய வரகதேடினான். தமாதச
பார்தவானிடத்ேினின்று

ேப்பிதயாடி,

மீேியான்

தேசத்ேில்

தபாய்த்

ேங்கி,

ஒரு

துேவண்ரடயிதல

உட்கார்ந்ேிருந்ோன். மீேியான் தேசத்து ஆசாாியனுக்கு ஏழு குமாேத்ேிகள் இருந்ோர்கள்; அவர்கள் ேங்கள்
ேகப்பனுரடய ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் காட்டும்படிக்கு அங்தக வந்து, ேண்ணீர் தமாண்டு, தோட்டிகரள
ேிேப்பினார்கள். அப்தபாழுது தமய்ப்பர்கள் வந்து, அவர்கரளத் துேத்ேினார்கள்; தமாதச எழுந்ேிருந்து,
அவர்களுக்குத் துரண ேின்று, அவர்களுரடய ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் காட்டினான். அவர்கள் ேங்கள்
ேகப்பனாகிய தேகுதவலிடத்ேில் வந்ேதபாது, அவன்: ேீங்கள் இன்று இத்ேரன சீக்கிேமாய் வந்ேது என்ன
என்று தகட்டான். அேற்கு அவர்கள்: எகிப்ேியன் ஒருவன் தமய்ப்பாின் ரககளுக்கு எங்கரளத் ேப்புவித்து,
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எங்களுக்குத் ேண்ணீர் தமாண்டு தகாடுத்து, ஆடுகளுக்கும் ேண்ணீர் காட்டினான் என்றார்கள். அப்தபாழுது
அவன் ேன் குமாேத்ேிகரளப் பார்த்து: அவன் எங்தக? அந்ே மனிேரன ேீங்கள் விட்டுவந்ேது என்ன?
தபாெனம்பண்ணும்படிக்கு அவரன அரைத்துக்தகாண்டுவாருங்கள் என்றான். தமாதச அந்ே மனிேனிடத்ேில்
ேங்கியிருக்கச் சம்மேித்ோன். அவன் சிப்தபாோள் என்னும் ேன் குமாேத்ேிரய தமாதசக்குக் தகாடுத்ோன். அவள்
ஒரு குமாேரனப் தபற்றாள். ோன் அந்ேிய தேசத்ேில் பேதேசியாய் இருக்கிதறன் என்று தசால்லி, அவனுக்கு
தகர்தசாம் என்று தபாிட்டான். (யாத்ேிோகமம் 2:15-22)
குர்ஆனின் படி தமாதச ேன் எேிர்கால மரனவிரய எப்படி சந்ேித்ோர் என்பரே இப்தபாது காண்தபாம்:
இன்னும், அவர் மத்யன் ோட்டுத் ேண்ணீர்(த் துரறயின்) அருதக வந்ேதபாது, அவ்விடத்ேில் ஒரு கூட்டத்ேினர்
(ேம் கால் ேரடகளுக்குத்) ேண்ணீர் புகட்டிக் தகாண்டிருந்ேரேக் கண்டார்; அவர்கரளத் ேவிே, தபண்கள்
இருவர் (ேங்கள் ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் புகட்டாது) ஒதுங்கி ேின்றரேக் கண்டார்; "உங்களிருவாின் விஷயம்
என்ன?" என்று (அப்தபண்களிடம்) அவர் தகட்டார்; அேற்கு "இம்தமய்ப்பவர்கள் (ேண்ணீர் புகட்டிக் விட்டு)
விலகும் வரே ோங்கள் எங்கள் (ஆடுகளுக்குத்) ேண்ணீர் புகட்ட முடியாது - தமலும் எங்கள் ேந்ரே மிகவும்
வயது முேிர்ந்ேவர்" என்று அவ்விருவரும் கூறினார்கள். ஆரகயால், அவ்விருவருக்குமாக அவர் (ஆட்டு
மந்ரேக்குத்) ேண்ணீர் புகட்டினார்; பிறகு அவர் (ஒரு மே) ேிைலில் ஒதுங்கி; "என் இரறவா! ேீ எனக்கு
இறக்கியருளும் ேல்லவற்றின்பால் ேிச்சயமாக ோன் தேரவயுள்ளவனாக இருக்கின்தறன்" என்று கூறினார்.
(சிறிது தேேத்ேிற்குப்) பிறகு அவ்விரு தபண்களில் ஒருவர் ோணத்துடன் ேடந்து மூஸாவின் முன் வந்து
"எங்களுக்காக ேீங்கள் ேண்ணீர் புகட்டியேற்கான கூலிரய உங்களுக்கு வைங்குவேற்காக எங்கள் ேந்ரே
உங்கரள அரைக்கிறார்" என்று கூறினார்; இவ்வாறாக மூஸா அவாிடம் வந்ேதபாது ேம் வேலாற்ரற எடுத்துச்
தசான்னார்; அேற்கவர்; "பயப்படாேீர்! அக்கிேமக்காே சமூகத்ோரே விட்டும் ேீர் ேப்பித்துவிட்டீர்" என்று
கூறினார். அவ்விரு தபண்களில் ஒருவர் கூறினார்; "என் அருரமத் ேந்ரேதய! ேீங்கள் இவரேக் கூலிக்கு
அமர்த்ேிக் தகாள்ளுங்கள்; ேீங்கள் கூலிக்கு அமர்த்துபவர்களில் ேிச்சயமாக இவர் மிகவும் தமலானவர்
பலமுள்ளவர்; ேம்பிக்ரகயானவர்." அப்தபாது அவர் மூஸாவிடம்) கூறினார்; "ேீர் எனக்கு எட்டு ஆண்டுகள்
தவரல தசய்யதவண்டும் என்ற ேிபந்ேரனயின் மீது, என்னுரடய இவ்விரு தபண்களில் ஒருவரே உமக்கு
மணமுடித்துக் தகாடுக்க ேிச்சயமாக ோன் ோடுகிதறன் - ஆயினும், ேீர் பத்து (ஆண்டுகள்) பூர்த்ேி தசய்ோல்,
அது உம் விருப்பம்; ோன் உமக்கு சிேமத்ரே தகாடுக்க விரும்பவில்ரல. இன்ஷா அல்லாஹ், என்ரன
ேல்லவர்களில் உள்ளவோக காண்பீர்." (அேற்கு மூஸா) கூறினார் "இதுதவ எனக்கும் உங்களுக்கிமிரடதய
(ஒப்பந்ேமாகும்), இவ்விரு ேவரணகளில் ோன் எரே ேிரறதவற்றினாலும் என் மீது குற்றமில்ரல - ோம் தபசிக்
தகாள்வேற்கு அல்லாஹ்தவ சாட்சியாக இருக்கிறான். ( குர்ஆன் 28:23-28)
தமற்கண்ட குர்ஆன் வசனங்கள், ரபபிளில் தசால்லப்பட்ட அதே ேிகழ்ச்சிரயத் ோன் குறிப்பிட்டு தபசுகிறது.
ஆனால், அதனக முேண்பாடுகள் மற்றும் வித்ேியாசங்கள் குர்ஆன் குறிப்பிடும் வசனங்களில் காணப்படும்.
இேில் இேண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன: முேலாவோக, யாத்ேிோகமத்ேில் ோம் பார்க்கும் தபாது,
தமாதச ஏழு வாலிப தபண்கரள காண்கிறார், மற்றும் அந்ே ஏழுதபரும் ஒதே மனிேனின் தபண் பிள்ரளகளாக
இருந்ோர்கள். ஆனால், குர்ஆனில் பார்க்கும் தபாது, அது தவளிப்பரடயாக "தமாதச அங்கு சந்ேித்ேது இேண்டு
தபண்கரள" என்று கூறுகிறது, மற்றும் அவ்விருவரும் ஒதே மனிேனின் புேல்விகள் என்றும் கூறுகிறது. ரபபிள்
மற்றும் குர்ஆன் கூறும் ேிகழ்ச்சிகளில், அந்ே மனிேன், தமாதசக்கு ேன் மகள்களில் ஒரு மகரள
ேிருமணத்ேிற்காக தகாடுக்கிறார். ஆனால், குர்ஆனில் ஒரு வித்ேியாசம் உள்ளது, அது என்னதவன்றால், அந்ே
தபண்ணின் ேந்ரே, தமாதசயிடம் "என் மகரள ேிருமணம் புாிய" எனக்கு பணம் ேேதவண்டும் என்று
தகட்கிறார். இந்ே பணத்ரே எப்படி தகாடுப்பது என்று பார்த்ோல், அந்ே தபண்ணுக்காக தமாதச 8 அல்லது 10
ஆண்டுகள் ேன்னிடத்ேில் உரைக்கதவண்டும் என்று ஒரு ேிபந்ேரனரய தபாடுகிறார்.
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இங்கு குறிப்பிடதவண்டிய விவேம் என்னதவன்றால், இேண்டு ஆண்டுகள் பற்றி குர்ஆன் கூறுகிறது, அரவகள்
அடுத்ேடுத்ே வரும் எண்களாக இருந்ோலும், 8 அல்லது 10 ஆண்டுகள் என்று குறிப்பிடுகிறது. குர்ஆனின்
ேிகழ்ச்சிப்படி இேண்டு தபண்கள் மற்றும் இேண்டு வருட எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குர்ஆனில் காணப்படும் இந்ே விவேங்கள் எப்படி மற்றும் எங்கிருந்து வந்ேது? அரவகள் ரபபிளில்
யாக்தகாபின் கரேயில் வருகிறது, அோவது யாக்தகாபு எப்படி இேண்டு மரனவிகரள ேிருமணம்
தசய்துக்தகாண்டார் என்ற விவேங்களிருந்து எடுத்து குர்ஆனின் ஆக்கிதயான், தமாதசயின் கரேயில்
குைப்பத்ேில் நுரைத்துள்ளார். இப்தபாது யாக்தகாபு எப்படி இேண்டு மரனவிகரள ேிருமணம் தசய்ோர்
என்பரே ரபபிளிலிருந்து காண்தபாம்.
யாக்தகாபு பிேயாணம்பண்ணி, கீழ்த்ேிரசயாாின் தேசத்ேில் தபாய்ச் தசர்ந்ோன். அங்தக வயல்தவளியிதல ஒரு
கிணற்ரறயும், அேின் அருதக மடக்கியிருக்கிற மூன்று ஆட்டுமந்ரேகரளயும் கண்டான்; அந்ேக் கிணற்றிதல
மந்ரேகளுக்குத்

ேண்ணீர்

காட்டுவார்கள்;

அந்ேக்

கிணற்றின்

வாய்

ஒரு

தபாிய

கல்லினால்

அரடக்கப்பட்டிருந்ேது. அவ்விடத்ேில் மந்ரேகள் எல்லாம் தசர்ந்ேபின் கிணற்றின் வாயிலிருக்கும் கல்ரல
தமய்ப்பர் புேட்டி, ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் காட்டி, மறுபடியும் கல்ரல முன்னிருந்ேபடி கிணற்றின் வாயில்
ரவப்பார்கள். யாக்தகாபு அவர்கரளப் பார்த்து: சதகாேேதே, ேீங்கள் எவ்விடத்ோர் என்றான்; அவர்கள்,
ோங்கள் ஆோன் ஊோர் என்றார்கள். அப்தபாழுது அவன்: ோதகாாின் குமாேனாகிய லாபாரன அறிவீர்களா
என்று தகட்டான்; அறிதவாம் என்றார்கள். அவன் சுகமாயிருக்கிறானா என்று விசாாித்ோன்; அேற்கு அவர்கள்:
சுகமாயிருக்கிறான்; அவன் குமாேத்ேியாகிய ோதகல், அதோ, ஆடுகரள ஓட்டிக்தகாண்டு வருகிறாள் என்று
தசான்னார்கள். அப்தபாழுது அவன்: இன்னும் தவகு தபாழுேிருக்கிறதே; இது மந்ரேகரளச் தசர்க்கிற
தவரள அல்லதவ, ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் காட்டி, இன்னும் தமயவிடலாம் என்றான். அேற்கு அவர்கள்:
எல்லா மந்ரேகளும் தசருமுன்தன அப்படிச் தசய்யக்கூடாது; தசர்ந்ேபின் கிணற்றின் வாயிலுள்ள கல்ரலப்
புேட்டுவார்கள்; அப்தபாழுது ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர் காட்டுதவாம் என்றார்கள். அவர்கதளாதட அவன்
தபசிக்தகாண்டிருக்கும்தபாதே, ேன் ேகப்பனுரடய ஆடுகரள தமய்த்துக்தகாண்டிருந்ே ோதகல் அந்ே
ஆடுகரள ஓட்டிக்தகாண்டு வந்ோள். யாக்தகாபு ேன் ோயின் சதகாேேனான லாபானுரடய குமாேத்ேியாகிய
ோதகரலயும், ேன் ோயின் சதகாேேனாகிய லாபானின் ஆடுகரளயும் கண்டதபாது, யாக்தகாபு தபாய்,
கிணற்றின் வாயிலிருந்ே கல்ரலப் புேட்டி, ேன் ோயின் சதகாேேனாகிய லாபானின் ஆடுகளுக்குத் ேண்ணீர்
காட்டினான்.
பின்பு யாக்தகாபு ோதகரல முத்ேஞ்தசய்து, சத்ேமிட்டு அழுது, ோன் அவள் ேகப்பனுரடய மருமகதனன்றும்,
தேதபக்காளின்

குமாேதனன்றும்

ோதகலுக்கு

அறிவித்ோன்.

அவள்

ஓடிப்தபாய்த்

ேன்

ேகப்பனுக்கு

அறிவித்ோள். லாபான் ேன் சதகாோியின் குமாேனாகிய யாக்தகாபுரடய தசய்ேிரயக் தகட்டதபாது,
அவனுக்கு

எேிர்தகாண்தடாடி,

அவரனக்

கட்டிக்தகாண்டு

முத்ேஞ்தசய்து,

ேன்

வீட்டுக்கு

அரைத்துக்தகாண்டுதபானான்; அவன் ேன் காாியங்கரளதயல்லாம் விவேமாய் லாபானுக்குச் தசான்னான்.
அப்தபாழுது லாபான்: ேீ என் எலும்பும் என் மாம்சமுமானவன் என்றான். ஒரு மாேம்வரேக்கும் யாக்தகாபு
அவனிடத்ேில் ேங்கினான். பின்பு லாபான் யாக்தகாரப தோக்கி: ேீ என் மருமகனாயிருப்பேினால், சும்மா
எனக்கு தவரலதசய்யலாமா? சம்பளம் எவ்வளவு தகட்கிறாய், தசால் என்றான். லாபானுக்கு இேண்டு
குமாேத்ேிகள் இருந்ோர்கள்; மூத்ேவள் தபர் தலயாள், இரளயவள் தபர் ோதகல். தலயாளுரடய கண்கள்
கூச்சப்பார்ரவயாயிருந்ேது; ோதகதலா ரூபவேியும் பார்ரவக்கு அைகானவளுமாயிருந்ோள். யாக்தகாபு
ோதகல்தபாில் பிாியப்பட்டு: உம்முரடய இரளய குமாேத்ேியாகிய ோதகலுக்காக உம்மிடத்ேில் ஏழு வருஷம்
தவரல

தசய்கிதறன்

என்றான்.

அேற்கு

லாபான்:

ோன்

அவரள

அந்ேிய

புருஷனுக்குக்
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தகாடுக்கிறரேப்பார்க்கிலும், அவரள உனக்குக் தகாடுக்கிறது உத்ேமம், என்னிடத்ேில் ோித்ேிரு என்றான்.
அந்ேப்படிதய யாக்தகாபு ோதகலுக்காக ஏழு வருஷம் தவரல தசய்ோன்; அவள் தபாில் இருந்ே பிாியத்ேினாதல
அந்ே வருஷங்கள் அவனுக்குக் தகாஞ்சோளாகத் தோன்றினது. பின்பு யாக்தகாபு லாபாரன தோக்கி: என்
ோட்கள் ேிரறதவறினபடியால், என் மரனவியிடத்ேில் ோன் தசரும்படி அவரள எனக்குத் ேேதவண்டும்
என்றான்.
அப்தபாழுது லாபான் அவ்விடத்து மனிேர் எல்லாரேயும் கூடிவேச்தசய்து விருந்துபண்ணினான். அன்று
இேவிதல அவன் ேன் குமாேத்ேியாகிய தலயாரள அரைத்துக்தகாண்டுதபாய், அவனிடத்ேில் விட்டான்;
அவரள அவன் தசர்ந்ோன். லாபான் ேன் தவரலக்காாியாகிய சில்பாரளத் ேன் குமாேத்ேியாகிய தலயாளுக்கு
தவரலக்காாியாகக் தகாடுத்ோன். காரலயிதல, இதோ, அவள் தலயாள் என்று யாக்தகாபு கண்டு, லாபாரன
தோக்கி: ஏன் எனக்கு இப்படிச் தசய்ேீர்? ோதகலுக்காக அல்லவா உம்மிடத்ேில் தவரலதசய்தேன்; பின்ரன
ஏன் எனக்கு வஞ்சகம்பண்ணினீர் என்றான். அேற்கு லாபான்: மூத்ேவள் இருக்க இரளயவரளக் தகாடுப்பது
இவ்விடத்து வைக்கம் அல்ல. இவளுரடய ஏழு ோரள ேிரறதவற்று; அவரளயும் உனக்குத் ேருதவன்;
அவளுக்காகவும் ேீ இன்னும் ஏழு வருஷம் என்னிடத்ேில் தவரலதசய் என்றான். அந்ேப்படிதய யாக்தகாபு,
இவளுரடய ஏழு ோரள ேிரறதவற்றினான். அப்தபாழுது ேன் குமாேத்ேியாகிய ோதகரலயும் அவனுக்கு
மரனவியாகக் தகாடுத்ோன். தமலும் லாபான் ேன் தவரலக்காாியாகிய பில்காரளத் ேன் குமாேத்ேியாகிய
ோதகலுக்கு தவரலக்காாியாகக் தகாடுத்ோன். யாக்தகாபு ோதகரலயும் தசர்ந்ோன்; தலயாரளப்பார்க்கிலும்
ோதகரல அவன் அேிகமாய் தேசித்து, பின்னும் ஏழு வருஷம் அவனிடத்ேில் தசவித்ோன். (ஆேியாகமம் 29:130)
இது ோன் அந்ே இேண்டு தபண் பிள்ரளகளுரடய ேிகழ்ச்சியாகும், மற்றும் யாக்தகாபு ோன் தேசித்ே
தபண்ணுக்காக இேண்டு ேவரன முரறயில் ேன் மாமனாாிடம் தவரல தசய்ோர். "இல்ரல.. ோங்கள் இேரன
அங்கீகாிக்கமாட்தடாம்", குர்ஆன் இப்படி யாக்தகாபின் கரேயில் வரும் சிலவற்ரற காப்பி அடித்து
தமாதசயின் ேிகழ்ச்சிதயாடு தசர்த்துச் தசால்லவில்ரல என்று ேீங்கள் தசால்வீர்களானால், அடுத்ே வசனத்ேில்
குர்ஆன் தசால்லும் விவேத்ரே சிறிது படித்துப் பாருங்கள்.
ஆகதவ மூஸா (ேம்) ேவரணரய முடித்துக்தகாண்டு, ேம் குடும்பத்துடன் பயணம் தசய்து தகாண்டிருந்ே தபாது
'தூர்' (மரலயின்) பக்கத்ேில் ஒரு தேருப்ரபக் கண்டார்; அவர் ேம் குடும்பத்ோாிடம் "ேீங்கள் (இங்கு சிறிது)
ேங்குங்கள்; ேிச்சயமாக, ோன் ஒரு தேருப்ரபக் காண்கின்தறன். ோன் உங்களுக்கு அேிலிருந்து ஒரு
தசய்ேிரயதயா, அல்லது ேீங்கள் குளிர் காயும் தபாருட்டு, ஒரு தேருப்புக் கங்ரகதயா தகாண்டு வருகிதறன்"
என்று கூறினார். (குர்ஆன் 28:29)
தமாதச ேன் மரனவிரய ேிருமணம் தசய்துக்தகாள்வேற்கு ஒப்புக்தகாண்டு இருந்ே அந்ே காலக்தகடு
முடிந்ேபிறகு அவர் ேன் குடும்பத்துடன் ேன் மாமனாரே விட்டு பிோயணம் தமற்தகாண்டார். ஏன் ? தமாதச
எந்ே ஊருக்குப் தபாகிறார்? ரபபிளின்படி ோம் பார்த்ோல், தமாதசரய தேவன் எாியும் முட்புோிலிருந்து
சந்ேித்து தபசிய ேிகழ்ச்சியானது, தமாதச ேன் குடும்பத்ோருடன் பிேயாணம் தசய்யும் தபாது அல்ல, அேற்கு
பேிலாக, அவர் ேனது அனுேின தவரலயாகிய ஆடுகரள தமய்த்துக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது ேடந்ே
ேிகழ்ச்சியாகும்.
தமாதச மீேியான் தேசத்து ஆசாாியனாயிருந்ே ேன் மாமனாகிய எத்ேிதோவின் ஆடுகரள தமய்த்துவந்ோன்.
அவன் ஆடுகரள வனாந்ேேத்ேின் பின்புறத்ேிதல ஓட்டி, தேவபர்வேமாகிய ஓதேப் மட்டும் வந்ோன். அங்தக
கர்த்ேருரடய தூேனானவர் ஒரு முட்தசடியின் ேடுவிலிருந்து உண்டான அக்கினிெுவாரலயிதல ேின்று
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அவனுக்குத் ோிசனமானார். அப்தபாழுது அவன் உற்றுப்பார்த்ோன்; முட்தசடி அக்கினியால் ெுவாலித்து
எாிந்தும், அது தவந்துதபாகாமல் இருந்ேது. அப்தபாழுது தமாதச: இந்ே முட்தசடி தவந்துதபாகாேிருக்கிறது
என்ன, ோன் கிட்டப்தபாய் இந்ே அற்புேகாட்சிரயப் பார்ப்தபன் என்றான். அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட
வருகிறரேக் கர்த்ேர் கண்டார். முட்தசடியின் ேடுவிலிருந்து தேவன் அவரன தோக்கி: தமாதச, தமாதச என்று
கூப்பிட்டார். அவன்: இதோ, அடிதயன் என்றான். (யாத்ேிோகமம் 3:1-4)
"தமாதச ேன் குடும்பத்ோருடன் பிேயாணம் தசய்ோர், அந்ே வைியில் இரறவரன சந்ேித்ோர்" என்ற இந்ே
குறிப்பிட்ட விவேமானது, மூன்றாவோக முஹம்மது தசய்ே ேவறாகும். அோவது ரபபிளின் படி கூறப்பட்ட
யாக்தகாபின்

ேிகழ்ச்சியிலிருந்து

சில

விவேங்கரள

எடுத்து

முஹம்மது

தமாதசயின்

ேிகழ்ச்சிதயாடு

தசர்த்துள்ளார். யாக்தகாபு ோன் ேன் குடும்பத்ோருடன் தசர்ந்து ேன் மாமனாோகிய லாபாரன விட்டு, ேன்
காலக்தகடு முடிந்ேவுடன் தசன்றார். இன்னும் சில ஆண்டுகள் அேிகபடியாகவும் அவர் ேன் மாமனாருடன்
இருந்துள்ளார் (ஆேியாகமம் 30:25 லிருந்து 31:55 வரே பார்க்கவும்). இரேத் ோன் ஒரு மாேிாியான
ேிபந்ேரனயாக "எட்டு ஆண்டுகள்... பத்து ஆண்டுகள்" என்று குர்ஆன் ஸூோ 28:27ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யாக்தகாபு ேன் மாமனாோகிய லாபாரன விட்டு, ேன் ோய் ோட்டிற்கு (ஊருக்கு) தசல்வேற்கு இேண்டு முக்கிய
காேணங்கள் இருக்கின்றன:
(1) லாபான் யாக்தகாரப அதனகமுரற ஏமாற்றினார் (ஆேியாகமம் 31:41) மற்றும்
(2) ேன் சதகாேேனாகிய ஏசாவுடன் மறுபடியும் ஒற்றுரமயரடய தசல்கிறார் (ஆேியாகமம் 32,33).
இந்ே பயணத்ேின் தபாது யாக்தகாபு தேவரன சந்ேித்ோர் (ஆேியாகமம் 32:22 லிருந்து 30 வரே).
இதுவரே ோம் கண்ட விவேங்களிலிருந்து புாியும் விவேம் என்னதவன்றால், குர்ஆனின் ஆசிாியர் யாக்தகாபின்
மற்றும் தமாதசயின் வாழ்க்ரக வேலாரற சாியாக புாிந்துக்தகாள்ளாமல் குைப்பமரடந்துள்ளார். குர்ஆன்
ஆக்கிதயான், யாக்தகாபின் வாழ்வில் ேடந்ே அதனக விவேங்கரள எடுத்து, ோதம தசாந்ேமாக தமாதசயின்
வாழ்க்ரகதயாடு முடிச்சு தபாட்டுள்ளார்.
இேில் தவடிக்ரக என்னதவன்றால் அல்லது ேம்ப முடியாே உண்ரம என்னதவன்றால், இந்ே குைப்பரடந்ே
ேபதே இரறவனாக இருப்பது ோன் அல்லது இந்ே குைப்பம் அல்லாஹ்வின் தவளிப்பாடு என்று முஸ்லிம்கள்
ேம்புவது

ோன்.

இேன்

முடிவு?

ஏற்கனதவ

குர்ஆனில்

காணப்படும்

அதனக

பிரைகள்

மற்றும்

முேண்பாடுகதளாடு தசர்ந்து, இந்ே முேண்பாடும் ஒண்டிவிடுகிறது, இேன் மூலம் அறிவது என்ன? குர்ஆன்
என்பது அறியாரமயில் இருக்கும் மற்றும் ேவறுகள் தசய்யும் ஒரு சாோேண மனிேனின் ரகதவரல என்பது
ேிருபனமாவோகும்.
தோோ அல்லது ஐந்ோகமங்களின் விவேங்களின் படி பார்க்கும் தபாது, குர்ஆன் தசால்லும் விவேங்கள் எப்படி
முஹம்மதுவின்

அறியாரமயினாலும்,

குைப்பத்ேினாலும்

ேிேம்பியுள்ளது

என்பரே

எளிோக

கண்டுக்தகாள்ளலாம். இந்ே குைப்பத்ேிற்கு காேணம் என்னதவன்றால், முஹம்மது சுயமாக எபிதேய தவேத்ரே
பார்த்து

படித்து

தோிந்துக்தகாள்ள

அவோல்

முடியவில்ரல

ஆரகயால்,

ேன்னுரடய

குரறயுள்ள

ஞானத்தோடு அங்கும் இங்கும் தகட்ட ேிகழ்ச்சிகரள ேன் தசாந்ே கரேகதளாடு தசர்த்து குர்ஆனில்
கூறியுள்ளார். குர்ஆன் இரறவனிடமிருந்து வந்ேது என்ற கற்பரன கட்டுக்கரேரய இதுவரே தகட்காமல்
இருக்கும்

ஒரு

சோசாி

மனிேன்,

தமற்கண்ட

விவேங்கரளக்

கண்டால்,

அவன்

இப்படித்ோன்
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ேிரனத்துக்தகாள்வான், அோவது இந்ே விவேங்கரள குர்ஆனில் தசர்த்ேவர் கண்டிப்பாக இேண்டு ேிகழ்ச்சிகள்
பற்றி குைம்பிப்தபாய் இப்படி முேண்பட்டுள்ளார் என்று எண்ணுவான். குர்ஆனின் குைப்ப கரேகளுக்கு இந்ே
ேிகழ்ச்சி மட்டும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று ேிரனத்துக்தகாள்ளக்கூடாது. இது தபால அதனக ேிகழ்ச்சிகரள
ரபபிளிலிருந்து எடுத்து அரே புாிந்துக்தகாள்ளாமல் குைம்பமரடந்து இப்படி முேண்பட்ட ேிகழ்ச்சிகள்
குர்ஆனில் ஏோளம் உண்டு. இரவகள் பற்றி அறிய "குர்ஆனின் சாித்ேிே பிரைகள்" என்ற ேரலப்பில் உள்ள
முேண்பாடுகரள படித்து தோிந்துக்தகாள்ளவும்.
தமலும்,

ஒருதவரள

தசால்வார்களானால்,

குர்ஆனில்
இது

தசால்லிய

எப்படி

படிதய

சாத்ேியமாகும்

தோோவில்
என்பரே

இருந்ேது

என்று

இஸ்லாமியர்கள்

இஸ்லாமியர்கள்
விளக்கதவண்டும்?

இஸ்லாமியர்கள் "தோோ ேிருத்ேப்பட்டது" என்று தசால்வது அவர்களுக்கு சுலபமான பேிலாக இருக்கும்.
ஆனால், எந்ே ஒரு குற்றமும், அல்லது பாிசுத்ே வார்த்ரேகரள மாற்றி எழுதும் குற்றமும் தவறுமதன
ேடந்துவிடாது, அரவகளுக்கு பின்தன ஒரு மிகப்தபாிய காேணம் அல்லது தோக்கம் இருக்கும். இப்தபாது
இஸ்லாமியர்கள் பேில் தசால்லுங்கள், ஒரு மனிேனுக்கு "இேண்டு தபண்கள் இருக்கிறார்கள்" என்ற வார்த்ரேக
ள் இருக்கும் இடத்ேில் "ஏழு தபண்கள் இருக்கிறார்கள்" என்று மாற்றி எழுேதவண்டுமானால், இப்படி ஒருவன்
மாற்றதவண்டியேின் அவசியம் என்ன? மட்டுமல்ல, இப்படி மாற்றுவது சுலபமானதும் அல்ல, உலகில் அந்ே
காலத்ேில் தோோவின் எத்ேரன பிேேிகள் இருந்ேனதவா, அரவகள் அரனத்ேிலும் தசன்று இந்ே மாற்றம்
தசய்வது கூடாே காாியமாகும். இந்ே "இேண்டு தபண்கள்" என்ற இடத்ேில் "ஏழு தபண்கள்" என்று
மாற்றுவேினால், மே ாீேியாக ேத்துவ ாீேியாக எந்ே முக்கியத்துவம் அரடயப்தபாவேில்ரல, இேனால் எந்ே
உபதயாகமும் இல்ரல. இப்படி எந்ே ஒரு யூேனும், அல்லது கிறிஸ்ேவனும் மாற்றப்தபாவேில்ரல, அவனுக்கு
இேில் விருப்பமும் இருக்க ேிச்சயமாக வாய்ப்பு இல்ரல. ரபபிள் மற்றும் குர்ஆனுக்கு இரடதய காணப்பட்ட
இந்ே ஒரு வித்ேியாசத்ரே மட்டும் இஸ்லாமியர்கள் விளக்கினால் தபாோது, இது தபால இருக்கும் இன்னும்
அதனக குைம்ப்பம் ேரும் குர்ஆனின் ேவறுகள், மற்றும் முேண்பாடுகரள அவர்கள் விளக்கதவண்டும், அோவது
அதனக கரேகளில் குர்ஆன் தசய்ே குைப்பம் பற்றி விளக்கமளிக்க தவண்டும்.
இந்ே மாற்றங்கள் எந்ே ஒரு மே தகாட்பாட்ரடயும் மாற்றிவிடப்தபாவேில்ரல, அோவது "இேண்டு தபண்கள்"
என்ற வார்த்ரேரய "ஏழு தபண்கள்" என்று ஒரு யூேன் மாற்றுவேினால், மார்க்க ாீேியாக என்ன பயன்
உண்டாகப்தபாகிறது? எந்ே ஒரு பயனும் இல்ரல, ஆகதவ, இது மாற்றமரடந்ே ஒன்று அல்ல, இது குர்ஆனின்
குைப்பமாகும்.
தேேடியாக ஒதே வாியில் தசால்லதவண்டுதமன்றால், குர்ஆனின் இந்ே குைப்பத்ேிற்கு காேணம் முந்ரேய
தவேங்கள் பற்றிய அறிவு முஹம்மதுவிற்கு சாியான முரறயில் இல்லாமல் இருந்ேது ோன். இந்ே ஆய்வின்
மூலமாக ோம் அறிவது இது ோன், இயற்ரகயாகதவ முஹம்மது அேிகமாக குைம்பியுள்ளார். எந்ே ஒரு
இஸ்லாமியரும், இது வரே ேங்கள் குர்ஆன் இரறவனின் தவேம் என்று ேிருபிக்க, இப்படிப்பட்ட
முேண்பாட்டுக்கு சாியான முரறயில் பேில் தசால்லி, குர்ஆரன காப்பாற்றிக்தகாள்ளவில்ரல.
ஆங்கில மூலம்: Qur'an Contradiction - Moses or Jacob?
இேே குர்ஆன் முேண்பாடுகரள இங்கு படிக்கவும்.
ஆசிாியர் தொசன் கட்ஜ் அவர்களின் இேே கட்டுரேகரள இங்கு படிக்கவும்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/quran/contra/moses_jacob.html
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19. ேீ அல்லாஹ்ரவ தேசிக்கிறாயா?
['அன்புள்ள ேம்பிக்கு' உமர் எழுேிய முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்]
அன்பு ேம்பிக்கு,
உனக்கு சமாோனம் உண்டாவோக.
என்னுரடய இேண்டாவது கடிேத்ரே படித்ோயா? ோன் தகட்கச்தசான்ன விவேங்கரள தகட்டாயா?
இஸ்லாமுக்கும் கிறிஸ்ேவத்ேிற்கும் இரடதய இருக்கும் முக்கியமான வித்ேியாசங்கரள ேீ அறியாேோல் ோன்
இஸ்லாரம ேழுவியுள்ளாய்.
இஸ்லாமுக்கும் கிறிஸ்ேவத்ேிற்கும் இரடதய இருக்கும் முக்கியமான வித்ேியாசங்கள் இரவகளாகும்:



இஸ்லாமின் தேய்வம் ஒரு எெமான், ேீ அவனது அடிரம (Master and Slave)



கிறிஸ்ேவத்ேின் தேய்வம் ஒரு ேந்ரே, ேீ அவேது தசல்லக்குமாேன். (Father and Son)



ஒரு மனிேனுக்கும் அல்லாஹ்விற்கும் இரடதய இருப்பது ஒரு "ஒப்பந்ேம்" (Contract).



ஒரு மனிேனுக்கும் தயதகாவா தேவனுக்கும் இரடதய இருப்பது ஒரு "உறவு முரற" (Relationship).



ஒரு அன்பான அப்பாவிற்கு மகனாக இருப்பரே உேறி ேள்ளிவிட்டு, ேீ ஒரு கடினமான எெமானனுக்கு
அடிரமயாக தவரல தசய்ய உன்ரன விற்றுவிட்டாய்.

ரபபிளின் தேய்வமாகிய ேம் பேம பிோ ேன் மகனுக்காக எரேயும் தசய்வார். இந்ே பிோ ேன் மகனுக்காக ேன்
ேிரலயிலிருந்து இறங்கி வருவார், ேன் மகரன ேன் தோளில் சுமப்பார், முேிர்வயது வரேயும் சுமப்பார்,
ஆறுேல்படுத்துவார், கடினமான தேேங்களில் பலப்படுத்துவார், ேன்னால் முடிந்ே அரனத்ரேயும் ேன்
மகனுக்காக மகளுக்காக தசய்வார். ஏன் இப்படி சர்வ வல்ல தேவன் தசய்கிறார் என்று ோம் பார்த்ோல், அேற்கு
ஒதே ஒரு பேில் ோன் ேமக்கு கிரடக்கும், அது என்னதவன்றால் "அவர் ேம்ரம தேசிக்கிறார்" என்போகும்.
இரேவிட தவறு எந்ே காேணமும் இருக்கமுடியாது. இப்படிப்பட்ட பிோரவ ோம் தேசிக்க ேமக்கு தவறு ஒரு
பலமான காேணம் ஒன்று தேரவயா?
ஆனால், அல்லாஹ் ேன் அடியார்களிடம் தேருங்கி வந்து ஆறுேல்படுத்துகிறாோ? ஒரு ேந்ரேரயப் தபால
அன்தபாடு ேடந்துக்தகாள்கிறாோ? சிந்ேித்துப்பார்.
இதோ "ோன் உனக்காக இரவகரள தசய்தேன், இதோ உனக்காக ோன் இவ்வளவு அேிகமாக அன்பு
கூறுகிதறன்" என்று ரபபிளின் தேவன் ேன் அன்ரப தவளிப்படுத்துகிறார். ஆனால், அல்லாஹ், எனக்கு
கீழ்படிகிறாயா? ோன் தசான்ன சட்டங்கரள ரகக்தகாள்கிறாயா? எனக்கு அடிரமயாக எப்தபாதும்
இருப்பாயா? என்று மக்களிடம் தகட்டு ேம்முரடய ஒப்பந்ேத்ரே தவளிப்படுத்துகிறார். மனிேனுக்காக ேன்
ேிரலயிலிருந்து இறங்கி வருகிற ஒரு அப்பாவாக அல்லாஹ் இல்ரல என்பது ோன் மிகவும் தவேரனயான
விஷயம்.
ேீ அப்பா இல்லாே அனாரேயாக இருப்பரே ோன் விரும்பவில்ரல ேம்பி. எனக்கு பேதலாகில் ஒரு பிோ
உண்டு. அவதே உனக்கும் பிோவாக இருக்கிறார், ேீ அவரே உேறிேள்ளிவிட்டாய். ஆனால், இன்னும் அவர்
உனக்காக காத்துக்தகாண்டு இருக்கிறார். இரளயக் குமாேன் எப்தபாது வருவான் என்று எேிர்ப்பார்த்து
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வாசலிதலதய காத்துக்கிடந்ே அந்ே உவரமயில் வரும் பிோரவப்தபால, ேம் தேவன் கூட உனக்காக
காத்துக்தகாண்டு இருக்கிறார். ேீ எப்தபாது தவண்டுமாலும் வேலாம், ேிபந்ேரனகதளா சட்டங்கதளா
கிரடயாது. மகன் அப்பா வீட்டிற்கு வருவேற்கு எது ேரடயாக இருக்கமுடியும்?
இன்று ேீ தோன்பு ஆேம்பித்து மூன்றாம் ோள் ஆகிறது. ேீ உன் பேதலாக அப்பாவின் பிேசன்னத்ரே மற்றும்
அன்ரப உணர்ந்ோயா? அல்லது அல்லாஹ்விற்கு பயந்து ஒரு எெமானனுக்கு முன்பாக ேடுங்கிக்தகாண்டு
ேிற்கும் ஒரு அடிரமரயப்தபால தோழுதுக்தகாள்கிறாயா? சிந்ேித்து பாேடா ேம்பி சிந்ேித்து பாரு,
அம்மாவின் அன்ரப ேீ ருசி பார்த்துள்ளாய்; ேம் அப்பாவின் அன்ரபயும் ேீ ருசி பார்த்துள்ளாய், ேம் சதகாேே
சதகாோிகளின் அன்ரபயும் ேீ ருசி பார்த்துள்ளாய், உன் ேல்ல ேண்பர்களின் ேட்ரபயும் ேீ ருசி பார்த்துள்ளாய்.
ஆனால்,

உன்ரன

பரடத்ே

இரறவன்

உன்ரன

அேிகமாக

தேசிக்கிறார்

என்பரே

உணோமல்

தபாய்விட்டாதய, அவேது அன்ரப ருசி பார்க்காமல் தசன்று விட்டாதய!
இன்று ேீ அல்லாஹ்ரவ தோழுதுக்தகாள்ளும் தபாது "யா அல்லாஹ், ேீங்கள் என் ேந்ரே, ோன் உம்முரடய
மகன், ோன் உம்ரம தேசிக்கிதறன், ேீங்களும் என்ரன தேசிக்கிறீர்களா இல்ரலயா என்பரே எனக்கு
எவ்விேத்ேிலாவது

தோியப்படுத்தும்" என்று தவண்டிக்தகாள்.

ஆனால்,

ேம்பி

இஸ்லாமில்

இப்படி

தவண்டுவது பாவமாகவும், மிகப்தபாிய ேவறாகவும் கருேப்படுகிறது என்பரே ேீ அறிந்துக்தகாள்.

ேீ

அல்லாஹ்ரவ ஒரு அப்பாரவப்தபால தேசிக்கமுடியாது. ஒரு அடிரமரயப் தபால தவறும் கீழ்படிய மட்டுதம
உன்னால் முடியும். உன் அல்லாஹ் உன் தவண்டுேலுக்கு பேில் அளிக்கமாட்டார், ஆனால், ோன் உனக்கு
சவால் விடுகிதறன், அல்லாஹ்விடம் ேீ தகட்ட தவண்டுேலுக்கு ேம் தேவன் பேில் அளிப்பார். இந்ே சவாரல
ஏற்க ேீ ேயாோக இருந்ோல், ேினமும் இந்ே தவண்டுேரல தசய்துப்பார்.
ோன் உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்,
இப்படிக்கு உன் சதகாேேன்
ேமிழ் கிறிஸ்ேவன்.
மூலம்
உமாின் ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day3.html
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20. அல்லாஹ் ேன்ரன வணங்க இயந்ேிேங்கரள
பரடத்துள்ளனா?
[அன்புள்ள ேம்பிக்கு உமர் எழுேிய முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்]
அன்புள்ள ேம்பி,
உனக்கு சாந்ேியும் சமாோனமும் உண்டாவோக.
எனக்கு ேீண்ட ோட்களாக இஸ்லாமியர்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தகள்விரய தகட்கதவண்டும் என்ற ஆரச
இருந்ேது. அரே எந்ே முஸ்லிமிடம் தகட்பது? இன்று அேற்கு எனக்கு ேல்ல வாய்ப்பு கிரடத்துள்ளது,
ஏதனன்றால், என் ேம்பி ேன்ரன ஒரு முஸ்லிம் என்று தசால்லியுள்ளான்.
என் தகள்வி இது ோன்:

அல்லாஹ் ேன்ரன வணங்க பரடத்ேது இயந்ேிேங்கரளயா? அல்லது மனிேர்கரளயா?
ேம்பி, ோன் ஏன் இந்ே தகள்விரய தகட்கிதறன் என்று உனக்கு புாிகின்றோ? அோவது உனக்கு ேமிழ்,
ஆங்கிலம் மற்றும் ஒரு சில இேே தமாைிகள் தோியும். உனக்கு அேபி தமாைி தோியாது என்று எனக்குத்
தோியும்.
ஆனால்,



ேீ அல்லாஹ்ரவ எப்படி தோழுதுக்தகாள்கிறாய்? எரவகரளச் தசால்லி தோழுதுக்தகாள்கிறாய்?



உனக்கு

புாியும்

தமாைிகளாகிய

ேமிழ்

அல்லது

ஆங்கிலத்ேில்

அல்லாஹ்ரவ

தோழுதுக்தகாள்கிறாயா? அல்லது அேபியில் தோழுதுக்தகாள்கிறாயா?



ேீ ேமாஜ் தசய்யும் தபாது எந்ே தமாைிரய முக்கியமாக பயன்படுத்துகிறாய்? எந்ே தமாைியில்
கலிமாக்கரள தசால்கிறாய்?



ேீ அேபியில் ோன் ேமாஜ் தசய்கிறாய் என்பது ேிச்சயம். அப்படியானால், ேீ என்ன தசால்கிறாதயா அது
உனக்கு புாிகின்றோ? அல்லது ஒரு தடப்ாிகார்டர் தபால, மனப்பாடம் தசய்ேரே புாியாமல்
ஒப்புவிக்கிறாயா?



ேீ அேபியில் சில வசனங்கரள மனப்பாடம் தசய்து, அரவகரள ஒப்புவிக்கிறாய் என்றால், ேீ
மனிேனா அல்லது இயந்ேிேமா?

இயந்ேிேங்களில்

விவேங்கரள

தசமித்து

ரவத்துவிட்டால்,

தேரவப்படும்தபாதேல்லாம்

அரவகள்

ஒலிப்தபருக்கியில் வாசித்துத்ேள்ளும். ஒரு இலட்சம் முரற அரவகரள அது வாசித்ோலும், அந்ே
இயந்ேிேத்ேிற்கு எந்ே ஒரு உணர்வும், தசாேரணயும் இருக்காது. ோன் வாசித்துத் ேள்ளிய வார்த்ரேகளில்
உள்ள உண்ரமயும், கருத்துக்களும் அந்ே இயந்ேிேத்ேிற்கு தோியாது.
ேம்பி, இந்ே இயந்ேிேத்ரேப் தபால ேீயும் அேபியில் ோன் உன் இரறவரன தோழுதுக்தகாள்கிறாயா? ஆம்
என்று ோன் ேீ பேில் அளிக்கதவண்டும்.
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உனக்கு புாியாே தமாைியில் ேீ எப்படி மற்றவர்களிடம் தபசுவாய்? உனக்கு புாியாேவற்ரற ஒப்புவிப்பேினால்,
உன் உள்ளத்ேில் எந்ே ஒரு மாற்றதமா அல்லது தபசப்பட்ட வார்த்ரேகளில் இருக்கும் தபாருதளா
புாியப்தபாவேில்ரல, இேனால் என்ன பயன்? இப்படி தசய்வேினால் இயந்ேிேத்ேிற்கும், உனக்கும் இரடதய
எந்ே ஒரு வித்ேியாசமும் இல்ரல.
காது தகளாேவர்கள் தசய்ேிகரள அறிந்துக்தகாள்ளதவண்டும் என்பேற்காக தசய்ேிகள் வாசிக்கும் தபாது,
“காது

தகளாேவர்கள்

புாிந்துக்தகாள்ள

ரசரக

மூலமாக”

தசய்ேிகரள

தோிவிக்கிறார்கள்.

உலக

தசய்ேிகளுக்தக இவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்றால், இரறவரன தோழுதுக்தகாள்வேற்கு எவ்வளவு
முக்கியத்துவம் இஸ்லாம் தகாடுத்ேிருக்கதவண்டும்? உலக விஷயங்களுக்தக இவ்வளவு முக்கியத்துவம்
என்றால், ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ேேதவண்டும்?
ேம்பி, உனக்கு ”பிரேலி” என்று ஒன்று இருப்பது தோியுமா? அோவது கண்கள் தோியாேவர்கள் படித்து
தோிந்துக்தகாள்ளதவண்டும் என்பேற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்துமுரறயாகும். எனக்கு கண்கள்
தோியாது எனதவ ோன் படிக்கவில்ரல, உலரக புாிந்துக்தகாள்ள வில்ரல என்று யாரும் இந்ே காலத்ேில்
தசால்லமாட்டார்கள். ஆனால், கண்கள் இருந்தும், காதுகள் இருந்தும், இன்னும் ேீ உன் இரறவரன
புாியாமதலதய தோழுதுக்தகாள்கிறாய். என்ன ஆச்சாியம் பார்த்ோயா? குருடர்கள் பிரேலி முரறரய
கற்றுக்தகாண்டு

படித்து

தோிந்துக்தகாள்கிறார்கள்,

காது

தகளாேவர்கள்

கூட

ரசரக

தமாைிரய

கற்றுக்தகாள்கிறார்கள், ஆனால் ேீ என்ன தசய்யப்தபாகிறாய்?
ஒரு உண்ரமயான இரறவன், ேன்ரன வணங்கும் மனிேர்கள் தவறும் மனப்பாடம் தசய்ே வசனங்கரள ேரல
கால் புாியாமல் மடமடதவன்று ஒப்புவிப்பரே விரும்புவானா? அல்லது ேன்ரன வணங்கும் மனிேன் ேன்
இருேய ஆைத்ேிலிருந்து ோன்கு வார்த்ரேகரளச் தசால்லி, இரறவரன புகழ்ந்து, அவன் தசய்ே ேன்ரமகரள
ேிரனத்து,

ேன்றி

தசால்லுவரே

விரும்புவானா?

இரறவரன

தோழுதுக்தகாள்கின்றவர்கள்

உண்ரமதயாடும், ோம் தபசும் வார்த்ரேகளின் தபாருரள புாிந்துக்தகாண்டும் தோைதவண்டும் என்று
பாிசுத்ே ரபபிளில் இதயசு கூறியுள்ளார்.
மனிேனுக்குத் ோன் இயந்ேிேங்கள் தேரவ, இரறவனுக்கு மனிேன் ோன் தேரவ இயந்ேிேங்கள் அல்ல.
ஒரு மனிேன் 50 ஆண்டுகள் இஸ்லாமியனாக வாழ்ந்து, ஒவ்தவாரு ோளும் 5 தவரள தோழுகிறான் என்று
ரவத்துக்தகாள்தவாம். இந்ே 50 ஆண்டுகளில் அவன் (50*365*5) 91250 முரற தோழுரக தசய்வான்,
ஆனால், ேனக்கு புாியாே, தமாைியில் இத்ேரன முரற தோழுதுக்தகாண்டும், எந்ே ஒரு பயனும் அவனுக்கு
கிட்டுவேில்ரல. தபயேளவிற்கு ஒதே பயன் மட்டும் கிட்டும் என்றுச் தசால்லிக்தகாள்ளலாம், அது என்ன?
”ோன் இஸ்லாமிய கரடரமரய ேிரறதவற்றிதனன் (என்ன தசய்கிதறாம் என்று புாிந்துக்தகாள்ளாமதலதய).
அோவது, படிப்பு படிக்காமதலதய தபயருக்கு பின்னால், M.A. MSc. என்று சிலர் எழுேிக்தகாள்கிறார்கதள,
அது தபால ோனும் இரறவரன தோழுதுக்தகாண்தடன் என்ற வேட்டு ேிருப்ேி மட்டும் கிரடக்கும். இேரன
இரறவன் அங்கீகாிப்பான் என்று ேீ ேிரனக்கிறாயா?
”அல்லாஹ் ோன் இப்படி தசால்லியுள்ளான்” என்று ேீ தசால்லலாம், இப்தபாது தகள்வி அதுோன்,
இயந்ேிேங்கரளப் தபால ேன்ரன வணங்க உண்ரமயான இரறவன் விரும்புவானா? “ஆம்” என்று ேீ
தசான்னால் அவன் உண்ரமயான இரறவன் இல்ரல என்பது ோன் உண்ரம.
ேீ இரவகரளப் பற்றி சிறிது சிந்துத்துப்பார்க்கதவண்டுதமன்று உன்ரன உற்சாகப்படுத்துகிதறன்.
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உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்,
இப்படிக்கு உன் சதகாேேன்
ேமிழ் கிறிஸ்ேவன்.
மூலம்
உமாின் ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day7.html

21. அல்லாஹ்வின் தசார்க்கத்ேில் நுரைந்ே முேல் ோள்
[அன்புள்ள ேம்பிக்கு உமர் எழுேிய முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்]
அன்புள்ள ேம்பி,
உனக்கு சமாோனம் உண்டாவோக.
குர்-ஆன் பற்றியும், இஸ்லாமிய தோழுரகப்பற்றியும் அேிகமாக எழுேிவிட்தடன். அல்லாஹ்வின் தசார்க்கம்
பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுே விரும்புகிதறன். சில விஷயங்கள் உரேேரடயில் படித்ோல் கருத்து விளங்கும், சில
முக்கியமான காாியங்கரள ோடகவடிவில் அல்லது கரே வடிவில் விளக்கினால், அேன் சாேம் சாியாக புாியும்,
எனதவ இந்ே கடிேத்ேில் ஒரு கரேரயப் தபால உனக்கு ஒரு விஷயத்ரே தேளிவாக்க விரும்புகிதறன்.
ோன் உனக்கு ஒரு சூழ்ேிரலரய விளக்குகிதறன், அரே தகட்டுவிட்டு, எனக்கு ேீ பேில் அளிக்கதவண்டும்.
ேீ ஒரு பட்டணத்ேிற்குள் முேல் முரற நுரைகிறாய், அது உலகிதலதய மிகவும் அைகான பட்டணம். எங்கு
பார்த்ோலும் மக்கள் அைகான வீடுகளில் உட்கார்ந்துக்தகாண்டு, பைங்கள் சாப்பிட்டுக்தகாண்டும், பானங்கள்
பருகிக்தகாண்டும், அதனக தபண்கதளாடு உள்ளாசமாக உடலுறவில் ஈடுபட்டுக்தகாண்டும் இருக்கிறார்கள்.
இந்ே ேிகழ்ச்சி ஏதோ ஒரு வீட்டில் ேடக்கும் ேிரல அல்ல, ஒரு மணி அல்லது இேண்டு மணி தேேம் ேடக்கும்
ேிகழ்ச்சி அல்ல, தோடர்ந்து ேித்ேிய ேித்ேியமாக இது ேடந்துக்தகாண்தட இருக்கிறது. ஒரு ரகயில் பானம்,
இன்தனாரு ரகயில் தசாரலமயில், எப்தபாது பார்த்ேலும், எங்கு பார்த்ோலும் ஆண்கள் அைகான
தபண்கதளாடு உடலுறவில் ஈடுபட்டுக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள். அதுவும் ஒதே தபண்ணுடன் இல்ரல, பல
தபண்களுடன். இரவகரளக் கண்டவுடன் ‘ஒரு சோசாி ஆண் எப்படி இப்படி தோடர்ந்து உடலுறவில்
ஈடுபடமுடியும், விஞ்ஞானத்ேின் படி இது முடியாேல்லவா?” என்ற தகள்வி உன் மனேில் எழுகிறது. உடதன
உன் தசவிகளில் ‘இம்மக்களின் இரறவன், இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட விதனாே சக்ேிரய தகாடுத்துள்ளான்’
என்ற சத்ேம் தகட்கிறது.
இப்தபாழுதுச் தசால், ேீ தசன்றுக்தகாண்டு இருந்ே இடத்ேிற்கு என்ன தபயர் ரவப்பாய்?
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பாிசுத்ேமான இரறவன் ேங்கும் இடமா?



அல்லது பாிசுத்ேமில்லாே பட்டணமா?

இரவகரளக் கண்டால் ஒரு விபச்சாே விடுேிதபாலவும், விபச்சாே பட்டணம் தபாலவும் காட்சி அளிக்கிறது.
ேம்பி, இது தவறு எந்ே இடமும் இல்ரல, ேீ வணக்கும் அல்லாஹ்வின் தசார்க்கம் ஆகும். இம்மக்களுக்கு
இப்படிப்பட்ட அேீே சக்ேிரய தகாடுக்கப்தபாகிறவர் தவறு யாருமில்ரல, ேினமும் ஐந்து தவரள ேீ
தோழுதுக்தகாள்ளும் அல்லாஹ் ோன். இஸ்லாமின் அல்லாஹ், முஸ்லிம்களுக்கு 100 ஆண்களின் சக்ேிரய
தகாடுத்து, தமலும் அவர்கள் உடலுறவுக்கு தபண்கரள ேயார்படுத்ேியும் தகாடுக்கிறார்.
கீழ்கண்ட வசனங்கரள ஒரு முரற படித்துப்பார், முக்கியமாக இவ்வசனங்கள்

பற்றி

இஸ்லாமிய

விாிவுரேயாளர்களாகிய இப்னு கேீர் தபான்றவர்களின் விாிவுரேரய ேீதய படித்துப்பார். தமலும், இஸ்லாமிய
தசார்க்கம் பற்றிய பயான்கரள தகட்டுப்பார்.
அவற்றில் அடக்கமான பார்ரவயுரடய (அமே) கன்னியர் இருக்கின்றனர். அவர்கரள இவர்களுக்கு முன்னர்
எந்ே மனிேனும், எந்ே ெின்னும் ேீண்டியேில்ரல. (குர்-ஆன் 55:56)
[எந்ே

மனிேனும்,

ெின்னும்

இப்தபண்கரள

தோடவில்ரல

என்று

அல்லாஹ்

ஏன்

குறிப்பிட்டுச்

தசால்லதவண்டும்? ஆண்களின் ஆர்வத்ரே அேிகமாக தூண்டும் வண்ணமாக அல்லாஹ் ேன் வஹிரய
இறக்கியுள்ளார். ேிச்சயமாக இது உண்ரம இரறவனின் வசனமாக இருக்கமுடியாது]
அவற்றில், அைகு மிக்க ேற் குணமுள்ள கன்னியர் இருக்கின்றனர். (குர்-ஆன் 55:70)
ஹூர் (என்னும் அக்கன்னியர் அைகிய) கூடாேங்களில் மரறக்கப்பட்டிருப்பர். (குர்-ஆன் 55:72)
அவர்கரள இவர்களுக்கு முன்னர் எந்ே மனிேனும், எந்ே ெின்னும் ேீண்டியேில்ரல. (குர்-ஆன் 55:74)
(அவர்கள்) பசுரமயான இேத்ேினக்கம்பளங்களின் மீதும், அைகு மிக்க விாிப்புக்கள் மீதும் சாய்ந்ேவர்களாக
இருப்பார்கள். (குர்-ஆன் 55:76)
(அங்கு இவர்களுக்கு) ஹூருல் ஈன் (என்னும் தேடிய கண்களுரடய) கன்னியர் இருப்பர். (குர்-ஆன் 56:22)
ேிச்சயமாக (ஹூருல் ஈன் என்னும் தபண்கரளப்) புேிய பரடப்பாக, ோம் உண்டாக்கி, (குர்-ஆன் 56:35)
அப்தபண்கரளக் கன்னிகளாகவும், (குர்-ஆன் 56:36)
(ேம் துரணவர் மீது) பாசமுரடதயாோகவும், சம வயேினோகவும், (குர்-ஆன் 56:37)
வலப்புறத்தோருக்காக (ஆக்கி ரவத்துள்தளாம்). (குர்-ஆன் 56:38)
ஒதே வயதுள்ள கன்னிகளும். (குர்-ஆன் 78:33)
பானம் ேிரறந்ே கிண்ணங்களும், (இருக்கின்றன). (குர்-ஆன் 78:34)
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(முஹம்மது ொன் டிேஸ்ட் ேமிைாக்கம்)
ேீ இரவகரளக் கண்டு சிறிது தவேரனப்பட்டு இருப்பாய், ஆனால், ோம் ஒன்றும் தசய்வேற்கில்ரல, இது
ோன் இஸ்லாமிய தசார்க்கம். இஸ்லாமின்படி ஒவ்தவாரு ஆணுக்கும் 100 ஆண்களின் சக்ேிரய அல்லாஹ்
தகாடுப்பாோம்.

ஒரு

ோளுக்கு

ஒரு

ஆண்

100

தபண்களிடம்

உடலுறவு

தகாள்ளமுடியும்.

இஸ்லாமிய இரறவன் எரவகளுக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிறார் என்பரே கவனி.
இஸ்லாமின் தசார்க்கத்ேில் தவறும் கன்னிகள் மட்டும் கிரடப்பார்கள் என்று ோன் தசால்லவில்ரல,
கனிவரககள், மயக்கம் வோே பானங்கள் என்று அதனகம் உண்டு என்று குர்-ஆன் கூறுகிறது. இஸ்லாமிய
பேதலாகில் முஸ்லிம்கள் உடலுறவு தகாள்வேற்காகதவ அைகான தபண்கரள பரடப்போக அல்லாஹ்
கூறுகிறார். இேில் இன்தனாரு தவடிக்ரக என்னதவன்றால், இஸ்லாமிய தபண்களுக்கும் தசார்க்கத்ேில்
கணவேல்லாே ஆண்கதளாடு உடலுறவு தகாள்ள அல்லாஹ் வரக தசய்வானாம். ஒரு முரற பீதெ என்ற
இஸ்லாமிய

அறிஞர், இஸ்லாமிய ஆண்களுக்கு புேிய தபண்கள் கிரடப்பது தபால, இஸ்லாமிய

தபண்களுக்கும் புேிய ஆண்கள் கிரடப்பார்கள் என்று கூறுகிறார், என்தன அல்லாஹ்வின் தசார்க்கம்!
உனக்கு தயதகாவா தேவனின் பேதலாகம் பற்றி தோியுமல்லவா?
இரறவன் இருக்கும் இடம் பாிசுத்ே இடமாகும், அங்கு தபண் தகாடுப்பதுமில்ரல, தபண் தகாள்வதுமில்ரல
என்று ரபபிள் தசால்கிறது. முக்கியமாக, உடலுறவு என்பது மனிே இனம் பூமியில் தபருக இரறவன் அரமத்ே
ஒரு வைியாகும். அது பேதலாகில் தேரவதயயில்ரல.
ேம்பி, உன்னிடம் ேனிப்பட்ட முரறயில் சில தகள்விகரள தகட்க விரும்புகிதறன்:
உனக்கு அல்லாஹ் அதனக தபண்கரள தசார்க்கத்ேில் தகாடுக்கதவண்டுதமன்று விரும்புகிறாயா?
இரறவன் இருக்கும் இடத்ேில் ஒரு ஆண் அதனக தபண்களுடன் உடலுறவில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற
தகாட்பாட்ரட ேீ ெீேணித்துக் தகாள்கிறாயா? அல்லது இதுவரே இந்ே விவேம் பற்றி உன் இஸ்லாமிய
ேண்பர்கள் உன்னிடம் கூறதவ இல்ரலயா?
ரபபிளின் பேதலாகம் மற்றும் குர்-ஆனின் தசார்க்கம், இரவகளில் எது சாியானோக இருக்கும் என்று ேீ
ேிரனக்கிறாய்? இஸ்லாமியனாக மாறிய ேீ, விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும், இஸ்லாமிய தசார்க்கதம
சாியானது என்பரே ேம்பதவண்டும். இரேப் பற்றி உன் ேனிப்பட்ட கருத்ரே அறிய விரும்புகிதறன்.
ேம்பி, ேீ இரேப்பற்றி அேிகமாக ஆய்வு தசய்யதவண்டும் என்று உனக்கு ஆதலாசரன தசால்கிதறன். இந்ே
கடிேத்ேில் ோன் தசான்ன விவேங்கள் சாியானரவயா இல்ரலயா என்பரே ேீதய தசாேித்துப்பார். இமாம்கள்,
அறிஞர்கள் இந்ே தசார்க்கம் பற்றி அேிகம் தபசி இஸ்லாமிய ஆண்கரள மூரளச் சலரவ தசய்வோக ஒரு
குற்றச்சாட்டும் உண்டு, அோவது ெிஹாேில் ஆண்கள் ஈடுபடதவண்டும் என்பேற்காக இப்படி தசய்வோக
தகள்விப்பட்டுள்தளன்.
ஒரு ேம்பியிடம் இஸ்லாமிய தசார்க்கம் பற்றி தபச தவட்கமாகத் ோன் உள்ளது, ஆனால், என்ன தசய்யமுடியும்
சிலருக்கு

சில

சத்ேியங்கள்

தசால்ல

இரவகரள

தசால்லதவண்டியுள்ளது.

ேீ

எல்லாவற்ரறயும்

தசாேித்துப்பார்த்து ேலமானரேப் பற்றிக்தகாள்.
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உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்.
இப்படிக்கு, உன் சதகாேேன்
ேமிழ் கிறிஸ்ேவன்.
மூலம்

உமாின் ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day8.html

22. இதயசுவின் சீடர்கரள அல்லாஹ் ஏமாற்றலாமா?
['அன்புள்ள ேம்பிக்கு' உமர் எழுேிய முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்]
அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
உனக்கு சமாோனம் உண்டாவோக
ேீ

எழுேிய கடிேத்ேில் "இதயசு சிலுரவயில் அரறயப்படவில்ரல, அல்லாஹ் இதயசுரவ அப்படிதய

எடுத்துக்தகாண்டார், இதயசுவின் இடத்ேில் இன்தனாரு ேபரே ரவத்துவிட்டார், அங்கு இருந்ேவர்கள்
அரனவரும், இதயசு ோன் சிலுரவயில் மாித்ேோக ேிரனக்கும்படி அல்லாஹ் தசய்துவிட்டார்" என்று
எழுேியிருந்ோய். இேற்கு என்னுரடய பேில் என்ன என்று தகட்டு இருந்ோய்.
இந்ே தகள்விகளுக்கு முேல் பேிரல ோன் தேற்று அனுப்பிதனன், இப்தபாது இேண்டாவது பேிரல
பார்க்கலாம்.
அல்லாஹ் தசய்ே மிகப்தபாிய ேவறு இது ோன் என்று ோன் தசால்லுதவன்.
ேீ உன் கடிேத்ேில் ஏன் ேீங்கள் இஸ்லாரம ேழுவக்கூடாது என்று அடிக்கடி தகட்கிறாய், ஆனால், இப்தபாது
ேீ கடிேத்ேில் எழுேிய படி, அல்லாஹ் அதனக ேவறுகள் தசய்து இருப்பேினால் அவரே இரறவன் என்று ேம்ப
முடிவேில்ரல. அப்படி என்ன அல்லாஹ் ேவறு தசய்துவிட்டார்? என்று ேீ தகட்கலாம், அேற்கு இப்தபாது ோன்
பேிரல கீழ்கண்ட ேரலப்புகளில் ேருகிதறன்.



இதயசுவின் ோய், உலக தபண்களில் சிறந்ேவர் - அல்லாஹ்வின் சாட்சி



இதயசுவின் சீடர்கள் ேல்லடியார்கள் - அல்லாஹ்வின் சாட்சி



யூேர்களின் சூழ்ச்சி மற்றும் அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சி



அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சியின் விரளவு?
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1) இதயசுவின் ோய், உலக தபண்களில் சிறந்ேவர் - அல்லாஹ்வின் சாட்சி
இதயசுவின்

ோயாகிய

மாியாள்

பற்றி

குர்ஆன்கூறும்

தபாது,

அவர்

"அல்லாஹ்வினால்

தோிந்தேடுக்கப்பட்டவர்", "அல்லாஹ் தூய்ரமயாக்கியுள்ளான்", மற்றும் "உலக தபண்கள் யாவரேயும்விட
தமன்ரமயாக தோிந்தேடுத்துள்ளான்" என்று சாட்சி பகருகிறது. இேரன குர்ஆன் 3:42ல் காணலாம்:
(ேபிதய! மர்யமிடத்ேில்) மலக்குகள்; மர்யதம! ேிச்சயமாக அல்லாஹ் உம்ரமத் தேர்ந்தேடுத்ேிருக்கின்றான்;.
உம்ரமத் தூய்ரமயாகவும் ஆக்கியிருக்கிறான்; இன்னும் உலகத்ேிலுள்ள தபண்கள் யாவரேயும் விட
(தமன்ரமயாக) உம்ரமத் தேர்ந்தேடுத்ேிருக்கின்றான்" (என்றும்). (குர்ஆன் 3:42)
குர்ஆன் 5:75ல், மாியாள் உண்ரமயுள்ளவர் என்றும் குர்ஆன் கூறுகிறது.
2) இதயசுவின் சீடர்கள் ேல்லடியார்கள் - அல்லாஹ்வின் சாட்சி
இதயசுவின்

சீடர்கள்

அல்லாஹ்வின்

மீது

ேம்பிக்ரக

தகாண்டு

இருந்ோர்கள்

என்றும்,

அவர்கள்

முஸ்லிம்களாக இருந்ோர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு பரகவர்கள் மீது அல்லாஹ் உேவி அளித்ோன் என்றும்
குர்ஆன் சாட்சி பகருகிறது.
அவர்களில் குஃப்ரு இருப்பரே (அோவது அவர்களில் ஒரு சாோர் ேம்ரம ேிோகாிப்பரே) ஈஸா உணர்ந்ே
தபாது, "அல்லாஹ்வின் பாரேயில் எனக்கு உேவி தசய்பவர்கள் யார்?" என்று அவர் தகட்டார்; (அேற்கு
அவருரடய சிஷ்யர்களான) ஹவாாிய்யூன்; "ோங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக (உங்கள்) உேவியாளர்களாக
இருக்கிதறாம், ேிச்சயமாக ோங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் தகாண்டுள்தளாம்;. ேிடமாக ோங்கள்
(அவனுக்கு முற்றிலும் வைிப்பட்ட) முஸ்லீம்களாக இருக்கின்தறாம், என்று ேீங்கள் சாட்சி தசால்லுங்கள்" எனக்
கூறினர். (குர்ஆன் 3:52)
ஈமான் தகாண்டவர்கதள! மர்யமின் குமாேர் ஈஸா (ேம்) சீடர்கரள தோக்கி, "அல்லாஹ்வுக்காக எனக்கு உேவி
தசய்தவார் யார்?" எனக் தகட்க, சீடர்கள், "ோங்கள் அல்லாஹ்வின் உேவியாளர்களாக இருக்கின்தறாம்" என்று
கூறியதுதபால், ேீங்கள் அல்லாஹ்வின் உேவியாளர்களாக ஆகிவிடுங்கள் - எனினும், இஸ்ோயீல் மக்களில் ஒரு
கூட்டம் ஈமான் தகாண்டது, பிறிதோரு கூட்டதமா ேிோகாித்ேது, ஆகதவ ஈமான் தகாண்டவர்களுக்கு,
அவர்களுரடய பரகவர்களுக்கு எேிோக உேவி அளித்தோம் - அேனால் அவர்கள் தவற்றியாளோய்
ஆகிவிட்டார்கள். (குர்ஆன் 61:14)
3) யூேர்களின் சூழ்ச்சி மற்றும் அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சி
இதயசுரவ தகாரல தசய்ய யூேர்கள் சேி தசய்ேோகவும்,அேரன முறியடிக்க அல்லாஹ்வும் சேி தசய்ேோக
குர்ஆன் கூறுகிறது.
(ஈஸாரவ ேிோகாித்தோர் அவரேக் தகால்லத்) ேிட்டமிட்டுச் சேி தசய்ோர்கள். அல்லாஹ்வும் சேி தசய்ோன்;.
ேவிே அல்லாஹ் சேி தசய்பவர்களில் மிகச் சிறந்ேவன் ஆவான். (குர்ஆன் 3:54)
தமலும், இதயசுரவ சிலுரவயில் அரறயப்பட்ட பிறதகா, அல்லது அேற்கு முன்பாகதவா அல்லாஹ்
இதயசுரவ எடுத்துக்தகாண்டாோம். ஆனால், யாருக்கும் தோியா வண்ணம், இதயசுவின் இடத்ேில்
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இன்தனாருவன் ஒப்பாக்கப்பட்டானாம். அல்லாஹ் தசய்ே இந்ே சூழ்ச்சி யாருக்கும் தோியவில்ரல, எல்லாரும்
"இதயசு ோன் சிலுரவயில் அரறயப்பட்டு மாித்ோர்" என்று எண்ணிக்தகாண்டனர்.
இன்னும், "ேிச்சயமாக ோங்கள் அல்லாஹ்வின் தூேோகிய - மர்யமின் குமாேோகிய-ஈஸா மஸீரஹ
தகான்றுவிட்தடாம்" என்று அவர்கள் கூறுவோலும் (அவர்கள் சபிக்கப்பட்டனர்). அவர்கள் அவரேக்
தகால்லவுமில்ரல, அவரே அவர்கள் சிலுரவயில் அரறயவுமில்ரல. ஆனால் அவர்களுக்கு (அவரேப்
தபான்ற) ஒருவன் ஒப்பாக்கப்பட்டான்;. தமலும் இ(வ் விஷயத்)ேில் அபிப்ோய தபேம் தகாண்டவர்கள், அேில்
சந்தேகத்ேிதலதய இருக்கின்றார்கள் - தவறும் யூகத்ரேப் பின்பற்றுவதேயன்றி அவர்களுக்கு இேில் எத்ேரகய
அறிவும் கிரடயாது. ேிச்சயமாக அவர்கள், அவரேக் தகால்லதவ இல்ரல. (குர்ஆன் 4:175)
4) அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சியின் விரளவு?
ேம்பி இதுவரே உனக்கு வசனங்கரள தமற்தகாள் காட்டிதனன். இப்தபாது அல்லாஹ் தசய்ே சூழ்ச்சி
எவ்வளவு தபாிய ேவறாக மாறியுள்ளது என்பரே உனக்கு விளக்குகிதறன்.
இதயசுரவ சிலுரவக்கு அரைத்துக்தகாண்டு தசல்லும் தபாது, அல்லாஹ்

ஆள்மாறாட்டம் தசய்து,

எல்லாருரடய கண்களில் மண்ரண வாாிப்தபாட்டு (அோவது ஏமாற்றி) தவறு ஒரு ேபரே சிலுரவயில்
அரறயும் படி தசய்துவிட்டார். இேரன பார்த்துக்தகாண்டு இருந்ே மக்கள் அரனவரும் இதயசு சிலுரவயில்
அரறயுண்டு மாித்துவிட்டார் என்று ேிரனத்துக்தகாண்டனர். ஆனால், 600 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதேபிய
பாரலவனத்ேில் எழும்பிய முஹம்மது மூலமாக "இல்ரல... இல்ரல... மாித்ேது இதயசு அல்ல, அவர் தவறு ஒரு
ேபர், அல்லாஹ் சேி தசய்து, யூேர்களின் சேிரய முறியடித்துவிட்டார்" என்று குர்ஆனில் எழுேிவிட்டார்.
கிட்டத்ேட்ட எல்லா இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் சிலுரவ மேணம் பற்றிச் தசால்லும் சுருக்கம் இது ோன்.
இப்படி சேி தசய்ே அல்லாஹ், ஐந்து வரகயான மக்கரள ஏமாற்றியுள்ளார்:
1) இதயசுவின் சீடர்கள்
2) இதயசுவின் ோய்
3) யூே மே ேரலவர்கள்
4) தோம அேசின் தசவகர்கள்
5) எருசதலமில் வாழ்ந்ே தபாதுமக்கள்.
யூே மே ேரலவர்கரளயும், தோம அேசின் தசவர்கரளயும் அல்லாஹ் ஏமாற்றினார், அோவது ோங்கள்
தகான்றது இதயசுரவ என்று அவர்கள் ேிரனத்துக்தகாள்ளும் அளவிற்கு ஏதோ மாயம் தசய்து சேி தசய்ோர்.
எேிாிகளின் சேிரய முறியடிப்பது சாிதய.
ஆனால், இதயசுவின் சீடர்கரளயும், இதயசுவும் ோரயயும் ஏமாற்றியது எந்ே விேத்ேில் ேியாயமானது?
ோங்கள் உன் தவேத்ரேயும், தூேரேயும் ேம்புகிதறாம், எங்கரள சத்ேியத்ேிற்கு சாட்சி தசால்பவர்களாக
தசய்வாயாக என்று சீடர்கள் அல்லாஹ்விடம் தவண்டினார்கள்:
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"எங்கள் இரறவதன! ேீ அருளிய (தவேத்)ரே ோங்கள் ேம்புகிதறாம், (உன்னுரடய) இத்தூேரே ோங்கள்
பின்பற்றுகிதறாம்;. எனதவ எங்கரள (சத்ேியத்ேிற்கு) சாட்சி தசால்தவாருடன் தசர்த்து எழுதுவாயாக!" (என்று
சிஷ்யர்களான ஹவாாிய்யூன் பிோர்த்ேித்ேனர்.) (குர்ஆன் 3:53)
ஆனால் அல்லாஹ் தசய்ேது என்ன? சீடர்கரள அல்லாஹ் ஏமாற்றினார், இதயசு ோன் சிலுரவயில் மாித்ோர்
என்று சீடர்கள் ேிரனத்ோர்கள். இதயசு சிலுரவயில் அரறயப்படும் தபாது பார்த்துக்தகாண்டு இருந்ே
தபாதுமக்கரளயும் அல்லாஹ் ஏமாற்றியுள்ளார்.
சாி, இப்படி அரனத்து மக்கரளயும் ஏமாற்றிய அல்லாஹ் தவற்றி தபற்றாோ என்று பார்த்ோல், அதுவும்
இல்ரல, இன்று உலகின் தபாிய மார்க்கமாக கிறிஸ்ேவம் ேிகழ்கிறது.

அல்லாஹ் தசய்ே ேவறினால்

கிறிஸ்ேவம் உருவானது என்றுச் தசால்லலாம் அல்லவா?
தயதகாவா தேவனின் தவற்றி, அல்லாஹ்வின் தோல்வி:
குரறந்ேபட்சம், இதயசுவின் ோய் மற்றும் சீடர்களுக்கு அல்லாஹ் ேன் ேிட்டத்ரே அறிவித்து இருந்ேிருந்ோல்,
சீடர்கள் ேங்கள் தவரலரய பார்த்து தசன்று இருப்பார்கள். சீடர்களிடம் மரறத்ேபடியால், அவர்கள் இதயசு
மாித்ேோக ேிரனக்க,

மறுபடியும் இதயசு மூன்றாம் ோள் உயிதோடு எழுந்ேோகவும், சீடர்களிடம்

தபசியோகவும் ரபபிள் கூறுகிறது, இதோ இன்று மிகப்தபாிய மார்க்கமாக கிறிஸ்ேவம் ேிகழ்கிறது.
கிறிஸ்ேவத்ேிற்கு அடித்ேளம் அரமத்து எது? அல்லாஹ்வின் அறியாரமயாகும்.
எேிர் காலத்ேில் என்ன ேடக்கும் என்று அல்லாஹ்விற்கு தோிந்து இருந்ோல், சீடர்களுக்கு அன்தற
உண்ரமரய கூறியிருப்பார், ஆனால், அல்லாஹ்விற்கு எேிர்காலம் தோியவில்ரல, ஆரகயால் சும்மா
இருந்ோர், 600 ஆண்டுகள் சும்மா இருந்ோர். இதயசு சிலுரவயில் அரறயப்பட்டு 50வது ோளிலிருந்து சீடர்கள்
இதயசுவின் சுவிதசஷத்ரே பேப்ப ஆேம்பித்துவிட்டார், அல்லாஹ்வின் சேி, மிகப்தபாிய தகடுேியாக
இஸ்லாமுக்கு மாறிவிட்டது.
ேம்பி, இப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்ரவ எப்படி ேம்புவது?
• ோங்கள் முஸ்லிம்கள் என்றும், ேல்வைிகாட்டு என்றும் தவண்டிக்தகாண்ட சீடர்கரளதய அல்லாஹ்
ஏமாற்றினால், உன்ரன இன்று அல்லாஹ் ஏமாற்றமாட்டார் என்று என்ன ேிச்சயம்?
•

உலக தபண்களில் சிறந்ே தபண்மணி என்று இதயசுவின் ோரயப்பற்றி கூறிவிட்டு, அவரேயும்

ஏமாற்றிவிட்டார், ேன் மகரன அல்லாஹ் ேன்னிடம் எடுத்துக்தகாண்டார் என்று ஏன் அவாிடம் கூறவில்ரல?
கூறியிருந்ோல், அவர் சீடர்கரள ேடுத்து இருந்ேிருப்பார்கதள?
• குர்ஆனின் படி முேலாம் நூற்றாண்டு முஸ்லிம்கரள (இதயசுவின் சீடர்கள், மாியாள் இன்னும் ேம்பிக்ரக
தகாண்ட இேே மக்கள்) அல்லாஹ் வஞ்சித்ோர். அப்படியானால், 21ம் நூற்றாண்டில் வாழும் உன்ரன
அல்லாஹ் ஏமாற்றமாட்டார் என்று என்ன ேிச்சயம் ேம்பி?
இதுவரே ோன் தமதல கூறிய விவேங்கள், பிேச்சரனகள் அரனத்தும் குர்ஆன் தசால்வது உண்ரம என்று
ேிரனத்துக்தகாண்டால் வரும் பிேச்சரனயாகும். ஆனால் ரபபிளின் படி பார்த்ோல் தயதகாவா தேவன் ேன்
ேிட்டத்ேில் முழுவதுமாக தவற்றிப் தபற்றார், அல்லாஹ் தோற்றுப்தபானார்.
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தகாஞ்சம் அேிகமாகதவ எழுேிவிட்தடன், அடுத்ே கடிேத்ேில் உன்ரன சந்ேிக்கிதறன், உன் தகள்விகள்
எதுவாக இருந்ோலும் எனக்கு எழுே மறக்காதே
இப்படிக்கு, உன் சதகாேேன்
ேமிழ் கிறிஸ்ேவன்.
மூலம்
உமாின் ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day16.html

23. பவுரல குற்றப்படுத்ேி அல்லாஹ்ரவ அவமேிக்கும்
முஸ்லிம்கள்
['அன்புள்ள ேம்பிக்கு' உமர் எழுேிய முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்]
அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
உனக்கு சமாோனம் உண்டாவோக.
ேீ எழுேிய கடிேத்ரே படித்தேன், உன் ேண்பர்கள் பவுல் பற்றி தகள்வி தகட்கிறார்கள் என்று என்னிடம்
கூறினாய்: "கிறிஸ்ேவத்ரே தோற்றுவித்ேவர் பவுல் ோன், இதயசு அல்ல" என்ற குற்றச்சாட்டிற்கு உங்கள் பேில்
என்ன என்னிடம் தகள்வி தகட்டுள்ளாய்.
தகள்விரய தகட்கும் இஸ்லாமியர்களிடம் ஒதே ஒரு முரற அவர்கள் புேிய ஏற்பாட்ரட முழுவதுமாக
படித்ோர்களா? என்று தகட்டுப்பார். யாதோ தசான்ன விவேத்ரே அப்படிதய தசால்லும் இவர்கள் ேிோனமாக
ஆோய ஆேம்பித்ோல் இவர்களின் இஸ்லாமிய ேம்பிக்ரக ஆட்டங்காணும்.

சாி ோன் இப்தபாது உனக்கு

சுருக்கமாக விளக்குகிதறன்.
உன் தகள்விக்கு சம்மந்ேப்பட்ட புேிய ஏற்பாட்டு கால அட்டவரணரய சுருக்கமாக தகாடுக்கிதறன்.



கி.மு. 4 – கி.பி. 1: இதயசுவின் பிறப்பு



கி.பி. 30 – 33: இதயசுக் கிறிஸ்து சிலுரவயில் அரறயப்பட்டு, உயிர்த்தேழுந்ோர்



கி.பி. 35 – 36: சவுலின் மனந்ேிரும்புேல்

கவனிக்கவும்: இதயசு உயிர்த்தேழுந்ே பிறகு, இேண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ோன் பவுல்
மனந்ேிரும்புகிறார்.
1) இது இஸ்லாமியர்களின் அறியாரமயா அல்லது வஞ்சகமா?
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ேம்பி, புேிய ஏற்பாட்ரட படித்து முழுவதுமாக ஆய்வு தசய்யும் ஒரு ேபர் இப்படி அப்தபாஸ்ேலர் பவுல் மீதும்,
கிறிஸ்ேவத்ேின்

மீதும்

இப்படிப்பட்ட

குற்றச்சாட்ரட

சுமத்ேமாட்டார்.

ஏதனன்றால்,

எவர்

ஒருவர்

அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகரள படிப்பாதோ, அவர் ேிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்ரட ரவக்கமாட்டார்.
ஏதனன்றால், அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகளில் கிறிஸ்ேவத்ேின் ஆேம்ப விவேங்கள் தேளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்ே தகள்விரய தகட்கும் இஸ்லாமியர்கள் ஒன்று அறியாரமயில் இப்படி தகட்கதவண்டும் அல்லது
கிறிஸ்ேவத்ேின் மீது தவறுப்தபாடு இப்படி வஞ்சகமான குற்றச்சாட்டுகரள சுமத்ேதவண்டும்.
2) இதயசுவின் சீடர்களின் ஆேம்பகால வாழ்க்ரக வேலாறு:
இஸ்லாம் தசால்லுகின்றபடி, இதயசுரவ அல்லாஹ் ேன்னலவில் எடுத்துக்தகாண்டு இருந்ேிருந்ோல்,
சீடர்களின் வாழ்வு அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகளில் உள்ளது தபால இருந்ேிருக்காது. சீடர்கள் ேங்களின் தசாந்ே
தோைிரல தசய்துக்தகாண்டு, வாழ்ந்ேிருப்பார்கள். ஆனால், சாித்ேிேம் தவறுவரகயாகச் தசால்கிறது. குர்ஆனில் இதயசுவின் சிலுரவப் பற்றி அல்லாஹ் தசான்னது சுத்ேப்தபாய், அோவது மிகப்தபாிய தபாய்.
இதயசு

உயிர்த்தேழுந்ே

பிறகு

சீடர்கதளாடு

அதனக

ோட்கள்

இருந்து

அவர்கள்

அடுத்து

என்ன

தசய்யதவண்டுதமன்று இதயசு அறிவித்துச் தசன்றார். பாிசுத்ே ஆவியானவாின் வருரகக்காக காத்ேிருக்கும்
படி

இதயசு

கட்டரளயிட்டார்,

அதே

தபால

சீடர்கள்

காத்ேிருந்ோர்கள்,

பாிசுத்ே

ஆவியானவரும்

தபாைிந்ேருளினார். அேன் பிறகு சீடர்களின் ஊைியம் ஆேம்பித்ேது.
[ேம்பி, இந்ே விவேம் பற்றி ஒரு கட்டுரேரய ோன் இரணயத்ேில் படித்தேன், அேரன ஒரு முரற ேீயும்
படித்துப் பார் (Answering PJ - 3: இஸ்லாரம மண்ரண கவ்வ ரவத்ே அப். ேடபடிகள் - பாகம் 1 isakoran.blogspot.in/2010/04/answering-pj-3-1.html).]
3) பவுல் இல்லாமதலதய தோடர்ந்ே இதயசுவின் ஊைியம்:
ேம்பி, அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகள் முேல் 8 அேிகாேங்கரள படித்துப் பார்த்ோல், முஸ்லிம்களின் குற்றச்சாட்டு
ஒரு மிகப்தபாிய தபாய் என்பது எல்லாருக்கும் தேளிவாக விளக்கும். அோவது இதயசுவின் சீடர்கதள
ஊைியத்ரே ஆேம்பித்ோர்கள். அவர்கள் இதயசுரவ தேய்வம் என்று அறிவித்ோர்கள், அேனால் அதனக
கஷ்டங்கரள அனுபவித்ோர்கள், ஸ்தேவான் என்ற சீடரும் தகால்லப்பட்டார், இவாின் மேணத்ேின் தபாது
சவுலும் அங்கீகாித்து இருந்ோர்.
அப்தபாஸ்ேலருரடய ேடபடிகளின் முேல் எட்டு அேிகாேங்களின் சுருக்கம்:
1) உயிர்த்தேழுந்ே இதயசு சீடர்களுக்கு காணப்படல், மற்றும் பேதமறுேல் (1:4-11)
2) தேற்றேவாளனாகிய பாிசுத்ே ஆவியானவருக்காக சீடர்கள் எருசதலமில் காத்ேிருத்ேல் (1:12-14)
எருசதலம் சரபயின் ஆேம்பகால விசுவாசிகளின் ேடபடிகள் (1:15 - 8:3)
1) யூோசுக்கு பேிலாக மத்ேியாரஸ ேியமித்ேல் (1:15-26)
2) தபந்தேதகாஸ்தே ோளில் பாிசுத்ே ஆவியானவாின் வருரக (2: 1-13)
3) எருசதலமில் தபதுருவின் முேல் பிேசங்கம், அதனகர் மனந்ேிரும்பினர்(2:14-41)
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4) தபதுரு மற்றும் தயாவான், ஒரு முடவரன சுகமாக்குேல் (3:1-10)
5) அற்புேத்ேிற்கு பிறகு தபதுரு தசய்ே இேண்டாம் பிேசங்கம் (3:11-26)
6) தபதுரு மற்றும் தயாவானின் ரகது, ேீேிமன்றத்ேிற்கு முன்பு சாட்சி தகாடுத்ேல் (4:1-22)
7) தபதுரு தயாவானின் விடுேரல, விசுவாசிகளின் கூட்டு தெபம் (4:23-31)
8) அப்தபாஸ்ேலர்களின் அற்புேங்கள், சுகமாக்குேல் (5:12-16)
9) மறுபடியும் அப்தபாஸ்ேலர்கள் ரகது தசய்யப்படல், ேீேிமன்றத்ேிற்குமுன்பு சாட்சியிடல் ( 5:17-42)
10) ஸ்தேவான் ரகது தசய்யப்படல், பயமில்லாமல் அவர் தசய்ே பிேசங்கம் ( 6:8 - 7:53)
11) ஸ்தேவான் கல்தலறியப்பட்டு தகால்லப்படல், ேன்ரன தகான்றவர்களுக்காக தவண்டிக்தகாள்ளுேல்
(7:54 - 60)
12) சவுல் சரபரய துன்புறுத்ே ஆேம்பித்ேல் (8:1-3)
4) பவுல் எேிாியாக இருந்ே தபாேிலும் தோடர்ந்ே இதயசுவின் ஊைியம்:
ேம்பி, பவுல் கிறிஸ்ேவர்களுக்கு மிகதபாிய எேிாியாக மாறினார். அவர்கரள தகாடுரமப்படுத்ேினார்.
ேமஸ்குவில் இருக்கும் கிறிஸ்ேவர்கரள தகாடுரமப்படுத்ே அவர் பிேயாணம் தசய்யும் தபாது இதயசுவால்
சந்ேிக்கப்பட்டு அவர் மனந்ேிரும்பினார். அேன் பிறகு சீடர்கதளாடு தசர்ந்து அவரும் ஊைியம் தசய்ோர்.
ேம்பி, இதுவரே ோன் தமதல தசான்ன விவேங்களின் அடிப்பரடயில் உன்னிடம் சில தகள்விகரள
ரவக்கப்தபாகிதறன். உன்னால் முடிந்ோல், உலக இஸ்லாமிய அறிஞர்களில் மிகப்தபாிய அறிஞாிடம் தகட்டு
எனக்கு பேில்கரள அனுப்பு:
அ) இதயசு கி.பி. 30 – 33 ல் சிலுரவயில் அரறயப்பட்டு உயிர்த்தேழுந்ோர். பவுல் கி.பி. 35ம் ஆண்டு
மனந்ேிரும்பினார் (கிறிஸ்ேவோனார்), அப்படியானால், இந்ே இரடப்பட்ட காலகட்டட்ேில் (2 அல்லது 3
ஆண்டுகள்) சீடர்கள் என்ன தசய்துக் தகாண்டு இருந்ோர்கள்? இதயசுவின் சிலுரவப் பற்றி இஸ்லாம்
தசால்வது உண்ரமயானது என்று கருதுபவர்கள் தமற்கண்ட தகள்விக்கு பேில் தசால்லட்டும்.
ஆ) பவுல் கிறிஸ்ேவோக மாறுவேற்கு முன்பாக, இதயசுவின் சீடர்கள் யூே மே ேரலவர்களால் எந்ே
குற்றத்ேிற்காக துன்புறுத்ேப்பட்டார்கள்?
இ)

பவுல்

கிறிஸ்ேவர்கரள

அல்லது

இதயசுவின்

சீடர்கரள

தகாடுரமப்படுத்ே

காேணதமன்ன?

இஸ்லாமியர்களின் கருத்துப்படி, இதயசு ஒரு ேபி மட்டுதம என்று சீடர்கள் தசால்லியிருந்ோல், இவர்கரள
தகாரல தசய்யதவண்டும் என்று பவுல் ஏன் ேிரனக்கதவண்டும்? யூே ேரலவர்கள் ஏன் ேிரனக்கதவண்டும்?
இேிலிருந்து அறிவது என்ன?
ஈ) இதயசு ஒரு ேபி என்று தசால்லியிருந்ோல், யூே ேரலவர்கள் சீடர்கரள ஏன் சிரறச்சாரலயில்
அரடக்கதவண்டும்?
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உ) இதயசு ஒரு ேபி என்று தசால்லியிருந்ோல், ஏன் யூே ேரலவர்கள் ஸ்தேவாரன கல்தலாிந்து
தகால்லதவண்டும்? ஏன் இவர்களுக்கு துரணயாக பவுல் இருக்கதவண்டும்?
5) குர்-ஆரன அவமேிக்கும் இஸ்லாமிய குற்றச்சாட்டுகள்:
இதயசுதவாடு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் அேிகமான ோட்கள் வாழ்ந்ே அரனத்து சீடர்கள், இதயசு
தசான்னரேதயல்லாம்

காற்றிதல

விட்டுவிட்டு,

பவுல்

தசான்னரே

ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்

என்று

இஸ்லாமியர்கள் குற்றப்படுத்துவது தவடிக்ரகயாக இருக்கிறது. இதயசுவின் அற்புேங்கரள கண்டவர்கள்,
வார்த்ரேகரள தகட்டவர்கள் எப்படி அவர் மூன்று ஆண்டுகளாக தசான்ன விவேங்கரள மறந்துவிடுவார்கள்?
இது சாத்ேியமில்லாே ஒன்றாகும். ஒருதவரள ஒன்று அல்லது இேண்டு சீடர்கள் சிறிது ேவறினாலும்,
மற்றவர்கள்

அேரன

சாிபடுத்ேியிருப்பார்கள்.

ஆக,

இஸ்லாமியர்களின்

குற்றச்சாட்டு

ஒரு

பச்ரசப்தபாய்யாகும். முஹம்மதுவின் தோைர்கள் மீது இஸ்லாமியர்களுக்கு எவ்வளவு ேம்பிக்ரக உள்ளதோ
அரேவிட பல ஆயிேமடங்கு ேம்பிக்ரக இதயசுவின் சீடர்கள் மீது கிறிஸ்ேவர்களுக்கு உள்ளது என்பரே
எல்லா இஸ்லாமியர்களுக்கு ோன் தோிவித்துக்தகாள்கிதறன்.
இதுமட்டுமல்ல, இஸ்லாமியர்களின் குற்றச்சாட்டு குர்-ஆரனயும், அல்லாஹ்ரவயும் அவமேிக்கிறது: இந்ே
குர்-ஆன் வசனத்ரே படி ேம்பி:
அவர்களில் குஃப்ரு இருப்பரே (அோவது அவர்களில் ஒரு சாோர் ேம்ரம ேிோகாிப்பரே) ஈஸா உணர்ந்ே
தபாது, "அல்லாஹ்வின் பாரேயில் எனக்கு உேவி தசய்பவர்கள் யார்?" என்று அவர் தகட்டார்; (அேற்கு
அவருரடய சிஷ்யர்களான) ஹவாாிய்யூன்; "ோங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக (உங்கள்) உேவியாளர்களாக
இருக்கிதறாம், ேிச்சயமாக ோங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் தகாண்டுள்தளாம்;. ேிடமாக ோங்கள்
(அவனுக்கு முற்றிலும் வைிப்பட்ட) முஸ்லீம்களாக இருக்கின்தறாம், என்று ேீங்கள் சாட்சி தசால்லுங்கள்" எனக்
கூறினர். (குர்ஆன் 3:52)
ேம்பி, ேன்றாக சிந்ேித்துப் பார். கி.பி. முேல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ே சீடர்கள் பற்றி, 7ம் நூற்றாண்டில் வந்ே குர்ஆன்

தமற்கண்ட

புகைாேத்ரே

சூட்டுகிறது.

அோவது,

இதயசுவின்

சீடர்கள்

அல்லாஹ்விற்கு

உேவியாளர்களாக இருப்போக கூறினார்களாம், அேரன முஹம்மதுவின் காலத்ேில் அல்லாஹ் சாட்சி
தகாடுக்கிறார். இப்தபாது ேமக்கு எழும் தகள்விகள் என்னதவன்றால்:
அ) இன்று இஸ்லாமியர்கள் சூட்டும் குற்றச்சாட்டு உண்ரமதயன்றால், அன்று அல்லாஹ் சூட்டிய புகைாேம்
தபாய்யாகும். எனதவ, குர்-ஆன் தசால்வது தபாய் என்று இன்று இஸ்லாமியர்கள் ஏற்க ேயாோக
இருக்கிறார்களா? இதயசுவின் சீட்ர்கள் அல்லாஹ்வின் உேவியாளர்களாக இல்ரல, அவர்கள் பவுலின்
தபச்ரசக் தகட்டு மாறிவிட்டார்கள் என்று இஸ்லாமியர்கள் கூறப்தபாகிறார்களா?
ஆ) இதயசுவின் சீடர்களாகிய தபதுரு, தயாவான் தபான்றவர்கள், பவுலின் வார்த்ரேகரள ேம்பி அவர்
தசான்னது தபால தசய்ோர்கள் என்று இஸ்லாமியர்களின் குற்றசாட்டு உண்ரமயானால், குர்-ஆனில் சீடர்கள்
பற்றி அல்லாஹ் தசால்வது தபாய்யானோகும்.
எனதவ, பவுலின் மீது குற்றம் சுமத்ே விரும்பும் இஸ்லாமியர்கள் குர்-ஆரன இறக்கிய அல்லாஹ்ரவ
அவமானப்படுத்துகிறார்கள். ேங்களுக்கு எல்லாம் தோியும், ஆனால் அல்லாஹ்விற்கு ஒன்றுதம தோியாது
என்று தேேடியாகதவ முஸ்லிம்கள் தசால்கிறார்கள்.
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அல்லாஹ் தசால்கின்றான் "இதயசுவின் சீடர்கள் ேனக்கு உேவியாளர்கள்", ஆனால், இஸ்லாமியர்கள்
தசால்கிறார்கள், "இல்ரல இல்ரல, பவுலின் தபாேரனகரள தகட்டு சீடர்கள் தகட்டுவிட்டார்கள், இதயசு
தபாேிக்காே தகாள்ரககரள ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்".
ஆக, பவுரல குற்றப்படுத்துபவர்கள் காிரய ேங்கள் அல்லாஹ்வின் முகத்ேில் ோன் முேலாவது பூசுகிறார்கள்.
பாவம் அல்லாஹ், இன்று ேம்மிடம் இருக்கும் இஸ்லாமியர்கரள விட அறிவில் குரறயுள்ளவோக
இஸ்லாமியர்களுக்கு காணப்படுகிறார். இன்ரறய இஸ்லாமியர்கள் அல்லாஹ்ரவ விட சர்வ ஞானிகளாக
இருக்கிறார்கள்.
ேம்பி, பவுல் மீது குற்றம் சுமத்தும் இஸ்லாமியர்கள் முேலாவது புேிய ஏற்பாட்ரட படிக்கட்டும், அேன் பிறகு
ேங்கள் குர்-ஆரன ேமிைில் படிக்கட்டும், அேன் பிறகு தகாஞ்சம் ஆய்வு தசய்யட்டும். ஏதனன்றால்,
இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்ேவத்ேின் மீது சுமத்தும் குற்றச்சாட்டுகள் அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும், குர்-ஆனுக்குதம
பிேச்சரனயாக இருப்பேினால், அவர்கள் சிறிது எச்சாிக்ரகயாக இருக்கட்டும்.
முடிவுரே: ேம்பி, கரடசியாக ோன் உனக்கு தசால்லிக்தகாள்வது என்னதவன்றால், முேல் ோன்கு
சுவிதசஷங்களில் இதயசு ேம்முரடய தேய்வீகத்ேன்ரமரய ஆணித்ேேமாக விளக்கியுள்ளார். பவுலுக்கு
முன்பாக

இதயசுவின்

சீடர்கள்

இதயசுதவ

தேய்வம்

என்று

அறிக்ரகயிட்டு,

சிரறச்சாரலகளில்

அரடக்கப்பட்டுள்ளார்கள், தகாரல தசய்யப்பட்டுள்ளார்கள். சாித்ேிேம் ேமக்கு முன்பாக தேளிவாக இருக்கும்
தபாது அேரன ஏற்கமறுப்பவர்கரள ோம் என்னதவன்று கூறமுடியும்?

கிறிஸ்ேவத்ரே குற்றப்படுத்ேினால், இஸ்லாமுக்கு ஆபத்து,
ரபபிரள குற்றப்படுத்ேினால், குர்-ஆனுக்கு ஆபத்து,
இதயசுவின் சீடர்கரள, பவுரல குற்றப்படுத்ேினால், அல்லாஹ்விற்தக ஆபத்து.
எனதவ, இரவகரள மனேில் ரவத்து இஸ்லாமியர்கள் தபசட்டும், எழுேட்டும், மறுத்ோல் விரளவுகரள
சந்ேிக்க ேயாோகிக்தகாள்ளட்டும்.
உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்.
இப்படிக்கு, உன் சதகாேேன்
ேமிழ் கிறிஸ்ேவன்.
மூலம்
உமாின் ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day29.html
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24. ஆறு முரற தோல்வியுற்ற அல்லாஹ்விற்கு ஏைாவது முரற
தவற்றிரய தகாடுத்ே சஹாபாக்கள்
முந்ரேய ஐந்து தோடர் கட்டுரேகரள கீதையுள்ள தோடுப்புகரள தசாடுக்கி படிக்கலாம்:



2013 ேமளான் ோள் 1 - அன்புள்ள அண்ணாவிற்கு . . . தபார் புாிவது அரமேிரய
ேிரலோட்டுவேற்கு அல்லவா?



2013 ேமளான் ோள் 2 - முஹம்மதுவும் வைிப்பறி தகாள்ரளகளும்



2013 ேமளான் ோள் 3 - தேன் கூட்டில் கல்தலறிந்து தேனீக்கரள தகாபமூட்டியது யார்?
முஹம்மதுவா? மக்காவினோ?



2013 ேமளான் ோள் 4 - பேிலுக்கு பேில்: ேீங்கள் தசல்வங்கரள எடுத்துக்தகாண்டீர்கள், ோங்கள்
தகாள்ரளயடிக்கிதறாம்



2013 ேமளான் ோள் 5 - முஸ்லிம் குருதசடர்களும் கிறிஸ்ேவ குருதசடர்களும் (ெிஹாதும்
சிலுரவப்தபார்களும்)

ஆறாவது தோடர் கட்டுரேரய இப்தபாது படிப்தபாம்.

அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
ஒவ்தவாரு ோளும் கடிேம் எழுதும் ேீ, ஏன் தேற்று எழுேவில்ரல? அலுவலகத்ேில் தவரல அேிகமாக
உள்ளோ? அல்லது எனக்கு எழுேக்கூடாது என்று எண்ணிவிட்டாயா?
ேீ விரும்பியபடிதய, இந்ே கடிேத்ேில் முஹம்மது புாிந்ே இேே வைிப்பறி தகாள்ரளகள் பற்றிய தகள்விகரள
உன்னிடம் தகட்கிதறன்.
முேல் மூன்று வைிப்பறி தகாள்ரளகள்:
முஹம்மது

மேினாவிற்குச்

தசன்றுவிட்ட

பிறகு

அவர்

ேம்முரடய

சஹாபாக்கரள

குரறஷிகளின்

வியாபாாிகரள தகாள்ரளயிட அனுப்பினார். முேல் மூன்று வைிப்பறி தகாள்ரளகரளப் பற்றி முந்ரேய
கடிேத்ேில் எழுேிதனன். இப்தபாது இன்னும் ோன்கு வைிப்பறி தகாள்ரளகள் பற்றி மிக சுருக்கமாக
காண்தபாம். இந்ே வைிப்பறி தகாள்ரளகள் "முஹம்மது ஒரு உண்ரமயான ேபி அல்ல" என்பரே
ேிருபிக்கின்றன, தமலும் இஸ்லாமியர்கரள ேர்மசங்கட சூழ்ேிரலயில் ேள்ளுகின்றன.
அடுத்ே ோன்கு வைிப்பறி தகாள்ரளகள் (மூலம்: ேஹீக் மற்றும் இேே சாித்ேிே புத்ேகங்கள்)

ோன்காவது வைிப்பறி தகாள்ரள – 'அப்வா' (அ) 'வத்ோன்'
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ஹிஜ்ாி 2ல் ஸஃபர் (கி.பி. 623 ஆகஸ்டு) மாேம் ேபி (ஸல்) அவர்கள் 70 முஹாெிர்களுடன் குரறஷிகளின்
வியாபாேக் கூட்டத்ரே இரட மறிப்பேற்காக "அல்அப்வா" அல்லது "வத்ோன்" என்ற இடத்ரே தோக்கிச்
தசன்றார்கள். ஆனால், சண்ரட ஏதும் ேரடதபறவில்ரல. . . . இந்ே தபாாின் தபாது "ைம்ோ" கிரளயினாின்
ேரலவோன அம்ர் இப்னு மக்ஷி என்பவருடன் ேட்பு உடன்படிக்ரக தசய்ோர்கள்.
[இந்ே வைப்பறியில், குரறஷிகரள இவர்கள் சந்ேிக்கமுடியவில்ரல, ஆனால், "ைம்ோ" இனத்ேவரே
தகாள்ரளயடித்ோர்கள்,

அேன்

பிறகு

அவர்கதளாடு

உடன்படிக்ரக

தசய்துக்தகாண்டார்கள்,

ேஹீக்

புத்ேகத்ேில் இவர்கரள தகாள்ரளயிட்டது பற்றி அேன் ஆசிாியர் எழுேவில்ரல]

ஐந்ோவது வைிப்பறி தகாள்ரள – 'பூவாத்'
ஹிஜ்ாி 2, ேபீவுல் அவ்வல் (கி.பி. 623 தசப்டம்பர்) மாேம் ேபி (ஸல்) ேங்களது 200 தோைர்களுடன்
குரறஷிகளின் வியாபாேக் கூட்டத்ரே வைிமறிப்பேற்காகச் தசன்றார்கள். இந்ே வியாபாேக் கூட்டத்ேில்
உமய்யா இப்னு கலஃபும் நூறு குரறஷிகளும் இருந்ேனர். இவர்களுடன் 2500 ஒட்டகங்கள் இருந்ேன. ேபி
(ஸல்) அவர்கள் "ேழ்வா" என்ற மரலக்கருகில் உள்ள "பூவாத்" என்ற இடம் வரே தசன்றார்கள். ஆனால்,
வியாபாேக்
கூட்டம் அந்ே இடத்ரே முன்கூட்டிதய கடந்து விட்டோல் சண்ரட ஏதும் ேரடதபறவில்ரல.

ஆறாவது வைிப்பறி தகாள்ரள – 'துல் உரஷோ':
ஹிஜ்ாி 2ல் ெுமாோ அல்ஊலா அல்லது ெுமாோ அல் ஆகிோ (கி.பி. 623 ேவம்பர் அல்லது டிசம்பர்) மாேம்
ேபி (ஸல்) அவர்கள் ேமது 150 அல்லது 200 முஹாெிர் தோைர்களுடன் இந்ேப் தபாருக்காக புறப்பட்டர்கள்.
இப்தபாாில் கலந்து தகாள்ளும்படி எவரேயும் ேிர்பந்ேிக்கவில்ரல. இந்ே 150 (அல்லது) 200 தோைர்களும் 30
ஒட்டகங்களில் ஒருவர் மாறி ஒருவோக பயணித்ேனர். மக்காவிலிருந்து வியாபாேச் சாமான்களுடன் ஷாம்
தோக்கி தசன்று தகாண்டிருந்ே குரறஷிகளின் வியாபாேக் கூட்டத்ேினரே வைிமறிப்பதே ேபி (ஸல்)
அவர்களின் தோக்கமாக இருந்ேது. ஆனால், ேபி (ஸல்) அவர்கள் "துல் உரஷோ" என்ற இடத்ரே
அரடவேற்குப் பல ோட்களுக்கு முன்னோகதவ அக்கூட்டம் அந்ே இடத்ரேக் கடந்து விட்டது தோியவந்ேது.
அன்பான ேம்பி, தமற்கண்ட மூன்று வைிப்பறி தகாள்ரளகளிலும் முஹம்மதுவிற்கு எதுவும் கிரடக்கவில்ரல.
தமாத்ேம்

ஆறு

வைிப்பறி

தகாள்ரளகரள

முஹம்மது

பிடிக்கமுடியவில்ரல, அவர்கள் தவறு வைியாகதவா

தமற்தகாண்டாலும்,

அவர்

குரறஷிகரள

அல்லது இவர்களுக்கு முன்பாகதவா கடந்துச்

தசன்றுவிட்டார்கள். இந்ே தமற்கண்ட ஆறு வைிப்பறி தகாள்ரளகள் முஹம்மதுவின் ேபித்துவம் பற்றிய
அதனக சந்தேகங்கரள எழுப்புகிறது. அரவகரள கீழ்கண்ட ஏைாவது வைிப்பறி தகாள்ரளப் பற்றி ோம்
தோிந்துக்தகாண்ட பின்பு பார்க்கலாம். முஹம்மது ஒரு உண்ரமயான ேீர்க்கோிசியா? அல்லது கள்ளத்
ேீர்க்கோிசியா? என்பது இேன் மூலம் விளங்கும்.

ஏைாவது வைிப்பறி தகாள்ரள – "ேக்லா'
இந்ே ஏைாவது வைிப்பறி தகாள்ரள வித்ேியாசமானது. முஹம்மதுவின் வார்த்ரேகளுக்கு கீழ்படியாமல்
தபானதே, தவற்றியின் இேகசியம் ஆகிவிட்டது. முஹம்மதுவிற்கு கீழ்படிவது அல்லாஹ்விற்கு கீழ்படிவேற்கு
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சமம் இல்ரலயா? இப்படியிருக்க முஹம்மதுவின் வார்த்ரேகரள உேறித்ேள்ளியதே, அல்லாஹ்வின்
விருப்பத்ேின் படி தசய்வது தபால ஆகிவிட்டது.
இந்ே விவேம் பற்றி விவேமாக ேஹீக் புத்ேகத்ேின் 203ம் பக்கத்ேில் படிக்கவும். ோன் இங்கு சுருக்கமாக
எழுதுகிதறன்.
அ) முஹம்மது 12 ேபர்கரள அனுப்பி, குரறஷி வியாபாாிகரள தவவு பார்த்து வரும் படி அனுப்புகிறார்.
ஆ) அவர்களும் தசன்று தவவு பார்க்கிறார்கள், இவர்கள் ேரலச்சவேம் தசய்துச் தசன்றோலும், அந்ே மாேம்
புனிே மாேம் என்போலும் குரறஷி வியாபாாிகள் இவர்கள் மீது சந்தேகம் தகாள்ளவில்ரல. இவர்கள் மூலம்
ஆபத்து வோது என்று ேிரனத்துவிட்டார்கள்.
இ) ஆனால், முஹம்மது அனுப்பிய ேபர்கதளா, இந்ே அருரமயான சந்ேர்ப்பத்ரே ேழுவவிடக்கூடாது என்ற
எண்ணத்ேில், அோவது தபாருட்களுடன் இருக்கும் குரறஷி வியாபாாிகரள விட்டுவிடக்கூடாது, அவர்கரள
ோக்கி தகாள்ரளயிடதவண்டும் என்று ேங்களுக்குள் முடிவு தசய்துக்தகாண்டார்கள்.
ஈ) முஹம்மதுவின் வார்த்ரேக்கு விதோேமாக தசயல்பட்டு, அவர்கள் குரறஷிகரள தகாள்ரளயிட்டு,
தகாரலயும் தசய்து தபாருட்கரள மேினா தகாண்டுவந்துவிட்டார்கள். முஹம்மதுவிற்கும் ஐந்ேில் ஒரு
பாகத்ரே தகாடுத்ோர்கள், ஆனால் முஹம்மது இந்ே தசயரல தவறுத்ோர், அவர் தகாபத்ேில் இருந்ோர்.
முஹம்மது ேனக்கு தகாடுத்ே தபாருட்கள் மற்றும் பிடிபட்ட ரகேிகள் பற்றி தமௌனம் சாேித்ோர்.
உ) குரறஷிகள் முஹம்மது பற்றி ேவறாக தபச ஆேம்பித்துவிட்டார்கள். புனிே மாேத்ேிலும் இவர்
வன்முரறயில்

ஈடுபடுகிறார்,

ஆேம்பித்துவிட்டார்கள்.

இவர்

எப்படி

ேபியாக

இருக்கமுடியும்?

என்று

தகள்வி

தகட்க

முஹம்மதுவின் வார்த்ரேக்கு எேிோக தசயல்பட்டேினால், சஹாபாக்கள் ேர்ம

சங்கடமான சூழ்ேிரலயில் மாட்டிக்தகாண்டு துக்கமாக இருக்கிறார்கள்.
ஊ) இந்ே சமயத்ேில் அல்லாஹ் குர்ஆன் 2:217 வசனத்ரே இறக்கி, "சஹாபாக்களின் தசய்ரககளுக்கு
ஆேேவாக"

தபசினார்.

இேன்

பிறகு

முஹம்மது

இயல்பு

ேிரலக்கு

ேிரும்பினார்,

தபாருட்கரள

தபற்றுக்தகாண்டார். சஹாபாக்களும் ேிம்மேியரடந்ோர்கள்.
இது ோன் ேக்லா தகாள்ரளப் பற்றிய விவேங்கள். தமற்கண்ட அரனத்து விவேங்கள் பற்றி ேஹீக் என்ற
புத்ேகத்ேில் படிக்கலாம் (பக்கங்கள் 201, 202 & 203).
இப்தபாது தமற்கண்ட அரனத்து ேிகழ்ச்சிகளும், எப்படி முஹம்மதுவின் ேபித்துவத்ரே சந்தேகத்ேிற்கு
உட்படுத்துகிறது? என்பரேக் காண்தபாம்.

முஹம்மதுவின் வஹி பற்றி இஸ்லாமிய ேம்பிக்ரக:
1) இஸ்லாமியர்களின் படி முஹம்மது ஒரு ேீர்க்கோிசி ஆவார்.
2) இவருக்கு இேண்டு வரகயான வஹிகரள (தவளிப்பாடுகரள) அல்லாஹ் தகாடுத்ோர்.

112

3) முேல் வரக வஹி - ெிப்ோயீல் தூேன் குர்-ஆரன முஹம்மதுவிற்கு ஓேிக் காண்பிப்பார், அேரன முஹம்மது
மக்களுக்கு ஒேிக்காண்பிப்பார், அதுதவ குர்-ஆன்.
4) இேண்டாவது வரகயான வஹிரய யார் தகாண்டு வந்ோர்கள் என்று தோியாது, ஆனால் அேரன
முஹம்மது தபற்று, அேன் படி ோன் மற்றவர்களுக்கு கட்டரளகரள தகாடுத்ோர், ோனும் அந்ே வஹியின்
படிதய வாழ்ந்து காட்டினார். அோவது, முஹம்மதுவின் தபச்சும், தசயல்களும் இேண்டாவது வஹியின் படிதய
இருந்ேது. சண்ரடக்குச் தசல்லும் படி, முஹம்மது சஹாபாக்களுக்கு கட்டரள தகாடுத்ோல், இவருக்கு
அல்லாஹ்விடமிருந்து இேண்டாவது வரகயான வஹி ஏற்கனதவ வந்துள்ளது என்று தபாருள். இேரன
அடிப்பரடயாகக்

தகாண்டு

முஹம்மது

சஹாபாக்கரள

தபாருக்கு

தசல்லும்

படி,

குரறஷிகளின்

வியாபாாிகரள ோக்கி, அவர்களின் தபாருட்கரள அபகாிக்கும் படி கூறியுள்ளார்.
5) முஹம்மதுவின் தசால்லும் தசயலும் அல்லாஹ்வின் வஹியாகும். ஆரகயால் ோன் முஸ்லிம்கள்
முஹம்மதுரவ அப்படிதய காபி அடித்து வாைதவண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்ேப்படுகிறார்கள். முஹம்மது
ோடி விட்டால், முஸ்லிம்களும் ோடி விடுகிறார்கள். இஸ்லாமின்படி, இப்படி முஹம்மதுரவ முழுவதுமாக
பின்பற்ற முஸ்லிம்கள் முயற்சிப்பது மிகவும் ேல்ல விஷயம் ஆகும்.
ேம்பி, தமற்கண்டரவகள் இஸ்லாமிய ேம்பிக்ரககளாகும், இேரன ேீ மறுக்கமாட்டாய் என்று ேம்புகிதறன்.
இரவகரள மனேில் ரவத்துக்தகாண்டு, ோம் இப்தபாது "ேக்லா" என்ற வைிப்பறி தகாள்ரள ேிகழ்ச்சிரய
சுற்றியுள்ள விஷயங்கரள ஆய்வு தசய்தவாம்.

ேம்பி, இந்ே விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானரவகள்,

இரவகரள கூர்ந்து கவனி.

முேல் ஆறு வைிப்பறி தகாள்ரளகள் தோல்விரய ேழுவியது ஏன்?
அ) முேன் முேலாக குரறஷி வியாபாாிகரள தகாள்ரளயிட முஹம்மது ஆறுமுரற சஹாபாக்கரள
அனுப்பினார். ஆனால், ஒரு முரறயும் அவோல் குரறஷி வியாபாாிகரள தகாள்ரளயிட முடியவில்ரல.
இவர்களின் ரகக்கு பிடிபடாமல் குரறஷிகள் தவறு வைியாக தசன்றுவிட்டார்கள், சில தேேங்களில்
முஸ்லிம்கள் அந்ே இடத்ரே அரடவேற்கு முன்தப, அரே ோண்டி தசன்றுவிட்டார்கள். முஸ்லிம்கள்
தவறுங்ரகதயாடு ேிரும்பி வந்ோர்கள்.
ஆ) முஹம்மது ஒரு ேபியானால், ேனக்கு வந்ே வஹியின்படிோன் அவர் அரனத்ரேயும் தசய்ோர் என்றுச்
தசால்வது உண்ரமயானால், ஏன் இத்ேரன முரற, முஹம்மதுவிற்கு வந்ே வஹி தோல்வி அரடந்ேது?
இ) இந்ே ஆறுமுரற தகாள்ரளயிட முஹம்மது அனுப்பியது ேன்னுரடய தசாந்ே சிந்ேரன என்று இேன் மூலம்
தோிகின்றேல்லவா? இப்படி சண்ரடயிட முஹம்மது அனுப்பியது ேன் தசாந்ே சிந்ேரனயிலிருந்து வந்ே
தசயல் என்று கருேினால், இன்னும் எரவகரளதயல்லாம் அவர் தசாந்ேமாக கூறியிருப்பார் எந்ே சந்தேகம்
எழுகின்றது. ஹேீஸ்களில் வரும் விவேங்களில் எத்ேரன சேவிகிேம் வஹி? எத்ேரன சேவிகிேம் தசாந்ேமாக
இட்டுக்கட்டியது?
ஈ) "இல்ரல.. இல்லதவ இல்ரல. முஹம்மது ேனக்கு வந்ே இேண்டாவது வரகயான வஹியின் படி ோன்
அல்லாஹ்வின் காாியங்கரளச் தசய்வார்" என்று முஸ்லிம்கள் தசால்வார்களானால், ஏன் அந்ே ஆறுமுரறயும்
தோல்விரய

ேழுவினார்கள்?

இேனால்

அல்லாஹ்வின்

வஹியில்

ேவறு

இருக்கிறது

என்று

ோம்

எண்ணதவண்டி வருதம!
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உ) அல்லாஹ் என்பவர் சர்வ ஞானி என்றால், குரறஷிகள் எந்ே வைியில் தசல்கிறார்கள்? எந்ே காலத்ேில் அந்ே
குறிப்பிட்ட இடத்ரே அரடவார்கள் என்று அல்லாஹ் அறியாமல் தபானதேன்ன? அவர் ஏன் ேன் ேபிக்கு
ேவறான விஷயங்கரள வஹியாக தசான்னார்? ஒரு முரற இரு முரற அல்ல, ஆறுமுரறயும் இப்படிதய
ேடந்ேது.
இப்தபாழுது ேக்லா வைிப்பறி தகாள்ரளப் பற்றி பார்ப்தபாம்.

அல்லாஹ்வின் வஹிரய தபற்றவர்கள் யார்? முஹம்மதுவா? (அ) சஹாபாக்களா?
ேம்முரடய தகள்விகள் என்னதவன்றால்:
1) முஹம்மதுவிற்கு வஹி வந்து அேன்படி ோன் அவர் சஹாபாக்கரள ேக்லாவிற்கு சண்ரடயிடக்கூடாது
என்று

தசால்லி

அனுப்பினாோ?

அல்லது

சுமயாக

சிந்ேித்து,

அல்லாஹ்

கட்டரளயிடாமதலதய

என்றுச் தசான்னால்?

சஹாபாக்கள் தசய்ேது

அனுப்பினாோ?
2) வஹி வந்ேோல் ோன்

முஹம்மது அனுப்பினார்

முஹம்மதுவிற்கு / அல்லாஹ்விற்கு எேிோன தசயல் அல்லவா?
3) சஹாபாக்களின் தசய்ரககரள ஆோித்து அல்லாஹ் வசனத்ரே இறக்குகிறார், அப்படியானால் ஏன் அவர்
முேலில் சண்ரடயிடக்கூடாது என்று முஹம்மதுவிற்கு தசால்லதவண்டும்? அேன் பிறகு, சண்ரடயிட்டு
தகாள்ரளயிட்டரே ஆோிக்கதவண்டும்? அல்லாஹ் முஹம்மதுதவாடு விரளயாடுகிறாோ?
4) ேக்லா ேிகழ்ச்சிப் பற்றி, முஹம்மதுவிற்கு எட்டாே ஞானம் கூட சஹாபாக்களுக்கு எட்டியது என்று ோம்
தசால்லலாம் அல்லவா? அோவது அல்லாஹ் சிந்ேித்ேது தபாலதவ, சஹாபாக்கள் சிந்ேித்து தசயல்பட்டார்கள்.
ஆனால், அல்லாஹ் சிந்ேித்ேது தபால முஹம்மது சிந்ேிக்கவில்ரல.
5) முஹம்மது ேபியா அல்லது சஹாபாக்கள் ேபிகளா?
6) ேிரலரம இன்னும் தமாசமாக மாறுகிறது, அோவது ஆறுமுரற முஹம்மது குரறஷி வியாபாாிகரள
தகாள்ரளயடிக்க அனுப்பினார், முஹம்மதுவின் வார்த்ரேகளின்படிதய அவர்கள் தசய்ோர்கள், அேனால்
தோல்வி ோன் மிஞ்சியது. ஏைாவது முரறயும் அனுப்பினார், இந்ே முரற முஹம்மதுவின் தபச்ரச தகட்காமல்,
தசாந்ேமாக

முடிவு

எடுத்ோர்கள்,

தகாள்ரளயடித்ோர்கள்,
ேண்டரனயிலிருந்தும்

இேனால்

எல்லாவற்றுக்கும்
ேப்பித்ோர்கள்.

தமலாக,

தவற்றியும்
அல்லாஹ்வின்

முஹம்மதுவின்

தபற்றார்கள்,
அனுமேியும்

வார்த்ரேகரள

தபாருட்கரளயும்
கிரடத்துவிட்டது,

தகட்காேேினால்

கிரடத்ே

ேன்ரமகரளப் பாருங்கள்.
7) கரடசியாக, முஹம்மதுரவயும், அல்லாஹ்ரவயும் தவற்றிப்தபற ரவத்ேவர்கள் சஹாபாக்கள் என்றுச்
தசான்னால் மிரகயாகாது.
ேம்பி, ேபி தசய்யும் அரனத்து தசயல்களுக்கும் "இரறவனின் வஹிரய" வம்புக்கு இழுப்பேினால் வந்ே
பிேச்சரனரய பார்த்ோயா?
முஹம்மது தபசினால் வஹி,
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தபசாமல் இருந்ோலும் வஹி,
ேடந்ோல் வஹி,
சிாித்ோல் வஹி,
விேரல ஆட்டினால் வஹி,
விேரல ஆட்டாமல் இருந்ோல் வஹி,
ோடி ரவத்ோல் வஹி,
ோடிரய கத்ோித்ோல் வஹி,
மக்கள் தகள்வி தகட்டு முஹம்மது பேில் தசான்னால் வஹி,
பேில் தசால்லாமல் இருந்ோலும் வஹி,
மக்கள் தகள்வி தகட்காமதலதய அவோக பேில் தசான்னலும் வஹி
அவர் உண்ரமரயச் தசான்னாலும் வஹி,
தபாய்ரயச் தசான்னாலும் வஹி,
அவர் கட்டுக்கரேகரளச் தசான்னாலும் வஹி,
இட்டுக்கட்டிச் தசான்னாலும் வஹி
இப்படி ஒரு மனிேரன விக்கிேமாக பூெிக்கிறீர்கள் ேீங்கள். இேனால் விரளயும் பிேச்சரனகரள பார்த்ோயா
ேம்பி?
இேண்டாவது வரக வஹி முஹம்மதுவிற்கு வருவது தபால, சஹாபாக்களுக்கும் அதே வஹி வந்து அவர்கள்
(அல்லாஹ்வின் விருப்பத்ேின் படி) தசயல்பட்டோக தமற்கண்ட ேிகழ்ச்சியில் காண்கிதறாம்.
முஹம்மது தகாள்ரளயடிக்க அனுப்பியது ேன் சுய விருப்பத்ேின் படியா? அல்லது வஹியின் அடிப்பரடயிலா?
ேம்பி உன்னால் பேில் தசால்லமுடியுமா? [ேமிழ் ோட்டின் இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடம் இேற்கு பேில்
இருந்ோலும் அனுப்புங்கள்]
உன்னுரடய பேிலுக்காக எேிர்ப்பார்க்கிதறன்.
இப்படிக்கு
உன் அண்ணன்
உமர்
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மூலம்
உமாின் ேமளான் மாே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2013part6.html

25. அல்லாஹ்வின் ேற்கால அற்புேங்களும், குர்-ஆனின்
அறிவியலும் - அழுகிப்தபான ேக்காளியில் ேத்ேளிக்கும்
அல்லாஹ்
உமாின் ேம்பி தசௌேி அதேபியாவில் தவரல பார்க்கிறார். அவர் இஸ்லாரம ேழுவியுள்ளார். உமதோடு
அவ்வப்தபாது இஸ்லாம் பற்றி தபசுவார், கிறிஸ்ேவம் பற்றி தகள்விகரளக் தகட்பார். ஒவ்தவாரு ஆண்டும்
ேமளான் மாேத்ேில் இவ்விருவரும் சில ேரலப்புகளில் விவாேிப்பதும், கடிேங்கரள பாிமாறிக்தகாள்வதும்
உண்டு. இவ்வாண்டும் உமாின் ேம்பி, "அல்லாஹ்வின் ேற்கால அற்புேங்களும், குர்-ஆனின் அறிவியலும்"
என்ற

ேரலப்பில்

உமதோடு

தபசப்தபாகிறார்.

உண்ரமயிதலதய

குர்-ஆனில்

அறிவியல்

உண்டா? அல்லாஹ் ேற்காலத்ேில் தசய்யும் அற்புேங்கள் என்தனன்ன? இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் குர்-ஆன்
தசால்லாே ஒன்ரற கற்பரன தசய்துக்தகாண்டு மக்கரள மயக்குவேற்கு "குர்-ஆனில் அறிவியல் உண்டு"
என்று தசால்லிக்தகாண்டு இருக்கிறார்களா? இரவகரள இந்ே ேமளான் மாே தோடர் கட்டுரேகரள படித்து
தோிந்துக் தகாள்ளுங்கள். ஒவ்தவாரு விவேத்ரேயும், வசனத்ரேயும் படித்து, ஆய்வு தசய்து உங்கள் முடிவிற்கு
வாருங்கள்.
வாருங்கள்… ேமளான் மாேத்ேின் முேல் ோளுக்குள் தசல்தவாம்….
2014 ேமளான் பாகம் 1: அழுகிப்தபான ேக்காளியில் ேத்ேளிக்கும் அல்லாஹ்
[அரமேியான மாரல தேேம், ேமளானின் முேல் ோள், உமர் வீட்டில் உட்கார்ந்துக்தகாண்டு, தேனீரே
ருசித்துக்தகாண்டு இருக்கிறார். அவாின் தமாரபளுக்கு ஒரு அரைப்பு வருகிறது. உமர் ஒரு ரகயில் தேனீர்
தகாப்ரபரய பிடித்ேபடிதய, இன்தனாரு ரகயில் தமாரபரள எடுத்து தபச ஆேம்பிக்கிறார்].
உமர்: ஹதலா ேம்பி
ேம்பி: ஹதலா அண்ணா, அஸ்ஸலாமு அரலக்கும்
உமர்: வா அரலக்கும் ஸலாம் ேம்பி. ேீ எப்படி இருக்கிறாய்?
ேம்பி: ோன் சுகமாக இருக்கிதறன், ேீங்க எப்படி இருக்கீங்க? பிள்ரளகள் மற்றும் அண்ணி, அம்மா அப்பா
எப்படி இருக்கிறாங்க?
உமர்: கர்த்ோின் கிருரபயால் எல்லாரும் சுகமாக இருக்காங்க. தசௌேியில் ேமளான் மிகவும் தகாலாகளமாக
தகாண்டாடப்படப்தபாகிறது என்று ேிரனக்கிதறன். இன்று தோன்பின் முேல் ோள் இல்ரலயா?
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ேம்பி: ஆம் அண்ணா, இன்று ோன் ேமளான் முேல் தோன்பு ஆேம்பிச்சுது.
உமர்: ேல்ல விஷயம் ோன். இந்ே ஆண்டும் ேீ 30 ோட்கள் தோன்பு இருப்பாய் அல்லவா?
ேம்பி: இேில் என்ன சந்தேகம்? இேற்காகத் ோன் ோன் ஆண்டு முழுவதும் ஆவலாக காத்ேிருந்தேன்.
உமர்: உன் தோன்பு சிறக்க என் வாழ்த்துக்கள். சாி என்ன விஷயம் தசால்? காேணமில்லாமல் ேீயாக
அரைக்கமாட்டாதய!
ேம்பி: ம்ம்ம்… புாிந்துக்தகாண்டால் சாி. ோன் விஷயத்துக்கு வருகிதறன். இந்ே ஆண்டு ேமளான் மாேத்ேில்
உங்களுக்கு சில அல்லாஹ்வின் அற்புேங்கரளயும்,

குர்-ஆனின் விஞ்ஞான

முன்னறிவிப்புகரளயும்

காண்பித்து, இஸ்லாமின் அருரம தபருரமகரளப் பற்றி தபசலாம் என்று விரும்புகிதறன். குர்-ஆனுக்கு
தவளிதய, ஏோவது ஆோேம் உண்டா என்று அடிக்கடி ேீங்கள் என்னிடம் தகட்கிறீர்கள் இல்ரலயா? இதோ
இந்ே மாேம் என்னால் முடிந்ேவரே உங்களுக்கு சில விவேங்கரள எடுத்துச் தசால்கிதறன்.
உமர்: வா…வ். என்தன ஒரு அருரமயான ஐடியா! எனக்கு இது பிடிச்சுருக்கு. ேீ தசால்வரேப் பார்த்ோல்,
இேற்காக அேிகமாக ஆய்வு தசய்து, தபாிய அளவில் ேயாோன ேிரலயில் இருக்கிறாய் என்று ேிரனக்கிதறன்.
ேம்பி: தபாறுத்ேிருந்து பாருங்கள், உங்களுக்தக புாியும். உங்களுக்கு இப்தபாது தேேமிருந்ோல், ஸ்ரகப்பில்
(Skype) வருகிறீர்களா? ோம் தபசுதவாம்.
உமர்: தமாரபளிதலதய தபசலாதம!
ேம்பி: இல்ரல.. இல்ரல.. ோன் சில இரணய தோடுப்புக்கரள, படங்கரள அனுப்புதவன், அரவகரள
ேீங்கள் பார்க்கதவண்டும். அரவகள் ேம் உரேயாடலுக்கு உேவியாக இருக்கும்.
உமர்: சாி, எனக்கு ஐந்து ேிமிடங்கள் தகாடு, ோன் ஸ்ரகப்பில் லாகின் ஆகிவிடுகிதறன்.
ேம்பி: தோம்ப ேல்லது, ோன் ஸ்ரகப்பில் லாகின் ஆகி உங்களுக்காக காத்ேிருக்கிதறன்.
[இருவரும் சில ேிமிடங்களுக்கு பிறகு ஸ்ரகப்பில் லாகின் ஆகி, தபச ஆேம்பிக்கிறார்கள்]
ேம்பி:

அண்ணா,

ோன் ஒரு முக்கியமான அற்புேத்ரே காட்டப்தபாகிதறன். ேற்காலத்ேில் அல்லாஹ்

தசய்துவரும் அற்புேங்கள் ஏோளம்.
உமர்: அப்படியா ேம்பி! ேன்னுரடய இரறத்தூேர் முஹம்மது வாழ்ந்ே காலத்ேில் அற்புேங்கரளச் தசய்து ேன்
இரறத்தூேருக்கு உேவி தசய்யாே அல்லாஹ்வா? ேற்காலத்ேில் அேிகமாக அற்புேங்கரளச் தசய்துக்
காட்டுகிறார்?
ேம்பி: அண்ணா, தவடிக்ரகதவண்டாம். ோன் தசால்வரேக் தகளுங்கள். இதோ இந்ே தோடுப்புகரள ஒரு
முரற தசாடுக்கிப் பாருங்கள்.



http://www.youtube.com/watch?v=jx8mVX0WMuk



http://www.miraclesofislam.com/tomato.shtml
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http://datastore02.rediff.com/h1500w1500/thumb/6656705829292A2C695E676B/6ji56otcqw5shwql.D.0.pics--miracles-of-Allahtomato-01.jpg



http://i1.ytimg.com/vi/jx8mVX0WMuk/hqdefault.jpg

உமர்: அப்படி என்ன இந்ே தோடுப்புகளில் உள்ளது. இதோ தசாடுக்கிப் பார்க்கிதறன்.
ேம்பி: பார்த்ேீங்களா? ேன்றாக கவனித்துப் பாருங்கள்.
உமர்: ம்ம்ம் பார்த்தேன்.. அழுகிப்தபான ேக்காளிகரளப் பார்த்தேன். ேீதய தகாஞ்சம் விளக்கிச் தசால்தலன்.
ேம்பி: உங்களுக்கு புாியவில்ரலயா? அல்லது தோியாேவர் தபால ேடிக்கிறீர்களா?
உமர்: சில விஷயங்கள் அவேவர் வாயாதல தகட்டால் ோன் ேன்றாக இருக்கும். ேீதய விளக்கிவிடு.
ேம்பி: அல்லாஹ் ேன் தபயரே ேக்காளியில் பேித்து இருக்கிறார். இது ோன் அற்புேம். இது தபால, தவறு எந்ே
ஒரு இரறவனுரடய தபயரேயாவது பார்க்கமுடியுமா?
உமர்: ஓ அந்ே அழுகிப்தபான ேக்காளியில் ோம் காண்பது அற்புேமா?
ேம்பி: இஸ்லாமின் அற்புேத்ரே ஏற்றுக்தகாள்ள மனமில்ரல என்பேற்காக, வாய்க்கு வந்ேபடிதயல்லாம்
தபசாேீர்கள்.
உமர்: சாி, ேக்காளியில் ேன் தபயரே பேித்ேேின் மூலமாக, அல்லாஹ் உலகிற்கு எேரனச் தசால்லவருகிறார்
என்பரே ேீ விளக்கமுடியுமா?
ேம்பி: அல்லாஹ் ோன் உலகத்ேின் அேிபேி மற்றும் பரடப்பாளி என்பது இந்ே அற்புேத்ேின் மூலம்
விளங்குகிறது அல்லவா?
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உமர்: ஓ ேீ அந்ே வைியில் வருகிறாயா?
ேம்பி: என் வைி ேனி வைி…
உமர்: பார்த்து ேம்பி, யாருதம தபாகாே வைியில் தபானால், எங்கு தபாகிதறாம் என்று தோியாமல் வைி ேவறி
தசன்றுவிடுதவாம்.
ேம்பி: தபாதும் அண்தண! தபாதும். விரளயாட்டுத்ேனமாக தபசியது தபாதும். ோன் சீாியஸாக தகள்வி
தகட்டால் .. ேீங்க தவடிக்ரகயாகதவ தபசிக்கிட்டு இருக்கீங்க…
உமர்:

சாி, ோனும் சீாியஸாக இந்ே விஷயத்ரே எடுத்துக்தகாள்கிதறன். உனக்கு சில அடிப்பரட

விஷயங்கரள முேலாவது தசால்லிவிடுகிதறன், அப்தபாது ோன் இப்படிப்பட்ட ேற்கால இஸ்லாமிய
அற்புேங்களின் உண்ரம ேிரல உனக்குப் புாியும்.
1) ேற்கால அற்புேமும், ஏைாம் நூற்றாண்டு அற்புேமின்ரமயும்:
உங்கள் முஹம்மது வாழ்ந்ே காலத்ேில், அதனகர் முஹம்மதுவிடம்

வந்து இப்தபாது அற்புேங்கள்

தசய்துக்காட்டுங்கள் அப்தபாது ேீர் ஒரு இரறத்தூேர் என்று ேம்புதவாம் என்று தகள்வி தகட்டனர். ஆனால்,
அல்லாஹ்வினால் எந்ே தவளிப்பரடயான அற்புேமும் முஹம்மதுவின் ேபித்துவத்ரே ேிரூபிப்பேற்காக தசய்து
காட்டப்படவில்ரல. ோன் தகாண்டு வந்ே அற்புேம் குர்-ஆன் மட்டும் ோன் என்றுச் தசால்லி முஹம்மது
மழுப்பினார். இதயசுரவப்தபால மாித்ேவர்கரள எழுப்பி, வியாேியுள்ளவர்கரள குணமாக்கியிருந்ேிருந்ோல்,
இன்னும் அதனகர் முஸ்லிம்களாக மாறியிருப்பார்கள்.
குரறந்ே பட்சம், அந்ே காலத்ேிலாவது அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட "ேக்காளி அற்புேங்கரள" தசய்து
இருந்ேிருந்ோல், அக்கால மக்கள் ஒருதவரள இவரே ேம்பியிருப்பார்கள். ேன் இரறத்தூேர் உயிதோடு
இருக்கும் தபாது அற்புேங்கரளச் தசய்யாே அல்லாஹ், 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு, இப்தபாது வந்து
ேக்காளியில் அற்புேங்கள் தசய்கிறார் என்றுச் தசால்வது, அல்லாஹ்ரவ மட்டுப்படுத்துவோகும்.
எந்ே தேேத்த்ேில் அற்புேங்கள் தேரவதயா, அப்தபாது தசய்யாமல், தேரவயில்லாே இக்காலத்ேில் அற்புேம்
தசய்வது

என்பது

சர்வ

ஞானியான

அல்லாஹ்விற்கு

ஏற்றேல்ல,

இேரன

சோசாி

மனிேர்கள்

ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள்.
2) அழுகிப்தபான ேக்காளியில் அல்லாஹ்வின் தபயர் – இது அல்லாஹ்விற்கு தமன்ரமயா?
உன்ரனப்தபான்ற முஸ்லிம்கள் தசய்யும் மிகப்தபாிய ேவறு என்னதவன்றால், "இஸ்லாம் பற்றி எந்ே ஒரு
ேகவல்

கிரடத்ோலும்,

அேரன

சாி

பார்க்காமல்,

சிந்ேிக்காமல்

மற்றவர்களுக்கு

அரவகரள

அனுப்பிவிடுவோகும்". ேீ தகாஞ்சமாவது சிந்ேித்து இருந்ேிருந்ோல், இந்ே பாிோப ேிரலக்கு அல்லாஹ்
ேள்ளப்பட்டு இருந்ேிருக்கமாட்டார்.
• ஒரு அழுகிப்தபான ேக்காளியிலா அல்லாஹ் ேன் தபயரே பேிப்பார்? அல்லது
• ஓாிரு ோட்களில் அழுகிப்தபாகும் ஒரு பைத்ேிலா அல்லாஹ் ேன் தபயரே பேிப்பார்?
• அழுகும் ஒரு தபாருளின் மூலமாக உலகிற்கு எேரன தோிவிக்க விரும்புகிறார் அல்லாஹ்?
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உலகில் எப்தபாதும் ேிரலத்து இருக்கும் ஒரு தபாருளில் ேன் தபயரே பேித்து இருந்ேிருந்ோல், ஓேளவிற்கு
தசால்லிக்தகாள்வேற்கு முஸ்லிம்களுக்கும் தேம்பு வரும், ஆனால், இப்படி வாடி வேங்கி அழுகும் ஒரு
தபாருளிலா ! அற்புேம் தசய்வார் அல்லாஹ்? அந்தோ பாிோபம்.
ேம்பி: இரே அரேச் தசால்லி, முக்கியமான விஷயத்ரே மரறக்க முயலாேீர்கள்? ேக்காளி அழுகியதோ,
இல்ரலதயா! ேக்காளியில் அல்லாஹ்வின் தபயரேப் பார்த்ேீர்களா? இல்ரலயா?
உமர்: ேீ கணினிக்காலத்ேில் வாழ்ந்துக்தகாண்டு, கம்பியூட்டர் கிோபிக்ஸ் தபாடும் அட்டகாசத்ரே கண்டு
களித்துக்தகாண்டு இருக்கும் இந்ே காளத்ேில் ஒரு படத்ரேக் காட்டி, இேில் அல்லாஹ்வின் தபயரே
பார்த்ேீர்களா இல்ரலயா? என்று தகட்பது, முட்டாள் ேனமாக இருக்கிறது ேம்பி.
ேீ காண்பித்ே முேலாவது படத்ேில், வரும் "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரே கிோபிக்ஸில் தசய்யப்படவில்ரல
என்று உன்னால் ேிரூப்பிக்கமுடியுமா?
ேம்பி

ேீ

விரும்பினால்,

உன்

தபயரேயும்

ேக்காளியில்

கிோபிக்ஸில்

தபாட்டு

படத்ரே

ேயார்

படுத்ேமுடியும். என்னிடம் தசான்னது தபால தவளிதய முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் தசால்லிவிடாதே உன்ரன
ஒரு மாேிாியாக பார்த்து சிாிப்பார்கள். ஆக, முேலாவது படம் ஒரு "இட்டுக்கட்டப்பட்ட" ேக்காளியாகும்
அல்லது அல்லாஹ்வாகும்.
ேம்பி: இரே ோன் ேம்பமாட்தடன்.
உமர்: ேீ முஸ்லிமாக மாறிவிட்டபிறகு ேல்ல விஷயங்கரள எரேத் ோன் ேம்பியிருக்கிறாய் தசால்லு, இேரன
ேம்புவேற்கு? கிோபிக்ஸில் பிேமிப்பூட்டும் விஷங்கரள உலகம் தசய்துக் காட்டிக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது,
அழுகிப்தபான ேக்காளி படத்ேில் எவதனா ஒருவன் (கண்டிப்பாக அவன் முஸ்லிம்காகத் ோன் இருப்பான்)
தசய்ே கயரமத் ேனத்ரே பிடித்துக்தகாண்டு இது அல்லாஹ்வின் அற்புேம் என்றுச் தசால்கிறாதய உனக்கு
தவட்கமாக தோியவில்ரல? ேீ படித்ே படிப்பிற்கும், அறிவிற்கும் இது அடுக்காது ேம்பி.
ேம்பி: ஆனால், அடுத்ே படத்ேில் தேளிவாக அல்லாஹ்வின் தபயர் தோிகின்றதே! இேற்கு என்ன
தசால்லப்தபாகிறீர்கள்?
உமர்: அதடய், என் அருரம ேம்பி, உனக்கு எவ்வளவு எடுத்துச் தசான்னாலும், மறுபடியும் ேீ பரைய
ேிரலக்தக வருகிறாதய! ேீ எப்தபா ோன் ேிருந்ேப்தபாகிறாய்.
சாி, இந்ே இேண்டாவது படத்ரேப் பற்றிச் தசால்கிதறன் தகள். உலகில் காணும் அதனக விஷயங்களில் சில
வடிவங்கள் ேமக்கு தோிந்ே உருவங்களாகத் தோியும். சில தகாடுகரளக் காட்டி இது ோன் அல்லாஹ் தசய்ே
அற்புேம் என்றுச் தசால்வது அடிமுட்டாள் ேனமாகும்.
ேம்பி: இப்தபாது மாட்டிக்கிட்டீங்க பார்த்ேீங்களா? இேற்கு உங்களால் பேில் தசால்லமுடியவில்ரல. அது
கிோபிக்ஸ் இல்ரல என்று புாிந்துக்தகாண்டீங்களா?
உமர்: சிலருக்கு சூடாக பேில் தகாடுத்ோல் ோன் புத்ேி வரும், தமன்ரமயாகச் தசான்னால் புாியாது. இன்னும்
அல்லாஹ்வின் தபயர் அேிகமாக அடிபட்டால் ேவிே ேீ விடமாட்டாய் தபால் இருக்கிறது. உனக்கு புாியும்படி
தசால்கிதறன் தகள், இல்ரல இல்ரல சில தகள்விகரள தகட்கிதறன் பேில் தசால்லு:
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முேல் தகள்வி:
உன் அல்லாஹ் ஒரு தமாைிக்கு மட்டும் தசாந்ேமானவோ? அல்லது உலக தமாைிகள் அரனத்ேிற்கும்
உாியவோ?
ேம்பி: உலக தமாைிகள் அரனத்தும் அவருக்குத் தோியும், அவர் இரறவன், ஆரகயால் எல்லா தமாைிக்கும்,
ோடுகளுக்கும் தசாந்ேமானவர்.
உமர்: அப்படியானால், தமற்கண்ட "அேபி ேக்காளி" தபாலதவ



ேமிழ் ேக்காளி



ஹிந்ேி ேக்காளி



பஞ்சாபி ேக்காளி

என்று ேம் ோட்டில் இருப்பவர்களுக்கு புாியும் படி, அவேவர் தமாைிகளில் ஏன் அல்லாஹ்வின் தபயர்
வருவேில்ரல?
ேமிழ் ோட்டு மக்கள் ேங்கள் வீட்டில் ேக்காளிகரள அறுத்துப் பார்த்ோல் "ேமிைில் அல்லாஹ்" என்ற
எழுத்துக்கரள அவர்களால் பார்க்கமுடியுமா?
உன் அல்லாஹ் அேபி மக்கள் தபசுபவர்கள் அறுக்கும் ேக்காளியில் மட்டுதம அற்புேங்கள் தசய்வாோ?
ேமிைிதல, ஹிந்ேியிதல இன்னும் உலக தமாைிகளில் அல்லாஹ் அற்புேம் தசய்யமாட்டாோ?
ேம்பி: ேீங்க டாபிக்ரக மாற்றி தபசுறீங்க!
உமர்:

ோன் இன்னும் ேக்காளிக்குள்தளதய இருக்கிதறன், அரே விட்டு தவளிதய வேவில்ரல. உன்னால்

பேில் தசால்லமுடியவில்ரல என்றுச் தசால்லு.
இேண்டாவது தகள்வி:
• இந்ே ேக்காளி அற்புத்ரே, இப்தபாது ோன் அல்லாஹ் தசய்ய ஆேம்பித்ோோ? அல்லது முஹம்மதுவின்
காலத்ேிலிருந்தே தசய்துக்தகாண்டு இருக்கிறாோ? அப்படியானால், முஹம்மதுவிற்கு இேரன ஏன் அவர்
தவளிப்படுத்ேவில்ரல?
• தமலும், முஹம்மதுவின் காலத்துக்கு முன்தன, மற்றும் ரபபிளின் பரைய ஏற்பாட்டுக் காலத்ேில் இருந்ே
ேக்காளியில் அல்லாஹ்வின் தபயர் இல்ரலயா?
• கரடசியாக, அேபி தமாைி உருவாகாமல் இருந்ே கால கட்டத்ேில் இருந்ே ேக்காளிகளில் இந்ே தகாடுகள்
(அல்லாஹ்வின் தபயர்) இல்லாமல் இருந்ேோ? அல்லது இஸ்லாம் வந்ே பிறகு வளர்ந்ே ேக்காளிகளில் மட்டுதம
இந்ே அல்லாஹ்வின் அற்புேம் தவளிப்பட்டோ?
ேம்பி: ம்ம்ம்…..
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உமர்: என்ன ேம்பி ேரல சுத்துோ? ஒரு ேக்காளி சூப் தபாட்டு சூடாக ஒரு கப் குடித்துப் பார், உனக்கு உண்ரம
விளங்கும்.
மூன்றாவது தகள்வி:
ஸ்பானிஸ் ேக்காளி ேிருவிைா என்ற தபயாில் ேிருவிைா ேரடப்தபறுகிறது. ேக்காளிகரள ஒருவர் மீது ஒருவர்
வீசி தகாண்டாடுகிறார்கள். ேம்பி, இந்ே ேக்காளிகளில் மக்களின் கால்களின் கீதை ேசுக்கப்படுகின்றது, இந்ே
ேக்காளிகளிலும் ோம் அல்லாஹ்வின் தபயரே பார்க்கமுடியுமா?
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Tomatina
இது மாத்ேிேமல்ல, கரடத்தேருக்களில் அழுகிப்தபான ேக்காளிகரள குப்ரபகளில் தகாட்டுவார்கள், அந்ே
ேக்காளிகளிலும் அல்லாஹ்வின் தபயரே பார்க்கமுடியுமா ேம்பி?
ேம்பி: உங்களால் அல்லாஹ்வின் அற்புேத்ரே மறுக்கமுடியாது.
உமர்:

இவ்வளவு எடுத்துச் தசால்லியும், மறுமடியும் ேீ ஆேம்பத்ேிற்தக வருகிறாதய! இப்படிப்பட்ட

அற்புேங்கள் அல்லாஹ்வின் தபயரே தகடுக்கிறதே ேவிே அவருக்கு தபருரமரயக் தகாண்டு வோது.
[இப்படி இவர்கள் தபசிக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது, இவர்களின் ோய் உமாின் அரறக்குள்தள வருகிறார்கள்.]
அம்மா: என்ன ஒதே சத்ேமாக தபசிக்தகாண்டு இருக்கிறாய்? யாாிடம் தபசுகிறாய்?
உமர்: அம்மா, ஸ்ரகப்பில் ோன் ேம்பிதயாடு தபசிக்தகாண்டு இருக்கிதறன்.
அம்மா: ேம்பியா! இதோ ோனும் தபசதறன். ேீ எழுந்ேிரு.
[உமர் அடுத்ே ோற்காலியில் உடகாருகிறார், அவாின் ோய் தபச ஆேம்பிக்கிறார்கள்]
அம்மா: ஹதலா… எப்படி இருக்தக ேீ, சுகமாக இருக்கிறாயா?
ேம்பி: அம்மா, ோன் ேன்றாக இருக்கிதறன், ேீங்க எப்படி இருக்கீங்க.
அம்மா: கர்த்ோின் கிருரபயால் சுகமாக இருக்கிதறன். ோன் உன் ேண்பனிடம் தகாடுத்து அனுப்பிய ேக்காளி
ஊறுகாய் கிரடச்சுோ? உனக்கு தோம்ப பிடிக்கும் என்பேற்காக ஸ்தபஷலா தசஞ்ெி அனுப்பிதனன். வந்து
தசர்ந்துச்சா?
ேம்பி: அம்மா…. ேக்காளி ஊறுகாய் பற்றி இப்தபாது ோன் தபசனுமா? இரேப் பத்ேி தபச உங்களுக்கு தவறு
தேேதம கிரடக்கரலயா? எல்லாம் வந்து தசர்ந்ேிச்சு தபாங்க.
அம்மா: ஏன் இப்படி தகாபமா தபசதற? எனக்கு ஒன்றும் புாியரலதய!
உமர்:

அம்மா, உங்களுக்கு புாியாது. அது அவ்வளவு ோன், ேம்பிக்கு ேக்காளி என்றுச் தசான்னா,

இன்றிலிருந்து அலர்ெி. ேீங்க தபாங்க ோன் சீக்கிேமாக தபசிட்டு வதேன்.
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[அம்மா அரறரய விட்டுச் தசல்கிறார்கள்]
ேம்பி, அல்லாஹ்வின் தபருரமரய உயர்த்ே "ேக்காளி அற்புேம்" உனக்கு பயன்படாது. ேக்காளிக்கு தவளிதய
ஏோவது அற்புேம் அல்லாஹ் தசய்து இருந்ேிருோல், அரேப் பற்றி எனக்குச் தசால்லு, ோம் தபசுதவாம்.
ேம்பி:

ம்ம்ம்… இன்னும் அதனக அற்புேங்கள், விஞ்ஞான உண்ரமகள் என்று அதனக விஷயங்கள்

தகாட்டுக்கிடக்குது. ோரளக்கு இதே தேேத்ேில் ோன் ஸ்ரகப்பில் வந்து உங்களிடம் தபசதறன். இப்தபாது
ோன் தோழுரகக்குப் தபாகணும். ோரளக்கு சந்ேிப்தபாம்.
உமர்:

ேம்பி, ேக்காளி சாப்பிடுவரே ேிறுத்ேிவிடாதே, அது உடலுக்கு ேல்லது. உன்னுரடய அடுத்ே

அற்புேத்ரேக் காண ோன் ஆவதலாடு காத்ேிருப்தபன், ோரளக்கு சந்ேிப்தபாம்.
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2014/06/2014-1.html
உமாின் ேமளான் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part1.html

26. வானத்ேில் வலம் வரும் அல்லாஹ்
முன்னுரே:

2014ம்

ஆண்டின்

ேமளான்

மாே

முேல்

ோளில்

"ேக்காளியில்

அல்லாஹ்வின்

தபயர்

காணப்படுகிறது, இது அல்லாஹ் தசய்ே அற்புேம்" என்றுச் தசால்லி, உமாின் ேம்பி முன்ரவத்ே அற்புேமான
தகள்விக்கு, உமர் பேில் அளித்துள்ளார். அேரன கீழ்கண்ட தோடுப்பில் படிக்கலாம்.
2014 ேமளான் பாகம் 1: அல்லாஹ்வின் ேற்கால அற்புேங்களும், குர்-ஆனின்அறிவியலும் - அழுகிப்தபான
ேக்காளியில் ேத்ேளிக்கும் அல்லாஹ்
அேன் பிறகு இன்று, உமாின் ேம்பி "அல்லாஹ்வின் தமலேிக அற்புேங்கள்" என்றுச் தசால்லி, அதனக
படங்கரள

உமருக்கு

காணப்படுகின்றனவா?

தமயிலில்

அனுப்பியுள்ளார்.

உண்ரமயாகதவ

அல்லாஹ்

இந்ே

படங்களில்

ேற்காலத்ேில்

அல்லாஹ்வின்

இப்படிப்பட்ட

அற்புேங்கள்

அற்புேங்கரளச்

தசய்கிறாோ? இரவகரள அறிய, கீழ்கண்ட பேிரல படியுங்கள். இரவகரள படிக்கும்தபாது, ஒரு கணம்
ேீங்கள் உங்களின் சிறுவயது அனுபவங்களுக்குச் தசன்றுவிடுவீர்கள்.

எப்படி என்று தகட்கிறீர்களா?

தோடர்ந்து படியுங்கள்.

அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
உன் தமயில் கிரடத்ேது, அேில் ேீ அதனக படங்கரள எனக்கு அனுப்பியிருந்ோய். அரவகள் அரனத்தும்
அல்லாஹ்வின் ேற்கால அற்புேங்கள் என்றுச் தசால்லியிருந்ோய். இப்தபாது ேீ அனுப்பிய அல்லாஹ்வின்
அற்புேங்களில் ஒன்ரறப் பற்றி சிறிது அலசுதவாம்.
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1) தமகத்ேில் அல்லாஹ்:
ேீ அனுப்பிய முேல் படம், தமகத்ேில் "அல்லாஹ்" என்ற தபயர் வருகின்ற ஒரு படமாக இருக்கின்றது. இது
அல்லாஹ்வின் அற்புேமல்லவா? என்று தகள்வி தகட்டு இருந்ோய்.

உன்ரனப்தபால

இருக்கும்

முஸ்லிம்கள்

இப்படிப்பட்ட

படங்கரள

தமயில்

மூலமாக

அதனகருக்கு

சிந்ேிக்காமல் அனுப்பிக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட அற்புேங்கரள இரறவன் தசய்வானா?
என்று சிந்ேிப்பேில்ரல. ோன் இேரன அற்புேமாக கருேதவண்டும் என்று ேீ விரும்புகிறாய். ஆனால், ஒரு
சோசாி மனிேன் இப்படிப்பட்டரவகரள பார்க்கும் தபாது அரவகரள, தவடிக்ரகயாக பார்ப்பாதன ேவிே
அற்புேமாக பார்க்கமாட்டான்.
வானங்களில் காணப்படும் சில கற்பரன வடிவங்கள்:
தபாதுவாக ேீ வானத்ரே பார்க்கும் தபாது அதனக உருவங்கள் தோிவரே பார்க்கமுடியும். இது உன்னுரடய
கற்பரனரயப் தபாறுத்ேது. ேீ என்ன பார்க்கதவண்டும் என்று விரும்புகிறாதயா அல்லது கற்பரன
தசய்கிறாதயா, அந்ே வடிவங்கள் உனக்குத் தோியும்.
ேீ அனுப்பிய படத்ரே பார்க்கும் தபாது, உனக்கு அேபி எழுத்துக்களில் "அல்லாஹ்" என்று தோிந்ோல்,
மற்றவர்களுக்கு அது தபாலதவ தோியாது. அேற்கு பேிலாக தவறு ஒரு உருவம் தோியும். ேீ அனுப்பிய
படத்ரேதய ோம் எடுத்துக்தகாண்டு கூர்ந்து கவனித்ோல், கீழ்கண்ட படம் தபால தோிவரே காணமுடியும்.
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பனிப்படர்ந்து காணப்படும் ோடுகளில் பனியில் சருக்கி விரளயாடுவேற்கு பயன்படும் பலரகயில் (Toboggan)
ஒரு ரபயன் உட்கார்ந்து சருக்குவது தபால காணப்படுகின்றது ேீ அனுப்பிய "வானத்ேில் அல்லாஹ்" படம்.
தமற்கண்ட இேண்டு படங்கரளயும் ஒப்பிட்டுப் பார், இது அற்புேமா அல்லது கற்பரனயா? என்று உனக்கு
விளங்கும். ஒருதவரள அந்ே சருக்கும் சிறுவன் அல்லாஹ்வாக இருப்பாதனா?
ேம்பி ேீ ஒன்று தசய், தமாட்ரட மாடியில் தசன்று ஒரு ோர்காலியில் உட்கார்ந்துக்தகாண்டு, அல்லது ஒரு
பாரய விாித்து, மல்லாக்கு படுத்துக்தகாண்டு, வானத்ரேதய பார்த்துக்தகாண்டு இரு. காரலயிலிருந்து
மாரல

வரே

ேீ

இப்படி

தசய்ோல்,

அல்லாஹ்

மட்டுமல்ல,

இன்னும்

அதனக

உருவங்கரள

ேீ

பார்க்கலாம். வானத்ேில் உருவங்கரளப் பார்க்கும் அனுபவம் என்பது அரனவருக்கும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட
ஒன்ரற எடுத்துக்தகாண்டு, இேரன அல்லாஹ் என்றுச் தசால்வது அல்லாஹ்விற்கு அவமானமாகும்.
ேில்லுமுல்லு தசய்யும் முஸ்லிம்கள், மற்றும் ேற்கால கிோபிக்ஸ்:
ேமக்கு

வானத்ேில்,

மரலகளில்

இயற்ரகயாக

அதனக

உருவங்கள்

தோிவது

ஒருபக்கமிருந்ோல்,

முஸ்லிம்களில் சில அறிவா(லி)ளிகள், கம்பியூட்டர் கிோபிக்ஸ்ரஸ பயன்படுத்ேி, இப்படி ேில்லுமுல்லு தசய்து
"அல்லாஹ்வின் அற்புேங்கரள" உருவாக்குகிறார்கள் என்பது மறுக்கமுடியாே இன்தனாரு உண்ரமயாகும்.
கிோபிக்ஸ் மூலமாக வானத்ேில் எரவகரள தவண்டுதமன்றாலும் காண்பிக்கமுடியும். கீழ்கண்ட இேண்டு
படங்கரளப் பார்:
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ஒருதவரள இந்ே படங்கள் கிோபிக்ஸ் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் இல்ரல என்றுச் தசான்னாலும்,
இரவகளுக்கும் இரறவனுக்கும் எந்ே சம்மந்ேமும் இல்ரல.
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தமற்கண்ட படங்களில், முேலாவது படத்ேில் காேல் சின்னம் என்றுச் தசால்லக்கூடிய "இேயச் சின்னம்"
காணப்படுகின்றது. உன்னுரடய இஸ்லாமிய அறிவின் படி, இந்ே சின்னத்ரே வானத்ேில் காண்பித்து,
அல்லாஹ் உலக மக்களுக்கு எரவகரள தபாேிக்கிறார் என்று உன்னால் தசால்லமுடியுமா?
இேண்டாவது படத்ேில், ஒரு முயல் ேம்ரம பார்ப்பது தபால இருக்கிறது. ஆக, அல்லாஹ் ோன் வானத்ேில்
முயலின் உருவத்ேில் காணப்பட்டான் என்று முஸ்லிம்கள் தசால்வார்களா?
அல்லாஹ்வின் அற்புேம் என்றுச் தசால்லி, உப்பு சப்பு இல்லாே விஷயங்கரள எனக்கு அனுப்புவரே
விட்டுவிட்டு, குர்-ஆனின் அறிவியல் என்ற ேரலப்பிற்கு சம்மந்ேப்பட்டு ஏோவது விவேங்கரள ேீ
அனுப்பமுடியுமா?
இரணயத்ேில் தேடிப்பார்த்து, இன்னும் இதோ அற்புேம் என்றுச் தசால்லி எனக்கு படங்கரள அனுப்புவரே
ேிறுத்து, இேனால் ஒரு ேன்ரமயும் இல்ரல. இேனால் உன் தேேமும் என் தேேமும் வீணாகின்றது.
அடுத்ே முரற உன்னுரடய தமயில் வரும் தபாது, அது குர்-ஆனின் விஞ்ஞானம் சம்மந்ேப்பட்ட விஷயமாக
இருந்ோல் மிகவும் ேன்றாக இருக்கும்.
இவ்வளவு தசால்லியும் ேீ ேிருந்ோமல், இந்ே ேற்கால அல்லாஹ்வின் அற்புேங்கள் பற்றிதய தபசிக்தகாண்டு
இருந்ோல், இன்னும் சூடாக தகள்விகள் தகட்கதவண்டிவரும் என்பரே அன்புடன் தோிவித்துக்தகாள்கிதறன்.
உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்.
இப்படிக்கு
உன் அண்ணன்
உமர்
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2014/07/2014-2.html
உமாின் ேமளான் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part2.html
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27. முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசரய ேிரறதவற்ற
முடியாேபடி ேடுத்ே அல்லாஹ்
உமருக்கும் அவேது ேம்பிக்கும் இரடதய ”2015ம் ஆண்டு ேமளான் மாேத்ேில்” கடிே உரேயாடல்கள்
ேரடதபற்றுக்தகாண்டு இருக்கின்றன. அரவகரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்.
இதுவரே ஏழு கடிேங்கள் எழுேப்பட்டுள்ளன. இந்ே எட்டாவது கடிேத்ேில் உமாின் ேம்பி முன்ரவத்ே வாேம்
“முஹம்மதுவின்
வந்ேன”

கரடசி

ஆரச

ேிரறதவறாமல்

தபானோல்

ோன்

இந்ே

குைப்பங்கள்

எல்லாம்

என்போகும். உண்ரமயாகதவ இது மட்டும் ோன் காேணமா? அல்லது அல்லாஹ் இேற்கு

காேணமா? இக்தகள்விகளுக்கு இக்கடிேம் பேில் அளிக்கும்.

முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசரய ேிரறதவற்ற முடியாேபடி ேடுத்ே அல்லாஹ்
அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
உன் அண்ணன் உனக்கு இதயசுவின் தபயாில் சமாோனம் கூறி எழுேிக்தகாள்வது. உனக்காக ோங்கள்
அனுேினமும்

தெபிக்கிதறாம்.

எழுதுகின்றபடியால்,

ோன்

ேீ

மனம்

மகிழ்ச்சியாக

ேிறந்து

உன்

இருக்கிதறன்.

தகள்விகரள,

இது

மட்டுமல்ல,

சந்தேகங்கரள
என்

மீது

ேீ

எனக்கு
ரவக்கும்

குற்றச்சாட்டுகரளயும் ோன் ஒரு ஆதோக்கியமான உரேயாடலின் ஒரு அங்கம் என்தற கருதுகிதறன்.
முஸ்லிமல்லாேவர்கள், இஸ்லாம் மீது குற்றச்சாட்டுகரள ரவக்கும் தபாது, ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் தவவ்தவறு
வரகயாக அேற்கு பேில்(அடி) தகாடுக்கிறார்கள்:
• சில முஸ்லிம்கள், கண்டும் காணேவர் தபால இருந்துவிடுவதுண்டு.
• சில முஸ்லிம்கள், தகட்ட வார்த்ரேகளால் ேிட்டுவிட்டு, தவறு ஒன்ரறயும் தசய்ய ேிோணியில்லாேவர்களாக,
ேிட்டியதே தபாதும், உள்ளத்ேிலிருந்ே பாேதமல்லாம் இறங்கிவிட்டது என்றுச் தசால்லி ேிருப்ேியாக
இருந்துவிடுகிறார்கள்.
• சில முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ்வின் சாபத்ரேக் கூறுகிறார்கள், தகட்ட வார்த்ரேகரள பயன்படுத்ோமல், ேீ
ோசமரடவாய், அல்லாஹ் உன்ரன ேண்டிப்பான், ேீ ேேகத்துக்குச் தசல்வாய் என்றுச் தசால்லிவிட்டு,
அரமேியாக ெகா வாங்கிக் தகாண்டு தசன்றுவிடுவார்கள்.
• சில முஸ்லிம்கள், ஒரு படி தமதல தசன்று விமர்சனம் தசய்ேவனின் குடும்ப ேபர்கரள முக்கியமாக
தபண்கரள படுப்பேற்கு அரைப்பார்கள். எேிாிகளாக பாவிப்பவர்களின் குடும்ப தபண்கரள படுப்பேற்கு
அரைக்கும் ஆரசரய இவர்கள் உள்ளத்ேில் தபாட்டவர்கள்/வளர்த்ேவர்கள் யார் என்பரே எல்லாரும் ஆய்வு
தசய்யதவண்டும்.
• கரடசியாக, சில முஸ்லிம்கள் இஸ்லாம் மீது ரவக்கப்படும் விமர்சனங்கரள ஆய்வு தசய்து, அதனக ஆோே
நூல்களில் பேில்கரளத் தேடிப்பார்த்து, உண்ரம எதுதவன்று கண்டுபிடிப்பார்கள். தமலும், இஸ்லாமிய
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அறிஞர்களிடமும் இேே தமோவிகளிடமும் தகள்விகள் தகட்டு, ேங்கள் சந்தேகங்கரள ேீர்த்துக்தகாண்டு, ஒரு
ஆதோக்கியமான பேிரல ேங்களால் முடிந்ேவரே தகாடுக்க முயற்சி எடுப்பார்கள். ஒரு தவரள இவர்களின்
ஆய்வின் முடிவு, இஸ்லாமுக்கு எேிோக இருந்ோல், ரோியமாக இஸ்லாரம விட்டு தவளிதயறவும்
ேயங்கமாட்டார்கள்.
ேம்பி, ேீ கரடசியாக தசான்ன வரகரயச் சார்ந்ேவன் என்று ோன் ேம்புகிதறன்.
இப்தபாது உன் கடிேத்ேில் ேீ சுட்டிக்காட்டிய ”முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரச” பற்றிய விவேத்ரேயும்,
ஹேீரஸயும் காண்தபாம்.
முேலாவது ேீ எழுேிய வாிகரள இங்கு பேிக்கிதறன்:
”முஹம்மது ோம் மாிப்பேற்கு முன்பாக ஒரு எழுதுதகாரலயும், எழுதுவேற்கு பயன்படும் காகிேம் தபான்ற
ஒன்ரறயும் தகட்டார், அேில் அவர் சிலவற்ரற எழுேதவண்டும் என்றும் விரும்பினார். அவர் ேன் கரடசி
ஆரசரய எழுேியிருந்ோல், இஸ்லாமிய சமுோயம் குைப்பத்ேிற்குள்ளாக தசல்லாது” என்றும் கூறினார்.
ஆனால், பல ேரடகளினால் அது முடியாமல் தபானது. ஆரகயால் ோன் ஆேம்ப கால முஸ்லிம்களிரடதய சில
சலசலப்புக்கள் காணப்பட்டது.
ஆனால், உமேண்ணா, ேீங்கள் அரனத்ேிற்கும் இஸ்லாம் ோன் காேணம் என்று குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள், இது
சாியான விமர்சனம் அல்ல. ஆேம்ப கால சஹாபாக்கள் எரே தசய்ோலும், இஸ்லாமிய இரறயியரல
குற்றப்படுத்துவது ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாது.
சஹாபாக்கரளப் தபாலதவ இதயசுவிற்கு பிறகு, அவாின் சீடர்கள் மத்ேியிதலதயயும் இப்படிப்பட்ட
சலசலப்புக்களும்,

வாக்குவாேங்களும்,

பிேச்சரனகளும்

காணப்பட்டது

என்பரே

ேீங்கள்

மறந்துவிடதவண்டும்.
ேம்பி, உன்னுரடய தமற்கண்ட வாேத்ேில் ேியாயம் இல்ரல. இரறவன் தசய்கின்ற எதுவும் ேவறிப்தபாகாது,
அது முழுரமயரடயும். இேரன கீழ்கண்ட ேரலப்புகளில் உனக்கு விளக்குகிதறன். இந்ே கடிேத்ேில்,
சஹாபாக்களும், முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசயும் என்பரேப் பற்றிய விவேங்கரள மட்டுதம ஆய்விற்கு
எடுத்துக் தகாள்கிதறன்.
இதயசுவின் சீடர்கள் பற்றி ேீ எழுேியரவகள் பற்றி ேனி ேரலப்பிதல உனக்கு இன்தனாரு கடிேத்ரே ோன்
எழுதுதவன்.
1) முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரச - புகாாி ஹேீஸ்
2) உமாின் கவனக்குரறவா? அல்லது உள்ளார்ந்ே அர்த்ேம் ஏோவது உள்ளோ?
3) முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசரய ேிரறதவற்ற ேவறிய அல்லாஹ்
4) முடிவுரே
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முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசரய ேிரறதவற்ற முடியாேபடி ேடுத்ே அல்லாஹ்
1)

முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரச - புகாாி ஹேீஸ்

ேம்பி, உன் கடிேத்ேில் ”முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரச பல ேரடகளினால் ேிரறதவறாமல் தபானது” என்று
தசால்லியுள்ளாய்.

ஆனால்,

உண்ரமயாக

அன்று

என்ன

ேடந்ேது

என்று

ஆோேத்தோடு

தசால்லவில்ரல. உனக்காக, இந்ே விஷயத்ரேப் பற்றி வரும் புகாாி ஹேீரஸ இங்கு பேிக்கிதறன்.
புகாாி 7366. இப்னு அப்பாஸ்(ேலி) அறிவித்ோர்.
ேபி(ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு தேருங்கிவிட்டதபாது, அவர்களின் இல்லத்ேில் உமர் இப்னு அல்கத்ோப்(ேலி)
அவர்கள் உள்பட பலர் இருந்ேனர். அப்தபாது ேபி(ஸல்) அவர்கள் 'வாருங்கள்; உங்களுக்கு ோன் ஒரு மடரல
எழுேித் ேருகிதறன். அேன் பிறகு ேீங்கள் ஒருதபாதும் வைிேவறமாட்டீர்கள்' என்றார்கள். உமர்(ேலி) அவர்கரள
(தோயின்) தவேரன மிரகத்துவிட்டது. (எழுேித் ேருமாறு அவர்கரள தோந்ேேவு தசய்யாேீர்கள்.) உங்களிடம்
ோன் குர்ஆன் இருக்கிறதே! ேமக்கு (அந்ே) இரறதவேதம தபாதும்' என்றார்கள். வீட்டிலிருந்ேவர்கள் கருத்து
தவறுபட்டு சச்சேவிட்டுக் தகாண்டார்கள். அவர்களில் சிலர், '(ேபியவர்கள் தகட்ட எழுது தபாருரள
அவர்களிடம்) தகாடுங்கள். இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு மடரல எழுேித் ேருவார்கள். அேன்
பிறகு ேீங்கள் ஒருதபாதும் வைிேவறமாட்டீர்கள்' என்றார்கள். தவறு சிலர் உமர்(ேலி) அவர்கள் தசான்னரேதய
தசான்னார்கள். ேபி(ஸல்) அவர்களுக்கு அருதக மக்களின் கூச்சலும் குைப்பமும் சச்சேவும் மிகுந்ேதபாது
ேபி(ஸல்) அவர்கள், 'என்ரனவிட்டு எழுந்து தசல்லுங்கள்' என்றார்கள்.
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவோன உரபதுல்லாஹ் இப்னு அப்ேில்லாஹ்(ேஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:
இப்னு அப்பாஸ்(ேலி) அவர்கள் (இந்ே ஹேீரஸ அறிவித்துவிட்டு), 'மக்கள் கருத்து தவறுபட்டு கூச்சலிட்டுக்
தகாண்டோல் இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்கள் எழுேித்ேே ேிரனத்ே மடலுக்கும் இரடதய
குறுக்கீடு ஏற்பட்டதுோன் தசாேரனயிலும் தபரும் தசாேரனயாகும்' என்று கூறுவார்கள்.
இந்ே ேிகழ்ச்சியில் ேடந்ேவற்ரற சுருக்கமாக ோன் உனக்கு ேருகிதறன்.
அ) முஹம்மது மேண படுக்ரகயில் இருக்கிறார்
ஆ) உமர் உட்பட சிலர் அங்கு இருக்கிறார்கள்.
இ) இந்ே கூட்டத்ரேக் கண்டு, "ஒரு மடரல ோன் எழுேித் ேருகிதறன், இேன் மூலமாக ேீங்கள் வைிேவறிப்
தபாகமாட்டீர்கள் என்று" முஹம்மது தசால்கிறார்.
ஈ) எங்களுக்கு குர்-ஆதன தபாதும், இப்தபாது எதுவும் எழுேத்தேரவயில்ரல என்று உமர் மறுக்கிறார்.
உ) ஒரு சிலர் முஹம்மது தகட்டரே தகாடுப்தபாம், அவர் முக்கியமான ஒன்ரற எழுேித்ேருவோகச் தசால்கிறார்
எனதவ ேரட தசய்யதவண்டாதமன்றுச் தசால்கிறார்கள்.
ஊ) தவறு சிலர், உமாின் வார்த்ரேகளுக்கு இணங்க, தகாடுக்க மறுக்கிறார்கள்.
எ) கூச்சல் அேிகமாவரேக் கண்ட முஹம்மது அரனவரேயும் தவளிதய தபாகும் படி கட்டரளயிடுகிறார்.
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ஏ) உமர் எண்ணியதுதபாலதவ ேடந்ேது.
2) உமாின் கவனக்குரறவா? அல்லது உள்ளார்ந்ே அர்த்ேம் ஏோவது உள்ளோ?
என் அருரம ேம்பி, புகாாி ஹேீரஸ படித்ோயா?
23 ஆண்டு ஊைியம், ஆறு ஆயிேத்துக்கும் அேிகமான குர்-ஆன் வசனங்கள்(6236), பல வைிப்பறி
தகாள்ரளகள், பல தபார்கள், பல தகாரலகள், பல தபண்களின் கற்பு பாரலவன சூட்டில் சூரேயாடப்பட்டது
அோவது, தபாாில் பிடிபட்ட தபண்கள் கற்பைிக்கப்பட்டார்கள், அடிரமகளாக விற்கப்பட்டார்கள். எத்ேரன
முரற ெிப்ோயீல் தூேன் இறங்கி வந்து வசனத்ரே இறக்கினாதனா, எண்ணிக்ரக முஹம்மதுவிற்குத் ோன்
தோியும். தமற்கண்ட அரனத்து காாியங்களுக்கும் தவளிப்பாடுகரளப் தபற்ற முஹம்மது இன்று மேணப்
படுக்ரகயில் கிடக்கிறார்.
இவர் தகட்டுக்தகாண்டதேல்லாம் ஒரு தபனாரவயும், ஒரு தபப்பரேயும் ோன். அதுவும் அவருக்கு
கிரடக்கவில்ரல. ோன் உங்களுக்கு பயன்படும் ஒன்ரற எழுேித் ேருகிதறன் என்றார். ேீங்கள் எழுதுவது
எங்களுக்கு தேரவயில்ல என்று மறுத்துவிட்டார். கூச்சலும் குைப்பமும் தோடங்கிவிட்டது. (முஹம்மதுவிற்கு
எழுேதவா, படிக்கதவா தோியாது என்று ோதன முஸ்லிம்கள் இன்றுவரே தசால்லிக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள்,
இங்கு எப்படி இவர் தபனாரவயும், தபப்பரேயும் தகட்கிறார்…? இரேப் பற்றி மற்தறாரு தேேத்ேில்
சிந்ேிப்தபாம்).
உமர் ஏன் ேரட தசய்யதவண்டும்? உமர் அறியாரமயில் இேரனச் தசய்ோோ? அல்லது இேற்கு உள்ளார்ந்ே
அர்த்ேம் ஏோவது இருக்கின்றோ?
சஹாபாக்களின் மண்ணாரச, தபான்னாரச, தபண்ணாரசகரள ேீர்த்துரவத்ே முஹம்மதுவின் கரடசி
(தபன்) ஆரச அலட்சியம் தசய்யப்பட்டுவிட்டது. பாவம் முஹம்மது, ஒரு ரகேிக்கு கூட உன் கரடசி ஆரச
என்னதவன்று தகட்டு ேிரறதவற்ற முயற்சி எடுப்பார்கள், ஆனால் இவருக்கு வந்ே ேிரல தவறு எவருக்கும்
வேக்கூடாது.
உங்கள் மூலமாக தகாடுக்கப்பட்ட குர்-ஆன் எங்களுக்கு உண்டு, அதுதவ தபாதும் என்று உமர் கூறினார். குர்ஆன் தபாதுதமன்று முஹம்மதுவிற்குத் தோியாோ? உமர் முஹம்மதுவிற்கு புேிோக ஏோவது கற்றுக்தகாடுக்க
முடியுமா என்ன?
ஒரு தவரள, முஹம்மதுவிற்கு அடுத்ேபடியாக, யார் ேரலவோக வேதவண்டும் என்று முஹம்மது எழுேிக்
தகாடுத்துவிட்டுச் தசன்றுவிட்டால், என்ன தசய்வது? மேினாவின் முஸ்லிம்களாகிய அன்சாாிகளுக்கு அந்ே
ோற்காலி தசன்றுவிட்டால் என்ன தசய்யமுடியும்? முஹம்மது ஒரு முரற எழுேிவிட்டால், அேரன யாரும்
மாற்றமுடியாது

அல்லவா?

இந்ே

சூைல்

வருவேற்கான

வாய்ப்ரப

ஏன்

ஏற்படுத்ேிக்

தகாடுக்கதவண்டும்? ோனாக வாய்ப்பு வந்ோலும் அேரன எப்படியாவது தகடுத்துவிடலாம் என்ற எண்ணம்
உமாின் உள்ளத்ேில் தோன்றியதோ?
அண்தண! ஆட்சிரய பிடிக்கதவண்டுதமன்கிற இப்படிப்பட்ட கீழ்ேேமான தகடுதகட்ட எண்ணங்கள்
சஹாபாக்களுக்கு வோது என்றுச் தசால்லத்தோன்றுகிறோ ேம்பி?
ேீ கட்டாயம் இந்ே ஹேீரஸ படித்தே ஆகதவண்டும்.
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புகாாி 4447. முஹம்மத் இப்னு முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ாீ(ேஹ்) அறிவித்ோர்
அப்துல்லாஹ் இப்னு கஅப் இப்னு மாலிக் அல் அன்சாாி(ேலி) - (இவருரடய ேந்ரே) கஅப்பின் மாலிக்(ேலி)
(ேபூக் தபாாில் கலந்துதகாள்ளத் ேவறியேற்காக) பாவமன்னிப்பு வைங்கப்பட்டவர்களில் ஒருவோயிருந்ோர்.
அன்னார் எனக்கு அறிவித்ோர்கள்:
அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ்(ேலி) எனக்குத் தோிவித்ோர்கள்.
இரறத்தூேர்(ஸல்) எந்ே தோயில் இறந்ோர்கதளா அந்ே தோயின்தபாது அவர்களிடமிருந்து அலீ இப்னு அபீ
ோலிப்(ேலி) (அவர்கரள ேலம் விசாாித்துவிட்டு) தவளிதயறினார்கள். உடதன மக்கள், 'அபுல் ஹசதன!
இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் எப்படியுள்ளார்கள்?' என்று (கவரலயுடன்) விசாாிக்க, அேற்கு அவர்கள்,
'அல்லாஹ்வின் அருளால் ேலமரடந்துவிட்டார்கள்" என்று கூறினார்கள். உடதன அப்பாஸ் இப்னு அப்ேில்
முத்ேலிப்(ேலி),

அலீ(ேலி)

மீோரணயாக!

ேீங்கள்

ஆம்விடப்தபாகிறீர்கள்.

அவர்களின்
மூன்று

ரகரயப்

ோள்களுக்குப்

இரறத்தூேர்(ஸல்)

பிடித்துக்தகாண்டு
பிறகு,

அவர்கள்

(பிறாின்)

விரேவில்

அவர்களிடம்,

'அல்லாஹ்வின்

அேிகாேத்ேிற்குப்

ேம்

இந்ே

தோயின்

பணிந்ேவோக
காேணத்ோல்

இறந்துவிடப் தபாகிறார்கள் என்தற கருதுகிதறன். மேணத்ேின்தபாது அப்துல் முத்ேலிபுரடய மக்களின்
முகங்கரள(ப் பார்த்து மேணக் கரளரய) அரடயாணம் கண்டுதகாள்பவன் ோன். எனதவ, எங்கரள
இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களிடம் அரைத்துச் தசல்லுங்கள். 'இந்ே ஆட்சியேிகாேம் (அவர்கள் இறந்ே பிறகு)
யாாிடமிருக்கும்?'

என்று

தகட்டுக்

தகாள்தவாம்.

ேம்மிடம்ோன்

இருக்கும்

என்றால்

அரே

ோம்

அறிந்துதகாள்தவாம். அது பிறாிடம் இருக்கும் என்றால் அரேயும் ோம் அறிந்துதகாள்தவாம். (ேமக்குப் பின்
யார் பிேேிேிேி என்பரே அறிவித்து) அவர்கள் ேமக்கு இறுேி உபதேசம் தசய்வார்கள்" என்று கூறினார்கள்.
அேற்கு அலீ(ேலி), 'ேமக்கு அரேத் ேே மறுத்துவிட்டால் அவர்களுக்குப் பிறகு மக்கள் ேமக்கு (ஒருதபாதும்)
அரேத் ேேமாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக! ோன் அரே இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களிடம்
தகட்கமாட்தடன்" என்று பேிலளித்ோர்கள். Book :64
இரறத்தூோிடம் ஒரு முக்கியமான தகள்விரய தகட்டுவிடுதவாம் என்று சிலர் தசால்லும் தபாது, அலி
அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். அவருக்கு அடுத்ேபடியாக யார் ோற்காலிரய பிடிப்பது என்பரேப் பற்றி
தகட்பது இந்ே சூைலில் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாக உள்ளது. எனதவ தகட்தபாம் என்றுச் தசான்னதபாது,
இேரன அலி மறுத்துவிட்டார். முஹம்மது மீது அலி அவர்களுக்கு ேம்பிக்ரகயில்ரல, ஒருதவரள ஆட்சி
அேிகாேம்

அன்சாாிகளுக்கு

(மேினா

முஸ்லிம்களுக்கு)

என்று

முஹம்மது

தசால்லிவிட்டால்,

அேன்

பிறகு ேனக்கு அேிகாேம் வோது என்போல், அலி மறுத்துவிட்டார்.
முஹம்மது

தசான்னது

கூட

வஹி

ோன்

என்று

ஓயாமல்

தசால்லிக்தகாண்டும்,

ேம்பிக்தகாண்டும்

இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள். அப்படிப்பட்ட வஹி மூலமாக வரும் தசய்ேி எங்களுக்கு தவண்டாம் என்று உேறி
ேள்ளிவிட்டார், ஒரு சஹாபா அலி, இவர் முஹம்மதுவின் அன்பான மகளின் கணவோவார். அல்லாஹ் எடுக்கும்
முடிவு, ேங்களுக்கு சாேகமாக இல்லாமல் தபாய்விட்டால் என்ன தசய்வது? எனதவ, வாய்ப்ரபரய
உருவாக்கக்கூடாது என்றுச் தசால்லி, அல்லாஹ்ரவதய தெயித்துவிட்டார் அலி.
அலி அவர்களுக்கு ஆட்சி அேிகாேம் தசல்லக்கூடாது என்று ஆயிஷா அவர்கள் விரும்பியோக, இன்தனாரு
ஹேீஸும் தசால்கிறது. முஹம்மது ேனக்கு அடுத்து ஆட்சிரய ேடத்ே அலிரய தோிவு தசய்ோோதம என்று
தகட்டேற்கு, அப்படிதயல்லாம் ஒன்றும் ேடக்கவில்ரல என்று ஆயிஷா அவர்கள் மறுத்ோர்கள். இேரனயும்
ோம் புகாாி ஹேீஸில் காண்லாம்.
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புகாாி 4459. அஸ்வத் இப்னு யஸீத்(ேஹ்) அறிவித்ோர்
"ேபி(ஸல்) அவர்கள் அலீ(ேலி) அவர்களிடம் (ேமக்குப் பின் ஆட்சியாளோக இருக்கும்படி) இறுேிவிருப்பம்
(வஸிய்யத்) தோிவித்துவிட்டார்களாதம" என்று ஆயிஷா(ேலி) அவர்களிடம் கூறப்பட்டது. அேற்கவர்கள்,
'இரேச் தசான்னவர் யார்?' என்ற தகட்டுவிட்டு, '(ேபி(ஸல்) அவர்களின் இறுேி தவரளயில்) ோன் அவர்கரள
என் தேஞ்தசாடு அரணத்துக்தகாண்டிருந்தேன். அப்தபாது அவர்கள் (எச்சில் துப்புவேற்காகப்) பாத்ேிேம்
தகாண்டு வரும்படி கூறிவிட்டு அப்படிதய ஒரு பக்கம் சாிந்து இறந்துதபாய்விட்டார்கள். (அவர்கள்
இறந்ேரேக் கூட) ோன் உணேவில்ரல. (ேடந்ேது இவ்வாறிருக்க) அலீ அவர்களுக்கு (ஆட்சிப் தபாறுப்ரப)
எப்படி அவர்கள் சாசனம் தசய்ேிருப்பார்கள்?' என்று தகட்டார்கள். Book :64
சஹாபாக்கள் - தபாறுக்கி எடுத்ே இஸ்லாமிய முத்துக்கள்:
அ) அலி அவர்கள் ேல்ல வாய்ப்ரப உருவாக்க மறுத்துவிட்டார்.
ஆ) உமர் அவர்கள், முஹம்மதுவினால் உண்டான வாய்ப்ரபதய ேட்டிக் கைித்துவிட்டார்.
வாழ்க இஸ்லாம், வாழ்க இஸ்லாமிய ஆேம்ப கால முஸ்லிம்கள். பாவம் முஹம்மது, அல்லாஹ்தவ ேனக்கு
எேிோக சூழ்ச்சி தசய்யும் தபாது, இவோல் என்ன தசய்யமுடியும்? அல்லாஹ் சூழ்ச்சி தசய்வேில் வல்லவோதம!
"அல்லாஹ்வா! சூழ்ச்சி தசய்ோன்! இல்ரல இல்ரல, சஹா பாக்கள் தசய்ே குைப்பத்ேினாலும், ஆட்சி
அேிகாேத்ேின் மீது அவர்கள் தகாண்டிருந்ே அரசயினாலும் இப்படி எங்கள் இரறத்தூேருரடய கரடசி ஆரச
ேிரறதவறவில்ரல" என்று ேம்பி ேீ தசால்லுவாய். ஆனால், இது ேவறு, உனக்கு இஸ்லாம் தோியாது, குர்ஆன் தோியாது, அல்லாஹ்ரவத் தோியாது. இரவகள் எல்லாம், அல்லாஹ்வின் அனுமேிக்கு உட்பட்டுத்
ோன் ேடந்ேது. புாியவில்ரலயா! அடுத்ே ேரலப்பில் ேேப்படும் குர்-ஆன் வசனங்கரளப் பார். உண்ரம புாியும்.
3) முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரசரய ேிரறதவற்ற ேவறிய அல்லாஹ்
தமதலாட்டமாக, தமற்கண்ட ஹேீஸ்கரள பார்த்ோல், உமாின் தசயலினால் ோன் முஹம்மதுவின் கரடசி
ஆரச ேிரறதவறாமல் தபாய்விட்டது என்று தசால்லத்தோன்றும். ஆனால் உண்ரமயில், அல்லாஹ்
ோடவில்ரல, அேனால், முஹம்மதுவின் ஆரச ேிரறதவறவில்ரல என்பரே உணர்ந்துக் தகாள்ளலாம்.
அ) உச்சு சப்பு இல்லாே அற்பமான விஷயங்களுக்கு அல்லாஹ் வசனங்கரள இறக்குவார்.
ஆ) முஹம்மதுவின் ஆரசகரள பூர்த்ேிதசய்ய அல்லாஹ்விடமிருந்து ஈதமயில் சீக்கிேமாக வரும்.
இ) வளர்ப்பு மகனின் மரனவிரய எடுத்து முஹம்மதுவிற்கு தகாடுப்பேற்கு அல்லாஹ்வின் வஹி
இறங்கிவரும்.
ஆனால், 23 ஆண்டுகள் உரைத்ே உரைப்பின் கனி கனிந்துவரும் தேேத்ேில், சஹாபாக்கள் தசய்யப்தபாக்கும்
கூச்சல் குைப்பம், அேிகாே துர்பியதோகம், தகாரலகள், அவமானங்கள் தபான்றரவகள் ேடக்கப்தபாகின்ற
தேேத்ேில்

"அந்ே

சமுோயத்துக்கு

தேரவயான

வஹி

அல்லாஹ்விடமிருந்து

வோது".

ஒரு

தவரள

வந்ேிருந்ோலும், அேரன உமர் தபான்ற ஒரு மனிேோல் ேரட தசய்யமுடியும் என்றுச் தசால்லத்தோன்றுகிறது.
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அடுத்ே ேரலவர் யார் வேதவண்டும் என்ற ஒரு தேளிவான வசனம் குர்-ஆனில் இல்ரல, ஹேீஸில் இல்ரல,
சாவேற்கு முன்பாக யாதோ ஒருவரே விேல் ேீட்டி காட்டிவிட்டுச் தசல்லலாம் என்று விரும்பினாலும், அல்லாஹ்
ோடவில்ரல.
குரறந்ேபட்சம் ஒரு காகிேத்ேில் எழுேி தகாடுக்கலாம் என்று விரும்பினாலும், இஸ்லாமிய உம்மா மக்கள்
சும்மாதவ சண்ரட தபாட்டுக்தகாள்கிறார்கள்.
ஒலி வடியில் ோன் எங்கள் குர்-ஆன் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றுச் தசால்கின்ற முஸ்லிம்கள், ஏன்
முஹம்மது

ஒலிவடியில்

ேன்

கரடசி

ஆரசரய

தசால்லிவிட்டுச்

தசன்று

இருக்கக்கூடாது

என்று

சிந்ேிக்கதவண்டும். கரடசி ஆரசரயச் தசால்ல ஏன் கரடசி வரேக்கும் முஹம்மது காத்ேிருக்கும் படி
அல்லாஹ் தசய்ோர்? ஒரு வாேம் அல்லது மாேத்துக்கு முன்பாகதவ தசால்லிவிட்டுச் தசன்று இருக்கலாம்
அல்லவா? ேம்பி, ேீ இரவகரள ஆோய்ந்துப் பார்.
ஒட்டு தமாத்ே குற்றமும் அல்லாஹ்வுரடயது ேம்பி. உமரும் அலியும், ஆயிஷாவும் இேே சஹாபாக்களும்
தவறும் ேடிகர்கள் ோன், அவர்கரள ேடிக்க ரவப்பவன் யார் - அல்லாஹ் ோன்.
ேம்பி, இதுவரே முன்ரவத்ே விவேங்களுக்கு ஆமீன் என்றுச் தசால்லும் குர்-ஆன் வசனங்கள்:
அல்லாஹ்வின் சித்ேமில்லாமல், எதுவும் உலகில் சிந்ோது:
குர்-ஆன் 9:51. “ஒருதபாதும் அல்லாஹ் விேித்ேரேத் ேவிே (தவறு ஒன்றும்) எங்கரள அணுகாது; அவன் ோன்
எங்களுரடய பாதுகாவலன்” என்று (ேபிதய!) ேீர் கூறும்; முஃமின்கள் அல்லாஹ்வின் மீதே பூேண ேம்பிக்ரக
ரவப்பார்களாக!
முஹம்மதுவின் கரடசி ஆரச, ஆரசயாகதவ ேின்றுவிடும் என்று அல்லாஹ்வின் ஏட்டில் அல்லாஹ்தவ
முன்குறித்துள்ளான்:
குர்-ஆன் 57:22. பூமியிதலா, அல்லது உங்களிதலா சம்பவிக்கிற எந்ேச் சம்பவமும் - அேரன ோம்
உண்டாக்குவேற்கு

முன்னதே

(லவ்ஹுல்

மஹ்ஃபூள்)

ஏட்டில்

இல்லாமலில்ரல;

ேிச்சயமாக

அது

அல்லாஹ்வுக்கு மிக எளிோனதேயாகும்.
குர்-ஆன் 57:23. உங்கரள விட்டுத் ேவறிப்தபான ஒன்றின் மீது ேீங்கள் துக்கப்படாமல் இருக்கவும், அவன்
உங்களுக்கு அளித்ேவற்றின் மீது ேீங்கள் (அேிகம்) மகிைாேிருக்கவும் (இேரன உங்களுக்கு அல்லாஹ்
அறிவிக்கிறான்); கர்வமுரடயவர்கள், ேற்தபருரம உரடயவர்கள் எவரேயும் அல்லாஹ் தேசிப்பேில்ரல.
ேன்றும் ேீதும் பிறர் ேேவாோ! – அல்லாஹ்தவ தகாடுப்பார் (ேன் ேபி விஷயத்ேிலும்):
குர்-ஆன் 6:17. “(ேபிதய!) அல்லாஹ் உமக்கு ஏோவதோரு துன்பத்ரே ஏற்படுத்ேிவிட்டால் அவரனத் ேவிே
(தவறு யாரும்) அரே ேீக்க முடியாது. இன்னும் அவன் ஒரு ேன்ரமரய உண்டாக்கிவிட்டால், (அரே எவரும்
ேடுக்க முடியாது.) அவன் எல்லாப் தபாருட்கள் மீதும் தபோற்றலுரடயவனாக இருக்கின்றான்.
குர்-ஆன் 6:18. அவதன ேன் அடியார்கரள அடக்கியாள்பவன், இன்னும் அவதன பூேண ஞானமுள்ளவன்;
(யாவற்ரறயும்) ேன்கறிந்ேவன்.
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குர்-ஆன் 76:30. எனினும், அல்லாஹ் ோடினாலன்றி, ேீங்கள் ோட மாட்டீர்கள்; ேிச்சயமாக அல்லாஹ்
ேன்கறிந்ேவன், ஞானம் மிக்கவன்.
4) முடிவுரே
எனக்கன்பான ேம்பிதய, உனக்காக எவ்வளவு தேேத்ரே ஒதுக்கி எழுதுகிதறன் என்று பார்த்ோயா? என்
எழுத்துக்களால், ஒதே ஒரு ஆத்துமா பேதலாகம் தசன்றால், தூேர்கள் முன்பு மிகுந்ே சந்தோஷம் அேனால்
உண்டானால்,அதுதவ எனக்கு தபாதும். அந்ே ஆத்துமா என் ேம்பியாக ஏன் இருக்கக்கூடாது?
முஹம்மதுவிற்கு அடுத்து, சஹாபாக்கள் அனாரேகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள். வஹி இல்லா அனாரேகள், வைி
தோியாமல் ேவிக்கும் பிள்ரளகள். ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு வைியில் தசன்றார்கள். இவர்கரள வைிேடத்ே
ெிப்ோயீல் வேவில்ரல, வஹி வேவில்ரல, இவர்கரள சாியான வைியில் ேடத்ே குர்-ஆனில் தேளிவான
வசனங்கள் இல்ரல, அவ்வளவு ஏன், இவர்கள் மத்ேியிதல ஒரு சதகாேே அன்பு இல்ரல.
குர்-ஆனின் இரறயியல், இவர்கரள மாற்றவில்ரல, இவர்கரள மற்ற தபாதுமானோகவும் இல்ரல. குர்-ஆன்
வசனங்களுக்கு இவர்கரள மாற்ற சக்ேி இல்ரல. ேம்பி, இந்ே வாிகரள ோன் எழுேிக்தகாண்டு இருக்கும்
தபாதே, ோக்குேல்கள் தோடர்ந்து ேடந்துக்தகாண்தட இருக்கின்றன.
• குரவத் ஷியா மசூேியில் ேடந்ே ேற்தகாரலப்பரட ோக்குேலில் 25 தபர் பலியாகினர்.
• துனிசியாவில் ேடந்ே துப்பாக்கிச்சூட்டில் 27 தபர் உயிாிைந்ேனர். (மூலம்)
உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்.
இப்படிக்கு
உன் அண்ணன்
உமர்
தேேி: 27 ெூன் 2015

உமாின் ேமளான் கட்டுரேகள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2015day8.html
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28. இதயசுவின் பிறப்பு விஷயத்ேில் அல்லாஹ்ரவ
ேிர்பந்ேித்ேது யார்
[கிறிஸ்துமஸ் 2013: பாகம் 1ஐ, பாகம் 2ஐ தசாடுக்கி படிக்கவும்]
[உமரும் அவேது ேம்பி அப்துல்லாஹ்வும் ஸ்ரகப்பில் (Skype) தபச மறுபடியும் உட்கார்ந்ோர்கள், உரேயாடல்
தோடர்கிறது]
அப்துல்லாஹ்: அண்தண! எப்படி இருக்கீங்க
உமர்: கர்த்ோின் கிருரபயால் ோன் ேலமாக உள்தளன், ேீ எப்படி இருக்கிறாய்?
அப்துல்லாஹ்: அல்லாஹ்வின் அருளால் ேலமாக இருக்கிதறன். கடந்ே முரற ோம் தபசும் தபாது, மர்யம்
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தசய்ே அற்புேத்ரே ேீங்கள் விமர்சித்ேீர்கள். ஒரு சாியான காேணம் இல்லாமல்
அல்லாஹ் அற்புேம் தசய்ோர் என்று குற்றம் சாட்டினீர்கள். இப்தபாது ோன் ஒரு தகள்விரய உங்களிடம்
தகட்கிதறன், அேற்கு பேில் தசால்லுங்கள்.
உமர்: சாி ேம்பி, உன் தகள்விரய தகள்.
அப்துல்லாஹ்: இதயசு அற்புேமாக பிறந்ேவர், ேந்ரேயில்லாமல் பிறந்ேவர் என்று ரபபிள் தசால்கிறது
அல்லவா?
உமர்: குர்ஆன் கூட இப்படித்ோதன தசால்கிறது
அப்துல்லாஹ்: இப்தபாது என் தகள்வி என்னதவன்றால், ஏன் ரபபிளின் தேவன் இதயசுரவ அனுப்பும்
தபாது, அற்புேம் தசய்து அனுப்பினார்? இயற்ரகயான முரறயில் ஒரு ேம்பேிகள் மூலமாக அரனவரும்
பிறப்பது தபால பிறக்கச்தசய்து இருக்கலாம் அல்லவா? ஏன் கணவர் இல்லாமல் ஒரு கன்னியின் மூலமாக
இதயசுரவ பிறக்கச் தசய்யதவண்டும்?
அல்லாஹ் மர்யம் அவர்களுக்குச் தசய்ே அற்புேம் பற்றி எந்ே தகள்விரய ேீங்கள் தகட்டீர்கதளா, அதே தகள்வி
இப்தபாது உங்களுக்கு வருகிறது, இேற்கு பேில் தசால்லுங்கள். ரபபிளின் தேவன் எந்ே ஒரு சாியான
காேணமும் இல்லாமல், ஏன் அற்புேமான முரறயில் மர்யம் கருத்ோிக்கச் தசய்து இதயசுரவ இவ்வுலகில்
அனுப்பினார்?
உமர்: ேம்பி, ேீ உன்ரன மிே மிஞ்சிய அறிவாளி என்று ேிரனத்துக்தகாள்கிறாய். உண்ரமயில் இந்ே
தகள்விரய தகட்கதவண்டியவர்கள் கிறிஸ்ேவர்கள் ஆவார்கள். ோன் உன்னிடம் தகட்கதவண்டும் என்று
ேிரனத்ேிருந்ே தகள்விரய ேீதய தகட்கிறாய்.
அப்துல்லாஹ்: ேீங்கள் ேரலப்ரப மாற்றி தபசாேீங்க. என் தகள்விக்கு பேில் தசால்லுங்க?
உமர்: இதயசு இவ்வுலகில் வரும் தபாது, ஏன் ஒரு ேம்பேிகளுக்கு இயற்ரகயான முரறயில் பிறக்காமல், ஒரு
கன்னிரகக்கு அற்புேமாக பிறந்ோர் என்பேற்கு எங்களிடம் பேில் உண்டு. ஆனால், உங்கள் இஸ்லாமில்

136

அேற்கு பேில் உண்டா? இந்ே ஒரு தகள்விக்கு ேேப்படும் பேில் ோன் இஸ்லாமுக்கும் கிறிஸ்ேவத்ேிற்கும்
இரடதய இருக்கும் மிகப்தபாிய பிளவு ஆகும்.
இதயசு தவறும் ஒரு ேீர்க்கோிசியாக மட்டுதம இருந்ேிருந்ோல், தேவன் அவரே இயற்ரகயான முரறயில்
பிறக்கரவத்ேிருப்பார். ஆனால், அவர் ேீர்க்கோிசிகரளக் காட்டிலும் தமலானவர் என்போல் அவர் அற்புேமாக
பிறந்ோர்.

ஒரு ஆணின் துரணயில்லாமல் மாியாள் கர்ப்பம் ோிக்கச் தசய்து, தேவன் இதயசுரவ

அனுப்பினார்.
ஆேியாகமம் 3:15ல் தேவன், இதயசுவின் எப்படி பிறப்பார் என்பரே தேளிவாக கூறினார். ஒரு ஸ்ேிாியின்
வித்ேின் மூலமாக பிறக்கப்தபாகின்றவர் சாத்ோரன தெயிப்பார் என்று கூறினார்.
ஆேியாகமம் 3:15 உனக்கும் ஸ்ேிாீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பரக உண்டாக்குதவன்; அவர்
உன் ேரலரய ேசுக்குவார், ேீ அவர் குேிங்காரல ேசுக்குவாய் என்றார்.
இதயசு ஆேியிலிருந்து இருந்ேபடியினாதல, அவர் கணவன் மரனவி உறவின் மூலமாக பிறக்கவில்ரல.
இன்னும் அதனக வசனங்கரள ோன் தசால்லமுடியும். ஆனால், இப்தபாது தகள்வி என்னதவன்றால்,
"அல்லாஹ் ஏன் இதயசுரவ அற்புேமான முரறயில் பிறக்கச்தசய்யதவண்டும்?" என்போகும். [மற்றவர்கரளப்
பார்த்து காப்பி அடித்ோல், இப்படித் ோன் முைிக்கதவண்டி வரும்]
அப்துல்லாஹ்: அது அல்லாஹ்வின் விருப்பம். அவரே தகள்வி தகட்க யாோலும் முடியாது.
உமர்: இரறவரன தகள்வி தகட்கமுடியாது என்பரே ோன் ஒப்புக்தகாள்கிதறன். ஆனால் காேணம் இல்லாமல்
ஏன் இதயசுரவ ஒரு கன்னிப்தபண் கர்ப்பம் ோிக்கச் தசய்து அேன் மூலமாக பிறக்கச் தசய்யதவண்டும்?
என்பது ோன் தகள்வி
அப்துல்லாஹ்: ோன் ோன் தசான்தனதன, அது அவேது விருப்பம் என்று?
உமர்: ேம்பி, சாியாக புாிந்துக்தகாள். இரறவன் தசய்யும் அரனத்ரேயும் பற்றி ோம் தகள்வி தகட்கமுடியாது.
இேரன ோன் ஒப்புக்தகாள்கிதறன். ஆனால், ஏன் இரறவன் இப்படி தசய்யதவண்டும் என்ற தகள்விரய ோம்
தகட்கலாம் இல்ரலயா? ோம் சிந்ேிக்கலாம் அல்லவா?
இரறவன் ேம்ரமப்தபால ஞானமில்லாேவர் அல்ல, அவர் தசய்யும் ஒவ்தவாரு காாியத்ேிலும் ஒரு காேணம்
இருக்கும்.
அப்துல்லாஹ்: இேில் என்ன ஆச்சாியம் இருக்கிறது? ஆோரம எப்படி பரடத்ோர்? ோய் இல்லாமல்
பரடத்ோர் அல்லவா? அது தபால இதயசுரவ ேந்ரேயில்லாமல் பிறக்கச் தசய்ோர் அவ்வளவு ோன்.
இருவரேயும் ேம் வார்த்ரேயினால் பிறப்பித்ோர் அல்லாஹ்
உமர்: இப்தபாது ோன் ேீ என் வைிக்கு தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக வருகிறாய். ஆோம் ோய் இல்லாமல் பிறந்ோர்
என்றுச் தசால்கிறாய். இேற்கு காேணம் என்ன? ஆோம் ோன் முேல் மனிேன், எனதவ இரறவனுக்கு தவறு
வைிதய இல்ரல, ோய் இல்லாமல் ோன் ஆோரம இரறவன் உருவாக்கமுடியும்.
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ஆனால், ஆோரமத் ேவிே உலகில் தவறு எந்ே மனிேனாக இருந்ோலும் சாி, அவன் ஆண் தபண் உறவு
மூலமாகத்ோன் பிறக்கதவண்டும். இது ோன் இயற்ரக ேியேி, மனிே இனம் தபருகுவேற்கு இது ோன்
இரறவன் உருவாக்கிய ேிட்டம்.
ஆனால், இதயசுவின் பிறப்பு விஷயத்ேில் மட்டும் ஏன் இரறவன் ோன் உருவாக்கிய இயற்ரக ேிட்டத்ரே
புறக்கணித்துவிட்டு வித்ேியாசமாக தசயல்படதவண்டும்?
உன் அல்லாஹ்விற்கு ேன் ேபிரய அனுப்ப கி.பி. முேல் நூற்றாண்டில் "மர்யம்" என்ற ஒரு தபண் கிரடத்ே
தபாது, ஏன் அவருக்கு ஒரு ஆண் கிரடக்கவில்ரல? மாியரம யாரும் ேிருமணம் தசய்துக்தகாள்ளமாட்டார்கள்
என்று தசால்லிவிட்டார்களா?
இதயசுரவ ஒரு விதசஷித்ே முரறயில் அனுப்ப அல்லாஹ்ரவ ேிர்பந்ேித்ேது யார்?
ஒரு சாோேண ேபிரய அனுப்ப, இயற்ரக விேிரய ஏன் அல்லாஹ் மீறினார்?
அப்துல்லாஹ்: இதேல்லாம் ஒரு தகள்வியா?
உமர்: ஆமாம், இது ேல்ல தகள்வி ோன். அல்லாஹ் எது தசய்ோலும் சும்மா தசய்துவிடுவாோ? ஏதோ
எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்பது தபால, ஞானமில்லாமல் அல்லாஹ் தசயல்படுவாோ? பல தகாடி மக்கரள
இயற்ரகயான முரறயில் பிறக்கச் தசய்ே அல்லாஹ், இதயசுவின் விஷயத்ேில் மட்டும் ஏன் இயற்ரகக்கு
முேண்பட்டு தசயல்படதவண்டும்?
உங்கள் இரறத்தூேர் முஹம்மதுரவ ஒரு கணவன் மரனவியின் உறவின் மூலமாக பிறக்கச் தசய்ே அல்லாஹ்,
ஏன் இதயசுரவ மட்டும் இதே பாணியில் பிறக்கச் தசய்து இருக்கக்கூடாது?
அல்லாஹ்ரவ யாதோ ேிர்பந்ேித்ோர்களா? அல்லது அல்லாஹ்ரவ ஏதோ ஒன்று இப்படி தசயல்பட தசய்ேோ?
இேற்கு உலகில் எந்ே முஸ்லிமிடமும் பேில் இல்ரல, உங்கள் முஹம்மதுவிடமும் பேில் இல்ரல. ஆனால்,
இேற்கு ஒரு சாோேண கிறிஸ்ேவனிடம் பேில் உள்ளது.
அப்துல்லாஹ்: அது என்ன பேில்?
உமர்: ேம்பி இேற்கு பேில் கிறிஸ்ேவத்ேில் ோன் உள்ளது, இஸ்லாமில் இல்ரல.
அப்துல்லாஹ்: அந்ே பேில் ோன் என்ன? தசால்லுங்கள்.
உமர்: ஆோமின் கீழ்படியாரமயினால் உண்டான ேண்டரனயிலிருந்து உலரக மீட்க, தேவனால் ோன்
முடியும், அதுவும் பாிசுத்ேோகிய அவர் பாிசுத்ேோகதவ உலகில் வேதவண்டும். அற்புேோகிய அவர் அற்புேமான
வரகயில் உலகில் வந்து, பாவிகளாகிய ேம்முரடய ேண்டரனரய அவர் சுமந்துக்தகாண்டு ேமக்கு மீட்ரப
தகாண்டுவேதவண்டும்.
ஒரு புது மனிேன் உருவாக, ஆண் தபண் இருவரும் தேரவ. ஆனால், ஏற்கனதவ இருக்கிறவர் இவ்வுலகில்
வேதவண்டுதமன்றால், இன்தனாரு ஆணின் துரண அவருக்கு தேரவயில்ரல. மட்டுமல்ல, ஒரு கருவாக மாறி
அது குைந்ரேயாக வளருவேற்கான ஒரு இடம் ோன் மர்யம் அல்லது மர்யமின் கர்ப்பம், அவ்வளவு ோன்.
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இரறவதன மனிேனாக வேதவண்டும் என்ற ேிட்டத்ரே அதே இரறவன ேீட்டியோல், அவர் கன்னியின்
வயிற்றில் கருவாக வந்ோர். இது ோன் கிறிஸ்ேவம் தகாடுக்கும் பேில்.
ஆனால், இேற்கு இஸ்லாம் என்ன பேில் தசால்லும்? இேற்கு அல்லாஹ்விடம் பேில் உண்டா?
என்ன ேம்பி பேிரலக்காதணாம்.
உலகில் இதயசுரவத் ேவிே, தவறு எந்ே இரறத்தூேரேயாவது அல்லாஹ் இப்படி விதசஷித்ே முரறயில்
பிறக்கச் தசய்ோோ?
அப்துல்லாஹ்: இல்ரல...
உமர்: அப்படியானால், இதயசுரவ மட்டும் ஏன் இப்படி ேம்முரடய ஆவிரயக் தகாண்டு, ஒரு தூேரன
அனுப்பி, அல்லாஹ் அற்புேமான முரறயில் கருரவ உருவாக்கினார்? அல்லாஹ்ரவ ேிர்பந்ேப்படுத்ேியது
எது?
அப்துல்லாஹ்:. . . .
உமர்: உன்னால் மட்டுமல்ல ேம்பி, உலகில் எந்ே ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞனாலும், இேற்கு பேில்
தசால்லமுடியாது.
முஸ்லிம்கள் "அல்லாஹ் சும்மா தசய்ோர் என்தறா, இேற்கான காேணம் அவருக்கு மட்டுதம தோியும் என்தறா"
தசால்லிக்தகாள்ளலாம். இந்ே பேிரலத் ேவிே தவறு பேில் முஸ்லிம்களால் கூறமுடியாது.
ஆனால், இேற்கு கிறிஸ்ேவமும், ரபபிளும், சுலபமாக பேில் தசால்லிவிடும். இதயசு ஆேியிலிருந்து இருந்ேவர்,
ஆபிேகாமுக்கு முன் இருந்ேவர், எருசதலம் தேவாலயத்ரே விட தபாியவர், சாதலாதமாரன விட தபாியவர்,
அவர் சாவாரம உள்ளவர், இருந்ேவர், இருக்கிறவர், வேப்தபாகிறவர், ேம்ரம ேியாயம் ேீர்க்கப்தபாகிறவர்
அவதே. எனதவ, இப்படிப்பட்டவர் உவ்வுலகில் ஏழ்ரம தகாலம் பூண்டு வந்ோர் ஆனால் அற்புேமாக வந்ோர்.
ேம்பி, இனிதமல் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு பற்றி என்னிடம் தகள்விகள் தகட்கமாட்டாய் என்று ேிரனக்கிதறன்.

[ேமிழ் ோட்டு முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு சவால்: இதயசு ஒரு ேபி மட்டுதம என்று முஸ்லிம்களாகிய
ேீங்கள் ேம்புகிறீர்கள். குர்ஆன் தசால்வது எல்லாம் உண்ரம என்று ேம்புகிறீர்கள்.
அப்படியானால், ஏன் அல்லாஹ் இதயசு என்ற ஒரு ேபிரய இயற்ரகக்கு அப்பாற்பட்ட
முரறயில் பிறக்கச் தசய்ோர் என்று உங்களால் பேில் தசால்லமுடியுமா? அல்லாஹ் அனுப்பிய
எந்ே ஒரு ேபிக்கும் இல்லாே சிறப்பு இந்ே ஒரு ேபிக்கு மட்டும் அல்லாஹ் தகாடுக்க காேணம்
என்ன? இதயசு தசய்ே அற்புேங்கள் பற்றி தகள்வி தகட்கப்படவில்ரல, இதயசு ஏன்
அற்புேமாக பிறந்ோர் என்பது ோன் தகள்வி. இதயசுவின் பிறப்பு விஷயத்ேில் அல்லாஹ் ஏன்
இயற்ரக விேிரய புறக்கணித்ோர்? இப்படிச் தசய்ய அல்லாஹ்ரவ ேிர்பந்ேித்ேது யார்?
முஸ்லிம்களால் இேற்கு பேில் தசால்லமுடியுமா?]
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அப்துல்லாஹ்: அண்தண, ோன் எங்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடம் தகட்டு உங்களுக்கு பேில் தசால்கிதறன்.
உமர்: ேல்லது ேம்பி. ேீயும் சிந்ேித்துப்பார்.

தவறுமதன ேினமும் ஐந்து தவரள குனிந்து உட்கார்ந்து

எழுந்தோமானால் அந்ே ோளின் கடரம முடிந்துவிட்டது என்ற கண்தணாட்டத்ேில் வாைாமல், தகாஞ்சம்
சிந்ேித்துப் பார். ஏன் எப்படி என்ற தகள்விகரள தகட்டுப்பார், அப்தபாது உனக்கு உண்ரம புாியும்.
தகளுங்கள் ேேப்படும், ேட்டுங்கள் ேிறக்கப்படும், தேடுங்கள் அப்தபாது கண்டரடவீர்கள்.
ேம்பி உனக்கு கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள்.
தேவதூேன் அவர்கரள தோக்கி: பயப்படாேிருங்கள்; இதோ, எல்லா ெனத்துக்கும் மிகுந்ே சந்தோஷத்ரே
உண்டாக்கும் ேற்தசய்ேிரய உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன். இன்று கர்த்ேோகிய கிறிஸ்து என்னும் இேட்சகர்
உங்களுக்குத் ோவீேின் ஊாிதல பிறந்ேிருக்கிறார். (லூக்கா 2:10,11)
மூலம்
உமாின் 2013 கிறிஸ்மஸ் தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/xmas2013/xmas2013part3.html

29. குர்-ஆனும் விஞ்ஞானமும்: பீதெவிற்கு தகள்வி - இதயசு
குதளானிங் முரறயில் கருத்ோிக்கப்பட்டாோ? இதயசு
அல்லாஹ்வின் DNA வாக இருந்ோோ?
முன்னுரே: உலகின் மிகவும் முக்கியமான கண்டுபிடிப்புக்களின் விவேங்கரள ோம் குர்-ஆனில் காணலாம்.
இது என் கூற்று அல்ல, இது இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் ேம்பிக்ரக. இேற்காக, சில ஒற்றுரமகரள குர்-ஆன்
வசனங்களில்

காண்பித்து,

"இதோ,

குர்-ஆன்

விஞ்ஞானம்

பற்றி

தபசுகிறது"

என்று

இஸ்லாமிய

தபருமக்கள் தயசு குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாது தபதபருரமயாக தபசிக்தகாள்வார்கள். ஆனால்,
உண்ரமயில் குர்-ஆனில் விஞ்ஞானம் உண்டா? கீழ்கண்ட தோடுப்புக்கரள தசாடுக்கி சில விவேங்கரள
படித்துக்தகாள்ளுங்கள்.
1. குர்-ஆனும் விஞ்ஞானமும்: பீதெவிற்கு தகள்வி - மாியாள் இதயசுரவ ேீருக்குள் தபற்தறடுத்ோர்களா?
2. ேவீன விஞ்ஞானம் குர்-ஆனில் காணப்படுமா? ('குர்-ஆனில் விஞ்ஞானம்' காணப்படுகிறது
என்பவர்களுக்கு தபாதுவான மறுப்பு)

140

3. குர்-ஆனின் கட்டுக்கரேகளும், பைங்கரேகளும் - சாதலாதமானின் பறக்கும் பாய்!
4. குர்-ஆன் சம்மந்ேப்பட்ட கட்டுரேகள்

பீதெ அவர்களும் குதளானிங் முரறயும்
பீதெ அவர்கள் ேன் பங்கிற்கு, குர்-ஆன் வசனங்களில் விஞ்ஞானம் உண்டு என்று தசால்லிக்தகாண்டு
இருக்கிறார். ேீருக்குள் பிேசவம் என்ற ேரலப்பில் இவர் விவாித்ே விஞ்ஞானம் பற்றி ோன் ஒரு பேிரல
தகாடுத்து இருந்தேன், அேரன ேீங்கள் தமதல ேேப்பட்ட தோடுப்பில் படிக்கலாம்.
தமலும், இதயசுவின் பிறப்ரப சம்மந்ேப்படுத்ேி, அவர் குதளானிங் முரறப் பற்றி தகாடுத்ே இன்தனாரு
விஞ்ஞான விளக்கத்ேிற்கு பேிரல இப்தபாது காண்தபாம். இப்படி ேனக்கு தோன்றியபடி பீதெ அவர்கள்
எழுதுவேினால், சில தேேங்களில் ேனக்தக தோியாமல் இஸ்லாரம கேிகலங்க ரவக்கும் சில விபாீேமான
விஷயங்கரளயும் அவர் தசால்லிவிடுவதுண்டு. இதயசுக் கிறிஸ்து என்பவர் இரறவனின் (அல்லாஹ்வின்)
DNA மேபணுவாக இருக்கிறார் என்பரே இவர் ேனக்தக தோியாமல் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளார்.
இதயசு அல்லாஹ்வின் மேபணு மூலமாக உருவாக்கப்பட்டார் என்றுச் தசான்னால், "இதயசு ோன் அல்லாஹ்"
என்று தபாருள் வந்துவிடுகிறது. எவ்வளவு தபாிய ேவரற பீதெ தசய்துவிட்டார்! குர்-ஆனில் விஞ்ஞானத்ரே
கண்டுபிடித்ேவர், உண்ரமயில் அஞ்ஞானியாகிவிட்டாதே! அந்தோ பாிோபம்.
சாி, இப்தபாது அவேது குதளானிங் விஞ்ஞான விளக்கத்ரே கவனிப்தபாம்.
1) பீதெ அவர்களின் குர்-ஆன் விளக்கக் குறிப்பு: 415 – குதளானிங் சாத்ேியதம!
பீதெ அவர்கள் ேன் குர்-ஆன் ேமிைாக்கத்ேின், 415வது விளக்கத்ேில் "குதளானிங் சாத்ேியதம!" என்ற
ேரலப்பில், இதயசுவின் பிறப்ரப சம்மந்ேப்படுத்ேி, குதளானிங் பற்றி விவாித்துள்ளார். இந்ே விளக்கத்ேில்
சில விபாீேமான விஷயங்கரள அவர் கூறியுள்ளார். இஸ்லாமுக்கு எேிோகவும், குர்-ஆனுக்கு விதோேமாகவும்,
அல்லாஹ்வின் தேய்வீகத்ேிற்கு (ஏகத்துவத்ேிற்கு) விதோேமாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். பீதெ அவர்கள் சிறிது
ேீர்க்கமாக சிந்ேித்து இருந்ேிருந்ோல், இப்படிதயல்லாம் எழுேியிருக்கமாட்டார். அடுத்ே குர்-ஆன் பேிப்பின்
தபாது, அவர் இந்ே ேரலப்பு பற்றி சிறிது சிந்ேிப்பார் என்று ோம் எேிர்ப்பார்க்கலாம்.
அவர்

தகாடுத்ே

காட்டுகிதறன்.
முழுவதுமாக

விளக்கத்ேில்
அவேது

மிகவும்

குர்-ஆன்

படித்துக்தகாள்ளலாம்,

முக்கியமானரவகரள
ேமிைாக்கம்

தமலும்

மட்டும்

உள்ளவர்கள்

இரணயத்ேிலும்

ோன்

இந்ே

இங்கு

தமற்தகாள்

415வது

குறிப்ரப

(http://www.onlinepj.com/)

தசாடுக்கி

படித்துக்தகாள்ளலாம்.
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
415. குதளானிங் சாத்ேியதம!//
பீதெ அவர்கதள, குதளானிங் சாத்ேியம் ோன் என்றுச் தசால்லி உங்கள் தசாந்ே விளக்கத்ரே தகாடுத்து
இருந்ேிருந்ோல், பிேச்சரன இல்ரல. ஆனால், ேீங்கள் குர்-ஆரன இேற்காக வம்புக்கு இழுத்ேோலும்,
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இதயசுவின் பிறப்ரபயும் இேற்குள் நுரைத்ேோலும் இப்தபாது பிேச்சரனயில் மாட்டியுள்ளீர்கள். உங்களின்
விஞ்ஞான விளக்கம் எவ்வளவு தபாிய ேவறாக உள்ளது என்பரே தவளிச்சத்ேிற்கு தகாண்டு வருகிதறன்.
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
ஈஸா ேபியவர்கள் ஆணின் உயிேணுவின்றி கன்னித் ோய் மூலம் இரறவனின் ேனிப் தபரும் ஆற்றலால்
பிறந்ோர்கள். இந்ே ேிகழ்ச்சிரய தவறும் வேலாறாக மட்டும் ேிருக்குர்ஆன் கூறாமல் இது ஓர் அத்ோட்சியாக
உள்ளது' என்றும் கூறி, இது குறித்து சிந்ேிக்கத் தூண்டுகிறது.
மனிேர்கள் முயற்சி தசய்ோல், இது சாத்ேியமாகும் என்பது இல்லாவிட்டால் இரேச் சிந்ேிக்கத் தூண்டுவேில்
தபாருள் இருக்காது. //
இதயசுக் கிறிஸ்து ஆணின் உயிேணுவின்றி கன்னித்ோய் மூலம் இரறவனின் ேனிப்தபரும் ஆற்றலால்
பிறந்ோர், இது ஒரு அற்புேம் என்றுச் தசால்லி ேீங்கள் எழுேியிருந்ோல், உங்கள் மீது ேவறில்ரல. ஆனால்,
ஒரு விஞ்ஞான முலாம் பூசி உங்கள் லாெிக்ரக இங்தக நுரைக்கப் பார்த்ேீர்கதள, அது ோன் ேீங்கள் தசய்ே
ேவறு.
"இது ஒரு அத்ோட்சியாக உள்ளது, இரேப் பற்றி சிந்ேியுங்கள்" என்று குர்-ஆன் தசால்வது, மனிேர்கள்
சிந்ேித்து, குதளானிங் முரறரய கண்டுபிடியுங்கள் என்று அல்லாஹ் தசால்கிறார் என்று ேீங்கள் தசால்ல
வருகிறீர்களா?
ேீங்கள் தசால்வது உண்ரமயானால், ஏன் கடந்ே 1400 ஆண்டுகளாக ஒரு இஸ்லாமியரும் இரேப் பற்றி
சிந்ேிக்கவில்ரல? ஏன் ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞரும் இரேப் பற்றி சிந்ேிக்கவில்ரல?
ஏதோ, ஒரு இஸ்லாமியேல்லாேவர் (குர்-ஆரன படிக்காமல்) தசாந்ேமாக சிந்ேித்து ஒரு அறிய கண்டுபிடிப்ரப
தகாண்டுவந்ோல், அரே ேீங்கள் தசாந்ேம் தகாண்டாட ேிரனக்கிறீர்கதளா?
பீதெ அவர்கதள, இன்னும் ேிரறய காலம் இருக்கிறது, ேீங்கள் உட்கார்ந்து எங்தகதயல்லாம் குர்-ஆன்
சிந்ேிக்கச்தசால்கிறதோ, அத்ோட்சியாக உள்ளது என்றுச் தசால்கிறதோ, அங்தகதயல்லாம் இன்னும்
என்தனன்ன கண்டுபிடிப்புக்கரள அல்லாஹ் மரறத்துள்ளான் என்பரே ஆய்வு தசய்து இன்னும் 100
ஆண்டுகளுக்குள் என்தனன்ன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்கள் உலகில் வேதவண்டுதமா, அரவகரள
இப்தபாது சிந்ேித்து உங்களால் தசால்லமுடியுமா?
ேீங்கள்

மட்டுமல்ல,

(சண்ரடப்தபாடாமல்,

ஒட்டுதமாத்ே
ஒருவரே

ேமிழ்

ஒருவர்

இஸ்லாமிய

அறிஞர்கள்

ேிட்டிக்தகாள்ளாமல்)

அரனவரும்

குர்-ஆனின்

உட்கார்ந்து

அடிப்பரடயில்

புேிய

கண்டுபிடிப்புக்கரள சிந்ேித்துச் தசால்லுங்கள். இப்படி ேீங்கள் தசய்ோல், உங்கள் குர்-ஆனில் விஞ்ஞானம்
உண்டு என்பரே அப்தபாது ஒப்புக்தகாள்கிதறாம்.
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
இன்ரறய

ேவீன

உலகில்

உயிாினங்களின்

உயிேணுவுக்கு

மாற்றாக

மேபணுரவப்

பயன்படுத்ேி

உயிாினங்கரள உண்டாக்கலாம் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர். . . . . . . சாோேண குைந்ரேரயப்
தபற்தறடுப்பது தபால் அக்குைந்ரே தபற்தறடுக்கப்படுகிறது.
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.....
மனிேனிடம்

இது

தசாேித்துப்

பார்த்து

ேிரூபிக்கப்படாவிட்டாலும்

ஆடு,

எருரம,

பன்றி

தபான்ற

உயிாினங்களில் இரேச் தசாேித்து விஞ்ஞானிகள் தவற்றி கண்டிருக்கிறார்கள்.//
தமற்கண்ட தமற்தகாளில், ோன் பீதெ அவர்களின் சில வாிகரள மட்டுதம தகாடுத்துள்தளன். ஏதனன்றால்,
அரவகளில் பீதெ அவர்கள் "குதளானிங்" பற்றி ஒரு தபாதுவான விவேத்ரே தகாடுத்துள்ளார்.
சில இடங்களில் பீதெ அவர்கள் சிறிது குைம்பியுள்ளார்கள், அோவது "தசாேரனக் குைாய் குைந்ரே (Test Tube
Baby)" மற்றும் "குதளானிங் முரற (Cloning)" இந்ே இேண்டிற்கும் இரடதய இருக்கும் வித்ேியாசத்ரே சாியாக
புாிந்துக்தகாள்ளாமல் எழுேியுள்ளார். இந்ே கட்டுரேயின் தோக்கம் அவேது குைப்பம் பற்றி ஆோய்வேல்ல
என்போல், தமலேிக விளக்கத்ேிற்கு ோன் தசல்லவிரும்பவில்ரல. குதளானிங் முரற என்பது மிகவும்
சிக்கலான

விஷயம்,

எனதவ

கீழ்கண்ட

தோடுப்புக்கரள

தசாடுக்கி

தமலேிக

விவேங்கரள

அறிந்துக்தகாள்ளுங்கள்:
1) தசாேரனக் குைாய் குைந்ரே - Test Tube Baby
2) குதளானிங் முரற - Cloning and Human Cloning
அடுத்ேோக, அவர் என்ன எழுேியுள்ளார் என்பரே பார்ப்தபாம்.
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
மனிேரனப் தபாறுத்ே வரே அவரனக் குதளானிங் தசய்ோல் என்ன விரளவு ஏற்படும் என்பரே
விஞ்ஞானிகள் கணித்ேிருக்கிறார்கள். 25 வயதுரடய ஒருவேது மேபணுரவ எடுத்து குதளானிங் தசய்து ஒரு
குைந்ரேரய உருவாக்கினால் அது வடிவத்ேில் குைந்ரேயாக இருந்ோலும் அேன் மேபணுரவப் தபாறுத்ே
வரே அேன் வயது 25 ஆகும். எனதவ 25 வயதுரடயவனின் அறிவும் சிந்ேரனயும் அந்ேக் குைந்ரேக்கு
இருக்கும் என்பது விஞ்ஞானிகளின் கணிப்பு.//
பீதெ அவர்கதள, விஞ்ஞானிகளின் கணிப்புப் படி, 25 வயதுரடய மேபணு(DNA) மூலமாக உருவாக்கப்படும்
குைந்ரே, 25 வயதுரடய அந்ே மனிேனின் அறிவும், சிந்ேரனயும் தகாண்டு இருக்கும்.
அதே தபால, அல்லாஹ்வின் மேபணு(DNA) மூலமாக உருவாக்கப்படும் குைந்ரே (இதயசுக் கிறிஸ்து) பிறக்கும்
தபாதே, அல்லாஹ்விற்கு இருக்கும் அறிவுடனும், சிந்ேரனயுடனும் இருப்பார் என்றுச் தசால்லலாம்
இல்ரலயா?
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
இந்ே விபேங்கரளக் கவனத்ேில் ரவத்து, ஈஸா ேபியின் பிறப்பு பற்றிக் குர்ஆன் கூறுவரேச் சிந்ேித்துப்
பார்ப்தபாம்.
ேந்ரேயில்லாமல் ஒரு குைந்ரேரய இரறவன் உருவாக்க ோடினால், ஆகு என்று தசால்லிதய அவனால்
உருவாக்க முடியும். அப்படியிருந்தும் ஒரு வானவரே மனிே வடிவில் அனுப்பி, அந்ே வானவர், ஈஸாவின்
ேபியின் ோயாோன மர்யமிடம் ஊேினார் எனக் கூறப்படுகிறது. இேன் மூலம் இரறவனின் ஆற்றலால்
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உருவாக்கப் பட்ட ஒரு மேபணுரவ அந்ே வானவர் மர்யம் (அரல) அவர்களிடம் ஊேியிருக்கலாம்
என்பரேயும், எந்ே முரறயில் குைந்ரே உருவாவோக இருந்ோலும் முடிவில் ோயின் கருவரற அவசியம்
என்பரேயும் இந்ேிகழ்ச்சி ேமக்குக் காட்டுகின்றது.//
பீதெ அவர்கதள, ேீங்கள் விஞ்ஞானத்ரே விளக்கிவிட்டு, இப்தபாது குர்-ஆனுக்கு வந்துள்ளீர்கள்.
ஒன்ரற சாியாக ேீங்கள் புாிந்துக்தகாள்ளுங்கள். இரறவன் அற்புேம் தசய்ோல், அது அற்புேம் ோன், அேனுள்
விஞ்ஞானத்ரே ேீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், விரளவுகள் உங்களுக்கு சில தேேங்களில் சாேகமாக
அரமயாது. இரறவன் "ஆகு" என்று தசால்லிவிட்டால், அவ்வளவு ோன், அது உண்டாகிவிடும். தமலும
இரறவன் எப்படி அற்புேம் தசய்கிறார் என்பரே ஆோய்ச்சி தசய்து, அேற்கு ஒரு விஞ்ஞான உரடரய உடுத்ே
முயற்சிக்கிறீர்கள் ேீங்கள். இேனால் உண்டான விரளவு என்ன? இப்தபாது காண்தபாம்.
2) அல்லாஹ்வின் ஆற்றலினால் உண்டான மேபணு:
வானவர் ஊேினது, மேபணு என்று உங்களுக்கு கூறியது யார்? உங்களுக்கு எப்படித் தோியும் அது மேபணு
என்று? உங்களுக்தக சந்தேகமாக இருக்கும் தபாது, ஏன் இந்ே தவண்டாே ஆோய்ச்சிகள்? "ஊேியிருக்கலாம்"
என்ற வார்த்ரேயிலிருந்து உங்களுக்தக சந்தேகம் இருக்கிறது என்று தோியவருகிறது, அப்படியிருக்கும்
தபாது, ஏன் "குதளானிங் சாத்ேியதம" என்ற விளக்கம்?
ேீங்கள் அல்லாஹ்வின் ஆற்றலினால் உண்டான மேபணு என்கிறீர்கள், ஆனால், ேீங்கள் தமற்தகாள் காட்டிய
வசனம், அந்ே உயிர் அல்லாஹ்வினுரடயது என்றுச் தசால்கிறதே!
குர்-ஆன் 21:91ஐ இப்தபாது படிப்தபாம்:
ேனது கற்ரபக் காத்துக் தகாண்ட தபண்ணிடம் ேமக்குாிய உயிரே ஊேிதனாம் 90. அவரேயும், அவேது
புேல்வரேயும் அகிலத்ோருக்குச் சான்றாக்கிதனாம்.415
தமற்கண்ட வசனத்ேில், "ேமக்குாிய உயிரே ஊேிதனாம்" என்று அல்லாஹ் தசால்கிறார். ேீங்கள் விளக்கும்
தபாது,

அல்லாஹ்

ஒரு

மேபணுரவ

உருவாக்கி,

வானவர்

மூலம்

ஊேரவத்ோர்

என்றுச்

தசால்கிறீர்கள். இப்தபாது இேரன ோம் எப்படி விளங்கிக்தகாள்வது?
1) அல்லாஹ் ஊேியது ேன்னுரடய உயிரேயா? அல்லது
2) பீதெ அவர்கள் விளக்கியது தபால, அவர் உருவாக்கின ஒரு மேபணுரவயா?
3) அல்லாஹ் உருவாக்கியது ஒரு மேபணு என்றுச் தசான்னால், அந்ே மேபணு யாருரடயது? ஏோவது ஒரு
மனிேனின் உடலிலிருந்து எடுத்ே மேபணுவா? அல்லது அல்லாஹ்வின் தசாந்ே மேபணுவா?
4) இல்ரல, அல்லாஹ் ஊேியது ஒரு உயிர் ோன், அது மேபணு அல்ல என்றுச் தசான்னால், பீதெ அவர்களின்
விளக்கம் குர்-ஆனுக்கு எேிோன ஒன்றாக அரமயவில்ரலயா? அல்லாஹ் தசால்லாே ஒன்ரற பீதெ அவர்கள்
தசாந்ேமாக இட்டுக்கட்டி கூறியோக ஆகிவிடாோ?
இப்படி அதனக தகள்விகள் எழுகின்றன, இரவகளுக்கு பீதெ அவர்கள் விளக்கம் அளிப்பாோ?

144

[தமற்கண்ட வசனத்ேில், 90வது குறிப்பு ஒன்று உள்ளது, அது ஆோமுக்குள் அல்லாஹ் ஊேிய உயிர் பற்றி
தபசுகிறது. இரேப் பற்றி விவேமாக ோம் அடுத்ே பேிலில் கர்த்ேருக்கு சித்ேமானால் காண்தபாம். எப்படி பீதெ
அவர்களின் ஒரு விளக்கம் இன்தனாரு விளக்கத்தோடு தமாதுகிறது என்பரே அக்கட்டுரேயில் காண்தபாம்.
ஆோரமயும் இதயசுரவயும் பரடத்ேவிேம் ஒதே விேம் என்று குர்-ஆன் கூறுவது பற்றி விவேமாக பார்ப்தபாம்.]
[வானவர் ஊேிய ேிகழ்ச்சி சம்மந்ேப்பட்ட குர்-ஆன் வசனம் பற்றி ஒரு கட்டுரேரய ேனியாக காண்தபாம்.
அோவது, குர்-ஆன் வசனத்ரே ேமிைாக்கம் தசய்யும் தபாது, சிலர் மாியாளின் உரடக்குள் வானவர் ஊேினார்
என்று தமாைியாக்கம் தசய்கிறார்கள். ஆனால், மூல அேபியில் தவறு விேமாக உள்ளது. அப்படியானால், ஏன்
தமாைியாக்கம் தசய்யும் தபாது இவர்கள் மாற்றி தமாைியாக்கம் தசய்கிறார்கள், இரேப் பற்றி ோம் இன்தனாரு
புேிய கட்டுரேயில் காண்தபாம். இப்தபாது இந்ே கட்டுரேயின் ேரலப்ரப விட்டு தவளிதய தசல்லாமல் ோம்
ஆோய்தவாம்]
//பீதெ அவர்கள் எழுேியது:
அடுத்ேோக ோம் சிந்ேிக்க தவண்டிய விஷயம், ஈஸா ேபியவர்கள் பிறந்ேவுடதன தபசியோகவும் இேில்
கூறப்படுகின்றது.

ேந்ரேயில்லாமல்

பிறந்ேோல்

அற்புேம்

என்ற

அடிப்பரடயில்

பிறந்ேவுடன்

சில

வார்த்ரேகரளப் தபசி விட்டு அேன் பிறகு குைந்ரேத் ேன்ரமயுரடயவோக அவர் இருந்ேிருப்பார் என்று
ேிரனக்கலாம். இது ேவறாகும். ஏதனனில், அவர் குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாது தபசினார் என்பதுடன்
அவரே அப்தபாதே இரறத் தூேோகவும் ஆக்கியோக இங்கு கூறப்படுகிறது.
இரறத் தூேர் என்றால், இரறச் தசய்ேிகரளச் சாியாக விளங்க தவண்டும், அரே மக்களிடம் எடுத்துச் தசால்ல
தவண்டும் என்பரே அறிதவாம்.
பிறந்ேவுடதனதய ஈஸா ேபியவர்கள் தபசியதுடன், இரறச் தசய்ேிகரள விளங்கி, மக்களிடம் எடுத்துச்
தசால்லும் அளவுக்கு முேிர்ச்சி உரடயவர்களாக இருந்ேது மனிேக் குதளானிங் பற்றிய விஞ்ஞானிகளின்
கருத்துக்கு ஒத்ேோக இருக்கின்றது.
இக்குறிப்புக்குாிய வசனங்கள்: 3:46, 19:21, 19:29,30, 21:91, 23:50//
பீதெ அவர்கதள, உங்கள் விளக்கம் பிேச்சரனரய அேிகமாக்குகிறதே ேவிே, இஸ்லாரம காப்பாற்றுவோக
இல்ரல. உங்களின் விளக்கத்ேின் படி:



இதயசு குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாது தபசினார்.



அவேது அந்ே தபச்சுத்ேிறரம, அவரே அல்லாஹ் எடுத்துக்தகாண்டது வரே இருந்ேது.



குைந்ரேயாக இருந்ே ோளிலிருந்தே, தபச்சு மட்டுமல்ல, ஒரு முேிர்ந்ே இரறத்தூேர் தபால அவர்
இரறச் தசய்ேிரய புாிந்துக்தகாண்டு, அேரன மக்களுக்கு விளக்கும் அளவிற்கு முேிர்ச்சியுள்ளவோக
இருந்ோர்.



உோேணத்ேிற்குச் தசால்லதவண்டுதமன்றால், ோற்பது வயேில் எப்படி முஹம்மது இருந்ோதோ, அந்ே
அளவிற்கு பிறந்ே குைந்ரேயாகிய இதயசு இருந்ோர், தபசினார், சிாித்ோர், வாேம் புாிந்ோர், இரறச்
தசய்ேிரய விளக்கினார்.
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இது ோன் உங்களுரடய விளக்கத்ேின் சுருக்கம், இேரன ேீங்கள் ஒப்புக்தகாள்வீர்கள் என்று ேம்புகிதறன்
(ஒப்புக்தகாள்ளாே பட்சத்ேில், உங்கள் விளக்கத்ேில் ேீங்கள் தசான்னேின் அர்த்ேதமன்ன என்பரே
விளக்கவும்).
பீதெ அவர்களின் விளக்கம் உண்டாக்கிய பிேச்சரனகள்:
ஏதோ விஞ்ஞானம் பற்றி எழுேதவண்டும், குர்-ஆனில் விஞ்ஞானம் உண்டு என்பரே உலகத்ேிற்கு
காட்டதவண்டும் என்ற ேப்பாரசயில், ேனக்கு வந்ேபடி எழுேியுள்ளார் பீதெ. இப்தபாது கீழ்கண்ட
பிேச்சரனகளுக்கு அவர் பேில் அளிக்கட்டும்:
1) ஒரு குைந்ரே பிறந்ேது முேல், இரறச்தசய்ேிரய தசால்லி, மக்கரள ேல்வைிப்படுத்ேினால், இது என்ன
சாோேண அற்புேமா? உலக மகா அற்புேம்.
2) இவ்வளவு தபாிய அற்புேத்ரே, அல்லாஹ் இதயசுவிற்கு மட்டும் தசய்ய முக்கிய காேணதமன்ன? அதனக
ேபிகள் (ேீர்க்கோிசிகள்) வந்ோர்கள், ஒருவருக்கும் இல்லாே ஒரு சிறப்பான அற்புேம் இதயசுவிற்கு மட்டும்
தசய்ய காேணம் என்ன? ஒரு காேணமும் இல்லாமல் "சும்மா தசய்தேன்" என்றுச் தசால்ல அல்லாஹ் சாோேண
மனிேன் அல்லதவ!
3) ஆோமுக்கு அப்பா இல்ரல, காேணம் அவர் ோன் முேல் மனிேர், எனதவ அப்பா இல்ரல, அல்லாஹ்
மண்ணினால் அவரன பரடத்ோர். ஆனால், இதயசுவின் விஷயத்ேில் ஏன் ஒரு இயற்ரகக்கு அப்பாற்பட்ட
முரறயில் அல்லாஹ் தசய்யதவண்டும்? தயாதசப்பு என்பவதோடு மாியாளுக்கு ேிருமணம் ேிச்சயிக்கப்பட்டு
இருந்ேது. ஒருதவரள தயாதசப்பு இல்லாவிட்டாலும், தவறு ஒரு ஆரண ேிருமணம் தசய்துக்தகாண்டு,
இயற்ரகயான முரறயில் (ஆண், தபண் உறவுடன்) இதயசு பிறந்ேிருக்கலாம். ஏன் அல்லாஹ் ஒரு
இயற்ரகக்கு எேிோக இதயசுவின் விஷத்ேில் தசயல்பட தவண்டும்?
4)

இதயசு

குைந்ரேயாக

இருக்கும்

தபாதே,

வாலிபனான

ஒரு

ஆணுக்கு

இருக்கும்

அறிவும்,

சிந்ேரனயும் இருக்கிறது என்று பீதெ கூறினால், இதயசு ஒதே சமயத்ேில் ஒரு முேிர்ச்சியான மனிேனாகவும்,
அதே தேேத்ேில் ஒரு குைந்ரேயாகவும் எப்படி அவோல் இருக்கமுடிந்ேது? அோவது ோன் பிறந்து சில ோட்கள்
கடந்ே

குட்டி

இதயசு

இரறச்தசய்ேிரய

மக்களுக்கு

தசால்லிவிட்டு,

மிகப்தபாிய

தசாற்தபாைிரவ தசய்துவிட்டு, மறுபடியும் ேன் அம்மாவிடம் வந்து அந்ே குட்டி இதயசு பால் குடித்ோோ?
5) குைந்ரேயாக இதயசு இருந்துக்தகாண்டு, அல்லாஹ்வின் இரறச் தசய்ேிரய மக்களுக்கு தசால்லிவிட்டு,
அேன் பிறகு ோன் படுத்ேிருந்ே இடத்ேிதலதய மலெலம் கைித்ோோ? அவரே மாியாள் சுத்ேம் தசய்ோர்களா?
6) ோன் என்ன தசால்ல வருகிதறன் என்று பீதெ அவர்களுக்கு புாிகின்றோ? இதயசு பிறந்ேது முேல் ஒரு
இரறத்தூேோக இருந்ோல், அவர் ஒரு முேிர்ச்சியரடந்ே மனிேன் சிந்ேிப்பது தபால சிந்ேித்ோல், எப்படி
அவோல்

குைந்ரேரயப்

தபால

ேடந்துக்தகாள்ளமுடியும்?

அக்காலத்து

மக்களுக்கும்

இது

அேிக

பிேச்சரனரய உண்டாக்கியிருக்கும் இல்ரலயா?
7) ேன் ேிொாிதலதய மலெலம் தசய்யும் ஒரு குைந்ரே, உலக மக்களுக்கு இரறச்தசய்ேிரய தசால்லி,
விவேமாக விளக்கினால், மக்கள் அேரனக் கண்டு பிேமிப்பார்கள். ஆனால், உண்ரமயில் தவறு சில குர்-ஆன்
வசனங்கரள காணும்தபாது, மக்கள் அவரே ஏற்றுக்தகாள்ளாமல், அவரே தகாரல தசய்ய முயன்றோக
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காண்கிதறாம். பீதெ அவர்கதள, எங்தகதயா இடிக்கிறதே! உங்கள் குதளானிங் விஞ்ஞான அற்புேத்ேில் ஏதோ
குரறபாடு இருப்போக தோிகின்றதே!
8) இதயசு பிறந்ேது முேல், வாலிபனாகும் வரேக்கும் (தோோயமாக 33 ஆண்டுகள்) அவர் இரறத்தூேோக
இருந்ோல், அவர் குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாது தசய்ே அற்புேங்கள் எங்தக? ஒரு பறரவரய அவர்
உண்டாக்கியது ஒரு பாலகனாக இருக்கும் தபாது என்றால், இேே அற்புேங்கள் பற்றி அல்லாஹ் ஏோவது
கூறியுள்ளாோ?
9) பீதெ அவர்கள் தசான்னது தபால உண்ரமயில் ேடந்து இருந்ோல், உலக வேலாறு அேரன பேிவு தசய்து
இருக்கும். இதயசு குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாதே,

அக்காலத்ேில் இருந்ே ோடுகளில் அவேது கீர்த்ேி

பேவியிருக்கும். அவரேக் காண பல ோடுகளிலிருந்து, ஊர்களிலிருந்து மக்கள் அரலயரலயாய் வந்து அவரே
கண்டு இருந்ேிருப்பார்கள். ஆனால், உண்ரமயில் அவர் ஒரு ேச்சனின் மகன் என்று ோன் உலகம் அவரே
அறிந்ேிருந்ேது. எனதவ, பீதெ அவர்கதள, உங்களின் கூற்று மிகப்தபாிய தபாய் மூட்ரடயாகும்.
பீதெ அவர்கதள, ேீங்கள் எழுேிய விளக்கம், ேரகப்பிற்கு உாியது. அேில் தகாஞ்சமும் சத்தும் இல்ரல,
சத்ேியமும் இல்ரல.
3) மனிே குதளானிங் என்பது அல்லாஹ்விற்கு விதோேமல்லவா?
மனிேர்கரள

தசயற்ரகயாக

பரடப்பது

என்பது

இரறவன்

உருவாக்கிய

இயற்ரக

முரறக்கு

எேிோனோகுமல்லவா? உலக மக்கள் தபருக்கத்ேிற்கு இரறவன் உண்டாக்கிய ஒரு வைிமுரற ேிருமணமாகும்.
அோவது ஒரு ஆணும் தபண்ணும் ேிருமணத்ோல் இரணந்து, உடலுறவினால் ஒன்று தசர்ந்து, மக்கரள
தபறதவண்டும் என்போகும். ஆனால், குதளானிங் முரறயினால், மனிேர்கரள உண்டாக்கினால் இேனால்
அதனக சமூக சீர்தகடுகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனதவ, அதனக அரமப்புக்கள், முக்கியமாக மே
அரமப்புக்கள் இேற்கு எேிர்ப்ரப தோிவிக்கின்றன. குதளானிங் முரறயினால் ேன்ரமகரள விட ேீரமகள்
அேிகமாக விரளயும் என்று ேம்பப்படுகின்றது. இரவகரளதயல்லாம் கண்டுக்தகாள்ளாமல், ஒரு மார்க்க
ேரலவர், இந்ே குதளானிங் முரறரய அல்லாஹ் ேன் ேபி ஒருவாின் வாழ்வில் ேிகழ்த்ேிக்காட்டினார், எனதவ,
இது சாத்ேியதம, மற்றும் ேல்லதே என்ற தோேரணயில் எழுதுகிறார். (தசாேரனக் குைாய் குைந்ரே என்பது
தவறுவரகயான ஒன்றாகும்)
பீதெ அவர்கதள, ஒரு தகள்விரயக் தகட்கட்டுமா? இரே ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காகச் தசால்கிதறன், ேவறாக
ேிரனக்கதவண்டாம். இந்ே குதளானிங் முரறரய ேீங்கள் ஆோிப்போக தோிகின்றது. ஒரு தவரள உங்கள்
உடலிலிருந்து

ஒரு

மேபணுக்கரள

எடுத்து,

உங்கரளப்

தபாலதவ

இன்னும்

ோன்கு

பீதெக்கரள

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்குகிறார்கள் என்று ரவத்துக் தகாள்தவாம். தமலும், விஞ்ஞானத்ேின் அேீே
வளர்ச்சியினால், ஒரு வருடத்ேிதலதய அவர்கள் உங்கள் வயதுக்கு சமமான பீதெக்கரள உருவாக்கிவிட்டால்.
உங்கள் ேிரல என்னவாகும்? தமாத்ேம் 5 பீதெக்கள் இருப்பார்கள். இந்ே ோன்கு குதளானிங் பீதெக்கள்,
உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து, இதோ இவன் என் மகன் என்று உங்கள் மகரன உாிரம பாோட்டுவார்கள். இதோ
இவர் என் மரனவி என்று உங்கள் மரனவிரய உாிரம பாோட்டுவார்கள். இப்தபாது ேீங்கள் என்ன
தசய்வீர்கள்? இவர்கள் மீது வைக்கு தோடருவீர்களா? இவர்கள் தவறு யாருமில்ரல, இவர்கள் ேீங்கள் ோன்.
ேீங்கள் தசான்னதுதபால, இவர்கள் உங்கள் ேற்தபாரேரய மரனவிரய ேங்களின் மரனவி என்றுச்
தசால்வார்கள், இது இவர்கள் மீதுள்ள குற்றமல்ல, இது ோன் குதளானிங் முரற.
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மனிே குதளானிங் முரறயினால் உண்டாகும் அதனக பிேச்சரனகளில் இது ஒரு பிேச்சரனயாகும். இப்படி
அதனக பிேச்சரனகள் ேரடமுரறயில் உண்டாகும். உங்கள் மீது எடுத்துக்காட்டு தசான்னேற்காக என்ரன
மன்னிக்கவும், ஆனால், உண்ரம என்னதவன்று உங்களுக்கு புாியரவக்கதவண்டும் என்போல் இப்படிச்
தசான்தனன்.
இப்படி சமுோய சீர்தகடு விரளவிக்கும் ஒரு ேவீன கண்டுபிடிப்ரப அல்லாஹ் அங்கீகாிப்பானா? இப்தபாது
தசால்லுங்கள், இதயசுவின் பிறப்பு ஒரு அற்புேமா? அல்லது குதளானிங் முரற விஞ்ஞானமா?
[மறுபடியும் ஒரு சின்ன தகள்வி: உோேணத்ேிற்கு உங்கரளப்தபால ோன்கு தபரே குதளானிங் முரறயில்
உண்டாக்குகிறார்கள் என்று ரவத்துக்தகாள்தவாம். மறுரம ோளில் உங்களின் ேற்தபாரேய மரனவி,
யாருக்கு மரனவியாக இருப்பார்கள், அல்லாஹ் எந்ே பீதெவிற்கு அவரே மரனவியாக ேருவார், கவனத்ேில்
ரவத்ேிருக்கவும், மீேமுள்ள ோன்கு பீதெக்களும் ேீங்கதள, உங்கள் DNA ோன் அவர்களும், எனதவ ேீங்கள்
ஐந்து தபரும் தவறு தவறு ேபர்கள் அல்ல, ேீங்கள் ஐந்ேில் ஒன்று Five in One]
முடிவுரே:
கண்டீர்களா?

அன்பான

வாசகர்கதள,

இஸ்லாரமயும்,

அேன்

அறிவுெீவிகளின்

விளக்கங்கரள

குர்-ஆனும் விஞ்ஞானமும் ேரடமுரறயில் எப்படி ஒன்ரறதயான்று முேண்படுகின்றது

என்பரேக் கண்டீர்களா?
அல்லாஹ் அற்புேம் தசய்ோன், இதயசு குைந்ரேயாக இருக்கும் தபாது தபசரவத்ோன் என்றுச் தசால்வரே
விட்டுவிட்டு, குதளானிங் முரறப் பற்றி குர்-ஆன் தசால்கிறது, இதயசு அப்படித் ோன் பிறந்ோர் என்று பீதெ
அவர்கள் அள்ளிவீசிய தபாய் மூட்ரடகள் அரனத்ரேயும் ோன் அைித்துவிட்தடன்.
உண்ரமயாகதவ, பீதெ அவர்களுக்தகா அல்லது அவேது குழுவில் இருக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்தகா, குறிப்பு
415ல் தசால்லப்பட்டது தபால இதயசு குதளானிங் முரறயில் பிறந்ோர் என்ற ேம்பிக்ரக இருந்ோல், இந்ே
கட்டுரேயில் தகட்கப்பட்ட தகள்விகளுக்கும், பிேச்சரனகளுக்கும் பேிரலச் தசால்லுங்கள். உங்களால்
முடியாவிட்டால், அவேது குர்-ஆன் ேமிைாக்கத்ேிலிருந்து அடுத்ே முரற, 415வது குரறப்ரப ேீக்கிவிடுங்கள்.
தமலும், இதயசு அல்லாஹ்வின் DNA

என்று ேீங்கள் ஏற்றுக்தகாள்வீர்களானால், இது இஸ்லாமின்

அடிப்பரடரய ேகர்த்தோிந்துவிடும் என்பரே கவனிக்கவும்.
கரடசியாக, பீதெ அவர்கதள, உங்கள் விஞ்ஞானத்ரே இன்னும் தசாேிக்கப் தபாகிதறன். உங்களால்
முடிந்ோல், பேில்கரள ேயாோக ரவத்துக்தகாள்ளவும்.
உலகத்ேின் ஞானிகளின் (ேங்கரள ஞானிகள் என்று எண்ணிக்தகாள்பவர்கரள) ஞானத்ரே அடக்கும் படி,
உலகத்ேின்

அஞ்ஞானிகரள

(என்ரனப்தபால

சாோேண

மனிேர்கரள)

பயன்படுத்தும்

தேவனுக்கு

ஸ்தோத்ேிேமுண்டாவோக.
அன்பான இதயசுதவ, உம்முரடய உலக வாழ்வு பற்றிய சத்ேியங்கரள அறியாமல், ேங்கள் கற்பரனகரள
உலக மக்களுக்கு தபாேிக்கும் பீதெ தபான்றவர்களுக்கு அறிரவத் ோரும். உம்ரமப் பற்றி வாய்க்கு வந்ேபடி
தபசும் பீதெ அவர்கள் சத்ேியத்ரே அறிந்துக்தகாள்ளட்டும். அவரேயும், அவேது தபாேரனகரளயும்
கண்மூடித்ேனமாக பின் பற்றும் முஸ்லிம்கள், சத்ேியத்ரே அறிந்துக்தகாள்ள அவர்களுக்கு தகட்கக்கூடிய
காதுகரளயும், காணக்கூடிய கண்கரளயும், உணர்ந்துதகாள்ளக்கூடிய இருேயத்ரேயும் ோரும். முஸ்லிம்கள்
விடுேரலயரடயட்டும், தமய்த்தேவனாகிய உம்ரம அறிந்துக்தகாள்ளட்டும். ஆதமன்.
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குர்-ஆன் பற்றிய கட்டுரேகள்


குர்ஆன் பரதுகரக்கப்பட்டதர? (Is the Quran Preserved?)



பபபிபையும் குர்ஆபையும் சரியரக ஒப்பிடுவது எப்படி? COMPARING THE BIBLE AND THE
QUR'AN (How to do it Accurately)



ஒரு குர்ஆைர அல்லது பல குர்ஆன்கைர?! (Quran or Qurans?!)



குர்ஆைில் உள்ை எழுத்துப்பிபைகள் (Scribal Errors in the Quran)



பல விதமரை அரபி குர்ஆன்கள் (THE DIFFERENT ARABIC VERSIONS OF THE QUR'AN)



ஆயிஷர அவர்கைின் ஹதீஸின் படி குர்ஆன் 2:238 முழுபமயரைதல்ல



விபச்சரர குற்றத்திற்கு கல்லலறிதல் தண்டபை பற்றிய வசைம் குர்ஆைில் இல்பல ஏன்?



இன்பறய குர்ஆைில் இல்லரத "பரல் லகரடுக்கும்" வசைம்



அரபி குர்ஆைின் தரறுமரறரை மமற்மகரள்கள்?(Mis-Quotations in the Arabic Text of the
Qur'an?)



மூல குர்ஆன் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுபரகைின் லதரகுப்பு (Quran Text)



பலவபகயரை குர்ஆன் லமரைிப்லபயர்ப்புக்கள் (Quran Versions)



குர்ஆன் முரண்பரடுகபை படிக்கவும் (Quran Contradictions)



குர்ஆன் ஓர் அற்புதமர? என்ற தபலப்பில் இதர கட்டுபரகபை படிக்கவும்



குர்-ஆன் விரியுபர கட்டுபரகள் - A different kind of Tafsir



குர்-ஆைின் கட்டுக்கபதகளும், பைங்கபதகளும் - கட்டுபரகள்



பபபிபை குர்-ஆன் எப்படி கரண்கிறது? (அமைக கட்டுபரகள்)

சமர்கண்ட் மூல குர்ஆன் (MSSவுடன்) இன்பறய குர்ஆன் (1924 எகிப்திய லவைியீடு) ஒப்பீடு


பின் இபைப்பு A - பரகம் 1 (Appendix A1)



பின் இபைப்பு A - பரகம் 2 (Appendix A2)



பின் இபைப்பு A - பரகம் 3 (Appendix A3)



பின் இபைப்பு A - பரகம் 4 (Appendix A4)

மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2013/04/dna.html

பீதெ அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/jesus_cloning.html
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30. மாியாளுக்கு அல்லாஹ் தசய்ே அற்புேம், ஏன் ரபபிளில்
காணப்படவில்ரல?
[கிறிஸ்துமஸ் 2013: பாகம் 1ஐ இங்கு தசாடுக்கி படிக்கவும்]
[உமரும் அவேது ேம்பி அப்துல்லாஹ்வும் ஸ்ரகப்பில் (Skype) தபச மறுபடியும் உட்கார்ந்ோர்கள், உரேயாடல்
தோடர்கிறது]
அப்துல்லாஹ்: உமேண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க?
உமர்: கர்த்ோின் கிருரபயால் ேன்றாக இருக்கிதறன், ேீ எப்படி இருக்கின்றாய்?
அப்துல்லாஹ்: அல்லாஹ்வின் அருளால் ேன்றாக இருக்கிதறன். இன்று ஒரு முக்கியமான தகள்விரய ோன்
தகட்கதவண்டும், இப்தபாது தகட்கட்டுமா?
உமர்: ோோளமாக தகட்கலாம்.
அப்துல்லாஹ்: குர்-ஆன் 3:37 ல் அல்லாஹ் இதயசுவின் ோய் மாியாள் அவர்களுக்கு அற்புேமாக உணரவ
தகாடுத்ோர் என்று கூறுகிறது. இந்ே அற்புேம் ஏன் ரபபிளில் தசால்லப்படவில்ரல? இதயசு தசய்ே அரனத்து
அற்புேங்கரளயும் தோிவிக்கும் சுவிதசஷ நூல்கள், இதயசுவின் ோய்க்கு இரறவன் தசய்ே இந்ே அற்புேத்ரே
மட்டும் ஏன் மரறத்துவிட்டது?
இதயசுவின் ோய்க்கு ேீங்கள் தகாடுக்கும் தகௌேவம் இது ோனா?
குர்-ஆன் 3:37ம் வசனத்ரே ஒரு முரற படியுங்கள்:
3:37.

அவளுரடய

அக்குைந்ரேரய

இரறவன்

அைகாக

அவள்

வளர்த்ேிடச்

பிோர்த்ேரனரய
தசய்ோன்;

அைகிய

அேரன

முரறயில்

வளர்க்கும்

ஏற்றுக்

தகாண்டான்;

தபாறுப்ரப

ெகாிய்யா

ஏற்றுக்தகாள்ளும்படி தசய்ோன். ெகாிய்யா அவள் இருந்ே மிஹ்ோபுக்குள் (தோழும் அரறக்குப்) தபாகும்
தபாதேல்லாம், அவளிடம் உணவு இருப்பரேக் கண்டார், "மர்யதம! இ(வ்வுணவான)து உனக்கு எங்கிருந்து
வந்ேது?" என்று அவர் தகட்டார்; "இது அல்லாஹ்விடமிருந்து கிரடத்ேது - ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன்
ோடியவர்களுக்குக் கணக்கின்றி உணவளிக்கின்றான்" என்று அவள்(பேில்) கூறினாள்.
என்னுரடய இந்ே தகள்விக்கு உங்கள் பேில் என்ன?
உமர்: ேல்ல அருரமயான தகள்விரய தகட்டு இருக்கின்றாய்!
அப்துல்லாஹ்: தோடர்ந்து பார்த்துக்தகாண்தட இருங்கள், கிறிஸ்மஸ் ஏவுகரனகள் உங்கரள தோக்கி
வந்துக்தகாண்தட இருக்கும். ேீங்கள் கலங்கப்தபாகிறீர்கள்!
உமர்: ேம்பி உனக்கு அவசேம் அேிகம், இன்னும் ோன் பேிதல தசால்லவில்ரல, அேற்குள் அவசேப்பட்டு
ஏதேதோ தசால்கிறாய். சாி, உன் தகள்விக்கு இப்தபாது பேிரலச் தசால்கிதறன், தகள்.
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முேலாவது ஒரு விஷயத்ரே தோிந்துக்தகாள், அோவது இதயசு தசய்ே எல்லா அற்புேங்களும் புேிய
ஏற்பாட்டில் தசால்லப்படவில்ரல. எனதவ, "இதயசு தசய்ே அரனத்து அற்புேங்கரளயும் தோிவிக்கும்
சுவிதசஷ நூல்கள்" என்றுச் தசால்லாதே. சுவிதசஷ நூல்கள் சில அற்புேங்கரள மட்டுதம தசால்கிறது (பார்க்க
தயாவான் 21:25).
இேண்டாவோக, உங்கள் முஹம்மதுவிற்கு கரேகள் தசால்லதவண்டுதமன்றால் மிகவும் பிடித்ேமான விஷயம்
என்று ேிரனக்கிதறன், அதுவும் இேே புத்ேகங்களிலிருந்து விஷயங்கரள எடுத்து, அரவகரள ேனக்கு
விருப்பமான படி மாற்றிச் தசால்வது அவேது வைக்கம் தபால தோிகிறது.
மாியாளுக்கு அல்லாஹ் தகாடுத்ே அற்புேம் ஏன் ரபபிளில் இல்ரல என்று தகட்கிறாய்? முேலாவது,
அற்புேங்கரள ஏன் இரறவன் தசய்கின்றான் என்று உனக்குத் தோியுமா?
மக்கரள சந்ேிக்கும் தபரும்பான்ரமயான தேேங்களில் ரகயிலிருந்து வீபூேிரய ேந்ேிேமாக தகாண்டு வந்து,
மக்களுக்கு எல்லாம் வைங்கும் சாய்பாபா தபால இரறவன் ேடந்துக்தகாள்வார் என்று ேீ ேிரனப்பது ேவறு.
அற்புேம் என்பது விரளயாட்டாய் தசய்யும் தசயலல்ல, ஒரு முக்கியமான தோக்கத்ேிற்காக, மக்களுக்கு
ேம்பிக்ரக வருவேற்காக, தேரவப்படும் தபாது தசய்வது ோன் அற்புேம்.
இதயசு கூட அற்புேம் தசய்ோர். மக்களின் தேரவக்காகவும், ேன்னுரடய தசய்ேியின் ேம்பகத்ேன்ரமரய
ேிருபிப்பேற்காகவும் இதயசு அற்புேம் தசய்ோர். ஆயிேக்கணக்கான மக்களுக்கு அற்புேமாக உணவு அளித்ே
இதயசு, ேண்ணீரே ேிோட்ரச இேசமாக மாற்றிய இதயசு, ேனக்கு பசி உண்டாகும் தபாது, சீடர்கரள அனுப்பி
உணரவ வாங்கிக்தகாண்டு வரும் படி அனுப்பினார். அவர் ேிரனத்து இருந்ேிருந்ோல், அற்புேம் தசய்து ேன்
பசிரய தபாக்கிக்தகாண்டு இருக்கமுடியும், ஆனால் அவர் அப்படி தசய்யவில்ரல. ோற்பது ோட்கள் உபவாசம்
இருந்து பசியின் உச்சக்கட்டத்ரே அரடந்ே பிறகும், சாத்ோன் தசாேிக்கும்தபாது அவர் ேனக்காக அற்புேம்
தசய்யவில்ரல. [தவறும் கற்கரள தோட்டிகளாக மாற்றும் வல்லரம இதயசுவிற்கு இருக்கிறது என்று
சாத்ோன் அறிந்ேிருந்ோன்]. தமலும் அவர் வாழ்ந்ே காலத்ேில் மாித்ே அரனவரேயும் அவர் உயிதோடு
எழுப்பவில்ரல என்பரே கவனத்ேில் ரவத்துக்தகாள்.
பரைய ஏற்பாட்டிலும், தமாதசவுடன் தேவன் தபசும் தபாது, எகிப்ேில் இருந்ே யாக்தகாபின் சந்ேேியான
இஸ்ேதவல்

மக்கள்

தமாதசரய

ஒரு

ேபி

என்று

ேம்பமாட்டார்கள்

என்போல்

அற்புேங்கரள

தகாடுத்து அனுப்பினார். தமாதசயினால் தசய்யப்பட்ட அற்புேங்கரளக் கண்டு ோன் மக்கள் அவரே ேபி
என்று ேம்பி ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்.
எனதவ,

அற்புேம்

என்பது

தேரவயில்லாமல்

தசய்யும்

தசயல்

அல்ல.

அல்லாஹ்

மாியாளுக்கு

(தேரவயில்லாமல்) அற்புேம் தசய்ேோக குர்-ஆன் தசால்கிறது. இந்ே அற்புேம் உண்டாக்கும் பிேச்சரனகரள
பார்ப்தபாமா?
அப்துல்லாஹ்:

இல்ரல..

இல்ரல…

ேீங்கள்

தசால்வது

ேவறு.

அல்லாஹ்

ேன்

அடியார்களுக்கு

அற்புேங்கரளச் தசய்கிறார், இேரன ேீங்கள் எப்படி மறுக்கமுடியும்?
உமர்: ோன் தசால்வரே முழுவதுமாக கவனி, அவசேப்படாதே! ேன் அடியார்களுக்கு இரறவன் அற்புேம்
தசய்யமாட்டார் என்று ோன் தசான்தனனா? இல்ரலயல்லவா? இரறவன் அற்புேம் தசய்யும் தபாது, ஒரு
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முக்கியமான காேணத்ரே முன்னிட்டுத்ோன் அற்புேம் தசய்வார், தவண்டாே விஷயத்ேிற்கு அற்புேம்
தசய்யமாட்டார் என்றுச் தசால்கிதறன், அவ்வளவு ோன்.
உனக்கு புாியும் படி ஒரு எடுத்துக்காட்ரடச் தசால்கிதறன் தகள்: இதயசு சுகமளிக்கிறார் என்று எல்லா
கிறிஸ்ேவர்களும் அறிந்ேிருக்கிறார்கள்.

ஒரு கிறிஸ்ேவன் ேன் அலுவலகத்ேில் முக்கியமான தவரல

தசய்துக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது, அவனுக்கு சின்ன ேரலவலி வருகிறது என்று ரவத்துக்தகாள்தவாம்,
இப்தபாது இந்ே ேரலவலிரய ேீக்க அவனுக்கு இேண்டு வைிகள் உண்டு, முேலாவோக, அவன் ஒரு ேரலவலி
மாத்ேிரேரய எடுத்துக்தகாண்டு சூடான டீ அல்லது காபிரய குடித்துவிட்டு, சில ேிமிடங்கள் ஓய்வு
எடுத்துக்தகாண்டால் தபரும்பான்ரமயான சாோேண ேரலவலிகள் ேீங்கிவிடும்.
ஆனால், அந்ே கிறிஸ்ேவன் தமற்கண்ட வைிரய பின்பற்றாமல், கர்த்ேர் எனக்கு பாிகாாியாக இருக்கிறார்
என்றுச்

தசால்லி,

கர்த்ேர்

சுகமாக்கும்வரே

ோன்

மருந்து

எடுத்துக்

தகாள்ளமாட்தடன்

என்று

அடம்பிடித்துதகாண்டு, ேன் அலுவலகத்ேில் ேன் கடரமரயச் தசய்யும் தேேத்ரே வீணடித்துக்தகாண்டு, ஒரு
அரறயில் உட்கார்ந்துதகாண்டு மணிக்கணக்கில் தெபித்துக்தகாண்டு இருந்ோல் இதயசு சுகத்ரேக்
தகாடுப்பாோ?
சாியான மருந்து ேம் ரகயில் இருக்கும் தபாது "ேீங்கள் அற்புேம் தசய்ோல் ோன் ோன் ஒப்புக்தகாள்தவன்"
என்றுச் தசால்லி அற்புேத்ேிற்காக அடம்பிடிப்பது ேவறானோகும். ஆனால், இதே ேரலவலி தோடர்ந்து
அனுேினமும் வந்துக்தகாண்டு இருந்ோல், மருத்துவரே காண்பது சிறந்ேது. அதே தேேத்ேில் கர்த்ோிடத்ேிலும்
தெபிப்பது சாியானது.
"அற்புேம்" தேரவப்படாே விஷயத்ேில் கர்த்ோிடமிருந்து அற்புேம் தவண்டுதமன்று மனிேன் அடம்பிடிப்பது
முட்டாள்ேனமாகும். இதே தபால, "அற்புேம்" தேரவப்படாே தேேத்ேில் காேணமில்லாமல் அற்புேம் தசய்வது
இரறவனின் முட்டாள்ேனமாகும்.
ோன் தமதல தசான்ன கிறிஸ்ேவனுக்கு, அல்லாஹ்விற்கும் எந்ே ஒரு வித்ேியாசத்ரேயும் ோன் காணவில்ரல.
தேரவயில்லாமல் ோன் அல்லாஹ் மாியாளுக்கு அற்புேம் தசய்து இருக்கிறார்.
அப்துல்லாஹ்: ஏன் இப்படி தசால்கிறீர்கள்?
உமர்: மாியாளுக்கு 'உணவு' தகாடுத்து அற்புேம் தசய்ேேினால் அல்லாஹ் எேரன ேிருபித்துள்ளார்? இேனால்
அவர் என்ன தசால்ல வருகிறார்?
அப்துல்லாஹ்: "அல்லாஹ் ோன் ோடியவர்களுக்குக் கணக்கின்றி உணவளிக்கின்றான்" என்று மாியாள்
தசால்கிறார்கள் அல்லவா?
உமர்: மாியாள் தசால்வது இரறவனின் தபாதுவான குணமாகும். உலக பரடப்பு அரனத்ேிற்கும் உணவு
அளிப்பது இரறவதன. அரே அவன் கணக்கின்றி தசய்கிறான். மாியாளுக்கு அற்புேம் தசய்ய இது ஒரு
காேணமா?
இந்ே அற்புேத்ேினால் வரும் பிேச்சரனகரள அல்லாஹ் அறிவாோ?
சாி, இேற்கு பேில் தசால்:
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மாியாளுக்கு உணவு அற்புேமாக வைங்கித்ோன் ஆகதவண்டும் என்ற ேிரலயில் ெகாிய்யா
ஏழ்ரமயில் இருந்ோோ?



மூன்று தபருக்கு உணவு வைங்கும் அளவிற்கு ெகாியாவின் தபாருளாோே ேிரல மிகவும் தகவலமாக
இருந்ேோ? அல்லது



ேன்னால் மாியாரள போமாிக்க முடியவில்ரல என்று இவர் அல்லாஹ்விடம் தவண்டினாோ?

இந்ே அற்புேம் மாியாரள எப்படி ஆபத்துக்குள்ளாக ேள்ளுகிறது என்று உனக்குத் தோியுமா? அோவது, ஒரு
தபண்ணுக்கு அனுேினமும் உணரவ அற்புேகமாக அல்லாஹ் தகாடுத்ோல், அது அந்ே ஊாில் உள்ளவர்கள்
மத்ேியில்

ஒரு

அேிசமான

ேிகழ்வாக

இருந்ேிருக்கும்.

மாியாள்

மிகவும்

புகழ்தபற்ற

தபண்ணாக

கருேப்பட்டிருப்பார்கள் அல்லது ஊாில் உள்ள அரனவருக்கும் தோிந்ே ஒரு தபண்ணாக இந்ே அற்புேத்ேினால்
மாறியிருந்ேிருப்பார்கள். விஷயம் இப்படியிருக்கும் தபாது:



மாியாள் கர்ப்பம் ோித்ேவிஷயம் யாருக்கும் தோியாமல் தபானதேப்படி?



அரனவருக்கும்

அறிமுகமான

தபண்

கர்ப்பம்

ோித்து

யாருக்கும்

தோியாே

இடத்ேிற்கு

தசன்றுவிட்டார் என்று குர்-ஆன் தசால்கிறது. இது எப்படி சாத்ேியமாகும்? ெகாியா மாியாரள
தேடவில்ரலயா?



ஊர் மக்கள் மாியாரள தேடவில்ரலயா?



ஒரு தபண் 9 மாேம் எப்படி ேன் கர்ப்பத்ரே மரறக்கமுடியும்? மூன்று மாேம் மரறக்கலாம், ஆனால், 9
மாேம் மரறக்கமுடியுமா?



தமலும் ெகாிய்யா மற்றும் எலிசதபத் அவர்கள் முேிர்ந்ே வயரே அரடந்ே பின்னும் ஒரு குைந்ரேரய
தபற்தறடுத்ேோல், இவர்கள் குடும்பம் அரனவரும் அறிந்ே குடும்பமாக இருந்ேிருக்கும். இன்னும்
இவர்கள் வீட்டில் வளரும் மாியாளுக்கு அல்லாஹ் உணரவ அற்புேமாக தகாடுத்ேோல், இன்னும்
இவர்களின்

புகழ்

அேிகமாக

பேவியிருக்கும்.

இந்ேிரலயில்

மக்கள்

எப்படி

மாியாரள

மறந்ேிருக்கமுடியும்?
ஆக, ேம்பி, அல்லாஹ் தசய்ே அற்புேம், மாியாரள புகழ்தபற்ற தபண்ணாக மாற்றியிருக்கும். குரறந்ேபட்சம்
ஊாில் உள்ள அரனவரும் தோிந்ே தபண்ணாக மாற்றியிருக்கும். இப்படிப்பட்ட தபண், 9 மாேம் குைந்ரேரய
மரறத்துரவத்து,

பிள்ரள

தபற்றவுடன்

மக்களிடம்

தகாண்டுச்

தசல்வது

என்பது,

ேரடமுரறயில்

சாத்ேியமில்லாே விஷயமாகும். ேரடமுரறயில் சாத்ேியமில்லாேரவகரளத் ோன் குர்-ஆன் அேிகமாகச்
தசால்கிறது.
இேற்கு உன் பேில் என்ன?
அப்துல்லாஹ்: ோன் தகட்ட தகள்வி என்ன? ஏன் இந்ே அற்புேம் ரபபிளில் தசால்லப்படவில்ரல என்போகும்.
ஆனால், ேீங்கள் இேற்கு பேில் தசால்லவில்ரல?
உமர்: முேலில், ேீ தசான்ன அற்புேதம ஒரு இட்டுக்கட்டப்பட்ட கரே என்று தேளிவாக தோியும் தபாது, ஏன்
இேே விஷயங்கரள சிந்ேிக்கதவண்டும்?
ேள்ளுபடி ஆகமங்களிலிருந்து:
தமலும்,

ரபபிளில்

தகட்கலாம்?

இல்லாே

இேண்டாம்

இந்ே

அற்புேம்

நூற்றாண்டிலிருந்து

எப்படி

முஹம்மதுவிற்கு

அதனகர்

தோிந்ேது

அதனகவிேமான

என்று

ேீ

கரேகரள
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எழுேினார்கள். இதயசுவின் இளரமப்பருவம் தோடங்கி, அவர் மாிக்கும் வரேயில், ரபபிளில் தசால்லாே
அதனக விஷயங்கரள மக்கள் கற்பரன தசய்து சுயமாக எழுேினார்கள். இரவகரள அறிஞர்கள் ேள்ளுபடி
ஆகமங்கள் என்று வரேயறுத்துள்ளார்கள். இந்ே வாிரசயில் ோன் "யாக்தகாபின் சுவிதசஷம் – Gospel of
James"

என்ற

ேள்ளுபடி

ஆகமத்ேில்

குர்-ஆனில்

தசால்லப்பட்ட

அற்புேம்

எழுேப்பட்டுள்ளது.

இப்புத்ேகத்ேிலிருந்து ஒரு வசனத்ரே உனக்கு படிக்க ேருகிதறன்:

8.1 . . . .And Mary was in the temple of the Lord as a dove that is nurtured: and she
received food from the hand of an angel.
(Source: www.gnosis.org/library/gosjames.htm and http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_James)
இேண்டாம் நூற்றாண்டு முேற்தகாண்டு மக்கள் மத்ேியில் ேிலவிய இப்படிப்பட்ட கரேகரள தகட்டு,
முஹம்மது குர்-ஆனில் அரவகரள புகுத்ேியுள்ளார். இரவகள் எல்லாம் ரபபிளில் காணப்படதவண்டும்
என்று எேிர்ப்பார்ப்பது முட்டள்ேனமாகும், ேம்பி. இன்னும் அதனக கட்டுக்கரேகள முஹம்மது குர்-ஆனில்
இரறவசனங்களாக தசர்த்துள்ளார், அரவகரள தேேம் வரும் தபாது உனக்கு விளக்குகிதறன்.
அப்துல்லாஹ்: எரவகரளச் தசான்னாலும், ஏதோ ஒரு பேிரல ேருகிறீர்கள், இது சாியானேல்ல.
உமர்: இேற்கு ோன் என்ன முடியும்? உன் குர்-ஆனில் உள்ள குளறுபடிகரள இப்படிப்பட்ட சாித்ேிே
பிரைகரள தசால்லாமல் இருக்கமுடியாதே! ேீ ோதன தகள்வி தகட்டாய்! உனக்கு பேில் தசால்லதவண்டியது
என் கடரமயாகும்.
இதயசுவின் பிறப்பின் விஷயத்ேிலும், அவாின் சிலுரவ மேண விஷயத்ேிலும், குர்-ஆன் தபாிய ேவறுகரள
தசய்துள்ளது. மக்கள் மத்ேியிதல ேிலவும் கட்டுக்கரேகரள தசால்லிவிட்டால் மக்கள் ேம்பிவிடுவார்கள் என்று
முஹம்மது

ேிரனத்துவிட்டார்.

ேள்ளுபடி

ஆகமங்களில்

உள்ள

விவேங்கரள

உண்ரம

என்று

எண்ணிவிட்டார். இன்னும் அதனக விஷயங்கரள ோன் தசால்லமுடியும்.
அப்துல்லாஹ்: அண்தண, தபாதும்..தபாதும். ேீங்கள் தசான்ன அந்ே ேள்ளுபடி ஆகமத்ரே படித்துவிட்டு,
ோரளக்கு ோன் வருகிதறன் அப்தபாது பார்ப்தபாம்.
உமர்: சாி ேம்பி. ோன் தசான்ன விஷயங்கரள சிந்ேித்துப்பார். ோரளக்கு பார்க்கலாம்.
மூலம்
உமாின் 2013 கிறிஸ்மஸ் தோடர் கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/xmas2013/xmas2013part2.html
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31. அஹமத் ேீேத்துக்கு மறுப்பு: ரபபிளில் "அல்லாஹ்",
அஹமத் ேீேத் தகாடுத்ே "அல்வா"
இது அஹமத் ேீேத் அவர்களின் அறியாரமயா? அல்லது மக்கரள ஏமாற்றும் யுக்ேியா?
முன்னுரே: காலஞ்தசன்ற இஸ்லாமிய அறிஞர் அஹமத் ேீேத் அவர்கரள (இஸ்லாமிய வட்டாேங்களில்)
தோியாேவர்கள் இருக்கமாட்டார்கள் என்றுச் தசால்லலாம். இவருக்கு இஸ்லாமியர்களிரடதய அேிக
தசல்வாக்கு இருக்கிறது. இஸ்லாமியர்களுக்தக உாித்ோன பாணியில் உண்ரமரய மாற்றி ேிருத்ேிச்
தசால்வேில் இவர் மன்னர் என்றால் மிரகயாகாது. இவேது இடத்ரே எனக்குத் தோிந்ேவரே ேிரு ொகிர் ோயக்
அவர்களும், ேமிழ் தபசும் மக்களின் மத்ேியில் ேிரு பீதெ அவர்களும் ேிறப்பிக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
இவர்கரளப் பற்றி இப்படி விமர்சிக்க எனக்கு (உமருக்கு) ேகுேி உண்டு, ஏதனன்றால் பீதெ மற்றும் ொகிர்
ோயக் அவர்களின் எழுத்துக்களில் இருக்கும் ஏமாற்றுத் ேன்ரமரய மக்களுக்கு எடுத்துச் தசால்லிக்தகாண்டு
இருக்கிதறன். இவர்களுக்கு ோன் தகாடுத்ே மறுப்புக்கரள இங்கு (http://isakoran.blogspot.com) படிக்கவும்.
இந்ே

கட்டுரேயில்

ேிரு

அஹமத்

ேீேத்

அவர்கள்

எப்படி

மக்கரள

ஏமாற்றுகிறார்

என்பரே

பார்க்கப்தபாகிதறாம். இது இவேது அறியாரமயா அல்லது வஞ்சிக்கும் ேிறரமயா? அதனக ோடுகளுக்குச்
தசன்று இஸ்லாமுக்காக உரைத்ேவர், அதனக அறிஞர்கரள சந்ேித்து தபசியவர், அேிக ஞானமுள்ளவர் என்று
தபயர் தபற்ற ஒருவர் இப்படி ஒரு "ஆங்கில வாக்கியத்ேிற்கு என்ன தபாருள்" என்பரேயும் தோியாமல் புத்ேகம்
எழுதுவாோ என்ற சந்தேகம் வருகிறது. இது அறியாரம அல்ல, இது ஒரு ஏமாற்று தவரல.
அஹமத் ேீேத் ேன்னுரடய "Is the Bible God’s Word?" என்ற புத்ேகத்ேில் எழுேியரவகரள படத்தோடு கீதை
ேருகிதறாம், அேன் பிறகு அேற்கான மறுப்ரப பார்ப்தபாம்.

கிறிஸ்ேவ ரபபிளில் அல்லாஹ்
5. ALLAH IN THE CHRISTIAN BIBLE
The Rev. C. I. Scofield, D. D. with a team of 8 Consulting Editors, also all D.D.’s in the "Scofield Reference
Bible" thought it appropriate to spell the Hebrew word "Elah" (meaning God) alternatively as "Alah" The
Christians had thus swallowed the camel — they seemed to have accepted at last that the name of God is
Allah — but were still straining at the gnat by spelling Allah with one "L"! (Photographic reproduction of the
Bible page showing the word "ALAH" is preserved here for posterity below). ...
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(Ahmed Deedat, Is the Bible God's Word?, ch. 4, pp. 21-22) மூலம்
இந்ே பக்கத்ரே/படத்ரே முழுவதுமாக பார்க்க இந்ே தோடுப்ரப தசாடுக்கவும்.
அஹமத் ேீேத் அவர்கள் கூறுவது:
1) எபிதேய வார்த்ரே "Elah” என்பரே "Alah” என்று உச்சாிக்கலாமாம்.
2) கிறிஸ்ேவர்கள் முழு ஒட்டகத்ரே (முழூ பூசணிக்காரய) விழுங்கிவிட்டார்களாம், கரடசியாக, ேங்கள்
தேவனின் தபயர் "Allah - அல்லாஹ்" என்பரே ஒப்புக்தகாண்டார்களாம்.
3) இப்படி கிறிஸ்ேவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டாலும், “ALLAH” என்று உச்சாிக்காமல், அேிலிருந்து "L" என்ற ஒரு
எழுத்ரே எடுத்துவிட்டு “ALAH” என்று உச்சாிக்கிறார்களாம்.
4) அவேது ஆோய்ச்சிக்கு அவர் ஆோேமாக காட்டுவது "Scofield Reference Bible" என்ற ஆங்கில ரபபிள்
தமாைியாக்கத்ேில் தகாடுக்கப்பட்ட விளக்கவுரேயாகும்.

அஹமத் ேீேத் அவர்களுக்கு மறுப்பு:
"Scofield Reference Bible" என்ற ரபபிள் தமாைியாக்கத்ேின் விளக்கவுரே படத்ரே இவர் ேன்னுரடய
புத்ேகத்ேில் பேித்ோர், மற்றும் அேன் மீது "The word ALLAH in the Christian Bible in the Latest SCOFIELD
VERSION, THE WORD “ALLAH” IS NOW OMITTED" என்ற வாிகரளயும் அச்சிட்டு தவளியிட்டுள்ளார்,
அேரன ோம் தமதல காணலாம்.
ேீேத் அவர்கள் வட்டமிட்டு தமற்தகாள் காட்டிய வாிகரள கீதை ேருகிதறன், அேரன படிக்கவும், அப்படத்ேில்
உள்ளது தபாலதவ ோன் எழுேியுள்தளனா என்பரே சாி பார்க்கவும்.
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“Elohim (sometimes El or Elah), English form "God", the first of the three primary names of Deity, is a uniplural noun formed from El - strength, or the strong one, and Alah, to swear, to bind oneself by an oath, so
implying faithfulness.”
ஓேளவிற்கு ஆங்கிலம் தோிந்ேவர் தமதல உள்ள வாிகரள படித்ோல், ரபபிளில் இரறவனின் தபயர்
"அல்லாஹ்" என்று உள்ளது என்றுச் தசால்வாோ?
“தசால்லமாட்டார்” என்பது ோன் பேிலாக வரும். ஆனால், இஸ்லாமிய தமரேயாகிய அஹமத் ேீேத் அவர்கள்
மட்டும் "ரபபிளில் இரறவனின் தபயர் "அல்லாஹ்" என்று கிறிஸ்ேவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டார்கள்" என்று
கூறுகிறார். இவருக்கு குரறந்ே பட்சம் ஆங்கில அறிவு இருக்கிறோ என்று தகட்கத் தோன்றுகிறது, ஆனால்,
உண்ரம இதுவல்ல, அஹமத் ேீேத் ஒரு ஏமாற்றுக்காேர், வஞ்சிக்கிறவர், எப்படியாவது இஸ்லாமுக்கு
ேல்லதபயர் தகாண்டு வே எவ்வளவு கீழ்ேேமாக தசயல்படமுடியுதமா அவ்வளவு தசயல்படுவார் என்பது இேன்
மூலம் அறியலாம். இவர் மட்டுமல்ல, எல்லா இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் ேிரலயும் இதுோன்.
சாி, தமற்கண்ட ஆங்கில வாிகரள அலசுதவாம்:
1) “Elohim- எதலாஹிம்” (தேவன்/இரறவன்/கடவுள்) என்ற வார்த்ரே இேண்டு வார்த்ரேகளின் கூட்டு என்று
இந்ே விளக்கவுரேயில் ஆசிாியர் எழுதுகிறார். (யூசுப் அலி அவர்களும், பீதெ அவர்களும் ேங்கள் குர்ஆன்
தமாைியாக்கத்ேில் பின்குறிப்பு மற்றும் விளக்கவுரேகரள எழுதுவது தபால, இவர்களும் எழுேியிருந்ோர்கள்.)
2) அந்ே இேண்டு வார்த்ரேகள் "EL" மற்றும் "ALAH” என்போகும்.
3) "EL" என்றால், வலிரம அல்லது வலிரம உள்ளவன் என்று தபாருள் (El - strength, or the strong one)
4) "ALAH" என்றால் சத்ேியம் தசய்ேல், வாக்குறுேி தகாடுத்ேல், தசய்ே சத்ேியத்ேிற்கு கட்டுப்பட்டு இருத்ேல்
என்று தபாருள் (Alah, to swear, to bind oneself by an oath, so implying faithfulness).

இந்ே விளக்கத்ேில் எந்ே இடத்ேில் "Alah" என்றால் "God" என்று தபாருள் என்று விளக்கவுரே
கூறுகிறது?
அஹமத் ேீேத் அவர்களுக்கு மட்டும் எப்படி தவறு மாேிாியாக தோிகிறது?
ஏமாற்றுபவர்களுக்கு
அவர்களுக்கு

உண்ரமரய

சாேகமாகதவ

ேிருத்ேிக்

தோியும்,

கூறதவண்டும்

இந்ே

என்று விரும்புகிறவர்களுக்கு

இலட்சணத்ேில்

"கிறிஸ்ேவர்கள்

முழு

எல்லாதம
ஒட்டகத்ரே

விழுங்கிவிட்டார்கள்" உண்ரமரய மரறத்துவிட்டார்கள் என்று கூறுகிறார்.

ஓ அஹமத் ேீேத் அவர்கதள, உங்கள் வயதுக்கும், அறிவிற்கும் இப்படிப்பட்ட கிண்டர்கார்டன்
விளக்கங்கரள ேீங்கள் தகாடுப்பது உங்களுக்கு ஏற்புரடயோக இருக்கிறோ?
அஹமத் ேீேத் அவர்கள் "ரபபிள் விளக்கவுரேயில் 'Alah' " என்று இருப்பரே தமற்தகாள் காட்டினார், தபாருள்
ேவறாக கூறியுள்ளார். ோன் "அலாஹ்", "அல்லா" மற்றும் "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேகள் எபிதேய மற்றும்
கிதேக்க மூல தமாைிகளில் என்ன தபாருதளாடு பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது என்பரே கீழ்கண்ட கட்டுரேயில்
தேளிவாக விளக்கியுள்தளன்.

157

ெியா அவர்களுக்கு பேில் - "அல்லாஹ்" என்றால் "கர்வாலி மேம்" என்று தபாருள்

இனி எந்ே இஸ்லாமியரும், "விளக்கவுரேயில்" தகாடுக்கப்பட்ட விவேங்களில் "அல்லாஹ்"
இருக்கிறார் என்பரே தேடி அரலயதவண்டாம், ரபபிள் வசனங்களிதலதய "அல்லாஹ்"
என்ற வார்த்ரே இருக்கிறது என்பரே தோிந்துக்தகாள்ளட்டும். ஆனால், அவ்வார்த்ரேக்கு
தபாருள் கர்வாலி மேம், சாபம், சத்ேியம் தசய்ேல் மற்றும் ஒப்பாறி ரவத்து புலம்புேல்
என்போகும் என்பரே எல்லா இஸ்லாமியர்களும் அறிந்துக்தகாள்ளட்டும்.
Scofield Version குழுவினர் ேங்களுரடய அடுத்ே பேிவில் ோங்கள் தகாடுத்ே விளக்கம் (Commentary)
சாியானது அல்ல என்பரே அறிந்து அவர்கள் ேிருத்ேிவிட்டார்கள்.
முடிவுரே: இஸ்லாமிய அறிஞர்கதள, ேீங்கள் கிறிஸ்ேவர்கரள ஏமாற்றியது தபாதும், அல்வா தகாடுத்ேது
தபாதும். இனி இப்படி தசய்யாேீர்கள். மூத்ே அறிஞர்கள் என்ற தபயர் தபற்ற அஹமத் ேீேத் முேற்தகாண்டு,
தேற்று முரளத்ே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் வரே, மாற்று மே அன்பர்கரள "ஏமாற்றுவரே" ஒரு கரலயாக
பாவித்து ேடந்துக்தகாள்கிறார்கள். அஹமத் ேீேத் அவர்கள் தசய்ேது தபால தபாய்யான ேகவரல
தகாடுக்கதவண்டாம்

என்று

உங்கரள

எச்சாிக்கிதறன்,

ோங்கள்

தகட்கமாட்தடாம்

என்றுச்

தசால்வீர்களானால், அேனால் விரளயும் விரளரவ ேீங்கள் அறுக்க ேயாோகிவிடுங்கள்.
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/02/answering-ahmad-deedat.html
அஹமத் ேீேத் அவர்களுக்கு உமாின் மறுப்புக்கள்
உமாின் இேே மறுப்புக்கள்/கட்டுரேகள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/answer_ahmad_deedat/deedat_elah_allah.html
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32. ஆபிேகாமின் சந்ேேி – அல்லாஹ் ஏன் ஆபிேகாமின் சந்ேேி
பட்டியரல ோறுமாறாக கூறுகிறார்
கீழ்கண்ட குர்-ஆன் வசனங்கரள ஒரு குறிப்பிட்ட வரகயில் பேித்துள்தளன். இக்கட்டுரேயில் தசால்லப்படும்
விவேங்கள் தேளிவாக புாியதவண்டும் என்பேற்காக இப்படி பேிக்கப்பட்டுள்ளது.
குர்-ஆன் ஸூோ 6:83-89:
83. இரவ ேம்முரடய ஆோேங்களாகும், ோம் இவற்ரற இப்ோஹீமுக்கு அவருரடய கூட்டத்ேிற்கு எேிோகக்
தகாடுத்தோம்; ோம் விரும்புதவாருக்கு பேவிகரள (தமலும் தமலும்) உயர்த்துகிதறாம்; ேிச்சயமாக உம்முரடய
இரறவன் பூேண ஞானமும் தபேறிவும் உள்ளவன்.
84.

ோம் அவருக்கு

இஸ்ஹாக்ரகயும்,

யஃகூரபயும்

(சந்ேேியாகக்) தகாடுத்ேருளிதனாம்,

இவர்கள்

அரனவரேயும் ோம் தேர்வைியில் தசலுத்ேிதனாம்;
இேற்கு முன்னர் ோம் நூரஹயும்
அவருரடய சந்ேேியிலிருந்து
ோவூது, ஸுரலமான், அய்யூப், யூஸுஃப், மூஸா, ஹாரூன்
ஆகிதயாரேயும் தேர்வைியில் தசலுத்ேிதனாம்;
இப்படிதய ோம் ேன்ரம புாிதவாருக்கு ேற்கூலி வைங்குகிதறாம்.
6:85. இன்னும், ெகாிய்யா, யஹ்யா, ஈஸா, இல்யாஸ் இவர்கள் யாவரும் (தேர் வைிசார்ந்ே) ஸாலிஹானவர்களில் ேின்றுமுள்ளவர்கதள.
6:86. இன்னும் இஸ்மாயீல், அல்யஸவு, யூனுஸ், லூத் இவர்கள் யாவரேயும் உலகத்ேிலுள்ள அரனவாிலும் தமன்ரமயாக்கிதனாம்.
6:87. இவர்களுரடய மூோரேயர்களிலிருந்தும்,

இவர்களுரடய

சந்ேேிகளிலிருந்தும்,

இவர்களுரடய

சதகாேேர்களிலிருந்தும் (பலரே) ோம் தேர்ந்தேடுத்து, அவர்கரள தேர் வைியில் தசலுத்ேிதனாம்.
6:88. இதுதவ அல்லாஹ்வின் தேர் வைியாகும், ேன் அடியார்களில் அவன் யாரே விரும்புகிறாதனா,
அவர்களுக்கு இேன்மூலம் தேர்வைி காட்டுகிறான்; (பின்னர்) அவர்கள் இரணரவப்பார்களானால், அவர்கள்
தசய்து வந்ேதேல்லாம், அவர்கரள விட்டு அைிந்துவிடும்.
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6:89. இவர்களுக்குத்ோன் ோம் தவேத்ரேயும், அேிகாேத்ரேயும், ேபித்துவத்ரேயும் தகாடுத்தோம்; ஆகதவ
இவற்ரற இவர்கள் ேிோகாித்ோல் இேரன ேிோகாிக்காே ஒரு சமுோயத்ேினரே இேற்கு ோம் ேிச்சயமாக
தபாறுப்பாக்குதவாம். (குர்-ஆன் 6:83-89)
அல்லாஹ், தபயர்களின் பட்டியரல தகாடுக்கும் தபாது அரவகரள ோறுமாறாக மாற்றி தகாடுக்க காேணம்
என்ன? ஏன் குர்-ஆனில் தபயர்கள் ஒரு வாிரச கிேமமாக தகாடுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது?
தமற்கண்ட ேபர்கள் வாழ்ந்ே காலங்களின் படி, அவர்கரள வாிரசப் படுத்ேதவண்டுதமன்றால், அரவகரள
கீழ்கண்ட விேமாக வாிரசப்படுத்ேி பட்டியலிடதவண்டும்.
ஆபிேகாமின் சந்ேேியிலிருந்து:
இஸ்மாயில், ஈசாக்கு, யாக்தகாபு, தயாதசப்பு, ஆதோன், தமாதச, ோவீது, சாதலாதமான், எலியா, எலிஷா,
தயானா, ெகாிய்யா, தயாவான் ஸ்ோனகன் மற்றும் இதயசு.
இது குர்-ஆனின் மிகப்தபாிய பிரை என்று தசால்லமுடியாது, ஆனால், சர்வத்ரேயும் அறிந்ே அல்லாஹ்விற்கு
எப்படி இந்ே குைப்பம் வந்ேது என்பது ோன் தகள்வி?
குர்-ஆனின் இவ்வசனங்கள் பற்றி பல தகள்விகள் எழுகின்றன:
முேலாவோக, தலாத்தும் தயாபுவும் ஆபிேகாமின் சந்ேேி இல்ரல என்பரே கவனிக்கவும். தலாத்து
ஆபிேகாமின் சதகாேேனுரடய மகன் ஆவார், ேனக்கு பிறந்ேவேல்ல. ஆபிேகாம் இஸ்ேதவல் ோட்டிற்கு தசன்ற
தபாது, அவதோடு கூட தசன்றவர் ோன் தலாத்து. இந்ே தேேத்ேில் ஆபிேகாமுக்கு பிள்ரளகள் பிறக்கவில்ரல
(பார்க்க ஆேியாகமம் 11:27-30, 12:4-5).
அடுத்ேபடியாக, தயாபுரவப் பற்றி பார்ப்தபாம். இவரேப் பற்றி அேிகமாக விவேங்கள் தகாடுக்கப்படவில்ரல
என்றாலும், இவர் தவறு ஒரு ோட்டில் / இடத்ேில் வாழ்ந்ேவோவார். இவர் ஆபிேகாமின் சந்ேேியில் பிறந்ேவர்
அல்ல. குர்-ஆனின் வசனங்கள் அரமக்கப்பட்டுள்ள வரகரய கூர்ந்து கவனித்ோல், அரவகள் ஆபிேகாரமப்
பற்றியும், அவேது சந்ேேியில் வந்ேவர்கள் பற்றியும் பட்டியலிட்டுத் ேருகின்றது. இந்ே பட்டியலில்
உள்ளவர்கதளாடு ஆபிேகாமுக்கு ஒரு உறவுமுரற இருப்பது தபான்று அரமக்கப்பட்டுள்ளது.
தோவா மட்டுதம ஆபிேகாமுக்கு முன்பு வந்ேவர். மற்ற தபயர்கள் அரனத்தும் ஆபிேகாமுக்கு பிறகு வந்ேவர்கள்
என்றும், அவேது சந்ேேி என்ற வரகயிலும் குர்-ஆன் தபசுகின்றது.
இதுமட்டுமல்ல, குர்-ஆன் 89ம் வசனம், “இவர்களுக்குத் ோன் ோம் தவேத்ரேயும், அேிகாேத்ரேயும்,
ேபித்துவத்ரேயும் தகாடுத்தோம்” என்று தசால்கிறது.
இவ்வசனம் குறிப்பிடும் “தவேம்” (the Book) எது?

இேற்கு பேிலாக, ”இவர்கள் ஒவ்தவாருவருக்கும்

ேனித்ேனியாக ஒரு தவேம் (a Book) தகாடுக்கப்பட்டது” என்று தசால்லியிருந்ோல் சாியாக இருந்ேிருக்கும்
அல்லவா? இவர்கள் அரனவருக்கும் எப்படி ஒதே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்க முடியும்? அது எந்ே புத்ேகம்?
குர்-ஆனின் இேே இடங்களில் வாசிக்கும் தபாது தமாதசக்கு தோோ தகாடுத்ேோகவும், ோவீதுக்கு ெபூர்
தகாடுத்ேோகவும், இதயசுவிற்கு இன்ெில் தகாடுத்ேோகவும் ேனித்ேனியாக தசால்லப்படுகின்றது. ஆனால்,
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தமற்கண்ட வசனத்ரே படித்ோல், இவர்கள் அரனவருக்கும் தகாடுக்கப்பட்டது “ஒதே தவேத்ரே ோனா?”
என்ற தகள்வி எழுகின்றது.
இஸ்லாமிய ேபி முஹம்மதுவிற்கும் “ஒரு தவேம்/புத்ேகம்” தகாடுக்கப்பட்டது. அப்படியானால், இந்ே கணக்கு
சாியாக இருக்குமா?
இரவகள் அரனத்ரேயும் ஒரு தவேம்/புத்ேகம் என்று அரைக்கமுடியுமா?
தோோ = ெபூர் = இன்ெில் = குர்-ஆன்?
அோவது தோோ என்றுச் தசான்னாலும், ெபூர் என்றுச் தசான்னாலும், இன்ெில் என்றுச் தசான்னாலும்,
கரடசியாக குர்-ஆன் என்றுச் தசான்னாலும் அது ஒரு புத்ேகத்ரேதய குறிக்கும் என்று கருேமுடியுமா?
(சிலர் ஆம், தமற்கண்ட கணக்கு சாியானது என்றுச் தசால்கிறார்கள், இரேப் பற்றி அறிய இங்கு தசாடுக்கி
படிக்கவும் - http://www.answering-islam.org/Quran/Versions/004.159.html).
குர்-ஆன் தசால்வது தபால “எல்தலாருக்கும் ஒதே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டது” என்று குர்-ஆனுக்கு முன்பு வந்ே
ரபபிளில் தசால்லப்படவில்ரலதய! தவேக்காேர்களிடம் இருக்கும் தோோவும், ெபூரும்(சங்கீேம்), இன்ெிலும்
(சுவிதசஷங்கள்)

ேனித்ேனி

தவேங்களாகவும்,

புத்ேகங்களாகவும்

இருக்கின்றன,

அதே

தபால

குறிப்பிடப்பட்டும் இருக்கின்றன.
தயாவான் ஸ்ோனகனின் ேந்ரே ெகாியாவிற்கு எந்ே தவேம் தகாடுக்கப்பட்டது? இதுமட்டுமல்ல, தயாவான்
ஸ்ோனகனுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட தவேம் எது? அேன் தபயர் என்ன? இஸ்மாயிலுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட தவேம்
எது? அேன் தபயர் என்ன? தேவனுரடய உண்ரமயான தவளிப்பாடாக இருக்கும் ரபபிளின் படி பார்க்கும்
தபாது,

குர்-ஆனின்

இவ்விேமான

கூற்றுக்கள்

அரனத்தும்

ஒன்ரறதயான்று

முேண்படுகின்றரே

காணமுடியும். இது மட்டுமல்ல, குர்-ஆனின் ஒரு வசனம், இேே வசனங்கள் தசால்லும் விவேங்கதளாடும் மற்றும்
இேே இஸ்லாமிய ஹேீஸ்கதளாடும் தமாதுகின்றன / முேண்படுகின்றன. இந்ே ஹேீஸ்கள் அல்லாஹ்விடம்
இருக்கும் ”ோய் புத்ேகத்ேிலிருந்து” தகாடுக்கப்பட்ட தவளிப்பாடுகள் அல்ல என்பரே கவனத்ேில் தகாள்ளவும்.
இதே தபால ஒரு வசனத்ரே ோம் குர்-ஆன் 29:27ல் காணலாம், இேிலும் ஒரு ேவறு உள்ளது.
தமலும், அவருக்கு இஸ்ஹாக்ரகயும், யஃகூரபயும் அளித்தோம்; இன்னும் அவருரடய சந்ேேியிதல,
ேபித்துவத்ரேயும், தவேத்ரேயும் ஏற்படுத்ேிதனாம்; அவருக்கு அவருரடய கூலிரய இவ்வுலகத்ேிலும்
தகாடுத்தோம்; ேிச்சயமாக மறுரமயில் அவர் ேல்லவர்களில் ஒருவோவார். (குர்-ஆன் 29:27)
தமற்கண்ட வசனத்ேில் வரும் “அவருரடய சந்ேேியிதல” என்ற தசாற்தறாடர் பற்றி பலர் பலவிேமாக கருத்து
கூறுகின்றனர்:



சிலர், கரடசியாக தபயர் குறிப்பிடப்பட்ட ”யாக்தகாபு உரடய சந்ேேியிலிருந்து ேபித்துவமும்,
தவேமும் வரும் என்று தபாருள் தகாள்ளதவண்டும்” என்று கூறுகிறார்கள்.



தவறு சிலர் “ஆபிேகாமின் சந்ேேி அரனவாிலிருந்தும் ேபித்துவமும், தவேமும் வரும்” என்று தபாருள்
தகாள்ளதவண்டும் என்று கூறுகின்றனர்.
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ேபித்துவம் என்பது ஆபிேகாமின் சந்ேேிக்கு உாியது என்று இவ்வசனம் தசால்கிறது. இவ்வசனத்ேிற்கு
முன்புள்ள (29:26) மற்றும் பின்புள்ள (29:28) வசனங்கரள கவனித்ோல், அேில் தலாத்ரேப் பற்றி குர்-ஆன்
தபசுகின்றது. தலாத்து ஆபிேகாமின் சந்ேேியும் அல்ல, யாக்தகாபின் சந்ேேியும் அல்ல என்பரே கவனிக்கவும்.
இதே தபால, தயாபுவும், தோவாவும் ஆபிேகாமின் சந்ேேிகள் அல்ல. இேரனப் பற்றி தமலும் அறிய படிக்கவும்:
குர்-ஆன் 16:36ன் முேண்பாடு (எல்லா ோடுகளிலிருந்தும் ேபிகளா? அல்லது ஆபிேகாமின் சந்ேேியிலிருந்து
மட்டும் ேபிகளா?)
இன்தனாரு பிேச்சரன: இக்கட்டுரேயில் பார்த்ே வசனத்ேின் படி, புத்ேகம் (அல் கிோப் – தவேம்)
தகாடுக்கப்பவர்களின் பட்டியலில் இஸ்மாயிலும் இருக்கிறார். ஆனால், குர்-ஆன் 6:156-157ன் படி, ”தவேம்”
என்பது இவருக்கு முன்பு இேண்டு சமுகத்ோருக்குத் ோன் தகாடுக்கப்பட்டது, இவர்களில் அேபியர்களின்
சமூகம் இல்ரல.
6:156. ேமக்கு முன் இரு கூட்டத்ேினர் மீது மட்டுதம தவேம் இறக்கப்பட்டது - ஆகதவ ோங்கள் அேரனப்
படிக்கவும் தகட்கவும் முடியாமல் பாோமுகமாகி விட்தடாம் என்று ேீங்கள் கூறாேிருக்கவும்;
6:157. அல்லது தமய்யாகதவ எங்கள் மீது ஒரு தவேம் அருளப்பட்டிருந்ோல், ேிச்சயமாக ோங்கள்
அவர்கரளவிட மிக்க தேர்ரமயாக ேடந்ேிருப்தபாம் என்று ேீங்கள் கூறாேிருக்கும் தபாருட்டும் (இவ்தவேத்ரே
அருளிதனாம்);ஆகதவ உங்களுரடய இரறவனிடமிருந்தும் மிகத்தேளிவான தவேமும், தேர்வைியும், அருளும்
வந்துவிட்டது

-

எவதனாருவன்

அல்லாஹ்வின்

வசனங்கரளப்

புறக்கணித்து,

அவற்ரறவிட்டு

விலகிவிடுகின்றாதனா அவரனவிட அேிக அேியாயக்காேன் யார்? ேம்முரடய வசனங்கரள விட்டுவிலகிக்
தகாள்கிறவர்களுக்கு, அவர்கள் விலகிக் தகாண்ட காேணத்ோல் தகாடிய தவேரனரயக் கூலியாகக்
தகாடுப்தபாம்.
இது எப்படி சாத்ேியமாகும்? இேன்படி பார்த்ோல், குரறஷிகள் இஸ்மாயிலின் சந்ேேியிலிருந்து வந்ேவர்கள்
இல்ரலயா?

இஸ்மாயிலின்

சந்ேேிக்கு

தகாடுக்கப்பட்ட

தவேத்ரே

குரறஷிகள்

தபறவில்ரலயா?

இவ்வசனங்களில் உள்ள பிேச்சரனகரள ேனிக் கட்டுரேயாக பிறகு காண்தபாம்.
மூலம்: http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/qb012.html
குர்-ஆன் முேண்பாடுகள் பற்றிய கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/quran/contra/qb012.html
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33. குர்ஆன் 35:8 - அல்லாஹ்வின் பிரைரய சாி தசய்யும் பீதெ
தபான்ற இஸ்லாமியர்கள்
முன்னுரே: பீதெ தபான்ற இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், குர்ஆன் பற்றி கூறும் தபாது, "குர்ஆன் ஒரு அற்புேம், அேபி
இலக்கிய நூல்களில் குர்ஆன் தபான்றதோரு புத்ேகம் இல்ரல" என்பார்கள். இன்னும் ஒரு படி தமதல தசன்று,
குர்ஆன் தபான்ற ஒரு புத்ேகம் உலகில் தவறு எதுவும் இல்ரல என்றும், குர்ஆனின் ஒவ்தவாரு வசனமும்,
வார்த்ரேயும் எழுத்தும் அல்லாஹ்வினால் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. குர்ஆனில் ஒரு பிரைரயயும் ோம்
காணமுடியாது என்று பலவாறு கூறுவார்கள்.
இரவகரள

தகட்கின்ற

பாமே

இஸ்லாமியர்கள்

தபருமிேம்

தகாள்வார்கள்,

அதே

சமயத்ேில்

இஸ்லாமியேல்லாேவர்கள் "அப்படியா" என்று ஆச்சாியப்படுவார்கள். ஆனால், இந்ே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்
தசால்வது உண்ரமயா? குர்ஆன் மாற்றப்படாமல் அப்படிதய உள்ளோ? குர்ஆனில் பிரைகள் எதுவும்
இல்ரலயா? என்று ோம் தகட்டு, சிறிது தேேம் எடுத்து ஆோயும் தபாது, பீதெ தபான்றவர்கள் தசால்வது
உண்ரமயல்ல, அரவகள் தபாய்கள் என்பது புாியும்.
சாி, இந்ே ேற்தபாரேய கட்டுரேயில், இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், குர்ஆனில் உள்ள பிரைகரள எப்படி
ேிருத்துகிறார்கள் அல்லது சாி தசய்ய முயற்சி எடுக்கிறார்கள் என்பரே "குர்ஆன் 35ம் அேிகாேம், 8ம்
வசனத்ரேக் தகாண்டு" ோம் பார்க்கலாம்.

1) குர்ஆரன ேமிைாக்கம் தசய்யும் தபாது, தமற்தகாள்ளதவண்டிய ஏற்பாடுகள்:
குர்ஆரன ஒரு தமாைியிலிருந்து இன்தனாரு தமாைிக்கு தமாைியாக்கம் தசய்யும் தபாது, வசனத்ேின் தபாருள்
சாியாக இருக்கதவண்டும் என்பேற்காக, தமாைியாக்கம் தசய்பவர்கள் அல்லது ேமிைாக்கம் தசய்பவர்கள்,
வசனங்களின் மத்ேியில் சில அரடப்புக்குறிகள் "()" இட்டு, அேில் சில தசாந்ே வார்த்ரேகரள எழுதுவார்கள்,
இேனால் ேமிைில் ோம் குர்ஆன் வசனத்ரே படிக்கும் தபாது, தபாருள் விளங்கும். இப்படி தசய்வது ேவறு
அல்ல. இப்படி அரடப்புகுறிகள் தகாடுத்து விளக்குவது வசனங்களின் தபாருரள சாியாக உணே உேவும்.
ஆனால், இந்ே கட்டுரேயில் ோம் பார்க்கப்தபாவது என்னதவன்றால், "அல்லாஹ் ஒரு வாக்கியத்ரே சாியாக
முடிக்காமல்,

அோவது

பாேியிதலதய

அந்ே

வாக்கியத்ரே

அரறகுரறயாக

விட்டுவிட்டு,

அடுத்ே

வாக்கியத்ேிற்குச் தசன்றுள்ளார்" என்போகும். அல்லாஹ்வின் இந்ே பிரைரய சாி தசய்ய தமாைியாக்கம்
தசய்பவர்கள் என்ன தசய்துள்ளார்கள் என்பரேக் காண்தபாம்.

2) குர்ஆன் 35:8ம் வசனம் பீதெ ேமிைாக்கத்ேிலிருந்து:
இந்ே குர்ஆன் வசனத்ரே ோம் அதனக (ஒன்பது) ேமிைாக்கங்களில் படிக்கப்தபாகிதறாம். அேற்கு முன்பாக
பீதெ அவர்கள் எப்படி இந்ே வசனத்ரே தமாைியாக்கம் தசய்துள்ளார் என்பரே பார்ப்தபாம்.
குர்ஆன் 35:8
யாருக்கு ேனது ேீய தசயல் அைகாகக் காட்டப்பட்டு, அரே அைகானோக கருேினாதனா அவனா
(தசார்க்கவாசி)? ோன் ோடிதயாரே அல்லாஹ் வைி தகட்டில் விடுகிறான். ோன் ோடிதயாருக்கு தேர் வைி
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காட்டுகிறான். (முஹம்மதே!) அவர்களுக்காகக் கவரலப்பட்டு உமது உயிர் தபாய்விடதவண்டாம். அவர்கள்
தசய்வரே அல்லாஹ் அறிந்ேவன். (பீ. ரெனுல் ஆபிேீன் ேமிைாக்கம்)
தமற்கண்ட வசனத்ரே ோம் மூன்றாக பிாிக்கலாம்:
1) யாருக்கு ேனது ேீய தசயல் அைகாகக் காட்டப்பட்டு, அரே அைகானோக கருேினாதனா அவனா
(தசார்க்கவாசி)?
2) ோன் ோடிதயாரே அல்லாஹ் வைி தகட்டில் விடுகிறான். ோன் ோடிதயாருக்கு தேர் வைி காட்டுகிறான்.
3) (முஹம்மதே!) அவர்களுக்காகக் கவரலப்பட்டு உமது உயிர் தபாய்விடதவண்டாம். அவர்கள் தசய்வரே
அல்லாஹ் அறிந்ேவன்
தமதல ோம் காண்பது தபால, முேல் வாக்கியம் ஒரு தகள்வியாக உள்ளது, அோவது ஒரு மனிேன் ோன் தசய்யும்
ேீய தசயல்கள் ேல்லரவகளாக காண்கிறாதனா, அவன் எப்படி ஒரு தசார்க்கவாசியாக இருக்கமுடியும்?
என்பது தபால தகள்வி தகட்கப்பட்டுள்ளது. இேண்டாவது பாகம், அல்லாஹ் எப்படி தேர்வைி காட்டுகிறார்,
எப்படி வைி தகட்டில் விடுகிறார் என்பரேச் தசால்கிறது. மூன்றாவோக, முஹம்மதுவிற்கு அறிவுரே
தகாடுக்கப்படுகிறது.
இப்தபாது, தமற்கண்ட மூன்று விவேங்களில், இேண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பாகம் பற்றி ோம்
அலசப்தபாவேில்ரல. ஆனால், முேல் பாகத்ரேப் பற்றி பார்க்கப்தபாகிதறாம்.
முேல் பாகத்ரே பீதெ அவர்கள் கீழ்கண்டவிேமாக தமாைியாக்கம் தசய்துள்ளார்கள்:
"யாருக்கு ேனது ேீய தசயல் அைகாகக் காட்டப்பட்டு, அரே அைகானோக கருேினாதனா அவனா
(தசார்க்கவாசி)?"

3) அரறகுரற வாக்கியம்:
இந்ே வசனத்ேில் முேல் பாகத்ேில் ஒரு ேீயவரன பற்றி தபசி, அவரன ேல்லவதவாடு/ேல்லவற்தறாடு ஒப்பிட்டு
வாக்கியத்ரே முடிக்கதவண்டும். ஆனால், அல்லாஹ் முேல் வாக்கியத்ேில் பாேிரய அரடந்ேவுடன்,
ேல்லவரன ஒப்பிட்டு தபசுவரே மறந்துவிட்டார். இேனால், வாக்கியத்ரே "அவனா?" என்ற வார்த்ரேதயாடு
அரறகுரறயாக விட்டுவிட்டு, "ோன் ோடிதயாரே ேல்லவைியில் தசலுத்துவார்..." என்ற வாக்கியத்ரே
ஆேம்பித்துவிட்டார்.

இேனால் தமாைியாக்கம் தசய்பவர்கள் அல்லாஹ் தசய்ே பிரைரய சாி
தசய்கிறார்கள். அல்லாஹ் தசால்ல ேவறிய விவேத்ரே இவர்கள் தமாைியாக்கத்ேில்
தசர்கிறார்கள்.
இந்ே வசனத்ேில் பீதெ தசர்த்ே "(தசார்க்கவாசி)" என்ற வார்த்ரேரய ேீக்கிவிட்டு வாசியுங்கள். இந்ே
வாக்கியம் அரறகுரறயாக முழுரமயரடயாமலிருப்பரே காணலாம்.
குர்ஆன் 35:8

164

யாருக்கு ேனது ேீய தசயல் அைகாகக் காட்டப்பட்டு, அரே அைகானோக கருேினாதனா அவனா?
ோன் ோடிதயாரே அல்லாஹ் வைி தகட்டில் விடுகிறான். ோன் ோடிதயாருக்கு தேர் வைி காட்டுகிறான்.
(முஹம்மதே!) அவர்களுக்காகக் கவரலப்பட்டு உமது உயிர் தபாய்விடதவண்டாம். அவர்கள் தசய்வரே
அல்லாஹ் அறிந்ேவன். (பீ. ரெனுல் ஆபிேீன் ேமிைாக்கம்)
பீதெ அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வார்த்ரேயில் இருக்கும் பிரைரய "தசார்க்கவாசி" என்ற வார்த்ரேரய
அரடப்பிற்குள் எழுேி, வாக்கியத்ரே முழுரம படுத்ேினார்.
பீதெ "(தசார்க்கவாசி)?" என்று தசர்க்கவில்ரலயானால், அந்ே வசனம் "அவனா?...." என்பதோடு ேின்றுவிடும்.
அவ்வாக்கியத்ேிற்கு தபாருள் இருக்காது அல்லது அரறகுரறயான வாக்கியமாக இருக்கும். அல்லாஹ்வின்
இந்ே பிரைரய சாி தசய்ய பீதெ அவர்கள் "தசார்க்கவாசி" என்ற வார்த்ரேரய தசர்த்ோர். இதே தபால
ேமிைில் குர்ஆரன தமாைியாக்கம் தசய்ே இேே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இந்ே குர்ஆனின் பிரைரய எப்படி சாி
தசய்து, அல்லாஹ்விற்கு உேவினார்கள் என்பரே அவர்களின் தமாைியாக்கங்களிலிருந்து குர்ஆன் 35:8ம்
வசனத்ரே இப்தபாது காண்தபாம்.

4) இஸ்லாமிய நூல்கள் மலிவுப்பேிப்பு பப்ளிக்தகஷர்ஸ் & புக் தசல்லர்ஸ்:
இந்ே ேமிைாக்கத்ரே தசய்ேவர்கள், அல்லாஹ்வின் பிரைரய சாி தசய்ய "(இரே ேவிர்த்ேவருக்கு
சமமாவார்?)" என்று தசர்த்துள்ளார்கள். (பீதெ ஒதே வார்த்ரேரய பயன்படுத்ேி சாி தசய்துள்ளார்கள்).
இவர்களும் ேங்கள் வார்த்ரேகரள அரடப்புகுறிக்குள் எழுேியுள்ளார்கள், ஏதனன்றால், அந்ே விளக்கம்
குர்ஆனில் இல்ரல.
எனதவ எவருக்கு அவருரடய தசயலின் ேீரம அலங்காேமாக காண்பிக்கப்பட்டு, அவர் அரே அைகாக
காண்கிறாதோ அவோ?(இரே ேவிர்த்ேவருக்கு சமமாவார்?)ஆகதவ ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன் ோடிதயாரே
வைி ேவறச் தசய்கிறான் இன்னும் ோன் ோடிதயாரே தேர் வைியில் தசலுத்துகிறான்.எனதவ அவர்களின்
மீதுள்ள

கவரலகளால்

உம்முரடய

உயிர்

தபாய்விடதவண்டாம்-ேிச்சயமாக

அல்லாஹ்

அவர்கள்

தசய்கின்றவற்ரற அறிந்ேவன்.

5) குர்ஆன் ேர்ெுமா, ேிாிதயம் பிாிண்டர்ஸ்:
இவர்கள் ேங்கள் ேமிைாக்கத்ேில் "(ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்?)" என்று எழுேி குர்ஆனின் பிரைரய
சாி தசய்துள்ளார்கள்.
எனதவ,

எவதனாருவனுரடய

ேீயதசயல்

அவனுக்கு

அைகாக்கப்பட்டு

அரே(ச்

தசய்வரே)அவனும்

அைகானோகவும் கண்டாதன அவனா? (ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்?) ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன்
ோடிதயாரே வைி ேவறச் தசய்கிறான் இன்னும் ோன் ோடிதயாரே தேர் வைியில் தசலுத்துகிறான்.எனதவ
அவர்களின் மீதுள்ள கவரலகளால் உம்முரடய உயிர் தபாய்விடதவண்டாம்-ேிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள்
தசய்கின்றவற்ரற முற்றும் அறிந்ேவன்.

6) ேர்ெுமா அல்குோனில் காீம் தவளியீடு பஷேத் பப்ளிக்தகஷன்:
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இவர்கள் ேங்கள் ேமிைாக்கத்ேில் "(ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்)" என்று எழுேி குர்ஆனின் பிரைரய
சாி தசய்துள்ளார்கள்.
எனதவ எவதனாருவன் அவனுரடய தசயலின் ேீரம அவனுக்கு அைகாக்கப்பட்டு அரே அவனும்
அைகானோகவும் கண்டாதனா அவனா?(ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்).ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன்
ோடியவர்கரள வைிேவறச்தசய்கிறான்.ோன் ோடியவர்கரள தேோன வைியில் ேடத்துகிறான்.ஆகதவ (ேபிதய)
அவர்கள் மீதுள்ள கவரலகளால் உம்முரடய உயிர் தபாய்விடதவண்டாம்.ேிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள்
தசய்பவற்ரற ேன்கறிந்தோனாக இருக்கின்றான்.

7) ேிருக்குோன் ,இஸ்லாமிய ேிறுவனம் டிேஸ்ட் (ஐ எஃப் டி):
இந்ே ேமிைாக்கத்ரே ேந்ேவர்கள், சிறிது மாற்றி "அந்ே மனிேனின் வைிக்தகட்டிற்கு எல்ரல ஏதும் உண்டா? "
என்று எழுேியுள்ளார்கள். மற்ற ேல்ல மனிேதனாடு ஒப்பிடாமல், பீதெரயப் தபான்று, எழுேியுள்ளார்கள்.
இரவகரள

ோம்

கவனித்ோல்,

அல்லாஹ்

பிரையாக

தசய்து

ரவத்துச்

தசன்றரே,

ஒவ்தவாரு

தமாைிப்தபயர்ப்பாளரும், ேங்கள் தசாந்ே கருத்ரே தசால்லி, அந்ே குர்ஆன் பிரைரய சாி தசய்துள்ளார்கள்
என்பது தோியவருகிறது.
எந்ே மனிேனுக்கு அவனுரடய ேீயச்தசயல் அலங்காேமாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, தமலும் அேரன அவன்
ேல்லதேன்று கருேிக்தகாண்டிருகின்றாதனா(அந்ே மனிேனின் வைிக்தகட்டிற்கு எல்ரல ஏதும் உண்டா?)
ேிண்ணமாக

அல்லாஹ்

ோன்

ோடுதவாரே

தேறிபிறைச்தசலுத்துகிறான்.தமலும்

ோன்

ோடுதவாரே

தேர்வைியில் தசலுத்துகிறான்.எனதவ (ேபிதய)இவர்களுக்காகத் துக்கமும் தவேரனயும் அரடந்தே உமது
உயிர் உருகிப் தபாய்விட தவண்டாம்.

8) ேிருக்குோன்,இஸ்லாம் இண்டர்தேஷனல் பப்ளிக்தகஷன்ஸ் லிட்:
இவர்களின் குோனில் இது ஒன்போவது வசனம். பிஸ்மில்லாரவயும் ஒரு வசனமாக கணக்கிட்டு எண்கள்
தபாடப்பட்டுள்ளது. இது "அஹமேியா" என்ற இஸ்லாமிய பிாிவினோல் ேமிைாக்கம் தசய்யப்பட்ட குர்ஆன்
என்பது

குறிப்பிடத்ேக்கது.

இவர்களும்

"(ேம்பிக்ரக

தகாண்டு

ேற்தசயலாற்றுபவரனப்

தபான்றவனாவானா?)" என்று எழுேி அல்லாஹ்வின் பிரைரய ேிருத்ே முயற்சி தசய்துள்ளார்கள்.
35:9 ேனது தசயலின் ேீரம ேனக்கு கவர்ச்சிமிக்கோக ஆக்கப்பட்டு ோனும் அேரன அைகானதேன்று
காண்பவன் (ேம்பிக்ரக தகாண்டு ேற்தசயலாற்றுபவரனப் தபான்றவனாவானா?) ேிச்சயமாக அல்லாஹ்
ோன்

விரும்புபவரன

வைிக்தகட்டில்

தசல்ல

விடுகிறான்.ோன்

விரும்புபவரன

தேர்வைியில்

ேடத்துகின்றான்.எனதவ அவர்களுக்காக வருந்ேி உமது உயிர் அைிந்துவிட தவண்டாம்.ேிச்சயமாக அல்லாஹ்
அவர்கள் தசய்பவற்ரற ேன்கு அறிபவனாவான்.

9) மேினாவிலுள்ள மன்னர் ஃப்ஹ்து புனிே முஸ்ஹஃப் அச்சக வளாகத்ேில் ஹிஜ்ாீ 1425ம்
ஆண்டு அச்சிடப்பட்டது:
இந்ே குர்ஆன் தசௌேியில் உள்ள மேினாவில் அேசாங்கத்ோல் பேிக்கப்படுகிற குர்ஆன் ேமிைாக்கமாகும். இேில்
கூட அரடப்பிற்குள் "(இரேத் ேவிர்த்ேவருக்கு சமமாவார்?)" என்ற வார்த்ரேகரள தசர்த்து அல்லாஹ்வின்
அறியாரமரய தபாக்கியுள்ளார்கள்.
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எனதவ, எவருக்கு அவருரடய தசயலின் ேீரம அலங்காேமாகக் காண்பிக்கப்பட்டு, அவர் அரே அைகாகக்
காண்கிறாதோ அவோ? (இரேத் ேவிர்த்ேவருக்கு சமமாவார்?)ஆகதவ, ேிச்சயமாக அல்லாஹ், ோன்
ோடியவர்கரளத்

ேவறான

வைியில்

விட்டுவிடுகிறான்;

ோன்

ோடியவர்கரள

தேோன

வைியிலும்

தசலுத்துகிறான்; ஆகதவ, (ேபிதய) அவர்கள் மீதுள்ள கவரலகளால் உம்முரடய உயிர் தபாய்விடதவண்டாம்;
ேிச்சயமாக , அல்லாஹ் அவர்கள் தசய்பவற்ரற ேன்கறிகிறவன்

10) சங்ரகமிகு குர்ஆன் - ஆ.கா. அப்துல் ஹமீது பாகவி ேமிைாக்கம்:
இந்ே தமாைிப்தபயர்ப்பாளர், தகாஞ்சம் வார்த்ரேகரள ோேளமாகதவ பயன்படுத்ேியுள்ளார். அோவது "
(எவன் ேீய காாியங்கரளத் ேீயனவாகதவ கண்டு அேிலிருந்து விலகிக் தகாள்கின்றாதனா அவனும்
சமமாவார்களா? ஒரு தபாதும் ஆக மாட்டார்கள்)" என்று எழுேியுள்ளார். அோவது 'அல்லாஹ் தகள்வி தகட்பது
தபால' வசனம் உள்ளது, அேில் முேல் பாகத்ேில் பாேி தகள்விதயாடு அல்லாஹ் விட்டுவிட்டார், ஆனால், இந்ே
தமாைிப்தபயர்ப்பாளர், அல்லாஹ்வின் தகள்விரய பூர்த்ேி தசய்து, அேற்கான பேிரலயும் ோதன தகாடுத்து
காாியத்ரே கச்சிேமாக முடித்துள்ளார்.
எவனுக்குத் ேீய காாியங்கள் அைகாகக் காண்பிக்கப்பட்டு அவனும் அேரன அைகாகக் காண்கிறாதனா
அவனும், (எவன் ேீய காாியங்கரளத் ேீயனவாகதவ கண்டு அேிலிருந்து விலகிக் தகாள்கின்றாதனா அவனும்
சமமாவார்களா? ஒரு தபாதும் ஆக மாட்டார்கள்) ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன் விரும்பியவர்கரளத் ேவறான
வைியில் விட்டுவிடுகிறான். ோன் விரும்பியவர்கரள தேோன வைியில் தசலுத்துகிறான். ஆகதவ, (ேபிதய!)
அவர்களுக்காக உங்கள் உயிரேதய மாய்த்துக் தகாள்ளும் அளவுக்கு ேீங்கள் கவரலப்படாேீர்கள். ேிச்சயமாக
அல்லாஹ் அவர்கள் தசய்பரவகரள ேன்கறிந்ேவனாக இருக்கின்றான்.

11) முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்:
இந்ே ேமிைாக்கத்ேில் "(தேர் வைி தபற்றவரனப் தபாலாவானா?)" என்று எழுேி வாக்கியத்ரே சாி
தசய்துள்ளார்கள்.
எவனுக்கு அவனுரடய தசயலின் தகடுேியும் அைகாகக் காண்பிக்கப்பட்டு, அவனும் அரே அைகாகக்
காண்கிறாதனா, அவன் (தேர் வைி தபற்றவரனப் தபாலாவானா?)அன்றியும், ேிச்சயமாக அல்லாஹ் ோன்
ோடியவரே வைிேவறச் தசய்கிறான்; தமலும் ோன் ோடியவரே தேர்வைியில் தசர்க்கிறான்; ஆகதவ,
அவர்களுக்காக உம்முரடய உயிர் தபாகும் அளவுக்கு ேீர் விசாேப்படதவண்டாம், ேிச்சயமாக, அல்லாஹ்
அவர்கள் தசய்வரே ேன்கறிபவன்.

12) ஒன்பது ேமிழ் குர்ஆன் தமாைியாக்கங்களிலிருந்து தமற்தகாள்கள்:
இதுவரே ோம் ஒன்பது ேமிழ் குர்ஆன்களிலிருந்து வசனங்கரள தமற்தகாள் காட்டியுள்தளாம். எல்லாரும்
ேங்கள் தசாந்ே கருத்ரே தசால்லியுள்ளார்கள். எல்லாரும் ேங்கள் தசாந்ே கருத்ரே அரடப்புகுறிக்குள்
தகாடுத்துள்ளார்கள். இவர்கள் எல்லாருக்கும் அேபியில் உள்ள வசனத்ேின் பிரை தோிந்துள்ளது, அேரன சாி
தசய்ய, பிரையான அரறகுரற வாக்கியத்ரே சாி தசய்ய இவர்கள் முயன்றுள்ளார்கள்.
இந்ே ஒன்பது தபர் அரடப்பிற்குள் எரவகரள தசர்த்து பிரையான வாக்கியத்ரே சாி தசய்துள்ளார்கள்
என்பரே கீழ்கண்ட அட்டவரன சுருக்கமாக காட்டும்:
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எண்

1.

2.

3.

4.

5.

6.

குர்-ஆன் ேமிைாக்கம்

பீ. ரெனுல் ஆபிேீன் ேமிைாக்கம்
இஸ்லாமிய நூல்கள் மலிவுப்பேிப்பு
பப்ளிக்தகஷர்ஸ் & புக் தசல்லர்ஸ்
குர்ஆன் ேர்ெுமா,ேிாிதயம்
பிாிண்டர்ஸ்
ேர்ெுமா அல்குோனில் காீம்
தவளியீடு பஷேத் பப்ளிக்தகஷன்

அல்லாஹ்வின் பிரைரய சாி தசய்வேற்கு,
முஸ்லிம்கள் குர்-ஆனில் தசர்த்ே வார்த்ரேகள்
(தசார்க்கவாசி)?

(இரே ேவிர்த்ேவருக்கு சமமாவார்?)

(ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்?)

(ேற்தசயல் புாிந்ேவனுக்கு சமமாவான்)

ேிருக்குோன் ,இஸ்லாமிய ேிறுவனம்

அந்ே மனிேனின் வைிக்தகட்டிற்கு எல்ரல

டிேஸ்ட் (ஐ எஃப் டி)

ஏதும் உண்டா?

ேிருக்குோன்,இஸ்லாம்

(ேம்பிக்ரக தகாண்டு

இண்டர்தேஷனல் பப்ளிக்தகஷன்ஸ்

ேற்தசயலாற்றுபவரனப்

லிட்

தபான்றவனாவானா?)

மேினாவிலுள்ள மன்னர் ஃப்ஹ்து
7.

புனிே முஸ்ஹஃப் அச்சக வளாகத்ேில்
ஹிஜ்ாீ 1425ம் ஆண்டு

(இரேத் ேவிர்த்ேவருக்கு சமமாவார்?)

அச்சிடப்பட்டது
(எவன் ேீய காாியங்கரளத் ேீயனவாகதவ
8.

சங்ரகமிகு குர்ஆன் - ஆ.கா. அப்துல்

கண்டு அேிலிருந்து விலகிக்

ஹமீது பாகவி ேமிைாக்கம்

தகாள்கின்றாதனா அவனும் சமமாவார்களா?
ஒரு தபாதும் ஆக மாட்டார்கள்)

9.

முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்

(தேர் வைி தபற்றவரனப் தபாலாவானா?)

ோன் இக்கட்டுரேயின் ஆேம்பத்ேில் விளக்கியுள்ளபடி, குர்ஆன் ேமிைாக்கத்ேில் இவர்கள் புேிோக தசர்த்ே
வார்த்ரேகள், ஏற்கனதவ இருக்கும் அேபி வார்த்ரேகளுக்கு அேிகபடியான விளக்கம் ேருவேற்காக அல்ல,
அேற்கு மாறாக, பிரையாக உள்ள வாக்கியத்ேில் அல்லது அரறகுரறயாக விடுபட்ட வாக்கியத்ரே சாி தசய்ய
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இவர்கள் எடுத்ே முயற்சி ோன் இந்ே குறிப்பிட்ட (35:8) வசனத்ேின் இரடயில் தபாடப்பட்ட தமற்கண்ட
வார்த்ரேகளாகும். ஒவ்தவாரு தமாைிப்தபயர்ப்பாளரும் ேனக்கு தோன்றியபடி, விளக்கம் தகாடுத்துள்ளார்கள்.
எல்லாருரடய விளக்கமும் ஒதே மாேிாியாக இல்ரல என்பரே கவனிக்கவும்.
முடிவுரே:
பீதெ கூறுவது தபால குர்ஆன் ஒரு பிரையற்ற தவேமல்ல. அல்லாஹ் தசய்ே பிரைரய மனிேன் ேிருத்தும்படி
அல்லாஹ் ேம் தவேத்ரே விட்டுவிட்டார். இது ஒன்று மட்டுமல்ல இது தபால அதனக பிரைகள், இலக்கண
பிரைகள் குர்ஆனில் (மூல குர்ஆனில்) உண்டு. கர்த்ேருக்கு சித்ேமானால் ோம் அரவகரள பிறகு காண்தபாம்.
குர்ஆன் பற்றிய இேே ேமிழ் கட்டுரேகள்:

1) வர்ஷ் மற்றும் ஹப்ஸ் குர்ஆனில் உள்ள வித்ேியாசங்களின் சிறிய பட்டியல்
2) ஒரு குர்ஆனா அல்லது பல குர்ஆன்களா?!
3) குர்ஆனில் உள்ள எழுத்துப் பிரைகள்
4) குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்டோ?
5) பல விேமான அேபி குர்ஆன்கள் (THE DIFFERENT ARABIC VERSIONS OF THE
QUR'AN)
6) ஆயிஷா அவர்களின் ஹேீஸின் படி குர்ஆன் 2:238 முழுரமயானேல்ல
7) விபச்சாே குற்றத்ேிற்கு கல்தலறிேல் ேண்டரன பற்றிய வசனம் குர்ஆனில் இல்ரல
ஏன்?
8) இன்ரறய குர்ஆனில் இல்லாே "பால் தகாடுக்கும்" வசனம்
9) அேபி குர்ஆனின் ோறுமாறான தமற்தகாள்கள்?
சமர்கண்ட் மூல குர்ஆன் (MSSவுடன்) இன்ரறய குர்ஆன் (1924 எகிப்ேிய தவளியீடு)
ஒப்பீடு
10) பின் இரணப்பு A - பாகம் 1 (Appendix A1)
11) பின் இரணப்பு A - பாகம் 2 (Appendix A2)
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12) பின் இரணப்பு A - பாகம் 3 (Appendix A3)
13) பின் இரணப்பு A - பாகம் 4 (Appendix A4)
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/09/358.html
பீதெ அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்
உமாின் மறுப்புக்கள்/கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/pj_and_quran358.html

34. பாகம் 1 - தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள
முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
2015ம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாேத்ரே தசன்ரனவாசிகள் ஒருதபாதும் மறக்கமாட்டார்கள். பல ோட்கள்
தோடர்ந்து தபய்ே கனமரையினால் பல பகுேிகள் ேண்ணீாில் மூழ்கின,

மக்கள் என்னதசய்வதேன்று

அறியாமல் கண்ணீாில் மூழ்கினர். பல ோட்கள் அடிப்பரட வசேிகள் கூட கிரடக்காமல் அவேிப்பட்டனர்.
தகாடிக்கணக்கில் பணமுள்ளவர்கள் கூட தேருக்தகாடிக்குச் தசன்று ேங்கள் அடிப்பரட தேரவகரள பூர்த்ேி
தசய்துக்

தகாள்ளமுடியாே

ேிரலயில்

இருந்ேனர்.

இந்ே

தேேத்ேில்

இந்துக்களும்,

முஸ்லிம்களும்,

கிறிஸ்ேவர்களும் இன்னும் இேே மக்களும், “ொேி மே தபேம்” பார்க்காமல் உேவிகள் தசய்ேனர். மனிே
தேயத்ேின் உண்ரம வடிவம், முழு தபௌர்ணமி ேிலவு தபால பலிச்தசன்று தசன்ரனயில் தோிந்ேது. உேவி
தசய்ே அரனத்து பிாிவினருக்கும் என் மனமார்ந்ே ேன்றிகரள தோிவித்துக் தகாள்கிதறன். அேசாங்கமும் ேன்
கடரமரய தசய்ேது.

முஸ்லிம்களின் மனிே தேய உேவிகள்:
இந்ே முரற முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிரய யாரும் மறுக்கதவா மரறக்கதவா முடியாது. ஒவ்தவாரு இஸ்லாமிய
பிாிவினரும் தபாட்டி தபாட்டுக் தகாண்டு உேவிகள் தசய்ேனர். மக்களுக்கு உேவி புாியச்தசன்றவர்களில்
இேண்டு முஸ்லிம் சதகாேேர்கள் மாித்துவிட்டோகவும் ோம் இரணயத்ேில் வாசிக்கிதறாம். இவர்களின்
இவ்வுேவிகள் பற்றி தமலும் அறிய அவேவர்களின் இரணய ேளங்களுக்குச் தசன்று படித்துக் தகாள்ளலாம்.
பேிோன்கு நூற்றாண்டுகளாக பூட்டிரவத்ேிருந்ே மனிே தேயத்ேின் கேவுகரள முஸ்லிம்கள் ஒதே தேேத்ேில்
ேிறந்துவிட்டது தபால் இருந்ேது. தசன்ரனயில் முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிகளில் முஸ்லிமல்லாேவர்களும்
இருந்ோர்கள் என்பது ோன் கவனிக்கதவண்டிய ஒன்று.



”இவர்கள் இந்துக்கள் ஆயிற்தற!” என்றுச் தசால்லி ேீட்டிய ரககரள முஸ்லிம்கள் தசாடுக்தகன்று
ேிரும்ப எடுத்துக் தகாள்ளவில்ரல.
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”இவர்கள் கிறிஸ்ேவர்கள் ஆயிற்தற!” என்றுச் தசால்லி உேவி தசய்ய ஓடும் ேங்கள் கால்களுக்கு
முஸ்லிம்கள் ேரட விேிக்கவில்ரல.

ேரடகரளயும், ஆபத்துக்கரளயும் பாோமல் உேவி தசய்ேனர். எனதவ முஸ்லிம்கரள தமச்சிக்தகாள்ளாமல்
ேம்மால் இருக்கமுடியாது. முஸ்லிம்கள் என்றால் ேீவிேவாேிகளாக இருப்பார்கள் என்று முஸ்லிமல்லாேவர்கள்
ேம்புகிறார்கள். ஆனால், இந்ே முரற வானத்ேிலிருந்து வந்ே ேண்ணீோல் ”தசன்ரன கழுவப்பட்டப்தபாது”,
அதோடு கூட முஸ்லிம்களின் இந்ே அவப்தபயரும் சிறிது கழுவப்பட்டது என்றுச் தசால்லமுடியும். வாழ்க ேமிழ்
முஸ்லிம்கள்! வளர்க அவர்களின் மனிே தேயம்! இக்கட்டுரேயின் கருப்தபாருள் முஸ்லிம்களின் இவ்வுேவிப்
பற்றியது ோன். தமற்தகாண்டு படியுங்கள்.
கிறிஸ்ேவர்களின் மனிே தேய உேவிகள் பற்றி ஏன் இக்கட்டுரேயில் அேிகமாக எழுேவில்ரல?
ோன் முஸ்லிம்கரள அேிகமாக புகழுவரேக் கண்டு, கிறிஸ்ேவர்கள் என் மீது தகாபம் தகாள்ளலாம்.
இக்கட்டுரேயில் கிறிஸ்ேவர்களின் உேவிகள் பற்றி ஏன் அேிகமாக எழுேவில்ரல என்பரேப் பற்றி
அறிய அடிக்குறிப்பு [1] ஐ பார்க்கவும்.
முஸ்லிம்களின் உேவிகள் பற்றிய ஆய்விற்கு ோம் தவள்ளத்ரே இப்தபாது ேிருப்பிவிடுதவாம்.

சில முத்துச்சிேேல்கள்:
மரை ேீாில் தசன்ரன மிேந்ே தபாது, குறிப்பிடும்படி சில ேிகழ்வுகள் ேடந்ேோக இரணயத்ேில் படிக்கலாம்.
அரவகளில் ோன்கு தசய்ேிகரள மட்டும் பார்த்துவிட்டு, ேம் கருப்தபாருரளத் தோடுதவாம்.
1)

ஒரு இந்து சதகாோி பிேசவ தவேரனயில் துடித்துக் தகாண்டு இருந்ேதபாது, மரை ேீோல்

மருத்துவமரனக்கும் தசல்லமுடியாே ேிரலயில் ேவித்துக் தகாண்டு இருந்ேதபாது, ஒரு முஸ்லிம் சதகாேேர்
அந்ே தபண் மருத்துவ மரனயில் பத்ேிேமாக தசர்ப்பேற்கு உேவி தசய்ோோம். இேனால், அந்ே இந்து
தபற்தறார்கள் பிறந்ே குைந்ரேக்கு, ேங்களுக்கு உேவி தசய்ே முஸ்லிம் சதகாேோின் தபயரேதய
சூட்டினார்களாம்.
2)

முஸ்லிம்கள் உேவி தசய்வரே படமாக தபாட்டு, “இப்படிப்பட்ட உேவி தசய்யும் எங்கரளயா

பாகிஸ்ோனுக்கு தபாகச்தசால்கிறீர்கள்? ோங்கள் பாகிஸ்ோனுக்கு தபாகட்டுமா?” என்ற தகள்விரய
முஸ்லிம்கள் தபருமிேத்துடன் தகட்டு இருந்ோர்கள்.
3)

ஒரு முஸ்லிம் ேன் ரகயில் தசருப்ரப எடுத்துக் தகாண்டு தசன்றுக் தகாண்டு இருக்கிறார், இந்ே

படத்ரேப் தபாட்டு, “பாருங்கள், மாற்று மேங்களின் வணக்க ஸ்ேலங்களுக்கு மேிப்பு தகாடுக்கும்
வண்ணமாக, ஒரு முஸ்லிம் ேன் தசருப்ரப ரகயில் எடுத்துக் தகாண்டுச் தசல்கிறார்” என்று எழுேி
இருந்ோர்கள். மாற்று மே தகாயில்களுக்கு ோங்கள் எவ்வளவு மேிப்பு ேருகிதறாம் என்பரே பாருங்கள்!?!
என்று தகள்வி தகட்டு இருந்ோர்கள்.
4)

இதே தபால, இந்துக்களும் ஒரு படத்ரேப் தபாட்டு, ஒரு முஸ்லிம் சதகாோி பிேசவத்ேிற்கு ஒரு

விோயகர் தகாயிரல இந்துக்கள் ேிறந்து தகாடுத்ோர்களாம், அேனால், அந்ே முஸ்லிம் தபற்தறார்கள்
ேங்களுக்கு பிறந்ே குைந்ரேக்கு “கதணசன்” என்று தபயர் சூட்டினார்களாம்.
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இப்படி அதனக விஷயங்கரள இரணயத்ேில் ோம் காணலாம். இவ்விவேங்கள் உண்ரமயா இல்ரலயா என்று
ஆய்வு தசய்வது இக்கட்டுரேயின் தோக்கமல்ல.
இக்கட்டுரேயின் தோக்கம் இது ோன்:

தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
பாகம் 1
இக்கட்டுரேயின் கருப்தபாருள் கீழ்கண்ட தகள்விகளுக்கு விரட காண விரைவோகும்:
1)

இந்துக்களிடமும், கிறிஸ்ேவர்களிடமும் முஸ்லிம்கள் பாோட்டின இந்ே மனிே தேய அன்ரப, ேங்கள்

தவேமாகிய குர்-ஆனின் அடிப்பரடயில் தசய்ோர்களா? அல்லது இவ்வுேவிகளுக்கு பின்னணியில் ஏோவது
உள்ளார்ந்ே அர்த்ேமிருக்கின்றோ?
2)

ேம் கண்முன்தன முஸ்லிம்கள் தசய்ே இந்ே தபருேவிகரள முஹம்மதுவும், அல்லாஹ்வும்

அங்கீகாிப்பார்களா?
3)

அல்லாஹ் காஃபிர்கரள (முஸ்லிமல்லாேவர்கரள) தவறுக்கிறார், ஆனால் முஸ்லிம்கள்

காஃபிர்களுக்காக உயிரே பணயம் ரவத்து உேவி தசய்ோர்கள், இேரன இஸ்லாமும் குர்-ஆனும்
அனுமேிக்குமா?
4)

காஃபிர்களுக்கு தபருேவி தசய்யச் தசால்லி குர்-ஆன் முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளயிடுகின்றோ?

இேற்கு குர்-ஆன் வசன ஆோேமிருக்கின்றோ?
5)

முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் முஹம்மது எப்படி ேடந்துக்தகாண்டார்? முஸ்லிம்கள் காஃபிர்களிடம்

எப்படி ேடந்துக்தகாள்ளதவண்டும் என்று முஹம்மது கட்டரளயிட்டார்?
6)

ேம் ேமிழ் முஸ்லிம்கள் தசய்ேது தபாலதவ, இஸ்லாமிய ோடுகளில் வாழும் சிறும்பான்ரம

காஃபிர்களுக்காக (இந்துக்கள், கிறிஸ்ேவர்கள், யூேர்கள் . . .) உயிரே பணயம் ரவத்து முஸ்லிம்கள் உேவி
புாிகின்றார்களா? அல்லது காஃபிர்களின் உயிரே பணயமாக எடுத்துக் தகாண்டு இருக்கிறார்களா?
முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமிய ோடுகளில் ஒருவரகயிலும், இந்ேியா தபான்ற ெனோயக ோடுகளில்
தவறுவரகயிலும் ேடந்துக் தகாள்கிறார்கதள? இேற்கு காேணதமன்ன?
7)

இஸ்லாமிய ஷாியா சட்டத்ேில் காஃபிர்களின் ேிரல என்ன? ஷாியா சட்டம் முஸ்லிம்களுக்கும்

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கும் இரடதய தவறுபாட்ரட காட்டுகின்றோ? அல்லது சட்டத்ேின் முன் அரனவரும்
சமம் என்ற தகாட்பாட்ரட ஆோிக்கின்றோ?
8)

கரடசியாக, இந்ே தசன்ரனயின் தவள்ளம் ேமக்கு கற்றுக் தகாடுக்கும் பாடங்கள் எரவகள்?

தபான்ற தகள்விகளுக்கு இந்ே தோடர் கட்டுரேகளில் பேில்கரளக் காண்தபாம். ஒருதவரள ேமிழ்
முஸ்லிம்கள் கூட தமற்கண்ட தகள்விகளுக்கு பேில்கரளக் தகாடுக்க முன்வேலாம். தசன்ரனயில் ேமிழ்
முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிகரள யாரும் மறுக்கமுடியாது, ஆனால், இவ்வுேவிகளின் பின்னணி என்ன? ஏன்
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இஸ்லாமிய ோடுகளில் முஸ்லிம்கள் இதே தபால உேவிகள் தசய்வேில்ரல? இேற்கு மூலக் காேணங்கள்
என்னதவன்பரேத் ோன் இக்கட்டுரே ஆய்வு தசய்கிறது.

முஸ்லிமல்லாேவர்களின் மிகப்தபாிய எேிாி - இஸ்லாம் பற்றிய அறியாரம
இஸ்லாம் பற்றிய அறியாரம மிகப்தபாிய ஆபத்ரே இஸ்லாமியேல்லாேவர்களுக்கு தகாண்டுவரும் என்பரே
ோம் மனேில் பேித்துக் தகாள்ளதவண்டும்.

இந்துக்கள் பகவத் கீரேரய தோிந்துரவத்ேிருக்கிறார்கதளா

இல்ரலதயா, ஆனால் குர்-ஆரனயும், முஹம்மதுவின் வாழ்க்ரக வேலாற்ரறயும் படித்து புாிந்துக்தகாள்ள
தவண்டும்.

இதயசுவின்

தபாேரனகரள

கிறிஸ்ேவர்கள்

அரேகுரறயாக

புாிந்துக்

தகாண்டாலும்

பேவாயில்ரல, முஹம்மதுவின் தபாேரனகரள மட்டும் முழுவதுமாக புாிந்துக் தகாள்ளதவண்டும்.
(இப்தபாது சில இந்துக்கள் “குர்-ஆரன ோங்கள் படித்து இஸ்லாமிய தபாேரனகரள தோிந்துக் தகாள்வது
தபால, ரபபிரளயும் படித்து அேன் தபாேரனகரளயும் தோிந்துக் தகாள்ளக்கூடாோ?” என்று என்னிடம்
தகள்வி தகட்கலாம். எல்தலாரும் ரபபிரள படிக்கதவண்டும் என்று ோன் ோங்கள் இலவசமாக ரபபிரளத்
ேருகிதறாம். எபிதேய கிதேக்க தமாைிகளில் தகாடுக்காமல், ேீங்கள் படிப்பது உங்களுக்கு புாியதவண்டும்
என்பேற்காக உங்கள் ோய் தமாைிகளில் ரபபிரள தமாைியாக்கம் தசய்து ேருகிதறாம்.

இந்துக்கள்

ரபபிரளயும் படிக்கதவண்டும், இதயசுவின் தபாேரனகரளயும் அறிந்துக் தகாள்ளதவண்டும், எனதவ,
எல்தலாரும் ோோளமாக ரபபிரள படிக்கலாம். ோன் இஸ்லாம் பற்றி எரவகரள எழுதுகிதறதனா, அரவகள்
அரனத்தும் ரபபிளுக்கும் தபாருந்தும். ோம் குர்-ஆரன தகள்வி தகட்டால், அதே தகள்விரய ரபபிளுக்கும்
தகட்கலாம், இேே மார்க்க தவேங்களுக்கும் தகட்கலாம். பேில் உள்ளவர்கள் பேில் தசால்லட்டும், பேில்
இல்லாேவர்கள் அரமேியாக ெகா வாங்கிக்தகாண்டுச் தசல்லட்டும்.)
ேமிழ் முஸ்லிம்களின் மனிே தேய தசயல்கரள தசன்ரனவாசிகள்

கண்டார்கள், இப்தபாது இந்ே

முஸ்லிம்களின் தவேம் இரேப் பற்றி என்ன தசால்கிறது என்று பார்ப்தபாம். முஹம்மதுவும், அல்லாஹ்வும்
முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் எப்படி ேடந்துக் தகாள்ளதவண்டும்? என்று தசால்லியுள்ளார்கள் என்பரே ஆய்வு
தசய்தவாம். இவ்விவேங்களுக்கு ஆோேமாக முஸ்லிம்களின் தவேமாகிய குர்-ஆரனயும், ஹேீஸ்கரளயும்
தமற்தகாள் காட்டியுள்தளாம். இஸ்லாமிய தவேம் தசால்கின்றபடி ோதன முஸ்லிம்கள் ேடந்துக் தகாண்டு
இருப்பார்கள்?

என்று

தகாடுத்ேிருக்கிதறன்,

முஸ்லிமல்லாேவர்கள்
வாசகர்கள்

ேிரனக்கலாம்,

தகாடுத்ேிருக்கும்

இேற்கான

பேிரல

ஆோேங்கரள சுயமாக ஆய்வு

இக்கட்டுரேயில்
தசய்து

பார்த்துக்

தகாள்ளட்டும்.
இந்ே கட்டுரேயில் எடுத்துரவக்கும் குர்-ஆன் மற்றும் ஹேீஸ்கள் பற்றி முஸ்லிம்கள் ேங்கள் விளக்கங்கரள
பேில்கரள பின்னூட்டமிட்டால் அேற்கான பேில் ேேப்படும்.

1) முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன தசயல்கரளச் தசய்யதவண்டும், இது ோன்
முஸ்லிம்களின் ேனித்துவம்:
முஹம்மது என்பவரே முஸ்லிம்கள் ேீர்க்கோிசியாக ேம்புகிறார்கள். இஸ்லாரம கி.பி. ஏைாம் நூற்றாண்டில்
மக்காவில் தோற்றுவித்ேவர் இவர். முஹம்மதுவின் ஒவ்தவாரு வாக்ரகயும் முஸ்லிம்கள் தவேவாக்காக
பாவித்து கீழ்படிகிறார்கள். ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன காாியங்கரளச்
தசய்யதவண்டும் என்று முஹம்மது கட்டரளயிட்டுள்ளார். தசன்ரனயில் முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிகரள
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எண்ணிப்பார்த்து

ோம் வியக்கிதறாம். ஆனால், அரவகரள விட தபாிய வியப்பு ேமக்கு இப்தபாது

காத்ேிருக்கிறது.

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன மாறுபாடு 1: ோடிகளுக்கும், ேரலமுடிக்கும் சாயமிடுங்கள்
யூேர்களும் கிறிஸ்ேவர்களும் ேங்கள் ோடிகளுக்கும் ேரலமுடிக்கும் சாயமிட்டுக் தகாள்வேில்ரலயாம், எனதவ
முஸ்லிம்கள் ேங்கள் ோடிக்கும் ேரலமுடிக்கும் சாயமிட்டுக் தகாள்ளதவண்டுமாம். இப்படி தசய்வது எேற்கு?
“முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாள்கிறார்கள்” என்று காட்டிக் தகாள்வேற்காக.
இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூேர்களும் கிறிஸ்ேவர்களும் (ேம் ோடிகளுக்கும் ேரலமுடிக்கும்)
சாயமிட்டுக் தகாள்வேில்ரல. எனதவ, ேீங்கள் (அவற்றிற்குக் கருப்பு அல்லாே சாயமிட்டு) அவர்களுக்கு மாறு
தசய்யுங்கள்.
என அபூ ஹுரேோ(ேலி) கூறினார்.
ஆோேம்: புகாாி 3462, தமலும் பார்க்க புகாாி எண் 5899 மற்றும் முஸ்லிம் 4271

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன மாறுபாடு 2: ோடிரய வளேவிடுங்கள், மீரசரய ஒட்ட
ேறுக்குங்கள்
ஒருவேது மீரசயும், ோடியும் அவருக்தக தசாந்ேம், அரவகரள அவர் என்னவாவது தசய்யலாம் ேவறில்ரல.
இதே தபால, ஒரு மார்க்கத்ேின் அடிப்பரடயில் ேம் தவளிப்புற தோற்றத்ரே ோம் மாற்றிக் தகாள்ளலாம்,
இேிலும் ேவறில்ரல. ஆனால், மற்ற மேத்ேவர்களுக்கு எேிோக ோங்கள் ேடந்துக் தகாள்கிதறாம் என்று
காட்டிக்தகாள்ள இப்படி தசய்வது, தகவலமானோகும். அரமேி மார்க்கம் என்றுச் தசால்லிக்தகாள்ளும்
இஸ்லாமின் இரறத்தூேர் இப்படி தகவலமான கட்டரளகரள தகாடுத்துள்ளார். சமுோயத்ேின் ஒற்றுரமரய
குரலக்க, சமுோய மக்களிரடதய ஏற்றத்ோழ்வு மனப்பான்ரமரய உருவாக்க, மற்ற மேத்ேவாிடம்
தவறுப்புணர்ரவ தவளிப்பரடயாக காட்டிக் தகாள்ள வித்ேிட்டவர் இஸ்லாமிய இரறத்தூேர் முஹம்மது
ஆவார். இரவகரள இஸ்லாமின் புனிே நூல்கள் புகாாி, முஸ்லிம் மற்றும் அஹ்மத் தபான்றரவகளில்
காணலாம், இதோ அந்ே ஆோேங்கள்:
இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
இரணரவப்பாளர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்: ோடிகரள வளேவிடுங்கள். மீரசரய ஒட்ட ேறுக்குங்கள். என
இப்னு உமர்(ேலி) அறிவித்ோர். (ஸஹீஹ் புகாாி எண்: 5892)
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
இரணரவப்பாளர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்: மீரசரய ஒட்ட ேறுக்குங்கள். ோடிரய வளேவிடுங்கள்.-இரே
இப்னு உமர் (ேலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 434)
ோங்கள்,

அல்லாஹ்வின்

தூேதே,

தவேமுரடயவர்கள்

ேங்களது

ோடிகரள

(ஒட்ட)

கத்ோித்துக்

தகாள்கிறார்கள்; மீரசகரள வளே விடுகிறார்கள் என்று கூறிதனாம். அேற்கு ேபி (ஸல்) அவர்கள், உங்களது
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மீரசகரள ேீங்கள் கத்ோியுங்கள். ோடிகரள வளே விடுங்கள். தவேமுரடயவர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்
என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அபூ உமாமா (ேலி),
நூல்: அஹ்மது (21252)
இேே

மார்க்க

மக்களின்

”ேீய

பைக்கவைக்கங்கரள

தசய்யாமல்

இருங்கள்”

என்று

முஹம்மது

கட்டரளயிட்டிருக்கதவண்டும். மீரசரய வளேவிடுவேில் என்ன ேவறு இருக்கிறது? ோடிரய ஒட்ட
கத்ோிப்பேில் (ட்ாிம் தசய்வேில்) என்ன ேவறு இருக்கிறது? இேில் அல்லாஹ்விற்கு எேிோன பாவம் என்ன
இருக்கிறது?

முஹம்மதுவின் ஒதே தோக்கம், முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக தசயல்படதவண்டும்

அவ்வளவு ோன். இரேத் ோன் முஸ்லிம்கள் இன்றும் தசய்துக் தகாண்டு இருக்கிறார்கள். என்தன அறியாரம!
முஸ்லிம்களின் மனேில் மாற்று மேத்ேவரேப் பற்றிய விஷ தவறுப்புணர்ரவ இப்படிப்பட்ட கட்டரளகள்
விரேத்துவிடுமல்லவா?

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன மாறுபாடு 3:
அவன் தவட்டி அணிவேில்ரலயா? முஸ்லிதம! ேீ தவட்டி அணிந்து அவனுக்கு மாறு தசய். அவன் தசருப்பு
அணிவேில்ரலயா? முஸ்லிதம! ேீ தசருப்பு அணிந்து அவனுக்கு மாறு தசய்.
தவட்டிரயயும் தசருப்ரபயும் விட்டுரவக்கவில்ரல இஸ்லாமிய இரறத்தூேர். இேே மார்க்க மக்களுக்கு
எேிோக ேடப்பதே முஸ்லிம்களின் முக்கிய தோக்கமாக மாற்றியிருக்கிறார் முஹம்மது. கீழ்கண்ட ஹேீஸ்கரள
படிக்கும் முஸ்லிம்களின் உள்ளத்ேில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓடும் என்பரே கற்பரன தசய்துப்
பாருங்கள். கீழ்கண்ட ஹேீஸில் எத்ேரன முரற “அவர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்” என்று முஹம்மது
கூறியுள்ளார் என்பரே கவனியுங்கள்.
ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் மூத்ே அன்சாாிகரளக் கடந்து தசன்றனர். அவர்களின் ோடிகள்
தவண்ரமயாக இருந்ேன. அப்தபாது "அன்சார்கதள (உங்கள் முடிகரள) மஞ்சளாகதவா, சிவப்பாகதவா
ஆக்கிக் தகாள்ளுங்கள். தவேக்காேர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்'' எனக் கூறினார்கள். "அப்படியானால்
தவேக்காேர்கள் கால்சட்ரட அணிகின்றனர். தவட்டி அணிவேில்ரலதய'' என்று ோங்கள் தகட்தடாம். அேற்கு
ேபிகள்

ோயகம்

(ஸல்)

அவர்கள்

"ேீங்கள்

கால்சட்ரடயும்

அணியுங்கள்.

தவட்டியும்

அணியுங்கள்

தவேக்காேர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்'' எனக் கூறினார்கள்.
"அல்லாஹ்வின் தூேதே தவேக்காேர்கள் காலுரற அணிகின்றனர். தசருப்பு அணிவேில்ரலதய'' என்று ோங்கள்
தகட்தடாம். அேற்கு ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கள், "ேீங்கள் காலுரறகளும் அணியுங்கள். தசருப்பும்
அணியுங்கள்.

தவேக்காேர்களுக்கு

மாறு

தசய்யுங்கள்'' எனக்

கூறினார்கள். "அல்லாஹ்வின்

தூேதே

தவேக்காேர்கள் ேங்கள் ோடிகரளக் கத்ோித்து மீரசகரள முழுரமயாக ரவக்கின்றனதே'' எனக் தகட்தடாம்.
அேற்கு ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் "ேீங்கள் உங்கள் ோடிகரள முழுரமயாக ரவத்து மீரசரயக்
கத்ோியுங்கள்'' எனக் கூறினார்கள்.
நூல் : அஹ்மத் (21252)
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குருவிற்கு ஏற்ற சீடர்கள் ேப்பாமல் கிரடத்துள்ளார்கள் முஹம்மதுவிற்கு. அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்ேில் மாறு
தசய்யுங்கள்

என்றுச்

தசான்னால்,

எல்லாவற்ரறயும்

தோண்டி

தோண்டி

ஏன்

தகட்கதவண்டும்?

இப்படிதயல்லாம் தகட்கும் தோைர்கள் கீழ்கண்டவிேமாகவும் தகட்டு இருக்கதவண்டியது ோதன! ஒருதவரள
அேற்கும் முஹம்மது பேில் தசால்லியிருப்பார்.
இதோடு கூட, தவேக்காேர்கள் ேினமும் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறார்கள் என்று ோங்கள் தகட்தடாம், அேற்கு
ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கள், “ேீங்கள் சாப்பாடும் சாப்பிடுங்கள், ஒட்டகங்கள் சாப்பிடுவது தபால
இரலகரளயும், ரவக்தகாரளயும் சாப்பிட்டு தவேக்காேர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்” எனக் கூறினார்கள்.

இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் அங்கீகாேம்:
தமற்கண்ட விவேங்கள் அரனத்தும் எங்கள் இஸ்லாமிய நூல்களில் இருந்ோலும், அரவகரள பின்பற்றும் படி
இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் எங்களுக்கு தபாேிப்பேில்ரல, அரவகரள ோங்கள் பின்பற்றுவதும் இல்ரல என்று
முஸ்லிம்கள் தசால்லமுடியாது. ஏதனன்றால், முஹம்மது தசான்னரவகளில் ேியாயம் இல்லாவிட்டாலும்,
அறிவுடரமக்கு எேிோக இருந்ோலும், தகவலமான கட்டரளகளாக இருந்ோலும், முஸ்லிம்கள் அரவகரள
முழுமூச்தசாடு

பின்பற்றுகிறார்கள்.

தகள்வி

தகட்காமல்,

முஹம்மது

தசான்னரே

கரடபிடித்ோல்

முஸ்லிம்களுக்கு அேிக ேன்ரமகரள அல்லாஹ் தகாடுப்பான் என்பது இஸ்லாமிய ேம்பிக்ரக.
ஆன்ரலன் பீதெ ேளத்ேிலும், பத்ேிாிக்ரககளிலும் தமற்கண்ட ஹேீஸ்கரள தமற்தகாள் காட்டி, முஸ்லிம்கள்
அரவகரள பின்பற்றுங்கள் என்று உற்சாகப்படுத்ேியுள்ளார்கள். முஸ்லிம்களின் அரடயாளதம, மற்ற
மேத்ேவருக்கு

மாறு

தசய்யும்

படி

ேங்கள்

தவளிப்புற

தோற்றத்ரே

காட்டிக்தகாள்வோகும்

என்று

எழுேியுள்ளார்கள். முஹம்மது தசான்னது தபால தசய்யாே முஸ்லிம்கள் ேங்கள் ேனித்துவத்ரே இைந்து
விடுகிறார்களாம். அேரன ேீங்கதள படியுங்கள்:
இந்ே தசய்ேிகளுக்கு மாற்றமாக, முழுக்க முழுக்க தவள்ரள தவதளதேன்று ேரலமுடியும் ோடியும்
ரவத்ேிருப்பது, அல்லது கருப்பு சாயம் பூசுவது, ஒட்டு முடி ரவப்பது, பர்ோரவ தபண்கள் தபணாமல்
இருப்பது தபான்ற காாியங்கரள முஸ்லிம்கள் மக்களிடம் பார்க்க முடிகிறது. தவறும் தபயரே மட்டும்
ரவத்துத் ோன் முஸ்லிம் என்று அரடயாளம் கண்டு தகாள்ளும் வரகயில் ேங்களது ேனித்துவத்ரே
தோரலத்துவிட்டு தபயேளவிற்கு முஸ்லிம்களாக இருக்கிறார்கள்.
மூலம்: http://www.onlinepj.com/egathuvam/2015-ega/-2015-/

2) ேமிழ் முஸ்லிம்களின் மனிே தேய தசயல்களும் முஹம்மதுவும்:
இதுவரே ோம் இேண்டு விஷயங்கரள அறிந்துக் தகாண்தடாம். முேலாவது, முஸ்லிம்களின் தசன்ரன
உேவிகள்

பற்றி

அறிந்துக்

”முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

தகாண்தடாம்,

எப்படிதயல்லாம்

இேண்டாவோக,
முஸ்லிம்கள்

மாறு

இஸ்லாமிய

ஆோே

தசய்யதவண்டும்

நூல்களிலிருந்து

என்று

முஹம்மது

கட்டரளயிட்டுள்ளார் என்பரே” அறிந்துக் தகாண்தடாம்.
இேன் அடிப்பரடயில் முஸ்லிம்களுக்கு சில தகள்விகரள முன்ரவத்து, இந்ே முேலாவது பாக கட்டுரேரய
முடிக்க விரும்புகிதறன்.
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அ)

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

எேிோக

தசயல்படுங்கள்

என்று

முஹம்மது

முஸ்லிம்களுக்கு

கட்டரளயிட்டுள்ளார். ஆனால், முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் ேங்கள் உயிரே பணயம்
ரவத்து உேவி தசய்துள்ளார்கள்.
ஆ) தசன்ரனயில் இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் உேவிகள் தசய்து, முஸ்லிம்கள் முஹம்மதுவின்
கட்டரளகளுக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாண்டார்கள் என்று ோம் கருேலாமா? அல்லது முஸ்லிம்களின் இந்ே
உேவிகளுக்கு பின், ஒரு மாய்மாலமான தசயல் உள்ளோ?
இ) முஹம்மதுவின் தமற்கண்ட ஹேீஸ்களில் தசால்லிய கட்டரளகரள இந்துக்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும்
முஸ்லிம்கள் விளக்க கடரமப்பட்டுள்ளார்கள். இேரன தசய்வார்களா?
ஈ) முஸ்லிமல்லாேவர்களின் அற்பமான ோடி மற்றும் ேரலமுடி விஷயத்ேில், ஒரு மிகப்தபாிய இஸ்லாமிய
ேீர்க்கோிசி முஸ்லிம்களுக்கு கீழ்ேேமாக அறிவுரே கூறுவாோ? இப்படி முஹம்மது கட்டரளயிடுவேிலிருந்து,
இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்ே ேேத்ேில் தசயல்பட்டுக்தகாண்டு இருக்கிறது என்பரே ோம் எரட தபாடலாம்.
உ) ேமிழ் ோட்டில் வாழும் இந்துக்கதள, கிறிஸ்ேவர்கதள! உங்கள் பகுேியில் வாழும் முஸ்லிம்கள் ேங்கள்
ோடிகளுக்கும் ேரலமுடிகளுக்கும் மருோனி தபான்ற சாயம் தபாட்டுக்தகாண்டு, தவள்ரள முடிகரள சிகப்பாக
மாற்றிக்தகாண்டுச் தசல்வரே பார்த்து இருப்பீர்கள். இேன் மூலம் முஸ்லிம்கள் தோிவிப்பது என்ன? “எங்கள்
இரறத்தூேர் தசால்லியபடி, ோங்கள் எங்கள் ோடிகளுக்கும் ேரலமுடிக்கும் சிகப்பு சாயம் தபாட்டுக்தகாண்டு,
உங்களுக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாண்டு இருக்கிதறாம்” என்று அவர்கள் தசால்கிறார்கள் என்று அர்த்ேம்,
அப்படித்ோதன! ேீங்கள் கருப்பு சாயம் தபாட்டால், ோங்கள் சிகப்பு தபாடுதவாம்! ேீங்கள் தவட்டி
கட்டவில்ரலயானால், ோங்கள் தவட்டி கட்டுதவாம்! ேீங்கள் மீரசரய வளேவிட்டால், ோங்கள் அேரன ஒட்ட
தவட்டுதவாம்! ோங்கள் எரேச் தசய்ோலும், அது அற்பமான விஷயமாகிய ோடி மிரச தசருப்பு
தபான்றரவகளாக

இருந்ோலும்

சாி,

உங்களுக்கு

எேிோக

தசய்வது

ோன்

எங்கள்

இரறத்தூேர்

கற்றுக்தகாடுத்ே பாரே. இஸ்லாமிய ஆோேங்கள் இப்படித் ோன் தசால்கின்றன. முஸ்லிம்கதள! இேற்கு என்ன
தசால்லப்தபாகிறீர்கள்?
ஊ) ஒரு தகவலமான விஷயத்ேில் கூட முஹம்மதுரவ அணுவணுவாக அப்படிதய பின்பற்றும் முஸ்லிம்கள்,
எப்படி இப்படிப்பட்ட உேவிகரள அதுவும் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு தசய்ோர்கள்? இேில் இருவர் மாித்தும்
விட்டார்களாம். இவர்கரள முஹம்மது மன்னிப்பாோ?
எ) தசன்ரனயில் உேவி தசய்ே முஸ்லிம்கள் அரனவரும் ”தபயேளவு முஸ்லிம்கள்” என்று தசால்லமுடியாது,
அோவது முஹம்மதுவின் தமற்கண்ட கட்டரளகரள அறியாேவர்கள் அல்ல இந்ே முஸ்லிம்கள். இவர்கள்
இஸ்லாரம ேன்கு அறிந்ேிருக்கும் முஸ்லிம்கள். ஆக, முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும்
உேவி தசய்து, முஹம்மதுவிற்கு மாறு தசய்ோர்களா? அல்லது இேில் உள்ளர்த்ேம் ஏோவது உண்டா?
ஏ) முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு மாறு தசய்யதவண்டுதமன்றால் தவறு விஷயங்களில் தசய்யதவண்டியது
ோதன! ஒரு இனம் அல்லது மக்கள் தசய்யும் ேீய காாியங்கரளச் தசய்யாமல் இருக்க முஹம்மது கட்டரள
தகாடுத்ேிருந்ோல் அேரன ஏற்றுக் தகாள்ளலாம். உோேணத்ேிற்கு, பிறக்கும் தபண் பிள்ரளகரள தகால்லும்
பைக்கமுரடய மக்களின் தசயல்களுக்கு மாறு தசய்ய முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளயிட்டால், அேரன ஏற்கலாம்.
மக்காவினாின் பைரமவாய்ந்ே இப்படிப்பட்ட தசயல்கரள முஹம்மது கண்டித்துள்ளார். இரவகரள
ஏற்கலாம். ஆனால், அற்பமான ோடிரயயும், ேரல முடிரயயும் பிடித்துக் தகாண்டு ஆட்டினால் என்ன
ேன்ரம?
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முடிவுரே:
முஸ்லிம்கதள! தமற்கண்ட ஹேீஸ்கரள ேீங்கள் தபாய் என்றுச் தசால்வீர்களா? முஹம்மது இப்படிதயல்லாம்
தசால்லவில்ரல, புகாாி மற்றும் முஸ்லிம் ஹேீஸ்கள் தசால்லும் இவ்விவேங்கள் தபாய்யானரவ என்று
அரவகரள

ஒதுக்குவீர்களா?

எங்கள்

மார்க்கம்

மனிே

தேய

மார்க்கமாகும்,

இந்துக்கரளயும்,

கிறிஸ்ேவர்கரளயும், யூேர்கரளயும் மற்ற எல்தலாரேயும் தேசிக்கச்தசால்லும் மார்க்கம் என்று ேீங்கள்
தசான்னால், தமற்கண்ட ஹேீஸ்களின் ேிரல என்ன?
இந்ே பாகத்ரே இதோடு முடித்துக் தகாள்கிதறன். இஸ்லாம் எப்படிதயல்லாம் மற்ற மார்க்க மக்களிடம்
ேடந்துக் தகாள்கிறது என்பரே அடுத்ே பாகத்ேில் இன்னும் தமலேிக ஆோேங்கரள குர்-ஆன் மற்றும்
ஹேீஸ்களிலிருந்து பார்க்கலாம்.

அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] கிறிஸ்ேவர்களின் மனிே தேய உேவிகள் பற்றி ஏன் இக்கட்டுரேயில் எழுேவில்ரல.
கிறிஸ்ேவர்களின் உேவிகள் பற்றி அேிகமாக எழுோமல், ஏன் முஸ்லிம்களின் உேவிப் பற்றி அேிகமாக உமர்
எழுதுகிறார்? என்ற தகள்வி கிறிஸ்ேவர்களுக்கு எழும். ஆனால், கிறிஸ்ேவர்கள் ஒன்ரற சாியாக புாிந்துக்
தகாள்ளதவண்டும்.
ேடப்பரேக்

கண்டு

இயற்ரகயாக ேடப்பரேக் கண்டு யாரும் ஆச்சாியப்படமாட்டார்கள், அேிசயமாக
ோன்

மக்கள்

ஆச்சாியப்படுவார்கள்.

மீன்கள்

ேீந்துவரேக்

கண்டு

யாோவது

ஆச்சாியப்படுவார்களா? கழுகுகள் உயே பறப்பரேக் கண்டு யாோவது தமச்சிக்தகாள்வார்களா? மீனின்
ேீந்தும் ேிறரமரயப் பார்த்து, கழுகின் பறக்கும் ேிறரமரயப் பார்த்து மக்களின் புருவங்களும் உயோது. இதே
தபாலத்ோன் கிறிஸ்ேவர்களின் தசரவயும், உேவிகளும். கிறிஸ்ேவர்கள் இயற்ரகயாகதவ உேவிகள்
தசய்பவர்கள், தோன்றுதோட்டு அவர்கள் தசய்துவருவது ஒன்றும் புேிேல்லதவ! இேரன ோன் தபருரமக்காக
அேிகப்படுத்ேிச் தசால்லவில்ரல, உண்ரமரயத் ோன் தசால்கிதறன்.
கிறிஸ்ேவர்களின் உேவிகரள ோம் அேிகமாக புகழ்ந்ோல், அது அவர்கரள அவமானப்படுத்துவேற்கு
சமமாகும்,

கடரமரய

தசய்பவர்களுக்கு

அேிக

புகழ்ச்சி

தேரவயில்ரல,

சத்ேியத்ேிற்கு

விளம்பேம்

தேரவயில்ரல. கிறிஸ்ேவர்களின் உேவிகரள ரமக் ரவத்து ஊேறிய தசால்லதவண்டிய அவசியமில்ரல,
ஏதனன்றால், ஆபத்து காலத்ேில் மட்டுமல்ல, எல்லா காலத்ேிலும் கிறிஸ்ேவர்கள் உேவி தசய்கிறார்கள்.
கிறிஸ்ேவர்கள்

உேவி

தசய்ய

”தசன்ரன

ேண்ணீாில்

மூழ்கி

மிேக்கதவண்டிய

அவசியமில்ரல”.

இக்கட்டுரேயின் தோக்கத்ரே முழுவதுமாக அறிந்துக் தகாள்ள முழு கட்டுரேரயயும் படிக்கவும். அேன் பிறகு
இப்படிப்பட்ட தகள்விரய என்னிடம் தகட்க விரும்பமாட்டீர்கள்.
இந்துக்களும் தபருேவிரய தசய்ோர்கள், தவற்றுரமயில் ஒற்றுரம என்பரே இப்படிப்பட்ட ஆபத்ோன
காலத்ேில் இந்ேியாவில் அபாிேமாக காணமுடிகின்றது.
[2] ஆன்ரலன் பீதெ ேள கட்டுரேகள்
அ) ேனிமனிே ஒழுங்குகளில் மாற்றம்
ஆ) பிேவுன், தமென்ோ ேிற முடியுரடயவர்களின் முடி ேரேத்துவிட்டால் கருப்பு ேிற சாயம் பூசலாமா?
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இ) பாடம் : 25 - (ேரேமுடிக்கு) சாயமிட்டுக்தகாள்வேில் யூேர்களுக்கு மாறு தசய்ேல்
ஈ) ேரல முடிக்குச் சாயம் அடிக்கலாமா ஆண்,தபண் ேரலக்கு ரட அடிக்கலாமா? மார்க்கத்ேில் அனுமேி
உண்டா?
[3] இேே இஸ்லாமிய ேள கட்டுரே - அைகுக்காக தமாட்ரடயடித்துக் தகாள்ளலாமா? அைகுக்காக ேரலயில்
கறுப்பு அல்லாே தவறு கலர் சாயம் பூசிக் தகாள்ளலாமா?
[4] இேே இஸ்லாமிய ேள கட்டுரே - ேரல ேரேக்குச் சாயம் பூசுவேற்கு இஸ்லாத்ேில் அனுமேி இருக்கிறோ?
சிலர், மருோணி அல்லாே ேிறப்பூச்சுக் கூடாது என்கின்றனர். விளக்கம் ேேவும்.
[5] உமாின் முந்ரேய கட்டுரே - 101 காேணங்கள் - முஹம்மது ஒரு கள்ளத்ேீர்க்கோிசி என்று கிறிஸ்ேவர்கள்
கருதுவது ஏன்? பாகம் 5 (காேணம் 48. ோடிக்கும் ேரலமுடிக்கும் சாயமிட்டு யூேர்களுக்கு மாறு தசய்யுங்கள்)

உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/chennai_muslims/chennai_muslims_part1.html

35. பாகம் 2 - தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள
முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
முன்னுரே:
இத்தோடர் கட்டுரேகளின் அறிமுகத்ரே முேல் பாகத்ேில் படித்துவிட்டு, இந்ே இேண்டாம் தோடரே
படிக்கவும்.
பாகம் 1 - தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
முேல் பாகத்ேில் ”ோடி, ேரலமுடி, மீரச, தவட்டி மற்றும் தசருப்பு” தபான்ற அற்பமான விஷயங்களில்
முஸ்லிம்கள் எப்படி முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக ேடந்துக்தகாள்ளதவண்டும் என்று முஹம்மது
கற்றுக்தகாடுத்ோர் என்பரே ஆய்வு தசய்தோம்.
இந்ே

இேண்டாம்

தோடாில்

இன்னும்

எந்தேந்ே

விஷயங்களில்

முஸ்லிம்களின்

மனேில்

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோன விஷ வாயுரவ இஸ்லாம் தசலுத்ேியுள்ளது என்பரேக் காண்தபாம். இந்ே
விவேங்கரள முஸ்லிம்கள் படிப்பேினால் அவர்களது மனது புண்படலாம், ஆனால் அேற்கு காேணம் இஸ்லாம்
ோன்.

ேீங்கள்

தமற்தகாண்டு

ஏோவது

உறுப்படியாக

தசய்யதவண்டுதமன்று

விரும்பினால்,

இந்ே
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தோடர்களில்

தகாடுக்கப்படும்

இஸ்லாமிய

ஆோேங்கரள

ஆய்வு

தசய்து,

உங்கள்

இஸ்லாமிய

அறிஞர்களிடம் தகள்வி தகட்டுப் பாருங்கள்.

பாகம் 2
தசன்ரனயில் முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிகரள பார்க்கும் தபாது, ”இந்துக்களிடமும், கிறிஸ்ேவர்களிடமும்
அோவது முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம்” மனிே தேயத்தோடு ேடந்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று முஸ்லிம்களுக்கு
இஸ்லாம் தபாேிக்கிறது என்று ோம் எண்ணிக்தகாள்கிதறாம். ஆனால், உண்ரம தவறுவிேமாக உள்ளது.
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு உேவி தசய்யும் படி இஸ்லாம் தபாேிக்கின்றது என்றுச் தசால்பவர்கள் அேற்கான
ஆோேங்கரள குர்-ஆனிலிருந்து காட்டதவண்டும். ஆனால், இேற்கு எேிோக அதனக ஆோேங்கரள
இஸ்லாமில் காணலாம். முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று முஹம்மது அதனக
கட்டரளகரள தகாடுத்துள்ளார். இக்கட்டுரேயில் இரேப் பற்றிய இன்தனாரு ஹேீரஸக் காண்தபாம்.

முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் காட்டும் தவறுப்புணர்வின் தவளிப்பாடு
முஸ்லிம்கதள! முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலில் முகமன் (ஸலாம்) தசால்லாேீர்கள்
ஒருவர் இன்தனாருவரேக் காணும் தபாது, ஹதலா அல்லது வணக்கம் என்றுச் தசால்வது சாோேண விஷயம்.
ஒரு முஸ்லிம் இன்தனாரு முஸ்லிரம காணும் தபாது, ”அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் – உங்கள் மீது சாந்ேி
உண்டாகட்டும்” என்றுச் தசால்வார். ஒரு முஸ்லிம், ஒரு இந்துரவதயா, கிறிஸ்ேவரனதயா வைியில் காணும்
தபாது, எப்படி முகமன் (வணக்கம்) தசால்லதவண்டும்? இரேப் பற்றி முஸ்லிம்களின் வைிகாட்டி முஹம்மது
என்ன தசால்கிறார் என்பரேக் காண்தபாம்.
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
யூேர்களுக்கும் கிறித்ேவர்களுக்கும் ேீங்கள் முேலில் முகமன் கூறாேீர்கள். அவர்களில் ஒருவரே ேீங்கள்
சாரலயில் சந்ேித்ோல், சாரலயின் தேருக்கடியான பகுேியில் அவரே ஒதுங்கிப்தபாகச் தசய்யுங்கள். - இரே
அபூஹுரேோ (ேலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆோேம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் நூல், எண் 4376
தமற்கண்ட

ஹேீஸில்

தகாடுத்துள்ளார்.

முஹம்மது

இேண்டு

(அருரமயான!)

இவ்விேண்டு அறிவுரேகளும் மாற்று

அறிவுரேகரள

முஸ்லிம்களுக்கு

மேத்ேவர்களுக்கு எேிோக முஸ்லிம்கள் எப்படி

ேடந்துக் தகாள்ளதவண்டும் என்பரேப் பற்றி தபசுகின்றன. இவ்விேண்டு அறிவுரேகளும் முஸ்லிம்களின்
மனேில் தவறுப்புணர்ரவத் தூண்டக்கூடியரவகளாக உள்ளன. இக்கட்டுரேயில் முேல் அறிவுரேரயப் பற்றி
ஆய்வு தசய்தவாம்.
குறிப்பு: யூேர்கள் முஹம்மதுவிற்கு ஸலாம் தசால்லும் தபாது, “உங்கள் மீது மேணமுண்டாகட்டும் – அஸ்ஸாமு
அரலக்கும்” என்று தசால்வார்கள், அேற்கு முஹம்மதுவும் “உங்கள் மீதும்” என்றும் தசால்வார். பேிலுக்கு பேில்
சாியாக அரமந்துவிடும். யாோவது இப்படி வாழ்த்து கூறினால், ேீங்கள் இப்படிதய தசால்லுங்கள் என்று அவர்
கற்றுக்தகாடுத்துள்ளார். ஆனால், இந்ே தோடாில் ோம் ஆய்வு தசய்யப்தபாவது இந்ே விவேமல்ல, முேலாவது
முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் தசால்லலாமா இல்ரலயா என்பது ோன்.
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முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலில் முகமன் கூறாேீர்கள் - ேல்ல மனிேர்கரள தகடுக்க
முயலும் இரறத்தூேர்:
ஒரு

சமுோயத்ேில்

வாழும்

மக்கள்

ஏற்கனதவ

ேங்கள்

ேம்பிக்ரககளினால்

பலவரகயாக

பிாிந்து

கிடக்கிறார்கள். என் இரறவன் ோன் தபாியவன், உன் இரறவன் அப்படி இல்ரல, என் மேம் ோன்
சாியானது, உன் மேம் ேவறானது என்று மக்கள் ேிரனத்துக் தகாண்டு வாழுகிறார்கள்.
இந்ே ேிரலயில் மக்கள் இருக்கும் தபாது, ேீங்கள் மாற்று மேத்ேவர்களுக்கு முேலில் வணக்கம் தசால்லாேீர்கள்
என்று ”முஹம்மது” கட்டரளயிடுவது எவ்வளவு கீழ்ேேமானது?

ேண்பர்களும், உறவினர்களும் பல

காேணங்களுக்காக சில காலம் பிாிந்து இருந்ோலும், இவர்களில் யாோவது ஒருவர் சுயமாக முன்வந்து,
மற்றவருக்கு வணக்கம் தசால்லி, ேலம் விசாாித்ோல், பரைய பரகரயதயல்லாம் மறந்து மறுபடியும் ேட்பு
தகாண்டு ஒற்றுரமயாக வாழ்வரே ோம் அவ்வப்தபாது ேிெவாழ்க்ரகயில் காண்கிதறாம்.

இதேதய

முஹம்மது முஸ்லிம்களுக்கும் கட்டரளயிட்டுள்ளார், அோவது முஸ்லிம்களில் இருவர் மனஸ்ோபம் தகாண்டு
பிாிந்து இருந்ோல், அேிகபட்சம் மூன்று ோட்களுக்கு தமல் அவர்களின் பிாிவு இருக்கக்கூடாது. இவர்களில்
யார் அடுத்ேவரே முேலில் சந்ேித்து ஸலாம் கூறுகிறாதோ, அவர் ோன் சிறந்ேவர் என்று முஹம்மது
முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளயிட்டுள்ளார் (பார்க்க ஸஹீஹ் புகாாி நூல் எண் 6077). இந்ே கட்டரள
முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுதம, முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு இல்ரல, இேரன இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மறுத்ோல்
விளக்கம் ேேவும்.
ேங்கள் மார்க்கம் அரமேி மார்க்கம் என்று தசால்லிக்தகாள்ளும் முஸ்லிம்களின் ேிேந்ேே வைிகாட்டியாகிய
முஹம்மது தசால்லும் அறிவுரேரய ேன்றாக கவனித்துப் பாருங்கள்.
இப்படிப்பட்ட அறிவுரேகரள படிக்கும் முஸ்லிம்களின் உள்ளத்ேில் மாற்று மே மக்கரளப் பற்றி எப்படிப்பட்ட
எண்ணங்கள் உண்டாகும்?



எங்கள் உயிாினும் தமலான இரறத்தூேர் ஒன்ரறச் தசான்னால், அது சாியாகத் ோன் இருக்கும்.



முஹம்மது ”ஆம்” என்றால் ”ஆம்”, அவர் ”இல்ரல” என்றால் ”இல்ரல” – இது ோன் முஸ்லிம்களின்
உயிர் மூச்சு.



முஸ்லிமல்லாேவர்கள் மீது முஹம்மதுவிற்கு எவ்வளவு தவறுப்புணர்வு இருந்ோல், இப்படி முேலாவது
ேீங்கள் முகமன் தசால்லாேீர்கள் என்றுச் தசால்வார்?



இஸ்லாமிய ேீவிேவாேிகள் ஏன் ஈவு இேக்கமில்லாமல், முஸ்லிமல்லாேவர்கரள தகால்கிறார்கள்
என்பேற்கு இப்படிப்பட்ட இஸ்லாமிய கட்டரளகதள காேணம் என்பரே புாிந்துக் தகாள்ள
முடிகின்றோ?



முேலாவது ஒரு முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாேவனுக்கு வணக்கதமா, ஸலாதமா தசான்னால், அவனுக்கு
என்ன குரறந்துவிடும்? அவன் வாயிலிருந்து முத்துக்கள் உேிர்ந்துவிடுமா? இேனால் அல்லாஹ்விற்கு
என்ன ேீரம ேடந்துவிடும்?



சக மனிேனுக்கு ொேி பார்க்காமல், ”முேலாவது வாழ்த்துக்கள் தசால்வேற்கும்” ேரடவிேிக்கும்
இஸ்லாரம பின்பற்றும் அதே முஸ்லிம்கள், ேங்கள் உயிரே பணயம் ரவத்து தசன்ரனயில் ொேி
மேம் பார்க்காமல் எப்படி உேவி தசய்ோர்கள்? இது எப்படி சாத்ேியம்? இவர்கள் முஹம்மதுரவயும்
அவேது தபாேரனகரளயும் புறக்கணித்ேவர்களா?
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இந்ே வாழ்த்துேல் தசால்வரேப் பற்றி இேே இஸ்லாமிய விவேங்கரள இப்தபாது காண்தபாம். படிக்கும் தபாது
சிாிப்பு வந்துவிட்டால், சிாித்துவிடுங்கள், அேன் பிறகு இஸ்லாம் பற்றி சிந்ேியுங்கள், ேம் ேமிழ் முஸ்லிம்களின்
ேிரலப்பற்றியும் சிந்ேியுங்கள்.

1) என் வாழ்த்துேரல எனக்கு ேிருப்பி தகாடுத்துவிடு:
ஆேம்ப கால முஸ்லிம்களின் மனேிரல எப்படி இருக்கின்றது என்பரே கவனியுங்கள். சிறு பிள்ரளகள்
சண்ரடயிட்டுக் தகாண்டால், ‘ோன் தேற்று தகாடுத்ே சாக்தலட் ேிரும்ப தகாடுத்துவிடு’ என்று தகட்பது தபால்
இருக்கிறது.
அப்துர்ேஹ்மான் கூறினார்: “இப்னு உமர் ஒரு கிறிஸ்ேவரே கடந்துச் தசன்றார். அந்ே கிறிஸ்ேவர் இப்னு
உமருக்கு வாழ்த்து கூறினார், உடதன இப்னு உமரும் அவருக்கு ேிரும்ப வாழ்த்து கூறினார். அேன் பிறகு
இப்னு உமருக்கு ‘அந்ே ேபர் ஒரு கிறிஸ்ேவர்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டதபாது, உடதன இப்னு உமர் ேிரும்பச்
தசன்று அந்ே கிறிஸ்ேவாிடம் “என்னுரடய வாழ்த்துேரல ேிரும்ப தகாடுத்துவிடு” என்று தகட்டார். (இமாம்
புகாாியின் ‘அல்-அேப் அல்-முஃப்ேத்’ எண்: 1115)
521. When someone greets a Christian whom he does not recognise
1115. 'Abdu'r-Rahman said, "Ibn 'Umar passed by a Christian who greeted him and Ibn 'Umar returned the
greeting He was told that the man was a Christian. When he learned that, he went back to him and said,
'Give me back my greeting.'" (Al-Adab Al-Mufrad - Imam Al-Bukhari (Rahimullaah) - Translation by Ustadah
Aisha Bewley)

2) ஒரு கிறிஸ்ேவனுக்கு எப்படி வாழ்த்து கூறுவது? தசால்லிய வாழ்த்ரே மாற்றுவது ஏன்?
முஸ்லிம்களின் மனேில் எப்படிப்பட்ட விஷவாயு பேவியிருந்ேது என்பரே எடுத்துக் காட்டும் இன்தனாரு
உோேணம். ஆனால் ேம் ேமிழ் முஸ்லிம்கரளப் பாருங்கள், எவ்வளவு மனிே தேயத்தோடு ேமக்கு உேவி
தசய்துள்ளார்கள்! இந்ே கீழ்கண்ட ஹேீஸில், ஒரு முஸ்லிம் ஒரு கிறிஸ்ேவருக்கு வாழ்த்ரே கூறுகிறார், அவர்
கிறிஸ்ேவர் என அறிந்து, ோன் கூறிய வாழ்த்ரே ேிரும்ப தபற்றுக்தகாண்டு, புேிய வாழ்த்ரேக் கூறினார்.
520. ஒரு ேிம்மி (கிறிஸ்ேவனுக்கு) எப்படி வாழ்த்து கூறுவது?
1112. ”உக்பா இப்னு அமிர் அல் ெுஹானி” ஒரு மனிேரேக் கடந்துச் தசன்றார். ஒரு முஸ்லிரமப்தபால
தோற்றமளித்ே இவர் உக்பாவிற்கு வாழ்த்து கூறினார். உடதன உக்பா மறுதமாைியாக “உங்கள் மீதும்
சமாோனம் உண்டாவோக, இன்னும் அல்லாஹ்வின் அருளும் ஆசீர்வாேமும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டும்”
என்று வாழ்த்து கூறி தசன்றுவிட்டார். உக்பாவின் அடிரம “அவர் ஒரு கிறிஸ்ேவர்” என்று உக்பாவிற்கு
அறிவித்ோர். உடதன உக்பா எழுந்து அந்ே கிறிஸ்ேவரே சந்ேிக்கும் வரே வந்ே வைிதய தசன்றார். அவர் அந்ே
கிறிஸ்ேவரே சந்ேித்ேதும் “அல்லாஹ்வின் அருளும் ஆசீர்வாேமும் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் உாியது. எனதவ
உனக்கு கூறிய வாழ்த்ரே ேிரும்ப தபற்றுக்தகாண்டு, தவறு வரகயான வாழ்த்ரேக் கூறுகிதறன், “உங்களுக்கு
அல்லாஹ் ேீடித்ே ஆயுளும், பிள்ரளச் தசல்வங்களும், இேே தசல்வங்களும் தகாடுப்பானாக” என்றுச்
தசான்னார்.
520. How to make supplication for a dhimmi
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1112. 'Uqba ibn 'Amir al-Juhani passed by a man who looked like a Muslim who greeted him. 'Uqba answered
him, saying, "And on you and the mercy of Allah and his blessings." His slave said to him, "He is a Christian."
'Uqba got up and followed him until he caught up to him. He said, "The mercy of Allah and His blessings are
for the believers, but may Allah make your life long and give you much wealth and many children." (Al-Adab
Al-Mufrad - Imam Al-Bukhari (Rahimullaah) - Translation by Ustadah Aisha Bewley)
தமற்கண்ட விவேம் பல தகள்விகரள எழுப்புகிறது.
ஏன் உக்பாவின் அடிரம “அவர் ஒரு கிறிஸ்ேவர்” என்றுச் தசான்னார்? கிறிஸ்ேவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின்
அருள் பற்றிய வாழ்த்துச் தசால்லக்கூடாது என்று இந்ே அடிரமக்கு ஏற்கனதவ தோிந்ேிருந்ேோ?
அப்படியானால், இேரன முஹம்மது தசால்லாமல் எப்படி அவருக்கு தோிந்ேிருக்கும்? அவர் கிறிஸ்ேவர் என்று
தோிந்ேவுடன், உக்பா விஷயத்ரே (ேன் ேவரற) புாிந்துக்தகாண்டு, உடதன ேிரும்பிச் தசன்று தவறு
வரகயான வாழ்த்ரேச் தசான்னேிலிருந்து, இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கரள முஸ்லிம்களின் மனேில்
விரேத்ேிருக்கிறது

என்பரே

அறிந்துக்

தகாள்ளமுடிகின்றது!

இஸ்லாமின்

இரறயியல்

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக இருந்ோல், எப்படி அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ தேய்வதமன்று அறிந்து
அவரே தோழுதுக் தகாள்ளமுடியும்? அல்லாஹ்வின் அருள் இல்லாமல், எப்படி கிறிஸ்ேவர்கள் அல்லாஹ்ரவ
விசுவாசிக்கமுடியும்?

ஏன்

இப்படிதயல்லாம்

முஹம்மது

தபாேரன

தசய்து

முஸ்லிம்களின்

மனேில்

முஸ்லிமல்லாேவர்கள் பற்றி ேீய எண்ணங்கரள விரேத்ேிருக்கிறார்?
ேற்கால ேமிழ் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், ”ஸலாம்” பற்றி என்ன தசால்லியுள்ளார்கள்?

அ) புறக்கணிக்கப்பட்ட சலாம்
புறக்கணிப்பட்ட சலாம் என்ற தபயாில் ஒரு கட்டுரே சுவனத்தேன்றல் என்ற ேளத்ேில் பேிக்கப்பட்டுள்ளது
(அேன் தோடுப்பு).
இந்ே கட்டுரேயில் ஏன் முஸ்லிம்கள் ஸலாம் தசால்லதவண்டும் என்று விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் தசால்வது பற்றிய ேரலப்பு வரும் தபாது, ஆசிாியர் கீழ்கண்ட விேமாக கூறி
ேழுவிவிட்டார். தமலும், ோன் தமதல காட்டிய ஹேீஸ் பற்றி முச்சு விடவில்ரல.
இக்கட்டுரேயின் முன்னுரே இவ்விேமாக உள்ளது:
இந்ே உலகத்ரேப் பரடத்து அேில் பலவரகயான உயிாினங்கரளப் உருவாக்கி அவற்றிதல மிகச்சிறந்ே
பரடப்பாக

மனிேரனப்

பரடத்ே

இரறவன்

அவர்கள்

எவ்வாறு

வாைதவண்டும்

என்ற

அைகிய

வைிமுரறகரளயும் அவனது இறுேிதூேர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் மூலமாகத் ேந்துள்ளான். அவற்றில் ஒன்று
ோன் முகமன் (சலாம்) கூறுேல் ஆகும்.
அடுத்ேது. . . முஸ்லிம் அல்லாேவர்களுக்கு சலாம் கூறுவது பற்றி இவ்விேமாகச் தசால்லப்பட்டுள்ளது:
முஸ்லிம் அல்லாேவர்களுக்கு சலாம் கூறுேல்: -
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முஸ்லிம் அல்லாேவர்களுக்கு சலாம் கூறலாமா அல்லது அவர்களுரடய சலாத்ேிற்கு பேில் கூறலாமா?
என்பேில் ஒரு சில அறிஞர்களுக்கிரடதய கருத்து தவறுபாடு இருந்ோலும், தபரும்பாலான அறிஞர்கள்
மாற்றுமே சதகாேே, சதகாோிகளுக்கும் சலாம் கூறுவரே ஆோிக்கின்றார்கள்.
அத்ேியாயம் 4, ஸூேத்துன்னிஸாவு (தபண்கள், வசனம் 86 ல் அல்லாஹ் கூறுகிறான்: உங்களுக்கு ஸலாம் கூறப்படும் தபாழுது, அேற்குப் பிேேியாக அரேவிட அைகான (வார்த்ரேகரளக்
தகாண்டு) ஸலாம் கூறுங்கள்; அல்லது அரேதய ேிருப்பிக் கூறுங்கள் - ேிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாப்
தபாருட்களின் மீதும் கணக்தகடுப்பவனாக இருக்கிறான்.
இந்ே வசனத்ேில் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடவில்ரல. தமலும் மாற்று மே சதகாேே,
சதகாோிகளுக்கும் சலாம் கூறுவேன் மூலம் அவர்கள் இஸ்லாத்ேின் பால் ேல்தலண்ணம் தகாண்டவர்களாக
ஆகுவேற்குாிய சந்ேர்ப்பமும் சதகாேேத்துவமும் அேிகாிக்கும்.
இவ்விவேங்கரள படிப்பவர்களுக்கு எழும் தகள்விகள்:



14 நூற்றாண்டுகள் ோண்டியும், இன்னும் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் கூறலாமா தவண்டாமா?
என்ற ஆய்வு ேடந்துக்தகாண்தட இருக்கிறது! ஒரு சின்ன விஷயத்ேில் கூட இன்னும் ேீங்கள் ஒருமித்ே
கருத்துக்கு வேவில்ரலயா?



ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண் 4376ஐ பற்றி, ஏன் இக்கட்டுரேயில் விவாிக்கவில்ரல?



குர்-ஆன் 4:86ம் வசனத்ேிற்கு ேீங்கள் தசால்லும் விளக்கத்ேிற்கு எேிோக, முஹம்மது கூறியுள்ளார்
(முஸ்லிம் ஹேீஸில் எண் 4376). குர்-ஆன் தசால்வது ேவறா அல்லது முஹம்மது தசால்வது ேவறா?

ஆ) பீதெ குர்-ஆன் ேமிைாக்கத்ேின் விளக்கம் 159 - ஸலாம் கூறும் முரற:
பீதெ அவர்களின் குர்-ஆன் ேமிைாக்கத்ேின் விளக்கம் 159ல், பீதெ அவர்கள் ஸலாம் பற்றி பல விவேங்கரளக்
தகாடுத்துள்ளார். அேில் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கும் ஸலாம் தசால்லலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
ஆனால், முஸ்லிம் ஹேீஸ் எண் 4376ஐ பற்றி அவர் ஒன்றும் கூறவில்ரல.
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

ஸலாம்

கூறக்

கூடாது

என்று

கட்டரளயிருந்ோல்

அரேக்

கண்டிப்பாக

ேரடமுரறப்படுத்ே தவண்டும் என்பேில் இரு தவறு கருத்து இல்ரல. ஆனால் அல்லாஹ்வும், அவனது தூேர்
ேபிகள்

ோயகம்

(ஸல்)

அவர்களும்

ேமக்கு

இவ்வாறு

கட்டரளயிடவில்ரல.

மாறாக

முஸ்லிம்

அல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் கூறுவரேத் தேளிவாக அனுமேித்துள்ளனர்.
மூலம்: http://www.onlinepj.com/Quran-pj-thamizakkam-thawheed/vilakkangalnew/159_salam_koorum_murai/
ேம்முரடய தகள்வி என்னதவன்றால், ”முஸ்லிமல்லாேவருக்கு முேலாவது ஸலாம் தசால்லாேீர்கள்” என்று
முஹம்மது ”முஸ்லிம் ஹேீஸில்” தசால்லியுள்ளாதே, அரேப் பற்றி பீதெ அவர்கள் மூச்சுவிடவில்ரலதய
ஏன்? மாற்று மே சதகாேேர்களிடம் சதகாேேத்துவத்ரே இஸ்லாம் வளர்க்கிறது என்று முஸ்லிம்கள் தசால்வது
தபாய் அல்லவா? சின்ன விஷயமாகிய ஸலாம் தசால்வேில் முந்ேிக்தகாள்ளக்கூடாது என்று முஸ்லிம்களுக்கு
முஹம்மது கட்டரளயிடுவது எவ்வளவு கீழ்ேேமானது?
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இத்தோடாின் சுருக்கமும், தசன்ரனயில் உேவி புாிந்ே முஸ்லிம்களுக்கு தகள்விகளும்:
1)

குர்-ஆன் 4:86, தோிந்ேவர்களுக்கும் தோியாேவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தசால்லுங்கள் என்று

கட்டரளயிடுகிறது.
2)

ஆனால்

முஹம்மதுதவா,

யூேர்களுக்கும்,

கிறிஸ்ேவர்களுக்க்கும்

முேலாவது

வாழ்த்துக்கள்

தசால்லாேீர்கள் என்று கட்டரளயிட்டார்(முஸ்லிம் எண் 4376).
3)

ஆேம்ப கால முஸ்லிம்கள், சிறந்ே வாழ்த்ரே முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ேவறுேலாக தசான்னாலும்,

உடதன அேரன ேிரும்ப தபற்றுக் தகாண்டு இருந்ேிருக்கிறார்கள். சில சமயங்களில் வாழ்த்ரே ேிரும்பப்
தபற்றுக்தகாண்டு, தவறு வாழ்த்ரேச் தசால்லியுள்ளார்கள். இரவகரள முஹம்மதுவின் மூலமாகதவ இவர்கள்
அறிந்ேிருப்பார்கள். இரவகள் சிறுபிள்ரளத் ேனமான தசயல்களாக காணப்படுகின்றது.
4)

குர்-ஆன் 4:86ம் வசனத்ேிற்கு எேிோக ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 4376 உள்ளது. முஹம்மது எப்படி குர்-ஆன்

4:86க்கு எேிோக தபாேித்துள்ளார் என்பரே இந்ே கட்டுரே ஆய்வு தசய்கிறது, அேரன இங்கு படிக்கலாம்: குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாவின் படி இஸ்லாமியேல்லாேவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் எப்படி வாழ்த்துக்கள் கூறுவது?
5)

இந்ே இஸ்லாமிய ஆோேங்கள் ஒரு புறமிருக்க, ேமிழ் முஸ்லிம்கள் இரவகரள புறக்கணித்துவிட்டு,

ொேி மேம் தபேமின்று உேவிகள் புாிந்துள்ளனர்.
6)

இேரன ோம் எப்படி எடுத்துக் தகாள்வது? மக்களுக்கு உேவி தசய்யும் தோக்கில், ேமிழ் முஸ்லிம்கள்

ஒதே அடியாக இஸ்லாரம புறக்கணித்துவிட்டார்களா? அல்லது இவ்விவேங்கள் அரனத்தும் அவர்களுக்கு
தோிந்ேிருந்தும்,

அரவகரள

மரறத்துவிட்டு,

இஸ்லாமுக்கு

தவளியுலகில்

ேல்லப்தபயர்

கிரடக்கதவண்டுதமன்று, ேமக்கு உேவிகள் தசய்ோர்களா?

முடிவுரே:
முஸ்லிமல்லாே அதனகருக்கு தமற்கண்ட விவேங்கள் ஆச்சாியத்ரேக் தகாடுத்ேிருக்கும்! முஹம்மதுவிற்கும்,
இஸ்லாமுக்கும் இப்படிப்பட்ட இன்தனாரு பக்கம் இருப்பரே அறியாேவர்கள் அதனகர். இஸ்லாமிய மூல
நூல்கரள ோம் படித்ோல், இஸ்லாமின் அடுத்ேபக்கத்ரே சாியாக புாிந்துக் தகாள்ளலாம்.
அடுத்ே தோடர் கட்டுரேயில், இதே முஸ்லிம் ஹேீஸ் 4376ல் உள்ள இேண்டாவது பாகத்ரேப் பற்றி ஆய்வு
தசய்தவாம்.
தசன்ரனயில் முஸ்லிம்களின் தபருேவி தோடர் கட்டுரேகள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/chennai_muslims/chennai_muslims_part2.html
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36. பாகம் 3 - தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள
முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
(முஸ்லிமல்லாேவர்கரள சாரலயின் தேருக்கடியான பாரேயில் தபாக முஸ்லிம்கள்
கட்டாயப்படுத்ேதவண்டும்)
முன்னுரே:
இந்ே ேரலப்பின் முந்ரேய இேண்டு கட்டுரேகரள கீழ்கண்ட தோடுப்புகளில் படிக்கலாம்.
பாகம் 1 - ோடி, மீரச, தவட்டி, தசருப்பு விஷயங்களில் மாறு தசய்ேல்
பாகம் 2 - முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலாவது ஸலாம் தசால்லக்கூடாது
இரவகளின் தோடர்ச்சியாக, இந்ே மூன்றாவது பாகத்ேில், முஸ்லிமல்லாேவர்கரள முஸ்லிம்கள் சாரலயில்
எப்படி ேடத்ேதவண்டும்? என்ற தகள்விக்கு இஸ்லாம் என்ன பேில் தசால்கிறது என்பரே ஆய்வு தசய்தவாம்.
இக்கட்டுரேயில்

தமற்தகாள்

காட்டப்படும்

ஆோேங்கள்

இஸ்லாமிய நூல்களிலிருந்தும்,

இஸ்லாமிய

விாிவுரேகளிலிருந்தும் எடுக்கப்படுகின்றன என்பரே வாசகர்கள் கவனிக்கவும்.

பாகம் 3
முஸ்லிமல்லாேவர்கரள சாரலயின் தேருக்கடியான பாரேயில் தபாக முஸ்லிம்கள்
கட்டாயப்படுத்ேதவண்டும்
தசன்ரன

மக்களுக்கு

உேவிகள்

தேரவப்பட்டதபாது,

முஸ்லிம்கள்

உற்சாகமாய்

உேவிகரளச்

தசய்ேனர்.

இேன் பின்னணிரய முழுவதுமாக அறிய தமதல தகாடுக்கப்பட்ட முேலாவது பாகத்ரே

படிக்கவும். முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் முஸ்லிம்கள் அன்பாக ேடந்துக் தகாள்ளக்கூடாது என்று இஸ்லாம்
கட்டரளயிடுகிறது.

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

தவளிப்பரடயாக

தசால்லியிருக்கும்

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

ேங்கள்

எேிோக

தபாது,

உயிரேக்

ேடந்துக்தகாள்ளுங்கள்

முஸ்லிம்கள்
தகாடுத்து

அேரன

உேவிகள்

என்று

இஸ்லாம்

புறக்கணித்துவிட்டு,

தசய்துள்ளனர்.

இேரன

முஸ்லிமல்லாேவர்கள் எப்படி புாிந்துக் தகாள்வது? இஸ்லாம் தசால்வது சாியா? அல்லது முஸ்லிம்கள் தசய்ேது
சாியா? இப்படிப்பட்ட தகள்விகளுக்கு விரட காண்பது ோன் இக்கட்டுரேகளின் முக்கிய தோக்கம்.
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலாவது வாழ்த்துேல்/ஸலாம் தசால்லாேீர்கள் என்று முஹம்மது கற்றுக்தகாடுத்ே
விவேத்ரே இேண்டாம் பாகத்ேில் ஆய்வு தசய்தோம். இப்தபாது அதே இஸ்லாமிய ஆோேத்ேின் அடுத்ே
பாகத்ரே ஆய்வு தசய்தவாம்.
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முஹம்மது கீழ்கண்டவாறு கட்டரளயிட்டுள்ளார் (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் நூல், எண் 4376):
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
யூேர்களுக்கும் கிறித்ேவர்களுக்கும் ேீங்கள் முேலில் முகமன் கூறாேீர்கள். அவர்களில் ஒருவரே ேீங்கள்
சாரலயில் சந்ேித்ோல், சாரலயின் தேருக்கடியான பகுேியில் அவரே ஒதுங்கிப்தபாகச் தசய்யுங்கள். - இரே
அபூஹுரேோ (ேலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆோேம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் நூல், எண் 4376
யூேர்கள்

மற்றும்

கிறிஸ்ேவர்கரள

சாரலயின்

தேருக்கடியான

பாரேயில்

தசல்லும்

படி

கட்டாயப்படுத்துங்கள்:
தமதல ோம் பார்த்ே ஹேீஸ், ஆோேபூர்வமான முஸ்லிம் தோகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டோகும். ஒரு சாரலயில்
யூேர்கதளா அல்லது கிறிஸ்ேவர்கதளா தசன்றுக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்று ரவத்துக்தகாள்தவாம். அதே
சாரலயில் முஸ்லிம்களும் தசன்றுக்தகாண்டு இருந்ோல், அந்ே தேேத்ேில் முஸ்லிம்கள் சாரலயில் விசாலமான
பாரேயில் தசல்லதவண்டுமாம்,
அவர்கள்

தேருக்கடியான

என்னதவன்றால்,

அோவது முஸ்லிமல்லாேவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு வைிரய விட்டுவிட்டு,

பாரேயில்

தசல்லதவண்டுமாம்.

முஸ்லிமல்லாேவர்கள்

தேருக்கடியான

இேில்

பாரேயில்

கவனிக்கதவண்டிய
தபாகும்

படி

விஷயம்

“முஸ்லிம்கள்”

அவர்கரள கட்டாயப்படுத்ேதவண்டுமாம். உலக மக்களுக்கு ஒளியாக வந்ேவர் முஹம்மது என்று முஸ்லிம்கள்
தபருரமயாகச் தசால்லிக்தகாள்வார்கள், இப்படிப்பட்டவர் ேம்முரடய மக்களுக்கு ”இேே மக்களிடம்” இப்படி
கீழ்ேேமாக ேடந்துக் தகாள்ள தவண்டும் என்று கட்டரளயிட்டுள்ளார்.
தமற்கண்ட ஹேீரஸயும், அேன் ோக்கத்ரேயும் அறியாே முஸ்லிம்களில் சிலர், கீழ்கண்ட விேமாக
ஆட்தசபரன

தசய்யலாம்.

அவர்களுக்கு

இந்ே

ஹேீஸின்

பாேிப்பு

என்னதவன்பது

சாியாக

புாியதவண்டுதமன்பேற்காக சில உோேணங்கரள இந்ேிய பின்னணியிலிருந்து எடுத்துக் காட்டுகிதறன்.

முஸ்லிம்களின் ஆட்தசபரன - 1
இந்ே

ஹேீஸ்

தபாய்யாக

இருக்கலாம்,

ஏதனன்றால்

எங்கள்

இரறத்தூேர்

இப்படிதயல்லாம்

தசால்லியிருக்கமாட்டார்.
சுன்னி பிாிரவச் சார்ந்ே முஸ்லிம்கள் குர்-ஆனுக்கு அடுத்ேபடியாக ஹேீஸ்கரள ேம்புகிறார்கள். புகாாி மற்றும்
முஸ்லிம் ஹேீஸ் தோகுப்புக்கள் முஸ்லிம்களுக்கு அேி முக்கியமான இரறநூல்களாகும். இவ்விேண்டு
தோகுப்புக்களுக்கு பிறகு ோன் இேே ஹேீஸ்களின் ேம்பகத்ேன்ரம ேேம்பிாிக்கப்படுகிறது. ோம் தமதல படித்ே
ஹேீஸ் “முஸ்லிம்” நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டோகும். உங்களுக்கு இந்ே ஹேீஸ் தோகுப்பின் மீது சந்தேகம்
இருந்ோல், உங்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடமும் தகட்டுப் பாருங்கள், இஸ்லாமிய ேளங்களிலும் தசன்று
படித்துப் பாருங்கள். முஸ்லிம்களாகிய ேீங்கள் இவ்விேமான ஹேீஸ்கரள புறக்கணிக்கும் அடுத்ே ேிமிடதம
காஃபிோகி

(இஸ்லாரம

விட்டு

தவளிதயறியவோகி)

விடுவீர்கள்.

எனதவ,

முஸ்லிம்கதள!

உங்கள்

ஆோேபூர்வமான ஹேீஸ்கரள மறுக்க முயலாேீர்கள். ேமிழ் ோடு ேவ்ஹித் ெமாத் என்ற முஸ்லிம் குழுவினர்,
இப்படிப்பட்ட ஆோேபூர்வமான ஆனால், அதே தேேத்ேில் ேர்மசங்கடமான ஹேீஸ்கரள மறுத்துக்தகாண்டு
வந்துக் தகாண்டு இருக்கிறார்கள். இந்ே ஹேீஸ் ஒருதவரள அவர்களது ேற்தபாரேய பட்டியலில் இல்லாமல்
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இருந்ோல், வருங்காலங்களில் இந்ே முஸ்லிம் ஹேீஸ் எண் 4376ஐயும் அவர்கள் ேங்கள் மறுக்கப்படும் ஹேீஸ்
பட்டியலில் தசர்த்துக்தகாள்வார்கள் என்பேில் ஆச்சாியமில்ரல. காத்ேிருப்தபாம், காலம் பேில் தசால்லும்.
ஷியா பிாிவினர்: இஸ்லாமின் இன்தனாரு பிாிவினர் ஷியா பிாிவினோவார்கள். இவர்கள் இந்ே முஸ்லிம்,
புகாாி ஹேீஸ் தோகுப்புக்கரள முழுவதுமாக ேம்புவேில்ரல, ஷியா பிாிவினருக்கு ேனியாக ஹேீஸ்
தோகுப்புக்கள் உள்ளன. இவர்களின் ஹேீஸ்கரள ஆய்வு தசய்ோல், தமற்கண்ட ஹேீஸ் தபான்ற
ேர்மசங்கடமான

விவேங்கள்

சிறும்பான்ரமயினோக

இன்னும்

இருக்கிறார்கள்.

அேிகமாக

தவளிப்படும்.

என்னுரடய

மறுப்புக்கள்

ஷியா

பிாிவினர்

இஸ்லாமில்

மற்றும்

தகள்விகள்

அரனத்தும்

தபரும்பான்ரமயினோகிய சுன்னி முஸ்லிம்களுக்குத் ோன்.
எனதவ,

புகாாி,

முஸ்லிம்

ஹேீஸ்

தோகுப்புக்களில்

உள்ள

விவேங்கரள

முஸ்லிம்கள்

புறக்கணிக்கக்கூடாது. எனக்கு தோிந்ேவரே, இந்ே முஸ்லிம் ஹேீரஸ (எண் 4376ஐ) யாரும் இதுவரே
மறுக்கவில்ரல.

முஸ்லிம்களின் ஆட்தசபரன - 2
முஹம்மது கட்டரளயிட்டேில் என்ன ேவறு இருக்கிறது? தபரும்பான்ரமயினர் ஆட்சி தசய்யும் ோட்டில்
சிறும்பான்ரமயினர் சிறிது அடங்கிச் தசல்வேில் என்ன ேவறு இருக்கிறது?
முஸ்லிம்கதள! உங்களின் இந்ே கருத்து ேவறானது. இதே ேிரலயில் ேீங்கள் இருந்ோல், அேரன
ஏற்றுக்தகாள்வீர்களா? உோேணத்ேிற்கு, இந்ேியாவில் இந்துக்களின் சேவிகிேம் அேிகமாக இருக்கிறது,
அவர்கள் தபரும்பான்ரமயினோக இருக்கிறார்கள். ஒரு இந்து சாது அல்லது சாமியார், உங்கள் முஹம்மது
தசான்னதுதபாலதவ

இந்துக்களுக்கு

கட்டரளயிட்டால்,

அது

சாியானது

என்று

ேீங்கள்

ஏற்றுக்

தகாள்வீர்களா? இதே தபால, தமற்கத்ேிய ோடுகளில் தபரும்பான்ரமயாக இருப்பவர்கள் முஸ்லிம்கரள
ேடத்ேினால், அேரன ஏற்றுக்தகாள்வீர்களா?
ேம் இந்ேியாவிலும், சுேந்ேிேத்ேிற்கு முன்பாக, இந்துக்கள் இரடதயயும் தமல் ொேிமக்கள், கீழ் ொேி மக்கள்
என்று பாகுபாடு இருந்ேது. இந்துக் தகாயில்களில் சில பிாிவினர் வேக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு இருந்ேது.
சாரலயில் தசல்லும் தபாது தமல் ொேி மக்களுக்கு மேிப்பு தகாடுக்கும் படி கீழ்ொேி மக்கள் விலகிச்
தசல்லதவண்டிய ேிரல இருந்ேது. இப்படிப்பட்டரவகள் ேவறானரவ என்றும், இஸ்லாம் இப்படிப்பட்ட
பாகுபாடு காட்டுவேில்ரல என்றும் தமரட தபாட்டு தபசும் முஸ்லிம்கதள! உங்கள் முஹம்மது தசான்னதும்
இரேத் ோதன! முஹம்மதுரவப் தபாறுத்ேமட்டில் “முஸ்லிம்கள்” என்பவர்கள் தமல் ொேி மக்கள், இேே
மார்க்கத்ோர்கள் “கீழ் ொேி” மக்களாவார்களா? ொேிப்பிாிவிரன பிேச்சரனகள், இந்து ேர்மத்ேில் இருந்ோல்
அது பாவம், இஸ்லாமில் இருந்ோல் அது புண்ணியமா? அவர்களுக்கு ஒரு ேியாயம், உங்களுக்கு ஒரு
ேியாயமா?
ோம் வாழும் இக்காலத்ேிலும் சில கிோமங்களில் இப்படிப்பட்ட ொேிதவறி தசயல்கள் தவளிப்படும் தபாது,
தகாேித்து எழும் முஸ்லிம்கள், ஏன் உங்கள் முஹம்மது தசான்னரே மட்டும் ஏற்றுக்தகாள்கிறீர்கள்? இஸ்லாம்
என்று வந்ோல் மட்டும், உங்கள் தகாபமும், எழுச்சியும் ஏன் அப்படிதய அரமேியாக இருந்துவிடுகிறது?
ேீங்கள் ஏற்றாலும் சாி, ஏற்காவிட்டாலும் சாி முஹம்மது தசான்னது ொேிதவறிச்தசயலாகும். ஒரு சமுோயத்ேில்
சதகாேேர்களாக வாழும் மக்களுக்கு இரடயில் விாிசரலயும், ஏற்றத்ோழ்வுகரளயும் உண்டாக்கும் படி
முஹம்மது தபாேரன தசய்துள்ளார்.
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இந்ே ஹேீஸில், யூேர்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் வைிரய விடாேீர்கள் என்றுச் தசால்லப்பட்டதே ேவிே,
இந்துக்களுக்கு இல்ரலதய! ஏன் தமற்கண்ட ஹேீரஸ இந்துக்கதளாடு சம்மந்ேப்படுத்ேி, இஸ்லாரம
தகவலப்படுத்துகிறீர்கள்?
யூேர்களிடமும் கிறிஸ்ேவர்களிடமும் இப்படி கீழ்ேேமாக முஸ்லிம்கள் ேடந்துக் தகாள்வது இஸ்லாமுக்கு
தகவலமில்ரலயா? இந்துக்களிடம் ேடந்துக் தகாண்டால் ோன் இஸ்லாமுக்கு தகவலமா?
இங்கு குறிப்பிடப்படதவண்டிய இன்தனாரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அோவது யூேர்களும்,
கிறிஸ்ேவர்களும் குர்-ஆனின் படி “தவேம் அருளப்பட்டவர்கள்” ஆவார்கள். தவேம் அருளப்பட்டவர்களிடதம
இஸ்லாம் இப்படி கீழ்ேேமாக ேடந்துக் தகாள்ளுமானால், மற்றவர்களின் ேிரல இரே விட அேிக தகடுள்ளோக
இருக்குமல்லவா?
எந்ே மார்க்கத்ரே பின்பற்றுபவர்களாக இருந்ோலும் சாி, அவர்கரள இேே குடிமக்கரளப்தபால சாி சமமாக
ேடத்ேதவண்டும், அப்படி ேடத்ோே இஸ்லாமிய அேரசப் பார்த்து எல்தலாரும் சிாிப்பார்கள்.
யூேர்களும், கிறிஸ்ேவர்களும் இஸ்லாமிய ோட்டில் ஏன் சாரலகளில் ஓேமாக ேடந்துச் தசல்லதவண்டும்?
முஸ்லிம்கள் என்ன வானத்ேிலிருந்து இறங்கிவந்ேவர்களா? ஒரு மனிேரன மனிேனாக மேிக்காமல், அவன்
ேம்பிக்ரகரய காேணம் காட்டி, அவனது மனரே புண்படுத்துவது எந்ே வரகயில் ேியாயம்?
ோம் தமதல கண்ட ஹேீஸில், யூேர்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் வைி விடாேீர்கள் என்று முஹம்மது
தசான்னோக காண்கிதறாம். ஆனால், ேற்கால இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் விாிவுரேகளின் படி, முஸ்லிமல்லாே
அரனவருக்கும் முஸ்லிம்கள் விசாலமான வைிரய விடக்கூடாோம். இேரன அடுத்ே பாகத்ேில் விவேமாக
காணலாம்.

இஸ்லாமிய விாிவுரேயாளர்கள், இந்ே ஹேீஸ் பற்றி என்ன தசால்கிறார்கள்?
ோம் தமதல பார்த்ே முஸ்லிம் ஹேீஸின் விளக்கவுரேரய பாருங்கள்.
Chapter 138

Greeting the non-Muslims and Prohibition of taking an Initiative
866. Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah (PBUH) said, "Do not
greet the Jews and the Christians before they greet you; and when you meet any one of them on the road,
force him to go to the narrowest part of it.'' [Muslim].
Commentary: This Hadith prohibits Muslims from greeting non-Muslims first. It also tells us that when the
road is crowded, we should use the middle of the road and let the non-Muslims use its sides. This Hadith
shows the dignity of Muslims and the disgrace and humiliation of the non-Muslims. (Riyad-us-Saliheen,
compiled by Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, commentary by Hafiz
Salahuddin Yusuf, revised by M.R. Murad [Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston, New
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York, Lahore, First Edition: June 1999], Five. The Book of Greetings, Chapter 138: Greeting the non-Muslims
and Prohibition of taking an Initiative, Volume 2, p. 711). மூலம்: http://abdurrahman.org/2014/09/04/riyad-ussaliheen-imaam-nawawi-chapter-138/

and http://islamicstudies.info/hadith/riyad-us-

saliheen/riyad.php?hadith=866&to=868
ாியாத் அஸ் ஸாலிஹீன் - விளக்கவுரே: இஸ்லாமியேல்லாேவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் முேலாவது ஸலாம்
தசால்லக்கூடாது என்று இந்ே ஹேீஸ் கூறுகின்றது.

தமலும்,

சாரலயில் மக்களின் ேடமாட்டம் அேிகமாக

இருந்ோல், முஸ்லிம்களாகிய ோம் சாரலயில் மத்ேியில் தசல்லதவண்டும். முஸ்லிமல்லாேவர்கள் சாரலயில்
ஓேங்களில் தசல்லதவண்டும். இந்ே ஹேீஸ் முஸ்லிம்களின் தமன்ரமரய எடுத்துக் காட்டுகிறது. அதேதபால,
முஸ்லிமல்லாேவர்கள் எவ்விேமாக அவமானம் அரடயதவண்டும், தமலும் முஸ்லிம்களுக்கு முன்பாக எப்படி
ோழ்ேப்பட்டு தபாகதவண்டும் என்பரே எடுத்துக் காட்டுகிறது.

முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு வைிரய விடாதே:
”இஸ்லாம் தகள்வி பேில்கள்” (islamqa) என்ற ேளத்ேில் இரேப் பற்றி ஒரு முஸ்லிம் தகட்ட தகள்விக்கு பேில்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சாரலயில் தசல்லும் தபாது, முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு வைிரய விடாமல், அவர்கள்
சுவாின் ஓேமாகச் தசல்ல கட்டாயப்படுத்துங்கள் என்றுச் தசால்வது, முஸ்லிமல்லாேவர்கள் இஸ்லாம் பற்றி
ேவறாக ேிரனக்க தூண்டுமல்லவா? என்று தகள்வி தகட்கப்பட்டது. அேற்கு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்
கீழ்கண்ட பேிரலச் தசால்லியுள்ளார்கள்.
What it means is that just as you do not initiate the greeting of salaam, you should not make room for them.
If they meet a group of you, do not split up to let them pass, rather continue on your way and leave them the
narrow space if there is a narrow part of the road. This hadeeth is not meant to put people off Islam, rather it
is a manifestation of the Muslim’s pride and a sign that he does not humiliate himself for anyone except his
Lord.
இேன் தபாருள் என்னதவன்றால், யூேர்களுக்கும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் முேலாவது ஸலாம் தசால்லாேீர்கள்,
தமலும் அவர்கரள சாரலயில் சந்ேித்ோல், அவர்களுக்கு வைிரய விடாேீர்கள் என்போகும். அவர்கள்
உங்கரள சாரலயில் சந்ேிக்கும் தபாது, அவர்களுக்கு வைி கிரடக்கதவண்டும் என்பேற்காக, ேீங்கள்
(முஸ்லிம்கள்) ேனியாக ஒதுங்கிக்தகாண்டு அவர்களுக்கு வைிரய விடாேீர்கள். அேற்கு பேிலாக, உங்கள்
வைியிதல ேீங்கள் தோடர்ந்து தசன்றுக்தகாண்தட இருங்கள், அக்கம் பக்கத்ேில் இடமிருந்ோல், அவர்கள் அந்ே
தேருக்கமான வைியில் தசல்லட்டும். இந்ே ஹேீஸ் இஸ்லாம் பற்றி மக்கள் ேவறாக ேிரனக்கதவண்டும் என்று
தசால்வோக

இல்ரல,

அேற்கு

பேிலாக,

இது

முஸ்லிம்களின்

தமன்ரமரயயும்

கண்ணியத்ரேயும்

தவளிக்காட்டக்கூடியோக இருக்கிறது. அோவது ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்விற்கு ேவிே தவறு ேபர்களுக்கு
முன்பாக ோழ்ந்து தபாகக்கூடாது என்பரேக் காட்டுகிறது.
மூலம்: https://islamqa.info/en/26785
ஒரு தகவலமான விஷயத்ரே எவ்வளவு ோசுக்காக தசால்லியுள்ளார் என்பரே கவனியுங்கள். ஒரு முஸ்லிமின்
கண்ணியம், அவன் சாரலயில் தசல்லும் தபாது இேே மார்க்க மக்களுக்கு வைிரய விடாமல் இருந்ோல்
கிரடத்துவிடுமாம்.

அதே

தேேத்ேில்,

முஸ்லிமல்லாேவர்கள்

எவ்வளவு

அேிகமாக

இப்படிப்பட்ட

அவமானங்கரள சந்ேிக்கதவண்டி வரும் என்பரே பாருங்கள். தமற்கண்ட விேமாக இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்
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தசால்வது தவறும் தபச்சுக்காக அல்ல, உண்ரமயாகதவ இேரன இஸ்லாமிய ோடுகளில் வாழும்
இந்துக்களும், கிறிஸ்ேவர்களும் அனுேினமும் அனுபவிக்கிறார்கள்.
சுருக்கமும் முடிவுரேயும்:
ேமிழ்

முஸ்லிம்கள்

மனிோபமானத்தோடு

தசன்ரனயில்

உேவி

தசய்ோர்கள்.

ஆனால்,

முஸ்லிமல்லாேவர்களிடம் மனிோபமானத்தோடு ேடந்துக் தகாள்ளக்கூடாது என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.
அ) இஸ்லாமிய நூல் “முஸ்லிம் ஹேீஸின்” படி, முஸ்லிம்கள் சாரலயில் தசன்றுக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது,
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு வைிரய விடக்கூடாது.
ஆ) முஹம்மதுவின் கட்டரளயின் படி, முஸ்லிமல்லாேவர்கள் தேருக்கமான வைியில் தசல்லும் படி முஸ்லிம்கள்
அவர்கரள கட்டாயப்படுத்ேதவண்டும்.
இ) இஸ்லாமிய விாிவுரேயாளர்களின் படி – இந்ே ஹேீஸ் முஸ்லிம்களின் தமன்ரமரய தவளிப்படுத்துகிறது.
அோவது, மற்ற மார்க்க மக்கரளவிட முஸ்லிம்கள் உயர்ந்ேவர்கள் என்பரே இது காட்டுகிறது.
ஈ) இஸ்லாமிய விாிவுரேயாளர்களின் படி - சாரலயில் முஸ்லிம்கள் மற்றவர்களுக்கு வைிரய விட்டால், அது
அவர்கள் ோழ்ச்சி அரடந்துவிட்டோக கருேப்படும். எனதவ, முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு
சாரலயில் வைிரய விடக்கூடாது.
உ) ஒரு மனிேன் இன்தனாரு மனிேனுக்கு காட்டதவண்டிய குரறந்ே பட்ச உேவிரய கூட தசய்யக்கூடாது
என்று இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு தபாேிக்கிறது.
இஸ்லாம் தமற்கண்ட விேமாக முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளயிட்டு இருக்கும்தபாது, ேம் ேமிழ் முஸ்லிம்கள் எப்படி
இந்துக்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் உேவிகள் தசய்ேனர்? முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு சாரலயில் வைிரய
விடக்கூடாது என்று முஹம்மது தசால்லியிருக்கும் தபாது, ேமிழ் முஸ்லிம்கள் எப்படி இந்துக்களின்
தேருக்களில்

சாக்கரடயில்

ேடந்துச்

தசன்று,

தபாருட்கரள

சுமந்துச்

தசன்று

உேவி

தசய்ேனர்?

கிறிஸ்ேவர்களுக்கு முேலாவது ஸலாம் தசால்லக்கூடாது என்றும், அவர்களுக்கு வைிரய விட்டு முஸ்லிம்கள்
ோழ்ந்துவிடக்கூடாது என்றும் இஸ்லாம் கட்டரளயிட்டு இருக்கும் தபாது, ேமிழ் முஸ்லிம்கள் எப்படி
கிறிஸ்ேவர்களின் வீடு தேடிச் தசன்று, உணவுகள், மருந்து தபாருட்கள் மற்றும் இேே உேவிகள் தசய்ேனர்?
லாெிக் எங்தகதயா இடிக்கிறதே! ேமிழ் முஸ்லிம்கள், இஸ்லாம் தசால்வரே ேம்புவேில்ரலயா? அல்லது
இஸ்லாமின் தபாேரன ேரடமுரறக்கு ஏற்றேல்ல என்றுச் தசால்லி இஸ்லாரம புறக்கணித்துவிட்டார்களா?
இஸ்லாம் தசால்வரேப்தபால ேமிழ் முஸ்லிம்கள் ேடந்துக் தகாண்டு இருந்ேிருந்ோல், தசன்ரனயில் இேே
முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுதம உேவி தசய்ேிருக்கதவண்டும், இந்துக்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் உேவி
தசய்ேிருக்கக்கூடாது. ஆனால், ேமிழ் முஸ்லிம்கள், ேங்கள் உயிரே துச்சமாக ேிரனத்து அல்லவா
அரனவருக்கும் உேவினார்கள்!
இக்தகள்விகளுக்கு ேம் ேமிழ் முஸ்லிம்கள் பேில் தசால்வார்கள் என்று ோன் ேம்புகிதறன். இஸ்லாம்
தசால்வரே கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளாமல், முஹம்மது தசான்னரே புறக்கணித்துவிட்டு, தசன்ரனயில்
உேவி புாிந்ே ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் என் மனமார்ந்ே ேன்றிகரள தோிவித்துக் தகாள்கிதறன். ஆனால்,
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இந்ே முஸ்லிம்கரள முஹம்மதுவும், அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா? இேற்கு முஸ்லிம்கள் ோன் பேில்
தசால்லதவண்டும்.
அடுத்ே கட்டுரே. . .
அடுத்ே கட்டுரேயில் பீதெ அவர்கள் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் தசால்வரேப் பற்றி என்ன
தசால்லியுள்ளார் என்பரேயும், ோம் தமதல பார்த்ே முஸ்லிம் ஹேீஸ் பற்றி அவர் என்ன விளக்கம்
தகாடுத்துள்ளார் என்பரேப் பற்றியும் சுருக்கமாக காண்தபாம்.

தசன்ரனயில் முஸ்லிம்களின் தபருேவி தோடர் கட்டுரேகள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/chennai_muslims/chennai_muslims_part3.html

37. பாகம் 4 - தசன்ரனயில் தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள
முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?
(பிதெ அவர்களின் விளக்கமும், இேே இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் விளக்கமும்)
முன்னுரே:
இந்ே ேரலப்பின் முந்ரேய மூன்று கட்டுரேகரள கீழ்கண்ட தோடுப்புகளில் படிக்கலாம்.



பாகம் 1 - ோடி, மீரச, தவட்டி, தசருப்பு விஷயங்களில் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக மாறு
தசய்ேல்



பாகம் 2 - முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலாவது ஸலாம் தசால்லக்கூடாது



பாகம் 3 - முஸ்லிமல்லாேவர்கரள சாரலயின் தேருக்கடியான பாரேயில் தபாக முஸ்லிம்கள்
கட்டாயப்படுத்ேதவண்டும்

இரவகளின் தோடர்ச்சியாக, பிதெ அவர்கள் "முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம்” தசால்லுேல் பற்றி என்ன
கூறியுள்ளார் என்று பார்ப்தபாம். தமலும், இவேது விளக்கமும் இேே இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் விளக்கங்களும்
ஒன்றாக இருக்கின்றோ அல்லது எேிர்மரறயாக இருக்கின்றோ என்பரேயும் இக்கட்டுரேயில் காண்தபாம்.
கரடசியாக, பிதெ அவர்கள் தமற்தகாள் காட்டிய ”முஸ்லிம் ஹேீஸ்” பற்றி சில தகள்விகரள பிதெ
அவர்களிடம் தகட்தபாம்.
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இந்ே தோடர் கட்டுரேகளின் பின்னணி: இந்ே தோடர் கட்டுரேகள் எழுதுவேற்கு ஒரு முக்கியமான
காேணமுண்டு. தசன்ரன ேண்ணீாில் மிேந்ே தபாது, எப்தபாதும் இல்லாே வரகயில் இந்ே முரற முஸ்லிம்கள்
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு

தபருேவி

புாிந்ேனர்.

ஆனால்,

இவர்களின்

இரறதவேமாகிய

குர்-ஆனும்,

இரறத்தூேோகிய முஹம்மதுவும் இவர்களின் இச்தசயல்கரள அங்கீகாிக்கமாட்டார்கள். இேரன ோம்
இஸ்லாமிய ோடுகளில் வாழும் சிறும்பான்ரம முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு எேிோக ேடக்கும் வன்முரறகளில்
காணலாம். ஆனால், இந்ேியாவில், முக்கியமாக ேமிழ்ோட்டில் வாழும் முஸ்லிம்கள் ேங்கள் உயிரே பணயம்
ரவத்து, பணம் தசலவு தசய்து முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு உேவி தசய்ேனர். ோம் கண்டது கனவா அல்லது
ேிெமா? இேரன மாற்று மேத்ேவர்கள் எப்படி புாிந்துக் தகாள்வது? இேரன ேமக்கு புாியரவக்கதவண்டியது
ேமிழ் முஸ்லிம்களின் கடரமயாக உள்ளது. முஸ்லிம்கள் ேமக்கு இேரன புாியரவப்பேற்கு உேவியாக
இருக்கும்படியாக, சில இஸ்லாமிய ஆோேங்கரள ோன் இத்தோடர் கட்டுரேகளில் முன்ரவக்கிதறன்.
முஸ்லிம்கள் ேங்கள் ேிரலப்பாட்ரட விளக்கும் தபாது இவ்விவேங்கள் அவர்களுக்கு தபருேவியாக இருக்கும்
என்று ேம்புகிதறன்.

1) முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் முேலில் தசால்வது பற்றி பிதெ அவர்களின் ேிரலப்பாடு
முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலாவது ஸலாம் தசால்வது பற்றி பிதெ அவர்களின் ேிரலப்பாடு இது ோன்.
அ) ேற்காலத்ேில் முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு (காஃபிர்களுக்கு) முேலில் முஸ்லிம்கள் “ஸலாம்” தசால்லலாம்.
ஆ) முஸ்லிம் ஹேீஸ் எண் 4376ல் “யூேர்களுக்கும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும்” முேலில் ஸலாம் தசால்லக்கூடாது
என்று முஹம்மது கட்டரளயிட்டது உண்ரம ோன். ஆனால், அது அக்காலத்து யூே கிறிஸ்ேவர்களுக்காக
தகாடுக்கப்பட்ட கட்டரளயாகும். இக்காலத்ேில் ேம்தமாடு வாழும் யூேர்களுக்கும், கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் அது
தபாருந்ோது.
இ) முஸ்லிம் ஹேீஸ் எண் 4376ல் தசால்லப்பட்ட விவேம் அக்கால யூே கிறிஸ்ேவர்களுக்கு மட்டுதம,
இந்துக்களும் இேே முஸ்லிமல்லாேவர்களும் இேில் அடங்கமாட்டார்கள்.
ஈ)

இேன்

படி,

அக்காலத்ேில்

தசால்ல முஸ்லிம்கள் அனுமேிக்கப்பட்டு

யூே

கிறிஸ்ேவர்கள்

இருந்ோர்கள்.

அல்லாேவர்களுக்கு

தமலும்,

ேற்காலத்ேில்

முேலாவது

ஸலாம்

முஸ்லிம்கள்

“எல்லா

காஃபிர்களுக்கும் முேலாவது ஸலாம் தசால்லலாம்”. அோவது ேற்காலத்ேில் ஒரு முஸ்லிம், யூேர்களுக்கும்,
கிறிஸ்ேவர்களுக்கும், இந்துக்களும் தமலும் இேே மக்களுக்கும் முேலாவது “அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் – உங்களுக்கு
சமாோனம் உண்டாகட்டும்” என்றுச் தசால்வேில் ேவறில்ரல, இேரன இஸ்லாம் அனுமேிக்கிறது.

இரவகள் ோன் பிதெ அவர்களின் “ஸலாம்” பற்றிய ேிரலப்பாடு, இேரன கீழ்கண்ட இேண்டு கட்டுரேகள்
மூலம் அறியலாம்.
1) மாற்று மேத்ேவருக்கு சலாம் கூறலாமா? (தகள்வி பேில்)
2) குர்-ஆன் ேமிைாக்க விளக்கம் - 159. ஸலாம் கூறும் முரற

2) முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு ஸலாம் முேலில் தசால்வது பற்றி இேே இஸ்லாமியர்களின்
ேிரலப்பாடு.
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குர்-ஆனின்

உண்ரம

விளக்கத்ரேயும்,

முஹம்மதுவின்

உண்ரம

வைிகாட்டுேரலயும்

ோம்

பார்க்கதவண்டுதமன்றால், முஸ்லிம்கள் சிறும்பான்ரமயாக இருக்கும் ோடுகளில் காணமுடியாது. முஸ்லிம்கள்
தபரும்பான்ரமயாக இருக்கும் ோடுகளிலும், இஸ்லாமிய ோடுகளிலும் ோன் அேரன ோம் காணமுடியும்.
முஸ்லிம்களின் ரக (எண்ணிக்ரக) குறுகியோக இருக்கும் தபாது எப்படி ேடந்துக் தகாள்ளதவண்டும் என்று
இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளயிட்டுள்ளது. அதே தபால, முஸ்லிம்களின் ரக (எண்ணிக்ரக) ஓங்கி
இருக்கும் தபாது, எப்படி இஸ்லாரம “முழுவதுமாக” பின்பற்றதவண்டும் என்று இஸ்லாம் கற்றுக்
தகாடுத்துள்ளது.
பிதெ தபான்ற சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் (இஸ்லாமியேல்லாே ோடுகளில் வாழுபவர்கள்), இஸ்லாம்
தசால்லும் முேலாவது வைிகளில் தசல்கிறார்கள் (தவறு வைி இல்ரல என்போல்). ஆனால், இந்ேியா,
”பாகிஸ்ோன் தபால” தபரும்பான்ரம முஸ்லிம் ோடு தபால மாறுமானால், இவர்களின் ேிரலப்பாதட
வித்ேியாசமாக இருக்கும்.
இப்தபாது

“காஃபிர்களிடம்”

எப்படி

ேடந்துக்

தகாள்ளதவண்டும்,

அவர்களுக்கு

எப்படி

ஸலாம்

தசால்லதவண்டும் என்று இேே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தபாேிக்கிறார்கள் என்பரே பார்ப்தபாம். அேன் பிறகு,
பிதெ அவர்களின் ேிரலப்பாட்ரட தகள்வி தகட்தபாம்.
islamqa.info: ”இஸ்லாம் தகள்வி பேில்கள்” என்ற ேளத்ேில் முஸ்லிம்கள் தகட்கும் தகள்விகளுக்கு பேில்
அளித்துள்ளார்கள்.

அரவகளிலிருந்து

சில

தமற்தகாள்கரள

இப்தபாது

காண்தபாம்.

வாசகர்கள்

இக்கட்டுரேயில் தகாடுக்கப்பட்ட தோடுப்புக்கரள தசாடுக்கி, அந்ே ேளத்ேில் ோம் தமற்தகாள் காட்டிய
விவேங்கரள ஆங்கிலத்ேில் படித்துக் தகாள்ளலாம்.
அ) முஸ்லிதம, ேீ ஒரு காஃபிருக்கு முேலாவது ரககரள குலுக்காதே! அவன் ோற்காலியில் உட்கார்ந்து
இருந்ோல், அவனுக்கு தேனீர் ரகயில் தகாடுக்காதே, தகாப்ரபரய தமரெயில் ரவத்துவிடு:
ஒரு முஸ்லிமல்லாேவருக்கு முேலாவது ரககரள குலுக்க முஸ்லிம்கள் முயலக்கூடாது. அந்ே காஃபிர் உங்கள்
ரககரள முேலாவது பிடித்து குலுக்கினால், ேீங்கள் அேன் பிறகு குலுக்கலாம்.
ஒரு காஃபிருக்கு தேனீர் தகாடுப்பது பற்றி தசால்லதவண்டுதமன்றால், ஒரு காஃபிர் ோற்காலியில் உட்கார்ந்து
இருக்கும் தபாது, முஸ்லிமாகிய ேீ அவருக்கு தேனீர் தகாப்ரபரய தகாடுக்கக்கூடாது, இது மக்ரூ ஆகும்,
இேரன ேவிர்த்துக்தகாள்ளதவண்டும். ஆனால், அந்ே காஃபிர் உட்கார்ந்து இருக்கும்தபாது, தேனீர்
தகாப்ரபரய அவருக்கு முன்பாக இருக்கும் தமரெயில் ரவத்துவிடுவேில் ேவறு இல்ரல.
மூலம்: https://islamqa.info/en/43154
ஈஸா குர்-ஆன் உமாின் விமர்சனம்: ேட்பு மற்றும் மாியாரேயின் அடிப்பரடயில் ஒரு முஸ்லிம், ஒரு
இந்துவிற்தகா, கிறிஸ்ேவருக்தகா தேனீர் தகாடுப்பது மனிேர்கள் வாழும் சமுோயத்ேில் சர்வ சாோேணமாக
ேடப்பது. இதே தபால, ேங்கள் வீடுகளுக்கு வருரக ேரும் முஸ்லிம்களுக்கு இந்துக்கள் கிறிஸ்ேவர்கள் தேனீர்
ரககளில் ஏந்ேிச் தசன்று தகாடுப்பது “சமுோயத்ேில் மே ேல்லிலக்கணத்ரே உண்டாக்கும்”. ஆனால்,
இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் எப்படி தபாேரன தசய்துள்ளார்கள் என்பரே கவனியுங்கள்.
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ேமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு தகள்விகள்: குரறந்ேபட்ச மாியாரேயின் தவளிப்பாடாகிய ”தேனீர் தகாப்ரபரய
ரககளில் தகாடுப்பரே” முஸ்லிம்கள் அறிஞர்கள் இஸ்லாரம காேணம் காட்டி ேரட தசய்வார்கள் என்றால்,
“இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் உயிரே தகாடுத்து முஸ்லிம்கள் தசன்ரனயில் உேவினார்கதள,
இேரன ோம் எப்படி புாிந்துக் தகாள்வது? இேன் பின்னணி என்ன?”.
ஆ) முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு முேலாவது “ஸலாம் – வாழ்த்து” தசால்லி, காஃபிர்களுக்கு முன்பாக
முஸ்லிம்கதள ேீங்கள் ோழ்ந்துவிடாேீர்கள்.
இஸ்லாம் தகள்வி பேில்கள் ேளத்ேில் “முஸ்லிமல்லாேவருக்கு வாழ்த்து தசால்வது எப்படி?” என்ற தகள்விக்கு
கீழ்கண்ட பேில் தசால்லப்பட்டுள்ளது. அேரன ேமிைில் ோன் ேருகிதறன்.
ஒரு முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாேவருக்கு முேலாவது “ஸலாம்/வாழ்த்து” தசால்வது ஹோம் (இஸ்லாமில்
அனுமேிக்கப்படாேது) ஆகும். ஏதனன்றால், ேம் இரறத்தூேர் இப்படி தசால்லியுள்ளார்.
யூேர்களுக்கும் கிறித்ேவர்களுக்கும் ேீங்கள் முேலில் முகமன் கூறாேீர்கள். அவர்களில் ஒருவரே ேீங்கள்
சாரலயில் சந்ேித்ோல், சாரலயின் தேருக்கடியான பகுேியில் அவரே ஒதுங்கிப்தபாகச் தசய்யுங்கள் (முஸ்லிம்
ஹேீஸ்). . . .
இதே தபால, ஒரு முஸ்லிம் முஸ்லிமல்லாேவருக்கு ேல்வேவு (Welcome – அஹ்லன் வ ஸஹ்லன்) என்று
முேலாவது தசால்லக்கூடாது. இப்படி தசான்னால், காஃபிர்கரள ோம் மேிப்போக ஆகிவிடும். ஆனால்,
காஃபிர்கள் முேலாவது ேமக்கு ேல்வேவு தசான்னால், ோமும் அேற்கு பேில் ேல்வேவு தசால்லலாம்.
அல்லாஹ்விற்கு முன்பாக முஸ்லிம்கள் உயர்ந்ேவர்கள் என்பரே ோம் அரனவரும் அறிதவாம், எனதவ
முஸ்லிம்கள் காஃபிர்களுக்கு முேலாவது வாழ்த்துக்கள் தசால்லி ேங்கரள ோழ்த்ேிக் தகாள்ளக்கூடாது.
முடிவுரேயாக, ஒரு காஃபிரே முஸ்லிம்கள் முேலாவது வாழ்த்து தசால்லக்கூடாது, ஏதனன்றால் இரறத்தூேர்
(ஸல்) அவர்கள் அேரன ேடுத்துள்ளார்கள். ஒரு முஸ்லிம் முஸ்லிமல்லாேவர்கரள மேித்ோல், அது முஸ்லிம்கள்
ோழ்ச்சி அரடந்துவிட்டோக கருேப்படும். . . .
சில தேேங்களில் தவறு வைியில்லாமல், ஒரு காஃபிருக்கு ஒரு முஸ்லிம் முேலாவது வாழ்த்து தசால்லதவண்டி
வரும்தபாது, அப்தபாது வாழ்த்துச் தசால்வேில் ேவறில்ரல. ஆனால், இந்ே வாழ்த்து “ஸலாம்” என்றுச்
தசால்வோக இருக்கக்கூடாது, அேற்கு பேிலாக “ேல்வேவு” என்தறா, “எப்படி இருக்கிறீர்கள்?” என்தறா
தசால்லலாம். இப்படி தசால்லும்தபாது, அவர்கரள ோம் கனப்படுத்துவோக ஆகாது, ஒரு காேணத்ேிற்காக
வாழ்த்து தசால்வோக அரமயும்.
...
இப்னு ரகய்யும் அவர்கள் (இவருக்கு அல்லாஹ் அருள் புாிவானாக), ேம்முரடய ொஅத் அல் மஆத்(2/424)
புத்ேகத்ேில் காஃபிருக்கு முேலாவது வாழ்த்து தசால்வது பற்றி இவ்விேம் கூறியுள்ளார்:
இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் குழு தசான்னோவது: “ஒரு முஸ்லிம் ஒரு காஃபிருக்கு முேலாவது வாழ்த்து
தசால்வது

அனுமேிக்கப்பட்டது,

ஆனால்,

அேற்கு

கீழ்கண்ட ஏோவது

ஒரு

அழுத்ேமான

காேணம்

இருக்கதவண்டும்: அோவது முஸ்லிமின் தோக்கம் இேன் மூலம் ேிரறதவறதவண்டும், அல்லது முஸ்லிம் மீது
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வன்முரற ோக்குேல் ேரடப்தபறும் என்று பயமிருந்ோல் அல்லது உறவினோக இருந்ோல் அல்லது ஏோவது
ஒரு முக்கியமான காேணத்ேிற்காக, ஒரு முஸ்லிம் முேலாவது வாழ்த்து கூறலாம்”.
மூலம்: https://islamqa.info/en/48966
ஈஸா குர்-ஆன் உமாின் விமர்சனம்: வாசகர்கள் ேன்றாக கவனியுங்கள். தபச்சுத்ேிறன் தகாண்ட மனிேர்கள் ஒரு
சமுோயத்ேில் ஒருவருக்கு ஒருவர் தசால்லிக்தகாள்ளும் வாழ்த்ரேக் கூட இஸ்லாம் ேரட தசய்கிறது. ஒரு
முஸ்லிமுக்கு ஒரு காாியம் ேரடப்தபறதவண்டும் என்றால், உள்ளத்ேிலிருந்து அல்லாமல், தவளிதவஷம்
தபாட்டு வாழ்த்து தசால்லலாம் என்று இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தபாேிக்கிறார்கள்.

சில தவரளகளில்

ேர்மசங்கடமான ேிரலயில் முஸ்லிம்கள் முேலாவது வாழ்த்து தசால்வோக இருந்ோல் கூட “ஸலாம்” என்று
தசால்லக்கூடாோம், “ேல்வேவு” என்தறா, “எப்படி இருக்கிறீர்கள்?” என்தறா தசால்ல தவண்டுமாம். என்ன ஒரு
கீழ்ேேமான தகாட்பாடுகள்? இப்படி தபரும்பான்ரம மக்கள் ேிரனத்ோல், அச்சமுோயத்ேில் வாழும்
சிறும்பான்ரமயின் ேிரல என்னவாக இருக்கும்?
ேமிழ்

முஸ்லிம்களுக்கு

தகள்விகள்:

முஹம்மது

முஸ்லிம்

ஹேீஸில்

தசான்னது

தவறும்

யூேர்கள்

கிறிஸ்ேவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா “முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கும்” என்று இேே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்
ேம்புகிறார்கள். ஆனால், பிதெ மட்டும் அந்ே ஹேீரஸ மாற்றிச் தசால்கிறார்? இேில் எது உண்ரம?

3) பிதெ அவர்கள் தமற்தகாள் காட்டிய முஸ்லிம் ஹேீஸ் 4376
பிதெ அவர்கள் ”மாற்று மேத்ேவருக்கு ஸலாம் கூறலாமா?” என்ற தகள்விக்கு பேில் அளிக்கும் தபாது, முஸ்லிம்
ஹேீஸ் எண் 4376ஐ குறிப்பிட்டார். இந்ே ஹேீஸில் வரும் ஸலாம் பற்றிய பகுேிக்கு பேில் அளித்ோர். ஆனால்,
யூே கிறிஸ்ேவர்கரள சாரலயில் தேருக்கடியான பாரேயில் ஒதுங்கிப்தபாகச் தசய்யுங்கள் என்ற பகுேிக்கு
பேில் ேேவில்ரல.
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
யூேர்களுக்கும் கிறித்ேவர்களுக்கும் ேீங்கள் முேலில் முகமன் கூறாேீர்கள். அவர்களில் ஒருவரே ேீங்கள்
சாரலயில் சந்ேித்ோல், சாரலயின் தேருக்கடியான பகுேியில் அவரே ஒதுங்கிப்தபாகச் தசய்யுங்கள்.
இரே அபூஹுரேோ (ேலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
நூல்: முஸ்லிம் (4376)
இங்கு கவனிக்கதவண்டிய முக்கியமான விவேங்கள் உள்ளன. முஹம்மதுவும் அவேது சகாக்களும் மக்காவில்
சிறும்பான்ரமயாக இருந்ேதபாது, இந்ே கட்டரளரய முஹம்மது தகாடுத்ேிருக்க வாய்ப்பு இல்ரல. தமலும்
மக்காவில் யூே கிறிஸ்ேவர்கள் குரறவாகதவ இருந்ேனர், மேினாவில் அவர்கள் அேிகமாக இருந்ேனர்.
மேினாவிற்கு ஹிஜ்ோ தசய்ே பிறகு ஆேம்ப காலக் கட்டத்ேிலும் முஹம்மது தமற்கண்ட கட்டரளரய
கூறியிருக்கமுடியாது, காேணம் அப்தபாதும் அவாிடம் ஆள்பலம் குரறவாகதவ இருந்ேது. ஆனால், முஹம்மது
வைிப்பறி தகாள்ரளகரள தசய்து, அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்கள் மீது தபார் தோடுத்து ஆள்பலமும் பண
பலமும்

தபருகிவிட்ட

பிறகு

ோன்

தமற்கண்ட

கட்டரளரய

தகாடுத்ேிருக்கமுடியும்.

முஸ்லிம்கள்

தபரும்பான்ரமயாக இருக்கும் தபாது ோன், யூே கிறிஸ்ேவர்கள் அல்லது முஸ்லிமல்லாேவர்கள் சாரலயில்
தசல்லும் தபாது, தேருக்கடியான பாரேயில் தசல்ல அவர்கரள கட்டாயப்படுத்ேமுடியும். உோேணத்ேிற்கு,

196

இந்ேியாவில் முஸ்லிம்கள் இப்படி தேருக்கடியான பாரேயில் தசல்லும் படி, கிறிஸ்ேவர்கரளதயா,
இந்துக்கரளதயா

கட்டாயப்படுத்ேினால்,

அவர்களின்

வால்

முழுவதுமாக

தவட்டப்படும்.

ஆனால்,

பாகிஸ்ோன், ஆப்கானிஸ்ோன் தபான்ற இடங்களில் இப்படி தசய்ோல், கிறிஸ்ேவர்களால் ஒன்றுதம
தசய்யமுடியாது.
பாகிஸ்ோனில் / ஆப்கானிஸ்ோனில் ஒரு கிறிஸ்ேவன் ஒரு முஸ்லிரம பார்க்கும் தபாது, “அஸ்ஸாமு
அரலக்கும் - உங்களுக்கு மேணமுண்டாகட்டும்” என்று தசால்கிறார் என்று ரவத்துக் தகாள்தவாம். முஹம்மது
தசான்னது தபால முஸ்லிம்கள் “வா அரலக்கும் – உங்கள் மீதும்” என்று தசால்லிவிட்டு, அரமேியாக
தசன்றுவிடுவார்களா?

ேிச்சயமாக

இல்ரல,

அப்தபாதே

அந்ே

கிறிஸ்ேவர்

மீது

மேணம்

உண்டாகிவிடும். ஒன்றுதம தசய்யாமல் இருந்ோதல, பாகிஸ்ோன் தபான்ற ோடுகளில் வாழும் கிறிஸ்ேவர்கள்
மீது தபாய்யான வைக்ரகப்தபாட்டு, சித்ேிேவரே தசய்கிறார்கள். இந்ே இலட்சனத்ேில் “அஸ்ஸாமு
அரலக்கும்” என்று தசால்வேற்தக இடமில்ரல.
பிதெ அவர்கதள! தமற்கண்ட ஹேீஸின் இேண்டாம் பாகம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?
என்ன ோன் இஸ்லாமிய ோடாக இருந்ோலும், சாரலயில் தசல்லும் இேே மார்க்கத்ோருக்கு எேிோக இப்படி
ேடந்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று கீழ்ேேமாக உங்கள் இரறத்தூேர் கூறியிருப்பது எந்ே வரகயில் ேியாயம்?
சாரலயில் தசல்லும் கிறிஸ்ேவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் முன்பரக எதுவும் இல்லாே தேேத்ேிலும்,
தபரும்பான்ரம மக்களின் உள்ளத்ேில் இப்படிப்பட்ட தவறுப்புணர்வின் விஷத்ரே உங்கள் இரறத்தூேர்
விரேத்ேிருப்பது சாியா?
ேம் ோட்டில் தபரும்பான்ரம மக்களாக இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள். சில சமயங்களில் இவர்களின்
ேரலவர்களில் சிலர் (முஹம்மதுரவப் தபால) ேவறான தபாேரன தசய்துவிடுகிறார்கள். இந்ே தபாேரனயின்
விஷத்ேன்ரமரய சாி பார்க்காமல், பாமே தோண்டர்கள் (முஸ்லிம்கரளப்தபால), இந்ேியாவில் வாழும்
சிறும்பான்ரமயினருக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாள்கிறார்கள். இேரன ேீங்கள் ேன்றாகதவ அறிவீர்கள். உங்கள்
இரறத்தூேருக்கும்,

இவர்களுக்கும்

என்ன

வித்ேியாசம்

இருக்கிறது?

ேற்காலத்ேில்

இப்படிப்பட்ட

தபாேரனகரளச் தசய்து, பாமே மக்களுக்கு மூரளச்சலரவ தசய்பவர்களுக்கு ேீங்கள் என்ன தபயரேச்
சூட்டுவீர்கள்? இவர்கரள “இரறத்துேர்கள்” என்று அரைப்பீர்களா அல்லது “இைிவான தூேர்கள்” என்று
அரைப்பீர்களா?
முஹம்மதுவிற்கும்

இவர்களுக்கு

என்ன

முஸ்லிமல்லாேவர்கள்

தபயர்

ரவப்பீர்கதளா,

சூட்டுவார்கள்.

அதே

தபயரேத்

முஸ்லிமல்லாேவர்கள்

ோன்

உங்கள்

உங்கள்

பேிலுக்காக

எேிர்ப்பார்த்துக் தகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
முடிவுரே: பிதெ அவர்கதள, தசன்ரனயில் முஸ்லிம்கள் தசய்ே உேவிகரளக் கண்டு ோன் வியக்கிதறன்.
ஆனால், முஹம்மதுரவ முஸ்லிம்கள் பின்பற்றுகிறார்கதள என்று தவேரனப்படுகிதறன். ”தசன்ரனயில்
தபருேவி புாிந்ே முஸ்லிம்கரள முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் மன்னிப்பார்களா?” என்ற ேரலப்பில் இதுவரே
ோன்கு கட்டுரேகரள எழுேியுள்தளன், சில இஸ்லாமிய ஆோேங்கரள முன்ரவத்துள்தளன். முஹம்மது
காஃபிர்களுக்கு எேிோக ேடந்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று தசால்லியிருக்கும் தபாது, முஸ்லிம்கள் காஃபிர்களுக்கு
உேவியாக கேம் ேீட்டினர். இேரன எப்படி புாிந்துக் தகாள்வது, உங்கள் பாணியில் விளக்குங்கதளன், பிளீஸ்.

தசன்ரனயில் முஸ்லிம்களின் தபருேவி தோடர் கட்டுரேகள்
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உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்
ஆங்கில கட்டுரேகள்:



ஒரு இஸ்லாமிய ோட்டில் “முஸ்லிமல்லாேவர்களுக்கு” இருக்கும் உாிரமகள் என்தனன்ன? (Rights of
Non-Muslims in an Islamic State)



இஸ்லாமிய ோடுகளில் ”முஸ்லிமுக்கும்” முஸ்லிமல்லாேவனுக்கு இரடதய தவறுபாடு காட்டுவது
ஏன்? (Discrimination Between a Muslim and a Non–Muslim)

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/chennai_muslims/chennai_muslims_part4.html

38. ெியாவிற்கு பேில் - அல்தலலூ "யா" வும் "அல்லாஹ்" படும்
அல்லல்களும் - பாகம் 1
ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம் கிறிஸ்ேவர்கள் அேிகமாக பயன்படுத்தும் "அல்தலலூயா" என்ற வார்த்ரேக்கு தசாந்ேமாக
ஒரு விளக்கத்ரே தகாடுத்து இருந்ேது. இஸ்லாமியர்கள் தபாதுவாக தசய்யும் ஒரு ஏமாற்று தவரல
என்னதவன்றால், அடுத்ேவர்களின் தவேங்களில் இருக்கும் வசனங்களில் இஸ்லாம் பற்றி தசால்லியுள்ளது,
முஹம்மது பற்றி கூறியுள்ளது என்றுச் தசால்லி, உண்ரம தபாருரள மாற்றி இஸ்லாமிய பாணியில் விளக்கம்
தகாடுக்க முயலுவது ோன.
இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏமாற்று தவரலரய ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம் தசய்து இருந்ேது, அேற்கு ோன் 2007ம் ஆண்டு
அக்தடாபர் மாேம் மறுப்பு தோிவித்து இருந்தேன். இரவகள் பற்றிய என் மறுப்ரபயும், ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம்
தகாடுத்ே விளக்கத்ரேயும் கீழ்கண்ட கட்டுரேயில் படிக்கலாம்:
ேமிழ் முஸ்லீம் ேளமும், "அல்தலலூயா" வார்த்ரேயும் http://isakoran.blogspot.com/2007/10/blogpost_29.html
என்னுரடய மறுப்பிற்கு பேில் என்றுச் தசால்லி, ெியா என்ற இஸ்லாமிய சதகாேேர் ஒரு கட்டுரேரய
எழுேியிருக்கிறார். இந்ே கட்டுரேக்காக அவர் ஆோய்ச்சி தசய்து எழுேியது தபால ஒரு பாசாங்கு தசய்து
இருக்கிறார், ஆனால், அவேது பேிலில், உண்ரமயாகதவ அவர் என் கட்டுரேக்கு மறுப்ரப எழுேினாோ
என்பரே

ோம்

காண்தபாம்.

குரறந்ேபட்சம்

அவருரடய

கட்டுரேக்கு

உேவிய

விக்கிபீடியா

தோடுப்புகரளயாவது தகாடுத்ோோ? என்பரே இக்கட்டுரேயில் காணப்தபாகிதறாம்.
இரே படிக்கும் வாசகர்களுக்கு தோிவித்துக்தகாள்வது என்னதவன்றால், இஸ்லாமியர்கள் தசால்லும்
விவேங்கள் குறித்து ோம் எச்சாிக்ரகயாக இருக்கதவண்டும், "மக்கரள ஏமாற்றதவண்டும், இஸ்லாமுக்கு ேல்ல
தபயரே தகாண்டுவேதவண்டும்" என்ற ஒதே தோக்கத்ேிற்காக எவ்வளவு கீழ்ேேமாக தசயல்படவும்,
இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் ேயங்க மாட்டார்கள். (இப்படி ோன் எழுதுகிதறன் என்று என் மீது யாரும் தகாபம்
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தகாள்ளதவண்டாம், ஏதனன்றால், கடந்ே மூன்று வருடங்களாக இரணயத்ேில் எழுதும் இஸ்லாமியர்களின்
தேர்ரமரய பார்த்துக்தகாண்டு இருக்கிதறன், இேன் விரளவு ோன் இந்ே வாிகள்)
ெியா அவர்களின் கட்டுரேக்கு இேண்டு பாகமாக ோம் பேிரலக் காண்தபாம். அவர் ஆங்கிலத்ேில் முேலாவது
சில விவேங்கரள விகிபீடியாவிலிருந்தும், இன்னும் இேே ேளங்களிலிருந்தும் எடுத்து பேித்துள்ளார், பிறகு ேன்
விளக்கத்ரே ேமிைில் எழுேியுள்ளார். ேம்முரடய இந்ே முேலாம் பாகத்ேில் ஆங்கிலத்ேில் அவர் எழுேிய சில
வாிகளுக்கு பேிரலக் காண்தபாம். இேண்டாம் பாகத்ேில் அவர் ேமிைில் தமாைியாக்கம் தசய்து பேித்ே
விவேத்ேிற்கு பேிரலக் காண்தபாம்.
இனி, சதகாேேர் ெியா அவர்கள் எழுேியரவகரள அலசுதவாம்:
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
Source: http://isaakoran.blogspot.com/2010/11/blog-post_3573.html
அல்தலலூயாவும் ஈசா உமரும் !!!
உமாின் "ேமிழ் முஸ்லீம் ேளமும், " அல்தலலூயா " வார்த்ரேயும்" என்ற கட்டுரேக்குவாசகர் பேில்
பிஸ்மில்லா ஹிர்ேஹ்மான் ேிர்ேஹீம்
அஸ்ஸலாமு அரைக்கும் - சாந்ேியும் சமாோனமும் உங்கள் மிது உண்டாகுக தயாவான் 20:21.
உமர் அவர்கதள,
உங்கள் வரலத்ேளத்ேில் "ேமிழ் முஸ்லீம் ேளமும், " அல்தலலூயா " வார்த்ரேயும்" என்ற கட்டுரே
இடம்தபற்றிருந்ேது. அேற்கு விளக்கமாக அல்தலலுயா (Halleluyah) என்ற வார்த்ரே இேண்டு வார்த்ரேகரள
உள்ளடக்கியது, Halelu – அல்தலலு என்றால் துேி அல்லது தபாற்றுேல் (Praise), Yah – யா "Yah" or "Jah"
என்றால் "தயதகாவா" தேவனின் தபயரேக்குறிக்கும் "Yahweh" என்பேின் சுருக்கதம "Yah " என்று விளக்கம்
ேந்ேிருந்ேீர்கள். அேற்கு"விகிபீடியா"ரவ Source: en.wikipedia.org/wiki/Hallelujah ஆோய்ந்து பார்க்க தசால்லி
இருந்ேீர்.
உமாின் பேில்:
ஆமாம், என் ேளத்ேில் ேீங்கள் குறிப்பிட்ட கட்டுரேரய ோன் எழுேியிருந்தேன். ஒரு தகள்விரய உங்களிடம்
தகட்கவிரும்புகிதறன், என் ேளத்ேில் ேீங்கள் படித்ே கட்டுரேயின் தோடுப்பு என்ன என்று உங்களுக்குத்
தோியுமா? உங்களுக்குத் தோியும் என்று எனக்குத் தோியும், ஆனால், உங்கள் ேளத்ேில் உங்கள் கட்டுரேரய
படிக்கும் வாசகர்களுக்கு, ேீங்கள், என் கட்டுரேயின் தோடுப்ரப தகாடுப்பது உங்கள் கடரமயல்லவா? இரே
அங்கீகாிக்கிறீர்களா இல்ரலயா?
இரணயத்ேில் ஆோேங்கரள வாசகர்களுக்கு தகாடுப்பது மிகவும் சுலபமானது, ஒரு தோடியில் அவர்கள்
தசாடுக்கி ஆோேங்கரள சாி பார்த்துக்தகாள்வார்கள், ஆனால், இந்ே குரறந்ே பட்ச தபாது அறிவு கூட
இல்லாமல் கட்டுரேரய எழுே வந்து இருக்கிறீர்கதள! மூல தோடுப்ரப தகாடுக்க மறுக்கும் உங்கரளப்
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தபான்றவர்களின் கட்டுரேயில் எவ்வளவு உண்ரமகள் இருக்கும்? எவ்வளவு தேர்ரம இருக்கும்? அய்தயா
பாவம் வாசகர்கள்! அவர்கரள அல்லாஹ் ோன் உங்களிடமிருந்து காப்பாற்றதவண்டும்.
எனக்கு பேில் தசால்வேற்கு முன்பாக, ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம் எழுேிய கட்டுரேப் பற்றி உங்கள் கருத்ரேச்
தசால்லியிருக்கலாம்,

அோவது,

அவர்கள்

தசால்லிய

விளக்கம்

சாியானோ

இல்ரலயா

என்பரே

விளக்கியிருக்கலாம்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
"The word hallelujah occurring in Psalms is a Hebrew request for a congregation to join in praise. It can be
translated as "Praise God", "Praise the Lord", "Praise Yahweh, you people", and is usually worded in English
contexts as "Praise ye the LORD" or "Praise the LORD". This is not a direct translation, as Yah represents
the first two letters of YHWH, the name for the Creator, and not the title "lord".[1] To give fuller meaning in
this context, Hallelujah could rightly be translated "Praise Yahweh", or "Praise Jehovah" (signified by Jah).[2]
We don't know how could "Yahuwa" or "Yahweh" be pronounced as "Jehovah"? In the phrase "Praise
Yahuwa" or "Praise Yahweh", what does "Yahuwa" or "Yahweh" means?
உமாின் பேில்:
ோன் தமற்தகாள் காட்டி, தமலேிக விவேங்களுக்காக படியுங்கள் என்று கூறிய விக்கிபீடியா தோடுப்ரப ேீங்கள்
படித்ேோகவும், அேிலிருந்து விவேங்கரள பேித்ேோகவும் "பாசாங்கு" காட்டியுள்ளீர்கள். ோன் உங்களிடம்
தகட்கிதறன், ோன் தகாடுத்ே தோடுப்ரப மட்டுதம படித்ேீர்களா? அல்லது இன்னும் சில தோடுப்புகரள
படித்து, அேிலிருந்தும் விவேங்கரள எடுத்து, "ஒதே

தோடுப்பிலிருந்து

ோன்

ேீங்கள் விவேங்கரள

தசகாித்ேீர்கள்" என்பது தபால ஒரு மாரயரய உண்டாக்கியிருக்கிறீர்களா?
ோன் தகாடுத்ே தோடுப்பு இது: en.wikipedia.org/wiki/Hallelujah&nbsp;
உங்கள் பேிலில் முேல் பாகத்ேில் ேீங்கள் "விக்கிபீடியாவிலிருந்து ஆங்கிலத்ேில் உள்ள விவேங்கரள
பேித்ேோக" கட்டியுள்ளீர்கள். பிறகு அேன் கீதை தமாைிப்தபயர்ப்பு என்றுச் தசால்லி, அந்ே ஆங்கில வாிகரள
தமாைியாக்கம் தசய்ேோக காட்டியுள்ளீர்கள். உங்களிடம் ோம் தகட்கவிரும்பும் தகள்விகள்:



ஆங்கிலத்ேில் ேீங்கள் பேித்ே அரனத்து விவேங்களும் விக்கிபீடியாவிலிருந்ோ எடுத்ேீர்கள்? ோன்
தகாடுத்ே ஒதே தோடுப்பிலிருந்ோ எடுத்ேீர்கள்?



அல்லது ஒரு தோடுப்பிலிருந்து தவறு தோடுப்பிற்கு ோவி அேிலிருந்து சில விவேங்கரள
எடுத்துக்தகாண்டு,

இன்னும்

விக்கிபீடியா

எடுத்துக்தகாண்டு,

தசாந்ேமாக

அல்லாே

ஆங்கிலத்ேில்

ஒரு

ேளங்களிலிருந்தும்
சில

வாிகரள

சில

விவேங்கரள

எழுேி,

கரடசியாக,

எல்லாவற்ரறயும் விக்கிபீடியா தோடுப்பிலிருந்து ோன் எடுத்ேது தபால காட்டியுள்ளீர்களா?



ேீங்கள் பேித்ே "We don't know…" என்று தோடரும் ஆங்கில வாிகள் உங்கள் தசாந்ே வாிகள் ோதன.

ஒரு கட்டுரேரய எழுதும் தபாது, மற்ற ேளங்களின் தமற்தகாள்கரள காட்டும் தபாது, எந்ே வாிகரள ோம்
தமற்தகாள்களாக காட்டுகின்தறாம், எந்ே வாிகள் ேம்முரடய தசாந்ே வாிகள் என்று வித்ேியாசம் தோியும் படி
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எழுதுவது ோன் வாசகர்கரள ஏமாற்றாமல் தேர்ரமயாக எழுதும் முரற, இந்ே குரறந்ே பட்ச அறிவு கூட
இல்லாமல், வாசகர்கரள ஏமாற்ற வந்துள்ளீர்கள்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
….. ஒரு ஹிந்து மேத்ரே சர்ர்ந்ேவர் தமாைிதபயர்த்ே நூரலய தவே நூல் என்று கூறுகிறீர்கள் ??
உமாின் பேில்:
அங்தக இங்தக சுற்றி வரளத்து, கரடசியாக "எதலாஹிம்" என்ற வார்த்ரேக்கு வந்து, அேற்கு ேமிைில்
"தேவன்" என்று தமாைிப் தபயர்த்துள்ளார்கள் என்றுச் தசால்லி, "ஒரு ஹிந்து மேத்ரே சார்ந்ேவர்
தமாைிப்தபயர்த்ே நூரலயா தவே நூல் என்றுச் தசால்கிறீர்கள்?" என்று தகள்விதயாடு முடித்துள்ளீர்கள்.
உங்கள் வைிக்தக வருகிதறன், ஒரு ஹிந்து மேத்ரே சார்ந்ேவர் தமாைிப்தபயர்க்க உேவினால் என்ன? ஒரு
கிறிஸ்ேவர் தமாைிப்தபயர்க்க உேவினால் என்ன? தவறு வரகயில் தசால்லதவண்டுமானால், ஒரு ஹிந்து
சதகாேேர் உேவிய தமாைியாக்கத்ரே அதனக ஆண்டுகளாக ோங்கள் பயன்படுத்ேிக்தகாண்டு வருகிதறாம்,
ஆனால், யாரும் சண்ரடயிட்டுக்தகாள்ளவில்ரல. ஆனால், இஸ்லாமியர்கள் என்றுச் தசால்லிக்தகாள்ளும்
உங்கரளப்தபான்ற இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தமாைிப்தபயர்த்ே குர்ஆரன ரவத்துக்தகாண்டு ேீங்கள் தபாடும்
கூத்து இருக்கிறதே! அதடங்கப்பா! ஒன்றுதம இல்லாே சப்ப தமட்டருக்காக ஒரு இடத்ரே வாடரகக்கு வாங்கி,
அேற்கு பணத்ரே தசலவு தசய்து, இேண்டு தபரும் உடகார்ந்துக்தகாண்டு, உன் குர்ஆனில் ேவறு, ஆபாசம்,
அவங்க குர்ஆனில் ேவறு ஆபாசம் என்றுச் தசால்லி, காரலயிலிருந்து மாரல வரேக்கும் சளிக்காமல்
சண்ரடப்தபாட்டுக்தகாண்டு இருக்கிறீர்கதள இரே என்னதவன்றுச் தசால்வது?
இந்ே குர்ஆன் மற்றும் இஸ்லாம் ஆபாச சண்ரடகரள பார்த்து இேசிக்க, பீதெ அவர்களின் ேளத்ேில் தசன்று
வீடிதயாக்கரள ஆடிதயாக்கரள தசாடுக்கி பார்க்கவும்.
சாி, உங்க வாிகளுக்கு வருகிதறன், ஒரு ஹிந்து சதகாேேர் தமாைியாக்கத்ேிற்கு உேவிய நூரலயா ேீங்கள்
தவேம் என்றுச் தசால்கிறீர்கள் என்று தகட்கும் சதகாேேர் ெியா அவர்கதள, சிறிது தேேம் எடுத்து கீழ்கண்ட
விவேங்கரள படித்து பேில் தசால்வீர்களா?
1.

ோன் ஒரு தபாய் ேபியாக இருந்தும், ேனக்கு தவளிப்பாடு வந்ேது என்றுச் தசால்லிக்தகாண்ட ஒரு
கள்ள ேபியாகிய முஹம்மது தகாண்டு வந்ே நூரலயா இஸ்லாமியர்களாகிய ேீங்கள் தவேம் என்றுச்
தசால்கிறீர்கள்?

2.

தபண் பித்து பிடித்து, அதனக ேிருமணங்கரள தசய்துக்தகாண்டு, ரவப்பாட்டிகளாக தபண்கரள
ரவத்துக்தகாண்டு, சிறுமி என்றும் பாோமல் தவட்கமில்லாமல் ேிருமணம் தசய்துக்தகாண்ட உங்கள்
ேபி தகாண்டு வந்ே நூரலயா ேீங்கள் தவேம் என்றுச் தசால்கிறீேகள்?

3.

ேன் வளர்ப்பு மகனின் மரனவிரய (மகளுக்கு சமமான மருமகரள) ேிருமணம் தசய்துதகாண்ட ஒரு
காமம் ேிரறந்ே ஒரு ேபர் தகாண்டு வந்ே நூரலயா ேீங்கள் தவேம் என்றுச் தசால்கிறீர்கள்? அந்தோ
பாிோபம் இஸ்லாமியர்கள்!

4.

ேன் மேத்ரே பேப்ப ஆயுேமாக வன்முரறரய பயன்படுத்ேிக்தகாண்டு, மக்கரள தகாள்ரளயடித்து,
தபண்கரள சிரறபிடித்து, அவர்கரள கற்பைித்து, அதனக பாவங்கரள தசய்ே உங்கள் முஹம்மது
தகாண்டு வந்ே நூரலயாக இஸ்லாமியர்களாகிய ேீங்கள் தவேம் என்றுச் தசால்கிறீர்கள்?

201

சதகாேேர் ெியா அவர்கதள, ேீங்கள் ரபபிள் "ேமிைாக்கம்" பற்றி தபசுகின்றீர்கள், ஆனால், ோன் தமதல தகட்ட
தகள்விகள் மூல குர்ஆன் சம்மந்ேப்பட்டது.
தமற்கண்ட முரறயில் கீழ்ேேமாக ேடந்துக்தகாண்ட முஹம்மது தகாண்டு வந்ே நூரல தவேம் என்று ேீங்கள்
அங்கீகாிக்கும் தபாது, அேற்காக உலகத்ேின் அரமேிரய சீர்குரலத்துக்தகாண்டு இருக்கும் தபாது,
அப்படிப்பட்ட

நூரல

படிக்க

(இேில்

இன்தனாரு

தவடிக்ரக

புாியாமல்

படிக்க)

தவட்கப்படாே

உங்கரளப்தபான்ற இஸ்லாமியர்கள் இருக்கும் தபாது, ஒரு ஹிந்து சதகாேேர் உேவிய தமாைிப்தபயர்ப்ரப
படிக்க எங்களுக்கு ஏன் தவட்கம் தசால்லுங்கள்? இன்னும் தசால்லப்தபானால், ஒரு ஹிந்து சதகாேேர் உேவிய
தமாைியாக்கத்ரேக் தகாண்டு, இன்று எங்களிடம் இருக்கும் ேமிழ் தமாைியாக்க ரபபிள் மூலமாக
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் இதயசுரவ அறிந்துக்தகாள்கிறார்கள் என்று ேிரனக்கும் தபாது மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அந்ே ஹிந்து சதகாேேருக்கு ோன் ேனிப்பட்ட முரறயில் ேன்றி தசால்கிதறன். அவர்
கிறிஸ்ேவத்ரே எேிர்க்கட்டும், புத்ேகங்கள் எழுேட்டும், இருந்ேதபாேிலும், அவர் அன்று ேீட்டிய உேவிக்
கேத்ேிற்காக அவருக்கு இன்று என் ேன்றிகள் உாித்ோகுக.
எனதவ, குர்ஆரன இரறதவேம் என்றுச் தசால்ல இஸ்லாமியர்கள் தவட்கப்படதவண்டும், முஹம்மது எங்கள்
ேபி/ேீர்க்கோிசி என்றும், எங்கள் வைிகாட்டி என்றும் தசால்ல இஸ்லாமியர்கள் தவட்கப்படதவண்டும்.
ஒரு

ஹிந்து

சதகாேேர்

ரபபிள்

ேமிைாக்கத்ேிற்கு

உேவியேற்காக

கிறிஸ்ேவர்கள்

தவட்கமரடயத்

தேரவயில்ரல. யார் தமாைியாக்கம் தசய்ோர்கள்? என்பரே விட, அந்ே தவேம் என்ன தசால்கிறது என்பது
ோன் எங்களுக்கு முக்கியம், ோங்கள் எங்கள் தவேத்ரே எங்களுக்கு புாியும் தமாைியில் படிக்கின்தறாமா
என்பது ோன் எங்களுக்கு முக்கியம். (குர்ஆன் இரறதவேம் என்று தபருரமப்படும் இஸ்லாமியர்கள் அரே
ேனக்கு புாியாே தமாைியில் படித்ோல் ோன் ேன்ரம என்றுச் தசால்லி, அரே அேபியிதலதய படிக்கிறார்கதள,
இரேவிட ஒரு தபாிய அறியாரம உலகில் ஏோவது உண்டா?)
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
So "Ya-huwa eloh" or "Ya-huwa elah" means "Oh he is Eloh" or "Oh he is elah". If the "Ya" (Oh) exclamatory
is separated then it will sounds "Huwa elah" sounds similar to "Hu wallah" (he is allah)
"Hu walla hu ullazee la ilaha illa hu" (holy quran 59:22)
He is allah, besides whom there is no other god. (holy quran 59:22)
According to this "Halleluyah" means "Praise oh! He is Eloh" or "Praise oh! He is Elah" or "Praise oh! He is
Alah".
Do you have any concern in pronouncing "elah" as "alah" even though they sound same? When you don't
have concern in calling "Isah" as "Jesus" which he never heard on his life time? Does it make any sense
when "Elah" can be spelled as "Alah" which both sounds same? Try in Wikipedia you will find more proof!!
We request you to read the original transcripts and then learn Christianity which will help you in turn to
understand the Christianity better…
உமாின் பேில்:
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உங்கள் முழு கட்டுரேயின் சாோம்சம் இந்ே வாிகளில் காணப்படுகின்றது. உங்கள் பேிலின் முடிவுரேரய
இங்கு ேீங்கள் கூறியுள்ளீர்கள், இந்ே ஆங்கில விவேத்ரே ேமிைாக்கம் தசய்துள்ளீர்கள், இேற்கு ோன் ோன்
முக்கியமாக பேிரலச் தசால்லப்தபாகிதறன். இக்கட்டுரேயின் இேண்டாம் பாகத்ேில் அேற்கான பேிரலத்
ேருதவன்.
இஸ்லாரம

காப்பாற்றுவேற்காக,

தவறும்

தசாற்களில்

அல்லது

ஓரசகளில்

வரும்

ஒற்றுரமரய

ரவத்துக்தகாண்டு இஸ்லாமிய உலகம் தவளிப்படுத்ேிக்தகாண்டு இருக்கும் முட்டாள் ேனம் எவ்வளவு
ஆபத்ோனது, அறிவில்லாேது என்பரே ேீங்களும் விளங்கிக்தகாள்வீர்கள்.
முடிவுரே: இஸ்லாமியர்களாகிய ேீங்கள் கட்டுரேகரள எழுதும்தபாது, வாசகர்கரள ஏமாற்றக்கூடாது என்ற
எண்ணத்ரே மனேில் ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள், மற்றும் மூல தோடுப்புக்கரள பயமில்லாமல் ோருங்கள். எந்ே
வாிகரள ேீங்கள் தசாந்ேமாக எழுதுகிறீர்கள், எந்ே வாிகரள ேீங்கள் தமற்தகாள் காட்டுகிறீர்கள் என்பரே
விளங்கும்படி பேியுங்கள்.
உங்கள் பேிலில்:
1) ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம் தகாடுத்ே "அல்தலலூயா" விளக்கம் சாியானோ (அ) ேவறானோ என்பரே ேீங்கள்
உங்கள் கருத்ரேச் தசால்லவில்ரல. குரறந்ே பட்சம் அவர்களுக்கு ோன் தகாடுத்ே விளக்கம் சாியா ேவறா
என்பரேயும் கூறவில்ரல.
2) அதனக ேளங்களிலிருந்து விவேங்கரள எடுத்துக்தகாண்டு தமற்தகாள் காட்டி, உங்கள் தசாந்ே வாிகரளயும்
தசர்த்துக்தகாண்டு மூல தோடுப்புக்கரள ேோமல், வாசகர்கரள சாியாக குைப்பியிருக்கிறீர்கள்.
3) ஒரு ஹிந்து சதகாேேர் ரபபிள் தமாைியாக்கத்ேிற்கு உேவினார் என்பரே குறிப்பிட்டு, ஒரு ஹிந்து உேவிய
தமாைியாக்கத்ரே எப்படி "தவேம்" என்றுச் தசால்கிறீர்கள் என்று தகட்டுள்ளீர்கள், அேற்கு ோம் பேில்
அளித்துள்தளாம்.
ேீங்கள் ஆங்கிலத்ேில் எழுேிய வாிகளில் இருக்கும் தபாதுவான விவேங்களுக்கு மட்டுதம இந்ே கட்டுரேயில்
சிறிய பேிரல தகாடுத்துள்தளன். ஆங்கிலத்ேிலும், ேமிைிலும் "அல்தலலூயா" வார்த்ரேக்கு ேீங்கள் அளித்ே
விளக்கத்ரே மறுப்பு அடுத்ே பாகத்ேில் ேேப்படும்.
இப்படிக்கு
உமர்
ெியாவிற்கு தகாடுத்ே இேே பேில்கள்
உமாின் இேே மறுப்புக்கள்/கட்டுரேகள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/allah_allelujah_part1.html
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39. ெியாவிற்கு பேில் - அல்தலலூ 'யா' வும், அல்லாஹ் படும்
அல்லல்களும் - பாகம் 2
முன்னுரே: ெியா என்ற சதகாேேர் எழுேிய "அல்தலலூயாவும் ஈசா உமரும்" என்ற கட்டுரேக்கு கீழ்கண்ட
மறுப்புக்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1.0 ெியாவிற்கு பேில்: அல்தலலூ "யா" வும் "அல்லாஹ்" படும் அல்லல்களும் - பாகம் 1
1.1 ெியாவிற்கு பேில்: "அல்லாஹ்" என்றால் "கர்வாலி மேம்" என்று தபாருள்
(இஸ்லாமியர்களின் அறியாரமக்கு வானதம எல்ரல. இஸ்லாமியர்களின் ஏமாற்று தவரலக்கு எல்ரலதய
இல்ரல)
1.2 அஹமத் ேீேதுக்கு பேில்: ரபபிளில் "அல்லாஹ்", அஹமத் ேீேத் தகாடுத்ே "அல்வா"
(இது அஹமத் ேீேத் அவர்களின் அறியாரமயா? அல்லது மக்கரள ஏமாற்றும் யுக்ேியா?)
1.3 ெியாவிற்கு பேில்: குர்ஆனின் இரறவனின் தபயர் என்ன? அல்லாஹ்வா? அல்லது எதலாஹிமா?
இேன் தோடர்ச்சியாக, "அல்தலலூ 'யா'வும் அல்லாஹ் படும் அல்லல்களும் - பாகம் 2" தவளியிடப்படுகிறது.
இப்தபாது இேண்டாம் பாக மறுப்ரபக் காணலாம்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
தமாைிதபயர்ப்பு:
உமர் அவர்கதள, ேீங்கள் அளித்ே "விகிபீடியா" விலாசத்ேில் "யஹுவாரவ துேித்ேல்"என்பதே சாி என்று
இருக்கிறது. சாி "யஹுவாரவ துேித்ேல்" அல்லது "யஹ்தவஹ்-ரவ துேித்ேல்" என்ற வார்த்ரேயில் வரும்
"யஹுவா" அலலது "யஹுதவஹ்" என்றால் என்ன? ஹிப்ரூ தமாைியில் "தயாத்" "ஹு" "வாவ்" "ஹு", சாியான
உச்சாிப்பு அறிய தபாோேலால், அேனுடன் vowels தசர்க்கப்தபற்று "யஹுவா" என்று உச்சாித்ேனர். மூலம்
உமாின் பேில்:
ெியா அவர்கதள, விக்கிபீடியா தசான்னோல் ோன் "ஹல்தலலூயா" என்ற வார்த்ரேக்கு "யஹுவாரவ
துேித்ேல்" என்று அர்த்ேமில்ரல, அந்ே வார்த்ரே இேண்டு வார்த்ரேகளின் கூட்டாக இருப்பேினால் ோன்
அந்ே அர்த்ேம். இது விக்கிபீடியா கரலக்கரலஞ்சியத்ேில் பேிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹல்தலலூயா வார்த்ரேயின்
தபாருரள இேே ரபபிள் விாிவுரே ேளங்களிலிருந்து தமற்தகாள் காட்டலாம், ஆனால், தபாதுவான
கரலக்கரலஞ்சியமாக விக்கிபீடியா இருப்பேினால், அேன் தோடுப்ரப தகாடுத்தேன்.
சாி, ோன் தகாடுத்ே தோடுப்ரப தசாடுக்கி ேீங்கள் படித்து சில விவேங்கரள தோிந்துக்தகாள்ள ோன் வைி
வகுத்து

தகாடுத்துள்தளன்

மற்றவர்களுக்கும்

உேவியாக

இல்ரலயா!

இதே

இருக்குமல்லவா?

தபால,

ேீங்களும்

இஸ்லாமியர்களாகிய

தோடுப்புக்கரள
ேீங்களும்

தகாடுத்ோல்

உங்கரளப்

தபால

இரணயத்ேில் எழுதும் இேே இஸ்லாமியர்களும் இப்படி மூல தோடுப்புக்கரளக் தகாடுத்து வாசகர்களுக்கு
உேவுவார்களா?
"யஹூதவஹ்" என்றால் என்ன என்று தகள்வி தகட்டு இருக்கிறீர்கள்?
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ெியா அவர்கதள, ோன் உங்களிடம் தகட்க விரும்பும் தகள்வி என்னதவன்றால், விக்கீபீடியாரவ படித்தேன்
என்றுச் தசால்லியுள்ளீர்கள், அேிலிருந்து இன்னும் சில தோடுப்புக்களுக்கு ோவி அங்கிருந்தும் சிலவற்ரற
பேித்து இருக்கிறீர்கள். ேீங்கள் பேித்ே ஆங்கில விவேங்களிதலதய "யஹூதவஹ்" என்றால் என்ன என்று
தசால்லியிருக்கும்தபாது, மறுபடியும் எப்படி ஒன்றுதம தோியாேவர் தபால தகள்விரய தகட்கிறீர்கள்?
உங்களுரடய யுக்ேி அரனத்தும் எங்களுக்குத் தோியும். யஹூதவஹ் என்றால் "I AM" / "He is" என்று தபாருள்
என்று கூறியிருந்தும், உங்களுரடய தசாந்ே விவேத்ரே நுரைக்க, தகள்விரய தகட்பது தபால தகட்டு, அேற்கு
உங்கள் இஸ்லாமிய முரறப்படி தபாருள் தகாடுக்க முரனந்துள்ளீர்கள். ஆனால், ெியா அவர்கதள,
இஸ்லாமியர்களாகிய உங்களின் இப்படிப்பட்ட யுக்ேி மிகவும் ஆபத்ோனது என்பரே இக்கட்டுரேரய
முழுவதுமாக படித்ே பிறகு புாிந்துக்தகாள்வீர்கள்.

இருக்கிறவோகதவ இருக்கிதறன் அல்லது "இருக்கிதறன்": (I AM THAT I AM OR I AM)
ரபபிளின் தேவன் ேன் தபயர் "இருக்கிதறன்" என்றுச் தசால்கிறார். ேரலமுரற ேரலமுரறயாக எப்தபாதும்
அவரே இந்ே தபயாில் அரைக்கதவண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார்.
God said to Moses, "I AM WHO I AM. This is what you are to say to the Israelites: 'I AM has sent me to you.'"
God also said to Moses, "Say to the Israelites, 'The LORD, the God of your fathers—the God of Abraham,
the God of Isaac and the God of Jacob—has sent me to you.'
"This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. (Exodus 3:14, 15)
அேற்குத் தேவன்: இருக்கிறவோக இருக்கிதறன் என்று தமாதசயுடதன தசால்லி, இருக்கிதறன் என்பவர்
என்ரன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ேதவல் புத்ேிேதோதட தசால்வாயாக என்றார்.
தமலும்,

தேவன்

தமாதசரய

தோக்கி:

ஆபிேகாமின்

தேவனும்

ஈசாக்கின்

தேவனும்

யாக்தகாபின்

தேவனுமாயிருக்கிற உங்கள் பிோக்களுரடய தேவனாகிய கர்த்ேர் என்ரன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார்
என்று ேீ இஸ்ேதவல் புத்ேிேருக்குச் தசால்வாயாக; என்ரறக்கும் இதுதவ என் ோமம், ேரலமுரற
ேரலமுரறதோறும் இதுதவ என் தபர்ப்பிேஸ்ோபம். (யாத்ேிோகமம் 3:14,15)
ரபபிளின் தேவன் ேன் தபயர் "இருக்கிதறன்" என்றுச் தசால்கிறார். உலகத்ேில் எந்ே மனிேனும் "இருக்கிதறன்"
என்று எப்தபாதும் தசால்லமுடியாது. உோேணத்ேிற்கு, "ெியா" என்கின்ற ேீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ேீங்கள்
உயிதோடு இருக்கும் வரே ேீங்கள் "இருக்கிதறன்" (ேிகழ்காலம்) என்றுச் தசால்லிக்தகாள்ளலாம், ஆனால்,
மாித்துவிட்ட பிறகு ேீங்கள் "இருக்கிதறன்" என்றுச் தசால்லமுடியாது, மற்றவர்கள் உங்கரளப் பற்றி கூறும்
தபாது, "இருந்ோர் (இறந்ே காலம்)" அோவது ெியா என்ற சதகாேேர் இருந்ோர் என்றுச் தசால்வார்கள்.
ஆக, எல்லா காலத்ேிற்கும் "இருக்கிதறன்" என்று ேிகழ்காலத்ேில் தசால்லக்கூடிய ஒருவர் இருந்ோல் அவர்
இரறவனாகத் ோன் இருக்கமுடியும், ஆரகயால் ோன் ரபபிளின் தேவன் "ோன்" அல்லது "இருக்கிதறன்"
என்று ேன் தபயரேச் தசால்கிறார்.

அல்லாஹ்வும் ரபபிளின் "இருக்கிதறன்" என்கின்ற தயதகாவா தேவனும் ஒருவேல்ல:
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ோம் தமதல படித்ே வசனங்களில் தயதகாவா தேவன், ேன்ரன "தயதகாவா" தபயாில் அரைக்கதவண்டும்
என்று கட்டரளயிட்டுள்ளார். ரபபிளில் "தயதகாவா" என்ற தபயர் 6000க்கும் அேிகமாக இடங்களில்
வருகின்றது. ேன் ேீர்க்கோிகளுக்கு தேவன் இந்ே தபயர் மூலமாக தவளிப்பாடு அருளினார், அவர்களும் இந்ே
தபயரே பயன்படுத்ேினார்கள். ஆனால், ேன்ரன ரபபிளின் தேவன் ோன் அனுப்பினார், ோனும் ஒரு ேபி
என்று சுயமாக தசால்லிக்தகாண்ட முஹம்மது மட்டும் "அல்லாஹ்" என்ற தபயாில் ேீர்க்கோிசனம் உரேத்ோர்.
ஆக, தயதகாவா தேவன் அனுப்பிய ேீர்க்கோிசி முஹம்மது அல்ல என்பது இேன் மூலமாக ேிருபனமாகும்.
மற்றும் எப்படி ரபபிளில் தேவன் ேன் தபயரே தயதகாவா என்று பல ஆயிே முரற பயன்படுத்ேியுள்ளாதோ,
அதே தபால, ேன் தபயர் அல்லாஹ் என்றுச் தசால்லி, குர்ஆனில் "அல்லாஹ்" பயன்படுத்ேியுள்ளார்.
பரைய ஏற்பாட்டில் ேன் தபயர் "தயதகாவா" என்று தசால்லி அறிமுகப்படுத்ேிய தேவன், ேிடீதேன்று ஏைாம்
நூற்றாண்டில், ேன் தபயர் "அல்லாஹ்" என்று மாற்றிக்தகாள்ளவில்ரல. இேற்கு பேிலாக, ேரல முரற
தோறும் "இருக்கிதறன் (தயதகாவா)" என்ற தபயோதலதய ோன் அரைக்கபடதவண்டும் என்று ரபபிளின்
தேவன் கட்டரளயிட்டுள்ளார்.

குர்ஆன் வசனங்களில் ோம் தயதகாவா என்ற தபயரே ோம் காண்பேில்ரல. ஆக, ரபபிளின்
தேவனும், குர்ஆனின் அல்லாஹ்வும் ஒருவேல்ல. [கிறிஸ்ேவர்கதள, இவ்விருவரும் ஒருவதே
என்று தபாய் தசால்லி, இஸ்லாமியர்கள் உங்கரள ஏமாற்றுவார்கள் எச்சாிக்ரகயாக
இருங்கள்]
ஆக, இேன் மூலம் அறிவது என்னதவன்றால், குர்ஆனின் அல்லாஹ்வும் ரபபிளின் தேவனும் ஒருவேல்ல.
இவர் தவறு அவர் தவறு, ரபபிளின் தேவன் அனுப்பிய ேபி முஹம்மது அல்ல. முஹம்மது ஒரு கள்ள ேபி
அோவது ஒரு தபாய் ேபியாவார். ஆரகயால் ோன் யூேர்களும், கிறிஸ்ேவர்களும் முஹம்மது ஒரு ேபி என்பரே
அங்கீகாிக்கவில்ரல.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
ஹிப்ரூ தமாைி "யஹுவா"வில் உள்ள "யா" என்றால் "ஓ!" அன்று அர்த்ேம் ஆகும் அச்சிாியத்ரே தவளிபடுத்ே
பயன்படும் தசால்லாகும், "ஹுவா" என்றால் "அவன் ோன்" என்று அர்த்ேம். "யஹுவா" என்றால் "ஓ! அவன்
ோன்" என்று அர்த்ேம் ஆகும்.
முேலில், அல்தலலூயா வார்த்ரேயில் வரும் இேண்டு வார்த்ரேகளில், "யா" என்பது தயதகாவா தேவரன
குறிக்கும். இந்ே வார்த்ரேக்கு தபாருள் தேேடியாக உள்ளது, அோவது "அல்தலலு" என்றால், துேித்ேல் என்றும்,
"யா" என்றால் "தயதகாவா" தேவரன குறிக்கும் என்று தேளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ேீங்கள்
மட்டும் உங்கள் இஸ்லாமிய ேில்லுமுல்ரல தவளிக்காட்டுவேற்கு "யா" என்றால் "ஓ" என்று அர்த்ேம் என்றுச்
தசால்லியுள்ளீர்கள். ோன் தகட்கிதறன்: அல்தலலூயா என்ற வார்த்ரேயில் "யா" என்ற வார்த்ரே "ஓ" என்ற
தபாருள் படும்படி பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளோ? இேற்கு பேில் தசால்லமுடியுமா ெியா அவர்கதள?
உோேணத்ேிற்கு கீழ்கண்ட தபயர்கரள கவனிக்கவும்:
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தபயர்

ேமிைில் தபயர்

தபாருள்

Jeremiah

எதேமியா

Yahweh exalts

Isaiah

ஏசாயா

Yahweh is salvation

Obadiah

ஒபேியா

servant of Yahweh" or "worshipper" of Yahweh

Zacharia

சகாியா

Yahweh has remembered

Nehemiah

தேதகமியா

Comforted of/is the LORD (Yahweh)

Zaphaniah

தசப்பனியா

Yahweh has concealed

இன்னும் இப்படி அதனக தபயர்கள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டிற்காக சிலவற்ரற மட்டுதம தகாடுத்தேன். இந்ே
தபயர்களின் வரும் "யா" என்பது தயதகாவா தேவரன குறிக்குதம ஒைிய, "ஓ" என்ற ஆச்சாியத்ரே குறிக்காது.
இதே தபால, அல்தலலூயா என்ற வார்த்ரேயில் இருக்கும் "யா" என்பது தயதகாவாரவ குறிக்கும். எனதவ,
உங்கள் தசாந்ே விளக்கத்ரே குர்ஆரன விளக்க பயன்படுத்துங்கள்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
"ஓ! அவன் ோன்" என்றால் யார் அவன்? அவன் தபயர் என்ன
தயதகாவா என்பது ேன் தபயர், இேற்கு "இருக்கிதறன்" என்பது தபாருள், இந்ே தபயோதலதய எல்லாரும்
அரைக்கதவண்டும் என்று ோன் தமதல காட்டிய வசனங்கள் தேளிவாக கூறும் தபாது, மறுபடியும், இேன்
தபாருள் என்ன என்று தகட்கிறீர்கள்? விக்கிபீடியாவிலிருந்து ேீங்கள் தமற்தகாள் காட்டிய விவேங்கதள
இேற்கு தபாருள் "I AM" என்றுச் தசால்லும் தபாது, மறுபடியும் ஏன் இந்ே தகள்விரய எழுப்புகிறீர்கள்?
ஏதோ.. உங்க இஸ்லாமிய லாெிக்ரக தசால்லதபாகிறீர்கள், மூக்ரக அறுத்துக் தகாள்ளப்தபாகிறீர்கள்
என்பது மட்டும் புாிகிறது... தோடருங்கள்... பார்க்கலாம்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
156 முரற ரபபளில் "ய ஹுவா எலா ஹிம்" (Example :Genesis 2:7) என்று தசால்ல தபற்று உள்ளது, அேற்கு
அர்த்ேம்
"ஓ! அவன் ோன் எலா ஹிம்".
"எலா ஹிம்" என்றால் என்ன? "எலாஹ்" என்றால் கடவுளின் தபயர் "ஹிம்" என்றால் மாியாரேரய குறிக்கும்
தசால், ேம் ேமிைில் "கள்" இருபது தபால "விலங்குகள்" என்றால் பல விலங்கு என்று அர்த்ேம் அண்ணல் "உமர்
அவர்கள்" என்றால் பல உமர் என்று அர்த்ேம் கிரடயாது அது மாியாரேரய குறிக்கும் தசால்.
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ோம் தமதல கண்டது தபால "யா" என்பது, ேீங்கள் தசால்கின்ற படி "ஓ" என்று அர்த்ேமில்ரல. மற்றும்
"தயதகாவா எதலாஹிம்" என்ற வார்த்ரேகளின் அர்த்ேம் "தேவனாகிய தயதகாவா" என்போகும்.
எதலாஹிம் என்பது எபிதேய தமாைியில் "இரறவன்" என்ற தபாருள் தகாண்ட தபாதுப்தபயோகும். அோவது,
இரறவன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இரறவரன குறிக்காது. "இரறவன்" என்ற தபாருள் படும் "எதலாஹிம்,
எலாஹ், எல்..." தபான்ற அதனக வார்த்ரேகள் எபிதேய தமாைியில் உண்டு, இவ்வார்த்ரேகள் ரபபிளில்
எந்தேந்ே

தபாருளில்,

யார்

யாருக்கு

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது

என்பரே

கீழ்கண்ட

கட்டுரேயில்

விளக்கியுள்தளன்:
ெியாவிற்கு பேில்: குர்ஆனின் இரறவனின் தபயர் என்ன? அல்லாஹ்வா? அல்லது எதலாஹிமா?
உோேணத்ேிற்கு: "உங்கள் இரறவன் அல்லாஹ்" என்ற தசாற்தறாடாில், இஸ்லாமிய கடவுளின் தபயர்
என்ன?



"இரறவன்" என்பது இஸ்லாமிய கடவுளின் தபயோ?



"அல்லாஹ்" என்பது இஸ்லாமிய கடவுளின் தபயோ?

"அல்லாஹ்" என்பது ோன் தபயர், "இரறவன்" என்பது தபயர் அல்ல என்று இஸ்லாமியர்கள் பேில்
கூறுவார்கள்.
இதே தபாலத்ோன், எபிதேய தமாைியில் "எதலாஹிம்" என்பது ேமிைில் "இரறவன்" என்ற தபாருள் படும்
தபாதுப் தபயோகும். தயதகாவா என்பது ோன் ரபபிள் இரறவனின் ேனிப்பட்ட தபயோகும்.
எனதவ, ெியா அவர்கதள, உங்கள் விளக்கம் ேவறானது (உண்ரமயில் இந்ே விளக்கத்ேின் உண்ரம
தசாந்ேக்காேர் காலஞ்தசன்ற ேிரு அஹமத் ேீேத் அவர்களாவார்கள், இவேது அறியாரமரய (மக்கரள
ஏமாற்றும் யுக்ேிரய) அப்படிதய இஸ்லாமியர்கள் இன்றும் காபி அடித்துக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள். காபி
அடிப்பது ேவறல்ல ஆனால் "ஈ" அடிச்ச காபி அடிக்கக்கூடாது, சிறிது தயாசிக்கனும், ஆோயனும்.)
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
அேனால் ோன் ேபி ஈஷா (ஸல்) ோன் இறக்கும் ேருவாயில் "Eloh, Eloh, lama sabachthani? என்று அழுேோக
ரபபிள் கூறுகிறது (Mark 15:34)
இதுவரே ோம் கண்ட விளக்கத்ேின் படி, மற்றும் "எதலாஹிம், எல், எதலாஹ்" தபான்ற வார்த்ரேகளின்
தபாருள் "இரறவன்" என்போகும், இது ேனிப்பட்ட தபயர் அல்ல.
தமலேிக

விவேத்ேிற்காக

ரபபிளிலிருந்தும்,

எபிதேய

"எதலாஹ்",

"எல்",

அகோேியிலிருந்தும்

"எதலாஹிம்"
எடுத்து

தபான்ற

வார்த்ரேயின்

விளக்கப்பட்டுள்ள

கீழ்கண்ட

பயன்பாடு
கட்டுரேரய

படிக்கவும்: ெியாவிற்கு பேில்: குர்ஆனின் இரறவனின் தபயர் என்ன? அல்லாஹ்வா? அல்லது எதலாஹிமா?
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
"யா ஹு வா எதலா ஹு" என்றால் "ஓ! அவன் ோன் எலா ஹு" என்று அர்த்ேமாகும்,
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"யா ஹு வா எதலா ஹு" என்றால் "தேவனாகிய தயதகாவா" (அ) "இரறவனாகிய தயதகாவா" என்று
தபாருள்.
இேில் "தயதகாவா" என்ற தபயரே உங்கள் விருப்பப்படி தபாருள் கூறுவது ேவறாகும்.
உோேணத்ேிற்கு:
"இரறவன் அல்லாஹ்", என்ற வார்த்ரேகரள எபிதேய தமாைியில் கூறதவண்டுமானால், "இரறவன்" என்ற
வார்த்ரேயின் தமாைியாக்கம் "எல் (அ) எதலாஹ் (அ) எதலாஹிம்" என்போகும். அடுத்ேோக, அல்லாஹ் என்ற
ேனிப்பட்ட தபயர் அப்படிதய வரும், அோவது "அல்லாஹ் எதலாஹிம்" என்று கூறலாம். "அல்லாஹ்" என்பது
தபயர், "எதலாஹிம்" என்பது தபாதுப்தபயர். இந்ே எதலாஹிம், விக்கிேகங்கரளயும், இேே தேய்வங்கரள
குறிக்கவும் பயன்படுத்ேலாம்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
இேில் வரும் "ஓ!" என்ற அசிர்யத்ரே குறிக்கும் தசால்ரல பிாித்ோல் "ஹு வா எதலாஹு" என்று வரும்
குர்ஆனில் உள்ளது தபால "ஹு வல்ல ஹு உள்ளெி ல இலஹா இல்ல ஹு" (quran 59 :22 )

ஏன் ேீங்கள் "ஓ" என்ற எழுத்ரே பிாிக்கிறீர்கள்?
(இப்படி பிாிக்கவில்ரலயானால், ேீங்கள் தசால்ல வந்ே தபாய்ரய ஏமாற்று தவரலரய காட்டமுடியாது
என்போல், "ஓ" என்ற எழுத்ரே பிாித்து விடுகிறீர்கதளா)



உங்கள் விருப்பப்படி தபாருள் தகாடுப்பீர்கள்,



உங்கள் விருப்பப்படி சில எழுத்துக்கரள தசர்ப்பீர்கள்,



உங்கள் விருப்பப்படி ேீங்கள் தசான்ன தபாருளிலிருந்தே, சில எழுத்துக்கரள பிாிப்பீர்கள்..
கரடசியாக, ஏதோ ஒரு குர்ஆன் வசனத்ேில் ஒரு பகுேியின் உச்சாிப்பு தபால இருப்பரேக் கண்டு,
அரேச் தசால்லிவிட்டு, என்னதவா, உலகத்ேிதலதய ஒரு மகா தபாிய விஞ்ஞான உண்ரமரய
கண்டுபிடித்து விட்டதுதபால, ஒரு தபருமிேம் தகாள்கிறீர்கள்.

என்தன அறிவு... என்தன ஞானம்.... சபாஷ் இஸ்லாமியர்கதள, சபாஷ்
ஆனால், ஒரு ேன்ரமயும் இல்ரலதய ெியா அவர்கதள... உங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்ேின் தபாய்ரயயும்,
புேட்ரடயும் மக்கள் சிறிது சிறிோக அறிந்துக்தகாண்டு இருக்கிறார்கதள...
ெியா அவர்களிடம் சில தகள்விகள்:
ேீங்கள் தமற்தகாள் காட்டிய குர்ஆன் வசனம் 59:22ஐ முழுவதுமாக கீதை ேருகிதறன்.

Huwa Allahu allathee la ilaha illa huwa AAalimu alghaybi waalshshahadati huwa alrrahmanu
alrraheemu
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1) குர்ஆனின் ஒரு வசனத்ேில் முேல் சில வார்த்ரேகளின் உச்சாிப்பு தபால இருப்பரே ரவத்துக்தகாண்டு,
தபாிய உலக மகா அாிய கண்டுபிடிப்ரப கண்டுபிடித்துவிட்டது தபால தபருரமப்படும் இஸ்லாமியதே,
இவ்வசனத்ேில் உள்ள இேே வார்த்ரேகரள ஏன் விட்டுவிட்டீர்கள்?
2) இந்ே முழு வசனத்ேிற்கும் சமமான உச்சாிப்பு உள்ள ரபபிள் வசனம் கண்டுபிடித்துவிட்டீர்களா?
3) ரபபிளின் சில வார்த்ரேகளின் உச்சாிப்பிற்கு ஏற்றாற்தபால குர்ஆன் வசனம் இருப்போக அதுவும் அேில்
ஒரு பாகம் இருப்போக ேீங்கள் தமற்தகாள் காட்டியோல், எரே சாேிக்கலாம் என்று ேிரனத்துவிட்டீர்கள்?
அல்லது இேன் மூலம் அல்லாஹ் தோிவிக்கும் ேத்துவதமா அல்லது பாடதமா என்ன? அல்லது இந்ே அறிய
கண்டுபிடிப்பினால் உலகிற்கு முக்கியமாக கிறிஸ்ேவர்களுக்கு ேீங்கள் தோிவிக்க விரும்பும் ேத்துவம்/பாடம்
என்னதவா?
4) ஏதோ ஒரு வாியின் உச்சாிப்பு ஒதே மாேிாியாக இருப்பரே கண்டுபிடித்துவிட்டால், இஸ்லாம்
உண்ரமயான மார்க்கமாகி விடுமா?
என்னடா இது, இப்படி முட்டாள் ேனமாக ோம் (இஸ்லாமியர்களாகிய ோம்) சம்மந்ேதம இல்லாமல்
ஒப்பிடுகின்தறாதம... ரபபிளில் இருக்கும் இேண்டு வார்த்ரேகரள எடுத்துக்தகாண்டு, சம்மந்ேதம இல்லாமல்
அவ்வார்த்ரேகளுக்கு தபாருரளக் கூறி , அந்ே இேண்டு வார்த்ரேகள் குர்ஆனின் ஒரு வசனத்ேில் வரும் ஒரு
சில

வார்த்ரேகளின்

உச்சாிப்பு

தபால

வருவரே

காேணங்காட்டி,

அடிமுட்டாள்ேனமாக

கட்டுரே

எழுதுகின்தறாதம... யாோவது இேரன கண்டுபிடித்து... எழுேினால் மானம் தபாகுதம...இஸ்லாமுக்கும்
தகட்டப்தபயர் வருதம என்ற எண்ணதம உங்களுக்கு வோோ?
இஸ்லாமியர்களின் லாெிக்கின் படி, அதமாிக்கவின் முன்னாள் அேிபர் புஷ், இந்துக்களின் தேய்வம் "அம்மன்"
தபான்ற வார்த்ரேகள் அல்லது இரவகளுக்கு சமமான உச்சாிப்புள்ள வார்த்ரேகள் குர்ஆனில் உள்ளன,
இேனால், இந்து தேய்வம் "அம்மன்" குர்ஆனில் உண்டு என்று இந்துக்கள் தசால்லலாமா?
இந்ே தோடுப்பில், Islamic City Quran Transliteration Search, "Bush" என்றும், "Amman" என்றும் தகாடுத்து
குர்ஆனில்

தேடிப்பருங்கள்,

எத்ேரன

வசனங்கள்

வருகின்றது

என்று

ேீங்கதள

பார்த்து

தோிந்துக்தகாள்ளுங்கள்.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
இேன் அடிபரடயில் "ஹல்தலளுயாஹ்" (halleluyah) என்றால் "ஓ! அவன் ோன்எதலாஹு, அவரனதய துேி"
என்று அர்த்ேமாகும்.
எேன் அடிப்பரடயில்?
இஸ்லாமியர்கள் உச்சாிப்பு ஒதே மாேிாியாக வரும் வார்த்ரேகரள காட்டி எப்படிதயல்லாம் மக்கரள
ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பரே கண்தடாம்.
இந்ே அல்தலலூயா வார்த்ரேக்கு தேேடி தபாருள் இருக்கும் தபாது, அரே ேிருத்ேி, ேங்கள் தசாந்ே
விளக்கத்ரேக் தகாடுக்கும் இஸ்லாமியர்களின் யுக்ேிரய இக்கட்டுரேயில் கண்தடாம்.
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இப்தபாது, சதகாேேர் ெியா அவர்கள் தசய்ே ேில்லுமுல்ரல சுருக்கமாக கீழ்கண்ட
படத்ேில்
காணலாம்.

ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
உமர் அவர்கள்தல ேிங்களும் உங்கள் தோைர்களும் இஸ்லாத்ேிற்கு எேிோக தபாய் பிேச்சாேம் தசய்ய,
அடுத்ேவர் இரணய ேளத்ரே தமாைிதபயர்க்க தசலவிடும் தேேத்ேில் சிறிேளவு உங்கள் மார்கத்ரே அறிய
தசலவிட்டால் இப்படி கட்டுரே எழுேமாட்டீர்… அஸ்ஸலாமு அரைக்கும்
- ெியா
சதகாேேர் ெியா அவர்கதள, இஸ்லாமுக்கு எேிோன தபாய் பிேச்சாேம் அல்ல, தமய் பிேச்சாேம். ஒட்டு தமாத்ே
இஸ்லாமிய சமுோயம் ஒன்றாகச் தசர்ந்து, இஸ்லாம் பற்றிய உண்ரமகரள உலகிற்கு எடுத்துச் தசால்லாமல்
தபாய்கரள தசால்லிக்தகாண்டு இருக்கிறீர்கள். கிறிஸ்ேவம் பற்றி தபாய்கரள அள்ளி வீசுகிறீர்கள்,
உங்கரளப் தபான்ற தபாய்யர்களுக்கு சாியான பேில் ேருவதும், மற்றும் இஸ்லாமின் உண்ரம முகத்ரே
உலகத்ேிற்கு அரடயாளம் காட்டுவதும் எங்கள் கடரமயாகும்.
இஸ்லாம் பற்றி அேிக உண்ரமகரள மக்கள் இப்தபாது அறிந்துக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது
உண்ரம.
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"அடுத்ேவர் இரணய ேளத்ரே தமாைிப்தபயர்க்கும் தேேம் என்றுச் தசான்னீர்கள்" அஹமத் ேீேத் அவர்களின்
உரைப்ரப அப்படிதய காபி அடித்து, அேரன எழுேி, உங்களுக்கு தபயர் வரும்படி தசய்துள்ளீர்கள், குரறந்ே
பட்சம் அவேது எழுத்துக்களிலிருந்து இரவகரள எடுத்தேன் என்ற ஒரு வாிரயயாவது எழுேினீர்களா?
அடுத்ேோக, அடுத்ேவர் ேளத்ரே தமாைியாக்கம் தசய்வது பற்றி குற்றம் சுமத்ேியுள்ளீர்கள். என்னுரடய ஈஸா
குர்ஆன் ேளத்ேில் உள்ள அரனத்து கட்டுரேகரளயும் படித்துள்ளீர்களா? பீதெ அவர்களுக்கு தகாடுத்ே
மறுப்புக்கள்

தமாைிப்தபயர்ப்புகளா?

இஸ்லாம்

கல்வி

ேளத்ேிற்கு

தகாடுத்ே

மறுப்புக்கள்

தமாைிப்தபயர்ப்புக்களா? ேமிழ் முஸ்லிம் ேளத்ேிற்கு தகாடுத்ே பேில்கள் தமாைிப்தபயர்ப்புக்களா? இன்னும்
அதனக இஸ்லாமிய ேளங்களுக்கு ோன் தகாடுத்ே மறுப்புக்கள் அரனத்தும் தமாைிப்தபயர்ப்புக்களா?
எனதவ, தமாைிப்தபயர்ப்பு என்றுச் தசால்லி இஸ்லாமியர்கள் சாக்கு தபாக்கு தசால்லமுடியாது. உங்கள்
இஸ்லாம் மீது ேம்பிக்ரக இருந்ோல், என் அரனத்து கட்டுரேகளுக்கும் பேிரல அளியுங்கள். ோனும்
தோடர்ந்து அளித்துக்தகாண்டு இருக்கிதறன், இனியும் தோடர்தவன்.

இன்தனாரு முரற ேமிழ் இஸ்லாமிய அறிஞர் உலரக எச்சாிக்கிதறன், தேர்ரமயாக
எழுதுவீர்களானால், அேற்தகற்றபடி பேில் அளிக்கப்படும், தபாய்கரளயும், அவதூறுகரளயும்
கிறிஸ்ேவத்ேின் மீது தசால்வீர்களானால், ோங்கள் வாரள எடுக்கமாட்தடாம் அரே விட
மிகவும் வலிரம வாய்ந்ே தபனாரவ எடுப்தபாம்... அேன் பிறகு... பாரலவன தவயிரலயும்,
குளிரேயும் ோங்க முடியாமல் ேவிப்பீர்கள். எச்சாிக்ரக... எச்சாிக்ரக... எச்சாிக்ரக.
ெியா அவர்கள் எழுேியரவ:
Note: இந்ே கட்டுரேரய ஒரு ேகல் isaaquran கும் அனுப்பி உள்தளன், உங்களில் இ -தமயில் ஐடி
இல்லாரமயால், எழுத்து விவாேத்ேிற்கு அரைக்கும் ேீங்கள் அடுத்ேவர் கட்டுரேகரள முழுரமயாக பிேசுாிக்க
மறுக்கிறீர்கள் என்போல், அவர்களுக்கு ஒரு ேகல் அனுப்பி உள்தளன். இனிதயனும் உங்கள் இ - தமயில் ஐடி
ேருவீர்கள் என்று ேம்புகிதறன்.
முேலில், ோன் விவாேத்ேிற்கு அரைத்ே கட்டுரேயில் என் தமயில் ஐடி உண்டா இல்ரலயா என்பரே ஒரு
முரற பார்த்து எழுதுகிறீர்களா ெியா அவர்கதள. (2007ம் ஆண்டில் ோன் விடுத்ே எழுத்து விவாே அரைப்பு)
அடுத்ேவர் கட்டுரேரய முழுவதுமாக பிேசுாிக்க மறுக்கின்தறனா? அய்தயா பாவம் வாசகர்களுக்கு வந்ே
தகடுகாலத்ரே பார்த்ேீங்களா?
சிறிதும் தவட்கமில்லாமல், எங்கள் தோடுப்ரபயும் தகாடுக்க பயப்படும், ேடுங்கும் இஸ்லாமியர்கள் என் மீது
குற்றம் சுமத்துகிறார்கள்! ஆச்சாியம் ோன். முேலில் தோஷமுள்ளவர்களாக ேீங்கள் ேடந்துக்தகாண்டு எங்கள்
தோடுப்புக்கரள தகாடுக்க முன்வாருங்கள்.
என் மறுப்புக்கரள பார்க்கும் தபாது:
1) மூல தோடுப்புக்கரள தகாடுப்தபன் (இஸ்லாமியர்கள் தபால, எனக்கு தோடுப்புக்கரள தகாடுக்க பய
மில்ரல)
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2) இஸ்லாமியர்களின் ஒவ்தவாரு பத்ேிரயயும், வாிரயயும் பேித்து பேில் ேருதவன். இேன் மூலம் இஸ்லாமிய
ர்களின் மூல கட்டுரே என் ேளத்ேில் முழுவதுமாக வந்துவிடும்.
3) இேே ேளங்களிலிருந்து தமாைியாக்கம் தசய்து இருந்ோல், அேன் தோடுப்ரபத் ேருதவன்.
கடந்ே சில ஆண்டுகளாக இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தசய்யும் தபாய்ரயக் கண்டு, ேில்லுமுல்ரலக் கண்டு
தோந்துதபாய், உலகிற்கு அேரன எடுத்துச் தசால்லிக்தகாண்டு இருக்கிதறன்.
ேீங்கள் ஒரு கட்டுரேரய புேியோக எழுதும்தபாது, அேரன உங்கள் இஸ்லாமிய ேளங்களில் முேலில்
பேியுங்கள், அேன் தோடுப்ரப எனக்கு அனுப்புங்கள். ோன் பேில் அளிக்கும் சமயத்ேில் உங்கள் தோடுப்ரப
தகாடுப்தபன், அேற்கான பேிரலத் ேருதவன். அரே விட்டுவிட்டு, ேீங்கள் எழுதும் வீணான பிேதயாெனமற்ற
கட்டுரேகரள முேன் முேலில் பேிக்கும் சாக்கரட என் ேளமில்ரலதய. முேலில் உங்கள் ேளத்ேில் அரவகரள
பேியுங்கள், அந்ே சாக்கரடரய ோன் சுத்ேப்படுத்தும்தபாது, என் ேளத்ேில் உங்கள் கட்டுரே அரனத்ேிற்கும்
பேிரல அளிப்தபன். இது ோன் முரறதய ேவிே, இஸ்லாமிய சாக்கரடரய முேன் முேலில் பேிக்கும் இடம் என்
ேளமல்ல, அேற்கு பீதெ அவர்களின் ேளமும், டிஎன்டிதெ ேளமும், இஸ்லாம் கல்வி ேளமும், இன்னும் அதனக
இஸ்லாமிய ேளங்கள் உள்ளன, அங்தக பேியுங்கள். சாக்கரடரய சுத்ேம் தசய்வது மட்டும் என் கடரம
என்பரே

இந்ேிய

கிறிஸ்ேவர்களுக்கும்

இஸ்லாமியர்களுக்கும்

தோிவித்துக்தகாள்கிதறன்.

சாியாக

சாக்கரடரய சுத்ேம் தசய்யவில்ரலயானால், மறுபடியும் சுத்ேம் தசய்தவன், முழு சுத்ேம் அரடயும் வரே
சுத்ேம் தசய்துக்தகாண்தட இருப்தபன். ோன் எப்படி சுத்ேம் தசய்கிதறன் என்பேற்கு இந்ே ேற்தபாரேய
கட்டுரேயும் ஒரு உோேணமாகும். ேீங்கள் உங்கள் கட்டுரேயில் பேித்ே விவேத்ேிற்கு மறுப்பாக ோன்கு
கட்டுரேகரள எழுேியுள்தளன். இது தபால, அரனத்து விவேத்ேிற்கும் பேில் அளிப்தபன், சிறிது கால ோமேம்
ஆகலாம், ஆனால், ேவறாமல் பேில் அளிப்தபன்.
உங்கரள அடுத்ே கட்டுரேயில் சந்ேிக்கும் வரே....
உங்கள் சதகாேேன்,
உமர்
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/03/answering-ziya-2.html
உமர் ெியாவிற்கு தகாடுத்ே மறுப்புக்கள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/allah_allelujah_part2.html
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40. ெியாவிற்கு பேில் - "அல்லாஹ்" என்றால் "கர்வாலி மேம்"
என்று தபாருள்
இஸ்லாமியர்களின் அறியாரமக்கு வானதம எல்ரல. இஸ்லாமியர்களின் ஏமாற்று தவரலக்கு எல்ரலதய
இல்ரல
முன்னுரே:
இஸ்லாமியர்கள் ேங்கள் "அல்லாஹ்ரவ" ரபபிளில் கண்டுபிடிக்க படாேபாடு படுகின்றனர். குர்ஆனின் படி,
ரபபிளின் தேவன் "தயதகாவா" ோன், குர்ஆனின் இரறவன் "அல்லாஹ்". ஆனால், உண்ரம இேற்கு
எேிர்மாறாக உள்ளது. அோவது ரபபிளின் தேவன் தவறு, அல்லாஹ் தவறு. அல்லாஹ் ேன்ரன
ரபபிதளாடும், பரைய/புேிய ஏற்பாட்டு ேிகழ்ச்சிகதளாடும் சம்மந்ேப்படுத்ேிக் தகாண்டால், அவர் தயதகாவா
தேவனாகிவிடமுடியுமா?
இவ்விருவரும் தவற்தவறானவர்கள் என்பரே குர்ஆரனயும், ரபபிரளயும் படிப்பவர்கள் இேரன சுலபமாக
அறிந்துக்தகாள்ளலாம். தயதகாவா தசான்னேற்கு தேர் எேிோக அல்லாஹ் தசால்கிறார், தசயல்படுகிறார். ஆக,
இவ்விருவரும் ஒருவேல்ல என்பது உண்ரம.
இது ஒரு புறமிருக்க, இஸ்லாமியர்கள் "அல்லாஹ்ரவ" ரபபிளில் கண்டுபிடிக்க, அதனக யுக்ேிகரள
ரகயாளுகின்றனர். இேில் ஒன்று "வார்த்ரேகளின் ஓரச அல்லது உச்சாிப்பு சம்மந்ேப்பட்டது". இேன் படி,
"அல்லாஹ்", "முஹம்மது", "மக்கா" தபான்ற வார்த்ரேகளின் உச்சாிப்பு தபாலதவ இருக்கும் வார்த்ரேகள் இேே
மார்க்க தவேங்களில் காணப்பட்டால், "இேே மார்க்க தவேங்களில் இஸ்லாம் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது,
இேனால், இஸ்லாம் ோன் உண்ரமயான மார்க்கம் என்று இஸ்லாமியர்கள் தசால்லிவிடுகிறார்கள்".
இேனால்

விரளயும்

ஆபத்துக்கள்

என்ன?

என்று

சிந்ேிக்கமாட்டார்கள்

இஸ்லாமிய

அறிஞர்கள்.

இஸ்லாமியர்களின் இந்ே தசயல்கரள ோம் "அறியாரம" என்றுச் தசால்வோ அல்லது ஏமாற்றதவண்டும் என்ற
தோக்கத்தோடு தசயல்படுகிறார்கள் என்றுச் தசால்வோ? இது அறியாரமதயா அல்லது ஏமாற்று தவரலதயா,
ஆனால்,

உண்ரமரய

தசால்லதவண்டியது

ேம்முரடய

கடரம,

கிறிஸ்ேவர்கரள

இப்படிப்பட்டவர்களிடமிருந்து எச்சாிக்ரக தசய்யதவண்டியது ேம்முரடய கடரம.
இரேப் பற்றி ேமிழ் முஸ்லிம் ேளத்ேின் கட்டுரேரயயும், அேற்கான எங்கள் மறுப்ரபயும் இங்கு
படிக்கலாம்: ேமிழ் முஸ்லீம் ேளமும், " அல்தலலூயா " வார்த்ரேயும்
இரேப் பற்றி ெியா என்ற சதகாேோின் கட்டுரேரயயும், அேற்கான எங்கள்முேல் மறுப்ரபயும் இங்கு
படிக்கவும்: ெியாவிற்கு பேில் - அல்தலலூ "யா" வும் "அல்லாஹ்" படும் அல்லல்களும் - பாகம் 1
சதகாேேர் ெியா அவர்களுக்கு தகாடுத்ே முேல் பேிலுக்கு தமலேிக விவேங்களுக்காக (தபானஸாக) இந்ே
பேிலும் அளிக்கப்படுகிறது.
ெியா கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார்:
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Do you have any concern in pronouncing "elah" as "alah" even though they sound same? When you don't
have concern in calling "Isah" as "Jesus" which he never heard on his life time? Does it make any sense
when "Elah" can be spelled as "Alah" which both sounds same? Try in Wikipedia you will find more proof!!
We request you to read the original transcripts and then learn Christianity which will help you in turn to
understand the Christianity better…
Source
இஸ்லாமியர்களில் யார் யாதேல்லாம், "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரே ரபபிளில் இருக்கிறது என்றும், அல்லது
ஓரசயில் "அல்லாஹ்" என்பது தபால வரும் வார்த்ரேகள் ரபபிளில் இருக்கிறது, அது அல்லாஹ்ரவதய
குறிக்கிறது என்று கூறுகிறார்கதளா, அவர்களுக்கு இந்ே பேில் அளிக்கப்படுகிறது.
இஸ்லாமியர்கள் அேிகமாக மேிக்கும் அஹமத் ேீேத் என்பவரும் இரேப் பற்றி எழுேியுள்ளார், அவருக்கு ஒரு
சிறிய கட்டுரேரய அடுத்ே முரற பேிக்கிதறன். இந்ே கட்டுரேயில், ரபபிளில் "அல்லாஹ்", "அலா", "அல்-லா"
… என்று வரும் வார்த்ரேகள் எங்தகங்தக வருகின்றது அேன் தபாருள் என்ன என்பரே காண்தபாம்.
முக்கிய

குறிப்பு:

பரைய

ஏற்பாட்டில்

உள்ள

ஒவ்தவாரு

எபிதேய

வார்த்ரேக்கும்

ஒரு

எண்

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, இேனால், எபிதேய அகோேியில் ரபபிள் வார்த்ரேகரள தேடுவேற்கு வசேியாக
இருக்கும். இதே தபால புேிய ஏற்பாட்டு, கிதேக்க வார்த்ரேகளுக்கும் ஒரு எண் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இேன்படி, "H421" என்று எழுேினால், இது ஒரு எபிதேய வார்த்ரேரய குறிக்கிறது (H - Hebrew Language),
அவ்வார்த்ரேக்கு இடப்பட்ட எண் 421 என்போகும். இதே தபால, "G235" என்று எழுேினால், இது ஒரு கிதேக்க
வார்த்ரேரய குறிக்கிறது (G - Greek Language), இவ்வார்த்ரேக்கு இடப்பட்ட எண் 235 என்போகும்.
இந்ே கட்டுரேயில் ரபபிளின் எபிதேய மற்றும் கிதேக்க வார்த்ரேகரள தேட, "Blue Letter Bible (Bible /
Dictionary Search) - http://www.blueletterbible.org/" என்ற ேளத்ரே பயன்படுத்துகிதறாம்.

பரைய ஏற்பாட்டில் அல்லாஹ்
1)'alah ('அலாஹ்) - ஒப்பாறி அல்லது புலம்பல்
இஸ்லாமிய இரறவனின் தபயோகிய, ஆங்கிலத்ேில் "Allah" என்று வரும் வார்த்ரேக்கு ஒரு எழுத்து குரறவாக
உள்ள "'alah" என்ற வார்த்ரே பரைய ஏற்பாட்டில் ஒரு முரற தயாதவல் 1:8ம் வசனத்ேில் வருகிறது.
உச்சாிப்பும் ஒதே மாேிாியாகத் ோன் இருக்கும்.
இவ்வார்த்ரேயின் எபிதேய எண் "H421" என்போகும், இேன் தபாருள் "ஒப்பாறி" அல்லது "புலம்பல்"
என்போகும். அோவது, ேம்முரடய கிோமங்களில் ஒரு அசம்பாவிேம் ேடந்துவிட்டால், யாோவது மாித்து
விட்டால், "ஒப்பாறி" ரவத்து அழுவார்கள். தவேரன அேிகமாகும் தபாது, ோங்க முடியாே துக்கமரடயும்
தபாது வார்த்ரேகள் சிலவற்ரறச் தசால்லி அழுவது ோன், புலம்பல் அல்லது ஒப்பாறி என்தபாம். இது ோன்
இவ்வார்த்ரேயின் தபாருள்.
தயாதவல் 1:8 (Joel 1:8)

215

LamentH421 like a virginH1330 girdedH2296 with sackclothH8242 forH5921 the husbandH1167 of her youth.H5271 (KJV)
ேன் பாலியவயேின் புருஷனுக்காக இேட்டுடுத்ேியிருக்கிற தபண்ரணப் தபாலப் புலம்பு.
ஆங்கிலத்ேில் தபாருள்:
'alah (Strong's Number: H421, verb): to bewail :- lament.
கீழ்கண்ட தோடுப்ரப தசாடுக்கி, எபிதேய வார்த்ரேயின் தபாருரள தோிந்துக்தகாள்ளுங்கள்
Link: 'alah(H421) - www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm
இஸ்லாமியர்களிடம் சில தகள்விகள்:
1) அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரேக்கு இரணயாக இந்ே வார்த்ரேயின் உச்சாிப்பும் உள்ளது. இேனால், ஒப்பாறி
என்றால் அல்லாஹ் என்று தபாருளா?
2) உங்களுரடய லாெிக்கின் படி, உச்சாிப்பு ஒதே மாேிாியாக இருப்பேினால், இனி அல்லாஹ் என்ற இடத்ேில்
எல்லாம், "ஒப்பாறி" என்தறா அல்லது "புலம்பல்" என்தறா தபாருள் தகாள்வீர்களா?
3) "அலா" என்பரே "இலா" என்று உச்சாித்ோல் உங்களுக்கு ஏோவது பிேச்சரனயா? என்று தகட்டுள்ளீர்கள்
இப்தபாது தசால்லுங்கள், "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேயின் தபாருள் "ஒப்பாறி/புலம்பல்" என்றுச் தசான்னால்
ஏற்றுக்தகாள்வீர்களா?
இப்தபாது அடுத்ே வார்த்ரேக்கு கடந்துச் தசல்தவாம் (H422)

2) 'alah (H422) - சாபம், சபித்ேல் மற்றும் சத்ேியம் தசய்ேல்
இந்ே வார்த்ரேயும் அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரேரய தபாலதவ உச்சாிக்கப்படுகிறது. இேன் தபாருள், சத்ேியம்
தசய்ேல், சாபம் என்போகும், எண் H422 ஆகும்.
இவ்வார்த்ரே கீழ்கண்ட வசனங்களில் காணப்படுகிறது:
ேியாயாேிபேிகள் 17:2 (Judges)
1 சாமுதவல் 14:24 (1 Samuel)
1 இோொக்கள் 8:31 ( 1 Kings)
2 ோளாகமம் 6:22 (2 Chronicles)
ஓசியா 4:2 மற்றும் 10:4 (Hosea)
ஆங்கிலத்ேில் தபாருள்:
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'alah (Strong's Number: H422, verb) - adjure, curse, swear.
கீழ்கண்ட தோடுப்ரப தசாடுக்கி, எபிதேய வார்த்ரேயின் தபாருரள தோிந்துக்தகாள்ளுங்கள்
Link: 'alah (H422) - www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm
இஸ்லாமியர்கள் இப்தபாது "அல்லாஹ்" என்றால், "சாபம்" என்று தபாருள் என்று அங்கீகாிப்பார்களா?
அங்கீகாிக்கமாட்டார்கள். இது எப்படி சாத்ேியம் என்பார்கள். எபிதேய தமாைியில் உள்ள "சாபம்" என்று
தபாருள் ேரும் வார்த்ரே, அேபி தமாைியின் "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேரயப் தபாலதவ உச்சாிப்பு
இருந்ோலும், இப்படி தபாருள் கூறுவது முட்டாள் ேனம் என்பார்கள்.
ஆனால், ேமிழ் முஸ்லிம் ேளம், "அல்தலலூ" என்ற எபிதேய வார்த்ரேயின் தபாருள் "துேி" என்று இருக்கும்
தபாது, இவ்வார்த்ரே "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேயின் உச்சாிப்ரபப் தபாலதவ இருப்பேினால், கீழ்கண்ட
வாறு கூறுவது முட்டாள் ேனமில்ரலயா?
ேமிழ் முஸ்லீம் ேளம் எழுேியது:
இனி ரபபிரள எடுத்துக் தகாள்தவாம்.
அல்தலலுயா!
இது ஒரு ஹிப்ரு தசால்லாகும். இேன் இறுேியில் இடம் தபறக்கூடிய 'யா' என்பது ஒரு விளி தவற்றுரம
தசால்லாகும். ஆச்சாியத்ேிற்கு பயன் படுத்ேக்கூடியோக தசால்லப்படுகிறது.
அல்தலலுயா! என்பரே 'யா அல்தலலு' என்று தசான்னாலும் அேன் தபாருளானது மாறுவேில்ரல.
கிறிஸ்துவர்கள் 'யா அல்தலலு' என்கிறார்கள்
முஸ்லிம்கள் 'யா அல்லாஹ்' என்கிறார்கள்
அவ்வளவுோன் வித்ேியாசம்!
Source: http://isakoran.blogspot.com/2007/10/blog-post_29.html
இந்ே வார்த்ரேரயப் பற்றி இஸ்லாமிய அறிஞர் கலாஞ்தசன்ற ேிரு அஹமத் ேீேத் அவர்கள் என்ன
எழுேியிருக்கிறார்கள் என்பரே ஒரு சிறிய கட்டுரேயில் விளக்குதவன்.
கிறிஸ்ேவர்கதள, இனியும் ஏமாறாேீர்கள். யாோவது உங்களிடம் வந்து "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரே ரபபிளில்
உள்ளது என்று தசால்வார்களானால், ஆமாம், எங்களுக்கும் தோியும், "அேன் தபாருள் சாபம்" என்போகும்
என்றுச் தசால்லுங்கள்.
இப்தபாது அடுத்ே வார்த்ரேக்குச் தசல்தவாம் (H423).

3) 'alah (H423) - சாபம், சத்ேியம் தசய்ேல்
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இந்ே வார்த்ரேயின் தபாருளும் சாபம், சத்ேியம் தசய்ேல் தபான்றரவயாகும். இேன் எபிதேய எண் H423
என்போகும்.
இவ்வார்த்ரே கீழ்கண்ட வசனங்களில் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
ஆேியாகமம் 24:41; 26:28 (Genesis)
தலவியோகமம் 5:1 (Leviticus)
எண்ணாகமம் 5:21, 23, 27 (Numbers)
உபாகமம் 29:12, 14, 19, 20, 21; 30:7 (Deuteronomy)
1 இோொக்கள் 8:31 (1 Kings)
2 ோளாகமம் 6:22; 34:24 (2 Chronicles)
தேதகமியா 10:29 (Nehemiah)
தயாபு 31:30 (Job)
சங்கீேம் 10:7; 59:12(Psalms)
ேீேிதமாைிகள் 29:24 (Proverbs)
ஏசாயா 24:6 (Isaiah)
எதேமியா 23:10; 29:18; 42:18; 44:12 (Jeremiah)
எதசக்கிதயல் 16:59; 17:13, 16, 18, 19 (Ezekiel)
ோனிதயல் 9:11 (Daniel)
சகாியா 5:3 (Zechariah)
ஆங்கிலத்ேில் தபாருள்:
'alah (Strong's Number: H423, noun): an imprecation: - curse, cursing, execration, oath, swearing.
கீழ்கண்ட தோடுப்ரப தசாடுக்கி, இவ்வார்த்ரேயின் எபிதேய உச்சாிப்பு, தபாருள் மற்றும் இேே விவேங்கரள
தோிந்துக்தகாள்ளுங்கள்.
Link: 'alah (H423) - www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm;

4) 'allah (H427)- "கர்வாலி மேம்" - oak tree
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இந்ே வார்த்ரே முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்களின் இரறவனுக்கு இருக்கும் "அல்லாஹ்" என்தற
உச்சாிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஆங்கிலத்ேில் ோம் கவனித்ோல், இஸ்லாமியர்கள் பயன்படுத்தும் அதே
எழுத்துக்கரள தகாண்டுள்ளது. இேன் எண் H427.

அல்லாஹ் = 'allah
இவ்வார்த்ரேயின் தபாருள் "கர்வாலி மேம்" என்போகும். அல்லாஹ் என்ற எபிதேய வார்த்ரேயின் தபாருள்,
"கர்வாலி மேம்" என்று உள்ளோல், இனி இஸ்லாமியர்களின் இரறவனுக்கு "கர்வாலி மேம்" என்று தபாருள்
என்று ோம் கூறலாமா? இஸ்லாமியர்கள் இேற்கு அனுமேி அளிப்பார்களா?
இஸ்லாமியர்கள் மற்றவர்களின் தவேங்களிலிருந்து வார்த்ரேகரள எடுத்து அரே ேிருத்ேி, மாற்றி தபாருள்
கூறுவது தபால அல்லாமல், இந்ே வார்த்ரே எழுத்துக்கு எழுத்து அப்படிதய "அல்லாஹ்" என்று வருகிறது,
எனதவ, அல்லாஹ் என்றால் கர்வாலி மேம் என்று அர்த்ேம். என்ன இஸ்லாமிய அறிஞர்கதள, உங்கள்
லாெிக்கின் படி இது சாி ோதன!
இந்ே வார்த்ரே தயாசுவா 24:26ம் வசனத்ேில் வருகிறது:
தயாசுவா 24:26
இந்ே வார்த்ரேகரள தயாசுவா தேவனுரடய ேியாயப்பிேமாண புஸ்ேகத்ேில் எழுேி, ஒரு தபாிய கல்ரல
எடுத்து, அரே அங்தக கர்த்ேருரடய பாிசுத்ே ஸ்ேலத்ேின் அருகில் இருந்ே கர்வாலி மேத்ேின் கீழ் ோட்டி,
Joshua 24:26 And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set
it up there under an oak, that was by the sanctuary of the LORD. (KJV)
KJV with Hebrew numbers:
Joshua 24:26 And JoshuaH3091 wroteH3789 theseH428 (H853) wordsH1697 in the bookH5612 of the lawH8451 of
God,H430 and tookH3947 a greatH1419 stone,H68 and set it upH6965 thereH8033 underH8478 an oak,H427 thatH834 was by
the sanctuaryH4720 of the LORD.H3068
ஆங்கிலத்ேில் தபாருள்:
'allah (Strong's Number: H427, noun): oak.
இந்ே தோடுப்ரப இஸ்லாமியர்கள் கட்டாயமாக தசாடுக்கி பார்க்கதவண்டும், மற்றும் உச்சாிப்பு என்ன
என்பரே ேங்கள் காதுகளினால் ேங்கள் இரறவனின் தபயரே தகட்கதவண்டும்.
Link: 'allah (H427) - www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm;

5) 'elah என்றாதலா, alah என்றாதலா இேண்டும் ஒன்றுோனாம்.
இப்தபாது ெியா சதகாேேர் எழுேியரே இன்தனாரு முரற படிப்தபாம்:
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//Do you have any concern in pronouncing "elah" as "alah" even though they sound same? When you don't
have concern in calling "Isah" as "Jesus" which he never heard on his life time? Does it make any sense
when "Elah" can be spelled as "Alah" which both sounds same?//
ஒதே மாேிாியாக உச்சாிப்பு இருக்கும் வார்த்ரேகளாகிய "Elah" மற்றும் "Alah" என்ற வார்த்ரேகளில்,
அல்லாஹ்ரவ குறிக்க எரே தவண்டுமானாலும் கூறலாமாம்.
இலாஹ் என்ற எபிதேய வார்த்ரேக்கு என்ன தபாருள்?
அல்லாஹ் என்ற அேபி வார்த்ரேக்கு என்ன தபாருள்?
இவ்விேண்டு வார்த்ரேகளின் மூல வார்த்ரே என்ன?
ஒரு தமாைியில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்ரேயின் உச்சாிப்பு தபாலதவ, இன்தனாரு தமாைியில் ஒரு
வார்த்ரே இருந்ோல், இவ்விேண்டிற்கும் ஒதே தபாருள் என்று கூறமுடியுமா?
இப்படிதயல்லாம்

சிந்ேிக்க

இஸ்லாமியர்களுக்கு

தேேமில்ரல,

எனதவ

ோன்

தமற்கண்ட

விேமாக

அறியாரமயில் (அல்லது) ஏமாற்ற தவண்டும் என்ற தோக்கத்ேில் தோிந்தே வஞ்சிக்கிறார்கள்.
சாி, இலாஹ் என்ற எபிதேய வார்த்ரேயின் தபாருள் என்னதவன்று இப்தபாது காண்தபாம். இவ்வார்த்ரேயின்
தபாருள் "கர்வாலி மேம் அல்லது தபாிய மேம்" என்போகும்.
இவ்வார்த்ரே கீழ்கண்ட வசனங்களில் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
ஆேியாகமம் 35:4
ேியாயாேிபேிகள் 6:11
ேியாயாேிபேிகள் 6:19
2 சாமுதவல் 18:9
2 சாமுதவல் 18:10
2 சாமுதவல் 18:14
1 இோொக்கள் 13:14
1 ோளாகமம் 10:12
ஏசாயா 1:30
ஏசாயா 6:13
எதசக்கிதயல் 6:13
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ஓசியா 4:13
ஆங்கிலத்ேில் தபாருள்:
'elah (H424)
1) terebinth, terebinth tree
2) valley where David killed Goliath
இவ்வார்த்ரேயின் எபிதேய விளக்கத்ேிற்கான தோடுப்பு:
Link: 'Elah - H424 - http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H424&t=KJV

இதே தபயாில்(Elah - ஏலா - H425) ஒரு பள்ளத்ோக்கு இருந்ேது. இந்ே இடத்ேில் ோன் ோவீது
தகாலியாத்ரே தகான்றார்.
1 சாமுதவல் 17:2 சவுலும் இஸ்ேதவல் மனுஷரும் ஒருமித்துக் கூடி, ஏலா பள்ளத்ோக்கிதல பாளயமிறங்கி,
தபலிஸ்ேருக்கு எேிோக யுத்ேத்ேிற்கு அணிவகுத்து ேின்றார்கள்.
1 Samuel 17:2 And SaulH7586 and the menH376 of IsraelH3478 were gathered together,H622 and pitchedH2583 by
the valleyH6010 of Elah,H425 and set the battleH4421 in arrayH6186 againstH7125 the Philistines.H6430
இதுவரே ோம் பார்த்ே விவேங்களின் சுருக்கம் கீதை உள்ள படத்ேில் காணலாம். இந்ே வார்த்ரேகளில் எங்கும்
"அலாஹ் (alah)" (அ) "அல்லாஹ்(allah)" என்றால் "தேவன்/இரறவன்" என்ற தபாருள் இல்ரல. எனதவ,
அல்லாஹ்ரவ ரபபிளில் கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு ஏமாற்றம் ோன் மிஞ்சம் ஏதனன்றால், அறியாே மக்களிடம்
"ரபபிளில் அல்லாஹ் இருக்கிறார் அல்லது அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரே உள்ளது" என்று ஏமாற்றியவர்களுக்கு
ஏமாற்றம் ோதன மிஞ்சும்.

இதுவரே ோம் அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரே அல்லது உச்சாிப்பில் "அல்லாஹ்" என்று வரும் வார்த்ரேகரள
பரைய ஏற்பாட்டிலிருந்து கண்தடாம். இனி புேிய ஏற்பாட்டில் அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரேயின் தபாருள் என்ன,
இவ்வார்த்ரே எங்தகங்தக வருகிறது என்பரே காண்தபாம்.
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இனி எந்ே கிறிஸ்ேவோனாலும் சாி, ரபபிளில் "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரே இல்ரல என்று தசால்லக்கூடாது.
ஏதனன்றால், அல்லாஹ் ரபபிளில் இருக்கிறார் ஆனால், அேன் அர்த்ேம் "சத்ேியம் தசய்ேல், சபித்ேல், கர்வாலி
மேம், ஒப்பாறி ரவத்ேல், புலம்புேல்" என்போகும். ேமிைில் எப்படி ஒதே வார்த்ரேக்கு அதனக அர்த்ேங்கள்
இருக்கிறதோ அதே தபால, எபிதேய தமாைியில் "அலாஹ்/அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேக்கு அதனக அர்த்ேங்கள்
உள்ளது (ேமிைில் ோணயம் என்றால், தேர்ரமரயயும் குறிக்கும், காசு என்ற பணத்ரேயும் குறிக்கும்).

புேிய ஏற்பாட்டில் 'அல்லாஹ்'
பரைய ஏற்பாட்டின் எபிதேய தமாைியில் மட்டுமல்ல, புேிய ஏற்பாட்டின் கிதேக்க தமாைியிலும் அல்லாஹ்
வருகிறார். கிதேக்க தமாைியில் "அல்லாஹ்" அல்லது "அல்லா" என்றால் "ஆனால்" என்று தபாருள்.
இவ்வார்த்ரேயின் கிதேக்க தமாைி எண் G235 ஆகும்.
alla (ἀλλά):
1) but
a) nevertheless, notwithstanding
b) an objection
c) an exception
d) a restriction
e) nay, rather, yea, moreover
f) forms a transition to the cardinal matter
Source: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G235&t=KJV
அல்லாஹ் என்ற கிதேக்க வார்த்ரே (”ஆனால்” என்ற வார்த்ரே) புேிய ஏற்பாட்டின் அரனத்து புத்ேகங்களிலும்
வருகிறது.
(ோன் இப்படி எழுேிதனன் என்பேற்காக, இஸ்லாமியர்களில் சிலர் ஒன்றும் அறியாே மக்களிடம் தசன்று
ரபபிளில் உள்ள புேிய ஏற்பாட்டின் அரனத்து புத்ேகங்களிலும் அல்லாஹ் வருகிறார் என்று அப்படிதய
பிதளட்ரட மாற்றி கரே விடப்தபாகிறீர்கள்! கிறிஸ்ேவர்கதள! எச்சாிக்ரகயாக இருங்கள், இஸ்லாமியர்கள்
இப்படி கரே விட்டாலும் விடுவார்கள்)



மத்தேயு (Matthew) 4:4; 5:15, 17, 39; 6:13, 18; 7:21; 8:4, 8; 9:12, 13, 17, 18, 24; 10:20, 34; 11:8, 9;
13:21; 15:11; 16:12, 17, 23; 17:12; 18:30; 19:6, 11; 20:23, 26, 28; 21:21; 22:30, 32; 24:6; 26:39;
27:24

222



மாற்கு (Mark) 1:44, 45; 2:17, 22; 3:26, 29; 4:17, 22; 5:19, 26, 39; 6:9; 7:5, 15, 19; 8:33; 9:8, 13, 22,
37; 10:8, 27, 40, 43, 45; 11:23, 32; 12:14, 25, 27; 13:7, 11, 20, 24; 14:28, 29, 36, 49; 16:7



லூக்கா (Luke) 1:60; 4:4; 5:14, 31, 32, 38; 6:27; 7:7, 25, 26; 8:16, 27, 52; 9:56; 11:4, 33, 42; 12:7,
51; 13:3, 5; 14:10, 13; 16:21, 30; 17:8; 18:13; 20:21, 38; 21:9; 22:26, 36, 42, 53; 23:15; 24:6, 21, 22



தயாவான் (John) 1:8, 13, 31, 33; 3:8, 15, 16, 17, 28, 36; 4:2, 14, 23; 5:18, 22, 24, 30, 34, 42; 6:9,
22, 26, 27, 32, 36, 38, 39, 64; 7:10, 12, 16, 22, 24, 27, 28, 44, 49; 8:12, 16, 26, 28, 37, 42, 49, 55;
9:3, 31; 10:1, 5, 8, 18, 26, 33; 11:4, 11, 15, 22, 30, 42, 51, 52, 54; 12:6, 9, 16, 27, 30, 42, 44, 47, 49;
13:9, 10, 18; 14:24, 31; 15:16, 19, 21, 25; 16:2, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 25, 33; 17:9, 15, 20; 18:28, 40;
19:21, 24, 34; 20:7, 27; 21:8, 23



அப்தபாஸ்ேலர் ேடபடிகள் (Acts) 1:4, 8; 2:16; 4:17, 32; 5:4, 13; 7:39, 48; 10:20, 35, 41; 13:25; 15:11,
20; 16:37; 18:9, 21; 19:2, 26, 27; 20:24; 21:13, 24; 26:16, 20, 25, 29; 27:10



தோமர் (Romans) 1:21, 32; 2:13, 29; 3:27, 31; 4:2, 4, 10, 12, 13, 16, 20, 24; 5:3, 11, 14, 15; 6:5, 13,
14, 15; 7:7, 13, 15, 17, 19, 20; 8:1, 4, 9, 15, 20, 23, 26, 32, 37; 9:7, 8, 10, 11, 16, 24, 32; 10:2, 8, 16,
18, 19; 11:4, 11, 18, 20; 12:2, 3, 16, 19, 21; 13:3, 5, 14; 14:13, 17, 20; 15:3, 21; 16:4, 18



1 தகாாிந்ேியர் (1 Corinthians) 1:17, 27; 2:4, 5, 7, 9, 12, 13; 3:1, 2, 5, 6, 7; 4:3, 4, 14, 15, 19, 20; 5:8;
6:6, 8, 11, 12, 13; 7:4, 7, 10, 19, 21, 35; 8:6, 7; 9:2, 12, 21, 27; 10:5, 13, 20, 23, 24, 29, 33; 11:8, 9,
17; 12:14, 22, 24, 25; 14:2, 17, 19, 20, 22, 33, 34; 15:10, 35, 37, 39, 40, 46



2 தகாாிந்ேியர் (2 Corinthians) 1:9, 12, 13, 19, 24; 2:4, 5, 13, 17; 3:3, 5, 6, 14, 15; 4:2, 5, 8, 9, 16, 18;
5:4, 12, 15, 16; 6:4; 7:5, 6, 7, 9, 11, 12, 14; 8:5, 7, 8, 10, 14, 19, 21; 9:12; 10:4, 12, 13, 18; 11:1, 6,
17; 12:14, 16; 13:3, 4, 7, 8



கலாத்ேியர் (Galatians) 1:1, 8, 12, 17; 2:3, 7, 14; 3:12, 16, 22; 4:2, 7, 8, 14, 17, 23, 29, 30, 31; 5:6,
13; 6:13, 15



எதபசியர் (Ephesians) 1:21; 2:19; 4:29; 5:4, 15, 17, 18, 24, 27, 29; 6:4, 6, 12



பிலிப்பியர் (Philippians) 1:18, 20, 29; 2:3, 4, 7, 12, 17, 27; 3:7, 8, 9; 4:6, 17



தகாதலாதசயர் (Colossians) 2:5; 3:11, 22



1 தேசதலானிக்தகயர் (1 Thessalonians) 1:5, 8; 2:2, 4, 7, 8, 13; 4:7, 8; 5:6, 9, 15



2 தேசதலானிக்தகயர் (2 Thessalonians) 2:12; 3:8, 9, 11, 15



1 ேீதமாத்தேயு (1 Timothy) 1:13, 16; 2:10, 12; 3:3; 4:12; 5:1, 13, 23; 6:2, 4, 17



2 ேீதமாத்தேயு (2 Timothy) 1:7, 8, 9, 12, 17; 2:9, 20, 24; 3:9; 4:3, 8, 16



ேீத்து (Titus) 1:8, 15; 2:10; 3:5



பிதலதமான் (Philemon) 1:14, 16



எபிதேயர் (Hebrews) 2:16; 3:13, 16; 4:2; 5:4, 5; 7:16; 9:24; 10:3, 25, 39; 11:13; 12:11, 22, 26; 13:14



யாக்தகாபு (James) 1:25, 26; 2:18; 3:15; 4:11



1 தபதுரு (1 Peter) 1:15, 19, 23; 2:16, 18, 20, 25; 3:4, 14, 21; 4:2, 13; 5:2, 3



2 தபதுரு (2 Peter) 1:16, 21; 2:4, 5; 3:9



1 தயாவான் (1 John) 2:2, 7, 16, 19, 21, 27; 3:18; 4:1, 10, 18; 5:6, 18



2 தயாவான் (2 John) 1:1, 5, 8, 12



3 தயாவான் (3 John) 1:9, 11, 13



யூோ (Jude) 1:6, 9



தவளிப்படுத்ேின விதசஷம் (Revelation) 2:4, 6, 9, 14, 20; 3:9; 9:5; 10:7, 9; 17:12; 20:6
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உோேணத்ேிற்கு, ஒரு வசனத்ரே கிதேக்க எண்கதளாடு காண்தபாம், "but G235" என்ற வார்த்ரேரய
கவனிக்கவும்.
Matthew 4:4 ButG1161 heG3588 answeredG611 and said,G2036 It is written,G1125 ManG444 shall notG3756 liveG2198
byG1909 breadG740 alone,G3441 butG235 byG1909 everyG3956 wordG4487 that proceedethG1607 out ofG1223 the mouthG4750
of God.G2316
முடிவுரே: இதுவரே ோம் இஸ்லாமியர்கள் ேங்கள் இரறவனின் தபயர் (அல்லாஹ்) ரபபிளில் உள்ளது,
அேரன கிறிஸ்ேவர்கள் மற்றும் யூேர்கள் மரறத்துவிட்டார்கள் என்று தசால்லி வரும் தசய்ேி தபாய்யானது
என்பரேக் கண்தடாம். அோவது, அல்லாஹ் என்ற வார்த்ரே ரபபிளில் உண்டு, ஆனால், அேன் அர்த்ேம்
"இரறவன் என்தறா, தேவன் என்தறா, கடவுள் என்தறா" அல்லாமல், சாபம் என்றும், சத்ேியம் தசய்ேல்
என்றும், கர்வாலி மேம் என்றும் புலம்பல் என்றும், ஒப்பாறி என்றும் உள்ளது என்பரே கண்தடாம்.
இதுவரே கண்ட விவேங்களின் சுருக்கம் கீதை உள்ள படத்ேில் காணலாம்.

இக்கட்டுரே சதகாேேர் ெியா அவர்களின் கட்டுரேக்கு தகாடுத்ே முேல் மறுப்பிற்கு தமலேிக விவேங்களுக்காக
எழுேப்பட்டுள்ளது, இேன் தோடர்ச்சியாக இன்தனாரு கட்டுரேயும் எழுேப்படுகின்றது, அோவது, எதலாஹிம்
என்ற

எபிதேய

வார்த்ரேக்கு

இவர்

எழுேிய

விவேத்ேிற்கு

மறுப்பாக

எழுேப்படும்.

அேன்

பிறகு,

"அல்தலலூயாவும், அல்லாஹ் படும் அல்லல்களும் பாகம் - 2" என்ற மறுப்புக் கட்டுரே தவளியிடப்படும்,
கர்த்ேருக்கு சித்ேமானால்.
இக்கட்டுரேக்கு உேவிய கட்டுரேகள்/தோடுப்புக்கள்:
1) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H421&t=KJV
2) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H422&t=KJV
3) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H423&t=KJV
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4) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H424&t=KJV
5) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H427&t=KJV
6) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G235&t=KJV
7) The Name of God in the Bible and the Quran - Part Three: Allah the Oak?
மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/02/answering-ziya.html
ெியாவிற்கு பேில்கள்
உமாின் இேே மறுப்புக்கள்/கட்டுரேகள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/allah_oak_tree.html

41. ெியாவிற்கு பேில் - குர்ஆனின் இரறவனின் தபயர் என்ன?
அல்லாஹ்வா? அல்லது எதலாஹிமா?
முன்னுரே: ெியா என்ற சதகாேேர் அல்தலலூயா என்ற வார்த்ரேக்கு தபாருள் கூறுகிதறன் என்றுச் தசால்லி
அதனக ேவறுகரள அல்லது தபாய்கரள கூறியுள்ளார், இேரன அவர் அஹமத் ேீேத் அவர்களின்
எழுத்துக்களிலிருந்து எடுத்து எழுேியுள்ளார்.
இந்ே ேரலப்பு சம்மந்ேப்பட்டு இதுவரே கீழ்கண்ட மறுப்புக்கள் ேேப்பட்டுள்ளது.
1) ெியாவிற்கு பேில் - அல்தலலூ "யா" வும் "அல்லாஹ்" படும் அல்லல்களும் - பாகம் 1
2) ெியாவிற்கு பேில் - "அல்லாஹ்" என்றால் "கர்வாலி மேம்" என்று தபாருள்
(இஸ்லாமியர்களின் அறியாரமக்கு வானதம எல்ரல. இஸ்லாமியர்களின் ஏமாற்று தவரலக்கு எல்ரலதய
இல்ரல)
3) அஹமத் ேீேத்ேிற்கு பேில் - ரபபிளில் "அல்லாஹ்", அஹமத் ேீேத் தகாடுத்ே "அல்வா"
(இது அஹமத் ேீேத் அவர்களின் அறியாரமயா? அல்லது மக்கரள ஏமாற்றும் யுக்ேியா?)
இேன் தோடர்ச்சியாக, ெியா சதகாேேர் "எதலாஹிம்" என்ற வார்த்ரேக்கு தகாடுத்ே விளக்கத்ேிற்கு மறுப்பாக,
இந்ே ேற்தபாரேரய கட்டுரே எழுேப்படுகின்றது.
இப்தபாது சதகாேேர் ெியா எழுேியரே படிப்தபாம்:
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Ziya Said:
What does "He is" means? Who is that "He is" ? What is his name?
In the bible it was 156 times the word exists as "Y.H.W.H Elohim" (Example :Genesis 2:7) meaning "Oh! he
is Elohim" or "Oh! he is Elahim" the god calling him as "Elohim" or "Elahim"
Lets analyze what does "Elohim" or "Elahim" means? "Elohim" is not a one word, it is a combination of two
words, "Eloh" + "IM". "Eloh" or "Elah" refers name of the god and "IM" refers plural of number as well as plural
of respect, similar to the one we have in Tamil and Arabic (plural of respect). In this case "Eloh" + "IM" refers
"Eloh" with a plural of respect.
…….
So "Ya-huwa eloh" or "Ya-huwa elah" means "Oh he is Eloh" or "Oh he is elah". If the "Ya" (Oh) exclamatory
is separated then it will sounds "Huwa elah" sounds similar to "Hu wallah" (he is allah)
"Hu walla hu ullazee la ilaha illa hu" (holy quran 59:22)
He is allah, besides whom there is no other god. (holy quran 59:22)
According to this "Halleluyah" means "Praise oh! He is Eloh" or "Praise oh! He is Elah" or "Praise oh! He is
Alah". மூலம்
தமதல உள்ள ெியா கூறிய விவேங்களின்படி:



"ரபபிளின் தேவன் ேன் தபயர் "எதலாஹிம்" என்று கூறினாோம் " … the god calling him as "Elohim"
or "Elahim"



மற்றும் Eloh அல்லது Elah என்பது தேவனின் தபயோம். ("Eloh" or "Elah" refers name of the god)

இேன்மூலம் இஸ்லாமியர்கள் என்ன தசால்லவருகிறார்கள் என்று ஆோய்ந்ோல், "ரபபிளின் தேவனின் தபயர்
எதலாஹிம்/எலாஹ்

என்று

தசால்லிவிட்டால்,

இந்ே

வார்த்ரே

கிட்டத்ேட்ட

இஸ்லாமியர்களின்

இரறவனாகிய "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேயின் உச்சாிப்பிற்கு சமீபமாக இருப்போல், எதலாஹிம் என்றால்,
"அல்லாஹ்" என்று தசால்லிவிடலாம் என்று மனப்பால் குடிக்கிறார்கள்.
இந்ே கட்டுரேயில் கீழ்கண்ட இேண்டு விவேங்கரள தேளிவாக்க விரும்புகிதறன்.
1.

ரபபிளின் தேவன் ேன் தபயர் "எல் / எலாஹ் / எதலாஹிம்..." என்று கூறவில்ரல, ேன் தபயர்
"தயதகாவா" என்று ோன் கூறியுள்ளார்.

2.

இஸ்லாமிய இரறவனாகிய "அல்லாஹ்வின்" தபயர் ரபபிளில் வரும் "எல் / எலாஹ் / எதலாஹிம்"
என்ற வார்த்ரேகளின் உச்சாிப்பிற்கு ஒத்துப்தபாவது தபால காணப்படுகிறது. உச்சாிப்ரப மட்டும்
ஆோேமாக ரவத்துக் தகாண்டு, இஸ்லாமியர்கள் "எதலாஹிம்" என்ற வார்த்ரேயும் "அல்லாஹ்" என்ற
வார்த்ரேயும் ஒன்று ோன் என்று தசால்லிக்தகாண்டு வருகிறார்கள். இது ேவறானது என்பரே
இக்கட்டுரே

விளக்கும்.

"அல்லாஹ்"ரவ

இஸ்லாமியர்கள்

"எல்/எலாஹ்/எதலாஹிம்"

என்று
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அரைக்கமுடியாது.

இக்கட்டுரேரய

முழுவதுமாக

படித்ேபிறகு

இேரன

இஸ்லாமியர்கள்

அங்கீகாிப்பார்கள்.

தபாதுப் தபயர் Vs ேனிப்பட்ட தபயர் வித்ேியாசம் என்ன?
"இரறவன், கடவுள், ஆண்டவர், தேவன்" தபான்ற வார்த்ரேகள் தபாதுப்தபயர்களா அல்லது ேனிப்பட்ட
தபயர்களா?
இரவகள் தபாதுப்தபயர்களாகும் அல்லது வருணரனப்தபயர்களாகும் அல்லது பட்டப்தபயர்களாகும் (Titles
or Descriptive Names).
ஒரு மனிேன் "என் இரறவரன ோன் வணங்குகிதறன்" என்று எழுேினால், அம்மனிேனின் பின்னணிரய
அறிந்துக்தகாள்ளாமல், அவன் குறிப்பிட்ட "அந்ே இரறவன்" யார் என்று ேம்மால் கூறமுடியுமா? அந்ே ேபர்
குறிப்பிட்டது, அல்லாஹ்ரவயா? சிவரனயா? அல்லது "இதயசுரவயா"?
ேம்மால் இேற்கு பேில் தசால்லமுடியாது. ஏதனன்றால், "இரறவன்" என்ற வார்த்ரே ஒரு குறிப்பிட்ட
இரறவரன குறிக்காது, இதோடு தசர்த்து அந்ே ேபர் "என் இரறவனாம் அல்லாஹ்ரவ ோன் வணங்குகிதறன்"
என்றுச் தசான்னால் ேமக்கு அப்தபாது தோியவரும், இவர் இஸ்லாமியர்கள் வணங்கும் "அல்லாஹ்ரவ"
குறிப்பிடுகிறான் என்று.
ஆக, "இரறவன்" என்ற வார்த்ரே "தபாதுப்தபயோகும்". இதே தபாலத் ோன் "தேவன், ஆண்டவர், கடவுள்"
தபான்ற வார்த்ரேகளும் தபாதுப்தபயர்களாகும், மற்றும் ெனாேிபேி, ஆசிாியர், மருத்துவர், தபாறியாளர்
தபான்றரவகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ேபரே குறிக்காது, இரவகள் தபாதுப்தபயர்களாகும்.
இரறவன் என்பது தபாதுப் தபயர் (Descriptive name or Title), "அல்லாஹ்" என்பது ேனிப்பட்ட தபயர்
(Personal Name).
இரறவன் என்பது தபாதுப் தபயர் (Descriptive name or Title), "தயதகாவா" என்பது ேனிப்பட்ட தபயர்
(Personal Name).
தவறுமதன "இரறவன்" என்று எழுேினால், அது அல்லாஹ்ரவதயா, தயதகாவாரவதயா குறிக்காது, அேன்
பிறகு "ஒரு ேனிப்பட்ட தபயரே எழுேினால் ோன்" சாியான இரறவரன குறிப்பிடுவோக இருக்கும்.
இஸ்லாமியர்கள்

ஒரு

வார்த்ரேரய

எடுத்துக்தகாண்டு,

அேன்

விவேத்ரே

அல்லது

தபாருரள

அறிந்துக்தகாள்ளாமல், அவ்வார்த்ரே "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்ரேயின் உச்சாிப்பிற்கு ஏற்றாற்தபால
இருப்பரேக் கண்டு, விளக்கம் தகாடுக்கவும், கட்டுரே எழுேவும் ஆேம்பித்துவிடுகின்றனர். ஒரு தபாதுப்
தபயரே எடுத்துக்தகாண்டு அப்தபயர் அல்லாஹ்ரவ குறிக்கும் என்றுச் தசால்வது அறியாரமயாகும்.
இேரன இஸ்லாமியர்கள் ேங்கள் சக்ேிக்கு ஏற்றாற்தபால தசய்துக்தகாண்டு வருகிறார்கள்.
தமற்கண்ட விவேங்கள் இக்கட்டுரேரய புாிந்துக்தகாள்ள உேவும்..
இனி

"எல்/எதலாஹ்/எதலாஹிம்" தபான்ற

வார்த்ரேகளின்

தபாருள்

என்ன

என்பரே

காண்தபாம்.

இஸ்லாமியர்கள் தகாடுக்கும் விவேங்கள் உண்ரமக்கு புறம்பாக இருப்பரே காணுங்கள்:
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1) எபிதேய வார்த்ரே "எல் (El)" மற்றும் அேன் பயன்பாடும்:
வருணரனப் தபயோகிய "எல்" என்ற வார்த்ரேயின் தபாருள் "இரறவன்", வலிரமயுள்ள, சக்ேிவாய்ந்ே….
என்போகும்.
1) god, god-like one, mighty one
a) mighty men, men of rank, mighty heroes
b) angels
c) god, false god, (demons, imaginations)
d) God, the one true God, Jehovah
2) mighty things in nature
3) strength, power
மூலம்: www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm;
இப்தபாது, இவ்வார்த்ரே பரைய ஏற்பாட்டில் யார் யாருக்கு பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது என்பரே ஒரு சில
எடுத்துக்காட்டு வசன ஆோேங்கதளாடு காண்தபாம்.
A) தயதகாவாரவ குறிக்க "எல்" வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது:
அேற்கு, ஆபிோம் தசாதோமின் ோொரவப் பார்த்து: ஆபிோரம ஐசுவாியவானாக்கிதனன் என்று ேீர்
தசால்லாேபடிக்கு ோன் ஒரு சேட்ரடயாகிலும் பாேேட்ரசயின் வாரேயாகிலும், உமக்கு உண்டானரவகளில்
யாதோன்ரறயாகிலும் எடுத்துக்தகாள்தளன் என்று, (ஆேியாகமம் 14:22)
வானத்ரேயும் பூமிரயயும் உரடயவோகிய உன்னேமான தேவனாகிய கர்த்ேருக்கு தேோக என் ரகரய
உயர்த்துகிதறன். (ஆேியாகமம் 14:23)
And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God,H410 the
possessor of heaven and earth, (Genesis 14:22)
B) அந்ேிய தேய்வங்கரள குறிக்க "எல்" வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது:
கர்த்ோதவ,

தேவர்களில்

உமக்கு

ஒப்பானவர்

யார்?

பாிசுத்ேத்ேில்

மகத்துவமுள்ளவரும்,

துேிகளில்

பயப்படத்ேக்கவரும், அற்புேங்கரளச் தசய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? (யாத்ேிோகமம் 15:11)
Who is like unto thee, O LORD, among the gods?H410 who is like thee,glorious in holiness, fearful in praises,
doing wonders? (Exodus 15:11)
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C) மனிேர்கரள குறிக்க "எல்" வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது:
அது எழும்பும்தபாது பலசாலிகள் அஞ்சி பயத்ேினால் மயங்கித் ேிரகப்பார்கள். (தயாபு 41:25)
When he raiseth up himself, the mightyH410 are afraid: by reason of breakings they purify themselves. (Job
41:25)
போக்கிேமசாலிகளில் வல்லவர்களும், அவனுக்குத் துரணேின்றவர்களும், பாோளத்ேின் ேடுவிலிருந்து
அவதனாதட தபசுவார்கள்; அவர்கள் விருத்ேதசேனமில்லாேவர்களாய்ப் பட்டயத்ோல் தவட்டுண்டு, இறங்கி,
அங்தக கிடக்கிறார்கள். (எதசக்கிதயல் 32:21)
The strongH410 among the mighty shall speak to him out of the midst of hell with them that help him: they are
gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. (Ezekiel 32:21)
ஆக, "எல்" என்பது தேவனின் தபயர் அல்ல, அது ஒரு வருணரனப்தபயர் (பட்டப்தபயர்), இது உண்ரமயான
தேவனுக்கும், தபாய்யான தேய்வங்களுக்கும் மற்றும் மனிேர்களுக்கும் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
இப்தபாது

"எல்"

தேய்வங்களுக்கும்,

என்று

அல்லாஹ்ரவ

மனிேர்களுக்கும்

அரைக்க

இஸ்லாமியர்கள்

பயன்படுத்ேப்பட்ட

விரும்புவார்களா?

தபாதுப்தபயரே

(Title)

தபாய்யான

"அல்லாஹ்"

என்ற

ேனிப்பட்ட தபயர் (Personal Name) உள்ள இடத்ேில் பயன்படுத்ே இஸ்லாமியர்கள் விரும்புவார்களா?

2) "எதலாஹிம் (Elohim)" வார்த்ரேயின் பயன்பாடு
பரைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்ேப்பட்ட இன்தனாரு "தபாதுப் தபயர்" எதலாஹிம் என்போகும். எதலாஹிம்
என்ற வார்த்ரே தவறும் இரறவனுக்கு மட்டும் பட்டப்தபயோக பயன்படுத்ேப்படவில்ரல, இது தபாய்யான
தேய்வங்களுக்கும், தேவ தூேர்கரள குறிப்பிடவும், உயர்ந்ே பேவியில் இருப்பவர்கரள குறிக்கவும்
பயன்படுத்ேப்பட்டது. காேணம் என்னதவன்றால், இது ஒரு பட்டப்தபயர் அல்லது தபாதுப்தபயோகும், இது
தயதகாவா தேவனின் ேனிப்பட்ட தபயேல்ல.
1) (plural)
a) rulers, judges
b) divine ones
c) angels
d) gods
2) (plural intensive - singular meaning)
a) god, goddess
b) godlike one
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c) works or special possessions of God
d) the (true) God
e) God
மூலம்: www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm
A) தபகன் மற்றும் தபாய் கடவுள்கரள (விக்கிேகங்கரள) குறிக்க "எதலாஹிம்" வார்த்ரேயின் பயன்பாடு:
ஆேியாகமம் (Genesis) 3:5; 31:30, 32; 35:2, 4
யாத்ேிோகமம் (Exodus) 12:12; 18:11; 20:3, 23; 22:28; 23:13, 24, 32, 33; 32:1, 4, 8, 23, 31; 34:15, 16, 17
தலவியோகமம் (Leviticus) 19:4
எண்ணாகமம் (Numbers) 25:2; 33:4
உபாகமம் (Deuteronomy) 4:28; 5:7; 6:14; 7:4, 16, 25; 8:19; 10:17; 11:16, 28; 12:2, 3, 30, 31; 13:2, 6, 7, 13;
17:3; 18:20; 20:18; 28:14, 36, 64; 29:18, 26; 30:17; 31:16, 18, 20; 32:17, 37
தயாசுவா (Joshua) 22:22; 23:7, 16; 24:2, 14, 15, 16, 20, 23
ேியாயாேிபேிகள் (Judges) 2:3, 12, 17, 19; 3:6; 5:8; 6:10; 10:6, 13, 14, 16; 17:5; 18:24
ரூத் (Ruth) 1:15
1 சாமுதவல் (1 Samuel) 4:8; 6:5; 7:3; 8:8; 17:43; 26:19; 28:13
2 சாமுதவல் (2 Samuel) 7:23
1 இோொக்கள் (1 Kings) 9:6, 9; 11:2, 4, 8, 10; 12:28; 14:9; 18:24, 25; 19:2; 20:10, 23
2 இோொக்கள் (2 Kings) 5:17; 17:7, 29, 31, 33, 35, 37, 38; 18:33, 34, 35; 19:12, 18; 22:17
1 ோளாகமம் (1 Chronicles) 5:25; 10:10; 14:12; 16:25, 26
2 ோளாகமம் (2 Chronicles) 2:5; 7:19, 22; 13:8, 9; 25:14, 15, 20; 28:23, 25; 32:13, 14, 17, 19; 33:15; 34:25
எஸ்றா (Ezra) 1:7
சங்கீேம் (Psalms) 82:1, 6; 86:8; 95:3; 96:4, 5; 97:7, 9; 135:5; 136:2; 138:1
ஏசாயா (Isaiah) 21:9; 36:18, 19, 20; 37:12, 19; 41:23; 42:17
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எதேமியா (Jeremiah) 1:16; 2:11, 28; 5:7, 19; 7:6, 9, 18; 11:10, 12, 13; 13:10; 16:11, 13, 20; 19:4, 13; 22:9;
25:6; 32:29; 35:15; 43:12, 13; 44:3, 5, 8, 15; 46:25; 48:35
ோனிதயல் (Daniel) 11:8
ஓசியா (Hosea) 3:1; 14:3
ோகூம் (Nahum) 1:14
தசப்பனியா (Zephaniah) 2:11
B) இந்ே வார்த்ரே "தேவ தூேர்கரள" குறிக்கவும் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது:
For thou hast made him a little lower than the angels,H430 and hast crowned him with glory and honour.
(Psalms 8:5)
ேீர் அவரனத் தேவதூோிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; மகிரமயினாலும் கனத்ேினாலும் அவரன
முடிசூட்டினீர் (சங்கீேம் 8:5)
C) தயதகாவாவிற்கும் பயன்படுத்ேப்பட்ட "எதலாஹிம்"
அதனக வசனங்களில் "எதலாஹிம்" என்ற பட்டப்தபயர் தயதகாவாவிற்கும் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
சதகாேேர் ெியா அவர்கள், இந்ே வார்த்ரே தயதகாவாவிற்கு பயன்படுத்ேப்பட்ட விவேங்கரள கருத்ேில்
தகாண்டார்,

ஆனால்,

விக்கிேகங்களுக்கும்

இதே

வார்த்ரே

பயன்படுத்ேப்பட்டரே

கவனிக்காமல்

விட்டுவிட்டார்.
And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the
LORD thy GodH430 brought it to me. (Genesis 27:20)
அப்தபாழுது ஈசாக்குத் ேன் குமாேரன தோக்கி: என் மகதன, இது உனக்கு இத்ேரன சீக்கிேமாய் எப்படி
அகப்பட்டது என்றான். அவன்: உம்முரடய தேவனாகிய கர்த்ேர் எனக்கு தோிடப்பண்ணினார் என்றான்.
(ஆேியாகமம் 27:20)
Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD
your God.H430 (Leviticus 19:31)
அஞ்சனம்

பார்க்கிறவர்கரள

ோடி,

குறிதசால்லுகிறவர்கரளத்

தேடாேிருங்கள்;

அவர்களாதல

ேீட்டுப்படதவண்டாம்; ோன் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்ேர். (தலவி 19:31)
1.

விக்கிேகங்களுக்கும் எதலாஹிம் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது,

2.

தேவதூேர்களுக்கும் எதலாஹிம் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது,

3.

தயதகாவாவிற்கும் எதலாஹிம் (இரறவன்) பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
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இேன் மூலம் அறிவது என்னதவன்றால், "எதலாஹிம்" என்பது தபயேல்ல, இது ஒரு பட்டப்தபயர் இரறவன்
என்பது பட்டப்தபயோகும்.

இஸ்லாமியர்களுக்கு:


அருரமயான இஸ்லாமியர்கதள, தேவதூேர்கரள குறிக்க பயன்படுத்ேப்பட்ட தபயரே உங்கள்
அல்லாஹ்விற்கு பயன்படுத்ே உங்களுக்கு சம்மேமா?



விக்கிேகங்களுக்கு பயன்படுத்ேப்பட்ட பட்டப்தபயரே உங்கள் "அல்லாஹ்விற்கு" ேனிப்பட்ட
தபயோக சூட்ட ேீங்கள் விரும்புவீர்களா?



எதலாஹிம் என்றாலும், அல்லாஹ் என்றாலும் ஒன்று ோன் என்று கூறும் இஸ்லாமியர்கதள.. இனி
"அல்லாஹ்" என்றால் எதலாஹிம் என்று கூறமுடியுமா? அல்லாஹ் என்பது ஒரு ேனித்ேன்ரம வாய்ந்ே
தபயர், அேற்கு பன்ரம இல்ரல, ஆண்பால் தபண் பால் இல்ரல என்று தமரடயில் தபசும்
இஸ்லாமியர்கதள, ஒரு தபாதுப்தபயரே அல்லாஹ்விற்கு சூட்ட உங்களுக்கு விருப்பமா?

உோேணத்ேிற்கு கீழ்கண்ட வசனத்ேில், விக்கிேகங்கரள (அந்ேிய தேய்வங்கரள) குறிக்க "எதலாஹிம்" என்ற
வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இப்தபாது இஸ்லாமியர்கள் "எதலாஹிம்" என்றாலும், "அல்லாஹ்"
என்றாலும் ஒன்று ோன், இந்ே வசனத்ேில் தேவர்கள் (எதலாஹிம்) என்ற வார்த்ரே அல்லாஹ்ரவ குறிக்கும்
என்றுச் தசால்லமுடியுமா?
Numbers 25:2 And they called the people unto the sacrifices of their gods:H430 and the people did eat, and
bowed down to their gods.H430
எண்ணாகமம் 25:2 அவர்கள் ேங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகரள விருந்துண்ணும்படி ெனங்கரள
அரைத்ோர்கள்; ெனங்கள் தபாய்ப் புசித்து, அவர்கள் தேவர்கரளப் பணிந்துதகாண்டார்கள்.
எதலாஹிம் என்பது தயதகாவாவின் தபயர் அல்ல, இது "இரறவன்/தேவன்/தேவர்கள்" என்று தபாருள் படும்
தபாதுப்பரடயான வார்த்ரேயாகும். இேரன எந்ே தேய்வத்ேிற்கு முன்பாகவும் பயன்படுத்ேலாம். இது ஒரு
குறிப்பிட்ட தேய்வத்ேின் தபயர் அல்ல (இஸ்லாமியர்கள் விரும்பினால், இனி "அல்லாஹ்" என்று ேங்கள்
இரறவரன அரைப்பரே விட்டுவிட்டு, "எதலாஹிம்" என்று அரைத்துக்தகாள்ளட்டும்).
3) "எதலாஹ் (Eloah)" என்ற வார்த்ரேயின் பயன்பாடு
"எதலாஹ்"

என்ற

வார்த்ரே

"எல்"

மற்றும்

"எதலாஹிம்"

என்ற

வார்த்ரேகரளப்

தபாலதவ

பயன்படுத்ேப்படுகிறது. எதலாஹ் என்பது ஒருரம, எதலாஹிம் என்பது பன்ரம. இவ்வார்த்ரே உண்ரம
மற்றும் தபாய்யான தேய்வங்கரள குறிக்க பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
1) God
2) false god
மூலம்: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H433&t=KJV
இவ்வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்ட ஒரு சில வசனங்கரள இங்கு ேருகிதறாம்.
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Now therefore let not Hezekiah deceive you, nor persuade you on this manner, neither yet believe him: for
no godH433 of any nation or kingdom was able to deliver his people out of mine hand, and out of the hand of
my fathers: how much less shall your God deliver you out of mine hand? (2 Chronicles 32:15 )
இப்தபாதும்

எதசக்கியா

உங்கரள

வஞ்சிக்கவும்,

இப்படி

உங்கரளப்

தபாேிக்கவும்

இடங்தகாடுக்கதவண்டாம்; ேீங்கள் அவரன ேம்பவும் தவண்டாம்; ஏதனன்றால் எந்ே ொேியின் தேவனும்,
எந்ே

ோஜ்யத்ேின்

தேவனும்

ேன்

ெனத்ரே

என்

ரகக்கும்

என்

பிோக்களின்

ரகக்கும்

ேப்புவிக்கக்கூடாேிருந்ேதே; உங்கள் தேவன் உங்கரள என் ரகக்குத் ேப்புவிப்பது எப்படி என்கிறார் என்று
தசால்லி, (2 ோளாகமம் 32:15)
Thus shall he do in the most strong holds with a strange god,H433 whom he shall acknowledge and increase
with glory: and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. [Daniel 11:39]
அவன் அேணிப்பான தகாட்ரடகளுக்காகவும், அந்ேிய தேவனுக்காகவும் தசய்வது என்னதவன்றால்,
அரவகரள

மேிக்கிறவர்களுக்கு

மகா

கனமுண்டாக்கி,

அவர்கள்

அதேகரே

ஆளும்படிச்

தசய்து,

அவர்களுக்குத் தேசத்ரேக் கிேயத்துக்காகப் பங்கிடுவான். (ோனிதயல் 11:39)
தமற்கண்ட

வசனங்களில்,

தபாய்

தேய்வங்கரள

குறிக்க

"எதலாஹ்"

என்ற

வார்த்ரே

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இந்ே எதலாஹ் என்ற வார்த்ரே உண்ரமயாகதவ ஒரு ேனிப்பட்ட தபயோக
இருந்ேிருக்குமானால், இந்ே தபயர் தபாய் தேய்வங்கரள குறிக்க பயன்படுத்ேப்பட்டு இருக்காது. ஆக, இது
"தேய்வம்/கடவுள்" என்பரேக் குறிக்கும் தபாதுவான தசால்லாகும், இது ரபபிளின் தேவனின் ேனிப்பட்ட
தபயர் அல்ல.
இஸ்லாமியர்கள் இந்ே வார்த்ரேரய அல்லாவிற்கு பயன்படுத்ே விரும்புவார்களா? இனி ெியா தபான்ற
சதகாேேர் ஆோயாமல் எழுதுவாோ?
4) "எலாஹ் (Elah)" வார்த்ரேயின் பயன்பாடு
"எலாஹ்" என்பது ஒரு அோமிக் தமாைி வார்த்ரேயாகும். இது எபிதேய வார்த்ரேகளாகிய "எல்" மற்றும்
"எதலாஹ்" என்ற வார்த்ரேகளுக்கு இரணயான வார்த்ரேயாகும். இந்ே வார்த்ரே முக்கியமாக, எஸ்றா,
தேதகமியா, எதேமியா மற்றும் ோனிதயல் புத்ேகங்களில் காணப்படுகிறது: (அோமிக் தமாைி பிேபலமாக இருந்ே
கால கட்டத்ேில் இப்புத்ேகங்கள் எழுேப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத் ேக்கது)
1) god, God
a) god, heathen deity
b) God (of Israel)
மூலம்: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H426&t=KJV
இவ்வார்த்ரே கீழ்கண்ட வசனங்களில் வருகிறது. இந்ே வார்த்ரே உள்ள இடத்ேில் "அல்லாஹ்" என்று
உச்சாிக்கவும், இவ்வார்த்ரே அல்லாஹ்ரவதய குறிக்கிறது என்றுச் தசால்லவும் இஸ்லாமியர்களுக்கு
விருப்பமா?
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Thus shall ye say unto them, The godsH426 that have not made the heavens and the earth, even they shall
perish from the earth, and from under these heavens. (Jeremiah 10:11)
வானத்ரேயும் பூமிரயயும் உண்டாக்காே தேய்வங்கள், பூமியிலும் இந்ே வானத்ேின்கீழும் இோேபடிக்கு
அைிந்துதபாகும் என்பரே அவர்களுக்குச் தசால்லுங்கள். (எதேமியா 10:11)
There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach,
and Abednego; these men, O king, have not regarded thee: they serve not thy gods,H426 nor worship the
golden image which thou hast set up. (Daniel 3:12)
பாபிதலான் மாகாணத்ேின் காாியங்கரள விசாாிக்கும்படி ேீர் ஏற்படுத்ேின சாத்ோக், தமஷாக், ஆதபத்தேதகா
என்னும் யூேோன மனுஷர் இருக்கிறார்கதள; அவர்கள் ோொவாகிய உம்ரம மேிக்கவில்ரல; அவர்கள்
உம்முரடய தேவர்களுக்கு ஆோேரன தசய்யாமலும், ேீர் ேிறுத்ேின தபாற்சிரலரயப் பணிந்துதகாள்ளாமலும்
இருக்கிறார்கள் என்றார்கள். (ோனிதயல் 3:12)
But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods,H426 nor worship the golden image
which thou hast set up. (Daniel 3:18)
விடுவிக்காமற்தபானாலும், ோங்கள் உம்முரடய தேவர்களுக்கு ஆோேரன தசய்வதுமில்ரல, ேீர் ேிறுத்ேின
தபாற்சிரலரயப் பணிந்துதகாள்வதுமில்ரல என்கிறது ோொவாகிய உமக்குத் தோிந்ேிருக்கக்கடவது
என்றார்கள். (ோனிதயல் 3:18)
இந்ே

வார்த்ரேரய பார்க்கும் தபாது,

தபாய்யான

தேய்வங்களுக்கும்,

விக்கிேகங்கரள

குறிக்கவும்

இவ்வார்த்ரே பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
மறுபடியும் இப்தபாது சதகாேேர் ெியா எழுேியரே படிப்தபாம்:
Ziya Said:
What does "He is" means? Who is that "He is" ? What is his name?
In the bible it was 156 times the word exists as "Y.H.W.H Elohim" (Example :Genesis 2:7) meaning "Oh! he
is Elohim" or "Oh! he is Elahim" the god calling him as "Elohim" or "Elahim"
Lets analyze what does "Elohim" or "Elahim" means? "Elohim" is not a one word, it is a combination of two
words, "Eloh" + "IM". "Eloh" or "Elah" refers name of the god and "IM" refers plural of number as well as plural
of respect, similar to the one we have in Tamil and Arabic (plural of respect). In this case "Eloh" + "IM" refers
"Eloh" with a plural of respect.
…….
So "Ya-huwa eloh" or "Ya-huwa elah" means "Oh he is Eloh" or "Oh he is elah". If the "Ya" (Oh) exclamatory
is separated then it will sounds "Huwa elah" sounds similar to "Hu wallah" (he is allah)
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"Hu walla hu ullazee la ilaha illa hu" (holy quran 59:22)
He is allah, besides whom there is no other god. (holy quran 59:22)
According to this "Halleluyah" means "Praise oh! He is Eloh" or "Praise oh! He is Elah" or "Praise oh! He is
Alah". மூலம்
ரபபிளின் இரறவனின் தபயர் "தயதகாவா" என்போகும். அதே தபால, இஸ்லாமிய இரறவனின் தபயர்
"அல்லாஹ்" என்போகும். இரவகள் அவேவருக்கு இருக்கும் ேனிப்பட்ட தபயர்கள். "எல்", "எதலாஹிம்",
"எலாஹ்" மற்றும் "எதலாஹ்" என்ற வார்த்ரேகள் "இரறவன்" என்ற தபாதுவாக பயன்படுத்தும் ேமிழ்
வார்த்ரேக்கு

இரணயான

வார்த்ரேகளாகும்.

இவ்வார்த்ரேரய

எந்ே

இரறவனுக்கு

முன்பாகவும்

பயன்படுத்ேலாம்.விக்கிேகங்களுக்கும், தேவதூேர்களுக்கும், மனிேர்களுக்கும் பயன்படுத்தும் வார்த்ரேரய
"ேங்கள் அல்லாஹ்வின் தபயர் என்றும், அல்லது இப்தபயரேக் தகாண்டு அல்லாஹ்ரவ அரைக்கலாம்"
என்றும்,

இஸ்லாமியர்கள்

கூறுவேினால்,

"அல்லாஹ்விற்கு"

எேிோக

இரணரவக்கும்

பாவத்ரே

தசய்கின்றவர்களாகிறார்கள்.
எனதவ, இனி எந்ே இஸ்லாமியோவது, "அல்லாஹ்ரவ" "எதலாஹ்/எதலாஹிம்" என்று அரைத்ோலும்
வித்ேியாசம் வந்துவிடாது என்று கூறுவாோனால், அவர் அல்லாஹ் மன்னிக்கமுடியாே பாவம் தசய்ேவோவார்
என்பது ேிண்ணம்.
முடிவுரே: ேிரு அஹமத் ேீேத் அவர்களின் எழுத்துக்கரள ஆோயாமல், உண்ரமரய தோிந்துக்தகாள்ளாமல்
அப்படிதய இஸ்லாமியர்கள் பயன்படுத்ேினால், இப்படித் ோன் தவேரன அரடயதவண்டி வரும். ேிரு ெியா
அவர்கதள, அல்லாஹ்விற்கு இரண ரவத்ே பாவத்ரே ேீங்களும், உங்கரள ேம்பி உங்கள் கட்டுரேரய
படித்து ேீங்கள் தசால்வது உண்ரம என்று ேம்பும் இஸ்லாமியர்களும் தசய்துள்ளீர்கள்.
இனி இேரன ேிருத்ேிக்தகாள்வீர்கதளா அல்லது அப்படிதய இருந்துவிடுவீர்கதளா அது உங்கள் விருப்பம்.
தசால்லதவண்டியரே தசால்லிவிட்தடன். இனி ஏோவது எழுதும் தபாது, சிறிது ஆோய்ந்து எழுேினால்
ேல்லது.
ெியா அவர்கதள, "எதலாஹிமுக்கு" அல்ல, "எல்லுக்கு" அல்ல, "எதலாஹ்விற்கு" அல்ல, "தயதகாவா" விற்கு
சித்ேமானால் உங்களின் அல்தலலூயா கட்டுரேக்கு என்னுரடய இேண்டாம் பாக மறுப்ரப அடுத்ேபடியாக
ேருதவன்.
இக்கட்டுரேக்கு உேவிய கட்டுரேகள்:
The Name of God in the Bible and the Quran
1) Part One: Names and Titles
2) Part Two: The Name of Allah
3) Part Three: Allah the Oak?
4) One Last Note
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மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/02/answering-ziya_27.html
ெியாவிற்கு தகாடுத்ே இேே பேில்கள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/god_name_allah_elohim.html

42. ேிலதமல்லாம் இேத்ேம் (10) – எத்ேரன ேபிகரள
அல்லாஹ் அனுப்பினான்? (25 vs. 124000)
(அத்ேியாயம் 13. ேபியாக ேியமிக்கப்படல்)
[முந்ரேய விமர்சன கட்டுரேகரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும்.]
மேிப்பிற்குாிய பாோ அவர்களுக்கு,
ேீங்கள் 13ம் அத்ேியாயத்ேில் “ேபிகள்” பற்றி எழுேியரவகள் ஆய்விற்கு எடுத்துக்தகாள்ளப்படுகின்றது.
பாோ அவர்கள் எழுேியது:
//முகம்மதுக்கு முன்பு இரறத் தூேர்களாக இவ்வுலகில் அறியப்பட்டவர்கள் தமாத்ேம் இருபத்ரேந்து தபர்.//
அருரமயான பாோ அவர்கதள, முஹம்மதுவிற்கு முன்பு உலகில் ேபிகளாக அறியப்பட்டவர்கள் தவறும் 25
தபர் ோனா? உங்களுக்கு யாதோ ேவறான விவேங்கரள தகாடுத்துள்ளார்கள் அல்லது அரேகுரற விவேங்கள்
அடங்கிய ஏதோ ஒரு புத்ேகத்ரே ேீங்கள் படித்ேிருக்கதவண்டும்.
இஸ்லாமின் படி, குர்-ஆனில் தபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் 25 ேபிகள் ஆவார்கள். ஆனால், குர்-ஆன்
முன்தமாைியும் யூே கிறிஸ்ேவ தவேங்களில் எத்ேரன ேபிகளின் தபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன என்று
உங்களுக்குத் தோியுமா? உங்கள் தோடர் கட்டுரேகளுக்காக ேீங்கள் குர்-ஆரன மட்டும் ஆோேமாக
எடுத்துக்தகாண்டீர்களா? அல்லது இேே யூே கிறிஸ்ேவ தவேங்கரளயும் எடுத்துக்தகாண்டீர்களா? மூன்று
தவேங்களில் உள்ள விவேங்கரள ஒன்று ேிேட்டி எழுேியிருக்கிறீர்கள் என்று தோிகின்றது. ஆனால், ேபிகளின்
எண்ணிக்ரகரய குறிப்பிடும் தபாது மட்டும் அரேகுரற விவேங்கரள ஏன் எழுதுகிறீர்கள்?
இஸ்லாமின்படி தமாத்ேம் எத்ேரன இரறத்தூேர்கள்?
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இஸ்லாமின் படி, அல்லாஹ் உலகம் உண்டானது முேற்தகாண்டு, எல்லா ோடுகளுக்கும், அவேவர்
தமாைிகளில் ேனித்ேனிதய இரறத்தூேர்கரள அனுப்பியிருக்கிறாோம். அதுவும் எல்லா காலக்கட்டத்துக்கும்
இரறத்தூேர்கரள அனுப்பியிருக்கிறாோம், பார்க்க குர்-ஆன் 16:36.
குர்-ஆன்

16:36.

தமய்யாகதவ

ோம்

ஒவ்தவாரு

சமூகத்ோாிடத்ேிலும்,

“அல்லாஹ்ரவதய

ேீங்கள்

வணங்குங்கள்; ரஷத்ோன்கரள விட்டும் ேீங்கள் விலகிச் தசல்லுங்கள்” என்று (தபாேிக்குமாறு) ேம்
தூேர்கரள அனுப்பி ரவத்தோம்; எனதவ அ(ந்ே சமூகத்ே)வர்களில் அல்லாஹ் தேர்வைி காட்டிதயாரும்
இருக்கிறார்கள்; வைிதகதட விேிக்கப்தபற்தறாரும் அவர்களில் இருக்கிறார்கள்; ஆகதவ ேீங்கள் பூமியில்
சுற்றுப்பயணம் தசய்து, தபாய்யர்களின் முடிவு என்ன ஆயிற்று என்பரேக் கவனியுங்கள். ( முஹம்மது ொன்
ேமிைாக்கம்)
சில முஸ்லிம்களின் கருத்துபடி ஆோம் முேற்தகாண்டு முஹம்மதுவரே அல்லாஹ் 1,24,000 இரறத்தூேர்கரள
அனுப்பினாோம் (இது
காலக்கட்டத்ேிற்கும்,

பலவீனமான
ஒவ்தவாரு

ஹேீஸின்

மக்கள்

விவேம் என்று சிலர்

குழுவிற்கும்

(ோடுகளுக்கும்)

தசால்கிறார்கள்).
ஒரு

ஒவ்தவாரு

தூேரே

அல்லாஹ்

அனுப்பியிருக்கிறார். அப்படியானால், எத்ேரன ஆயிே தூேர்கரள அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கதவண்டும்
பாருங்கள். இந்ேியாவிற்கும் அல்லாஹ் இரறத்தூேர்கரள அனுப்பியிருக்கிறார்! (அப்படியா! ஆமாம், குர்-ஆன்
அப்படித்ோன் தசால்கிறது. இேரன ேம்பாேவர்கள் பூமியில் சுற்றுப்பயணம் தசய்துப் பாருங்கள் என்றும்
தசால்கிறது.

முஹம்மது

காலத்துக்கு

முன்பிலிருந்து

மக்கள்

இந்ேியாவில்

வாழ்ந்ேிருக்கிறார்கதள!

அப்படியானால், ேிச்சயமாக இரறத்தூேர்கள் வந்ேிருக்கதவண்டுதம!).
குர்-அனின் படி, தமாத்ே ேபிகள் 25 தபர் மட்டுமல்ல, பார்க்க குர்-ஆன் 40:78, 23:44 & 28:59
குர்-ஆன்
சிலருரடய

40:78. ேிட்டமாக ோம் உமக்கு முன்னர் தூேர்கரள அனுப்பியிருக்கின்தறாம்; அவர்களில்
வேலாற்ரற

கூறவில்ரலதயா

உமக்குக்

(அவர்களும்)

கூறியுள்தளாம்;

அத்தூேர்களில்

இன்னும்

எவர்களுரடய

இருக்கின்றனர்;

வேலாற்ரற

(இவ்விருசாோாில்)

எந்ேத்

உமக்குக்
தூேரும்

அல்லாஹ்வின் அனுமேியின்றி எந்ே அத்ோட்சிரயயும் தகாண்டு வருவேற்கு (அேிகாேமும்) இல்ரல; ஆகதவ
அல்லாஹ்வுரடய கட்டரளவரும் தபாது, (அரனவருக்கும்) ேியாயமாகத் ேீர்ப்பளிக்கப்படும்; அன்றியும், அந்ே
இடத்ேில் தபாய்யர்கள் ோம் ேஷ்டமரடவார்கள்.
23:44. பின்னரும் ோம் ேம்முரடய தூேர்கரளத் தோடர்ச்சியாக அனுப்பி ரவத்தோம். ஒரு சமுோயத்ேிடம்
அேன் தூேர் வந்ே தபாதேல்லாம், அவர்கள் அவரேப் தபாய்யாக்கதவ முற்பட்டார்கள்; ஆகதவ ோம்
அச்சமூகத்ோரேயும் (அைிவில்) ஒருவருக்குப் பின் ஒருவோக்கி ோம் அவர்கரள(ப் பின் வருதவார் தபசும்
பைங்)கரேகளாகச் தசய்தோம். எனதவ, ேம்பிக்ரக தகாள்ளாே மக்களுக்கு (அல்லாஹ்வின் ேஹ்மத்)
தேடுந்தோரலதவயாகும்.
28:59. (ேபிதய!) ேம் வசனங்கரள அவர்களுக்கு ஓேிக் காண்பிக்கும் தூேர் ஒருவரே அவர்களுரடய
ேரலேகருக்கு அனுப்பி ரவக்காே வரேயில் எந்ே ஊர்கரளயும் உம்முரடய இரறவன் அைிப்பவனாக
இல்ரல; தமலும் ,எந்ே ஊரேயும் அேன் மக்கள் அக்கிேமக் காேர்களாக இல்லாே வரேயில் ோம்
அைிப்தபாோகவும் இல்ரல.
சில ேபிகளின் விவேங்கரள மட்டுதம அல்லாஹ் குர்-ஆனில் தசால்லியுள்ளாோம், இன்னும் சிலருரடயரே
தசால்லவில்ரலயாம். இஸ்லாமின் படி, பல நூறு இரறத்தூேர்களாவது இருந்ேிருக்கதவண்டுமில்ரலயா?
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அப்படியானால், ஏன் தவறும் 25 இரறத்தூேர்கரளப் பற்றி மட்டுதம குர்-ஆன் தபசுகின்றது? (இேற்கான
பேிரல அடுத்ே பாகத்ேில் எழுதுகிதறன்).
ஆக, இஸ்லாமின் படி, பல ஆயிே இரறத்தூேர்கரள அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான்.
யூே/கிறிஸ்ேவ மார்க்கத்ேின் படி எத்ேரன இரறத்தூேர்கள்?
முஹம்மதுவிற்கு முன்பு வரே 25 இரறத்தூேர்கள் உலகத்ேில் அறியப்பட்டுள்ளார்கள் என்று ேீங்கள்
தசான்னது எேன் அடிப்பரடயில்? ”இஸ்லாமின் படி” 25 இரறத்தூேர்களின் தபயர் அறியப்பட்டிருக்கின்றன
என்று ேீங்கள் எழுேியிருக்கதவண்டும். இஸ்லாம் தசால்லும் தகாட்பாட்ரட மற்ற மார்க்கங்கள் மீது ேிணிக்க
முயலாேீர்கள்.

இேில்

இன்தனாரு

சிக்கல்

என்னதவன்றால்,

இஸ்லாமின்

தகாட்பாட்ரடயும்

புாிந்துக்தகாள்வேிலும் ேீங்கள் ேவறு தசய்ேிருக்கிறீர்கள்.
யூே மார்க்கத்ேின் படி
கிறிஸ்ேவர்களின்

48 ேீர்க்கோிசிகரள அவர்கள் அரடயாளம் காணுகிறார்கள் [1]. இன்னும்

எண்ணிக்ரகரய

கணக்கிட்டால்,

தயாவான்

ஸ்ோனகன்

தபான்றவர்கள்

கூட

ேீர்க்கோிசிகளின் பட்டியலில் தசரும் தபாது எண்ணிக்ரக அேிகமாகும். தமலும் ”ேபிகள் என்றால் யார்?” என்ற
வரேயரறயிலும் இஸ்லாதமாடு, கிறிஸ்ேவர்கள், யூேர்கள் தவறுபடுகிறார்கள், தேரவப்படும் தபாது அேரன
விளக்குதவன்.
ேபிகள் பற்றிய சுருக்கத்ரே இங்கு பாருங்கள்:
இஸ்லாம்

யூே ேபிகள் + கிறிஸ்ேவ ேபிகள் + உலகத்ேில் அல்லாஹ் அனுப்பிய இேே அரனத்து ேபிகள் +
முஹம்மது

கிறிஸ்ேவம்

யூே மேம்

யூே ேபிகள் + கிறிஸ்ேவ ேபிகள் – முஹம்மது
யூே ேபிகள் – கிறிஸ்ேவ ேபிகள்
(கிறிஸ்ேவத்ரே ஏற்காே யூேர்கள் கிறிஸ்ேவ ேபிகரள ேம்புவேில்ரல.)

ஒரு முக்கியமான விஷயத்ரேச் தசால்லும்தபாது, ”இஸ்லாமின் ேம்பிக்ரகப்படி, யூே/கிறிஸ்ேவ ேம்பிக்ரகப்
படி இத்ேரன தபர்” என்று தேளிவாகச் தசால்லதவண்டும், அரேகுரறயாகச் தசால்லக்கூடாது.
பாோ அவர்கள் எழுேியது:
// அவர்களுள், முேல் மனிேர் ஆோம் தோடங்கி, இதயசு வரேயிலான பேிதனழு தபரேப் பற்றிய விாிவான
அறிமுகங்கள் இன்று ேமக்குக் கிரடக்கின்றன.//
இந்ே

17

தபருரடய

விாிவான

அறிமுகங்கள்

குர்-ஆனில்

கிரடக்குமா?

ேிச்சயமாக

கிரடக்காது.

அப்படியானால், எரவகரள ஆோேமாக ரவத்துக்தகாண்டு, 17 ேபர்களின் விாிவான அறிமுகங்கள்
கிரடத்துள்ளன என்று எழுேியுள்ளீர்கள்? ேிச்சயமாக ேீங்கள் யூே கிறிஸ்ேவ தவேங்களின்படித் ோன் இரே
எழுேியிருப்பீர்கள். அப்படியானால், ஏன் தவறும் 25 ேபிகள் அறியப்பட்டுள்ளார்கள் என்று முேலாவது
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எழுேதவண்டும்? ேீங்கள் குர்ஆனிலிருந்து மட்டும் எடுத்து ஏோவது எழுேினீர்கள் என்றுச் தசான்னால்,
உங்களுக்கு குைப்பங்கள் ோன் மிஞ்சும் என்பரே தோிவித்துக்தகாள்கிதறன்.
பாோ அவர்கள் எழுேியது:
//இரறவனுடன்

தேேடியாகத்

காட்டப்பட்டவர்கள்

ஒருவரக.

தோடர்பு

தகாண்டு

இரறவனிடமிருந்து

தபசியவர்கள்,

மக்களுக்கு

இரறவனாதலதய

தவேத்ரேப்

தபற்று

ேல்வைி

அளித்ேவர்கள்

இன்தனாரு வரக.முகம்மதுக்கு முன்னர் இப்படி தவேம் அருளப்பட்ட சம்பவம் மட்டும் மூன்றுமுரற
ேடந்ேிருக்கிறது. முேலாவது, தமாஸஸுக்கு அருளப்பட்ட "தோோ" (குர்ஆன் இேரன "ேவ்ோத்" என்று
அரைக்கிறது. யூேர்களின் தவேமாக இருப்பது.) அடுத்ேது, ோவீத் என்கிற தடவிடுக்கு அருளப்பட்ட சங்கீேம்.
(Psalm என்று ஆங்கிலத்ேிலும் ஸபூர் என்று குர்ஆனிலும் குறிக்கப்படுவது. ரபபிளின் பரைய ஏற்பாட்டில்
இேரனப் பார்க்கமுடியும்.) மூன்றாவோக, இதயசுவுக்கு அருளப்பட்ட "இன்ெீல்" எனப்படும் Gospel). //
முஸ்லிம்களும் ஏற்காே வாேம்:
மறுபடியும் இன்தனாரு ேவறு. முஹம்மதுவிற்கு முன்பு மூன்று முரறத்ோன் தவேங்கள் அருளப்பட்டுள்ளது
என்று ேீங்கள் எழுேியரே முஸ்லிம்கள் கூட ஒப்புக்தகாள்ளமாட்டார்கள். தோோ, ஸபூர், இன்சில் மட்டுமல்ல,
இஸ்லாமின்படி இன்னும் அதனக தவேங்கரள அல்லாஹ் இறக்கியிருக்கின்றான்.
கீழ்கண்ட வசனங்களில், ஆப்ேஹாமுக்கும் தவேம் (சின்ன புத்ேகம்) தகாடுத்ேோக குர்-ஆன் தசால்கிறது.
ஆனால், பாவம் அந்ே தவேத்ரேயும் ஆபிேகாமும், அவேது பிள்ரளகளும், பிள்ரளகளின் பிள்ரளகளும்
பாதுகாக்கவில்ரல. சில இஸ்லாமியர்களின் கருத்துப்படி, சின்ன தவேம் என்றுச் தசான்னால், விேல்விட்டு
எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு பக்கங்கள் தகாண்ட சுருள் தபால இருக்குமாம்.
குர்-ஆன் 87:18-19, 53:36-37
87:18. ேிச்சயமாக இது முந்ேிய ஆகமங்களிலும்87:19. இப்ோஹீம், மூஸாவினுரடய ஆகமங்களிலும் (இவ்வாதற அறிவிப்பு) இருக்கிறது.
53:36. அல்லது, மூஸாவின் ஸுஹுஃபில் - தவேத்ேில் இருப்பது அவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்ரலயா?
53:37. (அல்லாஹ்வின் ஆரணரயப் பூேணமாக) ேிரறதவற்றிய இப்ோஹீமுரடய (ஆகமங்களிலிருந்து
அவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்ரலயா?)
சில முஸ்லிம்கள் கீழ்கண்ட வசனத்ேின் அடிப்பரடயில், ேபி (Prophet) என்றால் அவருக்கு தவேமும் ஞானமும்
தகாடுக்கப்பட்டு இருக்கும், இரறத்தூேர் (Messenger) என்றால் அவர் முந்ரேய தவேங்கரள தமய்ப்பிப்பார்
என்று தபாருள் தகாடுக்கிறார்கள். இேற்கு ஆோேமாக குர்-ஆன் 3:81ஐ குறிப்பிடுவார்கள்.
3:81. (ேிரனவு கூருங்கள்:) ேபிமார்(கள் மூலமாக அல்லாஹ் உங்கள் முன்தனார்)களிடம் உறுேிதமாைி
வாங்கியதபாது,

“ோன்

உங்களுக்கு

தவேத்ரேயும்,

ஞானத்ரேயும்

தகாடுத்ேிருக்கின்தறன்.

பின்னர்

உங்களிடம் இருப்பரே தமய்ப்பிக்கும் ேஸூல் (இரறதூேர்) வருவார். ேீங்கள் அவர்மீது ேிடமாக ஈமான்
தகாண்டு

அவருக்கு

உறுேியாக

உேவி

தசய்வீர்களாக”

(எனக்

கூறினான்).

“ேீங்கள்

(இரே)

உறுேிப்படுத்துகிறீர்களா? என்னுரடய இந்ே உடன்படிக்ரகக்குக் கட்டுப்படுகிறீர்களா?” என்றும் தகட்டான்;
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”ோங்கள் (அேரன ஏற்று) உறுேிப்படுத்துகிதறாம்” என்று கூறினார்கள்; (அேற்கு அல்லாஹ்) “ேீங்கள்
சாட்சியாக இருங்கள்; ோனும் உங்களுடன் சாட்சியாளர்களில் (ஒருவனாக) இருக்கிதறன்” என்று கூறினான்.
இேன் படி பார்த்ோல், ஆோம் முேற்தகாண்டு, அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒவ்தவாரு ேபிக்கும் ஒரு தவேம் என்று
கணக்கிட்டால், பல நூறு தவேங்கள் ஆகிவிடும். ேீங்கள் தவறும் குர்-ஆரன மட்டும் தமதலாட்டமாக படித்து
எழுேியிருக்கிறீர்கள், இனிதமல் ேபிகள் பற்றி எழுதும்தபாது, தமற்கண்ட விவேங்கரள கவனத்ேில்
ரவத்துக்தகாண்டு எழுதுங்கள்.
பாோ அவர்கள் எழுேியது:
//இதயசுவுக்குச் சுமார் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு "இரறத்தூேர்" (ேபி) என்று அரடயாளம்
காட்டப்பட்டவர், முகம்மது.//
எங்கு அரடயாளம் காட்டப்பட்டார்? குர்-ஆனில் மட்டும் ோன், யூே கிறிஸ்ேவ தவேங்களில் அல்ல.
முஹம்மதுரவ

ேபி

என்று

ேீங்கள்

எழுதும்

தபாது,

”இஸ்லாமின்

படி”

என்று

தசர்த்துக்தகாள்ளுங்கள். ரபபிளின் படி முஹம்மது ஒரு கள்ளத் ேீர்க்கோிசியாவார். அவர் ரபபிளின் தேவன்
அனுப்பிய ேபி அல்ல. முஹம்மது ஒரு கள்ள ேபி என்று கிறிஸ்ேவர்கள் ஏன் கருதுகிறார்கள் என்பரே அறிய
இக்கட்டுரேரய படிக்கவும்: முஹம்மது ஒரு கள்ளத்ேீர்க்கோிசி என்று கிறிஸ்ேவர்கள் கருதுவது ஏன்? - 101
காேணங்கள். இக்கட்டுரேகள் இஸ்லாம் பற்றிய தேளிவு அரடவேற்கு உங்களுக்கு அதனக விவேங்கள்
உள்ளன, படிக்க மறவாேீர்கள்.
பாோ அவர்கள் எழுேியது:
//முகம்மதுக்கும் மற்ற இரறத்தூேர்களுக்குமான வித்ேியாசங்கள் பல. தவேம் அருளப்பட்ட விேத்ோல்
மட்டுமல்ல. ோம் ஓர் இரறத்தூேர் என்பரே உணர்ந்ே வரகயிதலதய முகம்மது மிகவும் வித்ேியாசமானவர்.
மற்ற தூேர்கள் அரனவரும் எேிர்பாோே ஒரு கணத்ேில் ஆசீர்வேிக்கப்பட்டேன்தபாில் ேம்ரமத்ோதம இனம்
கண்டுதகாண்டுவிட்டார்கள். முகம்மது மட்டும், வருடக்கணக்கில் தபாோடி, உள்ளும் புறமும் ஏோளமான
தவேரனகரள அனுபவித்து, ஆன்மிகச் சாேரன முயற்சிகளின் விரளவாக எத்ேரனதயா உடல் மற்றும் மன
உபாரேகரள

அனுபவித்து,

தபாோடிப்

தபாோடி,

இறுேியில்ோன்

ோம்

"அனுப்பப்பட்டிருப்பேன்"

காேணத்ரேக் கண்டறிந்ோர்.//
ேீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்ரே தசால்லி இருக்கிறீர்கள். மற்ற ேீர்க்கோிசிகள் ஒருவரகயாக தோிவு
தசய்யப்பட்டார்கள்,

முஹம்மது

மட்டும்

தவறு

வரகயில்

தோிவு

தசய்யப்பட்டார்

என்று

ேீங்கள்

கண்டுபிடித்ேது உண்ரம ோன்.
முஹம்மதுவிற்கு பிசாசு பிடித்ேோ?
ரபபிளில் காணப்படும் ேீர்க்கோிசிகரள கவனியுங்கள். அவர்கள் முேலாவது தேவரன சந்ேித்ே தபாது (அ)
தேவ தூேரே சந்ேித்ேதபாது, அவர்கள் பயப்பட்டார்கள். ஏதனன்றால், கண்ணுக்கு யாரும் தோியாே தபாது
ேிடீதேன்று ஒரு தபாிய சத்ேம் தகட்கப்பட்டாதலா, ஒரு அற்புேத்ரேக் கண்டாதலா (தமாதச எாியும் புேரே
பார்த்ேதுதபால), மனிேர்களுக்கு முேலாவது பயமுண்டாகும். தமலும் சிலர் தேவனுரடய மகிரமரய கண்ட
தபாது தசத்ேவர்கரள தபால பயந்து முகங்குப்புற விழுந்துவிட்டார்கள். ஆனால், தேவன் ேன்ரன அறிமுகம்
தசய்துவிட்ட பிறகு, உடதன அவர்கள் தேளிவு அரடந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் தோடர்ந்து குைப்பத்ேில்
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இருக்க

தேவன்

அனுமேிக்கவில்ரல.

இேனால்

அவர்கள்

பிசாசு

பிடித்ேவர்கள்

தபால

ேடந்துக்தகாள்ளவில்ரல. இப்படித் ோன் எல்லா ேபிகளும் தேவரன சந்ேித்ேதபாது முேலாவது பயந்து,
உடதன தேளிவரடந்ோர்கள். ேற்தகாரலக்கு தேோக தேவன் அவர்கரள ேடத்ேவில்ரல, அவர்கள்
குைப்பத்ேிதலதய பல ோட்கள்/மாேங்கள் மனச்தசார்தவாடு வாழும் படி தேவன் விடவில்ரல.
ஆனால், முஹம்மது முேலாவது காபிாிதயல் தூேரன சந்ேித்ே தபாது என்ன ேடந்ேது? பாோ அவர்கதள,
ேீங்கரள அேரன விளக்கியுள்ளீர்கள். முஹம்மதுரவ கட்டிப்பிடித்து, அவரே ஆட்டி குளுக்கி ஒரு வைி
தசய்துவிட்டார். முஹம்மது ேனக்கு தபய் பிடித்துவிட்டது என்று ேிரனக்கும் அளவிற்கு அந்ே சந்ேிப்பு
இருந்ேது? அேன் பிறகு, அவாின் மரனவி கேிொ அவர்களும், வோகா என்பவரும் முஹம்மதுரவ தகாஞ்சம்
தேற்றினார்கள். ஆனாலும், பல மாேங்கள் (2 ஆண்டுகளுக்கு தமலாக) முஹம்மது குைப்பத்ேில் இருந்ோர்,
இேனால்

ேற்தகாரல

தோிடவில்ரல.

முயற்சிகரளயும்

தசய்ோர்.

இப்படிதயல்லாம்

ரபபிளின்

ேபிகளுக்கு

முஹம்மதுவிற்கு ேடந்ேரவகரள பார்க்கும் தபாது ஒரு பிசாசு பிடித்ேவன் தபாலதவ

ேடந்துக்தகாண்டார். ேற்தகாரல முயற்சி தசய்யும் அளவிற்கு மன அழுத்ேத்ரே, மன தோரய ஒருதபாதும் ேன்
ேபிகளுக்கு தேவன் தகாடுக்கமாட்டார். ஆனால், முஹம்மதுவின் வாழ்வில் இது ேடந்ேது. கிறிஸ்ேவர்களும்,
யுேர்களும் முஹம்மதுரவ ஒரு ேபி என்று ேம்பாமல் இருப்பேற்கு இதுவும் ஒரு காேணமாகும். பிசாசு
பிடித்ேவர்கள் எப்படி ேடந்துக்தகாள்வார்கள் என்பரே அறிய படிக்கவும்: மத்தேயு 8:30-33, 17:14-18.
இரேப் பற்றி தமலும் அறிய கீழ்கண்ட ஆய்வுக் கட்டுரேகரள படிக்கவும்:
1.

முஹம்மது ேற்தகாரல முயற்சி தசய்ோோ?

2.

"முஹம்மதுவின் வாழ்க்ரக வேலாறு" கருத்ேேங்கு - பாகம் 2

3.

Muhammad’s Condition in light of the Biblical Description of Demonic Possession

4.

MUHAMMAD'S SUICIDE ATTEMPTS

5.

Muhammad and the Arab Criteria of Demon Possession

6.

Examining Some More Evidence for Muhammad Being Deceived -

7.

MUHAMMAD AND THE DEMONS

பாோ அவர்கள் எழுேியது:
//இந்ே ஆன்மிகக் காேணங்கள் மட்டுமல்ல; மற்ற இரறத்தூேர்கள் அரனவரும் ஆன்மிகவாேிகளாக மட்டுதம
அரடயாளம் காணப்பட்ட ேிரலயில், முகம்மது ஒருவர்ோம் மக்கள் ேரலவோகவும், மத்ேிய ஆசியாவின்
ேன்னிகேற்ற அேசியல் வடிவரமப்பாளோகவும் இருந்ேிருக்கிறார். //
இன்தனாரு ேிருத்ேம் பாோ அவர்கதள. எல்லா ேபிகளும் தவறும் ஆன்மிக ேரலவர்களாகதவ இருந்ோர்கள்,
முஹம்மது மட்டும் ஆன்மீக ேரலவோகவும், மக்கள் (ோட்டு) ேரலவோகவும் இருந்ோர்கள் என்று எழுேி
இன்தனாரு ேவரற உங்கள் பாக்தகட்டில் தபாட்டுக்தகாண்டுள்ளீர்கள். முஸ்லிம்கள் தசான்னரே அப்படிதய
கிளிப் பிள்ரளப்தபால எழுேியிருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் இஸ்லாமிய ேண்பர்களிடம் கீழ்கண்ட தகள்விகரள தகட்டுப்பாருங்கள்:
1) தமாதச தவறும் ஆன்மீகத் ேரலவோ அல்லது மக்கள் ேரலவோ? பல இலட்ச மக்கரள எகிப்ேிலிருந்து
விடுேரல தசய்வித்து, 40 ஆண்டுகள் அவர்கரள வைி ேடத்ேி வந்ே மக்கள் ேரலவர் அவர். அவர்களுக்கு
ஆன்மீக சட்டங்கரளயும், ோட்டுக்கு தேரவயான சட்டங்கரளயும் தகாடுத்ேவர். அவருக்கு பிறகு தயாசுவா
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கூட மக்கள் ேரலவோக இருந்ோர்.

யூேர்களுக்கு ஒவ்தவாரு வம்சத்ேிற்கு தேரவயான இடங்கரள

ஒதுக்கிக்தகாடுத்ேவர்.
2) ோவீது தவறும் ஆன்மீகத்ரே மட்டும் தபாேித்ே ேபியா அல்லது அதோடுகூட ஒரு ோட்ரடயும் ஆண்டு,
தபார்கள்புாிந்ே மக்கள் ேரலவாோ?
3) ோவீேின் குமாேன் சாதலாதமான் யார்? தவறும் ஆன்மீகமா? அவர் மக்கள் ேரலவோகவும் இருந்து ோட்ரட
ஆளவில்ரலயா?
இன்னும் பரைய ஏற்பாட்டில் அதனக ேியாயாேிபேிகள் இருந்ோர்கள், தமலும் சாமுதவல் தபான்ற
ேீர்க்கோிசிகளும் இருந்ோர்கள், இவர்கள் ஆன்மீகவாேிகளாகவும், மக்கள் ேரலவர்களாகவும் இருந்ோர்கள்.
பாோ அவர்கதள, உங்கள் வாிகரள முஸ்லிம்கதள ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள் என்பது ோன் கசப்பான
உண்ரம. ஆனால், அதே முஸ்லிம்கள் தசான்னரேத்ோன் ேீங்கள் எழுேி இப்படி மாட்டிக்தகாண்டீர்கள்
என்பது இன்தனாரு கசப்பான உண்ரம. (இப்படி எடக்கு மடக்கா இஸ்லாம் பற்றிய விவேங்கள் இருந்ோல்,
பாோ தபான்ற எழுத்ோளர்களால் என்ன தசய்யமுடியும்?)
முடிவுரே: ேீங்கள் தோடர்கரள எழுதும்

தபாது தகாஞ்சம் கவனம் தசலுத்ேி இருந்ேிருந்ோல் ேன்றாக

இருந்ேிருக்கும். இஸ்லாதமாடு கூட, யூே கிறிஸ்ேவ புத்ேகங்கரளயும் படித்து இருந்ேிருக்கலாம். உங்கள்
தோடர்களுக்கு உேவிய புத்ேக பட்டியரலக் கண்தடன், அேில் முேலாவது புத்ேகமாக “1. பாிசுத்ே தவோகமம்
(ரபபிள் தசாரஸடி ஆஃப் இந்ேியா தவளியீடு)” என்று எழுேியிருக்கிறீர்கள். இப்படி தோடாின் கரடசி
பக்கத்ேில்,

முேலாவோக

”ரபபிள்”

என்று

எழுேி

என்ன

பயன்

தசால்லுங்கள்?

அேரன

ேீங்கள்

படிக்கவில்ரலதய! இப்படி இருக்க எப்படி ேவறு இல்லாமல் உங்களால் எழுேமுடியும். பாரனயில் இருந்ோல்
ோதன அகப்ரபயில் வரும். ”இல்ரல..இல்ரல பாரனயில் இருந்ேபடியினால் ோதன ோன் அகப்ரபயில்
எடுத்து எழுேிதனன் என்று தசால்வீர்களானால்”, ஆனால் பாரனயில் குர்-ஆனின் ஞானம் அல்லாதவா
இருந்ேது, அகப்ரபயில் அது ோதன வரும், அரேத் ோதன ேீங்கள் எழுேமுடியும்! முட்தசடிகளில்
அத்ேிப்பைங்கரள தேடினால் கிரடக்குமா?
உங்கரள அடுத்ே பேிவில் சந்ேிக்கிதறன்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_in_Judaism
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_and_messengers_in_Islam

2016 ேமளான் - ேிலதமல்லாம் இேத்ேம் புத்ேகத்ேிற்கு பேில்கள்
உமாின் இேே ேமளான் தோடர் கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்
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Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan/2016_paragavan10.html

43. ேிலதமல்லாம் இேத்ேம் (16) – புோணக்கரேயின்
குரகவாசிகளும் அல்லாஹ்வும்
(ேிலதமல்லாம் இேத்ேத்ேிற்கு தகாடுத்ே முந்ரேய பேில்கரள இங்கு படிக்கவும்)
மேிப்பிற்குாிய பாோ அவர்களுக்கு,
உங்களுரடய ேிலதமல்லாம் இேத்ேம் புத்ேகத்ேின் 15 மற்றும் 16வது அத்ேியாயத்ேில், முஹம்மதுவின்
ேபித்துவத்ரே தசாேிப்பேற்காக குரறஷிகள் தகட்ட மூன்று தகள்விகள் பற்றி எழுேியுள்ளீர்கள். அரவகள்
பற்றிய அறிமுகத்ரே என் முந்ரேய இேண்டு கட்டுரேகளில் (14, 15) எழுேியிருந்தேன்.
இந்ே

கட்டுரேயில்,

அல்லாஹ்

தகாடுத்ே

பேில்கள்

எப்படி

குர்-ஆனின்

ேம்பகத்ேன்ரமரய

தகடுத்துப்தபாடுகின்றது என்பரே சுருக்கமாக காண்தபாம்.
முேல் தகள்வி பற்றி பாோ அவர்கள் எழுேியது:
ஆேிகாலத்ேில் ேமது சமூகத்ேினரே விட்டுத் ேனிதய பிாிந்துதபான இரளஞர்கள் யார்? அவர்களின் பின்னணி
என்ன? . . .தமதலாட்டமாகப் பார்த்ோல் முேல் இரு வினாக்களும் தவறும் தசாற்களால் இட்டு
ேிேப்பப்பட்டரவ

தபாலத்

தோிகிறேல்லவா?

உள்ளர்த்ேங்கள்

ஏதுமின்றி,

தவறுமதன

வம்புக்குக்

தகட்கப்பட்டதுதபால! உண்ரமயில் யூே மேகுருமார்களுக்கு வம்பு தோக்கம் ஏதுமில்ரல. அர்த்ேங்கள்
தபாருந்ேிய இந்ே வினாக்களுக்கான விரடகரள அவர்கள் ேிச்சயம் அறிவார்கள்.
...
அேன்பிறகு யூே ேபிக்கள் எழுப்பிய மூன்று வினாக்களுக்கும் விரடகள் தவளிவந்ேன.முேலாவது, ேமது
சமூகத்ேினரே விட்டுத் ேனிதய பிாிந்துதபான இரளஞர்களின் கரே. மத்ேிய ஆசியாவின் பிேசித்ேிதபற்ற
புோணக் கரேகளுள் ஒன்று இது.அவர்கள் "இதபஸஸ் ேித்ேிரேயாளர்கள்" என்று அரைக்கப்பட்டவர்கள்.
கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்ரடச் தசர்ந்ேவர்கள். அந்ேக் காலத்ேிதலதய உருவமற்ற ஒதே பேம்தபாருரள
வணங்கிவந்ே அந்ே இரளஞர்களுக்கு, அவர்களது சமூகத்ேினோதலதய தபரும் பிேச்ரன உண்டானது.
உலகதம சிரல வைிபாட்டில் மூழ்கியிருக்க, இவர்கள் மட்டும் ஒதே இரறவன், உருவமற்ற இரறவன் என்று
தசால்வரேப்

தபாறுக்காே

மக்கள்,

அவர்களுக்குப்

பல

சங்கடங்கரள

விரளவிக்கத்

தோடங்கினார்கள்.ஆகதவ, ேமது மக்கரள விட்டு விலகி அவர்கள் ஒரு மரலக் குரகக்குள் தசன்று வசிக்கத்
தோடங்கினார்கள். (தமாத்ேம் எத்ேரனதபர் என்று தோியவில்ரல.) அவர்கரள அஸ்ஹாபுல்கஹ்ஃப் (குரகத்
தோைர்கள் என்று அர்த்ேம்) என்று அரைப்பார்கள். குரகக்குள்தள தபானவர்கள், ேம்ரம மறந்து உறங்கவும்
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ஆேம்பித்ோர்கள். (குரகக்குள் தசன்றவர்கரள இரறவதன காதுகரளத் ேட்டிக்தகாடுத்து உறங்கச் தசய்ேோக
குர்ஆன் கூறுகிறது. ஆோேம்: அல் கஹ்ஃப் 18:11) சுமார் முந்நூறு வருட உறக்கம்! பிறகு அவர்களது
கண்விைிப்ரப,

அறியாரமயில்

மூழ்கிக்

கிடந்ே

மக்களின்

விைிப்புணர்வுக்கு

உருவகமாக

ரவத்து

ேிரறவரடயும் கரே அது.
பாோவின் படி குர்-ஆனில் புோணக்கரே (கட்டுக்கரே) உள்ளது:
பாோ அவர்கதள, உங்களின் கீழ்கண்ட வாிகள் என் தவரலரய சுலபமாக்கிவிட்டது:



யூேர்கள் தகட்ட அந்ே வினாக்களுக்கு விரட அவர்களுக்கு தோிந்ேிருந்ேது.



மத்ேிய ஆசியாவின் பிேசித்ேிதபற்ற புோணக் கரேகளுள் ஒன்று இது.



அவர்கள்

"இதபஸஸ்

ேித்ேிரேயாளர்கள்"

என்று

அரைக்கப்பட்டவர்கள்.

கி.பி.

மூன்றாம்

நூற்றாண்ரடச் தசர்ந்ேவர்கள்.



துன்புறுத்ேல்களுக்கு பயந்து குரகயில் பதுங்கியவர்கள் 300 ஆண்டுகளுக்கு தமல் தூங்கினார்கள்.

ேீங்கள் இந்ே கரே ஒரு புோணக்கரே என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள். ஒரு கட்டுக்கரேரய உண்ரமயான
சாித்ேிே ேிகழ்ச்சியாக குர்-ஆன் தசால்லியுள்ளரே மரறமுகமாக ேீங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள். இேிலிருந்து
குர்-ஆன் ஒரு இரறதவேமல்ல என்பரே தசால்லிவிட்டீர்கள்.
குர்-ஆனில் காணப்படும் அதனக கட்டுக்கரேகளில் ‘இந்ே குரகவாசிகள்’ பற்றிய கரேயும் ஒன்று.
இந்ே ேிகழ்ச்சிப் பற்றி குர்-ஆன் 18:9-22, 25-26ல் தசால்லப்பட்டுள்ளது. இந்ே வசனங்கரள அடிக்குறிப்பு [1]ல்
தகாடுத்துள்தளன். இப்தபாது இந்ே கரே குர்-ஆனில் இருப்பேினால் அல்லாஹ்விற்கு உண்டாகும்
பிேச்சரனகள் என்னதவன்பரே சுருக்கமாக காண்தபாம்:

1) குரகயில் ஒதுங்கியவர்கள் எத்ேரனப் தபர் என்று அல்லாஹ்விற்கு தோியவில்ரல
ஒரு கட்டுக்கரேரய உண்ரமயான சாித்ேிேம் என்று அல்லாஹ்

பேிவு தசய்து இருப்பது குர்-ஆனின்

ேம்பகத்ேன்ரமரய சிரேக்கும் முேலாவது துப்பாகும். இேண்டாவோக, அந்ே குரகயில் ஒதுங்கியவர்கள்
எத்ேரனப்தபர்

என்று

அல்லாஹ்

தசால்லாமல்

விட்டது,

குர்-ஆன்

மீோன

சந்தேகத்ரே

உறுேிப்படுத்துகிறது. குர்-ஆன் 18:22ம் வசனத்ேில் அல்லாஹ் குைப்பும் விேத்ரே பாருங்கள்:
18:22. (அவர்கள்) மூன்று தபர் ோம்; அவர்களில் ோன்காவது அவர்களுரடய ோய் என்று (சிலர்)
கூறுகின்றனர், (இல்ரல) அவர்கள் ஐந்து தபர் ோம்; - அவர்களில் ஆறாவது அவர்களுரடய ோய்” என்று
மரறவானரே ஊகம் தசய்து (சிலர்) கூறுகிறார்கள்; இன்னும் (சிலர்) “ஏழுதபர் - அவர்களில் எட்டாவது
அவர்களுரடய ோய்” என்று தசால்கிறார்கள் – (ேபிதய!) அவர்களுரடய எண்ணிக்ரகரய என்னுரடய
இரறவன் ோன் ேன்கறிவான்; சிலரேத் ேவிே, மற்தறவரும் அவர்கரளப் பற்றி அறிய மாட்டார்கள்” என்று
கூறுவீோக! ஆகதவ, அவர்கரளப் பற்றி தவளிேங்கமான விஷயம் ேவிே (தவதறது பற்றியும்) ேீர் ேர்க்கம்
தசய்ய தவண்டாம்; இன்னும் அவர்கரளக் குறித்து இவர்களில் எவாிடமும் ேீர் ேீர்ப்புக் தகட்கவும் தவண்டாம்.
அந்ே குரகயில் ஒதுங்கியவர்கள் எத்ேரனப் தபர்? என்ற தகள்விக்கு அல்லாஹ் ேரும் பேில் இது ோன் (இது
பேிலா!?). சிலர் மூன்று தபர் என்றுச் தசால்கிறார்களாம், சிலர் ஐந்து தபர் என்றுச் தசால்கிறார்களாம், தவறு
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சிலர் ஏழு தபர் என்றுச் தசால்கிறார்களாம். கரடசி வரேயிலும், எத்ேரனப்தபர் என்று அல்லாஹ் கூட
தசால்லதவ இல்ரல!
இேரன, பாோ அவர்கள் சாியாக சுட்டிக்காட்டினார், அோவது இந்ே கரே ஒரு புோணக்கரேயாகும் அோவது
கட்டுக்கரேயாகும். வாய்வைியாக கரேகள் உலாவும் தபாது, இப்படி ஒவ்தவாரு இடத்ேிலும் தவவ்தவறான
எண்ணிக்ரகத் ோன் தவளிப்படும்.
அல்லாஹ் இந்ே கரேரய சாித்ேிேக்கரே என்றுச் தசால்வோக இருந்ோல், ஏன் அவர் எண்ணிக்ரகரய
சாியாகச் தசால்லவில்ரல? தமலும், அந்ே வசனத்ேில் அல்லாஹ்தவாடு தசர்த்து, இன்னும் சிலருக்குத் ோன்
அந்ே எண்ணிக்ரகத் தோியும் என்று அல்லாஹ் சுட்டிக்காட்டுகின்றான். ஆனால், அது என்ன எண்ணிக்ரக
என்று தசால்ல மறுத்துவிட்டான். அல்லாஹ்வின் இந்ே அரேகுரறயான பேில், தகட்ட தகள்விக்கு எப்படி
சாியான பேிலாக அரமயும்?
//(ேபிதய!) அவர்களுரடய எண்ணிக்ரகரய என்னுரடய இரறவன் ோன் ேன்கறிவான்; சிலரேத் ேவிே,
மற்தறவரும் அவர்கரளப் பற்றி அறிய மாட்டார்கள்” என்று கூறுவீோக!//
அல்லாஹ் தசான்ன இதே பேிரலத் ோன், அக்கால பாமே மக்கள் கூட வாய்வைியாக தகட்டு அறிந்து
ரவத்ேிருப்பார்கள். முஹம்மதுரவப் தபான்ற ஒரு வியாபாாியிடம் தசன்று, ‘ேீ பல ோடுகளுக்குச் தசன்று
வியாபாேம் தசய்து இருக்கிறாய். குரகயில் ஒதுங்கிய அந்ே வாலிபர்கள் பற்றிய கரேரய ேீ தகட்டு
இருந்ேிருந்ோல் அரேப் பற்றி சிறிது விளக்கமுடியுமா? என்று தகட்கும் தபாது, அவர் அல்லாஹ் தசான்னது
தபாலத்ோன் பேில் தசால்வார், ’சிலர் குரகயில் ஒதுங்கியது 3 தபர் என்கிறார்கள், சிலர் 5 அல்லது 7 என்று
தசால்பவர்கள் உண்டு, ஆனால், உண்ரமயான எண்ணிக்ரக எனக்குத் தோியாது என்றுச் தசால்வார்’.
இப்படிப்பட்ட அரேகுரற பேிரலச் தசான்ன அல்லாஹ் எப்படி சர்வ ஞானியாக இருக்கமுடியும்?
ஏதோ ேவறான எண்ணிக்ரகரயச் தசால்லி ஏன் வீணாக மாட்டிக்தகாள்ளதவண்டும்? எனதவ, சிலர் இப்படிச்
தசால்கிறார்கள்! சிலர் அப்படிச் தசால்கிறார்கள்! என்று தசால்லிவிட்டு எண்ணிக்ரகரயச் தசால்லாமல்
அரமேியாக இருந்துவிட்டால்

ேப்பித்துக்தகாள்ளலாம் என்ற தோேரணயில் பேிரல தகாடுத்துள்ளார்

அல்லாஹ். இந்ே ேவரற சாியாக புாிந்துக்தகாண்ட பாோ அவர்கள் கூட, கழுவுற மீனில் ேழுவுற மீன் தபால,
ோெூக்காக அரடப்பிற்குள் அல்லாஹ்வின் மானத்ரே காப்பாற்ற முயன்றுள்ளார். பாோ அவர்களின் அந்ே
வாிகரள கீதை படியுங்கள்:
// ஆகதவ, ேமது மக்கரள விட்டு விலகி அவர்கள் ஒரு மரலக் குரகக்குள் தசன்று வசிக்கத் தோடங்கினார்கள்.
(தமாத்ேம் எத்ேரனதபர் என்று தோியவில்ரல.) அவர்கரள அஸ்ஹாபுல்கஹ்ஃப் (குரகத் தோைர்கள் என்று
அர்த்ேம்) என்று அரைப்பார்கள்.//
அரடப்பிற்குள் ”(தமாத்ேம் எத்ேரனதபர் என்று தோியவில்ரல.)” என்று எழுேிய பாோ அவர்கள் ”யாருக்கு
தோியவில்ரல?” என்று தேளிவாகச் தசால்லவில்ரல. பாோ அவர்களுக்கு அந்ே எண்ணிக்ரக தோியாது
என்று

எடுத்துக்தகாள்வோ?

அல்லது

அல்லாஹ்விற்தக

அேன்

பேில்

தோியவில்ரல

என்று

எடுத்துக்தகாள்வோ?
முடிவாக, குரக தோைர்கள் பற்றிய குர்-ஆனின் விவேங்கரள படிக்கும் தபாது, சாியான பேில் தோியாமல் பல
ோட்கள்

ேவித்ே

முஹம்மது,

கரடசியாக

இட்டுக்கட்டிய

வசனங்கள்

ோன்

இரவகள்

என்பரே
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புாிந்துக்தகாள்ளலாம். இேரன மறுப்பவர்கள், அந்ே காலத்ேில், தவறு யாருக்கும் தோியாே ஒரு புேிய விவேம்
இந்ே வசனங்களில் என்ன இருக்கிறது? என்பரே சுட்டிக்காட்டட்டும்.

2) "இதபஸஸ் ேித்ேிரேயாளர்கள்"(Seven Sleepers of Ephesus):
குரக வாசிகள் பற்றிய விவேம், புகழ் தபற்ற புோணக்கரேயாகும், முஹம்மதுவிற்கு வானத்ேிலிருந்து இறங்கிய
அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் தோிந்ே விவேமல்ல. பாோ அவர்களின் வாிகரள பாருங்கள்:
அ) யூேர்கள் தகட்ட அந்ே வினாக்களுக்கு விரட அவர்களுக்கு (மேினா யூேர்களுக்கு) தோிந்ேிருந்ேது.
ஆ) மத்ேிய ஆசியாவின் பிேசித்ேிதபற்ற புோணக் கரேகளுள் ஒன்று இது.
இ) அவர்கள் "இதபஸஸ் ேித்ேிரேயாளர்கள்" என்று அரைக்கப்பட்டவர்கள். கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்ரடச்
தசர்ந்ேவர்கள்.
யூேர்கள்

ஒரு

அதுவும்,

”தபாதுஅறிவுக்”

யூேர்கள்

எேிாிகளாக

தகள்விரயத்ோன்
கருதும்

முஹம்மதுவிடம்

கிறிஸ்ேவர்கள்

பற்றிய

தகட்கச்

தசால்லியுள்ளார்கள்.

புோணக்கரேரயப்

பற்றி

தகட்கச்தசால்லியுள்ளார்கள். இந்ே கரேக்கும் யூேர்களுக்கும் எந்ே ஒரு சம்மந்ேமுமில்ரல. முஹம்மதுவின்
காலத்ேில் பாமே மக்கள் முேல், படித்ேவர்கள் வரே தபரும்பான்ரமயானவர்களின் வாயில் உலாவிய கரேரய
முஹம்மது அரேகுரறயாக அறிந்ேிருப்பேில் ஆச்சாியம் ஒன்றுமில்ரல. ஆனால், பாோ தபான்றவர்கள் ோன்,
ஒன்றுமில்லாேவற்ரற

பிடித்துக்தகாண்டு,

‘இந்ே

பேிலின்

மூலமாக

முஹம்மதுவின்

ேபித்துவம்

ேிருபிக்கப்பட்டது’ என்று ேம் தோடர் கட்டுரேயில் எழுதுகிறார்கள் (பாோ அவர்கள் என்ன தசய்யமுடியும்!
முஸ்லிம்கள் தசான்னரேத் ோதன அவரும் எழுேமுடியும்!).
இரேப்

பற்றிய

தபாதுவான

விவேங்கரள

அறிய

இந்ே

தோடுப்ரப

தசாடுக்கவும்:

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers

முடிவுரே:
ஒரு கட்டுக்கரேரய அல்லாஹ் குர்-ஆனில் புகுத்ேியுள்ளான், தமலும் அவன் தகாடுத்ே பேில் கூட
அரேகுரறயானோக இருக்கிறது. குரகயில் பதுங்கியவர்களின் எண்ணிக்ரக எனக்குத் தோியும் என்று
அல்லாஹ் தசால்கிறான், ஆனால் உண்ரமயான எண்ணிக்ரக என்னதவன்று அல்லாஹ் கரடசி வரே
தசால்லவில்ரல. இேிலிருந்து என்ன தோிகிறது? குரக பற்றிய வசனங்கள் முஹம்மதுவின் தசாந்ே சேக்கு
ஆகும், அரவகள் தசார்க்கத்ேிலிருந்து இறங்கிய சேக்கு அல்ல.

முஹம்மது இந்ே பேிரல அளித்ோல்,

ேிச்சயமாக மக்கள், ”தூங்கியவர்கள் எத்ேரன தபர்?” என்று தகட்பார்கள், அப்தபாது ேீ அவர்கதளாடு
அேிகமாக ேர்க்கம் தசய்யதவண்டாம் என்று அல்லாஹ் முஹம்மதுவிற்கு கட்டரளயிடுகின்றான்.
(ேபிதய!) அவர்களுரடய எண்ணிக்ரகரய என்னுரடய இரறவன் ோன் ேன்கறிவான்; சிலரேத் ேவிே,
மற்தறவரும் அவர்கரளப் பற்றி அறிய மாட்டார்கள்” என்று கூறுவீோக! ஆகதவ, அவர்கரளப் பற்றி
தவளிேங்கமான விஷயம் ேவிே (தவதறது பற்றியும்) ேீர் ேர்க்கம் தசய்ய தவண்டாம்; இன்னும் அவர்கரளக்
குறித்து இவர்களில் எவாிடமும் ேீர் ேீர்ப்புக் தகட்கவும் தவண்டாம்.
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சர்வத்ரேயும் அறிந்ே ஞானியாக அல்லாஹ் இருந்ேிருந்ோல், தூங்கியவர்களின் சாியான எண்ணிக்ரகரய
தசால்லியிருக்கலாம் அல்லவா? மற்றவர்கள் தசால்வதேல்லாம் தபாய்யாகும், ”ோன் தசால்லும் எண்ணிக்ரகத்
ோன்

சாியானது”

என்று

தசால்லியிருக்கலாம்.

ஆனால்,

அவன்

தசால்லவில்ரல,

ஏதனன்றால்,

முஹம்மதுவிற்கு சாியான எண்ணிக்ரக தோியாது, எனதவ, அல்லாஹ்வினால் தசால்லமுடியவில்ரல.
இந்ே அரேகுரற விவேத்ேிற்கு சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் “எண்ணிக்ரக முக்கியமல்ல, அந்ே கரேயிலிருந்து
கற்றுக்தகாள்ளும் பாடம் ோன் முக்கியம், அேற்காகத் ோன் அல்லாஹ் எண்ணிக்ரகரயச் தசால்லவில்ரல”
என்று ஒரு சப்ரபக் கட்டுக் கட்டுவார்கள். அல்லாஹ் இப்படி அரேகுரற விவேம் தசான்னால் அது எப்படி
முழுரமயான பேிலாக அரமயும்? இேிலிருந்து முஹம்மதுவின் ேபித்துவம் எப்படி ேிருபிக்கப்படும்?
அடுத்ே கட்டுரேயில், மீேமுள்ள இேண்டு பேில்கரளப் பற்றி காண்தபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] குர்-ஆன் 18:9-22, 25-26 (முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்)
18:9.

(அஸ்ஹாபுல்

கஹ்ஃபு

சாஸனத்ரேயுரடதயாரும்

என்ற

ேம்முரடய

குரகயிலிருந்தோரேப்
ஆச்சாியமான

பற்றி)

அத்ோட்சிகளில்

அந்ே
ேின்றும்

குரகயிலிருந்தோரும்,
உள்ளவர்கள்

என

எண்ணுகிறீதோ?
18:10. அந்ே இரளஞர்கள் குரகயினுள் ேஞ்சம் புகுந்ே தபாது அவர்கள் “எங்கள் இரறவா! ேீ உன்னிடமிருந்து
எங்களுக்கு ேஹ்மத்ரே அருள்வாயாக! இன்னும் ேீ எங்களுக்கு எங்கள் காாியத்ரே(ப் பலனுள்ள ோக)ச்
சீர்ேிருத்ேித் ேருவாயாக!” என்று கூறினார்கள்.
18:11. ஆகதவ ோம் அவர்கரள எண்ணப்பட்ட பல ஆண்டுகள் வரே அக்குரகயில் (தூங்குமாறு)
அவர்களுரடய காதுகளின் மீது (ேிரேயிட்டுத்) ேரடதயற்படுத்ேிதனாம்.
18:12. பின்பு, (அக்குரகயில்

ேங்கியிருந்ே) இருபிாிவினர்களில்

எப்பிாிவினர், ோங்கள்

(குரகயில்)

ேங்கியிருந்ே கால அளரவ ேன்கு அறிந்ேிருந்ோர்கள் என்பரேச் தசாேிப்பேற்காக அவர்கரள ோம்
எழுப்பிதனாம்.
18:13. (ேபிதய!) ோம் உமக்கு அவர்களுரடய வேலாற்ரற உண்ரமரயக் தகாண்டு அறிவிக்கிதறாம்;
ேிச்சயமாக அவர்கள் இரளஞர்கள் - ேங்கள் இரறவன் மீது ஈமான் தகாண்டார்கள்; இன்னும் ோம் அவர்கரள
தேர் வைியில் அேிகப்படுத்ேிதனாம்.
18:14. அவர்கள் (தகாடுரமக்காே அேசன் முன்னிரலயில்) எழுந்து ேின்று “வானங்களுக்கும், பூமிக்கும்
இரறவனாகிய அவதன, எங்களுரடய இரறவன்; எக்காலத்தும் அவரனயன்றி தவறு எவரேயும்
ோயதனன்று அரைக்க மாட்தடாம்; (அப்படிச் தசய்ோல் குஃப்ாில் தகாண்டு தசர்க்கும்) - வேம்பு மீறியரேச்
தசான்னவர்கள் ஆதவாம்” என்று அவர்கள் உறுேியாகக் கூறிய ேிரலயில் அவர்கள் இேயங்கரள ோம்
வலுப்படுத்ேிதனாம்.
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18:15. எங்கள் சமூகத்ோோகிய அவர்கள் அவரனயன்றி தவறு ோயரன ஏற்றுக் தகாண்டிருக்கிறார்கள்;
அவர்கள் அவற்றின் மீது தேளிவான அத்ோட்சிரயக் தகாண்டு வேதவண்டாமா? ஆகதவ அல்லாஹ்வின் மீது
தபாய்யாக இட்டுக் கட்டுபவரன விட அேியாயக்காேன் யார்? (என்றும் கூறினார்கள்).
18:16. அவர்கரளயும், அவர்கள் வணங்கும் அல்லாஹ் அல்லாேவற்ரறயும் விட்டு விலகி ேீங்கள்,
குரகயின்பால் ஒதுங்கிக் தகாள்ளுங்கள், உங்களுரடய இரறவன் ேன்னுரடய ேஹ்மத்ேிலிருந்து உங்களுக்கு
விசாலமாகக் தகாடுத்து, உங்கள் காாியத்ேில் உணவு பிேச்சரனரய உங்களுக்கு எளிோக்கித் ேருவான் (என்று
அவர்களில் ஓர் இரளஞர் தசான்னார்).
18:17. சூாியன் உேயமாகும் தபாது (அவர்கள் மீது படாமல்) அது அவர்களுரடய குரகயின் வலப்புறம்
சாய்வரேயும், அது அஸ்ேமிக்கும் தபாது அது அவர்களுரடய இடப்புறம் தசல்வரேயும் ேீர் பார்ப்பீர்;
அவர்கள் அேில் ஒரு விசாலமான இடத்ேில் இருக்கின்றனர் - இது அல்லாஹ்வின் அத்ோட்சிகளில்
உள்ளோகும், எவரே அல்லாஹ் தேர்வைியில் தசலுத்துகிறாதனா, அவதே தேர் வைிப்பட்டவோவார்; இன்னும்,
எவரன அவன் வைிதகட்டில் விடுகிறாதனா, அவனுக்கு தேர் வைிகாட்டும் உேவியாளர் எவரேயும் ேீர்
காணதவ மாட்டீர்.
18:18.

தமலும்,

அவர்கள்

தூங்கிக்

தகாண்டிருந்ேதபாேிலும்,

ேீர்

அவர்கரள

விைித்துக்

தகாண்டிருப்பவர்களாகதவ எண்ணுவீர்; அவர்கரள ோம் வலப்புறமும் இடப்புறமுமாக புேட்டுகிதறாம்; ேவிே,
அவர்களுரடய ோய் ேன் இரு முன்னங்கால்கரளயும் வாசற்படியில் விாித்(துப் படுத்)ேிருக்கிறது; அவர்கரள
ேீர் உற்றுப்பார்த்ோல், அவர்கரள விட்டும் தவருண்டு ஓடிப் பின்வாங்குவீர்; அவர்களில் ேின்றும் உண்டாகும்
பயத்ரேக் தகாண்டு ேிேம்பிவிடுவீர்,
18:19. இன்னும் அவர்களிரடதய ஒருவரேதயாருவர் தகட்டுக் தகாள்வேற்காக ோம் அவர்கரள இவ்வாறு
எழுப்பிதனாம்; அவர்களிலிருந்து தசால்பவர் (ஒருவர்) “ேீங்கள் எவ்வளவு தேேம் (ேித்ேிரேயில்) இருந்ேீர்கள்?”
எனக் தகட்டார்; “ஒரு ோள் அல்லது ஒரு ோளின் சிறிது பாகம் ேங்கியிருந்தோம்” எனக் கூறினார்கள்;
(மற்றவர்கள்) “ேீங்கள் (ேித்ேிரேயில்) இருந்ே காலத்ரே உங்கள் இரறவன்ோன் ேன்கு அறிந்ேவன்; ஆகதவ,
உங்களில் ஒருவரே இந்ே தவள்ளிக் காசுடன் பட்டணத்ேிற்கு அனுப்புங்கள்; அவர்கள் சுத்ேமான ஆகாேம் எது
என்பரே ேன்கு கவனித்து, அேிலிருந்து ஆகாேத்ரே உங்களுக்காகக் தகாண்டு வேட்டும்; தமலும் அவர்
எச்சாிக்ரகயாக இருக்கட்டும்; உங்கரளப் பற்றி எவருக்கும் அவர் அறிவித்து விட தவண்டாம் (என்றனர்).
18:20. ஏதனன்றால், ேிச்சயமாக அவர்கள் உங்கரள அறிந்து தகாண்டால், உங்கரளக் கல்லாலடித்துக்
தகான்றுவிடுவார்கள்; அல்லது ேங்களுரடய மார்க்கத்ேில் உங்கரள மீட்டி விடுவார்கள்; அப்புறம், ேீங்கள்
ஒருதபாதும் தவற்றியரடய மாட்டீர்கள்” (என்றும் கூறினர்).
18:21. இன்னும், ேிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்குறுேி உண்ரமயானது என்றும், ேிச்சயமாக கியாம ோளிலும்
சந்தேகமில்ரல என்றும் அப்பட்டணவாசிகள் அறிந்து தகாள்வேற்காகதவ, இவ்வாறு அவர்கரளப் பற்றிய
(விஷயத்)ரே தவளியாக்கிதனாம்; (அப்பட்டணவாசிகதளா) “இவர்கள் யார் என்பரே பற்றி ேர்க்கித்துக்
தகாண்டரே (ேபிதய! ேிரனவு கூறும்) “இவர்கள் (இருந்ே இடத்ேின்) மீது ஒரு கட்டடத்ரேக் கட்டுங்கள்;
இவர்கரள(ப் பற்றி) இரறவதன ேன்கறிவான் என்றனர்; இ(வ்விவாேத்)ேில் எவர்களுரடய கருத்து
மிரகத்ேதோ அவர்கள்: “ேிச்சயமாக அவர்கள் மீது ஒரு மஸ்ெிரே அரமப்தபாம்” என்று கூறினார்கள்.
18:22. (அவர்கள்) மூன்று தபர் ோம்; அவர்களில் ோன்காவது அவர்களுரடய ோய் என்று (சிலர்)
கூறுகின்றனர்(இல்ரல) அவர்கள் ஐந்து தபர் ோம்; - அவர்களில் ஆறாவது அவர்களுரடய ோய்” என்று
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மரறவானரே ஊகம் தசய்து (சிலர்) கூறுகிறார்கள்; இன்னும் (சிலர்) “ஏழுதபர் - அவர்களில் எட்டாவது
அவர்களுரடய ோய்” என்று தசால்கிறார்கள் - (ேபிதய!) அவர்களுரடய எண்ணிக்ரகரய என்னுரடய
இரறவன் ோன் ேன்கறிவான்; சிலரேத் ேவிே, மற்தறவரும் அவர்கரளப் பற்றி அறிய மாட்டார்கள்” என்று
கூறுவீோக! ஆகதவ, அவர்கரளப் பற்றி தவளிேங்கமான விஷயம் ேவிே (தவதறது பற்றியும்) ேீர் ேர்க்கம்
தசய்ய தவண்டாம்; இன்னும் அவர்கரளக் குறித்து இவர்களில் எவாிடமும் ேீர் ேீர்ப்புக் தகட்கவும் தவண்டாம்.
18:25. அவர்கள் ேங்கள் குரகயில் முன்னூறு வருடங்களுடன் தமலும் ஒன்பது அேிகமாக்கி (முன்னூற்றி
ஒன்பது வருடங்கள்) ேங்கினார்கள்.
18:26. “அவர்கள் (அேில்) ோிப்பட்டிருந்ே (காலத்)ரே அல்லாஹ்தவ ேன்கறிந்ேவன்; வானங்களிலும் பூமியிலும்
மரறவாய் இருப்பரவ அவனுக்தக உாியனவாகும்; அவற்ரற அவதன ேன்றாக பார்ப்பவன்; தேளிவாய்க்
தகட்பவன் - அவரனயன்றி அவர்களுக்கு உேவி தசய்தவார் எவருமில்ரல, அவன் ேன்னுரடய அேிகாேத்ேில்
தவறு எவரேயும் கூட்டாக்கிக் தகாள்வதுமில்ரல” என்று (ேபிதய!) ேீர் கூறும்.

ேிலதமல்லாம் இேத்ேம் புத்ேகத்ேிற்கு பேில்கள்
உமாின் இேே ேமளான் தோடர் கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan/2016_paragavan16.html

44. தசார்க்கவாசிகளும் (அஷேத்துல் முபஷ்ஷோ)
அல்லாஹ்வின் இரறயியல் ேவறுகளும்
[2015 ேமளான் மாே முந்ரேய கடிேங்கரள படிக்க இங்கு தசாடுக்கவும். ]
இவ்வாண்டு ேமளான் மாேத்ேில் கலிஃபாக்கரள விமர்சித்து உமர் சில கடிேங்கரள ேம் ேம்பிக்கு
எழுேியுள்ளார். இக்கடிேத்ேில், உமாின் ேம்பி, உமருக்கு ஒரு விஷயத்ரே தேளிவுபடுத்துகிறார். அோவது
முஹம்மது பத்து தபயர்கரள குறிப்பிட்டு இவர்கள் தசார்க்கத்ேில் இருப்பார்கள் என்று ேற்தசய்ேி
தசால்லியுள்ளார். அல்லாஹ்வினாலும், முஹம்மதுவினாலும், தசார்க்கவாசிகள் (அஷேத்துல் முபஷ்ஷோ)
என்று முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் மீது எந்ே குற்றத்ரேயும் ேீங்கள் சாட்டமுடியாது என்று உமாின் ேம்பி
இக்கடிேத்ேில் குறிப்பிடுகிறார். இேற்கு உமர் எழுேிய பேிரலயும் இதே கடிேத்ேில் காணலாம். இந்ே
அஷ்ேத்துல் முஹஷ்ஷோ என்ற ஒரு விஷயத்ரேச் சுற்றியுள்ள இஸ்லாமிய இரறயியல் பிேச்சரனகரள உமர்
இக்கடிேத்ேில் அலசுகிறார்.]
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அல்லாஹ்வின் தசார்க்கவாசிகள் - அஷேத்துல் முபஷ்ஷோ
அன்பான உமேண்ணாவிற்கு,
அஸ்ஸலாமு அரலக்கும்.
ேீங்கள் கலிஃபாக்கரள விமர்சித்து எழுேிய கடிேத்ரே படித்ேவுடன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்ரே உங்கதளாடு
பகிர்ந்துக் தகாள்ளதவண்டும் என்று விரும்பிதனன், ஆனால் மறந்தே தபாய்விட்தடன். உங்களுரடய
தேற்ரறய கடிேத்ரே படித்ேவுடன், அந்ே முக்கியமான விஷயம் ேிரனவுக்கு வந்ேது. அேரன உங்களுக்கு
இப்தபாது ோன் எழுதுகிதறன், கவனமாக படிக்கவும், இந்ே விஷயத்ரேப் பற்றி ேீங்கள் தகாடுக்கப்தபாகும்
பேிலுக்கு முன்பாக நூறு முரற சிந்ேிக்கவும். இது உங்களுக்தக (கிறிஸ்ேவத்ேிற்கு) ேரலவலியாக மாறக்கூடும்
என்பரே மனேில் ரவத்துக் தகாள்ளவும்.
ேீங்கள் எங்கள் கலிஃபாக்கள் ோல்வரேப் பற்றி ேேக்குரறவாக விமர்சிக்க ஆேம்பித்துள்ளீர்கள். அவர்கள் பற்றி
தமலும் ேீங்கள் எழுதுவேற்கு முன்பாக, அவர்களின் தமன்ரமரய உங்களுக்கு தோிவிக்க விரும்புகிதறன்.
இரறேம்பிக்ரகயுள்ள ஒவ்தவாருவாின் அேிமுக்கியமான ஆரச:
எந்ே இரறவரன ேம்புபவனாக இருந்ோலும், அவனுரடய முேல் இலட்சியம், அவன் தசார்க்கம்
தசல்லதவண்டும் என்போகும். இஸ்லாம், கிறிஸ்ேவம், இந்துத்துவம் என்று எந்ே மார்க்கத்ரே எடுத்துக்
தகாண்டாலும், தசார்க்கம் தசல்லதவண்டும் அல்லது முக்ேி அரடயதவண்டும் என்ற தோக்கத்ரே மனேில்
ரவத்ேவர்களாகதவ

அவர்கள்

அரனத்து

காாியங்கரளயும்

தசய்கிறார்கள்.

இேரன

ேீங்களும்

அறிந்துள்ளீர்கள்.
எங்கள் இரறத்தூேர் சஹாபாக்களில் பத்து தபயர்கரள குறிப்பிட்டு, இவர்கள் தசார்க்கம் தசல்வார்கள் என்று
ேற்தசய்ேி கூறியுள்ளார். ஒரு மனிேன் உயிதோடு இருக்கும்தபாது, இப்படிப்பட்ட ேற்தசய்ேிரயப் தபறுவது
பாக்கியங்களிதலல்லாம் மிகப்தபாிய பாக்கியும். இந்ே பத்து தபயர்களில், கீழ்கண்ட ோன்கு தபயர்கள்
முேலாவது

வருகிறது,

ேீங்கள்

கலிஃபாக்கரள

விமர்சித்ேபடியினால்,

அவர்கரள

மட்டுதம

இங்கு

குறிப்பிடுகிதறன்.
1) அபூபக்கர் (ேலி) – முேல் கலிஃபா
2) உமர் (ேலி) – இேண்டாம் கலிஃபா
3) உத்மான் (ேலி) – மூன்றாம் கலிஃபா
4) அலி (ேலி) – ோன்காம் கலிஃபா
இவர்களின் தமன்ரம எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்பரே ேீங்கள் கவனத்ேில் தகாள்ளதவண்டும். மனிேன்
உயிதோடு இருக்கும் தபாதே அவனுக்கு தசார்க்கம் கிரடக்கும் என்று ேற்தசய்ேிச் தசால்வரே தவறு எந்ே
மேத்ேிலாவது ேீங்கள் பார்த்ேது உண்டா? குரறந்ேபட்சம் கிறிஸ்ேவத்ேிலாவது இேரன ேீங்கள் பார்த்து
இருக்கிறீர்களா?
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இரறத்துேர் முஹம்மதுவிற்கு அடுத்ேபடியாக இவர்கள் இஸ்லாமிதல மிகவும் தமன்ரமயுள்ளவர்கள்.
இவர்கரள அல்லாஹ்விற்கு சமமாக ேீங்கள் கருதுங்கள் என்று ோன் தசால்லவில்ரல, ஆனால், இவர்களின்
தமன்ரமரய எப்படி அல்லாஹ் உயர்த்ேியுள்ளான் என்பரே கவனத்ேில் தகாள்ளவும். எனதவ இவர்கரளப்
பற்றி ேீங்கள் எழுேப்தபாகும் ஒவ்தவாரு வாிரயயும் பல முரற சிந்ேித்து எழுேவும்.
எச்சாிக்ரக: இஸ்லாமிய இரறயியரல ேீங்கள் தோட்டால், இவ்விஷயத்ரேப் பற்றி கிறிஸ்ேவ இரறயியல்
தோடப்படும் என்பரே மனேில் ரவக்கவும்.
இந்ே கடிேத்ரேக் கண்டவுடன், இனி கடிேம் எழுதுவரே ேிறுத்ேிக் தகாள்ளதவண்டாம்.
உங்கள் பேிலுக்காக ஆவலாக எேிர்ப்பார்த்துக் தகாண்டு இருப்தபன்.
இப்படிக்கு
உங்கள் ேம்பி
தசௌேி அதேபியா

உமாின் பேில் கடிேம்:

தசார்க்கவாசிகளும் (அஷேத்துல் முபஷ்ஷோ) அல்லாஹ்வின் இரறயியல் ேவறுகளும்
அன்புள்ள ேம்பிக்கு,
உனக்கு கர்த்ோின் கிருரபயும், சாந்ேியும் உண்டாவோக.
உன் உச்சக்கட்ட விசுவாசத்ரே உன் கடிேம் பிேேிபலிக்கிறது. இஸ்லாமின் மீது உனக்கு ேம்பிக்ரக
இருக்கலாம், ஆனால் மிே மிஞ்சிய ேம்பிக்ரக இருக்கக்கூடாது.
மணரலக் தகாண்டு அதனக ேல்ல பயனுள்ள காாியங்கரளச் தசய்யலாம், ஆனால், மணலின் மீது
மாளிரகரய எழுப்பக்கூடாது. ேீ மணலின் மீது மாளிரகரய எழுப்ப முடிவு தசய்துள்ளாய், அந்ே மாளிரக
ேிற்காது, சீக்கிேத்ேில் ேரேமட்டமாகும் என்பரே கவனத்ேில் தகாள்ளவும்.
தபாதுவாக ோன் ோன் உனக்கு எச்சாிக்ரக ேருதவன், ஆனால், இந்ே முரற ேீ என்ரன எச்சாித்துள்ளாய்.
இஸ்லாமிய இரறயியரல ோன் தோட்டு எழுேினால், கிறிஸ்ேவத்ேின் இரறயியல் உன்னால் ஆய்வு
தசய்யப்படும் என்ற தோேரணயில் ேீ எழுேியது, எனக்கு மகிழ்ச்சிரயக் தகாடுக்கிறது. இது ோன் சாியான
தபாட்டி, உனக்கு என் வாழ்த்துக்கள். உன் இஸ்லாமிய இரறயியலின் இேண்டு கண்களிலும் என் விேல்கரள
விட்டு, ஆட்தடா ஆட்டு என்று ஆட்டாமல் ோன் விடப்தபாவேில்ரல. கிறிஸ்ேவத்ேின் இரறயியரல
ேட்டிப்பார்க்கவும், தோட்டுப்பார்க்கவும், ேழுவிப்பார்க்கவும் உன்ரன அன்புடன் வேதவற்கிதறன். ேீ எரேச்
தசய்ோலும், கிறிஸ்ேவர்கள் உன்ரன ேட்டிவிடமாட்டார்கள், ரோியமாக ேீ ஆய்வு தசய்யலாம்.
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முேலில், தசார்க்கவாசிகள் பற்றிய உன் தகள்விகளுக்கு விரடரய தகாடுத்துவிட்டு, அேன் பிறகு ”முேல்
கலிஃபா மற்றும் தசார்க்கவாசி அபூ பக்கர் அவர்களின் ஆட்சி பற்றி” ஆய்வு தசய்தவாம்.
உபேரலப்புக்கள்
1.

தசார்க்கவாசிகள் பத்து தபர் - ஹேீஸ்களின் சாட்சியும் முேண்பாடுகளும்

2.

இந்ே பத்து தபருக்கு ”ோங்கள் தசார்க்கவாசிகள்” என்ற விஷயம் முஹம்மது உயிதோடு இருந்ே தபாதே
தோியுமா?

3.

தசார்க்கவாசிகளும், இஸ்லாமிய இரறயியலின் பிேச்சரனகளும்.

4.

முடிவுரே
-----------------------------------

1)

தசார்க்கவாசிகள் பத்து தபர் - ஹேீஸ்களின் சாட்சியும் முேண்பாடுகளும்

தசார்க்கவாசிகள் இவர்கள் ோன் என்று தபயர் குறிப்பிட்டு குர்-ஆன் தசால்வேில்ரல, அரவகரள ோம்
ஹேீஸ்களில் காணலாம், அதுவும் ஸஹீஹ் புகாாி, முஸ்லிம் ஹேீஸ்களில் இரவகரள காணமுடியாது. இேே
ஹேீஸ் தோகுப்புகளாகிய அபூ ோவுத் மற்றும் ேிர்மிேியில் இரவகரள காணமுடியும்:
சுனன் அபூ ோவூத் ஹேீஸ்
Dawud :: Book 40 : Hadith 4632
Narrated Sa'id ibn Zayd:
AbdurRahman ibn al-Akhnas said that when he was in the mosque, a man mentioned Ali (may Allah be
pleased with him). So Sa'id ibn Zayd got up and said: I bear witness to the Apostle of Allah
(peace_be_upon_him) that I heard him say: Ten persons will go to Paradise: The Prophet
(peace_be_upon_him) will go to Paradise, AbuBakr will go to Paradise, Umar will go to Paradise, Uthman
will go to Paradise, Ali will go to Paradise, Talhah will go to Paradise: az-Zubayr ibn al-Awwam will go to
paradise, Sa'd ibn Malik will go to Paradise, and AbdurRahman ibn Awf will go to Paradise. If I wish, I can
mention the tenth. The People asked: Who is he: So he kept silence. The again asked: Who is he: He
replied: He is Sa'id ibn Zayd.
ேிர்மிேி
Narrated Abdur Rahman bin Awf:
that the Messenger of Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) said: "Abu Bakr is in Paradise, 'Umar is in
Paradise, 'Uthman is in Paradise, 'Ali is in Paradise, Talhah is in Paradise, Az-Zubair is in Paradise, 'Abdur
Rahman bin Awf is in Paradise, Sa'd bin Abi Waqqas is in Paradise, Sa'id ibn Zayd is in Paradise, and Abu
'Ubaidah bin Al-Jarrah is in Paradise."
https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith_of_the_ten_promised_paradise
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இந்ே ஹேீஸில் குறிப்பிடப்படும் தபயர்கள்:

எண்

அபூ ோவுத் ஹேீஸ் தோகுப்பு

ேிர்மிேி ஹேீஸ் தோகுப்பு

1

முஹம்மது

அபூ பக்கர்

2

அபூ பக்கர்

உமர்

3

உமர்

உஸ்மான்

4

உஸ்மான்

அலி

5

அலி

ேல்ஹா

6

ேல்ஹா

ெுரபர்

7

ெுரபர் இப்னு அவாம்

அப்துர் ரஹ்மரன் இப்னு அவ்ஃப்

8

ரஸத் இப்னு மாலிக்

ஸஃது இப்னு அபீ வக்கரஸ்

9

அப்துர் ரஹ்மரன் இப்னு அவ்ஃப்

ஸயீது இப்னு பஸது

10

ஸயீது இப்னு பஸது

அபூ உபபதர ஆமிர் இப்னுல் ஜர்ரரஹ்

தமதல தகாடுக்கப்பட்ட இேண்டு பட்டியல்கரளயும், ோம் பார்த்ோல், பல முேண்பாடுகரள காணமுடியும்.
ேிர்மிேி ஹேீஸில்:



முஹம்மதுவின் தபயர் காணப்படவில்ரல.



”ரஸத் இப்னு மாலிக்” என்பவரும் காணவில்ரல.

அபூ ோவுத் ஹேீஸில்:



”ஸஃது இப்னு அபீ வக்காஸ்” என்பவர் காணப்படவில்ரல.



”அபூ உரேபா ஆமிர் இப்னுல் ெர்ோஹ்” என்பவர் காணப்படவில்ரல.

இந்ே இேண்டு பட்டியரல ோம் ஒன்று தசர்த்ோல், ேமக்கு 12 ேபர்களின் தபயர்கள் வருகின்றன. இேில் எந்ே
பட்டியலில் தகாடுக்கப்பட்டரே சாியானோக கருதுவது?

எண்

அபூ ோவுத் / ேிர்மிேி

1

முஹம்மது
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2

அபூ பக்கர்

3

உமர்

4

உஸ்மான்

5

அலி

6

ேல்ஹா

7

ெுரபர் இப்னு அவாம்

8

ரஸத் இப்னு மாலிக்

9

அப்துர் ரஹ்மரன் இப்னு அவ்ஃப்

10

ஸயீது இப்னு பஸது

11

ஸஃது இப்னு அபீ வக்கரஸ்

12

அபூ உபபதர ஆமிர் இப்னுல் ஜர்ரரஹ்

புகாாி மற்றும் முஸ்லிமில் இது ஏன் காணப்படவில்ரல?
சுன்னி முஸ்லிம்களின் ஆறு ஹேீஸ் தோகுப்புகளில், முேல் இேண்டு தோகுப்புகளாகிய புகாாி மற்றும் முஸ்லிம்
100% ஆோேமானரவ என்று கருேப்படுகின்றது. ஆனால், இந்ே தசார்க்கவாசிகள் பற்றிய ஹேீஸ் இந்ே
இேண்டு தோகுப்புக்களில் வோமல் விடப்பட்டேற்கு ஏோவது காேணம் இருக்குமா? புகாாி, முஸ்லிம் ஹேீஸ்
தோகுப்பாளர்கள், “தசார்க்கவாசிகள் பற்றிய ஹேீஸ் ஒரு தபாய்யான ஹேீஸ்” என்று அருேி ேங்கள்
தோகுப்பில் தசர்க்காமல் விட்டிருப்பார்களா? இது ஒரு முக்கியமில்லாே சாோேண விஷயம் அல்ல.
சஹாபாக்களின் தமன்ரமரய எடுத்துக் காட்டக்கூடிய ஒரு ஹேீஸ் இவர்களின் கண்களில் படாமல்
விடப்பட்டோ? அல்லது பட்டரே இவர்கள் தபாய் என்றுச் தசால்ல வருகிறார்களா? முேல் ோன்கு
கலிஃபாக்களின் காலம் முடிந்ே பிறகு வந்ே முஸ்லிம்கள், இந்ே பத்து சஹாபாக்களின் தமன்ரமரய
உயர்த்துவேற்கு இட்டுக் கட்டியோ இந்ே ஹேீஸ்? புகாாி முஸ்லிம் ஹேீஸ்களில் கட்டாயமாக எல்லா
ஹேீஸ்களும் இருக்கதவண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்ரல, ஆனால், இவ்வளவு முக்கியமான ஹேீஸ்
விடப்பட்டது சந்தேகத்ரே எழுப்புகிறது. ஷியா முஸ்லிம்கள் இந்ே ஹேீஸ் இட்டுக்கட்டியது என்று
ேம்புகிறார்கள்.
இந்ே ஹேீஸ் உண்ரம என்று கருேினால் வரும் இரறயியல் பிேச்சரனகரள ோன் இந்ே கடிேத்ேில்
எழுதுகிதறன்.
2) இந்ே பத்து தபருக்கு ”ோங்கள் தசார்க்கவாசிகள்” என்ற விஷயம் முஹம்மது உயிதோடு இருந்ே தபாதே
தோியுமா?
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ேம்பி, ோம் இதுவரே முேல் ோன்கு கலிஃபாக்களின் தசயல்கரள முழுவதுமாக பார்க்கவில்ரல. அபூ பக்கர்
ஆட்சி தோடங்கி, அலி அவர்கள் மேணிக்கும் வரேக்கும் ோம் ஆய்வு தசய்ோல், ேமக்கு கீழ்கண்ட தகள்விகள்
எழும்:



இவர்களா தசார்க்கவாசிகள்?



ோங்கள் தசார்க்கவாசிகள் என்று அவர்களுக்கு தோிந்ேிருந்ேோ?



ஒருவருக்கு இன்தனாருவர் தசார்க்கவாசி என்று தோிந்து இருந்ேோ? அபூ பக்கர் தசார்க்கவாசி என்று
அலிக்கு தோியுமா?



இவர்களின் ேடத்ரேகள், தசார்க்கத்ேிற்கு ேகுேியானவர்களின் தசயல்களாக காணப்படவில்ரலதய?
அல்லாஹ் இவர்களின் தசயல்கரள அங்கீகாித்ோனா?



இவர்கள் தசார்க்கவாசிகள் என்று அல்லாஹ் தசால்லி ேவறு தசய்துவிட்டானா?

அலியின் அேிகாே ஆரசப் பற்றியும், ஃபாத்ேிமாவிற்கு கிரடக்கதவண்டிய ஆஸ்ேி கிரடக்கவில்ரலதய என்ற
தகாபத்ேினால், முேல் கலிஃபாவிற்கு ஒத்துரைப்புத் ேோமல் இருந்ேரேப் பற்றியும் ோம் சுருக்கமாக
பார்த்துள்தளாம். இவர்கரளப் பற்றி அடுத்ேடுத்ே கடிேங்களில் ோம் அேிகமாக தோிந்துக் தகாள்தவாம்.
இந்ே கடிேத்ேில், ”தசார்க்கவாசிகள் பற்றிய வஹிரய அல்லது தசய்ேிரய” முஹம்மதுவிற்கு இறக்கிய
அல்லாஹ்வின் தசயலினால், உண்டாகும் இரறயியல் பிேச்சரனரய மட்டும் பார்ப்தபாம்.
3)

தசார்க்கவாசிகளும், இஸ்லாமிய இரறயியலின் பிேச்சரனகளும்

ேம்பி, இஸ்லாமிய இரறயியலின் படி, இந்ே பூமியிதல முஸ்லிமாக வாழும் ஒரு ேபர் “ோன் மாித்ோல்
ேிச்சயமாக தசார்க்கம் தசல்தவன், அல்லாஹ் அரே தகாடுப்பான், இேில் எந்ே ஒரு சந்தேகமும் இல்ரல”
என்றுச் தசால்லக்கூடாது. ஏதனன்றால், ேீர்ப்பு ோளில், இந்ே முடிரவ எடுப்பவன் அல்லாஹ், எனதவ,
மனிேர்கள்

ேங்கள்

ேேப்பிலிருந்து

தசய்யதவண்டியரவகரளச்

தசய்யதவண்டுதம

ஒைிய,

“எனக்கு

தசார்க்கத்துக்கு டிக்தகட் கட்டாயம் கிரடக்கும்” என மாிப்பேற்கு முன்பு தசால்லக்கூடாது.
இது ஒரு புறமிருக்க, பத்து ேபர்களுக்கு தசார்க்கம் ேிச்சயம் என்று முஹம்மது தசால்லியுள்ளார். மறுபடியும்
இஸ்லாமிய இரறயியலின் படி, முஹம்மதுவின் இந்ே வார்த்ரேகள் கூட ஒரு வரகயான வஹி ோன்.
இேரனயும்

அல்லாஹ்விடமிருந்து

தபற்றுத்

ோன்

முஹம்மது

தசால்லியிருக்கிறார்,

ஆக,

இேரன

அல்லாஹ்வின் வார்த்ரேயாகதவ தகாள்ளதவண்டும்.
சஹாபாக்களில் சிலர் மாிப்பேற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்தப, முஹம்மது இேரன தசால்லியுள்ளோல்,
இேரன

முஸ்லிம்கள்

ேம்புவேினால்,

இஸ்லாமிய

இரறயியல்

(அல்லாஹ்) கீழ்கண்ட

பிேச்சரனகரள/தகள்விகரள சந்ேிக்கிறது:
அ) தசார்க்கவாசிகள் என அறிவிக்கப்பட்ட ோள் முேல் அவர்கள் மாிக்கும் ோள் வரே தசார்க்கவாசிகள்
பாவங்கரள தசய்யமாட்டார்கள், அவர்கள் அல்லாஹ்ரவப் தபால (இனி) பாவதம தசய்யாேவர்கள் என்போல்
அல்லாஹ் வாக்கு தகாடுத்ோனா?
ஆ) ஒருதவரள, அவர்கள் எவ்வளவு தபாிய பாவங்கள் தசய்ோலும், அேரன கண்டுக் தகாள்ளமாட்தடன்
என்று அல்லாஹ் முடிவு தசய்துவிட்டு, இப்படி வாக்கு தகாடுத்ோனா?
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இ) அல்லது அவர்கள் தசய்யும் பாவங்களுக்கு ஏற்றபடி, முேலாவது ேேகத்ேில் அவர்கரள ேண்டித்து, அேன்
பிறகு தசார்க்கத்துக்கு அனுப்பலாம் என்று அல்லாஹ் கருேினானா?
ஈ) அவர்கள் எந்ே பாவம் தசய்ோலும் சாி, ”தேேடி தசார்க்கம் ோன்“ என்று முடிவு தசய்து, அல்லாஹ்
தசார்க்கவாசி ஹேீரஸ இறக்கினானா?
உ) இப்படி தசய்ோல், அல்லாஹ்வின் இரறயான்ரமக்கு என்ன மேிப்பு இருக்கிறது? இேே சஹாபாக்களும்
பாவங்கள் தசய்ேதபாதும்,தேேடியாக தசார்க்கத்துக்கு அனுப்பாேது ஏன்?
ஊ) ஒரு தசார்க்கவாசி, இன்தனாரு தசார்க்கவாசிதயாடு தபார் புாிந்ோதே (அலியும், ேல்ஹாவும், ெுரபரும்),
இப்படி இருக்கும் தபாது இவர்கரள எப்படி ஒதே தசார்க்கத்ேில் அல்லாஹ் அனுமேிப்பான்?
எ) ஒரு முஸ்லிமுக்கு எேிோக இன்தனாரு முஸ்லிம் தபார் தசய்ோல் அவர்கள் இருவரும், காஃபிர்கள் என்று
தசால்லப்படுவேற்கு இணங்க, ேல்ஹா மற்றும் ெுரபர் அவர்கள் அலிக்கு எேிோக தபார் தசய்ோர்கதள
இவர்களில் யார் காஃபிர்? அல்லது இவர்களுக்கு எேிோக தபார் தசய்ே அலி காஃபிோ? இஸ்லாமின் படி என்ன
பேில்?
ஏ) சண்ரடயிடும் இேண்டு முஸ்லிம்களும் காஃபிர்கள் என்றால், அவர்கள் ேேகத்துக்குச் தசல்வார்கள்.
இேன்படி இந்ே மூன்றுதபரும் ேேகம் தசல்வார்களா? அப்படியானால், தசார்க்கவாசிகள் என்ற ஹேீஸ்
இட்டுக்கட்டப்பட்டோ?
ஐ) இப்படி இவர்கள் ெமல் தபாாில் ஒருவதோடு ஒருவர் சண்ரடயிடுவார்கள் என்ற எேிர்கால ேிகழ்ரவ
அல்லாஹ் அறியாமல் வாக்கு தகாடுத்துவிட்டானா?
ஒ) அல்லாஹ்விற்கு எல்லாதம தோியும் என்றால், இவர்கள் ேவறு தசய்ேிருந்ோலும், இவர்கரள சும்மாதவ
மன்னித்துவிடலாம் என்று அல்லாஹ் ேிரனத்ோனா? இப்படி தசய்ோல், சஹாபாக்களிரடதய பாகுபாடு
உண்டாக்குவது தபால ஆகுமல்லவா?
ஓ)

ோம்

ஏற்கனதவ

தசார்க்கத்ேின்

பிேரெயாகிவிட்டோல்,

இனி

ேல்ல

அமல்கள்

அேிகமாகச்

தசய்யத்தேரவயில்ரல என்று அவர்களில் ஒருவர் ேிரனத்ேிருந்ோல்? மனிேர்கள் என்ற முரறயில்
இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வே வாய்ப்பு அேிகம் உள்ளது.
4) முடிவுரே:
ேம்பி, தசார்க்கவாசிகள் என்ற ஹேீஸ் அல்லாஹ்வின் இரறயான்ரமரய தகள்விக்குாியாக்குகிறது.
இஸ்லாமின் இரறயியரல சந்தேகிக்கிறது. தமற்கண்ட தகள்விகள் அரனத்தும், இந்ே ஹேீஸ் ஒரு
தபாய்யான ஹேீஸ் என்று தசால்வோக உள்ளது. குர்-ஆனின் இரறயியல் தசால்வேற்கு எேிோக இந்ே
தசார்க்கவாசிகள் ஹேீஸ் இருப்பேினால், பீதெ தபான்ற இஸ்லாமியர்கள் இேரன தபாய்யான ஹேீஸ் என்று
எேிர்காலத்ேில் ேள்ளக்கூடும்.
உன்னிடம் கரடசியாக தகட்கவிரும்பும் தகள்விகள்:
1) தசார்க்கவாசிகள் என்போல் அவர்கள் விமர்சனத்ேிற்கு அப்பாற்பட்டவர்களா?
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2) இவர்களின் கரடசி கால வாழ்க்ரகரய பார்த்ோல், மிகவும் படுதகவலமாக இருக்கிறது. பேவிக்காக,
பணத்ேிற்காக ஒருவரே ஒருவர் தகால்வது இவர்கள் மத்ேியிதல சாோேணமாக காணப்படும் ஒரு தசயலாக
உள்ளது. இவர்கரள யார் தசார்க்கவாசிகள் என்று ஏற்றுக்தகாள்வார்கள்?
3) இவர்கள் மாிப்பேற்கு இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு தமலாக இருக்கும் தபாது, இவர்கள் தசார்க்கவாசிகள்
என்று வாக்கு தசய்வது சாியானோ? இது இஸ்லாமிய இரறயியலுக்கும், குர்-ஆனுக்கும் எேிோனது அல்லவா?
ேம்பி, ேீ என்ரன எச்சாிக்காதே, முேலாவது கலிஃபாக்களின், சஹாபாக்களின் ேடபடிகரள அறிந்துக் தகாள்.
உன்ரன அடுத்ே கடிேத்ேில் சந்ேிக்கிதறன்,
இப்படிக்கு
உன் அண்ணன்
உமர்
தேேி: 11 ெூரல 2015

உமாின் ேமளான் கட்டுரேகள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2015day12.html

45. அல்லாஹ்ரவவிடவும், முஹம்மதுரவவிடவும் பவுலடியார்
எப்படி தமன்ரமயானவோக இருக்கிறார்?
அத்ேியாயம் 1 - பவுலடியாாின் இேத்ேின சுருக்கம் – அன்பு, அல்லாஹ்வின் ேிரலப்பாடு
என்ன?
ஆசிாியர்:உமர்
முஸ்லிம்களின் மனசாட்சிக்கு ஒரு சவால். உரே கல்லில் ேங்கத்ரே உேசி உண்ரமரய கண்டறிவது தபான்று,
இஸ்லாமிய இரறயியல் தகாட்பாடுகளின் உண்ரம ேிரலரய அறிய முேலாவது ோம் அரவகரள அன்பு
என்னும் சக்ேிதயாடு உேசிப்பார்க்கதவண்டும். குரறந்ே பட்சம் அன்பு பற்றி அல்லாஹ் என்ன தசால்கின்றான்
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என்பரே கவனிக்கதவண்டும். உலகில் உள்ள மேங்கள் எல்லாம் அன்ரப தபாேிக்கின்றது என்ற தபாதுவான
ேம்பிக்ரக மக்களுக்கு உண்டு. இந்ே தபாதுவான ேம்பிக்ரக இஸ்லாமுக்கு தபாருந்துமா?
முஸ்லிம்கள் குற்றப்படுத்தும் பவுலடியாாின் தபாேரனரயயும், அதே முஸ்லிம்களின் இரறவனாக இருக்கும்
அல்லாஹ்வின் தபாேரனரயயும் “அன்பு” என்ற ேற்பண்புடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்தபாமா!
கிறிஸ்ேவர்களால் “பவுலடியார்” என்றும், ”அப்தபாஸ்ேலர்” என்றும் அன்புடன் அரைக்கப்படும் பவுல்
அவர்கள் அன்பு பற்றி என்ன தசால்கிறார் என்பரே இப்தபாது படிப்தபாம்:
1 தகாாிந்ேியர் 13ம் அத்ேியாயம்:
ோன் மனுஷர் பாரஷகரளயும் தூேர் பாரஷகரளயும் தபசினாலும், அன்பு எனக்கிோவிட்டால், சத்ேமிடுகிற
தவண்கலம்தபாலவும், ஓரசயிடுகிற ரகத்ோளம்தபாலவும் இருப்தபன்.
ோன் ேீர்க்கோிசன வேத்ரே உரடயவனாயிருந்து, சகல இேகசியங்கரளயும், சகல அறிரவயும் அறிந்ோலும்,
மரலகரளப் தபர்க்கத்ேக்கோகச் சகல விசுவாசமுள்ளவனாயிருந்ோலும், அன்பு எனக்கிோவிட்டால் ோன்
ஒன்றுமில்ரல.
எனக்கு

உண்டான

யாவற்ரறயும்

ோன்

அன்னோனம்பண்ணினாலும்,

என்

சாீேத்ரேச்

சுட்தடாிக்கப்படுவேற்குக் தகாடுத்ோலும், அன்பு எனக்கிோவிட்டால் எனக்குப் பிேதயாெனம் ஒன்றுமில்ரல.
அன்பு ேீடிய சாந்ேமும் ேயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் தபாறாரமயில்ரல; அன்பு ேன்ரனப் புகைாது,
இறுமாப்பாயிோது,
அதயாக்கியமானரேச் தசய்யாது, ேற்தபாைிரவ ோடாது, சினமரடயாது, ேீங்கு ேிரனயாது,
அேியாயத்ேில் சந்தோஷப்படாமல், சத்ேியத்ேில் சந்தோஷப்படும்.
சகலத்ரேயும் ோங்கும், சகலத்ரேயும் விசுவாசிக்கும், சகலத்ரேயும் ேம்பும், சகலத்ரேயும் சகிக்கும்.
அன்பு ஒருக்காலும் ஒைியாது. ேீர்க்கோிசனங்களானாலும் ஒைிந்துதபாம், அந்ேிய பாரஷகளானாலும்
ஓய்ந்துதபாம், அறிவானாலும் ஒைிந்துதபாம்.
ேம்முரடய அறிவு குரறவுள்ளது, ோம் ேீர்க்கோிசனஞ் தசால்லுேலும் குரறவுள்ளது.
ேிரறவானது வரும்தபாது குரறவானது ஒைிந்துதபாம்.
ோன் குைந்ரேயாயிருந்ேதபாது குைந்ரேரயப்தபாலப் தபசிதனன், குைந்ரேரயப்தபாலச் சிந்ேித்தேன்,
குைந்ரேரயப்தபால தயாசித்தேன்; ோன் புருஷனானதபாதோ குைந்ரேக்தகற்றரவகரள ஒைித்துவிட்தடன்.
இப்தபாழுது கண்ணாடியிதல ேிைலாட்டமாய்ப் பார்க்கிதறாம், அப்தபாழுது முகமுகமாய்ப் பார்ப்தபாம்;
இப்தபாழுது

ோன்

குரறந்ே

அறிவுள்ளவன்,

அப்தபாழுது

ோன்

அறியப்பட்டிருக்கிறபடிதய

அறிந்துதகாள்ளுதவன்.
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இப்தபாழுது விசுவாசம், ேம்பிக்ரக, அன்பு இம்மூன்றும் ேிரலத்ேிருக்கிறது; இரவகளில் அன்தப தபாியது.
முஸ்லிம்கதள, தமற்கண்ட வசனங்கரள ஒருமுரறயல்ல, பலமுரற படித்துப்பாருங்கள். அேன் பிறகு,
இரவகளுக்கு இரணயான அல்லது தமலான வசனங்கரள குர்-ஆனில் உண்டா என்று தேடிப்பாருங்கள்.
குர்-ஆரன அேபியில் படித்ோல் ோன் அேிக ேன்ரமதயன்று அறியாரமயில் முஸ்லிம்கள் ேம்பிக்தகாண்டு
இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் குர்-ஆன் வசனங்களில் என்ன தசால்ல வருகிறார்? என்பரே புாிந்து தகாள்ள
முயற்சி

எடுக்காமல்,

புாியாவிட்டாலும்

பிேச்சரனயில்ரல,

கண்கரள

ேிறந்து

தகாண்டு,

மனரே

மூடிக்தகாண்டு, கண்மூடித்ேனமாக படிக்கும் ஒவ்தவாரு அேபி எழுத்துக்கும் அல்லாஹ் பல ேன்ரமகரளத்
ேருவான் என்று ேம்பி குர்-ஆரன படிக்கும் முஸ்லிம்கதள, தமற்கண்ட பவுலடியாாின் வசனங்கரள ேமிைில்
தகாடுத்துள்தளன் அரவகரள படியுங்கள்.
இவ்வசனங்கள் ஒவ்தவான்றிற்கும் ோன் விளக்கத்ரே எழுே ஆேம்பித்ோல், அதுதவ ஒரு புத்ேகமாக ஆகிவிடும்,
எனதவ, அேரன ோன் இப்தபாது தசய்ய விரும்பவில்ரல.



பவுலடியாாின் தமற்கண்ட வசனங்கள், குர்-ஆனின் வசனங்கரளக் காட்டிலும் தமன்ரமயானோக
உங்களுக்குத் தோியவில்ரலயா?



தபற்தறார் பிள்ரளகளுக்கு இரடயில் காணப்படும் அன்பு, கணவன் மரனவிக்கு இரடயில்
காணப்படும் அன்பு, ேண்பர்களுக்கு இரடயில் காணப்படும் அன்பு, சதகாேே சதகாோிகளின்
மத்ேியில்

காணப்படும்

அன்பு

என்று

பலவாறு

அன்பு

காணப்படுகின்றது.

”இப்படிப்பட்ட

உண்ரமயான அன்பு என்ன தசய்யும்?” என்பரே சுருக்கமாக பவுலடியார் தமற்கண்ட வசனங்களில்
தசால்லியுள்ளார்.

முஸ்லிம்கதள!

இரவகளா

மனிே

வார்த்ரேகள்?

இரவகளா

ஒரு

கள்ள

அப்தபாஸ்ேலாின் வார்த்ரேகள்? அப்படியானால், அன்பு பற்றி இரவகரள காட்டிலும் தமலான குர்ஆன் வசனங்கரளக் காட்டுங்கள்.



உண்ரமயாகதவ குர்-ஆன் இரறவனின் வார்த்ரே என்றுச் தசான்னால், பவுலடியாாின் வார்த்ரேகள்
மனிே வார்த்ரேகள் என்றுச் தசான்னால், குர்-ஆனில் உள்ள 6236 வசனங்களில் ஒரு வசனமும்
பவுலடியாாின்

வசனங்கரளக்

காட்டிலும்

அற்பமானோகக்

காணப்படக்கூடாது.

குர்-ஆனின்

அரனத்து வசனங்களும், பவுலடியாாின் தமற்கண்ட வசனங்கரளக் காட்டிலும் சிறப்பானோக
இருக்கதவண்டும். முஸ்லிம்கள் இந்ே சவாரல ஏற்க ேயாோ?



அன்பு என்ன தசய்யும், அது என்ன தசய்யாது என்பரே இேத்ேினச் சுருக்கமாக பவுலடியார்
வடித்துள்ளார், உங்கள் குர்-ஆனில் அன்பு என்னச் தசய்யும்? அன்பு என்னச் தசய்யாது? என்பரேப்
பற்றி குர்-ஆன் என்ன தசால்கிறது என்று உங்களால் குர்-ஆன் வசனங்கரள தமற்தகாள்
காட்டமுடியுமா?

இப்தபாது குர்-ஆனில் அல்லாஹ் இறக்கிய சில வசனங்கரளப் பார்ப்தபாமா?
குர்-ஆன் அத்ேியாயம் 111ஐ படிப்தபாம்:
அபூலஹபின் இேண்டு ரககளும் ோசமரடக; அவனும் ோசமாகட்டும்.
அவனுரடய தபாருளும், அவன் சம்பாேித்ேரவயும் அவனுக்குப் பயன்படவில்ரல.
விரேவில் அவன் தகாழுந்து விட்தடாியும் தேருப்பில் புகுவான்.
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விறகு சுமப்பவளான அவனுரடய மரனவிதயா,
அவளுரடய கழுத்ேில் முறுக்தகறிய ஈச்சங் கயிறுோன் (அேனால் அவளும் அைிவாள்). (முஹம்மது ொன்
ேமிைாக்கம்)
தமற்கண்ட வசனங்கள் “அபூ லஹப்” என்பவரே அல்லாஹ் சபித்ே சாப வசனங்கள் ஆகும். முஸ்லிம்கதள,
பவுலடியாாின் வசனங்கதளாடு உங்கள் குர்-ஆனின் வசனங்கரள ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பீர்களா? பவுலடியார்
எப்படி

அல்லாஹ்ரவ

விட

தமன்ரமயுள்ளவோக

இருக்கிறார்

என்பரே

இப்தபாது

உங்களால்

கவனிக்கமுடிகின்றோ?
[குர்-ஆனின் இந்ே வசனங்கரள மட்டும் ஏன் எடுத்து ஒப்பிடுகிறீர்கள் என்று தகள்வி தகட்க முஸ்லிம்களுக்கு
உாிரமயில்ரல, ஏதனன்றால், குர்-ஆனின் அரனத்து வசனங்களும் அல்லாஹ் இறக்கியது ோதன! அரவகள்
அரனத்தும் மனிே வார்த்ரேகரளக் காட்டிலும் சிறப்பானது ோதன! பவுலடியார் ஒரு மனிேர் ோதன! எப்படி
ஒரு மனிோின் வார்த்ரேகள், சர்வ ஞானியாகிய அல்லாஹ்வின் வார்த்ரேகரளக் காட்டிலும் சிறப்பானோக
இருக்கமுடியும்? எனதவ, அல்லாஹ்வின் அரனத்து வசனங்கரளயும் ஒப்பிட மற்றவர்களுக்கு உாிரமயுண்டு]
பவுலடியாாின் இன்தனாரு வசனம்: தோமர் 13:8
ஒருவாிடத்ேிதலாருவர் அன்புகூருகிற கடதனயல்லாமல், மற்தறான்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன்படாேிருங்கள்;
பிறனிடத்ேில் அன்புகூருகிறவன் ேியாயப்பிேமாணத்ரே ேிரறதவற்றுகிறான்.
ஒருவன் மற்தறாருவனிடம் அன்பு கூறும் தபாது, அவன் பரைய ஏற்பாட்டின் கட்டரளகள் அரனத்ரேயும்
ேிரறதவற்றுகிறான்.

எக்காலத்துக்கும்

தபாருந்ேக்கூடிய

விேமாக,

தமாதச

மூலமாக

தேவன்

பத்து

கட்டரளகரளக் தகாடுத்ோர். அரவகரளப் பற்றி இதயசு கீழ்கண்டவாறு கூறினார்:
மத்தேயு 22:37- 40
இதயசு அவரன தோக்கி: உன் தேவனாகிய கர்த்ோிடத்ேில் உன் முழு இருேயத்தோடும், உன் முழு
ஆத்துமாதவாடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முேலாம் பிேோன கற்பரன.
இேற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இேண்டாம் கற்பரன என்னதவன்றால், உன்னிடத்ேில் ேீ அன்புகூருவதுதபாலப்
பிறனிடத்ேிலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே. இவ்விேண்டு கற்பரனகளிலும் ேியாயப்பிேமாணம் முழுரமயும்
ேீர்க்கோிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்றார்.
இரேதய

பவுலடியாரும்

விளக்கி

கூறுகின்றார்,

இதயசு

தசான்னரவகளின்ன்

விளக்கவுரேயாக

பவுலடியாாின் வார்த்ரேகள் காணப்படுகின்றது என்பரே கவனியுங்கள், தோமர் 13:9
எப்படிதயன்றால், விபசாேம் தசய்யாேிருப்பாயாக, தகாரல தசய்யாேிருப்பாயாக, களவு தசய்யாேிருப்பாயாக,
தபாய்ச்சாட்சி தசால்லாேிருப்பாயாக, இச்சியாேிருப்பாயாக என்கிற இந்ேக் கற்பரனகளும், தவதற எந்ேக்
கற்பரனயும், உன்னிடத்ேில் ேீ அன்புகூருகிறதுதபாலப் பிறனிடத்ேிலும் அன்புகூருவாயாக என்கிற ஒதே
வார்த்ரேயிதல தோரகயாய் அடங்கியிருக்கிறது.
தமாதச மூலமாக ேேப்பட்ட 10 கட்டரளகளில், முேல் 4 கட்டரளகள் மனிேனுக்கும் தேவனுக்கும்
சம்மந்ேப்பட்டது. ஐந்ோம் கட்டரள முேல் பத்ோம் கட்டரள வரேயுள்ளது ஒரு மனிேனுக்கும் இன்தனாரு
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மனிேனுக்கும் சம்மந்ேப்பட்டது. இந்ே இேண்டாம் பாகத்ேில் உள்ளரேப் பற்றிய விளக்கத்ரே சுருக்கமாக
பவுலடியார் தமற்கண்ட வசனங்களில் விவாிக்கிறார். இந்ே ஆறு கட்டரளகரள எப்படி ேிரறதவற்றுவது
என்று பவுலடியாாிடம் தகட்டுப்பாருங்கள்? அவர் தசால்லுவார் “பிறனிடம் அன்பு தசலுத்து, அப்தபாது
அரவகள் அரனத்தும் ோனாக ேிரறதவறும்”.
”பிறன்” என்பவன் யார்?
முஸ்லிம்கதள! ஒரு முக்கியமான விஷயத்ரே இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிதறன்.
உன்ரன தேசிப்பது தபால பிறரனயும் தேசிக்கதவண்டும் என்பேில் “பிறன்” என்பது இன்தனாரு
கிறிஸ்ேவரன மட்டும் குறிக்காது, அது எல்தலாரேயும் குறிக்கும். அவன் யாோக இருந்ோலும் சாி, அவன் ஒரு
முஸ்லிமாக இருக்கலாம், ஒரு இந்துவாக இருக்கலாம், அவ்வளவு ஏன் அவன் இரற ேம்பிக்ரக இல்லாே ஒரு
ோத்ேீகனாகவும் இருக்கலாம், அவனிடம் அன்பு தசலுத்தும் படி பவுலடியார் கட்டரளயிடுகிறார்.
முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு தகள்வி: ஒரு முஸ்லிம் இன்தனாரு முஸ்லிரம தேசிப்பான், இேில் முஸ்லிம்கள் சிறப்பாக
தசய்வது ஒன்றுமில்ரல. இதயசு இரேப் பற்றிச் தசால்லும் தபாது இவ்வாறு கூறினார்:
உங்களிடத்ேில் அன்பு தசலுத்துதவாாிடதம ேீங்கள் அன்பு தசலுத்துவீர்களானால் உங்களுக்கு என்ன
ரகம்மாறு கிரடக்கும்? வாி ேண்டுதவாரும் இவ்வாறு தசய்வேில்ரலயா?

ேீங்கள் உங்கள் சதகாேேர்

சதகாோிகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்துக் கூறுவீர்களானால் ேீங்கள் மற்றவருக்கும் தமலாகச் தசய்துவிடுவதேன்ன?
பிற இனத்ேவரும் இவ்வாறு தசய்வேில்ரலயா? (மத்தேயு 5:46,47 தபாது ேமிைாக்கம்)
முஸ்லிமல்லாே இனத்ேவரே முஸ்லிம்கள் தேசிக்கதவண்டும் என்று குர்-ஆன் எங்தகயாவது தசால்கிறோ?
யூேர்கரள முஸ்லிம்கள் தேசிக்கதவண்டும், அவர்களுக்காக தெபம் (துவா) தசய்யதவண்டும் என்று குர்-ஆன்
தசால்கிறோ? ஆனால் எல்தலாரேயும் தேசிக்கதவண்டும் என்று பவுலடியார் தசால்கிறார். இப்தபாது
தசால்லுங்கள், யார் தமன்ரமயானவர்? பவுலடியாோ அல்லது அல்லாஹ்வா?
இப்படிப்பட்ட வார்த்ரேகரள பவுலடியாாின் மூலமாக எழுேரவத்து, கிறிஸ்ேவர்களின் ரகயில் ஒரு தவேமாக
ேவழும்படி தசய்ே எங்கள் தேவனுக்கு கிறிஸ்ேவர்கள் தகாடி தகாடி ேன்றிகரளச் தசான்னாலும் அது தபாோது
என்பது எங்கள் கருத்து. இப்படிப்பட்ட வசனங்கரள ோங்கள் படிக்கும் ஒவ்தவாரு தவரளயும், எங்கள்
தபாேகர்கள் மற்றும் ஊைியர்கள் அரவகரள விளக்கி பிேசங்கம் தசய்யும் தபாதேல்லாம், ோங்கள் அன்பு என்ற
விஷயத்ேில் குரறவுள்ளவர்களாகதவ காண்கிதறாம், இன்னும் எப்படி அன்பில் முழுரம அரடய முடியும்
என்று

சிந்ேிக்கிதறாம்,

தசயல்படுகிதறாம்.

இப்படிப்பட்ட

வசனங்கதள

கிறிஸ்ேவர்களின்

ேித்ேிய

வாழ்க்ரகக்கான தவற்றிக்கு வைி வகுக்கிறது.
இதயசு தபாட்டு ரவத்ேிருந்ே அஸ்ேிபாேத்ேின் மீது சீடர்களும், பவுலடியாரும் அைகான மாளிரகரய கட்டி
எழுப்பினார்கள். ஆனால், இதயசுவின் வைியில் வந்ேவன் ோன் என்றுச் தசால்லிக்தகாண்ட முஹம்மதுதவா,
இதயசு தபாட்டு ரவத்ேிருந்ே அஸ்ேிபாேத்ரே ோசமாக்கும் தசயரலச் தசய்ோர். ரபபிளின் தேவன் என்று
ேன்ரன அரடயாளம் காட்டிக்தகாண்ட அல்லாஹ், அந்ே ரபபிளின் தேவன் அரமத்ேிருந்ே அைகான
தோட்டத்ரே அைிக்கும் தசயரலச் தசய்ோர்.
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பவுலடியாரே

குற்றப்படுத்தும்

முஸ்லிம்கள்,

அவாின்

வசனங்கரள

குர்-ஆன்

வசனங்கதளாடு

ஒப்பிடுவார்களா? அந்ே ரோியமும், உண்ரமயும் முஸ்லிம்களிடம் உண்டா? உண்தடன்றுச் தசால்பவர்கள்
இந்ே சவாரல ஏற்றுக்தகாள்ளட்டும்.
இதயசுவின் சீடர்கள் மற்றும் பவுலடியார் மூலமாக தேவன் எழுேி ரவத்ே வார்த்ரேகள் ோன் புேிய ஏற்பாட்டில்
கணப்படுகின்றது. 1 தகாாிந்ேியர் 13ம் அத்ேியாயத்ேிற்கு இரணயான ஒரு அத்ேியாயத்ரே முஸ்லிம்கள் குர்ஆனிலிருந்து எடுத்துக் காட்டமுடியுமா?
பிற இனத்ேவர்கரளயும், பாவம் தசய்பவர்கரளயும் தேசிக்கும் விேமாக ரபபிளின் தேவனும், இதயசுவும்
பவுலடியாரும் தபாேித்ோர்கள். பாவத்ரே தேவன் தவறுக்கின்றார், ஆனால், பாவிரய தேசிக்கிறார், அவன்
ேன் ேீய வைிரய விட்டு வேதவண்டும் என்று விரும்புகிறார், அவன் தேர் வைியில் வரும்வரே அவனுக்கு தேோக
ேன்

கேங்கரள

ேீட்டி

அவர்

காத்துக்தகாண்டு

இருக்கிறார்.

ஆனால்,

அல்லாஹ்தவா,

பாவிகரள

தேசிப்பேில்ரல, அவர்கள் ேிருந்ேி வந்ோல் மட்டுதம தேசிப்தபன் என்று ேிபந்ேரன விடுக்கிறார்:
குர்-ஆன் 2:276. அல்லாஹ் வட்டிரய (அேில் எந்ே பேக்கத்தும் இல்லாமல்) அைித்து விடுவான்; இன்னும் ோன
ேர்மங்கரள

(பேக்கத்துகரளக்

தகாண்டு)

தபருகச்

தசய்வான்;

(ேன்

கட்டரளரய)

ேிோகாித்துக்

தகாண்டிருக்கும் பாவிகள் எவரேயும் அல்லாஹ் தேசிப்பேில்ரல.
குர்-ஆன் 22:38. ேிச்சயமாக, அல்லாஹ் ஈமான் தகாண்டவர்கரள (முஷ்ாிக்குகளின் ேீரமகளிலிருந்து)
பாதுகாத்துக் தகாள்கிறான் - ேம்பிக்ரக தமாசம் தசய்பவர்கரளயும், ேன்றி தகட்ட தமாசக்காேர் எவரேயும்
ேிச்சயமாக அல்லாஹ் தேசிப்பேில்ரல.
இதயசு தசான்னது தபால, ேல்லவர்கரள மட்டுதம அல்லாஹ் தேசித்ோல், அவர் விதசஷித்துச் தசய்வது
என்ன? ேிருடன் கூட ேன்ரன தேசிப்பவரன தேசிக்கிறான், ேனக்கு விதோேியாக இருப்பவரன
தேசிப்பேில்ரல. ேிருடனுக்கும் அல்லாஹ்விற்கும் வித்ேியாசமில்ரலயா?
1

தகாாிந்ேியர்

13ம்

அத்ேியாயத்ேில்

தசால்லப்பட்ட

பின்பற்றினால், அவன் முழு மனிேனாக மாறுவான்,

பவுலடியாாின்

தபாேரனரய

ஒரு

மனிேன்

ஒருவனுக்கும் அவன் ேீங்கு இரைக்கமாட்டான்,

மற்றவர்கள் ேஷ்டமரடயச் தசய்யமாட்டான்.
முடிவுரே:
இதுவரே பவுலடியாாின் தபாேரனகளிலிருந்து ஒரு சில வசனங்கரள ஒப்பிட்டுப் பார்த்தோம். அன்பு பற்றி
பவுலடியார் தசால்வது தபாலதவா அல்லது அரே விட தமன்ரமயான வசனங்கரளதயா அல்லாஹ் குர்ஆனில்

தசால்லவில்ரல

என்பரே

கண்டுக்தகாண்தடாம்.

இது

முஸ்லிம்களுக்கு

ஆச்சாியமாகவும்,

ேர்மசங்கடமாகவும் இருக்கக்கூடும். பவுலடியாாின் வார்த்ரேகள் இேத்ேினச் சுருக்கமாக உள்ளது. பரைய
ஏற்பாட்டு

கட்டரளகள்

அரனத்ரேயும்,

அன்பு

என்ற

ஒன்ரற

பாிபூேணமாக

பின்

பற்றுவேினால் ேிரறதவற்ற முடியும் என்பரே விளக்கினார். ஒரு மனிேன் பவுலடியாாின் வார்த்ரேகரள பின்
பற்றினால், அவனும், அவன் சார்ந்ே சமுோயமும் தமன்ரமயரடயும். அல்லாஹ்வின் வார்த்ரேகள்
பவுலடியாாின்

வார்த்ரேகளுக்கு

முன்பு

தோற்றுப்

தபாகிறது.

இஸ்லாமியேல்லாேவர்கரளயும்

தேசிக்கதவண்டும் என்ற கருத்துரடய வசனங்கரள குர்-ஆனிலிருந்து முஸ்லிம்கள் காட்டுவார்களா?
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அடுத்ே அத்ேியாயத்ேில், பவுலடியாாின் இேே வசனங்கரள எடுத்துக் தகாண்டு, அரவகள் எப்படி குர்-ஆன்
வசனங்கரளக் காட்டிலும் தமன்ரமயுள்ளோக இருக்கிறது என்பரேக் காண்தபாம்.
முஸ்லிம்கதள, ரபபிரள படிக்க ஆேம்பியுங்கள், தமன்ரம அரடவீர்கள்.
இப்புத்ேகத்ேின் தபாருளடக்கம்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answeringislam.org/tamil/authors/umar/paul_and_islam/chapter_1_paul_on_love.html

46. அன்புள்ள அப்பா(அல்லா)விற்கு, ஆயிஷா எழுதும் கடிேம்1
சாட்சி தசால்வேில் ஒரு தபண் சாிபாேியாக மேிக்கப்படதவண்டும் - குர்-ஆன் 2:282
[ஆயிஷா பி.எஸ்.சி முடித்துவிட்டு ஒரு ேனியார் ேிறுவனத்ேில் தவரல தசய்கிறாள். குடும்பத்ேில் தமாத்ேம் 5
தபர், இேண்டு சதகாோிகள், ஒரு சதகாேேன் மற்றும் ோய். ேந்ரே கடந்ே ஆண்டுோன் காலமானார்.
குடும்பத்ேின் முத்ேமகள் என்போல் குடும்ப பாேம் சுமக்கும் தபாறுப்பு ஆயிஷாவின் மீது விழுந்ேது . ஒரு தசாந்ே
வீடு ேவிே, தவறு தசாத்து ஒன்றுமில்ரல. ேனக்கு வயது 24ஐ ோண்டிவிட்டது. ேம்பிக்கு இப்தபாது வயது 7
ஆகிறது. இேண்டு சதகாோிகளும் படித்துக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். குர்-ஆரன அேபியில் பலமுரற
படித்ோகிவிட்டது. முேல் முரற குர்-ஆரன படித்துமுடிக்கும் தபாது, அப்பா ஒரு விருந்து தசய்து
தசால்லிக்தகாடுத்ே ஆசிாிரயக்கு மாியாரே தசய்ேது இன்னும் மனரேவிட்டு மரறயவில்ரல. ஒரு ோள்
ஆயிஷாவிற்கு ஒரு தயாசரன வந்ேது, இன்றிலிருந்து குர்-ஆரன ேமிைில் படிக்கலாம் என்று, ேமிழ் குர்-ஆரன
வாங்கினாள், படித்ோள், இதோ ேன் சந்தேகங்கரள கடிேமாக அல்லாவிற்தக எழுதுகிறாள்.]
அன்புள்ள அப்பா(அல்லாஹ்)விற்கு,
ஆயிஷா எழுதும் கடிேம். ேலம் ேலமறிய ஆவல். உங்களிடம் ேலம் விசாாிப்பது தகாஞ்சம் ஓவர் ோன். ேீங்கள்
எப்தபாதும் ேலமாகதவ இருப்பீர்கள்.
ேீர்

தகாடுத்ே

தவேத்ரே(குர்-ஆன்)

ோன்

அேபியில்

பல

முரறபடித்துள்தளன்.

ஒவ்தவாரு

முரற

படிக்கும்தபாதும் ோன் அேிக பக்ேியுரடயவளாக என் உள்ளத்ேில் உணர்ந்துள்தளன். என்னுரடய ேந்ரே
எங்கரள விட்டு தபானபிறகு ோங்கள் ேனிரமரயயும், பாதுகாப்பின்ரமரயயும் உணருகிதறாம். இரே
தபாக்கிக்தகாள்ளவும், இன்னும் ேீர் குர்-ஆனில் என்ன தசால்லியிருக்கிறீர் என்று அறிந்து ஆறுேல் அரடய
ஆவலுள்ளவளாய், ோன் குர்-ஆரன ேமிைில் படிக்க ஆேம்பித்தேன். எப்தபாதும் தபால ோன் சுத்ேமாக
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குளித்துவிட்டு, அேபி குர்-ஆரன எவ்விே கண்ணியத்தோடு படிக்கிதறதனா, அதே கண்ணியத்தோடு ேமிழ் குர்ஆரனயும் படிக்க ஆேம்பித்தேன்.
இப்படி படிக்கும்தபாது எனக்கு பல சந்தேகங்கள் வருகிறது. என் மனது சிலவற்ரற ஏற்க மறுக்கிறது. அரே
யாாிடம் தகட்தபன், எங்கள் அப்பா எங்கதளாடு இல்ரல, எனதவ உமக்கு ோன் கடிேம் எழுதுகிதறன். எல்லா
அனாரேகளுக்கும் ேகப்பன் ேீர் ஒருவர் ோதன. இக்கடிேத்ரே ோன் என் ரடாியில் எழுேிரவக்கிதறன், ேீர்
படித்து எனக்கு எப்படியாவது பேிரல ேேதவண்டும். இரறவன் மனேின் எண்ணங்கரள அறிபவன் என்றுச்
தசால்வார்கள், எனதவ என் ரடாிரய படிப்பேற்கு உமக்கு சிேமமிருக்காது.
1. சாட்சி தசால்வேில் ஒரு தபண் சாிபாேியாக மேிக்கப்படதவண்டும், குர்-ஆன் 2:282
அல்லா, ோன் குர்-ஆன் இேண்டாம் அேிகாேம் படிக்கும்தபாது 282ம் வசனத்ரே பார்த்ேவுடன் மிகவும்
ஆச்சாியப்பட்தடன்.

ஒரு

தபண்

சாட்சி

தசால்லும்தபாது

பாேியாக

மேிக்கப்படுவாள்

என்று

ேீர்

தசால்லியிருக்கிறீர்.
குர்-ஆன் 2:282
...(ேீங்கள் சாட்சியாக ஏற்கக்கூடிய) உங்கள் ஆண்களில் இருவரே சாட்சியாக்கிக் தகாள்ளுங்கள்; ஆண்கள்
இருவர் கிரடக்காவிட்டால், சாட்சியங்களில் ேீங்கள் தபாருந்ேக்கூடியவர்களிலிருந்து ஆடவர் ஒருவரேயும்,
தபண்கள் இருவரேயும் சாட்சிகளாக எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்; (தபண்கள் இருவர்) ஏதனன்றால் அவ்விருவாில்
ஒருத்ேி ேவறினால், இருவாில் மற்றவள் ேிரனவூட்டும் தபாருட்தடயாகும்;...
Quran 2:282 YUSUFALI: ... and get two witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then
a man and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind
her....
ஹேீஸ்கரள பார்க்கும் தபாது, முஹம்மது தபண்கள் அறிவில் குரறவுள்ளவர்கள், பக்ேியில் குரறவுள்ளவர்கள்
என்றுச் தசால்கிறார். ேேகத்ேில் அேிகமாக காணப்படுவது தபண்கள் ோன் என்றுச் தசால்கிறார்.
புகாாி 304. 'ஹஜ்ெுப் தபருோளன்தறா தோன்புப் தபருோளன்தறா தோழும் ேிடலிற்கு ேபி(ஸல்) அவர்கள்
தசன்று தகாண்டிருந்ேதபாது சில தபண்களுக்கு அருதக அவர்கள் தசன்று, 'தபண்கள் சமூகதம! ேர்மம்
தசய்யுங்கள்! ஏதனனில், ேேக வாசிகளில் அேிகமாக இருப்பது ேீங்கதள என எனக்குக் காட்டப்பட்டது' என்று
கூறினார்கள். 'இரறத்தூேர் அவர்கதள! ஏன்' என்று அப்தபண்கள் தகட்டேற்கு, 'ேீங்கள் அேிகமாகச்
சாபமிடுகிறீர்கள்; கணவனுக்கு ேன்றி தகட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள்; மார்க்கக் கடரமயும் அறிவும்
குரறந்ேவர்களாக இருந்து தகாண்டு மன உறுேியான கணவனின் புத்ேிரய மாற்றி விடக்கூடியவர்களாக
உங்கரள விட தவறு யாரேயும் ோன் காணவில்ரல' என்று இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் கூறியதபாது
'இரறத்தூேர் அவர்கதள! எங்களுரடய மார்க்கக் கடரமயும் எங்களுரடய அறிவும் எந்ே அடிப்பரடயில்
குரறவாக உள்ளன' என்று தபண்கள் தகட்டனர். 'ஒரு தபண்ணின் சாட்சி ஓர் ஆணின் சாட்சியில் பாேியாகக்
கருேப்படவில்ரலயா?' என்று ேபி(ஸல்) அவர்கள் தகட்டேேற்கு, 'ஆம்' என அப்தபண்கள் பேில் கூறினர்.
'அதுோன் அவர்கள் அறிவு குன்றியவர்கள் என்பரேக் காட்டுகிறது; ஒரு தபண்ணிற்கு மாேவிடாய் ஏற்பட்டால்
அவள் தோழுரகரயயும் தோன்ரபயும்விட்டு விடுவேில்ரலயா?' என்று ேபி(ஸல்) அவர்கள் தகட்டேற்கும்
'ஆம்!' எனப் தபண்கள் பேில் கூறினர். 'அதுோன் தபண்கள் மார்க்கக் கடரமயில் குரறவானவர்களாக
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இருக்கின்றனர் என்பேற்கு ஆோேமாகும்" என்று ேபி(ஸல்) கூறினார்கள்" என அபூ ஸயீதுல் குத்ாி(ேலி)
அறிவித்ோர். Volume :1 Book :6
சாட்சியாக கருதுவேற்கு ஒரு ஆணுக்கு இரு தபண்கள் சமம் என்று எப்படி ேீர் தசால்கிறீர்? இேற்கு காேணம்
தகட்டாள் "அறிவில் தபண்கள்"
குரறபாடு உள்ளவர்கள் என்று முஹம்மது தசால்கிறார். உம்முரடய தூோிடம் இரேப்பற்றி தகள்வி
தகட்டால், இப்படியிருக்கும் என்று ஒரு தவப்ேளத்ேில் படித்தேன்.
தகள்வி: "ஓ முஹம்மது, ஏன் ேேகத்ேில் அேிகமாக தபண்கள் இருக்கிறார்கள்?"
முஹம்மது: "ஏதனன்றால், அவர்களுக்கு தபாது அறிவு (அ) பகுத்ேறிவு (Common-Sense) குரறவு"
தகள்வி: "அவர்களுக்கு பகுத்ேறிவு குரறவு என்று உமக்கு எப்படி தோியும்?"
முஹம்மது: "ஒரு தபண்ணின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேியாக இருப்பேினால், அவர்களுக்கு அறிவு
குரறவு என்று அறிந்துக்தகாள்ளலாம்"
தகள்வி: "ஆனால், ஏன் அவர்களின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேியாக உள்ளது?"
முஹம்மது: "ஏதனன்றால், அவர்கள் அறிவில் குரறபாடு இருப்பேனால்".
தகள்வி: "அவர்கள் அறிவில் குரறபாடு இருப்பது உமக்கு எப்படி தோியும்?"
முஹம்மது: "அவர்கள் அறிவு குரறபாடு இருப்பரே, அவர்களின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேியாக
இருப்பேினால், ோம் அறிந்துக்தகாள்ளலாம்".
தகள்வி: "மறுபடியும், ஏன் அவர்கள் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேியாக உள்ளது?"
முஹம்மது: "ஏதனன்றால், அவர்கள் மூரளயறிவு குரறவு".
தகள்வி: "குரறபாடு அவர்களில்ரல, உம்முரடய வாேத்ேில் உள்ளது".
1) ஒரு தபண்ணின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேி என்று குர்-ஆன் 2:282ல் தசான்னோல், தபண்கள்
அறிவில் குரறவுள்ளவர்களா? அல்லது
2) தபண்கள் (பிறப்பிலிருந்தே) அறிவில் குரறவுள்ளவர்கள் என்று ேீரும், உம் தூேரும் தசால்வோல், ஒரு
தபண்ணின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாேியா?
இேில் எது உண்ரம. இது ஒரு ேவறான, ேரடமுரறக்கு ஒவ்வாே ஒரு வசனமாகும்.
இரே உலகத்ேில் யார் தசால்லியிருந்ோலும், தபாகட்டும் ோக்கிதல எலும்பு இல்ரல என்போல் மனிேன்
எரேயானாலும் தபசுவான் என்று ோன் விட்டுவிட்டுயிருப்தபன். ஆனால், எல்லாம் அறிந்ே இரறவனாகிய
"ேீர் (அல்லா)" தசான்னது ோன் என்னால் ெீேணிக்கமுடியவில்ரல.
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2. மூரள அல்லது அறிவு என்பது பயிற்றுவிக்கதவண்டியது:
அல்லா, பிறக்கும்தபாது யாரும் புத்ேிசாலியாக பிறப்பேில்ரல, மற்றும் முட்டாளாக பிறப்பேில்ரல. ோம் அந்ே
மூரளக்குத்ேரும் பயிற்சி, படிப்பு, சூழ்ேிரல மற்றும் ேண்பர்கள் முலமாக மனிேன் (ஆண், தபண்),
அறிவாளியாகதவா அல்லது சிறிது அறிவில் குரறவுள்ளவனாகதவா மாறுகிறான். இேில் ஆண்கள் அறிவில்
எப்தபாதும் சிறந்து விளங்குவார்கள், தபண்கள் முட்டாள்களாக இருப்பார்கள் என்றுச் தசால்வது மிகப்தபாிய
ேவறாகும். பிறக்குப்தபாது மூரளவளர்ச்சி குன்றியவர்கரள ோம் இேில் தசர்த்துக்தகாள்ளக்கூடாது. அப்படி
தசர்த்துக்தகாண்டாலும் இேிலும் இருவர் ஆண் தபண் உண்டு.
என் மரனவி, அல்லது சதகாோி அறிவில் சிறிது குரறவுள்ளவள், பக்ேியில் அேிக ஈடுபாடு காட்டுவேில்ரல
என்றுச் தசால்ல முஹம்மதுவிற்கு உாிரம உண்தட ேவிே, உலக தமாத்ே தபண்ணினதம, அறிவில்
குரறவுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், எனதவ அவர்களின் சாட்சி ஆணின் சாட்சியில் பாேி என்றுச் தசால்ல
அவருக்கு உாிரமயில்ரல.
பகுத்ேறிவு, தேர்ரம, ேீேி, ேியாயம், உண்ரம, தபாய், கடரம இரவகளின் இனம் (Sex) என்ன அல்லா?
ஆணா அல்லது தபண்ணா? ஆண்கள் எப்தபாதும் தேர்ரமயாகதவ இருப்பார்கள், தபண்கள் தேர்ரம
ேவறுவார்கள் என்றுச் தசால்லி, இரவகளுக்கு ஒரு இனத்ரே(Sex) தகாடுத்ே தபருரம இஸ்லாரமதயச்
சாரும்.
தபண்கரள ேரலவர்களாக ேியமித்ோல், அந்ே ோடு அல்லது ேிறுவனம் முன்தனறாது என்று முஹம்மது
தசால்லியிருப்பது இப்தபாதுள்ள மனிேனுக்குத் தோிந்ோல், அவன் எவ்விே கஷ்டத்ேில் இருந்ோலும், ஒரு
ேிமிடம் ேன்ரன மறந்து சிாித்துவிடுவான் அல்லா!....
புகாாி 4425. அபூ பக்ோ(ேலி) அறிவித்ோர்
ெமல் தபார் சமயத்ேில், அேில் ஈடுபட்டவர்களுடன் ோனும் தசர்ந்துதகாண்டு (ஆயிஷா(ேலி) அவர்களுக்கு
ஆேேவாகப்) தபாாிட முரனந்ேதபாது, இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ோன் தசவியுற்றிருந்ே ஒரு
தசால் எனக்குப் பயனளித்ேது. பாேசீகர்கள் கிஸ்ோவின் மகரளத் ேங்களுக்கு அேசியாக்கிவிட்டார்கள் எனும்
தசய்ேி இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியதபாது, அவர்கள் 'ேம் ஆட்சியேிகாேத்ரே ஒரு தபண்ணிடம்
ஒப்பரடத்ே சமுோயம் ஒருதபாதும் உருப்படாது" என்று கூறினார்கள். (இதுோன் எனக்குப் பயனளித்ே
ேபி(ஸல்) அவர்களின் தசால்.) Volume :5 Book :64"

இதோ உலகத்ேின் சாித்ேிேத்ேில் ேீங்கா இடம்பிடித்ே சில தபண் முத்துக்கள்:
1. 1901 லிருந்து இன்றுவரே 33 தபண்கள் தோபல் பாிசுகள் தபற்றுயிருக்கின்றனர்.
2. தமாி கியுாி இேண்டு முரற தோபல் பாிசு தவன்றவர் (1903, 1911)தபாதலானியம் மற்றும் தேடியம்
கண்டுபிடித்ேேற்காக (உலகத்ேின் தபண் ேரலவர்களின் பட்டியல் புரகப்படத்துடன் - WORLDWIDE GUIDE
TO WOMEN IN LEADERSHIP)
3. சதோெினி ோயுடு, அன்ரன தேதேசா, இந்ேிய பிேேம மந்ேிாியாக இருந்ே இந்ேிோ காந்ேி, இலங்ரக பிேேமர்
பண்டாேோயதக, ேமிழ்ோட்டின் முன்னால் உயர்ேிேீ மன்றத்ேின் ேீேிபேி பாத்ேிமா பீவி அவர்கள்,
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இந்ேியாவின் முேல் ஐ.பி.எஸ் கிேன் தபடி அவர்கள், இமயமரல சிகேத்ரே அரடந்ே முேல் ெப்பானிய தபண்
"ெுன்தகா தடரப - ஆண்டு 1975" இன்னும் பலர்.
4. உம்முரடய சட்டம் ேரடதபறும் சவுேி அதேபியாவில் தபண்கள், கார் ஓட்டுவேற்கு முன்பாகதவ , காபிர்
ோடாகிய (என் அருரம ோய் ோடு) இந்ேியாவின் அருரம புேல்வி "கல்பனா சாவ்லா" வின்னிற்கு ோக்தகட்டில்
தசன்று விட்டாள். உம்முரடய சட்டம் ேரடதபறும் ோட்டின் தபண்கள் தேர்ேலில் ஓட்டுாிரம தபறுவேற்குள்,
காபிர் ோடுகளில் தபண்கள் முேலரமச்சர்கள், பிேேமமந்ேிாிகள் ஆகிவிடுகின்றனர்.
இவர்களின் அறிவு குரறபாடுள்ளோ? அல்லது ேீங்கள் தசான்னது இஸ்லாமிய தபண்களுக்கு மட்டும் ோனா?
அல்லா, இஸ்லாமிய தபண்கரளயும் படிக்க ரவயுங்கள், "ஷீாின் எபாடி" தபான்ற பல தபண்கள் தோபல்
பாிசுகரள தவல்வார்கள்.
5. சாித்ேிேத்ேில் முேன்முரறயாக ஒரு இஸ்லாமிய தபண்ணிற்கு "2003 அரமேி தோபல் பாிசு" கிரடத்ேது.
அவர் ோன் "ஷீாின் எபாடி". ோன் ஒன்று தசால்லட்டுமா அல்லா? இந்ே பாிசு இப்தபண்மனிக்கு எேற்காகத்
கிரடத்ேது தோியுமா? இவர் ஈோனில் உள்ள தபண்களுக்கு எேிோக ேடக்கும் இைி தசயல்களிலிருந்தும்,
தகாடுரமகளிலிருந்தும் காப்பாற்றும்படியாக அேிகமாக உரைத்ேோல் ோன்.
இவர் வைக்கறிஞோக பல ஆண்டுகள் தபண்களுக்கு தசரவதசய்ோர். இவருக்கு ேீேிபேியாக பேவி உயர்வு
கிரடக்கும்தபாது, ஈோனின் இமாமகள், இது இஸ்லாமிற்கு எேிோனது, ஒரு தபண்ணின் அறிவுரேரய
ஆண்கள் தகட்கக்கூடாது என்றும், தபண்கரள ஆளுரக தசய்கிறவர்களாக ேியமிக்கக்கூடாது என்றும்
ஹேீஸில் முஹம்மது தசால்லியிருக்கிறார், எனதவ இது தசல்லாது என்றுச் தசால்லி, இவரே ேீேிபேி
பேவியிலிருந்து ேீக்கிவிட்டார்கள்.
இவர் ேன் முயற்சிரய விடாது தபாோடிக்தகாண்டிருந்ோர். 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதே இமாம்கள், இதே
இஸ்லாம், இது தசல்லும் என்றுச் தசால்லி மறுபடியும், இவரே ேீேிபேி தசய்ோர்கள்.இவருரடய 15
ஆண்டுகளின்

தசரவ

இஸ்லாம்

சட்டத்ோல்

வீணாக்கப்பட்டது.

எத்ேரன

தபண்களின்

வாழ்க்ரக

மலர்ந்ேிருக்குதமா, தோியாது. இேற்தகல்லாம் ேீர் ோன் காேணம். உம்முரடய பேில் என்ன அல்லா?
Because of this, we all spent a lot of time investigating whether this was really true. We read, researched,
and wrote articles about it. Finally, after 15 years, I'm happy to say that they have accepted that women can
be judges. At the moment, we have two female judges in the Appeal Courts. So you see, when they said
women couldn't be judges, they said it was because Islam had said so. But now they say Islam allows female
judges, so my point is that with time, interpretations differ. Source: Shirin Ebadi Interview
3. இந்ே வசனத்ேினால் தபண்களுக்கு என்ன ேீரம ேடந்துவிடுகிறது என்று தகட்கிறீர்களா?
பாகிஸ்ோனில் "ஹுதூத் சட்டம்" என்று ஒரு இஸ்லாமிய சட்டம் இருந்ேது. குர்-ஆன் படியும், ஹேிஸ்படியும்
ேண்டரன (ஷாியா) தகாடுப்பது ோன் இேன் தோக்கம். இது 1979ல் தகாண்டுவேப்பட்டது, 2006ல்
ேத்துதசய்யப்பட்டது. இச்சட்டத்ேின் கீழ் இன்னும் ஆயிேக்கணக்கான வைக்குகள் ேிலுரவயில் உள்ளது.
இேன்படி,ஒரு தபண்ரண ஒருவன் கற்பைித்துவிட்டால், அந்ேப் தபண், ோன்கு ஆண்கரள சாட்சியாக்
தகாண்டுவே தவண்டும், தகாண்டுவேமுடியவில்ரலயானால் அவளுக்கு தவசி என்று தபயர் சூட்டி, ேண்டரன
அளிக்கப்படும், சில தேேங்களில் கல்தலாிந்தும், ஊாின் ேடுவில் தூக்கிலிடப்பட்டும் தகால்லப்படுவாள்.
இப்படி பல தபண்கள், ஒவ்தவாரு இஸ்லாமிய ோட்டிலும் அைிந்துக்தகாண்டுவருகிறார்கள்.
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மூலம்:Wikipedia
In Pakistan, rape is dealt with under Islamic laws known as the Hudood Ordinances. These criminalise all
sex outside marriage. So, under Hudood, if a rape victim fails to present four male witnesses to the crime,
she herself could face punishment. This has made it almost impossible to prosecute rape cases. According
to the country's independent Human Rights Commission, a woman is raped every two hours and gang-raped
every eight hours in Pakistan. These figures are probably an under-estimation as many rapes are not
reported. மூலம்: BBC
[19 வயது ஈோனின் ோெிரனன், ேிரலரய இங்கு படிக்கவும்]
அல்லாஹ், இேற்கு பேில் தசால்லும்
1. எந்ே ஒரு சண்டாளனாவது, ோன்கு சாட்சிகரள ரவத்துக்தகாண்டு இப்படிப்பட்ட காாியத்ரேச்
தசய்வானா?
2. இப்படிப்பட்ட சட்டம் ோட்டில் இருந்ோல், சில விஷமிகளுக்கு இப்படிப்பட்ட் தவரலகரளச் தசய்ய அேிக
ரோியம் வருமல்லவா?
3. இப்படிப்பட்ட வைக்குகள் பகிஸ்ோனில் 2,10,000 ேிலுரவயில் உள்ளதே!, இந்ே தபண்களின் ேிரல என்ன?
4. இேற்தகல்லாம் காேணம் ேீேல்லதவா அல்லா?
5. தபண்களின் அறிவு குரறவு என்று தோிந்ே உமக்கு, ஆண்களின் எண்ணங்கள் எப்படியிருக்கும் என்று
தோியாமல் தபானதேன்ன?
முடிவாக அல்லா, என் தகள்விகரள எல்லாம், உமக்கு தோிவித்துள்தளன். இன்னும் பல தகள்விகள் உள்ளது.
அடுத்ே

கடிேத்ேில்

எழுதுகிதறன்.

ஒன்று

மட்டும்

ேிச்சயம்,

"எந்ே

சமுோயத்ேில்

தபண்கள்

முன்தனறவில்ரலதயா, அந்ே சமுோயம் முன்தனறமுடியாது.".
இப்படிக்கு
ஆயிஷா
இந்ேியா

ஆயிஷாவின் இேே கட்டுரேகள்
உமாின் இேே கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ayeshaletters/ayeshaletter1.html
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47.

இஸ்லாமியர்களின் குற்றச்சாட்டு 1: ஏவாளும்

தேவனின் சாபமும்
ரபபிளில் தபண்கள் பாகம் 2
சில எேிர்வாேங்களுக்கு பேில்கள்
சாம் ஷமான்
பாிசுத்ே தவோகமத்ேில் தபண்களின் ேிரலரயப் பற்றிய ஆோய்ச்சிரய ோம் தோடர்தவாம். தேவனுரடய
வார்த்ரேயாகிய ரபபிள்

தபண்கரள

மட்டுப்படுத்துகிறது

என்று ேிருபிப்பேற்காக

இஸ்லாமியர்கள்

முன்ரவக்கும் குற்றச்சாட்டிற்கு பேிரல ோம் இக்கட்டுரேயில் காண்தபாம். ஏன் அவர்கள் இப்படி
குற்றம்சாட்டுகிறார்கள் என்றால், ரபபிள் தேவனின் வார்த்ரே இல்ரல அல்லது ரபபிளில் தசால்லப்பட்ட
அரனத்தும் தேவனிடமிருந்து வேவில்ரல என்பரே ேிருபிப்பேற்குத் ோன் அவர்கள் இப்படி தகள்விரய
எழுப்புகிறார்கள். கர்த்ேோகிய இதயசுக் கிறிஸ்து அனுமேித்ேது தபால, ஏோவது புதுவரகயான குற்றச்சாட்டு
எழும்புமானால், அேரன ோம் தேர்த்ேியாக பகுத்து, ஆோய்ந்து ேம்முரடய பேிரல இக்கட்டுரேயில்
ேருதவாம். இப்தபாது ோம் எட்டு முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகரள ேம் பேிலுக்காக எடுத்துக் தகாள்தவாம்.
மற்றும் ோம் தகாடுத்ே முேல் மறுப்புப்தபால இந்ே பேிலும் பாிசுத்ே தவேம் தபண்கரள கவுேவப்படுத்துகிறது,
மற்றும் அவர்கரள கண்ணியப்படுத்துகிறது என்பரே ஆோேத்தோடு ேிருபிக்கிறது.
இஸ்லாமியர்களின் குற்றச்சாட்டு 1
ஆேியாகமம் 3ம் அேிகாேத்ேின் அர்த்ேத்ரே முஸ்லீம்கள் ேிருத்ேி, ஏவாள் ேடுக்கப்பட்ட மேத்ேின் கனிரய
புசித்து, அவள் ோன் முழு உலகத்ரேயும் பாவத்ேில் ேள்ளினாள் மற்றும் ஆோரமயும் பாவம் தசய்ய
தூண்டினாள் என்ற தபாருள் வரும் படி, முஸ்லீம்கள் தபாருள் கூறுகிறார்கள். இேனால் ோன் தபண்
சபிக்கப்பட்டாள் மற்றும் பிேசவ தேேத்ேில் வரும் தவேரனக்கும், கஷ்டத்ேிற்கும் இது ோன் காேணம் என்று
இவர்கள் ேிருத்ேி தபாருள் கூறுகிறார்கள். பிறகு இதே முஸ்லீம்கள் "ரபபிரளப் தபால தமாத்ே குற்றச்சாட்ரட
ஏவாள் மீது சுமத்ோமல், குர்ஆன் இந்ே பாவத்ேிற்கு இருவரும் சமமாக தபாறுப்பு வகிக்கிறார்கள் என்றுச்
தசால்கிறது என்று" தசால்கிறார்கள். ஆனால், ஏவாள் அந்ே மேத்ேின் கனிரய புசித்ோள் என்று குர்ஆன்
தசால்வதுமில்ரல அல்லது இவர்கள் தசால்லும் குற்றச்சாட்ரடயும் ரபபிள் மீது சுமத்துவதுமில்ரல.
முேல்

முேலாக

ோம்

அறியதவண்டியது

என்னதவன்றால்,

"தேவன்

சபித்ேோல்

ோன்

தபண்கள்

கர்ப்பமாகிறார்கள், மற்றும் பிள்ரள தபறுகிறார்கள்" என்று பாிசுத்ே ரபபிள் தசால்வேில்ரல. ஆனால்,
இேற்கு எேிர்மரறயாக இருப்பது ோன் உண்ரமயானது. அோவது, தபண்கள் பிள்ரளகரள தபறுவதும்
அேன் மூலம் மனிே இனம் தபறுகதவண்டும் என்பது ோன் ஆேம்பமுேதல தேவன் ேியமித்ே சட்டம் அல்லது
ேியேியாகும். இந்ே ேியேிரய அவர் இவர்களின் வீழ்ச்சிக்கு முன்தப ேிட்டமிட்டுள்ளார்:
“பின்பு தேவன் அவர்கரள தோக்கி: ேீங்கள் பலுகிப் தபருகி, பூமிரய ேிேப்பி, அரேக் கீழ்ப்படுத்ேி, ( ‘Be fruitful
and multiply, and fill the earth and subdue it;) சமுத்ேிேத்ேின் மச்சங்கரளயும் ஆகாயத்துப் பறரவகரளயும்,
பூமியின்தமல் ேடமாடுகிற சகல ெீவ ெந்துக்கரளயும் ஆண்டுதகாள்ளுங்கள் என்று தசால்லி, தேவன்
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அவர்கரள ஆசீர்வேித்ோர். பின்னும் தேவன்: இதோ, பூமியின் தமல் எங்கும் விரேேரும் சகலவிேப்
பூண்டுகரளயும், விரேேரும் கனிமேங்களாகிய சகலவிே விருட்சங்கரளயும் உங்களுக்குக் தகாடுத்தேன்,
அரவகள் உங்களுக்கு ஆகாேமாயிருக்கக் கடவது; பூமியிலுள்ள சகல மிருக ெீவன்களுக்கும், ஆகாயத்ேிலுள்ள
சகல பறரவகளுக்கும், பூமியின்தமல் ஊரும் பிோணிகள் எல்லாவற்றிற்கும் பசுரமயான சகல பூண்டுகரளயும்
ஆகாேமாகக் தகாடுத்தேன் என்றார்; அது அப்படிதய ஆயிற்று. அப்தபாழுது தேவன் ோம் உண்டாக்கின
எல்லாவற்ரறயும் பார்த்ோர், அது மிகவும் ேன்றாயிருந்ேது; சாயங்காலமும் விடியற் காலமுமாகி ஆறாம் ோள்
ஆயிற்று. ஆேியாகமம்.” 1:28-31
தவே வசனங்கள் தசால்கின்றன, அோவது பிள்ரளகள் கர்த்ேோல் கிரடத்ே ஆசீர்வாேங்கள், இேனால்
தபண்கள் இேட்சிப்ரப தபறுவார்கள்.
“இதோ, பிள்ரளகள் கர்த்ேோல் வரும் சுேந்ேேம், கர்ப்பத்ேின் கனி அவோல் கிரடக்கும் பலன். வாலவயேின்
குமாேர் பலவான் ரகயிலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். அரவகளால் ேன் அம்பறாத்தூணிரய
ேிேப்பின புருஷன் பாக்கியவான்; அவர்கள் ோணமரடயாமல் ஒலிமுக வாசலில் சத்துருக்கதளாதட
தபசுவார்கள்.” சங்கீேம் 127:3-5
“கர்த்ேருக்குப் பயந்து, அவர் வைிகளில் ேடக்கிறவன் எவதனா, அவன் பாக்கியவான். உன் ரககளின்
பிேயாசத்ரே ேீ சாப்பிடுவாய்; உனக்குப் பாக்கியமும் ேன்ரமயும் உண்டாயிருக்கும். உன் மரனவி உன்
வீட்தடாேங்களில் கனிேரும் ேிோட்சக்தகாடிரயப்தபால் இருப்பாள்; உன் பிள்ரளகள் உன் பந்ேிரயச்
சுற்றிலும் ஒலிவமேக் கன்றுகரளப்தபால் இருப்பார்கள். இதோ, கர்த்ேருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன்
இவ்விேமாய் ஆசீர்வேிக்கப்படுவான்.” சங்கீேம் 128:1-4
“அப்படியிருந்தும், தேளிந்ே புத்ேிதயாடு விசுவாசத்ேிலும் அன்பிலும் பாிசுத்ேத்ேிலும் ேிரலதகாண்டிருந்ோல்,
பிள்ரளப்தபற்றினாதல இேட்சிக்கப்படுவாள்.” 1 ேீதமாத்தேயு 2:15
இதுவரே ோம் பார்த்ே விவேங்களின் படி பிள்ரளதபறு என்பது சாபத்ேினால் வந்ே ஒரு ேண்டரன அல்ல
என்பது தேளிவாகும். இேற்கு பேிலாக, அந்ே சாபம் எப்படிப்பட்டது என்றால், ஏவாளின் இந்ே பாவத்ேினால்,
தபண்கள் பிள்ரளதபறுகின்ற தேேத்ேில் கஷ்டப்படுவார்கள் என்பது ோன் உண்ரம. அோவது கர்ப்பமாவது
சாபமல்ல, பிள்ரளதபறுவது சாமபல்ல ஆனால், அந்ே வலி மட்டும் ோன் சாபத்ேின் மூலம் வந்ேது.
இேண்டாவோக, ஆேியாகமம் 3ம் அேிகாோம் ஏவாரள மட்டுமல்ல, ஆோரமயும் குற்றப்படுத்துகிறது,
அேனால் ஆோமுக்கும் ேண்டரன தகாடுக்கப்பட்டது:
“பின்பு அவர் ஆோரம தோக்கி: ேீ உன் மரனவியின் வார்த்ரேக்குச் தசவிதகாடுத்து, புசிக்கதவண்டாம் என்று
ோன் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்ேின் கனிரயப் புசித்ேபடியினாதல, பூமி உன் ேிமித்ேம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்;
ேீ உயிதோடிருக்கும் ோதளல்லாம் வருத்ேத்தோதட அேின் பலரனப் புசிப்பாய். அது உனக்கு முள்ளும்
குருக்கும் முரளப்பிக்கும்; தவளியின் பயிர்வரககரளப் புசிப்பாய். ேீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், ேீ
பூமிக்குத் ேிரும்புமட்டும் உன் முகத்ேின் தவர்ரவயால் ஆகாேம் புசிப்பாய்; ேீ மண்ணாயிருக்கிறாய்,
மண்ணுக்குத் ேிரும்புவாய் என்றார்.” ஆேியாகமம் 3:17-19
"To Adam he said, ‘Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you,
"You must not eat of it," Cursed is the ground BECAUSE OF YOU; through painful toil you will eat of it all the
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days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the
sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust
you are and to dust you will return.’" Genesis 3:17-19
மூல தமாைியாகிய எபிதேய தமாைியில் இந்ே வசனங்கள் ஆோம் மற்றும் ஏவாள் இருவரும் சாி சமமாக ேங்கள்
தசயல்களுக்கு தபாறுப்பு வகிக்கும் படி எழுேப்பட்டுள்ளது:
பிள்ரளப்தபறும் தபாது ஏற்படும் வலி, அோவது ஏவாளுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட சாபம் என்றுச் தசால்லும் அந்ே
வலியானது, மூல தமாைியிலும் அல்லது ஆேம்பகால யூே விவேங்களிலிருந்தும் சாியான முரறயில்
ஆோயப்படவில்ரல. ஆேியாகமம் 3:16ஐ ஆோேமாகக் தகாண்டு அந்ே வலியானது ேவிர்க்க முடியாேது, அரே
ஏவாளின் பாவத்ேிற்காக பரடத்ேவர் ேண்டரனயாக தகாடுத்ோர் என்றுச் தசால்கிறார்கள். எபிதேய
தமாைியில் உள்ள "etzev" என்ற வார்த்ரேக்குத் ோன் தமாைிதபயர்ப்புகளில் “வலி” என்றும் “தவேரன”
என்றும் தமாைிதபயர்த்துள்ளார்கள். எபிதேய வார்த்ரேயாகிய "etzev" என்ற வார்த்ரே ஆேியாகமம் 3:17ல்
ஆோமுக்காகவும் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இந்ே உண்ரமரயத் ோன் பல தமாைி தபயர்ப்பாளர்கள் கண்டுக்
தகாள்ளாமல் விட்டுவிட்டார்கள்! எபிதேய ரபபிள் ஆங்கில தமாைிதபயர்ப்பில் கீழ் கண்டவாறு இருக்கிறது:
"Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow (etzev) and thy pregnancy: in pain (etzev) thou
shall bear children… And unto Adam he said,… cursed is the ground for thy sake; in toil (etzev) shalt thou
eat of it all the days of thy life." (Hebrew Bible, 1965)
அவர்

ஸ்ேிாீரய

தோக்கி:

ேீ

கர்ப்பவேியாயிருக்கும்தபாது

உன்

தவேரனரய

(etzev)

மிகவும்

தபருகப்பண்ணுதவன்; தவேரனதயாதட (etzev) பிள்ரள தபறுவாய்; ……... பின்பு அவர் ஆோரம தோக்கி:
…… பூமி உன் ேிமித்ேம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; ேீ உயிதோடிருக்கும் ோதளல்லாம் வருத்ேத்தோதட (etzev)
அேின் பலரனப் புசிப்பாய். ஆேியாகமம் 3:16-17
இந்ே வார்த்ரே தபண்ணுக்கு (ஏவாளுக்கு) பயன்படுத்தும்தபாது, ரபபிள் தமாைிப்தபயர்ப்பாளர்கள்
"தவேரன – Pain " என்றும், அதே வார்த்ரே ஆணுக்கு (ஆோமுக்கு) பயன்படுத்தும் தபாது "வருத்ேம் - Toil"
என்றும் தமாைிதபயர்த்துள்ளார்கள். இப்படிப்பட்ட தமாைிதபயர்ப்பிலிருந்து ோம் ஒன்ரற தேளிவாக
புாிந்துக்தகாள்ள

முடியும்,

தமாைிதபயர்ப்பாளர்

ேன்

சமூக

கலாச்சாே

ேம்பிக்ரகயின்

படி

தமாைிப்தபயர்த்துள்ளார். மிகவும் சாியான தபாருள் கூறதவண்டுமானால், குைந்ரே தபறும் தபாது ஏற்படுவது
வருத்ேம் (Toil) அல்லது தவரல (Labour) என்று ோம் ேிோனிக்கலாம் (The best description of giving birth is
toil, or labor). ஏவாளுக்கு முேல் குைந்ரேயாகிய காயின் பிறந்ே தபாது, எந்ே தவேரனயும், மற்ற எந்ே
பிேச்சரனரயயும் பற்றிச் தசால்லாமல், ஒரு மகிழ்ச்சியான வாசகதம குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, "...காயீரனப்
தபற்று, கர்த்ேோல் ஒரு மனுஷரனப் தபற்தறன் என்றாள்" (ஆேியாகமம் 4:1). "ேல்மத் (Talmud)" ேில் ஏவாளின்
"சாபத்ரே" 10 பாகங்களாக ஒரு தபண்ணின் வாழ்க்ரக முழுவதும் தோடர்வது தபால பிாிக்கப்பட்டுள்ளது,
அதே தபால, ஆோமின் "சாபத்ரேயும்", ஏவாளுக்காக பிாிக்கப்பட்டது தபாலதவ 10 பாகங்களாக
பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. (Helen Wessel, "Biblical and Talmudic Images of Childbirth", in "The Encyclopedia of
Childbearing", ed. Barbara Katz Rothman, 1993, p. 29)
எபிதேய ரபபிளின் கிதேக்க தமாைிப்தபயர்ப்ரப 70 தவே பண்டிேர்கள் ஒன்றாக தசர்ந்து இதயசுவிற்கு 300
ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகதவ கிதேக்க தமாைியில் தமாைிதபயர்த்ோர்கள். இந்ே பண்டிேர்கள், ஆேியாகமம்
3:16ல் வரும் “etzev” என்ற வார்த்ரேக்கு, கிதேக்க வார்த்ரேயாக "lupe" என்ற வார்த்ரேரய பயன்படுத்ேி
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தமாைிதபயர்த்துள்ளார்கள். Lupe என்ற கிதேக்க வார்த்ரேயின் தபாருள் "மனதவழுச்சி or உணர்ச்சிதவகம் –
Emotion " என்போகும். “chul” , “yalad” என்ற எபிதேய வார்த்ரேகரள கிதேக்க தமாைியில் தமாைிதபயர்க்க
மூன்று வார்த்ரேகரள பயன்படுத்ேியுள்ளனர். இந்ே மூன்று வார்த்ரேகள் gennao, tikto மற்றும் odino
என்பரவகளாகும். “Gennao” என்ற வார்த்ரேக்கு தபாருள் "பிள்ரளரய தபற்று இருப்போகும்", இந்ே
வார்த்ரே தபற்தறார் இருவருக்கும் பயன்படுத்துவர். Tikto என்ற வார்த்ரேக்கு தபாருள் "பிள்ரளரய
தபறுவது (To Give Birth)" என்போகும். Odino என்ற வார்த்ரேக்கு தபாருள், குைந்ரே தபறும் தபாது ஏற்படும்
கஷ்டமாகும் (Labor in Birth). இந்ே மூன்று சாோேண வார்த்ரேகள் கிதேக்க புேிய ஏற்பாட்டில்
காணப்படுகிறது. ஆனால் மறுபடியும், பிள்ரள தபறுவது என்பது ஒரு தபண்ணின் வாழ்க்ரகயில் மிகவும்
சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் என்று ரபபிள் கூறினாலும், தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள், பிள்ரள தபறும் தபாது
ஏற்படும் வலியாக ேிரனத்துக்தகாண்தட தமாைி தபயர்க்கின்றனர். (Source)
ஏவாள் ோன் முேன் முேலாக பைத்ரே சாப்பிட்டாள் என்றும், அல்லது ஆோரம ஏவாள் ோன் சாப்பிடும் படி
ஏவினாள் என்றும் குர்ஆன் தசால்லாவிட்டாலும், இது குர்ஆன் சாியாகச் தசான்னது என்று அர்த்ேமாகாது.
உண்ரமயில், முஸ்லீம்கள் ேிரனப்பது தபால "குர்ஆன் ஒரு முழுரமயான வைிகாட்டி" என்பேற்கு எேிோக இது
உள்ளது.
உோேணத்ேிற்கு தசால்லதவண்டுமானால், ரபபிரளப் தபால அல்லாமல் குர்ஆன் பல முக்கியமான
விவேங்கரளச் தசால்வேில்ரல. அேனால் பல குளறுபடிகள் ஏற்படுகின்றன, புாியாமல் தபாகின்றன.
அோவது,

யார்

முேலாவது

பைத்ரே

உண்டார்கள்

என்ற

மிக

முக்கியமான

விவேத்ரே

குர்ஆன்

தசால்லவில்ரல, அேனால் குைப்பம் ேீடிக்கிறது. யார் முேலில் சாப்பிட்டார்கள் என்று தசால்லாமல்
விட்டதோடு மட்டுமல்லாமல், ஏவாளின் தபயரேயும் குர்ஆன் தசால்லவில்ரல!
இப்படி குர்ஆன் தசால்லும் விவேங்களில் ஒரு தேளிவு இல்லாமல், விவேங்கள் முழுரம தபறாமல்
இருப்பேினால், இஸ்லாமியர்கள் எந்ே ஒரு விவேத்ேிற்கும் ரபபிரள சார்ந்து இருக்கதவண்டிய ேிரலயில்
உள்ளார்கள் அல்லது ேள்ளப்படுகிறார்கள். அப்தபாது ோன் அவர்களுக்கு குர்ஆன் தசால்லும் விவேங்கரள
புாிந்துக்தகாள்ள முடிகிறது. குர்ஆன் என்பது தேளிவாக இல்ரல என்றும் அது குைப்பம் ேேக்கூடியோக
உள்ளது என்றும் முஸ்லீம்களும் உணர்ந்துள்ளார்கள். இப்படிப்பட்ட பிேச்சரன குர்ஆனில் உள்ளது என்று
உணர்ந்து மற்றும் அரே தவளிப்பரடயாக ஒத்துக்தகாண்டும் உள்ள ேபர் முஹமத் எம். அய்யூப் (Mahmoud M
Ayoub) என்பவர் ஆவார். இவேது குர்ஆன் உரே 2:30-38 இவ்விேமாக கூறுகிறது.
முந்ரேய

சூோக்களில்

தசால்லப்பட்ட

ஆோமின்

கரே

(30-38),

மக்காவின்

பிந்ரேய

காலத்ேிற்கு

சம்மந்ேப்பட்டரவகளாகும். ஆோரம உண்டாக்கிய விவேங்கள், தேவதூேர்கள் அவருக்கு ேரலவணங்கியது,
ஆோம் தோட்டத்ேில் வாழ்ந்ேது, மற்றும் அடுத்ேபடியாக அவரே தோட்டத்ரே விட்டு தவளிதய அனுப்பிய
விவேங்கள் அரனத்தும் சிறிது விவேமாக தசால்லப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனதவ ேன்றாக தோிந்ே கரேக்கு இந்ே
வசனங்கள் உரேயாக உள்ளன, ஏதனன்றால், அரவகள் புேிய பிேச்சரனகரள உருவாக்குகின்றன, மற்றும்
அரவகள் மற்ற வசனங்களுக்கு முன்பாக வருகின்றன, மற்றும் இரவகள் தவளிப்பரடயாக தபாருள் கூறும்
வசனங்களாகும். இந்ே ஒன்பது வசனங்கள் பல தகள்விகரளயும் மற்றும் கருத்து தவறுபாட்டிற்கு இடமான
பிேச்சரனகரளயும் எழுப்பியுள்ளது. ஏன் இரறவன் ோன் ஒரு பிேேிேிேிரய பூமியில் உருவாக்கும் ேிட்டம்
பற்றி தேவதூேர்களிடம் தசால்லதவண்டும்? ஆோமின் முேல் சந்ேேி ஒரு ேீரமயான தவரலரய தசய்வான்
என்று தேவதூேர்களுக்கு எப்படி தோிந்ேது? தேவதூேர்கள் இரறவனின் சித்ேம் மற்றும் ஞானம் பற்றி எப்படி
தகள்வி தகட்க முடிந்ேது? எப்படி இரறவனின் இந்ே பிேேிேிேி உருவாக்கப்பட்டான், மற்றும் அவ்வளவு
சீக்கிேத்ேில் ஏன் அவன் இரறவனின் கட்டரளரய மீறி ேரட தசய்யப்பட்ட பைத்ரே சாப்பிட்டான்? அந்ே
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ேரடதசய்யப்பட்ட மேம் எப்படிப்பட்ட பைத்ரே ேந்ேது? அந்ே சாத்ோன் (இப்லீஷ்) என்பவர் யார்? எப்படி
அவன் அந்ே தோட்டத்ேில் நுரைந்து, களங்கமில்லாே ஆோம் மற்றும் அவன் மரனவிரய இரறவனின்
கட்டரளரய மீறச்தசய்ோன்? ஆோம் எவ்வளவு காலம் பேேீசில் இருந்ோர்? அவேது துரணயான ஏவாள்
எப்தபாது உருவானாள், மற்றும் அவர்களது பாவம் மற்றும் அவர்கள் தோட்டத்ரே விட்டு தவளிதயறிய
விவேங்கள் அரனத்தும் மிகவும் சுருக்கமாக குர்ஆனில் தசால்லப்பட்டுள்ளது. குர்ஆன் பல தகாள்விகளுக்கு
பேிதல தசால்லாமல் அப்படிதய விட்டுள்ளது . உோேணத்ேிற்கு தசால்லதவண்டுமானால், ஏவாளின்
தபயரேயும் குர்ஆன் தசால்வேில்ரல, மற்றும் ஏவாள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டாள் என்றும் குர்ஆன்
தசால்வேில்ரல. இந்ே எல்லா தகள்விகளுக்கு பேில்கள் மற்றும் இேே தகள்விகளுக்கு பேில் தேரவயானால்,
குர்ஆனுக்கு உரே எழுதுபவர்கள் "தவேம் தகாடுக்கப்பட்டவர்களிடம் தசன்று தோிந்துக்தகாள்ளதவண்டும்"...
The Qur'an leaves many other questions UNANSWERED. It does not, for example, MENTION EVE BY
NAME, or the manner in which she was created. For the answers to these and other questions, commentators
HAD TO RESORT TO THE PEOPLE OF THE BOOK… (Ayoub, The Qur'an and Its Interpreters - Volume 1
[State University of New York Press, Albany 1984], p. 73; bold and capital emphasis ours)
ஒருவர் ஆோம் மற்றும் ஏவாளின் கரேப் பற்றி இஸ்லாமிய அறிஞர்கரள அணுகினால், அவர்கள் அரனவரும்
ரபபிள் தசால்லும் ேிகழ்ச்சி விவேங்கரள தபரும்பான்ரமயாக ஏற்றுக் தகாள்கின்றனர்:
(35) டபாி என்பவர் ேன் ேஃப்சீருக்காக ஆேம்பகாலத்ேில் அேிகாேபூர்வமாக தசான்னவர்கள் வரே தசன்று ேன்
விவேங்கரள தசகாித்துள்ளார். ேபியின் தோைர்களாகிய இபின் அப்பாஸ் இபின் மசூத் மற்றும் இேே
தோைர்களின் அேிகாேபூர்வமாக தசால்லப்பட்ட ஹேீஸாக கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார், "பேேீசில் ஆோம்
ேனிரமயில் இருந்ோர், அவருக்கு துரணயாக யாரும் அவருக்கு இல்லாமல் இருந்ேது. அவர் தூங்கச்தசன்றார்
மற்றும் அவர் விைித்து பார்க்கும் தபாது ஒரு தபண் ேன் பக்கத்ேில் இருப்பரேக் கண்டார், அந்ே தபண்ரண
இரறவன் ஆோமின் விலா எலும்பினால் உருவாக்கியிருந்ோர்". ஆோம், ஏவாரள தோக்கி, "ேீ யார்?" என்றார்,
அேற்கு ஏவாள் "ோன் ஒரு தபண்" என்றார். "ேீ ஏன் உருவாக்கப்பட்டாய்?" என்று ஆோம் தகட்டார்.
"உங்களுக்கு ஒரு துரணயாக இருக்கும் படியாக ோன் உருவாக்கப்பட்தடன்" என்று ஏவாள் கூறினார் (Tabari,
I, p. 513). இபின் அப்பாஸ் தசான்னோக பல ஹேீஸ்கள் உண்டு, அோவது, 'இரறவன் ஏவாரள ஆோமின்
இடது விலா எலும்பினால் உருவாக்கினார்' என்று இபின் அப்பாஸ் தசான்னார். இந்ே விவேம் அவர்களுக்கு
தவேத்ேிற்கு உாியவர்களிடமிருந்து கிரடத்ேோகவும், முக்கியமாக யூேர்களிடமிருந்து கிரடத்ேோக அவர்கள்
கூறினார்கள். ஆோம் பேேீசில் (தோட்டத்ேில்) வாழ்வேற்கு முன்பாக ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாோ அல்லது
அேற்கு பின்பு உருவாக்கபப்ட்டாோ என்று அவர்களுக்குள் பல கருத்துக்கள் உரடயவர்களாக இருந்ேனர்.
ஆோமின் மரனவியின் விவேம் பற்றி டபாி தசால்லும் தபாது, "தேவதூேர்கள், ஆோமின் அறிரவ தசாேித்து
அறிய விரும்பினர், அேனால், ஆோமிடம் தேவதூேர்கள் 'ஓ ஆோதம, உன் மரனவியின் (அவளின்) தபயர்
என்ன?' என்றனர். அேற்கு ஆோம், 'இவள் ஏவாள் (ஹவா)' என்றார். அவர்கள் 'ஏன் அவரள ஏவாள் (ஹவா)
என்று அரைக்கிறாய்?' என்று தகட்டனர், அேற்கு ஆோம், 'ஏதனன்றால், அவள் உயிருள்ளவளாக
இருப்பேினால்' என்று பேில் அளித்ோர்" Because she was created of a living thing'" (Tabari, I, p.
518). (Ayoub, p. 82; bold emphasis ours)
ஏவாளுக்கு தபயர் வந்ே முரறப் பற்றி ஆோம் தசான்னேற்கும், இரேப்பற்றி ரபபிள் தசான்னேற்கும்
இரடதய உள்ள வித்ேியாசத்ரே ோம் கவனிக்கதவண்டும். இந்ே இடத்ேிதல, ஏவாள் என்று ஏன் அவளுக்கு
தபயர் வந்ேது என்றால், அவள் "உயிருள்ளவள் ஆவாள்" என்போக தசால்லப்பட்டுள்ளது. (ஆோம் ேன்ரன
ஏவாரள விட ஒரு படி அேிகமாக எண்ணி, ோன் ஒரு மூலம் என்றும், ேன் மூலமாக அவள் வந்ோள் என்றும்
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கூறுகிறார்). ஆனால், பாிசுத்ே ரபபிள் தசால்கிறது, ஏவாளுக்கு அந்ேப் தபயர் வந்ேேற்கு காேணம், அவள்
"உயிருள்ளவர்கள் அரனவருக்கும் ோயாக இருக்கிறாள்" என்போக.
“ஆோம் ேன் மரனவிக்கு ஏவாள் என்று தபாிட்டான்; ஏதனனில், அவள் ெீவனுள்தளாருக் தகல்லாம்
ோயானவள்.” ஆேியாகமம் 3:20
"The man called his wife's name Eve, BECAUSE she was the mother of all living." Genesis 3:20
பாிசுத்ே ரபபிளில் ஏவாளுக்கு தகாடுத்ே தமன்ரம மற்றும் தகௌேவம், இஸ்லாமில் ஏவாளுக்கு தகாடுத்ேரே
விட பலமடங்கு அேிகமாகதவ உள்ளது என்பரே மிகவும் தேளிவாக புாிந்துக்தகாள்ளலாம்.
சுன்னி சாித்ேிே ஆசிாியரும் மற்றும் உரேயாளருமான அல் டபாி இன்னும் சிறிது முன்னுக்குச் தசன்று,
'ஏவாளின் பாவத்ேின் காேணமாக அல்லா தபண்கரள முட்டாள்களாக ஆக்கினார்!" என்றுச் தசால்கிறார்.
யூனுஸ் இபின் வஹப் இபின் ரெத் என்பவாின் படி (இரறவனின் வார்த்ரேயின் உரேயின்படி: "மற்றும்
அவன் தமல்லியோக தபசினான்"): சாத்ோன் அந்ே மேத்ரேப் பற்றி ஏவாளிடம் தமல்லியோகச் தசான்னான்
மற்றும் ஏவாரள அந்ே மேத்ேினிடம் தகாண்டுவருவேில் தவற்றிப்தபற்றான்; தமலும் ஆோமுக்கு அம்மேம்
ேல்லோக தேன்படரவத்ோன். அவர் தோடர்ந்ோர். ஆோமுக்கு ஏவாளிடம் ஒரு தேரவ ஏற்பட்டப்தபாது,
அவரள அரைத்ோன், அவள் தசான்னாள்: ேீங்கள் அந்ே இடத்ேில் தபாகாேவரேயில் என்னால் முடியாது
என்றாள். ஆோம் அந்ே இடத்ேில் தசன்ற தபாது, அவள் மறுபடியும் அவள்:"இல்ரல, ேீங்கள் அந்ே மேத்ேின்
கனிரய சாப்பிடாேவரேயில் என்னால் முடியாது என்றாள்". அவர் தோடர்ந்ோர். அவர்கள் இருவரும் அந்ே
மேத்ேின் கனிரய புசித்ோர்கள், மற்றும் அவர்கள் அந்ேேங்க உறுப்புக்கள் பற்றிய உணர்ரவ தபற்றார்கள்
(தவட்கமரடந்ோர்கள்). அவர் தோடர்ந்ோர். ஆோம், தவகுசீக்கிேமாக பேேீசுக்கு (தோட்டத்ேிற்கு)ச் தசன்றார்.
அவேது இரறவன் அவரே அரைத்ோர்: ஆோதம! ேீ என்ரனவிட்டா ஓடப்பார்க்கிறாய்? ஆோம் மறுதமாைி
அளித்ோர்: இல்ரல இரறவதன, ஆனால், உங்கள் முன்பாக ேிற்பேற்கு ோன் தவட்கப்படுகிதறன். இரறவன்
ஆோரம தோக்கி, இப்படி உனக்கு ஆவேற்கு என்ன காேணம் என்று தகட்டதபாது, ஆோம் தசான்னார்:
'ஏவாள் ோன் காேணம் என் இரறவதன'. பின்பு இரறவன் தசான்னார்: 'அவள் தசய்ே தசயலுக்காக, இனி அவ
ளுக்கு ஒவ்தவாரு மாேமும் உேிேப்தபாக்கு உண்டாகும்படி தசய்வது என் கடரமயாகும்'. ோன் அவரள
அறிவுள்ளவளாக (halimah) உருவாக்கியிருந்ோலும், இப்தபாது அவரள ஒரு முட்டாளாக ஆக்குகிதறன்.
மற்றும் அவள் கர்ப்பமாவதும், பிள்ரளதபறுவதும் மிகவும் சுலபமாக இருந்ோலும், இனி அவள் கர்ப்பமாகும்
தபாது கஷ்டப்படும்படிச் தசய்தவன், பிள்ரள தபறும்தபாது தவேரன அரடயும்படிச் தசய்தவன். இபின்
ரெயத் கூறினார்: ஏவாரள ோக்கிய இந்ே தவேரன ோன் உலகத்ேில் உள்ள தபண்கரளயும் ோக்கியது (Ibn
Zayd said: Were it not for the affliction that affected Eve, the women of this world would not menstruate, AND
THEY WOULD BE INTELLIGENT and, when pregnant, give birth easily) .
ஆரகயால், மறுபடியும் குர்ஆரன விட பாிசுத்ே ரபபிள் மிகவும் தேளிவாகவும், தமன்ரமயாகவும்
விவேங்கரளச் தசால்கிறது. ஏதனன்றால், குர்ஆன் முக்கியமான விவேங்கரளச் தசால்ல ேவறியது, அதே தேே
த்ேில் அந்ே விவேங்கரள ரபபிள் விளக்கித்ேருகிறது.
ஆங்கில மூலம்: Women in the Bible - Part 2 (Some Objections Considered)
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இஸ்லாமிலும் கிறிஸ்ேவத்ேிலும் தபண்கள்
சாம் ஷமான் அவர்களின் இேே கட்டுரேகள்
முகப்புப் பக்கம் ஆன்சாிங் இஸ்லாம் ேமிழ்

48.

மீட்பர் அவசியம் கடவுளாகத் ோன் இருக்க
தவண்டுமா?
Is the Savior Necessarily God?
தபாதுவான தகள்விகளுக்கு தோடர் பேில்கள்
சாம் ஷமான்

தகள்வி:
இதயசுரவ "மீட்பர் – Saviour" எனச் தசால்லப்பட்டுள்ளேினால், கிறிஸ்துவர்கள் அவரேக் “கடவுள்” என
வாேிடுகின்றனர்.

ஆனால்,

பரைய

ஏற்பாட்டில்

தயதகாவா

தேவன்

ஒருவதே

“மீட்பர்”

எனச்

தசால்லப்பட்டுள்ளது (ஏசாயா 43:11, 45:21, ஓசியா 13:4). இந்ே வாேம், தயதகாவா தேவன் ஒருவதே மீட்போக
இருப்பினும் அவர் ேம் சித்ேத்ரே ேிரறதவற்றுரகயில் ேமது பிேேிேிேியாக இன்தனாருவரே ேியமித்து
அனுப்புகிறார் என்கின்ற விவேத்ரே காணத் ேவறுகிறது. உோேணமாக, பரைய ஏற்பாட்டில், ஒத்னிதயல்
என்கின்ற ஒரு இஸ்ேதவலரே, இஸ்ேதவல் மக்கரள மீட்க தயதகாவா தேவன் பயன்படுத்ேினார் எனப்
பார்க்கிதறாம். அவரும் கூட “மீட்பர்” என்தற அரைக்கப்படுகிறார்! (ேியாயாேிபேிகள் 3:9, ஓபேியா 1:21).
தயதகாவா தேவன் ஒருவதே மீட்பர் எனச் தசால்லும் தபாது, அது, அவர் ஒருவதே மீட்பின் பிறப்பிடமாய்
இருக்கிறார் என்தற உண்ரமயில் அர்த்ேமாகின்றது. தவறு எவரேயும் மீட்பிரனக் தகாண்டுவே தேவன்
பயன்படுத்ே முடியாது என இேரனப் தபாருள் தகாள்ளலாகாது. இேன் அடிப்பரடயில், இதயசு, தேவனின்
பிேேிேிேியாக தேவனால் “மீட்பர்” எனப் அரைப்பட்டிருந்ோல், அவரேக் “கடவுள்” என அரைப்பது
எவ்விேத்ேில் ேிரூபணமாகும்?
பேில்:
தயதகாவா தேவனுக்கு இரணயாக தவறு எந்ே இேட்சகரும் இல்ரல எனச் தசால்லும் தவே வசனங்கள்
இரவகதள:
“ோதன அவதேன்று ேீங்கள் உணர்ந்து, என்ரன அறிந்து விசுவாசிக்கும்படிக்கு ேீங்களும் ோன் தோிந்து
தகாண்ட என் ோசனும் எனக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்ேர் தசால்லுகிறார்; எனக்கு முன்
ஏற்பட்ட தேவன் இல்ரல, எனக்குப் பின் இருப்பதும் இல்ரல. ோன், ோதன கர்த்ேர்; என்ரனயல்லாமல்
ேட்சகர் இல்ரல” (ஏசாயா 43:10-11).
“ோன் உன்ரன எகிப்து தேசத்ேிலிருந்து அரைத்து வந்ேது முேல் உன் தேவனாகிய கர்த்ேோயிருக்கிதறன்;
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ஆரகயால் ேீ என்ரனயன்றி தவதற தேவரன அறிய தவண்டாம்; என்ரனயன்றி இேட்சகர் ஒருவரும்
இல்ரல” (ஓசியா 13:4).
ஆனால் இந்ேக் தகள்வியிதலதய உள்ளபடி “இேட்சகர்/ மீட்பர்” என அரைக்கப்படும் தவறு ேபர்களும் உண்டு
எனவும் இது அவர்கரள கடவுளாகதவா அல்லது தேய்வீகத் ேன்ரம உள்ளவர்களாகதவா ஆக்கவில்ரல
எனவும் காண்கிதறாம்.
“கர்த்ேர் இஸ்ேதவலின் தமல் தகாப மூண்டவோகி, அவர்கரள தமதசாப்தபாத்ோமியாவின் ோொவாகிய
கூசான்ாிஷோயீமின் ரகயிதல விற்றுப் தபாட்டார்; இப்படிதய இஸ்ேதவல் புத்ேிேர் கூசான்ாிஷோயீரம எட்டு
வருஷம் தசவித்ோர்கள். இஸ்ேதவல் புத்ேிேர் கர்த்ேரே தோக்கிக் கூப்பிட்ட தபாது, கர்த்ேர் இஸ்ேதவல்
புத்ேிேரே இேட்சிக்கும் படி காதலபின் ேம்பியான தகனாசுரடய குமாேனாகிய ஒத்னிதயல் என்னும் ஒரு
ேட்சகரன அவர்களுக்கு எழும்பப் பண்ணினார்” (ேியாயாேிபேிகள் 3:8-9).
“ஏசாவின் பர்வேத்ரே ேியாயந் ேீர்ப்பேற்காக இேட்சகர்கள் சீதயான் பர்வேத்ேில் வந்தேறுவார்கள்;
அப்தபாழுது ோஜ்யம் கர்த்ேருரடயோய் இருக்கும்” (ஒபேியா 1:21).
இவ்வாறு ஒப்பிடுவேில் பிேச்சிரன என்னதவன்றால், இதயசுரவ இேட்சகர் என்று அரைப்பேற்கும்
ஏரனதயாரே அவ்வாறு அரைப்பேற்கும் உள்ள வித்ேியாசம் ோன். முேலாவோக, தேவன் இந்ே மனிேர்கரள
“இஸ்ேதவரல அேன் பரகவர்களிடமிருந்து மீட்பேற்காக” பயன்படுத்ேினார். அவர்கள் இஸ்ேதவலின்
தேருக்கத்ேினின்று

அரேக்

காப்பாற்ற

அனுப்பப்பட்டனர்.

அவர்களின்

பாவத்ேினின்று

அவர்கரள

மீட்பேற்காகதவா அல்லது அவர்களுக்கு ேித்ேிய வாழ்விரன வைங்கதவா அவர்கள் அனுப்பப்படவில்ரல.
அது தேவனால் மட்டுதம முடியும்.
இேண்டாவோக, இந்ேக் தகள்வியிதலதய அரமந்துள்ளபடி, இேட்சிப்பு தயதகாவா தேவனிடமிருந்து மட்டுதம
வே முடியும்; அது அவருக்தக உாியது என பரைய ஏற்பாடு தவே வசனங்கள் தபாேிக்கிறது.
“இேட்சிப்பு கர்த்ேருரடயது; தேவாீருரடய ஆசீர்வாேம் உம்முரடய ெனத்ேின் தமல் இருப்போக” (சங்கீேம்
3:8).
“ோதனாதவனில் துேியின் சத்ேத்தோதட உமக்குப் பலியிடுதவன்; ோன் பண்ணின தபாருத்ேரனரயச்
தசலுத்துதவன்; இேட்சிப்பு கர்த்ேருரடயது என்றான்” (தயானா 2:9).
இங்கு ோன் இதயசுவின் தேய்வீகத் ேன்ரமக்கான ேிரூபணம் தவளிப்படுகிறது. இேட்சிப்பு ஆண்டவோகிய
இதயசுவுக்தக உாியோகி அவாிடமிருந்தே புறப்படுகிறது என புேிய ஏற்பாடு கூறுகிறது.
“அவர்கள் மகா சத்ேமிட்டு: இேட்சிப்பின் மகிரம சிங்காசனத்ேின் தமல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும்
ஆட்டுக் குட்டியானவருக்கும் உண்டாவோக என்று ஆர்ப்பாித்ோர்கள்” (தவளி 7:10).
தமலும், தயதகாவா தேவன் அவர் ேம்மக்கரள அவருக்தக உாியவர்களாக்கும் தபாருட்டு அவர்கரள
பாவத்ேினின்று மீட்டுக் தகாண்டாதேன எபிதேய தவேமாகிய ரபபிள் தோிவிக்கின்றது.
“இப்தபாழுது

ேீங்கள்

என்

வாக்ரக

உள்ளபடி

தகட்டு,

என்

உடன்படிக்ரகரயக்

ரகக்

தகாள்வீர்களானால்,சகல ெனங்களிலும் ேீங்கதள எனக்குச் தசாந்ே சம்பத்ோயிருப்பீர்கள்; பூமிதயல்லாம்
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என்னுரடயது” (யாத்ேிோகமம் 19:5).
“ேீ உன் தேவனாகிய கர்த்ேருக்குப் பாிசுத்ே ெனம், பூச்சக்கேத்ேிலுள்ள எல்லா ெனங்களிலும் உன் தேவனாகிய
கர்த்ேர் உன்ரனத் ேமக்குச் தசாந்ேமாயிருக்கும்படி தோிந்து தகாண்டார்” (உபாகமம் 7:6).
“ேீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்ேருக்குப் பாிசுத்ேமான ெனங்கள்; பூமியின்மீதேங்குமுள்ள எல்லா
ெனங்களிலும் உங்கரளதய கர்த்ேர் ேமக்குச் தசாந்ே ெனங்களாயிருக்கத் தோிந்து தகாண்டார்” (உபாகமம்
14:2).
“கர்த்ேரும்

உனக்கு

வாக்குக்

தகாடுத்து

உனக்குச்

தசால்லியிருக்கிறபடி:

ேீ

என்னுரடய

கட்டரளகரளதயல்லாம் ரகக் தகாண்டால், எனக்குச் தசாந்ே ெனமாயிருப்பாய் என்றும்..” (உபாகமம்
26:18).
“இஸ்ேதவல் கர்த்ேரே ேம்பியிருப்போக; கர்த்ோிடத்ேில் கிருரபயும், அவாிடத்ேில் ேிேளான மீட்பும் உண்டு.
அவர் இஸ்ேதவரல அேின் சகல அக்கிேமங்களினின்றும் மீட்டுக் தகாள்வார்” (சங்கீேம் 130:7-8).
“அவர்கள் இனித் ேங்கள் ேேகலான விக்கிேகங்களினாலும் ேங்கள் அருவருப்புகளினாலும் ேங்களுரடய சகல
மீறுேல்களினாலும் ேங்கரளத் ேீட்டுப் படுத்துவதுமில்ரல; அவர்கள் குடியிருந்து பாவஞ் தசய்ே எல்லா
இடங்களிலிருந்தும் ோன் அவர்கரள ேீங்கலாக்கி இேட்சித்து, அவர்கரளச் சுத்ேம் பண்ணுதவன்; அப்தபாழுது
அவர்கள் என் ெனமாயிருப்பார்கள், ோன் அவர்கள் தேவனாயிருப்தபன் ” (எதசக்கிதயல் 37: 23).
எனினும், ஆண்டவோகிய இதயசு, தயதகாவா தேவன் தசய்ேது தபான்தற தசய்ோர் என புேிய ஏற்பாடு
தபாேிக்கிறது. சான்றாக, அவர் பாவிகரள அவர்களது பாவங்களினின்று மீட்டு அவர்கரள அவேது தசாந்ே
ெனமாக்கிக் தகாள்ளதவ இவ்வுலகிற்கு வந்ோர் என வாசிக்கிதறாம்.
"அவள் ஒரு குமாேரனப் தபறுவாள், அவருக்கு இதயசு என்று தபாிடுவாயாக; ஏதனனில் அவர் ேமது
ெனங்களின் பாவங்கரள ேீக்கி அவர்கரள இேட்சிப்பார் என்றான்.." (மத்தேயு 1:21).
“ோம்

ேம்பியிருக்கிற

கிறிஸ்துவினுரடய
தபாேிக்கிறது.

ஆனந்ே

மகிரமயின்

அவர்

ேம்ரமச்

பாக்கியத்துக்கும்,

மகா

பிேசன்னமாகுேலுக்கும்
சகல

தேவனும்

ேமது

எேிர்பார்த்துக்

அக்கிேமங்களினின்று

இேட்சகருமாகிய

தகாண்டிருக்கும்படி

மீட்டுக்தகாண்டு,

ேமக்குாிய

இதயசு
ேமக்குப்
தசாந்ே

ெனங்களாகவும், ேற்கிாிரயகரளச் தசய்ய பக்ேி ரவோக்கிய முள்ளவர்களாகவும் ேம்ரமச் சுத்ேிகாிக்கும்படி,
ேமக்காகத் ேம்ரமத் ோதம ஒப்புக் தகாடுத்ோர்.” (ேீத்து 2:13-14).
இறுேியாக, விசுவாசிப்தபார் ேங்களது அரடக்கலத்ரேயும் பாிசுத்ேமாகுேரலயும் சகல முைங்கால்களும்
முடங்கும் தயதகாவா தேவனிடம் மட்டுதம தபற்றுக் தகாள்ள முடியும் என ேீர்க்கோிசிகள் அறிவித்ோர்கள்.
“ேீங்கள் தோிவிக்கும்படி தசர்ந்து, ஏகமாய் தயாசரன பண்ணுங்கள்; இரேப் பூர்வகால முேற் தகாண்டு
விளங்கப் பண்ணி அந்ோள் துவக்கி இரே அறிவித்ேவர் யார்? கர்த்ேோகிய ோன் அல்லதவா? ேீேிபேரும்
இேட்சகருமாகிய என்ரனயல்லாமல் தவதற தேவன் இல்ரல; என்ரனத் ேவிே தவதறாருவரும் இல்ரல.
பூமியின் எல்ரலதயங்குமுள்ளவர்கதள, என்ரன தோக்கிப் பாருங்கள்; அப்தபாழுது இேட்சிக்கப்படுவீர்கள்;
ோதன தேவன், தவதறாருவரும் இல்ரல. முைங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், ோவு யாவும் என்ரன
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முன்னிட்டு ஆரணயிடும் என்று ோன் என்ரனக் தகாண்தட ஆரணயிட்டிருக்கிதறன்; இந்ே ேீேியான
வார்த்ரே என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது; இது மாறுவது இல்ரலதயன்கிறார். கர்த்ோிடத்ேில் மாத்ேிேம்
ேீேியும் வல்லரமயுமுண்தடன்று அவனவன் தசால்லி அவாிடத்ேில் வந்து தசருவான்; அவருக்கு விதோேமாய்
எாிச்சல்தகாண்டிருக்கிற யாவரும் தவட்கப்படுவார்கள். இஸ்ேதவலின் சந்ேேியாகிய யாவரும் கர்த்ேருக்குள்
ேீேிமான்களாக்கப்பட்டு தமன்ரமபாோட்டுவார்கள்” (ஏசாயா 45: 21-25).
தமலும், பரைய ஏற்பாட்டின் படி தயதகாவா தேவனுக்தக உாித்ோன குறிப்பிடப்பட்ட காாியங்கள்
இதயசுவுக்கும் குறிப்பிடப்பட்டன என புேிய ஏற்பாட்டில் காண்கிதறாம்.
“ேீங்கள் அவோதல கிறிஸ்து இதயசுவுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள். எழுேியிருக்கிறபடி, தமன்ரம பாோட்டுகிறவன்
கர்த்ேரேக் குறித்தே தமன்ரம பாோட்டத்ேக்கோக, அவதே தேவனால் ேமக்கு ஞானமும் ேீேியும் பாிசுத்ேமும்
மீட்புமானார்.” (I தகாாிந்ேியர் 1:30-31).
“ஆேலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் தமலாக அவரே உயர்த்ேி, இதயசுவின் ோமத்ேில் வாதனார் பூேலத்தோர்
பூமியின் கீைாதனாருரடய முைங்கால் யாவும் முடங்கும் படிக்கும், பிோவாகிய அவருக்கு மகிரமயாக இதயசு
கிறிஸ்து கர்த்ேதேன்று ோவுகள் யாவும் அறிக்ரக பண்ணும் படிக்கும், எல்லா ோமத்ேிற்கும் தமலான ோமத்ரே
அவருக்குத் ேந்ேருளினார்” (பிலிப்பியர் 2:9-11).
தமதல தசான்னரவகள் ஒரு விவேத்ரே தேளிவாக்குகிறது. இதயசுரவ, ஒத்னிதயல் தபான்றவர்களின்
வாிரசயில்

இேட்சகோகக்

கருேப்படலாகாது.

ஏதனனில்,

அவர்

இஸ்ேதவல்

மக்கரள

அவர்களின்

பரகவர்களினின்று இேட்சிக்க அனுப்பப்பட்ட பிேத்ேிதயாகமான மனிேத் தூேர் அல்லர். மாறாக, அவர் தேவன்
மட்டுதம தசய்யக் கூடிய காாியத்ரே தசய்யும் படிக்கு பிோவினால் அனுப்பப்பட்டு இேட்சிப்பின் ஊற்றாகச்
தசயல்பட்டார். அோவது அவரே விசுவாசிக்கும் சகல மனிேரேயும் அவர் ேம் பாவக்கரற ேீங்க அவேது
மாசற்ற தூய இேத்ேத்ேினால் கழுவி சுத்ேிகாித்து ேித்ேிய மீட்ரப அவர்களுக்கு அவேது கீழ்படிேலாலும்
ேியாகத்ேினாலும் தபற்றுக் தகாடுத்ோர்.
“கிறிஸ்துவானவர் வேப் தபாகிற ேன்ரமகளுக்குாிய பிேோன ஆசாாியோய் தவளிப்பட்டு, ரகயினால்
தசய்யப்பட்டோகிய இந்ேச் சிருஷ்டி சம்பந்ேமான கூடாேத்ேின் வைியாக அல்ல, தபாிதும் உத்ேமமுமான
கூடாேத்ேின் வைியாகவும், தவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காரள இரவகளுரடய இேத்ேத்ேினாதல அல்ல,
ேம்முரடய தசாந்ே இேத்ேத்ேினாலும் ஒதே ேேம் மகா பாிசுத்ே ஸ்ேலத்ேிதல பிேதவசித்து, ேித்ேிய மீட்ரப
உண்டு

பண்ணினார்.

ேீட்டுப்பட்டவர்கள்

அதேப்படிதயனில்,

தமல்

தேளிக்கப்பட்ட

காரள

தவள்ளாட்டுக்கடா

கடாாியின்

சாம்பலும்,

இரவகளின்
சாீே

இேத்ேமும்,

சுத்ேியுண்டாகும்படி

பாிசுத்ேப்படுத்துமானால், ேித்ேிய ஆவியினாதல ேம்ரமத் ோதம பழுேற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக்
தகாடுத்ே கிறிஸ்துவினுரடய இேத்ேம் ெீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊைியஞ் தசய்வேற்கு உங்கள் மனச்
சாட்சிரயச் தசத்ேக் கிாிரயகளறச் சுத்ேிகாிப்பது எவ்வளவு ேிச்சயம்! ஆரகயால் முேலாம் உடன்படிக்ரகயின்
காலத்ேிதல

ேடந்ே

அக்கிேமங்கரள

ேிவிர்த்ேி

தசய்யும்

தபாருட்டு

அவர்

மேண

மரடந்து,

அரைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்ேத்ேம் பண்ணப்பட்ட ேித்ேிய சுேந்ேேத்ரே அரடந்து தகாள்வேற்காக, புது
உடன்படிக்ரகயின் மத்ேியஸ்ேோயிருக்கிறார்” (எபிதேயர் 9:11-15).
“ேம்முரடய ஒதே தபறான குமாேனாதல ோம் பிரைக்கும் படிக்கு தேவன் அவரே இவ்வுலகத்ேிதல
அனுப்பினேினால் தேவன் ேம்தமல் ரவத்ே அன்பு தவளிப்பட்டது. ோம் தேவனிடத்ேில் அன்பு கூர்ந்ேேினால்
அல்ல, அவர் ேம்மிடத்ேில் அன்பு கூர்ந்து, ேம்முரடய பாவங்கரள ேிவிர்த்ேி தசய்கிற கிருபாோே பலியாகத்
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ேம்முரடய

குமாேரன

அனுப்பினேினாதல

அன்பு

உண்டாயிருக்கிறது.

பிோவானவர்

குமாேரன

உலகேட்சகோக அனுப்பினாதேன்று ோங்கள் கண்டு சாட்சியிடுகிதறாம்” (I தயாவான் 4:9,10,14).
தமதல தசான்னரவகளின் அடிப்பரடயில், புேிய ஏற்பாட்டின் தவே வசனங்கள் இதயசுதவ ெீவரன
உண்டாக்குபவர், அவதே ேித்ேிய மீட்பின் ஊற்றுக்கண், அவதே ேமது தேவன் மற்றும் ேமது மீட்பர் என புேிய
ஏற்பாடு அழுத்ேமாக தவளிப்படுத்துகிறது என்பரேக் கண்டுதகாள்வேில் சற்றும் வியப்பில்ரல. (In light of the
above it is not surprising to discover that the NT documents emphatically proclaim that the Lord Jesus is the
Author of life, the very Source of eternal salvation, our great God and Savior: )
“அவருக்குள் ெீவன் இருந்ேது, அந்ே ெீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்ேது” (தயாவான் 1:4).
“பிோவானவர் எனக்குக் தகாடுக்கிற யாவும் என்னிடத்ேில் வரும், என்னிடத்ேில் வருகிறவரன ோன் புறம்தப
ேள்ளுவேில்ரல. என் சித்ேத்ேின்படியல்ல, என்ரன அனுப்பினவருரடய சித்ேத்ேின்படி தசய்யதவ ோன்
வானத்ேிலிருந்ேிறங்கி வந்தேன். அவர் எனக்குத் ேந்ேரவகளில் ஒன்ரறயும் ோன் இைந்து தபாகாமல், கரடசி
ோளில் அரவகரள எழுப்புவதே என்ரன அனுப்பின பிோவின் சித்ேமாயிருக்கிறது. குமாேரனக் கண்டு,
அவாிடத்ேில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவதனா அவன், ேித்ேிய ெீவரன அரடவதும், ோன் அவரனக்
கரடசி ோளில் எழுப்புவதும், என்ரன அனுப்பினவருரடய சித்ேமாயிருக்கிறது என்றார்” (தயாவான் 6:37-40).
“இதயசு அவரள தோக்கி: உன் சதகாேேன் உயிர்த் தேழுந்ேிருப்பான் என்றார். அேற்கு மார்த்ோள்:
உயிர்த்தேழுேல் ேடக்கும் கரடசி ோளிதல அவனும் உயிர்த்தேழுந்ேிருப்பான் என்று அறிந்ேிருக்கிதறன்
என்றாள்.

இதயசு

அவரள

விசுவாசிக்கிறவன்

தோக்கி:

மாித்ோலும்

ோதன

பிரைப்பான்;

உயிர்த்தேழுேலும்
உயிதோடிருந்து

ெீவனுமாயிருக்கிதறன்,

என்ரன

என்ரன

விசுவாசிக்கிறவதனவனும்

என்தறன்ரறக்கும் மாியாமலும் இருப்பான்; இரே விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். அேற்கு அவள்: ஆம்,
ஆண்டவதே, ேீர் உலகத்ேில் வருகிறவோன தேவகுமாேனாகிய கிறிஸ்து என்று ோன் விசுவாசிக்கிதறன்
என்றாள்” (தயாவான் 11:23-27).
“பாிசுத்ேமும்

ேீேியுமுள்ளவரே

பண்ணதவண்டுதமன்று

ேீங்கள்

தகட்டு,

மறுேலித்து,

ெீவாேிபேிரயக்

தகாரல

பாேகரன

தகாரல

உங்களுக்காக

தசய்ேீர்கள்;

விடுேரல

அவரே

தேவன்

மாித்தோாிலிருந்தேழுப்பினார்; அேற்கு ோங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிதறாம்” (அப்தபாஸ்ேலர் 3:14,15).
“ஏதனன்றால் ேமக்காகவும் ேம்மாதலயும் சகலத்ரேயும் உண்டாக்கினவர், அதேகம் பிள்ரளகரள மகிரமயில்
தகாண்டு

வந்து

தசர்க்ரகயில்

பூேணப்படுத்துகிறது

அவர்களுரடய

அவருக்தகற்றோயிருந்ேது.

இேட்சிப்பின்
எப்படிதயனில்,

அேிபேிரய
பாிசுத்ேஞ்

உபவத்ேிேவங்களினாதல
தசய்கிறவரும்

பாிசுத்ேஞ்

தசய்யப்படுகிறவர்களுமாகிய யாவரும் ஒருவோல் உண்டாயிருக்கிறார்கள்; இேினிமித்ேம் அவர்கரளச்
சதகாேேதேன்று தசால்ல அவர் தவட்கப்படாமல்” (எபிதேயர் 2:10,11).
“அவர் குமாேனாயிருந்தும் பட்டபாடுகளினாதல கீழ்ப்படிேரலக் கற்றுக்தகாண்டு, ோம் பூேணோனபின்பு,
ேமக்குக் கீழ்ப்படிகிற யாவரும் ேித்ேிய இேட்சிப்ரப அரடவேற்குக் காேணோகி, தமல்கிதசதேக்கின்
முரறரமயின்படியான பிேோன ஆசாாியர் என்று தேவனாதல ோமம் ோிக்கப்பட்டார்” (எபிதேயர் 5:8-10).
“...விசுவாசத்ரேத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இதயசுரவ தோக்கி… அவர் ேமக்குமுன்
ரவத்ேிருந்ே சந்தோஷத்ேின் தபாருட்டு, அவமானத்ரே எண்ணாமல், சிலுரவரயச் சகித்து, தேவனுரடய
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சிங்காசனத்ேின் வலதுபாாிசத்ேில் வீற்றிருக்கிறார்” (எபிதேயர் 12:1-2).
“ேம்முரடய தேவனும் இேட்சகருமாயிருக்கிற இதயசுகிறிஸ்துவினுரடய ேீேியால் எங்கரளப் தபால
அருரமயான

விசுவாசத்ரேப்

தபற்றவர்களுக்கு,

இதயசு

கிறிஸ்துவின்

ஊைியக்காேனும்

அப்தபாஸ்ேலனுமாகிய சீதமான் தபதுரு எழுதுகிறோவது:” (II தபதுரு 1:1).
ேர்க்க சாஸ்ேிேத்ேின் (syllogism) அடிப்பரடயில் பார்ப்தபாமானால்:
1. தயதகாவா தேவன் ஒருவதே இேட்சிப்பின் ஊற்றும் ெீவனுமாய் இருக்கிறார் (Yahweh God alone is the
Source of salvation and life).
2. இதயசு இேட்சிப்பின் ஊற்றும் ெீவனுமாய் இருக்கிறார் (Jesus is the Source of salvation and life).
3. எனதவ இதயசுதவ தயதகாவா தேவனாவார் (Therefore, Jesus is Yahweh God).
ஆங்கில மூலம்: Is the Savior necessarily God?

தபாதுவான தகள்விகளுக்கு தோடர் பேில்கள்
முகப்புப் பக்கம் ஆன்சாிங் இஸ்லாம் ேமிழ்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/q_jesus_savior.html

49.

ேலாக் 3 – முஸ்லிம்களின் அன்ரனயர்கரள மிேட்டிய

(blackmail) அல்லாஹ்
ேலாக் தோடாின் முந்ரேய கட்டுரேயில், ஒரு முஸ்லிம் ஆண் ேலாக் தகாடுப்பேற்கான சாியான காேணங்கரள
குர்-ஆன் கட்டரளயிடவில்ரல என்பரே எடுத்துக்காட்டிதனன். இந்ே கட்டுரேயில், ஒரு குறிப்பிட்ட
காேணத்ரே

முன்ரவத்து,

அல்லாஹ்

முஹம்மதுவின்

மரனவியர்கரள

பயமுறுத்ேிய

வசனத்ரேக்

காண்தபாம். ேலாக் தகாடுப்பேற்கு இது ஒரு பலமான காேணமாக இருக்குமா என்பரே வாசகர்கள் முடிவு
தசய்யட்டும்.

1) ”குடும்ப தசலவிற்கு” அேிகம் தகட்டோல் ”பிளாக்தமயில்” தசய்யப்பட்ட அன்ரனயர்கள்
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ஒரு முஸ்லிம் ஆண், ேன் மரனவிரய விவாகேத்து (ேலாக்) தசய்வேற்கான ேியாயமான காேணங்கரள
அல்லாஹ் குர்-ஆனில் தசால்லியுள்ளானா? என்பரே தேடும் தபாது, குர்-ஆன் 33:28-29 வசனங்கள் கண்களில்
பட்டது.
குர்-ஆன் 33:28-29:
33:28. ேபிதய! உம்முரடய மரனவிகளிடம்: “ேீங்கள் இவ்வுலக வாழ்க்ரகரயயும், இேன் அலங்காேத்ரேயும்
ோடுவீர்களானால், வாருங்கள்! ோன் உங்களுக்கு வாழ்க்ரகக்கு உாியரேக் தகாடுத்து அைகிய முரறயில்
உங்கரள விடுேரல தசய்கிதறன்.
33:29.

“ஆனால்,

ேீங்கள்

அல்லாஹ்ரவயும்,

அவன்

தூேரேயும்,

மறுரமயின்

வீட்ரடயும்

விரும்புவீர்களானால், அப்தபாழுது உங்களில் ேன்ரமயாளர்களுக்காக அல்லாஹ் மகத்ோன ேற்கூலி
ேிச்சயமாக சித்ேம் தசய்ேிருக்கிறான்” என்றும் கூறுவீோக! (முஹம்மது ொன் ேமிைாக்கம்)
இவ்விரு

வசனங்களில்

(பயமுறுத்துவரே)

அல்லாஹ்

காணமுடியும்.

தகாடுத்துவிடுகிதறாம்,

ஆனால்,

முஹம்மதுவின்
அோவது,

அந்ே

மரனவிமார்கரள

உங்களுக்கு

தசல்வத்தோடு

தசல்வம்

கூட,

பிளாக்தமயில்

அேிகமாக

உங்கரள

தசய்வரே

தேரவயா?

முஹம்மது

சாி,

விவாகேத்தும்

தசய்துவிடுவார். ”அைகிய முரறயில் உங்கரள விடுேரல தசய்கிதறன்” என்பேன் அர்த்ேம், ேலாக்
தகாடுத்துவிடுகிதறன் என்போகும். எனதவ, ேீங்கள் இப்தபாது ஒரு முடிரவ எடுக்கதவண்டும்:
முடிவு 1: தசல்வம் ேேப்படும் அதோடு கூட ேலாக்கும் இலவசமாக ேேப்படும் (Buy 1 Get 1 free).
முடிவு 2: தசல்வம் தவண்டாம், முஹம்மது ோன் தவண்டும் என்றால் மகத்ோன கூலி தகாடுக்கப்படும்

2) இவ்வசனங்களின் பின்னணி – ஹேீஸ்களிலிருந்து
தமற்கண்ட வசனங்களின் பின்னணி என்னதவன்பரே விளக்கும் ஸஹி ஹேீஸ்கள் உள்ளன.
முஸ்லிம் எண் 2946
2946. ொபிர் பின் அப்ேில்லாஹ் (ேலி) அவர்கள் கூறியோவது:
(ஒரு முரற) அபூபக்ர் (ேலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களது வீட்டுக்கு) வந்து,
உள்தள வே அனுமேி தகட்டார்கள். அப்தபாது மக்கள் பலர், ேங்களில் எவருக்கும் உள்தள தசல்ல அனுமேி
கிரடக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்களது வீட்டு வாசலிதலதய அமர்ந்ேிருப்பரேக் கண்டார்கள்.
அனுமேி கிரடத்ேதும் அபூபக்ர் (ேலி) அவர்கள் உள்தள நுரைந்ோர்கள். பிறகு உமர் (ேலி) அவர்கள் வந்து
உள்தள நுரைய அனுமேி தகட்டார்கள். அவர்களுக்கும் அனுமேி கிரடத்ேது. (அவர்களும் உள்தள
நுரைந்ோர்கள்.) அப்தபாது அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் ேம்ரமச் சுற்றி ேம் துரணவியர் இருக்க,
தபச முடியாே அளவிற்குத் துக்கம் தமலிட்டவர்களாக தமௌனமாக அமர்ந்ேிருப்பரேக் கண்டார்கள்.
அப்தபாது அபூபக்ர் (ேலி) அவர்கள் "ேபி (ஸல்) அவர்கரளச் சிாிக்க ரவக்க எரேதயனும் ோன்
தசால்லப்தபாகிதறன்" என்று (மனேிற்குள்) தசால்லிக்தகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூேதே! என் மரனவி
(ஹபீபா) பின்த் காாிொ என்னிடத்ேில் குடும்பச் தசலவுத் தோரகரய (உயர்த்ேித் ேருமாறு) தகட்க, ோன்
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அவரே தோக்கி எழுந்து அவேது கழுத்ேில் அடித்து விட்தடன் என்றால், ேீங்கள் என்ன தசால்வீர்கள்?" என்று
தகட்டார்கள். (இரேக் தகட்டு) அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் சிாித்ோர்கள். "இதோ ேீங்கள்
காண்கிறீர்கதள இவர்களும் என்னிடம் தசலவுத் தோரகரய (உயர்த்ேித் ேருமாறு) தகாாிதய என்ரனச் சுற்றிக்
குழுமியுள்ளனர்" என்று கூறினார்கள். உடதன அபூபக்ர் (ேலி) அவர்கள் (ேம்முரடய புேல்வி) ஆயிஷா (ேலி)
அவர்கரள தோக்கி, அவர்களது கழுத்ேில் அடிக்க எழுந்ோர்கள். அடுத்து உமர் (ேலி) அவர்கள் (ேம் புேல்வி)
ஹஃப்ஸாரவ தோக்கி, அவர்களது கழுத்ேில் அடிப்பேற்காக எழுந்ோர்கள். "அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்)
அவர்களிடம்

இல்லாேரே

ேீங்கள்

தகட்கிறீர்களா?"

என்று

அவர்களிருவருதம

கூறினர்.

அேற்கு

அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர், "அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூேர்
(ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாே எரேயும் ஒருதபாதும் ோங்கள் தகட்கமாட்தடாம்" என்று கூறினர்.
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாேம் அல்லது இருபத்தோன்பது ோட்கள் ேம்
துரணவியாிடமிருந்து விலகியிருந்ோர்கள். பிறகு "ேபிதய! உங்கள் துரணவியாிடம் கூறுங்கள்" என்று
தோடங்கி, "உங்களிலுள்ள ேல்லவர்களுக்காக மகத்ோன ேற்பலரன அல்லாஹ் ேயார் தசய்துள்ளான்" என்று
முடியும் (33:28,29)இந்ே வசனங்கள் அவர்களுக்கு அருளப்தபற்றன.
இரேயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் ஆேம்பமாக ஆயிஷா (ேலி) அவர்களிடம் தசன்று,
"ஆயிஷா! ோன் உன்னிடம் ஒரு விஷயத்ரே முன்ரவக்க விரும்புகிதறன். அது தோடர்பாக ேீ உன்
தபற்தறாாிடம் ஆதலாசரன தகட்காே வரே அவசேப்பட்டு (எந்ே முடிவுக்கும் வந்து)விடக் கூடாது என
விரும்புகிதறன்" என்று கூறினார்கள்.
அேற்கு ஆயிஷா (ேலி) அவர்கள், "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூேதே?" என்று தகட்டார்கள். அப்தபாது
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள் இந்ே (33:28ஆவது) வசனத்ரே ஓேிக் காட்டினார்கள். ஆயிஷா (ேலி)
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூேதே! உங்கள் (உறரவத் துண்டிக்கும்) விஷயத்ேிலா ோன் என் தபற்தறாாிடம்
ஆதலாசரன

தகட்க

தவண்டும்?

இல்ரல!

ோன் அல்லாஹ்ரவயும்

அவனுரடய

தூேரேயும்

மறு

உலகத்ரேயுதம தேர்ந்தேடுக்கிதறன்"என்று தசால்லிவிட்டு, "ோன் கூறியரேத் ோங்கள் மற்றத் துரணவியாில்
எவாிடமும்

தோிவிக்க

தவண்டாதமன

உங்கரளக்

தகட்டுக்தகாள்கிதறன்"

என்றார்கள்.

அேற்கு

அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் எவதேனும் என்னிடம் (ேீ தசான்னரேப் பற்றிக்) தகட்டால்
ோன் அவர்களிடம் அரேத் தோிவிக்காமல் இருக்கமாட்தடன். அல்லாஹ் என்ரனக் கடினமான தபாக்கு
உள்ளவனாகதவா, எவரேயும் வைிேவறச் தசய்பவனாகதவா அனுப்பவில்ரல. மாறாக, (இரறதேறிரய)
எளிோக்கிச் தசால்லும் ஆசானாகதவ என்ரன அனுப்பியுள்ளான்"என்றார்கள். (தமலும் பார்க்க ஸஹி புகாாி
எண் 4786, முஸ்லிம் எண் 2939)

3) பணம் அேிகம் தகட்டோல், ேலாக் கிரடக்கும் என்று பயமுறுத்துவது அல்லாஹ்விற்கு
அடுக்குமா?
தமற்கண்ட குர்-ஆன் வசனங்கரளயும், அரேச் சுற்றியுள்ள பின்னணிரயயும் ோம் இதுவரே கண்தடாம்.
மரனவி வீட்டுச்தசலவிற்கு பணத்ரே உயர்த்ேிக் தகாடுங்கள் என்று தகட்பது பாவமா? விவாகேத்துக்குச்
தசல்லும் அளவிற்கு மிகப்தபாிய குற்றமா? மரனவிக்கு தமன்ரமயாக எடுத்துச் தசால்லி, புாியரவப்பரே
விட்டுவிட்டு, விவாகேத்து தகாடுத்துவிடுதவன் என்று பயமுறுத்துவேில் என்ன ேியாயம் இருக்கிறது?
முஹம்மதுவின் மரனவிகளுக்தக அல்லாஹ் உருவாக்கிய இஸ்லாமிய சமுோயத்ேில் இந்ே ேிரலதயன்றால்,
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இேே முஸ்லிம்களின் குடும்ப தபண்களின் ேிரல எப்படியிருக்கும் என்பரே சிந்ேித்துப் பார்க்கதவ பயமாக
இருக்கிறது.
முஹம்மதுவின் குடும்ப பிேச்சரனரய ேீர்க்க குர்-ஆன் வசனத்ரே தகாண்டு வே ெிப்ாீல் தூேரன அனுப்புவது
தகாஞ்சம் அேிகமாகத் தோன்றவில்ரல? தவளி உலகிற்கு அோவது முஸ்லிமல்லாேவர்கள் இவ்வசனங்கரள
அல்லாஹ் இறக்கியோக கருேமாட்டார்கள், ேன் சுய லாபத்ேிற்காக முஹம்மதுதவ இட்டுக்கட்டியது என்று
கருதுவார்கள்.
இேண்டு மரனவிகளிடம் தமன்ரமயாகப் தபசி, முஹம்மது ேம் ஏழ்ரம ேிரலரய! எடுத்துச் தசால்லி,
அவர்கரள சமாோனப்படுத்துவரே அறியாேவர் எப்படி ஒரு ேபியாக 23 ஆண்டுகள் ேீடித்ோர்? ேன் தசாந்ே
குடும்பத்ேின் சின்னச்சின்ன பிேச்சரனகரள ேீர்க்கமுடியாேவர் எப்படி ோட்ரட ஆண்டார்?

4) இவ்வசனத்ேின் பாேிப்பு இஸ்லாமிய சமுோயத்ேில் எப்படி இருக்கும்?
இப்படிப்பட்ட வசனங்களும், ஹேிஸ்களும் முஸ்லிம் தபண்களுக்கு ஆபத்ோனரவகளாகும்.
அ) குடும்ப தபண்கள் குடும்ப தசலவிற்கு அேிகமாக பணம் தகட்டால் அவர்கரள ேலாக் தசய்வோக முஸ்லிம்
ஆண்கள் பயமுறுத்துவேற்கு குர்-ஆனின் இவ்வசனம் காேணமாக அரமந்துவிட்டது.
ஆ) என் மரனவி குடும்ப தசலவிற்கு பணத்ரே உயர்த்ேிக் தகாடுங்கள் என்று தகட்டார், ோன்
அடித்துவிட்தடன் என்று அபூ பக்கர் தசால்வது ஒரு காட்டுமிோண்டித் ேனமான தசயலாகும். இக்காலத்ேில்
ஒருவர் ேம்மிடம் இப்படிச் தசான்னால், அவரே ோம் எப்படி பார்ப்தபாம்?
இ) அபூ பக்காின் தசயரல கண்டிக்காமல் முஹம்மது சிாித்ேது, சின்ன சின்ன ேியாயமான விஷயங்களுக்கு
முஸ்லிம் ஆண்கள் ேங்கள் மரனவிகரள அடிப்பரே அவர் அங்கீகாிப்போக தோிகின்றது. இப்படிப்பட்ட
முஹம்மதுவின் தசயல்களினால் முஸ்லிம் குடும்பங்களில் தபண்களுக்கு எேிோக ேடக்கும் தகாடூேங்களுக்கு
வைிவகுக்கிறது.
ஈ) ”இல்ரல, ோங்கள் எங்கள் மரனவிமார்கரள, அபூ பக்கரேப்தபால, உமரேப்தபால முஹம்மதுரவப்தபால
அடிக்கமாட்தடாம்” என்று முஸ்லிம்கள் தசால்வார்களானால், இம்மூவர் தசய்ேது ேவறு என்று முஸ்லிம்கள்
தசால்லமுடியுமா?
உ) தமற்கண்ட முஸ்லிம் ஹேீஸில் அபூ பக்கரும், உமரும் முஹம்மதுவின் கண்களுக்கு முன்பாக எழுந்துச்
தசன்று, ஆயிஷாரவயும், ஹஃப்ஸாரவயும் (ேங்கள் மகள்கரள) அடித்துள்ளார்கள். ஆனால், ேமிைில்
தமாைியாக்கம் தசய்ே ேம் ேமிழ் முஸ்லிம் அறிஞர்கள், அபூபக்கரும், உமரும் அடிக்க எழுந்ோர்கள் என்றுச்
தசால்லி தமாைியாக்கம் தசய்துள்ளார்கள், அவர்கள் அடித்ோர்கள் என்று தசால்லவில்ரல.
. . . .உடதன அபூபக்ர் (ேலி) அவர்கள் (ேம்முரடய புேல்வி) ஆயிஷா (ேலி) அவர்கரள தோக்கி, அவர்களது
கழுத்ேில் அடிக்க எழுந்ோர்கள். அடுத்து உமர் (ேலி) அவர்கள் (ேம் புேல்வி) ஹஃப்ஸாரவ தோக்கி, அவர்களது
கழுத்ேில் அடிப்பேற்காக எழுந்ோர்கள் . . .
ஆனால், ஆங்கில ஹேிஸில் இவ்விருவரும் அடித்ோர்கள் என்று ோன் தமாைியாக்கம் தசய்துள்ளார்கள். ேமிழ்
முஸ்லிம் அறிஞர்களுக்கு “அடித்ோர்கள்” என்று தமாைியாக்கம் தசய்ய தவட்கமாக இருக்கின்றோ? அேபியில்
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எப்படி உள்ளது? எழுந்ோர்கள் என்றுள்ளோ? எழுந்து அடித்ோர்கள் என்று உள்ளோ? முஸ்லிம் அறிஞர்கள்
அேபி ஹேீரஸ படித்து சிறிது விளக்குவார்களா? (உண்ரமரயச் தசால்லதவண்டும், தபாய்ரயச் தசால்லி
என்ரன ஏமாற்ற முயலாேீர்கள், மாட்டிக்தகாள்வீர்கள்).
ஊ) கரடசியாக, அவ்விரு தபண்களும், ோங்கள் இல்லாே ஒன்ரற தகட்கவில்ரல, இருப்பரேத் ோன்
தகட்கிதறாம் என்று அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயிட்டு கூறினார்கள்.
. . . .அேற்கு அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர், "அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக!
அல்லாஹ்வின் தூேர் (ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாே எரேயும் ஒருதபாதும் ோங்கள் தகட்கமாட்தடாம்" என்று
கூறினர். . . .
முஸ்லிம்கதள! உங்கள் அன்ரனகள் தபாய் தசால்கிறார்கள் என்று தசால்லவருகின்றீர்களா? உங்கள்
அன்ரனகள் அல்லாஹ்வின் மீோரணயாக என்றுச் தசால்கிறார்கள், அவர்கள் கூற்ரற ேம்பதவண்டுமா
இல்ரலயா?

5) விரலவாசி எப்படி இருக்கின்றது?
ோம் வாழும் இந்ே காலத்ரே எடுத்துக்தகாண்டாலும், குடும்ப தசலவிற்கு ோம் மாேம் 5000 ரூபாய் ேம் குடும்ப
தபண்களுக்கு தகாடுக்கிதறாம் என்று ரவத்துக் தகாள்தவாம். இதே தோரகரய பல மாேங்கள் அல்லது
ஆண்டுகள் தகாடுக்கமுடியுமா? விரலவாசிகள் உயேவில்ரலயா? தகாஞ்சம் பணத்ரே உயர்த்ேிக்தகாடுங்கள்,
விரலவாசிகள் உயர்ந்துவிட்டது என்று ஒரு முஸ்லிமின் மரனவி தகட்டால், உடதன அவரள அடித்துவிட்டு,
ேலாக் தகாடுத்துவிடுதவன் என்று அந்ே முஸ்லிம் தசான்னால், அவரன என்னதவன்று ேிரனப்பீர்கள்? ஓ..
இவர் முஹம்மதுரவப்தபாலவும், ேபித்தோைர்கள் அபூ பக்கர் மற்றும் உமரேப்தபாலவும் ேடந்துக்தகாண்டார்
என்று தமச்சிக்தகாள்வீர்களா?
முஸ்லிம் தபண்களின் ேிரல எங்தக தசன்றுக்தகாண்டு இருக்கிறது?

6) கரடசியாக, உங்கள் அன்ரனகள் எடுத்ே முடிவு என்ன?
முஹம்மதுவின் மரனவிகள் அேிக பணத்ரேக் தகட்டார்கள், அபூ பக்கரும், உமரும் வந்து மகள்கரள அடித்து
ேிட்டினார்கள். ோங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயாக, இல்லாேவற்ரற தகட்கவில்ரலதயன்று மகள்கள்
தசான்னார்கள், அோவது முஹம்மதுவிடம் பணமிருக்கிறது என்று அவர்கள் சாட்சி கூறினார்கள். பிறகு
முஹம்மது 29 ோட்கள் ேனியாகச் தசன்றுவிட்டார், அேன் பிறகு அல்லாஹ் குர்-ஆன் 33:28-29ம் வசனங்கரள
இறக்கினான்.
முஹம்மது ஆயிஷாவிடம் வந்து, அல்லாஹ் இறக்கிய வசனங்கள் இரவகள், உன் முடிவு என்ன என்று
தகட்டார். ஆயிஷா எனக்கு ேீங்க ோன் தவண்டும் பணமும் தவண்டாம், ேலாக்கும் தவண்டாம் என்று முடிவு
தசய்ோர். இதே தபால, இேே மரனவிகளும் முடிவு தசய்ேோக ஹேீஸ் கூறுகிறது.
ஏன் ஆயிஷாவும், ஹஃப்ஸாவும் மற்றும் இேே மரனவிகளும் இந்ே முடிவிற்கு வந்ோர்கள்? இவர்களுக்கு தவறு
வாய்ப்பு இருக்கின்றோ?
அ) முஹம்மது ஒரு ேபி என்று எல்தலாரும் ேம்புகிறார்கள்.
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ஆ) முஹம்மதுவிடம் ேலாக் தபற்று அப்பா வீட்டில் உட்கார்ந்ோல், அப்பா தகாபப்படுவார், ேிட்டுவார்
அடித்தே தகான்றுதபாட்டுவிடுவார்.
இ) முஹம்மதுரவ எேிர்த்துக்தகாண்டு, அப்பாரவயும் விட்டுவிட்டு தவளிதய தசன்று வாழுவேற்கு
இவர்களுக்கு ஏோவது வாய்ப்பு இருக்கின்றோ? ேிச்சயமாக இல்ரல.
உ) அப்படிதய ேலாக் தபற்று முஹம்மதுரவ விட்டு வந்துவிட்டாலும், இன்தனாருவருக்கு இேண்டாம்
ோேமாக, மூன்றாம் ோேமாக, அல்லது ோன்காம் ோேமாக முந்ோரனரய விாிக்கதவண்டியது ோன். தவளிதய
தசன்று தகௌேவத்ரே இைந்து வாழ்வரே விட, இங்தகதய அேரன இைந்து வாைலாதம. குரறந்ேபட்சம்,
இரறத்தூோின் மரனவி என்ற பட்டமாவது கிரடக்கும்.
ஊ)

சாோேணமாக

ஒரு

முஸ்லிமின்

மரனவி

ேலாக்

தபற்றால்,

இன்தனாருவன்

ேிருமணம்

தசய்துக்தகாள்வான், ஆனால் முஹம்மதுவின் மரனவி ேலாக் தபற்றால், யாரும் ேிருமணம் தசய்யமுடியாது,
ஏதனன்ோல், அவர்கள் முஸ்லிம் சமுோயத்ேிற்தக ோய்மார்கள். ஆனால், முஹம்மது முஸ்லிம் சமுோயத்ேிற்கு
ேந்ரேமார்ே இல்ரல, எனதவ அவர் யாரேதவண்டுமானலும் ேிருமணம் தசய்யலாம்.
எ) இது மட்டுமா, முஹம்மதுதவாடு இருந்ோல், அல்லாஹ் ேல்ல கூலிரய தகாடுப்பான், தசார்க்கத்ேில் இடம்
கிரடக்கும். முஹம்மது தவண்டாம், ேலாக் தவண்டும் என்றுச் தசால்லி தவளிதய வந்துவிட்டால், யாருக்குத்
தோியும்? இவர்கரளப் பற்றி குர்-ஆன் வசனம் எப்படியாவது தவளிப்படலாம். இவர்கள் என் இரறத்தூேரே
துக்கப்படுத்ேிவிட்டார்கள்,

இவர்கரள

தகான்றுவிடுங்கள்

என்று

குர்-ஆன்

வசனம்

இறங்கினாலும்,

ஆச்சாியப்படுவேற்கு இல்ரல. இேில் இன்தனாரு விதனாேம் என்னதவன்றால், அப்படி ஒரு குர்-ஆன் வசனம்
இறங்கினால், முேலாவது வாரள எடுத்துக்தகாண்டு தகாரல தசய்ய புறப்படுபவர்களாக அபூ பக்கரும்,
உமரும் இருப்பார்கள் என்பேில் சந்தேகமில்ரல (மகள்கரளக் தகால்ல).

ேமக்கு எேற்கு வம்பு என்று

முஹம்மதுவின் மரனவிமார்கள் அரனவரும் முஹம்மதுரவதய தகாாினார்கள், கரடசி வரே அவேது
மரனவிகளாகதவ, அவர் மாித்ே பிறகு விேரவகளாகதவ வாழ்ந்து மாித்ோர்கள், பாிோபத்துக்கு உாிய அன்பு
அன்ரனகள்.
இப்படிப்பட்ட காேணங்களினால் ோன் புத்ேிசாலியான முஸ்லிம்களின் அன்ரனகள் சாியான முடிரவ தோிவு
தசய்ோர்கள்.
ேலாக் 3 – முடிவுரே:
குடும்ப தசலவிற்கு பணத்ரே உயர்த்ேிக்தகாடுங்கள் என்று தகட்பது விவாகேத்து தகாடுக்கும் அளவிற்கு
தபாிய பாவமா? சிந்ேித்துப் பாருங்கள்.



அல்லாஹ் ஏன் இப்படி பிளாக்தமயில் தசய்யதவண்டும்?



முஹம்மது உருவாக்கிய சமுோயம் ஆணாேிக்க சமுோயமா?



ேிருமணமான தபண்கரள கணவன் அல்லது ேகப்பன்மார்கள் அடிக்கும் தபாது, சிாித்ே முஹம்மது
எப்படிப்பட்டவர்?



குடும்ப தசலவிற்கு பணம் தகட்ட குடும்ப ேரலவிரய அடித்ே அபூ பக்கர் எப்படிப்பட்டவர்?



முஹம்மது மற்றும் முேல் கலிஃபாவாக பேவி வகித்ே அபூ பக்கர், இேண்டாம் கலிஃபாவாக பேவி
வகுத்ே உமர் - இம்மூவாின் பார்ரவயில் தபண்கள் என்றால் யார்?
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ேலாக் 4ல் சந்ேிப்தபாம், அது வரே வாசகர்கள் இவர்கள் பற்றி சிந்ேித்துப்பாருங்கள்.

ேலாக் பற்றிய இேே கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/talaq/talaq3.html

50.

ேலாக் 4 – இஸ்லாமிய அன்ரனயர்களுக்கு

இேண்டாம் (ேலாக்) மிேட்டல் விடுத்ே அல்லாஹ்
ேரலப்ரபப் பார்த்ோல், அல்லாஹ் மீது அவதூறு தசால்வரேப் தபாலத் தோிகிறதே! என்ற சந்தேகம்
வருகிறோ? இந்ே விவேம் குர்-ஆனில் இருப்போல் ோம் ஒன்றும் தசய்வேற்கில்ரல, அது தவேவாக்கு, அோவது
குர்-ஆன் இரறவாக்கு முஸ்லிம்களுக்கு. அேில் தசால்லப்பட்டரே அப்படிதய ேம்புவது ோதன சாி.
முந்ரேய கட்டுரேயில், முஹம்மதுவின் மரனவிமார்களுக்கு அல்லாஹ் விடுத்ே முேல் மிேட்டரல ஆய்வு
தசய்தோம்.

அோவது,

வீட்டு

தசலவிற்கு

தகாஞ்சம்

பணத்ரே

அேிகப்படுத்ேி

தகாடுங்கள்

என்று

முஹம்மதுவிடம் தகட்டது தபரும்பாவமாகிவிட்டது. வானத்ேிலிருந்து புர்தேன்று ெிப்ாீல் தூேன் இறங்கி,
முேல் மிேட்டரல வஹியாக முஹம்மதுவின் தசவிகளில் தபாட்டுவிட்டுச் தசன்றார். இந்ே ேற்தபாரேய
கட்டுரேயில், அந்ே பாிோபமான அன்ரனயர்களுக்கு இேண்டாவது முரறயாக அல்லாஹ் ேலாக் மிேட்டல்
விடுத்ேரே ஆய்வு தசய்தவாம். இக்கட்டுரேயின் ஆய்விற்காக ோம் குர்-ஆன், புகாாி, முஸ்லிம் ஹேீஸ்கள்
மற்றும் மூன்று குர்-ஆன் விாிவுரேயாளர்களின் விளக்கங்கரள ஆோேமாக பயன்படுத்ேியுள்தளாம்.

1) குர்-ஆனில் இேண்டாவது ேலாக் மிேட்டல் – வசனம் 66:5
முஹம்மதுவின் மரனவிமார்கள் அப்படி என்ன தபாிய பிரைரயச் தசய்துவிட்டார்கள்?
முஹம்மது உங்கரள ேலாக் தசால்லிவிட்டால், அவருக்கு எந்ே ேஷ்டமும் இல்ரல, உங்களுக்குத்ோன் ேஷ்டம்.
அவருக்கு ோன் பல மறுமணங்கரள தசய்விப்தபன். அவருக்கு கன்னிப்தபண்கரளயும், கன்னிரம
கைிந்ேவர்கரளயும் உங்களுக்கு பேிலாக முஹம்மதுவிற்கு மரனவிகளாக தகாடுப்தபன் என்று அல்லஹ் இந்ே
வசனத்ேில் அனல் கக்குகின்றான்.
குர்-ஆன் 66:5 அவர் உங்கரள ´ேலாக்´ தசால்லி விட்டால், உங்கரள விடச் சிறந்ே - முஸ்லிம்களான,
முஃமினான, (இரறவனுக்கு) வைிபட்டு ேடப்பவர்களான, ேவ்பா தசய்பவர்களான, வணங்குபவர்களான,
தோன்பு தோற்பவர்களான - கன்னிரம கைிந்ேவர், இன்னும் கன்னிப் தபண்டிர் - இத்ேரகயவரே அவருரடய
இரறவன் அவருக்கு (உங்களுக்குப்) பகேமாக, மரனவியோய் தகாடுக்கப் தபாதுமானவன். (முஹம்மது ொன்
ேமிைாக்கம்)
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2) அல்லாஹ்வின் இந்ே கடுங்தகாபத்துக்கு காேணம் என்ன?
அல்லாஹ் ஏன் இப்படி தகாபமாக இருக்கிறான் என்ற விவேத்ரே மூன்றாம் வசனத்ேில் கூறுகின்றான்.
குர்-ஆன் 66:3 தமலும், ேபி ேம் மரனவியர் ஒருவாிடம் ஒரு தசய்ேிரய இேகசியமாக ஆக்கிரவத்ே தபாது அவர்
(மற்தறாருவருக்கு) அரே அறிவித்ேதும், அ(வ்விஷயத்)ரே அல்லாஹ் அவருக்கு தவளியாக்கி ரவத்ோன்,
அவர் அேில் சிலரே தோிவித்ேதும், சிலரே(த் தோிவிக்காது) புறக்கணித்தும் இருந்ோர், (இவ்வாறு) அவர்
அரேத் தோிவித்ே தபாது "உங்களுக்கு இரேத் தோிவித்ேவர் யார்?" என்று அப்தபண் தகட்டார். அேற்கு அவர்
"(யாவற்ரறயும்) ேன்கறிந்தோனும் உணர்ந்தோனும் (ஆகிய அல்லாஹ்) என்குத் தோிவித்ோன்" என்று (பேில்)
கூறினார்.
முஹம்மதுவிற்கும் அவேது மரனவி ஒருவருக்கும் இரடதய ஒரு இேகசியம் இருந்ேோம். அந்ே இேகசியத்ரே
யாாிடமும் தசால்லதவண்டாம் என்று முஹம்மது தசால்லியுள்ளார் (தசான்னால் ேபித்துவத்துக்கு என்ன தகடு
வந்துவிடும்? ஏன் முஹம்மது பயப்பட்டார்?). அம்மரனவி முஹம்மதுவின் இன்தனாரு மரனவியிடம்
அேரனச் தசால்லிவிட்டார், இது ோன் விஷயம். முஹம்மதுவின் ஒரு மரனவி ஒரு

இேகசியத்ரேக்

கட்டிக்காக்கவில்ரல. அல்லாஹ்விற்கு வந்ேது பாருங்க தகாபம், குர்-ஆன் அத்ேியாயம் 66ன் முேல் ஐந்து
வசனங்கள் முஹம்மதுவிற்கு தகாாியர் ஆகிவிட்டன.
அல்லாஹ் வஹி மூலமாக வசனங்கரள இறக்கி ேிட்டதவண்டிய அளவிற்கு அது எப்படிப்பட்ட இேகசியமாக
இருந்ேது? அந்ே இேகசியம் தவளிதய தோிந்ேவுடன், ஏன் முஹம்மதுவும் அல்லாஹ்வும் தகாபத்ேின்
சிகேத்ேிற்தக தசன்றுவிட்டார்கள்? தபான்ற தகள்விகள் ேமக்குத் தோன்றும்.

3) அது இேகசியம் மட்டுமல்ல, அது முஹம்மதுவின் சத்ேியமாகும்
ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக, ேம்முரடய மரனவியிடம் முஹம்மது ’இனி ோன் இரே தசய்யமாட்தடன்’ என்று
சத்ேியம் தசய்ோோம்.
”ஏன் ேீர் ோன் அனுமேித்ே (ஹலால்) காாியத்ரே, ஹோம் என்று கருேி தசய்யமாட்தடன் என்று சத்ேியம்
தசய்துவிட்டீர்? தபானால் தபாகட்டும், ஒரு பாிகாேத்தோடு அந்ே சத்ேியத்ரே முறித்துக்தகாள்ளும்” என்று
அல்லாஹ்தவ முஹம்மதுவிற்கு கட்டரளத் ேருகின்றார். கீழ்கண்ட இேண்டு வசனங்களில் அல்லாஹ்
முஹம்மதுரவ கடிந்துக்தகாள்கிறார்.
66:1. ேபிதய! ேீங்கள் உங்களுரடய மரனவிகளின் ேிருப்ேிரயக் கருேி, அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆகுமாக்கி
ரவத்ே தபாருள்கரள (உபதயாகிப்பது இல்ரல என்று) ேீங்கள் ஏன் (சத்ேியம் தசய்து அேரன ஹோம் என்று)
விலக்கிக்தகாண்டீர்கள்? அல்லாஹ் மிக மன்னிப்பவனும் கிருரபயுரடயவனாகவும் இருக்கின்றான்.
66:2. ஆகதவ, உங்களுரடய அந்ேச் சத்ேியத்ேிற்கு (ேீங்கள் பாிகாேம் தகாடுத்து) அேரன ேீக்கிவிடுமாறு
ேிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டரளயிடுகின்றான். அல்லாஹ்ோன் உங்களது எெமானன். அவன்
(அரனவரேயும்) ேன்கறிந்ேவனும் ஞானமுரடய வனாகவும் இருக்கின்றான். (அப்துல் ஹமீது பாகவி
ேமிைாக்கம்)

4) அந்ே என்ன இேகசியம்? அது எப்படிப்பட்ட சத்ேியம்?
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அல்லாஹ்தவ ெிப்ாீல் தூேரன அனுப்பினார் என்று பார்க்கும் தபாது, அது மிகவும் முக்கியமான
இேகசியமாகத் தோன்றுகிறது. முஹம்மது சத்ேியம் தசய்ோதேன்றால் அது சாோேண விஷயமாக இருக்குமா?
ேிச்சயமாக மிகப்தபாிய விஷயமாக இருக்கதவண்டும். தமலும், அந்ே இேகசியத்ரே தவளியிட்டேற்காக
அல்லாஹ் ‘ேலாக்’ ேிரலக்கு இறங்கி, முஹம்மதுவின் மரனவிமார்கரள மிேட்டுகின்றார் என்று பார்க்கும்
தபாது, இேில் ஏதோ மிகப்தபாிய விஷயம் அடங்கியிருக்கிறது என்பரே புாிந்துக்தகாள்ளலாம்.
குர்-ஆன் 66ம் அத்ேியாயம், 1-5 வசனங்கரள இதுவரே ோம் படித்தோம். விஷயம் புாிந்ேது தபால ேமக்குத்
தோிகிறது ஆனால் முழுவதுமாக புாியவில்ரல. இவ்வசனங்கள் தபாட்ட முடிச்ரச அவிழ்ப்பது எப்படி?



முஹம்மதுவிற்கும் அவேது மரனவிக்கும் இரடதய இருந்ே அந்ே இேகசியம் என்ன?



அந்ே இேகசியத்ரே அம்மரனவி காப்பேற்காக, முஹம்மது தபாட்ட சத்ேியம் என்ன?



அல்லாஹ் தகாபம் தகாண்டு, ேலாக் பற்றிய மிேட்டல் விடும் அளவிற்கு எப்படிப்பட்ட ேிகழ்ச்சி
அவ்விருவருக்கும் இரடதய ேடந்ேது?

தபான்ற தகள்விகளுக்கு பேில் தசால்ல அல்லாஹ்வின் தவேமாகிய குர்-ஆன் பயன்படாது. இேற்கான பேிரல
அறிய ோம் ஹேிஸ்கரளயும், இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் விளக்கவுரேகரளயும் படிக்கதவண்டும்.
இேன் பின்னணிரய புாிந்துக்தகாள்ள உேவும் இேண்டு ேிகழ்ச்சிகள்

4.1 கருதவலம் பிசினின் துர்வாரட:
இந்ே ேிகழ்ச்சியின் பின்னணி ’இது ோன்’ என்று புகாாி மற்றும் முஸ்லிம் ஹேீஸ்களில் ஆயிஷா அவர்களின்
மூலமாக பேிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது (புகாாி எண்கள்: 4912, 5267, 5268, 6691, 6972; முஸ்லிம் எண்கள்: 2937,
2938).
புகாாி ஹேீஸ் எண் 6972ஐ இங்கு படிப்தபாம்.
ஆயிஷா(ேலி) அறிவித்ோர்.
இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்களுக்கு இனிப்பு தேனும் விருப்பமானரவயாக இருந்ேன. ேபி(ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர்
தோழுரகரய முடித்ேதும் ேம் துரணவியாிடம் வந்து பகல்தபாழுரேக் கைிப்பார்கள்; அவர்களுடன்
தேருக்கமாக இருப்பார்கள். இவ்வாறு (ஒரு ோள்) ஹஃப்ஸா(ேலி) அவர்களிடம் தசன்ற ேபியவர்கள்
வைக்கத்ேிற்கு மாறாக அேிக தேேம் இருந்துவிட்டார்கள். அது குறித்து ோன் விசாாித்தேன். அப்தபாது
ஹஃப்ஸாவின் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே ஒரு தபண் அவருக்கு (ோயிஃப் ேகே சுத்ே)த் தேன் உள்ள ஒரு
தோல்ரபரய அன்பளிப்பாக வைங்கினாள் என்றும், அேிலிருந்து ேயாாித்ே பானத்ரே இரறத்தூேர்(ஸல்)
அவர்களுக்கு ஹஃப்ஸா புகட்டினார் என்றும் என்னிடம் கூறப்பட்டது. உடதன ோன் 'அல்லாஹ்வின்
மீோரணயாக!

இரே

ேிறுத்துவேற்காக

இதோ

ஒரு

ேந்ேிேம்

தசய்தவாம்'

என்று

கூறிக்தகாண்டு,

(ேபியவர்களின் துரணவியாில் ஒருவோன) சவ்ோ(ேலி) அவர்களிடம் அரேப் பற்றிக் கூறி, 'ேபி(ஸல்) அவர்கள்
உங்களிடம் வரும்தபாது உங்கரள தேருங்குவார்கள். அப்தபாது, இரறத்தூேர் அவர்கதள! கருதவலம் பிசின்
சாப்பிட்டீர்களா? என்று தகளுங்கள். 'இல்ரல' என்று ேபியவர்கள் கூறுவார்கள். உடதன இது என்ன வாரட?
என்று அவர்களிடம் தகளுங்கள். இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் ேம்மிடமிருந்து (துர்) வாரட வீசுவரேக்
கடுரமயாகக் கருதுவார்கள். எனதவ, 'எனக்கு ஹஃப்ஸா தேன் பானம் புகட்டினார்' என்று கூறுவார்கள்.
உடதன ேீங்கள் 'இேன் தேனீக்கள் கருதவல மேத்ேில் அமர்ந்து (தேரன உறிஞ்சி)விட்டு வந்ேிருக்கலாம்.
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(எனதவ ோன் வாரட வருகிறது)' என்று தசால்லுங்கள். ோனும் இவ்வாதற தசால்தவன். ஸஃபிய்யாதவ!
ேீங்களும் இவ்வாதற தசால்லுங்கள் என்று (மற்தறாரு துரணவியாோன ஸஃபிய்யாவிடமும்) தசான்தனன்.
ேபி(ஸல்) அவர்கள் சவ்ோ(ேலி) அவர்களிடம் தசன்றதபாது (ோன் தசான்னபடி தசய்துவிட்டு) சவ்ோ
(என்னிடம்) கூறினார்கள்: எவரனத் ேவிே வணக்கத்ேிற்குாியவன் தவதறவனுமில்ரலதயா அத்ேரகய
(இரற)வன் மீோரணயாக! ேபி(ஸல்) அவர்கள் என் வீட்டு வாசலில் இருந்ேதபாது உங்களுக்கு பயந்து ேீங்கள்
என்னிடம் தசான்னபடி ேபியவர்களிடம் தசால்ல விரேந்தேன். இரறத்தூேர்(ஸல்) அவர்கள் (என்ரன)
தேருங்கியதும் அவர்களிடம், 'இரறத்தூேர் அவர்கதள! ோங்கள் கருதவலம் பிசிரனச் சாப்பிட்டீர்களா?' என்று
தகட்தடன். அவர்கள் 'இல்ரல' என்று பேிலளித்ோர்கள். 'அப்படியானால், (இது என்ன வாரட?' என்று
தகட்தடன். ேபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஹஃப்ஸா எனக்குத் தேன் பானம் புகட்டினார்' என்றார்கள். ோன், 'அேன்
தேனீக்கள் கருதவல மேத்ேில் அமர்ந்து (தேன் உறிஞ்சி)விட்டு வந்ேிருக்கலாம் (எனதவோன் தேனில் வாரட
ஏற்பட்டுவிட்டது தபாலும்)' என்று தசான்தனன்.
(தோடர்ந்து ஆயிஷா(ேலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) என்னிடம் ேபி(ஸல்) அவர்கள் வந்ேதபாது அரேப்
தபான்தற ோனும் தசான்தனன். ஸஃபிய்யாவிடம் ேபி(ஸல்) அவர்கள் தசன்றதபாது அவரும் அரேப்
தபான்தற தோிவித்ோர். பிறகு (மறுோள்) ேபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஃப்ஸாவிடம் தசன்றதபாது ேபியவர்களிடம்
அவர், 'இரறத்தூேர் அவர்கதள! அருந்துவேற்கு ேங்களுக்குச் சிறிது தேன் ேேட்டுமா?' என்று தகட்டார்.
ேபி(ஸல்) அவர்கள், 'அது எனக்குத் தேரவயில்ரல' என்று கூறினார்கள்.
(இது குறித்து) சவ்ோ(ேலி) அவர்கள், 'அல்லாஹ் தூயவன்! ேபி(ஸல்) அவர்கரள அரே அருந்ேவிடாமல் ோம்
ேடுத்து விட்தடாதம!' என்று (வருத்ேத்துடன்) கூறுவார்கள். ோன் அவாிடம், 'சும்மா இருங்கள்! (விஷயம்
பேவிவிடப்தபாகிறது)' என்று தசால்தவன்.
இரேப் பற்றி பி.ரெனுல் ஆபீேின் அவர்கள் ேம்முரடய குர்-ஆன் ேமிைாக்கத்ேின் விளக்கம் 272ல்
குறிப்பிட்டுள்ளார் (“272. இரறவன் அனுமேித்ேரேத் ேரட தசய்யக் கூடாது”). இந்ே ஹேீஸில் தசால்லப்பட்ட
இந்ே பின்னணி சாியானோ இல்ரலயா என்பரே இன்தனாரு கட்டுரேயில் ஆய்வு தசய்தவாம்.
அடுத்ேபடியாக, தமற்கண்ட பின்னணி ேவறானது, இது சாியானேல்ல என்றுச் தசால்லும் இேே பின்னணி
ேிகழ்ச்சிரய இப்தபாது பார்ப்தபாம்.
4.2 ஹஃப்ஸாவின் படுக்ரகயில் மாியாளிடம் புாிந்ே களியாட்டத்ேின் துர்வாரட:
குர்-ஆன் 66:1-5 வரேயிலான வசனங்களின் பின்னணி ”இது ோன் என்று” சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் ேங்கள்
விளக்கவுரேகளில் கூறியுள்ளனர். இவர்களின் ேஃப்ஸீர்கள் (குர்-ஆன் விளக்கவுரேகரள இந்ே தோடுப்பில்
படிக்கலாம் www.altafsir.com). ோன் இங்கு இம்மூவர்களின் முேல் வசனத்ேின் விளக்கவுரேரயத் ேருகிதறன்
(முழூ விளக்கவுரேரய தமற்கண்ட ேளத்ேில் படிக்கலாம், அல்லது 5 வசனங்களின் விளக்கவுரேகரள
இக்கட்டுரேயின் அடிக்குறிப்பில் படிக்கலாம்).

ேஃப்ஸீர் ெலரலன்:
வசனம் 66:1:
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O Prophet! Why do you prohibit what God has made lawful for you in terms of your Coptic handmaiden
Māriya — when he lay with her in the house of Hafsa who had been away but who upon returning and finding
out became upset by the fact that this had taken place in her own house and on her own bed — by saying
‘She is unlawful for me!’ seeking by making her unlawful for you to please your wives? And God is Forgiving
Merciful having forgiven you this prohibition.

ேஃப்ஸீர் இப்னு அப்பாஸ்:
வசனம் 66:1
And from his narration on the authority of Ibn 'Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's saying
(O Prophet!): '(O Prophet!) i.e. Muhammad (pbuh). (Why bannest thou that which Allah hath made lawful for
thee) i.e. marrying Maria the Copt, the Mother of Ibrahim; that is because he had forbidden himself from
marrying her, (seeking to please thy wives) seeking the pleasure of your wives 'A'ishah and Hafsah by
forbidding yourself from marrying Maria the Copt? (And Allah is Forgiving) He forgives you, (Merciful) about
that oath.

ேஃப்ஸீர் வஹிேி:
வசனம் 66:1, 2 & 3
(O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee…) [66:1]. . . . . Ibn 'Abbas> 'Umar
who said: “The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, entered the house of Hafsah along
with the mother of his son, Mariyah. When Hafsah found him with her [in an intimate moment], she said: 'Why
did you bring her in my house? You did this to me, to the exception of all your wives, only because I am too
insignificant to you'. He said to her: 'Do not mention this to 'A'ishah; she is forbidden for me [i.e. Mariyah] if I
ever touch her'. Hafsah said: 'How could she be forbidden for you when she is your slave girl?' He swore to
her that he will not touch her and then said: 'Do not mention this incident to anyone'. But she went ahead and
informed 'A'ishah. The Prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to go to his wives for a
month. He stayed away from them twenty nine days when Allah, glorious and exalted is He, revealed . . . . .
தமற்கண்ட விளக்கவுரேகளின் சுருக்கம் இது ோன். முஹம்மதுவிற்கு மாியாள் என்ற தபயர் தகாண்ட ஒரு
காப்டிக்

கிறிஸ்ேவப்தபண்

அடிரமயாக

இருந்ோள்.

(எகிப்ேின்

அேசன்

தகாடுத்ேிருந்ோன்)

அவள்

மரனவியல்ல, அவள் முஹம்மதுவின் ரவப்பாட்டி, குர்-ஆனின் படி ‘முஹம்மதுவின் வலக்கேத்துக்கு
தசாந்ேமானவள்’. ஒரு முரற முஹம்மதுவின் மரனவி ஹஃப்ஸா ேம் ேந்ரேயாகிய உமாின் வீட்டிக்குச் தசன்று
ேிரும்பி ேம் வீட்டிற்குள் நுரையும் தபாது, முஹம்மது ஹஃப்ஸாவின் படுக்ரகயில் மாியாதளாடு தேருக்கமாக
இருப்பரேக் கண்டுவிட்டார்கள். இது என் ோள் அல்லவா? என் வீடு அல்லவா? என் கட்டில் அல்லவா?
அப்படியிருக்க, உம்முரடய அடிரமப்தபண்ணிடம் என் ோளில் உடலுறவு தகாள்வது எப்படி என்று
தகட்டுயிருக்கிறார் (முஹம்மது ேம்முரடய ஒவ்தவாரு மரனவிக்கும் ஒருோள் ஒதுக்கியிருந்ோர். ஆனால்,
ேம்முரடய அடிரமப்தபண்களுக்கு அவர் ோட்கள் ஒதுக்கவில்ரல, எனதவ, மற்றவர்கள் அரசந்ே தேேம்
பார்த்து காாியத்ரே ேடத்ேதவண்டியது ோன்). ஹஃப்ஸா சீக்கிேமாக வீடு ேிரும்புவார் என்று எேிர்ப்பார்க்காே
முஹம்மதுவிற்கு ேர்ம சங்கடமாக ஆகிவிட்டது (என்ன ோன் இரறத்தூேோக இருந்ோலும், மரனவியிடம் ேீேி
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ேியாயம் ேவறும் தபாது, தகாஞ்சம் அடக்கிவாசிக்கத்ோன் தவண்டுமல்லவா?). ேிரலரமரய சமாளிக்க, ‘இனி
மாியாதளாடு ோன் உடலுறவு தகாள்வேில்ரல’ என்று முஹம்மது தசான்னார். அது எப்படி, அல்லாஹ்வின்
வார்த்ரேயின்

படி,

அடிரமப்தபண்கதளாடு

உடலுறவு

தகாள்வது

ஹலால்

அல்லவா?

என்று

ேிருப்பிக்தகட்டார் ஹஃப்ஸா. இது என்னடா ேரலவலியாகப் தபாச்சு என ேிரனத்ே முஹம்மது ‘சத்ேியம்
தசய்துவிட்டார், அல்லாஹ் குர்-ஆனில் அனுமேித்து இருந்ோலும் ோன் மாியாதளாடு (அடிரமப்தபண்தணாடு)
உடலுறவு தகாள்ளமாட்தடன், ேீயும் இரே யாாிடம் தசால்லதவண்டாம், முக்கியமாக ஆயிஷாவிடம்
தசால்லதவண்டாம் என்றுச் தசால்ல, ஹஃப்ஸா அப்தபாது அரமேியானார்.
ஆனால்,

ஹஃப்ஸாவினால்

மரனவிகளுக்கு "என்

புருஷன்

இல்ரலதயன்றாலும்,

"எனக்கு

தசால்லிக்தகாள்ளும்

வாய்ப்பு

இேரன
ோன்

எனக்கு

ஒதுக்கிய
கூட

ெீேணித்துக்

தகாள்ளமுடியவில்ரல.

மட்டும்

ோளில்

என்

ஹப்ஸாவிற்கு

ோன்"

என்றுச்

புருஷன்

எனக்கு

கிரடக்கவில்ரல

முஹம்மதுவின்

தசால்லும்
மட்டும்

என்போல்,

பாக்கியம்

ோன்"
அவர்

என்று
மிகவும்

தோந்துதபாய்விட்டார். எனதவ, யாாிடம் தசால்லக்கூடாது என்று முஹம்மது தசான்னாதோ, அதே ேபாிடம்
அோவது ஆயிஷாவிடம் தசால்லிவிட்டார். இந்ே குைப்பங்களுக்தகல்லாம் மூலகாேணம் ோம் ோன் என்பரே
உணர்ந்ே முஹம்மது, எந்ே மரனவியிடமும் ோன் தசல்வேில்ரல என்றுச் தசால்லி, ஒரு மாேம் (29 ோட்கள்)
ேனியாக வாழ்ந்துக்தகாண்டு இருந்ோர். அல்லாஹ்வினால் ேன் ேபி இப்படி ேனிரமயில் வாழ்வது
பிடிக்கவில்ரல, எனதவ அல்லாஹ் வசனங்கரள இறக்கினார். அோவது, குர்-ஆன் 66வது அத்ேியாயத்ேின்
முேல் ஐந்து வசனங்கள் மற்றும் கரடசி மூன்று வசனங்கரள (66:10-12) அல்லாஹ் இறக்கியுள்ளான்.
இவ்வசனங்களில் ோன் அல்லாஹ் முஹம்மதுவின் மரனவிமார்கரள ேலாக் பற்றி மிேட்டியுள்ளான்.

5) பின்னணி எதுவானாலும் – அன்ரனயர்கரள ேலாக் பற்றி மிேட்டுவது சாியா?
குர்-ஆன் 66வது அத்ேியாயத்ேிற்கு இேண்டு பின்னணிகரள முஸ்லிம் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் (இரவகளில்
எது

சாியாக

இருக்கும்

என்பரே

இன்தனாரு

கட்டுரேயில்

பார்க்கலாம்).

இந்ே

கட்டுரேரயப்

தபாருத்ேமட்டில், முஹம்மதுவின் அன்ரனயர்களிடம், முஹம்மது உங்கரள ேலாக் தகாடுத்துவிட்டால், ோன்
அவருக்கு இன்னும் பல ேிருமணங்கரள தசய்விப்தபன் என்று அல்லாஹ் மிேட்டுவது ‘இரறவன் என்ற
ேிரலயில் இருக்கும் ஒருவருக்கு ஏற்புரடயோக தோியவில்ரல’.
தமலும், இப்படிப்பட்ட குர்-ஆன் வசனங்களும், ஹேீஸ்களும் முஸ்லிம் ஆண்களின் மனேில் எப்படிப்பட்ட
ோக்கத்ரே உண்டாக்கும்? தபண்களின் சின்னச்சின்ன பிரைகளுக்காக ேலாக் வரேக்கும் தசல்வது, அல்லது
ேலாக் தகாடுத்துவிடுதவன் என்று மிேட்டுவது ேவறு இல்ரல என முஸ்லிம் ஆண்கள் ரோியம் தகாள்வார்கள்
அல்லவா? தபண்கரள பயமுறுத்ே இப்படிப்பட்ட குர்-ஆன் வசனங்கரள முஸ்லிம் ஆண்கள் ேங்களின்
சுயலாபத்துக்காக பயன்படுத்துவார்கள் அல்லவா?

ேலாக் 4 – முடிவுரே:
இந்ே கட்டுரேயில், முஸ்லிம்களின் அன்ரனகள் என்று மாியாரேதயாடு தபாற்றப்படும் தபண்களுக்கு ேடந்ே
தகாடுரமரயப் பார்த்தோம். ஒரு இேகசியத்ரே காக்கவில்ரலதயன்போல் ேலாக் தகாடுத்துவிடுதவன் என்று
மிேட்டுவது காட்டுமிோண்டித்ேனமாகும். ஒருதவரள 7ம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்ே அதேபிய பாரலவன
ோதடாடி மக்களின் மத்ேியில் இப்படிப்பட்ட ேலாக் மிேட்டல்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடியோக இருக்கலாம்,
ஆனால் ோகாீகம் வளர்ந்ே இந்ோட்களிலும் தமற்கண்ட குர்-ஆன் வசனங்கள் தசான்னது ேவறு இல்ரல
முஸ்லிம்கள் தசால்வது அறிவுடரமயாக தோியவில்ரல.
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முஹம்மதுவின் மரனவிமார்களுக்தக இந்ே ேிரல என்றால், சாோேண முஸ்லிம் குடும்ப தபண்களின் ேிரல
இன்னும் பாிோபமாக இருக்கும். இேனால் ோன் முஸ்லிம் சமுோயங்களில் ேலாக் (விவாகேத்துக்கள்) அேிகமாக
ேரடதபறுகின்றன, ஆனால் அரவகள் ஊடகம்வரேக்கும் வருவேில்ரல, அந்ேந்ே பகுேி ொமாத்ேின்
பேிதவடுகளில் பேிக்கப்படுவதோடு ேின்றுவிடுகின்றன. இரேயும் ோண்டி தவளிதய வருகின்ற ஓாிரு ேலாக்
தகஸுக்கள் இந்ேியாவில் பிதேகிங் ேியூஸ் ஆகிவிடுகின்றது.
இதுவரே இத்தோடர்கள் மூலமாக அறிந்துக்தகாண்டரவ.
1.

முஸ்லிம் தபண்கரள எக்காேணங்கரளக் தகாண்டு முஸ்லிம் ஆண்கள் ேலாக் தகாடுக்கலாம்
என்பரே குர்-ஆன் தேளிவுபடுத்ேவில்ரல.

2.

ஆனால், குடும்ப தசலவிற்கு பணத்ரே அேிகப்படுத்ேிக் தகாடுங்கள் என்று தகட்டேற்காக, முஸ்லிம்
சமுோயத்ேிதலதய

உயர்ந்ேவர்கள்

என்று

கருேப்படும்

முஹம்மதுவின்

மரனவிமார்களுக்கு

அல்லாஹ்வால் முேல் ‘ேலாக் மிேட்டல்’ விடுக்கப்பட்டது.
3.

இக்கட்டுரேயில்

கண்டது

படி,

ஒரு

இேகசியத்ரே

காத்துக்தகாள்ளவில்ரல

என்பேற்காக

இேண்டாவது முரறயாக அல்லாஹ் ேலாக் மிேட்டல் அதே அன்ரனயர்களுக்கு விடுத்ோர்.
அடுத்ே கட்டுரேயில், முஹம்மது ேம்முரடய ஒரு மரனவிக்கு ேலாக் தகாடுக்க முடிவு தசய்ோர், ஆனால்,
கரடசியில் அேரன ேிரறதவற்றவில்ரல. என்ன காேணத்ேிற்காக முஹம்மது அப்தபண்மணிரய விவாகேத்து
தசய்ய விரும்பினார்? அேன் பிறகு எந்ே காேணங்களுக்காக ேலாக் முடிரவ வாபஸ் தபற்றுவிட்டார் என்பரே
ஆய்வு தசய்தவாம்.
ேலாக் தோடாின் அடுத்ே கட்டுரேயில் சந்ேிப்தபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] Tafsir al-Jalalyn (ேஃப்ஸீர் ெலரலன்):
வசனம் 1:
O Prophet! Why do you prohibit what God has made lawful for you in terms of your Coptic handmaiden
Māriya — when he lay with her in the house of Hafsa who had been away but who upon returning and finding
out became upset by the fact that this had taken place in her own house and on her own bed — by saying
‘She is unlawful for me!’ seeking by making her unlawful for you to please your wives? And God is Forgiving
Merciful having forgiven you this prohibition.
வசனம் 2:
Verily God has prescribed He has made lawful for you when necessary the absolution of your oaths to
absolve them by expiation as mentioned in the sūrat al-Mā’ida Q. 589 and the forbidding of sexual relations
with a handmaiden counts as an oath so did the Prophet s expiate? Muqātil b. Sulaymān said ‘He set free a
slave in expiation for his prohibition of Māriya’; whereas al-Hasan al-Basrī said ‘He never expiated because
the Prophet s has been forgiven all errors’. And God is your Protector your Helper and He is the Knower the
Wise.

292

வசனம் 3:
And mention when the Prophet confided to one of his wives namely Hafsa a certain matter which was his
prohibition of Māriya telling her ‘Do not reveal it!’; but when she divulged it to ‘Ā’isha reckoning there to be
no blame in doing such a thing and God apprised him He informed him of it of what had been divulged he
announced part of it to Hafsa and passed over part out of graciousness on his part. So when he told her
about it she said ‘Who told you this?’ He said ‘I was told by the Knower the Aware’ namely God.
வசனம் 4:
If the two of you namely Hafsa and ‘Ā’isha repent to God … for your hearts were certainly inclined towards
the prohibition of Māriya that is to say your keeping this secret despite knowing the Prophet’s s dislike of it
which is itself a sin the response to the conditional ‘if the two of you repent to God’ has been omitted to be
understood as ‘it will be accepted of both of you’; the use of the plural qulūb ‘hearts’ instead of the dual
qalbayn ‘both your hearts’ is on account of the cumbersomeness of putting two duals together in what is
effectively the same word; and if you support one another tazzāharā the original second tā’ of tatazāharā has
been assimilated with the zā’; a variant reading has it without this assimilation tazāharā against him that is
the Prophet in what he is averse to then know that God He huwa a pronoun for separation is indeed his
Protector His supporter and Gabriel and the righteous among the believers Abū Bakr and ‘Umar may God
be pleased with both of them wa-Jibrīlu wa-sālihu’l-mu’minīna is a supplement to the syntactical locus of the
subject of inna sc. ‘God’ who will also be his supporters and the angels furthermore further to the support of
God and those mentioned are his supporters assistants of his in supporting him to prevail over both of you.
வசனம் 5
It may be that if he divorces you that is if the Prophet divorces his wives his Lord will give him in your stead
read yubaddilahu or yubdilahu wives better than you azwājan khayran minkunna is the predicate of ‘asā ‘it
may be’ the sentence being the response to the conditional — the replacement of his wives by God never
took place because the condition of his divorcing them never arose — women submissive to God affirming
Islam believing faithful obedient penitent devout given to fasting — or given to emigrating in God’s way —
previously married and virgins. (Source)
Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas (ேஃப்ஸீர் இப்னு அப்பாஸ்)
வசனம் 1
And from his narration on the authority of Ibn 'Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's saying
(O Prophet!): '(O Prophet!) i.e. Muhammad (pbuh). (Why bannest thou that which Allah hath made lawful for
thee) i.e. marrying Maria the Copt, the Mother of Ibrahim; that is because he had forbidden himself from
marrying her, (seeking to please thy wives) seeking the pleasure of your wives 'A'ishah and Hafsah by
forbidding yourself from marrying Maria the Copt? (And Allah is Forgiving) He forgives you, (Merciful) about
that oath.
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வசனம் 2
(Allah hath made lawful for you (Muslims) absolution from your oaths (of such a kind)) and so the Prophet
(pbuh) absolved himself from his oath and married Maria the Copt, (and Allah is your Protector) and Helper.
(He is the Knower) He knows that you forbade yourself Maria the Copt, (the Wise) in that which He enjoined
about the expiation of oaths.
வசனம் 3
(When the Prophet confided a fact unto one of his wives) i.e. Hafsah (and when she afterward divulged it)
Hafsah divulged to 'A'ishah what the Prophet (pbuh) told her in confidence (and Allah apprised him thereof)
and Allah informed him that Hafsah informed 'A'ishah, (he made known (to her) part thereof) part of what she
said to 'A'ishah regarding the leadership of Abu Bakr and 'Umar; and it is said: about seeing Maria the Copt
on his own (and passed over part) he did not mention making forbidding Maria the Copt on himself nor what
he told her concerning the leadership of Abu Bakr and 'Umar after him, for he did not reproach him for this.
(And when he told it her) when the Prophet (pbuh) informed Hafsah about what she said to 'A'ishah (she
said) Hafsah said: (Who hath told thee) that I informed 'A'ishah? (He said) the Prophet (pbuh) said: (The
Knower, the Aware hath told me) what you divulged to 'A'ishah.
வசனம் 4
(If ye twain turn unto Allah repentant) if you two, i.e. Hafsah and 'A'ishah, repent of hurting and disobeying
the Prophet (pbuh) ((ye have cause to do so) for your hearts desired (the ban)) for your hearts have deviated
from the Truth; (and if ye aid one another against him (Muhammad)) but if you help one another to harm and
disobey him (then lo! Allah, even He, is his protecting Friend) then Allah is his Protector and Helper against
you, (and Gabriel) will help him against you (and the righteous among the believers) all true believers are
helpers to him against you: Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, 'Ali, may Allah be well pleased with, and all other true
believers; (and furthermore the angels are his helpers) and the angels are with all these his helpers against
you.
வசனம் 5
(It may happen) and this will surely happen (that his Lord, if he divorce you, will give him in your stead wives
better than you) in obedience, (submissive (to Allah)) by stating it openly, (believing) true in their faith both
with their tongues and hearts, (pious) obedient to Allah and to their husband, (penitent) from their sins,
(inclined to fasting, widows) like Asiyah Bint Muzahim, the wife of Pharaoh (and maids) like Mary daughter
of Amran, the mother of Jesus. (Source)
Asbab Al-Nuzul by Al-Wahidi (ேஃப்ஸீர் வஹிேி:)
வசனம் 1, 2 & 3
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(O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee…) [66:1]. Muhammad ibn Mansur
al-Tusi informed us> 'Ali ibn 'Umar ibn Mahdi> al-Husayn ibn Isma'il al-Mahamili> 'Abd Allah ibn Shabib>
Ishaq ibn Muhammad> 'Abd Allah ibn 'Umar> Abu'l-Nadr, the client of 'Umar ibn 'Abd Allah> 'Ali ibn 'Abbas>
Ibn 'Abbas> 'Umar who said: “The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, entered the
house of Hafsah along with the mother of his son, Mariyah. When Hafsah found him with her [in an intimate
moment], she said: 'Why did you bring her in my house? You did this to me, to the exception of all your wives,
only because I am too insignificant to you'. He said to her: 'Do not mention this to 'A'ishah; she is forbidden
for me [i.e. Mariyah] if I ever touch her'. Hafsah said: 'How could she be forbidden for you when she is your
slave girl?' He swore to her that he will not touch her and then said: 'Do not mention this incident to anyone'.
But she went ahead and informed 'A'ishah. The Prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to
go to his wives for a month. He stayed away from them twenty nine days when Allah, glorious and exalted is
He, revealed (O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee, seeking to please
thy wives?)”. Abu Ibrahim Isma'il ibn Ibrahim al-Wa'iz informed us> Bishr ibn Ahmad ibn Bishr> Ja'far ibn alHasan al-Firyabi> Minjab ibn al-Harith> 'Ali ibn Mushir> Hisham ibn 'Urwah> his father> 'A'ishah who said:
“The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, used to like sweet and honey. It was also his
habit to go to his wives after finishing the 'Asr prayer. In one occasion he went to Hafsah bint 'Umar and
stayed with her more than he usually did. When I found out about this, I enquired about the reason and I was
told that a woman from her clan gifted her with a pot of honey which she offered to the Prophet, Allah bless
him and give him peace. I said to myself: by Allah I will spoil it for him. I said to Sawdah bint Zam'ah: 'When
he comes to your apartment and draws closer to you, say: O Messenger of Allah, did you eat Maghafir?'
When he says: 'Hafsah fed me some honey', say: 'The bees which produced it must have eaten the 'Urfut'.
வசனம் 4 & 5
(If ye twain turn unto Allah repentant, (ye have cause to do so) for your hearts desired (the ban)…) [66:4].
Abu Mansur al-Mansuri informed us> Abu’l-Hasan al-Daraqutni> al-Husayn ibn Isma‘il> ‘Abd Allah ibn
Shabib> Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-‘Aziz> his father> al-Zuhri> ‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah> Ibn
‘Abbas who said: “Hafsah found the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, with Umm
Ibrahim when it was ‘A’ishah’s turn. She said to him: ‘I will definitely inform her!’ The Messenger of Allah,
Allah bless him and give him peace, said: ‘She is forbidden for me if I touch her again’. Hafsah went ahead
and informed ‘A’ishah. Allah informed His Messenger of this and he let Hafsah know some of the things she
said. She asked him: ‘Who informed you of this?’ He said: ‘(The Knower, the Aware hath told me) [66:3]’.
The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, stayed away from his wives for a month and
then Allah, glorious and exalted is He, revealed: (If ye twain turn unto Allah repentant, (ye have cause to do
so) for your hearts desired (the ban)…)”. (Source)

ேலாக் பற்றிய இேே கட்டுரேகள்
உமாின் கட்டுரேகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்

Source: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/talaq/talaq4.html
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