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இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்தவத்லத அறிெ உதவும் 

சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 1000 

முன்னுலர: 

இஸ்லொமம கற்றுக்பகொள்ள  ல ஆய்வுக் கட்டுமைகள் தமிழில்  தித்துக்பகொண்டு 

வருகிறறன்.  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதொடைந்்த இந்த  யணத்தில் இன்றுவமை 

700க்கும் அதிகமொன கட்டுமைகள் நம் தளங்களில் (ஈஸொ குைஆ்ன் & ஆன்சைிங் 

இஸ்லொம்)  திக்க ் ட்டுள்ளது.  

இன்று மக்கள் சின்னத்திமையில் அதொவது பமொம ள் ற ொனில் அதிகமொக 

றநைத்மத பசலவிடுகிறொைக்ள். றமலும், வொட்ஸ ் மூலமொக அறனக விவைங்கமள 

 கிைந்்துக்பகொண்டும், கற்றுக்பகொண்டும் வருகிறொைக்ள்.  மக்கள் சுல மொக 

இஸ்லொம் மற்றும் கிறிஸ்தவம்  ற்றி அறிந்துக்பகொள்ள வசதியொக இருக்கும் 

என் தொல், சின்னஞ்சிறு றகள்விகள் 1000+ என்ற தமல ்பில் றகள்வி  தில்கமள 

எழுதலொம் என்று விரும்பிறனன். இமவகமள சுல மொக வொட்ஸ ்பில் 

 டிக்கமுடியும் மற்றும் மற்றவைக்ளுக்கும் அனு ் முடியும்.  

இந்த பதொடைின் ப ரும் ொன்மமயொன  தில்கள், ஒரு வொைத்்மத அல்லது ஒரு 

வொக்கியமொகறவ இருக்கும். சில றகள்விகள் மட்டும் அதிக ட்சமொக நொன்கு 

 த்திகள் அதொவது ஒரு  க்கம் மட்டுறம இருக்கும். ஒருவை ்இந்த 1000 றகள்விகமள 

 டித்தொல், இஸ்லொமமயும், கிறிஸ்தவத்மதயும் சுல மொக அறிந்துக்பகொள்ள 

முடியும். றமலும் இஸ்லொமமயும் கிறிஸ்தவத்மதயும் இன்னும் ஆழமொக 

கற்றுக்பகொள்ள ஆைவ்ம் உண்டொகும். 

இ ்ற ொமதக்கு 1000 றகள்விகமள கீழ்கண்ட தமல ்புக்களில் தயொை ்

பசய்துள்றளன். 

தலலப்புே்ேள்: 

1. குைஆ்ன் 

2. அல்லொஹ் - பயறகொவொ 

3. முஹம்மது 

4. ஹதீஸ்கள் - சீைொ(முஹம்மதுவின் வைலொறு) 

5. இஸ்லொம் 

6. ப ண்கள் 

7. ம பிள் 

8. கிறிஸ்தவம் 

9. கமலசப்சொற்கள் 

10. இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள் 

11. இஸ்லொமிய புத்தகங்கள்/தளங்கள் 

http://isakoran.blogspot.com/
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வொசகைக்ளுக்கு ஏதொவது றகள்விகள் றதொன்றினொல், எனே்கு 

எழுதவும் அமவகளுக்கும்  தில்கள் பகொடுக்க முயலுறவன். 

 

தலலப்பு: குர்ஆன் ( 1- 60 ) 

கேள்வி 1: குைஆ்னின் மூல பமொழி என்ன? 

பதில் 1: அைபி பமொழி 

 

கேள்வி 2:  குைஆ்னில் எத்தமன அத்தியொயங்கள் மற்றும் வசனங்கள் உள்ளன? 

பதில் 2: குைஆ்னில் 114 அத்தியொயங்கள் மற்றும் 6236 வசனங்கள் உள்ளன. 

 

கேள்வி 3: ஸூைொ மற்றும் ஆயத் என்றொல் என்ன? 

பதில் 3: அத்தியொயத்மத அைபியில் ஸூைொ (சூைொ) என்றும், வசனங்கமள ஆயத ்

என்றும் அமழ ் ொைக்ள். “ஆயொ” என்றொல் வசனம், “ஆயத”் என்றொல் வசனங்கள் 

( ன்மம) ஆகும். 

 

கேள்வி 4: குைஆ்னில் 6666 வசனங்கள் உள்ளதொகச ்பசொல்கிறொைக்றள! 

பதில் 4: இது தவறு, இன்மறய  குைஆ்னில் 6236 வசனங்கள் மட்டுறம உள்ளன. 

 

கேள்வி 5: அது என்ன இன்மறய குைஆ்னில் 6236 என்றுச ்பசொல்கிறீைக்ள், 

அ ் டியொனொல், ஆைம் கொல  குைஆ்னில் 6236 வசனங்கள் இல்மலயொ? 

பதில் 5: இல்மல, ஆைம்  கொல குைஆ்னில் இருந்த சில வசனங்கள் இன்மறய 

குைஆ்னில் இல்மல என்று ஹதீஸ்கள் பசொல்கின்றன. இமவகள்  ற்றி 

அடுத்தடுதத் றகள்விகளில் கொண்ற ொம். 

 

கேள்வி 6: குைஆ்னின் முதல் அத்தியொயத்தின் ப யை ்என்ன? 

https://www.answering-islam.org/tamil/contactus.html
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பதில் 6: அல் ஃ ொத்திஹொ (தமிழில் இதன் ப ொருள்: றதொற்றுவொய்) 

 

கேள்வி 7: குைஆ்னின் கமடசி அத்தியொயத்தின் ப யை ்என்ன? 

பதில் 7: அந் நொஸ் (தமிழில் இதன் ப ொருள்: மனிதைக்ள்).  சிலை ் ஸூைொ 

(அத்தியொயம்) என்ற வொைத்்மதறயொடு றசைத்்து "ஸூைத்துந் நொஸ்" என்று 

எழுதுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 8: குைஆ்னின் மக்கீ, மதனீ வசனங்கள் என்றுச ் பசொல்கிறொைக்றள, 

அமவகளின் அைத்்தபமன்ன? 

பதில் 8: முஹம்மது முதலில் சில ஆண்டுகள் மக்கொ நகைிலும், பிறகு மதினொ 

நகைிலும் வொழ்ந்தொை.் அவை ்மக்கொவில் வொழ்ந்த கொலத்தில் இறக்க ் ட்ட குைஆ்ன் 

வசனங்கமள மக்கீ என்றும், மதினொ நகைில் வொழ்ந்த ற ொது இறக்க ் ட்ட 

வசனங்கமள மதனீ என்றும் அமழக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 9: குைஆ்னில் குறி ்பிட ் டும் “ஜபூை,் றதொறொ மற்றும் இன்ஜில்” என்ற 

ப யைக்ள் எமவகமள குறிக்கின்றன? 

பதில் 9: இமவகள் ம பிளின் புத்தகங்கள் ஆகும். 

• கதாறா - இது  மழய ஏற் ொட்டின் முதல் ஐந்து நூல்கமள 

(ஐந்தொகமங்கமள) குறிக்கிறது. 

• ஜபூர்  - இது சங்கீத நூமல குறிக்கிறது. 

• இன்ஜில்  - இது ம பிளின் நற்பசய்தி (சுவிறசஷங்கள்) நூல்கமள 

குறிக்கின்றது.  

இன்ஜில் என்றொல் பவறும் நற்பசய்திகமள மட்டுறம குறிக்குமொ? அல்லது புதிய 

ஏற் ொடு முழுவமதயும் குறிக்குமொ? என்று சில முஸ்லிம்களுக்கு சந்றதகம் 

உண்டு. 

 

கேள்வி 10: குைஆ்ன் மட்டும் ற ொதொதொ? ஹதீஸ்களும் றதமவயொ? 

பதில் 10: முஸ்லிம்களுக்கு குைஆ்னும் ஹதீஸ்களும் ஒரு நொணயத்தின் இரு 

 க்கங்கள். ஒறை ஒரு  க்கதம்த மவத்திருந்தொல் அந்த நொணயத்திற்கு 

மதி ்பில்மல. எ ் டி ஒரு மனிதனுக்கு உயிரும் உடலும் முக்கியறமொ, அது 
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ற ொன்றது தொன் குைஆ்னும், ஹதீஸ்களும். ஒன்மற மவத்துக்பகொண்டு மற்றமத 

புறக்கணிக்கமுடியொது. இதில் ஏதொவது ஒன்மற புறக்கணித்தொல், இஸ்லொம் 

அைத்்தமற்றதொகிவிடும்.  

 

கேள்வி 11: அைபிபமொழி பதய்வ பமொழியொ? 

பதில் 11: அைபி பதய்வ பமொழி இல்மல.  உலகில் எந்த பமொழியும் பதய்வ பமொழி 

ஆகமுடியொது. 

 

கேள்வி 12: குைஆ்ன் என்ற வொைத்ம்தயின் அைத்த்பமன்ன? 

பதில் 12: குைஆ்ன் என்றொல், ஓதுதல் (recitation) என்று ப ொருள். 

 

கேள்வி 13: முதன் முதலொக எந்த இைவில் குைஆ்ன் இறக்க ் ட்டதொக குைஆ்ன் 

பசொல்கிறது? 

பதில் 13: மலலத்துல் கத்ை ் என்ற இைவில் குைஆ்ன் இறங்கியதொக குைஆ்ன் 

பசொல்கிறது.  

“நிசச்யமொக நொம் அமத (குைஆ்மன) கண்ணியமிக்க (மலலத்துல் கத்ை)் என்ற 

இைவில் இறக்கிறனொம்” (குைஆ்ன் 97:1) என்று அல்லொஹ் கூறுகின்றொன்.  

[இந்த பதொடைக்ளில் முஹம்மது ஜொன் தமிழொக்கறம பிைதொனமொக றமற்றகொள் 

கொட்ட ் டுகின்றது.] 

 

கேள்வி 14: குைஆ்னின் மிகவும் நீண்ட மற்றும் சிறிய அத்தியொயங்கள் எமவ?  

பதில் 14: இைண்டொவது அத்தியொயம் அல்- கைொ 286 வசனங்கமள பகொண்டது, 

மற்றும்  103, 108  மற்றும்  110  அத்தியொயங்கள் மூன்று வசனங்கமளக் பகொண்ட 

சிறிய அத்தியொயங்களொகும். 

 

கேள்வி 15: மக்கொவில் மற்றும் மதினொவில் இறக்க ் ட்ட அத்தியொயங்களின் 

(ஸூைொக்களின்) எண்ணிக்மக எத்தமன? 
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பதில் 15: மக்கீ அத்தியொயங்கள் 86, மதினொ அத்தியொயங்கள் 28 என்று இஸ்லொமிய 

அறிஞைக்ள் வமக ் டுத்தியுள்ளொைக்ள் 

( ொைக்்க: http://www.tamililquran.com/suraindex.asp ).   

சில  அறிஞைக்ளுக்கு இதில் முைண் ட்ட கருத்து உண்டு. 

 

கேள்வி 16: குைஆ்னில் எந்த நபியின்(தீைக்்கதைிசியின்) ப யை ் அதிகமொக 

வருகிறது? 

பதில் 16: மூஸொ என்கின்ற றமொறச தீைக்்கதைிசியின் ப யை ்அதிகமொக (115 முமற) 

வருகிறது என்று கூற ் டுகின்றது. சிலை ்136 முமற வருகிறது என்கிறொைக்ள்.  

 

கேள்வி 17: குைஆ்னில் எத்தமன தீைக்்கதைிசிகளின் ப யைக்ள் 

குறி ்பிட ் ட்டுள்ளன?  

பதில் 17: குைஆ்னில் 25 நபிமொைக்ள்  ற்றி வருகின்றது என்று முஸ்லிம்கள் 

கூறுகிறொைக்ள் ( ொைக்்க: http://www.tamililquran.com/nabinames.asp ). ம பிளின்  டி 

இவைக்ள் அமனவரும் தீைக்்கதைிசிகள் அல்ல, உதொைணம்: ஆதொமம ம பிள் 

தீைக்்கதைிசி (நபி) என்று அமழ ் தில்மல மற்றும் முஹம்மதுமவ ம பிள்  டி 

தீைக்்கதைிசி என்று அமழக்கமுடியொது. 

 

கேள்வி 18: குைஆ்ன் வசனங்கள் அத்தியொயங்கள், முஹம்மதுவிற்கு இறக்க ் ட்ட 

வைிமசயில் குைஆ்னில் அமமக்க ் ட்டுள்ளதொ? 

பதில் 18: இல்மல.  முஹம்மது உயிறைொடு இருக்கும் ற ொது, அவை ்குைஆ்மன ஒரு 

புத்தக வடிவில் பதொகுக்கவில்மல. புதத்கறம இல்லொத ற ொது, வைிமச ் டி முழு 

புத்தகத்மத அமம ் து எ ் டி? 

முஹம்மதுவின் மைணத்திற்கு பிறகு,  ல  ஆண்டுகள் கழித்து, குைஆ்மன 

பதொகுதத்ற ொது, ப ைிய அத்தியொயங்கள் பதொடங்கி சிறிய அத்தியொயங்கள் 

வமை வைிமச ் டுதத்ி பதொகுத்தொைக்ள். அதன் பிறகு வந்தவைக்ள், வசனங்களொக 

பிைித்த ற ொது, அத்தியொயங்களில்  வசன எண்களின் எண்ணிக்மக மொறு ட்டது. 

 

கேள்வி 19: முஹம்மதுவின் கொலத்தில் அறனகை ் குைஆ்மன 100% முழுவதுமொக 

மனனம் பசய்திருந்ததொகச ்பசொல்கிறொைக்றள இது சைியொ? 

http://www.tamililquran.com/suraindex.asp
http://www.tamililquran.com/nabinames.asp
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பதில் 19:  லை ் குைஆ்மன 100% மன ் ொடம் பசய்திருந்தொைக்ள் என்று 

முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள், ஆனொல் இது உண்மமயல்ல. 

முஹம்மதுவின் றதொழைக்ள் குைஆ்மன பதொகுதத் ற ொது, இவைக்ள்  ட்ட  ொடு 

இருக்கின்றறத! அது யொைொல் பசொல்லிமுடியும். 

உண்மமயொகறவ, குைஆ்மன இவைக்ள் 100% மன ் ொடம் பசய்திருந்தொல், ஒறை 

வொைத்தில் குைஆ்மன பதொகுத்து இருந்திருக்கலொம். ஆனொல், இந்த கொைியதம்தச ்

பசய்ய, ஒரு குழுமவ அமமத்து,  ல மொதங்கள் கழித்து பதொகு ்ம  

முடித்தொைக்ள். இதன் மூலம் அறிவது என்னபவன்றொல், ஒருவரும் 100% குைஆ்மன 

மன ் ொடம் பசய்யவில்மல, பசய்யமுடியவில்மல என் தொகும். 

 

கேள்வி 20: முஹம்மதுவிற்கு இறக்க ் ட்ட குைஆ்ன் வசனங்கள் எழுத ் ட்ட 

எலும்புகள், இமலகள், றதொல்கள் இன்று நம்மிடம் உள்ளனவொ? 

பதில் 20: இல்மல அமவகள் நம்மிடம் இ ்ற ொது இல்மல. அமவகள் 

எைிக்க ் ட்டுவிட்டன, பதொமலந்துற ொய் விட்டன. குைஆ்னின் ஆதி மூலம் 

நம்மிடம் இல்மல.  

 

கேள்வி 21: குைஆ்ன் தமிழொக்கங்கள் சிலவற்மற  இமணயத்தில் 

 டிக்கமுடியுமொ? 

பதில் 21: குமறந்த ட்சம், ஐந்து தமிழொக்கங்கமள நீங்கள் இமணயத்தில் 

 டிக்கலொம்.   

தமிழில் குைஆ்ன் ( http://www.tamililquran.com/ ) என்ற தளத்தில் நொன்கு 

தமிழொக்கங்கமள  டிக்கமுடியும்.  அமவகள்:  

• டொக்டை.் முஹம்மது ஜொன் தமிழொக்கம்,  

• அ ்துல் ஹமீது  ொகவி தமிழொக்கம்,  

• இஸ்லொமிய நிறுவனம் டிைஸ்ட் (IFT) தமிழொக்கம்  மற்றும்  

• மன்னை ்ஃ ஹத் வளொகம் (சவூதி) தமிழொக்கம். 

பீறஜ அவைக்ளின் குைஆ்ன் தமிழொக்கத்மத அவைது தளத்தில் 

( https://www.onlinepj.in/ )  டிக்கமுடியும். 

 

கேள்வி 22: குைஆ்மன அைபியில்  டிதத்ொல் தொன் நன்மம என்றுச ் பசொல்வது 

சைியொ? 

http://www.tamililquran.com/
https://www.onlinepj.in/
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பதில் 22: முஸ்லிம்கள் இ ் டி நம்புகிறொைக்ள். ஆனல், உண்மமயொன இமறவன் 

என்மறக்கும் ஒரு குறி ்பிட்ட பமொழியில் என்மன பதொழுதொல் தொன், பூமஜ 

பசய்தொல் தொன் நொன் அமவகமள ஏற்றுக்பகொள்றவொன் என்று பசொல்லமொட்டொன். 

 

கேள்வி 23: முஹம்மது உயிறைொடு இருந்த ற ொது, அவைிடம் ஒரு புத்தக வடிவில் 

குைஆ்ன் ஒரு பதொகு ் ொக இருந்ததொ? 

பதில் 23: இல்மல, முஹம்மது அ ் டி ் ட்ட ஒரு புதத்கதம்த 

மவத்திருக்கவில்மல. குைஆ்மன ஒரு புத்தகமொக பதொகுக்கறவண்டும் என்று 

அவை ் விரும்பியதும் இல்மல. முஹம்மதுவின் மைணத்திற்கு   ல ஆண்டுகள் 

கழித்து, குைஆ்மன ஒரு புதத்கமொக பதொகுக்கறவண்டும் என்று முஹம்மதுவின் 

றதொழை ்ஒருவை ்பசொன்னற ொது, முஹம்மது பசய்யொத ஒரு கொைியத்மத எ ் டி 

பசய்வபதன்று மற்பறொரு சஹொ ொ றகள்வி பகட்டொை.் இது மிகவும் கடினமொன 

கொைியம் என்றொை.்  எனறவ, முஹம்மதுவிடம் மைணம்வமை ஒரு முழூ குைஆ்ன் ஒரு 

புத்தகமொக இருந்ததில்மல.   

இதற்கு இன்பனொரு சொன்மறயும் பகொடுக்கலொம். முஸ்லிம்களின் நம்பிக்மகயின் 

 டி, ஒவ்பவொரு ஆண்டும், அந்த ஆண்டில் முஹம்மதுவிற்கு பகொடுக்க ் ட்ட 

குைஆ்ன் வசனங்கமள சைி  ொைக்்க ஜி ்ைீல் தூதன் வந்து, சைி  ொைத்்துச ்

பசல்வொைொம்.  கமடசி ஆண்டு, இைண்டு முமற ஜி ்ைீல் தூதன் சைி  ொைத்த்ொைொம். 

ஒரு புத்தகமொக இருந்தொல், இ ் டி இைண்டு முமற சைி  ொைக்்கறவண்டிய 

அவசியம் இருந்திருக்கொது. முஹம்மது ஞொ கத்திலிருந்து பசொல்லச ் பசொல்ல, 

ஜி ்ைீல் சைி  ொைத்்து இருந்திருக்கறவண்டும். இது இன்பனொரு உண்மமமயயும் 

எடுத்துக்கொட்டுகின்றது, அது என்னபவன்றொல், முஹம்மது நம்மம ்ற ொன்று 

மறதியுள்ளவை,் அவை ்குைஆ்மனயும் மற ் ொை ்என் தொகும். 

 

கேள்வி 24: குைஆ்மன முஹம்மது 100% முழுவதுமொக மன ் ொடம் 

பசய்திருந்தொைொ? அவை ்ஒரு வசனத்மதயும் மறக்கவில்மலயொ? 

பதில் 24: முஹம்மது முழூ குைஆ்மன மன ் ொடம் பசய்திருந்தொை ் என்று 

முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். ஆனொல், இது உண்மமயில்மல. இதற்கும் எந்த ஒரு 

சொன்றுமில்மல. சில றவமளகளில்  முஹம்மது குைஆ்னின் சில வசனங்கமள 

மறந்துள்ளொை ்என் தற்கு ஆதொைங்கள் உண்டு. 

முஹம்மதுவும் நம்மம ்ற ொன்று மறதியுள்ளவை ்தொன் என் மத புோரி ஹதீஸ் 

401 கூறுகிறது.  

முஹம்மது குைஆ்னின் சில வசனங்கமள மறந்துவிட்டொை,் அதமன மற்பறொருவை ்

ஞொ க ் டுத்தினொை,் புோரி நூல் எண் 5042: 
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5042. ஆயிஷொ(ைலி) கூறினொை:் இைவு றநைம்  ள்ளிவொசலில் ஒருவை ் குைஆ்ன் 

ஓதிக்பகொண்டிரு ் மத நபி(ஸல்) அவைக்ள் றகட்டொைக்ள். அ ்ற ொது நபியவைக்ள், 

'அல்லொஹ் அவருக்குக் கருமண புைியட்டும்! இன்ன அத்திொெங்ேளிலிருந்து 

நான் மறந்துவிடட்ிருந்த இன்ன இன்ன வசனங்ேலள அவர் எனே்கு 

நிலனவூட்டிவிடட்ார்' என்று கூறினொைக்ள்.  

குைஆ்மன யொைொவது மறந்துவிட்டொல், ' நொன் மறந்துவிட்றடன் என்று 

பசொல்லொமல்,அது மறக்கமவக்க ் ட்டுவிட்டது என்று பசொல்லறவண்டும் என 

முஹம்மது கூறியுள்ளொை.் ஏபனன்றொல், "ஒட்டகங்கமள விடவும் றவகமொக 

மனிதைக்ளின் பநஞ்சங்களிலிருந்து குைஆ்ன் த ் க்கூடியதொகும்" என்றும் அவை ்

கூறியுள்ளொை:் புோரி நூல் எண்ேள்: 5032, 5039 

 

கேள்வி 25: இஸ்லொமின் தூண்களில் ஒன்றொன ஐந்து றவமள பதொழுவது  ற்றி 

குைஆ்னில் எந்த இடத்தில் பசொல்ல ் ட்டுள்ளது? 

பதில் 25: முஸ்லிம்கள் இன்று பதொழும் “ஐந்து றவமள பதொழுமகமய 

நிமலநிறுத்துங்கள்” என்று குைஆ்னில் எந்த ஒரு வசனத்திலும் 

பசொல்ல ் டவில்மல. குைஆ்னில் மூன்று றவமள பதொழுமக  ற்றித் தொன் 

பசொல்ல ் ட்டுள்ளது . 

ஹதீஸ்களிலிருந்து முஸ்லிம்கள் ஐந்து றவமள பதொழுமகமய கற்றுக்பகொண்டு 

அமத பின் ற்றிக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 26: புனித ஹஜ்  யணத்தில் பசய்யறவண்டிய கடமமகள் சட்டங்கள் 

 ற்றி குைஆ்னில் எங்கு பசொல்ல ் ட்டுள்ளது? 

பதில் 26: இஸ்லொமிய புனித யொத்திமைமய ்   ற்றிய  அமனத்துச ்

சட்டங்கமளயும் குைஆ்ன் பசொல்லவில்மல. அமவகமள ஹதீஸ்களிலிருந்து 

கற்றுக்பகொண்டு முஸ்லிம்கள் பசய்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 27: குைஆ்மன புைிந்துக்பகொள்வதற்கு றதமவயொன பின்னணிமய எங்கு 

கொணலொம்? 

பதில் 27: முஹம்மதுவின் பசொல்லும் பசயலும் அடங்கிய நூல்கள் என்றுச ்

பசொல்ல ் டும் ஹதீஸ்களிலிருந்தும், அவைது வொழ்க்மக சைித்திை 

நூல்களிலிருந்தும் அறியமுடியும், அதிலும் 100% அறியமுடியும் என்றுச ்

பசொல்லமுடியொது. 
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கேள்வி 28: பதௌஹீத் என்ற வொைத்்மத குைஆ்னில் உள்ளதொ? 

பதில் 28: பதௌஹித் அதொவது ஏகத்துவம் (ஒறை இமறவன்) என்ற ப ொருள் வரும் 

இந்த வொைத்ம்த குைஆ்னில் ஒரு முமறயும் வருவதில்மல.  ஆனொல், ஆங்கொங்றக 

இந்த றகொட் ொடு பசொல்ல ் ட்டிருக்கும். உதொைணத்திற்கு, அல்லொஹ்மவத் தவிை 

றவறு இமறவன் இல்மல என்ற வொக்கியத்மத இதற்கு உதொைணமொகச ்

பசொல்லலொம். 

 

கேள்வி 29: குைஆ்ன் மட்டும் (Quran Only Muslims) முஸ்லிம்கள் என்கிறொைக்றள! 

இவைக்ள் யொை?்  

பதில் 29: இவைக்ள் குைஆ்ன் மட்டும் தொன் இமறறவதம் என்று நம்புகிறவைக்ள். 

முஹம்மதுவின் பசொல்லும் பசொயலும் அடங்கிய ஹதீஸ்கமளயும், இதை 

இஸ்லொமிய சைித்திை நூல்கமளயும் இவைக்ள் இமறறவதம் என்று நம்புவதில்மல. 

 

கேள்வி 30: குைஆ்னில் வரும் ஒறை ப ண்ணின் ப யை ்என்ன? 

பதில் 30: குைஆ்னில் ப யை ்குறி ்பிட ் ட்டிருக்கின்ற ஒறை ஒரு ப ண் 'மைய்ம்' 

ஆவொை,் அதொவது இறயசுவின் தொயின் ப யை ்குைஆ்ன் வருகிறது றவறு எந்த ஒரு 

ப ண்ணின் ப யை ்வருவதில்மல. 

இன்னொருமடய மமனவி, இன்னொருமடய மகள், சறகொதைி என்று 

பசொல்ல ் ட்டிருக்குறம தவிை, அந்த ப ண்ணின் ப யை ்

குறி ்பிட ் டுவதில்மல, இதற்கு ஒறை ஒரு விதி விளக்கு மைய்ம் என்ற ப யை ்

மட்டும் தொன். 

 

கேள்வி 31: புதிய ஏற் ொட்டிற்கும் குைஆ்னுக்கும் இமடறய எத்தமன ஆண்டுகள் 

இமடபவளி உள்ளது? 

பதில் 31:  ம பிளின் புதிய ஏற் ொடு, கி.பி. 100க்குள் முடிவமடந்துவிட்டது, மற்றும் 

குைஆ்னின் முதல் பவளி ் ொடு முஹம்மது அவைக்ளுக்கு கி.பி. 610ம் ஆண்டு 

வந்தது. இதன்  டி கணக்கிட்டொல், புதிய ஏற் ொட்டின் கமடசி வசனத்திற்கும், 

குைஆ்னின் முதல் வசனத்திற்கும் இமடறய 510 ஆண்டுகள் இமடபவளி உள்ளது 

என்று கூறலொம். 



12 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

இன்பனொரு றகொணத்தில்  கணக்கிடறவண்டுபமன்றொல், முஹம்மதுவிற்கு 

கமடசி குைஆ்ன் வசனம் கி.பி 632ம் ஆண்டு பவளி ் ட்டது(இந்த ஆண்டு அவை ்

மைித்தொை)். ஆக, புதிய ஏற் ொட்டிற்கும் குைஆ்னின் அமனத்து  வசனங்களும் 

முடிவமடவதற்கும் இமடறய 532 ஆண்டுகள் இமடபவளி உள்ளது எனலொம். 

சுருக்கமொக, ஒருவைில் கூறுவபதன்றொல் ம பிளுக்கும் குைஆ்னுக்கும் 500 

ஆண்டுகள் இமடபவளி என்றுச ்பசொல்லலொம். 

 

கேள்வி 32: ம பிளில் வரும்  ந ைக்ளின் ப யைக்ள் குைஆ்னில் றவறு வமகயொக 

உசச்ைிக்க ் டுகிறது என்கிறொைக்றள, ஒரு  ட்டியமலத் தைமுடியுமொ? 

பதில் 32: ஒரு பமொழியில் உள்ள ப யைக்மள றவறு பமொழியில் பமொழியொக்கம் 

பசய்யும் ற ொது, ப ரும் ொன்மமயொக உசச்ைி ்பு மொறு டும். ம பிளின் 

நிகழ்சச்ிகமள குைஆ்ன் மறு திவு பசய்யும் ற ொது, ப யைக்ளின் 

உசச்ைி ்பு  மொறியுள்ளது, இந்த  ட்டியமல ்  ொருங்கள். 

நொம் தமிழ் ம பிமள கணக்கில் பகொண்டுள்றளொம்.  சில ப யைக்ள் கீறழ 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன. 

ம பிளில் உசச்ைி ்பு  - குைஆ்னில் உசச்ைி ்பு 

1. ஆதொம்  - ஆதம் 

2. றநொவொ  - நூஹ்  

3. ஏறனொக்கு  - இத்ைீஸ்  

4. ஆபிைகொம்  - இ ்ைொஹீம்  

5. இஸ்மறவல்  - இஸ்மொயீல்  

6. ஈசொக்கு  - இஸ்ஹொக்  

7. யொக்றகொபு - யஃகூ ்  

8. றயொறச ்பு  - யூஸுஃ ்  

9. றலொத்து  - லூத்  

10. எத்திறைொ - ஷுஐ ்  (றமொறசயின் மொமனொை ்என்று அறிய ் டுகின்றது) 

11. றமொறச  - மூஸொ  

12. ஆறைொன்  - ஹொரூன்  

13. தொவீது - தொவூத்  

14. சொபலொறமொன்  - ஸுமலமொன் 

15. றயொபு  - அய்யூ ்  

16. றயொனொ  - யூனுஸ் 

17. எலியொ  - இல்யொஸ்  

18. எலிசொ  - அல்யஸவு 

19. சகைியொ  - ஜகைிய்யொ 

20. றயொவொன்  - யஹ்யொ 
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கேள்வி  33: முஹம்மதுவிற்கு விருதத்றசதனம்  (சுன்னத்து) பசய்ததொக ஏதொவது 

குறி ்பு குைஆ்னிறலொ அல்லது ஹதீஸ்களிறலொ உள்ளதொ? 

பதில் 33: இல்மல, இவ்விைண்டிலும் முஹம்மதுவிற்கு விருத்தறசதனம் 

பசய்ததொக குறி ்பு இல்மல. 

 

கேள்வி 34: நொன் ஒரு தமிழ் குைஆ்மன வொக்கியுள்றளன். அதமன  டித்து 

இஸ்லொமம புைிந்துக்பகொள்ள எத்தமன நொட்கள் றதமவ ் டும்? 

பதில் 34: குைஆ்னில் 6236 வசனங்கள் உள்ளன, தினம் ஒரு மணிறநைம் 

ஒதுக்கினொலும், ஒரு மொதத்திற்குள்   டித்துவிடலொம். ஆனொல், 

புைிந்துக்பகொள்வதற்கு பவறும் குைஆ்மன மட்டுறம  டித்தொல் ற ொதொது, அதற்கு 

நீங்கள் ஹதீஸ்கமளயும், குைஆ்ன் தஃ ்ஸீைக்மளயும் (விளக்கவுமைகமளயும்) 

 டிக்கறவண்டும். இதற்கு சில மொதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள்  ஆகலொம், அதுவும் 

உங்களின் விரு ் தம்தயும், றநைத்மதயும் ப ொறுத்தது. 

 

கேள்வி 35: அல்லொஹ் முஹம்மதுவிற்கு முதன் முதலொக இறக்கியதொகச ்

பசொல்ல ் டும்  குைஆ்ன் வசனங்கள் எமவ? 

பதில் 35: கி.பி. 610ம் ஆண்டு முஹம்மதுவிற்கு ஹிைொ குமகயில், இன்று குைஆ்ன் 

96ம் அத்தியொயதத்ில் உள்ள ஐந்து வசனங்கள் இறக்க ் ட்டதொக 

கூற ் டுகின்றது. 

அமவ: 

• 96:1. (யொவற்மறயும்)  மடத்த உம்முமடய இமறவனின் திரு நொமதம்தக் 

பகொண்டு ஓதுவீைொக. 

• 96:2. “அலக்” என்ற நிமலயிலிருந்து மனிதமன  மடத்தொன். 

• 96:3. ஓதுவீைொக: உம் இமறவன் மொப ரும் பகொமடயொளி. 

• 96:4. அவறன எழுது றகொமலக் பகொண்டு கற்றுக் பகொடுதத்ொன் 

• 96:5. மனிதனுக்கு அவன் அறியொதவற்மறபயல்லொம் கற்றுக் பகொடுதத்ொன். 

 

கேள்வி 36: குைஆ்னில் சில அத்தியொயங்களின் முதல் வசனத்தில் வொைத்்மதகள் 

இல்லொமல், பவறும் சம்மந்தமில்லொ எழுத்துக்கள் மட்டுறம உள்ளனறவ, 

அமவகளுக்கு ப ொருள் உள்ளதொ? 



14 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

பதில் 36: குைஆ்னில் 29 அத்தியொயங்களில் ப ொருள் பகொள்ளமுடியொத 

எழுத்துக்கள் முதல் வசனமொகறவொ அல்லது வசனத்தின் ஒரு  குதியொகறவொ 

வரும். அமவகளின் ப ொருமள யொரும் அறியொைக்ள். சில முஸ்லிம் அறிஞைக்ள் 

சில அைத்்தங்கமள பகொடு ் ொைக்ள், ஆனொல் அமவகபளல்லொம் பவறும் 

யூகங்கள் தொன் உண்மமயில்மல. 

இந்த 29 அத்தியொயங்கள் இமவகள்: 2–3, 7, 10–15, 19–20, 26–32, 36, 38, 40–46, 50 and 68 

உதொைணம்: 

• குைஆ்ன் 2:1. அலிஃ ், லொம், மீம். 

• குைஆ்ன் 3:1. அலிஃ ், லொம், மீம். 

• குைஆ்ன் 7:1. அலிஃ ், லொம், மீம், ஸொத். 

 

கேள்வி 37: மஸீஹ் என்ற வொைத்ம்தயின் ப ொருமள குைஆ்ன் விளக்குகின்றதொ? 

பதில் 37: இல்மல, குைஆ்ன் மஸீஹ் என்ற வொைத்ம்தயின் ப ொருமள 

விளக்குவதில்மல. இந்த வொைத்்மத றமசியொ(மஷியக்) என்ற எபிறைய 

வொைத்்மதயொகும். கிறைக்க பமொழியில் இவ்வொைத்்மத 'கிறிஸ்றதொஸ்' என்று 

பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள். இதற்கு தமிழில் "அபிறஷகம் பசய்ய ் ட்டவை"் 

என்று ப ொருள். குைஆ்ன் இதமன  ல முமற இறயசுவிற்கு  யன் டுத்தியுள்ளறத 

தவிை, இதன் ப ொருமள அது விளக்கவில்மல. 

 

கேள்வி 38: குைஆ்னில் ஒருவைின் ப யை ் அவைது தொயின் ப யறைொடு 

 யன் டுதத் ் ட்டுள்ளது? அவை ்யொை?் 

பதில் 38: இறயசுக் கிறிஸ்துமவ குறி ்பிடும் ற ொது "மைியமின் மகன் இறயசுக் 

கிறிஸ்து" என்று குைஆ்ன் குறி ்பிடுகின்றது. 

 ொைக்்க: குைஆ்ன் 3:45 

3:45. மலக்குகள் கூறினொைக்ள்; “மைய்றம! நிசச்யமொக அல்லொஹ் தன்னிடமிருந்து 

வரும் ஒரு பசொல்மலக் பகொண்டு உமக்கு (ஒரு மகவு வைவிரு ் து  ற்றி) 

நன்மொைொயங் கூறுகிறொன். அதன் ப யை ்மஸீஹ்; மர்ெமின் மேன் 

ஈஸா என் தொகும். அவை ் இவ்வுலகத்திலும், மறு உலகத்திலும் 

கண்ணியமிக்றகொைொகவும் (இமறவனுக்கு) பநருங்கி இரு ் வைக்ளில் 

ஒருவைொகவும் இரு ் ொை;் 
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கேள்வி 39: மகொ அறலக்சொண்டை ் (Alexander the Great)  ற்றி குைஆ்னில் வசனங்கள் 

உண்டு என்றுச ்பசொல்கிறொைக்ள்! இது உண்மமயொ? 

பதில் 39: குைஆ்னில் துல்ேர்லனன் என்ற ப யைில் ஒரு அைசன்  ற்றி அல்லொஹ் 

பசொல்கின்றொன். அவமன ்  ற்றிய சைித்திை விவைங்கமள ஆய்வு பசய்யும் 

ற ொது, மகொ அறலக்சொண்டருக்கு அருகொமமயில் வருவதொக சில  அறிஞைக்ள் 

கொண்கிறொைக்ள். ஆைம் த்தில் முஸ்லிம் அறிஞைக்ள், துல்கைம்னன் என்று குைஆ்ன் 

பசொல்வது அறலக்சொண்டமைத் தொன் என்றுச ் பசொன்னொைக்ள். ஆனொல், 

உண்மமயில் அவை ்ஒரு  ல பதய்வ  ழி ் ொட்டு ந ைொக இருந்தொை ்என் மதக் 

கண்டு, துல்கைம்னன் அறலக்சொண்டை ்அல்ல என்று பசொல்கிறொைக்ள். குைஆ்னில் 

வரும் துல்கைம்னன் அல்லொஹ்மவ பதொழும் ந ைொக கொட்ட ் டுவதொல், இந்த 

நிமல ் ொட்டிற்கு முஸ்லிம் அறிஞைக்ள் தள்ள ் டுகிறொைக்ள். 

உண்மமயில் இவை ் மகொ அறலக்சொண்டை ் இல்மலபயன்றொல், உலக 

சைித்திைத்தில் இந்த துல்கைம்னன் யொை?் குைஆ்ன் பசொல்லும் துல்கைம்னன் ஒரு 

கற் மனக் கதொ  ொத்திைமொ? என்ற றகள்விகளுக்கு முஸ்லிம்களிடம் சைியொன 

 தில் இல்மல. 

 ொைக்்க: குைஆ்ன் 18:83-98 

குைஆ்ன் 18:83 (நபிறய!) அவைக்ள் துல்ேர்லனலன  ற்றி உங்களிடம் 

வினவுகின்றனை;் “அவருமடய வைலொற்றில் சிறிது உங்களுக்கு நொன் ஓதிக் 

கொண்பிக்கிறறன்” என்று நீை ்கூறுவீைொக 

 

கேள்வி 40: இைத்து (Arabic: Naskh, English: Abrogation) பசய்வது என்றொல் என்ன?  

பதில் 40: இஸ்லொமில் இைத்து பசய்வது என்றொல், "குைஆ்னின் ஒரு வசனதம்த 

அல்லது வசனங்கமள, றவறு வசனங்கமளக் பகொண்டு இைத்து 

பசய்துவிடுவதொகும்". அல்லொஹ் குைஆ்னில் ஒரு சட்டத்மத ்ற ொடுவொன், 

சில  நொட்கள் கழித்து முந்மதய சட்டதம்த நீக்கி, றவறு வசனங்கமளக் பகொண்டு 

றவறு சட்டதம்தக் பகொடு ் ொன். 

 ொைக்்க: குைஆ்ன் 2:106 மற்றும் 16.101 

2:106. ஏறதனும் ஒரு வசனத்லத நாம் மாற்றினால் அல்லது அதமன மறக்கச ்

பசய்தொல் அமதவிட சிறந்தமதறயொ அல்லது அது ற ொன்றமதறயொ நொம் 

பகொண்டுவருறவொம். நிசச்யமொக அல்லொஹ் அமனத்து ்ப ொருடக்ளின் மீதும் 

சக்தியுள்ளவன் என் மத நீை ்அறியவில்மலயொ? 

16:101. (நபிறய!) நொம் ஒரு வசனத்லத மற்யறாரு வசனத்தின் இடத்தில் 

மாற்றினால், (உம்மிடம்) “நிசச்யமொக நீை ் இட்டுக்கட்டு வைொக இருக்கின்றீை”் 

என்று அவைக்ள் கூறுகிறொைக்ள்: எ(ந்த றநைத்தில், எ)மத இறக்க 
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றவண்டுபமன் மத அல்லொஹ்றவ நன்கறிந்தவன், எனினும் அவைக்ளில் 

ப ரும் ொறலொை ்(இவ்வுண்மமமய) அறிய மொட்டொைக்ள். 

இது அல்லொஹ்விற்கும், முஹம்மதுவிற்கும் ஒரு சங்கடத்மத பகொடுத்துள்ளது. 

இதமன 16:101ல் கொணலொம். மனிதன் ற ொடும் சட்டம் மொறலொம், ஆனொல் 

இமறவன் ற ொடும் சட்டம் அடிக்கடி மொற்றமமடந்தொல் அவனின் ஞொனம் மீது 

மக்களுக்கு சந்றதகம் வருகிறது. 

 

கேள்வி 41: குைஆ்னின் வசனங்கமள குைஆ்றன இைத்து பசய்யுமொ? 

பதில் 41: ஆமொம், குைஆ்னின் வசனங்கமள அல்லொஹ்றவ இைத்து பசய்கின்றொன். 

உதொைணத்திற்கு, ஸுயுதி என்ற இஸ்லொமிய அறிஞைின் இைத்து பசய்ய ் ட்ட 

வசனங்களின் (21)  ட்டியமல  ொைக்்கவும். 

குர்ஆனில் எத்தலன வசனங்ேலள அல்லாஹ் இரத்துயசெ்துள்ளான்? 

இஸ்லாமிெ அறிஞர் ஸுயுதியின் பட்டிெல் 

 

கேள்வி 42: ஒறை ஒரு மணி றநைத்தில் ஒரு குைஆ்ன் வசனம் இைத்து பசய்ய ் ட்டது 

என் து உண்மமயொ? 

பதில் 42: ஆமொம், குைஆ்ன் 58:12ம் வசனத்மத அல்லொஹ் இறக்கி, ஒரு மணி 

றநைத்திற்குள்ளொகறவ அதமன 58:13ம் வசனதம்தக் பகொண்டு அல்லொஹ் இைத்து 

பசய்துள்ளொன். 

இதன் பின்னணிமய அறிய  டிக்கவும்: 

பிறந்த ஒரு மணி கநரத்திற்குள் மரித்த (ரத்து யசெ்ெப்பட்ட) குர்ஆன் வசனம் 

58:12 (முஹம்மதுவிடம் தனிமமயில் ற ச  ணம் தை றவண்டுமொ?) 

 

கேள்வி 43: குைஆ்மன ம பிறளொடு ஒ ்பிடும் ற ொது, வசனங்களின் 

எண்ணிக்மகயில் குைஆ்ன் ப ைியதொ? சிறியதொ? 

பதில் 43:  ஆமொம், வசனங்களின் எண்ணிக்மகயில் ம பிறளொடு ஒ ்பிடும் ற ொது 

குைஆ்ன் 20% அளவுமடயது. 

குைஆ்ன் வசனங்களின் எண்ணிக்மக = 6236 

ம பிள் வசனங்களின்  எண்ணிக்மக = 31102 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/abrogation_suyuti_list.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/abrogation_suyuti_list.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/q58-12-one-hour-abrogation.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/q58-12-one-hour-abrogation.html
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இமத ்  ற்றி றமலும் அறிய கீழ்கண்ட கட்டுமைமய  டிக்கவும்: 

குர்-ஆன் லபபிலளவிட அளவில் சிறிெதா? (அ) யபரிெதா? 

 

கேள்வி 44: அைபி பமொழி பசமிட்டிக் பமொழியொ? 

பதில் 44: ஆமொம், அைபி ஒரு பசமிட்டிக் பமொழி குடும் தம்தச ் சொைந்்ததொகும். 

இறத ற ொல எபிறையம் மற்றும் அைொமிக் பமொழிகளும் பசமிட்டிக் 

பமொழிகளொகும்(Semitic languages). 

 

கேள்வி 45: இஸ்லொமிய ஆடச்ியொளைொகிய மூன்றொவது கலீஃ ொ உஸ்மொன் ஏன் 

குைஆ்மன எைிதத்ொை?் 

பதில் 45: முஹம்மதுவின் மைணத்திற்கு 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உஸ்மொன் 

அவைக்ள் ஆடச்ிக்கு வந்தொைக்ள். அ ்ற ொது குைஆ்மன மக்கள் வித்தியொசமொக 

ஓதிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். எனறவ, இவை ் ஒரு புத்தகமொக குைஆ்மன 

பதொகுதத்ொை,் புழக்கத்தில் இருந்த மற்ற குைஆ்ன்கமள (மகபயழுத்து ் 

பிைதிகமள) இவை ் எைித்துவிட்டொை.்  ஆமகயொல், குைஆ்ன்கமள முதன் முதலில் 

எைிதத் நிகழ்சச்ி, முஹம்மதுவின் சஹொ ொக்களொல் நடந்றதறியது. 

 

கேள்வி 46: குைஆ்மன ஒரு புத்தகமொக பதொகுக்கும் ற ொது, அல்லொஹ் பகொடுதத் 

 ல வசனங்கள் மகவிட ் ட்டது என்ற கூற்று சைியொ? 

பதில் 46: ஆம், உஸ்மொன் குைஆ்மன பதொகுக்கும் ற ொது  ல வசனங்கள் 

குைஆ்னில் றசைக்்க ் டவில்மல, இதற்கு ஹதீஸ்களும், ஸுயூதி ற ொன்ற 

இஸ்லொமிய அறிஞைக்ளின் நூல்களும் சொன்றுகளொக உள்ளன, அடுதத் 

றகள்விமய  டிக்கவும். 

 

கேள்வி 47: இ ்னு மஸூத் என்ற முஹம்மதுவின் றதொழை ்தன் குைஆ்ன் பிைதிமய 

எைிக்க ஏன் அனுமதிக்க மறுத்தொை?் 

பதில் 47: முஹம்மதுவினொல் குைஆ்மன கற்றுக்பகொடுக்க 

நியமிக்க ் ட்டவைக்ளில் மஸூத் முக்கியமொனவைொக இருந்தொை.் தம்மிடம் உள்ள 

குைஆ்ன் பிைதி தொன் உண்மமயொன குைஆ்ன் என்று இவை ்நம்பினொை,் றமலும், 

குைஆ்மன பதொகுதத்வைக்ளின் பிைதிகளில் தவறுகள் இரு ் தொக இவை ்

நம்பிய டியினொல் தன் பிைதிமய எைிக்க இவை ்ஒ ்புக்பகொள்ளவில்மல. 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/quran_size.html
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குைஆ்ன்  ற்றி தனக்கு இருக்கும் ஞொனம்  ற்றி அவை ்கூறியது, சஹீஹ் முஸ்லீம் 

நூல், எண் 4860ல்  திவு பசய்ய ் ட்டுள்ளது: 

சஹீஹ் முஸ்லீம் எண் 4860. ஷகீக் பின் சலமொ (ைஹ்) அவைக்ள் கூறியதொவது: (ஒரு 

முமற) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவைக்ள், "யொை ் றமொசடி 

பசய்கிறொறைொ அவை,் தொம் றமொசடி பசய்தவற்றுடன் மறுமம நொளில் வருவொை"் 

(3:161) எனும் இமறவசனதம்த ஓதிக்கொட்டி விட்டு, "யொருமடய ஓதல் முமற ் டி 

நொன் ஓத றவண்டுபமனக் கூறுகிறீைக்ள்? நொன் அல்லொஹ்வின் தூதை ்

(ஸல்)  அவைக்ளிடம் எழு துக்கும் றமற் ட்ட அத்தியொயங்கமள 

ஓதிக்கொட்டியுள்றளன். அல்லொஹ்வின் தூதை ் (ஸல்) அவைக்ளின் 

றதொழைக்ள், அவர்ேளிகலகெ நான்தான் இலறகவதத்லத நன்கு ேற்றவன் 

என்பலத அறிந்துள்ளார்ேள். என்மனவிட (இமறறவததம்த) நன்கு அறிந்த 

ஒருவை ்இருக்கிறொை ்என நொன் அறிந்தொல், (அவை ்எங்கு இருந்தொலும் சைி) அவமை 

றநொக்கி நொன்  யணம் றமற்பகொள்றவன்" என்று கூறினொைக்ள். 

நொன் அல்லொஹ்வின் தூதை ் (ஸல்) அவைக்ளின் றதொழைக்ள் கூடியிருந்த (அந்த) 

அமவயில் வீற்றிருந்றதன். அவைக்ளில் எவரும் அ ்துல்லொஹ் பின் மஸ்ஊத ் (ைலி) 

அவைக்ள் கூறியதற்கு மறு ்பும் பதைிவிக்கவில்மல; அதற்கொக அவமைக் குமற 

கூறவுமில்மல. 

இமத ் ற்றிய ஆய்வுகமள அறிய கீழ்கண்ட கட்டுமைகமள  டிக்கவும்: 

• குர்ஆன் ஏன் மற்றும் எப்படி தரப்படுத்தப்பட்டது? 

• குர்ஆன் எழுத்துே்கு எழுத்து பாதுோே்ேப்பட்டுள்ளதா? ஸுயூதியும் 

யதாலலந்த குரஆ்ன் வசனங்ேளும் பாேம் 3 (யதாலலந்த 157 குர்ஆன் 

வசனங்ேள்) 

 

கேள்வி 48: குைஆ்ன் எழுத ் ட்ட கொலத்தில் இருந்த அைபி எழுத்துக்களில் 

உயிபைழுத்து இல்மலபயன் து சைியொன கூற்றொ? 

பதில் 48: ஆம், அக்கொல அைபி எழுத்துக்களில் உயிை ்எழுத்துக்கள் இல்மல. கி.பி. 

786 கொலக்கட்டத்தில், உயிபைழுத்துக்கள் றசைக்்க ் ட்டன. 

 

கேள்வி 49: இஸ்லொமிய விசுவொச அறிக்மகயொகிய 'அல்லொஹ்மவத் தவிை றவறு 

இமறவன் இல்மல, முஹம்மது அல்லொஹ்வின் இமறத்தூதை'் இந்த வொக்கியம் 

எந்த குைஆ்ன் வசனத்தில் உள்ளது? 

பதில் 49: இந்த வொக்கியம் எந்த ஒரு குைஆ்ன் வசனத்திலும் இல்மல. 

 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/green/uthman.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
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கேள்வி 50: இஸ்லொமிய  விசுவொச அறிக்மகமய (ஷஹதொ) குைஆ்னில் 

இல்மலபயன்றொல், அமத ஏன் முஸ்லிம்கள்  யன் டுத்துகிறொைக்ள்?  

பதில் 50: இஸ்லொமிய ஷஹதொ எந்த ஒரு குைஆ்ன் வசனதத்ிலும் முழுவதுமொக 

இல்மல. அது கீழ்கண்ட மூன்று வசனங்களில் வரும், சில வொைத்ம்தகளின் 

கூட்டுச ்பசொற்பறொடை ்தொன் “ஷஹதொ”.  

குைஆ்ன் 63:1; 10:90; 5:73; 3:62 

 

கேள்வி 51: குைஆ்ன் தமிழொக்கங்களில் (இதை பமொழியொக்கங்களிலும்) ஏன்  ல 

வொைத்்மதகமள அமட ்பிற்குள் எழுதுகிறொைக்ள்? 

பதில் 51: அைபி பமொழியிலிருந்து குைஆ்மன பமொழியொக்கம் பசய்யும் ற ொது, 

வொைத்்மதக்கு வொைத்ம்த தமிழொக்கம் பசய்தொல், சில இடங்களில் ப ொருள் வைொது, 

எனறவ அமட ்பிற்குள் சில வொைத்ம்தகமள தமிழொக்கம் பசய் வைக்ள் 

பசொந்தமொக எழுதி, வசனத்திற்கு ப ொருள் வரும் டி பசய்கிறொைக்ள். 

சிலறவமளகளில் தங்கள் பசொந்த கருத்மதயும் அமட ்பிற்குள் ற ொட்டு 

தமிழொக்கம் பசய்துவிடுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 52: அல்லொவிற்கு 99 ப யைக்ள் உள்ளன என்று குைஆ்ன் பசொல்கிறதொ?  

பதில் 52: இல்மல. ஹதீஸ்கள் தொன் பசொல்கின்றன. அல்லொஹ்விற்கு அறனக 

அழகிய ப யைக்ள் உள்ளன என்று மட்டும் தொன் குைஆ்ன் பசொல்கின்றது. ஆனொல், 

அமவகள் 99 என்று ஹதீஸ்களில் வருகிறது, றமலும் ஒவ்பவொரு அறிஞரும் 

பவவ்றவறு  ட்டியமலத் தருகிறொைக்ள். 

 ொைக்்க குைஆ்ன் 17:110: 

17:110. “நீங்கள் (அவமன) அல்லொஹ் என்று அமழயுங்கள்; அல்லது அைை்ஹ்மொன் 

என்றமழயுங்கள்; எ ்ப யமைக் பகொண்டு அவமன நீங்கள் 

அமழதத்ொலும், அவனுே்கு(ப் பல) அழகிெ திருநாமங்ேள் இருே்கின்றன” 

என்று (நபிறய!) கூறுவீைொக; . . . 

 

கேள்வி 53: குைஆ்னில் அல்லொஹ்வின் 99 ப யைக்ளில் பவறும் 81 ப யைக்ள் 

மட்டுறம உள்ளன என்றுச ்பசொல்கிறொைக்றள, இது உண்மமயொ? 
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பதில் 53: அல்லொஹ்விற்கு 99 ப யைக்ள் உள்ளன என்று ஹதீஸ்கள் பசொன்னொலும், 

அமவகள் அமனத்தும் குைஆ்னில் கொண ் டொது. அல்லொஹ்வின் ஒவ்பவொரு 

குணதம்தயும் ஒரு ப யைொக அறிஞைக்ள் கூறுகிறொைக்ள். ஒரு இஸ்லொமிய 

தளத்தில், அல்லொஹ்வின் 81 ப யைக்ள் மட்டும் தொன் குைஆ்னில் வருகிறது என்று 

குறி ்பிட்டுள்ளொைக்ள்.  ொைக்்க:Names of Allah mentioned in the Quran 

 

கேள்வி 54: ஹூருல் ஈன் என் வைக்ள் யொை?் 

பதில் 54: கீழ்கண்ட நொன்கு குைஆ்ன் வசனங்கமளயும், அமவகமளச ்சுற்றியுள்ள 

வசனங்கமளயும்  டித்தொல், ஹூருல் ஈன்கள் என் ைக்ள், முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு 

அல்லொஹ் பசொைக்்கத்தில் பகொடுக்கும் ப ண்களொகும்/மமனவிகளொகும். 

இவைக்ள்  ற்றி முஹம்மது கூறியவற்மற புகொைி ஹதீஸ்களிலும் கொணுங்கள். 

கவனிக்கவும், இவைக்ள் உலகத்தில் திருமணமொகியிருந்த மமனவிகள் அல்ல, 

அவைக்ள் பவறு இவைக்ள் றவறு. 

குைஆ்ன்  44:54. இவ்வொறற (அங்கு நமடப றும்); றமலும் அவைக்ளுக்கு ஹூருல் 

ஈன்ேலள நொம் மண முடித்து மவ ்ற ொம். 

குைஆ்ன்  52:20. அணி அணியொக ் ற ொட ் ட்ட மஞ்சங்களின் மீது 

சொய்ந்தவைக்ளொக அவைக்ள் இரு ் ொைக்ள்; றமலும், நொம் அவைக்ளுக்கு, நீண்ட 

கண்கமளயுமடய (ஹூருல் ஈன்கமள) மணம் முடித்து மவ ்ற ொம். 

குைஆ்ன்  56:22. (அங்கு இவைக்ளுக்கு) ஹூருல் ஈன் (என்னும் பநடிய 

கண்களுமடய) கன்னியை ்இரு ் ை.் 

குைஆ்ன்  56:35. நிசச்யமொக (ஹூருல் ஈன் என்னும் ப ண்கமள ்) புதிய 

 மட ் ொக, நொம் உண்டொக்கி; 

ஸஹீஹ் புோரி எண் 2799 

2796. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்:  

இமறவழியில் கொமலயில் சிறிது றநைம் அல்லது, மொமலயில் சிறிது றநைம் (ற ொை ்

புைியச)் பசல்வது உலகதம்தயும் அதிலுள்ள ப ொருடக்மளயும் விடச ்சிறந்தது. 

உங்களில் ஒருவைின் வில்லின் அளவுக்குச ் சமமொன, அல்லது ஒரு 

சொட்மடயளவுக்குச ் சமமொன (ஒரு முழம்) இடம் கிமட ் து உலகதம்தயும் 

அதிலுள்ளவற்மறயும் விடச ் சிறந்தது. பசொைக்்கவொசிகளில் (ஹூருல் 

ஈன்ேளில்) ஒரு ப ண், உலகத்தொமை எட்டி ்  ொைத்த்ொல் வொனத்திற்கும் 

பூமிக்குமிமடறய உள்ள அமனதம்தயும் பிைகொசமொக்கி விடுவொள்; பூமிமய 

நறுமணதத்ொல் நிை ்பி விடுவொள். அவளுமடய தமலயிலுள்ள முக்கொறடொ 

உலகதம்தயும் அதிலுள்ளவற்மறயும் விடச ் சிறந்ததொகும்.  என அனஸ்(ைலி) 

அறிவித்தொை.் 

https://www.islamweb.net/en/article/150885/names-of-allah-mentioned-in-the-quran
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ஸஹீஹ் புோரி எண் 3254. 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்:  

பசொைக்்கத்தில் முதலொவதொக நுமழயும் அணியினை ் ப ளைண்மி இைவின் 

சந்திைமன ் ற ொன்று றதொற்றமளி ் ொைக்ள். (அடுத்து) அவைக்ளின் சுவடுகமள ் 

பின்பதொடைந்்து பசொைக்்கத்தினுள் நுமழ வைக்ள், வொனத்தில் நன்கு ஒளி வீசி ் 

பிைகொசிக்கும் நடச்த்திைதம்த ் ற ொன்று (பிைகொசமொகவும் அழகொகவும்) 

இரு ் ொைக்ள். அவைக்ளின் உள்ளங்கள் ஒறை மனிதைின் உள்ளதம்த ் 

ற ொன்றிருக்கும். அவைக்ளுக்கிமடறய  ைஸ் ை பவறு ்ற ொ, ப ொறொமமறயொ 

இருக்கொது. ஒவ்பவொரு மனிதருக்கும் 'ஹூருல் ஈன்' என ் டும் அகன்ற (மொன் 

ற ொன்ற) விழிகமளயுமடய மங்மகயைிலிருந்து இைண்டு மமனவிமொைக்ள் 

இரு ் ொைக்ள். அவைக்ளின் கொல்களின் எலும்பு மஜ்மஜகள் (கொலின்) எலும்புக்கும் 

சமதக்கும் அ ் ொலிருந்து பவளிறய பதைியும்.  

 

கேள்வி 55: குைஆ்ன் 47:19ஐ விளக்கமுடியுமொ? இதில் அல்லொஹ் என்ன 

பசொல்லவருகின்றொன்? 

பதில் 55: குைஆ்ன் 47:19ம் வசனத்தின் முக்கியமொன  குதிமய நொன்கு 

தமிழொக்கங்களில் தருகிறறன். இந்த வசனத்தின் மூலம் அறிவது 

என்னபவன்றொல், உலக மக்கமள ்ற ொன்று, முஹம்மதுவும் 

 ொவங்கள்/தவறுகள்/பிமழகள் பசய்கின்ற ஒரு மனிதறை என் தொகும். இது 

குைஆ்னின் சொட்சியொகும். 

47:19. . . .; இன்னும் உம்முமடய  ொவத்திற்கொகவும், முஃமின்களொன 

ஆண்களுக்கொகவும், ப ண்களுக்கொகவும் ( ொவ) மன்னி ்புத் றதடுவீைொக - . . . 

47:19. . . . நீங்கள் உங்களுமடய தவறுகமள மன்னிக்கக் றகொருவதுடன், நம்பிக்மக 

பகொண்ட ஆண்களுக்கும், ப ண்களுக்கும் மன்னி ்பு றகொருங்கள்! 

(நம்பிக்மகயொளைக்றள!) . . . 

47:19. . . . றமலும், உம் பிமழகளுக்கொகவும் இமறநம்பிக்மகபகொண்ட ஆண்கள், 

ப ண்களுக்கொகவும் மன்னி ்புக் றகளும்!. . . 

47:19. . . . உம்முமடய  ொவத்திற்கொகவும், விசுவொசங்பகொண்ட ஆண்களுக்கொகவும், 

விசுவொசங்பகொண்ட ப ண்களுக்கொகவும்  ொவ மன்னி ்புக் றகொருவீைொக! . . . 

மூலம்: http://www.tamililquran.com/ 

 

http://www.tamililquran.com/
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கேள்வி 56: முஹம்மது  ொவறம பசய்யொதவை ் என்று பசொல்கிறொைக்றள, இது 

உண்மமயொ? 

பதில் 56: முந்மதய றகள்வியின்  திமல ்  ொைக்்கவும். குைஆ்ன் 47:19ன்  டி 

முஹம்மது நம்மம ்ற ொன்று  ொவங்கள் பசய்கின்றவறை ஆவொை.் அவருக்கும் 

அல்லொஹ்விடமிருந்து மன்னி ்பு றதமவயொக இருக்கிறது. இதமன மறு ் வை ்

குைஆ்மனயும், அல்லொஹ்மவயும் மறு ் வைொவொை.் யொைொவது முஹம்மதுவிற்கு 

அல்லொஹ்விடமிருந்து மன்னி ்பு றதமவ ் டொது என்று பசொல்வொைொனொல், அவை ்

அல்லொஹ்விற்கு சமமொக முஹம்மதுமவ மவக்கின்றொை ்என்று ப ொருள். 

குர்ஆன் 40:55ஐயும் பார்ே்ேவும்: 

குைஆ்ன் 40:55. ஆகறவ, நீை ் ப ொறுமமயுடன் இரு ்பீைொக. நிசச்யமொக 

அல்லொஹ்வின் வொக்குறுதி உறுதியுமடயதொகும். உம்  ொவத்திற்கொக மன்னி ்புக் 

றகொருவீைொக; மொமலயிலும் கொமலயிலும் உம் இமறவமன ் புகழ்ந்து, தஸ்பீஹு 

(துதி) பசய்து பகொண்டு இரு ்பீைொக! 

இமத ்  ற்றி றமலும் அறிய கீழ்கண்ட ஆய்வுக் கட்டுமைகமள  டிக்கவும்: 

• பாேம் 1: முஹம்மது ஒரு பாவிொ? - குரஆ்னின் சாட்சி 

• பாேம் 2: முஹம்மது ஒரு பாவிொ? - ஹதீஸ்ேளின் சாட்சி 

• பாேம் 3: முஹம்மது ஒரு பாவி, இகெசு பரிசுத்தர ்

 

கேள்வி 57: எல்லொ நபிமொைக்ளும்  ொவம் பசய்யொதவைக்ள் என்று தொன் குைஆ்ன் 

பசொல்கிறறத! 

பதில்  57: குைஆ்னில் எந்த வசனத்தில் 'நபிமொைக்ள் அமனவரும் 

 ொவமில்லொதவைக்ள்' என்று பசொல்லியுள்ளது? ஒறை ஒரு வசனத்மதக் கொட்டுங்கள் 

 ொைக்்கலொம்!? றநைடியொக றவண்டொம் மமறமுகமொகவொவது குைஆ்ன் 

பசொல்வதில்மல.  

உங்கள் இமொம் அல்லது அறிஞைக்ள் உங்களிடம் ப ொய் பசொல்கிறொைக்ள். குைஆ்ன் 

இ ் டி பசொல்வதில்மல, ஆனொல், இதற்கு  திலொக, முஹம்மதுவின் 

 ொவங்கள்(47:19, 40:55)  ற்றி குைஆ்ன் ற சுவது ற ொன்று, நபிகளின்  ொவங்கமள 

குைஆ்ன் சிட்டிக்கொட்டுகின்றது.  

 

கேள்வி 58: மற்ற நபிமொைக்ள்  ொவம் பசய்தொைக்ள் என்று குைஆ்ன் எங்றக 

பசொல்கிறது? 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/silas/mo-sinner1.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/silas/mo-sinner2.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/silas/mo_sinner3.html
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பதில் 58: முஹம்மதுறவ  ொவம் பசய்தவை ்என்று குைஆ்ன் 47:19, 40:55 கூறும் ற ொது, 

மற்ற நபிமொைக்ள்  ொவம் பசய்திருக்கமொட்டொைக்ள் என்று குைஆ்ன் பசொல்லும் 

என்று நீங்கள் எதிை ்் ொைக்்கிறீைக்ளொ? சைி, உங்கள் திரு ்திக்கொக 2 

உதொைணங்கமளத் தருகிறறன். 

யூஸுஃ ்  ொவம் பசய் வை ் தொன், என்னொல் த ்பிதத்ொை ் என்று அல்லொஹ் 

கூறுகின்றொன்: 

குைஆ்ன் 12:24. ஆனொல் அவறளொ அவமைத் திடமொக விரும்பினொள்; அவரும் தம் 

இலறவனின் ஆதாரத்லதே் ேண்டிராவிட்டால் அவள் மீது விருப்பம் 

யோண்கட இருப்பார்; இவ்வொறு நொம் அவமைவிட்டுத் தீமமமயயும் 

மொனக்றகடொன பசயல்கமளயும் திரு ்பிவிட்றடொம் - ஏபனனில் நிசச்யமொக அவை ்

நம் தூய்மமயொன அடியொைக்ளில் ஒருவைொக இருந்தொை.் 

தொவூத் அல்லொஹ்விடம் மன்னி ்பு றகொைினொை:் 

குைஆ்ன் 38:24. (அதற்கு தொவூது:) “உம்முமடய ஆடம்ட அவை ் தம்முமடய 

ஆடுகளுடன் றசைத்்து விடும் டிக் றகட்டது பகொண்டு நிசச்யமொக அவை ்உம்மீது 

அநியொயம் பசய்து விட்டொை;் நிசச்யமொகக் கூட்டொளிகளில் ப ரும் ொறலொை ் - 

அவைக்ளில் சிலை ் சிலமை றமொசம் பசய்து விடுகின்றனை;் ஈமொன் பகொண்டு 

(ஸொலிஹொன) நல்லமல்கள் பசய் வைக்மளத் தவிை; இத்தமகயவை ்சிலறை” என்று 

கூறினொை;் இதற்குள்: “நிசச்யமொக நொறம அவமைச ் றசொதித்து விட்றடொம்” 

என்று தாவூது எண்ணித் தம்முலடெ இலறவனிடம் மன்னிப்பு கோரிே் 

குனிந்து விழுந்தவராே இலறவலன கநாே்கினார். 

 

கேள்வி 59: குைஆ்னில் வசனங்கள் எழுத்துக்கு எழுத்து மொறொமல் உள்ளது என் து 

உண்மமயொ? 

பதில் 59: அ ் டிபயல்லொம் ஒன்றுமில்மல. குைஆ்னில் அறனக வசனங்கறள 

பதொமலந்துவுள்ளது. அறனக வசனங்களில் எழுத்து ் பிமழகளும் உள்ளது. 

இஸ்லொமிய அறிஞை ் ஸுயூதி தம்முமடய இத்கொன் புத்தகத்தில் இமத ்  ற்றி 

என்ன எழுதியுள்ளொை ் என் மத கீழ்கண்ட கட்டுமையில்   டிக்கவும். குைஆ்ன் 

 ற்றி ப ொய்கமளச ் பசொல்லும் இன்மறய முஸ்லிம் அறிஞைக்ளிடமிருந்து 

உங்கமள கொத்துக்பகொள்ளுங்கள். 

• குர்ஆன் எழுத்துே்கு எழுத்து பாதுோே்ேப்பட்டுள்ளதா? ஸுயூதியும் 

யதாலலந்த குரஆ்ன் வசனங்ேளும் பாேம் 3 (யதாலலந்த 157 குர்ஆன் 

வசனங்ேள்) 

 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answerpj/is_quran_preserved_pj_qsn3.html
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கேள்வி 60: குைஆ்னில் ஏதொவது ஒரு இடத்தில் இறயசு (ஈஸொ)  ொவம் பசய்தொை ்

என்று றநைடியொகறவொ மமறமுகமொறவொ பசொல்ல ் ட்டுள்ளதொ? 

பதில் 60: முஹம்மதுமவ ்  ொைத்்து அல்லொஹ் 'உம்  ொவங்களுக்கொக மன்னி ்பு 

றகொரும்' என்று பசொன்னொன். றமலும் 'மற்ற நபிமொைக்ள்  ொவமன்னி ்பு 

றகொைினொைக்ள்' என்றும் பசொன்னொன், ஆனொல் ஒரு இடதத்ிலும் இறயசு  ற்றி 

குைஆ்ன் இ ் டி பசொல்வதில்மல. 

குைஆ்றனொ ஹதீஸ்கறளொ இறயசு  ொவமற்றவை ்என்று தொன் பசொல்கின்றது. 

குைஆ்ன் 19:19. “நிசச்யமொக நொன் உம்முமடய இமறவனின் தூதன்; பரிசுத்தமான 

புதல்வலர உமக்கு நன்பகொமட அளிக்க (வந்துள்றளன்”) என்று கூறினொை.்  

புகொைி ஹதீஸிலும், ஆதொம் பதொடங்கி அமனவரும் தம்  ொவங்கமள 

அறிக்மகயிட்டொைக்ளொம், ஆனொல் இறயசு ஒரு  ொவத்மதயும் 

அறிக்மகயிடவில்மலயொம். இது எமதக் கொட்டுகின்றது? இறயசு  ொவமற்றவை ்

என் மதக் கொட்டுகின்றது: 

4712. அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

. . . அதற்கு ஈசொ(அமல) அவைக்ள், 'என் இமறவன் இன்று (என் மீது கடும்) 

றகொ ம்பகொண்டுள்ளொன். இதற்கு முன் அவன் இமத ்ற ொல் றகொ ம் 

பகொண்டதில்மல. இதற்கு ் பிறகும் இமத ் ற ொல் அவன் ஒருற ொதும் றகொ ம் 

பகொள்ள ்ற ொவதுமில்மல - (தாம் புரிந்துவிட்டதாே) எந்தப் பாவத்லதயும் 

அவர்ேள் குறிப்பிடாமல் - . . . 

 

தலலப்பு: லபபிள் (61 – 90) 
 

கேள்வி 61: ம பிளுக்கு முன்பிலிருந்து குைஆ்ன் இருக்கிறது என்று என் நண் ன் பசொல்கிறொன், 

இது உண்மமயொ? 

பதில் 61: உங்கள் நண் ருக்கு இவ்விரு புத்தகங்களின் கொலக்கட்டம் பதைியவில்மல, 

அதனொல் தொன் அவை ்அ ் டிச ்பசொல்கிறொை.் 

கீழ்கண்ட விவைங்கமள அவருக்கு விளக்குங்கள். 

1. ம பிளில் உள்ள  மழய ஏற் ொட்மட றமொறச (மூஸொ) எழுதினொை.் 

மூஸொவின் கொலக்கட்டம் கி.மு. 1500 (றதொைொயமொக) ஆகும். 

2. புதிய ஏற் ொடு கி.பி. 100 க்குள் எழுத ் ட்டுவிட்டது. 

3. முஹம்மது கி.பி. 570ல் பிறக்கிறொை.் 
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4. முஹம்மது கி.பி. 610ல் (தம்முமடய 40வது வயதில்) தம்மம நபி என்று 

பிைகடன ் டுத்தினொை.் 

5. கி.பி. 610 முதல், 632 வமை, முஹம்மதுவிற்கு குைஆ்ன் வசனங்கள் 

இறங்குகின்றன. 

6. கி.பி. 632 முஹம்மது மைிக்கிறொை.் 

7. முஹம்மது மைித்து 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, உஸ்மொன் மூன்றொம் 

கலிஃ ொவொகிறொை.் இவைது கொலகட்டத்தில் குைஆ்ன் ஒரு புதத்கமொக 

முழுவடிவம் ப றுகிறது. 

சுருக்கமொகச ் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், ம பிள் முடிவமடந்த கொலக்கட்டத்மதயும், 

குைஆ்ன் முதலொவது எழுத ் ட்ட கொலக்கட்டத்மதயும் கணக்கிட்டொல் 500 ஆண்டுகள் 

வித்தியொசம் உள்ளது. 

 

கேள்வி 62: ம பிளின் ந ைக்ளின் ப யைக்ள் குைஆ்னில் அத்தியொயங்களொக உள்ளனவொ? 

அமவ யொமவ? 

பதில் 62: கீழ்கண்ட ஆறு குைஆ்ன் அத்தியொயங்களுக்கு ம பிளில் வரும் ந ைக்ளின் ப யைக்ள் 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளது. 

• ஸூைொ 10 - யூனுஸ் (றயொனொ) 

• ஸூைொ 12 - யூஸுஃ ் (றயொறச ்பு) 

• ஸூைொ 14 - இ ்ைொஹீம் (ஆபிைகொம்) 

• ஸூைொ 17 -  னீ இஸ்ைொயீல் (இஸ்ைொயீலின் சந்ததிகள்) 

• ஸூைொ 19 - மைய்ம் (இறயசுவின் தொய் மைியொள்) 

• ஸூைொ 71 - நூஹ் (றநொவொ) 

 

கேள்வி 63: முஹம்மதுவின் கொலத்தில் ம பிள் அைபி பமொழியில் பமொழியொக்கம் 

பசய்ய ் ட்டு இருந்ததொ? 

பதில் 63: இல்மல, முஹம்மது வொழ்ந்த கொலத்தில் ம பிள் அைபியில் பமொழியொக்கம் 

பசய்ய ் டவில்மல. றமலும், நமக்கு கிமடத்துள்ள  மழய அைபி ம பிள் மகபயழுத்து ் 

பிைதிகள் 9/10வது நூற்றொண்டுக்கு சம்மந்த ் ட்டது என்று அறிய ் ட்டுள்ளது. 

 

கேள்வி 64: ம பிள் என்ற வொைத்்மத ம பிளில் இல்மல என்று முஸ்லிம்கள் குற்றம் சொடட்ுவது 

சைியொ? 

பதில் 64: ம பிள் என்ற வொைத்்மத ம பிளில் உள்ளது. ம பிள் என்ற வொைத்்மத 

“பி ்றலொஸ்(βίβλος)” என்ற கிறைக்க வொைத்்மதயிலிருந்து வந்ததொகும். பி ்றலொஸ் என்ற கிறைக்க 

வொைத்்மதயின் ப ொருள் "புத்தகம்/சுருள்" என் தொகும். 
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புதிய ஏற் ொட்டின் முதல் புத்தகம், முதல் வசனம், முதல் வொைத்்மத கீழ்கண்டவொறு 

ஆைம்பிக்கிறது. மூல கிறைக்க பமொழியில் மத்றதயு 1:1 

• கிகரே்ே யமாழி: Βίβλος Γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ 

• ஆங்கிலம்: [The] book of [the] genealogy of Jesus Christ son of David, son of Abraham: 

• தமிழ்: ஆபிைகொமின் குமொைனொகிய தொவீதின் குமொைனொன 

இறயசுகிறிஸ்துவினுமடய வம்சவைலொறு 

Source: biblehub.com/text/matthew/1-1.htm 

இன்னும் கீழ்கண்ட வசனங்களிலும், பி ்றலொஸ் என்ற வொைத்்மத  யன் டுத்த ் ட்டுள்ளது 

(Source: biblehub.com/greek/976.htm): 

மொற்கு 12:26, லூக்கொ 3:4;20:42, அ ்ற ொஸ்தலை ்1:20;7:42;19:19;பிலி ்பியை ்4:3, பவளி 3:5;20:15 

 

கேள்வி 65: குைஆ்னில் ம பிளில் கொண ் டும் அறனக  நிகழ்சச்ிகள் கொண ் டுவது ஏன்? 

பதில் 65: ம பிளின்  மழய ஏற் ொடட்ு மற்றும் புதிய ஏற் ொட்டு நிகழ்சச்ிகமள குைஆ்ன் 

மறு திவு பசய்திருக்கிறது. குைஆ்ன் கி.பி. 610 லிருந்து 632வமை எழுத ் ட்டது. ம பிள் கி.மு. 

1500 லிருந்து கி.பி 100 வமைக்குள் எழுத ் ட்டது. பிந்மதயது (குைஆ்ன்) முந்மதயதிலிருந்து 

(ம பிளிலிருந்து) நிகழ்சச்ிகமள எடுத்து தன்னிடம் மறு திவு பசய்திரு ் தினொல் தொன், 

ம பிளின் நிகழ்சச்ிகள், ந ைக்ளின் ப யைக்ள் குைஆ்னில் வருகின்றது. 

குைஆ்ன் இ ் டி ம பிளின் நிகழ்சச்ிகமள மறு திவு பசய்யும் ற ொது, சில நிகழ்சச்ிகமள 

அ ் டிறய மொற்றொமல்  திவு பசய்துள்ளது, சில விவைங்கமள குைஆ்ன் மொற்றி 

எழுதியிருக்கிறது. 

 

கேள்வி 66: முஹம்மதுவிடம் அைபி ம பிள் அல்லது ம பிளின் ஒரு  புத்தகம் இருந்ததொ? 

பதில்  66: முஹம்மது வொழ்ந்த கொலக்கட்டத்தில் (கிபி 570 - 632) அைபி பமொழியில் ம பிள் 

பமொழியொக்கம் பசய்ய ் டொமல் இருந்தது, றமலும், முஹம்மது வொழ்ந்த சமுதொயம் ஒரு  டித்த 

சமுதொயமல்ல. முஹம்மதுவிற்கு எபிபையம் மற்றும் கிறைக்க பமொழி பதைியும் என்றும் 

பசொல்லமுடியொது. 

 

கேள்வி 67: இறயசுமவ ்  ற்றி ம பிள் பசொல்வமத நம் றவண்டுமொ? குைஆ்ன் பசொல்வமத 

நம் றவண்டுமொ? 

பதில் 67: முஹம்மதுமவ ்  ற்றி, இஸ்லொமம ்  ற்றி குைஆ்னில் உண்மம விவைம் 

கிமடக்குமொ? அல்லது அதன் பிறகு எழுத ் ட்ட புத்தகத்தில் கிமடக்குமொ? புதிய ஏற் ொடு 

எழுத ் ட்டு 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த குைஆ்னில் எ ் டி இறயசுவின் உண்மம 

விவைங்கள் கொண ் டும்? 

https://biblehub.com/text/matthew/1-1.htm
https://biblehub.com/greek/976.htm)
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இதுமடட்ுமல்ல, இறயசுமவ ்  ற்றி எதிைொக கருத்துக்கள் பசொல்லறவண்டும் என்ற றநொக்கில் 

எழுத ் ட்ட புத்தகத்தில் எ ் டி இறயசுமவ ்  ற்றிய உண்மமகமள  ொைக்்கமுடியும்? 

உண்மமயொன இறயசு  ற்றிய விவைங்கள் புதிய ஏற் ொட்டில் மடட்ுறம கிமடக்கும், குைஆ்னில் 

கிமடக்கொது. 

 

கேள்வி 68: குைஆ்னில் வரும் "இறயசு பசய்த  றமவக்கு உயிை ் பகொடுக்கும் அற்புதம்" 

ம பிளில் இல்மலறய! ஏன்? 

பதில் 68: இறயசு குழந்மதயொக இருந்த ற ொது, கலிமண்ணினொல் ஒரு  றமவ பசய்து, அதற்கு 

உயிைப்கொடுத்தொை ் என்று ஒரு அற்புதத்மத குைஆ்ன்  திவு பசய்துள்ளது. இது ம பிளில் 

இல்மல, கொைணம் என்னபவன்றொல், கி.பி. இைண்டொம் நூற்றொண்டில்  ல தள்ளு டி 

ஆகமங்கள்  லைொல் எழுத ் ட்டன. 

அ ் டி எழுத ் ட்ட ஒரு புத்தகம் தொன் ' "Infancy Gospel of Thomas(இன் ொன்சி  கொஸ் ல் ஆஃ ் 

தொமஸ்)', இதில் தொன் அந்த அற்புதம் உள்ளது. இது ஒரு ப ொய்யொன புத்தகம், இறயசுவின் 

சீடைக்ளொல், எழுத ் ட்டதல்ல. புதிய ஏற் ொடு முழுவதும், கமடசி அ ்ற ொஸ்தலை ்உயிறைொடு 

இருக்கும்ற ொறத எழுத ் ட்டொகிவிட்டது. இைண்டொம் மூன்றொம் நூற்றொண்டுகளில்  ல 

கடட்ுக்கமதகள் புமனந்து  ல புத்தங்கள் எழுத ் ட்டன. அ ் டி ் ட்ட புத்தகத்தில் 

எழுத ் ட்ட கற் மனக் கமதமயயும் குைஆ்ன் உண்மம என்று எண்ணி  திவு பசய்துவிட்டது. 

குைஆ்னில்  ல கடட்ுக்கமதகள்  திவு பசய்ய ் ட்டுள்ளது என் தொல் தொன் கிறிஸ்தவ 

அறிஞைக்ள் குைஆ்மன புறக்கணிக்கிறொைக்ள். 

அந்த தள்ளு டி புத்தகத்மத கீழ்கண்ட பதொடு ்பில்  டிக்கலொம்: 

Infancy Gospel of Thomas  

இந்த புத்தேத்திலிருந்து சில கமற்கோள்ேள்: 

2. This child Jesus, when five years old, was playing in the ford of a mountain stream; and He collected the 

flowing waters into pools, and made them clear immediately, and by a word alone He made them obey 

Him. And having made some soft clay, He fashioned out of it twelve sparrows. And it was the Sabbath 

when He did these things. And there were also many other children playing with Him. And a certain Jew, 

seeing what Jesus was doing, playing on the Sabbath, went off immediately, and said to his father Joseph: 

Behold, thy son is at the stream, and has taken clay, and made of it twelve birds, and has profaned the 

Sabbath. And Joseph, coming to the place and seeing, cried out to Him, saying: Wherefore doest thou on 

the Sabbath what it is not lawful to do? And Jesus clapped His hands, and cried out to the sparrows, 

and said to them: Off you go! And the sparrows flew, and went off crying. And the Jews seeing this 

were amazed, and went away and reported to their chief men what they had seen Jesus doing. 

குரஆ்ன் 3:49: குரஆ்ன் யசால்வலத படியுங்ேள்: 

3:49. இஸ்ைொயீலின் சந்ததியினருக்குத் தூதைொகவும் (அவமை ஆக்குவொன்; இவ்வொறு 

அவை ்ஆகியதும் இஸ்ைறவலைக்ளிடம் அவை:்) “நொன் உங்கள் இமறவனிடமிருந்து 

ஓை ் அத்தொட்சியுடன் நிசச்யமொக வந்துள்றளன்; நான் உங்ேளுே்ோே 

ேளிமண்ணால் ஒரு பறலவயின் உருவத்லத உண்டாே்கி நான் அதில் 

http://www.earlychristianwritings.com/text/infancythomas-a-roberts.html
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ஊதுகவன்; அது அல்லாஹ்வின் அனுமதிலெே் யோண்டு (உயிருலடெ) 

பறலவொகிவிடும். . . .” (என்று கூறினொை)். 

ம பிளின்  டி இறயசு பசய்த முதல் அற்புதம் கொனொ ஊை ் திருமணத்தில் அவை ் பசய்த 

அற்புதம் தொன் (றயொவொன் 2:1-11). குைஆ்ன் கடட்ுக்கமதகமள தன்னகத்றத பகொண்டுள்ளது. 

 

கேள்வி 69: ம பிளின் அைபி பமொழியொக்கங்களில் பயறகொவொ றதவனுக்கு ஏன் அல்லொஹ் 

என்று பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள்? 

பதில் 69: அைபி பமொழியில் பமொழியொக்கம் பசய்ய ் ட்ட ம பிளில், பயறகொவொ என்ற ப யை ்

வரும் இடங்களில் 'ை ்' என்றும், 'அல்லொஹ்' என்றும் இைண்டு வமககளில் 9ம் 

நூற்றொண்டிலிருந்து பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள். அல்லொஹ் என் து குைஆ்மன 

பகொடுத்தவனின் தனி ்ப யை ் என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்வதொல், 'ை ்' என்றறொ, 

'பயறகொவொ'என்பறொ பமொழியொக்கம் பசய்வது தொன் சைியொனது. 

ம பிளின் பயறகொவொ றதவன், குைஆ்னின் அல்லொஹ் அல்ல. இவ்விருவரும் றநை ் எதிை ்

துருவங்கள். இவ்விருவரும் ஒருவை ்என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்லிக்பகொள்ளலொம், ஆனொல் அது 

தவறு.  இந்த குழ ் ம் தீை, அைபி ம பிள்களில் அல்லொஹ் என்ற ப யருக்கு  தில் 'ை ்' என்றறொ, 

'பயறகொவொ' என்றறொ பமொழியொக்கம் பசய்வறத சைியொனது. 

 

கேள்வி 70:  முஸ்லிம்கள் குைஆ்மன அதன் மூல பமொழியில்  டி ் து ற ொன்று, ஏன் 

கிறிஸ்தவைக்ள் ம பிமள அதன் மூல பமொழிகளொகிய எபிறைய மற்றும் கிறைக்க பமொழிகளில் 

 டி ் தில்மல? 

பதில் 70: பதைியொத பமொழியில் புைியொமல்  டி ் தினொல் என்ன நன்மம பசொல்லுங்கள்? 

சில றநைங்களில் நொம் ற ருந்து அல்லது  இையிலில்  யணம் பசய்யும் ற ொது, நம்  க்கத்தில் 

உட்கொைந்்துக் பகொண்டு, நமக்கு பதைியொத பமொழியில் சிலை ்ற சிக்பகொண்றட இரு ் ொைக்ள். 

நமக்கு ஒன்றுறம புைியொது, தமலவலியொக இருக்கும்.  ஏன் பதைியுமொ? நமக்கு புைியவில்மல 

என் தும் ஒரு கொைணம் தொன். அதுறவ, நமக்கு புைியும் தமிழில் யொைொவது பதொன 

பதொனபவன்று ற சினொல், தமலவலியொக இருந்தொலும், பகொஞ்சமொவது தொக்குபிடிக்கலொம், 

புைியும் என் தொல். 

றமலும், குைஆ்மன அைபி பமொழியில்  டி ் து  டி ் வமை முட்டொள்களொகறவ மவத்திருக்கும் 

யுக்தி தொன் அது. இமொம்கள், மொைக்்க தமலவைக்ள் மக்கமள அறியொமமயில் 

மவத்திருக்கறவண்டுபமன்றொல், புைியொத பமொழியில் றவதங்கமள  டிக்க மவக்கறவண்டும், 

அ ்ற ொது தொன் 'இந்த அைபியில் ஏறதொ சக்தி இருக்கிறது, இமத நொம் றகள்வி றகட்கக்கூடொது, 

புைியும் பமொழியில்  டித்தொல் நன்மம கிமடக்கொது' என்று மக்கள் எண்ணி அறியொமமயில் 

இரு ் ொைக்ள். 

கிறிஸ்தவைக்றளொ, ற ொதகைக்றளொ இ ் டிபயல்லொம் மக்கமள அறியொமமயில் மவத்திருக்க 

விரும்புவதில்மல, எனறவ, நொங்கள் எபிறைய மற்றும் கிறைக்க பமொழியில் ம பிமள 

 டிக்கொமல், எங்களுக்கு பதைிந்த பமொழியில் அல்லது  தொய் பமொழியில்  டிக்கிறறொம். ம பிள் 

கல்லூைிகளில்  ட்ட ் டி ்பு  டி ் வைக்ள், ஆய்வு பசய்ய விரும்புகிறவைக்ள், இம்பமொழிகமள 
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 டித்து ஆய்வு பசய்கிறொைக்ள், ஆனொல் தங்கள் அனுதின ஆன்மீக வளைச்ச்ிக்கு புைியும் 

பமொழியிறலறய  டிக்கிறொைக்ள்.  

 

கேள்வி 71:  குைஆ்மன அைபியில்  டித்தொல் அதிக நன்மமமய அல்லொஹ் தருவதொக 

முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். இதுற ொலறவ ம பிமள எபிறைய  கிறைக்க பமொழிகளில் 

 டித்தொல், றதவன் நமக்கு அதிக நன்மமகமளத் தருவொைொ? 

பதில் 71: அல்லொஹ் ஒரு ப ொய்யொன இமறவன் எனறவ மக்கள் அறியொமமயிறலறய 

இருக்கறவண்டுபமன்று விரும்பி, புைியவில்மலபயன்றொலும் நீங்கள் குைஆ்மன அைபியில் 

 டியுங்கள் என்று முஸ்லிம்களுக்கு கட்டமளயிட்டொன். 

ம பிளின் றதவன் மக்கமள ஞொனத்திற்கு றநைொக அமழத்துச ் பசல்கிறொை.்  நீதிபமொழிகள் 

புத்தகத்மத  டித்தொல், ஞொனத்திற்கு (உலக ஞொனம், ஆன்மீக ஞொனம்) எவ்வளவு முக்கியத்தும் 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளது என் மத அறியலொம். 

இமறவனுமடய றவததம்த வொசிக்கறவண்டும், றகட்கறவண்டும் மற்றும் கீழ் டியறவண்டும், 

அைபியிறலொ, எபிறையம் மற்றும் கிறைக்க பமொழியிறலொ  டித்தொல் எ ் டி புைியும்? 

புைியவில்மலபயன்றொல் எ ் டி கீழ் டியமுடியும்? 

இதமன ம பிள் எ ் டி அழகொகச ்பசொல்கிறது என் மத கவனிக்கவும்: 

பவளி 1:3 இந்தத் தீைக்்கதைிசன வசனங்கமள வொசிக்கிறவனும், 

றகட்கிறவைக்ளும், இதில் எழுதியிருக்கிறமவகமளக் 

மகக்பகொள்ளுகிறவைக்ளும்  ொக்கியவொன்கள், கொலம் சமீ மொயிருக்கிறது. 

மக்களுக்கு புைியறவண்டும் என் தற்கொகத் தொன் இறயசுவும் "கொது உள்ளவன் றகட்கக்கடவன்" 

என்றொை.் நமக்கு புைியும் பமொழியில் றகடக்ும் ற ொது தொன் அதமன நொம் 

உணைந்்துக்பகொள்ளமுடியும், அதன் பிறகு அக்கட்டமளகமள பின் ற்றுவதொ அல்லது 

புறக்கணி ் தொ என்ற முடிவு எடுக்கலொம். 

ஞொனம் மற்றும் அறிவு  ற்றி இைண்டு வசனங்கமள  ொருங்கள். நமக்குள் இருக்கும் 

ஆவியொனவை ்ஞொனத்தின் ஆவியொனவை,் நமக்கு புைியமவத்து, நொம் அதற்கு மன ்பூைவ்மொக 

கீழ் டிய உதவி பசய்கிறொை.் 

நீதியமாழிேள் 15:14  

புத்திமொனுமடய மனம் அறிலவத் றதடும்; மூடைின் வொறயொ மதியீனத்மத 

றமயும் 

ஏசாொ 11:2 

ஞானத்லதயும் உணர்லவயும் அருளும் ஆவியும், ஆறலொசமனமயயும் 

ப லமனயும் அருளும் ஆவியும், அறிலவயும் கைத்்தருக்கு ்  ய ் டுகிற 

 யத்மதயும் அருளும் ஆவியுமொகிய கைத்த்ருமடய ஆவியொனவை ் அவைற்மல் 

தங்கியிரு ் ொை.் 
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எனறவ, நமக்கு புைியொத பமொழியில் அதொவது அைபி, எபிறையம், மற்றும் கிறைக்க பமொழியில் 

 டித்தொல் நொன் நன்மம பசய்றவன் என்று ம பிளின் றதவன் பசொல்லவில்மல, அவை ்

பசொல்லவும் மொட்டொை.் முஸ்லிம்ேகள! குரஆ்லன அரபியில் 

படித்து  வஞ்சிே்ேப்படாதிருங்ேள். 

 

கேள்வி 72:   மழய ஏற் ொடம்ட புதிய ஏற் ொடு இைத்துபசய்கிறது, அதுற ொல புதிய 

ஏற் ொடம்ட குைஆ்ன் இைத்து பசய்கிறது. எனறவ, குைஆ்மனத் தொன் கிறிஸ்தவைக்ள் 

 டிக்கறவண்டும் என்று என் நண் ை ்பசொல்கிறொை.் இதற்கு  தில் என்ன? 

பதில் 72: உங்கள் நண் ருக்கு றவதங்கள்  ற்றிய ஞொனமில்மல அல்லது அவை ் ப ொய் 

பசொல்கிறொை.் 

 மழய ஏற் ொடம்ட புதிய ஏற் ொடு இைத்து பசய்தது என்று யொை ் பசொன்னொைக்ள்? புதிய 

ஏற் ொட்டில் அ ் டி ஒன்றும் பசொல்ல ் டவில்மலறய! 

இறயசு நியொய ்பிைமொணங்கமள, தீைக்்கதைிசனங்கமள நிமறறவற்ற வந்தொை ் என்று 

கூறியுள்ளொை,்  ொைக்்க மத்றதயு 5:17: 

5:17. நியொய ்பிைமொணத்மதயொனொலும் தீைக்்கதைிசனங்கமளயொனொலும் 

அழிக்கிறதற்கு வந்றதன் என்று எண்ணிக்பகொள்ளொறதயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு 

அல்ல, நிலறகவற்றுகிறதற்கே வந்றதன். 

புதிய ஏற் ொடு,  மழய ஏற் ொட்டின் நிமறறவறுதல் ஆகும். புதிய ஏற் ொட்டில் அறனக 

இடங்களில்  மழய ஏற் ொட்டின் “தீைக்்கதைிசனங்கள் நிமறறவறும்  டி இ ் டி நடந்தது” 

என்று  திவு பசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

உங்கள் நண் ை ்பசொல்வது தவறு. றமலும், குைஆ்ன் ஒரு இமறறவதமில்மல என்று இருக்கும் 

ற ொது, அது எ ் டி புதிய ஏற் ொடம்ட இைத்து பசய்யும். ம பிளின்  டி, அல்லொஹ் ஒரு ப ொய் 

இமறவன், முஹம்மது ஒரு கள்ளத்தீைக்்கதைிசி ஆவொை,் இ ் டி இருக்கும் ற ொது, குைஆ்ன் 

எ ் டி இமறறவதமொகும். 

 

கேள்வி 73:  இறயசுவிற்கும் தனக்கும் (முஹம்மதுவிற்கும்) இமடறய எந்த ஒரு 

தீைக்்கதைிசியும் எழும் வில்மல என்று முஹம்மது கூறியுள்ளொறை! இது உண்மமயொ? 

பதில் 73: ம பிளின்  டி, முஹம்மது ஒரு தீைக்்கதைிசி அல்ல. இ ் டி இருக்கும் ற ொது 

முஹம்மது  எமத றவண்டுமொனொலும் பசொல்லிக்பகொள்ளலொம். 

இதுமடட்ுமல்ல, இறயசுவிற்கும் முஹம்மதுவிற்கும்  இமடறய (600 ஆண்டுகள்) ஒரு 

தீைக்்கதைிசியும் எழும் வில்மல என்று முஹம்மது கூறுவது, இஸ்லொமிய றகொட் ொடுகளுக்கு 

எதிைொன கூற்றொகும்.  அதொவது இஸ்லொமின்  டி, ஒவ்பவொரு கொலத்திலும், ஒவ்பவொரு 

இனத்திற்கும் அல்லொஹ் நபிகமள அனு ்பி வழிநடத்துகின்றொன். ஆனொல், 600 ஆண்டுகள் ஒரு 

நபியும் எழும் வில்மல என்று முஹம்மது கூறும் ற ொது, இஸ்லொமுக்கு எதிைொன கூற்றொக 

உள்ளது. எனறவ முஹம்மதுவின் கூற்று அல்லொஹ்விற்கும் இஸ்லொமுக்கும் எதிைொன 

கூற்றொகும். 
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இன்பனொரு றவடிக்மகமய ்  ொருங்கள், இறயசுவிற்கும் முஹம்மதுவிற்கும் 600 ஆண்டுகள் 

இமடபவளி உள்ளது, ஆனொல், முஹம்மதுவிற்கும் இஸ்மொயீலுக்கும் (இ ்றொஹீமின் மகன்) 

இமடறய கிட்டத்தட்ட 2500 ஆண்டுகள் உள்ளது. 

ஆக, அல்லொஹ் தன் மக்கொ மக்கமள வழி நடத்த 2500 ஆண்டுகளொக ஒரு நபிமயயும் அங்கு 

அனு ் வில்மல என்று அறியும் ற ொது, அல்லொஹ் மீது சிறிது சந்றதகம் வைத்தொன் பசய்கிறது. 

 

கேள்வி 74: முஸ்லிம்கள் ம பிமள  டித்தொல் அல்லொஹ் றகொ ம் பகொள்வொனொ? 

பதில் 74: ம பிளில் றநை ்வழி உள்ளது  என்று குைஆ்ன் பசொல்கிறது, ம பிளின் நபிமொைக்ள் 

 ற்றி  ல  நிகழ்சச்ிகமள குைஆ்ன் மறு திவு பசய்கிறது. இ ் டி இருக்கும் ற ொது, முஸ்லிம்கள் 

ம பிமள  டி ் துதொறன நியொயமொன பசயலொக இருக்கும்! 

முந்மதய றவதங்கமள பகொடுத்தவனும் தொறன என்று அல்லொஹ் பசொல்கின்றொன், தன் 

றவதங்கமள யொைொளும் மொற்றமுடியொது என்றும் அல்லொஹ் பசொல்கின்றொன். விஷயம் இ ் டி 

இருக்கும் ற ொது, ஏன் அல்லொஹ் றகொ ம் பகொள்வொன், பசொல்லுங்கள்? 

தவ்ைொத், ஜபூை ்மற்றும் இன்ஜில்  ற்றி குைஆ்ன் பசொல் வற்மற  டியுங்கள், இதன் பிறகுமொ 

நீங்கள் இமவகமள  டிக்க தயங்குவீைக்ள்? 

குைஆ்ன் 2:53. இன்னும், நீங்கள் றநைவ்ழி ப றும்ப ொருட்டு நொம் மூஸொவுக்கு 

றவததம்தயும் (நன்மம தீமமகமள ் பிைித்து அறிவிக்கக்கூடிய) 

ஃபுைக்்கொமனயும் அளித்றதொம் (என் மதயும் நிமனவு கூறுங்கள்). 

குைஆ்ன் 3:3. (நபிறய! முற்றிலும்) உண்மமமயக் பகொண்டுள்ள இந்த றவததம்த ் 

( டி ் டியொக) அவன் தொன் உம் மீது இறக்கி மவதத்ொன்; இது-இதற்கு 

முன்னொலுள்ள (றவதங்கமள) உறுதி ் டுத்தும் தவ்ைொத்மதயும் 

இன்ஜீமலயும் அவறன இறக்கி மவதத்ொன். 

குைஆ்ன் 5:44. நிசச்யமொக நொம் தொம் “தவ்ைொத்”மத யும் இறக்கி மவத்றதொம்; அதில் 

றநைவ்ழியும் ற பைொளியும் இருந்தன. (அல்லொஹ்வுக்கு) முற்றிலும் வழி ் ட்ட 

நபிமொைக்ள், யூதைக்ளுக்கு அதமனக் பகொண்றட (மொைக்்கக்) கட்டமளயிட்டு 

வந்தொைக்ள்; . . . 

குைஆ்ன் 5:46. இன்னும் (முன்னிருந்த) நபிமொைக்ளுமடய அடிசச்ுவடுகளிறலறய 

மைய்மின் குமொைைொகிய ஈஸொமவ, அவருக்கு முன் 

இருந்த தவ்ைொத்மத உண்மம ் டுத்து வைொக நொம் பதொடைச ் பசய்றதொம்; 

அவருக்கு நொம் இன்ஜீமலயும் பகொடுதற்தொம்; அதில் கநர்வழியும் ஒளியும் 

இருந்தன; அது தனக்கு முன்னிருக்கும் தவ்ைொத்மத உண்மம ் டுத்துவதொக 

இருந்தது; அது பெபே்தியுலடெவர்ேளுே்கு கநர ்

வழிோட்டிொேவும் நல்லு றதசமொகவும் உள்ளது. 

குைஆ்ன் 17:55. உம்முமடய இமறவன் வொனங்களிலும் பூமியிலும் 

உள்ளவைக்மள ்  ற்றி நன்கு அறிவொன்; நபிமொைக்ளில் சிலமை றவறு 



32 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

சிலமைவிடத் திட்டமொக நொம் றமன்மமயொக்கியிருக்கிறறொம்; 

இன்னும் தாவூதுே்கு ஜபூர் (கவதத்லதயும்) யோடுத்கதாம். 

 

கேள்வி 75:  முஸ்லிம்கள் குைஆ்னின் வசனங்களில் அடிக்றகொடு இடுவது,  க்கங்களில் 

குறி ்பு எழுதுவது ற ொன்று எமதயும் பசய்வதில்மல. ஆனொல், கிறிஸ்தவைக்ள் இதமனச ்

பசய்கிறொைக்ள். இது தவறு தொறன! 

பதில் 75: இது தவறு இல்மல, இதனொல் அறனக நன்மமகள் உள்ளன. முஸ்லிம்கள் அைபியில் 

குைஆ்மன  டிக்கிறொைக்ள், அவைக்ள்  டி ் து என்னபவன்றற அவைக்ளுக்கு பதைிவதில்மல, 

எனறவ எந்த வசனத்மத அவைக்ள் அடிக்றகொடு இடுவொைக்ள்?  

ஆனொல், கிறிஸ்தவைக்ள் ம பிமள தொய் பமொழியில்  டிக்கிறொைக்ள். றமலும் ம பிளின் 

வசனங்களுக்கு உயிை ்இருக்கிறது, அமவகமள  டிக்கும்ற ொது, நம்றமொடு அமவகள் ற சும், 

அ ்ற ொது நொங்கள் உடறன அவ்வசனங்கமள அடிக்றகொடு இடுறவொம்.  சில மொதங்கள் கழித்து 

மறு டியும் அறத வசனங்கமள  டிக்கும்ற ொது, அடிக்றகொடுகமள கண்டு கைத்்தருக்கு 

நொங்கள் நன்றிகமளச ்பசொல்லுறவொம். 

ம பிளில் எசச்ைிக்மகத் தரும் கட்டமளகள் இருக்கும், ஆசீைவ்ொதமொன வொக்குத்தத்தங்கள் 

இருக்கும், அடிக்றகொடு இட்ட இந்த வசனங்கள்  ொைக்்கும் ற ொது, சில எசச்ைிக்மககள் 

ஞொ கத்திற்கு வந்து, நொங்கள் பதொடைந்்து மனந்திரும் றவொ, மற்றவைக்ளுடன் 

ஒற்றுமமயமடயறவொ அமவகள்  யனுள்ளதொக இருக்கிறது. எனறவ, அடிக்றகொடு இடுவது, 

ம பிளின்  க்கங்களில் குறி ்புகமள எழுதுவது கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு ஒரு ஆசீைவ்ொதமொன 

பசயலொகும். 

 

கேள்வி 76:  முஸ்லிம்கள் குைஆ்மன குளித்துவிடட்ு, உளு பசய்துவிட்டு பதொடுகிறொைக்ள், 

 டிக்கிறொைக்ள். இறத ற ொல கிறிஸ்தவைக்ள் குளித்துவிட்டு ம பிமள  டி ் தில்மல ஏன்? 

சுத்தமொக இரு ் தில் தவறறதுமில்மலறய! 

பதில் 76: உடல் சுத்தமொக மவத்துக்பகொண்டு றவதத்மத  டி ் து தவறில்மல, ஆனொல், உடல் 

சுத்தம் தொன் முக்கியம் என்று எண்ணுவது தொன் தவறு. இறயசு ற ொதிக்கும் ற ொது, உடல் 

சுத்தத்மதவிட உள்ளம் சுத்தம் முக்கியம் என்று கூறினொை.் 

உடமல மடட்ும் சுத்தம் பசய்துக்பகொண்டு, புைியொமல் குைஆ்மன  டி ் தினொல் என்ன  யன்? 

உடமல சுத்தம் பசய்துக்பகொண்டு, இமற கட்டமளகளுக்கு கீழ் டிய விரு ் மில்லொமல் 

குைஆ்மன  டி ் தினொல் என்ன  யன்? 

கிறிஸ்தவம் மிகவும் பதளிவொக உள்ளது, கிறிஸ்தவைக்ளும் மிகவும் பதளிவொக 

இருக்கிறொைக்ள்.  கிறிஸ்தவைக்ள் ம பிமள எ ்ற ொது றவண்டுமொனொலும்  டி ் ொைக்ள், 

மொமலவமை வியைம்வ சிந்தி றவமல பசய்துவிடட்ு, வீடு திரும்பும் ற ொது வியைம்வ நொற்றம் 

உடலுக்குள் அடித்தொலும்,  ஸ்ஸில் அல்லது ையிலில் உட்கொைந்்துக்பகொண்டு, ம பிமள 

நொங்கள்  டி ்ற ொம். இறயசு அந்த றநைத்தில் எங்கள் வியைம்வ நொற்றத்மத  ொை ்் தில்மல, 

மனதின் நற்கந்தத்மத  ொைக்்கிறொை.் 
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இ ் டி நொன் எழுதுகின்றறன் என் தற்கொக, கிறிஸ்தவைக்ள் குளிக்கறவ மொட்டொைக்ள் என்று 

நொன் பசொல்லவைவில்மல. எல்லொவற்மறயும் றசொதித்து ்   ொைத்்து நலமொனமத 

பிடித்துக்பகொள்ள  எங்களுக்குத் பதைியும் என்று பசொல்லவருகிறறன். 

முஸ்லிம்களில் அறனகை ் ஏன் குைஆ்ன்  க்கறம தமலமவத்து   டு ் தில்மல பதைியுமொ? 

இதற்கு முதல் கொைணம், குைஆ்மன அைபியில்  டிக்கச ் பசொல்வதினொல், இைண்டொவது 

கொைணம், குளித்துவிட்டு, உளு பசய்துவிட்டு, ஒரு குறி ்பிட்ட இடத்தில் உட்கொைந்்துக்பகொண்டு, 

 ய க்தியொல் நிைம்பி, குைஆ்மன  டிக்கசப்சொல்வதினொல் தொன். 

 

கேள்வி 77:  குைஆ்மன மூல பமொழியொகிய அைபி பமொழியில் மன ் ொடம் பசய்வமத 

இஸ்லொம் ஊக்குவிக்கிறது, இது ற ொல ஏன் கிறிஸ்தவம் ஊக்குவி ் தில்மல? 

பதில் 77: கிறிஸ்தவம் ப ொருள் புைியொமல் எமதயும் பசய்ய ஊக்குவி ் தில்மல. உண்மமயில் 

இதனொல் நன்மம ஒன்றுமில்மல.  கிறிஸ்தவைக்ள்  டித்தவைக்ள் அவைக்ள் எபிறைய மற்றும் 

கிறைக்க பமொழியில் ம பிள் வசனங்கமள மன ் ொடம் பசய்வதினொல் என்ன நன்மமபயன்று 

றகட்கத்பதைிந்தவைக்ள். 

அைத்்தம் பதைியொமல் குைஆ்மன மன ் ொடம் பசய்வது என் து ஒரு அறியொமமயொகும். 

முஸ்லிம்களுக்கு இதனொல் ஒரு ப ொய்யொன திரு ்தி உண்டொகுறம தவிை, றவறு ஒரு நன்மமயும் 

இல்மல.  

பமய்யொன ஜீவனுள்ள ம பிள் வசனங்கமள எங்களுக்கு புைியும் பமொழியில் மன ் ொடம் 

பசய்வதில் தொன் உண்மமயொன ஆன்மீகம் என்று நொங்கள் அறிறவொம். 

 

கேள்வி 78: இறயசு சிலுமவயில் மைி ் தற்கு முன்பு என்ன பசய்தொை?் 

பதில் 78: இறயசு சிலுமவயில் அமறய ் ட்ட பிறகு, முக்கியமொன ஒன்மறச ்

பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், "தன்மன சிலுமவயில் அமறந்தவைக்மள மன்னித்தொை"். இறயசு 

இ ் டி மன்னித்ததினொல் தொன், எந்நிமலயிலும் எதிைிகமள மன்னிக்கறவண்டும் என்று 

கிறிஸ்தவைக்ள் கற்றுக்பகொண்டொைக்ள். 

இறத ற ொல மைண  டுக்மகயில் முஹம்மது யூதைக்மளயும், கிறிஸ்தவைக்மளயும் சபித்தொை,் 

அதனொல் தொன் அவமை பின் ற்றுகின்ற முஸ்லிம்கள் மிகவும் றகொ த்றதொடும், எைிசச்றலொடும் 

யூதைக்மளயும்,கிறிஸ்தவைக்மளயும் இன்று பவறுத்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். மைம் 

எ ் டிறயொ கனிகள் அ ் டி. 

 

கேள்வி 79: இறயசு அடிமமகமள மவத்திருந்தொைொ? 

பதில் 79: இல்மல, இறயசு அடிமமகமள மவதத்ிருந்ததில்மல. 
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கேள்வி 80:  ஆபிைகொம் மக்கொவிற்குச ்பசன்று அங்கு கொ ொமவ கட்டியதொக ஏதொவது குறி ்பு 

ம பிளில் உள்ளதொ? 

பதில் 80: கி.மு. 2000/1900 கொலக்கட்டத்தில் ஆபிைகொம் மக்கொவிற்குச ்பசன்று அங்கு கொ ொமவ 

கட்டியதொக இஸ்லொம் பசொல்லும் விவைம் சைித்திை சொன்று அற்றது. இ ் டி ் ட்ட விஷயத்மத 

ம பிளில் கொணமுடியொது. ஆபிைகொம் தனக்கு றதவன் பசொன்ன  குதியிறல கமடசி வமை 

வொழ்ந்து மைித்ததொக ம பிள் பசொல்கிறது. அ ்ப ொழுது ஈசொக்கும், இஸ்மறவலும் அவமை 

அடக்கம் பசய்த விவைத்மத ம பிளில் கொணலொம்: 

ஆதிொேமம் 25:7-9  

7. ஆபிைகொம் உயிறைொடிருந்த ஆயுசுநொட்கள் நூற்று எழு தம்தந்து வருஷம்.  

8. பிற் ொடு ஆபிைகொம் நல்ல நமைவயதிலும், முதிைந்்த பூைண ஆயுசிலும் பிைொணன் 

ற ொய் மைித்து, தன் ஜனத்தொறைொறட றசைக்்க ் ட்டொன். 

9. அவன் குமொைைொகிய ஈசாே்கும் இஸ்மகவலும் மம்றைக்கு எதிறை ஏத்தியனொன 

றசொகொைின் குமொைனொகிய எ ்ப றைொனின் நிலத்திலுள்ள மக்ற லொ என்ன ் ட்ட 

குமகயிறல அவமன அடக்கம் ண்ணினொைக்ள். 

இஸ்லொமில்  அறனக சைித்திை பிமழகள் உள்ளது, அமவகளில் இதுவும் ஒன்று. 

 

கேள்வி 81: இஸ்மறவல் மக்கொவில் பசன்று வொழ்ந்தொை ்என்று இஸ்லொம் பசொல்கிறது, ம பிள் 

இமத ்  ற்றி என்ன பசொல்கிறது? 

பதில் 81: இஸ்மறவலும் ஈசொக்கும் அடுத்தடுத்த  குதிகளில் வொழ்ந்ததொக ம பிள் கூறுகிறது. 

இஸ்மறவலுக்கு 12 பிள்மளகள் பிறந்து அவைக்ளும், குழுத்தமலவைக்ளொக (பிைபுக்கள்) 

இருந்தொைக்ள். இஸ்மறவல் மக்கொவிற்குச ் பசல்லவில்மல, கொ ொமவ கட்டவில்மல என் து 

தொன் உண்மம. 

ஆதிொேமம் 25:12-17  

12. சொைொளுமடய அடிமம ்ப ண்ணொகிய எகி ்து றதசத்தொளொன ஆகொை ்

ஆபிைகொமுக்கு ் ப ற்ற குமொைனொகிய இஸ்மகவலின் வம்சவரலாறு: 13.  ற் ல 

சந்ததிகளொய் ் பிைிந்த இஸ்மறவலின் புத்திைருமடய நொமங்களொவன; 

இஸ்மறவலுமடய மூத்த மகன் பந ொறயொத;் பின்பு றகதொை,் அதப்ிறயல், 

மி ்சொம்,14. மிஷ்மொ, தூமொ, மொசொ, 15. ஆதொை,் றதமொ, பயத்தூை,் நொபீஸ், றகத்மொ 

என் மவகறள. 16. தங்கள் கிைொமங்களிலும் அைண்களிலும் குடியிருந்த தங்கள் 

ஜனத்தொருக்கு ்  ன்னிைண்டு பிைபுக்களொகிய இஸ்மறவலின் குமொைைக்ள் 

இவைக்றள, இவைக்ளுமடய நொமங்களும் இமவகறள. 17. இஸ்மறவலின் வயது 

நூற்று மு ் த்றதழு. பின்பு அவன் பிைொணன் ற ொய் மைித்து, தன் ஜனத்தொறைொறட 

றசைக்்க ் ட்டொன். 
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கேள்வி  82: ம பிளின் அறனக நிகழ்சச்ிகள் குைஆ்னில் வருவதினொல், ஏன் நீங்கள் குைஆ்மன 

ஏற் தில்மல? 

பதில் 82: இது அருமமயொன றகள்வி தொன். இன்று ஒரு ந ை ்ஒரு புத்தகத்மத எழுதி, அதில் 

குைஆ்னில் உள்ள 90% சதவிகித விவைங்கமள றசைத்்துவிட்டு, ஒறை ஒரு விவைத்மத மடட்ும் 

மொற்றிச ்பசொல்வொைொனொல், அதமன முஸ்லிம்கள் ஏற் ொைக்ளொ?  அதுவும், அந்த புத்தகத்தில் 

"முஹம்மது ஒரு நபி இல்மல" என்று எழுதியுள்ளொை ்என்று மவத்துக்பகொள்றவொம்.   

குைஆ்னில் உள்ள 90% விவைங்கள் இந்த புதிய புத்தகத்தில் இருந்தொலும், இஸ்லொமின் 

அடி ் மட றகொட் ொடு, முஹம்மது அல்லொஹ்வின் நபி என் தொகும். இதமன இந்த புதிய 

புத்தகம் மறுத்தொல் இது ஏற்றுக்பகொள்ள ் டுமொ? 

இறத ற ொன்று தொன் ம பிளில் உள்ள எல்லொ நிகழ்சச்ிகமளயும், நபிமொைக்ள்  ற்றியும் 

குைஆ்னில் றசைத்்தொலும், அதமன "மொற்றொமல் றசைத்்து இருந்தொல்" அதமன ஏற்கமுடியும், 

ஆனொல் குைஆ்ன் ம பிளின்  ல அடி ் மட றகொட் ொடுகமள புறக்கணி ் தொல், அதமன 

ஏற்கமுடியொது. 

கள்ள ரூ ொய் றநொட்டுக்கும், நல்ல றநொட்டுக்கும் 9 ஒற்றுமமகள் இருந்தொலும்,  ொை ்் தற்கு ஒறை 

மொதிைியொக இருந்தொலும், ஒறை ஒரு வித்தியொசம் இருந்தொல் அது கள்ள றநொட்டு என்று 

கருத ் டுறம ஒழிய நல்ல ரூ ொய் றநொட்டு என்று கருத ் டொது. 

 

கேள்வி 83: ம பிள் மூல பமொழிகளிலிருந்து றவறு பமொழிகளுக்கு பமொழியொக்கம் பசய்தொல், 

அது தன் பதய்வத்தன்மமமய இழந்துவிடுகின்றதல்லவொ? 

பதில் 83: இல்மல, பமொழியொக்கம் பசய்யும் ற ொது, ம பிள் தன் பதய்வத்தன்மமமய ஒரு 

ற ொதும் இழந்துவிடொது. ஆனொல், முஸ்லிம்கள் இ ் டி நம்புகிறொைக்ள் அதொவது, குைஆ்மன 

பமொழியொக்கம் பசய்தொல், அது தொன் பதய்வத்தன்மமமய இழந்துவிடுகிறது, அதனொல் தொன் 

அைபியிறலறய குைஆ்மன  டிக்க முஸ்லிம்கள் உற்சொக ் டுத்த ் டுகிறொைக்ள்.  

ம பிளின்  டி, ம பிளில் பசொல்ல ் ட்ட பசய்திமய மூல பமொழியிலிருந்து இன்பனொரு 

பமொழிக்கு மொற்றும் ற ொது, அந்த பசய்திமய பசொன்னொல் ற ொதும், இந்த புதிய பமொழியிலும் 

அறத மூல வொைத்்மதகமளக் பகொண்டுச ்பசொல்லறவண்டும் என் தல்ல. 

உதொைணத்திற்கு, கீழ்கண்ட வசனத்தின்(மத்கதயு 11:28) 'முதல் வொைத்்மதமய 

கவனிக்கவும்'.  தமிழ் பமொழி தொன் மூல பமொழி என்று மவத்துக்பகொள்ளுங்கள். இந்த 

வசனத்மத தமிழிலிருந்து, றவறு ஒரு பமொழிக்கு பமொழியொக்கம் பசய்கிறறொம் என்று 

மவத்துக்பகொள்ளுங்கள். அந்த புதிய பமொழியில் 'வருத்த ் ட்டு' என்ற வொைத்்மதக்கு 100% 

இமணயொன வொைத்்மத இல்மல என்று மவத்துக்பகொள்ளுங்கள்.  அந்த புதிய பமொழியில் 

'துக்க ் ட்டு' என்ற வொைத்்மத தொன் உள்ளது, இது தமிழின் மூல வொைத்்மதக்கு 90% மடட்ுறம 

ப ொருந்துகிறது என்று மவத்துக்பகொள்ளுங்கள்.  

றவறு வொைத்்மத இல்மல என் தொல், "துக்க ் ட்டு..." என்று அந்த புதிய பமொழியில் 

பமொழியொக்கம் பசய்தொலும், அந்த புதிய பமொழியில் பமொழியொக்கம் பசய்ய ் ட்ட ம பிள் 

தன் பதய்வத்தன்மமமய இழக்கொது.  ஏபனன்றொல், அந்த வசனத்தின் சுருக்கம் என்ன? 

வருத்த ் ட்றடொ, துக்க ் ட்றடொ, இறயசுவிடம் வந்தொல், அவை ் அவைக்ளுக்கு 

இமள ் ொறுதமலத் தருவொை ்என் தொகும். 
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மத்கதயு 11:28 

வருதத் ் ட்டு ்  ொைஞ்சுமக்கிறவைக்றள! நீங்கள் எல்லொரும் என்னிடத்தில் 

வொருங்கள்; நொன் உங்களுக்கு இமள ் ொறுதல் தருறவன். 

எனறவ, பமொழியொக்கம் பசய்யும் ற ொது சில வொைத்்மதகள் மூல பமொழிக்கு சமமொக 

கிமட ் தில்மல, இருந்த ற ொதிலும் பசய்தி சைியொகச ்பசொன்னொல் ற ொதும்.  வொைத்்மதக்கு 

வொைத்்மத 100% சமமொன வொைத்்மதகமளறய  யன் டுத்தறவண்டும் என்ற றகொட் ொட்மட 

ம பிள் நிைண்யிக்கவில்மல. வொனத்திலிருந்து குதித்த எழுத்துக்கமளறய இயந்திைங்கமள ் 

ற ொன்று மக்கள் ப ொருள் பதைியொமல்  டிக்கறவண்டும் என்று ம பிளின் றதவன் 

எதிை ்் ொைக்்கவில்மல, அைத்்தம் பதைிந்து பசய்திமய புைிந்து  டித்து அதற்கு கீழ் டிந்தொல் 

ற ொதும்.   

ஒரு மனிதனுக்கு எமத கீழ் டியறவண்டும், எ ் டி கீழ் டியறவண்டும் என்ற பசய்தி 

பதளிவொக பதைிந்தொல் ற ொதும், அவன் இமறவனுக்கு அருகில் வந்துவிடுவொன், இது இல்லொத 

 ட்சத்தில்  ல இமடத்தைகைக்ள் மனிதனுக்கும் இமறவனுக்கும் இமடயில் வந்து 

உட்கொைந்்துக்பகொள்வொைக்ள். 

 

கேள்வி 84: "ம பிளிலிருந்து முஹம்மதுவின் ப யை ் நீக்க ் ட்டுவிட்டது” என்ற 

இஸ்லொமியைக்ள் கூறுகிறொைக்றள!  இது உண்மமயொ? 

பதில் 84: ம பிளில் முஹம்மதுவின் ப யை ் வைறவண்டிய அவசியம் என்ன? அவை ்

யொை?்  நம்மிடம் இ ்ற ொது முஹம்மதுவின் கொலத்துக்கு முன்பு இருந்த ம பிளின் 

மகபயழுத்து ் பிைதிகள் உள்ளன, அறத ற ொன்று அவைது கொலத்துக்கு பின்பு எழுத ் ட்ட 

மகபயழுத்து ் பிைதிகளும் உள்ளன. 

இந்த குற்றசச்ொடம்ட மவக்கும் முஸ்லிம்கள் இவ்விரு மகபயழுத்து ் பிைதிகமள ஒ ்பிட்டு ் 

 ொைத்்துக் பகொள்ளட்டும்.  உலகில் எந்த ஒரு முஸ்லிமொலும் இந்த கொைியத்மதச ்

பசய்யமுடியொது. 

 

கேள்வி 85: இஸ்லொம் பசொல்வது ற ொன்று ஏன் கிறிஸ்தவைக்ள் இறயசுமவ ஒரு 'தீைக்்கதைிசி' 

என்று மடட்ுறம  ொைக்்கக்கூடொது. 

பதில் 85: உலகத்தில் குைஆ்ன் மடட்ுறம இருந்திருந்தொல், கிறிஸ்தவைக்ள் இறயசுமவ பவறும் 

தீைக்்கதைிசி என்று மடட்ும் நம் லொம். ஆனொல், குைஆ்னுக்கு முன் ொகறவ ம பிள் 

வந்துவிட்டறத, அதுவும் குைஆ்னுக்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ற  புதிய ஏற் ொடு 

வந்துவிட்டதொல், இறயசுமவ பவறும் நபி என்று கருதமுடியவில்மல. 

முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு சவொல் விடுகிறறன், யொைொவது புதிய ஏற் ொடம்ட  டியுங்கள், அதுவும் 

நற்பசய்தி நூல்கமள மடட்ுறம  டித்து, 'அதில் இறயசு தன்மன நபி என்று மடட்ும் பசொல்கிறொை'் 

என்று நிருபியுங்கள், அ ்ற ொது நொன் 'இறயசு ஒரு நபி’ என்று ஏற்றுக்பகொள்ளுறவன்.  

இறயசு ற சிய வொைத்்மதகமள  டிக்கும்ற ொது, அவை ் தன்மன இமறவனுக்கு சமமொக 

கருதுவதொக பதைிகிறது. இதில் எந்த ஒரு சிறிய சந்றதகத்திற்கும் இடமளிக்கவில்மல. 
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கேள்வி 86: நொன் ஒரு முஸ்லீம், ம பிமள  டிக்கறவண்டும் என்று விரும்புகிறறன். 

எங்றகயிருந்து ஆைம்பிக்கடட்ும்,  மழய ஏற் ொடொ அல்லது புதிய ஏற் ொடொ? 

பதில் 86: நீங்கள் புதிய ஏற் ொட்டிலிருந்து ஆைம்பியுங்கள். புதிய ஏற் ொட்டின் முதல் 

புத்தகத்திலிருந்து  டிக்க ஆைம்பியுங்கள். புதிய ஏற் ொடம்ட முடித்த பிறகு நீங்கள்  மழய 

ஏற் ொடம்ட பதொடங்கலொம்.   

 

கேள்வி 87: இறயசுவிற்கு இன்ஜில் பகொடுக்க ் ட்டபதன்று குைஆ்ன் பசொல்கிறது? அது ஒரு 

புத்தகம் தொன், ஆனொல் நீங்கள் ஏன் நொன்கு நற்பசய்திகமள மவத்திருக்கிறீைக்ள்? 

பதில் 87: முஹம்மது கி.பி. 610ல் நபியொகிறொை.் புதிய ஏற் ொட்டின் நொன்கு நற்பசய்தி நூல்கள் 

(மத்றதயு, மொற்கு, லூக்கொ & றயொவொன்) கி.பி. 100க்குள் முடிவமடந்துவிட்டது. 500 

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த குைஆ்ன் இறயசுவிற்கு இன்ஜில் பகொடுக்க ் ட்டது என்றுச ்

பசொல்லும் ற ொது, அது அமனத்து நற்பசய்தி நூல்கமள குறி ் தொகத் தொறன அைத்்தம்? 

கிறிஸ்தவைக்மள ்  ொைத்்து குைஆ்ன் நீங்கள் இன்ஜிமல பின் ற்றுங்கள் என்று கி.பி. 610க்கு 

பிறகு கட்டமளயிடும் ற ொது, அவைக்ளிடம் உள்ள நொன்கு நற்பசய்தி நூல்கமளத் தொறன அது 

குறி ் தொக அமமயும்? 

ஒருறவமள குைஆ்னில் எங்றகயொவது, கிறிஸ்தவைக்ளிடம் உள்ள நொன்கு நற்பசய்தி நூல்கமள 

நொன் அனு ் வில்மல, நொன் ஒன்மறத் தொன் அனு ்பிறனன் என்று அல்லொஹ் 

பசொல்லியுள்ளொனொ? இல்மலறய! 

5:47. (ஆதலொல்) இன்ஜீலலயுலடெவர்ேள், அதில் அல்லொஹ் இறக்கி மவத்தமதக் 

பகொண்டு தீை ்்பு வழங்கட்டும்; அல்லொஹ் இறக்கி மவதத்மதக் பகொண்டு யொை ்

தீை ்் ளிக்கவில்மலறயொ அவைக்ள் தொன்  ொவிகளொவொைக்ள். 

இந்த வசனத்மத அல்லொஹ் இறக்கும் ற ொது கிறிஸ்தவைக்ளிடம் நொன்கு நற்பசய்தி நூல்கள் 

உள்ளன என்று அவனுக்குத் பதைியவில்மலயொ? நிசச்யம் பதைியும், ஆனொல் முஸ்லிம்கள் தொன் 

இதமன ஏற்கமனதில்லொமல் இருக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 88: ம பிளில் இறயசு எங்றகயொவது தன்மன இமறவன் என்று பசொன்னதுண்டொ? 

பதில் 88: அறனக இடங்களில் அவை ் தன்மன இமறவன் என்று கூறியுள்ளொை.் இறயசுவின் 

கீழ்கண்ட சில வொைத்்மதகமள கவனியுங்கள், இதமன ஒரு மனிதன் பசொல்லமுடியுமொ? 

என் மத ஆய்வு பசய்யுங்கள்: 

• இ ்றொஹீமுக்கு முன்ற  தொம் இரு ் தொகச ் பசொன்னொை.் (இறயசுவிற்கும் 

இ ்றொஹீமுக்கு இமடறய 2000 ஆண்டுகள் இமடபவளி உள்ளது) 

• மக்களின்  ொவங்கமள மன்னிக்க தமக்கு அதிகொைம் உண்படன்றுச ்

பசொன்னொை.் 
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• கியொம் நொளன்று உலக மக்கமள நியொயம் தீை ்் ொை ்என்றொை.் 

• மக்களுக்கு நித்திய ஜீவமனத் தருறவன்  என்றொை.்  

• ஓய்வு நொளுக்கு தொறம ஆண்டவை ்என்றொை.் 

• றதவொலயதம்தவிட ப ைியவை ்என்றொை.் 

• சொபலொறமொன் அைசமை விட ப ைியவை ்என்றொை.்  

இன்னும் பசொல்லிக்பகொண்றட ற ொகலொம். றமற்கண்டமவகமள ஒரு நபி பசொல்லமுடியுமொ? 

என்றுசிந்தித்து ்   ொருங்கள். 

 

கேள்வி 89: ம பிளில் ஏன் இறயசு  ற்றிய அங்க அமடயொளங்கள் பசொல்ல ் டவில்மல? 

பதில் 89: ஒரு மனிதன் இைட்சிக்க ் டுவதற்கு என்ன றதமவ? இமறவன் மனிதனொக வந்தொல், 

அவை ்என்ன பசொல்கிறொை?் அவை ்என்ன பசய்கிறொை?் இமவ இைண்டு தொன் முக்கியறம தவிை, 

அவைது பவளி ்புற அமடயொளங்கள் அல்ல. 

இகெசுவின் யவளித்கதாற்றமும் கிறிஸ்தவர்ேளும்: 

ஒரு கிறிஸ்தவனிடம் 'உங்கள் இறயசு என்ன உயைம்?' என்று றகடட்ு ் ொருங்கள், "எனக்கு 

பதைியொது" என்று  தில் வரும். 

• இறயசு என்ன கலை?் என்று றகட்டொல், "எனக்கு பதைியொது" என்று  தில் 

வரும். 

• இறயசுவின் கண்கள் எ ் டி இருக்கும்? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசுவின் முகம் எ ் டி இருக்கும்? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசு மீமச மவதத்ிருந்தொைொ? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசு தொடி மவத்திருந்தொைொ? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசுவின் ற சச்ு எ ் டி இருக்கும்? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசு ப ொதுவொக எ ் டி ற சுவொை,் சதத்ம் உயைத்்தி ற சுவொைொ? 

தொழ்த்தி ் ற சுவொைொ? எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசு எ ் டி சொ ்பிடுவொை?் எனக்குத் பதைியொது. 

• இறயசு எ ் டி தண்ணீை ்குடி ் ொை?் எனக்குத் பதைியொது 

இறயசுவின் பவளித்றதொற்றம்  ற்றி எந்த றகள்விமயக் றகட்டொலும் எனக்குத் பதைியொது 

என்றுச ் பசொல்கிறீைக்றள! கிறிஸ்தவைக்றள! இறயசுமவ ்  ற்றி என்னத்தொன் பதைியும் 

உங்களுக்கு!? 

இறயசுறவ வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமொய் இருக்கிறொை ் என்றுத் பதைியும் என்று 

கிறிஸ்தவைக்ள்  தில் பசொல்வொைக்ள். மனிதன் இைட்சிக்க ் ட எமவகமள  திவு 

பசய்யறவண்டுறமொ, அமத மடட்ுறம ம பிள்  திவு பசய்துள்ளது, மற்றமவகள் 

றதமவயில்மல. 

இமத ்  ற்றிய ஒரு கட்டுமைமய இங்கு  டியுங்கள்:  இகெசுவின் ஹலால், முஹம்மதுவின் 

ஹராம் 6: முஹம்மது என்னும் முஸ்லிம்ேளின் விே்கிரேம் 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2019ramalan/2019-ramalan-6.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2019ramalan/2019-ramalan-6.html
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கேள்வி 90: மத நல்லிணக்கத்திற்கொக, குைஆ்மன உங்கள் ஞொயிறு ஆைொதமனயில் வொசிக்க 

அனுமதி பகொடு ்பீைக்ளொ? 

பதில் 90: நீங்கள் மத நல் இலக்கணத்திற்கொக உங்கள் பவள்ளிக்கிழமம பதொழுமகயில் 

மசூதிகளில், ம பிளிலிருந்து முக்கியமொக புதிய ஏற் ொட்டிலிருந்து சில வசனங்கமள 

 டி ்பீைக்ளொ? 
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தலலப்பு: முஹம்மது (91 – 120) 

 

கேள்வி 91: முஸ்லிம்கள் முஹம்மதுமவ வணங்குகிறொைக்ளொ? 

பதில் 91: இதற்கு இைண்டு  தில்கள் உண்டு.  

முதலொவது  தில்: முஸ்லிம்களின் கூற்றின் டி, அவைக்ள் அல்லொஹ்மவத் தொன் 

பதொழுதுக்பகொள்கிறொைக்ள் முஹம்மதுமவ அல்ல. 

இைண்டொவது  தில்: ஆனொல் முஸ்லிம்கமள பவளியிலிருந்து கொண்கின்றவைக்ளுக்கு, 

"முஸ்லிம்கள் முஹம்மதுமவ வணங்குகிறொைக்றளொ" என்ற எண்ணம் வருகிறது. 

ஏன் முஸ்லிம்கமளக் கண்டொல் மற்றவைக்ள் இ ் டி கருதுகிறொைக்ள் என்று சிறிது றயொசிக்கும் 

ற ொது, "முஸ்லிம்கள் முஹம்மதுவிற்கு பகொடுக்கின்ற அளவுக்கு அதிகமொன முக்கியத்தும் 

தொன், மற்றவைக்மள இ ் டி சிந்திக்க மவக்கிறதற்கு" கொைணமொக இருக்கிறது. முஸ்லிம்கள் 

முஹம்மதுமவ அணுவணுவொக பின் ற்றுவது, அவமை யொைொவது அவமொன ் டுத்தும்  டி 

ற சினொல், ற சு வமை பகொமல பசய்வது அல்லது மிைடட்ுவது ற ொன்றமவகமள 

 ொை ்் வைக்ள் இ ் டி எண்ணுகிறொைக்ள். 

மூன்றொவது  திலும் ஒன்று உள்ளது, இது சொதொைண மக்களுக்கு புல ் டொது. அது 

என்னபவன்றொல், குைஆ்மனயும், ஹதீஸ்கமளயும் ஆய்வு பசய் வைக்ள் "அல்லொஹ்விற்கு 

சமமொக முஹம்மது கருத ் ட்டு இருக்கிறொை"் என்று அவைக்ள் கண்டுபிடித்து இரு ் து தொன் 

அது. இமத ்  ற்றி ஒரு சில வைிகளில் எழுதமுடியொது, ஆய்வு கடட்ுமைகமளத் தொன் 

எழுதமுடியும், அமத எழுதும் ற ொது, உங்களுக்கு அறிமுகம் பசய்றவன். அதற்கு முன் ொக, 

இந்த சிறிய கட்டுமைமய ஒரு முமற  டித்து ் ொருங்கள். 

இகெசுவின் ஹலால், முஹம்மதுவின் ஹராம் 6: முஹம்மது என்னும் 

முஸ்லிம்ேளின் விே்கிரேம் 

 

கேள்வி 92: முதல் 12 ஆண்டுகள் முஹம்மதுவும் முஸ்லிம்களும் எருசறலமம றநொக்கிறய 

பதொழுதொைக்ளொ? 

பதில் 92: ஆம், முஹம்மதுவிற்கு கிபி 610ல் முதல் குைஆ்ன் வசனம் இறங்கிய கொலம் பதொடங்கி, 

அவை ்மதினொவிற்கு ஹிஜ்ைி பசய்த பிறகு கூட, 1.5 ஆண்டுகள் மதினொவில், அவரும் மற்றும் 

அமனத்து முஸ்லிம்களும் எருசறலமமறய தங்கள் கி ்லொ (வணக்க திமசயொக) மவத்து 

பதொழுமக புைிந்தொைக்ள். 

கீழ்ேண்ட வசனத்தின்  மூலமாே கிப்லா மாற்றப்பட்டது: 

ஸூைொ 2:144. (நபிறய!) நொம் உம் முகம் அடிக்கடி வொனதம்த றநொக்கக் 

கொண்கிறறொம்; எனறவ நீை ்விரும்பும் கிப்லாவின் பே்ேம் உம்மமத் திடமொக 

திரு ்பி விடுகிறறொம்; ஆகறவ நீை ்இ ்ப ொழுது (மே்ோவின்) மஸ்ஜிதுல் ஹராம் 

பே்ேம் உம் முேத்லதத் திருப்பிே் யோள்ளும். (முஸ்லிம்கறள!) இன்னும் நீங்கள் 

எங்கிருந்தொலும் (பதொழுமகயின் ற ொது) உங்கள் முகங்கமள அந்த (கி ்லொவின்) 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2019ramalan/2019-ramalan-6.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2019ramalan/2019-ramalan-6.html
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 க்கறம திரு ்பிக் பகொள்ளுங்கள்; நிசச்யமொக எவைக்ள் றவதம் 

பகொடுக்க ் ட்டிருக்கின்றொைக்றளொ அவைக்ள், இது அவைக்ளுமடய 

இமறவனிடமிருந்து வந்த உண்மம என் மத நிசச்யமொக அறிவொைக்ள்; 

அல்லொஹ் அவைக்ள் பசய்வது  ற்றி ்  ைொமுகமொக இல்மல. 

ஏன் கிப்லா மாற்றப்பட்டது? 

ஆைம் த்தில் "யூதைக்ளும் கிறிஸ்தவைக்ளும்" தன்மன நபியொக ஏற் ொைக்ள் என்று 

முஹம்மது எதிை ்் ொைத்்தொை.் மக்கொவில் இறங்கிய குைஆ்ன் வசனங்கள் யூத 

கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு சொதகமொன வசனங்களொகறவ ப ரும் ொன்மமயொக இருந்தன. 

நீங்கள் என்னதொன் பசய்தொலும் அற்புதம் பசய்துக் கொட்டவில்மலபயன்றொல் நொங்கள் உம்மம 

நம்புவதொக இல்மல என்று ஒறை ற ொடு ற ொட்டொைக்ள் யூதைக்ள். முஹம்மதுவிற்கும், 

அற்புதங்களுக்கும் ஏணி மவத்தொலும் எட்டொது. கிறிஸ்தவைக்றளொ, இறயசுவின் சிலுமவ 

மைணம், மற்றும் உயிைத்்பதழுதறலொடு ஃப விகொல் இமண ்பு ற ொன்று ஒட்டிக்பகொண்டு 

இருந்தொைக்ள், முஹம்மது என்ன பசய்தொலும், யூதைக்மளயும், கிறிஸ்தவைக்மளயும் இவமை 

நபியொக ஏற் தொகத் பதைியவில்மல. 

சைி, இனி இவைக்ளுமடய எருசறலமம றநொக்கி ஏன் பதொழறவண்டும்? "நொட்டமம தீை ்்ம  

மொற்றிசப்சொல்லுங்க" என்று அல்லொஹ்மவ அடிக்கடி றவண்டிக்பகொள்ள, இறங்கியது குைஆ்ன் 

2:144, மொறியது கி ்லொ. 

 

கேள்வி 93: முஹம்மது ஆபிைகொமின் மகனொகிய இஸ்மொறவலின் சந்ததியொ? 

பதில் 93: முஹம்மது இஸ்மொயீலின் (இஸ்மறவலின்) சந்ததியில் வந்தவை ் அல்ல, இதற்கு 

சைித்திை ஆதொைங்கள் ஒன்றுமில்மல. இதுவமை கிமடத்துள்ள சொன்றுகளின்  டி, 

முஹம்மதுவிற்கும் இஸ்மறவலுக்கும் சம்மந்தமில்மல. 

 ல கிறிஸ்தவ தமலவைக்ள், ஊழியைக்ள் கூட இதமன அறியொமல், ஆபிைகொமின்/ஆகொைின் 

சந்ததி தொன் முஹம்மது என்று பசொல்லிக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். இவைக்ள் மீது றகொ ம் 

பகொள்ளமுடியொது, ஏபனன்றொல், ப ரும் ொன்மமயொனவைக்ள் பசொல்வமதத் தொன் அறனகை ்

நம்புகிறொைக்ள், ஆனொல் ஆய்வுகள் றவறுவமகயில் நம்மம பகொண்டுச ்பசல்கிறது. 

இந்த தமல ்பு  ற்றிய யூடியூ ் வீடிறயொக்கள்(தமிழ்) மற்றும் கடட்ுமைகமள கீறழ 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ள பதொடு ்புக்களில்  ொைக்்கலொம்: 

• முஹம்மது நபி இஸ்மாயில் சமுதாெத்தில் வரவில்லல- குர்ஆன் 

யசால்லுகிறது: (Youtube - Tamil) 

• முஸ்லீம்ேள் இஸ்மகவல் சந்ததி அல்ல !!!! ஏன்???? (Youtube - Tamil) 

• லபபிள் புேழும் இஸ்மகவல் (இது தான் இஸ்லாம் தள ேட்டுலரே்கு): 

மறுப்புே் ேட்டுலர 

• லபபிள் புேழும் இஸ்மகவல் (இது தான் இஸ்லாம் தள ேட்டுலரே்கு): 

மறுப்புே் ேட்டுலர - பாேம் 2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1wEfeX9lMqE
https://www.youtube.com/watch?v=1wEfeX9lMqE
https://www.youtube.com/watch?v=suYczlJB0_8
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_tamilmuslim/tamimuslim_ishmael.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_tamilmuslim/tamimuslim_ishmael.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_tamilmuslim/tamimuslim_ishmael_part2.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_tamilmuslim/tamimuslim_ishmael_part2.html
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கேள்வி 94: முஹம்மது அவைக்ள் உயிறைொடு இருக்கும் ற ொது, ஹதீஸ்கள் எழுத்துவடிவில் 

பகொண்டு வை ் ட்டதொ? 

பதில் 94: இல்மல, முஹம்மது அவைக்ள் இன்று நொம்  யன் டுத்தும் எந்த ஒரு ஹதீஸ் 

பதொகு ்ம யும் அவை ் ொைக்்கவில்மல. அவைது மைணத்திற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொன் 

ஹதீஸ்கள் எழுத்து வடிவில் பகொண்டுவை ் ட்டது. அதற்கு இமட ் ட்ட கொலத்தில் சிலை ்சில 

ஹதீஸ்கமள எழுதிமவத்திருக்கலொம், ஆனொல், அமவகமள முழுவதுமொக பதொகுத்து 

மவத்தவைக்ள் புகொைி ற ொன்றவைக்ள் தொன். 

ஹதீஸ்கள்  ற்றிய கொலக்கட்ட விவைங்கமள கீழ்கண்ட கடட்ுமையில்  டங்களின் மூலமொக 

சுல மொக அறிந்துக்பகொள்ளலொம். 

200+ ஆண்டுேள் மனிதர்ேள் தன் வஹிலெ ேலறப்படுத்த அல்லாஹ் ஏன் 

அனுமதித்தான் (ஹதீஸ்ேளின் நிலல)? 

  

கேள்வி 95: முஹம்மதுவிற்கு எழுத  டிக்க பதைியுமொ? 

பதில் 95: முஸ்லிம்களின் நம்பிக்மகயின்  டி முஹம்மதுவிற்கு எழுத ் டிக்கத்பதைியொது. 

ஆனொல், ஹதிஸ்கமள ஆய்வு பசய்யும் ற ொது, முஹம்மதுவிற்கு குமறந்த  ட்சம் 

எழுதவும்,   டிக்கவும் பதைிந்திருக்க றவண்டும் என்று அறியமுடிகின்றது. 

ஸஹீஹ் புோரி நூலில், எண் 7366ல் பதிவு யசெ்ெப்பட்ட நிேழ்சச்ிலெ ேவனித்தால், 

முஹம்மதுவிற்கு எழுதப்படிே்ே யதரியும் என்று புரியும். 

7366. இ ்னு அ ் ொஸ்(ைலி) அறிவித்தொை.் 

நபி(ஸல்) அவைக்ளுக்கு இற ்பு பநருங்கிவிட்டற ொது, அவைக்ளின் இல்லத்தில் 

உமை ் இ ்னு அல்கத்தொ ்(ைலி) அவைக்ள் உள் ட  லை ் இருந்தனை.் அப்கபாது 

நபி(ஸல்) அவர்ேள் 'வாருங்ேள்; உங்ேளுே்கு நான் ஒரு மடலல எழுதித் 

தருகிகறன். அதன் பிறகு நீங்ேள் ஒருகபாதும் வழிதவறமாட்டீர்ேள்' 

என்றார்ேள். உமை(்ைலி) அவைக்மள (றநொயின்) றவதமன மிமகத்துவிட்டது. 

(எழுதித ் தருமொறு அவைக்மள பதொந்தைவு பசய்யொதீைக்ள்.) எங்களிடம் தொன் 

குைஆ்ன் இருக்கிறறத! நமக்கு (அந்த) இமறறவதறம ற ொதும்' என்றொைக்ள். 

வீட்டிலிருந்தவைக்ள் கருத்து றவறு ட்டு சசச்ைவிட்டுக் பகொண்டொைக்ள். அவைக்ளில் 

சிலை,் '(நபிெவர்ேள் கேட்ட எழுது யபாருலள அவர்ேளிடம்) 

யோடுங்ேள். இலறத்தூதர(்ஸல்) அவர்ேள் உங்ேளுே்கு ஒரு மடலல எழுதித் 

தருவார்ேள். அதன் பிறகு நீங்கள் ஒருற ொதும் வழிதவறமொட்டீைக்ள்' என்றொைக்ள். 

றவறு சிலை ் உமை(்ைலி) அவைக்ள் பசொன்னமதறய பசொன்னொைக்ள். நபி(ஸல்) 

அவைக்ளுக்கு அருறக மக்களின் கூசச்லும் குழ ் மும் சசச்ைவும் மிகுந்தற ொது 

நபி(ஸல்) அவைக்ள், 'என்மனவிட்டு எழுந்து பசல்லுங்கள்' என்றொைக்ள். 

அறிவி ் ொளைக்ளில் ஒருவைொன உம துல்லொஹ் இ ்னு அ ்தில்லொஹ்(ைஹ்) 

அவைக்ள் கூறுகிறொைக்ள்: 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/hadith_corrupted.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/hadith_corrupted.html
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இ ்னு அ ் ொஸ்(ைலி) அவைக்ள் (இந்த ஹதீமஸ அறிவித்துவிட்டு), 'மக்கள் கருத்து 

றவறு ட்டு கூசச்லிட்டுக் பகொண்டதொல் இமறத்தூதை(்ஸல்) 

அவைக்ளுக்கும் அவர்ேள் எழுதித்தர நிலனத்த மடலுே்கும் இலடகெ குறுே்கீடு 

ஏற்பட்டதுதான் றசொதமனயிலும் ப ரும் றசொதமனயொகும்' என்று கூறுவொைக்ள். 

உண்மமயொகறவ, முஹம்மதுவிற்கு எழுதவும்,  டிக்கவும் பதைியொமல் இருந்தொல், 'நொன் 

பசொல்வமத றகளுங்கள்' என்று பசொல்லி இரு ் ொை,் எழுதித்தருகிறறன் என்றுச ்

பசொல்லமொட்டொை.் 

இன்னும் சில சொன்றுகள் உள்ளன, அமவகமள றதமவயொன றகள்விக்கு  திலொக கொண்ற ொம். 

  

கேள்வி  96: முஹம்மதுவிற்கு ஒரு யூத ்ப ண் விஷம் மவத்மத மொமிசத்மத 

பகொடுத்தொளொறம! இது உண்மமயொ? 

பதில் 96: ஆம், ஒரு யூத ்ப ண் விஷயம் றதொய்தத் உணமவ முஹம்மதுவிற்கு பகொடுத்தொள். 

இதமன ஸஹீஹ் புகொைி நூலில் கொணலொம்: எண்: 4428, 4249 & 3169  

4428. ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை:் நபி(ஸல்) அவைக்ள் எந்த றநொயில் 

இறந்தொைக்றளொ அந்த றநொயின்ற ொது, 'ஆயிஷொறவ! லேபரில் (யூதப் 

யபண்யணாருத்திொல் விஷம் ேலந்து தரப்பட்ட) அந்த உணலவ நான் 

உண்டதால் ஏற்பட்ட கவதலனலெ நான் யதாடர்ந்து அனுபவித்து 

வருகிகறன். அந்த விஷத்தின் ோரணத்தால் என் இருதய இைதத்க்குழய் 

அறுந்து ற ொவமத நொன் உணரும் றநைமொகும் இது' என்று கூறினொைக்ள். 

4249. அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவிதத்ொை:் மக ை ் பவற்றி பகொள்ள ் ட்டற ொது 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ளுக்கு விஷம் ேலந்த ஆடு ஒன்று அன்பளிப்பாே 

தரப்பட்டது. 

றமலும்  ொைக்்க எண்: 3169. 

 

கேள்வி 97: முஹம்மதுவின் மைணம் எதனொல் உண்டொனது? இயற்மகயொ? விஷமொ? 

வியொதியொ? 

பதில் 97: ஒரு யூத ்ப ண் பகொடுத்த உணமவ முஹம்மது உண்டதொல், அது அவமை சிறிது 

சிறிதொக றவதமனமய உண்டொக்கி பகொன்றது. இதமன புகொைி ஹதீஸில் கொணலொம். 

றமற்கண்ட றகள்விக்கொன  திமலயும்  டிக்கவும். 

இந்த ஹதீமஸ முஹம்மதுவின் பிைியமொன மமனவியொகிய ஆயிஷொ அவைக்ள் 

அறிவித்தொைக்ள் என் து குறி ்பிடத்தக்கது. 
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4428. ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை:் நபி(ஸல்) அவைக்ள் எந்த றநொயில் 

இறந்தொைக்றளொ அந்த றநொயின்ற ொது, 'ஆயிஷொறவ! மக ைில் (யூத ் 

ப ண்பணொருத்தியொல் விஷம் கலந்து தை ் ட்ட) அந்த உணமவ நொன் 

உண்டதொல் ஏற் ட்ட றவதமனமய நொன் பதொடைந்்து அனு வித்து வருகிறறன். 

அந்த விஷத்தின் கொைணத்தொல் என் இருதய இைத்தக்குழய் அறுந்து ற ொவமத 

நொன் உணரும் றநைமொகும் இது' என்று கூறினொைக்ள். 

  

கேள்வி 98: எத்தமனயொவது வயதில் முஹம்மது தன்மன நபி என்று பிைகடண ் டுத்தினொை?் 

பதில் 98: முஹம்மது தம்முமடய 40வது வயதில் தம்மம நபியொக பிைகடண ் டுத்தினொை.் 

 

கேள்வி 99: முஹம்மது எ ்ற ொது மைித்தொை?் 

பதில் 99: முஹம்மது தம்முமடய 63வது வயதில் மைித்தொை.்  அவை ் மைித்த சமயத்தில், 

ப ரும் ொன்மமயொன அறைபிய தீ கை ்் த்மத தம்முமடய கடட்ு ் ொடட்ுக்குள் பகொண்டு 

வந்து இருந்தொை.் 

 

கேள்வி 100: முஹம்மது எத்தமன யுத்தங்களில்  ங்கு ப ற்றொை?் 

பதில் 100: இந்த றகள்விக்கு அறனக  தில்கள் உள்ளன. யொைிடம் இந்த றகள்விமய 

றகட்ற ொறமொ, அவமை ் ப ொருத்து எண்ணிக்மக அமமயும். 

சராசரி முஸ்லிமின் பதில்: 

ஒரு சைொசைி முஸ்லிமிடம் இந்த றகள்விமய பகட்டொல், அவை ் முழி ் ொை.் 

மனதுக்குள் "இது என்ன றகள்வி?", நம் நபி ஒரு யுதத்மும் பசய்யவில்மலறய என்று 

எண்ணுவொை.் இன்னும் சிலை,் "ஒன்று அல்லது இைண்டு" என்றுச ்பசொல்லுவொைக்ள். 

புோரி ஹதீஸின்படி 19 கபார்ேளில் முஹம்மது பங்கு யபற்றார்: 

புகொைி ஹதீஸ்: 3949. அபூ இஸ்ஹொக்(ைஹ்) அறிவித்தொை ்

நொன் மஸத் இ ்னு அைக்ம்(ைலி) அவைக்ளுக்கும் அருகிலிருந்தற ொது, 'நபி(ஸல்) 

அவைக்ள் புைிந்த ற ொைக்ள் எத்தமன?' என்று அவைக்ளிடம் வினவ ் ட்டது. 

'பத்யதான்பது' என்று அவைக்ள்  திலளித்தொைக்ள். 'நபி(ஸல்) அவைக்ளுடன் 

நீங்களும்  ங்பகடுதத் ற ொைக்ள் எத்தமன?' என்று வினவ ் ட்டற ொது, ' திறனழு' 

என்றொைக்ள். 'இவற்றில் முதல் ற ொை ்எது?' என்று நொன் அவைக்ளிடம் றகட்றடன். 

அவைக்ள், 'உமஸைொ' அல்லது 'உமஷை'் என்று  திலளிதத்ொைக்ள். 
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சரித்திர புள்ளி விவரங்ேள் (யமாத்தம் 95 வன்முலறேள்):  

கீழ்கண்ட அட்டவமணமய ்  ொைக்்கவும். முஹம்மது மதினொவில் வொழ்ந்த 10 ஆண்டுகளில் 

அவை ் கட்டமளயிட்ட வன்முமறகள்  ட்டியலிட ் ட்டுள்ளன. பமொத்தம் 95 வன்முமறகள் 

என்று புள்ளிவிவைங்கள் பசொல்கின்றன. 

10 ஆண்டுகளில், 95 வன்முமறகள் என்றொல், ஒரு ஆண்டுக்கு 9.5 வன்முமறகள் என்று கணக்கு 

வருகின்றது. புைியும்  டி சுருக்கமொகச ்பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், முஹம்மது மதினொவிற்கு 

வந்த பிறகு ஒவ்பவொரு ஆறு வொைங்களுக்கு (ஒன்றமை மொதத்தில்) ஒரு வன்முமறயில் 

ஈடு ட்டுள்ளொை.்  

கீழ்கண்ட விக்கிபீடியொ  பதொடு ்பில் முஹம்மதுவின் வன்முமறச ்பசயல்கள் 95ஐ வைிமச ் 

 டுத்தி பகொடுக்க ் டட்ுள்ளது. அதமன நொன் ஹிஜ்ைி ஆண்டு வைிமசயில் 

தயொைித்துள்றளன்.  கிறழயுள்ள அட்டவமணமய கொணவும். 

  

Source: List of expeditions of Muhammad – Wikipedia  

முஹம்மது மடட்ும்  ங்கு ப ற்ற வன்முமறகமள கூட்டினொல், அது 28 வருகின்றது. அதொவது 

மதினொவில் வொழ்ந்த 10 ஆண்டுகளில், முஹம்மது  ங்கு ப ற்ற வன்முமறகள் 28 ஆகும். 

மீதமுள்ள 67 வன்முமறகளில் முஹம்மது  ங்கு ப றவில்மல, தம்முமடய சஹொ ொக்களின் 

தமலமமயில் சண்மடயிடும்  டி கட்டமளயிட்டொை.் 

மூலம்: முஹம்மது முதல் சிலுலவப்கபார் வலர - வலரபடங்ேள் மற்றும் விளே்ேங்ேள்: 

பாேம் 3 

 

கேள்வி 101: முஹம்மதுவின் தொய் தந்மத ப யைக்ள் என்ன? 

பதில் 101: முஹம்மதுவின் தொயின் ப யை ்அமீனொ மற்றும் தந்மதயின் ப யை ்அ ்துல்லொஹ் 

ஆகும். 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/crusades/crusades-3.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/crusades/crusades-3.html
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கேள்வி 102: முஹம்மது  மழய ஏற் ொடம்டறயொ, புதிய ஏற் ொடம்டறயொ 

 ொைத்்திருக்கின்றொைொ? 

பதில் 102: முஹம்மது  மழய ஏற் ொட்டின் ஐந்தொகமங்கமள(றதொைொமவ)  ொைத்்ததொக 

ஹதீஸ்கள் பசொல்கின்றன. முஹம்மது நபியொக மொறுவதற்கு முன்பு, மக்கொவிலிருந்து 

சிைியொவிற்கு வியொ ொை  யணம் பசய்யும் ற ொது, அவை ் அறனக கிறிஸ்தவைக்மள, 

யூதைக்மளக் கண்டு ற சியுள்ளொை.் அந்த றநைங்களில் அவை ்புதிய ஏற் ொட்மடறயொ, அல்லது 

அதன்  ஒரு  குதிமயறயொ  ொைத்்து இருந்திருக்கலொம். அந்த றநைத்தில் அவை ் ம பிமள 

அைபியில் கண்டு இருந்திருந்தொல், ஒரு பிைதிமய வொங்கிக்பகொண்டு மக்கொவிற்கு 

வந்திரு ் ொை,் இ ் டி நடந்திருந்தொல், உலகம் இன்று கொண் து ற ொன்று இல்லொமல், றவறு 

மொதிைியொக இருந்திருக்கும். 

சைியொன றநைத்தில் சைியொன பமொழியொக்கங்கள் இல்லொமல்ற ொனொல், விமளவுகள் 

 டுறமொசமொக இருக்கும் என் மத உணைந்்ததொல் தொன், நொன் தமிழ் பமொழியில் 

கடட்ுமைகமள பமொழியொக்கம் பசய்து  திக்க ஆைம்பித்றதன். தமிழ் பமொழியில் இஸ்லொம் 

கிறிஸ்தவம்  ற்றிய விழி ்புணைவ்ு உண்டொக்க ் டறவண்டும். 

 

கேள்வி 103: கிறிஸ்தவைக்ள் முஹம்மதுமவ நபி (தீைக்்கதைிசி) என்று நம்புகிறொைக்ளொ? 

பதில் 103: இஸ்லொம்  ற்றி அடி ் மட அறிவு கிமடக்கொதவைக்ள், முஹம்மதுமவ ஒரு  நபி / 

தீைக்்கதைிசி என்று நம்புவொைக்ள். இஸ்லொம்  ற்றி அறிந்தவைக்ள் 'முஹம்மது ஒரு கள்ள நபி 

என்று' நம்புவொைக்ள். முஹம்மதுமவ ம பிளின் நபிமொைக்ளின் வைிமசயில் மவத்து  ொைக்்க 

ம பிள் அனுமதி ் தில்மல.  

"முஹம்மது ஏன் ஒரு தீைக்்கதைிசி ஆகமுடியொது" என்று கிறிஸ்தவைக்ள் கருதுகிறொைக்ள் என்ற 

கடட்ுமைமய கீறழ பகொடுத்துள்றளன். இந்த கடட்ுமையில் ஒவ்பவொரு கொைணத்திற்கும் 

குைஆ்ன், ஹதீஸ்கள் மற்றும் ம பிளிலிருந்து சொன்றுகள் முன்மவக்க ் ட்டுள்ளது. குைஆ்ன் 

மற்றும் ஹதீஸ்களில் இதுவமை  டிக்கொத விவைங்கள் இந்த கடட்ுமையில் உள்ளது. 

101 ோரணங்ேள்: முஹம்மது ஒரு ேள்ளத்தீர்ே்ேதரிசி என்று 

கிறிஸ்தவர்ேள்  ேருதுவது ஏன்? 

 

கேள்வி 104: எழுத  டிக்க பதைியொத ஒருவை ் சிற ் ொக வியொ ொைம் பசய்யமுடியுமொ? 

அ ் டியொனொல், முஹம்மது எ ் டி வியொ ொைத்மத சிற ் ொகச ்பசய்தொை?் 

பதில் 104: எழுதுக்கமள ற  ் ைில் எழுதமுடியவில்மலபயன்றொலும், எழுதியமத கூட்டிகூட்டி 

 டிக்கமுடிந்தவைொல் தொன் சிற ் ொக வியொ ொைம் பசய்யமுடியும். 

வியொ ொைம் என்று வந்தொல், கூட்டல் கழித்தல், ப ருக்கல், வகுத்தல் என்ற குமறந்த ட்ச 

கணக்கு ற ொடத்பதைியறவண்டும். வியொ ொை ஒ ் ந்தங்கள் எழுத ் டும் ற ொது, சைியொகத் 

தொன் எழுதுகின்றொைக்ளொ? அல்லது ஏமொற்றுகின்றொைொ என் மத எ ் டி அறியமுடியும்? 

எந்றநைமும் ஒரு  டித்தவமை கூட மவத்துக்பகொள்ளலொம், ஆனொல் அந்த ந றை இவமை 

ஏமொற்றமொட்டொை ்என்று நம்புவது எ ் டி?  

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/101reasons_part1.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/101reasons_part1.html
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குமறந்த ட்சம் முஹம்மதுவிற்கு கூட்டிக்கூட்டி  டிக்கறவொ, எழுதறவொ 

பதைிந்திருக்கறவண்டும், றமலும் கணக்கு விஷயத்தில் அவருக்கு கூட்டல் கழித்தல் ப ருக்கல், 

வகுத்தல் பதைிந்திருக்கறவண்டும். 

 

கேள்வி 105: முஹம்மதுவின் ப யை ்குைஆ்னில் எத்தமன முமற வருகிறது? 

பதில் 105: முஹம்மது என்ற ப யை ்குைஆ்னில் 4 முமற வருகிறது, அஹமது என்ற ப யை ்ஒரு 

முமற வருகிறது.  

கீழ்ேண்ட வசனங்ேலள பார்ே்ேவும்: 

1. ஸூைொ 3:144 - முஹம்மது 

2. ஸூைொ 33:40 - முஹம்மது 

3. ஸூைொ 47:2 - முஹம்மது 

4. ஸூைொ 48:29 - முஹம்மது 

5. ஸூைொ 61:6 - அஹமது 

  

கேள்வி 106: முஹம்மதுமவ 100% முஸ்லிம்கள் பின் ற்ற முடியுமொ? 

பதில் 106: முஹம்மதுமவ முஸ்லிம்கள் 100% பின் ற்ற முடியொது. 

  

கேள்வி 107: முஹம்மதுமவ 100% முஸ்லிம்கள் பின் ற்றும் டி குைஆ்ன் முஸ்லிம்களுக்கு 

கட்டமளயிடுகின்றதொ? 

பதில் 107: இல்மல, முஸ்லிம்கள் முஹம்மதுமவ 100% பின் ற்றக்கூடொது என் தில் குைஆ்ன் 

மிகவும் எசச்ைிக்மகயொக உள்ளது. 

முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு வமகயொன கட்டமளகள், முஹம்மதுவிற்கு றவறு வமகயொன 

கட்டமளகள் குைஆ்னில் அல்லொஹ் பகொடுத்துள்ளொன். எ ்ற ொபதல்லொம் முஹம்மதுவிற்கு 

மடட்ும் தனி ் ட்ட சலுமகமள பகொடுக்கும்ற ொது, இக்கட்டமளகள் முஹம்மதுவிற்கு 

பிைத்றயொகமொக பகொடுக்க ் ட்டமவ, முஸ்லிம்களுக்கு இல்மல என்று அல்லொஹ் 

கூறிவிடுகின்றொன். அ ் டியொனொல், அந்த கட்டமளகமள முஸ்லிம்கள் பின் ற்றக்கூடொது 

என்று தொறன ப ொருள், அதன் டி முஹம்மதுமவ முஸ்லிம்கள் 100% பின் ற்றமுடியொறத! 

இது முஸ்லிம்ேளுே்கு மட்டும் யோடுே்ேப்பட்ட ேட்டலள (முஹம்மது இே்ேட்டலளலெ 

பின்பற்றமுடிொது): 

4:3. அநொமத( ் ப ண்கமளத் திருமணம் பசய்து அவை)்களிடம் நீங்கள் 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தீைக்ளொனொல், உங்களுக்கு ் 

பிடித்தமொன ப ண்கமள மணந்து பகொள்ளுங்கள் - இரண்டிரண்டாேகவா, 
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மும்மூன்றாேகவா, நன்னான்ோேகவா; ஆனொல், நீங்கள் (இவைக்ளிமடறய) 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தொல் ஒரு ப ண்மணறய (மணந்து 

பகொள்ளுங்கள்), அல்லது உங்கள் வலக்கைங்களுக்குச ் பசொந்தமொன (ஓை ்

அடிமம ் ப ண்மணக் பகொண்டு) ற ொதுமொக்கிக் பகொள்ளுங்கள் - இதுறவ 

நீங்கள் அநியொயம் பசய்யொமலிரு ் தற்குச ்சுல மொன முமறயொகும். 

முஹம்மதுவிற்கு  மட்டும் யோடுே்ேப்பட்ட விதி விலே்கு (முஸ்லிம்ேள் இே்ேட்டலளலெ 

பின்பற்றமுடிொது): 

33:50. நபிறய! எவைக்ளுக்கு நீை ்அவைக்ளுமடய மஹமை பகொடுத்து விட்டீறைொ அந்த 

உம்முமடய மமனவியமையும், உமக்கு( ் ற ொைில் எளிதொக) அல்லொஹ் 

அளித்துள்ளவைக்ளில் உம் வலக்கைம் பசொந்தமொக்கிக் பகொண்டவைக்மளயும், 

நொம் உமக்கு ஹலொலொக்கி இருக்கின்றறொம்; அன்றியும் உம் தந்மதயைின் 

சறகொதைைக்ளின் மகள்கமளயும், உம் தந்மதயைின் சறகொதைிகள் மகள்கமளயும், 

உம் மொமன் மொைக்ளின் மகள்கமளயும், உம் தொயின் சறகொதைிமொைின் 

மகள்கமளயும் - இவைக்ளில் யொை ் உம்முடன் ஹிஜ்ைத் பசய்து வந்தொைக்றளொ 

அவைக்மள (நொம் உமக்கு விவொகத்திற்கு ஹலொலொக்கிறனொம்); அன்றியும் 

முஃமினொன ஒரு ப ண் நபிக்குத் தன்மன அை ்் ணித்து, நபியும் அவமள 

மணந்து பகொள்ள விரும்பினொல் அவமளயும் (மணக்க நொம் உம்மம 

அனுமதிக்கின்றறொம்); இது மற்ற முஃமின்ேளுே்ேன்றி உமே்கே (நாம் இத்தகு 

உரிலமெளித்கதாம்; மற்ற முஃமின்ேலளப் யபாறுத்தவலர) அவர்ேளுே்கு 

அவர்ேளுலடெ மலனவிமார்ேலளயும், அவர்ேளுலடெ வலே்ேரங்ேள் 

யசாந்தமாே்கிே் யோண்டவர்ேலளயும் பற்றி நாம் ேடலமொே்கியுள்ளலத 

நன்ேறிகவாம்; உமக்கு ஏதும் நிை ்் ந்தங்கள் ஏற் டொதிருக்கும் ப ொருட்றட (விதி 

விலக்களித்றதொம்); றமலும் அல்லொஹ் மிக மன்னி ் வன்; மிக்க அன்புமடயவன். 

 

கேள்வி 108: முஹம்மது மக்கொவில் மதினொவில் எத்தமன ஆண்டுகள் வொழ்ந்தொை?் 

பதில் 108: முஹம்மது மக்கொவில் 12-13 ஆண்டுகள், மதினொவில் 10 ஆண்டுகள் வொழ்ந்தொை.் 

 

கேள்வி 109: முஹம்மது மது அருந்தினொைொ? 

பதில் 109: மது தமட சட்டம் வரும் வமை முஹம்மதுவும், முஸ்லிம்களும் நன்றொக மது 

அருந்தினொைக்ள். 

எந்த அளவிற்கு மது அருந்தினொைக்ள் என்றொல், அவைக்ள் பதொழுமகயில் ற ொமத தமலக்கு 

ஏறி, உளை ஆைம்பித்துவிட்டொைக்ள், அந்த அளவிற்கு ‘குடி’மே்ேளாே முஸ்லிம்கள் 

இருந்தொைக்ள்.  

கீழ்ேண்ட ஸூராலவ ேவனிே்ேவும், நான் நான்கு தமிழாே்ேங்ேளில் யோடுத்துள்களன், 

படியுங்ேள், யதளிவு உண்டாகும்: 
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டாே்டர். முஹம்மது ஜான் தமிழாே்ேம்:  

4:43. நம்பிக்மக பகொண்டவைக்றள! நீங்கள் ஓதுவது இன்னது என்று நீங்கள் 

அறிந்து பகொள்ள முடியொதவொறு நீங்கள் ற ொமதயில் இருக்கும்ற ொது 

பதொழுமகக்கு பநருங்கொதீைக்ள்; . . .. 

அப்துல் ஹமீது பாேவி தமிழாே்ேம்: 

4:43. நம்பிக்மகயொளைக்றள! நீங்கள் கூறுவது இன்னபதன்று நீங்கள் 

அறிந்துபகொள்ள முடியொதவொறு நீங்கள் ற ொமதயொயிருக்கும் 

சமயத்தில் பதொழுமகக்குச ்பசல்லொதீைக்ள். அன்றி, நீங்கள் முழுக்கொயிருந்தொல் 

குளிக்கும் வமையிலும் (பதொழுமகக்குச ்பசல்லொதீைக்ள்.). . . 

இஸ்லாமிெ நிறுவனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாே்ேம்: 

4:43. இமறநம்பிக்மக பகொண்டவைக்றள! நீங்கள் ற ொமதறயொடிருக்கும் 

நிமலயில் பதொழுமகமய பநருங்கொதீைக்ள்; நீங்கள் என்ன கூறுகின்றீைக்ள் 

என் மத அறிகின்ற ற ொதுதொன் பதொழ றவண்டும்.. .  

மன்னர் ஃபஹத் வளாேம் (சவூதி) தமிழாே்ேம்: 

4:43. விசுவொசங்பகொண்றடொறை! 

நீங்கள் ற ொமதயுமடறயொைொகயிருக்கும் நிமலயில், நீங்கள் கூறுவது 

இன்னபதன்று நீங்கள் அறிந்து பகொள்ளும் வமை, பதொழுமகக்கு 

பநருங்கொதீைக்ள்,  . . . 

 

கேள்வி 110: முஹம்மதுவிற்கு மிகவும் பிைியமொன மமனவி யொை?் 

பதில் 110: முஹம்மதுவிற்கு அவைது மூன்றொவது மமனவியொகிய ஆயிஷொ என்றொல் மிகவும் 

பிைியம்.  

ஏன் இந்த மமனவிபயன்றொல் அவருக்கு பிைியம்? யொருக்குத் பதைியும், அவமை தொன் 

றகட்கறவண்டும். 

ஒரு றவமள, இவருக்கு 53 வயது இருக்கும் ற ொது, ஆயிஷொ அவைக்ளுக்கு 9 வயது இருக்கும் 

ற ொது திருமணமொனதொல், இவை ்அவருக்கு பிைியமொனவைொக இருக்கலொம். 

இைண்டொவதொக, இவை ் திருமணம் பசய்த மற்ற மமனவிகள் அமனவரும், ஏற்கனறவ 

திருமணமொகி கணவறைொடு வொழ்ந்தவைக்ள், ஆயிஷொ அவைக்ள் மட்டும் தொன் திருமணம் 

பசய்யும் ற ொது கன்னியொக (உண்மமமயச ்பசொன்னொல், சிறுமியொக) இருந்தொைக்ள். இதுவும் 

ஒரு கொைணமொக இருக்கலொம். அல்லொஹ் றநொஸ் த ப ஸ்ட். 
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கேள்வி 111: முஹம்மதுமவ கிறிஸ்தவைக்ள் நபி என்று அமடபமொழிறயொடு அமழக்கலொமொ? 

பதில் 111: முஹம்மதுமவ கள்ளத்தீைக்்கதைிசி என்று ம பிள் அமடயொள ் டுத்தும் ற ொது, 

முஹம்மதுவின் ப யமை குறி ்பிடும் ற ொது, 'நபி முஹம்மது அல்லது தீைக்்கதைிசி முஹம்மது' 

என்று கிறிஸ்தவைக்ள் பசொல்லக்கூடொது. 

யொைொவது அ ் டி அமழத்தொல், அதற்கு கொைணம்  ழக்கறதொஷத்தொல் 'முஹம்மது நபி' என்று 

அமழத்துவிடுவதுண்டு, அல்லது தங்கள் முஸ்லிம் நண் ைக்ளின் மனமத ஏன் 

புண் டுத்தறவண்டும் என்று நிமனத்து 'முஹம்மது நபி' என்று அமழ ் துண்டு. 

இந்த இைண்டும் இல்லொமல் சிலை,் அறியொமமயினொல் 'முஹம்மது நபி' என்றுச ்பசொன்னொல் 

த ்பில்மல என்று நிமன ் வைக்ள் இருந்தொல், அவைக்ளுக்கொகத் தொன் இந்த பதொடை ்றகள்வி 

 தில்கள் 1000. 

 

கேள்வி 112: முஹம்மதுவின் ப யமை உசச்ைிக்கும் ற ொது ஏன் முஸ்லிம்கள் (ஸல்) அல்லது 

அவை ்மீது சொந்தி உண்டொகடட்ும் என்றுச ்பசொல்கிறொைக்ள்? 

பதில் 112: அல்லொஹ் முஸ்லிம்களுக்கு இ ் டி அவை ்மீது கூறுங்கள் என்றுச ்பசொன்னதொல், 

முஸ்லிம்கள் 'அவை ்மீது சொந்தி உண்டொகட்டும்' என்றுச ்பசொல்கிறொைக்ள். 

ஸூைொ 33:56. இந்த நபியின் மீது அல்லொஹ் அருள் புைிகிறொன். மலக்குகளும் 

அவருக்கொக அருமளத் றதடுகின்றனை.் முஃமின்கறள நீங்களும் அவை ் மீது 

ஸலவொத்து பசொல்லி அவை ்மீது ஸலொமும் பசொல்லுங்கள். 

 

கேள்வி 113: முஹம்மது ஒரு ஆன்மீகத்தமலவைொ? அல்லது ஆட்சித்தமலவைொ? 

பதில் 113: அவை ்இைண்டு  தவிகமளயும் வகிக்கிறொை.் 

இஸ்லொமிய நொடுகளில், மொைக்்க தமலவைக்ளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் பகொடு ் தற்கும் 

இதுவும் ஒரு கொைணமொகும். பிைதமருக்கும், ஜனொதி திக்கும் இல்லொத அதிகொைம் ஆன்மீக 

தமலவருக்கு முஸ்லிம் நொடுகளில் இரு ் தும் இதனொல் தொன். 

 

கேள்வி 114: முஹம்மது மதினொவிற்கு உயிை ்த ்பிச ்பசன்ற ற ொது (ஹிஜ்ைத்), அவறைொடு கூடச ்

பசன்ற அவைது றதொழை ்யொை?்  

பதில் 114: முஹம்மதுறவொடு உயிை ்த ்பி மதினொவிற்கு (ஹிஜ்ைத்) பசய்தது அவைது றதொழை,் அபூ 

 க்கை ்ஆவொை.் இவை ்தொன் முஹம்மதுவிற்கு பிறகு முதல் கலிஃ ொவொக  தவி ஏற்றொை.் 
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கேள்வி 115: எந்த குமகயில் முஹம்மதுவிற்கு முதலொவது குைஆ்ன் வசனம் இறங்கியதொக 

நம்  ் டுகின்றது? 

பதில் 115: ஹிைொ என்ற குமகயில் அவருக்கு முதலொவது குைஆ்ன் வசனம் இறங்க ் ட்டதொக 

நம்  ் டுகின்றது. 

 

கேள்வி 116: மக்கொவில் இருந்த ற ொது  முஹம்மது எத்தமன ற ொைக்மள புைிந்தொை?் 

பதில் 116: இல்மல, மக்கொவில் இருந்த ற ொது முஹம்மது ஒரு ற ொைிலும் ஈடு டவில்மல,  ல 

பதொல்மலகமள அவை ்மக்கொ மக்களிடம் அனு வித்தொை.் 

 

கேள்வி 117: ஏன் அவை ் மக்கொவில் இருந்த ற ொது எதிைத்்து சண்மடயிடவில்மல? 

ற ொைிடவில்மல? 

பதில் 117: ஒரு தனி மனிதன் எ ் டி சண்மடயிடமுடியும்? எதிைி  லமுள்ளவனொக இருக்கும் 

ற ொது, எ ் டி அவை ்எதிைத்்து ற ொைொடமுடியும்? 

முஹம்மது கிட்டத்தட்ட 12-13 ஆண்டுகள் இஸ்லொமிய தொவொ  ணி பசய்து, சில நூறு மக்கமள 

மடட்ுறம முஸ்லிம்களொக சம் ொதிக்கமுடிந்தது. ஆனொல், அவைது எதிைிகள் அறனகைொக 

இருந்தொைக்றள! எனறவ, மக்கொவில் முஹம்மது அமமதி ் புறொவொக வலம் 

வந்தொை.்  அடி ் வமன திரு ்பி அடிக்கவில்மல, அடிக்கவில்மல என்றுச ் பசொல்வமதவிட, 

திரு ்பி அடிக்கமுடியவில்மல என்றுச ்பசொல்வது தொன் சைியொனதொக இருக்கும். யொமனக்கு 

ஒரு கொலம் வந்தொல், பூமனக்கும் கொலம் வரும் என் மத அவை ் அறிந்திருந்தொறைொ 

என்னறவொ. அவைது உயிமை எடுக்க முடிவு பசய்தற ொது,  யந்து ஹிஜ்ைத் பசய்தொை.் 

அதிகொை  லமும், ஆள்  லமும் மதினொவில் றசைந்்தவுடன், அமனவமை விளொசினொை,் தமலகள் 

உருண்டன, வியொ ொைக்கூட்டங்கள் பகொள்மளயடிக்க ் ட்டன.  ழிக்கு  ழி கூடட்ுவட்டிறயொடு 

வசூல் பசய்தொை,் ற ொதொகுமறக்கு மற்ற நொடுகளும் டிவிபடண்ட ் பகொடுக்கறவண்டியதொக 

ஆகிவிட்டது. 

மக்கொவில் முஹம்மது ஒரு சமொதொனவொதி, மதினொவில் முஹம்மது ஒரு சைவ்ொதிகொைி. 

 

கேள்வி 118: முஹம்மது தன் வளை ்்பு மகனின் மமனவிமய திருமணம் பசய்துக்பகொண்டொை ்

என்கிறொைக்றள, இது உண்மமயொ? 

பதில் 118: இருநூறு சதவிகிதம் உண்மம. 

 ொைக்்க ஸூைொ 33:37: 

33:37. (நபிறய!) எவருக்கு அல்லொஹ்வும் அருள் புைிந்து, நீரும் அவை ் மீது அருள் 

புைிந்தீறைொ, அவைிடத்தில் நீை:் “அல்லொஹ்வுக்கு ்  யந்து நீை ் உம் மமனவிமய 

(விவொக விலக்குச ்பசய்து விடொமல்) உம்மிடறம நிறுத்தி மவத்துக் பகொள்ளும்” 
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என்று பசொன்ன ற ொது அல்லொஹ் பவளியொக்க இருந்தமத, மனிதைக்ளுக்கு ் 

 யந்து நீை ்உம்முமடய மனத்தில் மமறத்து மவத்திருந்தீை;் ஆனொல் அல்லொஹ் 

அவன் தொன், நீை ்  ய ் டுவதற்குத் தகுதியுமடயவன்; ஆகறவ மஜது அவமள 

விவொக விலக்கு பசய்துவிட்ட பின்னை ் நொம் அவமள உமக்கு மணம் 

பசய்வித்றதொம்; ஏபனன்றொல் முஃமின்களொல் (சுவீகைித்து) வளைக்்க ் ட்டவைக்ள், 

தம் மமனவிமொைக்மள விவொகைத்துச ் பசய்து விட்டொல், அ(வைக்மள 

வளைத்்த)வைக்ள் அ ்ப ண்கமள மணந்து பகொள்வதில் யொபதொரு 

தமடயுமிருக்கக் கூடொது என் தற்கொக (இது) நமடப ற்றற தீை றவண்டிய 

அல்லொஹ்வின் கட்டமளயொகும். 

 

கேள்வி 119: றவபறொரு சுவிறசஷத்மத ஒருவன் உங்களுக்கு ் பிைசங்கித்தொல் அவன் 

சபிக்க ் ட்டவனொயிருக்கக்கடவன், என்று ம பிள் பசொல்வது முஹம்மதுவிற்கு 

ப ொருந்துமொ?  

பதில் 119: நிசச்யமொக ப ொருந்தும் ஏபனன்றொல், முஹம்மது இறயசுமவ ்  ற்றி றவறு ஒரு 

சுவிறசஷம் பசொன்னொை,் அதனொல், முஹம்மதுவிற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ைிசுத்த 

ஆவியொனவை ்எழுதிமவத்த வசனங்கள் முஹம்மது மீது நிமறபவறியது: 

ப ொது பமொழி ்ப யை ்்பில் முதலொவது  டியுங்கள்: எவ்வளவு அழகொக முஹம்மதுவிற்கு 

ப ொருந்துகிறது என் மத கவனியுங்கள். 

கலொத்தியை ்1:7-9: 

7 உண்மமயில் றவறு ஒரு நற்பசய்தி என் து இல்மல. ஆனொல் சிலை ்உங்கமளக் 

குழ ்பிக்பகொண்டிருக்கிறொைக்ள். அவைக்ள் கிறிஸ்துவின் நற்பசய்திமய 

மொற்றிவிட விரும்புகிறொைக்ள். 8 நொங்கள் உங்களுக்கு உண்மமயொன 

நற்பசய்திமயக் கூறிறனொம். எனறவ நொங்கறளொ அல்லது வொனத்திலிருந்து வந்த 

ஒரு றதவதூதறனொ றவபறொரு நற்பசய்திமய உங்களுக்குக் கூறினொல் அவன் 

கடிந்துபகொள்ள ் ட றவண்டும். 9 நொன் ஏற்பகனறவ இதமனச ் பசொன்றனன். 

அதமன இ ்ற ொது மறு டியும் கூறுகின்றறன். நீங்கள் ஏற்பகனறவ 

உண்மமயொன நற்பசய்திமய ஏற்றுக்பகொண்டிருக்கிறீைக்ள். நீங்கள் 

இைட்சிக்க ் டுவதற்கு றவறு வழிமய எவறைனும் உங்களுக்குக் கூறினொல் அவன் 

கடிந்துபகொள்ள ் ட றவண்டும். 

லபபிள் யசாலசடி யமாழிொே்ேம்: 

7. றவபறொரு சுவிறசஷம் இல்மலறய; சிலை ் உங்கமளக் கலக ் டுத்தி, 

கிறிஸ்துவினுமடய சுவிறசஷதம்த ் புைட்ட மனதொயிருக்கிறொைக்றளயல்லொமல் 

றவறல்ல. 8. நொங்கள் உங்களுக்கு ் பிைசங்கிதத் சுவிறசஷத்மதயல்லொமல், 

நொங்களொவது, வொனத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனொவது, றவபறொரு 

சுவிறசஷதம்த உங்களுக்கு ் பிைசங்கித்தொல், அவன் 

சபிக்க ் ட்டவனொயிருக்கக்கடவன். 9. முன் பசொன்னதுற ொல மறு டியும் 

பசொல்லுகிறறன்; நீங்கள் ஏற்றுக்பகொண்ட சுவிறசஷத்மதயல்லொமல் றவபறொரு 
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சுவிறசஷதம்த ஒருவன் உங்களுக்கு ் பிைசங்கித்தொல் அவன் 

சபிக்க ் ட்டவனொயிருக்கக்கடவன். 

 

கேள்வி 120: ம பிளின்  டி முஹம்மது யொை?் 

பதில் 120: ம பிளின் அடி ் மடயில் ஆய்வு பசய்தொல், முஹம்மது ஒரு கள்ளத்தீைக்்கதைிசி 

ஆவொை.்  மழய ஏற் ொட்டின்  டியும், புதிய ஏற் ொட்டின்  டியும் முஹம்மது பயறகொவொ 

றதவனொல் அனு ்  ் ட்ட தீைக்்கதைிசி அல்ல. 

தலலப்பு: அல்லாஹ் – யெகோவா (121 – 150) 
 

கேள்வி 121: அல்லொஹ் தொன் பயறகொவொ என்றொல், பயறகொவொ என்ற வொைத்்மத ஏன் ஒருமுமற 

கூட குைஆ்னில் வருவதில்மல?  

பதில் 121: அல்லொஹ் றவறு, பயறகொவொ றவறு, முஸ்லிம்கள் இவ்விருவை ் ஒருவை ் என்று 

நம்பிக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். உண்மமயில் ம பிமள அருளிய பயறகொவொ குைஆ்மன 

அருளவில்மல. இதனொல் தொன் இவ்விரு றவதங்களும் பவவ்றவறு மூலங்கமளக் 

பகொண்டுள்ளது. இமவகளின் பசய்திகளில் வித்தியொசம், இவ்விருவைின் குணங்களில் 

வித்தியொசங்கமள கொணமுடியும். 

 

கேள்வி 122: அல்லொஹ்வும் பயறகொவொவும் ஒருவறை என்றுச ்பசொன்னொல், ஏன் அல்லொஹ் என்ற 

ப யமை அவன் ஒரு முமறயும்  மழய ஏற் ொட்டில்  யன் டுத்தவில்மல? 

பதில் 122: அல்லொஹ் என் வை,் கொ ொவில் பதொழுதுக்பகொண்டு இருந்த 360 பதய்வங்களில் 

ஒருவை ்ஆவொை.் முஹம்மதுவின் கொலத்திற்கு முன்பிலிருந்றத மக்கொ மக்கள் அல்லொஹ்மவயும், 

இதை விக்கிைகங்கமளயும் வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். அல்லொஹ்விற்கும், 

ம பிளுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்மல.  அல்லொஹ் என்ற ப யமை ஒரு முமற கூட 

ம பிளின் றதவன் தனக்கு  யன் டுத்திக் பகொள்ளவில்மல என் தில் எந்த ஒரு ஆசச்ைியமும் 

இல்மல. 

 

கேள்வி 123: ஒரு முஸ்லிம் அல்லொஹ்மவ பிதொ/தக ் ன் என்று அமழத்து றவண்டுதல் 

பசய்யமுடியுமொ? 

பதில் 123: முடியொது, ஒரு முஸ்லிம் தன்மன  மடத்ததொகச ் பசொல்கின்ற அல்லொஹ்மவ 

'அ ் ொ' என்று அமழத்து பதொழுதுக்பகொள்ளறவொ, றவண்டுதல் பசய்யறவொ முடியொது. 

ஏபனன்றொல், உலக மக்கள் அமனவரும் அல்லொஹ்வின் அடிமமகள் தொன், அவருமடய 

பிள்மளகள் அல்ல. அல்லொஹ்மவ அ ் ொ என்று மனதொை அமழத்து ஒரு முஸ்லிம் 

றவண்டுதல்(துவொ) பசய்தொல், அல்லது பதொழுதுக்பகொண்டொல், இஸ்லொமின்  டி அவை ் ஒரு 

கொஃபிை ் ஆகிவிடுவொை.் தன்மன  மடத்தவமை அ ் ொ என்று அமழத்த  ொவத்திற்கொக தன் 

நித்தியத்மத நைகத்தில் கழிக்கறவண்டி வரும் இந்த முஸ்லிம்.  
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அறடங்க ் ொ! அ ் ொ என்று அமழ ் து எவ்வளவு ப ைிய  ொவம ் ொ! 

 

கேள்வி 124: அல்லொஹ் ஜி ்ைீல் தூதன் மூலமொக மடட்ுறம முஹம்மதுவிடம் ற சினொன்.  ல 

தீைக்்கதைிசிகறளொடு றநைடியொக ற சிய அல்லொஹ், ஏன் முஹம்மதுவிடம் ஒறை ஒரு முமற கூட 

றநைடியொக ற சவில்மல? 

பதில் 124: ஆதொமம  மடந்த அந்த நொளிலிருந்து முஹம்மதுவிற்கு முன்பு வமை,  ல 

நூற்றொண்டுகள் நபிகளிடமும், மற்ற மக்களிடமும் றநைடியொக ற சிய அல்லொஹ், தன்னுமடய 

கமடசி நபியொகிய முஹம்மதுவிடம் மட்டும், ஜி ்ைீல் தூதன் மூலமொகறவ ற சினொன், 

றநைடியொக ற சவில்மல.  அல்லொஹ்  "தவ்ைொத், ஜபூை ்மற்றும் இன்ஜீமல" பகொடுத்தொன் என்று 

குைஆ்ன் பசொல்கிறது.  மழய ஏற் ொடட்ு நபிகள் அறனகைிடம் றநைடியொக ற சினொன். ஆனொல், 

குைஆ்மன யொருக்கு பகொடுத்தொறனொ அவறைொடு அவை ்றநைடியொக ற சவில்மல.  ஒரு றவமள, 

அல்லொஹ் றநைடியொக ற சுவதற்கு முஹம்மதுவிற்கு தகுதியில்மல என்று அல்லொஹ் 

நிமனத்தொனொ? 

அல்லொஹ்விற்கும் பயறகொவொ றதவனுக்கும் இமடறய இருக்கும் வித்தியொசங்களில் இதுவும் 

ஒரு முக்கியமொன் வித்தியொசமொகும். 

 

கேள்வி 125: அல்லொஹ்விற்கு எத்தமன ப யைக்மள குைஆ்ன் வழிபமொழிகின்றது?  

பதில் 125: அல்லொஹ்விற்கு  ல அழகொன ப யைக்ள்  உள்ளன என்று குைஆ்ன் பசொல்கிறது. 

ஆனொல், ஹதீஸ்களில் தொன் அல்லொஹ்விற்கு 99 ப யைக்ள் உள்ளதொக பசொல்ல ் ட்டுள்ளது.  

 ொைக்்க குைஆ்ன் 17:110: 

17:110. “நீங்கள் (அவமன) அல்லொஹ் என்று அமழயுங்கள்; அல்லது அைை்ஹ்மொன் 

என்றமழயுங்கள்; எ ்ப யமைக் பகொண்டு அவமன நீங்கள் 

அமழதத்ொலும், அவனுே்கு(ப் பல) அழகிெ திருநாமங்ேள் இருே்கின்றன” 

என்று (நபிறய!) கூறுவீைொக; . . . 

அந்த 99 ப யைக்ள் என்னபவன்று முஸ்லில்கள் அறிஞைக்ள் பதொகுத்து இருக்கிறொைக்ள். 

இமவகளில் 81 ப யைக்ள் தொன் அவைக்ள் குைஆ்னிலிருந்து எடுத்திருக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 126: முஸ்லிம்கள் அல்லொஹ்மவ ஏன் 'அவன் இவன்' என்று மைியொமத குமறவொக 

குறி ்பிடுகிறொைக்ள்? 

பதில் 126: அல்லொஹ்மவ குறி ்பிடும் ற ொது "அவை ் இவை"் என்று குறி ்பிட்டொல், அது 

 ன்மமமய குறி ் து ற ொன்று ஆகிவிட வொய் ்பு உள்ளதொல், "அவன் இவன்" என்று 

அல்லொஹ்மவ ஒருமமயில் முஸ்லிம்கள் குறி ்பிடுகிறொைக்ள். இ ் டி அல்லொஹ்மவ 

அமழ ் தினொல் முஸ்லிம்கள் அல்லொஹ்மவ அவமதிக்கிறொைக்ள் என்று அைத்்தமல்ல. 
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கேள்வி 127: அல்லொஹ்விற்கு உருவம் உண்டொ? குைஆ்ன் என்ன பசொல்கிறது? 

பதில் 127: குைஆ்ன் வசனங்கமள கவனித்தொல், அல்லொஹ்விற்கு உருவம் உண்டு என்று தொன் 

நொம் கருதறவண்டியுள்ளது. 

அல்லாஹ் அமருகிறான்: 

ஸூைொ 20:5. அைை்ஹ்மொன் அர்ஷின் மீது அலமந்தான். 

அல்லாஹ்விற்கு முேம் உண்டு: 

ஸூைொ 55:27. மிக்க வல்லமமயும், கண்ணியமும் உமடய உம் இலறவனின் 

முேகம நிமலத்திருக்கும். 

அல்லாஹ்விற்கு லேேள் உள்ளன: 

ஸூைொ 5:64. “அல்லொஹ்வின் மக கட்ட ் ட்டிருக்கிறது” என்று யூதைக்ள் 

கூறுகிறொைக்ள்; அவைக்ளுமடய மககள்தொம் கட்ட ் ட்டுள்ளன. இவ்வொறு 

கூறியதின் கொைணமொக அவைக்ள் சபிக்க ் ட்டொைக்ள்; அல்லாஹ்வின் இரு 

லேேகளா விரிே்ேப்படக்ட இருே்கின்றன; . . . 

ஸூைொ 48:10. நிசச்யமொக எவைக்ள் உம்மிடம் ம அத்து(வொக்குறுதி) 

பசய்தொைக்றளொ, அவைக்ள் அல்லொஹ்விடறம ம அத்(வொக்குறுதி) பசய்கின்றனை ்

- அல்லாஹ்வின் லே அவைக்ளுமடய மககளின் றமல் இருக்கிறது;  . .  

அல்லாஹ்விற்கு ேண்ேள் உண்டு: 

ஸூைொ 20:39. . . . றமலும், ”(மூஸொறவ!) நீை ்என் ேண் முன்றன 

வளைக்்க ் டுவதற்கொக உம் மீது அன்ம  ் ப ொழிந்றதன். 

அல்லாஹ்விற்கு ோதுேள் உண்டு: 

20:46. (அதற்கு அல்லொஹ்) “நீங்களிருவரும் அஞ்ச றவண்டொம்; நிசச்யமொக நொன் 

(யொவற்மறயும்) பசவிறயற் வனொகவும்,  ொை ்் வனொகவும் உங்களிருவருடனும் 

இருக்கிறறன்” என்று கூறினொன். 

ஒருவருக்கு கண்கள், கொதுகள், மக கொல்கள் உண்டு என்று பசொன்னொல், அவருக்கு உருவம் 

உண்டு என்று பசொல்லலொம் அல்லவொ?  

இதுமடட்ுமல்லொமல், கியொமத் நொளுக்கு பிறகு அல்லொஹ்மவ முஸ்லிம்கள்  ொைக்்கமுடியும் 

என்றும் ஹதீஸ்கள் பசொல்கின்றன. 
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கேள்வி 128: அல்லொஹ் என்ற பதய்வத்மத முஹம்மதுவிற்கு முன்பும் மக்கொ மக்கள் 

வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ளொ? அ ் டியொனொல், எந்த வமகயில் அவமன 

வணங்கினொைக்ள்? 

பதில் 128: ஆம், மக்கொ மக்களுக்கு அல்லொஹ்மவ முதன் முதலொக முஹம்மது அறிமுகம் 

பசய்யவில்மல, அவைக்ள் அல்லொஹ்மவ முஹம்மதுவிற்கு முன்பிலிருந்து 

வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். 

கொ ொ ஆலயத்தில் மவக்க ் ட்டு இருந்த 360 கற்சிமலகளில் அல்லொஹ்வும் ஒருவை,் றமலும் 

அவை ்பகொஞ்சம் ப ைிய சொமி. 

 

கேள்வி 129: அல்லொஹ்விற்கு முன்று ப ண் பிள்மளகள் இருந்ததொக, மக்கள் ஏன் 

கூறினொைக்ள்? 

பதில் 129: முஹம்மது நபியொக மொறுவதற்கு முன்பு, அல்லொஹ்விற்கு முன்று மகள்கள் 

இருந்தொைக்ள், அவைக்மளயும் றசைத்்து மக்கள் வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். 

இதமன குைஆ்னில் அல்லொஹ் பசொல்கின்றொன். ஆனொல், முஹம்மதுமவ நபியொக மொற்றிவிட்ட 

பிறகு, மக்கொ மக்கமள ்  ொைத்்து, உங்களுக்கு மடட்ும் ஆண் பிள்மளகமள 

ப ற்றுக்பகொள்கிறீைக்ள், எனக்கு மடட்ும் ப ண் பிள்மளகள் இருக்கிறொைக்ள் என்றுச ்

பசொல்கிறீைக்றள, இது அநியொயமில்மலயொ? என்று அல்லொஹ் றகொபித்துக்பகொள்கிறொன். 

ஸூரா 53:19-22 

53:19. நீங்கள் (ஆைொதிக்கும்) லாத்லதயும், உஸ்ஸாலவயும் கண்டீைக்ளொ? 

53:20. மற்றும் மூன்றொவதொன “மனாத்”லதயும் (கண்டீைக்ளொ?) 

53:21. உங்களுக்கு ஆண் சந்ததியும், அவனுே்குப் யபண் சந்ததியுமா? 

53:22. அ ் டியொனொல், அது மிக்க அநீதமொன  ங்கீடொகும். 

 

கேள்வி 130: அல்லொஹ் என்ற ப யை ்ம பிளில் உள்ளது என்கிறொைக்றள, இது உண்மமயொ? 

பதில் 130: ம பிளில் அல்லொஹ் என்ற ப யை ் இல்மல. எபிறைய பமொழியிலும், கிறைக்க 

பமொழியிலும் றதடினொலும், றதவனின் ப யை ்"அல்லொஹ்" என்று ம பிளில் வொசிக்கமுடியொது. 

உண்மமயில் அல்லொஹ் என்ற ப யை ்ம பிளில் இருந்திருந்தொல், அதமன முதலில் யூதைக்ள் 

ஏற்றுக்பகொண்டு இருந்திரு ் ொைக்ள். இந்த ப யமை ஏன் அவைக்ள் மறக்கறவொ, மறுக்கறவொ 

ற ொகிறொைக்ள்? யூதைக்ள் தங்கள் றதவனுக்கொக எவ்வளவு  க்தி மவைொக்கியம் உள்ளவைக்ள் 

என் மத புதிய ஏற் ொட்டில் கொணலொம், றமலும் சைித்திைமும் இதற்கு சொட்சி பசொல்கிறது. 
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கேள்வி 131:  அல்லொஹ் என்ற ப யை ் பயறகொவொவிற்கு சூட்ட ் டொமல் இருந்திருந்தொலும், 

குமறந்த  ட்சம் "அல்லொஹ்" என்ற வொைத்்மத ம பிளில் இருந்திருக்குறம? 

பதில் 131: இது சைியொன றகள்வி, "அல்லொஹ்" என்ற வொைத்்மத ம பிளில் உள்ளது, ஆனொல் 

அதன் ப ொருள் "கைவ்ொலி மைம்" என் தொகும்.  

'allah (H427)- "ேர்வாலி மரம்" - oak tree 

இந்த வொைத்்மத முழுக்க முழுக்க இஸ்லொமியைக்ளின் இமறவனுக்கு இருக்கும் "அல்லொஹ்" 

என்றற உசச்ைிக்க ் டுகிறது மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நொம் கவனித்தொல், இஸ்லொமியைக்ள் 

 யன் டுத்தும் அறத எழுத்துக்கமள பகொண்டுள்ளது. இதன் எண் H427.  

• அல்லொஹ்  = 'allah  

இவ்வொைத்்மதயின் ப ொருள் "ேர்வாலி மரம்" என் தொகும். அல்லொஹ் என்ற எபிறைய 

வொைத்்மதயின் ப ொருள், "கைவ்ொலி மைம்" என்று உள்ளதொல், இனி இஸ்லொமியைக்ளின் 

இமறவனுக்கு "கைவ்ொலி மைம்" என்று ப ொருள் என்று நொம் கூறலொமொ? இஸ்லொமியைக்ள் இதற்கு 

அனுமதி அளி ் ொைக்ளொ?  

இஸ்லொமியைக்ள் மற்றவைக்ளின் றவதங்களிலிருந்து வொைத்்மதகமள எடுத்து அமத திருத்தி, 

மொற்றி ப ொருள் கூறுவது ற ொல அல்லொமல், இந்த வொைத்்மத எழுத்துக்கு எழுத்து அ ் டிறய 

"அல்லொஹ்" என்று வருகிறது, எனறவ, அல்லொஹ் என்றொல் கைவ்ொலி மைம் என்று அைத்்தம். 

இமதக் குறித்து றமலும் அறிய இந்த கட்டுமைமய  டிக்கவும்: "ஜிொவிற்கு பதில் - 

"அல்லாஹ்" என்றால் "ேர்வாலி மரம்" என்று யபாருள்" 

 

கேள்வி 132: அல்லொஹ் என்ற ப யை ்அல் + இலொ என்ற இரு பசொற்களின் கூட்டொ? அல்லது அது 

ஒரு தனி ்ப யைொ? 

பதில் 132: அல்லொஹ் என்ற ப யை ் ஒரு தனி ்ப யை ் என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்கிறொைக்ள். 

ஆனொல், அல் + இலொஹ் என் து தொன் பிற்கொலத்தில் அல்லொஹ் என்று மொறியதொக ஆய்வுகள் 

பசொல்கின்றன. 

• அல் (AL) என்றொல் "The" ஆகும், 

• இலொஹ் (Ilah) என்றொல் "இமறவன் - God" என் தொகும்.  

ஆக, அல்லொஹ் என்றொல் "The God” என்று ப ொருள். 

 

கேள்வி 133: குைஆ்மன  டி ் வைக்ளுக்கு ஏற்கனறவ "அல்லொஹ்" என்றொல் யொை ் என்று 

பதைிந்திருந்ததொ? 

பதில் 133: முஹம்மதுவிற்கு குைஆ்ன் வசனங்கமள அல்லொஹ் இறக்கும் ற ொது,  தன்மன ் 

 ற்றி ஒரு அறிமுகத்மத மக்கொ மக்களுக்கு பகொடுக்கவில்மல, ஏபனன்றொல், அல்லொஹ் என்ற 

விக்கிைகத்மத அம்மக்கள் அமனவரும் வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/allah_oak_tree.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/answer_jiya/allah_oak_tree.html
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மக்கொ மக்களுக்கு அல்லொஹ்மவ ்  ற்றி நன்கு பதைியும், அவமன ்  ற்றி றகள்வி றகட்டொல், 

உடறன அவைக்ள் "அல்லொஹ்" என்று  தில் பசொல்வொைக்லொம்.  ொைக்்க ஸூைொ: 29:61, 63, 65: 

29:61. றமலும், (நபிறய!) “நீை ் இவைக்ளிடத்தில் வொனங்கமளயும், பூமிமயயும் 

 மடத்துச ் சூைியமனயும் சந்திைமனயும் (தன் அதிகொைத்தில்) 

வச ் டுத்திரு ் வன் யொை?்” என்று றகட்டொல், “அல்லாஹ்” என்கற இவர்ேள் 

திட்டமாே கூறுவார்ேள்; அவ்வொறொயின் அவைக்ள் (உண்மமமய விட்டு) எங்றக 

திரு ்  ் டுகிறொைக்ள்? 

29:63. இன்னும், அவைக்ளிடம்: ”வொனத்திலிருந்து நீமை இறக்கி, பிறகு அதமனக் 

பகொண்டு இ ்பூமிமய - அது (கொய்ந்து) மைித்தபின் உயிை ்்பி ் வன் யொை?்” என்று 

நீை ் றகட்பீைொகில்: “அல்லாஹ்” என்கற இவர்ேள் திட்டமாேே் 

கூறுவார்ேள்; (அதற்கு நீை)் “அல்ஹம்து லில்லொஹ் - புகழமனத்தும் 

அல்லொஹ்வுக்றக உைியது” என்று கூறுவீைொக; எனினும் இவைக்ளில் 

ப ரும் ொறலொை ்அறிந்துணை மொட்டொைக்ள்.   

29:65. றமலும் அவைக்ள் மைக்கலங்களில் ஏறிக்பகொண்டொல், அந்தைங்க சுத்தியுடன் 

சன்மொைக்்கத்தில் வழி ் ட்டவைக்ளொக அல்லாஹ்லவப் 

பிரார்த்திே்கின்றனர்; ஆனொல், அவன் அவைக்மள ( த்திைமொகக்) கமைக்கு 

பகொண்டு வந்து விடுங்கொல், அவைக்ள் (அவனுக்றக) இமணமவக்கின்றனை.் 

 

கேள்வி 134: பயறகொவொ றதவமன பிதொ என்று அமழ ் து ற ொன்று, அவமை தொய் (அம்மொ) 

என்று அமழக்கலொமொ? 

பதில் 134: இந்த  திமல  டி ் தற்கு முன் ொக, ஒரு முக்கியமொன விவைத்மத நொம் மனதில் 

மவக்கறவண்டும், அது என்னபவன்றொல், "றதவன் ஆவியொக இருக்கிறொை,் அதனொல் அவருக்கு 

ஆண் ொல், ப ண் ொல் என்ற  ொகு ொடு இல்மல". 

“பிதாவாகிெ கதவன் (Father, The God)” என்று ம பிள் பசொல்கிறது, ஆனொல் "தாொகிெ 

கதவன் (Mother, The God)" என்று ம பிள் பசொல்வதில்மல. இது ம பிளின் இமறயியலும் அல்ல. 

ம பிளின் றதவன் தம்மம தந்மதயொக, தொயொக, றமய் ் னொக, எஜமொனனொக, குயவனொக 

இன்னும்  ல உறவுகளில் தம்மம பவளிக்கொட்டி மனிதறனொடு உறவொடியுள்ளொை,் அன்பு 

பசலுத்தியுள்ளொை,் எசச்ைித்துள்ளொை.் உலக மக்களுக்கு அவைக்ள் உலகத்தில் கொண்கின்ற 

உறவுமுமறகறளொடு (தந்மதயொக, தொயொக...) சம்மந்த ் டுத்தி ற சினொல்  தொன் சத்தியம் 

புைியும், றதவன் பசொல்லவரும் கட்டமளகளின் ஆழம் புைியும். 

இதமன அவை ்  ல வசனங்களில் பவளி ் டுத்தியுள்ளொை.் இந்த றகள்வி "தொய்" என்ற ஒரு 

குறி ்பிட்ட உறவு முமற ் ற்றி றகட்டதொல், ம பிளின் றதவன் தன்மன "தொய்" ற ொல 

பவளிக்கொட்டி ற சிய றவத வசனங்கமள இங்கு தருகிறறன். அதன் பிறகு "அவமை தொயொகிய 

றதவன்" என்று அமழக்கலொமொ, அமழக்கக்கூடொதொ? என் மத விளக்குறவன். 

a) நான் உன்லன யபற்கறன்: 
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உபாேமம் 32:18 

18. உன்மன யஜநிப்பித்த கன்மமலமய நீ நிமனயொமற்ற ொனொய்; உன்லனப் 

யபற்ற றதவமன மறந்தொய். 

b) தாெ் தன் பிள்லளலெ மறப்பாளா? மறே்ேமாட்டாள். அப்படி அவள் மறந்தாலும் நான் 

உன்லன மறே்ேமாட்கடன்: 

ஏசாொ 49:14-16 

14. சீறயொறனொ: கைத்த்ை ் என்மனக் மகவிட்டொை,் ஆண்டவை ் என்மன மறந்தொை ்

என்று பசொல்லுகிறொள். 15. ஸ்திரெீானவள் தன் ேரப்்பத்தின் பிள்லளே்கு 

இரங்ோமல், தன்  ொலகமன மற ் ொறளொ? அவைக்ள் மறந்தொலும், நொன் உன்மன 

மற ் தில்மல. 16. இறதொ, என் உள்ளங்மககளில் உன்மன வமைந்திருக்கிறறன்; 

உன் மதில்கள் எ ்ற ொதும் என்முன் இருக்கிறது. 

c) ஒரு தாெ் தன் பிள்லளலெ கதற்றுவது கபால கதற்றுகவன்: 

ஏசாொ 66:13 

13. ஒருவமன அவன் தாெ் கதற்றுவதுகபால் நொன் உங்கமளத் றதற்றுறவன்; 

நீங்கள் எருசறலமிறல றதற்ற ் டுவீைக்ள். 

d) தாெ் கபால நடே்ே பழே்குகவன்: 

ஓசிொ 11:3-4 

3. நொன் எ ்பிைொயீமமக் லேபிடித்து நடே்ேப் பழே்கிகனன்; ஆனொலும் நொன் 

தங்கமளக் குணமொக்குகிறவபைன்று அறியொமற்ற ொனொைக்ள். 4. மனுஷமைக் 

கட்டி இழுக்கிற அன்பின் கயிறுகளொல் நொன் அவைக்மள இழுத்றதன், அவைக்ள் 

கழுத்துகளின்றமல் இருந்த நுகதத்டிமய எடுத்து ் ற ொடுகிறவமை ்ற ொல 

இருந்து, அவைக்ள்  ட்சம் சொய்ந்து, அவைக்ளுக்கு ஆகொைங்பகொடுத்றதன். 

e) தாெ் கபால சிறகுேளுே்குள் மூடுவார் 

இவ்வசனங்களில் ஒரு தொய் ்  றமவ தன் சிறகுகளுக்குள் தன் குஞ்சுகமள மூடி 

அமடக்கொ ் துச ் ற ொல பசொல்ல ் ட்டுள்ளது, ஆனொல், ஆண் ொல் வொைத்்மதகமள 

 யன் டுத்தியுள்ளது (அவை ் தமது சிறகுகளொறல).  ஒரு றகொழி தன் குஞ்சுகமள தன் 

சிறகுகளுக்குள் மமறத்திரு ் மத நொன்  ொைத்்திருக்கிறறன், ஆனொல் றசவல் இ ் டி 

பசய்வமத கண்டதில்மல. 

 "கழுகு தன் கூடம்டக் கமலத்து" என்ற வசனத்திலும், இது ஆண் கழுகொ, ப ண் கழுகொ என்று 

நமக்குத் பதைியவில்மல. தொய்க்கழுகும், தந்மத கழுகும் இமதச ் பசய்யலொம் என்று 

கருத ் டுகின்றது. 

சங்கீதம் 91:4  
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4. அவர் தமது சிறகுேளாகல உன்லன மூடுவார்; அவை ் பசட்மடகளின் கீறழ 

அமடக்கலம் புகுவொய்; அவருமடய சத்தியம் உனக்கு ்  ைிமசயும் 

றகடகமுமொகும். 

உபாேமம் 32:11-12 

11. ேழுகு தன் கூட்லடே் ேலலத்து, தன் குஞ்சுேளின்கமல் அலசவாடி, தன் 

பசட்மடகமள விைித்து, அமவகமள எடுத்து, அமவகமளத் தன் 

பசட்மடகளின்றமல் சுமந்துபகொண்டுற ொகிறதுற ொல, 12. கைத்்தை ் ஒருவறை 

அவமன வழி நடத்தினொை;் அந்நிய றதவன் அவறைொறட இருந்ததில்மல. 

இது ற ொன்று இன்னும் அறனக வசனங்களில் றதவன் தம்மம ஒரு தொய் ற ொல  ொவித்து தம் 

மக்கறளொடு ற சியுள்ளொை.் எனறவ, நொம் பஜபிக்கும் ற ொது "என் தொயும் நீறை, என் தந்மதயும் 

நீறை" என்று பசொல்லி பஜபி ் தில் தவறில்மல. மற்றவைக்ளுக்கொக பஜபிக்கும் ற ொதும், "ஒரு 

தொய் ற ொல அவைக்மள றதற்றுங்கள், ஆறுதல்  டுத்துங்கள்" என்றுச ்பசொல்லி பஜபிக்கலொம், 

தவறு இல்மல. (உம்மம ் ற ொல அ ் ொ இல்றல, உம்மம ் ற ொல அம்மொ இல்றல, 

உம்மம ்ற ொல நண் ன் இல்றல, உம்மம ்ற ொல யொரும் இல்றல ் ொ என்று  ொடலும் 

 ொடலொம், தவறு இல்மல). 

ஆனால், "பிதாவாகிெ கதவன்(Father, The God)" என்றுச ்யசால்வது கபான்று 

"தாொகிெ கதவன் (Mother, The God)" என்ற ஒரு இலறயிெல் கோட்பாட்லட 

உருவாே்ேே்கூடாது, இலறயிெல் கவறு, நம்லம அவர் தாெ் கபால கதற்றுவது 

என்பது கவறு, இலத மனதில் லவத்துே்யோள்ளகவண்டும். 

லபபிளின் இலறயிெலலப் பற்றி சுருே்ேமாேச ்யசால்வயதன்றால், நம் 

கதவன் ஒருவகர கதவன், அவர் பிதாவாே (Father, The God), குமாரனாே (Son, The 

God) மற்றும்  பரிசுத்த ஆவிொனவராே (Holy Spirit, The God) இருே்கிறார.் 

ஆனால், அவர் "தாொகிெ கதவனாே (Mother, The God)" இல்லல. இதலன 

சரிொே புரிந்துே்யோள்ளகவண்டும். 

  

கேள்வி 135: ஒருவன் என் முகத்மத கண்டு உயிறைொடு இருக்கக்கூடொது என்று றதவன் 

ம பிளில் ஒரு இடத்தில் பசொல்லி, ஆனொல், றவறு இடத்தில் மூஸொறவொடு முகமுகமொய் 

ற சினொை ்என்று பசொல்கிறொறை, இது முைண் ொடு அல்லவொ? 

பதில் 135: ம பிளின் வசனங்கமள ஆங்கொங்றக எடுத்து புைிந்துக் பகொள்வதினொல் 

உண்டொனகுழ ் ம் இது. சுருக்கமொக, இந்த குழ ் த்மத தீைக்்க முடியுமொ என் மத இ ்ற ொது 

 ொை ்்ற ொம். 

றதவன் ஆவியொக இருக்கிறொை,் அவருக்கு உருவம் இல்மல, அல்லது மனிதன் இதுவமை அவமை 

 ொைத்்ததில்மல. ஆனொல்,  மழய ஏற் ொட்டில் பிதொவொகிய றதவன்  ல முமற பவளி ் ட்டு 

இருக்கிறொறை, அவமை ஆபிைகொம் ற ொன்றவைக்ள்  ொைத்்திருக்கிறொைக்றள, என்று நீங்கள் 

றகட்கலொம்.  ஆபிைகொம் ற ொன்றவைக்ளுக்கு பிதொ தம்மம பவளிக்கொடட்ும்ற ொது, அவை ்

இருக்கின்ற வண்ணமொக சைவ் மகிமமறயொடும், பிைகொசத்றதொடும்  கொட்டவில்மல. அவை ்

மனித உருவத்தில் வந்தொை,் அந்த ந மைத் தொன் ஆபிைகொம்  ொைத்்தொை.் பிதொவொகிய றதவமன 
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அவை ் இருக்கின்ற வண்ணமொக (சைவ் மகிமமறயொடு)  ொைக்்கின்ற மனிதன் உயிறைொடு 

இருக்கமொட்டொன் என்று ம பிள் பசொல்கிறது. எனறவ, ஆபிைகொம் முதற்பகொண்டு யொரும் அவை ்

இருக்கின்ற வண்ணமொக  ொைக்்கவில்மல. 

இந்த விவைத்மத றமொறசயுடன் ற சும் ப ொது கைத்்தை ் பசொல்கிறொை,் தம் முகத்மதக் 

கொட்டொமல், தம் மகிமம கடந்து ற ொன பிறகு, பின்புறத்மத மடட்ுறம றமொறச  ொைக்்கும்  டி 

பசய்தொை.் றமொறச றதவனின் முகத்மத கொணவில்மல. 

ொத்திராேமம் 33:20-23 

20 நீ என் முேத்லதே் ோணமாட்டாெ், ஒரு மனுஷனும் என்லனே் ேண்டு 

உயிகராடிருே்ேே் கூடாது என்றார். 21. பின்னும் கைத்த்ை:் இறதொ, 

என்னண்மடயில் ஒரு இடம் உண்டு; நீ அங்றக கன்மமலயில் நில்லு. 22. என் 

மகிமம கடந்துற ொகும்ற ொது, நொன் உன்மன அந்தக் கன்மமலயின் பவடி ்பிறல 

மவத்து, நொன் கடந்துற ொகுமட்டும் என் ேரத்தினால் உன்லன மூடுகவன். 23. 

பின்பு, என் கைதம்த எடு ்ற ன்; அ ்ப ொழுது என் பின்பே்ேத்லதே் ோண்பாெ்; 

என் முேகமா ோணப்படாது என்றார். 

ஆனொல், இறத அத்தியொயம் 9 லிருந்து 11 வசனங்கள் வமை  ொைத்்தொல், றமொறசயுடன் 

முகமுகமொய் றதவன் ற சினொை ்என்று பசொல்ல ் ட்டுள்ளறத என்று றகட்கிறீைக்ளொ? 

ொத்திராேமம் 33-9-11: 

9 றமொறச கூடொைத்துக்குள் பிைறவசிக்மகயில், கமேஸ்தம்பம் இறங்கி, 

கூடாரவாசலில் நின்றது; ேர்த்தர ் கமாகசகொகட கபசினார். 10. ஜனங்கள் 

எல்லொரும் றமகஸ்தம் ம் கூடொைவொசலில் நிற்கக்கண்டொைக்ள்; ஜனங்கள் 

எல்லொரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் தங்கள் கூடொைவொசலில்  ணிந்து 

பகொண்டொைக்ள். 11. ஒருவன் தன் சிகநகிதகனாகட கபசுவதுகபால, ேர்த்தர ்

கமாகசகொகட முேமுேமாெ்ப் கபசினார்; பின்பு, அவன்  ொளயத்துக்குத ்

திரும்பினொன்; நூனின் குமொைனொகிய றயொசுவொ என்னும் அவனுமடய 

 ணிவிமடக்கொைனொகிய வொலி ன் ஆசைி ்புக் கூடொைதம்த விட்டு ் 

பிைியொதிருந்தொன். 

றமற்கண்ட வசனங்கமள நன்றொக கவனியுங்கள், கூடொை வொசலில் றமகஸ்தம் ம் (ஒரு றமகம் 

ற ொன்ற ஒரு தூண்) நின்றது, கூடொைத்திற்குள் றமொறச பசல்கிறொை.் அந்த றமக 

ஸ்தம் த்திலிருந்து றதவனுமடய சத்தம் மடட்ுறம றகட்டது. 

இந்த இடத்தில் முகமுகமொய் ற சுவது என்றொல், நண் ைக்ள் ஒருவமை ஒருவை ் ொைத்்து ற சுவது 

ற ொன்று, இந்த இடத்தில் றமொறசயும் அந்த றமகஸ்தம் த்திலிருந்து றதவனும் 

நண் ைக்மள ்ற ொன்று ற சினொைக்ள், ஆனொல் றமொறச றதவனின் முகத்மத 

 ொைக்்கவில்மல.  றதவனின் சத்தத்மத மடட்ுறம றமொறச றகட்டொை.் அதன் பிறகு றமொறச 

றதவனுமடய முகத்மத  ொைக்்கறவண்டுபமன்றுச ் பசொன்னற ொது, நொம் றமறல கண்ட 

உமையொடல் (வசனங்கள் 20-23) நடக்கிறது. 

ஆக, இது முைண் ொடு அல்ல, இது தொன் சத்தியம். ஒறை அத்தியொயத்தில் தொன் இைண்டு 

விவைங்களும் பகொடுக்கடட்ுள்ளது. இந்த யொத்திைொகமம் 33வது அத்தியொயத்மத முழுவதுமொக 
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 டித்து, அங்கு நடந்த நிகழ்சச்ிமய கற் மனயில் பகொண்டு வந்து  ொருங்கள், உங்களுக்கு 

பதளிவு உண்டொகும். 

 

கேள்வி 136: குறுக்குவழி அல்லொஹ் - ைமளொன் கமடசி 10 நொட்களில் அல்லொஹ் 

முஸ்லிம்கறளொடு ஆடும் சூதொட்டம் என்ன? 

பதில் 136: ஆம், அல்லொஹ் அறனக றநைங்களில் முஸ்லிம்களுக்கு ஷொட்கட் குறுக்குவழி 

கற்றுக்பகொடுக்கிறொன். முக்கியமொக ைமலொனின் கமடசி 10 நொட்களில் குறுக்குவழியொக 

ஒரு சூதொட்டத்மத அவன் முஸ்லிம்கறளொடு ஆடியிருக்கிறொன். 

குறுே்குவழி என்னும் சூதாட்டம்: 

ைமளொனின் கமடசி 10 நொட்களில் “மலலதுல் கத்ை”் என்ற ஒரு நொள் வருகிறது. இந்த நொளில் 

தொன் முதன் முதலொக குை-்ஆன் இறக்க ் ட்டது, அதனொல் இந்த நொளுக்கு சிற ்புக்கள் அதிகம் 

என்று இஸ்லொம் பசொல்கிறது. இந்த நொளில் ஒரு முஸ்லிம் எமதச ்பசய்தொலும், அதற்கு அதிக 

நன்மமகள் உள்ளது என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். ஆனொல், அந்த நொள் எது? என்று 

முஹம்மது சைியொக பசொல்லவில்மல, ைமளொனின் கமடசி 10 நொட்களில், ஒற்மற ் மட 

நொளொக அது வருகிறது என்று முஹம்மது கூறியுள்ளொை.் 

அது என்ன சூதொட்டம் என்று அறிய விரும்பு வைக்ள், இந்த கடட்ுமைமய 

 டிக்கவும்: குறுே்குவழி அல்லாஹ் - ரமளான் ேலடசி 10 நாட்ேளில் அல்லாஹ் 

முஸ்லிம்ேகளாடு ஆடும் சூதாட்டம் 

  

கேள்வி 137: குைஆ்னில் என்மன "அல்லொஹ்" என்று அமழயுங்கள் என்று அதன் இமறவன் 

பசொல்கிறொன், ம பிளில் என்மன 'பயறகொவொ' என்று அமழயுங்கள் என்று அதன் இமறவன் 

பசொல்கிறொன்? யொை ்றகம் விமளயொடுவது இங்றக? 

பதில் 137: அல்லொஹ் தொன் றகம் ஆடுகின்றொன்.  

பயறகொவொ றதவனின் புத்தகத்திலிருந்து விவைங்கமள எடுத்து தன் புதத்கத்தில் 

மறு திவு  பசய்யும் ற ொது தன் ப யை ்'பயறகொவொ' என்று பசொல்லியிருந்தொல், றவறு வமகயொக 

ஆய்வு பசய்து அவமன ஏற்றுக்பகொள்வறதொ, புறக்கணி ் றதொ பசய்யலொம்.  குமறந்த  ட்சம் 

தனக்கு பயறகொவொ என்று ப யை ்இருந்தது, அதமன 'அல்லொஹ்' என்று மொற்றிவிட்றடன் என்று 

குைஆ்னில்  பசொல்லியிருந்தொலொவது, பகொஞ்சம் சமொளித்து இருக்கலொம். பயறகொவொ என்ற 

ப யை ் ற்றி குைஆ்னில் அல்லொஹ் மூசச்ுவிடொமல் இருந்ததொல் தொன், இ ்ற ொது மூசச்ு விடொமல் 

கிறிஸ்தவைக்ள் விமைச்ித்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 138: தற்கொலத்திலும் அல்லொஹ் அற்புதம் பசய்கின்றொனொ? தக்கொளியில், வொனத்தில், 

மைங்களில் அற்புதம் பசய்வது உண்மமயொ?  

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2017ramalan_shortcut.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2017ramalan_shortcut.html
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பதில் 138: தன்னுமடய கமடசி நபி முஹம்மது வொழ்ந்த ற ொது வொனத்திலும் பூமியிலும் 

அற்புதம் பசய்யொத அல்லொஹ், இன்மறய கொலத்தில் அறனக அற்புதங்கள் பசய்கின்றொன் 

என்று முஸ்லிம்கள்  ை ்பிக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

அழுகிக்ற ொகும் தக்கொளியில் அற்புதம், வொனத்தின் றமகங்களில் அற்புதம், மைங்களில் 

அற்புதம் என்று  ல ப ொய்யொன அற்புதங்கமள முஸ்லிம்கள் பசொல்கிறொைக்ள், இமவகமள ் 

 ற்றி கீழ்கண்ட கட்டுமையில்  டிக்கவும்: 

• 2014 ரமளான் பாேம் 1: அல்லாஹ்வின் தற்ோல அற்புதங்ேளும், குர்-

ஆனின் அறிவிெலும் - அழுகிப்கபான தே்ோளியில் தத்தளிே்கும் 

அல்லாஹ் 

• 2014 ரமளான் பாேம் 2 - வானத்தில் வலம் வரும் அல்லாஹ் 

 

கேள்வி 139: அல்லொஹ் ஏன் இஸ்மொயீமலயும் மக்கொமவயும் 2500 ஆண்டுகள் மறந்துவிட்டொன்?  

பதில் 139: யொை ் பசொன்னது இ ் டி? இல்மலறய! அல்லொஹ் மக்கொமவ 2500 ஆண்டுகள் 

மறக்கவில்மலறய என்றுச ்பசொல்லத்றதொன்றுகிறதொ? 

இ ்றொஹீமின் மகன் இஸ்மொயீல் ஒரு நபி (இஸ்லொமின்  டி). அவமை மக்கொ நகை மக்களுக்கு 

நபியொக அல்லொஹ் நியமித்தொன் (இஸ்லொமின்  டி). 

அறத றநைத்தில் இஸ்பைல் நொட்டில் ஈசொக்மக நபியொக்கினொன். கி.மு. 1900/2000வது ஆண்டில் 

இஸ்மொயீமல நபியொக நியமித்த அல்லொஹ், அதன் பிறகு 2500 ஆண்டுகள் மக்கொமவ 

மறந்துவிட்டொன், இஸ்மொயீல் ஊழியம் பசய்த மக்கமள மறந்துவிட்டொன். கொமடசியொக கி.பி. 

610ல் முஹம்மதுமவ நபியொக மக்கொ மக்களுக்கு வழி நடத்த அனு ்பினொன். 

ஆனொல், இறத கொலகட்டத்தில், ஈசொக்கு முதல் இறயசு வமை,  ல நபிகமள இஸ்றைலுக்கு 

அனு ்பிக்பகொண்றட வந்தொன். ஏன் இந்த ஓைவஞ்சமன அல்லொஹ்விற்கு? இஸ்றைல் என்றொல் 

ஒரு விதம், மக்கொ என்றொல் றவறு விதமொ? 

ஈசொக்கின் வம்சத்திற்கு, ஒருவருக்கு பின்னொல் இன்பனொருவை ்என்று  ல தீைக்்கதைிசிகமள 

அனு ்பினொன் அல்லொஹ், இன்னும் சிலறவமளகளில் ஒறை சமுதொயத்திற்கு ஒறை றநைத்தில் 

இைண்டு நபிகள் (யஹ்யொ மற்றும் ஈஸொ). ஆனொல் மக்கொவிற்கு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 

இஸ்மொயீல் என்ற ஒறை நபி, அதன் பிறகு கமடசி நபி முஹம்மது, இது அநியொயம் தொறன! 

இந்த விவைங்கமள  டங்களொக கீழ்கண்ட கடட்ுமையில் விளக்க ் ட்டுள்ளது  ொைக்்கவும்: 

• அல்லாஹ் ஏன் இஸ்மாயீலலயும் மே்ோலவயும் 2500 ஆண்டுேள் 

மறந்துவிடட்ான்? 

 

கேள்வி 140: ம பிளின் றதவன்  மழய ஏற் ொட்மட  ொதுகொத்தொை ்என்று எ ் டி நம்புவது? 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part1.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part1.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part1.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2014part2.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/allah_forgot_mecca.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/allah_forgot_mecca.html
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பதில் 140: ஆம், ம பிளின் றதவன் ம பிமள  ொதுகொத்தொை ் என்று நிசச்யமொகச ்

பசொல்லமுடியும். இதற்கு கிழ்கண்ட சொன்றுகமளச ்பசொல்லலொம். 

1) கதவன் தம் வார்த்லதேலள பாதுோப்பதாே வொக்கு பகொடுத்து இருக்கிறொை,்  ொைக்்க: 

ஏசொயொ 55:10-11; 59:21; 1 ற துரு 1:24-25, மதற்தயு 24:35. 

2) இகெசுவும், புதிெ ஏற்பாடும்  மழய ஏற் ொடம்ட உறுதி பசய்துள்ளொைக்ள்,  ொைக்்க: 

மத்றதயு 19:4; 22:32,37; 39; 23:35; மொற்கு 10:3௬; லூக்கொ 2:23-24; 4:4; 11:51; 20:37; 24:27,44 

3) யதால்யபாருள் ஆெ்வு சான்றுேள்: பச ்டொஜின்ட் கிறைக்க பமொழியொக்கம் கி.மு. 250 

நூற்றொண்டுகளில் நடந்தது. சவக்கடல் சுருள்களில் கி.மு. 100க்கு முற் ட்ட கொலத்திற்கொன 

 மழய ஏற் ொடட்ு நூல்கள் ஆயிைக்கணக்கில் கிமடத்தன. இறயசுவின் கொலத்தில் அைொமிக் 

தைக்ம் என்ற யூத விளக்கவுமைகள்  மழய ஏற் ொட்டிற்கு எழுத ் ட்டன. இன்னும் இ ் டி 

பசொல்லிக்பகொண்டு ற ொகலொம். 

4) இன்னும் முதல் நூற்றாண்டு யூத எழுத்தாளர்ேளும், இைண்டம் நூற்றொண்டின் கிறிஸ்தவ 

ற ொதகைக்ளும், எழுத்தொளைக்ளும் எழுதிய நூல்களிலிருந்து  மழய ஏற் ொடு 

 ொதுகொக்க ் ட்டு இருந்தது என் மத அறியலொம். இமவகள்  ற்றி  ல ஆய்வு கடட்ுமைகள் 

உள்ளன. 

முஸ்லிம்கள் இந்த றகள்விமய றகட்டதொல், அவைக்ள் குைஆ்றன தவ்ைொத், ஜபூை ் ற்றி சொட்சி 

பசொல்கிறது என் மத அவைக்ளுக்கு எடுத்துச ் பசொல்லறவண்டியுள்ளது. தவ்ைொத்த்திலும், 

ஜபூைிலும் றநைவ்ழியும், ஒளியும் இருக்கிறது என்று குைஆ்ன் பசொல்கிறது. 

புதிய ஏற் ொட்டின்  ொதுகொ ்பு  ற்றி தனியொக றவறு றகள்வியில்  ொை ்்ற ொம். 

 

கேள்வி 141: ஏன் ம பிளின் றதவன் ‘றலவி’ என்ற ஒரு வம்சத்மத  தன் ஆலய  ணிக்கொக 

மவத்துக் பகொண்டொை?் அல்லொஹ் இது ற ொல பசய்யவில்மலறய! 

பதில் 141: "ம பிளின் றதவன் தொன் எங்கள் அல்லொஹ் என்று" முஸ்லிம்களொகிய நீங்கள் தொன் 

பசொல்கிறீைக்ள், அறத றநைத்தில் ம பிளின் றதவமன றகள்வி றகட் தும் நீங்கறள! உங்களின் 

கூற்று ் டி, றலவி என்ற ஒரு வம்சத்மத  தன் ஆலய ஊழியத்திற்கொக அமமத்ததும் அல்லொஹ் 

என்று அைத்்தமொகின்றதல்லவொ? 

 மழய ஏற் ொட்டில் ஒரு குறி ்பிட்ட கொலகட்டம்வமைக்கும், அதொவது றமசியொ வரும்வமை 

யூதைக்மள தம் கடட்ு ் ொட்டிற்குள்,  ைிசுத்தமொக அவைக்மள கொத்துக்பகொள்வதற்கொக, சில 

மொைக்்க சட்டங்கமளயும், ஆலய சட்டங்கமளயும் றதவன் பகொடுத்தொை.் 

நொட்மட ஆள நியொயொதி திகள், அைசைக்மள நியமித்தொை,் அறத ற ொன்று தம் றதவொலயத்தின் 

சட்டங்கமள கொக்க, கீழ் டியமவக்க ஒரு குடும் த்மத நியமித்தொை.்  இறயசு வந்த பிறகு 

திருசச்ம  பதொடங்கிய பிறகு, றலவி என்ற ஒரு வம்சம் தொன் ஊழியக்கொைைக்ளொக 

வைறவண்டும் என்ற சட்டமில்மல. எனறவ, றலவி என்ற ஒரு வம்சத்மத யூதைக்ளுக்கொக 

மடட்ுறம றதவன் நியமித்தொை,் அது உலகத்துக்கொன ப ொதுவொன சட்டமில்மல. 
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கேள்வி 142: ம பிளின் றதவன் ஏன் இஸ்ைறவமல மடட்ுறம றநசிக்கிறொை?் 

பதில் 142: இது தவறொன புைிதல் பகொண்ட றகள்வியொகும்.  

பயறகொவொ றதவன் இஸ்ைறவமல மடட்ும் ஏன் றநசித்தொை ் என்றுச ் பசொல்வது சைியொன 

றகள்வியல்ல, இதற்கு  திலொக, ஏன் அவை ்இஸ்ைறவமல பதைிந்துக்பகொண்டொை ்என்று றகட் து 

சைியொனதொக இருக்கும். பயறகொவொ றதவன் உலக மக்கமள அமனவமையும் றநசிக்கிறொை,் 

ஏபனன்றொல் அவை ்தொன் அவைக்மள ஒரு மனிதனிலிருந்து  மடத்தொை.் 

இஸ்ைறவமல மடட்ும் ஏன் பதைிந்துக்பகொண்டொை?் ஏன் மற்றவைக்மளக்  கொட்டிலும் 

றமன்மமயொக்கி மவத்தொை?் என்று றகட்டொல் அதற்கு கொைணம் உண்டு.  

குைஆ்னில் இமத ்  ற்றி பசொல்ல ் ட்டமதக் கொணுங்கள்: ஸூைொ 45:16, 6:86, 17:55 

ஸூைொ 45:16. நிசச்யமொக நொம், இஸ்ைொயீலின் சந்ததியினருக்கு றவததம்தயும், 

அதிகொைத்மதயும், நுபுவ்வத்மதயும் பகொடுத்றதொம்; அவைக்ளுக்கு மணமொன 

உணவு (வசதி)கமளயும் பகொடுத்றதொம் - அன்றியும் அகிலத்தாரில் அவர்ேலள 

கமன்லமொே்கிகனாம். 

ஸூைொ 6:86. இன்னும் இஸ்மொயீல், அல்யஸவு, யூனுஸ், லூத் - இவைக்ள் யொவமையும் 

உலகத்திலுள்ள அலனவரிலும் கமன்லமொே்கிகனாம். 

ஸூைொ 17:55. உம்முமடய இமறவன் வொனங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவைக்மள ் 

 ற்றி நன்கு அறிவொன்; நபிமொைக்ளில் சிலமை றவறு சிலமைவிடத் திட்டமொக 

நொம் கமன்லமொே்கியிருே்கிகறாம்; இன்னும் தொவூதுக்கு ஜபூை ்(றவதத்மதயும்) 

பகொடுத்றதொம். 

யூதைக்ளுமடய றமன்மம என்ன? அவைக்ளிடம் றவதம் பகொடுக்க ் ட்டது தொன் என்று 

ம பிளும் பசொல்கிறது: 

கராமர் 3:1-2 

1. இ ் டியொனொல், யூதனுமடய றமன்மம என்ன? விருத்தறசதனத்தினொறல 

பிைறயொஜனம் என்ன? 

2. அது எவ்விதத்திலும் மிகுதியொயிருக்கிறது; கதவனுலடெ வாே்கிெங்ேள் 

அவர்ேளிடத்தில் ஒப்புவிே்ேப்பட்டது விகசஷித்த கமன்லமொகம. 

இன்பனொரு றமன்மம என்னபவன்றொல், அவைக்ளிடமிருந்து றமசியொமவ பகொண்டுவை றதவன் 

திட்டம் ற ொட்டது தொன். இதமன இறயசுறவ உறுதி ் டுத்தியுள்ளொை:் 

றயொவொன் 4:22. நீங்கள் அறியொதமதத ் பதொழுதுபகொள்ளுகிறீைக்ள்; நொங்கள் 

அறிந்திருக்கிறமதத ் பதொழுதுபகொள்ளுகிறறொம்; ஏயனன்றால் இரட்சிப்பு 

யூதர்ேள் வழிொெ் வருகிறது. 
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சுருக்கமொகச ் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், றவதம் அவைக்ளிடம் ஒ ்புக்பகொடு ் தற்கும், 

றமசியொமவ அவைக்ளிடமிருந்து பிறக்கமவ ் தற்கும் தொன் றதவன் அவைக்மள 

பதைிந்துக்பகொண்டொறை தவிை, உலக மக்கமள பவறுத்து இவைக்மள மட்டுறம றநசி ் தற்கொக 

அல்ல. 

இது மிகவும் ஆழமொன ஆய்வு விவைங்கள், றதமவ ் டும் ற ொது சின்னஞ்சிறு றகள்விகளொக 

தகுந்த இடங்களில்  ொை ்்ற ொம். 

  

கேள்வி 143: நீங்கள் என்னதொன் பசொன்னொலும் சைி, யூதைக்மள றதவன் அதிகமொக 

ஆசீைவ்தித்திருக்கிறொை?்  மழய ஏற் ொட்டில் இதமன கொணலொம். 

பதில் 143:  றதவன் இ ்றொஹீமம பதைிவு பசய்ததற்கு  திலொக, இந்தியொவில் ஒரு ந மை 

பதைிவு பசய்திருந்தொல், அவருமடய சந்ததிக்கு றவதம் பகொடுத்து இருந்திரு ் ொை,் றமசியொ 

அங்கிருந்து வந்திரு ் ொை.் எனறவ, யூதைக்மள மடட்ும் றதவன் றநசிக்கிறொை,் மற்றவைக்மள 

அவைக்ள் றநசி ் தில்மல என்ற கூற்று தவறொனது, இதற்கு  ல  சொன்றுகமள ம பிளிலிருந்து 

கொட்டமுடியும். 

கதவனின் ேரங்ேளில் அதிே துன்பத்லத அனுபவித்தவர்ேள் கூட யூதர்ேள் தான்: 

 மழய ஏற் ொடம்ட கூைந்்து  டித்து ஆய்வு பசய்தொல், யூதைக்ள் கைத்்தைின் கைங்களில்  ட்ட 

 ொடுகமள கவனிக்கமுடியும். யூதைக்ள் தவறு பசய்யும் ற ொபதல்லொம், தம் கட்டமளகமள 

மீறும் ற ொபதல்லொம், மற்ற நொட்டவைக்ள் மகயில் அவைக்மள ஒ ்புக்பகொடுத்தொை.் 

யூதைக்ள் மறு டியும் மனந்திரும்பி கைத்்தைிடம் திரும்பினொல், கைத்்தை ்அவைக்மள இைட்சித்து, 

எசச்ைித்து விடுதமல பகொடுத்தொை.் இது பதொடைச்ச்ியொக நடந்தது, றமசியொவொகிய இறயசு வந்த 

பிறகும் கூட, இவைக்ள் மனந்திரும் ொத  ட்சத்தில், இறயசு இவைக்ளின் அழிமவ, எருசறலம் 

றதவொலயத்தின் அழிமவ தீைக்்கதைிசனமொக கூறினொை.் 

மாற்கு 13:1-2 

1. அவை ் றதவொலயத்மத விட்டு ் புற ் டும்ற ொது, அவருமடய சீஷைக்ளில் 

ஒருவன் அவமை றநொக்கி: ற ொதகறை, இறதொ, இந்தக்கல்லுகள் எ ் டி ் ட்டது! 

இந்தக் கட்டடங்கள் எ ் டி ் ட்டது!  ொரும் என்றொன். 

2. இறயசு அவனுக்கு ் பிைதியுதத்ைமொக: இந்தப்யபரிெ ேட்டடங்ேலளே் 

ோண்கிறாகெ, ஒரு ேல்லின்கமல் ஒரு ேல்லிராதபடிே்கு எல்லாம் 

இடிே்ேப்பட்டுப்கபாகும் என்றொை.் 

கைத்்தைின் கைங்களிலிருந்து அதிகமொன ஆசீைவ்ொதங்கமள ப ற்றவைக்ளும் யூதைக்ள் தொன், 

அவை ் மூலமொக அதிகமொன துன் ங்கமள அனு வித்தவைக்ளும் யூதைக்ள் 

தொன். துன் ங்களுக்கு கொைணம் அவைக்ளின் கீழ் டியொமம தொன். 

யூதைக்ளுக்கு பகொடுத்த முக்கியத்துவத்திற்கு கொைணம், "றவதமும், றமசியொவும்" அவைக்ளுக்கு 

பகொடுத்ததொகும். இந்தியைக்ளுக்கு அவை ் “றவதமும் றமசியொவும்” பகொடுத்து இருந்திருந்தொல், 

இறத நிமலயில் நொமும் இருந்திரு ்ற ொம். 
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சைி, ஒரு சிறிய குறி ்பு: இன்மறக்கு யூதைக்ள் உலகத்துக்கு ஆசீைவ்ொதமொக இருக்கிறொைக்ளொ? 

மருத்துவ துமறயில் மற்றும் இதை துமறகளில் யூதைக்ளின்  ங்கு என்னபவன்று சிறிது ஆய்வு 

பசய்து  ொருங்கறளன், உண்மம என்னபவன்று புைியும். 

 

கேள்வி 144: அல்லொஹ்விற்கு இருக்கும் 99 ப யைக்ளில் ஏன் "பிதொ" என்ற ப யை ்இல்மல? 

பதில் 144: அல்லொஹ்விற்கு இருக்கும் 99 ப யைக்ளில் "பிதொ, அ ் ொ" என்ற ப யை ் மடட்ும் 

அவருக்கு இல்மல. 

இறயசு றதவமன அமழக்கும்  ற ொது, பிதொறவ என்று அமழத்தொை,் சீடைக்ளுக்கு பிதொறவ என்று 

அமழத்து பஜபிக்கும்  டி கற்றுக்பகொடுத்தொை ்(மத்றதயு 6:9). 

இன்று முஸ்லிம்கள் நொங்கள் இறயசுமவ றநசிக்கிறறொம், அவமை விசுவொசிக்கிறறொம் என்றுச ்

பசொல்கிறொைக்ள், ஆனொல், அவைது ற ொதமனயின் டி முஸ்லிம்கள் பசய்கிறொைக்ளொ? இறயசு 

சீடைக்ளுக்கு கற்றுக்பகொடுத்தது ற ொன்று, "பிதொறவ என்று அமழத்து, இமறவமன 

பதொழுதுக்பகொள்ளமுடியுமொ"? 

இல்மல, இது எங்களொல் முடியொது என்று நீங்கள் பசொல்வதொக இருந்தொல், நீங்கள் 

உண்மமயொன இறயசுமவ விசுவொசிக்கவில்மல என்று ப ொருள். 

அல்லொஹ் பிதொ ஆகமுடியொது, இதனொல் அல்லொஹ் பயறகொவொ ஆக முடியொது. 

 

கேள்வி 145: அல்லொஹ் யொருக்கும் தக ் ன் ஆகமுடியொது, சைி ஒ ்புக்பகொள்கிறறொம், ஆனொல், 

ஏன் முஹம்மது யொருக்கும் தக ் ன் ஆகமுடியொது? 

பதில் 145:  றமறல கண்ட  தில்களில் 'அல்லொஹ் யொருக்கும் பிதொ ஆகமுடியொது' என் மதக் 

கண்றடொம். ஏபனன்றொல், அல்லொஹ் "நீங்கள் என் அடிமமகள், நொன் எஜமொன்" என்று 

பசொல்லிவிட்டொன் எனறவ அதமன ஏற்றுக்பகொள்கிறறொம் என்று மவத்துக்பகொள்றவொம். 

ஆனொல், முஹம்மது மக்களுக்கு குமறந்த ட்சம் முஸ்லிம்களுக்கு ஏன் பிதொ ஆகமுடியொது? 

ஒரு ஆன்மீகத் தமலவை,் எல்றலொருக்கும் குருவொகவும், பிதொவொகவும், ஒரு குடும்  

தமலவைொகவும் இரு ் ொை ்அல்லவொ?  

ஸூைொ  33:40. முஹம்மது(ஸல்) உங்ேள் ஆடவர்ேளில் எவர் ஒருவருே்கும் 

தந்லதொே இருே்ேவில்லல; ஆனொல் அவறைொ அல்லொஹ்வின் தூதைொகவும், 

நபிமொைக்ளுக்பகல்லொம் இறுதி (முத்திமை)யொகவும் இருக்கின்றொை;் றமலும் 

அல்லொஹ் எல்லொ ் ப ொருள்கள்  ற்றியும் நன்கறிந்தவன். 

முஹம்மது முஸ்லிம்களுக்கு தக ் ன் என்று பசொல்வதில் என்ன அல்லொஹ்விற்கு சங்கடம்? 

சஹொ ொக்களுக்கு முஹம்மது ப ைிய துமண அல்லவொ? தமலவை ் அல்லவொ? அவைக்ள் 

குடும் ங்களுக்கு மூத்த தமல அல்லவொ? ஒரு றவமள சஹொ ொக்கள் மைித்த பிறகு, அவைக்ளின் 

குடும்  ந ைக்ளுக்கு (மமனவிக்கு, பிள்மளகளுக்கு) ஒரு சறகொதைனொக, ப ைிய ் ொவொக, 
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சித்த ் ொவொக மொறி, அவைக்மள இவை ்தொங்கமொட்டொைொ?  தக ் ன் பசய்கின்ற உதவிகமள 

அந்த குடும் த்துக்குச ்பசய்யறவண்டொமொ? 

சஹொ ொக்களுக்கு முஹம்மது தக ் ன் ஆகமுடியொது என்று குைஆ்ன் பசொல்வதில் ஏறதொ ஒரு 

பவளிறய பசொல்லமுடியொத இைகசியம் அடங்கியிருக்கிறது. 

ஒருறவமள, சஹொ ொக்கள் மைணித்தொல், அவைக்ளின் மமனவிகமள முஹம்மது திருமணம் 

பசய்ய வொய் ்பு இல்லொமல் ற ொய்விடும் என்று அல்லொஹ்  யந்து, இ ் டி ் ட்ட குைஆ்ன் 

சட்டத்மத இறக்கிவிட்டனொ?  

முஸ்லிம்கறள, சிந்தியுங்கள் அடிமமத் தனத்திலிருந்து விடுதமல ப றுங்கள். 

 

கேள்வி 146: பசொைக்்கம் ற ொவதற்கு அல்லொஹ்வின் வழி என்ன? பயறகொவொவின் வழி என்ன? 

பதில் 146: உலகில் எந்த ஒரு மதத்மத எடுத்துக்பகொண்டொலும், நித்தியஜீவன், நிைவ்ொணொ, 

பசொைக்்கம் என்று மைணத்திற்கு பிறகு நொம் எங்றக இருக்க ்ற ொகிறறொம் என் மத ்  ற்றி 

கூறுகின்றன. 

யசார்ே்ேத்திற்கு கபாவதற்கு அல்லாஹ்வின் வழி:  

எனக்கு கீழ் டி, நல்ல கொைியங்கமளச ்பசய், நீ பசொைக்்கதத்ிற்கு ற ொவதற்கொன 

டிக்பகட்மட நீறய சம் ொதித்துக் பகொள். நீ சைியொக பசய்யவில்மலபயன்றொல் 

உன் டிக்பகட்டு கிழிந்துவிடும், உனக்கு பசொைக்்கம் பசல்வதற்கொன வொசல் 

திறக்க ் டொது. 

யசார்ே்ேத்திற்கு கபாவதற்கு யெகோவா ோட்டிெ வழி:  

பசொைக்்கம் பசல்வதற்கு உன் முயற்சி வீண். உன்னொல் 100%   ைிசுத்தமொக வொழ 

முடியொது. உனக்கொக நொன் வழிமய உண்டொக்கி இருக்கிறறன். உன் இடத்தில் என் 

வொைத்்மதமய றமசியொவொக அனு ்பி, எல்லொவற்மறயும் நிமறறவற்றியுள்றளன். 

நீ பசய்யறவண்டியபதல்லொம் ஒன்று தொன். என் றமசியொ மீது நீ நம்பிக்மக 

மவக்கறவண்டும். அதன் பிறகு என்னுமடய ஆவிமய உனக்கு உதவி பசய்ய 

அனு ்பியுள்றளன், அவருமடய துமணயுடன் உன்னொல் முடிந்த அளவிற்கு நல்ல 

குடிமகனொக,  ைிசுதத்மொன வொழ்க்மக வொழு. கமடசிவமை என்னில் நிமலநின்று 

மைித்தொல், நீ என்றனொடு  ைறலொகில் நிதத்ிய கொலமொக இரு ் ொய். 

இதில் எது ேடினம்? எது நிொெம்? எது அறிவுடலம? 

முஸ்லிம்ேளின் சிந்தலனே்கு: இந்த ஒரு றகள்விகமள நீங்கள் றகடட்ு ் ொைத்்து, அதற்கு 

 திமல நீங்கறள பகொடுங்கள்.  நொன் பசய்யும் அமனத்து நல்ல கொைியங்களும், என் 

வொழ்நொளின் அமனத்து பதொழுமககளும், நொன் பசொைக்்கம் பசல்ல ற ொதுமொனதொக 

இருக்குமொ? அல்லொஹ் தைொசில் என் நன்மமகள் தீய கொைியங்கமள மவக்கும் ற ொது, என் 

நன்மமகள் என் தீய கொைியங்கமளக் கொட்டிலும் அதிகமொக இருக்குமொ? பூமியில் இருக்கும் 

ற ொறத எனக்கு பசொைக்்கத்திற்குச ் பசல்றவன் என்ற நம்பிக்மக உண்டொ? அல்லது அந்த 

முடிமவ என மைணத்திற்கு பிறகு தொன் எடுக்க ் டும் என்று எண்ணுகின்றீைக்ளொ? 
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கேள்வி 147: ஆதொமம வணங்கும் டி(ஸுஜூது) பசய்யும்  டி அல்லொஹ் இ ்லீஷுக்கு 

கட்டமளயிட்டொனொ? 

பதில் 148: ஆம், ஸூைொ18:50ல் அல்லொஹ் கூறியுள்ளொன். 

18:50. அன்றியும், “ஆதமுே்கு ஸுஜூது யசெ்யுங்ேள்” என்று நொம் 

மலக்குகளிடத்தில் கூறியமத (நபிறய!) நிமனவு கூைவ்ீைொக; அப்கபாது 

இப்லீலஸத்தவிர, அவர்ேள் ஸுஜூது யசெ்தார்ேள்; அவன் (இ ்லீஸ்) ஜின் 

இனதம்தச ்றசைந்்தவனொக இருந்தொன்; அவன் தன் இமறவனுமடய கட்டமளமய 

மீறி விட்டொன்; ஆகறவ நீங்கள் என்மனயன்றி அவமனயும் அவன் 

சந்ததியொமையும் (உங்கமள ்)  ொதுகொ ் வைக்ளொக எடுத்துக் பகொள்வீைக்ளொ? 

அவைக்றளொ உங்களுக்கு ்  மகவைக்ளொக இருக்கிறைக்ள்; அக்கிைமக்கொைைக்ள் 

(இவ்வொறு) மொற்றிக் பகொண்டது மிகவும் பகட்டதொகும். 

மனிதமன வணங்குவதினொல், அல்லொஹ்விற்கு என்ன நன்மம உண்டொகும்? மலக்குகளுக்கு 

ஜின்களுக்கு என்ன நன்மம? ற ொகடட்ும் ஆதொமுக்கு என்ன நன்மம உண்டொனது? 

மண்ணொல்  மடக்க ் ட்ட மனிதமன வணங்கும் டி மலக்குகளுக்கு ஏன் அல்லொஹ் 

கட்டமளயிட்டொன் என்ற கொைணத்மத குைஆ்னில் கொணமுடியொது. யொைொவது இதற்கு  தில் 

பசொல்லமுடியுமொ? 

 

கேள்வி 148:  குைஆ்னில் எந்த வசனத்தில் அல்லொஹ் 'கத்னொ, சுன்னத்து' 

பசய்யறவண்டும் என்று கட்டமளயிட்டுள்ளொன்? 

பதில் 148: குைஆ்னில் எந்த ஒரு வசனத்திலும் முஸ்லிம்கள் கத்னொ என்கின்ற 

விருத்தறசதனம் பசய்யறவண்டும் என்று கட்டமளயிட ் டவில்மல. 

 

கேள்வி 149: அல்லொஹ்விற்கு ஒற்மற ் மட எண்கள் என்றொல் பிடிக்குமொ? 

பதில் 149: ஆமொம், அல்லொஹ்விற்கு ஒற்மற ் மட எண் என்றொல் பிடிக்குமொம், 

அதற்கொகத்தொன் அறனக விஷயங்கமள முஹம்மது ஒற்மற ் மடயில் பசய்யச ்

பசொன்னொறைொ! 

ஸஹீஹ் புோரி  எண்: 6410. அபூ ஹுலரரா(ரலி) அறிவித்தார். 

அல்லொஹ்விற்கு பதொண்ணூற்று ஒன் து நூற்றுக்கு ஒன்று குமறவொன - 

ப யைக்ள் உண்டு. அவற்மற (நம்பிக்மக பகொண்டு) மனனமிட்டவை ் யொரும் 

பசொைக்்கம் நுமழயொமல் இரு ் தில்மல. அல்லாஹ் ஒற்லறொனவன். 

ஒற்லறப்பலடலெகெ அவன் விரும்புகிறான்' என்று இமறத்தூதை(்ஸல்) 

அவைக்ள் கூறினொைக்ள். 
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லலலத்துல் ேத்ர் இரலவ எங்கு கதடுவது:  

ஸஹீஹ் புகொைி  எண்:  2017. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

'ைமளொனின் கமடசி ்  த்து நொள்களில் உள்ள ஒற்லறப்பலட இரவுேளில் 

லலலத்துல் ேத்லரத் கதடுங்ேள்!' என ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

ஆனால், சத்திெம் யசெ்யும் கபாது அல்லாஹ் இரட்லட மற்றும் ஒற்லறயின் மீது 

யசெ்வான்: 

ஸுைொ 89:3. இரட்லடயின் மீதும், ஒற்லறயின் மீதும் சத்தியமொக, 

அ ் டியொனொல், ஒற்மற (1,3,5,7,9)  மற்றும் இைட்மட(2,4,6,8) இைண்மடயும் றசைத்்தொல், எல்லொ 

எண்களும் வந்துமிடுமல்லவொ? அ ் டியொனொல், அல்லொஹ் 'எண்கள் மீது சத்தியமொக' என்று 

பசொல்லியிருந்தொறல ற ொதுமொனதொக மொறியிருக்குறம!  நல்ல றகள்வி தொன், ஆனொல்  திமல 

முஸ்லிம்களிடமிருந்து தொன் வைறவண்டும். 

 

கேள்வி 150: எல்லொவற்றிற்கும் முந்தியவனும், பிந்தியவனும் யொை?் குைஆ்ன் 57:3 

பதில் 150: குைஆ்ன் 57:3ல் 'எல்லொவற்றிற்கும் முந்தியவனும், பிந்தியவனும்' அல்லொஹ் என்று 

பசொல்ல ் ட்டுள்ளது. 

ஸூைொ 57:3. (யொவற்றுக்கும்) முந்திெவனும் அவறன; பிந்திெவனும் அவறன; 

 கிைங்கமொனவனும் அவறன; அந்தைங்கமொனவனும் அவறன; றமலும், அவன் 

அமனத்து ் ப ொருள்கமளயும் நன்கறிந்தவன். 

இறத வொைத்்மதகள் பயபகொவொ றதவனுக்கும்,  யன் டுத்த ் ட்டு இரு ் தில் 

ஆசச்ைியமில்மல. ஏபனன்றொல் முதலொவது ம பிளின் றதவன் இது தம்முமடய தகுதி என்றொை,் 

அதன் பிறகு வந்த குைஆ்னில் இது அல்லொஹ்விற்கு ற ொட ் ட்டுள்ளது. 

பவளி 1:8  

8. இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமொகிய சைவ்வல்லமமயுள்ள கைத்்தை:் 

நொன் அல் ொவும், ஓபமகொவும் ஆதியும் அந்தமுமொயிருக்கிறறன் என்று 

திருவுளம் ற்றுகிறொை.் 

ஆனால், இகத யபெர் இகெசு தமே்கும் சூட்டிே்யோண்டது தான் ேவனிே்ேப்படத்தே்ேது:  

கீழ்ேண்ட வசனங்ேலளே் ோண்ே: 

யவளி  1:17 

17. நொன் அவமைக் கண்டற ொது பசத்தவமன ்ற ொல அவருமடய  ொதத்தில் 

விழுந்றதன்; அ ்ப ொழுது அவை ் தம்முமடய வலதுகைத்மத என்றமல்மவத்து, 
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என்மன றநொக்கி:  ய ் டொறத, நொன் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், 

உயிருள்ளவருமொயிருக்கிறறன்; 

யவளி   21:6 

6. அன்றியும், அவை ் என்மன றநொக்கி: ஆயிற்று, நொன் அல் ொவும் 

ஓபமகொவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருே்கிகறன். தொகமொயிருக்கிறவனுக்கு நொன் 

ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமொய்க் பகொடு ்ற ன். 

யவளி 22:12-13 

12. இறதொ, சீக்கிைமொய் வருகிறறன்; அவனவனுமடய கிைிமயகளின் டி 

அவனவனுக்கு நொன் அளிக்கும்  லன் என்றனொறடகூட வருகிறது. 13. நொன் 

அல் ொவும் ஓபமகொவும், ஆதியும் அந்தமும், முந்தினவரும் 

பிந்தினவருமாயிருே்கிகறன். 

பயறகொவொ றதவன் முந்தினவரும், பிந்தினவருமொக இருக்கிறொை.் இறயசு முந்தினவரும், 

பிந்தினவருமொக இருக்கிறொை.் 

 

தலலப்பு: கிறிஸ்தவம் (151 - 180) 
 

கேள்வி 151: "கிறிஸ்தவம்" - ஒரு வைியில் விளக்கமுடியுமொ? 

பதில் 151: உலகில் உள்ள எந்த மததம்தயும் ஒருவைியில் விளக்கமுடியொது, அ ் டி 

விளக்கு வைக்ள் அதன் ஒரு  குதிமயத் தொன் விளக்குகிறொைக்ள் என்று ப ொருள். 

கிறிஸ்தவம் என்றுச ்பசொன்னொல், அது மூன்று வமகயொக  ொைக்்க ் டுகின்றது 

என்று நொன் நிமனக்கிறறன். 

1. ம பிள் கொட்டும் கிறிஸ்தவம் 

2. கிறிஸ்தவைக்ள் கொட்டுகின்ற கிறிஸ்தவம் 

3. ஊடகங்கள் கொட்டும் கிறிஸ்தவம் 

லபபிள் ோட்டும் கிறிஸ்தவம்:  

இறயசு தம்மம எ ் டி பின் ற்றறவண்டுபமன்றுச ்பசொன்னொை?் தம்மம எ ் டி 

பதொழுதுக்பகொள்ள றவண்டுபமன்றுச ்பசொன்னொை?் முக்கியமொக புதிய ஏற் ொடு 

என்ன பசொல்கிறது? ற ொன்ற றகள்விகளுக்கொன  தில் தொன் ம பிள் பசொல்லும் 

கிறிஸ்தவம். 

கிறிஸ்தவர்ேள் ோட்டுகின்ற கிறிஸ்தவம்:  
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ம பிளில் பசொல்ல ் ட்ட கிறிஸ்தவமும், கிறிஸ்தவைக்மள  ொைக்்கும் ற ொது 

அவைக்ள் மூலமொக பவளி ் டும் கிறிஸ்தவமும் ஒன்றில்மலயொ? என்று றகட்க 

றவண்டொம். ஏபனன்றொல், ம பிள் என் து  ல நூறு சட்டங்கள், மத சடங்குகள் 

அடங்கிய புத்தகமில்மல. இறதொ, நீ கிறிஸ்தவனொக வொழறவண்டுபமன்றொல் 

"இந்த சட்டங்களுக்கு  கீழ் டி அது ற ொதும்" என்று ம பிள் பசொல்வதில்மல. 

கிறிஸ்தவனொக வொழ்வது  என் து, கண்மூடிக்பகொண்டு மந்திைங்கமளச ்

பசொல்லி, அமனத்து மத சடங்குகமள இயந்திைங்கமள ் ற ொல 

பசய்யும்  வொழ்க்மகயுமல்ல. ஒரு உண்மமயொன கிறிஸ்தவமன அவனது உமட 

அளங்கொைத்மத  ொைத்்து கண்டுபிடிக்கமுடியொது. ம பிள் நொகைகீமொன உமடமய 

அணியசப்சொல்கிறது, பவளி ்புற மொற்றம் றதமவயற்றது.  

கிறிஸ்தவம் என் து நொம் இறயசுறவொடு பகொண்ட உறவு முமறக்கும், அன்புக்கும் 

ப யை ் தொன் கிறிஸ்தவம். அவை ் மீது பகொண்டுள்ள அன்ம , மற்றவைக்ள் மீது 

கொட்டி மகிழ்சச்ி அமடயும் ஒரு நிமல தொன் கிறிஸ்தவம். உன் றதவனொகிய 

கைத்்தைிடத்தில் அன்பு பசலுத்து, உன் சக மனிதனிடத்தில் அன்பு பசலுத்து, 

கிறிஸ்தவம்  ற்றி இது தொன் இறயசுவின் இைத்தினச ்சுருக்கம். அன்பு என் து 24 

மணி றநைமும் மற்றவைக்ள்  ொைக்்கும் டி கொட்டிக்பகொண்டு இருக்கமுடியொது. 

சிக்கல் இங்றக தொன் இருக்கிறது.  

நொம் நம் தக ் றனொடு, தொறயொடு பகொண்டுள்ள அன்பு, மற்றும் உறவு முமறமய 

மற்றவைக்ள் முன்பு எந்றநைமும் கொட்டிக்பகொண்டு இரு ்ற ொமொ 

என்ன?  இல்மலயல்லவொ! ஆமகயொல், கிறிஸ்தவைக்ளின் வொழ்க்மக மூலமொக 

சில றநைங்கள் கிறிஸ்தவம் பவளி ் டும், சில றநைங்களில் 

பவளி ் டொது. கிறிஸ்தவைல்லொதவைொல் இந்த நிமலமய புைிந்துக் பகொள்வது 

கடினறம! 

ஊடேங்ேள் ோட்டும் கிறிஸ்தவம்: 

ஊடகங்கள்  ை ்பும் பசய்திகமள ்  ொைத்்து மற்றும் ஹொலிவுட ்  டங்கமள ் 

 ொைத்்து இது தொன் கிறிஸ்தவம் என்று மக்கள் தவறொக எண்ணுவதும் உண்டு. 

சிலறவமளகளில் சில கிறிஸ்தவைக்ளின் பசயல்கள் ம பிளுக்கு எதிைொக 

இருந்தொலும், அமதயும் கிறிஸ்தவம் தொன் பசய்தது என்று ஊடகங்கள் 

பசொல்லிவிடும்.  

சைி, இதுவமை பசொன்ன விவைங்களிலிருந்து, கிறிஸ்தவம்  ற்றி ஏதொவது 

புைிந்ததொ? புைியவில்மலபயன்றொல் புதிய ஏற் ொட்டிலுள்ள ஒறை ஒரு நற்பசய்தி 

நூமல (மத்கதயு/மாற்கு/லூே்ோ/கொவான்)  டித்து ்  ொருங்கள், 

கிறிஸ்தவத்தின் அஸ்தி ொைம் பதளிவொக புைிந்துவிடும்.  

புதிெ ஏற்பாட்லட நாம் படிே்ோமல், கிறிஸ்தவம் பற்றி மற்றவர்ேள் 

யசால்லும் விவரங்ேலள எத்தலன நூறு பே்ேங்ேள் படித்தாலும், அது 

குலறவு தான். 

http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Matthew
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Mark
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Luke
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=John
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கேள்வி 152: கிறிஸ்தவம் றமற்கத்திய மொைக்்கம் (பவள்மளக்கொைனின் மதம்) 

என்றுச ்பசொல்வது சைியொ? 

பதில் 152: மனிதன் றதவ சொயலில்  மடக்க ் ட்டொன் என்று ம பிள் பசொல்கிறது 

(ஆதியொகமம் 1:27). ஆதொம் தொன் முதல் மனிதன். இந்திய றவதங்கள் பசொல்லும் 

மனித  மட ்பு றகொட் ொட்மட ஆணிறவறைொடு தகைத்ப்தறியும் சொட்மடயடி இது. 

ஆைம்  கொல கிறிஸ்தவைக்ள் யூதைக்ளொகவும், ஆசியொ கண்டத்தில் உள்ள மத்திய 

கிழக்கு  குதியில் வொழ்ந்தவைக்ளொகவும் இருந்தொைக்ள். மத்திய கிழக்கு  குதியில் 

வொழ்ந்தவைக்ள் பவள்மளயைக்ள் அல்ல. இறயசுவும் நம்மம ்ற ொன்றவை ் தொன், 

இறயசு பவள்மளத்துமையல்ல. ஐறைொ ் ொவும், அபமைிக்கொவும் கிறிஸ்தவம் 

பதொடங்கிய இடதத்ில் இல்லறவ இல்மல. இறயசு உலக மக்கள் 

அமனவருக்குமொன இைட்சகைொக இருக்கிறொை ்(1 றயொவொன் 2:2). 

கிறிஸ்தவம் பவள்மளயைக்ளின் மொைக்்கமல்ல என் மத இறயசுவின் சீடைக்ள் 

மூலமொகறவ நிருபிக்க ் ட்டுவிட்டது. ஆஃ ்ைிக்கொ கண்டத்தில் உள்ள 

எத்திறயொ ்பியொ நொட்டிலிருந்து வந்த ஒரு அைசு அதிகொைிக்கு நற்பசய்திமய 

இறயசுவின் சீடை ் பிலி ்பு அறிவிதத்ொை.் அவை ் இறயசுமவ ஏற்றுக்பகொண்டு, 

ஆஃ ்ைிக்கொவிற்குச ் பசன்று, இறயசுமவ ஆஃ ்ைிக்கொவில் 

அறிவித்தொை.் ஆசியொவிற்கு பவளிறய ஆஃ ்ைிக்கொவிற்கு தொன் சுவிறசஷம் 

இறயசுவின் சீடைக்ளொல் முதலில் அறிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

அப்கபாஸ்தலர்  8:27.  

அந்த ் டி அவன் எழுந்து ற ொனொன். 

அ ்ப ொழுது எத்திகொப்பிெருலடெ ைொஜஸ்திைீயொகிய கந்தொறக என் வளுக்கு 

மந்திைியும் அவளுமடய ப ொக்கிஷபமல்லொவற்றிற்கும் தமலவனுமொயிருந்த 

எத்திறயொ ்பியனொகிய ஒருவன்  ணிந்துபகொள்ளும் டி எருசறலமுக்கு 

வந்திருந்து; 

மத்திய கிழக்கு நொடுகளுக்கு அடுத்த டியொக, இறயசுவின் நற்பசய்தி 

ஆஃ ்ைிக்கொவிற்குச ் பசன்றது, ஐறைொ ் ொவிற்றகொ, அபமைிக்கொவிற்றகொ 

அல்ல(அ ்ற ொது அபமைிக்கொறவ இல்மல). அதன் பிறகு இறயசுவின் நற்பசய்தி 

ஆசியொவின்  இதை நொடுகளுக்குச ்பசன்றது. 

ஆைம்  கொல சம  தமலவைக்ளொன அகஸ்டின்(Augustine), அதனசியஸ்(Athanasius), 

மற்றும் பதைத்ுல்லியன்(Tertullian) இவைக்ள் அமனவரும் வட ஆ ்ைிக்கொவில் 

ஊழியம் பசய்தவைக்ள். றமலும் இறைனியஸ்(Irenaeus), இக்னொடியஸ்(Ignatius) 

ற ொன்றவைக்றளொடு கூட முதல் மூன்று நூற்றொண்டுகளில் கிறிஸ்தவம் 

ஆசியொவில் றவரூண்றியது. முஸ்லிம்களின்  மடபய ்பு வமைக்கும 
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எத்திறயொ ்பியொவும், லிபியொ, எகி ்து மற்றும் றமற்கு ஆசியொ அமனத்தும் 

 லமொன கிறிஸ்தவ நொடுகளொக இருந்தன.   

இதிலிருந்து நொம் அறிவது என்னபவன்றொல், கிறிஸ்தவம் ஆசியொ மற்றும் 

ஆஃ ்ைிக்கொவில் தொன் ஆைம் த்தில்  ைவியது. கிறிஸ்தவம் பவள்மளயனின் 

மொைக்்கமல்ல, இது உலமக ஒரு மனிதனிலிருந்த  மடத்த பதய்வத்தின் 

வழிகொட்டுதல் ஆகும். 

இது தான் கிறிஸ்தவத்தின் சத்திெம்: 

அ ்ற ொஸ்தலை ் 10:34-5.  

அ ்ப ொழுது ற துரு ற சதப்தொடங்கி: றதவன்  ட்ச ொதமுள்ளவைல்ல 

என்றும், எந்த ஜனத்திலாயினும் அவருக்கு ்  யந்திருந்து நீதிமயச ்

பசய்கிறவன் எவறனொ அவறன அவருக்கு உகந்தவன் என்றும் நிசச்யமொய் 

அறிந்திருக்கிறறன். 

றமலும் அறிய இந்த ஆங்கில கடட்ுமைமய  டிக்கவும்: Is Christianity a white man’s religion? 

 

கேள்வி 153: கிறிஸ்தவைக்ள்  ொவம் பசய்து  ொதிைியொைக்ளிடம் மன்னி ்பு றகட்டு, 

மறு டியும்  ொவம் பசய்கிறொைக்றள, இது சைியொ? 

பதில் 153: ம பிளில் எங்கும் இ ் டி பசய்யுங்கள் என்று பசொல்ல ் டவில்மல, 

இறயசுவும், அவைது சீடைக்ளும் இதமன ற ொதிக்கவில்மல.  

இது மனிதைக்ளின்  ொைம் ைியங்கள். இதற்கும் ம பிளுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் 

இல்மல. றைொமன் கத்றதொலிக்க சம யில் இ ் டி பசய்ய ் டுகின்றது, ஆனொல் 

இது ம பிளின் ற ொதமன அல்ல மொறொக ம பிளுக்கு  எதிைொன பசயலொகும். 

ம பிளின்  டி நம்  ொவங்கமள றதவனிடம் தொன் அறிக்மகயிடறவண்டும், 

மனிதைக்ளிடம் அல்ல. 

1 கொவான் 1:9: 

நம்முமடய  ொவங்கமள நொம் அறிே்லேயிட்டால்,  ொவங்கமள நமக்கு 

மன்னித்து எல்லொ அநியொயத்மதயும் நீக்கி நம்மமச ்

சுத்திகைி ் தற்கு அவர் உண்மமயும் நீதியும் உள்ளவைொயிருக்கிறொை.் 

யொக்றகொபு 5:16ன்  ொடி, நொம் ஒருவருக்கு ஒருவை ் நம் குற்றங்கமள 

அறிக்மகவிடறவண்டும், அதொவது நொன் என் சறகொதைனுக்கு தீமம பசய்தொல் 

அவனிடம் பசன்று மன்னி ்பு றகட்கறவண்டும்.  றமலும் இந்த வசனம் நொம் 

சுகமமடவதற்கு முன்பு, நொம் யொருக்கொவது எதிைொக நடந்திருந்தொல், அவைிடம் 

https://www.gotquestions.org/Christianity-white-religion.html
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மன்னி ்பு றகட்டுவிட்டு, அதன் பிறகு கைத்்தைிடம் பஜபிக்கறவண்டும் என்றுச ்

பசொல்கிறது. இது  ொதிைியொைக்ளிடம் நம்  ொவங்கமள அறிக்மகயிடச ்

பசொல்லவில்மல? சறகொதைனுக்கு தீமம பசய்துவிட்டு,  ொதிைியொைிடம் பசன்று 

அறிக்மகயிட்டொல் என்ன  யன்? 

ொே்கோபு 5:16 

நீங்கள் யசாஸ்தமலடயும்படிே்கு, உங்ேள் குற்றங்ேலள ஒருவருே்யோருவர ்

அறிே்லேயிட்டு, ஒருவருக்கொக ஒருவை ் பஜ ம் ண்ணுங்கள். நீதிமொன் 

பசய்யும் ஊே்ேமான கவண்டுதல் மிகவும் ப லனுள்ளதொயிருக்கிறது. 

உன் சறகொதைறனொடு உனக்கு குமற உண்டொனொல், அவறனொடு முதலில் 

ஒ ்புறவொகு, அதன் பிறகு உன் கொணிக்கிமய பசய்லுத்து, இது இறயசு 

கற்றுக்பகொடுத்தது.   ொதிைியொைிடம் வந்து மன்னி ்பு றகள் என்று இறயசு 

பசொல்லவில்மல. 

மத்கதயு 5:23,24 

23. ஆமகயொல், நீ  லிபீடத்தினிடத்தில் உன் கொணிக்மகமயச ்பசலுத்த வந்து, 

உன் ற ைில் உன் சகோதரனுே்குே் குலற உண்யடன்று அங்கே நிலனவு 

கூருவாொகில், 24. அங்றகதொறன  லிபீடத்தின் முன் உன் கொணிக்மகமய 

மவத்துவிட்டு ் ற ொய், முன்பு உன் சகோதரகனாகட ஒப்புரவாகி, பின்பு வந்து 

உன் கொணிக்மகமயச ்பசலுத்து. 

 

கேள்வி 154: றைொமன் கத்றதொலிக்க ப ண்கள் ப ொட்டு மவக்கிறொைக்ள், 

மற்றவைக்ள் மவ ் தில்மல, இது எதனொல்? 

பதில் 154: கத்றதொலிக்கைக்ள் இந்திய கலொசச்ொைத்தில் உள்ள சில  ழக்கங்கமள 

பின் ற்றுகிறொைக்றள தவிை, இது ம பிளின் ற ொதமன அல்ல. 

 

கேள்வி 155: கிறிஸ்தவைக்ள் எத்தமன  ண்டிமககமள பகொண்டொடும்  டி 

ம பிள் பசொல்கிறது? 

பதில் 155: பூஜ்ஜியம் (இ ் டியும் ஒரு மொைக்்கம் இருக்குமொ?) 

 மழய ஏற் ொட்டில் றதவன் யூதைக்ளுக்கு சில  ண்டிமககமள பகொண்டொடும்  டி 

கட்டமளயிட்டொை.் றதவன் தங்கமள எ ் டி இைட்சித்தொை,் எ ் டிபயல்லொம் 

எதிைிகளிடமிருந்து கொத்தொை ் ற ொன்றவற்மற மறக்கக்கூடொது என் தற்கொக 

 ண்டிமககமள நியமித்தொை.் 
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புதிய ஏற் ொட்டில் இ ் டிபயல்லொம்  ண்டிமகயொக பகொண்டொடும் ஒரு 

கட்டமளயும் இல்மல. 

இறயசு தம்முமடய சிலுமவ மைணதம்த நிமனவு கூறும் டி கூறினொை.் 

இது  ண்டிமகயல்ல, இது ஒரு நிமனவு கூறுதல், அதொவது இறயசுவின் 

சைீைத்திற்கு அமடயொளமொக ஒரு பைொட்டித்துண்டு, அவைது இைத்தம் சிந்துதலுக்கு 

அமடயொளமொக, சிறிது திைொட்மச ைசதம்த உண்டு அவைது மைணத்மத நிமனவு 

கூறுங்கள் என்றொை.் 

 

கேள்வி 156: அ ் டியொனொல், ஏன் கிறிஸ்தவைக்ள் கிறிஸ்மஸ்மஸயும், புனித 

பவள்ளி மற்றும் ஈஸ்டமை பகொண்டொடுகிறொைக்ள்? 

பதில் 156: கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள ஒரு சிற ் ொன றகொட் ொடு என்ன பதைியுமொ? 

இறயசு நம்மம “நொட்கள், கிழமமகள், மொதபிற ்புக்கள், வருட பிற ்புக்கள், 

ப ௌைண்மி, அமொவொமச, ைொகு கொலம், எமகண்டம், நல்ல கொலம், பகட்ட கொலம்” 

ற ொன்ற அமனத்து கொைியங்களிலிருந்தும் விடுதமல பசய்ததுதொன்.  

கொவான் 8:32. சத்தியத்மதயும் அறிவீைக்ள், சதத்ியம் உங்கமள 

விடுதமலயொக்கும் என்றொை.் 

கிறிஸ்தவைக்ள் விரும்பினொல் எந்த ஒரு நொமளயும் சிற ் ொன நொளொக கருதி, 

அந்த நொளில் பகொண்டொடலொம், குடும்  ந ைக்ளின் பிறந்தநொடக்ள், திருமண 

நொட்கள் என்று எமத றவண்டுமொனொலும் நொம் நம் குடும் த்தின் மகிழ்சச்ிக்கொக 

பகொண்டொடலொம். 

றைொமை ் 14:6 நாட்ேலள விகசஷித்துே்யோள்ளுகிறவன் கைத்்தருக்பகன்று 

விறசஷித்துக்பகொள்ளுகிறொன்; நாட்ேலள விகசஷித்துே் 

யோள்ளாதவனும் கைத்த்ருக்பகன்று விறசஷித்துக்பகொள்ளொதிருக்கிறொன். 

புசிக்கிறவன் றதவனுக்கு ஸ்றதொத்திைஞ் பசலுத்துகிற டியொல், கைத்த்ருக்பகன்று 

புசிக்கிறொன்; புசியொதிருக்கிறவனும் கைத்த்ருக்பகன்று புசியொதிருந்து, 

றதவனுக்கு ஸ்றதொதத்ிைஞ் பசலுத்துகிறொன். 

ம பிள் பசொல்லவில்மலபயன்றொலும் இறயசுவின் பிறந்த நொமள 

பகொண்டொடுகிறறொம். இறயசுவின் சிலுமவ மைணதம்த தியொனிக்க சில 

நொட்கமள ஒதுக்கி, புனித பவள்ளிமய ஆசைிக்கிறறொம். இறயசுவின் 

உயிைத்ப்தழுதல் நொமள நிமனவு கூைந்்து குடும் மொக, சம யொக சந்றதொஷமொக 

பகொண்டொடுகிறறொம். 

கிறிஸ்தவைக்ள் விடுதமலயொனவைக்ள் எல்லொவற்மறயும் றசொதித்து ்  ொைத்்து 

நலமொனமதச ் பசய்ய அவைக்ளுக்கும் உைிமமயும் அதிகொைமும் உண்டு. இந்த 

உைிமமமயயும் ம பிறள நமக்கு பகொடுத்துள்ளது. 
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கேள்வி 157: முஸ்லிமொகிய நொன், திடீபைன்று ஒரு ஞொயிறு ஆைொதமனயில்  ங்கு 

ப ற வந்தொல் அனுமதி ்பீைக்ளொ? 

பதில் 157: தொைொளமொக நீங்கள் ஞொயிறு ஆைொதமனகளில்  ங்கு ப றலொம். 

நீங்கள் மசூதிகளில் பசய்வது ற ொன்று உளூ (மக கொல்கமள கழுவுதல்) 

ற ொன்றமவகமளச ்பசய்யத் றதமவயில்மல.  

கிறிஸ்தவ திருசச்ம யின் ஆைொதமனயில்  ங்கு ப ற விரும்புகிற 

முஸ்லிம்களுக்கு சில ஆறலொசமனகள்: 

ஆகலாசலன 1:  

சம யில் சில றநைங்களில் எழுந்து நின்று துதி ் ொைக்ள், பஜபி ் ொைக்ள். அதமன 

நீங்கள் விரும் வில்மலபயன்றொல் நீங்கள் பசய்யறவண்டியதில்மல, அதனொல் 

கமடசியில் உடக்ொைந்்துக்பகொண்டொல் இந்த சிறிய சங்கடமும் உங்களுக்கு 

இருக்கொது. 

ஆகலாசலன 2:  

இந்த ஆறலொசமனமய தவறொக நிமனக்க றவண்டொம். இலங்மகயில் 2019ம் 

ஆண்டு ஈஸ்டை ்  ண்டிமகயின் ற ொது, முஸ்லிம் தீவிைவொதிகள் 

திருசச்ம கமளத் தொக்கினொைக்ள், றமலும் இதை நொடுகளில் நடந்துமுடிந்த சில 

தீவிைவொதிகளின் பசய்திகமள சம  மக்கள் றகள்வி ் ட்டு இரு ் தினொல்.  ஒரு 

சம யில்  டிதத்வைக்ள்  டிக்கொதவைக்ள் என்று அமனத்து நிமல மக்கள் 

இரு ் தினொல், ஒரு முஸ்லிம் திடீபைன்று சம க்குள் நுமழந்தொல், சில சம  

விசுவொசிகள்  யந்து ்ற ொய் றவறு வமகயொக நடந்துக்பகொள்ள வொய் ்பு 

உள்ளது.  

எனறவ, ஒரு சம க்குள் பசல்வதற்கு முன்பு, அந்த சம யின் ற ொதகமைறயொ, 

நிைவ்ொகிகமளறயொ அமழத்து சம  பதொடங்குவதற்கு முன்பு ற சிவிட்டு, அதன் 

பிறகு அவைக்ளின் துமணறயொடு பசன்றொல் நன்றொக இருக்கும். இமத 

எழுதுவதற்கு எனக்கு றவதமனயொகத் தொன் உள்ளது, ஆனொல் என்ன பசய்வது, 

ஒரு சில முஸ்லிம் தீவிைவொதிகள் பசய்யும் பசயல்களினொல் எல்றலொருக்கும் 

பகட்ட ்ப யை ் வந்துவிட்டது. இதற்கொக நொம் விசுவொசிகமள 

குற்ற ் டுத்தமுடியொது என் து தொன் தொழ்வொன றவண்டுறகொள். 

நான் ஒரு முஸ்லிம் என்று சலபே்கு எப்படித்யதரியும்: 

முஸ்லிம்களுக்கு என்று தனி ் ட்ட உமடகளுண்டு, முகதத்ில் தொடி மவக்கும், 

மீமச எடுக்கும் முமற கூட நீங்கள் ஒரு முஸ்லிம் என்று மற்றவைக்ளுக்கு 

கொட்டிவிடும். இதை மக்கமள ்ற ொன்று உமட அணிந்தொல் யொருக்கும் 
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பதைியவைொது. ஆனொல், இஸ்லொமிய உமட அணிவதினொல் இந்த பிைசச்மனமய 

தவிைக்்க முடியொது. 

றமலும் முஸ்லிம் ப ண்கள் என்றொல், ஒருறவமள அவைக்ள் புைக்ொ அணிந்து 

இருந்தொல், வருகிறவை ் முஸ்லிம் ப ண் என்று பதளிவொக எல்றலொருக்கும் 

புைிந்துவிடும். 

ஆகலாசலன 3: 

சம  முடிந்த பிறகு ஆண்களும் ப ண்களும், உங்களிடம் வந்து உங்கமள 

விசொைிக்கலொம், மககுளுக்கலொம். இதமன நீங்கள் தவறொக 

நிமனக்கறவண்டொம். இது என்ன, ஒரு ப ண் எ ் டி ஒரு ஆணிடம் வந்து 

மககுளுக்குகிறொள்? என்று எண்ணறவண்டொம், மனதில் 

கமறயில்மலபயன்றொல், மககுளுக்குவதில் தவறில்மல. மனதில் 

கமறயிருந்தொல்,  த்து அடிக்கு தூைமொக ப ண் இருந்தொலும், பிைசச்மனத் தொன். 

 

கேள்வி 158: முஸ்லிமொகிய எனக்கு, கைத்்தருமடய  ந்தியில் (இைொ ற ொஜனம் 

பைொட்டி, திைட்மச ைசம்)  ங்கு ப ற அனுமதி ்பீைக்ளொ? 

பதில் 158: எல்றலொரும் சம க்கு வந்து அமைலொம், ஆைொதமனயில்  ங்கு 

ப றலொம். ஆனொல், ஞொனஸ்நொனம் எடுதத்வைக்ளுக்கு மட்டும் தொன் 'பைொட்டியும், 

திைொட்மச ைசமும்' பகொடுக்க ் டும்.  

'சைி, நொன் ஞொனஸ்நொனம் எடுத்துக்பகொள்கிறறன், எனக்கு பைொட்டித்துண்டும், 

திைொட்மச ைசமும் பகொடு ்பீைக்ளொ'? என்று றகட்டீைக்ளொனொல், இதுவும் முடியொது 

ஏபனன்றொல், ஞொனம்ஸ்நொனம் எடுக்கும் ற ொது, உங்களிடம் சில றகள்விகள் 

றகட்க ் டும், நீங்கள் அதற்கு உண்மமயொன  தில்கமளக் பகொடுக்கறவண்டும். 

கேள்விேள்: 

• நீங்கள் இறயசுக் கிறிஸ்துமவ உங்கள் பசொந்த இைட்சகைொக 

ஏற்றுக்பகொள்கிறீைக்ளொ? 

• இறயசுக் கிறிஸ்து உங்களுக்கொக இைதத்ம் சிந்தி, சிலுமவயில் மைித்து 

மறு டியும் உயிைத்ப்தழுந்தொை ்என்று விசுவொசிக்கிறீைக்ளொ? 

• இறயசுக் கிறிஸ்து றதவனுமடய வொைத்்மதயொகவும், இமறவனொகவும் 

இருக்கிறொை ்என்று விசுவொசிக்கிறீைக்ளொ? 

• பதொடைந்்து ம பிள்  டித்து, பஜ ம் பசய்து, திருசச்ம யின் 

அங்கத்தினைொக மொறி, சம யின் ஐக்கியத்தில் நிமலத்திரு ்பீைக்ளொ? 

• இறயசுமவ பதய்வமொக ஏற்றுக்பகொண்ட இந்த முடிமவ மற்றவைக்ளின் 

கட்டொயத்தின் ப யைில் அல்லொமல், சுயமொக நீங்கள் எடுத்துள்ளீைக்ளொ? 
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ற ொன்ற சில றகள்விகளுக்கு  தில் பகொடுத்து, இறயசுமவ இமறவபனன்று 

விசுவொசித்து, றதவொலயத்திற்கு பதொடைந்்து வருறவன் என்று வொக்கு 

பகொடுக்கிறவைக்ளுக்கு ஞொனஸ்நொனம் பகொடுக்க ் டும். 

இ ் டி ் ட்டவைக்ளுக்கு மட்டும் தொன் பைொட்டியும், திைொட்மச ைசமும் 

பகொடுக்க ் டும். 

முஸ்லிம் நண் றை, றமற்கண்ட றகள்விகளுக்கு உங்கள்  தில் என்ன? 

உங்களுமடய  திமல ்ப ொருத்து தொன் உங்களுக்கு ஞொனஸ்நொனம் 

பகொடுக்க ் டும், றமலும் பைொட்டியும் திைொட்மச ைசமும் பகொடுக்க ் டும். 

இது ஒரு சொதொைண விஷயமல்ல. பைொட்டித்துண்டு, இறயசுவின் சைீைத்துக்கு 

அமடயொளமொக உள்ளது, திைொட்மச ைசம் அவை ் சிந்திய இைதத்த்திற்கு 

அமடயொளமொக உள்ளது. இந்த இைண்மடயும் நீங்கள் உண்டொல், இறயசுவின் 

சைீைமும், இைதத்மும் உங்கள் சைீைத்திற்குள் பசல்வதினொல், நொமும் 

அவமை ்ற ொலறவ வொழ முயற்சி எடுக்கறவண்டும், இதற்கு  ைிசுதத் 

ஆவியொனவை ் உதவி புைிவொை.் இது தொன் கிறிஸ்தவைக்ள் சம யில் மொதம் 

ஒருமுமற பின் ற்றுகின்ற "பைொட்டி, திைொட்மச ைசம்"  ற்றிய சத்தியமொகும். 

இதமன அலட்சியமொக பசய்தொல், றதவனின் றகொ த்துக்கு ஆளொகி,  ல 

துன் ங்களுக்கு ஆளொகறவண்டி வரும் என்றும் ம பிள் எசச்ைிக்கிறது. 

பார்ே்ே வசனங்ேள்: 1 யோரிந்திெர் 11: 23-31 

 

கேள்வி 159: திருசச்ம யில் சிலுமவயில் இறயசு பதொங்குவது ற ொன்று சிமல 

மவ ் து சைியொ? 

பதில் 159: விக்கிைகங்கள், சிமலகள் முக்கியமொக பதய்வ உருவ சிமலகள் 

 ற்றியமவகள் திருசச்ம யில் இருக்கக்கூடொது என் து ம பிளின் 

கட்டமளயொகும். 

றதவனின் 10 கட்டமளகள் மிகவும் பதளிவொக எசச்ைித்துள்ளது. 

ொத்திராேமம் 20:3-4  

3. என்மனயன்றி உனக்கு றவறற றதவைக்ள் உண்டொயிருக்கறவண்டொம். 

4. றமறல வொனதத்ிலும், கீறழ பூமியிலும், பூமியின்கீழ்த் தண்ணீைிலும் 

உண்டொயிருக்கிறமவகளுக்கு ஒ ் ொன ஒரு யசாரூபத்லதொகிலும் ொயதாரு 

விே்கிரேத்லதொகிலும் நீ உனக்கு உண்டொக்க றவண்டொம்; 
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ஆனொல், கத்றதொலிக்க திருசச்ம  மக்களுக்கு தவறொன ற ொதமன பசய்துள்ளது. 

திருசச்ம யில் சிமலகள், உருவ ் டங்கள் நம்முமடய  ஆைொதமனக்கு உதவும் 

என்று அவைக்ள் எண்ணியிருக்கிறொைக்ள், ஆனொல் அது ம பிளுக்கு எதிைொன 

ற ொதமனயொகும். 

திருசச்லபயில் சிலலவேள்/படங்ேள் லவப்பது ஆராதலனே்கு உதவி 

யசெ்ொது அதற்கு பதிலாே அலவேள் இடறல்ேளாே இருே்கும்: 

அ) றதவமன ஆவிறயொடும் உண்மமறயொடும் ஆைொதி ் மத அது 

தடுத்துவிடுகிறது. சிமலகமள ்  ொைத்்து, அல்லது  டங்கமள ்  ொைத்்து 

ஆைொதி ் து ஆவிறயொடும் உணமமறயொடும் ஆைொதி ் தொக அமமயொது ( ொைக்்க: 

றயொவொன் 4:23,24). 

ஆ) றதவன் எ ் டி இருக்கிறொை ்என்று இதுவமை யொரும் கண்டதில்மல, அவருக்கு 

எ ் டி நொம் உருவத்மத பகொடுக்கமுடியும்? றமலும் இறயசுவிற்கும் எ ் டி 

உருவம் பகொடுக்கமுடியும்? ( ொைக்்க றயொவொன் 1:18). ஆவியொக இருக்கும் 

றதவனுக்கு உருவதம்த எ ் டி பகொடுக்கமுடியும்?  

கொலங்கொலமொக, கத்றதொலிக்க திருசச்ம களில், பதொண்டு நிறுவனங்களில், 

ஸ்தொ னங்களில் பிதொ, குமொைன்,  ைிதத் ஆவியொனவை,் மைியொள், றயொறச ்பு, 

றதவதூதைக்ள் என்று அவைக்ளுக்கு பதைிந்த எல்றலொருக்கும் சிமலகமளயும், 

ஓவியங்கமள மவத்திருக்கிறொைக்ள். இது ம பிளுக்கு எதிைொனது என்று 

பதைிந்தும் அவைக்ள் பசய்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

கத்றதொலிக்கைக்ளிடம் இதமன றகட்ற ொமொனொல், "நொங்கள் சிமலகமள 

வணங்க வில்மல, ஒரு மைியொமதயின் கொைணமொக, அமவகமள 

கன ் டுத்துகிறறொம்" என்றுச ்பசொல்லுவொைக்ள். சிமலகளுக்கு ஓவியங்களுக்கு 

மைியொமத பசலுதத்ி, கன ் டுத்தினொலும் அது தவறு தொறன! அது விக்கிை 

ஆைொதமனயின் ஒரு  குதி தொறன! 

முஸ்லிம்ேளுே்ோே:  

நீங்கள் கத்றதொலிக்க சம யில் கொணும் சிமலகமள கவனத்தில் 

மவத்துக்பகொண்டு, கிறிஸ்தவதம்த எமட ற ொடொதீைக்ள். ம பிளில் 

பசொல்ல ் ட்டதற்கு எதிைொக யொைொவது நடந்துக்பகொண்டொல் அதற்கு 

கிறிஸ்தவதம்த குற்ற ் டுதத்முடியொது. 

 

கேள்வி 160: ஒருவை ் கிறிஸ்துமவ பின் ற்ற விரும்பினொல், ஏன் அவருக்கு 

ஞொனஸ்நொனம் பகொடுக்கிறீைக்ள்? 
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பதில் 160: ஞொனஸ்நொனம் என் து, இமறவன்  ற்றிய “ஞொனம்” வந்த பிறகு 

எடுக்க ் டும் “ஸ்நொனம்”  சத்தியதம்தயும் அறிவீைக்ள், அந்த சத்தியறம 

உங்கமள விடுதமலயொக்கும் என் து தொன் இறயசுவின் கூற்று.. 

நொம்  மழய வொழ்க்மகமய விட்டு புதிய வொழ்க்மகமய வொழ பதைிவு பசய்றதொம் 

என்று கொட்டக்கூடிய ஒரு அமடயொளம் ஆகும். நம்முமடய  மழய வொழ்க்மகமய 

தண்ணீருக்குள் விட்டுவிட்டு, சைீை அழுக்குகமள கழுவுவது ற ொன்று மன 

அழுக்குகமள கழுவிவிட்டு, ஒரு புதிய மனிதனொக மொறுவமதத் தொன் இது 

கொட்டுகின்றது.  

ஞானஸ்நானம் ஒரு மத சடங்கு அல்ல, இது மனமாற்றத்தின் அலடொளம். 

II யோரிந்திெர் 5:17 

இ ் டியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தொல் புதுச ்

சிருஷ்டியொயிருக்கிறொன்;  மழயமவகள் ஒழிந்துற ொயின, எல்லொம் புதிதொயின. 

யபாது யமாழிப்யபெர்ப்பு 

17 எவைொவது கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தொல் அவன் புதிதொக ் 

 மடக்க ் ட்டவனொகிறொன்.  மழயமவ மமறந்தன. அமனத்தும் புதியமவ 

ஆயின. 

எடுத்துக்கொட்டுகொகச ் பசொல்வபதன்றொல், திருமணத்தின் ற ொது, சிலை ் தொலி 

கட்டுகிறொைக்ள், சிலை ் றமொதிைம் மொற்றுகிறொைக்ள், உடன் டிக்மகச ்

பசய்கிறொைக்ள், அதொவது திருமணம் புைிகின்ற தம் திகள் ஒரு புதிய உறவு 

முமறக்குள் நுமழவதினொல், அமடயொளமொக திருமண நிகழ்சச்ி 

நடத்த ் டுகிறது.  

இது ற ொலறவ, ஞொனஸ்நொனம் என் து ஒரு மனிதன் ஒரு புதிய குடும் த்துடன் 

இமணகிறொன்,  றதவனுமடய பிள்மளயொக மொறுகின்றொன்,  மழயமவகமள 

விட்டுவிட்டு (தண்ணீருக்குள்), புதியமவகமள தைித்துக்பகொள்கின்றொன். 

இதமன அமடயொள ் டுத்துவதற்கு ஞொனஸ்நொனம் பகொடுக்க ் டுகின்றது. 

ஞொனஸ்நொனம் (திருமுழுக்கு)  ற்றி இன்னும் அறனக சத்தியங்கள் ம பிளில் 

பசொல்ல ் ட்டுள்ளது, அமவகமள நீங்கள் தனியொக  டித்துக்பகொள்ளலொம் 

அல்லது ஒரு ற ொதகைிடம் றகட்டு பதைிந்துக்பகொள்ளுங்கள். 

அல்லாஹ் யோடுே்கும் ஞானஸ்நானம்: 

குைஆ்னிலும் ஞொனஸ்நொனம்  ற்றி ஒரு வசனம் உள்ளது என் மத அறிவீைக்ளொ? 

ஸூரா 2:138 
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2:138. “(இதுறவ) அல்லொஹ்வின் வர்ணம்(ஞான ஸ்னானம்) ஆகும்; வைண்ம் 

பகொடு ் தில் அல்லொஹ்மவவிட அழகொனவன் யொை?் அவமனறய நொங்கள் 

வணங்குகிறறொம்” (எனக் கூறுவீைக்ளொக). 

சுருக்கமொக ஒருவைியில் பசொல்வபதன்றொல், ஒருவை ்ஒரு ப ைிய முடிவு எடுக்கும் 

ற ொது, அந்த முடிவின் அமடயொளமொக ஞொனஸ்நொனம் பகொடுக்க ் டுகின்றது. 

 

கேள்வி 161: முஸ்லிம்கள் அல்லொஹ்வின் ப யைில் அறுதத் (ஹலொல்) கறிமய 

கிறிஸ்தவைக்ள் உண்ணலொமொ? 

பதில் 161: இந்த றகள்விமய றகட் வை ் ஒரு கிறிஸ்தவை ் என்று 

நிமனக்கிறறன்! இந்த றகள்விமய றகட் தற்கு முன்பு, உங்கள் மனமதத ்பதொட்டு 

உண்மமமயச ் பசொல்லுங்கள், “இதுவமை நீங்கள் முஸ்லிம்களின் கசொ ்பு 

கமடயில் ஒருமுமறயும் மொமிசம் வொங்கவில்மலயொ?”. 

இறயசுவின் கூற்று ் டி, வொயிக்குள் ற ொவது மனிதமன குற்ற ் டுதத்ொது, 

வொயிலிருந்து (மனதிலிருந்து) பவளிறய வருவது தொன் அவமன குற்ற ் டுத்தும். 

எனறவ உணவு  ற்றி எந்த ஒரு குற்ற உணைவ்ும் இல்லொமல் நீங்கள் சொ ்பிடலொம். 

இமத ்  ற்றி றமலும் ஆழமொக அறிய கீழ்கண்ட மூன்று கட்டுமைகமள 

 டிக்கவும்: 

• விே்கிரேங்ேளுே்கு பலடே்ேப்பட்டது கிறிஸ்தவர்ேளுே்கு 

ஹலாலாகுமா? ஹராமாகுமா? 

• கிறிஸ்தவத்தில் ஹலால், ஹராம் என்பலவேள் உண்டா? 

• நான் கிறிஸ்தவத்லத தழுவியுள்களன் - உணவு விஷெத்தில் ’ஹலால் 

ஹராம்’ பற்றி கிறிஸ்தவம் என்ன யசால்கிறது? 

 

கேள்வி 162: மற்ற மதங்கள் தங்கள் மதங்கமள  ை ் ொத ற ொது ஏன் 

கிறிஸ்தவைக்ள் மட்டும் அதிகமொக  ை ்புகிறொைக்ள்? 

பதில் 162: இந்த றகள்விமய ஒரு முஸ்லீம் றகட்கக்கூடொது. ஏபனன்றொல் 

முஸ்லிம்களும் மொைக்்கத்மத  ை ்  றவண்டும் என்று இஸ்லொம் பசொல்லுகிறது. 

இந்த றகள்விமய ஒரு ஹிந்து சறகொதைை ் றகட்டொை ் என்று 

எண்ணி  தில் எழுதுகிறறன். 

கிறிஸ்தவதம்த ்  ை ்புதல் என்றொல் என்ன? இறயசுவின் நற்பசய்திமய 

உலகிற்கு எடுத்துச ் பசொல்வதொகும். ஒவ்பவொரு கிறிஸ்தவனும் தொன் ப ற்ற 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/new_creation_qa/new_creation_qa6.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/new_creation_qa/new_creation_qa6.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/new_creation_qa/new_creation_qa4.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/new_creation_qa/new_creation_qa5.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/new_creation_qa/new_creation_qa5.html
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இன் த்மத தனக்குச ் பசொல்ல ் ட்ட நற்பசய்திமய மற்றவைக்ளிடம்  கிைந்்து 

பகொள்ள றவண்டும். 

இறயசு நமக்கு பகொடுத்த பிைதொனமொன கட்டமளயும் இதுதொன். 

மத்கதயு 28:19-20 

19. ஆமகயொல், நீங்கள் புற ் ட்டு ்ற ொய் சேல ஜாதிேலளயும் சீஷராே்கி, பிதொ 

குமொைன்  ைிசுத்த ஆவியின் நொமத்திறல அவைக்ளுக்கு ஞொனஸ்நொனங்பகொடுத்து, 

20. நொன் உங்களுக்குக் கட்டமளயிட்ட யொமவயும் அவைக்ள் 

மகக்பகொள்ளும் டி அவர்ேளுே்கு உபகதசம் பண்ணுங்ேள்; இறதொ, உலகத்தின் 

முடிவு ைியந்தம் சகல நொட்களிலும் நொன் உங்களுடறனகூட இருக்கிறறன் 

என்றொை.் ஆபமன். 

1) நற்யசெ்தி அறிவிப்பது, அன்பின் யவளிப்பாடாகும்: 

நம்மம நொம் றநசி ் து ற ொன்று பிறமையும் றநசிக்கறவண்டும் என்று இறயசு 

கட்டமள பகொடுத்திருக்கிறொை.் நொம் அன்பு உள்ளவைக்ளொக இருக்க றவண்டும் 

என்று ம பிள் பசொல்கிறது. ஒரு அருமமயொன நற்பசய்தி நம்மிடம் இருக்கும் 

ற ொது, அமத மூடி மமறக்கொமல் மற்ற மக்களுக்கும் பசொல்வதுதொன் அன்பின் 

பவளி ் ொடு. எனறவ இறயசு  ற்றிய அசப்சய்திமய ஒரு கிறிஸ்தவன் 

 மறசொற்றுகின்றொன், என்று பசொன்னொல் அவன் தன் அன்ம  

பவளிக்கொட்டுகிறொன் என்று அைத்்தம். அவன் மதத்மத  ை ்புகிறொன் என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளக்கூடொது. 

கிறிஸ்தவைக்ள் மதத்மத  ை ்புகிறொைக்ள் என்று மற்றவைக்ள் 

குற்றம்சொட்டுகிறொைக்ள். ஆனொல் கிறிஸ்தவைக்மள ் ப ொருத்தமட்டில் அவைக்ள் 

அன்பு பசலுத்தி, நற்பசய்திமய பசொல்கிறொைக்ள். 

பசல்வ பசழி ்புடன் வொழும் கிறிஸ்தவைக்ள் இறயசுவின் மீது மவதத் அன்பின் 

கொைணமொக தங்கள் வீடுகள் நொடுகமள விட்டு ஆ ்பிைிக்கொ கொடுகளிலும் 

கிைொமங்களிலும் பசன்று ஏன் இறயசுமவ  ற்றி பசொல்ல றவண்டும்? எய்ட்ஸ் 

றநொயொளிகள், மற்றும் இதை றநொயொளிகள் உள்ள அ ் டி ் ட்ட கிைொமங்களில் 

ஏன் பசன்று ஊழியம் பசய்ய றவண்டும்? உண்மமயொக மததம்த ்  ை ்  

றவண்டும் என்றொல்,  ட்டணங்களில் பசொகுசு வொழ்வு வொழ்ந்து பகொண்டு அந்த 

கொைியத்மத பசய்யலொறம? ஏன் ஆ த்தொன இடங்களுக்கு பசன்று தங்கள் 

உயிைக்மள தியொகம் பசய்து கிறிஸ்தவைக்ள் இறயசுமவ ்  ற்றி 

பசொல்லுகிறொைக்ள்? இந்தக் றகள்விகளுக்கு எல்லொம்  தில்கமளத் றதடும் ற ொது, 

நமக்கு கிமடக்கும்  தில், அன்பு என் து மட்டும்தொன். 

இமத ் ற்றி றமலும் அறிய ஆங்கில கட்டுமைமய  டிக்கவும்: Why should I 

evangelize? 

 

https://www.gotquestions.org/why-evangelize.html
https://www.gotquestions.org/why-evangelize.html
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கேள்வி 163: கிறிஸ்தவ ஸ்தொ னங்கள் ஏன் பவளிநொடுகளிலிருந்து அதிகமொக 

 ணதம்த வொங்குகிறொைக்ள்? நீங்கறள பசொந்தமொக  ணம் ற ொட்டு ஊழியம் 

பசய்யமுடியொதொ? 

பதில் 163: எந்த ஒரு நன்மமமய பசய்ய றவண்டும் என்றொலும், அதற்கு  ணம் 

றதமவ.  ள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுவதற்கும் மருத்துவமமனகள் கட்டுவதற்கும், 

சம கமள கட்டுவதற்கும்  ணம் றதமவ. இந்த  ணத்மத மக்களிடம் இருந்து 

தொன் ப ற றவண்டும். சிலறவமளகளில், பவளிநொடுகளிலிருந்து  ணத்மத ் 

ப றறவண்டி இருக்கும். 

நம் நொட்டிறலறய நமக்குள் நொறம  ணதம்த ் ற ொட்டு இ ் டி ் ட்ட 

ஊழியங்கமளச ் பசய்ய முடியும், இ ் டி ் ட்ட ஊழியங்களும்இருக்கின்றன. 

அறத றவமளயில் பவளிநொடுகளில் இருந்தும் உதவிகள் ப ற்று பசயல் டும் 

மருத்துவமமனகளும், ஊழியங்களும் இருக்கின்றன. றவலூை ் CMC ற ொன்ற 

மருத்துவமமனகள் மிஷினைி ஸ்தொ னங்கமள நொம் கவனிக்கும் ற ொது அதற்கு 

றதமவயொன ப ரும் பதொமக இந்தியொவிலிருந்து றசகைிக்க றவண்டும் என்றொல் 

இது கடினம் தொன். எனறவ பவளிநொடுகளிலிருந்தும், உள் நொடுகளிலிருந்தும் 

உதவி ப ற்று ஊழியம் பசய்வதும் நன்மம பசய்வதும் தவறு இல்மல.  

இன்பனொரு முக்கியமொன விஷயத்மதயும் பசொல்லிவிடுகிறறன், ஆஃ ்ைிக்கொவில் 

உள்ள சில நொடுகளுக்கும், இலங்மக ற ொன்ற நொடுகளுக்கும் நம் இந்திய 

நொட்டிலிருந்து உதவிகள் பசல்கின்றன என்ற விவைம் உங்களுக்குத் றதைியுமொ? 

இதை மதசொை ்ற்ற பதொண்டு ஸ்தொ னங்கள் கூட பவளிநொட்டு உதவியுடனும், 

உள்நொட்டு மக்களின் உதவியுடனும் தொன் நமடப றுகிறது. 

 

கேள்வி 164: கிறிஸ்தவ ஊழியைக்ளில் ப ரும் ொன்மமயொனவைக்ள்  ண 

விஷயத்தில் ஏமொற்றுகிறொைக்ள் என்று நொன் நிமனக்கிறறன், இது சைியொ? 

பதில் 164: இந்த றகள்விக்கொன  திமல  டி ் தற்கு முன்பு முந்மதய 

றகள்விக்கொன  திமல  டித்து விடுங்கள். ஆம், கிறிஸ்துவ ஊழியைக்ளில் சிலை ்

(ப ரும் ொன்மமயொனவைக்ள் அல்ல)  ணவிஷயத்தில் றநைம்மயொக இல்லொமல் 

இரு ் மத நொம் கொண முடியும். இதற்கொக எல்லொ ஊழியைக்ள் மீதும் குற்றம் 

சுமதத் முடியொது. இறயசுக்கு உண்மமயொக ஊழியம் பசய் வைக்ள்,  ண ஆமச 

இல்லொமல் ஊழியம் பசய் வைக்ள் இருக்கிறொைக்ள். 

 ணதம்த தவறொக மகயொளுகிறவைக்மள அைசொங்கம் தண்டிக்க றவண்டும். 

கிறிஸ்தவ ஊழியைக்ள் என்று ப யை ்ற ொட்டு பகொண்டு, மக்கமள ஏமொற்றுகிற 

சில ஓநொய்கமள கண்டுபிடித்து சட்டம் தண்டிக்க றவண்டும். 

இ ் டி ் ட்டவைக்ளின் மூலம் இறயசுவிற்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் அவ ப யை ்

வருகிறது. 
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சட்டம் மட்டும் அல்ல, விசுவொசிகளும் தங்களுமடய  ணதம்த ஞொனமொக 

மகயொளறவண்டும். ஊழியத்திற்கு பகொடுக்கிறறன், இறயசுவின் சுவிறசஷம் 

உலகம் அமனத்திற்கும் பசல்வதற்கு உதவியொக இருக்கிறறன் என்று நம்பி, சில 

தீய ஊழியைக்ளின் மகயிறல  ணதம்தக் பகொடுத்து விசுவொசிகள் 

ஏமொறக்கூடொது. 

கிறிஸ்தவைக்ள் தொங்கள் சம் ொதித்த  ணத்தில் ஒரு  குதிமய சம மய 

தொங்குவதற்கும், மிஷினைி ஊழியம் பசய்வதற்கும், சமுதொயத்துக்கு பதொண்டு 

பசய்வதற்கும் பகொடுக்க றவண்டும். அ ் டிக் பகொடுக்கும்ற ொது, தீயவைக்ள் 

மகயிறல அந்த ்  ணம் பசல்லொமல்  ொைத்்துக்பகொள்ள றவண்டும்.  ண ஆமச 

பிடித்த சில ஊழியைக்ள் உருவொவதற்கு, றகள்வி றகட்கொமல்  ணதம்த அவைக்ள் 

மகயிறல பகொடுக்கும் கிறிஸ்தவைக்ளும் குற்றவொளிகள்தொன். 

ஒரு  ொஸ்டைின் மகயிறல தசம  ொகத்மதயும் கொணிக்மகயும் பகொடுக்கும் 

விசுவொசிக்கு அந்த  ணதம்த எதற்கொக எ ் டி பசலவு பசய்கிறறன் என்ற 

சொன்றுகமள இந்த  ொஸ்டை ்விசுவொசிகளுக்கு பகொடுக்க றவண்டும்.  ணதம்த 

வொங்கிக்பகொண்டு, பகொடுக்குற வமைக்கும் தொன் உன் கடமம, 

பிறகு றகள்வி றகட்கொறத கணக்கு றகட்கொறத, என்று யொைொவது உங்களிடம் 

பசொன்னொல், அவை ் உங்கமள ஏமொற்றுகிறொை ் என்று அைத்த்ம். அவருமடய 

பிள்மளகளுக்கும் அவைக்ளின் பிள்மளகளுக்கும் றதமவயொன பசொத்துக்கமள 

உங்கள்  ணத்தின் மூலம் அவை ்றசகைித்துக் பகொண்டிருக்கிறொை ்என்று அைத்்தம். 

இ ் டி நொன் பசொல்லுகிறறன் என் தனொல், எல்லொ ஊழியைக்மளயும் குற்ற 

 டுத்துகிறறன் என்று அைத்்தமில்மல. ஒரு சில ஊழியக்கொைைக்ள் இ ் டி  ண 

ஆமச பிடித்து இருக்கிறொைக்ள் என் மத மட்டும் பதளிவு  டுத்த விரும்புகிறறன். 

கிறிஸ்தவைக்ள் ஜொக்கிைமதயொக இருக்க றவண்டும், கணக்கு றகட்க றவண்டும். 

இ ் டி நொம் றகட்டொல் கிறிஸ்துவத்திற்கு பகட்ட ப யமை பகொண்டுவரும் 

ஊழியைக்ள் எழும்புவது குமறந்துவிடும். றமலும் மற்றவைக்ள் கிறிஸ்துவத்மத 

குமறகூறும் நிமலயும் ஏற் டொது. 

ஒரு கமடசி குறி ்பு,  ணதம்த தவறொக  யன் டுத்துகிறவைக்ள் எல்லொ 

மதத்திலும் இருக்கிறொைக்ள், ஆனொல் கிறிஸ்துவம் மட்டும் ஏன் இ ் டி 

பசய்திகளில் அதிகமொக வருகிறது? என் மதயும் நொம் கவனத்தில் பகொள்ள 

றவண்டும். மற்றவைக்மள குற்ற ் டுத்துவமதக் கொட்டிலும், நம்மிடத்தில் 

இருக்கிற குமறகமள சைி பசய்வது தொன் சைியொன தீைவ்ு என் மத நொம் மறக்கக் 

கூடொது. 

 

கேள்வி 165: நொன் ஒரு கிறிஸ்தவன், ைமளொன் என்றொல் இஸ்லொமியைக்ளின் 

 ண்டிமக என்று எனக்குத் பதைியும், ஆனொல் அதற்கு றமலொக ஒன்றும் பதைியொது. 

ைமளொன் என்றொல் என்ன? சிறிது விளக்கமுடியுமொ? 
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பதில் 165: முஸ்லிம்கள் பகொண்டொடும்  ண்டிமககளில் முக்கியமொனமவகள் 

இைண்டு  ண்டிமககளொகும், அமவ: ைம்ஜொன் மற்றும்  க்ைதீ் என் மவகளொகும். 

சிலை ் "ைமலொன்" என்று அமழ ் ொைக்ள், றவறு சிலை ் "ைமளொன்" என்றும், 

"ைமழொன்/ைமதொன்" என்றும் அமழ ் ொைக்ள். நொம் இந்த கட்டுமையில் "ைமளொன்" 

என்று  யன் டுத்துகிறறொம். 

இஸ்லொமிய கொலண்டை ் சந்திைனின் சுழற்சிமய அடி ் மடயொகக் 

பகொண்டது.  இஸ்லொமியைக்ளின் மொதங்களில் ஒன் தொவது மொதம் தொன் ைமளொன் 

என ் டுகின்றது.  

இஸ்லாமிெ மாதங்ேளின் யபெர்ேள் இலவேளாகும்:   

1) முஹைை்ம், 2) ஸ ை,் 3) ைபியுல்  அவ்வல், 4) ைபியுல் ஆஹிை,் 5) ஜமொத்திலவ்வல், 6) 

ஜமொத்திலொஹிை,் 7) ைஜ ், 8) ஷஃ ொன், 9) ைமளொன் (ைமலொன்), 10) ஷவ்வொல், 11) 

துல்கொயிதொ, 12) துல்ஹஜ்  

ைமளொன் என்றுச ் பசொல்லும் ற ொது, எல்லொருக்கும் ஞொ கம் வருவது "றநொன்பு" 

ஆகும். இந்த மொதம் முழுவதும் முஸ்லிம்கள் 30 நொட்கள் றநொன்பு இரு ் ொைக்ள். 

கநான்பு – இஸ்லாமிெ ேட்டாெ ேடலம 

இஸ்லொமியைக்ள் கமடபிடிக்கறவண்டிய முக்கியமொன ஐந்து கடமமகளில் 

(இஸ்லொமிய தூண்களில்) ைமளொன் மொதத்தில் றநொன்பு இருக்கறவண்டும் 

என் தும் ஒரு கடமமயொகும். 

இந்த ைமளொன் மொதத்தில் மு ் து நொட்கள் றநொன்பு இருந்துவிட்டு, அதன் பிறகு 

 ண்டிமகமய முஸ்லிம்கள் பகொண்டொடுவொைக்ள். 

 

கேள்வி 166: கிறிஸ்தவைக்ளின் உ வொசம் தொன் ைமளொன் றநொன் ொ? 

இவ்விைண்டிற்கும் இமடறய இருக்கும் வித்தியொங்கள் என்ன? 

பதில் 166: இஸ்லொமுமடய ைமலொன் றநொன்பும் இறயசு கிறிஸ்து கற்றுக்பகொடுதத் 

றநொன்பும் அல்லது உ வொசமும் ஒன்றல்ல. இவ்விைண்டுக்கும் இமடறய  ல 

வித்தியொசங்கள் உள்ளன. 

இஸ்லாமிெ கநான்பிற்கும், கிறிஸ்தவ கநான்பிற்கும் இலடகெ இருே்கும் 

வித்திொசங்ேள்: 

1. இஸ்லாமிெ கநான்பு என்பது இஸ்லொமிய கடமமகளில் ஒரு கடமமயொகும். 

அமத தகுந்த கொைணங்கள் இல்லொமல் மீறுவது இஸ்லொமிய சட்டத்தின் 

 டிகுற்றமொகும். ஆனொல், கிறிஸ்தவத்தில் றநொன்பு (உ வொசம்) என் து 



87 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

நிசச்யமொக கமடபிடிக்கறவண்டிய கடமமயல்ல. நம்முமடய 

றதமவமயப ொருத்து நொம் கமடபிடிக்கலொம்.  மழய ஏற் ொட்டு கொலத்தில் ஒரு 

ஆ த்து வந்தொறலொ, யொைொவது மைித்துவிட்டொறலொ யூதைக்ள் உ வொசம் 

இரு ் ொைக்ள். யூதைக்ளுக்கு றமொறசயின் மூலமொக ஒரு குறி ்பிட்ட நொளில் 

உ வொசம் இருக்கும் டி கூற ் ட்டுள்ளது.  

2. இஸ்லாமிெ கநான்பு என்பது அதிகொமல ஆைம்பித்து, சூைியன் 

அஸ்தமிக்கும்வமை பதொடருகிறது, ஆனொல், கிறிஸ்தவ உ வொசம் என் து 

நொள்முழுவதும் பதொடரும். இத்தமன மணிக்கு ஆைம்பித்து, இத்தமன 

மணிக்குமுடிக்கறவண்டும் என்ற நி ந்தமன இல்மல.  மழய மற்றும் 

புதியஏற் ொட்டில் நொள் முழுவதும் உ வொசம் இருந்ததொக 

அறனகஎடுத்துக்கொட்டுகமள கொணலொம். இதுமட்டுமல்லொமல், யூதைக்ள் 

தனி ் ட்ட ஒரு நொள் உ வொசம் இருக்கும் ற ொது, ஒரு நொளின் மொமலயில் 

ஆைம்பித்து மறுநொள் மொமலவமை இரு ் ொைக்ள் (முழூ நொள்). 

3. இஸ்லாமில் வருடத்திற்கு ஒரு முமற ைமளொன் மொதத்தில் 30 நொட்கள்றநொன்பு 

இருக்கறவண்டும் என் து கட்டமள, ஆனொல், கிறிஸ்தவத்திறல வருடத்தின் இந்த 

குறி ்பிட்ட மொதம் இதத்மன நொட்கள் றநொன்புஇருக்கறவண்டும் என்ற 

கட்டமளயில்மல. அவைவருக்கு விரு ் மொன நொட்களில், விரு ் மொன 

எண்ணிக்மகயில் உ வொசம் இரு ் ொைக்ள். 

4. இஸ்லாமிெ கநான்பில், அதிகொமலயில் எழுந்திருந்து, 

சொ ்பிடுவொைக்ள்,கிறிஸ்தவத்திறல இ ் டி அதிகொமலயில் எழுந்து 

சொ ்பிடும்கட்டமளயில்மல. 

5. முே்கிெமாே, இஸ்லாமிகல ஒரு குறி ்பிட்ட மொதம் ஒதுக்கி ைமளொன்றநொன்பு 

இரு ் தினொல், எல்லொருக்கும் இவை ்றநொன்பு இருக்கிறொை ்என் து பதைியவரும். 

ஆனொல், கிறிஸ்தவத்தில் ஒருவன் உ வொசம் இருக்கிறறன்என்று பசொன்னொல் 

தவிை பவளிறய பதைிய வழியில்மல. இஸ்லொமியைக்ளின் ைமளொன் றநொன்பு 

மத்றதயு 6ம் அதிகொைத்தில் இறயசுபசொன்ன அறிவுமைக்கு எதிைொக இருக்கிறது. 

அதொவது பவளி ் மடயொன ஒன்றொக இருக்கிறது. 

6. இஸ்லாமிெ ரமளான் கநான்பு என் து இஸ்லொமிய கடமமகளில் ஒன்றொக 

இரு ் தினொல், ஒருறவமள றநொன்பு மவக்கமுடியொதவைக்ள் 

அதற்கொன ைிகொைங்கள் பசய்யறவண்டும். ஆனொல், கிறிஸ்தவ உ வொசத்தில் 

இ ் டி ் ட்ட  ைிகொைங்கள் ஒன்றுமில்மல. 

7. ரமளான் மாதம் கநான்பு என்றுச ் பசொல்கிறீைக்றள தவிை, 

மீதமுள்ளமொதங்களில் உணவுக்கு பசலவொகும்  ணதம்த விட ைமளொன் 

மொதத்தில் அதிகமொக பசலவொகும். அதொவது உணவு  ணடங்களின் 

விற் மனயும் இைண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு அதிகமொக ஆகிறது. ஏறதொ 

அதிகொமலயிலிருந்து மொமலவமை றநொன்பு இருக்கிறொைக்ள், மீதமுள்ள  ொதிநொள் 

நன்றொக சொ ்பிடுகிறொைக்ள். இ ் டி  ொதி நொள் நன்றொக சொ ்பிடுவமத நொன் 
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தவறு என்றுச ் பசொல்லவில்மல, ஆனொல், இ ் டி ் ட்ட வழக்கங்கள் 

கிறிஸ்தவத்தில் இல்மல என்றுச ்பசொல்கிறறன், அவ்வளவு தொன். 

8. புோரி ஹதீஸில் "ைமளொன் மொததத்ில் நம்பிக்மகயுடனும், நன்மமமய 

எதிை ்் ொைத்்தும்  றநொன்பு றநொற்கிறவைக்ளின் முந்மதய  ொவங்கள் 

மன்னிக்க ் டுகின்றன" என்று கூற ் ட்டுள்ளது. ஆனொல், கிறிஸ்தவத்தில் 

உ வொசம் இரு ் தினொல் நம்முமடய முந்மதய  ொவங்கள் மன்னிக்க ் டும் 

என்ற றகொட் ொடு இல்மல. (புகொைி  ொகம் 2, அத்தியொயம் 30,எண் 1901).  இறயசுக் 

கிறிஸ்துவின் மீது விசுவொசம் மவத்து, நம்முமடய  ொவங்கமள அவை ்

சிலுமவயில் சுமந்து தீைத்்தை ் என் மத நம்பி, றமற்பகொண்டு  ொவமில்லொத 

வொழ்க்மகமய வொழ நம்மம ஒ ்புக்பகொடு ் தினொல்  ொவங்கள் 

மன்னிக்க ் டுகின்றன. 

 

கேள்வி 167: ஆலயங்களில் கிறிஸ்தவைக்ள் பசரு ்பு அணிந்துக்பகொண்டுச ்

பசன்று பதொழுதுக்பகொள்வது, இமறவமன அவமொன ் டுத்துவது ஆகொதொ? 

பதில் 167: எல்லொ றதவொலயங்களிலும் பசரு ்பு அணிந்து பகொண்டு 

பசல்வதில்மல. உதொைணத்திற்கு, இந்திய றதவொலயங்களில் தமையில் 

உடக்ொைந்்து றதவமன ஆைொதிக்கும் இடங்களில் பசரு ்ம  பவளிறய விட்டு 

பசன்றுதொன் ஆைொதிக்கிறொைக்ள். ஆனொல் சில நொடுகளில் குளிை ் அதிகமொக 

இருக்கும் பிைறதசங்களில் பசரு ்பு அணியொமல் இருக்கறவ முடியொது, றமலும் 

கீறழ உடக்ொைொமல் ப ஞ்சுகளில் உட்கொைந்்து ஆைொதமன பசய்வதினொல் 

பசரு ்ம  அணிந்து பகொண்டு தொன் உள்றள பசல்கிறொைக்ள். 

இது தவறு இல்மல, இது றதவமன அவமொன ் டுத்துவதற்கு சமம் இல்மல. 

றதவன் எல்லொ இடங்களிலும் இருக்கின்றொை,் நொம் வீடுகளில் இருந்தொலும் 

சொமலகளில் நடந்து பசன்றொலும் அங்கும் அவை ்இருக்கின்றொை ்என்று ப ொருள். 

பசரு ்பு அணிந்து பகொண்டு சில றதவொலயங்களில் பசன்று ப ஞ்சுகளில் 

உடக்ொைந்்து ஆைொதமன பசய்வதற்கு இன்பனொரு கொைணமும் உண்டு. அதொவது 

ஒரு சம யில் ஆயிைத்திற்கும் அதிகமொனவைக்ள் ஆைொதிக்கிறொைக்ள் என்று 

மவத்துக் பகொள்றவொம், அதுவும் ப ஞ்சுகளில் உடக்ொைந்்து ஆைொதிக்கும் ற ொது, 

அவைக்ள் பவளிறய பசரு ்புகமள விட்டு வந்தொல், ஆைொதமன முடித்துவிட்ட 

பிறகு பவளிறய பசன்று தங்கள் பசரு ்புகமள றதடிக் பகொள்வதற்கு அதிக றநைம் 

பசலவொகும். சிறிய சம களில் இது சொத்திய ் டலொம் ஆனொல் ப ைிய 

சம களில் இது சொதத்ிய ் டொது. 

றதவமன ஆைொதிக்கும் கிறிஸ்துவைக்ள் ஆவிறயொடும் உண்மமறயொடும் அவமை 

ஆைொதிக்கிறொைக்ள். எனறவ, பசரு ்பு அணிந்து பகொண்டு ற சச்ுக்களில் 

உடக்ொைந்்து ஆைொதி ் து தவறில்மல. 
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இந்த றகள்விமய முஸ்லிம்கள் றகட்டதனொல், இன்பனொரு வி ைதம்தயும் பசொல்லி 

விடுகிறறன். முஸ்லிம்கள் அல்லொஹ்மவ பதொழும்ற ொது, ஒறை வைிமசயில் நின்று, 

சில குைஆ்ன் வசனங்கமள பசொல்லி, பிறகு குனிந்து மறு டியும் எழுந்து நின்று, 

மறு டியும் உடக்ொைந்்து அல்லொஹ்மவத் பதொழுது பகொள்கிறொைக்ள். இ ் டி 

 லநிமலகளில் அவைக்ள் அல்லொஹ்மவ பதொழுதுக் பகொள்கிறொைக்ள். 

ஆனொல் கிறிஸ்தவ ஆைொதமனயில், இ ் டி ் ட்ட நிமலகள் இரு ் தில்மல. 

குளிை ் பிைறதசங்களில்,  ல்லொயிைக்கணக்கொன மக்கள் இருக்கும் சம களில் 

பசரு ்புகமள அணிந்து பகொண்டு, ஷூக்கமள ற ொட்டுக்பகொண்டு ஆைொதமன 

பசய்வது தவறொன கொைியமல்ல. 

 

கேள்வி 168: ஆலயங்களில் ஆண்களும் ப ண்களும் அருகில் 

அமைந்்துக்பகொண்டு ஆைொதமன/பதொழுமக பசய்வது சைியொனச ் பசயலொ? 

இ ் டி பசய்தொல் ஆண்களில் மனதில்  ொவமொன ஆமசகள் வருமல்லவொ? 

பதில் 168: இந்தக் றகள்விமய முஸ்லிம்கள் தங்கள் மொைக்்கம் தங்களது 

கற்றுக்பகொடுத்த, ற ொதமனகளின்  டி றகட்கிறொைக்ள். இஸ்லொமின்  டி 

ப ண்கள் ற ொமத ் ப ொருடக்ள் ற ொன்றவைக்ள், ஆண்கள்  ொவம் பசய்வதற்கு 

ப ண்கள் தொன் கொைணம். எனறவ ஆண்களும் ப ண்களும் ஒறை அலுவலகத்தில் 

றவமல பசய்வதும், இமறவமன ஆைொதமன பசய்கிற இடங்களில் ஒன்றொக கூடி 

ஆைொதமன பசய்வதும் தவறொன பசயல் என்று முஸ்லிம்கள் ற ொதிக்க ் ட்டு 

இருக்கிறொைக்ள். 

உண்மமயில் இந்த நம்பிக்மக ஆ த்தொனதொகும். ஒரு குற்றம் நடந்தொல் அதில் 

ஆணின்  ங்கும் இருக்கும். ஆண்கள் தவறுகள் பசய்யக்கூடொது என் தற்கொக 

ப ண்களின் முகத்மத மமற ் மதக் கொட்டிலும், ஆண்களுக்கு சுய 

கட்டு ் ொட்மட கற்றுக்பகொடுத்தொல் இந்த பிைசச்மனக்கு தீைவ்ு உண்டொகும். 

இமறவமன பதொழுது பகொள்ள பசல்லுமிடத்தில் தீய எண்ணங்கள் ஒரு ஆணுக்கு 

வருகிறது என்று பசொன்னொல், அதற்கு அவன் தொன் கொைணம். குடும் மொக 

பசன்று, தொயும் தந்மதயும் சறகொதைியும் சறகொதைனும், சித்த ் ொ ப ைிய ் ொ 

மகனும் மகளும், உறவினைக்ளும் ஒன்றொக றசைந்்து ஆைொதிக்கும் ற ொது எ ் டி 

ஆண்கள் தீயமவகமள சிந்தி ் ொைக்ள்? 

தவறு பசய்ய றவண்டும் நிமனக்கும் ஆண்கள் திருசச்ம யில் மொத்திைமல்ல 

எங்கும் தவறு பசய்வொைக்ள், குடும் த்திலும் பசய்வொைக்ள்  ள்ளிக்கூடங்களிலும் 

பசய்வொைக்ள். ஆனொல் சுத்தமொக இருக்க றவண்டும் என்றும் சுய 

கட்டு ் ொட்டுடன் வொழும் ஆண்கள், எந்த இடத்திலும்  ைிசுத்தமொக வொழ்வொைக்ள். 

இதற்கும் சில ற ை ்வொலி ைக்ள் மீது குற்றம் சுமத்தி, வொலி ைக்ள் கொதல் என்று 

பசொல்லி, கொதலில் விழுவதற்கு கொைணம், வொலி  ப ண்களும் சம க்கு 
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வருவதுதொன் என்று பசொல்லுவொைக்ள். இது கூட ஒரு சைியொன கொைணம் இல்மல, 

நல்ல றநொக்கத்துடன் றதவமன ஆைொதிக்கும் ற ொது இ ் டி ் ட்ட பசயல்கமள 

பசய்ய றவண்டும் என்று றதொன்றொது. 

மனிதன் என்று பசொன்னொல், ஒருசில சதவிகித ஆண்கள் அல்லது ப ண்கள், சில 

கொைியங்களில் ஈடு ட்டு விடுவதும் உண்டு. அதற்கொக ப ண்கமள தனியொக 

பூட்டி மவ ்ற ொம் என்று பசொன்னொல், அது சைியொன பசயலொக இருக்கொது. அது 

ம பிளின் ற ொதமனகளுக்கு எதிைொன பசயலொக இருக்கும். 

இறயசு ஊழியம் பசய்யும் ற ொது அவருக்கு அறனக ப ண்கள் ஊழியம் 

பசய்தொைக்ள். அ ்ற ொஸ்தலைக்ள் அதொவது இறயசுவின் சீடைக்ள் ஊழியம் 

பசய்யும் ற ொதும், ப ண்களும் றசைந்்து ஊழியம் பசய்தொைக்ள். றதவமன 

ஆைொதி ் து ஒரு ஆணுக்கு எவ்வளவு உைிமம இருக்கிறறதொ, அறத உைிமம 

ப ண்ணுக்கும் உண்டு. 

 

கேள்வி 169: கிறிஸ்தவைக்ள் இன்னும் முந்மதய ஜொதி ்ப யைக்மள 

மவத்திரு ் து ஏன்? 

பதில் 169: இந்தியொவில் ஆழமொக றவைவ்ிட்டு வளைந்்துள்ள இந்த ஜொதி என்ற 

தீயமைம் இன்னும் அடிறயொடு பவட்ட ் டொமல் இருக்கிறது.  இந்து 

மொைக்்கத்திலிருந்து இறயசுமவ ஏற்றுக்பகொள்கின்ற சிலை ்இன்னும் தங்களுமடய 

முந்மதய ஜொதி ் ப யமைறய மவத்துக் பகொண்டிரு ் து, ஒரு சங்கடமொன 

பசய்தியொகும். 

ம பிளில் ஜொதி இல்மல. ஒறை ஆண் ப ண்ணிலிருந்து உலக மக்கமள இமறவன் 

 மடத்தொை.்  

ஆனொல் இந்தியொவில் மட்டும் முக்கியமொக தமிழ்நொட்டில் இந்த ஜொதி பிசொமச 

விட்டு மக்கள் பவளிறய வைொமல் இரு ் தற்கு கொைணம், கிறிஸ்தவைக்ள் 

றவததம்த சைியொக பின் ற்றொமல் இரு ் து தொன். 

கடினமொன சட்டங்கள் ற ொட்டு மக்கமள திருத்தலொம் என்று பசொன்னொல், அதற்கு 

ம பிளும் இடம் பகொடு ் தில்மல. ஆன்மீக விஷயத்தில் அைசு பசய்கின்ற  டி, 

அல்லது இஸ்லொம் பசய்கின்ற  டி கடினமொன சட்டங்கள் ற ொட்டு மக்கமள 

கட்டொய ் டுதத் ம பிள் அனுமதி ் தில்மல. 

"மனிதனுக்கு சுதந்திைம்" மிகவும் முக்கியமொனது என் தில் கிறிஸ்தவம் திடமொக 

உள்ளது. இறத சுதந்திைம் தொன், மக்கள் சிலருக்கு தொங்கள் விட்டுவந்த தீய ஜொதி 

 ழக்கத்மத விடொமல் பின் ற்றும்  டி பசய்துள்ளது. 
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இந்த பசயல் ம பிளுக்கு எதிைொனது என் மத இவைக்ள் அறியவில்மல. 

சட்டங்கள் ற ொட்டு இவைக்மள சைிபசய்ய முடியொது, சைியொன ற ொதமனகள் 

மூலமும், றவத அறிவின் மூலமும் தொன் இமத சைி பசய்ய முடியும். 

இதற்கொக நொம் கிறிஸ்தவத்மத குற்றம் சொற்றமுடியொது, ம பிள் மீது குற்றம் 

சுமதத்க்கூடொது.  கடினமொக சட்டம் ற ொட்டு, அவன் சுதந்திைதம்த  றிக்க 

முடியொது. ஆனொல் அவனுக்கு றநைவ்ழிமய கற்றுக் பகொடுக்கலொம், அன் ொக 

பசொல்லிக் பகொடுக்கலொம். இதமன கிறிஸ்தவ சம  ஊழியைக்ள் பசய்ய 

றவண்டும். 

 

கேள்வி 170: கிறிஸ்தவைக்ள் ஏன் ஞொயிறு அன்று ஆைொதமனச ்பசய்கிறொைக்ள்? 

பதில் 170: கிறிஸ்தவைக்ள் ஞொயிற்றுக்கிழமம றதவமன ஆைொதிக்க றவண்டும் 

என்று ம பில் கட்டமளயிடவில்மல. அறதற ொன்று யூதைக்ள் சனிக்கிழமம 

ஆைம்பித்தொைக்ள், அமத மொற்றி நீங்கள் ஞொயிற்றுக்கிழமம ஆைொதியுங்கள் 

என்றும் ம பிள் பசொல்லவில்மல. 

ஆதியில் இருந்த கிறிஸ்தவ சம , வொைத்தின் முதல் நொள் ஞொயிற்றுக்கிழமம 

அன்று ஒன்றொகக்கூடி பஜபிதத்ொைக்ள், ஆைொதித்தொைக்ள்..  

அப்கபாஸ்தலர் 20:7  

வாரத்தின் முதல்நாளிகல, அ ் ம் பிட்கும் டி சீஷைக்ள் கூடிவந்திருக்மகயில், 

 வுல் மறுநொளிறல புற ் டறவண்டுபமன்றிருந்து, அவைக்ளுடறன சம் ொஷித்து, 

நடுைொத்திைி மட்டும் பிைசங்கிதத்ொன். 

றமலும் சம  மக்களுக்கு பசய்ய றவண்டிய உதவிகளுக்கொக  ணதம்த 

றசகைித்து மவயுங்கள், அதுவும் வொைத்தின் முதல் நொள் நீங்கள் ஒன்றொக றசைந்்து 

றதவமன ஆைொதிக்க நொளிறல அமத பசய்யுங்கள் என்றும் 

அவைக்ளுக்கு ஆறலொசமன பசொல்ல ் ட்டது. 

1 யோரிந்திெர் 16:2 

நொன் வந்திருக்கும்ற ொது  ணஞ்றசைக்்குதல் இைொத டிக்கு, உங்களில் அவனவன் 

வாரத்தின் முதல்நாள்கதாறும், தன்தன் வைவுக்குத் தக்கதொக எமதயொகிலும் 

தன்னிடத்திறல றசைத்்துமவக்கக்கடவன். 

இது எமதக் கொட்டுகின்றது என்றொல், ஆதி திருசச்ம  இறயசுவின் 

உயிைத்ப்தழுதல் நொளொகிய ஞொயிற்றுக்கிழமம அன்று ஒன்றொக கூடி றதவமன 

பதொழுது இருக்கிறொைக்ள், சில முக்கியமொன தீைம்ொனங்கமள 

எடுத்திருக்கிறொைக்ள். எனறவ கொல ்ற ொக்கில் அந்த நொளிறலறய கிறிஸ்தவைக்ள் 

றதவமன ஆைொதி ் து ஒரு வழக்கமொக மொறி இருக்கிறது. 
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இது மட்டுமல்ல, ஒரு குறி ்பிட்ட நொமள சிற ் ொக பகொண்டொட றவண்டுபமன்று 

நம் மனதிறல நிைண்யித்துக் பகொண்டொல், கொலம் றநைம்  ொைக்்கொமல், நல்ல றநைம் 

பகட்ட றநைம்  ொைக்்கொமல் அந்த நொளிறல கொைியங்கமள பசய்ய ம பிள் நமக்கு 

அனுமதி பகொடுதத்ிருக்கிறது. எனறவ ஞொயிற்றுக்கிழமமயில், அதொவது 

இறயசுவின் உயிைத்ப்தழுந்த நொளிறல கிறிஸ்தவைக்ளொகிய நொங்கள் றதவமன 

ஆைொதித்து பகொண்டிருக்கிறறொம். 

இன்னும்  ல நொடுகளில் உள்ள கிறிஸ்துவைக்ள், அந்த நொடுகளில் எந்த நொள் அைசு 

விடுமுமற நொளொக இருக்குறமொ, அந்தநொளில் றதவமன ஆைொதிக்கிறொைக்ள். 

உதொைணத்திற்கு அறைபிய நொடுகளில் பவள்ளிக்கிழமம அைசு விடுமுமற 

என் தொல் பவள்ளிக்கிழமம களிறலறய றதவமன ஆைொதிக்கிறொைக்ள். இது 

ம பிளுக்கு எதிைொனதும் கூட அல்ல. 

 

கேள்வி 171: ஆறைொக்கத்திற்கொக கிறிஸ்தவைக்ள் விருதத்பசதனம் பசய்துக் 

பகொள்ளலொமொ? 

பதில் 171: விருத்தறசதனம் என் து  மழய ஏற் ொட்டில் யூதைக்ளுக்கொக கைத்்தை ்

பகொடுதத் கட்டமளயொகும். புதிய ஏற் ொட்டின்  டி கிறிஸ்தவைக்ள் பசய்ய 

றவண்டிய அவசியமில்மல. கிறிஸ்தவைக்ள் இருதயத்தில் விருதத்றசதனம் 

பசய்ய ் ட்டவைக்ள், சைீைத்தில் அல்ல. எனறவ விருதத்றசதனம் 

கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு கட்டமள இல்மல.  விருதத்றசதனம்  ற்றிய புதிய 

ஏற் ொட்டின் நிமல ் ொடு மிகவும் ஆழமொக  டிக்கறவண்டிய தமல ்பு 

ஆகும். இங்கு சுருக்கமொகத்தொன்  தில் அளிக்க ் ட்டுள்ளது. 

ஆறைொக்கியத்திற்கொக ஒரு கிறிஸ்தவை ் விருதத்றசதனம் பசய்து பகொள்றவன் 

என்று பசொன்னொல், அதில் எந்த பிைசச்ிமனயும் இல்மல அவை ் பசய்து 

பகொள்ளட்டும். இதற்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கு எந்த சம் ந்தமும் இல்மல. 

 

கேள்வி 172: கிறிஸ்தவத்தில் கண்திருஷ்டி உண்ட? 

பதில் 172: கிறிஸ்தவத்தில்  கண்திருஷ்டி என் து இல்மல. அது ஒரு மூட  ழக்க 

வழக்கமொகும். இஸ்லொமில் கண்திருஷ்டி இருக்கிறது என்று நம்புகிறொைக்ள், 

இதமன முஹம்மது கீழ்க்கண்ட புகொைி ஹதீஸில் கூறியுள்ளொை:் 

5944. அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை:் இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் 'ேண்கணறு 

(திருஷ்டிபடுவது) உண்லமதான்' என்று கூறினொைக்ள். றமலும்,  சம்ச 

குத்துவமதத் தமட பசய்தொைக்ள் 
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இமத ஏன் நொன் மூட ் ழக்கவழக்கம் என்று பசொல்கிறறன் என்றொல், ஒருவை ்

மற்றவை ்மீது கண் திருஷ்டி மவதத்ொல், அந்த அடுத்தவருக்கு அதன் மூலமொக 

தீமம உண்டொகும் என்றொல், 

• இந்த தீமமமய பசய் வன் யொை?் 

• இந்த தீமம பசய்ய ் டும்ற ொது, அவமன ்  மடத்த இமறவன் என்ன 

பசய்து பகொண்டிருக்கிறொன்? 

• ஒரு றநைம்மயொன நல்ல மனிதருக்கு எதிைொக, ஒரு தீய மனிதன் கண் 

திருஷ்டி மவத்தொல், அதனொல் அவனுக்கு தீமம உண்டொகும் என்று 

பசொன்னொல், இதில் ஏதொவது நியொயம் இருக்கிறதொ? 

• இ ் டி ஒரு நீதிமொனுக்கு ஒரு தீய மனிதன் தீமம பசய்யும் ற ொது, அமத ் 

 ொைத்்துக்பகொண்டு இமறவன் ஏன் சும்மொ இருந்தொன் எந்த 

றகள்வி எழுகின்றது? 

• இதற்பகல்லொம் இஸ்லொத்தில்  தில் இல்மல? 

இந்த கண் திருஷ்டிமய கண்டு ஹிந்து உலகம் அ ் டிறய  யந்து ற ொயுள்ளது? 

இது ஒரு வீணொன  யம் என் மத இவைக்ள் அறியொைக்ள்? 

ஒருவமை ்  ொைத்்து இன்பனொருவை ் நீ அழகொய் இருக்கிறொய் என்று பசொல்வதும், 

அவைக்ள் மீது கண் திருஷ்டி மவ ் றதொ உண்மமயொக இருந்தொல், சினிமொவில் 

கதொநொயகனொக கதொநொயகியொக இருக்கும் ஒவ்பவொருவரும் எ ்ற ொதும்  ல 

தீமமகளுக்கு ஆளொகியிரு ் ொைக்ள்? இவைக்ளின் அழமகயும் நடி ்ம யும் 

 ொைத்்து கண் மவக்கொதவைக்ள் சினிமொ  ொை ்் வைக்ளில் யொை ்இருக்கிறொைக்ள்? 

றகொடிக்கணக்கொன மக்கள் இவைக்ளின் மீது கண் திருஷ்டி மவக்கிறொைக்ள், 

இருந்தற ொதிலும் மிக நீண்ட ஆயுறளொடு சினிமொ நடிகைக்ள் நடிமககள் 

வொழுகிறொைக்ள். இவைக்ள் மீது கண் திருஷ்டி இல்மலயொ?  

எனறவ, றமற்கண்ட றகள்விகளுக்கு இஸ்லொமிடமும், இந்துக்களிடமும்  தில்கள் 

இல்மல. அதனொல் தொன் சத்தியமொைக்்கமொகிய கிறிஸ்தவம் நம்புவதில்மல. 

 

கேள்வி 173: கிறிஸ்துவத்தில் விதி என்ற றகொட் ொடு உண்டொ? 

பதில் 173: முதலில் ஒரு வைியில்  தில் பசொல்லி விடுகிறறன், அதொவது ம பிளின் 

 டி விதி என் து இல்மல, கிறிஸ்தவம் விதிமய நம்புவதில்மல. 

ப ொதுவொக விதி என்றொல், மனித கட்டு ் ொட்டுக்கு அ ் ொல், நொம் முயன்றொலும், 

நம்மொல் பசய்ய முடியொது ஒன்று தொன் விதி என்று நம்  ் டுகிறது. 

அதொவது நம்முமடய வொழ்க்மகயில் இந்த ஒரு நிகழ்சச்ி நடந்த தீருபமன்று 

ஏற்கனறவ இமறவன் முடிவு பசய்து விட்டொல், அமத மொற்றுவதற்கு நொன் ஏன் 
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முயல றவண்டும், அதுதொன் மொற ்ற ொவது இல்மலறய என்ற நம்பிக்மக தொன் 

விதி என்று பசொல்ல ் டுகிறது. இதமன கிறிஸ்துவம் ஏற்றுக் பகொள்வதில்மல. 

இஸ்லொமும் இந்துத்துவமும் இந்த விதி என்ற றகொட் ொட்மட ஆழமொக நம்புகிறது. 

இஸ்லொமின்  டி நீங்கள் எமத பசய்தொலும் எந்த  ொடு ட்டொலும் உங்கள் 

வொழ்க்மகயில் அல்லொஹ் எமத முடிவு பசய்து மவத்திருக்கின்றொறனொ, அதுதொன் 

நடக்கும். எனறவ அவமன நம்பி முழுவதுமொக அவை ் மீது சொைந்்து விடுங்கள். 

இறதற ொலத்தொன் இந்து மொைக்்கத்திலும் விதியினொல்  ல கொைியங்கள் 

பசய்ய ் ட்டுக் பகொண்டிருக்கின்றன.  

இந்தியொவில் றவரூன்றி இருக்கின்ற ஜொதி என்ற நிமலக்கு இந்துத்துவம் 

பசொல்லும் விதியும் ஒரு கொைணமொகும். 

விதி என்ற தமல ்பு, மிகவும் ஆழமொன தமல ்பு. ஏன் ம பிள் இமத ஒ ்புக் 

பகொள்ளவில்மல, என் மத அறிய கீழ்க்கண்ட கட்டுமைமய இ ்ற ொமதக்கு 

 டித்துக்பகொள்ளுங்கள், றதமவ ் ட்டொல், இந்த விவைங்கமள றவறு ஒரு 

றகள்வியில் கொண்ற ொம். 

What does the Bible say about fate / destiny? 

 

கேள்வி 174: கிறிஸ்தவைக்ள் றதவமன பதொழுதுக்பகொள்ளும் ற ொது ஏன் 

 ொடல்கள்  ொடுகிறொைக்ள், இமசக்கருவிகமள இமசக்கிறொைக்ள்? இதமன 

ம பிள் அனுமதிக்கிறதொ? 

பதில் 174: ஆம் இமசக்கருவிகமள இமசத்து, றதவமன புகழ்ந்து  ொடி அவமை 

ஆைொதி ் மத ம பிள் அனுமதிக்கிறது. 

எற சியை ் 5:19. சங்கீதங்ேளினாலும் கீர்த்தலனேளினாலும் 

ஞானப்பாட்டுேளினாலும் ஒருவருக்பகொருவை ் புத்திபசொல்லிக்பகொண்டு, 

உங்கள் இருதயத்தில் கைத்த்மை ்  ொடிக் கீைத்்தனம் ண்ணி, 

மத்றதயு 26:30. அவைக்ள் ஸ்கதாத்திரப்பாட்லடப் பாடின பின்பு, 

ஒலிவமமலக்கு ் புற ் ட்டு ் ற ொனொைக்ள். 

இறயசுவும் ஸ்றதொத்திை ொடமல ்  ொடி அதன் பிறகு பகத்சபமறன 

றதொட்டத்திற்கு கடந்துச ்பசன்றொை.் 

1. றதவமன  ொடுவதற்பகன்றற ஒரு புதத்ம் (150  ொடல்கள்/அதத்ியொயங்கள் 

பகொண்ட புதத்கம்) உள்ளது. 

2. றதவனுமடய ஆலயத்தில்  ொடல்கள்  ொடவும், இமசக்கருவிகமள 

இமசக்கவும், சொபலொறமொன் அைசன்  லமை நியமித்து இருந்தொை.்  

https://www.gotquestions.org/fate-destiny.html
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3. தொவீது ைொஜொறவொ, றதவனுமடய உடன் டிக்மக ப ட்டிக்கு முன் ொக 

நடனமொடி,  ொடிக்பகொண்டுச ்பசன்றொை.் 

எனறவ, ஆைொதமனகளில்  ொடல்கள்  ொடுவதும் அருவிகள் இமச ் தும் 

அனுமதிக்க ் ட்டது. 

ஆனொல் ஊழியைக்ள் இதில் எசச்ைிக்மகயொக இருக்க றவண்டும், பவறும்  ொடல் 

 ொடுவதும் இமசக் கருவிகமள மீட்டுவது மட்டும்தொன் ஆைொதமன அல்ல, 

றதவமன ஆவிறயொடும் உண்மமறயொடும் பதொழுது பகொள்வதும் தொன் 

ஆைொதமன. 

இந்த 21 ஆம் நூற்றொண்டு கொலத்தில், கிறிஸ்துவ  ொடல்கள்  ொடகைக்ள் 

அதிகமொகி விட்டொைக்ள். ஆமகயொல் ம பிளின் சத்தியத்மத மொற்றொமல் 

எழுத ் டுகின்ற நல்ல  ொடல்கமள சம யில் அனுமதிக்க றவண்டும். 

இஸ்லாமிெர்ேளும் ஜபூரும்: 

தொவீது அைசனுக்கு அல்லொஹ் ஜபூை ்என்ற ஒரு றவகதம்த பகொடுத்தொன், என்று 

நம்புகின்ற முஸ்லிம்கள், தொங்கள் அல்லொஹ்மவத ்பதொழுது பகொள்ளும் ற ொது, 

 ொடல்கள் இல்லொமல் பதொழுதுக் பகொள்கிறொைக்ள். ஜபூை ் என்றொல் அது 

சங்கீதங்கள் அடங்கிய புதத்கம் என் மத முஸ்லிம்கள் அறிய றவண்டும். 

இஸ்லொமில் இமசக்கு இடமில்மல. தங்கள் இமறவன் தொவீது என்ற 

தீைக்்கதைிசிக்கு  ொடல்கமள ஒரு சிற ்புத ்தகுதியொக பகொடுதத்ிருந்தொன். ஆனொல் 

அறத  ொடல்கள் இன்று முஸ்லிம்கள்  ொட விரும்புவதில்மல. இந்த றகள்விமய 

முஸ்லிம்கள் தங்கள் அறிஞைக்ளிடம் றகட்டு  தில் 

பசொல்லறவண்டும்? குமறந்த ட்சம் முஸ்லிம்கள், அல்லொஹ் பகொடுத்த ஜபூை ்

புத்தகத்தில் அல்லொஹ்மவ புகழ்ந்து  ொடிய  ொடல்கமளயொவது  ொடி மகிழலொம்.  

 

கேள்வி 175: ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ  ொடகை,் ஊழியை ்திடீபைன்று கள்ள உ றதசம் 

பசய்கின்றவைொக மொறிவிட்டொை ்என்று மவத்துக்பகொள்றவொம்? அவை ் ொடமல நம் 

சம களில்  ொடலொமொ? 

பதில் 175: இந்த கொலத்தில், இந்த றகள்வி மிகவும் முக்கியமொன றகள்வி. 

தமிழ்நொட்டில் அறனக  ொடகைக்ள் இருக்கிறொைக்ள். கைத்்தருமடய  ொடல்கமள 

அருமமயொக எழுதுகிறொைக்ள் மற்றும்  ொடுகிறொைக்ள். அந்த ்  ொடல்களில் 

சத்தியமும் உள்ளது, அமவகள் ம பிளுக்கு எதிைொகவும்  இல்மல. ஆனொல் அந்த 

 ொடமல  ொடி எழுதியவை,் பிைசங்கம் பசய்யும் ற ொது  ல தவறொன 

உ றதசங்கமள ற ொதித்துக் பகொண்டிருக்கிறொை ்என்று கொண்கிறறொம்.  

இ ்ப ொழுது நமது றகள்வி, இ ் டி ் ட்டவை ் உமடய  ொடமல நம் 

ஆைொதமனகளில்  ொடலொமொ? 
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இதற்கு என்னுமடய தனி ் ட்ட  திமலக் றகட்டொல், சம  ஊழியைக்ள் 

இ ் டி ் ட்ட  ொடகைக்ள்  ொடுகின்ற  ொடமல தங்கள் சம யில்  ொடொமல் 

இரு ் து நல்லது. ஏபனன்றொல், அவை ் எழுதிய  ொடலில் சதத்ியம் இருக்கிறது, 

ஆனொல் அவருமடய வொழ்க்மகயில் சொட்சி இல்மல, தவறொன உ றதசங்கமள 

பசய்கின்றொை.் 

யொை ் றவதத்திற்கு புறம் ொக ற ொதமன பசய்கிறொறைொ, அவருமடய  ொடல்கள் 

நமக்கு எதற்கு? 

ஒரு றவமள இ ் டி ் ட்ட  ொடல்கமள, சம யில் அனுமதித்தொல், சம  

விசுவொசிகள் மதத்ியில் குழ ் ங்கள் வரும். சிலை ் சைியொனது என்று 

பசொல்வொைக்ள், சிலை ்இது தவறு என்று பசொல்வொைக்ள். 

எனறவ, உண்மமயொகறவ அந்த  ொடல்கள் நன்றொக இருந்தொலும், றதவனுமடய 

மகிமமமய உயைத்்துவதொக இருந்தொலும், அந்த ஊழியை ் தவறொன 

உ றதசத்மதக் ற ொதிக்கின்ற டியினொல், அவருமடய  ொடல்கமள  ொடொமல் 

இரு ் றத நல்லது. 

கள்ள உ றதசக்கொைைக்ளின்  ொடல்கமள நொம் அங்கீகைிதத்ொல், அவருமடய 

உ றதசத்மதயும் நொம் மமறமுகமொக ஏற்றுக்பகொள்வது ற ொல 

ஆகிவிடும். இதனொல் சில விசுவொசிகள் குழ ் மமடய வொய் ்பு இருக்கிறது. 

றதவனுமடய ஆைொதமனமய ப ொருதத்வமையில், உண்மமயும் சத்தியமும் 

உள்ளவைக்ளொக ஆைொதிக்க றவண்டும். குழ ் த்திற்கு ஒரு சதவிகிதம் கூட இடம் 

பகொடுக்கக் கூடொது. எனறவ, தவறொன உ றதசம் பசய்கின்றவைக்ளின்  ொடல்கள் 

சம க்குத் றதமவயில்மல. 

 

கேள்வி 176: ஆங்கில  ொணியில்,  ழமமயொன தமிழில்  ொட ் ட்ட  மழய 

 ொடல்கள் இன்று சம க்குத் றதமவயொ? 

பதில் 176: சில சம களில் இன்னும்  ொைம் ைிய  ொடல்கமள  ொடிக்பகொண்டு 

இருக்கிறறொம். இதுமட்டுமல்ல, நம்முமடய முன்றனொைக்றள எழுதிய தமிழ் 

 ொணியில் அமமந்த  ொடல்கமளயும்  ொடிக்பகொண்டு இருக்கிறறொம். 

அ ் டி ் ட்ட  ொடல்கள் றதமவயொ இல்மலயொ? என் து ஒரு  க்கம் இருந்தொலும், 

அந்த  ொடல்கமள சம யில் ஆைொதமனகளில் இன்று  ொட ் டும் ற ொது, 

கீழ்கண்ட றகள்விகளுக்கு  தில்கமள நொம் றதடறவண்டும்: 

1)  மழய  ொடல்கள் சம யில் உள்ளவைக்ளுக்கு புைிகின்றதொ? 

2) நம்முமடய வொலி ைக்ளுக்கு  மழய தமிழ் வொைத்ம்தகளில், கீைத்்தமனகளில் 

வரும் வொைத்்மதகளின் அைத்்தம் புைிகின்றதொ? 
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3) எதத்மன ்  ற ருக்கு  ழமமயொன தமிழ் பதைியும்? 

4) அைத்்தம் புைியொமல், ஆவியில் ஒரு பதளிவு இல்லொமல்,  ொடல்கமள 

 ொடுவதினொல் நம்முமடய விசுவொசம் வளருமொ? 

5) றகொயில்களில் சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்றலொகங்கமள  டித்தொல்  க்தைக்ளுக்கு 

என்ன நன்மம என்று நொம் றகள்வி எழு ்புகிறறொம். மசூதிகளில் 

பதொழுகின்றவருக்கு புைியொமல் இருந்தொலும், அைபியில் பதொழுமக பசய்தொல் 

என்ன நன்மம என்று றகள்வி எழு ்புகிறறொம். நொம் நமக்கு புைியொமல் 

 ொடல்கமள  ொடினொல் என்ன நன்மம என்று றகட்டு இருக்கின்றறொமொ? 

6) தமிழ் பமொழியில் அறனக  மழய வொைத்்மதகள்  யன் ொட்டில் இல்மல, 

அமவகளின் ப ொருளும் சம யில் உள்ள ப ரும் ொன்மம மக்களுக்கு 

பதைிவதில்மல, எனறவ ப ொருள் பதைியொமல்  ொடுவது ஏன்? 

நொம் ஒன்று பசய்யலொம்,  ொைம் ைிய  ொடல்கள்  ொடுகின்ற சம  மக்களுக்கு 

 ொடல்களின் ப ொருமள கற்றுதத்ைறவண்டும், அல்லது அைத்்தம் புைிகின்ற 

 ொடல்கமள  ொடறவண்டும். ஃ ொதை ் ப ைக்்மொன்ஸ் அவைக்ளின்  ொடல்கள், 

ஆைொதமனகளில் எ ் டி ் ட்ட மொற்றதம்த பகொண்டு வந்துள்ளது என் மத நொம் 

அறிறவொம். இந்த  ொடல்களின் பவற்றிக்கு கொைணம், நமக்கு புைியும் பமொழியில், 

நமக்கு பதைிந்த ைொகத்தில்  ொட ் ட்ட  ொடல்கள் அமவகள் என் மத நொம் 

மறுக்கமுடியுமொ? 

எனறவ, என்னுமடய கருத்து  என்னபவன்றொல், திருசச்ம க்குள், நமக்கு 

புைியொமல் எமதயும்  ொைம் ைியத்திற்கொகச ் பசய்யக்கூடொது. சம க்கு 

புைியவில்மலபயன்றொல், சம  மக்கள் சம க்கு வருவது ஒரு  ொைமொக 

நிமன ் ொைக்ள். எனறவ, கொலம் மொறிக்பகொண்டு இரு ் தினொல் சம யின் சில 

 ொைம் ைியத்மத விட்டுவிட்டு புதியமவகமள ஏற்றுக்பகொள்வது தொன் 

சைியொனது.  

கிறிஸ்தவத்தின் அடி ் மட றகொட் ொடுகமள விட்டுக்பகொடுங்கள் என்றுச ்

பசொல்லவில்மல,  ொைம் ைிய சம மயயும் நொன் எதிைக்்கவில்மல. என் 

றவண்டுறகொள் எல்லொம் "புைியொமல்  ொடொதீைக்ள்" என் து தொன். இறத ற ொன்று 

ஆங்கில  ொணியில் அமமந்த  ொடல்கமளயும் புைியொமல்  ொடறவண்டொம், 

சம யில் உள்ளவைக்ள் அமனவருக்கும் புைிந்தொல் மட்டும்  ொடுங்கள்.  

 

கேள்வி 177: அறனக  ொடல்கமள எழுதியவை,் சம களில் அவைது  ொடல்கள் 

 ொட ் ட்டுக்பகொண்டு இருந்தது. திடிபைன்று ஒரு  கிைங்க  ொவத்தில் 

விழுந்துவிட்டொை ் (வி சச்ொைறமொ,  ண ஊழறலொ, றவறு எதுறவொ), அவைது சொட்சி 

பகட்டுவிட்டது, அதிலிருந்து அவை ்மீளவில்மல. இவைது முந்மதய  ொடல்கமள 

ஆைொதமனகளில்  ொடலொமொ? 
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பதில் 177: இந்த றகள்விக்கொன  திமல  டி ் தற்கு முன்பு, றமறல 

பகொடுக்க ் ட்ட 3 றகள்விகமளயும்  தில்கமளயும்  டித்துவிடுங்கள்.  

அருமமயொன  ொடல்கமள  ொடியவை,் ஊழியதம்த அருமமயொக பசய்தவை,் 

திடீபைன்று ஒரு ப ரும்  ொவத்தில் விழுந்து விட்டு, சொட்சிமய இழ ் ொை ்என்றொல், 

அவருமடய  ொடமல  ொடுவது எ ் டி? என் துதொன் றகள்வி.    

 ல ஆண்டுகளொக அந்த ்  ொடல்கமள ்  ொடும் ற ொது, அவை ்றநைம்மயொன தொன் 

இருந்தொை.் ஆனொல்  ல ஆண்டுகள் கழித்து, இ ்ப ொழுது அவை ் பின் மொற்றம் 

அமடந்து, பவளி ் மடயொன தவறுகமள பசய்திருக்கிறொை.் இத்தமன 

ஆண்டுகள் நொம் திருசச்ம யில் அவருமடய  ொடல்கமள,  ொடிக் பகொண்டு 

ஆைொதித்து பகொண்டு தொன் இருந்றதொம், ஆனொல் இ ்ற ொது அமவகமள 

பதொடைவ்தொ அல்லது விட்டுவிடுவதொ? 

என்னுமடய  தில் என்னபவன்றொல், அவருமடய  ொடல்கமள நொம் இனி 

சம யில்  ொடொமல் இரு ் துதொன் நல்லது. ஏபனன்றொல் இ ்ற ொது 

ப ரும் ொன்மமயொன விசுவொசிகளுக்கு யொை ் எந்த ்  ொடல்கமள ் 

 ொடுகிறொைக்ள், அந்த ஊழியக்கொைை ்யொை?் அ ் டிறய தற்ற ொமதய நிமல என்ன? 

ற ொன்ற விவைங்கள் அறிந்திருக்கிறொைக்ள். எனறவ றதவமன ஆைொதிக்கும் 

றநைத்தில், இ ் டி ் ட்டவை ்உமடய ஒரு  ொடமல நொம் பதைிவுபசய்து  ொடினொல், 

அந்த  ொடமல  ொடும் ற ொறத விசுவொசிகளுக்கு அந்த  ொடலொசியை ்

ஊழியக்கொைை ் ற்றிய இ ்ற ொமதய நிமலயில் ஞொ கத்துக்கு வரும்.  

றதவமன ஆைொதிக்கும் ற ொது ஆவிறயொடும் உண்மமறயொடும் ஆைொதிக்க 

றவண்டும், விசுவொசிகளின் மனதிறல  லவமகயொன ஓட்டங்கள், எண்ணங்கமள 

சிதறடிக்கும் கொைியங்கள் வைொத டிக்கு நொம்  ொைத்்துக் பகொள்ள றவண்டும்.  

இன்னும் சில விசுவொசிகள் அ ் டி ் ட்ட  ொடல்கமள  ொடும் ற ொது, அதற்கு 

எதிை ்்பு பதைிவிக்கும் வண்ணமொக, ஆைொதமனயில்  டொமறலறய சும்மொ 

இரு ் ொைக்ள். இந்த நிமலக்கு விசுவொசிகமள தள்ள முடியொது, தள்ளவும் கூடொது. 

எனகவ சாட்சிலெ ோத்துே் யோள்ளாதவரின் பாடல்ேலள, 

ஆராதலனேளில் பாடாமல் இருப்பகத சலபே்கு நல்லது. 

ஒருறவமள அந்த ஊழியை ்கைத்்தருக்குள் மறு டியும் வந்து, மன்னி ்ம  ் ப ற்று 

சிற ் ொன ஊழியம் பசய்தொல், தன் குற்றத்மத ஒ ்புக் பகொண்டு தன் சொட்சிமய 

மறு டியும் கொத்துக் பகொள்வொை ் என்று பசொன்னொல், அவருமடய  ொடல்கமள 

 ொடுவதில் தவறில்மல. சுருக்கமொக ஒரு வைியில் பசொல்ல றவண்டுபமன்றொல், 

"யொருமடய  ொடல்கமள நொம்  ொடினொலும் அவருமடய தற்கொல நிமல என்ன 

என் மத கவனித்து  ொடினொல் மிகவும் நன்றொக இருக்கும்". 
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கேள்வி 178: சில  ொடல் வைிகளில் தவறொன உ றதசம் இரு ் தொக றதொன்றுகிறது, 

அமவகமள சம யில்  ொடலொமொ? 

பதில் 178: இந்த றகள்விக்கு உதவியொக இருக்கும் வண்ணமொக, றமற்கண்ட 

றகள்வி  தில்கமள  டித்துக்பகொள்ளுங்கள். 

றமறல பசொன்ன இைண்டு  தில்களில் "பிைசச்மன,  ொடல் எழுதியவை ் மீது 

இருந்தது", " ொடல்  ொடியவை ்மீது இருந்தது". ஆனொல் இந்த றகள்வியில்  ொடலில் 

உள்ள சில வைிகள், தவறொன உ றதசதம்த ற ொதி ் து ற ொன்று பதைிகின்றது. 

இந்த  ொடமல சம யில்  ொடலொமொ? 

ஒரு கிறிஸ்தவைொக, ஒரு ஊழியைொக எல்லொவற்மறயும் றசொதித்து அறிந்து 

நலமொனது பிடித்துக்பகொள்ள நொம் அறிந்திருக்க றவண்டும். கள்ள உ றதசம் 

பசய்கிற ந ைக்மள நொம் புறக்கணி ் து ற ொன்று, ஒரு  ொடலில் ஒரு வைி நம் 

றவதத்திற்கு எதிைொக இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதினொல், அடுத்த 

றகள்விக்றக இடமில்மல, அந்த  ொடமல புறக்கணிக்க றவண்டியதுதொன். அமத 

எழுதியவரும் அமத  ொடியவரும் உலக ் புகழ்ப ற்ற ப ைிய ஊழியக்கொைை ்ஆக 

இருந்தொலும் சைி. அமத நொம் ஏற்க றவண்டியதில்மல. 

ேள்ள உபகதசங்ேள் பிரசங்கிொர் வடிவில் வந்தாலும் சரி, பாடல் வரிேளில் 

வந்தாலும் சரி அதலன நாம் புறே்ேணிே்ே கவண்டும். இது தான் லபபிள் 

நமே்கு ேற்றுே் யோடுே்கும் பாடம். 

உதொைணத்திற்கு, ஒரு  ொடல் வருகிறது அதில் ஒரு குறி ்பிடட் இடத்தில், இறயசு 

சிலுமவயில் மைிக்கவில்மல என்ற றகொணத்தில் அைத்்ததம்தக் பகொடுக்கிறது 

என்று நொம் கண்டொல், இது நம்முமடய அடி ் மட சத்தியத்திற்கு எதிைொனது, 

எனறவ இந்த  ொடல்கமள நொம் ஏற்றுக் பகொள்ளக் கூடொது.  

நமக்கு நல்ல  ொடல்களுக்கு  ஞ்சமொ இருக்கிறது? ஆயிைக்கணக்கொன அவைக்ள் 

கிறிஸ்தவைக்ளொல் எழுத ் ட்டு  ொட ் ட்டு பகொண்டு இருக்கின்றன. எனறவ, 

எந்த றநைத்தில் நொம் சிலவற்மற கள்ள உ றதசம் என்று கண்டுபிடி ்ற ொம், 

உடறன அதமன புறக்கணிக்க றவண்டும். 

 

கேள்வி 179: தொனிறயல் எருசறலமுக்கு றநைொக திரும்பி (கி ்லொமவ றநொக்கி) 

றதவமன பதொழுதுக்பகொண்டொை.் எருசறலமின் றதவொலம் றநொக்கிறய  மழய 

ஏற் ொட்டில் யூதைக்ள் பதொழுதுக்பகொண்டொைக்ள். முஸ்லிம்களுக்கும் முதல் 12/13 

ஆண்டுகளுக்கு றமலொக எருசறலமம றநொக்கிறய பதொழுதுக்பகொண்டொைக்ள். 

கிறிஸ்தவைக்ளொகிய நீங்கள் ஏன் அது ற ொல பசய்வதில்மல. 

பதில் 179: கிறிஸ்தவைக்ள் எருசறலமின் றதவொலயத்மத றநொக்கி பதொழுது 

பகொள்வதில்மல, என்ற  திலுக்கு ற ொவதற்கு முன் ொக,  மழய ஏற் ொட்டின் 
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ந ைக்ள் தீைக்்கதைிசிகள், மற்றும் யூதைக்ள் எருசறலம் றதவொலயம் 

கட்ட ் டுவதற்கு முன்பு எ ் டி றதவமன பதொழுது பகொண்டொைக்ள் என் மத 

சில வைிகளில்  ொைக்்கலொம். 

a) கநாவா முதற்யோண்டு கதவாலெம் ேட்டும்வலர எல்கலாரும், எல்லா 

இடங்ேளிலும்  பலிபீடம் ேட்டி யதாழுதார்ேள். 

ஆதிொேமம் 8:20 அ ்ப ொழுது றநொவொ ேர்த்தருே்கு ஒரு பலிபீடம் ேட்டி, 

சுத்தமொன சகல மிருகங்களிலும், சுதத்மொன சகல  றமவகளிலும் சிலவற்மறத ்

பதைிந்துபகொண்டு, அமவகமள ்  லிபீடத்தின்றமல் தகன லிகளொக ் 

 லியிட்டொன். 

ஆதிொேமம் 12:7 கைத்த்ை ்ஆபிைொமுக்குத் தைிசனமொகி: உன் சந்ததிக்கு இந்தத ்

றதசத்மதக் பகொடு ்ற ன் என்றொை.் அ ்ப ொழுது அவன் தனக்குத் தைிசனமொன 

கைத்்தருக்கு அங்றக ஒரு பலிபீடத்லதே் ேட்டினான். 

ொத்திராேமம் 17:15 றமொறச ஒரு பலிபீடத்லதே் ேட்டி, அதற்கு றயறகொவொநிசி 

என்று ற ைிட்டு, 

நிொொதிபதிேள் 6:24 அங்றக கிதிறயொன் கைத்்தருக்கு ஒரு 

பலிபீடத்லதே் கட்டி, அதற்கு பயறகொவொ ஷொறலொம் என்று ற ைிட்டொன்;  . . . 

b) சாயலாகமான் ராஜா கதவாலெம் ேட்டிெபிறகு அவர் யஜபிே்கும் கபாது, 

இந்த ஆலெத்லத கநாே்கி, கவண்டுகிறவர்ேளின் யஜபத்லத நீங்ேள் 

கேட்டு பதில் யோடுங்ேள் என்று கேட்டுே்யோண்டார். 

I இராஜாே்ேள் 8:38. உம்முமடய ஜனமொகிய இஸ்ைறவல் அமனவைிலும் எந்த 

மனுஷனொனொலும் தன் இருதயத்தின் வொமதமய உணைந்்து, இந்த ஆலயத்துக்கு 

றநைொகத ் தன் மககமள விைித்துச ் பசய்யும் சகல விண்ண ் த்மதயும், சகல 

றவண்டுதமலயும், 39. உம்முமடய வொசஸ்தலமொகிய  ைறலொகத்தில் இருக்கிற 

றதவைீை ்றகட்டு மன்னித்து, 

c) அதன் பிறகு யூதர்ேள், எருசகலலம கநாே்கி யதாழுதார்ேள். 

d) ஆனால், கமசிொவாகிெ இகெசு வந்த பிறகு, பிதொமவ உலகில் எல்லொ 

இடங்களிலும் பதொழுதுக்பகொள்வொைக்ள் என்றுச ் பசொன்னொை.் இங்கு இறயசு 

றதவொலய திமசமய மட்டும் நீக்கவில்மல, றதவொலயதம்தறய நீக்கியுள்ளொை.் 

கொவான் 4:21. அதற்கு இறயசு: ஸ்திைறீய, நொன் பசொல்லுகிறமத நம்பு. நீங்கள் 

இந்த மமலயிலும் எருசறலமிலும் மொத்திைமல்ல, எங்கும் பிதாலவத் 

யதாழுதுயோள்ளுங்ோலம் வருகிறது. 

எனறவ, கிறிஸ்தவைக்ள் றதவமன பதொழுதுக்பகொள்ளும் ற ொது, ஒரு இடறமொ, 

திமசறயொ றதமவயில்மல. 
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கேள்வி 180: முஸ்லிமள் தங்கள் றநொன்ம  முடித்துக்பகொள்வதற்கு நொம் உதவி 

பசய்யலொமொ? உதொைணத்திற்கு, இந்த மொதத்தில் றநொன் ொளிகளுக்கொக 

மசூதிகளுக்கு திண் ண்டங்கமள,  ழங்கமள வொங்கித் தைலொமொ?  

பதில் 180: சிலறவமளகளில் கிறிஸ்தவைக்ள் றதமவயில்லொத விஷயங்களில் 

அதிகமொக அக்கமைக்பகொண்டு, உலக மக்கள் மீது இறயசுவிற்கு இருக்கும் 

அன்ம  விட, தங்களுக்குத் அதிக அன்பு இருக்கிறது என் மதக் கொட்டிக்பகொள்ள 

முயற்சி எடுக்கிறொைக்ள், அதனொல், அறனக பிைசச்மனகளுக்குள் 

மொட்டிக்பகொள்கிறொைக்ள். 

கீழ்கண்ட விவைங்கமள நன்றொக கவனியுங்கள். 

1. ஒரு முஸ்லிம்  சியொக இருந்தொல், அவனுக்கு உணவு பகொடு. 

2. ஒரு முஸ்லிம் தொகமொக இருந்தொல், அவனுக்கு தண்ணீை ்பகொடு. 

3. ஒரு முஸ்லிம் உமடயில்லொமல் இருந்தொல், அவனுக்கு உமட பகொடு. 

4. ஒரு முஸ்லிம் வீடு இல்லொமல் இருந்தொலும், உன்னிடம்  ணம் அதிகமொக 

இருந்தொல், அவனுக்கு ஒரு வீடு கட்டிக்பகொடு. 

5. ஒரு முஸ்லிம் வியொதியுள்ளவனொக இருந்தொல், அவனுக்கு உதவி பசய், 

அவமன விசொைித்து  ைொமைித்து, மருந்துகள் பகொடுத்து சுக ் டுத்து. 

6. ஒரு முஸ்லிம் அநியொயமொக சிமறசச்ொமலயில் அமடக்க ் ட்டு இருந்தொல், 

அவமன விசொைித்து ஆறுதல் பசொல் முடிந்தொல் அவன் விடுதமலயொக்க 

முயற்சி எடு. 

7. ஒரு முஸ்லிம் அந்நியனொக இருந்தொல், அவனுக்கு  ொதுகொ ்பு பகொடுத்து 

றசைத்்துக்பகொள்.  

ஏபனன்றொல், உலகில் இன்பனொரு மனிதனுக்கு நொம் என்ன பசய்கின்றொறயொ, 

அது தனக்றக பசய்ததொக இறயசு கருதுகின்றொை,் இதமன நொம் இறயசுவின் 

ற ொதமனகளில்  ொைக்்கமுடியும்.  அந்த மனிதன் யொைொக இருந்தொலும் 

பிைசச்மனயில்மல. 

ஆனால்,  

1) ஒரு முஸ்லிம் றநொன்பு இருந்தொல், அந்த றநொன்பு சம்மந்த ் ட்ட எந்த 

விஷயத்திற்கும் உதவி பசய்யொறத, இது கைத்்தருக்கு விறைொதமொன  ொவமொகும். 

2) ஒரு முஸ்லிம் றநொன்பு திற ் தற்கு ஒரு ற ைிசச்ம்  ழம் கூட நீ வொங்கித ்தைொறத, 

ஏபனன்றொல், அவனுமடய இமறநம்பிக்மகமய நீ ஆதைி ் தொக இது 

கருத ் டும். 

3) ஒரு முஸ்லிமின் ஏழ்மமமய ற ொக்க உன்னொல் முடிந்தொல், ஒரு இலட்சம் ரூ ொய் 

பசலவு பசய், ஆனொல், அவன் றநொன்பு திற ் தற்கு ஒரு குவமள தண்ணீை ்
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பகொடுக்க முன் வைொறத, ஏபனன்றொல், அவனது விக்கிை ஆைொதமன என்ற 

 ொவத்தில், அந்நிய பதய்வமொக கருத்த ் டும் அல்லொஹ்மவ வணங்கும் 

 ொவத்தில் உன்மன நீ இமணத்துக்பகொள்வதொக அது கருத ் டும். 

4) ஒரு முஸ்லிமுக்கு வி த்து றநைிட்டல், ஒரு  ொட்டில் இைதத்ம் பகொடுத்து அவமன 

கொ ் ொற்ற முயற்சி எடு, ஆனொல், அவனது மொைக்்க விஷயங்களில் உன் சுண்டு 

விைலிலிருந்து ஒழுகும் ஒரு  பசொட்டு தண்ணீை ் பகொடுத்து, நீ கைத்த்ைின் 

றகொ த்திற்கு உள்ளொகொறத. 

கிறிஸ்தவைக்ள் நன்மம எது, தீமம எது என் மத சைியொக 

புைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும். கிறிஸ்தவைக்ள் அன்புக்கும், அறியொமமக்கும் 

இமடறய இருக்கும் மிக ்ப ைிய வித்தியொசத்மத புைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும். 

பசய்ய ் டும் உதவி எல்லொம் அன் ொக கருத ் டொது. அறியொமமயினொல் 

பசய்யும் சில உதவிகள் நம்மம அதிகமொக  ொதிக்கும்.  

உதவி பசய்கிறறன் என்றுச ் பசொல்லி, நொம் மற்றவைக்ளின் மொைக்்க 

விஷயங்களுக்கொக உதவி பசய்யக்கூடொது. முஸ்லிம்கள் சிறுவைக்ளுக்கு 

விருத்தறசதனம் (சுன்னத்துச)் பசய்கிறொைக்ள் என்றுச ் பசொல்லி, நொம் அதற்கு 

படொறனஷன் தைக்கூடொது. மசூதி கட்டுமொன ்  ணிக்கு படொறனஷன் தைக்கூடொது. 

ஆனொல், அறத முஸ்லிம் ஏழ்மமயில் தவிக்கும் ற ொது, உன் ஆடம் ை பசலவுகமள 

குமறத்துக் பகொண்டொவது, அவனுக்கு நீ உதவி பசய்ய மறவொறத. 

எனறவ, ைமளொன் மொதத்தில், முஸ்லிம்கள் றநொன்ம  முடித்துக்பகொள்வதற்கு, 

நொம் ஒரு ற ைிசச்  ழத்மதயும், ஒரு குவமள தண்ணீமையும் தைக்கூடொது, இ ் டி 

பகொடுதத்ொல், இது கைத்்தருக்கு விறைொதமொன  ொவமொகும். இஸ்லொம் என் து 

ம பிளினொல் சபிக்க ் ட்ட இன்பனொரு சுவிறசஷதம்தச ் பசொல்கிறது, 

இன்பனொரு இறயசுமவ அறிமுகம் பசய்கின்றது. ம பிள் இதமன கடுமமயொக 

கண்டிக்கிறது, எனறவ, அதிக நன்மமமயச ்பசய்கிறறன் என்றுச ்பசொல்லி, நம் 

தமலயில் நொறம பநரு ்ம  அள்ளி ற ொட்டுக்பகொள்ளக்கூடொது. நம் ஊைக்ளில் 

நடக்கும் மொைியம்மன் திருவிழொக்களில் கூழ்  

ஊற்றுவதற்கும், றகொவில் சிமலகளுக்கு  ொலொபிறஷகம் பசய்வதற்கும் ஒரு 

கிறிஸ்தவைொக இருந்துக் பகொண்டு, நீங்கள்  ணத்மத பகொடு ்பீைக்ளொ? அறத 

ற ொலத்தொன் இதுவும்.  

முஸ்லிம்ேலள கநசியுங்ேள், ஆனால், அவர்ேளின் மார்ே்ே விஷெமாே, 

ேர்த்தருே்கு அறுவருப்பான பாவங்ேளுே்கு பங்ோளிேளாே ஆோதிருங்ேள். 
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தலலப்பு: இஸ்லாமிெ ேலலசய்சாற்ேள்/அேராதி (180 – 210) 

 

முஸ்லிம்களிடம் ற சும் ற ொது, 'அஸ்ஸலொமு அமலக்கும்' என்று வொழ்த்திவிட்டு, அதன் பிறகு 

ற சம்ச பதொடருவொைக்ள். ஒரு எதிைக்ொல பசயல் ற்றி ற சும் ற ொது "இன்ஷொ அல்லொஹ்" 

என்றுச ் பசொல்வொைக்ள்.  இந்த அைபி வொைத்்மதகளின் அைத்்தபமன்ன?  இமவகளின் 

முக்கியத்துவம் என்ன? ற ொன்ற ற ொன்ற றகள்விகளுக்கு இந்த பதொடைில்  தில்கள் 

பகொடுக்க ் டுகின்றன. 

இந்த பதொடைில் இஸ்லொமிய கமலசப்சொற்கமள மடட்ுமல்ல, இஸ்லொமில் முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்த சில ந ைக்ளின் விவைங்கமளயும், இடங்கமளயும் கற்றுக்பகொள்றவொம். இஸ்லொமம 

ஆழமொக அறிவதற்கு இமவகள் உதவும்.  

அைபி மற்றும் எபிறைய பமொழிகள் பசமிடிக் பமொழிக் குடும் த்மதச ் சொைந்்த பமொழிகளொக 

இரு ் தினொல், றதமவயொன இடங்களில் அைபி வொைத்்மதகளுக்கு இமணயொன எபிறைய 

வொைத்்மதகமளயும் சம்மந்த ் டுத்தி  ொைக்்க ்ற ொகிறறொம். இதன் மூலமொக,  மழய 

ஏற் ொட்டின் முக்கியமொன சில வொைத்்மதகமளயும் கற்றுக்பகொள்ளலொம். 

கேள்வி 181: அப்த் (ABD) என்றால் என்ன? 

பதில் 181: அைபியில் இதன் ப ொருள் “அடிமம” என் தொகும். இது அறைபிய 

ப யைக்ளில்   ைவலொக  யன் டுத்த ் டும் வொைத்்மதயொகும். உதொைணத்திற்கு, 

முஹம்மதுவின் தந்மதயின் ப யை ் “அ ்துல்லொஹ்” என் தொகும். இதன் ப ொருள் 

“அல்லொஹ்வின் அடிமம” ஆகும். “இமறவனுக்கு முழுவதுமொக கீழ் டிந்த அடிமமயொக 

வொழ்வது தொன்” முஸ்லிம்களின் நம்பிக்மகயின்  டி ஒரு சிறந்த வொழ்க்மகயொகும்.   

இதற்கு றநை ்எதிைொக, ம பிளில் நொம் கொண்கின்ற  டி, இறயசு தம்முமடய சீடைக்மள “தன் 

அடிமமகள்” என்று அமழக்கொமல், அவைக்மள “தன் நண் ைக்ள்” என்று அமழத்தொை.்  
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றயொவொன் 15:15 இனி நொன் உங்கமள ஊழியக்கொைபைன்று பசொல்லுகிறதில்மல, 

ஊழியக்கொைன் தன் எஜமொன் பசய்கிறமத அறியமொட்டொன். நான் உங்ேலளச ்

சிகநகிதர ் என்கறன், ஏபனனில் என் பிதொவினிடத்தில் நொன் றகள்வி ் ட்ட 

எல்லொவற்மறயும் உங்களுக்கு அறிவித்றதன். 

இஸ்லாமிெ யபெர்ேள்:  

• அப்துல்:  அடிமம அல்லது றவமலக்கொைன் (யொருக்கு? அல்லொஹ்விற்கு) 

• அப்துல் நபி: நபியின் அடிமம (அ) றவமலக்கொைன் 

• அப்துல் ஜஹ்ரா: முஹம்மதுவின் மகள் ஃ ொத்திமொ ஜஹ்ைொ அவைக்ளின் 

அடிமம 

• அப்துல் ஹுலசன்: ஹுமசனின் அடிமம (இவை ்முஹம்மதுவின் ற ைன்) 

அரபி கிறிஸ்தவர்ேளிடமிருந்து சில உதாரணங்ேள்: 

• அப்துல் மஸீஹ்: றமசியொவின் அடிமம (றமசியொ என்றொல் இறயசு) 

• அப்துல் ஸாலிப்: சிலுமவயின் அடிமம (அ) ஊழியக்கொைன் 

• அப்துல் ஷஹித்: உயிைத்ியொகம் பசய்தவருக்கு (இறயசுவிற்கு) 

அடிமம/ஊழியக்கொைன் 

• அப்த் ெஷூ: இறயசுவின் அடிமம (இறயசு தொஸ் என்று தமிழில் 

பசொல்றவொறம அறத ப யை ்அைபியில்) 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Abd_(Arabic) 

 

கேள்வி 182: அபூ (ABU) என்றால் என்ன? 

பதில் 182: இதன் ப ொருள் ”தந்மத” என் தொகும். அதொவது "இன்னொருமடய தந்மத" என்ற 

ப ொருளில் இவ்வொைத்்மத  யன் டுத்த ் டுகின்றது. உதொைணத்திற்கு: அபூ ஹமீத், அபூ  க்கை ்

ற ொன்ற ப யைக்மள குறி ்பிடலொம். இதன் ப ொருள் ”ஹமீதுமடய தந்மத,  க்கருமடய 

தந்மத” என் தொகும். 

இஸ்லாமிெ உதாரணங்ேள்: 

• அபூ ஹுமைைொ 

• அபூ மூஸொ 

• அபூ சுஃ ்யொன் 

• அபூ மஸ்வூத ்

யூதர்ேளின் பென்பாடு: 

எபிறைய பமொழியில் அ ் (Ab) என்றும் அைொமிக் பமொழியில்  அ ் ொ (Abba) என்றும் 

 யன் டுத்த ் டுகின்றது. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abd_(Arabic)
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• அ ்ைொம் : உயைந்்த தக ் ன் 

• அ ்ைஹொம்:  ல ஜனங்களுக்கு தக ் ன் 

• அ ்சறலொம்: அமமதியின் தக ் ன் 

புதிெ ஏற்பாட்டில் அப்பா (Abba):  

புதிய ஏற் ொட்டில் முன்று முமற அ ் ொ (Abba) என்ற அைொமிக் வொைத்்மத 

 யன் டுத்த ் ட்டுள்ளது. 

இறயசு பஜபிக்கும் ற ொது, அ ் ொ, பிதொறவ (Abba, Father) என்று பஜபித்தொை.் இதமன கிறைக்க 

பமொழியொக்கம் பசய்யும் ற ொது கூட, அ ் ொ (Abba) என்ற வொைத்்மதமய அ ் டிறய 

எழுதியுள்ளொைக்ள். 

மாற்கு 14:36 

36. அப்பா பிதாகவ (Abba, Father), எல்லொம் உம்மொறல கூடும்; இந்த ்  ொத்திைதம்த 

என்னிலிருந்து எடுத்து ்ற ொடும், ஆகிலும் என் சித்தத்தின் டியல்ல, உம்முமடய 

சித்தத்தின் டிறய ஆகக்கடவது என்றொை.் 

மீதமுள்ள இரண்டு இடங்ேள் கராமர் 8:15 மற்றும் ேலாத்திெர் 4:6 ஆகும்.  

றைொமை ்8: 15. அந்த ் டி, திரும் வும் ய ் டுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமமதத்னத்தின் 

ஆவிமய ் ப றொமல், அப்பா பிதாகவ (Abba, Father), என்று கூ ்பிட ் ண்ணுகிற 

புத்திை சுவிகொைத்தின் ஆவிமய ் ப ற்றீைக்ள். 

கலொத்தியை ்4:6. றமலும் நீங்கள் புத்திைைொயிருக்கிற டியினொல், அப்பா, பிதாகவ! 

(Abba, Father) என்று கூ ்பிடத்தக்கதொக றதவன் தமது குமொைனுமடய ஆவிமய 

உங்கள் இருதயங்களில் அனு ்பினொை.் 

சிலை ் அறிஞைக்ள் இ ் டியொக கூறுவொைக்ள், அதொவது ஆங்கிலத்தில் டொட்டி(Daddy) என்று 

அமழக்கும் ற ொது, அமழ ் வை ்குழந்மதயொக மொறி இன்னும் அதிக அன்ற ொடு அமழ ் து 

ற ொன்று அ ் ொ (Abba) என்ற வொைத்்மத உள்ளது என்று கூறுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 183: அல் (Al) 

பதில் 183: இந்த "அல்" வொைத்்மதயொனது ஆங்கிலத்தில் உள்ள "the" என்ற வொைத்்மதக்கு 

சமமொனதொகும் (definite article - 'the'). அைபி எழுத்தொளைக்ள் அைபி ப யைக்மள வித்தியொசமொக 

எழுதுவதினொல் அறனக முமற மக்கள் இந்த வொைத்்மதயினொல் குழ ் மமடவது உண்டு, 

அதொவது நொம் ஏற்கனறவ  டித்த ப யை ்இது தொனொ அல்லது றவறு ப யைொ என்ற குழ ் ம் 

வருவதுண்டு.  

இவ்வொைத்்மத ்  ற்றிய சில விவைங்கமள சைியொக புைிந்துக்பகொண்டொல் இதில் 

குழ ் மடவதற்கு ஒன்றுமில்மல.  
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இஸ்லொமிய சைித்திை ஆசிைியை ்மற்றும் குை-்ஆன் விைிவுமையொளை ்"த ைி" என் வமை சில அைபி 

எழுத்தொளைக்ள் "அல்-த ைி (Al-Tabari)" என்று எழுதுவொைக்ள், றவறு சிலை ் "அத்-த ைி (at-Tabari)" 

என்று எழுதுவொைக்ள். இறத ற ொல அல்லொஹ்விற்கு உள்ள ப யைக்மள எழுதும் ற ொது கூட: 

• சிலை ் ---> அல்-ைஹ்மொன், அல்-ஸமி, அல்-ஷகூை,் அல்-நூை ் ... என்று 

எழுதுவொைக்ள்.  

• றவறு சிலை ் ---> அை-்ைஹ்மொன், அஸ்-ஸமி, அஷ்-ஷகூை,் அந்-நூை ் ... என்று 

எழுதுவொைக்ள். 

அைபி பமொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் இைண்டு வமகயொக பிைிக்க ் டுகின்றன: 1) சந்திை 

எழுத்துக்கள் 2) சூைிய எழுத்துக்கள். 

• க, ம,  . . . ற ொன்ற எழுத்துக்கள் சந்திை எழுத்துக்கள் ஆகும். 

• த, ந, ச. . . ற ொன்ற எழுத்துக்கள் சூைிய எழுத்துக்கள் ஆகும். 

(சந்திை/சூைிய எழுத்துக்கள் அமனத்மதயும்  ற்றி அறிய இந்த விகிபிடிொ 

யதாடுப்லப பசொடுக்கவும்.) 

சந்திை எழுத்துக்களுக்கு முன் ொக "அல்" வந்தொல், அந்த எழுத்துக்கமள பதளிவொக உசச்ைிக்க 

முடியும், அ ் டி ் ட்ட எழுத்துக்கமள சந்திை எழுத்துக்கள் என்றுச ்பசொல்வொைக்ள்.  

உதாரணத்திற்கு: 

கமை ் (நிலொ) என்ற பசொல்மல எடுத்துக்பகொள்ளலொம். இவ்வொைத்்மதக்கு முன்பு அல் என்று 

றசைத்்து வொசிக்க முடியும் - அல்-கமை ்(அந்த நிலொ).  

இறத ற ொல,  லத் (balad - நொடு) என்ற வொைத்்மதயும் அல்- லத் (அந்த நொடு) என்று 

வொசிக்கமுடியும். ஆனொல், ஒரு வொைத்்மத சூைிய எழுத்துடன் ஆைம்பித்தொல், அதமன "அல்" 

என்ற வொைத்்மதமயச ் றசைத்்து "அல்" என்றற உசச்ைிக்க முடியொது. அதற்கு  திலொக, "அல்" 

என் தில் உள்ள "ல்" என் மத நீக்கிவிட்டு, அவ்வொைத்்மதயின் முதல் எழுத்மத ற ொடட்ு 

வொசிக்க முடியும்.  

உதாரணத்திற்கு: 

ஷம்ஸ் (சூைியன் என் து இதன் ப ொருள்) என்ற பசொல்லுடன் "அல்-ஷம்ஸ்" என்று எழுதினொல், 

அதமன அ ் டிறய வொசிக்கமுடியொது. எனறவ, அதமன "அஷ்-ஷம்ஸ்" (அந்த சூைியன்) என்று 

வொசிக்க றவண்டும் (கவனிக்கவும்: ல் என் மத நீக்கிவிட்டு ஷ் என் மத றசைத்்துள்றளொம்) 

எழுதும் ற ொது அல்-ஷம்ஸ் என்று (அ) அஷ்-ஷம்ஸ் என்று எழுதினொலும், அதமன அஷ்-ஷம்ஸ் 

என்றற வொசிக்கறவண்டும். 

எனறவ அைபி எழுத்தொளைக்ள் தங்கள் விரு ்  ் டி "அல்-த ைி" என்றறொ (எழுத்தின்  டி 

எழுதுவது) அல்லது "அத்-த ைி" என்றறொ (உசச்ைி ்பின்  டி எழுதுவது) எழுதுவொைக்ள், எ ் டி 

எழுதினொலும் தவறில்மல. ஆனொல், வொசகைக்ள்  டிக்கும் ற ொது, சந்திை சூைிய எழுத்துக்கமள 

கவனத்தில் பகொண்டு  டிக்கறவண்டும்.  

 

கேள்வி 184: அல்ஹம்து லில்லாஹ் 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_and_moon_letters
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_and_moon_letters
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பதில் 184: இந்த அைபி பசொற்பறொடருக்கு  "எல்லொ புகழும் அல்லொஹ்விற்றக (Praise be to Allah)" 

என் தொகும். 

• அல் = The 

• ஹம்து = புகழுதல் (Praise) 

• அல்லொஹ் = அல்லொஹ் (Allah) 

யூதைக்ளும் கிறிஸ்தவைக்ளும் "ஹல்றலலூயொ" என்று பசொல்வது ற ொன்று, அைபியில் 

அல்ஹம்துலில்லொஹ். 

• ஹல்றலல் + யொ = பயறகொவொ றதவமன புகழு 

 

கேள்வி 185:  அல்பா (Alpha) 

பதில் 185: கிறைக்க பமொழியின் முதல் எழுத்து "அல் ொ" ஆகும், கமடசி எழுத்து "ஓபமகொ" 

ஆகும். இந்த இைண்டு எழுத்துக்கள் இமறவனின்  ட்ட ்ப யைக்ளொக ம பிளில் கொணலொம். 

அதொவது உலகத்தின்  "முதலொமொனவைொகவும்  கமடசியொனவைொகவும் இமறவன் இருக்கிறொை"் 

என் மத சுட்டிக்கொட்ட இமறவன் தனக்கு இமவகமள  யன் டுத்துகிறொை.் 

1. கதவன் "அல்பா மற்றும் ஓயமோவாே" இருே்கிறார்:  

யவளிப்படுத்தின விகசஷம் 1:8  

இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமொகிய சைவ்வல்லமமயுள்ள 

கைத்்தை:் நான் அல்பாவும், ஓயமோவும் ஆதியும் அந்தமுமொயிருக்கிறறன் என்று 

திருவுளம் ற்றுகிறொை.் 

2. இகெசுே் கிறிஸ்து "அல்பா மற்றும் ஓயமோவாே" இருே்கிறார்: 

பவளி ் டுத்தின விறசஷம் 21:6 மற்றும்  ொைக்்க 22:1-13 

யவளி 21:6 

அன்றியும், அவை ் என்மன றநொக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஓயமோவும், 

ஆதியும் அந்தமுமொயிருக்கிறறன். தொகமொயிருக்கிறவனுக்கு நொன் 

ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமொய்க் பகொடு ்ற ன். 

 

கேள்வி 186: அல்லாஹு அே்பர் 

பதில் 186: இவ்வொைத்்மதயின் ப ொருள் "அல்லொஹ் ப ைியவன்" (Allah is most Great) என் தொகும். 

முஸ்லிம்கள் இவ்வொைத்்மதகள் அறனக சமயங்களில்   யன் டுத்துவை,் அதொவது 

பதொழுமகக்கு அமழ ்பு பகொடுக்கும் ற ொதும், மிருகங்கமள அறுக்கும் ற ொதும் இதமன 

 யன் டுத்துவை.்  
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கடந்த கொலத்திலும், தற்கொலத்திலும் இஸ்லொமியைக்ள் ற ைணியொகச ் பசல்லும் ற ொது, 

“அல்லொஹு அக் ை”் என்று றகொஷமிட்டுக்பகொண்டுச ் பசல்வொைக்ள். றமலும், ற ொருக்குச ்

பசல்லும் ற ொது முஸ்லிம்கள் இந்த வொைத்்மதகமள உைத்த சத்தத்றதொடு 

உசச்ைித்துக்பகொண்டுச ் பசல்வொைக்ள். இ ் டி றகொஷமிட்டுச ் பசல்வது “அல்லொஹ்வும் 

இஸ்லொமும் முஸ்லிம்களும் உலகத்தில் உள்ள மற்ற எல்லொவற்மறக் கட்டிலும் சிறந்தவைக்ள்” 

என் மத அவைக்ள் பவளி ் டுத்துவதொக அமமகிறது. 

முஸ்லிம்கள் கொஃபிைக்ளுக்கு (இஸ்லொமியைல்லொத மக்களுக்கு) எதிைொக ற ொை ்பசய்யும் ற ொது, 

எ ் டி இவ்வொைத்்மதகமள  யன் டுத்துகிறொைக்ள் என் மத ”இஸ்லொமிய கொலிஃ த்துவ 

ஆட்சி நடக்கும் நொடுகளில்” கொணலொம், இமத ்  ற்றி அறிந்துக்பகொள்ள இந்த பதொடு ்ம  

(புத்தகத்மத) பசொடுக்கவும்: THE CALIPHATE - ITS RISE, DECLINE, AND FALL FROM ORIGINAL 

SOURCES BY WILLIAM MUIR.  

 

கேள்வி 187: அன்சார் (அன்ஸார் - ANSAR) 

பதில் 187: அைபியில் இதன் ப ொருள் “உதவியொளை”் என் தொகும். 

மதினொவிலிருந்து முதன் முதலில் முஸ்லிமொக மொறியவைக்மள “அன்ஸொைக்ள்” என்று குை-்ஆன் 

அமழக்கிறது.  முஹம்மது மதினொவிற்கு இடம் ப யைந்்த பிறகு, அவருக்கு உதவி பசய்த 

அமனவரும் “அன்ஸொைக்ள்” என்று அமழக்க ் ட்டொைக்ள். இவைக்ள் முஹம்மது புைிந்த 

ற ொைக்ளிலும்  ங்கு ப ற்றொைக்ள். 

குர-்ஆன் 9:100, 117 

9:100. இன்னும் முஹொஜிைக்ளிலும், அன்ஸார்ேளிலும், முதலொவதொக (ஈமொன் 

பகொள்வதில்) முந்திக்பகொண்டவைக்ளும், அவைக்மள(எல்லொ) நற்கருமங்களிலும் 

பின் பதொடைந்்தவைக்ளும் இருக்கின்றொைக்றள அவைக்ள் மீது அல்லொஹ் திரு ்தி 

அமடகிறொன்; அவைக்ளும் அவனிடம் திரு ்தியமடகின்றொைக்ள்; அன்றியும் 

அவைக்ளுக்கொக, சுவன திகமளச ் சிதத் ் டுத்தியிருக்கின்றொன், அவற்றின் 

கீறழ ஆறுகள் ஓடிக்பகொண்டிருக்கும், அவைக்ள் அங்றக என்பறன்றும் 

தங்கியிரு ் ொைக்ள் - இதுறவ மகத்தொன பவற்றியொகும். 

9:117. நிசச்யமொக அல்லொஹ் நபிமயயும் கஷ்ட கொலத்தில் அவமை ் பின் ற்றிய 

முஹொஜிைக்மளயும், அன்ஸாரிேலளயும் மன்னிதத்ொன் அவைக்ளில் ஒரு 

பிைிவினருமடய பநஞ்சங்கள் தடுமொறத் துவங்கிய பின்னை,் அவைக்மள 

மன்னித்(து அருள் புைிந்)தொன் - நிசச்யமொக அவன் அவைக்ள் மீது மிக்க 

கருமணயும், கிரும யும் உமடயவனொக இருக்கின்றொன். (முஹம்மது ஜொன் 

டிைஸ்ட் குை-்ஆன் தமிழொக்கம்) 

  

கேள்வி 188: அஸர் (ASR) 

பதில் 188: இஸ்லொமியை ்பசய்யும் மதிய றநை பதொழுமகமய “அஸை ்பதொழுமக” என் ொைக்ள். 

http://www.answering-islam.org/Books/Muir/Caliphate/index.htm
http://www.answering-islam.org/Books/Muir/Caliphate/index.htm
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சைியொக கொமல கழுவொமல் பதொழுதொல் நைகம் தொன்: 

ஸஹீஹ் புகொைி 96: 

96. 'நொங்கள் பசன்ற  யணம் ஒன்றில் நபி(ஸல்) அவைக்ள் எங்களுக்கு ் பின்னொல் 

வந்து பகொண்டிருந்தொைக்ள். அஸர் யதாழுலேயின் கநரம் யநருங்கிவிட்ட 

நிலலயில் நொங்கள் உளூச ் பசய்து பகொண்டிருக்கும்ற ொது நபி(ஸல்) அவைக்ள் 

எங்கமள வந்தமடந்தொைக்ள். அ ்ற ொது நொங்கள் எங்கள் கொல்கமளத ்

தண்ணீைொல் தடவிக் பகொண்டிருந்றதொம். (அமதக் கண்டதும்) 'குதிங்ோல்ேலளச ்

சரிொேே் ேழுவாதவர்ேளுே்கு நரேம் தான்!' என்று இைண்டு அல்லது மூன்று 

முமற தம் குைமல உயைத்்திக் கூறினொைக்ள்' அ ்துல்லொஹ் இ ்னு அம்ை(்ைலி) 

அறிவித்தொை.் 

522. ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார். 

சூைிய(னி)ன் (ஒளி) என் அமறயில் (மமறயொமல்) விழுந்து பகொண்டிருக்கும்ற ொது 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் அஸர் பதொழுவொைக்ள். 

அஸர் யதாழுலேலெ தவரவிட்டால், குடும்பத்துே்கு ஆபத்து: 

552. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

'யொருக்கு அஸை ்பதொழுமக தவறிவிட்டறதொ அவன் குடும்பமும் யசாத்துே்ேளும் 

அழிே்ேப் பட்டவலனப்கபான்று இருக்கிறொன்.' என இ ்னு உமை(்ைலி) 

அறிவித்தொை.் 

 

கேள்வி 189: அஸ்தே்பீர் அல்லாஹ் (Astaghfir Allah) 

பதில் 189: இந்த அைபி பசொற்பறொடைின் ப ொருள் "நொன் அல்லொஹ்விடமிருந்து மன்னி ்ம  

றகொருகிறறன்" என் தொகும். 

 

கேள்வி 190: அஸ்ஸலாமு அலலே்கும் (ASSALAMU ALAIKUM) 

பதில் 190: இது ஒரு இஸ்லொமிய வொழ்த்து ஆகும். இதன் ப ொருள் ”உங்கள் மீது சொந்தி 

உண்டொகட்டும்” என் தொகும். ஒரு முஸ்லிம் முதன் முதலில் “அஸ்ஸலொமு அமலக்கும்” என்று 

மற்றவமை  ொைத்்து வொழ்த்து கூறும் ற ொது,  இதற்கு  திலொக “வொ அமலக்கும் ஸலொம்” என்று 

அவை ் தில் வொழ்த்து கூறுவொை,் இதன் ப ொருள், “உங்கள் மீதும் சொந்தி உண்டொகட்டும்” 

என் தொகும்.  

இறத வொழ்த்துதமல,  இன்னும் நீட்டி, “அஸ்ஸலொமு அமலக்கும் வ ைஹ்மது அல்லொஹி வ 

 ைகொதஹூ” என்று கூறுவை,் இதன் ப ொருள் “சொந்தியும் அல்லொஹ்வின் அருளும், 
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ஆசீைவ்ொதமும் உங்கள் மீது உண்டொவதொக” என் தொகும். (Full version is "Assalamu alaikum wa Rahmatu 

Allahi wa Barakatuhu", meaning "Peace and the Mercy and Blessings of God be upon you"). 

இறயசு கூட 'உங்களுக்கு சமொதொனம் (ஷொறலொம் அறலகும்)' என்று கூறினொை ் என்று 

முஸ்லிம்கள் கூறுவொைக்ள். ஆமகயொல், இறயசு கூட இஸ்லொமிய  ொணியில் தொன் 

வொழ்த்துக்கள் கூறினொை ்என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்வொைக்ள். 

இகெசு எப்கபாது ஷாகலாம் அகலகும் என்றுச ்யசான்னார்? 

றயொவொன் 20:19. வொைத்தின் முதல்நொளொகிய அன்மறயத்தினம் 

சொயங்கொலறவமளயிறல சீஷைக்ள் கூடியிருந்த இடதத்ில், யூதர்ேளுே்குப் 

பெந்ததினால் ேதவுேள் பூட்டியிருே்லேயில், இகெசு வந்து நடுகவ நின்று: 

உங்ேளுே்குச ்சமாதானம் என்றொை.் 

இறயசுக் கிறிஸ்து உயிைத்்பதழுந்த பிறகு, சீடைக்ள்  யத்தில் இருந்த சமயத்தில் 

இவ்வொைத்்மதகமளச ் பசொல்லி அவைக்ளுமடய  யத்மத ற ொக்கினொை.் அந்த வொைத்்மதகள் 

அவைக்ளுமடய  யத்மத நீக்கவில்மல, சிலுமவயில் அவமை மைித்தவைொகக் கண்டு, 

கல்லமறயில் அவை ்மவக்க ் ட்ட பிறகு உயிைத்்பதழுந்து வந்து பசொன்னதொல் அவைக்ளின் 

 யம் நீங்கியது. 

இறயசு உயிைத்்பதழுந்த பிறகு இவ்வொைத்்மதகமளச ் பசொன்னொை ் என்று நீங்கள் 

நம்புகிறீைக்ளொ? 

முஹம்மதுவின் ப யமை உசச்ைிக்கும் ற ொது, 1400 நூற்றொண்டுகளொக றகொடிக்கணக்கொன 

முஸ்லிம்கள் "அவை ்மீது சொந்து உண்டொகட்டும்" என்றுச ்பசொல்கிறொைக்ள். முஹம்மதுவிற்றக 

சமொதொனம் றவண்டுபமன்று நீங்கள் அல்லொஹ்மவ றவண்டிக்பகொண்டொல், உங்கள் நிமல 

என்னபவன்று சிந்தித்து ்  ொருங்கள். உயிைத்்பதழுந்த இறயசுக் கிறிஸ்து "உங்களுக்கு 

சமொதொனம்" என்று பசொல்வது உங்களொல் றகட்கமுடிகின்றதொ? 

 

கேள்வி 191: ஆலிம் (ALIM) 

பதில் 191:  ண்டிதை,் அதிகம் கற்றறிந்தவை ்(அ) அறிஞை ்என் து இதன் ப ொருளொகும். 

 

கேள்வி 192: இ ்லிஷ் (சொத்தொன், மசத்தொன், மஷத்தொன்) 

பதில் 192: சொத்தொனின் இஸ்லொமிய ப யை ் "இ ்லிஷ்" என் தொகும். குைஆ்னும் இதை 

ஆதொைபூைவ்மொன ஹதீஸ்களும் சொத்தொன்  ற்றிய சுவொைசியமொன விவைங்கமளத் தருகின்றது, 

அமவயொவன:  

• சொத்தொன் முடிசச்ு ற ொடுகிறொன்,  

• இைவு றநைங்களில் மூக்கில் தங்கியிருக்கிறொன்,  

• பிறக்கும் குழந்மதகமள பதொடுகிறொன்,  

• குழந்மதகமள அழ மவக்கிறொன்,  
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• தீைக்்கதைிசங்களில் தில்லுமுல்லு பசய்துவிடுகிறொன்,  

• மற்றவைக்ள் ற சுவமத திருட்டுதத்னமொக ஒட்டுக் றகட்கிறொன்,  

• மனிதைக்ளின் கொதுகளில் சிறுநீை ்கழிக்கிறொன்,  

• பகொட்டொவி விடு வமை ்  ொைத்்து சிைிக்கிறொன் 

• அறத ற ொல பகொட்டொவி விடு வைக்ளின் வொயில் புகுந்துவிடுகிறொன். 

சொத்தொன் யொை ்என் தில் முைண் ட்ட கருத்துக்கள் குைஆ்னில் பசொல்ல ் ட்டுள்ளது; சொத்தொன் 

என் வன் றதவதூதனொ? அல்லது றதவ தூதனொக இருந்தவன்  ொவம் பசய்து தள்ளிவிட ் ட்ட 

பிறகு ஜின்னொக மொறிவிட்டொனொ? மனிதன் உண்டொக்க ் ட்ட நிகழ்சச்ியிலும், அதன் பிறகு 

அவன்  ொவம் பசய்த நிகழ்சச்ியிலும் சொத்தொனின்  ங்கு என்ன? இந்நிகழ்சச்ிகளில் 

அல்லொஹ்வின் முைண் ட்ட விவைங்கள் என்ன? ற ொன்றமவகமள அறிந்துக்பகொள்ள இந்த 

கடட்ுமைமய  டிக்கவும்: "அல்லொஹ், ஆதொம் மற்றும் றதவதூதைக்ள்". 

முஹம்மதுவின் வொழ்வில் சொத்தொனின் தொக்கம் இருந்திருக்கின்றது என் மத விளக்கும் 

கடட்ுமைகமள இங்கு  டிக்கவும்: முஹம்மதுவும் சொத்தொனும் 

சாத்தான் பற்றிெ இதர இஸ்லாமிெ விவரங்ேள்: 

• இப்லீஸ் “ஜின்” இனத்லதச ்கசர்ந்தவனாே இருே்கிறான், குர்ஆன் 18:50 

அன்றியும், “ஆதமுக்கு ஸுஜூது பசய்யுங்கள்” என்று நொம் மலக்குகளிடத்தில் 

கூறியமத (நபிறய!) நிமனவு கூைவ்ீைொக; அ ்ற ொது இ ்லீமஸத்தவிை, அவைக்ள் 

ஸுஜூது பசய்தொைக்ள்; அவன் (இ ்லீஸ்) ஜின் இனதம்தச ் றசைந்்தவனொக 

இருந்தொன்; அவன் தன் இமறவனுமடய கட்டமளமய மீறி விட்டொன்; ஆகறவ 

நீங்கள் என்மனயன்றி அவமனயும் அவன் சந்ததியொமையும் (உங்கமள ்) 

 ொதுகொ ் வைக்ளொக எடுத்துக் பகொள்வீைக்ளொ? அவைக்றளொ உங்களுக்கு ் 

 மகவைக்ளொக இருக்கிறைக்ள்; அக்கிைமக்கொைைக்ள் (இவ்வொறு) மொற்றிக் 

பகொண்டது மிகவும் பகட்டதொகும்.(குைஆ்ன் 18:50) 

• ஒருவர் உறங்கும்கபாது பிடரியில் லஷத்தான் மூன்று முடிசச்ுேலளப் கபாடுகிறான் 

1142. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்.  

"உங்களில் ஒருவை ்உறங்கும்ற ொது பிடைியில் மஷத்தொன் மூன்று முடிசச்ுகமள ் 

ற ொடுகிறொன். ஒவ்பவொரு முடிசச்ின் ற ொதும் இைவு இன்னும் இருக்கிறது, உறங்கு 

என்று கூறுகிறொன். அவை ்விழித்து அல்லொஹ்மவ நிமனவு கூைந்்தொல் ஒரு முடிசச்ு 

அவிழ்கிறது. அவை ் உளூச ் பசய்தொல் இன்பனொரு முடிசச்ு அவிழ்கிறது. அவை ்

பதொழுதொல் மற்பறொரு முடிசச்ும் அவிழ்கிறது. அவை ் மகிழ்வுடனும் மன 

அமமதியுடனும் கொமல ் ப ொழுமத அமடகிறொை.் இல்மலபயனில் 

அமமதியற்றவைொக, றசொம் ல் நிமறந்தவைொகக் கொமல ் ப ொழுமத 

அமடகிறொை'் என அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவிதத்ொை.் Volume :1 Book :19 (சஹி 

புஹொைி நூல்) 

• தூங்கும் கபாது மூே்கின் உட்பகுதிே்குள் லஷத்தான் புகுந்து கமல் பாேத்தில் 

தங்கியிருே்கிறான் 
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3295. அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.்  

நீங்கள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து உளூச ்பசய்தொல் மூன்று முமற (நீை ்பசலுத்தி) 

நன்கு மூக்மகச ்சிந்தி (தூய்மம ் டுதத்ி)க் பகொள்ளுங்கள். ஏபனனில், நீங்கள் 

(தூங்கும் ற ொது) மூக்கின் உட் குதிக்குள் மஷத்தொன் தங்கியிருக்கிறொன். என 

அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.் Volume :3 Book :59 (சஹி புஹொைி நூல்) 

• பிறே்கும் குழந்லதேலள யதாடுகிறான், அழலவே்கிறான் 

3431. ஸயீத் இ ்னு முஸய்ய ்(ைலி) அறிவித்தொை ் 

" 'ஆதமின் மக்களில் (புதிதொக ்) பிறக்கும் குழந்மத எதுவொயினும் அது பிறக்கும் 

ற ொறத மஷதத்ொன் அமதத் தீண்டுகிறொன். மஷத்தொனின் தீண்டலொல் 

அக்குழந்மத கூக்குைபலழு ்பும். மைய்மமயும் அவைின் மகமனயும் தவிை' என்று 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: என அபூ ஹுமைைொ(ைலி) 

அறிவித்துவிட்டு பிறகு, 'நொன் இக் குழந்மதக்கொகவும் வருங்கொல 

வழித்றதொன்றலுக்கொகவும் சபிக்க ் ட்ட மஷதத்ொமனவிட்டு உன்னிடம் 

 ொதுகொ ்புத் றதடுகிறறன்" என்னும் (மைய்முமடய தொய் பசய்த பிைொைத்்தமனமய 

கூறும் - என்ற 3:36-வது) இமறவசனதம்த ஓதுவொைக்ள். Volume :4 Book :60 (சஹி 

புஹொைி நூல்) 

றமற்கண்ட ஹதீஸில் கொண ் டும் ஒரு சுவொைசியமொன விவைம் என்னபவன்றொல், உலக 

மக்கள் பிறக்கும் ற ொது அமனவமையும் சொத்தொன் பதொட்டொனொம், ஆனொல் இறயசுவின் தொய் 

மைியொமளயும், இறயசுமவயும் பதொடவில்மலயொம். ஒருவமை சொத்தொன் பதொட்டொல் 

என்னவொகும்? 

• சாத்தான் யவளிப்பாடுேளில் குழப்பத்லத உருவாே்கி, தன் யசாந்த வார்த்லதேலள 

நுலழத்துவிடுகின்றான்: குர்ஆன் 22:52 

(நபிறய!) உமக்கு முன்னை ் நொம் அனு ்பி மவதத் ஒவ்பவொரு தூதரும், நபியும், 

(ஓதறவொ, நன்மமமயறயொ) நொடும்ற ொது, அவைக்ளுமடய அந்த நொட்டத்தில் 

மஷத்தொன் குழ ் த்மத எறியொதிருந்ததில்மல; எனினும் மஷத்தொன் எறிந்த 

குழ ் த்மத அல்லொஹ் நீக்கிய ் பின்னை ் அவன் தன்னுமடய வசனங்கமள 

உறுதி ் டுத்துகிறொன் - றமலும், அல்லொஹ் யொவற்மறயும் அறிந்தவனொகவும், 

ஞொனம் மிக்றகொனொகவும் இருக்கின்றொன்.(குைஆ்ன் 22:52) 

சொத்தொனின் வசனங்கள்  ற்றிய விவைங்கமள  டிக்க இந்த கட்டுமைமய பசொடுக்கவும்: Satanic 

Verses?  

• திருட்டுத்தனமாே ஒட்டுே் கேட்கும் லஷத்தான், குர்ஆன் 15:17-18, 37:8 

விைட்ட ் ட்ட ஒவ்பவொரு மஷத்தொமன விட்டும் நொம் அவற்மற ்  ொதுகொத்றதொம். 

திருடட்ுதத்னமொக ஒட்டுக் றகட்கும் மஷத்தொமனதத்விை; (அ ்ற ொது) 

பிைகொசமொன தீ ் ந்தம் அந்த மஷதத்ொமன (விைட்டி ்) பின்  ற்றும்.(குைஆ்ன் 

15:17-18) 
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(அமதத)் தீய மஷத்தொன்கள் அமனவருக்கும் தமடயொகவும் (ஆக்கிறனொம்). 

(அதனொல்) அவைக்ள் றமலொன கூட்டத்தொை ் (ற சம்ச ஒளிந்து) றகட்க முடியொது; 

இன்னும், அவைக்ள் ஒவ்றவொை ் திமசயிலிருந்தும் வீசி எறிய ் டுகிறொைக்ள். 

(அவைக்ள்) துைத்த ் டுகிறொைக்ள்; அவைக்ளுக்கு நிமலயொன றவதமனயுமுண்டு. 

(குைஆ்ன் 37:7-9) 

• யதாழாமல் தூங்கிே்யோண்டு இருப்பவர்ேளின் ோதில் சாத்தான் சிறுநீர் ேழிே்கிறான்: 

1144. அ ்துல்லொஹ்(ைலி) அறிவித்தொை.்  

ஒருவை ் விடியும் வமை தூங்கி பகொண்றட இருக்கிறொை.் பதொழுமகக்கு 

எழுவதில்மல என்று நபி(ஸல்) அவைக்ளிடம் கூற ் ட்டது. அதற்கு நபி(ஸல்) 

அவைக்ள் 'மஷத்தொன் அவை ் கொதில் சிறுநீை ் கழித்துவிட்டொன்' என்று 

விமடயளித்தொைக்ள். Volume :1 Book :19 (சஹி புஹொைி நூல்) 

யோட்டாவி விடுதல்: 

o அல்லாஹ் யோட்டாவிலெ யவறுே்கிறார்:  

6223. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்'  

அல்லொஹ் தும்மமல விரும்புகிறொன்; பகொட்டொவிமய பவறுக்கிறொன். எனறவ, 

ஒருவை ்தும்மியவுடன் 'அல்ஹம்துலில்லொஹ்' (எல்லொ ் புகழும் அல்லொஹ்வுக்றக) 

என்று பசொன்னொல், அமதக் றகட்கும் ஒவ்பவொரு முஸ்லிமின் மீதும் அவருக்கு 

('யைஹ்முக்கல்லொஹ் - அல்லொஹ் உங்களுக்குக் கருமண புைியட்டும்' என்று) 

மறுபமொழி கூறுவது அவசியமொகும். ஆனொல், பகொட்டொவி மஷத்தொனிடமிருந்து 

வருவதொகும். உங்களில் எவறைனும் பகொட்டொவிவிட்டொல் முடிந்தவமை அமதக் 

கட்டு ் டுதத்டட்ும். ஏபனனில், யொறைனும் (கட்டு ் டுதத்ொமல்) 'ஹொ' என்று 

(பகொட்டொவியொல்) ச ்தமிட்டொல் மஷத்தொன் சிைிக்கிறொன். என அபூ 

ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.் Volume :6 Book :78 (சஹி புஹொைி நூல்) 

o மனிதர்ேள் யோட்டாவி விடும் கபாது சாத்தான் அவர்ேளுே்குள் யசல்கிறான் 

5719. அல்லொஹ்வின் தூதை ்(ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

உங்களில் ஒருவருக்குக் பகொட்டொவி ஏற் ட்டொல், அவை ்தமது வொயின் மீது மகமய 

மவத்து அமதத ் தடுக்கட்டும். ஏபனனில், மஷதத்ொன் (அ ்ற ொது வொய்க்குள்) 

நுமழகின்றொன். இமத அபூசயீத் அல்குத்ை ீ(ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். Book 

:53 (சஹி முஸ்லிம்) 

o ஒருவர் (ேட்டுப்படுத்தாமல் 'ஹா' என்று சப்தமிட்டுே்) யோட்டாவிவிட்டால் அலதப் 

பார்த்து லஷத்தான் சிரிே்கிறான்  

6226. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்'  
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அல்லொஹ் தும்மமல விரும்புகிறொன். பகொட்டொவிமய பவறுக்கிறொன். எனறவ, 

ஒருவை ்தும்மியவுடன் 'அல்ஹம்துலில்லொஹ்' (எல்லொ ் புகழும் அல்லொஹ்வுக்றக) 

என்று பசொன்னொல், அமதக் றகட்கும் ஒவ்பவொரு முஸ்லிமின் மீதும் அவருக்கு 

('அல்லொஹ் உங்களுக்குக் கருமண புைிவொனொக' என) மறுபமொழி கூறுவது 

அவசியமொகும். ஆனொல், பகொட்டொவி மஷத்தொனிடமிருந்து வருவதொகும். எனறவ, 

உங்களில் எவறைனும் பகொட்டொவிவிட்டொல் முடிந்தவமை அமதக் 

கட்ட ் டுத்தட்டும். ஏபனனில், உங்களில் ஒருவை ்(கட்டு ் டுத்தொமல் 'ஹொ' என்று 

ச ்தமிட்டுக்) பகொட்டொவிவிட்டொல் அமத ்  ொைத்்து மஷத்தொன் சிைிக்கிறொன். என 

அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.் Volume :6 Book :78 (றமலும்  ொைக்்க சஹி புஹொைி 

எண் : 6223) 

சொத்தொன்  ற்றிய இதை குைஆ்ன் வசனங்கள்: 

குைஆ்ன் 2:34,36,168; 3:36,155,175; 4:38,60,76,116-117,119-120,140,145; 5:90-91; 6:38,43,68; 7:11-12,20-

21,27,175,200-201; 8:11,48; 12:5,42,100; 14:22; 15:30-40; 16:63,98; 17:27,53,61,64; 18:50-51; 18:63; 19:44-45; 

20:53,116,120; 22:52; 24:21; 25:29; 26:95; 27:24; 28:15; 29:38; 31:21; 34:20-21; 35:6; 36:60; 37:65; 38:41,74-85; 41:36; 

43:62; 47:25; 58:10,19; 59:16 

 

கேள்வி 193: இமாம் 

பதில் 193: முஸ்லிம் தமலவை;் முஸ்லிம்களின் ஆன்மீக தமலவை;் மசூதியில் பதொழுமகமய 

நடத்தும் தமலவை.் 

ஒரு இஸ்லொமிய ஆன்மீக தமலவை ் அைபி பமொழியில் புலமம ப ற்று இருக்கறவண்டும், 

முக்கியமொக குமறஷி அைபி பமொழி வழக்கத்மத (உசச்ைி ்ம ) நன்கு கற்றறிந்தவைொக 

இருக்கறவண்டும் (சஹிஹ் புகொைி 6.507) 

ஷியொ பிைிவில் உள்ள முஸ்லிம்கள் “இன்றும் இமொம்கள் மமறந்து வொழ்ந்துக்பகொண்டு 

இருக்கிறொைக்ள்” என்று நம்புகிறொைக்ள். முஹம்மதுவின் மகள் ஃ ொத்திமொ மற்றும் 

அலி  மூலமொக வந்த 12 இமொம்கமள ஷியொ முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். இமொம்கள் 

 ொவமில்லொதவைக்ள் என்றும் ஷியொக்கள் நம்புகிறொைக்ள். 

மூஸாவின் கவதம் ஒரு இமாமாேவும் (கநர்வழி ோட்டிொேவும்) ரஹ்மத்தாேவும் 

இருே்கிறது: 

46:12. இதற்கு முன்னை ்மூஸாவின் கவதம் ஒரு இமாமாேவும் (கநர்வழி 

ோட்டிொேவும்) ரஹ்மத்தாேவும் இருந்தது; (குைஆ்னொகிய) இவ்றவதம் 

(முந்மதய றவதங்கமள) பமய்யொக்குகிற அைபி பமொழியிலுள்ளதொகும்; இது 

அநியொயம் பசய்றவொமை அசச்மூட்டி எசச்ைி ் தற்கொகவும், நன்மம 

பசய் வைக்ளுக்கு நன்மொைொயமொகவும் இருக்கிறது.  

 

கேள்வி 194: ேலீஃபா (ேலிஃபா) 
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பதில் 194: கலிஃ ்: இஸ்லொமிய நொட்மட தமலமம தொங்கி நடத்து வமை கலிஃ ொ என்று 

அமழ ் ொைக்ள். சஹீஹ் புகொைி ஹதீஸின்  டி, இவை ்அைபிய குமறஷி வம்சத்தில் பிறந்தவைொக 

இருக்கறவண்டும். (Sahih Bukhari 8.817) 

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு இஸ்லொமிய நொட்டின் தமலவைக்மள கலிஃ ொ என்று அமழ ் ொைக்ள். 

முதல் நொன்கு கலிஃ ொக்களின் ப யைக்ளொவன: அபூ  க்கை,் உமை,் உஸ்மொன் (உதமொன்) 

மற்றும் அலி. அதன் பிறகு உம்மொயத ்வம்சமும், அதன் பிறகு அ ் ொஸித் வம்சமும் இஸ்லொமிய 

நொடுகளின் தமலவைக்ளொக ஆட்சி பசய்தொைக்ள். 

 

கேள்வி 195: குலறஷ் (குலரஷ் - ஒரு வம்சத்தின் யபெர்) 

பதில் 195: முஹம்மது பிறந்த வம்சம் "குமறஷி" வம்சமொகும். இஸ்லொமுக்கு முந்மதய 

கொலத்தில் கொ ொ என்ற மக்கொவின் ஆலயத்தின்  ொதுகொவலைக்ளொக ( ைொமைி ் வைக்ளொக) 

இருந்தவைக்ள், இந்த பிைிவினை ் தொன். குைஆ்னின் 106ம் அத்தியொயத்திற்கு "குமறஷின் 

(குமறஷிகள் )" என்று ப யை.் 

 

கேள்வி 196: தபரி (Tabari) 

பதில் 196: அபூ ஜ ை ்முஹம்மத் இ ்னு ஜைீை ்அத்த ைி  என் து இவைது முழு ப யைொகும்.  இவை ்

கி.பி. 839ம் ஆண்டு ஈைொனிலுள்ள அறமொல், த ைிஸ்தொனில் பிறந்தொை.்  இவை ்ஈைொக்கில் உள்ள 

 ொக்தொத்தில் கி.பி. 923ம் ஆண்டு கொலமொனொை.் இவை ் ஒரு முக்கியமொன இஸ்லொமிய 

அறிஞைொவொை.் இவை ் இஸ்லொமின் ஆைம்  கொல விவைங்கமள  ல அறிஞைக்ளிடமிருந்து 

றசகைித்து பதொகுத்தொை.் 

இவருக்கு பிறகு வந்த இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள்  த ைியின் இந்த பதொகு ்ம  அதிகமொக 

 யன் டுத்துகின்றனை.்  இவைது பதொகு ்பிலிருந்து தொன், அல்பிைட ் குல்றலம் (Alfred 

Guillaume)  இ ்னு இஷொக்கின் "முகம்மதுவின் சைிமதயிலிருந்து" பதொமலந்து விட்ட  குதிகமள 

மீடட்ு எடுத்தொை.் இ ்னு ஹிஷொம் தம்முமடய சைிமதயில் அவ்விவைங்கமள றவண்டுபமன்றற 

நீக்கி இருந்தொை.் 

இஸ்லொமின் சுன்னி பிைிவு முஸ்லிம்களின் றகொட் ொடுகளுக்கு  த ைியின் பதொகு ்பு ஒரு 

முக்கியமொன மூலமொக இருந்துள்ளது. இவமை ்  ற்றி சில விவைங்கமள இந்த பதொடு ்பில் 

கொணலொம் (wikipedia) 

 

கேள்வி 197: நிம்கராத் 

பதில் 197: இஸ்லொமின்  டி, ஆபிைகொமும் (இ ்ைொஹிம்) நிம்றைொத்தும் சமகொலத்தவைக்ள். 

உண்மமயில் இவ்விருவரும் பவவ்றவறு கொலத்தவைக்ள்.   

ம பிளின்  டி நிம்றைொத் ”கூஷ்” என் வைின் மகன், கூஷ் ”ஹொம்”மின் மகன், இந்த “ஹொம்” 

றநொவொவின் மகன் ( ொைக்்க ஆதியொகமம் 10:6,8), அதொவது நிம்றைொத் றநொவொவின் 

பகொள்ளு ்ற ைனொவொை.் 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari
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ஆபிைகொமின் வம்ச வைலொறு இவ்விதமொக உள்ளது, அதொவது ஆபிைகொம் றதைொவின் மகன், 

றதைொவின் தந்மத நொறகொை,் அவைின் தந்மத பசரூகு, அவைின் தந்மத பைகூ, அவைின் தந்மத 

ற றலகு, அவைின் தந்மத ஏற ை,் அவைின் தந்மத சொலொ, அவைின் தந்மத அை ்க்சொத், அவைின் 

தந்மத றசம், அவைின் தந்மத றநொவொ (ஆதியொகமம் 11:10-27).  ஆபிைகொமுக்கும் றநொவொவிற்கு 

இமடறய 9 வம்சங்கள் இருக்கின்றன. 

 

கேள்வி 198: நிெ்ெத் (நிெ்ொ) 

பதில் 198: ஒரு பசயமல பசய்வதற்கு முன் ொக அமத பசய்றவன் என்று மனதில் எண்ணி, 

அதொவது முடிவு பசய்து அறிக்மகயிடுவதொகும்.  

உதொைணத்திற்கு, முஸ்லிம்கள் றநொன்பு பதொடங்குவதற்கு முன்பு நிய்யத் பசய்வதொகும் (இன்று 

ஒரு நொள் றநொன்பு இரு ்ற ன் என்றுச ்பசொல்லி அறிக்மகயிடுவதொகும்). 

 

கேள்வி 199: மஹ்றம் 

பதில் 199: மஹ்றம் என் து முஸ்லிம்களில் ஒருவருக்கு அவைது பிற ்பின் கொைணமொகத் 

திருமண உறவு மவத்துக்பகொள்ளத் தடுக்க ் ட்றடொைொவை.் ப ொதுவொக ஏற்க ் ட்டுள்ள 

கருத்தின் டி, ப ண்கள் (ஹஜ்)  யணம் பசய்யும்ற ொது  யணத்தில் அவைக்ளுக்குத் 

துமணயிருக்கத் தகுதியுள்ள ஒரு ஆடவை ் உடன் பசல்ல றவண்டும். ப ண் புனித ் 

 யணிமய ் ப ொருத்தவமை, ஹஜ் நிமறறவற்றுவதற்கொன ஒரு நி ந்தமனயொகவும் இது 

கருத ் டுகிறது. 

ப ண் புனித ்  யணிக்கு அவைின் கணவை ்உடன் பசல்லலொம். ஆனொல் அவை ்மஹ்றமல்லை.் 

ஒரு ப ண்ணுக்கு மஹ்றமொறனொை ் அவைது தந்மத, தந்மதயின் தந்மத, தொயின் தந்மத, 

தந்மதயின் அல்லது தொயின் உடன் பிறந்தொன், தன் உடன் பிறந்தொன், மகன், மகனின் அல்லது 

மகளின் மகன் முதலிறயொை ்ஆவை.் 

ஒரு ப ண்மணத் திருமணம் பசய்து பகொடுக்கும் ற ொதும் அவைது மஹ்றமொன ஆண் ஒருவறை 

அ ்ப ண்ணின்  ொதுகொவலைொக இருக்க றவண்டும். அ ் டி மஹ்றமொன ஆண் இல்லொத 

றவமளயில், சைீஅத் சட்ட நீதி தி அல்லது றமற் டி நீதி தியின் அனுமதியுடன் அவைது 

பிைதிநிதி அத்திருமணத்மத நடத்தி மவக்கலொம். 

 

கேள்வி 200: மஸீஹி 

பதில் 200: இதன் அைத்்தம் “கிறிஸ்தவைக்ள்” என் தொகும்.  இந்த வொைத்்மத “அல்-மஸீஹ்” என்ற 

வொைத்்மதயிலிருந்து வந்தது. அல்-மஸீஹ் என்றொல், “கிறிஸ்து”என்று ப ொருள்.  கிறிஸ்தவைக்ள் 

றமசியொ என்றுச ் பசொல்வொைக்ள், குை-்ஆன் றமசியொமவ “அல்-மஸீஹ்” என்று அைபியில் 

பசொல்கிறது. 

கிறிஸ்தவைக்ள் என்று அைபியில் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல் அவைக்மள "மஸீஹி" 

என் ொைக்ள். 
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கேள்வி 201: மாஷா அல்லாஹ் 

பதில் 201: இதன் அைத்்தம் ”அல்லொஹ் நொடினொல்” அல்லது “அல்லொஹ் எ ் டி இந்த 

ஆசச்ைியமொனமவகமள உண்டொக்கியிருக்கிறொை!்” என்றுச ் பசொல்லி ஆசச்ைிய ் டுவது 

ஆகும்.  ப ொதுவொக, முஸ்லிம்கள் ஆசச்ைியமொனமவகமள  ொைத்்துவிட்டொல் “மொஷொ 

அல்லொஹ்” என்றுச ்பசொல்லி, “இ ் டி ் ட்டமவகமள  மடத்த அல்லொஹ்மவ புகழுவொைக்ள்”. 

 

கேள்வி 202: முஹர்ரம் (முஹரம் – முஃேர்ரம்) 

பதில் 202: இஸ்லொமிய நொட்கொட்டியில் (கொலண்டைில்) "முஹைை்ம்" என் து முதல் மொதமொகும். 

ஷியொ முஸ்லிம்கள் முஹைை்ம் மொதத்தின் முதல்  த்து நொட்கமள துக்க நொட்களொக 

அனுசைிக்கிறொைக்ள். கை ்லொ என்ற இடத்தில் முஹம்மதுவின் ற ைன் "ஹுமசன்" 

பகொல்ல ் ட்ட மொதமொக முஹைை்ம் இரு ் தொல், அவைின் மைணத்மத நிமனவு கூறும் 

வண்ணமொக இ ் டி துக்க நொட்கமள அனுசைிக்கிறொைக்ள். இந்த நொட்களில் அவைக்ள் எந்த ஒரு 

றகளிக்மக கொைியங்களிலும் ஈடு டமொட்டொைக்ள். 

எகி ்தின்  ொைற்வொன் மகயிலிருந்து இஸ்ைறவல் மக்கமள இமறவன் விடுவித்ததற்கொக, 

சுன்னி (பிைிவினை)் முஸ்லிம்கள், முஹைை்ம் மொதத்தின் 9, 10 மற்றும் 11ம் நொட்கமள நிமனவு 

கூறுகிறொைக்ள். 

யூதைக்ள் பசய்கிறொைக்றள என் தற்கொக தொனும் பசய்றவன் என்று முஹம்மது முடிவு பசய்தொை:் 

3397. இ ்னு அ ் ொஸ்(ைலி) அறிவித்தொை ்

நபி(ஸல்) அவைக்ள் மதீனொ நகருக்கு வந்தற ொது யூதைக்ள் ஒரு நொளில் றநொன்பு 

றநொற் மதக் கண்டொைக்ள் அதொவது ஆஷூைொவுமடய (முஹைை்ம் 10வது) நொளில் 

(யூதைக்ள்) றநொன்பு றநொற்று வந்தமத இ ்னு அ ் ொஸ்(ைலி) குறி ்பிடுகிறொைக்ள் - 

யூதைக்ள், 'இது மொப ரும் நொள். மூஸொ(அமல) அவைக்மள இந்த நொளில் தொன் 

அல்லொஹ் கொ ் ொற்றினொன்; ஃபிைஅ்வ்னின் கூட்டதத்ொமை (கடலில்) 

மூழ்கடிதத்ொன். எனறவ, மூஸொ(அமல) அவைக்ள் அல்லொஹ்வுக்கு நன்றி 

பசலுத்தும் விதத்தில் றநொன்பு றநொற்றொைக்ள்' என்று கூறினொைக்ள். நபி(ஸல்) 

அவைக்ள், 'நொன் அவைக்மள விட மூஸொ அவைக்ளுக்கு, மிக பநருக்கமொனவன்' 

என்று கூறிவிட்டு, அந்த நொளில் தொமும் றநொன்பு றநொற்று, தம் றதொழைக்ளுக்கும் 

(உ ைியொன) றநொன்பு றநொற்கும் டி ஆமணயிட்டொைக்ள். 

 

கேள்வி 203: ொஜித் 1 (முதலாம் ொஜித், ஆட்சி ோலம் 680-683) 

பதில் 203: முதலொம் யொஜித் “முஅவியொவின்” மகன் ஆவொை.் இவை ் உம்மயத் வம்சத்தின் 

வழியில் வந்த இைண்டொவது கொலிஃ ொ ஆவொை.்  இவைது தந்மத மைித்த ஏ ்ைில் 7ம் நொள் 680ம் 

ஆண்டு இவை ்கலிஃ ொவொக  தவி ஏற்றொை.் இவைது தந்மத ”முஅவியொ” தனக்கு ் பிறகு ஆட்சித் 

தமலவைொக தன் மகனொகிய யொஜித் வைறவண்டும் என்று முடிவு பசய்தொை.் இவமைத ்
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பதொடைந்்து, பசொந்த குடும் த்தொைக்றள, ஆட்சித் தமலவை ் தவி வகிக்கறவண்டும் என்ற ஒரு 

 ழக்கமொக வந்துவிட்டது.  

இந்த முதலொம் யொஜித் என் வைினொல் தொன் ஹுமசன் மற்றும் அவைது குடும் ம் கை ்லொ என்ற 

இடத்தில் முழுவதுமொக அழிந்துவிட்டது. இவை ்நொன்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி புைிந்தொை.் இவை ்ஆட்சி 

புைிந்த கொலத்தில் முஸ்லிம்கள் “றகொைொசன்” மற்றும் “கவிைஜ்ம்” என்ற இடங்கமள 

ஆக்கிைமித்துக் பகொண்டொைக்ள். இவை ் ஒரு கவிஞரும் கூட. அைபி கஜல் என்ற  ொடல்கமள 

 ொடும் ஹஃபிஜ் என் வை,் தன்னுமடய ”திவொன்” என்ற கவிமதயில், முதலொவது மற்றும் 

கமடசி வைிகமள இந்த யொஜித் என் வைின் கவிமதகளிலிருந்து எடுத்துள்ளொை.்  

இவலரப் பற்றி கமலும் படிே்ே: 

• இஸ்லொமின் அைச குடும் ம்:  ொகம் 6: யொஜித்தும் ஹுமசனும்  

• இஸ்லொமிய மூல நூல்களிலிருந்து கலிஃ த்துவத்தின் துவக்கம், சைிவு 

மற்றும் முழுவதுமொன வீழ்சச்ி (ஆங்கில புத்தகம்) 

 

கேள்வி 204: ரஜப் 

பதில் 204: இஸ்லொமிய கொலண்டைில் (நொட்கொட்டியில்) 7 வது மொதமொக “ைஜ ்” மொதம் 

இருக்கிறது. 

 

கேள்வி 205: ரஜம் (Rajm) - ேல்யலரிந்து யோல்லுதல் 

பதில் 205: இஸ்லொமில் கொண ் டும் “வி சச்ொைத்திற்கு கல்பலைிந்து பகொல்லும் தண்டமன ் 

 ற்றிய” விவைங்கமள  டிக்க இந்த கடட்ுமைமய பசொடுக்கவும்: Stoning and Flogging in Islam.  

இஸ்லொமிய ஹதீஸ்களின்  டி, ”கல்பலைிந்து பகொல்லுதல்  ற்றிய வசனம்”  முஹம்மதுவிற்கு 

இறக்க ் ட்டதொம், ஆனொல், அந்த வசனம் தற்கொலத்தில் நம்மிடம் இருக்கும் குை-்ஆனில் 

கொண ் டவில்மல. இமத ்  ற்றி றமலும் அறிய  டிக்கவும்: Verses of Stoning. 

மூலம் 

 

கேள்வி 206: ரஸூல் அல்லாஹ் 

பதில் 206: இதன் அைத்்தம் “அல்லொஹ்வின் தூதை”் என் தொகும்.  இந்த  ட்ட ்ப யை ்

முஹம்மதுமவ ப ொதுவொக குறிக்க  யன் டுத்த ் டுகிறது. 

 

கேள்வி 207: லலலத்துல் ேத்ர் 
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பதில் 207: இதன் ப ொருள் கண்ணியமிக்க இைவு என் தொகும். இந்த இைவு ஆயிைம் மொதங்கமள 

விட சிற ்புத் தகுதி ப ற்றுள்ளதொக குைஆ்ன் கூறுகிறது. இந்த இைவில் குை-்ஆன் 

இறக்க ் ட்டதொக குை-்ஆன் வசனம் கூறுகின்றது. 

குர-்ஆன் 97:1-5  

நிசச்யமொக நொம் அமத (குைஆ்மன) கண்ணியமிக்க (மலலத்துல் கதை்)் என்ற 

இைவில் இறக்கிறனொம். றமலும் கண்ணியமிக்க இைவு என்ன என் மத உமக்கு 

அறிவித்தது எது? கண்ணியமிக்க (அந்த) இைவு ஆயிைம் மொதங்கமள விட மிக்க 

றமலொனதொகும். அதில் மலக்குகளும், ஆன்மொவும் (ஜி ்ைீலும்) தம் இமறவனின் 

கட்டமளயின்  டி (நமடப ற றவண்டிய) சகல கொைியங்களுடன் 

இறங்குகின்றனை.் சொந்தி (நிலவியிருக்கும்); அது விடியற்கொமல உதயமொகும் 

வமை இருக்கும். 

இமத ்  ற்றி றமலும் அறிய கீழ்கண்ட கடட்ுமைமய  டிக்கவும்: குைஆ்ன் முைண் ொடு: குைஆ்ன் 

இறங்கிய விதம் - சிறிது சிறிதொக இறங்கியதொ? அல்லது ஒறை முமற பமொத்தமொக இறங்கியதொ? 

 

கேள்வி 208: லலலா - முஹம்மதுவிற்கும் லலலாவிற்கும் என்ன சம்மந்தம்? 

பதில் 208: மலலொ என்ற ஒரு ப ண் முஹம்மதுமவ திருமணம் பசய்ய மறுத்துவிட்டொைக்ள்? 

ஏன்? 

இஸ்லொமிய சைித்திை அறிஞை ் த ைி "The History of Al-Tabari: The Last Years of the Prophet" என்ற 

முஹம்மதுவின் சைித்திைத்தில் கீழ்கண்ட நிகழ்சச்ிமய குறி ்பிடுகிறொை.் 

முஹம்மது பதருவில் நடந்துச ்பசன்றுக்பகொண்டு இருக்கும்ற ொது, மலலொ என்ற 

ஒரு ப ண் அவருக்கு பின்னொல் பசன்று பின் க்கதத்ிலிருந்து அவைது 

றதொல் ட்மடயில் தட்டுகிறொள். அவை ்திரும்பி  ொைத்்ததும். என்மன திருமணம் 

பசய்துக்பகொள்கிறொயொ? என்று றகட்கிறொள். அதற்கு "நொன் உன்மன திருமணம் 

பசய்துக்பகொள்கிறறன்", என்றுச ் பசொல்லி தன் சம்மதத்மத முஹம்மது 

அளிக்கிறொை.் இந்த ் ப ண் தன் ஜனங்களிடம் பசன்று "முஹம்மதுமவ நொன் 

திருமணம் பசய்துக்பகொள்கிறறன், அவை ்இதற்கு சம்மதம் என்று கூறினொை"் என்று 

கூறுகிறொள். இதற்கு அம்மக்கள் "நீ ஒரு நல்ல குடும் த்து ் ப ண், ஆனொல் 

முஹம்மது ஒரு ப ண் பித்து பிடித்தவை"், இ ் டி ் ட்டவமை நீ திருமணம் 

பசய்துக்பகொள்வது சைியொனது அல்ல. எனறவ, அவைிடம் பசன்று, இந்த 

திருமணத்தில் தனக்கு விரு ் மில்மல என்றுச ்பசொல்லி, அவைிடமிருந்து விலகி 

வந்துவிடு" என்று கூறினொைக்ள். இந்த ் ப ண்ணும் அ ் டிறய முஹம்மதுவிடம் 

பசன்று, தனக்கு விரு ் மில்மல, இந்த ஒ ் ந்ததம்த முறித்துவிடுங்கள் என்று 

கூறுகிறொள், முஹம்மதுவும் இதற்கு ஒ ்புதல் அளித்துவிடுகிறொை.்  

... Layla bt. al-Khatim b. 'Adi b. 'Amr b. Sawad b. Zafar b. al-Harith b. al-Khazraj approached the Prophet 

while his back was to the sun, and clapped him on his shoulder. He asked who it was, and she replied, "I 

am the daughter of one who competes with the wind. I am Layla bt. al-Khatim. I have come to offer myself 

[in marriage] to you, so marry me." He replied, "I accept." She went back to her people and said that the 
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Messenger of God had married her. They said, "What a bad thing you have done! You are a self-respecting 

woman, but the Prophet is a womanizer. Seek an annulment from him." She went back to the Prophet and 

asked him to revoke the marriage and he complied with [her request].  

(The History of Al-Tabari: The Last Years of the Prophet, translated and annotated by Ismail K. Poonawala 

[State University of New York Press, Albany, 1990], Volume IX, p. 139; bold emphasis ours) மூலம்  

இமறவனின் தீைக்்கதைிசி என்றுச ் பசொல்லக்கூடிய ஒரு ந ை ் பசய்யக்கூடிய பசயலொ இது? 

முஹம்மதுமவ அம்மக்கள் ஒரு ப ண் பித்துபிடித்தவை ்என்று ஏன் கூறினொைக்ள்? இமத ்  ற்றி 

றமலும் அறிய இந்த கடட்ுமைமய  டிக்கவும்: முஹம்மது, ப ண் பித்து பிடித்தவைொ? மலலொ 

ஏன் அவமை மணமுடிக்கவில்மல? 

 

கேள்வி 209: ஜம் ஜம் கிணறு (தண்ணீர்)  

பதில் 209: மக்கொவில் உள்ள இந்த கிணற்றிலிருந்து தொன் ஆகொை ்தண்ணீை ்குடித்து தன்னுமடய 

மற்றும் தன் மகன் இஸ்மொயிலுமடய தொகத்மத தணித்துக்பகொண்டொை ் என்று 

இஸ்லொமியைக்ள் நம்புகிறொைக்ள். அதொவது ஆபிைகொம் ஆகொமையும் இஸ்மறவமலயும் வீடம்ட 

விட்டு அனு ்பிவிட்ட ற ொது இந்த நிகழ்சச்ி நடந்ததொக இஸ்லொமியைக்ள் நம்புகிறொைக்ள். 

முஸ்லிம்கள் ஒவ்பவொரு ஆண்டும் "மக்கொவிற்கு புனித ் யணம் (ஹஜ்)" பசய்யும் ற ொது இந்த 

நிகழ்சச்ிமய நிமனவு கூறுகிறொைக்ள். 

றமலும் ஹஜ் பசய்து திரும்பும் முஸ்லிம்கள், இந்த ஜம் ஜம் தண்ணீமை தங்கள் நொட்டிற்கு 

(வீட்டிற்கு) பகொண்டு வருகிறொைக்ள். அதமன தங்கள் குடும் த்தில் உள்ளவைக்ளுக்கும் 

உறவினைக்ளுக்கும் பகொடுக்கிறொைக்ள். இந்த தண்ணிமை குடித்தொல் றநொய்கள் தீரும் என்றும் 

முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 210: ஷிொ 

பதில் 210: ஷியொ என்றொல் "பின் ற்று வைக்ள்" அல்லது "ஒரு கட்சியின் உறு ்பினைக்ள்" என்று 

ப ொருளொகும். முஹம்மதுவின் மருமகனொகிய "அலி" அவைக்மள பின் ற்று வைக்ள் "ஷியொ" 

பிைிவினை ்என்று அமழக்க ் டுகிறொைக்ள். முஹம்மதுவின் மைணத்திற்கு பிறகு இஸ்லொமிய 

சமுதொயத்திற்கு தமலமம (கலிஃ ொ) ப ொறு ்ற ற்ற தமலவைக்ளில் "அலி" நொன்கொவதொக 

இருக்கிறொைக்ள். இந்த பிைிவினை,் முதல் மூன்று தமலவைக்மள அதிகொைபூைவ்மொன 

தமலவைக்ளொக அங்கீகைி ் தில்மல. இவைக்ளின் கருத்து ் டி, முஹம்மதுவிற்கு 

அடுத்த டியொக, இஸ்லொமிய சமுதொயத்தின் தமலவைொக  தவி வகி ் தற்கு முஹம்மதுவின் 

மருமகன் "அலி" அவைக்ளுக்குத் தொன் உைிமம உள்ளது. அலி முஹம்மதுவின் மகள் 

 ொத்திமொவின் கணவைொவொை.் அலிக்கு பிறகு அந்த கலிஃ ொ  தவி அலியின் மகன்கள் ஹறசன், 

ஹுறசன் என் வைக்ளுக்கு கிமடக்கறவண்டும் என்று ஷியொ மக்கள் விரும்பினொைக்ள். 

ஆனொல், ஹறசன் தன் உைிமமமய விட்டுக்பகொடுத்துவிட்டொை.் தனக்கு தமலமம ்  தவி 

கிமடக்கறவண்டும் என்று ஹுறசன் ற ொைொடியதொல், கி.பி. 680ம் ஆண்டு, கை ்லொ என்ற 

இடத்தில் நடந்த ற ொைில் பகொல்ல ் ட்டொை.் ஹுறசனின் இந்த மைணம் (உயிைத்்தியொகம்) 

ஷியொ முஸ்லிம்களுக்கு அதி முக்கியமொன நிகழ்வொகும். இதமன அவைக்ள் ஒவ்பவொரு 

ஆண்டும் நிமனவு கூறுகிறொைக்ள். ஒரு வமகயில் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், ஷியொ 

முஸ்லிம்கள், தங்கள் தமலவை ்அமடந்த துக்கத்மத ஒவ்பவொரு ஆண்டும் நிமனவு கூைந்்து 

இவைக்ளும் துக்கமமடகிறொைக்ள். 
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ஷியொ இமொம்கள் "ஷியொ சமுதொயத்மத" 12வது இமொம் வமை தமலமம தொங்கி 

நடத்திக்பகொண்டு வந்தொைக்ள். அதன் பிறகு கி.பி. 874ஆண்டு அவைக்ள் மமறந்து விட்டொைக்ள். 

இந்த 12வது இமொமும், அவருக்கு அடுத்த டியொக  தவிறயற்ற இமொம்களும் 

மமறந்திருக்கிறொைக்ள் என்றும், ஒரு குறி ்பிட்ட கொலம் வமை மமறந்திருந்து அதன் பிறகு 

இவைக்ள் தங்கமள உலகிற்கு பவளி ் டுத்துவொைக்ள் என்று நம்  ் டுகின்றது. அவைக்ளுக்கு 

தனி ் ட்ட புத்தகங்கள் இரு ் தொகவும், அமவகள் குைஆ்னின் விளக்கவுமைகளொக 

இருக்கின்றன என்றும் நம்  ் டுகின்றது. ஷியொக்கள் ப ரும் ொன்மமயொக ஈைொன், ஈைொக் 

மற்றும் பல னொனில் வொழ்கிறொைக்ள். சுன்னி முஸ்லிம்கள்  யன் டுத்தும் உஸ்மொன் 

தயொைித்த பிைதியில் இரு ் மதக் கொட்டிலும் றவறுவிதமொன குைஆ்ன் ஓதுதமல இவைக்ள் 

பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள்.  

இமாம்ேள் பற்றி ஷிொ பிரிவினரின் கீழ்ேண்டவாறு நம்புகிறார்ேள்: 

• மலக்குகளுக்கும் (றதவதூதைக்ளுக்கும்), தீைக்்கதைிசிகளுக்கும், 

இமறத்தூதைக்ளுக்கும் பகொடுக்க ் ட்டு இருக்கும் ஞொனம், 

இமொம்களுக்கும் பகொடுக்க ் ட்டுள்ளது ( க்கம் 255). 

• கடந்த கொலத்தில் நடந்துமுடிந்த அமனத்து விஷயங்கமளயும், எதிை ்

கொலத்தில் நடக்கவிருக்கும் அமனத்து விஷயங்கமளயும் இமொம்கள் 

அறிவொைக்ள், இவைக்ளுக்கு மமறவொக எதுவும் இருக்கொது ( க்கம் 260) 

• இமொம்கள் தவிை றவறு யொைொலும் 100 சதவிகிதம் சைியொக குைஆ்மன 

பதொகுக்க முடியொது, குைஆ்னில் உள்ள எல்லொ ஞொனமும் இமொம்களுக்கு 

உள்ளது ( க்கம் 228) (அல் கொஃபியின் கருத்து) 

• இமொம்கள் உலகமமனத்திலும் ஆடச்ி புைிய அதிகொைம் ப ற்று 

இருக்கிறொைக்ள் "Certainly, the Imam commands a noble station and lofty position; a creative 

vicegerency to whose rule and power submit the very atoms of all creation!" (Khumaini, in his 

book, The Islamic Government page 52-53) 

சில இஸ்லொமிய நொடுகள் ஷியொ என்ற பிைிவு இல்லொமல் ற ொகறவண்டும் என்று அதமன 

தங்கள் நொட்டில் தமட பசய்கிறொைக்ள், உதொைணத்திற்கு மறலசியொமவச ்பசொல்லலொம். இந்த 

நொட்டில் ஷியொ பிைிமவ ஒழித்துக் கட்ட முயற்சிகள் எடுக்க ் டுகின்றன. 
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தலலப்பு: இஸ்லாம் (211 – 240) 
 

உலகம் முஸ்லிம்கமள சைியொக புைிந்துக்பகொள்ளவில்மல, முஸ்லிம்கள் உலமக 

சைியொக புைிந்துக் பகொள்ளவில்மல. முஸ்லிமல்லொத மக்களுக்கு முஸ்லிம்கள் ஒரு 

புைியொத புதிைொகறவ உள்ளொைக்ள்.  எல்றலொருக்கும் புைியும் விஷயம் 

முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் புைிவதில்மல, அறத ற ொன்று முஸ்லிம்கள் ற சுவமத 

அகைொதிகள் மவத்துக்பகொண்டு தொன் புைிந்துக்பகொள்ள றவண்டியுள்ளது. 

முஸ்லிம்கமள புைிந்துக் பகொள்ளறவண்டுபமன்றொல், முஸ்லிம்கள் பின் ற்றும் 

இஸ்லொமம நொம் பதைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும். முஸ்லிம்களின் நம்பிக்மக 

என்ன?  ழக்க வழக்கங்கள் என்ன? அவைக்ளின் கலொசச்ொைம் என்ன? அவைக்ள் 

மனதில் ஓடும் எண்ணங்கள் என்ன? ற ொன்ற றகள்விகளுக்கு  தில்கமளக் 

கண்டொல் தொன், அவைக்மள புைிந்துக் பகொள்ளமுடியும். 

நொன் ஏன் முஸ்லிம்கமளயும், இஸ்லொமமயும் புைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும்? என்று 

றகள்வி றகட்கறவண்டொம். நம் வொழ்க்மகயின் ஒரு  குதியொக இருக்கும்,  ஒரு 

குறி ்பிட்ட மக்கமள புறக்கணித்துவிட்டு, இந்த உலகில் நிம்மதியொக 

நொம் வொழமுடியொது என் மத கவனத்தில் மவத்துக்பகொள்ளவும். நொம் ஒருவமை 

ஒருவை ்சொைந்்துள்றளொம் என் மத கவனதத்ில் மவத்துக்பகொள்ளவும். 

கேள்வி 211:  முஸ்லிம் என்றொல் யொை?் 

பதில் 211:   இஸ்லொம் என்ற மததம்த பின் ற்றுகிறவைக்மள முஸ்லிம்கள் 

என் ொைக்ள். இஸ்லொமுமடய இமறவனின் ப யை ் "அல்லொஹ்" என் தொகும். 

முஹம்மது என் வை ் அல்லொஹ்வின் தூதை ் (தீைக்்கதைிசி) என்றும் இவைக்ள் 

நம் றவண்டும். குைஆ்ன் என் து இஸ்லொம் மதத்தின் றவதமொக முஸ்லிம்களொல் 

கருத ் டுகின்றது. 
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கேள்வி 212: முஸ்லிம்கள், இஸ்லொமியைக்ள் மற்றும் முஹம்மதியைக்ள், 

வித்தியொசம் என்ன? 

பதில் 212:இந்த மூன்று வொைத்ம்தகளும் முஸ்லிம்கமளறய குறிக்கிறது. இஸ்லொம் 

என் து ஒரு மதம், இதமன பின் ற்றுகிறவைக்மள "இஸ்லொமியைக்ள்" என்றும் 

முஸ்லிம்கள் என்றும் அமழக்க ் டுகிறொைக்ள். 

முஹம்மது என் வை ் அல்லொஹ்வின் இமறத்தூதை ் என்று முஸ்லிம்கள் 

நம்புகிறொைக்ள்.  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு " முஹம்மதியைக்ள்" என்ற 

ப ொதுவொன ப யைில் முஸ்லிம்கள் அமழக்க ் ட்டு இருந்தொைக்ள். சமீ  

கொலமொக "முஹம்மதியைக்ள்" என்ற வொைத்ம்த மகவிட ் ட்டு முஸ்லிம்கள், 

இஸ்லொமியைக்ள் என்ற வொைத்ம்தகள்  யன் டுத்த ் டுகின்றது. 

 

கேள்வி 213: அறைபியைக்ள் அமனவரும் முஸ்லிம்களொ? 

பதில் 213: இல்மல, அறைபியைக்ள் அமனவரும் முஸ்லிம்கள் அல்ல. அறைபியொ 

என் து ஒரு தீ கை ்் ம். இந்த நில ் ை ்பில் வொழ்ந்த  ழங்குடியினைக்ள் 

அறைபியைக்ள் என்று இஸ்லொமுக்கு முன்பும் அமழக்க ் ட்டு இருந்தொைக்ள். 

அக்கொலத்தில் அறைபிய  குதியில் அைபி ற சும் கிறிஸ்தவைக்ளும், யூதைக்ளும் 

கூட வொழ்ந்துக்பகொண்டு இருந்தொைக்ள். 

ஏழொம் நூற்றொண்டில் அந்த அறைபிய  ழங்குடியினைில் றதொன்றிய முஹம்மது, 

முழு அறைபியொமவ ஆக்கிைமித்து, அதமன இஸ்லொமிய மயமொக மொற்றினொை.் 

அவருக்கு பிறகு அடுத்து வந்த கலீஃ ொக்கள் கூட  ல மத்திய கிழக்கு நொடுகள் மீது 

யுதத்ம் பசய்து அமவகமள ஆக்கிைமித்தொைக்ள், இஸ்லொமம  ை ்பினொைக்ள். 

இன்று அறைபியைக்ள் என்றொல் அமனவருக்கும் "முஸ்லிம்கள்" தொன் 

ஞொ கத்திற்கு வருகிறது. 

உலக முஸ்லிம்கள் ஜனதப்தொமகயில் அைபி ற சு வைக்ள் 15% உள்ளதொக 

கூற ் டுகின்றது. மீதமுள்ள முஸ்லிம்கள் (85%) அைபி ற சொத மற்ற உலக 

நொடுகளில் வொழ் வைக்ள் ஆவொைக்ள்.  தங்கள் தங்கள் நொட்டின் தொய் பமொழிமய 

ற சுகிற முஸ்லிம்கள் இவைக்ள் ஆவொைக்ள். தமிழ் மற்றும் மமளயொலம் ற சும் 

முஸ்லிம்கள் இருக்கிறொைக்ள், உருது ற சும் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறொைக்ள். 

இவைக்ள் அமனவரும் பதொழுதுக்பகொள்ளும் ற ொது மட்டுறம அைபியில் 

பதொழுதுக்பகொள்வொைக்ள், மற்ற டி இவைக்ளுக்கு அைபி பமொழி ற சவும் வைொது, 

இவைக்ளுக்கு புைியொதும் கூட. இமொம்கள் என்றுச ் பசொல்லக்கூடிய அறிஞைக்ள் 

மட்டுறம அைபி பமொழிமய ற சமும் புைிந்துக்பகொள்ளவும் பசய்வொைக்ள். 

இந்தியைக்ள் என்றொல் "இந்துக்கள் மட்டும்" என்றுச ் பசொல்வது எ ் டி தவறறொ! 

அது ற ொல அைபியைக்ள் என்றொல் பவறும் முஸ்லிம்கள் என்றுச ் பசொல்வது 
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தவறு. அைபி ற சும் முஸ்லிமல்லொதவைக்ளும் (கிறிஸ்தவைக்ளும், யூதைக்ளும்,..) 

இருக்கிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 214: முஸ்லிம்களுக்கும், யூதைக்ளுக்கும், கிறிஸ்தவைக்ளுக்கும் 

இமடறயயுள்ள சம்மந்தம் என்ன? 

பதில் 214:  யூதைக்ளுக்கும் கிறிஸ்தவைக்ளுக்கும் சம்மந்தமுள்ளது, ஆனொல் 

முஸ்லிம்களுக்கும் மற்ற இருவருக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்மல. 

 

கேள்வி 215: இஸ்லொமுக்கும் யூத கிறிஸ்தவைக்ளுக்கும் நிமறய சம்மந்தம் 

இருக்கிறறத (ஆபிைகொம், இஸ்மொயீல், எருசறலம்...)? நீங்கள் இல்மல என்றுச ்

பசொல்கிறீைக்றள! 

பதில் 215: 

நபர்ேள்: 

யூதைக்ளின் தக ் ன் ஆபிைகொம் (கி.மு. 2000). ஆபிைகொமுக்கு 2000 ஆண்டுகள் 

கழித்து இறயசுக் கிறிஸ்து யூதைொக வந்தொை,் அவமை பின் ற்றுகிறவைக்ள் 

கிறிஸ்தவைக்ள்.  

இறயசுவிற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறைபியொவில் 'முஹம்மது' என்ற ப யைில் 

ஒருவை ்வந்து, ஆபிைகொம், இறயசுவின் வழியில் வந்த நபி என்று தன்மன ்  ற்றி 

கூறிக்பகொண்டொை.் இவை ் உண்டொக்கிய மதம் தொன் இஸ்லொம். இந்த மூன்றும் 

ஆபிைகொமிய மதங்கள் என்று அமழக்க ் டுகின்றன. 

கவதங்ேள்: 

யூதைக்ளின் றவதம் ம பிளில் உள்ள  மழய ஏற் ொடு. கிறிஸ்தவைக்ள்  மழய 

ஏற் ொட்மடயும் பின் ற்றுகிறொைக்ள், புதிய ஏற் ொட்மடயும் பின் ற்றுகிறொைக்ள். 

முஸ்லிம்களின் றவதம் குைஆ்ன். முந்மதய றவதமொகிய ம பிமள ( மழய 

மற்றும் புதிய ஏற் ொடுகள்) நம்புகிறறொம் என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்வொைக்ள், 

ஆனொல் அதமன  டிக்கமொட்டொைக்ள், அமவகள் மொற்ற ் ட்டுவிட்டது என்று 

குற்றம்சொட்டுவொைக்ள். 

குைஆ்னில் ம பிளின் நிகழ்சச்ிகள் மறு திவு பசய்ய ் ட்டிருக்கிறது, இதனொல் 

தொன் ம பிளில் வரும் ந ைக்ளின் ப யைக்ள், நிகழ்சச்ிகள் குைஆ்னிலும் 

வருகின்றது. 

யசாந்தம் யோண்டாடுதல்:  
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குைஆ்ன் யூத கிறிஸ்தவைக்ளின்  ல விவைங்கமள பசொந்தம் பகொண்டொடுகின்றது. 

• யூத கிறிஸ்தவைக்ளின் றவதங்கமள குைஆ்ன் பசொந்தம் பகொண்டொடுகிறது. 

• ம பிளின் இமறவனொகிய "பயறகொவொ றதவமன" குைஆ்ன் பசொந்தம் 

பகொண்டொடி, அல்லொஹ் தொன் பயறகொவொ றதவன் என்று பசொல்கிறது. 

• ம பிளின் தீைக்்கதைிசிகமள குைஆ்ன் பசொந்தம் பகொண்டொடுகிறது.  

• கமடசியொக எருசறலமமயும் இஸ்லொமின் மூன்றொம் புனித பூமி என்றுச ்

பசொல்லி, இஸ்லொம் பசொந்தம் பகொண்டொடுகிறது. 

இஸ்லொம் யூத கிறிஸ்தவைக்ளிடமிருந்து எல்லொவற்மறயும் எடுத்துக்பகொண்டு, 

"நீங்கள் தவறு, நொன் தொன் சைி" என்றுச ் பசொல்கிறது. இங்றக தொன் யூத 

கிறிஸ்தவைக்ளுக்கும் பநஞ்சு எைிகிறது. யூதைக்ளும் கிறிஸ்தவைக்ளும் 

முஹம்மதுமவ ஒரு நபியொக ஏழொம் நூற்றொண்டிலிருந்றத 

ஏற்றுக்பகொள்ளவில்மல. 

ஆக, இஸ்லொம் ம பிளின் இமறவமன எடுத்துக்பகொண்டது, நபிமொைக்மள 

எடுத்துக்பகொண்டது, றவதங்கமள எடுத்துக்பகொண்டது, கமடசியொக எருசறலம் 

நகைதம்தயும் எடுத்துக்பகொண்டது. 

அறத றநைத்தில் ம பிளில் உள்ள  ல சத்தியங்கமள, கட்டமளகமள மொற்றிச ்

பசொல்கிறது. அதனொல், ம பிளின்  டி முஹம்மது ஒரு கள்ள நபி, குைஆ்ன் 

பயறகொவொ அனு ்பிய றவதமில்மல. ம பிளின் இமறவனொகிய பயறகொவொ, 

குைஆ்னின் இமறவன் அல்லொஹ் இல்மல. 

இ ்ற ொது புைிகின்றதொ, யொை ்யொமை யசாந்தம் பகொண்டொடுகிறொைக்ள் என்று! 

 

கேள்வி 216: இஸ்லொமின் மூன்று புனித நகைங்கள் யொமவ? 

பதில் 216: முஸ்லிம்கள் மூன்று நகைங்கமள புனிதமொக கருதுகிறொைக்ள்: 

1) மே்ோ: முஹம்மது பிறந்த ஊை,் மற்றும் கொ ொ என்ற ஆலயம் இருக்கும் இடம். 

இந்த கொ ொ உள்ள திமசமய றநொக்கி முஸ்லிம்கள் பதொழுகிறொைக்ள். 

2) மதினா: முஹம்மது மக்கொவிலிருந்து உயிை ்த ் ச ்பசன்ற இன்பனொரு ஊை.் 

இந்த இடத்தில் இஸ்லொமின் முதல் மசூதி உள்ளது. இஸ்லொம் வளைந்்தது இந்த 

ஊைிலிருந்த ற ொது தொன். 

3) எருசகலம் நேரம்: முந்மதய றவதக்கொைைக்ளொன யூத கிறிஸ்தவைக்ளின் 

புனித ்  ட்டணம். இந்த  ட்டணத்மத முஹம்மதுவிற்கு அடுத்த ஆட்சி புைிந்த 

உமை ்அவைக்ள் முற்றுமகயிட்டு ஆக்கிைமித்தொைக்ள். 
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உலக அைசியிலும் மத்திய கிழக்கு நொடுகளில் நடக்கும் சண்மடகள் இந்த 

நகைதம்தயும், இஸ்றைல் மண்மணயும் சுற்றிறய நட ் மத பசய்திகளில் 

கொணலொம். 

 

கேள்வி 217: முஸ்லிம்கள் ஒரு நொளுக்கு எத்தமன முமற பதொழுகிறொைக்ள்? 

பதில் 217: முஸ்லிம்களில் இைண்டு ப ைிய பிைிவுகள் உள்ளன. சன்னி பிைிவினை,் 

ஷியொ பிைிவினை.்  

சன்னி பிைிவினை ்ஒரு நொமளக்கு ஐந்த றவமள பதொழுகிறொைக்ள். 

ஷியொ பிைிவினை ்ஒரு நொமளக்கு மூன்று றவமள பதொழுகிறொைக்ள்.  

இந்த மூன்று றவமளகளில் ஐந்து பதொழுமககமளயும் றசைத்்து இவைக்ள் பதொழுது 

விடுகிறொைக்ள் என்று ஷியொ பிைிவினை ்கூறுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 218: முஸ்லிம்களில் தினமும் மூன்று முமற மட்டும் பதொழு வைக்ள் 

இருக்கிறொைக்ளொ? 

பதில் 218: றமறல பசொன்னது ற ொன்று, ஷியொ முஸ்லிம் பிைிவினை ்மூன்று றவமள 

பதொழுகிறொைக்ள். அறத ற ொன்று "குைஆ்ன் மட்டும்(Quran Only Muslims)" என்று ஒரு 

முஸ்லிம் குழுவினரும் இருக்கிறொைக்ள். இவைக்ள் மூன்று றவமள மட்டுறம 

பதொழுகிறொைக்ள். இவைக்ளின் கூற்று ் டி குைஆ்ன் மட்டும் தொன் றவதம், 

ஹதீஸ்கள் மற்றும் இதை இஸ்லொமிய புதத்கங்கமள அவைக்ள் ஏற் தில்மல. 

குைஆ்மன மட்டும் நம்பும் இவைக்ள் ஏன் மூன்று மட்டும் பதொழறவண்டும்? என்று 

றகள்வி றகட்டொல், இதற்கு  தில் "குைஆ்ன் பசொல்வது றவறும் மூன்று றவமள 

பதொழுமக மட்டும் தொன்" என் தொகும். 

ஒரு முஸ்லிம் பசய்யறவண்டிய கடமமமய கூட குைஆ்ன் பதளிவொகச ்

பசொல்வதில்மல என் து கச ் ொன உண்மம. 

 

கேள்வி 219: இஸ்லொமின்  டி அல்லொஹ்விற்கொக கட்ட ் ட்ட முதலொவது 

மஸ்ஜித்(மசூதி, வணக்கஸ்தலம்) எது? 

பதில் 219: இன்று மக்கொ நகைில் கொணும் கொ ொ என்ற ஆலயம் தொன் 

அல்லொஹ்விற்கொக முதலொவது கட்ட ் ட்ட ஆலயம் என்று இஸ்லொம் பசொல்கிறது. 
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ம த்துல்லொஹ் என்றும் கொ ொமவ அமழ ் ொைக்ள். ம த் என்றொல் வீடு, 

ஆமகயொல் ம த்துல்லொஹ் என்றொல் அல்லொஹ்வின் வீடு என்று இதன்  ப ொருள். 

  

கேள்வி 220: கொ ொமவ கட்டியது யொை?் 

பதில் 220: அைபி பமொழி வொைத்்மத "கொ ொ" என்றொல் “கனசதுைம் (Cube)” என்று 

ப ொருள். மக்கொ நகைில் உள்ள ப ைிய மசூதியின் நடு ் குதியில் ஒரு கனசதுை 

வடியில் இது கட்ட ் ட்டுள்ளது. இந்த கொ ொமவ முதன் முதலில் ஆதொம் 

கட்டியதொகவும், அதன் பிறகு இ ்றொஹீமும் இஸ்மொயீலும் கட்டியதொக இஸ்லொம் 

பசொல்கிறது, இதற்கு சைித்திை ஆதொைங்கள் எதுவும் இல்மல. 

இந்த கொ ொவில் 360 சிமலகமள மவத்து மக்கொ  ழங்குடியினை ்

வணங்கிக்பகொண்டு இருந்தனை,் இவைக்ளில் முஹம்மதுவும் ஒருவைொவொை.் 

முஹம்மது மக்கொமவ மக ் ற்றிய பிறகு, அந்த சிமலகள் அமனத்மதயும் 

கொ ொவிலிருந்து அகற்றிவிட்டொை.் 

முஸ்லிம்கள் முதல் 12+ ஆண்டுகள் எருசறலம் திமசமய றநொக்கி பதொழுதொைக்ள், 

அதன் பிறகு தங்கள் வணக்கதிமசமய (கி ்லொ) கொ ொவிற்கு மொற்றிவிட்டொைக்ள். 

அன்றிலிருந்து இன்று வமை உலகில் உள்ள முஸ்லிம்கள் அமனவரும், எந்த 

நொட்டில் இருந்தொலும், அவைக்ள் மக்கொமவ/கொ ொமவ றநொக்கி பதொழுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 221: கொ ொ மற்றும் எருசறலம் ஆலயத்திற்கு இமடறய 40 ஆண்டுகள் 

இமடபவளியொ? 

பதில் 221: முஹம்மது ஒரு சைித்திை தவமற பசய்துள்ளொை,் அதொவது 

சொபலொறமொன் என்ற அைசை ் எருசறலமில் கட்டிய ஆலயத்திற்கும், கொ ொ 

கட்ட ் டுவதற்கும் இமடறய 40 ஆண்டுகள் என்றுச ்பசொல்லியுள்ளொை.் முதலொவது 

முஹம்மது கூறியவற்மற  டிக்கவும்: 

ஸஹீஹ் புகொைி  ொகம் 4, அத்தியொயம் 60, எண் 3366 கீழ்கண்டவிதமொக கூறுகிறது: 

அபூ தர்(ரலி) அறிவித்தார் 

நொன் (நபி(ஸல்) அவைக்ளிடம்),'இமறத்தூதை ்அவைக்றள! பூமியில் முதன் முதலொக 

அமமக்க ் ட்ட  ள்ளிவொசல் எது?' என்று றகட்றடன். அவைக்ள்,'அல் மஸ்ஜிதுல் 

ஹைொம் - மக்கொ நகைிலுள்ள புனித (கஅ ொ அமமந்திருக்கும்) இமறயில்லம்" 

என்று  திலளிதத்ொைக்ள். நொன்,'பிறகு எது?' என்று றகட்றடன். 

அவைக்ள்,'பஜரூஸதத்ில் உள்ள) அல் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸொ" என்று  திலளித்தொைக்ள். 

நொன்,'அவ்விைண்டுக்கு மிமடறய எதத்மன ஆண்டுக் கொலம் (இமடபவளி) 

இருந்தது" என்று றகட்றடன். அவைக்ள்,'நாற்பதாண்டுேள்' (மஸ்ஜிதுல் ஹைொம் 
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அமமக்க ் ட்டு நொற் தொண்டுகள் கழித்து மஸ்ஜிதுல அக்ஸொ 

அமமக்க ் ட்டது) பிறகு,'நீ பதொழுமக றநைத்மத எங்கு அமடந்தொலும் உடறன, 

அமதத் பதொழுதுவிடு. ஏபனனில், றநை ் டி பதொழுமகமய நிமறறவற்றுவதில் 

தொன் சிற ்பு உள்ளது" என்று கூறினொைக்ள். 

றமலும் அறத ஸஹீஹ் புகொைி  ொகம் 4, அத்தியொயம் 60, எண் 3425 என்ற 

ஹதீமஸயும்  டிக்கவும், இந்த ஹதீஸின் முடிவுமையில் சில மொற்றம் உண்டு, 

ஆனொல், சைித்திை விவைம் ஒன்று ற ொலறவ உள்ளது: 

பாேம் 4, அத்திொெம் 60, எண் 3425 

அபூ தை(்ைலி) அறிவிதத்ொை ்

நொன் நபி(ஸல்) அவைக்ளிடம்), 'இமறத்தூதை ் அவைக்றள! முதலொவதொக 

அமமக்க ் ட்ட  ள்ளிவொசல் எது?' என்று றகட்றடன். அதற்கு அவைக்ள், 

'அல்மஸ்ஜிதுல் ஹைொம் (மக்கொவிலுள்ள புனித இமறயில்லம்)" என்று 

 திலளித்தொைக்ள். நொன், 'பிறகு எது?' என்று றகட்றடன். அதற்கு அவைக்ள், 'பிறகு 

'அல் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸொ' (பஜரூசலம் நகைிலுள்ள 'அல் அக்ஸொ'  ள்ளி வொசல்)" 

என்று  திலளிதத்ொைக்ள். நொன், 'அவ்விைண்டிற்குமிமடறய எவ்வளவு கொலம் 

(இமடபவளி) இருந்தது?' என்று றகட்றடன். அதற்கு அவைக்ள், 'நாற்பதாண்டு 

ோலம் (இலடயவளி) இருந்தது" என்று கூறினொைக்ள். பிறகு, 'உன்மனத் 

பதொழுமக (றநைம்) எங்றக வந்தமடந்தொலும் நீ பதொழுது பகொள். ஏபனனில், பூமி 

முழுவதுறம உனக்கு ஸஜ்தொ பசய்யுமிடம் (இமறவமன வழி டும் தலம்) ஆகும்" 

என்று கூறினொைக்ள். 

நொம் றதொைொயமொக கணக்கிட்டொல், ஆபிைகொம் வொழ்ந்த கொலகட்டம் கி.மு. 2000 

ஆகும், சொபலொறமொன் வொழ்ந்த கொலம் கி.பி. 950 ஆகும். முஹம்மதுவின் 

கூற்று ் டி, ஆபிைகொம் கொ ொமவ கட்டினொை ் (புகொைி -  ொகம் 4, அத்தியொயம் 60, 

எண் 3365), அதன் அடிதத்ளத்மத "ஆபிைகொம் அமமத்தொை"் (புகொைி -  ொகம் 4, 

அத்தியொயம் 60, எண் 3368). ஆபிைகொம் மக்கொவிற்குச ் பசன்றொை ் என் து 

ம பிளுக்கு முைண் ட்ட கருத்தொகும். உண்மமயொகறவ ஆபிைகொம் மக்கொவிற்குச ்

பசன்றொை ்என்று ஆதொைத்றதொடு நிருபியுங்கள் என்று றகட்டொல், இதுவமை யொரும் 

இதற்கு சைியொன  திமல தைவில்மல. இந்த கட்டுமைமய ப ொருதத்மட்டில், 

ஆபிைகொம் மக்கொவிற்கு பசன்றொைொ இல்மலயொ என் து முக்கியமல்ல, 

“ஆபிைகொம் மக்கொவிற்குச ் பசன்றொை ் என்று முஹம்மது நம்பினொை”் அதனொல் 

அவை ் அ ் டி கூறியுள்ளொை ் என் து மட்டும் பதைிகிறது. எருசறலமில் முதல் 

ஆலயத்மத கட்டியது சொபலொறமொன் ஆவொை.் 

ஆபிைகொமுக்கும், சொபலொறமொனுக்கும் இமடறய இரு ் து 40 ஆண்டு கொல 

இமடபவளி இல்மல, கிட்டதத்ட்ட 1000 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமொன 

இமடபவளியொகும். இந்த முைண் ொடு குைஆ்னின் முைண் ொடு இல்மல, இமத ஏன் 

நொம் பதைிந்துக்பகொள்ளறவண்டுபமன்றொல், இது ஹதீஸில் கொண ் டுகிறது. 

அதொவது முஹம்மதுவின் மூமள எதமன சைி என்று நம்பியறதொ அதுதொன் 
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குைஆ்னிலும் உண்டு, ஹதீஸ்களிலும் உண்டு. குைஆ்னில் அறனக சைித்திை 

பிமழகள் உண்டு, அது ற ொலறவ, முஹம்மதுவின் பசொல்லும் பசயலும் அடங்கிய 

ஹதீஸிலும் அறனக சைித்திை தவறுகமள கொணலொம். 

 

கேள்வி 222: கிஸ்வொஹ் (Kiswah) என்றொல் என்ன? 

பதில் 222: கொ ொ என் து ஒரு கனசதுை வடியில் உள்ள ஒரு கட்டிடம் என்று 

 ொைத்்றதொம். இந்த கட்டிடம் மீது ற ொைத்த் ் ட்டிருக்கும் ஆமடக்கு ப யை ்தொன் 

கிஸ்வொஹ் அல்லது கிஸ்வொ ஆகும். ஒவ்பவொரு வருடமும், புனித யொத்திமை 

பசய்ய ் டும் நொட்களில், 9ம் நொள் துல்ஹஜ் மொதம், இந்த கிஸ்வொ துணி 

மொற்ற ் டுகின்றது. இந்த ஆமட தயொைி ்பிற்கொக பசௌதி அைசு  ல இலட்சங்கள் 

பசலவிடுகிறது. 

 

கேள்வி 223: இந்துக்கள் றகொயில்கமளயும், மைங்கமளயும் சுற்றி வருவது 

ற ொன்று, முஸ்லிம்கள் ஏன் கொ ொமவ சுற்றி வருகிறொைக்ள்? 

பதில் 223: முந்மதய கொலங்களில் கொ ொமவச ் சுற்றி மக்கள் நிைவ்ொணமொக 

தவொஃ ் (சுற்றி வருதல்) பசய்ததொக பசொல்கிறொைக்ள். அதன் பிறகு அது 

நிறுதத் ் ட்டு, இடு ்பில் துண்மட கட்டிக்பகொண்டு மக்கள் அமத சுற்றி 

வந்துள்ளனை.் 

ஏன் நீங்கள் இ ் டி சுற்றுகிறீைக்ள் என்று றகட்டொல், அல்லொஹ் குைஆ்னில் 

பசொல்லியுள்ளொன், முஹம்மதுவும் அதமன பசய்துள்ளொை,் எனறவ நொங்களும் 

பசய்கிறறொம் என்றுச ்பசொல்வொைக்ள்.  

பார்ே்ே குரஆ்ன் 22:26 & 22:29 மற்றும் புோரி ஹதீஸ் எண் 328: 

22:26. (நபிறய!) இ ்ைொஹீமம நம்முமடய வீட்டின் சமீ மொக வசிக்கும் டிச ்பசய்து 

(அவமை றநொக்கி) "நீங்கள் எனக்கு எவமையும் இமணயொக்கொதீைக்ள். என்னுமடய 

(இந்த) வீட்மட (தவாஃப்) சுற்றி வருபவர்ேளுே்கும், அதில் நின்று, குனிந்து, சிைம் 

 ணிந்து பதொழு வைக்ளுக்கும் அதமன ்  ைிசுத்தமொக்கி மவயுங்கள்" என்று 

நொம் கூறிய சமயத்தில், 

22:29. பின்னை ்(தமலமுடி இறக்கி, நகம் தைித்து, குளித்துத்) தங்கள் அழுக்குகமளச ்

சுத்தம் பசய்து, தங்களுமடய றநைச்ம்சகமளயும் நிமறறவற்றி, கண்ணியம் 

ப ொருந்திய  ழமம வொய்ந்த ஆலெத்லதயும் தவாஃப் யசெ்யுங்ேள். 

328. 'ஹஜ்ஜின்ற ொது நொன் நபி(ஸல்) அவைக்ளிடம் ஸஃபியொவுக்கு மொதவிடொய் 

ஏற் ட்டுவிட்டது' எனக் கூறிறனன். அதற்கு நபியவைக்ள் 'அவள் நம்மம ் 

 யணத்மதவிட்டு நிறுத்தி விடுவொள் ற ொலிருக்கிறறத! உங்களுடன் அவள் 



130 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

தவொஃ ் பசய்யவில்மலயொ?' என்று றகட்டொைக்ள். 'தவாஃப் யசெ்துவிட்டார்' என 

(அங்கிருந்றதொை)் கூறினொைக்ள். 'அ ் டியொனொல் புற ் டுங்கள்' என்று நபி(ஸல்) 

அவைக்ள் கட்டமளயிட்டொைக்ள்' என ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

கொ ொ ஒரு விக்கிைத ஆைொதமன ஆலயமொக இருந்தது, றகொயில்கமள 

சுற்றிவருதல்  ழமமயொன பதய்வ வழி ் ொட்டு முமறயொக இருந்ததொல், 

அமதறய முஹம்மது இஸ்லொமிலும் புகுதத்ியுள்ளொை.் 

இஸ்லொமுக்கு முன் ொக இருந்த  ல ழக்க வழக்கங்கள், விக்கிை ஆைொதமன 

பதய்வ வழி ் ொட்டு முமறகமள முஹம்மது இஸ்லொமின் சட்டமொக 

மொற்றியுள்ளொை,் அமவகளில் கொ ொமவ சுற்றுவதும் ஒன்றொகும். 

 

கேள்வி 224: கொ ொவின் உள்றள என்ன இருக்கிறது? 

பதில் 224: கொ ொவிற்கு உள்றள 360 கற்சிமலகள் இருந்ததொக இஸ்லொம் 

பசொல்கிறது. அந்த சிமலகமளறய முஹம்மதுவும் வணங்கிக்பகொண்டு 

இருந்தொை.் அவை ் அல்லொஹ்வின் நபி என்று மொறிய பிறகு மக்கொமவ 

ஆக்கிைமித்தற ொது, கொ ொவில் இருந்த அந்த சிமலகள் அமனதம்தயும் 

அழித்துவிட்டொை.் இ ்ற ொது கொ ொவில் ஒன்றுமில்மல. 

நவம் ை ்2016ம் ஆண்டு கூகுள் இந்த கொ ொவின் உள்றள  டம் எடுத்து இருக்கிறது, 

அதமன 360 டிகிைி  ொைக்்கும்  டி பசய்துள்ளது. இதமன  ொைக்்க இந்த 

யதாடுப்லப பசொடுக்கவும்:  

முஸ்லிமல்லொதவைக்ள் மக்கொ நகருக்குள் பசன்று கொ ொமவ  ொைக்்க முடியொது, 

எனறவ, றமறல உள்ள பதொடு ்ம  பசொடுக்கி ஒரு முமற  ொைத்்து விடுங்கறளன்! 

 

கேள்வி 225: ஒரு முஸ்லிம் ஐந்து றவமள பதொழுவதற்கு எவ்வளவு றநைம் பிடிக்கும்? 

பதில் 225: ஒரு முமற பதொழுமகக்கு 5 லிருந்து 8 நிமிடங்கள் வமை பிடிக்கும். 

பதொழும் ற ொது சிலை ்நிதொனமொக, சிலை ்சிறிது றவகமொக குைஆ்ன் வசனங்கமள 

ஓதுவொைக்ள். இதமன கவனத்தில் மவத்துபசொன்னொல், அதிக ட்சமொக 10 

நிமிடங்களுக்குள் ஒருறவமள பதொழுமக முடிந்துவிடும். 

இது மட்டுமல்லொமல், பதொழுவதற்கு முன் ொக உளு என்றுச ்பசொல்லக்கூடிய "மத 

சுத்திகைி ்பு" உண்டு, அதில் மக கொல்கமள, முகங்கமள கழுவுவதற்கு 

இன்பனொரு 5 நிமிடங்கள் பிடிக்கலொம். 

https://www.google.com/maps/@21.4224979,39.8261965,3a,75y,317.61h,95.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-3FVhpLwxmVM%2FWD5y5p6BAGI%2FAAAAAAAAIxE%2FhCdBuiiVjd0SXS_pj9cROU7F54x4oXcQACLIB!2e4!3e11!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-3FVhpLwxmVM%2FWD5y5p6BAGI%2FAAAAAAAAIxE%2FhCdBuiiVjd0SXS_pj9cROU7F54x4oXcQACLIB%2Fw203-h100-k-no-pi-0-ya286.925-ro0-fo100%2F!7i6144!8i3072
https://www.google.com/maps/@21.4224979,39.8261965,3a,75y,317.61h,95.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-3FVhpLwxmVM%2FWD5y5p6BAGI%2FAAAAAAAAIxE%2FhCdBuiiVjd0SXS_pj9cROU7F54x4oXcQACLIB!2e4!3e11!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-3FVhpLwxmVM%2FWD5y5p6BAGI%2FAAAAAAAAIxE%2FhCdBuiiVjd0SXS_pj9cROU7F54x4oXcQACLIB%2Fw203-h100-k-no-pi-0-ya286.925-ro0-fo100%2F!7i6144!8i3072
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கூட்டி கழித்து ்  ொைத்த்ொல், ஒரு பதொழுமகக்கு 15 நிமிடங்கள் பிடிக்கலொம். 

ஐந்துறவமள என்று கணக்கிட்டொல் 15 x 5 = 75 நிமிடங்கள் ஒரு நொளுக்கு 

அதிக ட்சமொக பிடிக்கும். 

 

கேள்வி 226: நொய் குறுக்றக வந்தொல் பதொழுமக முறிந்துவிடுமொ?  

பதில் 226: பதொழுமக என் து மனிதனுக்கும் இமறவனுக்கும் இமடறய நடக்கும் 

ஒரு உமையொடல். மனிதன் தன் உள்ளதத்ின் ஆழத்திலிருந்து இமறவமன துதித்து, 

புகழ்ந்து அவமை ற ொற்றி தன் விண்ண ் ங்கமள பதைிவிக்கும் ஒரு பசயலொகும். 

ஒரு றவமள மற்றவைக்ள் நம் கவனத்மத முறிதத்ொலும், இதற்கொக இமறவன் 

றகொபித்துக்பகொள்ளமொட்டொன்.  

நொய்கள் குறுக்றக வைக்கூடொது என்று விரும்புகிறவைக்ள் வீட்டிற்குள் கதமவ 

மூடிக்பகொண்டு பதொழட்டும், அதற்கொக நொய்கமளக் பகொள்வது சைியொன 

பசயலொகுமொ? பதொழுமகயின் இலக்கணதம்த சைியொக புைிந்துக்பகொள்ளொத 

முஹம்மது எ ் டி தீைக்்கதைிசியொக இருக்கமுடியும்?  

நொய்கள் பதொழுமகமய முறித்துவிடும் என்று முஹம்மது கூறியுள்ளொை,் கறு ்பு 

நொய்கமள பகொல்லறவண்டும் என்றும் பசொல்லியுள்ளொை.் 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண் 882: 

882. அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்ேள் கூறிெதாவது: 

அபூதை ்அல்கிஃ ொை ீ (ைலி) அவைக்ள், உங்களில் ஒருவை ் (திறந்தபவளியில்) பதொழ 

நிற்கும் ற ொது தமக்கு முன்னொல் வொகன (ஒட்டக)த்தின் (றசணத்திலுள்ள) 

சொய்வுக்கட்மட ற ொன்றது இருந்தொல் அதுறவ அவருக்குத் தடு ் ொக 

அமமந்துவிடும். சொய்வுக்கட்மட ற ொன்றது இல்லொவிட்டொல் கழுமத, ப ண் 

மற்றும் கறு ்புநொய் ஆகியன அவைது (கவனதம்த ஈைத்்து) பதொழுமகமய 

முறித்துவிடும் என அல்லொஹ்வின் தூதை ் (ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள் 

என்றொைக்ள். உடறன நொன், அபூதை ்(ைலி) அவைக்றள! சிவ ்பு நிறநொய், மஞ்சள் நிற 

நொய் ஆகியவற்மற விட்டுவிட்டுக் கறு ்பு நிற நொமய மட்டுறம குறி ்பிடக் 

கொைணம் என்ன? என்று றகட்றடன். அதற்கு அவைக்ள், என் சறகொதைைின் புதல்வறை! 

நீங்கள் என்னிடம் றகட்டமத ் ற ொன்றற நொன் அல்லொஹ்வின் தூதை ் (ஸல்) 

அவைக்ளிடம் றகட்றடன். அதற்கு அவர்ேள் ேறுப்பு நாெ் லஷத்தான் 

ஆகும் என்று கூறினொைக்ள் என்றொைக்ள்.  

 

கேள்வி 227: முஸ்லிம் ஆண்கள் 4 திருமணங்கள் வமை பசய்துக்பகொள்ளலொம் 

என்று அனுமதி அளிக்கும் குைஆ்ன் வசனம் எது? 
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பதில் 227: குைஆ்ன் 4:3ம் வசனம்  லதொை மணத்திற்கு அனுமதி அளிக்கிறது 

4:3. அநொமத( ் ப ண்கமளத் திருமணம் பசய்து அவை)்களிடம் நீங்கள் 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தீைக்ளொனொல், உங்களுக்கு ் 

பிடித்தமொன ப ண்கமள மணந்து பகொள்ளுங்கள் - இரண்டிரண்டாேகவா, 

மும்மூன்றாேகவா, நன்னான்ோேகவா; ஆனொல், நீங்கள் (இவைக்ளிமடறய) 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தொல் ஒரு ப ண்மணறய (மணந்து 

பகொள்ளுங்கள்), அல்லது உங்கள் வலக்கைங்களுக்குச ் பசொந்தமொன (ஓை ்

அடிமம ் ப ண்மணக் பகொண்டு) ற ொதுமொக்கிக் பகொள்ளுங்கள் - இதுறவ 

நீங்கள் அநியொயம் பசய்யொமலிரு ் தற்குச ்சுல மொன முமறயொகும். 

 

கேள்வி 228: நொங்கள் இறயசுமவ நம்புகிறறொம், றநசிக்கிறறொம் என்று 

முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவைக்ளிடம் பசொல்கிறொைக்றள! இதமன கிறிஸ்தவைக்ள் 

எ ் டி எடுத்துக்பகொள்வது? 

பதில் 228: நொங்கள் இறயசுமவ றநசிக்கிறறொம் என்று முஸ்லிம்கள் 

பசொல்கிறொைக்ள். எந்த இறயசுமவ? என்று நொம் றகள்வி றகட்கறவண்டும்?  

இந்த கூகுள் யதாடுப்லப பசொடுக்கி ் ொருங்கள், முஸ்லிம்கள் இறயசுமவ 

றநசிக்கிறறொம் என்றுச ்பசொல்லி ப ொய் ்பிைசச்ொைம் பசய்வமத கொணலொம். 

இறயசுவின் சீடைக்ள் இறயசுமவ ்  ற்றி நற்பசய்தி 

நூல்களில்  விவைித்துள்ளொைக்ள். இவைக்ள் இறயசுறவொடு நடந்தொைக்ள், அவறைொடு 

உடக்ொைந்்து சொ ்பிட்டொைக்ள், அவறைொடு ற சினொைக்ள், அவை ் பசய்த 

அற்புதங்கமள தங்கள் கண்களொல் கண்டொைக்ள். அவைக்ள் இறயசுமவ 

முழுவதுமொக அறிந்திருந்தொைக்ள். 

இறத ற ொல, இறயசுவிற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த குை-்ஆனிலும் 

இறயசுமவ ்  ற்றி சிறிது விவைிக்க ் ட்டுள்ளது. குை-்ஆனின் ஆசிைியருக்கு 

உண்மமயொன இறயசு யொை ் என்று  பதைியொது,  அவை ் இறயசுமவ  ொைத்்ததும் 

இல்மல, இறயசு வொழ்ந்த இடத்திலும் கொலத்திலும் அவை ்வொழ்ந்தது இல்மல. 

இதன் அடி ் மடயில்  ொைத்த்ொல், குை-்ஆன் பசொல்லும் இறயசுவும் ம பிள் 

விவைிக்கும் இறயசுவும் வித்தியொசமொனவைக்ள். முஸ்லிம்கள் விளம் ை ் டுத்திய 

அந்த வொசகம், மக்கமள குழ ்புவதொக உள்ளது. கிறிஸ்தவைக்ள் நம்பும் அறத 

இறயசுமவ நொங்களும் நம்புகிறறொம் என்ற ப ொய்யொன அறிக்மகமய அவைக்ள் 

 தித்து இருந்தொைக்ள். 

ஆனொல் உண்மமபயன்ன? ம பிளின் இறயசு ‘றதவ குமொைனொக இருக்கிறொை,் 

திைித்துவத்தின் இைண்டொம் ந ைொக இருக்கிறொை,் அவை ் சிலுமவயில் 

அமறய ் ட்டொை,் மூன்றொம் நொளில் உயிறைொடு எழுந்தொை,் மனித இனத்தின் 

 ொவநிவைத்்தியொக இருந்தொை’். குை-்ஆனின் இறயசு எ ் டி ் ட்டவை?் குை-்ஆன் 

https://www.google.com/search?q=muslims+love+jesus+images&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCgIa3-qHpAhWbyTgGHVBYD6AQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=625
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இறயசுவின் திைித்துவ பதய்வீகத்மதயும், அவைது மைணம்,  உயிைத்ப்தழுதல் 

மற்றும்  ொவநிவைத்த்ிமய மறுக்கிறது. இமவகள் பவறும் றமறலொட்டமொன 

வித்தியொசங்கள் என்று கருதக்கூடொது, இமவகள் அடி ் மட 

வித்தியொசங்களொகும். கிறிஸ்துவின் பதய்வீகதம்த மறுத்தொல், நீங்கள் 

உண்மமயொன இறயசுமவ மறுதலிக்கிறீைக்ள் என்று அைத்த்ம். 

ம பிள் பசொல்லும்  இறயசுமவ முஸ்லிம்கள் நம் வில்மல? அவைக்ள் நம்பும் 

இறயசு இஸ்லொமிய சொயம் பூச ் ட்ட ஒரு டூ ்ளிறகட் இறயசு ஆவொை.் குைஆ்னில் 

பசொல்ல ் ட்ட இறயசு ம பிளில் பசொல்ல ் ட்ட இறயசு அல்ல. 

ஒருறவமள கிறிஸ்தவைக்ள் "நொங்கள் முஹம்மதுமவ நம்புகிறறொம், அவமை 

மதிக்கிறறொம், ஆனொல் அவமை ஒரு நபியொக நம் மொட்றடொம்" என்றுச ்

பசொன்னொல், முஸ்லிம்கள் ஒ ்புக்பகொள்வொைக்ளொ?   

முஸ்லிம்கள் நம்மிடம் வந்து "இஸ்லொம் பவளி ் டுத்தும் முஹம்மதுமவ நீங்கள், 

நம் றவண்டும், உங்கள் கற் மனயில் உதித்த முஹம்மதுமவ நம் க்கூடொது" 

என்றுச ்பசொல்வொைக்ள். இறத ற ொலத்தொன், "ம பிள் பவளி ் டுத்தும் இறயசுமவ 

முஸ்லிம்கள் நம் றவண்டும், முஹம்மதுவின் கற் மனயில் உண்டொன 

இறயசுமவ நம் க்கூடொது". 

முஸ்லிம்களின்  கூற்றுக்கமளக் றகட்டு ஏமொறறவண்டொம் என்று 

கிறிஸ்தவைக்மள றகட்டுக்பகொள்கிறறன். 

றமலும்   டிக்கவும்:  முஸ்லிம்ேள் இகெசுலவ கநசிே்கிறார்ேளா? 

 

கேள்வி 229: முஸ்லிம்கள் தொடிமய மவத்து மீமசமய எடுக்கிறொைக்றள! இதன் 

பின்னணி என்ன? 

பதில் 229: ஒருவைது மீமசயும், தொடியும் அவருக்றக பசொந்தம், அமவகமள அவை ்

என்னவொவது பசய்யலொம் தவறில்மல. இறத ற ொல, ஒரு மொைக்்கத்தின் 

அடி ் மடயில் நம் பவளி ்புற றதொற்றத்மத நொம் மொற்றிக் பகொள்ளலொம், 

இதிலும் தவறில்மல. ஆனொல், மற்ற மததத்வைக்ளுக்கு எதிைொக நொங்கள் நடந்துக் 

பகொள்கிறறொம் என்று கொட்டிக்பகொள்ள இ ் டி பசய்வது, றகவலமொனதொகும். 

அமமதி மொைக்்கம் என்றுச ் பசொல்லிக்பகொள்ளும் இஸ்லொமின் இமறத்தூதை ்

இ ் டி றகவலமொன கட்டமளகமள பகொடுத்துள்ளொை.் சமுதொயத்தின் 

ஒற்றுமமமய குமலக்க, சமுதொய மக்களிமடறய ஏற்றதத்ொழ்வு 

மன ் ொன்மமமய உருவொக்க, மற்ற மதத்தவைிடம் பவறு ்புணைம்வ 

பவளி ் மடயொக கொட்டிக் பகொள்ள வித்திட்டவை ் இஸ்லொமிய இமறத்தூதை ்

முஹம்மது ஆவொை.் இமவகமள இஸ்லொமின் புனித நூல்கள் புகொைி, முஸ்லிம் 

மற்றும் அஹ்மத் ற ொன்றமவகளில் கொணலொம், இறதொ அந்த ஆதொைங்கள்: 

இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்ேள் கூறினார்ேள்:  

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/alan_shlemon/do_muslim_love_jesus.html
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இமணமவ ் ொளைக்ளுக்கு மொறு பசய்யுங்கள்: தாடிேலள வளரவிடுங்ேள். 

மீமசமய ஒட்ட நறுக்குங்கள். என இ ்னு உமை(்ைலி) அறிவித்தொை.்  (ஸஹீஹ் 

புகொைி எண்: 5892) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ேள் கூறினார்ேள்: 

இமணமவ ் ொளைக்ளுக்கு மொறு பசய்யுங்கள்: மீலசலெ ஒடட் 

நறுே்குங்ேள். தாடிலெ வளரவிடுங்ேள்.-இமத இ ்னு உமை ் (ைலி) அவைக்ள் 

அறிவிக்கிறொைக்ள். (ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 434) 

நொங்கள், அல்லொஹ்வின் தூதறை, றவதமுமடயவைக்ள் தங்களது தொடிகமள (ஒட்ட) 

கத்தைித்துக் பகொள்கிறொைக்ள்; மீமசகமள வளை விடுகிறொைக்ள் என்று 

கூறிறனொம். அதற்கு நபி (ஸல்) அவைக்ள், உங்களது மீமசகமள நீங்கள் 

கத்தைியுங்கள். தொடிகமள வளை விடுங்கள். கவதமுலடெவர்ேளுே்கு மாறு 

யசெ்யுங்ேள் என்று கூறினொைக்ள். 

அறிவிப்பவர்: அபூ உமாமா (ரலி), 

நூல்: அஹ்மது (21252) 

இதை மொைக்்க மக்களின் ”தீய  ழக்கவழக்கங்கமள பசய்யொமல் இருங்கள்” என்று 

முஹம்மது கட்டமளயிட்டிருக்கறவண்டும். மீமசமய வளைவிடுவதில் என்ன 

தவறு இருக்கிறது? தொடிமய ஒட்ட கத்தைி ் தில் (ட்ைிம் பசய்வதில்) என்ன தவறு 

இருக்கிறது? இதில் அல்லொஹ்விற்கு எதிைொன  ொவம் என்ன 

இருக்கிறது?  முஹம்மதுவின் ஒறை றநொக்கம், முஸ்லிமல்லொதவைக்ளுக்கு எதிைொக 

பசயல் டறவண்டும் அவ்வளவு தொன். இமதத் தொன் முஸ்லிம்கள் இன்றும் 

பசய்துக் பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். என்றன அறியொமம! முஸ்லிம்களின் மனதில் 

மொற்று மதத்தவமை ்  ற்றிய விஷ பவறு ்புணைம்வ இ ் டி ் ட்ட கட்டமளகள் 

விமதத்துவிடுமல்லவொ? 

இ ் டி ் ட்ட தீய பசயல்கமளச ்பசய்யும் டி முஹம்மது கட்டமளயிட்டுள்ளொை ்

என்று ப ரும் ொன்மமயொன முஸ்லிம்களுக்குத் பதைியொது.  தங்கள் மசூதிகளில் 

இமொம்கள், ப ைியவைக்ள் பசொல்கிறொைக்ள் என்று நம்பி இவைக்ள் மீமசமய 

எடுத்து தொடி மவக்கிறொைக்ள். ஆனொல், உண்மமயொன றநொக்கத்மத இஸ்லொமிய 

நூல்களில் கொணலொம். 

 

கேள்வி 230: சில இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள் ஏன்  ல ஹதீஸ்கமள 

புறக்கணிக்கிறொைக்ள்? 

பதில் 230: இஸ்லொமிய  அடி ் மட நூல்கள் இைண்டு: குைஆ்ன் மற்றும் ஹதீஸ் 

பதொகு ்புக்கள். 
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ஹதீஸ்களில் இலட்சக்கணக்கொன ப ொய்கள் கலந்துள்ளன. இதனொல் தொன் 

முஸ்லிம் அறிஞைக்ள் ஹதிஸ்கள் புறக்கணிக்கிறொைக்ள். 

சன்னி பிைிவு முஸ்லிம்களின் 6 ஹதீஸ் பதொகு ்புக்களும் அமவகளில் உள்ள 

ப ொய்களும்: 

இஸ்லொமிய சமுதொயம் ப ைிய அளவில் இைண்டொக பிைிந்துள்ளது, ஒன்று சன்னி 

(சுன்னி) முஸ்லிம்கள், அடுத்தது ஷியொ முஸ்லிம்கள். 

சன்னி முஸ்லிம்கள் தொன் ப ரும் ொன்மம என் தொல், அவைக்ள் நம்பும் 

புத்தகங்கமள மட்டுறம கருத்தில் பகொள்ள ் டுகின்றது. ஷியொ முஸ்லிம்களின் 

புத்தகங்கமள நொம் அதிகமொக ஆய்வு பசய்வதில்மல. 

சன்னி முஸ்லிம் சமுதொயம் 6 வமகயொன ஹதீஸ்கள் அதிகொை பூைவ்மொன 

ஹதீஸ்கள் என்று நம்புகிறொைக்ள். இமவகளில், முதலொவது புகொைி என் வைொல் 

பதொகுக்க ் ட்ட ஹதீஸ்கள், இைண்டொவதொக, முஸ்லிம் என் வைொல் 

பதொகுக்க ் ட்ட ஹதீஸ்கள். இ ் டி, குை-்ஆனுக்கு அடுதத் டியொக இவ்வதீஸ்கள் 

முஸ்லிம்களுக்கு வழிகொட்டிகளொக உள்ளன. 

கீழ்கண்ட அட்டவமணயில் இவ்வதீஸ்கள்  ற்றிய விவைங்கள் 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன (புகொைி, முஸ்லிம், நஸயி, அபூதொவுத், திைம்ிதி, இ ்னு 

மொஜொ). 

 

படம் 3: சன்னி பிரிவினரின் அதிோரபூர்வமான 6 ஹதீஸ் யதாகுப்புே்ேள் 

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு, 200 – 250 ஆண்டுகள்வமை, வொய் வழியொக முஹம்மது 

 ற்றிய கமதகள் உலொவந்த டியினொல், அல்லொஹ்வின் வஹியில்  ல புதிய 

ப ொய்யொன விவைங்கள் மக்களின் வொய்வழியொக  ை ்  ் ட்டது.  

உதொைணம்: 

புோரி: 
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புகொைி (கி.பி. 810 - 870) என்ற இஸ்லொமியை ் ஹிஜ்ைி 194ல் பிறக்கிறொை.்  ல 

ஆண்டுகள்  ொடு ட்டு,  ல இடங்களுக்குச ்பசன்று ஹதீஸ்கமள றசகைிதத்ொை.்  

• அவை ்றசகைிதத் ஹதீஸ்களின் எண்ணிக்மக: 6,00,000 (ஆறு லட்சம்). 

• இமவகளில் ஆதொைபூைவ்மொன, உண்மமயொன ஹதீஸ்கள் எமவகள் என்று 

அவை ்ஆய்வு பசய்து கண்டுபிடித்த எண்ணிக்மக: 7,397 

• அ ் டியொனொல், மீதமுள்ள 5,92,603 ஹதீஸ்கள் ப ொய்யொனமவ, 

இடட்ுக்கட்ட ் ட்டமவ, கமற ் டுதத் ் ட்டமவ என்று அவை ்

ஒதுக்கிவிட்டொை.் 

• இதமன சதவிகிததத்ின்  டி  ொைத்்தொல், அவை ் றசகைித்தமவகளில் 1.23% 

தொன் உண்மமயொனமவ, 98.77% ப ொய்யொனமவயொகும். 

இறத ற ொல, சன்னி முஸ்லிம்கள் நம்பும் ஆறு ஹதீஸ் பதொகு ்புக்கள்  ற்றி 

றமற்கண்ட அட்டவமணயில் நொன்  தித்துள்றளன்.  

(குறி ்பு: திைம்ிதி மற்றும் இ ்னு மொஜொ என் வைக்ள், எத்தமன ஹதீஸ்கமள 

பதொகுதத்ொைக்ள் என்ற எண்ணிக்மக எனக்கு கிமடக்கவில்மல என் தொல், 

றமற்கண்ட அட்டவமணயில் நொன் 4,00,000 (நொன்கு லட்சம்) என்று ஒரு சைொசைி 

எண்ணிக்மக பகொடுத்துள்றளன். எனக்கு சைியொன எண்ணிக்மக கிமடத்தொல், 

அதமன இந்த அட்டவமணயில்/இக்கட்டுமையில் மொற்றுறவன். வொசகைக்ளுக்கு 

இவ்விவைம் பதைிந்தொல் எனக்கு பதைிவிக்கவும்). 

இ ் டி ஃபில்டை ்பசய்த பிறகும் கூட தற்கொல அறிஞைக்ள் இன்னும் சில ஹதீஸ்கள் 

ப ொய்கள் என்று ஒதுக்கிறொைக்ள் என் து ஒரு முக்கியமொன இன்பனொரு குறி ்பு. 

 

கேள்வி 231: ஹதீஸ்கள் இல்லொமல் ற ொனொல், இஸ்லொமின் நிமல என்ன? 

இதனொல் அதிக  ொதி ்பு உண்டொ? 

பதில் 231: ஹதீஸ்கள் இல்மலபயன்றொல், இஸ்லொம் ஒரு மலட் பவயிட்(Light Weight) 

மதமொக மொறிவிடும். அதொவது இன்று முஸ்லிம்கள் பின் ற்றுகின்ற  ல 

சட்டங்கள், பதொழுமக முமறகள்(Heavy Weight) ற ொன்றமவகள் இல்லொமறலறய 

ற ொய்விடும். 

உதாரணத்திற்கு சிலவற்லற இங்கு தருகிகறன்: 

1. முஸ்லிம்களின் ஷஹதொ என்றுச ் பசொல்லக்கூடிய இஸ்லொமிய விசுவொச 

அறிக்மகமய பசய்யமுடியொது. "அல்லொஹ்மவத் தவிை றவறு இமறவன் 

இல்மல, முஹம்மது அல்லொஹ்வின் இமறத்தூதை"் என்ற இந்த வொக்கியம் 

குைஆ்னில் இல்மல. 

2. முஸ்லிம்கள் ஐந்துறவமள பதொழமுடியொது, மூன்று றவமள மட்டுறம 

பதொழமுடியும் 
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3.  மக்கொவிற்கு ஹஜ்  யணம் பசய்யும் ற ொது, அங்கு என்னன்ன 

பசய்யறவண்டும் என்று முஸ்லிம்களுக்கு பதைியொமல் ற ொய்விடும். 

4. இஸ்லொமுமடய தூண் என்றுச ் பசொல்லக்கூடிய ஜகொத ் என்ற தைம்ம் 

எவ்வளவு (சதவிகிதம்%) பசய்யறவண்டும், எமவகமளச ்பசய்யறவண்டும் 

ற ொன்ற விவைங்கள் குைஆ்னில் இல்மல. 

இ ் டி பசொல்லிக்பகொண்றட ற ொனொல், கொற்மறவிட றலசொனதொக இஸ்லொம் 

மொறிவிடும். ஆமகயொல், ஹதீஸ்கள் இல்மலபயன்றொல், உடல் இல்லொத 

எலும்புக்கூடு தொன் இஸ்லொம். 

 

கேள்வி 232: ஏன் எல்லொ ஹதீஸ்கமளயும் முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடொது? 

பதில் 232: அது எ ் டி ஏற்றுக்பகொள்ள முடியும்? 

இன்று நொம் ஹொலிவுட்  டங்களில் கொண்கின்ற ஸ்ம டை ்றமன், ற ட்றமன், சூ ் ை ்

றமன் ற ொன்று முஸ்லிம்கள் முஹம்மது மீது இட்டுக்கட்டிய அமனத்துவிட 

ஸ்டண்ட் விவைங்கள் அமனத்மதயும் ஹதீஸ்களில்  டிக்கும் சொதொைண 

முஸ்லிமல்லொத மக்கள், இஸ்லொமம கொறிது ்புவொைக்றள என் தற்கொக 

அமவகமள நீக்கினொைக்ள். 

இதுமட்டுமல்ல, அலி ொ ொ நொற் து திருடைக்ள்  டத்தில் வருவது  ற ொன்றும், 

இன்னும்  ல விஞ்ஞொனத்திற்கு முைணொன விவைங்கள் ஹதீஸ்களில் உள்ளது. 

அமவகமள ஏற்க இங்கு யொரும் கொதில் கொலிஃ ளவை ் மவத்துக்பகொண்டு 

இல்மலறய! எனறவ முஸ்லிம்கள் அமவகமள நீக்கினொைக்ள். 

கமடசியொக, ஆ ொசம் என்று எடுத்துக்பகொண்டொல் 'என்னத்மதச ் பசொல்ல' 

அமவகமள என் வொயொல் பசொல்லமொட்றடனுங்றகொ, அ ் டி ் ட்ட விவைங்கள் 

ஹதீஸ்களில் உள்ளது. எனறவ எந்த முகத்மத மவத்துக்பகொண்டு ஹதிஸ்கள 

அமனதம்தயும் முஸ்லிம்கள் ஏற் ொைக்ள் பசொல்லுங்கள்? 

ஒரு  ொமன றசொற்றுக்கு ஒரு றசொறு  தம் என்றுச ் பசொல்வொைக்ள், ஹதீஸ்கள் 

எ ் டி முஸ்லிம்கமள பிைிக்கிறது என் தற்கு ஒறை ஒரு உதொைணம்.  

நீங்கள் 18 வயதுக்கு றமற் ட்டவைொக இருந்தொல், கீழ்கண்ட வீடிறயொக்களில் 

முஸ்லிம் அறிஞைக்ள் 'ஒரு ப ண் ஒரு வொலி னுக்கு தன் மொை ்் கத்திலிருந்து 

குழந்மதக்கு  ொல் ஊட்டுவது ற ொன்று  ொமல குடிக்க பகொடுத்து, அவமன தன் 

மகமன ்ற ொல ஆக்கிக்பகொள்வது எ ் டி என்று முஹம்மது பசொன்னதொக வரும் 

ஹதீஸ்  ற்றிய விவொதம் புைிவமத ்  ொருங்கள்”. ஒரு பிைிவினை ்ஆதைி ் மதயும், 

இன்பனொரு பிைிவினை ்எதிை ்் மதயும்  ொருங்கள். 

• பால் குடி சம்பந்தமான ேட்டுே்ேலதலெ ஆதரிே்கும் அறிவீனர்ேளிடம் 

சில கேள்விேள் 

https://www.youtube.com/watch?v=dkKA9bglPwk
https://www.youtube.com/watch?v=dkKA9bglPwk
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• பால் குடி சட்டம் சம்மந்த்தமான ஹதீலஸ விளங்ே யதரிொத tntj 

• சாலிம் (ரலி)அவர்ேளின் பால் குடி ஹதீஸ் குரானுே்கு 

எதிரானதா?ஆபாசமானதா?~ | யமௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் 

• மறுே்ேப்படும்-பால்குடி-ஹதீஸ்-நிலலப்பாடு-என்ன?-QA2 

இத்தமனக்கும் இந்த ஹதீஸ் உண்மமயொனபதன்று இன்றுவமை இஸ்லொமிய 

உலகம் ஏற்றுக்பகொண்ட ஒன்று தொன். 

 

கேள்வி 233: ஷைியொ என்றொல் என்ன? 

பதில் 233: ஷைியொ என்றொல் 'சட்டம்' என்று ப ொருள். இது இஸ்லொமிய சட்டத்மதக் 

குறிக்கிறது. இஸ்லொம் ஆட்சி பசய்யும் நொடுகளில் ஷைியொ சட்டம் அமுலில் 

இருக்கும். 

இஸ்லொமிய ஷைியொமவ, குைஆ்ன் மற்றும் ஹதிஸ்களின் அடி ் மடயில் முஸ்லிம் 

அறிஞைக்ள் உருவொக்குகிறொைக்ள். 

இந்திய பீனல் றகொட் என்றுச ்பசொல்கிறறொமில்மலயொ! அது ற ொன்று இஸ்லொமிய 

நொடுகளில் இஸ்லொமிய அைசு பின் ற்றக்கூடிய சட்டம் தொன் ஷைியொ. மனிதன் 

பசய்கின்ற குற்றங்களுக்கு தண்டமனகள் குைஆ்ன் மற்றும் ஹதீஸ்களின் 

அடி ் மடயில், அதொவது முஹம்மதுவின் வொழ்க்மகயின் அடி ் மடயில் 

உருவொக்க ் டுவது  தொன் ஷைியொ. 

குறி ்பு: இன்றிலிருந்து 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  வொழ்ந்த ஒரு மனிதைின் 

வொழ்க்மகமய சொைந்்து இன்று சட்டம் இயற்றி அதமன நொம் பின் ற்றினொல், இது 

சொத்திய ் டுமொ? என்ற றகள்வி றதொன்றலொம். அதனொல் தொன் இன்மறய  டித்த 

உலகம் இஸ்லொமம மிகவும் கடுமமயொக விமைச்ிக்கிறது. 

ஒரு உதொைணத்மத ்  ொருங்கள்: ஒருவன் திருடினொல் அவன் மக பவட்ட ் டும். 

இன்பனொருவன் ஒரு ப ண்மண கற் ழித்துவிட்டொல், அவனுக்கு சிமற 

தண்டமன பகொடுத்து, அ ைொதமொக  ணத்மத வசூலி ் ொைக்ள். 

 ணதம்த திருடியவன் வொழ்நொள் முழுவதும் முடவனொக தன் குடும் த்மத 

கொ ் ொற்ற முடியொதவனொகவும், தனக்கும் தன் சமுதொயத்திற்கும் ஒரு 

 ொைமொகவும் மொறிவிடுகின்றொன். ஆனொல், ஒரு ப ண்மண கற் ழித்து அவள் 

வொழ்மவ பகடுதத்வன், அ ைொததம்த கட்டிவிட்டு, சில றநைங்களில் 

தண்டமனமய அனு வித்துவிட்டு, இைண்டு மககமள ஆட்டிபகொண்டு ஹொயொக 

வொழுகின்றொன். இதமன  ொைக்்கும் அறிவுள்ள மனிதன் என்ன பசய்வொன்? 

இஸ்லொமம விமைச்ி ் ொனொ இல்மலயொ? இமத ்  ற்றி நீங்கள் என்ன 

நிமனக்கிறீைக்ள்? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGHHElPs1gI
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5dg97Bymc
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5dg97Bymc
https://www.youtube.com/watch?v=4lHVkB-gJi0
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கேள்வி 234: "பவள்ளிக்கிழமம பதொழுமகயின் ற ொது, இமொம் பசய்யும் 

பிைசங்கத்திற்கு என்ன ப யை?்  

பதில் 234: ப ரும் ொன்மமயொக பவள்ளிக்கிழமம பதொழுமகயின்ற ொது, மக்கள் 

மசூதிகளில் கூடி இருக்கும் ற ொது, மசூதியின் இமொம் பசய்யும் பிைசங்கத்மத 

குத் ொ என் ொைக்ள்.  இறத ற ொன்று, ைமலொன் மற்றும்  க்ைதீ்  ண்டிமகயின் 

ற ொதும், இமொம்கள் பசய்யும் பிைசங்கதம்தயும் குத் ொ என் ொைக்ள். 

 

கேள்வி 235: ஜம் ஜம் கிணறு (தண்ணீை)் எங்கு இருக்கிறது 

பதில் 235: மக்கொவில் உள்ள இந்த கிணற்றிலிருந்து தொன் ஆகொை ்தண்ணீை ்குடித்து 

தன்னுமடய மற்றும் தன் மகன் இஸ்மொயிலுமடய தொகத்மத 

தணித்துக்பகொண்டொை ் என்று இஸ்லொமியைக்ள் நம்புகிறொைக்ள். அதொவது 

ஆபிைகொம் ஆகொமையும் இஸ்மறவமலயும் வீடம்ட விட்டு அனு ்பிவிட்ட ற ொது 

இந்த நிகழ்சச்ி நடந்ததொக இஸ்லொமியைக்ள் நம்புகிறொைக்ள். முஸ்லிம்கள் 

ஒவ்பவொரு ஆண்டும் "மக்கொவிற்கு புனித ் யணம் (ஹஜ்)" பசய்யும் ற ொது இந்த 

நிகழ்சச்ிமய நிமனவு கூறுகிறொைக்ள். 

றமலும் ஹஜ் பசய்து திரும்பும் முஸ்லிம்கள், இந்த ஜம் ஜம் தண்ணீமை தங்கள் 

நொட்டிற்கு (வீட்டிற்கு) பகொண்டு வருகிறொைக்ள். அதமன தங்கள் குடும் த்தில் 

உள்ளவைக்ளுக்கும் உறவினைக்ளுக்கும் பகொடுக்கிறொைக்ள். இந்த தண்ணிமை 

குடித்தொல் றநொய்கள் தீரும் என்றும் முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 236: ஆைம் த்தில் முஸ்லிம்கள் 50 முமற பதொழுதுக்பகொண்டு 

இருந்தொைக்ளொ? 

பதில் 236: ஒரு முமற முஹம்மதுமவ ஜி ்ைீல் தூதன் ஏழொம் வொனம் வமைக்கும் 

அமழத்துச ் பசன்றொைொம். அங்கு அல்லொஹ் முஸ்லிம்களுக்கு 50 முமற 

பதொழறவண்டும் என்று கட்டமளயிட்டொனொம், ஆனொல், றமொறச முஹம்மதுமவ 

சந்தித்து, 50 முமற ஒரு நொளுக்கு பதொழுவது முடியொத கொைியம் எனறவ குமறத்துத ்

தரும் டி அல்லொஹ்விடம் றகள் என்றுச ் பசொல்ல, முஹம்மதுவும் றகட்டொைொம், 

உடறன அல்லொஹ் அதமன 40 முமறயொக குமறத்தொைொம். மறு டியும் றமொறச 

இதுவும் அதிகம் தொன் றமலும் குமறக்கசப்சொல் என்று பசொல்ல, முஹம்மது 

மறு டியும் அல்லொஹ்விடம் பசன்று றகட்டு, 30 முமறயொக 

குமறத்துக்பகொண்டொைொம். மறு டியும் றமொறச முஹம்மதுவிற்கு அறிவுமை கூற 

பதொழுமககள், 20, 10, மற்றும் 5 என்று கமடசியொக குமறக்க ் ட்டதொம். இ ்ற ொது 

றகள்வி என்னபவன்றொல், ஆதியொகமத்தில் ஆபிைகொம் றதவனிடம் 

றவண்டிக்பகொண்ட நிகழ்சச்ிமய அ ் டிறய கொபி அடித்து மொற்றி முஹம்மது 

கூறியுள்ளொை.் இதுமொத்திைமல்ல, றமொறசக்கு இருக்கின்ற அறிவு கூட 

அல்லொஹ்விற்கும், முஹம்மதுவிற்கும் இல்லொமல் ற ொனதுதொன் ஆசச்ைியம். 



140 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

மக்களின் நிமலமய றமொறச புைிந்துக்பகொண்டது ற ொல அல்லொஹ் 

புைிந்துக்பகொள்ளவில்மல.  முஹம்மது றகள்வி ் ட்ட ம பிளின் நிகழ்சச்ிகமள 

தனக்கு றதொன்றிய டி மொற்றி கூறியுள்ளொை.்  

 ொைக்்க:  ஆதிொேமம் 18:16-33, ஸஹீஹ் புோரி  3207 & 349 

3207. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்:  

நொன் இமறயில்லம் கஅ ொவில் இருமனிதைக்ளுக்கிமடறய ( ொதி) தூக்கமொகவும் 

( ொதி) விழி ் ொகவும் இருந்தற ொது நுண்ணறிவொலும் இமறநம்பிக்மகயொலும் 

நிை ்  ் ட்ட தங்கத ்தடட்ு ஒன்று என்னிடம் பகொண்டு வை ் ட்டது. என்னுமடய 

பநஞ்சம் கொமறபயலும்பிலிருந்து அடி வயிறு வமை பிளக்க ் ட்டது. பிறகு 

ஸம்ஸம் நீைினொல் என் வயிறு கழுவ ் ட்டது. பிறகு, (என் இதயம்) 

நுண்ணறிவொலும் இமறநம்பிக்மகயொலும் நிை ்  ் ட்டது. றமலும், றகொறவறுக் 

கழுமதமய விடச ்சிறியதும் கழுமதமய விட ் ப ைியதுமொன 'புைொக்' என்னும் 

(மின்னல் றவக) வொகனம் ஒன்றும் என்னிடம் பகொண்டு வை ் ட்டது. நொன் (அதில் 

ஏறி) ஜி ்ைீல்(அமல) அவைக்ளுடன் பசன்றறன். . . . 

பிறகு என் மீது ஐம் து (றநைத)் பதொழுமககள் கடமமயொக்க ் ட்டன. நொன் 

முன்றனறிச ் பசன்று இறுதியில் மூஸொ(அமல) அவைக்மள அமடந்றதன். 

அவைக்ள், 'என்ன பசய்தொய்?' என்று றகட்டொைக்ள். நொன், 'என் மீது ஐம் து 

பதொழுமககள் கடமமயொக்க ் ட்டுள்ளன" என்று  திலளித்றதன். அதற்கு 

அவைக்ள், 'எனக்கு மக்கமள ்  ற்றி உங்கமள விட அதிகமொகத் பதைியும். நொன் 

 னூ இஸ்ைொயீல்களுடன்  ழகி நன்கு அனு வ ் ட்டுள்றளன். உங்கள் 

சமுதொயத்தினை ் (இமதத்) தொங்க மொட்டொைக்ள். எனறவ, உங்களுமடய 

இமறவனிடம் திரும்பிச ் பசன்று அவனிடம் (பதொழுமககளின் 

எண்ணிக்மகமயக்) குமறத்துத ் தரும் டி றகளுங்கள்" என்றொைக்ள். நொன் 

திரும் ச ்பசன்று இமறவனிடம் (அவ்வொறற) றகட்றடன். அமத அவன் நொற் தொக 

ஆக்கினொன். பிறகும் முதலில் பசொன்னவொறற நடந்தது. மீண்டும் (பசன்று நொன் 

றகட்க, இமறவன் அமத) மு ் தொக ஆக்கினொன். மீண்டும் அமத ் ற ொன்றற 

நடக்க (அமத) இமறவன் இரு தொக ஆக்கினொன். நொன் மூஸொ(அமல) 

அவைக்ளிடம் பசன்றற ொது அவைக்ள் முன்பு ற ொன்றற பசொல்ல (நொன் 

இமறவனிடம் மீண்டும் குமறத்துக் றகட்க) அவன் அலத ஐந்தாே ஆே்கினான். 

பிறகு நொன் மூஸொ(அமல) அவைக்ளிடம் பசன்றறன். அவைக்ள், 'என்ன பசய்தொய்?' 

என்று றகட்க, 'அமத இமறவன் ஐந்தொக ஆக்கிவிட்டொன்" என்றறன். அதற்கு 

அவைக்ள், 'முன்பு பசொன்னமத ் ற ொன்றற (இன்னும் குமறத்துக் றகட்கும் டி) 

பசொன்னொைக்ள். அதற்கு, 'நொன் (இந்த எண்ணிக்மகக்கு) ஒ ்புக் பகொண்றடன்" 

என்று  திலளித்றதன். அ ்ற ொது (அல்லொஹ்வின் தை ்பிலிருந்து அசைீைியொக), 

'நொன் என் (ஐந்து றவமளத் பதொழுமக எனும்) விதிமய அமல் டுத்தி விட்றடன். 

என் அடியொைக்ளுக்கு (ஐம் து றவமளகளிலிருந்து ஐந்து றவமளயொகக் குமறத்து 

கடமமமய) றலசொக்கி விட்றடன். ஒரு நற்பசயலுக்கு ்  த்து நன்மமகமள நொன் 

வழங்குறவன்" என்று அறிவிக்க ் ட்டது.  
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கேள்வி 237: முஸ்லிம்களின் அன்மனகள் என்று அமழக்க ் டு வைக்ள் யொை?் 

பதில் 237: முஹம்மதுவின் மமனவிகள் அமனவரும் முஸ்லிம்களுக்கு 

அன்மனகளொவொைக்ள் என்று இஸ்லொம் பசொல்கிறது? 

குைஆ்ன் 33:6. இந்த நபி முஃமின்களுக்கு அவைக்ளுமடய உயிைக்மளவிட 

றமலொனவைொக இருக்கின்றொை;் இன்னும், அவருமடய மமனவியை ்அவைக்ளுமடய 

தொய்மொைக்ளொக இருக்கின்றனை.் (ஒரு முஃமினின் பசொதம்த அமடவதற்கு) மற்ற 

முஃமின்கமள விடவும், (தீனுக்கொக நொடு துறந்த) முஹொஜிைக்மள விடவும் பசொந்த 

 ந்துக்கறள சிலமைவிட சிலை ்பநருங்கிய ( ொத்தியமதயுமடய)வைக்ளொவொைக்ள்; 

இது தொன் அல்லொஹ்வின் றவதத்திலுள்ளது; என்றொலும், நீங்கள் உங்கள் 

நண் ைக்ளுக்கு நன்மம பசய்ய நொடினொல் (முமற ் டி பசய்யலொம்) இது 

றவதத்தில் எழுத ் ட்டுள்ளதொகும். 

அ ் டியொனொல், முஸ்லிம்களின் தந்மத முஹம்மது தொறன! என்று நீங்கள் 

எண்ணிக்பகொள்ளொதீைக்ள், இங்கு தொன் இஸ்லொம் சிக்ஸை ் அடிக்கிறது, நொம் 

ப ொதுவொக நிமன ் து ற ொன்று இஸ்லொம் பசயல் டொது.  முஹம்மது யொருக்கும் 

தந்மத ஆகமொட்டொை,்  ஏன் இ ் டி என்று உங்கள் முஸ்லிம் நண் ைக்ளிடம் 

றகட்டு ் ொருங்கள். 

குைஆ்ன்  33:40. முஹம்மது(ஸல்) உங்ேள் ஆடவர்ேளில் எவர் ஒருவருே்கும் 

தந்லதொே இருே்ேவில்லல; ஆனொல் அவறைொ அல்லொஹ்வின் தூதைொகவும், 

நபிமொைக்ளுக்பகல்லொம் இறுதி (முத்திமை)யொகவும் இருக்கின்றொை;் றமலும் 

அல்லொஹ் எல்லொ ் ப ொருள்கள்  ற்றியும் நன்கறிந்தவன்.   

 

கேள்வி  238: இஸ்லொம் ஒரு நொள் உலமக ஆளும் என்று அடிக்கடி முஸ்லிம்கள் 

பசொல்வமத றகட்கமுடிகின்றது இது உண்மமயொ? 

பதில் 238: இன்று  ல றகொடி முஸ்லிம்கமள ’இஸ்லொம் ஒரு நொள் உலமக ஆளும்’ 

என்ற நம்பிக்மக ஆட்டி ் மடத்துக்பகொண்டு இருக்கிறது. இந்த 

நம்பிக்மகயினொல், சில முஸ்லிம்கள்  ஒரு மகயில் து ் ொக்கிமய 

பிடித்துக்பகொண்டும், இன்பனொரு மகயில் குை-்ஆமன பிடித்துக்பகொண்டும், 

உலமக ஒருநொள் இஸ்லொம் ஆளும் என்று றகொஷமிட்டுக்பகொண்டு 

இருக்கிறொைக்ள். இன்னும் சிலை ் உடலில் பவடிகுண்டுகமள கட்டிக்பகொண்டு 

”அந்த நொளுக்கொன ஆயத்தங்கமள இன்று நொங்கள் பசய்ய 

ஆைம்பித்துவிட்றடொம்” என்று பசொல்லிக்பகொண்டு,  ட்டமன சட்படன்று அழுத்தி, 

குண்டுகமள பவடிக்கசப்சய்து தொங்களும் அழிந்து மற்றவைக்மளயும் 

அழித்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். இஸ்லொமிய ஆட்சியின் கீழ் உலமக 

பகொண்டுவைறவண்டும் என்ற தீைொத ஆமசயொல் தொன் அன்று அல்பகய்தொ, இன்று 

ஐஎஸ்ஐஎஸ்  ஆடட்ம் ற ொட்டுக்பகொண்டு இருக்கிறது. தீவிைவொதி 
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முஸ்லிம்களொகிய  க்தொதி முதற்பகொண்டு, அமமதிமய விரும்பும்  ைஹீம்  ொய் 

வமை ‘இஸ்லொம் ஒரு நொள் உலமக ஆளும்’ என்ற நம்பிக்மகமய அடிமனதில் 

மவத்துக்பகொண்டு தொன் வொழ்கிறொைக்ள்.  ஆனொல், முஹம்மதுவின் ஒரு 

குறி ்பிட்ட முன்னறிவி ்பு, உலமக இஸ்லொம் ஆளொது, அதற்கு  திலொக, ஒரு 

 ொம்பு தனக்கு ஆ த்து வரும் ற ொது எ ் டி தன் புற்றுக்குச ் பசன்று அ யம் 

ப றுறமொ (த ்பித்துக்பகொள்ளுறமொ), அது ற ொல இஸ்லொமும் ”தொன் உருவொன 

இடத்திற்றக பசன்று அ யம் ப ரும்” என்று பசொல்கிறது. 

இது உண்மமயொ? 

இந்த விவைம் இஸ்லொமிய ஆதொைநூல்களொன ஹதீஸ்களில் கொண ் டுகின்றது. 

1) குலறந்த எண்ணிே்லேயில் யதாடங்கி, அகத எண்ணிே்லேயில் 

முடிவலடயும் இஸ்லாம்: 

இஸ்லொம் ஒரு மனிதறைொடு பதொடங்கியது, அந்த மனிதை ் முஹம்மது ஆவொை.் 

அவருக்கு அடுத்து, அவைது மமனவி கதிஜொ அவைக்ள், அதன் பிறகு இதை 

நண் ைக்ள், உறவினைக்ள் என்று  லை ்ஏற்றனை.் மதினொவிற்கு முஹம்மது ஹிஜ்ைி 

பசய்யும் ற ொது கூட சில நூறு ற மை மட்டுறம இஸ்லொம் சம் ொதித்து இருந்தது.  

கீழ்ேண்ட ஹதீஸ்ேளில் இஸ்லாமின் எதிர்ோலம் பற்றி முஹம்மது என்ன 

யசால்கிறார் என்பலத ேவனியுங்ேள்: 

முஸ்லிம் ஹதீஸ் எண்: 232, 233, 234 மற்றும் புகொைி ஹதீஸ் எண்: 1876 

232. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ேள் கூறினார்ேள்: 

இஸ்லொம் குமறந்த எண்ணிக்மக பகொண்ட மக்களிமடறயதொன் றதொன்றியது. 

அது றதொன்றிய  மழய நிமலக்றக திரும்பிசப்சல்லும். அந்தக் குமறந்த 

எண்ணிக்மகயிலொன மக்களுக்கு சு ம் உண்டொகட்டும். இமத அபூஹுமைைொ 

(ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவி ் ொளைப்தொடைக்ளில் 

வந்துள்ளது. 

இமத ்  ற்றிய  ஆய்வு கட்டுமைமய இங்கு  டிக்கவும்:  இஸ்லாம் உலலே 

ஆளுமா? (அ) உலகிலிருந்து அழிந்கத கபாகுமா? முஹம்மதுவின் 

முன்னறிவிப்பு என்ன? 

 

கேள்வி 239: முஸ்லிம்களும் இறயசுமவ நம்புவதினொல், அவைக்ளுக்கு நற்பசய்தி 

அறிவிக்கறவண்டியதில்மல அல்லவொ? 

பதில் 239: இல்மல, முஸ்லிம்களுக்கு உண்மமயொன இறயசுமவத் பதைியொது, 

அவைக்ளுக்கு பதைிந்தபதல்லொம், இறயசுமவ ்  ற்றிய ஒரு ப ொய்யொன பிம் ம் 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/islam_will_perish.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/islam_will_perish.html
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தொன். குைஆ்னிலும், ஹதீஸ்களிலும் பசொல்ல ் ட்ட இறயசு ஒரு ப ொய்யொன 

இறயசு ஆவொை.் அ ் டி ் ட்டவை ்உலகில் பிறக்கறவ இல்மல. 

இறயசுவிடம் வந்து அவமை ்  ொைத்்து நீை ் ஒரு நபி என்று பசொல் வைக்ளுக்கு 

இைட்சி ்பு இல்மல. யொை ் இறயசுமவ 'றதவனுமடய வொைத்்மதயொகவும், 

தங்களுக்கொக சிலுமவயில் மைித்து மறு டியும் உயிறைொடு எழுந்தொை ் என்றும், 

மறு டியும் அவை ் வருவொை ் என்றும் நம்புகிறொைக்றளொ' அவைக்ள் தொன் 

உண்மமயொன இறயசுமவ விசுவொசிதத்வைக்ள் ஆவொைக்ள். 

இறயசுமவ ்  ற்றி முஸ்லிம்கள் இ ் டி நம்புவதில்மல, எனறவ அவைக்ளுக்கு 

நற்பசய்திமய அறிவிக்கறவண்டும், அவைக்மளயும் றதவனுமடய 

இைொஜ்ஜியத்திற்கு  ங்கொளிகளொக மொற்ற முயற்சிக்கறவண்டும். இதற்கொகத ்

தொன் இந்த றகள்வி  தில் பதொடைக்ளும், இதை கட்டுமைகளும் எழுத ் டுகின்றன. 

கொவான் 3:15-18 

15. தன்மன விசுவொசிக்கிறவன் எவறனொ அவன் பகட்டு ்ற ொகொமல் நித்திய 

ஜீவமன அமடயும் டிக்கு, உயைத்்த ் டறவண்டும். 

16. றதவன், தம்முமடய ஒறைற றொன குமொைமன விசுவொசிக்கிறவன் எவறனொ 

அவன் பகட்டு ்ற ொகொமல் நித்தியஜீவமன அமடயும் டிக்கு, அவமைத் தந்தருளி, 

இவ்வளவொய் உலகதத்ில் அன்புகூைந்்தொை.் 

17. உலகதம்த ஆக்கிமனக்குள்ளொகத் தீைக்்கும் டி றதவன் தம்முமடய 

குமொைமன உலகத்தில் அனு ் ொமல், அவைொறல உலகம் 

இைட்சிக்க ் டுவதற்கொகறவ அவமை அனு ்பினொை.் 

18. அவமை விசுவொசிக்கிறவன் ஆக்கிமனக்குள்ளொகத ் தீைக்்க ் டொன்; 

விசுவொசியொதவறனொ றதவனுமடய ஒறைற றொன குமொைனுமடய நொமத்தில் 

விசுவொசமுள்ளவனொயிைொத டியினொல், அவன் 

ஆக்கிமனதத்ீை ்்புக்குட் ட்டொயிற்று. 

 

கேள்வி 240: உலகிறலறய முஹம்மது தொன் மிகவும் நல்லவை ்என்று என் முஸ்லிம் 

நண் ை ்பசொல்கிறொை,் இது உண்மமயொ? 

பதில் 240: ஒருவமை(முஹம்மதுமவ அல்லது றவறு யொைொக இருந்தொலும்) நல்லவை ்

என்று நொம் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல் குமறந்த ட்சம் 

நொம் கீழ்கண்டமவகமள பசய்திருக்கறவண்டும்:  

a) அந்த நபலரப் பற்றிெ புத்தேங்ேலள படிப்பது: 
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அவமை ்  ற்றிய அமனத்து விவைங்கமளயும் அறிந்து இருக்கறவண்டும். 

முஹம்மதுமவ ்  ற்றி குைஆ்னில், ஹதீஸ்களில், சைித்திை நூல்களில் 

பசொல்ல ் ட்டமவகள் அமனதம்தயும்  டித்து இருக்கறவண்டும்? உங்கள் 

முஸ்லிம் நண் ைிடம் இந்த விவைங்கமளக் றகட்டு ் ொருங்கள், நிசச்யம் இல்மல 

என்று   தில் வரும். 

b) அவகராடு கூட இருந்து ேவனிப்பது:  

ப ொதுவொக ஒருவமை ்  ற்றி எழுத ் டும் சைித்திைங்கள், புத்தகங்களில் 100% 

உண்மம இருக்கும் என்றும் பசொல்லமுடியொது. சைித்திை ஆசிைியைக்ள், அந்த 

ஒருவமை ஆதைி ் வைக்ள் சிறிது இங்கும் அங்குமொக சில  ப ொய்யொன அல்லது 

அதிக டியொன விவைங்கமள பசொந்தமொக றசைத்்தும் எழுதுவொைக்ள். எனறவ, 

ஒருவறைொடு கூட இருந்து  ொைத்த்ொல் தொன் அவை ் உண்மமயொகறவ நல்லவைொ 

இல்மலயொ என் து புைியும். 

c) உள்ளத்தில் இருப்பலத ொர் ோண்பார்ேள்? 

ஒருறவமள நொம் ஒருவறைொடு கூட இருந்து  க்கத்திலிருந்து கவனித்தொலும், 

அவைது தீய கொைியங்கள் பவளி ் டொமல் அவை ்  ொைத்்துக்பகொண்டொல், அது 

எ ் டி நமக்குத் பதைியும்? மனதில் இரு ் மத யொை ் ொைக்்கமுடியும்? 

றமலும், "நல்லவை"், "பகட்டவை"் என்ற வொைத்்மதகளின் வமையமறமய யொை ்

நிைண்யி ் து? ஒரு திருடன் கூட தன் குடும் தத்ிற்கு நல்லவறன? 

மற்றவைக்ளுக்குத் தொன் அவன் தீயவன். ஒருவன் எல்றலொைிடமும், ஒரு கொலத்தில், 

நல்லவனொக வொழலொம். ஆனொல், எல்றலொைிடமும் எல்லொ கொலத்திற்கும் 

நல்லவனொக வொழமுடியொது. எனறவ ப ொத்தம் ப ொதுவொக 'நல்லவன்', 'பகட்டவன்' 

என்றுச ்பசொல்வது,  யனில்லொத வொைத்ம்தகள். 

d) உலகில் இருே்கும் அலனத்து மனிதர்ேலளப் பற்றி 

அறிந்துே்யோள்ளகவண்டும் 

உலகத்திறலறய 'என் அ ் ொ தொன் நல்லவை'் என்று நொன் பசொன்னொல், இது ஒரு 

றவடிக்மகயொக எடுத்துக் பகொள்ளறவண்டிய விஷயம், இதமன சீைியஸொக 

எடுத்துக் பகொள்ளமுடியொது. ஏபனன்றொல், "உன் அ ் ொ  ற்றி உனக்குத் பதைியும், 

உலகில் உள்ள இதை அ ் ொக்கள்  ற்றி உனக்கு எ ் டித் பதைியும்?" என்ற றகள்வி 

எழும்.  உலகில் உள்ள மற்றவைக்ள்  ற்றி ஒன்றுறம பதைியொத நீ எ ் டி, உன் 

அ ் ொமவ அவைக்றளொடு ஒ ்பிட்டுச ் பசொல்கிறொய்? இது அறிவுள்ளவைக்ள் 

பசொல்லும் கூற்று அல்ல.  "என் அ ் ொ எனக்கு நல்லவைொக இருக்கிறொை"் என்றுச ்

பசொல்லிக்பகொள்ளலொறம தவிை, அவமை உலக மக்கறளொடு ஒ ்பிடக்கூடொது. 

இறத ற ொலத்தொன், முஸ்லிம்களும் "முஹம்மது எங்கள்  ொைம்வயில் நல்லவை ்

என்றுச ் பசொல்லறவண்டுறம ஒழிய, உலகத்திலுள்ள அமனத்து மக்கமளக் 



145 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

கொட்டிலும், என் நபி தொன் பைொம்  நல்லவை"் என்று பசொல்லும்ற ொது 

மற்றவைக்ளுக்கு எறிகிறது. 

முஹம்மது நல்லவரா யேட்டவரா? 

ஒருவை ் நல்லவைொ, பகட்டவைொ என்ற றகள்வி றதமவயற்றது மற்றும் குழ ் ம் 

தைக்கூடியது என் மத றமறல கண்றடொம்.   

ஆனொல், ஒருவமை ்  ற்றி அவமை சொைந்்துள்ள மக்கள் எழுதும் புதத்கங்கமள 

 டித்தொல், குமறந்த ட்சம் அவை ்நல்லவை ்என்ற ஒரு பிம் ம் வருகிறதொ? என்று 

 ொைக்்கறவண்டும். அதன் பிறகு "ஆமொம், இன்னின்ன புத்தகங்களில் 

பசொல்ல ் ட்டதின் டி அவை ்நல்லவை/்பகட்டவை"் என்று பசொல்லமுடியுமல்லவொ? 

இதன் அடி ் மடயில், முஹம்மது  ற்றிய புத்தகங்கள் மூன்று பிைிவுகளொக 

நம்மிடம் உள்ளது: குைஆ்ன், ஹதீஸ்கள், அவைது வொழ்க்மக சைித்திை புத்தகங்கள். 

இந்த மூன்று புத்தகங்கமளயும் ஒரு ந ைிடம் பகொடுத்து, விரு ்பு பவறு ்பு 

இன்றி  றநைம்மயொக அமவகமள  டித்து, முஹம்மது எ ் டி ் ட்டவை ் என்று 

பசொல்லமுடியுமொ? என்று றகட்டொல் என்ன  தில் அவை ் பசொல்லுவொை?் இந்த 

சவொமல முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்பகொள்ளத ்தயொைொ? 

1. குைஆ்னின்  டி தன் வளை ்்பு மகனின் மமனவிமய முஹம்மது திருமணம் 

பசய்தொை.் 

2. 10க்கும் அதிகமொன திருமணங்கமள முஹம்மது பசய்துள்ளொை.் 

3. தனக்கு 53 வயது ஆகும் ற ொது, 9 வயது சிறுமிமய திருமணம் பசய்தொை.் 

4. தன்மன எதிைத்த்வைக்மள பகொன்றொை.் 

5. வழி ் றி பகொள்மளகளில் ஈடு ட்டொை,் இது  ழிக்கு  ழி வொங்கின 

நிகழ்வுகள் என் ொைக்ள் முஸ்லிம்கள். 

6. அறைபியொமவ சுற்றியுள்ள நொடுகள் மீது வலியச ்பசன்று ற ொை ்பசய்து, தன் 

கட்டு ் ொட்டுக்குள் பகொண்டு வந்தொை.் 

7. திருமண  ந்தத்திற்கு பவளிறய ப ண்கமள கற் ழிக்க முஹம்மது 

அனுமதி அளிதத்ொை.் 

8. மக்கமள மூட  ழக்கவழக்கங்கமளச ் பசய்யும்  டி, விஞ்ஞொனத்திற்கு 

எதிைொன கொைியங்கமள நம்பும் டி பசய்தொை.் 

9. ற ொைில் பிடி ட்ட ப ண்கமள கற் ழித்தொை,் முஸ்லிம்கள் கற் ழிக்க 

அனுமதி அளிதத்ொை.் 

இன்னும் பசொல்லிக்பகொண்றட ற ொகலொம். இமவகமளபயல்லொம் முஸ்லிம்கள் 

எழுதிய புத்தகங்களிலிருந்து பவளி ் டும் அவருமடய பசயல்கள் ஆகும். 

இமவகமள அறியும் ஒருவை ் முஹம்மதுமவ ்  ற்றி என்ன கூறுவொை?் அவை ்

நல்லவை ்என்று கூறுவொைொ? 
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இவ்விவைங்கள் ஒவ்பவொன்றிற்கும் முஸ்லிம்கள் ஒரு கொைணதம்தச ்

பசொல்வொைக்ள், ஆனொல் முஸ்லிமல்லொதவருக்கு அக்கொைணங்கள் 

முட்டொள்தனமொன வொதங்களொக றதொன்றும். 

எனறவ, ஒரு ந மை ்  ொைத்்து 'இவை ்நல்லவை/்பகட்டவை'் என்றுச ்பசொல்லும்ற ொது, 

அதன் ப ொருள் என்னபவன்றொல், 'அந்த ந ருக்கு இவை ்நல்லவை ்ற ொல அல்லது 

பகட்டவை ் ற ொல பதைிகின்றொை'் என் தொகும். ஆனொல், அது உண்மமயொக 

இருக்கலொம் இல்லொமலும் ற ொகலொம். 

முஸ்லிமல்லொதவைக்ள் "முஹம்மது ஒரு பகட்டவை"் என்றுச ் பசொன்னொல், 

"அவைக்ள்  ொைம்வயில், அவைக்ளுக்கு கிமடத்துள்ள விவைங்களின் டி 

முஹம்மது பகட்டவை ் ஆவொை"். ஆனொல், அதுவும் அவைக்ளுக்கு கிமடத்த 

விவைங்களின்  டி தொன் அவைக்ள் பசொல்கிறொைக்ள் என்று ப ொருள். அது 

உண்மமயொக இருக்கலொம் இல்லொமலும் ற ொகலொம்.  அவைக்ளுக்கு கிமடத்த 

விவைங்கள் என்னபவன்று நொம் கவனித்து தொன் முடிவு எடுக்கமுடியும்? 

சைி, கமடசியொக ஒரு றகள்வி, குைஆ்ன் ஹதீஸ்களின் மூலமொக றமற்கண்ட 

விவைங்கள் முஹம்மதுமவ ்  ற்றி நமக்கு கிமடத்துள்ளன. இமவகளின்  டி 

முஹம்மது எ ் டி ் ட்டவை ்என்று முஸ்லிம்களொல் பசொல்லமுடியுமொ? 
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தலலப்பு: ஹதீஸ்ேள்/சீரா (241 – 270) 
 

கேள்வி 241: ஹதீஸ்கள் என்றொல் என்ன? 

பதில் 241: இஸ்லொமிய நபி முஹம்மதுவின் பசொல்லும் பசயல்களும் அடங்கிய பதொகு ்ம  

ஹதீஸ்கள் என் ொைக்ள்.  சன்னி முஸ்லிம்களுக்கும் ஷியொ முஸ்லிம்களுக்கும் தனித்தனி 

ஹதீஸ் பதொகு ்புக்கள் உள்ளன. 

 

கேள்வி 242: ஹதீஸ்கள் கூட அல்லொஹ்வின் வஹியொ? 

பதில் 242: இஸ்லொமின்  டி ஹதீஸ்களும் அல்லொஹ்வின் மூலமொக முஹம்மதுவிற்கு 

பகொடுக்க ் ட்டறத (வஹிறய) ஆகும்.  முஹம்மது முஸ்லிம்களின் வழிகொட்டி, 

அல்லொஹ்விடமிருந்து ப ற்றுத்தொன் அவை ் முஸ்லிம்களுக்கு வழிகொட்டினொை ் என்று 

முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். 
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கேள்வி 243: ஹதிஸ்கள் அல்லொஹ்வொல்  ொதுகொக்க ் ட்டுள்ளதொ? 

பதில் 243: இல்மல, ஹதீஸ்கமள  ொதுகொ ்ற ன் என்று அல்லொஹ் வொக்கு பகொடுக்கவில்மல, 

இமத ்  ற்றி குைஆ்னில் வசனமில்மல. றமலும் முஹம்மதுவிற்கு பிறகு, குைஆ்மன பதொகுத்த 

உஸ்மொன் கலீஃ ொ அவைக்ளும், இதை சஹொ ொக்களும் ஹதிஸ்கமள புத்தக வடியில் 

எழுதிமவக்க முயற்சி எடுக்கவில்மல. 

 

கேள்வி 244: ஹதிஸ்கள் அல்லொஹ்வினொல்  ொதுகொக்க ் டவில்மலபயன்றொல், அது 

அல்லொஹ்வின் வஹி இல்மலயொ? 

பதில் 244: ஹதீஸ்களும் அல்லொஹ்வின் வஹி என்று தொன் இஸ்லொமும் பசொல்கிறது, 

முஸ்லிம்களும் இமதத் தொன் நம்பிக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள்.  தன் வஹிமய  ொதுகொ ் தொ? 

அல்லது அழிந்து பதொமலந்து ற ொகடட்ும் என்று விட்டுவிடுவதொ? என்று அல்லொஹ் தொன் முடிவு 

பசய்யறவண்டும். 
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சைி, அல்லொஹ் தன் ஹதீஸ் வஹிமய  ொதுகொத்தொனொ? இல்மலயொ? என்று றகட்டொல், 

"ஹதீஸ்கள்  ொதுகொக்கவில்மல" என்று இஸ்லொம்  தில் கூறும். 

முஹம்மது உயிறைொடு இருக்கும் ற ொது, தனக்கு இறக்க ் ட்ட குை-்ஆன் வசனங்கமள 

(வஹிமய) அவ்வ ்ற ொது, றதொல்களிலும், எலும்புகளிலும், இமலகளிலும் எழுதும்  டி 

பசய்தொை.் இருந்தொலும், முஸ்லிம்கள் அதிகமொக மன ் ொடம் பசய்துக்பகொள்வமதறய 

அதிகமொக நம்பினை.் முஹம்மது உயிறைொடு இருக்கும் ற ொது இன்று நம்மிடம் உள்ள (114 

அத்தியொயங்கள் அடங்கிய) முழு குை-்ஆமனயும் அவை ்கண்களொல் கொணவில்மல. 

ஆனொல், முஹம்மது ப ற்றுக்பகொண்ட இதை வஹிமய தன் ற சச்ிலும், பசயலிலும் 

கொட்டினொை.் இவ்வஹி புத்தகமொக முஹம்மதுவின் கொலத்தில் எழுத ் டவில்மல. 

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு 200+ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொன் ற சச்ு வழக்கில் உலொவிய 

கமதகமள (அல்லொஹ்வின் வஹிமய) சில முஸ்லிம் அறிஞைக்ள் பதொகுத்து 

புத்தகமொக்கினொைக்ள், அமவகமளத் தொன் நொம் ஹதீஸ்கள் என்கிறறொம். ஒரு கமத 200 

ஆண்டுகளுக்கு றமலொக வொய்வழியொக  ைவினொல் என்னவொகும்? அக்கமதயின் 

உண்மமக்கரு சிமதயும்,  ல ப ொய்கள் றசைக்்க ் டும். 

 ொைக்்க: அல்லாஹ் எப்படி தன் ஹதீஸ் வஹிலெ ேலறபடுத்தப்பட விட்டுே்யோடுத்தான் 
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கேள்வி 245: எத்தமன ஹதீஸ்கள் ஆைம் த்தில் பதொகுக்க ் ட்டன, அமவகளில் எத்தமன 

உண்மமபயன ஒ ்புக்பகொள்ள ் ட்டன. 

பதில் 245: ஒறை வைியில் பசொல்லறவண்டுபமன்றொல், ஹதீஸ்களில் 1.5% சதவிகிதத்திற்கும் 

குமறவொன ஹதீஸ்கள் உண்மமபயன்றும், மீதமுள்ள 98.5% சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமொன 

ஹதீஸ்கள் ப ொய்யொனமவ என்றும் இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள் கூறுகிறொைக்ள். 
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இஸ்லொமிய சமுதொயம் ப ைிய அளவில் இைண்டொக பிைிந்துள்ளது, ஒன்று சன்னி (சுன்னி) 

முஸ்லிம்கள், அடுத்தது ஷியொ முஸ்லிம்கள். 

சன்னி முஸ்லிம்கள் தொன் ப ரும் ொன்மம என் தொல், அவைக்ள் நம்பும் புத்தகங்கமள 

மடட்ுறம கருத்தில் பகொள்ள ் டுகின்றது. ஷியொ முஸ்லிம்களின் புத்தகங்கமள நொம் 

அதிகமொக ஆய்வு பசய்வதில்மல. 

சன்னி முஸ்லிம் சமுதொயம் 6 வமகயொன ஹதீஸ்கள் அதிகொை பூைவ்மொன ஹதீஸ்கள் என்று 

நம்புகிறொைக்ள். இமவகளில், முதலொவது புகொைி என் வைொல் பதொகுக்க ் ட்ட ஹதீஸ்கள், 

இைண்டொவதொக, முஸ்லிம் என் வைொல் பதொகுக்க ் ட்ட ஹதீஸ்கள். இ ் டி, குை-்ஆனுக்கு 

அடுத்த டியொக இவ்வதீஸ்கள் முஸ்லிம்களுக்கு வழிகொட்டிகளொக உள்ளன. 

கீழ்கண்ட அட்டவமணயில் இவ்வதீஸ்கள்  ற்றிய விவைங்கள் பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன (புகொைி, 

முஸ்லிம், நஸயி, அபூதொவுத், திைம்ிதி, இ ்னு மொஜொ). 

படம்: சன்னி பிரிவினரின் அதிோரபூர்வமான 6 ஹதீஸ் யதாகுப்புே்ேள் 

 

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு, 200 – 250 ஆண்டுகள்வமை, வொய் வழியொக முஹம்மது  ற்றிய கமதகள் 

உலொவந்த டியினொல், அல்லொஹ்வின் வஹியில்  ல புதிய ப ொய்யொன விவைங்கள் மக்களின் 

வொய்வழியொக  ை ்  ் ட்டது.  

உதாரணம்: 

புகொைி: 

புகொைி (கி.பி. 810 - 870) என்ற இஸ்லொமியை ்ஹிஜ்ைி 194ல் பிறக்கிறொை.்  ல ஆண்டுகள்  ொடு ட்டு, 

 ல இடங்களுக்குச ்பசன்று ஹதீஸ்கமள றசகைித்தொை.்  

• அவை ்றசகைிதத் ஹதீஸ்களின் எண்ணிக்மக: 6,00,000 (ஆறு லட்சம்). 

• இமவகளில் ஆதொைபூைவ்மொன, உண்மமயொன ஹதீஸ்கள் எமவகள் என்று 

அவை ்ஆய்வு பசய்து கண்டுபிடித்த எண்ணிக்மக: 7,397 

• அ ் டியொனொல், மூதமுள்ள 5,92,603 ஹதீஸ்கள் ப ொய்யொனமவ, 

இடட்ுக்கட்ட ் ட்டமவ, கமற ் டுதத் ் ட்டமவ என்று அவை ்

ஒதுக்கிவிட்டொை.் 

• இதமன சதவிகிததத்ின்  டி  ொைத்்தொல், அவை ் றசகைித்தமவகளில் 1.23% 

தொன் உண்மமயொனமவ, 98.77% ப ொய்யொனமவயொகும். 
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இறத ற ொல, சன்னி முஸ்லிம்கள் நம்பும் ஆறு ஹதீஸ் பதொகு ்புக்கள்  ற்றி றமற்கண்ட 

அட்டவமணயில் நொன்  தித்துள்றளன்.  

 

கேள்வி 246: ஹதீஸ்களில்   லவீனமொன, உண்மமயொன ஹதீஸ்கள் இரு ் தொகச ்

பசொல்கிறொைக்றள? உண்மமயொ? 

பதில் 246: நொம் றமறல கண்ட விவைங்களின்  டி, 1.5% ஹதீஸ்கள் தொன் உண்மமயொனமவ, 

மீதமுள்ளமவ ப ொய்யொனமவ. 

பமொத்தமொக ஹதிஸ்கமள நொன்கு வமகயொக முஸ்லிம்கள் பிைிக்கிறொைக்ள் (இந்த 

நொன்கிற்குள்ளும் உ  பிைிவுகள் உள்ளன). 

1) ஸஹீஹ் (ஆதாரப்பூர்வமானலவ): 

இந்த விவைத்மத நிசச்யம் முஹம்மது கூறியிரு ் ொை,் பசய்திரு ் ொை ் என்று இஸ்லொமிய 

அறிஞைக்ள் வமக ் டுத்தியமவகள், உண்மமயொன (ஸஹீஹ்) ஹதீஸ்கள் என்று 

கூறுகிறொைக்ள். 

2) மவ்ளூவு (இட்டுே்ேட்டப்பட்டது): 

முஹம்மது பசொல்லொத, பசய்யொத விவைங்கமள அவை ் பசொன்னொை/்பசய்தொை ் என்று 

ப ொய்யொக  ை ்  ் ட்ட கமதகள் இந்த வமகமயச ் சொைந்்தமவகளொகும்.  யொை ் மூலமொக 

ஹதீஸ் கிமடத்தறதொ, அந்த சங்கிலித்பதொடைில் வரு வைில் ஒருவை ்ப ொய்யைொக இருந்தொல், 

அவை ் பசொல்லும் ஹதீஸ்கள் ப ொய்யொனமவ என்று கருத ் டுகின்றது. ஏன் இ ் டி 

ப ொய்கள்  ஹதீஸ்களில் கலந்துள்ளன என் தற்கு  ல கொைணங்கள் உள்ளன, அமவகமள 

றவறு றகள்வியில்  ொை ்்ற ொம். 

சில உதாரணங்ேள்: 

• கத்திைிக்கொய் சொ ்பிடுவது எல்லொ றநொய்களுக்கும் மருந்தொகும். 

• உங்கள் உணவில் கீமைகமளச ்றசைத்்துக் பகொள்ளுங்கள்! ஏபனனில் அது 

மஷத்தொமன விைட்டியடிக்கும். 

• ஆகொயத்தில் உள்ள  ொல் பவளி, அைஷ்ின் கீழ் இருக்கும்  ொம்பின் 

வியைம்வயினொல்  மடக்க ் ட்டது. 

• தைம்ம் பசய்ய ஏதும் கிமடக்கொவிட்டொல் யூதைக்மளயும் 

கிறிஸ்துவைக்மளயும் சபியுங்கள்! அது தைம்ம் பசய்ததற்கு நிகைொக 

அமமயும். 

• சொக்கமடயில் விழுந்த ஒரு கவள உணமவ யொறைனும் கழுவிச ்சொ ்பிட்டொல் 

அவைது  ொவங்கள் மன்னிக்க ் டும். 

• முடம்டயும் பூண்டும் சொ ்பிட்டொல் அதிகமொன சந்ததிகள் ப ற முடியும். 

• ப ண்களிடம் ஆறலொசமண றகளுங்கள்! ஆனொல் அதற்கு மொற்றமொக 

நடங்கள். 

• 160 ஆண்டுகளுக்கு ் பிறகு குழந்மதகமள ் ப ற்று வளை ்் மத விட 

நொமய வளை ்் து றமலொகும் 
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3) மத்ரூே் (விடப்படுவதற்கு ஏற்றது): 

அறிவி ் ொளைக்ளில் ப ொய்யை ்என்று சந்றதகிக்க ் ட்டவை ்இடம் ப றுவது மத்ரூக் ஹதீஸ்கள் 

என ் டும்.  முந்மதய  பிைிவில் அந்த அறிவி ் ொளை ் ப ொய்யை ் என்று நிரூபிக்க ் ட்டு 

இருக்கும். ஆனொல், இந்த பிைிவில் உள்ளவை ் 'ப ொதுவொக ப ொய்யை,் என்று சந்றதகத்து 

உட் ட்டவைொக இரு ் ொை'். 

4) ளயீப் (பலவீனமானது): 

முஹம்மது இந்த விவைத்மத (ஹதீமஸ) கூறினொைக்ளொ இல்மலயொ என்ற சந்றதகத்மத 

ஏற் டுத்தக் கூடியமவ ளயீ ் ஹதீஸ்கள் என ் டும். ஏன் இந்த சந்றதகம் வருகிறது? 

இமவகளுக்கு கொைணங்கள் என்னபவன் மத தனி றகள்வியில் கொண்ற ொம். 

 

கேள்வி 247: இஸ்னத்(Isnad/Sanad - சங்கிலித்பதொடை)் என்றொல் என்ன?  

பதில் 247: இஸ்னத் என்றொல் சங்கிலித்பதொடை ்என்றுச ்பசொல்லலொம். ஸனது என் து இஸ்னத் 

என் தின்  ன்மமயொகும். முஹம்மது கூறியமவகமளயும், அவைிடம்  ொைத்்த 

பசயல்கமளயும் எழுத்துவடிவில் பதொகுத்த புத்தகங்கமள (பசய்திகமள) ஹதீஸ்கள் 

என்கிறறொம். 

அமவகள் புத்தகங்களொக எ ்ற ொது பதொகுக்க ் ட்டன, என்று றகட்டொல், முஹம்மதுவின் 

மைணத்திற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமவகள் புத்தகங்களொக எழுத ் ட்டன. அதுவமை 

அமவகள் வொய் வழியொக  ை ்  ் ட்டன. 

முஹம்மது ஒரு பசய்திமய தம் சஹொ ொ என்கிற நண் ருக்குச ்பசொல்கிறொை,் அல்லது அவைது 

மமனவி ஆயிஷொ அவைக்ளிடம் பசொல்கிறொை,் அல்லது அவைக்ள் அவருமடய பசயல்கமள ் 

 ொைக்்கிறொைக்ள். இந்த பசய்திமய அவைது றதொழறைொ, மமனவிறயொ மற்றவைக்ளுக்குச ்

பசொல்கிறொைக்ள். இவைக்ளிடம் பசய்திமய றகட்ட மற்றவைக்ள் றவறு ந ைக்ளுக்குச ்

பசொல்கிறொைக்ள். இ ் டி 200+ ஆண்டுகள் முஹம்மது பசொன்ன ஒரு பசய்தி வொய் வழியொக  ல 

ந ைக்ள் மூலமொக  ை ்  ் டுகின்றது. கமடசியொக, கி.பி. 810க்கு பிறகு பிறந்த புகொைி, 

முஸ்லிம் மற்றும் திைிமிதி ற ொன்ற இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள்  ல ஆண்டுகள்  ல நொடுகளுக்கு 

சுற்றித்திைிந்து அமனவைிடமிருந்து பசய்திகமள றசகைித்தொைக்ள். 

முஹம்மதுவின் றதொழைக்ள் மற்றும் குடும் த்தொைக்ள் தொன் றநைடியொக முஹம்மது பசொல்ல 

அல்லது அவை ்பசய்யக்கண்டு பசய்திகமள அறிந்தொைக்ள். 

மற்றவைக்ள் அமனவரும் முஹம்மதுமவ கண்டவைக்ள் அல்ல, அவைக்ள் வொய்வழியொக 

பசய்திகமள றகட்டவைக்ள். முஹம்மதுவின் றதொழைக்ள் முதற்பகொண்டு, 

புகொைி/முஸ்லிம்/திைம்ிதி ற ொன்ற அறிஞைக்ளுக்கு முன்பு வமை யொை ் கொதுவழியொக 

றகட்டொைக்றளொ, அந்த பதொடமைத் தொன் இஸ்னத் என் ொைக்ள், அதொவது முஹம்மது பதொடங்கி 

ஒரு சங்கிலி ற ொன்று பசய்தி, ஒருவை ் மொறி ஒருவருக்கு பசொல்ல ் ட்டு கமடசியொக 

புத்தகமொக 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுத ் ட்டது. 

இதமன சுருக்கமொக கீழ்கண்ட  டத்தில் தமிழில் பகொடுத்துள்றளன். 
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இந்த  டத்மத ப ைிய அளவில்  ொைக்்க இந்த யதாடுப்லப றசொடுக்கவும். 

கீழ்கண்ட இஸ்லொமிய தளத்தில் இறத விவைங்கமள பவறு வமகயொன  டத்தின் மூலமொக 

விவைித்துள்ளொைக்ள், அதமனயும் க்ளிக் பசய்து  ொைக்்கவும்: 

www.islamic-awareness.org/hadith/ayyubchain.gif 

இந்த கீழ்கண்ட வீடிறயொவில், ஸனது (சங்கிலித் பதொடை)் இல்லொத ஹதீஸ்கமள எ ் டி 

மகயொளுவது என் மத ்  ற்றி விவைிக்க ் ட்டுள்ளது: 

புோரியில் சனது இல்லாத ஹதீஸ்ேலள எப்படி அறிந்துயோள்ளவது? 

 

கேள்வி 248: ஒறை நிகழ்சச்ி அல்லது விவைம்  ல ஹதீஸ்களில் வருவது ஏன்? 

பதில் 248: இந்த றகள்விமய  டி ் தற்கு முன் ொக, முந்மதய றகள்வியின் 

 திமலயும், டங்கமளயும் (இஸ்னத்/ஸனது - சங்கிலித்பதொடை)்  டித்துக்பகொள்ளவும். 

• எந்த பசய்தியொக இருந்தொலும், அது ஒருவைிடமிருந்து அதொவது 

முஹம்மதுவிடமிருந்து மட்டுறம வரும். 

• முஹம்மதுவிடமிருந்து அது  ல ற ருக்கு வந்து றசருகிறது. முஹம்மதுவின் 

றதொழைக்ள், மதினொவில் இருந்த அன்ஸொைிகள், மற்றும் அவைது மமனவிகள் 

என்று அமனவைிடமும் பசய்தி வந்து றசருகிறது. 

• இவைக்ளிடமிருந்தும் அந்த ஒறை பசய்தி இன்னும்  லருக்கு றசருகிறது, 

இ ் டி 200+ ஆண்டுகள் வொய்வழியொக  ைவுகிறது. 

• கமடசியொக, புகொைி மற்றும் மூஸ்லிம் ற ொன்ற அறிஞைக்ள் 

பசய்திகமள  றசகைிக்கும் ற ொது, ஒறை நிகழ்சச்ி  ல அறிவி ் ொளைக்ளின் 

மூலமொக  வந்ததொக ஹதீஸ்களில்  திவு பசய்கிறொைக்ள். 

 

https://www.backend.ai-deutschland.de/fileadmin/tamil/images/hadith/Hadith_Overview_AI.png
https://www.islamic-awareness.org/hadith/ayyubchain.gif
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3kLZ_mHSk
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கேள்வி 249: குைஆ்னில் பசொல்ல ் ட்டமவகறளொடு ஹதிஸ்கள் முைண் டுமொ? 

பதில் 249: ஹதீஸ்களில் பசொல்ல ் ட்டமவகள் குைஆ்றனொடு முைண் டும். 

முஸ்லிம் அறிஞைக்ள், ஹதீஸ்களின் தைத்மத  ைிறசொதிக்கும்ற ொது, அவைக்ள் முன்மவத்த ஒரு 

நி ந்தமன என்னபவன்றொல், 'எந்த ஒரு பசய்தி/ஹதீஸ், குைஆ்னில் பசொல்ல ் ட்டமவகறளொடு 

றநைடியொகறவொ மமறமுகமொகறவொ முைண் டுமொனொல், அந்த ஹதீமஸ 

ப ொய்யொன/ ல்வீனமொன ஹதீஸொக கருதறவண்டும்' என் தொகும். 

றமறல கண்ட  தில்களில்  டித்ததின்  டி, 98.5% ஹதீஸ்கள் ப ொய்யொனமவ என்று 

முஸ்லிம்கள்  கண்டைிந்து தைம் பிைித்துள்ளொைக்ள். புறக்கணிக்க ் ட்ட ஹதீஸ்களில் 

குைஆ்னுக்கு எதிைொக உள்ள ஹதீஸ்களும் அடங்கும் என் மத கவனிக்கவும். 

 

கேள்வி 250: முஹம்மதுவின் றதொழைக்ளில்/உறவினைக்ளில் ஹதிஸ்கமள அதிகமொக 

பசொன்னவைக்ள் யொை?்  

பதில் 250: இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள் கீழ்கண்ட  ட்டியமலத் தருகிறொைக்ள்: 

1. அபூ ஹுமைைொ = 5374 

2. அ ்துல்லொ இ ்னு உமை ்(உமைின் மகன்) = 2630 

3. அனஸ் இ ்னு மொலிக் = 2286 

4. ஆயிஷொ அவைக்ள் (முஹம்மதுவின் மமனவி) = 2210 

5. அ ்துல்லொ இ ்னு அ ் ொஸ் = 1660 

6. ஜபீை ்இ ்னு அ ்துல்லொஹ் = 1540 

7. அபூ மசயத் அல்துதை்ி = 1170 

Source: questionsonislam.com/article/companions-who-narrated-most-hadiths 

 

கேள்வி 251: ஹதீஸ்கமள அறிவித்தவைக்ளில் அபூ ஹுமைைொ முதலிடம் வகிக்கிறொறை! இவை ்

முஹம்மதுறவொடு நபித்துவ பதொடக்கம் முதல் இருந்தொைொ? 

பதில் 251: அபூ ஹுமைைொ ஹிஜ்ைி 7ம் ஆண்டு இஸ்லொமம ஏற்றுக்பகொண்டொை ்என்று இஸ்லொம் 

பசொல்கிறது. அதொவது முஹம்மதுறவொடு அபூ ஹுமைைொ பவறும் இைண்டு ஆண்டுகளுக்குள் 

மடட்ுறம வொழ்ந்திருக்கிறொை ் (சிலை ் இைண்டு ஆண்டுகள் மூன்று மொதங்கள் என்றும் 

பசொல்கிறொைக்ள்). 

ஆனொல் இவை ் மடட்ும் 5000க்கும் அதிகமொன ஹதீஸ்கமள எ ் டி பசொல்லமுடியும் என்ற 

சந்றதகம் வருகிறது. இந்த கீழ்கண்ட  ட்டியமல ்  ொருங்கள்: 

• 1. அபூ ஹுமைைொ = 5374  (முதல் இடம்) 

• 4. ஆயிஷொ =  2210 (நொன்கொவது இடம்) 

• 10. உமை ்= 537  ( தத்ொவது இடம்) 

• 11. அலி =  536 ( திறனொைொவது இடம்) 

https://questionsonislam.com/article/companions-who-narrated-most-hadiths
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• 31. அபூ  க்கை ்= 142 (மு ் த்தி ஓைொவது இடம்) 

முஹம்மதுறவொடு 23 ஆண்டுகள் இருந்தவை,் ஹிஜ்ைி பசய்தவை,் பநருக்கமொனவைொகிய அபூ 

 க்கை ் அவைக்ள் பவறும் 142 நிகழ்சச்ிகமள (ஹதீஸ்கமள) கூறியுள்ளொைக்ள், ஆனொல், 

அதிக ட்சம் இைண்டொண்டுகள் மடட்ுறம இருந்த அபூ ஹுமைைொ மடட்ும் முதல் இடத்தில் 

5000க்கும் அதிகமொன பசய்திகமளச ் பசொல்லியுள்ளொை.் இதுமடட்ுமல்ல, முஹம்மதுவிற்கு 

பிைியமொன மமனவியொகிய ஆயிஷொ அவைக்ளும், உமை,் அலி ற ொன்ற சஹொ ொக்களும் 

மிகவும் குமறவொன ஹதீஸ்கமள பசொல்லியுள்ளொைக்ள். 

அபூ ஹுமைைொ ப ொய் பசொல்லக்கூடியவை ் என்றும், கலீஃ ொக்களுக்கொக ஹதீஸ்கமள 

இட்டுக்கட்டி ற சு வை ் என்றும், இவமை உமை ் ப ஹ்மைன் நொட்டிக்கு ஆளுநைொக 

நியமித்ததொகவும், அதன் பிறகு இவை ்  ணத்தில் உண்மமயொக இல்லொமல் ஏமொற்றியதொல், 

இவமை றவமல நீக்கம் பசய்ததொகவும் கீழ்கண்ட இஸ்லொமிய தளம் கூறுகிறது.  இைண்டொம் 

கலிஃ ொ உமை ் அவைக்ள் இவமை எசச்ைித்த பிறகு, அவைது மைணம் வமைக்கும் இவை ்

ஹதீஸ்கமளச ்பசொல்வமத விட்டுவிட்டொைொம். உமை ்மைித்த பிறகு மறு டியும் ஹதீஸ்கமள 

பசொல்ல ஆைம்பித்தவிட்டொைொம். 

Abu-Hurayrah, the man who narrated thousands of Hadiths 

ஒருறவமள அபூ ஹுமைைொ ப ொய் பசொல் வைொக இரு ் ொைொனொல், இவை ் பசொன்ன 

ஹதீஸ்கமள எ ் டி நம்புவது? 

 

கேள்வி 252: முஹம்மது பசன்றுவிட்ட பிறகு "அவைது பசொல் மற்றும் பசயல்கமள ஹதீஸ் 

புத்தகங்களொக பதொகுத்துக் பகொள்ளுங்கள்" என்று குைஆ்னில் ஏதொவது வசனம் உண்டொ? 

பதில் 252: இல்மல, குைஆ்னில் முஹம்மதுவின் பசொல் மற்றும் பசயல்கமள புத்தகங்களொக 

பதொகுத்து, அது பசொல்வது ற ொல முஸ்லிம்கள் பின் ற்ற றவண்டும் என்று குைஆ்ன் 

பசொல்லவில்மல. 

ஹதீஹ்கமள விடுங்கள், அல்லொஹ் முஹம்மதுவிற்கு இறக்கிய குைஆ்ன் வசனங்கமளறய ஒரு 

புத்தகமொக பதொகுத்துக் பகொள்ளுங்கள் என்று முஹம்மதுவிற்கும் குைஆ்ன் பசொல்லவில்மல, 

மற்றவைக்ளுக்கும் பசொல்லவில்மல. 

அ ் டியொனொல் முஹம்மதுவின் மைணத்திற்கு பிறகு, அபூ  க்கை ்அவைக்ளும், அதன் பிறகு 

உஸ்மொன் அவைக்ளும் குைஆ்ன் வசனங்கமள புத்தகமொக பதொகுத்தது குைஆ்னுக்கு முைணொன 

பசயலொ? என்ற றகள்வி எழுந்தொல், "ஆம்" என் து தொன்  தில். 

குைஆ்மன புத்தகமொக பதொகுத்தது, மனிதனின் சமறயொசித புத்தியொகும், அல்லொஹ்வின் 

ஞொனமல்ல. அல்லொஹ்விற்கும் அவனது நபிக்கும் றதொன்றொத ஐடியொ, சஹொ ொக்களுக்கு 

றதொன்றியதின் விமளறவ, இன்று முஸ்லிம்கள் குைஆ்மன  டித்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

An idea can change your life என்று பசொல்வது ற ொல, குைஆ்மன புத்தகமொக பதொகுக்கறவண்டும் 

என்ற ஐடியொ தொன் குைஆ்மன முஸ்லிம்களிடம் றசைத்்துள்ளது. 

அல்லொஹ்வின் ஐடியொ  டி பசய்திருந்தொல்(குைஆ்மன மன ் ொடம் மட்டும் 

பசய்திருந்தொல்), இஸ்லொம் உலகில் இன்று இருந்திருக்குறமொ! இல்மலறயொ! 

சந்றதகம் தொன். 

https://submission.org/Abu_Hurayrah.html
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கேள்வி 253: குைஆ்ன் வசனங்களின் பின்னணி ஹதீஸ்களில் கிமடக்கும் என்கிறொைக்றள, 

அமனத்து குைஆ்ன் வசனங்களுக்கும் பின்னணிமய ஹதீஸ்களில் கொணலொமொ? 

பதில் 253: இல்மல, குைஆ்னில் 6236 வசனங்கள் உள்ளன, இமவகள் அமனத்திற்கொன 

பின்னணி ஹதீஹ்களில் இல்மல. 

உதொைணம்: நொன் "(திருக்குைஆ்ன்" என்ற வொைத்்மதமய புகொைி ஹதீஸில் றதடி ் ொைத்்றதன், 

அதொவது ஒரு நிகழ்சச்ிமய குறி ்பிட்டுவிட்டு, அதன் பிறகு 'இந்த குறி ்பிட்ட குைஆ்ன் வசனம்' 

இறங்கியது என்று வருகின்ற இடத்மத கணக்கிட்டொல், நமக்கு 605 இடங்கள் வருகின்றன. 

குைஆ்னில் உள்ள வசனங்களில் ~10% வசனங்களுக்கு பின்னணிமய புகொைியில் கொணலொம். 

இதை ஐந்து ஹதீஸ்கமளயும் றசைத்்தொல் இன்பனொரு 10% வசனங்களுக்கு பின்னணி 

கிமடக்கலொம்(ற ொனொல் ற ொகடட்ும் ப ைிய மனசு எனக்கு). பமொத்தத்மத கூட்டினொல் ~20% 

வசனங்களுக்கு  பின்னணிகள் கிமடக்கலொம். மீதமுள்ள  80% வசனங்களுக்கு றவறு 

இஸ்லொமிய நூல்களிலிருந்தும், விளக்கவுமைகளிலிருந்தும், சீைொக்களிலிருந்தும் 

கிமடக்கும். இன்னும் ஆழமொக ஆய்வு பசய்தொல், இந்த றகள்விக்கு  இன்னும் சைியொன  தில் 

கிமடக்கும். 

 

கேள்வி 254: முஹம்மதுவின் சைித்திை நூல்களில் பசொல்ல ் ட்டமவகறளொடு ஹதீஸ்கள் 

முைண் டுமொ? 

பதில் 254: ஆம், ஹதிஸ்களும், முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக சைித்திை நூல்களும் முைண் டும். 

உதாரணம்:  

இ ்னு இஷொக்கின் "சீைத் ைஸூலல்லொஹ்" என்ற சைித்திை நூல் தொன், ஹதீஸ்களுக்கும் 

முந்மதயது. இதில் பசொல்ல ் ட்ட  ல விவைங்கள், ஹதீஸ்களில் இரு ் தில்மல. றமலும்,  ல 

தைம்சங்கடமொன விவைங்கள் இந்த சீைொவில் உள்ளன.  அதொவது "சொத்தொனின் வசனங்கள்" 

 ற்றிய நிகழ்சச்ி சீைொவில் உள்ளது, ஹதீஸ்களில் இல்மல.  

குறி ்பு: ஹதீஸ்களில் இல்மல என்றுச ் பசொல்வமதக் கொட்டிலும், மமறமுகமொக உள்ளது 

எனலொம். 

 

கேள்வி 255: சொத்தொனின் வசனங்கள்  ற்றி ஹதீஸ்களில் இல்மல என்றுச ் பசொல்வது 

உண்மமயொ? 

பதில் 255: முஸ்லிம்களின் பிைதொனமொன ஹதீஸ் பதொகு ்பு 'ஸஹீஹ் புகொைி' ஆகும். 

குைஆ்னுக்கு அடுத்த டியொன ஆதொைமொக புகொைி நூல் உள்ளது. இந்த நூலில், சொத்தொனின் 

வசனங்கள்  ற்றி குறி ்பு உண்டு. ஆனொல், சீைொக்களில் பசொல்ல ் ட்டது ற ொன்று பின்னணி 

விளக்கம் அளிக்கொமல் குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது. 

பார்ே்ே: நூல் புோரி, எண்ேள்: 1071 & 4862 
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1071. இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார். 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் நஜ்மு அத்தியொயத்மத ஓதி ஸஜ்தொச ் பசய்தொைக்ள். 

அவைக்ளுடன் இருந்த முஸ்லிம்ேளும் இலணலவப்பவர்ேளும் ஏலனெ 

மே்ேளும் ஜின்ேளும் ஸஜ்தாச ்யசெ்தனர். 

4862. இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார் 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் (53 வது அத்தியொயமொன) 'அந்நஜ்கி' அத்தியொயத்மத ஓதி 

(ஓதலுக்கொன) சிைவணக்கம் (சஜ்தொ) பசய்தொைக்ள். அவைக்ளுடன் 

இருந்த முஸ்லிம்ேளும், இலணலவப்பாளர்ேளும், ஏலனெ மே்ேளும், 

ஜின்ேளும் சஜ்தாச ்யசெ்தனர்.  இந்த ஹதீஸ் மற்றறொை ்அறிவி ் ொளை ்பதொடை ்

வழியொகவும் அறிவிக்க ் ட்டுள்ளது. இ ்னு உமலய்யொ(ைஹ்) தம் அறிவி ்பில் 

இ ்னு அ ் ொஸ்(ைலி) அவைக்மள (அவைக்ள் அறிவித்ததொக)க் குறி ்பிடவில்மல. 

 

கேள்வி 256: சொத்தொனின் வசனங்கள்  ற்றிய பின்னணிமய சுருக்கமொக விளக்கமுடியுமொ? 

பதில் 256:  

இந்த ஹதீஸின் (சொத்தொனின் வசனங்களின்) பின்னணி: 

அறனக இஸ்லொமியைக்ள் இ ் டி ் ட்ட ஒரு நிகழ்சச்ி (சொத்தொனின் வசனங்கள்) 

நமடப றவில்மல என்றுச ்பசொல்கிறொைக்ள். ஆனொல், உண்மமயில் "சொத்தொனின் வசனங்கள்" 

நிகழ்சச்ி  ற்றிய விவைங்கள் ஆைம் கொல இஸ்லொமிய நூல்களில்  திவு பசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

இது மடட்ுமல்ல, இந்த விவைங்கள் ஹதீஸ்கள் மற்றும் குைஆ்னில் உள்ள விவைங்கறளொடு 

ஒத்து ்ற ொகிறது. 

முஹம்மது தன்மன நம்புகிறவைக்ளின் துன் ங்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டறவண்டும் என்று 

விரும்பினொை.் அறத றநைத்தில் தன் ஊை ்மக்களொகிய மக்கொவினறைொடு சமொதொனமொக இருக்க 

விரும்பினொை.் இந்த பிைசச்மனகளுக்கு முடிவு கட்ட அல்லொஹ் ஒரு பவளி ் ொடம்ட 

அனு ்புவொை ்என்று முஹம்மது நம்பினொை.் 

"இமறத்தூதை ் தன் மக்களின் நலனில் அதிக அக்கமையுள்ளவைொக இருந்தொை ்

மற்றும் மக்கொவினறைொடு ஒற்றுமமயமடந்து சமொதொனமொக இருக்க 

விரும்பினொை.்.." Tabari vol 6, page 107, 108. 

இந்த சந்தை ்் த்மத சொத்தொன்  யன் டுத்திக்பகொண்டு முஹம்மதுவின் வொயில் தன் 

வசனங்கமள ற ொட்டுவிட்டொன். முஹம்மது சொத்தொனின் வொைத்்மதகமள அ ் டிறய 

அல்லொஹ்வின் வொைத்்மதயொக பவளி ் டுத்திவிட்டொை ் மற்றும் மக்கொவினைின் 

பதய்வங்களுக்கு மைியொமதயும் பசய்ய அனுமதித்து விட்டொை.் 

குைஆ்ன் 53:19-20 நீங்கள் (ஆைொதிக்கும்) லொத்மதயும், உஸ்ஸொமவயும் 

கண்டீைக்ளொ? மற்றும் மூன்றொவதொன "மனொத்"மதயும் (கண்டீைக்ளொ?) இலவேள் 
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உெர பறப்பலவேள், இவர்ேளின் மத்திெஸ்தம் அங்கீோரத்கதாடு 

ஏற்றுே்யோள்ளப்படும். 

முஹம்மதுவின் வொைத்்மதகமள மக்கொ மக்கள் ஏற்றுக்பகொண்டனை,் ஏபனன்றொல், இவை ்

அவைக்ளின் பதய்வங்கமள அங்கீகைித்தொை.் 

"குமைஷிகள் இமத றகட்டதும், மட்டில்லொ மகிழ்சச்ி பகொண்டனை,் மற்றும் அவை ்

தங்கள் பதய்வங்கள்  ற்றி பசொன்ன விதம் அவைக்ளுக்கு அதிக சந்றதொஷதம்த 

பகொடுத்தது..." Tabari vol 6, page 108. 

இந்த இடத்தில் நடந்த நிகழ்சச்ிமயத் தொன் றமற்கண்ட ஹதீஸ்கள் கூறுகின்றன, அதமன 

இன்பனொரு முமற இங்கு  டியுங்கள்: 

புோரி 1071. இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார். 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் நஜ்மு அத்தியொயத்மத ஓதி ஸஜ்தொச ் பசய்தொைக்ள். 

அவைக்ளுடன் இருந்த முஸ்லிம்களும் இமணமவ ் வைக்ளும் ஏமனய மக்களும் 

ஜின்களும் ஸஜ்தொச ்பசய்தனை.் 

கவனிக்கவும், முஸ்லிம்கறளொடு றசைந்்து இமணமவ ் ொளைக்ள் ஸஜ்தொ (சிைம்  ணிந்து 

பதொழுதுக்பகொள்வது) பசய்தனை.் இந்த ஹதீஸின்  டி, முஸ்லிம்கள், 

இமணமவ ் ொளைக்ளொகிய மக்கொ மக்கள், ஜின்கள் என்று எல்றலொரும் ஸஜ்தொ பசய்தனை.் 

இதுவமை தங்கள் பதய்வங்கமள திட்டிக்பகொண்டு இருந்த முஹம்மது, இ ்ற ொது அமவகள் 

 ற்றி நன்றொக கூறி குைஆ்ன் வசனங்கமள ஓதியுள்ளொறை என்ற மகிழ்சச்ியில், 

இமணமவ ் ொளைக்ள் ஒன்றொக றசைந்்து பதொழுதொைக்ள். 

பிறகு நடந்தயதன்ன? 

எல்றலொரும் ஒன்றொக ஸஜ்தொ பசய்துவிட்டு, வீட்டிற்குச ் பசன்றுவிட்டனை.் அதன் பிறகு 

கொபிைிறயல் தூதன் முஹம்மதுமவ கடிந்துக்பகொண்டு அவைின் தவமற திருத்தினொை.் 

இதனொல், முஹம்மது குைஆ்னில் இருந்த அந்த சொத்தொனின் வசன  குதிக்கு  திலொக றவறு 

வசனத்மதச ்பசொன்னொை,் மறு டியும் இது மக்கொவினைின் மனமத றவதமனக்குள்ளொக்கியது. 

முஹமம்து தன்  ொவத்திற்கொக அதிகமொக றவதமனயமடந்தொை,் ஆமகயொல், கொபிைிறயல் 

முஹம்மதுவிடம் "அல்லொஹ் உன் தவமற றலசொக எடுத்துக்பகொண்டொை"் என்றுச ்பசொன்னொை,் 

அதொவது சொத்தொனின் ப ொய்யொன வசனத்மத குைஆ்றனொடு றசைத்்த முஹம்மதுவின் 

 ொவத்மத அல்லொஹ் அவ்வளவு ப ைிய  ொவமொக கருதவில்மல. இறதொடு நின்றுவிடொமல், 

முந்மதய நபிகளும் இறத ற ொல சொத்தொனொல் தூண்ட ் ட்டு, இறத  ொவத்மத பசய்தொைக்ள், 

அதொவது சொத்தொனின் வசனத்மத இமறவனின் வசனமொகச ் பசொன்னொைக்ள் என்றும் 

அல்லொஹ் கூறினொை.் 

சாத்தானின் வசனத்லத யசால்லிவிட்கடாகம என்று துே்ேப்பட்ட முஹம்மதுலவ கதற்றும் 

அல்லாஹ்: 

டாே்டர். முஹம்மது ஜான் தமிழாே்ேம்: 



160 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

குைஆ்ன் 22:52. (நபிறய!) உமக்கு முன்னை ்நொம் அனு ்பி மவதத் ஒவ்பவொரு தூதரும், 

நபியும், (ஓதறவொ, நன்மமமயறயொ) நொடும்ற ொது, அவைக்ளுமடய அந்த 

நொட்டத்தில் லஷத்தான் குழ ் தம்த எறியொதிருந்ததில்மல; எனினும் 

மஷத்தொன் எறிந்த குழ ் த்மத அல்லொஹ் நீக்கிய ் பின்னை ்அவன் தன்னுமடய 

வசனங்கமள உறுதி ் டுத்துகிறொன் - றமலும், அல்லொஹ் யொவற்மறயும் 

அறிந்தவனொகவும், ஞொனம் மிக்றகொனொகவும் இருக்கின்றொன். 

அப்துல் ஹமீது பாேவி தமிழாே்ேம்: 

குைஆ்ன் 22:52. (நபிறய!) உங்களுக்கு முன்னை ்நொம் அனு ்பிய ஒவ்பவொரு நபியும், 

தூதரும் (எமதயும்) ஓதிய சமயத்தில் அவருமடய 

ஓதுதலில் லஷத்தான் குழ ் தம்த உண்டு  ண்ண முயற்சிக்கொமல் 

இருக்கவில்மல. (அவைக்ளுமடய ஓதுதலில்) மஷத்தொன் உண்டு ண்ணிய 

(த ் ொன)மத அல்லொஹ் நீக்கிய பின்னைத்ன்னுமடய வசனங்கமள 

உறுதி ் டுத்தி விடுகின்றொன். அல்லொஹ் அமனதம்தயும் நன்கறிந்தவனும் 

ஞொனமுமடயவனொகவும் இருக்கின்றொன். 

இன்று நம்மிடமுள்ள குைஆ்னில், கீழ்கண்ட வசனத்தில், கமடசி  ொகம் இரு ் தில்மல. 

குைஆ்ன் 53:19-20 நீங்கள் (ஆைொதிக்கும்) லொத்மதயும், உஸ்ஸொமவயும் 

கண்டீைக்ளொ? மற்றும் மூன்றொவதொன "மனொத்"மதயும் (கண்டீைக்ளொ?) இமவகள் 

உயை  ற ் மவகள், இவைக்ளின் மத்தியஸ்தம் அங்கீகொைத்றதொடு 

ஏற்றுக்பகொள்ள ் டும். 

சொத்தனின் வசனங்கள்  ற்றிய விவைங்கமள நமக்கு கீழ் கண்ட ஆைம்  கொல இஸ்லொமிய 

மூலங்களிலிருந்து (Early Muslim Resources) கிமடக்கின்றன: 

(1) Ibn Ishaq, (இபின் இஷொக்) 

(2) Wakidi, (வொகிடி) 

(3) Ibn Sa’d, (இபின் சத)் 

(4) al-Tabari, (அல்-த ைி) 

(5) Ibn Abi Hatim, (இபின் அபி ஹடிம்) 

(6) Ibn al-Mundhir, (இபின் அல்-முந்திை)் 

(7) Ibn Mardauyah, (இபின் மைட்வ்யொ) 

(8) Musa ibn 'Uqba, and (மூசொ இபின் அக் ொ) 

(9) Abu Ma'shar.[6] (அபு மஷை ்) 
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இ ்ற ொமதக்கு இந்த விவைங்கள் ற ொதும், இமத ்  ற்றி விவைமொக றவறு றகள்வியில் 

கொண்ற ொம். 

 

கேள்வி 257: சன்னி ஹதீஸ்கள் ஆறும் தமிழொக்கம் பசய்ய ் ட்டு இமணயத்தில் கிமடக்குமொ? 

பதில் 257: இல்மல, பவறும் இைண்டு தமிழொக்கங்கள் மட்டும்தொன் முழுவதுமொக தமிழில் 

கிமடக்கிறது. 

• ஸஹீஹ் புகொைி 

• ஸஹீஹ் முஸ்லிம் 

யதாடுப்பு: www.tamililquran.com 

 

கேள்வி 258: த ைி என்ற இஸ்லொமிய சைித்திை ஆசிைியை ் ற்றி சிறிது விளக்கவும். 

பதில் 258: அபூ ஜ ை ்முஹம்மத் இ ்னு ஜைீை ்அத்த ைி  என் து இவைது முழு ப யைொகும்.  இவை ்

கி.பி. 839ம் ஈைொனிலுள்ள அறமொல், த ைிஸ்தொனில் பிறந்தொை.்  இவை ் ஈைொக்கில் உள்ள 

 ொக்தொத்தில் கி.பி. 923ம் ஆண்டு கொலமொனொை.் இவை ் ஒரு முக்கியமொன இஸ்லொமிய 

அறிஞைொவொை.் இவை ் இஸ்லொமின் ஆைம்  கொல விவைங்கமள  ல அறிஞைக்ளிடமிருந்து 

றசகைித்து பதொகுத்தொை.் 

இவருக்கு பிறகு வந்த இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள்  த ைியின் இந்த பதொகு ்ம  அதிகமொக 

 யன் டுத்துகின்றனை.்  இவைது பதொகு ்பிலிருந்து தொன், அல்பிைட ் குல்றலம் (Alfred 

Guillaume)  இ ்னு இஷொக்கின் "முகம்மதுவின் சைிமதயிலிருந்து" பதொமலந்து விட்ட  குதிகமள 

மீடட்ு எடுத்தொை.் இ ்னு ஹிஷொம் தம்முமடய சைிமதயில் அவ்விவைங்கமள றவண்டுபமன்றற 

நீக்கி இருந்தொை.் 

இஸ்லொமின் சுன்னி பிைிவு முஸ்லிம்களின் றகொட் ொடுகளுக்கு  த ைியின் பதொகு ்பு ஒரு 

முக்கியமொன மூலமொக இருந்துள்ளது.  

இவை ்குைஆ்ன் விளக்கவுமைமயயும் முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக சைிமதமயயும் எழுதினொை:் 

• Tafsir al-Tabari ('Commentary of al-Tabari'); Qur'anic commentary (tafsir). 
• Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (History of the Prophets and Kings), historical chronicle, often 

referred to as Tarikh al-Tabari. 

Source: en.wikipedia.org/wiki/Al-Tabari 

முே்கிெ குறிப்பு: த ைி என்று ப யை ்ப ற்ற இன்பனொருவை ்இருக்கிறொை,் அவறைொடு றமறல 

குறி ்பிட்ட த ைிமய சம்மந்த ் டுத்தி குழ ்பிக்பகொள்ளறவண்டொம். 

இவைது ப யை ் "அலி பி. இை ் ொன் த ைி, (Ali b. Rabban at-Tabari) ஆகும், இவை ்கி.பி. 855ம் ஆண்டு 

கொலமொனொை.் இவை ் "Firdaws al-Hikma (கி.பி. 850)" மற்றும் "The Book of Religion and Empire" என்ற 

புத்தகங்கமளயும், இதை  நூல்கமளயும் எழுதியுள்ளொை.்  இவை ் கிறிஸ்தவ பின்னணிமயக் 

http://www.tamililquran.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Tabari


162 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

பகொண்டவை,் இவை ் இஸ்லொமம தழுவியிருந்தொை.் றமலும் கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு எதிைொகவும் 

இவை ்எழுதியிருக்கிறொை ்என் து குறி ்பிடத்தக்கது. 

 

கேள்வி 259: முஹம்மது தமது மைணத்தருவொயில் யூத கிறிஸ்தவைக்மள சபித்ததொக வரும் 

ஹதீஸ் எது? 

பதில் 259: முஹம்மது மைிக்கும் ற ொது,  மற்றவைக்மள சபித்தொை,்  ொைக்்க:  

புோரி நூல் எண்ேள்: 435, 436: 

435. ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை.் நபி(ஸல்) அவைக்ள் மைண றவமள 

பநருங்கியற ொது தங்களின் ற ொைம்வமயத் தம் முகத்தின் மீது 

ற ொடு வைக்ளொகவும் மூசச்ுத் திணறும்ற ொது அமதத் தம் முகதம்தவிட்டு 

அகற்று வைக்ளொகவும் இருந்தனை.் இந்த நிமலயில் அவைக்ள் இருக்கும்ற ொது 

'தங்ேள் நபிமார்ேளின் அடே்ேஸ்தலங்ேலள வணே்ேத் தலங்ேளாே ஆே்கிெ 

யூத கிறிஸ்தவர்ேளின் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் ஏற்படட்டும்!' எனக் கூறி 

அவைக்ளின் பசய்மக  ற்றி எசச்ைிதத்ொைக்ள். 

இறயசு தன்மன சிலுமவயில் அமறந்தவைக்மள மன்னித்தொை.் இவ்விருவருக்கும் இமடறய 

இருக்கும் வித்மதயொசத்மத கவனித்தீைக்ளொ? 

லூக்கொ 23: 34. அ ்ப ொழுது இறயசு: பிதொறவ இவைக்ளுக்கு மன்னியும், தொங்கள் 

பசய்கிறது இன்னபதன்று அறியொதிருக்கிறொைக்றள என்றொை.் . . 

 

கேள்வி 260: "ஸஃபியுை ்ைஹ்மொன் மு ொைக்பூைி" எழுதிய “ைஹீக்” புத்தகத்தின் முக்கியத்துவம் 

என்ன? 

பதில் 260: முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக வைலொறு ஹதீஸ்களில் முழுவதுமொக இல்மல. குை-்

ஆனில் முஹம்மதுவின் வைலொறு 1% கூட இல்மல என்றுச ் பசொல்லலொம். ஆைம்  கொல 

இஸ்லொமிய அறிஞைக்ள் முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக வைலொற்மற ஒரு றகொைம்வயொக 

எழுதினொைக்ள், அதில் முக்கியமொனவை ் இ ்னு இஷொக் என் வை ் ஆவொை.் இவை ் எழுதிய 

மகபயழுத்து ் பிைதிகள் இ ்ற ொது நம்மிடம் இல்மல, ஆனொல், இவமைத் பதொடைந்்து இ ்னு 

இஷொம், மற்றும் த ைி ற ொன்றவைக்ள், இவருமடய புத்தகத்திலிருந்து முழுவதுமொக 

றமற்றகொள் கொட்டியுள்ளொைக்ள். அதொவது, அழிந்துவிட்ட இ ்னு இஷொக்கின் சைித்திைம் 

முழுவதும் இவ்விருவைின் புத்தகங்களில் கிமடத்துவிடும். தமிழ் முஸ்லிம்களின் துைதிைஷ்்டம் 

என்னபவன்றொல், இந்த சைித்திைங்கள் அமனத்தும் இதுவமை தமிழில் பமொழியொக்கம் 

பசய்ய ் டவில்மல என் தொகும் [ஆங்கிலத்தில் உண்டு].  

”அைை்ஹீக்குல்  மக்தூம்” அல்லது ைஹீக் என்ற ப யைில் ஒரு புத்தகம் தமிழில் முஸ்லிம்களொல் 

பமொழியொக்கம் பசய்ய ் ட்டது. இதில் பசொல்லிக்பகொள்ளும் அளவிற்கு முஹம்மதுவின் 

சைித்திைம் ஒரு றகொைம்வயொக எழுத ் ட்டுள்ளது.  
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இ ்புத்தகத்துக்கு ஒரு சிற ்பு உண்டு. ”உலக இஸ்லொமிய லீக்” என்ற இயக்கம் மக்கொமவ 

தமலமமயிடமொகக் பகொண்டு பசயல் ட்டுக்பகொண்டு இருக்கிறது.  1976ம் ஆண்டு, 

முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக வைலொற்மற இஸ்லொமிய சைித்திைத்தின் அடி ் மடயில் சிற ் ொக 

எழுது வைக்ளுக்கு  ைிசுகள் வழங்க ் டும் (பமொத்தம் 1,50,000 பசௌதி ைியொல்கள்) என்று 

அறிவித்தது. உலகமமனத்திலும் இருந்து 1182 ஆய்வுகள்  ல பமொழிகளில்  ல இஸ்லொமிய 

அறிஞைக்ள் எழுதி அனு ்பினொைக்ள். அதில் கமடசியொக 183 ஆய்வுகள் ஏற்றுக்பகொள்ள ் ட்டு, 

முடிவொக 5 ஆய்வுகளுக்கு  ைிசுகள் வழங்க ் ட்டது. இதில் முதல்  ைிமச தட்டிசப்சன்றது இந்த 

“ைஹீக்” என்ற புத்தகம். இதமன தமிழிலும் பமொழியொக்கம் பசய்து பவளியிட்டொைக்ள். 

முஹம்மதுமவ ்  ற்றிய விவைங்கமள றகொைம்வயொக  டிக்க இந்த புத்தகம் ற ருதவியொக 

உள்ளது.  

• இ ்புத்தகத்தின் இதை விவைங்கமள அறியவும், PDFல் மற்றும் ஆடிறயொவில் 

 திவிறக்கம் பசய்யவும் இந்த பதொடு ்பிற்குச ் பசல்லவும்: இஸ்லாம் 

ேல்வி  

• இமணயத்தில்  டிக்க இங்கு பசொடுக்கவும்: தமிழில் குர்-ஆன் - 

முஹம்மதுவின் வரலாறு 

ஆக,  ொகிஸ்தொனும், பசௌதியும் (உலக முஸ்லிம் தமலவைக்ள்) ஒன்றொக றசைந்்து ஆய்வு 

பசய்து, இது தொன் உண்மமயொன ஆதொை பூைவ்மொன முஹம்மதுவின் சைித்திைம் என்று 

 ொைொட்டி,  ைிசுகள் வழங்கிய புத்தகம் தொன் ைஹீக் (அைை்ஹீக்குல் மக்தூம் என்றொல், 

முத்திமையிட ் ட்ட உயைந்்த மது ொனம் என்று ப ொருள்). இதன் இன்பனொரு சிற ்பு, 

இ ்புத்தகத்தின் ஆசிைியை ்ஒரு இந்தியை ்(உத்திை பிைறதசம்) என் தொகும். 

 

கேள்வி 261: முஹம்மது  ொவங்கள் பசய்யவில்மல என்று முஸ்லிம்கள் பசொல்கிறொைக்ள், 

ஆனொல் அவை ் அல்லொஹ்விடம்  ொவமன்னி ்பு றகொைியதொக ஹதீஸ்களில் உள்ளது 

என்கிறொைக்ள், இது உண்மமயொ? 

பதில் 261: முஹம்மது பசொன்னமத நம் றவண்டுமொ? அல்லது முஸ்லிம்கள் பசொல்வமத 

நம் றவண்டுமொ? 

முஹம்மது பசய்த விண்ண ் த்மத முஸ்லிம்களின் நம் கமொன ஸஹீஹ் (புகொைி) 

ஹதீஸ்களில் கொண்ற ொம். 

a) நான் (முஹம்மது) பாவங்ேள் புரிந்துள்களன்: 

 ொகம் 6, அத்தியொயம் 80, எண் 6306 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்' 

'அல்லொஹும்ம! அன்த்த ை ்பீ. லொ இலொஹ இல்லொ அன்தத். கல்க்த்தனீ. வ அன 

அ ்துக்க. வ அன அலொ அஹ்திக்க, வ வஅதிக்க மஸ்ததஅத்து. அஊது பிக்க மின் 

ஷைை்ி மொ ஸனஅத்து. அபூ உ லக்க பி நிஅமத்திக்க அலய்ய, வ அபூ உ லக்க பி 

தன்பீ. ஃ ஃக்பிைல்ீ. ஃ இன்னஹு லொ யஃக்பிருத் துன}  இல்லொ அன்தத்' என்று 

ஒருவை ்கூறுவறத தமலசிறந்த  ொவமன்னி ்புக் றகொைலொகும். 

http://www.islamkalvi.com/?p=4989
http://www.islamkalvi.com/?p=4989
http://www.tamililquran.com/mohamed_main.asp
http://www.tamililquran.com/mohamed_main.asp
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(ப ொருள்: அல்லொஹ்! நீறய என் அதி தி. உன்மனத் தவிை றவறு இமறவன் 

இல்மல. நீறய என்மன ்  மடத்தொய். நொன் உன் அடிமம நொன் உனக்குச ்பசய்து 

பகொடுதத் உறுதி பமொழிமயயும் வொக்குறுதிமயயும் என்னொல் இயன்ற வமை 

நிமறறவற்றியுள்றளன். நொன் பசய்தவற்றின் தீமமகளிலிருந்து உன்னிடம் 

 ொதுகொ ்புக் றகொருகிறறன். நீ எனக்கு அருட் பகொமடகமள வழங்கியுள்ளொய் 

என் மத நொன் ஒ ்புக்பகொள்கிறறன். றமலும், நொன்  ொவங்கள் 

புைிந்துள்ளமதயும் உன்னிடம் (மமறக்கொமல்) ஒ ்புக்பகொள்கிறறன். எனறவ, 

என்மன மன்னி ் ொயொக! ஏபனனில்,  ொவத்மத மன்னி ் வன் உன்மனத் தவிை 

றவபறவரும் இல்மல.) …. என ஷத்தொத் இ ்னு அவ்ஸ்(ைலி) அறிவித்தொை ் 

b) எனே்கும் என் தவறுேளுே்குமிலடகெ நீ இலடயவளிலெ ஏற்படுத்துவாொே 

 ொகம் 6, அத்தியொயம் 80, எண் 6368 

ஆயிஷொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்' … 

(ப ொருள்: இமறவொ! உன்னிடம் நொன் றசொம் லிலிருந்தும், தள்ளொமமயிலிருந்தும் 

 ொவத்திலிருந்தும், கடனிலிருந்தும், மண்ணமறயின் றசொதமனயிலிருந்தும், 

அதன் றவதமனயிலிருந்தும், நைகத்தின் றசொதமனயிலிருந்தும், அதன் 

றவதமனயிலிருந்தும், பசல்வத்தின் தீமமகளிலிருந்தும்  ொதுகொ ்புக் 

றகொருகிறறன். றமலும், நொன் உன்னிடம் வறுமமயின் றசொதமனயிலிருந்தும் 

 ொதுகொ ்புக் றகொருகிறறன். (ப ருங்குழ ் வொதியொன) மஸீஹுத் தஜ்ஜொலின் 

றசொதமனயிலிருந்தும் உன்னிடம்  ொதுகொ ்புக் றகொருகிறறன். இமறவொ! 

 னிக்கட்டியொலும் ஆலங்கட்டியொலும் என் தவறுகமள என்னிலிருந்து 

கழுவுவொயொக! றமலும், அழுக்கிலிருந்து பவண்மமயொன ஆமடமய நீ தூய்மம ் 

 டுத்துவமத ் ற ொன்று தவறுகளிலிருந்து என் உள்ளதம்தத ்

தூய்மம ் டுத்துவொயொக! கிழக்கிற்கும் றமற்கிற்கும் இமடறய நீ ஏற் டுத்திய 

இமடபவளிமய ் ற ொன்று எனக்கும் என் தவறுகளுக்குமிமடறய நீ 

இமடபவளிமய ஏற் டுத்துவொயொக) 

c) நான் கவண்டுயமன்கற அறிந்து யசெ்த பாவங்ேலளயும் மன்னிப்பாொே: 

 ொகம் 6, அத்தியொயம் 80, எண் 6398 

அபூ மூஸொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் பின்வருமொறு பிைொைத்்தி ் து வழக்கம்: ை ்பிஃக்ஃபிை ் லீ 

கத்தீஅத்தீ, வ ஜஹ்லீ, வ இஸ்ைொஃபி ஃபீ அம்ைீ குல்லிஹி, வமொ அன்த்த அஉலமு 

பிஹி மின்னீ, அல்லொஹும்மஃக்ஃபிைல்ீ கத்தொயொய, வ அம்தீ, வ ஜஹ்லீ, வ ஜதத்ீ வ 

குல்லு தொலிக்க இந்தீ. அல்லொஹும்ம ஃக்ஃபிை ் லீ மொ கத்தகித்து, வ மொ 

அஉலன்த்து, அன்த்தல் முகத்திமு, வ அன்த்தல் முஅக்கிரு, வ அன்தத் அலொ குல்லி 

மஷயின் கதீை.் 
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(ப ொருள்: என் இமறவொ! என் குற்றங்கமளயும், என் அறியொமமமயயும், என் 

பசயல்கள் அமனத்திலும் நொன் றமற்பகொண்ட விையதம்தயும் 

மன்னித்திடுவொயொக. றமலும், என்மன விட நீ எவற்மறபயல்லொம் 

அறிந்துள்ளொறயொ அவற்மறயும் மன்னித்திடுவொயொக. இமறவொ! நொன் 

தவறுதலொகச ் பசய்தமதயும், றவண்டுபமன்றற பசய்தமதயும், அறியொமல் 

பசய்தமதயும், அறிந்து பசய்தமதயும் மன்னித்திடுவொயொக. இமவ யொவும் 

என்னிடம் இல்லொமலில்மல. இமறவொ! நொன் முன்னொல் பசய்தமதயும், பின்னொல் 

பசய்தமதயும், இைகசியமொகச ் பசய்தமதயும்  ம்ைங்கமொகச ் பசய்தமதயும் 

மன்னித்திடுவொயொக. நீறய முன்றனற்றம் அமடயச ் பசய் வன். பின்னமடவு 

ஏற் டச ்பசய் வனும் நீறய! நீ அமனத்தின் மீதும் ஆற்றல் ப ற்றவன். 

d) என்னிடம் பாவம் இல்லாமல் இல்லல, மன்னித்திடு: 

 ொகம் 6, அத்தியொயம் 80, எண் 6399 

அபூ மூஸொ அல் அஷ்அைீ(ைஹ்) அவைக்ள்கூறினொை:் 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் (பின்வருமொறு) பிைொைத்்தித்துவந்தொைக்ள். அல்லொஹும்ம 

ஃக்ஃபிை ்லீ கத்தீஅதத்ீ, வ ஜஹ்லீ, வ இஸ்ைொஃபீ ஃபீ அம்ைீ, வமொ அன்த்த அஉலமு 

பிஹி மின்னீ, அல்லொஹும்ம ஃக்ஃபிை ்லீ ஹஸ்லீ, வ ஜித்தீ, வ கத்தயீ, வ அம்தீ, வ 

குல்லு தொலிக்க இந்தீ. 

(ப ொருள்: இமறவொ! என் குற்றங்கமளயும் என் அறியொமமமயயும், என் 

பசயல்களில் நொன் றமற்கண்ட விையத்iயும், றமலும், என்மன விட நீ 

எவற்மறபயல்லொம் அறிந்துள்ளொறயொ அவற்மறயும் மன்னித்திடுவொயொக! 

இமறவொ! நொன் விமளயொட்டொகச ்பசய்தமதயும், விமனயொகச ்பசய்தமதயும், 

தவறுதலொகச ் பசய்தமதயும், றவண்டுபமன்றறச ் பசய்தமதயும் 

மன்னித்திடுவொயொக! இமவ யொவும் என்னிடம் இல்லொமலில்மல.) 

இந்த  ொவமன்னி ்பின் பஜ த்தில் அவை ் " ொவம்" என் தற்கு றவறு ஒரு வொைத்்மதமய 

 யன் டுத்துகிறொை.் அவை ் "தன் ்" என்ற வொைத்்மதக்கு  திலொக "ே்ஹடிெ – khati’a" என்ற 

வொைத்்மதமய  யன் டுத்துகிறொை.் 

இஸ்லொமிய கமலக் களஞ்சியம் (The Encyclopedia of Islam [9]) "க்ஹடிய – khati’a" என்ற 

வொைத்்மதயின் ப ொருமள கீழ்கண்டவொறு விவைிக்கிறது: 

"Moral lapse, sin, a synonym of dhanb. The root means "to fail, stumble", "make a mistake", "of an archer 

whose arrow misses the target". 

"நற்குண குமற ொடு,  ொவம், 'தன் ்' என்ற வொைத்ம்தக்கு சுமமொனது". இதன் மூல 

வொைத்்மதயின் ப ொருள் "தவறுவது, தடுமொறுவது", "தவறு பசய்வது", "குறி தவறிய 

அம்ம  எய்தவன்" என் மவகளொகும். 

முஹம்மது தன்னுமடய விண்ண ் த்தில் (பஜ த்தில்),  ொவத்தின் அமனத்து விதங்கமளயும் 

அங்கீகைிக்கிறொை:் 
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அதாவது: 

• தீய பசயல்கள், 

• தவறுகள், 

• பதைியொமல் பசய்த தவறுகள், 

• பிமழகள், 

• தற்பசயலொக பசய்த பிமழகள், 

• றவண்டுபமன்றற பதைிந்றத பசய்த  ொவங்கள், 

• கடந்த கொல  ொவங்கள், 

• எதிைக்ொல  ொவங்கள் மற்றும் 

• ப ைிய  ொவங்கள் 

என்று அமனத்து விதமொன  ொவங்கள்  ற்றியும் கூறுகிறொை.் இந்த பசயல்கள் அமனத்தும் 

பவறும் சிறிய "தவறுகள்" அல்ல, அதற்கு  திலொக இமவகள் அமனத்தும் "தண்டமனக்கு 

உகந்த  ொவங்கள்" ஆகும், இதமன முஹம்மதுவின் விண்ண ் த்மத கவனித்தொல் 

புைிந்துக்பகொள்ளலொம். 

முஹம்மது ஒரு  ொவி என்று அவறை அங்கீகைித்து விட்டொை.் அவை ்பசய்த  ொவ மன்னி ்பின் 

விண்ணமொனது, அவை ்தன்னுமடய  ொவத்தின் தீவிைத்மத அறிந்திருக்கிறொை ்என் மத நமக்கு 

கொட்டவில்மலயொ? அல்லொஹ்  ொவங்கள் பசய்யும் மனிதைக்மள தண்டிக்கிறொை ் என் மத 

அறிந்திருந்தொை,் அதனொல் தொன் அவை ் ொவமன்னி ்பிற்கொக அல்லொஹ்விடம் றவண்டினொை.் 

தன்னுமடய குற்றங்களுக்கொக நைகத்தில் எைிய முஹம்மது விரும் வில்மல. 

 

கேள்வி 262: ஹதீஸ்களில் விஞ்ஞொன பிமழகள் உண்டொ? நிலவு பிளந்த அற்புத்தத்மத 

முஹம்மது பசய்தொைொ? 

பதில் 262: சந்திைன் பிளக்க ் ட்டமத ்  ற்றி முஸ்லிம் ஹஹீஸில்  திவுபசய்ய ் ட்டுள்ள 

விவைங்கள்: 

5395. அ ்துல்லொஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவைக்ள் கூறியதொவது: 

அல்லொஹ்வின் தூதை ் (ஸல்) அவைக்ளது கொலத்தில் சந்திைன் இைண்டு 

துண்டுகளொக ் பிளந்தது. அ ்ற ொது அல்லொஹ்வின் தூதை ்(ஸல்) அவைக்ள், "(நொன் 

இமறவனின் தூதை ் என் தற்கு) நீங்கள் சொட்சிகளொக இருங்கள்" என்று 

பசொன்னொைக்ள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவி ் ொளைப்தொடைக்ளில் வந்துள்ளது.  

றமலும்  ொைக்்க: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் ஹதீஸ் எண்கள்: 5396,  5397, 5398, 5399, 5400 

இந்த ஹதீஸ்கமள றமறலொட்டமொக  டிக்கும் ற ொதும், அமவகளில் தவறுகள் இரு ் மத 

கொணமுடியும். 

கேள்விேள்:  
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• யொைிடம் முஹம்மது “(நொன் இமறவனின் தூதை ் என் தற்கு) நீங்கள் 

சொட்சிகளொக இருங்கள்” என்று கூறினொை?்  முஹம்மதுவின் றதொழைக்ள் 

ஏற்கனறவ அவமை நபி என்று நம்பிவிட்டொைக்றள! அவைக்ளிடம் ஏன் 

மறு டியும் நீங்கள் சொட்சிகளொக இருங்கள் என்று றகட்கிறொை?் 

• சந்திைனின் விட்டம் எவ்வளவு என்று இந்த ஹதீமஸ அறிவிதத் 

அ ்துல்லொஹ் பின் மஸ்ஊத் என் வருக்குத் பதைியுமொ? 

• சந்திைன் இைண்டொக பிளந்து ஒரு துண்டு ஹிைொ மமலக்கு றமற் குதியில் 

கொண ் ட்டதொம், இன்பனொரு துண்டு ஹிைொ மமலக்கு கீழ் குதிக்கு 

பசன்றதொம்.  

• பூமியில் அளவில் நொன்கில் ஒரு  ொகம் சந்திைனின் அளவு ஆகும் (27%). 

• சந்திைனின் விட்டம் 1737 கிறலொ மீட்டைொகும். 

• பூமியில் நின்றுக்பகொண்டு சந்திைமன  ொை ்் வைக்ள் (அக்கொல 

அறைபியைக்ள்), சந்திைனின் அளவு நம் இைண்டு மககளொல் பிடிக்கக்கூடிய 

அளவிற்கு இருக்கும் ஒரு  ந்து ற ொல என்று நிமனத்துக்பகொண்டு 

றமற்கண்ட ஹதீமஸ பசொல்லியுள்ளொைக்ள். ஆனொல், 1737 கிமீ விட்டம் 

பகொண்ட  ஒரு  ந்மத இைண்டொக பிளந்தொல், அதன் பின்னொல், ஹிைொ 

மமலபயன்ன, அறைபியொவின்  ொதி அ ் டிறய மமறந்துவிடும்.  

றமற்கண்ட ஹதீஸ் ஒரு ப ொய்யொன ஹதீஸ் என் து இதிலிருந்து நமக்குத் பதைிகின்றது. 

ஒருவை ்கனவு கண்டொல், அதில் றமற்கண்ட விதமொக  ொைத்்தொை ்என்றுச ்பசொன்னொல், அதமன 

ஏற்கலொம், ஏபனன்றொல் கனவில் (கற் மன ்ற ொன்று) எல்லொம் சொத்தியம். ஆனொல், இங்கு 

நொம் ஆய்வு பசய்துக்பகொண்டு இரு ் து, உண்மமயொன நிலவு இைண்டொக பிளந்தது 

 ற்றியதொகும். எனறவ, முஹம்மது சந்திைமன பிளந்து அற்புதம் பசய்தொை ்என் து ப ொய்யொன 

கூற்று றமலும், குை-்ஆனின் ற ொதமனக்கு எதிைொக ஒன்று. 

 

கேள்வி 263: ஷியொ முஸ்லிம்கள் எத்தமன ஹதீஸ் பதொகு ்புக்கமள பின் ற்றுகிறொைக்ள் 

பதில் 263: சன்னி முஸ்லிம் பிைிவினை ் ஆதொைபூைவ்மொன ஹதீஸ்கள் என்று "ஆறு 

பதொகு ்புக்கமள" மவத்துள்ளொைக்ள் என் மத றவறு ஒரு  திலில் கண்றடொம் (புகொைி, 

முஸ்லிம், நஸயி, அபூதொவுத், திைம்ிதி, இ ்னு மொஜொ). 

இறத ற ொன்று ஷியொ முஸ்லிம்கள் தங்களுக்பகன்று நொன்கு ஹதீஸ் பதொகு ்புக்கமள 

அதிகொைபூைவ்மொனதொக கருதுகிறொைக்ள். இதமன “அல்-குது ் அல்-அை ்ொ (al-Kutub al-

ʾArbaʿah)”  என் ொைக்ள். குது ் என்றொல் புத்தகங்கள், அை ்ொ என்றொல் நொன்கு என்று ப ொருள். 

அமவகள்: (நூல், பதொகுத்தவை,் எண்ணிக்மககள்) 

1. கிதொ ் அல்-கொஃபி  (முஹம்மது இ ்னு யொகூ ் அல்-குறலனி அல்-ைொசி, 16,199) 

2. மன் லொ யஹதுருஹு அல்-ஃ ொகிஹ் (முஹம்மது இ ்னு  ொ ொறவ, 9,044) 

3. தஹ்தி ் அல்-அஹ்கம் (றஷக் முஹம்மது துசி, 13,590) 

4. அல்-இஸ்தி ்சை ்(றஷக் முஹம்மது துசி, 5,511) 

மூலம்: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Four_Books 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Four_Books
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கேள்வி 264: முதலில் எழுத ் ட்டமவகள் எமவ? ஹதீஸ்களொ அல்லது முஹம்மதுவின் சீைொ 

என்கின்ற வொழ்க்மக சைிமத நூல்களொ? 

பதில் 264: 

ஸஹீஹ் ஹதீஸ்களொன புகொைி, முஸ்லிம் பதொகு ்புக்கமள விட இ ்னு இஷொக்கின் சீைொ 

(வொழ்க்மக சைித்திைம்) தொன் முந்மதயது. 

இ ்னு இஷொக் - முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக சைித்திைம் 

முஹம்மதுவின் வொழ்க்மக சைித்திைத்மத முதன் முதலொக பதொகுத்து எழுதிய இ ்னு இஷொக் 

என் வை,் ஹிஜ்ைி 85ல் பிறந்தவை.் இவருமடய சைித்திைம் தொன் சஹீஹ் ஹதீஸ்கமள விட 

முந்மதயது. ஆனொல், முஸ்லிம்கள் இவைது சைித்திைத்மத ஆதொை பூைவ்மொனதொக 

கருதமொட்டொைக்ள், ஏபனன்றொல், சில தைம்சங்கடமொன விவைங்கள், இந்த சைித்திைத்தில் 

இரு ் தினொல் தொன் (உதொைணத்திற்கு, சொத்தொனின் வசனங்கமள முஹம்மது அல்லொஹ்வின் 

வஹியொக பசொன்ன நிகழ்சச்ிமயச ்பசொல்லலொம்). 

படம்: இப்னு இஷாே்கின் மற்றும் ஹதீஸ்ேளின் ோலவரிலச 

 

ஹிஜ்ைி 100க்குள் இ ்னு இஷொக்கின்  பிற ்பு, ஹிஜ்ைி  200க்குள்  புகொைியின் பிற ்பு. முஸ்லிம்கள் 

இ ்னு இஷொக்கின் சைித்திைத்மத ஆதொைமொக எடுத்துக் பகொண்டு இருந்திருந்தொல், இன்பனொரு 

100 ஆண்டுகளில் நுமழந்த ப ொய்கமள தவிைத்்து இருந்திருக்கலொம்.  

(குறி ்பு:இ ்னு இஷொக்கின் சைித்திைம், புத்தகமொக நம்மிடம் இ ்ற ொது இல்மல, ஆனொல், 

அவைது மொணவைக்ளொகிய இ ்னு இஷொம், மற்றும் த ைி ற ொன்றவைக்ள், அவைது 

புத்தகத்திலிருந்து  ல றமற்றகொள்கமள சுட்டிக் கொட்டியுள்ளொைக்ள். அமவகமள மவத்துத் 

தொன், இ ்னு இஷொக்கின் சைித்திை விவைங்கள் கிமடத்துள்ளன.) 
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கேள்வி 265: அல்லொவிற்கு 99 ப யைக்ள் உள்ளன என்றுச ்பசொல்லும் ஹதீஸ் எது? 

பதில் 265: புகொைியிலும், முஸ்லிம் ஹதீஸ் பதொகு ்பிலும் இைண்டு ஹதீஸ்கள் கிமடத்துள்ளன. 

ஸஹீஹ் புகொைி எண்கள்: 6410 & 7392 

புகொைி எண் 6410. அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவிதத்ொை.் அல்லாஹ்விற்கு 

யதாண்ணூற்று ஒன்பது நூற்றுே்கு ஒன்று குலறவான - யபெர்ேள் உண்டு. 

அவற்மற (நம்பிக்மக பகொண்டு) மனனமிட்டவை ்யொரும் பசொைக்்கம் நுமழயொமல் 

இரு ் தில்மல. அல்லொஹ் ஒற்மறயொனவன். ஒற்மற ் மடமயறய அவன் 

விரும்புகிறொன்' என்று இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள். 

புகொைி எண் 7392. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் அறிவித்தொைக்ள்: நிசச்யமொக 

அல்லொஹ்விற்கு யதாண்ணூற்று ஒன்பது - நூற்றுே்கு ஒன்று குலறவான - 

யபெர்ேள் உள்ளன. அவற்மற (நம்பிக்மக பகொண்டு) மனனமிட்டவை ்

பசொைக்்கத்தில் நுமழவொை.் என அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவிதத்ொை.் (இந்த 

ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) 'அஹ்ஸொ' எனும் பசொல்லுக்கு 'மனனமிடல்' என்று 

ப ொருள். 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண்ேள்: 5198 & 5199 

முஸ்லிம் எண் 5198. நபி (ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

அல்லொஹ்வுக்குத் யதாண்ணூற்று ஒன்பது ப யைக்ள் உள்ளன. அவற்மற 

(நம்பிக்மக பகொண்டு) மனனமிட்டவை ்பசொைக்்கம் பசல்வொை.் றமலும், அல்லொஹ் 

ஒற்மறயொனவன். ஒற்மற ் மடமயறய அவன் விரும்புகிறொன். இமத 

அபூஹுமைைொ (ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவி ் ொளைப்தொடைக்ளில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இ ்னு அபீஉமை ் (ைஹ்) அவைக்ளது அறிவி ்பில், ("அவற்மற 

மனனமிட்டவை"் என் மதக் குறிக்க "மன் ஹஃபிழஹொ" என் தற்கு ்  கைமொக) 

"மன் அஹ்ஸொஹொ" என இடம்ப ற்றுள்ளது. 

முஸ்லிம் எண் 5199. நபி (ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: அல்லாஹ்வுே்குத் 

யதாண்ணூற்று ஒன்பது (நூற்றுே்கு ஒன்று குலறவான) யபெர்ேள் உள்ளன. 

அவற்மற (நம்பிக்மக பகொண்டு) மனனமிட்டவை ்பசொைக்்கம் நுமழவொை.் இமத 

அபூஹுமைைொ (ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவி ் ொளைப்தொடைக்ளில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹம்மொம் பின் முன ்பிஹ் 

(ைஹ்) அவைக்ளது அறிவி ்பில், "அல்லொஹ் ஒற்மறயொனவன். 

ஒற்மற ் மடமயறய அவன் விரும்புகிறொன்" என்று கூடுதலொக 

இடம்ப ற்றுள்ளது. 
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முஸ்லிம்கள்/கிறிஸ்தவைக்ள் சிந்திக்க சில றகள்விகள்: 

1. அல்லொஹ்வின் 99 ப யைக்மள மனனம் பசய்தொல் பசொைக்்கம் பசல்ல 

அனுமதி கிமடத்துவிடுமொ? 

2. முஸ்லிம்கள் பசொைக்்கம் பசல்வதற்கு ஐந்து றவமள வொழ்நொள் முழுவதும் 

பதொழுவதும், தொன தைம்ங்கள் பசய்வதும், மற்ற கொைியங்கமளச ்

பசய்வதும் றதமவயில்மல தொறன? 

3. கிறிஸ்தவைக்றள! எங்றகயொவது ம பிளில் "இந்த வசனங்கமள அல்லது 

றதவனின்  ட்ட ்ப யைக்மள மன ் ொடம் பசய்யுங்கள், அ ்ற ொது 

 ைறலொகம் நிசச்யம்" என்று பசொல்ல ் ட்டுள்ளதொ? 

4. முஸ்லிம்கறள! இந்த ஹதீஸில் முஹம்மது பசொல்லியுள்ளமவகள்(99 

ப யைக்மள மனனமிட்டவை ் பசொைக்்கம் நுமழவொை)், குைஆ்னின் மற்றும் 

இஸ்லொமின் இதை சட்டங்களுக்கு எதிைொக உள்ளதல்லவொ? 

 

கேள்வி 266: ஹதீஸ்கமள பதொகுத்தவைக்ள் யொை?் (முஹம்மதுவொ? சஹொ ொக்களொ?) 

பதில் 266: ஹதீஸ்கமள முஹம்மது பதொகுக்கவில்மல, சஹொ ொக்கள் கூட பதொகுக்கவில்மல. 

முஹம்மதுவிற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த முஸ்லிம்கள் பதொகுத்தொைக்ள். 

 

கேள்வி 267: இ ்னு இஷொக்கின் "ஸீைத் ைஸூல் அல்லொஹ்" புத்தகத்மத எங்கு வொங்கலொம்? 

பதில் 267:  

ஹதீஸ்களுக்கு முன் ொக எழுத ் ட்ட ஸீைத் ைஸூல் அல்லொஹ் சைித்திை புத்தகத்மத கீழ்கண்ட 

அறமஜொன் தளத்தில் வொங்கலொம்: 

• https://www.amazon.in/Life-Muhammad-Translation-Ishaqs-Jubilee/dp/0195778286 

இமணயத்தில் இலவசமொக  திவிறக்கம் பசய்துக்பகொள்ள கீழ்கண்ட பதொடு ்ம  

பசொடுக்கவும்: 

• Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah - The Life of Muhammad Translated by A. Guillaume 

 

கேள்வி 268: முஹம்மதுவின் கொலத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவன் முஸ்லிமொக மொறி, முஹம்மதுவின் 

வஹிமய எழுது வனொக இருந்து, மறு டியும் இஸ்லொமம விட்டுவிட்டதொகச ்

பசொல்கிறொைக்றள, இமத ்  ற்றிய ஹதீஸ் இருந்தொல் பகொடுக்கமுடியுமொ? 

பதில் 268: கீழ்கண்ட ஹதீமஸ  டிக்கவும்: 

நூல் புகொைி எண்: 3617 

https://www.amazon.in/Life-Muhammad-Translation-Ishaqs-Jubilee/dp/0195778286
https://archive.org/details/TheLifeOfMohammedGuillaume/page/n5/mode/2up
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3617. அனஸ்(ைலி) அறிவிதத்ொை.் 

ஒருவை ் கிறிஸ்தவைொக இருந்தொை.் பிறகு, அவை ் இஸ்லொதம்தத் தழுவினொை.் 

'அல் கைொ' மற்றும் 'ஆலு இம்ைொன்' அதத்ியொயங்கமள ஓதினொை.் அவை ்நபி(ஸல்) 

அவைக்ளுக்கொக (றவத பவளி ் ொட்மட) எழுதி வந்தொை.் அவை ் (மீண்டும்) 

கிறிஸ்தவைொகறவ மொறிவிட்டொை.் அவை ் (மக்களிடம்) 'முஹம்மதுக்கு, நொன் 

அவருக்கு எழுதித் தந்மதத் தவிை றவபறதுவும் பதைியொது' என்று பசொல்லிவந்தொை.் 

பிறகு அல்லொஹ் அவருக்கு மைணதம்தயளித்தொன். அவமை மக்கள் 

புமதத்துவிட்டனை.் ஆனொல் (மறு நொள்) அவலர பூமி துப்பிவிட்டிருந்தது. 

உடறன, (கிறிஸ்தவைக்ள்), 'இது முஹம்மது மற்றும் அவைின் றதொழைக்ளின் 

றவமல. எங்கள் றதொழை ் அவைக்மளவிட்டு ஓடி வந்துவிட்டதொல் அவைின் 

மண்ணமறமயத ்றதொண்டி எடுத்து அவமை பவளிறய ற ொட்டுவிட்டொைக்ள்' என்று 

கூறினொை.் எனறவ, அவருக்கொக இன்னும் அழகொக ஒரு புமத குழிமயத ்

றதொண்டினை.் (அதில் புமதத்த பின்பு) மீண்டும் பூமி அவமை (பவளிறய) து ்பி 

விட்டிருந்தது. அ ்ற ொதும், 'இது முஹம்மது மற்றும் அவைின் றதொழைக்ளுமடய 

றவமலதொன். நம் றதொழை ்அவைக்மளவிட்டு வந்துவிட்ட கொைணதத்ொல் அவமைத ்

றதொண்டி எடுத்து மண்ணமறக்கு பவளிறய ற ொட்டுவிட்டனை'் என்று கூறினை.் 

மீண்டும் அவைக்ளொல் குழிமய அவருக்கொகத் றதொண்டி அதில் அவமை ் பூமி 

அவமை முடிந்த அளவிற்கு மிக அழமொன குழிமய அவருக்கொகத் றதொண்டி அதில் 

அவமை ் புமததத்னை.் ஆனொல், அவமை பூமி மீண்டும் து ்பி விட்டிருந்தது. 

அ ்ற ொதுதொன் அது மனிதைக்ளின் றவமலயல்ல. (இமறவனின் தண்டமன தொன்) 

என்று புைிந்து பகொண்டனை.் அவமை அ ் டிறய (பவளியிறலறய) 

ற ொட்டுவிட்டனை.் 

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு எழுத ் ட்ட கட்டுக்கமதகளில் இதுவும் ஒன்று. 

 

கேள்வி 269: ஹதீஸ்களில் இந்தியொ  ற்றி ஏதொவது விவைங்கள் உள்ளன? 

பதில் 269: ஒரு குறி ்பிட்ட இந்திய குசச்ிக்கு மருத்துவ குணம் உள்ளது என்று முஹம்மது 

கூறியதொக, ஹதீஸ்கள் உள்ளது. 

நூல் புோரி 5692, 5713, 5715 & 5718: 

5692. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

நீங்கள் இந்த இந்திெ (கோஷ்ட)ே் குசச்ிலெ அவசியம்  யன் டுத்துங்கள். 

ஏபனனில், அதில் ஏழு நிவொைணங்கள் உள்ளன. அடிநொக்கு அழற்சிக்கொக அமத(த ்

தூளொக்கி எண்பணயில் குமழத்து) மூக்கில் பசொட்டு மருந்தொக இட ் டும். 

(மொைப்ுத் தமசவொதத்தொல் ஏற் டும்) விலொ வலிக்கொக அமத வொயின் ஒரு 

 க்கத்தில் பசொட்டு மருந்தொகக் பகொடுக்க ் டும். 

என உம்மு மகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன்(ைலி) அறிவித்தொை.் 
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கேள்வி 270: "கஜ்வொ ஈ ஹிந்த்(Ghazwa-e-Hind - Battle of India)" என்ற  ப யைில் முஹம்மது 

“இந்தியொவின் மீது முஸ்லிம்களின் யுத்தம்”  ற்றி முன்னறிவித்தொை ்என்று பசொல்கிறொைக்றள, 

இது என்ன?  

பதில் 270: சன்னி முஸ்லிம்களின் ஆறு ஹதீஸ்களில் ஒன்றொன "நஸயி" என்ற ஹதீஸ் 

பதொகு ்பில் "இந்தியொமவ முஸ்லிம்கள்" பவல்வொைக்ள் என்று முஹம்மது கூறியதொக ஹதீஸ் 

வருகிறது. 

இது  லவீனமொன ஹதீஸ்(Da'if) என்று கீழ்கண்ட பதொடு ்பும், சில முஸ்லிம்களும், இது 

உண்மமயொன ஹதீஸ் என்று கவறு சிலறும் கூறுகிறொைக்ள். 

41) Chapter: Invading India 

It was narrated that Abu Hurairah said: 

"The Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) promised us that we would invade India. If I live to see that, I will sacrifice 

myself and my wealth. If I am killed, I will be one of the best of the martyrs, and if I come back, I will be 

Abu Hurairah Al-Muharrar." [1] [1] Al-Muharrar: The one freed (from the Fire). 

நொங்கள் இந்திொ மீது  மடபயடு ்ற ொம் என்று அல்லொஹ்வின் தூதை ்  (ملسو هيلع هللا ىلص)

எங்களுக்கு வொக்குறுதி அளித்தொை.் அமத ்  ொைக்்க நொன் வொழ்ந்தொல், நொனும் 

எனது எனது பசல்வத்மதயும் தியொகம் பசய்றவன். நொன் பகொல்ல ் ட்டொல், நொன் 

தியொகிகளில் மிகச ் சிறந்தவனொக இரு ்ற ன், நொன் அந்த ற ொைில் 

பவற்றி ்ப ற்று திரும்பி வந்தொல், நொன் (அபு ஹுமைைொ) அல் முஹைை்ொக 

இரு ்ற ன்(பநரு ்பிலிருந்து - நைகத்திலிருந்து விடு ட்டவொனொக இரு ்ற ன்). 

• Grade : Da'if (Darussalam)  

• Reference : Sunan an-Nasa'i 3173 

• In-book reference : Book 25, Hadith 89 

• English translation : Vol. 1, Book 25, Hadith 3175 

Source: sunnah.com/nasai/25 

 

 

 

 

 

 

https://ghazwatulhind.wordpress.com/2011/01/16/ghazwatulhind-authentic-reference-sunan-nasai-vol-2/
https://sunnah.com/nasai/25
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தலலப்பு: யபண்ேள் (271 – 300) 

கேள்வி 271: கிறிஸ்தவம் மற்றும் இஸ்லொம், இதில் எந்த மொைக்்கம் ப ண்கமள 

பகௌைவ ் டுத்துகிறது? 

பதில் 271: ஒறை ஒரு வைியில் இதற்கு  தில் பசொல்ல நொன் விரும் வில்மல. நொன் 

நம்புவமத உங்கள் மீது திணிக்கவும் விரும் வில்மல.  

ம பிள் மற்றும் குைஆ்னில் ப ண்கள்  ற்றி பசொல்ல ் ட்டுள்ள விவைங்கமள 

ஆழமொக நொம் ஆய்வு பசய்ய ்ற ொகிறறொம். அமவகமள புைிந்துக்பகொள்ளுங்கள், 

இந்த தமல ்பில் பகொடுக்க ் டும் அமனத்து  தில்கமளயும்  டித்து, ஆய்வு 

பசய்து அதன் பிறகு முடிவு பசய்யுங்கள்.  

"பகௌைவம்" என்ற வொைத்ம்த இடதம்த ் ப ொருத்து, கலொசச்ொைதம்த ் ப ொருத்து, 

மனிதைக்மள ் ப ொருத்து மொறு டும்.  

உசச்ஞ்தமல முதற்பகொண்டு, உள்ளங்கொல் வமை ப ண்கமள ஆமடகளொல் 

மூடும் ஒரு கலொசச்ொைத்மத பின் ற்றுகிறவைக்ள், இ ் டி மூடுவது தொன் 

ப ண்களுக்கு பகௌைவம் என்கிறொைக்ள். இன்பனொருவை,் ப ண்களுக்கு 

நொகைகீமொன உமடகள் அணிய அனுமதி பகொடு ் து தொன் அவைக்மள 

பகௌைவ ் டுத்துவது ஆகும் என்கிறொைக்ள். 

இதில் யொை ்சைி? யொை ்தவறு? இந்த முடிமவ யொை ்எடு ் து?   

வொசகைக்ளிடறம இந்த முடிமவ விட்டுவிடுறவொம். அறிவுடமமறயொடு சிந்தித்து 

முடிவு எடு ் வைக்ள் எடுத்துக்பகொள்ளட்டும். 

 

கேள்வி 272: குைஆ்னில் வரும் ஒறை ப ண்ணின் ப யை ்என்ன? இ ் டி குைஆ்மன 

அமமத்த அல்லொஹ் எதமன பசொல்ல வருகின்றொன்? 

பதில் 272: குைஆ்ன் முஹம்மதுவிற்கு 23 ஆண்டுகள், சிறிது சிறிதொக 

பகொடுக்க ் ட்டது என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறொைக்ள். குைஆ்னில் 6236 

வசனங்கள் உள்ளன, இமவகளில் மனித பதொடக்கம் முதற்பகொண்டு, உலக 

முடிவு வமை  ல நிகழ்சச்ிகள், விவைங்கள் பசொல்ல ் ட்டுள்ளன. 

நூற்றுக்கணக்கொன உமையொடல்கள், நிகழ்சச்ிகள் அலச ் ட்டன. ஆனொல், ஒறை 

ஒரு ப ண்ணின் ப யை ்மட்டும் தொன் குைஆ்னில் குறி ்பிட ் ட்டது? 

அல்லொஹ் ப ண்களின் ப யைக்மள தன் றவததத்ில்  யன் டுதத் 

விரும் வில்மல. இறயசுவின் பதய்வீகத்மத எதிைக்்கறவண்டுபமன் தற்கொக, 
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"மைய்மின் மகன் ஈஸொ" என்று குறி ்பிட விரும்பி, மைியொளின் ப யமை மட்டுறம 

முழு குைஆ்னிலும் குறி ்பிட்டுள்ளொன். 

இறயசுவின் தொய் மைியொளின் ப யை ் உள்ளறத, இது உங்களுக்கு 

(கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு) மகிழ்சச்ி இல்மலயொ? என்று றகட்கறவண்டொம், இது 

எங்களுக்கு மகிழ்சச்ி இல்மல. மைியொளின் ப யை ் குைஆ்னில் வந்தொலும், 

அவைக்ளுமடய நம்பிக்மகக்கு எதிைொன விவைங்கள் குைஆ்னில் 

பசொல்லியிரு ் தினொல், கிறிஸ்தவைக்ளுக்கு எந்த ஒரு மகிழ்சச்ியும் 

இல்மல. அவைக்ளுமடய வொழ்க்மகயில் நடந்த  நிகழ்சச்ிகமள தமல கீழொக 

மொற்றி குைஆ்னில்  திவு பசய்ய ் ட்டு இரு ் தினொல், அது மைியொளுக்கு 

அவமைியொமத ஆகும். 

ப ண்களின் ப யைக்மள குைஆ்னில்   யன் டுத்துவதொ? இல்மலயொ? என் து 

அல்லொஹ்வின் விரு ் ம் என்று சிலை ் பசொல்லக்கூடும். ஆமொம், அது 

அல்லொஹ்வின் விரு ் ம் தொன். ஆனொல் ஏன் அல்லொஹ் ப ண்களின் ப யைக்மள 

குைஆ்னில்  யன் டுத்தவில்மல? இதற்கு ஏதொவது உள்றநொக்கம் 

இருக்குமொ?  ப ண்கள்  ற்றிய தவறொன எண்ணம் பகொண்டவன் தொன் குைஆ்மன 

பகொடுதத்ொனொ? ற ொன்ற றகள்விகள் நமக்கு எழுவது நியொயறம!  இதற்கொன 

 திமல பதைிந்துக்பகொள்ளறவண்டுபமன்றொல், இந்த பதொடைில் உள்ள அமனத்து 

றகள்விகமளயும்  டித்து, நீங்கறள ஆய்வு பசய்து ்  ொருங்கள், உண்மம 

விளங்கும். 

 

கேள்வி 273: ப ண்கமள அடி ் தற்கு குைஆ்ன் அனுமதியளிக்கிறது என்றுச ்

பசொல்வது ப ொய் தொறன! 

பதில் 273: இல்மல, உண்மமயொகறவ முஸ்லிம் ஆண்கள் தங்கள் மமனவிகமள 

அடிக்க குைஆ்ன் அனுமதி அளிக்கிறது. 

குைஆ்னின் இந்த வசனதம்த தமிழில் பமொழியொக்கம் பசய்தவைக்ளுக்கு இது 

தைம்சங்கடமொக இருந்துள்ளது, எனறவ, தொன் "கலசாே அடியுங்ேள்" என்றும், 

"ோெம் ஏற்பாடாதவாறு அடியுங்ேள்" என்றும் குைஆ்னில் இல்லொத 

வொைத்்மதகமள ற ொட்டு பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள். 

டாே்டர். முஹம்மது ஜான் தமிழாே்ேம்: 

4:34. . . .; எந்த ் ப ண்கள் விஷயத்தில் - அவைக்ள் (தம் கணவருக்கு) மொறு 

பசய்வொைக்பளன்று நீங்கள் அஞ்சுகிறீைக்றளொ, அவைக்ளுக்கு நல்லு றதசம் 

பசய்யுங்கள்; (அதிலும் திருந்தொவிட்டொல்) அவைக்மள ்  டுக்மகயிலிருந்து 

விலக்கிவிடுங்கள்; (அதிலும் திருந்தொவிட்டொல்) அவர்ேலள (இகலசாே) 

அடியுங்ேள். அவைக்ள் உங்களுக்கு வழி ் ட்டுவிட்டொல், அவைக்ளுக்கு எதிைொக 
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எந்த வழிமயயும் றதடொதீைக்ள் - நிசச்யமொக அல்லொஹ் மிக உயைந்்தவனொகவும், 

வல்லமம உமடயவனொகவும் இருக்கின்றொன். 

அப்துல் ஹமீது பாேவி தமிழாே்ேம்: 

4:34. . . .. எவளும் கணவனுக்கு மொறு பசய்வொபளன்று நீங்கள் அஞ்சினொல் 

அவளுக்கு நல்லு றதசம் பசய்யுங்கள். (அவள் திருந்தொவிடில்)  டுக்மகயில் 

இருந்து அவமள அ ்புற ் டுத்தி மவயுங்கள். (அதிலும் அவள் 

சீைத்ிருந்தொவிடில்) அவலள (இகலசாே) அடியுங்ேள். அதனொல் அவள் 

உங்களுக்கு கட்டு ் ட்டு விட்டொல் அவள் மீது (றவறு குற்றங்கமளச ் சுமத்த) 

யொபதொரு வழிமயயும் றதடொதீைக்ள். நிசச்யமொக அல்லொஹ் மிக 

றமன்மமயொனவனும் மிக ் ப ைியவனுமொக இருக்கின்றொன். 

இஸ்லாமிெ நிறுவனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாே்ேம்: 

4:34 . . .றமலும், எந்த ் ப ண்கள் குறித்து அவைக்ள் (தம் கணவருக்கு)மொறு 

பசய்வொைக்ள் என்று நீங்கள் அஞ்சுகின்றீைக்றளொ அந்த ் ப ண்களுக்கு நல்லறிவு 

புகட்டுங்கள்;  டுக்மககளிலிருந்தும் அவைக்மள ஒதுக்கி மவயுங்கள்! கமலும் 

அவர்ேலள அடியுங்ேள்! ஆனொல் அவைக்ள் உங்களுக்குக் கீழ் ் டிந்துவிட்டொல், 

பிறகு அவைக்ளுக்கு எதிைொகக் மக நீட்ட எந்த சொக்குற ொக்குகமளயும் 

றதடொதீைக்ள்! திண்ணமொக நம்புங்கள்: அல்லொஹ் றமறல இருக்கின்றொன்; அவன் 

உயைவ்ொனவனும் ப ைிறயொனுமொய் இருக்கின்றொன். 

மன்னர் ஃபஹத் வளாேம் (சவூதி) தமிழாே்ேம்: 

4:34 . . .இன்னும், (அ ்ப ண்களொகிய) அவைக்ளில் (தம் கணவனுக்கு) எவைக்ளின் 

மொறு ொட்மட அஞ்சுகிறீைக்றளொ, அ ்ற ொது அவைக்ளுக்கு நல்லு றதசம் 

பசய்யுங்கள், (அவைக்ள் திருந்தொவிடில்)  டுக்மககளிலும் அவைக்மள பவறுத்து 

(ஒதுக்கி) விடுங்கள், (அதிலும் அவைக்ள் சீைத்ிருந்தொவிடில்) அவர்ேலள 

(ோெகமற்படாது) அடியுங்ேள், அதனொல் அவைக்ள் உங்களுக்குக் 

கீழ் ் ட்டுவிட்டொல், அவைக்ள் மீது (இதை குற்றங்கமளச ் சுமத்த) யொபதொரு 

வழிமயயும் றதடொதீைக்ள், நிசச்யமொக அல்லொஹ் மிக உயைவ்ொனவனொக, மிக ் 

ப ைியவனொக இருக்கின்றொன். 

பீகஜ தமிழாே்ேம்: 

4:34 . . .பிணக்கு ஏற் டும் என்று (மமனவியை ்விஷயத்தில்) நீங்கள் அஞ்சினொல் 

அவைக்ளுக்கு அறிவுமை கூறுங்கள்!  டுக்மககளில் அவைக்மள 

விலக்குங்கள்! அவர்ேலள அடியுங்ேள்! அவைக்ள் உங்களுக்குக் கட்டு ் ட்டு 

விட்டொல் அவைக்ளுக்கு எதிைொக றவறு வழிமயத் றதடொதீைக்ள்! அல்லொஹ் 

உயைந்்தவனொகவும், ப ைியவனொகவும் இருக்கிறொன்.66 
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இைண்டு ற ை ்மட்டும் "அவைக்மள அடியுங்கள்" என்று குைஆ்னில் உள்ளது ற ொன்று 

தமிழொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள். மற்றவைக்ள் "றலசொக, கொயமில்லொதவொறு" என்று 

பசொந்த வொைத்ம்தகமள எழுதி, முஸ்லிம் ப ண்கமள கொ ் ொற்ற 

முயன்றுள்ளொைக்ள். ஆனொல், முஸ்லிம் ஆண்கள் இவைக்ளுமடய வொைத்ம்தகமள 

றகட் ொைக்ளொ? 

 

கேள்வி 274: ப ண்கமள திருத்தமுடியொது என்று முஹம்மது  கூறியுள்ளொைொ? 

பதில் 274: முஹம்மது கீழ்கண்ட விதமொக ஒட்டுபமொதத் ப ண்கள்  ற்றி 

கூறியுள்ளொை.்  தன் குடும்  ப ண்கமள ்  ற்றிறயொ, அல்லது சஹொ ொக்கள் 

குடும்  ப ண்கமள ்  ற்றிறயொ கூறியிருந்தொல், அது அவருமடய தனி ் ட்ட 

கருத்து என்று விட்டுவிடலொம். ஆனொல்,ப ொதுவொக உலக ப ண்கள் அமனவை ்

 ற்றியும், எல்லொ கொலத்துக்கும் ப ொருந்தும் என்ற கருத்து வரும் வண்ணமொக 

இ ் டி கூறியுள்ளொை.் இதமன எ ் டி ஏற்றுக்பகொள்வது? 

ஸஹீஹ் புோரி நூல், எண்: 5184 (கமலும் பார்ே்ே:  3331) 

5184. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்'' 

ப ண், (வமளந்த) விலொ எலும்ம  ் ற ொன்றவளொவொள். அவலள நீ நிமிர்த்த 

நிலனத்தால் அவலள ஓடித்கதவிடுவாெ். (அதற்கொக அ ் டிறய) அவமள நீ 

அனு வித்துக்பகொண்றட இருந்தொல், அவளில் கோணல் இருே்ே அனுபவிே்ே 

கவண்டிெதுதான். என அபூ ஹுமைைொ(ைலி) அறிவித்தொை.் 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் நூல், எண்: 2913 (றமலும்  ொைக்்க: 2912 & 2914) 

2913. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ேள் கூறினார்ேள்: 

ப ண் (வமளந்த) விலொ எலும்பிலிருந்து  மடக்க ் ட்டிருக்கிறொள். ஒகர (குண) 

வழியில் உனே்கு அவள் ஒருகபாதும் இணங்ே மாட்டாள். அவமள நீ 

அனு வித்துக் பகொண்றட இருந்தொல், அவளில் கோணல் இருே்ேகவ அனுபவிே்ே 

கவண்டிெதுதான். அவமள நீ (ஒறையடியொக) நிமிைத்்த ்ற ொனொல் அவமள 

ஒடித்றதவிடுவொய். அவமள "ஒடி ் து" என் து, அவமள மணவிலக்குச ்

பசய்வதொகும். இமத அபூஹுமைைொ (ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். 

ஆண்கள் மட்டும் உலகத்தில் நல்லவைக்ள் ற ொலவும், ப ண்கமள 

திருத்தமுடியொது ற ொலவும் முஹம்மது கூறியுள்ளொை.் இது அவைது 

குறும்புத்திமயக் கொட்டுகிறது, இது ஒரு தீைக்்கதைிசிக்கு அழகல்ல. ப ண்கமள 

அவை ்எ ் டி  ொைக்்கிறொை ்அல்லது இஸ்லொம் ப ண்கமள  ொைக்்கிறது என் மதத ்

தொன் இது கொட்டுகிறது. 
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இறத ற ொன்று அவை ் ஆண்கள்  ற்றி பசொல்லியிருக்கலொம் அல்லவொ? அவை ்

பசொல்லமொட்டொை,் அவைொல் பசொல்லமுடியொது, உள்ளத்தின் நிமறவினொல் வொய் 

ற சும். 

 

கேள்வி 275: அதிக சொ மிடு வைக்ள், அறிவு மற்றும் மொைக்்க கடமம குமறவு 

உள்ளவைக்ள், கணவனுக்கு நன்றி பகட்டவைக்ள், நைகத்தில் அதிகமொக 

உள்ளவைக்ள் ப ண்கள் என்று கூறியது யொை?் 

பதில் 275: உலகத்தின் றமன்மமக்கொக அல்லொஹ் அனு ்பிய கமடசி தீைக்்கதைிசி 

மற்றும் முஸ்லிம்கள் அணுவணுவொக பின் ற்றும் முஹம்மது தொன் இ ் டி 

பசொல்லியுள்ளொை.் 

முஹம்மது மற்றும் அல்லொஹ்வின்  ொைம்வயில் ப ண்கள் - புகொைி நூல் ஹதீமஸ 

 டமொக கொட்டியுள்றளன் கொணுங்கள்: 

 

புோரி நூல் எண்: 304 

304. 'ஹஜ்ஜு ் ப ருநொளன்றறொ றநொன்பு ் ப ருநொளன்றறொ பதொழும் திடலிற்கு 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் பசன்று பகொண்டிருந்தற ொது சில ப ண்களுக்கு அருறக 

அவைக்ள் பசன்று, 'ப ண்கள் சமூகறம! தைம்ம் பசய்யுங்கள்! ஏபனனில், நரே 
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வாசிேளில் அதிேமாே இருப்பது நீங்ேகள என எனக்குக் கொட்ட ் ட்டது' என்று 

கூறினொைக்ள்.  

'இமறத்தூதை ் அவைக்றள! ஏன்' என்று அ ்ப ண்கள் றகட்டதற்கு, 'நீங்ேள் 

அதிேமாேச ் சாபமிடுகிறீர்ேள்; ேணவனுே்கு நன்றி யேட்டவர்ேளாே 

இருே்கிறீர்ேள்; மார்ே்ேே் ேடலமயும் அறிவும் குலறந்தவர்ேளாே இருந்து 

யோண்டு மன உறுதியொன கணவனின் புத்திமய மொற்றி விடக்கூடியவைக்ளொக 

உங்கமள விட றவறு யொமையும் நொன் கொணவில்மல' என்று இமறத்தூதை(்ஸல்) 

அவைக்ள் கூறியற ொது 'இமறத்தூதை ் அவைக்றள! எங்களுமடய மொைக்்கக் 

கடமமயும் எங்களுமடய அறிவும் எந்த அடி ் மடயில் குமறவொக உள்ளன' 

என்று ப ண்கள் றகட்டனை.்  

'ஒரு ப ண்ணின் சொட்சி ஓை ் ஆணின் சொட்சியில்  ொதியொகக் 

கருத ் டவில்மலயொ?' என்று நபி(ஸல்) அவைக்ள் றகட்டததற்கு, 'ஆம்' என 

அ ்ப ண்கள்  தில் கூறினை.் 'அதுதொன் அவைக்ள் அறிவு குன்றியவைக்ள் 

என் மதக் கொட்டுகிறது; ஒரு ப ண்ணிற்கு மொதவிடொய் ஏற் ட்டொல் அவள் 

பதொழுமகமயயும் றநொன்ம யும்விட்டு விடுவதில்மலயொ?' என்று நபி(ஸல்) 

அவைக்ள் றகட்டதற்கும் 'ஆம்!' என ் ப ண்கள்  தில் கூறினை.் 'அதுதொன் 

ப ண்கள் மொைக்்கக் கடமமயில் குமறவொனவைக்ளொக இருக்கின்றனை ்என் தற்கு 

ஆதொைமொகும்' என்று நபி(ஸல்) கூறினொைக்ள்' என அபூ ஸயீதுல் குத்ைி(ைலி) 

அறிவித்தொை.் 

வன்லமொே ேண்டிே்ேப்படகவண்டிெ விவரம்: 

தனி ் ட்ட முமறயிறல, அக்கொள் தங்மக, அண்ணன்கறளொடு ஒரு ப ைிய 

குடும் த்தில் பிறந்து, கூட்டுக்குடும் த்தில் வளைந்்த ஒரு ந ைொக, முஹம்மதுவின் 

றமற்கண்ட கூற்மற நொன் வன்மமயொக கண்டிக்கிறறன். ப ைியம்மொ, 

சின்னம்மொ, அண்ணி என்று  ல உறவுகளில் வொழ்ந்து, என்மனச ் சுற்றியுள்ள 

ப ண்கமள கவனித்து  ொைத்்ததில், முஹம்மதுவின் கூற்றில் உண்மமயில்மல 

என்று பசொல்லமுடியும். 

ப ொதுவொக சில ப ண்களிடத்தில் ஓைிரு பகட்ட குணங்கள் இருக்கும், இறத 

ற ொன்று சில ஆண்களிடத்திலும் சில பகட்ட குணங்கள் இருக்கும். ஆனொல், 

"உங்களில் சிலை ்இ ் டி உண்டு" என்றுச ்பசொல்வமத விட்டுவிட்டு, ஒட்டுபமொதத் 

ப ண் இனதம்த விமைச்ி ் து நபிக்கு அழகல்ல.   

ஆண்கள் அமனவரும் வக்கிை புத்தி பகொண்டவைக்ள், ப ண்கமள 

றமொக ்ப ொருளொகறவ ஆண்கள்  ொைக்்கிறொைக்ள் என்று ஒட்டுபமொத்த ஆண் 

இனத்தின் மீது குற்றம் சுமத்தினொல் 'அது சைியொன கூற்றொக இருக்குமொ'? 

ஒருறவமள முஹம்மதுமவச ்சுற்றியிருந்த அவைது மமனவிகள், பசொந்தங்கள், 

தொய்மொைக்ள், அக்கொமொைக்ள், அண்ணிமொைக்ள், ப ைியம்மொ, சின்னம்மொ மற்றும் 

சஹொ ொக்களின் மமனவிகள் ற ொன்ற ப ண்கள் அவருமடய கண்களுக்கு 
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றமற்கண்ட குணங்கமள உமடயவைக்ளொக இருந்திருக்கலொம். அதற்கொக, அவை ்

உலகத்தில் பிறக்கும் எல்லொ ப ண்களும் இ ் டி இரு ் ொைக்ள் என்று எண்ணுவது 

அறிவுடமமயன்று. 

இதமன முஸ்லிம் ப ண்கள் வன்மமயொக கண்டிக்கறவண்டும்.  முஹம்மதுவின் 

கூற்றில் உண்மமயில்மல என்று நம்புகிற முஸ்லிம் ஆண்களும் 

கண்டிக்கறவண்டும். 

 

கேள்வி 276: ப ண்கள் அறிவில் குமறவு - இதற்கு கொைணம் குைஆ்னின் கட்டமள 

என்று முஹம்மது கூறியிருக்கும்  ற ொது, முஹம்மதுமவ ஏன் 

குற்ற ் டுத்தறவண்டும்? 

பதில் 276: ப ண்கள்  ற்றிய தவறொன கருதம்த முஹம்மது பசொன்னதற்கு 

கொைணம் அல்லொஹ் என்றுச ்பசொல்ல வருகின்றீைக்ளொ? 

2:282. . . . தவிை, (நீங்கள் சொட்சியொக ஏற்கக் கூடிய) உங்கள் ஆண்களில் இருவமை 

சொட்சியொக்கிக் பகொள்ளுங்கள்; ஆண்கள் இருவை ் கிமடக்கொவிட்டொல், 

சொட்சியங்களில் நீங்கள் ப ொருந்தக்கூடியவைக்ளிலிருந்து ஆடவை ்

ஒருவமையும், யபண்ேள் இருவலரயும் சாட்சிேளாே எடுத்துே் யோள்ளுங்ேள்; 

(யபண்ேள் இருவர்) ஏயனன்றால் அவ்விருவரில் ஒருத்தி தவறினால், 

இருவரில் மற்றவள் நிலனவூட்டும் யபாருட்கடொகும்; . . .. 

• ஒரு ப ண்ணின் சொட்சி ஒரு ஆணின் சொட்சியில்  ொதி என்று குை-்ஆன் 

2:282ல் பசொன்னதொல், ப ண்கள் அறிவில் குமறவுள்ளவைக்ளொ?   

அல்லது 

• ப ண்கள் பிற ்பிலிருந்றத அறிவில் குமறவுள்ளவைக்ள் என்று 

அல்லொஹ்வும் முஹம்மதுவும் கருதிவிட்டொைக்ளொ? 

இதில் எது உண்மம. இது ஒரு தவறொன, நமடமுமறக்கு ஒவ்வொத ஒரு வசனமொகும். 

இமத உலகத்தில் யொை ் பசொல்லியிருந்தொலும், ற ொகட்டும் நொக்கிறல எலும்பு 

இல்மல என் தொல் மனிதன் எமதயொனொலும் ற சுவொன் என்று விட்டுவிடலொம். 

ஆனொல், எல்லொம் அறிந்த இமறவன் என்றுச ்பசொல்லக்கூடிய "அல்லொஹ்" இமதச ்

பசொன்னதொல் மனதுக்கு கஷ்டமொக உள்ளது. 

பிறக்கும்ற ொது யொரும் புத்திசொலியொக பிற ் தில்மல, மற்றும் முட்டொளொக 

பிற ் தில்மல. நொம் அந்த மூமளக்குதத்ரும்  யிற்சி,  டி ்பு, சூழ்நிமல மற்றும் 

நண் ைக்ள் முலமொக மனிதன் (ஆண், ப ண்), அறிவொளியொகறவொ அல்லது சிறிது 

அறிவில் குமறவுள்ளவனொகறவொ மொறுகிறொன். இதில் ஆண்கள் அறிவில் 

எ ்ற ொதும் சிறந்து விளங்குவொைக்ள், ப ண்கள் முட்டொள்களொக இரு ் ொைக்ள் 
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என்றுச ் பசொல்வது மிக ்ப ைிய தவறொகும். பிறக்கும்ற ொது மூமளவளைச்ச்ி 

குன்றியவைக்மள நொம் இதில் பசைத்்துக்பகொள்ளக்கூடொது. அ ் டி 

றசைத்்துக்பகொண்டொலும் இதிலும் இருவை ்ஆண் ப ண் உண்டு.  

என் மமனவி, அல்லது சறகொதைி அறிவில் சிறிது குமறவுள்ளவள்,  க்தியில் அதிக 

ஈடு ொடு கொட்டுவதில்மல என்றுச ் பசொல்ல முஹம்மதுவிற்கு உைிமம உண்றட 

தவிை, உலகத்தில் உள்ள ப ண்கள் அமனவரும், அறிவில் குமறவுள்ளவைக்ளொக 

இரு ் ொைக்ள், எனறவ அவைக்ளின் சொட்சி ஆணின் சொட்சியில்  ொதி என்றுச ்

பசொல்ல அவருக்கும் உைிமமயில்மல, அல்லொஹ்விற்கும் உைிமமயில்மல. 

 குத்தறிவு, றநைம்ம, நீதி, நியொயம், உண்மம, ப ொய், கடமம இமவகளின் இனம் 

(Sex) என்ன இருக்கிறது?  ஆண்கள் எ ்ற ொதும் றநைம்மயொகறவ இரு ் ொைக்ள், 

ப ண்கள் றநைம்ம தவறுவொைக்ள் என்றுச ் பசொல்லி, இமவகளுக்கு ஒரு 

இனதம்த(Sex) பகொடுத்த ப ருமம இஸ்லொமமறயச ்சொரும். 

இதமன  டி ் வைக்ளில் யொைொவது, என் தொய், மமனவி, அக்கொள், தங்மக, மகள் 

இவைக்ள் எல்றலொரும் அறிவில் குமறவுள்ளவைக்ள் என்றுச ்பசொல்லமுடியுமொ? 

குைஆ்ன் ப ண்களுக்கு எதிைொனது என் தற்கு இமதவிட ப ைிய சொன்று 

றவண்டுமொ? 

 

கேள்வி 277: ஆடச்ியதிகொைதம்த ஒரு ப ண்ணிடம் ஒ ் மடத்த சமுதொயம் 

ஒருற ொதும் உரு ் டொது என்று முஹம்மது கூறினொைொ? 

பதில் 277: ப ண்கமள தமலவைக்ளொக நியமிதத்ொல், அந்த நொடு அல்லது 

நிறுவனம் முன்றனறொது என்று முஹம்மது பசொல்லியிரு ் து இ ்ற ொதுள்ள 

மனிதனுக்குத் பதைிந்தொல், அவன் எவ்வித கஷ்டத்தில் இருந்தொலும், ஒரு நிமிடம் 

தன்மன மறந்து சிைித்துவிடுவொன். 

புோரி நூல்,  எண் 4425: 

4425. அபூ  க்ைொ(ைலி) அறிவித்தொை ்

ஜமல் ற ொை ் சமயதத்ில், அதில் ஈடு ட்டவைக்ளுடன் நொனும் றசைந்்துபகொண்டு 

(ஆயிஷொ(ைலி) அவைக்ளுக்கு ஆதைவொக ்) ற ொைிட முமனந்தற ொது, 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ளிடமிருந்து நொன் பசவியுற்றிருந்த ஒரு பசொல் எனக்கு ் 

 யனளித்தது.  ொைசீகைக்ள் கிஸ்ைொவின் மகமளத் தங்களுக்கு 

அைசியொக்கிவிட்டொைக்ள் எனும் பசய்தி இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ளுக்கு 

எட்டியற ொது, அவைக்ள் 'தம் ஆடச்ிெதிோரத்லத ஒரு யபண்ணிடம் 

ஒப்பலடத்த சமுதாெம் ஒருகபாதும் உருப்படாது' என்று கூறினொைக்ள். 

(இதுதொன் எனக்கு ்  யனளித்த நபி(ஸல்) அவைக்ளின் பசொல்.) 
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இது எவ்வளவு ப ைிய முட்டொள்தனமொன வொதம்  ொருங்கள்! இது 

நமடமுமறக்கு  ஏற்ற வொதமொக உள்ளதொ? முஹம்மதுவின் இந்த கூற்று தவறு 

என் மத உலக ப ண்கள் நிரூபித்துக்பகொண்டு இருக்கிறொைக்ள். 

இகதா உலேத்தின் சரித்திரத்தில் நீங்ோ இடம்பிடித்த சில யபண் 

முத்துே்ேள்: 

1. 1901 லிருந்து 2019 வலர 53 யபண்ேள் கநாபல் பரிசுேள் 

யபற்றுயிருே்கின்றனர்.  

அமமதிக்கொன றநொ ல்  ைிமச  திறனழு ப ண்கள் பவன்றுள்ளனை,்  திமனந்து 

ற ை ் இலக்கிய றநொ ல்  ைிமச பவன்றுள்ளனை,்  ன்னிைண்டு 

ற ை ் மருத்துவத்துக்கொன றநொ ல்  ைிமச பவன்றுள்ளனை,் ஐந்து ற ை ்

றவதியியலுக்கொன றநொ ல்  ைிமச பவன்றுள்ளனை,் மூன்று ற ை ்

இயற்பியலுக்கொன றநொ ல்  ைிமச பவன்றுள்ளனை,் மற்றும் இைண்டு, எலிறனொை ்

ஆஸ்ட்றைொம் மற்றும் எஸ்தை ்டுஃ ்றலொ, ப ொருளொதொை அறிவியலுக்கொன றநொ ல் 

நிமனவு  ைிமச பவன்றுள்ளனை.் 

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_Nobel_laureates) 

2. சகராஜினி நாயுடு, அன்லன யதகரசா, இந்திெ பிரதம மந்திரிொே இருந்த 

இந்திைொ கொந்தி, இலங்மக பிைதமை ் ண்டொைநொயறக, தமிழ்நொட்டின் முன்னொல் 

உயைந்ிதீ மன்றத்தின் நீதி தி  ொத்திமொ பீவி அவைக்ள், இந்தியொவின் முதல் 

ஐ.பி.எஸ் கிைன் ற டி அவைக்ள், இமயமமல சிகைதம்த அமடந்த முதல் ஜ ் ொனிய 

ப ண் "ஜுன்றகொ படம  - ஆண்டு 1975" இன்னும்  லை.் 

3. இஸ்லாமிெ சடட்ம் நலடயபறும் சவுதி அகரபிொவில் ப ண்கள், கொை ்

ஓட்டுவதற்கு முன் ொகறவ , கொபிை ் நொடொகிய (என் அருமம தொய் நொடு) 

இந்தியொவின் அருமம புதல்வி "கல் னொ சொவ்லொ" வின்னிற்கு ைொக்பகட்டில் 

பசன்று விட்டொள். உம்முமடய சட்டம் நமடப றும் நொட்டின் ப ண்கள் றதைத்லில் 

ஓட்டுைிமம ப றுவதற்குள், கொபிை ் நொடுகளில் ப ண்கள் முதலமமசச்ைக்ள், 

பிைதமமந்திைிகள் ஆகிவிடுகின்றனை.் இவைக்ளின் அறிவு குமற ொடுள்ளதொ? 

அல்லது நீங்கள் பசொன்னது இஸ்லொமிய ப ண்களுக்கு மட்டும் தொனொ?  

4. சரித்திரத்தில் முதன்முலறொே ஒரு இஸ்லாமிெ யபண்ணிற்கு "2003 

அலமதி கநாபல் பரிசு" கிமடத்தது. அவை ்தொன் "ஷீைின் எ ொடி(Shirin Ebadi)". இந்த 

 ைிசு இ ்ப ண்மனிக்கு எதற்கொகத் கிமடத்தது பதைியுமொ? இவை ்ஈைொனில் உள்ள 

ப ண்களுக்கு எதிைொக நடக்கும் இழி பசயல்களிலிருந்தும், 

பகொடுமமகளிலிருந்தும் கொ ் ொற்றும் டியொக அதிகமொக உமழத்ததொல் தொன். 

இவை ்வழக்கறிஞைொக  ல ஆண்டுகள் ப ண்களுக்கு றசமவபசய்தொை.் இவருக்கு 

நீதி தியொக  தவி உயைவ்ு கிமடக்கும்ற ொது, ஈைொனின் இமொம்கள், இது 

இஸ்லொமிற்கு எதிைொனது, ஒரு ப ண்ணின் அறிவுமைமய ஆண்கள் 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_Nobel_laureates
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றகட்கக்கூடொது என்றும், ப ண்கமள ஆளுமக பசய்கிறவைக்ளொக 

நியமிக்கக்கூடொது என்றும் ஹதீஸில் முஹம்மது பசொல்லியிருக்கிறொை,் எனறவ 

இது பசல்லொது என்றுச ் பசொல்லி, இவமை நீதி தி  தவியிலிருந்து 

நீக்கிவிட்டொைக்ள்.  

இவை ் தன் முயற்சிமய விடொது ற ொைொடிக்பகொண்டிருந்தொை.் 15 ஆண்டுகளுக்கு 

பிறகு இறத இமொம்கள், இறத இஸ்லொம், “இது பசல்லும்” என்றுச ் பசொல்லி 

மறு டியும், இவமை நீதி தி பசய்தொைக்ள். இவருமடய 15 ஆண்டுகளின் றசமவ 

இஸ்லொம் சட்டத்தொல் வீணொக்க ் ட்டது. எத்தமன ப ண்களின் வொழ்க்மக 

மலைந்்திருக்குறமொ! இதற்பகல்லொம் கொைணம்.  அல்லொஹ்வும், முஹம்மதுவும் 

தொன். 

 

கேள்வி 278: ப ண் தீைக்்கதைிசிகள் இல்மல என்று குைஆ்ன் பசொல்கிறதொ? 

பதில் 278: ஆண்கமள மட்டுறம நபிகளொக (தீைக்்கதைிசிகளொக) அனு ்பியதொக 

குைஆ்ன் பசொல்கிறது. மூன்று தமிழொக்கங்களில் இந்த வசனதம்த  டியுங்கள். 

அப்துல் ஹமீது பாேவி தமிழாே்ேம்: 

21:7. (நபிறய!) உங்களுக்கு முன்னரும் (மனிதைக்ளில்) ஆண்ேலளகெ தவிை 

றவபறொருவமையும் நொம் நம்முமடய தூதைொக அனு ் வில்மல. (உங்களுக்கு 

அறிவி ் து ற ொன்றற நம்முமடய கட்டமளகமள) அவைக்ளுக்கும் வஹீ (மூலம்) 

அறிவித்றதொம். ஆகறவ, (இவைக்மள றநொக்கி நீங்கள் கூறுங்கள்: இது) 

உங்களுக்குத் பதைியொதிருந்தொல் முன்னுள்ள றவததம்த உமடயவைிடத்தில் 

றகட்டு அறிந்து பகொள்ளுங்கள். 

மன்னர் ஃபஹத் வளாேம் (சவூதி) தமிழாே்ேம்: 

21:7. றமலும், (நபிறய!) உமக்கு முன்னரும் 

(மனிதைக்ளிலிருந்து) ஆடவர்ேலளகெ அன்றி, றவபறவமையும் நொம் நம்முமடய 

தூதைொக அனு ் வில்மல, (உமக்கு அறிவிக்கிற பிைகொைறம) அவைக்ளுக்கு நொம் 

வஹீ அறிவித்றதொம், ஆகறவ, (இவைக்ளிடம் நீை ் கூறுவீைொக! இதமன) நீங்கள் 

அறியொதவைக்ளொக இருந்தொல் (றவததம்த) அறிந்றதொைிடம் றகட்டுக் 

பகொள்ளுங்கள். 

பிகஜ தமிழாே்ேம்:  

21:7. (முஹம்மறத!) உமக்கு முன் ஆண்ேலளகெ தூதைக்ளொக அனு ்பிறனொம். 

அவைக்ளுக்கு தூதுசப்சய்தி அறிவித்றதொம். நீங்கள் அறியொதிருந்தொல் 

அறிவுமடறயொைிடம் றகளுங்கள்! 
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றமற்கண்ட வசனதத்ில் "நீங்கள் அறியொதவைக்ளொக இருந்தொல் (றவதத்மத) 

அறிந்றதொைிடம் றகட்டுக் பகொள்ளுங்கள்" என்று அல்லொஹ் அறிவுமை 

கூறுகின்றொன். அதொவது குைஆ்னில் சந்றதகம் வந்தொல், முஸ்லிம்கள் யொைிடம் 

பசன்று பதைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும்? முந்மதய றவதங்கள் பகொடுக்க ் ட்ட 

யூதைக்ளிடமும், கிறிஸ்தவைக்ளிடம் பசன்று பதைிந்துக்பகொள்ளறவண்டும். 

முஹம்மதுவிற்கும் சந்றதகம் வந்தொலும் சைி, அவை ் யூத கிறிஸ்தவைக்ளிடம் 

வைறவண்டியது தொன். 

 

கேள்வி 279: ப ண் தீைக்்கதைிசிகள் உண்படன்று ம பிள் பசொல்கிறதொ? 

பதில் 279: முந்மதய றவதங்கள் என்ன பசொல்கின்றன? பயறகொவொ றதவன் ப ண் 

நபிகமள அனு ்பியுள்ளொைொ? 

இந்த  திமல  டி ் வைக்ள், ஒரு விவைதம்த பதளிவொக புைிந்துக்பகொள்வொைக்ள், 

அது என்னபவன்றொல், குைஆ்னின் அல்லொஹ்வும், ம பிளின் பயறகொவொ 

றதவனும் பவவ்றவறொனவைக்ள் என் மதத் தொன். அல்லொஹ் மூன்று இடங்களில், 

நொன் ஆண்கமள மட்டுறம தூதைக்ளொக அனு ்பிறனன் என்று கூறுகின்றொன், 

ஆனொல் ம பிளின் றதவறனொ, அறனக ப ண் தீைக்்கதைிசிகமள, தூதைக்மள 

அனு ்பியுள்ளொை.் இவ்விருவைக்ளும் எ ் டி ஒருவைொக முடியும்? ஒருறவமள, 

அல்லொஹ்விற்கு கடந்த கொல நிகழ்சச்ிகமள மறந்துற ொகும் வியொதி இருந்ததொ? 

என்று றகட்கத்றதொன்றுகிறது. அ ் டி இல்மலபயன்றொல், ஏன் அல்லொஹ் 

குைஆ்னில் பவறும் ஆண்கமளறய தூதைக்ளொக அனு ்பிறனன் என்றுச ்

பசொல்லமுடிந்தது? அல்லொஹ் மறந்தொனொ? அல்லது மமறத்தொனொ? 

ம பிளிலிருந்து சில ப ண் தீைக்்கதைிசிகமள இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகிறறன். அமவகளுக்கொன  வசன ஆதொைங்கமளயும் தருகிறறன், 

இமவகமள  டிதத் பிறகு குைஆ்ன் 21:7ஐ  டியுங்கள். உண்மமமய 

புைிந்துக்பகொள்ளுங்கள். 

• அல்லொஹ் இமறவன் என்றொல் அவனொல் மறக்கமுடியுமொ? முடியொது 

• அல்லொஹ் தொன் பயறகொவொ என்றொல், எ ் டி தொன் ப ண் தீைக்்கதைிசிகமள 

அனு ்பியமத மமறத்து, குைஆ்னில் எழுதமுடியும்? 

• இதுவும் இல்மல, அதுவும் இல்மலபயன்றொல், என்ன தொன்  தில்?  

இதற்கு  தில் பசொல்வது மிகவும் சுல ம், அதொவது அல்லொஹ் பயறகொவொ றதவன் 

இல்மல என் து தொன் அது. இவ்விருவரும் றநை ்எதிை ்துருவங்கள். இது சைியொன 

 தில்  இல்மலபயன்றுச ்பசொல்லும் முஸ்லிம்களிடம் றவறு  தில் உண்டொ? 

• ப ண் நபி 1:  மிைியொம் - யொத்திைொகமம் 15:20  

• ப ண் நபி 2:  பதப ொைொள் - நியொயொதி திகள் 4:4 

• ப ண் நபி 3:  உல்தொள் - II இைொஜொக்கள் 22: 13 -15 & 2 நொளொகமம் 34:21-22 
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• ப ண் நபி 4:  ஏசொயொவின் மமனவி ஒரு தீைக்்கதைிசி - ஏசொயொ 8:3 

• ப ண் நபி 5:  அன்னொள் - லூக்கொ 2:36-38 

இமத ்  ற்றி றமலும் அறிய இந்த கட்டுமைமய  டிக்கவும்: குரஆ்ம் 21:7 

அல்லாஹ் ஆண்ேலள மட்டுகம நபிேளாே அனுப்பினானா? 

யமாழிொே்ேங்ேள் ஏன் உண்லமலெ மலறே்ே முெலுகின்றன? 

 

கேள்வி 280: முதல் மமனவியின் அனுமதியுடன் தொன் முஸ்லிம்கள் இைண்டொவது 

திருமணம் பசய்துக் பகொள்கிறொைக்ளொ?  

பதில் 280: இஸ்லொமின்  டி ஒரு முஸ்லிம் ஆண் நொன்கு திருமணங்கள் 

பசய்துக்பகொள்ளலொம். றமலும் முதல் மமனவியின் அனுமதி இல்லொமல், முஸ்லிம் 

ஆண் இைண்டொம் திருமணம் பசய்யலொம். 

குர்-ஆனின் வலரெலற: குர்-ஆன் 4:3 

அனொமதகள் விஷயத்தில் றநைம்மயொக நடக்க மொட்டீைக்ள் என்று அஞ்சினொல் 

உங்களுக்கு ் பிடிதத் ப ண்கமள இரண்டிரண்டாே, மும்மூன்றாே, நான்கு 

நான்ோே மணந்து யோள்ளுங்ேள்!  (மமனவியைிமடறய) நீதியொக நடக்க 

மொட்டீைக்ள் என்று அஞ்சினொல் ஒருத்திமய அல்லது உங்களுக்கு உமடமமயொக 

உள்ள அடிமம ் ப ண்கமள  (ற ொதுமொக்கிக் பகொள்ளுங்கள்!). இதுறவ நீங்கள் 

வைம்பு மீறொமலிருக்க பநருக்கமொன வழி. (பீறஜ தமிழொக்கம்) 

இந்த வசனத்தின்  டி, ஒரு இஸ்லொமிய ஆண் நொன்கு திருமணம் பசய்துக்பகொள்ள 

அனுமதி ப றுகிறொன்.  இந்த வசனத்திறலொ அல்லது குை-்ஆனின் இதை 

வசனங்களிறலொ, எங்கும், முதல் மமனவியின் அனுமதி ப ற்று தொன் ஒரு 

முஸ்லிம் இைண்டொவது, மூன்றொவது அல்லது நொன்கொவது திருமணம் 

பசய்யறவண்டும் என்று பசொல்ல ் டவில்மல. 

குை-்ஆன் அனுமதிக்கொத ஒன்மற, முஸ்லிம்கள் பசய்யமொட்டொைக்ள். அதொவது 

நொன்கு திருமணங்கள்  ற்றி அல்லொஹ் கட்டமளயிட்டு இருக்கும் ற ொது, அமதச ்

பசய்யலொமொ பசய்யக்கூடொதொ என்று மனிதைக்ளிடம் முக்கியமொக தன் முதல் 

மமனவியிடம் றகட்டு பசய்யமொட்டொைக்ள் இஸ்லொமியைக்ள். 

ஆக, இதன் அடி ் மடயில்  ொைத்்தொல், ஒரு முஸ்லிமுக்கு அடுத்தடுத்து 

திருமணம் பசய்ய, முதல் மமனவியின் அனுமதி  றதமவயில்மல என் து 

விளங்கும். 

இமத ்  ற்றி றமலும அறிய இந்த கட்டுமைமய  டியுங்கள்: முதல் மலனவியின் 

அனுமதியுடன் தான் முஸ்லிம்ேள் இரண்டாவது திருமணம் யசெ்துே் 

யோள்கிறார்ேளா? 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/quran-21-7-allah-sent-only-men.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/quran-21-7-allah-sent-only-men.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/arabic_quran/quran-21-7-allah-sent-only-men.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/first_wife_permission.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/first_wife_permission.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/general-topics/first_wife_permission.html
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கேள்வி 281: நைகத்தில் ப ண்கள் அதிகமொக இருக்கிறொைக்ள் என்று முஹம்மது 

கண்டொைொ? 

பதில் 281: தனக்கு அல்லொஹ் நைகதம்த கொட்டினொன், அதில் அதிகமொன ற ை ்

ப ண்கள் இரு ் தொக தொம் கண்டதொக முஹம்மது கூறுகின்றொை.் 

புோரி நூல் எண்: 304 

304. 'ஹஜ்ஜு ் ப ருநொளன்றறொ றநொன்பு ் ப ருநொளன்றறொ பதொழும் திடலிற்கு 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் பசன்று பகொண்டிருந்தற ொது சில ப ண்களுக்கு அருறக 

அவைக்ள் பசன்று, 'ப ண்கள் சமூகறம! தைம்ம் பசய்யுங்கள்! ஏயனனில், நரே 

வாசிேளில் அதிேமாே இருப்பது நீங்ேகள என எனே்குே் ோட்டப்பட்டது' என்று 

கூறினொைக்ள்.  

'இமறத்தூதை ் அவைக்றள! ஏன்' என்று அ ்ப ண்கள் றகட்டதற்கு, 'நீங்கள் 

அதிகமொகச ் சொ மிடுகிறீைக்ள்; கணவனுக்கு நன்றி பகட்டவைக்ளொக 

இருக்கிறீைக்ள்; மொைக்்கக் கடமமயும் அறிவும் குமறந்தவைக்ளொக இருந்து 

பகொண்டு மன உறுதியொன கணவனின் புத்திமய மொற்றி விடக்கூடியவைக்ளொக 

உங்கமள விட றவறு யொமையும் நொன் கொணவில்மல' என்று இமறத்தூதை(்ஸல்) 

அவைக்ள் கூறியற ொது . . . 

முஹம்மது யசான்னது உண்லமொே இருந்தால்? 

உண்மமயொகறவ அல்லொஹ் முஹம்மதுவிற்கு நைகத்மத கொட்டி, அதில் அதிகமொக ப ண்கள் 

இரு ் தொக முஹம்மது கண்டுயிருந்தொல், இதன் அைத்்தபமன்ன? உலகத்தில் உள்ள 

ப ரும் ொன்மமயொன ப ண்கள் முஹம்மது பசொன்ன அந்த நொன்கு குணங்கமள 

உமடயவைக்ள் என் மத நொம் ஒ ்புக்பகொள்ளறவண்டும்.   

இதமன நொன் ஒ ்புக்பகொள்ளமொட்றடன், முஹம்மது ப ொய் பசொன்னொை ் என் மதத் தொன் 

நமடமுமறயில் நொம்  ொைக்்கிறறொம். நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீைக்ள்? 

முஹம்மது யசான்னது யபாெ்ொே இருந்தால்? 

முஹம்மது தனக்கு றதொன்றிய டி, தன் பசொந்த கருத்மதத் தொன் பசொன்னொை,் ஆனொல் அதற்கு 

அல்லொஹ்வின் மதசச்ொயம் பூசிவிட்டொை ் என்று நிமனத்தொல். முஸ்லிம்கள் இஸ்லொமமயும், 

முஹம்மதுமவயும் புறக்கணிக்கறவண்டும். 

கிறிஸ்தவமும் நைகம் இரு ் மத நம்புகிறது, ஆனொல், எந்த ஒரு இடத்திலும், 

அதில் “இந்த குழு மக்கள்(ஆண்கறளொ, ப ண்கறளொ)” அதிகமொக இரு ் ொைக்ள் 

என்றுச ்பசொன்னதில்மல. 

பவளி 21:8  ய ் டுகிறவைக்ளும், அவிசுவொசிகளும், அருவரு ் ொனவைக்ளும், 

பகொமல ொதகரும், வி சொைக்கொைரும், சூனியக்கொைரும், 
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விக்கிைகொைொதமனக்கொைரும், ப ொய்யை ் அமனவரும் இைண்டொம் மைணமொகிய 

அக்கினியும் கந்தகமும் எைிகிற கடலிறல  ங்கமடவொைக்ள் என்றொை.் 

  

கேள்வி 282: முஸ்லிம்களின் வலக்கைத்திற்கு பசொந்தமொன 

ப ண்கள்  அவைக்ளுக்கு என்ன உறவு? 

பதில் 282: குைஆ்னின்  டி ஒரு முஸ்லிம் ஆணுக்கு வலக்கைத்திற்கு 

பசொந்தமொனவைக்ள் என்றொல், அவைக்ளுக்கு ற ொைில் கிமடத்த அடிமமகள், 

முக்கியமொக அடிமம ்ப ண்கள்.  ணம்  மடத்தவைக்ள் மொைப்கட்டுக்குச ்

பசன்று ஒரு அடிமம ்ப ண்மண விமலக்கு வொங்கி வீடட்ில் 

மவத்துக்பகொள்வதும் வலக்கைங்களுக்குச ்பசொந்தமொனவைக்ள் என்று ப ொருள். 

வலக்கைத்துக்கு பசொந்தமொன ஆண்கமள (அடிமம ஆண்கமள) வீட்டு றவமல 

பசய்வதற்கு  யன் டுத்துக்பகொள்வொைக்ள். வலக்கைத்துக்கு பசொந்தமொன 

ப ண்கமள (அடிமம ப ண்கமள) முஸ்லிம் ஆண்கள், திருமணம் 

பசய்துக்பகொள்ளொமல், அவைக்ளுடன் உடலுறவு பகொள்ளலொம். இந்த உைிமமமய 

குைஆ்ன் முஸ்லிம்களுக்கும், முஹம்மதுவிற்கும் பகொடுத்துள்ளது. 

கீழ்கண்ட குைஆ்ன் வசனங்கமள கவனமொக  டித்து ்  ொருங்கள்: 

a) திருமணம் யசெ்ொமல் அடிலமப்யபண்ேகளாடு உடலுறவு யோள்ளலாம் 

(குரஆ்ன் 4:3): 

குைஆ்ன் 4:3. அநொமத( ் ப ண்கமளத ்திருமணம் பசய்து அவை)்களிடம் நீங்கள் 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தீைக்ளொனொல், உங்களுக்கு ் 

பிடித்தமொன ப ண்கமள மணந்து பகொள்ளுங்கள் - இைண்டிைண்டொகறவொ, 

மும்மூன்றொகறவொ, நன்னொன்கொகறவொ; ஆனொல், நீங்கள் (இவைக்ளிமடறய) 

நியொயமொக நடக்க முடியொது என்று  யந்தொல் ஒரு ப ண்மணறய (மணந்து 

பகொள்ளுங்கள்), அல்லது உங்ேள் வலே்ேரங்ேளுே்குச ் யசாந்தமான (ஓர ்

அடிலமப் யபண்லணே் யோண்டு) கபாதுமாே்கிே் யோள்ளுங்ேள் - இதுறவ 

நீங்கள் அநியொயம் பசய்யொமலிரு ் தற்குச ்சுல மொன முமறயொகும். 

இந்த வசனத்மத கவனிக்கவும், "அல்லது உங்கள் வலக்கைங்களுக்குச ்

பசொந்தமொன (ஓை ் அடிமம ் ப ண்மணக் பகொண்டு) ற ொதுமொக்கிக் 

பகொள்ளுங்கள் " என்ற வைியில் அல்லொஹ் பசொல்ல வருவது என்ன? 

விடுதமலயொன ப ண்மண திருமணம் பசய்யறவண்டுபமன்றொல், மஹை ்

பகொடுக்கறவண்டும்.  ப ண்களுக்கு மஹை ் ணம் பகொடுக்க முடியொத ஆண்கள் 

என்ன பசய்யறவண்டும்? அதற்கு அல்லொஹ்  தில் பசொல்கிறொன் "உன்னிடம் 

உள்ள அடிமம ்ப ண்றணொடு நீ உடலுறவு மவத்துக்பகொள்".  திருமணத்திற்கு 

பவளிறய உடலுறவு மவக்க அல்லொஹ் அனுமதி அளிக்கின்றொன். 
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உலேம் இதலன விபசச்ாரம் என்று அலழே்கிறது, ஆனால், முஸ்லிம்ேள் 

இதலன அப்படி அலழப்பதில்லல. 

றமலும் இவ்வசனதம்த தமிழொக்கம் பசய்த "முஹம்மது ஜொன்" அவைக்ள் "ஓர ்

அடிலமப்யபண்" என்று அமட ்பிற்குள் எழுதுகின்றொை.் ஆனொல், அைபியில் ஒரு 

அடிமம ்ப ண்றணொடு மட்டுறம நீ உடலுறவு மவத்துக்பகொள்ளறவண்டும் 

என்றுச ் பசொல்லவில்மல.  இவருக்கு இந்த குைஆ்ன் வசனத்மத தமிழொக்கம் 

பசய்ய பவடக்மொக இருந்துள்ளது, தைம்சங்கடமொக இருந்துள்ளது, எனறவ "ஓை ்

அடிமம ்ப ண்" என்று எழுதுகின்றொை.் 

இவ்வசனத்மத பமொழியொக்கம் பசய்த மற்றவைக்ளும் எ ் டி தைம்சங்கடத்தில் 

முழ்கி இதமன பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளமத ்  ொருங்கள். 

அப்துல் ஹமீது பாேவி தமிழாே்ேம்: 

 . . .அல்லது நீங்கள் வொங்கிய அடிமம ் யபண்லணகெ (ற ொதுமொக்கிக்) 

பகொள்ளுங்கள். நீங்கள் தவறு பசய்யொமலிரு ் தற்கு இதுறவ சுல மொ(ன 

வழியொ)கும். 

இஸ்லாமிெ நிறுவனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாே்ேம்: 

. . .அல்லது உங்கள் மககள் பசொந்தமொக்கிக் 

பகொண்ட யபண்ேலளகெ மமனவியொக்கிக் பகொள்ளுங்கள். நீதி 

தவறொமலிரு ் தற்கு இதுறவ மிக பநருக்கமொனதொகும். 

மன்னர் ஃபஹத் வளாேம் (சவூதி) தமிழாே்ேம்:  

. . .அல்லது உங்கள் வலக்கைம் பசொந்தமொக்கிக்பகொண்ட (அடிலமப்யபண்ணில் 

உள்ள)லத(ே்யோண்டு கபாதுமாே்கிே்யோள்ளுங்ேள்). நீங்கள் அநீதி 

பசய்யொமலிரு ் தற்கு, இதுறவ சுல (மொன வழியொ)கும். 

பீகஜ தமிழாே்ேம்: 

. . .அல்லது உங்களுக்கு உமடமமயொக உள்ள அடிலமப் யபண்ேலள107 

(ற ொதுமொக்கிக் பகொள்ளுங்கள்!). இதுறவ நீங்கள் வைம்பு மீறொமலிருக்க 

பநருக்கமொன வழி. 

இந்த வலக்கைம் பசொந்தமொக்கிக்பகொண்டவைக்ள்  ற்றி றமலும் அறிய  டிக்கவும்: 

குைஆ்ன் 4:25, 23:6, 33:50, 33:52, 70:30 

இந்த சட்டம் இன்னும் குைஆ்னில் உள்ளது, இன்மறய முஸ்லிம்களும் இதமன 

பசய்கிறொைக்ள். ஆனொல் அடிமமகமள விற் து நொகைகீமமடந்த நொடுகளில் தமட 

பசய்ய ் ட்டு இரு ் தினொல், நம் முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு வலக்கைத்துக்கு 



188 
இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம்  - 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்ேள் 

 

பசொந்தமொனவைக்ள் யொருமில்மல. இஸ்லொமிய ஆடச்ி நடக்கும் சில நொடுகளில் 

இன்றும் இந்த அவலம் உண்டு, நம் முஸ்லிம் நண் னும் பசய்வொன். 

இமத ஒருறவமள  டி ் வைக்ள் இந்திய முஸ்லிம்களொக இருந்தொல், உங்கள் 

தக ் னொரும், அண்ணனும், தம்பியும் இமத  பசய்வொன், ஏபனன்றொல் இது 

அல்லொஹ்வின்  டி ஹலொல் ஆகும். உலகத்தின்  டி ஹைொம் - வி சச்ொைம் ஆகும். 

  

கேள்வி 283:  ற ொைில் பிடி ட்ட  ப ண்கள்  ற்றி  மழய ஏற் ொடும் 

பசொல்கிறதல்லவொ? ஏன் குைஆ்மன மட்டுறம குற்ற ் டுத்துகிறீைக்ள்? 

பதில் 283: அடிமம ்ப ண்கமள வொங்கி அல்லது ற ொைில் பிடி ட்ட ப ண்கமள 

திருமணம் பசய்துக்பகொள்ளொமல், அவைக்மள கற் ழிக்க உைிமம பகொடுதத் 

குைஆ்மன குற்ற ் டுத்தொமல் என்ன பசய்யமுடியும்? 

இன்றிலிருந்து 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ொக இருந்த உலகத்மத கண்டொல்,  ல 

இனக்குழுக்கள், அைசைக்ள் ற ொைக்ள் புைிந்து, மக்கமள சீைழித்துக்பகொண்டு 

இருந்தொைக்ள் என் மத அறியலொம். ஆனொல், அந்த அடிமம மனிதைக்மளயும் 

 மடத்த இமறவன் அவைக்மள எ ் டி  ொைத்்துக் பகொள்ள்றவண்டும் என்று 

பசொல்லும் விவைங்கள் தொன், அவன் உண்மமயொன இமறவனொ, அல்லது 

ப ொய்யொன இமறவனொ என் மத அறியமுடியும். 

கி.பி. 610ல் வந்த குைஆ்ன் பசொல்வது ற ொன்று அல்லொமல், கி.மு. 1500ல் 

பகொடுக்க ் ட்ட றமொறசயின் சட்டத்தில் இமத ்  ற்றி  பயறகொவொ றதவன் என்ன 

பசொல்லியுள்ளொை ்என் மத கவனித்தொல், எந்த ஒரு முஸ்லிமும் குைஆ்னின்  க்கம் 

தமலமவத்து கூட  டுக்கமொட்டொைக்ள். 

சுருக்கமொன விவைங்கமள இங்கு தருகிறறன், றமலதிக விவைங்கமள கீழ்கண்ட 

கட்டுமையில்  டியுங்கள். 

1. ஒரு யூதன் அடிமம ்ப ண்மண திருமணம் பசய்யொமல் அவமளத ்

பதொடக்கூடொது(உடலுறவு பகொள்ளக்கூடொது). 

2. அந்த ப ண்ணுக்கு 30 நொட்கள் தன் குடும்  ந ைக்மள நிமனத்து துக்கம் 

பகொண்டொட தன் வீடட்ிறலறய அனுமதி அளிக்கறவண்டும். 

3. இந்த 30 நொட்களிலும் அவமள பதொடக்கூடொது. 

4. அதன் பிறகு திருமணம் பசய்துக்பகொண்டு, அவளுக்கு புருஷனொக 

அவறளொடு வொழறவண்டும், அவள் அவனுக்கு மமனவியொக இரு ் ொள். 

5. றமலும், அவமள மறு டியும் விற்க இந்த யூதனுக்கு அனுமதி இல்மல, 

அந்த ் ப ண் விடுதமலயொன ப ண்ணொக வொழ விட்டுவிடறவண்டும். 

உபாேமம் 21:10 லிருந்து 14ம் வசனம் வலர: 
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10. நீ உன் சத்துருக்களுக்கு எதிைொக யுதத்த்திற்கு ் புற ் ட்டு, உன் றதவனொகிய 

கைத்்தை ் அவைக்மள உன் மகயில் ஒ ்புக்பகொடுக்கிறதினொல், அவைக்மளச ்

சிமறபிடித்துவந்து, 11. சிமறகளில் ரூ வதியொன ஒரு 

ஸ்திைீமயக்கண்டு, அவலள விவாேம்பண்ண விரும்பி, 12. அவமள உன் 

வீட்டிற்குள் அமழத்துக்பகொண்டு ற ொவொயொனொல், அவள் தன் தமலமயச ்

சிமைத்து, தன் நகங்கமளக் கமளந்து, 13. தன் சிலறயிருப்பின் 

வஸ்திரத்லதயும் நீே்கி, உன் வீட்டிலிருந்து, ஒரு மாதமட்டும் தன் 

தேப்பலனயும் தாலெயும் நிலனத்துத் துே்ேங்யோண்டாடே்ேடவள்; 

அதன்பின்பு நீ அவறளொறட றசைந்்து, அவளுே்கு புருஷனாயிரு, அவள் உனே்கு 

மலனவிொயிருப்பாள். 14. அவள்றமல் உனக்கு ் பிைியமில்லொமற்ற ொனொல், நீ 

அவமள  ணத்திற்கு விற்கொமல், அவலளத் தன் இஷ்டப்படி கபாேவிடலாம்; நீ 

அவமளத் தொழ்மம ் டுத்தின டியினொல் அவளொறல ஆதொயம் ப றும் டி 

றதடறவண்டொம். 

றமலும் அறிய இக்கட்டுமைமய  டிக்கவும்: கபாரில் பிடிபட்ட யபண் 

லேதிேளுே்கு நல்வாழ்வு தரும் நல்லவர்  

பயறகொவொ றதவன் எங்றக, அல்லொஹ் எங்றக! நீங்கறள ஒ ்பிட்டு ் ொருங்கள். 

  

கேள்வி 284: முஸ்லிம் ப ண்கள்  மொதவிடொய் றநைத்தில் குைஆ்மன 

பதொடக்கூடொது, மசூதிக்குள் வைக்கூடொது, பதொழுமகயும் பசய்யக்கூடொது 

என்கிறொைக்றள, இது உண்மமயொ? 

பதில் 284: ஆம், இஸ்லொமின்  டி ப ண்கள்  இ ் டி ் ட்ட றநைங்களில் 

மசூதிக்குள் வைக்கூடொது,  குைஆ்மன பதொடக்கூடொது, அவைக்ள் பதொழக்கூடொது. 

அவைக்ள் இஸ்லொமிய மத சடங்கின் டி தீட்டு ் ட்டவைக்ள் ஆவொைக்ள்.  

முஸ்லிம் ப ண்கள் "மொைக்்க கடமமமய நிமறறவற்றுவதற்கு தமடயொக 

இரு ் து", ப ண்களின் மொதவிடொய் என்று முஹம்மது கீழ்கண்ட ஹதீஸில் 

கூறியுள்ளொை.் 

புகொைி நூல் எண்: 304 

. . .'இமறத்தூதை ்அவைக்றள! எங்களுமடய மொைக்்கக் கடமமயும் எங்களுமடய 

அறிவும் எந்த அடி ் மடயில் குமறவொக உள்ளன' என்று ப ண்கள் றகட்டனை.்  

. . . ஒரு யபண்ணிற்கு மாதவிடாெ் ஏற்பட்டால் அவள் யதாழுலேலெயும் 

கநான்லபயும்விட்டு விடுவதில்லலொ?' என்று நபி(ஸல்) அவைக்ள் 

றகட்டதற்கும் 'ஆம்!' என ் ப ண்கள்  தில் கூறினை.் 'அதுதான் யபண்ேள் 

மார்ே்ேே் ேடலமயில் குலறவானவர்ேளாே இருே்கின்றனர் என்பதற்கு 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day23.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/ramalan2012day23.html
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ஆதாரமாகும்' என்று நபி(ஸல்) கூறினொைக்ள்' என அபூ ஸயீதுல் குத்ைி(ைலி) 

அறிவித்தொை.் 

  

கேள்வி 285: கிறிஸ்தவ ப ண்கள் மொதவிடொய் றநைத்தில் ம பிமள  டிக்கலொமொ? 

சைச்ுக்குச ்பசன்று றதவமன ஆைொதிக்கலொமொ? 

பதில் 285: ப ண்கள் மொதவிடொய் றநைத்தில் ம பிமள  டிக்கலொம் மற்றும் 

சைச்ுக்குச ்பசன்று றதவமன ஆைொதிக்கலொம்.  

இறயசுவின் கூற்றின்  டி நம் மனதிலிருந்து வருகின்றமவகறள நம்மம 

தீட்டு ் டுத்தும். உடலிலிருந்து வருகின்ற வியைம்வயொனொலும் சைி, றவறு 

எதுவொனொலும் சைி, அது நம்முமடய உடமல மட்டுறம அழுக்கொக்கும், நம் மனமத 

அழுக்கொக்கொது.  நொம் ம பிமள  டி ் திலிருந்து எதுவும் நமக்கு தமட 

விதிக்கொது. 

சில றநைங்களில் சில கிறிஸ்தவைக்ள் (ஆண்களொனொலும், ப ண்களொனொலும்) 

கழிவமறயில் உடக்ொைந்்துக்பகொண்டு மற்ற குடும்  ந ைக்ளுக்கு  பதைியொமல் 

ம பிமள  டிக்கிறொைக்ள். ம பிமள  டித்தொல் அடி உமத கிமடக்கும், வீட்டில் 

சண்மட நடக்கும் என்று  ய ் டும்ற ொது, இ ் டி சிலை ்ம பிமள  டி ் துண்டு. 

எந்த இடம் என் து முக்கியமில்மல, முழு மனதுடன் ஆைவ்த்றதொடு ம பிமள 

 டித்து, புைிந்துக்பகொண்டு, அதற்கு கீழ் டிவமதறய இறயசு விரும்புகிறொை.் 

என்மன ்ற ொன்று முஸ்லிம் குடும் தத்ிலிருந்து ப ற்றறொருக்குத் பதைியொமல், 

இறயசுமவ பசொந்த இைட்சகைொக ஏற்றுக்பகொண்டவைக்ள், ம பிமள மமறந்து 

இருந்து  டிக்கிறொைக்ள், எந்த இடம் என்று  ொை ்் தில்மல. 

குைஆ்மன ் ற ொன்று ம பிள் றதமவயில்லொத சட்டங்கமள பகொடு ் தில்மல. 

  

கேள்வி 286: கிறிஸ்தவ ப ண்கள் மொதவிடொய் றநைத்தில் ம பிமள  டிக்கலொம், 

சைச்ுக்கு ் ற ொகலொம் என் மத புதிய ஏற் ொட்டிலிருந்து நிருபிக்கமுடியுமொ? 

பதில் 286: ம பிளிலிருந்து ஒரு அருமமயொன உதொைணதம்த 

எடுத்துக்கொட்டுவதற்கு முன்பு, உங்கள்  குதியில் உள்ள திருசச்ம கமள சிறிது 

கவனித்து ்  ொருங்கள். திருசச்ம க்குச ் பசல்லும் ப ண்கமள நிறுத்தி இந்த 

றகள்விமய றகட்டு ்  ொருங்கள் (றகட்கின்ற நீங்கள் ப ண்களொக 

இருக்கறவண்டும்). உங்களுக்கு  இதற்கொன  தில் கிமடக்கும். 

ப ண்கள் திருசச்ம க்கு வரும் ற ொது, அவைக்ளின் மொதவிடொய் கணக்கு ் டி, 

நொ ்கின் கூட தங்கள் ம களில் பகொண்டுச ் பசல்கிறொைக்ள். றதவமன 
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ஆைொதிக்கும் றநைதத்ில் ஒருறவமள, மொதவிடொய் ஏற் டுமொனொல் அமமதியொக 

பைஸ்ட் ரூமுக்குச ் பசன்று வருகிறொைக்ள், அதன் பிறகு றதவமன 

ஆைொதிக்கிறொைக்ள். திருசச்ம  ற ொதரும் ஒன்றும் பசொல்வதில்மல, இறயசுக் 

கிறிஸ்துவம் இதற்கு மறு ்பு பதைிவி ் தில்மல. (இமத ஏன் இ ் டி 

பவளி ் மடயொக எழுதுகிறீைக்ள் என்று சில கிறிஸ்தவைக்ள் என்னிடம் 

றகட்கக்கூடும். என்ன பசய்வது முஸ்லிம்களுக்கு நம் றவதத்தின் றமன்மமமய 

கற்றுக்பகொடுக்க இ ் டி எழுதறவண்டியுள்ளது, மன்னிக்கவும்) 

கிறிஸ்தவம் உடல் சுத்தத்திற்கு முக்கியத்தும் பகொடு ் தில்மல, மனது சுதத்மொக 

இரு ் மதறய விரும்புகிறது. 

பன்னிரண்டு வருஷமாெ்ப் யபரும்பாடுள்ள ஸ்திர:ீ 

இந்த கீழ்கண்ட நிகழ்சச்ி மட்டும் ம பிளில் இல்லொமல் இருந்தொல், சில 

கிறிஸ்தவைக்ள் மொதவிடொய் ப ண்கள் சம க்கு வைக்கூடொது என்று கூட 

பசொல்லியிரு ் ொைக்ள். 

மத்றதயு 9:20. அ ்ப ொழுது, பன்னிரண்டு வருஷமாெ்ப் யபரும்பாடுள்ள ஸ்திர:ீ 

21. நொன் அவருமடய வஸ்திைத்மதயொகிலும் பதொட்டொல் பசொஸ்தமொறவன் என்று 

தன் உள்ளத்தில் எண்ணிக்பகொண்டு, அவை ் பின்னொறல வந்து, அவருமடய 

வஸ்திைத்தின் ஓைத்மதத் பதொட்டொள். 22. இறயசு திரும்பி, அவமள ் 

 ொைத்்து: மேகள, திடன் யோள், உன் விசுவாசம் உன்லன இரட்சித்தது 

என்றார். அந்கநரம்முதல் அந்த ஸ்திர ீயசாஸ்தமானாள். 

யூத மொைக்்கத்தின் மத சட்டங்களின்  டி மொதவிடொய் ப ண்கள் ஆலயத்திற்கு 

வைக்கூடொது, யொமையும் பதொடக்கூடொது. ஆனொல், இந்த ப ண்ணுக்கு 12 

ஆண்டுகளொக ப ரும் ொடு நிற்கவில்மல. இருந்தற ொதிலும், இறயசுமவத ்

பதொட்டு சுகமொனொள். இறயசு திரும்பி  ொைத்்து, இந்த நிமலயில் இருக்கும் நீ 

தீட்டுள்ளவள், எ ் டி என்மனத் பதொடலொம் என்று றகட்கவில்மல, 

அ ்ப ண்ணின் விசுவொசதம்த பமசச்ிக்பகொண்டொை.் 

இறயசு தொன் றதவனுமடய வொைத்்மத, நம்முமடய மகயில் இருக்கும் ம பிளும் 

றதவனுமடய வொைத்ம்த, இறயசுமவ ப ரும் ொடுள்ள ப ண் பதொடும் ற ொது, 

றகொ ம் பகொள்ளொதவை,் எ ் டி நொம் அவமை பதொட்டொல் றகொ ம் பகொள்வொை?் 

கிறிஸ்தவர்ேள் லபபிலள யதாடும் கபாயதல்லாம் அவர்ேள் 

இகெசுலவெல்லவா யதாடுகிறார்ேள்! 

புதிய ஏற் ொட்டில் எங்கும், மொதவிடொய் உள்ள ப ண்கள் ம பிமளத் 

பதொடக்கூடொது என்றறொ, பஜபிக்கக்கூடொது என்றறொ, சம க்கு வந்து 

மற்றவைக்றளொடு றசைந்்து ஆைொதிக்கக்கூடொது என்றறொ கட்டமளயிடவில்மல. 
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மருத்துவைக்ள் கூற்று ் டி, மொதவிடொய் என் து 'கை ்்  ்ம மய சுத்திகைிக்கும் 

ஒரு நிகழ்சச்ி' ஆகும். மொதவிடொய் என் து பிள்மள ப ருவதற்கு உடமல 

தயொை ்டுத்தும் ஒரு நிகழ்சச்ியொகும். ப ண்கமள றதவன்  மடத்த ற ொது, இந்த 

ஒரு விஷயதம்த அவை ் பதைிந்றத மவதத்ிருக்கிறொை.் உலக நன்மமக்கொகவும், 

ப ருக்கத்திற்கொகவும் அவை ் இ ் டி பசய்துள்ளொை ் என் மத நொம் 

மறக்கக்கூடொது. 

  

கேள்வி 287: முஹம்மது தம் மமனவிமய அடித்துள்ளொைொ? 

பதில் 287: முஸ்லிம்  ஹதீஸில் முஹம்மது ஆயிஷொ அவைக்மள பநஞ்சில் 

அடிதத்தொக ஒரு நிகழ்சச்ி வருகிறது. 

தமிழில் இந்த ஹதீமஸ "முஹம்மது பநஞ்சில் மகமய மவத்து தள்ளினொைக்ள்" 

என்று பமொழியொக்கம் பசய்துள்ளொைக்ள். முஹம்மது அடிதத்ொை ்என்று தமிழொக்கம் 

பசய்தொல் தங்கள் நபிக்கு  அவமொனமொக இருக்கும் என்று எண்ணினொைக்றளொ 

என்னறவொ! 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் நூல், எண்: 1774 

1774. . . . அவைக்ள் "ஓ நீதொன் எனக்கு முன்னொல் நொன் கண்ட அந்த உருவமொ?" என்று 

றகட்டொைக்ள். நொன் "ஆம்" என்றறன். உடகன அவர்ேள் என் யநஞ்சில் லேலெ 

லவத்துத் தள்ளினார்ேள். எனே்கு வலித்தது.. . .  

ஆங்கிலத்தில் "முஹம்மது என் பநஞ்சில் அடிதத்ொை,் அதனொல் என் பநஞ்சில் வலி 

உண்டொனது" என்று வருகிறது. 

Sahih Muslim, 2127  

. . .He said: Was it the darkness (of your shadow) that I saw in front of me? I said: Yes. He struck me on 

the chest which caused me pain, . . . 

Source: hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/sahih-

muslim-book-004-hadith-number-2127.html 

மமனவிமய அடிக்க குைஆ்ன் அனுமதிக்கும் ற ொது, அதமன முஹம்மது 

பின் ற்றும் ற ொது, ஏன் முஸ்லிம்களுக்கு உள்ளமத உள்ளது டிறய தமிழொக்கம் 

பசய்ய தைம்சங்கடமொக உள்ளது? 

முஹம்மது முஹம்மதுமவ அடிதத்ொைொ? அல்லது தள்ளினொைொ? என் மத ்  ற்றி 

றமலும் அறிய கீழ்கண்ட ஆய்வுக்கட்டுமைமய  டிக்கவும்: Muhammad and Wife 

Beating: Catching Muslims In Another Lie Pt. 3 

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/sahih-muslim-book-004-hadith-number-2127.html
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/sahih-muslim-book-004-hadith-number-2127.html
https://www.answering-islam.org/authors/shamoun/wife_beating3.html
https://www.answering-islam.org/authors/shamoun/wife_beating3.html
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கேள்வி 288: சஹொ ொக்கள் தம் மமனவிகமள அடித்துள்ளொைக்ளொ? முஹம்மது 

இதற்கு அனுமதி அளித்தொைொ? 

பதில் 288: ஆம், சஹொ ொக்கள் தங்கள் மமனவிகமள அடித்துள்ளொைக்ள். இதற்கு 

முஹம்மதுவும் அனுமதி பகொடுத்துள்ளொை.் 

இப்னு மாஜா ஹதீஸ்: (நம் தமிழாே்ேம்) 

அல்லொஹ்வின் தூதை ்கூறியதொக “இயொஸ் இ ்னு அ ்துல்லொ இ ்னு அபு து ொ ் “ 

அறிவித்தொை:் 

அல்லாஹ்வின் கவலலே்ோரிேலள(யபண்ேலள) அடிே்ோதீர்ேள், ஆனொல் 

உமை ் அல்லொஹ்வின் தூதைிடம் வந்து கூறினொை:் ப ண்கள் தங்கள் 

கணவைக்ளிடம் மதைியமொகிவிட்டொைக்ள், அவர் (நபி) அவர்ேலள அடிே்ே 

அனுமதி அளித்தார். பின்னை ் ல ப ண்கள் அல்லொஹ்வின் தூதை ்அவைக்ளின் 

குடும் தம்த சுற்றி வந்து தங்கள் கணவைக்ளுக்கு எதிைொக புகொை ்கூறினை.் எனறவ 

அல்லொஹ்வின் தூதை ் அவைக்ள் கூறினொைக்ள்:  ல ப ண்கள் முஹம்மதுவின் 

குடும் த்திடம் வந்து தங்கள் கணவைக்ளுக்கு எதிைொக புகொை ்

அளித்துள்ளனை.் புோர் அளித்தவர்ேள் உங்ேளில் சிறந்தவர்ேள் அல்ல. 

ஆங்கிலத்தில்: 

(709) Chapter: Regarding Hitting Women 

Iyas ibn Abdullah ibn Abu Dhubab reported the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) as saying: 

Do not beat Allah's handmaidens, but when Umar came to the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) and said: Women 

have become emboldened towards their husbands, he (the Prophet) gave permission to beat them. Then 

many women came round the family of the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) complaining against their husbands. So 

the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) said: Many women have gone round Muhammad's family complaining against 

their husbands. They are not the best among you. 

Grade : Sahih (Al-Albani)     

Reference  : Sunan Abi Dawud 2146 

In-book reference  : Book 12, Hadith 101 

English translation  : Book 11, Hadith 2141 

Source: sunnah.com/abudawud/12/101 

முஸ்லிம் கணவைக்ள் தங்கமள அடிக்கிறொைக்ள் என்று புகொை ் பசய்த ப ண்கள் "முஸ்லிம் 

ப ண்களில் சிறந்தவைக்ள் இல்மல" என்று முஹம்மது கூறியுள்ளொை.் இது என்ன பகொடுமம? 

https://sunnah.com/abudawud/12/101
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ப ண்கமள அடிக்க அனுமதி றகடக்ும் ற ொது, அ ் டி ் ட்ட ஆண்களுக்கு அறிவுமை கூறி 

தடுக்கொமல், அனுமதி பகொடுத்துவிட்டு, கமடசியொக ப ண்கமள முஸ்லிம் ஆண்கள் அடிக்க 

ஆைம்பித்தொைக்ள். புகொை ் பசய்த ப ண்கமள "பகட்டவைக்ள்" என்று முஹம்மது குற்றம் 

சொடட்ுகின்றொை.் இந்த அநியொயத்மத றவறு எங்றகயொவது  ொைக்்கமுடியுமொ? 

மேளுே்கு திருமணமான பிறகும் மேலள அடித்த அபூ பே்ேர்: 

புகொைி நூல்: 6845 -  ஆயிஷொ(ைலி) அறிவிதத்ொை.் 

(என் கழுத்தொணிமய நொன் பதொமலத்துவிட்டதொல் அந்த ்  யணத்மதத் பதொடை 

முடியொமல் நீை ்நிமலகள் இல்லொத ஓைிடத்தில் நொங்கள் தங்கறநைிட்டற ொது என் 

தந்மத) அபூ  க்ை(்ைலி) அவைக்ள் வந்து என்மன றவகமொக ஓை ்அடி அடித்தொைக்ள். 

றமலும், 'ஒரு கழுத்தணிக்கொக மக்கமள (பசல்ல விடொமல்) தடுத்துவிட்டொறய!' 

என்று கூறினொைக்ள். இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் என் மடிமீது தமலமவத்துக் 

பகொண்டிருந்தொல் நொன் அமசயொடிதிருந்றதன். அபூ பே்ர்(ரலி) அவர்ேள் 

(என்லன அடித்த அடியில்) எனே்கு ஏற்பட்ட வலியினால் எனே்கு மரணம் 

வந்துவிட்டலதப் கபான்று இருந்தது... (பதொடைந்்து) முந்மதய ஹதீமஸ ் 

ற ொன்றற அறிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

ப ண்கமள அடி ் மத ஒரு ப ைிய குற்றமொக  சஹொ ொக்கள் கருதவில்மல, 

ஏபனன்றொல் முஹம்மது அனுமதியளிதத்ொை,் குைஆ்னும் அனுமதி அளிக்கிறது. 

முஸ்லிம் ஆண்ேளிடம் யபண்ேள் படும் பாடு யசால்லி மாளாது 

என்கிறார்,  ஆயிஷா அவர்ேள்: 

ஒரு முஸ்லிம் தம் மமனவிமய அடிதத் அடியினொல், அ ்ப ண்ணின் றதொல் 

 சம்சநிறமொக மொறியுள்ளது. இதமன அறிந்து முஹம்மதுவின் மமனவி 

ஆயிஷொ றவதமன ் டுகிறொை.் 

புகொைி 5825. இக்ைிமொ(ைஹ்) அவைக்ள் அறிவித்தொை.் 

ைிஃ ொஆ அல்குறழீ(ைலி) அவைக்ள் தம் மமனவிமய மணவிலக்குச ் பசய்துவிட, 

அந்த ் ப ண்மண அ ்துை ் ைஹ்மொன் இ ்னு ஸபீை ் அல்குறழீ(ைலி) அவைக்ள் 

மணந்தொைக்ள். (பிறகு நடந்தவற்மற) ஆயிஷொ(ைலி) அவைக்ள் கூறுகிறொைக்ள்: 

(ஒரு முமற) அந்த ் ப ண்மணி  சம்ச நிற முகத்திமை அணிந்துபகொண்டு 

என்னிடம் (வந்து தம் கணவை ் அ ்துை ் ைஹ்மொன் தம்மம துன்புறுத்துவதொக) 

முமறயிட்டொை.் தம் கணவை ்தம்மம அடித்ததொல் தம் றமனியில் (கன்றியிருந்த) 

 சம்ச நிற அமடயொளத்மத எனக்குக் கொட்டினொை.் (இக்ைிமொ கூறுகிறொை:்) 

ப ண்கள் ஒருவருக்பகொருவை ் உதவுவது வழக்கம் தொறன?) அந்த வழக்க ் டி 

(நபி(ஸல்) அவைக்ள் வந்தற ொது, 'இமறத்தூதை ் அவைக்றள!) நொன் 

(ஆயிஷொ) இலறநம்பிே்லேயுலடெ யபண்ேள் சந்திே்கும் துன்பத்லதப் 

கபான்று எங்கும் பார்த்ததில்லல. இவருலடெ கமனி (இவருலடெ ேணவர ்

அப்துர் ரஹ்மான் அடித்ததால் ேன்றிப்கபாெ்) இவரின் (பசல்ச நிற 
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முேத்திலரத்) துணிலெவிடே் ேடுலமொன பசல்ச நிறமுலடெதாே உள்ளது' 

என்று பசொன்றனன். 

 

கேள்வி 289: ஒரு முஸ்லிம் ஆணிடம் அவன் ஏன் தன் மமனவிமய அடிதத்ொன் 

என்று றகட்கக்கூடொது என்று முஹம்மது கூறியுள்ளொைொ? 

பதில் 289: முஹம்மது கூறியதொக இ ்னு மொஜொ ஹதீஸில் ஒரு  நிகழ்சச்ி 

வருகிறது.  

உமை ்ஒருமுமற தம் மமனவிமய அடித்துள்ளொை.் அதமன மற்பறொருவை ் ொைத்்து 

உமமை சமொதொன ் டுத்தியுள்ளொை.் அந்த றநைத்தில், "ஒரு ஆண் தன் 

மமனவிமய அடி ் மத, ஏன் என்று றகள்வி றகட்கக்கூடொது?" என்று முஹம்மது 

கூறியுள்ளொை ்என்று உமை ்பசொன்னொை.் 

இ ்னு மொஜொ ஹ்தீஸ்: 

It was narrated that Ash'ath bin Qais said: 

"I was a guest (at the home) of 'Umar one night, and in the middle of the night he went and hit his wife, and 

I separated them. When he went to bed he said to me: 'O Ash'ath, learn from me something that I heard 

from the Messenger of Allah" A man should not be asked why he beats his wife, and do not go to sleep 

until you have prayed the Witr."' And I forgot the third thing." 

Grade: Hasan (Darussalam)  

English reference : Vol. 3, Book 9, Hadith 1986 

Arabic reference : Book 9, Hadith 2062 

இது ஹஸன் ஹதீஸ் ஆகும், அதொவது இது  லவீனமொன ஹதீஸ் அல்ல, எனறவ 

இதமன பின் ற்றலொம் என் தொகும். 

 

கேள்வி 290: மமனவிமய முகத்தில் அமறயக்கூடொது என்று ஆண்களுக்கு 

இஸ்லொம் கட்டமளயிடுகிறது, மிக ்ப ைிய வை ்பிைசொதம் 

அல்லவொ? அல்லொஹ்வின் அருள் அல்லவொ? 

பதில் 290: முஹம்மதுவிடம் "ஒரு மமனவிக்கு தன் கணவைிடம் என்பனன்ன 

உைிமமகள் உள்ளன?" என்று றகட்டொைக்ள். 
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இதற்கு முஹம்மது நொன்கு கொைியங்கமளச ் பசொன்னொை,் அதில் ஒன்று "தன் 

கணவன் தன் முகத்தில் அமறயொமல் இருக்கும் உைிமம அந்த மமனவிக்கு 

உண்டு" என்றொை.் 

இதன் அைத்்தபமன்ன? ஒரு முஸ்லிம் கணவன் தன் மமனவிமய எங்கு 

றவண்டுமொனொலும் அடிக்கலொம், ஆனொல் முகத்தில் மட்டும் அமறயக்கூடொது. 

இது முஸ்லிம் ப ண்களுக்கு  இஸ்லொம் பகொடுக்கும் மிக ்ப ைிய உைிமமமய ் 

 ொருங்கள். 

அபூ தாவுத்: 

(708) Chapter: The Rights Of A Woman Upon Her Husband 

Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: 

Mu'awiyah asked: Messenger of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That 

you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, 

do not revile her or separate yourself from her except in the house. Abu Dawud said: The meaning of "do 

not revile her" is, as you say: "May Allah revile you". 

Grade : Hasan Sahih (Al-Albani)    

Reference  : Sunan Abi Dawud 2142 

In-book reference  : Book 12, Hadith 97 

English translation  : Book 11, Hadith 2137 

இப்னு மாஜா ஹதீஸ்: 

It was narrated from Hakim bin Muawiyah, from his father, that: 

a man asked the Prophet(ملسو هيلع هللا ىلص): “What are the right of the woman over her husband?” He said: “That he should 

feed her as he feeds himself and clothe her as he clothes himself; he should not strike her on the face nor 

disfigure her, and he should not abandon her except in the house (as a form of discipline).” (Hassan) 

English reference  : Vol. 3, Book 9, Hadith 1850 

Arabic reference  : Book 9, Hadith 1923 

அடுத்த றகள்விமயயும்  டித்துவிடுங்கள். 
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கேள்வி 291: அடிமமகமள மற்றும் கொமளமய  அடி ் து ற ொன்று ப ண்கமள 

அடிக்கக்கூடொது? ஏன் அடிக்கக்கூடொது என் தற்கு முஹம்மது பசொல்லும் 

கொைணம் என்ன? 

பதில் 291: முஹம்மதுவின் சஹொ ொக்களும், ஆைம்  கொல முஸ்லிம்களும், 

அடிமமகமள பகொடுமமயொக அடித்துள்ளொைக்ள், கொமளகமளயும் 

அடங்கவில்மலபயன்றொல், அதிகமொக அடித்துள்ளொைக்ள். இது முஹம்மதுவிற்கு 

பதைிந்திருக்கிறது, றமலும் இவை ்  ொைத்்தும் இருந்திரு ் ொை.் முஸ்லிம்கள் 

அடிமமகமளயும், மிருகங்கமளயும் அடி ் து ற ொன்று ப ண்கமளயும் 

அடித்துள்ளொைக்ள். 

அடிமமகமள அடிக்கிறீைக்ள் பிைசச்மனயில்மல, கொமளகமள அடிக்கிறீைக்ள் 

பிைசச்மன இல்மல, மமனவிகமள இ ் டி அடிக்கறவண்டொம் என்று முஹம்மது 

கூறியுள்ளொை.் ஏன் இ ் டி ் ட்ட அருமமயொன ஆறலொசமனமய முஹம்மது 

பகொடுதத்ொை ்என்று  ொைத்்தொல், அவை ்சிற ் ொன கொைணத்மதச ்பசொல்லியுள்ளொை.் 

"முஸ்லிம்கறள, நீங்கள் அடிமமகமள, கொமளகமள அடி ் து ற ொன்று 

மமனவிகமள அடித்தொல், அறத நொள் இைவில் எ ் டி அவைக்றளொடு நீங்கள் 

உடலுறவு பகொள்ளமுடியும்?". முஹம்மது இங்கு முஸ்லிம் ப ண்கமள ்  ற்றி 

கவமல ் டுவது ற ொன்று பதைியவில்மல, முஸ்லிம் ஆண்கள் அன்று இைவு 

உடலுறவு பகொள்ளறவண்டுபமன்றொல், என்ன பசய்வது? உடலில் கொயங்கறளொடு 

உங்கள் மமனவி உங்கறளொடு உடலுறவு பகொள்ளமுடியுமொ?  என்றன 

இமறத்தூதை,் ஆண்களின் உடலுறவுக்கொக மமனவிமய மிருகங்கமள அடி ் து 

ற ொன்று அடிக்கறவண்டொம் என்று அறிவுமை கூறுகின்றொை.் 

பார்ே்ே ஸஹீஹ் புோரி எண்ேள்:4942, 5204 & 6042 

4942. அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸம்ஆ(ரலி) கூறினார ்

(ஒரு சமயம்) நபி(ஸல்) அவைக்ள் உமையொற்றியமத பசவியுற்றறன். . . . றமலும், 

இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் (ப ண்க(ளின் உைிமமக)ள் குறித்து பின்வருமொறு 

குறி ்பிட்டொைக்ள்.  உங்ேளில் ஒருவர் தம் மலனவிலெ, அடிலமலெ அடிப்பது 

கபால் அடிே்ே முற்படுகிறார். (ஆனால்,) அவகர அந்நாளின் இறுதியில் 

(இரவில்) அவளுடன் (தாம்பத்திெ உறவுே்ோே) படுே்ே கநரலாம். (இது 

முலறொ?). . . .. 

5204. இமறத்தூதை(்ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: நீங்ேள் உங்ேள் மலனவிெலர 

அடிலமலெ அடிப்பது கபான்று அடிே்ே கவண்டாம். (ஏயனனில்,) பிறகு அகத 

நாளின் இறுதியில் (இரவில்) அவளுடகனகெ (நாணமில்லாமல்) 

உறவுயோள்வீர்ேள். என அ ்துல்லொஹ் இ ்னு ஸம்ஆ(ைலி) அறிவிதத்ொை.் 

6042. அ ்துல்லொஹ் இ ்னு ஸம்ஆ(ைலி) அறிவித்தொை:் உடலில் இருந்து பவளிறயறும் 

ஒன்(றொன வொயுக் கொற்)மறக் றகட்டு எவரும் சிைி ் மத நபி(ஸல்) அவைக்ள் தமட 
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பசய்தொைக்ள். றமலும், (ப ண்கள் பதொடை ்ொக) 'நீங்ேள் உங்ேள் மலனவிலெ 

ஏன் ோலளலெ அடிப்பது கபால் அடிே்கிறீர்ேள்? பிறகு நீங்ேகள அவலள 

(இரவில்) அலணத்துே் யோள்ள கவண்டிவருகம!' என்றும் கூறினொைக்ள். 

ஹிஷொம் இ ்னு உைவ்ொ(ைஹ்) அவைக்ளின் அறிவி ்பில் 'அடிமமமய அடி ் து 

ற ொல் (ஏன் அடிக்கிறீைக்ள்?)' என்று கொண ் டுகிறது.  

நொணமில்மலயொ? இது இது முமறயொ? என்று ஹதீஸ்களில் நொம்  ொைக்்கும் 

வொைத்்மதகள், அதமன தமிழொக்கம் பசய்த முஸ்லிம்கள் எழுதியமவ. 

முஹம்மதுவின் அறிவுமைகள் மிகவும் கீழ்தைமொக இரு ் தொல், அதமன 

நியொய ் டுதத் இ ் டி ் ட்ட வொைத்ம்தகமள முஸ்லிம்கள் சுயமொக 

எழுதுகிறொைக்ள். 

ப ண்களுக்கு தீமமமய விமளவிக்கும் அறிவுமைகமள பகொடு ் தற்கு 

 திலொக, "முஸ்லிம் ஆண்கறள, உங்கள் மமனவிகமள அடி ் மத முழுவதுமொக 

தடுத்துவிடுங்கள், மமனவிமய அடி ் வன் நல்ல  முஸ்லிமல்ல" என்றுச ்

பசொல்லியிருந்தொல், முஸ்லிம் ப ண்களுக்கு நிம்மதி கிமடதத்ிருக்கும். 

சுருே்ேமாேச ்யசால்வயதன்றால்: 

• மமனவிமய திருத்த குைஆ்ன் முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு உைிமம தருகிறது. 

• முஹம்மது தம் மமனவிமய அடித்துள்ளொை.் 

• சஹொ ொக்கள் தங்கள் மமனவிகமள அடித்துள்ளொைக்ள். 

• அடிமமகமள முஸ்லிம்கள் மிகவும் பகொடுமமயொக அடித்துள்ளொைக்ள், 

அதொவது மிருகங்கமள அடி ் து ற ொன்று அடித்துள்ளொைக்ள். 

• சஹொ ொக்கள், முஸ்லிம்கள் தங்கள் மமனவிகமள 

அடிமமகமள/கொமளகமள அடி ் து ் ற ொன்று அடித்துள்ளொைக்ள். 

முஸ்லிம் ஆண்களின் உடலுறவுக்கு தமடயொக இருக்கும் என் தற்கொக 

கொமளகமள/அடிமமகமள அடி ் துற ொன்று அடிக்கறவண்டொம் என்று 

முஹம்மது அறிவுமை கூறியுள்ளொை.் இ ் டி ் ட்ட அறிவுமை யொமை கொ ் ொற்றும் 

முஸ்லிம் ப ண்கமளயொ? அல்லது ஆண்களின் உடல் 

 சிமயயொ? பகொடுமமயிது! 

இ ் டி ் ட்ட முஹம்மதுமவத ் தொன் முஸ்லிம் ஆண்களும், ப ண்களும் 

உயிருக்கு றமலொக றநசிக்கிறொைக்ள், பின் ற்றுகிறொைக்ள். 

 

கேள்வி 292: கணவன் உடலுறவுக்கு அமழத்தொல், மமனவி வைவில்மலபயன்றொல் 

கொமலவமை மலக்குகள் அவமள சபித்துக்பகொண்டு இரு ் ொைக்ளொ? 

பதில் 292: இஸ்லொம் ஆண்களின் மொைக்்கம் என்றுச ்பசொன்னொல் மிமகயொகொது. 

ஆண்களுக்கொக, ஆண்களொல் உருவொக்க ் ட்ட மதம் இஸ்லொம் என் து எவ்வளவு 
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உண்மமயொக இருக்கிறது. ஒரு ப ண்ணிடம் அவளின்  கணவன் உடலுறவு 

பகொள்ள அமழக்கும்ற ொது அவள் சம்மதிக்கவில்மலயொனொல், வொனத்திலிருந்து 

றதவதூதன் வந்து அவமள சபித்துக்பகொண்றட இரு ் ொனொம். கொடுகளில் வொழும் 

கொட்டுமிைொண்டி சமுதொயத்தில் கூட இ ் டி ் ட்ட ற ொதமனகள் இருக்கொது 

என்று நம் லொம். றதவத்தூதைக்ளுக்கு றவறு றவமலறய இல்மலயொ? உலகில் 

உள்ள முஸ்லிம் வீடுகளில் இைவில் என்ன நடக்கும் என்று  ொைத்்துக்பகொண்றட 

இரு ் து தொன் அவைக்ளின் றவமலயொ? ப ொதுவொகறவ ஆண்கள் தங்கள் 

மமனவிகள் மீது ஆதிக்கம் பசலுத்து வைக்ள், இந்த இலட்சணத்தில், இ ் டி 

மதத்மத சம்மந்த ் டுத்தி தீய ற ொதமனகள் பசய்தொல், ஆண்களுக்கு 

பசொல்லவொ றவண்டும்? இதனொல் தொன் இஸ்லொமிய சமுதொயம் இன்னும் 

உரு ் டொமல் பிந்தங்கிறய இருக்கிறது. ஆண்களில் சைி  ொதியொக இருக்கும் 

ப ண்கமள இழிவு ் டுத்தினொல், நம்மம நொறம அழித்துக் பகொள்வதற்கு  சமம் 

ஆகும். றமலும், இ ் டி  ப ண்களுக்கு எதிைொக ற ொதமன பசய்த முஹம்மது ஒரு 

கள்ள நபி என்று கிறிஸ்தவைக்ள் நம்புவது சைிறய!  

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண்கள்: 2829 & 2830  

2829. நபி (ஸல்) அவர்ேள் கூறினார்ேள்: 

ஒரு ப ண் (தொம் த்தியதம்த ்  கிைந்்து பகொள்ள மறுத்து) தன் கணவனின் 

 டுக்மகமய பவறுத்து (தனியொக) இைமவக் கழித்தொல், யபாழுது விடியும்வலர 

அவலள வானவர்ேள் சபித்துே் யோண்டிருே்கின்றனர். இமத அபூஹுமைைொ 

(ைலி) அவைக்ள் அறிவிக்கிறொைக்ள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவி ் ொளைப்தொடைக்ளில் வந்துள்ளது. அதில், 

"அவள்(ேணவனின் படுே்லேே்குத்) திரும்பும்வலர (சபிே்கின்றனர)்" என 

இடம் ப ற்றுள்ளது. Book : 16 

2830. அல்லொஹ்வின் தூதை ்(ஸல்) அவைக்ள் கூறினொைக்ள்: 

என் உயிை ் எவன் மகயிலுள்ளறதொ அவன்மீது சத்தியமொக! ஒருவர் தம் 

மலனவிலெ அவளது படுே்லேே்கு அலழத்து, அவள் அவருே்கு (உடன்பட) 

மறுத்தால் வானிலுள்ளவன் அவள் மீது கோபம் யோண்டவனாேகவ 

இருே்கிறான்; அவள்மீது ேணவன் திருப்தி யோள்ளும்வலர.  

ஒரு முஸ்லிம் ஆண் முதல் மலனவிே்கு தன் 100% அன்லப யோடுே்ோமல், 

இரண்டாவது திருமணம் யசெ்துே்யோண்டால், அவன் அந்த இரண்டாவது 

மலனவிலெ விவாேரத்து யசெ்து, தன் முதல் மலனவிலெ கநசிே்கும் வலர 

வானவர்ேள் அந்த முஸ்லிம் ஆலண சபித்துே்யோண்டு இருப்பார்ேள் என்று 

முஹம்மதுகவா, குர்ஆகனா யசால்லியிருந்தால் இன்று இஸ்லாலம தூே்கி 

பிடித்திருே்குகம உலேம்! 
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கேள்வி 293: மமனவிமய அடி ் தொக றயொபு ( மழய ஏற் ொட்டு  க்தன்) 

அல்லொஹ்வின் மீது சத்தியம் பசய்தொைொ? 

பதில் 293: குைஆ்னும் முஹம்மதுவும் ப ண்கமள அடி ் மத ்  ற்றி  ல றகள்வி 

 தில்கமள றமறல கண்றடொம். 

றயொபு என்ற  க்தன் தன் மமனவிமய அடி ் தொக அல்லொஹ்வின் மீது சத்தியம் 

பசய்தொைொம், எனறவ அதமன நிமறறவற்றும் டி அல்லொஹ் றயொபுவிற்கு 

கட்டமளயிட்டொன்.  ொைக்்க குைஆ்ன் 38:44. 

குைஆ்ன் 38:44. “ஒரு பிடி புல் (ேற்லறலெ) உம்லேயில் எடுத்து, அலதே் 

யோண்டு (உம் மலனவிலெ) அடிப்பீராே; நீை ் (உம்) சத்தியத்மத முறிக்கவும் 

றவண்டொம்” (என்று கூறிறனொம்). நிசச்யமொக நொம் அவமை ் 

ப ொறுமமயுமடயவைொகக் கண்றடொம்; அவை ் சிறந்த நல்லடியொை ் - நிசச்யமொக 

அவை ்(எதிலும் நம்மம) றநொக்கியவைொகறவ இருந்தொை.் 

இறத றயொபு தொன்  மழய ஏற் ொட்டிலும் வருகின்றொை,் ஆனொல், அவை ் இ ் டி 

மமனவிமய அடி ் தொக எமதயும் பசொல்லவில்மல, மற்றும் மமனவி தவறு 

பசய்யும் ற ொது, கணவன் அவமள அடிக்கறவண்டும் என்றுச ்பசொல்லி ம பிளில் 

கட்டமள எதுவும் இல்மல. 

யபண்ேள் பற்றி முஹம்மது யோண்டிருந்த யவறுப்புணர்லவ, முந்லதெ 

ோல நபிமார்ேள் யபெர்ேளில் இட்டுே்ேட்டியுள்ளார் என்பலதத் தான் இது 

ோட்டுகிறது. 

றயொபுவின் மமனவிக்கு வலிக்கக்கூடொது என்றுச ் பசொல்லி, அல்லொஹ் ஒரு 

மக ்பிடி அளவு புல் எடுத்து அடிக்கசப்சொல்கிறொன், இது தொன் அல்லொஹ்வின் 

அன்பு என்று முஸ்லிம்கள் கூறுவொைக்ள். உண்மமயில் தன்னுமடய  க்தன் 

இ ் டி ் ட்ட சத்தியத்மத பசய்யும் ற ொறத, அது தவறு என்று அல்லொஹ் 

எசச்ைிக்க றவண்டும். தீய மற்றும் தவறொன ப ொருதத்மனகமள 

பசய்யறவண்டொம் என்று அல்லொஹ் றயொபுமவ கண்டித்து 

இருக்கறவண்டும். இதமன அல்லொஹ் பசய்யவில்மல, எனறவ முஸ்லிம்கள் 

ப ண்கமள அடி ் மத ்  ற்றி குற்ற உணைவ்ு இல்லொமல் இருக்கிறொைக்ள். 

சத்திெங்ேலள முறித்துே்யோள்ள முஹம்மதுவிற்கு அனுமதி, கொபுவிற்கு 

ஏன் இல்லல? 

சில முஸ்லிம்கள் "ஒரு முமற சத்தியம் பசய்தொல், அதமன நிமறறவற்றிறய 

ஆகறவண்டும், எந்த  ைிகொைமும் பசய்யமுடியொது" என்றுச ் பசொல்வொைக்ள். 

ஆனொல், இவைக்ளுக்கு குைஆ்னில் 66:1-2ம் வசனங்களில் உள்ள விவைம் பதைியொது. 

 ொைக்்க குைஆ்ன் 66:1-2 
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66:1. நபிறய! உம் மமனவியைின் திரு ்திமய நொடி, அல்லொஹ் உமக்கு 

அனுமதித்துள்ளமத ஏன் விலக்கிக் பகொண்டீை?் றமலும் அல்லொஹ் மிகவும் 

மன்னி ் வன், மிக்க கிரும யுமடயவன். 

66:2. அல்லாஹ் உங்ேளுலடெ சத்திெங்ேலள (சில கபாது தே்ே 

பரிோரங்ேளுடன்) முறித்து விடுவலத உங்ேளுே்கு 

ஏற்படுத்தியிருே்கிறான்; றமலும் அல்லொஹ் உங்கள் எஜமொனன். றமலும், அவன் 

நன்கறிந்தவன்; ஞொனம் மிக்கவன். 

முஹம்மதுவிற்கு  ைிகொைம் இருக்கும் ற ொது, றயொபுவிற்கு இல்மலயொ என்ன? 

றயொபுவிடம் அல்லொஹ் "இந்த ஒரு  ைிகொைம் பசய்துவிடு, மமனவிமய 

அடிக்கொறத, ஏற்கனறவ பிள்மளகமள இழந்து நீயும் உன் மமனவியும் 

றவதமனயில் இருந்தீைக்ள்", எனறவ இந்த  ைிகொைம் பசய் என்று 

பசொல்லியிருக்கலொம் அல்லவொ? 

இதிலும்  ொருங்கள், முஹம்மதுவிற்கு எது லொ றமொ, அதற்கொக  ைிகொைம் 

பசய்யசப்சொல்லி அல்லொஹ் கட்டமளயிடுகின்றொன். அது என்ன லொ ம் 

முஹம்மதுவிற்கு? என்று றகள்வி எழுமொனொல், குைஆ்ன் 66:1-2ம் வசனங்களின் 

பின்னணிமய  டித்து ்  ொைக்்கவும், அது என்ன லொ ம் என்று புைியும். 

 

கேள்வி 294: முஹம்மதுவிற்கு ஒரு யூத ்ப ண் விஷம் மவத்த மொமிசதம்த 

பகொடுதத்ொளொறம இது உண்மமயொ? 

பதில் 294: உலகில் 750 றகொடிக்கும் அதிகமொன மக்கள் இன்று இருக்கிறொைக்ள். 

இவைக்ள் அமனவமையும் ஒரு வைிமசயில் நிற்கமவத்து, கீழ்கண்ட றகள்விமய 

றகட்டொல், அவைக்ள் ஒறை  திமலத் தொன் பசொல்வொைக்ள். 

“நீங்கள் ஒரு ப ண்ணின் தக ் மனயும் மற்ற குடும்  ந ைக்மளயும் மற்றும் 

அவளின் கணவமையும் பகொன்றுவிட்டீைக்ள் என்று மவத்துக்பகொள்றவொம். அதன் 

பிறகு தன் குடும் த்மத இழந்த அந்த ்ப ண் உங்களுக்கு ஒரு விருந்து 

மவக்கிறறன், வந்து சொ ்பிடுங்கள் என்று பசொன்னொல், அந்த விருந்மத நீங்கள் 

ஏற்றுக்பகொள்வீைக்ளொ?”. 

இந்த றகள்விக்கு, 750 றகொடிக்கும் அதிகமொக உள்ள உலக ஜனதப்தொமக, "எனக்கு 

நீ பகொடுக்கின்ற உணறவொ விருந்றதொ றவண்டொம்" என்ற ஒறை  திமலச ்

பசொல்வொைக்ள். 

ஆனொல், ஒறை ஒருவை ் மட்டும், " ஒரு கட்டு கட்டலொம் என்று எண்ணி, அந்த 

விருந்மத சொ ்பிடச ்பசல்வொை"். 

அவை ்யொை ்பதைியுமொ? அவை ்தொன் இஸ்லொமிய  நபி முஹம்மது. 
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யொைொவது மற்றவைின் குடும் தம்த பகொமல பசய்துவிட்ட பிறகு, அந்த 

குடும் த்தில் மீதமுள்ள ஒரு ந ை,் விருந்துக்கு அமழத்தொல், அறிவுள்ளவைக்ள் 

ற ொவொைக்ளொ?  உலகிறலறய இ ் டி ் ட்ட முட்டொள்தனமொன முடிமவ எடுதத் 

ப ருமம ஒருவருக்றக உண்டு. 

விஷம் றதொய்க்க ் ட்ட உணமவ சிறிது உண்ட முஹம்மது: 

பார்ே்ே புோரி எண்: 2617 

2617. அனஸ்(ைலி) அறிவிதத்ொை.் யூதப் யபண் ஒருத்தி நபி(ஸல்) அவர்ேளிடம் 

விஷம் கதாெ்ே்ேப்பட்ட ஓர் ஆட்லட அன்பளிப்பாேே் யோண்டு வந்தாள். 

நபி(ஸல்) அவைக்ள் அதிலிருந்து (சிறிது) உண்டொைக்ள். 'அவமளக் பகொன்று 

விடுறவொமொ?' என்று நபி(ஸல்) அவைக்ளிடம்) றகட்க ் ட்டது. அவைக்ள், 

'றவண்டொம்' என்று கூறிவிட்டொைக்ள். நபி(ஸல்) அவைக்ளின் பதொண்மடச ்

சமதயில் அந்த விஷத்தின்  ொதி ்ம  நொன் பதொடைந்்து  ொைத்்து வந்றதன். 

றமலும் இமத ்  ற்றி அறிய  டிக்கவும்:  மொற்கு 16ன் சவொல் - https://www.answering-

islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/16.html 

 

கேள்வி 295: இறயசுவின் சீடைக்ளில் ஏன் ஒரு ப ண் சீடரும் இல்மல? 

பதில் 295: இந்த றகள்விறய தவறொனது, இறயசுவிற்கு ப ண் சீடைக்ளும் 

இருந்தொைக்ள் என் மதத ்தொன் ம பிள் பசொல்கிறது. அந்த கொலத்தில் இருந்த யூத 

ைபீக்களுக்கு ப ண் சீடைக்ள் இருக்கமொட்டொைக்ள், ஆண்கள் மட்டுறம 

அவைக்ளுமடய சீடைக்ளொக இரு ் ொைக்ள். ஆனொல், இறயசு இந்த சுவமை 

இடித்து ்ற ொட்டொை,் இறயசுவிற்கு அறனக ப ண் சீடைக்ளும் இருந்தொைக்ள் என் து 

தொன் உண்மம. 

1) இகெசு ேரங்ேலள நீட்டி "ஆண் மற்றும் யபண் சீட்ர்ேலள" குறிப்பிடுகிறார ்

ஒரு முமற இறயசு சீடைக்ளுக்கு (ஆண் மற்றும் ப ண்) உ றதசித்துக் பகொண்டு 

இருந்தொை.் அ ்ற ொது அவைது தொயொரும், சறகொதைரும் அவறைொடு ற சறவண்டும் 

என்று விரும்புகிறொைக்ள் என்று அவைிடம் பசொல்ல ் ட்டற ொது, தம் கைங்கமள 

தம் சீடைக்ளிடம் நீட்டி, "இறதொ, என் தொயும் என் சறகொதைரும் இவைக்றள!" என்று 

பசொன்னொைக்ள். இந்த இடத்தில் "தொயும்" என்ற ப ண் ொமலயும் அவை ்

குறி ்பிட்டுச ் பசொல்லி தம்முமடய சீடைக்ளில் ப ண்களும் இருக்கிறொைக்ள் 

என் மத குறி ்பிடட்ொை.் இது மட்டுமல்லொமல், அடுத்த வொக்கியத்தில், "அவறன 

எனக்குச ் சறகொதைனும் சறகொதைியும் தொயுமொய் இருக்கிறொன்" என்று இரு 

ப ண் ொலமை குறி ்பிடுகின்றொை.் 

மத்கதயு 12:46-50 

https://www.answering-islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/16.html
https://www.answering-islam.org/tamil/authors/sam-shamoun/16.html
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46. இ ் டி அவை ் ஜனங்கறளொறட ற சுமகயில், அவருமடய தொயொரும் 

சறகொதைரும் அவைிடத்தில் ற சறவண்டுபமன்று பவளிறய நின்றொைக்ள். 47. 

அ ்ப ொழுது, ஒருவன் அவமை றநொக்கி: உம்முமடய தொயொரும் உம்முமடய 

சறகொதைரும் உம்றமொறட ற சறவண்டுபமன்று பவளிறய நிற்கிறொைக்ள் என்றொன். 

48. தம்மிடத்தில் இ ் டிச ்பசொன்னவனுக்கு அவை ்பிைதியுதத்ைமொக: என் தொயொை ்

யொை?் என் சறகொதைை ் யொை?் என்று பசொல்லி, 49. தம்முமடய மகமயத் தமது 

சீஷைக்ளுக்கு றநறை நீட்டி: இறதொ, என் தொயும் என் சறகொதைரும் இவைக்றள! 50. 

 ைறலொகத்திலிருக்கிற என் பிதொவின் சித்தத்தின் டி பசய்கிறவன் எவறனொ 

அவறன எனக்குச ்சறகொதைனும் சறகொதைியும் தொயுமொய் இருக்கிறொன் என்றொை.் 

2) ஒரு ரபீயின் பாதத்தில்  உட்ோர்ந்து ேற்றுே்யோள்ளும் யபண் சீடர்ேள்: 

ஒரு யூத ைபீ (ஆசிைியைின்)  ொதத்தில் உடக்ொைந்்து ஒரு ஆண் மொணவன் 

கற்றுக்பகொள்வது ற ொன்று, ப ண்களுக்கு இறயசு உைிமம பகொடுத்தொை.் இது யூத 

முமறயிக்கு எதிைொனதொகும். 

லூக்கொ 10:39 

39. அவளுக்கு மரிொள் என்ன ் ட்ட ஒரு சறகொதைி இருந்தொள்; அவள் இறயசுவின் 

 ொததத்ருறக உடக்ொைந்்து, அவருமடய வசனதம்தக் றகட்டுக்பகொண்டிருந்தொள். 

இதுமட்டுமல்லொமல், இ ் டி ் ட்ட ற ொதமனமய றகட்டுக்பகொண்டு இருந்த 

மைியொமள ஆதொைித்தும் அவை ்ற சினொை ்( ொைக்்க லூக்கொ 10: 40 - 42). 

3) இகெசு கிராமம் கிராமமாே யசன்று ஊழிெம் யசெ்யும் கபாது, யபண் 

சீடர்ேள் இருந்தார்ேள்: 

இறயசு ஊழியத்தின் கொைணமொக, ஊை ்ஊைொக பசல்லும் ற ொது, 12 சீடைக்றளொடு 

கூட அறனக ப ண் சீடைக்ளும் அவறைொடுச ் பசன்று அவருக்கு ஊழியமும் 

பசய்தொைக்ள். 

 ொைக்்க லூக்கொ 8:1-3 (சில ஸ்திைகீளும், மகதறலனொள் மைியொளும், 

றயொவன்னொளும், சூசன்னொளும்):  

1. பின்பு, அவை ் ட்டணங்கள்றதொறும் கிைொமங்கள் றதொறும் பிையொணம் ண்ணி, 

றதவனுமடய ைொஜ்யத்திற்குைிய நற்பசய்திமயக் கூறி ் பிைசங்கித்துவந்தொை.் 

 ன்னிருவரும் அவருடறனகூட இருந்தொைக்ள். 2. அவை ்ப ொல்லொத ஆவிகமளயும் 

வியொதிகமளயும் நீக்கிக் குணமொக்கின சில ஸ்திரேீளும், ஏழு பிசொசுகள் 

நீங்கின மேதகலனாள் என்ன ் ட்ட மைியொளும், 3. ஏறைொதின் கொைியக்கொைனொன 

கூசொவின் மமனவியொகிய கொவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்கள் 

ஆஸ்திகளொல் அவருக்கு ஊழியஞ்பசய்துபகொண்டுவந்த மற்ற 

அறநகம் ஸ்திரேீளும் அவருடறன இருந்தொைக்ள். 
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அந்த கொலத்தில் யூத கலொசச்ொைத்தில், ப ண்கள் வீடம்டவிட்டு பவளிறய பசன்று 

யூத ைபீக்களிடம் கற்றுக்பகொள்வது அனுமதிக்க ் டொமல் இருந்தது, ஆனொல், 

இறயசு அந்த சூழ்நிமலமய மொற்றி அமமத்தொை.் 

இதுவமை கண்ட விவைங்களிலிருந்து அறிவது  என்னபவன்றொல், இறயசுவிற்கு 

அறனக ப ண் சீடைக்ள் இருந்தொைக்ள், அவறைொடு அவைக்ள் பசன்று ஊழியம் 

பசய்தொைக்ள், அவைிடம் மொைக்்க  விஷயங்கமளயும் கற்றுக்பகொண்டொைக்ள். 

இறயசுவிற்கு ப ண் சீடைக்ள் இல்மல என் து தவறொன கூற்றொகும். 

 

கேள்வி 296: றகள்விமய மொற்றி றகட்கிறறன், இறயசுவிற்கு இருந்த உள்வட்ட 12 

சீடைக்ளில் ஏன் ஒரு ப ண் சீடை ்இல்மல? 

பதில் 296: இ ்ற ொது தொன் சைியொன றகள்விமய றகட்டு இருக்கிறீைக்ள். 

இதற்கு முன்னொல் றகட்ட றகள்விக்கொன  திலில், இறயசுவிற்கு ஆண்கள் மற்றும் 

ப ண்களில் சீடைக்ள் இருந்தொைக்ள் என் மதக் கண்றடொம். இறயசு ஆண் ப ண் 

ற தம்  ொைக்்கிறவை ்அல்ல என் மதக் கண்றடொம். 

ஆனொல், தம்றமொடு எ ்ற ொதும் இருந்து கற்றுக்பகொள்ள 12 உள்வட்ட சீடைக்மள 

பதைிவு பசய்தொை.் இவைக்ள் அமனவரும் ஆண்கள், இவைக்ளில் ஒரு ப ண்ணும் 

இல்மல (மத்றதயு 10:2-4, மொற்கு 3:13-19, லூக்கொ 6:12-16). 

இறயசுறவொடு கூட இருந்த அந்த 3.5 ஆண்டுகள், இவைக்ள் தனிமமயில் 

இறயசுறவொடு இருந்தொைக்ள். இறயசு பசொன்னது ற ொன்று, இறயசுவிற்கு 

தமலசொய்க்க ஒரு நிைந்தைமொன வீடு இல்மல.  

13 ற ை ்அடங்கிய ஒரு ஆண் கூட்டத்தில், ஒரு ப ண்மண நொம் றசைத்்தொல், அந்த 

ப ண்ணுக்பகன்று கீழ்கண்ட வசதிகமள அல்லது பசௌகைியங்கமள பசய்துத ்

தைறவண்டும். றமலும், சில நமடமுமற சிக்கல்கள் இதில் உண்டு அமவகமள ் 

 ொருங்கள். 

1) இறயசுவும் சீடைக்ளும் இைவு  கல் என்று  ொைக்்கொமல், ஊருக்கு ஊை ்

பசன்றொைக்ள்.  கொட்டு குதியில் மனித நடமொட்டமில்லொத இடங்களில் 

றதமவ ் ட்டொல் இவைக்ள் ஓய்வு எடுத்துக்பகொண்டு இரு ் ொைக்ள்.  

2) ஒரு ப ண் சீடை ்கூட இருந்தொல், அவளுக்பகன்று தூங்க, ஓய்வு எடுக்க ஒரு 

வீறடொ அல்லது றவறு ஒரு வசதிறயொ பசய்து தைறவண்டியிருந்திருக்கும். இவைக்ள் 

நொறடொடிகள் ற ொன்று வொழ்ந்த டியினொல், ஒரு ப ண் சீடை ்கூட இரு ் து, ஒரு 

சங்கடமொக இருந்திருக்கும். 

3) மொதவிடொய் ற ொன்று ப ண்களுக்பகன்று இருக்கின்ற தனி ் ட்ட 

அபசௌகைியங்களினொல், சில  யணங்கள் தமட ட்டு இருந்திருக்கும். 
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இறயசுவின் சீடைக்ள் பவறும் ஆண்களொக இருந்த டியினொல், றதமவ ் ட்ட 

றநைங்களில் இறயசு பிைொயொணங்கமள றமற்பகொண்டொை.் ஒரு சீடை ்ப ண்ணொக 

இருந்திருந்தொல், இந்த திடீை ்  யணங்களில் சில  தொமதங்கள் 

உண்டொகியிருக்கும். 

4) இறயசு தம் உள்வட்ட சீடைக்ளொக பவறும் ஆண் சீடைக்மள பதைிவு 

பசய்த டியினொல், அவைது எதிைிகள் அவை ் மீது ப ண்கள் சம்மந்த ் ட்ட 

றவறுவமகயொன குற்றசச்ொட்டுக்கமள மவக்கவில்மல. ஒரு றவமள ப ண்கள் 

உள்வட்ட சீடைக்ளொக இருந்திருந்தொல், அறனகை ்இ ் டி ் ட்ட குற்றசச்ொட்டுகமள 

முன் மவத்திரு ் ொைக்ள். 

இ ் டி அறனக கொைணங்கமள நொம் பசொல்லமுடியும்.  

இது மட்டுமல்லொமல், இதற்கு ஒருஆவிக்குைிய அைத்்தமும் உள்ளது. இறயசுவின் 12 

ஆண் சீடைக்ள் என் து இஸ்றைலின் 12 வம்சங்களுக்கு நிழலொட்டமொக இறயசு 

பதைிவு பசய்தொை.் யொக்றகொபின் 12 மகன்கள் தொன் யூத 12 வம்சங்களொக 

கருத ் ட்டது. றமலும், ஆவிக்குைிய இஸ்ைறவலொகிய றதவனுமடய சம மய 

றமய்க்க 12 சீடைக்மள அ ்ற ொஸ்தலைக்ளொக இறயசு நியமித்தொை.் இமத ்   ற்றி 

றமலதிக விவைங்கமள றதமவ ் டும்  தில்களில் கொண்ற ொம். 

 

கேள்வி 297: றைொமன் கத்றதொலிக்கைக்ளில் '(ப ண்) துறவிகள்' இருக்கிறொைக்றள! 

கிறிஸ்தவம் இதமன அனுமதித்துள்ளதொ? 

பதில் 297: இல்மல, துறவைம் கிறிஸ்தவத்தில் இல்மல. 

திருமணம் என் து கனமுள்ளது என்று ம பிள் பசொல்கிறது (எபிறையை ் 13:4) 

மற்றும் ஆதொமம ஏவொமள  மடத்து, அவைக்ள் கணவன் மமனவியொக இருக்க 

அவறை முதல் திருமணதம்தயும் பசய்து மவத்தொை.் 

றைொமன் கத்றதொலிக்கைக்ள் ற ொ ் என்றுச ் பசொல்லக்கூடியவை ் திருமணம் 

புைியக்கூடொது என்றுச ் பசொல்கிறொைக்ள், ஆனொல் முதல் ற ொ ் என்றுச ்

பசொல்லக்கூடிய  இறயசுவின் சீடை ்ற துரு திருமணம் ஆன ஒரு மனிதறை ஆவொை.் 

றமலும் இறயசுவின் சீடை ்ற துரு தம் மமனவிறயொடு கூட தொன் ஊழியம் பசய்தொை ்

மற்ற சீடைக்ளும் இதமனறய பசய்தொைக்ள் (1 பகொைிந்தியை ்9:5). இதில் றவடிக்மக 

என்னபவன்றுச ் பசொன்னொல், திருமணமொன ந ைொகிய ற துருமவ சம க்கு 

தமலவைொக இறயசு நியமித்தொை.் இதற்கு எதிைொக கத்றதொலிக்க ற ொதமனகள், 

அவருக்கு அடுத்த டியொக வருகின்ற தமலவைக்ள்(ற ொ ்) மற்றும்  ொதியொைக்ள் 

துறவைம் இருக்கறவண்டும் என்றுச ்பசொல்வதில் என்ன நியொயம் இருக்கிறது. 

கிறிஸ்தவம் ஆண் அல்லது ப ண் துறவைம்  ற்றி கட்டமள 

பகொடு ் தில்மல.  ஒருறவமள ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு தம் துமண 
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மைித்துவிட்டொல், மறு டியும் திருமணம் பசய்வதும் பசய்யொமல் அ ் டிறய 

இருந்துவிடுவதும், அவைவை ்விரு ் ம், ஆனொல் கட்டொயமில்மல. 

 

கேள்வி 298: ம பிளில் வொக்கு ண்ண ் ட்ட ஆசீைவ்ொதங்கள் ப ண்களுக்கும் 

ப ொருந்துமொ? 

பதில் 298: ம பிளில் றதவன் வொக்கு பகொடுத்த ஆசீைவ்ொதங்கள் இரு  ொலொருக்கும் 

பகொடுக்க ் ட்டதொகும். சில வொக்குறுதிகள் ஆண்களுக்கொக தனி ் ட்ட 

முமறயில் இருக்கும், இறத ற ொன்று ப ண்களுக்கும் தனி ் ட்ட வொக்குறுதிகள் 

உள்ளன. 

ஆனொல், ப ொதுவொக பசொல்ல ் ட்ட ஆசீைவ்ொதங்கள், வொக்குறுதிகள் 

இருவருக்கும் ப ொருந்தக்கூடியதொகும். 

இதுமட்டுமல்ல, ம பிளில் ஒரு குறி ்பிட்ட ந ை ்  ற்றி சில தீைக்்கதைிசனங்கள் 

பகொடுக்க ் ட்டு இருக்கும்,அமவகள் அந்த ந ருக்கு மட்டுறம 

பகொடுக்க ் ட்டது, அது நமக்கல்ல. 

லூக்கொ 2:35ல் மைியொளுக்கு மட்டுறம ஒரு தீைக்்கதைிசனம் பசொல்ல ் ட்டது "உன் 

ஆத்துமொமவயும் ஒரு  ட்டயம் உருவி ்ற ொகும் என்றொன்". இறயசுமவ 

சிலுமவயில் அமறயும் ற ொது மைியொளின் துக்கத்மத ்  ற்றி 

இது  பசொல்ல ் ட்டது. இது நமக்கு அல்ல. 

இஸ்ைறவலருக்கு பசொல்ல ் ட்ட அறனக ஆசீைவ்ொதங்கள், வொக்குதத்தத்ங்கள் 

அவைக்ளுக்குச ்பசொல்ல ் ட்டமவகள். ஆனொல்  ைிசுத்த ஆவியொனவை ்நமக்கொக 

அமவகமள இன்று  யன் டுத்துகிறொை.் 

உதொைணம்:  

ஏசாொ 54:10 

10. மமலகள் விலகினொலும்,  ைவ்தங்கள் நிமலப யைந்்தொலும், என் கிரும  

உன்மனவிட்டு விலகொமலும், என் சமொதொனத்தின் உடன் டிக்மக 

நிமலப யைொமலும் இருக்கும் என்று, உன்றமல் மனதுருகுகிற கைத்்தை ்

பசொல்லுகிறொை.் 

இந்த வொக்குறுதி இஸ்ைறவலருக்குத் தொன் பகொடுக்க ் ட்டது, ஆனொல் இதமன 

 ைிசுத்த ஆவியொனவை ் நமக்கொகவும் எழுதி மவத்திருக்கிறொை ் என் மத நொம் 

மறக்கக்கூடொது. 

றதவனிடத்தில்  ட்ச ொதமில்மல (றைொமை ் 2:11). அவருக்குள் ஆணும் ப ண்ணும் 

சமறம. 
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கேள்வி 299: ஒரு முஸ்லிம் ப ண்ணும், அவளது குடும் மும் இறயசுமவ 

பின் ற்றினொல், கிறிஸ்தவம் அவைக்ளுக்கு  எமவகமளத ்தரும்? 

பதில் 299: இந்த றகள்விக்கொன  திமல ப ண்களின் கண்றணொட்டத்தின் 

 ொைக்்கலொம். ஒரு முஸ்லிம் ப ண் குடும் த்றதொடு இறயசுமவ பின் ற்றினொல்: 

1) தன் கணவன் தன்மன அடித்தொல், அவமன றகள்வி றகட்கலொம், சட்டத்தின் 

உதவியும் றகட்கலொம். இஸ்லொமில் இதற்கு வொய் ்பு மிக மிக குமறவு. 

2) தன் கணவன் இைண்டொவது திருமணம் பசய்துக்பகொள்ள அவனுக்கு  அனுமதி 

சட்டத்தின்  டி மறுக்க ் டும். இது இஸ்லொமிய ப ண்களுக்கு கிமடக்கொது, 

மமனவியின் அனுமதியின்றி, நொன்கு ப ண்கமள ஒரு முஸ்லிம் ஆண் திருமணம் 

பசய்யலொம். 

3) புைக்ொ என்ற உமடமய அணியொமல் இருக்க உைிமம கிமடக்கும்.  

4)  டி ்பு, றவமல விஷயங்களில் முஸ்லிம் ப ண்களுக்கு கிமடக்கொத 

உைிமமயும், அதிகொைமும் கிமடக்கும். 

5) அற் மொன கொைியங்களுக்கு முஸ்லிம்கள் பகொடுக்கும் 

தலொக்கிலிருந்து  (விவொகைத்திலிருந்து) விடு டலொம். இந்திய சட்டத்தின் 

உதவிமய ப றலொம். 

6) அைபியில் குைஆ்ன் வசனங்கமள மன ் ொடம் பசய்து, தினமும் ஐந்து றவமள 

அமவகமள  மன ் ொடமொக பசொல்லி பதொழுமக 

நடத்தறவண்டிய  அவசியமில்மல. இதற்கு  திலொக, நமக்கு பதைிந்த பமொழியில் 

றதவமன முழு இருதயதற்தொடும்,  லத்றதொடும் பதொழுதுக்பகொள்ள வொய் ்பு 

கிமடக்கும். 

7) நம்மம  மடத்த றதவமன அ ் ொ  என்றுச ்பசொல்லி அமழத்து உமையொடவும் 

(பஜபிக்கவும்), அவைது வொைத்்மதகமள தமிழில்  டிக்கவும் புைிந்துக்பகொள்ளவும் 

வொய் ்பு கிமடக்கும். அைபியில்  டிதத்ொல் தொன் நன்மம அதிகம் என்று 

முஸ்லிம்கள் பசொல்வது ற ொன்று, கிறிஸ்தவத்தில்  இல்மல. 

8) இஸ்லொமிய மூட ழக்கவழக்கங்கள், கட்டுக்கமதகமள நம் றவண்டிய 

அவசியமில்மல. 

9) ஜின்கமள ்  ற்றி  ய ் டறவண்டிய அவசியமில்மல, 

தொயத்துக்கள்  கட்டுவது, கண்திருஷ்டி  ற்றி கவமல ் டுவது ற ொன்ற தவறொன 

றகொட் ொடுகள் கிறிஸ்தவத்தில் இல்மல. 
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10)  ைறலொகத்தில் தனக்கு  அனுமதி கிமடக்குமொ? என்ற சந்றதகத்றதொடு 

வொழொமல், இ ்பூமியில் வொழும்ற ொறத, இைட்சி ்பின் நிசச்யதற்தொடு வொழலொம். 

11) ம பிளில் உள்ள வொக்குதத்தத்ங்கமள  டித்து, தியொனித்து உைிமம  ொைொட்டி 

மன நிம்மதிறயொடு வொழலொம்.  ைிசுத்த ஆவியொனவைின் உதவியுடன் 

பிைசச்மனகமள, சவொல்கமள மதைியமொக எதிைக்்பகொள்ளலொம். 

இறயசு உங்களுக்கொக என்ன பசய்வொை ் என் மத ்  ற்றி இன்னும் 

பசொல்லிக்பகொண்றட ற ொகலொம், றதமவ ் டும் ற ொது றமலதிக விவைங்கமளக் 

கொண்ற ொம். 

 

கேள்வி 300: இறயசு தனி ் ட்ட முமறயில் ப ண்களுக்கொக என்ன பசய்தொை?் 

பதில் 300: இறயசுவின் கொலக்கட்டத்தில் இருந்த கலொசச்ொைம் ஆண்கள் குடும்  

தமலவைக்ளொக இருந்த கலொசச்ொைமொக இருந்தது.  றமலும் யூத கலொசச்ொைத்தில், 

ப ண்களுக்கு எதிைொக யூத ைபீக்கள்  ல கட்டு ் ொடுகமள விதித்து இருந்தனை.் 

யுத ஆண்கள் ப ண்கமள ப ொதுவில் வொழ்த்து கூறமொட்டொைக்ள், ப ண்கள் 

ைபீக்களிடம் மொணவைக்ளொகச ் றசைந்்து றதொைொமவ கற்கமுடியொது. முதல் 

நூற்றொண்டின் ஒரு யூத ைபி "றதொைொமவ ஒரு ப ண்ணுக்கு  ொதுகொக்கும் டி 

பகொடு ் மதக்  கொட்டிலும், அதமன எைித்துவிடுவது நன்றொக 

இருக்கும்"  என்றொை.் யூத ைபீக்கள் இ ் டி  ல பசொந்த கட்டமளகமள உருவொக்கி 

மவத்திருந்தொைக்ள். 

இ ் டி ் ட்ட சூழலில் தொன் இறயசு வந்தொை.் இமறயிமல ்  ற்றி சிந்திக்கொமல், 

உலக பிைகொைமொக இறயசு ப ண்களுக்கொக என்ன பசய்தொை ் என் மத 

சுருக்கமொக கொண்ற ொம். 

1) ஆபிரோமின் குமாரத்தி: யூத தலலவர்ேளின் திமிருே்கு மரண அடி 

யோடுத்தார்: 

ஒரு நொள் றதவொலயத்தில் ஒரு கூனியொன ப ண் இருந்தொள். இறயசு அவமள 

அமழத்து ஓய்வு நொளில் சுகமொக்கினொை.் ஓய்வு நொளில் இ ் டி 

சுகமொக்கியது  தவறு என்று யூத தமலவைக்ள் குற்றம் சொட்டும் ற ொது, இறயசு 

கீழ்கண்ட  திமல பகொடுத்தொை.் 

லூே்ோ 13:14-16 

14. இறயசு ஓய்வுநொளிறல பசொஸ்தமொக்கின டியொல், பஜ ஆலயத்தமலவன் 

றகொ மமடந்து, ஜனங்கமள றநொக்கி: றவமலபசய்கிறதற்கு ஆறுநொள் உண்றட, 

அந்த நொட்களிறல நீங்கள் வந்து பசொஸ்தமொக்கிக்பகொள்ளுங்கள், ஓய்வுநொளிறல 

அ ் டிச ் பசய்யலொகொது என்றொன். 15. கைத்்தை ் அவனுக்கு ் பிைதியுதத்ைமொக: 
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மொயக்கொைறன, உங்களில் எவனும் ஓய்வுநொளில் தன் எருமதயொவது தன் 

கழுமதமயயொவது பதொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக் பகொண்டுற ொய், அதற்குத ்

தண்ணீை ்கொட்டுகிறதில்மலயொ? 16. இறதொ, சொத்தொன்  திபனட்டு வருஷமொய்க் 

கட்டியிருந்த ஆபிரோமின் குமாரத்திொகிெ இவலள ஓய்வுநொளில் 

இந்தக்கட்டிலிருந்து அவிழ்த்துவிடறவண்டியதில்மலயொ என்றொை.் 

இதில் விறசஷம் என்னபவன்றுச ்பசொன்னொல், "ஆபிரோமின் குமாரத்தி" என்று 

இறயசு கூறியதொகும்.  இவ்வொைத்ம்தகள் ம பிளில் இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டுறம 

வருகிறது.  ப ொதுவொக யூதைக்ள் நொங்கள் "ஆபிைகொமின் குமொைைக்ள்" என்றுச ்

பசொல்லிக்பகொள்ள ப ருமம ் டுவொைக்ள். ஆனொல் அந்த ப ருமமமய 

எடுத்து  ஒரு ப ண்ணுக்கு இறயசு பகொடுத்தொை,் மட்டுமல்லொமல் ஓய்வு நொளில் 

அ ்ப ண்ணுக்கு அற்புத சுகத்மதக் பகொடுத்தொை.் இதனொல் யூததமலவைக்ளின் 

றகொ த்துக்கு இறயசு ஆளொனொை ்

2) யபாது இடங்ேளில் இகெசு கபசினார்: 

ப ொது இடங்களில் ப ண்கறளொடு யூத தமலவைக்ள் வொழ்த்து  கூறமொட்டொைக்ள், 

ற சமொட்டொைக்ள். ஆனொல், இறயசு இந்த நிமலமய மொற்றினொை,் ப ண்களுக்கு 

எதிைொக நடந்துக்பகொண்டு இருக்கும் கலொசச்ொை குமற ொடுகமள நீக்கினொை.் 

ஒரு விதமவயின் மகன் மைித்துவிட்டொன், அவமன புமதக்கச ்பசன்றுக்பகொண்டு 

இருந்தொைக்ள். அந்த ப ண்ணுக்கு றவறு துமணயொரும் இல்மல, மகன் இல்மல 

என் மத இறயசு அறிந்து, அவைொகச ்பசன்று, மைிதத் அந்த  மகமன உயிறைொடு 

எழு ்பி, தன் தொயிடம் ஒ ்புவிதத்ொை.் இந்த அற்புதம் பசய்யுங்கள் என்று அந்த 

ப ண் இறயசுவிடம் றகட்கவில்மல என் மத கவனிக்கவும். 

லூே்ோ 7:12-15 

12. அவை ் ஊைின் வொசலுக்குச ் சமீபித்தற ொது, மைித்து ்ற ொன ஒருவமன 

அடக்கம் ண்ணும் டி பகொண்டுவந்தொைக்ள்; அவன் தன் தொய்க்கு ஒறை 

மகனொயிருந்தொன். அவறளொ மகம்ப ண்ணொயிருந்தொள்; ஊைொைில் பவகு 

ஜனங்கள் அவளுடறனகூட வந்தொைக்ள். 13. கைத்்தை ்அவமள ்  ொைத்்து, அவள்றமல் 

மனதுருகி: அழொறத என்று பசொல்லி,14. கிட்டவந்து,  ொமடமயத் பதொட்டொை;் 

அமதச ் சுமந்தவைக்ள் நின்றொைக்ள்; அ ்ப ொழுது அவை:் வொலி றன, எழுந்திரு 

என்று உனக்குச ் பசொல்லுகிறறன் என்றொை.் 15. மைித்தவன் எழுந்து உடக்ொைந்்து, 

ற சதப்தொடங்கினொன். அவலன அவன் தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார். 

யூதைக்ள் பவறுக்கும் சமொைியைக்ளின் ஒரு ப ண்றணொடு இறயசு சுயமொகச ்

பசன்று ற சினொை.் 

சீடைக்ளும் இதமன ்  ொைத்்து, என்ன பசய்வபதன்று புைியொமல் இருந்தனை.் ஒரு 

ப ண்றணொடு அதுவும் சமொைிய ப ண்றணொடு ஏன் ற சுகின்றீைக்ள்? என்று 
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அவைக்ளுக்கு றகட்கத்றதொன்றியது, இருந்தற ொதிலும் அவைக்ள் அமமதியொக 

இருந்துவிட்டொைக்ள். 

றயொவொன் 4:27. அத்தருணத்தில் அவருமடய சீஷைக்ள் வந்து, அவர் ஸ்திரயீுடகன 

கபசுகிறலதப்பற்றி ஆசச்ரிெப்படட்ார்ேள். ஆகிலும் என்ன 

கதடுகிறீயரன்றாவது, ஏன் அவளுடகன கபசுகிறீயரன்றாவது, ஒருவனும் 

கேட்ேவில்லல. 

3) சுெமரிொலதயும் இரே்ேமும்: 

அந்த கொல ்ப ண்கள் மொதவிடொய் றநைங்களில் 'சுத்தமில்லொதவைக்ள்' என்று 

கருத ் ட்டொைக்ள். அவைக்ள் பதொடுகின்றமவகளும் சுத்தமொனமவ அல்ல என்று 

சடங்குகள் யூத மொைக்்கத்தில்  இருந்தது. 

லூக்கொ 8:43-48ல்  ஒரு அருமமயொன நிகழ்சச்ி  ற்றி பசொல்கிறது. 12 ஆண்டுகள் 

இைத்தற ொக்கு உள்ள ஒரு ப ண் இறயசுமவத் பதொட்டு சுகமொனொள். றமலும், 

இறயசு அவமள திட்டவில்மல,  திலொக நீ சுகமொனொய், உன் விசுவொசம் உன்மன 

இைட்சித்தது என்றொை.் 

லூக்கொ 8:48. அவை ் அவமள ்  ொைத்்து: மகறள, திடன்யோள், உன் விசுவாசம் 

உன்லன இரட்சித்தது, சமாதானத்கதாகட கபா என்றொை.் 

ஒரு யூத ைபிமய இைத்த ்ற ொக்கு உள்ள ப ண் பதொட்டொள், அவள்  ல 

அவதூறுகளுக்கும், தண்டமனக்கு ஆளொகி இரு ் ொள். 

இன்பனொரு இடத்தில் வி சச்ொைத்தில் பிடி ட்ட ப ண்மண இறயசு கொ ் ொற்றிய 

நிகழ்சச்ியிலும் ப ண்கமள இறயசு கன ் டுத்தினொை.் வி சச்ொைத்தில் மகயும் 

களவுமொக பிடி ட்ட ப ண் என்று அமழத்து வந்தவைக்ள், அந்த ஆமண மட்டும் 

ஏன் விட்டுவிட்டொைக்ள்? இதிலிருந்து அந்த யூதைக்ளின் உள் றநொக்கம் புைிகின்றது. 

இன்னும் ப ண்களின் றவண்டுறகொளுக்கு  இணங்க இறயசு 

அற்புதங்கள்  பசய்தமதச ்பசொல்லலொம். 

4) இகெசுவிற்கு இருந்த யபண் சீடர்ேள்:  

யூத ைபீக்கள் ப ண்களுக்கு றவதங்கமள கற்றுத ் தைமொட்டொைக்ள், 

ஆனொல்  இறயசு ஆண்கள் மற்றும் 

ப ண்களுக்கு  றவதத்மத  கற்றுக்பகொடுத்தொை.் இறயசுவிற்கு ப ண் சீடைக்ள் 

என்ற தமல ்பில் பகொடுத்த  திமலயும்  டித்துக்பகொள்ளவும். 

5) கமசிொ, உயிர்த்யதழுதல்:  

ஒரு சமொைிய ப ண்ணிடம் "நொன் தொன் றமசியொ என்று றநைடியொக பசொன்னொை ்

இறயசு". லொசருவின் சறகொதைியிடம் "நொறன உயிைத்ப்தழுதலும் 
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ஜீவனுமொயிருக்கிறறன்" என்றொை.் றமலும் தொம் உயிைத்ப்தழுந்த பிறகு 

முதலொவதொக 'ஒரு ப ண்ணுக்றக தம்மம பவளி ் டுத்தினொை'். 

இமவகள் றமறலொட்டமொக எழுதிறனன். இன்னும் ப ண்களுக்கு கிறிஸ்தவம் 

பகொடுதத்மவகள்  ற்றி எழுதினொல் அதிக  க்கங்கள் றதமவ ் டும்.   

முஹம்மது ப ண்கமள மிகவும் றகவலமொக  ொைத்்தொை,் நைகத்தில் அதிகமொக 

இரு ் வைக்ள்,  தங்கள் கணவைக்ளுக்கு நன்றிபகட்டவைக்ள், அறிவு 

குமறந்தவைக்ள், என்று  லவொறு முஹம்மது ப ண்கமள சொடினொை.் 

இறயசுறவொ, ஒரு ப ண்ணுக்கு அற்புதம் பசய்து, அவமள முன்னிட்டு 

"ஆபிைகொமின் குமொைத்தி" என்று தமலக்கனம் பகொண்ட  யூதைக்ளிடறம சொட்சி 

பசொன்னொை.் 

இறயசுவின் நற்பசய்தி நூமல நீங்கள் ஒருமுமறயொவது  டித்து இருக்கிறீைக்ளொ? 

இறயசு என்ன ற சினொை,் யொருக்கொக ற சினொை?் இறயசு என்ன பசய்தொை?் 

ற ொன்றமவகமள அறிந்துக்பகொள்ள நீங்கறள நற்பசய்தி நூல்கமள 

 டித்து  பதைிந்துக்பகொள்ளுங்கள். 

இறயசுவின் வொழ்க்மக வைலொறு (நற்பசய்தி 

நூல்கள்): மத்கதயு, மாற்கு, லூே்ோ & கொவான் 

 

மூலம்: https://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2020ramalan.html & 

http://isakoran.blogspot.com/ 
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