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1) நிலமெல்லாம் இரத்தம் - அறிமுகம்
[உெரின் மொளபல் அலறுகிறது. அென் தம்பி அப்ரகாம் மசௌதி அரரபியாவிலிருந்து ரபான்
மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிறான். அப்ரகாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இஸ்லாளெ
தழுவினான். ஒவ்மொரு ஆண்டும் ரெைான் ொதத்தில் இஸ்லாம்-கிறிஸ்தெம் பற்றி
இவ்விருெர் ரபசிக்மகாள்ொர்கள், கடித பரிொற்றம் மசய்துக் மகாள்ொர்கள். இந்த ஆண்டு
(2016), இவ்விருெரின் உளரயாடல் என்னமென்பளத படியுங்கள். உெர் ரபான் எடுத்து
ரபசுகிறான்]
உெர்: ஹரலா! அப்ரகாம்
அப்ரகாம்: ஹரலா, உெரண்ணா. அஸ்ஸலாமு அளலக்கும்.
உெர்: ெ அளலக்கும் ஸலாம். எப்படி இருக்கிறாய்?
அப்ரகாம்: அல்ஹம்துலில்லாஹ்! நான்
எல்ரலாரும் எப்படி இருக்காங்க?

நன்றாக

இருக்கிரறன்.

நீங்க

ெற்றும்

வீட்டில்

உெர்: கர்த்தரின் கிருளபயால் எல்ரலாரும் சுகொக இருக்கிறார்கள். நாம் ஒவ்மொரு ொரமும்
மெள்ளிக்கிழளெ தாரன ரபசுெது ெழக்கம், இன்று என்ன திடீமரன்று ரபான் மசய்தாய்?
அப்ரகாம்: இன்னும் சில நாட்களில் ரம்ஜான் ஆரம்பிக்கப்ரபாகிறது. நீங்க விரசஷொக
ரம்ஜான் ொதத்தில் ரநரத்ளத ஒதுக்கி என்ரனாடு ரபசுவீங்க, மெயில் எழுதுவீங்க இல்ளலயா!
இந்த ெருஷம் என்ன பிைான் மெச்சிருக்கீங்க என்று ரகட்கலாம் என்று ரபான் மசய்ரதன்.
உெர்: ஓ.. ரம்ஜானா! நான் ெறந்ரத ரபாயிட்ரடன். இந்த ெருஷத்துக்காக இதுெளர நான்
எந்த ஒரு பிைானும் ரபாடவில்ளல. உன்னிடம் ஏதாெது பிைான் இருந்தா மசால்லு.
அப்ரகாம்: என்கிட்ரட ஒரு பிைான் இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு புத்தகத்ளத PDF ஃளபலாக
அனுப்புகிரறன். அளத படிங்க.
உெர்: நம் தமிழ் முஸ்லிம்கள் எழுதிய புத்தகொக இருந்தால், அளத நான் ஏற்கனரெ
படிச்சிருப்ரபன் என்று நிளனக்கிரறன்.
அப்ரகாம்: புத்தகத்தின் மபயர் “நிலமெல்லாம் இரத்தம்”, அளத எழுதியெர், எழுத்தாைர் பா
ராகென் ஆொர். இதற்கு முன்பாக இளத படிச்சிருக்கீங்கைா?
உெர்: ஓ.. நிலமெல்லாம் இரத்தொ! சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு தைத்தில் அதன் சில
அத்தியாயங்களை படிச்சிருக்ரகன். பா ராகென் அெர்களின் எழுத்துக்களை நான் விரும்பி
படிப்பதுண்டு. ரநரம் கிளடக்கும் ரபாமதல்லாம், அெரது தைத்திற்குச் மசன்று கட்டுளரகளை
படிப்ரபன்.
அப்ரகாம்: நல்லதா ரபாச்சு, உங்களுக்கு ஏற்கனரெ பாராளெப் பற்றித் மதரிந்திருக்கிறது!
ஒரு முஸ்லிெல்லாதெர் என்ற முளறயில் இெர் இப்புத்தகத்ளத
நடுநிளலரயாடு
எழுதியுள்ைார். பாலஸ்தீன், இஸ்ரரல் பற்றிய விெரங்களை மதளிொகவும், சுொரசியொகவும்
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எழுதியுள்ைார். நீங்க இந்த புத்தகத்ளத முழுெதுொக கட்டாயம் படிச்சு உங்க கருத்ளதச்
மசால்லனும், இது தான் இந்த ஆண்டின் ரஹாம் ெர்க் உங்களுக்கு.
உெர்: எனக்கு மபரிய ரெளலளய மகாடுத்திட்டிரய! ஒரு இந்து எழுத்தாைர் எழுதிய
புத்தகத்ளத முஸ்லிம்கள் புகழ்ந்தால், கண்டிப்பாக அதில் அரனக தில்லுமுல்லு
நடந்திருக்கும்.
அப்ரகாம்: நீங்க
நிளனக்கிறபடி
ஒன்றுமில்ளல.
பாரா
நடுநிளலரயாடு,
வீணான
மிளகப்படுத்துதல் இல்லாெல் எழுதியுள்ைார். இஸ்ரரல் நாடு உருொக்கப்பட்டது பற்றியும்,
அங்கு நடந்துக்மகாண்டு இருக்கும் சண்ளடகள் பற்றியும் நீங்க என்ன நிளனக்கிறீங்க?
உெர்: சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் படித்த ஒரு சில அத்தியாயங்களிரலரய சில
மிளகப்படுத்தல்களைக்
கண்ரடன்.
ஆங்காங்ரக
சில
உண்ளெகளை
ெளறத்து,
முஸ்லிம்களுக்கு சாதகொக அெர் எழுதியிருப்பதாக மதரிகிறது. எனக்கு ரநரமின்ளெயின்
காரணொக அெருக்கு பதில் எழுதவில்ளல. இஸ்ரரல் பாலஸ்தீன் மசய்திகளை அவ்ெைொக
விரும்பி படிப்பதில்ளல. எனரெ. . .
அப்ரகாம்: அளத இளதச் மசால்லி நழுெ
படிக்கிறீங்க, உங்க கருத்ளதச் மசால்றீங்க.

ரெண்டாம்.

கட்டாயம்

இந்த

புத்தகத்ளத

உெர்: ம்ம்ம்…. படிக்கிரறன். ஆனால், எனக்கு மதரிஞ்ச விஷயங்களைப் பற்றி ெட்டுரெ
நான் எழுதுரென். அதாெது இஸ்லாம் கிறிஸ்தெம் பற்றி அெர் உண்ளெக்கு புறம்பாக
எழுதியிருந்தால், அளதப் பற்றி நான் என் கருத்ளதச் மசால்ரென். பாலஸ்தீனா-இஸ்ரரல்
சண்ளடப் பற்றி அெர் எழுதியளத சரி பார்க்க நான் சரித்திர விெரங்களை அதிகம்
படிக்கரெண்டி இருக்கும். இப்ரபாளதக்கு எனக்கு அதற்கு ரநரமில்ளல. இளதப் பற்றி நான்
என் விெர்சனத்ளத ளெக்கமுடியாது.
அப்ரகாம்: பரொயில்ளல, உங்க விருப்பத்தின்படிரய மசய்யுங்க. உங்கைால் அெரது
புத்தகத்தில் பிளழகளை கண்டுபிடிக்கமுடியாது. நீங்க தெறாக விெர்சித்தால், நான் உங்களை
சும்ொ விடொட்ரடன்.
உெர்: எனக்கு சம்ெதம் தான். ரபசிக்கிட்ரட இருக்கும் ரபாரத, நிலமெல்லம் இரத்தம் PDFஐ
அனுப்பிட்டிரய! நான் முதலாெது இந்த புத்தகத்ளத படிக்க ஆரம்பிக்கிரறன். அதன் பிறகு
உனக்கு மெயில் அனுப்புகிரறன்.
அப்ரகாம்: மராம்ப சந்ரதாஷம், இந்த ரம்ஜாரனாடு உங்க களத முடியப்ரபாகிறது, அதாெது,
இஸ்லாம் பற்றிய உங்களுளடய தெறான கண்ரணாட்டம் ொறப்ரபாகிறது. அதுவும்
முஸ்லிெல்லாத ஒருெர் எழுதிய புத்தகம் உங்களை சிந்திக்களெக்கப் ரபாகிறது என்பளத
நிளனக்கும் ரபாது, மராம்ப சந்ரதாஷொக இருக்கிறது.
உெர்: தம்பி, நீ அகங்ளகயிற் ரபாட்டு புறங்ளகளய நக்க பார்க்கிறாய்! இதனால் உனக்கு
ஒரு உபரயாகமும் உண்டாகப்ரபாெதில்ளல. அல்லாஹ்வின் புத்தகரெ என்ளன
ொற்றமுடியாத ரபாது, ெனுஷன் எழுதியது என்னச் மசய்யும்? சும்ொ இருந்த எழுத்தாைர்
‘பா ராகென்’ அெர்களை ெம்புக்கு இழுத்து இருக்கிறாய்! அெர் ஒளிவு ெளறவு இன்றி
எழுதியிருந்தால், நல்லது. அளத விட்டுவிட்டு, முஸ்லிம்களுக்கு சாதகொகவும், இஸ்லாம்
4
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

பற்றிய உண்ளெகளை ெளறத்தும் அெர் எழுதியிருந்தால், அதற்கான கூலிளய அெர்
ெட்டிரயாடு கட்டரெண்டி ெரும்.
அப்ரகாம்: முதலில் அளத படியுங்க, பிறகு ரபசலாம். குட்ளநட்.
உெர்: குட்ளநட்
அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. நிலமெல்லம் இரத்தம் – PDF டவுன்ரலாட் மசய்ய மசாடுக்கவும்.
2. நிலமெல்லம் இரத்தம் – பிைாக்கர் தைம்
3. எழுத்தாைர் பா. ராகென் அெர்களின் தைம்.



2) ’ொனுடகுலம்’ என்றால் அதற்கு ‘மெறும் அரபு நாடுகள்’ என்று
அர்த்தொகுொ?
(1. அரஃபாத்தின் ெளறவும் பாலஸ்தீனமும்)
அன்புள்ை தம்பிக்கு,
உன் விருப்பத்தின் படிரய நான் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்ளத படிக்க
ஆரம்பித்துள்ரைன். உனக்கு எப்படி நன்றி மசால்லரெண்டுமென்று எனக்குத் மதரியவில்ளல.
நீ எனக்கு கரும்பு திண்ண கூலி ெட்டும் மகாடுக்கவில்ளல, கரும்பு ரதாட்டத்ளதரய என்
மபயரில் எழுதிவிட்டாய்.
எழுத்தாைர் பா. ராகென் அெர்களின் புத்தகத்ளத படிக்க என்ளன ரகட்டுக்மகாண்டதற்காக,
உன் ொயில் சக்களரளயத் தான் ரபாடரெண்டும். நான் ஏற்கனரெ மசான்னது ரபால, பாரா
அெர்களின் புத்தகத்தில் ெரும் தற்கால 'இஸ்ரரல் பாலஸ்தீனா' சண்ளடப் பற்றி என்
கருத்ளதச் மசால்லாெல், ளபபிள் ெற்றும் குர்ஆனில் ெரும் உண்ளெ விெரங்களை ொற்றி
அெர் எழுதியிருந்தால், அளெகளுக்கு என் விெர்சனத்ளத முன்ளெப்ரபன்.
அெர்
நடுநிளலரயாடும்,
உண்ளெளய
ெளறக்காெலும்
முக்கியொக
ரெண்டாத
மிளகப்படுத்தல் இல்லாெலும் இப்புத்தகத்ளத எழுதியிருக்கிறார் என்று நீ மசான்னாய்.
ஆனால், நான் படித்த முதல் அத்தியாயத்திரலரய சில மிளகப்படுத்தல்களை நான் கண்டு
இருக்கிரறன். அளதப் பற்றி இந்த கட்டுளரயில் என் விெர்சனங்களை, ரகள்விகளை
முன்ளெக்க விரும்புகிரறன்.
முக்கியொக, இனி நான் எழுதப்ரபாகும் விெர்சன கட்டுளரகளை உனக்கு எழுதாெல்,
ரநரடியாக பா ராகென் அெர்களுக்ரக எழுதப்ரபாகிரறன். இளடயிளடரய உனக்கும்
(முஸ்லிம்களுக்கும்) பயன்படும் சில ரகள்விகளையும், விெரங்களையும் முன்ளெப்ரபன். நீ
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உன் பதில்களை முன்ளெக்கலாம். நீ இக்கட்டுளரகளை படித்துவிட்டு, பாரா அெர்களுக்கும்
அனுப்புொய் என்று நம்புகிரறன்.

’ொனுடகுலம்’ என்றால் அதற்கு ‘மெறும் அரபு நாடுகள்’ என்று
அர்த்தொகுொ?
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்கரை,
உங்களுக்கு என் ொழ்த்துதல்களை மதரிவித்துக் மகாள்கிரறன்.
எடுத்த எடுப்பிரலரய ஏன் இந்த ொழ்த்துதல்? என்ற ரகள்வி உங்களுக்கு எழலாம்.
இஸ்லாளெத்மதாட்டு ஒரு புத்தகத்ளத எழுதி, முஸ்லிம்களின் ெனதில் எரிெளலயாய் கடந்த
60 ஆண்டுகைாக எரிந்துக்மகாண்டு இருக்கும் ஒரு முக்கியொன விஷயத்தின் (இஸ்ரரல்
பாலஸ்தீனா பிரச்சளன) அணிரெர் ெளரச் மசன்று, முஸ்லிம்களிடம் அடிபடாெல் திரும்பி
ெந்து இருக்கிறீர்கள் என்றால், இது சாதளன இல்ளலயா? இது உங்களுக்கு கிளடத்த
மிகப்மபரிய மெற்றியல்லொ! அதற்காகத்தான் என் ொழ்த்துதல்களை முதலிரலரய
மசால்லிவிட்ரடன்.
தற்காலத்தில் இஸ்லாம் பற்றியும், முஹம்ெது பற்றியும் யாராெது புத்தகம் எழுதினால், ஒன்று,
அெருக்கு ெரணம் கிளடக்கும் அல்லது ரென்ளெ கிளடக்கும். இவ்விரண்டில் ஏதாெது
நிச்சயம் கிளடக்கும். உங்களுக்கு முஸ்லிம்கள் ெத்தியிரல ரென்ளெ கிளடத்துள்ைது
அப்படியானால், என்ன அர்த்தம்? ஒன்று நீங்கள் எழுதியளெகளை அெர்கள் (முஸ்லிம்கள்)
அங்கீகரித்துக் மகாண்டு இருக்கரெண்டும், அல்லது அெர்கள் அங்கீகரிக்கும்படியாக நீங்கள்
எழுதியிருக்கரெண்டும்.
விஷயத்துக்கு ெருகிரறன். உங்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்ளத படித்துக்மகாண்டு
இருக்கிரறன். உங்கள் எழுத்துக்களை படிக்கும் ொசகர்களில் நானும் ஒருென். உங்கள்
ெரிகளை நான் பலமுளற ரசித்தும் ருசித்தும் படித்துள்ரைன். இந்த முளற, அளெகளை
உரசிப்பார்க்க முடிவு மசய்திருக்கிரறன், அக்னி பரிட்ளச ளெக்கப்ரபாகிரறன். நிலமெல்லாம்
இரத்தம் புத்தகத்தில் நீங்கள் ளபபிள் ெற்றும் குர்ஆன் பற்றிய விெரங்களை எழுதியுள்ளீர்கள்.
ரெலும், பல சரித்திர விெரங்களையும், 20ம் நூற்றாண்டின் மிகப்மபரிய பிரச்சளனயாகிய
இஸ்ரரல் பாலஸ்தீனாளெ ளகயில் எடுத்துக்மகாண்டு உங்கள் கருத்ளத (ஆய்ளெ)
மசால்லியுள்ளீர்கள். இந்த முளற நான் மெறும் ளபபிள் ெற்றும் குர்ஆன் பற்றிய உங்களின்
கருத்துக்களுக்கு ெட்டுரெ என் விெர்சனங்களை ளெக்கப்ரபாகிரறன், ஏமனன்றால், இதர
இஸ்ரரல்-பாலஸ்தீனா விெரங்களை சரி பார்க்க எனக்கு ரநரம் ரபாதாது, ரதளெப்பட்டால்
பிறகு பார்க்கலாம்.
ஒரு நடுநிளல எழுத்தாைராக முக்கியொக, முஸ்லிெல்லாத எழுத்தாைராக இருந்துக்மகாண்டு
நீங்கள் ொற்று ெத ரெதங்களில் உள்ை விெரங்களை எழுதியிருக்கிறீர்கள். இதர ொர்க்க
விஷயங்களையும், ரெதங்களையும் ஆய்வு மசய்து எழுதுெது என்பது ெரரெற்கத்தக்கது,
ஆனால் உண்ளெக்கு புறம்பாக எழுதுெது என்பது ஆபத்தானதாகும். ஒரு ொர்க்க
விஷயங்களை மிளகப்படுத்தியும், இன்மனாரு ொர்க்க விஷயங்களின் உண்ளெளய
ெளறத்தும்
எழுதுெது
என்பது,
உங்களைப்ரபான்ற
எழுத்தாைர்களிடம்
ெக்கள்
எதிர்ப்பார்க்காத ஒன்றாகும்.
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ஒரு கிறிஸ்தெனாக, உங்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் என்ற புத்தகத்ளத படித்து, என்
விெர்சனத்ளத முன்ளெக்க எனக்கு அனுெதி மகாடுப்பீர்கள் என்று நம்புகின்ரறன் (நீங்கள்
அனுெதி மகாடுத்தாலும், முஸ்லிம்கள் மகாடுக்கொட்டார்கள் என்று எனக்குத் மதரியும்).
நான் உண்ளெக்கு புறம்பான ஒன்ளறயும் எழுதவில்ளல என்று நீங்கள் மசால்ல விரும்பினால்,
என் விெர்சனத்துக்கு பதிளலச் மசால்லும் படி தாழ்ளெயுடன் ரகட்டுக்மகாள்கிரறன்.
'ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்கள்' என்று ஆரம்பத்தில் அளழத்துவிட்டு, இளடயில் ெந்து
ெதிப்பு
மகாடுக்காெல்
விெர்சித்தால்
எப்படி?
என்று
ரகள்வி
ரகட்காதீர்கள்,
ஏமனன்றால்,'மநற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றரெ!'. நீங்கள் பாராொக இருந்தாலும் சரி,
ரெறுயாராக இருந்தாலும் சரி, குற்றம் குற்றரெ.
நிலமெல்லம் இரத்தம் அத்தியாயம் 1 “அரஃபாத்தின் ெளறவும் பாலஸ்தீனமும்” விெர்சனம்
மதாடர்கிறது...
’ொனுடகுலம்’ என்றால் அதற்கு ‘மெறும் அரபு நாடுகள்’ என்று அர்த்தொகுொ?
திரு பாரா அெர்கரை, முதல் அத்தியாயத்தில் நீங்கள் கீழ்கண்ட விதொக எழுதியுள்ளீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .

//
அரஃபாத்தின் ெரண மசய்தியால், ொனுடகுலரெ நிளலகுளலந்து ரபானார்கள் என்று நீங்கள்
எழுதியிருப்பது உண்ளெக்கு புறம்பானதாகும். ஒரு சின்ன விஷயத்ளத மிளகப்படுத்திச்
மசான்னதாகும்.
அரஃபாத் என்பெர் பாலஸ்தீனாவின் தளலெர், ரபாராட்ட வீரர், இெர் ெரித்த ரபாது,
அந்நாட்டெர் நிளலகுளலந்து ரபானார்கள் என்றுச் மசால்ெது சரியானதாக இருக்கும்.
ரெலும், இதர இஸ்லாமிய நாடுகளும் துக்கப்பட்டார்கள், நிளலகுளலந்து ரபானார்கள் என்றுச்
மசால்ெதும் சரியானதாகரெ இருக்கும். ஏமனன்றால், இஸ்ரரல் உருொக்கப்பட்ட நாள் முதல்,
இதர இஸ்லாமிய நாடுகள் ரநரடியாகரொ ெளறமுகொகரொ பாலஸ்தீனாவிற்கு ஆதரொக
இருக்கிறார்கள். ரெலும், இதர ரெற்கத்திய, ஐரராப்பிய ஆசிய நாடுகளில் பாலஸ்தீனத்துக்கு
ஆதரொக இருக்கும் சில நாடுகளும் துக்கப்பட்டு இருந்திருப்பார்கள். ஆக, அரஃபாத்தின்
ெரணம் ரெற்கண்ட தளலெர்களுக்கும், ெக்களுக்கும் ெட்டுரெ துக்கத்ளத மகாடுத்திருக்கும்,
அவ்ெைவு தான்.
மதளிொக உண்ளெளயச் மசால்ெளத விட்டுவிட்டு, ”மொத்த
ொனுடகுலம்” இெரது ெரணத்தினால் நிளல குளலந்துப்ரபானது என்றுச் மசால்ெது,
“மகாஞ்சம் அதிகம் தான்”. இப்படிப்பட்ட சின்ன விஷயத்ளத மிளகப்படுத்திச்
மசால்லரெண்டிய அெசியமென்ன?
ரெலும் “ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரு சில
நின்றதில்ளல” என்றும் மசால்லியுள்ளீர்கள்.

நிமிடங்கைாெது

மசயலற்றுச்

சளெந்து
7
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அரஃபத்துளடய ெரணத்திற்காக ஏன் ஒட்டுமொத்த உலகம் ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பித்து நிற்கும்?
இெர் பாலஸ்தீனாவின் ரபாராட்ட வீரர், தளலெர் ெற்ற நாடுகளுக்கும் இெருக்கும் என்ன
சம்ெந்தம்?
வீரப்பாண்டிய கட்டப்மபாம்ென் படத்தின் ெசனம் தான் எனக்கு ஞாபகம் ெருகிறது.
உதாரணத்திற்கு இந்தியாளெ எடுத்துக்மகாள்ரொம். அரஃபாத்துளடய ெரணத்தினால் ஒட்டு
மொத்த இந்தியா ஒரு நிமிடம் மசயலற்று நிற்பதற்கு அரஃபாத், நம் ெக்கரைாடு ெயலுக்கு
ெந்தாரா? நாற்று நட்டாரா? ஏற்றம் இளறத்தாரா? அல்லது, மகாஞ்சி விளையாடும் எங்குல
மபண்களுக்கு ெஞ்சள் அளரத்து மகாடுத்தாரா? ொெனா? ெச்சானா?
அரஃபாத்துளடய களடசி ெரண ஊர்ெலத்ளத நான் வீடிரயாவில் பார்த்ரதன்,
பாலஸ்தீனத்தின் ெக்கள் துக்கப்பட்டது உண்ளெ தான், இதர முஸ்லிம் நாடுகளின்
தளலெர்கள் துக்கப்பட்டது உண்ளெ தான். அதற்காக உலகத்தில் உள்ை 190+ நாடுகளும்
நிளலகுளலந்து நின்றது என்றுச் மசால்ெது, ஏற்றுக்மகாள்ைக்கூடியதாக இல்ளல. ரெலும்,
ஆய்வு மசய்து புத்தகங்களை எழுதும் உங்களைப் ரபான்றெர்களின் ரபனாவிலிருந்து
இப்படிப்பட்ட
மிளகப்படுத்தல்
ெரிகள்
ெருெது,
மிகவும்
ெருத்தப்படரெண்டிய
விஷயொகும்.
திரு எம்ஜிஆர் அெர்களின் களடசி ஊர்ெலத்ளத பார்த்திருக்கின்றீர்கைா?
நாட்டின் தளலெர்கள் முக்கியொக ெக்களுக்காக ொழும் தளலெர்கள் ெரணிக்கும்ரபாது,
ெக்கள் நிளலகுளலந்துப் ரபாெளத நாம் பாலஸ்தீனத்தில் ெட்டுெல்ல, உலகின் எல்லா
நாடுகளிலும் காணலாம். அவ்ெைவு ஏன், நம் புரட்சித் தளலெர் எம்ஜிஆர் அெர்கள்
ெரணித்த ரபாது, மசன்ளனயில் ெக்கள் கண்ணீர் விட்ட காட்சிளய யாராெது ெறக்கமுடியுொ?
உங்களைப்ரபான்ற எழுத்தாைர்களின் ெரிகைால் அதளன ெளறக்கத்தான் முடியுொ?
எத்தளன இலட்சங்கள் மசன்ளனயில் கூடிவிட்டார்கள். புரட்சித் தளலெரின் இறுதி
ஊர்ெலத்ளத, அரஃபாத்தின் இறுதி ஊர்ெலத்ரதாடு ஒப்பிட்டுப்பாருங்கள், அப்ரபாது
வித்தியாசம் புரியும். நான் மிளகப்படுத்தி எழுதினால் யார் ரகட்பார்கள் என்ற குறுகிய
எண்ணத்தில் நீங்கள் இப்படி எழுதுெது, ஒரு எழுத்தாைருக்கு அழகல்ல. இெர் நடிகர், அெர்
ரபாராட்ட வீரர் என்று வித்தியாசம் காணரெண்டாம். புரட்சித் தளலெரும் நடிகராக இருந்து,
முதலளெச்சர் ஆனெர் தான், ெக்களுக்கு ரசளெ மசய்தெர் தான், ெக்களுக்காக ொழ்ந்தெர்
தான். இன்னுு்ம் நம் முன்னாள் பிரதெர் திருெதி. இந்திரா காந்தி அெர்கள் ெற்றும் முன்னாள்
ஜனாதிபதி திரு. அப்துல் கலாம் அெர்களின் இறுதி ஊர்ெலத்ளதயும் பாருங்கள் ெக்கள்
அளலமயன கடந்துெந்தார்கள்.
அரஃபாத்திற்காக ெக்கள் சிந்திய கண்ணீர் ெற்றும் அெர்களின் அழுளகயின் சத்தம்
இராணுெ வீரர்களையும் ஒரு நிமிடம் அளசத்துவிட்டது என்று மசால்ெது ரெடிக்ளகயாக
இருக்கிறது. மசண்டிமெண்டுக்கு யார் உருகொட்டார்கள், இதற்கு இராணுெ வீரர்கள் ஒரு
விதிவிலக்கா. எம்ஜிஆருக்காக ெக்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதுக்மகாண்டு இருக்கும் ரபாது,
எம்ஜியாளர ரநசித்த இராணுெ வீரர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால், ஒரு நிமிடொெது
கண்கலங்கொட்டார்கைா? இப்படிமயல்லாம் நடக்காது என்று உங்கைால் உறுதியாக
கூறமுடியுொ?
உலகிரலரய எப்ரபாதும் நடக்காத நிகழ்ச்சி நடந்தது ொதிரியும், அரஃபாத் என்பெரர உலக
கதாநாயகர் ொதிரியும் நீங்கள் எழுதியிருப்பது மகாஞ்சம் அல்ல, அதிகப்பிரசங்கித்தனொகும்.
ெக்கள்
எண்ணிக்ளகளய
ளெத்து
ஒருெரின்
நிளலளய
எப்ரபாதும்
நாம்
எளடப்ரபாடமுடியாது, எளடப்ரபாடவும் கூடாது.
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ஒருரெளை நீங்கள் பயன்படுத்தும் அகராதியில் “உலகம் என்ற ொர்த்ளதக்கு அரபு நாடுகள்
அல்லது இஸ்லாமிய நாடுகள் ெட்டும் தான்” என்று மபாருள் உள்ைதா? உங்களை
மபாருத்தெட்டில் முஸ்லிம் நாடுகள் நான் உலகம், முஸ்லிம் ெக்கள் தான் ஒட்டுமொத்த
ொனுடகுலம். உலகில் உள்ை மீதமுள்ை நாடுகள் அளனத்தும் நாடுகரை அல்ல என்று நீங்கள்
எண்ணிவிட்டீர்கைா?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
. . . //
முதலாெது அெர் ஆயுதப்ரபாராட்டம் மசய்தார், பிறகு அளெதிப்ரபாராட்டம் மசய்தார்
என்று நீங்கள் எழுதியுள்ளீர்கள். அரஃபாத் அளெதிப்ரபாராட்டம் மசய்தாரா? அரஃபாத்
எப்ரபாது எந்மதந்த ெளகயில் அளெதிப்ரபாராட்டம் மசய்தார் என்பளத பட்டியலிட்டுக்
காட்டமுடியுொ? அறிந்துக் மகாள்ைரெண்டுமென்று நான் ஆெலாக உள்ரைன்.
அடுத்ததாக, உலக நாடுகளின் தளலெர்கள் அரஃபாத்தின் ெரணத்தின் ரபாது என்ன
மசான்னார்கள் என்பளதயும் காண்ரபாம். உங்கள் எழுத்துப்படி, ஒட்டுமொத்த உலகம்
அப்படிரய ஸ்தம்பித்துப்ரபானது. ஆனால், பல நாடுகளின் தளலெர்கள் கருத்துப்படி,
அரஃபாத் ெரித்ததினால் இனி இஸ்ரரல் பாலஸ்தீனா நாடுகளுக்கிளடரய அளெதி உண்டாகும்
என்பதாகும். அளெதி உண்டாெதற்கான ொய்ப்புக்கள் ளகயில் இருந்தரபாதிலும், அளத
ஏற்றுக்மகாள்ை
ெனமில்லாெல்,
அரஃபாத்
ரெண்மென்ரற
இஸ்ரரலுடன்
சண்ளடரபாட்டுக்மகாண்ரட இருந்தார் என்று அெர்கள் மசால்லியுள்ைார்கள்.
கீழ்கண்ட இரண்டு மதாடுப்புக்களையும் படித்துப்
கருத்துக்களை ெட்டும் நான் கீரழ தருகிரறன்.

பாருங்கள்.

இளெகளிலிருந்து

சில

Arafat's death: Global reaction in quotes
World leaders have been sending their condolences following the death of
Palestinian leader Yasser Arafat. Below are some of the tributes and reflections.
Many of them express the hope for further efforts to achieve peace in the Middle
East.
For nearly four decades, he expressed and symbolised in his person the
national aspirations of the Palestinian people.
Now that he is gone, both Israelis and Palestinians, and the friends of both
peoples throughout the world, must make even greater efforts to bring about
the peaceful realisation of the Palestinian right of self-determination.
UN Secretary General Kofi Annan
The people of Pakistan, and indeed the entire Muslim world, is in deep
shock at the passing away of Mr Arafat, who tirelessly struggled throughout
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his life for the attainment of the rights of the Palestinian nation and for
securing an independent state for them.
Pakistani President Pervez Musharraf
மூலம்: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4001697.stm
பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி மசான்னது ரபாலத்தான், நீங்கள் எழுதியிருக்கரெண்டும், அதாெது
இெரது ெரணத்தினால் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய நாடுகள் அதிர்ச்சி அளடந்தார்கள் என்பது
தான் உகந்ததாக இருக்கும். இளத விட்டுவிட்டு, உலகரெ அதிர்ச்சிக்குள்ைாகியது என்று
நீங்கள் எழுதியது டூ ெச் (too much).
I think history will judge him very harshly for not having seized the
opportunity in the year 2000 (at US-brokered peace talks) to embrace the
offer that was very courageously made by the then Israeli Prime Minister
Ehud Barak, that involved the Israelis agreeing to about 90% of what the
Palestinians wanted.
Australian Prime Minister John Howard
I regret that in 2000 he missed the opportunity to bring that nation into
being.
[I pray] for the day when the dreams of the Palestinian people for a state
and a better life will be realised in a just and lasting peace.
Former US President Bill Clinton
ரெலும் இந்த மதாடுப்ளபயும் படிக்கவும்: http://www.voanews.com/content/a-132004-11-11-voa76-67483947/281662.html
முடிவுளர:
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்கரை, இல்லாத ஒன்ளற இருப்பதாக கற்பளனச் மசய்துக்மகாண்டு,
நீங்கள் அதிகொக மிளகப்படுத்திச் எழுதியுள்ளீர்கள். அரஃபாத் தன் நாட்டிற்காக தன் முழு
ொழ்ளெயும் அர்ப்பணித்தெர் என்பதில் சந்ரதகமில்ளல. கெனிக்கவும், தன் நாட்டிற்காக
ெட்டுரெ பாடுபட்டார், அெர் இதர நாடுகளுக்காக பாடுபடவில்ளல. அெர் உலக நாடுகள்
அளனத்தின்
ெக்களுக்காகவும்
உளழத்திருக்கரெண்டும்
என்று
நான்
மசால்லெரவில்ளல. ஒரு நாட்டிற்காக உளழத்தெளர எடுத்துக்மகாண்டு, உலகத்திற்ரக
இரட்சகராக ெந்தெர் ரபால ஏன் பில்டப் மகாடுக்கிறீர்கள் என்பது தான் என் ரகள்வி.
பாலஸ்தீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக, இதர இஸ்லாமிய நாடுகள் அெருக்காக துக்கப்பட்டார்கள்
அவ்ெைவு தான். ஒட்டு மொத்த உலகரெ அரஃபாத்துக்காக துக்கப்பட்டது என்று நீங்கள்
மசால்ெளத, ஒருரெளை அரஃபாத் ரகட்டிருந்தால், அெரர சிரித்திருந்திருப்பார் உங்களைப்
பார்த்து ரகலியாக.
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3) மூலநூல்களை பாராெல் பக்குெொக புத்தகம் எழுதிய பாரா
(2 - ஆப்ரஹாம் முதல்)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
உங்களுளடய 'நிலமெல்லாம் இரத்தம்' என்ற புத்தகத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில்
காணப்பட்ட ரதளெயில்லாத மிளகப்படுத்தல் பற்றி நான் என் கருத்ளத முந்ளதய
பதிவில் எழுதியிருந்ரதன். இப்ரபாது அடுத்த அத்தியாயத்ளதப் பற்றி என் கருத்ளத
முன்ளெக்கிரறன்.
உங்களுளடய இரண்டாம் அத்தியாயத்ளத படித்துக்மகாண்ரட இருந்த
ெனுஷன் இப்படியும் எழுதுொரா?' என்ற எண்ணம் ெனதில் ரதான்றியது.

ரபாது, 'இந்த

மூன்று ொர்க்கங்களுக்கு சம்ெந்தப்பட்ட விெரங்களை எழுதும் மபாழுது:
•
•
•

மூல நூல்களில் உள்ைெற்றுக்கு எதிராக எழுதும் ளதரியம் இெருக்கு எப்படி ெந்தது?
யாளர திருப்திப்படுத்த இப்படி எழுதுகிறார்?
உண்ளெகளை ெளறத்து இவ்விதம் எழுதுெதினால் இெருக்கு என்ன லாபம்? ரபான்ற
ரகள்விகள் எழும்பின.

ஒரு ரெளை நாம் எளெகளை ொற்றி எழுதினாலும் கிறிஸ்தெர்கள் ரகள்வி
ரகட்கொட்டார்கள் என்ற அசட்டு ளதரியொ? அல்லது முஸ்லிம்களுக்கு ஆதரொக
எழுதுெதால், ஏதாெது பிரச்சளன ெந்தால் முன்ெரிளசயில் நின்று முஸ்லிம்கள்
பாதுகாப்பார்கள் என்ற நம்பிக்ளகயா? எது எப்படிரயா, புத்தகம் மெளிெந்து 10
ஆண்டுகளுக்கு ரெல் ஆகிவிட்டது. [அெரது அசட்டு ளதரியத்திற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும்
விதத்தில் தமிழ் கிறிஸ்தெர்களும் கடந்த 10 ஆண்டுகைாக ஒரு ரகள்வியும் ரகட்காெல்
இருந்துவிட்டார்கள்
என்று
நிளனக்கும்
ரபாது,
கிறிஸ்தெர்களை
கடிந்துக்
மகாள்ைரெண்டுமென்று ரதான்றுகிறது. இப்படி நான் மசய்ெதற்கு முன்பாக, முதலாெது என்
வீட்டு
நிளலக்கண்ணாடி
முன்
நின்றுக்மகாண்டு,
என்ளன
நாரன
முதலாெது
கடிந்துக்மகாண்டு, அதன் பிறகு ெற்றெர்களிடம் மசல்லரெண்டும். என் கண்ணில் உத்திரம்
இருக்க அடுத்தென் கண்ணில் இருக்கும் துரும்ளப பார்ப்பாரனன்? என் கண்ணில் உள்ை
உத்திரத்ளத நீக்கும் முயற்சி தான் இது.]
இப்ரபாது பாரா அெர்களின் ெரிகளை கெனிப்ரபாம்:
1) கால ெரிளசளய ொற்றியது ஏன்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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//
ரெற்கண்ட ெரிகளில் பாரா அெர்கள் மசால்லெருெது என்னமென்றால்,
ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிள்ளை இல்லாெல் இருந்ததால், ொரிசுக்காக 'சாராள்' சுயொக
சிந்தித்து, தன் அடிளெப்மபண்ளண ஆபிரகாமுக்கு ெளனவியாக மகாடுத்தாராம். அப்ரபாது
பிறந்த குழந்ளத தான் இஸ்ெரெல். ளபபிள் மசால்ெது இளதத்தாரன, இதில் என்ன தெறு
இருக்கிறது என்று சிலர் ரகட்கலாம். இப்படி ரகட்பெர்கள் முதலாெது, ஆதியாகெம்
புத்தகத்தின் அத்தியாயங்கள் 15, 16 & 17ஐ படிக்கரெண்டும்.
இந்த மூல நூலில் மசால்லப்பட்டளெகளுக்கு ொற்றொக எப்படி நாஜூக்காக பாரா அெர்கள்
தில்லுமுல்லு மசய்திருக்கிறார் என்பளத பார்ப்பதற்கு முன்பாக, அெரது இதர ெரிகளையும்
ஒரு முளற படித்துவிடுரொம், அப்ரபாது தான் கிளைொக்ஸ் புரியும்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
இப்ரபாது பாரா அெர்கள் மசய்த தெறு என்னமென்பளத சுருக்கொக பார்ப்ரபாம்.
ளபபிளில் மகாடுக்கப்பட்ட கால ெரிளசயின் படி:
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http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

1)
ஆபிரகாம்
தனக்கு
பிள்ளையில்ளல
மசய்கிறார் (ஆதியாகெம் 15:1-3)

என்று

முதலாெது

ரெண்டுதல்

2) இந்த ரெண்டுதலுக்கு ரதென் 'உன் கர்ப்பப்பிறப்பாயிருப்பெரன, உனக்கு சுதந்திரொளி'
என்று பதில் அளிக்கிறார். அதாெது உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளைரய உன் மசாத்துக்களுக்கு
மசாந்தக்காரனாக இருப்பான் என்று ரதென் மசான்னார். (ஆதியாகெம் 15:4). இந்த ரநரத்தில்
ஆபிரகாமுளடய ெளனவியாக இருப்பது சாராள் ஆொர்கள்.
3) ரெலும் உன் சந்ததி ொனத்தின் நட்சத்திரங்களைப் ரபால அதிகொக இருப்பார்கள்
என்றும் மசால்கிறார், இளத ஆபிரகாம் நம்புகிறார் (பார்க்க ஆதியாகெம் 15:5,6). பிள்ளை
பற்றிய ொக்ளக ரதென் ஆபிரகாமுக்கு மகாடுத்த ரபாது, ஆபிரகாமும் சாராளும் கணென்
ெளனவியாக இருந்தார்கள். ஆகார் என்பெர் சாராளின் ஒரு அடிளெப்மபண்ணாக
இருந்தார்கரை தவிர, ஆபிரகாமின் ெறுெளனயாட்டியாக அப்ரபாது இல்ளல.
4) அடுத்ததாக, பிள்ளைக்கான ொக்ளக மபற்றுவிட்ட பிறகும், ரதென் பிள்ளைளய
மகாடுக்கும் ெளர காத்திராெல், சாராள் அெசரப்பட்டு தன் அடிளெப்மபண்ளண
ஆபிரகாமுக்கு ெறுெளனயாட்டியாக மகாடுக்கிறார்.
5) ஆகாருக்கு ஒரு ெகன் பிறந்த பிறகு, 13 ஆண்டுகள் கழித்து ெறுபடியும் ரதென் தன்
முந்ளதளய ொக்ளக நிளறரெற்றும் காலம் சமீபம் என்பளதச் மசால்ல ஆபிரகாமிடம்
ெறுபடியும் ெந்து ரபசுகிறார். இந்த சந்திப்பு பிள்ளை பற்றி மசால்லப்பட்ட இரண்டாெது
சந்திப்பு.
இளதப் பற்றி எழுதும் ரபாது, பாரா அெர்கள் எப்படிப்பட்ட ொர்த்ளதகளை பயன்படுத்தி,
விஷயத்ளத திளச திருப்பியிருக்கிறார் என்பளத கெனியுங்கள்:
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
கெனிக்கவும், 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, முதல் முளற சாராளுக்கும் உனக்கும் பிள்ளை
பிறக்கும் என்றுச் ரதென் மசான்னளத அப்படிரய ெளறத்து ஏப்பம் விட்டு இருக்கிறார் பாரா
அெர்கள்.
"இரதா பார். உனக்கு இன்மனாரு குழந்ளத பிறக்கப்ரபாெது உறுதி" என்று
எழுதுெதிலிருந்து, "முதல் குழந்ளத பிறந்தது கூட என் ொக்கினால் தான் என்று ரதென்
மசான்னதாக" பாராவின் புத்தகத்ளத படிப்பெர்கள் புரிந்துக் மகாள்ைரெண்டுமென்று பாரா
ெனப்பால் குடித்துவிட்டார்.
"இப்ரபாது மகாடுக்கப்ரபாகும் பிள்ளை உன் முதல் ெளனவிக்கு பிறக்கும் என்று" ரதென்
மசான்னதாக எழுதுகிறார். ஆனால், 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிள்ளைப் பற்றிய ொக்கும்,
ொனத்து நட்சத்திரங்கள் ரபால ஆபிரகாமின் சந்ததி இருக்கும் என்று மசான்ன ொக்கும்,
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ஆரகாமின் முதல் ெளனவி சாராள் இருக்கும் ரபாது மசான்னது தான். இளெகளை
ொசகர்கள் புரிந்துக் மகாள்ைக்கூடாது என்பதற்காக நாஜுக்காக ொற்றி மசால்லியுள்ைார்.
பாராவின் இன்மனாரு ளதரியம் என்னமென்றால், அெர் எழுதிக்மகாண்டு இருந்த மதாடர்
குமுதம்
ரிப்ரபார்ட்டர்
என்ற
பத்திரிக்ளகயாகும்.
எத்தளன
கிறிஸ்தெர்கள்
இப்பத்திரிக்ளகளய படிக்கிறார்கள்? அப்படி படித்தாலும், பளழய ஏற்பாட்டில் ெரும்
ஆபிரகாமின் சாராளின் நிகழ்ச்சிப் பற்றி யார் அக்களர மகாள்ொர்கள்? ஒரு ரெளை சில
கிறிஸ்தெர்கள் அக்களர காட்டினாலும், இெரிடம் ரகள்வி ரகட்க யாரிடம் ரநரமிருக்கிறது?
ஒரு ரெளை சில கிறிஸ்தெர்களிடம் ரநரம் இருந்தாலும், இெர்கள் கத்திளய எடுத்தா ரகள்வி
ரகட்கப்ரபாகிறார்கள்? என்ற நம்பிக்ளகயில் பாரா அெர்கள் பளழய ஏற்பாட்டு
நிகழ்ச்சிகளில் தன் விருப்பப்படி விளையாடி இருக்கிறார்.
கடந்த 10 ஆண்டுகைாக முஸ்லிம்களின் ெரிகளை படித்துக்மகாண்டு இருக்கும் என்ளனக்
ரகட்டால், ஒரு முஸ்லிம் எப்படி தில்லுமுல்லு மசய்து உண்ளெளய தன் புத்தகங்களில்
ெளறப்பாரரா, அளத விட மென்ளெயாக விளையாடியுள்ைார். இெர் யாரிடமிருந்து கற்றாரரா
மதரியவில்ளல, அவ்ெைவு திறளெயாக எழுதியுள்ைார் (அல்லாஹ் ரநாஸ் த மபஸ்ட்). ஒரு
ரெளை முஸ்லிம்களை திருப்திபடுத்தரெண்டுமென்பதற்காக இப்படி எழுதினாரா?
'ஆபிரகாம், சாராள் ெற்றும் ஆகார்' களதளய இெர் இஸ்லாமிய ரெதொகிய குர்ஆனிலிருந்து படித்திருக்கலாம் அல்லொ என்று என்னிடம் சிலர் ரகட்கலாம். இதற்கு
சாத்தியமில்ளல, ஏமனன்றால், இெர் ரெரல எழுதிய நிகழ்ச்சி முழுெதுொக ளபபிளில்
உள்ைது தான், குர்-ஆனுக்கு இப்படிமயல்லாம் நிகழ்ச்சிகளை ரகார்ளெயாக மசால்லும்
ெழக்கமில்ளல என்பளத அறியவும், அளரகுளறயான விெரங்கள் ெட்டும் தான் குர்-ஆனில்
காணமுடியும்.
ளபபிளிலிருந்து
விெரங்களை
எடுத்து,
ரெண்டுமென்ற
திருத்தி
எழுதியிருக்கிறார். இந்த தெளற பாரா அெர்கள் மதரிந்ரதமசய்துள்ைார்.
இன்னும் ஒரு விஷயத்ளத மசால்லிவிட்டு, இக்கட்டுளரளய இப்ரபாளதக்கு முடிக்கிரறன்.
அடுத்தபடியாக, பாரா அெர்கள் இப்படி எழுதுகிறார்:
//

பாரா அெர்கள் உருப்படியாக, ளபபிளின் மூன்று அத்தியாயங்களை சுயநிளனரொடு
படித்தாரா என்ற சந்ரதகம் ெருகிறது? அல்லது நீண்ட டீவி மதாடர் எழுதுெது ரபால,
ெனதில் ரதான்றியளத எழுதினாரா?
ஆதியாகெம் 16:4ம் ெசனம் மதளிொகச் மசால்கிறது, ஆகார் தான் தாயாக ரபாகிரறன்
என்று அறிந்த ரபாது, தனக்கு ொழ்வு மகாடுத்த எஜொட்டிளயரய அற்பொக எண்ணினாள்.
அென்
ஆகாரராரட
ரசர்ந்தரபாது,
அெள்
கர்ப்பந்தரித்தாள்;
அெள்
தான்
கர்ப்பெதியானளதக் கண்டரபாது, தன் நாச்சியாளர அற்பொக எண்ணினாள். (ஆதியாகெம்
16:4)
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ஆனால், பாரா அெர்கள் என்ன எழுதினார்கள்? “தன் ரெளலக்காரி கர்ப்பொனது மதரிந்தது
முதல், துக்கமும் மபாறாளெயும் மபாங்கிமயழ ஆரம்பித்துவிட்டது. அெளைப் பற்றி
அடிக்கடி தன் கணெரிடம் குளற கூற ஆரம்பித்தாள்.”.
அண்ரண பாரா அெர்கரை, ஆதியாயகெம் 16ம் அத்தியாயத்ளத படித்தீர்கைா? எபிரரய
மொழியில் படித்தீர்கைா? அல்லது அரபி மொழியில் படித்தீர்கைா? என்று நான்
ரகட்கவில்ளல, தமிழில் படித்தீர்கைா? என்று தான் ரகட்கிரறன். 16ம் அத்தியாயத்தின் 15ம்
ெசனத்ளத படித்த நீர் ஏன் 14ம் ெசனத்ளத படிக்கவில்ளல? ஒருரெளை 14 என்பது
உங்களுக்கு பிடிக்காத எண்ணாக இருக்குரொ?
உருப்படியாக ஒரு ெசனத்ளத படித்து புரிந்துக்மகாண்டு, அது மசான்னது ரபாலரெ
எழுதத்மதரியாதெர்கள் ஏன் புத்தகம் எழுத ெரரெண்டும்?
நடுநிளலரயாடு எழுதுபெர் எப்படி எழுதரெண்டும்? எப்படி ஆய்வு மசய்யரெண்டும்? மூல
நூல்களில் மசால்லப்பட்டளெகளை அப்படிரய எழுதிவிட்டு, உங்கள் விெர்சனங்களை
ஆதாரங்கரைாடு
ளெக்கரெண்டும்.
இப்படி
மசய்யத்மதரியாதெர்கள்
ஏன்
ெற்ற
ொர்க்கங்களின் விஷயங்களில் மூக்ளக நுளழத்துவிட்டு, அறுபட்டுப்ரபாகரெண்டும்?
நடுநிளலரயாடு எழுதமுடியவில்ளலமயன்றால், ரபனாளெ கீரழ ளெத்துவிட்டு, ரெறு
ரெளலளய மசய்யலாரெ. ரநர்ளெயாக பணம் சம்பாதிக்க அரனக ரெளலகள் உலகில்
உண்டு,
முடிந்தால்
மசௌதி
அரரபியாவிற்குச்
மசன்று
ஏதாெது
ரெளலளயத்
ரதடிக்மகாள்ைலாரெ!
களத சுொரசியொக இருக்கும் என்பதற்காக இப்படி ொற்றி ெளறத்து எழுதிரனன் என்றுச்
மசால்லாதீர்கள். கிறிஸ்தெ ரெதத்தின் விெரங்களை ொற்றி எழுதுெது ரபால, இஸ்லாமிய
விெரங்களை திருத்தி நிலமெல்லாம் இரத்தம் என்ற புத்தகத்ளத நீங்கள் எழுதியிருந்தால்,
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப, உங்கள் வீமடல்லாம் இரத்தொக ொறியிருந்திருக்கும்.
இரதாடு நான் என் விெர்சனத்ளத முடித்துக் மகாள்கிரறன்.
அடுத்த பாகத்தில் இன்னும் இரத்தம் கசியும் . . .
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4) அரரபியர்களின் தந்ளத இஸ்ொயீல் அல்ல
(அத்தியாயம் 2: ஆப்ரஹாம் முதல்)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்கரை,
உங்களுளடய ‘நிலமெல்லாம் இரத்தம்’ புத்தகத்திற்கு இதுெளர இரண்டு விெர்சன
கட்டுளரகள் எழுதப்பட்டுள்ைது. இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் நீங்கள் எழுதிய இதர
விெரங்களில் உள்ை உண்ளெளய இப்ரபாது ஆய்வு மசய்ரொம்.
1. தெளை தன் ொயால் மகடும்:
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
நீங்கள் ளபபிளில் படித்தது ஒன்று, இங்கு எழுதியது இன்மனான்று. சக்கைத்திப் பிரச்ளன
என்ற இரு ொர்த்ளதகைால் ஒரு முக்கியொன விெரத்ளத ெளறத்துள்ளீர்கள்.
பிள்ளை ெைர்ந்து, பால் ெறந்தது; ஈசாக்கு பால் ெறந்தநாளிரல ஆபிரகாம் மபரிய
விருந்துபண்ணினான். பின்பு எகிப்து ரதசத்தாைாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்குப் மபற்ற
குொரன் பரியாசம்பண்ணுகிறளதச் சாராள் கண்டு, (ஆதியாகெம் 21:8-9)
ரெற்கண்ட ெசனத்தின் படி, இஸ்ொயீல் தன் தம்பிளய பரியாசம் மசய்தபடியினால், சாராள்
ஆபிரகாமிடம் புகார் மசய்து, ஆகாளர அனுப்பிவிடும் படி ரகட்கிறார்கள். முதல் முளற
ஆகார் சாராளை அற்பொக எண்ணினார், இதனால் சாராள் கடினொக ஆகாளர நடத்தினார்.
இரண்டாம் முளற இஸ்ொயீல் ஈசாக்ளக பரியாசம் மசய்தார், இதனால் வீட்ளடவிட்டு
ரபாகரெண்டிய நிர்பந்தம் அெர் மீது ெந்தது. தெளை தன் ொயால் மகடும் என்பார்கள்,
அது ரபாலத் தான் ஆகாரின் களதயும். ொளய ளெத்துக்மகாண்டு சும்ொ இருந்திருந்தால்,
எல்லாரெ நலொக நடந்திருக்கும். ரெண்டாத விஷயத்தில்! மூக்ளக நுளழத்தால்,
எல்ரலாருக்கும் இப்படித்தான் நடக்கும். ஆகார் வீட்ளடவிட்டு மெளிரயற்றப்பட்டதற்கு
காரணம், ஆகாரும் இஸ்ொயீலும் தான். ஆனால், நீங்கள் சக்கைத்திச் சண்ளட என்ற
ரபார்ளெயில் அதளன மூடிவிட்டீர்கள்.
2) உண்ளெயான ொரிசு & ொக்குத்தத்த ொரிசு:
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
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ஈசாக்கு உண்ளெயான ொரிசு என்றுச் மசால்ெளதவிட, ொக்குத்தத்த ொரிசு என்றுச்
மசால்ெது தான் சரியாக மபாருந்தும். இஸ்ரரல் பாலஸ்தீனா பிரச்சளனயின் ளெயப்புள்ளி
ெட்டுெல்ல, எல்லா புள்ளிகளும், ரதென் ொக்குமகாடுத்த ஆபிரகாமின் ொரிசு யார்
என்பதில் தான் உள்ைது.
இளறென்
ொக்கு
மகாடுத்தால்,
நிச்சயம்
மசய்ொர்
என்பளத
நம்பி
சாராள்
காத்திருந்திருக்கரெண்டும். இளறெனுக்கு உதவி மசய்ய நாரெ ெலியச் மசன்று
முயலக்கூடாது.
இந்த
பார்முலாளெ
அறியாதபடியினால்
தான்
சாராள்
தன்
அடிளெப்மபண்ளண தன் கணெனின் ெடியில் மகாடுத்தார், இதனால் தன் ெடியில் மநருப்ளப
அள்ளிப் ரபாட்டுக்மகாண்டார். ரெளலக்காரிக்கு பண உதவி ெற்றும் இதர உதவிகள்
அளனத்தும் மசய்யலாம், ஆனால் எஜொனனின் ெஞ்சத்திற்கு அனுப்பக்கூடாது. இதளன
புரிந்துக்மகாள்ைாதபடியினால் தான் சாராளுக்கு பிரச்சளன ெந்தது.
பாரா அெர்கரை, “மபரியெரால் தன் மூத்த ெளனவிக்குப் பிறந்த குழந்ளதளயத் தான்
உண்ளெயான ொரிசாக எண்ண முடிந்தது” என்று நீங்கள் எழுதிய ெரியில் மகாஞ்சமும்
உண்ளெ இல்ளல. இங்கு பிரச்சளன ஆபிகராம் அல்ல. ஒரு ரெளை ஆகாரும்,
இஸ்ொயீலும் தான் பிரச்சளனயாக இருந்தார்கைா என்று ரகட்டால், அதுவும் இல்ளல. இங்கு
பிரச்சளன ரதெனுளடய ொக்குத்தத்தம் ஆகும். நான் உன்ளன ஆசீர்ெதித்து, உன் சந்ததிக்கு
இந்த ெண்ளண மகாடுப்ரபன் என்று ரதென் ொக்கு மகாடுத்தார். சாராளுக்கும்
ஆபிரகாமுக்கும் பிறக்கும் பிள்ளைரயாடு நான் உடன்படிக்ளக மசய்து, என் ொக்ளக
நிளறரெற்றுரென் என்று ரதென் மசான்னார். அெருளடய ரநரத்திற்காக காத்திருக்க
முடியாத சாராள் ெற்றும் ஆபிரகாம், ஆகாளரயும் இஸ்ொயீளலயும் திளரக்களதயில் நடிக்க
ொய்ப்பு மகாடுத்துவிட்டார்கள். ஆனால், சரியான ரநரத்தில் ரதென் ஈசாக்ளக நடிக்க
அனுப்பிவிட்டார்.
பாரா
அெர்கரை!
இந்த
விெரங்களை
நீங்கள்
படித்திருந்தும்,
அதளனொற்றி
எழுதியுள்ளீர்கள்.
ஆகாளரயும்,
இஸ்ொயீளலயும்
வீட்ளடவிட்டு
அனுப்பவில்ளல,
ஆபிரகாளெ விட்டு அனுப்பவில்ளல, சாராளை விட்டு அனுப்பவில்ளல, வீட்டில் அளெதி
ெரும் என்பதால் அனுப்பவில்ளல. அெர்களை ‘ஈசாக்ளக’ விட்டு அனுப்பினார்கள். இதளன
சாராரைா, ஆபிரகாரொ மசய்யவில்ளல, இதற்கு முழுெதுொக மபாறுப்பு ெகித்தெர்
“ரதென்”.
இஸ்ொயீல் ஈசாக்ளக பரியாசம் மசய்தபடியினால் தான் வீட்ளடவிட்டு அனுப்பப்பட்டார்
என்பது திளரக்களதயில் நாம் காணும் விெரங்கைாகும். ஆனால், திளரக்கு பின்னால் ரதென்
தன் திட்டத்ளத நிளறரெற்றும்படி சரியான காலத்துக்காக காத்திருந்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட
காலம் ெரும் ரபாது, ஆகார் ெற்றும் இஸ்ொயீல் மூலொக எந்த பிரச்சளனயும் உருொகாெல்
இருந்திருந்தாலும், ஆபிரகாம் இஸ்ொயீளல தனிரய அனுப்பிவிடும்படி ரதென் கட்டளை
மகாடுத்திருப்பார். ஏமனன்றால், ஈசாக்கு தனியாக ொழரெண்டும் அெனுளடய சந்ததி ெற்ற
சந்ததிகரைாடு கலக்கக்கூடாது. இது ரதெனுளடய திட்டம். சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
நடக்கரெண்டிய ஒரு விஷயம், இஸ்ொயீல் ஈசாக்ளக பரிகாசம் மசய்தபடியினால், சீக்கிரொக
நடந்துவிட்டது, அவ்ெைவு தான்.
ஆகாளரயும் இஸ்ொயீளலயும் வீட்ளடவிட்டு அனுப்பிவிட்டார்கள் என்றுச்மசான்னால்,
"அெர்களை ஆபிரகாம் நாடு கடத்திவிட்டார்" என்று அர்த்தெல்ல. இஸ்ொயீளலயும் நான்
ஆசீர்ெதிப்ரபன் என்று ரதென் மசான்னதால், அளத நம்பி ஆபிரகாம் தனியாக ொழும்
படி
அனுப்பினார்.
ரெறுெளகயில்
மசால்ெமதன்றால்,
கூட்டுக்குடும்பம்
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தனிக்குடும்பொனது. ஈசாக்கும் இஸ்ொயீலும் ஒரர வீட்டில் அல்லது ஒரு இடத்தில் ொழாெல்,
தனித்தனிரய ொழ்ந்தார்கள், அவ்ெைவு தான். ஆபிரகாம் ெரித்த ரபாது, இவ்விருெரும்
ரசர்ந்துதான் அெளர அடக்கம் மசய்தார்கள்.
ஆபிரகாம், தனக்கு இருந்த இன்மனாரு ெளனவியின் பிள்ளைகள் குறிப்பிட்ட ெயளத
அளடந்தவுடன், அெர்களுக்கு ரதளெயான மசாத்துக்களை மகாடுத்து ஈசாக்ளக விட்டு தூரம்
அனுப்பிவிட்டார். ஆக, ரதெனுளடய நாடகத்தில் இெர்கள் எல்ரலாருரெ நடிகர்கள் தான்.
சிலர் மசய்யும் தெறுகைால், நாடகத்தின் சில நிகழ்ச்சிகளை ரதென் முன்னரெ நடக்கும் படி
மசய்துவிடுகிறார். ஆனால், திளரக்களதயில் அெர் திட்டமிட்டது தான் கிளைொக்ஸில்
நடக்கும்.
இளெகளைமயல்லாம் எனக்கு ஏன் மசால்கிறாய் என்று பாரா ரகட்கலாம்! முஸ்லிம்களுக்கு
இளெகளை விெரிப்பளத விட, அளரகுளறயாக ொர்க்க விஷயங்களை எழுதும் உங்களைப்
ரபான்றெர்களுக்குத் தான் முதலாெது இளெகளை மசால்லரெண்டும். அடுத்தமுளற
இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எழுதும் ரபாது நடுநிளலரயாடு எழுதுவீர்கள் என்பதால்,
இளெகள் பற்றி அழுத்தொக மசால்லரெண்டி ெருகிறது.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
“வீட்ளட விட்டு மெளிரயற்றப்பட்ட ஆகாளர சந்தித்து, ரதென் என்ன மசான்னார்?”
என்பளதப் பற்றி ஏதாெது ஒரு ெரி நீங்கள் எழுதியிருக்கலாம். ஆனால், முஸ்லிம்களுக்கு
சாதகொக எழுதரெண்டும் என்பது தான் உங்கள் எண்ணொக இருந்ததால், ஆகாளரயும்
இஸ்ொயீளலயும் அம்ரபா என்று நடுத்மதருவில் விட்டுவிட்டார்கரை! என்று ொசகர்கள்
நிளனக்கரெண்டும் என்பதால் இப்படி எழுதியிருக்கிறீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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இஸ்ொயீல் தான் அரரபியர்களின் பிதா என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்?
ஈஸாக்கின் ெழிெந்தெர்கள் யூதர்கள், இதில் சந்ரதகமில்ளல. அரரபியர்கள் இஸ்ொயீலின்
ெம்சத்தார்கள் என்று நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள். இது உண்ளெயா? இஸ்ொயீலின் ெழியில்
ெந்தெர்கள் தான் அரரபியர்கள் என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள், இன்னும் சில
கிறிஸ்தெர்களும் மபாதுொக இப்படித்தான் நம்புகிறார்கள். ஆனால், இதில் உண்ளெயில்ளல.
முஸ்லிம்களின் புத்தகங்களை படித்துவிட்டு, இப்படி சரித்திரத்தில் இல்லாத ஒன்ளற பாரா
அெர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இதர ெக்களின் ெத நம்பிக்ளககள் பற்றி புத்தகங்கள் எழுதும்
ரபாது, ஆய்வு மசய்து, எச்சரிக்ளகயாக எழுதரெண்டும் என்பளத பாரா அெர்களுக்குச்
மசால்லிக் மகாள்கிரறன்.
யூதர்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின் ெம்சாெழி பட்டியளல பாதுகாத்தார்கள். அது ரபால,
இஸ்ொயீலின் ெழியில் ெந்தெர்கள் பாதுகாத்தார்கைா? பாரா அெர்களுக்கு “அரரபியர்கள்
இஸ்ொயீல் ெம்சத்தில் ெந்தெர்கள் என்ற” விெரம் எங்ரகயிருந்து கிளடத்தது? முஸ்லிம்கள்
மசால்ெளத ஆய்வு மசய்யாெல் அப்படிரய எழுதியிருக்கிறார் இெர்.
இஸ்ொயீலின் ெம்சாெழியில் ெந்தெர்களின் பட்டியல் குர்-ஆனில் காணமுடியுொ? நிச்சயொக
முடியாது. இஸ்ொயீல் பற்றிய குளறந்தபட்ச விெரங்களுக்கும், முஸ்லிம்கள் ளபபிளைரய
நம்பி இருக்கரெண்டியுள்ைது.
இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் பிதா இல்ளல என்பதற்கான ஆதாரம்?
மபரும்பான்ளெயான கிறிஸ்தெர்கள் கூட அரரபியர்களின் பிதா இஸ்ொயீல் என்று தெறாக
நிளனத்துக்மகாண்டு
இருக்கிறார்கள்.
இது
ஒரு
மபாதுொன
கருத்து,
ஆனால்
உண்ளெயில்ளல. மபரும்பான்ளெயான ெக்கள் உண்ளெ என்று நிளனப்பமதல்லாம்,
உண்ளெயாக இருக்கரெண்டும் என்ற கட்டாயமில்ளல.
இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் பிதா இல்ளல என்பளத விைக்கும் சில ஆய்வுக் கட்டுளரகளை
கீரழ தருகிரறன் (ஆங்கில கட்டுளரகள்). பாரா அெர்கள் இளெகளை படிப்பார் என்று
நம்புகிரறன்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ishmael is not the Father of Muhammad
Are the Arabs Descendants of Ishmael?
‘Ishmael Is Not the Father Of Muhammad’ Revisited
1. AI Index page – Ishmael
Encyclopedia of Islam Myths: Arabs are not descendants of Ishmael!
Is the Arab nation descended from Ishmael?

தமிழ் ொசகர்களுக்கு ெசதியாக இருக்கும் என்பதற்காக, ’ஏன் இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின்
பிதா இல்ளல’ என்பளதப் பற்றிய ஒரு சுருக்கத்ளத இங்கு தருகிரறன்.
1.இஸ்ொயீலின் 12 குொரர்களின் மபயர்கள் ஆதியாகெம் 25:12-16ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
அெர்கள் ெட அரரபியா பகுதியில் இதர நாரடாடி (nomad) ெக்கரைாடு கலந்துவிட்டார்கள்.
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2. இஸ்ொயீலும் அெரது சந்ததிகளும் ஆவிலா துெக்கி எகிப்துக்கு எதிராக அசீரியாவுக்குப்
ரபாகிற ெழியிலிருக்கும் சூர்ெட்டும் ொசம்பண்ணினார்கள். (பார்க்க ஆதியாகெம் 16:12 &
25:18). எகிப்துக்கு கிழக்கு பகுதியில் அசீரியாவிற்கு ரபாகும் ெழியில் இருக்கும் மபரிய
பகுதியில் ொழ்ந்தார்கள்.
3. ஆதியாகெம்
37:25-28;39:1ல்
இஸ்ெரெலர்கள்
“மீதியானியர்கள்”
என்று
அளழக்கப்பட்டார்கள். நியாயாதிபதிகள் 8:22-24; 71:1ல் மீதியானியர்கள் “இஸ்ெரெலர்கள்”
என்று
அளழக்கப்பட்டுள்ைார்கள்.
ஆக,
இெர்கள்
மீதியானியர்கரைாடு
ஒன்றர
கலந்துவிட்டிருந்தார்கள்.
4. ஆபிரகாம் ெற்றும் இஸ்ொயீல் பிறப்பதற்கு முன்பிலிருந்ரத அரரபியா தீபகர்ப்பத்தில்
ெக்கள் நாரடாடிகைாக (nomed) ொழ்ந்துள்ைார்கள்.
5. இஸ்லாம் மசால்ெது ரபால, அரரபியர்கள் எல்ரலாரும் இஸ்ொயீலின் சந்ததியிலிருந்து
ெந்தெர்கள் என்று கருதினால், ஆபிரகாமுக்கு முன்பிலிருந்ரத அரரபியாவில் ொழ்ந்த
ெக்கள் என்னொனார்கள்? இஸ்ொயீலுக்கு முன்பாக ொழ்ந்த அரரபியர்கள் எங்ரக
ரபானார்கள்?
6. அரரபியர்கள் இஸ்ொயீலுக்கு பிறப்பிற்கு முன்பாகரெ இருந்துள்ைார்கள் என்பது தான்
உண்ளெயாகும். இஸ்ொயீல் ெம்சத்தார்கள் ெட அரரபியாவில் ொழ்ந்தார்கள், மகாஞ்சம்
மகாஞ்சொக ஏற்கனரெ ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருந்த அரரபியர்கரைாடும், இதர ெக்கரைாடும்
ஒன்றர கலந்துவிட்டார்கள்.
7. சரித்திர ெற்றும் மதால்மபாருள் ஆய்வுகளின்படி, அரரபியாவின் மதன் பகுதியில் உள்ை
ெக்காவிற்கு இஸ்ொயீல் மசன்றதாக எந்த ஒரு தடயமும் இல்ளல. அெர் அரரபியர்களின்
தந்ளதயாக இருந்தார் என்பதும் மபாய்யான தகெலாகும். முக்கியொக, தற்கால அரரபிய
சரித்திர மதால்மபாருள் நிபுனர்களின் படி, முஹம்ெதுவிற்கு முன்பு ெளர, அரரபிய ெக்களின்
பிதாொக “கஹ்தன்” என்பெர் கருதப்பட்டார் இஸ்ொயீல் அல்ல.
இஸ்லாமிய நூல்களிலிருந்து சில ஆதாரங்கள்:
ரெரல மசான்ன ஆதாரங்கள், ளபபிள் ெற்றும் ளபபிளுக்கு மெளிரயயிருந்து
எடுக்கப்பட்டளெகைாகும். இப்ரபாது இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் பிதா அல்ல என்பளத
நிருபிக்க இஸ்லாமிய ஆதாரங்களின் சுருக்கத்ளதக் காண்ரபாம்.
1. இஸ்ொயீல் ெற்றும் ஆகார் அெர்களை ெக்காளெயில் விட்டுெந்தாராம் ஆபிரகாம்
(இஸ்லாமுக்கு மெளிரய இதற்கு எந்த ஒரு சரித்திர ஆதாரமுமில்ளல).
2. குர்ஆனுக்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹ்வின் ெஹியாக முஸ்லிம்கைால் பிரதானொக
கருதப்படும் புகாரி ஹதீஸின் படி (முஹம்ெதுவின் படி), ெக்காவில் இஸ்ொயீல் இதர
ெக்களிடமிருந்து அரபி மொழிளய கற்றுக்மகாண்டாராம். இந்த விெரம் முஹம்ெதுவிற்கு
எப்படித் மதரியும்? என்று ரகட்டால், அல்லாஹ் தான் இெருக்கு மசால்லியிருக்கிறார்.
இப்படித் தான் முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள். ஆக, அல்லாஹ்வின் படி, இஸ்ொயீல் அரபி
மொழிளய
ஏற்கனரெ
அரரபியாவில்
ொழ்ந்துக்மகாண்டு
இருந்தெர்களிடமிருந்து
கற்றுக்மகாண்டுள்ைார். இந்த ஹதீஸ் மபாய் என்று முஸ்லிம்கள் மசால்ொர்கைா? மகாஞ்சம்
ரகட்டுச்மசால்லமுடியுொ?
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புகாரி ஹதீஸ்: 3364

1. அரபி மொழி ரபசும் ெக்கள் அரரபியாவில் இருந்துள்ைார்கள், அெர்களிடமிருந்து
அரபிளய அெர் கற்றுக்மகாண்டுள்ைார். இதன் படி, அரரபியர்கள் இஸ்ொயீலுக்கு முன்பாக
அரரபியாவில் ொழ்ந்துள்ைார்கள் என்று மதரியவில்ளலயா? ஆக அரபி மொழி என்பது
இஸ்ொயீலின்
தாய்
மொழி
அல்ல
என்பது
முஸ்லிம்களின்
நூல்களிலிருந்ரத
நிருபிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இஸ்லாமிய சரித்திர ஆசிரியர்களின் நூல்களிலிருந்து ஆதாரம்: இப்னு இஷாக், தபரியின்
சரித்திரம், இப்னு ஹிஷம், இப்னு ளசத்
கீழ்கண்ட ஆய்வுக் கட்டுளரயில் இஸ்லாமிய ஆரம்பகால சரித்திர நூல்களிலிருந்து
ஆறுெளகயான ஆதாரங்கள் மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் பிதா
அல்ல என்பளத இதன் மூலமும் அறிந்துக் மகாள்ைலாம்.
Are the Arabs Descendants of Ishmael?
மூலம்: http://www.answering-islam.org/authors/cornelius/arabs.html
இந்த படத்தின்படி, இஸ்ொயீலுக்கு முன்பிலிருந்ரத அரரபியர்கள் இருந்துள்ைார்கள்.
ரெற்கண்ட கட்டுளரளயயும், இந்த படத்ளதயும் படித்துப் பாருங்கள், அப்ரபாது உண்ளெ
விைங்கும்.
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முடிவுளர:
பாரா அெர்கரை, சுருக்கொகச் மசால்லரெண்டுமென்றால், இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் பிதா
அல்ல, அெர் பிறப்பதற்கு முன்பிலிருந்ரத, அரரபியர்கள் இருந்துள்ைார்கள், அரபி மொழி
இருந்துள்ைது. அரரபியா முழுெதும், ெக்கள் நாரடாடிகைாக, கூடாரொசிகைாக அரபி
ரபசிக்ரகாண்டு ெந்துள்ைார்கள். இஸ்ொயீலும் அெரது ெம்சத்தார்களும் இதர குழுக்கரைாடு
கலந்துவிட்டார்கள்,
முக்கியொக
ெட
அரரபியாவில்
ொழ்ந்தார்கள்.
சரியாகச்
மசால்லரெண்டுமென்றால், இஸ்ொயீல் அரரபியர்களின் முற்புதா அல்ல, அதற்கு பதிலாக,
இெர் அரரபிய ெக்களில் ஒன்றர கலந்துவிட்டார். விஷயம் இப்படி இருக்கும் ரபாது,
முஹம்ெது இஸ்ொயீல் ெம்சத்தில் தான் ெந்தார் என்பதும் நம்பத்தகாத சரித்திர
ஆதாரமில்லாத கூற்றாகும். இளதப் பற்றி ரெலும் அறிய ரெரல மகாடுக்கப்பட்ட
கட்டுளரகளை படிக்கவும், இன்னும் ஆய்வு மசய்யவும்.
உங்களை அடுத்த கட்டுளரயில் சந்திக்கிரறன்.


5) தானிரயல் தரிசனமும் பாராவின் தரிசனமும்
(அத்தியாயம் 4: கி.பி.)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
இந்த
கட்டுளரயில்
உங்களின்
'4) கி.பி.'
என்ற
அத்தியாயம்
ஆய்விற்கு
எடுத்துக்மகாள்ைப்படுகின்றது.
இவ்ெத்தியாயத்தில்
இரயசுளெப்
பற்றிய
உங்கள்
புரிந்துக்மகாள்ளுதலில் உள்ை பிளழகளை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிரறன்.
1) தானிரயல் கண்ட ெனுஷகுொரன் யார்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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//
இந்த "ெனித குொரன்" என்பெளரத் தான் யூதர்கள் ரெசியாொக அளடயாைப்படுத்தி,
அெருக்காக காத்திருந்தனர். இளதப் பற்றி தானிரயல் 7:13-14ல் கூறப்பட்டுள்ைது. "ெனித
குொரன்" தான் ரெசியா என்று யூதர்கள் எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள்? இதளன
அறிந்துக்மகாள்ை தானிரயல் புத்தகத்தில் ெட்டுெல்ல, இன்னும் பளழய ஏற்பாட்டின் இதர
புத்தகங்களிலும் ரெசியாளெப் பற்றிய ெர்ணளனகளை படிக்கரெண்டும். இளதப் பற்றி
ரெலும் அறிந்துக்மகாள்ை இந்த கட்டுளரளய படிக்கவும்: The Son of Man as the Son of
David - Examining the OT Evidence for The Messianic Identity of Daniel’s
Heavenly Figure
ரெரல பதித்த
உங்களுளடய ரெற்ரகாளின் இரண்டாெது பத்தியில் நீங்கள் மகாடுத்த
விெர்சனத்திற்கு என் பதிளல இங்கு பதிக்க விரும்புகிரறன்.
முதலாெது இந்த ெரிளய பார்ப்ரபாம்:
//
//
பாரா அெர்கரை,
இரயசு ”ரடனியலின் கனவில் கிளடத்த குறிப்பு தன்ளனப்
மசால்லவில்ளலமயன்று உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்?

பற்றியது

தான்”

என்று

இரயசு மூன்று / மூன்றளர ஆண்டுகள் சீடர்கரைாடு ொழ்ந்தார், அெர்கரைாடு ரபசினார்,
உண்டார் ெற்றும் உறங்கினார். நற்மசய்தி நூல்களில் அெர் ரபசிய ெற்றும் மசய்த காரியங்கள்
அளனத்தும் பதிவு மசய்யப்படவில்ளல (ரயாொன் 21:25). சீடர்களிடம் ”தானிரயல்
தரிசனத்தில் கண்ட ெனுஷகுொரன் நான் தான்” என்று அெர் மசால்லியும் இருக்கலாம்
அல்லது மசால்லாெலும் இருக்கலாம். ஆனால், அெர் மசால்லவில்ளல என்று உறுதியாக
நீங்கள் எப்படி மசால்கிறீர்கள்? எனரெ, பின்னணிளய மதரிந்துக் மகாள்ைாெல் ஒரு
எழுத்தாைராக நீங்கள் "இரயசு மசால்லவில்ளல" என்று உறுதியாக கூறக்கூடாது , இது
உங்களின் முதலாெது பிளழ.
இரயசு உயிர்த்மதழுந்த பிறகு, தம்முளடய இரண்டு சீடர்களுக்கு காணப்பட்டு, தம்ளெப்
பற்றி பளழய ஏற்பாட்டில் மசால்லப்பட்ட அளனத்ளதயும் அெர்களுக்கு மதளிொக
விைக்கிக்காண்பித்தார். ரொரச முதற்மகாண்டு அளனத்து தீர்க்கதரிசிகள் எழுதின ரெத
ொக்கியங்களை இரயசு விைக்கினார், இந்த ரநரத்தில் அெர் தானிரயல் கண்ட
ெனுஷகுொரன்
பற்றியும்
மசால்லியிருக்கலாம்.
எனரெ,
அெர்
அப்படி
மசால்லவில்ளலமயன்று நீங்கள் மசால்லக்கூடாது. பார்க்க லூக்கா 24:25-27 ெசனங்கள்:
அப்மபாழுது
அெர் அெர்களை ரநாக்கி: தீர்க்கதரிசிகள் மசான்ன யாளெயும்
விசுொசிக்கிறதற்குப் புத்தியில்லாத ெந்த இருதயமுள்ைெர்கரை, கிறிஸ்து இவ்விதொகப்
பாடுபடவும், தெது ெகிளெயில் பிரரெசிக்கவும் ரெண்டியதில்ளலயா என்று மசால்லி, ரொரச
முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின ரெதொக்கியங்கமைல்லாெற்றிலும் தம்ளெக்குறித்துச்
மசால்லியளெகளை அெர்களுக்கு விெரித்துக் காண்பித்தார். (லூக்கா 24:25-27)
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சீடர்களிடம் இரயசு அப்படி மசால்லியிருக்கலாம், ஆனால் யூத ெத தளலெர்களிடம்
மசால்லவில்ளலயல்லொ? என்ற ரகள்வி எழலாம். இளத ரெரலாட்டொகப் பார்த்தால்,
நியாயொன ரகள்வியாகத் மதரியும். ஆனால், யூத ெதத்தளலெர்களிடம் மசன்று "தானிரயல்
மசான்ன அந்த ெனித குொரன் நான்" என்று இரயசு மசால்லரெண்டியதில்ளல. ஏமனன்றால்,
"ெனித குொரன்" என்ற ொர்த்ளத முதலாம் நூற்றாண்டு யூதர்களிடம் மிகவும் பிரபல்யொன
ஒன்று. பாரா அெர்கள் எதிர்ப்பார்க்கும் படி, இரயசு மசால்லரெண்டியதில்ளல, அளதவிட
மிகவும் அழுத்தொன ெளகயில் இரயசு மசால்லியுள்ைார். "நான் தான் அெர்" என்று
மசால்ெளத விட, அந்த ெனுஷகுொரனுக்கு இருக்கும் மதய்வீக தன்ளெகள் அளனத்தும்
என்னிடம் உள்ைது என்றுச் மசால்ெது தான் சரியானதாக இருக்கும். இளதத் தான் இரயசு
யூதர்களிடம் மசய்துக் காட்டினார்.
பாரா
அெர்கரை
உங்களுக்கு
புரியரெண்டும்
என்பதற்காக,
ெனுஷ
குொரன்
எப்படிப்பட்டெராக இருக்கிறார் என்று இரயசு மசான்ன சில மதய்வீக மெளிப்பாட்டு
ெசனங்களைத் தருகிரறன்.
இரயசுளெ மகாளல மசய்யும் அைவிற்கு யூதெத தளலெர்களை தூண்டிய ெசனங்கள்
இளெகைாகும். ஒரர ெரியில் ”தானிரயல் கண்ட ெனுஷகுொரன்” நான் தான் என்றுச்
மசால்ெளதக் காட்டிலும், தம்ளெப் பற்றி கீழ்கண்ட விதொக இரயசு விைக்கியது தான்
யூதர்களுக்கு மநத்தியடியாக உளரத்தது.
1.
2.
3.
4.
5.

பாெங்களை ென்னிக்க பூமியில் ெனுஷகுொரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு (ெத்ரதயு 9:6)
ெனுஷ குொரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டெராக இருக்கிறார்: (ெத்ரதயு 12:8)
ெனுஷ குொரனுக்கு மசாந்தொக தூதர்களும் இருக்கிறார்கள் (ெத்ரதயு 13:41)
ெனுஷகுொரன் மகட்டுப்ரபானளத இரட்சிக்க ெந்தார். (ெத்ரதயு 18:11)
சீடர்களுக்கு யூதர்களை நியாயம் தீர்க்கும் அதிகாரம் மகாடுக்கும் ெனுஷகுொரன்.
(ெத்ரதயு 19:28)
6. மின்னல் கிழக்கிலிருந்து ரதான்றி ரெற்கு ெளரக்கும் பிரகாசிக்கிறது ரபால,
ெனுஷகுொரனுளடய ெருளகயும் இருக்கும்(ெத்ரதயு 24:27).
7. ெனுஷகுொரனுளடய அளடயாைம் ொனத்தில் காணப்படும். அப்மபாழுது, அெர்
ெல்லளெரயாடும் மிகுந்த ெகிளெரயாடும் ொனத்தின் ரெகங்கள்ரெல் ெருகிறளத
பூமியிலுள்ை சகல ரகாத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புொர்கள் (ெத்ரதயு 24:30).
8. ெனுஷ
குொரன்
எப்ரபாது
நியாயந்தீர்க்க
ெருொர்
என்று
ெனிதர்கள்
அறியாதபடியால், எப்ரபாதும் ஆயத்தொக இருக்கரெண்டும், விழித்திருக்கரெண்டும்
(ெத்ரதயு 24:44, 25:13)
9. ெனுஷகுொரன் தெது ெகிளெமபாருந்தினெராய்ச் சகல பரிசுத்த தூதரராடுங்கூட
ெரும்ரபாது, தெது ெகிளெயுள்ை சிங்காசனத்தின்ரெல் வீற்றிருப்பார் (ெத்ரதயு 25:31)
10. ெனுஷகுொரன் தம்ளெக்குறித்து எழுதியிருக்கிறபடிரய ரபாகிறார் (ெத்ரதயு 26:24)
11. ெனுஷகுொரன் சர்ெ ெல்லெருளடய ெலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார், ொனத்தின்
ரெகங்கள்ரெல் ெருொர் (ெத்ரதயு 26:64).
பாரா அெர்கரை, ரெற்கண்ட ெர்ணளனகளை கெனித்த யூதர்களுக்கு ”இெர் தன்ளன
ரெசியாொக, தானிரயல் தன் தரிசனத்தில் கண்ட ெனுஷ குொரனாக மசால்கிறார்” என்பளத
புரிந்துக் மகாண்டார்கள். இன்னும் அரனக ெசனங்களைக் காட்டலாம். உங்களுக்காக
இப்ரபாளதக்கு இது ரபாதும்.
2) யூதர்களின் ஓய்வு நாள் மெள்ளியா? சனியா?
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பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
பாரா அெர்கரை, ரெற்கண்ட உங்களுளடய ெரிகளில் ஒரு சின்ன தெறு இருக்கிறது. இது
மபரிய தெறு இல்ளல. யுதர்களின் ஓய்வு நாள் சனிக்கிழளெயாகும். நீங்கள் மெள்ளிக்கிழளெ
என்று எழுதியுள்ளீர்கள். அதாெது யூதர்களின் கணக்குப்படி, ஒரு நாளின் ஆரம்பம்
முந்ளதய நாள் ொளல ஆறு ெணிக்கு ஆரம்பொகி, ெறுநாள் ொளல ஆறுெணிக்கு
முடிெளடயும்.
உங்களுளடய ரெற்கண்ட கருத்து ஒருெளகயில் சரியானது என்றுச் மசான்னாலும், அதாெது
யூதர்களின் ஓய்வு நாள், மெள்ளிக்கிழளெ ொளல 6 ெணிக்கு மதாடங்குகிறது, என்பதால்
மெள்ளிக்கிழளெ தான் அெர்களின் ஓய்வு நாள் என்றுச் மசால்ெது சரியானது இல்ளல. ஓய்வு
நாளின் முக்கால் பாகம் சனிக்கிழளெயாக இருப்பதால், சனிக்கிழளெ தான் யூதர்களின் ஓய்வு
நாள் என்றுச் மசால்ெது தான் சரியானது. ரெண்டுொனால், யூதர்களின் ஓய்வு நாள்
மெள்ளிக்கிழளெ ொளல மதாடங்குகிறது என்றுச் மசால்லலாம். கிறிஸ்தெர்களுக்கும்,
யூதர்களுக்கும் உங்களுளடய ெரிளய சரியாக புரிந்துக்மகாள்ைத்மதரியும், ஆனால், உங்கள்
மதாடர் கட்டுளரகளை, புத்தகத்ளத படிக்கும் இதர ொர்க்க ெக்கள், மெள்ளிக்கிழளெத் தான்
யூதர்கள் ரதெளன ஆராதிக்கிறார்கள் என்று எண்ணிவிடுொர்கள். இது ஒரு மபாது அறிவு
ரகள்வியாகவும் இருக்கிறது (General Knowledge).
முஸ்லிம்கள்
மெள்ளிக்கிழளெயும்,
யூதர்கள்
சனிக்கிழளெயும்,
கிறிஸ்தெர்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழளெயும் தங்கள் இளறெளன மதாழுதுக்மகாள்கிறார்கள் என்பது General
Knowledge ஆகும். உங்களைப்ரபான்ற எழுத்தாைர்கள் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன
விஷயங்களில் தெறு மசய்யக்கூடாது.
3) ரகாயில் இடிக்கப்படும் என்கிற தீர்க்கதரிசனம்:
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
ரெற்கண்ட ெரிகளை படிக்கும்ரபாது நீங்கள் மதளிொக குழம்பியிருப்பது மதரிகிறது.
இரயசு ரதொலயம்
புரிந்துக்மகாண்டீர்கள்.

பற்றி

இரண்டு

இடங்களில்

மசான்னளத

நீங்கள்

தெறாக
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1) முதலாெதாக, தம்முளடய ெரணம் ெற்றும் உயிர்த்மதழுதளல குறிக்கும் ெண்ணொக,
இந்த ரதொலயத்ளத இடித்துப்ரபாடுங்கள், அதளன நான் மூன்று நாளைக்குள் திரும்ப
எழுப்புரென் என்று மசான்னார். பார்க்க ரயாொன் 2:18-20
2) இரண்டாெதாக, எதிர்காலத்தில் மஜருசரலமுக்கு நடக்கும் தீங்கு பற்றி சீடர்களிடம் ரபசும்
ரபாது, தீர்க்கதரிசொக ‘இந்த ரதொலயத்தின் ஒரு கல்லின் மீது இன்மனாரு கல் இருக்காது’
என்று மசான்னார். பார்க்க ெத்ரதயு 24:2
இரயசுவிற்கு எதிராக சாட்சி மசான்ன அன்ளறய யூதர்கள், இரயசு மசான்னளத சிறிது ொற்றி
மசான்னார்கள், அெர்களைப் ரபால நீங்கள் ொற்றி மசால்லியுள்ளீர்கள். ”ரகாெலளன
மகாண்டு ொ” என்ற கட்டளைளய ”ரகாெலளன மகான்று ொ!” என்று புரிந்துமகாண்டதற்கு
செொக குழம்பியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள்.
•
•

•

இரயசு மசான்னது - இந்த ஆலயத்ளத இடித்துப்ரபாடுங்கள், மூன்று நாளைக்குள்ரை
இளத எழுப்புரென்.
யூதர்கள்
மசான்னது ளகரெளலயாகிய
இந்தத்
ரதொலயத்ளத நான்
இடித்துப்ரபாட்டு, ளகரெளலயல்லாத ரெமறான்ளற மூன்று நாளைக்குள்ரை
கட்டுரென் என்று இென் மசான்னளத நாங்கள் ரகட்ரடாம்.
பாரா அெர்கள் மசான்னது -மஜருசரலம் நகரின் மபருளெமிக்க ரகாயிளல இடித்துத்
தளரெட்டொக்கவும், மூன்ரற நாட்களில் திரும்பக் கட்டவும் தன்னால் முடியும் என்று
இரயசு மசான்னார்

பாரா அெர்கரை, நீங்கள் மசான்னது ரபால இரயசு மசால்லவில்ளல. அெர் மசான்னது
“யூதர்கரை ஆலயத்ளத நீங்கள் இடித்துப்
ரபாடுங்கள் (என்ளன மகால்லுங்கள்), நான்
அதளன எழுப்புரென் (நான் உயிரராடு எழுந்து காட்டுரென்)”
நீங்களும், யூதர்களும் மசான்னது - “இரயசுரெ ஆலயத்ளத இடிப்பாராம், அெரர அதளன
எழுப்புொராம்”.
அன்ளறய யூதர்கள் இரயசுவிற்கு எதிராக மபாய் சாட்சி மசான்னார்கள், இன்ளறய
பாராொகிய நீங்கள் குழம்பி இப்படி மசால்லியிருக்கிறீர்கள் என்று மதரிகின்றது. ஒரு
எழுத்ளத ொற்றிச் மசான்னாலும் விபரீதம் அதிகொக இருக்குமென்பதால் இதளன
விைக்கிரனன்.
4) எந்த உயிர்த்மதழுதல் இல்ளலமயன்று யூதர்கள் நம்பினார்கள்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்கரை, “யூதர்களின் நம்பிக்ளகயின்படி, ெரணத்துக்குப் பின்
ரதெதூதன் உயிர்த்மதழுெமதன்பது கிளடயாது” என்பளத எங்ரக படித்தீர்கள்? இதற்கு
பளழய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஏதாெது ஆதாரத்ளத காட்டமுடியுொ? ஒரு தீர்க்கதரிசி ெரித்த
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பிறகு உயிர்த்மதழமுடியாது என்று மசால்லப்பட்டுள்ைதா? ரயாொன் ஸ்நானகன் ெரித்த
பிறகு, இரயசுளெக் கண்டெர்கள் ‘இெர் ரயாொன் ஸ்நானகன் தான், அெர் ெரித்து
இரயசுொக ெந்துள்ைார்” என்று மசால்லிக்மகாண்ட யூதர்களும் உண்டு.
இரயசு ொழ்ந்த காலத்து யூதர்கள் பல பிரிவுகைாக பிரிந்து இருந்தார்கள். இெர்களில்
கீழ்கண்ட இரண்டு ெளகயினளர பற்றி நாம் அதிகொக புதிய ஏற்பாட்டில் காண்கிரறாம்.
1. சதுரசயர்கள் - ெரித்தெர்கள் உயிர்த்மதழுெதில்ளல என்று நம்புபெர்கள் (ெத்ரதயு
22:23; ொற்கு 12:18-27; அப் 23:8)
2. பரிரசயர்கள் - ெரித்த பிறகு உயிர்த்மதழுதல் உண்டு என்று நம்புபெர்கள் (அப் 23:6)
நீங்கள் ரெற்கண்ட யூதர்களில் எந்த பிரிவினளரப் பற்றி மசான்னீர்கள்?
உங்கள் இவ்ெரிளய ரெரலாட்டொக பார்ப்பெர்களுக்கு சிறிய தெறுரபாலத் தான் மதரியும்.
ஆனால், கூர்ந்து உங்கள் ெரிகளை ஆய்வு மசய்பெர்களுக்கு அளெகளுக்கு பின்னால்,
என்ன ரநாக்கம் இருந்திருக்கிறது என்பது மதளிொக புரியும்.
இங்கு உயிர்த்மதழுதல் பற்றிய இன்மனாரு விெரத்ளதச் மசால்லரெண்டி இருக்கிறது. எல்லா
ெனிதர்களும் ெரித்த பிறகு களடசி நாளில் உயிரராடு எழுத்திருப்பார்கள் என்று நம்புெது
என்பது ரெறு, இரயசு ெரித்த பிறகு மூன்றாம் நாளில் உயிரராடு எழுந்தார் என்று நம்புெது
ரெறு.
உயிர்த்மதழுதல் (ெரித்த பிறகு களடசி நாளில் உயிரராடு எழுப்பப்படுதல்) உண்டு என்று
நம்பும் பரிரசயர்களும் கூட, இரயசு மூன்றாம் நாளில் உயிரராடு எழுந்திருந்தார் என்று
நம்பவில்ளல. இளதப் பற்றித் தான் நீங்கள் மசால்ல ெருகிறீர்கள் என்று நான் நிளனக்கிரறன்.
எனரெ, மகாஞ்சம் மதளிொக நீங்கள் எழுதும் படி ரகட்டுக்மகாள்கிரறன். ளபபிள்
ரகாட்பாடுகள் ெற்றும் நம்பிக்ளககள் பற்றிய தெறான கருத்துக்களை பரப்பும் ரெளலளய
நீங்கள்மசய்யரெண்டாம், அளத மசம்ளெயாகச் மசய்ய உங்களுக்கு அதிகொக உதவிய
முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள்.
5) மஜருசரலம் சளபயில் தளலளெ ெகித்தெர்கள் ரஜம்ஸ் ெட்டும் தானா?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
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பாரா அெர்கரை, இவ்ெரிகளில் ஒரு மபரிய தெறு காணப்படுகின்றது. ரஜம்ஸ் என்பெர்
"மஜருசரலம் சளபயின் தளலளெ அதிகாரியாக இருந்தார்" என்றுச் மசால்லியிருக்கிறீர்கள்.
இரண்டாெதாக, "ரஜம்ஸுக்குப் பிறகு மஜருசரலம் நகரின் கிறிஸ்தெ ரதொலயத் தளலளெப்
மபாறுப்பில் இருந்தெர் ளசென்" என்று எழுதியுள்ளீர்கள். இளதப் பற்றி சிறிய விைக்கம்
உங்களுக்கு மகாடுக்கலாம் என்று விரும்புகிரறன். நீங்கள் புதிய ஏற்பாடு பற்றிய விஷயத்தில்
தெறு ரெல் தெறு மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிறீர்கள்.
இரயசுவிற்கு அடுத்தபடியாக,
மஜருசரலம்
(தளலளெ)
சளபக்கு
அதிகாரிகைாக
இருந்தெர்களை குறிப்பிட்டுச் மசால்லரெண்டுமென்றால், மூன்று சீடர்களை குறிப்பிடலாம்.
அெர்களின் மபயர்கள்: ரபதுரு (ளசென்), யாக்ரகாபு ெற்றும் ரயாொன் ஆொர்கள். இந்த
மூெரில் பிரதானொனெராக மசால்ெமதன்றால், அெர் ரபதுரு (ளசென்) ஆொர். ரபதுரு
தான் பிரதானொனெர் என்பதற்கு அரனக ஆதாரங்களை தரலாம், உதாரணத்திற்கு
சிலெற்ளற அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகளிலிருந்து தருகிரறன்.
1. இரயசுளெ காட்டிக்மகாடுத்த யூதாஸின் இடத்தில், இன்மனாரு சீடளர ரதர்வு மசய்யும்
மபாறுப்ளப ரபதுரு ஏற்றுக்மகாண்டு, முடித்தும் ளெத்தார் (அப் 1:15-26).
2. மபந்தரகாஸ்ரத நாளில் முதலாெது கிறிஸ்தெ பிரசங்கத்ளதச் மசய்து, 3000 ரபர் சளபயில்
ரசர்த்துக்மகாள்ைப்பட ஒரு கருவியாக இருந்தெர் ரபதுரு ஆொர் (அப் 2:14-41).
3. இரயசுவிற்கு பிறகு முதல் அற்புதத்ளத இரயசுவின் மபயரில் மசய்தெர் இரத ரபதுரு
ஆொர். ரெலும் உடரன, ரதொலயத்தில் உள்ைெர்களுக்கு பிரசங்கம் மசய்தார், 5000 ரபர்
சளபயில் ரசர்க்கப்பட்டார்கள். (அப் 3:1-4)
4. ரபதுருவும் ரயாொனும் ளகது மசய்யப்பட்டு, யூதெத தளலெர்கள் முன் நிறுத்தப்பட்ட
ரபாது, இரத ரபதுரு, அெர்களுக்கு விைக்கம் அளித்து பிரசங்கம் மசய்தார். ரயாொனுக்கும்
ரசர்த்து தான் இெர் ரபசினார் (அப் 4:3-12).
5. சளபயின் ஊழியத்ரதளெக்காக பணத்ளத ரசகரிப்பதற்கு மபாறுப்பாைராக இருந்தெர்
ரபதுரு தான். ரெலும் அனனியா/சப்பீராள் மீது தண்டளனளய ெருவித்தமும் இெரர. இெரது
நிழலாகிலும் பட்டு சுகம் கிளடக்கரெண்டும் என்று ெக்கள் விரும்பினார்கள். இெளர ளகது
மசய்து சிளறச்சாளலயில் அளடத்தரபாது, ரதெதூதனால் விடுவிக்கப்பட்டார் (அப் 5:1-29).
6.
இரயசுவின்
நற்மசய்தி
யூதர்களுக்கு
ெட்டுெல்ல,
அந்நிய
ஜனங்களுக்கும்
மசால்லரெண்டும் என்பளத மதரிவிப்பதற்காக, இரயசு ரபதுருவிற்கு ஒரு தரிசனத்ளதக்
மகாடுத்து புரியளெத்தார், அந்நிய ஜனங்களிடத்தில் அனுப்பினார். யூதர்களுக்குத் தான்
சுவிரசஷம் மசால்லரெண்டும் என்று நம்பியிருந்த யூத பின்னணி சீடர்கள் அளனெருக்கும்,
இந்த விெரத்ளத ரபதுரு மசால்லும் ரபாது, அெர்கள் அளனெரும் ஏற்றுக்மகாண்டனர்
(பார்க்க அப் 11:18). இதன் மூலொக, அெருக்கு இருந்த மசல்ொக்கு, ெதிப்பு
என்னமென்பளத நாம் அறியமுடியும் (அப் 10-11:18). அதாெது ெத விஷயத்தில் ஒரு
முக்கியொன மதரிவு மசய்யரெண்டுமென்றால், ரபதுரு பிரதானொனெராக இருந்தார்.
7. மஜருசரலமுக்கு மெளிரய ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சளபகளில் ஒரு முக்கியொன பிரச்சளனக்கு
தீர்வு காணப்படவில்ளல என்பதால், மஜருசரலமில் உள்ை தளலளெ சளபக்கு அது
மகாண்டுெரப்படுகிறது. அளதப் பற்றி தளலளெ சளபயில் பலொறு விொதித்துக்மகாண்டு
இருக்கும்ரபாது, ரபதுரு எழுந்து நின்று அளத தீர்த்துளெக்கிறார். அதன் பிறகு, ரஜம்ஸ்
எனப்பட்ட யாக்ரகாபு ரபசுகிறார். ( அப் 15:1 -16:4)
28
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

ரெற்கண்ட விெரங்கள், ரபதுரு தான் தளலளெச் சளபக்கு பிரதானொன தளலெராக
இருந்தார் என்பளத மதரிவிக்கின்றன. இதளன அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகளில் மதளிொக
மசால்லப்பட்டுள்ைது.
நீங்கள் குறிப்பிடம் சீடர் ரஜம்ஸ் (யாக்ரகாபு), இரயசுவின் சரகாதரர் ஆொர். இரயசு
உயிர்த்மதழுந்த பிறகு தான் இெர் இரயசுளெ அங்கீகரிக்கிறார். இெருக்கு இரயசு
மெளிப்பட்டார் அளதக் கண்டு தான் இெர் விசுொசித்தார் (பார்க்க 1 மகாரிந்தியர் 15:7).
//
பாரா அெர்கரை, உங்களுளடய ரெற்கண்ட ெரியில் நடந்த ஒன்ளற அப்படிரய தளலகீழாக
ொற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள். ரபதுருவும், யாக்ரகாபும் (இரயசுவின் சரகாதரர்), ரயாொனும்
மஜருசரலம் தளலளெ சளபக்கு தளலெர்கைாக இருக்கிறார்கள். ஆனால், ரபதுரு
பிரதானொனெராொர். ரெலும் களடசியில் மஜருசரலளெ விட்டு ரெறு இடத்திற்கு ரபதுரு
மசன்றுவிடுகிறார். கி.பி. 62ல் யாக்ரகாபு மகால்லப்படுகிறார், ரபதுரு கி.பி. 64ல்
மகால்லப்படுகிறார்.
நீங்கள் மசான்ன விெரங்களை எந்த புத்தகத்தில் படித்தீர்கள்? அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகளின்
முதல் 15 அத்தியாயங்களை நீங்கள் படித்திருந்தாரல, நான் ரெரல மசான்ன விெரங்கள்
உங்களுக்கு மதளிொக புரிந்து இருந்திருக்குரெ!
நீங்கள் குறிப்பிட்ட மஜருசரலம் சளபயின் பிஷப் ரஜம்ஸ் (யாக்ரகாபு) என்பெரின் மபயர்
முதலாெது அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகத்தில் 12:17ம் ெசனத்தில் ெருகிறது. அதுெளர
ரபதுரு தான் பிரதானொன தளலெராக ெருகிறார். அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகளில் முதல்
பாதியில் ரபதுரு மூலொக நடந்த நிகழ்வுகள் விெரிக்கப்பட்டுள்ைன, இரண்டாம் பாகத்தில்
பவுலின் மூலொக நடந்த நிகழ்வுகள் விெரிக்கப்பட்டுள்ைன.
ரெற்கண்ட உங்களுளடய ெரிளய படிக்கும்ரபாது, நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலுள்ை
அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகத்ளத படிக்கவில்ளல என்று நெக்கு மதரிகிறது. இரயசுவின்
சீடர்களை பற்றி எழுதும் ரபாது குளறந்தபட்சம் நற்மசய்தி நூல்களையும், அப்ரபாஸ்தலர்
நடபடிகள் புத்தகத்ளதயும் படிக்காெல் எப்படி நீங்கள் அெர்கள் பற்றிய கருத்ளத
எழுதுகிறீர்கள்?
முடிவுளர:
அருளெ பாரா அெர்கரை! ரகார்ளெயாக, ஒழுங்காக எழுதப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு
விெரங்களை புரிந்துக்மகாள்ெதில் நீங்கள் இப்படி குழப்பெளடவீர்கமைன்றால், குர்-ஆளன
படித்தால் உங்கள் நிளல என்னொகும் என்று சிந்தித்து பார்த்தால் எனக்கு பயொக
இருக்கிறது. பகலிரலரய உங்களுக்கு பசுொடு மதரியவில்ளலரய, இரவிரல உங்களுக்கு
எருளெ எப்படி மதரியும்? மதளிொக விைக்கப்பட்டுள்ை புதிய ஏற்பாட்டு விெரங்களை
ொற்றி எழுதும் உங்களுக்கு, இங்மகான்று அங்மகான்றுொக விெரங்களைக் மகாண்ட குர்ஆளன எப்படி படித்து, இம்ொம்மபரிய புத்தகத்ளத எழுதிவிட்டீர்கள்?
அடுத்த கட்டுளரயில் இன்னும் இரத்தம் கசியும். . .
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6) யூத ஜனத்மதாளக புள்ளிவிெரம் சரியானதா?
(அத்தியாயம் 6. பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சி)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
உங்களுளடய ஒவ்மொரு அத்தியாயத்ளத படிக்கும் ரபாதும், யூதர்கள் ெற்றும் கிறிஸ்தெர்கள்
பற்றி உங்கள் அடிெனதில் ெளறந்திருப்பளெகள் ஒவ்மொன்றாக மெளிப்படுகின்றளத
காணமுடிகின்றது. இஸ்லாளெ நீங்கள் ஆதரியுங்கள் அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால், யூத
கிறிஸ்தெர்கள் பற்றி உண்ளெக்கு புறம்பானளெகளை எழுதாதீர்கள்.
இப்ரபாது ”பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சி” என்ற ஆறாெது அத்தியாயத்தில்
மபாறித்திருக்கும் சில ெளறொன முத்துக்களை சுருக்கொக காண்ரபாம்.

நீங்கள்

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
அருளெயான பாரா அெர்கரை, நீங்கள்
எழுதினீர்கள். உங்கள் ெரிகளின்படி:
•
•
•

இந்த

புத்தகத்ளத

2004/2005ம்

ஆண்டில்

2004/2005ல் உலகத்தில் இருந்த யூதர்களின் ஜனத்மதாளக சுொர்: 50 லட்சங்கைாகும்.
இஸ்ரரலில் ெட்டும் 90% யூதர்கள் இருந்தார்கள், அதாெது: 45 லட்சங்கைாகும்.
இஸ்ரரல் தவிர்த்து இதர நாடுகளில் 10% யூதர்கள் இருந்தார்கள், அதாெது: 5
லட்சங்கைாகும்.

உங்களிடம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்விகள்:
•
•
•
•

இந்த விெரங்களை எங்ரகயிருந்து எடுத்தீர்கள்?
எந்த நாட்டு கணக்மகடுப்பு இது?
2004ல் உலக யூத ஜனத்மதாளக 50 லட்சங்கைா?
இஸ்ரரலில் ெட்டும் 90% யூதர்கள் இருந்தார்கைா?

பத்திரிக்ளக துளறக்கு சம்ெந்தப்பட்டெர்கள் இப்படிமயல்லாம்
பரப்புொர்கள் என்று இதுெளரக்கும் எனக்கு மதரியாது.

தெறான

விெரங்களை

உண்ளெயான கணக்மகடுப்ளப பார்ப்ரபாம்:
•
•
•

2004ல் உலக யூத ஜனத்மதாளக: 12.99 மில்லியன்கள் (சுொர் 129 லட்சங்கள் ஆகும்).
ஒரு மில்லியன் என்பது 10 லட்சம் ஆகும். [1]
2005ல் உலக யூத ஜனத்மதாளக: 13.03 மில்லியன்கள் (சுொர் 130 லட்சங்கள் ஆகும்).
[2]
2005ல் இஸ்ரரலில் இருந்த யூதர்களின் எண்ணிக்ளக, உலக யூத ஜனத்மதாளகயில்
40.2% ஆகும். [2]
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•

2014ன் கணக்மகடுப்பின் படி, அமெரிக்காவில் ெட்டும் இருக்கும் யூதர்களின்
எண்ணிக்ளக 57 இலட்சங்களை தாண்டுகிறது, அதாெது உலக யூத ஜனத்மதாளகயில்
40% யூதர்கள் அமெரிக்காவில் ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள். [3]
விக்கீபீடியாவின்படி அமெரிக்காவில் 53 லட்சத்திலிருந்து 68 லட்சங்கள் ெளர
யூதர்கள் இருக்கிறார்கள். [4]

•

Jewish Virtual Library தைத்தில் கீழ்கண்ட புள்ளிவிெரங்கள் தரப்பட்டுள்ைது.
உலக யூத ஜனத்மதாளக (2014) கணக்மகடுப்பு:
Rank
1
2

Country
Israel
United States

Population
6,103,200
5,700,000

% of Jewry
42.9%
40.1%

கி.பி. 1880 முதல் 2014 ெளர உலக யூத ஜனத்மதாளக கணக்மகடுப்பு, கீரழயுள்ை
பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ைது. நாம் கெனிக்கரெண்டிய ஆண்டுகள் 2004 ஆகும் (2000
லிருந்து 2010 ெளரயுள்ை விெரங்கள்).
யூத ஜனத்மதாளகயின் கணக்மகடுப்பு (1880 லிருந்து 2014 ெளர):
Year
1880
1900
1922
1925
1939
1945
1950
1955
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2014

Population
7,800,000
10,600,000
14,400,000
14,800,000
16,728,000
11,000,000
11,297,000
11,800,000
12,079,000
12,585,000
12,819,000
12,868,000
12,900,000
13,428,300
13,900,000

பாரா அெர்கள் மகாடுத்த கணக்ளகயும், இதர ஜனத்மதாளக
ஒப்பிட்டால், கீழ்கண்ட வித்தியாசங்களை காணமுடியும்.
விெரம்

2004/2005 உலக யூத
ஜனத்மதாளக

பாரா அெர்களின்
கணக்குப்படி

இதர
ஜனத்மதாளக
கணக்மகடுப்பு

சுொர் 50 லட்சம்

சுொர் 129
லட்சம்

கணக்மகடுப்ளபயும்
பாரா
அெர்களின்
புள்ளிவிெர
தெறு
79 லட்சம்
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இஸ்ரரலில்
யூதர்களின்
சதவிகிதம்
அமெரிக்காவில் யூத
ஜனத்மதாளக 2014
கணக்மகடுப்பு

90%

40-45%

பாதிக்கு பாதி

இஸ்ரரல் தவிர்த்து இதர
நாடுகளில் 10% யூதர்கள்
இருக்கிறார்கள்
(2004/2005ம் ஆண்டின்
கணக்கு).

40%

இளதப் பற்றி
பாரா மூச்சு
விடவில்ளல

இதுெளர நாம் கண்ட விெரங்களின் அடிப்பளடயில், பாரா அெர்களிடம் கீழ்கண்ட
ரகள்விகள் ரகட்கரெண்டியுள்ைது:
1. 2004/2005ல் உலக யுத ஜனத்மதாளக சுொர் 129 லட்சங்கைாக இருக்கும் ரபாது,
உங்களுக்கு ெட்டும் எப்படி 50 லட்சம் என்று கணக்கு ெந்தது?
2. இஸ்ரரலில் ெட்டும் 40%-45% யூதர்கள் இருக்கும்ரபாது, நீங்கள் எப்படி 90% யூதர்கள்
இஸ்ரரலில் இருக்கிறார்கள் என்றுச் மசால்கிறீர்கள்?
3. ஒரு பத்திரிக்ளகயாைராக (குமுதம் ரிப்ரபார்டர்) இருந்துக்மகாண்டு, மபாதுொக கிளடக்கும்
ஜனத்மதாளக கணக்மகடுப்ளபயும் தப்பு தப்பாக மசால்கிறீர்கரை, இதளன ெக்கள் எப்படி
எடுத்துக்மகாள்ெது? உங்களிடம் எப்படி ெக்கள் சரியான விெரங்களை எதிர்ப்பார்க்கமுடியும்?
4. உங்கள் கணக்கிற்கும், இதர ஜனத்மதாளக கணக்மகடுப்பிற்கும் இளடரய 79 லட்சங்கள்
வித்தியாசங்கள்
ெருகின்றரத!
யாரிடமிருந்து
இந்த
கணக்ளக
ொங்கினீர்கள்?
புள்ளிவிெரங்களில் ஓரிரு இலட்சம் வித்தியாசம் ெந்தாலும் ஏற்கலாம், ஏமனன்றால்,
கணக்மகடுப்பு என்று ெந்துவிட்டால், 100% சரியாக இருக்காது, சில ஆயிரங்களில்
வித்தியாசங்கள் ெரலாம். ஆனால், 79 லட்சங்கள் வித்தியாசம் ெராது. இது ெக்களை
முட்டாள்கைாக்கும் மிகப்மபரிய ஏொற்று ரெளலயாகும். ஒரு மகாசுளெ விழுங்கலாம்,
ஆனால், ஒட்டகத்ளத விழுங்க முயலக்கூடாது. நீங்கள் முழு ஒட்டகத்ளத விழுங்க
முயன்றுள்ளீர்கள்.
5. உலக யூதர்களில் இஸ்ரரலில் ெட்டும் 90% யூதர்கள் இருந்தார்கைா? மீதமுள்ை 10%
யூதர்கள் ெட்டுரெ உலகில் இதர நாடுகளில் ொழ்கிறார்கைா? இப்படி ொற்றிச் மசால்ெதினால்,
உங்களுக்கு என்ன நன்ளெ கிளடத்துவிட்டது?
6. நான் என்ன மசய்ெது? முஸ்லிம்கள் எனக்கு புத்தகங்களை மகாடுத்து உதவினார்கள்,
அளெகளிலிருந்து எடுத்து நான் எழுதிரனன் என்று மசால்லப்ரபாகிறீர்கைா?
7. ஒரு ஜனத்தின் கணக்மகடுப்பில் இப்படிப்பட்ட தில்லுமுல்லு மசய்யும் உங்களிடம் எப்படி
நடுநிளலயான கருத்துக்கள், விெர்சனங்களை ெக்கள் எதிர்ப்பார்க்க முடியும்?
ரெற்கண்ட கணக்மகடுப்ளப மகாடுக்கும் தைங்களின் மபயர்களை நான் அடிக்குறிப்பில்
மகாடுத்துள்ரைன், ொசகர்கள் படித்து சரி பார்த்துக் மகாள்ைலாம்.
முடிவுளர:
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ஒரு
ஜனத்மதாளக
கணக்ளக
சரியாக
மசால்லத்மதரியாதெர்கள்
எப்படி
பத்திரிக்ளகத்துளறயில் ரெளல மசய்கிறார்கள்?
ஆச்சரியொக
இருக்கிறது!
யூத
ஜனத்மதாளக கணக்ளக அப்படிரய உல்டா மசய்து, உங்கள் மதாடர்களை படிக்கும் குமுதம்
ரிப்ரபார்டர் ொசகர்களை ஏொற்றியுள்ளீர்கள்.
அடுத்த பகுதியில் இன்னும் அரனக விெரங்கரைாடு சந்திக்கிரறன்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] http://www.jstor.org/stable/23604857?seq=1#page_scan_tab_contents
[2] http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/2005_4_WJP.pdf
[3] http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_population_by_country


7) கிறிஸ்தெர்கள் யூத எதிர்ப்புக் மகாள்ளகளய (Antisemitism)
ஆதரிப்பெர்கைா?
(அத்தியாயம் 6. பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சி)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
இந்த கட்டுளரயில் ”பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சி” என்ற ஆறாெது அத்தியாயத்தில் நீங்கள்
முன்ளெத்த சில விஷத்துளிகளைப் பற்றி காண்ரபாம்.
உங்களுக்கு என் ரெண்டுரகாள் என்னமென்றால், இஸ்லாளெ நீங்கள் ஆதரியுங்கள் அது
உங்கள் விருப்பம், ஆனால், அதற்காக யூதர்கள் ெற்றும் கிறிஸ்தெர்களுக்கு இளடயில்
விரிசல்களை உருொக்காதீர்கள். யூதர்கள் ெற்றும் கிறிஸ்தெர்கள் பற்றி உண்ளெக்கு
ொறானளெகளை எழுதாதீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .

//
ஆதி கிறிஸ்தெர்கள் யூதர்களை பழித்தார்கைா?
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உங்களுளடய ெரிகளில் கீழ்கண்ட குற்றச்சாட்டுகளை நீங்கள் முன்ளெத்துள்ளீர்கள்:
1) "இரயசுளெக் மகான்றெர்கள்" என்று
உலமகங்கும் மசால்லிக்மகாண்டு ரபானார்கள்

கிறிஸ்தெப்

பிரசாரகர்கள்

மிகத்தீவிரொக

2) கிறிஸ்தெர்கள் தெது பூர்வீக குலத்தெளர (யூதர்களை) பழித்தார்கள்
ஒரு பக்கம், அக்காலத்தில் அரனக யூதர்கள் கிறிஸ்தெர்கைாக ொறிவிட்டார்கள் என்றுச்
மசால்கிறீர்கள், ஆனால், இன்மனாரு பக்கம் கிறிஸ்தெர்கள் யூதர்களை பழித்துக்மகாண்டு
இருந்தார்கள் என்றுச் மசால்கிறீர்கள். இது முரண்பாடு அல்லொ? கிறிஸ்தெர்கள் யூதர்களைப்
பார்த்து “இரயசுளெ மகான்றெர்கள்” என்று மிகத்தீவிரொக பழித்தால், அதிக
எண்ணிக்ளகயில் யூதர்கள் எப்படி கிறிஸ்தெர்கைாக ொறுொர்கள்?
எவ்விதம் யூதர்கள்
தருகிரறன்.

கிறிஸ்தெர்கைானார்கள்

என்பளத

நீங்கள்

விெரிப்பளத,

இங்கு

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
பாரா அெர்கரை! நடுநிளலரயாடு நீங்கள் எழுதவில்ளல. உங்களுக்கு நான் இஸ்லாளெயும்,
கிறிஸ்தெத்ளதயும் மசால்லித்தரரெண்டி இருக்கிறது. இந்த இரண்டும், உங்கள் அளனத்து
கட்டுளரகளுக்கும், நான் பதில் தரும்ரபாது ஓரைவிற்கு நிளறரெறி விடும்.
கிறிஸ்தெர்கள் ”யூத எதிர்ப்பு மகாள்ளகளய ”(Antisemitism) ஆதரிக்கும் ெக்கைாக காட்ட
நீங்கள் முயன்றுள்ளீர்கள், அரத ரநரத்தில், அரரபியர்கள் அப்படிப்பட்டெர்கள் அல்ல என்று
மசால்ல முயன்றுள்ளீர்கள்.
”இரயசுளெ மகான்றெர்கள்” என்று யூதர்களை தீவிரொக பழித்துக்மகாண்டு இரயசுவின்
சீடர்கள் பிரச்சாரம் மசய்தார்கள் என்று நீங்கள் குற்றம் சாட்டினீர்கள். எனரெ, புதிய
ஏற்பாடும், இரயசுவின் சீடர்கைாகிய ஆரம்பகால கிறிஸ்தெர்களும் யூதர்கள் பற்றி
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எப்படிப்பட்ட கருத்ளத மகாண்டிருந்தார்கள் என்பளத சுருக்கொக எழுத விரும்புகிரறன்.
புதிய ஏற்பாடு தான் கிறிஸ்தெத்தின் அடிப்பளட ரகாட்பாடுகளுக்கு அடித்தைம். எனரெ,
புதிய ஏற்பாட்டின் ரபாதளனகளைத் தான் கிறிஸ்தெர்கள் பின்பற்றுொர்கள்.
புதிய ஏற்பாடும், ஆரம்ப கால கிறிஸ்தெர்களும் யூதர்களை மெறுத்தார்கைா?
பழித்தார்கைா?
(ஆன்டி மசமிடிஸத்ளத ஆதரித்தார்கைா?)
அ) யூதர்களின் ரெதத்ளத படித்துக்மகாண்டு யூதர்களை எப்படி மெறுக்கமுடியும்?
கிறிஸ்தெர்களின் ளபபிளில் பளழய ஏற்பாடு ெற்றும் புதிய ஏற்பாடு என்ற இரு பிரிவுகள்
உள்ைன. பளழய ஏற்பாடு என்பது யூதர்கள் தனக் (Tanakh) என்றுச் மசால்லும் அெர்களின்
ரெதம் தான். யூதர்களின் ரெதத்திலிருந்து அதாெது பளழய ஏற்பாட்டிலிருந்து ”யூத எதிர்ப்பு
மகாள்ளகளய” ஆதரிக்கும் விெரங்களை யாராது காணமுடியுொ? முடியாதல்லொ!
புதிய ஏற்பாட்ளட விட பளழய ஏற்பாடு மூன்று ெடங்கு மபரியது. கிறிஸ்தெர்களின் ளபபிள்
தன்னிடம் ¾ பாகம் யூதர்களின் ரெதத்ளத (பளழய ஏற்பாட்ளட) ளெத்துக்மகாண்டு, எப்படி
அது யூதர்களுக்கு எதிராக ரபசமுடியும்? புரியும் படி மசால்கிரறன், ளபபிளின் கால்பாகம்
(¼ புதிய ஏற்பாடு) எப்படி ளபபிளின் முக்கால் பாகத்ளத (¾ பளழய ஏற்பாடு)
எதிர்க்கமுடியும்?
1. யூதர்களின் முற்பிதாக்கள் கிறிஸ்தெர்களுக்கு ெழிக்காட்டிகள்.
2. யூதர்களின் முற்பிதா ஆபிரகாம் கிறிஸ்தெர்களின் விசுொச தந்ளத.
3. யூதர்கள் ஆபிரகாமின் இரத்த சம்ெந்தமுள்ை சந்ததி, கிறிஸ்தெர்கள் ஆன்மீக
(ஆவிக்குரிய) ெளகயில் ஆபிரகாமின் சந்ததி.
4. யூதர்களின் தீர்க்கதரிசிகள் கிறிஸ்தெர்களின் தீர்க்கதரிசிகள்.
5. யூதர்களின் ரெதம் கிறிஸ்தெர்களின் ரெதத்தின் முக்கால் பாகம்.
6. யூதர்களின் ரெசியா கிறிஸ்தெர்களுக்கு இரட்சகர்.
7. யூதர்கைாகிய
இரயசுவின்
சீடர்கள்,
கிறிஸ்தெர்களுக்கு
அப்ரபாஸ்தலர்கள்,
திருச்சளபக்கு அஸ்திபாரங்கள்.
8. யூத ெண், கிறிஸ்தெர்களின் இரட்சகர் நடந்த புனித பூமி.
இப்படி இருக்க, கிறிஸ்தெர்கரைா, புதிய ஏற்பாரடா எப்படி, ”யூத எதிர்ப்பு மகாள்ளகளய”
ஆதரிக்கும்?
ஆ) இரயசு யூதர்களை மெறுத்தாரா?
இரட்சிப்பு யூதர்கள் ெழியாக ெருகிறது:
ஒரு சொரிய மபண்ணிடம் இரயசு ரபசிக்மகாண்டு இருந்தார். இவ்விருெர் ரதெளன எந்த
இடத்தில் மதாழுதுக்மகாள்ெது சரியானது? என்ற தளலப்பு பற்றி ரபசிக்மகாண்டு
இருந்தார்கள். அந்த மபண் “சொரியாவில் மதாழுதுக்மகாள்ைரெண்டும்” என்றுச் மசான்னாள்.
ஆனால், யூதர்கள் மஜருசரலமில் மதாழுதுக்மகாள்ைரெண்டுமென்று மசால்கிறார்கரை! இதில்
எது சரியானது என்று அெள் ரகட்டாள். இரயசு சுருக்கொன ொர்த்ளதகளில் மதளிொக
கீழ்கண்டவிதொக கூறினார்:
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நீங்கள் அறியாதளதத் மதாழுதுமகாள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள் அறிந்திருக்கிறளதத்
மதாழுதுமகாள்ளுகிரறாம்; ஏமனன்றால் இரட்சிப்பு யூதர்கள் ெழியாய் ெருகிறது.
(ரயாொன் 4:22)
இங்கு ”நாங்கள்” என்று இரயசு மசான்னரபாது, தன்ளனயும் ஒரு யூதனாகரெ
அளடயாைப்படுத்துகிறார். இெர் எப்படி யூதர்களை மெறுக்கமுடியும்? இரட்சிப்பு யூதர்கள்
ெழியாய் ெருகிறது என்று அெர் மசான்ன ரபாது, ரெசியா யூதர்களின் ெழியாக ெருகிறார்
என்பளத மதரிவிக்கிறார், அதாெது தன் மூலொகத் தான் இரட்சிப்பு ெரும் என்றுச்
மசால்கிறார். இரயசு யூதர்களின் “தனக் ரெதத்தில்” மசால்லப்பட்டளெகளை நிளறரெற்ற
ெந்தாரர ஒழிய அதளன அழிக்க அல்ல (ெத்ரதயு 5:17). இந்த உளரயாடலின் களடசியில்
“சொரியர்களும், யூதர்களும் எதிர்ப்பார்த்திருந்த ரெசியா தாம் தான்” என்ற உண்ளெளய,
அந்த
மபண்ணிடம்
உெளெகைாக
அல்லாெல்,
மதளிொக
மெளிப்படுத்திவிட்டார். உலகத்திற்கான இரட்சகன் யூத ெம்சத்திலிருந்து ெந்தார் என்பது
தான் இரயசுளெப் பற்றிய பூர்வீக விலாசம்.
இரட்சிப்பு யூதர்கள் ெழியாக ெருகிறது என்று 100% நம்பும் கிறிஸ்தெர்கள் எப்படி ”யூத
எதிர்ப்பு மகாள்ளகளய” ஆதரிப்பார்கள்?
இ) இரயசு யூதர்களை கடிந்துக்மகாண்டது ஏன்?
முதல் நூற்றாண்டின் இஸ்ரரல் யூதர்கள் இரயசுளெ புறக்கணித்தார்கள். தாங்கைாகரெ பல
பாரம்பரியங்களை
உருொக்கிக்மகாண்டும்,
ரதொலயத்தில்
வியாபாரத்ளத
அனுெதித்துக்மகாண்டும், தாங்கள் தான் நீதிொன்கள், ெற்றெர்கள் எல்ரலாரும் பாவிகள்
என்ற எண்ணத்தில் ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருந்தார்கள். இந்த நிளலப்பாட்ளட இரயசு
விெர்சித்தார், ரெதொக்கியங்களை சரியாக புரிந்துக்மகாள்ளுங்கள் என்று அெர்களை
கடிந்துக்மகாண்டார்.
ஒரு ெனிதனின் பிளழகளை சுட்டிக்கட்டி கடிந்துக் மகாள்ெது என்பது ரெறு, அந்த
ெனிதளனரய மெறுத்துத்தள்ளுெது என்பது ரெறு. இரயசு பிளழகளை சுட்டிக்காட்டினார்,
ஆனால் யூதர்களை ரெறுத்துத் தள்ைவில்ளல.
பிள்ளைகள்
ெதுபானம் குடித்து மெறுத்து, புளகபிடித்து தங்கள் ொழ்க்ளகளய
மகடுத்துக்மகாள்ளும் ரபாது, மபற்ரறார்கள் அெர்களை கண்டிக்கிறார்கள், திட்டுகிறார்கள்.
ஆனால், அெர்கள் அப்படிரய அழிந்துவிடரெண்டுமென்று மபற்ரறார்கள் விரும்புெது
இல்ளல. இளதத்தான் இரயசுவும் மசய்தார். அடிக்கிற ளகதான் அளனக்கும் என்பார்கரை,
அது ரபால.
இரயசு அரனக யூதர்களை மெச்சிக்மகாண்டார், அதுவும் அெர்கள் யூதெதத்தளலெர்கைாக
இருந்தார்கள், ஆனால், உண்ளெயான ெனதுடன் சத்தியத்ளத
அறிந்துக்மகாள்ை
விரும்பினார்கள். இரகசியொகவும் சில யூத ெத தளலெர்கள் இரயசுளெ பின்பற்றிக்மகாண்டு
இருந்தார்கள்.
இரயசு நாத்தான்ரெளலத் தம்மிடத்தில் ெரக்கண்டு அெளனக்குறித்து:
கபடற்ற உத்தெ இஸ்ரரெலன் என்றார். (ரயாொன் 1:47)

இரதா,

யூத ெதத்தளலெர்கள் மசால்ெளத மசய்யுங்கள் என்று சீடர்களுக்கும், இதர ஜனங்களுக்கும்
இரயசு கட்டளையிட்டார், ஆனால் அெர்களின் மசய்ளககளை பின்பற்றாதிருங்கள் என்றார்.
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பின்பு இரயசு ஜனங்களையும் தம்முளடய சீஷர்களையும் ரநாக்கி: ரெதபாரகரும்
பரிரசயரும் ரொரசயினுளடய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்; ஆளகயால்,
நீங்கள் ளகக்மகாள்ளும்படி அெர்கள் உங்களுக்குச் மசால்லுகிற யாளெயும்
ளகக்மகாண்டு மசய்யுங்கள்; அெர்கள் மசய்ளகயின்படிரயா மசய்யாதிருங்கள்;
ஏமனனில், அெர்கள் மசால்லுகிறார்கள், மசால்லியும் மசய்யாதிருக்கிறார்கள். (ெத்ரதயு
23:1-3)
எனரெ, இரயசு யூதர்களை மெறுத்தார் என்பது ஆதாரெற்ற கூற்றாகும். யூதர்களை
ெட்டுெல்ல, உலக ெக்கள் எெளரயும் அெர் மெறுப்பதில்ளல, ஏமனன்றால், அெர் பளடத்த
பளடப்பாயிற்ரற!
ஈ) யூதர்களுக்காக கண்ணீர் விட்ட இரயசு:
ஆரம்ப முதல் யூதர்களை கடிந்துக்மகாண்ட இரயசு, களடசி ரநரத்தில் அெர்கள்
ரெசியாளெ அறிந்துக்மகாள்ைாெல் இருந்தளதக் கண்டு, அெர்கள் ரெல் ெரவிருக்கும்
ஆபத்ளதப் பார்த்து கண்ணீர் விட்டார். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆபிரகாமிடம் மசய்த
உடன்படிக்ளகயாயிற்ரற, அதளன எப்படி ெறக்கமுடியும்?
அெர் சமீபொய் ெந்தரபாது நகரத்ளதப்பார்த்து, அதற்காகக் கண்ணீர் விட்டழுது,
உனக்குக் கிளடத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சொதானத்துக்கு ஏற்றளெகளை நீ
அறிந்திருந்தாயானால் நலொயிருக்கும், இப்மபாழுரதா அளெகள் உன் கண்களுக்கு
ெளறொயிருக்கிறது. (லூக்கா 19:41-42)
உ) இளறெனுளடய ொர்த்ளதகள் யூதர்கள் ெழியாக ெந்தது:
இரட்சிப்பு யூதர்கள் ெழியாக ெருகிறது என்று இரயசு கூறினார். இங்கு புதிய ஏற்பாடு
மசால்ெளத
கெனியுங்கள்.
ரதெனுளடய
ொர்த்ளதகள்
அெர்களிடம்
ஒப்புக்மகாடுக்கப்பட்டது. ரொரசவிடம் கர்த்தர் மகாடுத்த 10 கட்டளைகள் மதாடங்கி, பளழய
ஏற்பாடு முழுெதுொன ரதெனுளடய ொர்த்ளதகள் யூதர்களிடம் தான் ஒப்புவிக்கப்பட்டது,
இது தான் ரென்ளெ.
இப்படியானால்,
யூதனுளடய
ரென்ளெ
என்ன?
விருத்தரசதனத்தினாரல
பிரரயாஜனம் என்ன? அது எவ்விதத்திலும் மிகுதியாயிருக்கிறது; ரதெனுளடய
ொக்கியங்கள் அெர்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது விரசஷித்த ரென்ளெயாரெ.
(ரராெர் 3:1-2)
யூதர்கள் பற்றி இப்படிப்பட்ட ரென்ளெயான ொர்த்ளதகளைச் மசால்லும் புதிய ஏற்பாடு,
எப்படி ”யூத எதிர்ப்பு மகாள்ளகளய” ஆதரிக்கும்?
ஊ) இளறென் ெனிதர்களுக்கு மகாடுத்த பரிசுகள், யூதர்கள் ெழியாகரெ ெந்தன:
இரட்சிப்பு ெட்டுெல்ல, இளறென் உலக ெக்களுக்கு மகாடுத்த இதர பரிசுகளும் யூதர்கள்
ெழியாகரெ ெந்தது என்று புதிய ஏற்பாடு சாட்சி பகருகிறது.
அெர்கள் இஸ்ரரெலரர; புத்திரசுவிகாரமும், ெகிளெயும், உடன்படிக்ளககளும்,
நியாயப்பிரொணமும்,
ரதொராதளனயும்,
ொக்குத்தத்தங்களும்
அெர்களுளடயளெகரை; பிதாக்கள்
அெர்களுளடயெர்கரை;
ொம்சத்தின்படி
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கிறிஸ்துவும் அெர்களில் பிறந்தாரர, இெர் என்மறன்ளறக்கும் ஸ்ரதாத்திரிக்கப்பட்ட
சர்ெத்திற்கும் ரெலான ரதென். ஆமென். (ரராெர் 9:4-5)
யூதர்களுக்குத் தான் புத்திரசுவிகாரம், ெகிளெ, உடன்படிக்ளககள், நியாயப்பிரொணம்,
ரதொராதளனகள், ொக்குத்தத்தங்கள் மகாடுக்கப்பட்டது, ரெலும், அெர்கள் மூலொக,
இளெகள் அளனத்தும் இதர உலக ெக்களுக்கு கிளடத்தது.
ரெற்கண்ட பட்டியலில், களடசியாக மசான்ன பரிசு ‘கிறிஸ்து’ ஆொர். இன்ளறக்கு யூதர்கள்
ரெசியா தான் இரயசு என்று நம்பாெல் இருந்தாலும், அெர்களுக்கு நாம் (கிறிஸ்தெர்கள்)
நன்றிச் மசால்ல கடளெப்பட்டுள்ரைாம், ஏமனன்றால், ொம்சத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அெர்களில்
பிறந்தபடியினால். ரதென் இவ்வுலகில் ெனிதனாக ெரமுடிவு மசய்தரபாது, அெர்
ரதெதூதராக ெராெல், ஆபிரகாமின் சந்ததில் ெந்தார், யூத ெம்சத்தில் தாவீதின் ெகனாக
ெந்தார் (எபிரரயர் 2:16, ெத்ரதயு 1:1).
தங்கள்
அருளெ
இரட்சகளர
மகாடுத்த
யூதர்களை
எப்படி
கிறிஸ்தெர்கள்
பளகத்துக்மகாள்ொர்கள்? எப்படி அெர்களை மெறுத்துதள்ளுொர்கள்? நிச்சயொக இல்ளல.
இது ஒரு புறம் இருக்க, அந்த இரட்சகர் மசான்னது ரபால, எந்த ெக்களையும் மெறுப்பது
கிறிஸ்தெர்களுக்கு தூரொனதாகும்.
எ) யூதர்களை ரதென் புறக்கணித்துவிட்டாரா?
கிறிஸ்தெர்கள் இஸ்ரரல் ரதசத்திற்கு ஆதரொக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு காரணம்
இருக்கிறது. ரதென் ஆபிரகாமிடம் “உன்ளன ஆசீர்ெதிக்கிறெர்களை ஆசீர்ெதிப்ரபன்,
உன்ளனச் சபிக்கிறெளனச் சபிப்ரபன்; பூமியிலுள்ை ெம்சங்கமைல்லாம் உனக்குள்
ஆசீர்ெதிக்கப்படும்.” என்று கூறினார் (ஆதியாகெம் 12:3).
புதிய
ஏற்பாட்டிலும்
கெனிக்கும்
ரபாது,
இரயசு
பரரலாகத்திற்கு
எடுத்துக்மகாள்ைப்படுெதற்கு முன்பு, சீடர்கள் அெரிடம் “. . . ஆண்டெரர, இக்காலத்திலா
ராஜ்யத்ளத இஸ்ரரெலுக்குத் திரும்பக் மகாடுப்பீர் என்று ரகட்டார்கள்.” (அப் 1:6). அதற்கு
இரயசு, யூதர்களையும், இஸ்ரரளலயும் ெறந்துவிடுங்கள், இனி அெர்கள் என் பட்டியலில்
(உடன்படிக்ளகயில்) இல்ளல என்றுச் மசால்லாெல், கீழ்கண்டொறு கூறினார்:
அதற்கு
அெர்:
பிதாொனெர்
தம்முளடய
ஆதீனத்திரல
ளெத்திருக்கிற
காலங்களையும் ரெளைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல. (அப் 1:7)
இஸ்ரரலுக்கு விடுதளல ெரும், ஆனால், அதற்கு நியமிக்கப்பட்ட காலத்தில் அது ெரும்
என்று ெளறமுகொக மசால்லிவிட்டார், யூதர்களை முழுெதுொக ெறந்துவிடுங்கள் என்றுச்
மசால்லவில்ளல. புதிய ஏற்பாட்டின் ரராெருக்கு எழுதின நிருபத்தில் இவ்விதொக
கூறப்பட்டுள்ைது:
. . . அமதன்னமெனில், புறஜாதியாருளடய நிளறவு உண்டாகும்ெளரக்கும்
இஸ்ரரெலரில் ஒரு பங்குக்குக் கடினொன ெனதுண்டாயிருக்கும். (ரராெர் 11:25)
அதாெது, யூதரல்லாத இதர உலக ெக்கள் இரயசு மூலொக ெரும் இரட்சிப்பு மபற்று, அதன்
நிளறவு ஒரு அைவிற்கு ெரும்ெளர, இஸ்ரரெலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினொன
ெனதுண்டாகும் (அெர்கள் இரட்சகளர அறிந்துக் மகாள்ைொட்டார்கள்). யூதரல்லாத
ெக்களின் நிளறவு ெரும் ரபாது,
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இந்தப்பிரகாரம்
இஸ்ரரெலமரல்லாரும்
இரட்சிக்கப்படுொர்கள்.
மீட்கிறெர்
சீரயானிலிருந்து ெந்து, அெபக்திளய யாக்ரகாளப விட்டு விலக்குொர் என்றும்; நான்
அெர்களுளடய பாெங்களை நீக்கும்ரபாது, இதுரெ நான் அெர்களுடரன மசய்யும்
உடன்படிக்ளக என்றும் எழுதியிருக்கிறது. (ரராெர் 11:26-27)
இப்படியிருக்க, ரதென் தம்முளடய ஜனங்களைத்
ரகட்கிரறன், தள்ளிவிடவில்ளலரய (ரராெர் 11:1).

தள்ளிவிட்டாரரா

என்று

ரதென் தாம் முன்னறிந்துமகாண்ட தம்முளடய ஜனங்களைத் தள்ளிவிடவில்ளல.
(ரராெர் 11:2)
அப்படிப்ரபால
இக்காலத்திரலயும்
கிருளபயினாரல
உண்டாகும்
மதரிந்துமகாள்ளுதலின்படி ஒரு பங்கு மீதியாயிருக்கிறது. (ரராெர் 11:5).
எனரெ, ரதென் இஸ்ரரெலர்களை தள்ளிவிடவில்ளல. இப்படி இருக்க, கிறிஸ்தெர்கள்
எப்படி யூதர்களை மெறுக்கமுடியும்? அெர்களை எப்படி பழிக்கமுடியும்?
ஏ) ஆரம்ப கால சீடர்கள் ெற்றும் கிறிஸ்தெர்கள் யூதர்களை மெறுத்தார்கைா?
இரயசு ெட்டுெல்ல, அெரது சீடர்களும், ஆரம்ப கால கிறிஸ்தெர்களும் யூதர்களை
மெறுக்கவில்ளல, ”யூத எதிர்ப்பு மகாள்ளகளய” ஆதரிக்கவில்ளல.
சரகாதரரர, இஸ்ரரெலர் இரட்சிக்கப்படரெண்டும் என்பரத என் இருதயத்தின்
விருப்பமும் நான் ரதெளன ரநாக்கிச் மசய்யும் விண்ணப்பமுொயிருக்கிறது. (ரராெர்
10:1)
யூதர்கள் இரயசுளெ ரெசியாொக அங்கீகரிக்கரெண்டுமென்று ஆரம்பகால கிறிஸ்தெர்கள்
துடித்தார்கள். இங்ரக பாருங்கள், உண்ளெயான அன்பின் இன்மனாரு மெளிப்பாடு. யூதர்கள்
இரட்சிக்கப்படுொர்கைானால், நான் சபிக்கப்படவும் தயாராக இருக்கிரறன் என்கிறார்,
அப்ரபாஸ்தலர் பவுல்.
எனக்கு மிகுந்த துக்கமும் இளடவிடாத ெனரெதளனயும் உண்டாயிருக்கிறது;
நான் மசால்லுகிறது மபாய்யல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் உண்ளெளயச் மசால்லுகிரறன் என்று
பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் ெனச்சாட்சியும் எனக்குச் சாட்சியாயிருக்கிறது.
ொம்சத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சரகாதரருக்குப் பதிலாக நாரன
கிறிஸ்துளெவிட்டுச் சபிக்கப்பட்டெனாக ரெண்டுமென்று விரும்புரெரன. (ரராெர்
9:1-3)
இளெகளை படித்த
மசயல்படமுடியும்?

முதல்

நூற்றாண்டு

கிறிஸ்தெர்கள்

எப்படி

யூதர்களுக்கு

எதிராக

புதிய ஏற்பாட்டின் இளறயியல் என்ன?
களடசியாக, பாரா அெர்கரை, உங்களுக்கு புதிய
விைக்கரெண்டியுள்ைது.

ஏற்பாட்டின் இளறயியளல சிறிது
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இரயசுவின்
பிரதான
சீடராகிய
ரபதுரு
யூதர்களிடம் எப்படி ரபசினார்” என்பளத பாருங்கள்.

“இரயசுளெ

மகாளல

மசய்த

இரயசு மகாளல மசய்யப்பட யூதர்கள் காரணொக இருந்தது உண்ளெரய! ஆனால்,
கிறிஸ்தெர்கள் இதளன எப்படி பார்க்கரெண்டும்? இதற்கு ரபதுரு பதில் மசால்ெளத
பாருங்கள்.
1) ரதெனின் திட்டம் ெற்றும் முன்னறிவிப்பு
2:23 அப்படியிருந்தும், ரதென் நிர்ணயித்திருந்த ஆரலாசளனயின்படிரயயும்,
அெருளடய முன்னறிவின்படிரயயும் ஒப்புக்மகாடுக்கப்பட்ட அந்த இரயசுளெ நீங்கள்
பிடித்து,
அக்கிரெக்காரருளடய
ளககளினாரல
சிலுளெயில்
ஆணியடித்துக்
மகாளலமசய்தீர்கள்.
2:36 ஆளகயினால், நீங்கள் சிலுளெயில் அளறந்த இந்த இரயசுளெரய ரதென்
ஆண்டெரும் கிறிஸ்துவுொக்கினாமரன்று இஸ்ரரெல் குடும்பத்தார் யாெரும்
நிச்சயொய் அறியக்கடெர்கள் என்றான். (அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகள் 2:23, 36)
முதன் முதலாக யூதர்களுக்கு ரபதுரு பிரசங்கம் மசய்கிறார். ”இஸ்ரரெலரர நீங்கள்
இரயசுளெ மகாளல மசய்தீர்கள் உண்ளெரய! ஆனால், அது ரதெனின் திட்டம், ரெலும்
அெர் இளதப் பற்றி முன்னறிவித்து இருக்கிறார் எனரெ, உங்களுக்கு தாழ்வு
ெனப்பான்ளெரயா அல்லது குற்ற உணர்ரொ ரதளெயில்ளல” என்று பிரசங்கம்
மசய்தார்.
இந்த
பிரசங்கத்ளதக்
ரகட்டு
3000
ரபர்
யூதர்கள்
இரயசுளெ
ஏற்றுக்மகாண்டார்கள். நீங்கள் இரயசுளெ மகாளல மசய்தீர்கள், நீங்கள் குற்றொளிகள் தான்
என்று
பழித்திருந்தால், இப்படி யூதர்கள் முதல் பிரசங்கத்திரலரய இரயசுளெ
ஏற்றுக்மகாண்டு இருந்திருப்பார்கைா?
இரயசுளெ மகாளல மசய்ததற்கு யூதர்கள் எந்த அைவுக்கு மபாறுப்பு ெகிக்கரெண்டுரொ,
அரத ரபால, ரதெனும் மபாறுப்பு ெகிக்கரெண்டும், ஏமனன்றால், உலக ெக்களை இரட்சிக்க
ரெசியா ெரிக்கரெண்டியது அெசியம்.
எனரெ, இரயசுளெ மகாளல மசய்ததில்
யூதர்களுக்கும் ெற்றும் ரதெனுக்கும் 50-50 பங்கு ஆகும்.
யூதர்கள் மெறும் அம்பு தான், எய்தெர் ரதெனாொர். ரதென் தான் அெளர மநாறுக்க
சித்தொனார். இதளன கிறிஸ்தெர்கள் சரியாக புரிந்துக்மகாண்டுள்ைார்கள். எனரெ, யூதர்கள்
மீது ரதளெயில்லாத மெறுப்ளப கிறிஸ்தெர்கள் ெைர்த்துக்மகாள்ைவில்ளல.
ஏசாயா 53:5 நம்முளடய மீறுதல்களினிமித்தம் அெர் காயப்பட்டு, நம்முளடய
அக்கிரெங்களினிமித்தம்
அெர்
மநாறுக்கப்பட்டார்;
நெக்குச்
சொதானத்ளத
உண்டுபண்ணும் ஆக்கிளன அெர்ரெல் ெந்தது; அெருளடய தழும்புகைால்
குணொகிரறாம்.
ஏசாயா
53:10
கர்த்தரரா
அெளர
மநாறுக்கச்
சித்தொகி,
அெளரப்
பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அெருளடய ஆத்துொ தன்ளனக் குற்றநிொரணபலியாக
ஒப்புக்மகாடுக்கும்ரபாது, அெர் தெது சந்ததிளயக் கண்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார்,
கர்த்தருக்குச் சித்தொனது அெர் ளகயினால் ொய்க்கும்.
2) அறியாளெயில் மகாளல மசய்த யூதர்கள்
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இரத ரபதுரு, இன்மனாரு இடத்தில் எப்படி யூதர்களுக்கு பிரசங்கம் மசய்கிறார் என்று
பாருங்கள். யூதர்கள் அறியாெல் மகாளல மசய்தார்கள் என்றுச் மசால்கிறார்.
3:15
ஜீொதிபதிளயக்
மகாளலமசய்தீர்கள்;
அெளரத்
ெரித்ரதாரிலிருந்மதழுப்பினார்; அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகைாயிருக்கிரறாம்.

ரதென்

3:17 சரகாதரரர, நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் அறியாளெயினாரல இளதச்
மசய்தீர்கமைன்று அறிந்திருக்கிரறன்.
3:18
கிறிஸ்து
பாடுபடரெண்டுமென்று
ரதென்
தீர்க்கதரிசிகமைல்லாருளடய ொக்கினாலும் முன்னறிவித்தளெகளை
நிளறரெற்றினார். (அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகள் 3:15,17,18)

தம்முளடய
இவ்விதொய்

எனரெ, கிறிஸ்தெர்கள் யூதர்களை பழிக்கவில்ளல என்பது இதன் மூலம் அறியலாம்.
3) யூதர்கள் மகாளல மசய்த இரயசுரெ, இஸ்ரரெலுக்கு இரட்சகரானார்:
இன்மனாரு
இடத்திலும்
ரபதுரு
ெனந்திரும்புதளலயும்
பாெென்னிப்பும்
எழும்பினார்.

இளதரய
பிரதிபலித்தார்.
அளிக்கும்படிரய
இரயசு

இஸ்ரரெலுக்கு
ெரணத்திலிருந்து

5:30 நீங்கள் ெரத்திரல தூக்கிக் மகாளலமசய்த இரயசுளெ நம்முளடய பிதாக்களின்
ரதென் எழுப்பி,
5:31 இஸ்ரரெலுக்கு ெனந்திரும்புதளலயும் பாெென்னிப்ளபயும் அருளுகிறதற்காக,
அெளர அதிபதியாகவும் இரட்சகராகவும் தெது ெலதுகரத்தினாரல உயர்த்தினார்.
(அப்ரபாஸ்தலர் நடபடிகள் 5:30-31)
களடசியாக, இரயசு சிலுளெயில் தம் உயிளர மகாடுப்பதற்கு முன்ரப, யூதர்களை
ென்னித்துவிட்டார். பிதாரெ இெர்களை ென்னியும் என்றுச் மசால்லிவிட்டு தான் அெர்
ெரித்தார். இரயசு ென்னித்த ெக்களை குற்றப்படுத்த கிறிஸ்தெர்களுக்கு அதிகாரமில்ளல.
ரெற்கண்டவிதொன
ஊழியத்ளத கட்டி
உண்ளெயல்ல.

அஸ்திபாரத்தின் மீதுதான் ஆரம்பகால கிறிஸ்தெர்கள் தங்கள்
எழுப்பினார்கள். பாரா அெர்கரை, நீங்கள் மசால்ெமதல்லம்,

முடிவுளர: கிறிஸ்தெர்கள்
யூதர்களை
மெறுப்பெர்கள்
என்ற
விஷத்ளத
நீங்கள்
கக்கியுள்ளீர்கள். நீங்கள் எழுதும் ரபனாவில் ளெளய நிரப்பி எழுதுங்கள், விஷத்ளதயல்ல.
இன்னும் விஷமுறிவு மதாடரும். . .
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8) யூத ெண்ணில் அரரபியர்களின் முகெரி
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
மதருவில் ொகனத்தில் ரெகொக மசன்றுக்மகாண்டு இருக்கும் ரபாது, திடீமரன்று
வீட்டிலிருந்து கண்மூடித்தனொய் மெளிரய ஓடிெரும் ளபயன், ெண்டிக்கு முன்பாக
விழுெளதப்ரபால, உங்களின் புத்தகத்ளத எந்த ரெகத்தில் படிக்க முயன்றாலும் "உங்களின்
சில ெரிகள்" என் ரெகத்திற்கு திடீர் பிரரக் ரபாடுகின்றன.
நான் குறிப்பிடும் ெரிகள் இளெகள் தான்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .[2]
. . . [2] //
இன்னும்
சில
இடங்களில் அரரபியர்களின்
மசாந்த
ெண்
பாலஸ்தீனம் என்றும்
எழுதியிருக்கிறீர்கள். ஆனால், யூதர்கள் பற்றி ெரும்ரபாது ெட்டும் ஒரு இடத்தில் "அெர்கள்
ெந்ரதறிகள்" என்று எழுதியுள்ளீர்கள், கீரழயுள்ை ரெற்ரகாளை பார்க்கவும். இதலிருந்து
நீங்கள் எதற்காக இப்புத்தகத்ளத எழுதினீர்கள் என்பளத விைங்கிக்மகாள்ைலாம்.
//

[3] //
இக்கட்டுளரயின் கருப்மபாருள் அரரபியர்களின் பழங்குடி முகெரிளயப் பற்றியது, யூதர்கள்
பற்றியது அல்ல. எனரெ, கருப்மபாருளுக்குச் மசல்லலாம் ொருங்கள்.
அரரபியர்களின் முகெரிப் பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதியளெகளின் சுருக்கம் இது தான்:
1) பாலஸ்தீன ெண்ணின் பழங்குடி இனத்தெர்கள் அரரபியர்கள் ஆொர்கள்.
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2) பாலஸ்தீனாவில் அரரபியர்கரை மபரும்பான்ளெ ெக்கைாக இருந்துள்ைார்கள்.
3) பாலஸ்தீனத்தில் அரரபியர்கள் எப்ரபாதும் இருந்துக்மகாண்ரட இருந்துள்ைார்கள்.
இதுெளர கண்ட விெரங்களின் படி, பாரா அெர்களிடம் கீழ்கண்ட
பதில்களை நாம் எதிர்ப்பார்ப்பதில் தெறில்ளல என்று நிளனக்கிரறன்.

ரகள்விகளுக்கு

1) அரரபியர்கள் யூரதயாவில் எப்ரபாதிலிருந்து பழங்குடி ெக்கைானார்கள்?
நீங்கள் கி.பி. 4ம் நூற்றாண்டு நிகழ்ச்சிகளை விெரிக்கும் ரபாது, "பாலஸ்தீனெண்ணின்
பழங்குடி இனத்தெர்கள் என்கிற ஒரர அளடயாைமுடன்” என்று அரரபியர்களைக் குறித்து
எழுதியுள்ளீர்கள்.
1. எந்த சரித்திர விெரங்களின் அடிப்பளடயில் ”பாலஸ்தீன ெண்ணின் பழங்குடி
இனத்தெர்கள் அரரபியர்கள்” என்ற முடிவிற்கு ெந்தீர்கள்?
2. எந்த சரித்திர புத்தகத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டுள்ைது? அந்த சரித்திர புத்தகம் யாரால்
எப்ரபாது எழுதப்பட்டது?
3. எத்தளன நூற்றாண்டுகைாக அரரபியர்கள் பாலஸ்தீனாவில் முக்கியொக யூரதயா
பகுதியில் பழங்குடிகைாக இருந்தார்கள்?
4. ரொரசயின் (ரயாசுொவின்) காலம் (கி.மு. 1400) மதாடங்கி யூதர்கள் யூரதயாவில்
இருந்ததாக நாம் அறிகிரறாம். அரரபியர்கள் அங்கு எப்ரபாதிலிருந்து இருந்தார்கள் என்ற
புள்ளிவிெரத்ளத மகாடுக்கமுடியுொ?
5. குளறந்தபட்சம் கி.மு. 1400 லிருந்து கி.பி. 400 ெளரயுள்ை காலக்கட்டத்தில்,
பாலஸ்தீனாவில் அரரபியர்களின் ஜனத்மதாளக புள்ளிவிெரத்ளத மகாடுக்கமுடியுொ?
2) அரரபியர்கள் பாலஸ்தீனாவில் மபரும்பான்ளெ ெக்கைா?
கி.பி. நான்காம் நூற்றாண்டு விெரங்களை எழுதும் ரபாது, அரரபியர்கள் பாலஸ்தீனாவில்
மபரும்பான்ளெயாக இருந்தார்கள் என்று மசால்லியுள்ளீர்கள். இதன் அடிப்பளடயில்
கீழ்கண்ட ரகள்விகளுக்கு பதில்கள் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.
1. பாலஸ்தீனாவில் அரரபியர்கள் எந்த காலத்திலிருந்து மபரும்பான்ளெயாக இருந்தார்கள்?
2. எந்த காலத்திலிருந்து அெர்கள் முதலாெது பாலஸ்தீனாவில் ொழ ஆரம்பித்தார்கள்?
அப்ரபாது அங்கு இருந்த யூதர்கள் அல்லது இதர ெக்கள் மபரும்பான்ளெயாக
இருந்தார்கைா? அல்லது சிறும்பான்ளெயாக இருந்தார்கைா?
3. அரரபியர்கள் பாலஸ்தீனாவில் யாருளடய காலத்தில் மபரும்பான்ளெயாக
இருந்தார்கள்? - ரொரசயின் காலத்திலா? தாவீதின் காலத்திலா? அல்லது இரயசுவின்
காலத்திலா?
4. அரரபியர்கள் கி.பி.யில் தான் மபரும்பான்ளெயாக ொறினார்கள் என்றுச் மசான்னால்?
இதற்கான ஆதாரம் என்ன? ரெலும் எந்த நூற்றாண்டிலிருந்து மபரும்பான்ளெயாக
ொறினார்கள்?
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எந்த ஒரு ஆதாரமும் மகாடுக்காெல், “அெர்கள் மபரும்பான்ளெயானெர்கள்” என்று நடுவில்
மசாறுகி இருக்கிறீர்கள். ஓரைவிற்கு ெத்திய கிழக்கு நாடுகளின் சரித்திரம் மதரிந்தெர்கள் கூட
இதளன ஏற்றுக்மகாள்ைொட்டார்கள். எனரெ, உங்கள் ொதங்களுக்கான ஆதாரங்களைக்
மகாடுங்கள்.
3) அரரபியர்கள் என்றால் யார்?
அரரபியர்கள் மபரும்பான்ளெயானெர்கள் என்ற விெரத்ளத பிறகு பார்ப்ரபாம். முதலாெது,
அரரபியர்கள் என்றால் யார்? என்பளத விைக்குங்கள்.
ஒவ்மொரு காலக்கட்டத்திலும், அரரபியர்கள் என்ற ொர்த்ளத பலெளகயான ெக்களை
குறிக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது.
• தற்காலத்தில் அரரபியர்கள் என்றால், ெத்திய கிழக்கு ெற்றும் ெட ஆப்ரிக்கா பகுதியில்
இருக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகளையும், அங்கு அரபி ரபசும் ெக்களையும் குறிக்கும்.
தற்ரபாது இரண்டு அளடயாைங்களை இவ்ொர்த்ளத உள்ைடக்கியுள்ைது, இஸ்லாம் என்ற
ெத அளடயாைம் ெற்றும் அரபி மொழி என்ற அளடயாைம். அரபி ரபசும்
கிறிஸ்தெர்களும் இருக்கிறார்கள், ஆனால், அரரபியர்கள் என்று மபாதுொக ரபசும் ரபாது,
அரரபிய முஸ்லிம்களை அது குறிப்பதாக இருக்கிறது.
• கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பான காலக்கட்டத்தில் “அரபியர்கள்” என்றால்,
இஸ்லாமிய ெத அளடயாைம் இல்லாெல், அரரபியா தீபகர்ப்பத்தில், ெற்றும்
அளதச்சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் அரபி ரபசும் நாரடாடி ெக்களை குறிப்பதாக இருந்தது.
ளபபிளின் பளழய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில், அரரபியர்கள் யூரதயாவிற்கு மெளிரய
இருந்தார்கள், இளதப் பற்றிய பல குறிப்புக்கள் ளபபிளில் காணலாம். ரெலும், இதர சரித்திர
ஆசிரியர்கள் எழுதிய விெரங்களிலும் இளெகளை காணலாம். யூரதயாவில் ெற்றும்
மஜருசரலமில் அரரபியர்கள் மபரும்பான்ளெயாக இருந்தார்கள், அந்த பூமியில் அெர்கள்
பழங்குடிகைாக இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் எழுதியளெகளுக்கு ஆதாரங்களை மகாடுக்கும்
படி ரகட்டுக்மகாள்கிரறன்.
பளழய ஏற்பாட்டின் காலத்தில், யூரதயாவில் அரரபியர்கள் இல்ளல என்பளதயும், அெர்கள்
யூரதயாவிற்கு மெளிரய இருந்த நாடுகளில் இருந்தார்கள் என்பளதயும் சுருக்கொக இங்கு
விைக்குகின்ரறன்.
யூரதயாவில்
ஒரு
அரபியனும்
இருக்கவில்ளல
என்று
நான்
மசால்லெரவில்ளல. யூதர்கரைாடு கூட இதர ஜனங்களும் ஆங்காங்ரக இருந்தார்கள்,
ஆனால், அெர்கள் மபரும்பான்ளெயான ெக்கைாக இல்ளல, இது தான் என் ொதம்.
அரரபியர்கள் பற்றி பளழய ஏற்பாட்டு
அ) சாரலாரொனுக்கு அரபு ரதசத்து சகல ராஜாக்கள் மெகுெதிகளை மகாடுத்தார்கள்:
10:14 சாமலாரொனுக்கு வியாபாரிகைாலும், சுகந்த திரவிய ெர்த்தகராலும்,
அரபிரதசத்து சகல ராஜாக்கைாலும், ொகாணங்களின் அதிபதிகைாலும் ெந்த
மபான்ளனயல்லாெல்,
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10:15 ஒவ்மொரு ெருஷத்தில் அெனுக்கு ெந்த மபான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு
தாலந்து நிளறயாயிருந்தது. (1 இராஜாக்கள் 10:14-15)
ஆ) இஸ்ரரல் இராஜா ரயாசபாத் ரதெனுக்கு கீழ்படிந்த ரபாது, அளனெருக்கும்
பயமுண்டானது, எல்லா ரதசத்தார்களும், அரபு ரதசம் உட்பட காணிக்ளக மகாண்டு ெந்து
மகாடுத்தார்கள், சொதானம் நிலவியது:
17:10 யூதாளெச் சுற்றியிருக்கிற ரதசங்களுளடய ராஜ்யங்களின்ரெமலல்லாம்
கர்த்தரால்
உண்டான
பயங்கரம்
ெந்ததினால்,
ரயாசபாத்ரதாடு
யுத்தம்பண்ணாதிருந்தார்கள்.
17:11
மபலிஸ்தரிலும்
சிலர்
ரயாசபாத்துக்குப்
பகுதிப்பணத்ரதாரடகூடக்
காணிக்ளககளையும் மகாண்டுெந்தார்கள்; அரபியரும் அெனுக்கு ஏழாயிரத்து
எழுநூறு ஆட்டுக்கடாக்களையும், ஏழாயிரத்து எழுநூறு மெள்ைாட்டுக்கடாக்களையும்
மகாண்டுெந்தார்கள். (2 நாைாகெம் 17:`10-11)
இ) எத்திரயாப்பியாவிற்கு அடுத்துள்ை அரபியர்கள்
இஸ்ரரல் ரதெனுக்கு கீழ்படியாத ரபாது, யூரதயாளெச் சுற்றியிருந்த ெற்ற ரதசத்தார்களைக்
மகாண்டு ரதென் அெர்களை தண்டித்தார். ரெலும் எத்திரயாப்பியாவிற்கு அடுத்துள்ை அரபி
ரதசத்தார்களைக் மகாண்டு தண்டித்தார்.
21:16 அப்படிரய கர்த்தர் மபலிஸ்தரின் ஆவிளயயும், எத்திரயாப்பியாவுக்கடுத்த
ரதசத்தாரான அரபியரின் ஆவிளயயும் ரயாராமுக்கு விரராதொக எழுப்பினார்.
21:17 அெர்கள் யூதாவில் ெந்து, பலாத்காரொய்ப் புகுந்து, ராஜாவின் அரெளனயில்
அகப்பட்ட எல்லாப் மபாருள்களையும், அென் பிள்ளைகளையும், அென்
ெளனவிகளையும் பிடித்துக்மகாண்டுரபானார்கள்; ரயாொகாஸ் என்னும் அென்
குொரரில் இளையெளன அல்லாெல் ஒரு குொரனும் அெனுக்கு மீதியாக
ளெக்கப்படவில்ளல. (2 நாைாகெம் 21:16-17)
இங்கு குறிப்பிடும் அரபியர்கள், எத்திரயாப்பியா ரதசத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ைெர்கள்,
அதாெது ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் இருந்த அரரபியர்கள். கீழ்கண்ட ெளரப்படத்தில்
எத்திரயாப்பியா ெற்றும் யூரதயாவிற்கு இளடரய இருக்கும் இளடமெளிளய பார்க்கவும்:
http://49yzp92imhtx8radn224z7y1-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2015/11/Distance-from-Eritrea-to-Israel.png
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ஈ) உசியா சண்ளட ரபாட்ட கூர்பாகாலில் ெசிக்கும் அரபியர்கள்:
உசியா
இராஜா,
மெற்றிப்மபற்றார்.

கூர்பாகாலில்

குடியிருக்கும்

அரபியர்கரைாடு

யுத்தம்

மசய்து

26:7 மபலிஸ்தளரயும் கூர்பாகாலிரல குடியிருக்கிற அரபியளரயும் மெகுனியளரயும்
மெல்ல, ரதென் அெனுக்குத் துளண நின்றார். (2 நாைாகெம் 26:7)
கூர்பாகால் என்ற இடம் எங்கிருக்கிறது? இது மபட்ரா என்ற பகுதியில் (நபாட்டின்கள் ஆட்சி
புரிந்த இடத்தில்) இருக்கிறது. இது யூரதயாவிற்கு மெளிரய இருக்கிறது.
International Standard Bible Encyclopedia
GUR-BAAL
gur-ba'-al (gur ba`-al): The residence of certain Arabs against whom God
helped Uzziah, king of Judah (2 Chronicles 26:7). Its mention immediately
after the Philistines may have suggested the "Gerar" of the Targum.
Association with the Meunim points to the East. It may be taken as certain
that Jebel Neby Harun, near Petra, has always been crowned by a sanctuary.
This may have been "the dwelling place of Baal"; or, accepting Kittel's
emendation (Tur ba`al), "the rock" or "mountain of Baal." The Arabs
probably dwelt in the region before the days of Petra (EB, under the word)
W. Ewing
மூலம்: biblehub.com/topical/g/gur-baal.htm
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உ) மஜருசரலம் நகர சுெளர கட்டும் ரபாது எதிர்த்த அரபியனான ரகரஷம்
யூதர்கள் தாங்கள் அடிளெகைாக மகாண்டு ரபாகப்பட்டு 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ெந்து
மஜருசரலமின் நகரச் சுெளர கட்டியரபாது, அெர்களை எதிர்த்தெர்களில் அரரபியனான
’ரகரஷம்’ என்பெனும் ஒருென்.
2:19 ஓரரானியனான சன்பல்லாத்தும், அம்ரொனியனான மதாபியா என்னும்
ஊழியக்காரனும், அரபியனான
ரகரஷமும் இளதக்
ரகட்டரபாது,
எங்களைப்
பரியாசம்பண்ணி, எங்களை நிந்தித்து: நீங்கள் மசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன?
நீங்கள் ராஜாவுக்கு விரராதொகக் கலகம்பண்ணப்ரபாகிறீர்கரைா என்றார்கள்.
(மநரகமியா 2:19)
யார் இென்? எப்படி இங்கு ெந்தான்? யூதர்கள் பாபிரலானுக்கு பிடிக்கப்பட்டு 70 ஆண்டுகள்
அடிளெகைாக இருந்த காலக்கட்டத்தில், மஜருசரலமில் ெந்து ொழ்ந்தெனாக இருக்கலாம்,
அல்லது யூரதயாவிற்கு மதன் கிழக்கு பகுதியில் உள்ை மபட்ரா பிராந்தியத்தில் ொழ்ந்த
அரபியனாக இருக்கலாம். இவ்ெசனம் பற்றிய ளபபிள் விரிவுளரகளின் மதாடுப்புக்கள்
சிலெற்ளற கீரழ தருகிரறன்.
Smith's Bible Dictionary
Geshem
and Gashmu (rain), an Arabian, mentioned in (Nehemiah 2:19) and Nehe
6:1,2,6 (B.C. 446.) We may conclude that he was an inhabitant of Arabia
Petraea or of the Arabian desert, and probably the chief of a tribe." Gashum
said it" made him a type of those who create a common report.
Easton's Bible Dictionary
Or Gashmu, firmness, probably chief of the Arabs south of Palestine, one
of the enemies of the Jews after the return from Babylon (Nehemiah 2:19;
6:1, 2). He united with Sanballat and Tobiah in opposing the rebuilding of
the wall of Jerusalem.
International Standard Bible Encyclopedia
GESHEM
ge'-shem (geshem, gashmu; Gesam, "rain storm"): An Arabian, probably
chief of an Arabian tribe that had either settled in Southern Palestine during
the exile in Babylon, or had been settled in or near Samaria by Sargon
(Nehemiah 2:19;Nehemiah 6:1, 2, 6). He was a confederate of Sanballat and
Tobiah, and strenuously opposed the building of the wall under Nehemiah.
He with the others mocked at the first efforts to build the wall, and
afterward repeatedly sought to entice Nehemiah to the plains of Ono. The
name also occurs in the form Gashmu, perhaps an Assyrian form of the
same name Geshem.
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J. J. Reeve
மூலம்: biblehub.com/topical/g/geshem.htm
ஊ) ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனம் - பாபிரலான் அழிக்கப்படும் ரபாது, அரபியனும் அழிொன்:
யூரதயாவிற்கு மெளிரய இருக்கும் ரதசங்களில் ொழும் அரபியர்கள் பாபிரலாரனாடு கூட
ரசர்ந்து அழிொர்கள் என்பளத ஏசாயா தீர்க்கதரிசனொக கூறினார்.
13:19 ராஜ்யங்களுக்குள் அலங்காரமும், கல்ரதயருளடய பிரதான ெகிளெயுொகிய
பாபிரலானானது ரதெனால் ரசாரதாமும் மகாரொராவும் கவிழ்க்கப்பட்டதுரபால
கவிழ்க்கப்படும்.
13:20 இனி ஒருரபாதும் அதில் ஒருெரும் குடிரயறுெதுமில்ளல, தளலமுளறரதாறும்
அதில் ஒருெரும் தங்கித் தரிப்பதுமில்ளல; அங்ரக அரபியன் கூடாரம்
ரபாடுெதுமில்ளல; அங்ரக ரெய்ப்பர் ெந்ளதளய ெறிப்பதுமில்ளல. (ஏசாயா 13:1920)
இவ்ெசனங்களையும் பாருங்கள்.
21:13
அரபியாவின் பாரம். திதானியராகிய
அரபியாவின் காடுகளில் இராத்தங்குவீர்கள்.

பயணக்கூட்டங்கரை,

நீங்கள்

21:14 ரதொரதசத்தின் குடிகரை, நீங்கள் தாகொயிருக்கிறெர்களுக்குத் தண்ணீர்
மகாண்டுரபாய், தப்பி ஓடுகிறெர்களுக்கு அப்பங்மகாடுக்க எதிர்மகாண்டுரபாங்கள்.
(ஏசாயா 21:13-14)
3:2 நீ ரெடுகளின்ரெல் உன் கண்களை ஏமறடுத்து, நீ ரெசித்தனம்பண்ணாத இடம்
ஒன்று உண்ரடா என்று பார்; ெனாந்தரத்திரல அரபியன் காத்துக்மகாண்டிருக்கிறது
ரபால, நீ ெழி ஓரங்களில் உன் ரநசருக்குக் காத்துக்மகாண்டிருந்து, உன்
ரெசித்தனங்கைாலும், உன் அக்கிரெங்கைாலும் ரதசத்ளதத் தீட்டுப்படுத்தினாய்.
(எரரமியா 3:2)
அரரபியர்கள் யூரதயாவிற்கு மெளிரய உள்ை ரதசங்களில் குடியிருந்தார்கள், முக்கியொக,
அரரபியா தீபகர்ப்பத்திலும், நபாட்டியன்கள் ொழ்ந்த பகுதியில் (மபட்ரா, ரஜார்டான்)
ொழ்ந்தெர்கள்.
ஆனால், அரபியர்கள் யூரதயாவின் ெற்றும் மஜருசரலமின் ’பழங்குடிகள்’ என்று எப்படி
நீங்கள் மசால்கிறீர்கள்? அரரபியர்கள் யூரதயாவில் மபரும்பான்ளெயாக இருந்தார்கள்
என்றும் மசால்கிறீர்கள். இளெகளுக்மகல்லாம் சரித்திர ஆதாரங்களை மகாடுங்கள்.
ரெடிக்ளகயான ொர்த்ளதகள்:
பாரா அெர்கள், ஒரு பக்கம் ”அரரபியர்கள் பாலஸ்தீனாவின் பழங்குடிகள்” என்றுச்
மசால்கிறார், ”பாலஸ்தீனாவின் மபரும்பான்ளெ ெக்கள்” என்று கூறுகிறார், ஆனால், அரத
ரநரத்தில், அரபியர்கள் அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகள் என்றும் கூறியுள்ைார். இந்த
முரண்பட்ட விெரங்களை ஒரர அத்தியாயத்தில் ஒரர பத்தியில் எழுதியுள்ைார்.
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பாரா அெர்கள் எழுதியது:
// . . .அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகைான அெர்களுக்குக் கல்வி கூடக் கிளடயாது.
. .[2] //
இப்ரபாது நாம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்வி என்னமென்றால், அரரபியர்கள் அரரபிய
ெண்ணின் ஆதிொசிகைா? அல்லது பாலஸ்தீனா ெண்ணின் பழங்குடியினரா? என்பதாகும்,
இரண்டும் என்றுச் மசால்வீர்கைானால், பாலஸ்தீனாவின் பழங்குடிகள் என்பதற்கு
ஆதாரங்களைத் தாருங்கள்.
சரித்திர விெரங்களின் படி, அெர்கள் அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகள் ஆொர்கள்,
பாலஸ்தீனா, யூரதயா ெண்ணின் பழங்குடிகள் அல்ல. பாரா அெர்கரை, நீங்கள் ெறுத்தால்
ஆதாரங்களை மகாடுங்கள்.
முடிவுளர:
பாரா அெர்கரை, முதலாெது அரபியர்கள் என்றால் யார்? என்பளத விைக்குங்கள்.
பாலஸ்தீனா என்று நீங்கள் குறிப்பிடும் பிராந்தியத்தில் உள்ை அக்கால நாடுகளை
குறிப்பிடுங்கள். பாலஸ்தீனா என்ற மபயர், எப்ரபாது யாரால் அந்த பிராந்தியத்திற்கு
சூட்டப்பட்டது என்று மசால்லுங்கள். இரண்டாெதாக, அரபியர்கள் எப்படி பாலஸ்தீனாவின்
பழங்குடியானார்கள்? எந்த காலக்கட்டத்திலிருந்து அெர்கள் அங்கு ொழ்ந்துக்மகாண்டு
இருந்தார்கள் என்பளத ஆதரங்கரைாடு விைக்குங்கள்.
பாலஸ்தீனாவில் அரரபியர்கள் மபரும்பான்ளெ ெக்கைாக எப்ரபாது ொறினார்கள்
என்பளதயும் சரித்திரத்திலிருந்து விைக்குங்கள். அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகள் எப்படி
பாலஸ்தீனா (யூரதயாவின்) பழங்குடிகள் ஆனார்கள் என்பளதயும் விெரியுங்கள்.
பாலஸ்தீனாவின் பழங்குடிகள் என்பது அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகள் என்பதற்கு
முரண்படுகின்றதா? அல்லது ஒத்துப்ரபாகின்றதா என்பளதயும் விைக்குங்கள்.
பாரா அெர்கரை, இதளன படிக்க ெறொதீர்கள்:
உண்ளெயில் பாலஸ்தீனா என்ற நாடு உண்டா?
இது என்ன முட்டாள் தனொக ரகள்வி? என்று என்னிடம் ரகட்கத் ரதான்றுகிறதா?
அப்படியானால், ஜுளஹர் மொஹ்மஸன் என்பெர் என்ன மசால்கிறார் என்பளத படியுங்கள்.
இெர் யார்? இெரும் அரஃபாத்தும் ரசர்ந்து தான் PLO இயக்கத்ளத ஆரம்பித்தார்கள்.
பாலஸ்தீனா ெக்கள் என்ற மபயரில் யாருமில்ளல, பாலஸ்தீனா நாடு என்று
உருொக்கியமதல்லாம், அரபியர்கள் ஒன்றாக இருந்து, இஸ்ரரளல துரத்துெதற்காகும் என்றுச்
மசால்கிறார்.
Zuheir Mohsen (1936–1979) was a Palestinian leader of the Syria-controlled
as-Sa'iqa faction of the Palestine Liberation Organization (PLO) between
1971 and 1979.
The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is
only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our
Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians,
Palestinians, Syrians and Lebanese. Only for political and tactical reasons
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do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab
national interests demand that we posit the existence of a distinct "Palestinian
people" to oppose Zionism. Yes, the existence of a separate Palestinian
identity exists only for tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state
with defined borders, cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a
Palestinian, I can undoubtedly demand Haifa, Jaffa, Beer-Sheva and
Jerusalem. However, the moment we reclaim our right to all of Palestine,
we will not wait even a minute to unite Palestine and Jordan.
James Dorsey, "Wij zijn alleen Palestijn om politieke reden", Trouw, 31
March 1977.
மூலம்: https://en.wikiquote.org/wiki/Zuheir_Mohsen & https://en.wikipedia.org/
wiki/Zuheir_Mohsen
அடுத்த பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிரறன்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] நிலமெல்லாம் இரத்தம், அத்தியாயம் 9. யூதர்கள் இல்லாத மஜருசரலம்
இது, மஜருசரலம் நகரின் கிறிஸ்துெர்களுக்கு மிகவும் சாதகொன அம்சொகிப்ரபானது.
யூதர்கள் இல்லாத மஜருசரலமில் அெர்கள் ெதப்பிரசாரம் மசய்யவும் கிறிஸ்துெ
ரதொலயங்களை எழுப்பி, தினசரி பிரார்த்தளனகளை நடத்தவும், ெக்களை (அதாெது,
அங்ரக ொழ்ந்துமகாண்டிருந்த அரரபியர்களை) இரயசுவின் பாளதயில் அளழக்கவும்
மசௌகரியொக இருந்தது.
[2] நிலமெல்லாம் இரத்தம், அத்தியாயம் 11. கிருஸ்துெத்தின் ெைர்ச்சி
அப்படி ெருகிற ரெளல யாத்ரீகர்களுள் சிலளர நிரந்தரொகரெ மஜருசரலமில் தங்களெத்து,
அெர்களைக் மகாண்டும் உள்ளூரில் கிறிஸ்துெத்ளதப் பரப்ப முடிவு மசய்தார்கள். அதாெது,
"நெது ெண்ணின் மபருளெளய, அயல்நாட்டுக்காரர்கரை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் பார், நீ
இன்னும் உணரவில்ளலயா?" என்று பாலஸ்தீனத்து யூதர்களையும் அரரபியர்களையும்
பார்த்து ெளறமுகொகக் ரகட்பது. இந்த முயற்சியில், பாலஸ்தீனக் கிறிஸ்துெர்களுக்குக்
கணிசொன மெற்றி கிளடத்தது என்ரற மசால்லரெண்டும். ஏராைொன அரரபியர்களையும்
அதிகபட்சம் சுொர் ஆயிரம் யூதர்களையும் அெர்கள் அப்ரபாது கிறிஸ்துெர்கைாக
ொற்றிக்காட்டினார்கள். நான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் (கி.பி. 375-395) ரராளெ ஆண்ட
ென்னன் திரயாரடாசியஸ் (Theodosius 1) ஒரு சட்டரெ பிறப்பித்தான்.
யூதர்கைாகவும் இல்லாெல், கிறிஸ்துெர்கைாகவும் இல்லாெல் பாலஸ்தீனெண்ணின் பழங்குடி
இனத்தெர்கள் என்கிற ஒரர அளடயாைமுடன் எவ்வித கலாசார ெைர்ச்சியும் அற்று, மெறும்
ெனிதர்கைாக ொழ்ந்துமகாண்டிருந்த அரரபியர்களின் ொழ்க்ளகயில் அப்ரபாதுதான்
முதல்முளறயாக ஒரு ெலர்ச்சி ஏற்பட்டது. ரராொனியர்கள் ஆண்டாலும், கிரரக்கர்கள்
ஆண்டாலும், ரெறு யார் ஆண்டாலும் அதுெளர அெர்கள் மெறும் சுண்ளடக்காயாகரெ
இருந்தார்கள். ஆள்பெர்கள் அெர்களைப் மபாருட்படுத்தொட்டார்கள். யூதர்கள் அெர்களைக்
கண்டுமகாள்ைொட்டார்கள். கிறிஸ்துெர்கரைா, ெதம் ொற்றமுடியுொ என்கிற ரநாக்கில்
ெட்டுரெ அெர்களைப் பார்ப்பார்கள். இத்தளனக்கும் அெர்கள்தாம் அங்ரக மபரும்பான்ளெ
ெக்கள்! யூதெதமும் கிறிஸ்துெ ெதமும் பண்பட்ட ெதங்கள் என்றும், சிறு மதய்ெ
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ெழிபாடுகளில்
மூழ்கியிருந்த
அரரபியர்களின்
நம்பிக்ளககள்
எதுவுரெ
மபாருட்படுத்தத்தக்களெயல்ல என்றும் ஒரு கருத்து அங்ரக ஆழொக ரெரூன்றியிருந்தது.
அரரபிய ெண்ணின் ஆதிொசிகைான அெர்களுக்குக் கல்வி கூடக் கிளடயாது. உளழப்பது,
சாப்பிடுெது, சந்ததி மபருக்குெது என்கிற மூன்று காரியங்கள் தவிர, ரெறு எதற்குரெ
லாயக்கற்றெர்கள் என்று கருதப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட இனத்தில் முதல் முதலாக ஓர்
எழுச்சி கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் ஏற்பட்டது.//
[3] நிலமெல்லாம் இரத்தம், அத்தியாயம் 54. பிரிட்டனின் திட்டம்)


9) ஹதீஸ்களில் ஆதாரம் இல்லாத ஒரு குட்டிக்களத, களதயின்
ஒருெரி மசால் கிளடயாது
(அத்தியாயம் 12. இளறதூதர் முகம்ெது)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
ரெைான் ொதத்தின் ொழ்த்துதல்களை மதரிவித்துக் மகாள்கிரறன்.
நிலமெல்லாம் இரத்தம், 12ெது அத்தியாயத்தின் முதல் பத்தியில் நீங்கள் எழுதிய ெரிகளை
முஸ்லிம்கள் கூட ஏற்றுக்மகாள்ைொட்டார்கள். இது எப்படி சாத்தியம்? இவ்விெரங்களை நான்
அெர்களிடமிருந்து மபற்று தாரன எழுதிரனன் என்று நீங்கள் ரகட்கலாம். இதில் தான்
டிவிஸ்ட் இருக்கிறது. இக்கட்டுளரளய நீங்கள் முழுெதுொக படித்தால் ”ஒரு மசால், ஒரு ெரி,
ஒரு குட்டிக்களதயல்ல, ஒரு நாெல் அைவிற்கு ஹதீஸ்களில் ஆதாரம் இல்ளல” என்பளத
நீங்கரை ஒப்புக்மகாள்வீர்கள். சஸ்பன்ஸ் ரெண்டாம், ரெற்மகாண்டு படியுங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

பாரா அெர்களுக்கு ஒரு முக்கியொன விெரத்ளத மசால்லரெண்டி இருக்கிறது. இஸ்லாளெ
புகழரெண்டுமென்பதற்காக, நீங்கள் கிறிஸ்தெ, யூத ரெதங்களை தெறாக விெர்சித்தால், அது
உங்களுக்ரக பிரச்சளனயாக ொறும். ஏமனன்றால், குர்-ஆனின் படி, முஹம்ெதுவின் படி,
”யூதர்களும், கிறிஸ்தெர்களும்” முந்ளதய ரெதங்கள் மகாடுக்கப்பட்டெர்கள் ஆொர்கள்.
ரெலும், ளபபிளிலிருந்து அரனக விெரங்களை குர்-ஆன் காபி அடித்து ெறுபதிவு
மசய்திருக்கிறது. முஸ்லிம்களை குஷி படுத்துகிரறன் என்றுச் மசால்லி, ஆபிரகாம், ரொரச
ெற்றும் தாவீது ரபான்ற பளழய ஏற்பாட்டு நபர்களை விெர்சித்தால், உங்களுக்கு
முஸ்லிம்களிடமிருந்து அரனக மிரட்டல்கள் ெரும் என்பளத மிகவும் தாழ்ளெயுடன்
மதரிவித்துக் மகாள்கிரறன்.
51
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

1) இரயசு சரித்திரம், புராணெல்ல
இரயசு ஒரு சரித்திர புருஷராொர்.
இரயசு என்பெர் சரித்திரத்தில் பிறக்கரெ
இல்ளல, ராொயணம், ெகாபாரதம் ரபான்ற புராணங்களில் ெரும் கற்பளன கதாபாத்திரங்கள்
ரபால இெரும் ஒருெர் என்று மசால்லெருகிறீர்கைா?
புதிய ஏற்பாட்டில் ெட்டுெல்ல, அதற்கு மெளிரயயும் அதாெது, ெதசார்பற்ற சரித்திர
ஆசிரியர்கள் எழுதிய சரித்திர புத்தகங்களில் கூட இரயசு பற்றி எழுதப்பட்டுள்ைது. இரயசு
என்பெர் முதல் நூற்றாண்டில் ொழ்ந்தார், அெளர சிலுளெயில் அளறந்து மகாளல
மசய்தார்கள் என்று சரித்திரம் மசால்கிறது. ”இரயசுவின் அற்புதபிறப்பு ெற்றும் அெர் மசய்த
அற்புதங்கள் என்பளெகள்” ெதநம்பிக்ளககள் ஆகும், ஆனால், இரயசு சரித்திரத்தில்
பிறந்தது உண்ளெ, ொழ்ந்தது உண்ளெ, அெர் புராணெல்ல, அெர் பரிபூரணம்.
இன்மனாரு அன்பான எச்சரிக்ளக, இரயசுவின் ”அற்புத பிறப்பு ஒரு மபாய்யாகும்” என்று
அடித்துச் மசால்லாதீர்கள், முஸ்லிம்களிடம் அடிபடரெண்டி ெரும். ஏமனன்றால், முஸ்லிம்கள்
கூட இரயசுவின் அற்புத பிறப்ளப நம்புகிறார்கள். நீங்கள் அதிகொக புகழ்ந்துத்தள்ளும்
முஹம்ெது கூட இளதரய நம்பினார். எனரெ, கிறிஸ்தெம் பற்றி விெர்சிக்கரெண்டுமென்றால்,
தயவு மசய்து சிறிது இஸ்லாமின் ெதநம்பிக்ளகளய ஆழொக ஆய்வு மசய்து கற்றுக்மகாண்டு
அதன் பிறகு விெர்சியுங்கள் என்று ரகட்டுக்மகாள்கிரறன். அடுத்தபடியாக, பளழய
ஏற்பாட்டில் மசால்லப்பட்ட அற்புதங்களை நீங்கள் ெறுக்கலாம், ஆனால், நபர்களை
ெறுக்கமுடியாது. ரதளெப்பட்டால், இத்மதாடர் பதில்களை எழுதும் ரபாது ஆங்காங்ரக
பளழய ஏற்பாட்ரடாடு, சரித்திரத்ளத ஒப்பிட்டு சில விெரங்களை எழுதுரென்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
பாரா அெர்கரை, ஹதீஸ்கள் பற்றி நீங்கள் தெறாக ரபாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் அல்லது
உங்கள் மதாடர்களுக்காக நீங்கள் அதிக அைவில் முஸ்லிம்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் மீது
சார்ந்து இருந்திருக்கிறீர்கள் என்று மதரிகின்றது. குர்-ஆன், ஹதீஸ்கள் ெற்றும் இஸ்லாமிய
சரித்திர ஆசிரியர்களின் நூல்கள் பற்றிய சுருக்கத்ளத தமிழில் இந்த கட்டுளரயில்
படிக்கலாம்: "முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாறு" கருத்தரங்கு - பாகம் 1
முஹம்ெதுளெப்
பற்றி
அறியரெண்டுமென்றால்,
உங்களுக்கு
குர்-ஆன்
உபரயாகப்படாது. ஒரு ெனிதனிடம் குர்-ஆளன ெட்டும் மகாடுத்துவிட்டு, நீ இளதப்
படித்துவிட்டு, ஒரு முஸ்லிொக ொழரெண்டும் என்று மசான்னால், அென் குர்-ஆளன
படித்துவிட்டு, குழப்பத்தில் திருதிருமென்று முழிப்பான். அரத ரபால முஹம்ெதுவின்
ொழ்க்ளகளயப் பற்றி அறிய ஹதீஸ்களையும், இதர ொழ்க்ளக ெரலாற்று நூல்களையும்
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சார்ந்து இருக்கரெண்டும். இஸ்லாமின் மபரும்பான்ளெயான ரகாட்பாடுகள் ெற்றும்
சட்டங்கள் ஹதீஸ்களிலிருந்து ெருகிறது. உங்களுளடய ரெற்கண்ட ெர்ணளனகள் ஹதீஸ்கள்
பற்றியது என்பதில் சந்ரதகமில்ளல.
உங்களுளடய சில பத்திகளை படிக்கும் ரபாது எனக்கு என்ன ரதான்றியது
என்றால், முஸ்லிம்கள் அப்பத்திகளை எழுதி உங்களிடம் மகாடுத்து, கருத்ளத ொற்றாெல்
அதளன உங்கள் பாணியில் எழுதும் படி அெர்கள் உங்களைக் ரகட்டுக்மகாண்டதாக
மதரிகின்றது. அல்லது, நீங்கள் அப்பத்திகளை எழுதி, முஸ்லிம்களிடம் மகாடுத்து,
கருப்மபாருள் சரியாக இருக்கின்றதா? இல்ளலமயன்றால் உங்கள் விருப்பப்படி ொற்றுங்கள்
என்று நீங்கள் அெர்களிடம் மசால்லி, அெர்கள் அதளன சரி பார்த்தபிறகு நீங்கள் பதித்தது
ொதிரி மதரிகின்றது. அவ்ெைவு இஸ்லாமிய ொசளன அப்பத்திகளில் மெளிப்படுகின்றது.
உங்களின் கீழ்கண்ட ெரிகள் ஹதீஸ்கள் பற்றியது என்று மதரிகின்றது.
//ஆதாரம் இல்லாத ஒரு குட்டிக்களத, களதயின் ஒருெரி... ஒரு மசால் கூடக் கிளடயாது.
இதன் அடிப்பளடயில்தான் இப்படிமயாரு முடிவுக்கு ெரரெண்டியிருக்கிறது.//
2) உங்களின் ரெற்கண்ட ெரிகளை முஸ்லிம்கள் அளனெரும் ஏற்றுக்மகாள்ைொட்டார்கள்:
அருளெ பாரா அெர்கரை, நீங்கள் ஆழம் மதரியாெல் காளல விட்டு இருக்கிறீர்கள், புலி
மீது சொரி மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிறீர்கள். புலிளயவிட்டு இறங்கினால், அது உங்களை
மகான்றுவிடும். ஒருரெளை உங்களுக்கு ஹதீஸ்கள் பற்றியும், முஹம்ெது பற்றியும்
உண்ளெகள் இனி மதரிந்தாலும், அதளன மெளிப்பளடயாக நீங்கள் மசால்லரொ, எழுதரொ
முடியாது.
இப்ரபாது ஹதீஸ்கள் பற்றி தமிழ் முஸ்லிம்கள் என்ன மசால்கிறார்கள் என்பளத காண்ரபாம்.
நம்பகெற்ற ஹதீஸ்கள்:
தற்கால சில தமிழ் முஸ்லிம் அறிஞர்களின் படி, உண்ளெயான ஹதீஸ்கள் என்று கருதப்படும்
”புகாரி ெற்றும் முஸ்லிம்” மதாகுப்புக்களில், அரனக தில்லுமுல்லுகள் நடந்ரதறியுள்ைது,
அரனக பிளழகள் உள்ைது. இன்றும் அந்த பிளழகள் அப்படிரய உள்ைது. நளடமுளறக்கும்
விஞ்ஞானத்திற்கும், அறிவுடளெக்கும் எதிரான விெரங்களை முஹம்ெது மசான்னதாக
அளெகளில்
பதிவு
மசய்யப்பட்டுள்ைது.
எனரெ
இப்படிப்பட்ட
ஹதீஸ்களை
புறக்கணிக்கரெண்டும் என்று அெர்கள்
மசால்கிறார்கள்.
இளதரய
ரெளடகளில்
ரபசுகின்றார்கள்.
அதாெது, ஆதாரம் இல்லாத ஒரு குட்டிக்களத, ஒரு ெரி ஒரு மசால் கூட கிளடயாது என்று
நீங்கள் மசான்னீர்கரை, அளெகளில் மபாய்கள் உள்ைன, தில்லுமுல்லுகள் உள்ைன,
ஆதாரெற்ற அரனக விெரங்கள் உள்ைன என்று முஸ்லிம்கள் மசால்கிறார்கள். முக்கியொக
தமிழ் நாடு தவ்ஹித் ஜொத் என்ற இஸ்லாமிய குழு, இப்படி அரனக ஹதீஸ்களை
புறக்கணித்துள்ைது, இன்றும் அதளன மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிறது. இளெகள் பற்றி அறிய
கீழ்கண்ட மதாடுப்புக்களை படிக்கவும்:
1. கட்டுளர - மபாய்யான ஹதீஸ்கள்
2. புத்தகம் - ஹதீஸ்கள் குர்ஆனிற்கு முரண்படுொ? PDF download
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3. கட்டுளர - நபிெழியில் இளடச்மசருகள்கள்
4. கட்டுளர - ஹதீதுகளின் பாகுபாடுகள்
3) பாரா அெர்களுக்கு ஒரு அக்னிப் பரிட்ளச:
உங்களுளடய அந்த குட்டிக்களத ெரிகளை நீங்கரை ெறுத்தால் எப்படி இருக்கும்? ”நான்
எழுதிய ெரிகளுக்காக ெனம் ெருந்துகிரறன்” என்று நீங்கள் மசால்ல ரநரிட்டால் என்ன
மசய்ெது? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அக்னிப் பரிட்ளச, அதாெது நீங்கள் சிரிக்காெல்,
முகத்ளத சுளிக்காெல் கீழ்கண்ட விெரங்களை (ஹதீஸ்களை) படித்து, உங்கள்
கருத்துக்களைச் மசால்லரெண்டும். இந்த பகுதிளய படித்துவிட்டு, நீங்கள் எழுதிய ெரிகள்
சரியானளெகைா? என்பளதச் மசால்லுங்கள்.
1) 'ளஷத்தான் அெர் காதில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டான்'
இஸ்லாளெப்
ரபான்ற
ஒரு
ெதத்ளத
ஸ்தாபித்த
மசால்லியிருப்பாரா? நீங்கள் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

முஹம்ெது

இப்படிமயல்லாம்

ஸஹீஹ் புகாரி எண் 1144.
1144 அப்துல்லாஹ்(ரலி) அறிவித்தார்.
ஒருெர் விடியும் ெளர தூங்கி மகாண்ரட இருக்கிறார். மதாழுளகக்கு எழுெதில்ளல
என்று நபி(ஸல்) அெர்களிடம் கூறப்பட்டது. அதற்கு நபி(ஸல்) அெர்கள் 'ளஷத்தான்
அெர் காதில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டான்' என்று விளடயளித்தார்கள்.
2) ளஷத்தான் பின் துொரத்தின் ெழியாகக் காற்றுவிட்டெனாக ஓடி விடுகிறான்
பாரா அெர்கரை, உங்கள் பகுதியில் ெசூதி இருந்தால், அதிலிருந்து தினமும் ஐந்து ரெளை
பாங்கு சத்தம் ெருகிறது பாருங்கள், அப்ரபாமதல்லாம், ஷாத்தான் தன் பின் துொரத்தின்
ெழியாகக் காற்றுவிட்டெனாக ஓடி விடுகின்றானாம். இதளன உலக ெகா ொர்க்கதின் ஸ்தாபர்
முஹம்ெது அெர்கள் மசால்லியுள்ைார்கள். இதளன நீங்கள் நம்புகிறீர்கைா?
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 1231.
1231 'மதாழுளகக்காக பாங்கு மசால்லப்பட்டால் பாங்கு சப்தம் தனக்குக்
ரகட்காெலிருப்பதற்காக ளஷத்தான் பின் துொரத்தின் ெழியாகக் காற்றுவிட்டெனாக
ஓடி விடுகிறான். பாங்கு முடிந்ததும் திரும்பி ெந்து இகாெத் கூறப்பட்டதும் மீண்டும்
ஓடுகிறான். இகாெத் முடிந்ததும் மீண்டும் ெந்து மதாழுபெரின் உள்ைத்தில் ஊடுருவி
'இளத இளதமயல்லாம் நிளனத்துப்பார்' எனக் கூறி, அெர் இதுெளர நிளனத்துப்
பார்த்திராதெற்ளறமயல்லாம் நிளனவூட்டி அெர் எத்தளன ரக்அத்கள் மதாழுதார்
என்பளத ெறக்கடிக்கிறான். உங்களில் ஒருெருக்குத் தாம் மதாழுத ரக்அத்களில்
மூன்றா அல்லது நான்கா என்று மதரியவிட்டால் (களடசி) இருப்பில் இரண்டு ஸஜ்தாச்
மசய்து மகாள்ைட்டும்' இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்: என அபூ
ஹுளரரா(ரலி) அறிவித்தார்.
3) கருப்பு நாய் சாத்தானா? சிெப்பு ெற்றும் ெஞ்சள் நாய் யார்?
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முஹம்ெது நாய்களை மகால்லச் மசான்னார்கள். மதாழுளக மசய்யும் ெனிதர்களுக்கு முன்பு
கருப்பு நாய் ெந்துவிட்டால், மதாழுளக முறித்துவிடுொம். ஆனால், சிெப்பு நாய் அல்லது
ெஞ்சம் நிற நாய் ெந்தால் மதாழுளக முறியாதாம். கருப்பு நாய் தான் சாத்தான் என்று
முஹம்ெது கூறியுள்ைார். இப்படிப்பட்ட ரபாதளன மசய்பெர் எப்படி இளறொனால்
அனுப்பப்பட்ட உண்ளெயான நபியாக இருக்கமுடியும்? உலகில் உள்ை அளனத்து கருப்பு
நாய்களும் சாத்தான்கைா? பாரா அெர்கரை, நீங்கள் இந்த ஹதீளஸ படித்துவிட்டு, இது
உண்ளெ என்று நம்புகிறீர்கைா?
ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண் 882:
882. அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அெர்கள் கூறியதாெது:
அபூதர் அல்கிஃபாரீ (ரலி) அெர்கள், உங்களில் ஒருெர் (திறந்தமெளியில்) மதாழ
நிற்கும் ரபாது தெக்கு முன்னால் ொகன (ஒட்டக)த்தின் (ரசணத்திலுள்ை)
சாய்வுக்கட்ளட ரபான்றது இருந்தால் அதுரெ அெருக்குத் தடுப்பாக அளெந்துவிடும்.
சாய்வுக்கட்ளட ரபான்றது இல்லாவிட்டால் கழுளத, மபண் ெற்றும் கறுப்புநாய்
ஆகியன அெரது (கெனத்ளத ஈர்த்து) மதாழுளகளய முறித்துவிடும் என
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள் என்றார்கள். உடரன நான், அபூதர்
(ரலி) அெர்கரை! சிெப்பு நிறநாய், ெஞ்சள் நிற நாய் ஆகியெற்ளற விட்டுவிட்டுக்
கறுப்பு நிற நாளய ெட்டுரெ குறிப்பிடக் காரணம் என்ன? என்று ரகட்ரடன். அதற்கு
அெர்கள், என் சரகாதரரின் புதல்ெரர! நீங்கள் என்னிடம் ரகட்டளதப் ரபான்ரற
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்களிடம் ரகட்ரடன். அதற்கு அெர்கள் கறுப்பு
நாய் ளஷத்தான் ஆகும் என்று கூறினார்கள் என்றார்கள்.
4) விெசாயம் மசய்ெது பாெொ? கலப்ளப வீட்டில் இருந்தால் அல்லாஹ் இழிளெக்
மகாடுப்பாரா?
ஒரு வீட்டில் ஏர் கலப்ளபயும், இதர விெசாய கருவிகளும் இருந்தால், அந்த வீட்டில்
அல்லாஹ் இழிளெப் புகச் மசய்யாெல் இருப்பதில்ளல என்று முஹம்ெது கூறியுள்ைார். இது
என்ன ரபாதளன? இப்படியும் இளறென் மசய்ொனா? உழவுத் மதாழில் தான் உலக
ஆரம்பகாலத்தில் ெனிதன் மசய்த மதாழில். இதில் என்ன பாெம் இருக்கிறது? ொய்க்கு
ெந்தபடி முஹம்ெது ரபாதளன மசய்துள்ைார். ஏளழ விெசாயி ரசற்றில் கால்
ளெக்கவில்ளலயானால், முஹம்ெது ரசாற்றில் ளகளெக்கமுடியாது என்பளத அெர்
அறியவில்ளலயா? பாரா அெர்கரை இெளர நீங்கள் இளறத்தூதர் என்று நம்புகிறீர்கைா?
ஸஹீஹ் புகாரி 2321
2321. முஹம்ெத் இப்னு ஸியாத் அல் அல்ஹானீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.
அபூ உொொ அல் பாஹிலீ(ரலி), ஒரு வீட்டில் ஏர் கலப்ளபளயயும் ெற்றும் சில
விெசாயக் கருவிகளையும் கண்டார்கள். உடரன அெர்கள், 'இந்தக் கருவி ஒரு
சமுதாயத்தினரின் வீட்டில் புகும்ரபாது அந்த வீட்டில் அல்லாஹ் இழிளெப் புகச்
மசய்யாெல் இருப்பதில்ளல' என்று நபி(ஸல்) அெர்கள் கூற ரகட்டிருக்கிரறன்" என்று
கூறினார்கள். Volume :2 Book :41
5) இதற்காகவும் அல்லாஹ் ெசனங்களை முஹம்ெதுவிற்கு இறக்குொரா?
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ெக்கள் ெலம் கழிப்பது, சிறுநீர் ரபாெது, உடலுறவு மகாள்ெது ரபான்றெற்றிற்கு அதிக
(ரதளெயில்லாத) முக்கியத்துெத்ளத முஹம்ெதுவும் அல்லாஹ்வும் மகாடுத்துள்ைார்கள்.
ெக்கள் ெலஜலம் கழிக்கும்ரபாது, தங்கள் ெர்ெ உறுப்பு ொனத்திற்கு மதன்பட்டு விடுகின்றது
என்று மெட்கப்படுகிறார்கைாம், எனரெ அல்லாஹ் இதற்கு ஒரு மெளிப்பாட்ளட
மகாடுக்கிறார் (குர்-ஆன் 11:5). எந்மதந்த காரணங்களுக்கு அல்லாஹ் காபிரிரயல் தூதளன
அனுப்பி ெசனங்களை இறக்கரெண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு, தரம் இல்லாெல் ரபாய்விட்டது.
ெனிதர்கள் இளறெனுக்கு முன்பாக நிர்ொணிகள் தாரன, இதளன விைக்குெதற்கு ஒரு
ெசனம் ரதளெரயா! இதிலிருந்து நெக்கு புரிெது என்னமென்றால், ெக்கள் ரகட்கும்
ரகள்விகளுக்மகல்லாம் முஹம்ெது மசாந்தொக ெசனங்களை மசால்லியுள்ைார், இளெகளை
காபிரிரயல் தூதன் ெந்து தனக்கு இறக்கினான் என்றும் மபாய்களைச் மசால்லியுள்ைார்.
இளெகளை உலக ெக்கள் படிக்கும் ரபாது சிரிக்கிறார்கள், இெரா இளறத்தூதர்? இெரா
தீர்க்கதரிசி? என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அக்காலத்தில் பாளலெனத்தில் ெக்கள் நாகரீகம்
இல்லாெல், சரியான ெசதிகள் இல்லாெல் ொழ்ந்தார்கள். இன்ரறா நெக்கு ெசதிகள் உள்ைது.
இன்று இந்த ரபாதளனகள் எப்படி சரிப்பட்டு ெரும்? ஆனால், முஸ்லிம்கரைா, முஹம்ெது
மசான்ன ஒவ்மொரு ொர்த்ளதளயயும் இன்றும் குருட்டுத்தனொக பின்பற்றுகிறார்கள். [30]
ஸஹீஹ் புகாரி 4681 & 4682:
4681. முஹம்ெத் இப்னு அப்பாத் இப்னி ஜஅஃபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.
இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) இந்த (திருக்குர்ஆன் 11:5 ெது) ெசனத்ளத 'அலா இன்னஹும்
தஸ்நவ்னீ ஸுதூருஹும்' என ஓத ரகட்ரடன். அெர்களிடம் அது குறித்து நான்
(விைக்கம்) ரகட்டதற்கு அெர்கள் 'ெக்கள் சிலர், இயற்ளகக் கடளன நிளறரெற்றச்
மசன்று (ஆளடளய நீக்கிடத் தம் பிறவு உறுப்பு) ொனத்திற்குத் மதரியும்படி
உட்காருெளதயும், இவ்ொரற தம் ெளனவிொர்களுடன் உறவு மகாள்ளும்ரபாது (தம்
ஆளடளய நீக்கிப் பிறவி உறுப்பு) ொனத்திற்குத் மதரிந்து விடுெளதயும் எண்ணி
மெட்கப்பட்டு (அளத ெளறக்க முயன்று தளலகுனிந்து) மகாள்ொர்கள். அெர்களைக்
குறித்ரத இந்த ெசனம் அருைப்பட்டது' என்று கூறினார்கள். Volume :5 Book :65
4682. முஹம்ெத் இப்னு அப்பாத் இப்னி ஜஅஃபர்(ரஹ்) கூறினார்
இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) 'அலா இன்னஹும் தஸ்நவ்னீ ஸுதூருஹும்' என்று இந்த
(திருக்குர்ஆன் 11:5 ெது) இளறெசனத்ளத ஓதினார்கள். நான், 'அபுல் அப்பாரஸ!
இந்த ெசனத்திலுள்ை 'தங்கள் மநஞ்சங்களைத் திருப்பிக் மகாள்கிறார்கள்' என்பதன்
மபாருள் என்ன?' என்று ரகட்ரடன். அெர்கள், 'சிலர் தம் ெளனவியுடன் உடலுறவு
மகாள்ை விரும்பும்ரபாது, அல்லது (இயற்ளகக் கடளன நிளறரெற்ற) தனிரய
ஒதுங்கச் மசல்லும்ரபாது (தம் பிறவி உறுப்பு மெளிரய மதரிந்து விடுகிறரத என்று)
மெட்கப்பட்டு (குனிந்து தம் மநஞ்சுகைால் அளத மூடி ெளறக்க முற்பட்டு)
ெந்தார்கள். அப்ரபாது இந்த இளற ெசனம் அருைப்பட்டது' என்று கூறினார்கள்.
Volume :5 Book :65
6) ரகாளட காலத்துக்கும், குளிர் காலத்துக்கும் காரணம் நரகம் தான்
ரகாளடக்கும் ொளடக்கும் காரணம் நரகம் என்று முஹம்ெது மசால்லியுள்ைார். நரகமும்
அல்லாஹ்வும் இவ்ொறு ரபசிக்மகாண்டார்கைாம். நரகம் தனது இளறெனிடம், "என்
இளறொ! என்னுளடய ஒருபகுதி ெறுபகுதிளயத் தின்கிறரத?" என முளறயிட்டது. எனரெ,
இளறென் அதற்கு (ஓய்வு தரும் ெளகயில்) ஒரு மூச்சு குளிர் காலத்திலும் ெற்மறாரு மூச்சு
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ரகாளட காலத்திலுொக இரு மூச்சுகள் விட்டுக் மகாள்ை அனுெதியளித்தான். அளெதாம்
நீங்கள் ரகாளட காலத்தில் அனுபவிக்கும் கடுளெயான மெப்பமும் குளிர் காலத்தில்
அனுபவிக்கும் கடுளெயான குளிரும் ஆகும். இப்படி கற்பளன உளரயாடல்களைச் மசால்லி,
ெக்களை ஏொற்றியெர் முஹம்ெது. பாரா அெர்கரை, இப்படிமயல்லாம் முஹம்ெது
மசால்லியிருப்பாரா? இது அெர் மீது மசால்லப்பட்ட கட்டுக்களதயல்லொ?
ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண்: 1087
1087. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
நரகம் தனது இளறெனிடம், "என் இளறொ! என்னுளடய ஒருபகுதி ெறுபகுதிளயத்
தின்கிறரத?" என முளறயிட்டது. எனரெ, இளறென் அதற்கு (ஓய்வு தரும்
ெளகயில்) ஒரு மூச்சு குளிர் காலத்திலும் ெற்மறாரு மூச்சு ரகாளட காலத்திலுொக
இரு மூச்சுகள் விட்டுக் மகாள்ை அனுெதியளித்தான். அளெதாம் நீங்கள் ரகாளட
காலத்தில் அனுபவிக்கும் கடுளெயான மெப்பமும் குளிர் காலத்தில் அனுபவிக்கும்
கடுளெயான குளிரும் ஆகும்.
7) சிறு நீர் கழிக்கும் ரபாது ெளறக்காெல் இருந்ததற்காக கல்லளறயில் ரெதளனயளடந்த
ெனிதன்
எதற்கு தண்டளன தரரெண்டும் எதற்கு தரக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு இல்லாெல்
இஸ்லாமின் இளறென் மசயல்படுகிறார். ஒரு முளற முஹம்ெது ஒரு சுடுகாட்டுக்கு அருகில்
மசன்றுக்மகாண்டு இருக்கும் மபாது, இரண்டு ெனிதர்கள் கல்லளறக்குள் ரெதளனப்பட்டு
சத்தமிடுெளத முஹம்ெது ரகட்டாராம். அதில் ஒருெர் சிறு நீர் கழிக்கும் ரபாது ெளறக்காெல்
கழித்ததினால், அல்லாஹ் இப்படி கல்லளறயில் ரெதளனளய மகாடுத்தாராம். இதற்காக,
முஹம்ெது ரபரிச்ச கிளைகளை அெர்களுக்கு அருகில் நாட்டு ளெத்தாராம். இந்த
ெட்ளடகள் காயாெல் இருக்கும் ெளர கல்லளறயில் உள்ரை ரெதளனப்படும் ெனிதர்களுக்கு
ரெதளன இல்லாெல் இருக்குொம். இது தான் முஹம்ெது மசான்ன களத. அறிவுள்ை ெனிதன்
எெனாெது இதளன அங்கீகரித்துக்மகாள்ொனா? இது கட்டுக்களதயில்ளலயா பாரா
அெர்கரை? நிலாவில் ெளடசுடும் பாட்டியின் களதப்ரபால முஹம்ெது களதகளைச்
மசால்லியுள்ைார்.
ஸஹீஹ் புகாரி 216 & 218
216. நபி(ஸல்) அெர்கள் ெக்கா அல்லது ெதீனாவில் ஒரு ரதாட்டத்தின் பக்கொகச்
மசன்று மகாண்டிருந்தரபாது, கப்ரில் ரெதளன மசய்யப்படும் இரண்டு ெனிதர்களின்
சப்தத்ளதச்
மசவியுற்றார்கள்.
அப்ரபாது,
'இெர்கள்
இருெரும்
ரெதளன
மசய்யப்படுகிறார்கள். ஒரு மபரிய விஷயத்திற்காக (பாெத்திற்காக) இெர்கள்
இருெரும் ரெதளன மசய்யப்படவில்ளல" என்று மசால்லிவிட்டு, 'இருப்பினும் (அது
மபரிய விஷயம்தான்) அவ்விருெரில் ஒருெர், தாம் சிறு நீர் கழிக்கும்ரபாது
ெளறப்பதில்ளல. ெற்மறாருெர், புறம்ரபசித் திரிந்தார்' என்று கூறிவிட்டு ஒரு ரபரீச்ச
ெட்ளடளயக் மகாண்டு ெரச் மசால்லி அளத இரண்டாகப் பிைந்து ஒவ்மொரு கப்ரின்
மீதும் ஒரு துண்ளட ளெத்தார்கள். அது பற்றி நபி(ஸல்) அெர்களிடம் 'நீங்கள் ஏன்
இவ்ொறு மசய்தீர்கள்?' என்று ரகட்கப்பட்டதற்கு, 'அந்த இரண்டு ெட்ளடத்
துண்டுகளும் காயாெல் இருக்கும் ரபாமதல்லாம் அெர்கள் இருெரின் ரெதளன
குளறக்கப்படக் கூடும்' என்று இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்: என இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார்.
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218. 'நபி(ஸல்) அெர்கள் இரண்டு கப்ருகளைக் கடந்து மசன்றரபாது 'இெர்கள்
இருெரும்
ரெதளன
மசய்யப்படுகிறார்கள்.
ஒரு
மபரிய
விஷயத்திற்காக
(பாெத்திற்காக) இெர்கள் இருெரும் ரெதளன மசய்யப்படவில்ளல. அவ்விருெரில்
ஒருெர், தாம் சிறுநீர் கழிக்கும்ரபாது ெளறப்பதில்ளல. ெற்மறாருெர், புறம்ரபசித்
திரிந்தார்' என்று கூறிவிட்டு, ஒரு பசுளெயான ரபரீச்ச ெட்ளடளயக் மகாண்டு ெரச்
மசால்லி அளத இரண்டாகப் பிைந்து ஒவ்மொரு கப்ரின் மீதும் ஒரு துண்ளட
ளெத்தார்கள். அது பற்றி நபி(ஸல்) அெர்களிடம், 'இளறத்தூதர் அெர்கரை! நீங்கள்
ஏன் இவ்ொறு மசய்தீர்கள்?' என ரகட்கப்பட்டரபாது 'அந்த இரண்டு ெட்ளடத்
துண்டுகளும் காயாெல் இருக்கும் ரபாமதல்லாம் அெர்கள் இருெரின் ரெதளன
குளறக்கப்படக் கூடும்' என்று இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்: என
இப்னுஅப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார்.
8) பல்லிளய ஏன் மகால்லரெண்டும்? ஆபிரகாம் காலத்தில் ொழ்ந்த பாலஸ்தீன பல்லி
மசய்த பாெத்திற்கு, 2500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரரபியாவில் ொழும் பல்லிக்கு
தண்டளனக் மகாடுப்பது நியாயொ?
ஆபிரகாளெ தீக்குண்டத்தில் ரபாட்டரபாது, அந்த அக்கினி இன்னும் அதிகொக
எரியரெண்டும் என்றுச்மசால்லி பல்லி ஊதியதாம் எனரெ பல்லிளய மகால்லரெண்டும்
என்று முஹம்ெது கூறினார். பாட்டிக்களத எப்படி உள்ைமதன்று பார்த்தீர்கைா? பாட்டிகூட
இப்படி கற்பளன மசய்துச் மசால்லாது, அவ்ெைவு பழளெொதியாக முஹம்ெது
மசால்லியுள்ைார். இதுெட்டுொ, ஒரர அடியில் பல்லிளய மகான்றெருக்கு அதிக
நன்ளெகைாம், இரண்டு அடியில் மகான்றெருக்கு மகாஞ்சம் குளறொன நன்ளெகள்
கிளடக்குொம். மநருப்ளப பல்லி ஊதி அனளல அதிகொக்குொ? இப்ரபாது ரகள்வி
என்னமென்றால், ஆபிரகாம் காலத்தில் ொழ்ந்த பாலஸ்தீன பல்லி மசய்த பாெத்திற்கு, 2500
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரரபியாவில் ொழும் பல்லிக்கு தண்டளனக் மகாடுப்பது எந்த ஊர்
நியாயம்?
ஸஹீஹ் புகாரி எண்: 3359 & 4509
3359. உம்மு ஷுளரக்(ரலி) அறிவித்தார்
இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் பல்லிளயக் மகால்லும்படி உத்திரவிட்டார்கள். ரெலும்,
அெர்கள், 'அது இப்ராஹீம்(அளல) அெர்கள் தீக்குண்டத்தில் எறியப்பட்டரபாது
மநருப்ளப) அெர்களுக்மகதிராக ஊதிவிட்டுக் மகாண்டிருந்தது" என்றும் கூறினார்கள்.
ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண்: 4509
4509. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
ஒரு பல்லிளய முதலாெது அடியிரலரய மகான்றெருக்கு இவ்ெைவு இவ்ெைவு
நன்ளெகள் உண்டு. இரண்டாெது அடியில் மகான்றெருக்கு முதலாெது அடியில்
மகான்ற ெளரவிடக் குளறொக இவ்ெைவு இவ்ெைவு நன்ளெகள் உண்டு; மூன்றாெது
அடியில் மகான்றெருக்கு இரண்டாெது அடியில் மகான்றெளரவிடக் குளறொக
நன்ளெ உண்டு.
9) ெரம் அழுததாம், இளறத்தூதர் ஆறுதல் மசான்னாராம்
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முஹம்ெது தம் ெக்களுக்கு கட்டுக்களதகளை அதிகொக மசால்லியுள்ைார். ஒரு ரபரிச்ச
ெரத்தின் அடிப்பகுதியின் மீது சாய்ந்தபடி முஹம்ெது உளர நிகழ்த்தினாராம். அதன் பிறகு
அளத விட்டுவிட்டு மெறு இடம் ொறி உளர நிகழ்த்தினாராம். அப்ரபாது தன்ளன முஹம்ெது
பயன்படுத்தவில்ளல என்றுச்மசால்லி அந்த ெரம் அழுததாம். அதளன ஆறுதல் படுத்த
முஹம்ெது அதனிடம் மசன்று அதன் மீது ளகளெத்து பரிவுடன் ெருடினாராம்.
இப்படிமயல்லாம் கட்டுக்களதகளைச் மசான்னெர் முஹம்ெது ஆொர். ெரம் அழுொ?
ெக்களை எப்படிமயல்லாம் ஏொற்றியுள்ைார் பாருங்கள். இது ெட்டுெல்ல, இன்னும் அரனக
கட்டுக்களதகளைச் மசால்லி ெக்களை ஏொற்றியுள்ைார் முஹம்ெது. பாரா அெர்கரை, இது
கட்டுக்களதயில்ளலயா?
ஸஹீஹ் புகாரி 3583
இப்னு உெர்(ரலி) அறிவித்தார்
நபி(ஸல்) அெர்கள் (பள்ளிொசலில் தூணாக இருந்த) ஒரு ரபரீச்ச ெரத்தின்
அடிப்பகுதியின் மீது சாய்ந்தபடி உளர நிகழ்த்திக் மகாண்டிருந்தார்கள். அெர்கள்
(மிம்பர்) உளரரெளடளய அளெத்த பின்னால் அதற்கு ொறிவிட்டார்கள். எனரெ,
(நபி-ஸல்- அெர்கள் தன்ளனப் பயன்படுத்தாததால் ெருத்தப்பட்டு) அந்த ெரம்
ஏக்கத்துடன் முனகியது. உடரன, நபி(ஸல்) அெர்கள் அதனிடம் மசன்று (அளத
அளெதிப்படுத்துெதற்காக) அதன் மீது தன் ளகளய ளெத்து (பரிவுடன்) ெருடிக்
மகாடுத்தார்கள்.
10) தீய கனவுகள் கண்டால் இடப்பக்கத்தில் எச்சில் துப்புங்கள், அப்ரபாது தீங்கு ெராது
முஸ்லிம்களுக்கு தீய கனவுகள் ெந்தால், தங்கள் இடப்பக்கத்தில் எச்சில் துப்பரெண்டுொம்,
அதன் பிறகு அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு ரகாரரெண்டுொம். அப்ரபாது அெர்களுக்கு தீய
கனவினால் எந்த ஒரு தீங்கும் ெராதாம். எச்சில் துப்பினால், எப்படி தீய சக்திகள்
மசயலிழக்கும்? அல்லாஹ்விடம் ரெண்டிக்மகாள்ெது நல்லது தான். ஆனால், எச்சில்
துப்புெது என்பது மூடப்பழக்கொகும். கனவுகளுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம், நல்ல
கனவும் ெரும் தீய கனவும் ெரும். இடப்பக்கம் எச்சில் துப்பிவிட்டால் தீளெ ெராதா?
இப்படிப்பட்ட மூட நம்பிக்ளககளைச் மசால்லி ெக்களை ெயக்கிய முஹம்ெது எப்படி நபியாக
இருக்கமுடியும்? எப்படி ெக்களை நல்ெழிப்படுத்தும் தீர்க்கதரிசியாக இருக்கமுடியும்? இெர்
ெக்களை தன் கட்டுக்களதகைால் ெயக்கும் நபராக இருக்கிறார். இெளர நம்பினால், நாமும்
நம் படுக்ளகயின் இடப்பக்கத்ளத அவ்ெப்ரபாது எச்சிலால் நிரப்பரெண்டியது தான்.
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 3292:
3292. இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து ெருெதாகும்; மகட்ட (அச்சுறுத்தும்) கனவுகள்
ளஷத்தானிடமிருந்து ெருெனொகும். உங்களில் எெரரனும் அச்சுறுத்தும் தீய
கனளெக் கண்டால் அெர் தன் இடப் பக்கத்தில் எச்சில் துப்பட்டும்; அல்லாஹ்விடம்
அக்கனவின் தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்புக் ரகாராட்டும். ஏமனனில், (இப்படிச் மசய்தால்)
அது அெருக்குத் தீங்கு மசய்ய முடியாது. என கதாதா(ரலி) அறிவித்தார். Volume
:3 Book :59
11) முஹம்ெதுவின் சளி, நபித்ரதாழர்களுக்கு ஃரபர் அண்ட் மலௌலி (Fair and Lovely)
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முஹம்ெது தன் ரதாழர்களை எந்த அைவிற்கு கீழ்தரொக நடத்தியுள்ைார் என்று பாருங்கள்.
முஹம்ெது சளிளய துப்பினால், அதளன தன் ரதாழர்கள் ளகயில் பிடித்துக்மகாண்டு, தங்கள்
முகத்தில் ஃரபர் அண்ட் மலௌலி ரபால ரதய்த்துக்மகாள்ொர்கைாம். தங்கள் உடலில்
பூசிக்மகாள்ொர்கைாம். இதளனமயல்லாம் கண்டு உள்ளுக்குள் முஹம்ெது ெகிழ்ந்து
இருந்திருப்பார். ஹதீஸ்கள் இப்படி முஹம்ெதுவின் சளிளய முகத்தில் பூசிக்மகாள்ெது
அெளர கண்ணியப்படுத்துெது ஆகும் என்றுச் மசால்கிறது. அற்ப விஷயங்களுக்மகல்லாம்
ெக்களை கண்டிக்கும் இெர், இப்படி ஆரராக்கியெற்ற மசயளலச் மசய்யும் இெர்களை தளட
மசய்யக்கூடாதா? அய்ரயா பரிதாபம், எவ்ெைவு கீழ்தரொக ெக்கள் நடத்தப்பட்டுள்ைார்கள்.
ெத விஷயத்தில் ெக்கள் எவ்ெைவு கீழ்தரொக இறங்கிவிடுகின்றார்கள். எதற்கு எடுத்தாலும்
குர்-ஆனில் விஞ்ஞானம் என்றுச் மசால்லும் முஸ்லிம்கள், முஹம்ெதுவின் சளிப் பற்றி என்ன
விஞ்ஞான அற்புதத்ளதச் மசால்ொர்கள்?
முஹம்ெதுளெ பின்பற்றினால், நாமும் இப்படி
மசய்யரெண்டி ெரும் ரபால இருக்கிறது. நபித்ரதாழர்களுக்கு எங்கள் பரிதாபங்கள்
உரித்தாகுக. பாரா அெர்கரை, முஹம்ெது இதளன அனுெதித்து இருந்திருப்பாரா? ஆம்
என்றுச் மசான்னால், இெர் ஒரு சரியான ஆன்மீக தளலெர் அல்ல. ”இல்ளல” என்றுச்
மசான்னால், இது ஒரு கட்டுக்களதயாகும், அப்படியானால், உங்கள் ெரிகளின் நிளல என்ன?
ஸஹீஹ் புகாரி எண்கள்: 2731 & 2732
. . . .அல்லாஹ்வின் மீதாளணயாக! நபி(ஸல்) அெர்கள் எப்ரபாது (மதாண்ளடளயச்
மசருமி) சளி துப்பினாலும், உடரன அளத அெர்களின் ரதாழர்களில் ஒருெர், தன்
ளகயில் பிடித்துத் தன் முகத்திலும், ரெனியிலும் ரதய்த்துக் மகாள்ொர். நபி(ஸல்)
அெர்கள் தம் ரதாழர்களுக்குக் கட்டளையிட்டால் அெர்கள் உடரன அளத
நிளறரெற்றிட
ரபாட்டி
ரபாட்டுக்
மகாண்டு
ஒருெளரமயாருெர்
முந்திக்
மகாள்ொர்கள். நபியெர்கள் உளூச் மசய்யும்ரபாது, அெர்கள் உளூச் மசய்து எஞ்சிய
தண்ணீளரப்
பிடித்து
(தங்கள்
ரெனியில்
ரதய்த்து)க்
மகாள்ெதற்காக
ஒருெரராமடாருெர் சண்ளட ரபாடுெைவிற்குச் மசல்ொர்கள். . . . . . அல்லாஹ்வின்
மீதாளணயாக! முஹம்ெதின் ரதாழர்கள் முஹம்ெத்து அளிக்கிற கண்ணியத்ளதப்
ரபால் எந்த அரசருக்கும் அெரின் ரதாழர்கள் கண்ணியம் அளிப்பளத நான்
பார்த்தரதயில்ளல. அல்லாஹ்வின் மீதாளணயாக! அெர் சளிளயத் துப்பினால் அளத
அெரின் ரதாழர்களில் ஒருெர் தம் ளகயில் ஏந்திக் மகாள்கிறார். அளத அெர் தம்
முகத்திலும், ரெனியிலும் ரதய்த்துக் மகாள்கிறார். . .
12) ”தற்காலிக திருெணம் (Temporary Marriage) ” என்ற சீர்ரகட்ளட அனுெதித்த
முஹம்ெது
திருெணத்தின் முக்கியத்துெத்ளதக் கருதி, “திருெணம் மசார்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது”
என்று நாம் மபாதுொக மசால்லுரொம். ஆனால், முஹம்ெதுரொ தற்காலிக திருெணம் என்ற
மபயரில் ஒரு சீர்க்ரகட்ளட சட்டொக அனுெதித்துள்ைார். அதாெது ஒரு ெணி ரநரம்,
அல்லது ஒரு நாள் அல்லது ஒரு ொதம் ெளரயில் ஒரு ஆணும் மபண்ணும் உடலுறவுக்காக
ெட்டுரெ கணென் ெளனவியாக ொழ்ெளத இெர் அனுெதித்துள்ைார். இதளன உலக ெக்கள்
விபச்சாரம் என்றுச் மசால்ொர்கள். இதற்கு ஆதாரொக குர்-ஆன் 5:87ம் ெசனத்ளதயும்
மசால்லியுள்ைார். இவ்ெசனம் இதளன பரிசுத்தொன மசயல் என்றும் கூறுகிறது. ரபார் மசய்யச்
மசன்ற ரபாது, முஹம்ெதுரொடு இருந்த ெக்கள் இெரிடம் ெந்து, எங்கள் ெளனவிகள்
தூரொக இருக்கிறார்கள், நாங்கள் என்ன மசய்ய என்று ரகட்டரபாது, தற்கால திருெணம்
மசய்துக்மகாள்ளுங்கள் என்று அறிவுளர கூறியுள்ைார். இந்த மசயளல இன்றும் ஷியா பிரிவு
இஸ்லாமியர்கள் பின்பற்றிக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள். இன்று இது ரகெலொன மசயல் என்று
எண்ணி சுன்னி முஸ்லிம்கள் பின்பற்றாவிட்டாலும், குர்-ஆன் 5:87 இன்னும் இரத்து
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மசய்யப்படாெல் இருக்கிறது. விபச்சாரத்திற்கு ரெறு ஒருமபயர் சூட்டிவிட்டால், அது
நியாயொனதாக ொறிவிடுொ? பாரா அெர்கரை, இளதப் பற்றி உங்கள் கருத்ளத அறிய
விரும்புகிரறன்.
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 5075, 5116, 5117, 5118 & 5119 & குர்-ஆன் 5:87
5075. ளகஸ் இப்னு அபீ ஹாஸிம்(ரஹ்) அறிவித்தார்
அப்துல்லாஹ் இப்னு ெஸ்வூத்(ரலி) 'நாங்கள் இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்களுடன் ஓர்
அறப்ரபாரில் கலந்து மகாண்டிருந்ரதாம். அப்ரபாது எங்களுடன் (எங்கள்
துளணவியரரா, ரெறு மபண்களை ெணந்துமகாள்ைத் ரதளெயான மசல்ெரொ) ஏதும்
இருக்கவில்ளல. எனரெ நாங்கள் இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்களிடம், '(ஆண்ளெ நீக்கம்
மசய்துமகாள்ை) நாங்கள் காயடித்துக் மகாள்ைலாொ?' என்று ரகட்ரடாம். அவ்ொறு
மசய்யரெண்டாமென நபி(ஸல்) அெர்கள் எங்களுக்குத் தளட விதித்தார்கள். அதன்
பின்னர்
ஆளடக்கு
பதிலாகப்
மபண்களை
ெணந்துமகாள்ை
எங்களுக்கு
அனுெதியளித்தார்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, பின்ெரும் ெசனத்ளத அன்னார்
எங்களுக்கு ஓதிக்காட்டினார்கள்:
இளறநம்பிக்ளகயாைர்கரை! அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுெதித்துள்ை தூய்ளெயான
மபாருட்களை நீங்கள் விலக்கிக் மகாள்ைாதீர்கள். ரெலும், நீங்கள் ெரம்புமீறாதீர்கள்.
நிச்சயொக அல்லாஹ் ெரம்பு மீறுரொளர ரநசிப்பதில்ளல. (திருக்குர்ஆன் 05:87)
Volume :5 Book :67
குர்-ஆன் 5:87
5:87. முஃமின்கரை! அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹலாலாக்கி (ஆகுொக்கி)யுள்ை,
பரிசுத்தொன மபாருட்களை ஹராொனளெயாக (விலக்கப்பட்டளெயாக) ஆக்கிக்
மகாள்ைாதீர்கள்; இன்னும் ெரம்பு மீறியும் மசல்லாதீர்கள்; நிச்சயொக அல்லாஹ்
ெரம்பு மீறுபெர்களை ரநசிப்பதில்ளல.
13) மநய்யில் விழுந்த எலி - அல்லாஹ் மகாடுத்த ெஹி, இளறத்தூதர் மகாடுத்த ெழி
அக்காலத்து முஸ்லிம்களுக்கு எது ஆரராக்கியம், எது சுகாதாரம் என்ற அடிப்பளட அறிவு
இல்ளல
என்றுச்
மசால்லத்ரதான்றுகிறது.
ரதளெயில்லாத
விஷயத்துக்மகல்லாம்
முஹம்ெதுவிடம் ரகள்வி ரகட்டு இருக்கிறார்கள். சரி ெக்கள் ரகட்கிறார்கரை! அெர்களை
மெறுெரன அனுப்பக்கூடாது என்பதற்காக எளதயாெது மசால்லிவிடுெது முஹம்ெதுவின்
ெழக்கொக இருந்துள்ைது. மநய்யில் எலி விழுந்துவிட்டால் என்ன மசய்ெது என்று ெக்கள்
ரகட்க, இதற்கு முஹம்ெது “அந்த எலிளயயும் அளதச் சுற்றியுள்ை மநய்ளயயும் எடுத்து
எறிந்துவிட்டு உங்கள் மநய்ளய நீங்கள் சாப்பிடுங்கள்” என்று பதில் மசால்லியுள்ைார். மசத்த
எலியினால் உண்டாகும் வியாதிகள் என்னமென்று முஹம்ெதுவிற்கும் மதரியவில்ளல, அெரது
இளறென்
அல்லாஹ்விற்கும்
மதரியவில்ளல.
இந்த
விஷயம்
முஸ்லிம்களுக்கும்
மதரியவில்ளல. ஒருரெளை எலி உயிரராடு இருந்திருந்தாலும் அது எங்ரகமயல்லாம் சுற்றி
ெந்தரதா! முஹம்ெது சாதாரணொகச் மசான்ன விஷயத்ளதயும் இளறொக்கு என்று நம்பி
முஸ்லிம்கள் ொழுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ெக்களை உருொக்கியெர் முஹம்ெது ஆொர்.
அெர் மசால்ெமதல்லாம் மசய்ெமதல்லாம் இளறென் மகாடுத்த மசயல் என்று நம்பி
முஸ்லிம்கள் ொழுகிறார்கள். பாரா அெர்கரை, உங்கள் வீட்டில் மநய்யில் எலி விழுந்தால்
நீங்கள் என்ன மசய்வீர்கள்?
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ஸஹீஹ் புகாரி எண்கள் 235 & 236
235. 'மநய்யில் விழுந்துவிட்ட எலிளயப் பற்றி நபி(ஸல்) அெர்களிடம்
ரகட்கப்பட்டதற்கு, 'அந்த எலிளயயும் அளதச் சுற்றியுள்ை மநய்ளயயும் எடுத்து
எறிந்துவிட்டு உங்கள் மநய்ளய நீங்கள் சாப்பிடுங்கள்' என்று இளறத்தூதர்(ஸல்)
அெர்கள் கூறினார்கள்: என ளெமூனா(ரலி) அறிவித்தார்.
236. 'மநய்யில் விழுந்துவிட்ட எலிளயப் பற்றி நபி(ஸல்) அெர்களிடம்
ரகட்கப்பட்டதற்கு
'அந்த
எலிளயயும்
அளதச்
சுற்றியுள்ை
மநய்ளயயும்
எடுத்மதறிந்துவிட்டு
உங்கள்
மநய்ளய
நீங்கள்
சாப்பிடுங்கள்'
என்று
இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்: என ளெமூனா(ரலி) அறிவித்தார்.
14) எலிகைாக ொறிய யூதர்கள், ஆதாரம் என்ன? அளெகள் ஒட்டக பாளல குடிப்பதில்ளல
முஹம்ெதுவின் ஆன்மீக ஞானத்ளதப் பற்றி புகழ்ந்து ரபசாெல் இருக்கமுடியாது. ஒரு முளற
ஒரு இஸ்ரரெல் குழுவினர் காணாெல் ரபாய்விட்டார்கைாம், அெர்கள் எலிகைாக
ொற்றப்பட்டு இருப்பார்கள் என்று முஹம்ெது நம்புகிறார். இதற்கு ஆதாரம் என்னமென்று
ரகட்டால், அந்த எலிகளுக்கு முன்னால் ஒட்டக பாளல ளெத்தால் அளெகள் அதளன
குடிக்காதாம் (யூதர்கள் ஒட்டக ொமிசம், பால் சாப்பிடொட்டார்கள்). ஆனால், ஆட்டுப்பால்
ளெத்தால், அளெகள் குடித்துவிடுொம். இதனால், அந்த எலிகள் நிச்சயொக காணாெல்ரபான
இஸ்ரரெல் ெக்கள் தானாம். என்ரன ஞானம், என்ரன விைக்கம். யாருளடய காதில்
பூளெக்கிறார் முஹம்ெது? இப்படியும் ஒரு தீர்க்கதரிசியா? இப்படியும் கட்டுக்களதயா?
முஸ்லிம் ெதரஸாக்களில் சின்ன ளபயன்களுக்கு இந்த களதகளைச் மசால்லி அெர்களை
குதூகலொக்குொர்கள் முஸ்லிம் அறிஞர்கள். அறிவுள்ைென் இளெகளை நம்பொட்டான்.
இப்படி களதகளை மசாந்தொக அள்ளிவீசிய முஹம்ெது எப்படி உண்ளெ தீர்க்கதரிசியாக
இருக்கமுடியும்? இந்த ஹதீஸில் ஒரு ெரி, ஒரு மசால் கூட கட்டுக்களதயாக உங்களுக்கு
மதரியவில்ளலயா? பாரா அெர்கரை!
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 3305
3305. அபூ ஹுளரரா(ரலி) அறிவித்தார்.
பனூஇஸ்ராயீல்களில் ஒரு குழுவினர் காணாெல் ரபாய்விட்டார்கள். அெர்கள் என்ன
ஆனார்கள்
என்று
மதரியவில்ளல.
நான்
அெர்களை
எலிகைாக
(உருொற்றப்பட்டுவிட்டதாக)ரெ கருதுகிரறன்.
அெற்றுக்கு (முன்னால்) ஒட்டகத்தின் பால் ளெக்கப்பட்டால் அளெ (அளதக்)
குடிப்பதில்ளல. அெற்றுக்கு (முன்பாக) ஆடுகளின் பால் ளெக்கப்பட்டால் அளெ
(அளதக் குடித்து விடும்" என்று நபி(ஸல்)
அெர்கள் அெர்கள் மசான்னார்கள். இளத நான் கஅபுல் அஹ்பார்(ரலி) அெர்களுக்கு
அறிவித்ரதன். உடரன அெர்கள், 'நபி(ஸல்) அெர்கள் இளதச் மசால்ல நீங்கள்
ரகட்டீர்கைா?' என்று வினவினார்கள். நான், 'ஆம் (ரகட்ரடன்)" என்ரறன். அெர்கள்
(திரும்பத் திரும்பப்) பலமுளற அரத ரபான்று ரகட்டார்கள். 'நான் தவ்ராத்ளதயா
ஓதுகிரறன்? (அதிலிருந்து மசால்ெதற்கு?)" என்று ரகட்ரடன்.

62
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

15) மதாழுளகயில் இொளெ முந்தித் தம் தளலளய உயர்த்துபெரின் தளலளய கழுளதளயப்
ரபால் அல்லாஹ் ெற்றிவிடுகின்றார்
சிறுபிள்ளைகள் ரபசிக்மகாள்ளும் ரபாது, ஏதாெது தெறு மசய்தால் சாமி கண்ளண
குத்திவிடும் என்று ரபசிக்மகாள்ெளத நாம் காணமுடியும். நம்மில் சிலரும் இப்படி ரபசி
இருப்ரபாம். ஆனால், உலகத்திற்ரக ெழிகாட்டியாக ெந்தெர் என்று முஸ்லிம்கள் ரபாற்றும்
முஹம்ெது இப்படி பிள்ளைகளைப் ரபால ரபாதளன மசய்ெது ஏற்புளடயதாக இருக்குொ?
” உங்களில் ஒருெர் மதாழுளகயில் இொளெ முந்தித் தம் தளலளய உயர்த்துெதால் அெரின்
தளலளயக் கழுளதயுளடய தளலயாகரொ அல்லது அெரின் உருெத்ளதக் கழுளதயுளடய
உருெொகரொ அல்லாஹ் ஆக்கி விடுெளத அஞ்ச ரெண்டாொ?” என்று முஹம்ெது
கூறியுள்ைார். மதாழுளகயில் ஒருெர் தளலளய இொம் உயர்த்துெதற்கு முன்பாக சீக்கிரொக
உயர்த்திவிடுெதினால், அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட கீழ்தரொன தண்டளனளய மகாடுப்பாரா?
உண்ளெயிரலரய
முஹம்ெதுளெ
தீர்க்கதரிசி
என்றுச்
மசால்பெர்கள்
இன்னும்
அறியாளெயிரலரய இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சிறு பிள்ளைகளைப் ரபால் ரபாதளன
மசய்பெளர எப்படி ஒரு நபி என்று கிறிஸ்தெர்கள் நம்புொர்கள்? பாரா அெர்கரை, நீங்கள்
மசால்லுங்கள்! முஹம்ெது இதளன மசால்லியிருக்கொட்டார் அல்லொ? (ஏன் தான்
நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடர்களை எழுதிரனரனா! என்று ெருத்தப்படுகின்றீர்கைா?
உங்களுக்கு
அந்நாட்களில்
இஸ்லாமிய
புத்தகங்களைக்
மகாடுத்து,
இஸ்லாளெ
கற்றுக்மகாடுத்தெர்களிடம், ஏனய்யா இப்படிப்பட்ட ஹதீஸ்கள் இருப்பளத எனக்குச்
மசால்லவில்ளல என்று இன்று ரகட்டுப்பாருங்கள், ரகட்கும் ளதரியமிருந்தால்!)
ஸஹீஹ் புகாரி எண்: 691
691. இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
"உங்களில் ஒருெர் மதாழுளகயில் இொளெ முந்தித் தம் தளலளய உயர்த்துெதால்
அெரின் தளலளயக் கழுளதயுளட தளலயாகரொ அல்லது அெரின் உருெத்ளதக்
கழுளதயுளடய உருெொகரொ அல்லாஹ் ஆக்கி விடுெளத அஞ்ச ரெண்டாொ?."
என அபூ ஹுளரரா(ரலி) அறிவித்தார்.
16)
மசார்க்கொசியான
மபண்
உலகத்தாளர
எட்டிப்பார்த்தால்,
பூமிக்குமிளடரய உள்ை அளனத்ளதயும் பிரகாசொக்கி விடுொள்

ொனத்திற்கும்

அல்லாஹ்விற்காக ஜிஹாத் ரபார் புரிந்து அதில் ெரித்தால், அெர்களுக்கு அரனக மபண்கள்
(72) தருெதாக முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள். இது தவிர சாதாரண நல்ல முஸ்லிம்களுக்கும்
மசார்க்கத்தில் ஹூருல் ஈன்கள் என்ற மபண்கள் கிளடப்பார்கள் என்று குர்-ஆனும்
மசால்கிறது. இந்தப் மபண்களில் ஒருத்தி, உலகத்தாளர எட்டிப்பார்த்தால், ொனத்திற்கும்
பூமிக்கும் இளடரய பிரகாசம் ெந்துவிடுொம். இவ்ெைவு ரென்ளெ அந்த மபண்களின்
கண்களில் இருக்கிறது என்று முஹம்ெது கூறியுள்ைார். அதாெது சூரியனுக்கு செொக
அெளின் கண்களில் மெளிச்சம் இருக்கும். இந்த ரபாதளன எப்படிப்பட்டது? ஆண்களுக்கு
மபண்களின் மீது ஆளசளய உண்டாக்கும் விதொக ரபசுெது சரியா? ரெலும்,
உண்ளெயிரலரய மசார்க்கத்தில் மபண்கரைாடு உடலுறவு மகாள்ைமுடியும் என்றுச் மசால்லும்
ஒரு இளறயியல் சரியானதா? பரரலாகத்தில் ஆண் மபண் உடலுறவு இருக்காது என்று
ளபபிள் கூறுகிறது. ஆனால், இப்படிப்பட்ட மபண்கரைாடு உடலுறவு மகாள்ைரெ மசார்க்கம்
மசல்லரெண்டும் என்று முஸ்லிம்கள் ரபாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இப்படிமயல்லம் தன்
தெறான ரகாட்பாடுகளினால் ெக்களை ஏொற்றிய இெர் ஒரு தீர்க்கதரிசியா? இெளர
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கிறிஸ்தெர்கள் தீர்க்கதரிசி என்று ஒரு காலத்திலும் நம்பொட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ்கள் பற்றி
உங்கள் கருத்மதன்ன பாரா அெர்கரை!
குர்-ஆன் 44:54, 55:70, 72, 52:20 & ஸஹீஹ் புகாரி எண் 2799
44:54. இவ்ொரற (அங்கு நளடமபறும்); ரெலும் அெர்களுக்கு ஹூருல் ஈன்களை
நாம் ெண முடித்து ளெப்ரபாம்.
55:70. அெற்றில், அழகு மிக்க நற் குணமுள்ை கன்னியர் இருக்கின்றனர்.
55:72. ஹூர் (என்னும் அக்கன்னியர் அழகிய) கூடாரங்களில் ெளறக்கப்பட்டிருப்பர்.
52:20. அணி அணியாகப் ரபாடப்பட்ட ெஞ்சங்களின் மீது சாய்ந்தெர்கைாக அெர்கள்
இருப்பார்கள்; ரெலும், நாம் அெர்களுக்கு, நீண்ட கண்களையுளடய (ஹூருல்
ஈன்களை) ெணம் முடித்து ளெப்ரபாம்.
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 2799
2796. இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
இளறெழியில் காளலயில் சிறிது ரநரம் அல்லது, ொளலயில் சிறிது ரநரம் (ரபார்
புரியச்) மசல்ெது உலகத்ளதயும் அதிலுள்ை மபாருட்களையும் விடச் சிறந்தது.
உங்களில் ஒருெரின் வில்லின் அைவுக்குச் செொன, அல்லது ஒரு சாட்ளடயைவுக்குச்
செொன (ஒரு முழம்) இடம் கிளடப்பது உலகத்ளதயும் அதிலுள்ைெற்ளறயும் விடச்
சிறந்தது. மசார்க்கொசிகளில் (ஹூருல் ஈன்களில்) ஒரு மபண், உலகத்தாளர எட்டிப்
பார்த்தால் ொனத்திற்கும் பூமிக்குமிளடரய உள்ை அளனத்ளதயும் பிரகாசொக்கி
விடுொள்; பூமிளய நறுெணத்தால் நிரப்பி விடுொள். அெளுளடய தளலயிலுள்ை
முக்காரடா உலகத்ளதயும் அதிலுள்ைெற்ளறயும் விடச் சிறந்ததாகும்.
என
அனஸ்(ரலி) அறிவித்தார். Volume :3 Book :56
17) 'ஹூருல் ஈன்' எனப்படும் மபண்களின் கால்களின் எலும்பு ெஜ்ளஜகள் (காலின்)
எலும்புக்கும் சளதக்கும் அப்பாலிருந்து மெளிரய மதரியும்
ெனிதர்கள் அதிக சிெப்பாக/மெள்ளையாக இருந்தால், அெர்களின் ளககளில், கால்களில்
இருக்கும் நரம்புகளை நாம் ஓரைவிற்கு காணமுடியும். இது இயற்ளக. ஒரு மபண்ணின் காலில்
உள்ை எலுப்புக்குள் இருக்கும் ெஜ்ளஜ கூட மெளிரய மதரியும் அைவிற்கு அெள் மெள்ளை
மெரைமரன்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? கிறிஸ்தெ சரகாதர சரகாதரிகரை, இப்படி
எழுதுகிரறன் என்று ரகாபம் மகாள்ைரெண்டாம். இப்படிப்பட்ட மபண்களை அல்லாஹ்
முஸ்லிம்களுக்கு மசார்க்கத்தில் தருெதாக, இஸ்லாமிய தீர்க்கதரிசி ஆளச ொர்த்ளதகள்
மசால்லி முஸ்லிம்களை ெயக்கியுள்ைார். இப்படிப்பட்ட ெர்ணளனளய சிறிய ெயதிலிருந்து
ரகட்டுக் ரகட்டு முஸ்லிம் ஆண்கள் தற்மகாளலத் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு, சாகத்துணிந்து,
மசத்து, ெற்றெர்களை சாகடித்து, இஸ்லாமிய மசார்க்கத்தில் நுளழய பயணச்சீட்டு ொங்க
முயற்சி எடுக்கிறார்கள். இந்த ரபாதளனளயச் மசய்யும் ரெதமும், தீர்க்கதரிசியும்
உண்ளெயான ொர்க்கத்ளத பின்பற்றுபெர்கைாக இருக்கமுடியுொ? நிச்சயொக இல்ளல. பாரா
அெர்கரை, மசார்க்கத்தில் அல்லாஹ் மகாடுக்க விரும்பும் மபண்களைப் பற்றிய
ெர்ணளனகளைப்
பாருங்கள்.
எப்படி
ெசதி!
முஸ்லிொக
ொற
ஏதாெது
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ஊந்துரகாள்
மதரிகின்றதா?
புறக்கணிக்கப்ரபாகின்றீர்கைா?

அல்லது

இதளன

கட்டுக்களத

என்று

குர்-ஆன் 44:54, 55:70, 72, 52:20 & ஸஹீஹ் புகாரி எண் 3254
44:54. இவ்ொரற (அங்கு நளடமபறும்); ரெலும் அெர்களுக்கு ஹூருல் ஈன்களை
நாம் ெண முடித்து ளெப்ரபாம்.
55:70. அெற்றில், அழகு மிக்க நற் குணமுள்ை கன்னியர் இருக்கின்றனர்.
55:72. ஹூர் (என்னும் அக்கன்னியர் அழகிய) கூடாரங்களில் ெளறக்கப்பட்டிருப்பர்.
52:20. அணி அணியாகப் ரபாடப்பட்ட ெஞ்சங்களின் மீது சாய்ந்தெர்கைாக அெர்கள்
இருப்பார்கள்; ரெலும், நாம் அெர்களுக்கு, நீண்ட கண்களையுளடய (ஹூருல்
ஈன்களை) ெணம் முடித்து ளெப்ரபாம்.
3254. இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
மசார்க்கத்தில் முதலாெதாக நுளழயும் அணியினர் மபைர்ணமி இரவின் சந்திரளனப்
ரபான்று ரதாற்றெளிப்பார்கள். (அடுத்து) அெர்களின் சுெடுகளைப் பின்மதாடர்ந்து
மசார்க்கத்தினுள் நுளழபெர்கள், ொனத்தில் நன்கு ஒளி வீசிப் பிரகாசிக்கும்
நட்சத்திரத்ளதப் ரபான்று (பிரகாசொகவும் அழகாகவும்) இருப்பார்கள். அெர்களின்
உள்ைங்கள் ஒரர ெனிதரின் உள்ைத்ளதப் ரபான்றிருக்கும். அெர்களுக்கிளடரய
பரஸ்பர மெறுப்ரபா, மபாறாளெரயா இருக்காது. ஒவ்மொரு ெனிதருக்கும் 'ஹூருல்
ஈன்' எனப்படும் அகன்ற (ொன் ரபான்ற) விழிகளையுளடய ெங்ளகயரிலிருந்து
இரண்டு ெளனவிொர்கள் இருப்பார்கள். அெர்களின் கால்களின் எலும்பு ெஜ்ளஜகள்
(காலின்) எலும்புக்கும் சளதக்கும் அப்பாலிருந்து மெளிரய மதரியும். Volume :3
Book :59
18) கணென் உடலுறவு மகாள்ை அளழக்கும் ரபாது ஒரு மபண் ெறுத்தால், ரதெதூதர்கள்
காளலெளர அெளை சபித்துக்மகாண்ரட இருப்பார்கள்.
இஸ்லாம் ஆண்களின் ொர்க்கம் என்றுச் மசான்னால் மிளகயாகாது. ஆண்களுக்காக,
ஆண்கைால் உருொக்கப்பட்ட ெதம் இஸ்லாம் என்பது எவ்ெைவு உண்ளெயாக இருக்கிறது.
ஒரு மபண்ளண அெளின் கணென் உடலுறவு மகாள்ை அளழக்கும்ரபாது அெள்
சம்ெதிக்கவில்ளலயானால், ொனத்திலிருந்து ரதெதூதன் ெந்து அெளை சபித்துக்மகாண்ரட
இருப்பானாம். காடுகளில் ொழும் காட்டுமிராண்டி சமுதாயத்தில் கூட இப்படிப்பட்ட
ரபாதளனகள் இருக்காது என்று நம்பலாம். ரதெத்தூதர்களுக்கு ரெறு ரெளலரய
இல்ளலயா? உலகில் உள்ை முஸ்லிம் வீடுகளில் இரவில் என்ன நடக்கும் என்று
பார்த்துக்மகாண்ரட இருப்பது தான் அெர்களின் ரெளலயா? மபாதுொகரெ ஆண்கள்
தங்கள் ெளனவிகள் மீது ஆதிக்கம் மசலுத்துபெர்கள், இந்த இலட்சணத்தில், இப்படி ெதத்ளத
சம்ெந்தப்படுத்தி தீய ரபாதளனகள் மசய்தால், ஆண்களுக்கு மசால்லொ ரெண்டும்?
இதனால் தான் இஸ்லாமிய சமுதாயம் இன்னும் உருப்படாெல் பிந்தங்கிரய இருக்கிறது.
ஆண்களில் சரி பாதியாக இருக்கும் மபண்களை இழிவுப்படுத்தினால், நம்ளெ நாரெ
அழித்துக் மகாள்ெதற்கு செம் ஆகும். ரெலும், பலதார திருெணம், அடிளெகளுடன்
விபச்சாரம் புரிெது, அல்லாஹ் மசார்க்கத்தில் மபண்களை தயார் படுத்தி ளெப்பது என்று
முஹம்ெது அரனக தீய விஷயங்களை சட்டங்கைாக ொற்றி ரபாதளனகள் மசய்துள்ைார்.
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இப்படி மபண்களுக்கு எதிராக ரபாதளன மசய்த முஹம்ெது ஒரு கள்ை நபி என்று நம்ப
பாரா அெர்கரை, இன்னும் என்மனன்ன ஆதாரங்கள் உங்களுக்குத் ரதளெப்படும்?
ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எண்கள்: 2829 & 2830
2829. நபி (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
ஒரு மபண் (தாம்பத்தியத்ளதப் பகிர்ந்து மகாள்ை ெறுத்து) தன் கணெனின்
படுக்ளகளய மெறுத்து (தனியாக) இரளெக் கழித்தால், மபாழுது விடியும்ெளர
அெளை ொனெர்கள் சபித்துக்மகாண்டிருக்கின்றனர்.
இளத அபூஹுளரரா (ரலி) அெர்கள்
அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது.

அறிவிக்கிறார்கள்.

- ரெற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுளரரா (ரலி)
அறிவிப்பாைர் மதாடர் ெழியாகவும் ெந்துள்ைது.

இந்த

ஹதீஸ்

அெர்களிடமிருந்ரத

இரு

ெற்ரறார்

அதில், "அெள்(கணெனின் படுக்ளகக்குத்) திரும்பும்ெளர (சபிக்கின்றனர்)" என
இடம் மபற்றுள்ைது. Book : 16
2830. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்:
என் உயிர் எென் ளகயிலுள்ைரதா அென்மீது சத்தியொக! ஒருெர் தம் ெளனவிளய
அெைது படுக்ளகக்கு அளழத்து, அெள் அெருக்கு (உடன்பட) ெறுத்தால்
ொனிலுள்ைென் அெள் மீது ரகாபம் மகாண்டெனாகரெ இருக்கிறான்; அெள்மீது
கணென் திருப்தி மகாள்ளும்ெளர. Book : 16
19) இளறெறுப்பாைனின் இரண்டு ரதாள் புஜங்களுக்கிளடரய உள்ை தூரம் அரனக
கிரலாமீட்டர்கள் இருக்கும்
முஹம்ெது நரகம், மசார்கம் பற்றிச் மசால்ெளத யாரும் உடரன சரி பார்க்கமுடியாது. இந்த
ளதரியத்தில் நம்பமுடியாத விஷயங்களை சரைொக முஹம்ெது கூறியுள்ைார். “(நரகத்தில்)
இளறெறுப்பாைனின் இரண்டு ரதாள் புஜங்களுக்கிளடரய உள்ை தூரம், துரிதொகப்
பயணிப்பெர் மூன்று நாள்கள் கடக்கும் தூரொகும்” என்று முஹம்ெது கூறியுள்ைார். ஒரு
ெனிதனின் இரண்டு ரதாள் புஜங்களுக்கு இளடரய இருக்கும் தூரம் அரனக கிரலா
மீட்டர்கள் இருக்கும் என்று இெர் கூறுகிறார். கடந்த 14 நூற்றாண்டுகைாக இளதயும்
நம்பிக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள். ஒரு ஆரராக்கியமுள்ை ெனிதன் துரிதொக
நடந்தால், ஒரு ெணிக்கு குளறந்த பட்ச ரெகொகிய 5 கிரலாமீட்டர் என்று கணக்கிட்டால்,
8 ெணி ரநரம் நடந்தால் அென் 40 கிரலா மீட்டர் தூரத்ளத கடக்கமுடியும். மூன்று நாட்களை
கணக்கில் மகாண்டால், 40 x 3 = 120 கிரலா மீட்டர். ஒரு ெனிதனின் ஒரு புஜத்திற்கும்,
அடுத்த புஜத்திற்கும் இளடரய இருக்கும் தூரம் 120 கிரலா மீட்டர் இருக்குொ?
அறிவுள்ைெர்கள் சிந்திக்கட்டும். முஹம்ெது குதிளரயில் அல்லது ஒட்டகத்தில் பயணிப்பெர்
பற்றி மசால்லியிருக்கக்கூடும். இப்படி ஒரு குதிளரயில் மசல்பென் கடக்கும் தூரத்ளத
கணக்கிட்டால், என்னொகும் இந்த கணக்கு? எங்ரகரயா ரபாகும். இப்படிமயல்லாம்
புதுளெயான மபாய்களைச் மசால்லி முஹம்ெது தன் ொர்க்க ெக்களை குஷி படுத்தியுள்ைார்.
பாரா அெர்கரை, இப்படிப்பட்ட கட்டுக்களதகளை அள்ளி வீசிய முஹம்ெது பற்றி என்ன
நிளனக்கிறீர்கள்?
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ஸஹீஹ் புகாரி எண் 6551
6551. இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்'
(நரகத்தில்) இளறெறுப்பாைனின் இரண்டு ரதாள் புஜங்களுக்கிளடரய உள்ை தூரம்,
துரிதொகப் பயணிப்பெர் மூன்று நாள்கள் கடக்கும் தூரொகும். என அபூ
ஹுளரரா(ரலி) அறிவித்தார். Volume :7 Book :83
20) நரகத்தில் மபரும்பாரலார் மபண்கைாக இருக்கிறார்கள்
முஹம்ெதுவிற்கு நரகம் காட்டப்பட்டதாம். அதில் மபரும்பாரலார் மபண்கைாக இருந்தார்கள்
என்று அெர் கூறுகிறார். இதற்கு காரணம் என்னமென்று ரகட்டரபாது மபண்கள் தங்கள்
“'கணெளன நிராகரிக்கிறார்கள். உதவிகளை நிராகரிக்கிறார்கள். அெர்களில் ஒருத்திக்குக்
காலம் முழுெதும் நீ நன்ளெகளைச் மசய்து மகாண்ரடயிருந்தது, பின்னர் (அெளுக்குப்
பிடிக்காத) ஒன்ளற உன்னிடம் கண்டுவிட்டாைானால் 'உன்னிடமிருந்து ஒருரபாதும் நான் ஒரு
நன்ளெளயயும் கண்டதில்ளல' என்று ரபசிவிடுொள்” என்று முஹம்ெது பதில்
அளித்துள்ைார். மபண்கள் பற்றி மிகவும் ரகெலொக முஹம்ெது விெர்சித்துள்ைார்.
முஹம்ெதுவிற்கு மதரிந்த ஒரு சில மபண்கள் புரியும் சில மசயல்களை அடிப்பளடயாகக்
மகாண்டு, உலகில் உள்ை அளனத்து மபண்களும் அப்படிரய நடந்துக்மகாள்ொர்கள் என்று
முஹம்ெது நிளனத்துவிட்டார். இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் மபண்கள் எல்லாெற்றிற்கும்
ஆண்கள் மீது ஆதாரப்பட்டு இருப்பார்கள். ஆளகயால், இஸ்லாமிய மபண்களை ெனதில்
ளெத்துக்மகாண்டு முஹம்ெது, ’இது தான் உலக சத்தியம்’ என்பது ரபால ரபாதித்துவிட்டார்.
ஆண்களின் நிளல என்ன? ஆண்கள் தங்கள் ெளனவிகளை நிராகரிப்பதில்ளலயா?
ரநாகடிப்பதில்ளலயா? அடிப்பதில்ளலயா? ஒரு ஆண் மூன்று முளற “விொகரத்து” என்று
மசால்லிவிட்டால், விொகரத்து நடந்துவிடும் என்றுச் மசால்லும் முஹம்ெது, இரத
அனுெதிளய மபண்களுக்கு மகாடுப்பாரா? நல்லெர்கள் மகட்டெர்கள் இருபாலாரிடமும்
உண்டு, முக்கியொக மசால்லரெண்டுமென்றால், தீய மசயல்களைச் மசய்ெதில் மபண்களை
விட ஆண்களின் சதவிகிதம் அதிகொக இருக்கலாம். இளதமயல்லாம் அறிந்துக்மகாள்ைாெல்,
தன் ெனதில் ரதான்றியபடி ரபாதளனச் மசய்து, மபண்களை இழிவுப்படுத்தும் முஹம்ெதுளெ
நீங்கள் தீர்க்கதரிசி என்று நம்புவீர்கைா?
ஸஹீஹ் புகாரி எண்: 29
29. 'எனக்கு நரகம் காட்டப்பட்டது. அதில் மபரும்பாரலார் மபண்கைாகக்
காணப்பட்டனர். ஏமனனில், அெர்கள் நிராகரிப்பெர்கைாக இருந்தனர்' என்று
இளறத்தூதர்(ஸல்)
அெர்கள்
கூறியரபாது,
'இளறெளனயா
அெர்கள்
நிராகரிக்கிறார்கள்?'
எனக்
ரகட்கப்பட்டதற்கு
இளறத்தூதர்(ஸல்)
அெர்கள்,
'கணெளன
நிராகரிக்கிறார்கள்.
உதவிகளை
நிராகரிக்கிறார்கள்.
அெர்களில்
ஒருத்திக்குக் காலம் முழுெதும் நீ நன்ளெகளைச் மசய்து மகாண்ரடயிருந்தது, பின்னர்
(அெளுக்குப் பிடிக்காத) ஒன்ளற உன்னிடம் கண்டுவிட்டாைானால் 'உன்னிடமிருந்து
ஒருரபாதும் நான் ஒரு நன்ளெளயயும் கண்டதில்ளல' என்று ரபசிவிடுொள்'
என்றார்கள்" என இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார். Volume :1 Book :2
21) மபண்கள் ஆண்களை விட ஏன் அறிவில் குளறவுள்ைெர்கைாக இருக்கிறார்கள்?
நரகத்தில் மபண்கள் தான் அதிகொக இருப்பார்கைாம். இதற்கு அரனக காரணங்கள் உண்டு,
அளெகளில் ஒன்று “மபண்கள் அறிவில் குளறவுள்ைெர்கைாம்”, அதாெது ஆண்களை விட
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மபண்கள் அறிவில் குளறவுள்ைெர்கைாம். இது தான் முஹம்ெதுவின் ரபாதளன. ஏன்
எங்களுக்கு அறிவு குளறவு என்று மபண்கள் முஹம்ெதுளெ ரகட்டரபாது, “சாட்சி
மசால்ெதில் ஒரு மபண்ணின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சியில் பாதி” என்று முஹம்ெது
கூறியுள்ைார். முஹம்ெதுவின் ரபாதளனயின் படி, சாட்சி மசால்ெதில் ஒரு ஆணுக்கு இரண்டு
மபண்கள் செொகும். இதற்கு இன்றுள்ை முஸ்லிம்கள் மசால்லும் காரணம், மபண்கள்
ரகாளழகைாக இருக்கிறார்கள் என்பதாகும். இஸ்லாம் ஆண்களுக்கான ெதம் என்பதில்
இதுவும் ஒரு காரணொகும். ஆண்களிலும் ரகாளழகள் இருக்கிறார்கள், மபண்களிலும்
வீராங்களனகள் இருக்கிறார்கள். அறிவு என்பது ஆண் மபண் என்ற பாகுபாடின்றி
எல்லாருக்கும் கிளடக்கும் ஒரு ெரப்பிரசாதம் ஆகும். அறிளெ நாம் ெைர்க்கரெண்டும்,
மூளைக்கு படிப்பு, அனுபெம் என்ற கருவிகளினால் பயிற்சி அளிக்கரெண்டும்.
இளதமயல்லாம் அறியாத ஒரு பாெர ெனிதன் மசால்லும் விெரங்களை இளறென்
மசான்னான் என்றுச் மசால்லி, அந்த அறியாளெயுள்ை ெனிதளன தீர்க்கதரிசி என்று நம்புெது
ெடளெயாகும். இதளன கிறிஸ்தெர்கள் ஒருரபாதும் நம்பரெ ொட்டார்கள். ஆண்களுக்கு
செொக மபண்கள் முன்ரனறியிருக்கிறார்கள். மபண்களை தெறாக விெர்சிக்கும் ஒரு நபளர
கிறிஸ்தெர்கள் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நம்பொட்டார்கள். நீங்கள் என்ன நிளனக்கிறீர்கள்
இெளரப் பற்றி?
குர்-ஆன் 2:282 & ஸஹீஹ் புகாரி எண் 304
2:282. ஈொன் மகாண்ரடாரர! ஒரு குறித்த தெளனயின் மீது உங்களுக்குள் கடன்
மகாடுக்கல் ொங்கல் மசய்து மகாண்டால், அளத எழுதி ளெத்துக் மகாள்ளுங்கள்;
எழுதுபென் உங்களிளடரய நீதியுடன் எழுதட்டும்; எழுதுபென் எழுதுெதற்கு
ெறுக்கக்கூடாது; (நீதொக எழுதுொறு) அல்லாஹ் அெனுக்குக் கற்றுக் மகாடுத்தபடி
அென் எழுதட்டும். இன்னும் யார் மீது கடன் (திருப்பிக் மகாடுக்க ரெண்டிய)
மபாறுப்பு இருக்கிறரதா அெரன (பத்திரத்தின்) ொசகத்ளதச் மசால்லட்டும்; அென்
தன் ரப்பான (அல்லாஹ்ளெ) அஞ்சிக் மகாள்ைட்டும்; ரெலும், அ(ென் ொங்கிய)தில்
எளதயும் குளறத்து விடக் கூடாது; இன்னும், யார் மீது கடன் (திருப்பிக் மகாடுக்க
ரெண்டிய) மபாறுப்பு இருக்கிறரதா அென் அறிவு குளறந்தெனாகரொ, அல்லது
(பால்யம், முதுளெ ரபான்ற காரணங்கைால்) பலஹீனனாகரொ, அல்லது
ொசகத்ளதக் கூற இயலாதெனாகரொ இருப்பின் அெனுளடய ெலீ(நிர்ொகி) நீதொக
ொசகங்களைச் மசால்லட்டும்; தவிர, (நீங்கள் சாட்சியாக ஏற்கக் கூடிய) உங்கள்
ஆண்களில்
இருெளர
சாட்சியாக்கிக்
மகாள்ளுங்கள்;
ஆண்கள்
இருெர்
கிளடக்காவிட்டால், சாட்சியங்களில் நீங்கள் மபாருந்தக்கூடியெர்களிலிருந்து ஆடெர்
ஒருெளரயும், மபண்கள் இருெளரயும் சாட்சிகைாக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்;
(மபண்கள் இருெர்) ஏமனன்றால் அவ்விருெரில் ஒருத்தி தெறினால், இருெரில்
ெற்றெள் நிளனவூட்டும் மபாருட்ரடயாகும்; அன்றியும், (சாட்சியம் கூற) சாட்சிகள்
அளழக்கப்பட்டால் அெர்கள் ெறுக்கலாகாது; தவிர, (மகாடுக்கல் ொங்கல்) சிறிரதா,
மபரிரதா அளத, அதன் கால ெளரயளறயுடன் எழுதுெதில் அலட்சியொக
இராதீர்கள்; இதுரெ அல்லாஹ்வின் முன்னிளலயில் மிகவும் நீதொனதாகவும்,
சாட்சியத்திற்கு உறுதி உண்டாக்குெதாகவும், இன்னும் இது உங்களுக்கு சந்ரதகங்கள்
ஏற்படாெல் இருக்க சிறந்த ெழியாகவும் இருக்கும்; எனினும் உங்களிளடரய சுற்றி
ெரும் மராக்க வியாபாரொக இருப்பின், அளத எழுதிக் மகாள்ைாவிட்டலும் உங்கள்
மீது குற்றமில்ளல; ஆனால் (அவ்ொறு ) நீங்கள் வியாபாரம் மசய்யும்ரபாதும்
சாட்சிகளை ளெத்துக் மகாள்ளுங்கள் - அன்றியும் எழுதுபெளனரயா, சாட்சிளயரயா
(உங்களுக்கு
சாதகொக
இருப்பதற்காகரொ,
ரெறு
காரணத்திற்காகரொ)
துன்புறுத்தப்படக் கூடாது; நீங்கள் அப்படிச் மசய்வீர்கைாயின் அது உங்கள் மீது
நிச்சயொகப் பாெொகும்; அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக் மகாள்ளுங்கள்; ஏமனனில்
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அல்லாஹ் தான் உங்களுக்கு (ரநரிய இவ்விதிமுளறகளைக்) கற்றுக் மகாடுக்கின்றான்.
தவிர,அல்லாஹ்ரெ எல்லாப் மபாருட்களையும் பற்றி நன்கறிபென்.
ஸஹீஹ் புகாரி எண் 304
304. 'ஹஜ்ஜுப் மபருநாைன்ரறா ரநான்புப் மபருநாைன்ரறா மதாழும் திடலிற்கு
நபி(ஸல்) அெர்கள் மசன்று மகாண்டிருந்தரபாது சில மபண்களுக்கு அருரக அெர்கள்
மசன்று, 'மபண்கள் சமூகரெ! தர்ெம் மசய்யுங்கள்! ஏமனனில், நரக ொசிகளில்
அதிகொக இருப்பது நீங்கரை என எனக்குக் காட்டப்பட்டது' என்று கூறினார்கள்.
'இளறத்தூதர் அெர்கரை! ஏன்' என்று அப்மபண்கள் ரகட்டதற்கு, 'நீங்கள்
அதிகொகச் சாபமிடுகிறீர்கள்; கணெனுக்கு நன்றி மகட்டெர்கைாக இருக்கிறீர்கள்;
ொர்க்கக் கடளெயும் அறிவும் குளறந்தெர்கைாக இருந்து மகாண்டு ென உறுதியான
கணெனின் புத்திளய ொற்றி விடக்கூடியெர்கைாக உங்களை விட ரெறு யாளரயும்
நான் காணவில்ளல' என்று இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறியரபாது 'இளறத்தூதர்
அெர்கரை! எங்களுளடய ொர்க்கக் கடளெயும் எங்களுளடய அறிவும் எந்த
அடிப்பளடயில் குளறொக உள்ைன' என்று மபண்கள் ரகட்டனர். 'ஒரு மபண்ணின்
சாட்சி ஓர் ஆணின் சாட்சியில் பாதியாகக் கருதப்படவில்ளலயா?' என்று நபி(ஸல்)
அெர்கள் ரகட்டததற்கு, 'ஆம்' என அப்மபண்கள் பதில் கூறினர். 'அதுதான்
அெர்கள் அறிவு குன்றியெர்கள் என்பளதக் காட்டுகிறது; ஒரு மபண்ணிற்கு
ொதவிடாய்
ஏற்பட்டால்
அெள்
மதாழுளகளயயும்
ரநான்ளபயும்விட்டு
விடுெதில்ளலயா?' என்று நபி(ஸல்) அெர்கள் ரகட்டதற்கும் 'ஆம்!' எனப் மபண்கள்
பதில் கூறினர். 'அதுதான் மபண்கள் ொர்க்கக் கடளெயில் குளறொனெர்கைாக
இருக்கின்றனர் என்பதற்கு ஆதாரொகும்" என்று நபி(ஸல்) கூறினார்கள்" என அபூ
ஸயீதுல் குத்ரி(ரலி) அறிவித்தார். Volume :1 Book :6
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] "முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாறு" கருத்தரங்கு - பாகம் 1


10) எத்தளன நபிகளை அல்லாஹ் அனுப்பினான்? (25 vs. 124000)
(அத்தியாயம் 13. நபியாக நியமிக்கப்படல்)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
நீங்கள்
13ம்
அத்தியாயத்தில்
எடுத்துக்மகாள்ைப்படுகின்றது.

“நபிகள்”

பற்றி

எழுதியளெகள்

ஆய்விற்கு

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
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அருளெயான
பாரா
அெர்கரை,
முஹம்ெதுவிற்கு
முன்பு
உலகில்
நபிகைாக
அறியப்பட்டெர்கள் மெறும் 25 ரபர் தானா? உங்களுக்கு யாரரா தெறான விெரங்களை
மகாடுத்துள்ைார்கள் அல்லது அளரகுளற விெரங்கள் அடங்கிய ஏரதா ஒரு புத்தகத்ளத
நீங்கள் படித்திருக்கரெண்டும்.
இஸ்லாமின் படி, குர்-ஆனில் மபயர் குறிப்பிடப்பட்டெர்கள் 25 நபிகள் ஆொர்கள். ஆனால்,
குர்-ஆன் முன்மொழியும் யூத கிறிஸ்தெ ரெதங்களில் எத்தளன நபிகளின் மபயர்கள்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன
என்று
உங்களுக்குத்
மதரியுொ?
உங்கள்
மதாடர்
கட்டுளரகளுக்காக நீங்கள் குர்-ஆளன ெட்டும் ஆதாரொக எடுத்துக்மகாண்டீர்கைா? அல்லது
இதர யூத கிறிஸ்தெ ரெதங்களையும் எடுத்துக்மகாண்டீர்கைா? மூன்று ரெதங்களில் உள்ை
விெரங்களை ஒன்று திரட்டி எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்று மதரிகின்றது. ஆனால், நபிகளின்
எண்ணிக்ளகளய குறிப்பிடும் ரபாது ெட்டும் அளரகுளற விெரங்களை ஏன் எழுதுகிறீர்கள்?
இஸ்லாமின்படி மொத்தம் எத்தளன இளறத்தூதர்கள்?
இஸ்லாமின் படி, அல்லாஹ் உலகம் உண்டானது முதற்மகாண்டு, எல்லா நாடுகளுக்கும்,
அெரெர் மொழிகளில் தனித்தனிரய இளறத்தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாராம். அதுவும்
எல்லா காலக்கட்டத்துக்கும் இளறத்தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாராம், பார்க்க குர்-ஆன்
16:36.
குர்-ஆன 16:36. மெய்யாகரெ
நாம்
ஒவ்மொரு
சமூகத்தாரிடத்திலும்,
“அல்லாஹ்ளெரய நீங்கள் ெணங்குங்கள்; ளஷத்தான்களை விட்டும் நீங்கள் விலகிச்
மசல்லுங்கள்” என்று (ரபாதிக்குொறு) நம் தூதர்களை அனுப்பி ளெத்ரதாம்; எனரெ
அ(ந்த சமூகத்த)ெர்களில் அல்லாஹ் ரநர்ெழி காட்டிரயாரும் இருக்கிறார்கள்;
ெழிரகரட விதிக்கப்மபற்ரறாரும் அெர்களில் இருக்கிறார்கள்; ஆகரெ நீங்கள்
பூமியில் சுற்றுப்பயணம் மசய்து, மபாய்யர்களின் முடிவு என்ன ஆயிற்று என்பளதக்
கெனியுங்கள். (முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
சில முஸ்லிம்களின் கருத்துபடி ஆதாம் முதற்மகாண்டு முஹம்ெதுெளர அல்லாஹ் 1,24,000
இளறத்தூதர்களை அனுப்பினாராம் (இது பலவீனொன ஹதீஸின் விெரம் என்று சிலர்
மசால்கிறார்கள்). ஒவ்மொரு காலக்கட்டத்திற்கும், ஒவ்மொரு ெக்கள் குழுவிற்கும்
(நாடுகளுக்கும்) ஒரு தூதளர அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறார். அப்படியானால், எத்தளன
ஆயிர தூதர்களை அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கரெண்டும் பாருங்கள். இந்தியாவிற்கும்
அல்லாஹ் இளறத்தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறார்! (அப்படியா! ஆொம், குர்-ஆன்
அப்படித்தான் மசால்கிறது. இதளன நம்பாதெர்கள் பூமியில் சுற்றுப்பயணம் மசய்துப்
பாருங்கள் என்றும் மசால்கிறது. முஹம்ெது காலத்துக்கு முன்பிலிருந்து ெக்கள் இந்தியாவில்
ொழ்ந்திருக்கிறார்கரை!
அப்படியானால்,
நிச்சயொக
இளறத்தூதர்கள்
ெந்திருக்கரெண்டுரெ!).
குர்-அனின் படி, மொத்த நபிகள் 25 ரபர் ெட்டுெல்ல, பார்க்க குர்-ஆன் 40:78, 23:44 &
28:59
குர்-ஆன்
40:78.
திட்டொக
நாம் உெக்கு
முன்னர்
தூதர்களை
அனுப்பியிருக்கின்ரறாம்;
அெர்களில்
சிலருளடய
ெரலாற்ளற
உெக்குக்
கூறியுள்ரைாம்; இன்னும்
எெர்களுளடய
ெரலாற்ளற
உெக்குக்
கூறவில்ளலரயா (அெர்களும்) அத்தூதர்களில் இருக்கின்றனர்; (இவ்விருசாராரில்)
எந்தத் தூதரும் அல்லாஹ்வின் அனுெதியின்றி எந்த அத்தாட்சிளயயும் மகாண்டு
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ெருெதற்கு (அதிகாரமும்) இல்ளல; ஆகரெ அல்லாஹ்வுளடய கட்டளைெரும்
ரபாது, (அளனெருக்கும்) நியாயொகத் தீர்ப்பளிக்கப்படும்; அன்றியும், அந்த
இடத்தில் மபாய்யர்கள் தாம் நஷ்டெளடொர்கள்.
23:44. பின்னரும் நாம் நம்முளடய தூதர்களைத் மதாடர்ச்சியாக அனுப்பி
ளெத்ரதாம். ஒரு சமுதாயத்திடம் அதன் தூதர் ெந்த ரபாமதல்லாம், அெர்கள்
அெளரப் மபாய்யாக்கரெ முற்பட்டார்கள்; ஆகரெ நாம் அச்சமூகத்தாளரயும்
(அழிவில்) ஒருெருக்குப் பின் ஒருெராக்கி நாம் அெர்களை(ப் பின் ெருரொர் ரபசும்
பழங்)களதகைாகச் மசய்ரதாம். எனரெ, நம்பிக்ளக மகாள்ைாத ெக்களுக்கு
(அல்லாஹ்வின் ரஹ்ெத்) மநடுந்மதாளலரெயாகும்.
28:59. (நபிரய!) நம் ெசனங்களை அெர்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கும் தூதர்
ஒருெளர அெர்களுளடய தளலநகருக்கு அனுப்பி ளெக்காத ெளரயில் எந்த
ஊர்களையும் உம்முளடய இளறென் அழிப்பெனாக இல்ளல; ரெலும் ,எந்த
ஊளரயும் அதன் ெக்கள் அக்கிரெக் காரர்கைாக இல்லாத ெளரயில் நாம்
அழிப்ரபாராகவும் இல்ளல.
சில நபிகளின் விெரங்களை ெட்டுரெ அல்லாஹ் குர்-ஆனில் மசால்லியுள்ைாராம், இன்னும்
சிலருளடயளத மசால்லவில்ளலயாம். இஸ்லாமின் படி, பல நூறு இளறத்தூதர்கைாெது
இருந்திருக்கரெண்டுமில்ளலயா? அப்படியானால், ஏன் மெறும் 25 இளறத்தூதர்களைப் பற்றி
ெட்டுரெ குர்-ஆன் ரபசுகின்றது? (இதற்கான பதிளல அடுத்த பாகத்தில் எழுதுகிரறன்).
ஆக, இஸ்லாமின் படி, பல ஆயிர இளறத்தூதர்களை அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான்.
யூத/கிறிஸ்தெ ொர்க்கத்தின் படி எத்தளன இளறத்தூதர்கள்?
முஹம்ெதுவிற்கு முன்பு ெளர 25 இளறத்தூதர்கள் உலகத்தில் அறியப்பட்டுள்ைார்கள் என்று
நீங்கள் மசான்னது எதன் அடிப்பளடயில்? ”இஸ்லாமின் படி” 25 இளறத்தூதர்களின் மபயர்
அறியப்பட்டிருக்கின்றன என்று நீங்கள் எழுதியிருக்கரெண்டும். இஸ்லாம் மசால்லும்
ரகாட்பாட்ளட ெற்ற ொர்க்கங்கள் மீது திணிக்க முயலாதீர்கள். இதில் இன்மனாரு சிக்கல்
என்னமென்றால், இஸ்லாமின் ரகாட்பாட்ளடயும் புரிந்துக்மகாள்ெதிலும் நீங்கள் தெறு
மசய்திருக்கிறீர்கள்.
யூத ொர்க்கத்தின் படி 48 தீர்க்கதரிசிகளை அெர்கள் அளடயாைம் காணுகிறார்கள் [1].
இன்னும் கிறிஸ்தெர்களின் எண்ணிக்ளகளய கணக்கிட்டால், ரயாொன் ஸ்நானகன்
ரபான்றெர்கள் கூட தீர்க்கதரிசிகளின் பட்டியலில் ரசரும் ரபாது எண்ணிக்ளக அதிகொகும்.
ரெலும் ”நபிகள் என்றால் யார்?” என்ற ெளரயளறயிலும் இஸ்லாரொடு, கிறிஸ்தெர்கள்,
யூதர்கள் ரெறுபடுகிறார்கள், ரதளெப்படும் ரபாது அதளன விைக்குரென்.
நபிகள் பற்றிய சுருக்கத்ளத இங்கு பாருங்கள்:
இஸ்லாம்

கிறிஸ்தெம்

யூத நபிகள் + கிறிஸ்தெ நபிகள் + உலகத்தில் அல்லாஹ் அனுப்பிய
இதர அளனத்து நபிகள் + முஹம்ெது
யூத நபிகள் + கிறிஸ்தெ நபிகள் - முஹம்ெது
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இஸ்லாம்

யூத ெதம்

யூத நபிகள் + கிறிஸ்தெ நபிகள் + உலகத்தில் அல்லாஹ் அனுப்பிய
இதர அளனத்து நபிகள் + முஹம்ெது
யூத நபிகள் - கிறிஸ்தெ நபிகள்
(கிறிஸ்தெத்ளத ஏற்காத யூதர்கள் கிறிஸ்தெ நபிகளை நம்புெதில்ளல.)

ஒரு முக்கியொன விஷயத்ளதச் மசால்லும்ரபாது,
”இஸ்லாமின்
நம்பிக்ளகப்படி,
யூத/கிறிஸ்தெ நம்பிக்ளகப் படி இத்தளன ரபர்” என்று மதளிொகச் மசால்லரெண்டும்,
அளரகுளறயாகச் மசால்லக்கூடாது.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
இந்த 17 ரபருளடய விரிொன அறிமுகங்கள் குர்-ஆனில் கிளடக்குொ? நிச்சயொக
கிளடக்காது. அப்படியானால், எளெகளை ஆதாரொக ளெத்துக்மகாண்டு, 17 நபர்களின்
விரிொன அறிமுகங்கள் கிளடத்துள்ைன என்று எழுதியுள்ளீர்கள்? நிச்சயொக நீங்கள் யூத
கிறிஸ்தெ ரெதங்களின்படித் தான் இளத எழுதியிருப்பீர்கள். அப்படியானால், ஏன் மெறும்
25 நபிகள் அறியப்பட்டுள்ைார்கள் என்று முதலாெது எழுதரெண்டும்? நீங்கள்
குர்ஆனிலிருந்து ெட்டும் எடுத்து ஏதாெது எழுதினீர்கள் என்றுச் மசான்னால், உங்களுக்கு
குழப்பங்கள் தான் மிஞ்சும் என்பளத மதரிவித்துக்மகாள்கிரறன்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

Gospel). //
முஸ்லிம்களும் ஏற்காத ொதம்:
ெறுபடியும் இன்மனாரு தெறு. முஹம்ெதுவிற்கு முன்பு மூன்று முளறத்தான் ரெதங்கள்
அருைப்பட்டுள்ைது
என்று
நீங்கள்
எழுதியளத
முஸ்லிம்கள்
கூட
ஒப்புக்மகாள்ைொட்டார்கள். ரதாரா, ஸபூர், இன்சில் ெட்டுெல்ல, இஸ்லாமின்படி இன்னும்
அரனக ரெதங்களை அல்லாஹ் இறக்கியிருக்கின்றான்.
கீழ்கண்ட ெசனங்களில், ஆப்ரஹாமுக்கும் ரெதம் (சின்ன புத்தகம்) மகாடுத்ததாக குர்-ஆன்
மசால்கிறது. ஆனால், பாெம் அந்த ரெதத்ளதயும் ஆபிரகாமும், அெரது பிள்ளைகளும்,
பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் பாதுகாக்கவில்ளல. சில இஸ்லாமியர்களின் கருத்துப்படி, சின்ன
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ரெதம் என்றுச் மசான்னால், விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அைவிற்கு பக்கங்கள் மகாண்ட
சுருள் ரபால இருக்குொம்.
குர்-ஆன் 87:18-19, 53:36-37
87:18. நிச்சயொக இது முந்திய ஆகெங்களிலும்87:19. இப்ராஹீம்,
இருக்கிறது.

மூஸாவினுளடய

ஆகெங்களிலும்

(இவ்ொரற

அறிவிப்பு)

53:36. அல்லது, மூஸாவின் ஸுஹுஃபில் - ரெதத்தில் இருப்பது அெனுக்கு
அறிவிக்கப்படவில்ளலயா?
53:37. (அல்லாஹ்வின் ஆளணளயப் பூரணொக) நிளறரெற்றிய இப்ராஹீமுளடய
(ஆகெங்களிலிருந்து அெனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்ளலயா?)
சில முஸ்லிம்கள் கீழ்கண்ட ெசனத்தின் அடிப்பளடயில், நபி (Prophet) என்றால் அெருக்கு
ரெதமும் ஞானமும் மகாடுக்கப்பட்டு இருக்கும், இளறத்தூதர் (Messenger) என்றால் அெர்
முந்ளதய ரெதங்களை மெய்ப்பிப்பார் என்று மபாருள் மகாடுக்கிறார்கள். இதற்கு ஆதாரொக
குர்-ஆன் 3:81ஐ குறிப்பிடுொர்கள்.
3:81.
(நிளனவு
கூருங்கள்:) நபிொர்
(கள்
மூலொக
அல்லாஹ்
உங்கள்
முன்ரனார்)களிடம் உறுதிமொழி ொங்கியரபாது, “நான் உங்களுக்கு ரெதத்ளதயும்,
ஞானத்ளதயும்
மகாடுத்திருக்கின்ரறன். பின்னர்
உங்களிடம்
இருப்பளத
மெய்ப்பிக்கும் ரஸூல் (இளறதூதர்) ெருொர். நீங்கள் அெர்மீது திடொக ஈொன்
மகாண்டு அெருக்கு உறுதியாக உதவி மசய்வீர்கைாக” (எனக் கூறினான்). “நீங்கள்
(இளத)
உறுதிப்படுத்துகிறீர்கைா?
என்னுளடய
இந்த
உடன்படிக்ளகக்குக்
கட்டுப்படுகிறீர்கைா?”
என்றும்
ரகட்டான்;
”நாங்கள்
(அதளன
ஏற்று)
உறுதிப்படுத்துகிரறாம்” என்று கூறினார்கள்; (அதற்கு அல்லாஹ்) “நீங்கள் சாட்சியாக
இருங்கள்; நானும் உங்களுடன் சாட்சியாைர்களில் (ஒருெனாக) இருக்கிரறன்” என்று
கூறினான்.
இதன் படி பார்த்தால், ஆதாம் முதற்மகாண்டு, அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒவ்மொரு நபிக்கும்
ஒரு ரெதம் என்று கணக்கிட்டால், பல நூறு ரெதங்கள் ஆகிவிடும். நீங்கள் மெறும் குர்ஆளன ெட்டும் ரெரலாட்டொக படித்து எழுதியிருக்கிறீர்கள், இனிரெல் நபிகள் பற்றி
எழுதும்ரபாது, ரெற்கண்ட விெரங்களை கெனத்தில் ளெத்துக்மகாண்டு எழுதுங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
எங்கு அளடயாைம் காட்டப்பட்டார்? குர்-ஆனில் ெட்டும் தான், யூத கிறிஸ்தெ ரெதங்களில்
அல்ல. முஹம்ெதுளெ நபி என்று நீங்கள் எழுதும் ரபாது, ”இஸ்லாமின் படி” என்று
ரசர்த்துக்மகாள்ளுங்கள். ளபபிளின் படி முஹம்ெது ஒரு கள்ைத் தீர்க்கதரிசியாொர். அெர்
ளபபிளின் ரதென் அனுப்பிய நபி அல்ல. முஹம்ெது ஒரு கள்ை நபி என்று கிறிஸ்தெர்கள்
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ஏன் கருதுகிறார்கள் என்பளத அறிய இக்கட்டுளரளய படிக்கவும்: முஹம்ெது ஒரு
கள்ைத்தீர்க்கதரிசி என்று கிறிஸ்தெர்கள் கருதுெது ஏன்? - 101 காரணங்கள். இக்கட்டுளரகள்
இஸ்லாம் பற்றிய மதளிவு அளடெதற்கு உங்களுக்கு அரனக விெரங்கள் உள்ைன, படிக்க
ெறொதீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
நீங்கள் ஒரு முக்கியொன விஷயத்ளத மசால்லி இருக்கிறீர்கள். ெற்ற தீர்க்கதரிசிகள்
ஒருெளகயாக மதரிவு மசய்யப்பட்டார்கள், முஹம்ெது ெட்டும் ரெறு ெளகயில் மதரிவு
மசய்யப்பட்டார் என்று நீங்கள் கண்டுபிடித்தது உண்ளெ தான்.
முஹம்ெதுவிற்கு பிசாசு பிடித்ததா?
ளபபிளில் காணப்படும் தீர்க்கதரிசிகளை கெனியுங்கள். அெர்கள் முதலாெது ரதெளன
சந்தித்த ரபாது (அ) ரதெ தூதளர சந்தித்தரபாது, அெர்கள் பயப்பட்டார்கள். ஏமனன்றால்,
கண்ணுக்கு யாரும் மதரியாத ரபாது திடீமரன்று ஒரு மபரிய சத்தம் ரகட்கப்பட்டாரலா, ஒரு
அற்புதத்ளதக் கண்டாரலா (ரொரச எரியும் புதளர பார்த்ததுரபால), ெனிதர்களுக்கு
முதலாெது பயமுண்டாகும். ரெலும் சிலர் ரதெனுளடய ெகிளெளய கண்ட ரபாது
மசத்தெர்களை ரபால பயந்து முகங்குப்புற விழுந்துவிட்டார்கள். ஆனால், ரதென் தன்ளன
அறிமுகம் மசய்துவிட்ட பிறகு, உடரன அெர்கள் மதளிவு அளடந்துவிட்டார்கள். அெர்கள்
மதாடர்ந்து குழப்பத்தில் இருக்க ரதென் அனுெதிக்கவில்ளல. இதனால் அெர்கள் பிசாசு
பிடித்தெர்கள் ரபால நடந்துக்மகாள்ைவில்ளல. இப்படித் தான் எல்லா நபிகளும் ரதெளன
சந்தித்தரபாது முதலாெது பயந்து, உடரன மதளிெளடந்தார்கள். தற்மகாளலக்கு ரநராக
ரதென்
அெர்களை
நடத்தவில்ளல,
அெர்கள்
குழப்பத்திரலரய
பல
நாட்கள்/ொதங்கள் ெனச்ரசார்ரொடு ொழும் படி ரதென் விடவில்ளல.
ஆனால், முஹம்ெது முதலாெது காபிரிரயல் தூதளன சந்தித்த ரபாது என்ன நடந்தது? பாரா
அெர்கரை, நீங்களை அதளன விைக்கியுள்ளீர்கள். முஹம்ெதுளெ கட்டிப்பிடித்து, அெளர
ஆட்டி குளுக்கி ஒரு ெழி மசய்துவிட்டார். முஹம்ெது தனக்கு ரபய் பிடித்துவிட்டது என்று
நிளனக்கும் அைவிற்கு அந்த சந்திப்பு இருந்தது? அதன் பிறகு, அெரின் ெளனவி கதிஜா
அெர்களும், ெராகா என்பெரும் முஹம்ெதுளெ மகாஞ்சம் ரதற்றினார்கள். ஆனாலும், பல
ொதங்கள் (2 ஆண்டுகளுக்கு ரெலாக) முஹம்ெது குழப்பத்தில் இருந்தார், இதனால்
தற்மகாளல முயற்சிகளையும் மசய்தார்.
இப்படிமயல்லாம் ளபபிளின் நபிகளுக்கு
ரநரிடவில்ளல. முஹம்ெதுவிற்கு நடந்தளெகளை பார்க்கும் ரபாது ஒரு பிசாசு பிடித்தென்
ரபாலரெ நடந்துக்மகாண்டார். தற்மகாளல முயற்சி மசய்யும் அைவிற்கு ென அழுத்தத்ளத,
ென ரநாளய ஒருரபாதும் தன் நபிகளுக்கு ரதென் மகாடுக்கொட்டார். ஆனால்,
முஹம்ெதுவின் ொழ்வில் இது நடந்தது. கிறிஸ்தெர்களும், யுதர்களும் முஹம்ெதுளெ ஒரு
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நபி என்று நம்பாெல் இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணொகும். பிசாசு பிடித்தெர்கள் எப்படி
நடந்துக்மகாள்ொர்கள் என்பளத அறிய படிக்கவும்: ெத்ரதயு 8:30-33, 17:14-18.
இளதப் பற்றி ரெலும் அறிய கீழ்கண்ட ஆய்வுக் கட்டுளரகளை படிக்கவும்:
1. முஹம்ெது தற்மகாளல முயற்சி மசய்தாரா?
2. "முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாறு" கருத்தரங்கு - பாகம் 2
3. Muhammad’s Condition in light of the Biblical Description of Demonic
Possession
4. MUHAMMAD'S SUICIDE ATTEMPTS
5. Muhammad and the Arab Criteria of Demon Possession
6. Examining Some More Evidence for Muhammad Being Deceived 7. MUHAMMAD AND THE DEMONS
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
/
இன்மனாரு திருத்தம் பாரா அெர்கரை.
எல்லா நபிகளும் மெறும் ஆன்மிக
தளலெர்கைாகரெ இருந்தார்கள், முஹம்ெது ெட்டும் ஆன்மீக தளலெராகவும், ெக்கள்
(நாட்டு) தளலெராகவும் இருந்தார்கள் என்று எழுதி இன்மனாரு தெளற உங்கள் பாக்மகட்டில்
ரபாட்டுக்மகாண்டுள்ளீர்கள். முஸ்லிம்கள் மசான்னளத அப்படிரய கிளிப் பிள்ளைப்ரபால
எழுதியிருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் இஸ்லாமிய நண்பர்களிடம் கீழ்கண்ட ரகள்விகளை ரகட்டுப்பாருங்கள்:
1) ரொரச மெறும் ஆன்மீகத் தளலெரா அல்லது ெக்கள் தளலெரா? பல இலட்ச ெக்களை
எகிப்திலிருந்து விடுதளல மசய்வித்து, 40 ஆண்டுகள் அெர்களை ெழி நடத்தி ெந்த ெக்கள்
தளலெர் அெர். அெர்களுக்கு ஆன்மீக சட்டங்களையும், நாட்டுக்கு ரதளெயான
சட்டங்களையும் மகாடுத்தெர். அெருக்கு பிறகு ரயாசுொ கூட ெக்கள் தளலெராக
இருந்தார்.
யூதர்களுக்கு
ஒவ்மொரு
ெம்சத்திற்கு
ரதளெயான
இடங்களை
ஒதுக்கிக்மகாடுத்தெர்.
2) தாவீது மெறும் ஆன்மீகத்ளத ெட்டும் ரபாதித்த நபியா அல்லது அரதாடுகூட ஒரு
நாட்ளடயும் ஆண்டு, ரபார்கள்புரிந்த ெக்கள் தளலொரா?
3) தாவீதின் குொரன் சாமலாரொன் யார்? மெறும் ஆன்மீகொ? அெர் ெக்கள் தளலெராகவும்
இருந்து நாட்ளட ஆைவில்ளலயா?
இன்னும் பளழய ஏற்பாட்டில் அரனக நியாயாதிபதிகள் இருந்தார்கள், ரெலும் சாமுரெல்
ரபான்ற தீர்க்கதரிசிகளும் இருந்தார்கள், இெர்கள் ஆன்மீகொதிகைாகவும், ெக்கள்
தளலெர்கைாகவும் இருந்தார்கள்.
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பாரா அெர்கரை, உங்கள் ெரிகளை முஸ்லிம்கரை ஏற்றுக்மகாள்ைொட்டார்கள் என்பது தான்
கசப்பான உண்ளெ. ஆனால், அரத முஸ்லிம்கள் மசான்னளதத்தான் நீங்கள் எழுதி இப்படி
ொட்டிக்மகாண்டீர்கள் என்பது இன்மனாரு கசப்பான உண்ளெ. (இப்படி எடக்கு ெடக்கா
இஸ்லாம் பற்றிய விெரங்கள் இருந்தால், பாரா ரபான்ற எழுத்தாைர்கைால் என்ன
மசய்யமுடியும்?)
முடிவுளர:
நீங்கள் மதாடர்களை எழுதும் ரபாது மகாஞ்சம் கெனம் மசலுத்தி இருந்திருந்தால் நன்றாக
இருந்திருக்கும்.
இஸ்லாரொடு கூட,
யூத
கிறிஸ்தெ புத்தகங்களையும் படித்து
இருந்திருக்கலாம். உங்கள் மதாடர்களுக்கு உதவிய புத்தக பட்டியளலக் கண்ரடன், அதில்
முதலாெது புத்தகொக “1. பரிசுத்த ரெதாகெம் (ளபபிள் மசாளஸடி ஆஃப் இந்தியா
மெளியீடு)” என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். இப்படி மதாடரின் களடசி பக்கத்தில், முதலாெதாக
”ளபபிள்” என்று எழுதி என்ன பயன் மசால்லுங்கள்? அதளன நீங்கள் படிக்கவில்ளலரய!
இப்படி இருக்க எப்படி தெறு இல்லாெல் உங்கைால் எழுதமுடியும். பாளனயில் இருந்தால்
தாரன அகப்ளபயில் ெரும். ”இல்ளல..இல்ளல பாளனயில் இருந்தபடியினால் தாரன நான்
அகப்ளபயில் எடுத்து எழுதிரனன் என்று மசால்வீர்கைானால்”, ஆனால் பாளனயில் குர்ஆனின் ஞானம் அல்லாரொ இருந்தது, அகப்ளபயில் அது தாரன ெரும், அளதத் தாரன
நீங்கள் எழுதமுடியும்! முட்மசடிகளில் அத்திப்பழங்களை ரதடினால் கிளடக்குொ?
உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிரறன்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_in_Judaism
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_and_messengers_in_Islam


11) யூதர்களுக்கு ஒரு மபரிய ‘ஓ’ ரபாடுரொொ முஸ்லிம்கரை!?!
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
நீங்கள் நபிகள் பற்றி கூறிய கருத்துக்களுக்கு என் ரகள்விகளை முந்ளதய விெர்சனத்தில்
முன்ளெத்ரதன். அளதத் மதாடர்ந்து இஸ்லாம் ெற்றும் நபிகள் குறித்த ஒரு முக்கியொன
விெரத்ளத இந்த கட்டுளரயில் எழுதிவிட்டு, உங்களின் இதர ெரிகளுக்கு நாம் மசல்ரொம்.
நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தில் நீங்கள் இஸ்லாம் பற்றி எழுதியளெகளை கூர்ந்து
கெனித்தால், கிட்டத்தட்ட இஸ்லாம் மசால்ெளத அப்படிரய நீங்கள் அங்கீகரிப்பது ரபால
காணப்படுகின்றது. எனரெ தான், முஸ்லிம்களிடம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்விளய உங்களிடம்
ரகட்டுக்மகாண்டு இருக்கிரறன். (இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அதாெது இந்த தற்கால
சந்ததி ெளறந்த பிறகு, ”பாரா அெர்கள் முஸ்லிொக ொறியிருந்தார், அெருளடய
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நிலமெல்லாம் புத்தகத்ளத படித்தால் அெர் முஸ்லிம் என்பது புரியும்” என்று முஸ்லிம்கள்
மசான்னாலும் மசால்லக்கூடும்).

யூதர்களுக்கு ஒரு மபரிய ‘ஓ’ ரபாடுரொொ முஸ்லிம்கரை!?!
யூதர்களுக்கு
நாம்
ஏன்
‘ஓ’
ரபாடரெண்டும்?
அதாெது
ஏன்
அெர்களை
மெச்சிக்மகாள்ைரெண்டும்?
அப்படி
என்ன
உலக
ெகா
காரியத்ளத
அெர்கள்
மசய்துவிட்டார்கள்? ரபான்ற ரகள்விகள் உங்களுக்கு எழலாம். அதற்கான பதிளலத் தான்
இக்கட்டுளரயில் எழுதப்ரபாகிரறன்.
• பல நூறு ஆண்டுகள் மசாந்த நாடு இல்லாெல் இருந்த யூதர்களுக்கு திடீமரன்று நாடு
கிளடத்தரத! அதற்காக ஓ ரபாடரெண்டுொ? - இல்ளல இதற்காக இல்ளல.
• ெத்திய கிழக்கு பகுதியில், பல இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு ெத்தியிரல ஒரு சுண்டக்கா
ரபால இருந்துக்மகாண்டு, எந்த ஒரு பயமுறுத்தலுக்கும் அடிபணியாெல் இருக்கிறார்கரை!
இதற்காக ஓ ரபாடரெண்டுொ? - இல்ளல இதற்காக இல்ளல.
• உலகில் மகாஞ்ச ஜனத்மதாளகயாக இருந்தாலும், பல ரநாபல் பரிசுகளை அள்ளிச்
மசன்றுள்ைார்கரை, பல விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்களை கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கரை!
அதற்காக ஓ ரபாடரெண்டுொ? - இல்ளல இதற்காக இல்ளல.
ரெற்கண்ட காரணங்களுக்காக இல்ளலமயன்றால், ரெறு எதற்காக நாம் யூதர்களுக்கு 'ஓ'
ரபாடரெண்டும்?
உலகில் முதல் ெனிதன் ஆதாம் உண்டானது முதற்மகாண்டு, எந்த ஒரு இனமும், எந்த ஒரு
நாட்டு ெக்களும் மசய்யாத ஒரு காரியத்ளத யூதர்கள் ெட்டுரெ மசய்துள்ைார்கள். இஸ்லாளெ
நம்புகிறெர்கள், அல்லாஹ்ளெ நம்புகிறெர்கள் ெட்டுரெ யூதர்களுக்கு ஓ ரபாட ரெண்டும்,
அதாெது அெர்களுளடய ரென்ளெளய உலகம் அளனத்திலும் பரப்பரெண்டும். ஏன் என்று
அறிந்துக்மகாள்ை ஆெலாக உள்ைதா? கீரழ தரப்பட்ட சில பத்திகளை படியுங்கள்.
1) அல்லாஹ்
அனுப்பினான்

எல்லா

நாடுகளுக்கும்,

இனங்களுக்கும்,

மொழிொரியாக

நபிகளை

குர்-ஆனின் படி, உலகில் ெந்த முதல் ெனிதன் ஆதாம் முதற்மகாண்டு அல்லாஹ் எல்லா
நாடுகளுக்கும், எல்லா மொழி ரபசும் ெக்களை நல்ெழிப்படுத்த பல ஆயிர நபிகளை
அனுப்பியுள்ைான். அென் நபிகளை அனுப்பாத சமுதாயரெ இல்ளல, எல்லா ெக்களுக்கும்
நல்ெழிக்காட்ட அல்லாஹ்வின் இளறச்மசய்தி அனுப்பப்படாத சமுதாயம் இல்ளல (குர்-ஆன்
16:36, 40:78, 23:44, 28:59).
முஹம்ெதுவின் காலத்துக்கு முன்பு ெளர இப்படி அனுப்பிக்மகாண்ரட இருந்தான்.
களடசியாக, கி.பி. 570-632 ஆண்டுகளில் முஹம்ெது என்பெளர அனுப்பினான், இெர் தான்
அல்லாஹ் அனுப்பிய களடசி நபி என்று இஸ்லாம் மசால்கிறது.
உலகில் அல்லாஹ் அனுப்பிய அளனத்து நபிகளும் ‘அல்லாஹ்’ என்ற ஏக இளறெளன
ெணங்கும் படி ரபாதித்தார்கள். ஒரர இன ெக்களுக்கு பல நபிகளை ஒருெருக்கு பின்னாக
இன்மனாருெளர அனுப்பிக்மகாண்ரட இருந்தான். இந்த நபிகள் அல்லாஹ் தனக்கு
கட்டளையிட்டளெகளைக் மகாண்டு ெக்களுக்கு ரபாதித்தார்கள், ரநர்ெழி காட்டினார்கள்.
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சில சமுதாய ெக்கள் இெர்களை ஏற்றுக்மகாள்ைவில்ளல. ஆனால், அல்லாஹ்
ரசார்ந்துப்ரபாகவில்ளல, முஹம்ெதுவின் காலம் ெளர (கி.பி. 570-632), சரொரியாக
அனுப்பிக்மகாண்ரட
இருந்தான்.
அப்படியானால்
எத்தளன
நபிகளை
அனுப்பியிருக்கரெண்டும் கற்பளன மசய்துப்பாருங்கள்? களடசியாக முஹம்ெதுளெ
அனுப்பி, இெர் தான் களடசி நபி, இனி நான் எந்த ஒரு நபிளயயும் அனுப்பப்ரபாெதில்ளல
என்று அடித்துச் மசால்லிவிட்டான். இதுதான் இஸ்லாம் மசால்லும் நபிகள் பற்றிய இளறயியல்.
குர்-ஆனில் 25 நபிகளின் மபயர்கள் ெட்டுரெ உள்ைது. ரெலும், சில இஸ்லாமியர்களின்
கணக்குப்படி
1,24,000
நபிகள்
ெற்றும்
இளறத்தூதர்களை
அல்லாஹ்
உலகில்
அனுப்பியுள்ைான். சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இந்த எண்ணிக்ளக தெறு என்றுச்
மசால்கிறார்கள். ஆனால், முஹம்ெதுவின் காலம் ெளரக்கும் நபிகளை/இளறத்தூதர்களை
மதாடர்ந்து உலகம் முழுெதும் அல்லாஹ் அனுப்பியது ெட்டும் உண்ளெ என்று எல்லா
முஸ்லிம்களும் நம்புகிறார்கள். இது பாயிண்ட் 1 (A). இதளன ெனதில் ளெக்கவும்.
2) இந்தியாவிற்கும், தமிழர்களுக்கும் அல்லாஹ் அனுப்பிய நபிகள்
இஸ்லாமின் ரெற்கண்ட இளறயியலின் படி பார்த்தால், இந்தியாவிற்கும் (ஆரம்பத்தில்
இந்தியா
பல
சிறு
நாடுகைாக
பிரிந்திருந்தது)
அல்லாஹ்
நபிகளை
அனுப்பியிருந்திருக்கின்றான்,
ரெதங்களையும்,
இளறச்
மசய்திகளையும்
மகாடுத்திருந்திருக்கின்றான்.
குறிப்பிட்டுச் மசால்ெதானால், தமிழ் ரபசும் தமிழர்களுக்கும், அல்லாஹ் இளறத்தூதர்களை
அனுப்பியிருந்திருக்கின்றான்.
நம் தமிழ் மொழிப் பற்றிச் மசால்லும் ரபாது, “கல் ரதான்றி ெண் ரதான்றா காலத்ரத
ொமைாடு
முன்ரதான்றிய
மூத்த
குடி
தமிழ்க்குடி”
என்றுச்
மசால்லுரொம்.
அப்படியானால், முஹம்ெதுவின் காலம் ெளரக்கும் பல நூறு தூதர்களை அல்லாஹ்
தமிழர்களுக்காகரெ அனுப்பியிருக்கிறான்.
இந்த விெரத்ளதப் பற்றி முஸ்லிம் அறிஞர்கள் என்ன மசால்கிறார்கள் என்பளத கீழ்கண்ட
மதாடுப்புக்களில் படிக்கலாம்:
1. Which prophets were sent to India? Is Ram, Krishna prophets? Dr Zakir
Naik
(இந்தியாவிற்கு
எத்தளன
நபிகள்
அனுப்பப்பட்டார்கள்?
ராொவும்
கிருஷ்ணாவும் நபிகைா? டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அெர்கள் அளித்த பதில் (ஆங்கிலம்)
- யூடியுப் & ஃரபஸ்புக் மதாடுப்புக்கள்.
2. The Honorable Lord Krishna: A Prophet Of Allah - கிருஷ்ணா - அல்லாஹ்வின்
நபி
3. Lost Prophets of India and Hinduism (மதாளலந்துவிட்ட இந்திய ெற்றும்
இந்துயிஸத்தின் நபிகள்)
4. Wikipedia discussion page (Prophets in Islam)
5. Indian Muslim cleric calls Hindu deity Shiva the first prophet of Allah (சிென்
அல்லாஹ் இந்தியாவிற்கு அனுப்பிய முதல் நபியாொர், ஒரு முஸ்லிம் அறிஞரின்
ஒப்புதல்)
6. Prophet foretold in Indian Scriptures (இந்திய ரெதங்களில் முஹம்ெது)
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கிபி 7ம் நூற்றாண்டு ெளர உலகில் இருந்த எல்லா நாடுகளுக்கும், இன ெக்களுக்கும்,
காட்டுொசிகள் ொழ்ந்த இடங்களுக்கும், பல மொழிகளை ரபசும் ெக்களிடத்திற்கும்,
அல்லாஹ் மதாடர்ச்சியாக நபிகளை, இளறச்மசய்திகளை அனுப்பிக்மகாண்ரட இருந்தான்.
இது பாயிண்ட் 2 (B), இதளனயும் ெனதில் பதித்துக்மகாள்ைவும்.
3) பளழய நாடுகளின் எண்ணிக்ளக
நான் ரெற்மகாண்டு மசால்லப்ரபாகும் விெரங்களை புரிந்துக்மகாள்ெதற்கு, பண்ளடய
காலத்தில் ரதாராயொக எத்தளன மபரிய நாடுகள், சிறிய நாடுகள், ொநிலங்கள் ரபான்ற
அளெப்புக்கள் இருந்தன என்ற கணக்ளக அறிந்துக்மகாள்ெது நல்லது. இந்த எண்ணிக்ளக
தற்காலத்தில் மசய்த அகழ்ொராய்ச்சி, ெற்றும் இதர மதால்மபாருள் ஆய்வுகளின்படி ஆகும்.
இன்னும் ஆய்வுகளில் அகப்படாத ெக்கள் கூட்டம் பல இருந்திருக்கும்.
மபரிய நாடுகள் என்று கருதப்படும் நாடுகள் இளெ என்று விக்கிபீடியா மசால்கிறது, ரெலும்
இந்நாடுகள் இருந்த காலக்கட்டமும் மசால்லப்பட்டுள்ைது.
•
•
•
•
•

மெசபரடாமியா - கி.மு. 3700
எகிப்து - கி.மு. 3300
இந்து செமெளி - கி.மு. 2500
இந்தியா - கி.மு. 1700
ளசனா - கி.மு. 1600

(The earliest known primary states appeared in Mesopatamia ca. 3700 B.C., in
Egypt ca. 3300 B.C., in the Indus Valley ca. 2500 B.C., India ca 1700 B. C.,and
in
China
ca.
1600
B.C.
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_the_7th_century_BC
விக்கிபீடியாவின் படி, கி.மு. 7ம் நூற்றாண்டில் இருந்ததாக அறியப்பட்ட நாடுகளின் மபயர்கள்
ெற்றும் அளெகளின் காலங்கள் மகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. அந்த பட்டியளல இங்கு ெறுபதிவு
மசய்யாெல், இடத்ளத மிச்சப்படுத்த விரும்புகிரறன். எனரெ, இந்த மதாடுப்ளப மசாடுக்கி,
ஒவ்மொரு
கண்டத்திலும்
எத்தளன
நாடுகள்
இருந்தன
என்பளத
மதரிந்துக்மகாள்ளுங்கள். இந்த பக்கத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட அக்கால நாடுகள் (States) 140ஐ
தாண்டுகின்றது.
இளெகள் ரபாக, கீழ்கண்ட காலங்களிலும்(Bronze Age, Iron Age etc..) இருந்த நாடுகள்
பற்றிய கணக்மகடுப்பு கீரழ உள்ை மதாடுப்புக்களில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இளெகளை
மசாடுக்கி நாடுகளை எண்ணிக்மகாள்ளுங்கள்.
•
•
•
•

List
List
List
List

of
of
of
of

Bronze Age states (3300 - 1200 கி.மு)
Iron Age states (1200 கி.மு. - 600 கி.மு.)
Classical Age states (600 கி.மு. - 200 கி.பி)
states during Antiquity (200 கி.பி - 700 கி.பி)

ஆக, நூற்றுக்கணக்கான நாடுகளுக்கு, ஒவ்மொரு காலக்கட்டத்திற்கும் ஆயிரக்கணக்கான
நபிகள்
மூலொக,
இளறரெதங்களை
(அ)
இளறச்மசய்திகளை
அல்லாஹ்
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அனுப்பிக்மகாண்ரட இருந்து, கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் பிரரக் ரபாட்டார், களடசி நபிளய
(முஹம்ெதுளெ) அனுப்பினார், களடசி ரெதத்ளத (குர்-ஆளன) அனுப்பினார்.
இதுதாங்க, நம்முளடய இக்கட்டுளரயின் கருப்மபாருளை மதளிொக புரிந்துக்மகாள்ெதற்கான
அறிமுக விெரங்கள்.
இந்த விெரங்களுக்கும், யூதர்களுக்கு ஓ ரபாடுெதற்கு
ரகட்கத்ரதான்றுகிறதா? . . .இரதா ெந்துட்ரடனுங்ரகா….

என்னடா

சம்ெந்தம்

என்று

4) மூன்று ரெதங்கள், 25 நபிகள் பற்றி ெட்டுரெ குர்-ஆன் மசால்கிறது ஏன்?
குர்-ஆன்
முந்ளதய
ரெதங்கள்
என்றுச்
மசால்லி
மூன்ரற
ரெதங்களை
குறிப்பிடுகின்றது. அளெகள் ரதாரா, ஸபூர், ெற்றும் இஞ்ஜில் ஆகும். ஆபிரகாமின் சுருள்கள்
என்றும் ஒரு ரெதத்ளதச் மசால்கிறது, ஆனால், அதன் மபயர் குறிப்பிடவில்ளல. ரொரசயின்
சுருள்கள் என்றுச் மசால்ெளத நாம் ரதாரா என்றும் கருதலாம்.
ரெலும் 25 நபிகளின் மபயர்களை குறிப்பிடுகின்றது. இந்த 25 ரபர்களில் 20-21 நபர்கள்
ளபபிளில் காணப்படுபெர்கள் (பளழய/புதிய ஏற்பாட்டில்). மீதமுள்ை நான்கு-ஐந்து நபிகள்,
அரரபியாவின் ெடக்கு பகுதியில் ொழ்ந்த ெக்களுக்காக அனுப்பப்பட்டெர்கள் என்று குர்ஆன் மசால்கிறது (ஆது, தமுத், மீதியான் பகுதிகள்). முஹம்ெது ஒட்டு மொத்த
ெனுக்குலத்துக்கும், ஜின்களுக்கும் நபியாக அனுப்பப்பட்டார் என்று குர்-ஆன் மசால்கிறது,
பார்க்க - https://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_and_messengers_in_Islam
5) ஏன் யூதர்களுக்கு ஒரு மபரிய ’ஓ’ ரபாடரெண்டும்?
நன்றாக கூர்ந்து கெனியுங்கள் (சாரி படியுங்கள்), நாம் கிளைொக்ஸில் இருக்கிரறாம்.
இதுெளர கண்ட விெரங்களின் படி, பல நூறு நாடுகள், பல ஆயிர நபிகள், பல ரெதங்களை
அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான். இந்தியாவில் ரபசப்பட்ட ஒவ்மொரு மொழி ரபசும்
ெக்களுக்கும் தனித்தனி நபிகள், ரெதங்கள் அல்லது இளறச்மசய்திகள் மகாடுக்கப்பட்டது.
இப்படி, உலகம் அளனத்தும் பலப்பல ரெதங்களை அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கும்ரபாது,
எல்லா ெக்களும் தங்களுக்காக அல்லாஹ் அனுப்பிய ரெதங்களை பாதுகாக்கவில்ளல. பல
ஆயிர நபிகளை அல்லாஹ் அனுப்பி என்ன பயன்? பல ரெதங்களை அனுப்பி என்ன
பயன்? அந்த நபிகளும் தங்கள் ரெதங்களை பாதுகாக்க வில்ளல, அந்த ெக்களும்
அல்லாஹ் இறக்கிய மசய்திளய தூயெடிவில் பாதுகாக்க வில்ளல. என்ன கஷ்டகாலம்
பாருங்கள்.
தமிழர்கைாெது அல்லாஹ்வின் ொர்த்ளதளய பாதுகாத்தார்கைா?
திருக்குறள்:
கி.மு. 200 – 500 நூற்றாண்டுகளில் ொழ்ந்த திருெள்ளுெர் இயற்றிய நூளல பத்திரொக
பாதுகாத்த தமிழர்கள், அல்லாஹ்வின் இளறச்மசய்திளய ெட்டும் பாதுகாக்கவில்ளல ஏன்?
சங்க இலக்கியம்
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சங்க இலக்கியம் எனப்படுெது தமிழில் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட
மசவ்வியல் இலக்கியங்கள் ஆகும். சங்க இலக்கியம் தற்ரபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ெளர
473 புலெர்கைால் எழுதப்பட்ட 2381 பாடல்களைக் மகாண்டுள்ைது.
அடப்பாெரெ, கி.மு. காலத்தில் 473 புலெர்கள் எழுதிய பாடல்களை, பல மதய்ெ
ெழிப்பாட்டு நூல்களை பாதுகாத்த தமிழர்கள், ஏக இளறென், உண்ளெ மதய்ெம் அல்லாஹ்
இறக்கிய ஒரு ரெதத்ளத பாதுகாக்கவில்ளலரய! இெர்களை என்னமென்றுச் மசால்ெது?
ஆக, தமிழர்கள் அல்லாஹ்வின் இளறச்மசய்திளய பாதுகாக்கரெ இல்ளல (இஸ்லாமின் படி).
பல நபிகளை அல்லாஹ் அனுப்பியும் பயனில்ளல, எத்தளன இளறச்மசய்திகளை இறக்கியும்
பயனில்ளல, எல்லாம் கடலில் களரந்த மபருங்காயம் ரபால காணாெல் ரபாய்விட்டது.
செஸ்கிருத ரெதங்கள்:
ரிக் ரெதம்: இது முந்ளதய ரெதகாலம் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. இதன் காலம் கி.மு
2200 முதல் கி.மு 1600 ெளர ஆகும். ரிக் ரெதத்தில் 10600 பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ைன.
யசுர் ரெதம்: இது பிந்ளதய ரெதங்களில் ஒன்று ஆகும். இதன் காலம் கி.மு 1400 முதல்
கி.மு 1000 ெளர ஆகும்.
சாெ ரெதம்: இது கி.மு 1500 க்கும், 500
உருொகியிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகின்றது
அதர்ெண ரெதம்: இது
எழுதப்பட்டு இருகலாம்.

கி.மு.

1200

-

கி.மு.

க்கும்

1000

செஸ்கிருத ரெதங்களை கி.மு. காலத்திலிருந்ரத
ரெதத்ளத ெட்டும் பாதுகாக்கவில்ளலரய!

இளடயில்

எழுத்து

ெளரயிலான

பாதுகாத்தெர்கள்,

ெடிவில்

காலக்கட்டத்தில்
அல்லாஹ்வின்

இதர நாடுகளில் உள்ைெர்கைாெது பாதுகாத்தார்கைா? ளசனா, ஆப்ரிக்கா, எகிப்து என்று
பல நாடுகளுக்கு அல்லாஹ் நபிகளை/மசய்திகளை அனுப்பியிருந்தும், ஒரு பயனுமில்ளல.
அல்லாஹ்விற்கு துக்கம் தாங்க முடியவில்ளல. இெர்களுக்கு நபிகளை அனுப்பி என்ன
பிரரயாஜனம் என்று மநாந்துக்மகாண்டு இருந்தரபாது, ஒரு இனம் ெட்டும் உலகத்தில் எந்த
இனமும், ெக்களும், மசய்யாத ஒன்ளற மசய்தது. அந்த ”கல்ரதான்றி ெண் ரதான்றா
காலத்ரத” என்று நாம் மபருளெப்பட்டுக்மகாள்கிரறாரெ, நாமும் மசய்யாத ஒன்ளற ஒரு
இனம் மசய்தது.
அது எந்த இனம்? அது தான் யூத இனம்.
இந்த யூத இனம் ெட்டுரெ, தங்களுக்கு அல்லாஹ் மகாடுத்த ரெதத்ளத கி.மு. 1500 லிருந்து
பாதுகாத்துக்மகாண்டு ெந்து, கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் முஹம்ெதுவின் ளகயில் மகாடுத்தது.
கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இந்த யூத இனம் தங்கள் ரெதத்ளத பாதுகாத்து
ெந்து, முஹம்ெதுவிடம் மகாடுத்தது. இந்த யூதர்களைப் ரபாலரெ கிறிஸ்தெர்களும்
தங்களுக்கு அல்லாஹ் மகாடுத்த ரெதத்ளத (இஞ்ஜிளல) பாதுகாத்துக்மகாண்டு ெந்து
முஹம்ெதுவின் ளகயில் மகாடுத்தார்கள். ஓ.. இந்த ஆரம்பகால கிறிஸ்தெர்களும் யூத
81
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

இரத்தொக
இருந்தபடியினால்,
நிளனக்கிரறன்.

தங்கள்

ரெதத்ளத

காத்துக்மகாண்டார்கள்

என்று

பல ஆயிர நபிகளை மெவ்ரெறு நாடுகளுக்கு அனுப்பி என்ன பயன்? பல ரெதங்களை
இறக்கி என்ன பயன்? இந்த யூதர்கள் ெட்டும் தான் ரெதங்களை பாதுகாத்தார்கள். இதனால்
தான் குர்-ஆனில் அல்லாஹ் ரதாரா (ரொரச), ஸபூர் (தாவீது) ெற்றும் இஞ்ஜில் (இரயசு)
பற்றி ெட்டுரெ மபயர் குறிப்பிட்டு எழுதியுள்ைார். இளெகளில் ஒளியும் ரநர்ெழியும்
இருக்கிறது என்கிறார் (இருந்தது என்றல்ல). (பார்க்க: WHAT THE QUR'AN SAYS
ABOUT THE BIBLE)
ஆபிரகாமுக்கு இறக்கிய சுருள் என்னொனது? ஆபிரகாமும், அெரது பிள்ளைகளும்,
அெர்கள் பிள்ளைகளும் எதற்கும் லாயக்கில்ளல. தங்கள் தகப்பனுக்கு அல்லாஹ் மகாடுத்த
ரெதத்ளத மதாளலத்துவிட்டார்கள். ஆனால், அரத ஆபிரகாமின் மகாள்ளு, மகாள்ளு,
மகாள்ளுப் ரபரன்கள், அதாெது யாக்ரகாபுக்கு பிறந்த 12 சிங்கக்குட்டிகள், எகிப்தில்
அடிளெகைாக இருந்தாலும், அெர்களை விடுவிக்க ெந்த ரொரசக்கு அல்லாஹ் இறக்கிய
ரெதத்ளத கச்சிதொக பாதுகாத்தார்கள். அதன் பிறகு தாவீதுக்கு அல்லாஹ் மகாடுத்த
ஸபூளரயும் அரத யூதர்கள் பாதுகாத்தார்கள். அரத யூத ரத்தத்தில் ெந்த இரயசுவிற்கு
மகாடுத்த இன்ஜிளலயும் பாதுகாத்தார்கள் யூதர்கள். இரயசுவின் சீடர்களும் யூத இரத்தம்
தாரன.
எல்ரலாரும் யூதர்களுக்கு ஒரு மபரிய ‘ஓ’ ரபாடுங்கள் பார்க்கலாம். ரபாடொட்டீர்கைா?
அப்படியானால், ரெரல மசான்ன விெரங்கள் உங்களுக்கு புரியவில்ளலமயன்று அர்த்தம்,
இன்மனாரு முளற படித்துப் பாருங்கள், நிச்சயொக நீங்க யூதர்களுக்கு ஓ ரபாடுவீங்க. பாரா
அெர்கரை, உங்களுக்கு புரிந்து இருந்திருக்கரெண்டுரெ!
அ) யூத நபிகளை தவிர்த்து, அரரபியாளெச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் ொழ்ந்த நபிகளைத்
தவிர்த்து ரெறு ஒரு நபியின் மபயளரயும், ரெதத்ளதயும் ஏன் குர்-ஆன் குறிப்பிடவில்ளல?
ஆ) யூதர்கள் தவிர ரெறு ஒருெரும் ஏன் அல்லாஹ்வின் ரெதத்ளத பாதுகாக்கவில்ளல?
இ) தமிழர்கள் சங்க கால இலக்கியங்கள் ெற்றும் இதர இலக்கியங்கள் பலெற்ளற பத்திரொக
பாதுகாத்தார்கள்.
ஆனால்
தங்களுக்கு
அல்லாஹ்
மகாடுத்த
ரெதத்ளத
ஏன்
பாதுகாக்கவில்ளல?
ஈ) செஸ்கிருத மொழியில் இருக்கும் நான்கு ரெதங்களையும், இதர புராணங்களையும்
பத்திரொக பாதுகாத்தெர்கள், அல்லாஹ்வின் ரெதத்ளத பாதுக்காக்கவில்ளல ஏன்?
உ) இந்தியர்களை விடுங்கள், இதர நாட்டு ெக்கள் பல நூல்களை பாதுகாத்தார்கள், ஏன்
அல்லாஹ்வின் ரெதத்ளத பாதுகாக்கவில்ளல.
ஊ) உலகரெ ரகாட்ளட விட்டரபாது, யூதர்கள் ெட்டும் எப்படி
இன்ஜிளல பாதுகாத்தார்கள்? இந்த மூன்ளற ெட்டுரெ குர்-ஆன்
குறிப்பிடுெதிலிருந்து நெக்கு என்ன புரிகின்றது?

ரதாரா, ஸபூர்,
மபயர் மசால்லி

முடிவுளர:
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குர்-ஆன் மசால்ெது உண்ளெயானால், உலக ெக்கள் அளனெரும் ரகாட்ளட விட்டளத
யூதர்கள் பிடித்துக்மகாண்டார்கள், அதாெது குர்-ஆனின் படி, முந்ளதய ரெதங்களை
பாதுகாத்தார்கள். ஆக, முஸ்லிம்கள் அளனெரும் யூதர்களுக்கு ஒரு மபரிய ’ஓ’
ரபாடத்தான் ரெண்டும். அல்லாஹ்வின் ஆளசளய நிளறரெற்றியெர்கள் யூதர்கள் தான்.
இக்கட்டுளரளயப் பற்றி யாராெது கருத்து மதரிவித்தால், ரகள்விகள் ரகட்டால், பதில்
மசால்ல நான் தயாராக இருக்கிரறன்.
யூதர்களின் இந்த சாதளனளய பாராட்டி, பாரா அெர்களும், முஸ்லிம்களும் அெர்களை
மெச்சிமகாண்ரட ஆகரெண்டும். இதளன முஸ்லிம்கள் அங்கீகரிக்கவில்ளலமயன்றால், இதன்
அர்த்தமென்ன? குர்-ஆன் மசால்லும் உலகைாவிய நபிகளை அனுப்பியது, எல்லாம்
மபாய்யும் பித்தலாட்டம் ஆகும் என்று அர்த்தம்.
பின் இளணப்பு:
1) ஒருரெளை “யூதர்களும், கிறிஸ்தெர்களும் தங்கள் ரெதங்களை ொற்றிவிட்டார்கள்
அல்லொ?” என்று முஸ்லிம்கள் ரகட்கலாம்.
ஆனால், இதற்கு முஸ்லிம்களிடம் ஆதாரமில்ளல. குர்-ஆனில் ஒரர ஒரு ெசனத்ளத,
அதாெது “ரதாராளெயும், ஸபூளரயும், இன்ஜிளலயும் யூத கிறிஸ்தெர்கள் ொற்றிவிட்டார்கள்,
ஓ முஹம்ெதுரெ, இனி அளெகளை பின்பற்றாதீர்கள்” என்று மபயர்கள் குறிப்பிட்டுச்
மசால்ெளத காட்டுங்கள். அது உங்கைால் முடியாது. ஆனால், அரத குர்-ஆனில், இந்த
மூன்று ரெதங்களை புகழ்ந்துத் தள்ளிய ெசனங்களை நான் காட்டமுடியும், இந்த தமிழ்
கட்டுளரளய பார்க்கவும்: பரிசுத்த ளபபிளை உறுதிப்படுத்தும் குர்-ஆன்.
2) உலகில் அல்லாஹ் அனுப்பிய எல்லா ரெதங்களின் மபயர்களையும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் குறிப்பிடரெண்டும் என்ற கட்டாயமில்ளல.
உண்ளெ தான், ஆனால், தன்னுளடய களடசி ரெதொகிய குர்-ஆனில் ஏன் மெறும்
யூதர்களின்
ரெதங்களை
ெட்டுரெ
குறிப்பிடரெண்டும்.
உலகத்துக்ரக
குர்-ஆன்
ெழிகாட்டிமயன்றால், குளறந்த பட்சம் இந்தியாவிற்காக அனுப்பப்பட்ட நபிகளில் ஒருெரின்
மபயர், ஒரு ரெதத்தின் மபயளர குறிப்பிட்டு இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? இரத ரபால,
இதர நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட நபிகளில் குளறந்தபட்சம் ஒருெளரயாெது குறிப்பிட்டு
இருந்திருக்கலாம். எப்ரபாது பார்த்தாலும், ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ொயீல், யாக்ரகாபு,
ரொரச, தாவீது, இரயசு என்று பாடிய பல்லவிளயரய ஏன் பல முளற பாடரெண்டும்.
இந்தியாவிற்கு
அனுப்பிய
ராெசாமி,
ரகாவிந்தசாமி,
அரவிந்தசாமி
(நடிகளர
குறிப்பிடவில்ளல), என்று சிலருளடய மபயளரயாெது மசால்லியிருக்கரெண்டாொ? ளசனா
ரபான்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பிய மபயர்களில் சில ”சிங்சாங், கிளிங் கிைாங்” என்ற நபிகள்
பற்றி எழுதியிருக்கலாம். இதிலிருந்து என்ன மதரிகின்றது?
இதிலிருந்து எளெகளை அறிகிரறாம், முஹம்ெதுவிற்கு அல்லது குர்-ஆனின் ஆசிரியருக்கு,
ெத்திய கிழக்கு நாடுகள் பற்றி ெட்டுரெ மதரிந்துள்ைது, ரெலும் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில்
ொழும் ஒரு நபருக்கு, பல இடங்களுக்குச் மசன்று வியாபாரம் புரியும் வியாபாரிகள்
ரபான்றெர்களுக்கு மபாது அறிவு எவ்ெைவு இருக்குரொ, அது ெட்டுரெ குர்-ஆனில் நாம்
பார்க்கமுடியும். ரெலும் ஆய்வு மசய்யாத மபாதுஅறிவு என்று எடுத்துக்மகாண்டால், பல
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சரித்திர தெறுகள், விஞ்ஞான தெறுகள் அதில் உள்ைடக்கிவிடுெது சகஜரெ. இளதத் தான்
நாம் குர்-ஆனில் பார்க்கமுடியும்.
ஆக, குர்-ஆன் ஆக்கிரயான் ஒரு ெனிதன் என்று நிளனக்கரெண்டும், அல்லது யூதர்கள்
தான் உலகிரலரய சிறந்தெர்கள் (நபிகளை, ரெதங்களை காத்த விஷத்தில்) என்று
முஸ்லிம்கள் அங்கீகரிக்கரெண்டும். பாரா அெர்கரை, இளதப் பற்றி ரெலும் அறிய
விரும்பினால், தயவு மசய்து என்னிடம் ரகளுங்கள், நாம் எழுத்துவிொதம் மசய்ரொம்.
3) இந்த கட்டுளரயில் முக்கியொக நீங்கள்
இழுத்துள்ளீர்கள், இது கண்டிக்கப்படத்தக்கது

இந்துக்களின்

ரெதங்களை

ெம்புக்கு

முதலாெதாக, நான் இந்துக்களின் ரெதங்களை ெம்புக்கு இழுக்கவில்ளல. இஸ்லாமின்
உலகைாவிய இளறயியல் உண்ளெ என்று நம்பும் ஒவ்மொருெருக்கும் இக்கட்டுளரயில்
ரகட்கப்பட்ட ரகள்விகள் எழும். எத்தளன இந்துக்களுக்கு நான்கு ரெதங்கள்
இருப்பதுமதரியும்? சங்க இலக்கியங்களை எழுதிய புலெர்களின் எண்ணிக்ளகத் மதரியும்?
எந்த காலக்கட்டத்தில் அளெகள் எழுதப்பட்டது என்ற விெரம் மதரியும். ஆனால்,
அளெகளை இக்கட்டுளரயில் சுருக்கொக ரெற்ரகாள் காட்டியிருக்கிரறன். இந்துக்கள்
முதலாெது அெர்களின் ரெதங்கள் பற்றி அறிந்துக்மகாள்ைரெண்டும், அளெகளை
படிக்கரெண்டும், ஆய்வு மசய்யரெண்டும். அதன் பிறகு அளெகளின் அருளெ
மபருளெகளை இதர ெக்களுக்குச் மசால்லமுடியும்.
இப்படிமயல்லாம் மசய்யாெல்
மெறுெரன, இந்துக்களின் ரெதங்களை ெம்புக்கு இழுத்தீர்கமைன்றுச் மசான்னால் யாருக்கு
என்ன பயன்?
இரண்டாெதாக, பாரா ரபான்றெர்கள் இதர ெக்களின் ரெதங்களிலிருந்து விெரங்களை
எடுத்து, அளெகளை ொற்றி எழுதுெதினால், அெருக்கு பதில் மகாடுக்கரெண்டியது எங்கள்
கடளெயாகும். இப்படிப்பட்ட பதில் மசால்லப்படும் ரபாது, இதர ெக்களின் ரெதங்களையும்
மதாடரெண்டிய அெசியம் உண்டாகும். நான் மசான்னதில் தெறு இருந்தால், இந்துக்கள்
தங்கள் பதில்களைத் தரலாம். கருத்துச் சுதந்திரம் எல்ரலாருக்கும் உண்டு.
4)
இஸ்லாமிய
இளறயியல்
”உலகைாவிய
நபி
அனுப்பப்படுதல்”
என்பளத
ஏற்கிறது, இதனால், உலகில் ொழ்ந்த ஒவ்மொருெளரயும் ரநர்ெழிப்படுத்த அல்லாஹ் ெழி
காட்டினான் என்று அறியமுடிகின்றது. ஆனால், யூத கிறிஸ்தெ ரகாட்பாட்டில் உலகைாவிய
நபி அனுப்பப்படுதல் இல்ளலரய, அப்படியானால் உலக ெக்கள் அளனெருக்கும் ரநர் ெழி
காட்டரெண்டும் என்று ஏன் ளபபிளின் இளறென் (மயரகாொ ரதென்) விரும்பவில்ளல?
இது சரியானதா? இரயசுவிற்கு முன்பு பல நாடுகளில் ொழ்ந்தெர்கள் ளபபிளின் ரதெளன
அறியவில்ளலரய, அெர்களின் நிளல என்ன? இன்றும் பல ரகாடி ரபர் இரயசு என்ற
மபயளரயும் அறியவில்ளலரய அெர்களின் நிளல என்ன?
இதற்கு தனியாக ஒரு கட்டுளரளய எழுதுரென். இக்ரகள்விகு பதில் ரெண்டுமென்று ஒரு
முஸ்லிொெது என்னிடம் ரகட்டுக்மகாண்டால் நான் எழுதுரென்.
இந்த கட்டுளரக்கு, பின்னூட்டமிடரெண்டும் என்பெர்கள், ஈஸா குர்-ஆன் பிைாக்கரில்
பின்னுட்டமிடலாம், அல்லது ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ் தைத்தில், ”மதாடர்பு மகாள்க” என்ற
மெனுளெ க்ளிக் மசய்து பின்னூட்டமிடலாம். நான் பதில் எழுதுரென்.
இக்கட்டுளரயில் பயன்படுத்திய மதாடுப்புக்கள்
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[1] List of sovereign states in the 7th century BC
[2] Which prophets were sent to India? Is Ram, Krishna prophets? Dr Zakir Naik
(இந்தியாவிற்கு எத்தளன நபிகள் அனுப்பப்பட்டார்கள்? ராொவும் கிருஷ்ணாவும் நபிகைா?
டாக்டர்
ஜாகிர்
நாயக்
அெர்கள்
அளித்த
பதில்
(ஆங்கிலம்)
- யூடியுப் & ஃரபஸ்புக் மதாடுப்புக்கள்.
[3] The Honorable Lord Krishna: A Prophet Of Allah - கிருஷ்ணா - அல்லாஹ்வின்
நபி
[4] Lost Prophets of India and Hinduism (மதாளலந்துவிட்ட இந்திய ெற்றும்
இந்துயிஸத்தின் நபிகள்)
[5] Wikipedia discussion page (Prophets in Islam)
[6] Indian Muslim cleric calls Hindu deity Shiva the first prophet of Allah (சிென்
அல்லாஹ் இந்தியாவிற்கு அனுப்பிய முதல் நபியாொர், ஒரு முஸ்லிம் அறிஞரின் ஒப்புதல்)
[7] Prophet foretold in Indian Scriptures (இந்திய ரெதங்களில் முஹம்ெது)
[8] List of Bronze Age states (3300 - 1200 கி.மு)
[9] List of Iron Age states (1200 கி.மு. - 600 கி.மு.)
[10] List of Classical Age states (600 கி.மு. - 200 கி.பி)
[11] List of states during Antiquity (200 கி.பி - 700 கி.பி)
[12] Prophets and Messengers in Islam
[13] திருக்குறள் - விக்கிபீடியா
[14] சங்க இலக்கியம் - விக்கிபீடியா
[15] செஸ்கிருத ரெதங்கள் - விக்கிபீடியா
[16] WHAT THE QUR'AN SAYS ABOUT THE BIBLE
[17] பரிசுத்த ளபபிளை உறுதிப்படுத்தும் குர்-ஆன்


12) குர்ஆளன மபாய்யாக்கும் ஹதீஸ்கள் - முஹம்ெது அற்புதங்கள்
மசய்தாரா?
(15. அந்த மூன்று வினாக்கள்)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
உங்களுளடய மதாடர்களை படிக்க படிக்க பல சந்ரதகங்கள் எனக்கு எழுகின்றன. நீங்கள்
எழுதியளெகள் அளனத்தும் உண்ளெயிரலரய சரித்திர விெரங்கள் என்று நீங்கள்
அறிந்துக்மகாண்டு புரிந்துக்மகாண்டு எழுதினீர்கைா? அல்லது கவிளதக்கு மபாய்யழகு
என்றுச் மசால்ொர்கரை, அது ரபால மதாடர் கட்டுளரகளுக்கும் மபாய்யழகு என்ற புதிய
விெரத்ளத உலகிற்கு மதரிவிப்பதற்காக எழுதினீர்கைா? என்ற சந்ரதகம் ெருகின்றது.
முஹம்ெது மசய்த ஒரு அற்புதம் பற்றி நீங்கள் எழுதியளெகளை இந்த கட்டுளரயில் ஆய்வு
மசய்யப்ரபாகிரறாம். இதன் அடிப்பளடயில் பல ரகள்விகளை முஸ்லிம்களிடமும்
உங்களிடமும் ரகட்கரெண்டியுள்ைது.
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பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//

இன்னும் இப்படிப்பட்ட பல அதிசயங்கள் முஹம்ெதுவின் ொழ்வில் நடந்ததாக ‘சரித்திரக்
குறிப்புக்கள்’ மசால்கின்றன என்று எழுதியுள்ளீர்கள். ”ஹதீஸ்கள்” என்பது சரித்திரம் என்று
நிளனக்கின்றீர்கைா? ஹதீஸ்களில் முஹம்ெது மசால்லாத பல கட்டுக்களதகள் இன்னும்
இருக்கின்றது என்பளத நீங்கள் அறியவில்ளல, ஆனால் பல இலட்ச முஸ்லிம்கள் அதளன
அறிந்துக்மகாண்டு ஒவ்மொரு ஹதீளஸயும் புறக்கணித்துக்மகாண்டு ெருகிறார்கள். சரி,
விஷயத்துக்கு ெருரொம்.
1) முஹம்ெது சந்திரளன பிைந்துக்காட்டி
குளறஷிகளிடம் நிருபித்தது உண்ளெயா?

அற்புதம்

மசய்து,

தன்

நபித்துெத்ளத

உங்களுளடய ரெற்கண்ட ெரிகளின்படி, முஹம்ெது ஒரு பயங்கரொன அற்புதம்
மசய்துக்காட்டி, தான் அல்லாஹ்வின் இளறத்தூதர் என்று நிருபித்தார். இதற்கு ஆதாரொக
குர்-ஆன் ெசனமும், ஸஹீஹ் முஸ்லிம் ஹதீஸும் உள்ைது. குர்-ஆன் 54:1ம் ெசனத்ளத
நான்கு குர்-ஆன் தமிழாக்கங்களில் காணலாம்.
54:1. (இறுதி) ரநரம் மநருங்கி விட்டது; சந்திரனும் பிைந்து விட்டது. (டாக்டர்.
முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
54:1. ெறுளெ மநருங்கிவிட்டது. (அதற்கு அத்தாட்சியாக) சந்திரனும் பிைந்து விட்டது.
(அப்துல் ஹமீது பாகவி தமிழாக்கம்)
54:1. ெறுளெக்கான ரநரம் மநருங்கிவிட்டது. ரெலும், சந்திரன் பிைந்து விட்டது.
(இஸ்லாமிய நிறுெனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாக்கம்)
54:1 அந்த
தமிழாக்கம்).

ரநரம்1

மநருங்கிவிட்டது,

சந்திரமும்

பிைந்துவிட்டது422

(பிரஜ

சந்திரன் பிைக்கப்பட்டளதப் பற்றி முஸ்லிம் ஹஹீஸில் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ை விெரங்கள்:
5395. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள், "(நான் இளறெனின்
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தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று மசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ்
இரு அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது.
5396. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
(ஒரு முளற) நாங்கள் (ெக்காவிலுள்ை) "மினா" எனுமிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர்
(ஸல்) அெர்களுடன் இருந்ரதாம். அப்ரபாது சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. (பிைவுண்ட சந்திரனின்) ஒரு துண்டு (ஹிரா) ெளலக்கு அப்பா(ல்
ரெற்பகுதியி)லும் ெற்மறாரு துண்டு ெளலக்குக் கீரழயும் மசன்றது.
அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் எங்களிடம், "(நான் இளறெனின்
தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று மசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ்
ஐந்து அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது.
5397. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. அந்த (ஹிரா) ெளல, சந்திரனின் ஒரு துண்ளட ெளறத்தது. ெற்மறாரு
துண்டு, ெளலக்கு ரெரல இருந்தது. அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள்,
"இளறொ! நீரய சாட்சியாக இரு" என்று மசான்னார்கள்.
இப்னு
உெர்
(ரலி)
அெர்கள்
ொயிலாகவும்
ரெற்கண்ட
ஹதீஸ்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. - ரெற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உெர் (ரலி) அெர் களிடமிருந்ரத
ரெலும் இரு அறிவிப்பாைர் மதாடர்கள் ெழியாகவும் ெந்துள்ைது. ஆயினும் இப்னு
அதீ (ரஹ்) அெர்கைது அறிவிப்பில், "நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்; நீங்கள்
சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் (இரண்டு
முளற) கூறியதாக இடம்மபற்றுள்ைது.
5398. அனஸ் பின் ொலிக் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
ெக்காொசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்களிடம் ஓர் அற்புதச் சான்ளறக்
காட்டும்படி ரகட்டார்கள். ஆகரெ, சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப் பிைப்பளத (தாம்
இளறெனின் தூதர் என்பதற்குச் சான்றாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள்
காட்டினார்கள். இந்த
ஹதீஸ்
இரு
அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில்
ெந்துள்ைது. ரெற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அெர்களிடமிருந்ரத ெற்ரறார் அறிவிப்பாைர்மதாடர்
ெழியாகவும் ெந்துள்ைது.
5399. அனஸ் பின் ொலிக் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
சந்திரன்
இரண்டு
துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. இந்த
ஹதீஸ்
ஐந்து
அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது. அபூதாவூத் அத்தயாலிசீ (ரஹ்) அெர்கைது
அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் பிைந்தது"
என்று இடம்மபற்றுள்ைது.
5400. இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் பிைந்தது.
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இப்படி குர்-ஆனும் ஹதீஸ்களும் சந்திரன் பிைந்தளதப் பற்றி சாட்சி மசால்ெதினால்
தான், முஸ்லிம்கைாகிய நாங்கள் இதளன நம்புகிரறாம் என்று முஸ்லிம்கள்
கூறலாம். அற்புதங்களை நம்புெதில் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சளனயும் இல்ளல,
ஆனால், இந்த அற்புதம் முஹம்ெதுவின் ொழ்வில் நடந்ததா? என்பது தான் என்
ரகள்வி. இந்த அற்புதத்ளத நம்புபெர்கள், குர்-ஆளன மபாய்யாக்குபெர்கைாக
இருக்கிறார்கள் என்பது தான் என் கருத்து. குர்-ஆன் பல இடங்களில் ”முஹம்ெது
அற்புதங்கள் மசய்யொட்டார், அெரின் நபி என்பதற்கு ஆதாரம் குர்-ஆன் ெட்டுரெ”
என்றுச் மசால்கிறது.
2) முஹம்ெது அற்புதங்கள் மசய்யொட்டார், அெர் எச்சரிக்ளக மசய்பெர் ெட்டுரெ என்று
அடித்துச் மசால்லும் குர்-ஆன்:
முஸ்லிம்களின் நம்பிக்ளகப்படி குர்-ஆன் பிளழயற்ற ரெதொகும். அடுத்தபடியாகத் தான்
ஹதீஸ்கள். இந்த ஹதீஸ்களில் சிலெற்ளற இன்றும் முஸ்லிம்கள் ெறுக்கிறார்கள் ஏமனன்றால்,
அளெகளில் கட்டுக்களதகளும், மபாய்களும் அதிகொக இருப்பதினால் தான். முஹம்ெது
தன் நபித்துெத்ளத நிருபிக்க எப்ரபாதாெது அற்புதம் மசய்தாரா என்பளத குர்-ஆனிலிருந்து
பார்ப்ரபாம்.
அ) அற்புதங்கள் மசய்யாெல் தட்டிக்கழிக்கும் அல்லாஹ்.
முஹம்ெதுவிடம் குளறஷிகள் ெற்றும் யூதர்கள் அற்புதங்களைக் ரகட்டார்கள். நீங்கள்
அற்புதங்களைச் மசய்தால், உங்களை ஒரு நபி என்று நம்புெதற்கு ொய்ப்பு உண்டாகும்
என்று அெர்கள் மசான்னார்கள். எத்தளன முளற இப்படி ரகட்டாலும், அல்லாஹ் ஒரு
அற்புதமும் மசய்யாெல் எல்லா ரநரங்களிலும் தட்டிக்கழித்தார். இதற்கு காரணங்களையும்
மசான்னார், அதாெது, முந்ளதய கால ெக்களைப்ரபால, இெர்களும் நம் அத்தாட்சிகளை
ஏற்கொட்டார்கள் எனரெ, அளெகளைச் மசய்ெதினால் ஒரு நன்ளெயும் இல்ளல. எனரெ,
முஹம்ெதுவின் மூலொக ஒரு அற்புதத்ளதயும் மசய்ெதில்ளல என்று கராராக குர்-ஆனில்
அல்லாஹ் மசால்லிக்காட்டுகின்றான். கீழ்கண்ட குர்-ஆன் ெசனங்களில் அல்லாஹ் மசால்லும்
காரணங்களைக் காணுங்கள். ஒரு ரபச்சுக்காகொெது ஒரர ஒரு அற்புதமும் கூட மசய்துக்
காட்ட அல்லாஹ் விரும்பவில்ளல.
(முஹம்ெது ஜான் டிரஸ்ட் தமிழாக்கத்திலிருந்து ெசனங்கள்)
2:118. இன்னும் அறியாதெர்கள் கூறுகிறார்கள்: “அல்லாஹ் ஏன் நம்மிடம்
ரபசவில்ளல; ரெலும், நெக்கு ஏன் அத்தாட்சி ெரவில்ளல?” என்று; இெர்களுக்கு
முன்னர் இருந்தெர்களும் இப்படிரய - இெர்களின் மசாற்களைப்ரபாலரெ - தான்
கூறினார்கள். இெர்களின் இதயங்கள் அெர்களுளடய இதயங்களைப் ரபான்றளெரய
தான். ஈொனில் உறுதியுளடய ெக்களுக்கு நம் அத்தாட்சிகளை (அெர்கள் ெனதில்
பதியும்படி) நாம் நிச்சயொகத் மதளிொய் விெரித்துள்ரைாம்.
2:145. ரெதம் மகாடுக்கப்பட்டெர்களிடம் நீர் எல்லாவிதொன அத்தாட்சிகளையும்
மகாண்டுெந்த ரபாதிலும் அெர்கள் உம் கிப்லாளெப் பின்பற்ற ொட்டார்கள்; நீரும்
அெர்களுளடய கிப்லாளெப் பின்பற்றுபெர் அல்லர்; இன்னும் அெர்களில் சிலர்
ெற்றெர்களின் கிப்லாளெப் பின்பற்றுபெர்களும் அல்லர்; எனரெ (இளதப் பற்றிய)
ஞானம் உெக்குக் கிளடத்த பின் நீர் அெர்களுளடய விருப்பங்களைப் பின்பற்றி
நடப்பீராயின், நிச்சயொக நீர் அநியாயக்காரர்களில் ஒருெராக இருப்பீர்.
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6:37. (நெது விருப்பம் ரபால்) ஓர் அத்தாட்சி அெருளடய இளறெனிடமிருந்து அெர்
மீது இறக்கப்பட ரெண்டாொ? என்று அெர்கள் ரகட்கிறார்கள்; (நபிரய!) நீர் கூறும்:
“நிச்சயொக அல்லாஹ் (அத்தளகய) ஓர் அத்தாட்சிளய இறக்கி ளெக்க
ெல்லளெயுளடயெரன; எனினும் அெர்களில் மபரும்பாரலார் அளத அறிந்து
மகாள்ெதில்ளல”
6:109. (நிராகரித்துக் மகாண்டிருக்கும்) அெர்கள், அல்லாஹ்வின் மீது உறுதியான
சத்தியம் மசய்து, தங்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சி ெந்துவிடுொனால் தாம் நிச்சயொக
அளதக் மகாண்டு ஈொன் மகாள்ெதாக கூறுகிறார்கள். (நபிரய!) அெர்களிடம்) நீர்
கூறும்: அத்தாட்சிகள் யாவும் அல்லாஹ்விடரெ இருக்கின்றன. அந்த அத்தாட்சிகள்
ெரும்மபாழுது நிச்சயொக அெர்கள் ஈொன் மகாள்ைொட்டார்கள் என்பளத
உங்களுக்கு எது அறிவித்தது?
முஹம்ெது தம்மிடம் அற்புதம் எதிர்ப்பார்க்கும் ெக்களிடம் என்ன மசால்லரெண்டும் என்று
அல்லாஹ் முஹம்ெதுவிற்கு இந்த பத்தாெது ஸூராவில் கட்டளையிடுகின்றான். அதாெது
அற்புதங்கள் அல்லாஹ்விடம் உள்ைன, அளெகளுக்காக நீங்களும் காத்திருங்கள், நானும்
காத்திருக்கிரறன் என்று முஹம்ெது மசால்லரெண்டுொம்.
10:20. “ரெலும் அெர்கள், இெர் மீது இெருளடய இளறெனிடமிருந்து (நாம் ரகாரும்
ஏரதனும்) ஓர் அத்தாட்சி இறக்கப்பட ரெண்டாொ?” என்று கூறுகிறார்கள். அதற்கு
“ெளறொன
விஷயங்கள்
அல்லாஹ்வுக்கு
ெட்டுரெ
(மதரியும்).
நீங்கள்
எதிர்பார்த்திருங்கள். நிச்சயொக நானும் உங்களுடன் எதிர் பார்த்திருக்கிரறன்” என்று
(நபிரய!) நீர் கூறுவீராக.
இரண்டாெது ஸூரா ெதினாவில் இறங்கியதாகும் (ெதனீ). சந்திரன் பிைந்த அற்புதம் உள்ைது
என்றுச் மசால்லும் ஸூரா (54) ெக்காவில் இறங்கியதாகும். ெக்காவிரலரய ஆரம்ப காலத்தில்
(முஹம்ெது தம்ளெ நபியாக காண்பித்துக்மகாண்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்குள்), முஹம்ெது
இந்த ஒரு அற்புதம் மசய்திருந்தால், ஏன் ெதினாவில் இருக்கும் ரபாது இறங்கிய இரண்டாெது
ஸூராவில் அற்புதங்கள் எல்லாம் மசய்யமுடியாது என்று அல்லாஹ் மசால்லப்ரபாகிறான்?
இதிலிருந்து நாம் எளெகளை அறிகிரறாம்? முஹம்ெது ெக்காவில் இருக்கும் ரபாது
நடந்ததாகச் மசால்லும் அற்புதம் நடக்கவில்ளல என்பளதத் தாரன. ெக்காவில் மசய்த
அற்புதத்ளத
அல்லாஹ்
ெறந்துவிட்டிருக்கலாம்
அல்லொ?
என்று
முஸ்லிம்கள்
சந்ரதகப்படொட்டார்கள் என்று நிளனக்கிரறன்.
ஆ) முஹம்ெது மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர், அற்புதங்கள் மசய்பெர் அல்ல
குர்-ஆன் 13:7ஐ பாருங்கள், முஹம்ெது மெறும் ”அச்சமூட்டி எச்சரிப்பெர் ெட்டுரெ” என்றுச்
மசால்கிறது. ெக்கள் எவ்விதொன அத்தாட்சி, அற்புதங்கள் ரகட்டாலும், அளத முஹம்ெது
மூலொக மசய்துக் காட்ட முடியாது என்று அல்லாஹ் மசால்லிவிடுகின்றான்.
13:7. இன்னும் (நபிரய! உம்ளெப்பற்றி இந் நிராகரிப்ரபார் “அெருக்கு அெருளடய
இளறெனிடமிருந்து (நாம் விரும்பும்) அத்தாட்சி இறக்கப்பட ரெண்டாொ?” என்று
கூறுகிறார்கள்; நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பெரர ஆவீர், ரெலும், ஒவ்மொரு
சமூகத்தெருக்கும் ஒரு ரநர்ெழி காட்டியுண்டு.
”முஹம்ெதுரெ, ெக்கள் ஓயாெல் அற்புதங்கள் ரகட்கிறார்கள், ஆனால், நான் மசய்ெதில்ளல,
இதற்காக நீர் துக்கப்படரெண்டாம். ஒன்ளற ஞாபகத்தில் ளெத்துக்மகாள்ளும், உம்ளெ
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அற்புதம் மசய்ய நான் அனுப்பவில்ளல, மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்யரெ அனுப்பிரனன்
என்பளத ெறக்கரெண்டாம்” என்று அல்லாஹ் முஹம்ெதுவிடம் கூறி அெளர
ஆறுதல்படுத்துகிறான், பார்க்க குர்-ஆன் 11:12.
11:12. (நபிரய! நம் ெசனங்களை அெர்கள் மசவிெடுப்பதில்ளலரய எனச் சளடந்து)
ெஹீ மூலம் உெக்கு அறிவிக்கப்பட்டெற்றில் சிலெற்ளற விட்டுவிட எண்ணரொ,
“அெர் மீது ஒரு மபாக்கிஷம் இறக்கப்பட ரெண்டாொ? அல்லது அெருடன் ஒரு
ெலக்கு ெர ரெண்டாொ?” என்று அெர்கள் கூறுெதினால் உம் இதயம் (சஞ்சலத்தால்)
இடுங்கியிருக்கரொ கூடும்; நிச்சயொக நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பெரரயன்றி
ரெறில்ளல; அல்லாஹ் எல்லா மபாருட்களின் மீதும் மபாறுப்பாைனாக இருக்கிறான்.
உம்மிடம் அற்புதங்கள் ரகட்பெர்களிடம், ” நிச்சயொக அல்லாஹ் தான் நாடியெளர
ெழிமகடச்மசய்கிறான்; தன் பால் எெர் திரும்புகிறாரரா அத்தளகரயாருக்கு ரநர்
ெழிகாட்டுகிறான்” என்றுச் மசால்லிவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் மசால்கின்றான், பார்க்க 13:27.
13:27. “இெருக்கு இெருளடய இளறெனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சி இறக்கி
ளெக்கப்படக் கூடாதா” என்று நிராகரிப்ரபார் கூறுகிறார்கள், (நபிரய!) நீர் கூறும்:
“நிச்சயொக அல்லாஹ் தான் நாடியெளர ெழிமகடச்மசய்கிறான்; தன் பால் எெர்
திரும்புகிறாரரா அத்தளகரயாருக்கு ரநர் ெழிகாட்டுகிறான்” என்று
இ) ெக்களை அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காகரெ அன்றி நாம் (இத்தளகய) அத்தாட்சிகளை
அனுப்புெதில்ளல:
உம்முளடய நபித்துெத்ளத நிருபிக்க நான் அத்தாட்சிகளை அனுப்பொட்ரடன். ஆனால்,
ெக்களை பயமுறுத்தவும், எச்சரிக்ளகச் மசய்யவுரெ அற்புதங்களைச் மசய்ரென் என்று
மதளிொக அல்லாஹ் மசால்கின்றான். பார்க்க குர்-ஆன் 17:59
17:59.
(நம்முளடய
அத்தாட்சிகளை
இெர்களுக்கு)
முந்தியெர்களும்
மபாய்ப்பித்தளதத் தவிர (ரெறு எதுவும் இெர்கள் ரகாரும்) அத்தாட்சிகளை அனுப்ப
நம்ளெத் தடுக்கவில்ளல; (இதற்கு முன்) நாம் “ஸமூது” கூட்டத்தாருக்கு ஒரு மபண்
ஒட்டகத்ளதக் கண்கூடான அத்தாட்சியாகக் மகாடுத்திருந்ரதாம்; அெர்கரைா (ெரம்பு
மீறி) அதற்கு அநியாயம் மசய்தனர்; (ெக்களை) அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காரெ அன்றி
நாம் (இத்தளகய) அத்தாட்சிகளை அனுப்புெதில்ளல.
ெக்கள் எத்தளன முளற ரகட்டலும் சரி, அல்லாஹ் முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிருபிக்க
அற்புதங்களைச் மசய்ெதாக இல்ளல. இதளன ரெற்கண்ட ெசனங்கள் மதளிொகச்
மசால்கின்றன. இதளன எந்த ஒரு முஸ்லிொெது ெறுக்கமுடியுொ?
ஈ) குர்-ஆன் ெட்டுரெ அற்புதொகும், இது ரபாதாதா அெர்களுக்கு?
இன்னும் ஒரு இடத்தில் அல்லாஹ் மிகவும் மதளிொக ெறுப்பளதக் காணமுடியும். முஹம்ெது
மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர், அெர் மூலொக நான் அற்புதங்கள் மசய்யொட்ரடன்,
அதனால் பயனுமில்ளல. ஆனால், குர்-ஆன் என்ற அற்புதத்ளத அெர் மூலொக மகாடுத்து
இருக்கிரறன். இந்த குர்-ஆன் அெர்களுக்கு ரபாதாதா? என்று நச்மசன்று அல்லாஹ்
மசால்கிறான்.
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29:50. “அெருளடய இளறெனிடமிருந்து அெர் மீது அத்தாட்சிகள் ஏன்
இறக்கப்படவில்ளல?” என்றும் அெர்கள் ரகட்கிறார்கள்; “அத்தாட்சிகமைல்லாம்
அல்லாஹ்விடம் உள்ைன; ஏமனனில் நான் மெளிப்பளடயாக அச்ச மூட்டி எச்சரிக்ளக
மசய்பென் தான்” என்று (நபிரய!) நீர் கூறுவீராக.
29:51. அெர்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படும் இவ்ரெதத்ளத நாம் உம் மீது
இறக்கியிருக்கிரறாம் என்பது அெர்களுக்குப் ரபாதாதா? நிச்சயொக அ(வ்
ரெதத்)தில் ரஹ்ெத்தும், ஈொன் மகாண்ட சமூகத்தாருக்கு (நிளனவூட்டும்)
நல்லுபரதசமும் இருக்கின்றன. (முஹம்ெது ஜான் டிரஸ்ட் தமிழாக்கம்)
அப்துல் ஹமீது பாகவி தமிழாக்கம்:
29:50. அன்றி ("தாங்கள் விரும்புகிறபடி) சில அத்தாட்சிகள் அெருளடய
இளறெனால் அெருக்கு அளிக்கப்பட ரெண்டாொ?" என்று இவ்ெக்கிரெக்காரர்கள்
கூறுகின்றனர். அதற்கு (நபிரய!) நீங்கள் கூறுங்கள்: "அத்தாட்சிகள் எல்லாம்
அல்லாஹ்விடத்தில்தான் இருக்கின்றன. (என்னிடமில்ளல.) நான் பகிரங்கொக
அச்சமூட்டி எச்சரிக்ளக மசய்கிறென் ெட்டும்தான்."
29:51. (நபிரய!) இவ்ரெதத்ளத மெய்யாகரெ நாம் உங்கள் மீது இறக்கி
ளெத்திருக்கிரறாம் என்பதற்கு அெர்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்படும் இவ்ரெதரெ
ரபாதுொன அத்தாட்சியல்லொ? ஏமனன்றால், இதில் நம்பிக்ளக மகாண்ட ெக்களுக்கு
நிச்சயொக (இளறெனுளடய) அருளும் இருக்கின்றது; (பல) நல்லுபரதசங்களும்
இருக்கின்றன.
இஸ்லாமிய நிறுெனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாக்கம்:
29:50. இெர்கள் ரகட்கின்றார்கள், “இெருளடய இளறெனிடமிருந்து இெருக்கு ஏன்
சான்றுகள் இறக்கியருைப்படவில்ளல” என்று! அதற்கு நீர் கூறும்: “சான்றுகள்
அல்லாஹ்விடம் உள்ைன. நாரனா மதள்ைத்மதளிொக எச்சரிக்ளக மசய்பெனாகரெ
இருக்கின்ரறன்.”
29:51. அெர்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்படுகின்ற ரெதத்ளத உம் மீது நாம்
இறக்கியருளி இருப்பது அெர்களுக்குப் ரபாதுொன சான்றாக இல்ளலயா?
திண்ணொக, நம்பிக்ளக மகாள்ளும் சமூகத்தினர்க்கு இதில் கருளணயும் நல்லுளரயும்
இருக்கின்றன.
ரெற்கண்ட ெசனங்களில், இஸ்லாளெ நம்பாதெர்கள் மசால்லும் குற்றச்சாட்ளட அல்லாஹ்
ெறுக்காெல்
அதளன
ஏற்றுக்மகாள்கின்றான்.
முஹம்ெதுவினால்
அற்புதங்கள்
மசய்யமுடியாதது உண்ளெ தான், ஏமனன்றால் அெர் மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர்
ெட்டுரெ, அற்புதங்கள் மசய்பெர் அல்ல என்று அல்லாஹ் மசால்கின்றான். ரெலும், இதளன
அற்புதங்கள் ரகட்கும் ெக்களிடம் மசால்லும் படி முஹம்ெதுவிற்கும் கட்டளையிடுகின்றான்.
3) முஹம்ெது அற்புதங்கள் மசய்பெரல்ல என்றுச் மசால்லும் இஸ்லாமிய அறிஞர் ”முஹம்ெது
அஸத்”
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முஹம்ெது அஸத் என்பெர் எழுதிய விரிவுளரயில், முஹம்ெது களடசி ெற்றும் மபரிய
நபியாக இருக்கலாம், ஆனால், முந்ளதய காலத்தில் நபிகள் மசய்தது ரபால அற்புதகங்கள்
மசய்பெர் அல்ல என்றுச் மசால்கிறார்.
குர்-ஆன் 17:59க்கு இெர் எழுதிய விைக்கவுளர:
Note 71 (Quran Ref: 17:59 )
This highly elliptic sentence has a fundamental bearing on the purport of
the Qur'an as a whole. In many places the Qur'an stresses the fact that the
Prophet Muhammad, despite his being the last and greatest of God's apostles,
was not empowered to perform miracles similar to those with which the
earlier prophets are said to have reinforced their verbal messages. His only
miracle was and is the Qur'an itself - a message perfect in its lucidity and
ethical comprehensiveness, destined for all times and all stages of human
development, addressed not merely to the feelings but also to the minds of
men, open to everyone, whatever his race or social environment, and bound
to remain unchanged forever. Since the earlier prophets invariably appealed
to their own community and their own time alone, their teachings were, of
necessity, circumscribed by the social and intellectual conditions of that
particular community and time; and since the people to whom they addressed
themselves had not yet reached the stage of independent thinking, those
prophets stood in need of symbolic portents or miracles (see surah 6, note
94) in order to make the people concerned realize the inner truth of their
mission. The message of the Qur'an, on the other hand, was revealed at a
time when mankind (and, in particular, that part of it which inhabited the
regions marked by the earlier, Judaeo-Christian religious development) had
reached a degree of maturity which henceforth enabled it to grasp an
ideology as such without the aid of those persuasive portents and miraculous
demonstrations which in the past, as the above verse points out, only too
often gave rise to new, grave misconceptions.(Quran Ref: 17:59 )
ரெலும் குர்-ஆன் 54:1ம் ெசனத்துக்கு இெர் மகாடுத்த விைக்கவுளரளய படிக்கவும்.
சந்திரனின் பிைவு பற்றி குர்-ஆன் மசால்ெது, எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியாகும், அது
முஹம்ெது காலத்தின் அற்புதெல்ல என்றுச் மசால்கிறார்:
1 Most of the commentators see in this verse a reference to a phenomenon
said to have been witnessed by several of the Prophet's contemporaries. As
described in a number of reports going back to some companions, the moon
appeared one night as if split into two distinct parts. While there is no
reason to doubt the subjective veracity of these reports, it is possible that
what actually happened was an unusual kind of partial lunar eclipse, which
produced anequally unusual optical illusion. But whatever the nature of that
phenomenon, it is practically certain that the above Qur'an-verse does not
refer to it but, rather, to a future event: namely, to what will happen when
the Last Hour approaches. (The Qur'an frequently employs the past tense
to denote the future, and particularly so in passages which speak of the
coming of the Last Hour and of Resurrection Day; this use of the past tense
92
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

is meant to stress the certainty of the happening to which the verb relates.)
Thus, Raghib regards it as fully justifiable to interpret the phrase inshaqqa
'l-qamar ("the moon. is split asunder") as bearing on the cosmic cataclysm
- the end of the world as we know it - that will occur before the coming
of Resurrection Day (see art. shaqq in the Mufradat). As mentioned by
Zamakhshari, this interpretation has the support of some of the earlier
commentators; and it is, to my mind, particularly convincing in view of the
juxtaposition, in the above Qur'an-verse, of the moon's "splitting asunder"
and the approach of the Last Hour. (In this connection we must bear in
mind the fact that none of the Qur'anic allusions to the "nearness" of the
Last Hour and the Day of Resurrection is based on the human concept of
"time".)
4) குர்-ஆன் 54:1, சந்திரன் பிைந்தளதச் மசால்கின்றதா? (அ) சந்திரன் பிைக்கப்ரபாெளதச்
மசால்கின்றதா?
முஹம்ெது மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர் ெட்டுரெ, அெர் முந்ளதய நபிகளைப்ரபால
அற்புதங்கள் மசய்பெர் அல்ல என்று அல்லாஹ் பல முளற மசால்லிவிட்டான். அல்லாஹ்
ஒருமுளற மசான்னால், நூறு முளற மசான்னது ரபால் ஆகாதா? ஆனால், குர்-ஆனில் ஒரு
முளற அல்ல பல முளற மசால்லிவிட்டான்.
ஆனால், இந்த முஸ்லிம் ஹதீஸ் ஏன் அல்லாஹ் மசான்னதற்கு ொற்றொகச் மசால்கிறது? குர்ஆனில் மசால்லப்பட்டதற்கு எதிராக ஹதீஸ் மசால்கிறது என்று ளெத்துக்மகாள்ரொம்.
முஸ்லிம்கள் இப்ரபாது என்ன மசய்ொர்கள்? குர்-ஆனின் பல ெசனங்களை ெறுப்பார்கைா?
அல்லது ஹதீளஸ ெறுப்பார்கைா?
நபித்ரதாழர்கள் இப்படி முஹம்ெது மீது இட்டுக்கட்டுொர்கைா? என்று முஸ்லிம்கள் ரகள்வி
ரகட்டால், அதற்காக, அல்லாஹ் குர்-ஆனில் இட்டுக்கட்டினான் என்று மசால்வீர்கைா?
அல்லாஹ்வின் ொர்த்ளதளய புறக்கணித்துவிடுவீர்கைா?
முஸ்லிம்களிடம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்விகள்: முஹம்ெது அற்புதங்கள் மசய்ொரா? என்று
ரகள்வி ரகட்டால், “அெர் மசய்யொட்டார் என்று குர்-ஆன் மசால்கிறது”, ”அெர் மசய்ொர்
என்று ஹதீஸ்கள்” மசால்கிறது. இதில் எதளன முஸ்லிம்கள் அங்கீகரிப்பார்கள்? குர்-ஆன்
மசால்ெளதயா? அல்லது ஹதீஸ்கள் மசால்ெளதயா?
முஸ்லிம் ஹதீஸ் எப்ரபாது மதாகுக்கப்பட்டது? ஹிஜ்ரி 200க்கு பிறகு, அதாெது முஹம்ெது
ெரித்த 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மதாகுக்கப்படுகின்றது. இொம் முஸ்லிம் ஹிஜ்ரி 204ல்
பிறக்கிறார், 261ல் ெரிக்கிறார். [1]
முஹம்ெதுவிற்கு பிறகு ெந்தெர்கள், அெளர ரநசிப்பெர்கள் பல கட்டுக்களதகளை அெர்
மீது மசால்லியிருக்கிறார்கள், குர்-ஆனின் 54:1ம் ெசனம் மசால்ெது எதிர்காலத்தில் நடக்கும்
என்பளத அறியாெல், தாங்கைாகரெ இட்டுக்கட்டியுள்ைார்கள். இந்த கட்டுக்களதகளுக்கு
முஹம்ெதுவின்
ரதாழர்களின்
மபயர்களையும்
பயன்படுத்திக்மகாண்டுள்ைார்கள்.
இப்படிப்பட்ட ஹதீஸ்களுக்கு சரியான சங்கிலித்மதாடர் இருக்கத்தான் மசய்யும், ஆனால்,
குர்-ஆரனாடு ரொதுகின்றது என்பளத முஸ்லிம்கள் கெனிக்கரெண்டாொ? குர்-ஆனின்
ெசனங்களை கெனிக்கும்ரபாது, முஹம்ெது அல்லாஹ்விடம் ரெண்டிக்மகாண்டு சந்திரளன
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பிைந்தார் என்ற அற்புதொனது, ஒரு மபாய்யான ஹதீஸாகும், குர்-ஆரனாடு ரொதும்
ஹதீஸாகும்.
அடுத்தபடியாக, அந்த ஹதீஸ்களை ரெரலாட்டொக படிக்கும் ரபாதும், அளெகளில்
தெறுகள் இருப்பளத காணமுடியும். இன்மனாரு முளற அவ்ெதீஸ்களை பதித்து, என்
ரகள்விகளை முன்ளெக்கிரறன்.
5395. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள், "(நான் இளறெனின்
தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று மசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ்
இரு அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது. ரெலும் பார்க்க ஹதீஸ் எண்கள்: 5399
& 5400
ரகள்விகள்: யாரிடம் முஹம்ெது “(நான் இளறெனின் தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகைாக
இருங்கள்” என்று கூறினார்? முஹம்ெதுவின் ரதாழர்கள் ஏற்கனரெ அெளர நபி என்று
நம்பிவிட்டார்கரை! அெர்களிடம் ஏன் ெறுபடியும் நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள் என்று
ரகட்கிறார்?
5396. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
(ஒரு முளற) நாங்கள் (ெக்காவிலுள்ை) "மினா" எனுமிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர்
(ஸல்) அெர்களுடன் இருந்ரதாம். அப்ரபாது சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. (பிைவுண்ட சந்திரனின்) ஒரு துண்டு (ஹிரா) ெளலக்கு அப்பா(ல்
ரெற்பகுதியி)லும் ெற்மறாரு துண்டு ெளலக்குக் கீரழயும் மசன்றது.
அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் எங்களிடம், "(நான் இளறெனின்
தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று மசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ்
ஐந்து அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது.
5397. அப்துல்லாஹ் பின் ெஸ்ஊத் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கைது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப்
பிைந்தது. அந்த (ஹிரா) ெளல,சந்திரனின் ஒரு துண்ளட ெளறத்தது. ெற்மறாரு
துண்டு, ெளலக்கு ரெரல இருந்தது.
அப்ரபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள், "இளறொ! நீரய சாட்சியாக இரு"
என்று மசான்னார்கள். - இப்னு உெர் (ரலி) அெர்கள் ொயிலாகவும் ரெற்கண்ட ஹதீஸ்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. - ரெற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உெர் (ரலி) அெர் களிடமிருந்ரத
ரெலும் இரு அறிவிப்பாைர் மதாடர்கள் ெழியாகவும் ெந்துள்ைது.
ஆயினும் இப்னு அதீ (ரஹ்) அெர்கைது அறிவிப்பில், "நீங்கள் சாட்சிகைாக
இருங்கள்; நீங்கள் சாட்சிகைாக இருங்கள்" என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)
அெர்கள் (இரண்டு முளற) கூறியதாக இடம்மபற்றுள்ைது.
ரகள்விகள்:
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•
•
•
•
•

சந்திரனின் விட்டம் எவ்ெைவு என்று இந்த ஹதீளஸ அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின்
ெஸ்ஊத் என்பெருக்குத் மதரியுொ?
சந்திரன் இரண்டாக பிைந்து ஒரு துண்டு ஹிரா ெளலக்கு ரெற்பகுதியில்
காணப்பட்டதாம், இன்மனாரு துண்டு ஹிரா ெளலக்கு கீழ்பகுதிக்கு மசன்றதாம்.
பூமியில் அைவில் நான்கில் ஒரு பாகம் சந்திரனின் அைவு ஆகும் (27%).
சந்திரனின் விட்டம் 1737 கிரலா மீட்டராகும். [2]
பூமியில் நின்றுக்மகாண்டு சந்திரளன பார்ப்பெர்கள் (அக்கால அரரபியர்கள்),
சந்திரனின் அைவு நம் இரண்டு ளககைால் பிடிக்கக்கூடிய அைவிற்கு இருக்கும் ஒரு
பந்து ரபால என்று நிளனத்துக்மகாண்டு ரெற்கண்ட ஹதீளஸ மசால்லியுள்ைார்கள்.
ஆனால், 1737 கிமீ விட்டம் மகாண்ட ஒரு பந்ளத இரண்டாக பிைந்தால், அதன்
பின்னால், ஹிரா ெளலமயன்ன, அரரபியாவின் பாதி அப்படிரய ெளறந்துவிடும்.

ரெற்கண்ட ஹதீஸ் ஒரு மபாய்யான ஹதீஸ் என்பது இதிலிருந்து நெக்குத் மதரிகின்றது.
ஒருெர் கனவு கண்டால், அதில் ரெற்கண்ட விதொக பார்த்தார் என்றுச் மசான்னால், அதளன
ஏற்கலாம், ஏமனன்றால் கனவில் (கற்பளனப்ரபான்று) எல்லாம் சாத்தியம். ஆனால், இங்கு
நாம் ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு இருப்பது, உண்ளெயான நிலவு இரண்டாக பிைந்தது
பற்றியதாகும். எனரெ, முஹம்ெது சந்திரளன பிைந்து அற்புதம் மசய்தார் என்பது மபாய்யான
கூற்று ரெலும், குர்-ஆனின் ரபாதளனக்கு எதிராக ஒன்று.
5398. அனஸ் பின் ொலிக் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
ெக்காொசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்களிடம் ஓர் அற்புதச் சான்ளறக்
காட்டும்படி ரகட்டார்கள். ஆகரெ, சந்திரன் இரண்டு துண்டுகைாகப் பிைப்பளத (தாம்
இளறெனின் தூதர் என்பதற்குச் சான்றாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள்
காட்டினார்கள். இந்த
ஹதீஸ்
இரு
அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில்
ெந்துள்ைது. ரெற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அெர்களிடமிருந்ரத ெற்ரறார் அறிவிப்பாைர்மதாடர்
ெழியாகவும் ெந்துள்ைது.
ரகள்விகள்: ெக்காொசிகள் எந்த அற்புதங்களைக் கண்டாலும் நம்பொட்டார்கள் என்று பல
ெசனங்களில் மசால்லிவிட்டு, ெறுபடியும், அெர்களுக்கு எப்படி அற்புதம் மசய்துக்
காட்டினார்? அல்லாஹ் சர்ெ ஞானி தாரன! அெர்கள் நம்பொட்டார்கள் என்று
அல்லாஹ்விற்கு சந்திரளன பிைப்பதற்கு முன்பு மதரியாதா? சரி, சந்திரளன பிைந்துவிட்ட
பின்பு எத்தளன ெக்காொசிகள் முஹம்ெது நபி என்று ஏற்றுக்மகாண்டார்கள்?
முடிவுளர:
இதுெளர கண்ட விெரங்களின் படி:
1) முஹம்ெது அற்புதங்கள் மசய்பெரல்ல என்று குர்-ஆன் மதளிொகச் மசால்கிறது.
2) முஹம்ெது ெக்களை மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர் தான் என்றும் அல்லாஹ் அடித்துச்
மசால்கிறான்.
3) பல முளற ெக்காொசிகளும், யூதர்களும் அற்புதங்களைக் ரகட்டாலும் ஏரதா ஒரு
காரணம் மசால்லி அல்லாஹ் தட்டிக்கழித்துள்ைான்.
4) குர்-ஆன் 54:1ல் மசால்லப்பட்டது, எதிர்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் ஒரு நிகழ்ொகும்.
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5) முஹம்ெதுவிற்கு, அெரது ரதாழர்களுக்கும் பிறகு ெந்தெர்கள், இட்டுக்கட்டியது தான்
“முஹம்ெது சந்திரளன பிைந்த” அற்புதம்.
6) இந்த ஒரு அற்புதம் ெட்டுெல்ல, ஹதீஸ்களில் காணப்படும் இதர அற்புதங்களும்
ெற்றெர்கள் இட்டிக்கட்டியளெரய, ஏமனன்றால், அளெகள் அளனத்தும் குர்-ஆளனயும்,
அல்லாஹ்ளெயும்
மபாய்யாக்குகிறது.
குர்-ஆனும்
அல்லாஹ்வும்
மபாய்மயன்றால்,
அற்புதங்கள் மசய்தார் என்று நம்பப்படும் முஹம்ெதும் மபாய்யரர!
7) ஹதீஸ்களின் படி முஹம்ெது அற்புதங்கள் மசய்தார் என்றுச் மசால்பெர்கள், குர்-ஆளன
புறக்கணித்தெர்கைாகிறார்கள். குர்-ஆளன புறக்கணித்தெர்கள் குர்-ஆனின் படிரய
காஃபிர்கைாக கருதப்படுொர்கள்.
பாரா அெர்கரை! உங்களுக்கு நான் என்ன எழுதியிருக்கிரறன் என்று புரிகின்றதா?
புரியவில்ளலமயன்றால் கெளலளய விடுங்கள், இன்னும் நிளறய இஸ்லாமிய விெரங்களை
உங்களுக்கு மசால்லரெண்டி இருக்கிறது.
பீரஜ அெர்களுக்கு:
அருளெ தமிழ் முஸ்லிம் அறிஞர் பீரஜ அெர்கரை! உங்களுளடய தள்ளுபடி ஹதீஸ்களில்
ரெற்கண்ட சஹீஹ் முஸ்லிம் ஹதீஸ்கள் உள்ைனொ? அப்படி இல்ளலமயன்றால், எப்ரபாது
இளெகளை உங்கள் பட்டியலில் ரசர்க்கப்ரபாகிறீர்கள்? ொசகர்கரை! இந்த ரததிளய (22
ஜூன் 2016) குறித்துக்மகாள்ளுங்கள். எதிர்காலத்தில் முஸ்லிம்கள் ரெற்கண்ட ஹதீஸ்களை
தள்ளிவிடும் நாள் ெரும்ரபாது, இந்த பத்திளய ஞாபகப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_Muslim
[2] http://www.space.com/18135-how-big-is-the-moon.html


13) இஸ்லாமின் ளெயப்புள்ளியாக ஏன் அற்புதங்கள் இல்ளல?
(15. அந்த மூன்று வினாக்கள்)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
என்னுளடய முந்ளதய பதிலில், முஹம்ெது அற்புதம் மசய்பெரல்ல என்று அல்லாஹ்
ஆணித்தரொகச் மசால்லும் குர்-ஆன் ெசனங்களை ரெற்ரகாள் காட்டிரனன். குர்-ஆனுக்கு
எதிராக ஹதீஸ்கள் ரபார்க்மகாடி தூக்கியளதயும் விைக்கிரனன். இந்த கட்டுளரயில்
இஸ்லாத்தின் ளெயப்புள்ளி என்ன என்பளதப் பற்றி நீங்கள் எழுதியளெகளை ஆய்வு
மசய்யலாம் என்று விரும்புகின்ரறன்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
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//
//
அற்புதங்கள்
நிகழ்த்துெளத
எப்படி
இஸ்லாத்தின்
ளெயப்புள்ளியாக
முஹம்ெது
ளெக்கமுடியும்? முஹம்ெதுவினால் ஒரு அற்புதமும் மசய்யமுடியாது என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் மதளிொக மசால்லிவிட்ட பிறகு, எப்படி அற்புதங்களை இஸ்லாத்தின்
ளெயப்புள்ளியாக முஹம்ெது கருதமுடியும்? கடந்த கட்டுளரயில், முஹம்ெது மசய்ததாகச்
மசால்லும் ‘சந்திரளன இரண்டாக பிைந்த’ அற்புதம் என்பது குர்-ஆனின் அடிப்பளடயில்
ஒரு மபாய் என்பளத விைக்கிரனன். பல சூழ்நிளலகளுக்கு ஏற்றொறு இறக்கப்பட்ட குர்ஆன் ெசனங்களில், முஹம்ெது மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர் ெட்டுரெ என்று அல்லாஹ்
சுட்டிக்காட்டுகின்றான். ெக்காவில் இறக்கிய குர்-ஆன் ெசனங்களிலும், ெதினாவில் இறக்கிய
ெசனங்களிலும் சரி, இதளன அல்லாஹ் மதளிொகச் மசால்லியுள்ைான்.
முஹம்ெது பல அற்புதங்களைச் மசய்தார் என்றுச் மசால்லும் ஒவ்மொரு முஸ்லிமும், ”குர்ஆன் மசால்ெது மபாய்” என்று அடித்துச் மசால்கிறார் என்று அர்த்தம். முஹம்ெதுவினால்
முந்ளதய நபிகளைப்ரபால அற்புதங்களைச் மசய்யமுடியவில்ளல என்பதால், “அற்புதங்கள்
நிகழ்த்துெளத இஸ்லாத்தின் ளெயப்புள்ளியாக முஹம்ெது ளெத்ததில்ளல” என்று சப்ளபக்
கட்டு கட்டுொர்கள் முஸ்லிம்கள். அளதரய நீங்களும் எழுதியுள்ளீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//

//

இஸ்லாத்தின் ளெயம் குர்-ஆன் என்பளத 100% அங்கீகரிக்கமுடியாது. எதளன ளெயொக
ளெக்கமுடியும்? என்ற ரகள்வி எழுப்பப்பட்டால், “எது முழுளெயாக உள்ைரதா,
எளதக்மகாண்டு ஒரு ொர்க்கம் முழுளெ அளடகின்றரதா” அளதத் தான் ளெயொக
மகாள்ைமுடியும்.
ஆனால்,
குர்-ஆளன
ஒரு
ரபாதும்
இஸ்லாமின்
ளெயொக
மகாள்ைமுடியாது.
உங்களிடம் ஒரு தனிப்பட்ட ரகள்விளயக் ரகட்கிரறன். இஸ்லாளெத் மதாட்டு, 100
மதாடர்களைக் மகாண்ட ஒரு புத்தகத்ளத நீங்கள் எழுதியுள்ளீர்கள். இந்த புத்தகத்ளத
எழுதுெதற்கு முன்பு, அல்லது களடசி அத்தியாயத்ளத முடிப்பதற்கு முன்பு, ஒரு
முளறயாெது குர்-ஆளன முழுெதுொக நீங்கள் படித்தீர்கைா? ரெலும், குர்-ஆனின்
அடிப்பளடகளை அறிந்துக்மகாள்ெதற்கு நீங்கள் அதிகொக படித்த புத்தகம் எது? குர்-ஆன்
கண்டிப்பாக இருக்காது. குர்-ஆளன ெட்டுரெ படித்து, ஹதீஸ்களையும், இதர இஸ்லாமிய
நூல்களையும் படிக்காெல் நீங்கள் நிலமெல்லாம் இரத்தம் எழுத ஆரம்பித்து இருந்திருந்தால்,
உங்கைால் முஹம்ெதுளெப் பற்றி ஒரு பக்கம் கூட எழுதியிருக்கமுடியுொ என்பது சந்ரதகம்
தான்.
இஸ்லாத்தின் ளெயப்புள்ளி என்று நீங்கள் மசால்லும் குர்-ஆளன ெட்டுரெ படித்து, ஒருெரால்
ஒரு முஸ்லிொக ொழமுடியாது. முஸ்லிொக ொழ்ெளத விடுங்கள், முதலாெது அெரால்
முஸ்லிொக ொறரெ முடியாது. குர்-ஆளன ெட்டும் படிப்பெனின் நிளல, கண்ளணக் கட்டி
காட்டில் விட்டகளதத்தான்.
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இஸ்லாத்தின் ளெயப்புள்ளியாக குர்-ஆளன கருதுெளதவிட, ஹதீஸ்களை கருதினால் தான்
ஓரைவிற்கு சரியாக இருக்கும். இஸ்லாத்திற்கு குர்-ஆன் முக்கியம், ஆனால், அது ெட்டுரெ
ரபாதுொனது அல்ல.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//

பாரா அெர்கரை, உங்களின் ரெற்கண்ட இரண்டு ொக்கியங்களை முஸ்லிம்கள் எப்படி
புரிந்துக்மகாண்டார்கரைா, மதரியவில்ளல. அெர்கள் அளெகளை சரியாக புரிந்துக்மகாண்டு
இருந்திருந்தால், உங்களுக்கு பிரச்சளனயாக ொறியிருப்பார்கள்.
கிட்டத்தட்ட, ரெற்கண்ட இரண்டு ொக்கியங்களில், இரயசுவின் மதய்வீகத்தன்ளெளய நீங்கள்
ெளறமுகொக மசால்லிவிட்டதாக நான் கருதுகிரறன். இஸ்லாமுக்கும் கிறிஸ்தெத்திற்கும்
இளடரய இருக்கும் மிகப்மபரிய பிைவு, ‘இரயசு யார்’ என்பளதப் பற்றியதாகும். ளபபிளின்
படி, இரயசு ரதெனுளடய ொர்த்ளதயாக இருக்கிறார். ஆனால், முஸ்லிம்கள் ’இரயசு
அல்லாஹ்வின் ொர்த்ளத மூலொக உண்டாக்கப்பட்டெர்’ என்றுச் மசால்கிறார்கள்.
உங்களுளடய ெரிகளின் படி, ‘குன்’ என்ற ொர்த்ளதயின் மூலொக உண்டானெர் இரயசு
அல்ல, ‘குன்’ என்ற ொர்த்ளதரய இரயசுொக இருக்கிறார். இளதத்தான் கிறிஸ்தெர்ளும்
நம்புகிறார்கள்.
’"குன்" என்கிற ஒரு மசால்ளல ெரியத்தின் ெணிெயிற்றில் ளெத்துத்தான்’ என்ற உங்களின்
ெரியின் படி, அல்லாஹ் ’குன் (உண்டாகுக)’ என்ற ொர்த்ளதயின் மூலொக இரயசு
பிறக்கவில்ளல,
‘குன்’
என்ற
ொர்த்ளதரய
இரயசுொக
ெந்தார்
என்பளத
புரிந்துக்மகாள்ைலாம். இதளன முஸ்லிம்கள் ஒப்புக்மகாள்ைொட்டார்கள். ஆனால், குர்-ஆன்
முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகத் தான் சாட்சி மசால்கிறது. அதாெது இரயசு அல்லாஹ்வின்
ொர்த்ளத என்று குர்-ஆன் மசால்கிறது.
இரயசு அல்லாஹ்வின் ’குன்’ என்ற ொர்த்ளதயின் மூலொக உண்டானெரா? அல்லது
அல்லாஹ்வின் ொர்த்ளதரய இரயசுொ? என்ற ரகள்விகளுக்கு கீழ்கண்ட தமிழ் கட்டுளரகள்
பதில் அளிக்கும்.
1) இரயசு இளறெனா? குர்ஆன் இளறெனா? (ஏன் உெர் தன் தைத்திற்கு ஈஸா குர்-ஆன்
என்று மபயளர ளெத்தார்?)
2) யஹ்யா (ரயாொன்) எப்படி இரயசுளெ மெய்ப்படுத்துொர்?
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//
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//
பாரா அெர்கரை, ஒரு முக்கியொன விெரத்ளத ெறந்து நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள் அல்லது
ெளறத்து எழுதுகிறீர்கள். ரெதம் என்பது எவ்ெைவு முக்கியரொ, அதளன மகாண்டு
ெந்தெரால் மசய்யப்படும் அற்புதங்களும் முக்கியம். ெதம் என்பது தெறான ெனிதனின்
ளகயில் அகப்பட்டுக்மகாண்டால், அதிகொக தீளெகள் நடக்கும் என்பதால், அற்புதங்கள்
ரதளெப்படுகின்றன. எப்படி என்பளத இப்ரபாது சுருக்கொக விைக்குகிரறன்.
அ) ரொரசளய ரதென் நபியாக நியமித்து,
விடுவித்துக்மகாண்டு ொ? என்றுச் மசால்கிறார்.

எகிப்திலிருந்து

இஸ்ரரல்

ெக்களை

ஆ) ரொரச மசன்று அளழக்கும் ரபாது, உடரன பல இலட்சங்கள் இருக்கும் இஸ்ரரல் ெக்கள்
இெரின் பின்னால் ரகள்வி ரகட்காெல் ெந்துவிடுொர்கைா?
இ) எங்களை அளழப்பதற்கு உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது? நீ உண்ளெயாகரெ
ரதென் அனுப்பிய நபியா இல்ளலயா என்பளத நாங்கள் எப்படி அறிந்துக்மகாள்ெது? என்று
இஸ்ரரல் ெக்கள் ரகள்வி ரகட்பார்கள் அல்லொ? இது நியாயொன ரகள்வி தாரன! எெரனா
ஒரு ளபத்தியக்காரன் ெருொன், அென் அளழத்தால் ரகள்வி ரகட்காெல், அெனது தகுதி
என்னமென்று சரி பார்க்காெல் அென் பின்ரன ரபானால், தீளெயல்லொ நடக்கும்?
ஈ) எனரெ தான், தன் மபாறுப்ளப ஏற்றுக்மகாள்ளும் ரபாது, ரொரச ரதெனிடம் ரகட்ட
முதலாெது ரகள்வி - என்ளன அெர்கள் நம்பவில்ளலமயன்றுச் மசான்னால், நீங்கள் என்ளன
அனுப்பினீர்கள் என்று நான் எப்படி நிருபிப்பது? என்று ரகட்டார்.
உ) ‘அற்புதங்கள் மசய்யமுடியாது’ என்று ரதென் மசால்லாெல், பல அற்புதங்கரைாடு
ரொரசளய அனுப்பினார், பார்க்க யாத்திராகெம் 4: 1-9 .
ஊ) இரத ரபாலத் தான் இரயசுவும் பல அற்புதங்கள் மசய்து, தான் ஒரு ரெசியா என்பளத
நிரூபித்தார். ஆளகயால், முஹம்ெது ஒரு நபி என்று மசால்லிக்மகாண்டால், தன்னிடம்
அற்புதம் ரகட்பெர்களுக்காக சில அற்புதங்கள் மசய்ரத ஆகரெண்டும். ஆனால், குர்ஆனின் படி, இப்படி நடக்கவில்ளல, எனரெ தான், முஹம்ெது ஒரு கள்ை நபி என்று
அன்ளறய கிறிஸ்தெர்களும், யூதர்களும் அெளர நம்பவில்ளல. இன்றும் அரத நிளல தான்.
இளதப் பற்றி கீழ்கண்ட தமிழ் கட்டுளரயில் நான் மதளிொக விைக்கியுள்ரைன்:
பாகம் 4 - கிறிஸ்தெ சளபரய! விழிமின் எழுமின்: பளழய ஏற்பாட்டின் மெளிச்சத்தில்
முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளதப் பற்றிய ரகள்வி பதில்களின் மதாடர்ச்சி
முடிவுளர:
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் இஸ்லாளெ அறியும் விதத்தில் அறியவில்ளல. கிறிஸ்தெத்ளத
புரிந்துக்மகாள்ளும் விதத்தில் புரிந்துக்மகாள்ைவில்ளல. எனரெ தான் உங்களின் ஒவ்மொரு
இளறயியல் ெரிகளுக்கு பதில்கள் மசால்லரெண்டி இருக்கிறது. அளரகுளற அறிவு ஆபத்து
என்றுச் மசால்ொர்கரை, அது ரபால, முஸ்லிம்கள் மசால்லும் இஸ்லாளெ ெட்டுரெ
கற்றுக்மகாண்டு மதாடர்களை எழுதியுள்ளீர்கள். உண்ளெயான இஸ்லாளெ அறியாெல்
இருந்துவிட்டீர்கள். எனரெ, நான் எழுதிக்மகாண்டு இருக்கும் இத்மதாடர் கட்டுளரகளை
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படித்தால், நீங்கள் விட்டுவிட்ட சில இஸ்லாமிய விெரங்கள் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும்.
இஸ்லாம் பற்றி எதிர்காலத்தில் எழுதப்ரபாகும் புத்தகங்களுக்கு அடித்தைொக இவ்விெரங்கள்
உங்களுக்கு உதவும். இளெகளை ெனதில் பதித்துக்மகாண்டு நீங்கள் இஸ்லாம் ெற்றும்
கிறிஸ்தெம் பற்றிய புத்தங்களை எழுதினால், எதிர்காலத்தில் என்ளனப்ரபான்றெர்கள்
உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பதில்களை மகாடுக்க ரெண்டிய அெசியம் உண்டாகாது.
உங்களை அடித்த பதிலில் சந்திக்கிரறன்.


14) முஹம்ெதுவின் அந்த மூன்று பதில்கள் ஒரர செயத்தில்
இறக்கப்பட்டளெகைா?
(15. அந்த மூன்று வினாக்கள் & 16. அபிசீனிய ென்னன் நஜ்ஜாஷி)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
கடந்த கட்டுளரயில் ‘முஹம்ெது சந்திரளன பிைந்த அற்புதம் பற்றி எழுதிரனன்’. குர்-ஆன்
மசால்பளெகள் மபாய்கள் என்றுச் மசால்லி, அதன் மீது குற்றம் சுெத்தும் ரெளலளய ரெறு
யாரும் மசய்யரெண்டாம், அதளன ஹதீஸ்கள் மசவ்ெரன மசய்து முடிக்கின்றன என்பளத
முந்ளதய கட்டுளரளய படிக்கும் ரபாது அறிந்துக்மகாள்ைலாம். முஹம்ெது அற்புதங்கள்
மசய்யொட்டார் என்று குர்-ஆன் மசால்லும் ரபாது, அப்படிமயல்லாம் ஒன்றுமில்ளல,
சந்திரளனரய பிைந்து காட்டினார் என்று ஹதீஸ்கள் மசால்கின்றன. ஹதீஸ்களில் அதாெது
உங்களின் ெரிகளின் படி ‘சரித்திரத்தில்’ பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ை முஹம்ெதுவின்
அற்புதங்கள் பற்றி தமிழ் முஸ்லிம் அறிஞர்கள் தான் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு ெரரெண்டும்.
ெக்காவினர் முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிருபிக்கும் விதத்தில் ெதினாவில் இருந்த
யூதர்களின் ஆரலாசளனயின் படி ரகட்ட மூன்று ரகள்விகள், அதற்கான பதில்கள் பற்றி
நீங்கள் எழுதியளெகளை இந்த கட்டுளரயில் ஆய்வு மசய்ரொம். குர்-ஆனில் உள்ை
பிரச்சளனக்குரிய அத்தியாயங்களில் இந்த 18ெது அத்தியாயமும் ஒன்று என்பளத
சுருக்கொக காண்ரபாம். முஹம்ெதுவிற்கு இறங்கிய அந்த மூன்று ரகள்விகளுக்கான
பதில்கள் ”மூன்றும்” ஒரர ரநரத்தில் இறங்கியதா? அல்லது பல நாட்கள் இளடமெளியில்
இறங்கியதா? என்பளதக் காண்ரபாம். இஸ்லாமின் படி, ஒரர ரநரத்தில் இறக்கப்பட்டது,
ஆனால் உண்ளெ ரெறு விதொக உள்ைது. முதலாெது பாரா அெர்கள் எழுதியளெகளை
சுருக்கொக காண்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//
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) //

//

). //
இந்த மூன்று ரகள்விகளுக்கு முஹம்ெது அளித்த பதிலில் உள்ை பிரச்சளனகளை அடுத்த
கட்டுளரயில் பார்க்கலாம். ஆனால், இந்த கட்டுளரயில், ரெற்கண்ட மூன்று ரகள்விகளுக்கான
பதில் ஒரர ரநரத்தில் இறங்கியிருக்குொ? என்ற ரகள்விளய முன்ளெக்க விரும்புகிரறன்.
இப்படிப்பட்ட சந்ரதகம் ஏன் எனக்கு ெருகிறது? இதற்கு காரணம் குர்-ஆனின் 18ெது
அத்தியாயம் தான்.
அத்தியாயம் 18ன் பின்னணி:
ரெற்கண்ட ெரிகளில் பாரா அெர்கள் எழுதியளெகளின் படியும், இப்னு இஷாக்கின் ”The
Life of Muhammad”, 136-139 பக்கங்களில் மகாடுக்கப்பட்டதின் படியும், இன்னும்
தஃப்ஸீர்களில் மசால்லப்பட்டதின் படியும், அந்தக் குளக என்ற அத்தியாயம், ரெற்கண்ட
ரகள்விகளுக்கான பதிளல ஜிப்ராயீல் மகாண்டுெரும் ரபாது இறக்கப்பட்டதாகும்.
இப்னு இஷாக்கின் ”The Life of Muhammad”, 137 பக்கம்:
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This delay caused the apostle great sorrow, until Gabriel brought him the
Chapter of The Cave, in which he reproaches him for his sadness, and told
him the answers of their questions, the youths, the mighty traveller, and the
spirit.
இப்னு கதீர் தஃப்ஸீர்:
We have already mentioned how the disbelievers of Makkah sent word to
the People of the Book and asked them for some information with which
they could test the Prophet . They (the People of the Book) said, `Ask him
about a man who traveled extensively throughout the earth, and about some
young men who nobody knows what they did, and about the Ruh (the soul),'
then Surat Al-Kahf was revealed. Dhul-Qarnayn had great Power
(மூலம்: http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=
2705&Itemid=73)
ரெற்கண்ட விெரங்கள் உண்ளெயானால், நாம் அந்த மூன்று ரகள்விகளுக்கான பதிளல குர்ஆனின் 18ம் அத்தியாயத்தில் காணமுடியும். ஆனால், நம் ளககளில் இருக்கும் குர்-ஆனில்
இப்படி உள்ைதா?
குளக அத்தியாயத்தில் உள்ை 110 ெசனங்களின் முக்கிய சுருக்கத்ளத கீரழ பாருங்கள்:
விெரங்கள்

ெசனங்கள்
9 - 22

முதல்
ரகள்வியின்
மசால்லப்பட்டுள்ைது

பதில்: குளகயில்

இருந்தெர்கள்

பற்றிய

பதில்

23 -24

எந்த விஷயத்ளதப் பற்றியும் “நிச்சயொக நாம் நாளை அளதச் மசய்பெனாக
இருக்கிரறன்”
என்று
நிச்சயொக
கூறாதீர்கள்
என்ற
எச்சரிக்ளக
முஹம்ெதுவிற்கு மகாடுக்கப்படுகின்றது.

25 - 26

முதல் ரகள்வியின் பதில் மதாடர்கிறது: குளகயில் இருந்தெர்கள் பற்றிய
மீதமுள்ை விெரங்கள்.

32 - 43

புதிய உெளெ: இரண்டு நபர்களின் உெளெ ஒன்று மசால்லப்பட்டுள்ைது.

60 - 82

ரொரச களத: ரொரச ெற்றும் இன்மனாரு அல்லாஹ்வின் அடியார் பற்றிய
களத கூறப்பட்டுள்ைது.

83 - 98

இரண்டாம் ரகள்வியின் பதில்: துல்கர்ளனன் பற்றிய பதில் கூறப்பட்டுள்ைது.
குர்-ஆன் 18:1 – 8, 27 -31, 44 – 59 ெற்றும் 99 -110 ரபான்ற ெசனங்கள்
ரெற்கண்ட களதகள் பற்றி அல்லாெல், இதர பல விெரங்கள் பற்றி
ரபசுகின்றன.

இந்த அத்தியாயத்தின் பின்னணிளய பார்க்கும்ரபாது, முஹம்ெதுவிடம் ரகட்கப்பட்ட மூன்று
ரகள்விகளுக்கான பதில்கள் இவ்ெத்தியாயத்தில் மகாடுக்கப்பட்டிருக்கரெண்டும்.
அந்த மூன்று பதில்கள் எங்ரக:
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இவ்ெத்தியாத்தின் ெசனங்களை பார்க்கும் ரபாது, ஒரு ரகார்ளெயாக இளெகள் இருப்பளத
காணமுடிெதில்ளல. முக்கியொக, நாம் ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு இருக்கும் அந்த மூன்று
ரகள்விகளுக்கான பதில்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இருக்கரெண்டும் என்று எல்ரலாரும்
எதிர்ப்பார்ப்ரபாம். ஏமனன்றால், இஸ்லாமிய சரித்திரங்களும், தஃப்ஸீர்களும் இப்படித்தான்,
இவ்ெத்தியாயத்தின் பின்னணிளய விெரிக்கின்றன. அப்படியானால், அந்த மூன்று பதில்கள்
எங்ரக?
முஹம்ெதுவிற்கு அல்லாஹ் மகாடுத்த பதில்கள் ரகார்ளெயாக கீழ்கண்டவிதொன ெரிளசயில்
மசால்லியிருக்கரெண்டும்.
•
•
•
•

முதலாெதாக, முஹம்ெதுளெ கடிந்துக்மகாள்ளும் ெசனம் இறங்கி இருக்கரெண்டும்
(18:23-24)
இரண்டாெதாக, குளகயில் பாதுகாப்பு ரதடியெர்களின் விெரங்கள் (18:9-22 ெற்றும்
18:25-26) இருக்க ரெண்டும்.
மூன்றாெதாக, துல்கர்ளனன் பற்றிய பதில் இருந்திருக்கரெண்டும் (18: 83-98)
நான்காெதாக, ஆத்ொளெப் (ரூஹ்) பற்றிய ெசனம் (17:85) இருந்திருக்கரெண்டும்

ஆனால், இந்த அத்தியாயத்ளத பாருங்கள், எப்படி அளெக்கப்பட்டு இருந்திருக்கின்றது
என்று? குளக ெற்றும் துல்கர்ளனன் பற்றிய பதில்களுக்கு இளடரய ரெறு இரு நிகழ்ச்சிகள்
மசால்லப்பட்டுள்ைது. 110 ெசனங்கள் அடங்கிய அத்தியாயத்தில், ஆரம்பத்தில் ஒரு பதிலும்,
களடசியில் இன்மனாரு பதிலும் உள்ைது. ரெலும், முஹம்ெதுளெ கடிந்துக்மகாள்ளும் ெசனம்
முதலாெது இருந்திருக்கரெண்டும், ஆனால், அது குளகயில் பதுங்கிய பதில் முக்கால் ொசி
முடிந்த பிறகு ெருகிறது (23-24).
ரூஹ் (ஆத்துொ) பற்றிய பதில் எங்ரக:
இன்மனாரு முக்கியொன விெரம் இந்த அத்தியாயத்தில் இருந்திருக்கரெண்டும், ஆனால்,
இங்கு அது காணப்படவில்ளல. ஆத்துொ பற்றிய பதில் எங்கு மசன்றது? ரெறு
அத்தியாயத்தில் இருக்குொ? ஆம், ரூஹ் பற்றிய பதில் 17ம் அத்தியாயத்தில்
காணப்படுகின்றது.
குர்-ஆன் 17:85
(நபிரய!) “உம்மிடம் ரூளஹ (ஆத்ொளெப்) பற்றி அெர்கள் ரகட்கிறார்கள். “ரூஹு”
என் இளறெனுளடய கட்டளையிலிருந்ரத உண்டானது; இன்னும் ஞானத்திலிருந்து
உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது மிகச் மசாற்பரெயன்றி ரெறில்ளல” எனக் கூறுவீராக.
ஏன் மூன்றாம் பதில் ெட்டும் 17ம் அத்தியாயத்தில் காணப்படுகின்றது? ரெலும்,
18:83ம் ெசனத்ளத பார்க்கும் ரபாது, “ெக்கள் ரகள்வி ரகட்டதால்” அந்த ெரலாறு
பற்றி நான் மசால்கிரறன் என்று அல்லாஹ் மசால்கின்றான். ஆனால், குளகயில்
பதுங்கியெர்கள் பற்றி ெக்கள் ரகட்டார்கள் என்ற விெரம் குர்-ஆனில் இல்ளல.
குர்-ஆனின் இந்த குழப்பத்திற்கு காரணம் என்னொக இருக்கும்?
இஸ்லாமிய நூல்களில் மசால்லப்பட்டது ரபால 18ம் அத்தியாயத்தின் பின்னணிரயாடு, குர்ஆனில் இந்த அத்தியாயம் பதிக்கப்பட்ட விதம் முரண்படுகின்றது. ரெலும், ஒரு பதில் 17ம்
அத்தியாயத்திற்கு மசன்றுவிட்டுள்ைது. இது எப்படி நடந்தது?
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1. மூன்று சின்ன ரகள்விகளுக்கு பதில்களை அல்லாஹ் ஒரர ரநரத்தில் மகாடுத்த
ரபாது, அதளன ெரிளசயாக முஹம்ெது மசால்லவில்ளலயா?
2. ஒருரெளை, குர்-ஆளன மதாகுத்தெர்கள் அளெகளை ொற்றி பதித்துவிட்டார்கைா?
3. ஒவ்மொரு ஆண்டும், குர்-ஆளன ஜிப்ராயீல் தூதன் சரிபார்ப்பான் என்று
மசால்லப்படுகின்றது, அந்த ரநரத்திலாெது முஹம்ெது இதளன சரி மசய்து
இருக்கலாம். (இது சாத்தியமில்ளல, ஜிப்ராயீல் தூதன் சரி பார்த்த குர்-ஆன்
முஹம்ெதுவின் ெனதில் ெனப்பாடம் மசய்யப்பட்டளெகளை ெட்டுரெ. ஜிப்ராயீல்
மசன்ற பிறகு, தன் மதாழர்களிடம் இருக்கும் எலும்புத்துண்டுகள், இளலகள்,
ரதால்கள் ரபான்றெற்றில் எழுதப்பட்ட குர்-ஆன் ெசனங்களை
மகாண்டுெரச்மசால்லி முழுெதுொக முஹம்ெது சரி பார்த்ததாக, எனக்கு
மதரிந்தெளர ஹதீஸ்கள் இல்ளல. இதளன முஹம்ெது ஒவ்மொரு ஆண்டும்
மசய்திருக்கரெண்டும். இப்படி மசய்யாத பட்சத்தில், ஜிப்ராயீல் ஒவ்மொரு
ஆண்டும் சரி பார்த்த குர்-ஆனினால் என்ன பயன்?).
4. முஹம்ெதுவிடம் குளறஷிகள் ரகள்விகள் ரகட்ட நிகழ்ச்சிளய அளனத்து
ரதாழர்களும் அறிந்திருந்தால், ஒருெருக்காெது தங்கள் மசாந்த பிரதிகளை படிக்கும்
ரபாது, சந்ரதகம் ெந்திருக்கும்? ஏன் ெரிளச ொறுகின்றது என்ற ரகள்வி
எழும்பியிருந்திருக்கும்? ஆனால், களடசி ெளர ஒருெருக்கும், இந்த எண்ணம்
ெரரெ (பல்பு எரியரெ) இல்ளல, நம்மிடம் உள்ை குர்-ஆன் தான் இதற்கு சாட்சி.
5. அப்படியானால், நெக்கு என்ன சந்ரதகம் ெருகிறது? இக்ரகள்விகள் ஒரர ரநரத்தில்
அல்லாெல் மெவ்ரெறு ரெளைகளில் (பல நாட்கள் இளடரெளையில்)
முஹம்ெதுவிடம் ரகட்கப்பட்டுள்ைது, ரெலும், இளதப் பற்றிச் மசால்லப்படும்
பின்னணி (குளறஷிகள், யூத ரபிகளிடம் மசன்று ெந்தது) என்பது மபாய் என்று
அறிகிரறாம்.
6. முதலாெது முளற, இரண்டாெது முளற கலிஃபாக்கள் குர்-ஆளன மதாகுக்கும்
ரபாது கூட அெர்கள் இதளன சரி மசய்யவில்ளல, இதன் மூலம் அறிெமதன்ன?
அெர்கள் அளனெருக்கும் ஞாபக ெறதி ஒரர ரநரத்தில் ெந்திருக்கிறது என்பதாகும்
(இதுவும் அல்லாஹ்வின் அற்புதங்களில் ஒன்று என்று முஸ்லிம்கள் மசான்னாலும்
மசால்லக்கூடும்). தங்கள் இளறத்தூதர் ொழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிளய
ெறக்கமுடியுொ? அதுவும், நபித்துெத்துக்கு எதிராக ரகள்விகள் ரகட்டரபாது, 15
நாட்கள் கழித்து பதில் ெந்த ரபாது, எவ்ெைவு ென உளலச்சளில் முஹம்ெது
இருந்திருப்பார்? இதளனயா எல்லா ரதாழர்களும் ெறந்துவிட்டார்கள்?
ெசனங்கள் ஒரர ெரிளசயில் இருக்கரெண்டுமென்று அெசியம் இருக்கின்றதா?
ஒரு நிகழ்ச்சி பற்றிய ரெத ெசனங்கள் மெவ்ரெறு அத்தியாயங்களில், மெவ்ரெறு
ெரிளசயில் இருப்பது மபரிய தெறா? என்ற ரகள்விளய சிலர் என்னிடம் ரகட்கலாம்.
உண்ளெயில் இது மபரிய தெறல்ல! என்னுளடய ரகள்வி என்னமென்றால் “ஒரு சிறிய
விெரம், அதுவும் மபரிய பாதிப்ளப உண்டாக்கிய முக்கிய நிகழ்ச்சி பற்றி இறக்கப்பட்ட
ெசனங்கள் ஏன் இப்படி தாறுொறாக பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைது? என்பது தான். ஒரு சின்ன
விஷயத்தில் இவ்ெைவு மபரிய அலட்சியம் ஏன்? இந்த அலட்சியத்திற்கு யார் காரணம்?
அல்லாஹ்ொ? முஹம்ெதுொ? அல்லது நபித்ரதாழர்கைா? முஹம்ெதுவும், அெரது
ரதாழர்கள் அளனெரும், குர்-ஆனின் ெசனங்கள் பற்றி இவ்ெைவு அக்களரயற்று
இருந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் எண்ணலாொ? மூன்று ரகள்விகள், மூன்று பதில்கள் ஆனால்
அளெகள் இரண்டு அத்தியாயங்களில் மதரிக்கப்பட்டுள்ைது. ஒரு சிறிய, ஆனால்
முக்கியொன நிகழ்ச்சிளய ரகார்ளெயாக குர்-ஆனில் மதாகுக்க மதரியாத ரபாது, மபரிய
விஷயங்களின் நம்பகத்தன்ளெ எத்தளகயது என்பளத புரிந்துக்மகாள்ைலாம்.
முடிவுளர:
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இந்த மூன்று பதில்கள் ஒரர ெரிளசயில் காணமுடிெதில்ளல. சம்ெந்தரெ இல்லாெல், ஒரு
ரகள்விக்கான பதில் 17ம் அத்தியாயத்தில் உள்ைது, மீதமுள்ை இரண்டு ரகள்விகள் ஒன்று
கன்னியாகுொரியிலும், இன்மனான்று காஷ்மீரிலும் உள்ைது. இவ்ெரண்டிற்கும் இளடரய
ரெறு இரண்டு உெளெகள் / நிகழ்ச்சிகள் மசால்லப்பட்டுள்ைது. இப்படி இருந்தால் குர்-ஆன்
எப்படி ெக்களுக்கு புரியும்?
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 15/16 அத்தியாயங்களை
எழுதுெதற்கு முன்பு, ‘அந்த மூன்று வினாக்களின்’ பதில்கள் குர்-ஆனில் எங்கு இருந்தது
என்பளத ரதடிப்பார்த்தீர்கைா?


15) மபாது அறிவு முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிரூபிக்குொ?
(15. அந்த மூன்று வினாக்கள் & 16. அபிசீனிய ென்னன் நஜ்ஜாஷி)
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
முந்ளதய கட்டுளரயில் 'அந்த மூன்று வினாக்களுக்கு’ அல்லாஹ் மகாடுத்த பதில்கள்
குர்ஆனின் ஒரர அத்தியாயத்தில் ஏன் இல்ளல? என்ற ரகள்விளய முன்ளெத்ரதன்.
இக்கட்டுளரயில்
நபித்துெத்ளத
நிரூபிப்பதற்கு
எப்படி
அல்லாஹ்
மபாதுஅறிவு
பதில்களை பயன்படுத்தினார் என்பளத விைக்குகிரறன். இந்த விெரத்திற்கு எனக்கு
உதவியது உங்களின் ெரிகள் என்பளத தாழ்ளெயுடன் மதரிவித்துக்மகாள்கிரறன்.
இந்த கட்டுளரயின் ளெயக்கருத்து சரியாக புரியரெண்டுமென்பதற்காக, உங்களின்
(பாராவின்) நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 15 ெற்றும் 16ெது மதாடர்களின் சுருக்கத்ளத
தருகிரறன். இளதப் பற்றிய உங்களின் ரெற்ரகாள்களை இக்கட்டுளரயின் அடிக்குறிப்பில்
மகாடுத்திருக்கிரறன் [1][2][3][4].
1) ெக்காவின் குளறஷிகள் ‘முஹம்ெது ஒரு மபாய்யான நபி என நிரூபிக்க விரும்பினர்’.
2) இதற்காக அெர்கள் ெதினாவில் இருந்த யூத ரபிகளின் உதவிளய நாடினர்.
3) யூத ரபிகள் மூன்று ரகள்விகளை ரகட்கும் படி குளறஷிகளுக்கு மசால்லி
அனுப்பினார்கள்.
4) இம்மூன்று ரகள்விகளுக்கு முஹம்ெது சரியான பதில் அளித்தால், அெர் ஒரு மெய்யான
நபி என்று குளறஷிகள் நம்பலாம், அெர் பதில் அளிக்கவில்ளலமயன்றால், அெர்
மபாய்யர் என்று குளறஷிகள் கருதலாம் என்று யூத ரபிகள் மசால்லி அனுப்பினார்கள்.
5) குளறஷிகள் முஹம்ெதுவிடம் இம்மூன்று ரகள்விகளை ரகட்டார்கள். அெர் ெறுநாள்
பதில் தருெதாகச் மசான்னார். ஆனால் 15 நாட்கள் கழித்து அல்லாஹ் ஜிப்ரீல் தூதன்
மூலொக முஹம்ெதுவிற்கு பதில்களை அனுப்பினார்.
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(பாரா அெர்கள் எழுதிய மதாடர்கள் 15 ெற்றும் 16ஐ முழுெதுொக ொசகர்கள் படித்தால்,
முழு விெரங்களையும் மதரிந்துக்மகாள்ைலாம்).
1) முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிரூபிக்கும் படி, ’அற்புதங்கள் ரதளெ’ என்று யூதர்கள்
ரகட்டார்கள்
முஹம்ெது
ொழ்ந்த
அந்த
ஏழாம்
நூற்றாண்டில்,
ெக்கா
ெற்றும்
ெதினா
பகுதிகளில் குளறஷிகள், யூதர்கள், கிறிஸ்தெர்கள் ெற்றும் இதர ெக்கள் ொழ்ந்தனர்.
இம்ெக்களுக்கு ‘தாம் ஒரு நபி’ என்று முஹம்ெது நிரூபிக்கரெண்டி இருந்தது.
’முஹம்ெதுளெ நபி’ என்று யூதர்கள் நம்பரெண்டுமென்றால், அெர் முந்ளதய
நபிகளைப்ரபால அற்புதங்கள் மசய்யரெண்டுமென்று அெர்கள் ரகட்டனர், இதளன
அல்லாஹ் குர்-ஆனில் கீழ்கண்டொறு மசால்லிக்காட்டுகின்றான். ரெலும் ‘நான் ஒரு ெனிதன்
ெட்டுரெ’ இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் மசய்யமுடியாது என்று யூதர்களுக்கு பதிலாகச்
மசால்லும் படி முஹம்ெதுவிற்கு கட்டளையிடுகின்றான்.
குர்-ஆன் 17:90-93
17:90. இன்னும், அெர்கள் கூறுகிறார்கள்: “நீர் எங்களுக்காகப் பூமியிலிருந்து ஒரு
நீர் ஊற்ளறப் பீறிட்டு ெரும்படி மசய்யும் ெளரயில், உம் மீது நாங்கள் நம்பிக்ளக
மகாள்ை ொட்ரடாம். 17:91. “அல்லது ரபரீச்ளச ெரங்களும், திராட்ளசக் மகாடிகளும்
(நிரப்பி) உள்ை ரதாட்டம் ஒன்று உெக்கு இருக்க ரெண்டும். அதன் நடுரெ
ஆறுகளை நீர் ஒலித்ரதாடச் மசய்ய ரெண்டும். . . . . . .17:93. “அல்லது ஒரு
தங்கொளிளக உெக்கு இருந்தாலன்றி (உம் மீது நம்பிக்ளக மகாள்ரைாம்); அல்லது
ொனத்தின் மீது நீர் ஏறிச் மசல்ல ரெண்டும், (அங்கிருந்து) எங்களுக்காக நாங்கள்
படிக்கக் கூடிய ஒரு (ரெத) நூளல நீர் மகாண்டு ெந்து தரும் ெளரயில், நீர்
(ொனத்தில்) ஏறியளதயும் நாங்கள் நம்ப ொட்ரடாம்” என்று கூறுகின்றனர். “என்
இளறென் மிகத் தூயென், நான் (இளறெனுளடய) தூதனாகிய ஒரு ெனிதரன தவிர
ரெமறதுவுொக இருக்கின்ரறனா?” என்று (நபிரய! நீர் பதில்) கூறுவீராக. (முஹம்ெது
ஜான் தமிழாக்கம்)
2) மபாதுஅறிவு ரகள்விகளை முஹம்ெதுவிற்கு பரீட்ளசயாக ளெயுங்கள்
யூதர்கள் ஒருெளர நபியாக கருதரெண்டுமென்றால், அெர்கள் முந்ளதய நபிகளைப்ரபால
அற்புதங்கள் மசயயரெண்டுமென்று எதிர்ப்பார்த்தனர். ஆனால், குளறஷிகள் அெர்களிடம்
ெந்த ரபாது, மூன்று ரகள்விகளை முஹம்ெதுவிடம் ரகட்கும் படி மசான்னார்கள். இெற்றில்
இரண்டு ரகள்விகள் ’அந்த காலக்கட்டத்தில் நிலவிய மபாதுஅறிவு ரகள்விகள்’ ெற்றும்
மூன்றாம் ரகள்வி ெதம் சம்ெந்தப்பட்டது, முக்கியொக யூதகிறிஸ்தெ ெதம் சம்ெந்தப்பட்டது.
முஹம்ெதுவிடம் அற்புதங்களை ரகளுங்கள் என்று குளறஷிகளிடம் யூதரபிகள் அறிவுளர
கூறவில்ளல. அந்த காலத்தில் படித்தெர்களுக்கு மபாதுொக மதரிந்திருந்த மபாதுஅறிவு
(General Knowledge) ரகள்விகளை ரகட்கும் படி மசால்லி அனுப்பினார்கள்.
இளத எப்படி பாரா அெர்கள் குறிப்பிடுகிறார் என்பளத படியுங்கள்:
//
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//
இக்ரகள்விக்கான பதில் யூத குருொர்களுக்கு ெட்டுெல்ல, அக்காலத்தில் படித்தறிந்த
ெக்களுக்கும் மதரிந்த விெரம் அது. இதிலிருந்து அறிெமதன்ன? யூதர்களுக்கு என்று ெரும்
ரபாது ஒரு நிளல (அற்புதங்கள் ரதளெ), குளறஷிகளுக்கு என்று ெரும் ரபாது இன்மனாரு
நிளல (GK ரகள்விகள்). இந்த மபாதுஅறிவு ரகள்விகளுக்கு ஒருரெளை முஹம்ெது பதில்
அளித்துவிட்டாலும், அது யூதர்களை பாதிக்கப்ரபாெதில்ளல, ஏமனன்றால், இக்ரகள்விகளை
யூதர்கள் குளறஷிகளின் பரீட்ளசக்காக தயார்படுத்தி அனுப்பிய வினாத்தாள்கைாகும்.
3) மபாதுஅறிவு ரகள்விகளுக்கு
அங்கீகரிப்பார்கைா?

பதில்

அளித்தெளர

‘நபி’

என்று

முஸ்லிம்கள்

இதுெளர கண்ட விெரங்களின் படி, யூதர்கள் முன்ளெத்த மபாதுஅறிவு ரகள்விகளுக்கு
முஹம்ெது பதில் அளித்தார் (இந்த பதில்கள் ஒவ்மொன்ளறப் பற்றிய என் விெர்சனத்ளத
அடுத்த கட்டுளரயில் எழுதுகிரறன்). இதன் மூலொக, அல்லாஹ் தன் இளறத்தூதர்
முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிரூபித்தார். இளதத் தான் முஸ்லிம்கள் இதுெளர
நம்பிக்மகாண்டு ெந்துள்ைார்கள், இளதரய பாரா அெர்களும் எழுதியுள்ைார்கள்.
இப்ரபாது முஸ்லிம்களிடம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்விகள் என்னமென்றால்:
அ) ஒருெளர நபி என்று நாம் அங்கீகரிக்க அெருக்கு மபாது அறிவு பற்றிய ரகள்விகளுக்கு
பதில் மதரிந்திருந்தால் ரபாதுொ?
ஆ) முஹம்ெதுவிற்கு முன்பு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்ததாகச் மசால்லும்
நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவு ஒருெருக்கு இருந்தால் அெளர நாம் நபி என்று ஏற்கலாொ?
இ) பாராவின் கீழ்கண்ட ெரிகளின் படி, படிப்பறிவில்லாத ஒருெர், இரண்டு சரித்திர
ரகள்விகளுக்கு பதில்களை அளித்துவிட்டால், அெளர நபி என்று முஸ்லிம்கள் ’இன்று’
ஏற்றுக்மகாள்ொர்கைா? இது தான் நபித்துெத்ளத நிரூபிக்கும் அத்தாட்சிகைா?
//

) //
ஈ) தற்காலத்தில் படிப்பறிவில்லாத ஒரு கிராெொசி, ‘தான் ஒரு இஸ்லாமிய நபி’ என்று
பிரகடனப்படுத்திவிட்டு, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த பல சரித்திர விெரங்கள்
பற்றிய மபாதுஅறிவு ரகள்விகளுக்கு பதில்களை அளித்துவிட்டால், அெளர நபி என்று
முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்மகாள்ொர்கைா?
4) யூத ரபிகளின் ெளலயில் அல்லாஹ் எப்படி சிக்கினார்?
முஹம்ெதுளெ நம்பாத ெக்கைாகிய யூதர்கள்,
முஹம்ெதுவிடம்
‘அற்புதங்களை
மசய்துக்

கிறிஸ்தெர்கள் ெற்றும் குளறஷிகள்
காட்டி,
உங்கள்
நபித்துெத்ளத
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நிரூபித்துக்காட்டுங்கள் அப்ரபாது நாங்கள் நம்புகிரறாம்’ என்று பல முளற ரகட்டாலும்,
முஹம்ெதுவின் மூலொக ஒரு அற்புதத்ளதயும் அல்லாஹ் மசய்யவில்ளல. எல்லா
ரநரங்களிலும் அல்லாஹ் அற்புதங்கள் மசய்யாெல் தட்டிக்கழித்துக்மகாண்ரட இருந்தார்.
கீழ்கண்ட ெசனங்களை பாருங்கள், ஏரதா ஒரு காரணத்ளதச் மசால்லி, அல்லாஹ்
அற்புதங்கள் மசய்ய ெறுத்துள்ைார்:
முஹம்ெது மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர், அற்புதங்கள் மசய்பெர் அல்ல
குர்-ஆன் 13:7. இன்னும் (நபிரய! உம்ளெப்பற்றி இந் நிராகரிப்ரபார் “அெருக்கு
அெருளடய இளறெனிடமிருந்து (நாம் விரும்பும்) அத்தாட்சி இறக்கப்பட
ரெண்டாொ?” என்று கூறுகிறார்கள்; நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பெரர ஆவீர், ரெலும்,
ஒவ்மொரு சமூகத்தெருக்கும் ஒரு ரநர்ெழி காட்டியுண்டு.
குர்-ஆன் 11:12. (நபிரய! நம் ெசனங்களை அெர்கள் மசவிெடுப்பதில்ளலரய எனச்
சளடந்து) ெஹீ மூலம் உெக்கு அறிவிக்கப்பட்டெற்றில் சிலெற்ளற விட்டுவிட
எண்ணரொ, “அெர் மீது ஒரு மபாக்கிஷம் இறக்கப்பட ரெண்டாொ? அல்லது
அெருடன் ஒரு ெலக்கு ெர ரெண்டாொ?” என்று அெர்கள் கூறுெதினால் உம்
இதயம் (சஞ்சலத்தால்) இடுங்கியிருக்கரொ கூடும்; நிச்சயொக நீர் அச்சமூட்டி
எச்சரிப்பெரரயன்றி ரெறில்ளல; அல்லாஹ் எல்லா மபாருட்களின் மீதும்
மபாறுப்பாைனாக இருக்கிறான்.
குர்-ஆன் 13:27. “இெருக்கு இெருளடய இளறெனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சி இறக்கி
ளெக்கப்படக் கூடாதா” என்று நிராகரிப்ரபார் கூறுகிறார்கள், (நபிரய!) நீர் கூறும்:
“நிச்சயொக அல்லாஹ் தான் நாடியெளர ெழிமகடச்மசய்கிறான்; தன் பால் எெர்
திரும்புகிறாரரா அத்தளகரயாருக்கு ரநர் ெழிகாட்டுகிறான்” என்று
குர்-ஆன் 29:50. “அெருளடய இளறெனிடமிருந்து அெர் மீது அத்தாட்சிகள் ஏன்
இறக்கப்படவில்ளல?” என்றும் அெர்கள் ரகட்கிறார்கள்; “அத்தாட்சிகமைல்லாம்
அல்லாஹ்விடம் உள்ைன; ஏமனனில் நான் மெளிப்பளடயாக அச்ச மூட்டி எச்சரிக்ளக
மசய்பென் தான்” என்று (நபிரய!) நீர் கூறுவீராக.
குர்-ஆன் 29:51. அெர்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படும் இவ்ரெதத்ளத நாம் உம் மீது
இறக்கியிருக்கிரறாம் என்பது அெர்களுக்குப் ரபாதாதா? நிச்சயொக அ(வ்
ரெதத்)தில் ரஹ்ெத்தும், ஈொன் மகாண்ட சமூகத்தாருக்கு (நிளனவூட்டும்)
நல்லுபரதசமும் இருக்கின்றன. (முஹம்ெது ஜான் டிரஸ்ட் தமிழாக்கம்)
ரெற்கண்டவிதொக அற்புதங்கள் மசய்ய ெறுத்துக்மகாண்டு இருக்கும் அல்லாஹ், ’மபாது
அறிவு
ரகள்விகள்’
ரகட்கப்பட்டவுடன்
பதில்
அளிக்கிறார்.
இதிலிருந்து
மதரிெமதன்ன? ெகுப்பளறகளில் ஆசிரியர் ஒரு ரகள்விளய ரகட்கும்ரபாது, அதற்கான
பதில் நெக்குத் மதரிந்தால், உடரன நாம் ளககளை உயர்த்திக்காட்டுரொம், நம்ளெ ஆசிரியர்
பார்க்கொட்டாரா என்று துடிப்ரபாம். ஆனால், அரத ஆசிரியர் நெக்குத் மதரியாத
ரகள்விளய ரகட்கும் ரபாது, ளககளை உயர்த்துளெ விடுங்கள், அெருளடய கண்களில்
ரநரடியாக பார்ப்பதற்கு பதிலாக, அங்கும் இங்கும் பார்த்துக்மகாண்டும், இதர ொணெர்களின்
பின்னால் ஒளிந்துக்மகாண்டும் இருப்ரபாம்.
இளதப் ரபாலரெ, அற்புதங்கள்
ரகட்டரபாமதல்லாம் ெறுத்த அல்லாஹ், மபாது அறிவு ரகள்விகள் ரகட்டரபாது உடரன
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பதில் அளித்துள்ைார். இது முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்திற்கு முன்பாக யார் இருந்துள்ைார்கள்
என்பளத உணரமுடிகின்றது.
இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும், யூதர்கள் மகாடுத்த ரகள்விகளை குளறஷிகள் ரகட்டரபாது,
அல்லாஹ் உண்ளெயான இளறெனாக இருந்திருந்தால் என்ன மசய்திருக்கரெண்டும்?
அ) முதலாெதாக, குளறஷிகளைப் பார்த்து, நீங்கள் யூதர்களிடமிருந்து ரகள்விகள் ரகட்டு
ெந்து,
என்
இளறத்தூதரிடம்
ரகட்டு
இருக்கிறீர்கள்
என்று
மதள்ைத்மதளிொக
மசால்லியிருக்கரெண்டும்.
ஆ) இரண்டாெதாக, யூதர்களுக்கும் இதர படித்தெர்களுக்கும் மதரிந்திருக்கின்ற இந்த
ரகள்விகளை என்னிடம் (அல்லாஹ்விடம்) ரகட்பதினால் ஒரு பயனுமில்ளல. முஹம்ெதுவின்
நபித்துெம் மெறும் ‘மபாது அறிவு’ ரகள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பதினால் நிரூபிக்கப்படாது
என்று மசால்லியிருக்கரெண்டும். ஒரு சாதாரண யூதனுக்கு அல்லது அரரபியாவிற்கு
மெளிரய ொழும் படித்த ஒருெனுக்கு மதரிந்த மபாதுஅறிவு ரகள்விகளுக்கான பதில்களை
நான்
மசான்னால்,
அது
எனக்கு
அெப்மபயர்
இல்ளலயா!
என்று
மசால்லியிருந்திருக்கரெண்டும். அல்லாஹ்வின் ஞானமும், படித்த ஒரு ெனிதனின் (அ)
யூதனின் ஞானமும் ஒன்றா? என்று ரகள்வி ரகட்டு இருந்திருக்கரெண்டும்.
இ) மூன்றாெதாக, நான் பதில்களை மகாடுக்கிரறன், ஆனால், அதன் பிறகு நீங்கள்
முஹம்ெதுளெ நபி என்று நம்புரொம் என்று ஒப்பந்தம் மசய்து ளகமயழுத்திட்டால்
பதில்களைத தருகிரறன் என்று குளறஷிகளிடம் சொல் விட்டு, ஒப்பந்தம் மசய்துக்மகாண்டு
பதில்
மசால்லியிருந்திருக்கரெண்டும்.
அல்லது
இக்ரகள்விகளுக்கான
பதில்களைச்
மசால்ெளதக் காட்டிலும், ஒரு அற்புதத்ளத மசய்துக்காட்டியிருந்திருக்கலாம்.
ஆனால், இப்படிமயல்லாம் மசய்யாெல், இக்ரகள்விகளுக்கு பதில்களைக் மகாடுத்து,
அல்லாஹ் தனக்கு யூதர்களிடம் அெப்மபயளர உண்டாக்கிக்மகாண்டார். யூதர்களின்
ொயெளலயில் சிக்கிக்மகாண்டார் அல்லாஹ். நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால், இந்த நிகழ்ச்சி
அல்லாஹ்வின் இயலாளெளயயும் அறியாளெளயயும் மெளிக்காட்டியுள்ைளத அறியலாம்.
5) நபித்துெ அத்தாட்சி எப்படி இருக்கரெண்டும்?
இவ்ெைவு மபரிய ொர்க்கத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட முஹம்ெதுவின் நபித்துெம் எப்படி
நிரூபிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கரெண்டும்? இரண்டு மபாதுஅறிவு ரகள்வி பதில்கைால் அளத
நிரூபிக்க முயன்று இருப்பது கீழ்தரொனது. ’குர்-ஆன் தான்’ என் அற்புதம் என்றுச்
மசால்ெதினாலும் எந்த பயனுமில்ளல (நல்ல இலக்கிய பளடப்பு எப்ரபாதும் மதய்வீகத்ளத
மெளிக்காட்டுெதாக அளெயாது, ரெலும் குர்-ஆன் ஒரு நல்ல இலக்கியம் என்று முஸ்லிம்கள்
தவிர இதர ெக்கள் அங்கீகரிக்கொட்டார்கள் என்பது ரெறு விஷயம்).
ஒரு குறிப்பிட்ட ரநரத்தில் சில குளறஷிகளுக்கு, நிலளெ பிைந்துக்காட்டியும் பயனில்ளல
(உண்ளெயில் நிலளெ முஹம்ெது பிைந்துக்காட்டவில்ளல என்பளத என் முந்ளதய
கட்டுளரயில்
குர்-ஆனின்
அடிப்பளடயில்
விைக்கிரனன்).
ஒருரெளை
நிலவு
பிைவுப்பட்டளதப் பார்ப்பெர்கள் ‘இெர் ொஜிக் மசய்துவிட்டார்’ என்றுச் மசால்லக்கூடும்.
உண்ளெயில் நபித்துெம் எப்படி நிரூபிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கரெண்டும்? சிறிய அற்புதொக
இருந்தாலும், அது நிரந்தரொக அல்லது பல்லாண்டு காலம் பயன் அளிக்கும் ஒன்றாக
இருக்கரெண்டும். அதாெது முஹம்ெது குளறஷிகளில் இருந்த ஒரு பிறவி குருடனுக்கு
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பார்ளெ கிளடக்கும் படி அற்புதம் மசய்திருந்தால்? ஒரு முடெளன நடக்கும் படி
மசய்திருந்தால்? ஒரு ஊளெளய ரபசச்மசய்திருந்தால்? களடசியாக, ெரித்த ஒரு சடலத்திற்கு
உயிர் மகாடுத்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்?
பார்ளெ அளடந்த அந்த நபர் உயிரராடு இருக்கும் நாட்கமைல்லாம், ெருடங்கமைல்லாம்
அல்லாஹ்வின் நபிக்கு சாட்சியாக இருந்திருப்பான் அல்லொ? குளறஷிகளின் ொய்கள்
அளடக்கப்பட்டு இருந்திருக்குெல்லொ? ஒரு ஊளெயன் ரபசியிருந்திருந்தால், அென்
ெரிக்கும் ெளர ரபசும் ஒவ்மொரு ொர்த்ளதயும் முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிரூபிக்கும்
அத்தாட்சியாக இருந்திருக்கும் அல்லொ? இரயசுவின் அற்புதங்களை கண்டெர்கள், ஏரதா
ரெஜிக் மசய்து இெர் எங்கள் கண்களை கட்டிவிட்டார் என்று மசால்லமுடியாது. ஏமனன்றால்,
இரயசுொல் சுகொக்கப்பட்டென் கண்கள் திறக்கப்பட்டென் யூதர்களுக்க்கு முன்பு நிற்கும்
ரபாது, அெர்கைால் ஒன்றுரெ மசய்யமுடியவில்ளல. அற்புதங்கள் என்பளெகள் ஒரு நபிக்கு
முக்கியம், அரத ரநரத்தில் அது ஒரு நாள் ெட்டுெல்ல, பல ஆண்டுகள் மதாடர்ந்து
ரபசிக்மகாண்ரட இருக்கும் அற்புதொக இருக்கரெண்டும்.
இரயசு ெறுரூப ெளலயில் சீடர்களுக்கு முன்பாக அற்புதொக காட்சி அளித்து ரொரசயுடன்
ரபசியது அற்புதொக இருந்தாலும், அது சீடர்களுக்கு ெட்டுரெ மதரிந்த ஒன்று, இதனால்
சீடர்களின் நம்பிக்ளக ெைரும், ஆனால், இதர ெக்களுக்கு எந்த பயனுமில்ளல.
முஹம்ெது பல அற்புதங்களைச் மசய்ததாக ஹதீஸ்கள் மசால்கின்றன என்று சில முஸ்லிம்கள்
மசால்லக்கூடும். ஆனால், இப்படி நம்புபெர்கள் குர்-ஆளன ெறுதலிக்கிறார்கள் என்று
அர்த்தொகின்றது, அதாெது குர்-ஆனின் படி முஹம்ெது மெறும் எச்சரிக்ளக மசய்பெர்
ெட்டுரெ ஆொர். ஆனால், அந்த ஹதீஸ்கள் குர்-ஆனுக்கு எதிராக சாட்சி இடுகின்றது என்று
மபாருள்படுகின்றது,
ரெலும்
ஹதீஸ்களில்
மபாய்களும்
கலந்திருக்கின்றது
என்று
முஸ்லிம்களுக்கும் மதரியும். களடசியாக, ஹதீஸ்களில் காணப்படும் மபரும்பான்ளெயான
ஹதீஸ்கள் எதிரிகளுக்கு முன்பாக மசய்யப்பட்ட அற்புதங்கள் அல்ல, அளெகள் ஏற்கனரெ
முஸ்லிம்கைாக இருப்பெர்களிடம் மசய்யப்பட்டளெகள். எனரெ மெளி உலகத்துக்கு, இதர
ெக்களுக்கு இதனால் பயனில்ளல.
முடிவுளர: இதுெளர கண்ட விெரங்களின் படி, தன் நபியின் நம்பகத்தன்ளெளய நிரூபிக்க
அல்லாஹ் ‘மபாது அறிவு’ ரகள்விகளை மதரிந்மதடுத்து அளெகளுக்கு ெட்டுரெ பதில்
அளித்துள்ைார் என்பளத அறியமுடிகின்றது. பல முளற அற்புதங்களை ரகட்டாலும் ‘நான்
மசய்யொட்ரடன்’ என்று பிடிொதம் பிடித்துள்ைார். அரரபியாவிற்கு மெளிரய ொழும்
சாதாரணொக படித்தெர்களுக்கும், யூதர்களுக்கும் மதரிந்திருந்த பதிளல ொனத்திலிருந்து
ஜிப்ரீளல அனுப்பி அல்லாஹ் பதில் மகாடுத்தது நளகப்பிற்கு உரியது. ரெலும், அெர்
மகாடுத்த பதிலில் காணப்படும் சரித்திர பிளழகள், கட்டுக்களதகள் ரபான்றளெ
அல்லாஹ்வின் நம்பகத்தன்ளெளய இன்னும் குளறத்துவிடுகின்றது. அந்த மூன்று பதில்கள்
முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்திற்கு எதிராக சாட்சி இடுகின்றது. ஒரு குக்கிராெத்தில்
படிப்பறிவில்லாதெனாக ொழும் ஒரு பாெரன் தன் ஞானத்திற்கு எட்டாத சில மபாது அறிவு
ரகள்விகளுக்கு
பதில்களை
அளித்துவிட்டால்,
அெளர
நபியாக
முஸ்லிம்கள்
ஏற்றுக்மகாள்ொர்கைா? என்று ரகள்வி பதில் மசால்லப்படாெல் நிற்கிறது.
அடுத்த கட்டுளரயில் அல்லாஹ்
எடுத்துக்மகாள்ைப்படுகின்றது.

அளித்த

அந்த

மூன்று

பதில்கள்

ஆய்விற்காக

ரெலதிக விைக்கங்கள்:
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சில முஸ்லிம்கள் என்னிடம் இப்படியாக ரகட்கலாம்:
‘சரி, யூதர்களுக்கும் படித்தெர்களுக்கும் மதரிந்த பதிளலரய முஹம்ெது மசான்னதாகரெ
இருக்கட்டும். ஆனால், படிப்பறிவில்லாதெர், ெற்றெர்களிடம் பாடம் கற்காதெராகிய
முஹம்ெது எப்படி அந்த சரித்திர விெரங்களுக்கு பதிளல அளித்திருக்கமுடியும்?”
முதலாெதாக, முஹம்ெது படிப்பறிவில்லாதெர் என்றுச் மசால்ெது 100% உண்ளெயில்ளல.
குளறந்த பட்சம் கூட்டிகூட்டி எழுதவும், படிக்கவும் மதரியாதெர் எப்படி மெற்றிகரொன ஒரு
சிறந்த வியாபாரியாக இருந்தார்? என்ற ரகள்வி எழுகின்றது. இெரது வியாபார திறளெளயப்
பார்த்து தான் கதிஜா அெர்கள் இெளர நம்பி தம் வியாபாரத்ளத ஒப்பளடத்தார்.
எழுதப்படும் சில ொர்த்ளதகளைப் படித்து, எழுதப்படும் எண்களை படிக்கத் மதரியாதெர்
எப்படி வியாபாரம் மசய்யமுடியும்? முஹம்ெதுவிற்கு குளறந்தபட்சம் எழுதவும், படிக்கவும்
மதரியும் என்பதற்கு இஸ்லாமிலிருந்து ஆதாரங்கள் உள்ைன.
இரண்டாெதாக, பல ஆண்டுகள் இதர நாடுகளுக்கு முக்கியொக, சிரியா ரபான்ற பகுதிக்குச்
மசன்று, வியாபாரம் புரிந்தெர் பல களதகளையும், யூத கிறிஸ்தெ ரெத நிகழ்ச்சிகளையும்
ொய்ெழிரய முஹம்ெது கற்று அறிந்திருப்பார் என்பதில் சந்ரதகமில்ளல. குர்-ஆனில்
காணப்படும் பல நிகழ்ச்சிகளை கெனித்தால், பல கட்டுக்களதகள், மபாய்யான களதகள்
நிரம்ப இருப்பளத காணமுடியும்.
களடசியாக, ரகள்விகள் ரகட்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்கு பிறகு பதில்கள் ெருகின்றன. அதுவும்
கட்டுக்களதகள் அடங்கிய பதில்கள் ெருகின்றன. இந்த 15 நாட்களில் அெருக்கு எப்படி
இவ்விெரங்கள் கிளடத்தன? என்பளத சந்ரதகிக்க நம் எல்ரலாருக்கும் உரிளெ உண்டு,
ஏமனன்றால், அந்த பதில்கள் அளனத்தும் கட்டுக்களதகைாகும். அதளனப் பற்றி அடுத்த
பதிவில் எழுதுகிரறன். ரெலும், மபாது அறிவு ரகள்விகள் தான் முஹம்ெதுவின்
நபித்துெத்ளத நிரூபிக்கும் அத்தாட்சிகள் என்று முஸ்லிம்கள் மசான்னால், அெர்கள்
மிகப்மபரிய
பிரச்சளனயில்
விழுொர்கள்
என்பளதயும்
ஞாபகத்தில்
ளெத்துக்மகாள்ைரெண்டும்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] குளறஷிகளின் ொறுபட்ட பரீட்ளச, பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:

[2] யூத ரபிக்கள் உதவி மசய்ய முன்ெருதல்:
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[3] அந்த மூன்று வினாக்கள் எளெகள்?

[4] அந்த மூன்று ரகள்விகளின் தன்ளெ ெற்றும் ஆழம்:
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16) புராணக்களதயின் குளகொசிகளும் அல்லாஹ்வும்
ெதிப்பிற்குரிய பாரா அெர்களுக்கு,
உங்களுளடய நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 15 ெற்றும் 16ெது அத்தியாயத்தில்,
முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத ரசாதிப்பதற்காக குளறஷிகள் ரகட்ட மூன்று ரகள்விகள் பற்றி
எழுதியுள்ளீர்கள். அளெகள் பற்றிய அறிமுகத்ளத என் முந்ளதய இரண்டு கட்டுளரகளில்
(14, 15) எழுதியிருந்ரதன்.
இந்த கட்டுளரயில், அல்லாஹ் மகாடுத்த பதில்கள் எப்படி குர்-ஆனின் நம்பகத்தன்ளெளய
மகடுத்துப்ரபாடுகின்றது என்பளத சுருக்கொக காண்ரபாம்.
முதல் ரகள்வி பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .

//
பாராவின் படி குர்-ஆனில் புராணக்களத (கட்டுக்களத) உள்ைது:
பாரா அெர்கரை, உங்களின் கீழ்கண்ட ெரிகள் என் ரெளலளய சுலபொக்கிவிட்டது:
•
•

யூதர்கள் ரகட்ட அந்த வினாக்களுக்கு விளட அெர்களுக்கு மதரிந்திருந்தது.
ெத்திய ஆசியாவின் பிரசித்திமபற்ற புராணக் களதகளுள் ஒன்று இது.
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•
•

அெர்கள் "இரபஸஸ் நித்திளரயாைர்கள்" என்று அளழக்கப்பட்டெர்கள். கி.பி.
மூன்றாம் நூற்றாண்ளடச் ரசர்ந்தெர்கள்.
துன்புறுத்தல்களுக்கு பயந்து குளகயில் பதுங்கியெர்கள் 300 ஆண்டுகளுக்கு ரெல்
தூங்கினார்கள்.

நீங்கள் இந்த களத ஒரு புராணக்களத என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள். ஒரு கட்டுக்களதளய
உண்ளெயான சரித்திர நிகழ்ச்சியாக குர்-ஆன் மசால்லியுள்ைளத ெளறமுகொக நீங்கள்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள்.
இதிலிருந்து
குர்-ஆன்
ஒரு
இளறரெதெல்ல
என்பளத
மசால்லிவிட்டீர்கள்.
குர்-ஆனில் காணப்படும் அரனக கட்டுக்களதகளில் ‘இந்த குளகொசிகள்’ பற்றிய களதயும்
ஒன்று.
இந்த நிகழ்ச்சிப் பற்றி குர்-ஆன் 18:9-22, 25-26ல் மசால்லப்பட்டுள்ைது. இந்த ெசனங்களை
அடிக்குறிப்பு [1]ல் மகாடுத்துள்ரைன். இப்ரபாது இந்த களத குர்-ஆனில் இருப்பதினால்
அல்லாஹ்விற்கு உண்டாகும் பிரச்சளனகள் என்னமென்பளத சுருக்கொக காண்ரபாம்:
1) குளகயில் ஒதுங்கியெர்கள் எத்தளனப் ரபர் என்று அல்லாஹ்விற்கு மதரியவில்ளல
ஒரு கட்டுக்களதளய உண்ளெயான சரித்திரம் என்று அல்லாஹ் பதிவு மசய்து இருப்பது
குர்-ஆனின் நம்பகத்தன்ளெளய சிளதக்கும் முதலாெது துப்பாகும். இரண்டாெதாக, அந்த
குளகயில் ஒதுங்கியெர்கள் எத்தளனப்ரபர் என்று அல்லாஹ் மசால்லாெல் விட்டது, குர்-ஆன்
மீதான சந்ரதகத்ளத உறுதிப்படுத்துகிறது. குர்-ஆன் 18:22ம் ெசனத்தில் அல்லாஹ் குழப்பும்
விதத்ளத பாருங்கள்:
18:22. (அெர்கள்) மூன்று ரபர் தாம்; அெர்களில் நான்காெது அெர்களுளடய நாய்
என்று (சிலர்) கூறுகின்றனர், (இல்ளல) அெர்கள் ஐந்து ரபர் தாம்; - அெர்களில்
ஆறாெது அெர்களுளடய நாய்” என்று ெளறொனளத ஊகம் மசய்து (சிலர்)
கூறுகிறார்கள்; இன்னும் (சிலர்) “ஏழுரபர் - அெர்களில் எட்டாெது அெர்களுளடய
நாய்” என்று மசால்கிறார்கள் – (நபிரய!) அெர்களுளடய எண்ணிக்ளகளய
என்னுளடய இளறென் தான் நன்கறிொன்; சிலளரத் தவிர, ெற்மறெரும் அெர்களைப்
பற்றி அறிய ொட்டார்கள்” என்று கூறுவீராக! ஆகரெ, அெர்களைப் பற்றி
மெளிரங்கொன விஷயம் தவிர (ரெமறது பற்றியும்) நீர் தர்க்கம் மசய்ய ரெண்டாம்;
இன்னும் அெர்களைக் குறித்து இெர்களில் எெரிடமும் நீர் தீர்ப்புக் ரகட்கவும்
ரெண்டாம்.
அந்த குளகயில் ஒதுங்கியெர்கள் எத்தளனப் ரபர்? என்ற ரகள்விக்கு அல்லாஹ் தரும் பதில்
இது தான் (இது பதிலா!?). சிலர் மூன்று ரபர் என்றுச் மசால்கிறார்கைாம், சிலர் ஐந்து ரபர்
என்றுச் மசால்கிறார்கைாம், ரெறு சிலர் ஏழு ரபர் என்றுச் மசால்கிறார்கைாம். களடசி
ெளரயிலும், எத்தளனப்ரபர் என்று அல்லாஹ் கூட மசால்லரெ இல்ளல!
இதளன, பாரா அெர்கள் சரியாக சுட்டிக்காட்டினார், அதாெது இந்த களத ஒரு
புராணக்களதயாகும் அதாெது கட்டுக்களதயாகும். ொய்ெழியாக களதகள் உலாவும் ரபாது,
இப்படி ஒவ்மொரு இடத்திலும் மெவ்ரெறான எண்ணிக்ளகத் தான் மெளிப்படும்.
அல்லாஹ் இந்த களதளய சரித்திரக்களத என்றுச் மசால்ெதாக இருந்தால், ஏன் அெர்
எண்ணிக்ளகளய சரியாகச் மசால்லவில்ளல? ரெலும், அந்த ெசனத்தில் அல்லாஹ்ரொடு
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ரசர்த்து, இன்னும் சிலருக்குத் தான் அந்த எண்ணிக்ளகத் மதரியும் என்று அல்லாஹ்
சுட்டிக்காட்டுகின்றான். ஆனால், அது என்ன எண்ணிக்ளக என்று மசால்ல ெறுத்துவிட்டான்.
அல்லாஹ்வின் இந்த அளரகுளறயான பதில், ரகட்ட ரகள்விக்கு எப்படி சரியான பதிலாக
அளெயும்?
//
//
அல்லாஹ் மசான்ன இரத பதிளலத் தான், அக்கால பாெர ெக்கள் கூட ொய்ெழியாக ரகட்டு
அறிந்து ளெத்திருப்பார்கள். முஹம்ெதுளெப் ரபான்ற ஒரு வியாபாரியிடம் மசன்று, ‘நீ பல
நாடுகளுக்குச் மசன்று வியாபாரம் மசய்து இருக்கிறாய். குளகயில் ஒதுங்கிய அந்த
ொலிபர்கள் பற்றிய களதளய நீ ரகட்டு இருந்திருந்தால் அளதப் பற்றி சிறிது
விைக்கமுடியுொ? என்று ரகட்கும் ரபாது, அெர் அல்லாஹ் மசான்னது ரபாலத்தான் பதில்
மசால்ொர், ’சிலர் குளகயில் ஒதுங்கியது 3 ரபர் என்கிறார்கள், சிலர் 5 அல்லது 7 என்று
மசால்பெர்கள் உண்டு, ஆனால், உண்ளெயான எண்ணிக்ளக எனக்குத் மதரியாது என்றுச்
மசால்ொர்’.
இப்படிப்பட்ட அளரகுளற
இருக்கமுடியும்?

பதிளலச்

மசான்ன

அல்லாஹ்

எப்படி

சர்ெ

ஞானியாக

ஏரதா தெறான எண்ணிக்ளகளயச் மசால்லி ஏன் வீணாக ொட்டிக்மகாள்ைரெண்டும்?
எனரெ, சிலர் இப்படிச் மசால்கிறார்கள்! சிலர் அப்படிச் மசால்கிறார்கள்! என்று மசால்லிவிட்டு
எண்ணிக்ளகளயச் மசால்லாெல் அளெதியாக இருந்துவிட்டால் தப்பித்துக்மகாள்ைலாம் என்ற
ரதாரளணயில் பதிளல மகாடுத்துள்ைார் அல்லாஹ். இந்த தெளற சரியாக புரிந்துக்மகாண்ட
பாரா அெர்கள் கூட, கழுவுற மீனில் நழுவுற மீன் ரபால, நாஜூக்காக அளடப்பிற்குள்
அல்லாஹ்வின் ொனத்ளத காப்பாற்ற முயன்றுள்ைார். பாரா அெர்களின் அந்த ெரிகளை
கீரழ படியுங்கள்:

//
அளடப்பிற்குள் ”(மொத்தம் எத்தளனரபர் என்று மதரியவில்ளல.)” என்று எழுதிய பாரா
அெர்கள் ”யாருக்கு மதரியவில்ளல?” என்று மதளிொகச் மசால்லவில்ளல. பாரா
அெர்களுக்கு அந்த எண்ணிக்ளக மதரியாது என்று எடுத்துக்மகாள்ெதா? அல்லது
அல்லாஹ்விற்ரக அதன் பதில் மதரியவில்ளல என்று எடுத்துக்மகாள்ெதா?
முடிொக, குளக ரதாழர்கள் பற்றிய குர்-ஆனின் விெரங்களை படிக்கும் ரபாது, சரியான
பதில் மதரியாெல் பல நாட்கள் தவித்த முஹம்ெது, களடசியாக இட்டுக்கட்டிய ெசனங்கள்
தான் இளெகள் என்பளத புரிந்துக்மகாள்ைலாம். இதளன ெறுப்பெர்கள், அந்த காலத்தில்,
ரெறு யாருக்கும் மதரியாத ஒரு புதிய விெரம் இந்த ெசனங்களில் என்ன இருக்கிறது?
என்பளத சுட்டிக்காட்டட்டும்.
2) "இரபஸஸ் நித்திளரயாைர்கள்"(Seven Sleepers of Ephesus):
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குளக ொசிகள் பற்றிய விெரம், புகழ் மபற்ற புராணக்களதயாகும், முஹம்ெதுவிற்கு
ொனத்திலிருந்து இறங்கிய அல்லாஹ்விற்கு ெட்டும் மதரிந்த விெரெல்ல. பாரா அெர்களின்
ெரிகளை பாருங்கள்:
அ) யூதர்கள் ரகட்ட அந்த வினாக்களுக்கு விளட அெர்களுக்கு (ெதினா யூதர்களுக்கு)
மதரிந்திருந்தது.
ஆ) ெத்திய ஆசியாவின் பிரசித்திமபற்ற புராணக் களதகளுள் ஒன்று இது.
இ) அெர்கள் "இரபஸஸ் நித்திளரயாைர்கள்" என்று அளழக்கப்பட்டெர்கள். கி.பி. மூன்றாம்
நூற்றாண்ளடச் ரசர்ந்தெர்கள்.
யூதர்கள்
ஒரு
”மபாதுஅறிவுக்”
ரகள்விளயத்தான்
முஹம்ெதுவிடம்
ரகட்கச்
மசால்லியுள்ைார்கள். அதுவும், யூதர்கள் எதிரிகைாக கருதும் கிறிஸ்தெர்கள் பற்றிய
புராணக்களதளயப் பற்றி ரகட்கச்மசால்லியுள்ைார்கள். இந்த களதக்கும் யூதர்களுக்கும் எந்த
ஒரு சம்ெந்தமுமில்ளல. முஹம்ெதுவின் காலத்தில் பாெர ெக்கள் முதல், படித்தெர்கள் ெளர
மபரும்பான்ளெயானெர்களின் ொய்களில் உலாவிய களதளய முஹம்ெது அளரகுளறயாக
அறிந்திருப்பதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்ளல. ஆனால், பாரா ரபான்றெர்கள் தான்,
ஒன்றுமில்லாதெற்ளற பிடித்துக்மகாண்டு, ‘இந்த பதிலின் மூலொக முஹம்ெதுவின் நபித்துெம்
நிரூபிக்கப்பட்டது’ என்று தம் மதாடர் கட்டுளரயில் எழுதுகிறார்கள் (பாரா அெர்கள் என்ன
மசய்யமுடியும்! முஸ்லிம்கள் மசான்னளதத் தாரன அெரும் எழுதமுடியும்!).
இளதப்
பற்றிய
மபாதுொன
விெரங்களை
அறிய
மசாடுக்கவும்: https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers

இந்த

மதாடுப்ளப

முடிவுளர:
ஒரு கட்டுக்களதளய அல்லாஹ் குர்-ஆனில் புகுத்தியுள்ைான், ரெலும் அென் மகாடுத்த
பதில் கூட அளரகுளறயானதாக இருக்கிறது. குளகயில் பதுங்கியெர்களின் எண்ணிக்ளக
எனக்குத்
மதரியும்
என்று
அல்லாஹ்
மசால்கிறான்,
ஆனால்
உண்ளெயான எண்ணிக்ளக என்னமென்று அல்லாஹ் களடசி ெளர மசால்லவில்ளல.
இதிலிருந்து என்ன மதரிகிறது? குளக பற்றிய ெசனங்கள் முஹம்ெதுவின் மசாந்த சரக்கு
ஆகும், அளெகள் மசார்க்கத்திலிருந்து இறங்கிய சரக்கு அல்ல. முஹம்ெது இந்த பதிளல
அளித்தால், நிச்சயொக ெக்கள், ”தூங்கியெர்கள் எத்தளன ரபர்?” என்று ரகட்பார்கள்,
அப்ரபாது நீ அெர்கரைாடு அதிகொக தர்க்கம் மசய்யரெண்டாம் என்று அல்லாஹ்
முஹம்ெதுவிற்கு கட்டளையிடுகின்றான்.
(நபிரய!) அெர்களுளடய எண்ணிக்ளகளய என்னுளடய இளறென் தான் நன்கறிொன்;
சிலளரத் தவிர, ெற்மறெரும் அெர்களைப் பற்றி அறிய ொட்டார்கள்” என்று கூறுவீராக!
ஆகரெ, அெர்களைப் பற்றி மெளிரங்கொன விஷயம் தவிர (ரெமறது பற்றியும்) நீர் தர்க்கம்
மசய்ய ரெண்டாம்; இன்னும் அெர்களைக் குறித்து இெர்களில் எெரிடமும் நீர் தீர்ப்புக்
ரகட்கவும் ரெண்டாம்.
சர்ெத்ளதயும் அறிந்த ஞானியாக அல்லாஹ் இருந்திருந்தால், தூங்கியெர்களின் சரியான
எண்ணிக்ளகளய
மசால்லியிருக்கலாம்
அல்லொ?
ெற்றெர்கள்
மசால்ெமதல்லாம்
மபாய்யாகும், ”நான் மசால்லும் எண்ணிக்ளகத் தான் சரியானது” என்று மசால்லியிருக்கலாம்.
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ஆனால், அென் மசால்லவில்ளல, ஏமனன்றால், முஹம்ெதுவிற்கு சரியான எண்ணிக்ளக
மதரியாது, எனரெ, அல்லாஹ்வினால் மசால்லமுடியவில்ளல.
இந்த அளரகுளற விெரத்திற்கு சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் “எண்ணிக்ளக முக்கியெல்ல,
அந்த களதயிலிருந்து கற்றுக்மகாள்ளும் பாடம் தான் முக்கியம், அதற்காகத் தான் அல்லாஹ்
எண்ணிக்ளகளயச் மசால்லவில்ளல” என்று ஒரு சப்ளபக் கட்டுக் கட்டுொர்கள். அல்லாஹ்
இப்படி அளரகுளற விெரம் மசான்னால் அது எப்படி முழுளெயான பதிலாக
அளெயும்? இதிலிருந்து முஹம்ெதுவின் நபித்துெம் எப்படி நிருபிக்கப்படும்?
அடுத்த கட்டுளரயில், மீதமுள்ை இரண்டு பதில்களைப் பற்றி காண்ரபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] குர்-ஆன் 18:9-22, 25-26 (முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
18:9.
(அஸ்ஹாபுல்
கஹ்ஃபு
என்ற
குளகயிலிருந்ரதாளரப்
பற்றி)
அந்த
குளகயிலிருந்ரதாரும், சாஸனத்ளதயுளடரயாரும் நம்முளடய ஆச்சரியொன அத்தாட்சிகளில்
நின்றும் உள்ைெர்கள் என எண்ணுகிறீரரா?
18:10. அந்த இளைஞர்கள் குளகயினுள் தஞ்சம் புகுந்த ரபாது அெர்கள் “எங்கள் இளறொ!
நீ உன்னிடமிருந்து எங்களுக்கு ரஹ்ெத்ளத அருள்ொயாக! இன்னும் நீ எங்களுக்கு எங்கள்
காரியத்ளத(ப் பலனுள்ை தாக)ச் சீர்திருத்தித் தருொயாக!” என்று கூறினார்கள்.
18:11. ஆகரெ நாம் அெர்களை எண்ணப்பட்ட பல ஆண்டுகள் ெளர அக்குளகயில்
(தூங்குொறு) அெர்களுளடய காதுகளின் மீது (திளரயிட்டுத்) தளடரயற்படுத்திரனாம்.
18:12. பின்பு, (அக்குளகயில் தங்கியிருந்த) இருபிரிவினர்களில் எப்பிரிவினர், தாங்கள்
(குளகயில்) தங்கியிருந்த கால அைளெ நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் என்பளதச்
ரசாதிப்பதற்காக அெர்களை நாம் எழுப்பிரனாம்.
18:13. (நபிரய!) நாம் உெக்கு அெர்களுளடய ெரலாற்ளற உண்ளெளயக் மகாண்டு
அறிவிக்கிரறாம்; நிச்சயொக அெர்கள் இளைஞர்கள் - தங்கள் இளறென் மீது ஈொன்
மகாண்டார்கள்; இன்னும் நாம் அெர்களை ரநர் ெழியில் அதிகப்படுத்திரனாம்.
18:14. அெர்கள் (மகாடுளெக்கார அரசன் முன்னிளலயில்) எழுந்து நின்று “ொனங்களுக்கும்,
பூமிக்கும் இளறெனாகிய அெரன, எங்களுளடய இளறென்; எக்காலத்தும் அெளனயன்றி
ரெறு எெளரயும் நாயமனன்று அளழக்க ொட்ரடாம்; (அப்படிச் மசய்தால் குஃப்ரில் மகாண்டு
ரசர்க்கும்) - ெரம்பு மீறியளதச் மசான்னெர்கள் ஆரொம்” என்று அெர்கள் உறுதியாகக்
கூறிய நிளலயில் அெர்கள் இதயங்களை நாம் ெலுப்படுத்திரனாம்.
18:15. எங்கள் சமூகத்தாராகிய அெர்கள் அெளனயன்றி ரெறு நாயளன ஏற்றுக்
மகாண்டிருக்கிறார்கள்; அெர்கள் அெற்றின் மீது மதளிொன அத்தாட்சிளயக் மகாண்டு
ெரரெண்டாொ? ஆகரெ அல்லாஹ்வின் மீது மபாய்யாக இட்டுக் கட்டுபெளன விட
அநியாயக்காரன் யார்? (என்றும் கூறினார்கள்).
18:16. அெர்களையும், அெர்கள் ெணங்கும் அல்லாஹ் அல்லாதெற்ளறயும் விட்டு விலகி
நீங்கள், குளகயின்பால் ஒதுங்கிக் மகாள்ளுங்கள், உங்களுளடய இளறென் தன்னுளடய
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ரஹ்ெத்திலிருந்து உங்களுக்கு விசாலொகக் மகாடுத்து, உங்கள் காரியத்தில் உணவு
பிரச்சளனளய உங்களுக்கு எளிதாக்கித் தருொன் (என்று அெர்களில் ஓர் இளைஞர்
மசான்னார்).
18:17. சூரியன் உதயொகும் ரபாது (அெர்கள் மீது படாெல்) அது அெர்களுளடய குளகயின்
ெலப்புறம் சாய்ெளதயும், அது அஸ்தமிக்கும் ரபாது அது அெர்களுளடய இடப்புறம்
மசல்ெளதயும் நீர் பார்ப்பீர்; அெர்கள் அதில் ஒரு விசாலொன இடத்தில் இருக்கின்றனர் இது அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளில் உள்ைதாகும், எெளர அல்லாஹ் ரநர்ெழியில்
மசலுத்துகிறாரனா, அெரர ரநர் ெழிப்பட்டெராொர்; இன்னும், எெளன அென் ெழிரகட்டில்
விடுகிறாரனா, அெனுக்கு ரநர் ெழிகாட்டும் உதவியாைர் எெளரயும் நீர் காணரெ ொட்டீர்.
18:18. ரெலும், அெர்கள் தூங்கிக் மகாண்டிருந்தரபாதிலும், நீர் அெர்களை விழித்துக்
மகாண்டிருப்பெர்கைாகரெ எண்ணுவீர்; அெர்களை நாம் ெலப்புறமும் இடப்புறமுொக
புரட்டுகிரறாம்; தவிர, அெர்களுளடய நாய் தன் இரு முன்னங்கால்களையும் ொசற்படியில்
விரித்(துப் படுத்)திருக்கிறது; அெர்களை நீர் உற்றுப்பார்த்தால், அெர்களை விட்டும்
மெருண்டு ஓடிப் பின்ொங்குவீர்; அெர்களில் நின்றும் உண்டாகும் பயத்ளதக் மகாண்டு
நிரம்பிவிடுவீர்,
18:19. இன்னும் அெர்களிளடரய ஒருெளரமயாருெர் ரகட்டுக் மகாள்ெதற்காக நாம்
அெர்களை இவ்ொறு எழுப்பிரனாம்; அெர்களிலிருந்து மசால்பெர் (ஒருெர்) “நீங்கள்
எவ்ெைவு ரநரம் (நித்திளரயில்) இருந்தீர்கள்?” எனக் ரகட்டார்; “ஒரு நாள் அல்லது ஒரு
நாளின் சிறிது பாகம் தங்கியிருந்ரதாம்” எனக் கூறினார்கள்; (ெற்றெர்கள்) “நீங்கள்
(நித்திளரயில்) இருந்த காலத்ளத உங்கள் இளறென்தான் நன்கு அறிந்தென்; ஆகரெ,
உங்களில் ஒருெளர இந்த மெள்ளிக் காசுடன் பட்டணத்திற்கு அனுப்புங்கள்; அெர்கள்
சுத்தொன ஆகாரம் எது என்பளத நன்கு கெனித்து, அதிலிருந்து ஆகாரத்ளத
உங்களுக்காகக் மகாண்டு ெரட்டும்; ரெலும் அெர் எச்சரிக்ளகயாக இருக்கட்டும்; உங்களைப்
பற்றி எெருக்கும் அெர் அறிவித்து விட ரெண்டாம் (என்றனர்).
18:20. ஏமனன்றால், நிச்சயொக அெர்கள் உங்களை அறிந்து மகாண்டால், உங்களைக்
கல்லாலடித்துக் மகான்றுவிடுொர்கள்; அல்லது தங்களுளடய ொர்க்கத்தில் உங்களை மீட்டி
விடுொர்கள்; அப்புறம், நீங்கள் ஒருரபாதும் மெற்றியளடய ொட்டீர்கள்” (என்றும் கூறினர்).
18:21. இன்னும், நிச்சயொக அல்லாஹ்வின் ொக்குறுதி உண்ளெயானது என்றும், நிச்சயொக
கியாெ நாளிலும் சந்ரதகமில்ளல என்றும் அப்பட்டணொசிகள் அறிந்து மகாள்ெதற்காகரெ,
இவ்ொறு அெர்களைப் பற்றிய (விஷயத்)ளத மெளியாக்கிரனாம்; (அப்பட்டணொசிகரைா)
“இெர்கள் யார் என்பளத பற்றி தர்க்கித்துக் மகாண்டளத (நபிரய! நிளனவு கூறும்) “இெர்கள்
(இருந்த இடத்தின்) மீது ஒரு கட்டடத்ளதக் கட்டுங்கள்; இெர்களை(ப் பற்றி) இளறெரன
நன்கறிொன் என்றனர்; இ(வ்விொதத்)தில் எெர்களுளடய கருத்து மிளகத்தரதா அெர்கள்:
“நிச்சயொக அெர்கள் மீது ஒரு ெஸ்ஜிளத அளெப்ரபாம்” என்று கூறினார்கள்.
18:22. (அெர்கள்) மூன்று ரபர் தாம்; அெர்களில் நான்காெது அெர்களுளடய நாய் என்று
(சிலர்) கூறுகின்றனர்(இல்ளல) அெர்கள் ஐந்து ரபர் தாம்; - அெர்களில் ஆறாெது
அெர்களுளடய நாய்” என்று ெளறொனளத ஊகம் மசய்து (சிலர்) கூறுகிறார்கள்; இன்னும்
(சிலர்) “ஏழுரபர் - அெர்களில் எட்டாெது அெர்களுளடய நாய்” என்று மசால்கிறார்கள் (நபிரய!) அெர்களுளடய எண்ணிக்ளகளய என்னுளடய இளறென் தான் நன்கறிொன்;
சிலளரத் தவிர, ெற்மறெரும் அெர்களைப் பற்றி அறிய ொட்டார்கள்” என்று கூறுவீராக!
ஆகரெ, அெர்களைப் பற்றி மெளிரங்கொன விஷயம் தவிர (ரெமறது பற்றியும்) நீர் தர்க்கம்
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மசய்ய ரெண்டாம்; இன்னும் அெர்களைக் குறித்து இெர்களில் எெரிடமும் நீர் தீர்ப்புக்
ரகட்கவும் ரெண்டாம்.
18:25. அெர்கள் தங்கள் குளகயில் முன்னூறு ெருடங்களுடன் ரெலும் ஒன்பது அதிகொக்கி
(முன்னூற்றி ஒன்பது ெருடங்கள்) தங்கினார்கள்.
18:26. “அெர்கள் (அதில்) தரிப்பட்டிருந்த (காலத்)ளத அல்லாஹ்ரெ நன்கறிந்தென்;
ொனங்களிலும் பூமியிலும் ெளறொய் இருப்பளெ அெனுக்ரக உரியனொகும்; அெற்ளற
அெரன நன்றாக பார்ப்பென்; மதளிொய்க் ரகட்பென் - அெளனயன்றி அெர்களுக்கு உதவி
மசய்ரொர் எெருமில்ளல, அென் தன்னுளடய அதிகாரத்தில் ரெறு எெளரயும் கூட்டாக்கிக்
மகாள்ெதுமில்ளல” என்று (நபிரய!) நீர் கூறும்.


17) ெகா அரலக்சாண்டர் தான் துல்கர்ளனன் அரசனா?
இதுெளர:
கடந்த ஆண்டு (2016) ரெைான் ொத மதாடர் கட்டுளரகளுக்காக, பா ராகென் அெர்கள்
எழுதிய நிலமெல்லம் இரத்தம் புத்தகத்ளத எடுத்து தூசு தட்டிரனன். நான் 15ெது பதிளல
முடிக்கும் ரபாது, பீரஜ அெர்களின் குளகொசிகள் என்ற விைக்கவுளரக்கு பதில் மகாடுக்க
ரநரிட்டது, எனரெ அதளன ளகயில் எடுத்ரதன். பீரஜ அெர்கள் தம்முளடய
விைக்கவுளரயில் செக்கடல் பற்றி தம்முளடய தகுதிக்கும் திறளெக்கும் ஏற்காத விைக்கத்ளத
மகாடுத்தபடியினால், அந்த செக்கடலில் அெளரயும், அெரது
கண்மூடித்தனொன
ொதங்களையும் மகாஞ்சம் முக்கி எடுக்கலாம் என்று எண்ணி, செக்கடல் பற்றிய ஒரு
சுருக்கொன விைக்கத்ளத மதாகுத்து எழுதிரனன். செக்கடலில் இப்படி முக்கி எடுத்தாலாெது,
அந்த அறியாளெ அெளர விட்டு அகலும் என்ற ஆளசயில் இப்படி மசய்ரதன். முக்கி
எடுக்கும் படலம் முடிந்து திரும்பி பார்க்கும் ரபாது, ரெைானும் முடிந்துவிட்டது, எனரெ
பாராளெ மகாஞ்சம் பாராெல் விட்டுவிட்ரடன். 2017ம் ஆண்டின் ரெைானும் இரதா
ெந்துவிட்டது. இவ்ொண்டு, நிலமெல்லாம் இரத்தத்தில் பாராளெ முக்கி எடுக்கலாம் என்று
எண்ணி, விட்ட இடத்திலிருந்து மதாடருகிரறன்.

துல்கர்ளனனும் இஸ்லாமும்
முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத ரசாதிப்பதற்காக யூதர்கள் ரகட்கச்மசான்ன மூன்று
ரகள்விகளில், முதலாெது ரகள்வி பற்றி முந்ளதய கட்டுளரகளில் கண்ரடாம். இப்ரபாது,
இரண்டாெது ரகள்வி பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதிய சில ெரிகளை சுருக்கொக கண்டு,
அதன் பிறகு நம் விெர்சனத்ளத முன்ளெப்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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. . .

. . .

. . .

//
இங்கு கெனிக்கரெண்டிய முக்கியொன விஷயம் என்னமென்றால், துல்கர்ளனன் என்பென்
பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதியது இரண்டு ெரிகள் தான். ஆனால், குர்ஆனில் பல ெசனங்கள்
துல்கர்ளனன் பற்றி மசால்லப்பட்டுள்ைது. குர்-ஆன் விெரித்த துல்கர்ளனன் நிகழ்ச்சி ஒரு
சரித்திர நிகழ்ச்சி என்று பாரா அெர்கள் கருதியது ெருத்தப்படரெண்டிய விஷயம்.
துல்கர்ளனன் என்பென் யார்? அெளனப் பற்றி குர்ஆன் மசால்லும் விெரங்கள் என்ன?
அவ்விெரங்களில்
உள்ை
சரித்திர
பிளழகள்
என்னமென்பளத
சுருக்கொக
காண்ரபாம். முஹம்ெது சுயொக தன் மபாது அறிளெ பயன்படுத்தி பதில் அளித்தார்,
அதனால் தான் அந்த பதிலில் சரித்திர பிளழகள் உள்ைது என்று மசால்ெதற்கு இல்ளல.
ஏமனன்றால், அந்த பதிளல மகாடுத்தென் முக்காலங்களையும் அறிந்தென் என்று
ரபாற்றப்படும் அல்லாஹ். எனரெ, கடந்த கால சரித்திர விெரங்களை அல்லாஹ் மசால்லும்
ரபாது அளெகளை குர்-ஆன் பதிக்கும் ரபாது, அளெகளில் பிளழகள் இருக்கக்கூடாது.
துல்கர்ளனன் பற்றி குர்ஆனின் ெசனங்கள்:
குர்ஆன் பதிரனழு ெசனங்களில் (குர்ஆன் 18:83-99), துல்கர்ளனன் பற்றி விெரிக்கிறது.
ஆனால், பாரா அெர்கள் மெறும் இரண்டு ெரிகளில் ரெரலாட்டொக மதாட்டுவிட்டு
முடித்துவிட்டார். ஒருரெளை, குர்-ஆனின் இந்த கட்டுக்களதப் பற்றிய முழுவிெரமும் பாரா
அெர்களுக்கு மதரிந்திருக்குரொ!?!
குர்ஆனின் ரெற்கண்ட பதிரனழு ெசனங்களை ஆய்வு மசய்யும் ரபாது, பல சரித்திர
பிளழகளை குர்ஆன் மசய்துள்ைளத காணமுடியும்.
குர்ஆனில் 17 ெசனங்களில் துல்கர்ளனன் என்பெளரப் பற்றி மசால்லப்பட்டுள்ைது:
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குர்ஆன் 18:83-99
18:83. (நபிரய!) அெர்கள் துல்கர்ளனளன பற்றி உங்களிடம் வினவுகின்றனர்;
“அெருளடய ெரலாற்றில் சிறிது உங்களுக்கு நான் ஓதிக் காண்பிக்கிரறன்” என்று நீர்
கூறுவீராக.
18:84. நிச்சயொக நாம் அெருக்கு பூமியில் (தம் ஆட்சிளய நிறுெ) ெசதிகள்
அளித்ரதாம்; இன்னும் ஒவ்மொரு மபாருளிலிருந்தும் (தக்க பலனளடயும்)
ெழிளயயும் அெருக்குக் (காண்பித்துக்) மகாடுத்ரதாம்.
18:85. ஆகரெ (அெர்) ஒரு ெழிளயப் பின் பற்றினார்.
18:86. சூரியன் ெளறயும் (ரெற்குத்) திளசெளர அெர் மசன்றளடந்த ரபாது, அது
ஒரு ரசறு கலந்த நீரில் (மூழ்குெதுரபால்) ெளறயக் கண்டார்; இன்னும் அெர்
அவ்விடத்தில் ஒரு சமூகத்தினளரயும் கண்டார்; “துல்கர்ளனரன! நீர் இெர்களை(த்
தண்டித்து) ரெதளன மசய்யலாம்; அல்லது அெர்களுக்கு அழகியதான நன்ளெ
மசய்யலாம்” என்று நாம் கூறிரனாம்.
18:87. (ஆகரெ அம்ெக்களிடம் அெர்) கூறினார்: “எென் ஒருென் அநியாயம்
மசய்கிறாரனா அெளன நாம் ரெதளன மசய்ரொம்.” பின்னர் அ(த்தளகய)ென் தன்
இளறெனிடத்தில்
மீள்விக்கப்பட்டு,
(இளறெனும்)
அெளனக்
கடுளெயான
ரெதளனளயக் மகாண்டு ரெதளன மசய்ொன்.
18:88. ஆனால், எென் ஈொன் மகாண்டு (ஸாலிஹான) - நல்ல - மசயல்களைச்
மசய்கிறாரனா அெனுக்கு அழகான நற்கூலி இருக்கிறது; இன்னும் நம்முளடய
கட்டளைகளில் இலகுொனளத அெனுக்கு நாம் கூறுரொம்.
18:89. பின்னர், அெர் (ெற்றும்) ஒரு ெழிளயப் பின்பற்றிச் மசன்றார்.
18:90. அெர் சூரியன் உதயொகும் (கிழக்குத்) திளசளய எத்திய ரபாது, அது ஒரு
சமூகத்தாரின் மீது உதயொகி (அெர்கள் மெயிலில்) இருப்பளதக் கண்டார்;
அெர்களுக்கும் சூரியனுக்குமிளடரய நாம் ஒரு தடுப்ளபயும் ஏற்படுத்தவில்ளல.
18:91. (மெப்பத்திலிருந்து தம்ளெக் காத்துக் மகாள்ைாத அெர்களுளடய நிளல)
அவ்ொறுதான் இருந்தது; இன்னும் என்மனன்ன அெருடன் இருந்தது என்பளத நாம்
நன்கறிந்திருக்கிரறாம்.
18:92. பின்னர், அெர் (ரெமறாரு) ெழிளயப் பின்பற்றிச் மசன்றார்.
18:93. இரு ெளலகளுக்கிளடரய (இருந்த ஓரிடத்ளத) அெர் எத்தியரபாது,
அவ்விரண்டிற்கும் அப்பால் இருந்த ஒரு சமூகத்தாளரக் கண்டார். அெர்கள் எந்தச்
மசால்ளலயும் விைங்கிக் மகாள்பெராக இருக்கவில்ளல;
18:94. அெர்கள் “துல்கர்ளனரன! நிச்சயொக யஃஜூஜும், ெஃஜூஜும் பூமியில்
ஃபஸாது
குழப்பம்
மசய்கிறார்கள்;
ஆதலால்,
எங்களுக்கும்,
அெர்களுக்குமிளடரய ஒரு தடுப்பு(ச் சுெளர) நீர் ஏற்படுத்தித் தரும் மபாருட்டு
நாங்கள் உெக்கு ஒரு மதாளகளயத் தரலாொ?” என்று ரகட்டார்கள்.
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18:95. அதற்கெர்: “என் இளறென் எனக்கு எதில் (ெசதிகள்) அளித்திருக்கிறாரனா
அது (நீங்கள் மகாடுக்க இருப்பளதவிட) ரெலானது; ஆகரெ, (உங்கள் உடல்) பலம்
மகாண்டு
எனக்கு
நீங்கள்
உதவி
மசய்யுங்கள்; நான்
உங்களுக்கும்,
அெர்களுக்குமிளடரய ஓர் உறுதியான தடுப்ளப ஏற்படுத்தி விடுகிரறன்” என்று
கூறினார்.
18:96. “நீங்கள் இரும்புப் பாைங்களை எனக்குக் மகாண்டு ொருங்கள்” (என்றார்).
பிறகு அளெ இரு ெளலகளின் (இளடரய நிரம்பி) உச்சிக்குச் செொகும் ரபாது,
ஊதுங்கள் என்றார்; அதளன அெர் மநருப்பாக ஆக்கியதும் (பின்னர் “உருக்கிய)
மசம்ளப என்னிடம் மகாண்டு ொருங்கள்; அதன் ரெல் ஊற்றுகிரறன்” (என்றார்).
18:97. எனரெ, (யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் கூட்டத்தார்) அதன் மீது
மபறவில்ளல, அதில் துொரமிடவும் அெர்கள் சக்தி மபறவில்ளல.

ஏறவும்

சக்தி

18:98. “இது என் இளறெனிடமிருந்துள்ை ஒரு கிருளபரய ஆகும், ஆனால் என்
இளறெனுளடய ொக்குறுதி நிளறரெறும்ரபாது, அென் இதளனயும் தூள் தூைாக்கி
விடுொன்; ரெலும், என் இளறெனுளடய ொக்குறுதி (முற்றிலும்) உண்ளெயானரத”
என்று கூறினார்.
18:99. இன்னும், அந்நாளில் அெர்களில் சிலளரச் சிலருடன் (கடல்) அளலகள்
(ரொதுெளதப் ரபால்) ரொதுொறு நாம் விட்டு விடுரொம்; பின்னர், ஸூர்
(எக்காைம்) ஊதப்படும்; பிறகு நாம் அெர்களை ஒன்று ரசர்ப்ரபாம். (டாக்டர்.
முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
ரெற்கண்ட ெசனங்களிலிருந்து துல்கர்ளனன் பற்றி அறியப்படுபளெகள்:
1) அெர் ஒரு நல்ல அல்லாஹ்வின் அடியார், அதாெது அல்லாஹ்ளெ மதாழுதுக்மகாள்ளும்
முஸ்லிம்.
2) அெர் ஒரு ெகா அரசன், அல்லாஹ் அெருக்கு விசாலொன ஆட்சி அதிகாரத்ளத
மகாடுத்து இருந்தான்.
3)
அெருக்கு
அல்லாஹ்
மெளிப்பாடுகளையும்
மகாடுத்திருந்தான்,
அதாெது
முஹம்ெதுரொடு ரபசியது ரபால, இெரராடும் அல்லாஹ் ரபசியுள்ைான். முஹம்ெதுவிடம்
ஜிப்ரீல் தூதளன அனுப்பி அல்லாஹ் ரபசினான், இெரராடு ரநரடியாக ரபசினாரனா அல்லது
தூதர்களை அனுப்பி ரபசினாரனா மதரியாது. ஆனால், இெரராடு அல்லாஹ் ரபசியதற்கு
குர்ஆரன சாட்சி.
4)
களடசி
காலத்தில்
நடக்கவிருக்கும்
நிகழ்ச்சிகளை
முன்னறிவிப்புக்கைாக
(தீர்க்கதரிசனங்கைாக) இெர் அல்லாஹ்வின் உதவியுடன் அறிவித்துள்ைார்.
5) மொத்தத்தில் இெர் முஹம்ெதுளெப் ரபால ஒரு நபி.
இந்த துல்கர்ளனன் யார்? ெகா அரலக்சாண்டரா?
இப்படிப்பட்ட சிறப்பு குணங்களைப் மபற்ற அல்லாஹ்வின் நல்லடியாராகிய இெர் யார்?
துல்கர்ளனன் என்பது ஒரு பட்டப்மபயர், அது உண்ளெயான மபயர் அல்ல.
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துல்கர்ளனன் என்றுச் மசான்னால், அரபி மொழியில் "இரண்டு மகாம்புகளை உளடயெர்
அல்லது இரண்டு மகாம்புகளுக்கு மசாந்தக்காரர்" என்று அர்த்தம். இெருளடய
மசாந்தப்மபயளரயும், ொழ்ந்த காலத்ளதயும் குர்ஆன் குறிப்பிடாததினால், இஸ்லாமிய
அறிஞர்கள் குழம்பிப்ரபாய் இருக்கிறார்கள். ஒன்ளற ெட்டும் நிச்சயொகச் மசால்லமுடியும்,
இெர் கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு ொழ்ந்தெராக இருந்திருக்கிறார். ஏமனன்றால்,
முஹம்ெதுவின் காலத்துக்கு முன்பு ொழ்ந்த இெரின் சரித்திரத்ளத ஓதிக்காண்பிப்பதாக
குர்ஆன் ெசனம் மசால்கிறது (18:83). பாரா அெர்கள் எழுதும் ரபாது இெரது காலம் பற்றி
தம்முளடய சிறப்பான பாணியில் ‘ஆதிகாலத்தில் பாதிக்காலம் அது’ என்று அழகாக
குறிப்பிட்டுள்ைார்.
துல்கர்ளனன் ெகா அரலக்சாண்டர் தான்:
பல இஸ்லாமிய சரித்திர ஆசிரியர்கள், குர்ஆனின் விைக்கவுளரகளை எழுதிய அறிஞர்கள்
'இந்த துல்கர்ளனன் என்பெர் ெகா அரலக்சாண்டர்' என்று குறிப்பிட்டுள்ைார்கள்.
இப்னு இஷாக் (சீரத் ரஸூலல்லாஹ்):
இஸ்லாமிய சரித்திர ஆசிரியர் இப்னு இஷாக், இந்த துல்கர்ளனன் என்பெர் 'எகிப்து ெற்றும்
கிரரக்கத்துக்கு சம்ெந்தப்பட்டென்' என்றுச் மசால்கிறார்.
A man who used to purvey stories of the foreigners, which were handed
down among them, told me that Dhul-Qarnayn was an Egyptian whose name
was Marzuban bin Mardhaba, the Greek. (page 139)
இப்னு இஷாம்:
சரித்திர ஆசிரியர் இப்னு இஷாம், துல்கர்ளனன் என்பெர் 'ெகா அரலக்சாண்டர்' என்று
குறிப்பிடுகிறார்.
Dhu al-Qarnain is Alexander the Greek, the king of Persia and Greece, or
the king of the east and the west, for because of this he was called DhulQarnayn [meaning, 'the two-horned one']
இஸ்லாமுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட பாடல்களில் துல்கர்ளனன்:
இஸ்லாமுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட கவிளதகளில் துல்கர்ளனன் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ைளத
இப்னு இஷாக் தம் சரித்திரத்தில் பதிவு மசய்துள்ைார்.
Dhu’l-Qarnayn before me was a Muslim
Conquered kings thronged his court,
East and west he ruled, yet he sought
Knowledge true from a learned sage.
He saw where the sun sinks from view
In a pool of mud and fetid slime
Before him Bilqis [Queen of Sheba] my father's sister
Ruled them until the hoopoe came to her. (Page 12).
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தஃப்ஸீர்கள் (குர்ஆன் விைக்கவுளரகள்)
ஜலளலன் தஃப்ஸீர்:
இஸ்லாமிய அறிஞர் ஜலளலன் தம் குர்ஆன் விைக்கவுளரயில், துல்கர்ளனன் என்பெர் ெகா
அரலக்சாண்டர் என்று விைக்கெளித்துள்ைார். ஆனால், அெர் நபி அல்ல என்றுச்
மசால்கிறார்.
And they the Jews question you concerning Dhū’l-Qarnayn whose name was
Alexander; he was not a prophet. Say ‘I shall recite relate to you a mention
an account of him’ of his affair. (Soure)
அல் ராஜி (Fakhr al-Din al-Razi - 1149-1209 AD) என்ற அறிஞர் தம்முளடய அல்கபீர்
என்ற தஃப்ஸீரில், துல்கர்ளனன் என்பெர் அரலக்சாண்டர் தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ைார்.
While a survey in the history we do not find anybody other than Macedonian
Alexander, therefore, the Dhul Qarnayn is the same Macedonian Alexander.
(Razi, Tafsir al-Kabir, commenting on Q. 18:83-98).
அல்துல்லாஹ் யூசுஃப் அலி (1872-1953 AD) என்ற இஸ்லாமிய அறிஞர் (குர்ஆன் ஆங்கில
மொழியாக்கம் மசய்தெர்) கூட, துல்கர்ளனன் என்பெர் அரலக்சாண்டர் என்ரற
அளடயாைப்படுத்துகிறார் ( The Holy Quran, Translation and Commentary by Yusuf
Ali, Appendix 7, page 763 (1983)).
துல்கர்ளனன் என்பென் ெகா அரலக்சாண்டர் இல்ளல என்றுச் மசால்பெர்கள், இப்மபயரின்
மபாருள் என்னமென்பளத பார்க்க தெறுகிறார்கள். துல்கர்ளனன் என்றால், 'இரண்டு
மகாம்புகளை உளடயென்' என்று மபாருள். இரத மபயர் ெகா அரலக்சாண்டருக்கும்
இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டிரல, அரலக்சாண்டரின்
மபயரில், அெரது முகம் பதித்த மெள்ளி நாணயம் மெளியிடப்பட்டது, அதில்
அரலக்சாண்டர் மகாம்புகளை (ஆட்ளடப்ரபால) உளடயெராக காணப்படுகிறார். [1]
யூத சரித்திர ஆசிரியர், ரஜாசபஸ் (கி.பி. 30 லிருந்து கி.பி. 100), தம்முளடய சரித்திரத்தில்
அரலக்சாண்டர், மஜருசரலளெ பிடிக்க ெந்தது பற்றி குறிப்பிட்டுள்ைார். [1]
அரலக்சாண்டர் மஜருசரலமில் ெந்த ரபாது, யூத பிரதான ஆசாரியன், தானிரயல் 8:3-8ல்
தீர்க்கதரிசனொக மசால்லப்பட்ட ெசனங்களை எடுத்துக்காட்டி, அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ை
"இரண்டு மகாம்புகளுள்ை ஒரு ஆட்டுக்கடா" என்பது கிரரக்க அரசனாகிய உம்ளெ
குறிக்கும் என்றுச் மசான்னாராம். அவ்ெசனங்களின் படி, மபர்சிய அரசளன மெல்லும் அந்த
கிரரக்க அரசன் நீர் தான் என்று எடுத்துக்காட்டினாராம். அதளனக் கண்டு, மஜருசரலளெ
பிடிக்காெல் அரலக்சாண்டர் மசன்றுவிட்டாராம்.
இது ெட்டுெல்ல, இஸ்லாமுக்கு முன்பு, பல கட்டுக்களதகள் அரலக்சாண்டர் பற்றி கிறிஸ்தெ
ெட்டாரங்களில் உலாவிக்மகாண்டு இருந்தன. அளெகளில், இரண்டு மகாம்புகள் பற்றிய
விெரமும், அெர் அரலக்சாண்டர் என்றும் மசால்லப்பட்டுள்ைது [1].
இப்படி பலவிதங்களில், இரண்டு மகாம்புகளை உளடயென் (துல்கர்ளனன்) என்பென்
அரலக்சாண்டர் தான் என்று பரெலாக அறியப்பட்ட விெரொக இருந்துள்ைது.
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முடிவுளர:
இதுெளர பார்த்த விெரங்களின் படி, துல்கர்ளனன் என்பெர் யார் என்று அல்லாஹ்
குறிப்பிடாதபடியினால், இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தங்கள் புத்திக்கு எட்டிய அைவிற்கு ஆய்வு
மசய்து, அெர் அரலக்சாண்டர் என்று மசால்லியுள்ைார்கள். துல்கர்ளனனுக்கும், ெகா
அரலக்சாண்டருக்கும் இளடரய பல ஒற்றுளெகள் காணப்படுெதினால், இந்த முடிவிற்கு
ெந்துள்ைார்கள். ரெறு சில முஸ்லிம்கள், அெர் அரலக்சாண்டர் அல்ல, அெர் ளசரஸ் என்ற
அரசர் என்றுச் மசால்கிறார்கள். இளதப் பற்றி இன்மனாரு கட்டுளரயில் காண்ரபாம்.
அரலக்சாண்டளரயும் ஏற்கொட்ரடாம், ளசரளஸயும் ஏற்கொட்ரடாம் என்று முஸ்லிம்கள்
மசால்ல முடியாது. ஏமனன்றால், துல்கர்ளனன் பற்றி குர்ஆனில் அது ஒரு சரித்திர நிகழ்ச்சி
என்று மசால்லப்பட்டுள்ைது. இதுெட்டுெல்ல, அந்த காலத்தில் மபரும் நிலப்பரப்ளப
ளகப்பற்றி ஆட்சி மசய்தெர் என்றுச் மசால்லும் ரபாது, சரித்திரத்தில் அெளரப் பற்றிய
விெரங்கள் எழுதப்பட்டு இருந்திருக்கரெண்டும். ஆக, குர்ஆன் மசால்லும் துல்கர்ளனன்
என்பெர் ஒரு நிஜ சரித்திர நபராக இருக்கரெண்டும். ஆளகயால், முஸ்லிம் அறிஞர்கள்
கூட்டி கழித்து பார்க்கும் ரபாது, மபாதுொக அரலக்சாண்டர் தான் அெர் என்ற முடிவிற்கு
ெந்துள்ைார்கள்.
பாரா அெர்களுக்கு:
நீங்கள் நிலமெல்லாம் இரத்தம் என்ற புத்தகத்தில் பாலஸ்தீன-இஸ்ரரல் சண்ளடகள் பற்றி
எழுத விரும்பியிருந்தால், அளெகள் பற்றிய தற்கால நிகழ்வுகளை எழுதியிருக்கரெண்டும்.
அளத விட்டுவிட்டு, முஹம்ெது ஒரு நபி என்று நீங்கரை ஒப்புக்மகாண்டது ரபால எழுதியது,
உங்களுக்ரக தளலெலியாக ொறுகிறது.
•
•

முஹம்ெது ஒரு நபி என்று நீங்கள் ஒப்புக்மகாள்கிறீர்கைா?
அப்படி ஒப்புக்மகாண்டால், எப்ரபாது நீங்கள் முஸ்லிொக ொறப்ரபாகிறீர்கள்?

கிறிஸ்தெத்திரல ஞானஸ்நானம் (ஞானம் ெந்த பிறகு ஸ்நானம் எடுப்பது) இருப்பது ரபால,
இஸ்லாமிரல ஸ்நானம் இல்ளல (ஞானமும் இல்ளல). ஆனால், ஆண்களுக்கு ெட்டும் ஒரு
சடங்கு உண்டு, அதாெது விருத்தரசதனம் என்று மசால்லக்கூடிய கத்னா உண்டு. நீங்கள்
எப்ரபாது கத்னா மசய்துக்மகாள்ைப்ரபாகிறீர்கள்? இப்படி நான் எழுதுகிரறன் என்று ரகாபம்
மகாள்ைாதீர்கள், முஸ்லிம்களைப் பற்றி உங்களுக்கு அவ்ெைொக மதரியவில்ளல. நீங்கள்
இப்படிப்பட்ட புத்தகம் எழுதியிருப்பதினால், இன்றிலிருந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து, (50
ஆண்டுகள் என்று ளெத்துக்மகாள்ரொரெ, இன்றுள்ை நம் ெயளத கணக்கில் மகாண்டால்,
நான் இருெரும் இருக்கொட்ரடாம்), சில முஸ்லிம்கள் “பா ராகென் அெர்கள் முஸ்லிொக
ொறியிருந்தார், அெர் எப்படிப்பட்ட புத்தகம் எழுதினார் என்று பாருங்கள் என்று நிச்சயம்
மசால்ொர்கள்”. எனரெ, அெர்கள் நம்பிக்ளகளய நாம் ஏன் மகடுக்கரெண்டும்? அதற்காகத்
தான் ரகட்ரடன், ெற்றபடி எந்த ஒரு உள்ரநாக்கமும் இல்ளல.
இந்த மதாடரின் அடுத்த பாகத்தில், அரலக்சாண்டர் ஒரு முஸ்லிொ? அல்லது நபியா?
என்பளத ஆய்வு மசய்ரொம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran
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18) அரலக்சாண்டர் முஸ்லிொ? அல்லாஹ் அனுப்பிய நபியா?
முன்னுளர:
முந்ளதய கட்டுளரயில், துல்கர்ளனன் என்பெர் பற்றி குர்ஆன் என்ன மசால்கிறது? முஸ்லிம்
அறிஞர்கள் அெளர யார் என்று அளடயாைம் காணுகிறார்கள் என்பளத சுட்டிக்காட்டிரனன்.
குர்-ஆன் மசால்லும் விெரங்களுக்கு மபாருந்துகின்ற ெளகயில் யார் இருக்கிறார்கள் என்று
பார்த்தால், அரலக்சாண்டர் தான் சரித்திரத்தில் காணப்படுகிறார். இந்த கட்டுளரயில்,
“அரலக்சாண்டர் தான் துல்கர்ளனன்” என்று பல இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மசால்லும்
விெரங்கள் எப்படி குர்-ஆனுக்கு பிரச்சளனயாக ொறுகிறது என்பளத காண்ரபாம்.
பாரா அெர்கரை, முஹம்ெதுவின் நபித்துெத்ளத நிருபிக்க அந்த மூன்று ரகள்விகளுக்கு
மகாடுக்கப்பட்ட பதில்கள் பயன்பட்டது என்று இஸ்லாம் மசால்லும் ரபாது, அளெகளை
ஆய்வு
மசய்யாெல்
கண்மூடித்தனொக
உங்கள்
புத்தகத்தில்
நீங்களும்
பதித்தபடியினால், இந்த கட்டுளரயில் உங்களையும் குறிப்பிடரெண்டியுள்ைது.
கழுவுற மீனில் நழுவுற மீன் பீரஜ: துல்கர்ளனன் ஒரு நபி ஆொர்
பி. ளஜனுல் ஆபீதின் அெர்கள் தம்முளடய குர்ஆன் தமிழாக்கத்தின் விைக்கக்குறிப்பு 374ல்,
அந்த துல்கர்ளனன் என்பெர் ஒரு நபியாகத் தான் இருக்கமுடியும் என்றுச் மசால்கிறார்.
374. துல்கர்ளனன் நபியா?
இவ்ெசனத்தில் (18:98) துல்கர்ளனன் என்ற ென்னளரப் பற்றிக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
இெர் இளறத்தூதரா? இளறத்தூதராக இல்லாத நல்ல ெனிதரா? என்பதில்
அறிஞர்களிளடரய கருத்து ரெறுபாடு உள்ைது.
யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் எனும் கூட்டத்தினருக்கும், ெக்களுக்கும் ெத்தியில் தடுப்ளப
ஏற்படுத்திய துல்கர்ளனன், இத்தடுப்பு யுகமுடிவு நாள் ெளர நிளலத்திருக்கும்
எனவும், யுகமுடிவு நாள் ஏற்படும்ரபாது தடுப்பு தூள்தூைாக்கப்பட்டு யஃஜூஜ்,
ெஃஜூஜ் கூட்டத்தினர் மெளிரய ெருொர்கள் என்றும் கூறியதாக இவ்ெசனம்
கூறுகிறது.
இவ்ொறு இளறத்தூதரால் தான் கூற முடியும். எனரெ துல்கர்ளனன் இளறத்தூதர்
என்று கூறும் அறிஞர்கள் இவ்ெசனத்ளத அதற்குச் சான்றாகக் மகாள்கின்றனர்.
துல்கர்ளனன் என்பெர் நபியா? என்று ரகட்டதற்கு, ஆம் அல்லது இல்ளல என்று ரநரடியாக
பதில் மசால்லாெல், ெழுப்பி பதில் மகாடுத்துள்ைார் பீரஜ. இெர் நபியாகத் தான்
இருக்கரெண்டும் என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் என்றுச் மசால்கிறார். இந்த பதிலிருந்து
நாம் எதளன புரிந்துக்மகாள்ெது? பிரஜ அெர்கள் என்ன மசால்கிறார்? துல்கர்ளனன்
என்பெர் நபி என்றுச் மசால்கிறாரா? அல்லது இதர அறிஞர்கள் தான் மசால்கிறார்கள், நான்
இப்படி மசால்லவில்ளல என்றுச் மசால்கிறாரா?
பீரஜ அெர்கள் மபாதுொக ஒரு விஷயத்தில் உறுதிமகாண்டுவிட்டால், ெற்ற அறிஞர்களுக்கு
ெதிப்பு மகாடுக்கொட்டார். தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்ரற கால்கள் என்று அடம்பிடிப்பார்,
ெற்ற அறிஞர்களுக்கு அறிவு இல்ளல என்று மசால்லிவிடுொர். ஆனால், இந்த விஷயத்திற்கு
ெரும் ரபாது ெட்டும் “எனரெ துல்கர்ளனன் இளறத்தூதர் என்று கூறும் அறிஞர்கள்
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இவ்ெசனத்ளத அதற்குச் சான்றாகக் மகாள்கின்றனர்” என்று மசால்லி தம் விைக்கத்ளத
முடித்துவிடுகின்றார். இெருக்ரக சந்ரதகம் இருந்தால், ெற்ற அறிஞர்களின் கூட்டத்ரதாடு
ரகாவிந்தா ரபாடுொர், சந்ரதகம் இல்லாெல் இருந்தால் தனியாக ‘ரகாவிந்தா’ ரபாடுொர்.
இந்த துல்கர்ளனன் யார் என்பளத அளடயாைம் கண்டுக்மகாள்ெதில் சிக்கல்கள்
இருப்பதினால், கழுவுற மீனில் நழுவுற மீன் ரபால, அெர் பதில் அளித்துள்ைார்.
அரலக்சாண்டர் நபியா அல்லது முஸ்லிொ அல்லது முஷ்ரிகா?
1) அரலக்சாண்டர் தனக்கு மதய்வீகத் தன்ளெ உண்டு என்று கருதினான்
ெகா அரலக்சாண்டர் தனக்கு மதய்வீகத்தன்ளெ உள்ைது என்று கூறிக்மகாண்டான், ரெலும்
தன்ளன ெக்கள் ெணங்கும்படியும் மசய்துள்ைான், இது சரித்திரம் மசால்லும் விெரங்கைாகும்.
Alexander eagerly assimilated the religious mysticism of the Nile and of
Magian Persia. Not only did he protect these religions, but also as a sole
ruler, he necessarily assumed the semidivine aspect of an Asian despot,
wearing Persian attire at ceremonies and accepting prostration in his
presence." (Encyclopaedia Americana, Volume 1, p_540)
அல்லாஹ்ளெ ெணங்கும் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி அரலக்சாண்டர் ரபால தம்ளெ ெக்கள்
ெணக்கம் மசலுத்தும் படி மசய்யமுடியும்? தனக்கு மதய்வீகத்தன்ளெ உள்ைது என்றுச்
மசால்லமுடியும்? இஸ்லாமின் படி இது மிகப்மபரிய பாெம் ஆகும்.
2) ெரிப்பதற்கு முன்பாக தன்ளன மதய்ெொக கருதி ெணங்கும் படி கட்டளையிட்டான்
அரலக்சாண்டர் தாம் ”அம்ரொன் ரா” என்ற மதய்ெத்தின் ெகன் என்று கருதினான், ரெலும்
தான் ெரிப்பதற்கு முன்பாக, தன்ளன மதய்ெொக அளனெரும் ெணங்கும் படியும்
கட்டளையிட்டுள்ைான்.
"In the spring of 331 Alexander made a pilgrimage to the great temple and
oracle of Amon-Ra, Egyptian god of the sun, whom the Greeks identified
with Zeus. The earlier Egyptian pharaohs were believed to be sons of AmonRa; and Alexander, the new ruler of Egypt, wanted the god to acknowledge
him as his son. The pilgrimage apparently was successful, and it may have
confirmed in him a belief in his own divine origin. " (Sources: ancientmacedonia.jimdo.com/alexander-the-great-macedonian/ & Funk & Wagnalls
Encyclopaedia, CDROM ver, by future vision multimedia inc., 1995
INFOPEDIA)
"Shortly before he died, Alexander ordered the Greek cities to worship him
as a god. Although he probably gave the order for political reasons, he was,
in his own view and that of his contemporaries, of divine birth."
(Sources: www.indirce.com/ei-2134-report_on_alexander_the_great & Funk &
Wagnalls Encyclopaedia, CDROM ver, by future vision multimedia inc., 1995
INFOPEDIA)
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கி.மு.332-ல்
அமலக்ஸாண்டர்
எகிப்தில்
நுளழந்தார்.
அங்கு
அமலக்ஸாண்டளர
விடுதளலயளிக்க ெந்த ஒரு ரபாராளியாக தான் ெதித்தனர். அங்கு அெர் தன்ளன
பிரபஞ்சத்தின் தளலெராக உணர்ந்தார். கடவுளின் ெகனாக பாவித்தனர். இதற்கு பின்பு தான்
அமலக்ஸாண்டர் அடிக்கடி கடவுள் ஜீயஸ்-அம்ரொன்-ஐ தனது தந்ளதயாக சுட்டிக்காட்டினார்.
ெற்றும் தான் ரெம்பட்ட உருெம் மபாறித்த நாணயங்களையும் மெளியிடலானார்.
(மூலம்: விக்கீபீடியா - ரபரரசர் அமலக்சாந்தர் - ta.wikipedia.org/s/240k)
அரலக்சாண்டர் தனக்கு மதய்வீகத்தன்ளெ உள்ைது என்று நம்பினார், தன்ளன ெக்கள்
ெணங்கரெண்டும் என்றும் மசான்னார். களடசியாக, ”ஜீயஸ்-அம்ரொன்” என்ற அக்கால
கடவுள் தான் தன் தந்ளத என்றும் மசால்லிக்மகாண்டார். ஆனால், குர்-ஆன் மசால்லும்
துல்கர்ளனன் அல்லாஹ்ளெ ெணங்கியெராக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ைார். அரலக்சாண்டர் தான்
துல்கர்ளனன் என்று குர்-ஆன் மசால்லவில்ளலமயன்றாலும், குர்-ஆன் மசான்ன இதர
விெரங்கள்
அளனத்தும்
அரலக்சாண்டருக்குத்
தான்
மபாருந்துகிறது
என்பளத
சரித்திரத்திலிருந்து காணலாம்.
துல்கர்ளனன் என்பென் அரலக்சாண்டர் இல்ளல என்றுச் மசான்னால்?
துல்கர்ளனன் என்பென் அரலக்சாண்டர் என்று நாங்கள் ஒப்புக்மகாள்ைொட்ரடாம் என்று
”இன்று” முஸ்லிம்கள் மசால்லக்கூடும். ஏமனன்றால், அமலக்சாண்டர் பற்றிய சரித்திர
விெரங்கள் நெக்கு மதரிந்துவிட்டது என்பதால், முஸ்லிம்கள் இப்படி பல்டி அடிக்கலாம்.
ஆனால், ஆரம்பகால இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் துல்கர்ளனன் என்பெர், அரலக்சாண்டர்
என்று தான் அளடயாைப்படுத்தினார்கள். துல்கர்ளனன் அரலக்சாண்டர் இல்ளல என்றுச்
மசால்லும் முஸ்லிம்கள் கீழ்கண்ட ரகள்விகளுக்கு பதில் மசால்ல கடளெப்பட்டுள்ைார்கள்:
அ) உண்ளெயில் துல்கர்ளனன் யார்? சரித்திரத்திலிருந்து சரியான நபளர அளடயாைம்
காட்டுங்கள்.
ஆ) குர்-ஆன் மசால்லும் விெரங்களின் படி, மிகப்மபரிய இராஜ்ஜியங்களை ஆண்ட அந்த
அரசன் பற்றி ஏன் சரித்திரத்தில் எங்கும் நாம் காண்பதில்ளல? ெதத்திற்கு மெளிரய சரித்திர
ஆசிரியர்கள் இப்படிப்பட்ட அரசளனப் பற்றிய விெரங்களை தெரவிட்டு இருக்கரெ
ொட்டார்கள். மிகப்மபரிய நிலப்பரப்ளப ஆண்டெர் என்பது சாதாரண விெரெல்ல.
இ) துல்கர்ளனன் ஒரு நல்ல முஸ்லிொக ரெலும் நபியாக இருந்திருந்தால், குளறந்தபட்சம்
ளபபிளின்
பளழய
ஏற்பாட்டிலாெது
அல்லாஹ்
அெளனப்
பற்றி
குறிப்பிட்டு
இருந்திருக்கரெண்டுெல்லொ?
ஈ) ளபபிளில் சின்ன சின்ன நபிகளைப் பற்றிமயல்லாம் பதிவு மசய்த அல்லாஹ் இவ்ெைவு
மபரிய ெனிதளனப் பற்றி ஏன் குறிப்பிடவில்ளல? (மயரகாொ ரதென் அல்லாஹ் அல்ல
என்று கிறிஸ்தெர்களுக்குத் மதரியும், ஆனால், முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ் தான் ளபபிளின்
ரதென் என்பதால் இந்த ரகள்விளய ரகட்கிரறன்).
உ) நபிகள் பற்றி மசால்லும் ரபாது குர்-ஆன், ஆபிரகாம் முதல் இரயசுெளரயுள்ை நபிகள்,
அரசர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இெரது நபித்துெம் பற்றி குர்-ஆன் ஏன் ஒன்றுரெ
மசால்லவில்ளல?
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ஊ) ெத்திய கிழக்கு பகுதியில் ஒரு சிறிய பகுதிய ஆண்ட தாவீது ெற்றும் சாமலாரொன்
ரபான்ற அரசர்கள் பற்றி பக்கம் பக்கொக ரபசும் குர்-ஆன், அக்கால உலகத்தின் மபரும்
நிலப்பரப்ளப ஆண்ட துல்கர்ளனன் பற்றி இதர இடங்களில் ஏன் மூச்சு விடுெதில்ளல?
எ) இஸ்லாமின்படி களடசி கால தீர்க்கதரிசனத்ளதச் மசான்ன துல்கர்ளனன் பற்றி குர்-ஆன்
இதர இடங்களில் ஒரு குறிப்பு கூட மசால்லாெல் இருப்பது ஆச்சரியரெ! ஒருரெளை
குளறஷிகள் இெளரப் பற்றி ரகட்காெல் இருந்திருந்தால், இப்படிப்பட்டெர் பற்றி ஒரு
ெசனத்ளதயும் குர்-ஆனில் நாம் கண்டு இருந்திருக்கொட்ரடாம். இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் குர்ஆனில் ெரும் 25 நபிகளின் மபயர்களை குறிப்பிடும் ரபாது, ஏன் இெரது மபயளரயும்
குறிப்பிடுெதில்ளல?
பீரஜ அெர்கள் இெளரயும் அந்த நபிகளின் பட்டியலில்
ரசர்த்துக்மகாள்ொரா?
முடிவுளர: உண்ளெளயச் மசால்லரெண்டுமென்றால், முஸ்லிம்கைால் துல்கர்ளனன் பற்றி குர்ஆன்
மசால்லும்
விெரங்களை
மெல்லவும்
முடியவில்ளல,
விழுங்கவும்
முடியவில்ளல. இப்ரபாது பாரா அெர்கள் என் மீது ரகாபம் மகாள்ைலாம், ”மெறும் இரண்டு
ெரிகள் எழுதியதற்காக இந்த கட்டுளரயில் என்ளன ஏன் இென் இழுக்கிறான்”?
பாரா அெர்கரை, உம்ளெ எப்படி ெறந்துவிடமுடியும்? இஸ்லாமுக்காக ஆதரொகப்
ரபசும் ரெசியாக்கள் அவ்ெப்ரபாது உலகில் ரதான்றுகிறார்கள், இவ்ெரிளசயில் இந்து
ெதத்திலிருந்து ெந்த இஸ்லாமிய ரெசியா நீங்கள் அல்லொ? உங்களை எப்படி
ெறக்கமுடியும்?
துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெர் எங்ரக இருக்கிறது? துல்கர்ளனன் மசான்ன
தீர்க்கதரிசனம் என்ன? உலகத்தின் முடிவில் நடக்கும் விெரங்களில் துல்கர்ளனன் களதயில்
ெரும் இதர பாத்திரங்களின் பங்கு என்ன ரபான்றளெகளை அடுத்தடுத்த கட்டுளரயில்
காண்ரபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்: [1] answering-islam.org/Authors/Newton/alex.r.html


19) துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெர் எங்ரக?
பிரொண்டொன ஒரு நல்ல மசயளலச் மசய்த ஒருெளரப் பற்றி குர்-ஆன் பிரமிக்கிறது. அந்த
நபர் மசய்தது ஒரு சரித்திர நிகழ்வு என்கிறது. அந்த மெற்றியில் தனக்கும் பங்கு உண்டு
என்று அல்லாஹ் குர்-ஆனில் மசால்கிறான். களடசியாக, பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகும்
நிளல நிற்கும் ளசனா மபரும் சுெளரப் ரபால, அந்த முஸ்லிம் அரசன் மசய்த மசயல், உலக
முடிவு காலம் ெளர நிளல நிற்கும் என்றும் குர்-ஆன் மசால்கிறது. அந்த அரசன் ெகா
அரலக்சாண்டர் என்றும், அெர் ஒரு நபி என்றும் முஸ்லிம்கள் மசால்கிறார்கள்.
அரலக்சாண்டர் அல்லாஹ்வின் நபியா? என்ற ரகள்விக்கு முந்ளதய கட்டுளரயில் பதில்
மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
குர்-ஆன் மசால்லும் அந்த அரசன் துல்கர்ளனன் என்பெராொர். இெளரப் பற்றி குர்-ஆன்
மசால்லும் விெரங்களில் உள்ை சரித்திர பிளழளய இந்த கட்டுளரயில் சுருக்கொக
காண்ரபாம்.
1) துல்கர்ளனன் கட்டிய பிரொண்ட சுெர்:
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துல்கர்ளனன் என்ற ென்னர், ஒரு பிரொண்டொன இரும்புச்சுெளர இரு ெளலகளுக்கு
இளடரய கட்டி, ஒரு குறிப்பிட்ட ெக்களை காப்பாற்றினாராம். இதளன குர்-ஆன் எப்படி
விெரிக்கிறது என்பளத படிப்ரபாம்.
குர்-ஆன் 18:92-98
18:92. பின்னர், அெர் (ரெமறாரு) ெழிளயப் பின்பற்றிச் மசன்றார்.
18:93. இரு ெளலகளுக்கிளடரய (இருந்த ஓரிடத்ளத) அெர் எத்தியரபாது,
அவ்விரண்டிற்கும் அப்பால் இருந்த ஒரு சமூகத்தாளரக் கண்டார். அெர்கள் எந்தச்
மசால்ளலயும் விைங்கிக் மகாள்பெராக இருக்கவில்ளல;
18:94. அெர்கள் “துல்கர்ளனரன! நிச்சயொக யஃஜூஜும், ெஃஜூஜும் பூமியில்
ஃபஸாது
குழப்பம்
மசய்கிறார்கள்;
ஆதலால்,
எங்களுக்கும்,
அெர்களுக்குமிளடரய ஒரு தடுப்பு(ச் சுெளர) நீர் ஏற்படுத்தித் தரும் மபாருட்டு
நாங்கள் உெக்கு ஒரு மதாளகளயத் தரலாொ?” என்று ரகட்டார்கள்.
18:95. அதற்கெர்: “என் இளறென் எனக்கு எதில் (ெசதிகள்) அளித்திருக்கிறாரனா
அது (நீங்கள் மகாடுக்க இருப்பளதவிட) ரெலானது; ஆகரெ, (உங்கள் உடல்) பலம்
மகாண்டு
எனக்கு
நீங்கள்
உதவி
மசய்யுங்கள்;
நான்
உங்களுக்கும்,
அெர்களுக்குமிளடரய
ஓர்
உறுதியான
தடுப்ளப
ஏற்படுத்தி
விடுகிரறன்”என்றுகூறினார்.
18:96. “நீங்கள் இரும்புப் பாைங்களை எனக்குக் மகாண்டு ொருங்கள்” (என்றார்).
பிறகு அளெ இரு ெளலகளின் (இளடரய நிரம்பி) உச்சிக்குச் செொகும் ரபாது,
ஊதுங்கள் என்றார்; அதளன அெர் மநருப்பாக ஆக்கியதும் (பின்னர் “உருக்கிய)
மசம்ளப என்னிடம் மகாண்டு ொருங்கள்; அதன் ரெல் ஊற்றுகிரறன்” (என்றார்).
18:97. எனரெ, (யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் கூட்டத்தார்) அதன் மீது ஏறவும் சக்தி
மபறவில்ளல, அதில் துொரமிடவும் அெர்கள் சக்தி மபறவில்ளல.
18:98. “இது என் இளறெனிடமிருந்துள்ை ஒரு கிருளபரய ஆகும், ஆனால் என்
இளறெனுளடய ொக்குறுதி நிளறரெறும்ரபாது, அென் இதளனயும் தூள் தூைாக்கி
விடுொன்; ரெலும், என் இளறெனுளடய ொக்குறுதி (முற்றிலும்) உண்ளெயானரத”
என்று கூறினார். (முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
இவ்ெசனங்களின் சுருக்கம் இது தான்:
•

•
•

யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் என்ற ஒரு கூட்டத்தாரிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ெக்களை
காக்க, துல்கர்ளனன் ஒரு பிரொண்டொன சுெளர இரு ெளலகளுக்கு இளடரய
கட்டினாராம்.
இந்த சுெர் எப்படிப்பட்டமதன்றால், அந்த யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் ெக்கைால், அச்சுெளர
இடிக்கரொ, அளத தாண்டி ெரரொ முடியாது.
உலக முடிவுெளரயில் அெர்கள் அந்த இரு ெளலகளுக்கும், சுெருக்கும் பின்னால்
அளடக்கப்பட்டு
இருக்கரெண்டியது
தான்.
ஆனால்
அந்த
யஃஜூஜ்,
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•

ெஃஜூஜ் ெக்கள் சாகாெல் உலக முடிவுெளர மபருகிக்மகாண்ரட இருப்பார்கள்
என்பது இஸ்லாம் மசால்லும் விெரொகும்.
உலக முடிவின் ரபாது, அல்லாஹ் அந்த சுெளர தூள் தூைாக்கும் ரபாது, அம்ெக்கள்
மெளிப்படுொர்கைாம். அதன் பிறகு நடக்கும் விெரங்களை இஸ்லாம் விெரிக்கிறது.

ரெற்கண்ட விெரங்களை அறியும் ரபாது, ஏரதா ஹாலிவுட் படத்ளத பார்ப்பளதப் ரபான்ற
ஒரு பிரளெ உண்டாகிறது அல்லொ? இன்னும் பல ஆச்சரியங்கள் காத்துக்மகாண்டு
இருக்கிறது.
2) அந்த பிரொண்ட சுெர் கற்பளனயா அல்லது உண்ளெயானதா?
குர்-ஆனின் படி, முஹம்ெதுவின் காலத்துக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அக்கால
உலளக ஆண்ட துல்கர்ளனன் ஒரு பிரொண்டொன சுெளரக் கட்டி, யஃஜூஜ் ெற்றும்
ெஃஜூஜ்
கூட்டத்தினளர
மெளிரய
ெரமுடியாதபடி
அங்ரகரய
அளடத்துவிட்டான். அல்லாஹ் இதளன சரித்திர கூற்றாக கூறியிருப்பதால், இது கற்பளனக்
களதயல்ல என்று முஸ்லிம்கள் நம்பரெண்டும்.
இந்த சுெர் முஹம்ெதுவின் காலத்திலும் (7ம் நூற்றாண்டில்) உண்ளெயாகரெ இருந்திருக்கிறது
என்பளத முஹம்ெதுவின் கூற்றிலிருந்து அறியலாம். குர்-ஆனுக்கு அடுத்தபடியாக
அல்லாஹ்வின் ெஹி என்று கருதப்படும், புகாரி ெற்றும் முஸ்லிம் ஹதீஸ்கள் இதளன உறுதிச்
மசய்கின்றது.
அ) அந்த பிரொண்ட சுெரில் ஒரு சிறிய ஓட்ளட விழுந்துள்ைதாம்.
முஹம்ெதுவிற்கு அல்லாஹ் ஒரு ெஹிளய (மெளிப்பாட்ளட) மகாடுத்தார், அதாெது,
துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெரில் ஒரு சிறிய ஓட்ளட விழுந்துள்ைது. அந்த
தீய ெக்கள் மெளிரய ெந்தால், அரபியர்களுக்கும் ஆபத்து ெரும் என்று முஹம்ெது
அறிவித்துள்ைார்.
புகாரி எண்: 3346 (ரெலும் பார்க்க புகாரி எண்கள்: 3347, 3598, 5293, 7059, 7135 &
7136)
3346. நபி(ஸல்) அெர்களின் துளணவியார்) ளஸனப் பின்த்து ஜஹ்ஷ்(ரலி) அறிவித்தார்
நபி(ஸல்)
அெர்கள்
(ஒருமுளற)
என்னிடம்
நடுக்கத்துடன்
ெந்து,
'ெணக்கத்திற்குரியென் அல்லாஹ்ளெத் தவிர ரெமறெருமில்ளல. மநருங்கிவிட்ட
ஒரு தீளெயின் காரணத்தால் அரபுகளுக்குக் ரகடு ரநரவிருக்கிறது. இன்று யஃஜூஜ்
ெஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தளடச் சுெர் இளதப் ரபால் திறக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று
தம் கட்ளட விரளலயும் அதற்கடுததுள்ை விரளலயும் இளணத்து ெளையமிட்டுக்
காட்டியபடி கூறினார்கள். உடரன, நான் 'இளறத்தூதர் அெர்கரை! நம்மிளடரய
நல்லெர்கள் இருக்க, நாம் அழிந்துவிடுரொொ?' என்று ரகட்ரடன். அதற்கு நபி(ஸல்)
அெர்கள் 'ஆம்; தீளெ மபருகிவிட்டால்..' என்று பதிலளித்தார்கள்.
இரத ஹதீஸ் முஸ்லிமிலும் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைது - பார்க்க முஸ்லிம் எண்கள்: 5520,
5521 & 5522
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ரெற்கண்ட ஹதீஸ்களிலிருந்து அறிெது என்னமென்றால், துல்கர்ளனன் கட்டிய சுெர்
முஹம்ெதுவின் காலத்திலும் இருந்துள்ைது, அதில் ஒரு ஓட்ளட விழுந்தளத அல்லாஹ்
முஹம்ெதுவிற்கு ெஹியாக அறிவித்துள்ைான், இதனால் ெரும் ஆபத்ளத முஹம்ெது தம்
ெக்களுக்குச் மசால்லி எச்சரித்துள்ைார் என்பதாகும்.
ஆ) யஃஜும் ெஃஜும் கூட்டத்தின் ஜனத்மதாளக எவ்ெைவு இருக்கும்?
ொசகர்கள் கூர்ந்து கெனிக்கரெண்டும். குர்-ஆனின் படி, ஒரு கூட்ட ெக்கள் இரு
ெளலகளுக்கு இளடரய ொட்டிக்மகாண்டுள்ைார்கள். அெர்கள் மெளிரய ெராெல்
இருப்பதற்கு காரணம், அல்லாஹ்வின் அடியான் துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த ெகா சுெர்
ஆகும். அந்த யஃஜூஜ்/ெஃஜூஜ் ெக்கைால், அச்சுெளர துளைக்கரொ இடித்துப்ரபாடரொ
முடியாது. ரெலும் அந்த ெளலகளை தாண்டியும் ெரமுடியாது, இது அல்லாஹ்வின்
ஏற்பாடாகும்.
ஆனால், அந்த ெக்கள் பலுகி மபருகிக்மகாண்ரட ெருகிறார்கள். அம்ெக்களுக்கு உலகத்தின்
இதர நாடுகரைாடு எந்த ஒரு மதாடர்பு இல்ளலமயன்றாலும், அெர்கள் அன்றிலிருந்து இன்று
ெளரயும் ொழ்ந்து ெந்துக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள், உலகத்தின் களடசி காலம் ெளர
இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ொழுொர்கள். இதளன எப்படி
நாம் அறிந்துக்மகாள்ெது? இளதயும் முஹம்ெதுரெ கூறியுள்ைார், முஹம்ெதுவிற்கு அல்லாஹ்
கூறியுள்ைான். புகாரியில் இவ்விெரம் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைது.
ஒரு முஸ்லிம் நரகம் மசன்றால், யஃஜூஜ்/ெஃஜூஜ் ெக்கள் ஆயிரம் ரபர் மசல்ொர்கள்:
இந்த ஹதீஸின் படி, ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஆயிரம் யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் ெக்கள் நரகத்திற்குச்
மசல்ொர்கள். அதாெது 1:1000 என்பது கணக்கு. இங்கு கெனிக்கரெண்டிய விெரம்
என்னமென்றால், அந்த யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் ெக்கள் அபரிதொக மபருகுகிறார்கள்
என்பதாகும். ஆனால், அெர்கள் நம்ளெப் ரபால ொழவில்ளல, இரண்டு ெளலகளுக்கு
இளடரய ொழுகிறார்கள். உலகிற்கு தங்களை காட்டமுடியாத நிளலயில் உள்ைார்கள்.
புகாரி எண் 6530
இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள்' . . .
இவ்ொறு நபியெர்கள் கூறியது ெக்களுக்குச் சிரெொக இருந்தது. எனரெ, அெர்கள்
'இளறத்தூதர் அெர்கரை! (ஒவ்ரொர் ஆயிரத்திலும் நரகத்திற்குச் மசல்லாெல்
எஞ்சியிருக்கும்) அந்த ஒரு நபர் எங்களில் யார்?' என்று ரகட்டார்கள். நபி(ஸல்)
அெர்கள் '(பயப்படாதீர்கள்;) நற்மசய்தி மபறுங்கள். யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் கூட்டத்தாரில்
ஆயிரம் ரபர் என்றால், உங்களில் ஒருெர் (நரகத்திற்குச் மசல்ல தனியாக
பிரிக்கப்பட்ரடாரில்) இருப்பார்' . . .
கீழ்கண்ட முஸ்லிம் ஹதீஸின் படி, களடசி நாட்களில் அெர்களின் ஒரு அணியினர், ஒரு
ஏரியில் உள்ை நீர் அளனத்ளதயும் குடித்துவிடுொர்கைாம். அதாெது ஒரு ஏரிளய காலி
மசய்யும் அைவிற்கு அெர்களின் ஒரு அணியில் ெக்கள் இருப்பார்கள் என்றுச் மசான்னால்,
பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள், அெர்களின் ஜனத்மதாளக எவ்ெைவு இருக்கும் என்று.
முஸ்லிம் எண்: 5629
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5629. நவ்ொஸ் பின் சம்ஆன் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது: . . .
எனரெ, (முஸ்லிொன) என் அடியார்களை (சினாயிலுள்ை) "தூர்" ெளலக்கு
அளழத்துச் மசன்று பாதுகாப்பாக ளெயுங்கள்" என்று (ெஹீ) அறிவிப்பான்.
பின்னர், அல்லாஹ் "யஃஜூஜ்" "ெஃஜூஜ்" கூட்டத்தாளர அனுப்புொன். அெர்கள்
ஒவ்ரொர்
உயரொன
பகுதியிலிருந்தும்
ரெகொக(க்
கீரழ
இறங்கி)
ெருொர்கள். அெர்களில் முதல் அணியினர் (ரஜார்தானில் உள்ை) "தபரிய்யா"
ஏரிளயக்
கடந்து
மசல்லும்ரபாது,
அதிலுள்ை
மொத்த
நீளரயும்
குடித்துவிடுொர்கள். அெர்களின் இறுதி அணியினர் அளதக் கடந்து மசல்லும்ரபாது.
"முன்மனாரு காலத்தில் இந்த ஏரியில் தண்ணீர் இருந்திருக்கும்" என்று
ரபசிக்மகாள்ொர்கள்.
. . .
பின்னர் இளறத்தூதர் ஈசா (அளல) அெர்களும் அெர்களுடன் இருப்ரபாரும்
(அல்லாஹ்விடம் உதவி ரகட்டுப்) பணிந்து ரெண்டுொர்கள். அப்ரபாது யஃஜூஜ்,
ெஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் பிடரிகளில் புழுக்களை அல்லாஹ் அனுப்புொன். அதனால்
அெர்கள் அளனெரும் ஒரர ரநரத்தில் பலியாொர்கள். பின்னர் இளறத்தூதர் ஈசா
(அளல) அெர்களும் அெர்களுடன் இருப்ரபாரும் (ெளலயிலிருந்து) தளரக்கு
இறங்கி ெருொர்கள். அப்ரபாது பூமியின் எந்தமொரு சாண் அைவு இடமும்,
யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் (சடலங்களிலிருந்து மெளிெரும்) மகாழுப்பாலும்
துர்நாற்றத்தாலும் நிரம்பியிருப்பளதரய காண்பார்கள். உடரன இளறத்தூதர் ஈசா
(அளல) அெர்களும் அெர்களுடன் இருப்ரபாரும் அல்லாஹ்விடம் (அெற்ளற
அகற்றக்ரகாரிப்) பணிந்து ரெண்டுொர்கள். அப்ரபாது அல்லாஹ் ஒட்டகங்களின்
கழுத்துகளைப் ரபான்று (மபரியதாக உள்ை) பறளெகளை அனுப்புொன். அளெ
அந்தப் பிணங்களைத் தூக்கிச் மசன்று அல்லாஹ் நாடிய இடத்தில் வீசிமயறியும். . .
.
இதுெளர கண்ட குர்-ஆன் ெற்றும் ஹதீஸ்களின் அடிப்பளடயில் பார்க்கும் ரபாது, பல ரகாடி
ெக்கைாகிய அந்த யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் ெக்கள் இன்றும் (2017ம் ஆண்டு ரெ ொதம்) உலகில்
ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
இது ஒரு சுொரசியொன களதயாக இருக்கிறதல்லொ? ஆம், இந்த சுொரசியத்ரதாடு சரித்திர
பிளழயும் இக்களதயில் உள்ைது. இனி மசால்லப்ரபாகும் விெரங்களை முஸ்லிம்கள் உட்பட
கூர்ந்து
படியுங்கள்,
இன்று
நளடமுளறக்கும்,
அறிவுடளெக்கும்
இவ்விெரங்கள்
எட்டுகின்றதா? என்பளத கெனியுங்கள். குர்-ஆன் இளறரெதெல்ல என்பதற்கு இப்படிப்பட்ட
சரித்திர விஞ்ஞான பிளழகள் அதில் இருப்பது ஒரு காரணொகும்.
நளடமுளறக்கு ஏற்காத குர்-ஆனின் சரித்திர விஞ்ஞான பிளழகள்
துல்கர்ளனன் விஷயத்தில் குர்-ஆன் மிகப்மபரிய அடிெட்ட பிளழகளைச் மசய்துள்ைது.
துல்கர்ளனன் கட்டியதாகச் மசால்லும் பிரொண்டொன சுெர் பற்றி குர்-ஆன் மசால்லும்
விெரங்களில் கீழ்கண்ட பிளழகள் பளிச்மசன்று மதரிகிறது.
குர்-ஆனின் பிளழ 1: துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெர் எங்ரக இப்ரபாது
உள்ைது?
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இந்த சுெர் ஏரதா ஒரு மூளலயில் கட்டிய சின்ன சுெர் அல்ல. பல ரகாடி ெக்களை
ெளறத்துவிடும் அைவிற்கு உயரொகவும், அகலொகவும் கட்டப்பட்ட சுெர். இதுெளர
இப்படிப்பட்ட சுெளர யாரும் உலகில் கண்டுபிடிக்கவில்ளல. சாட்ளலட் ெற்றும்
மதாளலத்மதாடர்பு கருவிகள், விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்கள் உச்சத்தில் இருக்கும்
இக்காலத்தில் கூட, இந்த
பிரொண்ட சுெளர இதுெளர உலக விஞ்ஞானிகள்
கண்டுபிடிக்கவில்ளல (இருந்தால் தாரன கண்டுப்பிடிப்பதற்கு?).
இதிலிருந்து அறிெது என்னமென்றால், துல்கர்ளனன் கட்டியதாக குர்-ஆன் மசால்லும்
நிகழ்ச்சி ஒரு கட்டுக்களதயாகும். முஹம்ெதுவின் காலத்தில் நிலவிய பல கட்டுக்களதகளை
ரகட்டு, சரித்திரம் என்ற மபயரில் முஹம்ெது குர்-ஆனில் புகுத்தியுள்ைார். இக்களத ஒரு
கட்டுக்களத என்பதற்கு இன்மனாரு ெலுவூட்டும் காரணம் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
குர்-ஆனின் பிளழ 2: பல ரகாடி ெக்கள் 2000க்கும் அதிகொன ஆண்டுகள், எப்படி
அழியாெல் இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய இன்று ெளர ொழமுடியும்?
இந்த கட்டுக்களதளய படித்த முஸ்லிம்கள் எப்படி ஏற்றுக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்று
நிளனக்கும் ரபாது ஆச்சரியம் கலந்த ரெதளனயாக உள்ைது.
குர்-ஆனின் துல்கர்ளனன் களத கீழ்கண்ட
இளெகளுக்கு பதில்களை மகாடுக்கரெண்டும்.

ரகள்விகளை

எழுப்புகிறது.

முஸ்லிம்கள்

அ) கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய சிக்கிய
ெக்கள், இன்று ெளர எப்படி அங்ரகரய உலகத்தின் கண்களில் படாெல் இருக்கமுடியும்?
சிந்துபாத் களதயில் ெட்டுரெ இது சாத்தியம் நிஜ ொழ்க்ளகயில் அல்ல.
ஆ) ஒருரெளை துல்கர்ளனன் அச்சுெளர கட்டினது உண்ளெமயன்று கருதினாலும்,
இப்ரபாது அம்ெக்கள் பலரகாடி ரபராக மபருகியிருப்பார்கள். ெக்கள் மபருகும் ரபாது,
அெர்கரைாடு கூட ரபாட்டி ரபாட்டுக்மகாண்டு அவ்விரு ெளலகளுொ அபரித ெைர்ச்சி
அளடயும்? இது விஞ்ஞானத்தின் படி சாத்தியொ?
இ) பல ஆயிரம் அல்லது பல இலட்ச ெக்கள் அன்று இருந்திருக்கக்கூடும் என்று
எண்ணிக்மகாண்டாலும், இன்று பல நூறு அல்லது ஆயிரம் ரகாடி ெக்கைாக அெர்கள்
மபருகியிருப்பார்கள். அப்படியானால், அரத இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய இத்தளன
ரகாடிெக்கள் எப்படி ெளறந்திருக்கமுடியும்? இது கனவில் ெட்டுரெ சாத்தியொகும்.
ஈ) ெக்கள் மபருகுெது ரபால ெளலகள் கூட ெைர்ந்துக்மகாண்டுச் மசல்லும், இதன் பின்ரன
பல ரகாடி ெக்கள் ெளறந்திருக்க முடியும் என்று சிறுபிள்ளைத் தனத்ரதாடு சில முஸ்லிம்கள்
மசால்லக்கூடும். ஆனால், ெளலகள் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மசண்டிமீட்டருக்கும் குளறொகரெ
ெைருகிறது என்பளத கெனிக்க ரெண்டும். ெக்கள் பிள்ளைகளை மபற்மறடுப்பது ரபால,
காம்பிைான் குடித்த பிள்ளைகள் ரபால ெைருெதும் இல்ளல.
உ) ெளலகள் ஆண்டுக்கு மில்லிமீட்டர் அைவிற்கு மபருகினாலும், இரும்பு ெற்றும்
மசம்புவினால் கட்டப்பட்ட பிரொண்ட சுெர் எப்படி ஆண்டாண்டுக்கு உயர்ந்துக்மகாண்ரட
ரபாகும்? இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய துல்கர்ளனன் கட்டியதாகச் மசால்லும் சுெர் ஒரு
ொளயயான சுெராகும், அது கட்டுக்களதயாகும். இல்ளல என்றுச் மசால்பெர்கள்,
இக்ரகள்விகளுக்கு பதில்களைச் மசால்லலாம்.

134
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

ஊ) 2000 ஆண்டுகளுக்கு ரெலாக, பல ரகாடி ெக்கள், இரண்டு ெளலகளை தாண்டி
ெரமுடியாத அைவிற்கு உலகில் மபரிய ெளல ஒன்றும் இல்ளல. இெயெளலகளில்
‘எெமரஸ்ட்’ தான் உலகிரலரய மிகவும் உயரொன சிகரம் (கெனிக்கவும் சிகரம் ெளல
அல்ல). இந்த சிகரம் 8848 மீட்டர் உயரம் உள்ைது. கெனிக்கவும், கடல் ெட்டத்திலிருந்து
8848 மீட்டர் என்று கணக்மகடுக்கப்பட்டுள்ைரத தவிர ெளலயின் அடிொரத்திலிருந்து
அல்ல.
எ) எெமரஸ்ட் சிகரம் அைவிற்கு உயர்ொன சிகரம் உலகில் ரெறு எதுவும் இல்ளல.
கெனிக்கவும், இங்கு உயரம் தான் கணக்கில் மகாள்ைப்படுகிறது, அகலம் அல்ல. பல ரகாடி
ெக்களை பல ஆயிர ஆண்டுகள் ெளறக்கும் அைவிற்கு உலகில் இரு ெளலகள் இதுெளர
கண்டுபிடிக்கப்படவில்ளல. அதாெது, உலகில் இல்ளல என்பது தான் உண்ளெ. கூகுள்
யர்த்ளத பயன்படுத்தி உலகின் அளனத்து ெளலகளையும் துள்ளியொக பார்க்கமுடியும்.
ஏ) உலகில் உள்ை அளனத்து மபரிய ெளலகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள்.
முக்கியொக ஐரராப்பா, ஆசியா, ஆஃப்ரிக்கா, அமெரிகக ரபான்ற கண்டங்களில் உள்ை
மபரிய ெளலகள் கணக்மகடுக்கப்பட்டுள்ைது. இளெகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தரபாது தான்
இெயெளலகளில் உள்ை எெமரஸ்ட் உயரொனதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. எனரெ, குர்ஆனின் கட்டுக்களதயில் உள்ை மபாய் அம்பைத்துக்கு ெந்துவிட்டது.
ஐ) இன்மனாரு விஷயத்ளத கெனிக்கரெண்டும், முஹம்ெது மசான்ன ஹதீஸின் படி, அந்த
சுெரில் 7ம் நூற்றாண்டில் ஓட்ளட விழுந்துள்ைது. அப்படியானால், கடந்த 14
நூற்றாண்டுகளில் இன்னும் எத்தளன ஓட்ளடகள் விழுந்துள்ைரதா நெக்குத் மதரியாது?
முஹம்ெது ரபால ஒரு இஸ்லாமிய நபி இன்று இருந்திருந்தால், உலகிற்கு அதளன
மசால்லியிருந்திருப்பார். ஒருரெளை அந்த ஓட்ளடளய பயன்படுத்தி, அந்த ெக்கள் இன்னும்
மபரிய ஓட்ளடகளை ரபாட்டு, மெளிரய ெந்திருந்தால்?
ஒ) உலகின் மிக உயரொன சிகரத்ளதரய ெனிதன் மதாட்டுவிட்டான், ஆனால், இந்த இரண்டு
ெளலகளைத் தாண்டி 2000 ஆண்டுகைாக ெக்கள் மெளிரய ெராெல் இருப்பது ஆச்சரியரெ!
குர்-ஆன் மசால்ெது ஒரு ரொசடிரய அல்லாெல் ரெறு எதுொக இருக்கமுடியும்?
ரெற்கண்டளெகளை விருப்பு மெறுப்பு இன்றி முஸ்லிம்கள் சிந்தித்துப் பார்த்தால், குர்-ஆன்
மசால்ெது எவ்ெைவு மபரிய மபாய் என்பது அெர்களுக்கு விைங்கும்.
இந்த கட்டுளரளய முடிக்கும் ரநரத்தில், நம் அருளெ இஸ்லாமிய அறிஞர் பீரஜ அெர்கள்
இந்த விஷயத்ளதப் பற்றி என்ன மசால்லியுள்ைார் என்பளத படியுங்கள். இெர் மசால்லும்
காரணங்களில் முட்டாள்தனம் பளிச்மசன்று மதரிெளத காணமுடியும். இெரது ெரிகளுக்கு
என் பதிளல கீரழ மகாடுத்துள்ரைன்.
மூலம்: www.onlinepj.com/egathuvam/2012-ega/ega_aug_2012/archive
மதாடர்: 11, திருக்குர்ஆன் விைக்கவுளர - யஃஜூஜ், ெஃஜூஜ் கூட்டத்தினரின் ெருளக
பி. ளஜனுல் ஆபிதீன்
பீரஜ அெர்கள் எழுதியளெகள்:
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அெர்கள் எந்த நாட்டில் இவ்ொறு அளடக்கப்பட்டுள்ைனர் என்பளத அல்லாஹ்வும்,
அெனது தூதரும் நெக்குக் கூறவில்ளல. யுகமுடிவு நாளின் மநருக்கத்தில் அெர்கள்
மெளிப்பட
ரெண்டுொனால்
ெற்ற
ெனிதர்கள்
அெர்களை
அறிந்து
மகாள்ைாெலிருப்பது
அெசியம்.
அதற்காகக்
கூட
இளறென்
ெளறத்து
ளெத்திருக்கலாம்.
நம் ரகள்விகள்:
அந்த யஃஜூஜ் ெஃஜூஜ் ெக்கள் எந்த பகுதியில் அல்லது எந்த நாட்டில் இருந்திருக்கமுடியும்
என்று நாம் யூகிக்கலாம். குர்-ஆனின் (18:90-93) படி, கிழக்கு பகுதிக்குச் மசன்று, அதன்
பிறகு அெர் இன்மனாரு ெழியில் மசன்றுள்ைார். குர்-ஆன் மசால்ெது உண்ளெ என்று
நம்பினால், துல்கர்ளனன் ளசனா/ஜப்பான் பகுதிக்கு (கிழக்கு) மசன்று அதன் பிறகு
இன்மனாரு ெழியில் மசன்றார் என்றால் அது ெடக்கு ளசனாொக, அல்லது மதற்கு இந்திய
பகுதியாகரெ இருக்கரெண்டும். அதிகபட்சொக அெர் ெறுபடியும் ஆசியாவின் ெத்திய
கிழக்கு பகுதிக்கு ெந்தாகரெண்டும், அல்லது ஐரராப்பாவில் ஒரு இடத்தில் தான்
இருந்திருக்கரெண்டும். குர்-ஆன் மசால்ெது கட்டுக்களத என்பதால் தான் பீரஜ ரபான்ற
இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு அந்த இடம் என்னமென்று மதரிெதில்ளல.
இரண்டாெதாக, எதற்காக அல்லாஹ் அந்த ெக்களை ெளறக்கரெண்டும்? களடசி காலத்தில்
ெறுபடியும் அழிப்பதற்காகொ? அல்லாஹ் அந்த ெக்களை ெளறத்துள்ைான் என்று குர்ஆரனா, ஹதீஸ்கரைா மசால்லவில்ளலரய! ரெலும், முஹம்ெதுவிற்கு அல்லாஹ் இறக்கிய
ெஹியின் படி, அச்சுெரில் ஓட்ளட 7ம் நூற்றாண்டிரலரய விழுந்துள்ைது, அப்படியானால்,
அந்த சுெர் ெக்கள் காணும் ஒன்றாக இருந்திருக்கமெண்டும் ரெலும் அம்ெக்கள் ஒரு
ஓட்ளடளய மெற்றிகரொக ரபாட்டு இருந்திருக்கரெண்டும்.
பீரஜ அெர்கள் எழுதியளெகள்:
நவீன
கருவிகளையும்,
ஆகாய
விொனங்களையும்,
மதாளல
ரநாக்கிக்
கருவிகளையும்
கண்டுபிடித்துள்ை
காலகட்டத்தில்
அப்படி
ஒரு
கூட்டம்
அளடக்கப்பட்டிருந்தால் உலகத்திற்குத் மதரியாெல் இருக்குொ? மசம்பு உருக்கி
ஊற்றப்பட்டால் அதன்பைபைப்ளப ளெத்து இனம் காணலாரெ என்மறல்லாம் சிலர்
ரகட்கின்றனர். அந்தக்ரகள்வி தெறானதாகும்.
ெனிதனிடம் இத்தளகய நவீன சாதனங்கள் இருந்தாலும் அளெ முழு அைவுக்கு
இன்னமும் பயன்படுத்தப்படவில்ளல. மிக உயரத்திலிருந்து மகாண்டு பூமிளயப்
படம்பிடித்திருக்கிறார்கள்,
பார்த்திருக்கிறார்கரை
தவிர
பூமியின்
ஒவ்மொரு
அங்குலத்ளதயும் ஏன் ஒவ்மொரு ஏக்களரயும் கூட ெனிதன் இந்தக் கருவிகள் மூலம்
இதுெளர ஆராயவில்ளல. பூமியிரலரய இருக்கும் சில பகுதிகளை இப்ரபாதும்
கூடகண்டுபிடித்ததாகச் மசய்திகள் ெருெதிலிருந்து இளத உணரலாம்.
இந்த ெண்ணுலகில் ெனிதனின் கால் படாத நிலப்பரப்புகள் ஏராைம் உள்ைன.
ஆகாயத்தில் ெட்டெடித்து சக்தி ொய்ந்த மதாளலரநாக்கிக் கருவிகள் மூலம்
ஒவ்மொருஏக்கராக ஆராய முற்பட்டாலும் ெரங்கள், காடுகள் ரபான்ற தளடகள்
இல்லாவிட்டால்தான் பூமியில் உள்ைெர்களைப் பார்க்க முடியும். தளடகள் இருந்தால்
அந்தக்காடுகளைத் தான் பார்க்க முடியும்.
நம் ரகள்விகள்:
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பீரஜ அெர்கள் மசால்ெது முஸ்லிம்களுக்கு சீரியஸான விெரொக மதன்படும், ஆனால் இதர
ெக்களுக்கு ரெடிக்ளகயாகவும், முட்டாள்தனொனதாகவும் மதன்படுகின்றது. பீரஜ ரபான்ற
முஸ்லிம் அறிஞர்கள் சாதாரண முஸ்லிம்களை இன்னும் முட்டாள்தனத்திரலரய ளெத்திருக்க
விரும்புகிறார்கள். ஏழாம் நூற்றாண்டின் நாகரீகெற்ற ெனிதன் சிந்திப்பது ரபாலரெ சிந்திக்க
இப்படிப்பட்டெர்கள் முயலுகிறார்கள்.
பீரஜ கெனிக்கரெண்டும், இங்கு நாம் ஏரதா ஒரு ஏக்கர் அல்லது 100 ஏக்கர் காடு பற்றி
ரபசவில்ளல. நாம் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புெது, பல ரகாடி ெக்கள் ெளறந்து
ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருக்கின்ற இரண்டு மபரிய ெளலகளும், அந்த ெளலகளுக்கு இளடரய
கட்டப்பட்ட பிரொண்ட சுெர் பற்றியதாகும்.
ஆக, இப்படிப்பட்ட பிரொண்ட ெளலகள் ெற்றும் அளணக்கட்டு ரபான்ற சுெர், தற்கால
விஞ்ஞான கருவிகளின் கண்களில் படாெல் இருப்பதில்ளல. பீரஜ அெர்கரை, எத்தளன
நாட்கள் தான் இப்படி ெக்களின் (முஸ்லிம்களின்) காதுகளில் பூளெ ளெப்பீர்கள்?
பீரஜ அெர்கள் எழுதியளெகள்:
குறிப்பிட்ட காட்டில் தான் வீரப்பன் இருக்கிறான் என்று மதளிொகத் மதரிந்தும்
மெகுநாட்கைாக அெனது இருப்பிடத்ளதத் துல்லியொகக் கண்டுபிடிக்க முடியாததற்கு
இதுதான் காரணம். காடுகளும், குளககளும், மதாளலரநாக்கிக் கருவிகள்
மூலம்பார்ப்பளதத் தடுத்து விடுகின்றன.
இலங்ளகயில் பிரபாகரனும், புலிகளும் இந்திய, இலங்ளக இராணுெத்தினரால்
நீண்டநாட்கைாகப்
பிடிக்கப்பட
முடியாெல்
ரபானதற்குக்
கூட
அடர்த்தியானகாட்டுப்பகுதிளய அெர்கள் ரதர்வு மசய்தது தான் காரணம்.
நம் ரகள்விகள்:
காடுகள் ெற்றும் ெளலகளுக்குள்ரை 100 ரபர், 1000 ரபர் அல்லது அதிக பட்சொக ஒரு
லட்சம் ரபர் ெளறந்து ொழலாம் ஆனால் பல நூறு ரகாடி ரபர் இப்படி ெளறந்து
ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்றுச் மசால்ெது தற்காலத்தின் விஞ்ஞான உலகில்
ஏற்பதற்கில்ளல.
வீரப்பன் ெற்றும் பிரபாகரன் விஷயத்தில், அந்த ெக்கள் கூட்டம் யாருளடய கண்களிலும்
மதன்பட்டுவிடக்கூடாது என்று ரெண்டுமென்ரற ெளறந்து ொழ்ந்தெர்கள், ரெலும்
அெர்களின்
எண்ணிக்ளக
ஆயிரங்களில்
இருக்கும்,
பல
நூறு
ரகாடி
ரபர்
இருக்கொட்டார்கள்.
அதுவும்
இந்த
ெக்கள்
உலக
ெக்களிடமிருந்து
ெளறந்து
இருக்கரெண்டும் என்று விரும்புபெர்கள் அல்ல. இெர்கள் இரண்டு ஆயிர ஆண்டுகளுக்கு
ரெலாக மெளிரய ெர முயற்சி மசய்துக்மகாண்டு இருக்கின்ற ெக்கைாொர்கள்.
பீரஜ அெர்கள் எழுதியளெகள்:
ெளலகைால் சூழப்பட்ட காடுகளிரலா, அல்லது குளககளிரலா யஃஜூஜ்,
ெஃஜூஜ்கூட்டத்தினர் இருந்தால் எந்தச் சாதனங்கள் மூலமும் அெர்கள் இருப்பளத
அறிந்துமகாள்ை முடியாது.
மசம்பு எனும் உரலாகம் விளரவில் பாசி படிந்து பச்ளச நிறத்துக்கு ொறி விடுெதால்
அதன் பைபைப்ளப ளெத்தும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மதாளலவிலிருந்து
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பார்க்கும்ரபாதும், அருகிலிருந்து பார்க்கும் ரபாதும்
ெைர்ந்திருப்பது ரபான்றரதாற்றரெ மதன்படும்.

கூட

ெளலகளில்

புல்

எனரெ எெரது கண்களுக்கும் புலப்படாெல் இந்தக் கூட்டத்தினர் இந்தப் பூமியின்
ஒரு பகுதியில் ொழ்ந்து ெருெது சந்ரதகப்பட ரெண்டியதன்று.
இனி ெருங்காலத்தில் ெனிதன் முயன்று மநருங்கலாம். அந்த ரநரம் அெர்கள்
மெளிரயெர ரெண்டிய காலொக, அதாெது யுகமுடிவு நாளின் மநருக்கொகத் தான்
இருக்கமுடியும்.
நம் ரகள்விகள்:
இங்கு நாம் ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு இருப்பது, அட்ளடப்மபட்டியினால் பிள்ளைகள்
பள்ளிக்கூட பிராமஜக்டுகளுக்காக மசய்யும் ெளலகரைா, சுெரரா அல்ல, இளெகள்
பிரொண்ட ெளலகள், பிரொண்டொன சுெர் அதுவும் பல ஆயிரம் ரகாடி ெக்களை
மூடிெளறக்கும் அைவிற்கு உள்ை பிரொண்டொன ெளலயாகும். எனரெ, இளெகள்
விஞ்ஞான கருவிகளின் கண்களில் படாெல் இருக்கமுடியாது.
யாராெது பீரஜ அெர்களுக்கு உலளக சுற்றிக்காட்டுங்கைய்யா? குளறந்தபட்சம் டிஸ்கெரி
சானல், நாஷ்னல் ஜியாகிரபி சானளல காட்டுங்களைய்யா? இெருளடய மதால்ளல தாங்க
முடியரல!
இரும்பினால், மசம்பினால் மசய்த ஒரு சுெளர பல ரகாடி ெக்கள் ரசர்ந்து, பல
நூற்றாண்டுகைாக துளைக்கமுடியவில்ளல என்றுச் மசால்ெது அறிவுடளெயாகாது. பல ரகாடி
ெக்கள் இரண்டு ெளலகளை ஏறமுடியாது என்றுச் மசால்ெது ரெடிக்ளகயானது.
ஒரு கால் இல்லாத ஒரு இந்தியப்மபண், தன் ஊனொன காளலக்மகாண்டு உலகின் உயரொன
சிகரொகிய எெமரஸ்ளட ஏறி தன் மகாடிளய நாட்டிவிட்டார் (பார்க்க - அருனிொ சின்ஹா
- en.wikipedia.org/wiki/Arunima_Sinha & indiatoday.intoday.in/story/arunima-sinhainspiring-story-first-indian-female-amputee-mount-everest-proud-mountain-climblifest/1/692252.html ). ஊனமுற்று இருந்தாலும், எெமரஸ்ட் சிகரத்ளதத் மதாட்ட உலகின்
முதல் மபண்ெணி.
இரதா இன்மனாரு நிஜத்ளதப் பாருங்கள், ஊனமுற்றெர்களுக்கு இனி எெமரஸ்ட் ஏற
அனுெதி
மகாடுக்கொட்ரடாம்
என்று
ரநபால்
அரசாங்கம்
மசால்லியுள்ைது,
ஊனமுற்றெர்கைால் ஏறமுடியாது என்று அவ்ெரசாங்கம் நிளனத்தது. ஆனால், இரதா இந்த
பட்டியலில் ஏழு ஊனமுற்றெர்கள் எெமரஸ்ட்ளட மதாட்டுவிட்டார்கள். அெர்களைப் பற்றி
படிக்க மசாடுக்கவும்: metro.co.uk/2015/09/29/nepal-is-banning-disabled-climbers-fromeverest-so-here-are-seven-people-that-totally-nailed-it-5413581/
பீரஜ அெர்கரை, அந்த பலரகாடி ெக்கள் தாண்டமுடியாத அைவிற்கு அந்த ெளலகள்
என்ன எெமரஸ்ட் சிகரங்கைா? முயன்றால் சிகரமும் காலுக்கடியில் ெந்துவிடும்.
முடிவுளர:
இதுெளர நாம் துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெர் பற்றி ஆய்வு மசய்ரதாம்.
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1) குர்-ஆன் மசால்லும் அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு மபாய்யாகும்.
2) துல்கர்ளனன் கட்டியதாகச் மசால்லும் அந்த பிரொண்ட சுெர் உலகில் இதுெளர
கண்டுபிடிக்கப்படவில்ளல. இதற்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட சுெர் உலகில் இல்ளல
என்பதாகும்.
3) பல நூறு ரகாடி ெக்கள் இரண்டு ெளலகளுக்கும், ஒரு சுெருக்கும் பின்னால்
ெளறந்துக்மகாண்டு 2000 ஆண்டுகளுக்கும் ரெலாக இன்றும் ொழ்ந்துக்மகாண்டு
இருக்கிறார்கள் என்றுச் மசால்ெது, அடிெட்ட முட்டாள் தனொன கூற்றாகும்.
4) தற்கால விஞ்ஞான முன்ரனற்றத்தின் அடிப்பளடயில் இப்படிப்பட்ட பிரொண்ட ெளலயும்,
சுெரும் கண்களுக்கு மதரியாெல் இருக்கிறது என்றுச் மசால்ெது, விஞ்ஞான உலகில் ொழ
தகுதியில்லாதெர்கள் மசால்லும் ரபச்சாகும்.
5) அந்த மசம்புச்சுெர், பாசி படிந்து பச்ளச நிறொக ொறிவிட்டு இருப்பதினால் தான்,
விஞ்ஞான கருவிகளின் கண்களில் படாெல் இருக்கிறது என்று பீரஜ மசால்ெது
அறிவுடளெக்கு ஏற்காத ஒன்றாகும்.
6) பலரகாடி ெக்கள் இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய ொழும்படியான நிலப்பரப்பு
கிளடக்குொ? என்று பார்த்தால், அது முடியாத ஒன்றாகத் மதரியும். அதுவும், நவீன
கருவிகள், ெருந்துகள், ெசதிகள் இல்லாெல், பல ரகாடி ரபர் இன்றும் ொழ்ந்துக்மகாண்டு
இருக்கிறார்கள் என்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல, இது விஞ்ஞானத்துக்கு எதிரானதாகும், ரெலும்
நளடமுளறயில் நடக்காத ஒன்றாகும்.
இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான ெற்றும் சரித்திர பிளழகளுள்ை இந்த விெரம் முஹம்ெதுவிற்கு
எங்ரகயிருந்து கிளடத்தது? என்ற சந்ரதகம் ொசகர்களுக்கு ெந்திருக்கும். மநருப்பில்லாெல்
புளகயாது அல்லொ, எல்லாெற்றிற்கும் ஒரு காரணமுண்டு. இந்த ெளலகள், சுெர் ெற்றும்
களடசி கால நிகழ்ச்சி இளெகள் எல்லாம் எங்ரகயிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்பளத அடுத்த
கட்டுளரயில் பார்ப்ரபாம்.
பாரா அெர்களுக்கு:
பாரா அெர்கரை! ெகாபாரதத்தில் ெரும் கர்ணளனப் ரபாலத்தான் இந்த குர்-ஆனின்
துல்கர்ளனனும் இருப்பான் என்று நிளனத்து ரெரலாட்டொக நீங்கள் எழுதிவிட்டீர்கள். இது
எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான ெற்றும் சரித்திர பிளழமயன்று பார்த்தீர்கைா? உங்களுக்கு என்ன!
புத்தகம் விற்றுவிட்டது! மதாடர்களையும் நன்றாக ெக்கள் ரசித்து படித்துவிட்டார்கள்!
ஆனால், ஆழம் மதரியாெல் காளல விட்டுவிட்டீர்கரை!


139
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

20) அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸும் குர்-ஆனும்
குர்-ஆனில் துல்கர்ளனன் என்ற ெகா அரசன் பற்றிய சரித்திரம்! பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைது.
இளதப் பற்றி முந்ளதய கட்டுளரகளில் கீழ்கண்ட மதாடர்களில் (17,18, & 19) படித்ரதாம்:
•
•
•

17) ெகா அரலக்சாண்டர் தான் துல்கர்ளனன் அரசனா?
18) அரலக்சாண்டர் முஸ்லிொ? அல்லாஹ் அனுப்பிய நபியா?
19) துல்கர்ளனன் கட்டிய அந்த பிரொண்ட சுெர் எங்ரக?

இரெல் ொங்கிய இளறரெதம் குர்-ஆன்:
குர்-ஆனில் பல நிகழ்ச்சிகள் இரெல் ொங்கி பதிக்கப்பட்டளெகைாகும். அந்த காலத்தில்
புத்தகங்களுக்கு காபிளரட் உரிளெகள் (copyright) இல்ளல, எனரெ, இஸ்லாமுக்கு முன்பு
இருந்த பல களதகள் குர்-ஆனில் காணலாம். குர்-ஆன் 18ம் அத்தியாயத்தில் ெரும்
துல்கர்ளனன் நிகழ்ச்சி இரெல் ொங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகும். இந்த நிகழ்ச்சி உண்ளெ
சரித்திரொக இருந்திருந்தால், பிரச்சளன இல்ளல, ஆனால் அளெகள் கட்டுக்களதகைாக
இருப்பது தான் நம் முன் இருக்கும் ரகள்வி.
துல்கர்ளனன் களத இரெல் ொங்கியது:
துல்கர்ளனன் விஷயத்தில் குர்-ஆன் சரித்திர ெற்றும் விஞ்ஞான பிளழகளைச் மசய்துள்ைது.
நளடமுளறக்கு ஏற்காத விெரங்களைச் மசால்கிறது. துல்கர்ளனன் பற்றிய நிகழ்ச்சிளய
முழுெதுொக அறிந்துக்மகாள்ை ரெரல மகாடுக்கப்பட்ட முந்ளதய மூன்று கட்டுளரகளை
படித்துக்மகாள்ைவும். உலகத்துக்ரக ெழிகாட்டியாக குர்-ஆன் இருக்கிறது என்று முஸ்லிம்கள்
மசால்லும் ரபாது, அதில் துல்கர்ளனன் ரபான்ற கட்டுக்களதகள் எப்படி இடம்
பிடிக்கமுடியும்? இதளன அறிந்துக்மகாள்ை நாம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய
கட்டுக்களதகள் பற்றி சுருக்கொக அறிந்துக்மகாள்ைரெண்டும்.
அரலக்சாண்ட மராென்ஸ் (Alexander Romance) புத்தகம்:
ெகா அரலக்சாண்டரின் காலக்கட்டம் கி.மு. 356 லிருந்து கி.மு. 323 ெளரயாகும். இெர்
அக்கால உலகம் முழுெதும் ஆைரெண்டும் என்ற ஆர்ெத்தினால், கிழக்ரக கிட்டத்தட்ட
இந்தியா ெளரக்கும் ெந்துள்ைார். இெர் ெரித்த கி.மு. 323ம் ஆண்டுக்கு பிறகு, இெர் மீது
பல கட்டுக்களதகள் பரெ ஆரம்பித்தன. இெர் மசய்யாத பல சாதளனகளை மசய்தது ரபால,
கற்பளனக் களதகள் எழுதப்பட்டன. இப்படி எழுதப்பட்ட களதகளின் மதாகுப்ளப
‘அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ்’ என்று அளழக்கிறார்கள்.
The Romance of Alexander is any of several collections of legends concerning
the mythical exploits of Alexander the Great. The earliest version is in the
Greek language, dating to the 3rd century. Several late manuscripts attribute
the work to Alexander's court historian Callisthenes, but the historical person
died before Alexander and could not have written a full account of his life.
The unknown author is still sometimes known as Pseudo-Callisthenes.
The text was transformed into various versions between the 4th and the
16th centuries, in Medieval Greek, Latin, Armenian, Syriac, Hebrew and
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most
medieval
European
vernaculars.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_romance)

(Source

24 மொழிகளில், 80 வித்தியாசொன பதிப்புக்களில் எழுதப்பட்ட புத்தகம்:
கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த கட்டுக்களத புத்தகத்ளத பலர் தங்கள் மசாந்த
விெரங்களைச் ரசர்த்து எழுத ஆரம்பித்தனர், மொத்தம் 24 மொழிகளில், 80 ெளகயான
மெவ்ரெறு பதிப்புகைாக எழுதப்பட்டன.
The earliest Greek manuscripts of the Alexander romance, as they have
survived, indicate that it was composed at Alexandria in the 3rd century.
The original text was lost but was the source of some eighty different
versions
written
in
twenty-four
different
languages.
(Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
கிறிஸ்தெ யூத ெட்டாரங்களில் - அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ்:
யூத ெற்றும் கிறிஸ்தெ ெட்டாரங்களில் கூட அரலக்சாண்டர் பற்றிய கட்டுக்களதகள்
எழுதப்பட்டன. இெற்றில் அரலக்சாண்டர் ஒரு நல்ல அரசன் ரபால சித்தரிக்கப்பட்டார்.
Eventually Jewish writers would almost completely co-opt Alexander,
depicting him as a righteous gentile or even a believing monotheist.[5]
The Christianized peoples of the Near East, inheritors of both the Hellenic
as well as Judaic strands of the Alexander romance, further theologized
Alexander until in some stories he was depicted as a saint. The Christian
legends turned the ancient Greek conqueror Alexander III into Alexander
"the Believing King", implying that he was a believer in monotheism.
Eventually elements of the Alexander romance were combined with Biblical
legends
such
as
Gog
and
Magog.
(Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
ெறுெலர்ச்சி காலம் (1300-1600 கி.பி) ெளர – இந்த நிளல நீடித்தது:
அரலக்சாண்டரின் உண்ளெயான சரித்திரம் ெக்களுக்கு கிளடக்காத காரணத்தினால், அெர்
பற்றி எழுதப்பட்ட கட்டுக்களதகளை ெக்கள் உண்ளெமயன்று எண்ணி நம்பி ெந்தனர்.
அரலக்சாண்டரின் உண்ளெ சரித்திரம் (The Anabasis of Alexander) கிறிஸ்தெ ெறுெலர்ச்சி
காலம் என்று மசால்லப்படும் கிபி. 1300-1600 காலக்கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
During the period of history during which the Alexander romance was
written, little was known about the true historical Alexander the Great as
most of the history of his conquests had been preserved in the form of
folklore and legends. It was not until the Renaissance (1300–1600 AD) that
the true history of Alexander III was rediscovered: (Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
அரபி மொழிளய தாக்கிய சீரியக் மொழியின் மராொன்ஸ்:
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சீரியக் மொழியிலும், இந்த அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் புழக்கத்தில் இருந்தது. ரெலும், அரபி
மொழியிலும்
‘கிஸாஸ்
துல்கர்ளனன்’
என்ற
மபயரில்
இந்த
கட்டுக்களதகள்
எழுதப்படுெதற்கு, இந்த சீரியக் மொழியின் புத்தகம் ெழிகாட்டியது.
இங்கு
கெனிக்கரெண்டிய
முக்கியொன
விெரம்
என்னமென்றால்,
குர்-ஆன்
எழுதப்பட்டுக்மகாண்டு இருந்த காலத்தில், இந்த சீரியக் மொழியின் மராொன்ஸ் புழக்கத்தில்
இருந்துள்ைது என்பதாகும்.
The Syriac legend was the source of an Arabic variant called the Qisas
Dhul-Qarnayn (Tales of Dhul-Qarnayn)[10] and a Persian variant called the
Iskandarnamah (Book of Alexander), as well as Armenian and Ethiopic
translations.[11]
The version recorded in Syriac is of particular importance because it was
current in the Middle East during the time of the Quran's writing and is
regarded as being closely related to the literary and linguistic origins of the
story of Dhul-Qarnayn in the Quran. The Syriac legend, as it has survived,
consists of five distinct manuscripts, including a Syriac Christian religious
legend concerning Alexander and a sermon about Alexander attributed to
the Syriac poet-theologian Jacob of Serugh (451–521 AD, also called Mar
Jacob). The Syriac Christian legend concentrates on Alexander's journey to
the end of the World, where he constructs the Gates of Alexander to enclose
the evil nations of Gog and Magog, while the sermon describes his journey
to the Land of Darkness to discover the Water of Life (Fountain of Youth).
These legends concerning Alexander are remarkably similar to the story of
Dhul-Qarnayn
found
in
the
Quran.[12]
(Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
குர்-ஆனில் துல்கர்ளனன் பற்றி விெரங்கள்:
1) அெர் உலகின் களடசி பாகம் ெளர (ரெற்கு கிழக்கு) பயணம் மசய்தார்.
2) யஃஜூஜ்/ெஃஜூஜ் ெக்களை தளட மசய்ய மபரிய தடுப்பு சுெளர எழுப்பினார்.
இவ்விரு விெரங்கள் அப்படிரய, சீரியக் கட்டுக்களதகளில் ெருகிறது. இது குர்-ஆனுக்கு
ஒத்து இருக்கிறது, ென்னிக்கவும் குர்-ஆன் இளெகளுக்கு ஒத்து இருக்கிறது.
இஸ்லாமுக்கு முன்பிலிருந்ரத அரபியில் மராொன்ஸ் இருந்தது:
ரதால் சுருள்களை ஆய்வு மசய்ததில், இஸ்லாம் ரதான்றியதற்கு முன்ரப அரபியில்
அரலக்சாண்டர்
மராொன்ஸ்
இருந்ததற்கான
சாத்திய
கூறுகள்
மதன்படுகின்றன.
எத்திரயாப்பிய மொழியில் மராொன்ஸ் மொழியாக்கம் மசய்ெதற்கு சீரியக் மொழியாக்கம்
பயன்பட்டது என்று மசால்லப்படுகின்றது. அரத ரநரத்தில் இவ்விரு மொழியாக்கங்களுக்கு
இளடயில் அழிந்துவிட்ட அரபி மொழி மராொன்ஸ் இருந்திருக்கிறது என்று ஆதாரங்கள்
காட்டுகின்றன.
ரெலும்,
இஸ்லாமுக்கு
முன்பு,
மபர்சிய
மொழியிலும்
மராொன்ஸ் இருந்துள்ைது.
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The manuscripts also contain evidence of lost texts. For example, there is
some evidence of a lost pre-Islamic Arabic version of the translation that is
thought to have been an intermediary between the Syriac Christian and the
Ethiopic Christian translations.[15] There is also evidence that the Syriac
translation was not directly based on the Greek recensions but was based
on a lost Pahlavi (pre-Islamic Persian) intermediary.[8] (Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
யூதர்கள், கிறிஸ்தெர்கள் எவ்ெழிரயா, அல்லாஹ்வும் அவ்ெழிரய:
இஸ்லாம் ரதான்றிய காலத்துக்கு முன்பிலிருந்ரத, யூத கிறிஸ்தெ ெட்டாரங்களிலும்,
அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் கட்டுக்களதகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. அரலக்சாண்டளர ஒரு
நல்ல ெனிதர் என்று இம்ெக்கள் நம்பியதினால், குர்-ஆனும் அரலக்சாண்டர் ஒரு நல்ல
அல்லாஹ்வின் அடியார் என்று மசால்லிவிட்டது. ஆனால், ஒன்ளற அல்லாஹ்
ெறந்துவிட்டான், அது என்னமென்றால், அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் என்பது யூத
கிறிஸ்தெர்களின் ரெதெல்ல, அது ஒரு கட்டுக்களத புத்தகம். ஆனால், அல்லாஹ் அந்த
கட்டுக்களதளய உண்ளெ என்று எண்ணி தன் ரெதத்தில் சரித்திரம் என்றுச் மசால்லி
புகுத்திவிட்டான். ஆனால், விதி விளையாடிவிட்டது, இஸ்லாம் உருொகி 600 ஆண்டுகளுக்கு
பிறகு, ெகா அரலக்சாண்டரின் உண்ளெ சரித்திரத்ளத கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள். இனி
முஸ்லிம்கள் என்ன மசய்யமுடியும்? குர்-ஆளன ொற்றமுடியுொ? முடியாரத!
Theological controversy
The identity of Dhul-Qarnayn has been a matter of theological controversy
amongst Muslim scholars for centuries. Dhul-Qarnayn was equated with
Alexander by the majority of classical Islamic scholars during a period when
Christians and Jews had themselves co-opted Alexander the Great as a
religious figure. However, it is clear that the historical Alexander the Great
was a Greek pagan (for example, Alexander's mother Olympias is said to
have been a devout member of the orgiastic snake-worshiping cult of
Dionysus, and may have slept with snakes[16]). Such historical facts about
Alexander the Great became well known only after the Renaissance period
(1300–1600 AD) when the Anabasis Alexandri of Arrian (AD 86–160)
was rediscovered. In light of the modern view of Alexander the Great, his
identity as Dhul-Qarnayn has become a matter of great controversy for
Muslims. In reaction, alternative theories about the identity of Dhul-Qarnayn
have been advanced by some Muslim scholars. For example, it has been
suggested that Dhul-Qarnayn could be Cyrus the Great (see Cyrus the Great
in the Quran). The Muslim sentiment against Alexander is reflected in
Islamic textbooks (e.g. "Some [Muslim Scholars] say it was Alexander the
Great, who lived from 356 BCE to 323 BCE, but that is highly unlikely,
given that Alexander was an idol-worshipper."[17]), often with references to
his polytheistic religious beliefs and (more recently) his personal relationships.
(Source - en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
இதுெளர பார்த்த ஆதாரங்களின் படி, இஸ்லாமுக்கு முன்புலிருந்து உலா ெந்த
கட்டுக்களதகள் குர்-ஆனிலும் புகுந்துவிட்டது. யூதர்கள் அந்த மூன்று ரகள்விகளை
முஹம்ெதுவிடம்
ரகளுங்கள்
என்று
மசான்னரபாரத,
அல்லாஹ்
சுதாரித்து
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இருந்திருக்கரெண்டும். அல்லாஹ் உண்ளெயான இளறெனாக இருந்திருந்தால், எது
கட்டுக்களத? எது சரித்திரம்? என்பளத அறிந்துக்மகாண்டு இருந்திருப்பான். குளறஷிகள்
ரகள்வி ரகட்ட ரபாது, அல்லாஹ் 15 நாட்களை எடுத்துக்மகாண்டும், களடசியாக ஒரு
கட்டுக்களதளய முஹம்ெதுவிற்கு ெஹியாக இறக்கிவிட்டார், அந்ரதா பரிதாபம்.
ரெரல மூல நூல்கள் பற்றிய விெரங்களை ெட்டுரெ கண்ரடாம். இப்ரபாது, குர்-ஆனில்
பதிக்கப்பட்ட விெரங்களும், அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸில் உள்ை விெரங்களும் எப்படி
ஒத்துப்ரபாகிறது என்பளத சுருக்கொக காண்ரபாம்.
1) சீரியக் மராொன்ஸ் - இரண்டு மகாம்புகளை உளடயென்
குர்-ஆனில் துல்கர்ளனன் என்பது இரண்டு மகாம்புகளுளடயென் என்று அர்த்தம். அந்த
இரண்டு மகாம்புகளை இளறென் தான் தனக்கு மகாடுத்தான், என்று அரலக்சாண்டர் மஜபம்
மசய்ெதாக, சீரியக் மொழியில் உள்ை மராொன்ஸ் குறிப்பிடுகிறது:
The Christian Syriac version of the Alexander romance, in the sermon by
Jacob of Serugh, describes Alexander as having been given two horns of
iron by God. The legend describes Alexander (as a Christian king) bowing
himself in prayer, saying:
O God ... I know in my mind that thou hast exalted me above all kings,
and thou hast made me horns upon my head, wherewith I might thrust
down the kingdoms of the world...I will magnify thy name, O Lord, forever
... And if the Messiah, who is the Son of God [Jesus], comes in my days, I
and
my
troops
will
worship
Him...[35]
(Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
2) பிரொண்ட சுெர் கட்டியதாக தன் தாய்க்கு கடிதம் எழுதினார் அரலக்சாண்டர் (குர்ஆனுக்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப)
இந்த கட்டுக்களதயில் ெரும் அரலக்சாண்டர், குர்-ஆனில் ெருெது ரபால, ஒரு
பிரொண்டொன சுெளரக் கட்டி ெக்களை காப்பாற்றியதாக தன் தாய்க்கு ஒரு கடிதம்
எழுதுகிறார். இரண்டு ெளலகளுக்கு இளடரய அந்த சுெளர கட்டினார் என்று
குறிப்பிடுகிறார். இந்த கடிதம், கி.பி. 4ம் நூற்றாண்டில் உலா ெந்த ‘அரலக்சாண்டர்
மராொன்ஸ்’ல் ெருகிறது. அதாெது குர்-ஆன் எழுதப்படுெதற்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
இந்த களத ெருகிறது.
இதிலிருந்து அறிெது என்னமென்றால், யூதர்களும் குளறஷிகளும் ஒரு புகழ்மபற்ற
களதளயப் பற்றித் தான் முஹம்ெதுவிடம் ரகட்டு இருக்கிறார்கள், ஆனால், அது ஒரு
கட்டுக்களதமயன்று, யூதர்களுக்கும், குளறஷிகளுக்கும் மதரியாெல் ரபானது ஆச்சரியெல்ல,
அல்லாஹ்விற்கும் மதரியாெல் ரபானது தான் ஆச்சரியம்.
Alexander's Wall in Christian legends
Christian legends speak of the Caspian Gates (Gates of Alexander), also
known as Alexander's wall, built by Alexander the Great in the Caucasus
mountains. Several variations of the legend can be found. In the story,
Alexander the Great built a gate of iron between two mountains, at the end
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of the Earth, to prevent the armies of Gog and Magog from ravaging the
plains. The Christian legend was written in Syria shortly before the Quran's
writing and closely parallels the story of Dhul-Qarnayn.[41] The legend
describes an apocryphal letter from Alexander to his mother, wherein he
writes:
I petitioned the exalted Deity, and he heard my prayer. And the exalted
Deity commanded the two mountains and they moved and approached each
other to a distance of twelve ells, and there I made ... copper gates 12 ells
broad, and 60 ells high, and smeared them over within and without with
copper ... so that neither fire nor iron, nor any other means should be able
to loosen the copper; ... Within these gates, I made another construction of
stones ... And having done this I finished the construction by putting mixed
tin and lead over the stones, and smearing .... over the whole, so that no
one might be able to do anything against the gates. I called them the
Caspian Gates. Twenty and two Kings did I shut up therein.[42]
These pseudepigraphic letters from Alexander to his mother Olympias and
his tutor Aristotle, describing his marvellous adventures at the end of the
World, date back to the original Greek recension α written in the 4th
century in Alexandria. The letters are "the literary expression of a living
popular tradition" that had been evolving for at least three centuries before
the
Quran
was
written.[6]
(Source
- en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran)
3) களடசி காலத்தில் தகர்ப்படும் - பிரொண்ட தடுப்பு
கிறிஸ்தெ ெட்டாரங்களில் உலாெந்த மராொன்ஸில், அந்த தடுப்பு சுெளர இளறென் களடசி
காலத்தில் தகர்ந்துப்ரபாகும் படி மசய்ொர், அப்மபாழுது மிகுந்த அழிவு உண்டாகும் என்றும்
மசால்லப்பட்டது.
இளதரய
குர்-ஆனும்
அப்படிரய
மொழிந்துள்ைது
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. பார்க்க குர்-ஆன் 18:98-99
18:98. “இது என் இளறெனிடமிருந்துள்ை ஒரு கிருளபரய ஆகும், ஆனால் என்
இளறெனுளடய ொக்குறுதி நிளறரெறும்ரபாது, அென் இதளனயும் தூள் தூைாக்கி
விடுொன்; ரெலும், என் இளறெனுளடய ொக்குறுதி (முற்றிலும்) உண்ளெயானரத”
என்று கூறினார்.
18:99. இன்னும், அந்நாளில் அெர்களில் சிலளரச் சிலருடன் (கடல்) அளலகள்
(ரொதுெளதப் ரபால்) ரொதுொறு நாம் விட்டு விடுரொம்; பின்னர், ஸூர்
(எக்காைம்) ஊதப்படும்; பிறகு நாம் அெர்களை ஒன்று ரசர்ப்ரபாம். (டாக்டர்.
முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)
Gog and Magog in Christian legends
In the Syriac Christian legends, Alexander the Great encloses the Gog
Magog horde behind a mighty gate between two mountains, preventing
and Magog from invading the Earth. In addition, it is written in
Christian legend that in the end times God will cause the Gate of Gog

and
Gog
the
and
145

http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

Magog to be destroyed, allowing the Gog and Magog horde to ravage the
Earth;
The Lord spake by the hand of the angel, [saying] ...The gate of the north
shall be opened on the day of the end of the world, and on that day shall
evil go forth on the wicked ... The earth shall quake and this door [gate]
which thou [Alexander] hast made be opened ... and anger with fierce wrath
shall rise up on mankind and the earth ... shall be laid waste ... And the
nations that is within this gate shall be roused up, and also the host of
Agog and the peoples of Magog [Gog and Magog] shall be gathered together.
These peoples, the fiercest of all creatures.[42]
முடிவுளர:
இந்த கட்டுளரயின் விெரங்களுக்காக நான் முழுெதுொக விக்கீபீடியா ஆங்கில
மதாடுப்புக்களை பயன்படுத்தியுள்ரைன். ரதளெயான விெரங்களின் சுருக்கத்ளத ெட்டுரெ
இங்கு பதித்ரதன். விருப்பமுள்ைெர்கள் கீழ்கண்ட மதாடுப்புக்களை ஆங்கிலத்தில்
படித்துக்மகாள்ைலாம்.
en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran
en.wikipedia.org/wiki/Alexander_romance
en.wikipedia.org/wiki/The_Anabasis_of_Alexander
இளெகளிலிருந்து அறிெமதன்ன?
அ) குர்-ஆன் துல்கர்ளனன் விஷயத்தில் சரித்திர, விஞ்ஞான பிளழளய மசய்துள்ைது.
ஆ)
பல
நூற்றாண்டுகைாக
ொய்ெழியாகவும்,
கட்டுக்களத
புத்தகங்கைாகவும்
உலாவிக்மகாண்டு இருந்த அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் புத்தகத்தின் விெரங்களை சரித்திரம்
என்று மசால்லி அல்லாஹ் மிகப்மபரிய தெளற மசய்துள்ைான். 14 நூற்றாண்டுகைாக
முஸ்லிம்களை ஏொற்றிக்மகாண்டு ெந்துள்ைான்.
இ) அரலக்சாண்டரின் உண்ளெ சரித்திரம் ெத்திய காலக்கட்டத்தில் (கி.பி. 1300-1600)
கிளடத்தரபாது, அந்த அரலக்சாண்டர் பல மதய்ெ ெழிப்பாட்டாைர் என்பளத அறிந்த
இஸ்லாமிய உலகம் திளகத்துவிட்டது. இனி, முஸ்லிம்கைால் என்ன மசய்யமுடியும், ”அந்த
துல்கர்ளனன் அரலக்சாண்டர் அல்ல” என்றுச் மசால்ெளதத் தவிர!
ஈ) அரலக்சாண்டர் பற்றி உலகம் கட்டுக்களதகளை நம்பிக்மகாண்டு இருந்தால்,
அல்லாஹ்வும் அரதரய நம்பிவிட்டான். எது சரித்திரம் எது கட்டுக்களத என்ற ஞானம்
இளறெனுக்கு இருக்கரெண்டுெல்லொ?
அடுத்த கட்டுளரயில், அரத குர்-ஆன் 18ம் அத்தியாயத்தில் உள்ை இன்மனாரு விெரத்ளத
அதாெது கட்டுக்களதளய சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிரறன். அதன் பிறகு பாரா அெர்களின்
நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் அடுத்தடுத்த அத்தியாயத்திற்கு தாவுரொம். பாரா
அெர்கள் எழுதிய இரண்டு ெரிகளுக்கு இப்படி நான்கு கட்டுளரகள் எழுதியதற்கு, அெர்
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என்ளன ென்னிக்கரெண்டும். என்ன மசய்ெது? குத்த குத்த இரத்தம் பீறிட்டுக்மகாண்டு
ெருகிறது, அதனால் நிலமெல்லாம் இரத்தெயொக ொறிவிட்டது.


21) மூஸா ஹில்று களத (18:60-82) யூதகட்டுக்களதயா?
குர்-ஆனின் 18ெது அத்தியாயத்தின் துல்கர்ளனன் ெசனங்களை (18:83-99) நாம் இதுெளர
ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிரறாம். இவ்ெசனங்களுக்கு முன்பு இன்மனாரு களதளய
அல்லாஹ் சுட்டிக்காட்டுகின்றான். அதாெது குர்-ஆனின் 18:60-82 ெளரயிலான ெசனங்களில்
மூஸா நபி, ஹில்று(கிள்று) என்பெரிடம் பாடம் கற்றுக்மகாண்ட நிகழ்ச்சிளய அல்லாஹ்
சுட்டிக்காட்டுகின்றான்.
இந்த களதக்கு என்ன ெந்தது? இதில் என்ன பிரச்சளன? என்று பார்த்தால், இந்த விெரமும்
இஸ்லாமுக்கு முன்பு பல நூல்களில் இருந்தளெகள் தாம். அளெகளை அப்படிரய மகாஞ்சம்
ொற்றி
குர்-ஆனில்
அல்லாஹ்வின்
ெசனங்கைாக,
உண்ளெ
சரித்திரங்கைாக
பதிக்கப்பட்டுள்ைது.
இந்த கட்டுளரளய கீழ்கண்ட தளலப்புக்களில் ஆய்வு மசய்ரொம்:
1) குர்-ஆன் 18:60-82 ெசனங்களின் சுருக்கம்
2) பீரஜ அெர்களின் விைக்கம் - 273. மெஞ்ஞானமும் அஞ்ஞானமும்
3) மூஸாவும் காணாெல் ரபான மீனும், அரலக்சாண்டரும் ஜீெத்தண்ணீரும்
4) மூஸாவும் ஹில்றுவும், எலியாவும் ரஜாஸுொ மபன் ரலவியும்
5) முடிவுளர

1. குர்-ஆன் 18:60-82 ெசனங்களின் சுருக்கம்
இக்கட்டுளரயின் அடிக்குறிப்பு [1]ல் இவ்ெசனங்களை பதித்துள்ரைன், அளெகளை ஒரு
முளற படித்துக்மகாள்ளுங்கள். இவ்ெசனங்களின் சுருக்கம் இது தான்:
களத 1 - ெசனங்கள் 18:60-64
மூஸாவும், அெரது பணியாைரும் உணவுக்காக ஒரு மீளன ளெத்துக்மகாண்டு நீண்ட
பயணம் மசய்தார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், அந்த மீன் எப்படிரயா தப்பித்துக்
மகாண்டு கடலில் நீந்திச் மசன்றுவிட்டது. பணியாைனிடம் காளல ஆகாரத்துக்கு அந்த
மீளன மகாண்டுொ! என்று மசான்னரபாது, பணியாைர் மீன் தப்பித்துவிட்டது என்று
கூறுகின்றார். நான் ரதடி ெந்த இடம் இது தான் என்று மூஸா கூறுகிறார்.
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களத 2 - ெசனங்கள் 18:65-82
அந்த மீன் மதாளலந்த இடத்தில் மூஸா ”ஹில்று” என்ற ஒரு அல்லாஹ்வின்
அடியாளர சந்திக்கிறார், அெரராடு கூட இருக்க அனுெதி ரகட்கிறார். ஹில்று
மூஸாவிடம் நீ என்ரனாடு மபாறுளெயாக இருக்கமுடியாது. நான் உனக்கு விெரிக்கும்
ெளரக்கும், என்னுளடய எந்த மசயளலப் பற்றியும் நீ ரகள்வி ரகட்கொட்டாய் என்று
உறுதி அளித்தால், என்ரனாடு ெரலாம் என்று கூற, மூஸாவும் ஒப்புக்மகாள்கிறார்.
ஹில்று மூன்று மசயல்களைச் மசய்கிறார், அம்மூன்று மசயல்களின் பின்னணிளய
புரிந்துக்மகாள்ைாெல், மூஸா மூன்று முளறயும் ஹில்றுவிடம் ரகள்வி ரகட்கிறார்.
களடசியாக, ஹில்று மூஸாவிற்கு அெரது மசயல்களின் விைக்கத்ளத மதரிவிக்கிறார்.
இது தான் குர்-ஆன் 18:62-82 ெளரயுள்ை ெசனங்களில் ெரும் இரண்டு களதகளின்
சுருக்கம்.
2. பீரஜ அெர்களின் விைக்கம் - 273. மெஞ்ஞானமும் அஞ்ஞானமும்
ரெற்கண்ட குர்-ஆன் ெசனங்களுக்கு பீரஜ அெர்கள் தம்முளடய குர்-ஆன் தமிழாக்கத்தில்
விைக்கம்(எண் 273) அளித்துள்ைார். ரெலும் இவ்ெசனங்களின் பின்னணிளயச் மசால்லும்
கீழ்கண்ட ஹதீஸ்களையும் குறிப்பிட்டுள்ைார்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் பின்னணிளய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்கள் விைக்கியுள்ைனர்.
மூஸா நபியெர்கள் இஸ்ரரெலர்கள் ெத்தியில் உளர நிகழ்த்துெதற்காக எழுந்தார்கள்.
"ெனிதர்களில் மிகவும் அறிந்தெர் யார்?'' என்று அெர்களிடம் ரகட்கப்பட்டது.
"இதுபற்றி அல்லாஹ்ரெ நன்கறிந்தென்'' எனக் கூறாெல், "நாரன மிக அறிந்தென்''
எனக் கூறி விட்டார்கள். இதனால் அல்லாஹ் அெர்கள் மீது ரகாபெளடந்தான்.
"இரண்டு கடல்கள் சங்கமிக்கும் இடத்தில் எனது அடியார் ஒருெர் இருக்கிறார். அெர்
உம்ளெ விட அதிகம் அறிந்தெர்'' என்று அல்லாஹ் அறிவித்தான். அதற்கு மூஸா
நபியெர்கள், "அெளர நான் எப்படி அளடெது?'' என்று ரகட்டார்கள். "ஒரு
பாத்திரத்தில் ஒரு மீளனப் ரபாட்டுக் மகாள்! அந்த மீளன எங்ரக தெற விடுகிறாரயா
அந்த இடத்தில் தான் அெர் இருக்கிறார்'' என்று அெர்களுக்குக் கூறப்பட்டது.
மூஸா நபியெர்களும், (அெர்களின் உதவியாைர்) யூஷஃ பின் நூன் அெர்களும்
பாத்திரத்தில் மீளன எடுத்துக் மகாண்டு புறப்பட்டனர். ஒரு பாளறளயக் கண்டு
அங்ரக தளலசாய்த்து தூங்கி விட்டார்கள். அந்த ரநரத்தில் பாத்திரத்திலிருந்த மீன்
நழுவி கடலில் மசன்று விட்டது.
......இவ்ொறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்கள் விைக்கியுள்ைனர். (புகாரீ 122, 3401,
4725, 4726)
3. மூஸாவும் காணாெல் ரபான மீனும், அரலக்சாண்டரும் ஜீெத்தண்ணீரும்
அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் என்ற கட்டுக்களத புத்தகங்களில் ‘இஸ்லாமில் ெரும் மூஸாவும்
மீனும்’ என்ற களதப்ரபான்ற ஒரு களத ெருகிறது. அந்த கட்டுக்களதயில் அரலக்சாண்டர்
‘ஜீெத்தண்ணீளர’ ரதடிச்மசன்ற களத ெருகிறது.
அந்த தண்ணீளர குடிப்பெர்
ெரிக்கொட்டாராம். அந்த இடத்ளத எப்படி அறிந்துக்மகாள்ெது என்று ரகட்க, ஒரு ஞானி
அெருக்கு, ஒரு ெரித்த மீளன மகாண்டு ரபாய், ஒவ்மொரு ஊற்றிலும் கழுவு, எந்த ஊற்றில்
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கழுவும் ரபாது, அது உயிர்மபருகின்றரதா, அந்த ஊற்று தான் ‘ஜீெத்தண்ணீர் உள்ை ஊற்று’
என்று அெருக்கு மசால்கிறார்.
One similarity between the Quran story and the Alexander romance concerns
the fish that miraculously comes to life. This motif is found in the Syriac
sermon by Jacob of Serugh, where Alexander travels in search of the Water
of Life (Fountain of Youth). A shorter version of the story in also found in
the Greek β-recension of the Alexander romance. In the Syriac legend,
Alexander finds a wise man who tells Alexander to take a salted fish and
wash it in the fountains in the Land of Darkness, and if the fish comes to
life then he will have found the Water of Life:
The king [Alexander] said, "I have heard that therein [in the Land of
Darkness] is the fountain of life, And I desire greatly to go forth and see
if, of a truth, it is [there]. The old man said, ... "Command thy cook take
with him a salt fish, and wherever he sees a fountain of water let him wash
the fish; And if it be that it comes to life in his hands when he washes it,
That is the fountain of the water of life which thou askest for, O King."
Source - en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great_in_the_Quran
குர்-ஆன் ஆக்கிரயான் இந்த களதளய அறிந்திருக்கிறார், எனரெ மூஸா, ஹில்றுளெ
ரதடிச்மசன்றரபாது, எப்படி அந்த இடத்ளத அளடயாைம் கண்டுபிடிப்பது என்று ரகட்கும்
ரபாது, ரெற்கண்ட மீன் களத ரபான்ற ஒரு மீன் களதளய மசால்லியுள்ைார்.
4. மூஸாவும் ஹில்றுவும், எலியாவும் ரஜாஸுொ மபன் ரலவியும்
யூதர்கள் தல்முத் என்ற நூல்களை எழுதினார்கள். அரதாடு கூட பல கட்டுக்களதகள் யூத
ெட்டாரங்களில் இஸ்லாமுக்கு முன்பு உலாவிக்மகாண்டு இருந்தன.
ரஜாஸுொ மபன் ரலவி (Joshua ben Levi) என்பெர் கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு
சம்ெந்தப்பட்ட யூத ரபி ஆொர். இெரது காலத்துக்கு பின்பு, இெர் மபயரில் பல
கட்டுக்களதகள் ெந்தன. இெர் எலியாவின் ரதாழராக அெரராடு கூட மசன்றெராக களதகள்
எழுதப்பட்டன. அப்படிப்பட்ட ஒரு களத தான் இப்ரபாது நாம் பார்க்கப்ரபாகிரறாம். அந்த
களதளய அப்படிரய அல்லாஹ் உல்டா மசய்து, குர்-ஆனிலும் புகுத்திவிட்டான்.
Rabbi Joshua ben Levi
References to Elijah in Jewish folklore range from short observations (e. g.
It is said that when dogs are happy for no reason, it is because Elijah is
in the neighborhood)[62] to lengthy parables on the nature of God’s justice.
One such story is that of Rabbi Joshua ben Levi. The rabbi, a friend of
Elijah’s, was asked what favor he might wish. The rabbi answered only that
he be able to join Elijah in his wanderings. Elijah granted his wish only if
he refrained from asking any questions about any of the prophet’s actions.
He agreed and they began their journey. The first place they came to was
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the house of an elderly couple who were so poor they had only one old
cow. The old couple gave of their hospitality as best they could. The next
morning, as the travelers left, Elijah prayed that the old cow would die and
it did. The second place they came to was the home of a wealthy man. He
had no patience for his visitors and chased them away with the admonition
that they should get jobs and not beg from honest people. As they were
leaving, they passed the man’s wall and saw that it was crumbling. Elijah
prayed that the wall be repaired and it was so. Next, they came to a wealthy
synagogue. They were allowed to spend the night with only the smallest of
provisions. When they left, Elijah prayed that every member of the synagogue
might become a leader.
Finally, they came to a very poor synagogue. Here they were treated with
great courtesy and hospitality. When they left, Elijah prayed that God might
give them a single wise leader. At this Rabbi Joshua could no longer hold
back. He demanded of Elijah an explanation of his actions. At the house of
the old couple, Elijah knew that the Angel of Death was coming for the old
woman. So he prayed that God might have the angel take the cow instead.
At the house of the wealthy man, there was a great treasure hidden in the
crumbling wall. Elijah prayed that the wall be restored thus keeping the
treasure away from the miser. The story ends with a moral: A synagogue
with many leaders will be ruined by many arguments. A town with a single
wise leader will be guided to success and prosperity. "Know then, that if
thou seest an evil-doer prosper, it is not always unto his advantage, and if
a righteous man suffers need and distress, think not God is unjust."[63]
Source - en.wikipedia.org/wiki/Elijah
இந்த கட்டுக்களதயின் சுருக்கம் இது தான், ொசகர்கள் கூர்ந்து படிக்கவும்.
1) எலியாரொடு தானும் ெருெதாக ரஜாஸுொ மபன் ரலவி அனுெதி ரகட்டார்.
2) தான் எது மசய்தாலும், ரகள்வி ரகட்காெல் ெந்தால், அனுெதி மகாடுப்ரபன் என்று எலியா
மசால்ல, ரஜாஸுொ ஒப்புக்மகாண்டார்.
3) நிகழ்ச்சி 1: இவ்விருெரும் ஒரு ெயது முதிர்ந்த தம்பதியினரிடம் ெந்து தங்குகிறார்கள்.
அவ்ரெளழ தம்பதியினர் இெர்களை நல்ல விதொக உபசரிக்கிறார்கள். ெறுநாள் கிைம்பும்
ரபாது, அந்த தம்பதியினருக்கு இருந்த ஒரு கிழட்டு ொடு சாகும்படி எலியா மஜபம்
மசய்கிறார், அது அப்படிரய மசத்துவிடுகிறது. இது ரஜாஸுொவிற்கு பிடிக்கவில்ளல. நம்ளெ
நன்றாக கெனித்துக்மகாண்ட இந்த ஏளழ குடும்பத்திற்கு எலியா அநியாயம் மசய்துவிட்டதாக
ரஜாஸுொ ரகாபம் மகாள்கிறார்.
4) நிகழ்ச்சி 2: அடுத்ததாக, இவ்விருெர் ஒரு மசல்ெந்தர் வீட்டுக்கு ெருகிறார்கள். நீங்கள்
உளழத்து சாப்பிடுங்கள் என்றுச் மசால்லி, அெர் இெர்களை உபசரிக்காெல் துரத்துகிறார்.
இவ்விருெர் அங்கிருந்து கிைம்பும்ரபாது, அந்த ெனிதனுக்கு மசாந்தொன ஒரு சுெர்
விழும்நிளலயில் இருந்தளத பார்த்து, எலியா உடரன அளத சரி மசய்துவிடுகிறார். இந்த
முளறயும் ரஜாஸுொவிற்கு ரகாபம் ெருகிறது.
150
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

5) நிகழ்ச்சி 3: அடுத்தபடியாக இவ்விருெரும் மசழிப்பாக
மசல்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு அெர்களுக்கு சரியான
அளத விட்டு புறப்படும் ரபாது, எலியா, அந்த
அளனெரும் தளலெர்கள் ஆகரெண்டும் என்று
ரஜாஸுொவின் ரகாபம் உச்சத்ளத அளடகிறது.

உள்ை ஒரு யூத ரதொலயத்துக்கு
உபசரிப்பு மகாடுக்கப்படவில்ளல.
ரதொலயத்தின் அங்கத்தினர்கள்
மஜபம் மசய்கிறார். இதனால்

6) நிகழ்ச்சி 4: களடசியாக இெர்கள் ஒரு ஏளழ மஜப ஆலயத்திற்கு மசல்கிறார்கள்,
அெர்கள் இெர்களை நன்றாக உபசரிக்கிறார்கள். அங்கிருந்து இெர்கள் கிைம்பும் ரபாது,
எலியா இந்த ஆலயத்திற்கு ஒரர ஒரு நல்ல தளலெர் மகாடுக்கப்படரெண்டும் என்று மஜபம்
மசய்கிறார். இப்படிப்பட்ட நல்ல மஜப ஆலயத்திற்கு ஒரு தளலெர் தானா என்றுச் மசால்லி,
ரஜாஸுொ ரகாபம் மகாண்டு, எலியாவிடம் ‘நீங்கள் மசய்த அளனத்து மசயல்களுக்கும்
விைக்கம் தாருங்கள் என்று ரகட்டார்’.
7) எலியா நான்கு மசயல்களுக்கும் விைக்கம் அளித்தார். அந்த ஏளழ தம்பதியர்களில், அந்த
மூதாட்டி அன்று ெரிக்கரெண்டி இருந்தது, எனரெ, எலியா மஜபம் மசய்து,
அப்மபண்ெணிக்கு பதிலாக அெர்களின் ொடு ெரிக்கும்படி மஜபம் மசய்தார், அப்மபண்
பிளழத்துவிட்டார்.
8) இரண்டாெதாக, தங்களை உபசரிக்காெல் விரட்டியெருக்கு மசாந்தொன சுெளர ஏன்
பழுதுபார்த்தார் என்பளத எலியா விைக்கினார். அந்த சுெருக்கு அடியில் மபாக்கிஷம்
உள்ைது, அதளன அந்த கஞ்சனாகிய ெனிதன் மபறக்கூடாது என்பதற்காக அச்சுெர்
பழுதுபார்க்கப்பட்டது. எதிர்காலத்தில் அந்த மபாக்கிஷம் ெற்றெர்களுக்கு கிளடக்கும்.
9) மூன்றாெதாக, அரனக தளலெர்கள் உண்டானால், ஒருெரின் ரபச்ளச இன்மனாருெர்
ரகட்காெல், அெர்கள் முழுெதுொக அழிந்துப்ரபாொர்கள். அரத ரபால, ஒரர ஒரு
தளலென் ெட்டும் எழும்பினால், அெனது ெழியில் அந்த ஏளழ ரதொலயம் நன்றாக
மசழிக்கும். இது தான் எலியா மசான்ன பதில்.
இதுெளர பார்த்த விெரங்களிலிருந்து அறிெது என்ன? இஸ்லாமுக்கு முன்னால் நிலவிய யூத
ெட்டார கட்டுக்களதகளையும், அரலக்சாண்டர் மராொன்ஸ் புத்தகங்களில் உள்ை
களதகளையும் சிறிது ொற்றி, முஹம்ெது குர்-ஆனில் புகுத்தியுள்ைார். இதளன சுலபொக
புரிந்துக்மகாள்ை கீழ்கண்ட அட்டெளண உதவிபுரியும்.
குர்-ஆன் ெற்றும் யூத கட்டுக்களத ஒப்பீடு:
விெரம்

குர்-ஆன் (18:60-82)

யூத கட்டுக்களத

ஞானியாக
இருப்பெர்

ஹில்று

எலியா

கற்க ெந்தெர்

ரொரச (மூஸா)

ரஜாஸுொ மபன் ரலவி

நிகழ்ச்சி 1

ஏளழகளின் கப்பலில் ஓட்ளட
ரபாடப்பட்டது

ஏளழ தம்பதியினரின் ொடு
சாகடிக்கப்பட்டது

நிகழ்ச்சி 2

ளபயன் மகால்லப்படுகிறான்

உபசரிக்காத மசல்ெந்தர் சுெளர சரி மசய்தல்
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விெரம்

குர்-ஆன் (18:60-82)

யூத கட்டுக்களத

நிகழ்ச்சி 3

இெர்களை உபசரிக்காத கிராெம் சுெளர சரி மசய்தல்

மசல்ெ மசழிப்பான் ரதொலயம்

நிகழ்ச்சி 4

குர்-ஆனில் 4ெது நிகழ்ச்சி இல்ளல

ஏளழ ரதொலயம்

குர்-ஆனின் மூன்றாம் நிகழ்ச்சியும், யூதகட்டுக்களதயின் இரண்டாம் நிகழ்ச்சியும் ஒரர
ொதிரியானது - பழுதான சுெர் சரி மசய்யப்பட்டது.
முடிவுளர:
ரெற்கண்ட பட்டியளல கூர்ந்து கெனியுங்கள். குர்-ஆனில் (18:60-82) மூன்று நிகழ்ச்சிகள்,
யூத கட்டுக்களதகளில் நான்கு களதகள் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒரர ொதிரியான நிகழ்ச்சி
தான். யூத களதகளை மகாஞ்சம் ொற்றி குர்-ஆனில் புகுத்தப்பட்டுள்ைது. குர்-ஆனின்
ஒவ்மொரு ொர்த்ளதயும், உலகம் உண்டாெெதற்கு முன்பாக அல்லாஹ்ொல் எழுதப்பட்டது
என்று முஸ்லிம்கள் மசால்ெளத எப்படி நம்பமுடியும்?
அடுத்த கட்டுளரயில் பாரா அெர்களின் இதர அத்தியாயங்களில் உள்ை விெரங்களை ஆய்வு
மசய்ரொம். ரதளெப்பட்டால் துல்கர்ளனன் பற்றிய இதர விெரங்களை தனி கட்டுளரகைாக
காண்ரபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] குர்-ஆன் 18:60-82 ெசனங்கள்
18:60. இன்னும் மூஸா தம் பணியாளிடம், “இரு கடல்களும் ரசரும் இடத்ளத அளடயும்
ெளர நீங்காது நடப்ரபன்; அல்லது ெருடக் கணக்கில் நான் ரபாய்க்மகாண்டிருப்ரபன்” என்று
கூறியளத நீர் நிளனவு படுத்துவீராக.
18:61. அெர்கள் இருெரும் அவ்விரணடு (கடல்களு)க்கும் இளடரய ஒன்று ரசரும் இடத்ளத
அளடந்த ரபாது; அவ்விருெருளடய மீளன அவ்விருெரும் ெறந்து விட்டனர்; அது கடலில்
தன்னுளடய ெழிளயச் சுரங்கம் ரபால் அளெத்துக்மகாண்டு (நீந்திப் ரபாய்) விட்டது.
18:62. அவ்விருெரும், அப்புறம் அந்த இடத்ளதக் கடந்த ரபாது, தம் பணியாளை ரநாக்கி,
“நம்முளடய காளல ஆகாரத்ளதக் மகாண்டுொ; இந்த நம் பிரயாணத்தில் நிச்சயொக நாம்
களைப்ளபச் சந்திக்கிரறாம்” என்று (மூஸா) கூறினார்.
18:63. அதற்கு “அக்கற்பாளறயில் நாம் தங்கிய செயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கைா? நிச்சயொக
நான்
மீளன
ெறந்து
விட்ரடன்.”
ரெலும்,
அளத
(உங்களிடம்)
மசால்ெளத
ளஷத்தாளனயன்றி (ரெறு எெனும்) என்ளன ெறக்கடிக்கவில்ளல; ரெலும் அது கடலுக்குள்
தன் ெழிளய ஆச்சரியொக அளெத்துக் மகாண்டது!” என்று பணியாள் கூறினார்.
18:64. (அப்ரபாது) மூஸா, “நாம் ரதடிெந்த (இடம் அ)துதான்” என்று கூறி, இருெரும் தம்
காலடிச் சுெடுகளைப் பின்பற்றி (ெந்தெழிரய) திரும்பிச் மசன்றார்கள்.
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18:65. (இவ்ொறு) அவ்விருெரும் நம் அடியார்களில் ஒருெளரக் கண்டார்கள்; நாம்
அெருக்கு நம்மிடமிருந்து கிருளப அருளியிருந்ரதாம்; இன்னும் நாம் அெருக்கு
நம்மிடமிருந்து கல்வி ஞானத்ளதயும் கற்றுக் மகாடுத்திருந்ரதாம்.
18:66. “உங்களுக்குக் கற்றுக் மகாடுக்கப்பட்ட நன்ளெயானெற்ளற நீங்கள் எனக்குக்
கற்பிக்கும் மபாருட்டு, உங்களை நான் பின் மதாடரட்டுொ? என்று அெரிடம் மூஸா ரகட்டார்.
18:67. (அதற்கெர்,) “நிச்சயொக நீர் என்னுடன் மபாறுளெயாக இருக்க இயலொட்டீர்!”
என்று கூறினார்.
18:68. “(ஏமனனில்) எளதப் பற்றி உெக்கு முழுளெயான ஞானம் இல்ளலரயா, அதில் நீர்
எவ்ொறு மபாறுளெயாயிருப்பீர்!” (என்று ரகட்டார்.)
18:69. (அதற்கு) மூஸா, “இன்ஷா அல்லாஹ்! நான் மபாறுளெயுள்ைெனாகவும்,
எவ்விஷயத்திலும் உெக்கு ொறு மசய்யாதெனாகவும் நான் இருப்பளத நீங்கள் விளரவில்
காண்பீர்கள்” என்று (மூஸா) மசான்னார்.
18:70. (அதற்கு அெர்) “நீர் என்ளனப்பின் மதாடர்ெதாயின், எந்த ஒரு விஷயத்ளதப்
பற்றியும் - நானாகரெ அளதப்பற்றி உெக்கு அறிவிக்கும் ெளர - நீர் என்னிடம் ரகட்கக்
கூடாது” என்று மசான்னார்.
18:71. பின்னர் இருெரும் ஒரு ெரக்கலத்தில் ஏறும் ெளரயில் நடந்து மசன்றனர், (ெரக்கலம்
கடலில் மசல்லலானதும்;) அெர் அதில் ஓர் ஓட்ளடளயப் ரபாட்டார்; “இதிலுள்ைெர்களை
மூழ்கடிக்கொ நீங்கள் இதில் ஓர் ஓட்ளடளயப் ரபாட்டீர்கள்? நிச்சயொக நீங்கள் ஓர்
(அபாயகரொன) மபருங் காரியத்ளதச் மசய்துவிட்டீர்கள்” என்று (மூஸா) கூறினார்.
18:72. (அதற்கு அெர்,) “நிச்சயொக நீர் என்னுடன் மபாறுளெளயக் களடப்பிடிக்க முடியாது
என்று உெக்கு நான் மசால்லவில்ளலயா? என்றார்.
18:73. “நான் ெறந்து விட்டளதப் பற்றி நீங்கள் என்ளன(க் குற்றம்) பிடிக்க ரெண்டாம்;
இன்னும் என் காரியத்ளதச் சிரெமுளடயதாக ஆக்கி விடாதீர்கள்” என்று (மூஸா) கூறினார்.
18:74. பின்னர் (ெரக்கலத்திலிருந்து இறங்கி) இருெரும் ெழி நடக்கலானார்கள்; (ெழியில்)
ஒரு ளபயளன அவ்விருெரும் சந்தித்த ரபாது, அெர் அெளனக் மகான்று விட்டார். (உடரன
மூஸா) “மகாளலக்குற்றமின்றி, பரிசுத்தொன ஜீெளனக் மகான்றுவிட்டீர்கரை? நிச்சயொக
நீங்கள் மபருத்தக் ரகடான ஒருகாரியத்ளதரய மசய்து விட்டீர்கள்!” என்று (மூஸா) கூறினார்.
18:75. (அதற்கு அெர்) “நிச்சயொக நீர் என்னுடன் மபாறுளெயாக இருக்க இயலாது என்று
உெக்கு நாம் மசால்லவில்ளலயா?” என்று கூறினார்.
18:76. இதன் பின்னர் நான் எந்த விஷயத்ளதப் பற்றியாெது உங்களிடம் ரகட்ரபனாயின்
நீங்கள் உங்கள் ரதாழனாக ளெத்துக் மகாள்ை ரெண்டாம் - நிச்சயொக நீங்கள்
என்னிடமிருந்து தக்க ென்னிப்புக் ரகாருதளலப் மபற்றுக் மகாண்டீர்கள்” என்று கூறினார்.
18:77. பின்னர் அவ்விருெரும் ெழி நடந்து, இருெரும் ஒரு கிராெத்தாரிடம் ெந்து
ரசர்ந்தார்கள்; தங்களிருெருக்கும் உணவு தருொறு அந்த கிராெத்தாரிடம் ரகட்டார்கள்;
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ஆனால் அவ்விருெருக்கும் விருந்தளிக்க அெர்கள் ெறுத்து விட்டார்கள்; அப்ரபாது அங்ரக
இடிந்து அடிரயாடு விழும் நிளலயிலிருந்த ஒரு சுெளர அவ்விருெரும் கண்டனர்; ஆகரெ,
அெர் (சரிமசய்து) நிமிர்த்து ளெத்தார். (இளதக் கண்ட மூஸா) “நீங்கள் நாடியிருந்தால்
இதற்மகன ஒரு கூலிளய மபற்றிருக்கலாரெ” என்று (மூஸா) கூறினார்.
18:78. “இது தான் எனக்கும், உெக்குமிளடரய பிரிவு(க்குரிய ரநரம்) ஆகும்; எளதப் பற்றி
நீர் மபாறுளெயாக இருக்க முடியவில்ளலரயா, அதன் விைக்கத்ளதயும் (இப்மபாழுரத)
உெக்குத் திட்டொக அறிவித்து விடுகிரறன்” என்று அெர் கூறினார்.
18:79. “அம்ெரக்கலம் கடலில் ரெளல மசய்யும் ஏளழகள் சிலருக்குச் மசாந்தொனது;
எனரெ நான் அளத (ஓட்ளடயிட்டு)ப் பழுதாக்க விரும்பிரனன்; (ஏமனனில்) அெர்களுக்குப்
பின்னால்
(மகாடுங்ரகாலனான)
ஓர்
அரசன்
இருந்தான்;
அென்
(பழுதில்லா)
ெரக்கலங்களைமயல்லாம் பலெந்தொக எடுத்துக் மகாள்கிறான்.
18:80. “(அடுத்து) அந்த சிறுெனுளடய தாய், தந்ளதயர் இருெரும் முஃமின்கைாக
இருக்கிறார்கள்; அென் (ொலிபனாகி) அவ்விருெளரயும் ெழிரகட்டிலும், குஃப்ரிலும் ரசர்த்து
விடுொன் என்று நாம் பயந்ரதாம்.
18:81.
“இன்னும்,
அவ்விருெருக்கும்,
பரிசுத்தத்திலும்
(மபற்ரறாரிடம்)
அன்பு
மசலுத்துெதிலும் சிறந்திருக்க கூடிய (ஒரு ெகளன) அவ்விருெருளடய இளறென்
(மகாளலயுண்டெனுக்குப்) பதிலாக மகாடுப்பளத நாம் விரும்பிரனாம்.
18:82. “இனி: (நான் நிமிர்த்து ளெத்த) அந்த சுெர் அந்தப் பட்டிணத்திலுள்ை அநாளதச்
சிறுெர் இருெருக்குரியது; அதன் அடியில் அவ்விருெருக்கும் மசாந்தொன புளதயல்
உள்ைது; அவ்விருெருளடய தந்ளத (ஸாலிஹான) நல்ல ெனிதராக இருந்தார்; எனரெ,
அவ்விருெரும் தக்க பிராயெளடந்த தம்மிருெரின் புளதயளலயும் மெளிப்படுத்தி (எடுத்துக்)
மகாள்ை ரெண்டும் என உம்முளடய இளறென் நாடினான். (இளெமயல்லாம்) உம்
இளறெனுளடய ரஹ்ெத்தில் நின்றும் உள்ைளெ; என் விருப்பு, மெறுப்பின்படி எந்தக்
காரியத்ளதயும் மசய்யவில்ளல; எளதப் பற்றி நீர் மபாறுளெயாக இருக்க முடியவில்ளலரயா
அதன் விைக்கம் இது தான்” என்று கூறினார். (முஹம்ெது ஜான் தமிழாக்கம்)


22) அரரபியாவிற்கு மெளிரய இஸ்லாம் எப்படி மெகுரெகொக
பரவியது? - பாராவின் சாட்சி
முன்னுளர:
தற்ரபாளதய பதிவில், பா. ராகென் அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 17ெது
அத்தியாயத்திலிருந்து இரண்டு விெரங்களை ஆய்வு மசய்யப்ரபாகிரறாம். முதலாெதாக,
ஹதீஸ்கள் பற்றி அெர் எழுதிய ெரிகள் முஸ்லிம்களுக்கு ெருத்தம் உண்டாக்கும் என்பளத
அெருக்கு மதரிவிக்கரெண்டும். இரண்டாெதாக, இஸ்லாமின் இரண்டாம் கலிஃபா உெர்
அெர்களின் ஆட்சியின் ரபாது, இஸ்லாம் அரரபியாவிற்கு மெளிரய மெகு ரெகொக
பரவியது என்று பாரா அெர்கள் எழுதியுள்ைளத ஆய்வு மசய்ரொம்.
1) ஹதீஸ்கள் முஹம்ெதுவுளடயதா?
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பாரா அெர்கள் கீழ்கண்ட விதொக ஹதிஸ்கள் பற்றி எழுதியுள்ைார்கள்.
//

//
பாரா அெர்களின் படி, குர்-ஆன் என்பது இளறெனால் அருைப்பட்டது, ஹதீஸ் என்பது
இளறெனால் அருைப்படவில்ளல, அது முஹம்ெதுவுளடயது. அதாெது முஹம்ெதுவின்
ொழ்க்ளகயில் நளடப்மபற்ற சம்பெங்கள் ெற்றும் ரபாதளனகள் அடங்கியது ஹதீஸ்கள்
என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இங்கு
பாரா
அெர்களுக்கும்
இஸ்லாம்
பற்றி
எழுதும்
ெற்றெர்களுக்கும்
மதரிவித்துக்மகாள்ெது என்னமென்றால், இஸ்லாமின் படி ஹதீஸ்கள் கூட அல்லாஹ்
முஹம்ெதுவிற்கு மகாடுத்த ெஹிரய ஆகும். ஹதீஸ்களில் முஹம்ெதுவின் மசால் ெற்றும்
மசயல்களைக் காணலாம் என்பது உண்ளெரய! ஆனால், அவ்விரண்டும் முஹம்ெதுவின்
மசாந்த மசயல்பாடுகள் அல்ல, அெர் அல்லாஹ்வின் ெஹியின்படிரய ரபசினார், அெரது
மசயல்களும் அல்லாஹ்வின் கட்டளையின்படிரய அளெந்தது என்று முஸ்லிம்கள்
நம்புகிறார்கள்.
இரண்டு ெளகயான ெஹிக்கள்:
முஸ்லிம்களின் படி ெஹிகள் (மெளிப்பாடுகள்) இரண்டு ெளகப்படும். முதலாெது ெளக
ெஹி, ஜிப்ரீல் தூதன் மூலொக அல்லாஹ் முஹம்ெதுவிற்கு இறக்கியது, அதளன குர்-ஆன்
என்று அளழப்பார்கள். இரண்டாெது ெஹி, பல சந்தர்பங்களில் ரதளெக்கு ஏற்ப, அல்லாஹ்
முஹம்ெதுவிற்கு ெஹிளய மகாடுத்துள்ைான். அது எப்படி மகாடுத்தான் என்று
முஹம்ெதுவிற்கு ெட்டுரெ மதரியும். முஸ்லிம்கள் முஹம்ெதுவிடம் ரகள்விகள் சந்ரதகங்கள்
ரகட்கும் ரபாது, முஹம்ெது பதில் மகாடுப்பார். இந்த பதில்கள் கூட, அல்லாஹ்
முஹம்ெதுவிற்கு மகாடுத்த ெஹி என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள்.
ஹதீஸ்கள் முஹம்ெதுவுளடயது என்றுச் மசான்னால், முஸ்லிம்கள் அதளன பின்பற்றலாம்
அல்லது விட்டுவிடலாம். ஆனால், ஹதிஸ்கள் பற்றிய முஸ்லிம்களின் நிளலப்பாடு
ரெறுவிதொக உள்ைது. குர்-ஆனும் ெஹி தான், ஹதீஸ்களும் ெஹி தான். எனரெ,
இரண்ளடயும் பின்பற்றரெண்டும்.
முஸ்லிம்களிளடரய இந்த ஹதீஸ் பிரச்சளன தீராத பிரச்சளனயாக உள்ைது. ஹதீஸ்களை
ளெத்துக்மகாண்டு, முஸ்லிம்கள் பிைவுப்பட்டுக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள். பல ஆயிர
ஹதீஸ்கள் இருப்பதினால், சில முஸ்லிம் அறிஞர்கள் (பீ. ளஜனுல் ஆபிதீன் ரபான்றெர்கள்)
சில ஹதீஸ்களை ெறுக்கும் ரபாது, ெற்ற முஸ்லிம்கள் இெளர எதிர்க்கிறார்கள். இெர்கள்
ஒருெளர ஒருெர் காஃபிர் (முஸ்லிெல்லாதென்) என்று மசால்லி திட்டிக்மகாண்டு
இருக்கிறார்கள். எனரெ, பாரா அெர்கரை, இனி முஸ்லிம்கள் பற்றி எழுதும் ரபாது மகாஞ்சம்
பார்த்து எழுதுங்கள். நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தில் நீங்கள் இஸ்லாம் பற்றி உயர்த்தி
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எழுதிவிட்டீர்கள், எனரெ பிளழத்துவிட்டீர்கள், உண்ளெளய நீங்கள் எழுதியிருந்தால்
உங்களை அெர்கள் உங்கள் மதாடர் ெந்துக்மகாண்டு இருக்கும் ரபாரத உயர்த்திவிட்டு
இருந்திருப்பார்கள். இனி எச்சரிக்ளகயாக இருக்கும் படி ரகட்டுக்மகாள்கிரறன்.
2) அரரபியாவிற்கு மெளிரய இஸ்லாம் எப்படி மெகுரெகொக பரவியது?
திரு பாரா அெர்கரை,
எழுதியுள்ளீர்கள்.

இரத

17ெது

அத்தியாயத்தில்,

கீழ்கண்டவிதொக

நீங்கள்

பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//

//
அ) அரரபியாவுக்கு மெளியிலும் இஸ்லாம் மெகு ரெகொகப் பரெத் மதாடங்கியது
பாரா அெர்கரை, உங்களுளடய ரெற்கண்ட பத்தியின் முதல் ெரிளய முதலாெது
கெனிப்ரபாம். உெரின் காலத்தில் அரரபியாவிற்கு மெளிரய “இஸ்லாம் மெகு ரெகொகப்
பரெத்மதாடங்கியது” என்று எழுதியுள்ளீர்கள்.
“இஸ்லாம் மெகு ரெகொகப் பரெத்மதாடங்கியது” - இதன் அர்த்தமென்ன?
ொசகர்கள் கூர்ந்து கெனிக்கரெண்டும், இந்த நான்கு ொர்த்ளதகள் அடங்கிய ெரியில்
இரண்டு முக்கியொன விெரங்கள் அடங்கியுள்ைது.
ரகள்வி 1: எது ரெகொக பரவியது?
பதில் 1: இஸ்லாம் ரெகொக பரவியது
ரகள்வி 2: எங்ரக ரெகொக இஸ்லாம் பரவியது?
பதில் 2: அரரபியாவிற்கு மெளிரய உள்ை நாடுகளில்
இப்ரபாது தான் முக்கியொன ரகள்விக்கு ெருகிரறாம்:
ரகள்வி
3: எப்படி
பரெத்மதாடங்கியது?

இஸ்லாம்

அரரபியாவிற்கு

மெளிரய

மெகு

ரெகொக
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இந்த ரகள்விக்கு பாரா அெர்கள் தான் பதில் மசால்லரெண்டும், அல்லது முஸ்லிம்கள்
அெருக்கு பதில் மசால்ல உதெலாம். ொசகர்களுக்கு உதவும் என்பதற்காக நான் சில
ஆப்ஷன்களை தருகிரறன், அதில் எது சரியாக இருக்கும் என்று நீங்கள் மதரிவு மசய்யுங்கள்.
பதில் 3:
Option A) இஸ்லாமிய தாொ ஊழியம்:
ெதினாவில் இருந்த இஸ்லாமிய தளலெர் கலிஃபா உெர் அெர்கள், பல முஸ்லிம்களை
அரரபியாவிற்கு
மெளிரய
இருக்கும்
நாடுகளுக்கு
அனுப்பி,
புத்த
பிட்சுக்களைப்ரபால, கிறிஸ்தெ மிஷனரிகளைப் ரபால, இஸ்லாளெ அளெதியான முளறயில்
பரப்பும்படி அனுப்பினார். இதன் மூலொக அந்நாடுகளில் இஸ்லாம் ரெகொக பரவியது.
Option B) இஸ்லாமிய கல்வி ஊழியம்
ெதினாவில் இருந்த இஸ்லாமிய தளலெர் கலிஃபா உெர் அெர்கள், அரரபியாவிற்கு
மெளிரய இருக்கும் நாடுகளில் பல இஸ்லாமிய பல்களலக்கழகங்களை, பள்ளிக்கூடங்களை
அதாெது ெதரஸாக்களை அளெத்து, இஸ்லாளெ கற்றுக் மகாடுத்தார். இஸ்லாமின்
ரகாட்பாடுகளில், குர்-ஆனில் ெயங்கிய அந்நாடுகள் இஸ்லாளெ ஏற்றுக்மகாண்டார்கள்.
இதனால் இஸ்லாம் அரரபியாவிற்கு மெளிரய மெகு ரெகொக பரவியது.
Option C) இஸ்லாம் ஒரு இனிய ொர்க்கம் ஊழியம்
கலிஃபா உெர் அெர்கள், அரரபியாவிற்கு சுற்றியிருந்த நாடுகளுக்கு கடிதங்கள் எழுதி,
எங்கள் நாட்டுக்கு (ெதினாவிற்கு) எங்கள் இஸ்லாம் ொர்க்கத்ளத அறிந்துக்மகாள்ை உங்கள்
அறிஞர்களை அனுப்புங்கள். அெர்கள் இஸ்லாளெ கற்றுக்மகாண்டு, உங்களுக்கு அதளன
விைக்குொர்கள். நீங்கள் விரும்பினால் இஸ்லாளெ ஏற்றுக்மகாள்ைலாம் என்று அன்பான
அளழப்புவிடுத்தார். இப்படி ெந்த அறிஞர்கள் இஸ்லாமினால் ஈர்க்கப்பட்டு தங்கள்
நாடுகளுக்குச் மசன்று இஸ்லாளெ பரப்பினார்கள். இதனால் தான் அரரபியாவிற்கு மெளிரய
இஸ்லாம் மெகு ரெகொக பரவியது.
பாரா அெர்களுக்கு ரகள்விகள்:
அன்பான பாரா அெர்கரை, உெர் காலத்திரல அரரபியாவிற்கு மெளிரய “இஸ்லாம் மெகு
ரெகொகப் பரெத்மதாடங்கியது” என்று எழுதினீர்கரை, உங்கள் ஆராய்ச்சியில் நீங்கள்
கண்டுபிடித்த உண்ளெ என்ன? நான் மகாடுத்த மூன்று மதரிவுகளில் நீங்கள் எதளன மதரிவு
மசய்யப்ரபாகிறீர்கள்?
Option A) இஸ்லாமிய தாொ ஊழியம்?
Option B) இஸ்லாமிய கல்வி ஊழியம்?
Option C) இஸ்லாம் ஒரு இனிய ொர்க்கம் ஊழியம்?
என்ன! ொசகர்களுக்கு சிரிப்பு ெருகிறதா?
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இஸ்லாம் ஒரு அளெதி ொர்க்கம் என்றுச் மசால்கிறீர்கள், ரெலும் இஸ்லாளெ ரதாற்றுவித்த
முஹம்ெதுளெ பார்த்தெர்கள், அெளர மதாட்டெர்கள், அெரது ரபாதளனகளை தங்கள் சுய
காதுகைால் ரகட்ட அெரது ரதாழர்கள் ரெறு எப்படி இஸ்லாளெ பரப்பியிருக்கமுடியும்?
புத்தரின் சீடர்கள் இப்படித்தான் உலகமெல்லாம் மசன்று புத்தரின்
பரப்பினார்கள். இரயசுவின் சீடர்கள் கூட இரத ரபாலத்தான்,
மிஷனரிகைாகச் மசன்று, இரயசுவின் நற்மசய்திளயப் பரப்பினார்கள்.

ரபாதளனகளை
உலகமெல்லாம்

இரயசுவின் ெழியில் தானும் ெந்ரதன் என்று மபருளெப்பட்டுக்மகாண்ட முஹம்ெதுவின்
ரதாழர்கள் ரெறு எப்படி இஸ்லாளெ பரப்பியிருக்கமுடியும் என்று நிளனக்கிறீர்கள்?
பாரா அெர்கரை, உங்கள் ெரியில் ‘இஸ்லாம்’ என்றால் என்ன?
நீங்கள் எழுதிய கீழ்கண்ட ெரியில் “இஸ்லாம்” என்று எளதச் மசால்கிறீர்கள்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
// ”உெரின் ஆட்சிக்காலத்தின் ரபாதுதான் அரரபியாவுக்கு
மெளியிலும் இஸ்லாம் மெகு ரெகொகப் பரெத் மதாடங்கியது.” //
இஸ்லாம் என்றால் --> குர்-ஆன் ெற்றும் முஹம்ெது காட்டிய ஆன்மீக ரபாதளனகளை
ெக்கள் தங்கள் ெனதைவில் ஏற்றுக்மகாள்ெதா?
அல்லது
இஸ்லாம் என்றால் --> ெதினாவின் ஆட்சி பீடத்தில் அெர்ந்திருக்கும் இஸ்லாமிய தளலெர்
ெற்ற நாடுகளில் மீது ரபார் புரிந்து, நாடுகளை பிடித்து, அங்கு ஒரு முஸ்லிளெ நாட்டு
தளலெராக நியமித்து, அந்நாடுகளில் ொழும் முஸ்லிெல்லாதெர்களிடம் ”உங்கள்
ொர்க்கங்களை பின்பற்றிக்மகாண்டு ஜிஸ்யா ெரி கட்டுகிறீர்கைா? அல்லது இஸ்லாளெ
ஏற்றுக்மகாண்டு முஸ்லிொக ொறுகிறீர்கைா?” என்று ரகட்பதா?
பாரா அெர்கரை, உங்கள் அகராதியில் ரெற்கண்ட உம்முளடய தமிழ் ெரியில், இஸ்லாம்
என்ற ொர்த்ளதக்கு என்ன அர்த்தம்? ெனதைவில் இஸ்லாொ? அல்லது இஸ்லாமிய தளலெர்
ஆட்சி மசய்ெதா?
இப்ரபாது தான் நான்காெது ஆப்ஷன் ெருகிறது…
Option D) ரபார் புரிந்து இஸ்லாளெ பரப்புதல்
முஸ்லிம்கள் தளலெர்கள் ரபார் புரிந்து இஸ்லாளெ பரப்பினார்கரை தவிர, ெக்களுக்கு
ஊழியம் மசய்து, இஸ்லாளெ கற்றுக்மகாடுத்து பரப்பவில்ளல. இதளன எப்படி பாரா
அெர்கள் எழுதுகிறார் என்பளத கீரழ படியுங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
// இரண்டாெது கலீஃபாொக முடிசூடி அெர்ந்தெர். (முதலாெது கலீஃபா, அபூபக்ர்.
இெர் அப்புறம் ெருொர்.) உெரின் ஆட்சிக்காலத்தின் ரபாதுதான் அரரபியாவுக்கு
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மெளியிலும் இஸ்லாம் மெகு ரெகொகப் பரெத் மதாடங்கியது. உெர், கலீஃபாொக
இருந்த காலத்தில் மஜருசரலம் எகிப்தின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டிருந்தது. ஒரு
மபரும் பளடமயடுப்பின் இறுதியில் எகிப்ளத அப்ரபாது ஆண்டுமகாண்டிருந்த
(கிறிஸ்துெர்கைான) ளபசாந்தியர்கள் என்கிற இனத்தெளர வீழ்த்தி, மஜருசரலத்தில்
காமலடுத்து ளெத்தார் உெர்.அப்ரபாது மஜருசரலத்தின் ஆர்ச் பிஷப்பாக இருந்தெர்,
நகரின் சாவிளய (அளடயாைச் சாவிதான்!) தாரெ ெனமுெந்து உெரிடம் அளித்து,
ஆைெரும்படி அளழப்பு விடுத்தது விரனாதொன ஆச்சர்யம்! //
உெர் எப்படி மஜருசரலமில் கால் எடுத்து ளெத்தார்? யாராெது மஜருசரலமிலிருந்து
இெருக்கு அளழப்பு விடுத்தார்கைா? அல்லது இெரது தாொ பணியாைர்கள் மஜருசரலமில்
ஊழியம் மசய்து, இஸ்லாளெ கற்றுமகாடுத்தார்கைா?
இெர் பளடமயடுத்துச் மசன்றார் (தன் தைபதிகளை அனுப்பினார்), இதர நாடுகளை பிடித்தார்.
இப்படித்தான் இஸ்லாம் அரரபியாவிற்கு மெளிரய மெகு ரெகொக பரவியது.
அரரபியாவிற்கு மெளிரய இஸ்லாம் பரவியது என்றுச் மசால்லாெல், இஸ்லாம் என்ற
ெதத்ளத பின்பற்றிக்மகாண்டு இருந்த உெர், இதர நாடுகளை பிடித்தார் என்றுச்
மசால்லரெண்டும். இஸ்லாமுக்கு இங்கு என்ன ரெளல இருக்கிறது? நாடுகள் மீது ஆளச
மகாண்டு,
ெதினாவில்
சும்ொ
இருக்காெல்,
நாடுகளை
பிடித்து,
ெக்களைக்
மகான்று, அடிளெகைாக பிடித்துக்மகாண்டு, அெர்களை விற்று, அடிளெப்மபண்களை
ளெப்பாட்டிகைாக ளெத்துக்மகாண்டு இருந்தார்கள். இங்கு இஸ்லாமின் ஆன்மீகம் எங்ரக
இருக்கிறது? மெறும் ஆண்மீகம் தான் இருந்தது (நான் எழுத்துப்பிளழ மசய்யவில்ளல).
இதளன யாராெது இல்ளலமயன்று மசால்லமுடியுொ? பாரா அெர்கள் நிச்சயொக இதளன
ெறுக்கமுடியாது, ஏமனன்றால், அெரது ெரிகளைத் தாரன நாம் ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு
இருக்கிரறாம்.
முடிவுளர:
இஸ்லாம் ஒரு அளெதி ொர்க்கம் என்பது முஸ்லிம்களின் ொதம். இரத ொதத்ளத பாரா
ரபான்ற எழுத்தாைர்கள் கூட கடன் ொங்கியாெது எழுதிவிடுகிறார்கள். ஆனால்,
உண்ளெளய ெளறக்கமுடியுொ? ஆங்காங்ரக சில உண்ளெ முத்துக்கள் எழுத்தாைர்களுக்ரக
மதரியாெல் மதறித்துவிடுகின்றன. அப்படி மதறிக்கப்பட்ட ஒரு ெரிளயத் தான் நாம் இந்த
பதிவில் கண்ரடாம்.
அடுத்த பதிவில் இரத 17ெது அத்தியாயத்தில், பாரா அெர்கள் “கலிஃபா உெர்
அெர்களிடம், அப்ரபாது மஜருசரலமின் ஆர்ச் பிஷப்பாக இருந்தெர் ெனமுெந்து நகர
சாவிளய
மகாடுத்தார்”
எழுதிய
ெரிகளை
சாவி
மகாண்டு
திறந்து
ஆய்வு
மசய்யப்ரபாகிரறாம். இெரது இவ்ெரிகளை படிக்கும் ரபாது, மஜருசரலமின் ஆர்ச்
பிஷப் ஏழாம் நூற்றாண்டில், உெருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, ”ொங்கய்யா பழகலாம்” என்று
மசான்னது ரபாலவும், உெர் மஜருசரலமுக்குச் மசன்ற ரபாது, ஆர்ச் பிஷம் நகரத்தின்
சாவிளய (முழு ஆட்சி மசய்யும் மபாறுப்ளப) எடுத்து இெரிடம் சிரித்துக்மகாண்ரட
மகாடுத்தது ொதிரியும் மதரிகிறது. இது உண்ளெயா? ொங்க அடுத்த பதிவில் ஆய்வு
மசய்யலாம்.
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23) மஜருசரலமின் ஆர்ச் பிஷப் ெனமுெந்து நகர சாவிளய
உெரிடம் மகாடுத்தாரா?
முன்னுளர:
பாரா அெர்கள் தம்முளடய நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடரின் 17ெது அத்தியாயத்தில்,
மஜருசரலம் உெரால் ளகப்பற்றப்பட்ட விதத்ளத விைக்கியுள்ைார். அெர் எழுதிய அந்த ஒரு
ெரிளய இக்கட்டுளரயில் ஆய்வு மசய்யப்ரபாகிரறாம். இதன் மூலம், பாரா அெர்களின்
(இஸ்லாமிய) ஆய்வு எந்த இலட்சனத்தில் இருக்கிறது என்பது நெக்கு விைங்கும்.
1) மஜருசரலமின் ஆர்ச் பிஷப் ெனமுெந்து நகர சாவிளய உெரிடம் மகாடுத்தார்
முதலாெதாக, பாரா அெர்கள் எழுதியளெகளை படிப்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெகள்:
//

//
ரெற்கண்ட விைக்கத்தின் களடசி ொக்கியத்ளத கூர்ந்து படியுங்கள்.
•
•
•

அப்ரபாது மஜருசரலத்தின் ஆர்ச் பிஷப்பாக இருந்தெர், நகரின் சாவிளய தாரெ
ெனமுெந்து உெரிடம் அளித்தார்
உெளர ஆைெரும்படி அளழப்பு விடுத்தார்
இந்த மசயல் பாரா அெர்களுக்கு ஒரு விரனாதொன ஆச்சர்யொக மதரிந்துள்ைது.

பாரா அெர்களின் ெரிகளை படிக்கும் ரபாது ொசகர்களுக்கு என்ன ரதான்றும்?
மஜருசரலமின் ஆர்ச் பிஷம் (நகர தளலெர்) ெனமுெந்து, ெதினாவில் இருந்த உெளர
அளழத்து, நகரத்தின் ஆட்சி அதிகாரத்ளத எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லாெல், உெரிடம்
ஒப்பளடத்தார் என்று ொசகர்கள் நிளனக்கரெண்டும் என்று பாரா நிளனத்தார். அந்த ஆர்ச்
பிஷப் ஆைெரும் படி உெளர அளழக்கவில்ளலமயன்றால், உெர் மஜருசரலமுக்கு ெந்ரத
இருக்கொட்டார் என்று ொசகர்கள் புரிந்துக்மகாள்ைரெண்டும் என்று பாரா விரும்புகிறார்.
பா. ராகென் ரபான்ற எழுத்தாைர், இப்படி சரித்திர விெரங்களை ொற்றி எழுதுொர் என்று
நான் நிளனக்கவில்ளல. ஒருரெளை, இெரது இவ்ெரிகளுக்கு பின்னால் முஸ்லிம்களின்
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ளகெரிளச இருக்குொ? என்ற சந்ரதகம் ெருகிறது. சரி ொருங்கள், உண்ளெயில் உெர்
மஜருசரலளெ பிடித்த அந்த களதளய சுருக்கொக காண்ரபாம்.
மஜருசரலம் முற்றுளக (637)
இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி விக்கீபீடியா கீழ்கண்டொறு விெரிக்கிறது. மொத்த விெரத்ளத இந்த
ஒரு பத்தியில் அடக்கிவிடலாம்.
Siege of Jerusalem (636 - 637)
The Siege of Jerusalem was part of a military conflict which took place in
the year 637 between the Byzantine Empire and the Rashidun Caliphate. It
began when the Rashidun army, under the command of Abu Ubaidah,
besieged Jerusalem in November 636. After six months, the Patriarch
Sophronius agreed to surrender, on condition that he submit only to the
Rashidun caliph. In April 637, Caliph Umar traveled to Jerusalem in person
to receive the submission of the city. The Patriarch thus surrendered to
him.
மூலம்: en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(636%E2%80%93637)
தமிழில் விக்கீபீடியாவில் உள்ைளெகளையும் பார்த்துவிடுரொம்:
எருசரலம் முற்றுளக :
ளபசாந்தியப் ரபரரசிற்கும் ராசிதீன் கலீபாக்களுக்கும் இளடயில் இடம் மபற்ற பளட
முரண்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக 637 இல் இடம்மபற்றது. இது ராசிதீன் பளட 636
நெம்பரில்
எருசரலளெ
சூழ்ந்து
மகாண்டதுடன்
ஆரம்பொகியது.
ஆறு
ொதங்களுக்குப் பின், நகரத் தளலெர் சரணளடய உடன்பட்டார். 637 ஏப்ரல், கலிப்பா
உெர் எருசரலமிற்கு பயணம் மசன்று, நகரின் சரணளடளெ ஏற்றுக் மகாண்டார். நகரத்
தளலெர் உெரிடம் சரணளடந்தார்.
மூலம்: ta.wikipedia.org/s/5eql
பாரா அெர்கள் இந்த சரித்திர விெரங்களை படித்து இருந்திருப்பார் என்று நாம் கருதலாம்,
அெர் படித்தது ஒன்று, எழுதியது இன்மனான்று.
உண்ளெயில் என்ன நடந்தது என்பளத சுருக்கொக பார்ப்ரபாம், அதன் பிறகு பாரா
அெர்கள் எழுதியளெகளுக்கு இவ்விெரங்கள் ஒத்து இருக்கின்றனொ என்பளத பார்க்கலாம்.
1) முஹம்ெது ெரித்த பிறகு (632), அபூ பக்கர் அெரது ஸ்தானத்தில் முதல் கலிஃபாொக
ெதினாவில் பதவியில் உட்காருகிறார்.
2) அபூ பக்கர் இரண்டாண்டுகள் ரித்த ரபார்கள் புரிந்து, அதன் பிறகு ெரித்துவிடுகிறார்.
3) இரண்டாம் கலிஃபாொக, பதவியில் அெருகிறார் உெர். இெரும் இஸ்லாமிய பாணியில்
அரரபியாவிற்கு சுற்றியுள்ை நாடுகளை தாக்கி அளெகளை பிடிக்கிறார். இதளன பாரா
161
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

அெர்கள் அழகாக, “உெரின் காலத்தில் இஸ்லாம் அரரபியாவிற்கு மெளிரய மெகு ரெகொக
பரவியது” என்று எழுதி இருக்கிறார். இளதப் பற்றி என் முந்ளதய கட்டுளரயில் எழுதிரனன்.
4) ஏற்கனரெ முஸ்லிம்களிடம் இழந்த தன் இராஜ்ஜியங்களை திரும்ப பிடிக்க, ளபசாந்திய
அரசர் மஹரகுலிஸ் யர்முக் என்ற இடத்தில் முஸ்லிம்களின் இராணுெத்ளத சந்திக்கிறார்,
ஆனால் படுரதால்வி அளடகிறார். இது நடந்தது ஆகஸ்ட் 636ம் ஆண்டு.
5) இந்த யர்முக் ரபாரில் இஸ்லாமிய இராணுெத்துக்கு தைபதியாக இருந்த அபூ உளபதா,
அக்ரடாபரில் இனி எந்த பட்டணத்ளத பிடிக்கலாம் என்று ஆரலாசிக்கிறார். மசசரியா
பட்டணொ? மஜருசரலம் பட்டணொ? என்ற முடிளெ எடுக்கமுடியாெல், ெதினாவில் இருந்த
இஸ்லாமிய இரண்டாம் கலிஃபா உெருக்கு கடிதம் எழுதி ரகட்கும் ரபாது, முதலாெது
மஜருசரலம் என்று உெர் பதில் தருகிறார்.
6) இஸ்லாமிய இராணுெம், தைபதி அபூ உளபதாவின் தளலளெயில் மஜருசரலம் நகளர
நெம்பர் 636ல் முற்றுளகயிட்டது. மஜருசரலம் ெக்கள் நகளரவிட்டு மெளிரய ெராெல்
திளகத்தார்கள். இதற்கு முன்பாகரெ, மபர்சியாவிடமிருந்து மஜருசரலளெ ளகப்பற்றியிருந்த
மஹரகுலிஸ் நகளரச் சுற்றி பலத்த சுெளரக் கட்டி அதிகொக பாதுகாத்து ளெத்திருந்தார்.
7) மஜருசரலமுக்குள் இருக்கும் ெக்களின் உணவுப்பண்டங்கள் குளறயத்மதாடங்கின. இது
ஒரு ரபார் யுக்தியாகும். ஒரு நகளரச் சுற்றி முற்றுளகயிட்டால், பல நாட்கள் அந்நகர ெக்கள்
உணவு பற்றாக்குளறயில் ொடி, களடசியாக சரணளடந்துவிடுொர்கள். நகருக்குள்
மெளிரயயிருந்து உணவுப் பண்டங்கள் இதர மபாருட்கள் மசல்லாெல் தடுத்துவிடுெது, ஒரு
ரபார் யுக்தி.
8) முஸ்லிம்களின் இந்த முற்றுளக ஆறு ொதங்கள் மதாடர்ந்தது. யாராெது இறங்கிெந்தால்
தவிர, இப்படிப்பட்ட முற்றுளக ஒரு முடிவுக்கு ெராது.
9) களடசியாக, மஜருசரலமில் இருந்த ஆர்ச் பிஷப், அதாெது நகரத்தின் தளலெர்,
சரணளடெது என்று முடிவுக்கு ெந்தார். இெர் இப்படிப்பட்ட முடிவு எடுக்கவில்ளலமயன்றால்,
நகர ெக்கள் பசியாரலரய மசத்து ெடிந்து இருந்திருப்பார்கள்.
10) மஜருசரலம் நகர தளலெர், இஸ்லாமிய இராணுெத்ரதாடு ரபசினார். நாங்கள்
சரணளடகிரறாம், ஜிஸ்யா ெரி கட்டுகிரறாம் ஆனால், உங்கள் தளலெர் உெர் ெரரெண்டும்,
அெர் எங்கரைாடு ஒரு ஒப்பந்தம் மசய்யரெண்டும், அெரிடம் தான் நாங்கள்
சரணளடரொம் என்று நிபந்தளன விதித்தார்.
11) உெர் ெதினாவிலிருந்து ெரரெண்டுமென்றால் நாட்கள் மசல்லும், எனரெ, கலித் இப்னு
ெலித் என்பெளர காட்டி, இெர் தான் ‘உெர்’ என்றுச் மசால்லுரொம் என்று இஸ்லாமிய
இராணுெத்தில் ஆரலாசளன கூறப்பட்டது. ஆனால், கலித் இப்னு ெலித் என்பெர் சிரியாவில்
மராம்ப பிரபலொனெர், எனரெ கிறிஸ்தெர்கள் அெளர அறிந்திருப்பார்கள் என்பதால், இந்த
ஆரலாசளன ளகவிடப்பட்டது.
12) எனரெ, தைபதி அபூ உளபதா, உெருக்கு கடிதம் எழுத, ெதினாவிலிருந்து உெர்
மஜருசரலமுக்கு ெர ஒப்புக்மகாண்டார்.
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13) மஜருசரலம் முற்றுளகயிட்டு ஆறுொதம் கழித்து, ஏப்ரில் ொதம் 637ம் ஆண்டு, உெர்
மஜருசரலமுக்கு ெந்தார். மஜருசரலமின் ஆர்ச் பிஷப்பும் உெரும் உடன்படிக்ளக
மசய்தார்கள், மஜருசரலம் சரணளடகிறது என்று ஆர்ச் பிஷப் அறிவித்தார் (அெரால் ரெறு
என்ன முடியும், சரணளடயத்தான் முடியும்). உெருக்கு ஊமரல்லாம் சுற்றிக்காண்பித்தார்.
14) ஒரு ரெடிக்ளகயான நிகழ்ளெ இங்கு குறிப்பிடரெண்டும். ஊளர சுற்றிக்காண்பிக்கும்
ரபாது, ஆர்ச் பிஷம் உெரிடம் உங்களுளடய ெதிய மதாழுளகளய இரதா இந்த
புதுப்பித்துள்ை சர்சில் மசய்யுங்கள் என்று அளழப்பு விடுத்தார். இதளன உெர் ெறுத்தார்.
இதற்கு என்ன காரணம் என்று ரகட்ட ரபாது. இது கிறிஸ்தெர்களின் சர்ச், இங்கு நான்
மதாழுளக நடத்தினால், எங்கள் முஸ்லிம்கள் நான் ரபாட்ட உடன்படிக்ளகளய தள்ளிவிட்டு,
‘எங்கள் தளலெர் மதாழுளக நடத்திய இடம், ெசூதி ஆகும், சர்ச் அல்ல என்றுச் மசால்லி,
சர்ளச ெசூதியாக ொற்றிவிடுொர்கள்’. எனரெ, நான் இங்கு மதாழுளக மசய்யொட்ரடன்
என்று ெறுத்துவிட்டார். எப்படிப்பட்ட தளலெர், எப்படிப்பட்ட ொர்க்கம் பாருங்கள். காலம்
உருண்ரடாடிய ரபாது அது தான் நடந்தது.
15) மஜருசரலமில் 10 நாட்கள் இருந்து, உெர் ெதினா மசன்றார். இது தான் மஜருசரலம்
பிடிக்கப்பட்ட சரித்திரம். அதன் பிறகு மசக்சரியா பட்டணம் பக்கம் இஸ்லாமிய இராணுெம்
மசன்றது. மூலம்: en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(636%E2%80%93637)
இப்ரபாது பாரா அெர்கள் எழுதிய ெரிகளை ஒருமுளற படித்துப்பாருங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
பாரா அெர்கள் தம்முளடய எழுத்துக்களில் எவ்ெைவு மபரிய ஏொற்றுக்காரராக இருக்கிறார்
என்பளத பாருங்கள். மஜருசரலம் ஆர்ச் பிஷம் ெனமுெந்து, சந்ரதாஷொக ஆடல் பாடல்
மகாண்டாட்டங்கரைாடு உெரிடம் சாவிளய மகாடுத்தாரா?
அ) ஆறு ொதங்கைாக நகரம் முற்றுளக இடப்பட்டுள்ைது. ெக்கள் உணவுக்கட்டுப்பாட்டினால்
சாகும் நிளலக்கு தள்ைப்பட்டார்கள்.
ஆ) நகரத்துக்கு மெளிரய மசன்றால் தாரன உணவு கிளடக்கும், மபாருைாதாரம் வியாபாரம்
உயரும்.
இ) ரெறு எந்த ஒரு அரசனின் உதவியும் இல்ளல. முஸ்லிம்கள் ஏற்கனரெ இதர
சுற்றுெட்டாரங்களை பிடித்துவிட்டார்கள்.
ஈ) நகரத்துக்குள்ரைரய
மசத்துெடிொர்கள்.

இன்னும்

சில

ொதங்கள்

இருந்தால்,

ெக்கள்

பசியாரலரய
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உ) பணக்காரன் பணம் அதிகம் மகாடுத்து உணவுப் மபாருட்களை ொங்குொன், ஏளழ என்ன
மசய்ொன்? அதுவும் எத்தளன நாட்கள் பணம் உதவி மசய்யும்? உணவு நகரத்தில் இருந்தால்
தாரன!
ஊ) நகரத்துக்குள் இருந்து அளனெரும் மசத்துெடிெதா? அல்லது முஸ்லிம்கள்
ஆண்டுக்மகாண்டு ரபாகட்டும், அெர்களுக்கு ெரிகளைக் கட்டுரொம். குளறந்தபட்சம்
ெக்களின் உயிர் பிளழக்குரெ என்பதால் தான் ‘சரணளடெது’ என்று ஆர்ச் பிஷப் முடிவு
எடுத்தார். என்ளனக் ரகட்டால், ெக்களை காப்பாற்ற இளதவிட அந்த ரநரத்தில் ரெறு நல்ல
முடிவு இல்ளல.
எ) ெக்களின் உயிளர காக்கரெண்டும் என்பதால், உெரிடம் சரணளடெளத பாரா அெர்கள்
‘ஆர்ச் பிஷப் ெனமுெந்து, ெந்து ஆட்சி பண்ணுங்ளகயா, எங்களைமயல்லாம்
ஆளுங்ளகயா?’ என்று ரகட்டுக்மகாண்டாராம், இது ஒரு விரனாத ஆச்சரியொம். பாராவின்
ஆய்வு எவ்ெைவு தாழ்த்தப்பட்டுவிட்டது என்பளத ொசகர்கள் கெனிக்கரெண்டும்.
ஏ) அந்த நாளில் நாங்கள் சரண்ளடயொட்ரடாம் என்று மசால்லியிருந்தால், ெக்கள்
அளனெரும் நகருக்குள் பசியால் மசத்து ெடிந்து இருந்திருப்பார்கள், அல்லது முஸ்லிம்கள்
சுெளர உளடத்து உள்ரை ெந்து நகர ெக்களை சாகடித்து இருந்திருப்பார்கள். ரதால்வி
அளடரொம் என்று மதரிந்து இருந்தும், சண்ளட ரபாடுெது முட்டாள்தனொனது. அன்று
ஆர்ச் பிஷப் மசய்த காரியம் ெரரெற்கத்தக்கது.
ஐ) உெர் நிளனத்து இருந்திருந்தால், நான் ெரொட்ரடன். இரதா இன்னும் அதிக
இராணுெத்ளத அனுப்புகிரறன், நகர சுெளர இடித்து உள்ரை ரபாய் அழித்துவிடுங்கள் என்று
கட்டளை மகாடுத்திருந்தால், ெக்கள் முழுெதுொக கூண்ரடாடு அழிந்து இருந்திருப்பார்கள்.
ஏரதா! உெருக்கு மஜருசரலம் என்றுச் மசான்னதுரெ, அடரட! எங்கள் இளறத்தூதர்
முஹம்ெது இரவுப்பயணம் மசய்த இடொச்சுரத என்ற நல்மலண்ணத்தில், இளத
ரநாக்கியல்லொ நாம் பத்தாண்டுகள் மதாழுளக நடத்திரனாம் என்ற நல்மலண்ணத்தில்,
ெதினாவிலிருந்து மஜருசரலமுக்கு ெந்து, மஜருசரலம் சரணளடெளத ஏற்றுக்மகாண்டுச்
மசன்றார்.
பாரா அெர்கரை எச்சரிக்ளகயாக எழுதுங்கள்:
சரித்திரத்ளத எப்படி நீங்கள் ொற்றி எழுதுவீர்கள்? சரித்திரம் எழுதப்படும் காலத்தில்
அரசர்கள் சரித்திரத்ளத ொற்றி எழுதுொர்கள். ஆனால், இத்தளன ஆண்டுகள் கழித்து,
நீங்கள் ொற்றிச் மசான்னால், அதளன அப்படிரய ரகட்டுவிடரெண்டுொ?
மதரியாெல் தான் ரகட்கிரறன், அப்படி என்ன முஸ்லிம்கள் உங்களுக்கு மபான்னும்
மபாருளும் மகாடுத்துவிட்டார்கள் என்று இப்படி தப்புத்தப்பாக எழுதுகிறீர்கள்? ஏரதா,
முஸ்லிம் தளலெர் உெர் நல்லெர் ொதிரியும், மஜருசரலம் ஆர்ச் பிஷம், ‘ொங்ளகய்யா!
ெந்து எங்களை ஆளுங்ளகய்யா!’ என்று காலில் விழுந்து ரகட்டுக்மகாண்டது ரபால
அல்லொ எழுதியிருக்கிறீர்கள்! எனக்கு என்ன ரதான்றுகிறது என்றால் ,’ ரெற்கண்ட
ெரிகளை முஸ்லிம்கரை எழுதி உங்களிடம் மகாடுத்ததுரபால உள்ைது’.
உங்களைப் ரபான்றெர்கைால் தான் எழுத்தாைர்கள் சமூகத்துக்கு இழுக்கு. மகாஞ்சம் பார்த்து
எழுதுங்கள், நியாயொனளெகளை எழுதுங்கள். மபண்களை ெர்ணிக்க, இயற்ளகளய
ெர்ணிக்க கவிளதகள் எழுதும் ரபாது கற்பளனளயச் ரசர்ப்பதில் தெறில்ளல, சரித்திரத்ளத
எழுதும் ரபாது, கற்பளன ெைத்ளத மகாஞ்சம் அடக்கி ளெயுங்கள். உண்ளெளயயும்
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மபாய்ளயயும் மராம்ப நாள் மூடி ெளறத்து ளெக்கமுடியாது என்பளத அறியாதெரா நீங்கள்?
சத்தியரெெ மஜயரத என்பளத நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் என்று நம்புகிரறன்.
இன்னும் உங்கள் ெரிகளின் நரம்புகளில் ஓடும் இரத்தம் உறுஞ்சி எடுக்கப்பட்டும்…
அடிக்குறிப்புக்கள்:
[1] en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(636%E2%80%93637)
[2] en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yarmouk
[3] எருசரலம் முற்றுளக (637) - ta.wikipedia.org/s/5eql
[4] மஜருசரலம் பிடிக்கப்பட்ட ரபாது, அங்கு 12000 கிரரக்கர்கள், 50000 குடிெக்கள்
(மஜருசரலம் நகரத்தார்கள்) ொழ்ந்துக்மகாண்டு இருந்தார்கள். மூன்று நாளுக்குள்ரை, அந்த
12000 கிரரக்கர்கள் மஜருசரலளெ விட்டுச் மசல்லரெண்டும் என்று உெர் கட்டளையிட்டார்.
மஜருசரலமில் இருந்த கிறிஸ்தெர்கள் ஜிஸ்யா ெரி கட்டும்ரபாது, கணக்கு ளெப்பதற்கு
சரியாக இருக்கும் என்று உெர் நிளனத்தார். ஜிஸ்யா ெரி கட்டுெது யூதர்களுக்கும்,
கிறிஸ்தெர்களுக்கும் இஸ்லாம் இட்ட கட்டளை. இதர ெக்கள் முஸ்லிம்கைாக ொறரெண்டும்,
அல்லது முஸ்லிம்களின் ளககளில் சாகரெண்டும்.
Was there justice in Umar?
From the "Hughes Dictionary of Islam, page 228, it says that "There were within
the city 12,000 Greeks and 50,000 natives, and the Khalifah Umar insisted that all
the Greeks depart within 3 days and that the natives should pay tribute. Where
was the justice in expelling the citizens of Jerusalem? மூலம்: http://www.answeringislam.org/Responses/Al-Kadhi/r06.14.html



24) இஸ்லாமுக்கு முஹம்ெதுளெ விட பா. ராகென் அதிக
நன்ளெளய மசய்துள்ைார்கள்
இது என்ன விசித்திர தளலப்பாக இருக்கிறது என்ற சந்ரதகம் ெருகிறதா? ஆம், பா. ராகென்
அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடரின் 20ெது அத்தியாயத்ளத படித்தால், இப்படித்
தான் நெக்கு ரதான்றும். நம்முளடய அடுத்த சில கட்டுளரகள் இந்த அத்தியாயத்தின்
விெர்சனொக மெளிெரரபாகிறது. ொசகர்கள் கீரழ மகாடுக்கப்பட்ட மதாடுப்ளப மசாடுக்கி,
பாரா அெர்களின் இவ்ெத்தியாயத்ளத முழுெதுொக படித்துக் மகாள்ைவும்.
பா.ராகென் - நிலமெல்லாம் இரத்தம்
அத்தியாயம் 20 - இஸ்லாம் ொள்முளனயில் பரவியதா?
மதாடுப்பு: nilamellam.blogspot.in/2005/01/20.html
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1) ஒரு ஹிந்து (பிராெணர்) மசான்னால் உண்ளெயாக இருக்கும்!
பாரா அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்ளத மெச்சிக்மகாள்ைாத தமிழ் முஸ்லிம்கள்
இருக்கொட்டார்கள் என்றுச் மசால்லலாம். இளணயம் ெந்த பிறகு முஸ்லிம்கள் அெரது
புத்தகத்ளத பாராட்டி தங்கள் தைங்களில் எழுதியுள்ைார்கள்.
அ) ரெரல ரெற்ரகாள் காட்டப்பட்ட “நிலமெல்லாம் பிைாக்ஸ்பாட்” தைத்தில் கீழ்கண்டொறு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது:
//
//
முஸ்லிெல்லாதெரின் ஆய்வு முஸ்லிம்களுக்கு சாதகொக இருந்தால், அெளர புகழுொர்கள்,
அரத ஆய்வு, முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இருந்தால், அரத ரநர்ளெயுடன் முஸ்லிம்கள்
அெரது ஆய்ளெ ஏற்றுக்மகாள்ொர்கைா? இஸ்லாளெ அெொனப்படுத்திவிட்டான், அென்
சாகரெண்டும் என்று மசால்ொர்கள் அல்லொ?
ஆ) தருல் இஸ்லாம் தைத்தில் - பாராவிற்கு புகழாரம்
//

. . .
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darulislamfamily.com/reviews-t/our-reviews/81-nilamellam-ratham-bookreview.html //
பாரா அெர்கள் ஒரு இந்து என்பதால், இந்த புத்தகம் யூத, [கிறிஸ்தெ] ெற்றும் முஸ்லிம்கள்
சம்ெந்தப்பட்ட இஸ்ரரல்-பாலஸ்தீன பிரச்சளன பற்றி ரபசுெதால், இந்த புத்தகத்தில் ரநர்ளெ
இருக்கும் என்று ரெற்கண்ட விெர்சனத்தில் அந்த முஸ்லிம் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால்,
யூத/கிறிஸ்தெ/இஸ்லாமிய சரித்திரம் அறிந்த ஒரு நடுநிளலயாைர் இப்புத்தகத்ளத படித்தால்,
நிச்சயொக இது முஸ்லிம்களின் சார்பாக, முஸ்லிம்களுக்காக முஸ்லிம்களின் உற்சாகத்தால்
எழுதப்பட்ட புத்தகம் என்பளத அறிந்துக் மகாள்ொர்கள்.
“இந்த புத்தகத்ளத நான் படித்துள்ரைரன, நீங்கள் மசால்ெது ரபால, பாரா அெர்கள்
இஸ்லாமுக்கு ஆதரொக எழுதியதாக எனக்கு மதரியவில்ளலரய” என்று நீங்கள் மசால்ெதாக
இருந்தால், இதற்கு ஒரு காரணமுண்டு. அதாெது, நீங்கள் முஸ்லிொக இருக்கரெண்டும்,
அல்லது உங்களுக்கு குளறந்தபட்ச யூத/கிறிஸ்தெ/இஸ்லாமிய சரித்திரம் மதரியாெல்
இருந்திருக்கரெண்டும்.
இப்புத்தகத்தின் சில பாராக்களை படிக்கும்ரபாது, பாரா அெர்கள் எழுதியதாக
மதரியவில்ளல. முஸ்லிம்கள் எழுதிக்மகாடுத்தளத இெர் அப்படிரய பதித்துள்ைார் என்று
மதரிகிறது. முக்கியொக 20ம் அத்தியாயத்ளத நடுநிளலயாக ஒரு நபர் படித்தால், அதளன
எழுதியெர் ஒரு முஸ்லிம் தான் என்று அடித்துச் மசால்ொர். ஏமனன்றால், இந்த
அத்தியாயத்தில் முஸ்லிம்களின் ொசளன அைவிற்கு அதிகொகரெ அடிக்கிறது. பாரா
அெர்களுக்கு மநருக்கொனெர்கள் அல்லது மதரிந்தெர்கள் யாராெது இந்த பாராளெ
படித்தால், எப்ரபாதாெது நீங்கள் பாராளெ ரநரில் கண்டால் இந்த ரகள்விளய
ரகட்டுப்பாருங்கள் - “நிலமெல்லாம் இரத்தம் 20ம் அத்தியாயத்ளத யார் எழுதியது?”
2) எப்படி பாரா முஹம்ெதுளெவிட மபரிய மதாண்டு ஆற்றிவிட்டார்?
குர்-ஆனிலும், ஹதீஸ்களிலும், ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் எழுதிய
விரிவுளரகளிலும், இன்னும் இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்களிலும், இஸ்லாம் ொைால் தான்
பரவியது என்பதற்கு அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை காணமுடியும். இளெகளை யாரும்
ெறுக்கமுடியாது. ஆனால், பாரா அெர்கள் தம்முளடய நிலமெல்லாம் இரத்தத்தில் ஒரு
மிகப்மபரிய மெடிகுண்ளட முஸ்லிம்கள் மீரத தூக்கிரபாடுகிறார். பாரா அெர்கள் மகாடுத்த
இந்த சுகொன அதிர்ச்சிளய முஸ்லிம்கரை தாங்கிக்மகாள்ை ொட்டார்கள் என்பது உண்ளெ.
புரியவில்ளலயா!?! புரியும் படி விைக்குகிரறன்.
இஸ்லாமின் ஆதார நூல்கைான குர்-ஆன், ஹதீஸ்கள் ெற்றும் இஸ்லாமிய விரிவுளரகள்
அளனத்தும், முஹம்ெது பல யுத்தங்களை புரிந்துள்ைார் என்றுச் மசால்கின்றன.
அப்ரபார்களுக்கு பல நியாயொன காரணங்கள் இருக்கின்றன என்றும் மசால்கின்றன.
அளெகள் நியாயொன காரணங்கைா இல்ளலயா என்பது ரெறு விஷயம். ஆனால்,
நம்முளடய தமிழ் எழுத்தாைர் பாரா அெர்கள், ஒரு மபரிய இஸ்லாமிய புரட்சிளய
துெக்கியுள்ைார் என்ரற மசால்லரெண்டும். அதாெது, இந்த நிலமெல்லாம் இரத்தம்
புத்தகத்தின் 20ெது அத்தியாயத்தில், “முஹம்ெது புரிந்த ரபார்கள் அளனத்தும் மெறும்
மூன்று தான்” என்று அடித்துச் மசால்கிறார். இஸ்லாமிய சரித்திரத்தில் இந்த மூன்று ரபார்கள்
தான் பதிக்கப்பட்டுள்ைது, இந்த எண்ணிக்ளகத் தான் சரியானது, இளதவிட அதிக
எண்ணிக்ளகளயச் மசால்கிறெர்கள் ரெற்கத்திய சரித்திர ஆய்ொைர்கள் ஆொர்கள்,
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அெர்கள் யூதர்கள் ஆொர்கள், அெர்கள் மசால்ெது மபாய் என்றுச் மசால்கிறார். பாராவின்
படி, முஹம்ெது மூன்றுக்கு ரெல் ரபார் புரிந்துள்ைார் (அது நியாயொன ரபாராக இருந்தாலும்
சரி) என்றுச் மசால்பென் மபாய்யனாொன்.
முஸ்லிம்கள் இப்ரபாது ஒரு தர்ெசங்கடத்தில் உள்ைார்கள். ஒரு முஸ்லிெல்லாதெர் மசால்லும்
இந்த மூன்று ரபார்கள் என்ற எண்ணிக்ளகளய எடுத்துக்மகாள்ெதா? அல்லது குர்-ஆன்
ஹதிஸ்கள் ெற்றும் இஸ்லாமிய விரிவுளரயாைர்கள் மசால்ெளத ஏற்றுக்மகாள்ெதா?
ஒருெளகயில் பார்த்தால், இஸ்லாமுக்கு சாதகொக அல்(ல)ொ இெர் எழுதியுள்ைார்?
முஹம்ெது இஸ்லாமுக்காக பல ரபார்களைச் மசய்தார், ஆனால், பாரா அெர்கள் மூன்ரற
என்றுச் மசால்கிறார். யார் இஸ்லாமுக்காக அதிக ரசளெ மசய்தெர் ஆகிறார்கள்?
முஹம்ெதுொ அல்லது பாராொ? எது எப்படிரயா, தற்காலத்தில் இஸ்லாமுக்கு
உண்டாகியிருக்கின்ற
அெப்மபயர்
பாரா
அெர்கள்
மூலொக
மகாஞ்சொெது
துளடக்கப்பட்டால் நல்லது என்ற நிளலயில் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள்.
இந்த தளலப்பு பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதிய சில ெரிகளை 20ம் அத்தியாயத்திலிருந்து
பார்ப்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெ:
//
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.

//

இதுெளர காட்டிய ரெற்ரகாள்கள் ரபாதும் என்று எண்ணுகின்ரறன். பாரா அெர்களின் முழு
கட்டுளரளயயும் ரெரல மகாடுத்துள்ை மதாடுப்ளப மசாடுக்கி படித்துக்மகாள்ளுங்கள்.
பாரா அெர்களின் படி மொத்தச் சுருக்கம்:
அ) ரெற்கத்திய ஆய்ொைர்களின் ஆய்வு தெறானெது, அெர்கள் ஆய்வு என்ற மபயரில்
இஸ்லாம் மீது மபாய்களைச் மசால்லியுள்ைார்கள். அெர்கள் யூதர்கள் அதனால் இஸ்லாம் மீது
மபாய்களை கூறுகிறார்கள். (பாராவின் ெரிகள் - ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்கள்.
மபரும்பாலும் யூதர்கள். சிறுபான்ளெ கிறிஸ்துெ சரித்திர ஆய்ொைர்கள்.)
ஆ) முத்தான மூன்று ரபார்களை ெட்டுரெ முஹம்ெது புரிந்துள்ைார். அதுவும் நியாயொன
காரணங்களுக்காக ெட்டுரெ ரபார் புரிந்தார்.
இ) மூன்று ரபார்கள் என்றுச் மசால்லும் சரித்திரம் தான் உண்ளெ, ெற்றளெமயல்லாம்
மபாய்யான நூல்கள்.
ஈ) ”பாெம் இஸ்லாம்”, அது ொைால் பரப்பப்பட்டது என்றுச் மசால்ெது மபாய்.
பாராவின் படி, இஸ்லாமின் உண்ளெயான சரித்திரத்தின்படி, முஹம்ெது மூன்ரற யுத்தங்களை
ெட்டுரெ புரிந்துள்ைார் என்பதாகும். இப்ரபாது மசால்லுங்கள்? யார் இஸ்லாமுக்கு அதிக
நன்ளெ மசய்தெர்கள்? பல ரபார்களை புரிந்த முஹம்ெதுொ? அல்லது மெறும் மூன்று
யுத்தங்கள் தான் என்றுச் மசால்லும் பாராொ?
3) அடுத்து நாம் என்ன மசய்யரெண்டும்?
முஹம்ெது புரிந்தது மூன்ரற ரபார்கள் என்று பாராரெ மசால்லிவிட்டார், இனி நாம் சும்ொ
இருக்கமுடியுொ? அெர் மசான்னது உண்ளெயா என்று ரசாதித்து பார்க்கரெண்டுெல்லொ?
இராெனின் ெளனவியாக இருந்தாலும், அக்னி பரிட்ளச சீளதக்கு தப்பவில்ளலரய!
பாராவிற்கு ஒரு அக்கினி பரிட்ளச ளெக்கரெண்டாொ?
முஹம்ெது பல ரபார்களை புரிந்தார் என்று ஒரு பக்கம் இஸ்லாம் மசால்கிறது. ”இல்ளல,
அெர் மூன்ரற ரபார்கள் தான் புரிந்தார்” என்று பாரா மசால்கிறார். நாம் என்ன
மசய்யப்ரபாகிரறாம் என்றால், குர்-ஆன், ஹதீஸ்கள் ெற்றும் இஸ்லாமிய விரிவுளரகள்,
ஆரம்பகால இஸ்லாமிய சரித்திர ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல்களிலிருந்து எத்தளன
யுத்தங்களை முஹம்ெது புரிந்தார் என்பளத பட்டியலிடப்ரபாகிரறாம்.
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பாரா அெர்கள் கருதியதுரபால, ரெற்கத்திய அறிஞர்களின் ஆய்வுகளை நாம் ரெற்ரகாள்
காட்டொட்ரடாம் ஏமனன்றால், அெர்கள் யூதர்கள் ரெலும் சிறும்பான்ளெ கிறிஸ்தெர்கள்
எனரெ அெர்கள் மபாய் மசால்லெர்கள்.
இந்த மதாடர் பதில் கட்டுளரகளுக்கு பிறகு, உண்ளெயுள்ை முஸ்லிம், பாரா அெர்கள் இந்த
அத்தியாயத்தில் எழுதியளெகள் மபாய்யாகும் என்றுச் மசால்லுொன் என்பது நிச்சயம்.
அப்படி அென் மசய்யவில்ளலமயன்றால், அல்லாஹ் குர்-ஆனிலும் ஹதீஸ்களிலும் மசான்னது
மபாய் என்று அென் ஒப்புக்மகாள்கிறான் என்று அர்த்தம்.
பாராொ அல்லது பரெனா? முஸ்லிம்கள் முடிவு மசய்ொர்கள்


25) பாராளெ புரட்டிப்ரபாட்ட நூல்கள்
(பாரா புரட்டிய நூல்கள் - ஓர் ஆய்வு)
கடந்த ஆண்டு, நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்ளத படிக்க ஆரம்பித்த ரபாது, ஒவ்மொரு
அத்தியாயத்திலும்
பாரா
அெர்களின்
சில
ெரிகள்
என்ளன
ரெற்மகாண்டு
மதாடரமுடியாதபடிச் மசய்தது.
அவ்ெரிகளுக்கு அெருக்கு பதில் எழுதரெண்டும்
என்பதற்காக நான் குறிப்பு எடுத்துக் மகாண்ரடன். புத்தகம் முழுெளதயும் படித்துவிட்டு
பதில் எழுதலாம் என்று நிளனத்திருந்ரதன். ஆனால், அெரது 20ெது அத்தியாயத்ளத
படித்து
முடித்த
ரபாது,
குறிப்புக்கள்
அதிகொகிக்மகாண்டுச்
மசல்ெளத
உணர்ந்ரதன். அெருக்கு உடரன பதில் எழுதரெண்டும் என்று முடிவு மசய்துவிட்ரடன்.
ஏமனன்றால், இந்த 20ெது அத்தியாயத்தில் நான் ”ஒரு பாராவிலும்” பாராளெ பார்க்க
முடியவில்ளல. முஹம்ெது ொயிலிருந்து குர்-ஆன் ெசனங்கள் ெந்தாலும், அது
முஹம்ெதுவின் ொர்த்ளதகள் அல்ல என்று முஸ்லிம்கள் மசால்ெது ரபால, இந்த 20ெது
அத்தியாயம் முழுெதிலும் பாராளெரயா அெரது கருத்துக்களைரயா பார்க்கமுடியவில்ளல.
அெரது ரபனாவிலிருந்து அவ்ெரிகள் எழுதப்பட்டு இருந்தாலும், அெர் அதன் கர்த்தா என்று
மசால்லமுடியாத அைவிற்கு அது அளெந்துள்ைது. ரபனா அெருளடயது, ளெயும்
அெருளடயது, ஆனால் எழுதிய ெரிகள் அெருளடயது அல்ல. அதளன அெர் ஆய்வு
மசய்து எழுதியதாக மதரியவில்ளல, யாரரா எழுதிக் மகாடுத்தளெகளை அப்படிரய
எழுதியது ரபால மதரிகிறது.
அவ்ெத்தியாயத்ளத படிக்க மசாடுக்கவும்:
பா.ராகென் - நிலமெல்லாம் இரத்தம்
அத்தியாயம் 20 - இஸ்லாம் ொள்முளனயில் பரவியதா?
மதாடுப்பு: nilamellam.blogspot.in/2005/01/20.html
பாரா புரட்டிய நூல்கள்
தற்கால இஸ்ரரல் பாலஸ்தீன பிரச்சளனளயப் பற்றி ெட்டுரெ அெர் எழுதியிருந்தால்,
பிரச்சளனயில்ளல, ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்து முடிந்த இஸ்லாமிய
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சரித்திரத்ளதயும் அெர் மதாட்டு எழுதியதால், அெர் படித்த சரித்திர நூல்கள் எளெ என்று
பார்க்கரெண்டியுள்ைது.
அெரது 20ெது அத்தியாயத்தில் மசால்லப்பட்ட விெரங்கள் சரித்திரத்திலிருந்து ெந்தளெகள்
அல்ல. தற்கால முஸ்லிம்கள் சத்திரத்தில் உட்கார்ந்துக்மகாண்டு எழுதிய நூல்களிலிருந்து
ெந்தளெகள் என்பது ரபால மதரிகிறது.
பாரா அெர்கள் களடசியாக தம்முளடய மதாடர்களை முடித்த ரபாது, தாம் படித்து (ஆய்வு
மசய்த) கற்றுக்மகாண்ட புத்தகங்களின் பட்டியளல மகாடுத்திருக்கிறார். அப்புத்தக பட்டியளல
ஆெலாக நான் ரதடிப்பார்த்த ரபாது, ஒரு மபருத்த ஏொற்றம் மிஞ்சியது. கீழ்கண்ட நூல்கள்
தவிர இதர மசய்திகளையும், குறுஞ்மசய்திகளையும், இந்த ஆய்விற்காக படித்து
கற்றுக்மகாண்டதாக அெர் கூறுகிறார். ஆனால், அளெகளில் இந்த பட்டியலில் உள்ை நூல்கள்
முக்கியொனளெகைாகும்.
பாரா அெர்களுக்கு நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகம் எழுத உதவிய நூல்களின் பட்டியல்:
உதவிய நூல்களின் பட்டியல்:
1. பரிசுத்த ரெதாகெம் (ளபபிள் மசாளஸடி ஆஃப் இந்தியா மெளியீடு)
2. The Holy Qur - An - English Translation of the Meanings and commentary The Presidency of Islamic Researches, IFTA, Soudi Arabia மெளியீடு.
3. 'The 5000 Year History of the Jewish People and Their Faith. (ொர்ட்டின் கில்பர்ட்,
Phoenix மெளியீடு)
4. A Historey of the Middle East - Peter Mansfield, மபங்குயின் மெளியீடு.
5. The Politics of Dispossession - Edward Said
6. Peace and its Discontents - Edward Said
7. Muhammad: His life based on the earliest sources - Martin Lings
8. ரஹீக், ஸஃபிய்யுர் ரஹ்ொன் (மொழிமபயர்ப்பு: ஏ. ஓெர் மஷரீஃப், தாருல் ஹுதா,
மசன்ளன 1 மெளியீடு.)
9. O, Jerusalem - Larry Collins, Dominique Lapierre
10. The Middle East : Yesterday and Today - Edited by David W. Miller, Clark
D. Moore (Bantom Books)
11. Umar The Great - Allamah Shibli Nu'mani (Muhammad Ashraf, Pakistan)
12. ெத்தியக் கிழக்கின் சிறப்பு ெரலாறு - அ. உஸ்ொன் மஷரீப், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல்
நிறுெனம்
13. Israel and the Arabs - Israel Communications, Jerusalem
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14. 90 Minutes at Entebbe, William Stevenson (Bantam Books, New York)
15. நபிகள் நாயகம், அப்துற் றஹீம் (யூனிெர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ், மசன்ளன)
16. இஸ்லாம் ஓர் எளிய அறிமுகம் - நாகூர் ரூமி (கிழக்கு பதிப்பகம், மசன்ளன)
17. ஃபலஸ்தீன முஸ்லிம்கள் அகதிகைான ெரலாறு, மு. குலாம் முஹம்ெது (இலக்கியச்
ரசாளல, மசன்ளன 600 003)
18. பாலஸ்தீன ெரலாறு (பாகம் 1), எம்.மஹச். ஜொஹிருல்லாஹ் (புத்மதாளிப்பதிப்பகம்,
மசன்ளன 600 001)
19. Cross Roads to Israel, Christopher Sykes (collins, UK)
20. State of Palestine, Esam Shashaa
21. Palestine Refugees, Esam Shashaa
22. In the arms of a Father, Haneen al - Far
23. UN Report, Intifada, United Nations Publication
24. Ancient History of Palestine, Abu Sharar
மூலத்மதாடுப்பு: நிலமெல்லாம் ரத்தம் - நிளறவுளர
இந்த பட்டியல் மதரிவிக்கும் உண்ளெகள் என்ன?
இந்த பட்டியளலக் கண்டவுடன் எனக்கு ஆச்சரியொக இருந்தது. இஸ்லாமிய சரித்திரத்ளத
எழுதியுள்ைார், ஆனால், முக்கியொன புத்தகங்களை விட்டுவிட்டாரர, அதனால் தான்
அெரது நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தில் உண்ளெக்கு பற்றாக்குளற ெந்துவிட்டது என்பது
புரிந்தது.
இந்த பட்டியளல சிறிது ஆய்வு மசய்ரொம்.
1) இஸ்லாம் பற்றி எழுதுயிருக்கிறீர்கள், பட்டியலில் தமிழ் குர்-ஆன் எங்ரக?
பாரா அெர்களுக்கு உதவிய ரெற்கண்ட நூல்களைப் பாருங்கள் ஒரு விஷயம் பளிச்மசன்று
மதரியும். கண்டுபிடித்தீர்கைா? ஆம், தமிழ் குர்-ஆன் இல்ளல. ஆங்கில குர்-ஆன்
உள்ைதல்லொ என்று ொசகர்கள் ரகட்கலாம். ஆனால், தமிழில் 100 மதாடர்களை
எழுதியெருக்கு குளறந்தபட்சம், தமிழில் குர்-ஆளன படிக்கரெண்டும் என்ற ஆர்ெம்
இருந்திருக்காதா? இஸ்லாமிய மபயர்களை, குர்-ஆன் அத்தியாயப் மபயர்களை சரி பார்க்க
அெரிடம் ஒரு தமிழ் குர்-ஆன் இருந்திருக்கரெண்டுெல்லொ?
தமிழில் குர்-ஆளன படிக்காெலா, குர்-ஆளனப் பற்றி ஆஹா, ஓரஹா என்று எழுதினார்?
சில இடங்களில் குர்-ஆன் ெசனங்களையும் குறிப்பிட்டுள்ைாரர, ஆங்கில குர்-ஆளன
பார்த்தா அந்த ெசனங்களை எழுதினார்?
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இஸ்லாம் பற்றிய ஒரு மிகப்மபரிய நல்ல விெர்சனத்ளத தமிழ் ெக்களுக்காக, தமிழில்
முன்ளெத்த இெர் தமிழில் குர்-ஆளன படிக்காதது ஆச்சரியரெ! ொழ்க பாராவின் ஆய்வு.
[தமிழில் குர்-ஆளன படிக்காத இெருக்கு, பிறகு எப்படி குர்-ஆன் விெரங்கள் கிளடத்தது?
என்ற சந்ரதகம் சிலருக்கு எழலாம். முஸ்லிம்கள் எழுதிய இதர புத்தகங்களை படித்தார்
அல்லொ! அது ரபாதாதா இெருக்கு இஸ்லாமின் சரித்திரம் பற்றி எழுத!]
2) புகாரி முஸ்லிம் ரபான்ற ஹதிஸ்களின் மதாகுப்பு எங்ரக?
குர்-ஆன் இஸ்லாமுக்கு உடல் என்றால், ஹதீஸ்கள் இஸ்லாமின் உயிர் ஆகும். ஹதீஸ்கள்
இல்லாெல், முஹம்ெது என்பெர் யார் என்று நாலு ெரிகளில் முஸ்லிம்கைால் விெரிக்க
முடியாது. பாரா அெர்கள் புரட்டிய நூல்களைப் பாருங்கள், ஹதீஸ்களின் மதாகுப்புக்கள்
உள்ைனொ?
இஸ்லாமின் சரித்திரத்ளத மதாட்டு எழுதும் ரபாது, முஹம்ெதுளெப் பற்றிய முக்கியொன
விெரங்களை புத்தகொக எழுதும் ரபாது, ஹதீஸ்களை படிக்கரெண்டும் என்ற கட்டாயம்
உள்ைதா என்று ரகட்டால்? இந்த ரகள்விளய முஸ்லிம்களிடம் ரகட்டுப் பாருங்கள்.
ஹதீஸ்கள் இல்லாெல் இஸ்லாம் இல்ளல. ஹதீஸ்களில் உள்ைளெகள் தான் உண்ளெயான
சரித்திர விெரங்கள், ெனிதன் எழுதும் புத்தகங்கள் அல்ல என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள்.
ஹதீஸிகள் கூட அல்லாஹ்வின் ெஹியாகும்.
பாரா அெர்களின் பட்டியலில் ஒரு ஹதீஸின் மபயளரயும் நான் பார்க்காத ரபாது, எனக்கு
ஒரு ொதிரியாக ஆகிவிட்டது. குளறந்த பட்சம் தான் மதாடும் தளலப்புக்கள் பற்றி ஹதீஸ்கள்
என்ன மசால்கிறன என்பளத அறியாத இெருக்கா நான் பதில்களை எழுதிக்மகாண்டு
இருக்கிரறன் என்று என் மீரத எனக்கு ரகாபம் ெந்துவிட்டது. இதனால் தான் பாரா அெர்கள்
கீழ்கண்டொறு தம்முளடய 17ெது அத்தியாயத்தில் எழுதியுள்ைார்:
17) உெரின் ெனொற்றம்
//

, //
குர்-ஆளனயும் ஹதீளஸயும் ரசர்த்தால் குழப்பம் ெரும் என்பதால், இெரர அளெகளை
படிக்கவில்ளல என்று மதரிகிறது! என்ரன ஆய்வு! அதனால் தான் தனக்கு உதவிய
நூல்களின் பட்டியலில் “தமிழ் குர்-ஆளனயும், ஹதீஸ்களையும்” ஒதுக்கிவிட்டார் என்று
மதரிகிறது. ரெற்கண்ட ெரிகளில் அெர் “ஹதீஸ் முகம்ெது நபியினுளடயது” என்று
எழுதியதிலிருந்ரத, பாரா இஸ்லாமில் அளரகுளற என்று மதள்ைத்மதளிொக மதரிகிறது.
ொசகர்கள் கெனத்துக்கு: யாராெது இஸ்லாம் பற்றி புத்தகம் எழுதினாரலா, அல்லது
உங்களிடம் ரபசினாரலா, அெருக்கு ஹதீஸ்கள் பற்றி ஒன்றுரெ மதரியவில்ளல என்று
உங்களுக்கு புரிந்தால், அதற்கு ரெல் அெரிடம் ரபசுெது வீணாகும். ஒரு நயா ளபசாவிற்கு
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பயன்படாத ரபச்சாகரெ அது இருக்கும். இதிலிருந்து பாரா அெர்களின் இஸ்லாமிய அறிவு
மூல நூல்களிலிருந்து ெந்தளெகள் அல்ல என்று மதரிகிறது.
3) ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்கள், விரிவுளரகள் எங்ரக?
இஸ்லாமின் சரித்திரம் பற்றி எழுதுபெர்கள் முக்கியொக ஆரம்ப கால முஸ்லிம்கள் எழுதிய
சரித்திர நூல்களையும், விரிவுளரகளையும் படிக்கரெண்டும். இளெகளை படிக்காதெர்கள்
மசால்லும் விெரங்கள் அளனத்திலும் உண்ளெ சரித்திரம் இருக்காது.
ஒரு நபர் இஸ்லாமிய ஆரம்ப கால சரித்திர நூல்களை படிக்காெல், தற்காலத்தில் முஸ்லிம்கள்
எழுதிய புத்தகங்களை ெட்டுரெ படித்தால், அெரிடம் உண்ளெயான சரித்திரத்ளத
எதிர்ப்பார்க்கமுடியாது. பாரா அெர்களின் பட்டியலில் இஸ்லாமின் ஆரம்பகால முஸ்லிம்கள்
எழுதிய சரித்திர நூல்களின் மபயர்கள் இல்ளல. எனரெ, அெர் மசால்ெதில் எவ்ெைவு கிரலா
உண்ளெ இருக்கும்?
ஆரம்ப கால முஸ்லிம்கள் எழுதிய முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக சரித்திர புத்தகங்களில் சில:
1) Ibn Ishaq, "Sirat Rasulallah" The most authentic biography of
Muhammad extant today. Translated as, "The Life of Muhammad" by A.
Guillaume.
2) Ibn Sa’d, "Kitab al-Tabaqat al-Kabir", "Book of the Major Classes".
3) Tabari’s History, 39 volumes.
இந்த
பட்டியலிலிருந்து
ஒரு
புத்தகொெது
பாராவின்
நூல்களின்
பட்டியலில்
இருந்திருக்கரெண்டும். இன்னும் குர்-ஆன் விைக்கவுளரகளில் இப்னு கதீர் ரபான்ற ஒரு
விைக்கவுளரயாெது பட்டியலில் இருந்திருக்கரெண்டும்.
பாரா இஸ்லாமிய சரித்திரத்ளத எழுதவில்ளல, அெர் இன்று நடந்துக்மகாண்டு இருக்கின்ற
இஸ்ரரல் பாலஸ்தீன பிரச்சளனப் பற்றித் தான் எழுதினார் என்று யாராெது மசால்லக்கூடும்.
அப்படி அெர் எழுதுெதாக இருந்திருந்தால், 1947க்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்று எழுத
ஆரம்பித்து இருந்திருக்க ரெண்டும், அெர் கி.மு. 2000 காலத்துக்குச் மசன்று ஆபிரகாம்
முதல் மகாண்டு எழுதியிருந்திருக்கக்கூடாது. கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டிற்குச் மசன்று முஹம்ெது
பற்றி, குர்-ஆன் பற்றி எழுதி இருந்திருக்கக்கூடாது.
பாரா அெர்கள் குர்-ஆன், ஹதீஸ்கள், ெற்றும் ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்கள்
ெற்றும் விைக்கவுளரகளை களரத்துகுடித்து இருந்திருக்கரெண்டும் என்றுச் மசால்லவில்ளல.
இஸ்லாமிய சரித்திரத்தின் குளறந்தபட்ச உண்ளெளய சரி பார்க்க இப்புத்தகங்கள்
ரதளெப்படுகின்றன என்றுச் மசால்கிரறன்.
4) உண்ளெயில் பட்டியலில் இருப்பது என்ன?
ரெற்கண்ட பட்டியலில் இஸ்லாளெ சரியான ெளகயில் அறிந்துக்மகாள்ை உதவும் புத்தகங்கள்
இல்ளல. இஸ்லாமின் ஆரம்பகால சரித்திரத்ளதச் மசால்லும் புத்தகங்கள் இல்ளல.
அந்த பட்டியலில் நாம் காண்பது:
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•
•

50%க்கும் அதிகொன புத்தகங்கள் முஸ்லிம்கள் எழுதியளெகள்.
இதர புத்தகங்கள் 20-21ம் நூற்றாண்டில் ொழ்ந்த ஆசிரியர்கள் எழுதியளெகள்
ஆகும். கிட்டத்தட்ட 1947க்கு பிறகு எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். அரெஜான்,
கூகுள் புக்ஸ் ெற்றும் விக்கிபீடியாவில் இெர்களைப் பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ைன.

1947க்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் ”இஸ்ரரல்-பாலஸ்தீனம்” பற்றி எழுதினால் ”என்ன
எழுதுொர்கள்” என்று நெக்குத் மதரியாதா? அளெகளை படித்து, இஸ்லாம் சரித்திரத்ளத
மதாட்டதால் தான் பாரா இப்படிப்பட்ட பல தெறுகளை தம் புத்தகத்தில் எழுதரெண்டி
இருந்திருக்கின்றது.
அடிப்பளட மூல நூல்களை படிப்பளத விட்டுவிட்டு, நூற்றுக்கணக்கான இதர நூல்களை,
குறுஞ்மசய்திகளை நான் படித்து இதளன எழுதிரனன் என்றுச் மசால்ெதில் அர்த்தமில்ளல.
5) நாகூர் ரூமியும் - நிலமெல்லாம் இரத்தமும்
பாரா அெர்கள் முஸ்லிமுமில்ளல கிறிஸ்தெருமில்ளல. அெருக்கு பாரதம் மதரியும் பாஷா
பாய் படிக்கும் குர்-ஆன் மதரியுொ? அெருக்கு பகெத்கீளத மதரியும், ஆனால் ளபபிளின்
சங்கீதம் மதரியுொ? நிச்சயொக இல்ளல. ஆளகயால் இஸ்லாம் ெற்றும் யூத கிறிஸ்தெம்
பற்றிய நுணுக்கொன சரித்திரங்கள் பற்றி எழுதும் ரபாது ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞரின்
உதவியும், ஒரு கிறிஸ்தெ அறிஞரின் உதவியும் அெருக்கு ரதளெ. இப்படி அெருக்கு
யாராெது உதவினார்கைா? என்று ரதடியரபாது, அெருளடய முடிவுளரத் மதாடரில்,
அெருக்கு உதவி மசய்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் பற்றி எழுதியிருப்பளதக் கண்ரடன்
(ஆனால், பாரா அெர்கள் ஒரு கிறிஸ்தெ அல்லது யூத அறிஞரின் உதவிளய நாடவில்ளல
என்பது அந்த முடிவுளரளய படிக்கும் ரபாது மதரிகிறது, இதில் நியாயம் இல்லாெல் இல்ளல.
ஒருெருக்கு எதிராக எழுதும் ரபாது, அதளன சரி பார்க்க அெரிடரெ மகாடுக்கமுடியுொ
என்ன?)
பாரா அெர்கள் நாகூர் ரூமி அெர்களுக்குச் மசான்ன நன்றி:
//

//
இதளன படித்து நான் ெகிழ்ந்ரதன், ரெலும் திரு நாகூர் ரூமி அெர்களின் புத்தகத்ளதயும்
பாரா அெர்கள் ‘உதவிய நூல்களின் பட்டியலில்’ குறிப்பிட்டுள்ைார் [16. இஸ்லாம் ஓர் எளிய
அறிமுகம் - நாகூர் ரூமி (கிழக்கு பதிப்பகம், மசன்ளன]). இந்த புத்தகத்ளத கிழக்கு
பதிப்பகம் பதித்ததுள்ைது என்பது ஒரு சிறிய குறிப்பு.
ஆக, ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞரின் உதவி பாரா அெர்களுக்கு கிளடத்துள்ைது மிக்க ெகிழ்ச்சி
தரும் விெரம்.
திரு நாகூர் ரூமி அெர்களுக்கு ரகள்விகள்:
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அருளெயான இஸ்லாமிய அறிஞரர, பாரா அெர்களின் 20ெது அத்தியாயத்ளத நீங்கள் சரி
பார்த்தீர்கைா? நீங்கள் ஒவ்மொரு அத்தியாயத்ளதயும் சரி பார்த்ததாக அெர் ரெரல
கூறியுள்ைாரர! நீங்கள் உங்கள் ரெளலளய சரியாகச் மசய்தீர்கைா? இல்ளலயா?
20ெது அத்தியாயத்தில் குர்-ஆனும், ஹதீஸ்களும் மபாய்யானளெ என்று மசால்லும்
விதத்தில், ”உண்ளெயான இஸ்லாமிய சரித்திரத்தின் படி மூன்ரற ரபார்கள் தான் நடந்தது”
என்று
பாரா
அெர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ைாரர!
நீங்கள்
இதளன
சரி
பார்க்கவில்ளலயா? உங்களை நம்பி அெர் ொட்டிக்மகாண்டாரர! இது உங்களுக்கு
அடுக்குொ? நம்ப ளெத்து கழுத்ளத அறுத்துவிட்டீரர!
இஸ்லாம் ஒரு எளிய அறிமுகம் என்ற புத்தகத்ளதயும் நீங்கள் எழுதி மெளியிட்டுள்ளீர்கள்,
ஆனால் இஸ்லாளெயும் பாராளெயும் இப்படி ரகார்த்துவிட்டீர்கரை! உங்களுக்கு பல
தூக்கமில்லா இரவுகளை பாரா அெர்கள் மகாடுத்ததாகச் மசால்கிறாரர! நீங்கள் தூங்காெல்
அெரது அத்தியாயங்களை ளெத்துக்மகாண்டு அப்படி என்னதான் மசய்தீர்கள்? அெரது
அத்தியாயங்களை படித்துக்மகாண்ரட தூங்கிவிட்டீர்கைா? [பாரா அெர்களுக்கு ஒரு
ரெண்டுரகாள்: இனி யாருக்காெது அத்தியாயங்களை சரி பார்க்க அனுப்பும் ரபாது, பகல்
ரநரத்தில் சரி பாருங்கள் என்று ரகட்டுக் மகாள்ளுங்கள், பிளீஸ்].
பாெம் பாரா! ”ஒன்று! ஆரம்பத்திரலரய அெர் சரியாக எழுதரெண்டும், இல்ளலமயன்றால்
சரியாக சரிபார்ப்பெரிடம் சரிபார்த்துக் மகாள்ைரெண்டும்”, இரண்டும் இல்லாெல் பாரா படும்
பாடு உள்ைரத! யாரிடம் மசால்ல?
முடிவுளர:
பாரா அெர்களின் அளனத்து மதாடர்களையும் படித்துவிட்டு, அதன் பிறகு “உதவிய
நூல்கள்” பட்டியலுக்கு ெரலாம் என்று எண்ணியிருந்ரதன். ஆனால், நிலமெல்லாம் இரத்தம்
20ெது அத்தியாயம் அதளன இப்ரபாரத மசய்யச் மசய்துவிட்டது. இதுெளர நாம் பார்த்தது
தான் பாரா அெர்களின் ஆய்வின் இலட்சனம் (20 அத்தியாயங்கள் தான் இதுெளர நான்
ஆய்வு மசய்துள்ரைன்). இந்த இலட்சனத்தில் அெர் ரெற்கத்திய ஆய்ொைர்களை
விெர்சிக்கிறார் [அெர் எங்ரக விெர்சித்தார்? முஸ்லிம்கள் எழுதிக் மகாடுத்தளத தாரன அெர்
எழுதினார்! என்பது ரெறு விஷயம்].
அடுத்தடுத்த கட்டுளரகளில், அெரது 20ெது அத்தியாயத்தின் ஒவ்மொரு ’பாரா’ளெயும்
நாம் ஆராயப்ரபாகிரறாம். ரெலும் இந்த அத்தியாயம் எப்படி குர்-ஆளனயும்,
ஹதீஸ்களையும் குற்றப்படுத்துகிறது என்பளதயும் பார்ப்ரபாம்.
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26) முஹம்ெது எத்தளன ரபார்கள் புரிந்தார் என்று அல்லாஹ்ளெ
விட பாரா நன்கு அறிொர்
பாரா அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 20ம் அத்தியாயத்திற்கு அறிமுக
பதில்கைாக ரெற்கண்ட இரண்டு கட்டுளரகள் பதிக்கப்பட்டது. தற்ரபாளதய கட்டுளரயில்
பாரா அெர்கள், 20ம் அத்தியாயத்தில் எழுதிய விெரங்கள் எப்படி குர்-ஆனுக்கு
முரண்படுகின்றது என்பளத சுருக்கொக காண்ரபாம்.
கட்டுளரயின் தளலப்புக்கள்:
1) பாராவின் படி முஹம்ெது மசய்த மொத்த யுத்தங்கள் எத்தளன?
2) குர்-ஆனின் படி முஹம்ெது மசய்த யுத்தங்கள் எத்தளன?
3) பாரா அல்லது அல்லாஹ் - யார் உண்ளெளயச் மசால்கிறார்கள்?
4) முடிவுளர

1) பாராவின் படி முஹம்ெது மசய்த மொத்த யுத்தங்கள் எத்தளன?
இந்த ரகள்விக்கு பதில் மகாடுப்பதில், உலக முஸ்லிம்களை விட பா. ராகென் அெர்கள்
மிகவும் மதளிொக இருக்கிறார்கள். பாரா ஒரர அடியாக அடித்துச் மசால்கிறார்,
முஹம்ெதுவின் காலத்தில் அெர் ெரணிப்பதற்கு முன்பு மசய்த யுத்தங்கள் மெறும் மூன்று
தான். இளத யாராெது ெறுத்தால் அென் மபாய்யன், அென் யூதன் என்று
குற்றஞ்சாட்டுகிறார். ஏமனன்றால் யூதன் மபாய் மசால்லுொன் என்று பாராவிற்கும் நன்கு
மதரிந்திருக்கிறது (கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டில் பல யூதர்கள் ொழ்ந்த ெதினாவின் ஒரு
முக்கியொன மதருவில் தான் பாராவும் ொழ்ந்திருக்கிறார் என்பது ரபால, மெட்டு ஒன்று
துண்டு இரண்டு ரபால, கச்சிதொக மசால்கிறார் பாரா).
ரபாங்ளகயா! மூன்ரற ரபார்கள் தான் நடந்துள்ைது என்று பாரா 20ம் அத்தியாயத்தில்
எவ்ெைவு அழுத்தம் திருத்தொகச் மசால்கிறார் என்பளதப் பாருங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியளெ:
//
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//
பாரா அெர்கள் ரெற்கண்ட ெரிகளில் மதளிொகவும், மிகவும் நம்பிக்ளகயாகவும் எழுதுகிறார்
“ஆதாரங்களுடன் கிளடத்திருப்பது மூன்று யுத்தங்கள் தான், அளெகள்: பத்ரு, உளஹத்,
ெற்றும் ஹுளனன்”. இதற்கு ரெரல யாராெது எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தினால், அது
ஆதாரெற்ற விெரொகும். ொசகர்கள் இந்த விெரத்ளத ெனதில் ளெத்துக்மகாள்ளுங்கள்.
2) குர்-ஆனின் படி முஹம்ெது மசய்த யுத்தங்கள் எத்தளன?
இப்ரபாது நாம் என்ன மசய்யப்ரபாகிரறாம் என்றால், பாரா அெர்கள் மசான்னது குர்ஆரனாடு ஒத்துப்ரபாகிறதா? இல்ளலயா? என்பளத பார்க்கப் ரபாகிரறாம்.
பாரா மசான்னதுரபால, மூன்ளற விட ஒரர ஒரு யுத்தம் பற்றி அதிகொக குர்-ஆன்
மசால்லியிருந்தால், என்ன மசய்யலாம் என்று பாரா அெர்களிடரெ ரகட்ரபாம். அெர் தனக்கு
இஸ்லாளெ கற்றுக்மகாடுத்த முஸ்லிம் அறிஞரிடம் ரகட்டு பதில் மசால்லுொர்,
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மசால்லரெண்டும். ஏமனன்றால், முஸ்லிம்களின் நம்பிக்ளகயின் படி, குர்-ஆன் தான்
உண்ளெயான சரித்திரம், குர்-ஆனில் மசால்லப்பட்டளெகளில் ஒரு ெரி, ஒரு எழுத்து கூட
மபாய்யாகாது.
பாரா அெர்கள் குறிப்பிட்டது மூன்று ரபார்கள் - பத்ரு, உளஹத், ெற்றும் ஹுளனன்
முதலாெதாக, இந்த ரபார்கள் பற்றி குர்-ஆன் ஏதாெது குறிப்பிடுகிறதா என்று பார்ப்ரபாம்.
அதன் பிறகு ரெறு ஏதாெது ரபார் பற்றி குர்-ஆன் குறிப்பிடுகின்றதா என்பளத ஆய்வு
மசய்ரொம்.
ரபாரின்
மபயர்
பத்ரு

உளஹத்

ஹுளனன்

குர்-ஆன்
ெசனங்கள்

இதர விைக்கங்கள்

3:13, 3:123 பத்ரு ரபார் பற்றிய விெரங்கள் இவ்ெசனங்களில்
125 & 8ெது
காணப்படுகின்றது.
அத்தியாயம்
3:121,122,
8:36

இப்னு கதீர் தம் விைக்கவுளரயில் குர்-ஆன் 8:36ம் ெசனம்
உஹுத் ரபார் பற்றி ரபசுகிறது என்று
விைக்கெளித்துள்ைார்.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud )

9:25-26

இவ்ெசனங்களில் ஹுளனன் ரபார் பற்றி அல்லாஹ் சிறிய
விைக்கெளிக்கின்றான்.

ரெற்கண்ட குர்-ஆன் ெசனங்களில், பாரா அெர்கள் குறிப்பிட்ட மூன்று ரபார்கள் பற்றி
அல்லாஹ் சுட்டிக்காட்டுகின்றான். ஆனால், பாரா அெர்களின் ஆய்வின் படி மூன்றுக்கு
ரெல் ஒரு ரபார் கூட நடக்கவில்ளல, அதில் முஹம்ெது கலந்துக்மகாள்ைரெ இல்ளல, அெர்
தம் சகாக்களுக்கு கட்டளையிடவும் இல்ளல. இது உண்ளெயா? ொருங்கள் ெறுபடியும் குர்ஆனில் ரதடுரொம்.
குர்-ஆனில் பதிொன இதர ரபார்கள்:
ரபாரின்
மபயர்
அகழ்ப்ரபார்
ளகபர்

குர்-ஆன்
ெசனங்கள்

இதர விைக்கங்கள்

33:9 - 33:27 அகழ்ப்ரபார் பற்றி இவ்ெசனங்கள் கூறுகின்றன.
48:20

இந்த ெசனத்தில் ளகபர் ரபார் பற்றி அல்லாஹ்
ரபசுகின்றான். ளகபர் ரபார் - ta.wikipedia.org/s/5v82

இன்னும்
ஏதாெது
ரபார்கள்
பற்றி
குர்-ஆன்
ரதடிப்பார்க்கவில்ளல. நெக்கு இது ரபாதும்.

மசால்கின்றதா?

என்று

நான்

3) பாரா அல்லது அல்லாஹ் - யார் உண்ளெளயச் மசால்கிறார்கள்?
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பாராவும் குர்-ஆனில் பதிொகியுள்ை அகழ்ப்ரபாரும்:
இந்த கட்டுளரயில் நான் குர்-ஆனிலிருந்து ெட்டுரெ ரபார்கள் பற்றிய விெரங்களை
எடுத்துள்ரைன். ஹதீஸ்களிலிருந்ரதா, இதர சரித்திர நூல்களிலிருந்ரதா நான் விெரங்களை
எடுக்கவில்ளல.
பாரா அெர்களிடம் ரகட்கரெண்டியளெகள்:
1) குர்-ஆன் அகழ்ப்ரபார் என்ற இன்மனாரு ரபார் பற்றி ரபசுகின்றது ( குர்-ஆன்
அத்தியாயம் 33:9-27). உங்களின் ஆய்வின் படி, மெறும் மூன்ரற மூன்று ரபார்கள் தான்
நடந்தன, ரெலும் முஹம்ெது அளெகளில் ெட்டுரெ பங்கு மபற்றார். ஆனால், குர்-ஆனின்
படி அகழ்ப்ரபாரும் நான்காெதாக ெருகிறது. இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன? உங்களின்
கட்டுளரகளை சரிபார்த்த நாகூர் ரூமி அெர்களின் பதில் என்ன? நீங்கள் சரியா அல்லது
அல்லாஹ் சரியா?
2) உங்கள் ஆய்வின் படி, மூன்றுக்கு ரெல் ரபார்களை முஹம்ெது மசய்தார் என்றுச்
மசால்பெர்கள், யூதர்கள் ஆொர்கள் ரெலும் அெர்கள் மபாய்யர்கள் ஆொர்கள். ஆக, குர்ஆனின் 33ெது அத்தியாயம் யூதர்களின் ளகரெளல என்றுச் மசால்வீர்கைா?
3) ரபானஸுக்காக, ளகபர் என்ற ரபார் பற்றிய ஒரு ெசனத்ளதயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ரைன்.
இதுவும் யூதர்களின் ளகரெளலயா?
4) தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு உங்கள் பதில் என்ன? என்ளன ென்னித்துவிடுங்கள் நான் தெறு
மசய்துவிட்ரடன் என்று ென்னிப்பு ரகாருவீர்கைா? அல்லது நான் மசான்னது தான் உண்ளெ,
குர்-ஆன் மசான்னது மபாய் என்றுச் மசால்வீர்கைா?
தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு:
தமிழ் முஸ்லிம்கரை, ஒரு ொற்று ெதக்காரர் இஸ்லாமுக்கு ஆதரொக புத்தகம் எழுதினால்,
அதன் மீது ஆய்வு மசய்யாெல், ரெரலாட்டொக ரெய்த்துவிட்டு, திருப்தியாக ‘ஆஹா
ஓரஹா’ என்று பாராட்டுகிறீர்கரை! இந்த ரகள்விக்கு என்ன பதில் மசால்லப்ரபாகிறீர்கள்?
நான் ஒரு அறிவுளர கூறட்டுொ? நீங்கள் ரநராக பாரா அெர்களிடம் மசன்று, ‘அய்யா பாரா
அெர்கரை, உங்கள் புத்தகத்துக்கு நன்றி. ஆனால், இந்த 20ெது அத்தியாயத்ளத
திருத்துங்கள், அதில் பிளழகள் உள்ைது, அளத ொற்றி எழுதி பதித்து விடுங்கள், அல்லது
அதளன முழுெதுொக நீக்கிவிடுங்கள். எங்கள் உயிரினும் ரெலான முஹம்ெது நபி அெர்கள்
மசய்த ரபார்கள் மெறும் மூன்று என்று நீங்கள் மசால்லி, குர்-ஆனுக்கு முரணாக
எழுதிவிட்டீர்கள், இது எங்களுக்கு அெொனொக இருக்கிறது. அடுத்த பதிப்பில் அதளன
ொற்றிவிடுங்கள்’ என்று ஒரு ரெண்டுரகாள் ளெயுங்கள். இந்த ொற்றத்ளத மசய்ரென் என்று
அெர் ஒப்புக்மகாள்ளும்படி மிகவும் தாழ்ளெயாக ரெண்டிக்மகாள்ளுங்கள் [ஒருரெளை
அெர் திருத்துகிரறன் என்று ஒப்புக்மகாண்டால், மூன்று ரபார்கள் என்ற இடத்தில் அெர்
என்ன எண்ளண ரபாடப்ரபாகிறார்? என்று ஒரு முளற ரகட்டுக்மகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
வீட்டுக்கு ரபான பிறகு, அெர் மூன்று ரபார்கள் இல்ளல, முஹம்ெது மசய்தது மெறும் ஐந்து
ரபார்கள் என்று எழுதினால், ெறுபடியும் நீங்கள் அெரது வீட்டுக்குச் மசல்லரெண்டி ெரும்
என்பளத அெருக்கு மதரிவியுங்கள். ஆனால், உண்ளெயான எண்ணிக்ளக யாருக்காெது
மதரியுொ?]
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4) முடிவுளர:
பாரா அடித்துச் மசான்னார் ”முஹம்ெது மசய்தது மூன்று ரபார்கள் தான் என்று”, ஆனால்
குர்-ஆரனா ’ரபாடா ரபாடா புண்ணாக்கு ரபாடாத தப்பு கணக்கு, அட கிறுக்கு உனக்கு
இருக்கு இப்ப எண்ணாத ெனக் கணக்கு’ என்று நம்ளெப் பார்த்துச் மசால்கிறது.
இதில் யார் மசால்ெது சரி? குர்-ஆனா? அல்லது பாராொ?
”இதில் என்ன சந்ரதகம், பாரா தான் தெறு மசய்தார்” என்று முஸ்லிம்கள் மசால்ொர்கள்,
ஆனால் பாரா ஒப்புக்மகாள்ைரெண்டுரெ! அெருக்கு உதவிய நாகூர் ரூமி அெர்கள்
ஒப்புக்மகாள்ைரெண்டுரெ!
அடுத்த கட்டுளரயில், ஆதார பூர்ெொன ஹதீஸ்களின் படி முஹம்ெதுவின் காலத்தில் அெர்
புரிந்த, அெர் கட்டளையிட்ட ரபார்கள் எத்தளன என்பளத பார்ப்ரபாம். ஏற்கனரெ, குர்ஆளன படிக்காெல் எழுதிய பாெத்துக்காக பாரா ொட்டிக்மகாண்டு முழிக்கிறார், இப்ரபாது
ஹதீளஸயும் நாம் ஆய்வு மசய்தால் முஸ்லிம்கள் கூட ொட்டிக்மகாண்டு முழித்தாலும்
முழிக்கலாம். ஆனால், அெர்கள் என்ன பாெம் மசய்தார்கள் என்று ொட்டிக்மகாண்டு
முழிக்கரெண்டும்? அல்லாஹ் ரநாஸ் த மபஸ்ட்.
அடுத்த மதாடரில் சந்திப்ரபாம்.


27) இந்த ஒரர ஒரு ஹதீளஸ பாரா அெர்கள் படித்திருந்தால்!
முன்னுளர:
பாரா அெர்கள் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 20ம் அத்தியாயத்தில், முஸ்லிம்களையும்
ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு விெரத்ளத எழுதியுள்ைார். அது என்னமென்றால்,
ஆதாரபூர்ெொன விெரங்களின் படி, முஹம்ெது மொத்தம் மசய்த யுத்தங்கள் மூன்று தான்.
மூன்றுக்கு
ரெரல
யாராெது
எண்ணிக்ளகளய
உயர்த்திச்
மசான்னால்,
அென்
மபாய்யனாொன், அென் யூதனாொன். ஏமனன்றால், முஹம்ெதுவின் மீதும், இஸ்லாமின்
மீதும் அபாண்டொன பழிளய சுெத்துெது யூதர்களின் ரெளலயாகும். இப்படி அெர்
எழுதியுள்ைார்.
முந்ளதளய கட்டுளரயில் பாராவின் இந்த கூற்று எப்படி குர்-ஆளன அெொனப்படுத்துகிறது
என்பளத விைக்கிரனன். மூன்ளறவிட அதிகொன ரபார்களில் முஹம்ெது ஈடுபட்டதாக குர்ஆன் மசால்கிறது. இந்த கட்டுளரயில், முஸ்லிம்கள் “அல்லாஹ்வின் ெஹி” என்று கருதும்
ஹதிஸ்களின் மெளிச்சத்தில், பாரா அெர்களின் ரெற்கண்ட கூற்று எப்படி மபாய்யாக
நிரூபனொகிறது என்பளத காண்ரபாம். இதற்காக நான் ஒரர ஒரு ஹதீளஸ ெட்டுரெ
இக்கட்டுளரயில் ரெற்ரகாள் காட்டப்ரபாகிரறன்.
1) பாரா அெர்களின் முத்தான மூன்று ரபார்கள்
பாரா அெர்களின் புத்தகத்திலிருந்து சில ெரிகளை ெட்டுரெ இங்கு சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகிரறன். அெரது 20ெது அத்தியாயத்ளத படிக்க விரும்புகிறெர்கள், கீரழ
மகாடுக்கப்பட்ட மதாடுப்ளப மசாடுக்கி படித்துக்மகாள்ைலாம்.
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பாரா அெர்கள் எழுதியளெ:
//

nilamellam.blogspot.in/2005/01/20.html

. . .

//
நன்றாக கெனியுங்கள், பாராவின் ஆய்வின் படி “ஆதாரங்களுடன் கிளடத்திருப்பது மூன்று
யுத்தங்கள் தான்”. யாராெது ரெறு எண்ணிக்ளகளயச் மசான்னால், அது ஆதாரெற்ற
மபாய்யான மசய்தியாகும்.
2) ஹதீஸ்கள் மசால்லும் உண்ளெ என்ன?
குர்-ஆனுக்கு அடுத்தபடியாக, புகாரி ெற்றும் முஸ்லிம் ஹதீஸ்கள் நம்பகொனது என்று
முஸ்லிம்கள் கருதுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ்கள் இல்ளலமயன்றால், ஒரு முஸ்லிம் ஒரு
முஸ்லிொக ொழமுடியாது, சரியாகச் மசால்லரெண்டுமென்றால், குர்-ஆளன ெட்டுரெ
ளெத்துக்மகாண்டு ஒரு முஸ்லிமினால் 50% முஸ்லிொக கூட ொழமுடியாது. ஒருென்
முஸ்லிொக ொறும் நாளில் மசால்லும் “விசுொச பிரொணம் - ஷஹதா” மசால்ெதிலிருந்து
அென் ெரிக்கும் ெளரக்கும் நடக்கும் அளனத்தும் ஹதிஸ்களில் கிளடக்கிறது. ரெலும்,
அென் அனுதினமும் மசய்கின்ற மபரும்பான்ளெயான ஆசாரங்கள், மதாழுளக மசய்யும்
முளறகள் அளனத்தும் ஹதீஸ்களிலிருந்து ெருகின்றன.
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முஹம்ெது அெர்கள் பங்கு மபற்றது 19 ரபார்களில்:
புகாரி ெற்றும் முஸ்லிம் ஹதீஸ் மதாகுப்புக்களில், முஹம்ெது 19 ரபார்களில் பங்கு மபற்றார்
என்ற ஒரர விெரம் நான்கு ஹதிஸ்களில் ெருகிறது.
புகாரி எண்: 3949 & 4471
3949. அபூ இஸ்ஹாக்(ரஹ்) அறிவித்தார்
நான் ளஸத் இப்னு அர்கம்(ரலி) அெர்களுக்கும் அருகிலிருந்தரபாது, 'நபி(ஸல்)
அெர்கள் புரிந்த ரபார்கள் எத்தளன?' என்று அெர்களிடம் வினெப்பட்டது.
'பத்மதான்பது' என்று அெர்கள் பதிலளித்தார்கள். 'நபி(ஸல்) அெர்களுடன் நீங்களும்
பங்மகடுத்த ரபார்கள் எத்தளன?' என்று வினெப்பட்டரபாது, 'பதிரனழு' என்றார்கள்.
'இெற்றில் முதல் ரபார் எது?' என்று நான் அெர்களிடம் ரகட்ரடன். அெர்கள்,
'உளஸரா' அல்லது 'உளஷர்' என்று பதிலளித்தார்கள். கதாதா(ரஹ்) அெர்களிடம்
நான் ரகட்டரபாது அெர்கள், 'உளஷரா தான் (சரியான உச்சரிப்பு)' என்றார்கள்.
4471. அபூ இஸ்ஹாக் அம்ர் அஸ்ஸபீஈ(ரஹ்) அறிவித்தார்
'இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்களுடன் எத்தளன புனிதப் ரபார்களில் நீங்கள் கலந்து
மகாண்டீர்கள்?' என்று நான் ளஸத் இப்னு அர்கம்(ரலி) அெர்களிடம் ரகட்ரடன்.
அதற்கு அெர்கள், 'பதிரனழு (புனிதப் ரபார்களில் நபி அெர்களுடன் நான் கலந்து
மகாண்ரடன்)' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 'நபி(ஸல்) அெர்கள் எத்தளன புனிதப்
ரபார்களில் பங்மகடுத்தார்கள்' என்று ரகட்ரடன். அதற்கு அெர்கள், 'பத்மதான்பது
ரபார்களில் (பங்மகடுத்தார்கள்)' என்று பதிலளித்தார்கள்.
முஸ்லிம் எண்: 2405 & 3706
2405. அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் அஸ்ஸபீஈ (ரஹ்) அெர்கள் கூறியதாெது:
நான் ளஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அெர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)
அெர்களுடன் எத்தளன அறப்ரபார்களில் நீங்கள் கலந்துமகாண்டீர்கள்?" என்று
ரகட்ரடன். அதற்கு அெர்கள், "பதிரனழு அறப்ரபார்களில் (அல்லாஹ்வின் தூதர்
(ஸல்) அெர்களுடன் நான் கலந்து மகாண்ரடன்)" என்று விளடயளித்தார்கள்.
மதாடர்ந்து அெர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் பத்மதான்பது
ரபார்களில் கலந்துமகாண்டார்கள். அெர்கள் (ெதீனாவிற்கு) நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்)
மசன்ற பிறகு ஒரரமயாரு ஹஜ் -விளடமபறும் ஹஜ்- ெட்டுரெ மசய்தார்கள்" என்றும்
கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாைர்களில் ஒருெரான அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அெர்கள்,
"(நாடு துறந்து மசல்ெதற்கு முன்) அெர்கள் ெக்காவில் இருந்தரபாது ெற்மறாரு ஹஜ்
மசய்துள்ைார்கள்" என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.
3706. அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அெர்கள் கூறியதாெது:
(அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுளபர் (ரலி) அெர்கைது ஆட்சியில் கூஃபாவின்
ஆளுநராயிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அெர்கள் ெளழ ரெண்டிப்
பிரார்த்திப்பதற்காக ெக்களுடன் புறப்பட்டுச் மசன்றார். அப்ரபாது அெர் இரண்டு
ரக்அத்கள் மதாழுவித்துவிட்டு ெளழ ரெண்டிப் பிரார்த்தித்தார்.
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அப்ரபாது நான் ளஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அெர்களைச் சந்தித்ரதன். எனக்கும்
அெர்களுக்குமிளடரய ஒரு ெனிதர் ெட்டுரெ இருந்தார். அப்ரபாது நான் ளஸத்
(ரலி) அெர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கலந்துமகாண்ட ரபார்கள்
எத்தளன?" என்று ரகட்ரடன். அதற்கு அெர்கள், "பத்மதான்பது" என
விளடயளித்தார்கள்.
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்களுடன் நீங்கள் கலந்துமகாண்ட ரபார்கள்
எத்தளன?" என்று வினவியரபாது, "பதிரனழு" என்றார்கள். "அெர்கள்
கலந்துமகாண்ட முதல் ரபார் எது?" என்று ரகட்டதற்கு "தாத்துல் உளசர், அல்லது
உளஷர்" என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில்
ெந்துள்ைது.
3) பாராவின் மபாய்யும் ஹதீஸ்களின் மெய்யும்
என்னுளடய முந்ளதய கட்டுளரகளில் நான் குறிப்பிட்டது ரபால, பாரா ஹதீஸ்களை
படிக்கவில்ளல என்று மதரிகிறது. அெர் ”நிலமெல்லாம் இரத்தம்” மதாடர்களை எழுதுகின்ற
ரபாது, குளறந்த பட்சம் தான் மதாடுகின்ற தளலப்புக்களைப் பற்றி ஹதீஸ்கள் என்ன
மசால்கின்றன என்று படித்து இருந்திருந்தால், இப்படிப்பட்ட பல பிளழகளை மசய்து
இருந்திருக்கொட்டார். புத்தகத்தின் களடசியில் அெர் பதித்த “உதவிய நூல்கள்” பட்டியலில்,
தமிழ் குர்-ஆனும், ஹதீஸ்களில் ஒரர ஒரு ஹதீஸின் மதாகுப்பும் இடம் மபறாெல் இருந்தது,
ென்னிக்கமுடியாத ரசாகொன ஆச்சரியம்.
குர்-ஆளனயும், ஹதீஸ்களையும் படிக்காெல், எப்படி இெர் இஸ்லாம் பற்றி இப்படி ொரி
ொரி ெழங்குகிறார் என்று நான் ஆச்சரியப்பட்ரடன். நண்பனின் மசல்ெங்களை எடுத்து
கர்ணன் ொரி ெழங்கியது ரபால, யாரரா அளரகுளற ரெக்காடுகள் எழுதிய புத்தகங்களை
படித்துவிட்டு, அெர் தன் பாணியில் அடித்து தள்ளினார்.
ரெரல குறிப்பிட்ட ஹதீஸ் பலொன ஆதார பூர்ெொனதாக முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள். இந்த
ஹதீஸ் மசால்கிறது - ”முஹம்ெது 19 ரபார்களில் சுயொக ஈடுபட்டார்” என்று, ஆனால்
பாராரொ “அமதல்லாம் மபாய், மெறும் மூணு தானய்யா” என்று சாலமென் பாப்ளபய்யா
ரபால மிகவும் ரலசாக மசால்லிவிட்டுச் மசன்றுவிட்டார். இதளன கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு
ரெலாக படித்துவிட்டு, சரொரியாக பாராட்டுகிறார்கள் முஸ்லிம்கள், இெர்களை என்னச்
மசால்ல!?
முஸ்லிம்களுக்கும் குர்-ஆன் ெற்றும் ஹதீஸ்களின் முக்கியத்தும் சரியாக புரியவில்ளல என்று
நிளனக்கிரறன். பாரா மசால்ெது குர்-ஆனுக்கு முரணாக இருக்கிறரத, ஹதீஸ்களுக்கு
முரணாக இருக்கிறரத! இதளன திருத்திக்மகாள்ளும் படி அெருக்கு எடுத்துச் மசால்லலாம்
என்ற எண்ணம் யாருக்காெது ெந்ததா? ெந்தெர்கள் பாரா அெர்களுக்கு இதளன
எடுத்துக்காட்டினார்கைா?
இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது:
பாரா எழுதிய பாணிளயப் பார்த்தால், உலகத்தில் உள்ை ஒரர ஒரு அளெதி ொர்க்கம்
இஸ்லாம் தான் என்ற பாணியில் விைாசிக்கட்டியுள்ைார். இந்த எண்ணத்ளத ெனதில்
ளெத்துக்மகாண்டு தான் அெர் புத்தகம் முழுெதும் எழுதியுள்ைார். இதன் உச்சக்கட்டம் தான்
அல்லது
இரத்தினச்
சுருக்கம்
தான்
“நிலமெல்லாம்
இரத்தத்தின்
20ெது
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அத்தியாயம்”. ஒருரெளை இந்த அத்தியாயத்ளத அெர் திருத்தரெண்டுமென்றால், முழு
புத்தகத்ளதயும் அெர் திருத்தி எழுதரெண்டும், குளறந்தபட்சம் முதல் 20 அத்தியாயங்களில்
ொற்றம் மசய்யரெண்டும். இப்படி மசய்தால், நிலமெல்லாம் இரத்தத்தில், நிலமும் இருக்காது,
இரத்தமும் இருக்காது. முதல் 20 அத்தியாயங்கள் ொற்றெளடந்தால், அடுத்த 80
அத்தியாயங்களின் அஸ்திபாரம் ஆட்டம் கண்டுவிடும்.
படித்த முஸ்லிம்கள் ஏன் சும்ொ இருந்துவிட்டார்கள்?
இந்த புத்தகத்ளத பாராட்டிய முஸ்லிம்கள், அதளன முழுெதுொக படித்து, சுளெத்து அதன்
பிறகு தான் அெளர பாராட்டுகிறார்கள். அப்படியிருக்க அெர்கைது கண்களில் இந்த
விெரங்கள் மதன்படவில்ளலயா? மதன்பட்டு இருக்கும், இருந்தாலும் ஏன் பாராவிற்கு
திருத்தும்படி மசால்லரெண்டும்? ஒருெளகயில் பார்த்தால், பல ரபார்களை புரிந்ததாக குர்ஆனும், ஹதீஸும் மசான்னாலும், பாரா எழுதியது ெனதுக்கு இதொக இருக்கிறதல்லொ?
பல ரகாடி தமிழர்கள் படித்து, ‘ஆஹா, இஸ்லாம் ஒரு அளெதி ொர்க்கம்’ என்றுச் மசால்ெது
உண்ளெத் தான் என்று நிளனப்பார்கள் அல்லொ?
பாரா அெர்கள், குர்-ஆன் ெற்றும் ஹதீஸ்கள் மீது சாணிளய வீசினாலும், இஸ்லாம் ஒரு
அளெதி ொர்க்கம் என்று எழுதிவிட்டார் அல்லொ? யூதர்கள் மபாய்யர்கள் என்றும்,
பாலஸ்தீனம் முஸ்லிம்களுக்ரக மசாந்தம் என்றும் எழுதிவிட்டார் அல்லொ? இப்படியிருக்க,
சாணிளய துளடத்துக்மகாண்டு ஒன்றுரெ நடக்காதபடி மசன்றுவிட்டால் ரபாகிறது.
இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினால் தான், முஸ்லிம்களும் ரபானால் ரபாகட்டும் ரபாடா… என்று
இருந்துவிட்டார்கள்.
முடிவுளர:
இந்த கட்டுளரயில், பாரா அெர்களின் கூற்று எப்படி ஹதீஸ்களுக்கு முரண்படுகின்றது
என்பளத பார்த்ரதாம். நான் ரெற்ரகாள் காட்டியது ஒரர ஒரு ஹதீளஸ ெட்டுரெ. முஹம்ெது
பங்கு மபற்ற ரபார்கள் பற்றிய இதர ஹதீஸ்களும் உள்ைன, அளெகளை இங்கு
சுட்டிக்காட்டத் ரதளெயில்ளல. முஸ்லிம்களுக்கு அளெகளின் விெரங்கள் நன்றாகத்
மதரியும், ஒவ்மொரு மெள்ளிக்கிழளெ பயானில் முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளகயிலிருந்து ஒரு
நிகழ்ச்சிளயயாெது எடுத்து ரபசவில்ளலமயன்றால், அது எப்படி நிளறொன பயானாக
இருக்கமுடியும்? ”முஸ்லிம்கள் ரபாராடரெண்டும்” என்றுச் மசால்லி ொலிபர்களை
உற்சாகப்படுத்துெதற்கு ரதளெயான உதாரணங்கள், ஹதீஸ்களிலிருந்து தாரன ெருகின்றன,
முக்கியொக முஹம்ெதுவும், அெரது ரதாழர்களும் ரபார்களில் மசய்த சாகசம் ெற்றும் தியாக
நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து தாரன ெருகின்றன!
பாரா அெர்கரை! நீங்கள் மசய்தது தெறு! உண்ளெளய மபாய்மயன்று,
உண்ளெமயன்று எழுதுெது ஒரு எழுத்தாைனுக்கு ஏற்புளடயதல்ல.

மபாய்ளய

அடுத்த பதிலில், நீங்கள் உங்களின் “உதவிய நூல்களின் பட்டியலில்” குறிப்பிட்டு இருந்த
ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சில விெரங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிரறன். எழுத்துலகில் ெளல
ரபான்று சாதளன மசய்கின்ற உங்களைப்ரபான்றெர்கள், ஏன் ெளல ரபான்ற தெறுகள் மசய்ய
விளலரபாகிறீர்கள்? சிறியெர்கள் சிறிய தெறுகளைச் மசய்ொர்கள், மபரியெர்கள் மபரிய
தெறுகளைச் மசய்ொர்கள் என்றுச் மசால்ெது இதளனத்தானா!
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28) பாராளெ ரணப்படுத்திய ரஹீக்
முன்னுளர:
குர்-ஆளனயும், ஹதீஸ்களையும் படிக்காெல் இஸ்லாம் பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதிய
விெரங்களை நாம் ஆய்வு மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிரறாம். அெர் எழுதியளெகள் குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸ்களுக்கும் முரண்படுகிறது என்பளத முந்ளதய கட்டுளரகளில் கண்ரடாம்.
அெரது நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடருக்காக உதவியதாக ஒரு சரித்திர நூளல தம்முளடய
“உதவிய நூல்களின்” பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ைார். இந்த ஒரு புத்தகத்ளதயாெது
உருப்படியாக அெர் படித்திருந்தால், 20ெது அத்தியாயத்ளத எழுதியிருந்திருக்கொட்டார்.
இளத நான் அெருக்கு ஒரு சொலாகரெ முன் ளெக்கிரறன்.
குர்-ஆளன படிக்காெல் எழுதினார், ென்னித்துவிடலாம், ஏமனன்றால் அெருக்கு அது
புரியாது. ஹதீஸ்களையும் படிக்காெல் எழுதினார், அளதயும் ென்னிக்கலாம், ஏமனன்றால்
அது ஒரு ரகார்ளெயாக இல்ளல ரெலும் பல மதாகுப்புக்கைாகவும் பல ஆயிர பக்கங்கள்
மகாண்டதாகவும் உள்ைது. ஆனால், தமிழ் மொழியில் முஹம்ெதுவின் சரித்திரத்ளத
ரகார்ளெயாக பதிவு மசய்த புத்தகத்ளத படித்ததாக அெர் பட்டியலில் ரசர்த்துள்ைார். இந்த
புத்தகத்துக்கு எதிராக அெர் எழுதியளத எப்படி ென்னிப்பது? ெரம் மகாடுத்தெனின்
தளலயில் ளகளெத்த களதயாக அல்லொ இருக்கிறது ரஹீக் புத்தகத்துக்கு பாரா மகாடுத்த
அல்ொ!
1) ரஹீக் புத்தகம் - எட்டாெது இடம்
பாரா அெர்கள் தம்முளடய நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடளர முடித்த ரபாது, அெருளடய
ஆய்வுக்கு உதவிய நூல்கள் என்று ஒரு பட்டியளல மகாடுத்துள்ைார். அந்த பட்டியலில் தமிழ்
குர்-ஆரனா, ஹதீஸ்கரைா இல்ளல என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அந்த பட்டியலில்
எட்டாெது இடத்தில் ஒரு புத்தகத்தின் மபயளர கீழ்கண்டொறு குறிப்பிடுகிறார்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
8. ரஹீக், ஸஃபிய்யுர் ரஹ்ொன் (மொழிமபயர்ப்பு: ஏ. ஓெர் மஷரீஃப், தாருல் ஹுதா,
மசன்ளன 1 மெளியீடு.)
மூலம்: nilamellam.blogspot.in/2005/11/end.html
இப்புத்தகத்தின் சிறப்பு என்ன?
முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாறு ஹதீஸ்களில் முழுெதுொக இல்ளல. குர்-ஆனில்
முஹம்ெதுவின் ெரலாறு 1% கூட இல்ளல என்றுச் மசால்லலாம். ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய
அறிஞர்கள் முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாற்ளற ஒரு ரகார்ளெயாக எழுதினார்கள், அதில்
முக்கியொனெர் இப்னு இஷாக் என்பெர் ஆொர். இெர் எழுதிய ளகமயழுத்துப் பிரதிகள்
இப்ரபாது நம்மிடம் இல்ளல, ஆனால், இெளரத் மதாடர்ந்து இப்னு இஷாம், ெற்றும் தபரி
ரபான்றெர்கள், இெருளடய புத்தகத்திலிருந்து முழுெதுொக ரெற்ரகாள் காட்டியுள்ைார்கள்.
அதாெது, அழிந்துவிட்ட இப்னு இஷாக்கின் சரித்திரம் முழுெதும் இவ்விருெரின்
புத்தகங்களில் கிளடத்துவிடும். தமிழ் முஸ்லிம்களின் துரதிர்ஷ்டம் என்னமென்றால், இந்த
சரித்திரங்கள் அளனத்தும் இதுெளர தமிழில் மொழியாக்கம் மசய்யப்படவில்ளல என்பதாகும்
[ஆங்கிலத்தில் உண்டு]. இப்னு இஷாக்கின் “ஸீரத் ரஸூலல்லாஹ்” புத்தகத்ளத தமிழில்
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மொழிப்மபயர்க்கலாம் என்று கிறிஸ்தெ நண்பர்கள் 2010ம் ஆண்டுக்கு முன்பு
ரபசிக்மகாண்டார்கள், அதற்கான ரநரத்திற்காக காத்துக்மகாண்டு இருந்தார்கள். ஆனால்,
எங்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.
”அர்ரஹீக்குல் ெக்தூம்” அல்லது ரஹீக் என்ற மபயரில் ஒரு புத்தகம் தமிழில்
முஸ்லிம்கைால் மொழியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. இதில் மசால்லிக்மகாள்ளும் அைவிற்கு
முஹம்ெதுவின் சரித்திரம் ஒரு ரகார்ளெயாக எழுதப்பட்டுள்ைது.
இப்புத்தகத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. ”உலக இஸ்லாமிய லீக்” என்ற இயக்கம் ெக்காளெ
தளலளெயிடொகக் மகாண்டு மசயல்பட்டுக்மகாண்டு இருக்கிறது.
1976ம் ஆண்டு,
முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாற்ளற இஸ்லாமிய சரித்திரத்தின் அடிப்பளடயில் சிறப்பாக
எழுதுபெர்களுக்கு பரிசுகள் ெழங்கப்படும் (மொத்தம் 1,50,000 மசௌதி ரியால்கள்) என்று
அறிவித்தது. உலகெளனத்திலும் இருந்து 1182 ஆய்வுகள் பல மொழிகளில் பல இஸ்லாமிய
அறிஞர்கள்
எழுதி
அனுப்பினார்கள்.
அதில்
களடசியாக
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ஆய்வுகள்
ஏற்றுக்மகாள்ைப்பட்டு, முடிொக 5 ஆய்வுகளுக்கு பரிசுகள் ெழங்கப்பட்டது. இதில் முதல்
பரிளச தட்டிச்மசன்றது இந்த “ரஹீக்” என்ற புத்தகம். இதளன தமிழிலும் மொழியாக்கம்
மசய்து மெளியிட்டார்கள். முஹம்ெதுளெப் பற்றிய விெரங்களை ரகார்ளெயாக படிக்க இந்த
புத்தகம் ரபருதவியாக உள்ைது.
இப்புத்தகத்தின் இதர விெரங்களை அறியவும், PDFல் ெற்றும் ஆடிரயாவில் பதிவிறக்கம்
மசய்யவும் இந்த மதாடுப்பிற்குச் மசல்லவும்: இஸ்லாம் கல்வி
இளணயத்தில் படிக்க இங்கு மசாடுக்கவும்: தமிழில் குர்-ஆன் - முஹம்ெதுவின் ெரலாறு
ஆக, பாகிஸ்தானும், மசௌதியும் (உலக முஸ்லிம் தளலெர்கள்) ஒன்றாக ரசர்ந்து ஆய்வு
மசய்து, இது தான் உண்ளெயான ஆதார பூர்ெொன முஹம்ெதுவின் சரித்திரம் என்று
பாராட்டி, பரிசுகள் ெழங்கிய புத்தகம் தான் ரஹீக் (அர்ரஹீக்குல் ெக்தூம் என்றால்,
முத்திளரயிடப்பட்ட உயர்ந்த ெதுபானம் என்று மபாருள்). இதன் இன்மனாரு சிறப்பு,
இப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஒரு இந்தியர் (உத்திர பிரரதசம்) என்பதாகும்.
பாரா தம்முளடய நிலமெல்லாம் புத்தகத்திற்காக ரஹீக்ளக படித்தாரா?
ஹதீஸ்களை படிக்காதெர், தமிழ் குர்-ஆளன படிக்காதெர் இதளன படித்துள்ைார், இதற்கு
ஆதாரம்,
தம்முளடய
‘உதவிய
நூல்களின்
பட்டியலில்
இதளன
எட்டாெதாக
குறிப்பிட்டுள்ைார்’ என்பதிலிருந்து அறிந்துக்மகாள்ைலாம்.
2) ”ரஹீக்” புத்தகமும், நிலமெல்லாம் புத்தகத்தின் 20ெது அத்தியாயமும்
பாரா அெர்களின் 20ெது அத்தியாயத்ளத முஸ்லிம்கள் படித்தால், கண்களில் கண்ணீர் ஓடும்,
இஸ்லாம் மீது ஒரு பற்று ெரும், இல்ளல இல்ளல ”பற்று பற்றி எறியும்”. பாரா ரெற்கத்திய
ஆய்ொைர்கள் மபாய்யர்கள் என்றார், அெர்கள் இஸ்லாம் மீது அெதூறு கூறுகிறார்கள்
என்றார். முஸ்லிம்கைாரலரய மசய்யமுடியாத ஒரு அருளெயான ரசளெளய பாரா
இஸ்லாமுக்கு புரிந்துள்ைார். அது என்னமென்றால், முஹம்ெது உயிரராடு இருந்த ரபாது
மசய்த யுத்தங்கள் ”மெறும் மூன்று” தான் என்று அடித்துச் மசால்கிறார். இது தான் உண்ளெ
சரித்திரம் என்கிறார். யாராெது நான்கு அல்லது மூன்ளறவிட அதிகம் என்றுச் மசான்னால்,
அெர்கள் யூதர்கள் என்று பட்டம் சூட்டுகின்றார், அதாெது இஸ்லாமின் படி மிகவும் இழிொன
பிறவிகள்.
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நம்முளடய ளகயில் இப்ரபாது ரஹீக் புத்தகம் உள்ைது, அரத புத்தகத்ளத பாராவும்
படித்துள்ைார் என்று அறிந்த ரபாது பரெசெளடந்ரதன்.
இப்ரபாது நாம் சுருக்கொக, ரஹீக் புத்தகத்தில்:
•
•
•

முஹம்ெது எத்தளன ரபார்களை கட்டளையிட்டார்?
அெர் எத்தளன ரபார்களில் பங்கு மபற்றார்
எத்தளன ரபார்களின் மபயர்களை இப்புத்தகம் முன்மொழிகிறது

என்பளத ெட்டுரெ காண்ரபாம்.
ரபார்களின் பின்னணிரயா, இதர விெரங்கரைா நெக்கு ரதளெயில்ளல, நெக்கு ரதளெ
மெறும் எண்ணிக்ளகயும் அளெகளின் மபயர்களும் ெட்டுரெ. அப்புத்தகத்தின் மதாடுப்பு
மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது,
ொசகர்கள்
அதளன
பதிவிறக்கம்
மசய்துக்மகாண்டு
படித்துக்மகாள்ைலாம் அல்லது ஒவ்மொரு ரபாரின் மபயரராடு கூட அதன் மதாடுப்ளபயும்
மகாடுத்துள்ரைன், அதளன மசாடுக்கி அந்த ரபார் பற்றி, ரஹீக் சரித்திரம் என்ன மசால்கிறது
என்பளத ொசகர்கள் முஸ்லிம் தைங்களிரலரய படித்துக்மகாள்ைலாம். இதில் எதளனயும்
நான் ெளறக்கவில்ளல.
பாரா ரஹீக் புத்தகத்ளத படித்து தம்முளடய புத்தகத்ளத எழுதியதால், மெறும் மூன்று
ரபார்கள் ெட்டுரெ ரஹீக்கில் நாம் காண்ரபாம் என்று நம்பி நம் ஆய்ளெ (ரதடளல)
மதாடருரொம்.
3) ரஹீக்கின்படி ரபார்கள்/திடீர் தாக்குதல்கள்/ெழிப்பறி மகாள்ளைகள் எத்தளன?
”ரபார்” ெற்றும் ”பளடப்பிரிவு” - வித்தியாசம் என்ன?
முஹம்ெது பங்கு மபற்ற யுத்தங்களை ”ரபார்” என்றும், தாம் ரபாகாெல், ெற்றெர்களை
அனுப்பிய யுத்தங்களை (ெழிப்பறி மகாள்ளைகள், திடீர் தாக்குதல்கள், யுத்தங்களை)
“பளடப்பிரிவு” என்று குறிப்பிடுெதாக இப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.
//

//
ரஹீக் புத்தகத்தின் மபாருைடக்கம்:
ரஹீக் புத்தகத்திற்கு உள்ரை மசன்று எத்தளன ரபார்கள் என்று கணக்மகடுக்கரெண்டிய
அெசியமில்ளல. இந்த தைத்தில் (http://www.tamililquran.com/mohamed_main.asp)
ரஹீக் புத்தகத்தின் மபாருைடக்கம் அழகாக மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த மபாருைடக்கத்தில்
ெரும் ரபார்களின், பளடப்பிரிவுகளின் எண்ணிக்ளகளய நாம் எடுத்தால் ரபாதுொனது. இந்த
எண்ணிக்ளக மூன்ளற தாண்டாது என்று யாராெது நிளனத்தால், அெர்களுக்கு ஏொற்றம்
தான் மிஞ்சும்.
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அடுத்து ெரும் பட்டியலில் மகாடுக்கப்பட்ட விெரங்கள் அளனத்தும், தளலப்புக்கரைாடு கூட
ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டளெகைாகும். இப்படிப்பட்ட [அளடப்பிற்குள்
உள்ைளெ என் ெரிகள்].
1) ஆயுதரெந்தித் தாக்குதல் - இக்காலத்தில் நபியெர்கள் நிகழ்த்திய ரபார்களும் அனுப்பிய
பளடப் பிரிவுகளும்
எண் தளலப்பு
1

‘ஸய்ஃபுல் பஹர்’

2

‘ராபிக்’

3

‘கர்ரார்’

4

‘அப்ொ’ (அ) ‘ெத்தான்’

5

‘பூொத்“

6

‘ஸஃப்ொன்“

7

‘துல் உளஷரா“

8

‘நக்லா“

[ரெற்கண்ட ரபார்கள், பளடப்பிரிவுகள் பற்றி அறிந்துக்மகாள்ை மதாடுப்புக்களை மசாடுக்கி
படிக்கலாம். இளெகளை ரபார்கள் என்றுச் மசால்ெளத விட “ெழிப்பறி மகாள்ளைகள்”
என்று மசால்லரெண்டும். வியாபார கூட்டத்ளத ெழி ெளறத்து, மபாருட்களை திருடுெளத
என்னமென்றுச் மசால்ெது?]
பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 8
2) மபரிய பத்ர் ரபார் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 9
3) பத்ர் ெற்றும் உஹுத் ரபார்களுக்கு ெத்தியில் நிகழ்ந்த ராணுெ நடெடிக்ளககள்
எண் தளலப்பு
10
11
12
13
14
15

ஸுளலம் குலத்தெருடன் ரபார்
ளகனுகா கிளையினருடன் ரபார்
‘ஸவீக்’ ரபார்
தீ அம்ர் ரபார்
‘பஹ்ரான்’ ரபார்
ளஜதுப்னு ஹாஸாம் பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 15
4) உஹுத் ரபார்
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எண் தளலப்பு
17
18
19
20
21

அபூ ஸலொ பளடப் பிரிவு (ஹிஜ்ரி 4, முஹர்ரம்)
நழீர் இனத்தெருடன் ரபார் (ஹிஜ்ரி 4 ரபீஉல் அவ்ெல், கி.பி. 625ஆகஸ்டு)
“நஜ்து“ ரபார் (ஹிஜ் 4, ரபீவுல் ஆகிர் (அ) ஜுொதா அல்ஊலா)
இரண்டாம் பத்ர் ரபார் (ஹிஜ் 4, ஷஃபான் ொதம், கி.பி. 626,ஜனெரி)
தூெத்துல் ஜன்தல் ரபார் (ஹிஜ் 5, ரபீஉல் அவ்ெல் 25)

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 21
6) அல்அஹ்ஜாப் ரபார் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 22
7) பனூ குளரைா ரபார் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 23
8) அடுத்தகட்ட ராணுெ நடெடிக்ளக
எண் தளலப்பு
24
25
26

முஹம்ெது இப்னு ெஸ்லொ பளடப் பிரிவு (ஹிஜ் 6, முஹர்ரம் 10)
லஹ்யான் ரபார் (ஹிஜ் 6, ரபீவுல் அவ்ெல்)
குழுக்களையும் பளடப்பிரிவுகளையும் மதாடர்ந்து அனுப்புதல்

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 26
9) பனூ முஸ்தலக் (அ) அல்முளரஸீ ரபார் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 27
10) குழுக்களும் பளடப்பிரிவுகளும்
எண் தளலப்பு
28
29
30
31

‘அப்துர் ரஹ்ொன் இப்னு அவ்ஃப்’ பளடப் பிரிவு
‘அலீ இப்னு அபூதாலிப்’ பளடப் பிரிவு
‘அபூபக்ர் (அ) ளஜது’ பளடப் பிரிவு
‘குர்ஸ்’ பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 31
11) ஹுளதபிய்யா ஒப்பந்தத்திற்குப் பின் நிகழ்ந்த ரபார் நடெடிக்ளககள் - தூகரத் (அ)
காபா ரபார் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 32
12) ளகபர் ரபார் (ஹிஜ்ரி 7, முஹர்ரம்) - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 33
13) அடுத்தக்கட்ட ரபார்களும் பளடப் பிரிவுகளும் (ஹிஜ்ரி 7)
எண் தளலப்பு
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34
35
36
37
38
39
40
41

காலிப் இப்னு அப்துல்லாஹ் பளடப் பிரிவு
ஹிஸ்ொ பளடப் பிரிவு
உெர் இப்னு கத்தாப் பளடப் பிரிவு
பஷீர் இப்னு ஸஅது பளடப் பிரிவு
காலிபு இப்னு அப்துல்லாஹ் பளடப் பிரிவு
அப்துல்லாஹ் இப்னு ரொஹா பளடப் பிரிவு
பஷீர் இப்னு ஸஅத் பளடப் பிரிவு
அபூ ஹத்ரத் பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 41
14) உம்ராளெ நிளறரெற்றப் புறப்படுதல் (உம்ரத்துல் கழா)
எண் தளலப்பு
42

கஅபு இப்னு உளெர் அன்சாரி பளடப் பிரிவு

43

ஷுஜா இப்னு ெஹபு அல்அசதி பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 43
15) முஃதா யுத்தம்
எண் தளலப்பு
44

முஃதா யுத்தம்

45

தாதுஸ்ஸலாசில் பளடப் பிரிவு

46

அபூகதாதா பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 46
16) ெக்காளெ மெற்றி மகாள்ெது - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 47
17) ஹுளனன் யுத்தம் - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 48
18) ெக்கா மெற்றிக்குப் பின் அனுப்பப்பட்ட பளடப் பிரிவுகளும் குழுக்களும்
எண் தளலப்பு
49

உளயனா இப்னு ஹிஸ்ன் பளடப் பிரிவு

50

குத்பா இப்னு ஆமிர் பளடப் பிரிவு

பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 50
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19) தபூக் ரபார் (ஹிஜ்ரி 9, ரஜப்) - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 51
20) இறுதிப் பளட - பாரா கணக்கு 3, ரஹீக் கணக்கு: 52
இந்த கணக்கு மெறும் ரஹீக் புத்தகத்தின் மபாருைடக்கத்திலிருந்து எடுத்தது, முஹம்ெது
புரிந்த ரபார்கள் ெற்றும் அெர் கட்டளையிட்ட ரபார்களின் (பளட பிரிவுகள்)
எண்ணிக்ளகளய இங்கு மகாடுத்ரதன். தனிப்பட்ட ெனிதர்களை மகாள்ளும்படி முஹம்ெது
கட்டளையிட்ட நிகழ்ச்சிகளை ரஹீக் பதிவு மசய்துள்ைது, அளெகளை இங்கு கணக்கில்
எடுத்துக்மகாள்ைவில்ளல என்பளத ொசகர்கள் கெனிக்கவும். இங்கு குறிப்பிட்ட
பளடப்பிரிவுகள் என்பது எப்ரபாதும் பல ஆயிர இராணுெ வீரர்களை அனுப்பி மசய்த
யுத்தம் என்று எண்ணக்கூடாது, குளறந்த எண்ணிக்ளகயுள்ை இராணுெத்ளதயும் அனுப்பிய
சம்பெங்களும் உண்டு.
4) பாராவிற்கு கணக்கு ரபாட மதரியுொ?
முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக சரித்திரத்தில் முதல் பரிசு மபற்ற புத்தகம், ”முஹம்ெது மசய்தது
குளறந்தபட்சம் 50 ரபார்கள் என்று மசால்கிறது”. பாராரொ, மெறும் மூன்று என்றுச்
மசால்கிறார்.
மூன்று எங்ரக? ஐம்பத்து இரண்டு எங்ரக?
யார் மசால்ெது உண்ளெ? பாராொ? ரஹீக் புத்தகொ?
பாராவிற்கு எங்ரக தெறு நடந்துள்ைது என்று இப்ரபாது புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிரறன்.
இதற்கு ரெலும் ஆதாரங்களை காட்டினால், பாரா தாங்கொட்டார்.
முடிவுளர:
இஸ்லாம் ொைால் பரப்பப்பட்ட ொர்க்கம் இல்ளலயாம்? ஏமனன்றால், மெறும் மூன்று
யுத்தங்களை ெட்டுரெ முஹம்ெது புரிந்தாராம், அதுவும் தவிர்க்கமுடியாத சூழ்நிளலகளில்
முஹம்ெது இப்ரபார்களைச் மசய்தாராம்.
ஆனால், ரஹீக் புத்தகம் பாராவின் முகத்தில் கரிளய பூசிவிட்டது. பாரா எழுதியது, குர்ஆனுக்கு முரண்படுகிறது, ஹதீஸ்களுக்கு முரண்படுகிறது, இஸ்லாமிய சரித்திரத்திற்கு
முரண்படுகிறது. நிலமெல்லாம் இரத்தத்தின் ஆய்வு கடந்த கால இஸ்லாமிய சரித்திரத்ளத
இந்த இலட்சனத்தில் விைக்கியுள்ைது.
ஒருரெளை, ரஹீக் புத்தகத்ளத எழுதிய ஆசிரியர் ஒரு யூதன் என்று பாரா
குற்றம்சாட்டினாலும் ஆச்சரியப்படுதெற்கு ஒன்றுமில்ளல. ஆனால், இவ்ொசிரியருக்கு முதல்
பரிளச எப்படி பாகிஸ்தானும், மசௌதி அரரபியாவும் ( இஸ்லாமிய அறிஞர்களைச்
மசால்கிரறன்) மகாடுத்தது? ஒருரெளை இெர்களும் யூதர்களின் ளகக்கூலிகைாக
இருப்பார்கரைா! அப்படியானால், இந்த ரஹீக் புத்தகத்ளத தங்கள் தைங்களில் பதித்துள்ை
தமிழ் முஸ்லிம்கள் யார்? யூதர்கைா? ஐயரகா! முஸ்லிம்களுக்குத் தான் யூதன் தூணிலும்
இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என்று எண்ணியிருந்ரதன், இப்ரபாது பாராவும் இந்த
“யூரதாரபாபியா”வின் அங்கத்தினராக ொறிவிட்டாரர! என்ன மசய்ெது?
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அடுத்த கட்டுளரயில், பாராவின் 20ெது அத்தியாயத்திலிருக்கும் ஒவ்மொரு பாராவிற்கும்
பதில்களைக் காணலாம்.
இதன் பிறகு நிலமெல்லாம் இரத்தத்தின் 21ெது அத்தியாயத்திற்கு குதிக்கரெண்டும்…


29) இஸ்லாம் ொள்முளனயில் பரவியதா? பாராவின் எடக்கு ெடக்கு
விெரங்கள்
முன்னுளர:
பாரா அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 20ெது அத்தியாயத்திற்கு மகாடுத்த
முந்ளதய பதில்கள்:
1. இஸ்லாமுக்கு முஹம்ெதுளெ விட பா. ராகென் அதிக நன்ளெளய மசய்துள்ைார்கள்
2. பாராளெ புரட்டிப்ரபாட்ட நூல்கள்
3. முஹம்ெது எத்தளன ரபார்கள் புரிந்தார் என்று அல்லாஹ்ளெ விட பாரா நன்கு
அறிொர்
4. இந்த ஒரர ஒரு ஹதீளஸ பாரா அெர்கள் படித்திருந்தால்!
5. பாராளெ ரணப்படுத்திய ரஹீக்
இந்த ெரிளசயில் இது களடசி பதில். பாரா அெர்கள் 20ம் அத்தியாயத்தில் (இஸ்லாம்
ொள்முளனயில் பரவியதா?) எழுதியளெகளை இக்கட்டுளரயில் சுருக்கொக ஆய்வு
மசய்ரொம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
ஏரதா! இஸ்லாம் மதாடங்கி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு “ொள்முளன மிரட்டலினால்
இஸ்லாம் பரவியது” என்ற குற்றச்சாட்டு புதிதாக ளெக்கப்பட்டு இருந்திருந்தால்,
ஒப்புக்மகாள்ைலாம். அதாெது, இஸ்லாம் பரெத்மதாடங்கிய காலத்தில் இந்த குற்றச்சாட்டு
இல்ளல, ஏமனன்றால் இஸ்லாளெ கண்கைால் கண்டெர்கைாகிய முதல் முஸ்லிம்
சமுதாயத்துக்கு ”உண்ளெ இஸ்லாம் எப்படி பரவியது என்றுத் மதரியும்”. ஆனால், சில நூறு
ஆண்டுகள் உருண்ரடாடின ரபாது, ெக்களிளடய இஸ்லாம் பற்றிய தெறான கருத்துக்கள்
உருொகின, அதன் பிறகு தான் “இஸ்லாம் ொைால் பரவியது” என்ற குற்றச்சாட்டு புதிதாக
உருொனது என்றுச் மசான்னால், ஏற்புளடயதாக இருக்கும்.
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ஆனால், பாரா அெர்கரை! ”இஸ்லாம் பரெத்மதாடங்கிய காலத்திலிருந்ரத, இந்த
குற்றச்சாட்டு உண்டு” என்று நீங்கள் எழுதும் ரபாது, லாஜிக் எங்ரகரயா இடிக்கிறது என்று
உங்களுக்கு மதரியவில்ளலயா?
அ) இஸ்லாம் அளெதி ொர்க்கொக இருந்திருந்தால், அது மதாடங்கிய காலத்திலும்
(முஹம்ெது ெற்றும் முதல் நான்கு கலிஃபாக்கள் ொழ்ந்த காலத்திலும்) இந்த மபயர் அதற்கு
எப்படி ெந்திருக்கும்?
ஆ) உங்கள் ெரிகள் உண்ளெமயன்றால், இஸ்லாமின் ஆரம்பமுதரல இந்த குற்றச்சாட்டு
உண்மடன்றால்,
இதற்கு
உண்ளெ
காரணம்
இருந்திருக்கரெண்டுமில்ளலயா?
மநருப்பில்லாெல் புளகயுொ?
இ)
ரஹீக்
புத்தகத்தில்
50க்கும்
அதிகொன
ரபார்கள்
பற்றி
நாம் முந்ளதய
கட்டுளரயில் ஆதாரங்கரைாடு கண்ரடாம். பத்து ஆண்டுகளில் இஸ்லாமின் மபயரில்
முஹம்ெது 50க்கும் அதிகொன ரபார்களை புரிந்திருந்தால், இந்த மபயர் இஸ்லாமுக்கு
ெரத்தாரன மசய்யும்? இல்ளலமயன்று உங்களில் யாராெது மசால்லமுடியுொ?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
கிறிஸ்தெம் எப்படிப் பரவியது என்று நீங்கள் எழுதும் படி ரகட்டுக் மகாள்கிரறன். நிளனவில்
ளெத்துக்மகாள்ளுங்கள்! உண்ளெளய ெட்டுரெ எழுதரெண்டும். ”ரகள்விப் ரபச்சில்
பாதிதான் நிசம்” என்பார்கள், எனரெ ரகள்வி ஞானத்ளத ெட்டுரெ ளெத்துக்மகாண்டு
புத்தகம் எழுதாதீர்கள், ஆய்வு மசய்து எழுதுங்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கள் என்ளன ென்னிக்கரெண்டும். நீங்கள் முஹம்ெதுளெ குறிப்பிடும் ரபாது
“முஹம்ெது நபி” என்று எழுதுகிறீர்கள். யார் முஹம்ெதுளெ நபி என்றுச் மசால்ொரரா,
அெர் இஸ்லாளெ ஏற்கிறார் என்று அர்த்தம். நபி என்பது மபயர் அல்ல, அது பட்டப்மபயர்.
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முஹம்ெதுளெ நபி (இளறத்தூதர்/ தீர்க்கதரிசி) என்றுச் மசால்பெர், “அல்லாஹ்ளெத் தவிர
ரெறு இளறென் இல்ளல” என்பளதயும் மசால்லரெண்டும் அல்லது மசால்லிவிட்டதாக
அர்த்தொகிவிடும். உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ரகள்வி: நீங்கள் முஸ்லிொக ொற
விரும்புகிறீர்கைா?
அடுத்ததாக, “இஸ்லாம் குறித்த பிரசாரம் ரெற்மகாள்ைப்பட்டு” என்று எழுதியுள்ளீர்கள்.
எனக்கு சில சந்ரதகங்கள் எழுகின்றன:
1) இஸ்லாம் பாலஸ்தீனாவில் எப்ரபாது பிரச்சாரம் மசய்யப்பட்டது? (பிரச்சாரம் என்றால்
என்னமென்று உங்களுக்கு நன்றாக மதரியும் என்று நிளனக்கிரறன்).
2) இஸ்லாளெ பிரச்சாரம் மசய்ெதற்கு முஹம்ெது யாளர பாலஸ்தீனாவிற்கு அனுப்பினார்?
அபூ பக்கர் யாளர அனுப்பினார்? உெர் யாளர அனுப்பினார்? அலி யாளர அனுப்பினார்?
உஸ்ொன் யாளர அனுப்பினார்? மபயர்களை குறிப்பிடமுடியுொ?
3) முஹம்ெது அனுப்பிய நபர் பாலஸ்தீனாவில் எத்தளன ஆண்டுகள் ொழ்ந்து பிரச்சாரம்
மசய்தார்? கிறிஸ்தெர்கள் மசய்ெது ரபால, ஒரு பகுதிக்குச் மசன்று, அம்மொழிளயக்
கற்றுக்மகாண்டு, அெர்களுக்கு கிறிஸ்தெத்ளத ரபாதிப்பது ரபால, இஸ்லாமில் யார்
மசய்தார்கள்? உங்களிடம் விெரமுண்டா? (தமிழ் முஸ்லிம்கள் யாரிடொெது இந்த விெரம்
உண்டா?)
4) ெத்திய ஆசியாவில் எப்படி இஸ்லாம் குறுகிய காலத்தில் மசல்ொக்கு மபற்றது?
பிரச்சாரத்தினாலா அல்லது ொள்முளன மிரட்டலினாலா? ரபார்களினாலா?
5) முஹம்ெது ெத்திய ஆசியாவில் இருந்த நாடுகளுக்கு பிரச்சாரம் மசய்ய யார் யாளர
அனுப்பினார்? பட்டியலிடுங்கள் பார்க்கலாம்? அெர்கள் ஒவ்மொரு நாட்டிலும் எப்படி
பிரச்சாரம் மசய்தார்கள்?
6) ஒவ்மொரு நாட்டுக்கும் மிரட்டல் கடிதங்கள் எழுதியளெகளை இங்கு குறிப்பிடாதீர்கள்,
அளெகள் பிரச்சாரங்கள் அல்ல. அளெகள் சண்ளட ரபாடுெதற்கு முன்பு அனுப்பப்பட்ட
பீரங்கி புறாக்கள். இஸ்லாளெ ஏற்கிறாயா அல்லது ரபாரில் மசத்து ெடிகிறாயா? இது தான்
அக்கடிதங்களின் சுருக்கம்.
”இஸ்லாமிய பிரச்சாரம்” என்று நீங்கள் எழுதியது, முஸ்லிம்களுக்ரக ஆச்சரியொக
இருந்திருக்கும், ”இஸ்லாம் ஓர் இனியொர்க்கம்” நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி ெக்களை முஹம்ெது
அளழக்கவில்ளல. இஸ்லாமின் ெரண கடிதங்களை அனுப்பி மிரட்டினார். ”இஸ்லாமிய
பிரச்சாரம்” என்றுச் மசால்லி, முஹம்ெதுளெயும், அெரது ரதாழர்களையும் நீங்கள்
அெொனப்படுத்திவிட்டீர்கள். மசய்யாத ஒன்ளற மசய்ததாகச் மசால்ெது குற்றம்தாரன!
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
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பாரா அெர்கரை ”அது அச்சுறுத்தலால் பரப்பப்பட்ட ெதம்” என்பது முன் அபிப்பிராயம்
அல்ல, அது இஸ்லாமிய சரித்திர ஏடுகளில் எழுதப்பட்ட அசத்தலான நிஜம். இதளன
அறிந்துக்மகாள்ை, நீங்கள் ஆய்வு மசய்த ரஹீக் புத்தகத்தில் “ெதினாவிற்கு முஹம்ெது இடம்
மபயர்ந்த பிறகு என்ன நடந்தது” என்பளதப் பற்றிய அத்தியாயங்களை முன்
அபிப்பிராயங்கள் இல்லாெல் அளெதியாக படித்துப் பாருங்கள். அதன் பிறகு என்னிடம்
ரகள்வி ரகளுங்கள், நான் பதில் மசால்கிரறன்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
. //
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை, உங்கள் ஆய்வு உண்ளெயாக இருந்தால், ரெற்கண்ட ெரிகளை நீங்கரை
எழுதியதாக இருந்தால்:
1) நீங்கள் குற்றம் சாட்டிய “ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்களின் மபயர்களை”
மகாடுக்கமுடியுொ?
2) அெர்கள் எந்த புத்தகத்தில் இப்படி எழுதினார்கள்?
3) அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் (பாரா) படித்துப் பார்த்தீர்கைா? அெர்கள் மசான்ன
விெரங்களின் உண்ளெத் தன்ளெளய நீங்கள் எப்படி சரிப்பார்த்தீர்கள்?
4) ரெலும், எந்த சரித்திர ஆசிரியர் யூதராக இருந்தார், அெரது புத்தகத்தில் எதளன
நீங்கள் படித்தீர்கள்?
5) சிறும்பான்ளெ கிறிஸ்தெ சரித்திர ஆசிரியர்களின் புத்தகங்களை தரமுடியுொ?
6) உங்களுக்கு ரெற்கண்ட புத்தகங்கள் எங்ரக கிளடத்தது? மகாஞ்சம் விலாசம்
தரமுடியுொ? நீங்கள் எழுதியளதப் பார்த்தால், உங்கள் வீட்டு நூலகத்திரலரய
இப்புத்தகங்களை ளெத்துக்மகாண்டு இருப்பதாகத் மதரிகிறது. அப்படியானால்,
அளெகளின் விெரங்களை சுலபொக உங்கைால் மகாடுக்கமுடியுரெ!
நீங்கள், இஸ்லாம் பற்றி 100 மதாடர்களை எழுதினீர்கள், குளறந்த பட்சம் தமிழ் குர்-ஆனின்
மபயளர குறிப்பிடவில்ளல, ஹதீஸ்களை படிக்கவில்ளல! இந்த இலட்சனத்தில் ரெற்கத்திய
சரித்திர ஆசிரியர்களை குற்றப்படுத்துகிறீர்கள்! யாரரா முஸ்லிம்கள் உங்களிடம் ொந்தி
எடுத்தளத அப்படிரய உங்களின் இரண்டு ளககளில் பிடித்து, உங்கள் புத்தகத்தில் மதளித்து
இருந்திருக்கிறீர்கள் என்பது ெட்டும் மதள்ைத் மதளிொகத் மதரிகிறது.
குர்-ஆனும், ஹதீஸ்களும், இப்னு இஷாக், இப்னு ஹிஷாம், தபரி ரபான்ற இஸ்லாமிய
சரித்திர நூல்கள் இல்லாெல் ெற்றெர்களுக்கு எப்படி இஸ்லாமிய விெரங்கள் கிளடத்துவிடும்.
நீங்கள் குறிப்பிட்ட ரஹீக் புத்தகத்தில் உள்ைளெகள் எளெகள் என்று உங்களுக்குத்
மதரியுொ? நான் ரெரல குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய நூல்களில் உள்ைளெகளும் ரெலும்
196
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

இஸ்லாமிய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து பக்தியுள்ை முஸ்லிம்கைால் எழுதப்பட்ட குர்-ஆன்
விைக்கவுளரகளில் உள்ைளெகளும் தான்.
ரெற்கண்ட ெரிகளை எழுதியதற்காக நீங்கள் சரித்திரங்களை ஆய்வுச் மசய்து எழுதும்
தகுதிளய மொத்தொக இழக்கிறீர்கள் அல்லது ஆய்வு மசய்யும் எழுத்தாைர்களுக்கு
இழுக்காக ொறுகிறீர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
நான் முந்ளதய கட்டுளரயில் ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து 50க்கும் அதிகொன ரபார்கள்,
ெழிப்பறி மகாள்ளைகள், திடீர் தாக்குதல்கள் பற்றிய விெரங்களை பட்டியலிட்டு
மகாடுத்துள்ரைன். நீங்கள் ஒன்று மசய்யுங்கள், அந்த பட்டியளல எடுத்துக்மகாண்டு, ரஹீக்
புத்தகத்ளதயும் எடுத்துக்மகாண்டு (உங்களிடம் தான் இப்புத்தகம் இருக்கிறரத! இருந்தது
ஆனா படிக்கரல), உங்களுக்கு இஸ்லாம் பற்றி ரபாதித்த, அல்லது நிலமெல்லாம் இரத்தம்
மதாடர்களின் ஒவ்மொரு அத்தியாயத்ளதயும் சரி பார்த்த திரு நாகூர் ரூமி அறிஞரிடம்
மசன்று, ரகட்டுப்பாருங்கள். முஹம்ெது 19 ரபார்களில் ஈடுபட்டார் என்ற ஆதார பூர்ெொன
விெரத்ளத நான் ஹதிஸ்களிலிருந்து எடுத்துக் காட்டிரனன். குர்-ஆனிலிருந்து ஐந்து ரபார்கள்
பற்றிய ெசனங்களை ரெற்ரகாள் காட்டிரனன். இப்ரபாது யார் மசால்ெது உண்ளெ?
•
•
•
•

ரஹீக் மசால்ெது உண்ளெயா?
ஹதீஸ்கள் மசால்ெது உண்ளெயா?
குர்-ஆன் மசால்ெது உண்ளெயா?
அல்லது பாரா மசால்ெது உண்ளெயா?

என்று திரு நாகூர் ரூமி அறிஞரிடம் ரகட்டு மதரிந்துக் மகாள்ளுங்கள்.
பாரா அெர்கரை! ”முகம்ெது நபியின் காலத்தில் இஸ்லாத்ளத முன்னிட்டு மொத்தம் சுொர்
எழுபத்ளதந்து அல்லது எண்பது யுத்தங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டதாக அளனத்து ரெற்கத்திய
சரித்திர ஆய்ொைர்களும் மசால்கிறார்கள்” என்று எழுதியுள்ளீர்கள்.
உங்களிடம் உள்ை அந்த “அளனத்து” ஆய்ொைர்களின் மபயர்களையும், புத்தகங்களின்
மபயர்களையும் அெர்கள் எந்த அத்தியாயத்தில், எந்த பக்கத்தில் இப்படி மசால்லியுள்ைார்கள்
என்பளதயும் மசால்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒருரெளை அெர்கள் மசால்லிய விெரங்கள், நான்
ரெரல குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய நூல்களில் இல்ளலமயன்று நிருபியுங்கள் பார்க்கலாம்.
மகாஞ்சம் இஸ்லாமிய கண்ணாடிளய கழற்றிவிட்டு, முஸ்லிம்கள் எடுத்த ொந்திளய
அப்படிரய பிடித்த உங்கள் ளககளை மடட்டால் ரபாட்டு கழுவிக்மகாண்டு, இஸ்லாமிய
நூல்களில் உள்ை சரித்திரத்ளத படித்துப் பாருங்கள் உண்ளெ விைங்கும்.
197
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. //
உெர் எழுதியது:
இது என்ன! முரண்பட்ட
எழுதுகிறீர்கள்.

விெரங்களைச்

மசால்கிறீர்கள்?

நீங்கள்

எடக்கு

ெடக்காக

பாராவின் எடக்கு:
முகம்ெது நபியின் காலத்தில் இஸ்லாத்ளத முன்னிட்டு மொத்தம் சுொர் எழுபத்ளதந்து
அல்லது
எண்பது
யுத்தங்கள்
நிகழ்த்தப்பட்டதாக அளனத்து ரெற்கத்திய
சரித்திர
ஆய்ொைர்களும் மசால்கிறார்கள்.
பாராவின் ெடக்கு:
இஸ்லாம்
குறித்து
அல்லாெல்,
முகம்ெது
நபியின்
ொழ்க்ளக
குறித்து
ஆராய்ச்சி மசய்திருக்கும் ரெற்கத்திய ஆய்ொைர்களின் நூல்களில் இந்த யுத்தங்கள் பற்றிய
குறிப்புகள்
இருக்கின்றன.
உண்ளெயில்
எண்பது
யுத்தங்கள்
அெர்
காலத்தில்
நடந்திருக்குொனால், இந்த ொழ்க்ளக ெரலாற்றாசிரியர்கள் அெற்ளறயும் அெசியம் பதிவு
மசய்திருப்பார்கள். ொறாக, ரெற்மசான்ன மூன்று யுத்தங்கள் பற்றி ெட்டுரெ அெர்கள்
ரபசுகிறார்கள்.
ஒரு பாராவில் “அளனத்து ரெற்கத்திய ஆய்ொைர்கள்” 75 அல்லது 80 ரபார்கள்
இஸ்லாமின் மபயரில் நடத்தப்பட்டது என்று மசால்கிறார்கள் என்று எழுதுகிறீர்கள். அடுத்த
பாராவில் “மூன்று ெட்டுரெ” என்று மசால்கிறார்கள் என்று எழுதுகிறீர்கள். தமிழ் படங்களை
அதிகொக பார்ப்பீர்கரைா! நளகச்சுளெ நடிகர்களை மிஞ்சுவிடுவீர்கள் ரபால் இருக்கிறரத!
1) மூன்று ரபார்கள் என்று எழுதிய அந்த ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்கள் யார் என்று
மசால்லமுடியுொ?
2) அெர்களின் மபயர்கள், புத்தகங்களின் மபயர்களை மகாடுக்கமுடியுொ? நான்
அரெஜானின் ொங்கிக்மகாள்ரென், புத்தகத்தின் மபயளர ெட்டுரெ மகாடுங்கள்.
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உங்களுளடய இரண்டு பத்திகளில் நீங்கள் பயன்படுத்திய ொர்த்ளத பிரரயாகங்களின்
வித்தியாசத்ளத நான் கெனிக்காெல் இல்ளல, பாரா அெர்கரை. ஒரு பத்தியில் “இஸ்லாத்ளத
முன்னிட்டு” ஆய்வு மசய்தெர்கள் என்றுச் மசால்கிறீர்கள். அடுத்த பத்தியில் ”முகம்ெது
நபியின் ொழ்க்ளக குறித்து” ஆய்வு மசய்தெர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். நீங்க என்னதான்
ொர்த்ளதகளை ொற்றி எழுதினாலும், உண்ளெ ெளறந்துவிடுொ? ராொயணத்திலிருந்து
இராெளர பிரிக்கமுடியுொ? முடியாதல்லொ? அது ரபாலத்தான் இஸ்லாமிலிருந்து
முஹம்ெதுளெ பிரிக்கமுடியாது.
”இஸ்லாளெ” ஆய்வு மசய்தெர் என்ன முடிவுக்கு ெருொரரா, அரத முடிவுக்குத் தான்
”முஹம்ெதுளெ” ஆய்வு மசய்தெரும் ெரரெண்டும். இஸ்லாம் தான் முஹம்ெது. முஹம்ெது
தான் இஸ்லாம்.
முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளகளய ஆய்வு மசய்து, மெறும் மூன்ரற ரபார்களைத் தான் அெர்
மசய்தார் என்றுச் மசான்ன அந்த அறிொளி யார் என்று மசால்வீர்கைா? அெர் எழுதிய
புத்தகம் என்னமென்று மசால்வீர்கைா? ஒருரெளை அந்த அறிொளி இப்ரபாது உயிரராடு
இருந்தால், உலகில் அெர் எங்கு இருந்தாலும் சரி, நான் மசன்று அெளரக் கண்டு ெருரென்.
பிளீஸ் அெரது மபயளரயும், புத்தகத்தின் மபயளரயும் மசால்வீர்கைா? ஒரு கண்டிஷன்,
அெர் முஸ்லிொக இருக்கக்கூடாது. ஒரு முஸ்லிொக இருந்தாலும் முஹம்ெது புரிந்தது 3
ரபார்கள் என்று ஆதாரபூர்ெொகச் மசால்லமுடியாரத! ளபத்தியங்கைால் ெட்டுரெ இப்படி
மசால்லமுடியும்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
உங்கள் லாஜிக்குக்ரக ெருகிரறன். ரஹீக் 52 ரபார்களை முஹம்ெது மசய்தார் என்றுச்
மசால்கிறது (தனி ெனிதர்களை மகால்லும் படி மரௌடிகளை அனுப்பி மகான்ற நிகழ்ச்சிகள்
இந்த 52 பட்டியலில் இல்ளல).
மசௌதி ெற்றும் பாகிஸ்தானின் முஸ்லிம் அறிஞர்கைால் முதல் பரிசு மபற்ற ரஹீக்கின் படி, 10
ஆண்டுகளில் முஹம்ெது 52 ரபார்களை புரிந்தார், ஆண்டுக்கு கணக்கிட்டால், 5 என்று
ெருகிறது. இஸ்லாமிய கணக்கின் படிரய ஆண்டுக்கு 5 என்று ெருகிறது. நீங்கள் மசால்ெது
10 ஆண்டுகளுக்கு மூன்ரற ரபார்கள் ஆகும். இரண்டுக்கும் இளடரய அதிக வித்தியாசம்
உள்ைது.
பின்லாடன் உயிரராடு இருந்தரபாது, அெரராடு ஒரு ொதம் மசலவிட்டு இஸ்லாளெ
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்
என்றுச்
மசால்லி,
உங்களை
அெரிடம்
பாகிஸ்தானுக்கு
அனுப்பியிருந்திருக்க ரெண்டும். ஒரர ொதத்தில், இல்ளல ஒரர நாளில் இஸ்லாளெ
முழுெதுொக உங்களுக்கு கற்றுக்மகாடுத்து இருந்திருப்பார்.
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உள்ைங்ளக மநல்லிக்கணி என்றுச் மசால்ெது ரபால, ரிகார்ட் பிரரக் இஸ்லாளெ
உள்ைங்ளகயில் ளெத்துக்மகாண்டு, ”உலகில் ரெறு எங்குரெ கூட அத்தளன யுத்தங்கள் ஒரு
ரசர நடந்ததாகச் சரித்திரமில்ளல.” என்று எழுதுகின்றீர்கரை, இது நியாயொ? இப்படி உலகில்
எங்கும் நடக்காத அநாகரீக மசயல்கள் முஹம்ெதுவினால் அந்த 10 ஆண்டுகளில்
அரங்ரகற்றப்பட்டபடியினால் தான் படித்தெர்களில் சிலர் (ஹி.ஹி. என்ளனயும் ரசர்த்து
தான்) அதளன கடுளெயாக விெர்சிக்கிறார்கள். [இந்த பத்தியில் படித்தெர்கள் என்று நான்
குறிப்பிட்டது, இஸ்லாளெப் பற்றி படித்தெர்களைத் தான்.]
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
. //
உெர் எழுதியது:
யார்
இந்த
முடிவுக்கு
ெரரெண்டியது?
நீங்கைா?
முஸ்லிம்கைா?
அல்லது
முஸ்லிெல்லாதெர்கைா? ெக்களுக்காக நீங்கள் சிந்திக்க ரெண்டியதில்ளல, நீங்கள் இஸ்லாமிய
ரபார்கள் பற்றிய முடிவுகளை எடுக்கத்ரதளெயில்ளல. ெக்களுக்கு சிந்திக்கத்மதரியும்,
இஸ்லாமிய சரித்திரங்களின் அடிப்பளடயில் சரியான முடிவுகளை எடுக்கத்மதரியும்.
தனிப்பட்ட முடிவுகளை நீங்கள் எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள், மபாதுொன முடிவுகளை ெக்கள்
எடுத்துக்மகாள்ொர்கள்.
பாரா அெர்கரை, உங்கள் ொர்த்ளதகளை படிக்க படிக்க அமுத சுரபி ரபான்று உங்கள்
பிளழகள்
(ஏொற்று
ரெளலகள்)
மதள்ைத்மதளிொக
மதரிகின்றன.
உங்களுக்கு
“கலெரத்துக்கும் ரபாருக்கும் இளடரயயுள்ை வித்தியாசம்” என்னமென்றுத் மதரியுொ?
அதாெது “ஒரு நாள் கலெரம்” என்று மென்ளெயாக மூடிெளறக்கப் பார்க்கிறீர்கள். நீங்கள்
குறிப்பிட்ட பத்ரு ரபார் எப்படி துெங்கியது என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? நீங்கள் படித்த
இஸ்லாமிய புத்தகங்களும், உங்களுக்கு இஸ்லாமிய ஞானத்ளத ரபாதித்த ரபாதி
ெரங்கைாகிய
முஸ்லிம்களும்
உங்களுக்கு
இதன்
பின்னணிளய
மசால்லவில்ளலயா? ரெற்மகாண்டு படியுங்கள், பத்ரூ ரபாரின் பின்னணிளய அடுத்தடுத்த
பத்தியில் மகாடுத்துள்ரைன்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
. //
உெர் எழுதியது:
என் முந்ளதய கட்டுளரகளில் நான் குறிப்பிட்டது ரபால, உங்களுளடய ரெற்கண்ட ெரிகள்
எல்லாம் முஸ்லிம்கள் காலங்காலொக எடுத்துக்மகாண்டு இருக்கின்ற ொந்தியாகும்.
முகம்ெது
ஒருெர்தான்
இளறத்தூதராகவும்
ஆட்சியாைராகவும்
இருந்திருக்கிறாரா?
உங்களிடம் இருக்கும் குர்-ஆளன திருப்பி நான் மசால்லும் நபர்கள் பற்றி படித்துப்
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பாருங்கள்? [உங்களிடம் தமிழ் குர்-ஆன் இல்ளலமயன்று எனக்குத் மதரியும், எனரெ
ஆங்கில குர்-ஆனிலும் இளெகளை ரதடிப்பார்க்கலாம்].
•
•

தாவீது (தாவூத்) - குர்-ஆன்
27:15; 27:16; 34:10; 34:13;
சாமலாரொன் (ஸுளலொன்) 27:15; 27:16; 27:17; 27:18;
27:44; 34:12; 34:13; 34:14;

2:251; 4:163; 5:78; 6:84; 17:55; 21:78; 21:79;
38:17; 38:21; 38:22; 38:24; 38:26; 38:30
குர்-ஆன் 2:102; 4:163; 6:84; 21:78; 21:79; 21:81;
27:27; 27:30; 27:36; 27:37; 27:38; 27:40; 27:42;
38:30; 38:34;

இவ்ெசனங்களில் தாவீதும் அெரது ெகன் சாமலாரொனும் இளறத்தூதர்கைாகவும், அரத
ரநரத்தில் ஆட்சியாைர்கைாகவும் இருந்ததாகவும் குர்-ஆன் மசால்கிறது. சிறிது சிந்தித்து
எழுதுங்கள், அளரகுளற ஞானம் ஆபத்து என்பளத நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆட்சியாைராக
முஹம்ெது இருந்தார் அதனால் ென்முளறயில் ஈடுபட்டார் என்றுச் மசால்லி அெளர
காப்பாற்றரெண்டிய அெசியம் இல்ளல. அரசனாக இருந்தாலும், ஆண்டியாக இருந்தாலும்
தெறு மசய்தால் தெறு தான்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
அய்யா சாமி, முதலில் ரஹீக் புத்தகத்தில் முஹம்ெதுவின் ெதினா ொழ்க்ளகளய படியுங்கள்.
அதன் பிறகு எழுதுங்கள். ெதினாவில் முஹம்ெது எத்தளனப்ரபளர மகான்றார்? அளதச்
சுற்றியுள்ை இனெக்களை எப்படி அழித்தார்? தன்ளன விெர்சித்தெர்களின் களதளய எப்படி
முடித்தார் என்பளத படித்தீர்கைானால், இப்படி “மிகக் குறுகிய காலத்தில் ெதினாொழ்
அரரபியர்கள் அத்தளனரபருரெ இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக்மகாண்டு விட்டபடியால்” என்று
உங்கைால் எழுதமுடியாது.
ெதினாொழ் அரரபியர்கள், அளதச் சுற்றியுள்ைெர்கள் மிகக் குறுகிய காலத்தில் ஏன்
இஸ்லாளெ ஏற்றுக்மகாண்டார்கள்?
ஆள்பலம் அதிகமுள்ை ஒரு சக்தி, ஆடிப்ரபாய் இருக்கும் ஒருெனிடம் ெந்து, ”உயிர்
ரெண்டுொ? அல்லது இஸ்லாளெ ஏற்கிறாயா?” என்று ரகள்வி ரகட்டால், அென் என்ன
பதில் மசால்லுொன்? இந்த ரகள்விக்கு மபரும்பான்ளெயானெர்களின் பதில் என்னொக
இருக்கும் என்று உங்களுக்குத் மதரியுமென்று நிளனக்கிரறன்.
ஒரு உதாரணத்ளத இங்கு சுட்டிக்காட்டரெண்டும். முஹம்ெது தம்ளெ சுற்றியுள்ை இதர நாட்டு
ென்னர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதினார். நான் அல்லாஹ் அனுப்பிய நபி, நீ இஸ்லாளெ
ஏற்றால் சரி, இல்ளலமயன்றால், என் வீரர்களின் பளட உன் நாட்ளட பிடிக்கும். இஸ்லாளெ
ஏற்கிறாயா? அல்லது மசத்துெடிகிறாயா? இது தான் முஹம்ெது அனுப்பிய கடிதத்தின்
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சுருக்கம். நான் மசால்ெளத நம்பரெண்டாம். உலக முஸ்லிம்கைால் முதல் பரிசு மபற்ற ரஹீக்
புத்தகத்திலிருந்து, ஒரு கடிதத்ளத உங்களுக்காக இங்கு தருகிரறன்.
இது தான் பிரச்சாரத்தின் மூலொக இஸ்லாளெ பரப்பும் விதொ?
இப்படிப்பட்ட கடிதங்களை அனுப்பினால், ஏன் குறுகிய காலத்தில் அரரபியா முழுெதும்
மரௌடிகளின் ளகப்பிடியில் ெராது?
//
: www.tamililquran.com/history.php

.

. //
இது ’உங்களுக்கு விருப்பமிருந்தால் இஸ்லாமில் ெந்து ரசருங்கள் என்று
அளழப்பிதழா?’ அல்லது சாவு ெணி காத்திருக்கிறது என்ற எச்சரிக்ளகயா?

கூப்பிடும்

இஸ்லாளெ ஏற்றுக்மகாண்டால், அந்த நாட்டு அரசளனரய ஆட்சியாைராக முஹம்ெது
ஆக்கிவிடுொராம். இதன் அர்த்தமென்ன? நீ இஸ்லாளெ ஏற்றாலும் ஏற்காவிட்டாலும், நான்
ெந்து உன் நாட்ளட பிடிப்பது உறுதி, நீ இஸ்லாளெ ஏற்றால், உன்ளனரய நான் உன்
நாட்டுக்கு தளலெராக நியமிப்ரபன், இஸ்லாளெ ஏற்காவிட்டால் நீ ெடிெது உறுதி. யாருளடய
ஆட்சிளய யார் பிடுங்குெது? இது மரௌடித்தனம் இல்ளலயா? இந்தியாவிற்கு மெள்ளையர்கள்
ெந்து நம் நாட்டு குறுநில ென்னர்களிடம், எங்களுக்கு அடிபணிந்து, ஆண்டாண்டு
எங்களுக்கு கப்பம் கட்டினால், உங்கள் ஊர்களுக்கு உங்களைரய ஆட்சியாைர்கைாக
ஆக்குரொம் என்றுச் மசால்ெது ரபால இருக்கிறது! அல்லொ? முஹம்ெதுவிற்கும்
ஆங்கிரலயர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
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//

//
உெர் எழுதியது:
என்னரொ நீங்க தான் முஹம்ெதுவின் பளடத்தைபதியாக இருந்தொதிரி, மராம்பவும்
நம்பிக்ளகயாக எழுதுகிறீர்கள்! அய்யா பாரா அெர்கரை! ரபாதுளெய்யா! உங்களுளடய
இஸ்லாமிய விசுொசம் தாங்கமுடியல.
இந்த பத்தியில் நீங்கள் “சரித்திரம்” என்று குறிப்பிடுெது எதளன? அளரரெக்காடுகள்
எழுதிய இஸ்லாமிய புத்தகங்களையா?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
அது எப்படி (முதலில் பளடமயடுத்து ெந்தெர்கள் குளறஷியர்தாம்.) என்று அளடப்பிற்குள்
எழுதுகிறீர்கள். இந்த விெரத்ளத எங்கு படித்தீர்கள்? குர்-ஆனிலா? ஹதீஸ்களிலா? அல்லது
ரஹீக் புத்தகத்திலா?
உங்களுக்கு ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து பத்ரூ ெழிப்பறி மகாள்ளையின் பின்னணிளய மகாஞ்சம்
எடுத்துக்காட்டரெண்டும் (பத்ரூ ரபார் இல்ளல, அது ெழிப்பறிக்மகாள்ளை).
பத்ரூவின் பின்னணி:
ெதினாவிற்கு முஸ்லிம்கள் இடம்மபயர்ந்துச் மசன்றார்கள். அதன் பிறகு, ெதினாவிற்கு சில
ளெல்கள் தூரத்தில் மசன்றுக்மகாண்டு இருந்த குளறஷிகளின் வியாபார கூட்டங்களை
ெழிெளறத்து,
அெர்களின் மபாருட்களை
மகாள்ளையடிப்பதற்கு முஹம்ெது தம்
சகாக்கரைாடுச் மசன்றார். இதளன அறிந்த குளறஷிகள், ெக்காவிலிருந்து தங்கள் வியாபார
மசல்ெங்களை பாதுகாக்க 1000 ரபரராடுச் மசன்றார்கள். மகாள்ளையடிக்கச் மசன்ற
அல்லாஹ்வின்
கூட்டத்துக்கும்,
தங்கள்
வியாபார
மபாருட்களைக்
காக்கச்மசன்ற
குளறஷிகளுக்கும் இளடரய நளடப்மபற்ற ரபார் தான் பத்ரூ யுத்தம்.
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இது உங்களுக்கு “ஒரு நாள் கலெரொகத் மதரிகின்றதா?” பாரா அெர்கரை!
உங்களுக்காக “ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து பத்ரு ரபாரின் காரணத்ளத இங்கு பதிக்கிரறன்”,
தயவு மசய்து படித்துக்மகாள்ளுங்கள். அதன் பிறகு இதளன முதலில் மதாடங்கியெர்கள் யார்
என்று முடிவு மசய்யுங்கள்.
//

: www.tamililquran.com/history.php)

//
பழிக்குபழி ொங்குகின்ற
மசால்கிறீர்கள்?

ஒரு

ொர்க்கத்ளதயா

நீங்கள்

அளெதியான

ொர்க்கமென்று
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•
•
•

வியாபார கூட்டத்ளத மகாள்ளையடிக்கச் மசன்றெர்கள் யார்?
ெக்காவிலிருந்து 1000 ரபளர ஏன் குளறஷிகள் திடீமரன்று தயார்படுத்திக் மகாண்டுச்
மசன்றார்கள்?
மெறும் 40 ரபளரக்மகாண்டு, வியாபாரிகள் மசன்றுக்மகாண்டு இருக்கும் ரபாது, 313
ரபளரக்மகாண்டு அெர்களை தாக்கச் மசன்றெர்கள் யார்?

பாரா அெர்கரை, இப்ரபாது மசால்லுங்கள், பத்ரூ ரபாளர யார் முதலில் துெக்கினார்கள்?
முஹம்ெதுொ? அல்லது குளறஷிகைா?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
இளெகள் பற்றி ரதளெப்படும் ரபாது தனிக்கட்டுளரயாக பார்ப்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
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உெர் எழுதியது:
மூன்று யுத்தங்களைத் தவிர, இதர யுத்தங்கள் ஆதாரமில்லாதளெகைா?
ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்கள் புளனந்த மபாய்யான விெரங்கைா?

அளெகள்

அப்படியானால், ரஹீக் புத்தகத்ளத என்ன மசய்ெது?
முஸ்லிம்களின் நண்பன், இஸ்லாளெ கக்கும் காெலன் ெற்றும் எழுத்தாைனாகிய பா. ராகென்
மசால்கிரறன், “முஸ்லிம்கரை, ரஹீக் புத்தகத்ளத குப்ளபயில் ரபாட்டுவிடுங்கள், ஏமனன்றால்,
அதில்
50க்கும்
அதிகொன
ரபார்களை
முஹம்ெது
புரிந்தார்
என்ற
மபாய்
மசால்லப்பட்டுள்ைது, இது ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்களின் சூழ்ச்சி ெற்றும் யூதர்களின்
ளகரெளல” என்று ஒரு அறிக்ளகளய முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் மகாடுக்கமுடியுொ?
அது எப்படி என்னால் இப்படி அறிக்ளகயிடமுடியும்? என்று ரகட்பீர்கைானால், ரெற்கண்ட
பத்தியில் நீங்கள் எளத எழுதியுள்ளீர்கள், இளதத்தாரன! உங்களின் ரெற்கண்ட பத்திக்கும்,
ரெரலயுள்ை அறிக்ளகக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று கருதுகிறீர்கள்?
[முஸ்லிம்கரை! ரஹீக் புத்தகத்ளத குப்ளபயில் ரபாடுெதற்கு முயலாதீர்கள், அப்படி
மசய்வீர்கைானால், அந்த புத்தகத்ரதாடு கூட புகாரி, முஸ்லிம் ரபான்ற ஹதீஸ்களையும், குர்ஆளனயும் நீங்கள் குப்ளபயில் ரபாடரெண்டிய நிளலக்கு தள்ைப்படுவீர்கள். ஏமனன்றால்,
ரஹீக் புத்தகத்தில் பல நூறு ரெற்ரகாள்கள் ஹதீஸ்கள் ெற்றும் குர்-ஆனிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ைன.]
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
இளத உங்களுக்குச் மசான்னெர் யார்? அப்படி எத்தளன இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்களை
படித்து கிழித்துவிட்டீர்கள் என்றுச் மசால்லி இப்படி எழுதுகிறீர்கள்?
ரபாங்ளகய்யா! ரபாய் ஹதீஸ்களை படிங்ளகயா? சுன்னி முஸ்லிம் பிரிவுக்கு 6 ஹதீஸ்
மதாகுப்புக்கள் உள்ைன. ஷியா பிரிவு ஹதீஸ்களை படிக்கவில்ளலமயன்றாலும் பரொயில்ளல.
சுன்னி பிரிவு நூல்களை படிங்ளகய்யா? ரஹீக் புத்தகத்ளத படிங்ளகய்யா! இப்னு இஷாக்கின்
சரித்திரத்ளத படிங்ளகய்யா!
முஹம்ெது ஒரு சிறந்த யுத்த வீரரா? அெருக்கு ரபார்த் தந்திரங்கள் மதரியுொ?
ரபான்றளெகளை அறிெதற்கு ரபாதுொன ஆதாரங்கள் இல்ளல என்று பாரா மசால்கிறாரர!
இந்த அநியாயத்ளத [தட்டிக்]ரகட்க முஸ்லிம்களிலில் யாருமில்ளலயா!
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
. //
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உெர் எழுதியது:
இப்படி ரெண்டுொனால் மசால்லிக்மகாள்ைலாம், அச்சம் 99%, ெரியாளத 1%.
ொசகர்கள் நன்றாக கெனிக்கரெண்டும். யாருக்கு “அச்சம் கலந்த ெரியாளத” இருந்ததாம்?
“எதிரிகளுக்கு” இருந்ததாம். முஹம்ெதுவின் எதிரிகள், அெளர எப்படி தீர்த்துக்கட்டலாம்,
அெர் எப்ரபாது ெண்ளடளய ரபாடுொர் என்று காத்துக்மகாண்டு இருந்தார்கள்.
அெர்களுக்கு இெர் மீது எப்படி ெரியாளத இருக்கும்? கவிளதக்காக மபாய் மசால்லலாம்,
சரித்திரம் பற்றி எழுதும் ரபாதும் மபாய் மசால்லரெண்டுொ?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
ஓ… உெர் ெற்றும் அலி ரபான்றெர்கள் தாங்கள் ரபார்க்கைங்களில் புரிந்த வீரத்துக்காகத்
தான் நிளனக்கப்படுகிறார்கைா, அெர்களின் நன்னடத்ளதக்காக இல்ளலயா?
முஹம்ெது மூன்று ரபார்கள் ெட்டும் மசய்தார்கள் என்று ொர்தட்டும் பாரா அெர்கரை,
அெரது ரதாழர்கைாகிய அபூ பக்கரும், உெரும், அலியும் ஏன் ரபார் மசய்தார்கள்?
அெர்களுக்கு ரபார் மசய்யரெண்டிய அெசியம் ெந்திருக்கரெண்டியதில்ளலரய? அளெகள்
பற்றி நீங்கள் எழுதும் ரபாது, நாம் அளெகளை ஆய்வு மசய்ரொம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை! இந்த ஏற்பாட்ளட முஹம்ெது ெதினாவிற்கு மசன்றவுடரனரய
மசய்துள்ைார், நீங்கள் மசால்ெது ரபால, பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அல்ல.
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பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
இந்த அறிக்ளகளய எப்ரபாது முஹம்ெது மகாடுத்தார்? இதளன நீங்கள் எந்த இஸ்லாமிய
மூல நூலிலிருந்து எடுத்தீர்கள் என்று ஆதாரத்ளத காட்டமுடியுொ?
யூதர்கள், அரரபிய தீபகர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று கங்கணம் கட்டிக்மகாண்டு
மசயல்பட்டெர் முஹம்ெது. ரெற்கண்ட உம்முளடய ெரிகளுக்கு ஆதாரங்களை மகாடுங்கள்
பார்க்கலாம்.
முஸ்லிம்களின் ஆட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் செ உரிளெயா? இது சாத்தியொ
என்று முதலில் தற்கால முஸ்லிம்களிடம் ரகட்டுப்பாருங்கள். அவ்ெைவு ஏன், மசௌதி
அரரபியாவில்
“முஸ்லிெல்லாத
ஒருெர்”
முஸ்லிம்களுக்கு
மகாடுக்கப்படும்
செ
உரிளெகரைாடு ொழ முடியுொ? என்பளத ரகட்டுப்பாருங்கள், உண்ளெ புரியும்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை ஒரு நிமிஷம் கெனியுங்கள். உங்களுளடய கீழ்கண்ட ெரிகளில் யூதர்கள்
ெதினாவில் அடிளெகைாக ொழ்ந்ததாக மசால்கிறீரர, இதளன எங்ரகயிருந்து எடுத்தீர்கள்?
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”யூதர்களைப் மபாறுத்தெளர அெர்கள் அதுநாள் ெளர ொழ்ந்த அடிளெ ொழ்வுடன்
ஒப்பிடுளகயில்”
ெதினாவில் மசல்ெந்தர்கைாக, பலமுள்ைெர்கைாக இருந்தெர்கள் யூதர்கள் என்று சரித்திரம்
மசால்கிறது, நீங்களும் இதளன சில இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். இப்ரபாது புதிதாக,
“யூதர்கள் அடிளெ ொழ்க்ளக ொழ்ந்தார்கள்” என்றுச் மசால்கிறீர்கரை?
ெதினாவில் யூதர்கள் முஹம்ெதுவின் காலத்தில் அடிளெகைாக ொழ்ந்தார்கைா? ெதினாவில்
அெர்களை விடுவிக்க ெந்த இரட்சகரா முஹம்ெது? அல்லது அெர்களை கூண்ரடாடு
ளகலாசம் அனுப்பிய எெதர்ெ ராஜாொ? என்ன எழுதுகிறீர்கள்? நீங்கள், பக்கத்துக்கு பக்கம்
முரண்பட்டு எழுதுெது ஏன்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. //
உெர் எழுதியது:
ென்னிக்கரெண்டும் பாரா அெர்கரை, உங்களுக்கு உண்ளெயான இஸ்லாமின் சரித்திரம் 1%
கூட மதரியவில்ளல என்பது உண்ளெயாகிவிட்டது.
இஸ்லாமின் அடிப்பளட மகாள்ளக என்னமென்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? உலமகங்கிலும்
இஸ்லாமிய ஆட்சி நளடப்மபறரெண்டும், முஸ்லிெல்லாதெனின் ஆட்சிரயா, ெதரொ,
ஜனநாயகரொ இருக்கக்கூடாது. இளத ரநாக்கிரய, அன்று முஹம்ெது மசயல்பட்டார்,
ெலியச்மசன்று நாடுகளை பிடித்தார், அெருக்கு பிறகு, அெரது ரதாழர்கைாகிய
கலிஃபாக்களும் நாடுகளை பிடித்தார்கள். இெர்கைது அடிச்சுெடிகளில் அல்மகய்தாவும்,
ஐஎஸ் ரபான்ற தீவிரொத இயக்கங்களும் மசயல்பட்டுக்மகாண்டு இருக்கின்றன.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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. //
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை, யூதர்களின் உரிளெகளுக்கு உெர் குரல் மகாடுத்தார் என்று மசால்ெதற்கு
முன்பாக, ஏன் உெர் மஜருசரலளெ பிடித்தார் என்றுச் மசால்லுங்கரைன்? இஸ்லாம் ஒரு
அளெதி ொர்க்கம் என்றுச் மசான்னால், உெர் அெர்கள், ெதினாவில் ஆட்சிளய
மசய்துக்மகாண்டு, உலகமெல்லாம் “இஸ்லாளெ பிரச்சாரம் முலொக பரப்புெதற்கு”
ஆட்களை அனுப்புெளத விட்டுவிட்டு, ஏன் நாடுகளை பிடிக்க இராணுெத்ளத
அனுப்பினார்?
முஹம்ெதுவிற்கு பிறகு ெந்த நான்கு கலிஃபாக்களும் என்ன மசய்தார்கள் என்று உங்களுக்குத்
மதரியுொ? ெதினாவில் நல்லாட்சி மசய்துக்மகாண்டு இருந்தார்கைா? அல்லது அக்கம்
பக்கத்து நாடுகளை பிடிக்க இராணுெங்களை அனுப்பினார்கைா?
ெண்ணாளச, மபான்னாளச ெற்றும் மபண்ணாளச இம்மூன்றும் ஒன்றாக ரசர்ந்த கலளெ தான்,
இஸ்லாம் என்பதற்கு முஹம்ெதுவின் ெதினா ொழ்க்ளகயும், கலிஃபாக்களின் ஆட்சிகளும்
சிறந்த உதாரணங்கைாகும்.
முடிவுளர:
பாரா அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் 20ம் அத்தியாயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட
மபாய்யான விெரங்களுக்கு பதில்களை பார்த்துக்மகாண்டு இருக்கிரறாம்.
இந்த ஒரு அத்தியாயத்தில் ெளலயைவிற்கு பாரா அெர்கள் பிளழகளை மசய்துள்ைார்
என்பளத
விைக்கிரனாம்.
குர்-ஆளனயும்,
ஹதீஸ்களையும்,
இஸ்லாமிய
சரித்திர
நூல்களையும் படிக்காெல், பாரா அெர்கள் இஸ்லாம் பற்றி எழுத ஆரம்பித்தது, பல் ரபான
கிழென் கரும்புத் தின்ன ஆளசப்பட்டதற்கு செொகும். இது ஒரு புறமிருக்க, ரஹீக் என்ற
ஒரு புத்தகத்ளத படித்து, அந்த புத்தகத்துக்கு எதிராகரெ பாரா அெர்கள் எழுதியது
’முஸ்லிம்கைால் கூட ஜீரணித்துக் மகாள்ைமுடியாத மசயலாகும்”.
முஹம்ெது 50க்கும் அதிகொன ரபார்களை மசய்தார் என்று ரஹீக் புத்தகத்தில் மகாட்ளட
எழுத்தில் ஆதாரங்கரைாடு எழுதியிருந்தால், பாரா அெர்கள் மெறும் மூன்று தான்
மசால்கிறார். ஆய்வு என்ற மபயரில் ெடளெளய மெளிப்படுத்தும் எழுத்தாைர்கள்
இருப்பார்கள் என்பதற்கு பாரா அெர்கள் ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்றுச் மசால்ெளத விட
ரெறு என்ன மசால்லமுடியும்?!
இரதாடு நிலமெல்லாம் இரத்தத்தின் 20ம் அத்தியாயத்திற்கு முழுக்கு ரபாட்டுவிட்டு,
அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களுக்குச் மசல்ரொம். இன்னும் முஸ்லிம்களை திருப்திபடுத்த பாரா
அெர்கள் அவ்ெத்தியாயங்களில் என்மனன்ன எழுதியிருக்கிறாரரா!
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30) தளல கால் புரியாெல் எழுதும் எழுத்தாைர் பாரா
முன்னுளர:
குர்-ஆளனயும் படிக்காெல், ஹதீஸ்களையும் மதாடாதென் ”எனக்கு இஸ்லாம் மதரியும், நான்
விைக்குகிரறன்” என்று மசான்னால், அெனிடம் எச்சரிக்ளகயாக இருக்கரெண்டும்,
ஏமனன்றால் அென் நிச்சயம் “மதளிொக குழப்புொன்”. பாரா அெர்களின் 21ெது
அத்தியாயம் இந்த குழப்பத்திற்கு சிகரம் ரபான்றது. ”முதளலயும் மூர்க்கனும் மகாண்டது
விடா” என்றுச் மசால்ொர்கள், அது ரபால, பாரா அெர்கள் இஸ்லாம் பற்றிய அறியாளெளய
விடாெல் ஒவ்மொரு அத்தியாயத்திலும் பதித்திருக்கிறார். பாரா அெர்களுக்கு பசுெரத்தாணி
ரபால இஸ்லாமிய குழப்பம் பதிந்துவிட்டிருக்கிறது ரபால மதரிகிறது.
இந்த கட்டுளரயில், நிலமெல்லாம் இரத்தம், 21ெது அத்தியாயத்தில் பாரா அெர்கள் எழுதிய
சில ெரிகளை ஆய்வு மசய்ரொம்.
1) முஹம்ெளத ஒப்புக்குத்தான் அெர்கள் இளறத்தூதராக ஏற்றார்கள்
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

:

,

//
உெர் எழுதியது:
யூதர்கள் ெட்டுெல்ல, ெதினாவில் முஹம்ெது ொழ்ந்த காலத்தில், அரரபியாவில் ொழ்ந்த
அரபு பழங்குடியின தளலெர்கள் அளனெரும், முஹம்ெது ஒரு இளறத்தூதர் என்று மெறும்
ஒப்புக்குத்தான் ஏற்றுக்மகாண்டார்கள். முஹம்ெதுளெ ஏற்கவில்ளலமயன்றால் தளல
சீெப்படுரெ! ரபார் நடக்குரெ! பலமுள்ைென் சண்ளடயிடுொன், பலவீனன் என்ன
மசய்ொன்?
ராென் ஆண்டால் என்ன! ராெணன் ஆண்டால் என்ன! தளல தப்பினால் ரபாதும் என்று
பலர் இஸ்லாளெ அன்று ஏற்றனர். முடியாது என்று அடம் பிடித்தெர்கள், ொழ்க்ளகளய
சீக்கிரொக முடித்துக்மகாண்டு, ெண்ணுக்கடியில் அடம்பிடிக்காெல் தூங்கிவிட்டார்கள்.
ஆண்டுகள் கடந்தன, முஹம்ெது ெரித்துவிட்டார் என்று அக்குறுநில ென்னர்கள் அல்லது
குழுத்தளலெர்கள் அறிந்தவுடன், துள்ளிக்குதித்தார்கள். இனி, நாம் சுதந்திரொக ொழலாம்,
ெதினாவில் இருக்கும் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு கப்பம் கட்டத்ரதளெயில்ளலமயன்றுச் மசால்லி
ெகிழ்ந்தார்கள். முஹம்ெது இளறத்தூதர் அல்லொ? இஸ்லாமிய ஆட்சிளய அெெதிப்பது,
கப்பம் கட்டொட்ரடன் என்றுச் மசால்ெது, முஹம்ெதுளெ அெெதிப்பது ஆகாதா! என்று
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அெர்களின் ெனசாட்சி சண்ளடயிடவில்ளல. அன்று ெனசாட்சிளய ரகட்டா நீ இஸ்லாளெ
ஏற்றாய்? இல்ளலரய, உயிருக்கு பயந்தல்லொ இஸ்லாளெ ஏற்றாய், முஹம்ெதுவிற்கு கப்பம்
கட்டினாய். இரதா, அெர் ெரித்துவிட்டார், தளலரய ரபாய்விட்டது, யார் ொலுக்கு
பயப்படுொன் என்று அெர்கள் நிளனத்தார்கள்.
முஹம்ெதுவிற்கு அடுத்தபடியாக ஆட்சிப்பீடத்தில் அெர்ந்த, அபூ பக்கர் சும்ொ விடுொரா?
அபூ பக்கர் முஹம்ெதுவின் “ொல்” இல்ளல, அெர் முஹம்ெதுவின் “ொள்” ஆொர். புலிக்கு
பிறந்தது பூளனயாகுொ? ”ரித்தா ரபார்கள்” என்ற மபயரில் இரண்டாண்டுகள்,
அம்ென்னர்கரைாடு
ரபாரிட்டார்,
ெறுபடியும்
தன்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்
(அதாெது
இஸ்லாமுக்குள்) மகாண்டுெந்தார். அக்குறுநில ென்னர்களின் நிளல கிணற்றுக்குத் தப்பித்
தீயிரல பாய்ந்தென் களதயாக ொறிவிட்டது.
பயப்படளெத்து ொர்க்கத்தில் இளணத்தால், ெனிதன் ஒப்புக்குத்தான் நம்புொன், ெனதிரல
கலர் கலராக திட்டித்தீர்ப்பான். அராஜகம் என்றுரெ மஜயிக்காது.
இளதப் பற்றி கீழ்கண்ட கட்டுளரயில் மதளிொக எழுதியுள்ரைன்:
2015 கடிதம் 16 - அபூ பக்கரின் ரித்தா ரபார்கள் - ஜனநாயகொ? (அ) ெதொத
அடக்குமுளறயா? 2) யூத இரயசுளெரய ஏற்காதெர்கள் அரரபிய முகம்ெளத எப்படி ெனப்பூர்ெொக
ஏற்பார்கள்?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. //
உெர் எழுதியது:
யார் ஒரு நபியாக இருக்கமுடியும்? என்பதில் யூதர்கள் மதளிொக இருந்தார்கள். யூதர்களிடம்
பளழய ஏற்பாடு (தனக்) இருந்தது. அெர்கள் பல தீர்க்கதரிசிகளின் ொழ்க்ளகளய
படித்தறிந்தெர்கள். முஹம்ெது தன்ளன ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றுச் மசான்னவுடன், அெளர
ரசாதித்துப்பார்க்க எண்ணினார்கள். அெர்கள் ளெத்த அளனத்து பரிட்ளசகளிலும் அெர்
ரதாற்றார்.
முஹம்ெது, ரொரசளயப் ரபால அற்புதங்கள் மசய்யவில்ளல. பலதார திருெணங்களை
ஆதரித்தது ெட்டுெல்லாெல், ளெப்பாட்டிகளையும் ளெத்துக்மகாண்டு இருந்தார். அடிளெப்
மபண்களை முஸ்லிம்கள் கற்பழிக்க அனுெதி மகாடுத்தார். பளழய ஏற்பாட்டு நபிகரைாடு
ஒப்பிடும் ரபாது, முஹம்ெது பலெளககளில் முரண்படுகிறார். முஹம்ெதுளெ ஒரு நபி என்று
ஏற்கரெண்டிய
எந்த
ஒரு
காரணத்ளதயும்
படித்த
பக்தியுள்ை
யூதர்கள்
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காணவில்ளல. எனரெ, அெளர ஏற்கரொ, குர்-ஆளன
அெர்களுக்கு நியாயொன காரணங்கள் மதன்படவில்ளல.

ரெதம்

என்று

கருதரொ

முஹம்ெதுவின் விஷயத்தில் கிறிஸ்தெர்களின் நிளல இன்னும் கூறிய ொள் ரபான்றது. இதர
நபிகரைாடு
ெட்டுெல்ல,
கிறிஸ்தெர்கள்
இரயசுவின்
ரபாதளனகரைாடும்
ஒப்பிட்டுப்பார்த்தார்கள். முஹம்ெதுவிற்கு மடபாஸிட்டும் கிளடக்கவில்ளல, எனரெ இன்றும்
அெளர கிறிஸ்தெர்கள் நபி என்று ஒப்புக்மகாள்ைாததற்கு நியாயொன, அறிவுபூர்ெொன
காரணங்கள் உள்ைன.
3) பாராவின் சரித்திர பிசகு ”அப்ரபாது” என்ற ொர்த்ளத பிரரயாகம்
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் நன்றாக குழம்பியிருக்கிறீர்கள். ரெற்கண்ட உங்களுளடய ெரிகளில்
”இஸ்லாம் பற்றிய படிப்படியான விெரங்கள் உங்களுக்கு புரியவில்ளல” என்று மதளிொகத்
மதரிகிறது. இஸ்லாமின் தளல எது, கால் எது என்று உங்களுக்கு புரியவில்ளல.
ரெற்கண்ட முதல் பத்தியில் பாரா அெர்கள், யூதர்களின் அச்சம் பற்றி ரபசுகிறார். யூதர்கள்
இெளர நபி என்று ஏன் ஏற்கவில்ளலமயன்றுச் மசால்கிறார். ெக்கள் குழுக்குழுொக
இஸ்லாமில் இளணகிறார்கள் என்றுச் மசால்கிறார். இந்த ெர்ணளன எளதக் காட்டுகிறது முஹம்ெதுவின் ெதினாவின் ொழ்க்ளகளயக் காட்டுகிறது, அதாெது கி.பி. 622 லிருந்து 632ம்
காலக்கட்டத்ளதக் காட்டுகிறது (ெதினாவின் காலம்). இது முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளகயின்
இரண்டாம் பாகம். இதளன ெனதில் ளெத்துக்மகாள்ளுங்கள்.
இரண்டாெது பத்தியில், பாரா அெர்கள், முஹம்ெதுவின் முதல் பாகத்ளதப் பற்றி ரபசுகிறார்.
இஸ்லாம் பிரச்சாரம் மூலம் பரவிக்மகாண்டு இருந்தது, பல நாடுகளிலிருந்து ெக்காவிற்கு
புனித யாத்திளரயாக ெக்கள் ெருொர்கள், குளறஷிகள் ென்முளறகளில் ஈடுபடுொர்கள்.
இருந்தரபாதிலும், முஸ்லிம்கள் பிரச்சாரம் மசய்தார்கள் என்று எழுதுகிறார். இது கி.பி. 610
லிருந்து 622 ெளரயிலான காலக்கட்டொகும் (ெக்காவின் காலம்).
ெக்காவின் காலக்கட்டத்தில் முஹம்ெதுவிற்கு குளறஷிகளிலிருந்து தான் அதிக மதால்ளலகள்
ெந்தன, யூதர்கள் ெற்றும் கிறிஸ்தெர்களின் எதிர்ப்பு அவ்ெைவு அதிகம் இல்ளல. அதிக
அைவு யூதர்களை முஹம்ெது சந்தித்தது, ெதினாவில் தான்.
213
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

பாராவின் மிகப்மபரிய பிளழ, அெருக்கு இஸ்லாமின் காலெரிளச சரியாகத் மதரியவில்ளல
என்பதாகும். மெறும் ொய்ப்ரபச்சாக இருந்த இஸ்லாம் ெதினா ெந்த பிறகு ொள்ரபச்சாக
ொறிவிட்டது. இங்கு தான் யூதர்களை அெர் சந்திக்கிறார், பிரச்சளன முத்துகிறது, யூதர்கள்
இெர் நபி என்று நம்ப ெறுக்கிறார்கள், முஸ்லிம்களின் கிப்லா ொற்றெளடகிறது. யூதர்களின்
புனிதஸ்தலொன மஜருசரலளெ ரநாக்கி மதாழுதுக்மகாண்டு, அெர்களை எப்படி
தாக்கிப்ரபசமுடியும், அெர்களை எப்படி ஒழித்துக்கட்டமுடியும். ஆளகயால், யூதர்களுக்கு
எதிராக முஹம்ெது ரபார்க்மகாடி தூக்கிய முதல் நிகழ்ச்சி கிப்லா ொற்றொகும்.
பாரா அெர்கரை! ரெற்கண்ட இரண்டாெது பத்தியில் “அப்ரபாது” என்று மதாடங்கியது,
மிகப்மபரிய சரித்திர பிளழயாகும்.
முதல்பத்தியில் கிபி 622-632ெளரயிலான காலம் பற்றி ரபசிவிட்டு, ”அப்ரபாது” என்று
மதாடங்கி இரண்டாம் பத்தியில் “கிபி 610-622ெளரயிலான” காலம் பற்றி ரபசியது,
தெறானதாகும்.
”அப்ரபாது , மபரும்பாலும் பிரசாரம் மூலம்தான் இஸ்லாம் பரவிக்மகாண்டிருந்தது.”
பிரச்சாரம் மூலொக இஸ்லாம் பரப்பப்பட்டது ெக்காவின் காலத்தில், ெதினாவின் காலத்தில்,
மபரும்பாலும், ”ரபார்கள்” மூலொகத்தான் இஸ்லாம் பரவியது. ெதினாவின் 10 ஆண்டுகளில்
52க்கும்
அதிகொன
ரபார்களை
முஹம்ெது
நடத்திக்காட்டினார்
என்பதிலிருந்து
அறிந்துக்மகாள்ைலாம்.
உங்கள் மதாடர்களை படிக்கும் ொசகர்களை ஏொற்றியுள்ளீர்கள். இஸ்லாத்தில் குழுக்குழுொக
ெக்கள் இளணந்தரபாது, பிரச்சாரங்களினால் தான் இஸ்லாம் பரப்பட்டது என்று ொசகர்கள்
புரிந்துக்மகாள்ைரெண்டும் என்று தெறாக நீங்கள் ெனப்பால் குடித்தீர்கள். நாங்மகல்லாம்,
அந்த பாலில் டீ ரபாட்டு குடிக்கிறெங்க, எங்களிடம் உங்கள் ொயெளலளய வீசாதீர்கள்.
”அப்ரபாது” என்ற ஒரு ொர்த்ளதயினால், உண்ளெ சரித்திரத்ளத தளலக்கீழாக ொற்றி எழுத
முயலாதீர்கள் “எப்ரபாதும்” அது உங்களுக்கு பிரச்சளனரய!
4) அெளர ஒருமுளற சந்தித்துவிட்ட யாரும்
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
இதளன தொஷுக்காகத் தாரன எழுதினீர்கள்?
ெக்காவில் முஹம்ெது 10 ஆண்டுகளுக்கு ரெலாக பிரச்சாரம் மசய்தார், மெறும் மசாற்ப
எண்ணிக்ளகயில் தான் ெக்கள் இஸ்லாளெ ஏற்றார்கள். ெதினாவிற்கு அெர் இடம் மபயர்ந்த
பிறகு தான், ொள் ளகயில் எடுத்த பிறகு தான் ெக்கள் குழுக்குழுொக அச்சத்தின் காரணொக
ரசர்ந்தார்கள். இது தான் சரித்திரம் பாரா அெர்கரை, நீங்கள் எழுதியது மெறும்
எழுத்துத்திறளெ.
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5) யாளனகள் ெறுபுறம் அணிெகுத்திருந்தன! முஹம்ெதுவிடம் ஏளதய்யா யாளன?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
அருளெ எழுத்தாைர் பாரா அெர்கரை, இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்களை களரத்து ஃபில்டர்
காபி
ரபாட்டு
குடித்தெரர!
முஹம்ெதுவின்
இராணுெத்தில்
யாளனப்பளட
இல்ளலமயன்பளத மிகவும் தாழ்ளெயுடன் மதரிவித்துக் மகாள்கிரறன்.
இந்த ெரிகளை எழுதும் ரபாது, இந்திய அரசர்களின் ரபார்கள் பற்றிய ஏதாெது ஒரு
புத்தகத்ளத படித்துவிட்டு, அதன் ெர்ணளனகளை ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு மகாண்டுச்மசன்று
எழுதிவிட்டீர்கைா?
பாளலெனங்களில்
ெைர்க்கமுடியாது.

ஒட்டகங்களைப்

ரபான்று

யாளனகளை

அவ்ெைவு

சுலபொக

[ஒருரெளை இராணுெத்தில் சிலருக்கு யாளனக்கால் இருந்திருக்கலாம், நீங்கள் இதளன
குறிப்பிடவில்ளலரய! யாரரா ஒரு சரித்திர ஆசிரியர், வீரர்களின் கால்களை குனிந்துப்
பார்த்து, யாளனக்காளலப் பார்த்து, யாளனப்பளட என்று எழுதிவிட்டார் ரபால் மதரிகிறது.
அந்த சரித்திரத்ளத நீங்கள் படித்திருந்திருக்கரெண்டும்].
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் குர்-ஆனில்
எழுதவில்ளலரய! இந்த களத ரெறு.

இந்த

ெசனத்ளத

தனியாக

படித்துவிட்டு

குர்-ஆன் 105:1. (நபிரய!) யாளன(ப் பளட)க் காரர்களை உம் இளறென் என்ன
மசய்தான் என்பளத நீர் பார்க்கவில்ளலயா?
குர்-ஆனில் யாளன என்ற ொர்த்ளத ஒரர முளற தான் ெருகிறது என்று நிளனக்கிரறன்,
அதுவும் இங்கு தான்.
6) முகம்ெது ஓர் உத்தரளெ இட்டிருந்தார். யாளரயும் மகால்லாதீர்கள்
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் என்ளன மராம்ப படுத்துறீங்க, தாங்க முடியரல!
ொசகர்கள் கூர்ந்து பாராவின் ெரிகளை கெனிக்கரெண்டும்.
முஹம்ெது இப்படி மசான்னாராம்:
•
•
•

யாளரயும் மகால்லாதீர்கள்.
யாளரயும் எதிரி என்று எண்ணாதீர்கள்.
யாளரயும் ளகது மசய்யவும் ரெண்டாம்.

ெக்காவினருக்கு முஹம்ெது அப்படிரய ென்னிப்ளப ொரி ெழங்கிவிட்டாராம். ஒருெளரயும்
மகால்லவில்ளலயாம், இது சரித்திரொம். இெர் படித்தது என்ன சரித்திரரொ? மபாய்ளய
உண்ளெமயன்று இெருக்கு கற்றுக்மகாடுத்துள்ைது.
உெரர! ெக்காவின் மெற்றிக்கு பிறகு, முஹம்ெதுவின் கட்டளையின் ரபரில் மகாளலகள்
நடந்தன என்று, நீ என்ன ஆதாரங்களைக் காட்டப்ரபாகிறாய்? என்று என்னிடம் யாரரா
ரகட்பது ரபால என் காதுகளில் மதாணிக்கிறது. இரதா பதில் தயாராக இருக்கிறது, அதுவும்
பாரா அெர்கள் படித்த ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்ரத ெருகிறது.
பத்து
ரபர்களுக்கு
அதிகொனெர்கள்
மகால்லப்படரெண்டும்
என்று
முஹம்ெது
கட்டளையிட்டுள்ைார். அெர்களில் ஆறுரபர் மகால்லப்பட்டுள்ைார்கள். மீதியுள்ைெர்களுக்கு
முஸ்லிம்களில் சிலர் சிபாரிசு மசய்தபடியினால், அெர்கள் இஸ்லாளெ ஏற்றபடியினால், உயிர்
தப்பினார்கள். இந்த விெரங்களை ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து இங்கு தருகிரறன், மதாடுப்ளபயும்
மகாடுத்துள்ரைன் படித்துக்மகாள்ளுங்கள்.
பாரா அெர்கரை, நான் முன்னரெ மசான்னது ரபால, ரஹீக் உங்களை புரட்டிப்ரபாடும்
என்பதில் சந்ரதகமில்ளல.
//

www.tamililquran.com/history.php & www.tamililquran.com/history.php
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ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களுக்கும் இது ஒரு எச்சரிக்ளக ெணியாகும்
பாரா அெர்கரை, உங்களுக்கு ஒரு அபாயத்ளத இங்கு குறிப்பிடரெண்டும், உங்களுக்கு
ெட்டுெல்ல, எனக்கும், ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களுக்கும் இது ஒரு எச்சரிக்ளக ெணியாகும்.
முஹம்ெது அன்று ெக்காளெ பிடித்ததுரபால, இந்தியாளெயும் பிடித்தால், என்ன நடக்கும்
மதரியுொ? ரஹீக் புத்தகத்தின் கீழ்கண்ட அத்தியாயத்ளத படித்துப்பாருங்கள். ெக்காளெ
பிடித்த பிறகு, தன்னுளடய பரெ எதிரிகளை மகான்று விட்டபிறகு (ரெற்கண்டளெகளை
படிக்கவும்), ெக்காளெ சுற்றியுள்ை ஒவ்மொரு பகுதிக்கும், ஊருக்கும் மசன்று அளனத்து
“சிளலகளையும்” அழிக்கும் படி கட்டளையிட்டார். புரியவில்ளலயா? முஹம்ெது ெக்காவில்
கால் ளெத்தது ரபால இந்தியாவில் நுளழந்தால், இந்திய ெண்ணில் உள்ை அளனத்து
ரகாயில்களில் உள்ை சிளலகள் உளடக்கப்படும், சின்ன ரகாயில்களிலிருந்து மபரிய
ரகாயில்கள் ெளர அளனத்தும் நாசொக்கப்படும். இதளன நம்பமுடியவில்ளலயல்லொ?
ரஹீக் மசால்லும் விெரங்களை படித்து ஞானத்ளத ெைர்த்துக் மகாள்ளுங்கள். நான் மெறும்
சில ெரிகளை இங்கு பதிக்கிரறன், அளனத்து விெரங்களையும் படிக்க மதாடுப்புக்களை
மசாடுக்கவும்:
ெக்காவில் நபியெர்களின் மசயல்பாடுகள் & பளடப் பிரிவுகளும் குழுக்களும்
மூலம்: www.tamililquran.com/history.php (page 456)
www.tamililquran.com/history.php (page 457)
www.tamililquran.com/history.php (page 458)
ரெலும், இஸ்லாமிய அளழப்புப் பணிக்காகவும், சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் இருந்த
சிளலகளை
உளடத்மதறிெதற்காகவும் ரதாழர்களின்
குழுக்களை
அனுப்பினார்கள் அளெ அளனத்தும் உளடத்து மநாறுக்கப்பட்டன. நபியெர்களின்
அறிவிப்பாைர்,
“அல்லாஹ்ளெயும்
ெறுளெ
நாளையும்
நம்பிக்ளக
மகாண்டெர்கள் தங்கள் வீடுகளிலுள்ை சிளலகளை உளடத்மதறிய ரெண்டும்” என்று
அறிவித்துக் மகாண்டிருந்தார்.
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1)
‘நக்லா’ என்ற இடத்தில் ‘உஜ்ஜா’ என்ற சிளல இருந்தது.. . . நபி (ஸல்)
காலித் இப்னு ெலீளத முப்பது வீரர்களுடன் அந்தச் சிளலiளய உளடத்மதறிய
அனுப்பினார்கள். அளத உளடத்து ெந்த காலிதிடம் “ஏதாெது அங்கு கண்டீர்கைா?”
என்று நபி (ஸல்) ரகட்க, அெர் “நான் எளதயும் காணவில்ளல” என்றார்.
“அப்படியானால் நீ அதளனச் சரியாக உளடக்கவில்ளல. திரும்பச் மசன்று அதளன
உளடத்து ொ!” என்று அனுப்பி ளெத்தார்கள்.
2)
ெக்காவின் ெட கிழக்ரக 150 கி.மீ. மதாளலவில் ‘ருஹாத்’ என்னுமிடத்தில்
ஹுளதல் கிளையினர் ெணங்கும் ‘சுொ’ என்ற சிளல இருந்தது. அதளன
உளடக்கும்படி இரத ரெழான் ொதத்தில் அம்ர் இப்னு ஆளஸ நபி (ஸல்)
அனுப்பினார்கள். . . .
3)
‘குளதத்’ என்ற ஊரருரக ‘முஷல்லல்’ என்ற இடத்தில் ‘ெனாத்’ எனும் சிளல
இருந்தது. . . .
4)
இதுரெ ெக்கா மெற்றியின் சுருக்கொன ெரலாறு. இப்ரபார் முஸ்லிம்களுக்கு
நிரந்தர
மெற்றிளய
நிர்ணயித்தது
ெட்டுெல்ல
இம்ொமபரும்
ரபாராட்டம்
இளறநிராகரிப்புளடய ரகாட்ளடளய சுெடு மதரியாெல் நிர்மூலொக்கியது. அரபு
தீபகற்பத்தில் இளறநிராகரிப்பின் ொளடரய வீசாெல் அழித்மதாழித்து விட்டது. முழு
அரபுலகரெ முஸ்லிம்களுக்கும் முஷ்ரிக்குகளுக்கும் இளடரய நளடமபற்று ெந்த
ரபார்களின் முடிளெ ஆெலுடன் எதிர்ரநாக்கிக் மகாண்டிருந்தது. . .
7) சவூதி அரரபியா, ஈராக், ஈரான், லிபியா, சிரியா, பாலஸ்தீன் எப்ரபாது சுயொக
இஸ்லாத்ளத ஏற்றுக்மகாண்டது?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை! எழுத்தாைர்களின் ெரிகளில் சில ரநரங்களில் ஆங்காங்ரக சில மபாய்கள்
மதரியும், அதுவும் நாம் ரதடிப்பார்த்தால் கிளடக்கும். அறியாளெயினாரலா, அல்லது
மதரிந்ரதா சிலர் சில மபாய்களை தங்கள் எழுத்துக்களில் புகுத்திவிடுொர்கள். ஆனால்,
உங்களுளடய ெரிகளில், உண்ளெகள் எங்ரக இருக்கிறன என்று மபாய்களின்
ெத்தியில் ரதடரெண்டியதாகிவிட்டது. ஆனால், உங்களின் ஒவ்மொரு அத்தியாயத்திலும்
ஒரு உண்ளெ ொக்கியம் ெட்டும் எனக்கு பளிச்மசன்று மதரிகிறது, அதளன கீரழ
மகாடுத்துள்ரைன்:
”நன்றி: குமுதம் ரிப்ரபார்ட்டர் 3 மபப்ரெரி, 2005”
அதுவும் இளணயத்தில் பதித்துள்ை மதாடர்களில் ெட்டுரெ! இவ்ெரியும் உங்கள் ெரியில்ளல,
அந்த பிைாக்கரில் பதித்தெரின் ெரியாகும். சரி, விஷயத்துக்கு ெருகிரறன்.
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முஹம்ெதுவின் காலத்தில் ”சவூதி அரரபியா” இல்ளலரய! மெறும் அரரபியா தான்
இருந்தது. அதளனயும் முஹம்ெது ரபார்கள் புரிந்து தான் மெற்றிக்மகாண்டார்.
அது எப்படி, இந்த நாடுகள் தானாக ெந்து இஸ்லாமுடன் இளணந்துவிட்டன? இந்நாட்டு
ென்னர்களுக்கு என்ன ளபத்தியொ? தானாக ெந்து முஹம்ெதுவுடன் இளணெதற்கு?
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் மசால்ெது ரபால, இந்த நாடுகள் அளனத்தும் தானாக ெந்து
இஸ்லாரொடு இளணயவில்ளல. முஹம்ெதுவிற்கு பிறகு ரபார்களைத் மதாடுத்து, முஸ்லிம்
கலிஃபாக்கள் ரத்த ஆறு ஓடளெத்து மென்றுள்ைார்கள்.
நான் இப்படி ரகட்கிரறன் என்று தெறாக நிளனக்கரெண்டாம், பாரா அெர்கரை! நீங்கள்
”மபாய்களைச் மசால்லிதான் பிளழப்பு நடத்தனுொ?”
விக்கீபீடியா மதாடுப்புக்கள்:
•
•
•
•
•
•

en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquest_of_Egypt
en.wikipedia.org/wiki/Islamization_of_Egypt
en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquest_of_Persia (Arab conquest of Iran)
en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquest_of_the_Levant (Syria, Iraq etc..)
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Libya
en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(636%E2%80%93637)

8) கலிஃபா அபூ பக்கர் ஊரிலுள்ை அத்தளன ரபரின் ஆடுகளிலும் பால் கறந்து
மகாடுத்துவிட்டு ெந்தெர்
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
என்னய்யா இது!
ஒரு அரசனாக முடிசூட்டிக்மகாண்ட பிறகு கூட, அபூ பக்கர் ”ஊரிலுள்ை அத்தளன ரபரின்
ஆடுகளிலும் பால் கறந்து மகாடுத்துவிட்டு” ெந்தாரா?
அபூ பக்கர் என்ன ஆட்டுக்கார ரெலனா?
ஏரதா ஒரு ரபச்சுக்காக, ஒரு முளற ஒரு குடிெகனின் ஆட்ளடபிடித்து, பால் கறந்து
மகாடுத்து இருந்திருப்பார், அபூ பக்கர் கலிஃபா. அதற்காக, அெர் ஆட்சியில் இருந்த 2
ஆண்டுகள், இப்படி மசய்தார் என்றுச் மசால்ெது, மகாஞ்சம் இல்ளல, அதிகொகரெ அதிகம்.
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பாரா அெர்கரை, உங்களுக்கு பதில் மகாடுப்பதற்குள் என் அகராதியில் உள்ை அளனத்து
ொர்த்ளதகளும் பத்தாதுரபால் இருக்கிறது. இன்னும் புதிய ொர்த்ளதகளை நான்
கற்றுக்மகாண்டால் தான், உங்களுக்கு பதில் மகாடுக்கமுடியும் ரபால் இருக்கிறது.
உங்களுளடய ொதம் அறிவுக்கு மபாருந்துகிறதா?
ெதினாவில் 10000 ஆடுகள் இருந்தால், அபூ பக்கர் கலிஃபா, ஒவ்மொரு வீடாகச் மசன்று,
பாளல கறந்து மகாடுத்துவிட்டு ெந்தார் என்றுச் மசால்ெது, முட்டாள்தனொகத்
மதரியவில்ளல? ஒரு நாளுக்குள் ஒரு ெனிதன் 10000 ஆடுகளிலிருந்து பாளல கறந்து
மகாடுக்கமுடியுொ? 1000 ஆடுகைாக இருந்தாலும் இது சாத்தியொ? இது ஒரு அரசனுக்குத்
ரதளெயா?
அபூ பக்கர் ஊரிலுள்ை ஆடுகளிலிருந்து பாளல கறந்து மகாடுத்துவிட்டு, அதன் பிறகு ரித்தா
ரபார்களைச் மசய்ய புறப்படுொரா?
பாரா அெர்கரை, நிலாவுரல ஆயா ெடசுட்ட களதளயவிட ரகெலொக உள்ைளதய்யா
உங்கள் ெரிகள். மகாஞ்சம் சிந்திக்கணும் பாரா அெர்கரை! சாமி எதுக்கு நெக்கு மூளைளய
மகாடுத்திருக்கிறது, சிந்திப்பதற்கு! மூளைளய பயன்படுத்த கத்துக்கணும்.
பக்தி முத்திப்ரபான முஸ்லிம்கரைாடு நட்பு மகாண்டால், இப்படித்தான் எழுதத்ரதாணும்.
9) உெர் ராஜாங்க ரீதியில் பளடமயடுப்புகள் மூலம் சாம்ராஜ்ஜிய விஸ்தரிப்பு
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
நான் அடிக்கடி கண்ட ஒரு உண்ளெ என்னமென்றால், “முஸ்லிம்கள் தங்களை மபரிய
அறிொளிகைாக காட்ட படாத பாடு படுொர்கள், ஆனால், களடசியில் ொட்டிக்மகாள்ொர்கள்,
அது ரபாலத்தான் பாரா அெர்களும்”.
தம்முளடய மதாடரின் ஆரம்ப முதல், இஸ்லாளெ அளெதி ொர்க்க, முஹம்ெது நல்லெரு,
ெல்லெரு என்று எழுதிக்மகாண்ரட இருப்பார். கலிஃபாக்களும் அளெதிொதிகள் என்று
அடிக்கிக்மகாண்ரட ரபாொர், ஆனால் களடசியில் “ராஜாங்க ரீதியில் பளடமயடுப்புகள்
மூலம் சாம்ராஜ்ஜிய விஸ்தரிப்பு” என்று எழுதி மொத்தொக ரகாட்ளடளயவிட்டுவிடுொர்.
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• அது எப்படி ஒரு அளெதி ொர்க்கம் தன் இராஜ்ஜியத்ளத விஸ்தரிக்க ரபார்களைச்
மசய்யலாம்?
• பளடமயப்புக்களில் ெக்கள் மகால்லப்படுொர்கள் என்ற அடிப்பளட புத்தி இல்ளலயா
இெர்களுக்கு?
• இஸ்லாமிய கலிஃபாொகிய உெர், ரெற்று நாட்டெர் மீது ரபார் மதாடுத்து, அெர்களின்
இராணுெத்ளத மகான்றுப்ரபாட்டு, அந்நாட்டின் மபண்களை விதளெகைாக்கி, பிள்ளைகளை
அநாளதகைாக்கி, மபண்களை அடிளெகைாக விற்று, கற்பழித்து, குர்-ஆனின் படி,
அப்மபண்களை தங்கள் ெலக்கரத்துக்கு மசாந்தங்கைாக ொற்றி, கணென் ெளனவிகளை
பிரித்து, கணெர்களின் முன்பு, ெளனவிகளை கற்பழித்து, அப்பாக்களின் முன்பு ெகள்களை
கற்பழித்துவிட்டு, நாட்ளட பிடித்த பிறகு, அங்குள்ைெர்களுக்கு இஸ்லாளெ ரபாதித்தால்,
என்ன நடக்கும்?
• இது தான் “இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்ஜிய விஸ்தரிப்பு” இல்ளலயா?
இது தான் இஸ்லாம் என்ற ொர்க்கம் கற்றுக்மகாடுக்கும் பாடொ? ரெற்று நாட்டு ெக்களின்
பிணங்களின் மீது இஸ்லாம் கட்டப்படரெண்டுொ? பிணங்களைக் மகாத்திச் சாப்பிடும்
கழுகுகளைப் ரபால கலிஃபாக்கள் மசய்ெது நியாயொ? இப்படியா அல்லாஹ்
கட்டளையிட்டுள்ைான்?
முடிவுளர:
இந்த கட்டுளரயில், பாரா அெர்களின் 21ெது அத்தியாயத்ளத தூர்ொரிரனன். இன்னும்
தூர்ொரரெண்டிய அத்தியாயங்கள் அரனகம் உண்டு.
இதுெளர படித்த உங்கள் உள்ைங்களில் என்ன எண்ணங்கள் ஓடுகின்றன? யார் இந்த உெர்?
ஏன் இவ்ெைவு கடினொக எழுதுகிறான் என்று திட்டத்ரதான்றுகிறதா? திட்டுங்கள், ஆனால்
நான் மசான்ன விெரங்களில் மகாஞ்சொெது உண்ளெ இருக்கிறது என்று உணர்ந்தால், நீங்கள்
சுயொக ஆய்வு மசய்துப் பாருங்கள். உண்ளெளய நீங்கள் அறிவீர்கள், அந்த உண்ளெரய
உங்களை விடுதளலயாக்கும்.
அடுத்த கட்டுளரயில் சந்திப்ரபாம். . . அது ெளர அபூ பக்கர் அரசரால் எப்படி ஒரர
நாளில் ஊரிலிருக்கும் எல்லா ஆடுகளிலிருந்தும் பால் கறக்கமுடிந்தது என்று சிந்தித்துப்
பாருங்கள்.
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31) ’கலீஃபா உெர் ஒரு சொதான புறா’ என்று நம்பிவிட்டாரா
பாரா!
முன்னுளர:
பாரா அெர்கள் 22ம் அத்தியாயத்தில் கலீஃபா உெர் அெர்களுக்காக சிந்திய முத்துக்களை
இந்த கட்டுளரயில் ரசகரிக்கப் ரபாகின்ரறாம். இஸ்லாமின் இரண்டாம் கலீஃபா உெர்
அெர்கள் ‘ஒரு சொதான புறா’ என்பது ரபாலவும், அெர் இஸ்லாளெ ொைால்
பரப்பவில்ளலமயன்றும் பாரா அெர்கள், ஒரு விசித்திர ெக்காைத்து ொங்கியுள்ைார்.
ஆதாரங்கரைாடு தன் முடிளெச் மசால்கிறாரா? என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்ளல.
நடந்துமுடிந்துவிட்ட சரித்திரம் பற்றி எழுதும் ரபாது, உண்ளெளயச் மசால்லரெண்டும்,
மெறும் ொயில் கூழ் காய்ச்சக்கூடாது. யாராக இருந்தாலும் சரி, மபாய்ளயக் காட்டி ”இது
தான் உண்ளெ” என்றுச் மசால்லி, தன் எழுத்துத் திறளெயினால் ெக்களை ஏொற்ற
நிளனப்பது தெறு. பாராொயாயினும் நா காக்க...
தற்காலத்தில் ெக்கள் சரித்திரங்களை படிப்பரத அபூர்ெம், அதிலும் பாரா ரபான்றெர்கள்
‘சரித்திரம் மசால்கிரறன், ொங்க’ என்றுச் மசால்லி, சரித்திரத்ளத ொற்றிச் மசான்னால் என்ன
நடக்கும்? ெக்கள் தெறான ஒன்ளற சரியான ஒன்றாக நிளனத்து ெழிதெறிப் ரபாொர்கள்.
இளதத் தான் இஸ்லாமியர்களில் சிலர் மசய்துக்மகாண்டு இருக்கிறார்கள். அெர்கரைாடு கூட
பாரா ரபான்றெர்கள் ளகரகார்த்து நடந்தால், சமுதாயம் உருப்படுொ?
என்னுளடய கட்டுளரகளில் நான் முன்ளெக்கும் ொதங்களை ொசகர்கள் கெனிக்கரெண்டும்,
சுட்டிக்காட்டப்படும் ஆதாரங்களை சரி பார்க்கரெண்டும். களடசியாக, பாரா அெர்கள் என்ன
மசால்லியுள்ைார் என்பளத ஒப்பிட்டுப்பார்த்து, யார் உண்ளெச் சரித்திரம் மசால்கிறார்கள், யார்
மெறும் சத்தம் ெட்டும் ரபாடுகிறார்கள் என்பளத சுலபொக புரிந்துக்மகாள்ைலாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
// நூல்: நிலமெல்லாம் இரத்தம்
அத்தியாயம்: 22) கலீஃபா உெர்
மஜருசரலமில் முதல் முதலில் இஸ்லாமியர் ஆட்சி ெந்தது கி.பி. 638-ல். அது கலீஃபா
உெரின் காலம். //
உெர் எழுதியது:
உெர் ஒரு ஆன்மீகொதி ெற்றும் முஹம்ெதுவின் மநருங்கிய ரதாழர் ஆொர். அளெதி
ொர்க்கத்ளத பின்பற்றும் அெர் ஏன் ெற்ற நாடுகள் மீது ரபார் மதாடுக்கரெண்டும்?
அெர் ஏன் மஜருசரலளெ பிடித்தார்?
மஜருசரலம் ெட்டுெல்ல, இெரது 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் எத்தளன நாடுகளை
ெலியச்மசன்று பிடித்தார் என்பளத ஆதாரங்கரைாடு இந்த கட்டுளரயில் பார்க்கவுள்ரைாம்.
இதனால், கலிஃபா உெர் அெர்கள் ஒரு சொதான புறா அல்ல, அெர் ஒரு மகாத்தும் கழுகு
என்பளத பாரா அெர்கள் புரிந்துக்மகாள்ொர்கள்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
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//

//
உெர் எழுதியது:
பாரா அெர்கரை, உங்களின் இப்படிப்பட்ட இவ்ெரிகளுக்காக, 2016ம் ஆண்டு ரெைான்
மதாடர் கட்டுளரயில் பல ரகள்விகளை நான் எழுப்பியுள்ரைன். மெறும் “பாலஸ்தீன
நிலப்பரப்பின் மூத்தகுடிகைான அரரபியர்களுக்கு, இது தங்கள் ெண்” என்று எழுதுெதினால்
அது உண்ளெயாகிவிடாது, ஆதாரங்கரைாடு நிருபிக்கரெண்டும், அப்ரபாது அது
உண்ளெமயன்று எல்ரலாரும் ஒப்புக்மகாள்ரொம். ரெற்கண்ட உங்களுளடய ெரிகளிலிருந்து
அறிெது என்னமென்றால், பாலஸ்தீனா என்று நாம் அளழக்கப்படும் பகுதியில்,
”எகிப்து ளபசாந்தியர்களுக்கு முன்பாக,
கிறிஸ்தெர்களுக்கு முன்பாக,
ரராொனியர்களுக்கு முன்பாக,
யூதர்களுக்கு முன்பாக
அரரபியர்கள் ஆண்டார்கள்”
என்றுச் மசால்லெருகிறீர்கள். யூதர்களுக்கு முன்பாக அரரபியர்கள் அந்த பகுதிளய
ஆண்டார்கள், அது அெர்களின் ‘ெண்’ என்பளத சரித்திரத்திலிருந்து விைக்கமுடியுொ?
இளதப் பற்றி ரகட்கப்பட்ட இதர ரகள்விகளை படிக்க, கீழ்கண்ட கட்டுளரளய மசாடுக்கவும்.
2016 ரெைான் (8) - நிலமெல்லாம் இரத்தம் - யூத ெண்ணில் அரரபியர்களின் முகெரி
”அரரபியர்களும் பாலஸ்தீனமும்” என்ற தளலப்பில் இன்னும் அதிகொக உங்களுளடய
ெரிகளை ஆய்வு மசய்யரெண்டியுள்ைது, அளெகளை உங்களுளடய அடுத்தடுத்த
கட்டுளரகளுக்கு மகாடுக்கப்படும் பதில்களில் காண்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
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ரெற்கண்ட ெரிகளை எழுதி நீங்கள் முஹம்ெதுளெ ரகெலப்படுத்திவிட்டீர்கள். அரரபியர்கள்
கூட ஆைப்பிறந்தெர்கள் என்ற எண்ணத்ளத முஹம்ெது ெதினாவிற்கு ெந்த பிறகு மிகவும்
ஆழொக பதித்துவிட்டார், உெர் அல்ல. ெக்காவில் இருந்தெளர அளெதிப் புறாக்கைாக
ெைம் ெந்த முஸ்லிம்கள், ெதினா ெந்தவுடன் பரினாெ ெைர்ச்சி அளடந்து, ெக்களைக்
மகாத்தித்திண்ணும் கழுகுகைாக ொறிவிட்டார்கள்.
ரெண்டுமென்றால் ”முஹம்ெது எட்டு அடி பாய்ந்தார், உெர் பதினாறு அடி பாய்ந்தார்”
என்றுச் மசால்லிக்மகாள்ைலாம். முஹம்ெது விளதத்தார், நீர்ப்பாய்ச்சினார், மசடியும்
முளைத்தது, பூவும் பூத்தது, ஆனால், முழுளெயான கனிகளை அறுெளட மசய்ெதற்குள்
ெரித்துவிட்டார், அறுெளடளய கலிஃபாக்கள் அறுத்தார்கள். ரபார் மசய்து, நாடுகளை
பிடிக்கரெண்டும் என்பது முஹம்ெதுவின் ெந்திரம், அதளன முதல் கலீஃபா அபூ பக்கரும்,
இரண்டாம் கலிஃபா உெரும் மதாடர்ந்து மசயல்படுத்தினார்கள். ”மீன் குட்டிக்கு நீந்த
கற்றுக்மகாடுக்கரெண்டுொ?”
முஸ்லிம்
கலிஃபாக்களுக்கு
ரபார்
மசய்ய
கற்றுக்மகாடுக்கரெண்டுொ? ஆக, இெர்களுக்கு பிறகு ெந்த முஸ்லிம் கலிஃபாக்கள்
”நாடுகளை பிடிப்பளத” மசவ்ெரன மசய்து முடித்தார்கள். முஸ்லிம்கள் என்று தங்களை
அளடயாைப்படுத்திக்மகாண்ட கலிஃபாக்களுக்கும், ெற்ற முஸ்லிெல்லாத அரசர்களுக்கும்
இளடரய எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாதபடி, இெர்கள் ெண் மீது ஆளசக்மகாண்டு,
தங்கள் ராஜ்ஜியங்களை விஸ்தரித்தார்கள்.
•
•
•
•

காஃபிர் அரசர்கள் ெண்ணுக்காக ரபார் மதாடுத்தார்கள், கலிஃபாக்களும் அப்படிரய
மசய்தார்கள்.
காஃபிர் அரசர்கள் மசல்ெங்களுக்காக ரபார் மதாடுத்தார்கள், கலிஃபாக்களும்
அப்படிரய மசய்தார்கள்.
காஃபிர் அரசர்கள் மபண்கள் மீது ஆளசக்மகாண்டு பல திருெணங்களைச்
மசய்தார்கள், கலிஃபாக்களும், இஸ்லாமிய அரசர்களும் அப்படிரய மசய்தார்கள்.
கஃபிர் அரசர்கள் திருடர்கள், மகாள்ளைக்காரர்கள் என்றால், கலிஃபாக்களும் ரபார்
என்ற ரபார்ளெயில் அப்படிரய திருடினார்கள், மகாள்ளையிட்டார்கள்.

இஸ்லாமிய கலீஃபாக்கள் ‘வித்தியாசொக மசய்தது என்ன?’
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
ஏன் உெர் ‘ரதசங்களை ளகப்பற்றினார்’? சும்ெ ெதினாவில் இருக்கமுடியவில்ளலயா?
இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ், ஜிஸ்யா கட்டும் ெக்கைாக ொழ்ெது இரண்டாம் தர குடிெக்கைாக
ொழ்ெதற்கு செொகும். ஜிஸ்யா ெரி கட்டுபெர்கள் ஒரு ரகெலொன ொழ்ளெ
ொழரெண்டும், தளல குனிந்து ொழரெண்டும். ஒரு காலத்தில் நம் இந்தியாவில், கீழ்
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ஜாதிக்காரர்கள் என்று பட்டம் சூட்டி, அெர்களை அெொனப்படுத்திய அளனத்து கீழ்தரொன
மசயல்கள்
அளனத்தும்,
முஸ்லிெல்லாதெர்கள்
மீது
இஸ்லாம்
மசய்யும்
படி
கட்டளையிடுகிறது.
பாரா அெர்கரை, நீங்கள் எந்த புத்தகத்ளத படித்து இப்படி எழுதினீர்கரைா எனக்குத்
மதரியாது,
ஆனால்,
நான்
இஸ்லாமிய
மூல
நூல்களிலிருந்தும்,
அெர்களின்
விைக்கவுளரகளிலிருந்தும் ஆதாரங்களைத் தருகிரறன். இப்னு கதீர் விைக்கவுளர இஸ்லாமிய
உலகில்
புகழ்மபற்ற
விைக்கவுளரயாகும்,
இதளன
அரபியிலும்,
ஆங்கிலத்திலும்
இளணயத்தில் படித்துக்மகாள்ைலாம்.
பாரா அெர்கரை, இந்த விைக்கவுளரயில் உெர் சிரியா நாட்டு கிறிஸ்தெர்களுடன் மசய்த
உடன்படிக்ளகப் பற்றி விைக்கப்பட்டுள்ைது.
மூலம்: இப்னு கதீர் தஃப்ஸீர்: குர்-ஆன் 9:29ம் ெசனத்துக்கு விைக்கவுளர
உங்களுக்காக நான் தமிழில்
படிக்க இங்கு மசாடுக்கவும்:

அதளன

இங்கு

தருகிரறன்,

ஆங்கிலத்திலும்

அதளன

//
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உெர் புறா அல்ல, பிணங்களைக் மகாத்தித்திண்ணும் கழுகு என்றுச் மசால்லும் இஸ்லாம்:
பாரா அெர்கரை, ரெற்கண்ட விைக்கவுளரளய நிதானொக படித்துப் பாருங்கள். உெர்
சிரியாளெ பிடித்த ரபாது, அங்கிருக்கும் கிறிஸ்தெர்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சியாைர்களின்
ளகயில் மசத்து ெடியாெல் [பாதுகாப்பாக] இருக்கரெண்டுமென்றால், என்னமெல்லாம்
மசய்யரெண்டும் என்ற நிபந்தளனகள் அடங்கிய உடன்படிக்ளகளய எழுதி ளகமயழுத்து
ொங்கியுள்ைார். இந்த உடன்படிக்ளக, கிறிஸ்தெர்கள் எழுதியதாக இருந்தாலும், அதளன
எழுதியெர் உெர் ஆொர்.
ரெற்கண்ட விைக்கத்ளத இப்னு கதீர் எழுதியது இந்த ெசனத்துக்குத்தான்:
குர்-ஆன் 9:29. ரெதம் ெழங்கப்பட்டெர்களில் எெர்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும்
இறுதிநாளின் மீதும் நம்பிக்ளக மகாள்ைாெலும், அல்லாஹ்வும் அெனுளடய தூதரும்
தடுத்தெற்ளற ‘தடுக்கப்பட்டளெ’ என்று கருதாெலும் சத்திய ொர்க்கத்ளதப்
பின்பற்றாெலும்
இருக்கின்றார்கரைா
அெர்களுக்கு
எதிராகப்
ரபார்
புரியுங்கள்; அெர்கள் சிறுளெ அளடந்தெர்கைாகி (தெது) ளகயால் ஜிஸ்யா ெரிளயச்
மசலுத்தும் ெளர! (இஸ்லாமிய நிறுெனம் டிரஸ்ட் (IFT) தமிழாக்கம்)
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
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சரியாகத் தான் மசான்னீர்கள். இஸ்லாம் பற்றியும் அல்லாஹ் பற்றியும் கலிஃபாக்கள்
அக்களரக்மகாள்ைவில்ளல. நாடுகளை பிடித்தால் ரபாதும், அெர்களிடமிருந்து ஜிஸ்யா
ெரிகளை ொங்கினால் ரபாதும்.
’கடளெ கண்ணியம் கட்டுப்பாடு’ என்ற ஸ்ரலாகம் இருப்பது ொதிரி, முஸ்லிம்
கலிஃபாக்களின் ஸ்ரலாகம் ’ெண்ணும், மபண்ணும், மபான்னும்’ என்பதாக இருந்தது.
இஸ்லாளெ நான் ஏன் பரப்ப முயலரெண்டும்? நாடுகளை பிடித்து, அம்ெக்களிடம்
இஸ்லாளெ ஏற்கிறாயா அல்லது ஜிஸ்யா ெரி தருகிறாயா? என்று கட்டாயப்படுத்தினால்
ரபாதும். ரெலும், காலப்ரபாக்கில் இஸ்லாமிய நாட்டில் காஃபிர்கள் அனுபவிக்கும்
மகாடுளெகளிலிருந்து தங்களை காத்துக்மகாள்ை முஸ்லிொக அரனகர் ொறிவிடுொர்கள்
(ரெற்கண்ட உெரின் உடன்படிக்ளகயின் நிபந்தளனகளைப் பார்க்கவும்).
இஸ்லாமிய ஆட்சிளய ெலிொன ஒன்றாக ொற்றரெண்டும் என்பதற்காக, நாடுகளை பிடிக்க
ரபார் மசய்து பல இலட்ச ெக்களின் தளலகளை ரபார்க்கைங்களில் சீவுெது அல்லாஹ்விற்கு
உகந்த ஒன்றா? இப்படியும் ஒரு ொர்க்கம் உலகிற்கு ரெண்டுொ?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
நீங்க நல்லா ரஜாக் அடிக்கிறீங்க பாரா!
நளகச்சுளெயாக எழுதுெது ஒரு களல. ஆனால், உலகத்துக்ரக
இஸ்லாளெ சுளெயாக ொற்றி எழுதுெது அதிலும் மபரிய களல.

பளகயாக

ொறிய

உெர் சமூக சீர்திருத்தொதியா? அப்படிரய அரரபியர்களின் ொழ்வில் ெறுெலர்ச்சிளயச்
மகாண்டுெரரெண்டுமென்றால், அரரபிய தீபகற்பத்தில் உள்ை அரரபியர்களின் ொழ்வில்
மசய்யரெண்டியது தாரன!
•
•
•

அது
எப்படி
அரரபியாவிற்கு
மெளிரய
இருக்கும்
நாடுகளை
ஆக்கிரமித்துக்மகாண்டால், அரரபியர்களின் ொழ்வில் ெறுெலர்ச்சி ெரும்?
அது எப்படி கிறிஸ்தெ நாடுகரைாடு ரபாரிட்டு, அெர்களிடம் ஜிஸ்யா என்ற ெரிளய
ொங்கினால், அரரபியர்களின் ொழ்வில் ெறுெலர்ச்சி ெரும்?
அது எப்படி, சிரியாவில், எகிப்தில் உள்ை கிறிஸ்தெர்களை மகான்றுகுவித்து, நாட்ளட
பிடித்தால், அரரபியாவில் உள்ை அரரபியர்களின் ொழ்வில் ெறுெலர்ச்சி ெரும்?

பாரா அெர்கரை, உங்கள் லாஜிக் எனக்கு பிடிபடவில்ளலரய! ெத்திய கிழக்கு ெளரபடத்ளத
(ரெப்ளப) பார்த்து இருக்கீங்கைா?
கி.பி. 624 லிருந்து கி.பி. 733 ெளர இஸ்லாம் எப்படி ரபார்கள் மதாடுத்து, அரரபியாளெச்
சுற்றியுள்ை நாடுகளை பிடித்தது என்பளதப் பற்றிய சரித்திர விெரங்கள் அடங்கிய ஒரு
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படத்ளத இங்கு தருகிரறன். இது ஒரு GIF படொகும், இது 16 மநாடிகளில் இஸ்லாமின்
முதல் 110 ஆண்டுகளின் ஆக்கிரமிப்புக்களை மதளிொக மசால்லிவிடும். இந்த படத்தில்
கி.பி. 634 லிருந்து கி.பி. 644 ெளரயுள்ை விெரம் தான் உெரின் ஆக்கிரமிப்புக்கள்.
இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 624ல்

இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 628ல்
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இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 632ல்

இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 634ல்
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இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 640ல்

இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 661ல்
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இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 670ல்

இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 710ல்
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இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்பு: கி.பி. 733ல்

மூலம் ஆங்கிலத்தில்: The Raise of Islam
இந்த மதாடுப்பில் ஒவ்மொரு ஆண்டுக்கும் மகாடுக்கப்பட்ட ரரடிரயா பட்டளண அழுத்தி,
இஸ்லாமிய விஸ்தரிப்ளப அறிந்துக்மகாள்ைலாம்.
ரெலும், உெரின் காலத்தில் இஸ்லாமிய ராஜ்ஜியம் எதுெளர
என்பளதயும் விக்கீபீடியாவிலிருந்து ஒரு படத்ளத இங்கு தருகிரறன்.

விஸ்தரிக்கப்பட்டது

Source: Wikipedia - Caliph Umar's empire at its peak 644
இந்த ரபார்கள் ெலியச்மசன்று மசய்த ரபார்கள் ஆகும், ெற்ற நாட்டு ெக்களின்
சீவி, அெர்களின் இரத்தத்ளத கலளெயாக ரசர்த்து ரபாடப்பட்டது தான்
விஸ்தரிப்பு
அஸ்திபாரங்கள்.
இந்த
இராஜ்ஜிய
விஸ்தரிப்புக்கள்
பிரச்சாரங்களினால் மசய்யப்படவில்ளல, ரபார்கள் புரிந்து நாட்ளட பிடித்தார்கள்.

தளலகளை
இஸ்லாமிய
இஸ்லாமிய
இஸ்லாமின்
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முதல் நான்கு கலீஃபாக்கள் எத்தளன ரபார்களை புரிந்தார்கள்? எப்படி இஸ்லாளெ
பரப்பினார்கள் என்பளத ொசகர்கள் இளணயத்தில் ரதடி படித்துக்மகாள்ைலாம். இளதப் பற்றி
ரதளெப்பட்டால், அடுத்தடுத்த கட்டுளரகளில் காண்ரபாம்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
இப்படிமயல்லாம் எழுதச்மசால்லி உங்களுக்கு முஸ்லிம்கள் மசான்னார்கைா?
உெர் எப்படி நடந்துக்மகாண்டார் என்பளத அறிய முஹம்ெது எப்படி இந்த விஷயத்தில்
மசயல்பட்டார் என்பளத கெனிக்கரெண்டும். இதற்காக, நான் ரஹீக் சரித்திர புத்தகத்ளத
இங்கு ரெற்ரகாள் காட்டரெண்டும். இந்த புத்தகத்ளத பாரா அெர்களும் படித்துள்ைார்கள்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முஹம்ெது ெக்காளெ பிடிக்கிறார், அெரது முன்னால் எதிரிகளை மகால்லும்படி
கட்டளையிடுகிறார். முஸ்லிம்களில் சிலர் சிலருக்கு சிபாரிசு மசய்தார்கள். உயிருக்கு பயந்து
சிபாரிசு மசய்யப்பட்டெர்கள் இஸ்லாளெ ஏற்றார்கள். அெர்கள் ஏற்காெல் இருந்திருந்தால்,
அெர்களின் தளலகள் சீெப்பட்டு இருந்திருக்கும். இவ்விெரங்கள் என் மசாந்தத்திலிருந்து
எடுத்து எழுதவில்ளல, ரஹீக் புத்தகம் இதளன பதிவு மசய்துள்ைது. ரஹீக்ளக படித்த பாரா
அெர்கள், இந்த விஷயத்தில் மிகப்மபரிய மபாய்ளயச் மசால்லியுள்ைார் என்பது தான்
உண்ளெ. [ரஹீக் புத்தகத்தின் முக்கியத்துெம் பற்றி அறிய, இக்கட்டுளரளய படிக்கவும்: 2017
ரெைான் (28) - நிலமெல்லாம் இரத்தம் - பாராளெ ரணப்படுத்திய ரஹீக்]
ரஹீக் புத்தகத்திலிருந்து ரெற்ரகாள்கள்:
//

452 & 453 (www.tamililquran.com/history.php)
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//
பயத்தினால் இஸ்லாளெ ஏற்ற ெக்காவினர் (முஹம்ெதுவின் எதிரிகள்):
[ரெற்கண்ட
ரெற்ரகாளில்
மகாட்ளட
எழுத்துக்களில்
முஹம்ெதுவினால் ென்னிக்கப்படாெல் மகால்லப்பட்டெர்கள்]

மகாடுக்கப்பட்டளெகள்

ரெற்கண்ட சரித்திர விெரங்களை கூர்ந்து கெனிக்கரெண்டும். திடீமரன்று முஹம்ெது
மபரும்பளடயுடன் ெக்காவிற்குள் நுளழந்தார். 20 ஆண்டுகைாக முஹம்ெதுவின் பரெ
எதிரிகைாக இருந்தெர்கள், இெளர ஒழித்துக்கட்டரெண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்மகாண்டு
இருந்தெர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். ரெலும், இதற்கு முன்பு முஹம்ெதுளெ ரகலி மசய்து
கவிளத பாடி விெர்சித்தெர்கள் கூட முஹம்ெதுவின் ’ெரண பட்டியலில்’ இருந்தார்கள்.
அளெதி புறா அதாெது முஹம்ெது இெர்களைக் மகால்லும்படி கட்டளையிட்டார். உயிருக்கு
பயந்து, சிலர் ஊளரவிட்ரட ஓடினார்கள். சிலர் காபாவின் மீது ரபார்த்தி இருக்கும்
[புனிதொன] ரபார்ளெளய பிடித்துக்மகாண்டார். முஹம்ெது காபாளெ ெதிக்கிறார் என்பதால்
உயிர் தப்பித்துக்மகாள்ைலாம் என்று கனவு கண்டார்கள். ஆனால், முஹம்ெது விடுெதாக
இல்ளல.
அதாெது,
அெளன
இழுத்துக்மகாண்டு
ெந்து
மகால்லுங்கள்
என்று
கட்டளையிட்டார், முஸ்லிம்கள் மகான்றும் ரபாட்டார்கள்.
சிலருக்கு
முஸ்லிம்களிடமிருந்து
சிபாரிசு
கிளடத்தது
(எல்ரலாரும்
நண்பர்களும்
மசாந்தக்காரர்கள் தாரன), உடரன இெர்களுக்கு ஞாரனாதயம் ெந்தது. 20 ஆண்டுகைாக
கள்ை நபி என்றும், ளபத்தியக்காரன், ஏொற்றுக்காரன் என்றும் மசான்னெர்களுக்கு, அன்று
”முஹம்ெது ஒரு இளறத்தூதராக காணப்பட்டார்”. உயிருக்கு பயந்து இஸ்லாளெ ஏற்றென்
உயிர் தப்பினான், சிபாரிசு கிளடக்காதெனின் தளல சீெப்பட்டது.
பாரா அெர்கரை, இது தான் உண்ளெ சரித்திரம். இஸ்லாம் பற்றி எழுத உங்களுக்கு
அனுபெம் பத்தாது, உங்களுக்கு அளதப் பற்றிய ஞானமும் இல்ளல. நீங்கள் இஸ்லாம் பற்றி
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கற்றுக்மகாண்டது, மெறும் ஆனா, ஆென்னா தான். இன்னும் கற்கரெண்டியது நிளறய
இருக்கிறது. அளரகுளற ஞானத்ரதாடு இஸ்லாளெ மதாடாதீங்க! ரெண்டாம், பட்ட [
நிலமெல்லாம் இரத்தத்திற்காக படப்ரபாகும்] தளலகுனிவு ரபாதும், இன்னும் அதிகொக
எழுதி ரகெலப்பட்டு ரபாகாதீங்க என்று தாழ்ளெயுடன் ரகட்டுக்மகாள்கிரறன். இப்படி
எழுதுகிரறன் என்று என்மீது ரகாபம் ரெண்டாம், உங்களைப் ரபான்றெர்களுக்கு பாடம்
புகட்டுெதற்கு எழுத்துெடியில் பதில்கள் மகாடுப்பளதத் தவிர ரெறு ெழியில்ளல
கிறிஸ்தெர்களுக்கு!
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
இந்த கட்டுளரயின் ஆரம்பத்தில், இஸ்லாமிய அறிஞர் இப்னு கதீர் அெர்களின்
விைக்கவுளரயிலிருந்து, உெர் கிறிஸ்தெர்கரைாடு மசய்த உடன்படிக்க நிபந்தளனகளை
மகாடுத்துள்ரைன், ‘எப்படிப்பட்ட உரிளெகளை உெர் மகாடுத்துள்ைார்’ என்பளத படித்து
மதரிந்துக்மகாள்ளுங்கள்.
இந்த கண்கட்டு வித்ளத இனியும் இங்கு மசல்லுபடியாகாது பாரா அெர்கரை!
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .
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//
உெர் எழுதியது:
”ரெறு பல இடங்களில் ொளுக்கு இலக்காகி அெர்கைது தளலகள் ெண்ளணத் மதாட்டன”
ளபசாந்திய வீரர்களின் தளலகள் சீெப்பட்டு ெண்ளணத் மதாட்டன என்று சுருக்கொக,
இஸ்லாமின் ரகாரதாண்டெத்ளத ஒரர ெரியில் மசால்லிவிட்டீர்கள். ஏனய்யா உெர்
எகிப்ரதாடு சண்ளடயிடரெண்டும்? அல்லாஹ் மசான்னானா? இஸ்லாம் அளெதி ொர்க்கம்
என்று ொர்தட்டுெது உண்ளெயானால், ஏன் பல்லாயிரக்கணக்கான ெனித தளலகள்
ெண்ளணத் மதாட ரெண்டும்?
கலீஃபா உெரும் இன்ளறய மகௌ ரக்ஷாக்களும் ஒரர இனத்ளதச் சார்ந்தெர்கள்:
உெரின் காலத்தில் ெனிதர்களின் தளலகள் ெண்ளணத்மதாட்டன, ஆனால், ொகனங்கைாக
ெந்த மிருகங்களை காயப்படுத்தக்கூடாது என்று உெர் மசான்னாராம்? என்ரன ஒரு நல்ல
ெனிதர் கலீஃபா உெர்? இெருக்கு புளூ கிராஸ் குழுெத்தின் சார்ப்பிலிருந்து ‘கால் நளடகளின்
இரட்சகர் என்ற விருது ெழங்க, உலக ெக்கள் சிபாரிசு மசய்யரெண்டும்’. ஆனால், ெனித
உரிளெளய மீறி தளலகளை சீவினாரர, இந்த மசயலுக்கு என்ன பரிசு தருெது?
ெனுஷனா முக்கியம்! ரபாரில் பயன்படுத்தப்படும் மிருகங்கள் தான் முக்கியம்! நம்
இந்தியாவில் மகௌ ரக்ஷா என்ற மபயரில் நடப்பது கூட இது தாரன! ெனிதன் முக்கியெல்ல,
ொடு தான் முக்கியம். உெருக்கு அன்று ‘ெனிதன் முக்கியெல்ல, ஒட்டகமும், குதிளரகளும்
தான் முக்கியம்’. இவ்விருெருக்கும் வித்தியாசம்: 'இந்தியாவில் ொடு, அரரபியாவில்
ஒட்டகம் & குதிளர’ அவ்ெைவு தான். அப்ரபா ெனுஷன்? ‘ரபானால் ரபாகட்டும் ரபாடா?
இந்த பூமியில் நிளலயாய் ொழ்ந்தென் யாரடா’?
ொடு சாமி, ெனுஷன் ஆசாமி தாரன! அெளன ொட்டுக்காக சாகடிக்கலாம். இதுெளர
ெனுஷன் ொட்ளட அடித்து சாப்பிட்டான், ஆனால், இப்ரபாது சில ொடுகள் ெனிதளன
அடித்துக்மகாண்டு இருக்கின்றது. ெனுஷனுக்கு ஒரு காலம் ெந்தால், ொட்டுக்கும் ஒரு காலம்
ெரும்.
குறிப்பு: நான் ொட்டுக்கறி சாப்பிடுெதில்ளல. நான் ஆடு, ரகாழி, ரசெல், நண்டு, மீன்
ரபான்றளெகளை ெட்டுரெ சாப்பிடுகிரறன்(சில ரெளைகளில் மஹல்ெட் ரபாடாெல்
இருசக்கர ொகனம் ஓட்டும் ரபாது என்ளனயறியாெல் மகாசுக்கள் ொயில் மசன்றதுண்டு,
இதற்கு நான் மபாறுப்பல்ல. யாருக்குத் மதரியும் மகாசு கூட சிலருக்கு சாமியாக இருந்தால்?).
எனக்குத் மதரியாெல் யாராெது ெட்டுக்கறி மகாடுத்துவிட்டால் ஆடு என்று நிளனத்து
சாப்பிட்ட அனுபெங்கள் ெட்டும் சில இருக்கின்றன. எனக்கு ஆட்டுக்கறிக்கும்
ொட்டுக்கறிக்கும் வித்தியாசம் மதரிெதில்ளல. இனி ஜாக்கிரளதயாக இருந்துவிடுரென். மகௌ
ரக்ஷாக்கள் இதளன குறித்துக்மகாள்ைவும்.
ெனிதனின் தளலகளை உருட்டி, அதன் ரெல் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்ஜியம் கட்டரெண்டுொ?
இஸ்லாம்
ஒரு
அளெதி
ொர்க்கம்
என்றுச்
மசால்லிக்மகாள்ை
முஸ்லிம்கள்
மெட்கப்படரெண்டாொ? உெளரப் ரபான்றெர்களை முஸ்லிம்கள் புறக்கணிக்கரெண்டாொ?
அளெதி இஸ்லாமின் தளலெர் என்றுச் மசால்லிக்மகாண்டு, இரத்த ஆளற இப்படி
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ஓடவிட்டால், அென்
ரகட்கரெண்டாொ?

எப்படி

முஸ்லிொகமுடியும்?

என்று

முஸ்லிம்கள்

ரகள்வி

அடுத்ததாக, பாரா அெர்கரை உங்களின் கீழ்கண்ட ெரிகள் சில ரகள்விகளை உங்களிடம்
ரகட்க ளெத்துவிட்டது:
//(யுத்தத்தில்
ொகனங்கைாகப்
பயன்படுத்தப்பட்ட
மிருகங்களின்மீது
தாக்குதல்
மதாடுப்பதில்ளல என்பளத உெர் ஒரு மகாள்ளகயாக ளெத்திருந்ததாகச் சில ஆசிரியர்கள்
எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதற்குத் தக்க ஆதாரங்கைாக மிகப்பளழய அதாெது கி.பி.
ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு மிக மநருக்கொன பிரதிகளிலிருந்து எளதயும் மபற இயலவில்ளல.)//
அய்யா பாரா அெர்கரை,
• ”கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டுக்கு மநருக்கொன பிரதிகள்” என்று எளெகளை நீங்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள்? அளெகளின் மபயர்களை தரமுடியுொ? அளெகள் எந்த நூலகத்தில்
அல்லது அருங்காட்சியகத்தில் ளெக்கப்பட்டுள்ைது என்று குறிப்பிடமுடியுொ? உங்கள்
ளகயில் அளெகள் எப்படி ெந்தது?
• குர்-ஆளனயும், ஹதீஸ்களையும், முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக ெரலாற்ளற படிக்காத நீங்கள்,
ரெற்கண்ட ெரிகளில் மசான்ன அந்த “பிரதிகள்” எளெ என்று குறிப்பிடமுடியுொ?
• உங்களுக்கு ஒரு உண்ளெளயச் மசால்லிக்மகாள்ை விரும்புகிரறன். முஹம்ெது பற்றி,
இஸ்லாம் பற்றி 7ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் கூட உலகத்தில் கிளடயாது.
அதாெது முஸ்லிம்கள் நம்பகப்பூர்ெொன ஆெணங்கள் என்றுச் மசால்லிம் ஹதீஸ்கள்
முஹம்ெதுவிற்கு 150 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் மதாகுக்கப்பட்டது. ஹதீஸ்களுக்கு சில
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது தான் இப்னு இஷாக்கின் முஹம்ெதுவின் ொழ்க்ளக
சரித்திரம் (இது நம்மிடம் இல்ளல). இச்சரித்திரத்திலிருந்து ரெற்ரகாள்கள் காட்டப்பட்ட இப்னு
இஷாம் ெற்றும் தபரி சரித்திரங்கள் நம்மிடம் உள்ைது, இளெகள் கூட முஹம்ெதுவிற்கு 150
ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுதப்பட்டளெகள்.
• இளெகளை விட்டுவிட்டு, ரெறு எந்த பிரதிகளை நீங்கள் “கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு
மிக மநருக்கொன பிரதிகள்” என்றுச் மசால்கிறீர்கள். கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டுக்கு மநருக்கொன
பிரதிகள் என்றால், கி.பி. 699க்கு முன்பு எழுதப்பட்ட சரித்திரம் ஆகும். உங்கள் நூலகங்களில்
ரதடிப்பார்த்து அளெகளின் மபயர்களைச் மகாஞ்சம் மசால்லுங்கள் பார்க்கலாம். தமிழ்
முஸ்லிம் அறிஞர்கள் இதளன ஒரு சொலாக எடுத்துக்மகாள்ைட்டும், கி.பி. 699க்கு முன்பு
எழுதப்பட்ட இஸ்லாமிய சரித்திரம் யாரிடொெது இருந்தால் உலகத்துக்கு மதரிவிக்கலாம்.
• ஒருரெளை ”பிரதி” என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டது குர்-ஆளனயா? குர்-ஆனில் முஹம்ெது
பற்றி ரதடினாரல ொழ்க்ளக குறிப்பு கிளடக்காது, இதில் உெர் பற்றி எங்ரக விெரங்கள்
இருக்கப்ரபாகின்றது? தொஷ் பண்ணாதீங்க பாரா!
இப்படிமயல்லாம், உங்கள் ஆய்வுத்திறளெகளை
இருக்கிறீர்கள் என்று நான் எதிர்ப்பார்க்கவில்ளல.

அற்பவிளலக்கு

குத்தளகக்கு

விற்று

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
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//

//
உெர் எழுதியது:
பாெம்! அந்த ரெற்கத்திய சரித்திர ஆசிரியர்கள், அெர்களுக்கு ஒன்றுரெ மதரியவில்ளல.
பாராவிற்கு தான் எல்லாம் மதரியும்.
ஆொம், நான் மசால்ெது உண்ளெ. உெர் என்னரொ, எகிப்து மீது தான் முதன் முதலாக
ரபார் மதாடுத்த ொதிரியும், அதுெளர ‘உெர் மராம்ப செத்து பிள்ளை’ என்று மபயர்
ொங்கியது ரபாலவும் எழுதுகிறீர்கள் நீங்கள்.
உெர் எகிப்ரதாடு மசய்த ரபாரில் ெட்டும் தான் ொள்களை பயன்படுத்தினாரா? அதற்கு
முன்பாக மசய்த ரபார்களில் முஸ்லிம் இராணுெத்தினர் மிஸ்ொக் குச்சிகளை ளெத்து யுததம்
மசய்தார்கைா? அல்லது ஏரக47 என்றுச் மசால்லக்கூடிய துப்பாக்கிகளை ளெத்து சண்ளட
ரபாட்டார்கைா?
என்ன எழுத்தாைரர களத கட்டுகிறீர்! உலக ஞானத்ளத ளகக்குள் ளெத்து பார்ளெயிடும்
இக்காலத்தில், நிலாவில் ஆயா ெளட சுட்டாள், ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால், ஒரு இராட்சன்
இருந்தான் என்மறல்லாம் பாட்டிக்களதகளைச் மசால்லிக்மகாண்டு இருக்கிறீர்கள்?!
உெர் 634-644 ெளர 12 ஆண்டுகள் ஆட்சி மசய்தார். இந்த காலக்கட்டத்தில், அெர்
ெதினாவின் ெசூதியில் உட்கார்ந்துக்மகாண்டு நொஸ் மசய்துக்மகாண்டு, ரெைான் ரநான்பு
இருந்துக்மகாண்டு, அளெதியாக இருக்கவில்ளல. நீங்கள் எழுதிய ெரிகளின் படி
மசால்லரெண்டுமென்றால், “இராஜ்ஜிய விஸ்தரிப்பு” பற்றி தான் அெர் அதிகொக சிந்தித்தார்.
அக்கம் பக்கம் நாடுகள் மீது ரபார் மதாடுத்து, நாடுகளை சூளரயாடினார். அெரது 12
ஆண்டுகால ஆட்சியில் அெர் எந்மதந்த நாடுகளை, எந்மதந்த ஆண்டில் ரபார் மதாடுத்து
பிடித்தார் என்ற பட்டியளல இங்கு தருகிரறன். மதாடுப்புக்களை மசாடுக்கி படித்துக்மகாண்டு,
இஸ்லாமிய ஞானத்ளத ெைர்த்துக்மகாள்ளுங்கள். இனி இப்படி ரகெலொக எழுதாதீர்கள்.
மூலம்: en.wikipedia.org/wiki/Military_conquests_of_Umar%27s_era
Wars of Caliph Umar
கலீஃபா உெரின் ரபார்கள்
Conquest of Eastern Roman Empire
•

Conquest of Syria (634 - 637)

•
•

Conquest of Palestine (635 - 636)
Campaigns in Eastern Anatolia (638)

•
•

Conquest of Armenia (638 & 644)
Conquest of Upper Egypt (640 - 641)
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•
•

Conquest of Lower Egypt (641 - 642)
Conquest of North Africa (643)

Conquest of Sassanid Persian Empire
•
•
•
•
•

Conquest
Conquest
Conquest
Conquest
Conquest

•
•

Conquest of Azerbaijan (643)
Conquest of Khurasan (643 - 644)

of
of
of
of
of

Iraq (636 - 637)
Isfahan & Tabaristan (642 - 643)
Fars (642)
Kerman & Makran (643 - 644)
Sistan (643 - 644)

இப்ரபாது மசால்லுங்கள்! உெர் இஸ்லாளெ ொைால் பரப்பினார் என்ற குற்றச்சாட்டு,
எகிப்ளத பிடிக்கும் ரபாது ெட்டுரெ ெந்ததா? அதற்கு முன்பாக அெர் யுத்தரெ மசய்யாத
சுத்தொன அரசாங்கத்ளத நடத்தினாரா!
ஒரு அைவுக்குத் தான் இஸ்லாமுக்கு ெக்காைத்து
ொங்கினால், இப்படி தளலகுனிய ரநரிடும்.

ொங்கரெண்டும்.

அதற்கு

ரெல்

பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

. . .
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."

//
உெர் எழுதியது:
ஒரு ளபத்தியக்காரன் கூட பாராளெ ரபால ஒப்பிடொட்டான்:
ரெறகண்ட பத்தியில் பாரா அெர்கள் ஒப்பிடும் லாஜிக்ளகப் பார்த்தால், ஆச்சரியத்தில்
அப்படிரய புல்லரித்துவிடும். ஆொம்! ஒரு ளபத்தியக்காரன் கூட இெளரப்ரபால
ஒப்பிடொட்டன், அவ்ெைவு அடிெட்ட நிளலக்குச் மசன்று இெர் எழுதுகிறார். உண்ளெளயச்
மசால்லரெண்டுமென்றால், இெரது ெரிகளை படிக்கும் ொசகர்களைத் தான் இெர்
ளபத்தியக்காரர்கைாக கருதி இளெகளை எழுதியுள்ைார். நான் இப்படி எழுதுெதற்கான
காரணங்களைத் தருகிரறன், படியுங்கள். அப்ரபாது தான் புரியும், பாராவின் ெரிகளில்
காணப்படும் முட்டாள்தன ஒப்பீடு:
பாராவின் ரெற்கண்ட ெரிகளின் சுருக்கம் இது தான்:
1. எகிப்து மீது உெர் மதாடுத்த ரபாரின் அடிப்பளடயில் தான் ரெற்கத்திய சரித்திர
ஆசிரியர்கள், இஸ்லாம் ொைால் பரப்பப்பட்டது என்று மசால்கிறார்கைாம்.
2. ஆனால், இது தெறான கருத்தாம், இஸ்லாம் ொைால் பரப்பப்படவில்ளலயாம்.
3. இது எப்படி? என்று ரகட்டால், அந்த ரபாருக்கு பிறகு நடந்த ஒரு சம்பெத்ளத பாரா
அெர்கள் சுட்டிக்காட்டி, ‘இந்த நிகழ்ச்சியின் படி பார்த்தால், உெர் இஸ்லாளெ
ொைால் பரப்பவில்ளல’ என்று அறிந்துக்மகாள்ைலாம் என்றுச் மசால்கிறார்.
இஸ்லாம் ொைால் பரப்படவில்ளல என்பதற்கு நிரூபனொக உெரின் அந்த நிகழ்ச்சி உள்ைது
என்று பாரா அெர்கள் எழுதினார்கள். இளதத் தான் “ஒரு ளபத்தியக்காரனும் மசய்யாத ஒரு
ஒப்பீட்ளட பாரா மசய்தார்” என்று நான் பாரா அெர்கள் மீது குற்றம்சாட்டுெதற்கு காரணொக
உள்ைது.
பாராவின் லாஜிக் ளபத்தியக்காரத்தனொ? ஆம்.
1) முதலாெதாக, உெர் மெறும்
ஒரு பாெளணளய பாரா தம்
எகிப்ளத பிடிப்பதற்கு முன்பு,
மதாடுத்து
அளெகளையும்
மகாடுத்துள்ரைன்.

எகிப்ளத ெட்டுரெ ரபார் மசய்து பிடித்தார் என்பது ரபால
ெரிகளில் எழுதியுள்ைார். இது சுத்தப்மபாய்யாகும். உெர்
அரரபியாளெச் சுற்றியுள்ை இதர நாடுகள் மீதும் ரபார்
பிடித்தார்,
இதன்
பட்டியல்
முந்ளதய
பாயிண்டில்

243
http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/ramalan/2016ramalan.html

2) இரண்டாெதாக, மகாசுளெ ெடிகட்டி, ஒட்டகத்ளத விழுங்குெது என்றுச் மசால்ொர்கரை
அது ரபால, உெர் பல நாடுகளை பிடித்து, தளலகள் உருைச்மசய்துவிட்டு, இரத்த ஆளற
ஓடச்மசய்தார். ஆனால், களடசியாக மஜருசரலமில் ஒரு மசயளலச் மசய்தாராம்.
அதனால்,
உெர்
இஸ்லாளெ
ொைால்
பரப்பவில்ளலமயன்று
பாரா
கூறுெது
ளபத்தியக்காரத்தனொகும்.
3) ஒரு பக்கம் உெர், பல ஆயிர உயிர்களை எடுத்தார், பலளர விதளெகைாக்கினார்,
சின்னஞ்சிறு
பிள்ளைகளை
ஆனாளதகைாக்கினார்,
மபண்களை
அடிளெகைாக
எடுத்துக்மகாண்டு அெர்களை தன் இராணுெத்தினரிடம் அடிளெகைாக பிரித்துக்மகாண்டார்.
இன்மனாரு பக்கம், நான் இந்த ஆலயத்தில் மதாழுதால், அந்த ஆலயத்ளத முஸ்லிம்கள்
ெசூதியாக்கிவிடுொர்கள் என்றுச் மசான்னாராம். இது ஒரு சிறந்த மசயலாம்.
4) உண்ளெயாக உெர் இஸ்லாளெ ொைால் பரப்பக்கூடாது என்று எண்ணியிருந்தால்,
ெதினாவில் நொஜ் மசய்துக்மகாண்டு சும்ொ இருந்திருக்கரெண்டும், இப்படி நாடுகளை
பிடிக்க ொளை தூக்கியிருந்திருக்கக்கூடாது.
5) பாராவின் ளபத்தியக்கார இஸ்லாமிய ெக்காைத்து எப்படி இருக்கின்றமதன்றால்,
இந்தியாவில் பளடமயடுத்த ெந்த அக்காலத்து சுல்தான்களில் ஒருெர், இந்திய ரகாயில்களை
மகாள்ளையடித்துவிட்டு, சிளலகளை உளடத்துவிட்டு, திரும்பிச் மசல்லும்ரபாது, ரகாயிலுக்கு
எதிரர ரபாட்டு இருந்த ரகாலத்ளதப் பார்த்து, இந்த ரகாலம் இந்துக்களின் கலாச்சார
சின்னொக இருக்கிறது, இதளன ெதிக்கரெண்டும், மிதிக்ககூடாது என்பதற்காக அதளன
மதாடாெல் ஒதுங்கிச் மசன்றால் எப்படி இருக்கும்? பாரா இந்த நிகழ்ச்சிளய எப்படி
விெரிப்பார் மதரியுொ? சுல்தான்கள் ரகாயிளல மகாள்ளையடித்தார்கள் என்றுச் மசால்ெது
அெதூறு ஆகும். சுல்தான்களுக்கு ரகாயில்களை மகாள்ளையடிக்கரெண்டும் என்ற
ஆளசமயல்லாம் இல்ளல. இதற்கு ஒரு நிரூபனம் என்னமென்றால், அந்த சுல்தான்
ரகாயிளல மகாள்ளையடித்துவிட்டு திரும்பிெரும் ரபாது, ‘ரகாயிளல ெதித்து, அதற்கு
முன்பாக ரபாடப்பட்டு இருந்த ரகாலங்களை களலக்காெல், அதன் மீது கால் ளெக்காெல்
ரபானதிலிருந்ரத, அந்த சுல்தான்களுக்கு இந்திய ரகாயில்கள் என்றால் எவ்ெைவு மகௌரெம்
என்பது மதரிந்துவிடுகிறது”.
6) இந்த
உதாரணம்
உங்களுக்கு
எப்படித்
மதரிகிறது?
ளபத்தியக்காரத்தனொகத்
மதரிகின்றதல்லொ? அது ரபாலத் தான் உள்ைது, உெர் மஜருசரலமில் மசய்த மசயளல
குறிப்பிட்டு, உெர் இஸ்லாளெ ொைால் பரப்பவில்ளல என்றுச் மசால்ெது.
யார் யாளர மதாழுக அளழத்தார்கள்? ஏன் இந்த மபாய்?
பாரா அெர்கள் எழுதியளத கூர்ந்து கெனியுங்கள். பாலஸ்தீனாவில் அரபியர்கள்
இருந்தார்கைாம், அெர்கள் தான் கிறிஸ்தெ ஆலயத்தில் மதாழும் படி, உெளர
ரகட்டுக்மகாண்டார்கைாம். ஆனால், உெர் ெறுத்துவிட்டாராம். ஆனால், உண்ளெயில்
அெளர மதாழுக அளழத்தெர்கள் பாலஸ்தீன அரரபியர்கள் அல்ல, மஜருசமலமின் தளலெர்
ஆொர். ெற்றவிெரங்கள் எப்படிரயா, இஸ்லாம் பற்றி பாரா அெர்கள் எழுதினால் ரபாதும்,
முதலாெது ெருெது மபாய்யான விெரங்கள் தான்.
It has been recorded in the annals of Muslim chronicles, that at the time
of the Zuhr prayers, Sophronius invited Umar to pray in the rebuilt Church
of the Holy Sepulchre. Umar declined, fearing that accepting the invitation
might endanger the church's status as a Christian temple, and that Muslims
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might break the treaty and turn the temple into a mosque.[11] After staying
for ten days in Jerusalem, the caliph returned to Medina.[20]
மூலம்: en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(636%E2%80%93637)
ஹக்ஸ் இஸ்லாமிய அகராதி:
இஸ்லாமிய அகராதி மஜருசரலமில் அப்ரபாது 12,000 கிரரக்கர்கள் இருந்தார்கள், ெற்றும்
50000 கிறிஸ்தெர்கள் இருந்தார்கள் என்றுச் மசால்கிறது. அரபியர்கள் இருந்தார்கள் என்று
ரெறு ஏதாெது ஆய்வு நூலில் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கைா? படிக்கவில்ளலமயன்றால்,
எங்ரகயிருந்து விெரங்கள் உங்களுக்கு கிளடத்தன? (ஒருரெளை முஹம்ெதுவிற்கு ெந்தது
ரபால, ெஹி உங்களுக்கும் ெந்ததா?)
There were withing the city 12,000 Greeks and 50,000 natives, and the
Khalifah 'Umar insisted that all the Greeks depart within three days, and
that the natives should pay tribute. Five dinars were imposed upon the rich,
four upon the middle classes, and three upon the lower classes; very old
and very young persons paid nothing.
A DICTIONARY OF ISLAM by THOMAS PATRICK HUGHES, Page 228
மூலம்: answering-islam.org/Books/Hughes/j.htm
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
இதுெளர பாரா அெர்களின் ெரிகளை ஆய்வு மசய்ததில், இந்த பத்தியில் அெர் எழுதியளத
நம்ப
முடியவில்ளல.
ொர்ட்டின்
கில்பர்ட்
பல
புத்தகங்களை
எழுதியுள்ைார்
(https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Gilbert). பாரா அெர்கள் படித்த புத்தக(ம்)ங்கள்
எளெகள் என்றுச் மசான்னால், அளெகளை ொங்கி, படித்து மதரிந்துக்மகாள்ைலாம்,
அதுெளர ரெற்கண்ட பத்தியில் பாரா அெர்கள் எழுதியளத நம்புெதற்கு எனக்கு ளதரியம்
இல்ளல.
பாரா அெர்களின் ”உதவிய நூல்களின் பட்டியலில்” ொர்டின் கில்பர்ட் எழுதிய ஒரு நூலின்
மபயரும் இல்ளலமயன்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
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//
உெர் எழுதியது:
அபூபக்களரப் பற்றி பாரா அெர்கள் மசான்ன ‘நிலாவில் ஆயா ெடசுடும்’ களதப்ரபான்று,
உெரின் விஷயத்திலும் இன்மனாரு ஆயா, இன்மனாரு நிலாவில் அரத ொதிரியான
ெளடகளை சுட்டதாக எழுதுகிறார் பாரா. [ஆயா ரெறு, நிலா ரெறு, ஆனால், ெளடகள்
ஒரர ொதிரி தான்]
ஒரு ெகா சக்கரெர்த்தி, பல ரபார்களை புரிந்தெர், இப்படிமயல்லாம் மசய்யமுடியுொ?
•
•
•
•

வீடு வீடாகப் ரபாய் காளலரெளையில் பால் கறந்து மகாடுப்பது
ெயதான மபண்ெணிகளின் வீடுகளுக்குப் ரபாய்ப் பாத்திரங்கள் ரதய்த்துக் மகாடுப்பது
துணிகளைத் துளெத்துக் காயளெத்து
மீண்டும் ொளல ரெளையில் மசன்று ெடித்துத் தந்துெருெது

பாரா அண்ரண! முஸ்லிம்கள் கலிஃபாக்கள் இவ்ெைவு நல்லெங்க இல்ளல என்றுச் மசால்ெது
ஒரு புறமிருக்க, இளெகள் ஒரு ெகா சக்கரெர்த்திக்கு சாத்தியொ? என்பளத சிந்தித்துப்
பாருங்கள். நம் நாட்டு அரசியல் தளலெர்கள், சாளலயில் நின்றுக்மகாண்டு மதாடப்பத்ளத
பிடித்துக்மகாண்டு சுத்தம் மசய்ெது ொதிரி நாம் மசய்திகளில் ொசிப்பது, ஏரதா ஒரு முளற
மசய்தது, அதுவும், ஒரு சில நிமிடங்கள் தான். அதற்காக, எங்கள் தளலெர் அண்ணா சாளல
முழுெதும் துடபத்தால் சுத்தம் மசய்தார் அதுவும், தன் ஆட்சி காலம் முழுெதும் 5
ஆண்டுகள் இப்படி தினமும் மசய்தார் என்றுச் மசான்னால், இந்த ‘ரகணத்தனொன
மசய்திளய’ பாரா நம்புொரா? ஆனால், இப்படி ரகணத்தனொக அெர் எழுதிளய
ஒட்டுமொத்த குமுதம் ரிப்ரபார்ட்டர் ொசகர்கள் நம்பரெண்டும் என்று பாரா நிளனத்துள்ைார்.
பாராவின் இந்த நிலமெல்லாம் இரத்தம் மதாடளர குமுதத்தில் படித்த ொசகர்கள், பாராவின்
இப்படிப்பட்ட ”ஆயா சுட்ட ெளடக்களதகள்” பற்றி படித்தரபாது, அெருக்கு
மதாளலப்ரபசியில் அளழத்து, ‘இப்படிமயல்லாம் நடக்குொ?’ என்று ரகட்டீர்கைா?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
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அரரபிய
மொழிளயப்ரபசும்
நாடுகள்
மீது
ரபார்
மதாடுத்து,
அளெகளை
அழித்துத்தீர்த்துக்கட்டிய உெர் எப்படி மஜருசரலமில் இருக்கும் அரரபியர்களுக்கு ‘தங்கள்
சக்ரெர்த்தி’ ஆனார்? கி.பி. 636 - 640 காலக்கட்டத்தில் மஜருசரலமில் எத்தளன ஆயிர
அரரபியர்கள் இருந்தார்கள்? பாராவிற்கு இதன் கணக்குத் மதரியுொ? முதலாெது,
மஜருசரலமில் அரரபியர்கள் இருந்தார்கைா? (அரபி ரபசும் கிறிஸ்தெர்கரைா, யூதர்கரைா,
கிரரக்கர்கரைா அல்ல).
உெர் எளிளெயான உளடகளை அணிந்திருந்தார் என்றுச் மசால்ெதில் எனக்கு முரண்பாடு
இல்ளல, ஆனால், மஜருசரலமில் அரரபியர்கள் இருந்தார்கள் என்று பாரா சுட்ட ஆயா
ெளடயிலிருந்து தான் எனக்கு ொசளன அதிகொக அடிக்கிறது.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//
//
உெர் எழுதியது:
இந்த உளரளய உெர் அெர்கள் ெதினாவில் இருந்துக்மகாண்டு மசால்லியிருந்தால் உலக
சரித்திரம் மெறு ெளகயாக இருந்திருக்கும். இதர நாடுகளை ெலியச்மசன்று பிடித்து,
மகாள்ளையடித்து, மபண்களை அடிளெகைாக விற்று, தளலகளை சீவி, களடசியாக
மஜருசரலளெயும் விட்டுளெக்காெல் அதளனயும் பிடித்துக்மகாண்டு, ‘ஒற்றுளெயாக
ொழுங்கள்’ என்று உளர நிகழ்த்துெது, மிக மிக ரகெலொன ஒன்று. படித்தெர்கள் இதளன
எப்படி அங்கீகரிப்பார்கள்?
முஸ்லிம்களிடம் ரகட்கரெண்டிய ரகள்விகள்:
குஜராத் கலெரத்துக்கு ரொடியின் அரசாங்கம் தான் காரணம் என்று முஸ்லிம்கள்
நம்புகிறீர்கள். இந்த கலெரத்ளத மசய்துவிட்டு, அரனகளர மகான்றுகுவித்துவிட்டு,
களடசியாக ரொடி ெந்து முஸ்லிம்களிடம் ‘இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒற்றுளெயாக
இருப்ரபாம்’ என்றுச் மசான்னால், உங்களுக்கு எங்ரக எரியும்? அப்படித்தான் இருக்கிறது
‘உெர் உளரயாற்றியதாக பாரா எழுதியது’. ஒற்றுளெயாக இருங்கள் என்றுச் மசால்லும் தகுதி
உெருக்கு இல்ளல, அவ்ெைவு ஏன் முஹம்ெதுவிற்கும் இல்ளல. ெக்களை மகான்றுவிட்ட
பிறகு ‘சொதான பிரபு’ ரபால ரபசுெது ஏன்?
உெர் அன்று மஜருசரலமில் ரபசியது சரியானது என்றுச் மசால்வீர்கைானால், ரொடி ரபான்ற
அரசியல் தளலெர்கள் ஊடகங்களில் நல்லெர்கள் ரபால நடிப்பதும் சரியானது தான்.
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
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உெர் எழுதியது:
நீங்கள் மொட்ளடயாக எழுதியளெகளைமயல்லாம் அப்படிரய நம்புெதற்கு நான் குமுதம்
ரிப்ரபார்டர் ொசகன் அல்ல என்பளத தாழ்ளெயுடன் மதரிவித்துக்மகாள்கிரறன். அந்த
அளடப்பிற்குள் எழுதிய ெரிகளுக்கு பதிளலச் மசால்லமுடியுொ? கிறிஸ்தெ ஆசிரியர்களின்
நூல்கள்
என்று
நீங்கள்
குறிப்பிடுெது
எளெகளை?
நீங்கள்
படிக்காெல்
எழுதியிருக்கொட்டீர்கள் என்று நம்புகிரறன். நீங்கள் படித்த யூத ெற்றும் கிறிஸ்தெர்களின்
சரித்திர நூல்களின் மபயர்களை இங்கு குறிப்பிடமுடியுொ?
பாரா அெர்கள் எழுதியது:
//

//
உெர் எழுதியது:
சபாஷ் பாரா சபாஷ், மராம்ப நன்னா இருக்கு உங்களுளடய டுபாகூர் ஆய்வுகள்!
உெர் பற்றிய நல்லளெகள் கிறிஸ்தெ சரித்திர நூல்களில் இல்ளலமயன்று எழுதுகிறீங்க.
ஆனால் அரத உெர் பற்றிய தீய மசயல்கள் யூத கிறிஸ்தெ நூல்களில் இருக்கின்றன,
ஆனால், இஸ்லாமிய நூல்களில் இல்ளல என்றுச் மசால்கிறீங்க! உங்களின் இந்த
நிளலப்பாட்டிற்ரக, முஸ்லிம்கள் உங்களை பாராட்டி இருந்திருப்பார்கரை!
பச்ரசாந்திரய
மெட்கப்படும்
ொற்றிக்மகாண்டுள்ளீர்கள்.

அைவிற்கு

நீங்கள்

அடிக்கடி

உங்கள்

கலளர

உெர் ெற்றெர்களை அரரபியாவிலிருந்து துரத்தினார் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு இஸ்லாமிய
நூல்களில் கிளடக்கவில்ளலயா? மநசம்ொ! மசால்லுங்க! மபாய் மசான்னா மபாம்பை புள்ரை
மபாறக்கும் என்று எங்க கிராெத்துரல மசால்லுொங்க!
ம்ம்ம்…. உங்களுக்கு எங்ரக இப்படிப்பட்ட விெரங்கள் எல்லாம் கிளடக்கும்! நீங்க யூத
புத்தகங்களை படிப்பீங்க! நீங்க கிறிஸ்தெ புத்தகங்களை படிப்பீங்க! ஆனா இஸ்லாமிய
புத்தகங்களை படிக்கொட்டீங்க? ஹதீஸ்களை படிக்கொட்டீங்க! உங்களுக்கு எப்படி சரியான
விெரங்கள் கிளடக்கும்?
உெர் ெக்களை நாடு கடத்தின விஷயத்ளத ஹதீஸ்கள் பதிவு மசய்கின்றன. புகாரி, முஸ்லிம்
ஹதிஸ்களின் நம்பகத்தன்ளெ என்னமென்று முஸ்லிம்களிடம் ரகட்டுப்பாருங்கள்.
நான் ரெற்ரகாள் காட்டப்ரபாகும் கீழ்கண்ட இரண்டு ஹதீஸ்கள் மபாய் என்று ஒட்டுமொத்த
தமிழ் முஸ்லிம்கள் மசால்லும்படி மசய்துவிட்டீர்கள் என்றால், நான் உங்களுக்கு 10 ஆயிரம்
பரிசு தருரென். ஏமனன்றால், உங்களுக்கு கிளடக்காத விெரங்கள் அல்லொ இளெகள்!
நீங்கள் ரதடிப்பார்த்தீர்கள், ஆனால் உங்களுக்கு கிளடக்கவில்ளல, நீங்கள் என்ன
மசய்யமுடியும்!?
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யூதர்களையும் கிறிஸ்தெர்களையும் நாடு கடத்திய உெர்:
புகாரி ஹதீஸ்: எண்: 2338 (ரெலும் பார்க்க புகாரி எண் 3152 & 6832)
2338. அப்துல்லாஹ் இப்னு உெர்(ரலி) அறிவித்தார்.
உெர்
இப்னு
கத்தாப்(ரலி)
யூதர்களையும்
கிறிஸ்தெர்களையும்
ஹிஜாஸ்
ொநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்திவிட்டார்கள். இளறத்தூதர் ளகபர் பிரரதசத்ளத மெற்றி
மகாண்டரபாது (அங்கிருந்த) யூதர்களை நாடு கடத்திட விரும்பினார்கள். (ஏமனனில்,)
அந்தப் பிரரசத்ளத மெற்றி மகாண்டரபாது அந்தப் பகுதியிலிருந்த நிலம் முழுெதும்
அல்லாஹ்வுக்கும்
அெனுளடய
தூதருக்கும்
முஸ்லிம்களுக்கும்
உரியதாகி
விட்டிருந்தது. (அந்த நிளலயில்) யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம், 'நாங்கள் இந்த
நிலங்களில் பயிரிட்டு உளழக்கிரறாம். இெற்றின் விளைச்சலில் 'பாதிளயப் மபற்றுக்
மகாள்கிரறாம். (மீதிளய இஸ்லாமிய அரசுக்கு நிலெரியாகச் மசலுத்தி விடுகிரறாம்)'
என்று ரகட்டுக் மகாண்டார்கள். இளறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள், 'நீங்கள் ஒப்புக்
மகாண்ட இந்த நிபந்தளனயின் (நிலக் குத்தளக ஒப்பந்தத்தின்) அடிப்பளடயில் நாம்
விரும்பும் ெளர நீங்கள் அதில் பயிரிட்டுக் மகாள்ை நாம் அனுெதிக்கிரறாம்' என்று
கூறினார்கள். எனரெ, உெர்(ரலி), தம் ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த யூதர்களை ளதொ,
அரீஹா, (மஜரிக்ரகா) ஆகிய பகுதிகளுக்கு நாடு கடத்தி அனுப்பும் ெளர அெர்கள்
அங்ரகரய (நிலங்களைப் பயிரிட்டு ெரி மசலுத்தி) ெசித்து ெந்தார்கள்.
முஸ்லிம் ஹதீஸ் எண்: 3158 (ரெலும் பார்க்க முஸ்லிம் எண் 3626)
3158. இப்னு உெர் (ரலி) அெர்கள் கூறியதாெது:
(கலீஃபா) உெர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அெர்கள் யூதர்களையும் கிறித்தெர்களையும்
"ஹிஜாஸ்" ொநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)
அெர்கள் ளகபளர மெற்றி மகாண்டரபாரத அங்கிருந்த யூதர்களை மெளிரயற்றிவிட
விரும்பினார்கள். ஏமனனில், அந்தப் பிரரதசம் மெற்றிமகாள்ைப்பட்ட பின் அது
அல்லாஹ்வுக்கும் அென் தூதருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உரியதாகிவிட்டிருந்தது.
ஆகரெதான், யூதர்களை அங்கிருந்து மெளிரயற்ற விரும்பினார்கள். இந்நிளலயில்,
யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்களிடம், "நாங்கள் இங்ரகரய தங்கி, இந்த
நிலங்களில் பயிரிட்டு உளழக்கும் மபாறுப்ளப ஏற்கிரறாம். இெற்றின் விளைச்சலில்
பாதிளயப் மபற்றுக் மகாள்கிரறாம் (மீதிளய ெதீனா அரசுக்குச் மசலுத்திவிடுகிரறாம்);
இதற்கு எங்களை அனுெதிக்க ரெண்டும்" என்று ரகட்டுக்மகாண்டார்கள்.
அவ்ொரற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள், "இதன்படி நாம் விரும்பும்ெளர
நீங்கள் இங்ரக தங்கிப் பயிரிட அனுெதிக்கிரறாம்" என்று கூறினார்கள். ஆகரெ, உெர்
(ரலி) அெர்கள் தெது ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த யூதர்களை "ளதொ" "அரீஹா"
(மஜரிக்ரகா) ஆகிய பகுதிகளுக்கு நாடுகடத்தி அனுப்பும்ெளர அெர்கள் அங்ரகரய
(நிலங்களைப் பயிரிட்டு, ெரி மசலுத்தி) ெசித்துெந்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு
அறிவிப்பாைர்மதாடர்களில் ெந்துள்ைது.
ரெற்கண்ட புகாரி ெற்றும் முஸ்லிம் ஹதீஸ்கள் மிகவும் ரகெலொன விதத்தில் பாராவின்
ஆய்விற்கு பதிலடி மகாடுத்துள்ைன.
முடிவுளர:
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இந்த கட்டுளரயில் பாரா அெர்களின் நிலமெல்லாம் இரத்தத்தின் 22ம் அத்தியாயத்தில்
இருக்கும் ஓட்ளடகளின் ெழியாக, பாராவின் ஆய்ளெ சிறிது அலசிரனாம். எத்தளன
மபாய்கள், எத்தளன ெடத்தனொன ொதங்கள் பாராவின் ெரிகளில் கண்ரடாம்.
எதிர்காலத்ளதப்
பற்றி
மபாய்யாக
முன்னறிவிப்பு
மசய்யும்
தீர்க்கதரிசிகளையும்
ென்னித்துவிடலாம், ஆனால் கடந்த காலத்தில் நடந்துமுடிந்த சரித்திரத்ளத ொற்றி எழுதும்
எழுத்தாைர்களுக்கு சரியான ஒரு பதிலடி மகாடுத்ரத ஆகரெண்டும். இெர்களை இப்படிரய
விட்டால், நாளைக்கு பாரா ரபான்றெர்கள், பின்லாடன் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றுச் மசான்னாலும்
மசால்லுொர்கள். உெளரப் பற்றி எப்படிமயல்லாம் பாரா பரிந்து ரபசினாரரா, அரத ரபால
பின்லாடன் பற்றியும் ரபசுொர், எனரெ, ரபாடரெண்டிய ெரிகளில் சூடு ரபாடரெண்டியது
என் கடளெ.
களடசியாக, ஒரு முக்கியொன விஷயம்.
”பாரா என்ன மசய்ொர்? அெர் படித்த புத்தகங்களில் உள்ைளதத் தாரன அெர்
எழுதமுடியும்! அெர் மெறும் அம்பு தாரன! எய்தது அப்புத்தகங்கள் அல்லொ?” என்று
என் மதாடர் பதில்களை படிக்கும் ொசகர்கள் ரகட்கலாம். உங்கள் ஆதங்கம் சரியானது
தான், நான் புரிந்துக்மகாண்டுள்ரைன். ”இஸ்லாமுக்கு மகாஞ்சமும் சம்ெந்தமில்லாத ஒரு
எழுத்து வியாபாரி” அெர் என்று எனக்கு நன்றாகத் மதரியும். ஆனால், ஒருெருக்கு
தண்டளன மகாடுத்தால், அளதப் பார்ப்பெர்கள் திருந்துொர்கள் அல்லொ! இனி இப்படி
எழுதுபெர்கள் எச்சரிக்ளகயாக இருப்பார்கள் அல்லொ! அதற்காகத் தான், இந்த
விெர்சனங்கள்
முன்ளெக்கப்படுகின்றன.
ரெலும்,
இன்மனாரு
விெரத்ளத
இங்கு
குறிப்பிடரெண்டும், அது என்னமென்றால், ‘பாரா ஒரு பாெரன் அல்ல, அெர் படித்தெர்,
எழுத்தாைர் ெற்றும் இதர விெரங்களை நான்றாக ஆய்வு மசய்பெர்’. இப்படிப்பட்டெர்
இஸ்லாமின் விஷயத்துக்கு ெரும் ரபாது பல இடங்களில் தன் ெனசாட்சிக்கும், ஆய்வுக்கும்
எதிராக அெர் எழுதியுள்ைார் என்பது என் கருத்து. ரெண்டுமென்ரற சில இடங்களில்
சரித்திரத்ளத திருத்தி எழுதியுள்ைார், அது அறியாளெரயா, அல்லது மதரிந்ரத மசய்தரதா!
எழுத்துெடிவில் மகாஞ்சம் தண்டளன மகாடுக்கத்தான் ரெண்டும்.
ஒருெளகயில் நான் பாராவிற்கு நன்றிகளைச் மசால்லரெண்டும். அெர் மூலொக அரனகர்
எச்சரிக்கப்படப்ரபாகிறார்கள் என்பது அெருக்கும் ஒரு ெகிழ்ச்சி தாரன!
இனிய ரெைான் ொழ்த்துக்கள்.
அடுத்த மதாடரில் சந்திப்ரபாம்.
அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. Rights of Non-Muslims in an Islamic State - www.answeringislam.org/NonMuslims/rights.htm
2. Tolerance in islam - www.answering-islam.org/Shamoun/badawi_tolerance.htm
3. Muhammad’s Mistreatment of the People of the Book - A Dawagandist Seeks to
Justify Islam’s Degradation of Jews and Christians - www.answeringislam.org/Shamoun/badawi_greetings.htm
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4. உெர் மஜருசரலம் கிறிஸ்தெர்கரைாடு மசய்த உடன்படிக்ளக - தபரி சரித்திரத்திலிருந்து
ஒரு ரெற்ரகாள். பாரா அெர்கள் மசால்ெதற்கும் இதற்கும் முரண்பாடுகள் உள்ைது.
பாராவின் படி, மஜருசரலமில் யூதர்களுக்கு உெர் அனுெதி அளித்தார், ஆனால் தபரி
சரித்திரத்தின் படி, ஒரு யூதன் மஜருசரலமில் ொழக்கூடாது என்று உெர் உடன்படிக்ளக
மசய்ததாக ெருகிறது. இளதப் பற்றி தனியாக ஒரு கட்டுளரயில் காண்ரபாம்.
lostislamichistory.com/jerusalem-and-umar-ibn-al-khattab/
In the name of God, the Merciful, the Compassionate. This is the assurance of
safety which the servant of God, Umar, the Commander of the Faithful, has given
to the people of Jerusalem. He has given them an assurance of safety for
themselves for their property, their churches, their crosses, the sick and healthy
of the city and for all the rituals which belong to their religion. Their churches
will not be inhabited by Muslims and will not be destroyed. Neither they, nor the
land on which they stand, nor their cross, nor their property will be damaged.
They will not be forcibly converted. No Jew will live with them in Jerusalem.
The people of Jerusalem must pay the taxes like the people of other cities and
must expel the Byzantines and the robbers. Those of the people of Jerusalem who
want to leave with the Byzantines, take their property and abandon their churches
and crosses will be safe until they reach their place of refuge. The villagers may
remain in the city if they wish but must pay taxes like the citizens. Those who
wish may go with the Byzantines and those who wish may return to their families.
Nothing is to be taken from them before their harvest is reaped.
If they pay their taxes according to their obligations, then the conditions laid out
in this letter are under the covenant of God, are the responsibility of His Prophet,
of the caliphs and of the faithful.
– Quoted in The Great Arab Conquests, from Tarikh Tabari
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