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இஸ்லாத்தைப் பற்றி பத்து
கட்டுக் கதைகள்

இஸ்லாத்தைப் பற்றி பத்து பபரும் கட்டுக் கதைகள்
ைகவல் பபற எத்ைதையயா வசைிகள் இருப்பினும்
இஸ்லாத்தைப் பற்றிய அறிவீைத்தை ைடுக்க முடியாது

(© 2014 IslamReligion.com)Aisha Stacey

2014 டிபசம்பர் 28 ம் ைிகைி அரப் நிவூஸ்
பத்ைிாிதகயில் பிரசுரமாகிய கட்டுதர
ைமிழாக்கம் ஜாசிம் பின் ைஇயான்

அயரபிய ைீபகற்பத்தை விட்டு புறப்பட்ட முஸ்லிம்கள் சுற்றிலும் உள்ள
யைசங்களில் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யங்கள் அதமக்கத் துவங்கிய நாள் முைல்,
இஸ்லாமிய வாழ்க்தக முதறதய பற்றி சந்யைகங்களும், கட்டுக் கதைகளும்
வளரத் துவங்கிை. சுமார் 1,500 வருடங்களுக்கு முன் ஆரம்பித்ை ஏக இதற
வணக்கம், எத்ைதையயா யைசங்கதள மாற்றி அதமத்ைது. எைினும்
இஸ்லாத்தைப் பற்றிய விபரங்களும், விளக்கங் களும் உலக மக்களுக்கு
நிதறயயவ

இருப்பினும்,

இஸ்லாத்தை

பற்றிய

புைிர்கள்

இன்னும்
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எஞ்சியிருப்பதை காண்கியறாம். இன்னும் மக்கள் உள்ளத்ைில் பிதழயாை
கருத்துக்கதளயும்,

யவற்றுதமதயயும்

உண்டு

பண்ணும்

பத்து

புைிர்கதளயும், கட்டுக் கதைகதளயும் சற்று பாீட்சித்துப் பார்ப்யபாம்.
1. இஸ்லாம் ைீவிரவாைத்தை ஆைாிக்கிறது.
இதுைான் 21ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப யுகத்ைில்,

இஸ்லாத்துக்கு

எைிராக இயற்றப் பட்ட மிகப் பபாிய கட்டுக் கதையாகும். நிரபராைியாை
மக்கதள உலக வல்லரசுகள் ரத்ை பவறியில் பகான்று குவித்ை யவதளயில்,
விதல கூற முடியாை மைிை உயிதர காப்பைற்கு யுத்ை காலத்ைில் கதட பிடிக்க
யவண்டிய சட்டங்கதள உலகத்ைில் முன் தவத்ைது இஸ்லாமிய மையம.
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“இைன் காரணமாகயவ, ‘எவபராருவர் மற்யறார் ஆத்மவின்
பகாதலக்குப் பிரைியாகயவா, அல்லது பூமியில் (உண்டாகும்) குழப்பத்ைி
(தை ைதடபசய்வை) ற்காகயவா ைவிர, (அநியாயமாக மற்பறாருவதர)
பகாதல பசய்கின்றாயரா அவர், மைிைர்கள் யாவதரயுயம பகாதல பசய்ைவர்
யபாலாவார் என்றும் எவர் அைதை (ஒரு ஆத்மாதவ) வாழ தவக்கின்றாயரா
அவர் மைிைர்கள் யாவதரயுயம வாழ தவத்ைவர் யபாலாவார்.’ அல் குர்ஆன்
5;32
நிரபராைிகதள பகால்வது இஸ்லாத்ைில் சம்பூர்ணமாக ைடுக்கப்
பட்டுள்ளது. முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் ைைது சஹாப்பாக்கதள
யபாருக்கு அனுப்பும் யபாது, “அல்லாஹ்வின் பபயரால் பசல்லுங்கள்.
ஆைால் வயது முைிர்ந்ைவர்கதள, குழந்தைகதள, சிறு பிள்தளகதள,
அல்லது

பபண்கதள

பகால்லாைீர்கள்.

நன்தமதயயய

பரப்புங்கள்,

நன்தமயய பசய்யுங்கள். நன்தம பசய்பவர்கதள அல்லாஹ் யநசிக்கிறான்.
ஆைாரம் அபூ ைாவூத். யகாவில்களில் வாழும் துறவிகதள பகால்லாைீர்கள்,
அல்லது

வணக்க

ஸ்ைலங்களில்

அமர்ந்ைிருக்கும்

மைிைர்கதள

பகால்லாைீர்கள்.(இமாம் அஹ்மத்) ஒரு யபார்களத்ைில் பபண்பணாருவாின்
சடலத்தைக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், ”இந்ை பபண் யுத்ைம் புாிய வில்தல.
அப்படியாைால் இவள் எவ்வாறு பகால்லப்பட்டாள்?” எைறு விைவிைார்கள்.
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இந்ை

யுத்ை

சட்டங்கள்

இஸ்லாமிய

ராஜ்யத்ைின்

முைலாவது

காலிபாவாை இபூ பக்கர் (ரழி) அவர்களால் இன்னும் முக்கியத்துவம்
பபற்றது. “நான் உங்களுக்கு பத்து விஷயங்கள் பற்றி கட்டதளயிடுகியறன்.
பபண்கதள, பிள்தளகதள, முைியயார்கதள, பலஹீை மாைவர்கதள
பகால்லாைீர்கள். பழம் ைரும் மரங்கதள பவட்டாைீர்கள். மக்கள் வாழும்
இடங்கதள

அழிக்காைீர்கள்.

உணவுக்காகவன்றி,

கால்நதடகதள,

ஒட்டகங்கதள பகால்லாைீர்கள். யைைீக்கதள எாிக்காைீர்கள், அவற்றின்
கூட்தட உதடக்காைீர்கள். யுத்ைத்ைில்

கிதடத்ை பபாருட்களிலிருந்து

ைிருடாைீர்கள். யகாதழயாக இருக்காைீர்கள் (ைப்பாாி). அத்துடன் ைகுந்ை
காரணமின்றி

ைாக்குைல்

துவங்குவது

முஸ்லிம்களுக்கு

ைதடபசய்யப்பட்டுள்ளது. எைிர்ப்பு காட்டாை மக்கதள பகால்வைற்கு
முஸ்லிம்களுக்கு அனுமைி இல்தல.”
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“உங்களுடன் யபார் புாிபவர்கயளாடு அல்லாஹ்வுதடய பாதையில்
நீங்களும் யபாாிடுங்கள். நீங்களும் வரம்பு மீறாைீர்கள். நிச்சயமாக உல்லாஹ
வரம்பு மீறுபவர்கதள யநசிக்க மாட்டான்.” அல் குர்ஆன் 2;190
2. இஸ்லாம் பபண்கதள பகாடுதம படுத்துகிறது.
வாழ்வின் ஒவ்பவாரு கட்டத்ைிலும் இஸ்லாம் பபண்கதள மிகவும் உயர்ந்ை
அந்ைஸ்ைில் தவத்ைிருப்பதை காணலாம். மகள் என்ற நிதலயில் ைன்
ைந்தைக்கு சுவர்க்கத்ைின் வாசதல ைிறந்து பகாடுக்கிறாள். (ஸஹீஹ்
முஸ்லிம்) ைாய் என்ற ஸ்ைாைத்ைில் சுவர்க்கம் அவளது காலடியில்
இருக்கிறது. (அஹ்மத், நஸாயி) மதைவி என்ற ஸ்ைாைத்ைில் ைன் கணவைின்
மார்க்கத்ைில்

பாைிதய

மாியாதையுடனும்,

பூர்த்ைி

பண்புடனும்

பசய்கிறாள்.
நடத்தும்

(பய்ஹகி)

படி

பபண்கதள

இஸ்லாம்

கட்டதள

யிடுவைால், பபண்கதள எல்லா சந்ைர்ப்பத்ைிலும் முஸ்லிம் ஆண்கள்
பகளரவத்துடன் நடத்ை கடதம பட்டுள்ளைர்.
இஸ்லாத்ைில் ஆண்கதள யபால் அல்லாஹ்தவ விசுவாசம் பகாள்ளவும்
அவதை வணங்கவும் பபண்களும் ஏவப்பட்டுள்ளைர். மறுதமயில் பவகுமைி
பபறுவைற்கு பபண்களும் சம உாிதம உண்டு.
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“இன்னும்
ஆணாயினும்
அல்லது
பபண்ணாயினும்,
எவர்
உண்தமயாகயவ விசுவாசங் பகாண்டவராக இருக்க, நற்கருமங்கதள
பசய்வாராயின் - அத்ைதகயயார் சுவைத்ைில் பிரயவசிப்பார்கள். அவர்கள்
அற்ப அளவும் அநீைம் பசய்யப்பட மாட்டார்கள்.” அல் குர்ஆன் 4;124
எந்ை விை உாிதமயுமற்ற கால்நதடகளாக எல்லா மைங்களும் பபண்கதள
கருைிய

யுகத்ைில்,

இஸ்லாம்

பசாத்துக்கதள

மாத்ைிரமன்றி,

ைமது

பசல்வங்கதள நிர்வகிக்கும் உாிதமதயயும் பபண்களுக்கு வழங்கியது.
பசாத்துக்களுக்கு வாாிசுாிதமயும், கல்வி பயிலும் உாிதமயும் பபண்களுக்கு
இஸ்லாம் சட்டப்படி

பகாடுத்ைது. ைிருமணம் யபசி வரும் மணமகதை

ஏற்கவும், நிராகாிக்கவும் உாிதம பபற்ற பபண்கள், ைமது வருமாைத்தை
குடும்பச் பசலவுக்கு உபயயாகிப்பைா இல்தலயா என்று ைீர்மாைிக்கும்
உாிதமயும் பபற்றைர். அத்துடன் ைமக்கு யைதவ ஏற்பட்டால் விவாக ரத்து
யகட்கவும் இஸ்லாம் அவர்களுக்கு உாிதம வழங்கியது.
இத்ைதைக்கும்

மத்ைியில்

இன்றும்

பகாடுதமகளுக்கு ஆளாகும் அவல நிதல

சில

முஸ்லிம்

பபண்கள்

உள்ளதை மறுக்க முடியாது.

இன்றும் அயைக பபண்கள் ைமது உாிதமகள் என்ை என்பதைப் பற்றிய
அறியாதமயும், இஸ்லாத்ைில் இல்லாை சமூக கலாச்சாரங்களும் இவற்றுக்கு
காரணங்களாக உள்ளதம துரைிர்ஷ்டயம. ைம்தம முஸ்லிம்கள் எை
பபருதமயடிக்கும் சக்ைி வாய்ந்ை மைிைர்கள், இயக்கங்கள், அரசுகள்
இருப்பினும்
பின்பற்றுவைில்

அவர்களும்
பபரும்

இஸ்லாத்ைின்
ைவறுகள்

பகாள்தககதள

பசய்கின்றைர்.

சாிவர

அல்லாஹ்வால்

பபண்களுக்கு பகாடுக்கப்பட்ட உாிதமகதள இஸ்லாம் காட்டிய முதறயில்
பசயல் படுத்ைியிருந்ைால், பபண்களுக்கு உலபகங்கும் நதட பபறும்
பகாடுதமகதள எப்யபாயைா நீக்கியிருக்கலாம். “உயர் குணமுள்ள ஒரு
ஆதண ைவிர யவறு எவரும் பபண்கதள பகளரவத்துடன் நடத்ை மாட்டார்.
அது யபால் இழிகுணம் பகாண்ட ஒரு ஆதண ைவிர யவறு எவரும்
பபண்கதள யகவலமாக நடத்ை மாட்டார்.” என்று முஹம்மத் நபி (ஸல்)
அவர்கள் கூறிைார்கள். (அத் ைிர்மிைி)
3. முஸ்லிம் மக்கள் அதைவரும் அரபிகள்.
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இஸ்லாம்

எல்லா

மக்களுக்கும்,

எல்லா

காலத்துக்கும்,

எல்லா

இடங்களுக்கும் இறக்கப் பட்ட மைம். முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் அரபு
இைத்தை யசர்ந்ைவர் என்பைால் அல் குர்ஆன் அரபு

பமாழியில்

இறக்கப்பட்டது. ஆைால் முஸ்லிம்கள் அதைவரும் அரபிகள் என்யறா
அரபிகள் அதைவரும் முஸ்லிம்கள் என்யறா கூறுவது ைவறு. உலகில் வாழும்
1.57 பிலியன் முஸ்லிம்களில் பபரும் பான்தமயயார் அரபு இைத்ைவர்கள்
அல்லர்.
உலக

மக்கள்,

வியஷடமாக

யமற்கு

நாடுகளில்

வாழும்

மக்கள்

இஸ்லாத்தை மத்ைிய கிழக்கு நாடுகளுடன் சம்பந்ைப் படுத்ைிைாலும், உலக
முஸ்லிம்களில் 62% மக்கள் ஆசியா பசிபிக் நாடுகளில் வாழ்வைாகவும்,
மத்ைிய

கிழக்கிலும்,

வட

ஆபிாிக்கா

நாடுகளிலும் வாழும்

பமாத்ை

முஸ்லிம்களின் ஜைத்பைாதகதய (317 மில்லியன்) விட இந்ைியாவிலும்
பாகிஸ்ைாைிலும் 344 மிலியன் முஸ்லிம் மக்கள் வாழ்வைாக Pew Research Centre
ஆராய்ச்சி நிதலயம் அறிவிக்கிறது. "Mapping the Global Muslim Population," by the
Pew Forum on Religion & Public Life.

இஸ்லாம் என்பது ஒரு இையமா அல்லது ஒரு ஜாைியயா அல்ல. அது ஒரு
மைம். அைைால் வட துருவத்ைிலிருந்து பைன் துருவத்துக்கருகில் உள்ள பிஜி
ைீவு வதர உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள்.

ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
ُ َ َ ْ َ َّ
ْكم
يا أيها انلاس إِنا خلقناكم مِن ذك ٍر وأنَث وجعلناكم شعوبا وقبائِل ِلِ عارفواۚ إِن أكرم
َ ٌ َ َ َّ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
ٌ
﴾١٣﴿ عِند اللـهِ أتقاكمۚ إِن اللـه عل ِيم خبِي

“மைிைர்யள! நிச்சயமாக நாம் உங்கதள ஓர் ஆண் ஓர் பபண்ணிலிருந்து
பதடத்யைாம். இன்னும், நீங்கள் ஒருவருக் பகாருவர் அறிமுகமாகிக்
பகாள்வைற்காக உங்கதள கிதளகளாகவும், யகாத்ைிரங்களாகவும்
ஆக்கியைாம்.” கூர்ஆன் 49;13
4. இஸ்லாம் மற்ற மைங்கதள அங்கீகாிப்பைில்தல
மை சுைந்ைிரத்தை இஸ்லாம் எப்யபாதும் அனுமைித்த்து என்பதை சாித்ைிரம்
சான்று பகர்கிறது. மாற்று மைத்ைவர்கள், மை நம்பிக்தகயற்ற வர்கள்
ஆகியயாருடன்
வசைங்களும்

பபாறுதமயுடன்
முஹம்மத்

நபி

நடந்துக்

(ஸல்)

பகாள்ளுமாறு

அவர்களின்

வழி

குர்ஆன்
காட்டலும்

யபாைிக்கின்றை. இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழும் அந்நிய மைத்ைவர்கள்
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ைமது மைத்தை பின்பற்றவும், ைமது வழக்கு மன்றங்கதள நடாத்ைவும்
அனுமைிக்கப் பட்டைர்.
5. இஸ்லாம்

ஆரம்பித்து

1,400

வருடங்கள்

மாத்ைிரயம

ஆகின்றை.
இஸ்லாம் என்ற வார்த்தையின் ஸ-ல-ம எனும் மூலக் கருத்து அரபு
பமாழியில் அதமைி, பாதுகாப்பு எனும் பபாருதள குறிக்கும் ஸலாம் என்ற
வாரத்தையாகும். அைாவது இஸ்லாம் என்பது, அல்லாஹ்வுக்கு அடி
பணிவதும், அல்லாஹ்வின் கட்டதளக்கு ஏற்ப வாழும் யபாது ஏற்படும்
நிம்மைிதயயும், பாதுகாப்தபயும் குறிக்கும். இைன் அடிப்பதடயில், எந்ை கால
கட்டத்ைிலும் ஏக இதற நம்பிக்தகயுடன் இதறவைின் கட்டதளக்கு
அடிபணிந்து வாழ்ந்ை எந்ை மைிைனும் முஸ்லிம் என்யற கருைப்படுவான்.
ஆைம் (அதல) அவர்கள் பதடக்கபட்ட நாள் முைல் மைிை இைம்
இஸ்லாத்தையய பின்பற்றி வந்துள்ளது. ைமது மக்களுக்கு யநர் வழிதய
கற்றுக் பகாடுப்பைற்காக நபிமார்கதளயும், ரசூல்மார்கதளயும் இதறவன்
காலம் காலமாக அனுப்பிக் பகாண்யட இருந்ைான். வணங்குவைற்கு உாிய
இதறவன் ஒருவன் மாத்ைிரயம, அவதை மாத்ைிரயம வணங்க யவண்டும்
எனும் பிரைாை பசய்ைிதயயய இந்ை நபிமார்கள் அதைவரும் பகாண்டு
வந்ைைர். ஆைம் (அதல) முைல் ஆரம்பித்ை இந்ை நபிமார்கள் வாிதசயில்
நூஹு, இப்ராஹீம், மூஸா, ைாவூத், சுதலமான், யாஹ்யா, ஈசா ஆகிய
நபிமார்கள் (அதல) அதைவரும் அடங்குவார்கள். அல்லாஹ் குர்ஆைில்
இவ்வாறு கூறுகிறான்.

ْ َ َْ ََ
َ
ْ َ َ َ َّ َ َٰ َ َ ُ َّ َ ْ َ
ُ َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ِ ول إَِل ن
﴾٢٥﴿ وِ إَِهِ أنه َل إِلـه إَِل أنا فاْبدو ِن
ٍ وما أرسلنا مِن قبل ِك مِن رس

“யமலும், (நபியய!) உமக்கு முன்ைர் எந்ைத் தூைதரயும் ‘நிச்சயமாக
என்தைத் ைவிர (வணக்கத்துக்குாிய) யவறு நாயைில்தல. எையவ,
என்தையய நீங்கள் வணங்குங்கள்‘ என்று அவர் பால் நாம் வஹீ அறிவித்யை
ைவிர நாம் அனுப்பவில்தல.” 21;25
எைினும் இந்ை நபிமார்கள் பகாண்டு வந்ை உண்தமயாை பசய்ைிகள்
காலம் கடந்ை பின் மக்கள் மைைிலிருந்து மதறந்ைை, அல்லது யநர்தமயற்ற
மைிைர்களால் பபாய்யுடன் கலப்படம் பசய்யப்பட்டை. மிகவும் சமீப
காலத்ைில் அனுப்பப் பட்ட ைவ்ராத், இஞ்சீல் யபான்ற யவைப் புத்ைகங்கள்
கூட இவ்வாறு கலப்படத்துக்கு ஆளாகிய காரணத்ைால், மக்கதள யநர்
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வழிக்கு அதழத்தும் பசல்லும் ைகுைிதய இழந்ைை. அைைால், ஈசா (அதல)
அவர்களுக்கு சுமார் 600 வருடங்களுக்கு பிறகு, இைற்கு முன்ைர் நபிமார்கள்
மூலம் அனுப்பிய அயை பசய்ைிதய மீண்டும் உயிர்ப்பித்து முஹம்மத் நபி
(ஸல்) அவர்கதள அல்லாஹ் ைைது இறுைி நூலாகிய அல் குர்ஆனுடன்,
எல்லா மைிை இைத்துக்கும் வழி காட்டியாக அனுப்பி தவத்ைான்.
அல்லாஹ்விடமிருந்து இறுைியாக இறங்கிய நூலாகிய அல் குர்ஆதை
விசுவாசம் பகாண்டு அைதை பின்பற்றுவது மைிைர்கள் அதைவர் மீதும்
விைியாக்கப் பட்டுள்ளது. இைதை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆைில் இவ்வாறு
கூறுகிறான்.

ْ َ َ ْ
ُ َ ُْ ََ ْ ُ َ َ ً ِ َ ْ ْ َْ َ ََْ َ َ
َاْل
َ اس
َ
ِ
﴾٨٥﴿ ين
ِن
م
ة
ِر
خ
اْل
ِف
و
ه
ِ اْلسَلم دِينا فلن يقبل مِنه و
ِ ومن يبتغِ غي
ِ ِ

“இன்னும், இஸ்லாம் அல்லாைதை மார்க்கமாக எவராவது யைடிைால்,
அப்பபாழுது அவாிடமிருந்து (அது) அங்கீகாிக்கப் படயவ மாட்டாது; யமலும்
மறுதமயில், அவர் நஷ்டமதடந்யைாாில் இருப்பார்.”3;85

ِّ ً َّ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َّ َٰ َ َ ً َ َ ً َ
َ ََُْ َ
َّ
َ
َّ
ِ كن أكث انل
ِ وما أرسلناك إَِل َكفة ل ِلن
﴾٢٨﴿ اس َل يعلمون
ِ اس بشِيا ونذِيرا ولـ

“யமலும், (நபியய!) உம்தம மைிைர்கள் அதைவருக்கும் நன்மாராயங்
கூறுபவராவும், அச்சமூட்டி எச்சாிக்தக பசய்ப வராகவுயமயன்றி நாம்
அனுப்பவில்தல. எைினும், மைிைர்கள் பபரும்பாயலார் (இைதை)
அறிந்துக்பகாள்ள மாட்டார்கள்.” 34;28
6. முஸ்லிம்கள்

ஈசா

(அதல)

அவர்கதள

விசுவாசம்

பகாள்வைில்தல.
முஸ்லிம்கள் நபிமார்கள் அதைவர் மீதும் அன்பு பகாண்டுள்ளார் கள்.
அைாவது முஸ்லிம்கள் ஈசா (அதல) எை அரபு பமாழியில் அதழக்கப்படும்
யஜசு நாைர் மீது நம்பிக்தக, பாசம், மாியாதை தவத்துள்ளார்கள். ஆைால்
அன்ைாருதடய ஸ்ைாைத்தை பற்றி அல் கூர்ஆனும், நபிபமாழிகள் கூறும்
உண்தமதய முஸ்லிம்கள் விளங்கி தவத்துள்ளார்கள் என்ற வித்ைியாசத்தை
காண்கியறாம். இந்ை காரணத்ைால் ஈசா (அதல) அவர்கதள கடவுள் என்யறா,
கடவுளின் தமந்ைன் என்யறா அல்லது மூவாில் ஒருவர் என்யறா முஸ்லிம்கள்
விசுவாசம் பகாள்வைில்தல.
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அல் குர்ஆைில் மூன்று சூராக்கள் - அத்ைியாயங்கள் ஈசா (அதல), அவரது
ைாயார் மர்யம் (அதல), அவர்களது குடும்பம் பற்றி விளக்கம் கூறுகின்றை.
ஈசா (அதல) அவர்களின் வாழ்க்தகதய பற்றி இவற்றில் கூறப்படும்
ைகவல்கள் தபபிளில் காணக் கிதடயாது. கன்ைிப்பபண் மாியம் (அதல)
அவர்கள் வயிற்றில் ஒரு ைந்தை இல்லாது ஏற்பட்ட ஈசா (அதல) அவர்களின்
அற்புைப்

பிறப்தபயும், ஈசா (அதல), ைான் கடவுளுக்கு பிறந்ை மகன்

என்யறா, ைன்தை மக்கள் வணங்க யவண்டும் என்யறா ஒரு யபாதும்
கூறவில்தல என்பதையும் முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள். அத்துடன் ஈசா
(அதல) அவர்கள் கதடசி காலகட்டத்ைில் மீண்டும் உலகத்துக்கு மீண்டும்
ைிரும்பி வருவார்கள் என்பதையும் முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள்.
7. முஹம்மது நபி (ஸல்) குர்ஆதை எழுைிைார்கள்.
முஹம்மது நபி (ஹல்) அவர்களின் வியராைிகள் முைன் முைலாக இந்ை
குற்றச்சாட்தட

எழுப்பிைார்கள். இஸ்லாம் மைத்ைின் எழுச்சியிைால்,

அக்காலத்ைில் அயரபிய சமூகத்ைில் வாழ்ந்ை பிரபல ைைவந்ைர்களின்
பசல்வாக்கு

குதறய

ஆரம்பித்ைது.

சமூகத்ைில்

ைமது

பசல்வாக்தக

காப்பாற்றிக் பகாள்ளும் யநாக்கத்ைில், அல்லாஹ்விைால் இறக்கப் பட்ட
குர்ஆன் மீது இவர்கள் சந்யைகங்கதள பரப்ப ஆரம்பித்ைார்கள்.
ஜிப்ாீல் (அதல) எனும் மலக்கு 23 வருடங்களாக முஹம்மத் நபி (ஸல்)
அவர்களுக்கு

அல் குர்ஆதை அல்லாஹ்விடமிருந்து பகாண்டு வந்து

அறிவித்ைார். இைதை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆைில் மிகத் பைளிவாக இவ்வாறு
அறிவிக்கிறான்.

َ َٰ َ ْ ُ َ َ َّ َ ِّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
َْ
ْ
َ ِّ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َٰ َ ِْإَوذا ُتت
ٌ ِح ٌر ُّمب
﴾ أم٧﴿ ني
س
ا
ذ
ات قال اَّلِين كفروا ل ِلح ِق لما جاءهم هـ
ٍ َل علي ِهم آياتنا بي ِن
ِ
َ
ْ
ُْ ََْ َ ُ َُ
َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ ً ْ َ َّ َ
َ ُ َ ََ
َ َ اف
َٰ َ ون فِيهِۚ ك
َف
ت ْيتُ ُه فَل ت ْمل ِكون ِِل مِن اللـهِ شيئاۚ هو أعلم بِما تفِيض
تاهُۚ قل إ ِ ِن
يقولون اف
ُ ََْ َ َْ ً َ
ُ ك ْمۚ َو ُه َو الْ َغ ُف
ُ الرح
َّ ور
﴾٨﴿ ِيم
بِهِ شهِيدا بي ِِن وبين

“இன்னும் நம்முதடய வசைங்கள் பைளிவாைதவயாக அவர்களிக்கு ஒைிக்
காண்பிக்கப்பட்டால் சத்ைிய (யவை)த்தை நிராகாித்து விட்டார்கயள
அத்ைதகயயார்- அது (உண்தமயாைது) வந்ையபாது இது பைளிவாை
சூைியமாகும் என்று கூறிைார்கள். அல்லது இைதை அவர் இட்டுக்
கட்டிக்பகாண்டார் என்று அவர்கள் கூறுகின்றைரா? (அவர்களுக்கு) நீர்
கூறுவீறாக, இைதை நான் இட்டுக் கட்டி யிருந்ைால் (அைற்காக)
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அல்லாஹ்விடமிருந்து (உள்ள ைண்டதையில்) எதையும் (ைடுத்து என்தை
காப்பாற்ற) நீங்கள் சக்ைி பபறமாட்டீர்கள்....” சூரா 46; 7,9
அத்துடன் முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுை, வாசிக்கத் பைாியாை ஒரு
மைிைர். ஏபைைில் அன்ைார் கல்வி பயிலவில்தல. இைதையும் அல்லாஹ்
அல் குர்ஆைில் குறிப்பிட்டுள்ளான்.

َُ َ
َ ُ ْ َ َ ْ َّ ً َ
َنت َتتْلُو مِن َقبْلهِ مِن كِت
َ َو َما ُك
﴾٤٨﴿ اب ال ُمبْ ِطلون
اب َوَل َت ُّط ُه ب ِ َي ِمين ِكۚ إِذا َلرت
ِ
ٍ
“யமலும், (நபியய!) இைற்கு முன்ைர் எந்ை யவைத்தையும் நீர் ஓதுபவராக

இருக்கவில்தல. உமது வலக்தகயால் நீர் அைதை எழுதுபவராக (இருக்க)
வுமில்தல.” 29;48.
அல்குர்ஆைில் அற்புைமாை வசைங்கள் நிதறய உள்ளை. இன்தறய
விஞ்ஞாைம் ஏற்றுக் பகாண்ட உண்தமகதள 7வது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ை
கல்வி பயிலாை ஒரு மைிைர் எவ்வாறு அறிந்து எழுைிைார் என்ற யகள்வி
அன்ைார் குர்ஆதை எழுைவில்தல என்று சான்று கூறுகிறது. மதழ
யமகங்களும், பைிக்காற்றும் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றை அல்லது அகிலங்கள்
விஸ்ைார

மதடவது

யபான்ற

நவீை

விஞ்ஞாைம்

இன்று

கூறும்

உண்தமகதள அன்ைார் எவ்வாறு பைாிந்து தவத்ைிருந்ைார்? ultrasound
machine யபான்ற நவீை கருவிகள் எதுவுமின்று ைாயின் கர்ப்பத்ைில்
ஒவ்பவாரு கட்டத்ைிலும் நிகழும் கருவின் வளர்ச்சிதய பற்றி விபரமாக கூற
நபி (ஸல்) அவர்களால் எவ்வாறு சாத்ைியமாைது?
8. பிதற முஸ்லிம்களின் சின்ைமா?
முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் ைதலதம வகித்ை முஸ்லிம் சமுைாயத்துக்கு
எந்ை ஒரு சின்ைமும் இருக்கவில்தல. ஒட்டகத்ைின் மீது பயணம் பசய்யும்
வர்த்ைகக் கூட்டம் அல்லது ஒரு பதட, ைம்தம அதடயாளம் காட்டுவைற்காக
கறுப்பு

அல்லது

பச்தச

யபான்ற

ைைி

நிறத்ைில்

பகாடிதய

உபயயாகித்ைார்கள். கிறிஸ்ைவர்களுக்கு சிலுதவதய யபான்று, யூைர்களுக்கு
யடவிட்டின்

நடசத்ைிரம்

யபான்று

ைம்

இைத்தை

அதடயாளம்

காட்டுவைற்காக இஸ்லாத்ைில் எந்ை சின்ைமும் இருக்கவில்தல.
இஸ்லாத்துக்கு நீண்ட காலத்துக்கு முன்பிருந்யை துருக்கி யைசத்ைின்
நாணயத்ைில் பிதறச் சின்ைம் பபாைிந்ைிருந்ைைாக சாித்ைிரம் சான்று
கூறுகிறது. 1453 கி.பி வருடத்ைில் துருக்கி யசதை பகான்ஸ்ைன்ைியநாபல்
(நவீை இஸ்ைான்புல்) நகதர தகப்பற்றிய யபாது அங்கு இருந்ை பகாடியின்
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பிதறயும் நட்சத்ைிரமும் துருக்கி பதடயின் சின்ைமாக மாறியது. அந்ை
சின்ைம்

உள்ள

பகாடி

உஸ்மான்

சாம்ராஜ்யத்ைின்

பகாடியாக

ஏற்றுக்பகாள்ளப் பட்டது. அைன் பின் அயநக முஸ்லிம் யைசங்கள் ைமது
யைசியக் பகாடியில் பிதற சின்ைத்தை அதமத்துக் பகாண்டைால், பிதற
சின்ைம், இஸ்லாமிய மைத்ைின் சின்ைம் எனும் பிதழயாை கருத்தை
ஏற்படுத்ைியது.
9. முஸ்லிம்கள் சந்ைிரதை வணங்குகின்றைர்.
ஆைி

காலத்ைில்

ஒரு

சமூகம்

சந்ைிரதை

கடவுளாக

வணங்கிய

சம்பவத்துடன் இதணத்து, முஸ்லிம்கள் சந்ைிரதை வணங்குகிறார்கள் எை
வழி ைவறிய சில மக்கள் குற்றம் சாற்றுகின்றைர். இது நிச்சயமாக பிதழயாை
குற்றச்சாட்டாகும். அல்லாஹ் என்பது இதறவைின் ஒரு பபயர். முஸ்லிம்கள்
மாத்ைிரமல்லாது,

அரபு

ைாய்பமாழியாக

பகாண்ட

யூைர்களும்

கிறீஸ்ைவர்களும் கூட அல்லாஹ் என்ற அரபு வார்த்தையால் இதறவதை
அதழக்கின்றைர்.
இப்ராஹிம் (அதல) அவர்களுக்கு முன்ைால் வாழ்ந்ை அரபி மக்களின்
மைத்தைப் பற்றிய சாியாை ைகவல் ஏதும் இல்தல. ஆைால் அரபு மக்கள்
சிதலகதளயும், வாைில் மின்னும் நட்சத்ைிரங்கள், கிரகங்கள், மரங்கள்,
கற்கள் ஆகியலற்தற வணங்கிைார்கள் என்பைில் எவ்விை சந்யைகமும்
இல்தல. அவர்களில் அயைகர் மைாத், லாத், உஸ்ஸா என்ற பபயாில்
சிதலகதள வணங்கிைார்கள். ஆைால் இந்ை சிதலகள் சந்ைிரக் கடவுள்
அல்லது சந்ைிரன் என்று கூறுவைற்கு எவ்விை ஆைாரமும் இல்தல.
10. ஜிஹாத் என்பது புைிை யுத்ைம்.
யுத்ைம் என்ற பசால்லுக்கு அரபு வார்த்தை ஜிஹாத் என்பைல்ல.
முஸ்லிம்களுக்கு

எைிராக

யபார்

புாிந்ை

ஜயராப்பிய

கிறிஸ்ைவர்கள்,

அப்யபாதர புைிை சிலுதவ யுத்ைம் என்று அதழத்ை அந்ை வார்த்தை,
அறிவில்லாை மக்களால் இஸ்லாத்ைில் ஜிஹாத் என்று உபயயாகிக்கப்
பட்டது. ஜிஹாத் என்ற அரபு வார்த்தைக்கு கஷ்டப்பட்டு பாடுபடுைல், முயற்சி
பசய்ைல் என்று பபாருள் படும். இைில் பல்யவறு ைரங்கள் உள்ளை.
இைில் முைலாவது கட்டம் அல்லாஹ்வுக்கு சமீபமாக பநறுங்கும்
முயற்சியில் ஒருவர் ைைது ஆசாபாசங்களுக்கு எைிராக உள்ளத்ைால்
பாடுபடும் பசயல்;
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இரண்டாவது கட்டம் நீைியும், மைிை உாிதமயும் அடிப்பதடயாகக்
பகாண்ட ஒரு முஸ்லிம் சமூகத்தை கட்டிபயழுப்ப ஒருவர் பசய்யும் கடும்
முயற்சி;
மூன்றாவது கட்டம் இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எைிராக அட்டூலியம்
புாியும் மக்களுக்கு எைிராக ஆயுைம் ைாங்கிய இராணுவ முயற்சி.
இந்ை முயற்சியில் ைற்காப்புக்காயவா அல்லது எைிாிகதள ைாக்கி யபார்
புாியயவா அைற்காக ஆயுைம் ஏந்ை யவண்டிய அவசியம் முஸ்லிம்களுக்கு
ஏற்படக்

கூடும்.

எைிாிகள்

முஸ்லிம்

யைசத்துக்குள்

நுதழந்து,

முஸ்லிம்களின் உயிர்களுக்கு, பசாத்துக்களுக்கு, கண்ணியத்துக்கு பாைகம்
ஏற்படுத்ைக்

கூடும்

என்ற

ஆபத்ைாை

நிதலயில்

“ைற்பாதுகாப்பு

ஜிஹாதுக்காக” ஆயுைம் ஏந்ை யவண்டிய அவசியம் ஏற்படும். இந்ை
சந்ைர்ப்பத்ைில் ைமது யைசத்துக்குள் பயரயவசிக்கும் எைிாிகளுக்கு எைிராக
முஸ்லிம்கள் ைற்காப்பு ஜிஹாைில் ஈடுபடுவார்கள். அடுத்து அந்ைகாரத்ைில்
பாிைவிக்கும் அறிவில்லா அப்பாவி மக்களுக்கு இஸ்லாமிய அதழப்பு
யபாய் யசராது ைடுப்பைற்கும் இஸ்லாமிய சட்டங்கதள அமுல்படுத்தும்
முயற்சிக்கு எைிராகவும் யபாராடும் துஷ்டர்களுக்கு எைிராக முயற்சி
பசய்வது

“ைாக்குைல்

ஜிஹாத்”

எைப்படும்.

சிதலகதளயும்,

சிற்பங்கதளயும் வணங்கும் மக்கதள, ஏக இதறவதை மாத்ைிரம்
வணங்குவைற்கு வழி காட்டவும், மைம் அல்லது கலாச்சாரம் என்ற பபயாில்
மைிைதை

அடிதமபடுத்ைி

பசய்யப்படும்

பகாடுதமகளிலிருந்து

அவர்கதள காப்பாற்றி மைிை இைத்துக்கு சமத்துவம் வழங்கி, நீைிதய
நிதல நாட்டி கருதண புாிய இஸ்லாம் வந்ைது. மக்களுக்கு இஸ்லாத்தைப்
பற்றி அறிவு பகாடுக்கப் பட்ட பின், அைதை ஏற்றுக் பகாள்ள யவண்டும்
என்ற எந்ை நிர்ப்பந்ைமும் இல்தல. நாம் விரும்பியவாறு ைகுந்ை
முடிபவடுக்கும் பபாறுப்பு மக்களாகிய எமக்கு உாியது.
முற்றுப்பபறும்
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