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ஆக்கிற ோன்

கலோநிதி நோஜி இப்னு இப்ரோஹீம்
அல் அர்பஜ்


ஜோசிம் இப்னு தஇ ோன்
ம ோழிமப ர்த்தவர்

முஹம் த் அ ீன்
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இறை தூது ஒன்றை
கலோநிதி நோஜி இப்னு இப்ரோஹீம் அல் அர்பஜ்

ச ர்ப்பணம்

றநர்ற
ோக, உண்ற
றதடுபவர்களுக்கு

ோக சத்தி த்றத

னச்சோட்சியும், விறவகமும் உள்ள
அன்பர்களுக்கு
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வோசிப்பதற்கு முன் சில றகள்விகள்
1. இறை தூது ஒன்றை எனும் இந்த றக நூலின் றநோக்கம்
என்ன?

2. இந்த விஷ ம் பற்ைி
கூறுகின்ைன?

ோர்க்க நூல்கள் என்ன

3. இந்த விஷ ம் பற்ைி அல் குர்ஆன் என்ன கூறுகிைது?

4. இதறன பற்ைி உங்கள் கருத்து என்ன?
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ஆதம்
(அறலஹிஸ்
ஸலோம்)
அவர்களின்
பறைப்புக்குப் பிைகு, னித சோித்திரத்தில் னித
இனத்துக்கோக மகோண்டு வரப்பட்ை இறை
தூதுத்துவம் ஒறர ஒரு அடிப்பறைற
ோத்திரம்
மகோண்ைது. இந்த
இறை தூது கோலத்துக்கு
ஏற்ைவோறு புதி வழிகளில் க்களுக்கு நிறனவு
படுத்துவதன் மூலம் அவர்கறள றநர் வழி ில்
அறழத்துச் மசல்வதற்கு போறத அற த்தது. ஏக
இறைவனோகி அவன் ஆதம், நூஹு, இப்ரோஹீம்,
மூஸோ, ஈசோ, முஹம் த் றபோன்ை இறை தூதர்கள்
ற்றும் நபி ோர்கள் மூலம் சத்தி த்றத இைக்கி
றவத்தோன். அது தோன்,

“நிச்ச
ோக உண்ற
ோன இறைவன்
ஒருவறன, அதனோல் அவனுக்கு ோத்திரம்
வணங்கி அடி பணியுங்கள்.” என்பது.

அறனத்றதயும் பறைத்தவறன உண்ற
ோன
இறைவன். வணங்குவதற்குத் தகுதி ோனவன்
அவன் ஒருவறன.
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இறை தூதர்கள்
நூஹ்

அவர்கள் மகோண்டு வந்த இறை தூது
அல்லோஹ் ஒருவன்.
அவறன

இப்ரோஹீம்
மூஸோ
ஈசோ
முஹம் த்

ோத்திரம் வணங்குங்கள்.

அல்லோஹ் ஒருவன்.
அவறன ோத்திரம் வணங்குங்கள்
அல்லோஹ் ஒருவன்.
அவறன ோத்திரம் வணங்குங்கள்
அல்லோஹ் ஒருவன்.
அவறன ோத்திரம் வணங்குங்கள்
அல்லோஹ் ஒருவன்.
அவறன ோத்திரம் வணங்குங்கள்

முக்கி
ோன
மபோறுப்புக்கறள
நிறை
றவற்றுவதற்கோக ரசூல் ோர்களில் உலூல் இஸ்ம்
எனும் முக்கி
ோனவர்கறளயும், அல்லோஹ்வின்
ரசூல் ோர்கள், ஏறன
நபி ோர்களில் நோங்கள்
றகள்விப்பட்ை, ற்றும் நோங்கள் றகள்விப்பைோத வழி
கோட்டிகறள
அவன்
அனுப்பி
றவத்தோன்.
அவர்களுக்கு மகோடுக்கப்பட்ை மபோறுப்புகள் பின்
வரு ோறு.
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1. அல்லோஹ்விைம் இருந்து இறை தூதுத்துவத்றத
மபற்று, அதறன பின்பற்று ோறு த து க்கள்
த்தி ில் மகோண்டு றபோய் றசர்ப்பித்தல்;
2. ஏக இறைவன் மகோள்றகற பின்பற்று ோறும்,
அல்லோஹ்வுக்கு
ோத்திரம்
வணங்கு ோறும்
க்களுக்கு கற்றுக் மகோடுத்தல்;
3. அல்லோஹ்வின் போறத ில் த து வழி முறைகறள
த து
க்கள் பின்பற்ைக் கூடி
வறக ில்
வோர்த்றதகளோலும், மசய்றக ோலும் க்களுக்கு
ஒரு எடுத்துக் கோட்ைோக வோழ்ந்து கோட்ைல்;
4. அல்லோஹ்விைம்
ப பக்தியுைன்
கோோி ம்
ஆற்ைவும், அவனுக்கு கீழ்படிந்து நைக்கவும்,
அவனது கட்ைறளகறள பினபற்ைவும், த து
சீைர்களுக்கு வழி கோட்ைல்;
5.

ோர்க்க
சட்ைங்கறளயும்,
சிைந்த
ஒழுக்க
பண்புகறளயும்
பின்பற்றுவதற்கு
தம்ற
பின்பற்றும் க்களுக்கு கற்றுக் மகோடுத்தல்;

6. போவத்தில் மூழ்கி வர்கள், இறைவனுக்கு பதிலோக
சிறலகறள வணங்கும் இறண றவப்பவர்கள்,
ற்றும்
ஏறன
போவங்களில்
ஈடுபடுகிைவர்களுக்கு றநர் வழி கோட்ைல்;
7.

ரணத்தின் பின் நிச்ச
ோக ீண்டும் எழுப்பப்
படுவோர்கள் என்றும், அவ்வோறு எழுப்பப் படும்
நோளில் அவர்கள் மசய்த கோோி ங்களுக்கோக தீர்ப்பு
வழங்கப் படும் என்றும், எவர் அல்லோஹ்றவ
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ோத்திரம் விசுவோசம் மகோண்டு நற்கோோி ங்கறள
மசய்கிைோறரோ அவருறை தங்கு ிைம் சுவர்க்கம்
என்றும், எவர் அல்லோஹ் வுக்கு இறண றவத்து
அவனுக்கு ோறு மசய்கிைோறரோ அவர் தங்கு ிைம்
நரகம் என்றும் க்கள் த்தி ில் அைிவித்தல்;
நபி ோர்கள் எனும் இறை ஞோனம் மபற்ை
வர்கறளயும், ரசூல் ோர்கள் எனும் அல்லோஹ்வின்
தூதர்கறளயும் பறைத்து, அவர்கள் அறனவறர யும்
அனுப்பி றவத்த இறைவன் ஒருவறன. அவறன
அவர்கள் அறனவறரயும் உ ர் குலத்தில் பிைக்க
றவத்தோன். இந்த அகிலங்கறளயும், அதில் உல்ல
சகலறதயும் பறைத்தவனோக அல்லோஹ் இருக்கிைோன்
என்பதற்கு அறவ சோட்சி பகருகின்ைன. அவனது
ஏகத்துவத்துக்கு சோட்சி கூறுகின்ைன. இதன்படி
அகிலங்கள், அதில் வோழும் னிதர்கள், அங்கு உள்ள
வஸ்துக்கள் ஆகி அறனத்றதயும் பறைத்தவன்
அல்லோஹ் தோன். வோழ்வு,
ரணம் ஆகி
இரண்றையும் பறைத்தவனும், முடிவு மபறும் ந து
உலக வோழ்வு, முடிவில்லோத நித்தி வோழ்வு ஆகி
இரண்டின் மசோந்தக்கோரனும் பறைத்த வனோகி
அவறன.
யூதர்கள், கிைிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்கள் ஆகி
அறனவரது
ோர்க்க
நூல்களும்
அல்லோஹ்
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இருப்பறதயும், அவனது ஏகத்துவத்றதயும் உறுதிப்
படுத்து கின்ைன.
உண்ற
ோகறவ சத்தி த்றத றதடுபவனுக்கு
ோர்க்க நூல்களிலும், போிசுத்த அல் குர்ஆனிலும்
இறைவறன பற்ைி மதோிந்துக் மகோள்வதற்கு,
அவற்ைில் உள்ள அடிப்பறை உண்ற என்ன என
அைிந்துக் மகோண்டு, அவற்றை தூ உள்ளத்துைன்
பின்பற்ைினோல், அல்லோஹ்வுக்கு ோத்திரம் உோி
விறஷச குணோதிச ங்கறள மதோிந்துக் மகோள்வ
தற்கும், கற்பறன மதய்வங்கறள இறைவனுக்கு
இறண ோக்கோது
இருப்பதற்கும்
முடியும்.
அப்படிப்பட்ை குணங்கள் என்ன என்பறத சற்று
ஆரோய்றவோம்.
1. உண்ற ோன இறைவன் பறைத்த அல்லோஹ்றவ,
அவன் பறைக்கப்பை வில்றல.
2. உண்ற
ோன இறைவன் ஒருவறன. அவனுக்கு
துறண இல்றல. அவனுக்கு பண்ற இல்றல.
அது றபோலறவ, அவனுக்கு தகப்பறனோ அல்லது
பிள்றளற ோ கிறை ோது.
3. பறைப்புகளின் உருவங்களில் இருந்து அவன்
போிசுத்த ோனவன். இவ்வுலகில் எந்த போர்றவ யும்
அவறன அறை முடி ோது.
4. அல்லோஹ் என்றும் நிறலத்திருப்பவன். அவனுக்கு
ரணம் இல்றல. அவனுக்கு ஒரு நிறல ோன
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ஸ்தோனம்
றதறவ
இல்றல.
அவனது
பறைக்களின் உருவங்களுைன் அவறன ஒப்பிை
முடி ோது.
5. அவன்
றதறவகறள
விட்டும்
முற்ைோக
நீங்கி வன். அவன் சு ோக இ ங்குபவன். தனது
பறைப்புகளிைம் இருந்து அவனுக்கு எவ்வித
றதறவயும் இல்றல. அவனுக்கு எந்த தோற ோ,
தந்றதற ோ கிறை ோது. அவனுக்கு றனவிற ோ,
பிள்றளற ோ ஒரு றபோதும் கிறை ோது. உணவு,
போனங்களின் றதறவயும் அவனுக்கு இல்றல.
எவரது உதவிற ோ, உபகோரற ோ அவனுக்கு
அவசி
ில்றல. ஆனோல் அவன் பறைத்த
அத்தறன
பறைப்புகளும்
த து
றதறவ
அறனத்றதயும் அவனிை ிருந்றத மபற்றுக்
மகோள்கின்ைன.
6. கீர்த்தி, போிபூர்ணத்துவம், அழகு றபோன்ை உ ர்
பண்புகளோல் அல்லோஹ் சகலவற்ைில் இருந்தும்
றவறுபட்ைவன். எந்த ஒரு
துறண ோளனும்
அவனுக்கு இல்றல. அவனது பறைப்புகளில்
எவருக்கும் அவனுக்கு ச ோக முடி ோது. அவறன
றபோன்று றவறு எவரும் இல்றல.
இவ்வோைோன அல்லோஹ்வின் தன்ற கறளயும்,
குணங்கறளயும்
(அல்லோஹ்வுக்கு
ோத்திரற
மபோருந்தும் ஏறன குணங்கறளயும்) உபற ோகித்து,
ஏறன வற்றை மதய்வங்கள் என வோதம் புோியும் எந்த
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மபோய் ோன கூற்றுக்கறள றுக்கவும், நிரோகிக்கவும்
எ க்கு முடியும்.
ற றல குைிப்பிட்ைவோறு, “இறை தூது ஒன்றை”
எனும் போிறசோதறன மூலம் றதடும் சத்தி வழிற
ீண்டும் கவணிப்றபோம். புரோண
தங்களின்
நூல்களிலும்,
அல்குர்ஆனிலும்
இறைவனின்
ஏகத்துவத்றத உறுதிப் படுத்தும் திரு வசனங்கள்
பக்கம் எ து கவணத்றத திருப்புறவோம். அதற்கு
முன்னோல் இன்று சமூகத்தில் நிழவும் பிறழ ோன
கருத்மதோன்றை உங்களுக்கு
சுட்டிக்
கோட்ை
விரும்புகிறைன்.

“நிச்ச
ோக, இறைவன் ஒருவறன. நோம் ஒரு
இறைவறனற விசுவோசிக்கிறைோம். இதில்
இருக்கும் பிரச்சிறன என்ன?” என்று சில
கிைீஸ்தவர்கள் றகள்வி றகட்பது எ க்கு
ஆச்சோி
ோக இருக்கிைது.

கிைீஸ்து
தம் சம்பந்தப்பட்ை ஏரோள ோன
நூல்கறள நோன் வோசித்திருக்கிறைன். அவற்றை
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பின்பற்ைியும்
இருக்கிறைன்.
அறத
றபோல்
கிைீஸ்தவர்கள் அறனகம் றபருைன் உறர ோடியும்
இருக்கிறைன். அதன் விறளவோக அவர்கள் த்தி ில்
இறைவன் என்ை மசோல்லுக்கு விளக்கம் கூறுவதில்
(அவர்களில் ஒரு கூட்ைத்தின் கற்பறன படி)
பின்வரும் வறக ில் நம்பிக்றக மகோண்டுள்ளோர்கள்
என்று எனக்கு விளங்கி து.
1. கைவுள் பிதோவோகும்
2. கைவுள் சுதன் ஆகும்
3. கைவுள் போிசுத்த ஆத் ோவோகும்
பரந்த கல்வி ஞோனத்துைன், பகுத்தைிவுக்கு ஏற்ை
முறை ில், உண்ற
என்னமவன மதோிந்துக்
மகோள்ளும் றநோக்கமுள்ள ஒருவர்
கிைீஸ்தவ
க்களிைம் இதறன பற்ைி இவ்வோறு விசோோிக்க
விரும்புவோர்.
கைவுள்கள் மூவர் என்று கூறும் நீங்கள் இறைவன்
ஒருவறன என்று அைிக்றக விடுப்பதன் மபோருள்
என்ன?
ஏகத்துவம் மும்மூர்த்தி லும், மும்மூர்தி கள்
ஏகனுக்குள்ளும் ஐக்கி
ோகிைது என்று (1ல் 3
அல்லது 3ல் 1) நீங்கள் கூறும் றபோது, இறைவன்
ஏகன் என்று ஆகி விடு ோ?
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இவ்வோைோன வோதங்கறளயும், ற சு நோதர்
அைிவித்த
மகோள்றககறளயும்
ஒப்பிட்டு
றநோக்கினோல், இந்த மூன்று மதய்வங்க ளுக்கு
பின்வரும்
உருவங்களும்,
வோழ்க்றக
யும்,
மபோறுப்புகளும் உள்ளமதன மதோிந்துக் மகோள்ள
முடியும்.
1. றதவ பிதோ = அவறர பறைப்பவன்.
2. றதவ சுதன் = அவறர இரட்சிப்பவன்.
3. றதவ ஆத் ோ = அவறர கண்கோணிப்பவர்
அவர்களது கூற்ைின் படி, ஈசோ சீஹ் எனும் ற சு
நோதர், றதவ சுதன் அல்லது றதவ பிதோ அல்லது
றதவனின் ஒரு போகம் என றதோன்றுகிைது.
இவ்வுலகில் எவருக்கும் இறைவறன கண்களோல்
கோண முடி ோது என தவ்ரோத் (பறழ ஏற்போடு)
திலும், றபபிளிலும் உள்ள வசனங்கள் உறுதி ோக
கூறும் கோரணத்தோல், இந்த க்களின் கூற்றுகள்
எவ்வித அர்த்தமும் அற்ை வோர்த்றதகள் என
எவருக்கும் விளங்குகிைது.
நீங்கள் ஒருக்கோலும் அவர் சத்தத்றதக் றகட்ைது
ில்றல, அவர் ரூபத்றதக் கண்ைது ில்றல. 5
ம ோவோன் 37
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ஒருவரோய், சோவோற உள்ளவரும், றசரக் கூைோத
ஒளி ில் வோசம் பண்ணுகிைவரும்,
னுஷோில்
ஒருவரும் கண்டிரோதவரும், கோணக் கூைோதவரு ோ
ிருக்கிைவர்; 1 திம தியூ 6 -16
நீ என் முகத்றதக் கோண ோட்ைோய், ஒரு னுஷனும்
என்றனக் கண்டு உ ிறரோடு இருக்கக் கூைோது
என்ைோர். 33

த்திரோக ம் 20

ற ற் குைிப்பிட்ை வசனங்கறளயும் ஏறன
றபபிள் வசனங்கறளயும் கவண ோக போிசீலறன
மசய்யும் றபோது, சில கிைீஸ்தவ ோர்க்க றபோதகர்கள்
உறுதி ோக, முழுப் மபோறுப்புைன் கூறும் சில
விஷ ங்கறள பற்ைி நோன் அதிர்ச்சி அறைகிறைன்.
நிச்ச
ோக எவருக்கும் இறைவறன கண்களோல்
கோண முடி ோது என்றும், அவனது குரறல கோதோல்
றகட்க முடி ோது என்றும் எல்லோ த நூல்களிலும்
உறுதிப் படுத்தும் வசனங்கள் இருக்றக ில், ஈசோ
எனும் றஜசு நோதர் இறைவனின் ற ந்தன் என
க்கள் சிலர் கூறும் வோர்த்றதகறள எவ்வோறு ஏற்றுக்
மகோள்வது?
அப்படி ோ ின், றஜசு நோதறரயும், அவரது
குடும்ப அங்கத்தவர்கறளயும் உண்ற
ோக
பின்பற்ைி
ஏறன வர்களும்,
யூதர்களும்
( னிதர்களில் சிலர் நம்புவது றபோல்) றஜசு
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நோதறர இறைவனின் ற ந்தன் என) கருதோதது
ஏன்?
நிச்ச
ோக அல்லோஹ்றவ எவரோலும் கண்களோல்
கோண முடி ோது, இறைவனின் வோர்த்றதற
றகட்க முடி ோது என்று தவ்ரோத்தும், றபபிளும்
பிரகைணம் மசய்யும் பகிரங்க ோன கூற்ைின்
அடிப்பறை என்ன? உண்ற இவ்வோறு இருக்க,
ஈசோவின் பண்புகறள கண்ை, அன்னோரது குரல்
வலிற ற றகட்ை க்கள், அவர் ஒரு மதய்வம்,
அவர் றதவ
கன் என்ை மகோள்றகற
பிற்கோலத்தில் ஏற்றுக் மகோண்ைோர்கள் எனும்
தோர்த்தத்றத கோண்கிறைோம். இறைவனின்
உண்ற
நிறலயுைன் சம்பந்தப் பட்ை, நோம்
அைி ோத
ர் ோன விஷ ங்கள் ஏறதனும்
உள்ளனவோ?
இறைவறன பற்ைி றபசும் றபோது, தவ்ரோத் எனும்
றவதப் புத்தகம் இவற்றுக்கு ோற்ை ோன கருத்றத
முன் றவக்கிைது.
நோன் அந்தரங்கத்திலும் பூ ி ின் அந்தகோர ோன
இைத்திலும் றபசினதில்றல; விருதோவோக என்றனத்
றதடுங்கமளன்று நோன்
ோக்றகோபின் சந்ததிக்குச்
மசோன்னது ில்றல; நோன் நீதிற ப்றபசி, தோர்த்த
ோனறவகறள அைிவிக்கிை கர்த்தர். 45 ம சோ ோ 19

அப்படி ோ ின் உண்ற

என்ன?
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ற றல குைிப்பிட்ை சில விபரங்கள் பற்ைி
ீண்டும், ீண்டும் வோசித்து, அதறன பற்ைி
ஆழ ோக சிந்தித்துப் போருங்கள்.

பறழ

தங்களின் நூல்களில் உள்ள ஏக
மதய்வ மகோள்றக

பறழ
தங்களின் போிசுத்த நூல்களிலும், அல்
குர்ஆனிலும் இறைவறன பற்ைி குைிப்பிடும்
வசனங்கறள
பற்ைி
சத்தி ங்கறள
பற்ைி
போரபட்ச ின்ைி இப்றபோது ஆரோய்ந்து போர்ப்றபோம்.
இந்த றவத வசனங்கறள வோசித்து, அறவ கூறும்
உண்ற கறள பற்ைி கவண ோக சிந்தித்து, இந்த
சிைி றகநூலில் கோட்ைப்படும் முக்கி த்துவத்றத
பற்ைி
உங்கள் அபிப்பிரோ ம் என்ன? நீங்கள்
இவற்றை எவ்வோறு கோண்கிைீர்கள்? என்பறத
எ க்கு அைிவிப்பீர்கள் என எதிர் போர்க்கிறைோம்.

இங்கு ச ர்ப்பிக்கப்படும் விபரங்கள் பற்ைி
நீங்கள் சிந்திப்பதற்கோக அவற்ைில் எவ்வித
கூட்ைறலோ, குறைத்தறலோ, ோற்ைற ோ
இன்ைி றவத நூல்களில் உள்ள வோறு உங்கள்
முன் றவக்கப் படுகின்ைன. இந்த
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வசனங்களில் எவ்வித கற்பறனயும் றசர்க்கப்
பைவில்றல. எவ்வித கலப்பைமும் மசய் ப்
பைவில்றல. இதறன பற்ைி நீங்கள் ிகவும்
கவண ோக போிசீலறன மசய்வீர்கள் என்ை
எதிர்போர்ப்புைன் உங்கள் முன் இவற்றை
ச ர்க்கிக்கின்றைோம்.
புனித
ோர்க்க நூல்கள் உண்ற ோன ஒறர
இறைவறன பற்ைி இவ்வோறு கூறுகிைது. (பறழ
ஏற்போடு)
 இஸ்ரறவறல, றகள்: நம்முறை
கர்த்தர் ஒருவறர. 6 உபோக ம் 4

றதவனோகி

 நம்ம ல்லோருக்கும் ஒறர பிதோ இல்றலற ோ ஒறர
றதவன் நம்ற ச் சிருஷ்டித்த தில்றலற ோ? 2
ல்கி ோ 10
 நோறன அவமரன்று நீங்கள் உணர்ந்து, என்றன
அைிந்து விசுவோசிக்கும் படிக்கு நீங்களும் நோன்
மதோிந்துமகோண்ை என் தோசனும் எனக்குச்
சோட்சிகளோ
ிருக்கிைீர்கள் என்று கர்த்தர்
மசோல்லுகிைோர்; எனக்கு முன் ஏற்பட்ை றதவன்
இல்றல, எனக்குப் பின் இருப்பதும் இல்றல. 43
எஸோ ோ 10
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 நோன், நோறன கர்த்தர்; என்றன ல்லோ ல் ரட்சகர்
இல்றல. 43 எஸோ ோ 11
 நோன் முந்தினவரும், நோன் பிந்தினவருந் தோறன;
என்றனத்தவிர றதவன் இல்றல. 44 எஸோ ோ 6
 நீங்கள் மதோிவிக்கும்படி றசர்ந்து, ஏக ோய்
ற ோசறன பண்ணுங்கள்; இறதப் பூர்வகோல முதற்
மகோண்டு விளங்கப் பண்ணி அந்நோள் துவக்கி
இறத அைிவித்தவர் ோர்? கர்த்தரோகி நோன்
அல்லறவோ? நீதிபரரும் இரட்சகரு ோகி என்றன
ல்லோ ல் றவறை றதவன் இல்றல; என்றனத்
தவிர றவமைோருவரும் இல்றல இவ்வோைோன
ஏறன றவத வசனங்கறள நீங்கள் வோசித்து
இருக்கிைீர்களோ? எஸோ ோ 45;21

இவ்வோைோன றவறு றவத வசனங்கறள
நீங்கள் வோசித்து இருக்கைீர்களோ?
றபபிளின் புதி ஏற்போடு கோட்டும் ஏக இறைவன்
பற்ைி றவத வசனங்கறள சற்று கவணிப்றபோம்.
ஒன்ைோன ம ய்த்றதவனோகி
உம்ற யும் நீர்
அனுப்பினவரோகி
இற சு கிைிஸ்து றவயும்
அைிவறத நித்தி ஜீவன். ம ோவோன் 17,3
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உன் றதவனோகி கர்த்தறரப் பணிந்து மகோண்டு
அவர் ஒருவருக்றக ஆரோதறன மசய்வோ ோக என்று
எழுதி ிருக்கிைறத என்ைோர். 4 மதவ் 10
றவத போரகோில் ஒருவன் அவர்கள் தர்க்கம்
பண்ணுகிைறதக் றகட்டு, அவர்களுக்கு நன்ைோய்
உத்தரவு மசோன்னோ மரன்று அைிந்து, அவோிைத்தில்
வந்து: கற்பறனகளில் எல்லோம் பிரதோன கற்பறன
எதுமவன்று றகட்ைோன். 12 ோர்க் 28
இற சு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர ோக: கற்பறனகளி
மலல்லோம் பிரதோன கற்பறன எதுமவன்ைோல்;
இஸ்ரறவறல றகள், நம்முறை றதவனோகி கர்த்தர்
ஒருவறர கர்த்தர், 29 ....அவறரத் தவிர றவமைோரு
றதவன் இல்றல. 32
றதவன் ஒருவறர, றதவனுக்கும்
னுஷருக் கும்
த்தி ஸ்தரும் ஒருவறர.1 திற ோதி 2.5
அப்மபோழுது ஒருவன் வந்து, அவறர றநோக்கி; நல்ல
றபோதகறர நித்தி ஜீவறன அறையும்படி நோன் எந்த
நன்ற ற ச் மசய் றவண்டும் என்று றகட்ைோன்; 19
த்மதயு 16
அதற்கு அவர்; நீ என்றன நல்லவன் என்று
மசோல்வோறனன்? றதவன் ஒருவறரத் தவிர நல்லவன்
ஒருவனும் இல்றலற ; 17
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அல்லோஹ் ஒருவறன என்று உறுதி கூறும்
இன்னும் ஏறதனும் வசனங்கறளஉங்களோல்
றவதப் புத்தகத்தில் குைிப்பிை முடியு ோ?

இறவ எதிலும் கைவுள் மூவர் என்ை
மகோள்றக எதுவும் இல்றல.
அல்குர்ஆன் கூறும் ஏகமதய்வ மகோள்றக
அல் குர்ஆன் கூறும் ஏக றதவ மகோள்றக
பின்வரு ோறு.
َ
َ
َ ْاّلل
ْ) ْولمْ ْيكنْ ْلْ ْكف ًوا3(ْ ْل ْولمْْيول
ْ ِ ) ْلمْ ْي2(ْ ْالصمد
ْ ْ )1(ْ ْاّلل ْأحد
ْ ْ ْقُلْ ْهو
)4(ْْأحد
(நபிற ) நீர் கூறுவீரோக.அவன் அல்லோஹ்
ஒருவறன. அல்லோஹ் ( ோவற்றையும் விட்டும்)
றதறவ ற்ைவன். ( ோவும் அவனது அருறளற
எதிர் போர்த்திருக்கின்ைன) அவன் (எவறரயும்) மபை
வில்றல. அவன் மபைப் பைவு ில்றல. ற லும்
அவனுக்கு
நிகரோக
எவரு ில்றல.
சூரோ
இஃஹ்லோஸ் 112 1- 4
َ
ْلْأناْفاعبدو ِن
ْ ِ لْْإِلْْإ
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நிச்ச
ோக என்றன தவிர (வணக்கத்திற் குோி )
றவறு ோரும் இல்றல. எனறவ என்றனற நீங்கள்
வணங்குங்கள். அல் குர்ஆன் 21;25
َ
َ
َ َ
ْلْإِلْْواحِدِْْإَونْْلمْْينتهوا
ْ ِ اّللْثال ِثْْثَلثةْْوماْمِنْْإِلْْإ
ْ ْن
ْ ِ لقدْْكفرْْاَّلِينْْقالواْإ
َ َ َ
)33(ْْنْاَّلِينْْكفرواْمِنهمْْعذابْْأ َِلم
ْ ع َْماْيقولونَْْلمس
நிச்ச
ோக அல்லோஹ் (பிதோ, சுதன், போிசுத்த ஆவி
ஆகி இம்) மூவோில் மூன்ைோவதோன (ஒரு)வன்தோன்
என்று கூைி வர்கள் திட்ை ோகறவ நிரோகோிப்
றபோரோகி விட்ைோர்கள். ஏமனன்ைோல் (வணக்கத்துக்
குோி ) ஒறர நோ றன தவிர றவறு நோ ம் இல்றல.
ஆகறவ (மூன்ைோ வன் என்று) அவர்கள் கூறுவறத
விட்டும் விலகிக் மகோள்ளோ விடில், அவர்களில் உள்ள
நிரோகோிப்றபோறர துன்புருத்தும் றவதறன நிச்ச ோக
பிடித்துக் மகோள்ளும்.” அல் குர்ஆன் 5;73
َ
ْنْإِلهكمْْلواحِد
ْ ِإ
நிச்ச
ோக உங்கள் வணக்கத்துக்கு உோி
ஒறர நோ ன் தோன் அல் குர்ஆன் 37;4

நோ ன்

َ
ْاّلل ِْقلْْهاتواْبرهانكمْْإِنْْكنتمْْصادِقِي
ْ ْْأإِلْْمع

அல்லோஹ்வுைன், வணக்கத்துக்கு உோி வன் றவறு
இருக்கின்ைோனோ? நீங்கள் உண்ற
ோளர்களோக
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இருந்தோல் (இதற்கு) உங்களது
மகோண்டு வோருங்கள் என்று
கூறுவீைோக அல் குர்ஆன் 27;64

அத்தோட்சிகறள
(நபிற !) நீர்

நிச்ச
ோக அல்லோஹ் ஒருவறன என்ை
மசய்திற குர்ஆன் கூறும் அடிப்பறை
உண்ற
ோகும்.
முடிவுறர
நிச்ச
ோக அல்லோஹ் ஒருவறன. அவறன தவிர
வணங்குவதற்கு தகுதி ோனவன் ோரும் இல்றல
என்ை சந்றதகத்துக்கு இை ில்லோத அளவுக்கு ற றல
கோட்டி
ோர்க்க நூல்களிலும் அல் குர்ஆனிலும்
இைம் மபறும் நூற்றுக் கணக்கோன வசனங்கள் சோட்சி
கூறுகின்ைன.
உதோரண ோக, இற சு அவனுக்குப் பிரதி உத்தர ோக:
கற்பறனகளில் எல்லோம் பிரதோன கற்பறன
எதுமவன்ைோல்: இஸ்ரறவறல றகள், நம்முறை
றதவனோகி கர்த்தர் ஒருவறர கர்த்தர்....... ோர்க்கு
12; 29
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அதற்கு றவதபோரகன்: சோிதோன் றபோதகறர, நீர்
மசோன்னது சத்தி ம்; ஒறர றதவன் உண்டு,
அவறரத்தவிர றவமைோரு றதவன் இல்றல ோர்க்கு
12; 32
இறத றபோன்று அல் குர்ஆனில் 112;1 வசனம்
கூறுவறத
கவணியுங்கள்.
(நபிற )
நீர்

கூறுவீரோக.அவன் அல்லோஹ் ஒருவறன.
இவ்வோைோன புனித ோர்க்க நூல்கள் அல்லோஹ்
ஏகன் என்று உறுதிப் படுத்துவது ோத்திர ின்ைி,
அவன்
பறைப்பவன்,
அவன்
தனித்தவன்,
வணக்கங்கள் ோவும் அவனுக்கு ோத்திரற உோி ன
என்பறத உறுதிப் படுத்து கின்ைன.
நோறன அவமரன்று நீங்கள் உணர்ந்து, என்றன
அைிந்து விசுவோசிக்கும் படிக்கு நீங்களும் நோன்
மதோிந்து மகோண்ை என் தோசனும் எனக்குச் சோட்சிகளோ
ிருக்கிைீர்கள் என்று கர்த்தர் மசோல்லுகிைோர்; எனக்கு
முன் ஏற்பட்ை றதவன் இல்றல, எனக்குப் பின்
இருப்பதும் இல்றல. 43 ம ஸோ ோ 10
நோன், நோறன கர்த்தர்; என்றன அல்லோ ல் ரட்சகர்
இல்றல. 43 ம ஸோ ோ 11
ற றல
எடுக்கோட்டி
இறை
வசனங்கள்
ோறவயும் றநோக்கும் றபோது, ற சு, போிசுத்த ஆவி
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அல்லது றவறைதின் ீது றதய்வீகத் தன்ற ற
சு த்துத்துவதற்கு
எந்த
வித
சோன்றுகறளோ,
கோரணற ோ இல்றல என்று மதளிவோகிைது.
இவ்வோறு கூறுவதற்கும் எந்த வித சோட்சி மும்
இல்றல. அந்த தூதர்கள் அறனவரும் அல்லோஹ்
ஒருவனோல் பறைக்கப் பட்ைவர்கறள
ன்ைி
அவர்களுக்கு
எந்த
வித ோன
ஆட்சிற ோ,
அதிகோரற ோ இல்றல. இந்த தூதர்கள் எவரும்
மதய்வங்களும் இல்றல. அல்லோஹ்வின் சோர்பில்
முன் நிற்பதற்றகோ, அவனது உருவத்தில் கோட்சி
அளிப்பதற்றகோ, அவனுக்கு நிகரோக இருப்பதற்றகோ
அவர்கள் எவ்வித தகுதியும் மபை
ோட்ைோர்கள்.
ஏறன புனித ோர்க்க நூல்களும், அல் குர்ஆனும்
அவ்வோஹ்வுக்கு ச ோன ஒருவரும் இல்றல என
உறுதி ோக கூறுகிைது.
யூதர்கள்
வழி
தவைி
கோரணத்தோலும்,
அல்லோஹ்றவ ன்ைி ற்ைவர்கறள மதய்வங்களோக
எடுத்துக்
மகோண்ைதோலும்,
அவர்கள்
ீது
அல்லோஹ்வின் றகோபம் உறுதி ோகி து. இதறன
பற்ைி றபபில் இவ்வோறு எ க்கு அைிவிக்கிைது.
இப்படி இஸ்ரறவலர் போகோல்றபற ோறரப் பற்ைிக்
மகோண்ைோர்கள், அதனோல் இஸ்ரறவலர் ற ல்
கர்த்தருறை றகோபம் மூண்ைது.” 25 எண்ணோகம் 3 -
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அதன் கோரண ோக அவர்களது மபறு தி வோய்ந்த
வோழ்றவ அல்லோஹ் நோச ோக்கி விட்ைோன்.
அறத
றநரத்தில்
ற சு
நோதோிை ிருந்து
இறைவனின் ஏகத்துவத்றத ஏற்றுக் மகோண்ை இறை
பக்தர்கறள அநி ோ
ோன முறை ில் யுதர்கள்
இம்றச
படுத்தவும்,
துன்பம்
இறழக்கவும்
ஆரம்பித்தோர்கள். இந்த ஆரம்ப கிைீஸ்தவர்கள் ற சு
நோதோின் றபோதறனகறள ஏற்றுக் மகோண்டு ஏக
இறைவறன
ோத்திரம்
வணங்கி தும்,
இப்றபோதறனகளில் ோற்ைம் மசய்
றுத்ததும்,
ஒன்றுக்குள் மூன்று மதய்வங்கள் ஐக்கி
ோகி
இருப்பதோக போவுலுவும் அவருறை
சீைர்களும்
உறுவோக்கி
புதி
கருத்றத ஏற்றுக் மகோள்ள
றுத்ததும்
இவர்களுக்கு
ஏற்பட்ை
மபரும்
துன்பங்களுக்கு கோரண ோ ின.
சுருக்க ோக கூைினோல், ஆதம், நூஹு, இப்ரோஹீம்,
மூஸோ, ஈசோ, முஹம் த் (அவர்கள் அறனவர் ீதும்
அல்லோஹ்வின்
சோந்தியும்
ச ோதோனமும்
உண்ைோவதோக) ஆகி அறனவரும் அல்லோஹ்றவ
ோத்திரம் விசுவோசம் மகோண்டு, அவறன ோத்திரம்
வணங்கும்
படியும்,
அவனுக்கு
இறணற ோ
துறணற ோ
இல்றல
என்றும்,
அவன்
போிசுத்த ோனவன் என்றும் க்களுக்கு அைிவித்து,
அதன் பக்கம் க்களுக்கு அறழப்பு மகோடுப்ப தற்கோக
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அல்லோஹ்வோல் அனுப்பப்
பட்ைனர்.
அடிப்பறை ில், இவர்கள் அறனவரது
தூதுத்துவமும், அறழப்பும் ஒன்றை.

இதன்
இறை

உண்ற
ோன இறைவன் ஒருவறன.
ஆறக ோல் அவறன ோத்திரம்
வணங்குங்கள்.
நபி ோர்களும், ரசூல் ோர்களும் மகோண்டு வந்த
இறை
தூதுத்துவம்
ஒன்ைோக
இருக்றக ில்,
அவர்களது ோர்க்கம் வித்தி ோசப் படுவது எவ்வோறு?
அப்படி ோனோல்,
இந்த
நபி ோர்கள்,
ரசூல் ோர்களுறை
ோர்க்கம் எதுவோக இருக்க
முடியும்?
உண்ற
ிறலற , அவர்கள் மகோண்டு வந்த
தூதின் முக்கி அம்சம் “அல்லோஹ்வுக்கு ோத்திரம்
அடிபணிவது” என்ை மச றல அடிப்பறை ோக
மகோண்ைது. இஸ்லோம் எனும் வோர்த்றத சுட்டிக்
கோட்டும் மகோள்றகயும் அதுறவ. இஸ்லோம் என்பது
அதன் அரபு அர்த்த ோகும்.
அறனத்து
நபி ோர்களின்,
ரசூல் ோர்களின்
உண்ற
ோன
ோர்க்கம் இஸ்லோம் என்று அல்
குர்ஆன் வசனங்கள் உறுதிப் படுத்துகின்ைன.
குர்ஆன் கோட்டும் இந்த உண்ற நிறலற ஏறன
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ோர்க்கங்களின் புனித நூல்களும் பின்பற்றுவறத
எம் ோல் கோண முடிகிைது.
இறுதி ோக, இந்த விளக்கங்கள் மதோிவிக்கின்ை
முறை ில், உண்ற
ோகவும் றநர்ற
ோகவும் இந்த
இறுதிக் தூதின் ீது நம்பிக்றக றவப்பதும், அதறன
ற்ைவர்களுக்கு அைிவிப்பதும் எ து தறல ோ
கைற
என சுட்டிக் கோட்ைப் படுகிைது. இந்த
நம்பிக்றகயுைன் ோத்திரம் எ து கைற முடிந்து
விைோது. அல்லோஹ்வின் தூதர்கள், ரசூல் ோர்கள்
அறனவர் ீதும் நம்பிக்றக றவப்பதும் எ து
கைற
ோகும். (இவ்வோறு நம்பிக்றக றவப்பது,
முஹம் த் ஸல்லல்லோஹு
அறலகிவஸல்லம்
அவர்கள் அறனவர் ீதும் நம்பிக்றக றவப்பது
சம்பந்தப் பட்ை ஒரு விஷ
ோகும். அத்துைன்
அவர்களுறை
(பறழ
நபி ோர்களின்) வழி
கோட்ைறலயும் பின் பற்ை றவண்டும். அவற்ைின் படி
மச லோற்ை றவண்டும். என்மைன்றும் நிறல ோன
கிழ்ச்சிகர ோன வோழ்வுக்கு இதுறவ வழி கோட்டும்.
றநர்ற
ோக சத்தி த்றத றதடும்
க்கறள!
றநர்ற ற விரும்புகிைவர்கறள! இந்த விஷ ங்கள்
பற்ைி சற்று நிதோன ோக சிந்தறன மசய்து போருங்கள்.
இந்த கணத்திலிருந்து சிந்திக்கத் மதோைங்குங்கள்.
உங்களுறை விறல திப்பு கூை முடி ோத கோலமும்,
றநரமும்,
வீணோவதற்கு
முன்
சிந்திக்கத்
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மதோைங்குங்கள். எந்த றநரத்திலும், எந்த இைத்திலும்
உங்கள்
ரணம்
உங்கறள
றகப்பற்ைிக்
மகோள்வதற்கு முன்னறர சிந்திக்கத் மதோைங்குங்கள்.
றநர்ற
ோன உள்ளத்துைன், விறவகத்துைன்
இந்த முக்கி
ோன விஷ த்றத பற்ைி சிந்திப்பதன்
மூலம்,
ீண்டும்
ீண்டும் உண்ற
ின் பக்கம்
சிந்தறன மசலுத்தி பின், அல்லோஹ் ஒருவறன,
அவனுக்கு எந்த துறணயும் இல்றல, அவனுக்கு
பிள்றள இல்றல என்று விளங்கிக் மகோள்வதற்கும்,
அவறன
ோத்திரம் விசுவோசம் மகோள்வதற்கும்,
அவனுக்கு ோத்திரம் வணக்கங்கறள நிறைறவற்ை
வும், நிச்ச
ோக முஹம் த் (ஸல்லல்ஹு அறலஹி
வஸல்லம்) அவர்களும், நூஹ், இப்ரோஹீம், மூஸோ,
ஈசோ றபோன்ை நபி ோர்களும் ரஸூல்
ோர்களும்
அல்லோஹ்வின் உண்ற
ோன தூதர்கள் என்றும்
நம்பிக்றக
மகோள்வதற்கும்
உங்களோல்
சோத்தி
ோகும்.

இப்றபோது நீங்கள் விரும்பினோல் கீழ்
கோணும் சோட்சி த்றத உங்களோல் ம ோழி
முடியும்.
أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمداً رسول هللا
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அஷ்ஹது அன் லோஇலோஹ
இல்லல்லோஹ், வ அஷ்ஹது அன்ன
முஹம் தன் ரசூலுல்லோஹ்
இதன் விளக்கம் – வணக்கத்துக்கு
தகுதி ோன இறைவன் அல்லோஹ்றவ தவிர
றவறு எவரும் இல்றல என நோன் சோட்சி
கூறுகிறைன். அத்துைன், நிச்ச
ோக
முஹம் த் (ஸல்லல்லோஹு அறலஹி
வஸல்லம்) அவர்கள் அல்லோஹ்வின் திருத்
தூதர் என்றும் சோட்சிக் கூறுகிறைன்.
என்மைன்றும்
கிழ்ச்சி
நிறலத்திருக்கும்
வோழ்க்றகற றநோக்கி முதல் கோலடி றவப்பது இந்த
சோட்சி கூறுதன் மூலற . சுவர்க்கத்தின் கதறவ
திைக்க கூடி சோி ோன சோவியும் இதுறவ.
இந்த வழிற
ஏற்றுக் மகோண்டு வோழ்க்றக
நைத்துவதற்கு நீங்கள் தீர் ோனித்தோல் உங்கள்
முஸ்லிம் நண்பனிைம், அல்லது அருகில் உள்ள
இஸ்லோ ி பள்ளி வோசலிைம் அல்லது இஸ்லோ ி
த்தி நிறல த்திைம் மசன்று அவர்களிைம் உதவி
றதடுங்கள்.
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َ
َ َ َ
ْس ِهمْلْتقنطواْمِنْرْحةِْاّلل ِْإِنْاّللْيغفِر
ِ قلْياْعِبادِيْاَّلِينْأْسفواْلَعْأنف
ُّ
ً اَّلنوبَْج
َ ِيعاْإِنَهْهوْالغفور
ْْالرحِيمْْوأن ِيبواْإَِلْربِكمْوأسل ِمواْلْمِنْقب ِلْأن
َ
ْيأت ِيكمْالعذابْث َمْلْتنَصونْواتبِعواْأحسنْماْأنزِلْإَِلكمْمِنْربِكم
ً
ْمِنْقب ِلْأْنْيأت ِيكمْالعذابْبغتةْوأنتمْلْتشعرونْْْالقرآنْالكريمْ–ْرقم
33-33ْْآيات:33ْالسورة

தங்கள் ீது (தோங்கறள) அளவு கைந்து (போவங்கள்
மசய்து) விட்ைோரோகி
எனது அடி ோர்கறள!
அல்லோஹ்வின் அருளில் இருந்து
(அவன்
ன்னிப்றப விட்டும்) நிரோறச யுற்ைோரோக நீங்கள்
ஆகி விை றவண்ைோம்.
நிச்ச
ோக அல்லோஹ்
உங்களுறை போவங்கள் ோறவயும் (நீங்கள் பிறழ
மபோறுக்கத் றதடினோல்) அவன் ன்னித்து விடுவோன்.
(ஏமனனில்) நிச்ச ோக அவன் தோன்
ிக்க
ன்னிக்கிைவன், ிகக் கிருறப உறை வன் என்று
(நபிற !) நீர் கூறுவீைோக.
இன்னும் ( னிதர்கறள!) உங்களுக்கு றவதறன
வருவதற்கு முன்னதோக, உங்கள் இரட்சகனின் போல்
(தவ்போ மசய்து) திரும்பி விடுங்கள். அவனுக்கு
(முற்ைிலும்)
நீங்கள் கீழ படிந்தும் விடுங்கள்.
(றவதறன வந்து விட்ைோல்) பின்னர் (எவரோலும்)
நீங்கள் உதவி மசய் ப் பை ோட்டீர்கள்.
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( னிதர்கறள!) நீங்கள் உணர்ந்து மகோள்ளோத
நிறல ில்
திடீமரன
உங்களுக்கு
றவதறன
வருவதற்கு முன்னதோக, உங்கள் இரட்சகனிைம்
இருந்து உங்கள் பக்கம் இைக்கி றவக்கப்பட்ை ிக்க
அழகோன வற்றையும் பின்பற்றுங்கள். சூரோ அல்
ஜு ர் 39 53 – 55.

இதில் இன்னும ோரு முக்கி
விஷ ம் ஒன்று உண்டு.

ோன

இறுதி ோக ஒரு ற ோசறன........
“இறை தூது ஒன்றை” என்ை இந்த சிைி
புத்தகத்றத வோசித்த பின், அதன் அடிப்பறை ில்
ற லும் ஆரோய்ச்சி நூல்கறள வோசித்த பின்,
நற்குணங்கள் மகோண்ை, சத்தி ம் என்னமவன்று
றதடும் னிதர்கள் இதறன பற்ைி த க்குள் றகள்வி
றகட்க ஆரம்பிப்போர்கள்.
இவ்வோைோன றகள்விகள் பற்ைியும், ற லும்
விபரங்கள் பற்ைியும் கூடி
சீக்கிரம் விளக்கம்
கூறுவதற்கு எதிர் போர்க்கிறைன். இன்ஷோ அல்லோஹ்.
இஸ்லோத்றத பற்ைி ற ற் மகோண்டு விபரங்கள்
அைி
றவண்டு ோ ின் உங்களுக்கு அருகில்
இருக்கும்
பள்ளி
வோசலுக்றகோ,
இஸ்லோ ி
அைிவிப்பு ற
த்துக்றகோ வருறக தரவும்.
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