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"இைறவ� ம��� தனி�தவராக நிைன��ற�ப�டா� 

ம�ைமைய ந�பாதவ�களி� உ�ள�க� ���கி வி�கி�றன. 

ஆனா� அவ�ட� ம�றவ�க�� ேச��� நிைன� �ற�ப�டா� 

அவ�க� தி��தி அைட��வி�கிறா�க�." (39:45)



க�ணிய�  இைறவ��ேக!

  இ�த இதழி� இைறவைன� �றி�பி�� எ�லா இட�களி��' 

அவ�' எ�ற ெசா���� பதிலாக' அவ�' எ�ற ெசா�ேல 

பய�ப��த�ப���ள�. 

   'அவ�', 'அவ�', எ�ற இர�� ெசா�க�� ஒ�ைமயாக 

இ��பி�� க�ணியமானவ�கைள, உதாரணமாக 

நபிமா�கைள மகா�கைள, ஆசிாிய�கைள, த�ைதைய, ம��� 

மாியாைத� �ாிய அைனவைர�� �றி�பத�� 'அவ�' எ�ற 

ெசா�ைலேய நா� பய�ப���கிேறா�.

  ஆனா� எ�லா வ�லைம��, க�ணிய�� மி�க 

இைறவைன� �றி�பி��ேபா� க�ணியம�றவ�கைள� 

�றி�பி��' அவ�' எ�ற ெசா�ைல� பய�ப��தி 

வ�கிேறா�.' 

  'அவ�' எ�ற ெசா� ம��ேம ஒ�ைமைய� �றி��� எ�� 

வாதி�பவ�க� ேமேல �ற�ப�ட மாியாைத� �ாியவ�கைள' 

அவ�' எ�ற ெசா�லா� அைழ�பா�களா?

  ந� இ�லாமிய ��தக�களி� ைஷ�தா�கைள, 

வழிேகட�கைள ம��� க�ணிய� �ைறவானவ�கைள� 

�றி�பிட ' அவ�'  எ�ற ெசா�ைலேய 

உபேயாக�ப���கிேறா�. இ�தைகய ெசா�லா� க�ணிய� 

மி��த இைறவைன அைழ�கலாமா? 

  "அறி�� ெகா�க! க�ணிய� எ�லா� அ�லா���� 

உாிய�." (35:10) எ�ற வசன�தி� அ��பைடயி�' அவ�', 

எ�� �றி�பைத விட' அவ�' எ�� �றி�ப� சிற�த�, 

க�ணியமி�க�.

    �றி��: ��ஆ� வசன�கைள ம��� ஆதாரமாக� 

ெகா�ேட நம� இதழி� அைன�� ஆ�க�க�� அைம��. 

வாசக�க� இதி� �றி�பி������ வசன�கைள, த�களிட��ள 

எ�த ஒ� ��ஆ� ெமாழிெபய��பி�� ஒ��� பா���� 

ெகா�ளலா�. 
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இ�த ம�௧� ேப�� ேப���௧ைள நா� ந�க���ேறா�.இவா்கைள ��ப�த�ப��� ஏ�க�

ெச�வ� உம� ப�ய�ல எ� எ�ச��ைக�� அ����ற ஒ�ெவா�வ���� �� இ�த 

��ஆைன� ெகா�� அ��ைர ���ராக! (50:45)
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நிைன� 3

�றி��:- உ�ைமயான இைறய�ச �ைடயவ�கேள ேம�ேபா�காக எைத��

ப��காம� வசன எ�கைள உ�களிட��ள ��ஆைன ஒ�பி�� பா���

சி�தி�� விள�கி� ெகா���க�.

மி�க அ��� மி�க அ��� உைடய இைறவனி� ெபயரா�.

ச�க அ�கீகாரமா 

இைறவனி� தி��தியா?

இைறவனி� ��திைர-19.

ெம��பி��� �த�  

இைற�த�க�-நபிமா�க� 

ஓ� ஆ�� 

��ஆ� ெமாழிெபய���  

சாியான ஷஹாத�  

ஹதீ�களி� உ�ைம நிைல 

சா�தா� மாெப�� 

மேனாவசிய�கர�  

��ஆ� ம��� ேபாதாதா? 

(��� ேக�விக���-பதி�க�).



தைலய�க�
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ச�க அ�கிகாரமா - இைறவனி� தி��தியா?

ந�பி�ைக ெகா�டவ�கேள நீ�க� அ�லா���� அ���க� 

ேம�� சாியான ெசா�ைலேய ெசா���க�. (33 : 70)

ஒ� மக� த� த�ைதயி� 

த�டைன�� அ��கிறா�. 

��ம�க�, அரசி� த�டைனயான 

சிைறைவ��, அபராத� 

ேபா�றவ���� அ��கிறா�க�.

  இ�தைகய த�டைனக��� 

அ�சி�தா� ெபா�வாக மனித�க� 

தவ� ெச�யமா� இ��கிறா�க�. 

எ�லா மனித�க�� தா�க� தவ� 

ெச�தாேலா, ��ற�க� 

ெச�தாேலா ச�க�, நீதிம�ற�, 

அரசா�க�, அதிகாாிக� 

ஆகிேயாரா� த���க�ப�ேவா� 

எ�பைத ந�� அறி�ேத 

இ��கி�றன�. எனேவ 

தவ�களி���� தவி��� ெகா�ள 

�ய�சி�கி�றன�.

  ந�ைம� பைட�த இைறவ�, த� 

த�டைன��,ெகா�ய 

ேவதைன�� அ�சி�ெகா��மா� 

ந�ைமநபிமா�கைள��, 

�த�கைள�� அ��பி அ�ச��� 

எ�சாி�ைக ெச�கிறா�. ச�க�தி� 

பா�ைவயி� தவ� ெச�ய அ��� 

மனித� யா���� ெதாியாம� 

தவ�க� பாவ�க� ெச�ய 

ச�த��ப� வ�� ேபா� இைறவ� 

பா��� ெகா����கிறா�. அவ� 

ந�ைம த���பா� எ�� 

ந�பினா�� தவ�க� ெச�ய 

அ��வதி�ைல. ெசா�ப காலேம

   மனித�க� ெப��பாலாேனா� 

த�த� �யநல�க��காக��, 

பிறைர மிைக�� ெவ�றி ெபற 

ேவ��� எ�பத�காக��, பதவி, 

பண�, அதிகார� ஆகியவ�றி� 

ேம� உ�ள ஆைசயினா�� 

மனித�களிடேய வர�� 

மீற��யவ�களாக��, அ�கிரம�, 

அநியாய� ெச�ய� 

��யவ�களாக�� உ�ளன�. 

எனேவ இ�தைகய அநீத� 

கைள��, அ��மீற�கைள�� 

த��� அவ� களிைடேய 

நீதிையநிலவ�ெச�ய இைறவ� 

நபிமா�கைள��,�த�கைள��,ேத

��ெத��� அவ� க��� 

ேவத�கைள��,ெச�திகைள�� 

ெகா��த��பினா�. 

அ�ேவத�களி� இ�தியாக வ�த 

அ���ஆனி� ேம��றி�பி�ட 

ஒ��கீன�ைள சீ� ெச�ய 

ச�டதி�ட�கைள��, 

விதிகைள�� ஒ��� �ைற 

கைள�� �றியி��கிறா�.

 ெபா�வாக மனித�க� தவ� 

ெச�ய� ��ய இய���ள 

வ�களாகேவ இ��கி�றா�க�. 

இ��பி�� த�டைன�� 

அ�ச���யவ�களாக��ளன�. 

ஒ� மாணவ� த� ஆசிாியாி� 

த�டைன�� அ��கிறா�.
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ஏ���ெகா�டதா� இைறவ� 

அவ�க��� 

உதவிெச�� இ��லகி��, 

ம�ைமயி�� ெவ�றிைய� த�தா� 

எ�� ��ஆ� ��கிற�. 

ஆகேவ ந�நிைலயாள�கேள! 

உ�களா� ஒ� க��ைத ஏ��� 

ெகா�ள ��யாவி�டா�� 

கவனி�� ேக��க�. கவனி��� 

ேக�காவி�டா� ச�திய� 

விள�காம� ேபா� உ�க� 

வா�வி� மிக�ெபாிய ந�ட�ைத 

நீ�க� அைடய ேநாிடலா�. 

ச�திய�ைத விள�கி 

ஏ���ெகா�டவ�க��� 

இ�ைமயி�� ம�ைமயி�� 

மக�தான ெவ�றிைய இைறவ� 

வா�களி�கிறா�. (16 : 97) 

எ�லா���� ெதாி�த விஷய� 

தாேன - ��கிறா�க� எ�� 

எ�ணாம�, சேகாதர�கேள 

உ�க���, �றி�பாக உ�க��� 

இ�ைறய நிைலைய க��தி� 

ெகா�� �ற� ப�வ� இ� எ�� 

எ�ணி� ெகா���க�. 

தனிைம�ப��த�ப�ேவாேமா 

எ�� மன� அ�ச����. தனி 

ஒ�வனாக இ��தா�� இைற 

க�டைளகைள ஏ�� நட�க 

����. ஏ�� நட�க ேவ��� 

அ�ெபா��தா� இ�ைம, 

ம�ைம� ேப�கைள� ெபற 

����. 

இைறவனி� அ�யா�கேள 

ச�க�தி�� அ�சாதீ�க�. 

இைறவ��� ம��ேம 

அ���க�.

வா�� இ��லகி� 

த�டைனக��� அ�சி ச�க�தி� 

பா�ைவயி� தவ�க� ெச�யாம� 

இ����மனித�க�இைறக�டைளக

ைள, ேவத�தி� ப�ேய நட�க 

ேவ��� எ�ற க�டைளைய 

மீ�வதி� அ�ச� ெகா�வதி�ைல. 

எ�ெற��� நரக� எ�ற 

இைறவனி� த�டைன�� 

அ��வதி�ைல. 

  ச�க அ�கீகார� கி�டாம� 

ேபா�வி�ேம எ�� அ�ச���ய 

மனித�,உதாரணமாகஉறவின�களி

� உற� சீ�ெக���ேபா�வி�ேம, 

ஊ� ஜமாஅ� அ�கீகார� 

கிைட�காம� ேபா� வி�ேம, 

இ�லாமிய ச�க�தி� அ�கீகார� 

கிைட�காம� ேபா� வி�ேம 

எ�ெற�லா� அ�சி ச�திய�ைத� 

ெதாி�� ெகா�டா�� ஏ��� 

ெகா�ள� தய��கிறா� 

மிக�சாியானதாக இ�� தா�� உலக 

மனித�களி� வா�விய� �ைற�� 

மா�றமாக உ�ளேத எ�� 

அ��கிறா�. 

இ� உ�ைமயான இைற அ�ச 

�ைடயவ�களி� இய�ப�ல. 

ெம�யான இைற அ�ச�ைடயவ�க� 

�த�களிட� இ��� ெப�ற 

ெச�திைய ஏ���ெகா�ட��, 

ச�க�தா� தனிைம�ப��த�ப�த� 

ேபா�ற சில ெதா�தர�க� 

அைடயேவ ெச�வா�க�. �ஹ�ம� 

நபி  இ�த���ஆைன� 

ெசா�னேபா� �த�� ஏ��� 

ெகா�டவ�க�, 

ெப��பா�ைமயான 

நிராகாி�பாள�க�ட� வியாபார�, 

உற�, ந�� ஆகியவ�ைற இழ�க 

ேநாி�ட�. ஆயி�� 

அவ�க� ச�திய�ைத
g g g g
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  �ற இ� இத�களி�� ெச
அ���ஆ� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட �ைறயி� 

அ��தமான ஒ� 

கணித�க�டைம�பி� 

அைம�க�ப����ப� �றி�த ஒ� 

சில தகவ�கைள� க�ேடா�.

  �� ஆ� ��ைம�� கணிணியி� 

( C o m p u t e r )  ���தி அைத 

��ைமயாக ஆரா��� ேபா�, �� 

ஆனி� உ�ள எ�லா அ�ச�க�� 

19' எ�ற எ�ைண 

அ��பைடயாக� ெகா�� கணித� 

க�டைம�பி� 

அைம�க�ப����கிற� எ�ற 

தகவ� 1974 � ெவளிவ�த�. அைத 

அறி�� உலகேம விய�த�. 

��ஆனி� '19' எ�ற 

எ�ைண�ப�றி அ�தியாய� 74'� 

தா� இைறவ� ��கிறா� எ�ப� 

இ�ேக �றி�பிட�த�க�. (74:30) 

   அ�தியாய� 74� இைறவ� இ�த 

19 எ�ற எ� ந�பி�ைக ெகா� 

ேடா��� ந�பி�ைகைய 

அதிக�ப���� எ���, ேவத� 

ெகா��க�ப�ேடா��� 

உ�திைய� ெகா���� எ���, 

ேவத� ெகா��க�ப�ேடா���� 

ந�பி�ைக ெகா�ேடா����, 

ச�ேதக�ைத அறேவ நீ��� 

எ��� நிராகாி�ேபா��� 

�ழ�பமாக��, ேசாதைனயாக��, 

இ���� எ���, 

நிராகாி�ேபா����, 

நயவ�சக�க��� ம��� 

�ாியாம� ேபாவத� �ல� 

அவ�கைள ெவளி�ப���� 

எ��� ��கிறா�.

  ெச�ற இதழி� நா� க�ட '19' 

ப�றிய தகவ�க� இைற ந�பி�ைக 

ெகா�ட நம�� ந��ைடய 

ந�பி�ைகைய ேம�� 

அதிக�ப��� வதாக�� 

அைம�த�. ேம�� ேவத� 

ெகா��க�ப�ேடாாிட� 

அ�தகவ�கைள நா� �றினா�, 

அவ�க���� அ��� ஆ� 

மனிதச�தி�� அ�பா�ப�ட 

கணித� க�டைம�பி� அ��தமாக 

அைம�க�ப����பதா� இ� 

இைற ேவத�தா� எ�� அத�� 

�� இ�லாத உ�திைய� 

ெகா����. ந�பி�ைக 

ெகா�டவ�க����, ேவத� 

ெகா��க�ப�ேடா���� உ�ள 

ச�ேதக�கைள அறேவ நீ��� 

எ�பைத�� ந�கறிகிேறா�. 

   இ�ெபா�� இ�த 19' எ�ற எ� 
நிராகாி�ேபா��� 
ேசாதைனயாக��, 
நயவ�சக�கைள அைடயாள� 
கா��� எ��� ��வத� 
ெபா�� எ�ன எ�பைத�� 
எ�வா� இ�த எ� அவ�கைள 
அைடயாள� கா��கிற� 
எ�பைத�� இ�த இதழி� 
கா�ேபா�. 

  இ�த� 19 எ�ற எ� �றி�ப 

ெத�ன? அ� எ�களி� 

�த�ைமயான '1'ஐ�� 

கைடசியான '9' ஐ�� த�னி� 

ெகா�டதாக உ�ள�. இ� 

இைறவ� தா� �த�ைமயானவ� 

ேம�� இ�தியானவ� (57:3) 

எ�பைத� �றி�கிற�. 
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எ�ைண� 

ெகா�� ஒ� 

�� ��த 

க�ைத� கணித� 

க�டைம�பி� 

ஆ��வ� 

�லபமான த�ல.

   இ�தைகய ஒ� 
சிற�பான, 
மனித�க���� 
க�னமான 
பிைர� 
ந�பைர�தா� 
இைறவ� த� 
ேவத�ைத� 
க��வத�� 
பய�ப��தி��
கிறா�. �� ஆனி� 
எ�லா 
அ�ச�க�� 
இ�த

எ�ைண� ெகா�ேட க�டைம� 

க�ப���ளன எ�ப� �றி�த ஒ� 

ப�தி தகவ�கைளேய ெச�ற 

இத�களி� நா� க�ேடா�. 

இ��� உ�ள இ� ேபா�ற 

அ��த� தகவ�கைள நா� வ�� 

இத�களி� ெதாட��� கா�ேபா�. 

எனி�� இ�வைர �ற�ப���ள 

தகவ�கேள அ���ஆ� மனித 

ச�தி�� அ�பா�ப�ட வித�தி� ஓ� 

அ��தமான ஒ��� �ைறயி� 

அைம�க� ப�ட���கிற� எ��� 

நி�பி�க� ேபா�மானதாக 

இ��கிற�. இ�ேவ அ��� ஆ� 

இைறவனிட� இ���தா� 

இற�க�ப���ள� எ�பைத�� 

நி�பி�கிற�.

   ஆயி�� இ�த '19' எ�ற 

எ�ணி� ேவைல, இ�, 

இைறவனிட மி���தா� 

இற�க�ப�ட� எ�பைத

அ� ம��மி�றி வாஹி� - ஒ�� 

எ�ற அரபி வா��ைதயி� 

எ�மதி�� 19' ஆ�� (எ� 

மதி�ைப�ப�றிய விள� க�கைள 

பிற ப�க�களி� பா��க��) இ� 

நம� கட�� ஒ��தா� 

எ�பைத�� �றி�கிற�.

  ேம�� ஒ� கணித� க�டைம�பி� 

ஆ��வத�� '19' ஒ��� மிக�� 

இல�வான எ� அ�ல. அ� (Prime 

N u m b e r )  ஆ��. இ�த எ� 

த�னாேலா, அ�ல� 

ஒ�றினாேலா ம��ேம வ�ப��. 

உதாரணமாக 10 எ�ற எ� 5 � 

வ�ப��, 2 �� வ�ப��. 6 எ�ற 

எ� 2 ஆ� வ�ப�� 3ஆ�� 

வ�ப��. ஆனா� Prime Number 

வைகைய� சா��த 19 எ�ற இ�த 

எ� 19ஆ� அ�ல� ஒ�றா� 

வ�ப��. எனேவ இ�தைகய 

1. Pickthall’s

2. Yusuf Ali’s

3. Sher Ali’s

பட� -1 இ�தியா, பாகி�தானி� அ�சிடப�� பிரதிக�
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நி�பி�ப� ம��ம�ல �� 

ஆைன ஒ� அ�சர� மாறாம� 

பா�கா�ப�� இ�த '19' 

தா�. இ�த எ� எ�வா� 

அ��தமான �ைறயி� இ�த 

ேவைலைய�ெச�கிற� 

எ�பைத�   

(Demonstration)  பா��ேபாமா?

  இைறவ� த� தி�மைறயி� 

தாேன இ� நிைன��டைல '. 

(��ஆைன) இற�கியதாக�� 

, தாேன 

அைத�பா�கா�பதாக��  

��கிறா� ( 1 5 : 9 )

பா�கா�� எ�றா�

எ�ன? எ�ப�? பா�கா�� 

எ�றா� அத� ஒ�ெவா� எ���� 

எ��ைத� �ட� ேச��கேவா 

நீ�கேவா ��யாம� பா� 

கா�க�ப����க ேவ���, 

அ�லவா?

  இ��பி�� இ�� உலகி� பல 

��ஆ� பிரதிக� தவறான 

அைம�பி� அ�சிட�ப�வைத நா� 

கா�கிேறா�. அ�கி� (பட� - 1) 

ெகா��க�ப����ப� 96� 

அ�தியாய�தி� �த� ஐ�� 

வசன�க� தவறான �ைறயி� 

எ�த�ப������ ��� ��ஆ� 

பிரதிகளா�� (இைவ பி�தா�, 

��� அ�, ேஷ� அ� ஆகிேயாாி� 

ஆ�கில ெமாழி ெபய�� �களி� 

அ�சிட�ப������ ��ஆ� 

பிரதிக� ஆ��. இதி� அ��� 

�றியிட�ப�ட இ�ஸா� எ�ற 

அரபி வா��ைதயி�

அ�ஃ�, ��, ��, அ�ஃ�, �� 

ஆகிய ஐ�� எ����க� இட� 

ெப�வைத�கவனி��க�. அ�கி� 

(பட� - 2 ) ெகா��க� ப����ப� 

அேத வசன�தி� அ� அ�ஹ� 

ப�கைல� கழக�தா� 

அ�கீகாி�க�ப�ட பிரதி ஆ��. 

இதி�  இ�ஸா�  எ�ற 

வா��ைதயி� அ�ஃ�, ��, ��, 

�� ஆகிய நா�� எ����க� 

ம��� அ�சிட�ப����பைத� 

கவனி��க�. 

   உலகி� சில ப�திகளி� 

அ�சிட�ப�� ��ஆனி� 

'இ�ஸா�' எ�ற வா��ைதயி� 

ஐ�� எ����க� 

பய�ப��த�ப�கி�றன. 

எகி�தி� ப�கைல�கழகமான அ�-

அ�ஹ�, அ�கீகார� ெப�ற 

பிரதியிேலா இ�ஸா� எ�ற - 

வா��ைத�� நா�� எ����கேள 

பய�ப��த�ப�கி�றன.

அ�அ�ஹ� அ�கீகார� ெப�றபிரதிபட� - 2
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  ஒ� எ��� மா�ற�ப����பைத  

நா� க�களா� பா��கிேறா�. 

இ�வா� நட�தி��பதா� 

இைறவனி� ேவத� 

பா�கா�க�படவி�ைல எ�� �ற 

���மா? நி�சய� இ�ைல ! 

ஏெனனி� சாியான �� ஆ� 

இ��லகி� பா�கா�க�ப�� 

இ��ேத வ�கிற�. அைத ந�பி�ைக 

ெகா�டவ�க��� இைறவ� 

அைடயாள� கா��கிறா�.

  இ�ெபா�� �த�� கா�ட� 

ப����ப� சாியானதா அ�ல� 

இர�டாவ� கா�ட�ப������ 

அ� அ�ஹ� அ�கீகார� ெப�ற� 

சாியானாதா? எ�ப� நா� ெதாி�� 

ெகா�வ�? இ��தா� இ�த� 

கணித� �றி�� ேவைல ெச�கிற�. 

எ�ப� 19ஐ� ெகா�� ��ஆ� 

க�ட�ப����கிற� எ�பைத நா� 

இ�ேபா� 

அறி�தி��கிேறா�. 

  ேமேல �றி�பிட�ப������ 

வசன�க� �த� �த�� இற�கிய 

96� அ�தியாய�தி� �த� ஐ�� 

வசன�களா�� இவ�றி� '19' 

வா��ைதக� உ�ளன ! �� ஆைன� 

பா�கா��� காவலனாக இ�த 19 

எ�ற எ� உ�ள�! இ�ெபா�� 

இ�விதமாக� எ�த�ப������ 

இ�த� �� ஆ� வசன�களி� எ� 

சாியான� எ�பைத� '19' நம��� 

கா��கிற�.

  �த� �த�� இற�கிய 

வசன�களான இைவ 19 

வா��ைதக� ெகா�ட� ம��ம�ல 

அதி� இட� ெப�� எ����களி� 

எ�ணி�ைக�� 19� ெப���� 

ெதாைகேய! (19 x  4  =  7 6  )

இ�ெபா�� �த�� கா�ட�ப�ட 

�� ஆ� பிரதியி� அ�த ஐ�� 

வசன�களி� உ�ள எ����கைள 

நா� எ�ணினா� அதி� 78 

எ����க� உ�ளன இ� 19� 

ெப���� ெதாைக 

அ�ல 2 எ���க� ��கிற�.

  இர�டாவ� கா�ட�ப������ 

��ஆ� பிரதியி� உ�ள 

எ���கைள நா� எ�ணினா� 

அ� சாியாக 76 எ����க� 

ெகா�டதாக உ�ள�! இ�ேவ 

19� ெப���� ெதாைக ஆ��. 

19x 4 = 7 6  �த�� கா�ட�ப�ட 

��ஆ� பிரதியி� ��தலாக 

இர�� எ�� ��க� உ�ளன. 

அ�த� ��தலான இர�� 

எ����க� இ�ஸா� எ�ற 

வா��ைதயி� பய�ப��த�ப�� 

ஒ� அதிகமான 'அ�ஃ� தா�.

   ஐ�� வசன�களி� இ��ைற 

இ�ஸா� எ�ற வா��ைத இட� 

ெப�வதனா� இர�� அ�ஃ� 

எ����க� அதிகமாகி�றன. 

இ�ேவ அதி� உ�ள 

எ����கைள 78 ஆ��கிற�. 

இைறவ� ��கிறா� (இ� மனித� 

ெசா�ல�ல) அத� ேம� 19 

இ��கிற�. (74:30)எனேவ �த�� 

கா�ட�ப������ ��ஆ� 

பிரதிகளி� தா� தவ� உ�ள� 

எ�பைத�� இர�டாவதாக 

கா�ட�ப������ அ� அ�ஹ� 

அ�கீகார� ெப�ற �� ஆ� 

சாியான �ைறயி� 

எ�த�ப����கிற� எ�பைத�� 

19' நம�� அறிவி�கிற�. நாேம 

இைத� பா�கா�ேபா� எ�� 

இைறவ� ��வத� ெபா�� 

இைத� பா�ப��த மனித� 

�ய�சி�க மா�டா�

7

�திய நிைன��ட�  நவ�பா் 1999



எ�பத�ல.ஏெனனி� 

இைறேவத�கைள நபிமா�க���� 

பி� வ�� நயவ�சக�க��, 

நிராகாி�பாள�க�� சிைத�க 

�ய�சி ெச�வ� (6:112) ெதாட��� 

வழ�கமாக நட�� ெகா�ேட 

வ�கிற�. இதனா�தா� ��ன� 

இைறவனா� இற�கிய ேவத�க� 

சிைத�க�ப�ட�� ஒ� �திய 

ேவத�தி�

ேதைவ ஏ�ப�கிற�. ��ைதய 

ேவத�களி� இ�லாத ஒ� சிற�� 

அ���ஆனி� உ�ள�. இ� 

இ�திேவதமாக இ��பதனா� இ� 

இைறவனா� 

பா�கா�க�ப���ள�. பா�கா�� 

எ�றா� அ� யா�� ேவத�ைத� 

சிைத�க �யலாம� த��� எ�ப� 

அ�ல! யா�� சிைத�� வி�டா�� 

அைத� கா��� ெகா��ப� தா� 

பா�கா��. யா�� சிைத�க 

��படாவி�டா� அ� 

பா�கா�க�ப�ட� எ�பைத 

உலக� எ�ப� அறி�� ெகா���? 

�� ஆ� பா�கா�க� ப����கிற� 

எ�பத�� ஆதார�தா� 

எ�ன ?

  இைறவ� இற�கிய ேவத�ைத� 

சிைத�க  �ய�வ�  தீயவ�களி�

இய�பா��. தீயவ�க� உலகி� 

எ�ெபா��� இ��ேத வ�வதா� 

இ�தி ேவத�ைத�� அவ�க� 

சிைத�க �ய�சி ெச�யேவ 

ெச�தா�க�. ஆயி�� அவ�க� 

சிைத�தவ�ைற இைறவ� 

அைடயாள� கா���ேபா� 

ெம�யாகேவ இ�தி ேவத� 

பா��கா�ப����கிற� எ�பைத 

உலக� அறி�� ெகா�கிற�!

  ேமேல �றி�பி�ட உதாரண�தி� 

அ�-அ�ஹ� அ�கீகார� 

ெப�ற��ஆ� சாியான �ைறயி� 

அ�சிட� ப����பைத�� ம�ற 

பிரதிக� தவறாக 

அ�சிட�ப����பைத�� அதி� எ� 

சாி எ�பைத�� இ�ேக நா� 

க�ேடா�. எனேவ அ�-அ�ஹ� 

அ�கீகார� ெப�ற பிரதிேய சாியான 

��ஆ� எ�� நா� 

எ�ணிவிட��டா�. ஏெனனி� 

அ��� சிைத�க�ப�டேத 

எ�பைத�� அ�த� சிைதைவ�� '19' 

எ�ப� ெவளி�ப���கிற� 

எ�பைத�� நா� இ�� கா�ேபா�.

    ேமேல நா� கா�ப� ��ஆனி� 

அ�தியாய� 7� இட� ெப�� 

69வ� வசன� எ�த�ப������ 

இ� பிரதிக� ஆ��.         

வல��ற�   நா�   கா�ப�      அ�-
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அ�ஹ� அ�கீகார� ெப�ற பிரதி 

ஆ��. அதி� 

�றியி���கா�ட�ப���ள 

ப�தத� எ�ற வா��ைதயி� 

'ஸா�' எ�ற எ��� இ��பைத� 

கவனி��க� இட��ற� இட� 

ெப�றி��ப� இ�� உலகி� 

உ�ள மிக� பைழய ��ஆ� பிரதி 

ஆ��. இ� தா�க�� �லக�தி� 

பா�கா�பாக ைவ�க�ப���ள�. 

இதி� �றியி��� 

கா�ட�ப������ 'ப�தத�' 

எ�ற வா��ைதயி� �� எ�ற 

எ��� இட� ெப�வைத� 

கவனி�க�� மிக�பைழய �� ஆ� 

பிரதியி� ப�தத� எ�ற 

வா��ைதயி� �� எ�ற எ��� 

இட� ெப�றி���� ேபா�, அ�-

அ�ஹ� அ�கீகார� ெப�ற 

��ஆனி� �� எ�ற எ��ைத 

மா�றி ஸா� எ�ற எ��ைத 

எ�தியி�� கிறா�க�. இதி� எ� 

சாி? தா�க�� பிரதியா அ�ல� 

அ�-அ�ஹ� பிரதியா? (ஏ� 

மா�றினா�க� அத�� எ�ன 

காரண� ��கிறா�க�, எ�ப� 

ேபா�ற விபர�கைள�� அதி� 

உ�ள தி�����கைள�� 

பி�ன� இ��� விாிவாக� 

கா�ேபா�.) 

   இர��� சாிேய எ�� அவ�க� 

�றினா�� (அதி�) ஒ�� தா� சாி 

எ�பைத�� இ�ேக நா� 

ஆதார��ட� கா�ேபா�) ஏ� 

இர�� விதமான எ�த ேவ���? 

எ�லா�பிரதிகளி�� ஒேர மாதிாி 

ஏ� எ�தவி�ைல ? �� ஐ ஸா� 

ஆக மா�றியவ�க� ஏ� �� ஐ 

ேமேல சிறிதாக எ�த ேவ���? 

எேதா தி�� ��� 

நட�தி��ப�  �ாிய வி�ைலயா? 

வாி�� வாி, வா��ைத�� வா��ைத 

எ����� எ��� இைறவனா� 

இற�கி அவராேலேய 

பா�கா�க�ப�வ� அ�ல 

வாஅ��� ஆ�? 

அ�வாறி��ைகயி� இ�வா� 

ெச��� �ணி� - இவ�க��� 

எ�கி��� வ�த�? இவ�களி� 

���சிக� இைறவனிட� 

ப���மா? இ�விர��� எ� சாி 

எ�பைத 19' எ�ப� அைடயாள� 

கா��கிற� ெதாி�மா? அ�த 

அ��த�ைத� கா�ேபா� 

வா��க�. 

   ெச�ற இத�களி� உலகி� ேவ� 

எ�த� ��தக�தி�� காண�படாத 

வித�தி� அ��� ஆனி� 29 

அ�தியா ய�க� 14 எ����கைள� 

ெகா�� அைம�க�ப�ட 14 

வைகயான எ���� கைள� 

ெகா�� ஆர� பி�கிற� எ�� 

க�ேடா�. 29 (�ரா�க�) + 14 

(எ����க�) +14(வைகக�) = 

57(1985) அ�த ��திைர 

எ����க� ச�ப� த�ப�ட 

அ�தியாய�களி� 19� ெப���� 

ெதாைககளாகேவ அைம�க� 

ப����கிற� எ�பைத�� 

க�ேடா� உதாரணமாக யா, �� 

எ�ற எ����கைள� ெகா�� 

�வ��� அ�தியா�தி� 

இட�ெப�� யா, �� எ�ற இ� 

எ����களி� எ�ணி�ைக 285 

ஆ��. அதாவ� யா (237) + �� 

(48) = 285 (19 x 15) இ�விதமாக 

1400 வ�ட�களாக யாரா�� அறிய 

��யாத ரகசியமா� 

பா�கா�க�ப�� வ�த 

��திைர எ����களி� 

இரகசிய�ைத  இைறவ�

இ�ெபா��    இ�த�  க����ட�
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ggg ggg ggg ggg

�ைறயி� ெசய�ப�கிற�! அ� 

அ���ஆனி� இட�ெப�� 

ஒ�ெவா� எ��ைத�� 

பா�கா�கிற�. இதைன�� மீறி, 

இைறவ� தா� பா�கா��வி�டா� 

எ�கிறாேர அதனா� மனித�க� 

ஒ��� ெச�ய ��யா�, 

ெச�யவி�ைல எ�பவ�க� த�க� 

�ரண ந�பி� ைகைய இைறவனிட� 

ைவ�காம� மனித�களிட� 

ைவ�தி��கிறா�க�. எ�ேற �ாி�� 

ெகா�ள ேவ��� 

    இ�ெபா�� ச�� சி�தி��� 

பா��பவ�க��� இ�த 19 எ�ற 

எ� எ�ப� அ��� ஆ� 

இைறவனிட� இ��� வ�தைத 

நி�பி�கிற� எ�பைத�� எ�ப� 

அ� அ���ஆனி� காவலானாக 

ெசய� ப�கிற� எ�பைத�� 

�ாி�� ெகா�ள ����. அ��� 

ஆ� இ�ெபா�� நி�பி�க�ப�ட, 

உ�தி�ப��த�ப�ட, 

ெம�பி�க�ப�ட ேவதமாகிவி�ட�! 

ேம�� நாேம இ�நிைன��டைல 

இற�கிேனா� ேம�� நாேம 

இைத� பா�கா��� ெகா�ேவா�. 

(15:9) ��� : எ�லா மனித�க�� 

எ�லா ஜி�க�� ஒ�� �� இ�த� 

��ஆைன� ேபா� ஒ�ைற� 

ெகா�� வர �ய�றா��, 

அவ�களா� ��யா�. அவ�க� 

ஒ�வ��ெகா�வ� எ�வள� 

உதவி� ெகா�டா�� சாிேய! 

(17:88) எ�ற வசன�களி� 

விாிவான அ��த�கைள இைறவ� 

மனித�க��� அறிவி��� ேநர�� 

வ�� வி�ட�! 

�க�தி�ெவளி�ப��திஇ��கிறா�.

  இ�த விபர�கைள மீ��� 

இ�ேக நிைன�ப���வத� 

காரண� எ�ன ெவ�றா� ேமேல 

நா� க�ட சிைத�க�ப�ட வசன� 

7வ� அ�தியாய�தி� உ�ள�. 

அ�த 7வ� அ�தியா� அ�ஃ�, 

லா�, மீ�, ஸா�, எ�ற நா�� 

��திைர எ����கேளா� 

�வ��வதா��. 

இ�த அ�தியாய�தி�, �த� 

வசன�தி� ��திைர இட�ப�ட 

நா�� எ����க�� 19� 

ெப���� ெதாைகயாகேவ 

இட�ெப�றி��கிற� எ�பைத�� 

நா� அறிகிேறா�. அதாவ� இ�த 

அ�தியாய�தி� இட� ெப�� 

(அ�ஃ�) 2529 + (லா�) 1530 + 

(மீ�) 1164 + (ஸா�) 97 = 5320 (19 x 

280.) 

   ேம�க�ட வசன�ைத� சிைத�த 

கயவ�க� �� ஐ மா�றி ஸா� ஐ 

எ�தியதா� ஒ� ஸா� 

எ�ணி�ைகயி� அதிகமாகி 

வி�வதா�, இைறவனி� 

ைகெயா�ப� 19' அதிகமான ஒ� 

ஸா� ஐ அைடயாள� கா�� 

அைத� த�ளி நி��தி வி�கிற�. 

ஆ� அ�த ஒ� ஸா�ஐ ேச��தா� 

இ�த அ�தியா�தி� ��திைர 

எ���களி� ����ெதாைக  

5321 எ�� ஆ��. இ� 19� 

ெப���� ெதாைக அ�ல! எனேவ 

ேம�க�ட இ� பிரதிகளி�� 

சாியான� டா�க�� பிரதிதா� 

எ�பைத நா� இ�ேக அறி�� 

ெகா�கிேறா�! 

 இ�விதமாக இ�த

 19 எ�ற எ� ��ஆனி� 

காவலனாக�� அ��தமான

�திய நிைன��ட�
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ெபா��பி��� �தா ்ெபா��பி��� �தா ்ெபா��பி��� �தா ்

 ேவத�க� அைன��� 

வண�க�ைத� கல�பி�றி 

இைறவ��� ம��ேம 

ஒ�ைம�ட� அ��பணி�க 

ேவ��� எ�பைதேய �த� 

க�டைளயாக� ெகா���ளன. 

பைழய ஏ�பா� (ெட�ரானமி 6:4) 

�திய ஏ�பா� (மா�� 12:29) 

(கா��ாி ம�திர�) யஜீ� ேவத�, 

ேம�� இ�தி ஏ�பாடான 

அ���ஆ� (21:25) ஆகியவ�றி� 

இ�த� ெச�தி ெதளிவாக� 

காண�ப�கிற�. 

  இ��பி�� இ�� �த�களி� 

ெப��பாலாேனா� 'த�றா�ைத' 

ம��� பி�ப��வத�� பதி� 

'மி�னா�' ெஜமார' எ�ற ெபயாி� 

மனித�களா� உ�டா�க�ப�ட 

ேபாதைனகைள� பி�ப��வத� 

�ல� இைறவ��� 

இைணைவ�கிறா�க�. 

கிறி��வ�கேளா ைநசீ� 

க��தர�கி� மனித�க� �� ��� 

ெச�த ெகா�ைககைள, இ��� 

சில மனித�களி� ெசா�க�ட� 

கல��, பிதா, �மார�, பாி��த 

ஆவி எ�ற ��கட�� 

ெகா�ைகைய ஆ�கி 

ைவ�தி��கி�றன�. இைறவ��� 

ஒ� மக� எ�� இைறவ� ேம� 

அவ�� ��கி�றன�. 

  ��திய ேவத�க� இைற 

விேராதிகளா� பா�ப��த�ப�ட 

ேபா� அ��த��� ேவத�கைள� 

த�த இைறவ� இ�தி ேவதமாக 

அ���ஆ�ஐ ஆ�கி 

அைத� பா�கா�பதாக��

வா�களி�தி��கிறா�. 

   இ��பி�� இ�தி ேவத�ைத 

ெப�ற இ�லாமிய ச�க�தி� 

இ�ைறய நிைலேயா மிக�� 

�ழ�பமானதாக�� 

சாியி�லாததாக�� இ��கிற�. 

பிாி�க�, (��ன� ஜமா அ�, ஷியா 

ஜமாஅ�) பிாி���� பிாி�க� 

(ஹனபி, ஷாஃபி, மா��கி, 

ஹ�ப�, அ�லஹதீ�, 

காதியானிக� எ�� அ� ��� 

��டாக இ��கிற�. ஒ�ெவா� 

பிாிவின�� தா�க� ெச�வேத சாி 

எ�� ��கிறா�க�. 

     இ�� ����களி� 

ெதா�ைக, ேநா��, ஜ�கா� - 

த�ம�, ஹ� எ�� �னிதயா�திைர 

ேபா�ற அைன��� 

பா�ப��த�ப��வி�டன 

ெதா�ைகயி� ெந�சி� ைக 

க��வதா, வயி�றி� ைக 

க��வதா, சா�சி இ��பி� விரைல 

ஆ��வதா, நீ��வதா எ�ற 

�ழ�ப�க�. பிைறைய� க�ணா� 

பா��க ேவ��மா, 

கண�கிடலாமா எ�ற �ழ�ப�தா� 

வ�டா வ�ட� ரமலா� மாத�தி� 

உலக� ��வ�� ஏ�ப�� �ழ�ப� 

எ�ப� யா���� ஜாகா� ெகா��க 

ேவ��� எ�பதி�� �ழ�ப�, 

நா�� மாத�க� (2:197) 

ெச�ய���ய ஹ� யா�திைரைய 5 

நா�க��� ���கிய தா� 

அைனவ���� ஹ� ெச��� 

வா��� ம��க�ப�த�, ெந��க�, 

அத� ெபா��� மரண�
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ேபா�ற �ழ�ப�க�. யா���� �� 

ஆ�ட� ேநர�� ெதாட�� இ�ைல 

. ஹதீ�க� எ�ற ெசவிவழி� 

ெச�திகளி� அ�� பைடயிேலேய 

�� ஆைன அ��கிறா�க�. 

  அ� ம��ம�றி ��ஆைன� 

பி�ப��� ச�தாய�தி�� 

மாெப�� ெவ�றிைய இைறவ� 

வா�களி�கிறா�. (10:62-64, 16:97, 

24:55, 41:30,31 7:96, 5:65-66) 

ஆனா� இ�ைறய ���� 

ச�தாய� உலகி� ம�ற 

ச�தாய�கைள விட, 

ெபா�ளாதார�, ரா�வ�, 

வி�ஞான�, ெதாழி���ப�, 

ேபா�ற அைன��� �ைறகளி�� 

பி�த�கிய தாகேவ உ�ள�. 

ெம�யாகேவ இ�த� ச�தாய� 

இைறவழியி� இ��தி��தா� 

இ�தைகய இழி நிைலைய அைட� 

தி��கா�. 

. இ�ைறய ����களைன 

வைர�� ைஷ�தா� �� ஆைன 

வி�� வில�கி ைவ�தி��கிறா�. 

அவ� அவ�கைள� �� ஆைன 

க�ணிய� ப��த, �கழ 

அ�மதி�தா�. ஆனா� �ாி�� 

ெகா�ள, பி�ப�ற அ�மதி� 

கவி�ைல . �� ஆ��� �ரணான 

ஏராளமான ேபாதைனகைள 

(ஹதீ�க�) நபியி� ெபயாி� 

இ���க�� அ� ெச�திகைள� 

பி�ப�ற ெச�� வி�டா�. 

 ��ஆ� �ற�த�ள�ப�� 

ஹதீ�க� அ�த இட�ைத ஆ�கிர 

மி��� ெகா�டதா� அவ�ைற� 

பி�ப��� இ�த� ச�தாய� 

நா��� நா� சீரழி�� வ�கிற�. 

இவ�களி� இ�த� 

ேதா�விகளா� அகில�தா�

ெக�லா� வழிகா�ட இைறவ� 

அ�ளிய அ��� ஆ� ேமேலேய 

மனித ச�தாய� ச�ேதக� ெகா�ள 

ஆர�பி��வி�ட�. 

இைறவ� இ�லாமிய ச�க�தி� 

�ழ�ப�ைத� ெதளி�ப��தி எ� 

சாியான இ�லா� எ�பைத அவ� 

க���� கா�ட��, அ��� ஆ� 

இைற ேவத�தானா எ�ற மனித 

ச�தாய�தி� ச�ேதக�ைத நீ�கி 

��ஆைன 

ெம��பி�க�� நா� வி�டா�. 

   �ஹ�ம� இ�தி நபி, ஏெனனி� 

இ�தி ேவதமான அ��� ஆைன 

இைற வனிடமி��� ெப�� 

உலகி�� த�தவ�, ��ஆனி� 

அ��பைடயி� �ஹ�ம� இ�தி� 

�த� அ�ல (33:40) எ���, 

�ஹ�ம����பி�, இ���� 

ேவத�ைத பிரசார� ெச�ய��, 

ெம�� பி�க�� ஒ� �த� வ�வா� 

எ��� ��ஆ� ��கிற�. (3:81) 

  �ரதி��டவசமாக சமகால�தி� 

ஒ� இைற��த� எ�ற விஷய�ைத 

மனித மன� ெவ��கிற�. ��திய 

�த�க��, �ஹ�ம� நபி��, 

அவ�க� கால�தி� வா��த 

மனித�களா� ேக� 

ெச�ய�ப�டா�க�, எ�ளி 

நைகயாட� ப�டா�க� எ�� �� 

ஆ� நம��� ��கிற�. 

"இவ�தா� த�ைன இைற��த� 

எ�� �றி�ெகா�கிறாரா, 

இவ�தா� அைன�� 

ெத�வ�கைள�� ஒ�� 

ஆ�கியவேரா, இவ�தா� - உ�க� 

கட�ள�கைள அவமதி�கிறாரா, 

ஏ� இைறவ� இவைர விட சிற�த 

மனிதைர �தராக 

ஆ�கவி�ைல", ஏ�ெற�லா�
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�ஹ�ம� நபி பாிகாச� ெச�ய� 

ப�டா�க�. (21:36, 23:44, 25:41, 

43:31) 

  ��� நபி வா��த வைரயி� 

அவைர� ச�ேதக�ேதா��, 

அவமதி� ேபா�� நட�தினா�க�. 

ஆனா� அவ� இற�� வி�ட 

பி�ன� ம�க� அவேர இ�தி��த� 

எ�� அறிவி�தா�க�. இ�வாேற, 

வர��மீறி ச�ேதகி� பவ�கைள 

இைறவ� வழிேக��� 

வி��வி�கிறா� எ�� 40:34 

��கிற�. 

   இ�வாேற, இ�� ெப��பா� 

ைமயான ����க� �ஹ�ம� 

நபிதா� இ�தி��த� எ��� 

ந��கிறா�க�. இ� �ஹ�ம� 

நபியி� ேபாதைனயான 

��ஆ��� மா�றமானதா��. 

(7:35, 33:40, 3:81, 72:24-28) 

    இைறவ� த� இ�தி ேவதமான 

அ��� ஆ�, ேகாண� இ�லாத, 

�ழ�ப�க� இ�லாத, ெதளிவான, 

விவாி�க�ப�ட ��தக� எ�� 

உ�தியளி�கிறா�. (6:19, 38) 

சி�தி�� விள�கி� ெகா�பவ� 

க��ேக இ�த� ��ஆ� ேந�வழி 

கா��� எ�� நம�� 

அறி����கிறா�. இதயமி���� 

சி�தி�காதவ�கைள, 

க�களி����. பா��காதவ�கைள, 

கா�களி���� ேக�காதவ�கைள 

கா�நைடகைள விட�� 

ேமாசமானவ�க� (7:179) எ�� 

க�டன� ெச�கிறா�. எனேவ 

இைறய�யா�க� அ��� ஆனி� 

இைறவ� எ�ன ��கிறா� 

எ�பைத ந�� சி�தி�� விள�கி� 

ெகா�ள ேவ���. அ�தியாய� 3 

வசன� 81, 82

ஆகியவ�ைற எ�த� ��ஆ� 

ெமாழிெபய��பி� எ���� 

பா��தா�� இைறவ� 

நபிமா�களிட�, நா� உ�க��� 

ேவத�ைத��, ஞான� ைத�� 

ெகா��ேப�, பி� உ�களிட� 

இ��பைத ெம��பி��� �த� 

வ�வா�, அவைர நீ�க� ந�பி, 

அவ��� உதவி ெச�ய ேவ��� 

எ�� உ�தி ெமாழி எ��த 

ெச�திைய விள�கி� ெகா�ள 

����. 

    இ�வசன�ைத நிதானமாக, நா� 

சி�தி�தா� இைறவ� 

நபிமா�க��� ேவத�ைத��, 

ஞான�ைத�� ெகா�� பதாக 

உ�தியளி�தி��கிறா�, எனேவ 

நபிமா�க� அைனவ���� ேவத� 

ெகா��க�ப��, ேவத� ெகா��க� 

ப�டா� அவ� நபி என இ�த 

வசன� நபியி� இல�கண�ைத 

நம��� விள�கி� ��வைத 

விள�கி� ெகா�ள 

����. 

    இ�வசன�தி� அ��த ப�தியி� 

நபிமா�க� அைனவ���� ேவத� 

ெகா��க�ப�ட பி� 

அ�ேவத�கைள ெம��பி�க ஒ� 

�த� வ�வா� எ��� அவைர 

ந�பி அவ��� உதவி ெச�ய 

ேவ��� எ��� நம�� 

அறி����கிற�. 

�ஹ�ம� நபி இ�தி ேவத�ைத 

உல��� த��, ெச�� 

வி�டா�க�. இ�ெதளிவான 

வசன� இ�தி ேவத�ைத 

ெம��பி�க ஒ� �த� வ�வா� 

எ�� ெதளிவாக� ��வதி���� 

�ழ�க�தி� இ���� ேவத�ைத 

ெம�பி�க வ�பவ�
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�த� எ��� �த��கான 

இல�கண� ைத�� நா� 

அறிகிேறா�. 

    ��ஆைன ெம��பி�க ேவ��ய 

அவசிய� எ�ன வ�த� நா�க� 

அைனவ�� ��ஆைன 

இைறேவத� எ�� அைச�க 

��யாத ந�பி�ைக 

ைவ�தி��கிேறாேம, எ�� �றி 

ஆேவச�ப�� பார�பாிய 

ெபய�தா�கி ����க� தா�க� 

ெம�யாகேவ �� ஆைன ந�பி 

அதைன� பி�ப�� கிேறாமா 

அ�ல� அதி� இ��� விலகி 

இ��கிேறாமா எ�பைத� ச�� 

சி�தி�தா� உ�ைம ெதளிவாகி 

வி��. ேம�� மிக� சீரழி�த 

நிைலயி� இ��� ெகா��, 

��ஆ� இைறேவத� நா�க� 

இதைன�தா� பி�ப��கிேறா� 

எ�� இ�த ���� ச�தாய� 

��வைத பிற ச�க�தா� ச�ேதக� 

க�க�டேன பா��கிறா�க� 

எ�ப�� ம��க ��யாத உ�ைம . 

    எனேவ ெம�யாகேவ ��ஆ� 

இைறேவத�தா�, அைத ம��ேம 

பி�ப�ற ேவ��� எ�� ���� 

க����, பிற ச�தாய�தவ���� 

எ���� �றி, �� ஆனி� ப�க� 

மனித�க� கவன�ைத� தி��ப, 

��ஆைன ெம�பி�க ேவ��ய 

அவசிய� நி�சய� 

ஏ�ப����கிற�. இ�த நிைலைய 

��ஆ� வசன� 25:30 நம�� 

��னறிவி�த�. "�த� ��வா�, 

எ� இர�சகேர நி�சயமாக எ� 

ச�க�தா� இ�த� �� ஆைன� 

�ற�கணி�� வி�டா�க�". 

நி�சயமாக  இ�ைறய  ����க� 

��ஆைன�      �ற�கணி��

வி�டா�க� எ�ப� ெதளிவான 

உ�ைம. எனேவ தா� இைறவ� 

����ப� இ�ேவத�ைத 

ெம��பி�க, எ� சாியான இ�லா� 

எ�பைத உல��� அறிவி�க ஒ� 

இைற��தாி� ேதைவ 

ஏ�ப����கிற�. 

    ��ஆ� ��னறிவி��� இ�த� 

�தாி� வ�ைகயி���� ம�க� 

கவன�ைத� தி��பேவ 

ைஷ�தா�, ம�தி வ�ைக, ஈஸா 

நபியி� வ�ைக ேபா�ற 

ெபா�யான க�பைனயான 

விஷய�கைள ஹதீ�களி� 

�தாபி� தி��கிறா�. 

    ெம��பி��� �தைர எ�ப� 

அைடயாள� க�� - ெகா�வ� 

எ�பத�கான �றி�� அ�த வசன� 

திேலேய ெகா��க� ப����கிற�. 

அவ� ��ஆைன ெம�பி�பவராக 

இ��பா�. ெம��பி�த� எ�ப�, 

ஆ� இ� உ�ைமதா� எ�� 

ெசா�வ� ம��ம�ல. அ� 

உ�ைமதா� எ�பத�கான 

ஆதார�கைள� த�வேத 

ெம�பி�பி�தா��. 

    1974 � வ�ட� (Dr. Rashad 

Khaleefa) Dr. ரஷா� க�பா எ�ற 

எகி�திய ����, அெமாி�காவி� 

இ��� மனித ச�தாய�தி� 

வரலா�றி� ேக�வி�ப��ராத ஓ� 

அ��த� தகவைல ெவளியி�டா�. 

    ��ஆ� ��வ�� 

மனிதச�தி�� அ�பா�ப�ட 

�ைறயி� ஓ� அ��த� கணித� 

க�டைம�பி� 

அைம�க�ப����கிற� எ�பேத 

அ�. �� ஆனி� உ�ள அைன��
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விஷய�க�� '19' எ�ற எ�ைண� 

ெகா�� 

க�டைம�க�ப����கிற� 

எ�பைத ஆதார��வமாக அவ� 

நி�பி�தா�. ேம�� 1400 

வ�ட�களாக இைறவனா� 

மைற�� ைவ�க�ப�ட, ��ஆனி� 

உ�ள ஹீ�ஃ�� �க�த ஆ� 

எ��� ��திைர எ����களி� 

விள�க�ைத, அைவ இ�த '19' எ�ற 

எ�ணி� அ��பைடயி� அைம�த 

அ��த� க�டைம�பி� ஒ� ��கிய 

அ�கேம எ�பைத�� அவ� 

உல���� கா��னா�. அத� 

�ல� உலக�, அ��� ஆ� மனித 

ச�தி�� அ�பா�ப�ட �ைறயி� 

அைம�க�ப����பதா� அ� 

இைறவனிடமி��� இற�க�ப�ட 

ேவத�தா� எ�பைத அறி�� 

ெகா�ட�. ேம�� அ��� ஆனி� 

எ�த ஒ� சி� மா�ற�� ெச�தா�� 

அைத இ�த அ��த� கணித� 

க�டைம�� ெவளி�ப��தி வி�� 

எ�பதா� அ� ஒ� எ���� �ட 

மா�ற� ெச�ய ��யாதவா� 

இைறவனா� பா�கா�க� 

ப����கிற� எ��� �ாி�� 

ெகா�ட�. 

  அ�ைறய ���� உலக� மிக�� 

மகி��சியைட�த�. ���� 

உலெக��� D r .  ரஷா� க�ஃபா 

எ�ற ெபய� பிரபலமான�. ச�தி 

அரசி� பாரா��� ப�திர� ெப�ற 

அ�ம� தீதா� எ�ற இ�லாமிய� 

பிரசாரக� (Al-Quran The Ultimate 

Miracle) எ�ற ெபயாி� Dr. ரஷா� 

க�ஃபாைவ� ப�றி�� இ�த 19' 

எ�ற எ� எ�ப� அ��தமான 

�ைறயி� �� ஆனி� உ�ள 

விஷய�கைள ெம��பி�கிற� 

எ�பைத� ப�றி�� எ�தினா�. 

அதி� D r . ரஷா�க�பாைவ

மாெப�� இ�லாமிய ேசவக� 

எ�� �க��தா�. அ� 

இல�ச�கண�கான பிரதிக� 

அ�ச��க�ப�� உலெக��� 

வினிேயாகி�க�ப�ட�. 

வி�ஞான� க��தர��களி� 

இ�வ��த� விவாி��� 

ெசா�ல�ப�ட�. 

    1400 வ�ட�களாக ��ஆ� 

மனித�க� ைகயி� இ��தா��, 

அதி� மைற�க�ப�� இ��த 19' 

எ�ற அ��த�ைத ��திைர 

எ����களி� இரகசிய�ைத D r . 

ரஷா� க�ஃபா எ�ற மனிதைர� 

த� �தராக இைறவ� 

ேத��ெத��� பல ெச�திகைள�� 

ெவளி�ப��தினா�. 

அ��� ஆைன ஒ� அ�சர� �ட 

மா�றாம� அ�ப�ேய பா�கா��� 

த�தவ�க� எ�க� நபியி� 

ேதாழ�கேள எ�� 

எ�ணி�ெகா�� அவ�க� நபி 

�றியதாக எ�ன �றினா��, அ� 

�� ஆ��� �ரணாக இ��தா�� 

அ�ப�ேய சி�தி�காம� எ��� 

ெச�லப��� 

ெகா����கிறா�க� இ�ைறய 

����க�. அ�த எ�ண� தவ� 

எ�பைத Dr. ரஷா� க�பா ஆதார 

��வமாக நி�பி�தா�. (பா��க 

இைறவனி� ��திைர - 19.) 

  நபி� ேதாழ�க� �றியதாக� 

ெசா�ல�ப�ட ஹதீ�கைள ந�பி� 

ெசய�பட ஆர�பி�ததா� 

இ�ைறய ���� ச�தாய� 

�ஹ�ம� நபிைய��, 

நபி�ேதாழ�கைள��, 

ந�ல�யா�கைள��, 

இைறவ�ட� இைணைவ�� 

ெகா����கிற� எ�பைத �� 

ஆ� ஒளியி� ெவளி�
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ப��தினா�. இ�ைறய ���� 

ச�தாய� �� ஆைன� �ற�கணி�� 

ஹதீ�கைள ந�பி� 

ெசய�ப�டதா�, இைணைவ�� 

எ�றா� எ�ன எ�பைத 

அறியாமேலேய இைணைவ��� 

ெகா����கிற� எ�பைத �� 

ஆைன�ெகா�ேடெதளி�ப��தி

னா�. ����களி� எ�லா 

விதமான இைணைவ��கைள�� 

ெதளி�ப��தி அவ�றி���� 

விலகி�ெகா��மா� 

அறி���தினா�. 

   "19" எ�ற அ��த ஆதார� 

தின��பைடயி� இவ�க� 

வண�கி� ெகா������ 

ஆ��க�, (9:31) அ��� ஆனி� 

ெச�த �ள�ப�கைள எ���� 

�றினா�. �� ஆ��� 

ஹதீ�களி� அ��பைடயி� 

ப�பல விள�க�க� ெகா��� 

ம�கைள� �ழ�பி� 

ெகா����தைத�� ��� 

கா��னா�. அ�ைறய ஆர�ப 

கால� �ழ�ப�க��� ��ஆ� 

ம��ேம தீ�வாக இ��த� ேபா� 

இ�ைறய� �ழ�ப�க���� தீ�� 

�� ஆனி� ம��ேம இ��கிற� 

எ�பைத இைறவனி� 

ஆதார��ட� விள�கி� �றினா�. 

��ஆ��� உலக ெமாழியான 

ஆ�கில�தி� ஒ� ஆதார��வமான, 

அ�கீகார�ெப�றெமாழிெபய��

ைப�� ெவளியி�டா�. (இ�ஷா 

அ�லா� ந� இதழி� ெதாட��� 

அத� தமிழா�க� ெவளிவ��.) 

  த�ைன மிக�� மதி�� 

க�ணிய�ப��தி �க��� �றி� 

ெகா������ இ�த ���� 

ச�தாய� ��கி� கீேழ எறி�� 

வி��, இகழ, ஆர�பி���, 

உயி���� �ட ஆப��

ஏ�ப���� எ�ெற�லா� ந�கறி� 

தி���� இைறவனி� 

க�டைள�ப� 3:81� ��னறிவி�த 

ெம��பி��� �த� தாேன எ��� 

அறிவி�தா�. 

   உடேன த�களி� இைணைவ� 

பி���� மீள வி��பாத, த�கைள� 

சீ�தி��தி� ெகா�ள வி��பாத 

இ�ைறய ���� ச�தாய� 

அவைர� ெபா�ய� எ��� 

இ���க��� ��பவ� எ�� 

இகழ ஆர�பி�� (54:25) ச�தி அர� 

உலக ஆதாய� கைள� கா�� 

மய�க� பா��த�, மசியா வி�டா� 

ெகா�� வி�ேவா� எ�� 

அ����திய�. 19' எ�ற 

அ��த�ைத மைற�க� பல ேகா� 

�பா�க� ெசல� ெச�த�. இைற� 

�த�க� இ�தைகய மிர�ட�க�� 

ெக�லா� அ��வா�களா எ�ன? 

அவாி� பிரசார�ைத �ட��வத�� 

அவைர� ெகா�� வி�டா� 

பிர�சைன தீ��� வி�� எ�� 

எ�ணி 1990 � வ�ட� ஜனவாி 31� 

ேததி இைறவைன நிராகாி�த சில 

கயவ�க� 

அவைர� ��� ெகா�� 

வி�டா�க�. 

  எ�தைனேயா நபிமா�க�� 

�த�க�� ெகா�ல�ப�டைத� 

��ஆ� நம��� ��கிற� (2:61, 

91, 3:21, 112, 181, 183, 4:155, 8:30) 

ஆயி�� �த�க� த�க� ��� 

ெச�திைய இைறவ� உதவியா� 

உல��� எ�திைவ�ேத 

தீ�வா�க�. 

  ெம��பி��� �தைர� ெகா�� 

வி�டா� த�க� ெபா�கைள� 

ெதாட��� ெசா��� 

ெகா����கலா� எ�� 

எ�ணிய ���சி�கார�களி�

�திய நிைன��ட�

16

 நவ�பா் 1999



���சிைய தி�டமி�வதி� 
மிக�ெபாிய தி�டமி�பவரான 
இைறவ� �றிய��� 
உலகெம��� இ�ெச�தி 
பர�வத�� வழிவைககைள 
அைம�தா�. 

D r .  ரஷா� க�ஃபாவி� ஆ�கில 
ெமாழிெபய��ைப 
ப�லாயிர�கண�கான பிரதிக� 
வா�கி எாி�த� ச�தி அர�. 19 
எ�� மாெப�� அ��த�ைத� 
ெபா�ெய�� பிரசார� ெச�த� 
��லா�க� ச�தாய�. இ�வா� 
ெச�வத� �ல� ���� 
ச�தாய�தி� மீ� த�க����ள 
பி�ைய�தளர விடாம� 
த�ககைவ��� ெகா�ளலா� 
எ�ப� அவ�க� தி�ட�. 

ெம��பி��� �தாி� ெச�திைய 
உலெக��� பரவி இ���� தகவ� 
ெந��சாைலயான (In fo rmat ion 
High Way) இ�ட�ெந��� �ல� 
உலெக��� பர�ப இைறவ� 
ஏ�பா� ெச�தா�. இ�� 
ஸ�தியிேலேய 
w.w.w.http//submission.org எ�ற 
விலாச�தி� Dr.ரஷா� க�ஃபாவி� 
�� ஆைன ெம��பி��� ெச�திைய 
பா��� அறி�� ெகா�ளலா�. 
அைத ஸ�தி அரசா� த��க� �ட 
இயலா�. �த� ெகா�ல�ப�� 8 
ஆ��க�� ��பி� இ�ேக 
தமிழக�தி� ெச�தி 
பர�வைத�ேபால உலெக��� 
இ�த� ெச�தி பரவி� 
ெகா����கிற�. ேபா� 
மதவாதிகளி� �க�திைரக� 
ெதாட��� கிழி�க�ப�� வ�கிற�. 

இைறவ� த� �த�கைள 
ந�பி�ைக ெகா�டவ�க� 
அைடயாள� க�� ெகா�வதி� 
எ�த சிரம�ைத�� 

ஆ�கவி�ைல. த� �த�க���

அள�ேகா�களாக ��� 

விஷய�கைள இைறவ� 

�றி�பி�கிறா�. அவ�றி� 

�தலாவ� 21:25� �ற�ப�கிற�. 

"உம�� ��ன� நா� அ��பிய 

ஒ�ெவா� �தாிட�� நி�சயமாக 

(வண�க�தி��ாிய) இைறவ� 

எ�ைன�தவிர ேவ�எவ�மி�ைல. 

எனேவ எ�ைனேய நீ�க� வண� 

��க� எ�� நா� வஹீ அறிவி� 

காம��ைல ". 

இ�வசன�தி���� 

இைற��த�களி� �த� ேவைல 

இைறவ��� இைணைவ�பைத 

வி�� ம�கைள� த��� 

இைறவைன ம��ேம 

வண���ப� அவ�கைள ஏ�வேத 

எ�பைத நா� அறி�� 

ெகா�கிேறா�. இைற��த�களி� 

�த� கடைமைய ைச�தானா� 

ெச�ய ��யா� அ�லவா? 

�ஹ�ம� நபி��� பி� இ�� 

வைர த�கைள இைற��த�க� 

எ�� �றி� ெகா�டவ�க� பல�. 

இவ�களி� ஈராைன� ேச��த 

பஹா��லா�, இ�தியாவி� 

உ�ள காதியாைன� ேச��த மி�சா 

�லா� அ�ம�, ேமா�ேமா�களி� 

தைலவரான ேஜாச� �மி� 

ஆகிேயா��  அட��வ�. 

இவ�க� யா�ேம இைறவ� 

ம��ேம வண�க�தி���, 

�தி�பி��� உாியவ� எ�ற 

இைற��த�களி� �த� 

ெச�திைய� ெசா�லவி�ைல. 

ஆனா�  D r . ரஷா� க�பா 

இ�ைறய உலக� 

இைறவ��� இைணைவ��� 

ெகா����பைத� ெதளி�ப��தி 

ம�கைள த�ைம�பைட�த 

இைறவைன ம��ேம
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வண���ப��� �தி��� ப��� 

ஏவினா�.

 ேம��றி�பி�டவ�களி� யா�ேம 

தா�க� இைற��த�க� 

எ�பத�கான ெதளிவான 

ஆதார�கைள� ெகா��க வி�ைல . 

ஒ� இைற� �த�, அவ� இைற� 

�த�தா�-எ�பத�கான 

ஆதார�கைள ம�க� �� 

சம��பி�க ேவ���. ஒ�ெவா� 

இைற��த�� இைறவனா� 

அ�ள�ப�ட ம��க ��யாத 

ஆதார�கைள� கா��வா�க�. 

அ�த ஆதார�க� அவ� இைற� 

ெச�திைய� ெப�� வ�தவ�தா� 

எ�பத�கான நி�பணமாக 

அைம��. �ஸா நபித� 

ைக�த�ைய �சியேபா� அ� 

பா�பாக மாறிய�, ஈஸா நபி இைற 

அ�மதிெகா�� ��டேராகி

கைள��ண�ப��தினா�. 

இற�தவ�கைள உயி��பி�தா�. 

ஸா�� நபியி� ஆதார� ஒ� 

�க�ெப�ற ஒ�டக�. இ�ராஹி� 

நபி ெந��ைப� தீ�� ஏ�படாம� 

கட�தா�, �ஹ�ம� நபி�� இ�த� 

��ஆ� ம��ேம ஆதாரமாக 

இ��த�. 

(Dr. Rashad Khaleefa) Dr.ரஷா� 

க�ஃபா���� ��ஆனி� 

இைறவனா� அைம�க�ப�ட '19' 

எ�ற எ�ணி� அ��பைடயி� 

அைம�த அ��த�ைத 

ெவளி�ப���வேத அவ� 

����வ� தி�கான ஆதாரமாக 

இ��கிற�. 19'ஐ� ப�றி� 

�றி�பி�� அ�தியா�தி� (74:35) 

இைறவேன இைத ஒ� மிக�ெபாிய 

அ��த� என வ�ணி�கிறா�. இ�த 

ரகசிய� �றி���ைன 

ெவளி�ப��திய D r . ரஷா� 

க�பாவி� ெபய��   ��ஆனி� 

ரகசிய� �றி��� �ைறயிேலேய 

அைம�க�ப����கிற�. �� 

ஆனி� D r . ரஷா� க�ஃபாவி� 

�த� ெபயரான 'ரஷா�' எ�ற 

வா��ைதயி� �ல�ெசா� �� ஆ� 

��வ�� 19' �ைற இட� 

ெப���ள�. இைறவனி� 

அ�மதி யி�றி �த�க� எ�த 

அ��த�ைத�� ெகா�� வர 

��யா� எ�� ��ஆ� நம��� 

��கிற�. (40:78) 

   ‘19' ஐ ெதளிவான ஆதாரமி�ைல 

என� ��ேவா�, ஸா�� நபியி� 

ஒ�டக�ைத இைற அ�தா�சியாக 

இ���� அ��� வி�ட 

��ட�தாைர நிைன�ப��தி 

ப��பிைன ெப��� ெகா�ள 

ேவ��� இைற� �த�க� த�க� 

ஆதார�ைத அ��த�ைத� கா��� 

ேபா� அவ�க� கா��� திைசயி� 

பா��க ேவ���. �ற�கா��� 

தி��பி நி�� ெகா�� க�கைள 

��� ெகா�� நா� எ�த அ��த� 

ைத�� காணவி�ைல எ�ப வ�க� 

த�க� ஆ�மா��கைள� 

ெதாைல�� வி�டவ�க� 

ஆவா�க�. 19' எ�ற இ�த 

அ��த�ைத� ெதாி�� 

ெகா�ளாம�, �ாி�� ெகா�ளாம� 

இைத நிராகாி� பவ�க� நிைல 

மிக�� பாிதாப� தி��ாிய�. 

இைறவ� ��ஆனி� 19' ஐ� ப�றி 

74வ� �ராவி� �றி�பி������ 

அைத� ெபா��ப��தாத 

����களி� நிைலைய 

எ�னெவ�ப�? 

     �� ஆ� ��வதி�� ெதளிவான 

ஆதார� எ�ற (ப�யினா�) 

வா��ைத 19' �ைற இட� ெப�வ� 

�றி�பிட� த�க�. அ�லா� 

அைம�த ரகசிய� �றி����
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ெகா�ளவி�ைல எ�பத�கான 

ஆதார மாக�� உ�ள�. 

இ�விதமாக இைற� �த� 

க��கான எ�லா 

அள�ேகா�கைள�� �ரணமாக� 

���தி ெச�த D r .  ரஷா� 

க�ஃபாவி� ஆதார�கைள�� 

ெச�திகைள�� ந� இதழி� 

ெதாட��� காணலா�, இைறவ� 

நா�னா�, அத��� 

அைன�ைத�� ெதாி�� ெகா�ள 

ேவ���. எ�ற ஆ�வ� 

உ�ளவ�க� இ�க��ைரயி� 

ெகா�� க�ப���ள 

இ�ெட�ெந��� உ�ள 

விலாச�ைத திற�தா� அைன��� 

தகவ�கைள�� உடன�யாக� 

ெதாி�� ெகா�ளலா�. 

���; ச�திய� வ�த� அச�திய� 

அழி�த� நி�சயமாக அச�திய� 

அழிய� ��யேத! (17:71) 

அவ�களி� �த�க� அவ� களிட� 

ெதளிவான ஆதார�க�ட� 

வ�தா�க�. இைறவ� 

அவ�க��� அநியாய� 

ெச�யவி�ைல . அவ�க� தா� 

த�க� ஆ�மா�க��� அநியாய� 

ெச�� ெகா�டா�க�. (9:70)

விள�க�ைதஅ�லா�வி�அ�மதி 

யி�றி ைஷ�தானா�� ெவளி� 

ப��திவிட ���� எ�� இவ�க� 

எ��கிறா�களா எ�ன? அ�வா 

ெற�றா� இைறவனி� 

வ�லைமைய�ப�றி இவ�க� 

எ�னதா� எ�ணி� 

ெகா����கிறா�க�? 

ெதளிவான ஆதார�கைள சம�� 

பி�� இைறவைன ம��ேம 

வண���ப� ஏ�� �த�க��கான 

��றாவ� அள�ேகாலாக, 

அவ�க� த�க� 

����வ�தி�ெக�� 

எ�த����� ெப��� ெகா�ள 

மா�டா�க� எ��� ��ஆ � 

��கிற�. (26:109), 127, 145, 164, 

180, 36:21) D r . ரஷா� க�பா 

ஹதீ�க� மா��க� அ�ல 

எ�பைத��, �� ஆனி� 

�ள�ப�க� ெச�தவ�க� 

நபி�ேதாழ�க� பல� எ�பைத�� 

த�ைன இைற��த� எ�பைத�� 

அறிவி�த பி�னேர இ�த� 

ச�தாய� அவைர� ைகவி�ட�. 

அ� வைர அவைர ஏ�� ேபா�றி� 

ெகா����த இ�த ச�தாய� அவ� 

ச�திய�ைத எ���ைர� த�ட� 

அவைர� க�டன� ெச�ய 

ஆர�பி�த�. ��ேவ��� எ�� 

Dr. ரஷா� க�பா நிைன�தி��தா� 

அவ� ெப�� �கைழ த�கைவ��� 

ெகா��, ெப�� ெச�வ�ைத�� 

அைட�தி��க ����. 

ச�திய�ைத��றாம���தாேல 

ேபா��. ஆனா� �த� தகளி� 

�� அவ�க� இைறவனிட�தி� 

தா� இ��கிற�. எனேவ 

இவ�களி� �ற�கணி�ைப�� 

ெபா�� ப��தாம� 

அவ�ச�திய�ைத எ��� ைவ�தா� 

எ�பேத அவ� ��ைத�� ெப���

g g g g
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இைற�த�க� - நபிமா�க� 

                                         ஓ� ஆ��

�ஹ�ம� உ�க� ஆடவ�களி� எவ� ஒ�வ���� த�ைதயாக 

இ�ைல ; ஆனா� அவேரா அ�லா�வி� �தராக�� 

நபிமா�களி� இ�தியானவ�மாக இ��கிறா� (33:40)

   ��ஆனி� ����� மா�றமாக 

நபி��, �த�� ஒ�ேற எ�� 

ைஷ�தா� இ�ைறய 

����கைள ஏமா�றி 

ைவ�தி��கிறா�. இ�லாமிய 

அறிஞ�க� என�ப�� ஆ��களி� 

ெசா� சாியானதா? அ�ல�, 

இைறவனி� ெசா� சாியானதா? 

எ�� சி�தைன யாள�க� ச��� 

கவனி��, சி�தி�� விள�கி� 

ெகா�ள ேவ���.

 இைற��த�களான (ர��) 

நபிமா�க�

 
 இத�� உதாரணமாவ� 7:157��, 

7:158��காண� கிைட�கிற�. 

இ� வசன�களி� இைறவ� 

�ஹ�ம� நபிைய '�தராகிய 

(ர��) நபி' எ�� ���� 

கா��கிறாேர தவிர 'நபியாகிய 

�த�' எ�� �றி�பிடவி�ைல. 

இ�வி� வா��ைதக�� ஒேர 

அ��த�ைடயைவ அ�ல. 

இத�கான காரணமாவ�, 

ஒ�ெவா� இைற �த�� நபியாக 

இ��கவி�ைல எ�ப��, 'நபி' 

எ�ற வா��ைத �றி�பிட�ப�ட 

ர�ைல� (�தைர ) விவாி��� 

��� வா��ைதயா�� எ�ப�� 

ஆ��.

   "த�ரா�தி��, இ�ஜீ��� 

இவைர� ப�றி 

எ�த�ப����பைத அறி�தவ�க� 

இ�த� �தராகிய உ�மீ (Gentile 

P r o p h e t )  நபிைய� பி�ப�� 

வா�க�." (7:157)

   

    "ஆகேவ நீ�க� அ�லா� 

ைவ�� அவ�ைடய �தராகிய 

இ�த உ�மீ நபிைய�� ந�பி�ைக 

ெகா���க�. எவ� 

அ�லா�ைவ�� அவ�ைடய 

வா��ைதகைள�� ந�பி�ைக 

ெகா�கி�றாேரா அவ� இவைர� 

பி�ப���க�. நீ�க� ேந� 

வழிைய அைடயலா�. 7:158 

�ஸா, �தராகிய நபி :

     19:51� �ஸா '�தராகிய நபி' 

எ�� விவாி�க�ப�கிறா� (ர�ல� 

நபி�ய�) 'நபியாகிய �த�' எ�� 

விவாி�க�படவி�ைல . (நபி�ய� 

ர�ல�).

இ�மாயி�, �தராகிய நபி :

19:54� இ�மாயி� '�தராகிய நபி' 

(ர�ல� நபி�ய�) எ�ேற
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விவாி�க� ப�கிறா�. இ� ேம�� 

ஒ� உதாரணமா��. இ�த 

உதாரண� களி���� 

இைறவ�ைடய ஒ�ெவா� ர��� 

நபியாக இ��கவி�ைல , ஆனா� 

ஒ�ெவா� நபி�� இைற �தராக 

இ��தி��கிறா�. எ��� 

அறிகி�ேறா� எனேவ இைறவ� 

�தைர� ெதளிவாக விவாி�� 

��� வா��ைதயாக ர��' எ�ற 

வா��ைத�ட� 'நபி�ய�' எ�ற 

வா��ைதைய இைண��� 

��கிறா�. இைறவ� ஒ�ேபா�� 

தவ��� இட�ெகா��பதி�ைல 

ேம�� அவ� தன� 

வா��ைதகைள� 

ேத��ெத��பதி�� வாிைச�கிரம� 

ப���வதி�� பிைழக� 

ஏ�ப���வதி�ைல.

  இைத விள�கி� ��� ேம�� சில 

உதாரண�கைள� ��ஆனி� 

கா�ேபா�

மனித� �தராக :

  "நா� மனித� தா�, ஆயி�� 

�த� எ�பைத� தவிர ேவெற��� 

இ�ைல ." (பஷர� ர�ல� 17:93) 

   கவனி�க�� ஒ� மனிதனாகிய 

�த� (பஷர� ர�ல�) எ�� 

�ற�ப���ளேத தவிர �தராகிய 

மனித�' (ர�ல� பஷர�) எ�� 

�ற�படவி�ைல . இத�கான 

காரணமாவ�, ஒ�ெவா� மனித�� 

(பஷ�) இைற �தராக 

இ��கவி�ைல . ஆனா� 

இைறவனா� அ��ப��ட 

�த�க� (ர��) மனித�களாக�� 

இ��தி��கி�றன�. 

மல��க�� �தராக 

அ��ப� ப����கி�றன�.

 17:94 �� இேத வா��ைத�� இேத 

விவர� �ற�ப�வைத அறியலா�.

மல�� �தராக :

    ......"நா� வான�தி���� ஒ� 

மல�ைக �தராக 

அ��பியி��ேபா�." (மல�க� 

ர�ல� 17:95) 

     இ�� 'மல�� �தராக' 

(மல�க� ர�ல�) எ���ளேத 

தவிர, �தைர மல�காக (ர�ல� 

மல�க�) எ�� �றி�பிடவி�ைல . 

இத� காரணமாவ�, இைறவனா� 

ெச�தி ெகா��� அ��ப�ப��. 

ஒ�ெவா� மல��� �தராக 

இ��கிறா�. ஆனா� ஒ�ெவா� 

�த�க�� மல��களாக 

இ��கவி�ைல .

   ச�தியவா� நபி :

  19:41 � இைறவ� இ�ராஹி� 

நபிைய ச�தியவா� நபி (சி�தீ�க� 

நபி�ய�) எ�� விவாி�கிறாேர 

தவிர, நபியாகிய ச�தியவா� 

(நபி�ய� சி�தீ�க�) எ�� 

�றி�பிடவி�ைல. இத� 

காரணமாவ� ஒ�ெவா� நபி�� 

ச�தியவானாக இ��த ேபாதி�� 

ஒ�ெவா� ச�தியவா�� நபியாக 

இ��கவி�ைல , எ�பேதயா��. 

இைறவ� 'நபியாகிய ச�தியவா�' 

(நபி�ய� சி�தீ�க�) எ�� 

�றியி��பி� ஒ�ெவா� 

ச�தியவா�� நபியாக இ��கிறா� 

எ��� ஒ�ெவா� நபி�� 

ச�தியவானாக இ�ைல எ��� 

ெப��பிைழ ேநாி������. 
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(அ�ஜ�) எ� மதி�� எ�றா� எ�ன?

       14 ��றா��க��� �� ��ஆ� அ�ள�ப�டேபா� இ�� நா� 

பய�ப���� எ�க� �ழக�தி� இ�ைல . அரபி�, ஹீ��, அராமி�, தமி� ம��� 

கிேர�க எ����க� எ�க��� பதிலாக உலக� ��வ�� பய�ப��த�ப�டன. 

ஒ�ெவா� எ������ ஒ��க�ப�ட எ�ணி�ைகேய அத� எ� மதி�பா��. 

அரபி எ����க���ாிய எ� மதி��க� அ�டவைணயி� ெகா��க�ப���ளன.

  19:56 �, இைறவ� இ�ாீ� 

நபிைய இேத வழியி�, 

ச�தியவானாகிய (சி�தீ�க� 

நபி�ய�) எ�ேற �றி�பி�கிறா�. 

��ஆ� ��ைம�� இைறவ� 

இேத �ைறயி� விவாி�கிறாேர 

தவிர, ேவெற�த �ைறயி��, 

விவாி�கவி�ைல. இைறவ� 

ஒ�ேபா�� ஒ� நபிைய 'நபியாகிய 

�த�' (நபி�ய� ர�ல�) எ�ேறா 

நபியாகிய ச�தியவா� (நபி�ய� 

சி�தி�க�) எ�ேறா 

�றி�பிடவி�ைல.

�த� நபியாக இ�ைல.

     இ�வாறாக �� ஆனி� மிக 

உ�தியாக நபி ேவ� ர�� ேவ� 

எ�பத�கான ஆதார�க� 

�றி�பிட� ப�கிற�. ேம�� 

உம�� �� நா� 

அ��பிய ஒ�ெவா�  

�த�ைடய��,  நபி�ைடய�� 

வி��ப�தி�  ைஷ�தா�

�ழ�ப�ைத உ��ப�ண 

�ய��சி� கா� இ��கவி�ைல. 

ைஷ�தா� உ��ப�ணிய 

த�ெப�ண�ைத அ�லா� நீ�கிய 

பி�ன� த��ைடய வசன�கைள 

அ�லா� �திர�ப��தி 

வி�கிறா�. அ�லா� யாைவ�� 

ந�கறி�தவ�� ஞான�ைடயவ� 

மாயி��கிறா�. 22:52 

    நபி�� �த�� ஒேர க���ைடய 

ெசா�க� எனி� "�த�ைடய�� 

நபி�ைடய��" எ�� இைறவ� 

ஏ� �றி�பிட ேவ���? எனேவ 

�த� எ�பவ� இைறவனா� �� 

ெகா��� அ��ப�ப�ட 

அைனவைர�� �றி��� எ���, 

நபி எ�பவ� ேவத� ெகா��� 

அ��ப�ப�டவ�கைள ம��� 

�றி��� எ��� நா� அறி�� 

ெகா�கிேறா�. 

(பா��க 3:81, 2:213)  
ن
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சாியான ஷஹாத�

லாஇலாஹ இ�ல�லா�

   இைறவ� ��ஆனி�, சாியான 

ஷஹாத�ைத (ந�பி�ைக��� 

சா�சிய� பக�த�) அவேர 

��வதாக� �றி�பி�கிறா�.

  "அவைர� தவிர ேவ�யா�� 

கட�� இ�ைல எ�� இைறவ� 

சா�சி பக�கிறா�. இ�வாேற 

வானவ�க�� அறி�ைடேயா�� 

சா�சி பக�கி�றன�. 

உ�ைமயாக�� நீதமாக�� 

அவேர �ரணமான இைறவ� 

அவைர� தவிர ேவ� கட�� 

இ�ைல . அவ� ஆ�ற� மி�கவ� 

ஞான� நிைற�தவ�." (3:18)

� ِ ٰ ِ َۤ َٰ �ٗه ال اَ� اال ُهو َ ّۙشهَِد ا� ان َُ
ٓ ٰ ْْٓ ْ ُ َِ َُُ ىكة واولوا العمل قاىما  لمل ًَوا َ َِ� �

ْْ ٰ� ِ ِ َۤ ِ س طِ ال اَ� اال ُهو العز�ز لقِ �ُِ َ ْْ َ
َُ  الحك ميِْ ْ

    �ஹ�ம� ர���லா� 

எ�பைத இைண�காம�, 

லாஇலாஹ இ�ல�லா� எ�ப� 

ம��ேம சாியான ஷாஹாத�

(சா�சிய�) எ�ற இ�த� (3:18) 

��ஆ� ��� உ�ைமைய 

இ�ைறய சீ�ெக��� ேபான 

���� அறிஞ�க� ஏ��� 

ெகா�வதி�ைல.

   �ஹ�ம� நபி இைறவனி� 

�த��, இ�தி நபி�� ஆவா�. 

��ஆ� அவ� �லேம 

அ�ள�ப�ட�. �� ஆனி� உ�ள 

உ�ைமகைள நிைலநா��வத�� 

த� வா�நா� ��வ�� 

பா�ப�டா�.இைணைவ�பவ�களி

ட� இைறவனி� ெசா�லான �� 

ஆைன ம��� உய��தி பி��தா�. 

அதி� �ற�ப���ள 

க�டைளகைள உயிேரா� இ��த 

வைர பி�ப�றினா� இற�த பிற� 

இைறவனிட� ெச�றைட�தா�. 

   இைறவைன� �றி�பி�� 

ேபா�� நிைன� ��� ேபா�� 

அவ�ட� �ஹ�மைதேயா ேவ� 

அ��யா�க� எ�� இைற 

ேநச�கைளேயா ம�ற 

�த�கைளேயா நபிமா�கைளேயா 

ேச���� �றி�பி�வ� ம�ைமைய 

ந�பாதத� அைடயாள� எ�� 

��ஆ� ��கிற�.

   "இைறவ� ம��� தனி�தவராக 

நிைன� �ற�ப�டா� 

ம�ைமைய ந�பாதவ�களி� 

உ�ள�க� ���கி

27

�திய நிைன��ட�  நவ�பா் 1999



இைறவைன��றி�பி��ேபா� த� 

ெபயைர�� �றி�பிடேவ��� 

எ�� �றமா�டா�. இைறவனி� 

க�டைளக��� மாறாக 

இைறவைன� �க�� ேபா� 

த�ைன�� �தி���ப� எ�த 

இைற��த�� எவாிட�� 

�றமா�டா�.

   இைறவ� ேவத�ைத�� 

ஞான�ைத��, நபி��வ�ைத�� 

அ�� ெச�த ஒ� மனித�, ஒ� 

ேபா�� இைறவ�ட� என��� 

அ�யாராகி வி��க� எ�� 

�றமா�டா�. மாறாக நீ�க� 

பிரசார� ெச��� ேவத�தி� 

ப���, அதி� நீ�க� ப���� 

ெகா��� பாட�களி� ப���, 

இைறவ��� ம��ேம ��றி�� 

அ��பணி�தவ�களாக 

ஆகிவி��க� எ�ேற அவ� 

��வா�. (3:79)

   ேம�� ����களி� இ�த� 

தவறான ஷஹாத� ��ஆனி� 

பலெதளிவான, ேநர�யான 

வசன�க��� �ரணானதா��. 

�த�க� அைனவைர�� ந�பி 

(அவ�க� ெகா�� வ�� �� 

ெச�திகைள ஏ��� ெகா��) 

அவ�க��கிைடயி� நா� 

எ�த�ேபத��பாரா�டாம� இ��க 

ேவ��� எ���. �றி�பாக 

இ�விஷய�தி� க���படேவ��� 

(மா�ெச�ய��டா�) எ��� 

இைறவ� 2:285 � நம��� 

ேபாதி�கிறா�.

  �ஹ�ம� நபியி� உ�ம�� 

(ச�தாய�) ஆக இ��பேத, 

பா�கிய� எ�� ஹதீ�க� கா��� 

மாய� ேதா�ற�கைள ந�பாம�, 

"நா�க� இைறவைன 

ந��கிேறா�, எ�க��� 

இற�க�ப�டைத ந��கிேறா�,

வி�கி�றன. ஆனா� அவ�ட� 

ம�றவ�க�� ேச��� நிைன� 

�ற�ப�டா� அவ�க� தி��தி 

அைட�� வி�கிறா�க�. (39:45)

  யா� இைறவைன�� அவ� 

�த�கைள�� ந��கிறாேரா அவ�, 

�த� �ல� வ�த 

இைறக�டைளகைள� பி�ப�ற 

ேவ��� லா இயாஹ 

இ�ல�லா� �ஹ�ம�� 

ர���லா� எ�� ���ப� 

இைறவ� �� ஆனி� எ��� 

காண�படவி�ைல.

    �ஹ�ம� நபி ஒ� ேபா�� 

இ�தைகய சா�சிைய� �றியி��க 

��யா�, �ற�� இ�ைல . 

நபியி� கால�தி� அவைர ந�பி, 

அவ��� உதவி �ாி�த ந�ல 

ந�பி�ைகயாள�க� ஒ� ேபா�� 

இ�தைகய சா�சிைய� ���ப� 

ேக��� ெகா�ள�ப�டதி�ைல. 

இத�� மாறாக, ��ஆனி� ஒேர ஒ� 

இட�தி� ம��ேம ஒ� சாரா� 

�ஹ�ம� ர���லா� எ�� 

சா�சி ��வதாக� �ற�ப�கிற�. 

ஆனா� அ�தைகய சா�சிைய� 

��பவ�க� நயவ�சக�க� 

எ�ேற அ�வசன� ��கிற�.

   "நயவ�சக�க� உ�மிட� 

வ�தா� நி�சயமாக நீ� 

இைறவனி� �தராக இ��கி�றீ� 

எ�� நா�க� சா�சி ��கிேறா�. 

எ�� ��கிறா�க�. 

இைறவ��� நீ� அவாி� �த� 

எ�ப� ந�� ெதாி��. ேம�� 

இ�த நயவ�சக�க� ெபா�ய�க� 

எ�ேற இைறவ� சா�சி 

��கிறா�. (63:1)

      எ�த ஒ� இைற��த��
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இ�றாஹீ�, இ�மாயி�, 

இ�ஹா�, யா��� ம��� 

ச�ததிய�, ேம�� �ஸா����, 

ஈசா����, இற�க� ப�டைத�� 

அைன�� நபிமா�க���� 

இற�க�ப�டைத�� நா�க� ந�� 

கிேறா�. அவ�களிைடேய நா�க� 

எ�த வித ேபத�� 

பார�டமா�ேடா� பிாி��� பா��க 

மா�ேடா�. இைறவ��� ம��ேம 

நா�க� அ��பணி�தவ�க� 

ஆேவா� எ�� ��� ப� 

��ஆனி� 3:84, 2:136, ஆகிய 

வசன�க ளி� இைறவ� நம��� 

க�டைளயிட, அத�� மாறாக 

�ஹ�ம� நபியி� உ�ம�� 

(ச�தாய�) நா�க� எ�� ெப�ைம 

ேபசி ைஷ�தா�கைள ந�பி 

ஏமா�� ேபா�� இ�த 

����களி� நிைல ெம�யாகேவ 

பாிதாப�தி��ாிய�:

  'லா இலாஹ இ�ல�லா�' எ�� 

அவ�க���� �ற�ப�டேபா� 

(இைறவைன�தவிர, ேவ� கட�� 

இ�ைல) அவ�க� க�வ� ெகா�� 

�ற�கணி�தன�.

   ஒ� ைப�திய�கார� �லவ�� 

காக, எ�க� ெத�வ�கைள 

நா�க� ைகவி�� வி�ேவாமா? 

எ�� அவ�க� ��கிறா�க�.

  உ�ைமயி� அவ� ச�திய�ைதேய 

ெகா�� வ�தா�. ேம�� அவ� 

ஏைனய . இைற��த�கைள�� 

ெம��பி�கிறா�. (37:35-37)

  ஆனா� இ�த ����கேளா 

இைறவனி� இ�தைகய 

ெதளிவான ேபாதைனக���, 

க�டைளக��� மா� ெச�� 

ஹதீ�க� எ�ற ெசவிவழி�

ெச�திக��� ���ாிைம 

ெகா��� �� ஆைன அத� 

க����கைள� சிைத�கி�றன�. 

�ஹ�ம� நபிைய இைறவ��� 

இைணயா��வத�காக அவ� 

ெகா�� வ�த �� ஆைன� 

சிைத�ப� எ�வள� ெபாிய 

அ�கிரம�?

    "அ�ப�கிரய�ைத� ெப�வத� 

காக� த� கர�களா� �ைல 

எ�திைவ��� ெகா��, பி�ன� 

அ� இைறவனிடமி���தா� 

வ�த� எ�� ��பவ�க��� 

ேக�தா� அவ�க� 

ைககளா� இ�வா� (ேவத�ைத� 

சிைத�தத��) ெச�த���, 

அவ�க� ஈ��ய 

ச�பா�திய�தி�காக�� 

அவ�க���� ேக�தா�!" (2:79)

    நி�சயமாக எ�லா��க�� 

இைறவ���ாிய�, இைறவ��� 

ம��ேம உாிய�. இைறவ�� 

அவ� �த�� அ�கீகாி�காத 

ஒ�ைற� ெச���ப� பல 

��றா�� கால�களாக இ�த 

இ�லாமிய அறிஞ�க� எ�� 

ெபய� ெப�றவ�களா� தா�க� 

ஏமா�ற�ப��வி�ேடா� எ�பைத 

உண��� ���� ம�க� விழி� 

ெத�வ� எ�ேபா�? இைறவ� 

நம��� ேபா�மானவ� அ�லவா?

   அவேர ஒேர இைறவ� 

அவைர�தவிர ேவ�கட�� 

இ�ைல. ��திய வா�வி��, 

ம�ைமயி�� அவ��ேக எ�லா� 

�க�� உாி�தானதா��. தீ���க� 

அைன��� அவாிடேம உ�ளன. 

அவாிடேம நீ�க� 

தி��ப�ப���க�. (28:70)

g g g g
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ஹதீ�களி�  உ�ைமநிைல!ஹதீ�களி�  உ�ைமநிைல!ஹதீ�களி�  உ�ைமநிைல!

இ�ைறய ����க� 

எ�றைழ�க�ப�ேவா� - ஓாிைற� 

ெகா�ைக ெகா�ட த�க� 

மா��க�ைத அைடயாள� காண 

��யாத அள��� சிைத�� 

வி�டா�க�. இைறவனி� �ய 

மா��க�ைத, �ர�பாடான, 

அட�� �ைற, வ��ைற நிைற�த, 

அறி��� ஒ�வாத, காரண�க� 

ெதாியாத க�டைளகைள� 

ெகா�� மா�றிவி�ட இ�லாமிய 

அறிஞ�க� எ�றைழ� 

க�ப�ேவாாி� ேபா�ைக ெவளி� 

ப���வ��, ��ஆ��� 

�ரணான, இ���க�ட�ப�ட 

ெச�திக� மா��க ஆதார�க� 

அ�ல எ�� நி�பி�ப�� 

இ�க��ைரயி� ேநா�கமா��.

  நா� ஒ� ��கியமான 

காலக�ட�தி� வா��� 

வ�கிேறா�, இைறவ� நம��� 

எதி�கால� தைல�ைறயின���� 

மீ�சி�கான வழிகைள� திற�� 

வி����கிறா�. 

�யசி�தைனயி�றி த�க� 

ெப�ேறா�களி� மா��க�ைத� 

�����தனமாக,பி�ப��பவ�க

� இ�த அாிய வா��ைப இழ�� 

வி�வா�க�.

  இ� �� ஆனி� சகா�த�, ��ஆ� 

ம��� எ�ற ச�திய மா�� க�தி� 

வி�ய� ெவளி�ச�மான� ஹதீ�, 

��ன� எ�ற இ���க�ட�ப�ட

ைஷ�தானி� ேபாதைனகைள 

பி�ப�� பவ�களி� க�கைள 

உ��த ஆர�பி� �வி�ட�. நா� 

ஒ� ம�மல��சி�கான 

காலக�ட�தி�, இைறவனி� 

மா��க� அத�ைடய ��ைமயான 

நிைல�� மீ�க�ப�� 

காலக�ட�தி� வா�கிேறா�.

  இ�� உலகி� உ�ள எ�லா 

����க��, �ஹ�ம� 

அவ�களி� ெபயரா� 

இ���க�ட�ப�ட ஹதீைத��, 

��ன�ைத�� பி�ப�ற ேவ��� 

எ�� அறி���த� ப�கிறா�க�. 

அவ�க�ைடய ��ேனா� களி� 

����ப� �� ஆ�ட� 

ஹதீ�க�� மா��க�தி� 

அ��பைட ஆதாரமாக, தீ���க� 

��வத�� எ���� 

ெகா�ள�ப�கி�றன.

  இைவ �ஹ�ம� நபி �றியைவ 

எ��� அவ� அ�கீகார� 

ெப�றைவ எ��� இவ�க� 

நிைன�கிறா�க�. ஆனா� இ�த 

ஹதீ�க� �ஹ�ம� நபி அறியாத 

ஒ�� எ��� அவ� இைறவனா� 

ைக�ப�ற�ப�� �மா� 200 

வ�ட�க� கழி�� ேதா�றியைவ 

எ�பைத அவ�களி� 

ெப��பாேலா� அறியமா�டா�க�.

  'எ�னிடமி��� �� ஆைன� தவிர 

ேவ� எைத�� எ�தேவ�டா�. 

யாேர�� எ�தியி��தா� அவ�

இைவ அ�லா�வி� வசன�களா�� இவ�ைற நா� உம�� உ�ைம�ட� 

ஓதி�கா�பி�கிேறா�. அ�லா����� அவ�ைடய வசன�க���� பி�ன� 

இவ�க� எ�த ஹதீைஸ�தா� ந�ப�ேபாகிறா�க�. (45:6)
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அைத அழி�� விட���' எ�� நபி 

�றியதாக ஸஹீ� எ�� 

இவ�கேள ��� ஹதீ� ஒ�� 

அ�ம�, ஸஹீ� ���� ஆகிய 

��களி� பதிய� ப���ள�. 

இத�� �ரணாக சில �றி�பி�ட 

க�டைளகைள எ�தி� ெகா�ள 

அ�மதி�ததாக�� ஒ� ெச�திைய 

ைஷ�தா� பதிய ைவ�தி�� 

கிறா�. நபிைய ������ பி� 

�ரணாக ேபசியவ� ேபா�, இ�த 

ஹதீ�க� சி�தாி�கி�றன.

  ��ஆ�ட� கல�� விட����. 

எ�� அ�சிேய நபி அ�வா� 

தைடெச�தா�க�, பி�ன� அ�த 

தைட நீ�க�ப�ட� எ�� 

ெபா��ைர� கிறா�க� இ�த 

ஆ��க� ��ஆ�ட� கல�� 

விட� ��� எ�ற அ�ச� �� ஆ� 

இற��� வைர அ�ல� நபி 

மரணி��� வைர தாேன 

இ��தி��க ����? நபியி� 

மரண�தி��� பி� ெபா��ேப�ற 

அ�ப�கேரா, அவ���� பி� வ�த 

உம�, உ�மா�, அ�, ேபா�ேறா� 

த�க� கால�தி� நபியி� ெசா�க� 

எ�� க�த�ப�ட ஹதீ�கைள 

ெதா���� �ய�சியி� 

ஈ�பட�ைலேய, எ�ற ந� 

ேக�வி�� பதி� ��வதி�ைல.

  பி�ன� ஆ�சிைய� ைக�ப�றிய 

�ஆவியா, நபியி� வள��� 

மக��, எ��த�மான ைஸ� 

இ��ஸாபி�திட� நபி �றிய �� 

ஆ� அ�லாத ெச�திகைள� 

���ப���, அவ�ைற எ�தி� 

ெகா����ப� க�டைளயி�ட 

ேபா� அவ� ம���, நி�சயமாக 

நபி, நா�க� நபி �றி�த 

(�� ஆ� அ�லாத) 

ெச�திகைள எ��வைத வி���

த��க�ப����ேதா� எ�� 

�றிய, அ�மதி� பதிய�ப�ட 

ெச�திைய�� இவ�க� க�� 

ெகா�வதி�ைல. 

�ஆவியா அைத வி��பினா�� 

நபி�ேதாழ�க� உயி�ட� 

இ��ததா� அவரா� அைத� 

��ைமயாக ெச�ய ��யவி�ைல . 

அத�பி� வ�த ஹஸ� 

ஹுைசைன� ெகா�ற யஜீதா��, 

அத���பி� வ�த, ம�வா� இ�� 

ஹக� கால�தி�  �ட 

ஹதீ�க� ��ைமயாக� 

ெதா��க�படவி�ைல.

   ஹதீ�கைள�� அதாவ� நபி 

�றியதாக� க�த�ப�ட 

ெசா�கைள�� மா��க ஆதாரேம 

எ�ற க��� உ�வா�க� ெப�ற� 

�க�ெப�ற மா��க� தீ��பாள� 

ஷாஃ�யி� கால�தி� தா� 

(இற�� ஹி�ாி 204). அவ�தா� 

�த�� ஹதீ�கைள� ெகா�� 

தீ���க� அளி�க ஆர�பி�தவ�.

  ஸஹி� ��தா எ�� 

இவ�களா� அைழ�க�ப�� ஆ� 

��த�க�� இ�த� 

க����வா�க� ெப�� 

நிைல��வி�ட பி�னேர 

எ�த�ப�டன. �காாி (இற�� 

ஹி�ாி 256) ���� (இற�� 

ஹி�ாி 261) அ�தா�� (இற�� 

ஹி�ாி 275) தி�மிதி (இற�� ஹி�ாி 

279) இ��மாஜா (இற�� ஹி�ாி 

273) ம��� நஸஈ (இற�பி ஹி�ாி 

303) ஆகிேயா� ஹி�ாி இர�டா� 

��றா��� இ�தி� கால�தி�� 

��றா� ��றா��� ஆர�ப� 

கால�தி�� வா��தவ�கேள! 

அதாவ� நபியி� மரண�தி��� 

பி� 220 �த� 270 ஆ��க� 

கழி�� எ�த�ப�ட ெச�திகேள 

இ�த ஆ� ஹதீ�களி� 
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ெதா���க�.

  பழைமவாதிகளான ச�னி 

பிாிவினாி� ஹதீ�கைள ��ைம 

வாதிகளான ஷியா பிாிவின� ஒ��� 

ெகா�வதி�ைல ஏெனனி� 

அவ�க� த�க��ெக�� தனி�த 

ஹதீ� ��கைள 

ைவ�தி��கிறா�க�. அைவ ��� 

ம��� நா�கா� ��றா�� களி� 

எ�த�ப�டைவ ஆ��. அைவ 

அ��ைலனி (இற�� ஹி�ாி 328) 

இ�� பா�ைவ� (இற�� ஹி�ாி 

381) ஜாஃப� �ஹ�ம� அ��� 

(இற�� ஹி�ாி 411) அ����தளா 

(இற�� ஹி�ாி 436) இைவ 

அைன��� அ� �றியதாக� 

க�த�ப�டைவ. 

  ஷாஃபியி� க��தி� அ�� 

பைடயி� பி�ன� இ�மாஉ 

(அறிஞ�களி� ஒ�த க���) எ�� 

ெபயாிட�ப�� ஹதீ�க�� 

மா��க ஆதார�கேள எ�� ஏ��� 

ெகா�ள�ப�� பிரசார� 

ெச�ய�ப�டன. ��ஆ� விள�க 

மி�லாத�, ��ைம யான� அ�ல 

எ�ற அபி�ராய�ைத� ெதாிவி��� 

�கமாக ஹதீ�கைள� ��ஆ��� 

விள�க மாக��, இைண� பாக�� 

அ�ைறய ம�க� ஏ��� 

ெகா�டன�. 

  ஒ�ெவா��� ேதா��வத�� 

ஒ� காரண��, அ� ஏ�ப���� 

விைள�க�� உ�� எ�ப� 

இைறவனி� இய�ைக விதி. 

காரணமி�லாம� காாிய�க� 

நட�பதி�ைல, விைள�க� 

ஏ�ப��தாத காாிய�க� இ�ைல. 

இ� ஹதீ�க���� ெபா����. 

நா� இ�ேக ஹதீ�க� நபியிட� 

இ��� வ�தத�ல எ�பைத��, 

அைவ ஹி�ாி இர�டா�,

��றா� ��றா��களி� 

���� ச�தாய�தி� நிக��த 

அரசிய� மத ச�ைடகளி� 

விைளவாகேவ ேதா�றிய� 

எ�பைத�� கா�ேபா�. �ஹ�ம� 

நபி வி��� ெச�ற �� ஆ��� 

ஹதீ�க� ��றி�� மா�ப�ட, 

ேவ� ஒ� ேபாதைனேய ஆ��. இ� 

நபியி� க�டைளைய மீறி 

ெச�ய�ப�ட�. இ��பி�� 

திறைமயான �ைறயி� அவ� மீ� 

இ���க�ட�ப�ட�.

  ஆதார��வமாக �ஹ�ம� நபி 

வி��� ெச�ற� அ���ஆ� 

ம��ேம ஹதீ�க� நபி ப�றிய 

உ�ைம��, ெபா��� கல�த 

ெச�திகளி� ெதா�� பா��. இ� 

நபியி� க�டைள�� மா�றமாக 

உ�டா�க� ப�ட� எ�ப� 

�த�நா�� க�பா�க� 

ஹதீ�கைள ெதா���� 

�ய�சியி� ஈ�படவி�ைல எ�ப� 

நம��� கா��கிற�. பி�ன� வ�த 

தைல �ைறயின� நபியி� தைடைய 

அல�சிய� ெச�� அவ�ைற� 

ெதா��� வி�டன�. ஹதீ�கைள 

மா��க ஆதார� எ��� க�த 

ஆர�பி�தன�. இ� ��ஆனி� 

ெவளி�பைடயான ப�பல 

க�டைள�� �ரணான� ஆ��.

  ஹதீ�க� எ�ற ெசவிவழிவ�த 

ெச�திக� ப�கி� ெப�கியதா� 

காரண� ஆர�ப இ�லாமிய 

ச�தாய�தி� உ�டான ��� 

ெப�� உ�நா��� 

கலக�களினா� ஏ�ப�ட 

பிாி�கேள, இ���� கலக�க�� 

அ�யி� ஆ�சி� கால�தி� 

ஆர�பி�� �ஆவியா 

ஆ�சி�கால�தி�  இ�தி 

வைர நட�தி��கி�றன. 

இ�கலக�களினா�
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அ�ைறய ���� ச�தாய� பல 

பிாி�களாக� பிாி�த�. ஆ�சிைய� 

ைக�ப�ற அவ�க���� ேபா�� 

ஏ�ப�ட�. இ�த� ேபா��யி� 

விைள வாகேவ ஹதீ�க� ெப�க 

ஆர�பி�த�. ஒ�ெவா� 

பிாிவின�� த�க� ெகா�ைக��� 

எ�ண�க���� ஏ�ப நபியி� 

ெபயரா� ஹதீ�கைள 

இ���க���  �ற  ஆர�பி�தன�.

  இைவ ��றா� ��றா�� �த� 

ஆறா� ��றா�� வைர 

பதிய�ப�டன. நபி இற�த பி�ன�, 

அவ�தைடைய மீறி பல 

��றா��க� கழி�� பதிய�ப�ட 

இ� ெச�திகைள எ�வா� மா��க 

ஆதார� எ�� க�த����.

  த�க�ச�கி�� ெதாட� ெகா�ட 

ஹதீ� �அ�தா மா��கி� இட� 

ெப�� ஹதீேஸ மிக� சிறிய, 

உ�தியான அறிவி�பாள� ெதாட� 

ெகா�ட ஹதீ� எ�� ஹதீ� 

கைல வ��ன�க� எ�� த�கைள 

அைழ��� ெகா�பவ�க� ��வ�. 

இ�த மிக� சிறிய ெதாட� ��� 

தைல�ைறகைள� ெகா�டதா�� 

ேபான வார� நட�த 

நிக��சிகைளேய ��ைமயாக 

நிைனவி� ைவ��� ெகா�ள 

இயலாதவ� மனித� இ�தைகய 

பலஹீனமான மனித�க� பல 

ஆ��க� கழி�� அறிவி��� 

ெச�தி கைள உ�தியான மா��க 

ஆதார� எ�� க��வ� 

அறி�ைடைமயா�மா? இவ�க� 

த�க�ச�கி�, அறிவி�பாள� 

ச�கி� எ�� ��� அைன��� 

ெச�லாி��� ேபான காகித� 

ச�கி�கேள! அவ�றி� உ�ள 

ேகாளா�கைள�பி�ன�,இைறவ�

நா�னா� விாிவாக� கா�ேபா�. 

அவ�றி� ஒ�ைற ம��� இ�த 

இதழி� பா��ேபா�.

 ஹதீ�களி� 

அறிவி�பாள�கைள� தர� 

பிாி�பத�காக அவ�கைள� ப�றி 

க���க�டாக ��தக�க� எ�தி 

ைவ�தி��கிறா�க� அறிவி�பாள� 

களி� தர�ைத ஆரா� வதாக� 

��� இவ�க�, தா�க� ஸஹாபி 

(நபி� ேதாழ�) எ�� க��� 

மனித�களி� தர�ைத� ப�றி 

ஆரா�வதி�ைல. அ� 

இவ�க���� ெதாியாத ஒ��. 

ஆனா� எ�ன ��வா�க� 

ெதாி�மா? ஸஹா பா�க� ெபா� 

�ற மா�டா�க� ஏென�றா� 

அ�லா� அவ�கைள� தி��தி 

ெகா�டா� அவ�க�� 

அ�லா�ைவ தி��தி 

ெகா�டா�க� எ�� வசன� 

உ�ள�. எனேவ நா� 

ஸஹாபா�கைள ஆராய�ேதைவ 

இ�ைல எ�� ��வ�.

  ஆனா� இவ�கேள க�பைன 

ெச�த ஹதீ�களி� 

நபி�ேதாழ�க� பல� நபி �றாதைத 

�றினா�க� எ�� �றியத�காக 

(பி�அ�) நரக� ெச� வா�க�, 

நபி�ேதாழ�களாக இ��தா�� 

ஹ�ள� க�ஸ� எ�� 

நீ�தடாக�ைத வி��� (இ��� 

க�பைனதா�) த��க�ப�வா�க� 

எ��� காண�ப�கிற�. இ�வா� 

ப�பல வைகளி� �ர�ப�வேத 

ஹதீ�களி� த�ைம. ஆனா� 

இைறவ� ��கிறா� அ�லா� 

இற�கிய ேவத�தி� �ர�பா�க� 

இ�ைல �ர�பா�க� உ�ள� 

எ��� இைறவனிடமி��� 

வ�தத� இ�ைல . (4:82)

�திய நிைன��ட�

33

 நவ�பா் 1999



நபி இற�த பி� �மா� 200 வ�ட�க� கழி�� ஹதீ�களி� 

ஆசிாியரான �காாியி� வா�வி� ஒ� நா�

உ�க��� ஏேத�� 

ஹதீ�க� ெதாி�மா?

ஆ�! எ� த�ைத �ற நா� ேக����கிேற�, 

இைறவ� அவ��� அ�� ெச�வாராக அவ�த� 

ெபாிய அ�ணணிட� ேக�டதாக� �றினா�. 

இைறவ� அவ��� அ�� ெச�வாராக அவ�த� 

பா��யா�ட� அம��தி��தேபா� பா��யா� 

�றினா� இைறவ� அவ��� அ�� ெச�வராக. 

அவ� த� ெபாிய மாமா�ட� அம��� உணவ��தி� 

ெகா����ைகயி� அவ� �றினா�. அவ�ைடய 

தா�வழி� பா�டனா��� இமா� அ�ம� பி� 

�ஹ�ம� அ�யமானிைய� ெதாி�� எ��� 

இைறவ� அவ��� அ�� ெச�வராக, அவ� த� 

��த மாமா இைறவ� அவ��� அ�� ெச�வாரக 

நபி�ேதாழ� உம� இ�� கா�� அ�யமானிைய� 

ச�தி��� ேபா� இைறவ� அவ��� அ�� 

ெச�ய��� அவ� �றினா�. �ஹ�ம� நபி மீ� 

சா�தி நிலவ��� எ�னிட� �றினா�.

Cartoon by Brother Othman Bin Ali, Malaysiu

ஆனா� அவ�களி� ெப��பாேலா� �க�கைளேயய�றி பி�ப�றவி�ைல ேம�� �க�க�, உ�ைம�� மா�றாக 

இ��க இயலா�. நி�சயமாக இைறவ� அவ�க� ெச�பவ�ைறெய�லா� ��றி�� அறி�தவராக இ��கிறா�. 10:36
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ைஷ�தா� மாெப�� மேனாவசிய�கார�

  மனித� த�னி��, பைட� 

பின�களி�� காண�ப�� 

இைறவனி� ெதளிவான 

அ�தா�சிகைள ஏ� 

ம��கி�றா�? ��திய ச�க�தா� 

அைனவ�� இைறவனா� 

த�க��� அ��ப��ட 

அ��த�கைள ஏ� ம��தன�? 

உ�திரவாதமி�க ��ஆனி� 

வழிகா�ட� இ���� ேபா� அைத 

வி��� ����க�, அனா�சார� 

கைள��, �க�கைள��, 

அபி�பிராய� கைள��, 

பார�பாிய� ெச�திகைள�� 

பி�ப�ற ஏ� வி���கி�றன�? 

  ���� அறிஞ�க� மாெப�� 

அ��தமான ம��க ��யாத 

அ��த கணித க�டைம�� 

�ற�கணி�க��, �ைற� 

ப��த�� ஏ� �ைனகி�றன�? 

    ஏ� அவ�க� 'பி�மி�லா�' 

ப�ெதா�ப� எ����க� 

ெகா�ட� இ�ைல , ��ஆனி� 

114 �ரா�க� இ�ைல. எ�ப� 

ேபா�ற ��டா� தனமான 

����கைள உ�ைம�� மாறாக 

உதி��கி�றன�?

   இத�� விைட : மனித�களி� 

அதிகமாேனா� மாெப�� 

மேனாவசிய� காரனான 

ைஷ�தானி� மேனாவசிய� தி��� 

த�கைள உ�ப��தி ெகா�ட� 

தா�. 

      ந�பி�ைக ெகா�ேடாாி� 

ெந�ச�களி� உ�ள எ�லா� 

ச�ேதக�கைள�� ேபா�க

 நா�ய  இைறவ�  தன�  

தி�ட�ப� இ�ெபா�� இ�த 

விைடைய ேம�� ெதளி�ப��தி 

இ��கிறா�.

   ைஷ�தா� (Point of View) 

க�ேணா�டமான இைறவ� 

ம��� ேபாதா� எ�ற க��ைத 

ஏ�� ெகா�ட ஆதமி� 

ச�ததிகைள, மேனாவசிய� ெச��� 

ச�திைய ைஷ�தா��� இைறவ� 

த�தி��கி�றா�. இ�த மேனாவசிய 

ச�தி ஒ� நிப�தைனயி� ேபாி� 

அவ��� ெகா��க�ப���� 

கி�ற�. யாேர�� இைறவைன 

ம��� வண�க ��ெவ��தா�, 

ைஷ�தானி� மேனாவசிய 

வைலயி���� அவ�க� 

மீ��வி�வா�க�. அ�த 

��ெவ���� உாிைம எ�லா 

��நிைலகளி�� அவ�க���  

ெகா��க�ப��. 

  ெப��பா�ைமயான மனித�க�, 

ைஷ�தா�ைடய ஆதி�க�தி��, 

க��� பா���� இ��பைத 

ேத��ெத�� தி��பதி� இ��� 

ைஷ�தானி� மேனாவசிய 

வ�லைமைய நா� அறி�� 

ெகா�ளலா�. 

  ைஷ�தா� �றினா� எ� 

இர�சகா, நீ எ�ைன வழிேக��� 

விட நா� வி�டதா�, நா� 

இ��லகி� மனித�கைள மய�கி 

அவ�க� அைன வைர�� 

வழிெக��� வி�ேவ�. உம�� 

ம��ேம அ��பணி�த உ��ைடய 

ஓ�ைமயான அ�யா�கைள தவிர, 

இைறவ� �றினா�. 

“இ� எ��ைடய
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மா�ற ��யாத ச�டமா��. 

எ��ைடய அ�யா�க� மீ� 

உன�� எ�த அதிகார�� இ�ைல. 

வழிெக�டவ�க� ம��ேம உ� 

ஆதி�க�தி��� வி�வா�க�" 

(15:39-42)

  ைஷ�தா� த��ைடய ���� 

சகா�க��� ��ஆ� ம��� 

எ�றா� ஏ���ெகா�ள �டா� 

எ�� அறி����கிறா�. 

��ஆனி� உ�ள எ�லாவ�ைற�� 

அவ�க� ந��வத�� (L i m i t s ) 

எ�ைலகைள வ��� 

ெகா���ப� ��கிறா�, 

இைறவனி� அ�தா�சிகைள 

மனித�க� ம���� ப� அவ�கைள 

ஏ�கி�றா�. இைறவைன ம��� 

வண��வதி�ைல; ��ஆ� ம��� 

எ�றா� அைத ஏ��� ெகா� 

வதி�ைல; எ�� ��ெவ��த 

உடேன மாெப�� 

மேனாவசிய�கார� மனித�களி� 

�ைளைய கள� ெச�� 

�ைறயா�  வி�கிறா�.

    ைஷ�தா� த�ைன� பி�ப�� 

பவ�கைள தா�க� சாியான 

வழியி� இ��பதாக ந���ப� 

ெச�� வி�கி�றா�.  

   "ஒ� ��ட�ைத இைறவ� 

ேந�வழியி� ெச��தினா�, 

ம�றவ�கைள அவ� வழிேக��� 

வி�� வி�டா�. அவ�க� 

அ�லா�ைவ வி��� 

ைஷ�தா�கைள த�க� 

பா�காவல� களாக ேத��ெத��� 

ெகா�டன�. எனி�� அவ�க� 

ேநரான வழியி� இ��பதாகேவ 

எ�ணி�ெகா�கிறா�க�. (7:30)

ைஷ�தா� எ�ப� மனித 

வ��க�ைத 

மேனாவசிய�ப���கி�றா�

    மேனாவசிய� எ�ப� ஒ� ெம� 

மற�த மய�க நிைலயா��. 

அ�ேபா�உண��க�மா�ற�ப��, 

உள��தி�ைற��ேயாசைனக��

� ெசவிசா���� த�ைம 

அதிகமா��. ஒ� மனிதைன அவ� 

வி��ப�தி��மாறாக மேனாவசிய� 

ெச�ய ��யா�. அவ� 

மேனாவசிய�காரனி�ேயாசைனக

��� க���படேவ���. 

மேனாவசிய� கைல உட�, மன 

ேநா�கைள தீ��க உத� வத��� 

அேதேநர�தி� தீயகாாிய�க���ம 

பய�ப�� த�ப�கிற�. 

   ஒ� ேத��த மேனாவசிய�கார� 

த��ைடய வா��ைகயாளாி� 

ந�பி� ைகைய ெப�� திறைம 

உ�ளவனாகேவ இ��கிறா�. 

வி��பிய விைள�கைள 

உ�டா��வத��, தா�� 

த��ைடய வா��ைகயாள�� 

ேதைவ எ�பைத அவ� ந�கறி�� 

இ��கி�றா�. ந��ைடய கவன� 

இ�ேக மனித�கைள 

ஒ��ெமா�தமாக வழிெக��த 

மாெப�� மேனாவசிய� காரனான 

ைஷ�தாைன� ப�றி ம��ேம. 

இ�மாெப�� மேனாவசிய� 

காரனான ைஷ�தா�� த� க��� 

பா��� கீ� உ�ளவ�களி� ந�பி� 

ைகைய�ெப�றவனாகஇ��கிறா�

. ஆனா�மனிதமேனாவசிய�கார�க

� ேபால�லாம� அவ� ந� 

க�கைள வி��� மைற�தவனாக 

இ��கிறா�.

   "ைஷ�தா�� அவ� ச�ததி  

யின�� உ�கைள� பா��கி�றன�.
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   ஆனா� உ�களா� அவ�கைள 

பா��க ��யா�. ந�பி�ைக 

ெகா�ள ம��ப வ�க��� 

ைச�தா�கைளேய நா� 

ேதாழ�களாக ஆ�கியி��கிேறா�." 

(7:27) 

    ைஷ�தா� ஒ� ேத��த மேனா 

வசிய�கார�, ஏெனனி� அவ� 

அவரவ� மன�தி���, 

�ண�தி��� ஆைசக����, 

பழ�கவழ�க�க���� ஏ�ப 

தன� ேயாசைனைய எ�ெபா��, 

எ�ப� �ற ேவ��� எ�பைத 

ந�கறிவா�. மனிதனி� 

த�ைமகைள ப�றி அவ��� 

கணிசமான அறி� இ��கிற�. 

ேம�� ேகா��கண�கான 

மனித�கைள த�கள� �ைளைய 

உபேயாகி�க ��யாதப� 

ெச�வதி� �றி�பிடத�க ெவ�றி 

அைட�தி��கிறா�. 

   ைஷ�தா�, இைறவனிட� 

�றினா� "நா� அவ�க��� 

��னி���� பி�னி���� 

வலமி���� இடமி���� 

வ�ேவ�. அவ�களி� 

ெப��பா�ைமயாேனாைர ந�றி 

ெக�டவ�களாக நீ� கா���." 

(7:17) 

   இைறவ��� ந�றி 

ெக�டவ�க� த�கைள 

அறியாமேலேய ைஷ�தானி� மாய 

வைலயி� வி��� வி�கிறா�க�. 

    ஆயிர�கண�கான மனித�க� 

"நா� இைறவைன ந��கிேற�" 

எ�� ��வா�க�. ஆனா� 

உ�ைமயி� அவ�க� உ�ள�க� 

அதைன ந�பவி�ைல 

ெப�ேறா�ட��, உ�றா�ட��, 

ஊரா�ட��, உலக� 

�ட�� ஒ��� ேபாக அவ�க� 

��� ெவ�� வா��ைதகேள 

அைவ, ஏமா�ற�தி�����, 

ச�ேதக�தி ����� விலகி� 

ெகா�ள ச�த�� ப�க� கிைட��� 

ேபா� அவ�க� இ���க�ட�ப�ட 

ெபா�கைள ப�றி� பி���� 

ெகா�கிறா�க�. இத��ல� 

அவ�க� ைஷ�தானி� 

மேனாவசிய� தி�� த�கைள 

தயா��ப��தி 

ெகா�கிறா�க�. 

   மாெப�� மேனாவசிய�கார��� 

மனித�களி�ெவளி� 

ேதா�ற�க��,வா�வா�� 

ைதக��, ம��மி�றி, அவ�களி� 

உ�ள�தி� உ�ள உ�ைமயான 

ந�பி�ைக�� அவ��� 

கா�ட�ப�கி�றன. 

   இைறவைன ம��ேம வண�க 

ேவ���, அவ� ெசா�க��� 

ம��ேம க���பட ேவ��� எ�ற 

இைறவ� ெகா��த உ��ண�� 

க��� மாறாக மனித�க� 

நிைன��� ேபா� ைஷ�தா� 

அவ�கைள அழிவி� 

த�ளிவி�கி�றா�. 

    "ேவத�ைத�ைடேயாாி� ஒ� 

சில� உ�கைள வழிெக��கேவ 

வி���கி�றன�. ஆனா� அவ�க� 

உணராமேலேய த�கைள� 

தா�கேள வழிெக���� 

ெகா�கிறா�க�." (3:69) 

 "இைணைவ�பவ�க� 

ம�றவ�கைள� �� ஆைன வி��� 

த��கிறா�க�. அவ�க�� 

அைதவி�� விலகி இ��கி�றன�. 

இ�விதமாக அவ�க� உண��� 

ெகா�ளாமேல த�கைள� தா�கேள 

அழி�� ெகா�கிறா�க�" (6:26)
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"யா� ந� வசன�கைள 

ம��கிறா�கேளா அவ�கைள 

உணராத வ�களாகேவ 

ெச�லவி�ேவா� நி�சய மாக ந� 

���சி தவி��க ��யாத தா��." 

(7:182-183)

     ைஷ�தா� த� ேயாசைனகைள 

த� க���பா��� கீ� 

உ�ளவ�க��� ப��ப�யாகேவ 

��கிறா�. அைவ அைன��� 

இைறவ� ம��� 

வண�க�தி��ாியவ� எ�பத�� 

மாறானேயாசைனகேள நிராகாி��, 

இைணைவ��, நயவ�சக�, 

ேபா�றவ�ைற�பிரதி ப���� 

எ�லா�காாிய�கைள�� 

ெச���ப�மேனாவசிய� 

ெச�கிறா�. 

  ைஷ�தா� மனித�களிட� 

��கிறா�. "நிராகாி�� வி�" 

அ�வா� மனித�� நிராகாி�த�� 

அவ� ��கிறா�. நா� உ�ைன 

வி�� விலகி� ெகா�ேட� 

அகில�க��ெக�லா� 

இர�சகரான இைறவைன நா� 

அ��கிேற�" (59:16) 

  இ�த�ப��ப�யான அ���ைற 

ைஷ�தானி� க���பா��� 

உ�ளவ�க� அவ�ைடய 

ஆேலாசைனகைள 

விள�கி�ெகா�ள உதவி 

ெச�கிற�.இ�தீய ஆேலாசைனக� 

த�ைம�பா�கா�பாகைவ�தி���� 

எ�� அவ�க� எ�ணி� 

ெகா�கி�றன�. 

   இைறவ� ந�பி�ைகயாள�கைள 

மேனாவசிய� ெச�வதி����, 

மாெப�� மேனாவசிய�காரைன� 

த��� அவ�கைள� 

கா�பா�றவி�கிறா�. 

ந�பி�ைகயாள�கைள மேனாவசிய� 

ெச�ய ைஷ�தா� ெச���

ெவளி�பைடயான மைற�கமான 

அைன�� �ய�சிகைள�� த��� 

வி�கிறா�. 

   "நீ� ���ராக" எ� இர�சகேர! 

ைஷ�தானி� ேயாசைனகைள 

வி�� உ�மிட� நா� பா�காவ� 

ேத�கிேற�. எ� இர�சகேர 

அைவ எ�னிட� ெந���வைத 

வி��� உ�மிட� பா�காவ� 

ேத�கிேற�. (23:97-98) 

        இ�க��ைர   ெச�ற   இதழி� 

 Dr . Rashid Hamed அவ�க�ைடய 

Satan The Master  Hypnot is t 

க��ைரயி� தமிழா�க� ஆ��.
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விள�க� 
ெச�ற இதழி� "�மி த�ைட 

யான�" எ�ற க��ைரயி� "�மி 

��ைட வ�வ�தி� உ�ள�" எ�ற 

79:30 வசன�ைத �றி�பி�� 

இ��ேதா�. தமி� ெமாழி 

ெபய���களி� "�மிைய விாி�� 

வி����கிேறா�" என ெமாழி 

ெபய����ளன�. ஆயி�� அ� 

வசன�தி� 'தஹாஹா' எ�ற ெசா� 

பய�ப��த�ப�கிற�. இ�ேவ 

��ைட வ�வ�ைத �றி��� 

ெசா�லா��. "தஹீயா" எ�ற 

அரபி வா��ைத�� ��ைட 

எ�பேத அ��தமா��. 
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��ஆ� ம��� ேபாதாதா?

அ���� ேக�வி��, நம� விள�க�� :

     ெச�ற இதழி� அ���� 

ெச�தி ஆசிாிய� P.J. எ��பிய சில 

ேக�விக���ாிய பதி�கைள� 

க�ேடா�. அவாி� ம�ற. 

ேக�விக���ாிய பதி�கைள நா� 

�� ஆனி�  ஒளியி� 

ஆரா�வத��� �� அவ� 

எ�திய���ைரைய��

ச���பா��ேபா�.

  வி�ஞான நி�பண� ெகா�ட� 

��ஆ� ம��ேம ஹதீ�க� 

அ�ல.

  "இ�� வி�ஞான�தி�� 

�ர�படாத ஒ� மா��க� உ��. 

எ�றா� அ� இ�லாமாக�தா� 

இ��க ����" எ�� அ���� 

ஆசிாிய� எ�தியி��கிறா�. இ� 

உ�ைமேய ஆனா� அ� 

ஹதீ�களி� அ��பைடயி� ஆன 

இ�லா� அ�ல. ஹதீ�களி� 

அ��பைடயி� மதினா ப�கைல� 

கழக�தி� �ஃ�தி ெப�பா�, 

உலக� த�ைடயானேத எ�� மிக� 

சமீப�தி� அளி�த வி�ஞான 

தீ��ைப? ெச�ற இதழி� நா� 

ஆதார��ட� க�ேடா�.  

                 �� ஆனி� �ற�ப�� 

பல வசன�க��� ஆதாரமாக 

ப�பல ந�ன வி�ஞான 

உ�ைமகைள  எ���

ைவ��� இவ�க�, ஹதீ�கைள 

ப�றிய வி�ஞான உ�ைமக� 

எைத�� �ற ��யவி�ைலேய 

ஏ�? ந�ன வி�ஞான 

உ�ைமகளான ெப�ெவ��� (Big 

Bang )  u r floo r  ITLO QATOR 

(Evolution) ப�றிெய�லா� ��ஆ� 

�றியி��கிற� எ�� ெப�ைம 

ேபசி ெகா��� இவ�க� நபி�� 

�� ஆைன� தவிர ேவெற�த 

அ��த�� ெகா��க�படவி�ைல 

(29:50,51) எ�ற ��ஆனி� 

����� மாறாக �ஹ�ம� நபி 

த� விரைல� கா�� நிலைவ 

பிள�தா�க� எ�ப� ேபா�ற 

ெச�திக��� ஏ� வி�ஞான 

நி�பண�க� தர��யவி�ைல ? 

ப�லாயிர� வ�ட�க��� �� 

இ��லகி��, நிலவி��, 

வானி�� ஏ�ப�ட மா�ற�கைள� 

க�டறி�த இ�ைறய 

வி�ஞானிக�, 1400 

வ�ட�க��� �� இ�தைகய 

ச�பவ� நட�தி��தா� 

அைத�ப�றி ஏ� �றவி�ைல ?

  இ� ஏெனனி�, ��ஆ� 

இைறவனா� இற�க�ப�ட 

ச�திய�, வான�க� �மிைய� 

பைட�தவ� இைறவ� அவ� 

அவ�ைற� ச�திய�தி� 

அ��பைடயிேலேய 

பைட�தி��கி�றா�.
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(29:44) எனேவ அைவ 

ஒ���ெகா�� �ர�படா�. 

ஆனா� ஹதீ�க� நபியி� 

கால�தி�� பி�ன� வா��த 

மனித�க� நபியி� ெபயரா� 

�றிய�. மனித�களி� அறி� 

(Certain Limits) �றி�பி�ட எ�ைல 

க����ப�ட�.

   எனேவ கால�க� பல கட�தா�� 

அைன�ைத�� பைட�த, அறி�த 

அ�லா�வி� ெசா�க� 

ச�தியமாகேவ இ����. 

மனித�களி� ெசா�கேளா 

அவ�களி� �ைறப�ட அறிைவ 

ெவளி�ப��திவி��. எ�லா� வ�ல 

ஞான� நிைற�த இைறவனி� 

ெசா�களான அ��� ஆ��� ��, 

மனித�க� �றிய ெசா�களான 

ஹதீ�க� ஒ�பாக நி�கேவ 

��யா�. அ�லா�வி� 

ெசா�கைள ேபாலேவ மனித�களி� 

ெசா�கைள�� நிைன� பவ�க� 

ந��பவ�க� அ�லா���� 

இைணைவ�பவ�க� அ�றி ேவ� 

யா�? 

இ��� ஹதீ�க� நி�பி�க�ப�ட 

வி�ஞான உ�ைமக��� எ�வா 

ெற�லா� �ர�ப�கிற� எ�பைத 

நா� வ�� இத�களி� கா�ேபா�. 

ஒ��ைம ஏ�ப���� ��ஆ�� 

பிள�கைள உ�டா��� 

ஹதீ�க�� 

     அ���, அவ�, இ�லா�தி� பல 

பிாி�கைள� ேச��தவ�க��, 

த�க� க���கைள நிைல 

நா��வத�� ��ஆனி���� 

ஆதார�கைள எ���� 

கா��கிறா�க� எ�� 

எ�தியி��கிறா� இ�� 

����களி�  எ�த�    பிாிவின��

�� ஆைன ம��� ந��வதி�ைல 

அ��ட� ேச��� ஹதீ�கைள�� 

ந��கிறா�க�. ஆனா� ஒ� பிாிவா� 

ந��� ஹதீ�கைள ம�ற பிாிவின� 

ந��வதி�ைல இவ�க��� ஸஹீ 

ஹான� (உ�ைமயான�) 

அவ�க��� ல�ஃ� 

(பலஹீனமான�) ஆ��. இவ�க� 

ஏ��� ெகா��� ஹதீ�கைள 

அவ�க� ஏ��� 

ெகா�ளமா�டா�க� ஷியா 

பிாிவினேரா நீ�க� ைவ�தி���� 

�ஹா���தா ��வைத�ேம 

ஒ��� ெகா�வதி�ைல. பிாி�க� 

உ�டான� ��ஆ� 

வசன�களால�ல அ��ட� 

ேச��� ஹதீ�க�� மா��கமாக 

�ற�ப�வதா� தா�. பிாி�களி� 

உ�ளவ�க���� �ஹ�ம� 

நபி��� எ�த� ச�ப�த�மி�ைல 

எ�� ��ஆ� வசன� ��கிற� 

(6:159). 

 என� ச�தாய� 73 ��ட�களாக� 

பிாி�� அதி� ஒ� ��ட� ம��ேம 

ெசா��க� ெச��� எ�� ஒ� 

ஹதீைஸ இ���க�� ைவ��� 

ெகா�� இ�பிாிவின�க� 

ஒ�ெவாவ�� �ஹ�ம� நபிைய 

அவ� எ�க� பிாிைவ� சா��தவ� 

எ�� �றி�ெகா�கி�றன�. எ�ன 

ஒ� வி�ைதயான வாத�? எ�ன ஒ� 

�ர�பா�? மா��க ஆதார� 

இைறவ�அ�ளிய ��ஆ�ம��ேம 

   அ��� அவ�, ��ஆ� ம���' 

ேபா�� எ�ற ெகா�ைக 

காாிஜியா�க� எ�� ஒ� 

��ட�தினாி� ெகா�ைகயா��, 

எ�� எ�தி, இ�ெபா�� �� ஆ� 

ம��� தா� மா��க� எ�� 

��பவ�க�, ஏேதா
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காாிஜியா�க� எ�ற ��ட�தி 

னாிடமி���, இ�த ெச�திைய 

ெப�ற� ேபா�� ஒ� ேதா�ற�ைத 

உ�டா�க �ய�சி 

ெச�தி��கிறா�. நா�க� எ�களி� 

இ�த� ெச�திகைள� ெப�ற� 

அ�லா�விடமி����, அவ� 

�தாிட மி���� தாேன அ�றி 

காாிஜியா�களிடமி��த�ல. 

வழ�க� ேபாலேவ 

ேதைவயி�லாம� ம�கைள� 

�ழ��வத�காக அவ� ெச��� 

த�திரேம இ�.எ�களி� அசலான 

பி�னனிைய ந�கறி�தி���� 

அவ� அைத� �றி�பிடாம� 

காாிஜியா�கைள� ப�றி� 

ேதைவயி�லாம� எ�தியி��ப� 

க��, அ�லா�����, அவாி� 

�த���� எதிராக எ�த 

அ��கிறா� எ�� ந�ெல�ண� 

ெகா�ேவா�. நா�க� எ�கி��� 

எ�க� ெச�திகைள� ெப�ேறா� 

எ�பைத�� எ�க� இத�களி� 

ெதாிய�ப��திேய  வ�கிேறா�. 

  எனி�� ேதைவயி�லாம� அவ� 

காாிஜி�யா�கைள� ப�றி 

எ�தியி�� பதா� அ� �றி�த ந� 

க����கைள� �ற ேவ��ய 

நி��ப�த� இ�த இட�தி� 

உ�டாகிற�. 

  இவ�களி� ச�திய�தி�காக 

ேபாாி�டவ�க� யா�?

  அவ� ����ப� அ���� 

�ஆவியா��� �ஃ��� எ�ற 

இட�தி� ேபா� ��� இ� 

தர�பி�� க�ைமயான ேசத� 

ஏ�ப�டதா�. ஆயிஷா (ர�) 

ெபயைர இதி� அவ�

�றி�பிடவி�ைல, எ�றா�� 

அவ�க�� அ�ைய எதி���� 

ேபா� ெச�தா�க� எ�ேற 

இவ�களி� (ஹதீ�க�) 

வரலா���தகவ�க� ��கி�றன. 

    நா� ேக�கிேறா� (�ஆவியா 

தைலைமயி�) ஆயிஷா���� 

அ���� ஏ� ேபா� நட�த�? ஏ� 

சஹாபா�க� எ�ற நபி� ேதாழ�க� 

இ�பிாிவினராக� பிாி�� ஒ�வ�� 

ெகா�வ� எதிராக வாேள�தின�? 

இ� பைடயினாி� ஒ� ��ட�தின� 

தாேன ச�திய���� ஆதரவாக 

இ��தி��க ����? ஒ� 

பிாிவின�தாேன 

நியாய���காக�ேபாரா� இ��க 

����? பி� எ�ப� நீ�க� 

�ஆவியாைவ�� ர� எ�ற 

(அ�லா� ெபா��தி� 

ெகா�ள���) எ�� ��கிறீ�க�, 

அ�ைய�� ர� எ�� 

��கிறீ�க�? இ�வாி� யா� 

ச�திய���கா�ேபாரா�னேரா 

அவ�க� தாேன அ�லா�வி� 

ெபா��த�ைத� ெபற����? 

இ�ைல அவ�க� ெகா�ைக 

ாீதியி� ச�ைட யிடவி�ைல 

க��� ேவ�பா�க� தா� 

எ�றா�, க��� ேவ�பா�கைள� 

கைளய ச�ைடயி��� ெகா�ள 

ேவ��� எ�� ��ஆ� 

��கிறதா? இ�ைல நபி 

ெசா�னதாக இவ�க� 

இ���க��ய ஹதீ�க� 

��கிறதா? 

     இ� தர�பி���� எதிெரதிராக� 

ச�ைட யி�டவ�க� இவ�க�, 

ஆனா� இ� தர�பின�� 

அறிவி��� (ஹதீ�கைள) 

ெச�திகைள எ�வா� நீ�க� 

ஏ��� ெகா�கிறீ�க�?
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அவ�ைற மா��க� எ�� 

க��கிறீ�க�? இ�பிாிவினாி� 

ச�திய���காக� ேபார�ய� யா� 

எ�� எ�ப� நீ�க� அறி�� 

ெகா�ள� ேபாகிறீ�க�? 

நபியி� வாாி�க�, உறவின�க� 

ெகா�ல�ப�ட� ஏ�? 

     அ�யி� பி�னா� இ��த 

காாிஜியா�க� தி�ெர�றா �� 

ஆ� ம��� மா��க� எ�� 

�றி�பிாி�� ெச��வி�டன�? �� 

ஆைன ம��� பி�ப�ற ேவ��� 

எ�� அவ�க� �றியதி� எ�ன 

தவ� இ��க ����? �� ஆ� 

ம���தா� மா��க� எ�� 

�றியதி� அவ�க��� இ��த 

ெசா�த ேநா�க� தா� எ�ன? 

ெசா�த ேநா�க�தி�காக அவ�க� 

இைத உ�வா�கினா�க� எ�� 

��ற� சா��� அ���� ெச�தி 

ஆசிாிய� அ�த� ெசா�த ேநா�க� 

எ�னெவ�� �ற ேவ�டாமா? 

இத� �ல� எைத மைற�க� 

பா��கிறா�. 

     அ�, �ஆவியா இ�வ�� 

சமாதான�தி�� ஒ��� 

ெகா�டதாக� �றியி��கிறா�. 

சமாதான� ஏ�ப�டதா இ�ைலயா? 

ஏ�ப�ட� எ�றா� ஏ� அ���, 

�ஆவியா��, காாிஜி�யா� கைள� 

தனி� தனியாக� பைடெய��� 

அழி�க �ய�சி�க ேவ���? 

காாிஜியா�கைள ேவர��த� 

அ�யா அ�ல� �ஆவியாவா? 

     "அவ�க����  ஏ�ப�ட 

க��� ேவ�பா�ைட, 

அ�லா�வி� ேவதமான 

��ஆனி� ��கிறப�தா� தீ��� 

ெச�ய ேவ���" எ�ற 

காாிஜியா�களி� ேகாாி�ைக�காக 

அவ�க��� எதிராக 

ேபா�ெதா��� ேவர����� 

அள� அவ�க� மா��க�தி�� 

எதிராக  எ�ன  �றிவி�டா�க�? 

  நபி மரண�ப��ைகயி� 

இ��ைகயிேலேய ச�ைடயி�� 

ெகா�ள ஆர�பி��, நபி மரணி�� 

19 வ�ட�க����ேளேய பல 

பிாிவின� களாக� பிாி�� ஒ�வ�� 

ெகா�வ� எதிராக வாேள�திய இ�த 

மனித�க� �றியைத நபி 

�றியதாக நா� எ�ப� ந�ப 

����? 

  உம�, உ�மா�, அ�, ஹஸ�, 

ஹீைச� ேபா�ற நபி�� மிக 

ெந��கமானவ�க�, உறவின�க� 

அைனவ�� ெகா�ல�ப�ட� ஏ�? 

பதவி�� ஆைச�ப�டவ� அ�' 

எ�� இ�த ஹதீ�க� ��வைத 

எ�ப� ந��கிறீ�க�? 

   அவ�க� �றிய வரலா��� 

ெச�திகளி� உ�ள ந� 

ேக�விகைள இ��ட� நி��தி 

வி�� (மீத��ளவ�ைற� 

பி�னா� கா�ேபா�) 

ேம�ெகா�� அவாி� 

விம�சன�தி��� ெச�ேவா�. 

��ஆ� ேபா�� எ�ப� 

இ�லா�தி� அ��பைட�ேக 

�ர� எ�கிறா� அ���� 

ஆசிாிய� : 

          அ��� அவ� எ�தி��ள� 
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அ�லா� க���த�� �ைற�ப� 

�� ஆைன சி�தி�தா� ��ஆ� 

மிக�ெதளிவான ேவத� எ�பதி� 

நம��� எ�த� ச�ேதக�� இ�ைல " 

இ�வள� அழகாக ஒ��த� 

வா���ல� த�த அவ� உடேன 

பி� வா�கி� ெச�வைத�� 

கவனி��க�. ெதாட��� அவ� 

எ��கிறா�. எனி�� இ�த 

வாத�ைத நிைல 

நி���வத�காக�� ��ஆ� 

ம��� ேபா�� எ�ற ெகா�ைக 

இ�லா�தி�� �ரணான� 

எ�பைத அ�த� ெகா�ைக 

உைடயவ�க���� 

�ாியைவ�பத��� சில 

ேக�விகைள இ�விதழி� 

எ��பி��ேளா� இ�த� 

ேக�விக� ��ஆைன� ப�றிய 

தவறான எ�ண�கைள உ�வா�கி 

விட��டா� எ�பதா� வாசக�க� 

இ�த இதைழ கவனமாக��, 

��ைமயாக�� ப���மா� 

ேக���ெகா�கிேறா�. எ�� 

அ����  இத�  ��கிற�. 

  ேம�க�ட வாசக�கைள, 

வாசக�க� ச�� ஆ��� சி�தி�தா� 

இவ� தன�� தாேன 

�ர�ப�வைத�� இ�தைகய 

��ஆைன�ப�றிய ேக�விக� 

அவைர�ப�றிய�தவறான 

எ�ண�கைள 

உ�வா�கிவிட���� எ�� 

அவ� அ��வைத�� கா��கிற�. 

   எனி�� அவாி� இ�தைகய 

ேக�விக� சி�தைன இ�லாதவ� 

க����, ��ஆைன� ப�றி 

அறியாதவ�க���� தவறான 

எ�ண�கைள உ�வா�கேவ 

ெச���. எனி�� சி�தி�பவ�க� 

அவ� ேக�விகளி��ள 

விஷம�தன�ைத��, 

அறி�ன�ைத�� ந�� உண��� 
ெகா�ள ����. வாசக�க� அவ� 
ேக�விகைள�� ��ஆ� ஒளியி� 
அத�� நா� ��� பதி�கைள�� 
கவனமாக� ப��க ேவ��� 
எ�ேற நா�க�� ேக��� 
ெகா�� அவ�ைடய ம�ற� 
ேக�விகைள� பா��ேபா�. 

அ��பி� ேக�வி��, நம� 

விள�க�� : 

 வசன�: ஹ�ைஜ�� உ�ராைவ�� 
அ�லா���காக� ���தி 
ெச���க� (2:196) 

ேக�வி : இ�வசன�தி� இட� 
ெப�� உ�ரா எ�ப� எ�ன? 

    வசன�: ஹ�ஜீ��ாிய கால� 
�றி�பி�ட மாத�களா�� (2:196) 

   ேக�வி : ஹ�ஜீ��ாிய மாத�க� 
எைவ? மாத�க� எ�� 
ப�ைமயி� �ற�ப�வதா� அ� 
மாத�களி� ஹ�ஜி� காாிய�க� 
எ�ென�ன ெச�ய ேவ���. 

  வசன� : த�க���ாிய பல�கைள 
அைடவத�காக�� �றி�பி�ட 
நா�களி� அ�லா� அவ�க��� 
அளி���ள கா�நைடகளி� மீ� 
அவ� ெபயைர� 
ெசா�பவ�களாக�� வ�வா�க�. 
(22:28) 

   ேக�வி : இதி� �ற�ப�� 
�றி�பி�ட நா�க� எைவ? 

    வசன� : ஈமா� ெகா�டவ�கேள 
ஜீ�ஆ நாளி� 
ெதா�ைக�காகஅைழ�க�ப�டா� 
வியாபார�ைத வி�� 
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வி�� அ�லா�ைவ தியானி�க 

விைர�� ெச���க� (63:9)

 ேக�வி : இ�வசன�தி� 

�ற�ப�� அைழ�� எ�பத� 

ெபா�� எ�ன ?

   ஜு�ஆ தின�தி� காைலயி� 

யாராவ� வ�� ெதா�ைக�� 

அைழ�தா� வியாபார�ைத வி�� 

வி�� ெச�ல ேவ��மா.

     �� ஆைன பாிகாச� ெச��� 

ேக�வி� கைணக� :

    �த�� அ�வாிைசயி� 

நா�காவதாக இட� ெப�� 

ேக�விைய� பா��த�ட� நம�� 

அதி��சிேய ஏ�ப�ட�. இ�தைகய 

ேக�விகைள�� ஒ� இ�லாமிய 

இதழி� ெவளியி� வா�களா? 

இ�த� ச�தாய�ைத �யமாக 

சி�தி�பதி���� த��பதி� நா� 

ெவ�றியைட�� வி�ேடா� எ�� 

இ�த ஆ�� வ��க� 

இ�மா�தி��பத� அைடயாளேம 

இ�. நா� எ�ன �றினா�� இ�த 

ச�தாய� ஏ��� ெகா���, 

பாரா���, கிளி�பி�ைள ேபா� 

தி��பி� ெசா��� எ�� இவ�க� 

��ெவ��தி��பதி� விைளேவ 

இ�. இ�ைலெய�றா� இ�தைகய 

ேக�விகைள� ேக��� �ணி� 

இவ�க��� வ�தி���மா? 

வாத�ைத நி��த ேவ��� 

எ�பத�காக எ�ப� 

ேவ��மானா�� ேக�வி 

ேக�பதா?

  இ�தைகேயாைர� 

�றி�பிட�தா� இைறவ� 25:73� 

"ந�பி�ைகெகா�  அ�லா�வி� 

அ�யா�க� . த�க� ர�பி� 

வசன�கைள� ெகா�� நிைன�� 

ட�ப�� ேபா� ��ட�க� 

ேபா��, ெசவிட�க� ேபா�� 

நட�� ெகா�ள மா�டா�க� எ�� 

��கிறா�." இைறவனி� 

ெசா�கைள அ�ப��தா� ��ட�, 

ெசவிட� ேபா� நா�க� 

அ��ேவா� எ�பத�கான 

அவ�க� ஒ��த� வா���லேம 

இ�. ��ஆ� வசன�கைள 

அ�லா�வி� ெசா�க� எ�ற 

�ைறயி� விழி�ேபா��, 

கவன�ேதா��. சி�தைனேயா�� 

ெம�யான ந�பி�ைகேயா�� 

அ�� ேவா��� ம��ேம �� 

ஆ� �ாி�� எ�� அ�லா� 

��கிறா�. (18:57) 

    இைதவிட� ெபாிய அ�கிரம� 

ஒ�ைற�� இ�த இட�தி� நா� 

�றி�பிட ேவ��ய நி�ப�த�தி�� 

ஆளாகிேறா�. ��� இதழி� 

ப�க� 37� "உ�ைனேய நா�க� 

வண��கிேறா� உ�னிடேம 

நா�க� உதவி ேத�கிேறா�" (1:4) 

எ�ற வசன�ைத �றி�பி�ட வி�� 

அவ� எ��கிறா�. 

     "அ�லா� நபி அவ�க��� 

அறிவி�த ெச�திக� தா� ��ஆ�. 

இைத� க��தி� ெகா�� இ�த 

வசன�ைத� சி�தி��க� 

அ�லா�ேவ (�� ஹான�லா�- 

இைறவ� மிக� பாி��தமானவ�) 

நபி அவ�கைள வண��வதாக��, 

அவ�களிட� உதவி ேத�வதாக�� 

இ�த வசன� ��கிற�. எ�� �ற 

���மா? எ�� ேக�கிறா�. 

   இைணைவ�ைப எதி��கேவ 

�ஹ�ம� நபி த� 

வா�நாைள�ெசல� 
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ெச�தா� எ�ப� மா�றா�� ம��க 

��யாத உ�ைம . அத�காக 

அவ�ப�ட க�ட�கைள 

��ப�கைள� ��ஆ� ��ைம�� 

நம�� விவாி�கிற�. அ�ப�யி��க 

அவ� த�த ேவத�ைத� ெசா�த� 

ெகா�டா�� இ�த ஆ��க��� 

இ�வா� சி�தைன ெச��� 

�ணி� எ�கி��� வ�த�? ந�ல 

ந�பி�ைக �ைடயவ�க��� 

இ�தைகய சி�தைனக� வ�மா? 

�ழ�ப� இ�லாத விஷய�களி� 

�ழ�ப� இ��ப� ேபா� கா�� 

சி�தி�பைத வி��� ம�கைள 

த��ப�ேம இவ�க� ேநா�க� 

எ�பைத இ�த� ேக�வி எ��� 

கா��கிற�. இ� எ�லா� வ�ல 

இைற வனி� வா��ைதகைள - 

அ��� ஆ� ஐ பாிகாச� ெச�வ� 

இ�ைலயா? இ�த� ேக�விகளி� 

உ� ேநா�க�கைள சி�தைன 

ெச�பவ�கேள விள�கி� ெகா�ள 

���� சி�தி��� ெபா��ைப 

வாசக�களிட�� வழிகா��� 

ெபா��ைப அ�லா�விட�� 

ஒ�பைட�� வி�� அவாி� ம�ற 

ேக�விகைள� பா��ேபா�. 

  ந�ல ந�பி�ைக ெகா�ட 

சேகாதர�க�� இவ� ேக��� இ� 

ேபா�ற சில ேக�விகைள� 

ேக�கேவ ெச�கிறா�க� 

இ�தைகய ேக�விக� ��ஆைன� 

ப�றிய இவ�க� அறியா ைமைய 

ெவளி�ப���வ�ட�, அவ�க� 

பி�ப��� மா��க�, அவ�க� 

ந��� அறிஞ�க�, ஆ��க�, 

ெப�ேறா�க� ேபா�ேறாாிட� 

ேக�ட ெசவிவழி� ெச�திக��, 

�க�க�ேம எ�பைதேய 

கா��கி�றன.

தவறான ��� ந�பி�ைகக� : 

    இ�தைகய ேக�விக� ��� 

விஷய�கைள(ெவளி�ப��� 

வதாக) தன��� அட�கியதாக 

உ�ள�. 

   1. அ�லா� த� தி�மைறைய 

��ைமயான�, ெதளிவான�, 

விவாி� க�ப�ட� எ�� ��வைத 

இவ�க� ந�பாத��, ஆ�மன 

அளவி� இைறவ� �றிய� 

சாியாக இ�ைல �� ஆ� ேபா� 

மானத�ல என இவ�க� ந��வ�. 

  2. இ�த� ேக�விக���ாிய 

பதி�க� ஹதீ�களி� தா� உ�ள� 

எனேவ �� ஆ�ட� 

ஹதீ�கைள�� மா��க 

ஆதாரமாக� பி�ப�றிேய ஆக 

ேவ��� என இவ�க� ந��வ�. 

     3. அ�லா� நம��� ��ஆனி� 

இ�ைறய இ�லா�தி� வழிபா�� 

�ைறக� (ெதா�ைக, ஸ�கா�, 

ேநா��, ஹ�) அைன��� 

இ�றாஹி� நபி�� 

ெகா��க�ப�ட�. எ�� 

��வைத ந�பாம� �ஹ�ம� 

நபிதா� அைத நம��� 

த�தி��கிறா� எ�� ந��வ�. 

ேம�க�ட இ���� 

விஷய�க�� அ��பைடேலேய 

தவறானதா��. 

��ஆ� ��ைமயான� எ�ற 

அ�லா�வி� ெசா�ைல 

ந�பாதவ�க� : 

   �� ஆ� அ�லா� �றியப� 

நி�சயமாக ��ைமயான��, ெதளி 

வான��, விவாி�க�ப�ட�� 

ஆ��. 1400 வ�ட�க��� �� 

�ஹ�ம� நபி இைறவனிடமி��� 

ெப�� இ��ல ���� த�த �� 

ஆ� கியாம நா�வைர 

பா�கா��ட� இ��� மனித 

ச�தாய� 
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தி�� வழிகா�ட ேவ��யதாக 
உ�ள�. இதி� அைன��� 
விஷய�க��  ேவ��யதாக 
ேதைவயான அள���� 
ெதளிவாக�� விவாி�க� 
ப�டதாக�� இ��கிற�. 
எைவெய�லா� மனித ச�க�தி� 
மீ�சி�� அவசியேமா அைவ 
அைன��� �ற�ப�ேட 
இ��கிற�. இ�த இட�தி� 
ெம�யாகேவ ��ஆைன ஒ� 
மனித� ந��கிறானா? இ�ைல 
ெவ�� வா� வா��ைதயாக 

நா�� ந��கிேற� எ�� 
��கிறானா? எ�பைத நா� 
அறி��ெகா�ள����. 

ெம�யான ந�பி�ைக ெகா�ட 
வ�க� இைறவ� ��வைத� 
ேக�ேடா� க���ப�ேடா� எ�ேற 
��வ�. ஆனா� �� ந�பி�ைக 
இ�லாதவ�க� தா�, "��ஆ� 
��ைமயான� தா� ஆனா� அதி� 
இ�த, இ�த விபர�க� இ�ைலேய 
எ�ப�. இ�த 'ஆனா�' எ�ற 
வா��ைதேய அவ�களி� - அவ 
ந�பி�ைகைய� �றி�கிற�. 
இைறவ� ��ைமயான�, 
விவாி�க�ப�ட�, எ�� 
��கிறா� எ�றா� அைத ந�பி 
அத� அ��பைடயி� அதாவ� 
��ஆ� ஒளியி� ம��� ந� 
ேக�விக��கான பதி�கைள� 
ேதட ேவ��யேத 
ந�பி�ைக�ைடேயா�கடைமஆ��. 

��ஆேனா� ம�ெறா��� 
ேவ��� எ�� 
பல�பலபிாி�கைள உ�டா�கிய 
அநியா�கார�க� : 

இர�டாவதாக :- இ�தைகய 
ேக�விக��கான ெதளிவான 
பதி�க� ஹதீ�களி�� இ�ைல 
எ�பைத நா� அறி�� 

ெகா�ள ேவ���. ெதா�ைக

ஹ� ேபா�ற கிாிையகளி� 

ம�ஹ��� ம�ஹ�, பிாி��� 

பிாி�, ேவ�பா�க� உ�ளன 

எ�ப� நா� அைனவ�� அறி�த 

உ�ைம . ஹன ஃபியி� ெதா�ைக 

ஒ��, ஷாஃபியி� ெதா�ைக 

ஒ��, ஹ�ப� ம�ஹபி� உ�ள 

ஹ� கிாிையக��, மா��கி 

ம�ஹபி� உ�ள ஹ� கிாிையக�� 

ேவ� ேவ�, ம�ஹ�கெள�லா� 

தவ� ஸஹீஹான ஹதீ�க� 

ம��� தா� மா��க� எ�� ��� 

அ�ல ஹதீ�னாி� ெதா�ைக 

ஒ� மாதிாி அைதேய ��� 

ஜமா��� ���மீ� 

அைம�பினாி� ெதா�ைக ஒ� 

மாதிாி, (ேதைவ இ�லாத 

விஷய�கைள ெபாி�ப��தி அத� 

அ��பைடயி� பிள�ப��� 

கிட��� இவ�க� நிைல�� ஒ� 

உதாரண� (தஷ�ஹு�) 

ெதா�ைக இ��பி� இவ�க� 

அைனவ�� ெவ�ெவ� 

வித�களி� விரலா��வ� 

ஒ�ெவா�வ�� ஒ� வித� 

ைஷ�தா� க��� யா� எ�த 

பிாிைவ ேச��தவ� எ�பைத� 

க�� பி��ப� �லப�) இத��� 

காரணேம ஹதீ�க� தா�. 

பிாி�களா� ைஷ�தா� 

ெவ�றியைட�� வி�டா�? 

 ஒ�ெவா� பிாிவின�ேம 

இ�தைகய சி�லைற விஷய�களி� 

ேவ�ப��� ெகா�� பிள�, 

பிள���� பிள� எ�� 

ைஷ�தானிய� பாிணாம வள��சி 

ெப��� ெகா�� உ�ளன�, 

ஒ�ெவா���� தா� ெசா�வேத 

சாிெய���, அத�கான 

ஆதார�க� ஹதீ�களி� 

உ�ளனெவ��� ��வ�.
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   ��றாவதாக ெச�ற இதழி� 

விவாி�தி��தப� இ�மா��க�தி� 

வழிபா�� �ைறக� அைன��� 

இ�றாஹி� நபி கால� �தேல 

வழிவழியாக நிைல நா�ட�ப�ேட 

வ���ள� எ�பைத இவ�க� 

�ாி�� ெகா�ள ம��ப� அ�லா� 

��ஆனி� 22:78 வ� வசன� 

இ�லா� உ�க�' (பிதா) த�ைத 

இ�றாஹிமி� மா��கமா�� 

எ�கிறா�. ந� மா��க� த�ைத 

இ�றாஹி� நபி இ�த 

இ�லா�தி�� த�த� தா� எ�ன? 

  இ�ைறய இ�லா�தி� 

அவ�ைடய ப�� தா� எ�ன? 

அ�லா� �ஹ�ம� நபி�� 

இ�றாஹிமி� மா��க�ைத 

பி�ப��மா� ��கிறா�. 

அதாவ� 16:123 � பி�ன � 

"ேந�ைமயாளரான இ�றாஹிமி� 

ச�மா��க�ைத நீ� பி�ப�ற 

ேவ���. எ�� நா� உம�� வஹீ 

அறிவி�ேதா�. அவ� இைண 

ைவ�ேபாாி� ஒ�வராக 

இ��ததி�ைல."�ஹ�ம� நபி 

இ�றாஹி� நபி மா��க�ைத� 

பி�ப��கிறா�. நா� �ஹ�ம� 

நபிைய பி�ப��கிேறா� எ�றா� 

நா��, �ஹ�ம� நபி�� 

இ�றாஹி� நபியிடமி��� 

ெப�ற� தா� எ�ன ? 

     ச�� ஆ��� சி�தி�பவ�க� 

இைறவ� இ� மா��க�ைத நிைல 

நா�ட�ப�ட மா��க� எ�� 

��வத� ெபா�ைள விள�கி� 

ெகா�ள ����. மா��க�� அத� 

வழிபா�� �ைறக�� 

நிைலநா�ட�ப����கிற�. அைத 

(V e r i f y )  சாி பா���� ெகா�ள 

ேவத� இ��கிற�. 

அ�த அள��� ஹதீ�களி� 

ஒ���ெக�� �ர�பாடான - 

வாசக�கைளேய ைஷ�தா� இட� 

ெபற� ெச���ளா�. இ�விதமாக 

ைஷ�தா� இ�லா�தி� ��கிய 

கடைமகளான ெதா�ைக, ேநா��, 

ஸ�கா�, ஹ� ஆகிய அைன�� 

கிாிையகளி��, வா�விய� 

பிர�சைனகளான தி�மண�, 

ெசா��ாிைம விவாகர�� ேபா�ற 

வ�றி�� இ�ைறய 

����களைன வைர�� மனித 

�க�கைள� பி�ப�ற� ��ய 

ப�பல பிாிவின�களாக ஆ��வதி� 

ெவ�றி ெப�� வி�டா�. 

ம�ைம நா� வைர வழிகா�ட, 

��ஆ� ஒ�ேற ேபா�மான� : 

   இ�தைகய ேக�விக���� 

��ஆனி� பதி�க� இ�ைல என 

ேவ ஹதீ�கைள� பி�ப�றி�தா� 

ஆக ேவ��� எ�� நிைன��� 

ந�பி�ைக உ�ள சேகாதர�க��� 

ஹதீ�களி�� இ�தைகய 

ேக�விக���� ெதளிவான. 

��வான பதி�க� இ�ைல 

எ�பைத எ���� கா�டேவ 

இ�தைன�� எ���ைர�கிேறா�. 

�� ஆ� மனித ச�தாய� 

��ைம��� ம�ைம நா� வைர 

வழிகா�ட. இைறவ� ேதைவயான 

��கியமான அவசியமான 

அைன�ைத�� ெதளிவாக அதி� 

�றிேய இ��கிறா�. 

   நபி இ�ராஹிமி� 

மா��க�ைதேய, நபி �ஹ�ம� 

பி�ப�றினா� நா�� பி�ப�ற 

ேவ���.
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அ�தியாய� 2: அ�பகறா (ப��க��) பி��றி��

    2-1 இ���திைர எ����களி� இரகசிய� கட�த 1400 வ�ட�களாக 

இைறவைனா� பா�கா�க�ப�� வ�த�. இ�ெபா�� இ���திைர எ����க� 

��ஆனி�, இைறவனா� அைம�க�ப�ட அ��த, ரகசிய�கணித� �றி���� 

��கிய அ�க� எ�பைத நா� அறிகிேறா�. அ�ஃ�, லா�, மீ� எ�பத� அ��த� 

2வ� வசன�தி� �றி�பி��� கா�பி�க�ப�கிற�. இதி� தவ� ஏ�ப�� எ�ற 

ச�ேதகேமயி�ைல. இ�த அ�தியாய�தி� இ���� எ���க�� இட� ெப�� 

எ�ணி�ைக �ைறேய 4502, 3202, ம��� 2195. இ�ெவ�களி� 

����ெதாைக 9899=19x 5 2 1  எ�ற உ�ைமயி���� இ�ேவத� 

தவேறயி�லாத� எ�ப� ம��க ��யாதவா� நி�பி�க�பப�கிற�. இ�விதமாக 

அரபி ெமாழியி� அதிக� பய�ப��த�ப�� இ���� எ����க�� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட �ைறயி� அ��தமான கணித அைம�பி� அ�ைக�ப����கிற�. 

இேத ��திைர எ����க� அ�தியாய� 3, 29, 30, 31 ம��� 32 ஆகியவ�றி�� 

காண�ப�கிற�. அவ�றி�� இ���திைர எ����களி� ����ெதாைக 19� 

ெப���� ெதாைகயாகேவ அைம�க�ப���ள�.
ெதாட��..... 

ேதைவயான அைன�ைத�� 

ந�பி�ைக யாள�க� 

இத���ளி��� ெப��� 

ெகா�� இத� வழியி� நட�க 

ேவ���. இத����ேளேய ந� 

க��� ேவ�பா�கைள� தீ���� 

ெகா�ள ேவ���. மீறி ெவளியி� 

ெச�றா�� தீரா� எ�பேத 

இ�லாமிய ச�க� க������ 

சாி�திர உ�ைம . 

    ஹ�ஜி� கிாிையக� எ�ன 

எ�ற அவ�ைடய ேக�வியி� 

ஹ�ஜி� கிாிையக� ��ஆனி� 

�ற�படவி�ைல எ�ற க��ேத 

ெதானி�கிற�. இைறவனி� 

விவாி�க�ப�ட  ேவத�தி� 

ஹ�ஜி� கிாிையக� விாிவாகேவ 

�ற�ப����கி�றன. இவ�களி� 

�ணான, அ�ப�ேக�விக��� 

எ�லா� இைறவ� பதி� 

ெசா�லேவ��� எ�� இவ�க� 

நிைன�கிறா�க�. ஆனா�, 

அ���ஆ� - ந�பி�ைக ெகா�ட 

வ�களி� எ�லா� ேக�விக���� 

பதி� த�கிற�. காாிய�கைள 

விவாி�கிற�. ஹ�ஜி� கிாிைய 

ப�றி� ��ஆ� நிைறயேவ 

��கிற�. இைறவ� நா�னா�, 

அவ�ைற� ெதாட���, அ��த 

இதழி� பா��ேபா�. 

(பதி�க� ெதாட��)
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அ���ஆ� ஐ ேவ��ெமாழியி� 

ெமாழிெபய��த �த� அரபி 

அகில�களி� இர�சகரான இைறவனிடமி��� மனித 

�ல�தி�� இற�க�ப�ட ��ஆ� ஐ 1400 வ�ட�களாக அரபி அ�லாத 

ேவ�� நா�டவேர ெமாழிெபய��� வ���ளன�. ஆனா� 1974 ஆ� 

ஆ�� �த� �தலாக அரபிைய தா� ெமாழியாக� ெகா�ட (எகி�தி� 

பிற�� வள��தவ�)  அவ�க�, ��ஆைன D r .  ரஷா� க�பா

இைறவனி� நா�ட�ப� ஆ�கில�தி� ெமாழிெபய��தா�. இத� �ல� 

உலகி�� �� ஆனி� மிக� சாியான ஆ�கில ெமாழிெபய��� 

கிைட�த� இ�ஷா அ�லா� ந� இதழி� இ�த ஆ�கில ெமாழி 

ெபய���� அத�தமி� ஆ�க�� ெதாட��� ெவளிவ��.

வாசக�க� கவன�தி��

ேக�வி-பதி� ப�தி

      அ���ள வாசக�கேள, �திய நிைன��ட� எ�ற இ�த 

மாத இத� இலாப ேநா�கி�றி இைற வழியி� மனித�க���, 

ேசைவ ெச�வத�காக ம��ேம ஆர�பி�� நட�த�ப�கிற�. 

இத�� நீ�க� ச�தா ெச��தி வா�கி பயனைட��க�. 

உ�க� ந�ப�க�, உறவின�களி� ெபய�க���� ச�தா 

ெச��தி பயனைடய� ெச���க�

அ��த இதழி� ேக�வி பதி� ப�தி ெதாட��கிற�. 

வாசக�களி� ேக�விக��� அ���-ஆனி� ஒளியி� 

பதி�க� தர�ப��. இைறவனி� நா�ட�ப�.

ேக�விக��, விம�சன�க�� வரேவ�க�ப�கி�றன.

�திய நிைன��ட�  நவ�பா் 1999



�திய நிைன��ட� மாத இத�

அளவ�ற அ��� நிகர�ற அ��� உைடய 

இைறவனி� தி��ெபயரா�

பிரகடன�

அைன�� ம�க���� ஒ��கிைண�த மா��க�.

அ��� ஆ� ச�ேதகமி�றி அகில�களி� அதிபதியிட� 

இ��� வ�தேத.

இ�தி ேவத�,  அ� இைறவனிட� இ��� வ�த�தா� 

எ�பத�கான ெதளிவான அ�தா�சிகைள தன���ேளேய 

ெகா�டதாக இ��கிற�. அ� மனித ச�தி�� அ�பா�ப�ட 

�ைறயி� கணித அ��பைடயி� அைம�க�ப���ள�.

இ�, இைறவ� தா� ச�திய� எ�பைத��, அவ� 

மரணி�தவைர உயி��பி�பா� எ�பைத�� அவ� 

அைன�தி��� ஆ�ற� உைடயவ� எ�பைத�� 

நி�பி�கிற�.

எ�லா இைற�த�க�� த�த ெச�திகைள ஒ�� கிைண�� 

ஒேர ெச�தியாக உலகி�� த�கிற�.

��றி�� இைறவ��ேக அ�பணித� இைறவைன ம��ேம 

வண�கி, வண�க�ைத கல�பி�றி அவ��� ம��ேம ெச�த�

ஓ� உலக�ஓ� உலக�

ஓ� இைறஓ� இைற

ஒேர ெச�திஒேர ெச�தி

ஓ� உலக�

ஓ� இைற

ஒேர ெச�தி

SB Graphic Design And Printers
+91 824 854 1120,+91 877 825 7662

�திய நிைன��ட�
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