


"(நபியே!) நாம் உம்்மை அகிலத்ாருக்கு எலலாம் 
ரஹமைத்ாக - ஓர் அருட் ககா்ைோகயேேன்ி 

அனுபபேில்ல."

 ்ிருக்குர்ஆன, 21:107

முதல் தமிழ் பதிப்பு

இஸலாமைிே நாகரீகத்ின ஒழுக்க கந்ிமு்்க்ை உளைைக்கிே 

ோழக்்க ேரலாறு மைற்றும் பைஙகளுைனான ்கயேடு.

இஸலாத்ின இ்்ததூ்ர்

முஹம்மைது
MUHAMMAD
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்ோரிக்கபபட்ைது. இ்னுள உரி்மைகள கபற்் மைற்றும் கபாது மூலஙகைில 

இருநது எடுக்கபபட்ை ேடிே்மைபபுகள மைற்றும் பு்கபபைஙகயை 

பேனபடுத்பபட்டுளைன.

   உஸூல குயைாபல கெனைரிைம் மு்்ோன ் கேல அை ித் ப ினனர் 
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முக்கிே கு்ிபபுகள

   முஹம்மைது அேர்கைின கபேர் உச்ெரிக்கபபடும் கபாழுது 

"ஸலலலலாஹு அ்லஹி ேஸலலம் எனறு இஸலாமைிேர்கள 

கூறு்ல யேண்டும். அரபி கமைாழிேில அது பினேருமைாறு 

எழு்பபடுகின்து .

 இஸலாமைிேர்கள, இந் பிரபஞெம் மைற்றும் அ்ில 

உளைைஙகியுளை அ்னத்்யும் ப்ைத், "அலலாஹ" 

எனும் ஓரி்்ேன மீைது மைட்டுயமை நம்பிக்்க ககாண்டுளைனர். 

இந் ்கயேட்டில "இ்்ேன" அலலது "கைவுள" எனறு 

கு்ிபபிைபபட்டு இருந்ால அது மைிகவும் உேர்ந்ேரும் 

மைகி்மைபபடுத்பபட்ைேருமைான அலலாஹ்ேயே கு்ிக்கும்.

   இக்்கயேட்டில கு்ிபபிைபபட்டுளை அ்னததும் ஆெிரிேரின 

்ி்னுக்குட்பட்ை அஙகீகரிக்கபபட்ை மூலா்ாரஙகைில இருநது 

கப்பபட்டுளைது. ோெகர்கள கீழுளை மைினனஞெல முகேரிேில  

அே்ர க்ாைர்பு ககாளைலாம்.

muhammadpocketguide@gmail.com
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"எனக்கும் எனக்கு முனனர் ேந் இ்்ததூ்ர்களுக்கும் 

உளை ஒற்று்மை ோக்னில, ஓர் அழகிே இலலத்்க் 

கட்டி, அ்ில ஒயரகோரு கெஙகலுக்கான இைத்் 

மைட்டும் காலிோக ேிட்ை ஒரு மைனி்்ரப யபான்ாகும். 

அவ்ே வீட்்ைக் காண்பேர்கள, அ்ன அழகில 

பிரமைிபப்ைநது "அந் ஒரு கெஙகல்லயும் கட்டி 

இருந்ால எவ்ேைவு அற்பு்மைாக இருக்கும்" எனறு 

கூறுேர். நாயன அந் ஒற்்்ச் கெஙகல, யமைலும் 

நாயன இ்்ததூ்ர்கைில இறு்ிோனேன ஆயேன"

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது (அேர் மீைது ெமைா்ானம் உண்ைாே்ாக)

(புகாரிேில கு்ிபபிைபபட்டுளைது 4 - 734,735)
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்
ிமு

க
ம்  புகழ அ்னததும் இந் பிரபஞெத்்யும் அ்ில 

உளைைஙகிேேற்்்யும் ப்ைத் அலலாஹவுக்யக. அேயன 

மைனி்்னப ப்ைதது அம்மைனி்னுக்கு கெேித்ி்ன, 

பார்்ேத்ி்ன மைற்றும் ெிந்்னத்ி்்ன அைித்ான. 

அேயன அம்மைனி்்ன இவ்வுலகில இ்க்கி குழபபஙகள 

உண்ைாக்காமைல  அ்்ன கட்ை்மைக்கும் கபாறுப்பயும் 

அைித்ான. இவ்வுலகில இ்்ே்னயே ே்ணஙகி 

அேனது மைார்க்கத்் நிறுேயேண்டும். மைிகத க்ைிோன 

கட்ை்ைக்ை உளைைக்கியுளை இ்்ேனது மைார்க்கத்ில 

மைக்க்ை நற்கெேலகள கெயேவும் வ்ீய்மைோனதும் 

அருேருக்கத்க்கதுமைான கெேலக்ை ேிட்டுேிலகவும் 

ேலியுறுத்பபட்டுளைது.

  நிோத வ்ீர்பபு நா்ை முனயனாக்கியுளைதும் மைர்ணத்ிற்கு 

பினனரான நித்ிே ோழேிற்கான பாலமைாகவும் உளை 

இவ்வுலக ோழோனது குறுகிே்ாகவும் ் ாற்காலிகமைானதுமைாக 

நமைது ப்ைபபாைன ப்ைததுளைான. அநநாைில நன்மை 

கெய்ேர்களுக்கு கேகுமை்ியும் வ்ீ்மை கெய்ேர்களுக்கு 

்ண்ை்னயும் இ்்ேன அைிபபான.

  ேரலாற்றுபபடி, ப்ைபபாை்ன யநாக்கி ேழிநைத்வும் 

்ஙகைது ப்ைபபிற்கான கார்ணத்் அ்ிநதுக்ககாளைவும் 

நூஹ (Noah) (அ்ல), இப்ாஹவீம் (Ibrahim) (அ்ல), மூஸா 

(Moosa) (அ்ல), ஈஸா (Eesa) (அ்ல) மைற்றும் முஹம்மைது 

(Muhammad)  யபான் பல தூ்ர்க்ை மைக்கைிைத்ில 

இ்்ேன அனுபபியுளைான.

இருபபினும், இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள 

்னிததுேமைான பண்புகளுைன அ்ிேபபட்ைார். 

மைனி்ேினத்ிற்கான இ்்ேனின இறு்ி கேைிபபாைான 

்னது ்ிருக்குர்ஆனில பாதுகாததுளை ்னது இறு்ிச் 

கெய்ி்ே மைக்கைிைத்ில யபா்ிக்க முஹம்மைது 

அேர்க்ைத ய்ர்நக்டுத்ான.  யமைலும், நபிகள நாேகம் 

அேர்கைின  ோழக்்க, இ்்ேனின கட்ை்ைக்ைப 

பினபற்றுே்ற்கு ஒரு ந்ைமு்் எடுததுக்காட்ைாகவும் 
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இருந்து. யமைலும், நபி அேர்கைது யபா்்னகைானது, 

இ்்ேனின கட்ை்ைக்ைத வ்ீர்க்கமைாக பினபற்்ினால, 

மைனி் இனத்ிற்கு நன்மை பேக்கக்கூடிேதும் அ்மை்ி்ே 

நி்லநாட்டுேதுமைாய இருக்குகமைனப்் எடுததுக்காட்டும் 

ேி்மைாய இருந்து. இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள 

கட்ை்மைத் நாகரீகமைானது மைனி் இனத்ின ேைர்ச்ெிக்கு 

ஒரு ெி்ந் அடித்ைமைாக அ்மைந்து எனறு கூ்ினால அது 

மைி்கோகாது. 

  இன்்ே காலகட்ைத்ில, ெமூகம், கபாருைா்ாரம் மைற்றும் 

அரெிேல கார்ணஙகைால ஏற்படுகின் இக்கட்டுகைினாலும் 

இேற்்க ெீற்்ஙகைால ஏற்படுகின்  யபரழிவுகைாலும் 

பா்ிக்கபபடும் மைக்கள ்ாஙகள பாதுகாபபான மு்்ேில 

ோழந்ிை ேழிே்கக்ை ஆராயநது ேருகின்னர்.

  லட்யொபலட்ெம் மைக்கைின இ்ேஙகைில ஒைியேற்், ஒசுல 

ெர்ேய்ெ நி்லேம் (Osoul Global Center) இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

 அேர்கைின ோழக்்க ேரலாற்்்யும் யபா்்னக்ையும் 

சுருக்கமைாக அ்ிமுகபபடுததுகி்து. முஹம்மைது (ஸல) 

அேர்கைின ெகாக்களும் அேர் காட்டிே ேழிேில நைந்ேர்களும் 

உல்க கேனறு நவீ்ி்ே நி்லநாட்டி, ஈ்கக் கு்ணத்்யும் 

கரு்்ண்ேயும் நி்லநாட்டினர்.

  ேனமு்் மைற்றும் வ்ீேிரோ்ஙகைால நி்்நதுளை 

்ற்யபா்்ே சூழலானது, முஹம்மைது  அேர்க்ையும் அேரது 

யபா்்னக்ையும் ்ே்ாக ெித்ரிக்கின்து. அஙகீகரிக்கபபட்ை 

ொனறுகளுைன ேிைக்கபபட்டுளை இபபுத்கத்ி்ன ோெிக்கும் 

இஸலாமைிேர் அலலா் ோெகர்கள, முஹம்மைது  அேர்கைது 

உண்்மைோன யபா்்னக்ைப புரிநது நடுநி்லயோடு 

நைக்குமைாறு ேலியுறுத்பபடுகின்னர்.
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 இபபுத்கத்்க் கேனமைாக படிதது முஹம்மைது 

அேர்களு்ைே ோழக்்க மு்்்ேப பிர்ிபலித்ால, நவீ்மைான 

முடிவுக்கு ேர இேலும்.   "(நபியே!) நாம் உம்்மை அகிலத்ாருக்கு 

எலலாம் ரஹமைத்ாக - ஓர் அருட் ககா்ைோகயேேன்ி 

அனுபபேில்ல" என அலலாஹ ் ிருக்குர்ஆனில கூறுகின்ான. 

(்ிருக்குர்ஆன 21:107)

    யநர்ேழிேிலும் உண்்மைேின பாலும் நம்்மை ேழிநைததுமைாறு 

இந் பிரபஞெத்்யும் அ்ில உளைைஙகிேேற்்்யும் ப்ைத் 

எலலாம் ேலல இ்்்ே்னப பிரார்்ிக்கினய்ாம்.

உஸூல ெர்ேய்ெ நி்லேம் (Osoul Center)
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    சுே பராமைரிபபு மைற்றும் யமைம்பாடு, ஊழ்ல அகற்று்ல,   

    அண்்ை ே வீட்ைார் மைற்றும் மைாற்று மை்நம்பிக்்கோைர்க்ை 

    மை்ித்ல யபான் கெேலகைால மைக்கைின ோழக்்கத 

    ்ரத்் அ்ிகரித்ல.

6. கபண்கள    136

 • கபண்கைின உரி்மைகள, அ்ிகாரஙகள மைற்றும் 

அேர்க்ை நைததும் ேழிமு்்கள 

 • பல்ார மை்ணம் பற்்ி இ்்ேனின கட்ை்ைகள.
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7. மைனி் உரி்மைகள    152

• சு்ந்ிரம் மைற்றும் ெமைததுேம்

• நவீ்ிேின ே்ரே்்கள மைற்றும் மைனி் உரி்மைக்ைப 

பாதுகாத்ல   

• மைனி் உேிர்கள மைற்றும் கொததுக்க்ைப பாதுகாத்ல

8. சுற்றுச்சூழல    166

• பசு்மைோன சுற்றுச்சூழ்ல ேலியுறுத்ல 

• இேற்்க ேைஙக்ைப பாதுகாத்ல 

• ேிலஙகுக்ை நைததும் கந்ிமு்்கள மைற்றும் 

ஹலால உ்ணவு

9. அற்பு்ஙகள    176

• ்ிருக்குர்ஆன - ஓர் இ்் அற்பு்ம்  

• ்ிருக்குர்ஆனில உளை அ்ிேிேல உண்்மைகள

10. முஹம்மைது  அேர்கைின கூற்றுகள 190
 பலயேறு பிரச்ெ்னகள கு்ிதது முஹம்மைது 

 அேர்கைின யபா்்னகள 

11. முடிவு்ர   204

12. இஸலாமைிே க்ல, ெித்ிரகமைாழி 

   மைற்றும் கட்டிைக்க்ல    216

• இஸலாமைிே க்ல மைற்றும் ெித்ிரகமைாழி

• உலகைேில உளை இஸலாமைிே கட்டிைக்க்ல மைற்றும் 

சுற்றுலா ்ைஙகள

கு்ிபபுகள   224
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அரபி கமைாழிேில "முஹம்மைது" எனும் ோர்த்், ்னது 
நற்கெேலகளுக்காக மைிகவும் பாராட்ைபபைக்கூடிே ஒரு 

நப்ரக் கு்ிக்கும். எனயே அேர் மைிகவும் யபாற்று்லுக்குரிே 
நபராோர்.

அரபி கமைாழிேில "முஹம்மைது" எனும் 

ோர்த்்க் குேிமைாைத்ி்ன இ்ைேில ககாண்ை 

பளைிோெலின யமைற்கூ்ர்ேப யபானறு ய்ாற்்மைைிக்கக் 

கூடிே்ாக க்ல நேததுைன ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது. 

"முஹம்மைது" எனும் ோர்த்்ேிலுளை "ஹ" எனும் 

எழுத்ி்னயே இந் குேிமைாைம் கு்ிக்கின்து. 

"இ்்ததூ்ர்" எனப கபாருளபடும் "ரசூலுலலாஹ" 

 எனும் ோர்த்் கீழபபகு்ிேில 

ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது.

 "முஹம்மைது" எனும் ோர்த்் அரபி கமைாழிேில ஆறு 

மு்் ெித்ிரகமைாழிேில எழு்பபட்டு அறுஙயகா்ணம் 

அ்மைக்கபபட்டுளைது.

உருோக்கம்: ஃபாரித அல-அலி

13



1414

அத்ிோேம்
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ய�ான அ்ைர் 
(John Adair)
“The Leadership of Muhammad (முஹம்மைதுேின 

்்ல்மைததுேம்)" எனும் நூலின ஆெிரிேர். 

(்்லேர், ்்ல்மைததுே கற்்ககள பிரிவு, 

ஐக்கிே நாடுகள ெ்பேின ஊழிேர்கள ்்ல்மைததுே கலலூரி, தூரின)

“்்ல்மைததுேத் ின இேலபு மைற்றும் ந்ைமு்்ப 
பற்் ி உலகைாே ிே உண்்மைகேன நாம் அ் ிநதுளை 
்்ல்மைததுேம், முஹம்மைது  நப ிேேர்கை ின ோழே ின 
பலயேறு இைஙகை ில அபபடியே கா்ணக்க ி்ைக்க ின்து. 
்்ல்மைததுேத் ின இத்்கே ெீரிே உ்ார்ணமைாக முஹம்மைது 

 அேர்கள ் ிகழக ி்ார்கள எனப்் நவீஙகயை முடிவு கெயது 
ககாளைமுடியும்”

ேிலலிேம் 
யமைானட்யகாகமைரி ோட் 
(William Montgomery Watt)
(1909-2006) ஸககாட்டிஷ் ேரலாற்்ாெ ிரிேர் 

மைற்றும் எடினபர்க் பலக்லக்கழகத் ின அரப ி 

மைற்றும் இஸலாமை ிே கற்்ககள எடினயபஜ் 

யபராெ ிரிேர். “மைக்காே ில முஹம்மைது” எனும் நூலின ஆெ ிரிேர், Oxford, 

1953, p. 52

“்னது மைார்க்கத் ிற்காக இனனலக்ைச் ெந் ிக்க அேரிைமை ிருந் 
்ோர் ந ி்லயும், அே்ரத ் ்லேராக ஏற்் மைக்கை ின உேரிே 
்ார்மீைகத ் ன்மையும் அேரது ொ்்ன்ேப ப்்ொட்டுக ின்து. 
யமைற்கத் ிே நாடுகை ில ேரலாற்் ின மை ிகபகபரிே நபர்கள 
ோரும் முஹம்மைது்ேப யபால மை் ிக்கபபட்ை் ில்ல.”
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மைகாதமைா காந்ி  (Mahatma 
Gandhi)
(1869 - 1948) இந்ிே ேிடு்்ல இேக்கத்ின 

அரெிேல மைற்றும் ஆனமீைகத ்்லேர்

“யகாைானயகாடி மைக்கைின மைன்ிலுளை மைறுக்கமுடிோ் 

கெலோக்கு நி்்ந் மைனி்ர் ோகரனறு க்ரிநதுக்ககாளை 

ேிரும்பியனன. அநநாட்கைில மைக்கைின ோழேில இஸலாம் 

பரேிே்ற்கு கார்ணம் ோள அலல, முஹம்மைது நபிேின 

எைி்மை, கபருந்ன்மை, ்னது உறு்ிகமைாழிக்ை அேர் 

்ிைமைாக காபபாற்்ிேது, ்னது நண்பர்கள மைற்றும் ்னது 

ெகாக்கைிைம் அேர் காட்டிே கனிவு, கைவுைிைமைிருந் ்ிைமைான 

நம்பிக்்கயே கார்ணம் எனப்் நான மைன்ார நம்புகிய்ன. 

அேரது சுேெரி்்ேின இரண்ைாேது பாகத்் நான படிதது 

முடித் கபாழுது, அந் மைாமைனி்ரின ோழக்்க்ேப பற்்ி 

யமைலும் படிக்க எனனிைம் ஏதும் இல்லயே என மைிகவும் 

ேருந்ியனன.”

அலஃயபானஸ டி லமைார்டின 
(Alphonse de Lamartine)
(1790 - 1869) ஃபிரானஸ நாட்டின கேிஞர், எழுத்ாைர் 

மைற்றும் அரெிேலோ்ி. Historie De La Turquie (ஹிஸைரி 

டி லா ைர்கி), பாரிஸ, 1854, பாகம் II, பக்கம் 276-277

“்ததுேஞானி, யபச்ொைர், தூதுேர், நாைாளுனர், யபார்ே வீரர், 

கருததுக்கைின கைஞெிேம், மூைநம்பிக்்ககைின 

க்ைகேடுபபாைர், உருேஙகள இலலா் ேழிபபாட்டு மு்்ோைர், 

20 நிலபபிரபுததுே யபரரசுகள மைற்றும் ஓர் ஆனமீைக யபரரெின 

நிறுேனர், இ்ே அ்னதது ெி்பபுக்ையும் ககாண்ைேர்்ான 

முஹம்மைது. ஒரு மைனி்னின யமைன்மை்ே நிர்்ணேிக்கும் நமைக்குத 

க்ரிந் அ்னத்்யும் ககாண்டு அைந்ாலும், அே்ர ேிை 

யமைன்மைப கபாருந்ிே மைனி்ர் உண்யைா என நாம் ேினேலாம்”
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ேிலலிேம் டுரானட்  
(William Durant)
(1885-1981) அகமைரிக்க ேரலாற்்ாெிரிேர், 

்ததுேஞானி மைற்றும் “The Story of Civilisation” (நாகரீகத்ின க்்) 

எனும் நூலின ஆெிரிேர், பகு்ி-4, பாகம்-4, பக்கம் 25

“அேரது கபேரின அர்த்ம், “மைிகவும் பாராட்ைபபடுபேர்”, எனபய் 

அேரது ேரு்க்ேக் க்ணித் ெில ேிேிலிேப பத்ிக்ை 

கமையபபடுததுகி்து. முஹம்மைது சுேமைாக எ்்யும் எழு்ிேது 

கி்ைோது. அேரின கேைிபப்ைோன கலேிே்ிேின்மை அேர் 

அரபு கமைாழிேில மைிகவும் பிரபலமைான கொல்ி்மைிக்க புத்கத்் 

எழுதுே்ற்யகா கமைத்பபடித் கலேிோைர்கைிையமை அரி்ாக 

இருக்கும் மைக்க்ை ஆளும் ஆளு்மைத ்ி்்னப கபறுே்ற்யகா 

ஒரு ்்ைோக இருந்்ில்ல.

ய�ாகன கோலஃபகாஙக் 
ஃயபான யகாய்
Johann Wolfgang Von Goethe
(1749-1832) ஐயராபபாேின மைாகபரும் கேிஞர். 

Noten und Abgandlungen zum Weststlichen 
Dvan (யநாைன உண்ட் அபஹானட்லுஙககன 

�ும் கேஸட்லிகென ட்ோன) பாகம்-1, பக்கம் 7,32

“அேர் ஓர் இ்்ததூ்ர், ஒரு கேிஞர் அலல. எனயே குர்ஆ்ன 

ஓர் இ்்ச் ெட்ைமைாகயே கா்ண யேண்டும். கலேிக்காகயோ, 

கபாழுதுயபாக்கிற்காகயோ மைனி்னால எழு்பபட்ை்ாக அ்்க் 

கரு்க்கூைாது”
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ய்ாமைஸ கார்லியல(Thomas 
Carlyle)   
(1795 - 1881) ஸககாட்லாந்ின ேரலாற்்ாெிரிேர், 

்ததுேஞானி மைற்்ம் "Heroes and Hero Worship 
and the Heroic in History" (ஹவீயராஸ மைற்றும் 

ஹவீயரா கோர்ெிப மைற்றும் ்ி ஹவீயராேிக் இன 

ஹிஸடிரீ) எனும் நூலின ஆெிரிேர்.

“இருபய் ஆண்டுகைில எவ்ோறு ஒருேரால ்னிமைனி்னாக, யபாரிடும் 

பழஙகுடிேின்ரயும் அ்லநது ்ிரியும் கிராமை ோெிக்ையும் ஓரு 

ெக்்ிோயந் மைற்றும் பண்பட்ை மைக்கைாக ெீர்படுத் இேலும்!” கு்ிபபு: 

்ாமைஸ கார்லியல, ேரலாற்று ரீ்ிோக மைக்க்ை ஒருஙகி்்ணபபுகைாக 

ககாண்டு மைனி் அ்ிேின பரி்ணாமை ேைர்ச்ெி்ே ே்ரபைமைாக ே்ரே 

முற்பட்டு,  “ஹவீயரா அஸ எ பராஃகபட் (Hero as a Prophet)” எனும் 

அத்ோேத்ில முஹம்மைது நபிக்கு ெி்பபு அந்ஸ்் ேழஙகியுளைார். 

அ்ில முஹம்மைது நபி  அேர்க்ை மூைநம்பிக்்கக்ைச் ெீர்்ிருததும் 

முகேராக ்ான ரெித்்் கேைிபபடுத்ியுளைார்.

கரேகரனட் கர�ிநாலட் 
யபாஸகோர்த ஸமைித
Reverend Reginald Bosworth Smith 
(1839-1908)  Mohammad and Mohammedanism 
(முஹம்மைது  மைற்றும்    முகம்மை்னிஸம்) எனும் 

நூலின ஆெிரிேர். லண்ைன, 1874, பக்கம்:92

"ய்ெம் மைற்றும் ய்ோலேத்ின ்்லேர், அேயர ெீெர் மைற்றும் யபாப 

இரண்டுமைாோர். ஆனால அேர் யபாபபின கூற்றுகள இலலா் ஒரு யபாப, 

ெீெரின ப்ைகள, இராணுேஙகள, பாதுகாேலர்கள, அரண்மை்னகள, 

நிரந்ர ேருமைானமைிலலா் ஒரு ெீெர். ஒருேருக்கு “க்யே வீக 

ெக்்ிேின து்்ணயோடு நான ஆட்ெி கெயய்ன” எனக் கூ் உரி்மை 

இருக்குயமைோனால அது முஹம்மைது மைட்டுயமை. அேரிைம் எந் ஆயு்யமைா 

அ்ன து்்ணயோ இலலாமைல அ்னதது ெக்்ிகளும் இருந்ன. அேர் 

ப்ேிக்காக எனறும் ஆ்ெபபைா்ேர். அேர் ்னது ்னிபபட்ை ோழவு 

மைற்றும் கபாது ோழவு இரண்டிலும் மைிகவும் எைி்மைோனேர்."
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கமைாரிஸ பு்கலயல
(Maurice Bucaille)   
(1920-1998) பிரானஸ நாட்டின மைருததுேர் மைற்றும் 

இ்ரப்ப நிபு்ணர். எகிப்ிே பிகரஞசு ெமூகத்ின 

(French Society of Egyptology) உறுபபினர். “The 

Bible, The Quran and Science" (்ி ் பபிள, ் ி குர்ஆன 

அண்டு ்ெனஸ) எனும் நூலின ஆெிரிேர்

"இ்்ேன மைனி்ர்களுக்கு ெிந்ிக்கும் ்ி்்ன ேழஙகியுளைான 

என இஸலாம் கற்றுக்ககாடுக்கின்து. எனயே, அது மைனி்ர்க்ைப 

பாரபட்ெமைற்று மு்்ோக ெிந்ிக்க ேலியுறுததுகி்து. முஹம்மைதுேின 

காலகட்ைத்ிலிருந் அ்ிேின நி்லேில, குர்ஆன ஒரு மைனி்னின 

யே்லபபாைாக இருக்க இேலாது. இக்காலத்ின அ்ிவுத்ி்்னக் 

ககாண்டு பாரபட்ெமைிலலாமைல முழு்மைோக ஆராயந்ால குர்ஆன மைற்றும் 

அ்ிேிேலின ஒற்று்மைகள ேிைஙகும்."

லியோ ைாலஸைாய Leo 
Tolstoy
(1828 - 1910)  ரஷ்ே நாட்டின பிரெித்ிபகபற்் 

எழுத்ாைர் மைற்றும் நாேலாெிரிேர். “War and Peace 
(ோர் அண்டு பஸீ)” எனும் நூலின ஆெிரிேர். 

"இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது, ெமூக கட்ை்மைபபிற்காக வ்ீர்க்கமைாக யெ்ேச் 

கெய் ஒரு ் ்லச்ெி்ந் ெீர்த்ிருத்ோ்ி எனப்ில ெி்ிதும் ஐேமைில்ல. 

அதுயே அேர் ஒட்டுகமைாத் நாட்்ையும் அ்மை்ி்ே நி்லநாட்டி 

ெத்ிேத்ினபால யநர்ேழிபபடுத்வும், இரத்ம் ெிநது்்லயும் 

மைனி்ர்கைின உேிர் பலி்ேயும் ்டுக்கவும் யபாதுமைான்ாக இருந்து. 

்னது நாட்டின ேைர்ச்ெி மைற்றும் ெீர்த்ிருத்ஙகளுக்காக உ்ழத்ார். 

ஒரு ெக்்ிோயந் மைனி்ரால மைட்டுயமை இ்்ச் கெயே இேலும், யமைலும், 

அம்மைனி்யர மைிகுந் மைரிோ்்க்குரிேேராோர்."
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முஹம்மைது  அேர்கைது பண்புகைின ஓேிேம் :
அேரது ெகாக்கள கண்ை அேரது கு்ணஙகள மைற்றும் பண்புகள 

ஆே்ணபபடுத்பபட்டுளைது.
ஸபானிஷ் ெித்ிரகமைாழிோைர் நூரிோ கார்ெிோ மைாெிப 

அேர்கைால இேற்்பபட்ைது
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20



நபிேேர்கைின  ய்ாற்்ம் எபபடி இருந்து? 

முஹம்மைது  அேர்கள அயரபிேர்கைின 

கண்்ணிேம் நி்்ந் ேம்ெத்்ச் யெர்ந்ேர். நபி 

அேர்கள பார்பப்ற்கு கேண்்ணி்மைானேராகவும்  

நடுத்ரமைான ஒேரம் ககாண்ைேராகவும் 

இருந்ார்கள. நபி அேர்களுக்கு க்ாப்ப 

ேேிறு அ்யே இல்ல, யமைலும் அேர்கள 

ேிறுேிறுபபுைனும் கம்பரீத்ிைனுயமை இருந்ார்கள. 

நபிேேர்கைது ெகாக்கள அே்ர பரந் கநற்்ி மைற்றும் கூர்்மைோன 

மூக்கி்னயு்ைேேராகவும் நவீண்ை கண்்ணி்மைகள, கபரிே கருேிழிகள மைற்றும் 

ெீராக ேரி்ெேில அ்மைந் பற்களு்ைேேராகவும் மைற்றும் மைா்ா் இனிே 

புனன்க ்ேழும் உ்டுகள ககாண்ை இனி்மைோன புனன்க பூபபேராகவும் 

மைிக அழகான ய்ாற்்ம் ககாண்ைேராகவும் ேர்்ணிக்கின்னர். நபிேேர்கள ெற்ய் 

சுருள முடியுைன அைர்ந் ்ாடியு்ைேேராகவும் இருந்ார்கள. நபிேேர்கள 

முழுநில்ேப யபானறு பிரகாெமைான முகததுைன இருந்ார்கள என அேரது 

ெகாக்கள ேர்்ணிக்கின்னர். நபி அேர்கள ெத்மைாக ெிரித்்ில்ல,  அேர்கைது 

ெிரிபபு, கபரும்பாலும் ஆலஙகட்டிக்ைப யபானறு ெி்ி்ாக பற்கள க்ரியும் 

புனன்கோகயே இருந்து. நபி அேர்கைது உற்ொகமும் கேைிபப்ைோன 

அணுகுமு்்யும் அ்னதது மைக்க்ையும் கேரக்கூடிே்ாக இருந்து. 

முஹம்மைது  அேர்கைின பண்புகள

அத்ிோேம் 2

  இஸலாமைிேர்கைிைம் முஹம்மைது  நபிேேர்களு்ைே

 அலலது அேர்களுக்கு முந்்ே நபிமைார்களு்ைே எந் ஓர்

 உருே ஓேிேயமைா அலலது பையமைா இல்ல. இருபபினும்,

 அேர்களுக்கு முந்்ே இனனபி் நம்பிக்்கச் ொர்ந்

 பாரம்பரிேஙக்ைத ய்ாற்றுேித்ேர்க்ைப யபால அலலாமைல

 முஹம்மைது  நபிேேர்கைின குடும்பத்ாரும் ெகாக்களும்

 அே்ரப பற்்ி அேரது ோழக்்கச் சுேடுக்ையும் கேனமைாகப

 ப்ிவு கெய்்ால, ேரலாற்்ில எைி்ாக அஙகீகரிக்கக்கூடிே

நபராக உளைார்கள.
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முஹம்மைது  அேர்கைது பண்புகைின ஓேிேம் :
அேரது ெகாக்கள கண்ை அேரது கு்ணஙகள மைற்றும் பண்புகள 

ஆே்ணபபடுத்பபட்டுளைது.
ஸபானிஷ் ெித்ிரகமைாழிோைர் நூரிோ கார்ெிோ மைாெிப 

அேர்கைால இேற்்பபட்ைது



நபி அேர்கைது இேலபு
  முஹம்மைது  அேர்கள எபகபாழுதும் உற்ொகமைானேராகவும் 

கமைன்மைோனேராகவும் இருந்ார்கள. அேர்கள 

எபகபாழுதும் எ்ிர்மை்்ோகயோ, ்கா் 

ோர்த்்க்ையோ யபெிே்ில்ல. யமைலும் நபி அேர்கள 

பி்ரிைம் கு்் காண்பேராகயோ, பி்்ர அைேிற்கு 

அ்ிகமைாக புகழபேராகயோ இருந்்ில்ல.

நபிேேர்கைது யபச்சு
     முஹம்மைது   அேர்கள   ய்்ேேின்ி யபொ்ேராகவும், யபசும் 

கபாழுது கூ்ேி்ழந் கருத்் யநராகவும் முழு்மைோகவும், 

கூடு்ல, கு்்ேின்ி யபெக்கூடிேேராகவுமைாக இருந்ார்கள. 

அேர்கைது யபச்சு சுருக்கமைான்ாகவும், க்ைிோன்ாகவும், 

ஒரு ெில ோர்த்்கயை இருந்ாலும் முழு்மைோன கபாருள 

ககாண்ை்ாகவும் இருக்கும். நபிேேர்கைது யபச்சு ்ரத்ில மைிக 

உேர்ந்்ாகவும் யகட்பேர்களுக்கு மைிக இனி்மைோன்ாகவும் 

இருக்கும்.

 முஹம்மைது  அேர்கள ஏய்னும் ஒரு கருத்் 

அ்ிமுக்கிேததுேததுைன ேலியுறுததும் கபாழுது, அக்கருத்் 

ஒரு ்ெ்கயுைன மூனறு மு்் மீைண்டும் மீைண்டும் 

கூறுோர்கள. அேர்கள இ்்ேனிைம் நன்மைக்ைப 

கபற்றுத்ரா் எ்்பபற்்ியும் யபெிே்ில்ல. நபி  அேர்கள 

்னது ெகாக்கைிைம் பினேருமைாறு கூ்ினார்கள: 

“எேர் ஒருேர் ்ான ெரிோக இருபபினும் ோ்ிடுே்் 

ேிடுோயரா அேருக்கு சுேர்க்கத்ின எல்லேில ஒரு 

ே வீட்டுக்கு நான உத்ிரோ்ம் அைிக்கினய்ன. எேர் ஒருேர் 

ேி்ைோட்டுக்காகக்கூை கபாய கொலே்்த ் ேிர்க்கின்ாயரா 

அேருக்கு சுேர்க்கத்ின நடுேிலும், நனனைத்் உ்ைேேருக்கு 

சுேர்க்கத்ின உேரிே இைத்ிலும் ே வீடு கி்ைக்க நான 

உத்ரோ்ம் அைிக்கினய்ன” – (அபூ்ாவூத, 4974/4800)
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அேரது பண்புகள
முஹம்மைது  அேர்கள ் னது உ்ணர்ச்ெிக்ை 

நனகு கட்டுக்குள ்ேத்ிருபபேர்கைாக 

இருந்ார்கள. அேர் எரிச்ெல்ையும் கபாழுது 

அந் இைத்ிலிருநது நகர்நதுேிடுோர்கள 

அலலது அ்மை்ிோக இருநதுேிடுோர்கள. 

ோயரனும் இ்்ேனின கட்ை்ைகளுக்கு 

மைாறுகெய்ால அேர்கள ஒரு வ்ீர்க்கமைான 

நி்லபபாட்டுைன ்னது கடுஙயகாபத்் கேைிபபடுததுபேராக 

இருந்ார்கள. இ்்ேன இ்க்கிேருைிே உண்்மைக்கு 

மைாற்்மைான கருததுக்கள, கெேலகைில நபிேேர்களுக்கு ஏற்படும் 

ெினத்் எ்ிர்க்ககாளை ோரும் து்ணிேமைாட்ைார்கள.

மைக்களுைன கலநதுோழும் பண்பு
  முஹம்மைது  அேர்கயை எபகபாழுதும் மைற்்ேர்களுக்கு 

ோழததுச் கொலே்ில முந்ிக்ககாளபேராக இருந்ார்கள. 

பி்ருைன ோழததுச் கொலல ்கக்குலுக்கும் கபாழுது 

அடுத்ேர்  ்ன ்கக்ைப பினோஙகும் ே்ர நபிேேர்கள 

்னது ்கக்ை ேிலக்கிக்ககாளைமைாட்ைார்கள. 

 நபிேேர்க்ை ் ிடீகரன ெந்ிபபேர்கள, அேரது நற்பண்புக்ைக் 

கண்டு ேிேநது அே்ரப பாராட்டினார்கள. அேருைன கநருஙகிப 

பழகிேேர்கள அேர்கள மீைது யபரனபு ககாண்டிருந்ார்கள. 

நபிேேர்கள மைிக கமைன்மைோன இேலபு்ைேேர்கள. அேர்கள 

ோரிைமும் கடு்மையுையனா, ஏைனமைாகயோ நைந்ய்ேில்ல.

  நபிேேர்கள ோ்ரயேனும் பார்த்ால, அே்ரத ்ன முகம் 

முழு்மைோகத க்ரியும்படி பார்பபேர்கைாக இருந்ார்கள. 

ோயரனும் நபிேேர்க்ை அ்ழத்ால, ்னது முகத்் மைட்டும் 

்ிருபபாமைல, முழு உை்லயும் அ்ழபபு ேந் ்ி்ெேினபால 

்ிருபபி முழுக்கேனததுைன ்ன்ன அ்ழத்ே்ரக் 

காண்பேராக இருந்ார்கள. 

ஏய்னும் ஒரு கூட்ைத்ிற்கு கென்ால, நபிேேர்கள ்ன 

அருகிலுளை காலிோன இைத்ில அமைரக்கூடிேேராக 
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இருந்ார்கள. அேரது ெகாக்க்ையும் ்னது ந்ைமு்்க்ைப 

பினபற்றுமைாறு உத்ரேிட்ைார்கள. அேர்கள ்னக்கு அருகில 

அமைர்ந்ிருந்ிருந்ேர்கள மைற்றும் மைற்்ேர்கள மீைது்ான 

அ்ிக கேனம் கெலுத்ினார் எனக் கூ் ோயபபுக் கி்ைக்கா் 

ே்கேில அ்னேர் மீைதும் ்னது முழுக்கேனத்்யும் 

கெலுததுோர்கள. அ்னேரும் அமைர்ந்ிருக்கும் எந் ஒரு 

ெ்பேிலும் ்னக்ககனறு பிரதயேக இைமைாக எ்்யும் 

நபிேேர்கள ஒதுக்கிக்ககாண்ை்ில்ல. அேர்கள ்னது 

ெகாக்களுைனும் மைற்் மைக்களுைனும் பாரபட்ெமைின்ி 

நைநதுக்ககாண்ைார்கள. மைக்கள அ்னேரும் 

்ஙகைின இ்்ேச்ெம் மைற்றும் நற்பண்புக்ை 

மைட்டுயமை ககாண்டு யேறுபடுத்பபட்ைனர்.

அேரது ோழக்்க மு்்
 முஹம்மைது  அேர்கள எந் ஒரு கெே்லயும் ய்்ேக்கு 

அ்ிகபபடிோகயோ, கு்்ோகயோ இலலாமைல அ்னத்ிலும் 

மைி்மைான யபாக்்க யமைற்ககாளபேராகயே இருந்ார்கள. 

்னக்காகத ்ோர் கெயேபபட்ை உ்ண்ேயோ, பானத்்யோ 

ஒருகபாழுதும் கு்்கூ்ிேதும் கி்ைோது, அ்ிகமைாகப 

புகழந்தும் கி்ைோது. 

நபிேேர்கள ே வீட்டிலிருந் ெமைேஙகைில ்னது யநரத்் 

மூனறு பஙகுகைாக பிரிதது ஒரு பஙகி்ன 

இ்்ேழிபபாட்டிற்காகவும், ஒரு பஙகி்ன 

்னது குடும்பத்ிற்காகவும், ஒரு பஙகி்னத 

்னக்காகவும் பிரிததுக்ககாண்ைார்கள. 

எபகபாழுதும் ே வீட்டு யே்லகைில ்ன்ன 

ஈடுபடுத்ிக்ககாண்ைார்கள, து்ணிக்ை மைடிதது ்ேத்ார்கள, 

்னது கால்ணிக்ைச் ெரி கெய்ார்கள, ே வீட்்ைக் கூட்டிச் சுத்ம் 

கெய்ார்கள. நபிேேர்கள எபகபாழுதும் நன்ாக உ்ைே்ணிநது, 

நறுமை்ணம் பூெிக்ககாளபேராக இருந்ார்கள. 

கா்லத க்ாழு்கக்குபபின சூரிேன உ்ேமைாகும் ே்ர 

பளைிோெலில அமைர்நது குர்ஆன ஓதுே்ிலும் அலலாஹ்ேப 
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ேிேரிக்கபபட்ைபடி கற்ப்ன கெயேபபட்ை 

மை வ்ீனா ேந்்ைந் பினனர் முஹம்மைது 

 அேர்கைது  இலலம்.

புகழே்ிலும் யநரத்்க்கழித்ார்கள. நளைிரேில ்ஹஜ்�ூத 

க்ாழு்கக்காக (இரேில க்ாழும் அ்ிகபபடிோன 

க்ாழு்க மைற்றும் பிரார்த்்னகள) எழுே்் ேழக்கமைாகக் 

ககாண்டிருந்ார்கள.

 ய்்ேயுளை மைக்களுக்காக ஸகாத (ஏ்ழ மைக்களுக்கு 

ககாடுபப்ற்காக ேசூலிக்கபபடும் ேரி) நனககா்ைக்ைத 

்ாயனா, ்னது குடும்பத்ாயரா உபயோகிபப்ிலிருநது ்்ைச் 

கெய்ார்கள. நபிேேர்கள அ்ில மைிகவும் கேனததுைன 

இருந்ார்கள, ஏ்ழ மைக்கைான ெமு்ாேத்ிற்காக 

நனககா்ைக்ை ேசூலிக்கும் ப்ணிேில ்னது குடும்பத்ார் 

எே்ரயும் அேர்கள நிேமைித்்ில்ல. கைிமைண்்ணால 

கட்ைபபட்ை சுேர்கள மைற்றும் ஒட்ைகத்ின ய்ாலால மூைபபட்ை 

ஈச்்ெேி்லக் கூ்ர்ேக் ககாண்ை குடி்ெயே நபிேேர்கைின 

ே வீைாக இருந்து.

முஹம்மைது  அேர்கள “உலகத்ின கபாருட்க்ைக் 

ககாண்டு நான எனன கெயேபயபாகினய்ன? எனக்கும் இந் 

உலகத்ிற்குமைான க்ாைர்பு, மைரத்ினடிேில ஓயகேடுததுப 

பின ்னது பே்ணத்்த க்ாைரும் ஒரு ேழிபயபாக்க்ரப 

யபான்ய்” எனக் கூ்ியுளைார்கள." (2/666 - 2788, முஸனத 

அஹமைத, அ்ிேிபபாைர்: அபதுலலாஹ இபனு அபபாஸ (ரழி)

நபிேேர்கள இவ்வுல்கேிட்டு மை்்ந்கபாழுது கேள்ைக் 

கம்பைி மைற்றும் ஒரு ெி்ிே நிலம் ஆகிேேற்்்த ்ேிர யேறு 

எ்்யும் ேிட்டுச் கெலலேில்ல. நபிேேர்கைிைம் இருந் 

அ்னத்்யும் இஸலாமைிே ெமு்ாே மைக்கைின நன்மைக்காக 

அர்பப்ணிததுச் கென்ார்கள. (நூல : புகாரி )
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நபி  அேர்கைின ேிேரஙகள

கபேர் முஹம்மைது 

்ந்்ே ின 

கபேர்
அபதுலலாஹ, அபதுல முத்ல ிபப ின 

மைகன (இ்்ததூ்ர் இப்ாஹவீம் 

(அபரகாமை ின) மைகன இ்்ததூ்ர் 

இஸமைாே ில ின ேம்ொேழ ி்ேச் 

யெர்ந்ேர்)

குடும்பப கபேர் (Clan) அயரப ிோே ில மை ிகவும் மை் ிக்கபபடும் 
கு்ரஷ் எனும் பழஙகுடி இனத் ின பனு 
- ஹாெிம் குடும்பத்்ச் யெர்ந்ேர்

ப ி்ந் நாள 20 அலலது 22 ஏபரல, 570 க ி.ப ி. 1 
(ய்ாராேமைாக க்ணக்க ிைபபட்ைது)

ப ி்ந் இைம் மைக்கா நகரம் – அயரப ிே வ்ீபகற்பம் 
(்ற்கபாழுது ெவு் ி அயரப ிோே ிலுளைது)

இ்ந் நாள 6-�ூன, 632 க ி.ப ி. (அேர் இ்ந் கபாழுது 
அேருக்கு க ிட்ைத்ட்ை 63 ேேது)

இ்ந் மைற்றும் 

அைக்கம் 

கெயேபபட்ை இைம்

மை வ்ீனா நகரம் (மைக்காே ில இருநது 
ேைக்யக 400 க ி.மீை. க்ா்லேில உளை 
நகரம்)

இ்ந் மைற்றும்

்கனம் கெயேபபட்ை 

இைம்

மை வ்ீனா நகரம் (க ிட்ைத்ட்ை மைக்காே ில 
இருநது ேைக்யக 400 க ி.மீை.)

ோழக்்க ேரலாறு
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குழந்்ப பருேம் மு்ல இை்மைப குழந்்ப பருேம் மு்ல இை்மைப 
பருேம் ே்ரபருேம் ே்ர

பிறப்பு 
முதல் 
2 வயது 
வ்ர  

முஹம்மைது  அேர்களுக்கு உைனபி்ந் 
ெயகா்ர ெயகா்ரிகள கி்ைோது. அேரது ்ந்் 
அேர் பி்க்கும் முனயப காலமைாகிேிட்ைார். அேரது 
்ாோர் அேருக்கு ஹலிமைா எனும் கெேிலித்ாய 
மூலமைாகப பாலூட்ை அே்ர மைக்கா நகரத்ிற்கு  
கேைிேில அனுபபினார் (இது அயரபிேர்கைின 
பழஙகாலதது ேழக்கமைாக இருந்து).

2 - 6 
வயது 
வ்ர

்மைது 6 ேேது ே்ர ்ாோர் ஆமைினாேிைம் 
ேைர்ந் முஹம்மைது  அேர்கள கி.பி. 576-ல 
்மைது ்ாோ்ர இழந்ார்கள.

6 - 8 
வயது 
வ்ர

ேைர்ந் முஹம்மைது  அேர்கள 8-ஆம் ேே்ில 
்மைது பாட்ைனா்ர இழந்ார்கள.

8 - 25 
வயது 
வ்ர

்னது ்ந்்ேின ெயகா்ரர் அபு ்ாலிப 
அேர்கைின பராமைரிபபில ேைர்ந்ார்கள. அேருக்கு 
10 குழந்்கள இருந்னர்.

கலேி முஹம்மைது  அேர்கள எழு், படிக்க க்ரிோ்ேர் : 

நபிேேர்களுக்கு படிக்கயோ எழு்யோ க்ரிோது. அேர் மைக்கா 

நகரத்ின கேைியே கெனறு ோழயோ அலலது கேைிநாட்டு 

கலேிே்ி்ேப கப்யோ இல்ல. முஹம்மைது  அேர்கள 

குர்ஆ்ன எழு்ிேேர் எனய்ா அலலது அ்ன நூலாெிரிேர் 

எனய்ா இஸலாமைிேர்கள நம்புே்ில்ல. (மைனி் இனத்ிற்கு 

அலலாஹேின கெய்ி்ே ஒவ்கோரு எழுத்்யும் ஒவ்கோரு 

ோர்த்்்ேயும் ெற்றும் ்ிரிக்காமைல க்ரிேித்ார்.

முஹம்மைது  அேர்கைின கூற்றுகளும் 

யபா்்னகளும் குர்ஆனில கலக்கபபைேில்ல: 

நபி அேர்கைது யபா்்னகள,  ோழக்்க 

மு்் மைற்றும் குர்ஆனின ேிைக்கஙகள 

ஆகிே்ே ்னி புத்கஙகைாக “ஹ வ்ீத” 

அலலது “இ்்ததூ்ரின ேழிமு்்கள 

(சுனனததுக்கள)” எனும் கபேரில 

யெகரிக்கபபட்டுளைன. 
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ப்ணிக்காலம்

்ிறுவயது 

முதல் 

இருபந்தநது 

வயது வ்ர

முஹம்மைது  அேர்கள மைற்்ேர்கைின 
ஆடுக்ை யமையபபேராக இருந்ார்கள. 
கூடு்லாக, அேரது மைாமைா அபூ்ாலிபபுைன 
ேிோபாரத்்க் கேனிததுக் ககாண்ைார். 

ஆ்ாரமைிக்க ஹ வ்ீதகைினபடி, முஹம்மைது  
அேர்கள மு்ல மு்்ோகத ்னது ெி்ிே 
்ந்் அபூ்ாலிபபுைன யெர்நது ்னது 12-
ஆேது ேே்ில ெிரிோவுக்கு ே்ணிகரீ்ிோன 
பே்ணம் யமைற்ககாண்ைார்கள.

25 வயது 

முதல் 40 

வயது வ்ர

க வ்ீ�ா எனும் கெலேச்ெீமைாட்டிேிைம் 
ே்ணிகர் அலலது ேர்த்கராக ப்ணிபபுரிந்ார் 
(அேர்கள கபாருட்க்ை ஒரு இைத்ிலிருநது 
ோஙகி மைற்க்ாரு இைத்ில ேிற்பேராக 
இருந்ார்கள).

முஹம்மைது  அேர்கள  ்னது 
யநர்்மைக்காகவும் நம்பகத்ன்மைக்காகவும் 
புகழகபற்்ிருந்ார். அேர் “உண்்மைோைர் 
மைற்றும் நம்பிக்்கோைர்” எனும் அர்த்முளை 
“அல அமீைன, அஸ ஸா்ிக்” எனும் பட்ைத்் 
ேி்ரேியலயே கபற்்ார்கள.

40 - 63 வயது 

வ்ர
முஹம்மைது  அேர்களுக்கு 40 ேேது 
இருக்கும் கபாழுது (கி.பி. 610) இ்்ேனால 
நபிததுேம் ேழஙகபபட்டு ்மைது ோழக்்க 
முழுே்்யும் இ்்ேனின கெய்ி்ே 
மைக்கைிைத்ில ககாண்டு யெர்பப்ற்காக 
அர்பப்ணித்ார்கள. அேர் மைக்களுக்கு 
இ்்ேனின ஏகததுேத்்யும் இ்்ேன 
அருைிே யே்த்்யும் (குர்ஆன) 
யபா்ித்ார்கள. குர்ஆன மைக்கைி்ையே 
ெமூகநவீ்ி, அ்மை்ி, ஒற்று்மை மைற்றும் 
நலோழவு ஆகிேற்்் ேலியுறுததுகி்து
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மை்ணோழக்்க

மு்ல மை்னேி ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோருைன 25 ஆண்டு 

மை்ணோழவு: முஹம்மைது   அேர்கள அஸத எனும் 

கண்்ணிேம் குடும்பத்்ச் யெர்ந் கு்ேலித எனபேரின மைகள 

ஹ வ்ீ�ா எனபே்ரத ்ிருமை்ணம் கெய்ார்கள.

ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோர் அேர்கள ஏற்கனயே மை்ணமுடிதது, 

்னது க்ணேர் மைர்ணமை்ைந் பினனர் ேி்்ேோக ோழநது 

ேந்ார்கள. இரண்டு ஆண்டுகள அம்்மைோரிைம் முஹம்மைது  

 அேர்கள ேிோபாரத்ில உ்ேி புரியும் ே்ணிகராக 

இருந்ார்கள. முஹம்மைது   அேர்கைின நனனம்பிக்்க, 

கேைிபப்ைத்ன்மை மைற்றும் நலகலாழுக்கப பண்புக்ைக் 

கண்ை ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோர், யேக்ாரு நபர் ோேிலாக ்னது 

்ிருமை்ண ேிருபபத்்த க்ரிேித்ார்கள.

மைனந ி்்வு மைற்றும் மைக ிழச்ெ ிோன மை்ண ோழவு:

 ஹ வ்ீ�ா அேர்கள முஹம்மைது   அேர்க்ை ே ிை 15 ஆண்டுகள 

ேே் ில மூத்ேராக இருபப ினும், இருேருயமை கண்்ணிேம் 

ந ி்்ந் ெமூக ப ினபுலத் ில இருநது ேந்ேர்கள.  இருேரும், 

25 ஆண்டுகள மைனந ி்்ோன மைக ிழச்ெ ிோன மை்ணோழக்்க 

ோழந்னர். அேர்களுக்க ி்ையே இருந் ேேது) இ்ைகேை ி 

ஒருகபாழுதும் அேர்கை ின மைக ிழோன மை்ணோழக்்கக்கு 

்்ைோக இருந்் ில்ல. க ி.ப ி.619-ல ்னது 65-ஆம் ேே் ில 

ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோர் அேர்கள  மைர்ண ித்ார்கள. அேர்கை ின 

மைர்ணத் ிற்கு ப ி்கு முஹம்மைது  அேர்கள மைறுமை்ணம் 

கெயதுககாண்ைார்கள (அத் ிோேம் 6-ஐப பார்க்கவும்

முஹம்மைது   அேர்கள 

ஹ வ்ீ�ா அேர்கைிைம் 

மைிகுந் அனபும் பாெமும் 

ககாண்டிருந்ார். 

யமைலும் அேருக்கு 

உண்்மைோனேராகவும் 

இருந்ார்

பல ெமைேஙகைில ஹ வ்ீ�ா 

அேர்க்ை ஈஸா அேர்கைின 

்ாோ்ரப யபானறு ்னது 

காலத்ின ெி்ந் கபண்மை்ணி 

எனறு ேர்்ணிததுளைார்.

     (புகாரி ஹ வ்ீ்ில 

ப்ிோகியுளைது)
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மை வ்ீனா நகரில இ்்ததூ்ர் 

முஹம்மைது   அேர்கைின 

பளைிோெலுக்கு அருகில உளை 

பகீஃ (Baqee) அைக்கஸ்லத்ில 

எடுக்கபபட்ை பு்கபபைம். 

முஹம்மைது அேர்கைின 

ெில ெகாக்கள, உ்ேினர்கள, 

து்்ணேிேர்கள மைற்றும் 

குழந்்கள ஆகியோர் 

இஙகு நலலைக்கம் 

ஹ வ்ீ�ா (ரலி) அேர்கள நலலைக்கம்  
கெயேபபட்டுளை அலமைஃலாஹ 
அைக்கஸ்லம். மைக்கா நகரில உளைது.

ஆறு குழந்்களுக்குத ்ந்்:

முஹம்மைது   அேர்களும் ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோரும் அ்மை்ி 

மைற்றும் நிம்மை்ி நி்்ந் ோழக்்க ோழந்னர்; அேர்களுக்கு 

4 கபண் குழந்்கள (்ஸனாப, ரு்கோ, உம்மு குலதும் 

மைற்றும் பா்ிமைா) மைற்றும் 2 ஆண் குழந்்கள (அல-காஸிம், 

அேர் ்னது 3 ேே்ில இ்ந்ார் மைற்றும் அபதுலலாஹ, 

அேர் ்னது 4 ேே்ில இ்ந்ார்) இருந்னர். முஹம்மைது  

அேர்கள ்னது குடும்பததுைன ்னது யநரத்் கெலேழித்ார், 

்னது மை்னேிக்கு ே வீட்டு யே்லகைில உ்ேினார், ்னது 

து்ணிக்ைத ்ாயன ்்த்ார், யமைலும் குழந்்க்ையும் 

கேனிததுக்ககாண்ைார்.
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610 கி.பி. 

இ்றவனிடம் இருநது முதல் ச்யதி இறஙகியது

அ்னதது மைக்களுக்காகவும் இ்்ததூ்ராக நிேமைிக்கபபட்ை 

முஹம்மைது   அேர்கள மு்ல இ்்கேைிபபாட்்ைப 

கபறுகி்ார். இந்ப ப்ணிக்கு ேலுோன நம்பிக்்கயும், 

அர்பப்ணிபபும், யநர்்மையும் ய்்ேபபடுகி்து.

610-612 கி.பி.

இஸலசாமியரகளின் முதல் குழு உருவசானது 

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள ்னது நண்பர்கள 

கநருஙகிேேர்கள மைற்றும் ய்ர்நக்டுக்கபபட்ை ெில நபர்கைிைம் 

இ்்ேன ஒருேயன எனும் ஏகததுே கெய்ி்ேயும் இ்்ேனின 

இறு்ி ோழேிேல கெய்ிோன இஸலாத்ி்ன ஏற்றுக்ககாளை 

ேலியுறுத்ி யபா்்ன கெய்ார்கள. நபிததுேம் கபற்் மு்ல 

மூனறு ஆண்டுகைில சுமைார் 130 நபர்கள இஸலாத்் ஏற்று 

இஸலாத்் கபாதுமைக்களுக்கு ககாண்டுகெலல ேலுோன 

கருோக அ்மைந்னர். இந் இஸலாமைிேர்கைின குழுமைத்ில 

ஏ்ழகளும் மைற்றும் கெலேந்ர்களும் கலந்ிருந்னர்.

613-615 கி.பி.

முஹம்மது  அவரகளின் சவளிப்ப்டயசான அ்ைப்பு 

எதிர்ககப்படடது

முஹம்மைது  வும் அேரது ெகாக்களும் கேைிபப்ைோக 

இஸலாத்ிற்கு அ்ழக்கத துேஙகினர். முஹம்மைது  

அேர்கள யநர்்மைோனேர் மைற்றும் நம்பிக்்கோனேர் 

எனபகபேர் கபற்்ிருந்ாலும் மைக்கா நகரின ்்லேர்கள 

அே்ர நம்பேில்ல. அேர்கள முஹம்மைது   அேர்க்ைப 

புலேர் எனறும் மைந்ிரோ்ி எனறும் மைனநி்ல பா்ிக்கபபட்ைேர் 

எனறும் இட்டுக்கட்ைலானார்கள.

முஹம்மது   அவரகள் அச்சுறுததப்படடசாரகள்:  

மைக்கா நகரின ்்லேர்கள முஹம்மைது   அேர்கள 

மைக்க்ை இஸலாத்ினபால அ்ழபப்்த ்டுக்க ெில 

ெமைேஙகைில கபான, கபாருள மைற்றும் ப்ேிக்ைத ்ருே்ாக 

 23-ஆண்டுகள் நபிததுவப்பணி
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ஆ்ெக்காட்டினர். அ்்ன முஹம்மைது   மைறுத் கபாழுது 

அேருக்கு ககா்ல மைிரட்ைல ேிடுத்னர். யமைலும், மைக்க்ை 

அேரது யபா்்னக்ைக் யகட்ப்ிலிருநது ்டுக்கவும் கெய்னர். 

அேர்கள பு்ி்ாக இஸலாத்் ஏற்்ேர்கள மீைது கடும் ப்க 

ககாண்ைனர். ஏ்ழ எைிே இஸலாமைிேர்க்ை அேர்கள 

துனபுறுத்ியும் ெித்ரே்் கெய்னர். 

முஹம்மது   அவரகள் தனது ததசாைரக்ள ஆதரிததசார, 

்ில்ர அபிஸினியசா நசாடடிறகு அனுப்பினசார: 

முஹம்மைது   அேர்கள ்னது ய்ாழர்களுைன மைிக 

கநருக்கமைாக இருந்ார்கள. அேர்க்ை அலஅர்கம் 

எனபேரின இலலத்ில ெந்ிக்கச் கெய்ார்கள, அது ஒரு 

ெி்ிே கலலூரி்ேப யபான்ிருந்து. அஙகு அேர்களுக்கு 

ஒழுக்கஙக்ையும், நற்பண்புக்ையும் கற்றுக் ககாடுத்ார்கள. 

யமைலும் அேர்கைி்ையே கபாறுபபு்ணர்வு மைற்றும் அர்பப்ணிபபு 

உ்ணர்்ே ேி்்த்ார்கள.

முஹம்மைது   அேர்கள ஒரு ெில ய்ாழர்கள அனுபேிதது 

ேந் இனனலக்ையும் யொ்்னக்ையும் கண்டு அேர்க்ை 

அபிஸினிோ நாட்டிற்குச் கெனறு அ்ைக்கலம் கபற்றுக்ககாளை 

அ்ிவுறுத்ினார்கள. கி்ிஸதுே மைனனாரால ஆைபபட்ை 

அநநாட்்ை அேர் நலகலாழுக்கமைிக்க நாைாகவும் அஙகு ோரும் 

அநிோேமைாக நைத்பபை மைாட்ைார்கள எனறும் ேிேரித்ார்.

இரண்டு ச்ல்வசா்ககு மிகுநத நபரகள் இஸலசாத்த ஏறறனர 

இரண்டு ேலுோன மைற்றும் மை்ிபபு மைிகுந் மைக்கா்ேச் யெர்ந் 

நபர்கள, உமைர் இபனுல கத்ாப மைற்றும் ஹம்ஸா இபனு அபதுல 

முத்லிப (முஹம்மைது  அேர்கைின ொச்ொ), இஸலாத்் 

ஏற்்னர். அது இஸலாமைிேர்களுக்கு முக்கிே ்ிருபபுமு்னோக 

அ்மைந்து. ஹம்ஸா அேர்கள ்ான உஹத யபாரில (கி.

பி.625) மைர்ணமைாகும் ே்ர முஹம்மைது  அேர்களுக்கு 

பலத் ஆ்ரோைராகவும் பாதுகாபபாைராகவும் ்ிகழந்ார்கள. 

முஹம்மைது  அேர்கள இ்நது மூன்ாண்டுகள கழிதது உமைர் 

அேர்கள கலிஃபாோகி இஸலாமைிே நகரத்் 11 ஆண்டுகள 

ஆண்ைார்.
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616-618 கி.பி.

முஹம்மது  அவரகள் புற்ககணி்ககப்படடசார:

 மைக்காேின ் ்லேர்கள முஹம்மைது  அேர்க்ையும் அேரது 

ய்ாழர்க்ையும் பு்க்க்ணித்னர், அேர்கள மீைது கபாருைா்ார 

மைற்றும் ெமூக ்்ைக்ை ேி்ித்னர், அது மூன்ாண்டுகள 

நவீடித்து. அச்ெமைேத்ில முஹம்மைது  அேர்களும் அேரது 

ய்ாழர்களும் மைிகுந் இனனலகளுக்குளைாேினர். அேர்கைின 

கபாறு்மைக்கும் நம்பிக்்க மைற்றும் உண்்மைக்கான அேர்கைின 

அர்பப்ணிபபிற்கும் பலத் யொ்்னோக அது அ்மைந்து.

619-620 கி.பி.

துயரமசான வருடம்: 

மைக்காேின ்்லேர்கள கபாருைா்ார மைற்றும் ெமூக ்்ைகள 

பேனுளை்ாக இலலா்்ால அ்்ன நவீக்கினர். அய் ேருைம் 

முஹம்மைது  அேர்கைின மை்னேி ஹ வ்ீ�ா அேர்களும், 

அேரது ொச்ொ அபு-்ாலிபபும் மைர்ணமை்ைந்னர்.

முஹம்மைது  அேர்கள மைக்கா நகரின மீைது நம்பிக்்க இழநது 

இ்்ேனின கெய்ி்ேப பரபப மைக்காேிற்கு கேைிேிலிருநது 

ஆ்ரவுக் யகாரினார். ்ாேிஃப நகரத்ிற்குச் கென்ார் ஆனால 

அேரால அஙகு ேியரா்த்்த்ான கா்ணமுடிந்து. யமைலும் 

அேர் 20 அயரபிே பழஙகுடிேினரிைம் இஸலாத்்ப பற்்ி 

உ்ரோடினார் ஆனால எந் யநர்மை்்ோன ப்ிலும் 

கி்ைக்கேில்ல.

620-622 கி.பி.

நம்பி்க்கத துளிர: முஹம்மைது  அேர்கள ேதரிபபில 

இருநது (மைக்கா நகரிலிருநது 400 கி.மீை. க்ா்லேில உளை 

நகரம்) 6 நபர்க்ைப புனி் ோத்ி்ரேின கபாழுது ெந்ிதது 

அேர்கைிைம் இஸலாத்்ப பற்்ி உ்ரோடினார்கள. அேர்கள 

முஹம்மைது  அேர்கள மீைது நம்பிக்்கக் ககாண்டு ்ஙகைது 

பழஙகுடிேினத்ின்ரயும் மைற்றும் ேதரிபபில இருந் மைற்் 

பழஙகுடிேினத்ே்ரயும் இஸலாத்ிற்கு அ்ழக்கும் 
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அகபா அலலது அல்பஆ "உறு்ிகமைாழி" பளைிோேல

அேர்கள கீழகண்ைோறு உறு் ிகமைாழ ியேற்்னர்: 

(1) அலலாஹ்ேத ்ே ிர யேறு ோ்ரயும் ே்ணஙகுே் ில்ல.

(2) ் ிருடுே் ில்ல

(3) ே ிபச்ொரம் கெயே் ில்ல

(4) ககா்லச் கெயே் ில்ல

(5) அண்்ை ே வீட்ைா்ரப பற்் ி அேதூறு யபசுே் ில்ல

(6) இ்்ததூ்்ர அேமை் ிபப் ில்ல

அந் கூட்ைம் ்ிரும்ப ேதரிப கெனறு ்ஙகள பழஙகுடிேின 

்்லேர்க்ையும் மைக்க்ையும் இஸலாத்ிற்கு அ்ழத்னர். 

அடுத் ேருைம் (கி.பி.622) புனி் ோத்ி்ரேின கபாழுது 70 

க்கு யமைற்பட்ை ஆண்கள மைற்றும் 2 கபண்களுைன அேர்கள 

்ிரும்பினர். முனன்ரப யபானறு அேர்களும் முஹம்மைது  

 அேர்கைிைம் உறு்ிகமைாழிேைித்ார்கள ((இது இரண்ைாேது 

அகபா எனறு அ்ழக்கபபடும்)

எண்்ணததுைன ்ஙகைது நகரத்ிற்குச் கென்னர். அேர்கள 

அடுத் ஆண்டு புனி்ோத்ி்ரேின கபாழுது மைக்கா நகரில 

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்க்ைச் ெந்ிபப்ாக ஒததுக் 

ககாண்ைனர்.

புதிய இஸலசாமியரகள் முஹம்மது  அவரகளிடம் 

உறுதிசமசாைி ஏறறனர 

அய் கூட்ைத்ினர் அடுத் ேருைம் (கி.பி.621) யமைலும் 6 

நபர்களுைன ்ிரும்பினர். அேர்கள முஹம்மைது  அேர்கைிைம் 

(அே்ர இ்்ததூ்ராக ஏற்ப்ாக) உறு்ிகமைாழிேைித்னர். (இது 

மு்லாேது அகபா எனறு அ்ழக்கபபடும்.
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ம்ககசாவிலிருநது 450 கி.மீ. வட்கதக புதிய இஸலசாமிய்க 

கூடட்மப்பு உருவசானது:

ேதரிப நகரின பழஙகுடிேினத ்்லேர்கள இஸலாத்் 

ஏற்்னர், அ்்னத க்ாைர்நது அம்மைக்களும் இஸலாத்் 

ஏற்்னர். இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்க்ை ேதரிப ேநது 

ேதரிபபின ்்லேராகவும் ஆட்ெிோைராகவும் இருக்குமைாறும் 

அ்ழபபு ேிடுத்னர்.

622 கி.பி.

ம்ககசா நகரின் த்லவரகள் முஹம்மது  அவரக்ள்க 

சகசால்ல ்திததிடடம் தடீடினர; யதரிப்பிறகு்க குடிசபயரப்புத 

சதசாடஙகியது:

மைக்கா நகரில நி்ல்மை யமைாெமைானது. முஹம்மைது  அேர்கள 

மைக்காேில ோழும் இஸலாமைிேர்க்ை ேதரிபபிற்குக் குடிகபேரச் 

கொனனார். அேர்க்ைத க்ாைர்நது முஹம்மைது  அேர்களும் 

கெபைம்பர் மைா்ம் கி.பி.622-ல ேதரிபபிற்குக் குடிகபேர்ந்ார்.

அேரது குடிகபேர்பபு இஸலாமைிே ேரலாற்்ில மைிக முக்கிேத 

்ிருபபுமு்னோக அ்மைந்து. ேதரிபபிலிருநது இஸலாம் 

மைலர்ந்து, ஓர் இஸலாமைிே நகரம் உருோனது, யமைலும், ஒரு 

ெமூகக்கட்ை்மைபபு உருோனது.

623-624 கி.பி.

முஹம்மது  அவரகள் யதரிப்ப ின் 

த்லவரசாகத ததரநசதடு்ககப்படடசார

அ்னேரினதும் ஒபபு்லுைன 

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள 

அ்மை்ிோன மு்்ேில ஆட்ெிோைராகத 

ய்ர்நக்டுக்கபபட்ைார்கள.

ேதரிப நகரில அரபிேர்கள மைற்றும் யூ்ர்கள 

கலந்ிருந்னர். அஙகு இரண்டு முக்கிே 

அரபிே பழஙகுடிேினர் மைற்றும் மூனறு ெி்ிே யூ்பபழஙகுடிேினர் 

இருபபினும் அரபிே ெமூகம் யூ் ெமூகத்்ேிை கபரிே்ாகவும் 

ஆட்ெிே்ிகாரம் உளை்ாகவும் இருந்து.
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ேதரிப நகரில யூ்ர்களும் இஸலாத்் ஏற்கா் 

அயரபிேர்களும் ோழந்்ால முஹம்மைது  

அேர்கள அநநகருக்கு “அல-மை வ்ீனா”, அ்ாேது 

“நகரம்” எனப கபேரிட்ைார்கள, அஙகு ோழந் 

அ்னேருக்கும் குடியுரி்மைேின ெமைச்ெீர் 

உரி்மை்ேபகபற்்னர்.

முஹம்மைது  அேர்கள பனமுகக்கலாச்ொர நகரமைான 

ேதரிபபின கபே்ர மைாற்்ினார்கள: முஹம்மைது  அேர்கள 

ேதரிப நகரத்ிற்கு “மை வ்ீனா” எனப கபேர்சூட்டினார்கள.

மைக்கா நகரின இஸலாமைிேர்கள குடிபகபேர்ந்பின, ேதரிப 

நகரமைானது, ஒரு கு்ிபபிட்ை அயரபிே ெமூகத்ினர்க்கான்ாக 

இலலாமைல இஸலாத்் ஏற்் அ்னதது 

நம்பிக்்கோைர்களுக்கும் ்ாேகமைானது.

முஹம்மைது  அேர்கள மை வ்ீனாேில அ்மை்ி மைற்றும் 

ஒற்று்மைக்காக அ்ழபபு ேிடுத்ார்

முஹம்மைது  அேர்கள மை வ்ீனா நகரின மைக்களுக்கு நிகழத்ிே 

மு்ல சுருக்கமைான உ்ரேில அ்மை்ி மைற்றும் ெமூக 

ஒற்று்மை்ே ஊக்குேித்ார். 

“மைக்கயை, அ்மை்ி்ே நாடிப பரபபுஙகள மைற்றும் ஒருேருக்ககாருேர் 

உ்ணேைிததுக் ககாளளுஙகள, உ்ேினர்க்ைக் கேனிததுக் 

ககாளளுஙகள மைற்றும் இரவு யநரத்ில மைற்்ேர்கள உ்ஙகும் 

கபாழுது க்ாழுது, இ்்ே்ன மைகிழேிதது அேனு்ைே 

சுேர்க்கத்ில நு்ழயுஙகள".  

முஹம்மைது  அேர்கள 

பனமுகக்கலாச்ொரம் ககாண்ை ெமூகத்ில, 

மைக்கள ஒருேருக்ககாருேர் அன்பப 

பரிமைா்வும், அ்மை்ிேில ோழவும்  

இந்ச் கெேலக்ை இ்்ேனின ்ிருப 

கபாருத்ததுைன யமைற்ககாண்ைார்கள. 
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624 கி.பி.

தவிர்ககயியலசாத பதர யுததம்:

இஸலாமைிேர்கள மைக்காேிலிருநது மை வ்ீனாேிற்குக் குடிபகபேர்ந் 

கபாழுது, பலர் ்ஙகைது ே வீடுக்ை ேிையேண்டிே நி்ல 

ஏற்பட்ைது, யமைலும் அேர்கைது கபாருட்களும் ் கபபற்்பபட்ைது.

623-624 கி.பி.

முஹம்மது  அவரகள் யூதரகளுடன் மனித உரி்மகள் 

மறறும் சுதநதிரத்தப் பசாதுகசா்ககும் முதல் உடன்பசாடடில் 

்கசயழுததிடடசாரfள்: பல யூ்ர்கள இறு்ிததூ்ர் 

யூ்ேினத்ிலிருநது ் ான ேருோகரனறு நம்பினர். பல யூ்ர்கள 

முஹம்மைது  அேர்க்ை இ்்ேனின இ்்ததூ்ராக 

ஏற்கேில்ல, இருபபினும் முஹம்மைது  அேர்கள 

(ஆட்ெிோைராக), "மைனி் உரி்மைகள மைற்றும் சு்ந்ிரஙகைின 

அரெிேல்மைபபு மைற்றும் ொெனம்" யபான்ிருந் உைனபாட்டில 

்ககேழுத்ிட்ைார்கள, அ்ற்கு அ்னதது அயரபிே மைற்றும் 

யூ்ேின மைக்களும் உைனபட்ைனர்.

அந் உைனபாடு இஸலாமைிேர்கள, யூ்ர்கள மைற்றும் 

இஸலாத்் ஏற்கா் அயரபிேர்கள அ்னேருக்கும் 

இ்்ேழிபபாட்டுச் சு்ந்ிரத்ிற்கு உறு்ிேைித்து.

கூடு்லாக, அந் உைனபாடு அ்னதது குடிமைக்கைின 

பாதுகாபபிற்கு உறு்ிேைித்து, யமைலும் மை வ்ீனா 

நகரம் எ்ிரிகைால ்ாக்கபபட்ைால அ்னததுத 

்ரபபின்ரயும் ய்ெிேப பாதுகாபபில பஙகுபகப் 

ேழிே்க கெய்து. அந் உைனபாடு நவீ்ி, மைனி் 

உரி்மைகள, சு்ந்ிரம் யபான்ேற்்் பாதுகாதது 

குற்்ம் மைற்றும் ஒழுக்கக்யகைான ந்ைமு்்க்ை 

்்ை கெய்து.

பதர் யபார் ந்ைகபற்் இைம்
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மைக்கா நகரின ்்லேர்கள ்கபபற்்பபட்ை கெலேத்் 

ேிோபாரத்ிற்காகப பேனபடுத்ினர். மைக்காேின ்்லேர்கள 

்ஙகைது ேிோபரத்ிற்காகப பேனபடுத்ிே ்ஙகள எ்ிரிோன 

அபு-சுஃபோனின ் ்ல்மைேிலான ெரக்கு ோகனம் மை்ினா நகரின 

அருகிலிருநது கைபப்் இஸலாமைிேர்கள அ்ிந்ிருந்னர். 

முஹம்மைது  அேர்கள ்கபபற்்பபட்ை இஸலாமைிேர்கைின 

கெலேஙகளுக்குப ப்ிலாக அந் ெரக்கு ோகனத்்க் ் கபபற்் 

்ிட்ைம் வ்ீட்டினார்கள. 313 இஸலாமைிேர்க்ைக் ககாண்ை ப்ை 

இந்ப ப்ணி்ே ஏற்்னர். மைக்காேின புலனாயவுதது்் 

அபூசுஃபிோனுக்கு ெரக்கு ோகனத்ின பா்்்ே மைாற்்ச் 

கொலலி அ்ிவுறுத்ிேது. கூடு்லாக, மைக்கா 950 ெிபபாயக்ையும் 

அனுபபிேது, யபாருக்குத ்ோராக இலலா் மைக்காேின 

ராணுேத்ிற்கு முன மைிகக்கு்்ந் ஆயு்ஙக்ைக் ககாண்ை 

இஸலாமைிேப ப்ைக்ை எ்ிர்ககாளே்ற்கு.

எ்ிர்பார்பபுக்ை மீை்ி ஆச்ெரிேமூட்டும் ே்கேில மைக்காேின 

்்லேர்க்ை எ்ிர்தது மு்ல யபாரில கேற்்ி கபற்்னர். 

பல மைக்காேின ்்லேர்கள மைற்றும் முக்கிே நபர்கள யபாரில 

ககாலலபபட்ைனர்.
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625 கி.பி.

ம்ககசாவின் த்லவரகள் உஹது தபசாரில் முஹம்மது  

மறறும் அவரது ்கசா்கக்ளத தசா்ககினர: பதர் யபாரில 

ஏற்பட்ை இழபபிற்குப பழிோஙகவும் அயரபிோேில ்ஙகைது 

்்ல்மை்ே இழக்கும் அச்ெத்ிலும் மைக்காேின ்்லேர்கள 

மைற்் ெில அயரபிே யகாத்ிரஙகளுைன யெர்நது 3000 

ெிபபாயக்ைக் ககாண்ை இராணுேத்் மை வ்ீனாேின ேைக்யக 

உளை உஹதுக்கு அனுபபினர். இஸலாமைிேர்கள இபயபாரில 

ய்ாலேி அ்ைந்னர். முஹம்மைது  அேர்கள காேஙகளுைன 

காபபாற்்பபட்ைார்கள. உஹத யபாரில முஹம்மைது  

அேர்கைின மைாமைா ஹம்ஸா உட்பை முஹம்மைது  அேர்கைின 

ெில ெகாக்கள ககாலலபபட்ைனர்.

உஹுத யபார் ந்ைகபற்் இைம் - மை வ்ீனா - ெவு்ி அயரபிோ உஹுத யபார் ந்ைகபற்் இைம் - மை வ்ீனா - ெவு்ி அயரபிோ 

உஹதுப யபாரில ெஹவ்ீ ானேர்கள,  உஹத கலல்் - மை வ்ீனா உஹதுப யபாரில ெஹவ்ீ ானேர்கள,  உஹத கலல்் - மை வ்ீனா 

- ெவு்ி அயரபிோ - ெவு்ி அயரபிோ 
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626 க ி.ப ி.

ம்ககசாவசா்ிகள் மறறும் ஏ்னய பைஙகுடியினர முஹம்மது 

 அவரக்ளயும் அவரது ்கசா்கக்ளயும் அகைி யுததததில் 

தசா்ககினர: இந் யுத்ம் “அஹஸாப யுத்ம்” எனறும் 

அ்ழக்கபபடும். முந்்ே யுத்த்ில முஹம்மைது  அேர்கள 

ககாலலபபைா்்ால, முஹம்மைது  அேர்க்ைக் ககாலலவும் 

இஸலாமைிே ெமூகத்் அழிக்கவும் மைக்காேின ்்லேர்கள 

மைற்றும் அயரபிே மைற்றும் யூ் பழஙகுடிேினர் ஒன்ி்்ணநது 

முேற்ெி கெயது ேிரிோன ்ாக்கு்லுக்கு அ்ழபபு ேிடுத்னர். 

10,000 ெிபபாயகள மை வ்ீனா்ே யநாக்கிப ப்ைகேடுத்னர். 

முஹம்மைது  அேர்கள ் னது ெகாக்களுைன கலந்ாயலாெித் 

பி்கு ெலமைான அலபாரிஸ என் நபிதய்ாழரின 

ஆயலாெ்னபபடி மை வ்ீனாேின ேைக்குப பா்்ேில 5.5 கி.மீை. 

நவீைம் மைற்றும் 4.6 கி.மீை. அகலம் ககாண்ை அகழிக்ைத ய்ாண்ை 

முடிகேடுத்ார்கள.

இஸலாமைிேர்கள மைிகவும் ெஙகைமைான நி்லேில இருந்னர், 

யமைலும் உைேிேல ரீ்ிோக உட்பை ் ஙக்ைத ் ற்காததுக்ககாளை 

முழுமுேற்ெி எடுத்னர். ஒரு மைா்கால முற்று்கக்குப பி்கு 

மைக்காேின இராணுேத்ினர் கபாறு்மைேிழந்னர், யமைலும் 

கடு்மைோன புேல மைற்றும் காற்று ே வீெிே்ால அேர்கள ் ஙகைது 

கூைாரஙக்ைக் க்லததுப பினோஙகினர்.

627 க ி.ப ி.

ஹு்தப்பியசா உடன்படி்க்க, 10 ஆண்டுகசால ்மசாதசான 

உடன்படி்க்க: அகழி யுத்த்ிற்குப பி்கு ஒரு 

ேருைம் கழிதது, முஹம்மைது  அேர்கள உம்ரா 

கெலே்ற்காக (மைக்காேிற்கு புனி் பே்ணம் 

மைற்றும் மை்ரீ்ிேிலான ெைஙகுகள) அ்மை்ிக்கான 

நைேடிக்்க எடுத்ார். மைக்காேிற்கு மை்ரீ்ிேிலான 

பே்ணம் யமைற்ககாளேது அயரபிோேிலுளை 

அ்னதது மைக்களுக்குமைான மை் உரி்மைோக இருந்து. 

10 ே
ருை 

அ்மை்ி
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1400 கபாதுமைக்களுைன முஹம்மைது  அேர்கள மை வ்ீனாேிலிருநது 

மைக்காேிற்கு ேருே்்க் கண்ை மைக்காேின ் ்லேர்கள கபரும் 

ஆச்ெரிேமை்ைந்னர்.

மைக்காேின ்்லேர்கள மைற்றும் முஹம்மைது 

 அேர்களுக்கும் இ்ையே பல்ரபபட்ை 

யபச்சுோர்த்்களுக்குப பி்கு 10 ஆண்டுகளுக்கான 

அ்மை்ி ஒபபந்ம் ஏற்பட்ைது, அ்ில முஹம்மைது  

அேர்களும் அேரது ெகாக்களும் அடுத் ேருைம் (கி.பி. 628) 

மைக்கா ் ிரும்புே்ாகக் கூ்ிச் கென்னர். அந் உைனபடிக்்கேில 

யமைலும் ெில நிபந்்னகள மைக்காோெிகளுக்கு பலத் ஆ்ரோக 

இருந்்ால இஸலாமைிேர்களுக்கு ஏமைாற்்மைைிக்கும்படிோக 

இருந்ன.

628-629 க ி.ப ி.

உடன்படி்க்கய ின் சபசாழுது முஹம்மது  அவரகள் 

ம்ககசாவ ிறகு உள்தளயும் சவள ிதயயும் இ்றச்ச்யத ி்யப் 

தபசாத ிததசார:

உைனபடிக்்கக் காலம் முஹம்மைது  அேர்களுக்குத 

்்ைகள ஏதுமைின்ி இஸலாத்்ப பற்்ிப யபா்ிக்க ஒரு 

கபாற்காலமைாக அ்மைந்து. முஹம்மைது  அேர்கள மைற்் 

அயரபிே பழஙகுடிேினரிைம் பிர்ிநி்ிக்ை அனுபபினார்கள,

யமைலும் அண்்ை நாடுகளுக்கும் பாரெீகம், ்பொன்ைன, 

எகிபது யபான் ேலலரசுகளுக்கும் கடி்ம் எழு்ி இஸலாத்் 

இ்்ேனின கெய்ிோக ஏற்றுக் ககாளை ேலியுறுத்ினார். 

மைக்கள இஸலாம் ்ான உண்்மைோனது என உ்ணர்ந்்ால 

இஸலாமைிேர்கைின எண்்ணிக்்க உேர்ந்து.
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630 கி.பி.

மைக்கா நகர் அ்மை்ிோகக் ்கபபற்்பபட்ைது: இரண்யை 

ஆண்டுகைில மைக்கா ோெிகள 20 இஸலாமைிேர்க்ைக் 

ககான்்ால உைனபடிக்்க இரத்ானது.

இந் அ்ிர்ச்ெிகரமைான ெம்பேத்ால, முஹம்மைது  அேர்கள 

10,000 இஸலாமைிேர்களுைன 

மைக்கா்ேக் ்கபபற்்ப 

ப்ைகேடுத்ார்கள; ஆனால 

அேரது ெிபபாயகளுக்கு எ்ிரிகள 

்ாக்கும் ே்ர அேர்க்ைத 

்ாக்கக்கூைாது என உத்ரேிட்ைார். 

மைக்காேின ்்லேர்கள ெஙகைத்ிற்குளைாேினர், யமைலும் 

அேர்கள இஸலாமைிேர்க்ை எ்ிர்ததுப யபாராைத ்ோராக 

இருக்கேில்ல. இஸலாமைிேர்கைின ப்ை மைக்கா்ே 

அ்ைந்தும், முஹம்மைது  அேர்கள அ்னதது 

மைக்காோெிகைிைமும் அ்னேரும் ஆ்ாமைிலிருநது 

ப்ைக்கபபயைாம் எனப்் நி்னவுறுத்ி, ஆ்ாம் 

மைண்்ணிலிருநது ப்ைக்கபபட்ை்்யும், ஏகததுேத்்யும், 

இ்்ேனின கேற்்ி்ேயும் கு்ிதது உ்ரோற்்ினார். 

பி்கு மைக்காோெிகைிைம் ேினேினார், “நான உஙக்ை 

எனன கெயேயேண்டும் என எ்ிர்பபார்க்கி்வீர்கள?” அேர்கள 

கூ்ினார்கள, “கரு்்ணயுளை ெயகா்ரரும் மைரிோ்்க்குரிே 

உ்ேினருமைான உஙகைிைம் ெி்ந்்்யே எ்ிர்பார்க்கினய்ாம்” 

எனறு ப்ிலைித்னர்.
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மைனனிபப்ில உ்ார்ண புருெர் :     கைந் 21 ஆண்டுகைாக 

மைக்காோெிகைால கடுநதுேரத்ிற்கு உளைாகி இருந்ாலும், 

முஹம்மைது  அேர்கள உேர்ந் நற்கு்ணஙகளுைன 

நைநதுக்ககாண்ைார்கள. அேர்கள ப்ிலைித்ார்கள: 

“அஞெயேண்ைாம். நவீஙகள உஙகள இலலஙக்ை யநாக்கிக் 

க்லநதுச் கெலலுஙகள, நவீஙகள ேிடு்்லோகி ேிட்டீர்கள.”  

அேரது கெய்ி மைிகுந் கெலோக்குளை்ாய அ்மைநது பலர் 

அேரிைம் ேநது உறு்ிகமைாழி ஏற்று இஸலாத்்த ்ழுேினர்.

(சுனன அல-்பஹகி Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

630-631 கி.பி.

அயரபிே பழஙகுடிேினர் இஸலாத்்த ்ழுேினர்: 

மைக்கா்ே அ்மை்ிோன மு்்ேில ்கபபற்்ிேப 

பி்கு, அயரபிோேின அ்னதது பகு்ிகைிலிலும் இருந் 

பிர்ிநி்ிகளுக்கு இஸலாத்்ப பற்்ி அ்ிந்னர். ஹூோஸன 

பழஙகுடிேினத்ே்ரத ்ேிர பல அயரபிே பழஙகுடிேினர் 

இஸலாத்்த ்ழுேினர், ஹூோஸன இனமைக்கள 

இஸலாமைிேர்களுைன யபாரிட்டு ய்ாற்்னர். முஹம்மைது  

அேர்கள அயரபிோேின பலயேறு மைாகா்ணஙகளுக்கும் ்னது 

ெகாக்க்ை அனுபபி அம்மைக்களுக்கு இ்்ச்கெய்ிோன 

இஸலாத்்ப யபா்ிக்கும்படி கெய்ார்கள. 

நப ிகள நாேகம் அேர்கள மைக்காவுக்குத ் ிரும்ப ிே யபாது,   

அேரு்ைே முக்க ிே கு் ிக்யகாள புன ி் மைசூ் ி்ே 

சுத்பபடுததுே்ாக இருந்து. அயரப ிேர்கைால ே்ணஙகபபட்ை 

அ்னதது ே ிக்க ிரகஙையும் அேர் ்கர்ததுே ிட்டு, அ்்ன 

ஏகஇ்்ேன அலலாஹேின இலலமைாக மீைண்டும் 

ந ி்லந ிறுத் ினார்கள.
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632 கி.பி.

முஹம்மைது  அேர்கைின இறு்ியு்்: முஹம்மைது  

அேர்கைின ப்ணி முற்றுபகபற்்து. அேர்கள ்னது ோழேின 

இறு்ிக்கட்ைத்் அ்ைந்ார்கள. கி.பி. 632 ம் ஆண்டு 

முஹம்மைது  அேர்கள புனி்ோத்ி்ர யமைற்ககாண்ை பி்கு 

100,000 ்ிற்கும் அ்ிகமைான மைக்களுக்கு ்னது இறு்ி உ்ர்ே 

நிகழத்ினார்கள.

அேரது இறு்ியு்் மைக்களுக்கு ஏகததுேத்்யும், உேிர்கைின 

புனி்ததுேத்்யும், கெலேஙகள மைற்றும் கொததுக்கைின 

பாதுகாப்பயும், அ்னதது இனத்ேரின ெமை உரி்மைக்ையும், 

நவீ்ிக்கான ேி்ிக்ையும், கபண்கைின உரி்மைக்ையும் மைற்றும் 

நற்கு்ணஙக்ையும் நி்னவூட்டுே்ாக இருந்து. 

முஹம்மைது  அேர்கைின மைர்ணம்

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள கி.பி. 632 ம் ஆண்டு 

்னது இலலத்ில மைிகவும் கொற்பமைான கபாருட்க்ை 

மைட்டும் ேிட்டு மைர்ணமை்ைந்ார்கள. அேரிைம் ப்ணயமைா 

கொதய்ா எதுவும் இருக்கேில்ல மைா்ாக உலகம் முழுதும் 

யகாடிக்க்ணக்கான மைக்கைின இ்ேஙகைில இன்ைவும் 

ஒைிர்ேிடும் இ்்நம்பிக்்க்ே ேிட்டுச் கென்ார்கள.

“்ேறு கெயேது மைனி் கு்ணம், மைனனிபபது இ்்ேன கு்ணம்” 

      - அகலக்ஸாண்ைர் யபாப
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ெவு்ி அயரபிோேின மைக்காேில உளை மை்லகள     

46



ெவு் ி அயரப ிோே ில உளை புன ி்பளை ிோன மைக்காே ின ெவு் ி அயரப ிோே ில உளை புன ி்பளை ிோன மைக்காே ின 

ோனேழ ி காட்ெ ிோனேழ ி காட்ெ ி

மைக்கா நகரில  ஹிரா  மை்ல அ்மைநதுளை ஒைிேின 

குனறு (நூர் மை்ல) எனனும் மை்லேின அகலமைான 

காட்ெி  

47



புனி்பபளைி்ே (அல-மைஸ�ித அல-ஹரம்) 

காட்ெிபபடுததும் ே்கேில எடுக்கபபட்ை ெவு்ி 

அயரபிோேில உளை மைக்காேின ோனேழி பார்்ே.

க்ாழிலமு்்ேிலான பு்கபபைக்காரர் சூொன 

எஸயகண்ைர் (Suzan Eskander) அேர்கைால எடுக்கபபட்ைது.
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ெவு்ி அயரபிோ மைக்காேில 
உளை ஒைிேின குனறு (நூர் 
மை்ல)

ஹிரா 
கு்க

முஹம்மைது  அேர்களும், 
அேரது ெகா அபூபக்ர் (ரலி) 
அேர்களும் மை வ்ீனாேிற்கு 
குடிகபேர்ந் பினபு மூனறு 
இரவுகள அ்ைக்கலம் கபற்் 
்வ்ர்(Thawr) கு்க

50



ெவு்ி அயரபிே ராஜ்�ிேத்ின மை வ்ீனா நகரில உளை 
மைஸ�ித நபேிேிலிருநது  8 கி.மீை க்ா்லேில உளை 
இஸலாத்ின மு்ல பளைிோெலான குபா பளைிோெல 
(Qubaa Mosque)

ெவு்ி அயரபிே ராஜ்�ிேத்ின மை வ்ீனா நகரில 
உளை குபா பளைிோெல (Qubaa Mosque)

51



உஹத மை்லேின ேிரிந் காட்ெி 

பதர் யபாரின யபார்கைம் 

பதர் நகரின ோனேழி காட்ெி 

பதர் யபாரின கபாழுது கு்்ெிப ப்ைேினர் 

முகாமைிட்டு இருந் இைம் 

பதர் யபாரின கபாழுது முஹம்மைது 

 அேர்களும் அேர்கைது 

ெகாக்களும் முகாமைிட்டு இருந் 

இைம் 
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பதர் யபாரின யபார்கைம் இபபு்கபபைத் ில ே ிலலாண்்மை 

குனறு மைற்றும் ெஹவ்ீ ானேர்கை ின அைக்கஸ்ைஙகள 

காட்ெ ிபபடுத்பபட்டு இருக்க ின்ன. அவ்ே ிைத் ில முஹம்மைது  

அேர்கை ின எழுgத் ிற்கும் யமைற்பட்ை ெகாக்களும் மைற்றும் அேரது 

ொச்ொ ஹம்ஸா (ரல ி) அேர்களும் நலலைக்கம் கெயேபபட்டுளைனர் 
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ே வீடுகள மைற்றும் ப்ன மைரஙகைால முஹம்மைது  

அேர்கைின பளைிோெல (மைஸ�ித நபேி) சூழபபட்டுளை்ாக 

உருோக்கபபட்டுளை கற்ப்ன காட்ெி.

(உருோக்கம்: மை வ்ீனா ஆராயச்ெி மைற்றும் கலேி ்மைேம், ெவு்ி 

அயரபிோ)
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முஹம்மைது   அேர்கைின பளைிோெல
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அ்ிநதுளை இ்்த தூ்ர்கைில, முஹம்மைது  

 அேர்கைின அைக்கஸ்லம் மைட்டுயமை 

மைிகச்ெரிோக அ்ிேபபடுகின்து. யமைலும், 

நபிேேர்கைது கலல்்ேின ெரிோன 

இைத்் அே்ரப பினபற்றுபேர்கைால 

அ்ைோைம் கா்ணபபடுகின்து.

முஹம்மைது   அேர்கள மை வ்ீனாேில 

உளை அேர்கைது பளைிோெலான மைஸ�ித 

நபேி அருகிலுளை  ்னது இலலத்ியலயே 

நலலைக்கம் கெயேபபட்டுளைார்கள.

முஹம்மைது   நபிேேர்கைது இலலம் 

மைற்றும் கப்் காண்ப்ற்காக மைக்கள 

நு்ழேக்கூடிே பளைிோெலின பகு்ி்ேப 

இபபைத்ில கா்ணலாம்.

இ்்ததூ்ர் அேர்கள பளைிோெலில 

அலல மைா்ாக ்னது இலலத்ில 

நலலைக்கம் கெயேபபட்டுளைார்கள 

எனபது கு்ிபபிைத்க்கது. அல-ேலீத 

பின அபதுல-மைாலிக் அேர்கைால 

ேிரிவுபடுத்பபட்ை கபாழுது இ்்ததூ்ர்  

அேர்கைது இலலம் பு்ிே பளைிோெயலாடு 

இ்்ணக்கபபட்டுளைது.
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59

மை வ்ீனாேின நபேி பளைிோெலில உளை இ்்ததூ்ர் 

முஹம்மைது  (இைபபக்கத்ில மு்லில உளைது). அ்ற்கு 

அடுதது உளைது (நபிேேர்களுக்கு அடுத்) மு்ல கலிஃபா 

மைற்றும் ஆட்ெிோைராக அபூபக்ர் ெித்ிக் மைற்றும் இரண்ைாம் 

கலிஃபாோன உமைர் பின அல-கத்ாப ஆகியோரது கலல்்கள.



இ்்ததூ்ர் அேர்கைது பளைிோெல (அல-மைஸ�ித 
அந-நபேி அஷ்ெரீப)
பு்கபபைக்காரர் கநௌொத அலி அேர்கைால எடுக்கபபட்ைது.
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இறு்ிக் கு்ிபபுகள

1 ஒரு ெில கு்ிபபுகைின படி முஹம்மைது  அேர்கள பி்ந் 

ஆண்டு கி.பி. 571.

2 முஹம்மைது  அேர்கள ேழிோக அயரபிே கமைாழிேில 

இ்க்கபபட்ை குர்ஆன ஒனய் ஒனறு மைட்டுயமை உளைது. ஆனால, 

ஆஙகிலம், பிகரஞசு, ்ென வீஸ எனப பல கமைாழிகைில அது 

கமைாழிபகபேர்க்கபபட்டுளைது. இநநூலில கு்ிபபிைபபட்டுளை 

ேெனஙகள ஆஙகில கமைாழிபகபேர்பபிலிருநது எடுக்கபபட்ைது.

3 ெில கு்ிபபுகள ஹ வ்ீ�ா ரலி அேர்களுைனான முஹம்மைது 

 அேர்கைின மை்ணோழக்்க 24 ஆண்டுகள மைற்றும் பல 

மைா்ஙகள நவீடித்்ாகக் கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

4 முஹம்மைது  அேர்கள ்ாேிபில ்ாக்கபபட்ை கபாழுது 

மைிக யமைாெமைான ெிகிச்்ெ்ேப கபற்்ார். அேர் மைிகுந் 

ஏமைாற்்ததுைன ்ாேி்ப ேிட்டு கேைியே்ினார். ெில 

கு்ிபபுகைில, அேர் அழகிே பிரார்த்்ன்ேக் ககாண்டு 

இ்்ேனிைத்ில யேண்டிே்ாகக் கூ்பபட்டுளைது (அடுத் 

பக்கத்்ப பார்க்கவும்). 

5 அகபா அலலது அல்பஆ மைசூ்ி (உறு்ிகமைாழி மைசூ்ி): 

மை வ்ீனாேிலிருநது ேந் இஸலாமைிேர்கள முஹம்மைது  

அேர்கைிைம் உறு்ிகமைாழி ஏற்் இைமைாக நம்பபபடும் இைத்ில 

அபபாஸிே ்்லேர் அபூ �ஃபர் அல மைனசூர் அேர்கைால 

நிறுேபபட்ைது.

6 ஒரு ெி்ிே இஸலாமைிே ெமூகம் மைக்காேியலயே ்ஙகிேது, 

அேர்கைால ோதரிபபிற்கு (மை வ்ீனாேிற்கு) குடிகபேர 

இேலேில்ல.

7 இஸலாமைிே நாட்காட்டி முஹம்மைது  அேர்கள 

மைக்காேிலிருநது மை்ினாேிற்குப புலம்கபேர்ந்்ிலிருநது 

துேஙகுகின்து (13 கெபைம்பர் கி.பி. 622 (கிட்ைத்ட்ை). 

அ்மை்ிோன மு்்ேில மைக்கா்ேக் ் கபபற்்ிேது 8 �னேரி 

கி.பி. 630 (கிட்ைத்ட்ை).
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எனது இ்்ேயன! உனனிையமை என 

பலே வீனத்்யும், உ்ே ிேற்் ந ி்ல்ேயும், 

அேமைானத்்யும் ககாண்டு ேருக ிய்ன.

கரு்்ணோைர்களுக்ககலலாம் கரு்்ணோையன, 

பலே வீனமைாகக் கரு்பபட்ைேர்களு்ைே 

ஆ்ரோையன, நவீயே என ஆ்ரோைன. 

உன்னேன் ி நான ோ்ர நம்புேது. என மீைது 

யகாபஙககாண்ை க்ா்லேில இருபபேர்கை ிைமைா 

அலலது ோரிைம் நான ெர்ண்ைந் எ் ிரிே ிைமைா.

 நவீ எனமீைது யகாபம் ககாளைா் ே்ர, எனன ிைம் 

யொகத் ிற்கான கார்ணம் க ி்ைோது. 

உனது ஒை ிே ில, எ் ில ிருநது இருள 

ே ிலகுக ி்ய்ா, எ் ில ிருநது இவ்வுலகமும் அடுத் 

உலகமும் நவீடிக்க ின்ய்ா, அ் ில அ்ைக்கலம் 

ய்டுக ினய்ன.

நவீ எனக்கை ிததுளை நலோழவு உனது 

யகாபத் ில ிருநது என்னச் சூழநதுளைது. 

உனது அருட்ககா்ை்ேப கபறும் ே்ர 

உனனிையமை நான ் ிரும்புயேன.
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�பபான நாட்டின ெித்ிரேடிே்மைபபாைர் 
யநாபுயகா ெகாோ (Nobuko Sagawa) 
அேர்கைால உருோக்கபபட்ை அயரபிே 
ெித்ிரேடிேம்.

"இனனும், (நபியே!) நாம் உம்்மை மைனி் குலம் 

முழுே்ற்கும் நனமைாராேங கூறுபேராகவும் 

அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்்க கெயபேராகவுயமைேன்ி 

(யேக்வ்ோரும்) அனுபபேில்ல; ஆனால 

மைனி்ர்கைில கபரும்பாலாயனார் (இ்்) 

அ்ிேமைாட்ைார்கள."

்ிருக்குர்ஆன (34:28)
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அத்ிோேம்

4

ஒைிேின குனறு (நூர் மை்ல)ஒைிேின குனறு (நூர் மை்ல)
மைக்கா - ெவூ்ி அயரபிோமைக்கா - ெவூ்ி அயரபிோ

64



முஹம்மைது  அேர்களுக்குத ்ான ஒரு இ்்ததூ்ராயோம் 

எனத க்ரிோது: அேர் கந்ிமு்்களுைன கூடிே ொ்ார்ண 

ோழக்்க ோழநது ேந்ார். அேர் ேிசுோெம், யநர்்மை மைற்றும் 

நம்பகத்ன்மைக்குப கபேர் கபற்்ிருந்ார். பனமுகக்கலாச்ொரம் 

ககாண்ை ெமூகத்ில ெி்ல ேழிபாடு நி்்ந்ிருந்ாலும் அேர் 

எனறுயமை ெி்ல்ே ே்ணஙகிே்ில்ல.

ஒயர ஒரு கைவுள ்ான இந்ப பிரபஞெத்்ப ப்ைததுப 

பராமைரிதது ேருகி்ார் என எபகபாழுதும் நம்பினார். மைக்காேிற்கு 

கிழக்யக 4 கி.மீை. தூரத்ில (கைல மைட்ைத்ிலிருநது 634 மீைட்ைர் 

உேரத்ில) இருந் கு்கக்குச் கெனறு அேர் கைவு்ை 

ே்ணஙகினார்கள.

அந் கு்க, “�பல அநநூர்” (அ்ாேது, ஒைிேின ெிகரம்) எனும் 

ெிகரத்ில உளை “ஹிரா” எனப்ாக அ்ிேபபடுகி்து. முஹம்மைது 

 அேர்கள அந் கு்கேில ்ிோனம் கெயயும் கபாழுது ்ான 

்னது மு்ல இ்்கேைிபபாட்்ைப கபற்்ார்கள.

அது ஒரு மைா்ே அலல, யமைலும், அது ஒரு 

கனவும் அலல: 

முஹம்மைது  

அேர்கள ்னது 

நாற்பது ேே்் 

அ்ைந் கபாழுது அேர்கள 

ஹிரா மை்லேில அடிக்கடி ்ிோனம் 

கெய்ார்கள. ரமைழான மைா்த்ில (ெந்ிர 

ஆண்டின 9-ஆேது மைா்ம், கி.பி. 610) 

ோனேர் �ிபரீல அேர்கள முஹம்மைது 

 அேர்கள முன ய்ான்ி அே்ர 

படிக்கச்கொனனார். முஹம்மைது  

அேர்கள அச்ெமை்ைந்ார்கள.

முஹம்மைது  மைற்றும் நபிததுேம்

படி!

ஹிரா கு்கஹிரா கு்க
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இந் ெி்ிே ெந்ிபபிற்குபபின ோனேர் �ிபரீல அேர்கள 

மைாேமைானார்.

முஹம்மைது  அேர்கள அச்ெமை்ைந்ார்கள: அேர் மைிகவும் 

பேந்ிருந்ார்கள. அேர்கள ே வீட்டிற்கு ்ிரும்பினார். அேர்கள 

நடுக்கத்ில இருந்ார்கள. அேர்கள ்னது மை்னேி 

ஹ வ்ீ�ாேிைம் நைந்்்க் கூ்ி ்ன்னப யபார்த்ி ேிடும்படி 

கூ்ினார்கள. ஹ வ்ீ�ா அேர்கள அேர் ்னது உ்ேினர்களுைன 

நலல உ்வு ்ேததுளை்ாலும் ஏ்ழகளுக்கு உ்வுே்ாலும் 

மைற்றும் ் ர்மைம் கெயே்் ேிரும்புே்ாலும் இ்்ேன அே்ரக் 

்கேிைவும் மைாட்ைான ொத்ானகள அே்ர கநருஙகவும் ேிை 

மைாட்ைான எனக் கூ்ினார்கள. 

 “ோேற்்்யும்) ப்ைத் உம்மு்ைே இ்்ேனின 
் ிருநாமைத்்க் ககாண்டு ஓதுே வீராக. 'அலக்" என் 

ந ி்லே ில ிருநது மைன ி்்ன ப்ைத்ான. ஓதுே வீராக: 
உம் இ்்ேன மைாகபரும் ககா்ைோை ி. அேயன எழுது 
யகா்லக் ககாண்டு கற்றுக் ககாடுத்ான. மைன ி்னுக்கு 
அேன அ் ிோ்ேற்்்கேலலாம் கற்றுக் ககாடுத்ான. 

”் ிருக்குர்ஆன - 96:1-5

அேர் எழு்ப படிபக்க க்ரிோ்ேர், ோனேர் �ிபரீல அேர்கள 

மீைண்டும் மீைண்டும் “படி” எனறு கூ்ினார், யமைலும் அேர் பினேரும் 

இ்் ேெனஙக்ை ஓ்ிக்காட்டினார்.

க்லஞர் அபதுல மை�வீத 

அல யநாரட் (Abdul Majid Al 

Noerat) அேர்கள அரபிே 

கமைாழிேில முஹம்மைது 

எனனும் ோர்த்்்ே 

ேடிே்மைததுளைார்.  அ்னதது 

உேிரினஙக்ையும் ப்ைத் 

ஏகஇ்்ே்ன அ்ிே முஹம்மைது 

 அேர்கள ஒைிேின குன்ின  (நூர் 

மை்ல) யமைல ஏ்ிே்் கு்ிபப்ாக 

உளைது. 
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இ்்கேைிபபாைா அலலது ொத்ானின கிசுகிசுபபுகைா?  

முஹம்மைது  அேர்கள அச்ெமை்ைந்ார்கள. அேர் 

்னது து்்ணேிோர் ஹ வ்ீ�ா அேர்களுைன கெனறு 

கி்ிஸதுேரும் ்பபி்ை நனகு அ்ிந்ேருமைான ேரகா 

இபனு நவ்பல (ஹ வ்ீ�ா அேர்கைின உ்ேினர்) எனபேரிைம் 

நைந்்்த க்ரிேித்ார்கள. முஹம்மைது  அேர்கள ஒரு 

இ்்ததூ்ராக இருக்கக்கூடும் எனறு ேரகா க்ணித்ார்கள, 

யமைலும் அேரது அனுபேம் யூ்ர்கைின இ்்ததூ்ரான 

மூஸா அேர்களுக்கு ேந்்்ப யபான் இ்்கேைிபபாடு 

்ான என உறு்ிேைித்ார். ேரகா, ்ான முஹம்மைது  

அேர்களுக்கு உறுது்்ணோக இருக்க ேிரும்புே்ாகவும் 

ஆனால ்னக்கு ேே்ாகிேிட்ைது எனறு கூ்ினார். யமைலும் 

அேர், முஹம்மைது  அேர்கள மைக்காேிலிருநது ்னது 

கொந் மைக்கைால கேைியேற்்பபடுோர் எனவும் யேறு 

ெிலரால ெி்ந் மு்்ேில நைத்பபடுோர் எனவும் 

க்ரிேித்ார்.

நவீஙகள ஒர் இ்்ததூ்ர்: முஹம்மைது அேர்களுக்கு 

அ்மை்ிே்ைே ெில நாட்கள ய்்ேபபட்ைது, அதுே்ர 

அேர் அந் மை்லக்கு ்ிரும்பேில்ல. ெில நாட்கள கழிதது 

ோனேர் மீைண்டும் ய்ான்ி அேர் அலலாஹேின கெய்ி்ே 

அ்னதது மைக்களுக்கும் எத்ி்ேபப்ற்கான ஓர் இ்்ததூ்ர் 

எனத க்ரிேித்ார். �ிபரீல அேர்கள பினேரும் ேெனஙக்ை 

ஓ்ினார்கள.

“(யபார்்ே) யபார்த்ிக் ககாண்டு இருபபேயர! நவீர் எழுநது 

(மைக்களுக்கு அச்ெமூட்டி) எச்ெரிக்்க கெயே வீராக. யமைலும், 

உம் இ்்ே்னப கபரு்மைப படுததுே வீராக. உம் 

ஆ்ைக்ைத தூய்மைோக ஆக்கி ்ேததுக் ககாளே வீராக. 

அன்ியும் அசுத்த்் கேறுதது (ஒதுக்கி) ேிடுே வீராக. 

(பி்ருக்குக் ககாடுபப்்யும் ேிை அேர்கைிைமைிருநது) 

அ்ிமைாகப கபறும் (யநாக்யகாடு) உபகாரம் கெயோ வ்ீர். 

இனனும், உம் இ்்ேனுக்காகப கபாறு்மையுைன 

இருபபரீாக ”்ிருக்குர்ஆன - 74:1-7
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�ிபரீல அேர்கள முஹம்மைது  அேர்கைிைம் 23 ேருைஙகள 

க்ாைர்நது ேந்ார்கள. அந் காலக்கட்ைத்ில, மைனி்ேினத்ிற்கு 

இ்்ேனின கெய்ி (்ிருக்குரான) அருைபபட்ைது.

முஹம்மைது  அேர்கள அ்னதது மைக்களுக்கும் 

இ்்ச்கெய்ி்ேத க்ரிேித்ார்கள: முஹம்மைது  அேர்கள 

கி.பி. 610 ஆம் ஆண்டு ்ான கபற்் இ்்கேைிபபாட்டினபடி 

நைந்ார்கள. அயரபிோேிலும் அயரபிோேின கேைிேிலும் 

ோழந் மைக்க்ை ஓர் இ்்ேன (அலலாஹ) மீைது நம்பிக்்கக் 

ககாளைவும் அேனது கட்ை்ைக்ைப பினபற்்வும் அ்ழபபு 

ேிடுத்ார்கள. அதுயே ஒட்டுகமைாத் 

மைனி்ேினத்ிற்கு நன்மை பேக்கக்க்கூடிேது 

என்ார்கள. 

அந் கெய்ி எ்்பபற்்ிேது? இஸலாத்ின 

கெய்ி “அகீ்ா”்ே அடிபப்ைோகக் 

ககாண்ைது, அ்ாேது ஏகததுேம் மைற்றும் 

ெரீஆ்ே நம்பிக்்கக் ககாளேது. ெரிோ எனபது இ்்ேனின 

ெட்ைம்; ெரீஆ எனபது மைக்கைின அன்ாை ேர்த்கஙகள, 

நைேடிக்்ககள மைற்றும் ேழக்கஙக்ை நிர்ேகிக்கும் அ்மைபபு 

மைற்றும் ஒழுஙகுமு்்கள.

மூனறு முக்கிே கி்ைகைாக ெரீஆ பிரிக்கபபட்டுளைது:

(1)  இ்்ேழிபபாடு: அ்ாேது ்ினெரி க்ாழு்ககள, யநானபு 

யநாற்பது, பிரார்த்்னகள, ்ர்மைஙகள கெயேது, யபான்்ே.

(2) ஒழுக்கஙகள: ெரிோன கெேலகள மைற்றும் பழக்கஙகள 

(யநர்்மை, ேிசுோெம், அனபு, ஒதது்ழபபு யபான்்ே) 

(3) ோழேின பரிேர்த்்னகள மைற்றும் நவீ்ிக்கான ேி்ிமு்்கள, 

மைக்கைின உரி்மைகள, ேிோபாரத்ின கந்ிமு்்கள, 

மைரபுரி்மைகள யபான் மைற்்ேர்களுைனான க்ாைர்புகள.

கு்ிபபு: இ்்கேைிபபாட்்ைப கபற்்பின, 13 ேருைஙகளுக்கு 

முஹம்மைது   அேர்கள மைக்களுக்கு ஏகததுேத்்ப 

(அகீ்ா) யபா்ிபப்ில கேனம் கெலுத்ினார்கள. 

மை வ்ீனாேிற்கு குடிகபேர்ந்பின ெரீஆ்ே ேிைக்குே்ிலும் 

ந்ைமு்்பபடுததுே்ிலும் அ்ிகம் கேனம் கெலுத்ினார்கள.

நம்பிக்்
க 

மைற்றும் 

ெட்ைம்
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“நபியே! நவீர் கூறுே வீராக!

'ோருஙகள! உஙகள இ்்ேன உஙகள மீைது 

ேிலக்கிேிருபபேற்்்யும் (ஏேிேிருபபேற்்்யும்) நாம் 

ஓ்ிக் காண்பிக்கிய்ன; 

(1) எபகபாரு்ையும் அேனுக்கு இ்்ணோக ்ேக்கா வ்ீர்கள

(2) கபற்ய்ார்களுக்கு நன்மை கெயயுஙகள;

(3) ேறு்மைக்குப பேநது உஙகள குழந்்க்ைக் 

ககாலலா வ்ீர்கள - ஏகனனில உஙகளுக்கும், அேர்களுக்கும் 

நாயமை உ்ணேைிக்கினய்ாம்;

(4) கேைிப்ைோன இரகெிேமைான மைானக்யகைான 

காரிேஙக்ை நவீஙகள கநருஙகா வ்ீர்கள; 

(5) அலலாஹ ்டுததுளை எந் ஓர் ஆதமைா்ேயும் 

நிோேமைான்ற்கு அலலாமைல - ககா்ல கெயோ வ்ீர்கள - 

இேற்்் நவீஙகள உ்ணர்நது ககாளே்ற்காக (இ்்ேன) 

உஙகளுக்கு (இவ்ோறு) யபா்ிக்கின்ான.

(6) அநா்்ேின கபாருைின பக்கம் அேன பருேேே்் 

அ்ையும் ே்ரேில அழகான மு்்ேிலன்ி நவீஙகள 

கநருஙகா வ்ீர்கள; 

(7) அை்ேயும்

(8) நிறு்ே்ேயும் நவீ்த்்க் ககாண்டு 

நிரபபமைாக்குஙகள; நாம் எந் ஆதமைா்ேயும் அ்ன 

ெக்்ிக்கு மீை்ி கஷ்ைபபடுததுே்ில்ல.

(9) நவீஙகள யபசும்கபாழுது அ்னால பா்ிக்கபபடுபேர் 

கநருஙகிே உ்ேினராக இருந் யபா்ிலும் - நிோேயமை 

யபசுஙகள; 

(10) அலலாஹவுக்கு (நவீஙகள ககாடுத்) உறு்ி கமைாழி்ே 

நி்்யேற்றுஙகள. நவீஙகள நி்னவு (கூர்நது நைநது) 

ககாளளும் கபாருட்யை அலலாஹ உஙகளுக்கு (இவ்ோறு) 

யபா்ிக்கி்ான.”

இ்்ேனின கட்ை்ைகள

்ிருக்குரான - 6:151-152
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அபிஸினிோேில முஹம்மைது  அேர்கைின யபா்்னகைின 

ந்ைமு்் அ்ிமுகம்: பாதுகாபபிற்காக அபிஸினிோேிற்கு 

(்ற்யபாது ஆஃபரிக்காேிலுளை எ்ியோபிோ) குடிகபேர்ந் 

எண்பது இஸலாமைிேர்கைில �ஃபர் இபனு அபூ்ாலிபும் ஒருேர். 

அபிஸினிோேின அரெரிைம் புகலிைம் யகாரிே இஸலாமைிேர்கைின 

ொர்பாக �ஃபர் பினேருமைாறு கூ்ினார்கள:

“அரெயர, நாஙகள ஒரு காலத்ில ெி்லக்ை ேழிபபட்டும், 

அழுகிே உைலக்ை உண்டும், அருேருக்கத்க்க 

கெேலக்ைச் கெயதும்,  உற்்ார் உ்ேினர்க்ை 

உ்ாெீனபபடுத்ியும், அண்்ைே வீட்ைா்ர யமைாெமைாக 

நைத்ியும், எஙகைில பலமைானேர் பலே வீனமைாே்ர 

அைக்கியும் அ்ிோ்மைேில ோழந் மைக்கள. யநர்்மைோன 

கண்்ணிேமைான ஒருேராக நாஙகள அ்ிந்ிருந் ஒருே்ர 

இ்்ேன எஙகளுக்கு தூ்ராக அனுபபும் ே்ரேில நாஙகள 

அவ்ோறு்ான ோழந்ிருநய்ாம்.

அேர் எஙக்ை இ்்ேன ஒருே்ன மைட்டுயமை ே்ணஙகவும் 

எஙகைின மூ்ா்்ேர்கள யபானறு நாஙகள ே்ணஙகிேந் 

கற்க்ையும் ெி்லக்ையும் ஒதுக்கவும் அ்ழத்ார். அேர் 

எஙக்ை உண்்மைக்ை மைட்டும் யபெவும், ோக்குறு்ிக்ை 

நி்்யேற்்வும், இரத்ச் கொந்ஙகளுக்கான கை்மைக்ை 

நி்்யேற்்வும், அருேருபபான கெேலக்ை ேிட்டு 

ஒதுஙகவும் அ்ிவுறுத்ினார்.

அ்னால நாஙகள அேர் மீைது நம்பிக்்கக் ககாண்டு அேர் 

கபற்் இ்்ேனின கெய்ி்ேப பினபற்்ியனாம். எனினும் 

எஙகைின ெகமைக்கள எஙக்ை கண்ைனம் க்ரிேிதய்ாடு 

எஙக்ை ெித்ிரே்் கெய்னர். அேர்கைது ெக்்ிக்குட்பட்ை 

அ்னத்்யும் கெயது எஙக்ை எஙகள மைார்க்கத்ிலிருநது 

கேைியே் ேற்புறுத்ினர். அேர்கைின ஒடுக்குமு்் 

க்ாைர்ந்்ால நாஙகள அ்னத்ிற்கும் யமைலாக உஙக்ைத 

ய்ர்நக்டுதது எஙகைின பாதுகாபபுக்காவும் பாரபட்ெமைின்ி 

நைத்பபைவும் உஙகள நாட்டிற்கு ேநதுளயைாம்.”
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ஒரு கி்ிஸதுே மைனனன முஹம்மைது  அேர்கைின 

மைார்க்கத்் ஏற்்ார்:

�ஃபர் ரலி யபெி முடித்பின (மை்நம்பிக்்கோைரும் 

இ்்ேச்ெமும் உ்ைே) அந் அபிஸினிே மைனனர் முஹம்மைது 

 அேர்களுக்கு அருைபபட்ை 

அந்ப புத்கத்ிலிருநது ெில 

ேெனஙக்ை ோெிக்குமைாறு 

�ஃபர் ரலி அேர்க்ைக் 

யகட்ைார். 

�ஃபர் ரலி அேர்கள சூ்ா 

“மைர்ேம்” இருநது ெில 

ோெகஙக்ை ோெித்ார். 

மைனனர் அழுது அேரது 

பினனர் அந் மைனனர் கூ்ினார்:

யநகாஷ் மைஸ�ித, டிக்ராய, 

எத ி்யோபபிோ

“முஹம்மைது  அேர்கள ககாண்டு ேந் கெய்ியும் ஈஸா (அ்ல) 

அேர்கள ககாண்டுேந் கெய்ியும் ஒயர மூலா்ாராத்ிலிருநது 

ேநதுளைது”
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இஸலாத்ின கெய்ி

எைிே ோர்த்்கைில இஸலாம்: “இஸலாம்” என்ால ஏக 

இ்்ேன ஒருே்ன மைட்டுயமை ஏற்று, அே்ன 

மைட்டுயமை ே்ணஙகி ேழிபடு்லாகும். அதுயே 

ஏகததுேத ி்ன நம்பிக்்கோகும், இஸலாத்் 

ஏற்்ல எனபது ஓரி்்்ே மைட்டுயமை ஏற்று 

அேன ஒபபிைமுடிோ்ேன என நம்பிக்்கக் 

ககாளே்ாகும். அேனுக்கு நண்பர்கயைா 

குழந்்கயைா இல்ல. அேன ோ்ரயும் 

கப்வும் இல்ல எேராலும் கப்பபைவும் 

இல்ல. அேயன இந் பிரபஞெத்்யும் அ ி்ல இருபபேற்்்யும் 

ய்ாற்றுேித்ான. அேனது க்யே வீகத்ன்மை எேருைனும் 

பஙகிைபபைவும் இல்ல, அே்னத ்ேிர யேறு ோரும் 

ே்ணக்கத ி்ற்கும் ேழிபபாட்டிற்கும் உரிேேர்கள இல்ல.

ஆஙகிலம்
(English)

அரபி
(Arabic)

ஹிபரு
(Hebrew)

அரயமைக்
(Aramaic)

காட்
(God)

இலாஹ
(Elah)

இயலாஹா
(Eloha)

இலாஹா
(Elaha)
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இ்்ேனின கபேர் எனன? அேனது கபேர் “அலலாஹ”. 

அது லகரகநடில “லா”-்ேக் ககாண்டு “அலலாஹ” என 

உச்ெரிக்கபபடுகின்து. யமைலும், இ்்ேனுக்குப பல அழகிே 

கபேர்களும் பண்புகளும் உளைன. அேற்்ில ெில பண்புகள 

ப்ழே ஏற்பாட்டிலும் கு்ிபபிைபபட்டுளைன. உ்ார்ணமைாக, 

“புனி்மைானேன” எனும் கபாருள ககாண்ை, அரபிேில குததூஸ 

(Quddous) எனும் கபேர், ஹிபரு கமைாழிேில கதய்ாஷ்(Qadosh) 

அலலது ஹக்கய்ாஷ்(Hakkadosh) எனப்ற்கு ஒததுளைது. “ஒருேன” 

எனும் கபாருள ககாண்ை, அரபிேில அஹத(Ahad) எனும் கபேர், 

ஹபரு கமைாழிேில எொட்(Echad) எனும் கபேருக்கு ஒததுளைது. 

இஸலாத்ில இ்்ேன “மைிகவும் இரக்கமுளைேன” என 

ேர்்ணிக்கபபடுகி்ான.

கு்ிபபு: 

அயரபிே ்பபிலில, இ்்ே்னக் கு்ிக்க அலலாஹ எனும் ோர்த்் 

அடிக்கடி உபயோகிக்கபபட்டுளைது. இஸலாத்ில அஙகீகரிக்கபபை 99 

அழகிே கபேர்கள மைற்றும் பண்புகள உளைன.
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முஹம்மைது மைற்றும் இஸலாம்: ஒரு மைனி்ன 

முஹம்மைது  அேர்கைிைம் இஸலாத்் யேறு 

எேரிைமும் ேிைக்கம் யகட்க ய்்ேபபைா்ோறு 

எைிே ோர்்்்கைில ேிைக்குமைாறு யகாரினார். 

அ்ற்கு முஹம்மைது  அேர்கள சுருக்கமைாகக் 

கூ்ினார்கள:

இஸலாமைிே நம்பிக்்க்ே ஏற்ப்ற்கு கொல மைற்றும் 

கெேலால எல்லக்ைத ்ாண்ைா் கட்டுக்யகாபபான 

ோழேிேல மு்் யேண்டும்.

"நப ியே நவீர் கூறுே வீராக, நான அலலாஹ்ே (ஒயர இ்்ேன) என 

நம்புக ினய்ன, யமைலும் யநர்்மைோக நைநதுக்ககாளளுஙகள."

யநர்்
மைோக 

நைக்கவு
ம் 

"அேயன அலலாஹ; ே்ணக்கத்ிற்குரிேேன; அே்னத 

்ேிர யேறு நாேன இல்ல; மை்்ோன்்யும், 

பகிரஙகமைான்்யும் அ்ிபேன; அேயன அைேற்் 

அருைாைன; நிகரற்் அனபு்ையோன.

அேயன அலலாஹ, ே்ணக்கத்ிற்குரிே நாேன 

அே்னத ்ேிர, யேறு ோரும் இல்ல; அேயன 

யபரரென; மைிகபபரிசுத்மைானேன; ொந்ிேைிபபேன; 

்ஞெமைைிபபேன; பாதுகாபபேன; (ோே்ரயும்) மைி்கபபேன; 

அைக்கிோளபேன; கபரு்மைக்குரித்ானேன - அேர்கள 

இ்்ண்ேபபேற்்்கேலலாம் ேிட்டு அலலாஹ மைிகத 

தூய்மைோனேன.

அேன்ான அலலாஹ; ப்ைபபேன; ஒழுஙகுபடுத்ி 

உண்ைாக்குபேன; உருேமைைிபபேன - அேனுக்கு அழகிே 

்ிருநாமைஙகள இருக்கின்ன; ோனஙகைிலும், பூமைிேிலும் 

உளை்ேோவும் அே்னயே ்ஸபஹீு (கெயது து்ி) 

கெயகின்ன - அேயன (ோே்ரயும்) மைி்கத்ேன ஞானம் 

மைிக்கேன.."

்ிருக்குரான -  59:22-24
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இஸலாம் மைற்றும் அ்மை்ி: கொலல்ைோக அரபிேில 

“இஸலாம்” எனும் ோர்த்், “ஸலாமைா”, அ்ாேது “ வ்ீ்மைகள 

ஏதுமைற்்து”, எனப்ிலிருநது கப்பபட்டுளைது. அது “ஸலாம்”, 

அ்ாேது அ்மை்ி, எனும் ோர்த்்்ே ஒததுளைது. 

இஸலாத்ில, “அ்மை்ி” எனபது இ்்ேனின 

(அலலாஹேின) மைிகச்ெி்ந் கபேராகவும் 

பண்பாகவும் உளைது. எேர் ஒருேர் 

அலலாஹேிைம் ெர்ண்ைகி்ாயரா அேரின மைனம் 

அ்மை்ிே்ைேய்ாடு அேரது குடும்பததுைன அ்மை்ிோக 

நைநது ககாளகி்ார்.

இஸலாமைிே ெமூக மைக்கள ஒருே்ர ஒருேர் ெந்ிக்கும் 

கபாழுது  “ே்ணக்கம்” எனறு கொலலாமைல  “அஸஸலாமு 

அ்லக்கும்”, அ்ாேது, “்ஙகள மீைது அ்மை்ி உண்ைாகட்டும்” 

எனறு ோழததுேது சுோரஸேமைானது. அ்ன முழு ோெகம் 

“்ஙகள மீைது அ்மை்ி உண்ைாகட்டும், யமைலும் ்ஙகள மீைது 

அலலாஹேின ெமைா்ானமும் அருளும் நிலேட்டும்” எனப்ாகும்.

முஸலிம்கைா அலலது முஹம்மை்ிேர்கைா?

மைற்் மை்நம்பிக்்கக்ை ேழிக்ாைர்பேர்க்ைப யபால 

இலலாமைல, முஹம்மைது  அேர்க்ை ேழிக்ாைர்பேர்கள 

“முகம்மை்ிேர்கள” எனறு அ்ழக்கபபைமைாட்ைார்கள. இஸலாத்் 

ஏற்்ேர் அலலது அ்ன நம்பிக்்க்ேத ் ழுேிேேர் “முஸலிம்” 

எனய் அ்ழக்கபபடுோர், அ்ாேது, ஓயர இ்்ேன எனும் 

ஏகததுேத்ின மீைது நம்பிக்்கக் ககாண்டு அேனிையமை 

ெர்ண்ைந்ேர்.

இஸலாமைிே நம்பிக்்கேின ஆறு கூறுகள:  ஓரி்்ேன மீைது 

நம்பிக்்கக் ககாளே்ற்கு அேனது ோனேர்கள, அேனது 

புனி் நூலகள, அேனது இ்்ததூ்ர்கள, நிோேத வ்ீர்பபு நாள 

மைற்றும் கழா கதர் ஆகிேேற்்ின மீைதும் நம்பிக்்கக் ககாளேது 

அேெிேமைாகி்து.

முஹம்மைது  அேர்கள “எேரது நாோலும் ்ககைாலும் 

மைற்்ேர்கள பாதுகாபபாக உளைார்கயைா அேயர முஸலிமைாோர்” 

என ேிேரிததுளைார். அ்ாேது, அேரது நாோலும் ் ககைாலும் 

ோருக்கும் எந் வ்ீஙகும் ஏற்பைக்கூைாது.

ந
ப
ித

து
வ

ம்

74



இஸலாத்ின தூண்கள மைற்றும் இஸலாமைிே 
நம்பிக்்க்ேப பினபற்று்ல

இஸலாமைிே நம்பிக்்க முஸலிம்களுக்கு கை்மைோக்கபபட்ை 

ஐநது தூண்க்ை அடிபப்ைோகக் ககாண்டுளைது.

1 ஷஹாதா
(Shahada)      

 வாய்மாழியாக இஸ்ாமிய நம்பிக்கக
 கூறுவது (அல்ாஹ் ஒருவ்ைத் தவபிர வவறு

 இ்ைவன் இல்், வமலும முஹமமது 
அேர்கயை அலலாஹேின தூ்ர்).

2 ஸலாத 
(Salat)        

 பரிநது்ரக்கபபட்ை ்ினெரி க்ாழு்கக்ைத
க்ாழுேது

3 ஸிோம்
(Siyam)         

ெந்ிர ஆண்டின மைா்த்ில யநானபு யநாற்பது

4 ஸகாத 
(Zakat)

ேருைத்ில ஒரு மு்் ்ானம் கெயேது

5 ஹஜ் 
(Hajj)      

கபாருைா்ார ரீ்ிோகவும் உைலரீ்ிோகவும் 
நலல நி்லேில உளைேர்கள மைக்காேிற்கு 
(இ்் இலலம்) புனி் பே்ணம் யமைற்ககாளேது
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1. இஸலாமைிே நம்பிக்்க்ே உச்ெரித்ல, ெஹா்ா

இஸலாத்ின தூண்கள

இ்்ேன ஒருேயன மைற்றும் அேயன அ்னத்்யும் 

ய்ாற்றுேித்ேன என ொட்ெி கூறு்ல. அேன கபேர் 

அலலாஹ.

உளைத்ால நம்ப ிக்்கக் ககாண்டு ோயகமைாழ ிோல 

ெஹா்ா “அலலாஹ்ேத ்ே ிர யேறு இ்்ேன 

இல்ல மைற்றும் முஹம்மைது  அேர்கயை அேனது 

தூ்ர்” என உச்ெரிபபேர் முஸலிம் எனபபடுோர். (அரப ி 

கமைாழ ிே ில ப ினேருமைாறு உச்ெரிக்கபபடுக ி்து அஷ்’ெஹது 

அன லா இலாஹ இலலலலாஹ, ேஅஷ்’ெஹது அனன 

முஹம்மை்ன ரசூலுலலாஹ)

முஹம்மைது  அேர்க்ை இ்்ததூ்ராக 

ஏற்றுக்ககாளேது எனபது அேருக்கு முனபு 

அனுபபபபட்ை இ்்ததூ்ர்கள அ்னே்ரயும் 

ஏற்றுக்ககாளே்ாக ஆகி்து.

2.  பரிநது்ரக்கபபட்ை ்ினெரி க்ாழு்ககள.

க்ாழு்க (ஸலாத) எனபது இஸலாத்ில 

ஒரு ேழிபாட்டு மு்், அது ஒவ்கோரு 

்னிபபட்ை நபரும் இ்்ேனிைம் கநருஙக 

ேழிே்க கெயகின்து. ஒரு நாள முழுதுமைாக 

பிரிக்கபபட்டு ஐநது க்ாழு்ககள ்ினெரி 

பரிநது்ரக்கபபட்டுளைது. இ்்ேழிபாட்டின 

ொராம்ெயமை உளைம், நாவு மைற்றும் உைலால இ்்ே்ன 

மைகி்மைபபடுததுேதும், உேர்ததுேதும், அேனது புக்ழத 

து்ிபபதுயமை ஆகும்.

இஸலாம்...

ந்ைமு்்ேிலுளை 

நம்பிக்்
க

இது ஒரு க்ல ேழிே்கேில ேடிே்மைக்கபபட்ை அரபி 

எழுததுக்கைில ஒரு ொனறு. அ்ில “அலலாஹ்ேத ்ேிர 

யேறு இ்்ேன இல்ல மைற்றும் முஹம்மைது  அேர்கள 

அேனது ஊழிேர் மைற்றும் அேனது தூ்ர் என நான ொட்ெிக் 

கூறுகினய்ன” என உளைது.
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இஸலாத்ின தூண்கள

கமைாழிரீ்ிேில “ஸலாத” என்ால “இ்்ணபபு”. அது 

இஸலாமைிே நம்பிக்்கேின ந்ைமு்்க் காட்ெி. 

ஒவ்கோரு க்ாழு்கயும் குனி்ல இ்்ேனுக்குத 

்்லே்ணஙகு்ல என உைல அ்ெவுக்ை உளைைக்கிேது. 

க்ாழு்கேினால இ்்ேனுக்குக் கீழபடி்லில படிபபடிோக 

முனயனற்்ம் க்ரியும். அ்ில முழுக்கேனததுைனும் இவ்வுலக 

ோழேின காரிேஙகைிலிருநதும் ஈடுபை யேண்டும். முஹம்மைது 

 அேர்கள கூ்ினார்கள: “ஒரு மைனி்ன ்்லே்ணஙகும் 

கபாழுது இ்்ேனுக்கு மைிக அருகில இருக்கின்ான”. 

(நப ியே!) என அடிோர்கள என்னபபற்் ி உம்மை ிைம் 
யகட்ைால; ''ந ிச்ெேமைாக நான ெமீைபமைாகயே இருக்க ிய்ன, 

ப ிரார்த்்ன கெயபேரின ப ிரார்த்்னக்கு அேர் 
ப ிரார்த் ித்ால ே ி்ைேை ிக்க ிய்ன; அேர்கள எனன ிையமை 

(ப ிரார்த் ிததுக்) யகட்கட்டும்; என்ன நம்பட்டும். 
அபகபாழுது அேர்கள யநர்ேழ ி்ே அ்ைோர்கள" எனறு 

கூறுே வீராக.
் ிருக்குரான (2:186)

்ினெரி ஐநது யே்ைத க்ாழு்க ஒரு ெிலருக்கு 

அ்ிகபபடிோகத ய்ானறும். ஆனால ்ினமும் நாற்பது 

நிமைிைஙக்ைேிை கு்்ோன யநரயமை எடுக்கும் ஒரு ே்கத 

்ிோனம் அது. ்ினமும் மூனறு அலலது நானகு மு்் உ்ணவு 

உண்ைாலும் நாம் கு்்ச் கொலே்ில்ல, கார்ணம் நமைது 

உைலுக்கு ஊட்ைச்ெதது ய்்ேபபடுகி்து. அய் யபானறு, நமைது 

ஆனமைாேிற்கும் ஆனமீைக ஊட்ைச்ெதது ய்்ேபபடுகின்து. நாள 

முழுதும் கு்ிபபிட்ை இ்ைகேைிேில நாம் க்ாழும் கபாழுது 

ஆனமீைக ஊட்ைச்ெதது கி்ைக்கின்து.

சூர்ே 
உ்ேத்ின

முன

ஃபஜ்ர் துஹர் அஸர் மைக்ரிப இொ

சூர்யோ்ேம் நண்பகல 
க்ாழு்க

மைா்லயநர 
க்ாழு்க

சூர்ே

அஸ்மைனயநர

க்ாழு்க 

இரவுயநர 

க்ாழு்க

ெக்்ியு
ளை 

்ிோனம்
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3. ஸகாத, ்ர்மைம் கெய்ல 

ஸகாத இஸலாத்ின கட்ைாேத தூண். ஸகாத 

எனபது ேருைத்ில ஒருமு்் ஏ்ழகள, 

ய்்ேபபடுபேர்கள மைற்றும் ்ிருக்குரானில 

கூ்பபட்டுளை ெரிோன பேனாைிகைிக்குத ்ர்மைம் 

கெயேது. ் னது அ்ிகபபடிோன கெலேத்ிலிருநது 

2.5% என ே்ரேருக்கபபட்டுளைது.

ஸகாத ஒருேரின உளைத்்ப யபரா்ெேிலிருநது 

தூய்மைோக்கும், யமைலும் ஏ்ழகைின இ்ேஙகைிலிருநது கேறுபபு 

மைற்றும் கபா்ா்மைக்ை நவீக்கும். இது ெமூக ஒருஙகி்்ணபபு 

மைற்றும் ஒதது்ழபபு, இரக்கம் மைற்றும் மைரிோ்் ஆகிேேற்்் 

ேைர்க்கி்து. ஒட்டுகமைாத் ெமூகத்ிற்கு நன்மைேைிதது ெமூக 

நவீ்ி்ே அது நி்லநாட்டுகின்து.

ஆண்டு நிகர
 

யெமைிபபில
 2.5%

4. ரமைழான மைா்த்ில யநானபு யநாற்்ல

முஸலிம்கள ெந்ிர ஆண்டின ரமை்ான 

மைா்ம் முழுேதும் (29 அலலது 30 

நாட்கள), சூரிே உ்ேத்ிலிருநது சூரிே 

அஸ்மைனம் ே்ரேில யநானபு யநாற்க 

யேண்டும். யநானபு யநாற்கும் யநரத்ில 

ேழக்கமைான ்ினெரி ோழ்ேத க்ாைர்ந்ாலும்  உ்ணவு, 

்ண்்ணவீர் மைற்றும் உைல இச்்ெகள அகிேேற்்ில இருநது 

்ன்னப யப்ணிக்ககாளை யேண்டும்.

அலலாஹேின கபாருட்டு யநானபு யநாற்பது, நமைது ஆகாரம் 

அலலாஹேிைம் இருநது ் ான யநரடிோக ேருகின்து எனப்் 

உ்ணரச்கெயகின்து. 

இஸலாத்ின தூண்கள
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பெிேின ்ாக்கத்் மைக்கள 

உ்ணரும் கபாழுது, ஏ்ழ மைக்களும் 

பஞெத்ால பா்ிக்கபபட்ைேர்களும் 

உ்ணவு கி்ைக்கும் அடிபப்ை ேெ்ி 

இலலா் இைஙகைில உளைேர்களும் 

படும் துேரத்் அனுபேிபபர். 

ேெ்ிப்ைத்ேர்கள யநானபு யநாற்ப்ின 

மூலம் அ்ிகமைாக ் ான்ர்மைஙகள கெயேத 

தூண்ைபபடுேர். இ்னால ஏ்ழகளுக்கும் 

கெலேந்ர்கைிக்கும் நலல உ்வு 

ஏற்படும், யமைலும் ெமூக அ்மை்ியும் 

நி்லநாட்ைபபடும்.

யநானபு யநாற்ப்ால ஒருேர் ்னது மைன 

இச்்ெக்ை அைக்கி, சுேகட்டுபபாடு 

கெயது ஆனமீைக ோழேில ேைர்ச்ெி 

கப் இேலும். யநானபு யநாற்ப்ால பல 

மைருததுே நன்மைகளும் உளை்ால பல 

மைருததுேர்களும் ெில யநாயகளுக்குத 

வ்ீர்ோக யநானபு யநாற்கச்கொலகின்னர்.

ெந்ிர மைா்ஙகள

1 அல-முஹர்ரம்

2 ஸபர்

3 ரபி அல-அவ்ேல

4 ரபி அல-ஆஹிர்

5 �ுமைாதுல ஊலா

6 �ுமைாதுல ஆஹிரா

7 ர�ப

8 ெஃபான

9 ரமைழான

10 ெவ்ோல

11 துலகஃ்ா

12 துல ஹிஜ்�ாஹ

5. மைக்காேிற்குப புனி்பபே்ணம் 
யமைற்ககாளளு்ல (ஹஜ்)

இஸலாமைிே உலகின 

்மைேபபுளைிேில அ்னதது 

நாடுகைிலிருநதும் அ்னதது 

ெமூகத்ினரும் ஒனறு 

கூடும் கபாழுது, அேர்கைின 

கபாதுோன ்ந்்ேழி 

ேம்ொேழிோன ஆ்்மையும் 

ஆனமீைக ேம்ொேழிோன 

ஆபரஹா்மையும் 

உறு்ிபபடுததுகின்னர்.

ஹஜ் எனபது ெந்ிர மைா்ம் 

துல ஹிஜ்�ாஹேில புனி்ப 

பளைிோெலுக்கு (அலலாஹேின 

இலலத்ிற்கு) ேி�ேம் கெயயும் 

எண்்ணததுைன மைக்காேிற்குப 

பே்ணம் யமைற்ககாளேது. இது 

இஸலாத்ின ஐந்ாேது 

கை்மைோகும். பருேமை்ைந் 

முஸலிம்கள அ்னேருக்கும் 

உைல ரீ்ிோகவும் கபாருைா்ார 

ரீ்ிோகவும் இேலும் பட்ெத்ில 

இது கை்மைோகும்.

இஸலாத்ின தூண்கள
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ஓர் இ்்ேன, ஒரு கெய்ி

்ிருக்குரானில உளை இ்்ததூ்ர்களும் நபிமைார்களும்

இஸலாம், முஹம்மைது  அேர்களுக்கு 

முன மைனி்ேினத்ின ேழிகாட்ைலுக்காக 

அனுபபபபட்ை அ்னதது இ்்ததூ்ர்க்ையும் 

நபிமைார்க்ையும் கண்்ணிேபபடுததுகின்து. 

அேர்கள அ்னேரும் உறு்ிேைித்து “ஏகததுேம்” 

எனும் கெய்ி்ேத ்ான, அ்ாேது இ்்ேன 

உண்டு எனறும் அதுவும் ஒயர இ்்ேன ்ான 

எனறும் உறு்ிேைித்னர்.

இ்்ேன அேர்க்ை மைக்களுக்கு ோழேின 

அர்த்த்்ப யபா்்ன கெயேவும், ேழிககடு்லில இருநது 

பாதுகாக்கவும், நலல பண்புக்ைக் கற்றுக் ககாடுக்கவும் அனுபபி 

்ேத்ார்கள.

்ிருக்குர்ஆனில 25 இ்்ததூ்ர்கள மைற்றும் நபிமைார்கைின 

கபேர்களும் அேர்கைில ெிலரின ெரித்ிரஙகளும் 

கு்ிபபிைபபட்டுளைது. உ்ார்ணமைாக, ்ிருக்குர்ஆனில ஆ்ம் 

(Adam) அேர்கைின கபேர் 25 மு்்யும், நூஹ (Noah) அேர்கைின 

கபேர் 43 மு்்யும், இபராஹவீம் (Abraham) அேர்கைின கபேர் 69 

மு்்யும், மூஸா (Moses) அேர்கைின கபேர் 136 மு்்யும், ஈஸா 

(Jesus) அேர்கைின கபேர் 25 மு்்யும் கு்ிபபிைபபட்டுளைன.

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: “என்னயும் மைற்் 

இ்்ததூ்ர்க்ையும் ஒபபடீு கெய்ால அ்ன ஒற்று்மைகள 

எவ்ோக்னில, ஒரு மைனி்ன ஒயர ஒரு கெஙக்லத 

்ேிர்தது கட்டி முடித் ே வீட்்ைப யபான்்ாகும். மைக்கள அந் 

ே வீட்்ைப பார்தது அ்ன அழகில பிரம்மைிபப்ைநதுக் கூறுேர்: 

அந் ஒற்்் கெஙகலும் ்ேததுேிட்ைால, இந் ே வீடு 

எவ்ேைவு பிரமைாண்ைமைாக இருக்கும்.

நான ்ான அந் ஓற்்்ச் கெஙகல, யமைலும் நாயன 

இ்்ததூ்ர்கைில இறு்ிோனேன” 
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க்ௌராத (Torah), இன�வீல (Injeel) மைற்றும் ்ிருக்குர்ஆன 

அ்னததும் மைனி்ேினத்ிற்கான இ்்கேைிபபாடுகயை: 

்ிருக்குரானுக்கு முன இ்்ேனால அனுபபபபட்ை யே்ஙகள 

அ்னத்ின மீைதும் நம்பிக்்கக் ககாளேது இஸலாத்ின 

முக்கிேக் கை்மைோகும். குர்ஆன அ்ற்கு முன அனுபபபபட்ை 

யே்ஙகைில ்னிததுேமைானதும், இறு்ிோனதுமைாகும். இ்ன 

ெட்ை ்ிட்ைஙக்ையே க்ைபபிடிக்க யே்ணடும் எனறும் 

முஸலிம்கள நம்புகின்னர்.

்ிட்ைமைாக நாம் உமைக்கு முனனர் தூ்ர்க்ை 

அனுபபிேிருக்கினய்ாம்; அேர்கைில ெிலரு்ைே 

ேரலாற்்் உமைக்குக் கூ்ியுளயைாம்; இனனும் 

எேர்களு்ைே ேரலாற்்் உமைக்குக் கூ்ேில்லயோ 

(அேர்களும்) அததூ்ர்கைில இருக்கின்னர்; 

(இவ்ேிருொராரில) எந்த தூ்ரும் அலலாஹேின 

அனுமை்ிேின்ி எந் அத்ாட்ெி்ேயும் ககாண்டு 

ேருே்ற்கு (அ்ிகாரம்) இல்ல; ஆகயே அலலாஹவு்ைே 

கட்ை்ைேரும் யபாது, (அ்னேருக்கும்) நிோேமைாகத 

வ்ீர்பபைிக்கபபடும்; அன்ியும், அந் இைத்ில கபாயேர்கள 

்ாம் நஷ்ைமை்ைோர்கள. 

– ்ிருக்குர்ஆன 40:78

(முஃமைினகயை!) ''நாஙகள அலலாஹ்ேயும், 

எஙகளுக்கு இ்க்கபபட்ை(யே்த)்்யும்; இபராஹவீம், 

இஸமைாேலீ, இஸஹாக், ேஃகூப இனனும் அேர் 

ெந்்ிேினருக்கு இ்க்கபபட்ை்்யும்; மூஸாவுக்கும், 

ஈஸாவுக்கும் ககாடுக்கபபட்ை்்யும் இனனும் மைற்் 

நபிமைார்களுக்கும் அேர்கைின இ்்ேனிைமைிருநது 

ககாடுக்கபபட்ை்்யும் நம்புகிய்ாம், அேர்கைில நினறும் 

ஒவ்கோருேருக்கி்ையேயும் நாஙகள யேறுபாடு காட்ை 

மைாட்யைாம்; இனனும் நாஙகள அேனுக்யக முற்்ிலும் 

ேழிபடுகிய்ாம்"" எனறு கூறுே வீர்கைாக. – ்ிருக்குர்ஆன 2:136
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நிச்ெேமைாக நாம்்ாம் '்வ்ராத"்்யும் இ்க்கி ்ேதய்ாம்;. 

அ்ில யநர்ேழியும் யபகராைியும் இருந்ன. 

– ்ிருக்குர்ஆன 5:44

இனனும் (முனனிருந்) நபிமைார்களு்ைே அடிச்சுேடுகைியலயே 

மைர்ேமைின குமைாரராகிே ஈஸா்ே, அேருக்கு முன இருந் 

்வ்ராத்் உண்்மைபபடுததுபேராக நாம் க்ாைரச் 

கெயய்ாம்; அேருக்கு நாம் இன�வ்ீ லயும் ககாடுதய்ாம்;. 

அ்ில யநர்ேழியும் ஒைியும் இருந்ன. அது ்னக்கு 

முனனிருக்கும் ்வ்ராத்் உண்்மைபபடுததுே்ாக 

இருந்து. அது பேபக்்ியு்ைேேர்களுக்கு யநர் 

ேழிகாட்டிோகவும் நலலுபய்ெமைாகவும் உளைது. 

– ்ிருக்குர்ஆன 5:47

யமைலும் (நபியே! முற்்ிலும்) உண்்மை்ேக் ககாண்டுளை 

இவ்யே்த்் நாம் உம்மீைது இ்க்கியுளயைாம், இது ்னக்கு 

முனனிருந் (ஒவ்கோரு) யே்த்்யும் கமையபபடுத்க் 

கூடிே்ாகவும் அ்்ப பாதுகாபப்ாகவும் இருக்கின்து.  

– ்ிருக்குர்ஆன 5:48

இேர்கள ஆ்மு்ைே ெந்்ிேிலும், நூஹுைன 

(கபபலில) நாம் ஏற்்ிக் ககாண்ைேர்கைி(ன ெந்்ிேி)

லும், இபராஹவீமு்ைேவும், இஸராேலீ (ோகூபின) 

ெந்்ிேிலும், இனனும் நாம் ய்ர்நக்டுதது யநர்ேழிேில 

நைத்ிேேர்கைிலுமுளை நபிமைார்கைாோர்கள. இேர்கள மீைது 

அலலாஹ அரு்ைப கபாழிந்ான; அர்ரஹமைானு்ைே 

ேெனஙகள அேர்கைின மீைது ஓ்பபட்ைால, அேர்கள 

அழு்ேர்கைாகவும், ஸூ�ூது கெய்ேர்கைாகவும் 

ேிழுோர்கள. 

– ்ிருக்குர்ஆன 19:58

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது ஈஸா மூஸா இபராஹவீம்

கிட்ைத்ட்ை
570 - 632
கி.பி

1-33
கி.பி

1400 
கி.மு

1700 
கி.மு

கிட்ைத்ட்ை 63 33 120 175
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முஹம்மைது  மைற்றும் இபராஹவீம்  

யூ்ர்கள, கி்ிஸ்ேர்கள மைற்றும் 

இஸலாமைிேர்கைின நம்பிக்்கபபடி பல 

இ்்த தூ்ர்கள இபராஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கைின ேம்ொேழி ேந்்ினால 

அே்ர இ்்ததூ்ர்கைின ்ந்் எனக் 

கரு்பபடுகின்ார். இஸலாமைிேர்களும் 

முஹம்மைது  அேர்கள இபராஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கைின மு்ல பு்லேன இஸமைாஈல 

(அ்ல) அேர்கைின ேம்ொேழி ேந்ேர் 

எனக் கருதுகின்னர். இஸமைாஈல 

(அ்ல) அேர்கள பல அயரபிே 

பழஙகுடிேினரின ்ந்்யுமைாோர். 

மைறுபக்கம், இஸயரல நாடும் ோகூப 

(அ்ல) (Jacob), யூஸுப (அ்ல) 

(Joseph), ஹாரூன (அ்ல) (Aaron) 

மைற்றும் மூஸா (அ்ல) (Moses) 

யபான் இ்்ததூ்ர்கள 

இபராஹவீம் (அ்ல) அேர்கைின 

இரண்ைாேது பு்லேன 

இஷ்ஹாக் (அ்ல) அேர்கைின 

ேம்ொேைிோக ேந்ேர்கள.

்ிருக்குர்ஆனில 

இபராஹவீம் (அ்ல) பற்்ி அ்ிகமைாகக் 

கு்ிபபிைபபட்டுளைது. அேர் ்னது சுே 

ஆராயவுகள மைற்றும் கபாதுஅ்ி்ேக் ககாண்டு 

உண்்மை்ேத ய்டினார். சூரிேயனா, ெந்ிரயனா 

அலலது ெி்லகயைா இ்்ேனாக இருக்க முடிோது எனறு 

அேர் அஙகீகரித்ார். இ்்ேன ்ான பிரபஞெத்்யும் அ்ில 

உளைனேற்்்யும் ப்ைத்ான. அேன ஒருேன மைட்டுயமை 

ே்ணக்கத்ிற்குரிேேன. அேன ஒருேயன, யமைலும் அேனுக்கு 

இ்்ணகள கி்ைோது. இபராஹவீம் (அ்ல) அேர்கள ்னது 

ோழ்ே அர்பப்ணிதது மைக்களுக்கு ஏகததுேத்்ப யபா்ிக்கப 

யபாராடினார்கள. அேர் இ்்ேனிைம் ்னது ேிசுோெம், யநர்்மை, 

நன்ி மைற்றும் ஒழுக்கத்் ந்ைமு்்ேில நிரூபித்ார்.

ஆ்ம்

Jesus

முஹம்மைது

இதரிஸ

நூஹ

இப்ாஹவீம்

இஸமைாேில

யக்ர்

ஐொக்

ஈஸா

ோகூப

மூஸா
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இபராஹவீம் (அ்ல) அேர்கள உண்்மை்ேத ் வீர்க்கமைாகக் 

க்ைபபிடித் மைனி்ர், அேர் இ்்ேனிைத்ில 

அொ்ார்ண கீழபடி்்லக் க்ைபபிடித்ார். அ்னால, 

்ிருக்குர்ஆனினபடி இபராஹவீம் (அ்ல) அேர்க்ைத 

்ன நண்பன எனறும் இவ்வுலகத்ின ்்லச்ெி்ந் 

மைனி்ர்கைில ஒருேர் எனறும் மைறு்மை நாைில 

நவீ்ிமைானகைில ஒருேர் எனறும் இ்்ேன கு்ிபபிட்டுளைான 

(4:25, 2:130). இ்்ேன அே்ர உண்்மைோன மைார்க்கத்ினபால 

ேழிகாட்டினான, யமைலும் அே்ர “இமைாம்”(மைக்கைின ்்லேர்) 

என்ாக்கினான (்ிருக்குரான 2:124), யமைலும் அே்ர ஒரு ய்ெம் 

என ேிேரித்ான (்ிருக்குரான 16:120). 

இபராஹவீம் (அ்ல) அேர்கள முஸலிம்கைால ்ஙகளுக்கு 

“முஸலிம்கள” (அ்ாேது, ஓர் இ்்ேன மீைது நம்பிக்்கக் 

ககாண்டு அேனுக்யக கீழபடிபேர்கள) என் கபேர் ககாடுத்ேர் 

எனறு மை்ிக்கபபடுகி்ார் (்ிருக்குர்ஆன 22:78)

யமைலும், எேர் நன்மை கெயேக்கூடிே நி்லேில 

அலலாஹவுக்கு முற்்ிலும் ேழிபட்டு, இபராஹவீமு்ைே 

தூே மைார்க்கத்்யும் பினபற்றுகி்ாயரா, அே்ரேிை 

அழகிே மைார்க்கத்் உ்ைேேர் ோர்? இனனும் அலலாஹ 

இப்ாஹவ்ீ மை ்ன நண்பராக எடுததுக் ககாண்ைான. 

– ்ிருக்குர்ஆன 4:125

"இபராஹவீம் யூ்ராகயோ, அலலது கி்ிஸ்ேராகயோ 

இருக்கேில்ல. ஆனால அேர் (அலலாஹேிைம்) 

முற்்ிலும் (ெர்ண்ைந்) யநர்்மைோன முஸலிமைாக 

இருந்ார். அேர் முஷ்ரிக்குகைில (இ்்ண்ேபயபாரில) 

ஒருேராக இருக்கேில்ல."

– ்ிருக்குர்ஆன 3:67

 ஓரி்்
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'எஙகள இ்்ேயன! எஙகள இருே்ரயும் உன்ன 

முற்்ிலும் ேழிபடும் இஸலாமைிேர்கைாக்குோோக, எஙகள 

ெந்்ிேினரிைமைிருநதும் உன்ன முற்்ிலும் ேழிபடும் ஒரு 

கூட்ைத்ின்ர (இஸலாமைிே ெமு்ாேத்்)ஆக்கி ்ேபபாோக, 

நாஙகள உன்ன ேழிபடும் ேழிக்ையும் அ்ிேித்ருளோோக, 

எஙக்ை(க் கரு்்ணயுைன யநாக்கி எஙகள பி்ழக்ை) 

மைனனிபபாோக, நிச்ெேமைாக நவீயே மைிக்க மைனனிபயபானும், 

அைேிலா அனபு்ையோனாகவும் இருக்கின்ாய. 

 -்ிருக்குர்ஆன 2:128

ஆ்ம் (அ்ல) அேர்கள பூமைிேில இ்க்கபபட்ை கபாழுது 

அேரால மு்னமு்லாக ேழிபடும் இைம் கட்ைபபட்ைது என 

நம்பபபடுகின்து. அந் கட்டிைத்் இபராஹவீம் (அ்ல) அேரது 

பு்லேன இஸமைாஈல (அ்ல) உைன யெர்நது பு்ணர்மைத்ார் 

எனறு இஸலாமைிேர்கள நம்புகின்னர். கனேடிேிலான 

அந் கட்டிைத்ிற்கு “காபா” எனறு கபேர். அது ெவூ்ி 

அயரபிோேிலுளை மைக்காேில உளைது. இ்்ேன இபராஹவீம் 

(அ்ல) மைற்றும் அேரது பு்லேன இஸமைாஈல (அ்ல) 

அேர்களுக்கு ஒரு கை்மை்ே ேி்ித்ான, அ்ானது, ்ன்ன 

ேழிபபட்டு, ்ிோனம் கெயது,  ்்லே்ணஙகுபேர்களுக்காக 

மைக்கா்ேச் சுத்ம் கெயேது. இ்்ேன அந் இைத்் ஒரு 

ேழிபபாட்டுத்லமைாகவும் மைக்களுக்கு ஒரு ெர்ணாலேமைாகவும் 

(பாதுகாபபான இைமைாக) மைாற்்ினான.

இப்ாஹவீம் மைற்றும் இஸமைாஈலின பிரார்த்்ன
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86

ெவூ்ி அயரபிோேின மைக்கா நகரில உளை புனி் பளைிோெல 

(அல-மைஸ�ித அல-ஹரம்). இதுயே இஸலாமைிேர்கைின புனி் 

பளைிோெலாகும். பளைிோெலின இ்ைேில உளை கருபபு 

கட்டிம் "கஃபா" என்்ழக்கபபடுகி்து. ஒயர இ்்ேனான 

்ன்ன ேழிபடுே்ற்காக கஃபா்ே நிறுே இ்்ததூ்ர் 

இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்களுக்கு கட்ை்ைேிட்ைான எனபது 

இஸலாமைிேர்கைின நம்பிக்்க. உலகில உளை அ்னதது 

இஸலாமைிேர்களும் இ்்ே்ன ேழிபபடும் கபாழுது (க்ாழு்க 

கஃபா இருக்கும் ்ி்ெ்ே யநாக்குோர்கள.
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(இ்்ேனின ேழிபபாட்டு இலலமைான) புனி் பளைிோெலில 

க்ாழுேது மைிகவும் நன்மைேைிக்கக்கூடிேது எனறு இ்்ததூ்ர் 

முஹம்மைது  அேர்கள கு்ிபபிட்டுளைார்கள. புனி் 

பளைிோெலில க்ாழும் ஒரு க்ாழு்கக்கு  கி்ைக்கும் 

நன்மைோனது 100,000 க்ாழு்ககளுக்கு ெமைமைானது.
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ஒவ்கோரு ேருைமும் முபபது இலட்ெத்ிற்கும் 

யமைற்பட்யைார் மைக்காேிலுளை புனி்ப பளைிோெலுக்கு ஹஜ் 

பே்ணம் யமைற்ககாளகி்ார்கள. இஸலாத்ின ஐந்ாேது 

தூ்ணான இது, உைல ரீ்ிோகவும் கபாருைா்ார ரீ்ிோகவும் 

ெக்்ிகபற்்ேர்களுக்கு கை்மைோக்கபபட்டுளைது.

முஹம்மைது  அேர்கள இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கைின 

ந்ைமு்்கைின அடிபப்ைேில மைக்களுக்கு ஹஜ் கெயேக் 

கற்றுக் ககாடுத்ார்கள. அேர் (கஃபா்ேச்) சுற்்ி நைந்ார்கள. 

காபா எனபது இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கைால இ்்ேனின 

இலலம் எனறு நிறுேபபட்ை கன ேடிேிலான கட்ைைம்.

இ்்ேனுக்குக் கீழபடி்லாக எ்ிர்்ி்ெேில ஏழுமு்்ச் 

கெயேபபடும் சுழற்ெிோனது கிரகஙகள மைற்றும் எகலக்ட்ரானகைின 

அ்ெவுகளுக்கு ஒதது இருக்கும்.

ஹஜ்
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பினனர், முஹம்மைது  அேர்கள மைகாமு இப்ாஹவீமுக்கு 

(Abraham’s Station) பினநினறு க்ாழு்ார். ்ற்ெமைேம் அது 

இப்ாஹவீம்(அ்ல) அேர்கைின பா்ச்சுேடுகள ப்ிந் ஒரு 

கல்லக் ககாண்டு சுற்்பபட்டுளைது (முஸலிம்கள அ்்ன 

மைகாமு இப்ாஹவீம் (Maqam Ibrahim) எனறு அ்ழக்கின்னர்).

பினனர், பல ஆண்டுகளுக்கு முனனர் ஹா�ர்(Hagar) 

அம்்மைோ்ர அேரது க்ணேர் இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கள 
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அேரது பு்லேன இஸமைாஈல (அ்ல) அேர்களுைன 

ேிட்டுச்கென்பின ்ண்்ணவ்ீ ரத ய்டி அேர் நைந் ஸஃபா 

மைற்றும் மைர்ோ எனும் மை்லகளுக்கு இ்ையே முஹம்மைது 

 அேர்கள நைந்ார்கள. இ்்ேனின கட்ை்ைக்கு 

அடிப்ணிநது இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கள அம்்மைோ்ரயும் 

அேரது பு்லே்னயும் அஙகு ேிட்டுச் கென்ிருந்ார்.

இரண்டு மை்லகளுக்கும் இ்ைேில சுமைார் 395மீைட்ைர் தூரமைாகும். 

ஹஜ் ோத்ி்ரேின இந் ேழக்கத்ி்கு “ஸஈ (Sa'ee)” எனறு 

கபேர், உதயேகததுைன அஙகு நைபபது, ஸஃபா(Safa) மைற்றும் 

மைர்ோ(Marwa) மை்லகளுக்கு இ்ைேிலான அய் இைத்ில 

ஹா�ர் அம்்மைோர் நைந்்்ப பிர்ிபலிபப்ாக அ்மைநதுளைது.

யமைலும், ஸஈ எனபது ஒருேரின ோழக்்கேில கெயயும் 

கெேலகள மைற்றும் நைேடிக்்கக்ை ஒதது இருக்கின்து. 

அந்ச் கெேலகள உலகத்ிற்கும் மைனி்ேினத்ிற்கும் நன்மைப 

பேக்கக்கூடிே்ாக இருக்க யேண்டும்.
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ஸஈ எனபது ஸஃபாேில ஆரம்பிதது 

மைர்ோ ே்ர கமைாத்ம் 2.76 கிமீை 

ே்ரேிலான ஏழு சுற்றுகள 

ககாண்டுளைது. 

கூடு்லாக ஹஜ் ோத்ி்ரேின 

கபாழுது,   அேர்கள, 

்ற்ெமைேம் "�ம்ராத(Jamarat)" எனறு 

அ்ழக்கபபடும், மைக்காேின கிழக்யக 

8 கி.மீை. க்ா்லேில உளை 

“மைினா(Mina)” எனும் இைத்ிற்குச் 

கென்ார்கள. இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கள ்னது பு்லே்ன 

இ்்ேனுக்காக பலிேிை கென் 

கபாழுது மு்ிேேர் உருேத்ில 

ேநது அே்ரப பிரிக்க முேற்ெித்  

்ெத்ான மீைது கல எ்ிந்்்ப 

பிர்ிபலிக்கும் ே்கேில அந் 

இைத்ில முஹம்மைது   

(அேர்கள) கலகல்ிந்ார்கள). 

இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கள 

்ெத்ான மீைது பலமு்் 

கற்க்ைக் ககாண்டு எ்ிந்ார்கள. 

இஸலாமைிேர்கள அந் கெே்லச் 

கெயயும் கபாழுது அேர்கள அந் 

்ெத்ா்னயும் ்ஙகளுக்குள 

இருக்கும் வ்ீே எண்்ணஙகளுக்கும் 

எ்ிராக ெோல ேிடுகின்னர்.

ந
ப
ித

து
வ

ம்

91



முஹம்மைது  

அேர்கள இப்ாஹவீம் 

(அ்ல) மைற்றும் அேரது 

குடும்பத்ா்ரச் 

ெி்பபிக்கும் ே்கேில 

்ினெரி ஐயே்ைத 

க்ாழு்கேில ஓதும்படி 

ஒரு பிரார்த்்ன 

முஸலிம்களுக்குக் 

கற்றுக் ககாடுத்ார்கள. 

யமைலும், முஹம்மைது  அேர்கள ்னது ஒரு பு்லேனுக்கு 

“இப்ாஹவீம்” எனறு கபேர்சூட்டிேது கு்ிபபிைத்க்கது.

இறு்ிோக, இப்ாஹவீம் 

(அ்ல) அேர்கைின 

பு்லே்ன ஓர் ஆட்்ைக் 

ககாண்டு காபபாற்்ிே்்ப 

யபால, இஸலாமைிேர்களகளும் 

ஆடு அலலது மைாடு, ஒட்ைகம் 

பலிேிட்டு இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கைின ்ிோகத்்ச் 

ெி்பபிதது அ்ன மைாமைிெத்் 

ஏ்ழகளுக்குப பஙகிட்டுத ்ரயேண்டும் என யபா்ித்ார்கள

(நபியே!) நவீர் கூறும்; ''கமையோகயே என இ்்ேன எனக்கு 

யநரான பா்்ேினபால ேழி காட்டினான - அது மைிக்க 

உறு்ிோன மைார்க்கமைாகும்; இபராஹவீமைின யநர்்மைோன 

மைார்க்கமுமைாகும், அேர் இ்்ண்ேபபேர்கைில ஒருேராக 

இருக்கேில்ல. –்ிருக்குர்ஆன 6:161
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பாலஸ வ்ீனத்ில உளை கஹபயரான(Hebron) எனும் இைத்ில 

இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கள நலலைக்கம் கெயேபபட்ை்ாக 

நம்பபபடுகின்து. அது யூ்ர்கள, கி்ிஸதுேர்கள மைற்றும் 

முஸலிம்களுக்கு புனி்மைான இைமைாகக் கரு்பபடுகின்து. 

இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கைின நி்னவுச்ெினனத்்க் 

ககாண்டுளை அந்க் கட்டிை ேைாகத்ிற்கு “அல-மைஸ�ித அல-

இபராஹவீமைி (Al-Masjid Al-Ibrahimi)” (இபராஹவீமைின பளைிோெல) 

எனறு கபேர். யமைலும் முஸலிம் அலலா்ேர்கைால அவ்ேிைம் 

“முனயனார்கைின கலல்்கள (Tombs of the Patriarchs)” எனறு 

அ்ழக்கபபடுகின்து.
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அந்க் கட்டிைம், அடிபப்ைேில, 

இரண்டு ெதுர தூபிக்ைக் 

ககாண்ை கெவ்ேக ேடிேிலான 

கபரிே பளைிோெலாகும். அ்ில 

பல அ்்களும் க்ாைர்ச்ெிோன 

பா்ாைக் கு்கக்ையும் 

உளைைக்கியுளைது.

கட்டிைத்ின நடுேில உளை 

அ்்ேில இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

மைற்றும் ொராஹ அம்்மைோரின 

நி்னவுச்ெினனஙகள உளைன. 

க்ற்குபபகு்ிேில உளை 

அ்்ேில (ஹிபரு கமைாழிேில 

ஓகஹல ேிட்�ாக் (Ohel Yitzhak)) 
இஸமைாஈல (அ்ல) மைற்றும் 

இஷ்ஹாக் (அ்ல) அேர்கைின 

நி்னவுச்ெினனஙகள உளைன.

ேைக்குப பகு்ிேில உளை 

அ்்ேில ோகூப (அ்ல) மைற்றும் 

லிோ (Leah) அம்்மைோரின 

நி்னவுச் ெினனஙகள உளைன. 

இப்ாஹவீம் (அ்ல). இஸமைாஈல 

(அ்ல), இஷ்ஹாக் (அ்ல), 

ோகூப (அ்ல), ொரா  (Sarah)
அம்்மைோர், கரகபக்கா(Rebecca) 
அம்்மைோர், லிோ(Leah) 
அம்்மைோர் ஆகியோரின 

அைக்கஸ்ைஙகள அந்க் 

கட்டிைத்ின அடிேிலுளை பா்ாை 

அ்்கைில யப்ணபபடுே்ாக 

நம்பபபடுகின்து.

இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கைின கலல்்

கலல்்கைில அைக்கம் கெயேபபட்ை 

மைனி்ர்க்ை ேழிபபடுே்் இஸலாம் 

்்ைகெயகின்து. இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

  அேர்கள கூ்ினார்கள: "நவீஙகள 

(ஏய்னும்) யகட்கயேண்டுமைானால, அ்்ன 

அலலாஹேிைம் யகளுஙகள; உஙகளுக்கு 

ஆ்ரவு ய்்ேகேன்ால, அ்்ன 

அலலாஹேிைம் ய்டுஙகள"
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 இ்்ேனுைன

 யபெ
ிே

மைனி்ன

முஹம்மைது  மைற்றும் மூஸா   

முஹம்மைது  அேர்கள மூஸா (அ்ல) அேர்க்ை 

கேகுோகப புகழநதுளைார், யமைலும் நிோேத வ்ீர்பபுநாைில 

மூஸா (அ்ல) அேர்கள அலலாஹேின ெிம்மைாெனத்ின ஒரு 

பக்கத்ில நினறு அ்்னத ் ாஙகிக்ககாண்டு இருபபார். எனவும் 

கு்ிபபிட்டுளைார்கள.(புஹாரிேில கு்ிபபிைபபட்டுளைது, 4/157, 

3408, 4/159, 3414)

மைற்றுகமைாரு ெமைேம் முஹம்மைது  

அேர்கள மை வ்ீனாேிற்கு ேந் கபாழுது, 

யூ்ர்கள ஆெுரா நாைனறு யநானபு 

யநாற்ப்்க் கண்டு (அந் நாைில 

்ான இ்்ேன இஸயரலிே மைக்க்ை 

எகிப்ின ஃபிர்அவ்னிைம் இருநது 

காபபாற்்ினான), முஸலிம்க்ையும் 

அநநாைில இ்்ேனுக்கு நன்ி 

கெலுததும் ேி்மைாக யநானபு யநாற்கச் 

கொனனார்கள. (அெூரா நாள, ெந்ிர ஆண்டின மு்ல மைா்த்ின 10 

ஆம் நாைாகும்).
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்ிருக்குர்ஆனில சுமைார் மூன்ில ஒரு பகு்ிேில மூஸா 

(அ்ல) அேர்க்ைபபற்்ியும் இஸயரலிே மைக்கைிைம் 

நைந் ெம்பேஙக்ைப பற்்ியும் கு்ிபபிைபபட்டுளைது. 

கூடு்லாக,்ிருக்குர்ஆன ஹாரூன(Aaron), ஸக்கரிோ(Zachariah) 
மைற்றும் ேஹோ(John) யபான் இ்்ததூ்ர்கள இஸயரலிே 

மைக்கைிைம் அனுபபபபட்ை்ாகவும் 

கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

்ிருக்குர்ஆனில இ்்ேன 

மூஸா (அ்ல), நூஹ 

(Noah), இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

(Abraham), மூஸா (அ்ல) 

(Moses), ஈஸா (அ்ல) (Jesus) 
மைற்றும் முஹம்மைது  

(Muhammad) ஆகிே ஐநது 

இ்்ததூ்ர்கள உட்பை அ்ிமுக்கிேமைான ப்ணியுைன (உலு 

அல அஸம் – Ulu Al Azm) அனுபபபபட்ை  இ்்ததூ்ர்கைிைம்  

(அேர்கள அ்னேரின மீைதும் அ்மை்ி உண்ைாகட்டும்) 

எனறு உ்ரோடி்ாகக் கு்ிபபிைபபட்டுளைது, கைவுள 

அேர்கைிைமைிருநது ஒரு உறு்ிோன உைனபடிக்்க்ே 

எடுததுக் ககாண்ைார்.

(்ிருக்குர்ஆன, 33:7).

மூஸா (அ்ல) அேர்கள ொர்க்கை்லயும் (Dead Sea) 
பலஸ வ்ீனத்்யும்(Palestine) யநாக்கிேோறு உளை கநயபா 

மை்லேியலா அலலது அ்ன அருகியலா மைர்ணமை்ைந்்ாக 

நம்பபபடுகின்து. அந் மை்லேில அ்மைக்கபபட்டுளை அேரது 

நி்னவு மைண்ைபம் இனறு ய�ார்ைான நாட்டின முக்கிேச் 

சுற்றுலாத்லமைாக ேிைஙகுகின்து.

ந
ப
ித

து
வ

ம்

97



முஹம்மைது   மைற்றும் மூஸா 

(அ்ல) அேர்கைின இ்ையே 

முஸலிம்கள நி்்ே ஒற்று்மை்ேக் 

காண்கி்ார்கள. அேர்கள இருேருயமை 

இ்்ததூ்ர்கள, யமைலும் இருேரும் 

இ்்ேனின ெட்ை ்ிட்ைஙக்ை 

உளைைக்கிே இ்்யே்ஙக்ைக் 

ககாண்டுேந்னர், யமைலும் இருேரும் 

மைக்கைி்ையே நவீண்ை காலம் 

ோழந்னர். இருேருக்கும் மை்ணமைாகி 

ந
ப
ித

து
வ

ம்

98



“அ்னதது மைக்க்ையும் ேிை மைர்ேமைின (Mary) பு்லேனிைம் 

நாயன மைிக அருகா்மைேில உளயைன, அ்னதது 

இ்்ததூ்ர்களும் ்ந்்ேழி ெயகா்ரர்கைாேர், யமைலும் 

எனக்கும் அேருக்கும் (ஈஸா) இ்ையே யேறு இ்்ததூ்ர் 

இல்ல.” (புஹாரி, 3285)

முஹம்மைது  மைற்றும் ஈஸா 

அஙகீகரிக்கபபட்ை புத்கஙகைினபடி, முஹம்மைது  அேர்கள 
கூ்ினார்கள;

்ிருக்குர்ஆன, ஈஸா (அ்ல) அேர்க்ை மைர்ேம் 

அம்்மைோருக்கு ேழஙகபபட்ை “இ்்ேனின ோக்கு” 

எனவும், “நற்கெய்ி” எனவும் ேிேரிக்கின்து. 

அேரது கபேர் “ய்ர்நக்டுக்கபபட்ைேர், மைர்ேமைின 

பு்லேன (The Messiah Jesus son of Mary)”.

இ்்ேன அே்ர (ோனேர் �ிபரீல) மூலமைாகப 

பாதுகாதது, இஸயரலின மைக்களுக்கு இ்்ததூ்ராக 

அேர்க்ை யநர்ேழிபபடுத்வும் அலலாஹ்ே ேழிபபை 

யேண்டி ேழிநைத்வும் அனுபபபபட்ைார். (்ிருக்குர்ஆன 2:87, 

யமைலும்,்ிருக்குர்ஆன ஈஸா (அ்ல) அேர்க்ை இவ்வுலகிலும் 

மைறு்மையுலகிலும் ஒபபற்்ேர் எனவும் யநர்ேழிகபற்்ேர் 

எனவும் இ்்ேனின அருகில அ்ழதது ேரபபட்ைேர் எனவும் 

ேிேரிக்கின்து.

 ்ிரு
க்குரானில

 ஈஸ
ா

(அ்ல)
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கபத்லகம்மைிலிருநது (Bethlehem) பு்கபபைஙகள: “ெர்ச் ஆஃப 

யநட்டிேிடி (Church of Nativity)”, உலகில பேனபாட்டிலுளை பழ்மைோன 

ய்ோலேஙகைில ஒன்ாகும். அது்ான ஈஸா (அ்ல) பி்ந் இைகமைனறு 

பல கி்ிஸதுேர்கைால நம்பபபடுகின்து.

்ிருக்குர்ஆன, ஈஸா (அ்ல) அேர்களுக்கு இ்்ேன 

இலக்கிேத்்யும், ஞானத்்யும், ய்ாரா (Torah) மைற்றும் 

இன�வ்ீ லயும் கற்பித்்ான என ேிேரிக்கின்து. 

கண்பார்்ேேற்்ேருக்கு பார்்ே ேழஙகவும், குஷ்ையராகி்ேக் 

கு்ணபபடுத்வும், அேனது ேிருபபபபடி இ்ந்ே்ர 

உேிர்பபிக்கவும் அலலாஹ து்்ணபுரிந்ான.

ஈஸா (அ்ல) அேர்கள மீைண்டும் ்ிரும்புோர்கள என 

இஸலாமைிேர்கள நம்புகின்னர். ஈஸா (அ்ல) சுேர்க்கத்ிலிருநது 

இ்ஙகா் ே்ரேில நிோேத வ்ீர்பபுநாள கநருஙகாது என 

முஹம்மைது  அேர்கள கு்ிபபிட்டுளைார்கள.
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ைமைஸகஸ (Damascus), ெிரிோேின பு்கபபைஙகள: ஒரு ெில 
கூற்றுகைினபடி, ைமைஸகஸின கிழக்குபபகு்ிேில ஈஸா (அ்ல) அேர்கள 

இ்ஙகுோர் என முஹம்மைது  அேர்கள கு்ிபபிட்டுளைார்கள.

மைக்கைிைத்ில ஏகததுே ேழக்கத்்க் 

ககாண்டுேரவும் பூமைிேில இ்்ேனின 

ெட்ை்ிட்ைத்் அமைலபடுத்வும் அேர் 

இ்ஙகா் ே்ரேில உலகிற்கு இறு்ிநாள 

ேராது. அேர் கபாயோனோனேர்க்ை 

எ்ிர்தது ெண்்ைேிடுோர், யமைலும் மைக்கள 

அ்னே்ரயும் ஓயர இ்்ே்ன யநாக்கி 

ஒனறுபடுததுோர். அேர் யநர்்மைோன அரெராக இருபபார் 

மைற்றும் உலகில அ்மை்ி்ே நி்லநாட்டுோர். இஸலாமைிேர்கள 

அேருக்குத து்்ண நிற்பேர்கைாகவும் ஈஸா (அ்ல) அேர்க்ைப 

பினபற்றுபேர்கைாகவும் இருத்ல அேெிேமைாகும்.

ஈஸ
ா 

(அ்ல) 

அேர்கை
ின 

மீைளேரு்க   
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முஹம்மைது  அேர்கள க்ரிேித் “கெய்ிேின” 
கபாது்மை இப்ாஹவீம் (அ்ல), மூஸா (அ்ல), ஈஸா 

(அ்ல உளைட்ை அ்னதது இ்்ததூ்ர்களும் கபற்் அய் 

கெய்ி்ேத்ான முஹம்மைது  அேர்களும் கபற்்ார்கள 

ஆனால அேரது ப்ணி உலகைாேிேது என முஸலிம்கள 

நம்புகின்னர். அேரிைம் மைக்கைின நம்பிக்்க்ேச் ெரி 

கெயயும், உண்்மைோன நம்பிக்்கக்கு அேர்க்ைத ்ிரும்ப 

அ்ழததுேரும், நலல காரிேஙக்ைக் கற்றுக் ககாடுக்கும் ப்ணி 

ஹவீராக்ை வீஸக்கு முஹம்மைது  அேர்கைின 
(அயரபிே எழுததுக்கைிலானா) கடி்ம்

இஸலாத்் “இ்்ேனின கெய்ிோக” 

ஏற்றுக்ககாளளும்படி அண்்ை 

நாடுகள மைற்றும் கபர்ெிோ(Persia), 

்பொண்டின(Byzantine) மைற்றும் 

எகிபது(Egypt) யபான் ேலலரசு 

நாடுகள ஆகிேேற்்ின அரெர்கள 

மைற்றும் ஆட்ெிோைர்களுக்கு முஹம்மைது 

 அேர்கள கடி்ம் அனுபபினார்கள. ்பொண்டின 

நாட்டு கஹராக்லிேஸ(Heraclius) மைனனனுக்கு அக்கடி்ம் 

கி்ைக்கபகபற்் யநரம், ( அஙகு ேிோபாரம் கெயதுக்ககாண்டு 

இருந் மைக்கா நகரின  ேிோபாரியும் முக்கிேத ்்லேர்கைில 

ஒருேருமைான) அபுசுஃபிோ்ன அ்ழத்ார். கஹராக்லிேஸ 

அபுசுஃபிோனிைம் ெில யகளேிகள யகட்டு அ்ற்கு யநர்்மைோக 

ேி்ைேைிக்குமைாறுக் யகட்டுக்ககாண்ைார். 

(நபியே!) நாம் உம்்மை அகிலத்ாருக்கு எலலாம் ரஹமைத்ாக 

- ஓர் அருட் ககா்ைோகயேேன்ி அனுபபேில்ல. –

்ிருக்குர்ஆன 21:107

யராமை
ானிே யபர

ரசுக்கு
 

முஹம்மைது   

அேர்கைின கடி்ம்
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கஹராக்லிேஸ : ெமூகத்ின எந் ேர்க்கத்ிலிருநது 

முஹம்மைது  ேநதுளைார்? 

அபுசுஃபிோன : அேர் மைக்காேின உனன்மைான 

குடும்பத்ிலிருநது ேநதுளைார். 

கஹராக்லிேஸ : அேர் எபகபாழு்ாேது துயராகமைி்ழக்கயோ 

      ோக்குறு்ி்ே மீை்யோ கெயதுளைாரா?  

அபுசுஃபிோன : இல்ல. 

கஹராக்லிேஸ :  அே்ரப பினபற்றுபேர்கள எபபடி, 

அேர்கைின எண்்ணிக்்க உேர்கின்்ா 

அலலது கு்்கின்்ா? யமைலும், அே்ரப 

பினபற்றுபேர்கைில எேயரனும் அேரிைம் 

இருநது ேிலகிச் கெனறுளைனரா?

அபுசுஃபிோன :  உண்்மைேில அே்ரப பினபற்றுபேர்கள அே்ர 

ரெிக்கின்னர். அேர்கைின எண்்ணிக்்கக் 

கூையே கெயகின்து. 

கஹராக்லிேஸ : அே்ரப பினபற்றுபேர்களுக்கு முஹம்மைது 

 எனன யபா்ிக்கி்ார்?  

அபுசுஃபிோன : ஓர் இ்் நம்பிக்்க மைற்றும் ெமூகநவீ்ி. 

கஹராக்லிேஸ ெில நாைி்ககள ெிந்ித் பின கூ்ினார், “நவீஙகள 

எனனிைம் கூ்ிேது உண்்மைகேனில, முஹம்மைது  எனது 

இராஜ்�ிேத்்க் ்கபபற்்க்கூடிேேர் ்ான”.

கஹராக்லிேஸ அரெர் யராமைொம்ராஜ்�ித்் 610 கி.பி மு்ல 640 

கி.பி. ே்ர ஆண்ைார், அக்காலக்கட்ைத்ில அேர் பல இராணுே 

நைேடிக்்ககள யமைற்ககாண்டு கபர்ெிே ொம்ராஜ்�ிேத்் 

ே வீழத்ினார், யமைலும் ெிரிோ, பலஸ வ்ீன மைற்றும் எகிப்் மீைண்டும் 

்கபபற்்ினார். 636 கி.பி ேில பலஸ வ்ீன, ெிரிோ, எகிபது மைற்றும் 

ேைக்கு ஆஃபரிக்கா்ே இஸலாம் கென்்ைந்து.. 642 கி.பி ேில 

இஸலாம் கபர்ெிோ்ேச் கென்்ைந்து.
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இஸலாம், ஓர் உலகைாேிே நம்பிக்்க:
்ற்ெமைேம், கி்ிஸதுேத்்த க்ாைர்நது யேகமைாக ேைரும் 

இரண்ைாம் நி்லேில உளைது. 200 க்கும் யமைற்பட்ை நாடுகைில 

எடுக்கபபட்ை ேிரிோன புளைிேிேர ஆயேினபடி, இனறு 

உலகைேில 1.5 7பிலலிேன முஸலிம்கள ோழகின்னர், அது 

2015 ஆம் ஆண்டின எ்ிர்பார்க்கபபடும் 6.8 பிலலிேன உலக 

மைக்களக்ா்கேில 23% ஆகும் (பியூ மைன்ம், மை்ம் மைற்றும் 

கபாது ோழவு 2015 (Pew Forum on Religion & Public Life 2015)). 

அ்னதது முஸலிம்களும் அயரபிேர்கள அலல: 

உலகைேில ோழும் முஸலிம் மைக்கள க்ா்கேில நானகில ஒரு 

பங்கேிை கு்்ோகயே அயரபிே நாடுகைில ோழகின்னர்.

உலகைேில 2.1 பிலலிேன கி்ிஸதுே மைக்கள ோழகின்னர், 

அது உலக மைக்கள க்ா்கேில 33% ஆகும் மைற்றும் 1.1 பிலலிேன 

நாத்ிகர்கள ோழகின்னர் (அது உலக மைக்கள க்ா்கேில 16% 

ஆகும்). யூ்ர்கள, உலக மைக்களக்ா்கேில 0.22% ோழகின்னர் 

(சுமைார் 16 மைிலலிேன மைக்கள).
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இறு்ிக்கு்ிபபுகள

1 ்ிருக்குர்ஆனில இருநது மைர்ேம் அம்்மைோ்ரபபற்்ிே ெில 

கு்ிபபுகள, பாகம் 19: ேெனஙகள 16-23 “மைர்ேம்” 

(நபியே!) இவ்யே்த்ில மைர்ே்மைப பற்்ியும் நி்னவு கூறுே வீராக, 

அேர் ்ம் குடும்பத்ின்ர ேிட்டும் நவீஙகி, கிழக்குப பக்கமுளை 

இைத்ில இருக்கும்யபாது,

அேர் (்ம்்மை) அேர்கைிைமைிருநது (மை்்ததுக் ககாளே்ற்காக) ஒரு 

்ி்ர்ே அ்மைததுக் ககாண்ைார்; அபயபாது நாம் அேரிைத்ில 

நம் ரூ்ஹ (�ிபரீ்ல) அனுபபி ்ேதய்ாம்; (மைர்ேமைிைம்) ெரிோன 

மைனி் உருேில ய்ான்ினார்.

(அபபடி அே்ரக் கண்ைதும்,) ''நிச்ெேமைாக நாம் உம்்மை ேிட்டும் 

ரஹமைானிைம் காேல ய்டுகிய்ன; நவீர் பேபக்்ியு்ைேேராக 

இருந்ால (கநருஙகா வ்ீர்)"" என்ார்.

''நிச்ெேமைாக நான உம்மு்ைே இ்்ேனின தூ்ர்; பரிசுத்மைான 

பு்லே்ர உமைக்கு அைிக்க (ேநதுளயைன"") எனறு கூ்ினார்.

அ்ற்கு அேர் (மைர்ேம்), ''எந் ஆைேனும் என்னத வ்ீண்ைாமைலும், 

நான நைத்் பிெகிேேைாக இலலா்ிருக்கும் நி்லேிலும் எனக்கு 

எவ்ோறு பு்லேன உண்ைாக முடியும்?"" எனறு கூ்ினார்.

''அவ்ோய்ோகும்; 'இது எனக்கு மைிகவும் சுலபமைானய்; 

மைனி்ர்களுக்கு ஓர் அத்ாட்ெிோகவும், நம்மைிைமைிருநது ஒரு 

ரஹமைத்ாகவும் நாம் அே்ர ஆக்குயோம்; இது ேி்ிக்கபபட்ை 

ேிெேமைாகும்" எனறு உம் இ்்ேன கூறுகி்ான"" எனக் கூ்ினார்.

அபபால, மைர்ேம் ஈஸா்ே கருக்ககாண்ைார்; பினனர் கர்பபததுைன 

க்ா்லேிலுளை ஓரிைத்் கென்்ைந்ார்.

பினபு (அேருக்கு ஏற்பட்ை) பிரெே யே்்ன அே்ர ஒரு யபரீத் 

மைரத்ினபால ககாண்டு ேந்து; ''இ்ற்கு முனயப நான இ்நது, 

முற்்ிலும் மை்க்கபபட்ைேைாகி இருக்கக் கூைா்ா"" எனறு கூ்ினார்.

்ிருக்குர்ஆனில உளை கு்ிபபுகைினபடி, மைர்ேம் அம்்மைோர் அே்ரக் 
குற்்ம் ொட்டிே மைக்கைிைம் ஈஸா (அ்ல) அேர்க்ை அ்ழதது ேந்ார், 
ஆனால ஈஸா (அ்ல) (்கக்குழந்்) ஆச்ெரிேமூட்டும் ே்கேில 
யபெினார்கள. மைற்றும் அேர் (்கக்குழந்் ஈஸா (அ்ல) கூ்ினார்: பாகம் 
19: ேெனஙகள 30-35, மைர்ேம்:
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"யமைலும், (நபியே) நிச்ெேமைாக நவீர் 
மைிக உேர்ந் மைகத்ான நற்கு்ணம் 

உ்ைேேராக இருக்கின்வீர்"
்ிருக்குர்ஆன 68:4
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உைல மைற்றும் ஆனமைாேின ய்்ேக்ைத 
்ிருப்ிக்ககாளை ெரிோன ெமைநி்ல ய்்ே முஹம்மைது 

 அேர்கள உலகிேல மைற்றும் ஆனமீைகத்ின இ்ையே 

ெரிோன ெமைநி்ல்ேப பாதுகாக்க 

ேலியுறுத்ினார்கள. ெமைநி்லயுைனும் 

ெரிோன ேழிேிலும் உைல மைற்றும் 

ஆனமைாேின ய்்ேகள நி்்யேற்்பபை 

யேண்டும் என அேர் ்னது ய்ாழர்களுக்கு 

அ்ிவுறுத்ினார்.

ஒரு யமைம்பட்ை ோழக்்கமு்்்ேக் ககாண்டு ்னது உைல 

மைற்றும் ஆனமைாேிற்கு மை்ிபபுக்கூட்ை மை்நம்பிக்்கேி்ன ஒரு 

முஹம்மைது  அேர்கள அ வ்ீ்த்்க் கண்டித்ார்கள: 

அேர் ெமைநி்லோன ோழக்்கமு்், 

ெமைநி்லப பார்்ே மைற்றும் பகுத்்ிவுளை 

ெிந்்னக்ையே ேலியுறுத்ினார். அேரது 

ேழிபாட்டுமு்்க்ைப பற்்ி அ்ிநதுக்ககாளை, 

மூனறு நபர்கள அேரது இலலத்் அ்ைந்னர். 

அநயநரத்ில முஹம்மைது  அேர்கள இலலத்ில 

இல்ல, யமைலும் அேரது து்்ணேிோர் அேர்களுைன 

உ்ரோடினார்கள. எனினும், அேரது ேழிபாட்டுமு்் அேர்கள 

எ்ிர்பார்த் நி்லக்கு இல்ல எனறு எண்்ணினர்.

மை்நம்பிக்்கேிலான ோழேிேல மு்்ேில ஆனமீைகத்ில அ வ்ீ் 

கேனம் கெலுத்வும் உைல ய்்ேக்ைேிட்டு ஒதுஙகிக்ககாளைவும் 

அ்ன இேற்்கோன இச்்ெக்ைக் கட்டுபபடுத்வும் யேண்டும் 

என அேர்கள எண்்ணினர்.

அேர்கைின புரி்லினபடி, மை்நம்பிக்்கோைர் ்ிருமை்ணம் 

கெயோமைல ்னிோக ோழயேண்டும் என எண்்ணினர். யமைலும், 

அேர்கள ்ினமும் யநானபு யநாற்க யேண்டும் எனவும் ்ினெரி 

க்ாழு்கக்ைத ் ேிர இரேிலும் அ்ிகபபடிோன க்ாழு்ககள 

வ்ீேிரோ்ம் 

கி்ைோது

இஸலாமைிே நாகரிகத்ின ்ார்மைிக ்ைஙகள
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முஹம்மைது  அேர்கள இ்்னக் யகளேிபபட்ைதும் 

ேருத்மை்ைநது, ்ான ேழக்கமைாக ்ினமும் இரேில 

அ்ிகபபடிோனத க்ாழு்ககள க்ாழு்ாலும், மைற்்ேர்க்ைப 

யபால ஓயகேடுததுக் ககாளே்ாகத க்ரிேித்ார்கள. ்ான 

ேருைநய்ாறும் ரமைழான மைா்த்ில யநானபு யநாற்ப்ாகவும், 

யமைலும் ெில நாட்கள ்ான யநாற்காக்ாகவும் ெில நாட்கள 

யநானபு யநாற்ப்ில்ல எனவும் க்ரிேித்ார்கள. இறு்ிோக 

்ான மை்ணமுடிததுளை்ாகவும் மைக்கள மை்ணமுடிக்காமைல 

இருபப்்த ்ான ேிரும்பேில்ல எனவும் க்ரிேித்ார்கள. 

முஹம்மைது  அேர்கள; பினேருமைாறு கூ்ியுளைார்

"இதுயே எனது சுனனா (இ்்ேன ேிரும்பும் 
ோழக்்கமு்்). இ்்ன எேயரனும் 
ஏற்றுக்ககாளை மைறுத்ால, அேர் நம்மைில 
ஒருேராக மைாட்ைார்”. (புஹாரி, 1184) மைற்றும் 
(முஸலிம், 849)

முஹம்மைது  அேர்கள ெிரமைத்் 

ேிரும்பிே்ில்ல: முஹம்மைது  அேர்கள 

ஒரு ேிெேத்ிற்காகயோ அலலது ஒரு 

பிரச்ெ்னக்காகயோ ஒனறுக்கும் யமைற்பட்ை 

மைாற்றுகைிலிருநது ஏய்னும் ஒன்்த 

ய்ர்நக்டுக்க யநரிட்ைால, அேர்கள இலகுோனதும் 

ெட்ைபபூர்ேமைானதுமைான்்யே எபகபாழுதும் 

ய்ர்நக்டுத்ார்கள. 

(புஹாரி, 8/160, 6786. முஸலிம், 7/80, 2327)

எைி்மை

ெித்ிர ேடிே்மைபபாைர்: 
ேிொம் ொவ்கட் (Wissam 
Shawkat)
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க்ாழு்கேினமுன 

வுளூச்கெய்ல 

க்ாழு்கேின 

கட்ைாேமைாகும். வுளூச் 

கெயேது எனபது ்ககள, 

முகம், முழங்ககள ே்ர 

கழுவு்ல, ்்ல்ேத ்ைவு்ல 

மைற்றும் காலக்ைக் கழுவு்ல 

ஆகிேேற்்் உளைைக்கும்.

"… பாேஙக்ைேிட்டு மீைளபேர்க்ை நிச்ெேமைாக 
அலலாஹ யநெிக்கி்ான; இனனும் தூய்மைோக 
இருபயபா்ரயும் யநெிக்கின்ான”. –்ிருக்குர்ஆன 

(2:222)

குஸுல (Ghusul), முழு உை்லயும் கழுவு்ல
குஸுல கெய்்ல (முழு உை்லயும் கழுவு்்ல) ேழக்கமைாகக் 

ககாண்டிருபபது மைிகவும் பரிநது்ரக்கபபட்டுளைது, யமைலும் அது 

முஹம்மைது  அேர்கைின சுனனா (யபா்்னகள மைற்றும்  

ோழேிேல மு்்) எனவும் கரு்பபடுகின்து. எனினும், 

குஸுல கெய்ல ெில ் ரு்ணஙகைில கட்ைாேமைாக்கபபட்டுளைது 

(உ்ார்ணத்ிற்கு, உைலு்வு மைற்றும் மைா்ேிைாயக்குப பின).

இஸலாமைிே நம்பிக்்கேில தூய்மையும் 

்னிபபட்ை சுகா்ாரமும் மைிகவும் 

முக்கிேமைான்ாகும்.

சுத்ம் மைற்றும் தூய்மை

"உம் ஆ்ைக்ைத தூய்மைோக ஆக்கி ்ேததுக் 
ககாளே வீராக” -்ிருக்குர்ஆன (74:4)
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முஹம்மைது  அேர்கள சுத்ம் மைற்றும் தூய்மைக்கு மைிகவும் 

முக்கிேததுேம் அைிததுளைார்கள. ்னது ெகாக்கைிைம் ்ஙகைது 

ே வீடு மைற்றும் சுற்றுபபு்த்் எபகபாழுதும் தூய்மைோக 

்ேத்ிருக்கும்படி ேலியுறுத்ியுளைார்கள. ொ்லேிலிருநது 

பா்ிபபைிக்கக்கூடிே்ேக்ையோ குப்பக்ையோ அகற்றுேதும்  

கூை நன்மைேைிக்கக்கூடிேச் கெேல என யபா்ிததுளைார்கள.

யமைலும், முஹம்மைது  அேர்கள ்னது ெகாக்க்ைத 

்னிபபட்ை சுகா்ாரம் மைற்றும் சுத்த்் எபகபாழுதும் 

யபணும்படி ேலியு்த்ியுளைார்கள. அேரது இந் கூற்்ில 

பினேருப்ேகளும் உளைைஙகியுளைன;

சுகா்ார
ம் எனபது 

இ்்நம்பிக்்கக்கு அடுத்்ாகு
ம்

சுகா்ார
ம் அலலது 

தூய்மைோக இருத்ல 

எனபது இ்்நம்ப ிக்்கே ில 

பா் ிோகும்.      
       

      -
 முஹம்மைது  

ஸஹவீஹ முஸலிம் மைற்றும் ் ிர்மை ி் ி

• சுத்மைானதும் யநர்த்ிோனதுமைான ஆ்ைக்ை 
அ்ணிே யேண்டும், ஆனால ஊ்ாரித்னமைாக அ்ணிேக் 
கூைாது

• நறுமை்ணஙக்ை (Teeb) உபயோகிதது நலல மை்ணததுைன 
இருக்க யேண்டும்

• நகஙக்ைக் க்ைே யேண்டும், யமைலும் அக்குள 
மைற்றும் அந்ரஙகைில உளை முடிக்ை அகற்் 
யேண்டும் 

• உ்ணவு உண்ப்ற்கு முனனும் பினனும் ்கக்ைக் 
கழுே யேண்டும். உ்ஙகி எழுந்வுைன ்கக்ைக் 
கழுோமைல உ்ண்ேத க்ாைக்கூைாது
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மைிஸோக் என்ால எனன?

மைிஸோக் எனபது ஸாலடியோர் கபர்ெிகா 

(Salvadore Persica) ேின கபாதுபகபேர் (பல 

தூரி்க மைரம் (tooth brush tree), யமைலும் அரக் 

மைரம் (Arak tree) எனவும் அ்ிேபபடுகின்து. 

மைிஸோக் பற்கைின இ்ையே 

தூய்மைபபடுததும். யமைலும், அழுத்ம் 

கார்ணமைாக அது உ்ைோமைல, கநகிழும் 

்ன்மையுைனும் உறு்ியுைனும் இருக்கும்.

மைிஸோக்கின இரொேன பகுபபாயேில அது  பல 

பேனுளை ்ாதுபகபாருட்கள (minerals) மைற்றும் அ்ிக  அைேில 

ஃபயைா்ரடுகள (Fluorides), ெிலிக்கா (silica), ேிட்ைமைின ெி, மைற்றும் ெி்ிே 

அைவு குயைா்ரடுகள (chlorides), ைானினகள (tannins), ெயபானினகள 

(saponins), ஃபிைேனாயடுகள (flavenoids) மைற்றும் ஸகையராலஸ (sterols) 

ஆகிேேற்்்க் ககாண்டுளை்ாக அ்ிேபபட்டுளைது.

கு்ிபபு: பகுபபாயவு ஆராயச்ெிபபடி, பற்கைில ஏற்படும் பயைக்ஸ (plaques), மைந்த்ன்மை 
(recession) மைற்றும் இரத்க்கெிவு ஆகிேேற்்் எ்ிர்க்கின்து. மைிஸோக் குச்ெிேிலிருநது 
கேைிோகும் ொப(sap) மைற்றும் ெிலிக்கா (உறு்ிோன பைபைபபான கபாருள), ெிராயபபுத 
்ன்மையுைன பற்கைிலிருநது க்்க்ை நவீக்க உ்வுகின்து. மைிஸோக் பற்க்ை 
ெி்ந் மு்்ேில சுத்பபடுத்ி அ்்ன கேண்்மைோக்குேதுைன எனாமைல மைற்றும் 
ப்ெக்ைப பா்ிபபதும் இல்ல.

பற்கைில இருக்கும் பயைக் (plaque) மைற்றும் க்்க்ை நவீக்க குயைா்ரடு (chloride) 
உ்வுகின்து, யமைலும், ேிட்ைமைின ெி, ்ிசுக்க்ைக் கு்ணபபடுத்வும் பழுதுபார்க்கவும் 
உ்வுகின்து. மைிஸோக்கின ொறு ்்லேலி, ொ்ார்ண ெைி, ோந்ி, ப்ற்்ம் 
மைற்றும் ்்லச்சுற்்ல யபான்ேற்்ில இருநது நிோர்ணம் அ்ைேவும் உ்வுே்ாக 
நம்பபபடுகின்து.

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ியுளைார்கள: 

“உஙகளுக்கு கடினமைான்ாக இருந்ிருக்கா 

ேிட்ைால, ஒவ்கோரு க்ாழு்கேின 

(அ்ாேது, ஐயே்ைத க்ாழு்க) முனபும் 

உஙக்ை மைிஸோக்்கக் ககாண்டு 

பற்க்ைச் சுத்ம் கெயே ேலியுறுத்ி இருபயபன” (புஹாரி 

மைற்றும் முஸலிமைில கு்ிபபிைபபட்டுளைது)

பற்கைின 

பராமை
ரிபபு

மைிஸோக் மைற்றும் பற்கைின தூய்மை. ோய 

தூய்மை மைற்றும் நாள முழுேதுமைான நலல 
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ஞானத்்த ய்டுஙகள

முஹம்மைது  அேர்கள அ்ிேிேலின முனயனற்்ம் 

மைற்றும் ேைர்ச்ெி்ே ஊக்குேிக்கும்படிோன இ்்ச் 

கெய்ி மைற்றும் ேழிகாட்டு்்லக் ககாண்டுேந்ார். 

இ்ே அ்னததும் “படி” எனறு துேஙகிே 

இ்்கேைிபபாட்டிலிருநது ஆரம்பமைானது. ெில 

்ொப்த்ிற்குள, அது ஞானத்ின புரட்ெிோக உருோகி 

அயரபிோ மைற்றும் உலகம் முழுதும் அ்னதது 

ே்கோன அ்ிேிேல முனயனற்்த்ிற்கு ேித்ிட்ைது.

படித்ல, ெிந்ித்ல, கண்கா்ணித்ல, ஆராய்ல, 

புரி்ல, பார்தது பிர்ிபபலித்ல யபான் ோர்த்்கள 

்ிருக்குர்ஆனில அடிக்கடி கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

படி

ெிந்ி

அ்ி

கண்கா்ணி

ஆராய

ேிைஙகு

நிச்ெேமைாக, ோனஙகள, பூமைி ஆகிேேற்்ின 

ப்ைபபிலும்; இரவும், பகலும் மைா்ி மைா்ி 

ேருே்ிலும் அ்ிவு்ையோருக்கு ்ிைமைாக 

அத்ாட்ெிகள பல இருக்கின்ன.

அத்்கயோர் நின் நி்லேிலும், இருந் 

இருபபிலும் ்ஙகள ேிலாப பு்ஙகைில (ொயநது) 

இருக்கும் யபாதும் அலலாஹ்ே (நி்னவு கூர்நது) 

து்ிக்கி்ார்கள;. ோனஙகள, பூமைி ஆகிேேற்்ின 

ப்ைப்பப பற்்ியும் ெிந்ிதது, ''எஙகள இ்்ேயன! 

இேற்்்கேலலாம் நவீ ே வீ்ணாகப ப்ைக்கேில்ல, 

நவீ மைகா தூய்மைோனேன; (நரக) கநருபபின 

யே்்னேிலிருநது எஙக்ைக் காத்ருளோோக!" 

(எனறும்).   

்ிருக்குர்ஆன (3:190-191)
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முஹம்மைது  அேர்கள மைக்க்ைக் கற்கச் 

கொலலியும் பேனுளை ஞானத்்த 

ய்ைச் கொலலியும் அேர்கைின ோழேில 

மை்ிப்பக் கூட்டினார்கள. அேர் ்னது 

ெகாக்கைிைம் ஞானத்் மைனி்ேினத்ின 

நன்மைக்காக உபயோகிக்குமைாறும் பூமைிேில 

குழபபத்் உண்ைாக்கக்கூைாது எனவும் 

ேலியுறுத்ினார்கள. அேர் அ்்ன 

இ்்ேனபுைன ஒபபிட்ைார்:

உறு்ிோக நம்பிக்்க ககாண்ைேர்களுக்கு பூமைிேில (பல) 
அத்ாட்ெிகள இருக்கின்ன.

 உஙகளுக்குளயையும் (பல) அத்ாட்ெிகள இருக்கின்ன, 
(அேற்்்) நவீஙகள உற்று யநாக்க யேண்ைாமைா? 

்ிருக்குர்ஆன (51:20-21)

“எேர் ஒருேர் ஞானத்்ப கபறும் பா்்ேில பே்ணிக்கி்ாயரா, 
அேர் சுேர்க்கத்் அ்ைே இ்்ேன ேழிேகுபபான”

பல நூற்்ாண்டுகளுக்கு, இஸலாமைிேர்கள தூே மைற்றும் 

பேனபாட்டு அ்ிேிேலின முனயனாடிகைாகத ்ிகழந்ார்கள. 

்ிருக்குர்ஆனின கமைாழிோகிே அரபி கமைாழி, அ்ிேிேலின 

கமைாழிோக உருோகி பல பலக்லக்கழகஙகள யே்ிேிேல, 

க்ணி்ம், காலகுலஸ (calculus), மைருததுேம், ோனிேல, புேிேிேல, 

கபா்ிேிேல. க்ல மைற்றும் இலக்கிேம் யபான் து்்கைில 

அரபி கமைாழிேில முழுயநரமைாகக் கற்றுக் ககாடுதது பட்ைஙக்ை 

ேழஙகின.

யமைற்கத்ிே நாகரிகம் இஸலாமைிே நாகரிகத்் அடிபப்ைோகக் 

ககாண்டிருந்்ாக ெில ஆராயச்ெிோைர்கள கு்ிபபிட்டுளைனர். 

அவ்ோ்ிலலாமைல இருந்ிருந்ால, யமைற்கத்ிே நாகரிகம் 

இனறு இருக்கும் நி்ல்ே அ்ைே கு்்ந்து 500 ஆண்டுகள 

ய்்ேபபட்டு இருக்கும்.

(முஸலிம், 8/71, 2699)
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ேிஞஞானி முக்கிே பஙகைிபபுகள

க
க
ப
ர் (G

eber)
ய
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ிே

ிே
ல
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்
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ி.ப
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�ாபர் இபனு ஹயோன (Jaber Ibn Hayyan) மைிகவும் பிரெித்ிப 

கபற்் பலது்் ேலலினர்: அேர் ஒரு யே்ிேிேலாைர், 

ேிண்கேைிோைர், ய�ா்ிைர், கபா்ிேிேலாைர், நில அ்மைபபிேல 

ேலலுனர், ் ததுேோ்ி மைற்றும் மைருததுேர். பல ேிஞஞானிகைால 

அேர் யே்ிேிேலின ்ந்்ோகக் கரு்பபடுகி்ார்.

அேயர ்நட்ரிக் அமைிலம், ்ஹட்யராக்யலாரிக் அமைிலம் 

மைற்றும் ெலஃபயூரிக் அமைிலம் யபான்ேற்்் மு்னமு்லாக 

கண்டுபிடித்ேர். அேயர ஆேிோ்ல (Evaporation), ப்னிடு்ல 

(Sublimation) மைற்றும் ேடிகட்டு்ல (Distillation) யபான் இரொே்ண 

கெேலமு்்க்ைக் கண்டுபிடித்ேர். யே்ிேிேலின 

ேரலாற்்ாைரான எரிக் �ான ஹா்மைர்ட் (Eric John Holmyard) 

ரெோ்த்் ந்ைமு்் அ்ிேிேலாக மைாற்்ிே்ற்காக ககபர் 

அேர்க்ையே கபரு்மைப படுததுகி்ார்.
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முஹம்மைது இபனு மூஸா அலகுோரிதமைி அேரது காலத்ின 

மைிகச்ெி்ந் ேிஞஞானிோோர். அேர் ஒரு க்ணி்யமை்், 

ேிண்கேைிோைர் மைற்றும் நில அ்மைபபிேல ேலலுனர். ்ெமை 

நி்ல எண் அ்மைப்ப உலகிற்கு அ்ிமுகபபடுத்ிேேர் அேயர.

அல�வீபரா(Algebra – அல�பர் (Al-Jabr) ல இருநது உருோனது) 

மைற்றும் “ேழிமு்்கள (Algorithm)” கண்டுபிடித்ன மூலம் 

க்ணி்த்ிற்கு கபரும் பஙகைிப்ப அைிததுளைார். அேரது கபேயர 

ஸபானிஷ் (Spanish) கமைாழிேில “குோரிஸயமைா (guarismo)”  மைற்றும் 

யபார்ததுகீஸ (Portuguese) கமைாழிேில அலகாரிஸயமைா (Algaeismo) 

யபான் ோர்த்்களுக்கு மூலா்ாரமைாகும். இரண்டிற்கும் ் ெமைம் 

(digit) எனறு அர்த்ம்.

ய
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ஸ
 (ராெ

ிஸ
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அபூ பக்ர் முஹம்மைது இபனு ஸகரிோ அலரா�ி

(Abu Bakr Mubammad Ibm Zakariya Al-Razi) பல ேிஞஞானிகைால 

அேர் மைருததுேர்கைின ்ந்் எனறு கரு்பபடுகின்ார். அேயர 

ெினனம்்மை (Small Pox) மைற்றும் ் ட்ைம்்மை (Measles)  இரண்டிற்கும் 

யேறுபாடு கண்ை்ிந்ேர்.

மைது மைற்றும் மைண்க்ணண்க்ணய யபான் பல கல்ேகள 

மைற்றும் இரொேனஙக்ை அேர் கண்டுபிடிததுளைார். எட்ேர்ட் 

க்ரானேிலயல பகரௌனி (Edward Granville Browne) அே்ர அ்னதது 

மைருததுேர்கைிலும் அெலானேர் எனக் கருதுகின்ார். அேர் 

எழு்ிே “அல-ஹேி” மைருததுேக் கைஞெிேம் (“Al-Hawi” Medical 

Encyclopedia), கபரிே மைருநதுகள (The Big Pharmacology), ெிறுநவீரக 

மைற்றும் ெிறுநவீரக கற்கள (Kidney and the Bladder Stones) மைற்றும் 

அனுபேஙகைின புத்கம் (The Book of Experiences) யபான் புத்கஙகள 

ஆஙகிலம் உட்பை பல கமைாழிகைில கமைாழிகபேர்க்கபபட்டுளைன.
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அபு அலி அல-ஹு்ஸன இபனு ஸீனா (Abu Ali Al-Hussein 

Ibn Sina) மைருததுேத்ில மைிகவும் பிரெித்ி கபற்் முஸலிம் 

கலேிோைராோர், யமைலும் உலகில அேர் மைிகவும் பிரபலமைான 

முஸலிம் ேிஞஞானியுமைாோர். அேர் ஒரு பலது்் 

ேலலுனர், யமைலும் அ்ிேிேல, மை்நம்பிக்்க மைற்றும் 

்ததுேம் யபான்ேற்்ில சுமைார் 200 புத்கஙக்ை எழு்ியுளை 

நூலாெிரிேருமைாோர்.

அேிகனனா அேர்கைின இரண்டு முக்கிே யே்லபபாடுகள: 

அரிஸைாட்டில பாரம்பரிேத்் அடிபப்ைோகக் ககாண்ை ஒரு 

்ததுே க்லக்கைஞெிேமைான ெிஃபா (ெிகிச்்ெமு்்ப புத்கம்) 

மைற்றும் அல கானுன ஃபிடிப (Al Qanun Fi-Tibb) (மைருததுே நிே்ி).

நிே்ி, யநாயகள மைற்றும் அ்ன கார்ணஙக்ை  ே்கபபடுத்பபட்டு 

ேிேரிக்கபபட்ை 14 பாகஙக்ைக் ககாண்ை புத்கமைாகும். அது 

பல கமைாழிகைில கமைாழிகபேர்க்கபபட்டுளைது, யமைலும் ஏழு 

நூற்்ாண்டுகளுக்கு (18 ம் நூற்்ாண்டு ே்ர)  ஐயராபபாேில 

அது மைருததுே உ்ரோக இருந்து.

அ
ல
 �

ஸ
ரி
 (Al Jazari)

1136-1206 க
ி.ப

ி
அபுல இஸ இபனு இஸமைாஈல அல-�ஸரி (Abul-Iz Bin Ismael Al-

Jazari). அேர் “அத்ிோேெமைான இேந்ிரஙகைின அ்ிவுப புத்கம் 

(Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices)” எனும் புத்கத்ின 

ஆெிரிேராக நனகு அ்ிேபபடுபேர். அ்ில அேர் ஐம்பது 

இேந்ிரஙகைின கட்டுமைான யுக்்ிக்ை ேிேரிததுளைார்.

அேர் யகஸல க்லாக் (Castle Clock) எனபபடும் மைிகபகபரிே ோனிேல 

கடிகாரத்்க் கண்டுபிடிததுளைார், அதுயே நிரலாக்கத்க்க 

மு்ல க்ணினிோகும்.

கைானாலட் கரௌட்கலட்ஜ் ஹில (Donal Routledge Hill) கூற்றுபபடி 

அல-�ஸரியே அ்ிநே வீன கமைழுகுேர்த்ி கடிகாரஙக்ை 

ேிேரிததுளைார். யமைலும் அேயர நவீர் கடிகாரஙகள மைற்றும் 

சுழலும் இேக்கத்் யநர்யகாட்டு இேக்கமைாக மைாற்றும் 

குறுக்குச்ெட்ைத்்யும் கண்டுபிடிததுளைார்.
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ேி்ைோட்டின மூலம் சுே முனயனற்்ம்

முஹம்மைது  அேர்கள ்னது ெகாக்கைிைம் ்ஙகள 

உை்ல ஆயராக்கிேததுைன ்ேததுக்ககாளளும்படி 

ஊக்குேிததுளைார்கள. யமைலும், நவீச்ெல, ேிலேித்், கு்ி்ரச் 

ெோரி மைற்றும் கு்ி்ரபபந்ேம் யபான் ேி்ைோட்டுக்ையும் 

கற்றுக்ககாளளும்படி ஊக்குேிததுளைார்.

கூடு்லாக, உற்ொகமும் உதயேகமும் 

அைிக்கக்கூடிே ேி்ைோட்ைான 

ஓட்ைபபந்ேத்ில ் னது ெகாக்களுைன 

பஙயகற்்ார். முஹம்மைது  அேர்கள 

்னது து்்ணேிோர் ஆேிொ (ரலி) 

அேர்களுைன ஓட்ைபபந்ேம் ்ேதது 

ஓடுோர் எனறு கு்ிபபிைபபட்டுளைது. ஒரு மு்் அே்ர 

(ஆேிொ (ரலி) அேர்கள கேன்ார், மைறுமு்் முஹம்மைது  

கேன்ார்கள. இநநைேடிக்்க முஹம்மைது(ஸல) அேர்கைின 

பரஸபர அன்பயும் ஒற்று்மை்ேயும் உற்ொகத்்யும் 

பிர்ிபலிக்கின்து. (அபூ்ாவூத, 2/334, இபனு மைா�ா, 3/149, 1979)

மை வ்ீனா நகரின நபேி பளைிோெலின யமைற்கில, முஹம்மைது 

 அேர்கள பந்ே ்மை்ானம் அ்மைக்க ஓர் இைத்்யும் 

ஒ்ிக்கீடு கெய்ார்கள. அய் ்மை்ானத்ில கு்ி்ரபபந்ேமும் 

ந்ைபகபற்்து. அம்்மை்ானத்ின அருகில ஒரு பளைிோெல 

கட்ைபபட்டு அ்ற்கு ஸபக் பளைிோெல(Sabaq Mosque) (அ்ாேது, 

பந்்ே ் மை்ானத்ின பளைிோெல) எனறு கபேர் சூட்ைபபட்ைது.
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முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: 

“இ்்ேன மீைது ஆ்்ணோக, நவீஙகள 

ஒருேருக்ககாருேர் பரஸபர அனபு 

கெலுத்ா் ே்ர, நவீஙகள உண்்மைோன 

நம்பிக்்கோைராக மைாட்டீர்கள. நான உஙகைிைம் 

கூறுகிய்ன, நவீஙகள அ்்னச் கெய்ால 

ஒருேருக்ககாருேர் பரஸபரம் ேிரும்புே வீர்கள. 

ஒருேருக்ககாருேர் ோழததுச் கொலலி அ்்ன 

ேழக்கமைாக்கிக் ககாளளுஙகள.”

யமைலும் அேர் கூ்ினார், “ஒருேர் ்னக்கு 

ேிரும்பிே்்ப யபானய் ்னது ெயகா்ரருக்கு 

ேிரும்பா் ே்ரேில அேர் நலல நம்பிக்்கோைர் 

ஆக மைாட்ைார்.”

யமைலும் கூ்ினார், “எேகராருேர் யேறு 

நம்பிக்்கோைரின இக்கட்ைான நி்லேில 

உ்வுகின்ாயரா அேருக்கு நிோேத வ்ீர்பபு நாைில 

இக்கட்ைான நி்லேில இருநது அலலாஹ 

காபபாற்றுோன மைற்றும் ஒருேர் மைற்்ேருக்கு 

உ்ேிக்ககாண்டு இருக்கும் ே்ர அேருக்கு 

அலலாஹ உ்வுோன” (முஸலிம்)

ெமூக மை்ிபபு

முஹம்மைது  அேர்கள மைக்க்ை 
ஒருேருக்ககாருேர் பரஸபர அனபு கெலுத் 

ஊக்குேித்ார்கள. 

மைற்்ேர்க்ைச்
ெந்ிக்்கேில 

பிரகாெமைான
ெிரித் 
முகததுைன

ெந்ிபபதும் 
நன்மைத 
்ரும்

கெேயல.

முஹம்மைது   

மைற்்ேர்க்ை ோழததுேதும் ஓர் அ்மை்ிச் கெய்ியே: 
முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: “எந் ஒரு அனபான 

கெே்லயும் கு்்தது மை்ிபபிைா வ்ீர்கள, நவீஙகள மைற்்ே்ர 

இனமுகததுைன ெந்ிபப்ாேினும் ெரி.”யமைலும் அேர் கூ்ினார், 

“ோர் மு்லில ோழததுகின்ாயரா அேயர மைற்்ேர்க்ைேிை 

இ்்ேனின அருகில உளைார்.மைற்க்ாரு ெமைேத்ில, 

ஒருேர் அேரிைம் மைக்கைிைம் நனமு்்ேில நைபப்்ப 

பற்்ி யகட்ைகபாழுது, “மைக்களுக்கு உ்ணேைியுஙகள யமைலும் 

நவீஙகள அ்ிந்ேர் மைற்றும் அ்ிோ்ேருக்கு ோழததுக் 

கூறுஙகள.”(முஸலிம் - 2626)



முஹம்மைது  அேர்கள மைக்கைிைம் 

அனபாக ோழதது க்ரிேித்ார்கள: 

முஹம்மைது  அேர்கள மைக்க்ைப 

பிரகாெமைான இனமுகததுைன 

ெந்ித்ார்கள, யமைலும் அேர் 

்ககுலுக்கும் கபாழுது, அடுத்ேர் ்ன ்க்ே ேிலக்கும் 

ே்ர அேர் ேிலக்கமைாட்ைார்.

முஹம்மைது  அேர்களுக்கு ந்கச்சு்ே உ்ணர்வு 

அ்ிகம்: முஹம்மைது  அேர்கள மைிகவும் மைகிழச்ெிோன 

நனனம்பிக்்கோைர். அேருைன பழகிேேர்கள அே்ர மைிகவும் 

ேிருபபத்ிற்குரிேேர் எனறும் மைிகவும் மை்ிபபிற்குரிேேர் 

எனறும் ேிேரிக்கின்னர். பலமு்் அேர் ்னது நண்பர்கள 

மைற்றும் குடும்பத்ினரிைம் ந்கச்சு்ேோக உ்ரோடியுளைார்.

முஹம்மைது  அேர்கைின காலக்கட்ைத்ில, (ஓட்ைம் யபான்) 

பந்ேஙகள உற்ொகததுக்கான கெேலகைாகும். 

முஹம்மைது  அேர்கள ்ன து்்ணேிோர் 

மைற்றும் குழந்்களுைன பலமு்்ப பந்ேத்ில 

ஈடுபட்டுளைார் எனறு கு்ிபபிைபபட்டுளைது. 

ஒரு ேே்ான அம்்மைோருைனான முஹம்மைது  அேர்கைின 

ந்கச்சு்ே உ்ணர்வு 

ஒரு மு்் ஒரு ேே்ான அம்்மைோர் அேரிைம் ேநது ்ான 

இ்்ேனின சுேர்க்கத்ில நு்ழே பிரார்த்ிக்குமைாறு யகட்க 

அ்ற்கு அேர் கூ்ியுளைார்:”சுேர்க்கத்ில ேே்ானேர்கள 

இருக்க மைாட்ைார்கள”. அந் அம்்மைோர் அேரது கூற்்்த 

்ே்ாகப புரிநது மைிகவும் குழபபமை்ைந்ார். பினனர், அேர் 

ேிைக்கமைைித்ார்: “நவீஙகள சுேர்க்கத்ில 

நு்ழயும் கபாழுது இை்மையுைன 

இருபபரீ்கள (அ்னதது மைக்களும் கூை)”.  
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்னது நண்பர்களுைனான அேரது ந்கச்சு்ே உ்ணர்வு: 

ஒரு மு்் ஸு்கப என் யராமை நாட்டு முஸலிம் காேமை்ைந் 

கண்களுைன பழுத் யபரிச்ெம்பழம் உண்ப்்க் கண்ைார். அே்ர 

உற்ொகபபடுததும் கபாருட்டு அேரிைம் ந்கச்சு்ேோக, “உஙகள 

இைது கண் காேமை்ைநதுளை கபாழுது எபபடி யபரிச்ெம்பழத்் 

உண்கி்வீர்கள” எனக் யகட்ைார். முஹம்மைது  அேரிைம் 

ந்கோடுகி்ார் எனப்்ப புரிநதுக்ககாண்ை ஸு்கப, அேரிைம் 

கொனனார் “கே்ல யேண்ைாம், நான எனது ேலது பக்க 

(காேமை்ைோ் கண் உளை பக்கம்) ோோல ் ான ொபபிடுகினய்ன 

என்ார்."

அனஸ இபனு மைாலிக் (ரலி) அேர்கள கூ்ியுளைார்: ஒருமு்் 

ஒரு மைனி்ன முஹம்மைது  அேரிைம் அேரது ஒட்ைகத்ில 

ஒரு ெோரி ்ரும்படி யகட்டுளைார். அ்ற்கு முஹம்மைது  

அேர்கள ப்ிலைித்ார்: “நான உஙகளுக்கு ஒரு ஒட்ைகத்ின 

பிள்ை யமைல ெோரி கெயது ்ருகிய்ன” என்ார். அ்ற்கு 

அந் மைனி்ர், “ஒட்ைகத்ின பிள்ை்ே ்ேதது நான எனன 

கெயேமுடியும்” எனக்யகட்ைார். பினனர் முஹம்மைது  அேர்கள 

யகட்ைார், “அ்னதது ஒட்ைகஙகளும் ஏய்னும் ஒரு ஒட்ைகத்ின 

பிள்ை இல்லோ?” எனறு. 

முஹம்மைது  அேர்கள குழந்்கள மீைது அனபும் அக்க்்யும் 

கெலுத்ினார்கள:

முஹம்மைது  அேர்கள குழந்்கள மீைது கேனம் 

கெலுத்ினார்கள. அேர் குழந்்களுக்கு ோழதது க்ரிேிதது 

அேர்களுைன ேி்ைோடியுளைார்கள. ஒருமு்் அேர் ஒரு 

குழந்் ் னது ப்்ே இ்ந்்ற்காக ேருத்ததுைன இருபப்்க் 

கண்ைார். அேர் ஒரு இைததுக்கு கெனறு ககாண்டிருந் கபாழுதும் 

அந் குழந்்யுைன ெி்ிது யநரம் கெலேழிதது அக்குழந்்த 

்னது யொகத்ிலிருநது கேைியே் உ்ேினார். (புஹாரி,8/30, 6129, 

முஸலிம் 6/176,2150)

முஹம்மைது  அேர்கள கபற்ய்ார்கைிைம் ் ஙகள குழந்்க்ை 

அரே்்ணததும், முத்மைிட்டும், அ்னதது குழந்்கைிைமும் 

நிோேமைாக இருக்கும்படியும் ேலியுறுத்ியுளைார்கள.்னது குழந்்ப பாெததுைன முத்மைிைா் ்ந்், 

இ்ேத்ில இரக்கமைற்்ேர் எனறு முஹம்மைது  

அேர்கள ேிேரிததுளைார்கள. 

(அலஹாக்கீம் 4/411, 8357, இபனு மைா�ா 4/500, 3443) ம
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“இ்்ேன மீைது நம்பிக்்க உ்ைேேன ெபிக்கயோ, ெத்ிேம் கெயேயோ, 

்கா் ோர்த்்க்ை உபயோகிக்கயோ மைாட்ைான.” 

“ஒருேர் மீைது மைற்்ேர் ேியரா்ம் ககாளைா வ்ீர்கள மைற்றும் ஒருேர் மீைது 

மைற்்ேர்  கபா்ா்மைக் ககாளைா வ்ீர்கள மைற்றும் ெயகா்ரர்கைாக இருஙகள.” 

முஹம்மைது  அேர்கள அண்்ைே வீட்ைார் மீைது அனபு 

கெலுத்ினார்fள: முஹம்மைது  அேரின அண்்ை 

ே வீட்டில இேரிைம் இ்க்கமைற்று நைநதுக் 

ககாண்ை யூ்மை்த்்த ்ழுேிே ஒருேர்  

இருந்ார். அந் யூ் அண்்ைே வீட்ைார் உைல 

நலமைின்ி இருந் கபாழுது அேர் கெனறு 

நலம் ேிொரித்ார். இநநிகழவு அேரின 

இ்ேத்் கமைன்மைோக்கிேது. யமைலும், ஒருமு்் ்னனிைம் 

யே்ல கெய் யூ்மை்ம் ்ழுேிே ஒரு ோலிபர் உைல 

நலமைற்று இருக்்கேில அேர் அேனது இலலம் கெனறு நலம் 

ேிொரித்ார். (புஹாரிேில ப்ிேபபட்டுளைது, 2/94, 1356)

முஹம்மைது  அண்்ை ே வீட்ைாருைன இரக்கததுைன 

இருக்க ேலியுறுத்ினார்கள: �ிபரீல (அ்ல) அேர்கள 

்னனிைம் அண்்ை ே வீட்ைா்ர நலல மு்்ேில நைததுமைாறு 

அடிக்கடி கூ்ிே்ாக முஹம்மைது  ்னது ெகாக்கைிைம் 

க்ரிேிததுளைார்கள. முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ியுளைார்கள, 

எேகராருேர் இ்்ேன மீைதும் நிோேத வ்ீர்பபு நாள மீைதும் 

நம்பிக்்கக் ககாண்டுளைாயரா அேர் ் னது அண்்ை ே வீட்ைாரிைம் 

இரக்கததுைன நைநதுக்ககாளைட்டும். (புஹாரி,8/10, 6015)

ஒருமு்் அபூ்ர் எனும் ்னது ய்ாழரிைம் கூ்ினார்: “நவீஙகள 

கஞெி ெ்மைத்ால, (அ்ன அை்ே அ்ிகரிக்க) அ்ில அ்ிக நவீர் 

கலக்கவும், அ்னால உஙகள அண்்ை ே வீட்ைாருைன அ்்ன 

பகிர்நதுக்ககாளை யபாதுமைான்ாகிேிடும்." (முஸலிம் 8/37,2625)

முஹம்மைது  அேர்கள யமைாெமைான ெமூக நைத்்க்ை 

அகற்்ினார்கள: முஹம்மைது  அேர்கள, எேர் ஒருேரிைம் 

நனனைத்் உளைய்ா அேர் நிோேத ் வீர்பபுநாைில ் னக்கு மைிக 

அருகில இருபபார் எனறும் அேர் ்னக்கு மைிக ேிருபபமைானேர் 

எனறும் பல ் ரு்ணஙகைில கூ்ியுளைார். யமைலும் அேர் கூ்ினார்: 

உஙகள அண்்ை 

ே வீட்ைாரிை
ம் 

நனமு்்ேில பழ
குஙகள
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ஏைனம் அலலது அேதூறு கி்ைோது:  
முஹம்மைது  அேர்கள பினேரும் ேெனஙக்ைத 

்ிருக்குu்ஆனில இருநது ோெித்ார்: (முஹம்மைது  அேர்கைின 

கொந் ோர்த்்கள அலல, மைா்ாக இ்்ேனின ோர்த்்கள 

என முஸலிம்கள நம்புகின்னர்)

“முஃமைினகயை! ஒரு ெமூகத்ார் பிரிக்ாரு ெமூகத்ா்ரப பரிகாெம் 

கெயே யேண்ைாம். ஏகனனில (பரிகெிக்கபபடுயோர்), அேர்க்ைேிை 

யமைலானேர்கைாக இருக்கலாம்; (அவ்ோய்) எந்ப கபண்களும், 

மைற்க்ந்ப கபண்க்ையும் (பரிகாெம் கெயே யேண்ைாம்) - ஏகனனில 

இேர்கள அேர்க்ை ேிை யமைலானேர்கைாக இருக்கலாம்; இனனும், 

உஙகைில ஒருேருக்ககாருேர் பழிததுக் ககாளைா வ்ீர்கள, இனனும் 

(உஙகைில) ஒருே்ரகோருேர் ( வ்ீே) பட்ைபகபேர்கைால அ்ழக்கா வ்ீர்கள; 

ஈமைான ககாண்ைபின (அவ்ோறு வ்ீே) பட்ைப கபேர் சூட்டுேது 

மைிகக் ககட்ை்ாகும்; எேர்கள (இேற்்ிலிருநது) மீைைேில்லயோ, 

அத்்கேேர்கள அநிோேக்காரர்கள ஆோர்கள.”்ிருக்குர்ஆன (49:11)

்ே்ான கெய்ிக்ைப பரபபா வ்ீர்கள:

முஃமைினகயை! ஃபாஸிக் ( வ்ீேேன) எேனும் உஙகைிைம் ஒரு 

கெய்ி்ேக் ககாண்டு ேந்ால, அ்்த வ்ீர ேிொரிததுக் ககாளளுஙகள; 

(இல்லயேல) அ்ிோ்மைேினால (குற்் மைற்்) ஒரு ெமூகத்ாருக்கு 

நவீஙகள வ்ீஙகு கெயது ேிைலாம்; பினனர் நவீஙகள கெய்்ே பற்்ி 

நவீஙகயை ்கயெ்ப படுபேர்கைாக (கே்லபபடுபேர்கைாக) ஆே வீர்கள.

்ிருக்குர்ஆன (49:6)

வ்ீே எண்்ணஙகயைா, வ்ீே ெநய்கஙகயைா, உைவு பார்பபய்ா 
அலலது பு்ம் யபசுேய்ா கூைாது:

முஃமைினகயை! (ெநய்கமைான) பல எண்்ணஙகைிலிருநது ேிலகிக் 

ககாளளுஙகள; ஏகனனில நிச்ெேமைாக எண்்ணஙகைில ெில 

பாேஙகைாக இருக்கும்; (பி்ர் கு்்க்ை) நவீஙகள துருேித துருேி 

ஆராயநது ககாண்டிரா வ்ீர்கள; அன்ியும், உஙகைில ெிலர் ெில்ரப 

பற்்ிப பு்ம் யபெயேண்ைாம், உஙகைில எேராேது ்ம்மு்ைே 

இ்ந் ெயகா்ரனின மைாமைிெத்்ப புெிக்க ேிரும்புோரா? (இல்ல!) 

அ்்ன நவீஙகள கேறுபபரீ்கள. இனனும், நவீஙகள அலலாஹ்ே 

அஞெஙகள. நிச்ெேமைாக பாேத்ிலிருநது மீைளே்் அலலாஹ 

ஏற்றுக் ககாளபேன; மைிக்க கிரு்பச் கெயபேன.்ிருக்குர்ஆன (49:12)
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நைத்் மூலம் மை்ிப்ப அ்ிகரித்ல 

முஹம்மைது  அேர்கள நைத்்கைில 

அ்ிக அக்க்் கெலுத்ினார்கள. 

அேர் ்னது ய்ாழர்கைிைம் நைத்் 

்னது உ்ார்ணம் மைற்றும் ோழக்்க 

மு்்ேின (ஸுனனாஹ) ஒரு பாகம் 

எனறு யபா்ித்ார். யமைலும், ்ிருக்குர்ஆனின பல 

ேெனஙகள கமைன்மைோன மைற்றும் நலல மு்்ேிலான 

நைத்்க்ை ேலியுறுததுகின்து. முஹம்மைது  அேர்கள 

(உரத் குரல, துர்நாற்்ம் உ்ைே) மைனி்ர்கள மீைது ோனேர்கள 

ேருத்மை்ைோர்கள எனறு கூ்ியுளைார்கள.

பினேரும் ேெனஙகள இஸலாமைிே நனனைத்்க்ைச் 

சுருக்கமைாக ேிேரிக்கின்து:

• உரத் குரலில யபொ வ்ீர் மைற்றும் ்ிமைிருைன நைக்கா வ்ீர்.

• யநாோைி்ேக் கா்ணச்கென்ால நவீண்ை யநரம் ்ஙகா வ்ீர், 

அேர் ஓயகேடுக்க யநரம் அைிபபரீாக. 

• ஒருேர் பளைிோெலுக்கு கெலலும் யபாது நறுமை்ணததுைன 

கெலல யேண்டும். 

• கேஙகாேம் மைற்றும் பூண்டு உண்ைால பளைிோெலுக்கு 

கெலலா வ்ீர், (ஏபபம் யபான்) கெேலகைால ஏற்படும் 

துர்நாற்்ம் பி்ருக்கு க்ாந்ரோக இருக்கும்.

• காலிோன இைம் கி்ைபபது அரி்ாக இருக்கும் கூட்ைத்ில 

பி்ருக்கு இைமைைிதது உ்வுே வீராக.

• மைற்்ேர்க்ை அேர்கள ேிரும்பும் கபேர் மைற்றும் 

பு்னபகபேரால அ்ழபபரீாக.

• ககாட்ைாேி ேிடும்கபாழுது உஙகள ோ்ே உஙகள ் ககைால 

மூடிக் ககாளே வீர்கைாக மைற்றும் மைற்்ேர்கள தும்மைினால 

அேர்களுக்காகப பிரார்த்ிபபரீாக.
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• மைற்்ேர்களுைன உ்ரோடும் கபாழுது அேர்கள ேிரும்புமைாறு 

ஏற்றுக் ககாளைக்கூடிே ெி்ந் ோர்த்்க்ையே 

உபயோகிபபரீாக. நலல ோர்த்்களும் இஸலாத்ில ்ானம் 

கெயேது யபான்்ாகும். 

• கபற்ய்ாரிைம் கமைன்மைோக உ்ரோடுே வீராக மைற்றும் 

அேர்கைின முகம் பார்தது உரக்க யபொ வ்ீர். அேர்கைிைம் “உஃப 

அலலது ஃப”ீ (அரபிேில மைிகச்ெி்ிே எ்ிர்மை்் ோர்த்்) 

எனறு கூை கொலலா வ்ீர். 

• பகலின ெில யநரஙகைில கபற்ய்ாரின அ்்ேில நு்ழயும் 

முன, அேர்கைது பிள்ைகள அ்்க்க்்ேத ் ட்டி அனுமை்ி 

கபறு்ல யேண்டும்.

• நவீஙகள மைற்்ேர்களுக்கு ்ண்்ணவீர் பரிமைா்ினால, நவீஙகள 

இறு்ிோக பருகுே வீராக.

• உ்ணவு ேிருநதுக்கு அ்ழக்கபபட்ைால, உ்ணவுத ்ட்டில 

அருகில உளை்் உண்பரீாக, மைற்்ேர்களுக்கு க்ாந்ரவு 

ககாடுத்ல கூைாது..

• யகாப்பேிலிருநது ்ண்்ணவீர் பருகும் கபாழுது அ்ில மூச்சு 

ேிடு்ல கூைாது.

கபண்களுைனான நைத்்
உஙகள பார்்ே்ேத ்ாழத்ிக் ககாளளுஙகள, கபண்க்ையோ 

கைநது கெலபேர்க்ையோ மு்்க்கா வ்ீர்கள.

முஹம்மைது  அேர்கள மைண்டிேிட்டு ்ன க்ா்ை யமைல 

கால ்ேதது அேரது து்்ணேிோர் ஸஃபியோ ரழி அேர்கள 

ஒட்ைகத்ின மீைது மு்லில ஏற்்ினார்.

(அனஸ இபனு மைாலிக் கு்ிபபிட்டுளைார் – புஹாரி – 9/20)
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முஹம்மைது  அேர்கள மைற்்ேர்கைின கருததுக்கு 

மை்ிபபைித்ார்கள 

முஹம்மைது  அேர்கள ் னது ெகாக்களுக்கு இரண்டு ேி்மைான 

கருததுகள ககாண்ை அ்ிவு்்்ேக் கூ்ிே கபாழுக்லலாம், 

அேர்கைது கருததுக்ையும் கெேியுற்று, அது நவீ்மைான 

மு்்ேில யநாக்கத்்ப பூர்த்ி கெயயும் பட்ெத்ில அ்்ன 

ஏற்றுளைார்கள.

“்ட் அலஸலகஸல (That Al-Salassel)” யபாரின கபாழுது, (குைிபபு 

கை்மைோன நி்லேில) குஸல மைற்றும் வுழு கெயோமைல 

க்ாழு்க்ே முனனைத்ிே்ாக முஸலிம் ்ைப்ி அம்ர் 

பின அலஆஸ (ரழி)  (Amr Bin Al-Aass) குற்்ம் சுமைத்பபட்ைார். 

முஹம்மைது  அேர்கள அேரது நிோேத்்க் யகட்டு 

அ்்ன ஏற்றுக் ககாண்ைார்கள. முஹம்மைது  அேர்கைிைம் 

இரவு மைிகுந் குைிராக இருந்்ாகவும், ்ான குைித்ிருந்ால 

யநாயோயபபட்டு ப்ை்ே ேழிநைத் இேலாமைலிருக்கும் 

எனறு அம்ர் (ரழி) கூ்ினார்fள. (ஹாகீம், 1/177, 634, அபூ்ாவூத 1/132,334)

முஹம்மைது  அேர்கள கலந்ாயலாெிபப்் 
ஊக்குேித்ார்கள (ெூரா): முஹம்மைது  அேர்கள ்னது 

ெகாக்கள மைற்றும் து்்ணேிோருைன கலந்ாயலாெிததுளைார்கள. 

கு்ிக்யகாளுைனும் பகுத்்ிவு ெிந்்னகளுைனும் இருக்கும்படி 

அ்ிவுறுத்ியுளைார்கள. அேர்களுக்கு முடிகேடுக்கும் 

கெேலமு்்கைில அ்ிகாரம் அைித்ார்கள.

அனஸ இபனு மைாலிக் ரலி அேர்கள 

கூ்ியுளைார்கள, ்ான முஹம்மைது  
அேர்கைிைம் பதது ேருைஙகள யெ்ேப 
புரிந்்ாகவும், ஒரு மு்்க்கூை 
“இபபடி ஏன கெய வ்ீர்கள, அபபடி ஏன 
கெயேேில்ல” எனறு யகட்ை்ில்ல. 
(்ிர்மைி்ி, 3351)

முஹம்மைது 
 அேர்கள

 

ே்ார்த
்மைானேர் மை

ற்றும் 

பழகுே்ற்கு
 மைிகவு

ம் 
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மைக்காேின ்்லேர்கள அரபு நாட்டின 

பழஙகுடிேினருைன யெர்நது மை வ்ீனா மீைது ் ாக்கு்ல 

நைத்ிே கபாழுது, கபர்ெிோ நாட்்ைச் யெர்ந் 

ஒரு முஸலிம் மை வ்ீனாேின ேைக்யக அகழிக்ைத 

ய்ாண்டும் ்ிட்ைத்் முனகமைாழிந்ார். 

அது முற்்ிலும் பு்ிே கருத்ாகவும் அயரபிோேில 

அ்ற்கு முனனர் கெேலபடுத்ா்்ாக இருபபினும், முஹம்மைது 

 அேர்கள அ்்னத வ்ீேிரமைாக ஆராயந்ார்கள. யமைலும், 

கபரும்பாலான முஸலிம்கள அ்ற்கு ஆ்ரவு அைித்னர். 

அேர்கள 5.5 கி.மீை. நவீைம் மைற்றும் 4.6 மீை அகலம் ககாண்ை 

அகழிக்ைத ய்ாண்டினர்.

அரபு கமைாழிேில முஹம்மைது என் ோர்த்் ஒரு க்ல ரீ்ிோன 
ேழிேில ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது. க்லஞர் ஃபாரித அல-அலி

மைற்றுகமைாரு ெமைேத்ில (பதர் யபாரின கபாழுது), 

ஒரு ொ்ார்ண மைனி்ர் முஹம்மைது  அேர்கைிைம் 

கூ்ினார்: 

“இ்்ததூ்யர! இந் இைத்ில முகாமைிடுேது 

இ்்கேைிபபாைாக இலலாமைல உஙகள சுே முடிோக இருக்கும் 

பட்ெத்ில, யேறு இைத்ிற்கு கெலல நான ேலியுறுத்லாமைா?”.

அம்மைனி்ரிைம் அ்ற்கான கார்ணஙக்ைக் யகட்டு ்னது 

ய்ாழர்களுைன  கலந்ாயலாெித் பின யேறு இைத்ிற்கு 

நகர்ந்ார்கள.

ஆயலாெ்
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மைாற்று மை் மைக்க்ை மை்ித்ல:
முஹம்மைது  அேர்கள ்னது ெகாக்கைிைம் 

்ஙகள இஸலாமைிே நம்பிக்்கேில உறு்ிோன 

ஆளு்மையும் க்ைிோன புரி்லும் ககாண்டு 

மைாற்று மை் மைக்க்ை மை்ிதது அேர்களுைன 

நட்புைனும் கேைிபப்ைோகவும் பழகும்படி 

அ்ிவுறுத்ினார்கள.

முஹம்மைது  அேர்கள பல ்ரு்ணஙகைில மைாற்று மை் 

நம்பிக்்கோைர்களுக்கு மை்ிபபைிக்க யேண்டும் எனப்் 

நிரூபிததுக் காட்டியுளைார்கள. ஒருமு்் யூ் மைனி்னின 

இறு்ிச்ெைஙகுக்காக அேரது ெேபகபட்டி்ே முஹம்மைது  

மைற்றும் அேரதுய்ாழர்கைின முனபாக எடுததுச் கென் கபாழுது 

அேர் எழுநது நின்்ாகக் கு்ிபபிைபபட்டுளைது. முஹம்மைது  

அேர்கைிைம் அேரது ய்ாழர்கள ஏன எழுநது நின்வீர்கள எனக் 

யகட்ை்ற்கு: “(மை்ம், ெமைேம், ெமூக அந்ஸ்்யும் ்ாண்டி) 

அேர் ஒரு மைனி்ர்” எனக் கூ்ினார். (புஹாரி, 2/85, 1312. முஸலிம், 

3/58, 961)

மை்நலலி்ணக்க கலநது்ரோைல மைற்றும் மைாற்று மை் 
மைக்களுைன அ்மை்ியுைன கூடிோழ்ல: 
மை்நலலி்ணக்க கலநது்ரோைல எனபது இருபக்க உ்ரோைல 

அலலது கேவ்யேறு மை்நம்பிக்்கயு்ைே கேவ்யேறு 

கலாச்ொரமு்ைே மைக்கள, ்ஙகைது ெநய்கஙகள மைற்றும் 

குழபபஙக்ைக் க்ைநது புரி்லுக்காவும், ேியரா்த்்க் 

க்ைநது நட்பிற்காகவும் யநர்மை்்ோன முடிவுக்ை அ்ைே 

ேிோ்ிபபது எனறு ேிேரிக்கலாம்.

 பல
ெமைே

கலநது்ரோைல
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632 கி.பி. ேருைம், முஹம்மைது  

அேர்கள (ேமைனில உளை) நஜ்ரனில 

இருநது இஸலாம் மைற்றும் கிரிஸதுேத்ில 

உளை யேறுபாடுக்ை ேிோ்ிக்க ேந் 

ஒரு கிரிஸதுே குழு்ே மை வ்ீனா நகரில 

உபெரித்ார்கள.

முஹம்மைது  அேர்கள மைற்்ேர்களுைனான உ்ரோைல 

மைற்றும் ேிோ்த்ிற்கான ேழிமு்்கள மைற்றும் நைத்்க்ை, 

மைரிோ்், ஞானம், பரஸபர புரி்ல மைற்றும் எைி்மை்ேக் 

ககாண்டு க்ாகுத்ார்கள.

இனனும், நவீஙகள யெ்த்்யு்ைேேர்களுைன  அேர்கைில 

அக்கிரமைமைாய நைபபேர்க்ைத ்ேிர்தது, (மைற்்ேர்களுைன) அழகிே 

மு்்ேியலேன்ித ்ர்க்கம் கெயோ வ்ீர்கள; ''எஙகள மீைது இ்க்கபபட்ை 

(யே்த)்ின மீைதும் உஙகள மீைது இ்க்கபபட்ை (யே்த)்ின மீைதும் 

நாஙகள ஈமைான ககாளகிய்ாம்; எஙகள இ்்ேனும் உஙகள 

இ்்ேனும் ஒருேயன - யமைலும் நாஙகள அேனுக்யக முற்்ிலும் 

ேழிபட்டு, நைபயபார் (முஸலிம்கள) ஆயோம்"" எனறு கூறுே வீர்கைாக.

்ிருக்குர்ஆன (29:46)

“(நபியே!) உம் இ்்ேனின பா்்ேில (மைக்க்ை) ேியேகததுைனும், 

அழகிே உபய்ெத்்க் ககாண்டும் நவீர் அ்ழபபரீாக! இனனும், 

அேர்கைிைத்ில மைிக அழகான மு்்ேில ்ர்க்கிபபரீாக! கமையோக 

உம் இ்்ேன, அேன ேழி்ேேிட்டுத ்ே்ிேேர்க்ையும் (அேன 

ேழி்ேச் ொர்நது) யநர்ேழி கபற்்ேர்க்ையும் நனகு அ்ிோன.” 

-்ிருக்குர்ஆன (16:125)

கி்ி
ஸதுே 

குழுவுைன 

கலநது்ரோைல

அரபு கமைாழிேில "மைற்்ேருக்கு நன்மை பேக்கும் மைக்கயை 
மைக்கைில ெி்ந்ேர்" என் ோர்த்் ஒரு க்ல ரீ்ிோன 

ேழிேில ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது. க்லஞர் ஹென யெயலபி 
(Hassan Celebi)
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உமைர் பளைிோெல மைற்றும் புனி் கலல்்ேின 
ய்ோலேம் (Church of the Holy Sepulcher), க�ரூகெலம்:

பல நூற்்ாண்டுகைாக மை் ெகிபபுத்ன்மைேின ெி்ந் 

உ்ார்ணம் ப்ழே க�ரூஸலமைில இருக்கின்து. 

ஒரு துைி இரத்ம் கூை ெிந்ாமைல இரண்ைாேது  

இஸலாமைிே ஆட்ெிோைர் கலிஃபா உமைர் இபனு 

கத்ாப (ரலி) அேர்கள க�ரூகெலத்் 638 கி.பி 

இல ்கபபற்்ிே்ிலிருநது அது க்ாைஙகிேது. 

உமைர் (ரலி) அேர்கள க�ரூஸலமைின யபராேர் 

யொபயரானிேஸால (Sophronius) அஙகு க்ாழுே்ற்கு 

அ்ழக்கபபட்ைார். அந் ய்ோலேம் உேிர்தக்ழு்ல ய்ோலேம் 

(Church of the Resurrection) எனறும் அ்ழக்கபபட்ைது (கிழக்கு 

மைரபுேழி கிரிஸத்ேர்களுக்கான அனஸ்ாஸிஸ). உலகியலயே 

அது மைிகவும் புனி்மைான 

கிரிஸதுே ்லமைாகும். அந் 

இைத்ில ்ான இயேசு அேர்கள 

ெிலு்ேேில அ்்ேபபட்ைார் 

எனறும் அேர் பு்்க்கபபட்ை 

கலல்் உளைது எனறும் 

கிரிஸதுேர்கள நம்புகின்னர். 

கி.பி 4 ஆம் நூற்்ாண்டில இருநது 

அது புனி்ப பே்ணத்ிற்கான 

இலக்காக இருக்கின்து.

மை் 

ெகிப
புத்

ன்மை
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உமைர் (ரலி) அேர்கள கமைன்மைோன மு்்ேில அஙகு 

க்ாழுே்ற்கான அ்ழப்ப மைறுத் பினனர் கூ்ினார்கள: 

“நான இந் ய்ோலேத்ில க்ாழு்ால, முஸலிம்கள இ்்னப 

பளைிோெல எனறு எடுததுக்ககாளைக் கூடும்”.

மைா்ாக உமைர் (ரலி) அேர்கள ய்ோலேத்ில இருநது ெில அடிகள 

்ளைிநினறு க்ாழு்ார்கள. உமைர் (ரலி) அேர்கைின இந் கெேயல 

இஸலாம் மைற்றும் மைற்்ே மை்ஙகள அஙகு இருந்்் உறு்ி 

கெயகின்து. இஸலாமைிே ஆட்ெிேில மைற்் மை்ஙகளுக்கான 

ேழிபபாட்டு மு்்ேில இருந் சு்ந்ிரத்்யும் இது உறு்ி 

கெயகின்து. 

உமைர் (ரலி) அேர்கள க்ாழு் ேரலாற்று ெி்பபுமைிக்க அந் 

இைத்ில ஒரு பளைிோெல கட்ைபபட்ைது (பினனர் அது "உமைர் 

பளைிோெல (Omar Mosque)" எனறு அ்ழக்கபபட்ைது).
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உமைர் (ரலி) அேர்கள அந் கலல்்ேின ய்ோலேத்ின 

கபாறுப்ப முஹம்மைது  அேர்கைின ய்ாழரான “உபா்ாஹ 

இபனு அல-ஸாமைித (Ubadah Ibn Al-Samit) அேர்கைிைம் 

ஒபப்ைத்ார்கள, அேர் பினனர், க�ரூகெலத்ின மு்ல 

முஸலிம் நவீ்ிப்ிோனார். உமை்ாஹ அேர்கள 658 கி.பி 

காலமைானார்கள, க்ற்கு மூ்லேில உனன் ெர்ணாலேத்் 

(Noble Sanctuary) சூழநதுளை “கரு்்ண ோேில (Gate of Mercy) 

எனும் இைத்ில நலலைக்கம் கெயேபபட்ைார்கள. அந் 

ெர்ணாலேத்ில ்ான “கலல்்கைின குேிமைாைம் (Dome of the 

Rock)” மைற்றும் அக்ஸா பளைிோெல உளைது.
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உமைர் (ரலி) அேர்கைின 
உைனபடிக்்க

உமைர் (ரலி) அேர்கள க�ரூஸலத்ின 

மைக்களுக்காக அ்மை்ி மைற்றும் 

பாதுகாப்ப முனனிறுத்ி ஓர் 

உைனபடிக்்க்ே அ்ிேித்ார்கள. 

பினனர் அது “உமைரின உைனபடிக்்க” 

எனறு அ்ழக்கபபட்ை அந் 

உைனபடிக்்க, பல நூற்்ாண்டுகைாக 

இநநாள ே்ர பளைிோெலின 

சுேற்்ில அது ஏற்்பபட்டுளைது

உமைரின உைனபடிக்்க

மைிக்க கிரு்போைனும் மைிக்க கரு்்ணோைனுமைான அலலாஹேின ்ிருபகபேரால

ஈலிோேின (க�ரூஸலமைின) மைக்களுக்கு, அலலாஹேின அடி்மை 

உமைர் ககாடுக்கும் உத்ரோ்ம். மைக்களுக்கு அேர்கைின உேிர், கொதது, 

ய்ோலேஙகள, யநாயுற்ய்ார் மைற்றும் ஆயராக்கிேமைாயனார் மைற்றும் 

அ்னதது ெமைேஙகளுக்கும் உத்ரோ்ம் அைித்ார்.

அேர்கைின ய்ோலேஙகைின ஒரு பகு்ியோ அலலது 

முழு்மைோகயோ ஆக்கிரமைிக்கபபையோ, அழிக்கபபையோ, 

எடுததுக்ககாளைபபையோ மைாட்ைாது. அேர்கள ்ஙகைின 

மை்நம்பிக்்கேில இருநது பலேந்பபடுத்பபைவும் மைாட்ைார்கள 

அேர்கைில எேரும் ்ாக்கபபைவும் மைாட்ைார்கள. நகரஙகைில 

குடிேிருக்கும் மைக்க்ைப யபானறும் (முஸலிம்கள ககாடுக்கும் 

ஸகாத்்ப யபானறும்) இலிோேின மைக்களும் ேரி (�ிஸோ) 

கட்டுோர்கள.
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மை வ்ீனா நகரின ெந்்கைில ்ற்யபா்்ே காலத்ில உளை ஒனறு 

ேர்த்கம் மைற்றும் ேர்த்க கந்ிமு்்கள

முஹம்மைது  அேர்கள ே்ணிகத்்யும் ேிோபாரத்்யும் 

உனன்மைான இஸலாமைிே மை்ிபபடீுகைினபடி கெயே 

ஊக்குேித்ார்கள, யமைலும் ஏமைாற்று்ல, நிோேமைற்் ஒபபந்ஙகள, 

பித்லாட்ைம், ஏகயபாகம் மைற்றும் சுரண்ைலகளுக்கு கண்ைனம் 

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: ோர் ஏமைாற்றுகி்ாயரா 
அேர் நம்்மைச் ொர்ந்ேர் அலல (அ்ாேது, யநர்்மைோன 
நம்பிக்்கோைர் அலல). முஸலிமைில ப்ிேபபட்டுளைது. அேர் 
யமைலும் கூ்ினார்: எேர் ஒருேர் ோஙகும் கபாழுதும் ேிற்கும் 
கபாழுதும் ்னக்கான உரி்மை்ேக் யகாரும் கபாழுதும் 
ெகிபபுத்ன்மையுைன இருக்கின்ாயரா அேர் மீைது அலலாஹ 
்ன கரு்்ண்ே இ்க்கி ்ேபபான.
(ஆைேர் மைற்றும் மைகைிருக்கு கபாருந்க்கூடிேது – புஹாரி, 
2076/16)

கபாய உ்ரத்ல மைற்றும் ோக்குறு்ி்ே மீைறு்ல 

யபாலித்னமைாகும்

“பினேரும் நானகு கு்ணா்ிெிேஙகளும் ோரிைம் இருக்கின்ய்ா 

அேர் ஒரு யபாலித்னமைான மைனி்ராோர் மைற்றும் அேற்்ில 

ஏய்னும் ஒனறு இருபபேர் கூை, அ்்ன ேிடும் ே்ர, அேர் 

யபாலித்னத்ின ஒரு கு்ணா்ிெிேம் ககாண்ைேராோர்:”

1) நம்பபபடும் கபாழுது எலலாம், அேர் ஏமைாற்றுோர்.

2) உ்ரோடும் கபாழுது எலலாம், அேர் கபாயயே உ்ரபபார்.

3) உத்ரோ்ம் அைிக்கும் கபாழுது எலலாம், அேர் 

துயராகமைி்ழபபார்.

4) ்ர்க்கம் கெயயும் கபாழுது எலலாம், அேர் அேமை்ிபபாகவும் 

வ்ீே மு்்ேிலும் நைபபார்.

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள:
யபால

ித்ன
ம் 

கி்ைோது
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மை வ்ீனா நகருக்கு அேர் குடிபகபேர்ந்வுைன 

முஹம்மைது(ஸல) அேர்கள ்னது 

ய்ாழர்கைிைம் நிலத்ின ஒரு பகு்ி்ே 

ேி்லக்கு ோஙகி அ்்ன மைக்கள ே்ணிகம் 

கெயே இலேெமைாகக் ககாடுக்கச் கொனனார்கள. 

மைக்கள அஙகு எந் ேரியும் கட்ை்ணமும் 

இன்ி ே்ணிகம் கெய்ார்கள. அது “மைனகா (Manakha)” எனறு 

 இலேெ

 ேர்த்
க

மைண்ைலம்

கீழுளை பைத்ில, 14 நூற்்ாண்டுகள முன 

முஹம்மைது  அேர்கைால ேர்த்கத்ிற்காக 

இலேெமைாக ககாடுக்கபபட்ை இைத்்ச் சுற்்ி 

இருக்கும் சுேர்க்ைக் கா்ணலாம்.

்ற்ெேத்ிலுளை மைனகா இலேெ ே்ணிக ்ற்ெேத்ிலுளை மைனகா இலேெ ே்ணிக 

ேைாகத்ின யேலி ேைாகத்ின யேலி 

ஒட்ைகஙக்ைத ்்ரேில 

அமைர்த்ி அ்ன முதுகின 

யமைல (ே்ணிகத்ிற்காக) 

சு்மைக்ை ஏற்்ி இ்க்கும் 

இைம் மைனகா  (Manakha) 

எனறு அ்ிேபபடுகின்து.
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ஓமைன யபரரெின கிராண்ட் சுல்ான கபூஸ மைசூ்ிேில 
எடுக்கபபட்ை பு்கபபைம். இஸலாமைிே ே்ைவுகள, சுேர் 
அலஙகாரஙகள மைற்றும் மைர ே்ைவுகள மூலம் ெி்பபாக 
இஸலாமைிே கட்டிைக்க்ல பிர்ிபலித்து.
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இறு்ிக்கு்ிபபுகள

1 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (183/3), (245/2), ஸஹவீஹூல புஹாரி 

(13)

2 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (121/5)

3 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (858/2)

4 ஸஹவீஹூல புஹாரி (11)

5 ஸஹவீஹ அல-அலபானி, அபு்ாவூத, இமைாம் அஹமைத மைற்்ம் 

்ிர்மைி்ி

6 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (862/1), புகாரி (598/10)

7 மைற்றுகமைாரு அ்ிேிபபினபடி, முஹம்மைது  அேர்கள 

கூ்ினார்கள: “ஒருேர் ்னது அண்்ை ே வீட்ைா்ரத ்ன 

ோரிொக யேண்டும் என நான எண்ணும் ே்ர �ிபரீல 

(அ்ல) அேர்கள அண்்ை ே வீட்ைா்ர நலல மு்்ேில 

நைத் யேண்டும் எனறு க்ாைர்நது ேலியுறுத்ினார்கள.

8 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (1591/1), ஸஹவீஹூல புஹாரி (6065)

9 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (1734/1) (1738/3)

க�ரூஸலம் நகரில உளை "ராக் யைாம் (Dome of the Rock)". 
க்ாழிலமு்் பு்கபபைக்காரர் படீ்ைர் ொண்ைர்ொல (Peter Sand-

ers) எடுக்கபபட்ை பு்கபபைஙகள
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136

நவீல பளைிோெல(Blue Mosque), 
இஸ்ானபுல, துருக்கி

க
ப
ண்

க
ள

அத்ிோேம்
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“முஹம்மைது” எனும் ோர்த்்யே அரபு கமைாழி எழுததுக்கைில க்ல 

மைற்றும் ெமைச்ெீர் ேடிேில ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது. உண்்மைோன 

எழுததுக்கள இவ்ோறு இருக்கின்ன ($). “எம் (M)” மைற்றும் “கஹச் 

(H)” எழுததுக்கயை மு்ல பா்ி்ேயும், “எம் (M)” மைற்றும் “டி 

(D)” எழுததுக்கள இரண்ைாம் பா்ி்ேயும் அ்மைதது ெமைச்ெீராக 

“முஹம்மைது (Muhammad)” எனறு அரபு கமைாழி உருோக்கபபட்டுளைது.

கபண்கள

கபண்கைின உரி்மைகள: இஸலாத்ின ேரு்கக்கு முனபு, 

கபண்களுக்கு ெமூக உரி்மைகள இருக்கேில்ல. அயரபிே 

்ந்்ேர்கள கபண் குழந்்க்ை உேிருைன பு்்க்கும் 

அைேிற்கு கபண் குழந்்க்ை ேிை ஆண் குழந்்க்ையே 

ேிரும்பினார்கள.

பாலின பாகுபாடு இல்ல: முஹம்மைது  அேர்கள ஆண் 

மைற்றும் கபண் குழந்்கைில இ்ையே பாகுபாடு பார்பப்்க் 

கண்டிததுளைார். யமைலும், பாலின யேறுபாடுகள இன்ி ்ஙகள 

குழந்்க்ை மீைது அனபு கெலுத் யேண்டும் எனறு யபா்ித்ார்கள. 

அ்ிலும், ்ஙகள கபண் குழந்்கள மீைது அ்ிக கேனம் மைற்றும் 

அக்க்் கெலுத் யேண்டும் எனறு ேலியுறுத்ியுளைார்கள. 

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ியுளைார்கள:

“கபண்கள ஆண்கைின உைன பி்ேிகள.”  (்ிர்மைி்ி, 1/154, 113)

கபண்களும் ஆண்க்ைப யபானறு ோரிசுகயை: இஸலாத்ிற்கு 

முன கபண்கள குடும்ப கொத்ின ோரிொக முடிோது. 

முஹம்மைது  அ்்ன கேற்்ிகரமைாக மைாற்்ினார்கள. 

எனினும், முஹம்மைது  அேர்கள ் ானாகயே இஸலாமைிே 

கொததுரி்மை அ்மைப்ப உருோக்கேில்ல. அேர் 

(்ிருக்குர்ஆனில பாதுகாக்கபபட்டுளை) அலலாஹேின 

ோர்த்்க்ையே க்ரிேித்ார். அ்ில ஆண் மைற்றும் 

கபண்்ணிற்கு ்னித்னிோக எவ்ேைவு பாகம் எனறு 

க்ைிோகக் கு்ிபபிைபபட்டுளைது.
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கபண்களுக்கு எனறு ் னிோக அ்ைோைம் 
உளைது: மை்னேி ்ன க்ணேனின கொத்ில 

ஒரு பகு்ிோகக் கரு்பபடுே்ில்ல. 

அேளுக்ககனறு ்னிோக அ்ைோைம் 

உளைது. ்ிருமை்ணம் ஆன பினபு ஒரு கபண் ்னது 

குடும்பபகபே்ர மைாற்்ிக்ககாளைத ய்்ேேில்ல. 

அேைது அ்ைோைம் யப்ணபபட்டு அேைது கொதது 

இஸலாமைிே ெட்ைத்ால பாதுகாக்கபபடுகின்து. அேைது 

க்ணேனின மை்்ேிற்குப பினனர் ஆண் ோரிசுகைால 

உரி்மைக் ககாண்ைாைபபடும் கபாருைாக அலலாமைல, அேளும் 

அேனது கொத்ின ஒரு ோரிொகக் கரு்பபடுகி்ாள. 

(கு்ிபபு: இஸலாத்ிற்கு முனனர், கபண்கள ஒரு ெைஙகாக 

நைத்பபட்ைார்கள)

கபண் ஒரு பாலிேல கருேி அலல: இஸலாத்ில 

ேிபச்ொரம் ் ்ைச் கெயேபபட்டுளைது. முஹம்மைது  அேர்கள 

கூ்ினார்கள: ஒரு மைனி்ர் ேிபச்ொரத்ில ஈடுபட்ைால, அேர் 

“ஈமைான (நம்பிக்்க)” ககாண்ைேரலல (அ்ாேது, இ்்நம்பிக்்க 

ஆழமைாக அேரது மைன்ில ப்ிேேில்ல, அ்னால அேருக்கு 

ேிபச்ொரத்ில ஈடுபடும் கபாழுது இ்்ேச்ெம் ஏற்படுே்ில்ல).  

"இ்்ேச்ெயமை ஞானத்ின 
உச்ெம்" எனறு கபாருளபடும் இந் 
ேடிேம், க்லேடிே்மைபபாைர் 
இஸமைாேில ஹக்கி அேர்கைால 
ேடிே்மைக்கபபட்ைது

“நவீஙகள ேிபச்ொரத்் கநருஙகா வ்ீர்கள; நிச்ெேமைாக அது 

மைானக்யகைான்ாகும். யமைலும், (யேறு யகடுகைின பக்கம் 

இழுததுச் கெலலும்) வ்ீே ேழிோகவும் இருக்கின்து.”

–்ிருக்குர்ஆன (17:32)
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இஸலாத்ில ஹி�ாப மைற்றும் கண்்ணிேம்: 

்்லேில முக்காடு யபாடு்லும் கண்்ணிேமைான 

ஆ்ைக்ை அ்ணிேதும் ேேது ேந் 

கபண்களுக்குக் கட்ைாேமைாகும். இஸலாமைிே 

யபா்்னகள, கபண்கள ்ஙகள உைல மைற்றும் 

இேலபுக்ைப பாலிேல ெலனஙகளுக்காக 

உபயோகிபப்்த ்்ை கெயதுளைது. 

ெலனஙகளுக்காகவும் பாலிேல ஈர்பபுக்காகவும் கபண்கைின 

உை்ல கேைிபபடுததும் எந் ஒரு ேிோபாரத்ிற்யகா அலலது 

ேிைம்பரத்ிற்யகா இஸலாத்ில அனுமை்ி இல்ல. 

பாலிேல க்ாந்ரவுகள, பலாதகாரஙகள, பாலிேல யநாயகள 

மைற்றும் நிர்ோ்ணம் மைற்றும் ஆபாெம் யபான் அருேருக்க்க்க 

கெேலகள ஆகிேேற்்ிற்கு ே்க கெயயும் அ்னதது 

ேழிக்ையும் இஸலாமைிே யபா்்னகள ்்ை கெயகின்ன. 
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ஒரு ோலிபர் முஹம்மைது  அேர்கைிைம் (கபண் ய்ாழியுையனா 

அலலது ேி்லமைாதுவுையனா) ேிபச்ொரம் கெயே அனுமை்ி 

யகட்ைார். முஹம்மைது  அேர்கள ப்ிலைித்ார்கள : “உனது 

்ாோர் இ்்னச் கெய்ால நவீஙகள அனுமை்ிபபரீா?”. அ்ற்கு அந் 

ோலிபர் கூ்ினார்: “இல்ல”. பினனர் 

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: 

“அய் யபானறு, மைக்கள ் னது ் ாோருைன 

அ்்ன ேிரும்புே்ில்ல”.

பினனர் முஹம்மைது  அய் 

யகளேி்ே மூனறு மு்் அந் 

ோலிபரிைம் யகட்ைார்கள: “நவீஙகள அ்்ன உஙகள மைகயைா, 

ெயகா்ரியோ அலலது ொச்ெியோ கெயே்் ேிரும்புே வீரா?”. 

ஒவ்கோரு மு்்யும் அந் ோலிபர் “இல்ல” எனறு 

ப்ிலைித்ார். முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: “அய் 

யபானறு மைக்கள ்ன மைகள, ெயகா்ரி மைற்றும் ொச்ெியுைன 

அ்்ன ேிரும்புே்ில்ல”. 

பினனர் முஹம்மைது  அேர்கள அந் ோலிபரின இ்ேத்ின 

யமைல ்ன ்க்ே ்ேதது பிரார்த்ித்ார்: “எனது இ்்ோ: 

இேரது பாேத்் மைனனிபபாோக!, இேரது இ்ேத்்ச் 

சுத்பபடுததுோோக! மைற்றும் இேருக்கு கண்்ணிேமைைிபபாோக!”. 

்ிருமை்ணம் கெயதுககாளைவும்! 

முஹம்மைது  அேர்கள மைக்க்ைத ்ிருமை்ணம் 

கெயதுககாளைவும் குடும்ப ோழக்்க்ே நிறுேவும் 

ஊக்குேிததுளைார்கள. ்ிருமை்ணமைான ஆண் 

மைற்றும் கபண்்்ணத ்ேிர்தது மைற்் பாலிேல 

உ்வுக்ைத ்்ைச் கெயயும் உனன்மைான 

இஸலாமைிே மை்ிபபடீுக்ை முஹம்மைது  அேர்கள 

யபா்ிததுளைார்கள.

மை்ணம் 

கெய
ோமைல 

பால
ிேல உ்வு 

ககா
ளளு்ல

(புஹாரி, 3/26, 1905)

(முஸனத அஹமைத, 10/5220, 
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முஹம்மைது  அேர்கள கபண்களுக்கு 
அ்ிகாரமைைித்ார்கள

ெமூகத்ில கபண்களுக்கான பஙகி்னப பலபபடுததும் ்னது 

முேற்ெிகைின ஒரு கட்ைமைாக, ோரத்ின ெில நாட்க்ை கபண்கைின 

கலேிக்காக எனறு முஹம்மைது  அேர்கள ஒதுக்கினார்கள.

இஸலாமைிே நிகழவுகள, ேிருநதுகள மைற்றும் ேழிபாடுகைில 

பஙகுககாளளுமைாறு அேர் ேலியுறுத்ினார். ே வீட்டு ப்ணிபகபண்கள 

கூை முஹம்மைது  அேர்க்ைச் ெந்ிதது உ்ரோடி அேரிைம் 

உ்ேியோ அ்ிவு்்யோ கப்முடிந்து.

இஸலாமைிே ெட்ைத்ிற்கு அேர்களும் கபாறுபபாைர்கைாக 

உளை்ால, அேர் கபண்கைிைமும் (ஆண்கைிைமும் எடுத்து 

யபானறு) உறு்ிகமைாழி எடுத்ார்கள.

ய்ெத்் ேழிநைத்ப யபாகும் அடுத் ்்லமு்்ேின்ர 

ேைர்பப்ின மூலம் கபண்கள ெமு்ாேத்ில முக்கிே 

பஙகாற்றுகி்ார்கள. இஸலாமைிே கபண்கள, ஆண்கைின 

பஙகி்ன மீை்ா் ே்கேில, ெமு்ாேத்ில முக்கிே பஙகாற்றும் 

ே்கேில அ்ிகாரமைைிக்கபபட்டுளைார்கள.

குழந்்க்ை ேைர்த்ல மைற்றும் அேர்கைின நலனில 

அக்க்்க் ககாளளு்ல யபான் கெேலகைில கபண்களுக்கு 

அ்ிக முக்கிேததுேம் அைிக்கபபட்ைாலும், அேர்க்ை ெமு்ாே 

மைற்றும் அரெிேல ோழேில பஙகு ககாளைவும் ப்ணிபுரிேவும் 

கெய்ார்கள.

முஹம்மைது  அேர்கள கபண் குழந்்க்ைப 
பாதுகாபப்் ஊக்குேித்ார்கள

முஹம்மைது  அேர்கள பல ்ரு்ணஙகைில கபண்க்ை நலல 

மு்்ேில நைததுே்ில முக்கிேததுேம் ககாடுததுளைார்கள. யமைலும் 

அேர் அேர்க்ை கமைன்மைோனேர்கள எனறும் “கண்்ணாடி்ேப 

யபானறு உ்ைேக்கூடிேேர்கள” எனறும் ேிேரிததுளைார். அேர் 

்னது ய்ாழர்கைிைம், ோர் ்னது மைக்ை நலல மு்்ேில 

ேைர்தது, இ்்ேனுக்கு அடிப்ணிநது அேர்கள மீைது அக்க்்ச் 

கெலுத்ி அேர்க்ை இ்்நம்பிக்்கேினபால ேழிநைததுகி்ாயரா, 

அேர் சுேர்க்கத்் அ்ைோர்” எனறு கூ்ியுளைார்.
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முஹம்மைது  அேர்கள ்ாோருக்கு முழு 
மைரிோ்்த ்ர ஊக்குேித்ார்கள ஒரு மைனி்ர் 

முஹம்மைது  அேர்கைிைம் யகட்ைார்: “எனனு்ைே 

கநருஙகிே ஆ்ரவும் ய்ாழ்மையும் கப் ோருக்குத 

்கு்ி உண்டு”. முஹம்மைது  ப்ிலைித்ார்கள: 

“உஙகள ்ாோர்”. பினனர் அந் மைனி்ர் யகட்ைார்: 

“அேருக்கு அடுதது ோர்?”. முஹம்மைது  அேர்கள 

ப்ிலைித்ார்கள: “உஙகள ்ாோர்”.

மீைண்டும் அந் மைனி்ர் அய் யகளேி்ேக் யகட்ைார். அ்ற்கும் 

மூன்ாேது மு்்ோக முஹம்மைது  ப்ிலைித்ார்கள: 

“உஙகள ்ாோர்”. ஆர்ேம் கார்ணமைாக அந் மைனி்ர் நானகாேது 

மு்்ோக அய் யகளேி்ேக் யகட்ைார் (்ாோ்ர அ்ிக 

முக்கிேததுேததுைன நலல மு்்ேில நைத் யேண்டும் என 

அம்மைனி்ர் புரிநதுக் ககாண்ைார). பினனர் முஹம்மைது  

ப்ிலைித்ார்: “உஙகள ் ந்் உனது ் ாோருக்கு அடுத்படிோக 

உஙகைது கநருஙகிே ஆ்ர்ேயும் ய்ாழ்மையும் கபறும் 

்கு்ியு்ைேேர்”..

கலேிோைர்கள யமைற்கொனன கு்ிபபிற்கு கருதது 

க்ரிேிததுளைார்கள. ஒரு ்ாய மூனறு முக்கிேப பா்ிபபுகைில 

இருநது ்பபிக்க முடிோது: 

(1) கர்பபம் (2) பிரெே ேலி மைற்றும் பிரெேம் (3) ்ாயபபால 

மைற்றும் ்ாயக்கு்ணம்.

முஹம்மைது  அேர்கள மை்னேிே்ர நலல மு்்ேில 

நைத் ேலியுறுத்ினார்கள:

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள, ஒரு 

மைனி்ருக்கு ்ன மை்னேிேின ஒரு கு்ணம் 

பிடிக்கேில்ல என்ால மைற்க்ாரு கு்ணத்ால 

அ்மை்ிே்ைே யேண்டும். எனறு கூ்ினார்கள:

(்ிர்மைி்ி, 6/188, 3895) 

(புஹாரி, 2/8, 5971. முஸலிம், 8/2, 2548)
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ோரிைம் ெி்ந் நைத்்கள உளைய்ா; யமைலும் ோர் 

்னது மை்னேிேருக்கு ெி்நது ேிைஙகுகின்ாயரா 

அேயர ெி்ந் நம்பிக்்கோைோரார். இதுயே 

அனபு, அ்மை்ி மைற்றும் பரஸபர புரி்்ல 

ஊக்குேிக்கின்து.

இஸலாத்ில ேிோகரதது
இஸலாத்ில ேிோகரதது அனுமை்ிக்கபபட்டுளைது, ஆனால 

்ிருமை்ணத்்ப பாதுகாக்கும் அ்னதது ேி்மைான நைேடிக்்ககளும் 

யநர்்மைோன மு்்ேில எடுத்பினனர் இறு்ி ேிருபபமைாக இருக்க 

யேண்டும். ேிோகரத்்த ்டுக்க முடிோ் பட்ெத்ில, பிரி்ல 

நலல மு்்ேிலான ஒபபந்ஙகளுைன இருத்ல யேண்டும்.

முஹம்மைது  அேர்கள ்ன து்்ணேிோ்ர யநெித்ார்கள: 

ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோர் அேர்கள இேற்்க எய்ிே ெில 

ேருைஙகள கழிதது, முஹம்மைது  அேர்கள ்ன 

கநருஙகிே நண்பரான அபூபக்ர் (ரலி) அேர்கைின மைகைான 

ஆேிொ(ரலி) மை்ணமுடித்ார்கள. இேற்்க எய்ிே ்ன மை்னேிக்கு 

ேிசுோெமைாக இருபபினும், ஆேிொ (ரலி) அேர்கைிைம் மைிகுந் அனபு 

ககாண்டிருந்ார்கள, அேருக்கு யநர்்மைோகவும் இருந்ார். ஒருமு்் 

அம்ர் இபனு ஆஸ (அேரது ய்ாழர்) அேரிைம் யகட்ைார்கள: “உஙகளுக்கு 

மைிகவும் ேிருபபமைான நபர் ோர்?”. முஹம்மைது  அேர்கள ெி்ிதும் 

்ேக்கமைின்ி உையன ஆேிொ எனறு கூ்ினார்கள. (புஹாரி, 5/5, 3662)

ேிோகரத
து

(மீைைக்கூடிே) ்லாக் கூ்ித ்ே்்ண-இத்த-முடிே்ற்குள மு்்பபடி 

அேர்க்ை(உஙகளுைன) நிறுத்ிக் ககாளளுஙகள; அலலது (இத்ாேின) 

்ே்்ண முடிந்தும் மு்்பபடி அேர்க்ை ேிடுேிதது ேிடுஙகள;. 

ஆனால அேர்க்ை உஙகளுைன ்ேததுக் ககாண்டு அேர்க்ைத 

துனபுறுத்ா வ்ீர்கள. அேர்கைிைம் ேரம்பு மீை்ி நைோ வ்ீர்கள;. 

இவ்ோறு ஒருேர் நைநது ககாளோரானால, அேர் ்மைக்குத ்ாயமை 

வ்ீஙகி்ழததுக் ககாளகி்ார். எனயே, அலலாஹேின ேெனஙக்ைக் 

யகலிக் கூத்ாக ஆக்கிேிைா வ்ீர்கள;.அேன உஙகளுக்கு அைித் அருள 

ககா்ைக்ையும், உஙகள மீைது இ்க்கிே யே்த்்யும், ஞானத்்யும் 

ெிந்ி;ததுபபாருஙகள. இேற்்்க்ககாண்டு அேன உஙகளுக்கு 

நற்யபா்்ன கெயகி்ான. அலலாஹ்ே அஞசுஙகள;. நிச்ெேமைாக 

அலலாஹ ோேற்்்யும் நனக்ிபேனாக இருக்கின்ான எனப்் 

அ்ிநது ககாளளுஙகள. ்ிருக்குர்ஆன (2:231)
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உஙகள மை்னேிேிைம் உஙகள அன்ப 
கேைிபபடுததுஙகள : முஹம்மைது  அேர்கள ் ன 

மை்னேி மீை்ான அனபு, ஒரு கேிற்்ில இறுக்கமைாக 

யபாைபபட்ை முடிச்்ெப யபான்து என ேிேரித்்ாக 

ஆேிொ (ரலி) அேர்கள கு்ிபபிட்டுளைார்கள. 

ஆேிொ (ரலி) அேர்கள அடிக்கடி முஹம்மைது  

அேர்கைிைம் “முடிச்சு எபபடி உளைது” எனக் யகட்பார், அ்ற்கு 

அேர் “இனனும் எபகபாழுதும் யபால இறுக்கமைாக இருக்கின்து” 

எனக் கூ்ினார்.

முஹம்மைது  அேர்கள மை்்ந் ்ன து்்ணேி 
க வ்ீ�ா(ரலி) மீைது முனமைா்ிரிோன அனபி்ன 
நிரூபிததுளைார்கள

ஆேிொ (ரலி) அேர்கள கெம்மை்ி ஆடு ெ்மைத் கபாழுக்லலாம், 

முஹம்மைது  அேர்கள ஹ வ்ீ�ா (ரலி) அேர்கைின ய்ாழிேர்களுக்கு 

ஒரு பங்கக் ககாடுத்னுபபும்படி கூ்ியுளைார்கள.

ஆேிொ (ரலி) அேர்கைிைம் ஹ வ்ீ�ா(ரலி) அேர்க்ை 

ேிை, அேர்கள காலத்ில, ெி்ந்ேர் எேரும் இல்ல 

என முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ியுளைார்கள. யமைலும் 

அேர் கூ்ினார், ்னக்கு மு்ல இ்்கேைிபபாடு ேந் 

கபாழுது யேறு எேரும் (அேரது மைாமைா மைற்றும் அேரது 

உ்ேினர்கள உட்பை) அே்ர நம்பா் கபாழுது, ஹ வ்ீ�ா(ரலி) 

அேர்கள அேருக்கு ஆறு்ல கூ்ிேய்ாடு ெற்றும் 

்ேக்கமைின்ி ்னது கெலேத்்யும் நபி அேர்கைின 

இ்்பப்ணிக்காக அைிதது அேருக்கு பக்கபலமைாக 

இருந்ார்.

ஹ்ி�ா (ரலி) அேர்க்ைப பற்்ிே முஹம்மைது  அேர்கைின 

கருததுகைால அேரின ்ற்யபா்்ே து்்ணேிோர் ஆேிொ 

(ரலி) அேர்கள கபா்ா்மைக் ககாளைக்கூடும் எனறு ெிலர் 

கருதது கூ்ினாலும், முஹம்மைது  அேர்கள ்ன அ்னதது 

து்்ணேிேரிைமும் நவீ்மைாக நைநதுக் ககாண்ைார்கள.

“முஹம்மைது” எனும் ோர்த்்யே அரபிேில ஒரு மைலர் யபான் 

ய்ாற்்த்ில உருோக்கபபட்டுளைது.

உருோக்கிே க்லஞர் ஃபாரித அல-அலி (Farid Al-Ali).

அனபான
 

க்ண
ேராய

 

இருஙகள
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முஹம்மைது  மைற்றும் பல்ார மை்ணம்

முஹம்மைது  அேர்கள பல்ார மை்ணத்் 
அ்ிமுகபபடுத்ேில்ல:

உண்்மைேில இஸலாத்ிற்கு முனயப க்ணக்கின்ி பல்ார மை்ணம் 

கெயயும் ேழக்கம் இருந்து. ஒரு மைனி்ர் ஒனறுக்கு யமைற்பட்ை 

கபண்க்ை மை்னேிோகயோ அலலது காமைக்கிழத்ிோகயோ 

அலலது அடி்மைோகயோ ் ேததுக்ககாளேது ெர்ே ொ்ார்ணமைாக 

இருந்து.

இ்்ததூ்ர் இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கள ஸாரா அம்்மைோர் 

(இஸஹாக் (அ்ல) அேர்கைின ்ாோர்) மைற்றும் ஹா�ர் 

அம்்மைோர் (இஸமைாஈல (அ்ல) அேர்கைின ் ாோர்) 

ஆகியோ்ர மை்ணமுடித்து க்ரிந் ஒனய். 

யமைலும், ோகூப(அ்ல) அேர்களுக்கு இரண்டு 

மை்னேிேரும் இரண்டு காமைக்கிழத்ிகளும் 

இருந்்ாகக் கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

முஹம்மைது  அேர்கள ்னது கபரும்பாலான ோழ்ே 
ஒயர து்்ணேியுைன கழித்ார்:
முஹம்மைது  அேர்கள ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோருைன சுமைார் 

25 ஆண்டுகள மை்ணோழக்்க ோழந்ார், அேருக்கு நானகு 

கபண் குழந்்கள மைற்றும் இரண்டு ஆண் குழந்்கள 

இருந்னர். இரண்டு மைகனகளும் அேர்கைின குழந்்ப பருே 

காலத்ியலயே மைர்ணமை்ைந்னர்.

ஹ வ்ீ�ா அம்்மைோர் இேற்்க எய்ிே பி்கு, ஓர் ஏ்ழ 

ேி்்ேோன “ஸவ்்ாஹ(Sawdah)” அம்்மைோ்ர மை்ணமுடித்ார்கள. 

அேரது க்ணேர் அபிஸினிோேில இருநது ்ிரும்பிே பி்கு 

மைர்ணமை்ைந்ார்கள. அபிஸினிோ ்ான முஹம்மைது  அேர்கள 

்னது ெில ய்ாழர்க்ை அ்ைக்கலம் யகட்டு அனுபபிே நாடு.

ஸவ்்ாஹ அம்்மைோருைனான அேரது ்ிருமை்ணம் 

அம்்மைோருக்கு கபரும் து்்ணோக அ்மைந்து. ்ன்ன ேிை 

ேே்ில மூத்ேரான ஸவ்்ாஹ அம்்மைோ்ர மை்ணமுடித் 

கபாழுது நபி அேர்களுக்கு கிட்ைத்ட்ை 50 ேேது.

மு்ல 

மை்னேியுைன 

25 ே
ருைஙகள 

மை்ணோழக்்க 

ோழந்ார்
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முஹம்மைது  ்னது கநருஙகிே ெகாோன அபூபக்ர் (ரலி) 
அேர்கைின மைக்ை மை்ணந்ார்: ெில ேருைஙகள கழிதது, 

முஹம்மைது  அேர்கள ் னது கநருஙகிே நண்பரும் ் னது 

து்்ணநிற்கும் ய்ாழருமைான அபூபக்ர் (ரலி) அேர்கைின 

மைகைான ஆேிொ(ரலி) அேர்க்ை மை்ணமுடித்ார். 

இந் மை்ணம் அபூபக்ர் (ரலி) மைற்றும் ஆேிொ (ரலி) 

அேர்களுக்கு கபரு்மைக்குரிே்ாக இருந்து.

முஹம்மைது  அேர்கள ் னது இரண்ைாேது 
கநருஙகிே ய்ாழரான உமைர் (ரலி) அேர்கைின மைக்ை 
மை்ணமுடித்ார்கள: 

இரண்டு ேருைஙகள கழிதது உமைர் (ரலி) 

அேர்கைின மைகள ஹஃபஸா அேர்கள ்ன 

க்ணே்ர உகுத யபாரில இழந்ார்கள. 

உமைர் (ரலி) அேர்கள ்ன கநருஙகிே 

நண்பர்கைில ோ்ரோேது அேருைன 

மை்ணமுடிக்க ேிரும்பினார்கள. ஆனால 

ோரும் முன ேரா் கார்ணத்ினால முஹம்மைது  அேர்கயை 

முனேநது அே்ர மை்ணமுடித்ார்கள. இந் மை்ணம் உமைர் (ரலி) 

அேர்களுக்கும் ஹஃபஸா அம்்மைோருக்கும் கபரு்மைோகவும் 

து்்ணோகவும் இருந்து.

முஹம்மைது  அேர்கள ்ன எ்ிரிேின மைகைான ஒரு 
்கம்கபண்்்ண மை்ணமுடித்ார்கள: 
ராம்லா அம்்மைோர் “உம்மு ஹபபீாஹ (Um Hbibah)” எனும் 

பு்னபகபேரால அ்ிேபபட்ைார்கள. அேர் மைக்கா நகரின 

்்லேரின (அபூ ஸுஃபோன) மைகள. அபு-ஸுஃபோன முஹம்மைது 

 அேர்க்ை நம்பாமைல அே்ர எ்ிர்தது 20 ேருைஙகள 

யபாரிட்ைார். ஆனால அேரது மைகள இஸலாத்்த ்ழுேினார்.

ஆரம்ப காலத்ில அபிஸினிோேிற்கு குடியே்ிே முஸலிம்கைில 

அேரும் ஒருேர், அேர் ்னது க்ணேருைன குடியே்ி 

அஙகு கிட்ைத்ட்ை 15 ஆண்டுகள ோழந்ார். 

கி்ிஸதுே மை்த்்த ்ழுேிே அேரது 

க்ணேர் அய் நாட்டில மைர்ணமை்ைந்ார். 
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அபிஸினிோேில அேர் ்னிததுேிைபபட்ைார், அ்னால 

முஹம்மைது  அேர்கள உம்மு ஹபபீாஹேிைம் ் ிருமை்ணத்ிற்கு 

ேிருபபம் க்ரிேிக்க, அ்்ன அம்்மைோர் ஏற்று அே்ர 

மை்ணமுடித்ார். ஆச்ெர்ேமூட்டும் ே்கேில அேரது ்ந்்ோர் 

ஒரு ேருைம் கழிதது இஸலாத்் ஏற்்ார்.

முஹம்மைது  அேர்கள யூ் பழஙகுடிேினரான ஸாஃபிோ-
்ே மை்ணமுடித்ார்கள: “பனு நு்ழர் (Bani Al-Nadhir)” எனும் 

யூ் பழஙகுடிேினர் முகம்மை்  அேர்களுக்கு துயராகம் 

இ்ழதது அேருக்கு எ்ிராக கெேலபட்ைனர். முஹம்மைது  

அேர்கள அேர்க்ைக் ் கபர்(Khaybar) நகரில கேற்்ிேடீ்டிே பின 

அேர்கள ெரண்்ைந்ார்கள.  ்கபப்ிேேர்கைில அேர்கைின 

்்லேரின மைகைான ஸஃபியோவும் ஒருேர். முஹம்மைது  

அேர்கள அே்ர ேிடுேிதது அேரிைம் மை்ண ேிருபபத்்த 

க்ரிேித்ார். ஸபியோ அம்்மைோர் அ்்ன ஏற்று அே்ர 

மை்ணமுடித்ார். 

இ்ன மூலம் முஹம்மைது   அேர்கள யூ்ர்களுக்கு 

எ்ிராக ்னக்கு எதுவும் (ேியரா்ம்) இல்ல, மைா்ாக 

ஆக்கிரமைிபபுக்காரர்கைின ஆக்கிரமைிப்ப அேர்கைின இனம் 

மைற்றும் ெமைேத்்க் கரு்ாமைல நிறுத்ிோக யேண்டும் என 

அ்னேருக்கும் நிரூபித்ார்கள.

பல ்ரு்ணஙகைில, முஹம்மைது  அேர்கைின மை்்ந் 

பி்கும் கூை, ஸபியோ (Safiyya) அம்்மைோர் அே்ர மைிகவும் 

அனபான மைற்றும் நவீ்மைான க்ணேர் என ேிேரிததுளைார்கள. 

(்ிர்மைி்ி, 6/188, 3894. முஸனத அஹமைத, 5/2609, 12587)
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மைரிோ, எகிபது பழஙகுடிேின கபண்

அய் ேருைம் முஹம்மைது  அேர்கள எகிபது நாட்டின 

கி்ிஸ்ே ஆட்ெிோைரிைம் ஒரு தூதுே்ர அனுபபி 

இஸலாத்் ஏற்கும்படி ேலியுறுத்ினார்கள.

எகிப்ின ஆட்ெிோைர் பண்பட்ை மு்்ேில மைறுதது, முஹம்மைது 

 அேர்களுக்காக மைருததுேர் மைற்றும் அடி்மை அலலது 

காமைக்கிழேிோக மைரிோ (யமைரி) யபான் பரிசுபகபாருட்க்ை 

அனுபபினார். முஹம்மைது  அேர்கள எகிபது ஆட்ெிோைரின 

பரிசுப கபாருட்க்ை ஏற்்ார். அேர் மைரிோ்ே மை்ணமுடித்ார், 

பினனர் ஒரு ேருைம் கழிதது ஓர் ஆண் குழந்்ப பி்ந்து, 

அ்ற்கு இப்ாஹவீம் எனப கபேரிட்ைார். ெி்ிே பாலகனாக இருந் 

கபாழுது இப்ாஹவீம் மைர்ணமை்ைந்ார், அேரது இழபபினால 

முஹம்மைது  அேர்கள மைிகவும் ேருத்மை்ைந்ார்கள. 

ச
ப
ண்

க
ள்

148



பல்ார மை்ணத்்க் கட்டுபபடுத் இ்்ேனின 
கட்ை்ை்ே முஹம்மைது   அேர்கள அ்ிேித்ார்கள:

இஸலாம் பல்ார மை்ணத்்த ்்ைச் 

கெயேேில்ல, மைா்ாக அ்்னக் 

கட்டுபபடுத்ி ஒழுஙகுபபடுத்ிேது. 

இஸலாத்ில ஒனறுக்கும் 

அ்ிகமைான மை்னேி்ேத ்ிருமை்ணம் 

கெயேது கட்ைாேம் அலல, மைா்ாக 

உண்்மைோன கார்ணஙகளுக்காக அது 

அனுமை்ிக்கபபட்டுளைது. 

ஓர் ஆண், முழு்மைோன மைரிோ்்யும் பாகுபாைற்் நவீ்ி்ேயும் 

ேழஙகும் பட்ெத்ில இரண்ைாம் ் ிருமை்ணம் கெயே ் ்ைேில்ல. 

ஆனால ஓர் ஆண் பாகுபாடிலலாமைலும் நவீ்மைாகவும் நைக்க 

இேலாக்ன்ால அேருக்கு ஒனறுக்கும் யமைற்பட்ை ்ிருமை்ணம் 

கெயே அனுமை்ிேில்ல என்ிருக்குர்ஆன நானகாம் 

அத்ிோேத்ின மூன்ாம் ேெனம் க்ைிோக்கியுளைது.

யமைலும் நவீ்மைாக நைக்கக்கூடிே க்ணேர்களுக்கும் நானகு மை்னேிேர் 

எனறு எல்லயும் அய் ேெனத்ில கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

இந் இ்்கேைிபபாட்டிற்கு முனனர், ஆண்கள எண்்ணற்் 

மை்னேிே்ரக் ககாண்டிருந்னர்.

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கைின மீை்ான 
எல்லகள:

இந் இ்்கேைிபபாட்டிற்கு முனனர் இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

 அேர்களுக்கு நானகிற்கும் யமைல மை்னேிேர் இருந்னர். 

இ்்ததூ்ரின மை்னேிேராக இருபபது மைிக்க கபரு்மைோன 

ஒன்ாக இருபபதுைன அேர்கள நம்பிக்்கோைர்கைின 

்ாோர்கைாகவும் கரு்பபடுோர்கள. 

உஙகைால நவீ்மைாக நைக்க இேலாக்ன்ால,  ஒரு ்ிருமை்ணம் மைட்டும் கெயயுஙகள    
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இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கைின து்்ணேிேர் 
மீை்ான எல்லகள:
முஹம்மைது  அேர்கைின து்்ணேிேர் 

முஸலிம்களுக்கு ்ாோ்ரப யபான்ா்லால, 

அேரின மை்்ேிற்கு பினனர் அேரது 

து்்ணேிே்ரத ் ிருமை்ணம் கெயே முஸலிம்கள 

அனுமை்ிக்கபபைேில்ல.

்ிருக்குரானில, இ்்ேன இ்்ததூ்ர் அேர்கைின 

து்்ணேிேர்க்ை மைற்் கபண்க்ைப யபானறு அலல என 

ேிேரிததுளைான (அேர்க்ை ஒரு முனமைா்ிரிோகவும் 

நம்பிக்்கோைர்கைின ் ாோர்கைாகும் ் ான இஸலாமைிேர்கைால 

கா்ணபபை யேண்டும்).

இ்்ததூ்ரின து்்ணேிேர்கைில ோயரனும் கேைிபப்ைோக 

பாேச்கெேல கெய்ால, அேர்களுக்கு ் ண்ை்ன இரட்டிபபாகும். 

ஆனால, ோயரனும் இ்்ேனுக்கும் அேனது தூ்ருக்கும் 

கட்டுபபட்டு யநர்்மைோன கெேலக்ைச் கெய்ால, அேர்கைின 

நன்மைகள இரட்டிபபாக்கபபடும்.

முஹம்மைது  அேர்கைின து்்ணேிேர்களுக்கு 
ய்ர்நக்டுக்கும் சு்ந்ிரம் இருந்து:

(்ிருக்குரானின பாகம் 33, ேரிகள 28,29-ல கு்ிபபைபபட்டுளைபடி) 

இ்்ேன முஹம்மைது  அேர்கைிைம் அேரது 

து்்ணேிேர்களுக்கு இரண்டு ேிருபபஙக்ைத 

ய்ர்நக்டுபப்ற்காக அைிக்கச் கொனனான. ஒனறு, 

ேிடு்்லப கபற்று(ேிோகரதது) உலக ோழ்ேயும் அ்ன 

அலஙகாரஙக்ையும் ய்ர்நக்டுத்ல, அலலது முஹம்மைது 

 அேர்களுைனான மை்ணோழேில ஒன்ி இருநது 

இஸலாத்ிற்காக ்ஙகள ோழ்ே அர்பப்ணித்ல.

அ்னேரும் இரண்ைாேது ேிருபபத்்த ய்ர்நக்டுதது 

முஹம்மைது  அேர்களுைனான மை்ணோழேில ஒன்ி 

இருந்னர். முஹம்மைது  அேர்கைின மை்்ேிற்கு பின 

ோரும் மைறுமை்ணம் கெயேேில்ல.

நம்பிக்்
க 

ககா
ண்யைாரின

 

்ாய
மைார்கள
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இறு்ிக்கு்ிபபுகள

1 யேறு ெில கு்ிபபுகைினபடி முஹம்மைது  அேர்கள 

கூ்ியுளைார்: எேருக்காேது ஒனறு அலலது இரண்டு அலலது 

மூனறு மைகளகள இருநது அேர்க்ை நலல மு்்ேில 

கேனிததுக் ககாண்ைால(அேர்கள சு்ந்ிரமைாக கெேலபை 

துேஙகும் ே்ர), அேர் இ்்ேனின சுேர்க்கத்் அ்ைோர்.

2 ்ிருக்குரானின பல ேெனஙகைில ஒரு மைனி்ர் கபற்ய்ார் 

இருேருக்கும் நவீ்மைாக நைக்க யேண்டும் எனறு கு்ிபபிைபபட்டுளைது 

(உ்ார்ணம், பாகம் 17, ேெனம் 23).

3 ்ிருக்குர்ஆனின பாகம்-2, ேெனம் 23 -ஐயும் பார்க்கவும்.

4 மைற்் மை்ஙகைில பல்ார மை்ணஙக்ைப பற்்ி, முற்காலத்ில, 

இநது மை்த்ிலும் எந் கட்டுபபாடும் இருந்்ில்ல. 1954-

ஆம் ஆண்டு, இநது ்ிருமை்ணச் ெட்ைம் ஏற்்ிே பி்கு ்ான 

இநதுக்கள ஒனறுக்கும் யமைற்பட்ை ்ிருமை்ணம் கெயேது 

ெட்ைேியரா்மைாக்கபபட்ைது. ்ற்ெமைேம், இந்ிே ெட்ைம் இநது 

ஆண்க்ை ஒனறுக்கும் யமைற்பட்ை ்ிருமை்ணம் கெயே்்த 

்டுக்கின்து; இநது யே்ஙகள அலல.

5 ோகூப (அ்ல) அேர்கைின குடும்பத்்ப பற்்ிே யமைலும் 

ேிபரஙகளுக்கு, பார்க்க க�ன வீஸிஸ 32:22-24.

6 முஹம்மைது  அேர்கள ் னது ெகாக்கைின முனனால அழுகின் 

அைேிற்கு அேரது மைகனின மை்்ோல துேர்ைந்ார். ஒரு 

்ந்்ோக, அேரால கண்்ணவ்ீ ரக் கட்டுபபடுத் இேலேில்ல. 

முஹம்மைது  அேர்கள ்னது ெகாக்கைிைம் “இ்்ேனுக்கு 

பிடித்ேற்்் மைட்டுயமை நான கூறுயேன, இ்்ேனின ேி்ி்ே 

நம்பிக்்கோைர்கள ஏற்றுக்ககாளை யேண்டும்” எனறு கூ்ினார்.

7 இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கைின து்்ணேிேர் பற்்ிே 

கு்ிபபுகளுக்கு பார்க்க : ்ிருக்குர்ஆன பாகம் 33, ேெனஙகள 

50, 51, 52.
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“மைனி்ர்கயை! நிச்ெேமைாக நாம் உஙக்ை 

ஓர் ஆண், ஒரு கபண்்ணிலிருநய் 

ப்ைதய்ாம்; நவீஙகள ஒருே்ர 

ஒருேர் அ்ிநது ககாளளும் கபாருட்டு. 

பினனர், உஙக்ைக் கி்ைகைாகவும், 

யகாத்ிரஙகைாகவும் ஆக்கியனாம்; 

(ஆகயே) உஙகைில எேர் மைிகவும் 

பேபக்்ியு்ைேேராக இருக்கின்ாயரா, 

அேர்்ாம் அலலாஹேிைத்ில, நிச்ெேமைாக 

மைிக்க கண்்ணிேமைானேர். நிச்ெேமைாக 

அலலாஹ நனக்ிபேன, (ோேற்்்யும் 

சூழநது) க்ரிந்ேன.”

்ிருக்குர்ஆன, 49:13
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இஸலாத்ில எந் “கட்ைாேமும் இல்ல”
முஹம்மைது  அேர்கள ்ன்ன இ்்ததூ்ராக அ்ிேித்ார். 

அேர் மைனி்ேினத்ிற்கான இ்்ச்கெய்ி்ேப கபற்று 

அ்்ன மைக்களுக்கு அ்ிேிபப்ில பல ெிரமைஙகளுக்கு 

உளைானார். ஆனால அ்்ன ஏற்கச் கொலலி அேர் ோ்ரயும் 

கட்ைாேபபடுத்ிே்ில்ல. மைக்களுக்கு நம்பிக்்கக்கான 

சு்ந்ிரத்்யும் ய்ர்நக்டுபப்ற்கான சு்ந்ிரத்்யும் 

உறு்ிகெயயும் ்ிருக்குர்ஆனின ேெனஙக்ை அேர் ோெித்ார்.

அ்னதது இனஙகளுஙகளுக்குமைான அ்கந்ி மைற்றும் 
ெமைததுேம் :

“யமைலும், உம் இ்்ேன நாடிேிருந்ால, பூமைிேிலுளை 

ோேருயமை ஈமைான ககாண்டிருபபார்கள ; எனயே, மைனி்ர்கள 

ோேரும் முஃமைினகைாக (நம்பிக்்க ககாண்யைாராக) 

ஆகிேிையேண்டுகமைனறு அேர்க்ை நவீர் கட்ைாேபபடுத் 

முடியுமைா?” -்ிருக்குர்ஆன (10:99)

“(இஸலாமைிே) மைார்க்கத்ில (எவ்ே்கோன) 

நிர்பந்முமைில்ல. ேழியகட்டிலிருநது யநர்ேழி முற்்ிலும் 

(பிரிநது) க்ைிோகிேிட்ைது. ஆ்கோல, எேர் ேழி 

ககடுபபேற்்் நிராகரிதது அலலாஹேின மீைது நம்பிக்்க 

ககாளகி்ாயரா அேர் அறுநது ேிைா் ககட்டிோன கேிற்்் 

நிச்ெேமைாகப பற்்ிக் ககாண்ைார் - அலலாஹ (ோேற்்்யும்) 

கெேியுறுயோனாகவும் நனக்ியோனாகவும் இருக்கின்ான.” 

–்ிருக்குர்ஆன (2:256)

சு்ந்ிரம், நவீ்ி மைற்றும் பாதுகாபபு

மைனி் உரி்மைகள

இஸலாத்ில, அ்னதது மைக்களும் 

மைனி்ர்கைாக இருக்கின் கார்ணத்ினால 

ெட்ைத்ின கீழ ஒன்ாகயே 

கரு்பபடுோர்கள. பக்்ி மைற்றும் அ்கந்ிேில 

ெி்நது ேிைஙகுபேர்கயை இ்்ேனின 

பார்்ேேில ெி்ந்ேர்கைாோர்கள. 

முஹம்மைது  அேர்கள அ்்ன இவ்ோறு 

கூ்ினார்கள: 
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முஹம்மைது  அேர்கள 
அடி்மைக்ை ேிடுேிக்க 
ஊக்குேித்ார்கள மைற்றும் 
அடி்மைத்னத்் ஒழிக்க 
இஸலாமைிே கந்ிமு்்க்ை 
அ்ிமுகபபடுத்ினார்கள

முஹம்மைது  அேர்கைின காலத்ிற்கு முனபாகயே 

அடி்மைத்னம் இருந்து. உலகின பல ெமூக அ்மைபபுகைில 

அது ஓர் அஙகமைாகயே இருந்து. அடி்மைகள கொத்ாகவும் 

மைக்களு்ைே கெலேத்ின ஓர் அஙகமைாகவும் கரு்பபட்ைனர். 

இஸலாம் மைக்கைின கொத்்யும் கெலேத்்யும் 

பாதுகாபப்ினால, அடி்மைத்னம் படிபபடிோக அகற்்பபட்ைது.

“உஙகள இ்்ேன ஒருேன ்ான. மைனி்ேினம் ஆ்ம் (அ்ல) 

அேர்கைிைமைிருநது ேந்து மைற்றும் ஆ்ம் (அ்ல) மைண்்ணிலிருநது 

ப்ைக்கபபட்ைார். பேபக்்ி்ேத ்ேிர யேறு எ்்னக் 

ககாண்டும் ஓர் அரபு நாட்ைேர், அரபு நாட்ைேரலலா்ே்ர 

ேிை ெி்ந்ேர் அலல, யமைலும் அரபு நாட்ைேர் அலலா்ேர், 

ஓர் அரபு நாட்ைே்ரேிை ெி்ந்ேர் அலல (பேபக்்ியே 

நனனைத்்களுக்கு உநதுயகாைாகும்). ”(முஸனத அஹமைத 

இஸலாத்ின ஆரம்ப காலஙகைில, அடி்மைக்ைத ்ே்ாக 

நைததுேது ஒரு பாேமைாக இருந்து, அ்ற்காக இ்்ேனிைம் 

மைனனிப்பக் யகட்டு அந் அடி்மை்ே ேிடுேிக்க யேண்டிே்ாக 

இருந்து. கூடு்லாக இஸலாத்ின ெட்ைஙக்ை மீைறுயோர் 

அடி்மைக்ை ேிடுேிக்கயோ அலலது மைற்்ேர்கைிைமைிருநது 

அடி்மைக்ை ேி்லக்கு ோஙகி ேிடுேிக்கயோ யேண்டிே்ாக 

இருந்து. அடி்மைத்னம் முற்்ிலுமைாக ஒழியும் ே்ர அது 

க்ாைர்நது ககாண்யை இருந்து.

முஹம்மைது  அேர்கள இ்்ேனின அன்பப கபறுே்ற்காக 

அடி்மைக்ை ேிடுேிக்க யேண்டுகமைன ஊக்குேித்ார்கள. ஒரு 

மு்் “அபு மைஸஉத அல-பதரி (Abu Mas'ud Al-Badri)” எனபேர் 

்னது அடி்மை்ே ெவுக்கால அடிபப்்க் கண்டு அேரிைம் 

வ்ீர்க்கமைாக கூ்ினார்:
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“உனது ் கு்ிக்கும் ெக்்ிக்கும் யமைல இ்்ேன ் கு்ியும் ெக்்ியும் 

கபற்்ேன எனப்் நவீ அ்ிநதுககாளை யேண்டும்”. அபு மைஸஉத 

ொந்ிே்ைநது முஹம்மைது  அேர்கைிைம் மைனனிபபுக் 

யகட்கும் க்ானிேில கூ்ினார்: “இ்்ேனின அருளுக்காக நான 

அே்ன ேிடு்்லச் கெயயேன”. முஹம்மைது  அேர்கள 

கூ்ினார்கள: “நவீ அ்்னச் கெயோேிடில, நரக கநருபபு உனது 

முகத்்த க்ாடும்.” (முஸலிம், 5/91, 1659)

மைக்கைின பாதுகாபபு: ஒரு லட்ெத்ிற்கும் யமைற்பட்ை மைக்கைின 

முன ்னது இறு்ியு்ர ஆற்்ிே முஹம்மைது  அேர்கள 

அ்னதது மைக்களும் ெட்ைத்ின முன 
ெமைநி்லேியல நிற்கி்ார்கள: முஹம்மைது 

 அேர்கள மைக்கைின ோழ்ே கட்டுபபடுத்ி 

அேர்கைது உைனபாடுக்ையும் ேர்த்கஙக்ையும் 

ஒழுஙகுபடுததும் ே்கேிலான "ெரிஆ ெட்ைம்" 

எனபபடும் இ்்ேனின கட்ை்ைக்ை அ்ிமுகபபடுத்ி 

மைக்களுக்கு யபா்்ன கெய்ார்கள. அ்னதது மைக்களும் 

ெட்ைத்் மை்ிக்க யேண்டும் மைற்றும் குற்்ோைிகள, அேர்கைின 

ெமூக நி்ல்ேப கபாருட்படுத்ாமைல, ்ண்டிக்கபபை யேண்டும் 

எனப்் முஹம்மைது  அேர்கள மைிகவும் முக்கிேததுேததுைன 

கு்ிபபிட்ைார்கள. ெட்ைத்் நவீ்மைாக அமைலபடுத்ினால 

அ்னதது மைக்களும் நவீ்ி்ேயும் பாதுகாப்பயும் கபறுோர்கள.

“மைக்கயை, நம்பிக்்கோைர்கள ெயகா்ர்கைாோர்கள. ்னது 

ெயகா்ரனின முழு அனுமை்ிேின்ி ோரும் அேரது கொததுக்க்ை 

எடுததுக்ககாளைக் கூைாது. கெய்ி்ே நான எத்ி்ேதது 

ேிட்யைனா? அலலாஹ, எனது இ்்ேயன, நவீயே 

எனது ொட்ெிோோோக.

ஒருே்ரகோருேர் கழுத்ில அடிததுச் கெலலா வ்ீர்கள. 

நிச்ெேமைாக, நான உஙகைிைம் எ்்ன ேிட்டுச் 

கெலகினய்யனா, அ்்ன நவீஙகள எடுததுக் ககாண்ைால, 

நவீஙகள ேழி்ே் மைாட்டீர்கள: அது இ்்ேனின 

யே்ம் மைற்றும் எனது ேழிமு்்யுயமைோகும். கெய்ி்ே நான 

எத்ி்ேதது ேிட்யைனா? அலலாஹ, எனது இ்்ேயன, நவீயே 

எனது ொட்ெிோோோக (ஹாகிம், 1/93, 317. அல-்பஹகி, 6/96, 
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ெட்ைத்ின முன, ் னது உ்ேினர்கள 

உட்பை, ோரும் அ்ிகாரம் 

ப்ைத்ேர்கள அலல எனப்்ன 

இ்்ததூ்ர் க்ைிோக்கினார்.

உ்ார்ணமைாக, ்ிருடுேதும் 

ககாள்ைேடிபபதும் மைற்்ேர்கைின 

கொததுக்கள யமைல க்ாடுக்கபபட்ை 

்ாக்கு்லாகும். குற்்ோைிக்ை அேர்கைின ெமூகநி்ல்ேப 

கபாருட்படுத்ாமைல ்ண்டிக்க யேண்டும். ்னது அனபுமைகள 

ஃபாத்ிமைா ோரிைமைிருந்ாேது ்ிருடிேிருந்ால, அேருக்கும் 

்ான ்ண்ை்ன அைிக்கக்கூடும் எனறு முஹம்மைது  

அேர்கள க்ைிோகக் கு்ிபபிட்டுளைார்கள.

நவீ்ியுைன நவீ்ிப்ி; ்ஃமைா மைற்றும் ஒரு யூ் 
மைனி்னின க்்: 

ஒரு ெமைேம், ்ஃமைா பின உ்பரிக் 

எனும் ஓரு அரபிே மைனி்ர், கேெத்ின 

பகு்ிோன ஒரு உயலாக யகைேத்்த 

்ிருடி ் னது யூ் நண்பரின இலலத்ில 

மை்்தது ்ேத்ார். அந் உயலாக 

யகைேத்்த ்ிருடிே்ாக அந் யூ் 

மைனி்ர் குற்்ம் சுமைத்பபட்ைார், ஆனால அேர் 

அந் குற்்த்் மைறுதது  ்ஃமைா மீைது குற்்ம் சுமைத்ினார்.

குற்்ோைி ோகரனறு க்ரிோ் நி்லேில, பல அயரபிேர்கள  

்ஃமைா மீைது இரக்கம் ககாண்டு முஹம்மைது  அேர்க்ை யூ் 

மைனி்னுக்கு எ்ிராகத ் ிருபப முேற்ெித்னர், ஆனால இறு்ிேில 

இஸலாமைிே நவீ்ி நி்லநாட்ைபபட்ைது.  ்ஃமைா குற்்ோைி 

எனறும் யூ் மைனி்ன நிரபரா்ி எனறும் நிரூபிக்கபபட்ைனர். 

இந் சூழலில, நவீ்ி்ே உறு்ிகெயது ்ிருக்குர்ஆனின ஒரு 

ேெனம் இ்க்கபபட்ைது:

ெட்ைம்நவீ்ி

(ஹாகிம், 4/385, 8256. ்ிர்மைி்ி, 5/128, 3036)
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அநா்்கைின உரி்மைகைின 
பாதுகாபபு
அநா்்க்ை பராமைரிபபது பற்்ிே்ான 

இ்்ேனின கட்ை்ைக்ை முஹம்மைது 

 அேர்கள எத்ி ்ேத்ார். 

அநா்்கைின உரி்மைக்ைப 

பாதுகாக்கவும் அேர்க்ை 

இரக்கததுைனும் நவீ்மைாகவும் நைததுமைாறு 

முஸலிம்க்ைத்ிருக்குர்ஆன 

கட்ை்ைேிடுகின்து.

கபண்கைின உரி்மைகளும் கை்மைகளும்
முஹம்மைது  அேர்கள ்னது இறு ி்யு்ரேில 

கபண்கைின உரி்மைக்ை மீைண்டும் 

உறு ி்பபடுத ி்னார்கள. அேர்கள கூ ி்னார்கள:

“நிச்ெேமைாக, ோர் அநா்்கைின கொததுக்க்ை அநிோேமைாக 

ேிழுஙகுகி்ார்கயைா அேர்கள ்ஙகள ேேிறுகைில 

ேிழுஙகுேக்லலாம் கநருப்பத்ான. இனனும் அேர்கள 

(மைறு்மைேில) ககாழுநது ேிட்கை்ியும் (நரக) கநருபபியலயே 

புகுோர்கள.” -்ிருக்குர்ஆன (4:10)

“மைக்கயை, உஙகைின கபண்கள மீைது உஙகளுக்கு ெில உரி்மைகள 

இருபபது உண்்மையே, ஆனால அேர்களுக்கும் உஙகள மீைது 

உரி்மைகள உண்டு.

இ்்ேனின மீை்ான நம்பிக்்கேினாலும் அேனது 

அனுமை்ியுைனுயமை அேர்க்ை உஙகள மை்னேிேராக்கியுளை வீர்கள 

எனப்் நி்னவு ககாளே வீராக. அேர்கள உஙகைின 

பஙகாைிகைாகவும் உ்ேிோைர்கைாகவும் இருபப்ால, அேர்க்ை 

நலல மு்்ேில நைததுே வீராக மைற்றும் அேர்கள மீைது இரக்கததுைன 

இருபபரீாக.” (புஹாரி, 6/27, 5185. முஸலிம், 4/178, 1468)

“(நபியே!) அலலாஹ உமைக்கு அ்ிேித்்்க் ககாண்டு, 

நவீர் மைனி்ர்கைி்ையே வ்ீர்பபு ேழஙகுே்ற்காக, முற்்ிலும் 

உண்்மை்ேக் ககாண்டுளை இவ்யே்த்் நிச்ெேமைாக 

நாம் உம்மீைது இ்க்கியுளயைாம்;. எனயே ெ்ி (கெயயும்) 

யமைாெக்காரர்கள ொர்பில ோ்ாடுபேராகி ேிைா வ்ீர்.” –

்ிருக்குர்ஆன (4:105)
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அேர்களுக்கான கை்மைக்ைச் கெலுததுஙகள:

முஹம்மைது  அேர்கள மைர்ணமை்ைந் ஒரு 

நபரின இறு்ிச் ெைஙகு க்ாழு்க நைத் 

அ்ழக்கபபட்ைார்கள. அபகபாழுது 

்னது ய்ாழர்கைிைம் அேர் யகட்ைார்: 

“இந் மைனி்ர் ோரிையமைனும் கைன 

கபற்்ிருந்ாரா? அலலது மைற்்ேர்கைின 

கபாருட்கள இேரின ேெம் உளை்ா?” அேர்கள “ஆம்” 

எனறு கூ்ினார்கள. அ்ற்கு முஹம்மைது  அேர்கள மு்லில 

அேர் மீைது உரி்மை்ேச் கெலுததுஙகள, அ்ன பினனர் அேருக்கான 

க்ாழு்க்ே ்ான நைததுே்ாகவும் கூ்ினார். ்ிருக்குர்ஆனின 

அத்ிோேம் 4,ேெனம் 58 பினேருமைாறு கூறுகி்து:

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள:

“ோர் ஆநா்்க்்ை கேனிததுக் ககாளகி்ாயரா, அேரும் நானும் 
சுேர்கத்ில (ஆட்காட்டி ேிர்லயும் நடுேிர்லயும் ஒனயராகைானறு 
இ்்ணதது) இவ்ோறு இருபயபாம்” (புஹாரி,  7/53, 5304)

ோரிசுகைின உரி்மைக்ைப பாதுகாத்ல
இஸலாமைிே ெட்ைபபடி, ோயரனும் மைர்ணமை்ைந்ால, 

அேரது கநருஙகிே குடும்ப உறுபபினர்கள அேரது பரம்ப்ர 

கொததுக்களுக்கு  உரி்மைோைர்கைாகி்ார்கள. ஒருேரின 

கொத்ில மூன்ில ஒரு பஙகிற்கு அ்ிகமைாக ் ான்ர்மைஙகளுக்காக 

ஒதுக்குே்் இஸலாம் அனுமை்ிபப்ில்ல. ோரிசுகைின 

உரி்மை்ேப பாதுகாக்கவும் அேர்கள இ்ையே நவீ்மைாகப 

பிரிபப்ற்கும் இது ேழிே்கச் கெயகின்து.

“நம்பி உஙகைிைம் ஒபப்ைக்கபபட்ை அமைானி்ஙக்ை 

அேற்்ின கொந்க்காரர்கைிைம் நவீஙகள ஒபபுேிதது 

ேிையேண்டுகமைனறும், மைனி்ர்கைி்ையே வ்ீர்பபு கூ்ினால 

நிோேமைாகயே வ்ீர்பபுக் கூறு்ல யேண்டும் எனறும் 

உஙகளுக்கு நிச்ெேமைாக அலலாஹ கட்ை்ைேிடுகி்ான. 

நிச்ெேமைாக அலலாஹ உஙகளுக்கு (இ்ில) மைிகவும் ெி்ந் 

உபய்ெம் கெயகி்ான;. நிச்ெேமைாக அலலாஹ (ோேற்்்யும்) 

கெேியுறுயோனாகவும், பார்பபேனாகவும் இருக்கின்ான.”

அனா்்கள
 

யமைல அக்க்
் 

ககா
ளளு்ல

ம
ன

ித
 உ

ரி
்

ம
க
ள்

158



ஒரு மு்் முஹம்மைது  அேர்கள யநாேிலிருநது 

மீைண்ை ்னது ய்ாழ்ர கா்ணச்கென்ார்கள. அபகபாழுது 

அம்மைனி்ர் ்னக்கு மைிகபகபரும் கெலேம் உளை்ாகவும் 

்னக்கு ஒயர ஒரு மைகள மைட்டுயமை ோரிொக உளை்ாகவும் 

கூ்ி, ்னது கொத்ில மூன்ில இரண்டு பஙகி்னத ்ானமைாக 

ஒதுக்கலாமைா எனறு முஹம்மைது  அேர்கைிைம் யகட்ைார். 

அ்ற்கு முஹம்மைது  அேர்கள “கூைாது” என்ார். பினனர், 

அம்மைனி்ர் பா்ி்ே ஒதுக்கலாமைா எனறு யகட்ைார். முஹம்மைது 

 அேர்கள “கூைாது” என்ார்கள. பினனர் அம்மைனி்ர் மூன்ில 

ஒரு பஙகு ஒதுக்கலாமைா எனறு யகட்ைார், அ்ற்கு முஹம்மைது 

 அேர்கள கூ்ினார்கள  “மூன்ில ஒரு பஙகு (ஆயமைா்ிக்கும் 

ேி்த்ில) மைற்றும் மூன்ில ஒரு பஙயக யபாதுமைானது. உஙகள 

ோரிசுக்ை கெலேந்ர்கைாக ேிட்டுச் கெலேது உ்ேி்ே நாடும் 

ஏ்ழகைாக ேிட்டுச் கெலே்்ேிை ெி்ந்து”.

இஸலாத்ில ேட்டி இல்ல

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: “இ்்ேன உஙக்ை 

ேட்டி ோஙகுே்ிலிருநது ்டுததுளைான. எனயே ேட்டிேி்னக் 

ககாண்டுளை அ்னதது ேர்த்கஙகளும் ்ளளுபடி கெயேபபை 

யேண்டும். உஙகள மூல்னயமை உஙகளுக்கானது. நவீஙகள 

எந்கோரு ெமைததுேமைின்மை்ேயும் உண்ைாக்கயோ அலலது 

அ்னால பா்ிக்கபபையோ மைாட்டீர்கள. ேட்டி இருக்கக் கூைாது 

எனறு அலலாஹ வ்ீர்பபைிததுளைான.”

முஹம்மைது” எனும் ோர்த்்யே அரபி 

எழுததுக்கைில ேடிே்மைதது க்ல ேடிேில 

ேடிே்மைக்கபபட்டுளைது. ப்ைபபு: க்லஞர் 

ஃபாரித அல-அலி

“ோர் ேட்டி (ோஙகித) உண்கி்ார்கயைா, அேர்கள (மைறு்மைேில) 

்ெத்ானால வ்ீண்ைபபட்ை ஒருேன ்பத்ிேம் பிடித்ேனாக 

எழுேது யபாலலலாமைல (யேறுேி்மைாய எழ மைாட்ைார்கள; 

இ்ற்குக் கார்ணம் அேர்கள, ''நிச்ெேமைாக ேிோபாரம் ேட்டி்ேப 

யபான்ய்"" எனறு கூ்ிே்ினாயலோகும். அலலாஹ 

ேிோபாரத்் ஹலாலாக்கி, ேட்டி்ே ஹராமைாக்கிேிருக்கி்ான.”

-்ிருக்குர்ஆன (2:275)
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பழி வ்ீர்த்்ல ஒழித்ார்கள. அேரது இறு்ி உ்ரேில அேர்கள 

இ்்ன அ்ிேித்ார்கள:

்ிட்ைமைிட்ை ககா்ல மைற்றும் ்ேறு்லான 
ககா்ல: ்ிட்ைமைிட்ை ககா்லேில ககா்லப 

புரிந்ேருக்கு ்ண்ை்ன அைித்ல யேண்டும். 

ஆனால, ோயரனும் ்ேறு்லாக ோ்ரோேது 

ககா்லச் கெய்ால, அேர் ககா்லோனேரின 

குடும்பத்ிற்கு இழபபடீு ேழஙக யேண்டும். முஹம்மைது 

 அேர்கைின காலத்ில நூறு ஒட்ைகஙகயை இழபபைீாக 

இருந்து. முஹம்மைது  அேர்கள மைக்கைிைம் ோர் 

அ்்னேிை அ்ிகமைான இழபபடீ்்ைக் யகட்கின்ாயரா 

அேர் அ்ிோ்மைக் காலத்்ச் யெர்ந்ேர் எனறு 

கூ்ினார்கள.

உஙகளுைன ெண்்ைேிடுபேர்களுைன மைட்டுயமை 
ெண்்ைேிடுஙகள: முஹம்மைது  அேர்கள 

எ்ிரிகைிைம் அடிபப்ணிநய்ா ஆக்கிரமைிபபுையனா 

இலலாமைல உறு்ியுைன இருக்க யேண்டும் எனறு 

யபா்ிததுளைார்ககள. அேர்கள ்ேிர்க்க இேலா் 

நி்லேில யபாரில ஈடுபட்டுளைார்கள. முஹம்மைது 

 அேர்கள எ்ிரிகளுைனும் யபார் ்க்ிகளுைனும் 

நைநதுக்ககாளளும் ேி்ிக்ையும் நைத்் மு்்க்ையும் 

அ்மைத்ார்கள.

“இஸலாத்ிற்கு முனன்ாக ககா்லகைினால உண்ைான 

உரி்மைகள அ்னததும் ்ளளுபடி கெயேபபடுகின்ன மைற்றும் 

அவ்ோ்ான ்ளளுபடி கெயேபபட்ை்ேகைில மு்லாேது 

உரி்மை ஆமைிர் இபனு ரபஆீ (முஹம்மைது(ஸல) அேர்கைின 

உ்ேினர்) அேர்கைின ககா்லோல உண்ைானய்” (்ிர்மைி்ி, 

5/167, 3087. இபனுமைா�ா, 4/243, 3055)

ககௌரேக் ககா்லயும் 
இரத்ம் ெிநது்லும் ்்ைச் 
கெயேபபட்டுளைது: முஹம்மைது 

 அேர்கள இரத் பழிோஙகு்ல 

மைற்றும் (ப்க மைற்றும் ெர்ச்்ெகைால) 
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முஹம்மைது  அேர்கள 

கபாதுமைக்களுைன யபாரிைக்கூைாது 

எனறும் குழந்்கள, கபண்கள 

மைற்றும் மு்ிேேர்க்ைத 

்ாக்கயோ, ககாலலயோ கூைாது 

எனறும் முஸலிம்களுக்கு 

கற்றுக்ககாடுத்ார்கள. சுற்றுசூழ்ல 

அழிக்கக்கூைாது எனறும் மைரஙகளுக்கு 

பா்ிப்ப ஏற்படுத்க் கூைாது 

எனறும் ேலியுறுத்ினார்கள. முஹம்மைது  அேர்கள யபார்கைம் 

உறு்ிோன்ாக இருக்க யேண்டும் எனறும் ேரம்பு மீைறுபேர்க்ை 

ேிரும்பா் அலலாேிற்காகயே மைாத்ிரயமை இருக்க யேண்டும் எனறும் 

எபகபாழுதும் நி்னவுபபடுத்ினார்கள. ் ிருக்குர்ஆனின அத்ிோேம் 

2, ேெனம் 190, எ்ிரிகளுைனும் ஆக்கிரமைிபபாைர்களுைனும் 

யபாரிடுே்ற்கான அடிபப்ை ேி்ிக்ைத க்ைிவுபடுததுகின்து.

முஹம்மைது  அேர்கள ்ற்ககா்ல கெயே்்ப 
கபருஙகுற்்மைாக கரு் ினார்கள

முஹம்மைது   அேர்கள அ்்னப ப ினேரும் 

ோர்த்்கை ில ே ிேரிக்க ின்ார்கள : “எேகராருேர் 

ஒரு உயலாகத்்க் ககாண்டு ்ற்ககா்ல கெயது 

ககாளக ின்ாயரா, அேர் அய் உயலாகததுைன 

ந ிோேத வ்ீர்பபு நாை ில எழுபபபபடுோர், யமைலும் அேர் 

எனக்னறும் நரககநருபப ில அய் உயலாகத்்க் ககாண்டு 

்ற்ககா்ல கெயதுககாண்யை இருபபார், மைற்றும் எேகராருேர் 

ே ிெத்் அருந் ி ் ற்ககா்ல கெயதுக்ககாண்ைாயரா, அேர் அந் 

ே ிெததுையனயே எழுபபபபட்டு நரககநருபப ில எனக்னறும் ே ிெம் 

அருநதுோர், மைற்றும் எேகராருேர் மை்ல உச்ெ ிே ில ிருநது ே ிழுநது 

்ற்ககா்ல கெயோயரா, அேர் நரககநருபப ில எனக்னறும் மை்ல 

உச்ெ ிே ில ிருநது ே ிழுநது ்ற்ககா்ல கெயோர்.”

ககாலலா வ்ீர்கள 

கபாதுமைக்கள, குழந்்கள, 

கபண்கள மைற்றும் 

மு்ிேேர்க்ை

அழிக்கா வ்ீர்கள  

சூழ்ல மைற்றும் 

மைரஙக்ை கேட்ைா வ்ீர்கள

“உஙக்ை எ்ிர்ததுப யபார் புரிபேர்களுைன நவீஙகளும், 

அலலாஹேின பா்்ேில யபாரிடுஙகள; ஆனால ேரம்பு 

மீை்ா வ்ீர்கள. நிச்ெேமைாக அலலாஹ ேரம்பு மீைறுபேர்க்ை 

யநெிபப்ில்ல.”
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''நிச்ெேமைாக எேன ஒருேன ககா்லக்குப 

ப்ிலாகயோ அலலது பூமைிேில ஏற்படும் குழபபத்்(த 

்டுபப்ற்காகயோ) அன்ி, மைற்க்ாருே்ரக் ககா்ல 

கெயகி்ாயனா அேன மைனி்ர்கள ோே்ரயுயமை ககா்ல 

கெய்ேன யபாலாோன. யமைலும், எேகராருேர் ஓர் 

ஆதமைா்ே ோழ ்ேக்கி்ாயரா அேர் மைக்கள ோே்ரயும் 

ோழ ்ேபபே்ரப யபாலாோர்" எனறு இஸராேீலின 

ெந்்ிேினருக்கு ேி்ிதய்ாம். யமைலும், நிச்ெேமைாக நம் 

தூ்ர்கள அேர்கைிைம் க்ைிோன அத்ாட்ெிக்ைக் 

ககாண்டு ேந்ார்கள; இ்ன பினனரும் அேர்கைில 

கபரும்பாலாயனார் பூமைிேில ேரம்பு கைந்ேர்கைாகயே 

இருக்கின்னர்.” ்ிருக்குர்ஆன (5:32)

மைன ி் உே ிரின புன ி்த்ன்மை மைற்றும் அ்்ன மீை்ல 

இ்்ேயன உே ி்ர உருோக்க ிேேனும் அ்்னக் 

கட்டுபபடுததுபேனுமைாக இருபப்ால, அேயன ஒவ்கோரு 

ப்ைபப ினத் ின உரி்மைோைனாோன. ேரலாற்் ில மு்ல 

ககா்லோன ஆ்ம் (அ்ல அேர்கை ின மைகன காப ில (Cain), 
்னது ெயகா்ரனான ஹாப ி்லக் (Abel) ககா்லச் கெய்்்க் 

ககாண்டு இ்்ேன ் ிருக்குர்ஆனில கு் ிபப ிடுக ின்ான:
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முஹம்மைது  அேர்கள ேனமு்்்ேக் 
கண்டித்ார்கள இ்்ேனின கெய்ி்ேத 

க்ரிேிக்க முஹம்மைது  அேர்கள 

எபகபாழுதும் ேனமு்்்ே ஒரு கருேிோக 

உபயோகிக்கயோ அலலது இ்்ேனின 

மைார்க்கத்் ்ி்ணிக்கயோ கெய்்ில்ல. 

மை வ்ீனாேில அேர் ஓர் இஸலாமைிே நாைாக 

உருோக்கிே பினனர் கூை, மைக்காேில ேெித் முஸலிம் 

ெிறுபான்மைேின்ரக் ககாண்டு அஙகிருந் எ்ிரிகளுக்கு 

க்ாந்ரவுத்ரயோ, ககா்ல கெயேயோ இல்ல. மைா்ாக 

அேர் மைக்கைிைம் அேர்கள ோழும் ெமு்ாேத்ின ெமூக 

ேனமு்் 

கி்ைோது

முஹம்மைது  அேர்கள எஙககலலாம் மைற்றும் எபகபாழுக்லலாம் 

கமைன்மையும் இரக்கமும் பேனபடுத்பபடுகின்ய்ா, அ்ன 

மை்ிபபு கூட்ைபபட்டு, அது  நலல முடிவுக்ைத ்ரும் எனறு 

நம்பிக்்கோைர்களுக்கு யபா்ித்ார்கள.  யமைலும், கடினத்ன்மையும் 

இழிோனதும் ஒவ்கோரு ேிெேத்்யும் ககடுக்கயே கெயயும் எனறும் 

யபா்ித்ார்கள. முஸலிமைில கு்ிபபிைபபட்டுளைது.
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துருக்கிே எழுத்ாைர் ஹஸன கெகலபி (Hassan Chelebi) 

எனபேரால ்ிருக்குர்ஆனில உளை ஒரு ேெனத்்க் ககாண்டு 

உருோக்கபபட்ை இஸலாமைிே எழுததுக்கள. இ்்ேன மைக்கைிைம் 

கூறுகின்ான: “நவீஙகள மைனி்ர்கைி்ையே வ்ீர்பபு ேழஙகினால, 

நவீ்ி்ேக் ககாண்யை வ்ீர்பபு ேழஙக யேண்டும்.”்ிருக்குர்ஆன (4:58)

எகிப்ிே எழுத்ாைர் இஸாம் அபதுல ஃபத்ாஹ (Isaam Abdul 
Fattah) எனபேரால ்ிருக்குர்ஆனில உளை ஒரு  ேெனத்்க் 

ககாண்டு உருோக்கபபட்ை இஸலாமைிே எழுததுக்கள. இ்்ேன 

மைக்கைிைம் கூறுகின்ான:

“(நிச்ெேமைாக) ஒருேனு்ைே பாேச்ெ்மை்ே மைற்க்ாருேன 

சுமைக்கமைாட்ைான (நிோேத வ்ீர்பபு நாைில)” ்ிருக்குர்ஆன (17:15)
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இறு்ிக் கு்ிபபுகள

1 கநலென மைண்யைலா (Nelson Mandela) 
(�னநாேக க்ன ஆஃபரிக்காேின மு்ல 
�னா்ிப்ி). இேயர இனபபடுககா்ல மைற்றும் 
பலயேறு ெமைேஙகைின இ்ையேோன 
பாகுபாடுகளுக்கக்ிரான யபாராட்ைத்ிற்கு 
ெி்ந் உ்ார்ணம். அ்னதது மைக்களும் 
ஒற்று்மையுைனும் பனமுகத்ன்மைேில ஒற்று்மையுைனும் 
ேிைஙகும் நாைாக அது உருோனது.

 இ்்ேன மைனி்ேினத்், அேர்கள ஒருே்ரகோருேர் 
அ்ிநது ககாளே்ற்காக  பலயேறு நாடுகள 
மைற்றும் பழஙகுடிேின்ரக் ககாண்டு 
உருோக்கியுளை்ாக ்ிருக்குர்ஆனின 
யபா்்னகள க்ைிவுபபடுததுகின்து. ஒரு 
கேள்ை மைனி்ன இ்்பபக்்ி்ேத ்ேிர 
யேறு எ்னாலும் ஒரு கறுபபு மைனி்்னேிை 
ெி்ந்ேரலல (யநர்மைா்ாகவும் அய் யபால). 
“(ஆகயே) உஙகைில எேர் மைிகவும் பேபக்்ியு்ைேேராக 
இருக்கின்ாயரா, அேர்்ாம் அலலாஹேிைத்ில, நிச்ெேமைாக 
மைிக்க கண்்ணிேமைானேர். நிச்ெேமைாக அலலாஹ நனக்ிபேன, 
(ோேற்்்யும் சூழநது) க்ரிந்ேன.”-்ிருக்குர்ஆன (49:13)

2 ரிோழுஸ ஸாலிஹவீன (1603/4), (1605/6)

3 இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கள கு்ிபபிட்ைார்கள, 
எேகராருேர் யே்லோட்க்ைப ப்ணிேில அமைர்த்ி 
அேர்களுக்கு ஊ்ிேம் ்ரேில்லயோ நிோேத வ்ீர்பபுநாைில 
இ்்ேன அேர்கைின எ்ிரிோக இருபபான. ஊ்ிேஙகள 
அேர்கைின ேிேர்்ேக் காயே்ற்கு முன ககாடுக்கபபை 
யேண்டும் எனறு கு்ிபபிட்டுளைார்கள. ஊ்ிேஙகள 
்ாமை்பபடுத்ல கூைாது, ப்ணி முடிந் உையன ேழஙகிை 
யேண்டும்.

4 இஸலாமைிே ெட்ை்்ப பற்்ி யமைலும் அ்ிே, பார்க்க:

  http://www.islamreligion.com/category/110/

  http://www.islamhouse.com

5 ஸஹவீஹூல புஹாரி (34/8)

6 ஸஹவீஹூல புஹாரி (5778) மைற்றும் ஸஹவீஹ முஸலிம் (109)
க்லேடிேில ேடிே்மைக்கபபட்டுளை “முஹம்மைது 
(Muhammad)” எனும் ோர்த்்ேின அரபி எழுததுக்கள.
ஃபாரித அல-அலி (Farid Al-Ali) எனபேரின ப்ைபபு.
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“ஒரு முஸலிம் ஒரு ேி்் 
ேி்்தது, அது ேைர்நது 

மைனி்ர்கள அலலது 
ேிலஙகினஙகள அலலது 
ப்்ேகள அ்ிலிருநது 

பேனகபற்்ாயலா அலலது 
உண்ைாயலா, அது அேர் 

்ானம் கெய்்ற்கு 
ஒபபாகும்”

(்ானத்ிற்கு 
இ்்ேனிைத்ில நற்கூலி 

உண்டு).

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

 (புஹாரி, 2320 மைற்றும்

முஸலிம், 1188)

சுற்றுச்சூழல

சுற்றுச்சூழ்லப பாதுகாக்க முஹம்மைது  அேர்கைின 

யபா்்னகள

சுற்றுச்சூழல பாதுகாப்ப அேர் அ்னத்்யும் ப்ைத் 

இ்்ேன மீைது ககாண்ை நம்பிக்்கயுைன க்ாைர்புபபடுத்ினார். 

எனயே,சுற்றுச்சூழல இ்்ேனின இராஜ்�ிேமைாக இருபப்ால, 

இ்்நம்பிக்்கோைர் அ்ற்கு பா்ிபபு ஏற்படுதது்ல கூைாது. 

சுற்றுசூழலுக்கு பா்ிபபு ஏற்படுதது்ல மைற்றும் ேைஙக்ை 

ே வீ்ணடித்ல அலலது மைாசுபபடுதது்ல (நவீர், மைரஙகள, ேிலஙகுகள, 

மைண், காற்று, கைல, சுற்றுச் சூழல யபான்ேற்்்) இஸலாமைிே 

பார்்ேேில ஏற்றுக்ககாளைபபைா்து.
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இேற்்க ேைஙகள ெரிோன ெமைநி்லேில உளைன

முஹம்மைது  அேர்கள அ்னதது இேற்்க ேைஙகளும் 

இ்்ேனால ப்ைக்கபபட்டு ெரிோன ெமைநி்லேில 

அ்மைக்கபபட்டுளைது.

இேற்்க ேைஙகைில மைக்களுக்கு ெமைஉரி்மை உளைது:

இேற்்க ேைஙகள இ்்ேனின அ்னதது மைக்களுக்குமைான 

அனபைிபபாகும். அ்்ன ே வீண் கெயேயோ, ஏகயபாக 

உரி்மைக் ககாண்ைாையோ கூைாது. முஹம்மைது 

 அேர்கள நவீர், புல (பசு்மை நிலம்) மைற்றும் 

கநருபபு (ஆற்்ல) ஆகிேேற்்ில (ெட்ைபபடி 

்னிோர்பபடுத்பபட்ை்்த ்ேிர்தது) 

அ்னதது மைக்களுக்கும் ெமைஉரி்மை 

உளைது எனறு கூ்ியுளைார்கள.

“நாம் ஒவ்கோரு கபாரு்ையும் நிச்ெேமைாக (கு்ிபபான) 
அைேினபடியே ப்ைத்ிருக்கினய்ாம்.”

“…ஒவ்கோரு கபாருளுக்கும் அேனிைம் அைவு இருக்கின்து”

“…ஒவ்கோரு கபாரு்ையும் உறு்ிோக்கிே அலலாஹேின 
கெேல்ி்னாயலயே (அவ்ோறு நிகழும்.)”

்ிருக்குர்ஆன (54:49, 13:8, 27:88)

சுற்றுசூழலுக்கு பா்ிப்ப ஏற்படுத்ா வ்ீர்

சுற்றுசூழ்ல மைாசுபபடுத்ா வ்ீர்

இேற்்க ேைஙக்ை ே வீண்டிக்கயோ 
அ்ிகபபடிோக உபயோகிக்கயோ கெயோ வ்ீர்

மை்ிபபுக் கூட்ைல

இேற்்க ேைஙக்ைத ்ி்்மைோக 
உபயோகிபபரீாக, மைறுசுழற்ெி்ே ஊக்குேிபபரீாக
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விலஙகினஙகள் மறறும் தசாவரஙகள் இ்றவனின் 

ப்டப்புகதள

“(இவவசாறு ப்டததவனசான) அல்லசாஹ் சபரும் 

பசா்ககியமு்டயவன் - (ப்டப்பசாளரகளில் எல்லசாம்) மிக 

அைகசான ப்டப்பசாளன்”

திரு்ககுரஆன் (23:14)

“எந் வ்ீஙகும் கூைாது” 
எனபது கபாதுோன 
ேி்ி முஹம்மைது   

அேர்கள ்ன ய்ாழர்கைிைம்  

பினேருமைாறு கூ்ி இேற்்க 

ேைஙகள, சுற்றுச்சூழல 

மைற்றும் மைக்க்ைப 

பாதுகாபப்ற்காக கபாது 

ேி்ி்ே அ்மைத்ார்கள.

"ஏகததுேத்் 
உச்ெமைாகக் ககாண்டு 
இ்் நம்பிக்்க்ே 
70 கி்ைகைாக 
ே்கபபடுத் முடியும். 
மைக்கைின பா்்ேில 
இருநது வ்ீஙகு 
ஏற்படுததும் கபாரு்ை 
அகற்றுேது அ்ன 
இறு்ிக்கி்ைோக 
உளைது."

இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

க்லேடிேில ேடிே்மைக்கபபட்டுளை “முஹம்மைது 
(Muhammad)” எனும் ோர்த்்ேின அரபு 
எழுததுக்கள. இது மைரத்ின இ்லக்ைப யபானறு 
ய்ாற்்மைைிக்கின்து.

“நவீஙகள பா்ிப்ப 

ஏற்படுத்யோ அலலது 

பா்ிக்கபபடுேய்ா கூைாது”
(புஹாரி, 1/11, 9)
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முஹம்மைது  

அேர்கள (வுழூச் கெயது 

ககாண்டிருந் ்ன 

ய்ாழரிைம்) அேர் ந்ிேின 

அருகில இருந்ாலும் கூை 

்ண்்ணவ்ீ ர ே வீண்ேி்ரேம் 

கெயேக்கூைாது என்ார்கள.

மைற்க்ாரு ெமைேம், 

முஹம்மைது  அேர்கள ்ன 

ெகாக்கைிைம் ய்ஙகி நிற்கும் நவீ்ர மைாசுபபடுத்யோ, அ்ில 

ெிறுநவீர் கழிக்கயோ கூைாது என்ார்கள. ்ிருக்குர்ஆனில 

இ்்ேன கூறுகி்ான:

முஹம்மைது  அேர்கள நவீ்ரப பஙகிை ேலியுறுத்ினார் 

மைற்றும் ே வீண் கெயே்்யும் அ்ிகபபடிோக 

சுற்றுச்சூழலுக்கு மை்ிபபுக் கூட்டுஙகள: முஹம்மைது  

அேர்கள முழு பிரபஞெமும் ே வீழநது ககாண்டிருந்ாலும் இந் 

யகாைில உேிர்கள அழிநது ககாண்டிருந்ாலும் க்ாைர்நது 

சுற்றுச்சூழலின மை்ிப்ப அ்ிகரிதது ககாண்டிருக்கும்படி 

மைக்க்ை ேலியுறுத்ினார். அேர்கள கூ்ினார்கள:

“ .. உேிருளை ஒவ்கோன்்யும் நாம் ்ண்்ணவீரிலிருநது 
ப்ைதய்ாம்”

நிச்ெேமைாக ேிரேம் கெயபேர்கள ்ெத்ானகைின 
ெயகா்ரர்கைாோர்கள; ்ெத்ாயனா ்னனு்ைே 
இ்்ேனுக்கு நன்ி ககட்ைேனாக இருக்கி்ான.

“உண்ணுஙகள, பருகுஙகள; எனினும் ே வீண் ேிரேம் 
கெயோ வ்ீர்கள. ஏகனனில அலலாஹ அைவு கைநது (ே வீண்) 

ேிரேம் கெயபேர்க்ை யநெிபப்ில்ல.”

்ிருக்குர்ஆன (21:30, 17:27, 7:31)
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இ்்நம்பிக்்கயு்ையோர் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

மை்ிப்ப அ்ிகரிதது அ்்னப பாதுகாத்ல 

யேண்டும். இ்்ேன பா்ிப்ப 

“யமைலும், அலலாஹ உனக்குக் ககாடுத் (கெலேத)்ிலிருநது 

மைறு்மை ே வீட்்ைதய்டிக் ககாள; எனினும், இவ்வுலகத்ில 

உன நஸீ்ப (உனக்கு ேி்ித்ிருபப்்யும்) மை்நது ேிைாய்! 

அலலாஹ உனக்கு நலல்்ச் கெய்ிருபப்்ப யபால, 

நவீயும் நலல்் கெய! இனனும், பூமைிேில குழபபம் கெயே 

ேிரும்பாய்; நிச்ெேமைாக அலலாஹ குழபபம் கெயபேர்க்ை 

யநெிபப்ில்ல" (எனறும் கூ்ினார்கள). –்ிருக்குர்ஆன (28:77)

”இறு்ி மை்ணிததுைி (அ்ாேது, பூமைிேில உேிர்கள அழியும் 

யநரம்) ேநதுேிட்ைாலும், ஒருேர் ்ன ்கேில நாற்று 

்ேத்ிருநது அேரால அ்்ன நை முடியும் என்ால, 

அேர் அ்் நைட்டும்” (முஸனத அஹமைத, 5/2727, 13100)

மை்ிபபு
க் 

கூட்டுஙகள
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முஹம்மைது  அேர்கள ேிலஙகுக்ை 
கந்ிமு்்யுைன நைத் அ்ழபபு ேிடுத்ார்கள: 

முஹம்மைது  அேர்கள நவீ்மைான கார்ணமைின்ி ேிலஙகுக்ைத 

்டுதய்ா அலலது கட்டுபபடுத்ியோ ்ேபப்ற்கு 

எ்ிராக இருந்ார்கள. யமைலும், அேர்கள ேிலஙகுக்ைச் 

ொட்்ைோல அடிபபது அலலது ்ாக்குேது யபான்ேற்்்யும் 

ேிரும்பிே்ில்ல. அேர் பல்ரபபட்ை யபா்ிக்கும் ே்கக்ை 

உபயோகிதது ேிலஙகுக்ைக் கேனிக்கவும் கண்்ணிேபபடுத்வும் 

ஆனமீைக ேழிேில யபா்்னச் கெய்ார்கள.

பூமைிேில ஊர்நது ்ிரியும் பிரா்ணிகளும், ்ம் இரு 

இ்க்்ககைால ப்க்கும் ப்்ேகளும் உஙக்ைப யபான் 

இனயமைேன்ி யே்ில்ல (இேற்்ில) எ்்யும் (நம் ப்ிவுப) 

புத்கத்ில நாம் கு்ிபபிைாமைல ேிட்டு ேிைேில்ல இனனும் 

அ்ே ோவும் அேற்்ின இ்்ேனிைம் ஒனறுயெர்க்கபபடும்.

-்ிருக்குர்ஆன (6:38)

ேிலஙகுகள மைற்றும் அ்னதது ப்ைபபுகளும் பூமைிேில 
ஒரு கபரிே ெமூகத்ின பகு்ி்ே அ்மைக்கின்ன:

ேிலஙகுகைின நலோழவு
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ஹலால எனபது ஹலால உ்ணவு பற்்ிே ேிழிபபு்ணர்வு

இ்்ேனின அனுமை்ி இன்ி ேிலஙகுக்ைக் 

ககாலே்ற்கு அனுமை்ி இல்ல எனறு 

முஹம்மைது  அேர்கள யபா்ித்ார்கள. 

இ்்ேனின அனுமை்ியுைன மைட்டுயமை ெில 

ே்கோன ேிலஙகுகள மைனி்ர்கைின 

உ்ணேிற்காக அறுக்கபபைலாம். பன்ி்ே 

இனனும் ெில ேிலஙகுக்ை ேிடுதது மைற்் ்ெே மைிருகஙகள 

மைட்டுயமை உண்ப்ற்காக அறுக்கபபைலாம் (உ்ார்ணமைாக, மைாடுகள, 

ஆடுகள, யகாழிகள இ்்ச்ெி்ே உண்்ணா் ப்்ேகள).

பன்ிகள ்ாேரஙகள மைற்றும் ேிலஙகுக்ை உ்ணோக 

ககாளளும் அ்னததுண்்ணிகைாகும். பன்ி இ்்ச்ெி்ே 

உட்ககாளேது இஸலாம் மைற்றும் யூ் மை் நம்பிக்்ககைில 

்்ைகெயேபபட்டுளைது எனபது கு்ிபபிைத்க்கது.

முஹம்மைது  அேர்கள ெட்ைபபடிோன (ஹலால) 

மைிருகே்்கள மைிகவும் ேலி கு்்ோன ேி்த்ில நைத்பபை 

யேண்டும் எனறு யபா்ித்ார்கள: 

உ்ார்ணமைாக, மைழுஙகிே கத்ி்ேக் ககாண்டு ேிலஙகுக்ை 

அறுக்கக் கூைாது (மைிகவும் கூர்்மைோன்ாக இருக்க யேண்டும்). 

ேிலஙகு கலலால அடிக்கபபைக் கூைாது அலலது மைற்் 

ேிலஙகுகள காணும்படிோக ஒரு ேிலங்க அறுக்கக்கூைாது. 

அறுக்கபபடும் ேிலஙகின அருகில மைற்க்ாரு ேிலஙகி்ன 

்ேதது அறுக்கச்கென்ேரிைம் முஹம்மைது  அேர்கள 

யகட்ைார்கள: “நவீஙகள அந் அருகில உளை ேிலஙகி்ன இரண்டு 

மு்் ககாலல ேிரும்புகின்வீரா?” (ஹாகிம், 4/231, 7658)
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ஒரு ெமைேம், முஹம்மைது  

அேர்கள ஒரு மைனி்னுக்கு 

ேிலஙகுக்ை நலல மு்்ேில 

நைததுேது ெம்பந்மைான 

ஒரு கெய்ி்ே அனுபப 

ேிரும்பினார்fள. அம்மைனி்ரிைம்  

அேரது ஒட்ைகம் அது ்ாஙகிக் 

ககாளளும் அை்ேேிை 

அ்ிகபபடிோன சு்மை்ே அேர் ஏற்றுே்ாக ்னனிைம் புகார் 

அைித்ிருபப்ாகக் கூ்ினார்கள. (அபூ்ாவூத, 2/328, 2549)

மைற்க்ாரு ெமைேம், முஹம்மைது  அேர்கள ்னது 

ெகாக்கைிைம் கூ்ினார்கள: “ோர் அந் ப்்ேேின 

குட்டிக்ைப பிடிதது ்ேததுளை வீர்கயைா அேர்கள அந் 

குட்டிக்ை அேற்்ின ்ாேிைம் ஒபப்ையுஙகள (அது 

்்லேிலலா குஞசு யபால ஓடிக்ககாண்டிருந்து). (அபூ்ாவூத, 

3/8, 2675, 4/539, 5268)

விலஙகுக்ள சநறிமு்றப்படி 

நடததுதல்
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ேிலஙகுகைிைம் இரக்கதய்ாடு இருபப்ற்காக நவீஙகள 
பரிெைிக்கபபடுே வீர்கள : 

ஓர் அனபான கெேல, அது ேிலஙகுகைிைமைாக இருந்ாலும் 

கூை, இ்்ேனால பரிெைிக்கபபடுே்ற்கு ்கு்ி கபறுகின்து. 

முஹம்மைது  அேர்கள ஒரு மு்் ்னது ய்ாழர்கைிைம் 

கி்ணறு கண்டுபிடிதது அ்ில இ்ஙகி ்ண்்ணவீர் குடிக்கச் கென் 

ஒரு ்ாகமைான மைனி்ர் பற்்ிே க்்்ேக் கூ்ினார்கள. 

அேர் யமையல்ி ேந்கபாழுது ஒரு நாய ்ாகத்ால ்ேிததுக் 

ககாண்டிருபப்்க் கண்ைார். உையன மீைண்டும் கீயழ இ்ஙகிச் 

கெனறு ்னது கால்ணிகைில ்ண்்ணவ்ீ ர நிரபபி நாேிைம் 

ககாண்டு கென்ார். இ்னால இ்்ேன அம்மைனி்ரின இரக்க 

கு்ணத்ால அேரது முந்்ே பாேஙகள அ்னத்்யும் 

மைனனித்ான.

மைற்க்ாரு ெமைேம் முஹம்மைது  அேர்கள ் னதுய்ாழர்கைிைம் 

ஒரு பூ்ன்ேச் ெி்்்ேதது அது ொகும் ே்ரேில 

கட்டுபபடுத்ி ்ேத்ிருந் ஒரு கபண்்்ண இ்்ேன 

்ண்டித்ான எனறு கூ்ினார்கள. அபகபண் அபபூ்னக்கு 

உ்ணேைிக்கவும் இல்ல அ்்ன ்பபிததுச்கெலலவும் 

ேிைேில்ல. (புஹாரி, 3071)
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இந் குர்ஆன அலலாஹ 
அலலா் யேறு ோராலும் 

கற்ப்ன கெயேபபட்ை்னறு; 
(அலலாஹயே அ்் 

அருைினான) அன்ியும், 
அது முனனால அருைபபட்ை 
யே்ஙக்ை கமையபபிதது 
அேற்்ிலுளைேற்்் 

ேிேரிபப்ாகவும் 
இருக்கி்து. (ஆகயே) இது 
அகிலஙகளுக்ககலலாம் 

(இ்்ேனாகிே) ரபபிைமைிருநது 
எனப்ில ெநய்கயமைேில்ல.

்ிருக்குரான (10:37)
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முஹம்மைது  அேர்களுக்கு இ்்ேனின 
அ்ிெேம்

முஹம்மைது  அேர்கைின 

இ்்ேனின கெய்ி்ே அ்ிேிபபது 

மைற்றும் ஏகததுேத்ினபால 

மைக்க்ைக் ககாண்டுேருேது 

எனும் ப்ணிோனது அேர்களுக்கு 

முனனர் ேந் இ்்ததூ்ர்க்ைக் 

காட்டிலும் மைிகவும் கடினமைானது 

எனறு பல அ்ிஞர்கள நம்புகின்னர். 

அேர் ககாண்டு ேந்தும் மைற்றும் 

இ்்கேைிபபாைாக மு்ன மு்லாக அரபு கமைாழிேில 

ோெிக்கபபட்ைதுமைான ்ிருக்குர்ஆயன முஹம்மைது  அேர்கள 

ககாண்டுேந் அ்ிெேமைாகும்.

அரபு கமைாழி யபெக்கூடிே அேரது கொந் மைக்கயை அேருக்கு 

எ்ிர்பபு க்ரிேித் கபாழுதும் இஸலாத்் அேர் பல 

ய்ெஙகளுக்கும் பல கமைாழிகள, கலாச்ொரஙகள மைற்றும் மை்ஙகள 

அைஙகிே ெமூகஙகளுக்கும் ககாண்டு கென்ார்.

்ிருக்குர்ஆன ஏன நித்ிே அற்பு்மைாக 
கரு்பபடுகின்து?

்ிருக்குர்ஆனுக்கு மைனி் நூலாெிரிேர் 

எேரும் இல்ல. இஸலாமைிேர்கள அ்்ன 

இ்்ேனின ோர்த்்கள எனறும் அ்னதது 

மைனி்ர்களுக்குமைான இ்்ச்கெய்ி எனறும் 

கருதுகின்னர். இ்்ததூ்ராயலா அலலது 

யேறு ஒருேராயலா இ்்ேனின 

ோர்த்்கள மைாற்்ி அ்மைக்கபபைாமைல 

உளை ஒயர யே்ம் எனறு அேர்கள நம்புகின்னர்.

அேர்கள இந் குர்ஆ்ன (கேனமைாக) ெிந்ிக்க யேண்ைாமைா, 

(இது) அலலாஹ அலலா் பி்ரிைமைிருநது ேந்ிருந்ால, 

இ்ில ஏராைமைான முரண்பாடுக்ை அேர்கள கண்டிருபபார்கள.

்ிருக்குர்ஆன (4:82)
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மைற்் இ்்ததூ்ர்கள காலத்ில 

ோழந் மைனி்ர்கள மைட்டும் கண்ை, 

அேர்கள ககாண்டுேந் கேைிபப்ைோன 

அற்பு்ஙக்ைப யபால இலலாமைல 

க்ாட்டு, கண்டு, படிதது மைற்றும் ஒரு 

்்லமு்்ேினரிைம் இருநது அடுத் 

்்லமு்்ேினருக்கு க்ரிேிக்கபபைக் 

கூடிே நித்ிே அற்பு்மைாக ்ிருக்குர்ஆ்ன 

முஸலிம்கள கருதுகின்னர்.

“இந் குர்ஆ்னப யபான் ஒன்்க் ககாண்டு ேருே்ற்காக 

மைனி்ர்களும் �ினகளும் ஒனறு யெர்நது (முேனறு), அேர்கைில 

ஒரு ெிலர் ெிலருக்கு உ்ேிபுரிபேர்கைாக இருந்ாலும், இது 

யபான் ஒன்் அேர்கள ககாண்டு ேரமுடிோது" எனறு 

(நபியே) நவீர் கூறும்.” –்ிருக்குர்ஆன (17:88)

்ிருக்குர்ஆனின உ்ரேில ஒபபிைமுடிோ் பாதுகாபபு: 
ப்ினானகு நூற்்ாண்டுகளுக்கு முனனர் முஹம்மைது  

அேர்களுக்கு கேைிபபட்ை ்ிருக்குர்ஆனும் இக்காலக்கட்ைத்ில 

உளை ்ிருக்குரானும் ஒன்ாகயே உளைது. முற்காலத்ில, 

இ்்நம்பிக்்கோைர்கைால (ஒவ்கோரு ோர்த்்யும் 

ஒவ்கோரு எழுததும்) மைனனம் கெயேபபட்ைது.

முஹம்மைது  அேர்கள இேற்்க எய்ிே பி்கு மு்ல 

ஆட்ெிோைராக அபூபக்ர் அஸஸித்ிக் (Abu Bakr As-Siddiq) 
அேர்கள ேந் பி்கு புத்கமைாகத க்ாகுக்கபபட்ைது. முஹம்மைது 

 அேர்கள இேற்்க எய்ி 13 ஆண்டுகள கழிதது மூன்ாேது 

ஆட்ெிோைராக ேந் உஸமைான இபனு அபோன (Othman Bin Affan) 

அேர்கைால பல அெல பிர்ிகள எடுக்கபபட்டு பல இஸலாமைிே 

நாடுகள மைற்றும் பகு்ிகளுக்கு ேிநியோகம் கெயேபபட்ைது.

்ிருக்குர்ஆனின ஒரு ோெகத்ின ஒரு பகு்ி. இ்்ேன ்ன 

மைக்கைிைம் கூறுகின்ான “என்ன அ்ழயுஙகள, நான உஙகளுக்கு 

ப்ிலைிபயபன”. ேெனம் 60, அத்ிோேம் - 40
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மைறுபரிெீல்னக் கருததுக்கள ்ிருக்குர்ஆனின முழு்மைோன 

நம்பகத்ன்மை்ே உறு்ி கெயகின்து. பல்ரபபட்ை மைக்கள 

மைற்றும் பல ேம்ொேழிோக முரண்பாடுகள மைற்றும் க்ாைர்பின்மை 

ஏதும் இன்ி ஒயர உ்ரோக ேநதுளைது.

்ிருக்குர்ஆனின ்னிததுேம் 

(மைனி்ர்கைின கு்ிபபுகயைா ேிைக்கஙகயைா ஏதுமைின்ி 

இ்்ேனின ோர்த்்க்ைக் ககாண்டுளை) ்ிருக்குர்ஆனில 

முஹம்மைது  அேர்கைின யபா்்னகள ஏதும் கலந்ிராது 

இருபபது கேனிக்கத்க்கது.

முஹம்மைது    அேர்கைின கூற்றுகளும் யபா்்னகளும் 

புத்கமைாக க்ாகுக்கபபட்டு 

“ஸுனனாஹகள அலலது 

இ்்ததூ்ரின ஹ வ்ீஸகள (The 
Sunnah or Hadith of the Prophet)”  
எனறு அ்ழக்கபபடுகின்து. 

அேற்்ில அேரது யபா்்னகள, 

அேரது ோழக்்க மு்் மைற்றும் 

(்ிருக்குர்ஆன) புத்கத்ின 

ேிைக்கஙகள உளைன.

ஹ வ்ீஸ புத்கஙகள மைற்றும் மைற்் புனி் நூலகைின 
ஒபபடீு
பல்ரபபட்ை மை்ஙகைின பல புனி் நூலகள ்னிபபட்ை நபரால 

அேரது சுேமைான ோர்த்்கள மைற்றும் ோக்கிேஙக்ைக் 

ககாண்டு க்ாகுக்கபபட்டு எழு்பபட்டுளைது. ஹ வ்ீஸ புத்கஙகள 

பல இஸலாமைிே அ்ிஞர்கைால யெகரிக்கபபட்டு க்ாகுக்கபபட்ை 

முஹம்மைது  அேர்கைின யபா்்னக்ைக் ககாண்டுளை்ால, 

பல ஆராயச்ெிோைர்கள அ்ே மைற்் புனி் நூலகளுக்கு ஒபபாக 

கருதுகின்னர்.

உ்ார்ணமைாக, ்பபிள (The Bible) 1400 மு்ல 1800 ே்ரப பல 

ஆெிரிேர்கைால எழு்பபட்ைது. 39 புத்கஙக்ைக் ககாண்டுளை 

ப்ழே ஏற்பாடு (Old Testament) மைற்றும் 27 புத்கஙக்ைக் 

ககாண்டுளை பு்ிே ஏற்பாடு(New Testament) என் இரண்டு 

மு்ன்மைப பிரிவுகைான 66 ் னித்னி புத்கஙகைின க்ாகுபயப 

அது.
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ஒபபிைேிேலா் ே்கேில பாதுகாக்கபபடும்்ிருக்குர்ஆன ஓதும் 

மு்்:்ிருக்குர்ஆன ஓதும் கபாழுய்ா அலலது ஓ்பபடும் 

கபாழுய்ா, அ்்ன ோெிக்கும் மு்்ேிலுளை கட்டுபபாடு 

ேி்ிக்ைக் கு்ிக்கும் ஞானத்்த “்ஜ்ே வீத (Tajweed)” எனும் 

ோர்த்் கபாதுோக உபயோகிக்கபபடுகின்து. 

்ிருக்குர்ஆனின உ்ர மைட்டுமைலல அ்்ன முஹம்மைது  

அேர்கள மைற்றும் அேரது ய்ாழர்கள ோெித் மு்்யும் 

பாதுக்கபபட்டுளைது எனறு முஸலிம்கள நம்புகின்னர்.

முஹம்மைது  அேர்கள ோெித்்்ச் கெேியுற்ய்ார் க்ாைஙகி 

இநநாள ே்ரேில ்ிருக்குர்ஆன ோெிக்கும் ேி்த்ி்ன 

அ்்ன ோெிதய்ார் மைற்றும் அ்்னக் கு்ிபபிட்யைாரின 

கபேர்க்ைக் ககாண்டு அது ஆே்ணபபடுத்பபட்டுளைது. இது 

ஒட்டுகமைாத் இஸலாமைிே உலகிலும் ஆே்ணபபடுத்பபட்டு, 

்்லமு்் ்்லமு்்ோகத க்ாைர்நதுளைது.

்ஜ்ே வீத எனபது யேறு எந் மை்நம்பிக்்கேிலும் இலலா் 

்னிபபட்ை அ்ிேிேல என நம்பபபடுகின்து. முஹம்மைது 

 அேர்கள (ஒவ்கோரு ோர்த்்்ேயும்) 

ோெித் ேி்த்ி்னப பாதுகாக்க அேரது 

ய்ாழர்கள ககாண்ை உச்ெகட்ை கேனத்் இது 

எ்ிகராலிபப்ாக உளைது.

அரபு கமைாழிேில கம்பரீத்்யும் ெக்்ி்ேயும் கு்ிபப்ற்காக 

உபயோகபபடுத்பபடும் “நாஙகள (We)” எனும் ோர்த்், 

்ிருக்குரானின பல ேெனஙகைில இ்்ே்னக் கு்ிபப்ற்காக 

உபயோகபபடுத்பபட்டுளைது எனபது கேனிக்கத்க்கது. 

ஆஙகிலத்ில அது ஒரு ்னிமைனி்்ன பன்மைேில கு்ிக்கும் 

ரா�ரீ்ிோன “நாஙகள” எனறு அ்ிேபபடுகின்து. மைறுபு்ம், 

்ிருக்குரானில, “முஹம்மைது அேர்கயை, அேர்கைிைம் நவீஙகள 

கூறுே வீராக” எனறு கபாருட்படும் ே்கேில “கூறுஙகள” எனும் 

ோர்த்் அ்ிகபபடிோக உபயோகிக்கபபட்டுளைது.
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ேழ்மைோன கமைாழி:
க்ான்மைோன அரபு கமைாழிேில்ிருக்குர்ஆன 

கேைிபபடுத்பபட்ைது. எண்்ணற்் கொற்கள மைற்றும் 

ேலுோன அரபு கமைாழிேின இலக்க்ணத்ின 

து்்ணயோடு மைற்் பல கமைாழிக்ைக் காட்டிலும் 

அரபு கமைாழி ெி்நது ேிைஙகுே்ாக இஸலாமைிே 

அ்ிஞர்கள கருதுகின்னர்.

மைற்் கமைாழிக்ைேிை அரபு கமைாழிேில இ்்ேனின 
ோர்த்்க்ைத துலலிேமைாக ேிைக்க முடியுகமைனப்்யே இது 
கு்ிக்கின்து. உ்ார்ணமைாக, அரபு கமைாழிேில 28 எழுததுக்கள 
உளைன. அ்ில பலமைான “்ா(D)” ககாண்ை “்ாத(Dhad)” மைற்றும் 
பலமைான “்(T)” ககாண்ை “க்ௌ(Tau)” யபான் ெில எழுததுக்கள 
யேறு எந் கமைாழிேிலும் கி்ைோது.

ஒவ்கோரு மூலா்ார எழுத்ிலிருநதும் 

நூற்றுக்கும் யமைற்பட்ை ோர்த்்க்ைத 

க்ாகுக்க முடியும், இ்ன மூலம் அரபு 

கமைாழிேில அறுபது இலட்ெத்் 

ேிை அ்ிகமைான ோர்த்்கள 

உளைன. உலகில இதுே்ர அ்ிேபபட்ை கமைாழிகைில உளை 
ோர்த்்க்ை ேிை இது பல மைைஙகு அ்ிகமைாகும்.

்ஜ்ே வீத

ஒரு ்ன
ிததுேமைான 

அ்ிேிேல
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்ிருக்குர்ஆனில உளை முக்கிேமைான அ்ிேிேல 
உண்்மைகள

பிக் யபங (Big Bang) மைற்றும் பிரபஞெத்ின உருோக்கம்
முஹம்மைது  அேர்கைின காலக்கட்ைத்ில பிரபஞெம் 

உருோனது எனப்்ப பற்்ியோ யகாளகைின அ்ெவுக்ைப 

பற்்ியோ பூமைி ் ட்்ைோக உளை்ா, அலலது ேட்ைமைாக உளை்ா 

எனய்ா ோரும் அ்ிந்ிருக்கேில்ல. இ்ே அ்னததும் 

எபபடி உருோனது எனறு பிரபஞெத்்ப ப்ைத் இ்்ேன 

ஒருேனுக்யக க்ரியும் எனறு 

முஸலிம்கள நம்புகின்னர்.

ப்ினானகு நூற்்ாண்டுகளுக்கு 

முன பிரபஞெம் 

ப ் ை க் க ப ப ட் ை ் ் ப 

பற்்ியும் சூரிே ெந்ிரனின 

அ்ெவுக்ைப பற்்ியும் 

பூமைிேின சுற்றுபபா்்்ேப 

பற்்ியும் பகல மைற்றும் இரவு 

உண்ைாேது பற்்ியும் ்ிருக்குர்ஆனில கு்ிபபிைபபட்டுளைது.

பல ் ொப்ஙகைாக கண்கா்ணிக்கபபட்டு யொ்்ன கெயேபபட்ை 

்கேலகைின து்்ணயோடு 

பிரபஞெத்ின உருோனது 

“பிக் யபங ்ிேரி (Big Bang 

Theory)” எனறு இன்்ே நே வீன 

அ்ிேிேல ேிேரிக்கின்து. 

“பிக் யபங ்ிேரி” ேினபடி 

கமைாத் பிரபஞெமும் 

ஆரம்பத்ில ஒரு கபரிே 

நி்்ோக இருந்து, 

பினனர் ஒரு மைிகபகபரிே 

கேடிபபின கார்ணமைாக பு்க 

மைற்றும் ோயு ேடிேமைான 
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கபருமைைேிலான யமைகஙகைில இருநது 

ேிண்மீைன ்ிரளகள(Galaxies) உருோனது.

பிரபஞெத்ின ேிரிோக்கம்

1925ஆம் ஆண்டு, அகமைரிக்கா்ேச் யெர்ந் ேிண்கேைி 

ஆராயச்ெிோைர் எட்ேின ஹபபில (Edwin Hubble) எனபேர், 

ேிண்மீைன ்ிரளகளும் கமைாத் பிரபஞெமும் ேிரிே்ைே்்க் 

கு்ிக்கும் ே்கேில நட்ெத்ிரஙகள ஒன்ிலிருநது ஒனறு ேிலகிச் 

கெலகின்ன எனப்ற்கான கண்கானிக்கபபட்ை ஆ்ாரஙக்ைச் 

ெமைர்பபித்ார். யமைலும், யகாளகள ்ஙகளுக்கு ே்ரேறுக்கபபட்ை 

பா்்ேில சூரிே்னச் சுற்்ி நவீளேட்ை பா்்ேில நகர்கின்ன 

எனபது அ்ிேிேல பூர்ேமைாக நிரூப்ணமைான ஒனறு.

ப்ினானகு நூற்்ாண்டுகளுக்கு முனனர் முஹம்மைது  

அேர்கைால ோெிக்கபபட்டு இன்ைவும் பாதுகாக்கபபடும் 

்ிருக்குர்ஆனின பினேரும் ேெனஙகளுக்கும் நே வீன அ்ிேிேல 

ஆராயச்ெிகைின கண்டுபிடிபபுகளுக்கும் உளை ஒற்று்மை 

ஆச்ெரிேபபைக் கூடிே்ேயே.
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நிச்ெேமைாக ோனஙகளும், பூமைியும் (மு்லில) 

இ்்ணந்ிருந்ன எனப்்யும், இேற்்் நாயமை 

பிரித(்்மைத)ய்ாம் எனப்்யும், உேிருளை 

ஒவ்கோன்்யும் நாம் ்ண்்ணவீரிலிருநது ப்ைதய்ாம் 

எனப்்யும் காஃபிர்கள பார்க்கேில்லோ? (இேற்்்ப 

பார்ததும்) அேர்கள நம்பிக்்க ககாளை ேில்லோ?

–்ிருக்குர்ஆன (21:30)

பி்கு அேன ோனம் பு்கோக இருந்யபாது (அ்்ப) 

ப்ைக்க நாடினான; ஆகயே அேன அ்ற்கும் பூமைிக்கும்; 

''நவீஙகள ேிருபபுைனாேினும் அலலது கேறுபபிருபபினும் 

ோருஙகள"" எனறு கூ்ினான. (அ்ற்கு) அ்ேேிரண்டும் 

''நாஙகள ேிருபபுையனயே ேருகினய்ாம்"" எனறு கூ்ின.

-்ிருக்குர்ஆன (41:11)

இனனும் அேயன இர்ேயும், பக்லயும்; சூரிே்னயும், 

ெந்ிர்னயும் ப்ைத்ான; (ோனில ்த்மைக்குரிே) 

ேட்ைே்ரக்குள ஒவ்கோனறும் நவீநதுகின்ன.

-்ிருக்குர்ஆன (21:33)

யமைலும், நாம் ோனத்் (நம்) ெக்்ிக்ைக் 

ககாண்டு அ்மைதய்ாம்; நிச்ெேமைாக நாம் 

ேிரிோற்்லு்ைேேராயோம்.

-்ிருக்குர்ஆன (51:47)
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"... அேன உஙக்ை ஒயர மைனி்ரிலிருநது ப்ைத்ான; பி்கு, 

அேரிலிருநது அேரு்ைே மை்னேி்ே ஆக்கினான; அேன 

உஙகளுக்காக கால ந்ைகைிலிருநது எட்டு (ே்கக்ை) ய�ாடி 

ய�ாடிோக ப்ைத்ான! உஙகள ்ாயமைார்கைின ேேிறுகைில, ஒன்ன 

பின ஒன்ாக மூனறு இருளகளுக்குள ்ேதது உஙக்ை ப்ைக்கி்ான; 

அேயன அலலாஹ; உஙகளு்ைே இ்்ேன; அேனுக்யக 

ஆட்ெிே்ிகாரம் (முழுேதும் உரித்ாகும்), அே்னத ்ேிர யேறு 

நாேன இல்ல. அவ்ோ்ிருக்க, (அே்ன ேிட்டும்) நவீஙகள எபபடி 

்ிருபபபபடுகி்வீர்கள,-்ிருக்குர்ஆன (39:6)

நே வீன அ்ிேிேல, கருப்பேில கருேிற்கு ்ிைமைான 

பாதுகாபபு ேழஙக அ்்னச் சுற்்ி மூனறு 

இருளசூழந் ்ி்ரகள உளை்ாக ேிேரிக்கின்து.; 

(1) ்ாேின உட்பு் ேேிற்றுச்சுேர் (Interiror abdominal 
wall)  (2) கருப்பச் சுேர் (uterine wall) (3) அமைியனா 

ககாரிே ெவ்வு (amino-chorionic membrane).

மு்ைேேிேல மைற்றும் மைனி்ேினத்ின ப்ைபபு: 
முஹம்மைது  அேர்கள மைனி்ேினத்ின ப்ைபபி்னப 

பற்்ி பினேரும் ஆச்ெர்ேமூட்டும் ே்கேிலான ேெனஙக்ை 

ோெித்ார்கள. 1400 ேருைஙகள முன மு்ைேேிேல (Embryology) 
பற்்ிே அ்ிேிேல கண்டுபிடிக்கபபைா் அந் காலக்கட்ைத்ில 

அதுயபான் ஞானம் ோருக்கும் கி்ைோது.
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ஆச்ெர்ேமூட்டும் ே்கேில, 

கருேின ேைர்ச்ெி்ேப 

பற்்ி ்ிருக்குர்ஆனில 

கு்ிபபைபபட்டுளை்ே மைருததுே 

கண்டுபிடிபபுக்ை ஒதது உளைது. 

யமைலும், யமைலுளை ேரிேில 

கு்ிபபிைபபட்டுளை்்ப யபானறு 

ெ்் உருோகுே்ற்கு முன 

எலும்புகள உருோகின்ன 

எனபதும் கண்டுபிடிக்கபபட்டுளைது.

நிச்ெேமைாக நாம் (ஆ்ி) மைனி்்ரக் கைி 

மைண்்ணிலிருநதுளை ெத்ினால ப்ைதய்ாம்.

பினனர் நாம் (மைனி்்னப ப்ைபப்ற்காக) அே்ன 

ஒரு பாதுகாபபான இைத்ில இந்ிரிேத துைிோக்கி 

்ேதய்ாம்.

பினனர் அந் இந்ிரிேத துைி்ே அலக் 

என் நி்லேில ஆக்கியனாம்; பினனர் அந் 

அலக்்க ஒரு ெ்்ப பிண்ைமைாக்கியனாம்; 

பினனர் அச்ெ்்பபிண்ைத்் எலும்புகைாகவும் 

ஆக்கியனாம்; பினனர், அவ்கேலும்புகளுக்கு 

மைாமைிெத்் அ்ணிேிதய்ாம்; பினனர் நாம் அ்்ன 

யேறு ஒரு ப்ைபபாக (மைனி்னாகச்) கெயய்ாம். 

(இவ்ோறு ப்ைத்ேனான) அலலாஹ கபரும் 

பாக்கிேமு்ைேேன - (ப்ைபபாைர்கைில எலலாம்) 

மைிக அழகான ப்ைபபாைன. -்ிருக்குர்ஆன (23:12-14)

மைனி் இனத்ின 
ப்ைப்பப பற்்ி 
ஆச்ெர்ேமூட்டும் 
ே்கேில பினேரும் 
ேெனத்ில 
ேிேரிக்கபபட்டுளைது.

ேிநது

இரத்க் 

கட்டி

கருக்கட்டி

எலும்புகள

ெ்்
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யமைலும், கருேிற்கு பார்்ேத்ி்ன உருோகுே்ற்கு 

முனனர், கெேித்ி்ன உருோகின்து என ேிஞஞானிகள 

கண்டுபிடிததுளைனர். இது ் ிருக்குர்ஆனின ேெனஙகள 32:09, 76:02, 

23:78 ஆகிேேற்்ில பார்்ேத்ி்னுக்கு முனனர் கெேித்ி்ன 

உருோகும் என கு்ிபபிைபபட்டுளை்ற்கு ஒதது உளைது. 

"பினனர் அந் இந்ிரிேத துைி்ே அலக் என் நி்லேில 

ஆக்கியனாம்; பினனர் அந் அலக்்க ஒரு ெ்்ப பிண்ைமைாக்கியனாம்; 

பினனர் அச்ெ்்பபிண்ைத்் எலும்புகைாகவும் ஆக்கியனாம்; 

பினனர், அவ்கேலும்புகளுக்கு மைாமைிெத்் அ்ணிேிதய்ாம்; பினனர் 

நாம் அ்்ன யேறு ஒரு ப்ைபபாக (மைனி்னாகச்) கெயய்ாம். 

(இவ்ோறு ப்ைத்ேனான) அலலாஹ கபரும் பாக்கிேமு்ைேேன - 

(ப்ைபபாைர்கைில எலலாம்) மைிக அழகான ப்ைபபாைன."

–்ிருக்குர்ஆன (23:14)

ேிேக்கத்க்க ே்கேிலான 
ஆண்டுகைின எண்்ணிக்்க
்ிருக்குர்ஆனின அத்ிோேம் 18, ேெனம் 

25, ஏழு நித்ி்ரோெிக்ைப பற்்ி (Seven 
Sleepers) கு்ிபபிடு்கேில, அேர்கள அந் கு்கேினுள 300 

ேருைஙகள மைற்றும் கூடு்லாக 9 ேருைஙகள இருந்னர் 

எனறு கூறுகின்து. முஹம்மைது  அேர்கைது காலத்ில 309 

எனறு கமைாத் எண்்ணிக்்கோக ஏன யமைலுளை ேெனத்ில 

கூ்பபைேில்ல எனபது ோரும் அ்ிந்ிருக்கேில்ல.

யமைலும், அயரபிோேில, அக்காலக்கட்ைத்ில ெந்ிர ஆண்டுக்கும் 

(lunar year) மைற்றும் சூரிே ஆண்டுக்கும் (Solar/ Gregorian year) 
இ்ையேோன யேறுபாட்டி்ன அ்ிந்ிருக்கேில்ல. ெந்ிர 

ஆண்டில 11 நாட்கள சூரிே ஆண்்ைேிை கு்்ோகயே 

இருக்கும். அ்ிெேக்கும் உண்்மை எனனகேனில, 300 ஆண்டுகைில 

ெந்ிர ஆண்டுக்கும் சூரிே ஆண்டுக்கும் இ்ையே 9 ஆண்டுகள 

யேறுபாடு உளைது.

கபாதுோகயே்ிருக்குர்ஆன 604 பக்கஙக்ைக் ககாண்ை்ாக 

அச்ெிைபபடுகின்து. அ்ில 114 பாகஙகைில 6348 ேெனஙகைாக 

பிரிக்கபபட்டு 80000 ோர்த்்கள உளைைஙகியுளைன. 

்ிருக்குரானில மைிகபகபரிே அத்ிோேத்ில 286 ேெனஙகளும், 

மைிகச்ெி்ிே அத்ிோேத்ில 3 ேெனஙகளும் உளைன.
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எ்ிர்கால நிகழவுக்ைப பற்்ிே அபூர்ேமைான 
்கேலகள  

்ிருக்குர்ஆனின அத்ிோேம்:30, ேெனஙகள2-5, பினேருமைாறு கூறுகின்ன: 

“யராம் ய்ாலேிே்ைநது ேிட்ைது. அருகிலுளை பூமைிேில; ஆனால 

அேர்கள (யராமைர்கள) ்ஙகள ய்ாலேிக்குபபின ேி்ரேில 

கேற்்ிே்ைோர்கள. ெில ேருைஙகளுக்குளயையே! (இ்ற்கு) 

முனனும், (இ்ற்கு) பினனும், (கேற்்ி ய்ாலேி கு்ித்) அ்ிகாரம் 

அலலாஹவுக்குத்ான; (யராமைர்கள கேற்்ி கபறும்) அநநாைில 

முஃமைினகள மைகிழச்ெிே்ைோர்கள. அலலாஹேின உ்ேிேினால 

(கேற்்ி கி்ைக்கும்); அேன்ான நாடிேேர்களுக்கு உ்ேி 

புரிகி்ான - யமைலும், (ோே்ரயும்) அேன மைி்கத்ேன; மைிக்க 

கிரு்பயு்ைேேன.”.

முஹம்மைது  அேர்கைின காலக்கட்ைத்ில, அக்காலத்ின 

இரண்டு ேலலரசுகைின இ்ையே அடுத் பத்ாண்டுகைில 

எபபடி முேற்ெிகள இருக்கபயபாகின்ன, ே வீழத்பபட்ை ஒரு 

யபரரொல அடுத் ெில ஆண்டுகைியலயே கேற்்ி மீைண்டும் 

்ன்ாக்கிக்ககாளை முடியுமைா எனப்் அயரபிேரால ஊகிக்க 

இேலா் ஒன்ாகயே இருந்து. கபர்ெிோேின யபரரசு, யராமை 

ொம்ராஜ்�ிேத்் பாலஸ வ்ீனத்ில 614-619 கி.பி காலக்கட்ைத்ில 

ே வீழத்ி க�ரூகெலத்்க் ்கபபற்்ிேது எனபது ேரலாறு. 

ஆனால, அடுத் ெில ஆண்டுகைியலயே யராமை ொம்ராஜ்ேம் 

ஈராக்கின ஒரு நகரமைான நிகநோஹ (Nineveh) எனும் இைத்ில 

கபர்ெிே ொம்ராஜ்�ிேத்் ே வீழத்ி மீைண்டும் கேற்்ி்ேத 

்ன்ாக்கிேது.

ஆச்ெரிேமூட்டும் புேிேிேல அ்மைபபு 
ெமீைபகாலத்ின புேிேிேல ஆராயச்ெிேில, ய�ார்ைான நாட்டின 

பிைவு பளைத்ாக்கில உளை “கெத் கைல (Dead Sea)” ்ான 

உலகின மைிக ஆழமைான அ்ிக உபபுத்ன்மை ோயந் ந்ி எனறு 

கண்டுபிடிக்கபபட்டுளைது. அது கைல மைட்ைத்ிலிருநது 422 மீைட்ைர் 

(1385 அடிகள) உேரத்ில உளைது. அ்ன கைற்க்ரகள உலகின 

மைிக கீழமைட்ைத்ில உளைன. யமைல கூ்பபட்டுளை ேெனத்ில 

யராமைானிேர்கள அயரபிோேின அருகில உளை யராமை நிலத்ில 

ே வீழத்பபட்ைார்கள எனறு கு்ிபபிடுகின்து. அ்ில உலகின மைிக 

கீழமைட்ைத்ில உளை நிலம் எனபதும் அைஙகும்.
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இறு்ி கு்ிபபுகள

1. ப்ழே ஏற்பாடு கஹபரூ கமைாழிேில 1500-400 பிெி-ல 

எழு்பபட்ைது. பு்ிே ஏற்பாடு கியரக்க கமைாழிேில ஏ.டி. 

மு்லாம் நூற்்ாண்டின இரண்ைாம் பா்ிேில எழு்பபட்ைது. 

ஏ.டி. 50 மு்ல 75 ே்ரேில எழு்பபட்ை யமைதயூேின 

புத்கயமை (Book of Matthew) மு்ல காஸகபல (Gospel) 
எனறு கபாதுோக நம்பபபடுகின்து. நானகு காஸகபல 

(Gospel) புத்கஙகைில ஏ.டி.85-ல எழு்பபட்ை �ானு்ைேய் 

க்ைெிோக எழு்பபட்ைது.

2. மு்ைேேிேல (embryology) மைற்றும் ்ிருக்குர்ஆனில உளை 

அ்ிேிேல ஆ்ாரஙக்ைப பற்்ி யமைலும் அ்ிே, பார்க்கவும், 

www.eajaz.org, www.islamhouse.com
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அத்ிோேம் 

10

முஹம்மைது  அேர்கள (்னது இரண்டு 
்கேிரலக்ையும் யகார்ததுக்ககாண்டு)  

கூ்ினார்கள:

“நம்பிக்்கோைர்கள இதுயபான் 
ய்ாற்்த்் உ்ைேேர்கள, 
அேர்கள ஒருேருக்ககாருேர் 

பலபபடுத்ிக்ககாளேர்”
புஹாரி (481) மைற்றும் முஸலிம் (2585)

முஹம்மைது  அேர்கள மை்ணலில 
மூனறு யகாடுகள ே்ரநது, 

பினனர் கூ்ினார்: “இது ்ான ஒரு 
மைனி்ன உலக ோழேில பல 

எ்ிர்பார்பபுகளும் நம்பிக்்ககளும் 
ககாண்ைேர். அேர் அ்்ன 

அ்ைே்ற்காக ோழும் கபாழுது, 
அேருக்கு மைர்ணம் ேநதுேிடுகின்து.
புஹாரி (6417) மைற்றும் முஸலிம் (1671)

யமைலண்்ணம்

எ்ிர்கால மைர்ணம்

மைனி்ேினம்
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“நனனைத்் உ்ைேேர்கயை ெி்ந் நம்பிக்்கோைர்கள”

(ஆ்ாரம் : ்ிர்மைி்ி)

“ஐந்ிற்கு முன ஐந்்ப உபயோகிததுக் ககாளளுஙகள:

முது்மை ேரும் முன இை்மை்ே

யநாய ேரும் முன உைலநலத்்

ஏழ்மை ேரும் முன கெலேத்்

யே்ல ேரும் முன  ஓயவு யநரத்்

மைர்ணம் ேரும் முன ோழக்்க்ே”

(ப்ிவு: ஹாகிம்)

இமைாம் ஹாகிம் அேர்கைால அல-முஸ்தரக்கில 

கு்ிபபிைபபட்டுளைது-7846 (4/341)

முஹம்மைது  அேர்கைின கூற்றுகளும் யபா்்னகளும் 

ோழேின அ்னதது அம்ெஙக்ையும் ேிபரிபப்ினால, அ்ே 

மைிகவும் கெலோக்கு மைிகுநது கா்ணபபடுகின்து. அ்ே ஞானம் 

மைற்றும் இ்்கேைிபபாடுக்ைக் ககாண்டு உருோனது.

“ஸுனனாஹ” எனறு அ்ிேபபடும் அேரது கூற்றுகள, கெேலகள, 

ஒபபு்லகள மைற்றும் பண்புகள அ்னததும் ்ிருக்குர்ஆனுக்கு 

அடுத்படிோக இஸலாமைிே ெட்ைத்ின மூலா்ாரமைாக உளைது.

முஹம்மைது  அேர்கைின கூற்றுகைில இருநது, ோழக்்கேின 

பலயேறு ேிெேஙக்ைப கபாறுதது ய்ர்நக்டுக்கபபட்ை 

யபா்்னகள இஙகு க்ாகுக்கபபட்டுளைன. 

“உஙகள ய்ாழர்  ேழி ககட்டுேிைவுமைில்ல, அேர் ்ே்ான 

ேழிேில கெலலவுமைில்ல. அேர் ்ம் இச்்ெபபடி (எ்்யும்) 

யபசுே்ில்ல.” -்ிருக்குர்ஆன (53:2-3)

அேரது கூற்றுகள
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“இரண்டு அரு்மைக்ைப பல மைனி்ர்கள கு்்தது 

மை்ிபபிடுகி்ார்கள;

ஆயராக்கிேம் மைற்றும் ஓயவு யநரம்”

 (புஹாரி, 6049)

“கபா்ா்மை ்்ை கெயேபபட்டுளைது, இரண்டு நி்லகைில 

்ேிர (நவீஙகள மைற்்ேர்க்ைப யபானறு உஙகளுக்கு 

ேிரும்பலாம், ஆனால அேர்களுக்கு வ்ீஙகு எண்்ணக்கூைாது). 

மு்லாேது, இ்்ேன கெலேத்் அைிதது, அ்்ன 

யநரான ேழிேில கெலேிடும் மைனி்ர்; இரண்ைாேது, இ்்ேன 

நலல ஞானத்் அைிதது, அ்ன படி ்ானும் நைநது 

மைற்்ேர்களுக்கும் யபா்ிக்கும் மைனி்ர்”

(ஆ்ாரம் - புஹாரி 73/15)

மைக்களுக்கு எைி்ாக்குஙகள (மை்நம்பிக்்கேிலான 

ேிெேஙகைில), யமைலும் அேர்களுக்கு அ்்ன 

கடு்மைோக்கா வ்ீர்கள; அேர்களுக்கு நலல கெய்ிக்ைக் 

கூறுஙகள மைற்றும் அேர்க்ை ேிட்டு ேிலகிச்கெலல 

்ேக்கா வ்ீர்கள” (ஆ்ாரம் - புஹாரி, 69/11)

“ோர் நவீ்மைான மு்்ேில ே்ணிகம் மைற்றும் ேர்த்கம் 

கெயகின்ாயரா, அே்ரயும் அேரது ேிோபாரத்்யும் 

அலலாஹ ஆெிர்ே்ிபபான. மைா்ாக, ோர் கபாய கூ்ி 

உண்்மைக்ை மை்்க்கின்ாயரா, அே்ர அலலாஹ 

ஆெிர்ே்ிபப்ில்ல.” (ஆ்ாரம் - புஹாரி, 2082/22)
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“உஙகளுக்கு ேிரும்பிே்் உஙகள ெயகா்ரருக்கும் ேிரும்பா் 

ே்ரேில நவீஙகள நம்பிக்்கோைராக மைாட்டீர்கள.”

(ப்ிவு: புகாரி, 13/7)

“ஒவ்கோரு முஸலிமும் ஸ்கா ேழஙக யேண்டும் 

(்ானத்ில கெலேழித்ல), ஒருேருக்கு எ்் 

கெலேிடுேது எனறு க்ரிேேில்ல எனில, அேர் ்னக்கு 

பலனைிக்கும்படிோன ப்ணி கெயது, ்ன்ன (்ானம் 

கெயே்ற்கு) ்கு்ிோக்கிக் ககாளைட்டும், அேருக்கு யே்ல 

கி்ைக்காேிடின, மைற்்ேர்களுக்கு உ்ேி கெயேட்டும் 

(இதுவும் ஒரு ்ானச்கெேயல), அேர் உ்ேி கெயே ோரும் 

கி்ைக்காேிட்ைால, நலல கெேலகள கெயது வ்ீே கெேலகைில 

இருநது ேிலகிக் ககாளைட்டும். இதுவும் அேருக்கு ்ான 

கெேலாகும்.”

(ஆ்ாரம் - புஹாரி, 1445/30)

“ஒரு மைனி்ன இ்ந் பினனர் மூனறு கெேலக்ைத ்ேிர 

யேறு எ்னாலும் அேர் நன்மைக்ைப கப் யபாே்ில்ல; 

மைற்்ேர்களுக்கு க்ாைர்நது பலனைிக்கும் அேர் கெய் 

்ானஙகள; மைற்்ேர்கள (மைனி்ேினம்) பலன கபறும் 

ே்கேில அேர் ேிட்டுச் கென் ஞானம்; அேருக்கு நலல 

(ேிசுோெமுளை) மைகன இருந்ால, அந் மைகன க்ாழுது ்ன 

கபற்ய்ாருக்காக யகட்கும் பாேமைனனிபபு(இது ஆண் மைற்றும் 

கபண் இருேருக்கும் கபாருநதும்)

(ஆ்ாரம் - முஸலிம், ்ிர்மைி்ி, நஸாஈ)
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“நவீஙகள எஙகிருந்ாலும் அலலாஹேிற்கு அஞசுஙகள, 

ஒரு ககட்ை கெே்லத க்ாைர்நது ஒரு நலல கெே்லச் 

கெயயுஙகள, அது அ்்ன அழிததுேிடும், மைற்றும் 

மைனி்ர்களுைன நலல கந்ிமு்்கயைாடு நைநது 

ககாளளுஙகள”

(ஆ்ாரம் - ்ிர்மைி்ி, 1897 & அஹமைத, 5/153)

“நற்கு்ணயமை நலல அ்கந்ி; மைற்றும் பாேம் (்ேறு) எனபது 

உஙக்ைச் ெஙகைபபடுததுேது (அ்ாேது, உஙகளுக்கு குற்் 

உ்ணர்ச்ெி்ேத ்ருேது) மைற்றும் அ்் மைற்்ேர்கள அ்ிநது 

ககாளே்் கேறுபபரீ்கள”

(ஆ்ாரம் - முஸலிம், 15/2553)

“ேலுோன நபர் எனபேர் ்ன எ்ிரிக்ை ே வீழததுபேரலல. ோர் 

யகாபத்ி்னக் கட்டுபபடுததுகின்ாயரா, அேர் ்ான ேலுோன 

நபர்.”

(ஆ்ாரம் - புஹாரி, 5785 மைற்றும் முஸலிம், 4853)

“ோர் அலலாஹ மைற்றும் வ்ீர்பபுநாள மீைது நம்பிக்்கக் 

ககாண்டுளைாயரா அேர்  நலல்்ப (ோர்த்்க்ை) யபெட்டும் 

அலலது அ்மை்ிோக இருக்கட்டும், ோர் அலலாஹ மைற்றும் 

வ்ீர்பபுநாள மீைது நம்பிக்்கக் ககாண்டுளைாயரா அேர் ்னது 

அண்்ைே வீட்ைாருைன நவீ்மைாக நைநது ககாளைட்டும், ோர் 

அலலாஹ மைற்றும் ் வீர்பபுநாள மீைது நம்பிக்்கக் ககாண்டுளைாயரா 

அேர் ்னது ேிருந்ின்ரக் ககௌரேிக்கட்டும்.”

(ஆ்ாரம் -  புஹாரி 6018 & முஸலிம் 74-47)

(அ்னதது கூற்றுகளும் ஆண்கள மைற்றும் கபண்கள இரு 

பாலருக்கும் கபாருநதும் எனப்்க் கேனத்ில ககாளைவும்)
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ேருமுன காபபய் ெி்ந்து

முஹம்மைது  அேர்கள ஒரு மைருததுேரலல என்ாலும் உ்ணவு, 

ஆயராக்கிேமைான உ்ணவுமு்், மூலி்கக்ைக் ககாண்டு 

ெிகிச்்ெகள மைற்றும் மைாற்று மைருததுேம் ஆகிேேற்்்ப பற்்ிே 

அேரது கூற்றுகள அ்னததும் புத்கஙகைில க்ாகுக்கபபட்ைது, 

பினனர் அது “ வ்ீர்க்க்ரிென மைருததுேம் (The Prophetic Medicine)” 
எனறு அ்ிேபபடுகின்து.

முஹம்மைது  அேர்கள ேேிறு ்ான 

நிரபபுே்ற்கு மைிகவும் யமைாெமைான பாத்ிரம் 

எனறு பல ்ரு்ணஙகைில கு்ிபபிட்டுளைார்கள. 

பெிேி்னப யபாக்கக்கூடிே ெிற்றுண்டிகள 

உண்பது ேேிற்்் நிரபபுே்்ேிை ெி்ந்து. 

அது ஆயராக்கிே யகடுகைில இருநது காபபாற்் 

உ்வும்.

அேர் ்னது ய்ாழர்க்ை மைி்மைாக உண்்ணவும், பருகவும், 

உைல பருமை்னத ்ேிர்க்கவும், சுறுசுறுபபான மைற்றும் 

ஆயராக்கிேமைான ோழவு மு்்்ேப யப்ணவும் ஊக்கமைைித்ார். 

அ்ன க்ாைர்பு்ைே இ்்ேெனத்் அேர் ோெித்ார். 

்ிருக்குர்ஆனின அத்ிோேம் 7, ேெனம் 31 கூறுகின்து:

ேேிறு - 

நிரப
புே்ற்கு 

மைிக ய
மைாெமை

ான 

பாத்
ிரம்

“ஆ்மு்ைே மைக்கயை! ஒவ்கோரு 

மைஸ�ி்ிலும் க்ாழுஙகாலம் 

உஙக்ை ஆ்ைகைால அழகாக்கிக் 

ககாளளுஙகள; உண்ணுஙகள, 

பருகுஙகள; எனினும் ே வீண் ேிரேம் 

கெயோ வ்ீர்கள. ஏகனனில அலலாஹ 

அைவு கைநது (ே வீண்) ேிரேம் 

கெயபேர்க்ை யநெிபப்ில்ல.”

உ்ணவு மைற்றும் மைருததுேத்்க் ககாண்டு 
இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கைின 

கூற்றுகள
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முஹம்மைது  அேர்கள 
பார்லி்ேப பரிநது்ரத்ார்

இனறு, பல ஆராயச்ெிகள 

ஆயராக்கிேத்ிற்கு பார்லிேின 

(barley) அற்பு்மைான பல 

நன்மைக்ை நிரூபிததுளைது. பார்லி 

புல ஓர் உ்ணவு நிரபபிோகும்.

பல்ரபபட்ை கநா்ிகள (enzymes),  ேிட்ைமைினகள (vitamins), கனிமை 

ெததுக்கள (minerals), ்ாேர இரொேனஙகள (phytochemicals), 
மைனஅழுத்த்்ப யபாக்கும் ்ிரிபய்ாபன (Tryptophan) உட்பை 

அத்ிோேெிேமைான எட்டு அமைியலா அமைிலஙகள (Amino Acids) 
இ்ில அைஙகியுளைன.

முஹம்மைது  அேர்கள ேேிற்று 

யகாைாறுகளுக்கு பார்லி சூப (்லபினாஹ 

(Talbinah)) பரிநது்ரதது அது மைன 

அழுத்ம் மைற்றும் துக்கத்ிலிருநது 

ேிடுேிக்கும் எனறு கூ்ியுளைார்கள. 

அேரது து்்ணேிோர் ஆேிொ (ரலி) 

அேர்கள, மைர்ணமை்ைந் ஒருேரின 

கநருஙகிே உ்ேினரிைம் துக்கத்்ப யபாக்க 

்லபினாஹ சூப்ப பரிநது்ரத்ார்கள. (ஆ்ாரம் - புஹாரி, 5365 

மைற்றும் முஸலிம், 2316)

பார்ல
ி - மை

ன 

அழுத் 

நிோர்ண
ி
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மைனநி்லக்கு கார்ணமைாக இருபபது மூனறு முக்கிே 

நரம்பிேத்ாண்டுேிபபிகள ்ான: கெயராடினின (Serotonin), 
யநாரி்பபிரின (norepinephrine) மைற்றும் யைாப்மைன (dopamine). 
பார்லி கெயராடினின அை்ே ஆக்கபபூர்ே ேழிேில அ்ிகரிதது 

மைன அழுத்்ில இருநது ேிடுேிக்கின்து. 1400 ஆண்டுகள 

முனபு முஹம்மைது  அேர்கள பார்லி்ேப பரிநது்ரத்து 

நிச்ெேமைாக ஓர் அற்பு்ம் ்ான.

மைருததுே ஆராயச்ெிேினபடி, மைனச்யொர்வு யநாய 

எனபது ஒருெில இரொேன கு்்பாடுகைிலினாயலா 

அலலது மைனநி்லக்கு கார்ணமைான மூ்ைேில உளை 

நரம்பிேத்ாண்டுேிபபிோயலா்ான (neurotransmitters) 
ஏற்படுகின்து. மைன அழுத் எ்ிர்பபு மைருநதுகள (Antidepressants) 
இரொேன மைாற்்த்்த தூண்டி நரம்பிேத்ாண்டுேிபபிகைின 

அைவுக்ை அ்ிகரிக்கின்து.
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முஹம்மைது  

அேர்கள ேழக்கமைாக 

யகாது்மை மைட்டும் 

உட்கக ாளைே ில்ல 

எனறும் மைா்ாக 

பார்லிேின மைாேினால ஆன கராட்டிக்ையும் 

ெில ெமைேஙகைில உண்ைார்fள என அ்ிேபபடுகின்து.

பார்லி ்ானிேத்ில ஆயராக்கிேத்ிற்கான பல நன்மைகள 

உளை்ாக கண்டுபிடிக்கபபபட்டுளைது. இரத்த்ில ெக்க்ர 

அை்ேக் கட்டுபபடுத்ி, ெி்ிே இரத்க்கட்டிக்ைத ்டுதது, 

உைலில ககாழுபபு உற்பத்ி்ேக் கு்்க்கின்து.

யகாது
்மைோ 

அலலது 

பார்ல
ிோ? 

பகலில் சிறிய அளவிளான உணவவயய உணண 

யவணடும் எனபதும் முஹம்்மது  அேர்கைின 

யபா்்
னகைில ஒன்ாகும். ோயரனும் அ்ிகமைாக 

உண்்ண ேிரும்பினால, மூன்ில இரண்டு பங்க 

ேிை அ்ிகமைாக உண்்ணக்கூைாது. அேர் ்ன 

ய்ாழர்கைிைம் ேேிற்்ின மூன்ில ஒரு பஙகு 

ொபபிட்டு ஒரு பஙகு ்ண்்ணவீர் பருகி க்ைெி ஒரு 

பங்க மூச்சுக்காற்
றுக்காக க

ாலிோக 

ேிை யேண்டும் எனறு கூ்ியுளைார். 

(ஆ்ாரம்: மைிக்்ம் இபனு மைா’்ி ேக்ரிப 

(Miqdam B
in Ma’di Y

akrib), ரிோழுஸ 

ஸாலிஹவீன, (516))

்ண்்ண வீர்

ொபபா
டு

காலி

1/3

1/3

1/3
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ஸம்ஸம் நவீர்: மைக்கா நகரில உளை புனி் 

பளைிோெலான கஃபாேின கிழக்யக உளை 20 மீைட்ைர் 

ஆழமுளை கி்ணற்்ில இருநது ேரும் நவீரின கபேர் 

ஸம்ஸம். ஆேிரக்க்ணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முனனர் 

இப்ாஹவீம் (அ்ல) அேர்கைின பு்லேன இஸமைாஈல 

(அ்ல) அேர்களுக்கு ் ண்்ண வீர் ் ாகம் ஏற்பட்டு (அேரது 

்ாோர் ஹா�ர் அம்்மைோர் நவீண்ை யநரம் ்ண்்ணவீர் ய்டியும் 

கி்ைக்காமைல யபான்ால) அழுது ககாண்யை நிலத்் உ்்த் 

கபாழுது அ்ிெேமைாக ய்ான்ிே்ாக முஸலிம்கள நம்புகின்னர்.

ஸம்ஸம் ் ண்்ணவீரின காரத்ன்மை (Alkaline) pH=7.5 மைற்றும் அ்ற்கு 

யேறுபட்ை சு்ேயும் உண்டு. (கனிமைத்ன்மை நவீக்கபபட்டு காயச்ெி 

ேடிகட்டிே ்ண்்ணவீர் அமைிலக் காரத்ன்மை்ே ேேிறு மைற்றும் 

குைலகைால உருோக்கும். யமைலும் அது அமைில எதுக்கு்்ல 

(Acid Reflux) உண்ைாக்கும்).

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள ஸம்ஸம் ்ண்்ணவீர் 

இ்்ேனிைமைிருநது ேரும் புனி் நவீராகும். அது ஓர் ஆைம்பரமைான 

உ்ணோகவும் பல யநாயகைில இருநது நிோர்ணிோகவும் 

உளைது. (ஆ்ாரம் - ்பரானி (Tabarani)

யு.எஸ உ்ணவு மைற்றும் மைருநது கட்டுபபாட்டு ோரிேம் (U.S. 
Food and Drug Authority) சுத்ிகரிக்கபபட்ை நவீரில (Mineral water) 
கமைாத்மைாக க்ரக்கபபட்ை ்ிைபகபாருட்கள (Total Dissolved 
Solids) (TDS) கு்்ந்து 250 பார்ட்ஸ கபர் மைிலலிேன (parts per 
million) (ppm) இருக்க யேண்டும் எனறு ே்ரேறுததுளைது.

இரொேன ஆயேினபடி ஸம்ஸம் ்ண்்ணவீரில 1000ppm மைிகி/

லி TDS இருபப்ாக கேைிோனது. இருபபினும் உலக சுகா்ார 

நிறுேனத்ின ்ர அைவுயகாைின படி புழஙகுே்ற்கு ஏற்் 

நவீராகயே உளைது.
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மைிகவும் ேை்மைோன புழக்கத்ிற்கு 

உகந் ்ண்்ணவீர்கைில ஸம்ஸமும் ஒனறு. 

அ்ில 195-200 மைிகி/லி காலெிேம் உளைது 

(ேேதுமு்ிர்ந் மைனி்ர்களுக்கு ஒரு நாைில 

ய்்ேபபடும் ெராெரி அைவு).

உலகில புகழோயந் “எேிேன (Evian)” 
(78-80 மைிகி/லி) மைற்றும் “கபர்ரிேர் (Perrier)” 
(147-150 மைிகி/லி) யபான் சுத்ிகரிக்கபபட்ை 

்ண்்ணவீர்க்ை ேிை இது அ்ிகமைாகும்.

இது நவீர் துைி்ேப யபால காட்ெிேைிக்குமைாறு க்லநேததுைன 

ேடிே்மைக்கபபட்ை “ரஸுலுலலாஹ (இ்்ேனின தூ்ர்)” என் அரபு 

ோர்த்்ோகும். ப்ைபபு: ஃபாரித அல-அலி

சுத்ிகரிக்கபபட்ை நவீருக்கு ெ்் மைற்றும் எலும்பு ே வீக்கம், 

மூட்டுோ்ம் யபான்ேற்்்க் கு்ணபபடுததும் பலே்கோன 

ெிகிச்்ெ கெேலபாடுகள உளைன.

(உறு்ிோன எலும்புகளுக்கு மைற்றும் இ்ேம், 

ெ்், நரம்பு உளைிட்ை்ே ெி்பபாக 

கெேலபை ய்்ேோன) கலெிேம் (Calcium), 

(பற்களுக்குத ய்்ேபபடும்) ஃபயைா்ரடு 

(fluoride) மைற்றும் (உ்ணவு கெரிமைானத்ிற்கு 

ய்்ேபபடும்) ் பகார்பயனட் (bicarbonates) 
யபான் கனிமைஙகள நி்்நதுளை முழு 

உ்ணோக கெேலபடுகி்து.
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ட்ரஃபுல எனபது அயகரியகெியே (Agaricaceae) குடும்பத்்ச் 

யெர்ந் காைான யபானறு ய்ாற்்மைைிக்கும் ெ்்யுைன கூடிே 

பூஞகெடிோகும். இது ஈரபப்ம் ோயந் பா்லேனப பகு்ிேில 

இ்லகயைா, யேயரா இன்ி கூட்ைமைாக மைண்்ணிற்கு கீயழ 

ேைர்ேது. இ்ற்கு மைாறுபட்ை ோெ்ன இருக்கும் மைற்றும் இது 

கேள்ை, ொம்பல மைற்றும் பழுபபு நி்த்ில கா்ணபபடும்.

ஒரு பகுபபாயவு ஆராயச்ெிேினபடி, ட்ரஃபுலில 77% ்ண்்ணவீர் 

மைற்றும் மீை்பபகு்ிகள புர்ம் (Protein), கபாழுபபு (Fat), 
கார்யபா்ஹட்யரடுகள (Carbohydrates) ஆகிே்ேேின 

கல்ேோல அ்மைநதுளைது.

எனினும், நே வீன அ்ிேிேல கண்டுபிடிபபுகள ட்ரஃபுல நவீரில 

கண் கருேிழிக்கு பா்ிப்ப உண்ைாக்கும் ட்ரயகாமைா (Trachoma) 
உளைட்ை கண்யநாயக்ைக் கு்ணபபடுததும் ்ி்ன உளை்ாக 

அ்ிேபபட்டுளைது.

ட்ரஃபுல (Truffle) – ஓர் அருமைருநது

முஹம்மைது  அேர்கள கூ்ினார்கள: 

“ட்ரஃபுல” ஒரு ேி் ‘மைனனா’்ேப யபான்து 

(இஸயரலிே மைக்களுக்கு அனுபபபபட்ைது) 

மைற்றும் அ்ன ொறு கண்களுக்கு மைருந்ாகும்.”

(புஹாரி, 5708) மைற்றும் (முஸலிம், 5244)
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அ்னதது நே வீன அ்ிேிேல 

கண்டுபிடிபபுகளும் ஆலிவ் 

எண்க்ணேில ஆயராக்கிே 

கு்ணநலனகள நி்்நதுளை்் 

உறு்ி கெயகின்ன. யமைாயனா-

அனயஸட்சுயரைட் (mono-unsaturated) 
எனபபடும் நலல ககாழுபபினால 

உருோகியுளைது. இது எலடிஎல(LDL) 

எனபபடும் ககட்ை ககாழுப்பக் 

கட்டுபபடுத்ி ஹச்டிஎல(HDL) எனும் 

நலல ககாழுப்ப அ்ிகரிக்கின்து.

ஆலிவ் எண்க்ணய ேேிற்்ில எைி்ாக கெரிமைானம் 

ஆகக்கூடிேது. அ்ன பாதுகாபபுத ்ன்மை புண்கள மைற்றும் 

இ்ரப்பக்கு மைிகுந் பேனைிக்கக்கூடிே்ாக இருக்கின்து.

முஹம்மைது  மைற்றும் ஆலிவ் எண்க்ணய

முஹம்மைது  அேர்கள ஆலிவ் 

எண்க்ணய ஒரு புனி்மைான மைரத்ில 

இருநது ேருே்ாக ேிேரிததுளைார்கள. 

அேர்கள ்னது ய்ாழர்கைிைம் ஆலிவ் 

எண்க்ணய்ே உண்்ணவும் உைல ெருமைத்ில 

உபயோகிக்கவும் ேலியுறுத்ினார்.

(்ிர்மைி்ி-1851)
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எக்ஸட்ரா ேிர்�ின ஆலிவ் (Extra Virgin Olive) 
எண்க்ணேில அலிவ்கைின மு்ல அழுத்த்ில 

இருநது ேருேது. இது கு்்ோகயே 

ப்பபடுத்பபடுே்ால அ்ில ்ேட்ைமைின ஈ 

மைற்றும் ஃபயனால (Phenols) யபான் அனரி 

ஆக்ஸைண்ட்கள (Antioxidants) நி்்நது உளைன.

இனறு, ஆலிவ் எண்க்ணய ெருமை 

பிரச்ெ்னகளுக்கு ெி்ந் நிோர்ணிோகவும் 

ெருமைத்ிற்கு ஈரபப்ம் ேழஙகும் ஆகாரமைாகவும் 

கரு்பபடுகின்து.

நவீரிழிவு யநாய உளைேர்களுக்கு ஆலிவ் 

எண்க்ணயயுைன கு்்ந் ககாழுபபு மைற்றும் 

அ்ிக கார்யபா்ஹட்யரடுகள ககாண்ை உ்ணவு 

ேழக்கம்  அ்ிவுறுத்பப

டுகின்து. ஆராயச்ெிேினபடி 

இந் யெர்க்்க இரத்்ில 

உளை ெக்க்ர அை்ேக் 

கட்டுபபடுததுே்ில 

ககாழுபபற்் உ்ணவு 

மு்்க்ைேிை 

ெி்நது 

கெேலபடுே்ாக 

அ்ிேபபட்டுளைது.
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அலலாஹ 
ோனஙகள பூமைிக்கு 

ஒைி (ஏற்படுததுபேன) 
அேன (ஏற்படுததும்) ஒைிக்கு 

உே்மை ேிைக்கு ்ேக்கபபட்டுளை மைாைம் 
யபான்்ாகும். அவ்ேிைக்கு ஒரு கண்்ணாடி 

(குேி)ேில இருக்கி்து; அக்கண்்ணாடி ஒைிே வீசும் 
நட்ெத்ிரத்்ப யபான்்ாகும். அது பாக்கிேம் 

கபற்் ்�ததூன மைரத்ி(ன எண்க்ணேி)னால 

எரிக்கபபடுகி்து. அது கீழத்ி்ெ்ே யெர்ந்துமைனறு; 
யமைல்ி்ெ்ே யெர்ந்துமைனறு. அ்்ன கநருபபுத 

வ்ீண்ைாேிடினும், அ்ன எண்க்ணய ஒைி ே வீெ முற்படும், 
(இ்ே எலலாம் யெர்நது) ஒைி யமைல ஒைிோகும். 
அலலாஹ ்ான நாடிேே்ர ்னனு்ைே ஒைி 

(எனனும் ெத்ிேபபா்்)ேின பால நைத்ிச் 

கெலகி்ான. மைனி்ர்களுக்கு இத்்கே 

உே்மைக்ை அலலாஹ 

க்ைிவுபடுததுகி்ான. அலலாஹ 
ோேற்்்யும் நனகு அ்ிபேன.

-்ிருக்குர்ஆன (24:35)



ெவூ்ி அயரபிோ-ேின மை்ினா நகரில 

உளை இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  

அேர்கைின பளைிோெல (அல-மைஸ�ித அந 

நபேி).
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204 இது க்லநேததுைன அரபு கமைாழிேில ேடிே்மைக்கபபட்ை 

“முஹம்மைது” எனும் ோர்த்்ோகும்.



முஹம்மைது  அேர்கள மைக்க்ை மைிகச்ெி்பபாகவும் 

மைனி்யநேததுைனும் ்கோண்ை ேி்த்ி்ன ேரலாறு ப்ிவு 

கெயதுளைது. அேரது அ்ழபபு மைற்றும் யபா்்னகள அ்னததும் 

அனபு மைற்றும் ெயகா்ரத்ன்மைேின அடிபப்ைேில மைட்டுயமை 

இருந்ய் ்ேிர பா்கமைான எந் கெேலும் இருந்்ில்ல.

்மைக்யகல ஹார்ட் (Michael Hart) ்னது 

“100 ேரலாற்்ில முக்கிேததுேம் ோயந் 

மைனி்ர்கைின ்ரேரி்ெப பட்டிேல (The 100 
A Ranking of the Most Influential Persons in 
History)” எனும் புத்கத்ில கு்ிபபிட்டுளைார்:

“எைி்மைோன ய்ாற்்ததுைன, முஹம்மைது உலகின மைிகச் 

ெி்ந் மை்ஙகைில ஒன்் நிறுேி, கேைிேிட்ைார் மைற்றும் 

மைிகவும் ்ி்்மைோன அரெிேல ்்லேராக ஆனார். இனறு, 

அேர் மை்்நது ப்ிமூனறு நூற்்ாண்டுகளுக்கு பி்கும் கூை 

அேரது கெலோக்கு மைிக ெக்்ிோயந்்ாகவும் பரேலாகவும் 

கா்ணபபடுகின்து. இபபுத்கத்ில உளை கபரும்பான்மைோன 

மைனி்ர்கைிைம் நாகரீகமைான, பண்பட்ை, அரெிேல 

முக்கிேததுேம் ோயந் ய்ெஙகைில பி்நது ேைர்ே்ற்கான 

ொ்கம் அ்மைந்ிருந்து”.

“எனினும், முஹம்மைது  

அேர்கள அக்காலத்ில 

ே்ணிகம், க்ல மைற்றும் கலேி 

ஆகிேேற்்ில உலகில மைிகவும் 

பின்ஙகி இருந் இைமைான 

க்ற்கு அயரபிோேின மைக்கா 

நகரில 570 கி.பி ஆண்டில 

பி்ந்ார்.” “ஏசு கி்ிஸது மைற்றும் 

புனி் பால ஆகியோருக்கு 

கி்ிததுேத்ில இருந் கூட்டுச் 

"மைனி் ேரலாற்்ில 

முஹம்மைது மைிகவும் 

கெலோக்கு மைிக்க ஒரு ்னி 

நபராக கரு்பபடுே்் நான 

உ்ணருகிய்ன, மை்ொர்பற்் 

மைற்றும் மை் கெலோக்கின 

இது இ்்ணேற்் 

இ்்ணபபாகும்."

்மையகல ஹார்ட் (Michael 
Hart)

முஹம்மைது, ஒரு மைனி்ர்
முடிவு்ர
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கெலோக்்கேிை இஸலாத்ில முஹம்மைது  அேர்கைின 

கெலோக்கு அ்ிகமைாக இருபப்ற்கான ொத்ிேஙகள 

உளைன. மை் அடிபப்ைேில மைட்டும் மைனி் ேரலாற்்ில 

ஏசு அேர்கைின கெலோக்்கப யபானறு முஹம்மைது  

அேர்களுக்கும் கெலோக்கு உளைது”.

முஹம்மைது ஒரு ்்லேர்

ஃபரானஸ நாட்்ைச் யெர்ந் எழுத்ாைரும் அரெிேல 

்்லேருமைான அலஃயபாஸ டி லமைார்டின (Alphonse de Lamar-
tine) ்னது “ஹிஸைரி டி லா துர்க்கீ (Histoire de la Turquie)” 
எனும் புத்கத்ில கு்ிபபாக முஹம்மைது  அேர்க்ைப பற்்ி 

யபசு்கேில பினேருமைாறு கூறுகி்ார்:

“்ானாகயோ ்ற்கெேலாகயோ 

எந் ஒரு மைனி்ரும் ்ன்ன, 

அைேிைேிேலா் எல்லயுளை, 

ஒரு கம்பரீமைான எல்லக்கு 

முனகமைாழிந்்ில்ல: 

ப்ைத்ேனுக்கும் 

ப்ைபபினஙகளுக்கும் 

இ்ையேோன 

மூைநம்பிக்்கக்ைக் கீழறுதது, 

மைனி்னுக்கு இ்்ே்னயும் இ்்ேனுக்கு மைனி்்னயும் 

்ிருபபித ்நது, குழபபமைான கபாருள ோழேிற்கும் உருே 

ேழிபாட்டின கைவுைர்களுக்கும் இ்ையே பகுத்்ிவு 

மைற்றும் க்யே வீகத்ி்ன மீைண்டும் அமைர்ததுேது. குறுகிே 

காலக்கட்ைத்ில இவ்ேைவு மைகத்ான மைற்றும் உலகின 

நவீடிதது நி்லக்கும் புரட்ெிோக எந்கோரு மைனி்ரும் 

ொ்ித்்ில்ல.”
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கு்ிபபு: முஹம்மைது  அேர்க்ை "இஸலாமைிே நம்பிக்்க்ே 
ய்ாற்றுேித்ேர்" எனறு கு்ிபபிடுே்் இஸலாமைிேர்கள 
ேிரும்புே்ில்ல. இஸலாமைிேர்கள அே்ர ஓர் இ்்தூ்ராகயே 
கருதுகின்னர்.



“யநாக்கத்ின கபரு்மை, எைி்மைோன ேழிமு்்கள மைற்றும் 

மைகததுேமைான ேி்ைவுகள ஆகிே்ேயே ஒரு மைனி்னின 

ஞானத்ின அைவுயகாளகைாக இருந்ால, நே வீன ேரலாற்்ின 

ெி்ந் மைனி்ர்க்ை முஹம்மைது  அேர்களுைன ஒபபிை 

ோருக்கு ்்ரிேம் உளைது?”.

முஹம்மைது  அேர்கள ஆயு்ஙக்ையும் ொம்ராஜ்�ிேஙக்ையும் 

கபாரு்ை ஈட்டுே்ற்காக உபயோகித்்ில்ல, மைா்ாக 

கருததுக்கள, நம்பிக்்ககள மைற்றும் மைனொட்ெிக்ையே 

உபயோகித்ார் எனறு லமைார்ட்டின யமைலும் கு்ிபபிட்டுளைார். அேர் 

ஒரு புத்கத்் நிறுேினார்; அ்ன ஒவ்கோரு எழுததும் ஒரு 

ெட்ைமைானது. உலகின அ்னதது கமைாழிகள மைற்றும் ெமைேஙகைின 

மைக்க்ையும் அரே்்ணக்கும் ஓர் ஆனமீைக ய்ெிேோ்மைானது.
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முஹம்மைது ஓர் இ்்ததூ்ர் 

 

முஹம்மைது  அேர்கள ்னது கநருஙகிே ய்ாழரான அபூபக்ர் 

(ரலி) அேர்களுைன மை்ினாேிற்கு குடிகபேர்ந் கபாழுது (622 

கி.பி மைக்கா நகரின ்்லேர்கள முஹம்மைது  அேர்க்ை 

உேிருையனா உேிரிலலாமையலா ககாண்டுேருபேர்களுக்கு 100 

ஒட்ைகஙகள ேழஙகபபடும் என மைாகபரும் பரிசுதக்ா்க்ே 

அ்ிேித்னர்.

துர்ிஷ்ைேெமைாக, முஹம்மைது  மைற்றும் அேரது 

ய்ாழர், பரிசுதக்ா்கோல ஈர்க்கபபட்ை சுராகாஹ எனும் 

ஓர் அரபிே கு்ி்ரோைனால கண்டுபிடிக்கபபட்ைனர். 

கெலலும் ேழிேில ெில மு்் கு்ி்ர ்டுமைா்ிே்ால 

அேர் கீயழ ேிழுந்ார். ேழக்கத்ிற்கு மைா்ான இந் 

கெேலகள, முஹம்மைது  அேர்களுக்கு இ்்தது்்ண 

இருபப்்யே மை்்முகமைாக உ்ணர்ததுே்ாக கரு்ினார்.

சுராகாஹ முஹம்மைது(ஸல) அேர்க்ை அணுகிே கபாழுது, 

முஹம்மைது(ஸல) அேரிைம் கூ்ினார்: “உஙகள மைக்கைிைம் 

்ிரும்பிச்கெலலுஙகள மைற்றும் ஒரு நாள (இஸலாமைிே 

நகரின ஆட்ெிக்கு கீழ) நவீஙகள கபர்ெிோேின ஆட்ெிோைரான 

யொஸயராஸ(Chosroes)-இன ே்ைேலக்ை அ்ணிே வீர்கள 

என நான உஙகளுக்கு உறு்ிகமைாழி அைிக்கினய்ன” எனக் 

கூ்ினார். ்பஹகி  அேர்கைால அல-ஸுனன அலகுபரா ேில 

கு்ிபபிைபபட்டுளைது (6/357), 13156

சுராகாஹ ஆச்ெர்ேத்ில முஹம்மைது    அேர்கைின 

கு்ிபபிட்ைது ஈரானின யபரரெர் குஸகராவ் இபனு கஹார்முஸ 

அேர்கைின ே்ைேலகைா எனக் யகட்ைார். அ்ற்கு முஹம்மைது 

 முழு நம்பிக்்கயுைன “ஆம்” என ப்ிலைித்ார்கள. அேர்கள 

இஸலாமைிே மைார்க்கம் கபர்ெிோ்ே அ்ையும், யமைலும் அது 

உலகம் முழுதும் அ்ிேபபடும் எனப்ில முழு நம்பிக்்கயுைன 

இருந்ார்கள.

சுராகாஹ (Suraqah) ேின க்் 20 ஆண்டுகளுக்கு 
பினனர் நி்்யேற்்பபட்ை உறு்ிகமைாழி
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சுராகாஹ மைக்காேிற்கு ்ிரும்பிே 

பினனரும், எட்டு ேருைஙகள கழிதது 

முஹம்மைது  அேர்கள மைக்கா்ே 

அ்மை்ிோன மு்்ேில ்கபபற்றும் 

ே்ரேில (630 கி.பி) சுராகாஹ 

இஸலாத்் ஏற்கேில்ல.

முஹம்மைது  அேர்கள 632 கி.பி இல இேற்்க எய்ினார் 

ஆனால அேர் சுராகாஹேிற்கு ககாடுத் உறு்ிகமைாழி உண்்மை 

எனவும் ஒரு நாள அது நி்்யேறும் எனவும் அேரது ய்ாழர்கள 

நம்பினர்.

காலம் கைந்து, உமைர் இபனு அலகத்ாப (ரலி) அேர்கள 

இரண்ைாேது கலிஃபாோனார்கள. (இஸலாமைிே நகரின 

ஆட்ெிோைர்). அபகபாழுது, இஸலாம் கபர்ெிோ்ே அ்ைந்து 

642 கி.பி ஆண்டில மைற்றும் கபர்ெிே யபரரெர் குஸகராவ்ேின 

அ்னதது கெலேஙகளும் உமைர் (ரலி) அேர்களுக்கு கி்ைத்து.

உமைர் (ரலி) அேர்கள சுராகாஹேின க்்்ே நி்னவு கூர்நது 

்னது ய்ாழர்கைிைம் அே்ர அ்ழதது ேரச்கொனனார். 

(இந் ெம்பேம் நைநது 20 ஆண்டுகள கைநது ேிட்ை நி்லேில, 

சுராகாஹேிற்கு ேே்ாகிேிட்ைது).

க்ாழு்கக்குப பி்கு, உமைர் (ரலி) அேர்கள சுராகாஹேிைம் 

கூ்ினார்: “இதுயே கபர்ெிே யபரரெர் குஸகராவ்ேின 

ே்ைேலகள, இ்்த்ான முஹம்மைது  அேர்கள உஙகளுக்கு 

உறு்ிேைித்ிருந்ார்கள. அ்ணிநது ககாளளுஙகள, அ்னதது 

முஸலிம்களும் இ்்னக் கண்டு முஹம்மைது  அேர்கைின 

உறு்ிகமைாழி நி்்யே்ிேது எனறு அ்ிநதுக் ககாளைட்டும்.”

முஹம்மைது  அேர்கைின உறு்ிகமைாழி அேர் இேற்்க 

எய்ி  பதது ஆண்டுகள கழிதது 

நி�மைான்்க் கண்டு சுராகாஹ மைற்றும் 

அ்னேரின கண்கைிலும் ஆனந் 

கண்்ணவீர் ேழிந்து.
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கஃபாேின ்ி்வுயகாைின க்்; ஒரு நி்லத்ிருக்கும் 
ெத்ிேம்

கி.பி 630 ஆம் ஆண்டில முஹம்மைது  அேர்கள மைக்காேின 

்்லேர்க்ை கேற்்ி ககாண்டு 

அ்மை்ிோன மு்்ேில மைக்காேினுள 

நு்ழந்ார்கள. அேர்கள ்னது இலலம் 

்ிரும்பினார்கள. ஆனால அஙகு 

இனிேரும் காலத்் அ்மை்ிோக 

கழிக்க அலல, மைா்ாக கஃபாேின 

(இ்்ே்ன ே்ணஙகுே்ற்காக 

இ்்ததூ்ர் இப்ாஹவீம் (அ்ல) 

அேர்கைால நிறுேபபட்ை ெதுர 

ேடிே கட்டிைம்) உண்்மைோன 

யநாக்கத்் மீைட்கயே அேர் கஃபா்ேச் சுற்்ிேிருந் 

அ்னதது ெி்லக்ையும் அகற்்ிேிட்டு ்னது 

ய்ாழரான பிலா்ல அ்ழதது கஃபாேின 

உச்ெிக்கு கெனறு பினேருமைாறு அ்ழக்கச் 

கொனனார்: 

இ்்ேன மைிகப கபரிேேன, இ்்ேன 

மைிகப கபரிேேன, அலலாஹ்ேத்ேிர 

ே்ணக்கத்ிற்கு உரிேேன ோரும் 
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இல்ல என நான ொட்ெிேைிக்கினய்ன மைற்றும் முஹம்மைது 

அேனது தூ்ர் என நான ொட்ெிேைிக்கிய்ன.

முஹம்மைது  அேர்களுக்கு கஃபாேின க்ேின ்ி்வுயகால 

ய்்ேபபட்ைது, எனயே அேர்கள (பனி ்ஸபா குடும்பத்்ச் 

யெர்ந்) உஸமைான இபனு ்லஹா (Othman Bin Talha) அேர்க்ை 

அ்ழத்ார்கள. இஸலாத்ிற்கு முந்்ே காலத்ில 

கஃபாேின ்ி்வுயகாலின பாதுகாபபாைர்கைாக இருக்கும் 

ககௌரேம் பனி ்ஸபா குடும்பத்ிற்கு அைிக்கபபட்டிருந்து 

எனபது கேனிக்கத்க்கது. இந் ககௌரேமும் கபாறுபபும் 

்ாத்ாக்கைிைமைிருநது பிள்ைகளுக்கு என ேம்ொேைிோக 

உஸமைான இபனு ்லஹா ே்ர ேநதுளைது.

அபகபாழுது உஸமைான இபனு ்லஹா பு்ி்ாக முஸலிமைாக 

மைா்ிேிருந்ார். பல ஆண்டுகைின முனனர் அேர் முஹம்மைது 

 அேர்க்ை நம்பா் கார்ணத்ினால அே்ரயும் 

மைற்்ேர்க்ைப யபால கஃபாேின உளயை நு்ழேவும் க்ாழ 

அனுமை்ிக்கேில்ல. முஹம்மைது  அேர்கள மைக்காேிற்கு 

்ிரும்பிே பினனர் உஸமைான அேர்கைிைம் ்ி்வுயகா்ல 
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ககாடுதது அ்்னப பாதுகாக்கும் ்னது ககௌரேத்் ேிட்டுக் 

ககாடுபப்்த ்ேிர யேறு ேழி இருக்கேில்ல.

அச்ெமைேத்ில பலர் முஹம்மைது  அேர்கைிைம் அந் 

்ி்வுயகா்ைப பாதுகாக்கும் ககௌரேத்் அைிக்குமைாறு 

யகட்ைார்கள.

யமைலும், ஆேிரக்க்ணக்கான முஸலிம்கள அந் ்ி்வுயகாைின 

பு்ிே பாதுகாபபாைர் ோகரனறு அ்ிே ஆேலுைன இருந்னர். 

ெில நாழி்ககள கமைௌனத்ிற்கு பி்கு, முஹம்மைது  அேர்கள 

கஃபாேின க்வுக்ை ்ி்நது அ்னுள இருந் ெி்லக்ை 

அபபு்பபடுத்ினார்கள. பினனர், உஸமைான இபனு ்லஹா்ே 

பார்தது (முந்்ே ோக்குறு்ிக்ை மை்ிதது) பினேருமைாறு 

கூ்ினார்கள.

“இனறு ேிசுோெம் மைற்றும் பக்்ிேின நாைாகும்! ்ி்வுயகா்ைத 

்ிரும்ப எடுததுக் ககாளளுஙகள. இன்ிலிருநது நிோேத ் வீர்பபு நாள 

ே்ர ோரும் இந் உரி்மை்ே உஙகைிைமைிருநது (பனி ்ஸபா 

குடும்பம்) எடுக்கமுடிோது, அேர் எல்ல மீை்ா்ேராக இருக்கும் 

ே்ர” ்பரா்ணி அேர்கைால முஃ�முல கபரீில கு்ிபபிைபபட்டுளைது 

(11/120) - 11234

மு
டி
வு

்
ர

212



இநநாள ே்ரேில நவீடிததுளை நம்பகத்ன்மை: அந் 

்ி்வுயகாைின பாதுகாேலர்கைாக இநநாள ே்ரேில பனி 

்ஸபா ேம்ொேழிேினயர உளைனர் எனப்் அ்ிநது நவீஙகள 

ஆச்ெரிேபபைலாம். 

1400 ஆண்டுகளுக்கு யமைல கழிநதும் பனி ்ஸபாேின 

குடும்பத்ினரிைம் ்்லமு்்  ்்லமு்்ோக 

பாதுகாக்கபபட்டு ேருகி்து. இநநாள ே்ரேில அேர்கைிைம் 

இருநது அ்்ன எடுபப்ற்கு ோரும் முேலேில்ல, 

இல்லயேல முஹம்மைது  அேர்கைின கு்ிபபினபடி அேர் 

எல்ல மீை்வீேேராகிேிடுோர்.

இன்்ே காலகட்ைத்ில, ெவு்ிேின அ்ிகாரிகள ேருைாந் 

புனி்ோத்ி்ரக்காக சுத்ம் கெயது ்ோர்படுததும் கபாழுது, 

பனி ்ஸபாேின குடும்பத்ிலிருநது (்ற்கபாழுது ெவு்ிேில 

உளைனர்) ஒரு நப்ரத க்ாைர்புககாண்டு கஃபாேின க்வுக்ைத 

்ஙகளுக்காக ்ி்க்கச் கொலோர்கள.
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நமைது காலத்ின இ்்ததூ்ர், முஹம்மைது

முஹம்மைது  அேர்கைின கு்ிபபிைத்க்க ொ்்னக்ைப 

யபாற்் அேரது ோழ்ே நாம் நடுநி்லோன மு்்ேில அணுக 

யேண்டும் எனறு “நமைது காலத்ின இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது 

(Muhammad a prophet for our time)” எனும் நூலாெிரிேர் ககரன 

ஆர்மைரஸட்ராங (Karen Armstrong) கு்ிபபிட்டுளைார். அேரிைம் 

முஸலிம்களுக்கு மைட்டுமைலல, யமைற்கத்ிே மைக்களுக்கும் முக்கிே 

யபா்்னகள இருந்ன.

முஹம்மைது  அேர்கள, யபார் சூழந் அயரபிோேில 

அ்மை்ி்ே நி்லநாட்ை அரும்பாடுபட்ைார்கள. கபா்ா்மை, 

அநவீ்ி, மைற்றும் அகந்்க்கு எ்ிரான அேரா் பிரச்ொரமைாக 

இருந்து அேரது ோழக்்க.

நாம் யபராபத்்த ்டுக்க முற்படுயோயமைோனால, இஸலாமைிே 

மைற்றும் யமைற்கத்ிே உலகஙகள ெகிபபுத்ன்மை மைட்டுமைலல 

பரஸபரம் பாராட்ைவும் கற்றுக்ககாளை யேண்டும் என ககரன 

நம்பினார். அ்்னத துேஙகுே்ற்கு முஹம்மைது  அேர்கைின 

ேிம்பம் ்ான ெரிோன இைமைாக இருக்கும்.
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இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  அேர்கைின பளைிோெலிலுளை 
்ஙக முலாம் பூெபபட்ை க்வு. (அல-மைஸ�ித அநநபேி), 

மை வ்ீனா, ெவு்ி அயரபிோ

மு
டி
வு

்
ர

215



படீ்ைர் ககௌலட் (Peter Gould) அேர்கைால எடுக்கபபட்ை 
ஓமைனில உளை சுல்ான காபூஸ கபரிே பளைிேின 
(Sultan Qaboos Grand Mosque) பு்கபபைம் 

அத்ிோேம்
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படீ்ைர் ககௌலட் (Peter Gould), ஆஸ்ியரலிோ

இஸலாத ி்ன ெமைகால ே்ரேிேல, க்ல, பு்கபபைம், 

ேழ்மைோன காட்ெிகள மைற்றும் ஆனமீைக கலாச்ொரத ி்ல ்ான 

ககாண்ை யபரார்ேத்ால ெிட்னி நகரின ேடிே்மைபபாைர் மைற்றும் 

க்ாழிலநுட்ப க்லஞரான படீ்ைர் ககௌலட் அ�ான (Azaan)
(www.azaan.com.au) நிறுேினார். இஸலாமைிே நாடுகைில அேரது 

பே்ணஙகள மைற்றும் ஆராயச்ெிகள, ்ே்ான புரிநது்ணர்வுகள 

ககாண்ை உலகிற்கு எ ி்ர்ேி்னோற்்க்கூடிே ே்கேில கலாச்ொர 

இ்்ணபபுக்ை ஈர்பப்ாய உளைன. கண்காட்ெிகள மைற்றும் 

மைற்் க்லஞர்களுைனான க்ாைர்பினாலும் படீ்ைர் அேர்கைின 

யே்லகள உள மைற்றும் கேைிநாடுகைில பல பார்்ேோைர்க்ை 

அ்ைநதுளைது.

இஸலாமைிே க்ல மைற்றும் ெித்ிரகமைாழி, பஹ்ரன
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படீ்ைர் ஸானைர்ஸ (Peter Sanders), யு.யக (U.K)

படீ்ைர் ொனைர்ஸ, பரிடி்ெச்(British) யெர்ந் ஒரு 

க்ாழிலமு்்ேிலான பு்கபபை க்லஞர். அேர் ்னது 1960 

கைின இ்ையே ்னது க்ாழிலோழ்ேத க்ாைஙகினார். 

உலகம் முழுே்ிலும் இருநது இரண்ை்ர இலட்ெத்ிற்கும் 

யமைலான பு்கபபைஙகைின கைஞெிேத்் அேர் உருோக்கினார். 

அேரது மு்ல புத்கமைான “இன ்ி யெட் ஆஃப ்ி ட்ரீ (In the 
Shade of the Tree)”  எனும் புத்கத்ில உலகம் முழுே்ிலும் 

உளை இஸலாமைிே கலாச்ொரத்ின பனமுகத்ன்மை்ே மைிக 

அழகாக ேிேரிததுளைார். கமைாராக்யகா (Morocco) அரொஙகத்ால 

அ்ன நாட்டிலுளை முக்கிே பளைிோெலகள மைற்றும் இஸலாமைிே 

கட்டிைக்க்ல்ேப பு்கபபைம் எடுதது ஆே்ணமைாக்குே்ற்காக 

ஸானைர்ஸ ய்ர்நக்டுக்கபபட்ைார்.
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ஹஸஸன கெலபி (Hassan Celebi), 
துருக்கி

அேர் உலகியலயே மைிகவும் 

பிரபலமைான இஸலாமைிே ெித்ிரகமைாழி 

ேடிே்மைபபாைர்கைில ஒருேராோர். 

1976 ஆம் ஆண்டு “இ�ாஸா (ijazah)” 
எனும் இஸலாமைிே பட்ைபபடிப்ப அேர் 

கற்றுக் ககாடுக்க ஆரம்பித்்ிலிருநது 

நாற்பதுக்கும் யமைற்பட்ை மைா்ணேர்களுக்கு 

அேர் பட்ைமைைிததுளைார். உலகிலுளை 

புகழகபற்் இஸலாமைிே ேரலாற்று 

இைஙகள மைற்றும் பளைிோெலகைின 

்னிததுேமைான ெித்ிரகமைாழிேி்ன அேர் 

உருோக்கியுளைார். உ்ாரா்ணஙகள: 

ெவு்ி அயரபிோேின அலமை வ்ீனாேில 

உளை இ்்ததூ்ர் முஹம்மைது  

அேர்கைின பளைிோெல மைற்றும் கூபா 

(Quba) பளைிோெல, இஸ்ானபுலலில 

உளை நவீல பளைிோெல (Blue Mosque), 
க�ர்மைனிேின ஃயபாட்ர்�ிேமைில 

(Pfortzheim) உளை ஃபா்ிஹ (Fatih) 
பளைிோெல, க்ன ஆஃபரிக்காேின 

ய�ாகனஸபர்க்கில உளை �ூம்ஆ 

பளைிோெல, கஸகஸ்ானில உளை 

அலமைாடி �ூம்ஆ பளைிோெல மைற்றும் 

கு்ேத்ில உளை இஸலாமைிே 

மைருததுேக் கழகம்.
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முஹம்மைது ஸகரிோ (Mohamed Zakariya), 
யு.எஸ.ஏ
அகமைரிக்கா்ேச் யெர்ந் ்ிரு. ஸகரிோ, 

அகமைரிக்காேில புகழோயந் இஸலாமைிே 

ெித்ிரகமைாழிோைராக கரு்பபடுபேர். அேரது 

19 ேே்ில கமைாயராக்யகா, ஸகபேின மைற்றும் 

இஙகிலாநது நாட்டில அரபு கமைாழி மைற்றும் 

இஸலாமைிே ெித்ரகமைாழிேி்னக் கற்்ார். அேர் 

துருக்கிேிலிருநது இஸலாமைிே ெித்ிரகமைாழிேில 

இரண்டு உரிமைஙக்ைப கபற்் மு்ல 

அகமைரிக்கராோர். அேர் ்னது யூ.எஸ ்பால 

்்லேின “ஈ்கப கபருநாள ோழததுக்கள 

(Eid Greetings)” ேடிே்மைபபுகளுக்காகவும் 

அ்ிேபபடுபேர். பாரம்பரிே அயரபிே மைற்றும் 

ஒட்ைம் துருக்கிேின ெித்ிரகமைாழிேில அேர் 

கேனம் கெலுத்ினார்.

இது பினேரும் ோெகத்ின ெித்ிரகமைாழி ேடிே்மைபபு:
 நன்மைக்கு நன்மை்ேத ்ேிர (யேறு) கூலி
உண்ைா?்ிருக்குர்ஆன (55:60)
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நுரிோ கார்ெிோ மைாஸிப (Nuria Garcia 
Masip), ஸகபேின

அேர் ஸகபேின நாட்டின இபிஸா (Ibiza) 
நக்ரச் யெர்ந் க்ாழிலமு்்ேிலான 

ெித்ிரகமைாழி ேடிே்மைபபாைராோர். 

்ி �ார்ஜ் ோெிஙைன (The George 
Washington) பலக்லக்கழகத்ில 

இலக்கிேத்ிற்கான பட்ைத்்ப கபற்் 

பினனர் கமைாயராக்யகாேில இஸலாமைிே 

க்லக்ைக் கற்று, பினனர் இஸ்ானபுல 

கெனறு அஙகு 2007ஆம் ஆண்டு இஸலாமைிே 

ெித்ிரகமைாழிேில பட்ைம் கபற்்ார். அேர் 

யு்னகைட் ஸயைட்ஸ, கமைாயராக்யகா, 

துருக்கி, ஐயராபபா, க்ன ஆஃபரிக்கா 

மைற்றும் மைத்ிே கிழக்கு நாடுகைில 

கண்காட்ெிகள, யபாட்டிகள மைற்றும் 

ப்ணிமை்னகள மூலம் ்னது ெித்ிரகமைாழி 

ோழ்ேத க்ாைர்கின்ார். அேர் ்னது 

அழகிேலான ேழஙகல மூலம் பாரம்பரிே 

உ்ரகளுக்கு புதது்ணர்்ே அைிக்கின்ார்.
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ஹா�ி நூர் வ்ீன (Haji Noor Deen), ெீனா

ெீனாேின ெஙைாங மைாகா்ணத்ில (Shangdong Province) 1963 ஆம் 

அண்டு பி்ந்ேர். மைிகவும் புகழகபற்் ெித்ிரகமைாழிோைர்கைில 

ஒருேரான அேர், ெீன மைற்றும் அரபிே ெித்ரகமைாழிகைின 

்னிததுேமைான இ்்ணப்ப உருோக்கினார்.

இந் க்லேடிேிலான ப்ைபபுகள “அலலாஹ்ேத 

்ேிர யேறு இ்்ேன இல்ல, முஹம்மைது அேர்கள 

அலலாஹேின தூதுேராோர்” எனப்்க் கு்ிக்கின்து. கீயழ 

உளை குேிமைாைம், “முஹம்மைது அேர்கள அலலாஹேின 

தூதுேர்” எனும் ோர்த்்கைால அ்மைநதுளைது.
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யநாபுயகா ெகாோ (Nobuko Sagawa), 
�பபான

இேர் �பபானில மைிகவும் பிரபலமைான 

அஙகீகரிக்கபபட்ை அரபிே ெித்ிரகமைாழி 

ேலலுனர் ஆோர். �பபானில க்லேில 

பட்ைம் கபற்் அேருக்கு அரபிே 

ெித்ிரகமைாழிேில ஆர்ேம் ஏற்பட்ைது. 

�பபானிே எழுததுக்கள (கானா (kana)).  

ெீன எழுததுக்கள (கான�ி (kanji)) 
மைற்றும் அரபு எழுததுக்கள ஆகிேேற்்் இ்்ணதது ்ிருமை்ி. 

ெகாோ பு்ிே பா்ணி்ே உருோக்கினார். அரபு எழுததுருக்கள 

“துலுத (Thuluth)” மைற்றும் “குஃபி (Kufi)” ஆகிேேற்்ில அேருக்கு 

இருந் ேலல்மைோல அேர் புது்மைோன ெித்ரகமைாழி 

ேடிே்மைபபுக்ை உருோக்கினார்.

இனனும், (நபியே!) நாம் உம்்மை 

மைனி் குலம் முழு்மைக்கும் 

நனமைராேங கூறுபேராகவும் 

அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்்க 

கெயபேராகவுயமைேன்ி 

(யேக்வ்ோரும்) 

அனுபபேில்ல; ஆனால 

மைனி்ர்கைில கபரும்பாலாயனார் 

(இ்்) அ்ிேமைாட்ைார்கள. – 

-்ிருக்குர்ஆன (34:28)
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