சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்கு விடுதைல புத்தகம், குணமாகுதைலயும்
சிலுைவயின் வல்லைமயால் “ேதவனுைடய பிள்ைளகளுக்குரிய மகிைமயான
சுயாதீனத்ைத” உரிைம ேகாருவதற்கான வழிகைளக் காட்டுகிறது. (ேராமர் 8:21).
இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களில் ெகாடுக்கப்பட்ட பிரகடனங்களும் ெஜபங்களும்
ஆறு கண்டங்களில் ேசாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கைள விடுவிக்கவும், தைலமுைற
சாபங்கைளத் தகர்க்கவும், கிறிஸ்துவின் இரட்சண்ய வல்லைமக்கு ைதரியமான,
பயன்மிக்க சாட்சிகளாக அவர்கைள மாற்றவும் மிகவும் பயனுள்ளைவெயன
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

டாக்டர் மார்க் டியூரி ஓர் ஆங்கிலிகன் திருச்சைப ேபாதகர். கிறிஸ்தவர் –
இஸ்லாமியர் உறவுகள், மதசுதந்திரம், ஆெசனிஸ் ெமாழி மற்றும் கலாச்சாரம்
சம்பந்தமாக பல புத்தகங்கைளயும் கட்டுைரகைளயும் ெவளியிட்டிருக்கிறார்.
ஆஸ்திேரலிய ேதசிய பல்கைலக்கழகத்திலும், ஆஸ்திேரலிய இைறயியல்

சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்கு விடுதல

விடுதைலையயும் ெபறுவதற்கான விேசஷித்த கருத்துவளங்கைள வழங்குகிறது.

கல்லூரியிலும் பட்டம்ெபற்றவர். ெலய்டன் பல்கைலக்கழகம், மசசூட்ஸ்
ெதாழில்நுட்ப நிறுவனம், ஸ்டான்ஃேபார்ட் பல்கைலக்கழகம் ஆகியவற்றில்
வருைக ேபராசிரியராகப் பணியாற்றியிருக்கிறார்; 1992 இல் ஆஸ்திேரலியன்
அகாடமி ஆப் த ஹியூமனிடீஸ் நிறுவனத்தில் உறுப்பினராகத்

சிைறப்பட்ட
மாந்தர்க்கு
விடுதைல
சிலுைவ மூலம் இஸ்லாம் மற்றும் திம்மி
அடிைமத்தனத்திலிருந்து விடுதைல

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

மார்க் டியூரி

மார்க்
டியூரி

சிைறப்ப
மாந்தர்க
விடுத
நம்ைம

அவர்களுைடய பற்க
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வல்ல; மனித

உரிை ம வலர;

ஓர் ஆங்கிலி கன் திருச ்சைபயின் ேபாதகர – இஸ்லா
யர்
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நன்றியற
இந்தச சிறிய புத் தகம் உருவாவதற்கு பலருை
களும், ஆேலாசைனகளும், ஊக்கமும் உதவிய; அவர
களுைடய ஒத்துைழப்பு நன்ற ெதரிவிக்க. அவர்கள
ைடய உதவியின்றி இந்தப் புத்தகத்ைத எழுதிய
பல ஆண்டுகளாக மாஸ் க்ஸ்  அன்ட் ம ிராக்க
அளித்த அைனத்து ஆதரவுகளுக்கும், திம்மாைவ
ெஜபங்கைளச ் ேசாதைனெசய்வதற் கான சூழைல வழங்
கும் குறிப்பாக நன்றிெசால்லன்
கிறிஸ் தவ ஊழியத்திற்கான இந்தக் கருத்துவள
வதற்காக, குறிப் பாக இறுதி அதிகாரங்களில் 
ஊழிய ெஜபங்கள் சம்பந் தமாக ஏதாவது ஆேலாசைன
தால் வரேவற்கிே
மாக் டியூரி, மார்ச

ேமற்ேகாள் நூல்கற
குறிப ்பு நூல்கள் க்குறிப்புகைள முடிந்த
வாகப்  பயன்டுத்தி இந்தத்  ெதாகுதி எழுத-4ம்  அ
காரங்களின் ெபாருளடக்கம்குறித்த முழு விவ
களுக்க The Third Choice: Islam,  dhimmitude and freedom எனும
புத்தகத்ைதப் பார்
குரான்
வச குறிப்புகள் கு எனும் சுருக்ெ
காட்டப்பட்டிர - உதாரணமாக,  கு9:29 என்றால் சுரா 9
என்பதாக; அதாவது குரானில் 9ம் அ, 29ம் வசனம் என
அர்த்த
குரான்
வசனக் குறிப்புகள் க ெமாழெபயர்ப்பிலி
எடுக்கப்பட்ட
vii

பிரார்த்தைனகைளப் பயத அனும
7,9ம்  அதிகாரங்களில்  உள்ள பிரார் த்தைனகைள ம
லாம; ஆனால் ெவளியீட்டாள(www.derorbooks.com வழியா), 
தகவல்  ெதரிவிக்கே; பின்வரும் விபரங ்கைளச
ேவண்ட:
இஸ்லத்ைப் புறக்கணிப்பதற்கான பிரார்த்த
பட்ட மாந்தர் க்கு விடுதைல புத் தகத்தில
டுள்ள னDeror Books 2013). பதிப்புர © 2010,  2013
மார்க் டியூரி. மார்க்  டியூரியின பிர
எடுக்கப்ப.
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அதிகாரம்

இஸ்லாைம
நிராகரிேவண்டியத
அவசிய
இன்று உ மக்கள் பலரு கட்டாயேதைவகளில
ஒனறுஇஸ்லாைமநிராகரி ேவண்டியகு. இந்தத் ேத
ையப் பூர ெசயய சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்குபுத்
கம் எழுதப்பட். இஸ்லாத்தின் வற்புறுத்
ெசல்வாக்கிலிவிடுபகிறிஸ்களுக்கு உ வழ
முைறக,  அதாவது தகவலும் பிரார்த்தைனகள
ெகாடுக்கப்பட்ட
ஷஹாதா மற்றும் திம்மா எனும் இரண்டு உ
மூலம் இஸ்லாத்  தன் ஆன்மீக ெசல்வாக்
கிது என்ப இப்புத்தக முக்கியக் கருத்தா
உடன்படிக் ைக இஸ்லாமியர,  திம்மா உ
படிக்ைக இஸ்லாம ியர் அல்லாதவர்கைளயும
சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படியக் கட
இந்தப் புத்தகம் விளக்குகி
•

இஸ்லாமியராக இர,  கிறிைவப்  பின்பற
தீர்மானித,  ஷஹாதா உடன்படிக்ைகை, 
அது சம்பந்தப் பட்ட அைனத்ைதயும், 
1

சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்கு

அந்த
உன்படிக் உண்ைமயாக
இருப
லரந்து விட ெபறுவதற்கான வழிமுை
•

இஸ்லாமிய யத சட்டத்தால் திம்மா உடன
மூலம் இஸ்லாம ியர் அல்லாதல் சுமத
படு இழிவான அடக்குமுைறயிலிருந, 
ஒரு கிறதவராக சுதந்திரம் ெபறுவதற்
முைகள்

கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இரு உடன்படிக்ைககை
பதன்மூலம் தங்களு க்குரிய வ ிடுதைலையப்
லாம். அந் த ேநாக்கத்திற் காகேவ இஸ்லாைமப்
பதற்கான பிரார்த்தைனகள், வழிபாட்டுமுைற 
கான பிரார்த்தைனகள் இங்ேக ெகாடுக்கப

இரண்டு உடன்படிக
இஸ்லாம் எனும் அேரபிய வார்“அடிபணி” அல்
லது “அர்ப்பணி” என்று அர்த் முகமதிய நம்பி
இருவைக அடிபணித முைவக்கிறது. ஒ இஸ்லா
திற் கு மாறி, த்ைத ஏற்றுக்ெகாள் அடிப
வத. அடுத்தது, இஸ்லாத்திற்கு ம இஸ்லாமிய
அல்லாதவர்கஇஸ்லாத்திற்குவத.
•

இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்பவர்களிைக
ஷாஹாதா என் அைழக்கப்படு,  இது ஒர
இஸ்லாமிய ேகாட்பாடு. இது அல் ஏகத்
துவ, முஹம்வின் நபித் மற்றுஅது சம
பந்தப்பட்ட அைனத்ைதயும் நம்புவதாக
அளிப்பதாக

•

இஸ்லாமிய அரசியல் அடக்குமுைறக்க
முஸ்ல ிம் அல்லாதவர்களின் உ திம்மா
இஸ்லாமிற்கு மாறாமல், அதன் சட்டத்தி
வாழ நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிற கிறிஸ
பிற மக்களின் அந்தஸ்ைதத் தீர்மானி
சட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட ஓர
2
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மனிதர்கள் ஒன்று ஷஹாதாவுக்ேகா அல்லது த
அடிபணியேவண்டுகிற இஸ்லாமின்  ேகாரிக்ை
புக்குர
இஸ்லாம் மதத்திலிருந ்து விலகி கிறிஸ
தீர்மானித்தவர் இஸ்லாைம நிராகரிக்கேவண்ட
தவர்கள் பலருக்கு ஆச்சரியத்ைத ஏற்படுத
இஸ்லாமியராக இருந்திராத ஒரு கிறிஸ்தவர் 
கத்தின் ஆன்மீகெசல்வாக்கிற்குள் ெகாண்
பதால், திம்மா உடன்படிக்ைகயின் ேகாரிக்ைகக
நின்று, இஸ்லாமியர் அல்லாதம் இஸ்லாம் 
ேமல் சுமத்துகிற அச் சுறுத்தல் மற்றும் 
எதிராக தனிப்ப ட்ட நிைலப் பாட்ைடண்டும் 
பைத சிலர் மட்டும் புரிந்துெ
ஷஹாதா, திம்மா என் கிற இரு ஆதிக்க உடன்ப
பின்னணி நியதசிைறப்பட்ட மாந்தர்க்க புத
தகம் சுருக்கமாக விள; கிறிஸ்துைவயும்
வாழ்க்ைகயின் வல்லைமையயும், சிலுைவமூ
ைலக்காக அவர் ெபற்றுக்ெகாடுத் த ஆன்மீக 
கைளயும் வாசகர் சிந் தித்துப் பார்க்கும
இறுதியாக ேவதாகம நியதிகளும் பிரார் த்தைன
கப்பட்டு; அைவ, கிறிஸ்துளுக்காக ஏற்கன
சம்பாதித்துள்ள விடுதைலைய வாசகர்கள்
ெசாந்தமாக உரிைமேகாருவதற்குத் தி

ஆட்சியுரிைம ம
இஸ்லாமிய இைறயியல் வல்லுனர் கள் பலர்
விஷயத்ைத அளவுக்கு அதிகமாக முக்கியப்ப
அதாவது “அல்லாஹ்வுக்கு மடட்சியு” என்ற
வலியுறுத்துகிறார்கள். அதன்மூலம், நிய
காரம் சம்பந்தப் பட்ட அைனத்து நியதியத்
சட்டேம வைரயறுக்கேவண்டும் என்று ெப
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பிறவைக ஆன்மீக ஆட்சியுரிைமகைள நிராகரி
யும் உரிைமயும் கிறபின்பற்றுகிறவர்கள
கிறது என்பது இந்தப் புத்தகத்தின் முக
கிறிஸ்துவிடம் திரும்புவது என் றால், 
ைககைளத்  தவிர, பிற ஆன் மீகக் ேகார ிக்ைக
ைதயும் புறக்கணித்து, நிராகரிப்பதாகும். பவ
ருக் கு எழுதபத்தில ், கிறிஸ்துவின்ேம
ைவக்க ஆரம்பிப ்பத ு ஒரு ராஜ்யத்ைதவிட்டு 
யத்திற்குள் வருகிற அனுபவம் என்று
இருளின் அதிகாரத் தினின்று நம்ைம, 
தமது அன்பின் குமாரனுைடய ராஜ்யத்த
தினவருமாயிருக்கிற பேதாத்திரிக்கி [குமா
னாகிய] அவருக,  அவருைடய
இரத்தத்தி, 
பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண
ெகாேலாெசயர் :13,14.
ஒரு ராஜ்யத்திலிருந்து மற்ெறாரு ராஜ்யத்த
திைய வாழ்க்ைகயில் எப்படி பயன்படுத்தலா
குரிய வி இந்தப் புத்தகத்தில் முன்ைவக்கப
தவ விசுசி கிறிஸ்துவின் ஆளுேவண்டிய
மீட்பில் இன்றியைமயாத ஒரு பகுதியாகு
அவேனா அவேளா “இருளின் அந்” நியதிகளுக்கு
பட்டவராக இருக்கமாட்டார். வி தங்களுைடய ப
புரியான இந் விடுதைலைய, இஸ்லாமிய ேகா
களுக் கு அடிபணியாமல்  உரிைம ேகாரி, ெசாந்
தாங்கள் எந்த ராஜ்யத்திலிருந்து விலகி,  எந
ெசல்கிறார் கள் என்பைத அ புரிந்துெகாள்
டியது அவசியம். இதுகுறி இப்புத்தகம்
கருக் வழங்குக; அைத வாழ்க்ைகய ில் பயன்
திறனளிக்கும் வழிமுைறகைள விசுவாசிகளுக்

பட்டயம் பதில்
இஸ்லாமின் ஆதிக்க ஆைசைய எதிர்க்க பல 
ளன. அரசியல் மற் றும் சமுதாய நடவடிக்ைக
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ெகாள்வது, மனித உரிைமகளுக்குக் குரல்ெக
துைற ரீதியாக ஆராய் வது, ஊடகங் கள்மூலம
எடுத்துக்காட ்டுவது ேபான் ற பல்ேவறு  
இதில் அடங்கும் . சில சமுதாயங்களிலு
இராணுவ நடவடிக்ைககளும் ேதைவப்
தன் விசுவாசத்ைத உலகிற்கு அறிவிக்கும்
பின்னடியாளர்களுக்ைளயிட்டேபாது, இஸ்லா
அல்லாதவர்களுக் மூன ேதர்வுகைள ைவக்கு
அறிவுறுத்தினார் . ஒன்று,  அது ஷஹாதா; அடுத
தது, அரசியல் ரீத ியாக அடிபணி, அது திம்;
மற்ெறாரு ேதர“பட்டயமாக”; அதாவது தங்கள் உய
பாதுகாக்கும்படி ெகால்வதும் ெகால்லப்ப
இந்தப் ேபாராட்டத்ைதச் சுட்டிக்காட்ட குர
தப்பட்டுள்ள வார் த்ைத, தமிழ “ேபார்  ப” என்ற
உள்ளது(உதாரணத்தி: கு:190,193,217; கு:29,111).
ஜிகாத்ைத எதிர்ப் பதால் இஸ்லாமின் ல்வ
யைடகிற சாத்தியம் ஒருபுறம் இருந்தாலும
வரக்கூடிய ஆவிக்குரிய அபாயங்கள் கவனி
முற்கால கிறிஸ்தஇஸலாமிய ஆதிக்கத்ைதத் த
முயற்சியில் இறங்க அந்தப ் ேபாராட் டம் ஆ
வருடங்களுக்க ுேமல்; ஐபீரிய தீபகற்கதலான
பைடெயடுப் பு முடிவைடவதற்கு கிட்டத்த
றாண்டுகள் ஆய ின. அந்த அனுபவத்தால்  அவர
றம்  ஏற்பட்டி; ஆனால்  ேநர்மைறயான மாற்றம
இருக்கவில் ைல. அேரபியர்கள் அந்தாலூச
ெயடுத்து, ஆக்கிரமித்து ஒரு நூற்றாண்டுக
நிைலல், 846இல் அரபு முஸ்லிம்கள் ேராைமக்
கள; அதன்பிறகு ஏழு வருடங்கள்கூட ஆகியிர
853இல் ேபாப் லிேயா ஓர் அறிவிப்ைப ெவளியிட
வது, அேரபியர்களுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவத்
யும் நகரங்கைளயும் பாதுகாப் பதற்காக தங்
ெகாடுகம்  கிறிஸதவர்களுக்கு ெசார்க்கத
என்று ெசான்னார். மூன்று நூற்றாண்டுகள
நிைலயில விசுவாசிகள் அல்லாதவ பிரேதசகளில
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கிறிஸ் தவ அதிகாரத்ைத ஆக்கிேராஷமாக விர
காகப ேபாராடி இறந் த எவருக்கும் பாவ வழங்க
வதாக ேபாப் ஏழாம்  கிரிேகாரி அறிவி இவ்வாறு 
ைவப்  ேபர்கள் என் கிற புனிதப ேகாட்பாடு நி
பட்ட; இது இஸ்லாத் தின் ச அைமந்த 'கிறிஸ்
ஜிஹா' ஆனது. இந்தப் ேபாராளிகளச சித்தாந்தத
புது உலகம் என்று அைழக அெமரிக்காவில் ம
குடியிருந்த  அபகுதிகளம ெகாண்டு ெசன், 
மிகவும் ஆபத்தான விைளவுகைள ஏற்
இன்று கிறிஸ்த “புனிதப்ே” பற்றி ப் பிரசங
தில்; ஆனால்,இஸ்லாத்தஇைறேகாட்பாடுகளுக்கு
யாகப்  பதிலளிக்கும் உருவாகப்பட் 'கிறதவ
ஜிஹா' எனகற தவறான சித்தாத்த,  கிறிஸ் தவ
கத்தின் ெபரும் பகுதியினர் சிக் கியிர
உண்ைம இஸ்லாைத எதிர்ப்பதில்  உள்ள ஆ
குறித்த வரேவற்கத்தக்க பாடமாக இருக
இஸ்லாத்தின் வல்லைமக்கு அடிப்பைடய
இராணுவ அல்லது அரசியல் பல; ஆன்மீகப் ப
தான். ஷஹாதா மற்றும் திம்மா எனும் ஏற்
ஷாரியா சட்டத் தில் நிறுவப்பட்ட ேகாரிக்ை
முன்ைவக்கிறது. அதனால்தான், இஸ்லாத்ைத 
அதிலிருந்து ம க்கைள விடுவிக்கவும்
வழிமுைற இந்தப் புத்தகத்தில் ெகாடுக்க
கிறிஸ்தவர்கள் விடுதைலய சிலுகுறித ்த ே
கமப்  புரிதைலப் பயன்படுத் தேவண் டும் என
துடன் இது எழுதப்பட

ைகயினாலல
தானிேயல் புத்தகத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு
முன ் ஒரு முக்கியத் தீர்க்க; அதில் மக
அெலக்ஸாண்டரின் சாம்ராஜ் யத்திற்கு பிறகு
யங்களிலிருந்து எழும்பக்கூடிய ஓர் ஆட
ெசால்லப்படு:
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அவர்களுைடய ராஜ்யபாரத்தின் கைடசிக்
ெவன்றா,  பாதகருைடய பாதகம் நிைறம்ேபா, 
மூர்க்க முகமும் சூதான ேபச்சுமுள்ள சா
ராஜா எழும்புவ அவனுைடய வல்லைம ெபர;
ஆனாலும் அவனுைடய சுயபலத்தின, அவன
அதிசயமானவிதமாக அழிம்பு,  அநுகூலம் ெப
கிரிையெச, பலவான்கைளயும் பரிஜனங்கை
யும் அழிப் அவன்  தன் உபாயத்த வஞ்சக
ைதக் ைககூடிவரப, தன் இருதயத்தில் 
ெகாண், நிர்விசாரத்ேதாடிருக்கிற அேந, அத
பதிகளுக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவருக்கு 
வான; ஆனாலும ் அவன் ைகயினாலல்ல 
மாய் முறித்துப்ேபாடப தானிேயல்:23-25.
இந்த ஆட்சியாளனுைடய குணத்தன்ைமகள் வ
வைகயில் முஹம்மதுவின் மரபுக்கு; இஸ்லா
தின் ேமலாதிக்க உணர்வு, ெவற்றிைய குறிக்ேக
ெசயல்படுவது, வஞ்சகத்ைதப் பயன; பிறருை
நாகரிக வளங்கைளயும் வலிைமையயும் தன் ெச
கத்ைத ேமம்படுத்துவதற்காகத் த; பாதுகாப்
தாக ெபாய்யுணர் ைவ ஊட ் டி,  ஏதும் ெசய்யமு
யில் சிக்கைவத்து, திறைமயாக அவர்கைள ே;
யூத மற்றும் கிறிஸ்தவ சமுகத்திைன அழி
யாகக் ெகாடிருப்பது ேபான்றைவ அதில்
இந்த தீர்க்கதரிசனம்துைவயு அவரது தார்,
ஆன்மீக வீழ்ச்சிக்எழுந்மதத்ையு குறிக்க?
ஆம் என்றால், இ“ராஜாவி” வல்லைமக்கு எதிரான
ெவற்றிகுறித்து ேவதாகமம் வழங்குகிற நம
எச்ரிப்பும் அடங்கி; மனித “ைகயினா” ெவற்ற
கிைடக்காது என்பேத அந்த எச்சரிப்பு. அதன
வீழ்த்தி விடுதைல ெபறுவைத அரசியல், இர
ெபாருளாதார நடவடிக்ைககளால் சாத்தியமாக்
பிறர்ேமல் ஆதிக்கம் ெசலுத்த உரிைம உள்
லாத்தின் ரிக்ைகைய மனித முயற் சியால்
யாத என்பைத பல வருட தியான ம், ஆராய்ச்ச
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உறுதிய நம்புகிேறன். அது ஆன்மீக ரீதியி
முயல ் க; எனேவ அதிலிருந்து நிரந்தர விடு
ேவண்டுமானால், அதன் ேகாரிக் ைககைள ஆவிக
முைறகளால் திறம்திர்ப்பேத ஒேர  வ இஸ்லாமி
ேமலாதிக்கத் தின் அறிகுறிகைளக் கட்டுப்
யான எதிர்ப்புகளும் அவசியமாக ; ஆனால்
அடிப்பைட பிரச்சைனைய அவற்றால் தீர.
இஸ்லாத்தின் இழிவான ேகாரிக்ைககளிலிருந
நிரந்தரமான விடுதைகிறிஸ்தவல்லைமயும் 
ருைட சிலுயு மட்டு ெகாடுகமுடியும் என
நான்  முழுைமயாக நம்பு அைத உறுதியான நம்
ைகயில் இந் தப் புத் தகத்ைத எழுதியிருக்க
துமாவில் ஆதிக்கம் ெசலுத் த இஸ்லாம்  கை
கத்தின் இரண்டு அம்சங் களிலிகாண பரி
சுத்தவான்களுக்கு  உதவுவேத இப்புத்தகத

ேமலும் ெதரிந்துெகாள்ள வ…
ேநர்ைமயாகவும் ெதளிவாகவும் இருக்கற
இப்புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. வாசகர்க
அதிகம் யவம், மூலப்புத்தகங்களிலிருந்து
உறுெசய்யவும் விரும இப்புத்தன அடிப்பை
ஆராய்ச்சி The Third Choice: Islam,  Dhimmitude and
Freedom என்கிற என்னுைடய முந்ைதய புத்த
விலாவாரியாகப் படிக்கலாம். இஸ்லாம் குறித்த
கப்படும் கூற்றுகள் எடுக்கப்படகள்பற்ற
ஏராளமான குறிப்புகள் அப்புஉள்ளன
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அதிகாரம2

ஷஹாதா
எவ்வாறு ஓர் இஸ்லாமியர
இஸ்லாம் என் ஓர்  அேரபிய வார்; “அடிபணி”
என்று அர்த் தம். இஸ் லாமியர “அடிபணிப”;
அல்லாஹ்விடம் அைனத்ைதயும் அர்ப்பணிக்
அர்த்த
இந்த அடிபணிதலின் ெபார? குர்ஆனில் அல
எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானாக, அைனத்தின்ே
காரம்
உைடயவரகக்  காட்டப்படுகிறார். ஒவ்ெ
அந்த எஜமானின் அதிகாரத்திற்கு முழுவது
டும்  என்று எதிர்பார்க்
இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்வது, அல் லாஹ்
ைடய தூதரின் ெகாள்ைககளுக்கும் கீழ்ப்ப
தாகும். இஸ்லாமிய மதக்ேகாட்பாடதாைவ அறிக்
யிடுவதன்மூலம் சம்மதம் ெதரிவ:
அஷ்ஹது அன்லா இலாஹ இல்ல
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ர
“இைறவன்  ஒருவைனத் தவிர ேவறு இ
இல்ைல என்று சாட்சி க,
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முஹம்மது இைறவனின்  தூதர் என்று
ேறன”.
நீங்கள் ஷஹாதாைவ க்ெகாண்டு, நீங்களாக அை
பாடமாக  ஓதினால், இஸ்லாமியராக மாறிவிட
இைவ ஒரு சில வார்த்ைதகளாக இரு; ஆனால்  ஆ
மான விைளவுகைள உள்ளடக்கியைவ. ஷஹாதாை
பாடமாக ஓதுவது வாழ்நாள் முழுவதும் 
வாழ்க்ைகயின் வழிகாட்டியாக ஏற் றுக்ெக
தாகச்  ெசால்வதாகும்.
ஓர் இஸ்ல,  “அடிபணி
வராக” இருப்பெதன்,  வாழ்க்ைகயின் ஒவ் ேவ
சத்திற் கும் வழிகாட்டைல வழங்கும ் அல
தனித்துவமான தூதுவராக முஹம்மதுைவ 
தாகும
முஹம்மதுவின் வழிகாட்டல் இரண்டு ஆத
ெபற்றுள; இரண்டும் ேசர்ந்தேத இஸ் லாமியக
டாகும
• குர்; முஹம்மதுவுக்கு அல்லாஹ்  ெகா
பாடுகளின் புத
• ஸுன்ன; முஹம்மதுவின் வழி; அவற்றில்
வருவன அடங்க
ேபாதைனகள்: முஹம்மது மக்களுக்குப் 
நடவடிக்ைககள்: முஹம்மது
முஹம்மதுவின் முன்மாதிரியானது இஸ்ல
இரண்டு வழிகளில் பதிவுெசய்யப ்பட,  ஹதீ
எனும் ெதாகு; அைவ  முஹம்மதுவின் வார, 
ெசயல்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாரம்பரியப், அறி
ைககளு,  விஷயங்களும் அடங்க ியைவ. அடு;
அைவ மஹம்மதுவின் சுயச; காலவரிைசபடி
ருைடய வாழ்ைக அதில் ெசால்லப்பட
முஹம்மதுவின்
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முஹம்மதுவின் முன்மாதிரி பின்ப? முஹ
மதுவினுைடய வாழ்க் ைகய ின் சில ேநர்மை
யானைவ; பல அம்சங்கள் ெமச்சக்; ேமலும் ப
சுவாரஸ்யமாகவும் கவர்ச்சிகரமாக; எந்தெவார
தார்மீக தரத்தாலும் தவெறனச் ெசால்லக்கூட
களும் உள்ளன. சிரா மற்றும் ஹதீஸில் உள
அறிக்ைககளும் அத்தியாயங்களும் அதி;
ெகாைல,  சித்திர,  பலாத்கார,  ெபண்களுக்கு எத
பிற வன்ெகாடுை,  அடிைமத்த,  ெகாள்ை,  வஞ்
கம,  இஸ்லாமியர் கள் அல்லாதவர்களுக் கு எத
ைதத்  தூண்டிவிடுதல்  ேபான்ற ெசயல்கள்
ளன.
இத்தைகய விஷயங் கள் முஹம்மதுவி,  ஆளுை
குறித்து ஆட்ேகுரிய விஷயங்கைளச் சித
மட்டும,  அைனத்து இஸ்லாமியர்களில் தாக
ஏற்படுத்துகின்றன. முஹம்மதுவின் முன
சிறந்தெதன குர் ஆனில் அல்லாஹ் சட்டமாகக
பதால,  அத்தைகய ெசயல்கள் இஸ்லாமியர்கள் 
அளவுேகால்களாகப் பயடன; பயன்பட்டு வருக
ேமலும் ஷஹாதாவுக்குக் கட்டுப் பட்ட 
வின் முன்மாதிரிையப் ,  அவருைடய கு
ைதப் பிரதிபலிக்கவும் கடைமப்பட்டவராகிறார்
ணம,  ஷஹாதாவின் வாக்கும,  முஹம்மது அல
வின் தூதராகக் கருதப். ஷஹாதாைவ ஓதுவது வா
ைகயின் வழிகாட்டியாக முஹம்மதுைவ ஏற்ற
அர்த்தமாக
குர்ஆ, முஹம்மது மிகச்சிறந்த முன்மாதி
கப்படுகி; அைனவரும் அவைர ப் பின்பற்ற
பட்டுள்ளதாகச் ெசால்லப்
எவர்  (அல்லாஹ்வின்) தூ கீழ்படிகிற, 
அவர அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ… (க4:80)
ேமலு,  அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும
யத்ைதப்பற் றிக் கட்டைளயிட,  அவர்க
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ைடய அக்காரியத் தில்  ேவறு அபிப்பி
வதற்க ு ஈமான் ெகாண் டுள் ள
எந்த ஆணு
ணுக்ேகா உரிைமய; ஆகேவ,  அல்லாஹ்வுக
அவனுைடய தூதருக்கும் எவேரனும் மாறு
நிச்சயமாக அவர் கள் பகிரங்கமான வழிேக
இருக்கிறார்கள33:36)
முஹம்மதுைவப் பின்பற்றுக ிறவர்களுக
ளும் உண
இன்னும் எவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும
ருக்கும்டிந்து அல்லாஹ்வுக்கு பயபக்த
கேளா அவர்கள் தாம் ெவற்றி ெபற்றவர24:52)
யார்  அல்லாஹ்வுக்கும்  (அவன்) தூதருக
நடக்கிறார்கேளா அவர்கள் அல் லாஹ்வ
ெபற்ற நபிமார்… (க4:69)
முஹம்மதுவின் அறிவுைரகைளயும் முன்ர்
பது அவநம்பிக் ைக. அது இம ்ைமயில் ,  மற
ைமயில் நரக அக்கினிக்கும் வழிநடத்து
இஸ்லாமியர்கள் ேமல் பின்வரும் சாபங்க
கின்ற
எவெனாருவன ் ேநர் வழி இன்னது என்ற
ெதளிவா பின்ன, (அல்லாஹ்வின்) இத்
விட்ட பிரி,  நம்பிக்ைகயுைடயவர்கள் ெ
வழியில் ெசல்கின,  அவைன அவன்  ெசல்ல
(தவறான) வழியிேலேய ெசல்லவிட்டு நர
அவைன நுைழயச் ெசய்ே; அதுேவ,  ெசன்றை
யும் இடங்களில் மிகக் ெகட்ட4:115)
தூதர் உங்களுக்கு எைதக் ெகாடுத்தாேரா 
(மனெமாபபி) எடுத்துக்ெகாள் ளுங் கள். 
விட் டு உங்கைளத் தடுத்தாேரா அதிலி
விலகிக்ெகாள்,  ேமலு,  அல்லாஹ்வுக்
கள்  பயந்துெகாள்ளுங்கள். ந ிச்சயமாக
டிப்பதில் மிக்க கடினமா59:7, மன்னர் ஃபஹ
வளாகம் (சவூதி) தமிழாக
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எவர அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதர
ெசய்கிறாே அவருக்கு நிச்சயமாக நரக ெநருப்
அதில் அவர் என்ெறன்றும் இரு72:23)
முஹம்மதுைவப் புறக் கணிக்கிற எவைரய
ேபாராடவும் குர்ஆன் கட்டைள
ேவதம்  அருளப்ெபற்றவர்களில்  எலாஹ
வின் ம,  இறுதி நாளின் மீதும் ஈமான
மலு,  அல்லாஹ்,  அவனுைடய தூதரும் ஹ
ஆக்கியவற் ைற ஹராம் எனக் கர,  உண்ைம
மார்க்கத் ைத ஒப்புக் ெகாள்ளாமலும் இருக
அவர்கள் (தம்) ைகயால் கீழ்ப் படிதல
(என்னும் கப் பம்) கட்டல்  அவர்களு
ேபார் புரியுங்க9:29)
நீங்கள் முஃமின்கைள உறுதி; நிராகர
ேபாரின் இருதயங்களில் நான் திகிைல 
ேவன; நீங்கள் அவர்கள் பிடரிகளின்
கள; அவர்களுைடய விரல் நுனிகைளயு
விடுங” என்று (வஹீ மூஅறிவித்தைத நி
கூறும். இதற்கு காரணம்: நிச்சயமாக 
லாஹ்வுக, அவனுைடய தூதருக்கும் விேர
தார்கள் . எவர் அல்லாஹ,  அவன்  தூதருக
விேராதம் ெசய்வாே - நிச்சயமாக அல்லாஹ்
மாகத்  தண்டைன ெசய்பவனாக இருக்கிற8:1213)

குர்ஆ– முஹம்மதுவின் தனிப்ப
குர்ஆன் அல்லாஹ்வின் தூதராகிய முஹம்
மனிதர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட் ட அல
ெவளிப்பாடு அடங்கிய கடிதம் என்று வி
லாமியர்கள் நம்ர்கள் . அந் தத் தூதைர ெகாள்
வர,  அவருைடய ெசய்திைய ஏற்றுக் ெகாள்ள 
ஆகேவ  ஷஹாதாவின், ஓர் இஸ்லாமியர் குர்
பவு, அதற்குக் கீழ்ப்படியவும் கடை
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குர்ஆன் உருவான விதத்ைதப் பு,  ஓர் உடல
அதன்  முதுெகலும் ேபாடு எவ்வாறு பின
கிறேதா அவ்வாறு முஹம்  குர்ஆனும்
பிைணந்திருப் பைதப் புரிந்துெகாள ஸுன்னா
உடல்  என்ற,  குர்ஆன் அதன் முதுெகலும்பா
இல்லாமல் மற்ெறான்று; ஒன்று இல்ல மற
ெறான்ைறப் புரிந்துெகாள்ளவு

இஸ்லாமிய ஷரி– இஸ்லாமியராக இருப
கான “வழ”
ஓர் இஸ்லாமியர் குர ஸுன்னாவி ெசால்ல
பட்டபடி முஹம்மதுவின் முன் மாதிரிைய
யும் பின்பற்றேவண்டும். ஆனால் இந்த மூ
சிக்கலான, ெபரும்பாலாஇஸ்லாமிகளுக்கு அை
ெபறுவதும் புரிந்துெகாள்வதும் பயன்பட
கடினம முஹம்மது ஸுன்ன மற்றும் குர்ஆ
வற்றின் மூலநூல்கைள வாழ்க்ைகக்க,  நிை
யான விதிகளாக ஒழுங்க,  விளக்குவதற்கு
பாலான இஸ்லாமியர் கள்  சில நிபுணர் கைள
யிருக் கும் என்பைத இஸ்லாத் தின் ஆ
களிலிருந்த மதத்தைல ெதளிவாகப் புரிந்
டார்கள் . எனேவ குர்ஆைனயும் மு ஸுன்ன
ைவயு அடிப்பைடயாக ைவ,  இஸ்லாமிய சட்டந
கள் ஷரியத் உருவாக்கினா; அது இஸ்லாமிய
வாழ்க்ைகக்க“வழ”.
இஸ்லாமி ஷரிய முஹம்மதுவின் முன்மாதிரி
ைனையயும அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டிர,  அைத 
முஹம்மது ஷரிய என்றும் குறிப்ப ிடலாம
நபரும் சமுதாயமும் இப்படித்தான் வாழே
வைரயறுக்கிற சட்ட அைமஷரிய இல்லாமல் இஸ்ல
இல்ைல
ஷரியத் அடிப்பைட முஹம்ம ஸுன்ன என்
தால,  ஹதீஸ்களி சிராவி பதிவுெசய்யப் பட்
ைடய வார்த்ைதகள் மற்றும் ெ சயல்கள் க
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கைள ஒப்பிடுவேதா அல்லது ஆராய்வேதா முக
கிறது. முஹம்மதுைவ அறி ஷரியத்ை அறியா
வராக,  அதனால் இஸ்லாம ிய அைமப்புகளின்கீ
மக்களின் மனித உரிைமகைள அறியக கரதப்ப
கிறார் . முஹம்மது என்ன ெ,  நீங்களும் அ
ெசய்யேவண்டும் என்று இஸ்லாம ஷரியத கூ
கிற; இது இஸ்லாமியர் மற்றும் இஸ்லாமிய
களின் வாழ்க்ைகயிலும் தாக்கத்ைத ஏற்பட
மதுவின் வாழ்க்ைகக்கும் இன்ைறய மைகக
கும் ேநரடி ெதாடர்பு இல்ைல என்பது; ஆனால
இப்ேபாதும் அது சக்தி,  முக்க ிய தாக்கத்
டாக்கிற
ஷரிய பற்றி இன்ெனாரு விஷயமும் குறிப
பாராளுமன்றங்களில் அறிவிக்கப்படு ம் ச
கள் இயற்றுகிற; அவற்ைற மாற்றலாம். ஆனஷரிய
கடவுள் ெகாடுத்த க,  எனேவ அது பூரணமா, 
மாற்றத்தகாதது என்று கருதப் படுகிறது. 
மாற்றங்கள் அனுமதிக்கப; மாற்றங்களுக்கான
கள்  எழும்பு; எனேவ  ஷரியத் பகுத்தறிவ
யு,  இணக்கமான
வைகயிலும்படுத்தேவண்
அவசியத்ைத இஸ்லாமிய சட்டநிபுணர்கள் உண
ஆனால்  ஏற்கனேவ நிர்ணயிக,  ஏற்றுக்ெகா
பட்ட விளிம்புகளுக் குள்ேளேய மாற்றங
கின்ற

ெவற்றியின் வா
எனேவ சரியான வழிகாட்டுதலின்  விைளவு 
ெமன இஸ்லாத் ககிற? அல்லாஹ்வுக்கும் அ
வழிகாட்டலுக்கும் அர், இம்ைமவாழ்விலு
ைமயிலும் ெவற்றி உண்ெடனக் கருதுகிறத
அைழப்பு ெவற்றிக்கான அ
இந்த ெவற்றிக் கான அைழப்பு ெதாழுைகக்கான
(சலாத) அதானில் அறிவிக்கப; இஸ்லாமியர்கள
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மும் ஐந ்து ேவைள ெசய்கிற பிரார்த் தைன
கிறத
அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன்! அல்லாஹ் மி
அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன்! அல்லாஹ் மி
அல்லாஹ்ைவ தவிர ேவறு இைறவன் இல்ை
சாட்சியிடுக
அல்லாஹ்ைவ தவிர ேவறு இைறவன் என்ற
சாட்சியிடுக
முஹம்மது அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று 
முஹம்மது அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று 
ெதாழுேவாம் வாரு, ெதாழுேவாம் வாருங
ெதாழுேவாம் வாரு, ெதாழுேவாம் வாருங
அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன்! அல்லாஹ் மி
அலலாஹ் மிகப்ெபரியவன்! அல்லாஹ் மிக
அல்லாஹ் தவிர ேவறு இைறவன் இல
ெவற்றிைய மிகப்ெபரிய விஷயமாக குர்ஆ
கிறது. அது மனிதர்கைள ெவற்றி ெ,  ெவற்ற
ெபறாதவர்கள் என்று பிரிக்கிறது. அல்ல
டைல ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவ “நஷ்டமைந்ேதா” என்ற
அடிக்கடி குறிப்பிடப்ப
இன்னும் இஸ் லாம் அல்லாத (ேவறு) மார்
ேரனும் விரும்பினால் (அது) ஒருேபாதும
ஒப்புக்ெகாள்ளப்படம; ேமலும் அத்தைகய
மறுைம நாளில் நஷ்டமைடந் தான் இருப்பா
(க3:85)
“நீர (இைறவனுக்கு) இைண ைவத,  உம்  நன்ைமக
(யாவும அழிந,  நஷ்டமைடபவர்கள விடுவீ”
(என்பதுேவயாகும்)39:65)
ெவற், ேதால்வி குறித்த இஸ்லாத்தின் இ, இஸ
லாமியர்கள் இஸ்லாமியர் அல்லாதவைரவிட தங
னவர்களாகக் கருதுவதற்கு அவர்களம்  அவர்க
குக் கற்பித்திருப்பைதக் காட்,  அதிக பக
யுள் ள இஸ்லாமியர்கள் குைறந்த பக்திய
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கைளவிட ேமலானவர்களாகப் ேபசப்படுக; எனேவ 
பாகுபாடு என் பது இஸ்லாத்தில் வாழ்க்ைக
கிறத

பிரிந்த உ
குர்ஆன அதிகாரங்களில் இஸ்லாமியர்கைளப
மல், பிற நம்பிக்ைககைள உைடயவர்கள்பற்றி
ெசால்லப்படுகிறது. இஸ்லாமிய சட்டப்பூர்வ 
வைக மக்கைளப்பற்றிக் குறி
1. முதலாவது உண்ைமயான இஸ்லாமி
2. இரண்டாவ, மாயமாலக்காரர் என்று அைழக
படும் நம்பிக்ைக துேராக இஸ்லா
3. மூன்றாவ “ேவதத்தின் ம” என்ேபார் . இவர்
முஷ்ரிக் பிரிவின்கீழ் வருபவர்கள். 
தவர்களும் யூதர்களும் உண்டு. ஏென, 
கிறிஸ்தவர்க யூதர்கைளய ும்  “கூட்டத
ரி” ேசர்ந்த குற்றவாளிகளாகக் 
4. நான்காவத சிைல வழிபாட்டுக்கா முஹம்மது
காலத்திற் இவர்கள் அேரபியர்கள் மத்
கம்  காணப்பட்டார் “சிைல வழிபாட்டுக்க” என
பதற்கான அேரபிய ெசா முஷ்; அதற்க “இைண
ைவத்து வணங்க” என்று அர்த் தம். இவர
ெதய்வங்கை“இைணைவப்பவர்”; அதாவது அல்ல
வுக் கு இைணயாக எைதயாவது அல்லது யாை
ஒப்பிடுபவர
“ேவதத்தின் ம” என்கிற கர,  கிறிஸ்தவமார்க
யூதமார்க்கமும் இஸ்லாம் மார்க்கத்ேதாடு , 
அதிலிருந்து வ என்பைதச் சுட்டிக்காட்ட
லாம்  மார்க் கம் தாய் மார்க்,  கிறிஸ்தவர்
யூதர்களும் பின்னான நூற்றாண்டுகளில்
ெசன்றவர்கள் என்றும் கருதப்படுக ிறது. க
என்னெவன்ற,  கிறிஸ்தவர் களும் யூதர் கள
வுள் ெகாளையக்  கைடபிடிக்கி; அதாவது இ
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லாம்  மார்க்கத் ைதக் கைடபிடி; ஆனால்  அவ
களுைடய ேவதவாக்கியங்கள் கைறப,  அைவ 
ெமய்யானைவ அல் ல என்பதுதான். ,  கிறிஸ
மார்க்கமும் யூதமார்க்கமும் இஸ்லாைமவிட்
தவறான  மார்க்கங்களா,  அந்த மார்க்கங்கைள
பற்றுகிறவர்கள் சரியான வழிகாட்டுதைலவ
கிச் ெசன்றவர்களாகவும் கருதப ்படு,  முஹ
மது வந் து குர் ஆைனக் ெகாடுக்கும் வ
வர்கள் (யூதர்களும்) தங்கள் அறியாைமய
முடியாதவர்களாக இருந்தம்  (98:1).  கிறிஸ்தவர
மற்றும் யூதர்களின்  தவறான புரிந்துெக
ெசய்கிற அல்லாஹ்வின் பரிசாக முஹம்ம
பட்டாராம் . அதனால் அவர்கள் முஹம்மது
வின் தூதரா,  குர்ஆைன அவருைடய இறுதி
பாடாகவும் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்ட5:15; கு 57:28;
க4:47).
குர்ஆனில் கிறிஸ்தவர்கைளயும் யூதர்கைள
யான கருத்து, எதிர்மைறயான கருத்துகளும்
ேநர்மைறயான கருத்து எ, சில கிறிஸ்தவர்கள
களும் விசுவாசமும் உண்ைமயான நம்பி
வர்கள் என்று ெசால்லுக3:113-14). ஆனாலும் 
ைமயுள்ளவர் கள் இஸ்லாமியர்களாக மாறுவ
களுைடய உண்ைமதன்ைமக்கான ேசாதைன என்று
அதிகாரம் ெசால்லுகிற3:199).
யூதர்களும் கிறிஸ் “ேவதத்தின் ம” என்கி
ஒேர  பிரிவின்கீழ் பார்க்,  யூதர்கைள குர
கடுைமயாத்  தாக்குகிறது. உதா,  கிறிஸ்தவர
இஸ்லாமியர்கள “மிகவும் ெநருங்கிய” இரு
கிறார்கள் எ,  யூதர்களும் அஞ்ஞானிகளு
யர்களுக்கு மிகப்ெபரிய எதிரிகளாக இருக்க
குர்ஆன் ெசால்லுகி5:82).
எப்படியிருந, குர்ஆனின் இறுத, யூதர்கைளய
கிறிஸ்தவர்கைளயும்பற்றி ேமாசமானதாகேவ 
அவர்களுைடய முக்கிய இைறயியல் அற ிக்ை
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விமர்சனம் ைவக்கப்; விசுவாசமுள்ள ஒவ்
இஸ்லாமியரும் ஏெறடுக்கும் அனுதின ெ
இடம்ெபறுகி
தினசரி பிரதைனகள
குர்ஆனின் பிரபலமான அத அல்ஃபாத்தி (ேதாற்
வாய்). ஸலாத என்று அைழக்கப,  கட்டாயம் ெச
ேவண்டிய அனுதின பிரார்த் தைனகளில் இந்
மனப்பாடமாக ஓதப்படு; ஒவ்ெவாரு பிரார்த
லும் மீண்டும்  மீண்டும் ெசால்லப்படுக
இஸலாமியர்கள் தாங்கள் ஏெறடுக்கிற அைன
தைனகளிலும் இந்த அதிகாரத்ைத தினமும் க
பதிேனழு ம, ஒரு வருடத்திற்கு ஐந்தாயிரம்
ேமல் மனப்பாடமாக ஓதேவண்
அல-பாத்தி வழிகாட்டுதலுக்கான பிரா
அளவற்ற அருளாள, 
நிகரற்
அன்புேயானுமகி
அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்(து
அைனத்து பு, அகிலங்கள் எல்லாவற்
பைடத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்
அல்லாஹ்வுக்ேக 
(அவேன நியாயத் ) தீர்ப்பு நாளின் 
ஆவான்)
(இைறவா!)உன்ைனேய நாங்கள் வணங்கு;
உன்னிடேம நாங்கள் உதவியும் ேத
நீ எங்கைள ேநர்வழியில் நடத்
(அது) நீ எவர்களுக்கு அருள் புரிந்த
(அது)உன் ேகாபத்திற்கு ஆளாேனார் 
ெநறி தவறிேயார் வழிய
இது ஈமாைன (விசுவா “ேநர்வழி” நடத்த உதவுமா
அல்லாஹ்வின் உதவிையக் ேகட்கிற பிரார
இஸ்லாத்தின் வழிகாட்டுதலின் ெசய்திய
ஆனால் அல்லாஹ்வின் ேகாபத்திற்கு ஆளான
ேநர்வழிையவிட்டு விலகிச் ெசன்றதாகச் ெ
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கள்  யா? ஒவ்ேவார் இஸ்லாமியனின் அன்றா
லம, அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஏெறடுக்க
கணக்கான பிரார்த்தைனகளிலும்  இப்படிக்
படுபவர்கள் ?
முஹம்மது இந்த அதிகா,  “ேகாபத்திற்கு ஆள
கள் யூதர; ேநர்வழிையவிட்டு விலகிச்ெசன்
தவர்க” என்று விளக்கம்லியுள்ள
இஸ்லாத்தின் முக்கிய கடைமகளில் ஒன்றாக
லாமியனும் தினமும் ஏெறடுக்கிற பி,  யூத
களும ் கிறிஸ்தவர்களும் வழிவில,  அல
லாஹ்வின் ேகாபத் திற்கு ஆளானவர்கள
கணிக்கப்படுவது குறிப்
இஸ்லாமியஅல்லாேதார்பற்றிய

இைறயியல் அ

குர்ஆன ஸுன்னாவ மதரீதியான சடங்குகைளத், 
பின்வரும் கருத்துகைளக் 
1. இைணைவத்து வணங்குவதில் உறுதி, 
முஹம்மதுை அவருைடய ஒேர கடவுள் ெ
ைகையயும் நம்ப மறுக்கிற கிறிஸ்த
களு,  அதாவது இஸ்லா ம் மதத் திற்கு மாற
நரகத்திற்குச் ெசல்
2. இஸ்லாமியர் கள் பிறமக் கைளவிட ேமல –
“சிறந் த சமுதாயத” – எது ச,  எது தவறு 
பது குறித்து அறிவ,  நல்லைதச் ெசய
ஏவுவத,  தீயைதவிட்டு விலக்குவத
ைடய கடைமயாக இருக்கிறது3:110).
3. இஸ்லாத்ைத சகல மார்க்கங்கைளயும்வி
கச் ெசய்வேத அதன் ேநாக்கமாகு48:28).
4. இந்த ேமலாதிக்கத்ைத அைட,  யூதர்கைளய
கிறிஸ்தவர்கைளயும் (ேவதத்தின் ம
கடித,  தாழ்ைமப்பட,  கட்டாயமாக இஸ்லாம
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சமுதாயத்கு கப்பம்கட்ட ைவக்கும் 
அவர்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிடேவ9:29).
5. கைடசிக் காலங்களில் யூதமார்க்கமும்
கமும் அழிக்கப் படும். முஹம்மது ே
ெவன்றா,  இஸ்லாமிய இேயசுவாகிய ஈசா பூ
திரும்பி வரு,  கிறிஸ் தவ மகத்ைத அழ
பார் “சிலுைவைய உைடப்”),  இஸ்லாமிய 
ைகக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அடிபணியே
யத்ைத முடிவுக்குக் ெகாண்ட“ஜிஸ் இரு
கப்ேபாவதில”) என்பதாகும். இ ஹதித்
அர்த்தம் இஸ்லாமிய தீர்க்கதரிசியாக
வது இேயச,  பட்டயத் முைனயில் அைன
கிறிஸ்தவர்க,  பிற மார்க்க நம்பிக்
உைடய அைனவைரயும் இஸ்லாம் மார்க்
மாறும்படி கட்டாயப்படுத்துவார் என
விளக்கம் கூறுகி
6.  இைவ அைனத்திற் கும் ,  யூதர்கைளப் ப
ஏராளமான குறிப்பிடத்தக்க இைறயியல்
உள்ளன. உதாரணமா, இஸ்லாமியர்கள் யூத
ெகால்லுவதற்கு கற்கேள கூப்பிட்ட
என்று முஹம்மது கற்

சட்டப்பூர்வமான ே
இஸ்லாமி ஷரியத் மிகவும் சிக் கலான அம்
ஒன்று ெபாயற்றும் வஞ் சகம் பற்றிய அதன
கள்  ஆகும். ெபாய் ெசால ்லுவது ஒரு ெகாடி
இஸ்லாமில் கருப் படுவது உண்ைமதா, முஹ
மதுவின் முன்மாதிரிைய அடிப்பைடயாக ை
ெசால்லுவது  சில சூழ்ந ிைலகளில் அனுமத
இஸ்லாமிய அதிகாரிகள் ெதரிவி. இஸ்லாமியர்
ெபாய் ெசால்ல அவசியமாகிற அல்லது அனுமதி
குறிப்பிட்ட சூழல்கள் பல இருக்கின், 
ஷகி-அல-புகாரி உள்ள ஓர் அதிகாரத் “மனித
களிைடேய சமாதானம் உண்டுபண்” ெபாய்யன
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அல்” என்று தைலப்பு உள்ளது. முஹம்ம
உதாரணத்தின,  மக்கைள ஒப்புரவாக் குவது சா
விைளைவ ஏற்படுத், அது இஸ்லாமியர்கள்
யற்ற விஷயங்கைளப் ேபச அனுமதிக் கப்பட
களில் ஒன்றாக இருக
இஸ்லாமியர்களுக்கு இஸ்லாமியர் அல்லாத
ஆபத்து வரும்ேபாதும் அவர்கள் ெபாய் ட
படி ெசல்லுபடியாக3:28).  இந்த வசனத்திலிரு
வான கருத்துக தகிய்; இஸ்லாமியர்கைளப் பாது
ஏமாற்றலாம் என்பைத அது குற
இஸ்லாமிய அறிஞர் களின் ஒருமித்த கர
றால, இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர் அல்லாதவ
யல்  ஆதிக்க கீழ் வாழும்,  தங்கள் இரு
களில் தங் கள் நம்பிக்ைகயில் (பைகயுணர்
இருக்கும் வைரயிலும் தங்கைளப் பாது
வதற்கு அவர்களுடன் நட்புபாராட்ட அனுமத
கள் என்பே
இந்தக் ெகாள்ைகயின்படி ெதளிவாகிற ஒரு
ெவன்றா,  இஸலாமியர்கள ின் அரசியல் பலம் 
ேபாத,  தீவிர இஸ்லா,  இஸ்லாமியர் அல்லாதவ
ைவத்துள்ள நட்பு ; அதுவைர மைறத் து
திருந்த தங்கள் நம்பிக் ைககைளயும்  ெவ
பிப்பார்
பின்வரும் சூழல்களிலும் இஸ்லாம ியர்க
லாம்  என் ஷரிய சட்டம் கூறுக ிறது: கணவ
வியும் திருமண இணக் கத்ைதப் பாது; சச்சர
கைளத்  தீர்ப்பத; உண்ைமையச் ெசால்லி உபத்
ஏற்படுமானால் அைதத் தவிர்ப; தன்ைன நம்பி
வர்  ெசான் ன இரகசியத் ைதப் பாதுகாப; ேபார் ச
யத்தி
ெபாதுவா,  இறதி முடிவு நன்றாக இருப்பதற்
ையயும் பயன்படுத் தலாம்  என்கிற,  இஸ்லாம
ெபாய்  ேபசுவதற்கான ெநறிமுைறையப் பரிந்த
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சில அறிஞர் கள் பல்ேவறு வைகயான ெபாய்
ராக ெதளிவான ேவறுபாடுகைள வகுத்து; உதார
ணமாக,  தவறான எண்ணப்பதிைவடாக்குவது 
பச்ைச ெபாய் ேபசுவதற்கு சமமாகக் கருத
ெநறிமுைற ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட
ெபாய் ேபசுவதற்கும் உண்ைம ேபசுவதற்கும்
ெநறிமுைற வகுப்பது  மிகவும் ஆபத் தானது
தன்ைமைய அழிக்; குழப்பத் ைத உருவாக;
குடு, அரசியல் கலாச்சாரங்கைளப் பாதி “ேவற
பாடுகைளக் கைளவத” கணவன்மார் தங் கள்
மார்களிடம் ெபாய்ப்ேபசுவைத வழக்கமா,  தி
மணத்திற் குள் நம்பகத்தன்ைம பட ிப்பட
விடும். சமூகத, சட்டப்பூர்வமாகப் ெபாய்ப்
மதித்த,  அது நம்பகத்தன்ைமைய உைடத்த அதா
வத,  ெதாழில்நடத்துவது எளிதாக ; ெதாடர்ந சச
சரவுகள் ஏற்; ஒருவைர இன்ெனாருவருடன் ஒப
குவது மிகவும் கடினமானதாக 
இஸ்லாம் மார்க்கத்ைதவிட்டு ெவ,  குறிப்ப
முஹம்மதுவின்முன்மாதிரிைய நிராகரிக்க
முக்கி

நீங்க ேயாசியுங
இஸ்லாத், தகவல்கள் ஒழுங்கைமக், பாதுகாக்
பட்டுள்ள ,  ஒரு சில விஷயங் களில் “உண
ைமயி” என்னதான் ேபாதிக்கிறது என்பைத அ
லாக இருக்கி
இஸ்லாத்தின் மூல அளவில் ெபரிதாகவும் ச
வும் உள; மூலநூல்களான குர்ஆன் ஸுன்னா
லிருந்து
சட்டத்திட்டங்கைள வகுப்பத
பட்சத் தி,  நீண்டவருட பயிற ்சியும் ேதை
தப்படுக; ெபரும்பாலான இஸ்லாமியர்கள் அந்
ேமற்ெகாள் ள இயலாத நிை உள்ளார்கள். என
நைடமுைறரீதியாகப் பார,  மார்க் க நம்பிக்ைக
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தப்பட் ட விஷயங் களில் இஸ்லாமியர்கள்
கைளச் சார்ந்திருக்க ேவண் டிய நிைல உள்ள
பிக்ைக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இஸ
கைளவிட அதிக அறிவுள்ள ஒருதவிநா,  அவர்
ெசால்கிறபடி நடக்குமாறு இஸ்லாமிய சட்ட
அறிவுறுத்துகிறது. ஷரியத் சட்டம்பற்றி
ேகள்வி எழுந,  அதில் சரியான நிபுணத்துவ
ஒருவரிடம்தான் அவர்கள்
ேகட்டு அறிந
டும
சமீபத்திய நூற்றாண ்டுகளில் ேவ எல்லார
கும ் கிைடக்கிற வசதி இரு,  இஸ்லாமிய மார்
அறிவி கிைடக்க வழியில்ைல. இஸ்லாத்த
மற்ற சில விஷயங்கைளயும் அல்லது இஸ்லாத
கச் சித்தரிக்கும் விஷயங்கைளயும் விவாத
இஸ்லாத்குற ித்த தகவல் எப்ேபாது ேதைவ, 
அப்ேபது மட்டுேம கிைடக
இஸ்லா, குர்ஆன் அல்லது முஹசுன் ஆகியை
குறித்து தங்கள் கருத்துக்கைளத் ெத
யாருக்கும் இல்ைல என்று ெசால்லப் படுவத
பயப்பட ேதைவயில்ைல. இன் ைறய காலகட,  இந்த
விஷயங்களில் முதன் ைமயான தகவனடியாகக
கிைடக்கும்,  கிறிஸ்தவ,  யூதர்,  நாத்திகர்
அல்லது இஸ்லாமியர்கள் அைனவரும் அத
அறிவதற்கான ஒவ்ெவாரு வாய்ப்ைபயும் பய
டு; ேமலும் இந்த விஷயங்களில் தங்கள் 
முன்ைவக ்க ேவண் டும். இஸ்லாமால் பாதி
ெவாரு பருக்,  அைதப்பற் றி தகவல்கைளப் ெ
கு,  அதுகுறித்து தங்கள் கருத்துகைள உர
உரிைம உண்
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அதிகாரம3

திம்மா ஒப்ப
மூன்று ேதர
2006 ஆம்  ஆண் டு ரீகன்ஸ் பர்க் கில் ேபாப
றிய உைர இப்ேபா பிரபலமாகப ் ேபசப்பட; அதி, 
முஹம்ம“தான் பிரசங்கித்த மார்க்கநம்பிக்ை
பரப்பேவண்டும் என்று கட்ட' என்று இரண்ட
மனுேவல ் ேபலிேயாேலாகஸ் ேபரரசர் கூறிய
ெபனடிக் ேமற்ேகாள்காட்
ேபாப்புவின் இந்தக் கருத்துகளுக்கம்
இஸ்லாமியர் கள் கடும் ஆட்ேசபைனகைள எழுப
இவற்றில் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது சவூத
தைலைம மதக்குருவான ேஷக் அப்துல்-ேஷக்
அளித் த ப; அவர,  இஸ்லாம் வன்முைறயால
வில்ைல என ்று ஒரு ெசய்திக்குறிப்ைப ெவ
இந்த விஷயல் இஸ்லாைமக் குற்றஞ்சாட், 
ஏெனன்றால் நாத்திகர் களுக்கு மூன்றாவத
உள்ளது என்று வாதிட்டார ். முதல் ே; இரண
டாவது ேதர் வு பட; ஆனால்  மூன்றாவது ேதர்
ெவன்று அவேர ெசால்லுக
“அவர்கள் சரணைடந்து கப்பத்ைதக் ெம்.
அப்ேபாது அவர் கள் ேதசத்தில் ெதாடர்ந்
இஸ்லாமியர்களின் பாதுகாப்பில் தங்கள்
பின்பற்றவும் அனுமதிக்க”.
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தைலைம மதக்குரு முஹம் மதுவின் முன்மா
களுக்குச் சுட்டிக்க “குர்ஆைனயும் ஸுன
யும் வாசிப்ப உண்ைமகைளப் புரிந்துெ
யு” என்று ெசான்னார். மதக்குரு சுட்டிக
ேதர்வுகள் என்னெவன
i) இஸ்லாமுக்கு ம;
ii) பட்டயம – ெகால்லுதல் அல்லது ெகால்;
அல்ல
iii) இஸ்லாத்தின் அதிகாரங்களுக்க
முதல் இரண ்டு ேதர்வுகைளன்னவர் முஹ;
அவர் பின்வருமாறு ெசா
அல்லாஹ்ைவத் தவிர வணக்கத்திற்கு
கள்  யாரும் இல்ைல என்,  அல்லாஹ்வின்
முஹம்மது மட் டுேம என் பைதயும் மக்க
காவிட்ட,  அவர்களுக்கு எதிராகச் சண்ைட
(அல்லாஹ்கட்டைளயிடப்பட்ட… இவற்ைற எ
லாம்  அவர்கள் ெசய,  அவர்கள் என்னிடம
தங்கைள
உயிைரயும் உடைமகைளயும் பா
முடி…
ஆனாலும் இதன் தீவிரத்ைதக் குைறக் கும்
அறிக்ைககைள விட; அதாவத,  முதல் இரண ்டு 
களான இஸ்லாமுக் கும் அட்டயத்திற்கும் 
சரணைடதல,  ஜிஸ்யா (கப்பம்) ெசலுத்துதல
றாவது ஒரு ேதர்வு இருப்பதாகச் ெ
அல்லாஹ்வ ின் ெபயரிலும் அல்லாஹ்
ேபாராடுங்கள
அல்லாஹ்ைவ நம்பாதவர்களுடன் ேபாரா
ஜிஹா (புனிதப்ேபார்) ெசய…
உங்கள் எதிரன பலெதய்வ ேகாட்பாடுள
கைள நீங்கள் எதிர்ெகாள்,  அவர்களுக
மூன்று ேதர்வுகைளக் ெக
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இந்த மூன் றில் ஏேதனும் ஒன்ைற அவ
ெகாண்டா,  நீங்கள் அதற்கு ஒப்,  அவர
களுக் கு எந்தத் தீங்கும் ெசய்யாதீர
இஸ்லாம் மார்க்க (அைத ஏற்றுக்ெகாள்ள)
யுங்;
அவர்கள் ஒப்புக்ெக, அவர்களுைடய முட
ஏற்றுக்ெகாள்; அவர்களுடன் சண்ைடயி
டாம…
அவர்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள், 
அவர்களிடம் ஜிஸ்யா (கப்பம்) 
அவர்கள் அைதச் ெசலுத்த ஒப்புக,  அைத 
அவர்களிடமிருந்து ெபற்றுக; அவர்க
ேமல் ைகைவக்கேவண்ட
அவர்கள் ஜிஸ்யா ெகாடுக்க ,  அல்லா
விடம் உதவிே,  அவர்கைள எதிர்த ்துபடு
கள்
குர்ஆன ஸுன்னாவி ெசால்லப்படு “உண்ைமக”
என்று தைலை ம மதகுரு சுட்டி க்காட்ட
குறி,  பிரபல இஸ்லாமிய விளக்கவுைரயாளர்
ெசால்லுகிறா, வரலாறு முழுவதிலும் அவற்
யத் சட்டத்தின்கீழ் இஸ்லாமியர் அல்லாத
வாழ்ந்தார் கள் The Third Choice இல்  விளக்க
டுள்ள
இஸ்லாமிய ஆளுைகக்கு சரணைடந்தவர்கைள 
பந்த்தத் ைத ஏற்றுக் ெகாண்ட சமுதாயத்தினரா
சட்டம் கருத; அடிபணிதல ின் அைடயாளமான 
ஒப்பந்தத்தின்படி இஸ்லாமியர் அல்லா
ேதாரும் இஸ்லாமியர் களுக் கு கப் பம் ெசலு
கிறார்; ேதால்வி மனப்பான்ைமயுடன் நடந்து
கள். அற்கு பதிலாக இஸ்லாமியர் அல்,  தாங்கள
ேதாற்பதற்குமுன் ெகாண்டிருந்த நம்பிக
ெகாள்ளலாம் . இத்தைகய சூழல்களின்கீழ் வ
மியர் அல்லாத மக திம்மி அடி என்று அை
கப்படுகிறார
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திம்மா முைறயானது குர்ஆனில் காணப்படும
ைககைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஓர் அரசியல்
i) இஸ்லாம் பிற மார்க்கங்களின்ேமல் ெ
ேவண்டும்48:28); ii) எது ச, எது தவறு என்பது க
இஸ்லாத்தின் ேபாதைனைய அமல்படுத்துகிற 
இஸ்லாமியர்கள் இருக்கேவ3:110).
ஜிஸ்யா (கப்பம்டண சடங்கு
இஸ்லாமியச் சட்ட – ஷரியத் சட்டத – இஸ்லாமி
கள் இஸ்லாமியர் அல்லாேதாைர உயிேராடு வி
அவர்கள் பிைழத்திருக்க முட திம்ம ா ஒப்ப
கூறுகிறது. இது இஸ்லாம் உருவாவதற்கும
ஒரு நைடமுைற. அதா,  ஒருவர்தான் இன்வைர 
ெவற்றிக்ெக,  அவைர உயிருடன் வி,  அவர்
தைல இவருக்குக் கடன்பட்டிருக்கும,  இஸ்ல
மிய அரசுக திம ஆண்கள் ெசலுத்திய வரு ஜிஸ்
தைல வரியான,  திம அடிைமக தங்கள் இரத்தத்
மீட்பாகச் ெசலுத்திய விைல என்று அதிகா
மிய நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ெதாகுப்பாளர் ஜிஸ்யா பின்வருமாறு விவர
கள்
… அது இஸ்லாம ிய அரசின்கீழ் சுதந்தரம
இஸ்லாமியர் அல்லாேதார் கட்டுகி; அதன
மூலம் அவர்கள் தங்கைளப் பாதுகாக்கிற 
(திம்மாப்பந்தம்) உறுதிப்படுத; அவர்கள
ெகால்லப்படாமல் இருப்ப மீட்பு பணமாக 
கருதப்படுகிறது. (ேலன்ஸ-இங்கிலிஷ் 
ராதி)
19 ஆம்  நூற்றாண்டின் அல்ஜீரிய விளக்
அட்ஃபாயிஷ் இந்தக் ெகாள்ைகை Q9:29க்கான
விளக்கவுைரயில் வளார்
“ெசால்லப்பட் டது இதுதான்: அவர்கள் இ
ஈடுெசய்கிற ஒன்றுஜிஸ்). அவர்கள் ெக
லப்படாமல் இருப்பதற்கு ஈ ‘X’ ேபாதுமானத
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என்று கூறப்படுகிறது, அடிைமத்தனம் ஆ
கடைமகளுக் கவாஜி) இது பதிலீடாக்க கர
ேவண்டும் என்பேத ேநாக் இது இஸ்லாமியர்
நன்ைமக்கா”.
அல்ல,  ஒரு நூற்றாண்ட,  1799இல்  ெவளிய
பட்,  துருக்கி சாம்ராஜ்யத்தின் கணக் ெக
லியம் எடனின் சுரு க்கமான வ ிளக் கத்தி
வைதக் கவனிக்க
கிறிஸ் தவ குடிமக்கள்
தனிநபரஜிஸ்)
ெசலுத்துவது குறித்த வழிகாட்,  அந்த
வரிையப்பற்றி அந்த வருடத்தில் அவர
தப்புவதற் குப் ெபறப்பட்ட ெதாைக என்ற
டப்பட்டு
வருடாந்தர ஜிஸ்யா வரி கட்டணச் சடங்கு எனும
அைடயாளம்பற் The Third Choice இல்  விளக்ட்ட
ளது. நவீன காலக்கட்டம் வைர இஸ ்லாமிய ேத
வதிலு திம ஆண்கள் இந் தச் சடங்ைகச் ெச
யிருந்தது. இந்தச் சடங்கின் படி கழுத்
கள்  ெகாடுக்கப; ேமலும் பல சடங்குமு, 
அைடயாளமாக கழுத்ைத ெநறிப்; திம்மி ஆண்
உயிருக் குப் பதிலாக அந்த வரிையச் ெசல
சுட்டிக்காட்டியது. ஜிஸ்யா கட்டணம் ஒரு
கள்
உயிருக்கு அவகாசம் ெபற்றுக் ெகாடு
சடங்கு சுட்டிக்காட்டியது. ெ மாராக்ேகா முத
யில,  9ம்  நூற்றாண்டு 20ம்  நூற்றாண்டு வ
இந்தச் சிரச் ேசத சடங்கு காண,  இஸ்லாமிய ஆ
ரங்களிலிர,  பிற ஆதாரங்களிலிருந்தும்
குறிப்புThe Third Choice வழங்குகிற1940களின் 
பகுதி மு 1950களின் முற் பகு,  யூதர்கள் 
ேவலுக்குத் திரும்பிச் ெசல் கிற,  ஆப
கானிஸ்தான் ேபான்ற சில இஸ்லாமிய நாடுக
சடங்கு ெதாடர்; இந்தச் சடங் ைக மீண்டும் 
ேவண்டுெமன்று சமீபத்திய வருடங் களில்
ைககள் எழுந்துவரு
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உண்ைமய, பண்ைடய இஸ்லாமிய சட்டத, இஸ்ல
மியர் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாம்ளர்களுக்கு 
கடன்பட்டவர்களாகக் கருதப்படுக ிறார்கள்.
யுணர்ேவாடும் தாழ்ைமயான அணுகுமுைறேய
ெகாள்ளேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப் பட
விளக்கவுைரயாளர்கள் இைத சந்ேதகமின்றி 
கள்
ஷரியத் சட்டத்திட்டங்கள் அல்லாதவர்கை
தாழ்ந்தவர்களாகவும் பலவீனமானவர்களாகவும
காக வடிவைமக்கப்பட்டன. உதார
•

திம்மி அடிை சாட்சி ஷரியத் நீதிமன
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட; அதனால்  அவர்க
சகவித ஒடுக்குதல்களுக்கும் ஆளா
இருந்;

•

திம்மிக வீடு இஸ்லாமியர்களின் 
விட சிறிதாக இருக்கேவண்ட;

•

திம்மி குதிைரகள ில் ெசல்ல அனு;
அல்லது அவர்கள் இஸ்லாமியர்கைளவிட
தங்கள் தைலகைள உயர்த்தம;

•

திம்மி தற்பாதுகாப்புக்கான எைதயும
அனுமதியி; அதனால் இஸ்லாமியர் வன
முைறக்கு ஆளாகிற வாய்ப்ப;

•

ெபாது இடங்களில் மதச்சின் னங்கைளக
அல்லது சடங்குகைளச் ெசய்யவும் ;

•

இஸ்லாைம விமர்சிக்க அனு;

•

திம்மி வித்தியாசமாக ஆைட அணியே;
திட்டுதிட்டாக வண்ணமுள் ள ஆை
மியக் கண்டபாகும

•

இஸ்லாமியர் அல் லாத சமூகங் கள் மீது
அமல்படுத்,  அவர்கைள ஒதுக்கிைவ
ேவற பல சட்டங்களும் இர
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குர்ஆன் கட்டைளயிட9:29), “சிறு”படுத்துவதற
சமூக மற்றும் சட்டப்பூர்வ ெவளிப்பாடாக இந
அங்கீகரிக்கப்
ஆதிக்கத்திற்கு ஆளான இஸ்லாமிய சமூகத்த
கைளக்  சிறுைமப்பட,  இழிவுப்படுத திம்ம ா ம
உருவாக்கப்பட் 18ம்  நூற்றாண் ைடச் ேசர்ந்த ெம
விளக்கவுைரயாளரான  அஜிப,  உயிைர எடுப்ப
அதன்  ேநாக்கம் என்று விளக்க; அகழ்வாரா
வல்  எடுக்கப,  ெமாழிெபயர்க்கப் பட்ட அந்த
கம, The Third Choice இல் முதன்முதலாக ெவளியிட
(திம) தன் ஆத்துமாை, நல்ல உடைமகைளய, 
ஆைசகைளயும் அழித் துவிட கட்டைளயி
எல்லாவற்றிற ்கும் ேமலாக அவன் தன, 
தைலைமத்து,  மதிப ஆகியவற்றின் ேம
ஆைசைய அழித்துவிடேவண்திம) தன் மனதி
ஏக்கங்கைள அகற்ற,  அைவ  முற்றிலு
பணியும் மட்டும் அடக்கிக்ெகாண்ேட இ
அதன்பிறகு அவனால் தாங்கமு டியாத இரு
காது. அடிபணிதேலா சுதந்திரேமா எைத கவ
ைலப்படமாட்டான். வறுைமக்கும் ெசல்வத
யாசம்  ெதரிய; புகழ்ச்ச ியும் அவமான
ேபால இருக்; இழப்பதும் ெபறுவதும் ஒே
யாக இருக்; ெதாைலவதும் கண்டுபிடிக்க
ஒேர  மாதிரியாக இருக் கும். எல்லாம் ஒேர
மாறும்ேப, மனது டிபணி, அது ெகாடுக்க
டியைதக் ெகாடுக்க ஒத்துப
இஸ்லாமியச் சட்டத,  திம் ஒப்பந்தத் ைத
தற்,  ெகாடிய தண்டைன ெகாடுக்கப்பட்ட திம
ஜிஸ் வரிையக் கட் டத் தவ,  அல்லத திம்மி
ேமல் சுமத்தப் படும் சட்டங்களுக் தவற
னால, ஜிஹா தண்டைன மீண்டும் ெகாடுக்கப்ப
வது பின்வரும் ேபார்க்கால சூழல்கள் காண
வத,  திம்மிக உைடைமகள்  ெகாள்ைளயடிக்
டன; அவர்களுைடய ெபண்கள் அடிைமகளாக, பல
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வந்தத்திற்கு ஆளா; அவர்களுைடய ஆண்
ெகால்லப்பட்டா (அல்லது பட்டயத்தின் 
மதமாற்றப்பட்டார்க
திம் ஒப்பந்தத் தின் ஒரு பிரபலமான எடுத்து
ஒப்பந்தமா; அதில் கிறிஸ்தவர்கள் இந்தத்
தங்களுக்கு தாங்கேள ெகாடுத்ததாக ஒரு வ
எங்களுக்கு பாது,  காவலும ் கிைடப்பதற
நாங்களும் எங்கள் மார்க்கத்ைதப் 
களும் இந்த நிபந்தைனகளுக்கு எங்
துகிேறாம். எங்களுைடய பாதுகாப்புக்கா
குறுதிகளில் ஏதாவது ஒன்ைற நாங்,  எங
களுைடய திம்மா ஒப்பந்தம் ; துேராகிகn
கும கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் எத ிராக 
ேபால எங்களுக்கும் ெசய்ய அனுமதிக்க
திம் ஒப்பந்தத் ைத மீ,  திம்ம உயிரும் 
ைமகளும் பறிமுதல் ெசய்யப்ப டேவண் டும்
கருத்ைத இப்னு குத்மாவும
பாதுகாக்கப்பட்ட ஒருவர்ைய (ஜிஸ்) ெசலு
தாமல் இருந்து அல்லது சமுதாயத்தின் 
கீழ்ப்படிய மறுத்து தன் பாதுகாப்பு 
னால,  தன்ைனயும் தன் உைடைமகை “சட்டத்த
உட்பட்டத” ஆக்குகிறார் (ஹ – இஸ்லாமிய
ளால்  ெகால்லப்படுவதற்ேகா ைகப்பற்றப்ப
தைடேயதும் இல்லாமலாக்குக
ஒருவைரச் சிரச்ேசதம் பண்ணுவதற்கான சட்ட
காக இருந் ஜிஸ் கட்டணத்ை “இரத்த ஒப்பந” அல
லது“இரத்த உடன்படி” என்று கருத; ஏதாவது ச
லில் தங் கள் ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தைனக
தவறுகிறவர, தாங்களதண்டிக்கப்படும் வைக
கேள  தூண்டி,  தங்கைள மரணத்திற்கு ஆளாக
கள். இத்தைகய உடன்படிக்ைககள் இரகசிய சங
றும் ஆவிமார்க்க குழுக்களின் துவக்க
ெபறுவது பல நூற்றாண்டுகளாக நைடெபற; ஏெனன
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றால் அடிபணிதைலயும் தைலயும் தூண்டுஆன்மீக ஆற்றல் அதற்கு இருப்பதாகக் 
திம் உடன்படிக்ைகததிம அடிைமயின் உயிைரப
காத்த; அதின் நிபந்தைனகளில் எைதயாவது
னால,  அவன்  தைலையக் ெகாடுக்க ே; அதனால்தான
ஜிஸ் சடங்கின்ேப திம்ம சம்பநம்  ேகட்கப
டது. அது தன்ைனேய தான் சபிக்கிற ; அதாவத, 
“என்  ஒப்பந்தத்தில் ஏதாவது நிப ந்தைனக
னால,  என்  தைலைய எடுக்க உரிை” என்கிற 
மதிையத்தான் அவன் வழங்க ினான்,  ஒரு திம
தன்  ஒப்பந்தத்ைத மீற,  எல்லாருக்குமுனக
கப்பட் ட இந் தச் சடங்க ின்மூலம் அவன் ஏற
மரணதண்டைனையக் கூறியிர,  அவன்  ெகால்
பட்டால,  அது அவன் ஏற்கனேவ ெகாடுத்த அ
படி நடந்ததாக எண்ணப்
திம சமுதாயத்தினர் ததிம் உடன்படிக்ைகைய
னதின் விைளவாக சந் திக்க ேவண் ஜிகா சூழ
கள்குறித்த உண்ைமயான அல்லது கற்பைன ெ
பல்ேவறு உதாரணங் The Third Choice –இல் உள்ளன
பல திம சமுதாயத்தினரின் வரலாறானது படு, 
பலாத்கார,  ெகாள்ைள ேபான் ற ெகாடூரமான சம்பவ
நிைறந்த சகாப்தஙகேவ இருந்திருக; அைவ இஸ்ல
மியர் அல்லாத சமுதாயத் தினைர எப்ேபாதும
ேளேய ைவத்திருக்கக் ைகயாள; ஒட்டுெமாததிம்
சமுதாயத்தினைரயும் மனரீ,  ஆன்மீக ரீதியா
அடிைமகளாக்கப் பயன்படுத்த

திம்மிஅடிைம
திம்மி அடிைம என்பது திம ்மா ஒப் பந்தம
குகிற ஒட்டுெமாத்த நிைலைமகைள விவரிக்க
பாகுபா,  இனப்பாகுபாடுே,  திம அடிைமத்தனம
சட்ட அைமப்பிலும் சமுதாய அை மப்பிலும்
ெபறவில்; மனதளவிலும் அந்த தாழ்ைம மனப்
காணப்பட்; அடிைமகளாக்கப்ப சமுதாயத்தினர
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கைளப் பாதுகாப்பதற்காக அந்த மனநிைலக்கு மா
அதுபற் றி மத்தியக்கால யூத அறிஞரான ைம
பின்வருமாறு ெசால்லு “எங்களில் முதியவ
இைளயவர்களும் எங்கைளத் தாழ்த் துவதற
ெகாண்ேடா”. ேமலு, பால்கன் பகுதிகளில் கிற
தவர்கள் மத்த ியில் பலதைலம,  அப்ேபாது ஆ
ெசய்துவந்த துருக்கியரும் இஸ்லாமிய 
தங்கைள ெகாடுைம ெசய்யக்கூடுெமன் கிற 
பட்,  அவர்கள் மனதளவில் ஒத்துப்ேபாகி
ஏற்படுத்தி இருந்ததாக ேஜாவன் சிவிஜிக
… தாங்க கீழ்த்தர,  அடிைமேவைல ெசய
ேவண்டிய வகுப் பினர,  எஜமானுக் கு 
மானவர்களாக மாறுவ,  அவருக்குமுன் தங
தாழ்த, அவைரப் பிரியப்படுத்துவதும் த
என்றும் நம்புவதற்கு (அவர்கள்) பழகி
கள்  அதிகம் ேபசாதவர்,  உள்ெளான் று ை
ெவளிெயான்று ெசய்கிறவ, தந்திரமானவர்கள
மாறினார்; மற்றவர்கள்ே மல் முற்றிலும
இழந்தார்; அவர்கள் பிைழப்பதற்கும் ெ
ைனகைளத் தவிர்ப்பதற்கும் மாய்மாலமும
நடக்கேவண்டியதும் அவசியமாக இருந்ததா
ெசய்பவர்களாக வளர்ர்கள் . ஒடுக்குதலும
யும ் கிட்டத்தட்ட அைனத்து கிறிஸ்த
யாக தாக்கத்ைத ஏற்படு; அைவ பயம,  பதற்றம
ஆகிய உணர்வுகளாக ெவளிப்பட்டன. ... ெம
னியாவ,  “நம்  கனவில் கூட துருக்கியர, 
அல்ேபனியர்களிடமிருந் தும் தம” என்ற
மக்கள் ெசால்வைதக் ேகள்விப்பட்
திம்ம தாழ்நிைலக்கு நிகராக ஓர் இஸ் லாமி
தககம் இருக்; திம்மிக்கு இ,  அவன்
உை
ைமகைளப்  பறிக்காமல் வ,  தான்  தாராளக் கு
டன்  நடந்துெகாண்டதுேபால உணர் கிறான் . கி
கத்திற்கு மாறின ஈராைனச் ேசர்ந்த ஒருவர் , 
“கிறிஸ் தவ மார் க்கம்  இன்றும் தாழ்ந்த வக
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மாகேவ பார்க்கப்படுகிறது. இஸ்லாம் எஜமான
ஆட்சியாளர்களின் ம; கிறிஸ்தவம் அடிை
மார்க்”.
திம் மி அடிைமத்தனம் இஸ்லாமியரருக் கு
வாக இருக்கல; ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு ே
இருக்கிறது. சமஉரிைமகேளாடு ேபாட்டிப் ேப
றுக்ெகாள்வதற் கான சாத் தியேம இல்லாத சூ
வாக்வதால் இஸ்லாமியர்கள் தங்களுக்கு தாங்
விைவிக்கிறார் கள்.ளாதார பாதுகாப வாதம்  ஒ
முேதசததின ் ேபாட்டித்திறைனக்; அேதேபால, 
திம்மாவ ‘மதபாதுகாப்புவாதம’ இஸ்லாமியர்க
ஒரு மாையயான ேமலாதிக்க உணர்ைவச் சார்ந்தி
யக்கூ; இறுதியில் அது அவர்கைளப் ெபல
கிற; தங்கைளப்பற்றியும் தங்கைளச் சுற்
பற்றியும்  ஒரு ன புரிதைலப் ெபறுகிற த
பாதககிறத
திம் மி அடிைமத்தனமுைற இருசாராமுைற தைல
முைறயாக ஆழமாகப் பதிந்துவிடும் சில
கைள உருவாக்குகிறது. அெமரிக்காவிலும் ப
அடித்தைமத்தனமுைற ஒழிக் கப் பட்டு ஒரு
ேமலும் இனப்பாகுபாடு ெதாடர்ந, திம்மி அட
தனமுைறயானது ெதாடரந்து பாதிப்ைப ஏற்;
ஜிஸ் கட்டணமுைற இன்று முற்கால வரலாற
யிருந்தாலும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற
ேயயான உறவுகளில் ெதாடர்ந்து ஆதிக்கம் ெ
இஸ்லாமியர சிறுபான்ைமயினராக உள்ள ந, 
ஷரியத்த ஆளாகியிராத சமூகங,  ெவவ்ேவற
மதங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கைளயும் இது ப

ேமற்கத்திய திம்மி அட
The Third Choice இல் சுட்டிக்காட் டப்பட்ட கரு
என்னெவன்ற, ேமற்கத்திய நாடு கருத்தியல
பணிதல் ெதாடர் ந்து காணப்பட்டு ,  திம்
அடிைமத்தனமுைறக்கு ஆளாகிற வாய்ப்பு 
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கிறது என்பேத. உதாரண,  இஸ்லாத்ைதப் பு,  அைத
சமாதானத்தின் மார் க்கம் ,  இஸ்லாத்திற்கு
ெதரிவிக்கிற தைலவர்கள் ேமற்ககளில் பலர் 
பேத அதற்கு எடுத்துக்
இதில் குறிப்பிடத்தக்,  ஜனாதிபதியாக இரு
ஓபாமா,  2009இல்  ெகய்ேராவில் ஆற்றிய உ; அதி,
மனித நாகரிக “இஸ்தாத்திற்கு கடன்பட்” குற
பிட்டார். த ிம்மி தன்ேமல் ஆதிக்கம் ெ
தன் உயிர் கடன்பட்டிருப்பதாக உ, திம்மி
ைமத்த “நாகரிக” இஸ்லாத்திற்கு கடன்பட்டிரு
உணர்ைவ ஏற்படுத்த
வரலாற்றிலும் இைறயியல் கர,  இஸ்லாத்தின
றிைணந்த பகுதிதிம் இருந்தது என, வரலாற்றி
இஸ்லாத் தனக் கீழாக இருந்தவர் கைள அடக்கி
என்பதும் ெதாடர்ந்து மறுக்கப்படுவ
ைமத்தனத்தின் உலகக் கண்ேணாட்டம் ெவள
இவ்வாறு மறுக்கப் படுவது அதுகுறித், 
அரசியல் மட்டத்தில் ேபசுவைதயும் த
ேமற்கத்திய திம்மி அடிபுதிய நிகழ்வு அல்ல.
பாவின் ெபரும்பாலான பக ஜிகாத்த பாதிப்பு
ளான நிகழ் வு என் ேறா வரலாற்றில் நடந்ததல, 
இத்தா,  ஸ்ெபய,  அயர்லாந,  இங்கிலாந்து ஆகி
களின் கடற்கைர பகுத ிகளில் பார்ேபரி ெக
என்று அைழக்கப் ஜிகா கடற்ெகாள்ைளயார்க
அட்டூழி 19ம்  நூற்றாண்டின் ஆரம்பம்  வைர
பட்டது 11-19ம்  நூற்றாண்டுகளில் ஆயிரக்கணக
பியர்கைள அந் தக் ெகாள்ைளயர்க,  பார்ேபர ி க
கைர பகுதியின் சந்ைதகளில் அடிைமகளாக வ
கள்  என் று வரலாற்றாசி கணித்திருக்கிற 1830
இல்  அல்ஜீரியாைவ பிரான்ஸ் இைணத்துக்
ஐேராப்பியர்கைள அடிைமகளாக விற்கும் விய
கட்டுப்படுத்து, பார்ேபரி மாகாணங்களஐேராபபா
நாடுகளும் அெமரிக் காவும் ஏராளமாக வரிெ
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றார்கள் (இஸ்லாமிய சடபடி
ஜிஸ் ஆகும்

இது ஒரு வைகய

ஜிஹா பயங்கரவாதம் குற ித்த பயம் ஐேராப்ப
புதியது அல்ல என,  ஜிகா பயங்கரவாத தாக்க
கள் சமீபத் தில் அதிகர,  ேமற்கத்திய நாடு
திம் மி அடிைமத்தனம்,  அச்சுறுத்தலாக மா
பதற்கு மய காரணமாகும

மத ரீதியான உபத்திரவமும் திம
வருைகய
19,  20ம்  நூற்றாண்டுகளில்  பல்ேவறு ஐேராப
வல்லைமகள் இஸ்லாமிய உலகத திம் முைறைய
முழுைமயாக மாற்றவும் அல்லது அகற்றவும்
ஆனாலும் சமீபத்திய தசாப,  திம்மாவ சட்டத்
டங்களும் உலகக்கண்ேணாட்டமும் இஸ்லாம
மீண்டும் திரும்பிக்ெக; அேதாடு ேசர்த்தர
பட்ச எண்ணங்,  அச்சுறுத,  மதபாகுபாடும் அத
கிற சூழலும் காணப்படுகின்றன., ஈராக் அல்ல
எகிப் து ஆகிய நாடுகளில்கள் உபத்திரவத
குள்ளாகும்,  ேமற்கத்திய நாடுகள் கண்டுெக
இருந்த, திம்மி அடிைமத்தனத்தின் எதா, உலக
விவகாரங்கள ில் அதிகரித்து வரும் அதன் 
மூடிமைறக்க அவர்கள் உதவுக
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அதிகாரம4

முஹம்மது
நிராகரிப
இஸ்லாத்தின் ேவரும் உடலுமாக முஹம்மது இ
லாத்தின் நியதிக திம் ஒப்பந்தத்திற்கு
யாக உள்ள முஹம்மதுவின் வாழ்க்ைக சம்பவத
சங்கைள இந்த அதிகாரத்தில் ேமேலாட்டமாகப் ப

ேவதைனயான ஆரம்ப
முஹம்மது ெமக்காவில் குைறஷி எனும் ஓர
தில ் கி. 570இல்  பிறந்தார். அவர் பிறப்பதற்
அவரது தந்,  அப்துல் லா பின்  முத்தலிப்
தார். எனேவ சிறுவயதிேலேய ேவெறாரு குடும்
மரிக்கப்பட்டார். அவருக்கு ஆறு வயதாக இர
ரது தாயார் மரித; பிறகு சிலகாலம் ெசல்வாக்கு
தாத்தாவின் பராமரிப்பில்; பிறகு அவரும்
மதுவுக்கு எட்டு வயதாக இர மரித்தார். ப
முஹம்மது தன் அப்பாவின் சேகாதரேராடு வாழ;
அங்கு தன் சித்தப ்பாவின் ஒட் டகங்கைளய
கவனிக்கிற எளிைமயான ேவைலையச் ெசய்தார்.
தில் அவர் இவ்வாறாக எழுதயிர “ேமய்ப்பராக 
லாத ஒரு தீர்க்கதரிசி இர”; இதன்மூலம் ேம
னாக இருந்த தன்ைன மிகச்சறந்த ஒருவராகக் க
டார்
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முஹம்மதுவின் ெபற்ேறாருடன் பிறந்த சேகாத
பணக்காரராக இருந்தேபா,  அவருக் கு உதவ அவர
முன்வரவில்ல. அவர ்களில்,  அபூலஹ “சுடரி
தந்ை” பின்வருமாறு குர்ஆக்கப்படுக; அதா
வத,  முஹம்மதுைவ அவமதித்ததற்க அக்கினி
எரிக்கப்படுவா
அபூலஹபின் இரண்டு ைககளும் ; அவனும
நாசமாகட்டு
விைரவில் அவன் ெகாழுந்து வ ிட்ெடரி
புகுவா
விற சுமப்பவளான அவனுைடய மைனவ,
அவளுைடய கழுத்முறுக்ேகறிய ஈச்சங் க
(அதனால் அவளும் அழிவாள்111)
சமத்துவமற்ற தி
முஹம்மது இருபத்ைத வயது வ, கதீஜாவின் ேவ
காரனாகவும் இருந்த,  அவைரத்  திருமணம் ெ
விரும்புவதாக கதீஜா கூறினாள். அந்தத் த
அப்பா நிராகரிக்கக என்று பயந்த க,  அவன்  க
மயக்கத்தில் இருந,  தங்கள் திருமணத்ைத
ைவக்கச் ெசய்கிறாள். அவளுைடய அப்பா குடிேப
ேபாத, நடந்தைத எண்ணி கடும் ேகாபங்ெகா
அரபு கலாச்சாரத,  ஒரு ஆண் திருமணத்திற்க
விைலையச் ெசலுத்த ேவண்ட, அதன்பிறகு
தப்  ெபண் ஓர் உைடைமயாகக் கருதப; அவள்
மைனவி அவனுைடய ெசாத் தில் ஒரு பகுதியா;
அவன் விரும்பினால் அவனுைடய ஆண் வார
திருமணம் ெசய்யலாம். ஆனால் வழக்கமான சூழல,
கதீஜா அதிக ெசல்வாக்கும் ெசல்வமும் உைட
தாள; முஹம்மதுவின் வாழ்க்ைக வரலாற்று
இப்னு இஷாக் அவ“மதிப்பும் ெசல்” மிக்க ெ
மணி என் று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் ம
திகள் இல்லாத ஏைழயாக இருந் தார். கதீஜாவுக
இருமுைற திருமணமாகியிருந்தது. திருமணம்
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யு,  கதீஜா மற்றும் முஹம்மதுவின்  திர
படும் முரண்பாடும் வியப்பி
துயரமைடந்த ெபற்ே
கதீஜாவுக்கும் முஹம்மதுவுக்கும் ஆறு 
கள் (சில கணக்குகளின்படி ஏழு பிள்ைளகெ
படுகிறது). முஹம்மதுவுக்கு ெமாத்லது நான்
மகன்க; அவர்கள் அைனவரும் சிறுவயதிேலேய
கள; அதனால்  அவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்ை
வாழ்க்ைக அனுபவத்தில் முஹம்மதுவுக்கு 
தற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் என்று உறுதியாக
குடும்ப வாழ்க்ைகயின் ேவஅனுபவங்
முடிவ,  முஹம்மதுவின் குடும்பச் சூழல
ேவதைனயான அம்சங்கள் காணப்; அவர்  தன் ெ
ேறாைரயும் தாத்தாைவயும் , உறவினர்கைளச் ச
திருக ்க ேவண்டிய ஏைழயாக ,  குடிகார மாமனா
திருமண ம் முடித்து ைவ,  ெசல்வாக்கும உற
வினர்களின் பைகக்கு ஆளானது ேபான்றைவ அ
கும் . இத்தைகய நிராகரிப்புகளிலிருந்து அ
விடுதைலயாக இருந்தது அவருைடய ெபரிய
தாலிப்ப ின் கவ,  கதீஜா அவைரத் திருமணம் 
முடிவு ெசய்ததும்தான். அதன் விைளவாக 
வடுபட்டா

ஒரு புதிய மார்க்கம் ேதாற்று
முஹம்மதுவுக்கு சுமார் நாற் பது வயதா,  ஓர்
ஆவி அவருக் குத் தரிசனமாக ஆரம் பித்ததா;
அந்த ஆவி தூதனாகிய ஜிப்ரீல் (ேவதாகமத்
படும் காபிரிேயல்) என்று பின்னர
சுயநிராப்
அந்த ஆவ ி தன் ைன அடிக்கடி சந் தித்தத ால
வும் கலக்கமைடந; தனக்கு ஆவி பிடித்துவிட
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நிைனத்தார். தற்ெகாைல ெசய்யவும்,  “மைலக்
ேமல் ெசன, கீேழ குத, என்ைனக் ெகான்றால, நி
மதி கிைடக” என்று ெசான்னார். மிகப்ெபரிய
குலத்தின்ேபாது அவருைடய மைனவ ி கதீஜ
ேதற், தன் ைமத்துனான வராகாவிடம் அைழத்துச;
அவன்  ஒரு கிறி; அவன்  முஹம்மத,  அவர்
ஒரு தீர்க்கதரிச, புத்திேபதலித்தவர் அல்
கூறினா
பிற,  அந்த ெவளிப்பாடுகள் ச நின்றிருந்த, 
முஹம்மதுவுக்கு தற்ெகாைல எண்ண; ஆனால்
தான் மைலயிலிருந்து குதிப்பதற்கு இருந்
திலும் ஜிப்ரீல,  “ஓ  முஹம்மதுேவ! நீர்
வின் உண்ைமயுள்” என்று ேதற்ற
தான்  ஒரு ேமாசடிக்காரன்  என்று புவார
கேளா என்று முஹம்மது பயந ்திரு; ஏெனன
றால் முந்தின ஸூராக்கள, முஹம்மதுைவ தான்
கரிக்கவி,  நிராகரிப்பதில்ைல என்று அல
யளித்திருக்கிற93).
இஸ்லாத் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி முதலில்
இருந்; கதீஜாதான்தலில் இஸ்லாம் மதத்திற
வள். அடுத்ததாக முஹம் மதுவின் இைளய ை
அலி மாறின; அவர்  முஹம்மதுவின் வீட்டி
தவர். பிறகு மற்றவர்களும் ம; அவர்கள் க
பாக  ஏைழகளாக,  அடிைமகளாக அல்லது விடுத
யப்பட்ட அடிைமகளாக இருந்த

மும்மதுவின் ெசாந்
முதலாவது அந் தப் புதிய மார்க்கத்ைத அத
கள் இரகசியமாக ைவத்திருந; ஆனால்  மூன்ற
டங்களுக்கு,  அைத எல்லாருக் கும் ெதரி
மாறு அல்லாஹ்விடமிருந்து வார்த்ைத உண
அவர்  தன் குடும்பத் தினைரக் கத,  தன் உ
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வினர்கைள இஸ்லாத் திற்கு மாறும் படி அைழ
ைவத்தார
முதலாவது ெமக்காவிலிருந்த முஹம்மதுவ
மக்கள்தான் அவருக்குச் ெசவிசாய்க்க;
ஆனால்  அவர்களுைடய ெதய்வங்கைள இழிவ
ஆரம்பித்ததும் பிரச்சைன உண்டானதுஇஸ்ல
மியர்க “ஒதுக்கப்பட்ட சிறுபான்” மாறியதாக
இப்னு இஷாக் கூறுக ிறார். பதற்றங்க; இரு
சாராரும் ஒருவருக்ெகாருவர் அடித்துக்ெகா
கள்
எதிர்ப்பு அதிகமாக,  முஹம்மதுவின் ெபரிய
அபு தாலிப் அவைரப் பாதுகாத்தார்.  இருந்த
கள் “ஓ அபு தால,  உன்  அண்ணன் மகன் எங்க
வங்கைள நிந்தி,  எங்கள் மார்க்கத்ைத அவம, 
எங்கள் வாழ்க்ைகமுைறைய ஏளனம் ெசய்தான்
அவைனத் தடுத்து நிறுத்தும் அல்லது அ
ஒப்பைடய” என்று ெசால்லி வந்,  அபு தாலி
அவரகைள அடக்கிவிட்
இஸ்லாத்ைத நம்பாத அேரபியர்கள் முஹம்
திற் கு எதிராக ெபாருளாதார மற்றும் சமூக ப
ெகாண்டுவந்; அவர்கேளாடு வர்த்த கமும்
உறவும் கூடாெதன தைடெசய்தனர். இஸ்லாமிய
வர்களாக இருந்த,  மிகவும் பாதிக்கப. குைறஷ
இன மக்கள் அவர்கைள நடத்தின விதம்பற்றி 
பின்வருமாறு ெசால்ல
அந்த அப்ேபாஸ்தலைனப் பின்பற்றின
குைறஷி இன மக்களின் பைகக்கு ஆ; இஸ
லாமியர்கள் இருந்த ஒவ்ெவாரு குலத்ைதய
கள; அவர்கைளச் சிைறப்படுத்; அடிதார்க;
அவர்களுக்கு புசிக்கவும ் குட ிக்கவு
வில்; அவர்களுைடய மார்க்கத்திலிர
ெசய்யும்படி ெமக்காவின் தகிக்கிற ெவ
நிற்கைவத்தார் கள். சிலர் உபத்திரவம் த
அந்த மார்க்கத்திலிருந்து ெவ; மற்றவ
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கள்  அவர்கைள எதி,  அல்லாஹ்விடம் பா
ைபப் ெபற்றார்
முஹம்மதுவு ம்கூட ஆபத்துகளிலும் நி
தப்பமுடியவ; அவர்ேமல் புழுதி அள்;
அவர ெதாழும்ேபாது அவர் ேமல் விலங்க
கைள வீசின
உபத்திரவம் குைறயா,  எண்பத் து மூன்று இ
ஆண்களும் அவர்களுைடய குடும்பத்தினர
ேதடி கிறிஸ்தவ அபிஸினாயாவிற்குக் கு;
அங் பாதுகாப்ைபப் ெபற்றா
சுயசந்ேத
குைறஷி மக் கள் ெகாடுத்த அழுத்தத்தால்
கட்டத்தில் ஒருகடவுள் ெகாள்ைகயதுேபாலத
ேதான்றியது. அவர் தங்கள் ெதய்வங்கைள, 
தாங்கள் அல்லாஹ்ைவ வழங்குவதாக அவருக
ைகைய முன்ைவத்தன “உங்களுக்கு உங்களுைட
கம; எனக்கு என்னுைடய மா” என்கிற109:6 வார்
ைதகைளப் ெபற்றதால் இைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவி
லும்ைத ெவளிேய ெசால் ல முஹம்மது தயங
ேவண்டும். ஏெனன் ற53ன் வசனங்களும் அவ
ெவளிப்படத் ெதாடங்கியிருந-தபாரி குறி
கிறா; அந்த வசனங்க “சாத்தானிய வசனங” என்ற
அறியப்படுக; அைவ அல்லா, அல-உஸ்ஸ, மனாத்
ஆகிய ெமக்காவின் ேதவைச் சுட்டிக்காட்
னங்கள் . அந் தத் ேதவைதகைளப,  “அந்த ேமலான
ேதவைதகளின் (நாைரகள்) பரிந்துேபசுதல்ப்
படுகிறது" என்று ெசால்ல
இவ்வாறு ெசால்லப்பட்டைத குைறஷி இனத்
ேபாது மிகவும் மகிழ்; இஸ்லாமியர்களுடன் ே
ெதாழத் ெதாடங்கினார்கள். ஆனாலும் அந் த வ
ெசய்யப்பட் டது ,  அது சாத்தானிடமிருந்த
என்றும் ஜிப்ரீல் கண்டித்தான். பிறகு
பப்ெபறப்பட்டதாக முஹம்மது ெத; அது குைற
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இனத்தினர் அவைர ேமலும் ஏளனம் ெசய்ய ;
முன்ைபவ ிடகமாக  முஹம்மதுவும் அவ ருை
களும் பைகஞர்களானார
அதற்கு ப,  தனக்கு முன்ன ிருந்த அைனத்த
களும் வழிவிலக்கப்பட் முஹம்மதுவுக்க
பாடு கிைடத்தது22:52)..  இங்கும் அவமானத் தி
வான ஒரு விஷயத்ைத சிறப்பு ேஒன்றாக முஹம்
மாற்றுவைதக் காணல
அவர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்கிற குற்றச்ச
ேபச்சும் எழுந,  அதிக ேவதைனக்குள்ள; அப
ேபாது அவைர நியாயப்படு,  அவருைடய குண
விேசஷமானெதன், அவர் தவறு ெசய்யவ, மாறாக 
ேநர்ைமயுள்ளவர்
அல்லாஹ்விடமிருந்
கைளப் ெபற்றார்53:1-3; கு68:1-4). 
தனது இனத்தி,  ேகாத்திரத்த,  குலத்தி,  குட
பத்தினரும் அைனவரிலும் ேமலானவர்கள
மது நம்பியதாக பல் ேவறு பாரம்பரியங்கள
றன. அவர்  முைறேகடாக ப் பிறந்தவர ் சப்பட
ேபாத,  தன்  மூதாைதயர் கள் அைனவரும் அவ்வ
ததாகவு,  யாருேம திருமணப்பந்தத்தால் பி
என்ற, ஆதாம் முதற்ெகாண்ேட அப்படித்தான்
லளித்தார். தான் மிகச்சிறந்த , மிகச்சிறந்த
தில் (அேரபியர் கள்) மிக ச்சிறந (ஹாெஷைமட
டுகள் ) ேதான்றினவன் என்றும் சுட்ட ிக், 
“உங்களில் நாேன ஆவியில் மிக; நாேன மிக
சிறந் த ெபற்ேறாைர உைடயவ ன். ... நாேன ேதர்ந்
பட்டவர்களில் சி; எனேவ அேரபியர்கைள ேந
கிற எவர,  என்ைன ேநசிப்பதன் மூலமாகேவ அவ
ேநசிக்கமு” என்று ெசான்ன
அதிக நிராகரிப்பின் அ
முஹம்மதுவின் மைனவி ,  அவருைடய ெபரி
தந்ைத அபு தாலிப்பும் அேத வருடத்தில் இற
சில காலம் ெபரும் சங்கடத்தில் இருந்தார். 
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இழப்பாக இருந்தது. அவர்களுைடய ஆதரவுமபும
இல்லாவிட்,  அவருக் கு எதிராக பைகெகாள்ள 
இனத்தினர் ேமலும் துணிவுெக
அரபு சமூகம் ஒப்பந் தங்கள் மற்றும் பரஸ
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒரு சமூகமாக இருந
காப்ைபப் ெபறுவதற் கா,  தன்ைனவிட அதிக
றல்மிக ்க ஒரு பாதுகாப்பில் வருவதுதான். 
அவருைடய சீடர்களுக்கும் ஆபத்துகள, அவ
ருைடய குலத்தினேர அவைர நிராகர ிக்கேவ தன
காப்பளிப்பவர ்கள்  ேவறு யாராவது இருக்கிற
முஹம்மது ேதடினார். அவைரக் ே,  பரிகசித்
கள; ைதஃபில் அவைர  கும்பல் விரட்டி
முஹம்மதுவுக்கு எதுவும் சரியாக நடக்கவ
இறுதிய ில் தனக்குப் பாதுகாப் பளிக்கும்
எப்படிேயா கண்டுபிடித்தார். இந்த அேரபி
ைபச்  (பின் னர் மதீனா என்று அைழக் கப்பட்ட
கள; அந்த நகரத்தஅேநக யூதர்களும் வசித்

புதிய கூ, ெமக்காைவவிட்டுல
ெமக்காவில் நைடெபற்ற
ஒரு வருடாந்தர க
ேபாத,  மதீனாப் பகுதிகளிலிருந்து அங் கு ெ
முஹம்மதுவுக்கு ெமய்ப ்பற்றுடனும்
இருப்பதாக உறுதிெமாழி எடு; ஒேர கடவுள் 
ெடன்கிற அவருைடய ெசய்தியின் படி வாழ 
கள்
இந்த முதல் உறுதிெமாழியில் ேபாரிடுவதற்
எடுக்கப்படவில்ைல. ஆனாலும் அடுத்த வ
யின்ேப, மதீனாப் பகுதிகளிலிருந்து ெசன்றி
கூட்டத்தார் முஹம்மதுைவ பாது உறுதியள
னர; அைதத்தான் முஹம்மதுவும் எதிர்பார் அன
ஸார அல்லத “உதவியாளர்” என்று அைழக்கப்
மதீனாப் பகுதி “அந்த அப்ேபாஸ்தலனுக்கு 
கீழ்ப்ப” ேபாராடுவதாக உறுதிபூண
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இதற்கு ப,  அரசியல் புகலிடம் ஒன்ைற அைமப்
மதீனாவுக் குக் குடிெபயரும்படி இஸ் லா
மானம்  ெசய்தார்கள். ெமக்காவ ிலிருந்து கை
ேயாடியவர் முஹ; நடுராத்திரியில் பின்பக
வழியாக தப்பிச்ெசன் றார். அவர்கள் மதீன
ைடந்தபி,  முஹம்மது தைடய ின் றி தன் ெச
விக் க முட; முதல் வருடத்திேலேய கிட்ட
னாவின் அரபுகள் அைனவரும் இஸ்லாம் மா
மாறினார்கள். அப்ேபாது முஹம்மதுவுக்க
பத்தி இரணடு வ
முஹம்மது ெமக்காவில் இருந்த,  அவருைடய
ெசாந்தக் குடும்பத்தினரும்  குலப்  பு
கணித்தார்கள். ஏைழ எளியவர்கள்  மட்டுே
பினார்; மற்றபடி ஒரு சிலைரத் தவிர மற்றவ
வரும் அவைர ஏளனம் ெசய்த; மிரட்டினா; தாக்
னார்கள
முஹம்மது முதலில் தன் ைனப்பற்றி நிச்ச
தார; தன்னுைடய தீர்க்கதரிசன அராகரிக்கப்ப
என்று பயந்தார். ஒரு கட்டத்தில் குைற
ெதய்வங்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாள்வதுேபாலத்
ஆனாலும் மு,  எல்லா எதிர்ப்புகளுக்க, 
முஹம்மது உறுதியான விடாமுயற்சியு, 
அர்ப்பணிப்புமிக்க ஒரு கூட்ட ற்றார

புறக்கணிப்பும் ெமக்கா ெவள
சமாதானமான சாட்சி?
முஹம்மது ெமக்காவில் சாட்சியம் அளி
கள்  அைமதியானைவ என்று பல எழுத்தாளர்
ளனர். ஒருவிதத்தில் அது உண்ைமதா, ெமக்க
வில் எழுதப்பட்ட குர்ஆன்களில் வட்டை
யிடப்படவில்ைல என,  வன்முைற குறித்து
கப்பட்; ஆரம்பக்கட்ட ெவளிப்பாடுகளி
வின் அக்கம்பக்கத்தார்பற்றி கடுைமயான 
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ேபசப்படுக; அவைரப்  புறக்கணிப்பவர்களு
யில் ெகாடிய சித்திரவைதகள் இருப்பதாகச
கிற.
ெமக்காவில் எழுதப்பட்ட குர்ஆன் பகுத
னங்கள் உள; அவற்றின் ேநாக்கங ்கள,  குைற
அேரபியர்கள் முஹம்மதுைவ நிராகரித்தாலு
யப்படுத்துவதாகும். உத, இஸ்லாமியர்கைளப் ப
சிரித்தவர்கள் பழிவாங்கப் படுவார்கள்
கூறினார். முஹம் மதுவின் விசுவாச ிகள
சில் ெசாகுசான படுக்ைககளில்  அமர்ந் து திர
தும ் ேவைள,  கீேழ நரகத்த ின் ெநருப்பில
கள் ெவந்து உருகுவைதப் பார்த்துச் சிரக83:29 36).
இந்த நியாயத்தீர்ப்பு ெசய்தி ெமக்காவில் 
கிளப்பிவிட்டது. சிைல வழிபாட் டாளர்களுக்
ெசய்தி பிடிக்க
ெமக்காவில் முன்ெனச்சரி
முஹம்மது நித்திய நீதிையப் பிரசங்கித, 
ெமக்காவில் இர ஆரம்பக்கட்டத்தில்தான்
பாட்டாளர்கைளக் ெகால்லும் விருப்பத்ை
சாைடயாக ெவளிப்படுத்தினார் என் றும் இப
தினார் 'ஓ குைறஷி இனத்தவர, எனக்குச் ெசவிெ
பீர்க? என்  ஜீவைன தம் கரத்தில் ைவத்திர
வியா, உங்கைளக் ெகா வருகிேற
பிற,  முஹம்மது மதீனாவுக்குத் தப்பிேய
மு, குைறஷி மக்கள் சிலர் அவர, அவைரப் பு
கணிப்பவர்கைள அவர் ெகாைலெசய் வதாக மிரட
அவர்ேமல் குற்றஞ்சுமத்த “முஹம்மது என்ன 
லுகிறார் என் றால்  ... நீங்கள் அவறாவிட்டா
ெகாைலெசய்யப்படுவீர,  மரித்ேதாரிலிருந்து
எழும்பும்,  நரக அக்கினியில் எரிக்கப்”. 
அது சரிதான் என்று முஹம்மது ஒத்து “நான்
அப்படிச் ெசான” என்றார
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ெமக்காவி ல் புறக் கணிப் பு மற்றும் உபத்
ேவதைனகைள அனுபவித்த பிறகுதான் எதிர
தம் ெசய்வது என்கிற இஸ்லாத்தின் தீர; அல
லாஹ்வின் கட்டைள அைத உறுதிப்
ெவற்றியாளர்களும் ேதால்வி
ெவற்றி குறித்த இஸ் லாத்த,  ெவற்றியாளர, 
ேதால்வியாளர்கள் என்கிற, முஹம்மது ெமக்க
இருந் த பதின் மூன்று வருடங்களின்,  கு
ஆனின் ஸூறாக்களில் ெகாள்ைககளாக இடம் ெப
தச் சமயத்தில, ேமாேசக்கும் எகிப்திய சிைல
காரர்களுக் கும் இைடேயயான ேபாராட் டம்பற்
குறிப்பிடு,  குர்ஆன் அதைளவுகைள ெவற
யாளர்க,  ேதால்வியாளர் கள் ஆகிய வார்த
விவரிக்க
ஆனாலும் ெமக்கா காலக்கட்டத்தின், தனக்கு
தன்  எதிராளிகளுக்கும் இைடேயயான ேபாராட்ட
எனும் வார்த்ைதைய முஹம்மது பயன்படுத
தாவது ஸூராவ,  மதீனாவுக்டம்  ெபயர்வதற்கு 
முந்ைதய காலத்தி,  அல்லாஹ்வ ின் ெவள
கைள நிராகரிப்பவர ்கள் ேதால்வியுற்றவர்
மது அறிவிக்க

முஹம்மதுவின் ஃபித்னா உலகக்
ஓர் இராணுவத்தைலவராக முஹம் மதுவின் உர
புரிந்துெக ஃபித் என்கிற அபியச் ெசால் ைல 
திருப் பது மிகவும்  அச்ெசால்ல “பாட,  உபத
திரவ,  பாவச்ேசாதை” என்று அர்த் தம் ஃபதானா
எனும் ெசால்லிலிருந்து; “ஒன்ைறவிட்டு
தல,  ேசாதித்,  மயக்குதல் அல்லது பாடுக
படுத்த” என்று அர்த் தம். அடிப்பைட அர், 
ஓர் உேலாகத்ைத ெநருப் பால் ேசாதித்துப் 
பதாகும் ஃபித் என்பது ேசாதைனகைள அல் லது
கைளச் சுட்டிக்கா; அதில் உபத்திரவத்த
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வகுக்க,  உபத்திரவத் ைத உள்ளடக்கிய எதிர
தூண்டல்களும் ேநர்மைறயான தூஅடங்கு
ஆரம்பகால இஸ்லாம் சமூகத்தினருக்கும்
கும் இைடேயயான அனுபவங் கைள இைறயியல் ர
சிந்திஃபித் ஒரு முக்கியக் கருத்தாக மாறிய
மக்களுக்கு எதிரான முஹம்மதுவின்  கு
ெவன்றா,  அவர்கள் இஸ்லாத்ைத விட்டு ெ
அல்லது அதன் ேகாரிக்ைககைள வலுவிழக்கச
அவமதிப, ஏளனப்ேபச, உபத்திர, தவிர், ெபாருள
தார ெநருக்கடிகள் மற்றும் பிற
தூண்ட
ஃபித்னா அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் 
ேபார்புரிவது சம்பந்தமாக ெவளிப்படுத் தப
னங்கள, ஃபித்னா முடிவுக்குக் ெகாண்டு
ைடயிடுவது மற்றும் ெகாைலெ ஒேர  ேநாக்க
என்று ெதளிவாகச் ெசால்லப்ப
உங்கைள எதிர்த்துப் ேபார் புரிபவர், அல
லாஹ்வின் பாைதயில் ேபா; ஆனால் வரம் பு 
தீர்; நிச்சயமாக அலஹ் வரம் பு மீறுபவர்கை
பதில்ைல
(உங்கைள ெவட்டிய) அவர்கள் எங்ேக கா
பின,  அவர்கைளக் ெகால்ல; இன்ன,  அவர
கள் உங்கைள எங்கிருந்து ெவளிேயற,  அங
கிருந்து அவர்கைள ெவளிே; ஏெனனில
ஃபித்னா (குழப, கலகமுமஉண்டாக்குதல்) ெ
ெசய்வைத விடக் ெகாடியதா…
ஃபித்னா(குழப, கலகமும்) நீங்கி அல்ல
மார்க்க ம் என்பது உறுதிய, நீங்க ள் 
களுடன் ேபாரிட; ஆனால் அவர்கள் ஒதுங
வார்களானால் (அதா,  தங்கள் அவநம்பிக
யு, இஸ்லாத்ைத எதபைதயும் விடுவார்களாஅக்கிரமக்காரர்கள்  தவிர (ேவறு எவருட
(ெகாண்டு ேபார் ெசய்தல்) கூட2:190-93)
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இஸ்லாமியர்க ஃபித் “ெகாைல ெசய்வைதவிட ெக
யத” என்கிற கர,  முக்கியத் துவம் வாய்ந்த
யது. புனித மாதத்தில்  (அரபு பழகள்  ெகாள்
யடிக் க தைடெசய்திருந்த ஒரு காலக்கட்டம்.
பயண வண்டிகள் மீது தாக்குதல் நடந் தபிற
ைதகள்  மீண் டும் ெசால்லப்படய2:217).  இதன
மூல,  ஓர் இஸ்லாமியன் காஃபீராக (அவநம்ப
வன்) மாறுவைத, ஒரு காஃபீர் இரத்தஞ்செபரிய
விஷயமல்ல என்று சுட்டிக்காட
இரண்டாம் குர் ஆனின் வாக்கியத்திலுள
கியச் ெசாற்ெற, “ஃபித் நீங்கும்வைர நீங்கள
டன்  ேபாரிடு” என்பதாகும். முஹ ம்மது மதீ
கிய இரண்டா ம் ஆண ்டின்  ேபாது பதுருப் ேப
இந் வார்த்ைதகள் மீண்டும் ெசால்ல8:39).
இந்த இரண் ஃபித் ெசாற்ெறாடர்களும் இரண்
வருகின; அைவ,  இஸ்லாம் மார்க்கத் திற்குள்
வது தைடயிருந் தால் அல்லது இஸ்லாமியர்
ைகையக்  ைகவிட ஏதாவ து தூண,  ஜிகா ெசய்வத
நியாயேம என்கெகாள்ைகைய உறுதிப்படுத்தின.
வதும் அல் லது பிறைரக் ெகால்வதும் ெகா, 
இஸ்லாத்ைதக் குைறத்து மதிப்பிடுவேதா த
அைதவிட ெகாடுைமயானது என்று சுட்ட
ஃபித் என்பது அவநம்பிக் ைகக்கு எதிராகவ
பட்டது என்று ெபரும்பாலான இஸ்ஞர்கள் ந
கிறார்; எனேவ அந்தச் ெசாற்ெறாட “ெகாைல ெசய
வைதவிட அவநம்பிக ்ைக ேமாச” என்றும் அர்
காணலாம்
முஹம்மதுவின் ெசய்திைய மறுக்கிற த
வைரயு,  அவர்கள் இஸ்லாத் திற்கு இைடஞ்சல
லும் இல்லாவிட, ேபார்புர, ெகாைல ெசய்யேவ
டும் என்று கட்டைளயிடுகிற ஒரு உலகள
யாக  “ஃபித் ெகாைலையவிட ெகாடி” என்கிற ெச
ெறாடர்கள் மாறின. புகழ் ெபற்ற விளக்கவுைரய
கதிரின் ெசாற்கள ின்படி ,  காஃபீர்கள் ெகா
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படுவைதவ,  அவர்களி “அவநம்பிக” மிகப்ெபர
தீங்காகு அவநம்பிக்ைகைய ,  எல்லா மார்க்கங
கும ் ேமலான மார்க்கமாக இஸ்லாத்ைத மாற் ற ேப
லாம் என்பைத இது நியாயப்படு
இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கு உள்ளடங
இஸ்லாமியச் சட்டத்தில் விசுவாசிகளல்லா
கப்படுவதற்கு அடிப்பணம, முஹம்மதுவின்
கரமான உலகப்பார்ைவ,  நிராகரிப்புக்கு அவர்
எதிர் ெசயல்களும
ஆரம்பத்தில் முஹம்மது கடவுள் நம்பிக்
களான தன் ெசாந்தக் குலத்தினர் மீதுதான் 
தார். கடவுள் நம்பிக் ைகயற்ற அேரபியர்க
நடத்ன விதம் குறிப்பி; அதாவது அவர்கள்
லாமியர்கைளத் துன்புறுத்தியைத குற,  அவ
நம்பிக்ைகயால் ஃபித் இருக்கிறது என்கி
பாட்ைட நியாயப்படுத்தப் பயன்படுத்த ினா
ையத்தான் புத்தகத்தின் மக்கைளக் ைகயா
படுத்தி. அவர்கைள இஸ்லாத்ைதப் புறக்கணி
என்பதா, குற்றவாளிகள் , அடிபணிய, தாழ்ை
யாக  நடத்தப்படவும் பாத்திரர் என்றும் நிரந
தப்பட்ட
நிராகரிப்பின் ேவறு எத
முஹம்மதுவின் தீர் க்கதரிசன பணிைய எட,
நிராகரிக்கு அவர் பல்ேவறு எதிர்விைனகைளக
பைதக்  காணலாம1 ஆரம்பத்தில் முஹம் மது புற
கணிப்பு எண்ணங்கள் கா; அதாவது தற்ெகாை
எண்ணங்கள் காணப்; தனக்கு தீயஆவி பி
டேதா என்று பயந்; மனமுறிவுக்கு ஆள நிராகரி
1 நிராகரிப்புக்கு அவர் காட்டிய எதிர்விைனக

பற்றி வாசிப்பதNoel and Phyl Gibson, 1987, Evicting Demonic
Squatters and Breaking Bondages.
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பயத்ைதப ் ேபாக்குவதற்கு தன்ைனேய நியாய
ெசய்திருக்கிறார்.,  தன்  எதிரிகைள அல் லா
ரததில் எரித்துவிடுவார் ேபான்ற அறிக்ை
கு; தன்  தர்மசங்கடமான நிைலைய மூடிமைறப்
கருத்துகைளச் ெசால்லியிருக்கி,  எல்லாத் தீ
தரிசிகைளயுேம ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சா
கச்  ெசய்திருக,  முஹம்மதுவின் ெவளிப்ப
பின்பற்றுகிறவர்கள் இ ம்ைமயிலும் ம
யாளர்களாக இருப்பார்கள்  என்று அல்லாஹ்
அனுப்பியிருக்கிறார் ேபான்றைவ அ
இறுதிய,  ஆக்ேராஷமான எதிர்விைனகள் ேமேலா
இதன விைளவாக முஸ்லிமல்லாதவர்கைள எதிர்த்
அடிபணியச் ெசய் வதன் ஃபித்னா முடிவுக
ெகாண்டுவருவதற்ஜிஹா ேகாட்பாடு அதிகரி

தண்டித
மதீனாவில் முஹம் மதுவின் இராணுவ ெப, 
ெவற்றி கிைடக்க ஆரம்,  அவர்  என் ன ேநாக்க
காகப்  ேபார்ெசய்தார் என ்பைத ேதால்வியை
கைள அவர்  நடத்திய வ ிதம் காட்டியது. இத
தக்க சம்ப,  முன் பு முஹம்மதுவின்ேமல்
ையயும் குடல்கைளயும் வீசின உக்பா என
நடத்திய விதமாகும். பத்ரு ேபாரில் உக்; “ஓ 
முஹம்மத,  என்  பிள்ைளகைள யார் கவன ித்த
வார?” என்றுவன்  தன் உயிருக ்காக ேவண் “நரகம்”
என்று பதில் ப; பிறகு உக்பாைவ முஹம்மத
றார். பத் ரு ேபாருக்,  ெமக்கா வாசிகளின் சரீர
ஒரு குழிக்குள் எற; பிறகு நடுராத்திரியில
அந்தக் குழிக்கு,  இறந்துகிடந்த ெமக்காவ
ஏளனம் ெசய்தா
தன்ைனப் புறக்கணித்தவர்கைள நி,  தண்டிக
முஹம்மது முயன்றைத இத்தைகய சம்பவங்க
றன.  மரிக்கும் மட்டும் தன் கருத்ைதேய 
ெகாள்ள வற்புறுத்
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ெமக்காைவக் ைகப்பற
முஹம்மதுைவ நிராகரித் தவர்கள்  அவருைல
பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந் தார்கள். 
ைகப்பற்றியே,  படுெகாைலைய முஹம் மது ஆ
வில்ைல. ஆனால் என்னவானாலும் ெகால் லேவ
ஒரு சிலர் பட்டியலில் இருந்தார்கள். அவர்
மதத்துேராக; இருவர் (அதில் ஒருவர் ெபண்) ெ
முஹம்மதுைவ ஏளனம் ெசய்; இருவர் முஹ
ைவக் ேகலிெசய்யும் பாடைலப் பாடின அடி
ெமக்காவின் மக்கைளக் ெகால்ல முஹம் மது, 
நிராகரிப்பு காரணமாக முஹம்மதுவின் மனந
டிருந்த ெவறுப்ைபக் காட்டுகிறது. மத ஃபித்
அச்சுறுத்தல் இருந்ததாகக; ஏெனன்றால் 
லாத்ைத விட்டு ெவளிேயறுவது சாத்தியம் 
யாளமாக இருந்தார்கள். அேதசமயம் தம்ைம ந
கைள அல்லது ஏளனம் ெசய்தவர்கைள ஆபத்தா
என்று முஹம்மது க; ஏெனன்றால் மற்றவ
ைடய விசுவாசத் இழிவுப்படுத்துகிற ஆற
கள் ெபற்றிருந்த
ஹுைதபியா உடன்படிக
ெமக்காைவக் ைகப்பற்றுவ,  தான்  ெமக்காவுக்
தப்பயணம் ெசன்றதுேபால முஹம் மது ஒரு 
டார். அது அப்ேபாது இயலாத க; ஏெனன்றா,  இஸ
லாமியர்கள் ெமக்கா வாசிகளுடயிட்டுக் 
டிருந்தார் கள். தான் தரிசனம,  முஹம்மது 
உடன்படிக் ைக ெசய்ய ேபச்சுவார்த்ைத; அது
அவர்  யாத்திைர ெசய்ய அனுமத ித் தது. அது
உடன்படிக; அதன்  நிபந்தைனகளில்  ஒன
ெவன்றா,  ெமக்காவிலிருந்து தங்கள் பாத
அனுமதியின்றி தன்னிடம் வருகிற எவைரயு
அனுப்பிைவக்கலாம் என்பதாகும். அதில் அ
களும் அடங்குவார்கள். இருபக்கத்ைதச் ே
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ஒருவேராடு ஒருவர் ஒப் பந்தம் ெசய் யவு
படிக்ைக அனுமதி
முஹம்மது தன் பங்கிற்கு யின் நிபந்
குக ் கீழ்ப்பட; ஏெனன்றால் ெமக்காவிலிர
கள்  தங்கள் மைனவிகைளயும்  அல்லது அட
திரும்ப அைழத்துச் ெசல்ல ,  அவர்கைள அனு
மறுத்துவிட் டார். அவ்வாறு ெசய்ய அல்ல
காரம்  அளித்திருப் பதாகச் ெசான்னாரதல் உதா
ணம் உம் குல்தம்  என; அவளுைடய சேகாதரர்க
அவைள அைழத்துச்ெசல்ல வந்தா 'அல்லாஹ் இை
அனுமதிக்கவ' என்று முஹம்மது அவைள 
மறுத்துவிட்டார் என்று இப்னு இஷாக்60:10).
அவிசுவாசிகைள நண்பர்களாக ஏற்றுக்ெகாள்
என்று60 இஸ்லாமியர்கைள அறிவுறுத்துகிறத
வது என்னெவன், எந்த இஸ்லாமியராவது இரகசி
ெமக்கா வாசிகள்ேமல் அன்பு,  அவர்கள் வழ
பிப ் ேபாகிறா; ஏெனன்றா,  அவிசுவாசிகள் இ
யர்கைள ஏதாவது வைகயில் விசுவாசத்தி
திருப்ப விருமகள். 60 முழுவதுேம ஹுைதப
உடன்படிக்ைகயின் கருத்துக்கு ; ஏெனன
றால, “'நாங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் பைக ெகாள், 
எங்கள் இதயத் தில் எந்தவிதமான பாகுபாடு
றான நம்பிக்ைகயும் இ” என்று அந்த ஒப்பந்
யது. ஆனாலும் பி, இஸ்லாமியர் கள் ெமக்க
தாக்,  ைகப்பற்றியே,  குைறஷிகள்தாம் உட
ைகைய மீறிவிட்டதாகச் ,  அது நியாயப்படுத
டது
அதன்பி,  இைணைவத்து ெதாழுபவர்களுடன் 
ைககேள ெசய்யக்கூடாெதன அல் லாஹ் அறி – “அல
லாஹ்வ, ...  முஷ்ரிக்குகஇைணைவத்து வகு
வர்களுடன்) (ெசய்திருந்த உடன்படிக்ை
நிச் மாக விலகிக்ெகாண்ட”. (க9:3-5).
இஸ்லாமியர் அல்லாத
அவிசுவாசிகள் இயற்ைக
படிக்ைகைய மீறுகி; உடன்படிக்ைககைளக்
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பிடிக்க இயலாதவர்கள் என்கிற கண ்ேணாட
விட்டைத இந் தத் ெதாடர் நிகழ்வுகள் எடுத்
(க9:2-8).  அேதேநரம,  முஹம்,  அல்லாஹ்வ ின
வுறுத்தலின்,  மதத்துேராகிகளுடன் உ
ைகைய முறிக்க தனக்கு அதிகாரம் உண்ெடனச் 
முஹம், அல்லாஹ்விடமிருந்து தனக்கு அத
திருப்கச்  ெசால,  தான்  ெசய் த ஒப்பந்தங்கை
ேபாத, அது அநீதியாகக் கருதப்ப
இதுேபான் ற நிகழ் வுகள் ெவளிப்படுத்
றால,  அவிசுவாசிகள் இஸ்லாமியர்கைள அவர்
பிக்ைகயிலிருந்து மருட்சியால்  விலகச்ெ
(அதாவது ஃபித் னா ெசய்ப) என்று முஹம்மது
படுத்தியதன,  அவர்கள் இஸ்லாத் ைதப் புறக
வைரயிலும் அவர்கேளாடு இயல்பான உறவுக
வது சாத்தியமற்றது என்கிற கருத்ைத ஏற்ப

யூதர்களுக்கு எதிராகப் ே
“புத்தகத் தின் மக்” திம் ஒப்பந்தமுைறனர்
உருவாவதற் கு அடிப்பைடயாக இருந்தது எ, 
மதீனா மற்றும் ைகபரிலிருந்து யூதர
வுக்கு ஏற்பட்ட ெதாடர்
யூதர்கள்குறித்து முஹம்மதுவின் ஆர
அவர்  ெமக்காவில் இருந,  அேநக  தீர்க்கதரிசி
ேபால தானும ் ஒரு தீர்க்ன்கிற எண்ணத்ைத
களின் மனதில் உருவாக்குவேத முஹம்ம
ஆர்வமாக இருந்தது. ெமக் காவில் எழுதப்பட
லு,  அவர்  மதீனாவில் இருந் த முதல் மாத
ெவளிப்பாடுக,  யூதர்கைளப்பற்றி பல்ேவ
கள்  காணப்படுகின்றன. ெமக்காவிபட்ட குர்
பகுதிக,  யூதர்கைளப்பற்றிக் குறி,  சிலர
விசுவாசிகளாக இருந,  சிலர் விசுவாசிகளாக 
என்ற,  அவர்களுக்கு முஹம்மதுவின் ெச
மாக இருக்கும் என்றும் ெசால்லப்98:1-8).
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முஹம்மது ெமக்காவில் இருந் சில கிறிஸ
கைளச் சந்தித; அந்தச் சந்திப்புகள் ஊக்க
இருந்தன. கதீஜாவின் உறவினரான வராகா ஒரு;
அவர்  முஹம்மதுைவ ஒரு தீர்க்கதரிசி;
அவைர ெமக்காவில் சந் தித்த அபிஸீனிய 
அைத  நம்பினார்கள். யூதர்களும் தக்கு ந
முைறயில் ெசவிச,  அல்லாஹ்விடமிருந்
“ெதளிவான ஆதாரமா” தன்ைனக் காண்பார்கெளன
யிருக்கலாம98). “ெதாழுைகைய நிைலநாட்” மற்று
ஜகாத்ைத
வழங்குவது ,  யூதமார்க் கம் ேப
ைதேய தானும ் ேபாதிப்பதாக முஹம்மது ெசா98:5).
ேமலம் தன் சீடர்க“சீரியா” (அல-ஷாம்) ேநாக்க
திரும்பி ெஜபிக்கும்; யூதர்கள் எருசேலைம 
கித் திரும்பி ெஜபிப்பதுேபால இவர்கள் 
என்பேத அதற்கு ெபாரு2:144).
முஹம்மது மதீனாைவ வந்தைடந,  யூதர்கைள ஒ
சாராராக ைவத்து அவ ரர் உடன்படிக்ைகைய ஏ
தினதாக இஸ்லாம ிய பாரம்பரியம் பதிவுெசய்
உடன்படிக் “யூதர்களுக்கு அவர் களுைடய, 
இஸ்லாமியர்களுக்கு அவர்களுைட” என்று 
மார்க்கத் ைத அங்கீ; முஹம்மதுேமல் யூ
ெமய்ப்பற்றுடன் இருக்குமயிட்ட
மதீனாவில் எத
மதீனாவில் குடியிருந்த யூதர்களிடம் ம
விக் க ெதாடங்க; ஆனால்  எதிர்பாராதவிதமாக எத
கிளம்பியது. அதற்கு ெபாறாைமேய காரணம் எ
மிய பாரம்பரியம் ெசால்லுகிறது. முஹம
பாடுகள் சிலவற்றில் கிய குறிப்புகளும்
றன; சந்ேதகேமயின்றி ரபீமார்கள் அவருைடய
எதிர்ப்பு ெதரிவி; முஹம்மதுவின் விளக
முரண்பாடுகள் இருப்பதாகச் சுட்டிக
இஸ்லாத்தின் தீர்க் கதரிசிக்கு ரபீமார்கள
சலாக இருந்; அவற்றிற்கு பதில்கூற வசதி
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ேபாது ஏராளமான குர்ஆனிய ெவளிப்பாடுகைளப் 
எப்ேபாெதல்லாம் முஹம்மதுவுக்கு சவாலாக
கப்படுகிற,  அப்ேபாெதல்லாம் அைத தன்ைன ந
படுத்துவதற் கான சந்தர் ப்பமாக மா; குர்ஆன
வசனங்களில் அைதக் காம்
முஹம்மது பயன்படுத்தின எளிய யு,  யூத
கள்  ஏமாற்றக்காரர்கள்,  தங்களுக்கு ெபாருத
வசனங்கைள ேமற்ேகாள் காட்டுக,  ஆனால்  தங்க
ேநாக்கத்திற்கு ஒத்துவராத வசனங்கைள மைற
கள் என்று ெசான்னதுத36:76; க2:77).
யூதர் ேவண்டுெமன் ேற தங ்கள் ேவதவசனங்கை
யுள்ளனர் என்று அல்லாஹ்விடமிருந்து ம
தது. (2:75).
முஹம்மதுவுடன் யூதர்கள் ேமற்ெகாண்ட , 
முஹம்மதுவின் கூற்றுகளுக்கு அவர்
யான வார்த்ைதகளாக அல் லது பகுத் தறிவான ப
ஏற்றுக்ெளாமல, இஸ்லாத்ைதயும் இஸ்லாமியர
வாசத்ைதயும் அழிப் பதற்கு ைகய ஃபித்னாவ
இஸ்லாமிய பாரம்பரியங்கள் விளக்க
நிராகரிப்பவ ேமலான ெவறுப்பால் விை
இைறயியல் கர
யூதர்களுடன் முஹம்மது விரக்தியுடன் 
யாடல்க,  யூதர் ேமலான ெவறுப் பு அதிகரித
ைதக்  காட்டுகிறது. முந்தின வசனங்களில்
வாசிகளாக இருந்ததாகச் ெசால்ல; ஆனால் இப்ேப
ஒட்டுெமாத்த யூத இனமும் சபிக்கப்பட், ஒரு
சிலேர ெமய்யான விசுவாசிகள்  என்றும்
தது (4:46).
மற்காலத்தில் யூதர்கள் சிலர் தங் கள் பா
குரங்குகளாகவும் பன்றிகளாகவும் மாற்றப்ப
அறிவித் தத7:166; க5:60; க2:65).  உடன்படிக்ைக
முறி, தங்கள் இருதயங்கைளக் கடினப்படுத
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டன் அல்லாஹ் தன் உறைவ முறித்துக; எனேவ 
அவர்கைள எப்ேபாதும் வஞ்சகர்களாகத்தான் (ஒ
தவிர) இஸ்லாமியர ்கள் ேநாக்கேவ5:13).  யூதர்க
தங்கள் உடன்படிக் ைகைய ம,  தஙகள்  ெமய்யா
வழிகாட்டிைய உதற,  தங்கைள “ேதால்வியாளர”
என்று அறிவித்துவிட்2:27).
முஹம்மது மதீகு வருவதற்குமுன் யூதமார
யமானது என் று அவருக்கு ெவளிப்பாடுக
(க2:62).  ஆனால் இந்தக் கூற3:85 ரத்துெசய்தது
னாவி,  யூதர்கள ின் தவறு கைளத் த ிருத்தே
பப்பட்டிருப் பதாக முஹம் மது கருத ஆர5:115). 
தன்னுைடய வருைதமார்க்கத் ைத ரத்துெசய்
கவு, தான் முன்னிறுத்திய இஸ்லாம் மார்க்க
கம் என், குர்ஆேன இறுதி ெவளிப்பாடு என்
வந்தார். இந்தச் ெசய்திைய மறுக்“ேதால்வியா
கள” என்றார் . 3:85).  யூதர்கள் அல ்லது கிறிஸங
கள்  முந்ைதய மார்க்கத்ைதப் பின்பற்ற
முடிய; அவர்கள் முஹம்மதுைவ அங,  இஸ்ல
மியர்களாகவும் மாறேவண்டுெமன எதிர்பார
குர்ஆனின் வசன,  முஹம்மது ெவளிப்பை
யூதமதத்திற்கு எதிராக ஒரு இைறயியல் தாக்க
கினார் .ஹம்மதுவ ின் ெசய்திைய யூதர்கள் நி
ஏற்பட் ட மிகுந்த ேவதைனயால் இந்த நடவடி
னது. இங்ேக,  ெமக்காவின் இனைணைவத்து 
வர்கைள எதிர்ெகாண்டேபாது ெசய்தைதப், முஹ
மது தன்ைன நியாயப்படுத் தினார். பிறகு ம
ேமேல ெசன்,  ஆக்ேராஷமா பதில் நடவடிக்ை
யும் ேமற்ெகாண்
புறக்கணிப்பு வன்முைறயாக
மதீனாவ,  யூதர்கைள அச்ச,  இறுதிய ில் அவர
அழிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்ைகைய முஹம்ம
னார். பத்ருவின் இைணவழிபாட்டுக் காரர்கள
கிைடத்த ெவற்றியால் து, ேதவன் அவர்கைள
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பழிவாங்குவாெரன மிரட்டினார் . பின்னர் சாக்
ணம்  ெசால,  அவர்  ைகனுகாவின் யூதர்கைள
யிட்டு மதீனாவிலிருந்து ெவ
பிறகு முஹம்மது யூதர்கள்ேமல் திட்ட
ையத்  ெதாடங்கி; ேமலு,  தன்  சீடர்கள “உங்கள
வலலைமயின்கீழ் வீழ்கிற எந்த யூதைனயு
கள” என்று கட்டைளயிட் டார். யூதர்க அஸ்லி
தஸ்லாை அறிவித்; அதாவத,  “இஸ்லாத்ைத ஏற
ெகாணடால,  நீங்கள் பாதுகாப்பாக இர” என்ற
அர்த்த
முஹம்மதுவின் புரிதலில் ஒரு ஆழமான தது.
இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்ைதயு
கைளயும் ஆதர,  கனப்படுத்தினால் மட்டுே
உைடைமகைளயும் உயிர்கைளயும் பாதுகாக்கம
தவிர ேவறு எதுஃபித் என்று அவர்களுடன் ே
சாக்குப்ேபாக்காகச் ெசால்ல
யூதர்கைளக் ைகயாளேவைலைய முஹம்மது அேத
முடிக்கவில்ைல. அடுத்து அவருைடய இல
வர்கள் பானு நாதிர். ஒட்டுெமாத்த நாதிர் 
உடன்படிக்ைகைய மீறினதாகக் குற்றஞ,  தாக
கப்பட்டார; நீண்டநாட் கள் நீடித்த முற்ற
முன்புேபாலேவ மதீனாவி துரத்தப்பட்ட; அவர
கள் விட்டுச்ெசன்ற ெசாத்துக்கைள இஸ்லாமி
யடித்தார்
அதற்கு ப,  காபிரிேயல் தூதன் கட்டைளயி
ெசால், கைடசியாக எஞ்சியிருந்த குவாரிஸ்யா
இனத்தினைர முஹம்மது முற்றுைகயிட்டார்.
ைனயின் சரணைடந்த நிைல,  மதீனாவின் சந
பகுதியில் ஆண்கள் சிரச்ேசதம் பண; அற
நூறு முதல் ெதாள்ளாயிரம் ஆண்கள் ெக
கலாம்  என் று ெவவ் ேவறு பதிவுகள; யூத
ெபண்களும் குழந்ைதகளும் இஸ்லாமியர்க
களாக (அதாவது அடிைமகளாக) ெகக்கப்பட்டார
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அேரபியாவின் யூதர்கைள அவ்வாறு நடத்
மது நிறுத்தவில்ைல. மதீனாவிலிருந்த
லும் அகற்றி,  காய்பாைரத் தாக்கினார். காய்
வடிக்ைக இரண ்டு ேதர் வுகைள முன்ைவத்
பட்ட; மதம்மாறேவண்டும் அல்லது சாகேஆனா
லும் காய்பாரின் யூதர்கைள இஸ் லாமியர்க
ேபாத,  மூன்றாவது ஒரு ேதர்வுகுறித்தும் 
நடத்தினார; அது நிபந்தைனேயாடு சரணைடதல
வாறு காய்பார் யூதர்கள்தா திம்மி அடிைமக
மாறினார்க
முஹம்மது யூதர்கைள நடத் தியவிதம் குறி
முடிப்ேபாம். குர்ஆனில் கிறிஸ்தவர “புத
கத்தின் ம” என்று ஒேர பிரிவின் பிரதிநி
தப்படுவைதக் கவனிக்கேவ “புத்தகத் தின்”
என்று குர் ஆனில் யூதர்கள் ந,  முஹமத
வின் வாழ்க்,  பின்வரும் காலங ்களில் கி
நடத்தப்படேவண்டிய வித்த்திற்கு முன்ம

“நாங்கள் பாதிக்கப்பட”
முஹம்மதுவின் திட்டங்களில் ஒன்று இஸ
கப்பட்டவர் கள் என்பைத வலியுறுத்தியதாகு
சுதந்தி என்கிற இைறயியல் கருத்ைத ந
வதற், துேராகிகளான எதிரிகளில் குற், அவர
கள் தாக்கப்பட தகுதியானவர்கெளனச் ெசால்
மாகிறது. ேம,  மிகதீவிரமான தண் டைன ெகாடு, 
எதிரியின் குற்றத்ைத அதிகரித்துக்  க
சியமாகிறது. இஸ்லாமியர்களின “படுெகாைலை
விட ேமாசமானை” என்கிற ெதய் வீக கட்டை, 
இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் எதிரிகளுக்குக் ெ
தண்டைனயும, அவர்கள் அைடந்த பாதிப்பு ம
ெதனக்  கருதேவண் டிய கட் டாயம் ஏற்பட்டது
களின் பாபு மிகப்ெபரியது என் பது ஒரு ெக
மாறுவத,  இஸ்லாமியர்க “நம்பிக் ைக வழ” மாற
வதும் தவிர்க்கமுடியாததாக
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குர்ஆைனயும் முஹமஸுன்னாைவயுஅடிப்ப
யாகக் ெகாண்ட இந்த இைறயியல் கர, சில இஸ்
மியர்கள் தாங்கள் தாக்கியவர்களுைடய பாதி
அதிகெமனச் ெசால்வதற்கு காரணமாக இருக்க
சீரா ெதாைலக்காட்சியில் டாக்டர் வாஃபா சுல்த
விவாதத்தில் இந்த மனந ிைலைய அல் ஜீரிய 
ேபராசிரியர் அஹ்மத் பின்  முஹம்மது ெவள
டாக்டர் சுல்தானின் வாதங்களால் சீ,  கத்தல
ெதானியில் இவ்வாறு ெசா
நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட … எங்கள் மக்க
(இஸ்லாமியர்களில்) ஒன்றுமறியாத ம
கணக்கில் இருக்க; அேதசமயம்
உங்கள்
களில் மிஞ்சிமிஞ்சிப் ேபானால்,  நூ
றுக்கணக் கில் அல்லது ஆயதான்  ஒன
மறியாதவர்கள் இருப்ப
தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக எண்ணுகிற இந்த
பல இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினைர இன்றுவைர
ளத; தங்கள் ெசயல்பாடுகளுக்கு ெபாறுப்ேபற
பாதிக்கி

நிராகரிப்பாளர் ம
முஹம்மது பிறரால் நிராகரது மற்றும் பிறை
கரித்தது என அவருைடய நிராகரிப்பு வ,  தன்
எதிரிகளின் ேமல் ெவற்றிெபறுவதற் கு த
நியாயப்படுத்த முயன் றைதயும் குறித்து 
பார்த்ேதா
நாம்  பார்த்தது,  இஸ்லாத்தின் தீர் க்கதரிச
களில் நிராகரிப்ைபத்தார் . அதா,  தன்  கு
பத்தி,  ெமக்காவில் தன் ெசாந்த சமூக,  மதீன
வில் யூதர்களாலும் நிராகரிப்புக்கு ஆளான
விைனயா,  அவர்  தன்ைனேய நிராகரி; பிறகு 
ைனேய நியாயப்படுத்; இறுதியாக ஆக்ேராஷம
நடந்துெகாண்டார். அனாைத முஹம்மது பிறைர
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ைதகளாக்குகிறவராக மாறினார். சுயசந்ேத,  பிசா
கள்  தன்ைன சித்திரவைத ெசய்கின்றனேவா எ
தற்ெகாைலபண்ணுவதற்கு ேயாசித்துக் ெ, 
பிறைர கடுைமயாக நிராகரிப்பவ,  மற்ற அைனத்
மார்க் க நம்பிக்ைககைளயும் ே,  அகற்வதற்க
இராணுவ நடவடிக்ைககள் மூலம் தன் ெகாள
புகுத்துபவராகவும் ம
முஹம்மதுவின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான 
பட,  அவிசுவாசிகளின் ேதால்வியும் சீரழி
ைடய உணர்வுகைள “குணமாக”,  அவர்களுைடய ேகா
ைதத் தணிக்கும் என்பதுதான்ல் நிறுவப்பட்ட
'இஸ்லாமிய அை' குறித்து குர்ஆனில் வி
ளது (9:14-15).
ெமக்காவில் வச ித்த பலகடவுள் நம்பிக
களால்  முதலாவது முஹம் மதுவும்  அவருைட
உபத்திரவத்திற்கு ஆள; ஆனால்  மதீனாவில்
மது அதிகாரத்திறதேபாத,  தன்ைன தீர்க்கதரி
நம்ப மறுப்பேத உபத்த ிரவம் ெகாடுப்பதற் கு
தினா; பலகடவுள் நம்பிக்ைக உைடயவர்களாக
லு,  யூதராக அல்லது கிறிஸ் தவராக இருந்த
பிக்ைகயாளர்கைளயும் ஏளனம் ெசய்பவர்கைள
யாகக்  ைகயாள
உரிமமளித; அபேபாதுதான் அ
கைளப்  ேபசவிடாமல் ெசய்யலாம் அல்லது 
கீழ்ப்பட ியச் ெசய்யலாம் என்று நம்பினார
சித்தாந்த முைறையயும் இராணுவ முைறையய
னார; அது அவருக்கு எதி,  அவருைடய மதசமூ
திற் கு எதிராகவும் இரு நிராகரிப்புகைளயும
படி அகற்றியது. தன் னுைடய த ிட்டத்த ின் 
தீர்க்கதரிசி என்பைத நியாயப்பட,  நிரூபித
கவும் ெசான்ன
முஹம்மதுவின் தீர்க்கதரிசன பணி படிப்ப
கான அைடயாளங்கைள குர்ஆன் உறுதிப்படுத்
முஹமதுவின் ெச,  தீவிரமான தனிப் பட்ட 
கவு,  நிராகரிப்பால் அவரிடம் விேராத,  ஆக்க
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மிப் பு உணர்வும் வளர்ந்தைதப் பதிவுெசய
ெவளிப்படுத்தப்பட் டுள்ளது. இஸ்லாமிய
ேமல்
சுமத்தப் பட்ட அட,  பழ,  நன்றியுண
ேபான்ற விஷயஙக்கு அடிப்பைடயாக இர,  நிர
கரிப்புக்கு முஹம்மது ைகயாண்ட ப,  “அல
லாஹ்  தவிர ேவறு கடவுள்,  முஹம்மது 
ைடய தீர்க்க” என்று அறிக்ைகயிட மறுத்த
யும் அவர் நிராகரித்தது
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இேயசு துக்கம் நிை

அதிகாரம5

இேயச,
துக்கம் நிைற
துக்கம் நிைற
முஹம்மதுைவப்ேபால இேயசுவின் வாழ்க்
கரிப் பு காணப்; அதன் உச்சக்கட்டம்தான் 
முஹம்மது உபத்திரவத்திற்கு பதிலடி ெக
வாங்குவதில் இறங; ஆனால் கிறிஸ்து முற்
யாசமாக நடந்துெகாண்ட
முஹம்மதுைவப்,  இேயசுவின் குடும்பச்ச
மிகவும் சிறப்பாக இல்ைல. அவர் முைறேகடாகப
என்கிற குற்றச்சாட்டு அவர் பிறக்கும்ேபாே
ேதயு1:18-25). மிகம் எளிைமயான ஒரு ச, ஒரு மா
டுத்ெதாழுவத்தில் பிறந்தா2:7. அவர் பிறந்த , 
ஏேராது ராஜா அவைரக் ெகால்ல முயற்சித்தான். ப
ேதட, எகிப்திற்கு ஓடேவண்டி மத்ேதய2:13-18.
இேயசுவிடம் ேகள்வி எழுப
சுமார் முப்பது,  இேயசு தம ் ேபாதக ஊழியத்
ெதாடங்கினேப,  அதிகப்பட்ச எதிர்ப்ைப எதிர்ெ
முஹம்மதுைவப், இேயசுைவயும் யூத மதத் 
களும் அவருைடய அதிகாரத் திற்குச,  அவைர 
இழிவுபடுத ்தும் ேநாக்கத்துடன ் இேயசுவ
ேகட்டார்கள
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... ேவதபாரகரும் பரயரும் அவர்ேமல் குற
டும்ெபார,  அவர் வாய்ெமாழியில் ஏதாகில
கண்டுபிடிக்கேவண்டும் என்று உபா
மிகவும் ெநரு,  அேநக காரியங்கைளக் கு
ேபசும்படி அவைர ஏவவும் ெதாடங்கினார்க
11:53-54.
பின்வரும் விஷயங்களிஎழுப்பினார
 இேயசு ஓய்வுநாளில் குணமாக்க ினதற்க
என்?: இந்தக ் ேகள்வி அவர் கற்பைன
கிறார் என்று காட்டுவதற்காகக் ேகட்கப்ப
3:2; மத்ேதய12:10);
 அவர்  ெசய் த கிரிையகைள என்ன அதிகார
ெசய்தாெரனக ் ேகட்டார் கள்.  ( 11:28; மதேதயு
21:23; லூக்க20:2);
 ஒரு மனிதன் தன் மைனவிைய விவாகரத்த
நியாயமா என் று ேகட்டார்கள்  10:2; மத்ேதய
19:3);
 இராயனுக் கு வரிெசலுத்துவது நியாயம
டார்கள்  (மாற12:15; மத்ேதய22:17; லூக்க20:22);
 கற்பைனகளிேலேய மிகப்ெபரிய க
எதுெவனக் ேகட்டார்கள் (ம22:36);
 ேமசியா யாருைடய மகன் என்று ேகட் டார
ேதயு22:42);
 இேயசுவின் தந்ைதையப்
(ேயாவான்8:19);
 உயிர்த்ெதழுதைலப்பற்றி 
லூக்க20:27- 33); 

பற்றிக் ேக
22:23-28;

 அைடயாளங்கைளக் காட்டும்படி ேவண்
(மாறகு8:11; மத்ேதய12:38; 16:1).
இந்தக ் ேகள்விகள,  பின்வரும் குற்றச்சாட்
தார்கள
66

இேயசு துக்கம் நிை

 அசுத் த ஆவிபிட,  “பிசாசு பிடி”,  சாத்த
னின் வல்லைமயால் அற்புதங்கைளச் 
என்றார்கள் (மா 3:22; மத்ேதய 12:24; ேயாவான்
8:52; 10:20);
 அவருைடய சர்கள் ஓய்வுநாைளக் ைகக
தில்ைல (மத்ே12:2), அல்லது சடங்காச்சார
ைமையக்  கைடபிடிப்பதில்ைல என்றார்க
7:2; மத்தய15:1-2; லூக்க11:38); மற்ற
 உண்ைமயற் ற சாட்சிையச் ெசான் னதாகக
கள் (ேயாவான8:13)
அவைர நிராகரித்தவ
இேயசுவி வாழ்க்ைகையயும் ேபாதைனையயு
ேநாக்கினால் பல் ேவறு நபர் களாலும் குழுக
நிராகரிக்கப்பட்டைதக் க
 அவர்  ைகக்குழந்ைதயாக இருந்,  ஏேராது
ராஜா அவைரக் ெகால்ல முயன்றான் (ம2:16).  
 அவருைடய ெசாந்தக் கிராமத்தினரான நாசேரத
அவர் வார்த்ைதல்  ேகாபமைடந்தார் கள் (ம
6:3; மத்ேதய13:53-58); அவைர மைலேமல் இருந
தள்ளிவிட்டு ெகாைலெசய்ய முய ன்றார்
4:28- 30).  
 அவர்  மதிமயங்கியிருப்பதாக அவருைடய
குடும்பத்தினேர குற்றஞ்சாட்டினார3:21).  
 அவருைடய சீடர்களில் அேநகர்  அவைர
ெசன்றார்கள் (ேயாவ6:60).  
 ஒரு கூட்டத் தார் அவர்ேமல் கல்ெலற
கள் (ேயாவான10:31).  
 மதத்தைலவர்கள் அவைரக் ெகால்ல சதி
ேபாட்டார்கள் (ேயாவ11:50).  
 அவர்  கூடேவ இருந்தவர ்களில் ஒருவன
அவைரக்  காடிக்ெகாடுத் தான் ( 14:43; மத
ேதயு26:14-16; லூக்க22:1-6; ேயாவான்18:2-3).  
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 அவருைடய முக் கிய சீடனான ேபதுரு அ
முைற மறுதலித் தான் ( 14:66-72; மத்ேதய
26:69-75; லூக்க22:54-62; ேயாவான்18).
 ஒரு சில நாட்களுக்கு முன் னர் அவேர 
சந்ேதஷக்  ேகாஷமிட்டு அவைர வரேவற்ற எ
நகரத்தா,  இப்ேபாது அவைரச் சிலுைவய
யும்படி ெசான்னார்கள்  15:12-15; லூக்க
23:18-23; ேயாவான்19:15).  
 அவைரக் குத்தின, துப்பினா, மதத்தைலவ
கள்  ஏளனம் ெசய்தார்கள் ( 14:65; மத்ேதய
26:67-68).  
 ேராம வீர்ர்கள் அவைரக் ேக, சித்திரவ
ெசய்தனர் (மாற 15:16-20; மத்ேதய 27:27-31;
லூக்க22:63- 65; 23:11).  
 யூத மற்றும் ேராம நியாயமன் றங்களில
ெபாய்யாகக் குற்றஞ,  அவருக் கு மரணதண
ெகாடுத்தார்கள் (ம14:53-65; மத்ேதய26:57-67;
ேயாவான்18:28 ).  
 ேராமர்கள் வழங்கக்கூடியதிேலேய மி
தண்டைனயான சிலுைவயில் அைறயப; அது
ேதவசாபத்தால ் கிைடக்கிற தண்டைன என்
கள் கருதினார்கள். (உப21:23).  
 இரண்டு திருடர் களுக் கு நடுேவ இேய
அைறயப்பட,  சிலுைவயில் மரண ேவதை
அனுபவித்த சமயத் திலும் அவைர அ
ேபசினார்கள் (மா 15:21-32; மத்ேதய 27:32-44;
லூக்க23:32-36; ேயாவான்19:23-30).
நிராகரிப்புக்கு இேயச
இந்த நிராகரிப்புகளின் மத்தியிலும் இ
கேவா வன்முைறயாகேவா நடக்கவில்ைல. அவர்
கவும் மவில்ை
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சிலசமயங்கள ில் தமக்கு எதிராகச் ெசால்லப்பட
களுக்கு இேயசு பதிலளிக்க; குறிப்பாக ச
யில் அைறயப்படுவதற்குமுன் ெசால்லப்பட
களுக் கு அவர் பதிலளிக்கவில்ை 27:14).  அது
ேமசியாைவக் குறித்த தீர்க்கதரிேவறுதலாக
இருந்ததாக ஆதிகாலத் திருச்சைப
அவர்  ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்ப,  ஆனா
லும் தம்முைடய வாைய அவர் திற; அடி
கப்படும் படி ெகாண்டுேபாகப்படுகிற ஒ
ையப்ேபாலவ, தன்ைன மயிர்கத்தரிக்கிற
பாகச் சத்தமதிருக் கிற ஆட்ைடப்,  அவர்
தம்முைடய வாையத் திறவாதிருந்தார்.53:7).
அவர் தம்ைம நிரூபிக்குமாறு மக்கள் ச, 
இேயச அப்படிச் ெசய்,  சிலசமயங்களில் ே
எழுப்பி
(மத்ேதய
21:24;
22:15). 
அவரிடம
சண்ைடயிழுக்க அேநக சமயங்களில
மயன்றேபாத, அவர் சண்ைட வில்ை
வாக்குவாதம் ெசய்யவும,  கூக்குரலிடவும;
அவருைடய சத்தத் ைத ஒருவனும் வீதிக
மில்ைல. அவர் நியாயத்திற்கு ெஜயங்
கிறவைரக்,  ெநரிந் த நாணைல முறிக்,  மங்க
எரிகிற திர ிைய அைணக்காமலும் இருப்பார
12:1-20; ஏசாயா 42:1-4ஐ ேமற்ேகாள் காட்டுக
இேயசுைவக் கல்ெலற,  ெகாைலெசய்யவு ம் மக
முயன்றேப,  இேயசு ேவெறாரு இடத்திற்குெசன்
விடுவார் (லூ4:30); ஆனால் சிலுைவயில் அை
வதற்கு னர்  நடந் த சம்பவங்களி,  இேயசு தாம
கேவ மரிப்பதற்கு தம்ைம ஒப்புக்ெக
இத்தைகய எதிர்ெசயல்களிலிருந் து ெதர
றால,  நிராகரிப் பின் அனுபவங்களால் இேயச
பட்டேபா,  அவர்  அந்தச் ேசாதைனைய ேமற்ெகா;
நிராகரிப்புக்கு அடிபணியவ ெசயல்பட்ட வ
பற்றி எபிெரயர் சுருக்கமாகச் ெ
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நம்முைடய பலவீனங்கைளக்குறித்துப் ப
பிரதான ஆசாரியர் நமக்க,  எல்லாவிதத்தில
ைமப்ேபால ் ேசாதிக்கப,  பாவமில்லாதவராய
கிற பிரதான ஆசாரியேர நமக்கிருக்கிறார்.
4:15).
சுவிேசஷப்புத்தகங்கள் இேயசுைவ மிகவு
கவு,  அைமதியாகவும் இருந்த ஒருவராகேவ சு
கிற; தம்ைம எதிர்த்தவர்கைள அழிக்கேவண்
நிைனக்கேவ இல்ைல. நிராகரிப்ைப இேயசு சிறப்ப
டது மட்டுமல், நிராகரிப்ைபக் ைகயாளுமகுறி
ஓர் இைறயியல் ெகாள்ைகையேய தம் சீடர்க
றுக்ெகாடுத; அதாவது நிராகரிப்ைப நிராகரிக்
ெகாடுத்தார். இந்த இைறயியல் கருத்தின் மு
கீேழ விவரிக்கப்பட

நிராகரிப்புகுறித்த இேயசுவி
கருத
புறக்கணிபவரேவறகவு
ேதவனுைடய ேமசியாவாக தாம் நிராகரிக்கப்ப
என்பது த ம் ஊழியத்தின் இன் றியைமயா
என்பைத
இேயசு ெதளிவுப்படுத்தினார். நிர
அவைரேய தம்  முழுக்கட்டிடத்திற்கும் 
பயன்படுத்த ேதவன் திட்ட
வீடு கட்டுகிறவர்கள்  தள்ளின கல்
மூைலக்குத் தைலக்கல் லாயிற்று . 12:10,  சங
கீதம 118:22-23.  மற்று ம் மத் 21:42 ஆகிய வ
னங்கைள ேமற்ேகாள் காட்டுக
இேயசுைவப் புறக்கணிக்க, பாடுபடுகிற தாசன்
ஏசாயா அைடயாளம்  காட்டுகிறான் (உதார 1ேபதுர
2:21; அப்8:32-35); அவருைடய பாடுகள்மூலம் மக்
தானத்ைதய,  தங்கள் பாவங்களிலிருந்து இர
கண்டுெகாள்வா:
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அவர் அசட்ைடபண்ணப்பட, 
மனுஷரால் புறக்கணிக்கப,  துக்கம் நி
வரு, 
பாடு அநுபவித்தவருமாய;
... நம்முைடய மீறுதலத்தம் அவர் காயப, 
நம்முைடய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அ
பட்டா;
நமக்குச் சமாதானத்ைத உண்டுபண்ணு
அவர ேமல் வந்;
அவருைடய தழும்புகளால் குணமா (ஏசாயா
53:3-5).
இந்தத் திட்டத்தின் ைமயப்பகுதியாக ; தாம்
மரிக்கவிருந்தைத இேயசு மீண் டும் மீண்ட
ெகாண்ேட இருந்த
அல்லாமல,  மனுஷகுமாரன் பலபாடுகள,  மூப
ராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் ேவதபாரகரா
தவெனன்று தள்ளப,  ெகால்லப்ப,  மூன்
நாைளக்குப்பின்பு உயிர்த ேவண்டியன்
அவர்களுக் குப் ேபாதிக்கத்ெதாடங்கினார
ைதைய அவர் தாராளமாகச் ெசான்ன… (மாற்க8:3132; ஒப்பிடவும்: ம10:32-34; மத்ேதய16:21; 20:17
-19; 26:2; லூக்க18:31; ேயாவான்12:23).
வன்முைறையப் புறக்கண
இேயசு தம் ேநாக்கங்கைள நிைறேவமுைறையப் ப
படுத்துவைத ெதள, அடிக்கடி மறுத்த; தம் உ
ருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டேபாதும் அப்
அப்ெபாழ,  இேயசு அவைன ேநாக்கி: உன் ப
ைதத்  திரும்ப அதின் உைறயி; பட்டயத்ை
எடுக்கிற யாவரும் பட்டயத்தால் மடிந்த
என்றார். (மத்ே26:52).

71

சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்கு

இேயசு சிலுைவக்குச் ெசல்லும் ேநர,  தம்  ஊ
யப்பணிைய நிரூபிக்க வன் முைறையப் ப, 
மரிக்கவும் ஆயத்தமாக இர
இேயசு பிரதியுத்தரமாக: என் ராஜ்யம் 
குரியத,  என்  ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்க
நான் யூதரிடத் தில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்ப
ஊழியக்காரர் ேபாராடியிருப; இப்படியிர
என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியதல்ல என்
18:36).
திருச்சைபயின் எத ிர்கால பாடுகைளப்பற்றி
“பட்டயத்” அனுப்ப வந்ததாக இேயசு குறிப்
பூயின்ேமல் சமாதானத்ைத அனுப்பவந்ே
எண்ணாதிரு; சமாதானத்ைதயல,  பட்டயத்ைத
அனுப்பவந்ேதன். (மத10:34).
இேயசு வன்முைறைய ஆதரிப வலியுறுத்து சி
சமயம் இந் த வசனம் சுட்டிக்காட்டப்படுக, 
கிறிஸ்துவிலான விசுவாசத் கிறிஸ்தவர
புறக்கணிக்கப்படும்ேபாது குடும்பங்க
கூடிய பிரிவிைனைய அது சுட்ட; இேத வச
னம்  லூக்காவில் ெசால்லப்,  “பட்டய” என
பதற்கு பதில “பிரிவ” எனும் வார்த்ைத ப
கிறது. (லூக 12:51).  எனேவ பட்டயம் என் படும்
திற்குள் ஒருவருக் ெகாருவர் பிரிவதற்கா
இருக்கிறது. இதற்கு இன்ெனாரு விளக்கம, 
எதிர்கால உபத்திரவங் கைளக் குறித்து இேய
விளக்கத்ைத விரிவான கண்ேணாட்டத்தி, “பட்
யம” என்பது கிறிஸ்தவர்களுைடய உபத்திரக
காட்டுகிறது.,  பட்டயத்ைத கிறிஸ்தவர்
வில்; மாறாக அவர்களுைடய சாட்சியின் நிம
களுக்கு எதிராக ஏந்தப்
இேயசு வன்முைறையப் புறக்கணித்தைத அன
தினர் ஏற்றுக்ெகாள; ஏெனன்றால ் ேதவமக்க
இரட்சிக்க ேமசியா வரும்ேடயத்ேதாடு வருவாெ
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எதிர்பார்ப் புகள் நிலவின. இரட்சிப் பானத
கவு, அரசியல் ரீதிய, அேத ேநரம் ஆவிக்குரிய
கவும் ெபற்றுத்தரப் படுெமன நிைனத்தார் கள
யான நடவடிக்ைகைய இேயசு நிராகரித்தார். தம்
யம்  அரசியல் ரீதியான என்பைதயும் ெத
படுத்தி; அதாவது அ,  “இவ்வுலகத்திற்க” என்
ெசான்னார் . இராயனுக்குரியைத இராயனுக்கு
யைத ேதவனுக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும் எ
தார். (மத்ேத 22:21).  உலகத்தில் குறிப்பிட் ட 
முைடய ராஜ்யமாக ெசால்லமுடி,  ஏெனன்றால்  மக
களுைடய இருதயத்திற்குள் இருக்கிறது என
(லூக்க 17:21).  ேதவனுைடய ராஜ்யத் தில் யாருக்
பதவி கிைடக, யார் இேயசுவுக்கு வலதுபுறத
புறத்திலும இருப்பா ர் என் று சீடர்கள் வ, 
இேயசுவி வந்தேபா,  ேதவனுைடய ராஜ்யம் அவர
பார்ப்பதுேபான்ற ஒருவர்ேமல் ஒருவர் அதி
கிற அரசியல் ரீதியான ராஜ்யம் அல்லெவ
ெசான்னார் “முதன்ைமய” இருப்பத,  கைடசியானவனா
இருக்கேவண் டும்  என்று ெசான்னார 20:16,17. 
அவருைடய சீடர் கள் ஊழியள்ளும் படி,  ஊழ
யம்  ெசய் ய விரும்பேவண்டும் என்று ெசான்
10:43; மத்ேதய10:27).
வன்முைற குறித்த இேயசுவின் ேபாதைனைய
திருச்சைப அப்படிேய ஏற்றுக்ெகாண்டது. ம
திருச்சைபயின் விசுவாசிகளுக்குத் தைட
ேவைலகளில் பைடரன் ேவைலயும் ; ஒரு கிற
வன்  பைடயில் ேசரேவண்டிய சந் தர்ப்பம,  அவன
யாைரயும் ெகால்லக்கூடாெதனச் ெசால்
உங்கள் சத்துருக்கைளச் ச
நிராகரிப்பின் நிமித்தம் எழும்புகிற ஆக்
கள,  பிறருைடய புறக்கணிப்பாலுடுத்துதலா
தூண்டப்படுகின்றன. ஆனால் பழிவாங, தீைமக
நன்ைமேய ெசய்யேவண் டும் (ம 5:38-42); மற்றவ
கைள நியாயந்தீர் ப்பது தவறு  7:1-5); சத்து
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கைள ேநசிக்கேவண, ெவறுக்கக்கூடாது (ம5:43);
சாந்தக்குணமுள்ளவர்கள் சுதந்தரிப்பார்க
ேதயு 5:5); சமாதானம்பண்ணுகிறவர்கள் ேதவன
திரர் எனப்படுவார்கள் (5:9) என்று இேயசு ேப
தார்
இந்தப ் ேபாதைனகள் சீடர்கள் ெவறும,  பிறக
மறந்துேபான ெவற் றுப் ேபாதைனகள் அல் ல. 
கள் மிகுந்த ேசாதைனகளுக்கபுகளுக்கும் ம
தங்கைள
வழிநடத் திச் ெசன்றதாக இேயசுவி
ெதளிவாக தங்கள் நிருபங்க,  புதிய ஏற்பாட
பத்திரப்படுத்தி ைவத்த
இந்ேநரம்வைரக் கும் பசியு,  தாகமுள்ள
களு,  நிர்வாணி,  குட்டுண்டவ,  தங்க
இடமிலாதவர்களுமாயிருக்கிேறாம் ... , 
ஆசீர்வதிக்க; துன்பப்,  சகிக்கிேறாம்.
கப்பட,  ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிே1ெகாரிந்தி
4:11-13; ஒப்பிடவ 1ேபதுர 3:10; தீத் 3:1-2; ேராமர்
12:14-21).
அப்ேபாஸ்தலர் கள் விசுவாசிகளுக்கு முன
முமாதிரிையக் காட்டினா1ேபதுர2:21-25); “உங்கள
சத்துருக்கைளச் சிே” என்று மத்ே5இல் ெசா
லப்படும் சத,  ஆதிகாலத் திருச்சைபயில ் அ
ேகாள்  காட்டப்பட்ட வார்த்ைதகளாக ேவதாகம
ளது
உங்கைள உபத்திரவத்திற்கு ஆதங்க
உபத்திரவங் கள் ஏற்படுவைதத் தவிர்க்க
இேயசு தம் சீடர்களுக்குப் ேபாதித்தார். அ
அடிக்கப்படுவ, ெவறுக்கப்படுவ, காட்டிக்ெக
கப்படுவார, மரணத்திற்கு ஒப்புவிக்கப்படு
ெசான்னார் . (மாற 13:9-13; லூக்க 21:12-19; மத்ேதய
10:17 -23).
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இேயசு தம் சீடர் கைள தம் முைடய ெசய்தி
களுக் கு அறிவ பயிற்சியளித்,  அவர்கள் ப
கணிக்கப்படக் கூடும் என்று எச்சரித்த
ேபாதைனயும் முன்மாதிரியும் இஸ்லாமியர
உபத்திரவம் ேநரிடும வன்முைறெசய்,  ெகாைல
ெசய்யவும் அவர் கைள ஊக்கப்; அதற்கு ம
லும் மாறாக இேயசு தம் சீட,  “உங்கள் கால்க
படிந் த தூசிைய உதறிப்ே” என்று ெசான்னா
அதாவத, அவர்கள் ெசய்கிற எந்தக் காரியமும்
தீட்டுப்படுத்த ிவிடாமல் ெசல்லும் படி கூற
(மாற்க 6:11; மத்ேதய 10:14).  அது மனக்கசப்ேபாடு
வது அல; ஏெனன்றால் அவர்களுைடய சமாதானம
களுக்ே“திரும்ப”. (மத்ேதய10:13).
இேயசுவும் கூட ஒரு சமாரியக் கிராமத் தார்
ெகாள்ள மறுத்தே, இப்படிேய ெசய்தார். அேமல்
வானத்திலிருந்து அக்கினிைய வரச் ெ
ைடய சீடர்கள் அவர ிடம் ெசான; ஆனால் இேயச
அவர்கைளக் கடிந்து, அங்கிருந்து ெசன ் றார்.
9:54-56).
இேயசு தம் சீடர்களிடம் ஓர் இடத்தில் உப
டால,  ேவெறாரு இடத்திற்குச் ெச ெசான்னார் . (
ேதயு 10:23).  அவர்கள் கவைலப்படேவண்டிய
மில்; ஏெனன்றால் அவர் கள் என்ன ெசால்ல
என்பைத பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களு
வார்  (மத்ேத 10:19-20; லூக்க 12:11-12; 21:14-15),  அவர
கள்  பயப்படேவண் டிய அவசியமும் இல்ைல
10:26,31).
இேயசுவின் ேபாதைனயின் மிகச் சிறப் பான
ெவன்றா,  தம்  சீடர்களிடம் உபத்திரவம் வர
ேதாஷப்படுமா,  ஏெனன்றால் தீர்க்கதர ிச
வாேற உபத்திரவமைடந்தார்கள் என்றும் 
மனுஷகுமாரன் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்க,
உங்கைளப புறம்பா,  உங்கைள நிந்,  உங்கள
நாமத்ைதப் ெபால்லாதெதன்று தள்ளிவிட
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கள்  பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் . அந
சந்ேதாஷப்பட் டுக் கள; பரேலாகத்தி உங
கள் பலன் மிகுதியா; அவர்களுைடய பி கள
தீர்க்கதரிசிகளுபடிேய ெசய்தார்கள். (ல
6:22-23; மத்ேதய5:11-12).
கிறிஸ்துவுக்கு அர் ப்பணிப்புடன் இருக
இந்தச் ெசய்திைய முழுமனதுடன் ஏற்றுக்ெ
பதற்கு ஏராளமான ஆதாரம் உள
...  நீதியினிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்ட
களாயிருர்கள் .1ேபதுர 3:14; ஒப்பிடவ 2ெகாரி
தியர1:5; பிலிப்ப2:17-18; 1ேபதுர4:12-14).
தம் சீடர்கள் உபத்திரவத்ேதாடுகூட நித்தி
வார்கள் என்று இேயசு அவர்கப்படுத்தின
அது அவர்கள் ெபறப்ேபாகிற மிகச்; மறுைமயி
அந்த வாக்குறுதிையச் ெசாந்தமாக்குவதற்
ைமயில் உண்ைமயுள்ளவர்களாக வாழேவண்டும
10:29-30, 13:13).
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அதிகாரம6

சிலுை
விடுதைலக்கான ப
சிலுைவக்கு எதிராக 
நாம ஆவிக்கு ரிய ஓர் உலகில் ,  முஹம்மது
ைவகைள ெவறுத்தார் என்பைதக் கவனத்தில் 
டும். அல்
வாஹிடி ெசான்ன ஒரு பாரம்பரியக
ெவன்றா,  முஹம்மது தன் வீட்டிலுள்ள ஏ
ளில் சிலுைவயின் அைடயாளம்,  அைத அழித
விடுவாரா1
முஹம்மது சிலுைவைய எந்த அளவிற்கு ெ
றால,  இேயசு இந்தப் பூமிக்குத் திர,  கிற
தவமார்க்கத் ைத இந்தப் பூமியிலிருந்ே, 
சிலுைவைய அழிக்கிற ஓர் இஸ்லாமியத் தீ
வருவார் என்று ேபாதி
அபு ஹுைரரா இைதப் பற்றவாறு கூறின
அல்லாஹ்வ ின் அப்ேபாஸ்தலர் ெசான்ன
றால,  “என்  ஆத்துமாைவ தம் கரங்களில் 
வரால்  ெசால்லுக,  ெமய்யாகேவ (இேயச,  மரிய
ளின் குமாரன் உங்கள் மத்தியி,  மன
குலத்ைத நியாயமாக நியாயந்தீர்ப்பார்  அரச
1 W. Muir, The life of Muhammad. Volume 3, p.61, note 47.
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னாக), அவர் சிலுைவைய உை, பன்றிகைளக் ெக
வார,  ஜிஸ் இருப்பதில்ைல (அ,  இஸ்லாமி
களிடமிருந்து வாங் கப்படும” (சாஹிஹ் அ
புகா தீர்க்கதரிசிகளின்4:60:3448).
அதாவத, இேயசு ரும்ப வரும், “மூன்றாவது ே”
இல்லாமல் ேபாய்; ஒன்று கிறிஸ்தவர்கள் இ
மாறேவண்டும் அல்லது ெகால்லப்ப
சிலுைவக்கு எதிரான முஹம்மதுவின் ப
இஸ்லாமியர்களிடம் காணப்ப
 1998இல,  கிறிஸ்துமஸ்க்கு இரண்டு ந
பாகிஸ்தானின் ஃைபசலாபாத்தில் உள்ள 
லிக்க திருச்சைபயிலிருந்த சிலுைவ
யத் தைலவர் உைடத்துப்ேபா1
 2004,  மார்ச 18ம்  ேத,  அல்ேபனியா கும ்பல்
ெகாேஸாவாவில் உள ்ள ேபாடுெஜவா பகுத
ெசயின் ட் ஆண் ட்ரூஸ் ஆலயத்,  சூறா
யது சர்வேதச ஊடகத்திற்கு வழங் கப்ப
படங்களில் இஸ்லாமியர்கள் அந்த ஆல
யில் ,  அங்கு மாட்டப்பட் டிருந்த பிர
உேலாக சிலுைவகைள உைடத்தைதக் காணமு2
 ெகாேஸாவா பகுதிகளில் கிறிஸ்தவக் கல்
டங்களில் உள்ள சிலுைவகைள இஸ்ம
பலகள் உைடத்துப்ேபாடும் பல சம்பவ
ேகறியிருக்க3

1 Annual Report on International Religious Freedom for 1999. US State
Department.
2 ERP-KIM Info Service. Newsletter 17/3/2005.
3 Jared Israel, ‘Eradication of an ancient culture… The destruction of the
churches of Kosovo.’
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 ஏப்ரல 2007 இல,  பாக்தாத்த ின-டவுரா கிற
வப் பகுத, இஸ்லாமியப் ேபாராளிகள் க
களிடம் அவர்களுைடய ஆலயங் களுக்
காணப்படக்கூடிய சிலுைவகைள அகற்
வுறுத், ேமலும் கிறிஸ்தவர்கள் ச
ைதத் தைடெசய்யும்
ஃபத்வாைவ ெவளி1
 2007இல்  காசாைவ ஹமாஸ் ைகப்பற்றி,  அதன
ேபாராளிகள் சிலர் சிலுைவகைள அழி
யாட்டத்தில் இறங் கினர். காசாவில் உ
சிஸ்டர்ஸ் கன்னிமடத்ைதயும்  பள
யாட,  ெகாள்ைளயடித்த முகமூடி ,  குற
பாக சிலுைவகைள உைடத்ெதரிந்தார்கள். 
வசிக்கும்  ஒரு கிற ிஸ்தவரின் கழு
ைவைய,  ஹமாஸ்  நிர்வாகப் பைடையச் ேசர
வர்  பறி,  “இைத அணிய தைடெசய்யப்ப
ளத” என்று ெசான்னதாக தகவல் ெவளி2
 அக்ேடாபர2007 திங்க 29 அன், மேலசிய பாரள
மன்றத்,  திருச்சைப பள்ளிகள “மதச்ச
னங்கள் காட்சிப்படுத்தப” பற்றி துவ
ைசயத் ஹூட் பின் ைசயத் எட்ேராஸ் புகார
“நான,  எனது மத,  இனம்  மற்றும் நாட்டிற்
புள் ள நபர,  எனது கருத்துக் கைளக் …
இந்தசசிலுைவகைள அழிக்கேவண்”3
 நவம்பர 2004 இல,  இங்கிலாந் தின் ெபல்மா
யில 16 லட்சம் பவுண் டுகள் ெசலவில
ையக் கடத திட்டமிட்டுள்ளதாக ெசய்தி
தச்  சிைறயில் ஏற் கனேவ அைனத்து மத
பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தை
1 Extremists threaten church in Baghdad’. Zenit news service. 19 April 2007.
2 Fears in PA: Gaza may turn into Taliban-style Emirate. MEMRI Special Dispatch
Series 1633, Palestinian Authority/Jihad & Terrorism Studies Project, June 26, 
2007. . This is cited from Al-Quds Al-Arabi (London), June 20, 2007. 
3 The Hansard record of the Third Meeting of the Fourth Session of Eleventh
Parliament (Dewan Rakyat) of Malaysia, on Monday, 29 October 2007, 
pp.143-44 .
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ளத; ஆனால்  அங்கு இஸ்லாமிய ைகதிகள்
பிரார்த்தைன ெசய்ய மறுப்பு ெதரி; அவர
களில் சிலர் பயங்கரவாதிகள் என்று 
பட்டவர்; அவர்கள் மறுக்கப்பட்டதற், 
இஸ்லாமியர்கள் ெதாழுைகக்காக அங்கு, 
அங்கிருந்த சிலுைவகைள துணியால
திருந்1
 பிரிட்டனில்ைய மறுக்கும் இன் ெனார
மும் நடந்தது. லண் டைனச் ேசர்ந் த 
ஸாவி எனும் பயிற்சி ேபாக்குவரத்து
சீருைடயில் பிரிட்டிஷ் கிரீடத்ை
டார; ஏெனன்றால் அதில் ஐந்து மில்லிம
மிகச்சிறிய சிலுைவ ஒன்று இருந்ைல
வாய்ப் பு தீர்ப்,  ெபருநகர காவல்துைற
எதிராக 'இனப்  பாகுப' வழக்குத் தாக்கல் ெசய
அந்த வழக்ைக பின்னர்  அவர் திரும்ப
கூ, மத காரணங்களுக்காக பிரிட்டிஷ் கி
விரும்பாத காவலர் கைள காவல்துைற அத
அனுமதித்த
 இதற் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எடுத்த
ெவன்றா,  1995 ஆம்  ஆண்,  முன்னாள் ேக
பரி ேபராயரான ஜார்ஜ் ேகரி சில காரணங்களா
அேரபியாவில் இறங்கேவண்ட,  இதன்  கார
மாக அவர்  மார்ப ில் அணிந்திருந் த சி
ஒப்புக்ெகாண்டார். இந்தசைத ேடவிட் ஸ
ேமார்  எபிஸ்ேகாபல் ெசய்தி ேசைவய
மாறு அறிவித்
ெகய்ேராவிலிருந்து சூடானுக்கு ேக
னம் இைடேய சவுதி அேரபியாவில் த
ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. சவு
வில் உள்ள ெசங்கடல் கடற்கைர ப ஜி
1 Reported by Justin Penrose, writing in the Sunday Mirror of November 7. 
2004. Daniel Pipes offered a critique of this decision in his ‘Londonistan
Follies’ blog. <http://www. danielpipes.org/blog/298>.
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தாைவ ெநருங்கியே,  கழுத்துப்,  மார்ப
சிலு உட்பட மதஅைடயாளகள்  அைன
ைதயும் அகற்றும்படி ேகரி ேகட்டு
டார்1
சிலுைவைய இஸ்லாமியர்கள் நிரா,  கிறிஸ்
களுக்கு அது விடுதைலையச் சுட்டிக்

சிலு, புறக்கண, ஒப்புரவாக
கிறிஸ்தவமார் க்கம் ெசால்வது எ,  மனிதர்க
பிரச்சைன பா; அது மனுகுலத்தாைர ேதவனிட, 
ஒருவரிடம் ஒருவர் இருந்தும் பிர ியச்ெசய
சைன கீழ்ப்படியாைமயால் மட்டும் வருவதில
ேனாடான உறவின் முறிவால் வருகிறது. ஆதாம
ேதவனுக்குக் கீழ் ப்படியத்,  அவைர விட்
ஓடனார்கள் . ேதவைன நம்ப,  வலுசர்ப் பம் ெசால
நம்பத் தீர்மானித்தார்கள். ேதவனுக்கு, அவ
ைரப்  புறக்க,  அவேராடான உறைவப்  புறக்கணி
கள். அதன் விைளவாக ேதவனும் அவர்கைள வ, 
தம்  பிரசன்னத்திலிருந்து ெவள ிேயற்றின
ைகயன் சாபங்களுக்கு வர்களானார்க
இஸ்ரேவலருைடய வரலாற,  ேதவன்  தமக்கும்  த
களுக்கும் இைடேய சரியான உறைவ உறுதிெசய்
மூலம் ஓர் உடன்படிக்ைகைய ஏற்; ஆனால் அவ
களுைடய மக்கள் கட்டைளக்குக் கீ,  தங்கள
ெசாந்த வழியில் ெசன். அவர்கள் கீழ்ப்படியா
ேனாடான உறைவப்  புறக்க,  நியாயத்தீர்ப்புக
னார்கள். ஆனால் ேதவன் அவர்கைள முற்கணிக
வில்; அவர்கைள மீட்டுக்ெகாள்ள ஒரு திட
திருந்தார். அவர்களுைடய இரட்சி,  உலகத்தி
இரட்சிப்புக் ஓர் திட்டத்ைத ைவத்தி
1 David Skidmore. ‘Heart speaks to heart during Archbishop of Canterbury’s visit
to Chicago.’
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மக்க ேதவைனப்  புறக்கணித,  அவர்கைள அவர
புறக்கணிக்கவில்ைல. தாம் உண்டாக்கின
அவர் உள்ளம் பரித; அவர்கைள தம்ேமாடு ஒப
வாக்க ஒரு திட்டத்ைத உருவாக்கினார். இ
மனிதனாகப் பி,  சிலுைவய ில் அைறயப்படு
ஒப்புரவாக்கப் பட்ட உறவால் மனுகுலத்தாை
மீண்டும் ேசர்ப்பதற்கான ேதவதிட்டத்தின்
இருக்கி
மனிதர்கள் ேதவைனப் புறக்,  அதனால் உண்
கிற நியாயத்தீர்ப்பும் மிகப்ெ; அதிலிரு
மீளுவதற்கான ஒேர வழி சிலுைவ. சிலுைவை
கும் பிரச்ச,  இேயசுவின் கீழ்ப,  நிராகரிப்
ெவன்ெறடுப்பதற்கான வழிைய ஏற்படுத்தியுள
பின் காரணமாக மனிதர் களின் லிருந்து ப
கிற எதிர்விைனகள்தாம் நிராகரிப்புக்கு வ
ைமத்  தாக்குகிறவர்களின் ெவறுப்ைண்ட, 
உலகத்தின் பாவங்களுக்காக தம் உயிைத்ம்
நிராகரிப் பின் வல் லைமைய இேயசு ேதா; அைத 
அன்பால ் ேமற்ெகாண்டார். இேயசு கந்த அன, 
தாம் உண்டாக்கிய உலகத்திற்காக ேதவன் காட
தவிர ேவறு ஒன்றும் 
ேதவன,  தம்முைடய ஒேரேபற குமாரைன விச
சிக்கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாக
ஜீவைன அைடயும்ப,  அவைரத் தந்த,  இவ
வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்3:16).
இேயசு சிலுைவயில் மரி,  ேதவைனப்  புறக்
ததற்காக மனிதர்கள் ெபறேவண்டிய தண்டைனை
தம்ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்டார். மரணம்த; தம்ைம
விசுவாசிக்கிற அைனவரும் பாவமன்னிப் ைபய
ைவயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி கிறிஸ்து
டார. இவ்வாறு அந் தத் தண்டைனைய ஏற்றுக்
மூலமும் இேயசு புறக்கணிப்பின் வல்லை
டார்
82

சிலுைவ விடுதைலக்கான

பலி எதற் கு அைடயாளம் என ட்ேடார ெசால்கி;
இரத்தம் சிந் துதல் பாவத்ைத நிவிர்த்தி
யாளமாக இருக்க; இேயசு சிலுைவயில் மரித்த
சிந்திய,  நம்  பாவம் நிவிர்த்தியானதாக கி
புரிந்துெகாள்ளுகிறார்கள் . பாடுபடும் தாச
யாவின் பாடலில் இது ெசால்லப
… நமக்குச் சமாதானத்ைத உண்டுபண்ணு
அவர்ேமல் வந; அவருைடய தழும்புகளால்
கிேறாம் . கர்த்தேரா அவைர ெநாறுகதமாக,  அவ
ைரப்  பாடுகளுக்குட்ப; அவருைடய ஆத்து
தன்ைனக் குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்பு
ேபாத,  அவர்  தமது சந்ததிையக,  நீடித்தந
யிருப்ப… அவர் தம்முைடய ஆத்துமாைவ 
லூற,  அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எ,  அேந
கருைடய பாவத்த்  தாேம சும,  அக்கிரமக்கா
காக ேவண்டிக்ெகாள்வார். (ஏ53:5,10,12).
ேராமருக்கு எழுதின நிருப, கிறிஸ்துவின்
பலியானது நிராகரிப்புக்கு,  அதற்கு எதிர
யான ஒப்புரவாக்குதைல அருளியுள்ளதாக அ
ெசால்லியிருக்
நாம்  ேதவனுக் குச் சத்துருக்க,  அவர
ைடய குமாரனின் மரணத்தினாேல அவருடே
வாக்கப்பட்ேடாமா, ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின்
ருைடய ஜீவனாேல இரட்சிக்கப்படுவது 
மாேம. அதுவுமல்ல,  இப்ெபாழுது ஒப்ப
தைல நமக்குக் கிைடக்கப்பமுைடய கர்
ராகிய
இேயசு கிறிஸ்துமூலமாய் நா
பற்றியும் ேமன்ைமபாராட்டுகிேறாம்5:6-11).
இந்த ஒப்புரவாக் குதல் ,  ேதவதூதர்கள் அல
பிசாசுகள் உட்பட மூன்றாம் தரப்பினர் நம்ேம
சாட்ைடயும் எழுப்ப எந்த உரிைமயும் இல்லா
(ேராமர்8:38):
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ேதவன்  ெதரிந்துெகாண்டவர் கள்ேமல் கு
வன்  யா? ேதவேன அவர்கைள நீதிமான்களா
வர். (எதுவும்) கர்த் தராகிய கிறிஸ்த
ேதவனுைடய அன்ைபவிட்டு நம்ைமப் பி
ெதன்றுச்சயித்திருக்கிேறன்.8:31-33,39).
இது மட்டும்; ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழிய
வர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட; மற்றவர்கைள த
ேளாடு ஒப்புரவாக்குவதன,  சிலுைவையப் பற
ெசய்திையயும் புறக் கணிப் ைப அழிக்க 
ைமையயும் விப்பதன் மூலமும் அந்த ஊ
ெசய்யேவண்ட
இைவெயல்லாம ் ேதவனாேல உண்டாயிர; அவர
இேயசுகிறிஸ்துைவக் ெகாண்டு நம்ைமத ்
புரவாக,  ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்ைத
ஒப்புக்ெகாடுத் தார். அெத,  ேதவன் உலக
தாருைடய பாவங்கைள எண்ண,  கிறிஸ்துவ
அவர்கைளத் தமக ்கு ஒப்ப,  ஒப்புரவாக்கு
உபேதசத்ைத எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்
னாேல,  ேதவனானவர்  எங்கைளக்ெகாண்டு பு
லுகிறதுே,  நாங்கள ் கிறிஸ்துவுக்காக
களாயிரு,  ேதவேனாேட ஒப்புரவாகுங்கள, 
கிறிஸனிமித் தம் உங ்கைள ேவண்டி
ேறாம். 2ெகாரிந்தி5:18-20).

உயிர்த்ெதழுதலும் நீதிபரராக
உயிர்த்ெத
முஹம்மது“ெவளிப்பாடு”, அறிக்ைககளும் ெத
சியாக ெவளிப்படுத்துவது என, அவர் தன்ை
நீதிமான் என்று  காட்ட விரன்பேத. இைத அவர
சாதிப்பதற்கு தன் எத ிரிகைள தன் ெகாள்
யச்ெசய,  அதன்மூலம் தன் வழிகாட்டல் மற்ற
தின ் கீழ் ைவத்தார்  அல் லது திம்மி அட
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றுக்ெகாள்ள வற்புறுத்தினார். அவர்  ைகக
வது வழி மரண
கிறிஸ்துவின் ஊபற்றி கிறிஸ்தவமார்க்
ெகாள்வது என்னெவன,  கிறிஸ்து நீதிபரரா
கிறா; ஆனால்  அப்படி தம் ைமக் காட் டுவத
தாேம முயலவில்ைல. பாடுபடும் ேமசியாவ
ைமத்  தாழ்,  புறக்கணிப்ைப ஏற்றுக்ெகாள ்வதா
உயிர்த்ெத,  பரேலாகத்திற் குச் ெசன்றதன் 
மும் அதன் சகல வல்லைமயும் ேதாற்கட; அதன்
மூலேம அவர் நீதிபரராக விளங்
… கிறிஸ்துவினுைடய ஆத்துமா பா விட
படுவதில…,  அவருைடய மாம்சம் அழிைவக
பதில்ைல
இந்த இேயசுைவ ேதவன் எழுப; இதற்கு ந
கெளல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக ் கிேறாம்.
ைடய வலதுகரத்தினாேல உயர்த்,  பிதா அ
ளிய வாக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத, 
நீங்கள் இப்ெபாழுது காண்கிறதும் ேகட்க
ெபாழிந்தருளி னார் ..
இந்த இேயசுைவே
ஆண்டவரும் கிறிக்கினார். (அப்ேபாஸ
2:31-36).
இேயசு “தம்ைமதாேம தாழ்”,  ஓர்  அடிைமயாகப்
ெசய்ய தம்ைம ஒப்புக்ெகாடுத் ததுபற்றிச் 
பிரபலமான ேவதப்பகுதி பிலிப்பியருக்க
நிருபத் தில் உள்ளது. அவர் மரணபரியந்தம் 
ஆனால்  ேதவன் அவைர ேமல ஆவிக்குரிய அ
உயர்த்தினார். இந்த ெவற்றி
முைடயவராக
ெபருமுயற்சியால் கிைடத; மாறாக,  அவர் த
ைமேய ேமலான பலியாக சிலுைவயில் ஒப்புக்ெ
ேதவன் குற்றமற்ற பலியாக அங்கீகரித்ததன்ம
“கிறிஸ்து இேயசுவிலிருந்உங்களிலும்
கக்கடவ; அவர் ேதவனுைடய ரூபமாயி, ேதவ
னுக்குச் சமமாயிருப்பைதக் ெகாள்ைளயாட
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எண்ணாம,  தம்ைமத்தாேம ெவறுைமய, அடிை
யின் ரூபெம, மனுஷர் சாயலானா
அவர்  மனுஷரூபமாய்க் கா,  மரணபரியந், 
அதாவது சிலுைவயின் மந்தமும் கீழ்
வராக, தம்ைமத்தாேம தாழ்த்த
ஆதலால்  ேதவன் எல்லாவற்றிற்கும் ேமல
உயர்த, இேயசுவின் நாமத்தில் வாேனார் பூ
பூமியின் கீழாேனாருைடய முழங்கால் ய
படி (ெசய்தார்). (பிலி2:4-10).
சிலுைவயின் சீட
கிஸ்துைவ ப் பின்பற்ற விரும்புக,  அவர
ைடய மரணமும் உயிர்த்ெதழுதலும் தங்களு
ெமன  நம்பேவண்டும். இேயசுவும் அவருைடய
அடிக்கடி ஒன்ைறச் சுட்டிக்காட்டின, பைழய
வாழ்க்ைக முைறைய மரிக்க ஒப்பு,  மறுபடிய
பிறத,  கிறிஸ்துைவப் ேபால் அன ்ேபாடும்
ேலாடும் வாழ்வத, நமக்காக அல, ேதவனுக்காக வ
வதற்கும் புதிய ஜீவனுள் ளவர்களாக எழும்
திரவத்த ின் அனுபவங்கள் கிறிஸ்துே
கைள அனுபவிப்பதற் கான வாய்ப்புகளாகக்
றன; அதன்மூ, கிறிஸ்தவர் களின் உபத் தி
னுக்கான பாைத என,  ேதால்விக்கான ஆதாரமாக
லாமல,  ெநருங்கியிருக்கும் ெவற்றிக்கான 
கருதப்படுகிறது.
இந்த உபத்திரவங்களி
விசுவாசிகைள இந்த உலகத்தின் மிருகத்த
கள் அல, ேதவேன நீதிமான்ன நியாயந்தீர்ப
ஒருவன் என் பின்ேன வர வி,  அவன்  த
ைனத்தான் ெவற,  தன்  சிலுைவைய எட
ெகாண்டு என்ைனப் பின்பற்றக்கடவன்.
இரட்சிக்க விரும் புகிறவன் அைத இ, 
என்னிமித்தமாகவும் சுவிேசஷத்தினிம
ஜீவைன இழந்ேபாகிறவன் அைத இரட்சித்த
ளுவான் . (மாற 8:34-35; ஒப்பிடவு 1ேயாவான்
3:14,16; 2ெகாரிந்தி5:14-15; எபிெரயர12:1-2).
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புறக்கணிப்பின் இரண்
இேயசுவு ம் முஹம் மதுவும்
உலகத்தின்
மார்க்கங்கைளத் ேதாற்றுவ; அவர்கள் இருவர
புறகணிப்ப ின் ெகாடிய அனுபவங்கைள அனு
ெசால்லப்படுகிறது. இந்த அனுபவங்கள் 
பிறப் பு மற்றும் குழந்ைதபருவ சூழ்நிை
யி; குடும்ப அங்கத்தினர்கள் மற்றும் 
னான அனுபவங்களிலும் ெதாடர்ந்தன. புத்த
கவு,  தீய வல்லைமகள ஆட்ெகாள்ளப்பட்டிருப
இருவருேம குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார்கள். இ
திற்கும் அவச்ெசாற்களுக்கும் ஆளானார்கள
பிக்ைக துேராகத் ைதச் சந்தித்தார்கள். இரு
அச்சுறுத்தல் ஏற
ஆனாலும் குறிப்பிடத்தக்க இந்த ஒற்றப
பிடத்தக ்க ேவற்றுைமகள்தாம் கவனிக்;
அைவதாம் இந் த இருவரும் உருவாக்கிய மத
ெபரிய தாக்கங்கைள உண்டாக்குகின்றன. 
வாழ்க்ைக சம்பவ,  சுயபுறக்க,  சுயநியாயப்
துத,  ஆக்ேராஷம் உட் பட மனுகுலத்திற்ேக
மைற பதல்விைனகள் முழு அளவில் க; அேத
சமயம் இேயசுவின் வாழ்க்ைக முற்றிலும் 
இருந்தது. அவர் புறக் கணிப்ைப ேமற் ெகா
வர்கைளப் புறக்கணிக; மாறாக அைத ஏற்றுக்ெ
டார; அதன்மூ, அதன் வல்லைமைய  ேமற்ெக, அதன
ேவதைனயிலிருந்துனதாக கிறிஸ்தவம் நம்ப
திம்மா எனும் சிைறப்படுத்துகிற ஆன்மீக 
புரிந்துெகாள்வதற்கான முக்கியக்குறிப
வாழ்க்ைகய ில் அடங்கியிர,  திம அடிைம
தனத்தின் விைளவுகைள அனுபவித்த கிற
தைல மற்று குணமாகுதல்பற்றிப் புரிந்துெ
முக்கியக் குறிப்புகள் இேயசுவின் வாழ
அதிகமாக அடங்கியிர
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ஓர் ஆன்மீக உலகக்கண்ே
இங்கு ேபசப்படும் உலகக்கண்ேணாட்டம் புதி
உருவானதாகும். பவுல் ெகாேலாெசயருக் கு எ
தி,  அவர்ளுக்காக ஏெறடுக்கிற ெஜபத்ைதப்
கிறார்
ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுைடய சு
கைடவதற்,  நம்ைமத் தகுதியுள்ளவர்கள, 
இருளின் அதிகாரத் தினின்று நம்ைம, 
தமது அன்பின் குமாரனுைடய ராஜ்யத்த
தினவருமாயிருகதாைவ ஸ்ேதாத்திரிக்கி
ெகாேலாெசயர்1:12,13.
பவுலுைடய கருத்தின்படி மனிதர்கள் இய
தான்  மற்றும் அவனுைடய பிசாசின் வல்ல
இருக்கிறா; ஆனால் கிறிஸ்துைவ விசுமூலம
தீைமயின் வல்லைமகளிலிருந்து விட
ெகாள்கிறார்கள். ேபார்ட் டிர ினிடி கல் லூர
பினரான ெஜ.எச் . ஹவ்,  பவுலுைடய இைறயி
அணுகுமுைற குறித்து சுருக்கமாக எழு,
... மனிதைனப்பற்றி சில நம்பிக்ைககைளக
தார். மனிதன் பாவத்,  தன்  விருப்பத் தா
டும ் ேதவைன விட்டுப்ன்  அல் ல ... பிசா
வல்லைமகளுக்கு அடிைமப; அவன்  ப
பஞ்சத்தில் அைலந்து , நியாயப்பிரமாணத
மனிதன ் ேதவனுக ்குக் கீழ்ப் படியே
யாகப் பயன்படுத், தன் அத்துமீறலுக்க
யாகப்  பயன்படுத்துகிறான். ேதவைனவி
பிரிந் என்பது மனுகுலம் அைனத்திற்
து; யூதன்மட்டுேமா அ ல்லது புறஜாதியான
பிரிந்திருக்கவில்ைல. ஆதாமின ் பிள்
மனிதனும் பிரிந்திருக்கிறான். (சிைறச
தப்பட்ட பவுலின் ந, பக்.18.)
பவுலின் உலகப்பார்ை,  மனிதர்கள் இந்த அ
தனத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட ேவண்டி
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உணர்ந்ததாக ஹவ்ல்டன் ெதாடர்ந்து வி “பிச
சின் வல்லைமகைளப் ெபாறு,  அவற்றின் க
பாட்டிலிருந்து விடுபடுவேத மனிதனின்
கிற”. (பக். 18).  இந்த விடுதைலக் கக்கிய வழி
தான்  கிறிஸ்து தம்முை,  உயிர்த்ெதழுதல
உருவாக்கியிருக்கிறார். அதன்மூலம் அ, மன
குலத்ைதக் கட்டியுள்ள பிசாசின் தீயவல்
ெகாண்டார
அப்ேபாஸ்தலனாகிய ேயாவான் தன் னுைடய மு
தில் இவ்வாறு எழுத
“நாம ேதவனால் உண்டாயிருக்கிேற,  உலக
முழுவதும் ெபால்லாங் கனுக்குள் க ிடக
திருக்கி”. (1ேயாவான்5:19).
பவுல் ெசால்வது,  உலகம்  முழுவதும் இயல்
“சாத்தானுைடய இருளின் அதி” கட்டுப்பாட
இருக்குமானால் (ெகாேலாெ1:13), பல நூற்ண்டுகளா
பல்ேவறு சமூகங்களில் எண்ணிலடங்கா உபத்த
காரணமாக இருந் த இஸ்லாம ியக் கண் ேணாடம
வற்ைற மதிப்பிடுவது கட்டாயமாகும் . உ
கைளக்  கட்டவிழ்த்துவிடுகிற ெவளிப்ப, 
அரசியல் அல்லது சமூக ரீதியாக, ஆன்மீக ர
லம் இந்த மதிப்பீட்ைடச் ெசய
ஒரு ஸ்தாபனமாக நிறுவப்பட்ட தி,  தீைமயி
ஏதுகரமாக விளங்குவதிலிருந் து தன்ைனப்
யில்ைல என்பைத ஒத்துக்ெகாள்

தீைமயின் வல்லைமைய ேமற்ெக
திம் மி அடிைமத்தனத்தின் அழிவுகரமான 
கத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் விடுத, 
இந்த உலகத்த ில் காணப்படும் சகல புறக்க
பின்னால் இருக்கும் ஆன்மீக வல்லைமயான 
வல்லைமைய எதிர்த்து நிற்கேவண்டி
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புதிய ஏற்பாட்டின் சுவிேசஷப்,  நிருபங்க
ெசால்தின்,  சாத்தானுக்கு உண் ைமயில்
இருக்க; ஆனால் அந்த வல்லைம, இந்த உலகத்த
ேமலான ஆளுைகக்கும்  ஓர் எல்ைல உண் “இந்த
உலகத்தின் அ” (ேயாவான் 12:31); “இப்பிரபஞ்சத
ேதவனானவன” (2ெகாரிந்தி 4:4); “ஆகாயத்து அதிகா
பிர” (எேபசியர 2:2); அவனுைடய ராஜ்ய “இருளி
அதிகார” (ெகாேலாெசயர் 1:13).  அவன் “கீழ்ப்படி
யின் பிள்ைளகளிடத்தில் இப்ெபாழுது கிர
ஆவ” (எேபசியர2:2).
இேயசுவானவர் பவுலுக்கு ஒரு தரிசனத்த, பு
ஜாதியாரிடத்திற்குச் ெசல்லும்படி அவ, 
அவர்கள “இருைளவிட ்டு ஒளியின,  சாத்தானுை
அதிகாரத்ைதவிட்டு ேதவனிடத்திற்கும”
அனுப்புவதாகச் ெசான் னார் 26:18); கிறிஸ்து
இரட்சிக்கப்படுவதற்குமுன் அவர்கள் சா
ைமயில் இருப்ப,  ஆனால்  கிறிஸ்துவ ின்
கள மீட்கப்,  சாத்தானுைடய அந்தகார வல்
லிருந ்து ேதவன ுைடய ராஜ்யத்திற்குள் ெச
வார்த்ைதகள் சுட்டிக்கா
ேதவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் இைடேயயான ஓ
ேபாராட்ட,  பிரபஞ் ச அளவிலான கலகமாக நைடெ
வருவதாக ேவதாகமம் ெசால்லுகிமாற்க 1:15; லூக்க
10:18; எேபசியர 6:12).  இது இரண் டு ராஜ்யங் களு
ேயயான ேபாராட்ட; இந்தப ் ேபாராட்டத்தில் ய
நிைல வகிக்க இடேம இல்ைல. இந்த நீண்ட ெநடி
டத்தில் கிறிஸ் தவர்கள் ெதாடர்ந்து ஈட;
இந்தப ் ேபாராட்டத்தில் ஏ சிலுைவய ில் ெ
கிைடத்துவிட்டது.
எனேவ இறுதி விைள
இருக்கும் என்பதில் சந்ேதகமில,  கிறிஸ்த
ெவற்றிெபற்றவராக இருக; ெவற்றி ெபறுவ
கிறிஸ்துைவப் பின்பற,  அவருைடய தூத
களாக இந்த அந்தகார யுகத்தின் வல்லைமகள
ேபாராட்டத்ைதச் சந்தித்து வருகிறார்கள்.
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மும் உயிர்த்ெதழுதலுேம இந்த அந் தகாரத்
ஒேர அதிகாரமாகவ,  அைத எதிர்த்து நிற்பதற்க
தின் அஸ்திபாரமாகவும் இருக்கிறது. இந்த
நைடெபறுகிற பகுதியானது ,  சமூகங்க,  சம
தாயங்கள,  ேதசங்களும்தான். ஸ்தாபனமாக நிற
திருச்சைபயும்கூட ஒரு யுத்தக்களம; அதன்
ஆதாரங்களும் கூட தீய ேநாக்கங்களுக்காகப
படலாம்
ஆனாலும் இங்கு இஸ்லாைமப்பற்றிப் பார;
இங்கு நைடெபறும் ஆன ்மீகப் ேபாராட் டதகிய
அம்சம் திம்மா மற்றும் ஷாஹாதா ஒப்பந்த
ரீதியாக,  பிராந்திய ரீதியாகவும் முன்ை
ேகாரல்கள் ஆகும். அைவ ஒருபுறம் இஸ்லா
அதிகாரம் இருப்பதுேபான்ற ஒரு ெபாய்யுணர்
அவர்கைள அடிைமப்ப,  மற்றவர்கைள ஒடுக்க
அவர்ளுக்குக் கற்ப; மறுபுறம் கிறிஸ்
யு,  இஸ்லாமியர் அல் லாத மற்றவர் கைளயும், 
ெபாய்  நன்றியுணர் வுக்க,  ேபசவிடாமல்
ைமப்படு,  மரணப்பயம் காட்டி கட்டுப்படு
ளது. (எேபசிய6:11-17).
இதில் நமக்கு ெவற்றின்று பவுல் விளக;
அதனால்தான் சிலுைவ,  அதனால்  கிைடக் கும
மன்னிப்பாலும் இந்த அந்தகார யுகத்தின் வ
ெகாள்ளப்ப,  ெவளியரங் க ேகாலமாக்கப,  ேதாற்கட
கப்பட்டதாக பவுல் எழுத
உங்கள் பாவங்களினா,  உங்கள் மாம்ச வ
ேசதனமில்லாைமயினாேலயும் மரித்தவர்கள
கைளயும் அவேராேடகூட உயிர,  அக்கிரம
ெளல்லாவற்ைறயும் உங் களுக்; நமக்க
எதிரிைடயாகவும் கட்டைளகளால்  நமக்கு
கவும் இருந்த ைகெயழுத்ைதக,  அைத  நடு
லிராதபடிக்கு ,  சிலுைவயின் ேமல் ஆ;
துைரத்தனங்கைளயும் அதிகாரங்கைள
ெகாண், ெவளியரங்கமான ேகாலமா, அைவகளி
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ேமல்  சிலுைவய ிேல ெவற்றிசிறந்தார். (ெக
2:13-15).
மனுகுலம் அைனத்திற்கும“எழுதப்பட்ட” ஒன்ற
இருக்குமா,  அதற்க திம்மாவும் ஷவு நல்ல
உதாரணங்கள் . இந்த விதிகளில் சம் பந்தப்
ஆன்மீக வல்லைமகை, அதன் ேமாசமா, புறக்க
ைபத்  தூண்டுகிற ேகாரிக்ைககைளயும் ச
ைமயால்தான ் ேதாற்கடிக்; உண்ைமய,  திம்
ஒப்பந்தத்ைதஷஹாதாைவயு சிலுைவயில் ஆண
வதால்தா ேதாற்கடிக்கமுடியும்The Third Choice –
இல் நான் எடுத்துள்ள மு, அவற்றின் ெபாய்
ேகாரிக்ைககைள எல்லாருக்கும் ெதரியப்ப
சியம
திம் வல்லைமயின் ஒரு முக்கிய அம்சம் , 
இஸ்லாமியர் அல்லாேதாைர அது ேபசவ ிடாமல
தான; அதன தன்ைமைய நாம் ெவளியரங்க,  அைத 
சிலுைவய ில் அ,  அது ெவளியரங ்க ேகாலமா
கவு,  அதன்  பல் பிடுங்கப்பட் டதாகவும்
டும் . கிறிஸ்தவர்கள்  இவ்வாறு ஆவிக்குர
எதிர்ெகாள்ளும,  திம்மா ஒப்பந்தத்திற்க
யாக இருக்க வல்லைமகளுக் கும் ஆவிக்குர
கும் எதிராக , அைதப் புறக்கணிக்க
சட்ட உரிைம
ஆவிக்குரிய விடுதைலையப் ெபறுவதற் கா
களில ் ஒ,  சாத்தான் நமக்கு எதிராக ைவக்
குரிய ேகாரிக்ைககைளப் புறக்கணிப்பதாக
தைலமுைறயின முன்ைவத்த ஆவிக்குரிய ந
கூ,  கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் விடுதைலயு
வதில் ஆழமான தாக்கத்ைத உண்டாக்கமுடிய
தப்பட் ட உடன்படிக்ைககைளயும் வாழ்க்ைக
ேவதைனயான அனுபவங்கைளயும் அடிப்பைடயா,
நமக்கு எதிரான ஒடுக்குதலத்தான் ெதாடரமுட
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இந்த விஷயங்கைள மக்கள் புறக்கணிக்
அவசியத்ைத ஊக்குவிப்,  சாத்தானின் சட்
ைமகைளப்  பற் றி விவாதிப்பது நன்; அவன்
நுைழய வழிவிட,  காலூன் ற ைவப்பதும் அ
ைமகளில் அடங்கும். நுைழய வழிவிட,  கீழ
படியாைமயால் அவனுக்கு நம் வாழ்வில
பதாகு; அைத அவன்  நம்ைமத் தாக் கவும் ஒடுக்
பாக எடுக்கிறான். காலூன்ற ைவப்ப,  மனித
ஆத்துமாவுக்குள ் இடம் ஒத; அதாவது சாத்
னுக் கு ஒருவர்  இடம் ஒதுக் குவதாகும். ேக
தாலுகூட ஒரு கிறிஸ்தவர் சாத்தானுக் கு
தியமிருப்பதாக பவுல் குறி
சூரியன் அஸ்தமிக் கிறதற் கு முன்னாக 
தணியக்கட; பிசாசுக்கு இடங்ெகாடாமல
கள். (எேபசிய4:26-27).
இங்கு இடம் என்று ெமாழிெபயர்க் கப்பட்
வார்ைத ேடாேபாஸ். அதற் கு குடியிருக்க 
என்பது அர்த்தமா “இடமளிப்” என்ற “வாய்ப்
ெகாடுப்” என்று ெபாருள்படும். யாராவத
ேகாபத்ைத பாவெமன் று அறிக்,  அைதப்  பு
கணிப்பதற்கு ப, அதிேலேய நிைலத்திர, தங்கள
ஆவிக்குரிய பகு தீய ேநாக்கங்களுக் கா
யாளப்பட ஒப்பைடத்துவிடுகிறார்கள் என்ற
கிறார
ேயாவான்14:30இல் இேய, சாத்தானுக்கு தன்னிட
மில்ைல என்று ெசால்ல,  சட்ட
உரிைமகள்
பந்தப்பட்ட வார்த்ைதையப் பயன்பட
இனி நான் உங்களுடேன அதிகமாசுவதில்ை
இந்த உலகத்த ின் அதிபதி வருகிறான்.
னிடத்தில் ஒன்றுமில் ைல. நான் பிதா
கிேறெனன்,  பிதா எனக,  கட்டைளயிட்டபட
ெசய்கிேறன் எ,  உலகம்  அறியும்படிக்க
நடக்கும். (ேயாவ14:30-31).
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ேபராயரான ேஜ.எச். ெபர்னாரஇந்த ேவதப்பகுதிக்
யுள் ள விளக்,  “என்  ஆளுைமயில் சாத்தான
கும்வைகயில் ஓர் இடம்க” என்று இேயசு ெ
வதாகச்  ெசால்லுகிற (A Critical and Exegetical Commentary
on the Gospel According to John, vol. 2, p.  556). இங்க
சட்டரீதியான ச்ெசாற்ெறாடர் பயன்படுத்த
தாக கார்சன் பின்வருமாறு விவ
அவனுக் கு என்னிடத்தில் ஒன்று “எ
ன்னிடத் தில் அவனுக்க” என்பதற்கான 
புச்ெசாற்ெறாடர். சட்டப்பின்னணிய ில்
கடி பயன்படுத் “என்னிடத் தில் உரிைமே
னக்கு ஒன்று”,  “என்ேமல் அதிகாரம்ெச
அவனுக் கு ஒன்ற” ேபான்ற மரபுச்ெசாற்
ரிலிருந்து வந் ததாகும் ... இேயசுவுக்கு
சாட்ட சாத்தானுக்கு நியாயமான குற்றச்சாட
மட்டுேம இேயசுைவ அவன் அதிகாரம் ெ
யும்(The Gospel According to John, pp.508-9).
இேயசுவிடம் பாவம் இல்லா; சட்டரீதியாக சாத்
உரிைம ேகாருவதற்கு இேயசுவிடம் ஏன் ஒன
பதற்கு அவேர காரணம் ெசால்லுக ிறார்,  “பிதா
எனக்,  கட்டைளயிட்டபட ிேய ெசய”.  சிலுைவக
துப் புரிந்துெகாள் மிகவு ம் முக்கியம
கருத்தாகும். ஏென,  இேயசுவின் மரணத்ைத
ரீதியான தண்டைன என்று சாத்தான் அவர் ேம
ைமயும ் ேகாரமுடியாது. ஆண்டவருைடய ே மச
ணம,  மற்றவர்களுக் காக ஏெறடுக் கப்பட்ட க
யாகு; அது சாத்தான் சட்டரீதியாக குக ் கி
கச்ெசய் த தண்டைன அல ்ல. கிறிஸ் துவானவர் 
இடமளித்திரு, அவருைடய மரணமானது பாவத்தி
ெகாடுக்கப்ப ட்ட நியாயமான தண்டைனயாக இர;
மாறாக,  அது உலகமைனத்த ின் பாவங்களுக்கா
கப்பட்ட பலியா
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உட்புகும் வழிகைள அ
ஆவிக்குரிய விடுதைலைய உரிைமே,  உட்ப
வதற்கான அைனத் து வழிகைளயும்,  அைட
யாளம்கண, அைடத், அவற்றிற்கு வாழ்க்ைகயி
இல்லாமல் ெசய்வதுதான் புத்த, ேதைவயும்கூ
உட்புகும் வழ ிகைள அை டப்பத,  ஏதாவது வார
ைதகள் அல்லது ெசகள்மூலம் சாத்தான் தங்க
ைகயில் உரிைமேகார அனுமதியளித,  அதிலிரு
அவர்கள் மனந்திரும்புவதாகு,  அவர்கள “சத்
யத்ைத எதிர்ெகாள்ளே”; பிற,  ஏதாவது ெபா
களுக்ேகா வஞ்சகங்களுக்ேகா தங்கைள அர
தால,  அவற்ைற அறிக்ைகெ,  விட்டுவிடேவண்ட
தச் ெசயல்முைறக்கு இன்றியைமயாதது சி
ைமயாகும் . கிறிஸ்துைவ இரட்சகெரன அறிக்
ேதவனிடமிருந்து மன் னிப்ைபப் ெபற்ற; பாவத
திற்காக மர,  கிறிஸ்துேவாடுகூட அடக்க
கிறா; அவருக்கு எதிராக சன் சட்டப்பூர்வமாக எ
குற்றச்சாட்ைடயும் முன்ைவ; அவரிடத்த
அவன் அதிகாரம் ெசலுத்த இடமும் 
நைடமுைறயில் இது எவ்வாறு ? ெபாய் ெசால்ல
பழக்கத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடமுடி
என்றா,  ெபாய்  ெசால்வது ேதவனுைடய பயில
தவறு என்பைத முதலாவது அவர் உணர; அைத 
அறிக்ைகயிடேவ,  ெபாய்  ெசால்வதிலிருந
திரும்பேவ, கிறிஸ்துவின் கிரிையயால் 
உண்டு என்பைத உறுதியாக நம்பேவண்டும
ெசய்த பி, ெபாய் ெசால்வைதப் புறக, விட்ட
முடியுமேதேநரம,  அவருக்குப் ெபாய் ெசால்
திருந், அதால் நன்ைம கிைடப்பதாக நிை, அைத 
விட்டுவிட மனதில்லாமல்,  ெபாய்  ெசால்வ
ருந் து விடுதைலெபற அவர் எடுக்கிற மு
தும் வீணாக இரு
ஆத்துமாவில் ஏதாவது புண்பட, சாத்தன் காலூ
விட வாய்ப்புள்ளது. பயத்தால் ஆட்ெகாள்
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ஒருவ,  தன்ேமல் ெதாடுக்கப்பட்ட தாக்குதலா
காரணத்தாேலா ேவதைனக்கும் பயத் திற்கும
பார; அந்த ேவதைன நீக்கப்பட ெஜபிக்கே
அவசிய; அப்ேபாதுதான் அவர் பயத்ைதப் 
கவு,  ேதவனில் உறுதியான நம்பிக்ைகெகா
நடத்தப்படமுடியும். அவருக்கு அந்த ேவதை
தவைர  மன்னிக் கிற ெசயல்முைறக்குள்ள
நடத்தேவண்டும். அதன் ப, பயத்ைத அவர் ெவ
கரமாக ேமற்ெகாள்ளமுட
ஒருமுைற நான் த ிம்மி அடிைமத்தன ேபாதித
ேபாத,  என்ைனச் சந்த ித்த ெதன் ஆப்ரிக்காை
ஒரு ெபண், பத்து வருடங்களுக்குமுன் 
னணிையச ் ேசர் ந்த ஒரு கும்பலால் தனக ்கு
ைனயான அனுபவத்ைதக் கூறினார். உள்ளூர
பள்ளியின் ேவண்டுேகாள,  அந்த ெபண்ண
குடுமதினர் தங் கள் வீட்டில் இரண் டு ந
ைவத்திருந்தனர். அதன்பிறகு அவரு,  ேசாத
ைனமிக் க காலக்கட்டம் ெதாடங்கியது. அவ
தங்கியிருந்த இந்த விருந்தினர்கள் மிக
நடந்தன; ெதாடர்ந் து அவைரயும் அவரது க
ைரயும் ேகலி ெசய. அவர்கள் அவைர சுவேராடு
துத் தள்ளுவ, அவைர 'பன்' என்று கூப்பிட, 
அவைரத்  தாண் டி நடந்து ெசல்லும்ேபாத
துப்புவார்கள். அரபு ெமாழியில் சாபங்கள் 
சிறு காகிதங் கைள அவரது வீட்டின் எல்ல
ெசாருகி ைவத்திருந. அந்தக் குடும்பத்தின
சைபயாரிடம் உதவி ேகட்ட; ஆனால்  யாரும் 
கைள  நம்பவில்ைல. கைட,  அவர்கள் தங்குவ
ேவறு இடத்ைத ஆயத் தம் ெசய்து ெகாடுத், 
அந்த “விருந்தின” ெதால்ைலயிலிருந்து 
தது. அந்தப் ெபண் இவ்வாறறார்: 'அந்த ேநரத்த
நாங்கள் பணரீதிய, ஆவிக்குரிய ரீத, உணர்ச்
ரீதியாக,  உடல் ரீதியாகவும் மிகவும ் உைடந
ேதாம; முற்றிலும் நம்பிக்ைகயிழந்த நிைலக்
என ேமேலேய எனக்கு நம்பிக்ைக இல ்லாமல்
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டத; நான்  எதற்கும் றவள்  என் று உணர ஆர
ேதன,  ஏெனன்றால் அவர் கள் என்ைன குப்ைப ே
தினார்'.  திம் மி அடிைமத்தனம ்குறித்த ே
ேகட்டபி, தன்ைன வாதித்துவந்த , சுயசந்ேத
கைள அறிந்துெகாண; அந்த ேவதைனயான அனுப
களிலிருந்து அவர் க, அச்சுறுபடுவைத நி
கரிக்கவும் ேசர்ந்து ெஜப ித்ேதாம். அற்புத;
“இந்தப் பரேலாக ஏற்பாட்டிற்காக நன்றி ெசால்லு
எனக்கு விடுதைல கிைடத,  ஒரு ெபண்ணா
ேதவனுக்குச் ேசைவெசய்ய பாத் திரமாக உணர்க
தருக் கு ஸ்ேதாத” என்று ெசான்னா பிறகு அவர்
வருமாறு எனக்கு எழு
நாங்கள் இன் றும் ேதவனுக்குச் ேச
கிேறா; முன்ைபவ ிட அதிகமாக அவைர ே
ேறாம; இஸ்லாமியக் கலாச்சாரம் மற்றும் ந
பற்றி நிைறயக் கற்றுக்ெ; இந்த அனுப
களின்மூலம் அதிகமாகப் ெபலப்பட ஆண்
வருைடய அன்பால் நாங்கள் இஸ்லாமியர்
கிேறாம் என்பை,  இேயசு நம ் ஒவ்ெவாருவை
எவ்வளவு அதிகமாக ேநசிக் கிறார்  என்ப
வாழ்க்ைகமூலம் ெதாடர்ந்து காட்டிக்
ேபாம்
ஆன்மீக ஒடுக்குதலிலிருந்து முழுவி
ஒேர ஒரு வழிதான்ட; அது கிறிஸ் துவின
மட்டுேம. நிச்சயம,  தான் நுைழயவ,  காலூன்றவும்
தான் பயன்படுத்துகிற வ; ஆனால்திம்மாவும்
தாவு அத்தைகய வழிகளில் இரண்டு என்பைத
ேவண்டியது முக் கியம். இது அடுத் த மு
பற்றி ஆராய வழிநடதத; அது தைலமுைற த
முைறயாக இருக்கும் ஒடுக்குமுை
தைலமுைற தைலமுைறயாக இருக்கும் 
ஆன்மீகப்பாத ிப்பு தைலமுைற தைலமுைறயா
வைத சில குடும்பப் பரம்பைரகளில் ெதளிவாக
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என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. மரபணு அல்லது ச
சில குடும்ப நல்ல விைளைவே,  ேமாசமான 
விைளைவேயா ஏற்படுத்துகிற சாத்தியம் இர
பாலான  மக்கள் ஏற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். ஆ
கள்  ஆவிக்குரிய பாரம்பரியத்ைத பரம்பைர ப
பரப்புகின்? பரப்ப வாய்ப்புள்ளதாகத்தான்;
ஒடுக்குமுைறயி நுைழவுவாயில்கள் தைலமு
முைறயாகப் பரவலாம். ஆன ்மீக ஒடுக்குமு
முைறகைளப் பாதிக்; ஏெனன்றால ் ஒரு தைலம
அடுத்த தைலமுைறைய இைணக; முந்தின தைல
யின் தீங்கு தங்கள் தைலமுைறக்குத் தா
கிறத
ஆவிக்குரிய அடிைமத்தனம் தைலமுைறயாகப
பரவலாம்  என்பைத ஏற்றுக்ெகாள்ள முடிய
அது காரணமற்றது என்று சில கிற ிஸ்தவர்
கள். அதற்குப் ப, ெபற்ேறாருைடய நடத்ைதகேள
ைளகளின் தாக்கத்ைத ஏற்படுத் துவதாகச் சுட
உதாரணமாக,  ஒரு அப்பா ெபாய் ெசான,  அவருைடய
பிள்ைள் அவருைடய முன்மாதிரிையப, ெபாய
யர்களாக மாறுவது ேபான் றது. அல் லது ஒரு 
பிள்ைளையத் ேமாசமா கத் தி,  அதன்  விைளவா
அந்தப் பிள்ைள சுயமதிப்ைப இழந் த நிைல
ேபான்றது. ெபற்ேறாரின் நடத்ைதைய பிள்ைள
வைதயு,  ெபற்ேறாரின் அறலால்  தைலமுைறக
கிைடேய ஏற்படும் பாதிப்ைபயும் ம; அைவ 
ஒரு தைலமுைறயிலிருந்து அடுத் த தைல
ேபாது பாவம் ெபருகுவதற்கு உதவுகிற மு
களாக இருக்கின்றன. ஆ, அந்தகார ஆவிக்குர
னணி காணப்படும் குடும்பங்களிவர்கள
அனுபவிக்கும் ஆவிக்குரிய ஒடுக்கு
யும் இந் தக் கருத்துகைள ைவத் து முற
முடியாது. என்னுைடய கருத்து எ,  ஆவி
குரிய அடிைமத்தனம் தைலமுைற தைலமுைறயாக
வதற்கான ஆதாரம் ெதளிவாக இருக்கிறது
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உடன்படிக்ை,  சாபங்க,  ஆசீர்வாதங் கள் சம
பட்ட ேவதாகமத்தின் ஒட்டுெமாத்த கண்ேணாட்
கருத்துக்கு முற்றிலும் ஒத்திருக்கி
தாேராடு ேதவன் ஓர் உடன்பட ிக்ைக ெச,  அது
தைலமுைற ேதாறும் ெதாடரும்படி கட்டைள, 
அவர்களுக் கும் அவர் கந்த்திகளுக்கும்
கிற ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபங்கைளயும் , 
ஆயிரம் தைலமுைற மட்டும் ஆசீர்வாத, 
மூன்றாம் நான் காம் தைலமுைற மட்டும் சாப
ெசான்னைதயுமட்ேடார விவரிக்கிறது. (யாத்த20:5;
34:7).  ேமலு,  பின்வரும் ைறயினர் தங் கள்
ைதயருைடய பாவங்களின் விைளவுகளிலி
வதற், அவர்கள“தங்கள் அக்கிரமத, தங்கள் பி
களின் அக்கிரமத்ைதயும் அறிக்”. (ேலவி
ராகமம் 26:40).  அப்ேபாத “அவர்களுைடய முன்ே
ேளாேட பண்ணின உடன்படிக” தாம் நிைனவுகூ,
அவர்களுக் கும் அவர் களுைடய ேதசத்திற்க
ெகாடுப்பதாக ேதவன் ெசால்லுகிறார். (ேலவ
26:45).
இவ்வாறு தைலமுைறரீதியாக மக்கைள ேதவன் 
தால,  தைலமுைறரீதியாக தனக்கு உரிைம இரு
மனுகுலத்திற்கு எதிராக சாத்தான் ஏட்டா?
சாத்தான் உண்ைம “குற்றஞ்சாட்ட”,  அவன் “இர
வும் பகலும் நம் முைடய ேதவனுக்குமுன்
சேகாதரர்ேமல் குற்றஞ்சாட”. ெவளிப்படுத12:10. 
ேதவேனாடான உடன்படிக்ைககைள அவர்கள் ம, 
தைலமுைற தைலமுைறயாக அவர்கள் ேமல் தனக்
யிருறெதனச் ெசால்லுகிறான். உதாரணமாக, ஏவா
ளின் பாவமானது அவர்களுைடய சந்ததியாருகு
தைலமுைற ேதாறும் சாபத் ைதக் ெகாண்டுவந்
ெபறும்ேபாது ேவதைனயும் (ஆதி 3:16),  ெபண்க
ேமல் ஆண்களுக்கு ஆதிக்கமும் 3:16), பிைழ
புக்காக கடினமாக உகேவண்டியதும் (ஆதிய
3:17-18),  இறுதியாக அழிவும் மரணமும் (ஆ 3:19)
அதில் அடங்
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இந்த விவகாரங்களில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்
கியங்கள் ெசால்ல; அதாவது ெபற்ேறார ின் 
களுக்காக பிள்ைளகளிடம்  ேதவன்  கணக்குக் 
என்ற,  அவனவன் தன்னுைடய பாவங்களுக்ேக 
பாளியாக இருப்பான் என்றும் வசனங்கள் ெ
இெதப்ப,  குமாரன் தகப்பனுைடய அக்கிர
சுமக்கிறதில் ைலயா என்று நீங்,  குமாரன
நியாயத்ைதய ும் நீத ிையய,  என்  கட்ட
கைளக்  ைகக்ெகா,  அைவகளின்படி ெசய்த, 
அவன்  பிைழக்கேவ பிைழப் பான். பாவஞ
ஆத்துமாேவ சா; குமாரன் தகப்பனுைடய 
மத்ைதச் சுமப்பத,  தகப்பன் குமாரனு
அக்கிரமத்ைதச் சுமப்; நீதிமானுைடய 
அவன்ேமல்தான் இர,  துன்மார்க்கனுை
மார்க்கமும் அவன்ேமல்தான. (எேசக்கிேய
18:19,20).
ேமசியா யுகத்ைதக் குறித்துச் ெசால்லப்பட
மாக இந்த ேவதப்பகுதிைய வாசிக்கேவண்டும்.
ஆட்சியின் ‘இந்த அந்தகார உல’ ெசயல்படும்
தில் நிகழ்கிற அடிப்பம்பற் றி இங்கு ெசால
வில்; மாறாக ேதவகுமரனுைடய ராஜ்யத் தின்
யால் உண்டான வாக் ெசால்லப்படு. புதிய உ
படிக்ைகயி, ேதவன்  அவரவைர அவரவருைடய பா
களின்ப டி நியாயந்தீர்ப்,  ெபற்ேறார் மற்
மூதாைதயரின் பாவங்கள்மூலம் மக்கைளக் கட
தானுைடய
வல்லைமைய இேயசுஸ்துவின்
ெதழுதல் மற்றும் மரணத்தின் வல்லைம உைட
என்றும் ெசால்லப் படுகிற வ “பாவம்  மரணம் 
பைவகளின் பிரமாணம” பைழய பிரமாணத்தின்
படிக், பாவங்கள் தைலமுைற தைலமுைறயாக ஒ
மிருந்து மற்றவருக்குத் ெதாடர்வத; ஆனால
ெபற்ேறாரின் பாவங் களின் நிமித்தம்  மனி
படுத் த உரிைமயுண்ெடன சாத்தான்  ெசால்ல ஏ
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இந்த பைழய பிரமாணம் கிறிஸ்துவுக்குள, 
ஒன்றுமில்லாமலும் பயனில்லாமலு
திம் ஒப்பந்தம் தைலமுைற தைலமுைறயாகத் ெ, 
மதவாதம்சார்ந ஒன்று என்பைதப் புரிந்துெ
கியம். இது இஸ்லாமியர் அல்லாத சமூகத்தால்
ஓர் உடன்படி; இது காலத்தின் இறுத ி வைர ெ
கூடியது. இந்த உடன்படிக்ைகையச் ெ, தங்கள
மைனவிக, பிள்ைள, சந்ததியார் ஆகிேயாருஜிஸ்
ெசலுத்துவதன் மூலம் அைத உறுதிப்படுத்
லாமியச் சட்ட,  ஒரு பிராந்தியேமா மக் கேளா
மியக் கட்டுப்பாட்டின்கீழ,  அவர்கள் 
ெறன்றும் உம்மாவின் உைடைமயாக இரு
இதன்  நைடமுைற அர்த்தம் என்ன,  திம்மாவ
உட்படுதபட்ட மூதாைதயர்களுக்குப் ப,  தங
கள் முன்ேனார்களின் ஆன்மீக அடிைமத‘மூ
றாம்  மற்றும் நான்காம் தை’ பாதிக்கப்படுவா
என்பதாகும். (யாத்திர 20:5; 34:7).  இதுதான் ப
திற்கும் மனரீதியாக இஸ் லாத்திற்கு அட
வழநடத்துக; திம்மாகீழ் வாழ் ந்து ஒன்ற
இரண்டு தைலமுைறகள் கடந்திருநதிம்மி அட
தனப பாதிப்பின் இந்த அறிகுறிகைளக்
ஷஹாதா ஒப்பந்தத் தின் ேகாரிக ்ைககளும் 
யிலிருந்து அடுத்த தைலமுைறக்கு ெபார
கிற; அதனால்  ஓர் இஸ்லாமியருக்குப் பிற
யும் இஸ்லாமியர்தான் என்று இஸ்லாமியச்
யிடுகி

ஷஹாதாைவ நிராகரித்த சாட
“இஸ்லாத்ைதப் நிராக
கிறிஸ்தவ விசுவாசத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்ட 
மியர் ஒருவரின் 
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“நான்  ேமற்கத் திய நா ஓர் இஸ்லாமியக் க
தில் வளர்ந்ேதன். மசூதிக்கு; அரபு பாை
யில் ெதாழக் கற்றுக்ெகாண்ேடாம,  வளரு
ேபாது நான் அத ிக பக்திேயாடு இருக்கவ
ைலக்கழகத்திற்குச் ெ,  சத்தியத் ைத 
மாகத் ேதடிே; அப்ேபாதுதான் எல்லாம் மா
பிதன. இேயசு உண்ைமயில் யாெரனக் கண
ேடன; அவர் என் ஆத்தும இரட
பல்கைலக்கழகத் தில் மாணவர் கிறிஸ்
இைணந்ேதன் . ஒவ்ெவாரு வ,  ஒரு மாணவர
ேவதாகமத்திலிருந் து ஒரு ெசய்திையப்
வார். நான ் கிறிஸ்துைவ ஏற்றுக் ெகாண
கூட ஆயிருக்கவ; ஆனால்  நான் ஏதாவ
ெசய்த ி பகிர்ந்துெகாள்ள முடியுமா என்ற
நான்  ேபசவிருந்த அன்று சாயங,  பல்கைல
கழக நூலகப்பகுதிக்குள் ெஜபிப்பதற்காக
“இேயசு எனக்காக மரித,  நான்
இேயசுவுக்
மரிப்ேப?” என்கிற தைலப் பில் தீர்மா
ேதன்
நான்  ெஜபிக்க ஆரம்ப,  விேநாதமான ஒரு ம
றம்  நிகழ்ந் தது. என் கழுத்ைத யாேரா ெநற
உணர்ந்ேதன். அந்த உணர்வு ெதாடர்ந்து;
மிகவும் தீவிரம; பீதியைடந்ேதன். அப்
ஒரு குரல் என,  “இஸ்லாத்ைதப் புறக்க
லாத்ைப்  புறக்” என்று ெசான்னதுேபால 
ேதன். அது ஆண்டவராக இருக்கேவண்டு
ேனன். அேதேநர,  “ஆண்டவே,  நான் உண்ைமய
இஸ்லாத்ைதப் பின்பற, சமீப காலமாக அதி
நான்  ஈடுபாடு காட் டேவ ” என்று என் மன
எண்ணம் ஓடி
ஆனாலும் கழுத்து ெநற உணர்வு ெதாடர்;
எனேவ  நான,  “இஸ்லாத்ைத நிராகரிக” என்ற
ெசான்ேனன் . இைவ அைனத் தும் அைமதியா
தன; ஏெனன்றால் நான் நூலகத்தில் இருந்
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யாக,  என்  கழுத் ைத அழுத் திவந் த உணர்வ
நிம்மதி ெபருமூச்சுவிட்ேடன்! ,  கூ
டத்திற்காக ஆயத்தம் ெசய்ய ஆரம் பித்
தில் ஆண்டவர் என்ைன வல்லைமயாகப் 
னார; மாணவர்கள் முழங்க,  ஆண்டவரிடம் ,
தங்கைள அவரிடம் அர்ப்பணித
புதிய விசுவாசிகைளச் சீ
வடஅெமரிக்கா,  இஸ்லாமிய பின்னணியிலி
துைவ தங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக ஏ
வர்களுக்கு தீவிரப் பயிற்சிளிப்பதற்
ெபற்று வருகிறது. அவ்வாறு பயிற்சியளி
ெதாடர்ச்சியான பல சீடத்துவச் ச ிக்கல்கை
பாடத்திட்ட ஒருங்கிைணப்பாளர்கள் ஷஹாதாைவ
நிரகரிப்பதற்கு இந்தப் புத்தகத்த ில் ெஜப
பட்டுள்ளைத அ,  அங்கு பயிற்சி ெபறுகிற
மாணவர்களிடமும் இஸ்லாைம நிராகரிக்க இந்த
பயன்படுத்தும்படி ேகட்டுக்ெகாண்டார்க
தப்  பயிற்சி மாணவர்கள்  மிகுந்த விடுத
மும் அந்தார்கள “நாங்கள் இஸ்லாைம நிராகரி
டும் என்று ஏன் யாருேம ெசால் லவில்ைல. இ
நாங்கள் ெசய்திருக்” என்று ெசான்னார
இஸ்லாத்ைதப் புறக்கணிப்பது இப்ேபாது அ
பாடத்தின் இன்றியைமயாத பகுதியாக்க

திம்மாைவ நிராகரசாட்சிக
பல தைலமுைறகளுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத
ஒரு ெபண் என்னிடம் ெஜபிப்பதற; வாழ்க்ைகய
பல விஷயங்கள ில் அவருக்கு பிரச்சைன இ
ைடய மூதாைதயர்கள் நூறு வருடங் களுக்கு
உள்ள டமாஸ்கஸில் திம்மி அடிைமகளாக வ. 
அங்க 1860ம்  ஆண,  கிறிஸ்தவர்கள் இனப்பட
ெசய்யப்பட்டார் திம் ஒப்பந்தத் ைத நிராகர ிக்க
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கைளச்  ெசான்னேப,  பயம்  ேபான; தான்  அனுதின
அனுபவித்து வந்த பயத்திலிருந்து வி
இனப்படுெகாைல பாரம்பரியத்திலிரு
அர்மீனி பின்னணிையச் ேசர்ந்த ஒருவருை
யர்க,  தங்கள் ெபயர்கைள கிேரக்க ெபயர்களாக
ெகாண்,  இனப்படுெகாைலயிலிருந்த,  சிமிர்
வழியாக எகிப்துக்குத் தப்பிவந் தார்கள். 
பிற,  அந்த அகதிகளின் சந்ததியான இந் த மனி
பயங்கர அசங்களால ் ஒடுக்கப்பட்டு வந்தா
விட் டு ெவளிேய வந்,  கதவுக,  சன்னல்கைள 
லாம்  மூடிேனாமா இல்ைலயா என்று மிகுந்த
அனுபவித்தார். ஆனாலும் கடந்தகால இனப
யின ் ேவதைனகேளாடு சம்பந்,  தைலமுைற தை
முைறயாகத் தாண்டி வந்த பயங்கைளராகரித்த;
அவருைடய விடுதைலக் காக நாங்கள் ெஜ; அத
னால் அவர் ஆவிக்குரி, விடுதைலயும் ெபற
பயம் நீ, துணிவு பிறக்கிறது:

சுவிேசஷ

அேரபிய ெமாழி ேபசும் கிறிஸ்தவ, சுற்றுலாப
ணிகளாக ஒரு ஐேராப் பா நாட்ட ிற்குந்தேபா, 
அங்குள்ள இஸ்லாமியர்களுக் கு சுவிே
வதற்,  இந்தப் புத்த ெகாடுக்கப்பட் டுள்ள
ைளப்  பயன்படுத்தினார்கள் . அந்தக் குழுவ
நாடு மதசுதந்தரமுள்ள நாடாக இருந், தங்கள்
வாசத்ைதப் பகிர்ந்துெகாள்ள தாஙட்டதாகச் ெச
லுகிறார்கள். ஒரு தைலவர் பின்வருமாறு “உங
கள் சார்பாக உடன்படிக்ைக ெசய்யப்ப,  உங்
ளுக்குள் பயம் ெதாடர்ந்து”.  திம் ஒப்பந்
களின் விளக்கங்கைள விவா,  தங்கள் விடு
காக அைனவரும ் ேசர் ெஜபித்தார; திம் ஒப்ப
தத்ைத நிராகரித்தார்கள் . அந்த ந ிகழ்ச்சிய, 
அதன் விைளவு பற்றி ஆராயப
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“விைளவுகள் ஆச்சரியமாக இருந்தன. அந
யில் கலந்துெகாண்ட அைனவருேம இ
பயிற்சியில் இடம்ெபற ேவண்டிய தவி
தைலப்பு று,  அதனால்  அதிக ஆசீர்வாதங
ெமய்யான விடுதைலயும் கிைடக்,  குற
பாக திம்மா ஒப்பந்தத்திலிருந்து வ
று,  இேயசுவின் இரத்தத்த ின்மூலம் அ
படிக்ைக ெசய்வதாக அறிவிக்கேவண்டும்
தரமாகச்  ெசான்னார்கள். இேயசுவதத்தினால
ெஜபத்தினாலும் இந்த ஒப்பந்தத்திலிர
ெபற முடியும் என்பதால் ேதவனுக்கு”.
காப்டிக் கிறிஸ்தவஒருவரஇஸ்லாமியர்கள
நற்ெசய்தி பிரசங்கிக்க தனக்கு அதிதபற்றி
ெசால்லுகி
“ஓர் இஸ்லாமிய நா, சட்ப்படிப்பில் ஒரு முக
மாக  ஷரியத்பற்றி நான்கு வருடங்கள்  படித
விதியில் உள்ளதிம் சட்டத்திட்டங்கெகாண்,
கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வாெறல்லாம் சீரழிக்க
பைதப் படித்; ஆனால் அத்தைகய ேபாதைனகள்
னுைடய குணத் தில்த்திய தாக்கங்கைளக்
கூடாதபடி ஏேதா ஒன்று என் கண்கைள மைறத்த
அர்ப்பணிப்புமிக்க ஒரு கிறிஸ்த; ஆண்
வராகிய இேயசு கிறிஸ ்துைவ ே; ஆனால்  என
இஸ்லாமிய நண்பர்களின் உணர்வுகைளப்
கூடாது என்பதற, அவர்கள்முன் இேயஎன் ஆ
டவராக அறிவிதி மீண்டும் ம ேதால்விையச் 
தித்ே.
திம் மி அடிைமத்தனம்குறித்த விளக்கக
ெகாண்டேபா,  என்னுைடய ஆவிக் குரிய ந
யரங்கமாகிவிட் டைத உணர; என்  ஆத்துமாவு
மைறந்திருந்த விரக்திகைளயும் இனது. என
மூதாைதயர்கள் குடியிர, இஸ்லாமியர் ஆக்கி
பகுதியா; அங்கு அவர்கள் தாம் ேமலானவர்கள
தார்கள் என்று சந்ேதாஷமாக ஏற்ற,  அவர்கள
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சார்பாக வாதிட்ட பல சூழ்நிைலகள் என் ந
தன. ஒரு திம்மி நான்  என்ைன ஏற்றுக்,  அநத 
இழிவான வாழ்க்ைகைய பல வருடங்கள் வாழ்ந்
என்று உணர்த்தப்பட்ேடன். அதற்காக ெ, 
கிறிஸ்துவில் மி கப்ெபரிய
விடுதைலை
ெபற்ேறன
அன்று இரவில் நான் வீட்டி,  ஓர் இஸ்லாம
நண்பைர அைழத்ேதன். இேயசு அவைள ேநசிப, 
அவளுக்க அவர்  சிலுைவயில் மரித்தைத
ேனன். அதன்பிறகு இஸ்லாமியர்கள் மத்
யம் பயன்மிக்கதாக ம; கிறிஸ்துைவ அேநகர் 
ஆண்டவராகவ,  இரட்சகராகவும் ஏற்றுக,  அறிக்
யிட்டைதக் கண்ட”.

இரத்த ஒப்பந்தங்களும் அ
புறந்தள்ள
நாம்  பார்த்த அடுத்த முக்க,  திம் ஒரு “இரத்த
ஒப்பந்” என்பதாகும். எபிெரய ேவதாகமத,  இரத
தப்பலியின் மூலம் உடன்படிக்ைக உறைவ
வது வழக்கமாக இருந் தது. ஆதியா 15இல,  ஆபி
காேமாடு ேதவன் பிரசித்திப்ெபற்ற உடன்
ெசய்தேபா,  ஒரு பலியின் மூலம் அைத ஏற்பட
ஆபிரகாம் மிருகத்ைதக் ெக, அைத அடித, மி
கங்களின் துண்டங்கைள தைரயில் ைவத்தான
ேதவேன வந், அந்த உடன்படிக்ைகயில் பங்ெக
அைடயாளமாக புைககிற அக் கினி அந்தத் 
நடுேவ கடந்துறது. அத்தைகய சடங்குகள் ஒர
ைதச் சுட்டிக்; அது ெவளிப்பைடயாக ெசால்
லாம்  அல்லது ெசால்லப்படாமலும் இருக்கல, 
“நான் இந் த உடன்படிக் ைகைய மீறினால் நா
கத்ைதேபால் ஆேவன” என்று அர்த் தம். அதாவத
மிருகத்ைதப்ேபால துண்டு தட்டப்படுேவன
என்று அர்த
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எேரமியா தீரக்கதரிசிமூலம் ேதவன் ெகாடுத
பில் இது பிரதிப; அதாவது
என்
முகத்துக ்குமுன் பண்ணின உ
வார் ைதகைள  நிைறேவற்றா, என் உடன்ப
ைகைய மீறின மனுஷைர நான் துண்டங
வாகக் கடந்துகும்படி அவர்கைள இரண்டா
டித்த கன்றுக்குட்டிையப்ேபா கன்ற
குட்டியின் துண்டுகளின் நடுேவ க
வின் பிரபுக்,  எருசேலமின் பிரபுக, 
பிரதானிகைள,  ஆசாரியர்கைள,  ேதசத்தின் ச
ஜனங்கைளயும் அப் படிச,   நான் அவர்கைள
அவர்கள் சத்துருக்களி,  அவர்கள் ப
ணைன வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின்  ைகய
ெகாடுப்ேபன். (எேரம34:18-20).
மாந்திரீகச் சடங ்குகள,  தீயஆவிகள் சம்பந்த
சடங்குக,  இரத்தப்பலியிட்டு ஒருவைர தங்
பந்தம் ெசய்ய ைவப்ப. ேவறு சில சாத்தானிய
கள,  ஒப்பந்தத் ைத மீறினால் எங்களுக்கு அ
என்று சபிக்கச்ெ,  கழுத்தில் சுருக்கு
ேபான்று மரணத்ைதச் சுட்டிக்காட்டும் ஓர
அணியச்ெசய்ேதா அல ்லது ஒரு சவப்ெபட்
பத,  இருதயத்தில் சாைடயாககவது ேபான் று
ணச்சடங்ைகச் ெசய் ேதா ஒப்பந்தத்ைத மீறி
என்பைதச் சுட்டிக்காட்டுவார்கள் . பாரம்
ஜிஸ் கட்டணச் சடங்கில “சிரச்ேசதத” சுட்
காட்டும் வை,  இஸ்லாமியர் அல் லாத ஒருவ
கழுத்தில் அைடயாளமாக அடிப; அதுவும் இரத்த
ஒப்பந்த சடங்குதான். இந்த, திம் தன்ேமலும் 
சமுதாயத்தார்ேமலும் ெகாண்டுவரக்கூடிய மர
சுட்டிக்காட் டியது. அதன் அர்த்தம,  “இந்த
ஒப்பந்தத் தின் ஏதாவது நிபந்தைனகைள ந, 
நாங்கள் சிரச்ேசதம் ெசய்யப்ப” என்பேத
சாபங்கைள ெவளிப்பைடயாகச் ெசால் லிேயா
மைறமுகமாக ைவத்ேதா ெசய்யப்படுகிற இரத்த
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கள்  ஆவிக்குரிய ரீதியாக ஆ; ஏெனன்றா, 
ஆவிக்குரிய ஒடுக்குதலுக் கான  கதைவ அ
கின்றன. முதலாவது அைவ ஒரு நபைர ஒப்பந்த
தைனகளுக்குள் அைடக; பிறகு அந ்த ஒப்பந்
உள்ளடங்கிய சாபங்க,  அந்த நபர் மனரீதிய, 
ஆன்மீகரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட அனு
இைவ எவ்வாெறல்லாம் ெவளிப்படுகின்றன
தால்  ஆச்சரியம் ஏற்படக திம பின்னணிை
ேசர்ந் த ஒரு ெபண்மணிக்கு இரவ ில் ெகட்
ெதாந்தரவு ஏற்ப; மரித்துப்ேபான அவளுை
வினர்கள் அவைள மரித்ேதாரின் ேதசத்தி
அைழப்பதாகக் கண்டாள். காரணேம இல்லாமல் தற
எண்ணங்களும் அவைள வாட்டிக்ெக; ஏன்
அந்த எண்ணங்களம்புகின்றன என்று ெசால்
வில்ைல. இருவரும் ேப; ெஜபித்ேத; முந்த
தைலமுைறகளில் அவளுைடய குடும்பத்ைதச் ே
அங்கத்தினர்க,  மரணம் சம்பந்தமாக காரணேம
லாமல்  கனவுகள் ,  அவர்கைள அதிகமாகப் பாட
தியதாக அறிந்துெகாண்ேடன்.ய மூதாைதயர்க
பல தைலமுைறகளாக திம் மா அடிைமத்தனத்தி
தால,  மரணப்பயம் அவைள ஒடுக்கி வந்தைத
ெகாண்ேடன். அதுகுறித்து ெ; மரணத்தின் அ
ரத்ைதக் கடிந்துெகா; வருடாந்த ஜிஸ் கட்டணச
சடங்கில் அவளுைடய மூதாைதயர்கள் பங்ேக
டான  மரணச் சாபங்கள் நீங்கிப் ேபாயின. அவ்வ
ெஜபித்தப,  கனவுகளிலிர,  மரண எண்ணங்களி
தும் அந்தப் ெபண்ணிற்கு விடுத

கட்டவிழ்ப்பதற்கான அ
விடுதைலக்காக முயலு,  ஒருவர் தன் ைன அர்
திருக் கிற பக் தியற்ற வ நிராகரிக்,  எதிர
கவும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்ைககைள எடுக்க
கங்கைளயும் விக ்கிரத் ேதாப்புகைளயும
கும்படி ெசால்லப்படும் பைழய ,  விக்கிரக
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ைடய ஆன்மீக ப் பிராந்தியங்கைள முற்ற
கான மாதிரி ெகாடுக்டுள்ளது. (உபாக12:1-3). அதா
வத, ேதாப்புகைள,  சடங்குகள் நைடெபறும் இ
யு,  சடங்கு ெபாருட்க,  பலிபீடங்கைளயும்
கங்கேளாடு ேசர்த்து முற்றிலுமாக அ
என்ெனன்ன ஒப்பந்தக்களுக்குள் நுைழந, அவற
றின் நிபந்த,  விைளவுகள் உட்பட அந்த ஒ
கள்  ஒவ்ெவான்றிலிருந்தும் விலகேவண
லாம்  பிரச்சைனக்குரியைவகேளா அவற்றி
ேவண்டும். பாவ அறிக்ைக ெசய்யும்ேபாது ஒ
ெவாரு பாவத்ைதயும் குற ிப்பிட்டு அற ிக
சியமாக இருப்பது, ஆவிக்குரிதைலையக் ேக
கும்ேபாதும் அவ்வாறு ெசய்யேவண்டும். 
பாவமன்னிப ்பு ேதைவப் படுகிற ஒவ்ெவாரு
ளும் ேதவ சத்தியத்தின் ெவளிச்சம்
இவ்வாறு குறிப்பிட்ட பிரச்சைனகள் அ
ேவண்டும் என்கி,  அவபக்தியான உடன்பட
களுகம்  ெபாருந்தும். உதா,  இரத்தப்பலி ம
ஏதாவது ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்,  அந்தச
சடங்கில் பங்குெபறுவைத நிராகரித்து 
டு; குறிப்பாக தன் ெபாருத்தைனையத் திரு
டும். அதுேபால யாராவது , “நான் உயிேராடு இரு
வைர மன்னிக்கேவட்ேட” என்று சபதம, மன்னிக
முடியாமல் தவித்துக் ெகா,  அதிலிருந்த
திரும்பேவ; அந்த இறுமாப் ைப நிராகரிக்;
அைதச்  ெசான்னதற்காக ேதவனிடம் மன்னிப்ப
டும் . பாலியல் அத்து மீறலுக,  அைத வாய
திறந் து ெசான் னால் விடுவார்கேளா என்ற
திருந், அந்த அைமதிைய நிராகரிக்கேவண்டும
மாக, “எனக்கு ேநர்ந்த கதிைய ெவளிேய ெசால்ல
பைத நிராகரிக்க, அைத இனிப் ேபசப்ேபாக” என்
ெசால்லேவண்டும். திம்மி அடிை மத்தன
விைளவுகளிலிருந்து விடுதைல ெபற ம, 
ஜிஸ் கட்டணத்ைத,  அேதாடு ெசய்யப்படும் க
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அடிக்க ிற அைடயாளச் சடங்குகைளயும் நி
டியது அவசி
இேயசுதாேம தம் சீடர்களிடம் வானத்தி, 
அதாவது ஆவிக்குரிய ரீ,  சரீர ரீதியாக “கட்
வு”,  “கட்டவிழ்க” அவர்களுக்கு அதிகாரம்
கப்பட்டிருப்பதாகச் ெச
பூேலாகத்திேல நீங்கள் எைவகைளக் கட்
அைவகள் பரேலாகத்திலும் கட்டப்; பூேல
கத்திேல நீங்கள் எைவகைளகழ்ப்பீர்க
அைவகள்  பரேலாகத்திலும் கட்டவிழ்க்க
என்,  ெமய்யாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்
(மத்ேதய18:18; ஒப்பிடவும்: மத16:19).
அவபக்தியான ஒப்பந்தங்கள்  மற்றும் ெபா
முறிக் கிற அதிகாரம் கிறிஸ்தவர்களுக்
மான ஒரு ஷயம; ஏெனன்றா, கிறிஸ்துவின் இரத
ெசய்யப்பட்ட உடன்படிக்,  தீய ேநாக்கங்கேள
ெசய்யப்பட ்ட ஒவ்ெவாரு ஒப்பந்தத்தின் 
அகற்றுகிறது. சகரியா புத்தகத ்தில் உள்ள 
ேவதப்பகுதியில் இந்த வாக்குறுதி ெசா
உனக்கு நான் ெெதன்னெவன்ற,  தண்ணீ
லாத குழியிேல அைடபட்டிருக்கிற 
கைள  நான் உன் உடன்படிக் ைகயின் இரத்
விடுதைலபண்ணுேவன். (ச9:11).
சிலுைவயின்மூலம் இந்த அந்தன் துைரத்
களுக்கும் வல்லைமகளுக்கும் எதிராக 
விட்டதாக ேதவன் நமக்குச் ெசால்லுகிறார். (ெ
2:13-15). இந்த ெவற்றியானது தீயவல்லைமகை
ெகாண், அவற்றின் ஆட்சியுரிைமைய எட
கிறது. அதா, மக்கள் விருப்பத்ேதாேடா வி
மேலா, ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா ெசய்துெகாள்ள
தங்கள்மூலம் அவற்றிற்கு வழங்கப்படுகி
அதில் அடங்
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அதிகாரம7

திம்மாப
புறக்கணிப்பதற்க
திம் மி அடிைமத்தனத்தின்  ஒடுக்குதல்
விடுதைல காண்பதற்கு உதவுகிற கபங்கள
இந்த அதிகாரத்தில் ெகாடுக்கப
முஹம்மதுவின் வாழ் க்ைகயில் நிராகரிப
ஆழமான தாக்கங்கைள ஏற்பட; அதனால்  மனதி
புண்பட்,  பழிவாங்குகிற மனநிைலைய வள,  தான்
பாதிக்கப்பட்டதாக உணர,  வன்முைற உணர்வு 
டிருந்,  மறறவர்கைள அடக்கியாள விரும் பினார
ஒடுக்கேவண்டுெமன்கிற மனநஜிகா “ேபாராட்ட
திற” அைழப்பு விட; மற்றவர்கைளத் தா, திரு
காண விரும்ப
மாறாக கிறிஸ்து நிராகரிக்க,  பழிவாங் க மற
விட்ட; வன்முைறையக் ைகயாள மறட்டா; மற்றவ
கைள அடக்கியாள மறுத்து; புண்பட்ட மனநி
ைவத்திருக்க மறுத்துவிட்டார். அவரு
உயிர்த்ெதழுதலும் நிராகரிப்ைபயும் அ
கைளயும் ேதாற்கடி

ெஜபம் ஏன் அவச?
இந்த ெஜபங்கைள ெஜபிப்பதற்கு பல்ேவறு
உண்ட
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 நீங்கேளா உங்கள் மூதாைதயர்கேளா இஸ்
ைகயின்கீழ் இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்க,
திம் ஒப்பந்தத் ைத ஏற்றுக்ெகாண்டவர்
கலாம்  அல்ல ஜிகா மற்றும் த ிம்மி அட
நியதிகள ின் தாக்கங்களடங்கிய சூழ
வாழ்ந்திருக்கலாம். உத,  ஜிகா பயங்கரவாத
தாக்குதல்குறித்த பயம் உங்களிடம் 
 ஜிஹா ெதாடர்பான வன்முைற அனுபவங்
லது திம் மா அடிைமத்தனங்களால் வி
பிற அத்துமீறல்கள் ேபான்ற அதிர்ச்ச
களால் நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடு
தும் பாதிக்கப்பட்டி அதுேபான் ற நி
கள்பற் றி நீங்கள் ேகள்விப,  அத்தைக
அனுபவங்களால் உங்கள் குடும்பம்
டிருக்கும் உணர்வு உங்களுக்கு ஏ
 நீங்கேளா அல் லது உங்கள் மூதாைதயர
லாமிய ஜிஹாமூலம் அச்சுறுத்தப்பட;
இஸ்லாத்தி நீங்கள் வாழ்ந்தேத இல
றாலு,  அந்தப் பய ம் மற்றும் அச்
லிருந்து விடுபட விரும்
 நீங்கேளா உங் கள் மூதாைதயர்கேளா இ
களாக வாழ்ந்திருக; திம்மா ஒப்பந்தத
அதன்  விைளவுகள ிலும் பங் ேகற்பைத 
விரும்பியிம்
திம்மா ஒப்பந் தமும் அதன்  அைனத்து வ
கள் வாழ்க்ைகேமல் அதிகாரம் ெசலுத, அவற்ைற
ரத்து ெசய்வதற் காக இந்த ெஜபங்கள் எழுதப
ஓர் இஸ்லாமிய நாடதிம அடிைமயாக வாழ்வதால்
கேளா உங்கள் மூதாைதயர்கேளா ஆளாகியிருக்
சாபங்கைளயும் த,  ேபாக்குவதற்காக எழுதப
ளன.
முன் பு அறிவில்லாமல் இருந்ததுகுறித
கவு, ேதவ வார்த்ைதயின் சத்தியத்தில் நிற்
ெதரிவிக்கவும்  இந்த ெஜபங்கைள நீங்கள் 
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பின்வர திம அடிைமத்தனத் தின் எதிர்மை
ெசல்வாக்குகைள எதிர்த்து நிற் பதற்கு இந
தப்பட்டு; அைவ:
 மனக்காய
 பயம
 அச்ச
 ெவட்க
 குற்றவு
 தாழ்வுமனப்பான்ைம உண
 சுயெவறுப்பு மற்றும் சு
 பிறர்ேமலான

ெவற

 மனச்ேசார
 வஞ்சை
 நிந்
 பிறரிடமிருந், தனிைமயாக இருப
 எதுவும் ேபசாமல் இ

ேவதாகம வசனங்க
இந்த ெஜபங்கைள ஏெறடுப்பதற்கானத்ைத ெசய
வதற்கு முத,  ேவதாகம வசனங்கைள வாசிப்பதாக
அந்த ெஜபங்களுக்கு அடிப் பைடயான முக
கைள உறுதிப்படுத்த ேவண்டு இந்த ெஜபங்கை
ஏெறடுப்பைதக் கவனிக்கிற இன்ெனாருவரு
இந்த ெஜபங்கைள நீங்கள் ெசால
ேதவஅன்பு நிராகரிப்ைப ேமற்ெக
ேதவன் நம்ேமல் ைவத்திருக்கிற அன்ைப 
விசுவாசித்திருக் கிேறாம். ேதவன் அன
றார; அன்பில் நிைலத்தன்  ேதவனில் ந
திருக்க,  ேதவனும் அவனில் நிைலத்திர
(1ேயாவான்4:16).
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(இேயசு ெசான்னார்:) ே, தம்முைடய ஒேரேபறா
குமாரைன விசுவாசிக் கிறவன்  எவேனா 
டுப்ேபாகாமல் நித்தியஜீவைன அை,  அவ
ைரத் தந்த,  இவ்வளவாய் உலகத் தில் அ
தார். (ேயாவான3:16).
நம் சுதந்தரம் பயம் அல்ல:

அது ேதவனி

ேதவன்  நமக்குப் பய முள்ள ஆவிையக், 
பலமும் அன் பும் ெதளிந்த புத்தியு
ெகாடுத்திருக்கி2தீேமாத்ேத1:7)
அந்தப்,  திரும்பவும் பயப்பட ுகிறதற்
ைமத்தனத் ஆவிையப் ெபறா,  அப்பா பிதா, 
என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற புத்திர
ையப்  ெபற்றீர் கள். நாம் ேதவனுைடய 
யிருக்கிேறாெ மன்று ஆவியானவர்தாேம
ஆவியுடேனகூடச் சாட்சிெகாடுக்கிறார்
களானால் சுதந்தரரு; ேதவனுைடய சுதந்த, 
கறிஸ்துவுக்கு உடன் சுத; கிறிஸ்து
கூட நாம் மகிைமப்படும்படிக்கு அ
பாடுபட்டால் அப்படியாகும். 8:15-17).
நாம் விடுதைலேயாடு வாழ அைழக்கப்பட
(இேயசு ெசான்னார்:) சத்தியத்ைதயும, சத்
யம் உங்கைள விடுதைலயாக்குர். (ேயாவான
8:32).
ஆனபடியினா,  நீங்கள் மறுபடியும் அ
தின் நுகத்துக்க,  கிறிஸ்து நமக்கு
கின சுயாதீன நிைலைமயிேல நிைலெகாண்
(கலாத்திய5:1).
நம் சரீரங் கள் ேதவனுக்கு ெசா; ஒடுக்குதல
அல்; நம் இரத்தத்திற்கான  அவர்  ஏற்கனே
ெசலுத்திவிட
உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் ேதவனாேல ெ
களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசு
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ஆலயமாயிருக்கிறெ,  நீங்கள் உங்களு
களல்லெவன்றும் அறி? கிரயத்து ெகாள
ளப்பட்டீர; ஆைகயால்  ேதவனுக்கு உை
களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலு ம் உங
லும ் ேதவைன மகிைமப்படுத் த1ெகாரிந்தி
6:19-20).
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால் ...
(ெவளிப்படுத12:11).
ேதவனுக்கு முன் ஆண்களும் ெப; ஒரு
தவர் மற்ற இனத்தவைரவிட உயர்ந்ல.

இன

யூதெனன்றும் கிேரக்கென,  அடிைமெய
றும் சுயாதீனெனன்,  ஆெணன்றும் 
ெணன்றுமி; நீங்கெளல்லாரும் கிறி
வுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள3:28).
நிந்ைதேயா தாழ்வு மனப்பான் ைமேயா நம்ம
யாளங்கள் அ; கிறிஸ்துவிறியும் கிறி
அன்பில் ஐக், சிலுைவயுேம நம் அைடய
கிறிஸ்துவுக்குள் எப்ெபாழுதும் எங்
பண்,  எல்லா இடங்களிேலயும் எங்கைளக
அவைர அறிகிற அறிவின் வாசைனைய ெவ
துகிற ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம். இரட்
களுக்குள்,  ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக,
நாஙகள்  ேதவனுக் குக் கிறிஸ்துவின்
கிேறாம்.2ெகாரிந்தி2:14–15).
ஒருைமப்பாட் டில் அவர்கள் ேதறினவர
படிக்,  என்ைன நீர் அனுப்ப,  நீர் என்
அன்பாயிருக்கிறதுேபால ம்  அன்பாய
கிறைதயும் உலகம் அறியு,  நான்  அவர்
லும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்ப
கிேறன். (ேயாவா17:23).
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(இேயசு ெசான்னார் :) ஒருவன் என் பின்ே
பினா,  அவன்  தன்ைனத் தான் ெ,  தன்  ச
ைவைய அனுதினமும் எடுத்ட,  என்ைனப
பின்பற்றக்கடவன். 9:23).
சத்தியத் ைத ெவளிப்படுத்துகிற பரிச
லைம நமக்கு
(இேயசு ெசான்னார் :) நான் உங் களுக்கு 
ெசால்லுகி; நான் ேபாகிறது உங்களுக்கு
ஜனமாயிருக; நான் ேபாகாதிருந, ேதற்றரவாளன
உங்களிடல் வரா; நான் ேபாேவேனயாகில் அவ
உங்களிடத்த ிற்கு அனுப்புேவன,  பாவத
ைதக்குறி,  நீதிையக்கு,  நியாயத்தீர்
குறித,  உலகத்ைதக் கண்டித்து உணர்
(ேயாவான்16:7-8).
(இேயசு ெசான்னார் :) சத்திய ஆவ ியாகிய 
ேபாத,  சகல சத்தியத்திற் குள்ளும் உ
வார். (ேயாவான16:13).
அவமானத்ைத ேமற்ெகாள்ள கிறிஸ்துவில் நமக
உள்ள
அவர்  தமக்குமுன் ைவத்திருந்த சந்ேதா,
அவமானத்ைத எண்ணா,  சிலுைவையச் ச, 
ேதவனுைடய சிங்காசனத்தின் வலதுபார
றிருறார். (எபிெரய12:2).
ஆவிக்குரிய விஷயங்கள்குறித் து நாமும
அறிந்துெகாள்ள நமக்கு உரிைமயும் ெபாறு
உன் கண்கள் கண்ட காரியங்கைள நீ மறவ, 
உன்  ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் அைவகள்
யத்ைத விட்டு நீங்காதபடிக்கும்யாயிரு,
உன்  ஆத்துமாைவச் ஜாக்கிரைதயாய்க் க;
அைவகைள உன்  பிள்ைளகளுக்கும் 
களின் பிள்ைளகளுக்கும் அறிவிக்கக்
மம்4:10).
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அன்ேபாடும் ைதரியத்ேதாடும் சத ்தியத்ைத
கிறிஸ்துவில் நமக்கு அதிகா
மரணமும் ஜீ நாவின் அதிகாரத்தி; அதில
பிரியப்படுகிறவர்கள் அதின் கனிையப்
நீதிெமாழி18:21.
அவர்கள் பயமுறுத்தல்கைள ேதவரீ,  …
உம்முைடய ஊழியக்காரர் உம்முைடய வச
ைதரியத்ேதாடும் ெசால் லும்படி அவர்க
கஞ ெசய்தருளுமஅப்ேபாஸ்த 4:29,30).
அன்பு அநியாயத்தில் சந்ேதா,  சத்தியத்
சந்ேதாஷப்படும1ெகாரிந்தி13:6).
இேயசுவானவர ் ேதவனுைடய குமாரெனன்று
பண்ணுகிறவன் எவேனா அவனில்  ேதவ
திருக்க,  அவனும ் ேதவனில் நிைலத்திர
(1ேயாவான்4:15).
மிகுந பலனுக்ேகதுவான உங்கள் ைதரியத
விடாதிருங்கள். (எப10:35).
சத்திய வார்த்ைதயில் நாம் முழுநிச்ச
முடி
ேதவனுைடய சாட்சி அதிகமாயி; ேதவன் தமத
குமாரைனக்குறித்துக் ெகாடுத்த சா
(1ேயாவான்5:9).
தங்கள் சாட்ச வசனத்தினாலும் அவைன
தார்கள். (ெவளிப்பட12:11).
நாம் பாதுகாப்பும் அல்லது ஆயுதங்களும்
லர; நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியாக கிறிஸ்துவி
பட்டுள்ேள
கைடசியா, கர்த்தரிலும் அவருைடய சத்த
லைமயிலும் பலப்படுஙங்கள் பிசாசின் 
கேளாடு எதிர்த்துநிற்கத் திராணியு, 
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ேதவனுைடய சர்வாயுதவர்க்கத்ைதயும் த
ளுங்கள். (எேபச6:10–11).
நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர,  மாம்ச
தின்படி ேபார்ெசய்கிறவர ் களல்ல.  எங்கள
யுதங்கள்ம்சத்துக்ேகற்றைவகளா,  அரண
கைள நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு ேதவபல
யிருக்கிறது. அைவகளால் நாங்கள் தர, 
ேதவைன அறிகிற அறிவுக்கு விேராதமாய்
எல்லா ேமட்டிைமையயும் நிர, எந்த எண்
ைதயும ் கிறிஸ்துவுக்குக் கப்படுத்
வர்களாயிருக்கிேற2ெகாரிந்தி10:3-5).
கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உபத்திரவம்
ேதாஷமாக எண்ணுகிே
நீங்கள் பலவிதமான ேசாதைனகளில் அகப்,
உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்ைசயானது
உண்டாக்குெமன்று அறியுங்கள்.  1:2,3;
ஒப்பிடவும்: பில1:29).
சிலுைவ சாத்தானின் வல் லைமை,  கிறிஸ்த
விடுதைலகாண நம்ைம அைழக
(இேயசு ெசான்னார் :) இப்ெபாழுேத இந்த உ
அதிபதி புறம்பாகத் தள்ளப் படுவான்
லிருந்து உயர்த்தப்பட்ட,  எல்லாைரயு
என்னிடல்
இழுத்துக்ெகாள் ளுேவன். 
12:31–32).
சிலுைதிம் ஒப்பந்தத்ைத ரத்த, அதன் சகல
லைமையயும் அழிக

வ

உங்கள் பாவங்களினா,  உங்கள் மாம்ச வ
ேசதனமில்லாைமயினாேலயும் மரித்தவர்
உங்கைளயும் அவேராேடகூட உயி,  அக்க
மங்கெளல்லாவற்ைறயும் உங்களுக; நமக்
எதிரிைடயாகவும் கட்டைளகளால்  நமக்கு
கவும் இருந்த ைகெயழுத்ைதக,  அைத  நட
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விலிராதபடிக்கு,  சிலுைவயின் ேம
யடித; துைரத்தனங்கைளயும் அதிகாரங
உரிந்துெக, 
ெவளியரங்கமான ேகாலமக, 
அைவகளின்ேமல் சிலுைவயிேல ெவற்றி
(ெகாேலாெசயர்2:13–15).
நீங்கள் ஏெறடுக்கிற ெஜபங்களும் அறிக்
யானைவ,  பயன்மிக்கைவ. உங் கைள முழுவிட
வழிநடத் த விரும ்புகிற ேதவேனாடு ேசர்ந
கள். ேதவன் உங்கைள ஏற்றுக்ெ,  தீயவனினகல
கண்ணிகளிலுமிருந்து உங்கைள விடுவி
ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ள மனதில் தீர்மானிய
மியர் அல்லாதவர்கள்மீது திம்மா ஒப்பந
ெபாய்ைய எதிர்க்கவும் நிராகரிக்கவும்

ெஜபங்களும் அறிக்
பாவஅறிக்ைக ெஜபங
அன்பு ேதவேன, நான் பாவஞ்ெச, உம்ைம  விட
விலகிச்ெசன்ேறன் என்பைத அறிக்ைக ெசய்க
மனந்திர, கிறிஸ்துேவ என்னுைடய , ஆண்டவர
என்பைத ஏற்றுக்ெகாள்கிேறன். எப்ேபாதாவத
அச்சுறுத்தியி, மற்றவர்களில் 
வர்கைள
மனப்பான்ைமைய அல் நிந்ைதைய ஏற்படுத
தாேலா தயவெசய்து என் ைன மன்னித்தருளும
ைதக்காக என்ைன மன்னியும். எப், யாைரயாவது
நான் துஷ்பிரேயாகம், அடக்கியிருந்தால்
மன்னியும். அைனத்ைதயும் இேயசுவின்
புறக்கணிக்க
எங்கள் ஆண்டவராகிய இேறிஸ்துவின் ேதவ
பிதாே, கிறிஸ்துவின் சிலுைவயில் நீர் 
பாவமன்னிப்பு  எனும் ஈவுக்காக நன்றி. ச
கள் உம்மிடமும் ஒருவேராடு ஒருவரும் ஒப்
உமக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். நான் உம
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(மகன்/மகள்) என, ேதவ  ராஜ்யதின் சுதந்தரவா
றும் இன்று அறிக்ைகய
அறிக்ைககளும் பைழய நம்பிக்ைககைள விட
பிதாே, நான் இனி பயப்படமாட, இப்ேபாது நான் 
அன்பின் பிள்ைள என்று நீர் ெசால்வை
ெகாள்கிேறன ். முஹம்மது கற்பித்த இஸ்ல
ைககைள  நான் றக்கணி, தள்ளுகிேற “குர்ஆன
அல்லா” ேமலான சகலவித அர்ப்பணிப்புகைள
கணிப்பதாக அறிவிக; இனிேமல் எங்கள் கர்த்
இேயசு கிறிஸ்துைவ ம ட்டுேம வணங்க
அறிவிக்கி
திம் ஒப்பந்தத்திற்கும் அதன் ெகாள ்ைக
படிந்தமூலம ் எங்கள் முன்ேனார் ெசய்
லிருந்து மனந்திர; அவர்களுைடய பாவங்
காக உம்மிடம் மன்னிப்பு ே
இஸ்லாத் சமூகத்திற்க ும் அதன் ெகாள்ை
பணிப்பதாக நாேனா எங்கள் மூதாைதயர்கேளா
அைனத்து ஒப்பந்தங்கைளயும் , கடந்துெக
கிேறன
நான் திம்மாைவ அதன் ஒவ்ெவாரு நிபந்தைனக
முற்றிலும ாகப் புறக்கண ஜிஸ் கட்டணச் ச
கின்படி கழுத்தின் அைடயாளமாக அடிக்,
அது சம்பந்தப்பட்ட அைனத்ைதயும் புறக்க
தச் சடங்கு சுட்டிக்காட்டி சாபத்ைதயும் ம
ைதயும் குறிப்பாகப் புறக்
திம் ஒப்பந்தம் கிறிஸ்துவின் சில
பட்டெதன அறிவிக்கிேறன். திம்மா ஒரு ெபாத
ெபாருளாக மாறிவி; அதற்கு என்ேமல் எந்த உர
இல்ைல. திம்மா ஒப்பந்தத்தின் ஆன்மீக 
ெவளிரங்கமாகிவி, ெபலவீனமாக்கப்ப, ேதாற
கடிக்கப்ப, கிறிஸ்துவின் சிலுைவயால் 
டன என்று அறிவிக்
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இஸ்லாத்திற்கு நன்றிகடன்பட்டிருப்பதாகச் 
ேபாதைனகைளப் புறக்கணிக்
ெபாய்யான குற்றவுணர்வுகைளப் புறக்கணி
கத்ைதயும் ெபாய்கைளயும் புறக்க
கிறிஸ்துவுக்குள்ளான என் விசுவாசத்ை
கூடாெதன ெசால்கிற அைனத்து உடன்படிக்
புறக்கணிக்
திம் அல்லது இஸ்லாத் குறித்துப் ேபசக்கூ
கிற அைனத்து உடன்படிக்ைககைளயும் புறக
நான ேபசுேவ, அைமதியாக இருக்கமாட்
“சத்தியம் என்ைன விடுதை” என்பைத
அறி
கிேறன் (ேயாவா 8:32); கிறிஸ்து இேயசுவில்
ெபற்றவனாக வாழத் தீர்மானிக
இஸ்லாத்தின் ெபயரால் , என் குடும்பத்தி
ராகப் ேபசப்பட்டுள்ள சகல சாயும ் ரத்து,
புறக்கணிக்க
என் மூதாைதயர்களுக்கு எதிராகச் ெசால்லப்பட
கைளயும ் ரத்து, புறக்கணிக்கிேறன். குறிப
சாபத்ைத முற, புறக்கணிக்கிேறன்., உனக்க
என்ேமல் அதிகாரமி
இந்தச் சாபங்களுக்கு என்ேமல் எந்ல்ைல என
அறிவிக்கிேறன். கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வ
குரிய சுதந்தரமாக உரிைமேகார
பயத்ைதப ் புறக்கணிக்கிேறன். கிறிஸ்து
மாக இருக்கத் தீர்மானித
சூழ்ச்சித்திறன் ெசய்தைலயும் கட்டுப்
கணிக்கிே
அத்துமீறைலயும் வன்முைறையயும் பு
பயத்ைதப ் புறக்கணிக்கிேறன். புறக்கணிக
என்கிற பயத்ைதப் புறக்கணிக்கிேறன். என
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உைடைமகைளயும் இழந்துவிடுேவேனா என்கிற
புறக்கணிக்கிேறன். வறுைம பயத்ைதப் புற
அடிைமப்படுத்ேவேனா என்கிற பயத்ைதப் பு
கிேறன். பலாத்காரப் பயத ்ைதப் புறக்கணி
ைமப்படுத்தப்படுேவேனா என்கிற பயத்ைத
கிேறன். என் குடும ்பத்ைத இழந்துவிடு
பயத்ைதப ் புறக்கணிக்கிேறன். ெக, சாவு
குறித்த பயத்ைதப் புறக்.
இஸ்லாத்குறித்த பயத்ைதப் புறக்கணிக்கி
கள்குறித்த பயத்ைதப் புறக்
ெபாது நடவடிக்ைககளில் அல்லது அரசியல
களில் ஈடுபடுேவேனா என்கிற பயத்ைதப் புற
இேயசு கிறிஸ்துேவ சகலத்திற்கும் ஆண்
ைகயிடுகிே
இேயசுேவ என் வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவாரு பக
வர் என்று அவருக்கு அடிபணிகிேறன். இே
என் குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர். இேயசு
நகரத்திற்கு ஆண்டவர். இேயசு கிறிஸ்துேவ 
ஆண்டவர். இேயசு கிறிஸ்துேவ இந்தத் ேதசத
மககளுக்கும் ஆண்டவர். இேயசு கிறிஸ்
வர் என்று என்ைன அர்ப்பண
நிந்திக்கப்படுவைதப் புறக்கணிக்கிேறன
ஏற்றுக்ெகாண்டுள்ளார் என்று அறிவிக்க
டுேம ேசவிக்கி
அவமானத்ைதப் புறக்கணிக்கிேறன். சிலுைவமூ
களலிருந்தும் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக
ேறன். அவமானத்திற்கு என்ேம ல் எந்த உரிை;
நான் கிறிஸ்துேவாடு மகிைமயில் 
ஆண்டவே, இஸ்லாமியர்கள் ேம லான சகல ெ
களுக்காகவும் என்ைனயும் என் மூதாைதயர
யும். இஸ்லாகளுக்கு எதிராகவும் மற்ரவர்க
கவும ் இருக்கிற ெவறுப்ைப நிராகரிக்கிே
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கைளயும ் இந் தப் பூமியின்ேமல் உள்ள எல
யும் ேநசிப்பதாக அறிவிக
திருச்சைபயின் பாவங்கள் மற்றும் தி
களுக் கு தவறான வைகயில் கீழ பாவங்கள் ஆ
வற்றிலிருந்து மனந்தி
ஒதுக்கிைவக்கப்படுகிற நிைலையப் புறக்கண
மன்னிக்கப்ப, கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவன் 
ெகாண்டார் என்று அறிக்ைகயிடுகிேறன். நா
ஒப்புரவாக்கப்பட்டுள்ேளன். ேதவனுைடய ச
முன் வானத்திலும் அல்லது பூமியிலும்
எனக்கு எதிராக எந்தக் குற்றச்சாட்ைடயும்
நம் பிதாவாகிய ேதவன, என் ஒேர இரட்சகரான கி
வுக், என்க்கு ஜீவைனத் தர வல்லவரான பரி
கும் என் துதிையயும் ஸ்ேதாத்திரகிேறன
இேயசு கிறிஸ்துேவ ஆண்டவெரன்பதற்கு உ
யாக வாழ என்ைன அர்ப்பணிக்கிேறன். அவ
ைவையக் குறித்து ெவட்கப்பேடன். அவர
ெதழுதைலக் குறித்து ெவட்
ஆபிரகா, ஈசாக், யாக்ேகாபு ஆகிேயாருைடய ே
கிய ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய நான் என்று அற
யிடுகிே
ேதவனுக்கும் அவருைடய ேமசியாவுக்குேம
அறிக்ைகயிடுகிேறன். பிதாவாகிய ேதவனுக்
இேயசு கிறிஸ்துேவ ஆண்டவர் என்று நா
அறிக்ைகபண, முழங்கால்கள் யாவும் முடங
அறிக்ைகயிடுக
திம்மி அடின முைறயில் பங்காற்றுகிற 
கைள மன்னிப்பதாக அறிவிக
பிதாவாகிய ேதவ, திம்மாவிலி, திம்மி அட
தன மனநிைலயிலிர, திம்ம ா ஒப்பந்தத்துடன்
பட்ட
அவபக்தியான ஒவ்ெவாரு நியதிகளில
ெசய்து என்ைன விட
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நீர் என பரிசுத்த ஆவியால் ந, இேயசு கிற
வினுைடய ராஜ்யத்தின் சகல ஆசீர்வாதங
ேமல் ெபாழியவும் இப்ேபாது ேகட்கிேறன். 
யின் சத்தியத்ைத ெதளிவாக விளங்க, என்
வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும்
தவும ் எனக்கு க தாரும். நீர் வாக்களித்தபட
ைகயும ் ஜீவனும் நிைறந்த வார்த்ைதகைள
யரு; அவற்ைற
அதிகாரத்ேதாடும் இேயசுவின்
வல்லைமேயாடும் மற்றவர்களிடம் ேபசும்
கைள ஆசீர்வதியும். கிறிஸ்துவுக்கு 
யாக  இருப்பதற்கான ைதரித் தாரும ். இஸ்லாம
கள்ேமல் ஆழமான அன்ைபயும் அவர்கேளா
வின் அன்ைபப் பகிர்ந்துெகாள்வதற்கான
எனக்குத் தா
என் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இேயசு
நாமத்தினால் இவற்ைற அறிக, ேகட்கிேறன். ஆெ
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அதிகாரம8

ஷஹாதாைவப
புறக்கணிப்பதற்க
இந்த அதிகாரத்தின் ெஜபங்கள் நான்கு
அவற்றின் உள்ளட

பகுதி

 இேயசுைவப் பின்பற்றுவதற்கு ,
 ஷஹாதா மற்றும் முஹம்மதுவின,
 வஞ்சை மற்ற
 ேமலாதிக்க

இேயசு கிறிஸ்துைவப்வதற்கா
அர்பணிப்பு ெ
சிருஷ்ட, சர்வவல்ல பிதாவுமாகிய ஒேர ேதவைன
விசுவாசிக்க
“ெதய்வங்” என்று அைழக்கப்படும் கடவுள்
கணிக்கிே
ேதவனுக்கும் பிறருக்கும் விேராதமாகெசய்தைத
ஒத்துக்ெகாள்கிேறன். இதன்ம ூலம் நான ் ே
படியாம, அவருக்கும் அவருைடய கட்டைளகளுக
தமாகக் கலகம் ெசய்ே
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என் பாவங்களிலிருந்து என்னால் என் மு
யாது
கிறிஸ்துவாகிய இேயசுேவ உயிேராடு எழுப
குமாரன் எனவிசுவாசிக்கிேறன். எனக்காக அ
யில் மர, என் பாவத்திற்கான நியாயத்தீர்
சுமந்தார். எனக்காக அவர் மரணத்திலிருந்து
தார்
நான் என்னுைடய பாவங்களிலிருந்து
கிறிஸ்து சில ுைவயில் ெவன்றுெகாடுத்
ஈைவ அவரிடம் ட்கிேற
பாவமன்னிப்பின் ஈைவ இப்ேபாேத ெபற்றுக்
ேதவைன என் பிதாவாக ஏற்றுக்ெக, அவருக்ேக ெசா
மாவைத விரும்பவும் இப்ேபாேத ெதரிந்துெ
நித்திய ஜீவன் எனும் ஈைவ ந
என் வாழ்க்ைக உரிைம கைள கிறிஸ்துவிட,
இன்று முதல் என் வாழ்க்ைகயின் ஆண்டவர
ெசய்யும் உரிைமகைள வழங்க
அைனத்து ஆன்மீக ெமய்ப்பற்றுகைளயு
ேறன். குறிப்பாக ஷஹாதாைவயும் என்ேமல்
சகல உரிைமகைளயும் புறக்கணி
சாத்தாைனயும் சகல தீைமகைளயும் புறக்கணிக
ஆவிகேளாடுமல்லது தீய ெகாள்ைககேளாடும
ெசய்துெகாண்ட அவபக்தியான சகல உடன்பட
யும் உைடத்துப்ேபாட
என்ேமல் அவபக்திக்ேகதுவாக அதிகாரம் ெ
கேளாடு ெசய்துள்ள சகலவித அவபக்தியான பந
புறக்கணிக்க
என் சார்பாக என் முன்ேனார்க, என் வாழ்கயில
ஏதாவது வைகயில் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்திய
பக்தியான உடன்படிக்ைககைளப் புறக்
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ேதவனிடமிருந்து இேயசு கிறிஸ்துவின்மூ
திறன்கள் அல்லது ஆவிக்குரிய திறன்க
புறக்கணிக்க
வாக்குைரக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியா ேகட
கிேறன
பிதாவாகிய ேதவ, நான் உமக, உமக்கு மட்ட
மகிைம  ெகாண்டுவரும்படிக்கு தயவுகூர
வித, மாற்றியருள
நான் உம்ைம மகிைமப்பட, பிறைர ேநசிக்கவு
வாக ஆவியின் கனிைய எனக்குள
இேயசு கிறிஸ்து மூலமாக ேதவநான் என்ைனப்
சுத்தப்ப, அவேராடு என்ைனப் பிைணக்கி
பைத என்ைனக் காண்கிற மனிதர்களுக்க, சகல 
ஆன்மீக அதிகாரங்களுக்கு முன்பாகவும
நான் பரேலாகத்தின் பிரைஜ என்பைத அறிக்ைக
ேதவேன என்ைனப் பாதுகாப்பவர். பரிசன் உ
வியால் இேயசு கிறிஸ்துவுக ்கு என், அவ
ைரப் பின்பற, என் வாழ்நாள் முழவதும் அ
டுேம பின்பற்றவும் தீர்ம

ஷஹாதா மற்றும் முஹம்
முன்மாதிரியிலிருந
இஸ்லாமியர் கள் முஹம் மதுதான் அல்லா
என்ற ஷஹாதாைவ ஓதும்ேப,  குர்ஆன் அல்லா
வார்த்ைத என்று அங்கீகரிக் கிறார்கள்.
மதுவின் முன்மாதிரிையப் பின்பற், 
முஹம்மதுைவப் பின்பற்றாதவர்களுக்கு 
சுறுத்தல்கள் மற்றும,  முஹம்மதுைவ ,  பி
பற்றாதவர்கள எதிராகப ் ேபாரிடேவண்டிய கட
பட  முஹம்மதுபற்றி குர்ஆன் ெசால்பவற்ை
றுக்ெகாள்கிறா
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முஹம்மதுவின் முன் மாதிரியில் உள்
மைற அம்சங்க
 வன்முைற மற்றும்,
 ெகாைல,
 பிறைர அடிைமப்படு,
 பழிக்குப் பழியாகத் ,
 ெவறுப,
 ெபண்கள்ேமல் ெவ,
 யூதர்கள்ேமல் ெ,
 அத்தும,
 அவமானம்  மற்றும் ப ிறைர அவமானத்
படுத்த,
 அச்சுறு,
 வஞ்சை, 
 பிறருைடய ெச, ெசய்ைகயால் ேகாபங்ெகா,
 தன்ைன நியாயப்படு,
 ேமலாதிக்க உணர்,
 ேதவனின் தன்ைமையத் திகாட்டு,
 மற்றவர்கைள அடக்கியாள விரும்ப
 பலாத்காரம
இஸ்லாமியர் ஷஹாதாைவ ஓதுவதன்மூலம் க
யும் அங்கீகரிக்; கிறிஸ்துைவயும் ேவத
யும்பற் றிய ஸுன் னாவின் ேகாரிக்ைககைளய
றார்கள். அவற்றில் உள்ளட
 சிலுைவயிலஸ்து மரித்தைத ம;
 சிலுைவைய

ெவறு;

 இேயசு ேதவனுைடய குமாரன் என்பைத ம
(இைத நம்புகிறவர்கைளச் ச;
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 யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் தங்க
கைளத்  தீட்டுப்படுத்திய ிருப்பத; மற
று
 இேயசு திரும்பிவந்து கிறிைத அழி
பார; உலகம்  முழுவதும் முஹம்மதுவ
குக் கீழ்ப்படியச் ெசய்வார் என்
ஒருவர் இஸ்லாத்ைதவிட்டு ெவளி,  அவர்கள
குறிப்பாக முஹம் மதுவின் முன்மாதிர, 
நிராகரிக்கேவ; ஷஹாதாவில் சுட்டிக்காட்டப
சாபங்கைளயும் அப்படிேய ெசய்யேவண்டு, 
குர்ஆன் கடவுளுைடய வார்த்ைத என்கிற ந
புறக்கணிப்பத
முஹம்மது ஓர் இைறத்தூதர் என்பைத குறிப்ப
விட்ட, குர்ஆனின் சாபங்களும் அச், கிற
துவின் மரணத்ைதயும் கர்த்த முஹம்மது 
பதும் ஆன் மீக உறுதியற்ற நிைலைய; அத
னால் எளிதில் அச்சுறு,  பாதிக்கப்படவும்
ைவப் பின்பற்றுகிறவர் நம்பிக்ைகயிழக்கவ

ஷஹாதாைவ நிராகரிப்பதற்கான
அறிவிப

ெஜ

முஹம்ம து ேபா, வாழ்ந்து கா ெபாய்யான கீ
படிதைல நிராகரிக்க
முஹம்ம து ேதவனிடம ிருந்து வந்த இைறத்த
புறக்கண, அது ெபாய்ெயன நிராகரிக்
குர்ஆன் கடவுளுைடய வார்த்ைத என்கிற கூ
கிேறன் ஷஹாதாைவயு, அதில் மனப்பாடமாகச் ெச
படுகிற ஒவ்ெவான்ைறயுகணித, நிராகரிக்கி
அல-ஃபாத்தி ெசால்வைத நிராகரிக்கி
யூதர்கள் ேதவனுைடய ேகாபத்திற்கு ஆளாகி,
கிறிஸ்தவர்கள் வழிதப்பிப் ேபானார்கள் 
வைத நிராகரிக்கி
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யூதர்கள் ெவறுக்கப்படுவைத நிராகரிக்கிேறன்
கமத்ைதத்ட்டுப்படுத்தியதாகச் ெசால்லப்ப
ரிக்கிே
ேதவன் யூதர்கைளப் புறக்கணித்துவிட்டார
படுவைத நிராகரிக்; அது ஒர ு ெபாய்ெயன அ
கிேறன
குர்ஆைன மனப்பாடம ாக ஓதுவைத நிராகர; என்
வாழ்க்ைகேமல் அது அதிகாரம் ெசலுபுறக்க
கிேறன
முஹம்மதுவின் முன்மாதிரிைய அடிப்பைட
சகலவித ெபாய்த்ெதாழுைககைளயும் நிராக
முஹம்ம து ெகாண்டுவந்த ேதவைனப்பற்றின 
ேபாதைனகைளயு, அல்லாஹ் கடவுள் என்று 
சித்தரிக்கப்படுவைதயும் நிர
நான் பிறந்தேபாஸ்லாத்துடன் ெசய்துெகா
பணிப்ைப, என் முன்ேனார்கள் இஸ்லாத்து
அர்ப்பணிப்ைபயும் நிராக
நான் குறிப்பாக முஹம்மதுவின் முன்மாதி,
நிராகரிக்கி
வன்மு, அச்சுறு, ெவறுத், ேகாபங்ெகாள், வஞ
சைன, ேமலாதிக், பலாத்கார, ெபண்களின் துஷ்
கம, திடுட்டு ம ற்றும் முஹம ்மது ெசய்த 
கைளயும் நிராகரிக்
அவமானத்ைதப் புறக், நிராகரிக்கிேறன். இேயச
வுக்குள் நாம் ஆக்கிைனக்குள்ளாகத் த;
கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல அருந்தும
ைனச் சுத்திகரிக்கிறது என்று
இஸ்லாத் தூண்டிவிடுகிற சகல பயங்கைளய,
நிராகரிக்கிேறன். இஸ்லாத்தின் நிம ித்தம்
வளரவிட்டதற்காக ேதவனிடம் மன்னிப்ைபக;
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சகலத்திலும் ே, என்னுைடய கர்த்தராகிச
கிறிஸ்துவின் பிதாவுமானவைரேய நம்பத் த
முஹம்மதுைவ அல்லாஹ்வின் தூதவரா
பற்றினதின் நிமித்தம் நான் ெசய்த ஒவ்ெவா
கிரிையகளுக்காகவும் ேதவனிடம் மன்னிப்
இேயசு திரும்ப வரும்ேபாது பூமியிலுள்
யும்ஹம்மதுவின் ஷரியத்ைதப் பின்பற்றும
என்கிற ேதவதூஷணம ான அறிக்ைககைளப் ப,
நிராகரிக்கிே
கிறிஸ், அவைர மட்டுேம பின்பற்றத் தீர்மா
கிறிஸ ்து ேதவனுைடய , என்னுைடய பாவங்
காக அவர் சிலுைவயில் ம, என்னுைடய இசி
புக்காக மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்
ைகயிடுகிேறன். கிறிஸ்துவின் சிலுை
ஸ்ேதாத்தரிக்; என் சிலுைவைய எடுத்து,
அவைரப் பின்பற்றத் தீர்மா
கிறிஸ்துேவ சகலத்திற்கும் ஆண்டவர்
யிடுகிேறன்.  வானங்களின்ேம லும் பூமி
அரசாட்சி ெசய்கிறார். அவர் என் வாழ்க
வராக  இருக்கிறார். உயிேராடிருக்கிறவர்ை
கைளயும ் நியாயந்தீர்க்கும்படி அவர் மறு
நான் கிறிஸ்துைவப் பற், நான் இரட்சிக்
வதற்க பரேலாகத்திேலா பூமியிேலா ேவெறாரு
அருளப்படவில்ைல என்று அறிக்ை
என்னுைடய பிதாவாகிய ேதவன் எனக்கு 
இருதயமாகிய ஒரு புதிய இருதயத்ைதக் , நான்
ெசய்க, ெசால்கிற அைனத்திலும் என்ைன வழ
ேவண்டிக்ெகாள்ளு
சகலவித ெபாய்த்ெைககைளயும ் புறக்கணி; ஜீ
னுள்ள ேதவனாகிய , குமார, பரிசுத்த ஆவிய
யமாக என் சரீரத்ைத அர்ப்பணி
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வஞ்சைனயிலிருந்து
இஸ்லாமிய ஜிகாத் திற்கு எதிராகப்  ேபசியதாக
குற்றஞ்சாட்ட,  சிைறயில் அைடக்கப ்பட்ட ே
டமனி, இந்ச் சத்தியம் குறித்துச்
சத்தியம் கடின,  விைலேயறப்ெபற் றது 
லு,  அைதத்  ெதரிந்துெகாள் வைதத ் தவிர
யில்ைல. அதிகப் பட்ச விைலையச் ெசலுத்
ஆயத்தமாக இருக்கேவண் டும். அதற்கு , 
சத்தியத்திற்கு விைடெகாடுப்பதாகும ேநசி
பவர்  அதில் உறுதியாக இரும்ைபப் ேபா
கு,  அேதசமயம் சுத்தமும்   ெவளிப் பைட
ணாடிேபால) இருதயமுைடயவராக இருப்பதற
வும் அதிகமாகப் ேபாரடேவண்டும். இரும்
தம் வலுவா; அைத வைளக்கமுடியாது. அத
யத்திற்கு ெகாஞ்சமுமறமின்றி அர்ப்ப
கும் ... கண்ணாடி ேபான்ற இருதயம் இரகச
கேளா தனிப்பட்ட திட்டங்கேளா இன்றி ெதளி
படும் . சத்தியத்ைத ேநச ிப்பவர் க,  உல
கத்தில் காணப் படும் ெபாய்வழிகைளய
ைதயும் கண்டு உணர், எளிதில் உைடந
வார். இவ்வாறு ெநாறுங்கும் தன்ைமயு
ெபலவீனத்தின் ஓர் அைடய; மாறாக,  ெபலம்
மற்றும் வல்லைமயின் அைடயாளமாகும்.
மிக் க சித்தத்துடன் காண; தன்ைனச் ச
லும் ெபாய், சத்தியத்திற்கு மாறான நிைல
படும்ேபாது சரியான வாகைளப் ேபச திறன்
றிருக்கிறார். அவருைடய இருதயம் அை
லது ெசயல்படாமல் இருப்பத ில்ைல. அவ
தில் அநியாயத்திற்கு எதிரான ேபாராட்டம் 
ேதவன் சத்தியமுள்ளவர் என்பது நாம் அவேரா
வதற்கு அடிப்பைடயாக இரு
ேதவன் உறைவ வம்புகிறவர்: மனிதர்கேளாடு அ
உறவில் பிைணக்க
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ஆபிரகாம
உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன் ச
ேதவனாயிருக்கும்படி எனக்க,  உனக்க
பின் தைலமுைற தைலமுைறயாக வரும் உன
கும் நட,  என்
உடன்படிக்ைகைய நித்
படிக்யாக ஸ்தாபிப்ேபன் . நீ பரேதச ியா
வருகிற கானான் ேதசமுழு,  உனக்கும்
குப் பின் வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித
ெகாடுத,  நான்  அவர்களுக ்குத் ேதவனாயி
(ஆதியாகமம17:7–8)
தாவீத
என்னால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட் டவேன
டிக்பண்,  என்  தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்க
ெறன்ைறக்கும் உன் சந்ததிைய ந,  தைல
முைற தைலமுைறயாக உன் சிங்காசனத்ைத
ேபன் என்று ஆைணயிட்ேடன் என்றீர்89:3–
4)
ேதவன் தம் உறவுகளில் மா; உண்ைமயுள்ளவர்.
எப்ேபாதும் தம் வார்த்ைதகப்பாற்றுகி
ெபாய் ெசால்ல ேதவன் ஒரு மனித; மனம்மாற
அவர்  ஒரு மனுபுத் திர; அவர்  ெசால்லி
ெசய்யாதிருப்? அவர்
வசனித் தும் நிை
திருப்ப? (எண்ணாகமம23:19)
கர்த்தைரத் துத; அவர்  நல்ல,  அவர்  கிரு
என்றுமுள்ளது. (ச136)
(யூதர்கைளக்குறித்துப் ேபசும்ேபாது)
தைலக்குறித்து அவர்கள் பிதாக்கள
கூரப்பட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் . ேத
வரங்கள,  அவர்கைள அைழத் த அைழப் பும் 
ைவகேள. (ேராமர்11:28–29)
ெபாய்யுைரயாத ேதவன் ஆதிகாலமுதல்  ந
ைனக்குறித்து வாக்குத,  அைதக்குறித்
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பிக்ைகையப்பற்றி ேதவபக்திக்ேகதுவான
அறிகிற அறிவும் விசுவாசமும் ேதவனால்
ளப்பட்டவர்களுக்கு உண ெசய்தார (தீத்
1:3)
அந்தப், ேதவனும் வாக்குத்தத்தம்பண
கைளச்
சுதரித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்கள
ஆேலாசைனயின் மாறாத நிச்சயத்ைதப் பரிப
காண்பிக்கும்படி சித்,  ஓர்  ஆைண
னாேல அைத ஸ்திரப்படுத்தினார். நமக்கு
பட்ட நம்பிக்ைகையப் பற்றிக்ெகாள்
கலமாய்  ஓடிவந்த நமக்கு இரண்டு மாறங
களினால் நிைறந்த ஆறுதலுண்டாகும்
ேவனும் ெபாய்யுைரயாத ேதவன் அப்படிச் 
அந்த நம்பிக்ைக நமக்கு நிைலயும் உறு
ளாகப்  ேபாகிறதுமான ஆத்தும நங்கூரமாய
(எபிெரயர6:17–19)
நாங்கள் உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்
என் இருக்கவி; அதற்கு உண்ைமயுள்ள 
சாட்சி ... ேதவகுமாரனாகிய இேயசுகிறிஸ
என்றும் அல்ல என்றும, ...  இேயசுகிற
வுக்குள்  ஆம்,  அவருக்குள் ஆெமன் 
இருக்கிறேத2ெகாரிந்தி1:18-20)
ஆனால்  குர்,  அல்லாஹ்வின் ஆளுை அவ
வாறு ெசால்லப்படவி
அல்லாஹ் தான் நாடிேயாைர வழிதவறச் ெச, 
தான்  நாடிேயாருக்கு ேநர்வழிையயும் க;
அவன்  மிைகத்தவனாகவும் ஞானமுைடயவ
இருக்கின்றான14:4)
ேவதாகமத்தின் ெமய்யான ேதவன் நாம் அவைரப்ேப
விரும்புக
பின் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இ
புத்திரரின்  சைப அைனத் ேதாடும் ெசால
என்னெவன்றால்: உங ்கள் ேதவனும் கர் த்த
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பரிசுத,  ஆைகயால்  நீங்களும் பரிசுத்தர
(ேலவியராகமம19:1–2)
ேதவனுைடய பரிசுத்ததன்ைமைய நாம் காட்டுக
ஒன்றுண்ைமேயா,  சத்தியத் தில் வாழ்வதாகு
றால்  ேதவன் உண்ைமயாகேவ இருக்கிறார். ந
களில் ெபாய்கைள விைதக்க சாத்தான் ஆைசப்
ேதவனுைடய சத்தியம் நம்ைமப் பாது
உம்முைடய கிருைப என் கண்களுக் கு 
கிற; உம்முைடய சத்தியத்திேெகாள்ளுகிே
(சங்கீத26:3)
உமது ைகயில் என் ஆவிைய ஒப்ப; சத்த
பரனாகிய கர்த்த,  நீர் என் ைன மீட்டுக்ெ
(சங்கீத31:5)
கர்த்தாேவ நீர் உம் முைடய இரக்கங்கை
கிைடயாமற ் ேபாகப்பண்ணா; உமது கிருைப
உமது உண்ைமயும் எப்ெபஎன்ைனக் காக்
டவது. (சங்கீ40:11)
சத்தியம் நம்ைமச் சுத்த
இேதா,  நான்  துர்க்குணத்தில்; என்  தாய
என்ைனப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித், உள்ள
தில் உண்ைமயிருக்க வ; அந்தக்கரணத்
ஞானத்ைத எனக்குத் ெதரியப். நீர் என்
ஈேசாப்பினால் சுத்,  அப்ெபாழுது நான் ச
ேவன; என்ைனக் கழுவி,  அப்ெபாழுது ந
உைறந்த மைழயிலும் ெவண்ைமயாேவன். (
51:5-7)
இேயசு சத்தியம் நிைற
அந்த வார்த் ைத மாம்,  கிருைபயினாலும்
தினாலும் நிைறந்,  நமக்குள் ேள வாசம
னார; அவருைடய மகிைமையக் கண்; அது பி
வுக் கு ஒேர ேபறானவருைடய மகிைமக் கு
ைமயாகேவ இருந்தது. (ேயாவ1:14)
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சத்தியத்தில் ந, வாழவும் அைழக்கப்பட்டு
சத்தியத்தின்படி ெசய,  தன்  கிரிையகள்
னுக்குள்ள ெசய்யப்படுகிறெதன்று ெ
படிக, ஒளியினிடத்தில் வருகிறான்.3:21)
நற்ெசய் தி புத்த,  “நான் உங்களுக்குச் ெசா
திய” என்று இேய 78 முைற ெசால்லுகிறார். சத்
மூலமாக மட்டுேமம் ேதவனிடம் ெசல்லமுடகிறார
ேதவன்  ஆவியருக்கி,  அவைரத்  ெதாழுதுெ
ளுகிறவர் கள் ஆவிேயாடும் உண் ைம
ைரத் ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும். (4:24)
அதற்கு இேயசு: நாேன வழியும் சத்திய
யிருக்க; என்னாேலயல்லாமல் ஒருவனும
னிடத்தில் வரான் என்றார். (14:6)
ெபாய்ெசால்லுதம் கிறிஸ்துைவப் பின்பற்
பந்தேம இல்ைல என்று பவுல்  ெசால
எங்களுக்குத் ெதரிந், நியாயப்பிரமாணம
மானுக்கு விதிக்க, அக்கிரமக்காரர, அடங
காதவர்களுக,  பக்தியில்லாதவர்,  பாவிகள
கு,  அசுத்தரம,  சீர்ெகட்டவர்க,  தாய்தக
பன்மாைர அடிக்கிறவர், ெகாைலபாதகருக், 
ேவசிக்கள்ளர,  ஆண்புணர்ச்சிக்க,  மன
ஷைரத்  திருடுகிறவர,  ெபாய்யருக,  ெபாய
யாைண இடுகிறவர்கள,  நித்தியானந்த 
ைடய மகிைமயான சுவிேசஷத்தின்படி என
விக்கப்பட்டிருக்கிற ஆேராக்கியமான 
எதிரிைடயாயிருக்கிற மற்ெறந்தச் ெசய்
தமாய் விதிக்கப்பட்டிர1தீேமாத்ேத1:9-11)
ஒரு கலாச்சாரப் பிர
இஸ்லாத்தின்படி குறிப்பிட்ட சில சூ
ெசால்வ அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. குர
மனிதைன வஞ்சிக்க
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சிலசமயங்கள ில் ெபாய்ெசால்வது கடைமயாக்
(The Third Choice –இல,  வஞ்சகம் மற் டக்கிய குறித
விவாதத்ைதப் பார், பக்கம56).
ஷரியத் சட் டம் அங்கீகரிக்கிற உள்ளடங்கிய
ேபாரில் ெபாய்ெசால,  கண்வன்மார் மைனவிம
டம்  ெபாய்ெசால்லுதல் ஒருவர்  தன்ைனப்  பாத
ெசால்லு,  உம்மாைவ ஆதரிக்க ெபாய்ெசா,  இஸ
லாமியர்கள் தாங்கள் ஆபத்தில் இருப்பதாக
சு-பாதுகாப்புக்காகப் ெபாய் ெசாதகிய).
இஸ்லாதில ் ஒருவர்  தன் விசுவாசத் ைத மற
கப்படுகிறத16:106); ஆனால்  ஒரு கிறிஸ்தவர்
வாழமுடியா
மனுஷர் முன் பாக என்ைன அறிக்ைகப
எவேனா,  அவைன  நானும் பரேலாகத்திலிருக
பிதாவின் முன்பாக அறிக்ைகப் பண்ணு
முன்பாக என்ைன மக்கிறவன் எவ, அவைன 
நானும் பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பித
மறுதலிப்ேபன். (மத10:28-33)
உள்ளைத
உள்ளெதன,  இல்லைத
ெசால்லுங்கள் என்று இேயசு ெ

வஞ்சைன குறித்த

இல்லெதன்

ெஜபமும் அ

ேதவேன நீர் சத்தியத்தின் ேதவனாக இருப்ற;
இருளின் அந்தகாரத்தில் உம்முைடய ெவளிச
சிக்கச் ெசய்கிறீர். நான் அந்தகாரத, உம்முைட
ெவளிச்சத்தில் வாழ இன்று தீர்
நான் ேபசின சகல ெபாய்களுக்காக என்ைன 
ளும். ெபரும்பாலும ் நான் ெச, எளிதான வ
கைளேய ெதரிந்துெகாண; சரியான வழிையத் ெதர
ெகாள்ளவில்ைல. நான் ேபசின சகல அவபக்திய
ைதகளுக்காக என் வாையச் சுத்திகரியும்.
ேகட்பதில் களிகூருகிற இர, மற்றவர்களுக
சத்தியத்ைத அறிவிக்கிற உதடுகைளயும் எ
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சத்தியத்தறுதைலக் காண்பத, ெபாய்கைளப் ப
கணிப்பதற்கும் ைதரியத்ைத
என் அனுதின வாழ்வில் ெபாய்கைளப் பயன்
புறக்கண, நிராகரிக்கி
ெபாய்ேபசுவைத நியாயப்படுத்துவதற்குபதகிய
உட்பட இஸ்லாத்தின் அைனத்து ேபாதைனகை
கணிக்கன். சகல ெபாய்கள் மற்றும் வ
லிருந்து விலகத் தீர்மானிக்கிேறன். சத்தி
னிக்கிே
இேயசு கிறிஸ்துேவ வழியும் சத்தியமும் 
என்று அறிவிக்
அவருைடய சத்தியத்தின் பாதுகாப்பின்கீழ்
கிேறன
என்னுைடய துகாப்பு உம ்மில் ; சத்தியம் எ
விடுதைலயாக்கும் என்று அற
பரேலாகப் பிதா, உம் சத்தியத்தின் ெவளிச்ச
ேவண்டிய வழிையக் காட்டியருளும். உம் 
ேபசேவண்டிய வார்த்ைதக, நடக்கேவண்டிய வ
யும் அருளிய

ேமலாதிக்கம் மற்றும் உரிைம வழங
விடுத
இஸ்லாத்த “யார்  சிறந்” என்று ேமலாதிக்கம்
அதிகம் வலியுறுத்தப் படுகிறது. இஸ்லா
யர்கள் அல்லாதவர்கைளவிட சிறந்தவர்கெளன க
கிறத
மனிதர்களுக் காக ேதாற்றுவிக்கப்பட்ட 
சிறந் த சமுதாயமாக நீங்கள் இர; (ஏெனனில்
நீங்கள் நல்லைதச் ெசய்ய ஏ; தீயைத விட்
விலக்குகி; இன்னும் அல்லாஹ்வின்ேமல்
நம்பிக்ைக ெகாள்க; ேவதத்ைதயுைடேயாரும்
கைளப்  ேபான்ேற) நம்பிக்ைக ெகாண, (அது)
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அவர்கக்கு நன்ைமயா - அவர்களில் (சிலர
பிக்ைக ெகாண்ேடாராயும் இரு; எனினும் 
களில் பலர் (இைற கட்டைளைய மீறும்)
கேவ இருக்கின்றனர3:110)  
பிறமார்க்கங் கைள
கருதப்படுக

ஆளேவண்டிய மார்க்கமா

அவேன தன் தூதைர ேநரான வழிையக் ெம, சத
திய மார்க்கத்ைதக் ெ, அனுப்பியரு; சகல
மார்க்கங்கைளயும் விட அைத ேமேலாங்கச
காக (இதற்கு) அல்லாஹ் சாட் சியாக இருப்
மானது. (48:28)
ேமலாத்திக்கத்ைத அதிகம் வலியுறுத்து
அேநக ஹதீஸ்களும் உ
அேரபிய கலாச்சா இஸ்லாம் மார்க்கத்தில்  ஆழ
கத்ைத ஏற்படுத்திய; ஆயிரம் வருடங்களுக்க
அைத வடிவைமத்துள் ளது. அேரபியக் கலா,  “மர
யாைத”,  “அவமானம” ஆகிய கருத்துகள் முக்
வாய்ந்த; தாழ்ந்தவர்களாகக்  கருதப் படுவை
விரும்புவதி ஒரு சர்ச் ைச ஏற் படும் ேபா,  அத
மற்றவர்கைள சங்கடப்படுத்துகிற மற்றும் ம
மாக சுய திருப்த ிையப் ெபறுகிற முயற்சி
படுகிற
யாராவது ஒருவர் இஸ்லாத்ைதவிட்ட,  கிறி
ைவப்  பின்பற்றத் தீர்,  தங்கைளச் சுற் றில
வர்கைளவிட தாங் கள் ேமலானவர்கள்
என்
லிருந்து விலகேவ,  அதில் திருப்தியை
டேவண்டியதும் அவ
உலகத்ைத இத்தைகய ஒடுக் குதல் பார்ைவயுட
லிருந்து விடுபட உதவுவதற்கு முக்கிய 
வின் முன்மாதிர ிதான். பவருக் கு எழுது
பத்தின் இரண் டாம் அதிகாரத்தில் இது அழக
பட்டுள்
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ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாெ, அன்
னாேல யாெதாரு ேதறுத,  ஆவியின் யாெதார
கியம, யாெதாரு உருக்கமான பட்சமும் இரக
உண்டானா,  நீங்கள் ஏக சிந் ைதய அன்பும
வர்களாயிர,  இைசந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒ
சிந்த,  என் சந்ேதாஷத் ைத நிைறவாக்குங
ைறயும் வாதினாலாவது வீண்ெபருைமயினா
யாமல,  மனத்தாழ்ைமயினாேல ஒருவைரெயாரு
களிலும் ேமன்ைமயானவர் களாக எண்ணக்க
அவனவன் தனக்கானைவகைளய, பிறருக்கா
கைளயும் ேநாக்குவா
கிறிஸ்து இேயசுவிலிருந் த சிந்ை
இருக்கக்க;
அவர்  ேதவனுைடய ரூபமாயி,  ேதவனுக்குச
மாயிருப்பைதக் ெகாள்ைளயாடின ெபாருள
மல,
தம்ைமத்தாேம ெவறுைமய,  அடிைமயின்
ெமடுத, மனுஷர் சாயலானா
அவர்  மனுஷரூபமாய்க் கா,  மரணபரியந், 
அதாவது சிலுைவயின் மரணபரியந்தமும
வராக, தம்ைமத்தாேம தாழ்த்த
ஆதலால்  ேதவன் எல்லாவற்றிற்கும்
உயர்த,

ேமல

இேயசுவின் நாமத்தில் வாேனார் பூதலத்ே
கீழாேனாருைடய முழங்கால் யாவகும்படி,
பிதாவாகிய ேதவனுக்கு மகிைமயாக இேய
அ
கர்த்தெரன்று நாவுகள்  யாவும்
படிக், எல்லா நாமத்திற ்கும் ேமலான நாம
ருக்குத் தந்தர
(பிலிப்ப2)
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தங்களில் யார் ெபர ியவர்  அல் லது யார் ெபர
பார்  என்கிற ே இேயசுவின் சீடர்களுக்கு
எழுந்துெகாண்டிருந்தது. இேயசுவின் ராஜ
மான பதவியில் இருப்பார் என்று அறிய வ
அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவின் குமாரராகிய ய
ேயாவானும் அவரிடத்தில்  வந்து:,  நாங்கள
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்ேபாகிற எங்களுக் குச்
ேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறாம
அவர்  அவர்கைள ேநாக் கி: நான் உங்கள
ெசய்யேவண்டுெமன்று விரும்புகிறீ
டார்
அதற்கு அவர்கள்: உமது மக,  எங்களில்
வன் உமது வலது பாரிச, ஒருவன் உமது 
பாரிசத்ம் உட்கார்ந்திருக்கும்படி எ
ெசய்யேவண்டும் என்ற
மற்றப் பத்துப் ேபரும் அ,  யாக்ேகாபி
ேமலும ் ேயாவானின் ேமலும் எரிச்சலான
ெபாழு,  இேயசு அவர்கைளக் கிட்டவரச் ெச
ஜாதியாருக்கு அதிகாரிகளாக எண்ணப் பட்
கைள இறமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள,  அவர
களில் ெபரியவர்கள் அவர் கள்ேமல்
க
காரம்  ெசலுத்துகிறார்க,  நீங்கள் அறி
கிறீர்கள். உங்களுக்குள்ேள அப்பட;
உங்களில் எவனாக ிலும் ெபரியவனாயி
னால, அவன் உங்களுக பணிவிைடக்காரனா
கக்கடவன்.  உங்களில் எவனாகிலும் முத
யிருக ்க விரு, அவன் எல்லாருக ்கும
காரனாயிருக்கக்க அப்படி,  மனுஷகுமாரன
ஊழியங்ெகாள்ளும்படி,  ஊழியஞ்ெசய், 
அேநகைர  மீட்கும்ெபாருளாகத் தம்முைட
ெகாடுக்கவவந்தார் என்ற
(மாற்க10:35-45)
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இேயசு இங் “புறஜாதிய” என்று குறிப் பிடு
அைனத்து ேதசத்தாைரயும் ஆகும். தாங்கள
வர்களாகக் கருதப்பட விரும்புவது உலகளா
ைமயாக இருக்கிறது. யாக,  ேயாவாைனப்ேபா,  உல
கம்  முழுவதிலுமுள்ள  மிகுந்த கனம்ெபார
இருக்ைககைள அல்லது இடங்கைள விரும்புக
வாறு ஆைசப்பட்ட சீடர் களுக் கு இேயசு ெ
என்னெவன்ற,  அவருைடய சீடர் கள் உண்ைமய
அவைரப் பின்பற்ற விர, மற்றவர்களுக்குச
ெசய்ய அவர்கள் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டு
ேசைவ எப்படி இருக்கும் என்பைத இேயசுதா
காண்பித்தார்.  “தம்ைமத்தாேம ெவறுைமயாக்”. 
(பிலிப்ப 2:7).  சிலுைவய ில் அைறயப்பட தம்ை
ெகாடுத்த; அவருைடய காலத்த ில்  அது மிகவும
மரணத்தண்டைனயாக அது கருதப்
மற்றவர்கைளவிட ேமலானளாக இருக்கேவண்டு
கிற விருப்பம் மனிதர்களுக்கு மிகப்ெப
ஏேதன்  ேதாட்டத,  இந்த ஆைசையக் காட்டிதான் 
சர்ப்பம் ேசாத; “நீங்கள் ேதவர்கைளப் ேபால்
கள” என்று ெசான்னது. (ஆதிய 3:4).  இதன்  அடிப்
யில்த,  சர்ப்பம் ெசான ஏவாள்  ெசய்தாள். மற
கைளவிட ேமலானவர்களாக மாறேவண் டும் என்
யால்தான் இந்த உலகத்தில் அதிகளவு துக
யும் உண்டாக
இேயசுவின் இருதயம் முற்றிலும் மாறுபட்
அவர் அடக்கி ஆளுவதற், ேசைவ ெசய்யேவ ெதரி
ெகாண்டார் . அவர் ெகாைலய்யவில; மாறாக,  மற்
வர்களுக்காக தம் உயிைரேய ெகாடுத்தார்.
ெமய்யான சீடரும் அைதேய ெசய்கிறார். மற்ற
ேமலானவர்  என்கிற உணர் வால்  அவர் எவ்வித
ைதயும் அைடவதில் ைல. கிற ிஸ்துவின் ெமய
அவமானத்ைதக் கண்,  மற்றவர்கள் என்ன பார
கள்  என்ேறா பயப்படமாட்ட; ஏெனன்றால ் ேதவே
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தங்கைள நீதிமான்களாகத் த,  தங்கைளப் பாது
கவும் அவர்ேமல் நம்பிக்ைகேயாடு .
மற்றவர்கைளவிட ேமலானவர்களாகக் கருதுவ
பற்ற ி ெகட்டகுமாரனின் சம்பவம் கூறு 15:1132).  “நல்” குமாரன் தன் ைன ேமலானவனாக உணர்;
அதனால்  ெவகுநாட் கள் காணாமல் ேபாயிருந்
திரும்பிவந்தேபாது அப்பா ஏற்பாடு ெசய்த
ெகாள்ள முடியாமல் ேபானது. அதனால் அவனு
பன்  அவைனக் கடிந்துெகாண ்டார். ேதவனுை
யி,  ெமய்யான ெவற்றிக் கா,  மற்றவர்களுக ்குச
ெசய்ய முயலுவேத ,  அவர்கள்ேமல் அரசாட்சி 
முயலுவது அ

ேமலாதிக்க உணர்விலிருந்து விட
ெஜபமும் அறிக்
பிதாே, நான் அசயத்தக்க வைகயில் உருவாதற
காக  நன்; ஏெனன்றால் நீேர என்ைன உண்டாக்கி
என்ன அன்பாயிருப்பதற், என்ைன உம்முை
ெசாந்தெமன்று அைழப்பதற்காகவும ் நன்றி.
பின்பற்றுகிற சிலாக்கியத்த
ேமலாதிக்க உணர்ைவ வ, அைத ஊக்குவித்ததற
என்ைன மன்னித்தருளும். அத்தைகய ஆைச
முற்றிலும் பு, நிராகரிக்கி மற்றவர்கைளவ
ேமலானவன் என்கிற உணர்வால் மகிழ்வைதப
கிேறன். மற்ற எல்லாைரயு, நானும் ஒரு , நீர் 
லாமல் நான் ஒன்றும் சாதிக்கமுடியாது 
ெகாள்கிேற
நான் ேமலான ஒரு குழுைவ அல்லது பின்னணி
என்கிற உணர்வுகைள திலிருந்து
வன்
திரு, அைத நிராகரிக்கிேறன். உம ்முைடய ப
அைனவரும் சமம் என்பைத அறிக்ைகய
பிறைர அவமதித்துப் ேபசின, மற்றவர்கைளப் 
கணித்ததிலிருந்தும் இப்ேபாது ம; அந்த
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சகல வார்த்ைதகளுக்காகவும் உம்ப்பு ேவ
கிேறன்
மக்கைள அவர்களுைடய , அவர்களுைடய பால,
அவர்களுைடய ெசல்வம் அல்லது அவர்களு
ஆகியவற்ைற முன்னிட்டு இழிவாக நிைன
கணிக்கிேற
ேதவனுைடய கிருைபயால் மட்டுேம நான் உம
சன்னத்தில் நிற்பைத ஒத்துக்ெகாளர்கள் ந
யந்தீர்க்கிறபடி நான் இனி நியா, இரட்சிப்புக
உம்ைம மட்டுேம ேநாக்கிப் பார
குறிப்பாக நீதிம ான்கள் ேம, இஸ்லாத் மக்க
ெவற்றியாளர்களாக மாற், இஸ்லாமியர்கள் இ
யர் அல்லாதவர்கைளவிட ேமலானவர்கள் என்க
தின் ேகாரிக்ைககைள நிராகரி
ஆண்கள் ெபண்கைளவிட ேமலானவர்கள் என்க
ைகையப் புறக்க, நிராகரிக்கி
பரேலாகப் பிதா, ேமலாதிக்கம்குறித்த ஒவ்
றான கருத்திலிருந், உம்ைமேய ேசவிக்
ெதரிந்துெகாள்க
ஆண்டவே, மற்றவர்கள ெவற்றியில் களிகூரவு
ெகாள்கிேறன். மற்றவர்கள் ேமலான சகலவித 
கைளப் புறக்க, நிராகரிக்கி
ஆண்டவே, நான் உமக்குள் எப்படிப்பட்டவ
சரியாகவ, ஆழமாகவும ் நிதானிக்க உதவும். ந
எவ்வாறு பார்க்கிறீர் என்கிற சத்தியருளும
நீர் என்ைன எதற்காக உருவாக்கினீேரா அதில
யைடய உதவிெசய்ய
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