பகுதி 02

வெளியீடு 04.

இஸ்லாமியர்கள் வெய்யும் ஸியாரத் ொர்ந்த ெழிமுறைகள் கப்ருெணக்கமாகுமா ?
குறிப்பு

:இந்த

துண்டுப்பிரசுரம்

மேலுள்ள

தலைப்பின்

கீ ழ்

வெளியிடப்பட்ட

குற்றச்சொட்டுக்களுக்கொன பதில்கலள ெழங்குெதற்கொக இத்தொல் பகுதி
1இலை

கட்டுலரயின்

வதொடர்ச்சியில்

அங்மக

குறிப்பிடப்படொத

சிை

2 ஆக வெளியிடப்படுகின்றது.இந்த கட்டுலரலய ெொசிக்க முன் பகுதி

ெொசித்து ெிட்டு பகுதி 2இலை ெொசித்தொல் இந்த தலைப்பில் ெஹ்ஹொபிகளொல் ெிேர்சிக்கப்படுகின்ற ேறுப்புக்களுக்கொன பதில்கலள

திருப்திகரேொக வபற்றுக்வகொள்ள முடியும் என்பலத பைிென்புடன் வதரிெித்துக்வகொள்ள ெிரும்பிகிமறன்.
சமகொதரர்கள் இலத ெொசிப்பதில் சைிப்பலடயொேல் இஸ்ைொத்தின் அடிப்பலடகலள அதன் ஆதொரத்துடன் அறிந்து லெக்க ஆெல் வகொள்ளுேொறு
அலனெலரயும் அன்புடன் மகட்டுவகொள்ெமதொடு அலனெருக்கும் ேொர்கத்லத சரியொன முலறயில் அறிந்தும் அலத சரியொன முலறயில் ெிளங்கி
நடக்கவும் ெல்ைென் அல்ைொஹ்ெிடம் பிரொர்த்தித்தெனொக இரண்டொம் பகுதியில் நுலழகின்மறன் அல்ஹம்துல்ைில்ைொஹ் .

1.ெமாதியில் அடங்கப்பட்டிருக்கும் அவ்லியாக்கறள ஏன் வகௌரெிக்க வெண்டும் ?என்பதன் ெிளக்கத்றத பார்ப்வபாம்.
“ேனிதனுக்கு ேனிதன் நன்றி வசலுத்தொதென் அல்ைொஹ்வுக்கு நன்றி வசலுத்தொதெலன மபொன்றொெொன் “என்ற நபிவேொழிக்கு ஏற்ப
இைங்லக திரு நொட்டிமை எம்லே முஸ்ைிம்களொக ெொழ லெப்பதற்கும் ,வபரும்பொைொன கிரொேங்கள் முஸ்ைிம் கிரொேங்களொக
கொைப்படுெதற்கும் ,இைங்லகயின் நொளொ பொகங்களிலும் பள்ளிெொசல்கள் அலேக்கப்படுெதற்கும் முஸ்ைிம்களின் ெரைொறு
மபசப்படுெதற்கும்

கொரைேொக

இருந்தெர்கள்

அந்த

அந்த

பள்ளிெொசல்களின்

அருகொலேயில்

அடங்கப்பட்டிருக்கும்

அவ்ைியொக்கமள தெிர மெறு யொருேல்ைர் .இெர்களுக்கு நொம் நன்றி வசலுத்த கடலேப்பட்டுள்ள மபொது அெர்கலள குலறந்த
பட்சம் ெருடொந்தேொெது நிலனவு படுத்தொேல் இருக்கும் மபொது எப்படி நொம் அந்த அவ்ைியொக்களுக்கு நன்றி வசலுத்தியெர்களொக
ேொற முடியும் ?அது ேட்டுேல்ைொேல் பை பள்ளிெொசல்களின் அருமக அடக்கம் வசய்யப்பட்டுள்ள அந்த இலற மநசர்களின்
கப்ருகலள மெறொக்கி யொருமே பொர்த்திடொதபடி
ேொற முடியும் ?

வபற்வறொருக்கு

பூட்டு மபொட்டு மூடிலெப்பதொல் எப்படி அெர்களுக்கு நன்றி வசலுத்தியெர்களொக

அெர்களின் கப்லர சியொரத் வசய்து நன்லேகலள மசர்த்து லெப்பதன் மூைம் நன்றியுபகொரம்

வசய்தெரொக ேொற முடியும் எனில் , இஸ்ைொத்லத உங்கள் ெட்டுக்கும்
ீ
ஊருக்கும் வகொண்டுெந்து வகொடுத்த அவ்ைியொக்களுக்கு
நன்றியுபகொரம் வசய்யும் வபொருட்டு குலறந்த பட்சம் அெர்களுக்கொக குரொனின் சிை பகுதிகலளயொெது ஓதி ஹதியொ வசய்ெதற்கொக
அந்த ஜியொரங்கலள திறந்து ெிடொேல் இருப்பது ஏன் ?அந்த ஜியரங்கலள ேலறத்து லெப்பதன் கொரைேொக எப்படி குர் ஆன் ஓதி
ஹதியொ வசய்ய மெண்டும் என்ற எண்ைம் வகொண்ட ேக்களின் நன்றியுபகொரத்லத நிலறமெற்ற முடியும்?தொனும் நன்றியுபகொரம்
வசய்யொேல் பிறலரயும் நன்றியுபகொரம் வசய்யெிடொேல் தடுப்பதொல் எப்படி அல்ைொஹ்வுக்கு நன்றி வசலுத்தியெர்களொக ேொற
முடியும்? என்பலத அலனெரும் கருத்தில் எடுப்பது கொைத்தின் மதலெயொகும் .
2.ெமாதிகள் உள்ள பள்ளிகளில் வதாழலாமா ?கப்ரின் மீ து வதாழுெதும் அதன் அருகாறமயில் வதாழுெது இரண்டும்
ஒன்ைாகுமா ?
நபியெர்கள்

யூதர்கலளயும்

நசொரொக்கலளயும்

சபித்தொர்கள்

ஏவனனில்

அெர்கள்

தங்கள்

ேரைித்தெர்கள்

கப்ருகலள

ெைங்கக்கூடிய இடேொக எடுத்துக்வகொண்டொர்கள் (புகொரி ) இந்த ஹதீஸில் ேரைித்தெர்களின் கப்ருகலள அல்ைொஹ்லெ சுஜூத்
வசய்யும் தளேொக ஆக்கிக்வகொள்ள மெண்டொம் என்று வதளிெொகமெ குறிப்பிடுகிறொர்கள்.இங்மக கப்ருகளில் உள்ளெர்கலள யொரும்
ெைங்கெில்லை என்ற ெிடயம் எடுத்துக்கொட்டப்படும் அமத மநரம் அப்படி ஒரு முஸ்ைிம் பலடத்த ரப்லப லெத்துக்வகொண்டு
கப்ருகளில் இருப்பெர்களுக்கு சுஜூத் வசய்ெொர்களொ ? என்பலத எந்தவெொரு ேனச்சொட்சியுள்ள முஸ்ைிேொலும் வசொல்ைிக்கொட்ட
முடியொத ெிடயேொகும்.அப்படி யொரொெது வசொன்னொல் அது சிர்க்கொன ெிடயம் என்பதற்கு ேொற்றுக்கருத்து கிலடயொது. கப்ரின் ேீ து
வதொழுெது அன்றும் கூடொத ெிடயம் ,இன்றும் கூடொத ெிடயம் ,இனி என்றுமே கூடொத ெிடயம் என்பதில் யொருக்கும்
ேொற்றுக்கருத்து கிலடயொது.ஆனொல் “கப்ருகளுக்கு அருகொலேயில் இருக்கும் கட்டிடத்லத அல்ைொஹ்லெ ெைங்கும் இடேொக
எடுத்துக் வகொள்கிறொர்கள்” என்ற ெிடயமும்,

“கப்லர

ெைங்கக்கூடிய இடேொக எடுத்துக்வகொள்கிறொர்கள்” என்ற ெிடயமும்

இரு மெறுபட்ட எதிரும் புதிருேொன ெிடயங்களொகும். என்பலத சமகொதரர்கள் வதட்டத்வதளிெொக புரிந்து வகொண்டிருப்பீர்கள் என்று
நிலனக்கிமறன் .எனமெ கப்லர முன் மநொக்கிமயொ அதன் ேீ மதொ வதொழுெலத வெறுக்கும் இஸ்ைொம் கப்ருக்கு அருகொலேயில்
பிரத்திமயகேொக அலேந்துள்ள இடத்தில் கிப்ைொலெ முன்மநொக்கி வதொழுெதற்கு ஏற்பொடு வசய்யப்பட்டுள்ள பள்ளிெொசைில்
அல்ைது பிரத்திமயக இடத்தில் வதொழுெதற்கு தலட ெிதிக்கெில்லை என்பலத புரிந்து வகொள்ளமெண்டும். அவ்ைியொக்கள் மூைம்
தொன் அங்மக பள்ளிெொசல் ெர கொரைேொக இருந்தமதயல்ைொேல் பள்ளிெொசல் கட்டப்பட்டதன் பின்னொல் அவ்ைியொக்கள் ெந்து
ேரைித்து அங்மக கப்ருகளில் அடங்கப்படெில்லை.அெர்கள் அடங்கப்பட்டுள்ள இடம் அெர்களுக்கு அவ்வூர் ெொசிகளொல்
நன்வகொலடயொக ெழங்கப்பட்ட கொைி அல்ைது அெர்கள் தேது வசொந்த பைத்தினொல் ெொங்கிய பூேியொகும் .எனமெ அெர்களின்

அடக்கம் பற்றிமயொ , அடங்கப்பட்டெர்கள் பற்றிமயொ ெிேர்சிப்பதற்கு யொருக்கும் அருகலத கிலடயொது.இவ்ெொறு ெிேர்சிக்கும்
நிலறய கூட்டத்தினர் அவ்ைியொக்கள் மூைம் உருெொக்கப்பட்ட பள்ளிெொசல்கலள லகப்பற்றிக்வகொண்டு தங்களின் ெழிவகட்ட
இயக்க வகொள்லககலள முன்வனடுத்து ெருெது எவ்ெளவு ேொனக்மகடொனது என்பலத

சம்பந்தப்பட்ட இயக்க ெொதிகள் சிந்தித்து

பொர்ப்பது முக்கியேொனதொகும்.
இன்று சிை இலளஞர்கள் சியொரம் உள்ள பள்ளிெொசல்களில் வதொழுெதற்கு தயக்கம் கொட்டுகிறொர்கள் அன்பர்கமள ேஸ்
ஜிதுன்நபெியும் ரசூலுல்ைொஹ்ெின் ரவ்ைொஷரீபும் ஒரு சுெர் இலடவெளியிமைமய அலேயப்வபற்றுள்ளதுடன் அெர்கலள
வதொடர்ந்து அபூபக்கர் (ரைி)அெர்களின் கப்ரும் அருகருமக இருக்கிறதல்ைெொ? இதற்கொக சஹொபொக்கள் ேஸ்ஜிதுன் நபெிக்கு
வதொழப்மபொகெில்லையொ ?அப்படி ெருபெர்கலள ஆயிஷொ நொயகி இருக்கும் மபொமத தடுத்திருக்க மெண்டுேல்ைெொ ? ஏன் கப்ருகள்
உள்ள பள்ளிெொசளில் வதொழுெதற்கு ஆயிஷொ நொயகி அனுேதிக்க மெண்டும் ?அது ேட்டுேல்ை ேஸ்ஜிதுல் அக்ஸொலெ சூழவும்
ஆயிரக்கைக்கொன

நபிேொர்கள்,சஹொபொக்கள்,சுஹதொக்கல்

நல்ைடியொர்களின்

அலேயப்வபற்றுள்ளது.அப்படியொயின் அந்த பள்ளியில் வதொழமுடியொதொ

கப்ருகள்

எல்ைொம்

என்ன ?அந்த பள்ளிெொசலளப்பற்றி திருேலறயில்

அல்ைொஹ் குறிப்பிடும் மபொது "பறக்கத் சூழப்பட்டதும் அல்ைொஹ்ெின் அத்தொட்சிகள் இருக்கும் பள்ளிெொசளொகவும் குறிப்பிட்டு
வசொல்லுகிறொன்

இங்மக

இப்படி

கூறுெதற்கொன

கொரைமே

அந்த

பள்ளிெொசலை

சுற்றியும்

அடங்கப்வபற்றுள்ள

நபிேொர்களினதும்,நல்ைடியொர்களினதும் கப்ரு ஷரீபொகும் என்பதில் ேொற்று கருத்து கிலடயொது. என்பதுடன் பள்ளிெொசளில்
வதொழுெதற்கும் நல்ைடியொர்கள் அதன் பக்கத்தில் அடங்கப்படுெதட்கும் எவ்ெித ஆட்மசபலனயும் கிலடயொது என்பலத வதளிவு
படுத்தி கொட்டுகிறது.
3.வபண்கள் ெியாரத் வெய்ெறத நபியெர்கள் ொபமிட்டார்களா ?வபண்களுக்கு தர்காவுக்கு வெல்ல முடியாதா ?
வபண்கள் தர்கொவுக்கு வசல்ெலத தடுப்பதற்கொகவும் ெஹ்ஹொபிகள் “ வபண்கள் ஜியொரத்து வசய்ய லேயெொடிக்கு வசல்ெது கூடொது”
என்ற

ஹதீலஸ

குறிப்பிடுகிறொர்கள்.உண்லேயில்

அந்த

ஹதீஸ்

எந்த

கொைத்தில்

வசொல்ைப்பட்டது

என்பலத

அறிந்து

மபசுெொர்களொனொல் அப்படி வசொல்ைேொட்டொர்கள்.ஜொஹிைிய்யொ கொைத்தில் வபண்கள் கப்ருகளுக்கு வசன்று கதறி அழுது ஒப்பொரி
லெக்கும் அளவுக்கு வபண்கள் நடந்து வகொண்டேயினொலும் ,வபொது லேயெொடியில் வபண்கள் ேஹ்ரேின்ரி வசல்ெதனொலும்
நபியெர்கள் அலத வெறுத்தொர்கள் ஆனொலும் பிற்கொைத்தில் இந்த சட்டம் நபியெர்களொமை ேொற்றப்பட்டது.ஆகமெ வபண்கள்
லேயெொடிக்கு வசல்ைைொம் என்ற அனுேதிலய ஆயிஷொ நொயகி பிற்பட்ட கொைங்களில் வதளிவுபடுத்தினொர்கள்.அது ேட்டுேல்ை
ஆயிஷொ நொயகி அெர்கள் உேர் (ரைி )அெர்கள் அடக்கம் வசய்யப்பட முன்பு சொதொரை ஆலடயுடன் ெட்டில்
ீ
எப்படி குடும்பத்தினர்
இருக்கும்மபொது ஆலட அைிெொர்கமளொ அப்படி அைிந்து வகொண்மட சியொரத் வசய்ய வசல்பெரொக கொைப்பட்டொர்கள்.ஆனொல்
எப்மபொது உேர் (ரைி )அெர்கலள அங்மக அடக்கம் வசய்தொர்கமளொ அப்மபொதில் இருந்து ஆலடகலள சம்பூரைேொகவும்
,பூரைத்துெம் ேிக்கதொகவும் ஒரு

அஜ்னபிக்கு

முன்னொள் எப்படி ஆலட அைிந்து வசல்ெொமரொ அப்படிமய ஆலட அைிந்து

வசல்பெரொக கொைப்பட்டொர்.இதற்கு கொரைம் ெினெமெ இது ெலர கொைமும் எனது தகப்பனொரும் ,கைெருமே இங்மக
அடங்கப்பட்டிருந்தொர் அதனொல் தொன் சொதொரை உலடயுடன் ஜியொரத் வசய்ய வசல்பெரொக இருந்மதன் ஆனொல் இப்மபொது உேர்
(ரைி)அெர்கள் இங்மக அடக்கம் வசய்யப்பட்டுள்ளொர்கள்
ெருெதற்கு

வெட்கப்படுகிமறன்.

ஆலடகலள

. அெர் எனக்கு அஜ்னபியொனெர் அதனொல் தொன் நொன் முன்புமபொல்

ஒழுங்கலேத்துக்வகொண்டு

ெருெதற்கொன

கொரைமும்

இதுமெ

என்று

ெிளக்கேளித்தொர்கள் (அஹ்ேத் )
எனமெ

பையீனேொன வபண்களுக்கு துக்கத்லத தொங்கிக்வகொள்ளும்

சக்தி

இல்ைொேல் இருந்த

கொைத்தில் ெந்த சட்டம்

வபண்களுக்கொன சரியொன கட்டுக்மகொப்புக்கலள இஸ்ைொம் ெகுத்து வகொடுத்ததன் பின்னொல், வபண்கள் அதற்குரிய ஒழுங்குகளுடன்
கப்ரடிக்கு வசன்று ெஸீைொ மூைம் மதலெகலள நிலறமெற்றிக்வகொள்ெலதமயொ பிரொர்த்தலனகள் புரிெலதமயொ இஸ்ைொம்
தடுக்கெில்லை .அப்படி வபண்கள் கப்ரடிக்கு வசல்ெது கூடொது என்றிருந்தொல் ஆயிஷொ நொயகி அெர்கள் தனது கைெரொகிய
நபியெர்கலளயும்,தந்லதயொகிய அபூபக்கர் ரழியல்ைொஹு அன்ஹு அெர்கலளயும் ,உேர் ரழியல்ைொஹு அன்ஹு அெர்கலளயும்
ஜியொரத் வசய்ய வசன்றிருப்பொர்களொ ?என்பலத சிந்தித்து பொர்க்க மெண்டும்.வபண்கள் ஜியொரத் வசய்ெலத சபித்தொர்கள் என்ற
ஹதீஸ்” வபண்கள் ஜியொரத் வசய்ய கூடொது” என்று நபியெர்களொல் தலட வசய்யப்பட்டிருந்த கொைத்தில் வசொல்ைப்பட்டதொகும் அதன்
பின் அதன் சட்டம் ேொற்றப்பட்டதொகும் என்ற ெிளக்கத்லத அந்த ஹதீலஸ பதிவு வசய்த இேொம் திர்ேிதி (றஹ் ) அெர்கள் தனது
ஹதீஸ் பதிவுக்கு கீ ழொல் குறிப்பிட்டிருக்கிறொர்கள் என்பலத இங்மக கெனத்தில் எடுப்பதொல் ெஹ்ஹொபிகளின் குற்றச்சொட்டு
இங்மக சுக்கு நூரொக்கப்படுகிறது.
4.கப்ருக்குள்

இருக்கும்

நபிமார்கள்

,ெஹாபாக்கள்

,ெலிமார்கள்

,நல்லடியார்கள்

மண்வணாடு

மண்ணாக

வபாய்ெிட்டார்களா ?
"அன்பியொக்களுலடய உடல்கலள உண்பலத இலறென் நிச்சயேொக பூேிக்கு ஹறொேொக்கிெிட்டொன் "என்று நபி (ஸல்)அெர்கள்

திருெொய் ேைர்ந்தருளியுள்ளொர்கள் (அபூதொவூத் ,இப்னு ேொஜொ ,லபஹகி )முதைிய சஹீஹொன கிரந்தங்களில் இந்த ஹதீஸ்
பதிெொகியுள்ளது .ஆகமெ அெர்கள் ஜீெியத்தில் எப்படி இருந்தொர்கமளொ அப்படிமய உைலக ெிட்டு ேலறந்த பின்பும் கப்ரில்
இம்லேக்கும் ,ேறுலேக்கும் ேத்தியில் ஆழமுள் பர்ஸகில் உைக முடிவு நொள் ெலர ஹயொத்தொகமெ இருப்பொர்கள்.
அல்ைொஹ்வுலடய

பொலதயில்

வெட்டப்பட்டெர்கலள

ேவுத்தொனெர்கவளன்று

வசொல்ைொதீர்கள்.அெர்கள்

ஹயொத்லதயுலடயெர்கள் ஆனொல் அறிய ேொட்டீர்கள் .(2:154) என்றும் ஆண்டெனுலடய பொலதயில் வெட்டப்பட்டெர்கலள
ேரைித்தெர்கள் என்று நிலனக்கவும் மெண்டொம் .ஆனொல் அெர்கள் ஜீெனுள்ளெர்கள் ஆண்டென் பக்கேிருந்து ரிஸ்க்
வகொடுக்கப்படுகிறொர்கள் ,ஆனந்தேொக இருக்கிறொர்கள்.(3:169-170)
அல்ைொஹ்ெின் தூதர் (ஸல்)அெர்கள் கூறினொர்கள் நொன் ேக்கொெிைிருந்து லபத்துல் முகத்தஸிற்கு அலழத்துச்வசல்ைப்பட்ட
இரெில் வசம்ேைற்குன்றின் அருகில் மூஸொ (அலை)அெர்களிடம் வசன்மறன்.அப்மபொது தேது அடக்கஸ்தைத்தினுள் நின்று
வதொழுதுவகொண்டிருந்தொர்கள்.(முஸ்ைிம் 4736,4737)
ஆகமெ அன்பின் சமகொதரர்கமள ஒருெர் ேரைித்தொல் ேரைித்தது தொன் அெருக்கும் இவ்வுைகத்திட்கும் சம்பந்தேில்லை அெர்
ேண்மைொடு ேண்ைொக மபொய்ெிட்டொர்கள் என்ற ெஹ்ஹொபிகளின் குற்றச்சொட்டுக்கலள மேலுள்ள ஆதொரங்கள் தகர்வதறித்து
ெிட்டது என்பலத ெிளங்கிவகொள்ளைொம்.அத்துடன் "குல்லு நப்ஸின் தொஇகதுல் வேௌத் "என்ற ெசனம் வசொல்லும் அலனத்து
ஆத்ேொக்களும் ேரைத்லத சுலெத்மத தீரும் என்ற கருத்து இந்த உைக ெொழ்லெ உலடயெர்கள் அலனெருக்கும் ேரைம் உண்டு
என்று வசொல்லுெமத ஒழிய ேரைித்த நல்ைடியொர்கள் கப்ருக்குள் ெொழும் ெொழ்வு குறித்து வசொல்ைப்படும் அத்தியொயம்
அல்ைவென்பலத புரிந்துவகொள்ளமெண்டும்.
முஸ்ைிம்களின் கப்ருகலள கண்டொல் ஸைொம் வசொல்ைவும் பிரொர்த்தலன புரியவும் வசொன்ன இஸ்ைொம் ெஹ்ஹொபிகளின்
பொர்லெயில்

ேண்மைொடு

ேண்ைொகி

மபொன

சடைத்துக்குத்தொன்

ஸைொம்

உலரக்க

வசொல்ைியிருக்குேொ

?என்பலத

சிந்திப்பெர்களுக்கு புரிந்துவகொள்ளைொம் அல்ைெொ?சைொம் உலரத்தொல் பதில் வசொல்ெது கடலேயல்ைெொ ?அப்படியொனொல் ஷரீஅத்
சட்டங்கள் ேரைத்துக்கு அப்பொல் வசல்லுபடியற்றதொகி ெிடுேொ ?என்பலத ெஹ்ஹொபிகளிடம் மகட்கிமறொம்.ஷரீஅத் சட்டங்கள்
ேரைத்துக்கு பின்னொலும் வசல்லுபடியொகும் அப்படியொனொல் நொம் சைொம் வசொன்னொல் அலத கப்ருக்குள் இருப்பெர்கள் மகட்க
மெண்டும் அதற்கு அெர்கள் பதில் வசொல்ை மெண்டும் .அெர்களுக்கு எதுவும் மகட்கொது என்றொல் எப்படி எேது ஸைொத்துக்கு பதில்
வசொல்லுெொர்கள் ?பதில் வசொல்ைத்மதலெயில்ைொத ஸைொத்லத தொன் நபியெர்கள் கப்ரில் இருப்பெர்களுக்கு வசொல்லுேொறு எேக்கு
கற்று தந்தொர்களொ ?ஸைொத்துக்கு பதில் வசொல்ெது ெொஜிப் என்றொல் அந்த சட்டம் ேரைித்தெர்களுக்கு எப்படி வசல்லுபடியொகொேல்
இருக்க முடியும்?என்பலத சிந்தித்து மபசினொல் இப்படியொன குளறுபடிகள் ெரேொட்டொது என்பலத புரிந்துவகொள்ளமெண்டும்.
5.மரணித்தெர்கறள வகட்க வெய்ய முடியும் என்று நாம் வொல்கிவைாமா? மண்ணறையில் இருப்பெர்களுக்கு நாம் வபசுெது
வகட்பதில்றலயா?
* இறந்தெலர ேண்ைலறக்குள் லெத்து அடக்கம் வசய்துெிட்டு ேக்கள் திரும்பி வசல்லும்மபொது அெர்களின்

கொைைி ஓலசலய

இறந்தெர் வசெிமயற்பொர் என்று நபி (ஸல்)அெர்கள் கூறியுள்ளொர்கள்.சஹீஹ் முஸ்ைிம் 5505,5506)
* பத்ர் யுத்தத்தின் பின்னொல் நபியெர்கள் வெட்டப்பட்ட கொபிர்களின் சடைங்கள்

மபொடப்பட்ட இடங்கலள பொர்த்து "எனது றப்பு

ெொக்களித்தெற்லற நொம் வபற்றுக்வகொண்மடொம் நீங்களும் உங்களுக்கு ெொக்களித்தெற்லற வபற்றுக்வகொண்டீர்களொ ?என்று
மபசிக்வகொண்டிருந்த மபொது அருகில் இருந்த உேர் (ரழி )அெர்கள் யொரசூைல்ைொஹ் அெர்கள் ெொளினொல் வெட்டப்பட்டு வகொலை
வசய்யப்பட்டெர்கைொச்மச நீங்கள் மபசுெலத அெர்களொல் எப்படி மகட்க முடியும் என்று மகட்கமெ நபியெர்கள் உேமர நொன்
மபசுெலத அருகில் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி வதளிெொக மகட்கிறீர்கமளொ அலத ெிடவும் வதளிெொக அெர்கள் மகட்கிறொர்கள் "என்று
நபியெர்கள் கூறிய ஹதீஸ் புகொரி மபொன்ற சஹீஹொன கிரந்தங்களில் பதிெொகியுள்ளது .இவ்ெளவு வதளிெொக மண்ணறையில்
இருப்பெர்கள் வசெிமயற்பொர்கள் என்று ஹதீஸ்களில் ெந்துள்ள மபொதும் உண்லேலய ேலறப்பதற்கொக பின்ெரும் அல்குர்ஆன்
ெசனத்லத வசொல்ைி ேக்கலள குழப்புகிறொர்கள் ."நபிமய ேண்ைலறயில் இருப்பெர்கலள வசெிமயற்கவசய்ய உம்ேொல் முடியொது
"(35:22) ,நீர் ேரித்மதொலர மகட்கும்படி வசய்ய முடியொது (27:80)
இந்த ஆயத்துக்கள் வதளிெொகமெ

நபியெர்களுக்மகொ

,ஏலனய

ேனிதர்களுக்மகொ

கப்ரில் இருப்பெர்கலள மகட்க வசய்ய

முடியொது என்று கூறி இருக்க இதற்கொன தப்பொன ெிளக்கத்லத ெழங்கி ேக்கலள ெழிவகடுத்தி ெருகிறொர்கள்.உண்லேயில்
அல்ைொஹ்ெின் பலடப்புக்கள் யொெற்றொலும் ,யொரொலும் அல்ைொஹ்ெின் உதெி இன்றி அெனது நொட்டம் இன்றி இன்வனொருெருக்கு
உதெி வசய்யமெொ ேரைித்த ேனிதர்கலள மகட்க வசய்யமெொ முடியொது அலத அல்ைொஹ்மெ யதொர்த்தத்தில் மகட்க வசய்கிறொன்
அெனுக்மக சர்ெ ெல்ைலேயும் உண்டு. என்ற

தத்துெமே

இங்கு எடுத்து கொட்டப்படுகிறது நொம் ேரைித்தெர்கலள மகட்க

வசய்கிமறொம் என்று வசொல்ைெில்லைமய ?நொம் வசொல்ைொத ஒரு ெிடயத்லத வசொல்ெதொக லெத்து எதற்மகொ ெந்த குரொன் ஆயத்லத

மெறு எதற்மகொ குறிப்பிட்டு முஸ்ைிம்கலள நரக ெழியில் தள்ளும் ெஹ்ஹொபிகளின் திட்டேிட்ட மேொசடியில் இருந்து அல்ைொஹ்
நம்ேலனெலரயும் கொப்பற்றுெொனொக.

6.

ஒப்பீடு வெய்யும் ெில உலக நறடமுறைகள் வெறு மதங்களிலும் ஒன்று பட்டால் அந்த உலக நறடமுறைகறள

வெய்ெபெர்கள் அந்த மதத்றத ொர்ந்து ெிடுொர்களா ?

ெஹ்ஹொபிகள் தேது மபொைியொன வகொள்லகயின் பைெனங்கலளயும்
ீ
,வபொய்யொன பிரச்சொரங்கலளயும் ேலறத்து ேக்கலள தேது
ெழிமகட்டு வகொள்லகயின் பொல் தக்க லெத்து வகொள்ெதற்கொக தர்கொெில் இஸ்ைொேியர்கள் வசய்யும் சிை வசயல்பொடுகளொன
ஜியொரத்துக்கு

பிடலெ

மபொடுதல்

,எண்வைய்

தர்ேம்

வசய்தல்

,ஜியொரத்தின்

பொல்

பூக்கள்

தூவுதல்,சந்தனம்

பூசுதல்,சொம்பிரொைி,சந்தனக்கூறு புலகத்தல்,சேொதிகலள ேின்ெிளக்குகளொல் அைங்கரித்தல்,கொைிக்லககலள கட்டுதல்,வகொடி
ஏற்றல் மபொன்ற வசயல்பொடுகலள ேொற்று ேத கடவுள் ெழிபொட்டு முலறகளுடன் ஒப்பிட்டு இந்த வசயல்பொடுகளும் ேொற்றுேத
வசயல்பொடுகள் தொன் என்று

இந்த “தர்கொ ெழிமுலறகளும்” சிர்லக உண்டொக்கி ெிடும் என்று ேக்கள் ேத்தியில் பிரச்சொரம்

வசய்துெருெலத கொைைொம்.இதன் ஒரு அங்கமே சிை கொைங்களுக்கு முன் ெஹ்ஹொபிகளொல் வெளியிட்ட "பொர்ெொதி அம்ேொவும்
,பொத்தும்ேொவும் என்ற துண்டுபிரசுரேொகும் இதில்முஸ்ைிம்கள் தர்கொெில் வசய்யும் சிை ெிடயங்கலள ேொற்று ேத சமகொதரர்கள்
தேது கடவுள் ெழிபொட்டு வசயல்பொடுகளுடன் ஒப்பிட்டு அந்த ஒப்பீடுகளில் இரண்டிலும் வபொருந்தும் ெிடயங்கலள லெத்து அந்த
ஒட்டுவேொத்த ஜியரம் சொர்ந்த

ெழிமுலறகலளயுமே சிர்க் பட்டம் சூடும் இெர்கள் ,பின்ெரும் ெிடயங்களில் இரண்டு ேதத்திலும்

ஒன்றும் படும் வசயல்பொடுகளும்

ஒன்று படுெதொல் அந்த இஸ்ைொேிய ெழிமுலறகளும் ேொற்று ேத ெழிமுலறகளொகுேொ?

என்பலத மகட்க ெிரும்புகிமறொம்.ஹஜ்ஜிலும் ஹொஜிகள் வேொட்லட அடிக்கிறொர்கள் ,திருப்பதியிலும் ஹிந்து பக்தர்கள் வேொட்லட
அடிக்கிறொர்கள்

இரண்டு

வசய்கிறொர்கள் ,ஏலனய

வசயல்பொடுகளும்

ஒன்றொகி

ெிடுேொ

?முஸ்ைிம்களும்

அல்ைொஹ்ெின்

வபயரில்

ேிருகப்பைி

ேதத்தினரும் தத்தம் கடவுள் வபயரொல் ேிருகப்பைி வசய்கிறொர்கள் .இரண்டும் ஒன்றொகிெிடுேொ?

அழங்கொரத்துக்கொகவும்,நறுேைத்துக்கொகவும்,அன்லப

வெளிப்படுத்துெதட்கொகவும்

இரண்டு

ேதத்தினர்

ஒரு

வபொருலள

பயன்படுத்துெொர்களொனொல் அெர்களும் அந்த ேதத்லத சொர்ந்தெர்கள் என்று கூறமுடியுேொ ?
மேற்கூறப்பட்ட அலனத்து அம்சங்களுமே இஸ்ைொேிய அடிப்பலடயிமைொ ,அகீ தொெிமைொ எவ்ெித ேொற்றத்லத ஏற்படுத்தெில்லை
நல்ைடியொர்களுக்கு இறங்கும் நல்ைருளில் இருந்து பறக்கத் வபற்றுக்வகொள்ெதற்கும் ,நல்ைடியொர்களின் ேீ து உள்ள அன்லப
வெளிப்படுத்தும் ெிதேொக அன்னொரின் கப்ரு சரீபின் ேீ து பூக்கலள தூெி,அெர்களின் கப்ரின் ேீ து பிடலெகலள மபொட்டு
அைங்கரித்து அெர்களுக்கு அல்குரொனின் சிை பகுதிகலள ஓதி நன்லேகலள அன்னொரின் ேீ து ஹதியொ வசய்ெதன் மூைம்
நல்ைடியொர்கலள சந்மதொசப்படுத்தி அதன் மூைம் நொம் அெர்களின் வபொருட்லட வகொண்டு எேது மநொய் பிைிகள் ,மதலெகலள
முன்லெத்து

நற்பொக்கியங்கலள

அலடந்துவகொள்ளவுமே

மேற்படி

கொரை

கொரியங்கலள

வசய்ெமதயல்ைொேல்,

அங்கு

ெிளக்குகளில் ஊற்றப்படும் எண்வைய் தொன் சுகப்படுத்துகின்றவதன்மறொ ,அல்ைொஹ்ெின் சக்திலய ேறந்ததொக தர்கொெில்
இருப்பெர்கலள

ேதிக்க

மெண்டும்

என்று

நம்பிக்லக

வகொள்ளமெொ

யொரும்

வசொன்னதுேில்லை.அப்படி

யொரும்

வசய்ெதுேில்லை.ஆகமெ ஒப்பீடு வசய்யும்மபொது எலத எெற்மறொடு ஒப்பிட மெண்டும் ? யொலர யொமரொடு ஒப்பிட மெண்டும் என்ற
ெிபரம் வதரியொேல் இந்த ெழிமகடர்கள் முலறமகடொன ஒப்பீட்டு மநொக்கலை ேொத்திரம் லெத்து தேது ெழிமகட்டு இயக்க
பிரச்சொரங்கலள முன்வனடுத்து ெருெலத கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. எனமெ இவ்ெளவு நன்லேகளும், நற்பொக்கியங்கலள
வபற்றுத்தரெல்ை ஜியொரத் சொர்ந்த ெழிமுலறகலள வசய்ய அலனெரும் முன்ெருேொறு அலழப்பு ெிடுக்கும் அமதமநரம் இந்த
ெிடயத்தில் அறியொேல் சிை சமகொதரர்கள் வசய்யும் தெறுகலள நிறுத்தி ,தெறொக நடப்பெர்களுக்கு சரியொன அறிலெயும் இது
வதொடர்பொன வதளிவுகலளயும் ெழங்கி ,இங்கு நடக்கும் சிை குலறபொடுகலள அலனெரும் மசர்ந்து திருத்தியலேத்து ஒரு
ஒழுங்கொன அலேப்பில் இந்த அேலை வசய்ெதற்கு முன்ெருேொறு அலனத்து இயக்க சமகொதரர்கலளயும்

அன்புடன்

மகட்டுக்வகொள்கிமறொம். நபியெர்கமள ஜியொரத் ெிடயங்களில் எவ்ெித எச்சரிக்லகயும் ெழங்கொத மபொது இந்த ெழிமகடர்களின்
மபொைி எச்சரிக்லககளுக்கும்,ஷிர்க்,குற்றச்சொட்டுக்களுக்கும் வசெி தொழ்த்தொேல் இவ்ெளவு ஆதரம்ேிக்க சியொரத் ெழிமுலறகலள
உரிய இஸ்ைொேிய சட்டதிட்டப்படி உயிர்பிக்க வசய்யவும் ,சத்திய இஸ்ைொேிய ெழியொகிய அஹ்ளுஸ்ஸுன்னொஹ் ெல் ஜேொஅத்
ெழியிமை ெொழ்ந்து ேரைிப்பதற்கும் ெல்ைென் அல்ைொஹ் வதௌபீக் வசய்து அருள்புரிெொனொக ஆேீ ன்.
வதாகுப்பு :எம் .ஆர் .லுதுபுல்லாஹ் (ஆெிரியர் அல்முஸ்தபெிய்யாஹ் அஹதியா பாடொறல) M.R.Luthufullah (Teacher of ALMAS)
வெளியீடு :அஹ்ளுஸ் ஸு ன்னொஹ் ெொைிபர் ஒன்றியம் கஹமடொெிட ஊடக அனுசரலை :Assdo muhammed manas kalmunai 03 www.assdo.org
வெளியீட்டு அனுசரலை

:Assunnah foundation No.52/41,Perera Mawatha Meethotamulla Colombo.

குறிப்பு (இந்த துண்டுப்பிரசுரத்தில் அல்குரொன் ேற்றும் ஹதீஸ் ெசனங்கள் இருப்பதொல் பொலதகளில் ெசிெிடொத
ீ
ெண்ைம் கண்ைியத்லத மபைிக்வகொள்ளவும்),

For Comments and Complaints-0779889821,m.luthufullah@yahoo.com,FB-Mohamed Luthuffullah (Rabiyyul awwal 12/ 23/12/2015-2016).

