ஓதும் சாத்தான்கள்.
சல்மான் ருஷ்டியின் நூைல ஆத த்தும் நியாயப்படுத்தியும் ராம் ஸ்வ

ப் என்பவர் எழுதிய நூலுக்கு 1990

களில் நான் எழுதிய மறுப்பு அப்ேபாைதய அல்ஜன்னத் இதழில் இலவச இைணப்பாக ெவளியிடப்பட்டது.
இைத சில இைணய தளங்கள் தமது ஆக்கம் ேபால் ெவளியிட்டுள்ளன.
அந்த

நூல்

மதத்ைதச்
இவர்

இங்ேக

ெவளியிடப்படுகிறது.

சார்ந்தவர்.ஹதீஸின்

எழுதிய

நூல்

இஸ்லாத்ைதக்

குைறகூறும்

ெசய்யப்பட்ட

அந்த

வசனங்கள்' என்ற

வாயிலாக

நூல்

படித்துவிட்டு புலைம

என்பவர்

இந்திய

அரசால்

வாய்ப்புக்காக

சர்க்கைரயாக
நூல்

இஸ்லாத்தின்

இஸ்லாத்ைத அறிந்து

மது

காழ்ப்புணர்வு

ெகாள்ளுதல்என்று

ஏற்கனேவ தைட

காத்துக்கிடந்த

அைமந்தது. இந்தியாவிலும், இன்னும்

சான்ற ேகள்விகள் என்ற

தைலப்பிட்டு

கட்டுைர ஒன்ைற வைரந்துள்ளார்.

ஹிந்து

ெமாழியில்

ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இவருக்கு சாலமன்

எப்படிேயா 'ராம் ஸ்வர்ப்' என்பவருக்குக்

ெகாண்ட

ஹிந்தி

பல

ரஷ்டியின்'சாத்தானின்
நாடுகளிலும்

தைட

கிைடத்திருக்கிறது.

இந்தியன்

அைத

எக்ஸ்பிரஸ் 20-11-88, பக்கம் 5-ல்

தவறான வாதங்கள், ெபாய்யான ெசய்திகைள உள்ளடக்கிய இஸ்லாத்ைத ேநாக்கி அவர் எழுப்பி இருக்கும்
ேகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது நமது கடைம என்பதால் இந்தக் கட்டுைர அவரது ேகள்விகைள எடுத்து ைவத்து

அதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் முன்பு 'சாத்தானின் வசனங்கைளயும், சல்மான் ரஷ்டிையயும் பற்றி அவர் தரும்
அறிமுகத்ைததந்துவிட்டு அவரது ேகள்விகளுக்குச் ெசல்ேவாம்.
ராம்ஸ்வர்ப்

ெசால்கிறார்:- சாலமன் ரஷ்டியின்

தூதைரயும், அவருக்கு
சந்ேதகமில்ைல.

வந்த

சாத்தானின்

ேவத ெவளிப்பாடுகைளயும்

ஏெனனில் இவர் 'மக்கா'நகைர 'ஜாஹிலியா' என்ற

குறிப்பிடுகிறார். இஸ்லாத்திற்கு

முந்ைதய

சிறிய மாற்றத்துடன்

குறிப்பிடுகிறார்.

இந்த வித்தியாசத்ைதக்கூட
ெபயர் குறிப்பிடப்படுகிறேதா
இஸ்லாத்ைத ஆரம்பத்தில்
பனிரண்டு

பரத்ைதயர்

ஏைனய

ெசய்யவில்ைல.
அவ்வாேற

ஏற்றுக்ெகாண்ட

இவரது

நூலில்

இருந்ததாகக்

தனது

நூலில்

பாத்திரங்கைளக்
வரலாறுகளில்

குறிப்பிடுகிறார்.

நூலில்

இஸ்லாமிய

முஹம்மைத

குறிப்பிடும்ேபாது
எவ்வாறு

நபியின்

அடிைம

பிலால்

குறிப்பிடப்படுகிறார்கள்.
குறிப்பிடும்

தனது

என்பதில்

திகழ்ந்த அபூஸூஃப்யாைன 'அபூஸிம்பல்' என்றும்

இஸ்லாமிய
நீக்ேரர்

எழுதபட்டது

மக்காைவ

ருஷ்டி

குறிப்பிடும்ேபாது'மஹவுன்ட்' என்றும் நபிகளின் எதி யாக

இஸ்லாத்ைதயும், அதன்

ெபயரால்

காலத்து

வரலாறுகள் 'ஜாஹிலியா' என்ேற குறிப்பிடுகின்றன.

இேதெபயர்களாேலேய

வசனங்கள்

விமர்சிப்பதற்காகேவ

மக்காவில்

சித்தப்பா

மற்றும்
-

ரஷ்டி
அவர்களின்
ஹம்ஸா

காலித்

ஆகிேயார்

அதாவாது ஜாஹிலியாவில்

இவர், அந்தபரத்ைதயருக்கு நபியின்

மைனவிய ன்

ெபயைரச்

ட்டி மகிழ்கிறார். இது கீ ழ்தரமான, அநாகரீகமான சித்த ப்பாக அைமந்துள்ளது. 'நான் இந்த நூலில்

இப்ேபாது

பின்வாங்கினாலும் உண்ைமயில்

இஸ்லாத்ைத

விமர்சிக்கவில்ைல

ெவறும் கற்பைனயாக
அவர்

எழுதப்பட்ட

கைததான்

இஸ்லாத்ைதயும்

அதன்

எனது

நூல் என்று

ரஷ்டி

தூதைரயும், அவருக்கு

வந்த

ேவதெவளிப்பாடுகைளயும் விமர்சனம் ெசய்வைத தைலயாய ேநாக்கமாகக் ெகாண்ேட தனது நூைல எழுதி
இருக்கிறார்
இைவ

யாவும்

இந்தச் சிறிய

என்பது அவரது

நூைலப்

ரஷ்டிைய பற்றியும், அவரது

அறிமுகத்திலிருந்து

ெகாள்ள முடிகின்றது.
ெதளிவாக

இஸ்லாத்ைத

படிக்கும்
நூல்

பற்றியும் 'ராம்

ரஷ்டிையயும், அவரது

விமர்சிப்பது

ேபாது

தான்

ேநரடியாக

முடிகின்றது.

ஸ்வர்ப்' தருகின்ற

நூைலயும்

அவரது

உணர

ேநாக்கம்

அறிமுகமாகும்.

நன்றாக

நாம்

என்றால் 'ராம்

அறிந்து

ஸ்வர்ப்' ேபால்
விமர்சிக்கலாம்.

தனக்கு இஸ்லாத்ைதப் பற்றி ஏற்படுகின்ற ஐயங்கைள ெதளிவாக எழுப்பி இருக்கலாம். ரஷ்டியிடம் அந்தத்
துணிைவயும், நாக கத்ைதயும்
ெசய்திகைளப்

ேபால்

அறிமுகத்திலிருந்து

காணமுடியவில்ைல.

நாலாம்

தர

மாறாக ம

நைடையத் ேதர்வு

சள்

பத்தி க்ைககள், சினிமா

கிசு

கிசு

ெசய்திருக்கிறார். 'ராம்ஸ்வர்ப்' ெசய்யும்

இைத நாம் நன்றாக விளங்க முடிகின்றது. முஸ்லிம் அறிஞர் உலகும், ராம் ஸ்வர்ப்

ேபான்றவர்களும் இஸ்லாத்ைதேய அவர் விமர்சனம் ெசய்துள்ளார் என்று கண்டுபிடித்துச் ெசான்ன பிறகும்
கூட அவர்

1

துணிவுடன்

ஒப்புக்

ெகாள்ள

முன்வரவில்ைல.

நான்

இஸ்லாத்ைத விமர்சிக்கவில்ைல, கற்பைன

கைததான்

நான்

எழுதிய

நூல் என்று

இந்தியப்

பிரதமருக்கு, கடிதம் எழுதிக் ெகாண்டிருக்கிறார் ரஷ்டி. அவ்வளவு துணிவும், ேநர்ைமயும் ெகாண்டவர். ஓரு
சமுதாயம்
ட்டி

தங்கள்

மகிழும்

அன்ைனயர் என்று மதிக்கும்

வக்கிரபுத்தியும், கீ ழ்த்தரமான

நபிகளின் மைனவிய ன்

எண்ணங்கைளயும் உைடயவர்

ேபாட்டுக்

ெபயர்கைள பரத்ைதயர்களுக்கு

தான்

ரஷ்டி என்று

காட்டுகிறார்

'ராம்ஸ்வர்ப்' ேபான்றவர்கேள

ஜீரணிக்கமுடியாத

ெவளிச்சம்

ராம்ஸ்வர்ப்.

அளவுக்கு

எழுதும் நாலாந்தர

எழுத்தாளராக

இவர்

காட்சியளிக்கிறார். இவைரப் பற்றி எழுதுவது இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கமல்ல என்பதால் இத்துடன் விட்டுவிட்டு
ராம்ஸ்வர்ப்

எழுப்புகின்றபுலைம

சான்ற

ேகள்விகைளப்

பார்ப்ேபாம்.

ேகள்வி:-1 மக்கத்துகாபிர்கள் அல்லாத், அல்உஸ்ஸா, மனாத் ஆகிய ெபண் ெதய்வங்கைள வழிபட்டு வந்தனர்.
பல

ெதய்வ

வணக்கம்

கூடாது

என்று

ேபாதித்த

முஹம்மதுக்குத்

திடீெரன

ஒரு

வஹி வருகிறது.

அல்லாத், அல்உஸ்ஸா,மற்றும் மூன்றாவதான மகாத்ைதப் பற்றி நீர் நிைனத்ததுண்டா? அைவ ேபாற்றப்பட்ட

பறைவகள் அவற்றின் சிபா சுகள் நிச்சயமாக விரும்பப்படுகின்றது என்று அந்த வஹி கூறுகிறது. தங்களின்
ெதய்வங்கைள முஹம்மது புகழ்ந்து கூறியவுடன் மக்காவாசிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடந்து முஹம்மதுைவ
பின்பற்றி அல்லாஹ்ைவ
விடுகிறது. அந்த

வணங்க

வழி

ெதய்வங்கைளப்

என்பைத முஹம்மது

ஏற்படுகிறது.

புகழ்ந்து

சீக்கிரேம

தனக்கு

உடன்பாடு

வந்த

கண்டுெகாண்டு, அதற்கு

கூறுகிறார். முஹம்மதுவால்

திருத்திக்

வசனம் அல்லாத், அல்உஸ்ஸா, மற்றும் மூன்றாவாதாக
உங்கள்

இந்த

மூதாைதயராலும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட

ஆயுளில்

முடிந்து

வஹி,ைஷத்தானிடமிருந்து

வந்தது

பதிலாக

ேவறு

வசனத்ைதக்

கூறப்பட்ட

மனாத்ைதப்பற்றி

ெபயர்கேளயன்றி

அற்ப

நீர்

இந்த

அந்த

நிைனத்ததுண்டா? உங்களாலும்

ெபண்

ெதய்வங்கள்

ேவறில்ைல.

வரலாற்று ஆசி யர்களான

தபரீ, வாகிதி

குர்ஆன்53:19-23)

(அல்
இந்தத்

தகவல்கள்

ேபான்றவர்கள்

கற்பைனயானது

அல்ல

இைதக்குறிப்பிடுகின்றனர்.

மாறாக

இஸ்லாமிய

ஆதாரப்பூர்வமான இந்த

ஹதீஸ்களின்

அடிப்பைடயிேல

தனது

நூலுக்கு 'சாத்தானின் வசனங்கள்' எனப் ெபய ட்டிருக்கிறார் ரஷ்டி. இந்தக் கைதைய கூட்டேவா குைறக்கேவா

இல்லாமல் ச யாகத் தரும் ரஷ்டி நம்முைடய உள்ளத்தில் முக்கிய வினாைவயும் விைதக்கிறார். அதாவது
ைஷத்தான் ேதாற்றுவித்த

உதிப்பில்

உதிப்ைபப் பி த்தறிவது? இந்த
ேமலும் முஹம்மதுக்கு

விஷயத்தில்

இருந்து

மட்டுமல்ல, அவருக்கு

உதிப்புஏற்படுத்தப்பட்டனர்

ஆனால்

(அல் குர்ஆன் 22:52) என்று

பதில்:1 இந்த விபரங்களின்

குர்ஆன்

எவ்வாறு

மலக்குகள்

எந்த

வழிையயும்

முன்ேதான்றிய

அவற்ைற

முைறயாக

ைஷத்தான்களின்

ைஷத்தானால்

ரத்து

அடிப்பைடயில் 'ராம்ஸ்வர்ப்' ேகட்க

வருவது என்னெவன்றால்திருக்குர்ஆனில்

காட்டவில்ைலேய.

நபிமார்களும்

இைறவன்

குர்ஆன்

ேதாற்றுவித்த

ெசய்துவிட்டான்.

இயம்புகிறது.

விரும்புவதும், ெசால்ல

வசனங்களும்

இடம்

ெபற்றுள்ளன

அவற்ைற ேவறுபடுத்தி அறிந்திட குர்ஆன் எந்த வழிையயும் காட்டவில்ைலஎன்பது தான் இதற்கு ஆதாரமாக
ஒரு ஹதீைஸயும், ஒரு குர்ஆன் வசனத்ைதயும் சமர்ப்பிக்கிறார். முதலில் 'ராம்ஸ்வர்ப்' தனது வாதத்துக்கு
ஆதாரமாக

எடுத்து

ைவக்கும்

ஹதீைஸப்

பார்ப்ேபாம்.

அந்தஹதீைஸப்

பற்றி 'ஆதாரப்பூர்வமான

ஹதீஸ்' என்று ராம்ஸ்வர்ப் குறிப்பிடப்படுவதிலிருந்து ஹதீஸ்களில் ஆதாரப்பூர்வமானைவகளும் ஆதாரமாகக்
ெகாள்ளத்

தகாதைவகளும்

ெத கின்றது. 'ஆதாரப்பூர்வமான
உண்ைமயில்

வைரயறுத்திறுக்கிறேதா
ஹதீைஸ

என்பைத ராம்ஸ்வர்ப்

ஹதீஸ்' என்ற அைடெமாழியுடன்

ஆதாரப்பூரவமானது

இது.'ஆதாரப்பூர்வமான

உதாரணமாக

உள்ளன
அல்ல

மாறாக இட்டுக்

ஹதீஸ்கள்' என்று ெசால்லப்படுவதற்கு

ஒருவ டமிருந்து

இது

ஒருவராக அறிவிப்பவர்

சந்தித்திருக்கேவண்டும்; அறிவிப்பவர்கள் நம்பகமானவர்களாகவும்
ஹதீஸ்

ஆதாரப்பூர்வமாக அைமயும். 'ராம்ஸ்வர்ப்' எடுத்து

தகுதிகளுேமஇல்லாமலிருக்கின்றன.
ெசய்தியும் ஆதாரப்பூர்வமானதாக

தப , வாகிதி

ஆகிவிட

எடுத்து

முடியாது.

ைவக்கும்

கட்டப்பட்ட

முஸ்லிம்

அந்தத் தகுதிைய

அறிந்திருக்கிறார்
ெபாய்யான

உலகம்

தமக்கு

ைவக்கும்

இந்த

குறிப்பிடுவதால்
இந்த

ஹதீைஸப்

இந்த

ஹதீஸ்

ெசய்தியாகும்

எந்தத்

தகுதிகைள

ெபற்றிருக்கவில்ைல.
முந்திய

இருக்கேவண்டும்.

என்பது

அறிவிப்பாளைரச்

அப்ேபாதுதான்

ஹதீஸில்

இந்த

ஒரு

இரண்டு

மட்டும்
ெபாறுத்தவைர இந்த

எந்தச்
நபர்

எனக்கு கூறினார் என்று அறிவிக்கும் இரண்டாம் நபர் முதலாம் நபைரச் சந்தித்ததாகேவா அவரது காலத்தில்
வாழ்ந்தவராகேவா இல்ைல. முப்பதுக்கும் ேமற்பட்ட வழிகளில் அறிவிக்கப்படும் இந்தச் ெசய்தி ெபரும்பாலான
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அறிவிப்புகளில் ெசால்லி ைவத்தாற் ேபால இந்த குைறபாட்ைடக்ெகாண்டதாக உள்ளது. காரல் மாக்ஸ் இைத
என்னிடம் கூறினார்என ராம்ஸ்வர்ப் கூறினால் அந்தக் கூற்றின் நிைற எதுேவா அேதநிைலையத் தான் இந்தச்
ெசய்தியும்

ெபறுகிறது.

ேமலும் பல

இருக்கிறது 'ராம்ஸ்வர்ப்' இப்ேபாது
கூறவில்ைல

குைறபாடுகைளயும்

இைத விமர்சனத்துக்கு

எவரும் விமர்சிப்பதற்கு

முன்-பலநூறு

இந்தச்

எடுத்துக்

ெசய்தி

ெகாண்டதால்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்-வாழ்ந்த

உள்ளடக்கி

நாம்

அறிஞர்

இவ்வாறு

ெபருமக்கள்

இைத அலசிஇது ெபாய் என்று தள்ளுபடி ெசய்துள்ளனர். அவர்கள் தள்ளுபடி ெசய்த இந்தக் குப்ைபையத் தான்
ரஷ்டியும்,ராம்ஸ்வர்பும்

இப்ேபாது

கிளறிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

இஸ்லாத்தின் எதி கள் திட்டமிட்டுப் புைனந்த ெபரும் ெபாய்யாகும் இந்தச் ெசய்தி என்று அறிஞர் இப்னு
குைஸமா

குறிப்பிடுகிறார். இந்தச் ெசய்தியின்

அறிவிப்பாளர்

வ ைச

ச யானதல்ல என்று 'ைபஹகீ ' எனும்

அறிஞர்குறிப்பிட்டுவிட்டு இந்தச் ெசய்திைய அறிவிப்பவர்களின் குைறபாடுகைளயும் பட்டிலிட்டுக்காட்டுகிறார்.
அறிவிப்பாளர்களில்

என்று 'பஸார்'என்னும்

ஒருவருக்ெகாருவர்

நபித்ேதாழர்களின்அடுத்த
காலத்தில்

அறிஞர்

எதுவும் இல்லாத

இந்தச் ெசய்திைய

காலத்தவர்கள்தான் அறிவிக்கின்றனர்.

பிறந்ேத இருக்காதவர்களால்

கஸர் அவர்கள்

ெதாடர்பு

கூறுகிறார்.

ஒன்றிரண்டு

எப்படி

அறிவிப்பாளர்

அறிவிக்க

இந்த

ேதாழர்கள்

நிகழ்ச்சி

முடியும்

வ ைசயில்

வைகயில்

நபித்

என்று

நபித்ேதாழர்கள்

இது

அைமந்துள்ளது

எவரும்

நடந்திருந்தால்

ேகட்கிறார்

கூறாமல்

அது

நடந்த

ஹாபிழ்

இப்னு

அறிவிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் நபித்ேதாழர்கள் கூறியதாக அறிவிக்கும் அடுத்தடுத்தஅறிவிப்பாளர்கள் நம்பகமானவர்களாக இல்ைல
என்றும்

இப்னு

ஆதாரப்பூர்வமானது

கஸர்

ேமலும்

கூறுகிறார். ஆதாரமற்ற

என்கிறார் ராம்ஸ்வர்ப்.

ஆகிவிடும்ேபாது அதனடிப்பைடயில்
(?) என்றநிைலயிலிருந்து
கா

இவர்

அவர்

கைத

உருவாக்கப்பட்டதற்குக்

அவசியமாகும்.'அன்ன மு' என்ற 53-வது

எடுத்து

எழுப்பிய

இறங்கிவிடுகின்றது.

அல்லாத், அல்

கின்ற 53:19-23வசனங்கைளத்தவிர

இந்தக்

இந்த

காரணம்

ைவக்கும்

ஆதாரேம

ேகள்வியும்

ேவறு

உஸ்ஸா

என்ன

அத்தியாயத்ைத

இட்டுக்கட்டப்பட்ட
புலைம

மற்றும்

மனாத்

ெசய்திையத்தான்
ெபாய்

சான்ற

என்று

ேகள்வி

பற்றி

இன்று நாம்

எதுவும் அருளப்படவில்ைல.

என்பைதயும் அறிந்து

ெகாள்வது

இங்ேக

(அதாவது அல்லாத், அல்உஸ்ஸா, மனாத்

பற்றிக்

குறிப்பிடும் அத்தியாயத்ைத) நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதியேபாது ஸ தா ெசய்தார்கள். அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
முஸ்லிம்களும்
அறிவிக்கும்

நபியின்

எதி களும் ஸ தா

ெசய்தி 'புகா 'நூலில்

ெசய்தனர் என்று

இடம்ெபறுகின்றது.

இப்னு

இந்த

அப்பாஸ்

(ரலி)

ஆதாரப்பூர்வமான

என்ற

நபித்ேதாழர்

ெசய்தியில்

நபியுடன்

அவரது எதி களும் ஸ தா ெசய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. நபியுடன் ேசர்ந்து நபியின் எதி கள் எப்படி ஸ தா
ெசய்திருப்பார்கள்? அவர்கள்
திருப்திப்படுத்தும்

ஸ தா

விதமாக

நபி

ெசய்யும்

ஏேதனும்

அளவுக்கு

நபியுடன் ஒத்துப்ேபானார்கெளன்றால், அவர்கைளத்

ெசால்லிஇருக்கேவண்டும்.

அவர்களின்

ெதய்வங்கைளப்பற்றி

புகழ்ந்து நபி ஏேதனும் ெசால்லி இருந்தாேல அவர்கள் ஸ தா ெசய்திருக்க முடியும் என்ற அனுமானத்தின்
அடிப்பைடயிேலேய இந்தக்

கைத

புைனயப்பட்டது.

நபியின் எதி கள் நபியுடன் ேசர்ந்து ஸ தா ெசய்யக்காரணம் தான் என்ன? என்ற ஐயம் சிலருக்கு எழலாம்.
நபியின்

எதி கள்

பல்ேவறு கடவுளர்கைள

கடவுளர்களாகஎண்ணிக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல.
ஒருவன் இருக்கிறான்.

நம்புபவர்களாக

இருந்தாலும்

இவர்களுக்ெகல்லாம்

அவன்தான்அல்லாஹ்என்பேத

ேமலாக

அவர்களின்

அைவகைளக்

மிகப்ெப ய

கடவுள்

ெகாள்ைகயாக இருந்தது.

வானங்கைளயும் பூமிையயும் பைடத்தவன் யார் என்று நபிேய நீர்அவர்கைளக் ேகட்டால் 'அல்லாஹ்' என்று
அவர்கள்

கூறுவார்கள்

வசனங்களிலும் மக்கத்து
விபரம் கூறப்படுகிறது.
கூறப்படும்

வசனத்ைத

அல்குர்ஆன்

மாந்தர்கள்

அன்ன மு

ஓதியேபாது

கைடசியில் அல்லாஹ்வுக்கு

(31:25) ேமலும்

அல்லாஹ்ைவ

அத்தியாயத்தில்

ஸ தா

(29:61,

நபிகள்

29:63,
நம்பி

இடம்ெபறும்

ஸ தா

39:38,

43:9,

10:18,

39:3) ஆகிய

ஏற்றுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்

என்ற

அல்லாத், அல்உஸ்ஸா, மனாத் பற்றிக்

ெசய்யவில்ைல

ெசய்யுங்கள்!

43:87,

மாறாக

வணங்குங்கள்!!

அந்த அத்தியாயத்தின்

என்று வருகின்ற

வசனத்ைத

ஓதும்ேபாதுதான் நபிகள் ஸ தா ெசய்தார்கள். அல்லாஹ்வுக்கு ஸ தா ெசய்வது நபிகளின் எதி களுக்கும்
உடன்பாடு
ஸ தா

என்பதால்

அவர்களும்

ெசய்யுங்கள்!எனக்கட்டைளயிடும்

ேசர்ந்து

வசனங்களில்

முதன் முதலில்

ஸ தா ெசய்தனர்.
அருளப்பட்டது

அன்ன மு

அத்தியாயத்தில் உள்ள வசனமாகும். அதற்காக நபிகள் ஸ தா ெசய்தேபாது நபிகளின் எதி களும் ஸ தா
ெசய்தனர். அப்துல்லா
ெபற்றுள்ளது.
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எனும்

நபித்ேதாழர் அறிவிக்கும்

இதிலிருந்து நபிகள் 53:19

23வசனத்தின்

இந்த

ஆதாரப்பூர்வமான

ேபாது

ஸ தா

ஹதீஸ்

புகா யில்

ெசய்யவில்ைல, அதன்

இடம்

இறுதி

வசனத்தின்ேபாேத

ஸ தா ெசய்தார்கள்

என்று

அறியலாம்.53:1923 வசனத்தின்

ேபாது

ஸ தா

ெசய்தார்கள்

என்று சிலர் எவ்வித ஆதாரமுமின்றி நம்பிக்ெகாண்டு, அதற்கு ஒரு காரணத்ைதயும் சிருஷ்டித்துவிட்டார்கள்.
அவர்களால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்தப் ெபாய்யான காரணம்தான் 'ராம்ஸ்வர்ப்'எடுத்துக் காட்டும் அந்தக் கைத.
ரஷ்டியும், ராம்ஸ்வர்ப்பும் எடுத்துக்
அதன் அடிப்பைடயில்

காட்டிய

அவர்கள்

ெசய்தி

ஆதாரப்பூர்வமானது

எழுப்பிய

ேகள்விகளும்

அல்ல

அடிபட்டு

என்று

ஆகிவிடும்

ேபாது

அர்த்தமற்றுப் ேபாகின்றன.

ேமற்கூறிய அந்தப்ெபாய்யான நிகழ்ச்சியின் மூலம் ராம்ஸ்வர்ப் எழுப்பிய ேகள்வி என்னெவன்பைத மண்டும்

நிைனவுபடுத்திக் ெகாள்ேவாம். நமக்கு ைஷத்தானிடமிருந்தும் வஹி வந்தைத ஹதீஸ் கூறுகின்றது. ஆனால்
ைஷத்தான்

ேதாற்றுவித்த உதிப்பில்

எப்படி? என்பேத அந்தக்
ெசய்தி ெபாய்

ேகள்வி.

என்று

நி

இருந்து

நபிகளுக்கு

பணமான

பின்

மலக்குகள்

ைஷத்தான்

பி த்தறிவது

ேதாற்றுவித்த

உதிப்ைப
என்ற

உதிப்ைபப்

ஏற்படுத்தியதாகக்

ேபச்சுக்ேக

பி த்தறிவது

கூறும்

இடமில்ைல.

அந்தச்

இல்லாத

ஒன்ைறப் பி த்தறிய வழி முைறையச் ெசால்ல ேவண்டிய அவசியமுமில்ைல. ராம்ஸ்வர்ப் எடுத்துக்காட்டிய
அந்தச்

ெசய்தி

முஹம்மத்

நம்

ெபாய்என்பைத

மது

எைதயாவது

ஏராளமான

இட்டுக்கட்டிக்

குர்ஆன்

வசனங்களும்ெதளிவுபடுத்துகின்றன.

கூறி இருப்பாரானால்

அவரது

வலக்கரத்தால்

அவைரப்பிடித்து

நாடிநரம்புகைளத் துண்டித்திருப்ேபாம்.

(அல்

குர்ஆன் 69:44)

நாேம

இந்த

ேபாதைனைய

அருளிேனாம்

அைத நாேம

பாதுகாப்ேபாம்.

(அல்குர்ஆன் 15:9)
ஓதுவதற்காக

அவசரப்பட்டு

உமது

நாைவ அைசக்காதீர்!

ெசய்வதும், ஓதச்

அைதத்திரட்டி

(உம்

உள்ளத்தில்)

ெசய்வதும் நம்முைடய

பதியச்

ேவைலயாகும்.

(அல்குர்ஆன் 75:16)
முஹம்மது

தம்

இச்ைசப்படி ேபசமாட்டார், அது

இைறவனால்

அறிவிக்கப்பட்ட

ெசய்திையத்தவிர

ேவறு

இல்ைல.
(அல்குர்ஆன் 53:3) இந்த வசனங்கள் யாவும் ேவத வசனங்கைளப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்ைப இைறவன் ஏற்றுக்
ெகாண்டிருக்கிறான் என்பைதத் ெதளிவாக்குகின்றன. ைஷத்தான் குறுக்கிட்டு எைதயும் ேசர்த்துவிட முடியாது
என்று அைறகின்றன. இன்னும் ெதளிவாக இது விரட்டப்பட்ட ைஷத்தானுைடய ெசால் அன்று (81:25) எனவும்
அல்

குர்ஆன்

குறிப்பிடுகிறது.

இைத ைஷத்தான்கள்

இறக்கியருளவில்ைல, அவர்கள்

ஆதாரமற்ற

ஒரு

அதற்கு

சக்தி

ெபறவும்மாட்டர்கள்.

(26:210) ைஷத்தான்களால் உதிப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்பைத முற்றாக இந்த வசனங்கள் நிராக க்கும் ேபாது
ேகள்விைய
நபிகள்

ெபாய்யான

ெசய்திைய

ைஷத்தானால் உதிப்பு

வசனத்ைதயும்துைணக்கு
ைஷத்தானால் உதிப்பு
ெசய்துவிட்டான் என்று

ஆதாரப்பூர்வமானது

ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள்

என்றதன்

அைழத்திருக்கிறார். முஹம்மதுக்கு
ஏற்படுத்தப்பட்டனர்.

ஆனால்

குர்ஆனுைடய 22:52வசனம்

என்று

எழுப்புகின்றார்.

கூற்றுக்கு
முன்

இைறவன்

கூறுவதாக

முத்திைர குத்தி 'ராம்ஸ்வர்ப்' தன்

திருக்குர்ஆனின்

ேதான்றிய
அவற்ைற

ராம்ஸ்வர்ப்

கூறுகிறார்.

ஒரு

நபிமார்களும்

முைறயாக

ரத்து

அவர் குறிப்பிட்டது.

ேபால் குர்ஆன் கூறுமானால் ராம்ஸ்வர்ப் உைடய ேகள்வி புலைம சான்ற ேகள்வி என்பதில் ஐய்யமில்ைல.
ஆனால் திருக்குர்ஆன் அவ்வாறு கூறேவ இல்ைல. ஒரு சிலர் ெசய்துள்ள தவறான ெமாழிெபயர்ப்ைப நம்பி
அவர்

இவ்வாறு

அல்குர்ஆன் 22:52 வசனத்திற்கு எந்த

ஒரு

தூதைர

ேகள்வி எழுப்புகிறார்.
நாம் அனுப்பினாலும்

அவரது

உள்ளத்தில்

ைஷத்தான்

உதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் இருந்ததில்ைல; ஆனால் ைஷத்தான் ஏற்படுத்திய உதிப்ைப அல்லாஹ் அகற்றி தன்
வசனங்கைள உறுதி ெசய்கிறான் என்று சிலேபர் ெமாழியாக்கம் ெசய்துள்ளனர், அதுதான் ராம்ஸ்வர்ப்புைடய
இந்தக் ேகள்விக்குக்

காரணம்.

உண்ைமயில்

அந்த

வசனத்தின்

ெபாருள்

என்ன? என்பைதச்

ெசால்வதற்கு முன்னால் ராம்ஸ்வர்ப்புக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்ேதகத்ைத நாம் நீக்கி விடுேவாம். இவைரப்
ேபான்றவர்கள்.
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இந்த

வசனத்தின்

அடிப்பைடயில் 'புலைம

சான்ற

ேகள்வி

(?) ேகட்டு விட்டதால்

ெமாழிெபயர்ப்பு

தவறு

வரேதைவயில்ைல.

என்று

நாம்

நாம்

சமாளிப்பதாக

ச யான

காட்டமாட்ேடாம். 1400 ஆண்டுகளுக்கு

தவறான

ெமாழி

ெபயர்ப்புச்

'உம்னிய்யத்' என்ற

சான்றாக

நபித்ேதாழர்கள்

ெசான்னைதேய

ெசய்தவர்கள் அவரது

உள்ளத்தில் என்று

பதம் உள்ளது. 'உம்னிய்யத்' என்ற

அறிவித்த ெசய்தியில் என்பேத

எண்ணக்கூடும்.

ெமாழிெபயர்ப்புக்கு

முன்

சான்றாகத்

அவர்

அவருக்கு அந்த

இப்ேபாைதய அகராதிகைளக்
ச யான ெமாழிெபயர்ப்புக்கு

தருேவாம்.

குறிப்பிட்ட

வார்த்ைதக்கு

ெபாருளாகும்

என்று

சந்ேதகம்

இடத்தில்-மூலத்தில்-

இந்த

இடத்தில் அவர்

நபிகளின்

அன்புத்ேதாழரும்

திருக்குர்ஆன் வி வுைரயாளர்களின் தைலவருமான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியுள்ளனர். புகா யில்
இது இடம் ெபற்றுள்ளது. அவரது மாணவர் முஜாஹித் அவர்களும், தபரீ அவர்களும் இேத ெபாருைளேய
தருகிறார்கள். நபித்ேதாழர்கள் 'உம்னிய்யத்' என்ற வார்த்ைதக்குச் ெசய்துள்ள ெபாருளின் அடிப்பைடயில் அந்த
வசனத்தில்
எந்ந

ெபாருள்

ஒரு

தூதைர

அனுப்பினாலும்

அவர்

என்னெவன்று பார்ப்ேபாம்.

அறிவித்த

ெசய்தியுடன் ைஷத்தான்

எைதயும்

ேசர்க்காது

இருந்ததில்ைல;ைஷத்தான் ேசர்த்தவற்ைற அகற்றி அல்லாஹ் தன் வசனங்களில் உறுதி ெசய்கிறான்என்பேத
அதன் ெபாருளாகும். அதாவது எந்த ஒரு தூதரும் இைறச்ெசய்திைய மக்களுக்குக் கூறினால் அவர் கூறிய
ெசய்தியில்

சில ைஷத்தான்கள்

அைடயாளம் காட்டி

தன்

வசனம். நபிகளிடம்

தங்களின்

வசனங்கைள

ைகச்சரக்ைகயும்

உறுதி

இைறச்ெசய்திைய

ேசர்த்துக்

ெசய்வான்

எழுதுபவராக

ெகாள்வர்.

என்று

இைறவன்

உத்திரவாதம்

இருந்த'அப்துல்லாஹ்

இப்னு

அவற்ைற

தருகிறது

அந்த

ஸஃது' என்பவர்

நபி ெசான்னதற்கும் அதிகமாக அவராகவும் சில வார்த்ைதகைளச் ேசர்த்து எழுதிக்ெகாள்வார் நபி அவர்கள்
அைதக்

கண்டுபிடித்து

அகற்றுகிறார்கள்

ஒப்புக்ெகாள்கிறார்.

ஒவ்ெவாரு

ைகச்சக்கரத்ைதச்

ேசர்த்துவிட

காலகட்டத்திலும்
முயன்றனர்

காட்டப்பட்டன.'ராம்ஸ்வர்ப்' ேபான்றவர்கள்
இன்ைறய

என்பைத

அைவ

ெசய்தியுடன்

அந்தக்

அைவ

தன்

மூன்றாவதுேகள்வியில்

சில ைஷத்தான்கள்

கால அறிஞர்களால்

திருக்குர்ஆனில் உள்ளதாக

அறிஞர்களாலும்

இந்த

இைறச்

ராம்ஸ்வர்ப்

எைதயாவது

அைடயாளம்

ெசாந்தமாகக்

ெவளிச்சம்

தங்கள்

கூறினால்

ேபாட்டு காட்டப்படும்.

இடத்தில் 'ராம்ஸ்வர்ப்' ேபான்றவர்களுக்கு

சந்ேதகம் ஏற்படக்கூடும் 22:52 வசனத்தில் 'ைஷத்தான்' என்று

தான்

ஒரு

கூறப்படுகிறது.

மனிதர்கள் ெசாந்தமாகச்

ேசர்ப்பைதப்பற்றி அல்லேவஎன்பது தான் இந்த சந்ேதகம். திருக்குர்ஆன் அேனக இடங்களில் ைஷத்தான் என்ற
பதத்ைத

வழி

ெகட்ட

மனிதர்களுக்கும்

(பார்க்க! அல்குர்ஆன் 6:112, 2:14) ஹதீஸ்களிலும்

இதற்குச்

பயன்படுத்தி இருக்கின்றது.

சான்றுகள் உள்ளன.

ராம்ஸ்வர்ப்

ேதடிப்பார்த்துச்

சிரமப்படாமலிருக்க அவேர குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு ஹதீைஸத் தருேவாம். நபிகள் ஒரு கவிஞைனக் கண்டேபாது
இந்த

ைஷத்தாைனப்

இதில் மனித

பிடியுங்கள்என்று

இனத்ைதச்

கூறியதாக 'ராம்ஸ்வர்ப்' குறிப்பிடுகிறார்.

ேசர்ந்த

குறிப்பிட்டுள்ளைதக் காண்கிேறாம்.

ஒரு

ஆக

கவிஞைன

இந்த

(அது

பிறகு

வருகின்றது.)

நபிகள் 'ைஷத்தான்' என்று

வசனம்'ைஷத்தான்

நபியின்

உள்ளத்தில்

உதிப்ைப ஏற்படுத்துவார்கள். அவர் அைத இைறவனின் வஹி என்று எண்ணிக் கூறிவிடுவார்என்று கூறேவ
இல்ைல.

மாறாக

ைஷத்தான்கள்
அகற்றப்படும்

நபி

இைறச்

தங்களின்

என்பேத

ெசய்திைய

மட்டுேம

ைகச்சரக்ைகயும்

கூறுவார்

ேசர்ப்பர்; அது

ெபாருளாகும். 'ராம்ஸ்வர்ப்' தன்

அவர்

கூறிய

இைறச்ெசய்தியுடன்

இைறவனால் அைடயாளம்

புலைம சான்ற

ேகள்விக்கு

சில

காட்டப்பட்டு

ஆதாரமாகச்

சமர்பித்த

ஹதீஸ் ெபாய்யானது; அவர் எடுத்து ைவத்த குர்ஆன் வசனத்தில் ெபாருள் தவறானது என்று ஆகும் ேபாது
அவரது

ேகள்விக்கு

எவ்வித

ேகள்வி:2 அவருக்கு இைறவனிடமிருந்து
முதலாளியும்முதல்

மைனவியுமான

அடிக்கடி அவைர

கிண்டல்

வசனங்கைளெவளிப்படுத்துகிறான்
அறிவுைரக்ேகற்ப மூன்றுமைற

வஹி
கதீஜா

ேபாலும்

ஆதாரமும் இல்லாது
வருகிறது
தான்.

என்று

என

ஆனால்

உமருக்குத் திருப்தியளித்திருக்கலாம்.
எழுப்பிவிட்டது என்கிறார்

வஹீ

வந்ததாக

ஆனால்

முதலில்

நம்பியவர்

அவருைடய

ேநசத்துக்கு ய

மைனவி

ஆயிஷாேவ

இவருைடய

அவருைடய

ெசய்திருக்கிறார், ேமலும்
நபிக்கு

முதன்

தான்
உமர்

பலருைடய

ேபாய்விடுகின்றது.

வசதிக்காகேவ

முஹம்மதுக்குக்

ெபருைமயடித்துக்

உள்ளங்களில்

இைறவன்

ெகாடுத்த

ெகாண்டார்.

இது

வினாக்கைள

ராம்ஸ்வர்ப்.

பதில்:2 இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகைள இைறேவதத்தில் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்துகின்றன என்பதற்கு இவர் தரும்
அடுத்தசான்றுகளாகும்.

5

கதீஜா

(ரலி)

அவர்கள்

தான்

முதலில்

விசுவாசம்

ெகாண்டார்கள்; அைத

நாம் மறுக்கவில்ைல.

கதீஜா

குர்ஆைன நம்புவதற்கு

(ரலி)

என்ன

விசுவாசம் ெகாண்டிருக்கலாம்
(ரலி) முதன்முதலில்

(அ)

கதீஜா

தைட

என்று

விசுவாசம்

உறுதி ெசய்யுேம

முதலில்

ஒரு

முன்வரமாட்டார்கள்.

புதிய

தங்களின்

ஏற்பதற்கு

என்ற

நம்பிக்ைகைய

கதீஜா

ேமலும்

பலவனப்படுத்தாது.
ீ

பாரம்பர்யமான

ெராம்பவும்

ெகாண்டு

ெத யவில்ைல.

நம்பிக்ைகையப்

ெபண்கள்

கருத்துக்கைள

தூதர்

என்று

பயந்து

என்னேவா

அவர்இைறத்

அந்த

இைறேவதம்

கணவருக்குப்

வருகிறாேரா

ெகாண்டது

ெபண். ெபாதுவாகேவ

ெகாண்டதால்

இருக்கிறது.

ெசால்ல

தவிர

விசுவாசம்

தயக்கம்

நம்பிக்ைகைய

எளிதில்விட

காட்டுவார்கள். தன்னுைடய

பாரம்பர்யமான ெகாள்ைகையத் தகர்த்ெதறியும் புதுக்ெகாள்ைகைய கணவர் ெசான்னவுடன் மறுப்ேபதுமின்றி
ஏற்றுக் ெகாண்டார்கள் என்றால் அவ டம் இைறத் தூதருக்கான அைனத்து அம்சங்களும் இருந்திருந்ததால்
மட்டுேம

அது

சாத்தியமாயிற்று.

(ஆ) கதீஜா அவர்கள் ெசல்வ சீமாட்டியாக இருந்தார்கள்; அவர்களின் ெசல்வத்தில்தான் நபிகளின் வாழ்க்ைக
கழிந்து

ெகாண்டிருந்தது.

ேபாய்விடுவைத
அவமதிப்புச்

இது

உலகில்

ெசய்வதற்கு

வழங்கினார்கள்

ேபான்ற

நாம்

நிைலைமயில்

காண்கிேறாம்.

பதிலாக,அவர்கைள

என்றால்

நபியிடம்

கணவன்

தன்னுைடய

மதுள்ள

ெசல்வத்தில் காலங்கழிக்கும்

அல்லாஹ்வின் தூதர்

அதற்கானசிறப்புத்

மதிப்பு தானாகேவ

என்ேற

தகுதிகள்

மிகமிக

கட்டாயம்

தன்

ச ந்து

கணவைர

உயர்வான

மதிப்ைப

இருந்திருக்கேவண்டும்.

(இ) முஹம்மைதவிட வயதில் மூத்தவரான கதீஜா தன்ைனவிட மூத்தவர் என்ற ம யாைதக்காக இைறச்
ெசய்திைய
(ஈ)

ெவளி

நம்பினார்கள் என்றும்
உலகில்

ஒருவனுைடய

நல்லவனாக, உத்தமனாக

உண்ைமயான

ெசால்ல

நடிக்கின்ற ஏராளமானவர்கள்

நடத்ைதைய மற்றவர்கைளவிட

அவனது

முடியாது.
தன்வட்டில்
ீ

வாழ்கின்றனர்.

மைனவிதான்

நன்றாக

அறியமுடியும். அவனுைடய எல்லா பலவனங்களும்,
ீ
ெகட்ட குணங்களும் மைனவிக்குத் ெத வது ேபால்
எவருக்கும்

ெத யமுடியாது.

பதிைனந்துஆண்டுகள்

நபியுடன்

வாழ்க்ைக

நடத்திய

கதீஜா

அவர்கள்

அவருைடய அப்பழுக்கற்ற ேநர்ைமயான உள்ேளயும் ெவளிேயயும் ஒேர விதமாக வாழுகின்ற வாழ்க்ைகையப்
பார்த்துதான் அவர் இைறத்தூதர் என்றதும் ஏற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். நபியின் ப சுத்த வாழ்க்ைகக்கு சான்றாக
அைமந்த

கதீஜாவின்

விசுவாசத்ைத

சம்மந்தமில்லாமல்

இங்ேக

குறிப்பிடுகிறார் ராம்ஸ்வாப்.

இனி ஆயிஷா அவர்களின் விஷயத்துக்கு வருேவாம். அதில் ராம்ஸ்வாப் ெசாந்தச் சரக்ைகக் கலந்துவிட்டு
அதனடிப்பைடயில் தன் சந்ேதகத்ைதத் ெத விக்கிறார். நீ விரும்பும் ெபண்கைள மணந்து ெகாள்ளலாம் என்ற
வசனம் இறங்கிய ேபாது உங்கள் ஆைசைய உங்கள் இைறவன் விைரந்து நிைறேவற்றுகிறான் என்ேற நான்
கருதுகிேறன்என்றுஆயிஷா
ஒரு நிகழ்ச்சியில்
குறிப்பிடுகிறார்கள்.

அவர்கள்

ெத யுமா? இவருைடய
அடிக்கடி

நபிைய

(ரலி)

விருப்பத்திற்ேகற்ப

ஆயிஷா

கிண்டல்

ேகள்வியா? இது வடிகட்டிய
விருப்பத்ைத நிைறேவற்றும்

பச்ைச

கூற்றுக்கும் உண்டு.

குர்ஆன்

இறங்கியது

இருக்கிறேதா

அைத

இது

இடம்

கூற்ைற

இவர்

வசனம்

இந்தக்

இைறவன்

புகா யில்

ராம்ஸ்வர்ப்

உைடய

அேயாக்கியத்தனம்
தந்ைத

கூறுவதற்கு

என்ன

ஏன்

இைறவன்

கூறுவதாகச்

ைகசரக்குகள்.

இல்ைலயா? ஒரு
உன்

ஆயிஷா (ரலி)

எப்படி உருமாற்றிவிட்டார்

இதுதான்

தந்ைத

விருப்பத்ைத

நிைலேயா

ெசய்தி

குறிப்பிட்ட

என்று

ஆயிஷா

கூறுகிறார்.'அடிக்கடி', 'கிண்டல்' இவருைடய

ெசய்திருக்கிறார்

என்றால், இைறவனுைடய

இங்ேக

வசனங்கைளெவளிப்படுத்துகிறாேனா

ேபாது உன்

ராம்ஸ்வர்ப்

ெபற்றுள்ளது.

இறங்கியைதத்தான்

ெசய்திருக்கிறார்என்று ராம்ஸ்வர்ப்

அக்கைரயாக இருக்கிறார்என்று

தில்லுமுல்லுகைள

ஒரு

அவர்களின்

வசத்திக்காகேவ

வசதிக்காகேவஎன்ற வாசகங்கள்

இந்தத்

கூறினார்கள்.

அேத

தன்

புலைம

மகனுைடய

ெசால்லிவிடுவார்

அது.

நிைலதான்

இவர் தனக்கு

என்ற எண்ணத்ைத

ஒரு

நிைறேவற்றுவதில்

ெத கிறதா? இவருைடய

அல்ல

சான்ற

ஆயிஷாவின்

வசதிக்காகேவ
எது

-

விருப்பமாக

ஏற்படுத்துவேத

இந்த

ஒட்டுேவைலயின் ேநாக்கம், இதில் ேவடிக்ைக என்னெவன்றால் இவேர இவருக்கு முரண்பட்டுக் ெகாள்கிறார்.
ஆயிஷாவுைடய ெசால்ைல சிைதத்ததன் மூலம் அவரது விருப்பத்திற்ேகற்பேவ குர்ஆன் இறங்கியது என்று
ெசால்லவரும்

ராம்ஸ்வர்ப், அவருைடயவிருப்பத்துக்கு

மாறாக

-அவருைடய

ேதாழர்களில்

ஒருவராகிய

உமருைடய விருப்பத்திற்ேகற்பேவ மூன்று விஷயங்களில் வஹி வந்தது என்றும் ஒப்புக்ெகாள்கிறார். ேமலும்
உமர்

(ரலி) அவர்கள்

விருப்பத்திற்ேகற்ப

மூன்று

வசனங்கள்

இறங்கியது

வினாக்கைள

எழுப்பிவிட்டதாம். ஆயிஷா அவர்கள் கூற்றிலிருந்து எழும் வினாவுக்கு விைடயாக அைமந்துள்ளைத அவர்
வினா என்கிறார்.
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ஆயிஷா

அவர்களின்

ஆயிஷாவின்

கூற்ைறத்

இருந்திருந்தால்

ெப ய தந்ைத

இஸ்லாத்ைத

ேநர்

குருடர்

ஒன்றல்ல

ஏற்கேவண்டுெமன

பல்

இைற ேவதத்தில்

எைதயும்

இரண்டல்ல!

நபியின்

அ

முடியும்என்று

நூற்றுக்கணக்காண

விரும்பினார்கள். நீ

குமுைறையக்

என்று

வசனங்கள்

விரும்புபவைர எல்லாம்

முடியாது (28:56) என்ற

உைடந்தேபாது எதி கள்

அேத

மைறப்பவராக

மைறத்திருக்க

வசனம் இறங்கியது.

எப்படி உருப்படுவார்கள்? என்று

அதிகாரத்தில் யாெதாருபங்குமில்ைல(3:128) என்ற

ஒருவரது விஷயத்தில்

ராம்ஸ்வர்ப்

முைறயாக இருக்கும்.

இறக்கிக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல

ெப தும்

ெசலுத்த

அவர்களின்

ேகாபப்பட்டார்கள். உமக்கு

முஹம்மது

வசதிக்காகேவ குர்ஆன்

வழியில்

ேபா ல்

ஒட்டுேவைலகள் ெசய்த
கவனித்திருந்தால்

இந்த வசனத்ைதத்தான்

விருப்பத்துக்குமாறாக

இறங்கியுள்ளன.

உஹதுப்

கண்டிக்கும்

அவர்களின்

மறுக்கிறார்கள், நபிகளின்

உம்மால்

குறிப்பிடும்ேபாது

தன்ைனக்

கூறுவதன்மூலம்

அதில்

கூற்ைறயும்

33:37 வசனத்ைதப்பற்றி ஆயிஷா

தன்

ேதடிப்பிடித்து

மற்ெறாரு

வசனம்

கண்டித்து

இறங்கியது.

(80:1) வசனம் இறங்கியது.

ெசல்வந்தர்களுக்கும், உயர் குலத்தவர்களுக்கும் தனி மதிப்புத் தரலாம் என்று விரும்பிய ேபாது (6:52) வசனம்
இறங்கியது.
ைகதிகைள

என்ன ெசய்யலாம்

என்ற

விஷயத்திலும், ெபண்களின்

ஆைடகள்

பற்றியும், நயவ

சகர்களுக்கு

ெதாழுைகநடத்துவது பற்றியும் இவரது விருப்பம் ேவறாக இருந்தது. இவரது ேதாழரான உமருைடய விருப்பம்
ேநாற்பது, தன்

சுகத்ைதத்

தியாகம்

ெசய்வது

மாட்டார்கள்.அவற்ைறச் ெசய்யுமாறு

அவருக்கும்

விருப்பத்திற்குேகற்றவாறுதான்

எல்லா

ேபான்ற

ேசர்த்ேத

கா யங்கைள

இயல்பிேலேய எவரும்

வசனங்களும் இறங்கின

சந்ேதகத்ைதத் தைரமட்டமாக்குகின்றன.

விரும்ப

கட்டைள வருகிறது. இைவெயல்லாம்
என்ற

நபியின்

ராம்ஸ்வர்புைடய

ேகள்வி:3 முஹம்மது நபி மக்காவில் இருந்தேபாது, அவருக்கு எழுத்தராக இருந்த அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸஃது
பற்றி

ஹதீஸ் கூறுகிறது.

நபி

ெசான்னபடி

அவர்

இைறவழிபாட்ைட

எழுதிக்

ெகாள்வார்.

நபி

சிலசமயங்களில் பாதியில் நிறுத்திவிடுவார். அப்ேபாது அந்த எழுத்தர் வார்த்ைதகைளப் ேபாட்டு நிரப்புவார்.
அவர் ேசர்த்து எழுதிய வார்த்ைதகளும் இைறேவதத்துடன் ஒன்றிவிட்டைதக் கண்டு அவர் குழப்பமுற்றார்.
இது

அவருைடய

உள்ளத்தில்

சந்ேதகத்ைத

ஏற்படுத்திவிட்டது. இைதப்பற்றி

பல டமும்

அவர்

ேபச

ஆரம்பித்தார். இஸ்லாத்ைதயும் ைகவிட்டார். முஹம்மதுஇதற்காக அவைர மன்னிக்கேவ இல்ைல. இருபது
வருடங்கள்

கழித்து

நபி

மக்காைவ

ெவற்றி ெகாண்டேபாது

அப்துல்லாைவ

சிைரச்ேசதம்

ெசய்யுமாறு

கட்டைளயிட்டார். நபியின் மருமகனும், அப்துல்லாவின் பால் குடிச் சகேகாதரருமான உஸ்மானின் சிபா சின்
ேப ல் காப்பாற்றப்பட்டார்.

நபியிடம்

உஸ்மான், அப்துல்லாைவக்

நீண்ட ெபாழுது ெமௗனமாக இருந்தார். பிறகு ச
அகன்றபிறகு
இருந்ேதன்

நபி

தம்ைமச்

ழ்ந்திருந்த

ெத யுமா? அந்த

நபி

என்று ெசான்னதாகவும்,உஸ்மான் அவ்விடத்ைதவிட்டு

ேதாழர்கைள

இைடெவளியில்

காப்பாற்றுமாறு உத்தரவிட்டேபாது

ேநாக்கி நான்

ஏன்

உங்களில் எவராவது

அவ்வளவு

எழுந்து

ேநரம்

அவருைடய

மவுனமாக
தைலையக்

ெகாய்துவிட மாட்டீர்களா? என்ற எண்ணத்தில் தான் மவுனம் சாதித்ேதன் என்று ெசான்னார். இப்னு இஸ்ஸாக்
இவ்வாறுகூறுகிறார்.
பதில்:3 இரண்டு
ேவதத்துடன்

ேநாக்கங்களுக்காக

மனிதர்களும் தங்கள்

ேமாசமான குணம்

இந்தச் ெசய்திைய

ைகச்சரக்ைக

ெகாண்டவர்.

ேசர்த்துவிட்டார்கள்

அந்த

ெகாண்டிருந்தார்

ெசய்தி

இஸ்ஹாக்கும், அபூதா
ஆதாரப்பூர்வமானது

நம்பகமற்றவராகவும், ேவறு
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த்

ேபான்றவர்களும்
அல்ல.

ஒருவர்

அலி

எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

(1) இைற

பயன்படுத்தி

யாராவது

என்று

இைடெவளிையப்

ெகான்றுவிடமாட்டார்களா? என்று எதிர்ப்பார்த்ததனன்மூலம்

இப்னு

ராம்ஸ்வர்ப்

கீ ழ்த்தரமான

இவ்வாறு குறிப்பிடுவது

இதன் அறிவிப்பாளர்
(ரலி) அவர்கள்

ெபயரால்

நி

பிப்பது

(2) நபி

மிகவும்

எண்ணங்கைளேய

நபி

என்று காட்டுவது

உண்ைமேய

வ ைசயில்
ெபாய்கைளப்

ஆனால்

இடம்ெபரும்
பரப்பும்

இந்தச்
சிலர்

ஷியாக்களின்

தைலவராகவும்

இருக்கிறார். அவர்களால்

அறிவிக்கப்படும்

இந்தெசய்தி

ஆதாரப்பூர்வமானது

இல்லேவ

இல்ைல. உண்ைமயில் இதுபற்றி வந்துள்ள ஆதாரப்பூர்வமான ெசய்தி இவ்வளவுதான்:- அப்துல்லாஹ் இப்னு
ஸஃது என்பவர் அல்லாஹ்வின் தூத டம் எழுத்தராக இருந்தார். ைஷத்தான் அவைர வழிெகடுத்துவிட்டான்.
அவர்

காபிர்களுடன்

ேசர்ந்து

கட்டைளயிட்டார்கள்.

ெகாண்டார்.

அவருக்காக

மக்கா

உஸ்மான்

ெவற்றியின்

ேபாது அவைரக்

அைடக்கலம்

ெகான்றுவிடுமாறு

ேகா ய ேபாது

உடேன

நபி

அைடக்கலாம்

தந்தார்கள்.இதுதான் ஆதாரப்பூர்வமான ெசய்தியாகும். இப்னு அப்பாஸ் எனும் நபித்ேதாழர் அறிவிக்கும் இந்தச்
ெசய்தி
இந்த

அபூதா

த், நஸய

ஆதாரப்பூர்வமான

ஆதாரப்பூர்வமான

ெசய்தியில்

இந்தச்

ேநாக்கம்அடிப்பட்டுப்ேபாகின்றது.
வார்த்ைதைய

மனப்பூர்வமாக மன்னிக்கவில்ைல

என்று

மன்னித்திருக்காவிட்டால், சம்மந்தப்பட்ட
திரும்பவும் இஸ்லாத்தில்
மதும், இைறத்தூதர்
எகிப்துடன்

அந்தச் ெசய்தி

இல்லாததாலும் அந்தச்

அளவுக்குக் கடுைமயான

மதும்

நடந்த

ேபா ல்

இடம்

அைடக்கலம் ேகட்டவுடேன

ெசய்தியுடன்

நம்பிக்ைகக்கு யவர்களாக
இரண்டாவது

ஆகிய நூல்களில்

ெசய்தியின்

நபி

பிரேயாகம்

ஆகின்றது.

இைணந்திருக்கமாட்டார்.

அளவுகடந்த

முஸ்லிம்களின்

ெகான்றுவிட

உள்ளது

அறிவிப்பாளர்கள்

அவரது

மாட்டீர்களா

ெசய்திருந்தால்

ஸஃது

நபி

மனந்திருந்தி

வாழ்க்ைக

நம்பிக்ைகையப்

அவைர

அவைர

அவர்கள்

பிற்கால

என்ற

-

மனப்பூர்வமாக

இப்னு

அணியில்

தந்ததாக

அதன்

அடிப்பைடயில் 'ராம்ஸ்வர்ப்' கருதுகின்ற

யாராவது

அப்துல்லாஹ்

இருந்த

அைடக்கலம்

முரண்படுவதாலும்

இவைர

ெபற்றுள்ளது.

இஸ்லாத்தின்

படம்பிடித்து காட்டுகின்றன.

இவர் பங்ெகடுத்துக்ெகாண்டார்.

அதன்

ெவற்றிக்கு

துைணநின்றவர்களில் பிரதானமானவராக அவர் இருந்தார். பல ேபார்க்களங்களில் பாராட்டப்படும் சாதைனகள்
பல

பு ந்தார்.

எகிப்து நாட்டின்

இருவருக்கிைடயில் பூசல்கள்
இப்னு

நிர்வாகியாகவும்

ேதான்றிய

ேபாது

சில

எப்பக்கமும்

காலம்

இருந்தார்.

சாராமல்

இவர்

அலி

நடுநிைல

முஆவியா

வகித்தார்

என்று

னுஸ் என்னும் வரலாற்று ஆசி யர் கூறுகிறார், ஆப்பி க்காைவ ெவற்றி ெகாண்ட பைடக்கு அவர்

தளபதியாகச்ெசன்று ஆப்பி க்காைவ ெவற்றி ெகாண்டார் என்று இப்னு ஸஃது என்ற வரலாற்று ஆசி யர்
கூறுகிறார். இஸ்லாமிய முக்கிய கடைமயாக உள்ள ெதாழுைகைய-ைவகைறத் ெதாழுைகைய-நிைறேவற்றி
முடிந்ததும் இவரது உயிர் பி ந்தது என்று புகா , பகவி ஆகிேயார்கூறுகின்றனர். இந்த ச த்திரக் குறிப்புகள்
அவருக்கு

இஸ்லாத்தின்

வார்த்ைதையக்

மது

இருந்த காதலுக்கு

கூறி மனப்பூர்வமாக

அவர் நடந்துெகாண்டிருக்க

சான்றாக

அைமந்துள்ளன.

மன்னித்திருக்காவிட்டால்

முடியாது

என்று

இவ்வளவு

நபி

இவைரப்பற்றி

அந்த

நம்பிக்ைகக்கு யவராக

சிந்தைனயாளர்கள்

உணரலாம்.

இைறச் ெசய்தியுடன் தன் ெசாந்தச் சரக்ைகயும் ேசர்த்துவிடுவார் என்ற கருத்தும் ெபாய்யானதாகும். ஏெனனில்
நாம்

குறிப்பிட்ட

ஆதாரப்பூர்வமான

இருந்த என்றவாசகம்

அவைரப்பற்றி

அந்தச்

ெசய்தியில்

அந்த விபரம்

அறிமுகம் ெசய்வதற்காகப்

இல்ைல. நபியின்

பயன்படுத்தப்பட்ட

எழுத்தராக

வாசகம்

தாேன

ஆதாரப்பூர்வமான

ஹதீஸ்

தவிர, வஹியில் கலப்படம் ெசய்தவர் என்று காட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வாசகம் அல்ல. வஹிைய
எழுதுபவராக

இருந்த

கூறுகின்றது. ெசாந்தச்

அவர் இஸ்லாத்ைத

ராம்ஸ்வர்புைடய முதல்

சரக்ைகச்

விட்டு

ேசர்த்தார்

ேநாக்கத்திற்கும்

அவர் கலப்படம்

'வஹியில்

ெவளிேயறினார்என்று

என்ற

தான்

விபரெமல்லாம்

அடிப்பைடயில்லாமல்

ெசய்தார்' என்று

அதில்

ேபாய்

இல்ைல.

எனேவ

விடுகின்றது.

ஒருவாதத்துக்காக

ெபாருள்

ெசய்தாலும், ராம்ஸ்வர்புைடய கருத்துக்கு அதில் ஆதாரம் எதுவுமில்ைல. ஏெனனில் வஹியில் அவர் ெசய்த
கலப்படத்ைதத் தான்
ெசய்தால் இைறவன்

நபி

கண்டுபிடித்து

தூதருக்குக்

முடியுேம தவிர, ராம்ஸ்வர்ப்

அகற்றிவடுகிறாேர!

காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்டுவிடும்
விளங்குவது

வஹியில்

என்றுதான்

யாேரனும்

அதில்

ேபால்

கலப்படம்
விளங்க

விளங்க முடியாது.

ேகள்வி:4 பல கடவுள் ெகாள்ைகக்கு பதிலாக முஹம்மது ஒரு கடவுள் ெகாள்ைக வந்தேபாதும் இவரது இந்த
ேவத ெவளிப்பாட்டினால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டுவிடவில்ைல. மதத்தில் ஒரு ஆழமும், கடவுள் ெகாள்ைகயில்
ஒரு

தீர்க்கமும், மக்களின்

பதில்:4 இவரது

இந்த

பழக்க

வாதத்துக்கு

வழக்கங்களில்

ஒரு

உயர்வும்

இஸ்லாத்ைதச் ேசர்ந்த

ஒரு

ஏற்படவில்ைல

பாமரன்

கூட

என்கிறார் ராம்ஸ்வர்ப்.

பதில்

ெசால்ல

முடியும்.

அவ்வளவு முட்டாள் தனமான கூற்ைற இவர் எடுத்து ைவக்கிறார். உள்ளங்ைக ெநல்லிக் கனியாகத் ெத யும்

வித்தியாசங்கைளக்கூட உணரமுடியவில்ைல. என்றால் ைஷத்தான் இவருைடய உள்ளத்தில் தான் உதிப்ைப
ஏற்படுத்திஇருக்கிறான்
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என்று

அர்த்தம்.

யாைனைய, பன்றிைய, ஆட்ைட, மாட்ைட
மூத்திரத்ைத, பல்லிைய, மூ
ேபாய்

சாஷ்டாங்கம்

ெசய்து

இவற்ைறெயல்லாம்
நி

விட

பித்துக்

கடவுளுக்கும்

மாட்டின் சானத்ைத, அதன்

ைற, கல்ைல,மண்ைண, மரத்ைத
ெகாண்டிருந்த

மனிதன்

சமுதாயத்ைத

உயர்ந்தவன்.

எல்லாம் கடவுளர்களாக

அந்த மூடக்

ெகாள்ைகயிலிருந்து

மனிதைனப் பைடத்த

காட்டியது

இைறவன்

மாெபரும்

மைனவியர், மக்கள், அவர்களுக்குள்ேளயும்

எல்லா

பலவனங்களும்
ீ

உண்டு

நம்பிகெகாண்டிருந்தைதமாற்றியைமத்து, கடவுள்
பைறசாற்றியது

கடவுள்

என

எல்லாபலவனங்களுக்கும்
ீ

ெகாள்ைகயில் தீர்க்கமானதாக

ேபான்ற

ஒரு ஆழமில்ைலயா? காவி

எல்லா

சடங்குகைளயும்

மைண

அப்பாற்பட்டவர்

இவருக்கு

மனித

என்று

உருவாக்கிய

அகற்றிக்

கமண்டலத்திலும்

பண்பாடுகேள

கடவுைள

ெதன்படவில்ைலயா?

வார்த்துக்

அடிேயாடு

என்று

புரட்சி இல்ைலயா?

புேராக்கர்கள், அவர்கள்

உைடக்குள்ேளயும்

ெகாண்டிருந்த மக்கைள, நல்ெலாழுக்கப்

உயர்ந்தவன்

மட்டமானவராகக்

ராகு, எமகண்டம், ேஜாசியம்,ஜாதகம், மாயம், மந்திரம், திதி, திவசம், தாைர
தாயத்து, தட்டு, தகடு

விடுவித்து

தல் ேபான்ற மனிதனிடம்

நம்பி, மனிதைன விடவும்

ஆதீனங்கள், மடங்கள, அவற்றின் பூசா கள், கடவுளின்

அதற்கு

சண்ைடகள், பிறன்

ேநாக்குதல், திருடுதல், விபச்சாரம் பு தல், ெபாய் ெசால்லுதல், உறங்குதல், உண்
காணப்படும்

எண்ணி

காட்டியது!

மனித

உயர்வுக்குக்

ெகாடுத்தல்

உயர்ைவத்

காரணம்

முதத்தில்

ேதடிக்

என்று

உணர

ைவத்து அவர்கைள அதற்ேகற்ப மாற்றியைமத்தது அந்த ேவத ெவளிப்பாடு ெசய்த மறுமலர்ச்சிஅல்லவா?
இைற

ேவதங்கைள

சில

ஜாதியினர்

தங்கள்

காதுகளால்

கூட

ேகட்கக்கூடாது. அப்படி

ேகட்டுவிட்டால்

ஈயத்ைதக்காய்ச்சி அவர்களின் காதுகளில் ஊற்றேவண்டுெமன சட்டமியற்றிக்ெகாண்டு மனித சமுதாயத்தில்
ஒரு

ெபரும்

பகுதியினைர

மிருகத்திலும்

கீ ழாக நடத்திக்ெகாண்டிருந்த

காலக்கட்டத்தில்

மனிதர்கள்

அைனவரும் சமேம என்று உரத்துச் ெசால்லி,ேவதத்ைத முழு மனித சமுதாயத்துக்கும் ெபாது உைடைமயாக
ஆக்கியைத முஹம்மதுக்கு அருளப்பட்ட அந்த ேவதத்ைதத் தவிர ேவறு எந்த ேவதம் ெசய்து காட்டியது?
மது, மங்ைக,

து, ஆடல்

பாடல்களில்

காலத்ைதக்

அதிலிருந்து விடுவித்தும்,நாேடாடிகைள

கழித்தும்

ெசய்ததும்,ேநர்ைம, ஒழுக்கம், பண்பாட்டுக்கு முன்மாதி யான

ெகாண்டிருந்த

சமுதாயத்ைத

உருவாக்கிக்

மாக்கைள
நாடாள்ேவராகச்

காட்டியது

அந்த

ேவதம் ெசய்த பாதிப்பில்ைலயா? ஒரு சமுதாயம் தன்னுைடய எல்லாப்பழக்க வழக்கங்கைளயும் சுத்தமாக
துைடத்து

எறிந்து விட்டு

முற்றிலும்

கண்களில்படவில்ைலயானால்

மாறுபட்ட

ேகாளாறு

இவரது

என்னெவன்றால் இஸ்லாம்

மனித

திகழ முடியுெமன்றால்

ராம்ஸ்வர்ப்ைபத்

தன்னுைடய அடுத்த

வாழ்வின்

ேகள்வியில்

புதிய

கலாச்சாரத்ைத

கண்களில்

எல்லா

தழுவிக்

தான்

உள்ளது, இதில்

பிரச்சைனகைளயும்

குறிப்பிடுகிறார்.

தவிர

முரண்பாட்டின்

ெசால்லித்

ெமாத்த

ேவறு

ெகாண்டதும், இவரது

எவரும்

ேவடிக்ைக

தந்தது

உருவமாக

என்று
ஒருவர்

இருக்கமுடியாது.

ேகள்வி:5 ேபார், சமாதானம், கன ீமத்ைதப் பங்கிடுதல் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள நடத்தும் முைறகள், எப்படி
உடுத்துவது, உண்பது, மலஜலம் கழிப்பது, புணர்வது
சல்மான்

ரஷ்டிகுர்ஆைனச்

பதில்:5 ஆம்!

குர்ஆன்

ப கசிப்புக்கு
ஒன்றாகேவ

உ யது

மனித

சட்டப்
வாழ்வின்

என்றால் எமக்குக்

கருதுகிறது.கடவள்

பிள்ைளையப் ெபற்ெறடுப்பது, யாைன
பைடப்பு, ஐந்தாறு ைககள், ஆேறழு
பார்த்துப் பழகியவர்களுக்கு

புத்தகம்

கவைல

பன்றி

உருவம்

முகங்கள்

ெகாண்ட

அவர்களுக்கு
என்ற

கூறப்பட்டுள்ளது; இதனால்

எனப்ப கசிக்கிறார்

இல்ைல.

முகமும்

இலக்கணம்

இஸ்லாத்தில்

எல்லாப் பிரச்சைனகைளயும்

வந்தவர்களுக்கு

இைவெயல்லாம் இல்லாவிட்டால்
இைவதான் ேவதத்தின்

எல்லாேம

முஸ்லிம்

என்கிறார் ராம்ஸ்வர்ப்.

ெசால்லித்தருவது
சமுதாயம்

எடுப்பது, மனும், மனிதனும்

மனித

அதிசய

உடலும்

உருவங்கள்.

முஹம்மதுக்கு
ப கசிப்பாகத்

அைத

முட்டாள்களின்
ெபருைமக்கு ய

இைணந்து

ெகாண்ட

இைவகைளேய

வழங்கப்பட்ட
ேதான்றுவதில்

நம்பிக்ைகயுைடேயார்

மனிதப்

விசித்திரப்

ேவதத்தில்
ேவதத்தில்

வியப்பில்ைல.

நன்றாகப் ப கசிக்கட்டும்!

ேகள்வி:6 கவிஞர்கைளப் பற்றியும், கவிைதையப்பற்றியும் முஹம்மது மிக ேமாசமாக நிைனத்திருந்தார். அவர்

குர்ஆைன வழங்கியதற்காக மக்கள் அவைரக் கவிஞர் என்று கவுரவித்தைத அவர் நிராக த்தார். தன்ைன நபி
என்ேற

9

மக்கள்

அறிந்துெகாள்ள

ேவண்டுெமன்பதில்

குறியாக

இருந்தார்.

ஒரு

கவியுைடய கவிைதையக்

ேகட்ட

ேபாது அந்த

ைஷத்தாைனப்

பிடியுங்கள்!

ஒருவனுைடய

வயிற்றில் சீழ்நிரம்பியிருப்பைதவிட

அவனுைடய உள்ளத்தில் கவிைத நிரம்பி இருப்பது ேமாசமானது என்று முஹம்மது ெசான்னதாக ஹதீஸ்கள்
கூறுகின்றன.

மக்கத்துப்

பரத்ைதயைரயும்கவிஞர்கைளயும்

ேபாது எழுத்தாளனுக்கும், பரத்ைதயருக்கும்
ரஷ்டியின் புத்தகத்தில்

எந்த

வித்தியாசமும்

காணப்படுகின்றது.

கவிஞர்கைள அமர்த்திக்

இப்னு

ெபண்கைளயும் ப சில்களாக
பதில்:6 நபியின்

இப்னு

அவர்களுக்கு

காலத்தின் அரபுலகிலும், உலகின்

அளவிடற்க யதாகஇருந்தது.

இல்ைல என்று

பல

மக்கள், கவிஞர்கைள உன்னதமானவர்களாக, ெதய்வக
ீ

கூறியதாக

தன்னுைடய

உயர்த்துவதற்காகவும், எதி கைள

தாபித், கஃபு

தாராளமாக

பகுதிகளிலும்

எழுதவும், படிக்கவும்

உள்ளாக்கும்

முஹம்மது

முஹம்மது

ெவற்றிைய

மாலிக், ஹஸ்ஸான்

ெகாண்டார்.

தண்டைனக்கு

மறுபுறேமா

தத்துவத்ைதப் ேபாற்றுவதற்காகவும், தனது
பழிப்பதற்காகவும் கஃபு

மரண

இப்னு

ஸூைஹர்

ெசல்வத்ைதயும், அடிைமப்

வழங்கினார்.

கவிஞர்களுக்கு

இருந்த

ெத ந்திராத

அம்சம்

ேபான்ற

மதிப்பு

அன்ைறய

ெகாண்டவர்களாக, மனிதப்

புனிதர்களாக, உத்தமர்களாக எண்ணி மதித்து வந்தனர். இந்தக் கவுரவத்ைத எழுதவும் படிக்கவும் அறியாத
அந்த

நபிக்கு வழங்க

முன்வந்த

நபியின் தனித்தன்ைம.

அவர்

ேபாது

அைத

நிராக த்து

விட்டார்

உண்ைமயாளர்; பதவி, புகழுக்காக

என்றால்

இவ்வாறு

அதுதான்

அவர்

அந்த

வாதிடவில்ைல

என்பதற்கு அது மகத்தான சான்றாகவும் அைமந்துள்ளைத நியாய உணர்வுடன் சிந்திப்பவர்கள் அறியமுடியும்.
அந்தக்

கவுரவத்ைத

நிராக த்துவிட்டு, எைதச்

ெசான்னால்

மக்கள் எதிர்ப்பார்கேளா, துன்பம்

தருவார்கேளா, ெகாைல ெசய்யவும் கூட முயற்சிப்பார்கேளா நாடு கடத்தத் துணிவார்கேளா அந்த 'நபி' என்ற
தகுதிைய-அன்ைறய

மக்கள்

நம்ப

மறுத்து

இழிெமாழி ேபசிய

நபி

என்ற

தகுதிைய-வாதிட்டு

அந்தத்துன்பங்கைள எதிர்ெகண்டாேர அது அவரது நபித்துவத்துக்கு சாட்சியாக அைமந்துள்ளது. 'கவிஞன்' என்ற
தகுதிைய அவர் மறுத்தது அவரது பலமாகேவ உள்ளது. அைத பலவனமாகக்
ீ
காட்ட எண்
'எழுத்தாளனுக்கும், பரத்ைதயருக்கும்
குறிப்பிடுவது

பச்ைசப்

(ஸல்)

ராம்ஸ்வர்ப்

கவிைத

என்ற

எந்த

ெபாய், அவ்வாறு

வித்தியாசமுமில்ைல' என்று

கூறியதாக

எந்த ஆதாரமும்

குறிப்பிட்டப்படி மிகமிகேமசமான

ெபயரால்

காம உணர்ைவத்

கீ ழ்த்தரமாகச்சித்த ப்பைதயும், மதுபானங்கைளயும்
பாடுவைதயும், தரக்குைறவான

வார்த்ைதகளால்

முஹம்மது

இல்ைல.

ரஷ்டி

பற்றி

நபி

ெகாண்டிருந்ததில்ைல.

விடுவைதயும், ெபண்களின்

ேபாைதப்

ஒருவைன

கூறியதாக

கவிஞர்கைளப்

அபிப்பிராயத்ைதக்

தூண்டி

கிறார் ராம்ஸ்வர்ப்

அங்கங்கைளக்

ெபாருட்கைளயும்

வர்ணித்துப்

அவனது குலத்ைத-ேகாத்திரத்ைத-உருவத்ைத-

விமர்சிக்கும் கவிஞர்கைளயும் தான் நபிகள்கண்டித்துள்ளார்கள். அத்தைகய கவிஞர்கைளேய ைஷத்தான் என
வர்ணித்தார்கள்.

அத்தைகய கவிைதகைளேய

சீைழ

விடவும்

ேமாசமானது

என்றனர். 'லபத்' என்ற

இஸ்லாத்திற்கு முற்பட்ட கவிஞ ன் கவிைதைய நபி (ஸல்) பாரட்டியைத புகா யில் காண்கிேறாம். நல்ல
கவிைத

ஒன்ைற ஒரு

நபித்ேதாழர்

நபியின்

முன்ேன

பாடிக்காட்டிய

ேபாதுதிரும்பவும்

பாடுவராக!என்று
ீ

பலமுைற அைத அவர்கள் ரசித்துக் ேகட்டைத (முஸ்லிம் ஆகிய) நூல்களில் நாம்காண்கிேறாம். நபியவர்கள்
ரசித்துக்ேகட்ட அந்தக் கவிைத முஸ்லிம் கவிஞருைடய கவிைத அல்ல என்பைத நாம் நிைனவில் ெகாள்ள
ேவண்டும்.

ஒட்டு

ெமாத்தமாக

கவிையயும், கவிஞர்கைளயும் நபிகள்

மறுத்தார்கள்

என்பது

உண்ைமக்கு

குைற

காண்பதற்கு

முரணாகும். நபியவர்கேள நல்ல கவிஞர்கைள வரேவற்றிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ராம்ஸ்வர்ப் குறிப்பிட்ட
மூன்று

கவிஞர்கைளயும் நபிகள்

எதுவுமில்ைல.

நபிக்கு இறங்கிய

வரேவற்றது
அந்த

சான்றாக

ேவதமும்

உள்ளது.

இருவைகக்

இதில்

இவர்

கவிஞர்கைளயும்

கவிஞர்கைள வரேவற்கிறது.

நல்ல

அல்குர்ஆன் 26:227)

(பார்க்க
ேகள்வி:7 தன்னுைடய

குறிப்பிடுகிறது.

கவிைதகள்

ெசய்யுமாறு ஆைணயிட்டதாக

மூலம்

ஹதீஸ்கள்

முஹம்மைத

கூறுகின்றன.

எதிர்த்த

முஹம்மதின்

காபிர்கைள

ேபார்கள்

(மகாஸி)

சிரச்ேசதம்
நூல்களில்

முக்கியப் பகுதியாக விளங்குபைவ இந்தப் படுெகாைலகள் தான் அஸ்மா, அஃபாக், கஃபு இப்னுல் அஷ்ரப் ஆகிய
கவிஞர்களுக்கு

அளிக்கப்பட்ட

மரண

தண்டைனைய

இதற்குச்

சான்றாகக்

குறிப்பிடலாம் என்கிறார்

ராம்ஸ்வர்ப்.
பதில்:7 கவிஞர்கைள
ெசய்யப்பட்டதில்ைல.

அவர்கள் கவிஞர்கள்
ஒரு

பு ந்ததால், அந்தக் கி மினல்
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என்ற

சில கவிஞர்களாக

காரணத்துக்காக

இருந்தவர்கள்

குற்றங்களுக்காகேவ

ேவறு

மட்டும்
பல

ஒருேபாதும்
கி மினல்

ெகால்லப்பட்டனர். 'ராம்ஸ்வர்ப்' என்ற

ெகாைல

குற்றங்கைளப்
எழுத்தாளர்

திருடி விட்டார்

என்று

ைவத்துக்

வழங்குவதாக ைவத்துக்

ெகாள்ேவாம்,அவருக்கு

ெகாள்ேவாம்.

தண்டிக்கப்பட்டதாக எவேரனும்
ஹிந்துவாக இருப்பதால்

அவர்

கூறினால்

தான்

எழுத்தாளன்

அவைனவிட

தண்டிக்கப்பட்டார்

நீதிமன்றம்

முட்டாள்

என்று

அதற்காக

என்ற

காரணத்துக்காகத்

எவனுமிருக்க

கூறுவதும்

முட்டாள்

தண்டைன

முடியாது.

தனமானது.

அவர்

இேதேபால்

தான் எவர் குற்றம் ெசய்தாலும் இஸ்லாம் சலுைக காட்டியதில்ைல. குற்றவாளிகள் கவிஞர்களாக இருப்பதால்
அவர்களுக்கு
எவராக

தனிச்சலுைக

இருந்தாலும்

அடிப்பைடயில்
உதாரணமாக

சில

அவர்

எதுவும்

இஸ்லாம்

குற்றவாளிகைள

கவிஞர்களுக்கு

குறிப்பிட்ட

காட்டவில்ைல.

கவிஞர்கேளா, கவிஞர் அல்லாதவர்கேளா

தண்டைனயிலிருந்து

வழங்கப்பட்ட

மூன்று

கவிஞர்களில்

இஸ்லாம் தப்பவிட்டதில்ைல.

தண்டைனையத்தான் ராம்ஸ்வர்ப்
கஃபு இப்னு

அஷ்ரைப

எடுத்துக்

அந்த

விமர்சிக்கிறார்.

ெகாள்ேவாம்

நபிகள் மதீனாவில் ஆட்சிைய நிறுவியபின் முதன் முதலில் 'பத்ரு' என்னும் ேபார்க்களத்ைதச் சந்திக்கிறார்கள்.
அதில் நபிகள் மகத்தான ெவற்றி ெபறுகிறார்கள். அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மதீனாவில்-இஸ்லாமிய நாட்டில் ஒரு
பிரைஜயாக கஃபு இப்னு அஷ்ரப் என்ற கவிஞனும் இருந்தான். பத்ரு ெவற்றிச் ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்டதும்
உடேன

மக்காவுக்கு

ஓடி

அங்ேகேய

தங்கி முஸ்லிம்களுக்ெகதிராக

மக்கத்துத்

தைலவர்கைளத்

தூண்டி

விட்டேதாடு அவனது ெசாந்த நாட்டின் இரகசியங்கைளயும் அர்களுக்குத் ெத வித்தான். இதன் காரணமாகேவ
அவைனக் ெகால்லுமாறு

நபிகள்

குறிப்பிடுகிறார். ஆதாரப்பூர்வமான
ேசர்ந்தவன், எதி

கட்டைளயிட்டார்கள்.

ேவறு

நூல்களிலும்

நாட்டுக்கு-அதுவும்

உச்சகட்டத்ைத அைடந்திருக்கும்ேபாது-ேபார்

இது

இரண்டு

ேமகங்கள்

ேபாது, அந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒருவன் எதி

இப்னு

இடம்

இஸ்ஹாக்

ெபற்றுள்ளது.

இதைன

ஒரு

நாட்ைடச்

நாடுகளுக்குமிைடேய

ழ்ந்து

ெநருக்கடியான

நாட்டுக்கு இரா

பைகைம

நிைலயில்

இருக்கும்

வ இரகசியங்கைளத் ெத வித்தால் எந்த

நாடும் அவைன மன்னிக்க முன்வராது. ேதசத் துேராகிகளுக்கு கடுைமயான தண்டைனைய உலகில் எந்த

நாடும் அளிக்கும் அந்த ேதசத்துேராக குற்றத்ைதேய கஃபு இப்னு அஷ்ரப் என்பவன் ெசய்தான். ேதசத் துேராகி
கவிஞர்

என்பதற்காக

கவிஞர்களுக்கு

அவைன

அளிக்கப்பட்ட

அல்ல

மன்னிக்கேவண்டுெமன்று எதிர்பார்க்கிறார்

தண்டைனயும் அவர்கள்

கவிஞர்களாக

என்பைத

ராம்ஸ்வர்ப்.

இருந்தார்கள்

என்ற

ஏைனய

காரணத்துக்காக

ராம்ஸ்வர்ப் உணர

ேகள்வி:8 அல்லாஹ், அல்குர்ஆன், அந்நபி

ஆகியைவ விமர்சனத்துக்கு

என்கிறார்ராம்ஸ்வர்ப்.

ேவண்டும்

அப்பாற்பட்டைவயாகக்

கருதப்பட்டன

பதில்:8 இஸ்லாம் ஒருேபாதும் விமர்சனத்ைத மறுத்ததில்ைல. யாரும் இஸ்லாத்ைத விமர்சனம் ெசய்யலாம்.
ஆனால்

விமர்சனம்

ெகாண்டபின்

ெசய்து உண்ைமைய

உணர்ந்து

அல்லாஹ்ைவ, அல்குர்ஆைன, நபிைய

ஒருவன்விமர்சிக்கக்கூடாது.

விமர்சித்தால்

அவன்

ஏற்றுக்

இன்னமும்

அல்லாஹ்ைவ, அல்குர்ஆைன, நபிைய ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல என்றும் இஸ்லாம் கருதுகிறது. இதில் எந்தத்
தவறும்

இருப்பதாக எவரும்

கருதமாட்டார்கள்.

ேதசத்தின் நீதிமன்றத்ைத-அது

வழங்கும்

ெசய்தால்

அவனுக்குப்

ேதசம் சம்மந்தப்பட்ட

சில

ேதசத்துேராகி

விசயங்கைள

என்று

ஒரு

தீர்ப்ைப

ேதசத்தில்

விமர்சிக்க

விமர்சனம்

ெசய்வது

பட்டம்

பிரைஜயாக

இருப்பவன்

அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.

தடுக்கப்படுகின்றது.

அந்த

அந்த

அவ்வாறு விமர்சனம்

ட்டப்பட்டு தண்டிக்கவும்படுகிறது.

ஒரு

ேதசத்துக்கு

என்று விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டைவகள் இருப்பைத ராம்ஸ்வர்ப் ேபான்றவர்கள் ஏற்றுக் ெகாள்கிறார்கள்.
இது

ேபாலேவ

அடிப்பைடக்
அவன்

ஒரு

மதத்ைதச் ேசர்ந்தவன்

ெகாள்ைககைள அவன்

எவ்வளவுேவண்டுமானாலும்

ஒரு ராம்ஸ்வர்ப்

அளித்த ேவதத்ைத

இஸ்லாத்ைத
விமர்சனம்

என்று

அப்படிேய

ஒருவைனக்

ஏற்றுக்

ெகாள்ள

விமர்சிக்கலாம்; ேகள்விகள்

விமர்சனம்

ெசய்யலாம்.

ெசய்யலாம்.

இஸ்லாம்

ரஷ்டி அல்லாஹ்ைவ-ேவதத்ைத-நபிைய-ஏற்றுக்ெகாள்வதாக
விமர்சித்தால் அவர்

இஸ்லாத்ைத

முடிவு ெசய்கிறது.

எந்தக்

அவர் நம்பவில்ைல

என்று

ெகாள்ைகைய நம்பாதவனாக

கூறி

விட்டும்

அவைர

ெகாள்ைகைய

இருந்தால்

இருக்கமுடியும்? இைதத்தான் இஸ்லாம்
அவரது
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ேவண்டும்.

ேகட்கலாம்

அதற்கு

இன்னமும்

ஏற்றுவிட்டதாக

ஒருவன்

எதுவுேம

என்பது

பதில்

இதில்

முன்னால்

தூதைர, அவன்

ஒரு

சாலமன்

சாலமன்

ரஷ்டி

இஸ்லாத்தின்

ெகாள்ைககைள

என்று

கூறுகிறாேனா, அவன்

குைற

புலைம

மதத்தின்

எப்படித்தவறாகும்.

தரும்.

ெவளிேயறியவர்

கூற்று

அந்த

ஏற்பதற்கு

ஒப்புக்ெகாண்ட
விட்டும்

அவரது

அைத

அல்லாஹ்ைவ, அவன்

ெவளிேயறியவர்

இஸ்லாத்ைத

கூறுகிறது. ராம்ஸ்வர்ப்

ேகள்விகள்

கருதேவண்டுமானால்

எப்படி

காண்பதற்கு

சான்றதாக

இஸ்லாம்
அந்தக்

உண்ைமயாக

எதுவுமில்ைல.
இல்ைல.

ெபாய்யும்,முரண்பாடும், ெபாருந்தா வாதங்களும்

நிைறந்ததன்

ேகள்விகளுக்கு 'புலைம

ேகள்விகள்' என்று அவர்ெபருமிதப்பட்டுக்ெகாள்வதில் அர்த்தம் எதுவுமில்ல
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