
வரடர் 19. 

கறபேஸ்து ம்திக்ஷக உபேரகக் கரம் ரர்? 

(Answering Islam.com இஷபத்றன் கட்டுஷஷத் ழுிது) 

ஈமர தி (இஶசு) திநந் குந்ஷரக இபேந் ரபினறபேந்ஶ இஸ்னரற  ஶகரட்தரடுகஷப  
ஶதரறத்துந்ரர் ன்று  குர்ஆன் வ ரல்கறநது. 

தின்பு (அபேக்கு ற்தட்ட ) தி  ஶஷண அஷ எபே ஶதரீத் த்றன்தரல் வகரண்டு ந்து  
"இற்கு பன்ஶத ரன் இநந்து, பற்நறலும் நக்கப் தட்டபரகற இபேக்கக் கூடரர" ன்று கூநறணரர். 

 (குர்ஆன் 19:23)  

(அப்ஶதரது ஜறப்லீ் ) அபேக்குக் கலறபேந்து "(ர்ஶ!) கஷனப்தடரீர்கள்! உம்பஷட இஷநன் 
றச் ரக உக்கு கலரஶனஶ எபே  றன்ண ஆற்ஷந  உண்டரக்கறிபேக்கறன்நரன்" ன்று அஷத்து 
கூநறணரன்.  

(குர்ஆன் 19:24)  

"இன்னும், இந் ஶதரீச்  த்றன் கறஷபஷப் திடித்து உம் அபேகறல் இழுத்துக் குலுக்கும் ; 

(வகரய்ற்குப்) தக்குரண தங்கஷப உம் ீது அது உறர்க்கும்.  

(குர்ஆன் 19:25)  

"ஆகஶ, (அற்ஷந) உண்டு, (ஆற்று ீஷப் ) தபேகற கண் குபிர்ந்து இபேப்தீரக ! தின்ணர் ந் 
ணிஷஶனும் ீர் தரர்க்க ஶரிட்டரல் , 'வய்ரகஶ அர்ஹ்ரனுக்கரக ரன் ஶரன்திபேப்தரக  
ஶர்ந்றபேக்கறன்ஶநன்; ஆனறன் இன்ஷந றணம் ந் ணிபேடனும் ஶத  ரட்ஶடன்" ன்று கூறும். 

 (குர்ஆன் 19:26)  

"றச் ரக ரன் அல்னரஹ்வுஷட அடிரணரக இபேக்கறன்ஶநன் ; அன் ணக்கு ஶத்ஷக் 
வகரடுத்றபேக்கறன்நரன்; இன்னும், ன்ஷண திரக ஆக்கறிபேக்கறன்நரன். 

 (குர்ஆன் 19:30) 

"இன்னும், ரன் ங்கறபேந்ரலும் , அன் ன்ஷண  பதரக்கறணரணரக (ற்தரக்கறபஷடணரக) 

ஆக்கறிபேக்கறன்நரன்; ஶலும், ரன் உிபேடன்  இபேக்கும் கரனவல்னரம் வரழுஷகஷபம் , 

ஜகரத்ஷபம் (றஷநஶற்ந) ணக்கு மீத் வ ய்து (கட்டஷபிட்டு) இபேக்கறன்நரன்.  

(குர்ஆன் 19:31) 

"ன் ரரபேக்கு ன்நற வ ய்தணரக  (ன்ஷண ிிபேக்கறன்நரன் ;) ற்ஶதறு வகட்ட 
வதபேஷக்கரணரக ன்ஷண அன் ஆக்கில்ஷன.  

 (குர்ஆன் 19:32)  

"இன்னும், ரன் திநந் ரபிலும் , ரன் இநக்கும் ரபிலும் (றுஷில்) ரன் உிர் வதற்று ழும் 
ரபிலும் ன் ீது  ரந்ற றஷனத்றபேக்கும்" ன்று (அக்குந்ஷ) கூநறது.  

(குர்ஆன் 19:33) 

ஈமர தி ன்  ரழ்ரள் பழுதும் , அரது அல்னரஹ் ன்ஷண ன் அபில் உர்த்றக் 
வகரள்ளும்ஷ இந்  இஸ்னரற ஶகரட்தரடுகஷப ஶதரறத்து ந்ரர் . குர் ஆணின்தடி ஈமர தி  
வகரண்டுந் இஞ்ஜறல் (ஷததிள்) ன்ந ஶத்றன் வ ய்றபம் , ணக்கு பன் ந் திரர்கள் 
வகரண்டுந் வ ய்றபம்  வவ்ஶநரணஷ அல்ன . ஈமர தி  அல்னரஹ்ின்  திரகவும் இபேந்து 
இஸ்னரஷ ஶதரறத்ரர்.  



தயளக்கு ஷண அன் உதஶ றத்ரஶணர , அஷணஶ உங்களுக்கும் அன் 
ரர்க்கரக்கறிபேக்கறன்நரன். ஆகஶ (திஶ) ரம் உக்கு  யீ பனம் அநறிப்ததும் , 

இப்நரயீபக்கும், பமரவுக்கும், ஈமரவுக்கும் ரம்  உதஶ றத்தும் ன்ணவன்நரல் ; "ீங்கள் 
(அஷணபேம்)  ன்ரர்க்கத்ஷ றஷன  றறுத்துங்கள், ீங்கள் அறல் திரிந்து ிடரீர்கள் ' ன்தஶ - 

இஷஷப்ஶதரஷ ீங்கள்  ன் தக்கம் அஷக்கறன்நரீ்கஶபர , அது அர்களுக்குப் வதபேம் 
சுஷரகத் வரிகறநது - ரன் ரடிர்கஷப அல்னரஹ் ன் தரல் ஶர்ந்வடுத்துக் வகரள்கறநரன் - 

(அஷண) பன்ஶணரக்குதஷ அன் ன்தரல் ஶர்ற கரட்டுகறநரன். 

(குர்ஆன் 42:13)   

அர் (ஈமர ம்பஷட ) அடிரஶ அன்நற  ஶநறல்ஷன அபேக்கு ரம் அபேட்வகரஷடஷச் 
வ ரரிந்து இஸ்ரனீறன்  ந்றரபேக்கு அஷ ல்லுரரக ஆக்கறஶணரம். 

 (குர்ஆன் 43:59)  

இன்னும், ஈமர வபிரண அத்ரட் றகளுடன் ந்ஶதரது  "வய்ரகஶ ரன் உங்களுக்கு 
ஞரணத்ஷக் வகரண்டு ந்றபேக்கறஶநன் ; ீங்கள் கபேத்து  ஶற்றுஷபடன் இபேக்கும்  றனற்ஷந 
உங்களுக்கு ிபக்கறக் கூறுஶன் - ஆகஶ ீங்கள்  அல்னரஹ்ிடம் ததக்றபடன் இபேங்கள் ; 

ணக்கும் கலழ்தடிபங்கள்" ன்று கூநறணரர்.  

(குர்ஆன் 43:63)  

றச் ரக, அல்னரஹ்ரன் ணக்கும் இஷநன் , உங்களுக்கும் இஷநன் . ஆகஶ அஷணஶ  
ங்குங்கள், இதுஶ மறரத்துல் பஸ்கலம் (ஶரண ற).  

(குர்ஆன் 43:64)  

ஆக, ஈமர தி  ரன் திநந்றனறபேந்து , ரணத்றற்கு அல்னரஹ்ிடம் டுத்துக் வகரள்பப்தடும் கரனம் 
ஷ, கறட்டத்ட்ட 33 ஆண்டுகள் பெ க்களுக்கு இஸ்னரஷ ஶதரறப்தறல் வ னறத்ரர் . அர் 
 றலுஷில் அஷநப்தடுற்கு வகரண்டு ஶதரகப்தடும் பன்பு ஷ அபேஷட இஸ்னரற திச் ரம்  
ஏபிற்கு வற்நறப் வதற்நரக இபேந்து ன்றுச் வ ரல்னனரம் . வணன்நரல், அஷ தின்தற்றுகறந தன 
 லடர்கள் அபேக்கு இபேந்ரர்கள் ன்தஷ ரம் இற்கு ஆரரகக் வகரள்பனரம்.  

 ஈமர தி  ன் ரழ்ரள் பழுதும் இஸ்னரஷ  ஶதரறத்தடிரல், அபேஷட ஆம்தகரன 
 லடர்களுக்கு அர் வகரடுத் வ ய்ற , இஸ்னரறன் அடிப்தஷட ஶகரட்தரடுகஷபச் சுற்நறஶ இபேந்றபேக்கும் . 

இப்ஶதரதுள்ப பஸ்னீம்கள் ஶதரன  அபேஷட  லடர்கள் ஶதரறக்கப்தட்டு அல்னது கற்றுக் வகரடுக்கப்தட்டு 
இபேப்தரர்கள். இஷத் ரன் குர்ஆன்,  ஈமர திஷப்தற்நற கலழ்கண்டரறுச் வ ரல்கறநது :  

அர்கபில் குஃப்பே இபேப்தஷ (அரது அர்கபில்  எபே  ரரர் ம்ஷ றரகரிப்தஷ ) ஈமர 
உர்ந் ஶதரது , "அல்னரஹ்ின் தரஷில் ணக்கு  உி வ ய்தர்கள் ரர் ?" ன்று அர் 
ஶகட்டரர்; (அற்கு அபேஷட  றஷ்ர்கபரண ) யரரிய்பென்; "ரங்கள் அல்னரஹ்வுக்கரக (உங்கள்) 

உிரபர்கபரக இபேக்கறஶநரம் , றச் ரக ரங்கள் அல்னரஹ்ின் ீது ஈரன் 
வகரண்டுள்ஶபரம்;. றடரக ரங்கள் (அனுக்கு பற்நறலும் றப்தட்ட ) பஸ்னீம்கபரக 
இபேக்கறன்ஶநரம், ன்று ீங்கள்  ரட் ற வ ரல்லுங்கள்" ணக் கூநறணர்.  

(குர்ஆன் 3:52)  

"ன் ீதும் ன் தூர் ீதும் ஈரன்  வகரள்ளுங்கள்" ன்று ரன் யரரிய்பென் ( லடர்)களுக்கு 
வரிித்ஶதரது, அர்கள், "ரங்கள் ஈரன் வகரண்ஶடரம் , றச் ரக ரங்கள் பஸ்னீம்கள் 
(அல்னரஹ்வுக்கு றப்தட்டர்கள்) ன்தற்கு ீங்கஶப  ரட் றரக இபேங்கள்" ன்று கூநறணரர்கள்.  

(குர்ஆன் 5:111) 

அன்நறபம், றடரக ரஶ தஷயபம் , இப்ரயீஷபம் (தூர்கபரக) அனுப்திஶணரம், இன்னும், 

அவ்ிபேரின்  ந்றில் ததவ்த்ஷ (தித்துத்ஷ)பம் ஶத்ஷபம்  ற்தடுத்றஶணரம், 

(அர்கபில்) ஶர்ற வதற்நர்களும் உண்டு , ணினும் அர்கபில்  வதபேம்தரஶனரர் 
ஃதரமறக்குகபரக - தரிகபரக இபேந்ணர்.  



(குர்ஆன் 57:26) 

ஈமர தி, "னரயறனரயர இல்னல்னரயழ பயம்துர் சூனறல்னரயற" ன்ந கனீரஷஶ  ஶதரறத்ர் ,  

ன்று  பஸ்னீம்கள் கூறுகறன்நணர் . வணன்நரல் இந்க் கனீர ஆஷ தஷடப்தற்கு பன்ஶத 
உள்பரகும், அல்னரஹ்ின் அர்றல் ழுப்தட்டிபேந் இந் கனீரின் உிின் கரரகஶ ஆம் 
ன்ணிக்கப்தட்டரர் ன்தஷ பன்பு ரன் கூநறிபேந்ஷ றஷணவுதடுத்றக் வகரள்பவும் . தர்ணதரஸ் 
சுிஶ த்றன் 39-ம் அறகரத்றல் எபிபேம் திகர ரண ழுத்துக்கஷபக் ஆம் கண்டரக கூறுகறநது . 

அன் உட்வதரபேள்  இன்று பஸ்னீம்கபரல் கூநப்தடும் கனீரஷத் ிஶநறல்ஷன .   ஈமர தி 
றணபம் ஶஷப வரழுரகவும் தர்ணதரஸ் சுிஶ ம் கூறுகறநது. 

ஆகஶ, ஈமர திின் இஸ்னரற ஶதரஷணகஷப ற்றுக் வகரண்ட பல் தற்நரண்டில்  
குநறப்திட்ட அபிற்கு பஸ்னீகள் இபேந்ரகவும் , அல்னரஹ், அர்களுக்கு வ ய் உிரல் 
வற்நறரபர்கபரய் ஆகறிட்டரகவும் குர்ஆன் கூறுகறநது. 

 ஈரன் வகரண்டர்கஶப ! ர்றன் குரர் ஈமர  (ம்)  லடர்கஷப ஶரக்கற , "அல்னரஹ்வுக்கரக 
ணக்கு உி வ ய்ஶரர் ரர்?" ணக் ஶகட்க,  லடர்கள், "ரங்கள் அல்னரஹ்ின் உிரபர்கபரக 
இபேக்கறன்ஶநரம்" ன்று கூநறது ஶதரல் , ீங்கள் அல்னரஹ்ின் உிரபர்கபரக ஆகறிடுங்கள் - 

ணினும், இஸ்ரலீ் க்கபில்  எபே கூட்டம் ஈரன் வகரண்டது , திநறவரபே கூட்டஶர 
றரகரித்து, ஆகஶ ஈரன்  வகரண்டர்களுக்கு, அர்களுஷட தஷகர்களுக்கு றரக உி 
அபித்ஶரம் - அணரல் அர்கள் வற்நறரபரய் ஆகறிட்டரர்கள்.  

(குர்ஆன் 61:14) 

இந்  ணத்றன்தடி "ஈமர திின்   லடர்கள் வற்நறரபர்கள் ஆகறிட்டரர்கள் " ன்று குர்ஆன் 
வ ரல்கறநது. ஈமர திின் ஶதரஷணகஷப ற்றுக் வகரண்டு “வற்நறரபர்கள் ஆகறிட்ட " இந் 
பஸ்னீம்கள் ன்ண ஆணரர்கள்? 

ஈமர திின்  லடர்கள் பஸ்னீம்கபரக இபேந்ரர்கள்  ன்ந ரம் எபே வபிரண ஶகள்ிஷ 
ழுப்தக் கூடிரக உள்பது . பல் தற்நரண்டில்  பஸ்னீம்கள் இபேந்ரர்கள் ன்தஷ ன் ரம் எபே 
பஷநகூட ஶகள்ிப்தட்டஶ இல்ஷன ? இப்தடிப்தட்ட பஸ்னீம்கள் தற்நற எபே ஆரபம் ன்  ம்றடம் 
இல்ஷன? 

ரத்றற்கரக, பல் தற்நரண்டில்  குநறப்திட்ட அபிற்கு பஸ்னீகள் இபேந்ரகவும் , 

அர்களுஷட ிங்கள்  ம்ந்ப்தட்ட  ஆரங்கள் அஷணத்தும் , ஈமர திஷ கடவுபரக்கற 
கறநறஸ்ர்கபரல், இஸ்னரம்  ம்ந்ப்தட்ட ல்னர ஆரங்களும் அறக்கப்தட்டு ிட்டரகவும்  
பஸ்னீம்கள் கூநனரம்.  

அல்னரஹ்ரல் “வற்நறரபர்கள் ” ன்று அநறிக்கப்தட்ட எபே  பரத்ஷ வ்ி  றறு 
ஆரபறன்நற அறக்கபடிபர? 

ந் எபே ம்திக்ஷகஷஶர ,  பரத்ஷஶர அவ்ரறு அறக்கபடிரது . உரத்றற்கு, 

ஸ்வதின் ரட்டினறபேந்து இஸ்னரம் ிட்டிடிக்கப்தட்ட றகழ்ச் றஷ டுத்துக் வகரள்ஶரம் . அன்ஷந 
ஸ்வதின் ஆட் றரபர்கள் ,  பஸ்னீம்கஷப அறகரத்ஷபம் , அடக்குபஷநகஷபக் வகரண்டும்  
கறபேஸ்துத்றற்கு கட்டர ரற்நம் வ ய்ணர் . ஸ்வதிணினறபேந்து இஸ்னரறன் சுடுகஷப 
பற்நறலும் அகற்ந படிில்ஷனஶ? 

பகனர ன்ணர் அக்தரல் உபேரக்கப்தட்ட "ீன்இனரயற" ன்ந ம் அபேக்குப்தின் 
எபேரலும்  தின்தற்நப்தடில்ஷன . அக்தரின் ரரிசுகள் கூட அது புற த்ஷ ற்கில்ஷன . 

அக்தரின் த்றற்குப் திநகு “ீன்இனரயற ” பற்நறலும் அறந்து . ஆினும் “ீன்இனரயற ” தற்நற 
னரற்றுக் குநறப்புகளும் , ஆரங்கள் இன்றும் உள்பது . றக றக தனணீரண , அக்தரின் கற்தஷணில் 
உபேரண ம் “ீன்இனரயற "ின் குநறப்புகள் இபேக்ஷகில் , அல்னரஹ்ிணரல் அற்புங்களுடன் 
அனுப்தப்தட்ட ஈமர திின் ஶதரஷணகபின் அடிப்தஷட பற்நறலும் அறக்கப்தட்டு ிட்டரகக் கூறுது ,  

பட்டரள்த்ணத்றன் உச் ம்… ! ஈமர திின் இஸ்னரற ஶதரஷணகஷப கறபேஸ்துர்கள் 



அறத்ரகஶர, அல்னது அறக்க பற் ற வ ய்ரகஶர வ்ிரண னரற்று குநறப்புகளும் இல்ஷன . 

இது பயம்து திின் வற்று ரர்த்ஷகஷபத் ி ஶநறல்ஷன…! 

ணஶ, கறநறஸ்ர்கபரல், இஸ்னரம்  ம்ந்ப்தட்ட ல்னர ஆரங்களும் அறக்கப்தட்டு 
ிட்டரக  கூறுது , அர்த்ற்நது. கறநறஸ்த்றற்கு பந்ஷ ம்திக்ஷககஷபச்  வ ரல்னக்கூடி 
கறநறஸ் ற்றும் கறநறஸ்ம் -அல்னர றஷந ஆரங்கள் உள்பண . ஆணரல், இந் இண்டு ிரண 
ஆரங்கபிலும் எபே "பஸ்னீம்-கறநறஸ்ன்" இபேந்ரக எபே கலும் இல்ஷன.  

என்று ட்டும் ரம் றச் ரகச் வ ரல்னனரம் , அரது "இஶசுின் ம் " தற்நற ிம் 
அந் கரனத்து  பரத்றணபேக்கு வரிந் ிரக இபேந்து . ற்றும் இஶசுின்  ஆம்தகரன 
 லடர்கபரகற ஶததுபே , ரக்ஶகரபு ற்றும் ஶரரன் ஶதரன்நர்களுக்கு கூட இஶசு  ங்கள் 
தரங்களுக்கரக ரித்ரர் ன்றும் திநகு உிர்த்வழுந்ரர் ன்றும் அர்கள்  ம்திணர். இது ட்டுல்ன 
இஶசுின்  லடர்கள் இஶசு எபே ஶகுரன் ன்று ம்திணர் . இஶசு ரித்ரர் றுதடிபம்  
உிர்த்வழுந்ரர் ன்று ஆம்தகரன கறநறஸ்ர்கள் ம்திணரர்கள் ன்று புற  ற்தரட்டின் ரன்கு 
சுிஶ ங்கபினறபேந்தும், அப்ஶதரஸ்னர் டதடிகள் புத்கத்றனறபேந்தும் ரம் வரிந்து வகரள்கறஶநரம். தவுல் 
ழுற கடிங்கள் கூட  இஶசுின் ம் உிர்த்வழுல் தற்நற அடிக்கடி குநறப்திடுஷ கரனரம் . 

ட்டுல்ன, இஶசுிற்கு திநகு ரழ்ந் கறநறஸ்ர்கபின் ம்திக்ஷகஷ ரம் 1 வகரரிந்றர் 15ம் 
அறகரத்றல் கரனரம். ணஶ இஶசுின்  லடர்கள் (அப்ஶதரஸ்னர்கள்) கரனத்றல் றனி அர்கபின் 
ம்திக்ஷகக்கு இது எபே அத்ரட் றரகக் வகரள்பனரம்.  

உரத்றற்கு : அப்ஶதரஸ்ர் ஶததுபே "ஶர ஶதரரக" றறத் “ஶரம் கறபண்ட் (Clement of 

Rome)” ன்தர் கூட தன பஷந  அப்ஶதரஸ்ர்கபின் ம்திக்ஷகரகற "இஶசுின் ம் ற்றும் 
அது உிர்த்வழுல் " தற்நற தனபஷந ழுறபள்பரர் . அப்ஶதரஸ்னர் ஶரரன் றறத் ஶதரனறகரர்ப்  
(Polycarp), ன்தபேம் இஶசுின் உிர்த்வழுல் தற்நற தனபஷந  ழுறபள்பரர். இன்னும் தன 
"கறநறஸ் அல்னர ஆரங்கள் (Non-Christian Writings)" இஶசுஷப் தற்நறபம் , அது அப்ஶதரஸ்னர்கள் 
தற்நறபம் றக பக்கறரண  ிங்கஷபச் வ ரல்கறன்நண . பெ  ரித்ற ஆ றரிர் "ஶஜர தரஸ் (Josephus)" 

ற்றும் ஶர  ரித்ற ஆ றரிர் டர றடஸ்  (Tacitus) இர்கபின் ிங்கபின்தடி , இஶசு வதரந்றபஸ் 
தினரத்து (Pontius Pilate) ன்தர் ஆட் ற வ ய்பம் ஶதரது  றலுஷில் அஷநப்தட்டரர் . எபே கறஶக்க  
ஷகச்சுஷ (Satirist) ழுத்ரபர் "Lucian of Samosata" ன்தர் இவ்ிரகச்  வ ரல்கறநரர், "இன்று 
கறநறஸ்ர்கள் ன்தர்கள் எபே ணிஷண ங்குகறநரர்கள் , இர்களுஷட ல்னர ம்திக்ஷகக்கும்  
அர் ரன் கரர் ற்றும் இணரஶனஶ  அர்   றலுஷில் அஷநப்தட்டரர் ". அவ்பவு ன் , 

பெர்கபின் ல்ட் (Talmud) கூட இஶசுின்  றலுஷில் அஷநப்தடுஷனப் தற்நறச் வ ரல்கறநது.  

இந் பல் தற்நரண்டு பஸ்னீம்கள் ன்ண ஆணரர்கள்? 

ஈமர திின் ஶதரஷணகள் ன்ண ஆணது? 

இந் ஶகள்ிகளுக்கு க்கம் ஶதரன "கறநறஸ்ர்கள் ஈமர திின் ஶதரஷணஷ ரற்நற 
ிட்டரர்கள், ற்றும் கறநறஸ் குபேக்கள் ஈமர திின் இஸ்னரற ஶதரஷணஷ வரத்ரக  அறத்து 
ிட்டரர்கள்" ன்று தறல் வ ரல்ன படிரது. 

 ஈமர திக்கு ன்ண டந்து ன்று குர்ஆன் வ ரல்ஷ ஷநத்துிடுகறநது.  

 

குர்ஆணின் கூற்றுப்தடி , ஈமர தி  றன பெர்கஷப பஸ்னீம்கபரக ரற்ந அரல் படிந்து ன்று 
அநறனரம். ஆணரல், இஶசுின்  லடர்கள் அல்னது அஷ தின்தற்நறர்கள் , அரின் ம் ற்றும்  
உிர்த்வழுஷன ம்திணரர்கள் ன்று  ரித்றத்றன் பனரக ரம் அநறந்துக வகரள்பனரம் . இபேந்ரலும், 

ஈமர தி ரணத்றற்கு டுத்துக் வகரண்ட திநகு ன் "எபே பஸ்னீம் கூட " இல்ஷன? அர்கபது 
ம்திக்ஷக ன்ண ஆணது ? ன்ந ஶகள்ி ழுகறநது . இற்கு தறல் ன்ணவன்நரல் , ஈமர திஷ 
தின்தற்நற ல்னரபேம் "ஈமர தி  றலுஷில் வகரல்னப்தட்டரர்  ன்றும் அர் றுதடிபம்  உிஶரடு 
ழுந்ரர்" ன்றும் ம்திணரர்.  



ஈமர திஷப் தின்தற்நறர்களுக்கு , "ஈமர தி  றலுஷில் வகரல்னப்தட்டரர் " ன்ந 
றகழ்ச் றஷ உபேரக்கறது ரர்? குர்ஆணின்  கூற்றுப்தடி, "ஈமர தி  றலுஷில் வகரல்னப்தட்டரர்" ன்ந 
ண்த்ஷ ணிர்கபிஷடஶ  உபேரக்கறஶ அல்னரஹ் ரன்.  

இன்னும், "றச் ரக ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூரகற - ர்றன் குரரகற-ஈமர மீஷய 
வகரன்று ிட்ஶடரம் " ன்று அர்கள் கூறுரலும் (அர்கள்  திக்கப்தட்டணர்). அர்கள் அஷக் 
வகரல்னவுறல்ஷன, அஷ அர்கள்  றலுஷில் அஷநவுறல்ஷன . ஆணரல் அர்களுக்கு  
(அஷப் ஶதரன்ந ) எபேன் எப்தரக்கப்தட்டரன் ;. ஶலும் இ (வ் ித் )றல் அதிப்ர ஶதம்  
வகரண்டர்கள், அறல்  ந்ஶகத்றஶனஶ இபேக்கறன்நரர்கள் - வறும் பெகத்ஷப்  
தின்தற்றுஶன்நற அர்களுக்கு இறல் த்ஷக அநறவும் கறஷடரது . றச் ரக அர்கள் , 

அஷக் வகரல்னஶ இல்ஷன.  

(குர்ஆன் 4:157)  

ஆணரல் அல்னரஹ் அஷத் ன் அபில் உர்த்றக்  வகரண்டரன் - இன்னும் அல்னரஹ் 
ல்னஷ றக்ஶகரணரகவும் ஞரணபஷடஶரணரகவும் இபேக்கறன்நரன். 

 (குர்ஆன் 4:158)  

குர்ஆணின்  இந் ரத்றற்கு ஶறு ஆரம் ? 

இஶசுின் ஶடிச்  லடரக இபேந் தர்ணதரஸ் ன்தரின் வதரில் ழுப்தட்ட சுிஶ ம் கூறும் 
வ ய்றகள் அர் ரணத்துக்கு உர்த்ப்ட்டரர் ன்றும் அபேக்கு ஶவநரபேன் எப்தரக்கப்தட்டரன் 
ன்றும் குநறப்திடும் குர்ஆணின் வ ய்றஷக் கூறுகறநது. 

தர்ணதரமறன் சுிஶ ம் (ஆங்கறனத்றன் றரக்கம்) 

இஶசு றன்ந இடத்றற்கு அபேஶக பெரசும் தஷடரபிகளும் ந்ஷடந்ஶதரது இஶசு 
ஜணங்கபின் ஆரத்ஷக் ஶகட்டு டீ்டினறபேந்து வபிஶநறச் வ ன்நரர் . தறவணரபே அப்ஶதரஸ்னர்களும் 
அப்ஶதரது றத்றஷினறபேந்ணர் . அப்வதரழுது கர்த்ர் ன் ஊறக்கரனுக்கு ஆதத்து ற்தட்டுள்பஷ 
அநறந்து, ன்னுஷட ந்றரிகபரகற கப்ரிஶல் , ீக்கரஶல், ரஃஶதல், உரிஶல் ன்ஶதரபேக்கு இஶசுஷ 
பூஶனரகத்றனறபேந்து புநஶ டுத்துிடும் தடிக்கு கட்டஷபிட்டரர் . வற்குப் தக்கரக றநந்றபேக்கும் 
 ரபம் றரக  இஶசுஷ ஶ ஊறர்கள் வபிஶ டுத்ரர்கள் . அஷபம் வகரண்டு அர்கள் 
கர்த்ரின் அபேள் ன்ஷநக்கும் றஷனத்து றற்கக்கூடி ஶ ஊறக்கரர்கள் ங்கறிபேக்கக்கூடி 
பன்நரது ரணத்துக்குக் வகரண்டு வ ன்நரர்கள். 

 இஶசு டுக்கப்தட்ட உடஶண பெரஸ் ற்நர்கள் பன்ணிஷனில் அஷநக்குள்  ரடிச் வ ன்நரன் . 

அப்ஶதரது ல்னர அப்ஶதரஸ்னர்களும் றத்றஷ வகரண்டிபேந்ணர் . அப்வதரழுது அற்புங்கஷப உஷட 
கர்த்ர் அற்புத்ஷ றகழ்த்றணரர் ! பெர றன் உஷரடலும் அணது பகபம் இஶசுினுஷடது ஶதரன 
ஆிற்று! ரங்கள் அஷணபேம் அன் இஶசுவன்று றஷணக்கும் றஷனக்கு ஆகறிட்டது ! ங்கஷப 
ழுப்தி அன் குபே ங்ஶக ன்று ஶடிணரன் . அப்வதரழுது ரங்கள் ிப்புடன் அனுக்கு தறல் 
கூநறஶணரம் ”ஆண்டஶ! ரங்கள் ரஶண ங்களுக்கு குபேரணர் , இப்ஶதரது ங்கஷப நந்து 
ிட்டீர்கபர?” அன் புன்ணஷகத்துக் வகரண்டு கூநறணரன் : ரன்ரன் பெரஸ் இஸ்கரரிரத் , இஷணப் 
புரிர ீங்கள் இப்ஶதரது அநறணீர்கஶப!” 

 இப்தடிக் கூநறக்வகரண்டிபேக்ஷகில் தஷடரட்கள் உள்ஶப தஷந்ணர் . பற்நறலும் இஶசுஷப் 
ஶதரன ரநறிட்டிபேந் பெரஷ ப் திடித்துக் வகரண்டரர்கள் . ங்கஷபச் சுற்நறிபேந் தஷடரட்களுக்கு 
இஷடில் ரங்கள் ஏடுஷகில் பெரஸ் கூநறக்வகரண்டிபேந்ஷ ரங்கள் ஶகட்ஶடரம் . ரர்ப்தட்டுத் 
துிரல் ன்ஷணப் ஶதரர்த்றிபேந்  ஶரரன் ழுந்து ஏடிஶதரது எபே தஷடரள் ரர்ப்தட்டுத் 
துிஷப் திடித்ஶதரது , அர் அஷ ிட்டு ிட்டு ஆஷடின்நறத் ப்தி ஏடிணரர் ! இஶசுின் 
ஶண்டுலுக்கு கர்த்ர் வ ி வகரடுத்து, தறவணரன்று ஶதபேம் கரப்தரற்நப்தட்டரர்கள். 

 தஷடரட்கள் பெரஷ ப் தனந்ரகப் திடித்து ஷத்றபேந்ணர் . அஶணர ரன் இஶசு அல்ன 
ன்று றுத்துக் வகரண்டிபேந்ரன் . தஷடரட்கள் அஷணப் தரிக றத்துக் வகரண்டு வ ரன்ணரர்கள் , ர, 



ரங்கள் தப்தடஶண்டரம் , ங்கஷப இஸ்ஶனரின் ன்ணரக ஆக்குற்கு ரங்கள் ந்றபேக்கறஶநரம் . 

அ ரட் றஷ ரங்கள் றுப்தரீ்கள் ன்தது ங்களுக்குத் வரிபம் . அணரல் ரன் உங்கஷபப் திடித்து 
ஷத்துள்ஶபரம்!” 

(The Gospel of Barnabas: Translated by Lonsdale and Laura Ragg, Chapter 215,217) 

“The Gospel of Barnabas”-தர்ணதரஸ் ன் ந  லடரல் ழுப்தட்டல்ன .  இது றக தனணீரண 
ஆரரகும். இந் சுிஶ ம் கறதி 1585 ல் ழுப்தட்டரக ஆரய்ச் ற படிவுகள் கூறுகறன்நண .  தர்ணதரஸ் 
சுிஶ ம் இட்டுக்கட்டி ழுப்தட்ட புத்கவன்தற்கு ரபரண ஆங்கள் இபேக்கறன்நண . தர்ணதரஸ் 
ழுற கடிங்கள்  இந் சுிஶ த்றற்கு றரண வ ய்றகஷபக் கூறுகறநது . இபேப்தினும், குர்ஆன் கூறும் 
ஆள்ரநரட்டம் வ்ரறு றகழ்வன்தஷக் அநறந்து வகரள்ற்கரகஶ இஷபம் பன்ஷக்கறஶநன். ) 

அல்னரஹ்ரல் றகழ்ப்தட்ட ஆள்ரற்நத்ஷ , ஈமர திின் (இஶசுின்)  ரரரண ரிம் 
அர்கபரலும் கண்டு திடிக்க படிில்ஷன . அபேம் ன்கன்  றலுஷில் அஷநந்து 
வகரல்னப்தட்டரகஶ ம்திணர் . அல்னரஹ்ரல், ஈமர தி ரணிற்கு  உர்த்ப்தட்டரகக்  வகரண்டு 
ரம் ிரத்ஷத் வரடர்ஶரம். 

அரது, ணி உடலுடன் அர் இண்டரம் ரணத்றற்கு உர்த்ப்தட்டரர் . இது எபேபண்தரடரண 
வ ய்றரகும். ந் ஷகரண வ ரர்க்கத்ஷப் (ரணம்) தற்நற  பயம்து தி கூறுகறநரர் ன்தது 
புரிில்ஷன. வ ரர்க்கம் ன்தது ஆன்ரக்கள் ரழும் தகுறரக இபேந்ரல் , ஈமர தி ணி உடலுடன் 
அங்கு ப்தடி ர படிபம்? ஈமர தி, உவு, உஷட, இற்ஷகத் ஶஷகளுடன் ரழ்ந்து வகரண்டிபேந் 
எபே  ர ரி ணிர் . பூறஷ ஶதரன்ந எபே இடத்றல்ரன் அது உடனரல் ர படிபம் . ணஶ 
பயம்து திகூறும் வ ரர்க்கம் பூறஷப் ஶதரன்ந வதரபேள்  ரர்ந் உனகரகஶ ஶரன்றுகறநது . இன் 
அடிப்தஷடில் ஶரக்கறணரல் , ஈமர தி ட்டுஶ றக ீண்ட கரனரக , சுரர் இண்டரிம் 
ஆண்டுகளுக்கும் ஶனரக ரழ்ந்து வகரண்டிபேக்கும் ணிரர் . அப்தடிரணரல் அல்னரஹ்வும் பூறஷப் 
ஶதரன்ந வதரபேள்  ரர்ந்  தகுறில்ரன் ணது இபேக்ஷகஷ (அர்ஷ்) அஷத்து அர்ந்து 
வகரண்டிபேக்கறநரணர?.  

ஈமர திஷ ற்கரக  ன்அபில் (ரணத்றற்கு) உர்த்றக் வகரண்டரன்? 

ஈமர திஷ , ீ பெர்கள் ற்றும் ஶர ஆட் றரபர்கபின் ஷககபினறபேந்து  கரப்தரற்றுஶ ஷ 
ஶரக்கவன்நரல், ணது ஶ த்றற்குரி எபே திஷ அறரரகக் வகரடூரண பஷநில் வகரல்னத் 
துிந்ர்கபின் ணஷ ரற்நறிபேக்கனரம் , அல்னது  ற்நர்கஷபபம் ச் ரிக்கும்  பஷநில் 
அர்கஷப ண்டிக்கனரம் அல்னது  பெ ற்றும் ஶர ஆட் றரர்கஷப ரற்நரல் , ஈமர திஷ  
அப்தடிஶ ல்னரபேக்கும் பன்தரக ல்ஶனரபேம் வபிரகக் கரடம் பஷநில் ன் அபில் உர்த்றக் 
வகரள்பனரம். ணிர்கள் ங்கபது இனரஷின் கரரக றரபிஷ ரற்நற ங்கபது 
ஶரக்கங்கஷப றஷநஶற்றுற்கரக வ ய்பம் ஆள்ரநரட்ட ித்ஷஷ  ர்ல்னஷபஷட 
அல்னரஹ்வும் வ ய் ஶண்டி அ றம் ன்ண?  

அல்னரஹ் “ஈமர திஷ தரதுகரப்தரக ” ன் அபில் டுத்துக்வகரண்டு அபேக்கு  உரி 
தரதுகரப்பு அபித்து ிட்டரஶண. ஆள்ரநரட்டம்  வ ய் ஶண்டி அ றம் ன்ண?  

ள்பிில் றக க றரகச் வ ய்ப்தட்ட இந் ஆள்ரநரட்டத்றன் ஶரக்கம் , ஈமர திின்  
றரிகள் " ஈமர திஷ   றலுஷில் அஷநந்து வகரன்று ிட்ஶடரம் " ன்று ம்தி ரந ஶண்டும் 
ன்தஷத் ி ஶறு கரம் இபேக்க படிரது . (இஶசுின் ரரர் உட்தட எபேபேஶ அநறர ,   

அல்னரஹ்ரல் க றரகச் வ ய்ப்தட்ட ஆள்ரநட்ட றகழ்ச் றஷ தர்ணதரஸ் ட்டும் ப்தடி அநறந்து 
வகரண்டரர்?)  ர் ல்னஷபஷடணரகற அல்னரஹ்ிற்கு, ஆள்ரநரட்டம் வ ய்துரன் ன்னுஷட 
தூஷக் கரப்தரற்ந படிபர? அப்தடி எபே கட்டரம் ன்ண? 

அல்னரஹ்ின் றட்டப்தடி ரணர்கபரல் , ஈமர தி கரப்தரற்நற அஷத்துச் வ ல்னப்தடுஷ  
பெ ஶரரணிப் தஷடீர்கள் அநறந்து , ரணர்கஷப றநறத்து ஈமர திஷ றபேம்தவும் பூறக்கு 
வகரண்டுந்து  றலுஷில் அடித்து  வகரன்று ிடுரர்கஶபர   ன்று அல்னரஹ் அஞ் றிபேக்க 
ஶண்டும். ணஶ தஷடரட்கபின் கணத்ஷ பற்நறலும் றஷ றபேப்தி ரற்நற ஈமர திஷக் 
கரப்ற்நறிபேக்கறநரன் ன்ந கரத்ஷத்ி ஶறு துவுறல்ஷன. 



 குர்ஆணின் கூற்நறல் ஷநந்துள்ப பட்டரள்ணத்ஷ உங்கபரல் அநற படிகறநர? 

ல்ஶனரபேம் வபிரகக் கரடம் பஷநில் ஈமர திஷத்  ன் அபில் உர்த்ற டுத்துக் 
வகரண்டிபேந்ரல், இப்தடி தன க்கஷப ரந ஶண்டி அ றஶ  இபேந்றபேக்கரஶ? ஆணரல், 

அல்னரஹ்ின் இந் ரற்றுச் வ ல் , கறநறஸ்ம் உபேரக கரரகற ிட்டது ன்தது உங்களுக்குப் 
புரிந்றபேக்கும் ன்று றஷணக்கறஶநன் . கறநறஸ்ம் இப்தடித் ரன் ஆம்தித்து ன்று குர்ஆன் ம்ஷ  
ம்தச் வ ரல்கறநது.   

ஈமர திஷ வகரல்ன றஷணத்ர்கஷப ட்டும் ரற்ந  ஶண்டும் ன்தது ரன் 
அல்னரஹ்ின் பக்கற ஶரக்கரக இபேந்றபேக்கும் ன்று ரம்  றஷணத்ரலும், ஈமர திின்  லடர்கள் 
உட்தட அஷணபேம் அல்னரயரல் ரற்நப்தட்டணர் ன்தஷ ரம்   ந்ஶகத்றற்கு இடறல்னரல் 
புரிந்து வகரள்பனரம்.  

 


