நுழைவாயில்..
இலங்கையில் மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள இனவாத சூழலில் இஸ்லாத்திற்கும்,
முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரான பாரிய விமர்சனங்களை இனவாதம் பேசும்
அமைப்புகள் முன்வைத்து வருகின்றன. அந்த வகையில் இஸ்லாத்தின்
புனித வேத நூலான திருமறைக் குர்ஆன் மற்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்களின் நபி ம�ொழிகள் பற்றிய விமர்சனங்களையும் ப�ொது பல சேனா
உள்ளிட்ட இனவாத அமைப்புகள் த�ொடர்ந்தும் முன்வைத்து வருகின்றன.
அதன் த�ொடர்ச்சியாக ப�ொது பல சேனா அமைப்பு சார்பில் கடந்த
29.11.2016 அன்று அகில இலங்கை ஜம்மிய்யதுல் உலமா சபைக்கு,
புனித குர்ஆனின் சில வசனங்களுக்கும், நபி ம�ொழிகள் சிலவற்றுக்கும்
விளக்கமளிக்குமாறு க�ோரி ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
குறித்த கடிதத்தில் விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ள திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்
மற்றும் நபி ம�ொழிகளை ப�ொறுத்த வரையில் உலகம் முழுவதும்
இஸ்லாத்திற்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டு வரும் விமர்சனங்கள் சார்ந்த
கேள்விகளே தவிர பதிலளிக்க முடியாத கேள்விகள் அல்ல என்பதை நாம்
முதலில் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

புனித இஸ்லாமிய மார்க்கத்தைப் ப�ொருத்த வரையில் இஸ்லாம் என்பது
தெளிவான, வெளிப்படையான மார்க்கமாகும். இந்த மார்க்கத்தை
பற்றி எவர் எந்தக் கேள்வியை, எந்த விதத்தில் கேட்டாலும் அதற்குறிய
அறிவுப்பூர்வமான பதில்களை புனித குர்ஆன் மற்றும் நபி ம�ொழிகளின்
ஒளியில் தெளிவாக வழங்குவதற்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் என்றும் தயாராகவே
இருக்கிறது.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் கடந்த 08.11.2015 அன்று க�ொழும்பு,
சுகததாச உள்ளரங்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட புனித குர்ஆனின் சிங்கள
ம�ொழிபெயர்ப்பில், குறித்த கடிதத்தில் விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ள குர்ஆன்
வசனங்களுக்கான விளக்கங்கள் தெளிவாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தென்னிந்திய மார்க்க அறிஞர் சக�ோதர் பி.ஜெய்னுலாப்தீன் (PJ) அவர்கள்
ம�ொழி பெயர்த்த திருமறைக் குர்ஆன் ம�ொழியாக்கத்தில் இஸ்லாம் மற்றிய
கேள்விகளுக்கான தெளிவான பதில்கள் அடங்கிய சுமார் 509 விளக்கக்
குறிப்புகள் த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில்
பிரச்சாரம் செய்து வரும் மார்கக் அறிஞர் பி.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்கள்
இஸ்லாத்தைப் பற்றி மாற்று மத நண்பர்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கான
தெளிவான பதில்களை “இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்” என்ற
நிகழ்ச்சியினூடாக வழங்கி வருகிறார். தமிழகத்தில் மாற்று மத மக்கள்
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மத்தியில் இந்த நிகழ்ச்சி மிக பிரபலமானதாகும்.

இன்று இனவாதிகள் கேட்க்கும் கேள்விகள் அனைத்துமே ஏற்கனவே இது
ப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் முன்வைக்கப்பட்ட கேள்விகள் தான்.

அந்த வகையில் திருக்குர்ஆன் ம�ொழியாக்கத்தில் குறித்த சந்தேகங்களுக்குறிய
பதில்களை மிகத் தெளிவாக அறிஞர் பி.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்கள்
த�ொகுத்துள்ளார்கள்.
அறிஞர் பி.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்கள் ம�ொழி பெயர்த்த புனித திருக்குர்ஆனின்
சிங்கள ம�ொழியாக்கத்தை கடந்த 08.11.2015ல் இலங்கையில் ஸ்ரீ லங்கா
தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வெளியிட்டது.

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள புனித குர்ஆனின் சிங்கள
ம�ொழிபெயர்பே இனவாதிகளின் கேள்விகளுக்கான பூரண பதிலாக
இருக்கிறது. இதே நேரம் குறித்த குர்ஆன் ம�ொழிபெயர்ப்பு வெளியீட்டு
நிகழ்வு நடைபெற இருந்த நேரம் அதற்கு எதிராக அகில இலங்கை
ஜம்மிய்யதுல் உலமா சபையினரே எதிர்த்து அறிக்கை விட்டமையும் இங்கு
குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

ப�ொது பல சேனாவினால் விளக்கம் க�ோரி முன்வைக்கப்பட்டுள்ள
திருக்குர்ஆன் வசனங்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வெளியிட்ட திருமறைக்
குர்ஆனில் க�ொடுக்கப்பட்டுள் விளக்கங்களை தனித் தனியான ஒரு
த�ொகுப்பாக இங்கு வெளியிடுகிற�ோம்.

இந்தத் த�ொகுப்புக்கு தேவையான மேலதிக சில விளக்கங்கள் அறிஞர்
பி.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களின் நூல்களில் இருந்தும் த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
ரஸ்மின் MISc

(துணை செயலாளர் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத்)
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ப�ொது பல சேனா சார்பில் விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ள குர்ஆன்
வசனங்கள்.
03:28, 48:29, 03:85, 08:39, 09:05, 02:190, 09:123, 48:19, 48:20, 09:14,
03:28

ப�ொது பல சேனாவினால் விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ள மேற்குறித்த
வசனங்கள் அனைத்தும் ப�ோர்கள் த�ொடர்பாகவும் பிற மதத்தவர்களுடனான
த�ொடர்புகள் பற்றியும் பேசும் வசனங்களாகும்.

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வெளியிட்ட புனித திருக்குர்ஆன் சிங்கள ம�ொழியாக்கத்தில்
குறித்த வசனங்களுக்கு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள தெளிவாக விளக்கங்களை
இப்போது பார்ப்போம்.

ஜிஹாத் – புனிதப் ப�ோர், மாற்று மத நண்பர்களுடனான
த�ொடர்பு, இஸ்லாமிய ஆட்சி ப�ோன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

இஸ்லாத்தின் சட்ட திட்டங்களில் ஜிஹாத் – புனிதப் ப�ோர் மற்றும்
சிறைப்பிடித்தல், மாற்று மத நண்பர்களுடனான த�ொடர்புகள், இஸ்லாமிய
ஆட்சி ப�ோன்றவற்றுடன் த�ொடர்பு பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
இந்தப் பகுதியில் இடம் பெறுகின்றன.

முதலில் ப�ொது பல ச�ோன சார்பில் மேற்கண்ட விடயங்கள் த�ொடர்பாக
விளக்கம் க�ோரியுள்ள குர்ஆன் வசனங்களை பார்ப்போம்.

நம்பிக்கை க�ொண்டோர், நம்பிக்கை க�ொண்டோரை விட்டு விட்டு
(ஏகஇறைவனை)
மறுப்போரைப்
ப�ொறுப்பாளர்களாக
ஆக்கக்
கூடாது. அவர்களிடமிருந்து தற்காத்துக் க�ொள்வதற்காக தவிர. இவ்வாறு
செய்பவருக்கு அல்லாஹ்விடமிருந்து (பாதுகாப்பு) எதுவுமில்லை. அல்லாஹ்
தன்னைப் பற்றி உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறான். திரும்புதல் அல்லாஹ்விடமே
உள்ளது.
அல்குர்ஆன் 03:28

கலகம் இல்லாத�ொழிந்து அதிகாரம் முழுவதும் அல்லாஹ்வுக்காக ஆகும்
வரை அவர்களுடன் ப�ோரிடுங்கள்! அவர்கள் விலகிக் க�ொள்வார்களானால்
அல்லாஹ் அவர்கள் செய்பவற்றைப் பார்ப்பவன்.
அல்குர்ஆன் 08:39

எனவே புனித மாதங்கள் கழிந்ததும் அந்த இணை கற்பிப்போரை ,கண்ட
இடத்தில்
க�ொல்லுங்கள்!
அவர்களைப்
பிடியுங்கள்!
அவர்களை
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முற்றுகையிடுங்கள்! ஒவ்வொரு பதுங்குமிடத்திலும் அவர்களுக்காகக்
காத்திருங்கள்! அவர்கள் திருந்திக் க�ொண்டு, த�ொழுகையை நிலைநாட்டி,
ஜகாத்தும் க�ொடுத்தால் அவர்கள் வழியில் விட்டு விடுங்கள்! அல்லாஹ்
மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புடைய�ோன்.
அல்குர்ஆன் 09:05

உங்களிடம் ப�ோருக்கு வருவ�ோருடன் அல்லாஹ்வின் பாதையில் நீங்களும்
ப�ோர் செய்யுங்கள்! வரம்பு மீறாதீர்கள்! வரம்பு மீறிய�ோரை அல்லாஹ்
நேசிக்க மாட்டான்.
அல்குர்ஆன் 02:190

நம்பிக்கை க�ொண்டோரே! உங்களை அடுத்திருக்கும் (இறை)மறுப்போருடன்
ப�ோரிடுங்கள்! 53உங்களிடம் கடுமையை அவர்கள் காணட்டும். (தன்னை)
அஞ்சுவ�ோருடனே அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து க�ொள்ளுங்கள்!
அல்குர்ஆன் 09:123

ப�ோர்க்களத்தில் எதிரிகள் விட்டுச் சென்ற ஏராளமானவற்றையும் அவர்கள்
எடுத்துக் க�ொள்வார்கள். அல்லாஹ் மிகைத்தவனாகவும், ஞானமிக்கவனாகவும்
இருக்கிறான்.
அல்குர்ஆன் 48:19

“ப�ோர்க்களத்தில் எதிரிகள் விட்டுச் சென்ற ஏராளமான ப�ொருட்களை
எடுப்பீர்கள்’’ என அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்தான். அதை உங்களுக்கு
விரைவாகவே நிறைவேற்றினான். நம்பிக்கை க�ொண்டோருக்கு சான்றாக
ஆகவும், உங்களுக்கு நேரான வழியைக் காட்டவும் மனிதர்களின் கைகளை
உங்களை விட்டும் தடுத்தான்.
அல்குர்ஆன் 48:20

அவர்களுடன் ப�ோர் செய்யுங்கள்! உங்கள் கைகளால் அல்லாஹ் அவர்களைத்
தண்டிப்பான்.53அவர்களை இழிவுபடுத்துவான். அவர்களுக்கு எதிராக
உங்களுக்கு உதவுவான். நம்பிக்கை க�ொண்ட சமுதாயத்தின் உள்ளங்களுக்கு
அவன் ஆறுதல் அளிப்பான்.
அல்குர்ஆன் 09:14

இவைகள் தான் ப�ொது பல சேனாவினால் ஆரம்பமாக விளக்கம்
க�ோரப்பட்டுள்ள வசனங்களாகும். இப்போது அதற்குறிய பதில்களை தனித்
தனித் தலைப்புகளாக பார்ப்போம்.
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யார் மீது ப�ோர் கடமை?
இஸ்லாத்திற்கு எதிராகச் செய்யப்படும் விமர்சனங்களில் தீவிரவாதம் குறித்த
விமர்சனம் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. எதிரிகளுடன் ப�ோர் செய்யுங்கள்
என்று கட்டளையிடும் வசனங்களை எடுத்துக் காட்டி முஸ்லிமல்லாத
மக்களைக் க�ொன்று குவிக்க இஸ்லாம் கட்டளை இடுகிறது என்று அவர்கள்
கருதுகிறார்கள்.
தீவிரவாதச் செயல்களில் ஈடுபடும் சில முஸ்லிம்கள் ப�ோர் குறித்து
அருளப்பட்ட வசனங்களை தங்கள் செயலுக்கு ஆதாரமாகக் காட்டி இந்த
விமர்சனத்துக்கு வலுவூட்டுகிறார்கள்.
ப�ோர் குறித்து சரியான விளக்கம் இல்லாததே இதற்குக் காரணமாகும்.

திருக்குர்ஆனில் உள்ள பல கட்டளைகள், அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும்
உரியது என்றாலும் ஆட்சியாளர்கள் மீதும், அரசுகள் மீதும் மட்டும்
சுமத்தப்பட்ட கட்டளைகளும் உள்ளன.
அரசாங்கத்தின் மீது சுமத்தப்பட்ட
செயல்படுத்தக் கூடாது.

கடமைகளைத்

தனி

நபர்கள்

திருடினால் கையை வெட்டுதல், விபச்சாரத்துக்கு நூறு கசையடி வழங்குதல்,
கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்பன ப�ோன்ற சட்டங்கள்
திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளன. இச்சட்டங்களைத் தனிப்பட்ட எந்த
முஸ்லிமும், முஸ்லிம் குழுவும் கையில் எடுக்க முடியாது. மாறாக இஸ்லாமிய
அரசு தான் இவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

ப�ோர் குறித்த வசனங்களும் இதுப�ோல் அரசின் மீது சுமத்தப்பட்ட
கடமையே தவிர தனி நபர்கள் மீதும், குழுக்கள் மீதும் சுமத்தப்பட்டதல்ல.
இவ்வாறு நாம் கூறுவதற்கு திருக்குர்ஆனிலேயே சான்றுகள் உள்ளன.
4:75 வசனத்தில் "பலவீனர்களுக்காக நீங்கள் ஏன் ப�ோரிடக் கூடாது?’’
என்று கூறப்படுகிறது.

பலவீனர்கள் என்பது மக்காவில் சிறுபான்மையினராக இருந்த முஸ்லிம்களைக்
குறிக்கும்.
அவர்கள்
மக்காவில்
ச�ொல்லொணாத
துன்பத்துக்கு
உள்ளாக்கப்பட்டனர். ஊரை விட்டு ஓடி உயிர் பிழைத்தால் ப�ோதும் என்ற
அளவுக்கு அவர்களுக்குக் க�ொடுமைகள் இழைக்கப்பட்டன.
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ஆயினும் அவர்களை அழைத்துப் ப�ோர் செய்யுமாறு திருக்குர்ஆன்
கட்டளையிடவில்லை. அவர்களுக்காக நீங்கள் ஏன் ப�ோர் செய்யக் கூடாது
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தலைமையில் அமைந்த முஸ்லிம்
அரசுக்குத் திருக்குர்ஆன் கட்டளையிடுகிறது.

பலவீனர்களும், பாதிக்கப்பட்டவர்களும் ப�ோர் நடவடிக்கையில் இறங்கலாம்
என்றிருந்தால் அந்தப் பலவீனர்களுக்குத்தான் ப�ோரிடுமாறு கட்டளை
பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அரசாங்கத்தின் மீதுதான் ப�ோர் கடமையாகும். தனி நபர்கள் மீது அல்ல
என்பதை இதிலிருந்து அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

8:60 வசனத்தில் பலவிதமான ப�ோர்த் தளவாடங்களைத் தயார்படுத்திக்
க�ொள்ளுமாறு
கட்டளை
பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
ஒரு
நாட்டுக்குள்
பலவீனமாகவும், சிறுபான்மையாகவும் உள்ள தனி நபர�ோ, குழுக்கள�ோ
இப்படி திரட்டிக் க�ொள்வது சாத்தியமாகாது. இது அரசாங்கத்தினால்
மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

இஸ்லாமிய அரசு அமைந்து, ப�ோர் செய்ய வேண்டிய காரணங்கள்
அனைத்தும் இருந்து, ப�ோர் செய்வதற்கான படைபலம் இல்லாவிட்டால்
அப்போது இஸ்லாமிய அரசின் மீது கூட ப�ோர் செய்வது கடமையாகாது.
ப�ோர் செய்யும் அவசியம் ஏற்பட்டு எதிரிகளின் படைபலத்தில் பத்தில் ஒரு
பங்கு இருந்தால் ப�ோர் செய்ய வேண்டும் என முதலில் சட்டம் இருந்ததாக
8:65 வசனம் ச�ொல்கிறது.

பின்னர் மக்களிடம் காணப்பட்ட பலவீனத்தைக் கருத்தில் க�ொண்டு
எதிரியின் படைபலத்தில் பாதி படைபலம் இருந்தால் மட்டுமே இஸ்லாமிய
அரசின் மீது ப�ோர் கடமையாகும்; அதை விடக் குறைவாக இருந்தால்
ப�ோர் செய்யாமல் அடங்கிச் செல்ல வேண்டும் என்று 8:66 வசனம் மூலம்
அறிவிக்கப்பட்டது.
எதிரிகளின் படைபலத்தில் பாதிக்கும் குறைவாக இருந்தால் இஸ்லாமிய
அரசாங்கம் கூட ப�ோரிடக் கூடாது என்றால் நாட்டில் சிறுபான்மையாக
வாழும் மக்கள் மீது ப�ோர் எவ்வாறு கடமையாகும்?
இதனால் மிகப் பெரிய இழப்புகள் சமுதாயத்துக்கு ஏற்படும் என்பதால் தான்
இந்த மக்களுக்கு ப�ோரைக் கடமையாக்காமல் ப�ொறுமையை இறைவன்
கடமையாக்கியுள்ளான்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் பட்ட கஷ்டத்தை யாரும்
பட்டிருக்க முடியாது. அந்த நிலையில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் படை
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திரட்டவில்லை. ப�ொறுமையைத்தான் கடைப்பிடித்தனர். மதீனாவுக்குச்
சென்று ஆட்சியும் அமைத்து ப�ோர் செய்வதற்கான காரணங்கள்
ஏற்பட்டப�ோது தான் ப�ோர் செய்தனர்.
இதை முஸ்லிம்கள் சரியாகப் புரிந்து நடந்து க�ொண்டால் மக்கள்
இஸ்லாத்தை ந�ோக்கித் தம் பார்வையைத் திருப்புவார்கள் என்பதையும்
கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.

“பிற மதத்தவர்களை நண்பர்களாக்கக் கூடாதா?”
இவ்வசனங்களில் (3:118, 3:128, 4:89, 4:139, 4:144, 5:51, 5:57, 5:80,
5:81, 9:16, 9:23, 58:14, 60:1, 60:8, 60:9, 60:13) முஸ்லிம்களைத் தவிர
மற்றவர்களை முஸ்லிம்கள் உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கக் கூடாது என்று
கூறப்படுகிறது.

பிறமத மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்பை இஸ்லாம் விதைப்பதாக
இவ்வசனங்களைப் பார்க்கும் சிலர் எண்ணலாம். இவ்வாறு எண்ணுவது
தவறாகும்.
இது யாரைக் குறிக்கிறது? எதற்காக இவ்வசனம் அருளப்பட்டது என்பதை
அறிந்து க�ொண்டால் இந்தச் சந்தேகம் விலகிவிடும்.
திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் முஸ்லிம்களைச் சுற்றி வாழ்ந்த
பலதெய்வ நம்பிக்கையாளர்களும், யூதர்களும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகப்
படைதிரட்டிக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.

எப்படியாவது முஸ்லிம்களையும், இஸ்லாத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும்
என்று கங்கணம் கட்டிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். ப�ோர் நடக்காத வருடமே
இருக்கவில்லை. சில வருடங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப�ோர்களையும்
முஸ்லிம்கள் சந்தித்தனர்.

இத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சில முஸ்லிம்களின் உறவினர்களும்,
நண்பர்களும் எதிரிகளின் பகுதிகளில் இருந்தனர். அவர்களுடன் முஸ்லிம்கள்
உறவாடி வந்தனர். முஸ்லிம்கள் மூலம் அவர்களுக்குத் தகவல்கள் கிடைத்து
விடக்கூடாது என்பதற்காகவே இவ்வாறு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது.

கீழ்க்கண்ட வசனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ச�ொற்களைக் கவனித்தால்
இத்தடை ப�ொதுவானது அல்ல என்பதையும், முஸ்லிமல்லாத அனைத்து
மக்களைப் பற்றியது அல்ல என்பதையும் விளங்கிக் க�ொள்ளலாம்.

இஸ்லாத்தைக் கேலிப் ப�ொருளாக ஆக்கியவர்களை உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்
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என்று 5:57 வசனம் ச�ொல்கிறது. இஸ்லாத்தைக் கேலிப்பொருளாக ஆக்காமல்
முஸ்லிம்களுடன் இணக்கமாக நட்பு பாராட்டுவ�ோரை இது குறிக்காது.

உங்களுக்குப் பகைவர்களாக இருப்போரையும், கைகளாலும், நாவுகளாலும்
உங்களுக்குத் தீங்கிழைக்கத் திட்டமிடுவ�ோரையும் உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்
என்று 60:2 வசனம் கூறுகிறது. முஸ்லிம்களின் பகைவர்களாக இல்லாமல்,
நாவுகளாலும், கைகளாலும் முஸ்லிம்களுக்குத் தீங்கு இழைக்காத மக்களுடன்
நட்பு பாராட்டுவதை இது தடுக்காது.

உங்களையும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களையும் ஊரை விட்டே
விரட்டியடித்த உங்கள் பகைவர்களை உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள் என்று
60:1 வசனம் கூறுகிறது. தமக்கு எதிராக இதுப�ோல் செயல்படுவ�ோருடன்
எந்த மதத்தினரும் நட்பு பாராட்ட மாட்டார்கள்.

உங்களையும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களையும், விரட்டியடித்தவர்களையும்
மார்க்கத்துக்கு எதிராக உங்களுடன் ப�ோருக்கு வருவ�ோரையும் உற்ற
நண்பர்களாக்காதீர்கள்! அவ்வாறு நடக்காத முஸ்லிமல்லாதவர்களுடன்
நட்புப்
பாராட்டுவதுடன்
அவர்களுக்கு
நன்மையும்
செய்யுங்கள்
என்று 60:8,9 வசனங்கள் கூறுகின்றன. முஸ்லிமல்லாதவர்களில் நட்பு
க�ொள்ளத்தக்கவர்களும் உள்ளனர். நட்புக�ொள்ளத் தகாதவர்களும் உள்ளனர்
என்று இவ்வசனங்கள் வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன.

வெளிப்படையாக எதிர்ப்பைக் காட்டி, உள்ளுக்குள் உங்களை ஒழிக்கத்
திட்டமிடுவ�ோரை நண்பர்களாக்காதீர்கள் என்று 3:118 வசனம் ச�ொல்கிறது.
தம்மை ஒழிக்கத் திட்டமிடுவ�ோருடன் யார்தான் நட்பு பாராட்டுவார்கள்?
அன்றைய கிறித்தவ சமுதாயத்தினர் முஸ்லிம்களிடம் நெருக்கமான அன்பு
க�ொண்டவர்கள் என்று 5:82 வசனம் ச�ொல்கிறது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
காலத்தில் வாழ்ந்த முஸ்லிமல்லாத மக்களில் கிறித்தவர்கள் முஸ்லிம்களுடன்
இணக்கமாகவும், நெருக்கமாகவும் இருந்ததை இவ்வசனம் வரவேற்கிறது.

ஒரு சமுதாயம் உங்களுக்குச் செய்த தீமை காரணமாக அவர்களுக்கு
அநியாயம் செய்யாதீர்கள் என்று 5:2, 5:8 ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.
முஸ்லிம்களுக்குத் தீமை செய்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கான
நீதியை மறுக்கக் கூடாது என்பதற்கு நிகரான மதநல்லிணக்கம் இருக்க
முடியுமா?
உடன்படிக்கை
செய்து
முறையாக
நடப்போரிடம்
ஒப்பந்தத்தை
நிறைவேற்றுங்கள் என்று 9:4 வசனம் கூறுகிறது. படை திரட்டி
வந்த எதிரிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் முஸ்லிம்களுடன் சமாதான
உடன்படிக்கை செய்திருந்தால் பழைய பகையை மறந்து அவர்களிடம் செய்த
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உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுமாறு கட்டளையிடுவது மதவெறியாகுமா?

முஸ்லிமல்லாதவர் அடைக்கலம் தேடி வந்தால் அவருக்கு அடைக்கலம்
அளிக்குமாறு திருக்குர்ஆன் 9:6 வசனம் கூறுகிறது. முஸ்லிமல்லாத ஒருவர்
பிறரால் பாதிக்கப்பட்டு முஸ்லிம்களிடம் அடைக்கலம் தேடினால் அவர்
முஸ்லிமல்ல என்ற காரணத்துக்காக அடைக்கலம் அளிக்க மறுக்கக்கூடாது
என்ற அளவுக்கு பிற மதத்தினரை இஸ்லாம் அரவணைக்கிறது.
பெற்றோர்கள்
முஸ்லிம்களாக
கடமைகளை நிறைவேற்றுமாறு
வசனங்கள் கூறுகின்றன.

இல்லாவிட்டாலும்
அவர்களுக்குரிய
திருக்குர்ஆனின் 31:15, 29:8 ஆகிய

இவ்வசனங்களையும் மேற்கண்ட வசனங்களுடன் சேர்த்துக் கவனித்தால்
ப�ோர்ப் பிரகடனம் செய்யாத முஸ்லிமல்லாத மக்களுடன் நன்றாகப்
பழகவே இஸ்லாம் கட்டளையிடுகிறது என்பதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
அது மட்டுமின்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஆட்சியில் முஸ்லிம்
அல்லாதவர்கள் எல்லா உரிமைகளும் பெற்று வாழ்ந்தனர்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பெரும் எதிரிகளாக இருந்த யூத
சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது
பணியாளர்களில் ஒருவராக வைத்திருந்தார்கள். (பார்க்க : புகாரீ 1356)

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஆட்சியில் வாழ்ந்த யூதர்கள்
பலவகையிலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடையூறு செய்து
வந்தனர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைக் க�ொல்லவும் அவர்கள்
திட்டமிட்டிருந்தனர். எதிரி நாட்டவருக்குத் தகவல்களைப் பரிமாறிக்
க�ொண்டவர்களும் அவர்களில் இருந்தனர். இரட்டை வேடம் ப�ோட்டு
முஸ்லிம்களாக நடித்து ஏமாற்றியவர்களும் இருந்தனர்.

இத்தகைய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
தமது பணியாளராகச் சேர்த்துக் க�ொண்டார்கள். ஒரு சமுதாயத்தினர்
எதிரிகளாக உள்ளதால் அச்சமுதாயத்தில் உள்ள நல்லவர்களைப் பகைத்துக்
க�ொள்ளத் தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு அவர்களிடம் மனிதநேயம்
மிகைத்திருந்தது. இதனால்தான் எதிரிகளின் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவரைத்
தமது ஊழியர்களில் ஒருவராக அவர்களால் சேர்த்துக் க�ொள்ள முடிந்தது.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது கவச ஆடையை யூதரிடம்
அடைமானம் வைத்தனர். (பார்க்க : புகாரீ 2096, 2252, 2509, 2513, 2068,
2200, 2251, 2386, 2916)
நபிகள்

நாயகம்

(ஸல்)

அவர்களின்
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ஆட்சியில்

யூதர்கள்

மிகவும்

சிறுபான்மையினராக இருந்தார்கள். மேலும் அவர்களில் பலர் தமது
நாட்டுக்கு விசுவாசமாக இல்லாமல் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின்
எதிரி நாட்டவர்களுக்குத் தகவல்கள் தந்து ஒத்துழைப்புச் செய்பவர்களாக
இருந்தனர்.
நாட்டுக்கு விசுவாசமாக இல்லாமல் இரட்டை வேடம் ப�ோட்டு வந்த
சமுதாயத்தவர்களை எந்த நாடும் மரியாதையுடன் நடத்துவதில்லை.
ஆனால் யூதர்கள் பலவிதமான இடையூறுகள் அளித்த நிலையிலும்
அவர்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஆட்சியில் எந்த அளவு
கண்ணியத்துடனும், மரியாதையுடனும் நடத்தப்பட்டனர் என்பதற்கு இது
சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.

நாட்டின் அதிபதி அடைமானம் வைக்கக் கூடியவராகவும், சிறுபான்மை
சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் அடைமானம் பெற்றுக் க�ொள்பவராகவும்
இருந்தனர் என்பதிலிருந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விசாலமான
உள்ளத்தை அறிந்து க�ொள்ள முடியும்.

யூதப் பெண் ஒருத்தி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் விஷம் கலந்த
ஆட்டிறைச்சியைப் ப�ொரித்துக் க�ொண்டு வந்தார். அதை நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) சாப்பிட்டனர். உடனே அவள் பிடித்து வரப்பட்டாள். இவளை
நாங்கள் க�ொன்று விடட்டுமா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம்
கேட்கப்பட்டது. வேண்டாம் என்று அவர்கள் விடையளித்தார்கள்.
அந்த விஷத்தின் பாதிப்பை அவர்கள் உள்வாயின் மேற்பகுதியில் நான்
பார்ப்பவனாக இருந்தேன் என்று அனஸ் (ரலி) கூறுகிறார்.
நூல் : புகாரீ 2617

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு எதிரிகளாகவும், சிறுபான்மையினராகவும்
இருந்த யூத இனத்துப் பெண் விஷம் கலந்த ஆட்டிறைச்சியைக் க�ொண்டு
வந்து தந்தப�ோது அதைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும் அளவுக்கு அவர்களின்
பெருந்தன்மை இருந்தது. அவள் விஷம் கலந்த செய்தி தெரிந்தவுடன்
அவள் பிடித்து வரப்பட்டாள். அவளைக் க�ொன்று விடலாமா? என்று நபித்
த�ோழர்கள் கேட்டப�ோது, வேண்டாம் எனக் கூறி மறுத்து விட்டார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் க�ொண்டு வந்த மார்க்கத்தின் நிலை
என்னவென்றால் குற்றவாளிகள் கடுமையாகத் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்;
அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டக் கூடாது என்பது தான்.

சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதில் கடும் ப�ோக்கை மேற்கொண்ட நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடைய ச�ொந்த விவகாரம் என்றவுடன்
மன்னித்து விடுகிறார்கள்.
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பிரேதம் ஒன்று கடந்து சென்றது.
உடனே நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்றனர். ‘இது யூதருடைய
பிரேதம்’ என்று அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கள் ‘அதுவும் ஓர் உயிர் அல்லவா?’ என்று கேட்டனர்.
நூல் : புகாரீ 1313, 1311

இறந்தவரின் உடலை எடுத்துச் செல்லும்போது இருபதாம் நூற்றாண்டில்
கூட கலவரங்கள் நடப்பதைக் காண்கிற�ோம். எதிரி சமுதாயத்தவரின்
உடல்களை எங்கள் தெரு வழியாகக் க�ொண்டு செல்லக் கூடாது என்று
ஒரே மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களே வெட்டு குத்துக்களில் இறங்குவதையும்
காண்கிற�ோம்.
உயிருடன் இருக்கும்போது நடமாடுவதற்கு அனுமதியளித்தவர்கள் கூட
இறந்த உடலுக்கு அந்த உரிமையை வழங்க மறுத்து வருவதைக் காண்கிற�ோம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆட்சித் தலைவராக இருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் எதிரி சமுதாயமாக யூதர்கள் இருந்தனர். எதிரி சமுதாயத்தைச்
சேர்ந்த - சிறுபான்மை சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த - ஒருவரின் உடல் நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்திருந்த பகுதியில் தயக்கம�ோ, அச்சம�ோ
இன்றி க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது.

முஸ்லிம்களின் ஆட்சியில் முஸ்லிம் சமுதாயத்தினர் வசிக்கும் பகுதி
வழியாக, முஸ்லிம் அரசின் அதிபர் வசிக்கும் தெரு வழியாக பிரேதத்தை
எடுத்துச் செல்ல சிறுபான்மை மக்களுக்கு எந்த அச்சமும் இருக்கவில்லை.
சர்வசாதாரணமாகப் பிரேதத்தை எடுத்துச் செல்கிறார்கள்.

பிரேதம் கடந்து செல்லும்போது உள்ளத்தில் வெறுப்பைச் சுமந்து க�ொண்டு
வேண்டாவெறுப்பாக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும், முஸ்லிம்களும்
அமைதி காத்தார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. அந்த உடலுக்கு
எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்தியதன் மூலம் உளப்பூர்வமாகவே
அனுமதித்தார்கள் என்பதை அறியலாம்.
யூதர்களே நியாயம் கேட்டு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்துள்ளனர்.
(பார்க்க : புகாரீ 2412, 2417)

நட்பு பாராட்டுவதாக நடித்த நயவஞ்சகர்கள் கூட, வெளிப்படையாகப்
ப�ோர்ப்பிரகடனம் செய்யாததால் அவர்களுடனும் முஸ்லிம்கள் பழகி
வந்தனர். அதனால் தான் இஸ்லாம் அந்த மக்களை வென்றெடுத்தது.

எனவே முஸ்லிமல்லாதவர்களை நண்பர்களாக்கக் கூடாது என்பது
ப�ொதுவானது
அல்ல
என்பதையும்,
முஸ்லிமல்லாதவர்களுடனும்
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நல்லிணக்கம் பேண வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஆதாரங்களில் இருந்து
அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

மதம் மாற்ற ப�ோர் செய்யக்கூடாது.
இவ்வசனங்களில் (2:193, 8:39) “கலகம் இல்லாத�ொழிந்து தீன் அல்லாஹ்வுக்கு
ஆகும் வரை ப�ோரிடுங்கள்’’ என்று கூறப்படுகிறது. இவ்விரு இடங்களிலும்
இடம் பெற்றுள்ள ‘தீன்’ என்ற ச�ொல்லுக்கு மார்க்கம் என்று பலரும்
விளக்கம் க�ொடுத்துள்ளனர்.
இந்த விளக்கத்தின்படி மற்றவர்களைக் கட்டாயப்படுத்தி மதமாற்றம்
செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்து ஏற்படுகிறது. ஆனால் மார்க்கத்தில் எந்த
நிர்பந்தமும் இல்லை என்பதை 2:256, 10:99, 9:6, 109:6 ஆகிய வசனங்கள்
கூறுகின்றன.
அவ்வாறிருக்க "மதமாற்றம் செய்யும் வரை ப�ோரிடுங்கள்’’ என்று ப�ொருள்
க�ொள்ளவே முடியாது.

மேலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ஆட்சியில் முஸ்லிம்
அல்லாதவர்கள், குறிப்பாக யூத கிறித்தவர்கள், யூத கிறித்தவர்களாகவே
வாழ்ந்து வந்தனர். கட்டாயப்படுத்தி மதமாற்றம் செய்யவில்லை. இதன்
காரணமாகவும் அவ்வாறு ப�ொருள் க�ொள்ள முடியாது.
மேலும் மேற்கண்ட இரு வசனங்களின் பிற்பகுதியைக் கவனித்தால் கூட
அவ்வாறு ப�ொருள் க�ொள்வது தவறு என்பதை விளங்க முடியும்.

“அவர்கள் விலகிக் க�ொண்டால் அவர்கள் மீது வரம்பு மீறக் கூடாது’’
என்று அவ்வசனங்கள் முடிகின்றன. ப�ோரில் இருந்து விலகிக் க�ொண்டால்
என்பதுதான் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது.
இவ்வசனத்தில் கூறப்படும் தீன் என்ற ச�ொல்லுக்கு மார்க்கம் என்று ப�ொருள்
க�ொள்வது தவறு என்பது இதிலிருந்தும் உறுதியாகின்றது.

‘தீன்’ எனும் ச�ொல் பல அர்த்தங்கள் க�ொண்ட ச�ொல்லாகும். மார்க்கம்,
கூலி, பரிசு, தீர்ப்பு, அதிகாரம் என்று பல அர்த்தங்கள் இச்சொல்லுக்கு
உள்ளன.
இவ்விரு வசனங்களிலும் அதிகாரம் என்று ம�ொழிபெயர்ப்பது தான்
சரியானது. ப�ோர் வந்து விட்டால் அதிகாரம் கைக்கு வரும் வரை ப�ோரிட
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வேண்டும் என்பதுதான் இதன் கருத்தாகும். இது உலக நாடுகள் அனைத்துமே
கடைப்பிடிக்கின்ற சாதாரண நடவடிக்கை தான்.

பிற மதத்தவரை இஸ்லாம் க�ொல்லச் ச�ொல்கிறதா?
இவ்வசனங்கள் (2:190-193, 2:216, 2:244, 3:121, 3:195, 4:74,75,
4:84, 4:89, 4:91, 8:39, 8:60, 8:65, 9:5, 9:12-14, 9:29, 9:36, 9:41,
9:73, 9:123, 22:39, 47:4, 66:9) ப�ோர் செய்யுமாறு முஸ்லிம்களுக்குக்
கட்டளையிடுகின்றன.

ஆன்மிக வழிகாட்டும் நூலில் ப�ோர் செய்யுமாறு ஏன் கட்டளையிட வேண்டும்?
அப்படியானால் வாள்முனையில் தான் இஸ்லாம் பரப்பப்பட்டதா? என்று
இஸ்லாத்துக்கு எதிராக விமர்சனம் செய்யப்படுகின்றது.

ஏன் இவ்வாறு கட்டளையிடப்பட்டது? எந்தச் சூழ்நிலையில் இந்தக்
கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்து க�ொண்டால் இந்த
விமர்சனம் முற்றிலும் தவறானது என்பதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

ஒரே இறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்ற பிரச்சாரத்தை நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் செய்த ப�ோது ச�ொந்த ஊர் மக்களால் அவர்கள்
ச�ொல்லொணாத இன்னல்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களை
ஏற்றுக் க�ொண்ட மக்களும் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். பலர்
க�ொல்லப்பட்டார்கள்.
இறுதியில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களையும் க�ொன்று விட அவ்வூர்
மக்கள் திட்டமிட்ட ப�ோது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களின்
த�ோழர்களும் தம்முடைய வீடு வாசல், ச�ொத்து, சுகங்கள் அனைத்தையும்
எதிரிகளிடம் பறிக�ொடுத்து மக்காவை விட்டு வெளியேறினார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தப�ோது அவர்களுக்கு
மக்களின் பேராதரவு கிடைத்ததால் அங்கே தனி அரசையும் உருவாக்கினார்கள்.
இதன் பிறகு மக்காவாசிகள் படையெடுத்து வந்ததாலும், மக்காவில் இருந்த
முஸ்லிம்களைத் துன்புறுத்தியதாலும், சிலரைக் க�ொன்று குவித்ததாலும்
ப�ோர் செய்வதை இறைவன் கடமையாக்கினான்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதத் தலைவராக மட்டுமின்றி அந்த
நாட்டின் அதிபராகவும் இருந்தார்கள். நாட்டின் அதிபராக இருப்பவர்
தமது குடிமக்களைக் காக்கும் ப�ொறுப்பில் இருப்பதால் எதிரிகள் ப�ோருக்கு
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வரும்போது அவர்களை எதிர்கொண்டு தான் ஆகவேண்டும். ச�ொந்த ஊரை
விட்டு முஸ்லிம்களை விரட்டி அடித்தது மட்டுமின்றி வேறு இடத்தில்
நிம்மதியாக வாழும்போது எதிரிகள் ப�ோருக்கு வந்தால் அவர்களை
எதிர்க்கும் கடமையும், உரிமையும் உண்டு. இதனடிப்படையில் தான்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ப�ோரிட்டார்கள்.

க�ொல்லுங்கள், வெட்டுங்கள் என்று திருக்குர்ஆனில் கூறப்படும் கட்டளைகள்
ப�ோர்க்களத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியவை. ப�ோர்க்களத்தில்
இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும்.

ப�ோர்க்களத்தில் நிற்கும் ப�ோர் வீரர்களுக்கு இடப்பட்ட மேற்கண்ட
கட்டளைகளை இஸ்லாத்தின் எதிரிகள் எடுத்துக் காட்டி முஸ்லிமல்லாத
மக்களை இஸ்லாம் க�ொன்று குவிக்கச் ச�ொல்கிறது என்று பிரச்சாரம்
செய்வது உள் ந�ோக்கம் க�ொண்டதாகும்.
இந்தக் குற்றச்சாட்டு ப�ொய்யானது என்பதைப் பின்வரும் வசனங்களில்
இருந்து அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
* வம்புச் சண்டைக்கு வருவ�ோருடன் தான் ப�ோர் செய்ய வேண்டும் என்று
2:190, 9:13 ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.

* ச�ொந்த ஊரை விட்டு விரட்டியடித்தவர்களுடன் தான் ப�ோர் செய்ய
வேண்டும் என்று 2:191, 22:40 ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.
* ப�ோரிலிருந்து விலகிக் க�ொள்வோருடன் ப�ோர் செய்யக் கூடாது என்று
2:192 வசனம் கூறுகிறது.

* அநீதி இழைக்கப்படும் பலவீனமான ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும்
சிறுவர்களுக்காகவே ப�ோர் செய்ய வேண்டும் என 4:75, 22:39-40 ஆகிய
வசனங்கள் கூறுகின்றன.

* சமாதானத்தை விரும்புவ�ோருடன் ப�ோர் செய்யக் கூடாது என்று 8:61
வசனம் கூறுகிறது.

* மதத்தைப் பரப்ப ப�ோர் செய்யக் கூடாது என்று 2:256, 9:6, 109:6
ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.
நியாயமான காரணம் இருந்தால் மட்டும் முஸ்லிம் அரசாங்கம் ப�ோர்
செய்யலாம் என்று தான் இஸ்லாம் கூறுகிறது.

இந்த வசனங்கள் எதற்காக எந்தச் சூழ்நிலையில் அருளப்பட்டன என்பதை
விளங்காமல் சில தனி நபர்களும், குழுக்களும் தங்களின் வன்முறைகளுக்கு
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உரிய சான்றுகளாக இவ்வசனங்களை எடுத்துக் க�ொண்டால் அது
அவர்களின் அறியாமையாகும். இவ்வசனங்களுக்கும், வன்முறைகளுக்கும்
எந்தச் சம்மந்தமும் இல்லை.
தனி நபர்கள�ோ, குழுக்கள�ோ ஜிஹாத் என்ற பெயரில் வன்முறையில்
இறங்கினால் அது தவறாகும்.

ச�ொந்த நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டவர்கள் ப�ோரிட்டு, இழந்த
உரிமையை மீட்பதை யாரும் குறை கூற முடியாது. அதனடிப்படையில்
தான் மக்காவின் மீது ப�ோர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ப�ோர்
த�ொடுத்தனர்.
ப�ோரை முதலில் துவக்கக் கூடாது என்று தெளிவான கட்டளையும்
இருக்கிறது. இதை 2:190, 9:12,13 ஆகிய வசனங்களில் காணலாம்.

ஆட்சி இல்லாமல் ப�ோர் இல்லை
திருக்குர்ஆனின் 2:247, 248 ஆகிய வசனங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்களுக்கு முன் சென்ற ஒரு நபியின் வரலாற்றுச் செய்தியைக் கூறுகின்றன.

அந்த நபியின் சமுதாயத்தவர் எதிரிகளின் ச�ொல்லொணாத துன்பத்திற்கு
உள்ளாக்கப்பட்டு ஊரை விட்டும் விரட்டப்பட்டிருந்தனர். ஊரை விட்டு
விரட்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த நபியின் தலைமையில் அவர்கள் எதிரிகளை
எதிர்த்துப் ப�ோரிடவில்லை.

எதிரிகளை எதிர்த்துப் ப�ோரிடுவதற்கு தங்களுக்கு ஒரு மன்னரை
நியமிக்குமாறு அந்த நபியிடம் அவரது சமுதாயத்தவர் வேண்டினார்கள்.
இந்த வேண்டுக�ோளுக்குப் பிறகு இறைவன் தாலூத் என்பவரை மன்னராக
நியமித்து அவர்கள் மீது ப�ோர் செய்வதைக் கடமையாக்கினான் என்பது
இவ்வசனங்கள் கூறும் வரலாறு.
இவ்வரலாற்றில் மிக முக்கியமான இரண்டு சட்டங்கள் பெறப்படுகின்றன.

1. படை திரட்டி யுத்தம் செய்வதென்றால் அதற்கு ஒரு ஆட்சியும், மன்னரும்
இருப்பது அவசியம் என்பது இதில் பெறப்படும் முதலாவது சட்டம்.

ஏனெனில்
அந்தச்
சமுதாயம்
மிகப்
பெரும்
அடக்குமுறைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும், ப�ோர் செய்வதற்கான எல்லா நியாயங்களும்
அவர்களிடம் இருந்தும் அவர்கள் ப�ோர் செய்யவில்லை.
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அவர்களுக்குத் தலைமை தாங்கிய நபியும் ப�ோர் செய்யவில்லை. மாறாக
ஒரு மன்னரை நியமிக்குமாறு அவர்கள் க�ோரிக்கை வைத்த பிறகு இறைவன்
மன்னரை நியமித்தான். அதன் பிறகுதான் அவர்கள் ப�ோரிட்டுள்ளார்கள்.

ப�ோர் செய்வதற்கு ஆட்சிய�ோ, மன்னர�ோ அவசியம் இல்லை என்றால்
அவர்களின் க�ோரிக்கையை ஏற்று மன்னராக ஒருவரை இறைவன்
நியமித்திருக்க மாட்டான்.

2.
இறைத்தூதர்கள்
உலகில்
ஆட்சியைப்
பிடிப்பதற்காக
அனுப்பப்பட்டவர்களல்லர். மாறாக தமது சமுதாயத்தை ஓரிறைக்
க�ொள்கைக்கும், ஒழுக்கத்திற்கும் அழைப்பதற்காகவே அனுப்பப்பட்டனர்
என்பது இந்நிகழ்ச்சியிலிருந்து பெறப்படும் இரண்டாவது சட்டமாகும்.

ஏனெனில் ஒரு இறைத்தூதர் உலகில் இருக்கும் ப�ோது இறைத்தூதர் அல்லாத
இன்னொருவரை இறைவன் மன்னராக நியமிக்கிறான். அந்த இறைத்தூதரும்
அம்மன்னரின் கீழ் ப�ோரிடும் நிலையையும் ஏற்படுத்துகிறான். நபியையே
மன்னராக இறைவன் நியமிக்கவில்லை. ஆட்சியைப் பிடிப்பதற்காக
நபிமார்கள் அனுப்பப்படுவதில்லை என்பதை இதிலிருந்து அறியலாம்.

ப�ோர் செய்வது குறித்த வசனங்களை தமது செயல்களுக்குச் சான்றாகக் காட்டி
ஜிஹாத் என்ற பெயரில் வன்முறையில் இறங்குவ�ோருக்கு எச்சரிக்கையாக
இவ்வசனம் அமைந்துள்ளது. இவர்களின் செயல்கள் சரியானவை அல்ல
என்பதை இந்த வரலாற்றில் இருந்து அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
சிறிய இயக்கத்தை அமைத்துக் க�ொண்டு "அல்லாஹ்வின் பாதையில் ப�ோர்
செய்வோம்’’ என்று மக்களை மூளைச் சலவை செய்து ஆயுதம் தாங்கி
வன்முறையில் ஈடுபடுவ�ோர் ஜிஹாத் செய்பவர்கள் அல்லர். இவர்கள்
பயங்கரவாதிகளே.

ஒரு இறைத்தூதர் தலைமையில் உருவான சமுதாயமாக இருந்தாலும் ஆட்சி
அமைக்காமல் ப�ோர் செய்யக் கூடாது என்று இவ்வசனம் தெளிவாகச்
ச�ொல்வதே இவர்களின் வாதம் தவறு என்பதற்குத் தக்க சான்றாகும்.

முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல்
யூஸுஃப் நபியவர்கள் ஒரு நாட்டின் அமைச்சராக இருக்கிறார்கள். தமது
சக�ோதரரைத் தம்முடன் சேர்த்துக் க�ொள்ளும் விஷயத்துக்கு மட்டும்
தமது தந்தை யாகூப் நபியின் நாட்டுச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தினார்கள்
என்றும், மற்ற விஷயங்களில் தமது மன்னரின் சட்டங்களையே
நடைமுறைப்படுத்தினார்கள்
என்றும்
இவ்வசனங்களில்
(12:74-76)
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கூறப்படுகிறது.

யூஸுஃப் நபியவர்கள் எகிப்து நாட்டில் அமைச்சராக இருக்கிறார்கள்.
அந்த நாட்டின் மன்னரின் சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு அதனைச்
செயல்படுத்தும் ப�ொறுப்பிலும் இருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்களின்
ச�ொந்த நாட்டில் அவர்களின் தந்தை யாகூப் நபியவர்கள் மூலம் அல்லாஹ்
வழங்கிய சட்டம் இருந்தும் அதை எகிப்தில் செயல்படுத்தாமல் எகிப்து
நாட்டின் சட்டத்தையே செயல்படுத்தி வருகிறார்கள்.

தமது நாட்டில் உள்ள சட்டத்தைக் கடைப்பிடித்தால் தன்னுடைய
சக�ோதரரைத் தன்னுடன் வைத்துக் க�ொள்ள முடியாது என்பதற்காக அவர்
விஷயத்தில் மட்டும் தனது ச�ொந்த நாட்டுச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி
தம் சக�ோதரரைத் தம்முடன் சேர்த்துக் க�ொள்கிறார்கள் என்ற விபரம்
இவ்வசனத்தில் கூறப்படுகிறது.

தமது சக�ோதரர்களிடம் "உங்கள் நாட்டில் திருடர்களுக்குரிய தண்டனை
என்ன?” என்று கேட்கிறார்கள். "அவரைப் பிடித்துக் க�ொள்வதே அதன்
தண்டனை" என்ற பதிலை அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் க�ொண்டு அதன்
அடிப்படையில் தம் சக�ோதரரைப் பிடித்துக் க�ொள்கிறார்கள்.

“மன்னரின் சட்டப்படி தமது சக�ோதரரை அவரால் எடுத்துக் க�ொள்ள
முடியாமல் இருந்தது’’ என்ற வாசகத்தில் இருந்து இதை அறிந்து க�ொள்ள
முடியும்.

மேலும் தம் சக�ோதரரைத் தம்முடன் சேர்த்து வைத்துக் க�ொள்வதற்காகத்தான்
யாகூப் நபியுடைய சமுதாயத்தின் சட்டம் என்னவென்று கேட்டு
அதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தமது தந்தை
வழியாகக் கிடைத்த சட்டத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்பதும்
இவ்வசனங்களிலிருந்து தெரிகிறது.
எனவே முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் ஆட்சி புரியும் நாடுகளில் மார்க்கம்,
வணக்கம் த�ொடர்பான விஷயங்களைத் தவிர்த்து மற்ற சட்டங்களில் அந்த
ஆட்சிக்குக் கட்டுப்படுவதும், அதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் குற்றமில்லை
என்பதற்கு இந்த வசனங்கள் சான்றாக உள்ளன.

அல்லாஹ்வின் அரசியல் சட்டங்களையே பின்பற்ற வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தும் வசனங்கள் யாவும் அதற்கான ஆட்சி, அதிகாரம்
கிடைக்கும்போது செயல்படுத்த வேண்டியவையாகும். எனவே இந்த
வசனத்தை அதற்கு முரணாக எடுத்துக் க�ொள்ளக் கூடாது.
இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத நாடுகளில் வாழும் முஸ்லிம் ப�ொதுமக்கள்
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அந்த ஆட்சிக்குக் கட்டுப்படும் நிலையைச் சந்திக்கிறார்கள். அந்த
ஆட்சியின் கீழ் ஊழியராகவ�ோ, அல்லது அதிகாரியாகவ�ோ முஸ்லிம்கள்
நியமிக்கப்படலாம். அப்போது அவர்கள் இஸ்லாமியச் சட்டப்படி
நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. அந்த நாட்டின் சட்டப்படியே நடவடிக்கை
எடுக்க முடியும்.
உதாரணமாக நீதிபதியாக இருக்கும் முஸ்லிமிடம் ஒருவனின் திருட்டுக்
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவனது கையை வெட்ட வேண்டும் என்று
அவர் தீர்ப்பளிக்க முடியாது. தனது நாட்டில் இதற்கு என்ன தண்டனைய�ோ
அதைத் தான் அவரால் அளிக்க முடியும்.

இப்படிச் செய்வது மார்க்கத்தில் குற்றமாகுமா என்றால் குற்றமாகாது.
இஸ்லாமிய அரசு அமைந்தால் தான் இஸ்லாமியச் சட்டம் குறித்து
அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பான். இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத நாடுகளில்
அந்த நாட்டுச் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுவத�ோ, அந்தச் சட்டங்களை
நடைமுறைப்படுத்துவத�ோ குற்றமாகாது.
இந்த அடிப்படையை மேற்கண்ட வசனத்தில் இருந்து நாம் அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.

மனிதச் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்படலாமா?
இவ்வசனங்களில் (4:65, 5:44, 5:45, 5:47, 5:50, 6:57, 6:114, 12:40, 12:67,
24:48, 24:51, 40:12) அல்லாஹ்வின் சட்டங்களுக்குத் தான் கட்டுப்பட
வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.

இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாத நாடுகளில் வாழ்வோர் அந்த நாட்டுச்
சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்படக் கூடாது எனவும், எந்தப் பதவிகளையும் வகிக்கக்
கூடாது என்றும் சிலர் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். அல்லாஹ்வுக்குக்
கட்டுப்படாமல்
பெரும்பான்மைக்கு
அதாவது
ஜனநாயகத்துக்குக்
கட்டுப்படுவது மிகப்பெரிய இணைவைப்பாகும் எனவும் கூறி வருகின்றனர்.
இது குறித்து நாம் சரியான முறையில் அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

இந்தியா
உள்ளிட்ட
உலகின்
பெரும்பான்மையான
நாடுகளில்
ஆட்சியாளர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கு ஜனநாயக முறை பின்பற்றப்படுகின்றது.
மக்களில் பெரும்பான்மையினர் யாருக்கு வாக்களிக்கின்றனர�ோ அவர்களைத்
தேர்வு செய்வது தான் ஜனநாயகம் என்றழைக்கப்படுகிறது.
மன்னராட்சி முறையில் மன்னர்கள் இறந்த பின் அவர்களது வாரிசுகள்
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மன்னராகத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். மன்னராட்சித் தத்துவத்தில் தங்கள்
ஆட்சியாளரைத் தேர்வு செய்வதில் குடிமக்களுக்கு எந்த உரிமையும்
இல்லை.

ஆனால் ஜனநாயகம் என்றழைக்கப்படும் மக்களாட்சித் தத்துவத்தில் முழுக்க
முழுக்க மக்களே தங்கள் ஆட்சியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
அதாவது தங்களை ஆளப்போவது யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் அதிகாரம்
மக்களின் கைகளில் உள்ளதால் இது மக்களாட்சி எனப்படுகிறது.
பெரும்பான்மை மக்கள் யாருக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள�ோ அவரை
ஆட்சியளராகத் தேர்வு செய்யும் ஜனநாயக முறை இஸ்லாத்திற்கு எதிரானதா
என்றால் ஒருக்காலும் எதிரானதல்ல.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆன்மிகத் தலைவராகவும், ஆட்சித்
தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்கள். எனவே அவர்களது காலத்தில் மக்கள்
யாரையும் தலைவராகத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பிறகு இன்னார் ஆட்சித் தலைவராக
வர வேண்டும் என்று நியமனம் செய்யாமல் மரணித்து விட்டார்கள். பல
சந்தர்ப்பங்களில் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களை தமக்கு அடுத்த நிலையில்
உள்ளவர் என்று அடையாளம் காட்டி முன்னிறுத்தினார்கள் என்றாலும்
அடுத்த ஆட்சித் தலைவர் அபூபக்ர் தான் என்று வெளிப்படையாகக்
கூறவில்லை.
எனவே நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மரணத்திற்குப் பின்னர்
ஆட்சித் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பல்வேறு
வாக்குவாதங்களுக்குப் பின் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களை ஆட்சித் தலைவராக
ஏற்றுக் க�ொண்டு மக்கள் அவருக்கு வாக்களித்தனர். அடுத்தடுத்த
ஆட்சியாளர்களும் இவ்வாறே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். மக்களாட்சித்
தத்துவம் இஸ்லாத்திற்கு எதிரானதல்ல என்பதை இதிலிருந்து அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.
இஸ்லாத்தில் ஜனநாயகத்திற்கு அனுமதியில்லை என்றும்,
வாக்களிப்பது இறைமறுப்பு என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

தேர்தலில்

எந்த ஒரு இயக்கமானாலும், தேசமானாலும் அதன் தலைவரை
அதிகப்படியான உறுப்பினர்கள் தான் தேர்வு செய்ய முடியும். தலைவர்
யார் என்பதற்கு அல்லாஹ்விடமிருந்து வஹீ வராது. எனவே இவர்களின்
வாதம் முற்றிலும் தவறானது.
ஜனநாயகம் இணைவைத்தல் என்று வாதிடும் இயக்கத்தின் தலைவர்கள்
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வானுலகில் இருந்து வரவில்லை. இவர்களை தலைவர்களாக அல்லாஹ்
நியமிக்கவுமில்லை. இவர்களின் இயக்கத்தில் உள்ள பெரும்பாலானவர்கள்
ஒப்புக் க�ொண்டதால் தான் தலைவர்களாக ஆனார்கள். ஜனநாயகத்தின்
அடிப்படையில் தங்களின் இயக்கத்தின் தலைமைப் ப�ொறுப்பை வகித்துக்
க�ொண்டு அதை இணைவைத்தல் என்று இவர்கள் ச�ொல்வதைக் கவனத்தில்
க�ொள்ள வேண்டும்.
ஆட்சியும் சட்டமியற்றும் அதிகாரமும் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே என்று
இவ்வசனங்களில் (12:40, 5:49, 50, 6:57, 12:40, 12:67) கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகம் நவீன இணைவைத்தல் என்ற வாதத்தை எடுத்து வைப்பவர்கள்
மேற்கண்ட வசனங்களைத் தங்களின் வாதத்துக்கு சான்றாகக் காட்டுகின்றனர்.

ஆட்சியும், சட்டமியற்றும் அதிகாரமும் மக்களுக்கே என்று இந்தியாவில்
உள்ள ஜனநாயகம் கூறுகிறது. எனவே ஜனநாயகம் திருக்குர்ஆனுக்கு
எதிரானது. அல்லாஹ்வின் அதிகாரத்தைப் பறித்து மனிதர்களிடம்
க�ொடுப்பதால் இது நவீன இணைவைப்பு என்பது இவர்களின் வாதம்.

இந்த வாதம் இன்று புதிதாக எடுத்து வைக்கப்படுவதல்ல. காரிஜிய்யாக்கள்
என்ற கூட்டத்தினர் இதே வசனங்களை எடுத்துக் காட்டி, இவர்கள்
வாதிட்டது ப�ோலவே வாதிட்டார்கள். திருக்குர்ஆன் கூறாத கருத்தை
திருக்குர்ஆனில் திணித்த இவர்கள், அலீ (ரலி) அவர்களாலும், முஆவியா
(ரலி) அவர்களாலும் முற்றிலுமாக அழித்து ஒழிக்கப்பட்டனர்.
அந்த வரலாற்றை ஓரளவு அறிந்து க�ொண்டால் இந்த நவீன கால
காரிஜிய்யாக்களையும் நாம் அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

இஸ்லாமியக் குடியரசின் தலைவராக இருந்த உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள்
தலைநகரமான மதீனாவில் க�ொல்லப்பட்டார்கள்.

அதன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் அதிபராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள்.
பெரும்பாலான மக்களின் ஆதரவு அவர்களுக்கு இருந்தாலும் அவர்களை
எதிர்ப்பவர்களும் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருந்தனர். அலீ (ரலி)
அவர்களை எதிர்த்தவர்கள் ஒரே நிலைபாட்டில் இருக்கவில்லை.
உஸ்மான் (ரலி) க�ொல்லப்பட்டதில் அலீ (ரலி) அவர்களுக்குத் த�ொடர்பும்,
ஒத்துழைப்பும் இருந்தது என்பது சிலரது நிலைபாடாக இருந்தது.

உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் க�ொலையில் அலீ (ரலி) அவர்களுக்குத்
த�ொடர்போ, உடன்பாட�ோ இல்லை. ஆயினும் க�ொலையாளிகளைக்
கண்டுபிடித்துத் தண்டிப்பதில் அலீ (ரலி) தயக்கம் காட்டுகிறார்;
க�ொலையாளிகளிடம் கருணையுடன் நடந்து க�ொள்கிறார் என்பது
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மற்றும் சிலரின் நிலைபாடாக இருந்தது. ஆயிஷா (ரலி), முஆவியா (ரலி)
ப�ோன்றவர்கள் இந்த நிலைபாட்டில் இருந்தனர்.

அலீ (ரலி) அவர்களது ஆதரவாளர்களின் நிலையும் ஒன்றுபட்டதாக
இருக்கவில்லை. அலீ (ரலி) அவர்களின் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து
அவர்களைத் தகுதியான தலைவர் என நம்பியவர்களும் அவர்களில்
இருந்தனர்.
உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் க�ொலையில் சம்பந்தப்பட்டு தங்களைக்
காப்பாற்றிக் க�ொள்வதற்காக அலீயின் ஆதரவாளர்களைப் ப�ோல்
நடித்தவர்களும் இருந்தனர்.

உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் உறவினரும், அவர்களால் சிரியாவின்
ஆளுனராக நியமிக்கப்பட்டவருமான முஆவியா (ரலி) அவர்கள், அலீ (ரலி)
அவர்களின் தலைமையை ஏற்க மறுத்தார்கள். சிரியாவைத் தனி நாடாக்கி
அதன் அதிபராகத் தம்மை அறிவித்துக் க�ொண்டார்கள். முஆவியா (ரலி)
அவர்களின் கீழ் உள்ள நிலப்பரப்புக்களை வென்று ஒரு குடையின் கீழ்
க�ொண்டு வருவதற்காக அலீ (ரலி) அவர்கள் ப�ோர் த�ொடுத்தனர். சிஃப்பீன்
என்ற இடத்தில் இரு படையினருக்கும் இடையில் ப�ோர் நடைபெற்றது.
இப்போரில் இரு தரப்பிலும் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டது.

இதனைக் கண்டு கவலை க�ொண்ட நல்லவர்கள் இரு தரப்பிலும் இருந்தனர்.
இரு தரப்பும் ஒன்றுபடுவதற்கான சமாதான உடன்படிக்கை செய்து ப�ோரை
உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என அவர்கள் முயற்சி செய்து அதில்
வெற்றியும் கண்டனர். இரண்டு தரப்பிலும் தலா ஒரு நடுவரை நியமித்து,
அவ்விரு நடுவரும் பிரச்சினையை அலசி ஆராய்ந்து கூட்டாக நல்ல முடிவை
எட்ட வேண்டும். அந்த முடிவை இரு தரப்பும் ஒப்புக் க�ொள்ள வேண்டும்
என்பது தான் அந்த சமாதானத் திட்டம்.
இத்திட்டத்தை இரு தரப்பினரும் ஏற்றுக் க�ொண்டனர். அதன் படி அலீ
(ரலி) தரப்பில் அபூ மூஸா (ரலி) அவர்களும், முஆவியா (ரலி) தரப்பில்
அம்ரு பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்களும் நடுவர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். இந்த
ஒப்பந்தம் இரு தரப்பிலும் இருந்த நன்மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தாலும்
உஸ்மான் (ரலி) அவர்களைக் க�ொன்று விட்டு அலீ (ரலி) அவர்கள் அணியில்
கலந்திருந்த க�ொலையாளிகளுக்குக் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த
ஒப்பந்தம் மூலம் சமுதாயம் ஒன்றுபட்டால் உஸ்மான் (ரலி) அவர்களைக்
க�ொன்ற நாம் தப்பிக்க முடியாது என அவர்கள் அஞ்சினார்கள்.

அதே நேரத்தில் சமாதான முயற்சியை நேரடியாக எதிர்த்தால் மக்களின்
வெறுப்பைச் சம்பாதிக்கும் நிலை ஏற்படும் என்பதை அவர்கள்
உணர்ந்திருந்தனர். எனவே சமாதான முயற்சியை வேற�ொரு முகமூடி அணிந்து
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எதிர்க்கத் திட்டமிட்டார்கள். இஸ்லாமிய அரசுக்கு எதிராக மக்களைத்
திரட்டுவதற்குக் க�ொள்கைச் சாயம் பூசி இந்தச் சமாதான உடன்படிக்கை
இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது என்ற வாதத்தை எடுத்து வைத்து அலீ (ரலி)
அவர்களையும், முஆவியா (ரலி) அவர்களையும் ஒரு சேர இவர்கள்
எதிர்க்கலானார்கள். இவர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் காரிஜிய்யாக்கள்
(கலகக்காரர்கள்) எனப்படுகின்றனர்.
இந்த விஷக்கருத்துக்கு இவர்கள் எப்படி மார்க்கச் சாயம் பூசினார்கள்
என்பதையும் விபரமாக அறிந்து க�ொள்வோம்.
அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே என்று திருக்குர்ஆன் கூறும்போது
இரண்டு நடுவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கி அவர்களின் முடிவை ஏற்பது
திருக்குர்ஆனுக்கு முரண் என்பது இவர்களின் வாதம்.

அலீ (ரலி) அவர்களையும், முஆவியா (ரலி) அவர்களையும் ஒரு சேர
எதிர்த்த இவர்கள் ஹரூரா என்ற இடத்தில் தளம் அமைத்துக் க�ொண்டனர்.
அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பைப் புறக்கணித்து மனிதர்களை நடுவர்களாக நியமித்த
அலீ (ரலி), முஆவியா (ரலி) ஆகிய இருவரும், இவ்விருவருடன் இருந்த
மக்களும் இறைமறுப்பாளர்கள் எனவும் இவர்கள் ஃபத்வா க�ொடுத்தனர்.

5:44 வசனத்தைத் தவறான இடத்தில் பயன்படுத்தி நன்மக்கள் அனைவரையும்
இறைமறுப்பாளர்கள் என்றனர். அனைவரையும் இறைமறுப்பாளர்கள் என்று
ஃபத்வா க�ொடுத்ததுடன் இறைமறுப்பாளர்களுடன் ப�ோர் செய்ய வேண்டும்;
இறைமறுப்பாளர்களைக் க�ொல்ல வேண்டும்; அலீ (ரலி), முஆவியா (ரலி)
ஆகிய�ோரைக் க�ொல்வது ஜிஹாத் என்று அடுத்த நிலைபாட்டை எடுத்தனர்.

ஜிஹாத் பற்றிய வசனங்களை இதற்குச் சான்றாக எடுத்துக் காட்டி இதை
நியாயப்படுத்தினர். இவர்கள் திருக்குர்ஆனுக்குத் தம் இஷ்டம் ப�ோல
விளக்கம் கூறி ஜிஹாத் என்ற பெயரில் முஸ்லிம்களைக் க�ொல்லத்
துணிந்ததால் ஹிஜ்ரீ 38ஆம் ஆண்டில் அலீ (ரலி) அவர்கள் காரிஜியாக்களின்
தலைமையகம் அமைந்த ஹரூராவின் மீது படையெடுத்துச் சென்று
அவர்களின் க�ொட்டத்தை அடக்கினார்கள். பின்னர் முஆவியா (ரலி)
அவர்கள் காரிஜிய்யாக்கள் மீது ப�ோர் த�ொடுத்து அவர்களை முற்றிலுமாக
அழித்தார்கள். இப்போது கவனியுங்கள்!

மனிதர்களின் தீர்ப்பை ஏற்பது இறைமறுப்பு என்று காரிஜிய்யாக்கள் எப்படி
வாதிட்டார்கள�ோ அது ப�ோலவே நவீன காரிஜிய்யாக்களான இவர்கள்
மனிதர்களின் தீர்ப்பை ஏற்பது நவீன இணைவைப்பு எனக் கூறுகின்றனர்.
அவர்கள் எந்த வசனங்களைத் தவறான இடத்தில் பயன்படுத்தினார்கள�ோ
அதே வசனங்களை அதே இடத்தில் இவர்களும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
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இவர்களின் வாதமும், இவர்களின் முன்னோடிகளான காரிஜிய்யாக்களின்
வாதமும் சரியா என்பதை ஆராய்வோம்.
அல்லாஹ்வைத் தவிர எவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்று திருக்குர்ஆன்
கூறுவது உண்மை தான். ஆனால் இவர்கள் திசைதிருப்பும் கருத்தைத் தான்
இவ்வசனங்கள் தருகின்றனவா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை.

எந்த அதிகாரம் தனக்கு உரியது என அல்லாஹ் உரிமை க�ொண்டாடுகிறான�ோ
அந்த அதிகாரம் பற்றியே இவ்வசனங்கள் கூறுகின்றன. எந்த அதிகாரங்களை
மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான�ோ அந்த அதிகாரத்தை
மக்களுக்கு வழங்குவது இவ்வசனங்களுக்கு முரணாகாது.
மனிதர்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சினைகள் ஏற்படும்போது மற்ற மனிதர்கள்
தலையிட்டுத் தீர்ப்பு வழங்குவதையும், தீர்த்து வைப்பதையும் அல்லாஹ்
அனுமதித்துள்ளான். பல்வேறு பிரச்சினைகளில் இவர்கள் கூட இதன்
அடிப்படையில் செயல்படுவ�ோராக இருந்தனர். தங்களைத் தற்காத்துக்
க�ொள்வதற்காகவே மனசாட்சிக்கு விர�ோதமாக அவர்கள் இவ்வாறு
வாதிட்டனர்.
இவர்களின் வாதம் மார்க்க அடிப்படையில் அமைந்தது தான் என்று
சிலர் எண்ணி அவர்கள் பின்னே சென்றது தான் இதில் வேதனையான
விஷயம். இவர்களது வாதம் எவ்வளவு அபத்தமானது என்பதைப் பின்வரும்
வசனங்கள் மூலம் அறியலாம்.

தம்பதிகளுக்கு மத்தியில் பிரச்சினை ஏற்படும்போது இரண்டு நடுவர்களின்
தீர்ப்பை ஏற்க வேண்டும் என்று 4:35 வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான்.
அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே என்பதற்கு இது முரணாகுமா என்றால்
நிச்சயம் முரணாகாது.
மக்கள் மத்தியில் தீர்ப்பளிக்கும்போது நீதியாக நீங்கள் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும்
என்று 4:58, 5:42 வசனங்களில் அல்லாஹ் கூறுகிறான். அதிகாரம்
அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே என்பதற்கு இது ஒருப�ோதும் முரண் கிடையாது.
உங்களில் நீதியுடைய இருவர் இது பற்றித் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று
5:95 வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான். அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே
என்பதற்கு இதுவும் முரணாகாது.

தாவூது, ஸுலைமான் ஆகிய�ோரின் தீர்ப்புக்கு நாம் சாட்சியாக இருந்தோம்
என்று 38:21, 21:78 வசனங்களில் அல்லாஹ் கூறுகிறான். அதிகாரம்
அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே என்பதற்கு இதுவும் முரணானதல்ல.
மனிதர்களுக்கிடையே

பிரச்சினைகள்
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ஏற்படும்போது

சகமனிதர்கள்

தலையிட்டு நீதியான முறையில் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என இவ்வசனம்
(49:9) தெளிவாக அனுமதிக்கின்றது.

அல்லாஹ்வுக்கே அனைத்து அதிகாரமும் உள்ளது என்பதன் ப�ொருள்
இப்போது நமக்குத் தெளிவாக விளங்குகின்றது.

மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்குரிய வணக்க வழிபாடுகள், ஹலால்
ஹராம் குறித்து சட்டங்கள் இயற்றும் அதிகாரம் பற்றியே அதிகாரம்
அல்லாஹ்வுக்கே என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். இதைத் தவிர உள்ள
அதிகாரங்கள் மனிதர்களுக்கு உண்டு என்பதைத் திருக்குர்ஆனின் மேற்கண்ட
வசனங்களிலும், இன்னும் பல வசனங்களிலும் அல்லாஹ் தெள்ளத்
தெளிவாகக் கூறுகிறான்.

மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிகளைக் காட்டவே நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். அதனுடன் த�ொடர்பில்லாத
உலக விஷயங்களைக் காட்டித்தர அவர்கள் அனுப்பப்படவில்லை. அந்த
ஞானமும், அதிகாரமும் மனிதர்களுக்கு இறைவனால் இயல்பாகவே
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்தப�ோது மதீனாவின்
நபித்தோழர்களிடம் ஒரு வழக்கத்தைக் கண்டார்கள். பேரீச்சை மரத்தைப்
பயிரிட்டுத் த�ொழில் செய்து வந்த மதீனாவின் மக்கள் ஒட்டு முறையில்
மரங்களை இணைப்பதை வழக்கமாகக் க�ொண்டிருந்தனர். இதைக் கண்ட
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இதைச் செய்யாதிருக்கலாமே எனக்
கூறினார்கள். மதீனாவாசிகள் இவ்வழக்கத்தை உடனே விட்டு விட்டார்கள்.
இதனால் முன்பை விட மகசூல் குறைந்து விட்டது. இதைக் கண்ட நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் பேரீச்சை மரங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது?
எனக் கேட்டார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியதை நபித்தோழர்கள்
நினைவுபடுத்தினார்கள். அப்போது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள்
உலக விஷயங்களில் நீங்களே நன்கு அறிந்தவர்கள் எனக் குறிப்பிட்டார்கள்.
நூல் : முஸ்லிம் 4713, 4711, 4712

எது அல்லாஹ்வுக்கு உள்ள அதிகாரம்? எது மனிதனுக்கு உள்ள
அதிகாரம்? என்பது இந்த நபிம�ொழியில் மிகத் தெளிவாக வேறுபடுத்திக்
காட்டப்பட்டுள்ளது.

உலகின் ஜனநாயக நாடுகளில் மக்களின் கருத்தைக் கேட்டு மறுமைக்கான
வழிகளை முடிவு செய்வதில்லை. எப்படித் த�ொழுவது என்பதை மக்களின்
கருத்தைக் கேட்டு முடிவு செய்வதில்லை. மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள
அதிகாரம் பற்றி முடிவு செய்யவே ஜனநாயகம் பயன்படுகிறது.
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சில விஷயங்களில் இஸ்லாம் தடுத்துள்ள சில காரியங்களை அனுமதிக்கும்
வகையில் ஆட்சியாளர்கள் சட்டம் இயற்றி விடுவார்கள். அதை மட்டும்
நாம் தவிர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும். இப்படி எளிமையாகப் புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை, காரிஜிய்யாக்களைப் பின்பற்றி மக்களை
வழிகெடுப்பதற்காகத் திசை திருப்புகின்றனர்.
இந்த இடத்தில் இவர்கள் தங்கள் மனசாட்சிக்கு விர�ோதமாக, தவறான
கருத்தைக்
திருக்குர்ஆனில்
திணிக்கிறார்கள்
என்பதை
இவர்களின்
நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

அல்லாஹ் வழங்கிய அதிகாரத்தையே மனிதர்களுக்கு இல்லை என்று
வாதிடும் இவர்கள் எந்த அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உள்ளத�ோ
அந்த அதிகாரத்தை மனிதர்களுக்கு வழங்குகின்றனர்.

மறுமையில் வெற்றி பெறுவது த�ொடர்பான விஷயங்களில் அல்லாஹ்வுக்குத்
தான் அதிகாரம் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தெளிவாக
அறிவித்திருக்க
இவர்கள்
மத்ஹபை
ஆதரிப்பார்கள்;
மத்ஹபைப்
பின்பற்றுவார்கள். இதன் அர்த்தம் என்ன? வணக்க வழிபாடுகளில் சட்டம்
இயற்றும் அதிகாரம் இமாம்களுக்கு உண்டு; அல்லாஹ்வுக்கு இல்லை
என்பது தானே?
இவர்கள் மத்ஹப் அடிப்படையில் தான் த�ொழுவார்கள். மற்ற எல்லா
வணக்கங்களையும் மத்ஹப் கூறும் முறையில் தான் செய்வார்கள்.

உலக விஷயங்களில் மனிதர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவது இணைவைத்தல்
என்று கூறும் இவர்களின் க�ொள்கைப்படி வணக்க வழிபாடுகளில்
மனிதர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவது க�ொடிய இணைவைத்தல் ஆக
வேண்டுமல்லவா?

மீலாது விழா உள்ளிட்ட எல்லா பித்அத்களையும் இவர்கள் செய்வார்கள்.
அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும் காட்டித் தராதவைகளைச் செய்வது தானே
பித்அத். அதிகாரம் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே என்ற வசனம் இப்போது
ஏன் மறந்து ப�ோனது?
இதிலிருந்து தெரிய வருவது என்ன? எந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு
மட்டும் அதிகாரம் உள்ளத�ோ அந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு அதிகாரம்
இல்லை என்று ஆக்கப் பார்க்கிறார்கள்.

எந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளான�ோ
அந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வுக்குத் தான் அதிகாரம் என்கின்றனர். இதிலிருந்து
இவர்களின்
அறியாமையும்,
அய�ோக்கியத்தனமும்
வெளிச்சத்துக்கு
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வருகின்றன.

இந்த
வாதத்தில்
இவர்கள்
ப�ொய்யர்கள்
என்பதை
நடவடிக்கைகளும் அம்பலப்படுத்துவதை நாம் காணலாம்.

இவர்களின்

இவ்வாறு வாதிடும் இயக்கத்தினர் தமது இயக்கத்திற்காகவ�ோ, அல்லது
தமக்காகவ�ோ ஒரு ச�ொத்தை வாங்குகிறார்கள் என்று வைத்துக் க�ொள்வோம்.
ச�ொத்தின் உரிமையாளரிடம் பணத்தைக் க�ொடுத்துப் பேசி முடித்தவுடன்
அந்தச் ச�ொத்து அவர்களுக்குரியதாகி விடும். இன்னும் உறுதிப்படுத்த
நாடினால் இருவரும் எழுதி வைத்துக் க�ொள்ளலாம். இப்படித்தான்
திருக்குர்ஆனும், நபிவழியும் கூறுகின்றன.
ஆனால் ச�ொத்தின் மதிப்புக்கு ஏற்ப முத்திரைத் தாள் வாங்குவதும், அந்த
முத்திரைத் தாளில் அதை எழுத வேண்டும் என்பதும், எழுதிய பின் அதைப்
பத்திரப் பதிவாளர் முன் பதிவு செய்வதும் மனிதர்கள் இயற்றிய சட்டமாகும்.
அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கே என்ற வாதத்தைச் செய்வோர் தமது வாதத்தில்
உண்மையாளர்களாக இருந்தால் மேற்கண்ட மனிதச் சட்டங்களை மீற
வேண்டும். வெள்ளைத் தாளில் மட்டும் எழுதி வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.

இந்த வாதத்தைச் செய்யும் ஒரே ஒருவர் கூட இப்படிச் செய்வதில்லை.
எந்த அதிகாரம் மனிதர்களுக்கு இல்லை என்று இவர்கள் கூறிக்
க�ொண்டிருந்தார்கள�ோ அந்த அதிகாரத்துக்கு இவர்களே கட்டுப்படும்போது
தங்கள் வாதம் ப�ொய்யானது என்று தம்மையும் அறியாமல் அறிவித்து
விடுகின்றனர்.

இது ப�ோன்ற வாதங்களைச் செய்பவர்கள் தமது அலுவலகத்துக்காகவ�ோ,
ச�ொந்தப் பயன்பாட்டுக்காகவ�ோ ஒரு கட்டடம் கட்ட நினைக்கிறார்கள்.
அல்லது ஒரு பள்ளிவாசலையே கட்ட நினைக்கிறார்கள். நமக்குச்
ச�ொந்தமான இடத்தில் நாம் விரும்பும் கட்டடத்தைக் கட்டிக் க�ொள்ளும்
உரிமை இஸ்லாத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மனிதச் சட்டங்கள் இதில் பல விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

கட்டப்படும் கட்டடத்தின் அளவு, பயன்படுத்தப்படும் மூலப் ப�ொருட்கள்,
கட்டடத்தின் உயரம் மற்றும் அடுக்குகள் அனைத்தையும் முன்கூட்டியே
திட்டமிட்டு, பல மட்டங்களில் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். ஒப்புதல்
பெறாமல் கட்டடம் கட்டக் கூடாது என்பது மனிதச் சட்டம்.

இப்போது இவர்கள் தமது வாதத்தில் உண்மையாளர்களாக இருந்தால்
என்ன செய்ய வேண்டும்? எனது ச�ொந்த இடத்தில் ச�ொந்தக் கட்டடத்தைக்
கட்ட நான் எவரிடமும் அனுமதி பெற மாட்டேன் என்று கூற வேண்டும்.
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ஆனால் தமது வாதத்தைத் தாமே மீறும் வகையில் அந்த மனிதச் சட்டத்தை
அப்படியே இவர்கள் பேணுவதைக் காண்கிற�ோம். அல்லாஹ்வுக்கே
அதிகாரம் என்பது இப்போது இவர்களுக்கு மறந்து ப�ோய் விடுகின்றது.

இவர்கள் தமது க�ொள்கைகளை மக்களிடம் ச�ொல்வதற்காக வார, மாத
இதழ்களை நடத்துகிறார்கள். இஸ்லாம் இந்த உரிமையை வழங்கியுள்ளது.
ஆனால் இவர்கள் அற்பமான தபால் சலுகை வேண்டும் என்பதற்காக
இதழ்களின் பெயரைப் பதிவு செய்கிறார்கள். அதற்காகப் பல்வேறு
துறைகளில் அனுமதி பெறுகிறார்கள்.

மனிதச் சட்டங்களுக்குப் பணிந்து நாங்கள் அனுமதி வாங்கியுள்ளோம்
என்பதைத் தெரிவிக்கும் வகையில் பதிவு எண்களைக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் மனிதனுக்கு உள்ளதை இப்போது மட்டும்
ஒப்புக் க�ொள்கிறார்கள்.
இந்த வாதத்தைச் செய்பவர்களை ஒருவன் ம�ோசடி செய்து விட்டால்
இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? மனிதச் சட்டங்களின் அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ட இந்தியக் குற்றவியல் சட்டத்தின்படிய�ோ, அல்லது இந்திய
உரிமையியல் சட்டத்தின்படிய�ோ புகார் தெரிவிக்கின்றனர். நீதிமன்றங்களில்
வழக்குத் த�ொடுக்கின்றனர்.

மனிதச் சட்டங்களின்படி எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தை
அணுகுவதன் மூலம் தங்கள் வாதம் அபத்தமானது என்பதை ஒப்புக்
க�ொள்கின்றனர். மனிதச் சட்டங்களை ஏற்றுக் க�ொண்டால் தான் ம�ோசடி
செய்யப்பட்ட பணம் எங்களுக்குக் கிடைக்கும் என்றால் அது எங்களுக்குத்
தேவையில்லை என்று கூற வேண்டியது தானே?
இவர்களின் வீட்டில் ஒருவன் திருடி விடுகிறான். இலட்சக் கணக்கான ரூபாய்
மதிப்புடைய ப�ொருட்கள் திருட்டுப் ப�ோய் விடுகின்றன. இஸ்லாமியச்
சட்டத்தின்படி திருடனின் கையை வெட்ட வேண்டும். இந்தியாவில் சில
மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை தான் அளிக்கப்படும்.

அல்லாஹ்வின் சட்டத்திற்கு மாற்றமான சட்டம் தான் இந்தியாவில் உள்ளது
என்பதைத் தெரிந்து க�ொண்டே இவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார்
செய்கின்றனர். மனிதச் சட்டப்படியாவது எங்களுக்கு நீதி வழங்குங்கள்
என்று கெஞ்சிக் கூத்தாடுகின்றனர். இவர்கள் செய்து க�ொண்டிருந்த வாதம்
இப்போது என்னவானது?

ஹஜ் எனும் கடமையைச் செய்ய எந்த மனிதரிடமும் நாம் அனுமதி
வாங்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் பாஸ்போர்ட், விஸா என்று பல்வேறு
அனுமதிகளை வாங்கினால் தான் ஹஜ் செய்ய முடியும் என்று மனிதச்
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சட்டங்கள் கூறுகின்றன.

மனிதச் சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு ஹஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை
என்ற முடிவுக்கு இவர்கள் வருகிறார்களா? அல்லது மனிதச் சட்டங்களுக்குக்
கட்டுப்பட்டு ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவார்களா?
இவர்கள் ரூபாய் ந�ோட்டுக்களைப் பயன்படுத்தித் தான் எல்லாவிதமான
க�ொடுக்கல் வாங்கல்களையும் செய்கிறார்கள்.

தங்கம், வெள்ளி ப�ோன்றவை இயற்கையாகவே மதிப்புடைய ப�ொருட்கள்.
அதன் மூலம் க�ொடுக்கல், வாங்கல் நடத்தினால் அதில் குறை ஏதும்
ச�ொல்ல முடியாது.
அல்லது பண்டமாற்று முறையில் க�ொடுக்கல் வாங்கல் நடத்தினால் அதையும்
குறை கூற முடியாது. ஏனெனில் பண்டங்களுக்கு இயற்கையாகவே மதிப்பு
உள்ளது.

ஆனால் ரூபாய் ந�ோட்டுக்களுக்கு இயற்கையாக எந்த மதிப்பும் கிடையாது.
1000 ரூபாய் ந�ோட்டுக்கு உரிய இயற்கையான மதிப்பு அதைத் தயாரிக்க
ஆகும் செலவு தான். அதாவது 1000 ரூபாய் ந�ோட்டைத் தயாரிக்க 10
ரூபாய் ஆகும் என்றால் அது தான் அந்தக் காகிதத்தின் மதிப்பு! அந்த
ரூபாய் செல்லாது என்று அரசு அறிவித்து விட்டால் அந்த மதிப்பும் கூட
இருக்காது.
மனிதச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி,
அந்தப் பேப்பரைக் க�ொண்டு வருபவனுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புடைய
ப�ொருளைக் க�ொடுக்கலாம் என்று உத்தரவாதம் தருவதால் தான் அதற்கு
செயற்கையாக மதிப்பு கூடுகின்றது.

ஒருவர் ரூபாய் ந�ோட்டுக்களைப் பயன்படுத்தி க�ொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும்
ப�ோதே, மனிதச் சட்டங்களைப் பின்பற்றாமல் என்னால் வாழ முடியாது
என்று வாக்குமூலம் தருகிறார்.

குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், அடையாள அட்டை, சாலைவிதிகள்
என ஆயிரமாயிரம் விஷயங்களில் சட்டமியற்றும் அதிகாரம் மனிதனுக்கு
இருப்பதை ஒப்புக் க�ொள்கிறார்கள். இதற்குக் கட்டுப்படாமல் ஒரு
மனிதனும் வாழ முடியாது என்பதும் தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரிகின்றது.

யாரும் ச�ொல்லாத தத்துவத்தைச் ச�ொன்னால் கூட்டம் சேர்க்கலாம்
என்பதற்காக மக்களை மடையர்களாக்குகிறார்களே தவிர எள்ளளவும்
இவர்களது வாதத்தில் நேர்மையில்லை.
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தேர்தலைப் புறக்கணிப்பதற்கு மட்டும் தான் இவர்களது வாதத்தை
நடைமுறைப்படுத்த முடியுமே தவிர இதைத் தவிர வேறு எந்த ஒன்றிலும்
இவர்களின் வாதம் செல்லத்தக்கதாக இல்லை.
தமது வாதத்தைத்
கிடைத்துள்ளது.

தாமே

மறுக்கும்

இழிவு

தான்

இவர்களுக்குக்

மனிதச் சட்டங்களின் காரணமாகத் தான் மதுக்கடைகள் திறக்கப்படுகின்றன.
குடும்பக்கட்டுப்பாடு ப�ோன்ற சட்டங்களும் இதன் காரணமாகவே க�ொண்டு
வரப்படுகின்றன என்பது ஜனநாயகம் கூடாது என்பதற்கு இவர்கள் கூறும்
துணைக் காரணங்கள்.
மதுக்கடைகளை அரசாங்கம் திறந்தால் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் குடித்தாக
வேண்டும் என்று அதன் அர்த்தமில்லை. குடித்தே ஆக வேண்டும் என்று
எந்த நாட்டிலும் சட்டம் இயற்ற முடியாது. நாம் குடிக்காமல் இருந்து
க�ொள்வதற்கும் உரிமை உள்ளது.

அது ப�ோல் கட்டாயம் குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று
எந்தச் சட்டமும் இல்லை. மனிதச் சட்டங்கள் ஆட்சி புரியும் நாடுகளில்
க�ோடானுக�ோடி பேர் குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்யாமலேயே வாழ்கின்றனர்.
இஸ்லாத்திற்கு எதிரானதை முஸ்லிம்கள் மீது திணிக்கும் வகையில்
ஒன்றிரண்டு சட்டங்கள் அமைந்தால் அதை மட்டும் எதிர்த்து நின்று
ப�ோராடி அதை ரத்துச் செய்ய முடியும்.

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட பெண்ணுக்குக் கட்டாய ஜீவனாம்சம் என்ற
சட்டம் க�ொண்டு வரப்பட்டப�ோது முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஒன்று
திரண்டு அந்தச் சட்டத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு இந்த ஜனநாயகம் தான்
காரணமாக அமைந்தது.
முஸ்லிம்கள் உண்மை முஸ்லிம்களாக வாழ விரும்பினால் அதை எந்த
மனிதச் சட்டத்தாலும் மறுக்க முடியாது என்பது தான் யதார்த்த நிலை!

வணக்க வழிபாடுகள் தவிர மற்ற விஷயங்களில் மனிதர்களுக்குச்
சட்டமியற்றும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைப் பயன்படுத்தி
மனிதர்கள் இயற்றும் சட்டங்கள் மார்க்கத்திற்கு எதிராக இல்லாவிட்டால்
அதற்குக் கட்டுப்படுவதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. மார்க்கத்திற்கு எதிராக
இருந்தால் அதை எதிர்த்துப் ப�ோராடும் கடமை நமக்கு உள்ளதே தவிர
மனிதனுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அதிகாரத்தை ஒட்டு ம�ொத்தமாகப்
பறிப்பது நமது வேலையில்லை என்பதை இவர்கள் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.
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இன்னொரு க�ோணத்திலும் இதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும்.

மனிதச் சட்டம் என்ற வாதத்தை எடுத்து வைப்போர் எத்தனைய�ோ
மதரஸாக்கள், பள்ளிக்கூடங்களை நடத்துகிறார்கள். பல நிறுவனங்களையும்
த�ொழில்களையும் நடத்துகின்றனர். அங்கே சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை
இவர்கள் எடுத்துக் க�ொள்கிறார்களே! அது எப்படி?
தங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட நிறத்தில், குறிப்பிட்ட
ஆடையைத் தான் அணிய வேண்டும் என்று கூறுவதன் மூலம் சட்டமியற்றும்
அதிகாரத்தைத் தங்கள் கையில் எடுத்துக் க�ொள்கிறார்கள்.

தங்கள் நிறுவனத்துக்கு இத்தனை மணிக்குப் பணியாளர்கள் வரவேண்டும்;
இத்தனை மணி நேரம் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களே!
இதன் மூலம் சட்டமியற்றும் அதிகாரத்தைத் தமது கைகளில் எடுத்துக்
க�ொள்கிறார்கள்.

ஒரு குடும்பத் தலைவன் தனது மனைவிக்கும், பிள்ளைகளுக்கும் சில
ஒழுங்குகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்கிறான். இப்படி எல்லா
மனிதர்களும் தத்தமது வட்டத்துக்குள் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தைக்
கையில் எடுத்துக் க�ொள்ளாமல் இல்லை.

அதுப�ோல் தான் நாட்டை ஆளும் ப�ொறுப்பு சுமத்தப்பட்டவர்கள்
அதற்குரிய சட்டங்களை வகுக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்கள் என்ற
சாதாரண அறிவு கூட இல்லாமல் இவ்வாறு வாதிடுகின்றனர்.

முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையாக உள்ள நாடுகளில் அவர்களால் இஸ்லாம்
கூறுகின்ற சட்ட திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் ஆட்சியை அமைக்க
முடியாது. இத்தகைய நாடுகளில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றக் களமிறங்கும்
கட்சிகளில் ஒரு கட்சி அதிகத் தீமை செய்யும் கட்சியாகவும், இன்னொரு
கட்சி குறைந்த தீமை செய்யும் கட்சியாகவும் இருக்கலாம்.
நமது ஜனநாயக உரிமையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகத் தீமை
செய்பவர்கள் ஆட்சியைக் கைப்பற்றாமல் நம்மால் தடுக்க முடியும். இதை
நாம் புறக்கணித்தால் மிகவும் அதிகத் தீமை செய்பவர்கள் ஆட்சிக்கு வரக்
கூடிய நிலை நமது மடத்தனத்தால் ஏற்பட்டு விடும் என்பதையும் இவர்கள்
உணரவில்லை.
மனிதச் சட்டங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த ஆட்சியை ஏற்படுத்த
வாக்களிப்பது ஒரு புறமிருக்கட்டும். அத்தகைய ஆட்சியில் நாம் அங்கம்
வகிப்பதற்கும் நமக்கு அனுமதி உண்டு.
நம்முடைய மானம், மரியாதை, நமது க�ொள்கை ஆகியவற்றை மீறாமல்
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அத்தகைய வாய்ப்பு நமக்குக் கிடைக்குமானால் அது மார்க்கத்தில்
அனுமதிக்கப்பட்டதே என்பதற்கு யூஸுஃப் நபியின் வரலாறு சான்றாக
அமைந்துள்ளது.
யூஸுஃப் நபியின் வரலாறு பற்றி அல்லாஹ் கூறும்போது, கேள்வி
கேட்பவர்களுக்கு அவரது வரலாற்றில் சான்றுகள் உள்ளன என்று அல்லாஹ்
கூறுகின்றான்.

யூஸுஃப் நபியவர்கள் இறைத்தூதராக இருந்தும் மனிதச் சட்டத்தின்படி நடந்த
ஆட்சியில் அமைச்சர் பதவியைக் கேட்டுப் பெற்றார்கள். (திருக்குர்ஆன்
12:55)
இதுபற்றி கூடுதல் விபரம் அறிய 233, 237வது குறிப்புகளைப் பார்க்கவும்.
ஜனநாயகம் ஒரு இணைவைத்தலே
சான்றையும் முன்வைக்கின்றனர்.

என்பதற்கு

இவர்கள்

மற்றொரு

ஜனநாயகம் என்பது பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப
முடிவு செய்வதாகும். ஆனால் திருக்குர்ஆன் பல்வேறு இடங்களில்
பெரும்பான்மைக்குக் கட்டுப்படக் கூடாது என்று எச்சரிக்கிறது. எனவே
பெரும்பான்மையினரின் முடிவை ஏற்க வேண்டும் என்பது திருக்குர்ஆனுக்கு
எதிரானது என்று கூறுகின்றனர். இதுவும் தவறான வாதமாகும்.
அடிப்படைக் க�ொள்கை, வணக்க வழிபாடுகள், ஹலால் ஹராம் உள்ளிட்ட
மறுமை வெற்றிக்கான வழிமுறைகளில் பெரும்பால�ோரைப் பின்பற்றக்
கூடாது என்பதுதான் இதன் ப�ொருள்.

பெரும்பாலான மக்கள் க�ோதுமை உணவு உட்கொண்டதால் அதை நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மீறவில்லை. பெரும்பாலான மக்கள் ந�ோய்
வரும்போது சிகிச்சை செய்து க�ொண்டதால் அதை நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் மீறவில்லை.

பெரும்பால�ோர் ஆடை அணிந்ததால் அவர்களுக்கு எதிராக நிர்வாணத்தை
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ப�ோதிக்கவில்லை.
இன்றும் கூட பெரும்பான்மைய�ோர் செய்யும் காரியங்களை நாமும் செய்து
க�ொண்டு தான் இருக்கிற�ோம்.

ஆனால் எந்த ஜனநாயக நாட்டிலும் இரண்டு ரக்அத் த�ொழுவதா? நான்கு
ரக்அத் த�ொழுவதா என்று வாக்கெடுப்பு நடத்துவதில்லை.
எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் பெரும்பான்மை ஆதரவு அடிப்படையில்
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தான் அதன் தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட முடியும். தப்லீக், தரீக்கா ப�ோன்ற
இயக்கங்களில் தலைவரை மக்கள் தேர்வு செய்யாவிட்டாலும் நியமனத்தை
அந்த இயக்க உறுப்பினர்கள் ஏற்றுக் க�ொள்வதால் தான் தலைமை
உருவாகிறது. அதன் உறுப்பினர்களின் அதிகமான�ோர் ஏற்க மறுத்தால்
தலைவராக முடியாது.

உங்கள் இயக்கத்துக்கு நீங்கள் எப்படி தலைவரானீர்கள்? அல்லாஹ் வஹீ
மூலம் நியமித்து தலைவரானீரா? அல்லது உங்கள் உறுப்பினர்கள் தேர்வு
செய்து அல்லது ஏற்றுக் க�ொண்டதன் மூலம் தலைவரானீரா? இக்கேள்விக்கு
அவர்கள் அளிக்கும் விடையில் இருந்தே ஜனநாயகம் இணைவைத்தல்
அல்ல என்பதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

இஸ்லாத்தை மறுப்பவர்களிடம் கடுமை காட்டுதல் என்பதை
எவ்வாறு புரிவது?
ப�ொது பல சேனாவினால் விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ள வசனங்களில்
திருக்குர்ஆன் 48:29 வது வசனமும் கேள்விக்குற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறித்த வசனத்திற்கான விளக்கத்தையும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வெளியிட்ட
சிங்கள குர்ஆன் ம�ொழியாக்கத்தில் 382வது குறிப்பில் தவறான
க�ொள்கையுடைய�ோரிடம்
கடுமை
காட்டுதல்
என்ற
தலைப்பில்
தரப்பட்டுள்ளது.
குறித்த வசனம் இதுதான்.

முஹம்மது
அல்லாஹ்வின்
தூதராவார்.
அவருடன்
இருப்போர்
(ஏகஇறைவனை) மறுப்போர் மீது கடுமையாகவும், தமக்கிடையே இரக்கம்
மிகுந்தும் இருக்கின்றனர். ருகூவு, ஸஜ்தா செய்தோராக அவர்களைக்
காண்பீர்!
அல்லாஹ்விடமிருந்து
அருளையும்,
ப�ொருத்தத்தையும்
தேடுவார்கள்.
அவர்களின்
அடையாளம்
ஸஜ்தாவின்
தழும்பாக
அவர்களின்
முகத்தில்
இருக்கும்.
இதுவே
தவ்ராத்தில் அவர்களது
உதாரணம். இன்ஜீலில் அவர்களுக்குள்ள உதாரணமாவது ஒரு பயிரைப்
ப�ோன்றது. அது தனது குருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பின்னர் அதைப்
பலப்படுத்துகிறது. பின்னர் கடினமாகி அதன் தண்டின் மீது நிலையாக
நிற்கிறது.
நிராகரிப்பவர்களுக்கு
க�ோபத்தை
ஏற்படுத்துவதற்காக
விவசாயி(கள் எனும் நம்பிக்கையுடையவர்)களை அது மகிழ்ச்சியடையச்
செய்கிறது. அவர்களில் நம்பிக்கை க�ொண்டு நல்லறங்கள் செய்தோருக்கு
மன்னிப்பையும், மகத்தான கூலியையும் அல்லாஹ் வாக்களித்துள்ளான்.
இந்த வசனத்திற்கு 03 விளக்கங்கள் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் சிங்கள குர்ஆன்
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ம�ொழியாக்கத்தில்
பார்ப்போம்.

தரப்பட்டுள்ளன.

அவற்றை

தனித்தனியாக

இங்கு

தவறான க�ொள்கையுடைய�ோரிடம் கடுமை காட்டுதல்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் இருப்பவர்கள் நிராகரிப்பவர்களிடம்
கடுமையாக இருப்பார்கள் என்று இவ்வசனத்தில் (48:29) கூறப்பட்டுள்ளது.
முஸ்லிமல்லாத அனைவரிடமும் கடுமையாக நடக்க வேண்டும் என்று
இவ்வசனம் கூறுவதாகப் புரிந்து க�ொள்ளக் கூடாது.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களையும், அவர்களை ஏற்றுக் க�ொண்ட
மக்களையும் ச�ொல்லொணாத துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கியவர்களைக் குறித்தே
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்தைய வசனங்களை வாசிக்கும்போது
இதைப் புரிந்து க�ொள்ளலாம்.
இதோ 29 வசனங்கள் க�ொண்ட அந்த அத்தியாயத்தை படியுங்கள்

அல்ஃபத்ஹ் - அந்த வெற்றி
இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் மகத்தான வெற்றியைப் பற்றிக்
கூறப்பட்டிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு வெற்றி என்று பெயர்
சூட்டப்பட்டது.

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடைய�ோனுமாகிய அல்லாஹ்வின்
பெயரால்...
1. (முஹம்மதே!)
அளித்தோம்.

தெளிவான,

மாபெரும்

வெற்றியை

உமக்கு

நாம்

2, 3. உமது பாவத்தில் முந்தியதையும், பிந்தியதையும் உமக்காக
அல்லாஹ்
மன்னிப்பதற்காகவும், தனது
அருட்கொடையை
உமக்கு
முழுமைப்படுத்திடவும், உமக்கு நேரான பாதையைக் காட்டுவதற்காகவும்,
அல்லாஹ் மகத்தான உதவியை உமக்குச் செய்வதற்காகவும் (இவ்வெற்றியை
அளித்தான்.)

4. தமது நம்பிக்கையுடன் மேலும் நம்பிக்கையை அதிகமாக்கிக் க�ொள்வதற்காக
அவனே நம்பிக்கை க�ொண்டோரின் உள்ளங்களில் நிம்மதியை அருளினான்.
வானங்கள் மற்றும் பூமியின் படைகள் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. அல்லாஹ்
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அறிந்தவனாகவும், ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான்.

5. நம்பிக்கை க�ொண்ட ஆண்களையும், பெண்களையும் ச�ொர்க்கச்
ச�ோலைகளில் அவன் நுழையச் செய்வதற்காக (நிம்மதி அளித்தான்).
அவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும். அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்.
அவர்களின் பாவங்களை அவர்களை விட்டும் அவன் நீக்குவான். இது
அல்லாஹ்விடம் மகத்தான வெற்றியாக இருக்கிறது.

6. நயவஞ்சகர்களான ஆண்களையும், பெண்களையும், அல்லாஹ்வைப்பற்றி
தீய எண்ணம் க�ொண்ட இணைகற்பிக்கும் ஆண்களையும், பெண்களையும்
அவன் தண்டிப்பதற்காகவும் (இவ்வாறு செய்தான்). தீங்கு தரும் துன்பம்
அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் மீது அல்லாஹ் க�ோபம் க�ொண்டு,
அவர்களைச் சபித்தான். அவர்களுக்கு நரகத்தைத் தயாரித்துள்ளான். அது
தீய தங்குமிடமாக உள்ளது.
7. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் படைகள் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன.
அல்லாஹ் மிகைத்தவனாகவும், ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான்.

8. (முஹம்மதே!) உம்மை சாட்சியாகவும், நற்செய்தி கூறுபவராகவும்,
எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் நாம் அனுப்பின�ோம்.

9. நீங்கள் அல்லாஹ்வையும் அவனது தூதரையும் நம்புவதற்காகவும்,
அவனுக்கு உதவி செய்து அவனைக் கண்ணியப்படுத்திடவும், காலையிலும்,
மாலையிலும் அவனைத் துதிப்பதற்காகவும் (நபியை அனுப்பின�ோம்).

10. உம்மிடத்தில் உறுதிம�ொழி எடுத்தோர் அல்லாஹ்விடமே உறுதிம�ொழி
எடுக்கின்றனர். அவர்களின் கைகள் மீது அல்லாஹ்வின் கை உள்ளது.
யாரேனும் முறித்தால் அவர் தனக்கெதிராகவே முறிக்கிறார். யார்
அல்லாஹ்விடம் எடுத்த உறுதிம�ொழியை நிறைவேற்றுகிறார�ோ அவருக்கு
மகத்தான கூலியை அவன் வழங்குவான்.

11. “எங்கள் செல்வங்களும், எங்கள் குடும்பங்களும் எங்களைத் திசை
திருப்பி விட்டன! எனவே எங்களுக்காக மன்னிப்புத் தேடுவீராக!’’ என்று
கிராமவாசிகளில் ப�ோருக்கு வராமல் தங்கி விட்டோர் (முஹம்மதே!)
உம்மிடம் கூறுவார்கள். தமது உள்ளங்களில் இல்லாத ஒன்றைத் தமது
நாவுகளால் கூறுகின்றனர். "அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தீமையை நாடினால்
அல்லது
நன்மையை
நாடினால்
அல்லாஹ்விடமிருந்து
(தடுக்க)
சிறிதளவேனும் சக்தி பெற்றவன் யார்?’’ என்று கேட்பீராக! அவ்வாறில்லை!
நீங்கள் செய்து க�ொண்டிருப்பதை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான்.

12. இல்லை! இத்தூதரும், நம்பிக்கை க�ொண்டோரும் தமது குடும்பத்தாரிடம்

36

ஒருப�ோதும் திரும்பி வரவே மாட்டார்கள் என்று நினைத்தீர்கள். உங்கள்
உள்ளங்களில் இது அழகாக்கப்பட்டது. தீய கருத்தை எண்ணினீர்கள்.
அழியும் கூட்டமாகவும் ஆகி விட்டீர்கள்.

13. யார் அல்லாஹ்வையும், அவனது தூதரையும் நம்பவில்லைய�ோ (நம்மை)
மறுப்போருக்கு நரகத்தை நாம் தயாரித்துள்ளோம்.

14. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. தான்
நாடிய�ோரை அவன் மன்னிப்பான். தான் நாடிய�ோரை அவன் தண்டிப்பான்.
அல்லாஹ்
மன்னிப்பவனாகவும்,
நிகரற்ற
அன்புடைய�ோனாகவும்
இருக்கிறான்.

15. ப�ோரில் எதிரிகள் விட்டுச் சென்ற ப�ொருட்களை எடுப்பதற்காக
நீங்கள் புறப்படும்போது "உங்களைப் பின்தொடர்ந்து வர எங்களை
அனுமதியுங்கள்!’’ என்று ப�ோருக்குச் செல்லாது தங்கிய�ோர் கூறுகின்றனர்.
அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளை மாற்றிட அவர்கள் நாடுகின்றனர். “எங்களைப்
பின் த�ொடராதீர்கள்! இப்படித்தான் முன்னரே அல்லாஹ் கூறி விட்டான்’’
என (முஹம்மதே!) கூறுவீராக! நீங்கள் எங்கள் மீது ப�ொறாமைப்படுகிறீர்கள்
என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். அவ்வாறில்லை! குறைவாகவே தவிர அவர்கள்
புரிந்து க�ொள்வதில்லை.

16. “வலிமைமிக்க ஒரு சமுதாயத்துடன் ப�ோரிட அழைக்கப்படுவீர்கள்.
அல்லது அவர்கள் சரணடைவார்கள். நீங்கள் கட்டுப்பட்டால் உங்களுக்கு
அல்லாஹ் அழகிய கூலியைக் க�ொடுப்பான். (இதற்கு) முன்னர் புறக்கணித்தது
ப�ோல் புறக்கணித்தால் உங்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனை அளிப்பான்’’
என்று கிராமவாசிகளில் ப�ோருக்குச் செல்லாது தங்கிய�ோரிடம் (முஹம்மதே!)
கூறுவீராக!
17. (ப�ோருக்குச் செல்லாமல் இருப்பது) குருடர் மீது குற்றமில்லை.
ந�ொண்டியின் மீதும் குற்றமில்லை. ந�ோயாளியின் மீதும் குற்றமில்லை.
அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது தூதருக்கும் யார் கட்டுப்படுகிறார�ோ அவரை
ச�ொர்க்கச் ச�ோலைகளில் அவன் நுழையச் செய்வான். அவற்றின்
கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும். யார் புறக்கணிக்கிறார�ோ அவருக்குத்
துன்புறுத்தும் வேதனை அளிப்பான்.
18.
அந்த
மரத்தினடியில்
உம்மிடம்
உறுதிம�ொழி334 எடுத்தப�ோது
நம்பிக்கையாளர்களை அல்லாஹ் ப�ொருந்திக் க�ொண்டான். அவர்களின்
உள்ளங்களில் இருப்பதை அவன் அறிவான். அவர்களுக்கு நிம்மதியை
அருளினான்.
அவர்களுக்குச்
சமீபத்தில்
இருக்கும்
வெற்றியையும்
வழங்கினான்.
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19. ப�ோர்க்களத்தில் எதிரிகள் விட்டுச் சென்ற ஏராளமானவற்றையும்
அவர்கள் எடுத்துக் க�ொள்வார்கள். அல்லாஹ் மிகைத்தவனாகவும்,
ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான்.

20. “ப�ோர்க்களத்தில் எதிரிகள் விட்டுச் சென்ற ஏராளமான ப�ொருட்களை
எடுப்பீர்கள்’’ என அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்தான். அதை உங்களுக்கு
விரைவாகவே நிறைவேற்றினான். நம்பிக்கை க�ொண்டோருக்கு சான்றாக
ஆகவும், உங்களுக்கு நேரான வழியைக் காட்டவும் மனிதர்களின் கைகளை
உங்களை விட்டும் தடுத்தான்.

21. இன்னொரு கூட்டத்தினர் மீது நீங்கள் (இன்னும்) சக்தி பெறவில்லை.
அவர்களை அல்லாஹ் முழுமையாக அறிந்து வைத்துள்ளான். அல்லாஹ்
ஒவ்வொரு ப�ொருளின் மீதும் ஆற்றலுடையவனாக இருக்கிறான்.
22. (ஏகஇறைவனை) மறுத்தோர் உங்களுடன் ப�ோருக்கு வந்தால், புறங்காட்டி
ஓடுவார்கள். பின்னர் ப�ொறுப்பாளனைய�ோ, உதவி செய்பவனைய�ோ காண
மாட்டார்கள்.

23. இதுவே (இதற்கு) முன்னரும் அல்லாஹ்வின் வழிமுறை. அல்லாஹ்வின்
வழிமுறையில் எந்த மாறுதலையும் நீர் காணமாட்டீர்.

24. மக்காவின் மையப்பகுதியில் அவர்களுக்கு எதிராக அவன் உங்களுக்கு
வெற்றி அளித்த பின் உங்கள் கைகளை அவர்களை விட்டும், அவர்கள்
கைகளை உங்களை விட்டும் அவனே தடுத்தான். நீங்கள் செய்து
க�ொண்டிருப்பதை அல்லாஹ் பார்ப்பவனாக488 இருக்கிறான்.

25. அவர்கள் தாம் (ஏகஇறைவனை) மறுத்தார்கள். (கஅபா எனும்)
புனிதப்பள்ளியை விட்டு உங்களைத் தடுத்தார்கள். தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட
பலிப்பிராணி அதற்குரிய இடத்தை அடைவதையும் (தடுத்தார்கள்.)
உங்களுக்குத் தெரியாத நம்பிக்கை க�ொண்ட ஆண்களையும், பெண்களையும்
நீங்கள் தாக்கி, (அவர்கள்) அறியாமல் அவர்களால் உங்களுக்குத் துன்பம்
ஏற்படும் என்பது இல்லாவிட்டால் (ப�ோரிட அனுமதித்திருப்பான்). தான்
நாடிய�ோரைத் தனது அருளில் அல்லாஹ் நுழையச் செய்வான். அவர்கள்
(நல்லவர்கள்) தனியாகப் பிரிந்திருந்தால் அவர்களில் (நம்மை) மறுத்தோரைக்
கடும் வேதனையால் தண்டித்திருப்போம்.

26. (ஏகஇறைவனை) மறுத்தோர் தமது உள்ளங்களில் வைராக்கியத்தை,
மூடத்தனமான வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்தியப�ோது, அல்லாஹ் தனது
நிம்மதியைத் தனது தூதர் மீதும், நம்பிக்கை க�ொண்டோர் மீதும் அருளினான்.
(இறை) அச்சத்திற்கான வார்த்தையை அவர்கள் பற்றிப் பிடிக்குமாறு
செய்தான். அவர்கள் அதற்கு உரிமை படைத்து, தகுதியுடைய�ோராகவும்
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இருந்தனர். அல்லாஹ் ஒவ்வொரு ப�ொருளையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான்.

27. அல்லாஹ் தனது தூதருக்கு (அவர் கண்ட) கனவை உண்மையாக்கி
விட்டான். (எனவே) அல்லாஹ் நாடினால் நீங்கள் பாதுகாப்பாகவும்,
உங்கள் தலைகளை மழித்தும், தலை முடியைக் குறைத்தும், அஞ்சாமலும்
(கஅபா எனும்) புனிதப்பள்ளியில் நுழைவீர்கள். நீங்கள் அறியாததை அவன்
அறிவான். இது அல்லாத சமீபத்திய வெற்றியையும் அவன் ஏற்படுத்தி
விட்டான்.

28. ஏனைய எல்லா மார்க்கத்தையும் விட மேல�ோங்கச் செய்வதற்காக
அவனே தனது தூதரை நேர்வழியுடனும், உண்மை மார்க்கத்துடனும்
அனுப்பினான். அல்லாஹ் கண்காணிக்கப் ப�ோதுமானவன்.

29. முஹம்மது அல்லாஹ்வின் தூதராவார். அவருடன் இருப்போர்
(ஏகஇறைவனை) மறுப்போர் மீது கடுமையாகவும், தமக்கிடையே இரக்கம்
மிகுந்தும் இருக்கின்றனர். ருகூவு, ஸஜ்தா செய்தோராக அவர்களைக்
காண்பீர்!
அல்லாஹ்விடமிருந்து
அருளையும்,
ப�ொருத்தத்தையும்
தேடுவார்கள்.
அவர்களின்
அடையாளம்
ஸஜ்தாவின்
தழும்பாக
அவர்களின்
முகத்தில்
இருக்கும்.
இதுவே
தவ்ராத்தில் அவர்களது
உதாரணம். இன்ஜீலில் அவர்களுக்குள்ள உதாரணமாவது ஒரு பயிரைப்
ப�ோன்றது. அது தனது குருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பின்னர் அதைப்
பலப்படுத்துகிறது. பின்னர் கடினமாகி அதன் தண்டின் மீது நிலையாக
நிற்கிறது.
நிராகரிப்பவர்களுக்கு
க�ோபத்தை
ஏற்படுத்துவதற்காக
விவசாயி(கள் எனும் நம்பிக்கையுடையவர்)களை அது மகிழ்ச்சியடையச்
செய்கிறது. அவர்களில் நம்பிக்கை க�ொண்டு நல்லறங்கள் செய்தோருக்கு
மன்னிப்பையும், மகத்தான கூலியையும் அல்லாஹ் வாக்களித்துள்ளான்.

பிற மதத்தினருக்கு ஜிஸ்யா வரி ஏன்?
இவ்வசனத்தில் (9:29) முஸ்லிம் அல்லாதவரிடம் ஜிஸ்யா வரி வசூலிக்குமாறு
கூறப்படுகிறது. இது பிற மதத்தவர் மீது செய்யும் அக்கிரமம் ப�ோல்
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கருதப்படுகிறது. இது பற்றி உண்மை நிலையை அறிந்து க�ொண்டால்
ஜிஸ்யா வரியை யாரும் குறை கூற மாட்டார்கள்.
இஸ்லாமிய ஆட்சியில் எவ்வாறு வரி விதிக்கப்படுகின்றது?

இதை முதலில் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். முஸ்லிம்கள் மீது இஸ்லாம்
ஜகாத் எனும் வரியைக் கடமையாக்கியுள்ளது. முஸ்லிம்கள் தங்களிடமுள்ள
தங்கம், வெள்ளி, பணம், வியாபாரப் ப�ொருட்கள், ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்
ஆகிய கால்நடைகள், விளைவிக்கப்படும் தானியங்கள் மற்றும் பயறு
வகைகள் ஆகிய அனைத்திலிருந்தும் ஜகாத் எனும் வரி செலுத்தக்
கடமைப்பட்டுள்ளனர்.

தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பணத்தில் இரண்டரை சதவீதமும், நீர் பாய்ச்சி
விளைவிக்கப்படும் ப�ொருட்களில் ஐந்து சதவீதமும், இயற்கையாக விளையும்
ப�ொருட்களில் பத்து சதவீதமும் முஸ்லிம்கள் ஜகாத் எனும் வரி செலுத்தியாக
வேண்டும். இது எவ்வளவு கணிசமான வரி என்பதைச் சிந்திக்க வேண்டும்.

ஜகாத்
என்பது
இஸ்லாமிய
அரசால்
கட்டாயமாகக்
கணக்குப்
பார்த்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய வரியாகும். ஜகாத் என்ற பெயரில்
பெரும் த�ொகையை இஸ்லாமியச் சமுதாயம் அரசுக்குச் செலுத்தக்
கடமைப்பட்டுள்ளது.

ஏழைகள்,
பரமஏழைகள்,
கடன்பட்டிருப்பவர்கள்,
அடிமைகள்,
அறப்போருக்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துக் க�ொண்ட இராணுவ வீரர்கள்,
மற்றும் நாட�ோடிகளின் நலனுக்காக இந்த வரியை அரசாங்கம் செலவு
செய்யும். சுருங்கச் ச�ொன்னால், ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்குச் செய்ய
வேண்டிய அனைத்துக் கடமைகளும் இந்த ஜகாத் எனும் வரியிலிருந்தே
செய்யப்பட்டன.

ம�ொத்த அரசாங்கமும், முஸ்லிம்களிடமிருந்து பெறப்படும் ஜகாத்
வரியிலிருந்தே
நடந்து
வரும்போது,
அந்த
நாட்டில்
உள்ள
முஸ்லிமல்லாதவர்கள் எந்த வரியும் செலுத்தாமல் இருப்பது நியாயமாகாது.

முஸ்லிம்கள்
மட்டும்
வரி
செலுத்திக்
க�ொண்டிருக்கும்போது
முஸ்லிமல்லாதவர்கள் விஷயமாக கீழ்க்காணும் மூன்று வழிகளில் ஒன்றை
நடைமுறைப்படுத்தியாக வேண்டும்.
1. முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது எந்த வரியும் விதிக்காமலிருப்பது.

2. முஸ்லிம்களைப் ப�ோலவே முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கும் ஜகாத் வரி
விதிப்பது.
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3. முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது வேறு விதமான வரிகள் விதிப்பது.

இதில் முதல் வழியை நடைமுறைப்படுத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளை
முதலில் அலசுவ�ோம்.
முஸ்லிம்கள் மட்டும் வரி செலுத்தும்போது முஸ்லிமல்லாதவர்கள் எந்த
வரியும் செலுத்தாமல் அரசாங்கத்தின் நன்மைகளைப் பெற்று வந்தால்
வரிசெலுத்தும் முஸ்லிம்கள் கூடுதலான உரிமையை இயல்பாகவே
எதிர்பார்க்கும் நிலை ஏற்படும்.

வரி செலுத்தாமல் அரசாங்கத்தின் பயன்களை முஸ்லிமல்லாதவர்கள்
அனுபவிக்கக் கூடாது என்று எதிர்ப்புக் குரல் எழும்.

முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் வரி செலுத்தாததால் அவர்களே கூட
தங்கள் உரிமையைக் கேட்கத் தயங்குவார்கள். மன�ோரீதியாக தாங்கள்
இரண்டாம்தரக் குடிமக்கள் என்று எண்ணத் துவங்குவர்.

ஒரு சமுதாயத்திடம் மட்டும் வரி வாங்கி இன்னொரு சமுதாயத்திடம் வரி
வாங்காவிட்டால் வரி வாங்கப்படாதவர்களுக்கு அது அவமானமாகவும்
ஆகும்.
வரி
வாங்கப்படாமலிருப்பது
சட்டப்படியான
உரிமை
அவர்களுக்கு இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாகும். ஆக, இந்த நிலையை
நடைமுறைப்படுத்தும்போது இரு தரப்பிலும் எதிர்ப்பு கடுமையாகும்.

தங்களிடம் மட்டும் வரி வாங்கி விட்டு மற்றவர்களுக்கு விலக்களிக்கப்படுவதை
முஸ்லிம்களும் எதிர்ப்பார்கள். தங்களிடம் மட்டும் வரி வாங்காததால்
தங்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ உரிமை வழங்கப்படவில்லை எனக் கருதி
முஸ்லிமல்லாதவர்களும் இதை எதிர்ப்பார்கள். எனவே முதல் வழி
சாத்தியமாகாது.
இரண்டாம் வழியை நடைமுறைப்படுத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளைப்
பார்ப்போம்.
ஜகாத் என்பது ஒரு வரியாக இருந்தாலும், முஸ்லிம்களைப் ப�ொறுத்த வரை
த�ொழுகை, ந�ோன்பு ப�ோன்ற மதக் கடமையாகவும் அமைந்துள்ளது.

இந்த ஜகாத் வரியை முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது திணிக்கும்போது,
இன்னொரு மதச்சட்டம் தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதாக அவர்களுக்குத்
த�ோன்றும். இஸ்லாமியர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள், வணக்கங்கள்
யாவும் தங்கள் மீதும் கடமையாக்கப்பட்டு விடும�ோ என்ற அச்சமும்
அவர்களுக்கு ஏற்படும். இதை அவர்களால் ஏற்க முடியாது.
முஸ்லிமல்லாதவர்களின்

தனிப்பட்ட
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உரிமையில்

இஸ்லாமிய

அரசு

தலையிடுவதாக அமையும் என்பதால் அவர்கள் மீது ஜகாத் எனும் வரியை
விதிக்க முடியாது.

ஜகாத் வரி என்பது அவரவர் ச�ொத்துக்களை மதிப்பிட்டு வசூலிக்கப்பட
வேண்டியதாகும். சம்பந்தப்பட்டவர்களும் சரியாகக் கணக்குக் காட்டி
ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே ஜகாத்தை முழுமையாக வசூலிக்க முடியும்.
முஸ்லிம்களைப் ப�ொறுத்த வரை அவர்களுக்கு அது மதக் கடமையாக
உள்ளதால் இறைவனுக்கு அஞ்சி முறையாக அவர்கள் கணக்குக்
காட்டுவார்கள்.

முஸ்லிமல்லாதவர்களைப் ப�ொறுத்த வரை இது ஒரு வரியாக மட்டுமே
கருதப்படும். இன்னொரு மதத்தின் கடமை என்பதால் அதில் அவர்கள்
முழு ஒத்துழைப்புத் தர மாட்டார்கள். இயன்ற வரை தவறாகக் கணக்குக்
காட்டி குறைவான வரி செலுத்தும் வழிகளையே தேடுவார்கள். இந்தக்
காரணத்தினாலும் ஜகாத் என்ற வரியை இவர்கள் மீது விதிக்க முடியாது.
வரி விதிக்காமலும் இருக்க முடியாது. முஸ்லிம்களுக்கு விதிப்பது ப�ோன்ற
வரியையும் அவர்கள் மீது விதிக்க முடியாது.
இப்போது மூன்றாவது வழியை நடைமுறைப்படுத்துவதைத் தவிர வேறு
வழியில்லை.

‘ஜகாத்’ என்ற வகையல்லாத புதிய வரியை அவர்கள் மீது விதிப்பதன் மூலம்
இந்தத் தீய விளைவுகளைத் தவிர்க்க முடியும். இந்த அடிப்படையிலேயே
‘ஜிஸ்யா’ எனும் வரி விதிக்கப்பட்டது. முஸ்லிம்கள் ஜகாத் என்ற பெயரால்
ஜிஸ்யாவை விடப் பல மடங்கு அதிகமாக வரி செலுத்தினர்.
இஸ்லாமிய ஆட்சியில் வரி செலுத்துவதில் முஸ்லிம்கள் தான் அதிகம்
பாதிப்புக்கு ஆளானார்களே தவிர முஸ்லிமல்லாதவர்கள் அல்ல. இதைப்
புரிந்து க�ொள்ளாத காரணத்தினாலேயே ஜிஸ்யா வரி பற்றி தவறான
விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
இவ்வசனத்தில் ‘இழிந்தவர்களாக’ என்று கூறப்படுவது ப�ோருக்கு வந்து
த�ோற்று இழிவடைவதைக் குறிப்பதாகும்.

உள்ளங்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்கு ஸகாத்
ஸகாத் நிதியைப் பெறத் தகுதியானவர்களில் முஸ்லிமல்லாதவர்களும்
ஒரு பிரிவினராவர். முஸ்லிம் அல்லாதவர்களில் யார் இஸ்லாத்தின்
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மீதும், முஸ்லிம்கள் மீதும் பகைமை பாராட்டாமல் இருக்கிறார்கள�ோ
அத்தகைய�ோருக்கும் ஸகாத் நிதியைச் செலவிடலாம் என்று இவ்வசனம்
(9:60) கூறுகிறது.

உள்ளங்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்காக என்பது இத்தகைய�ோரையே குறிக்கிறது.
பகைமை பாராட்டும் முஸ்லிமல்லாதவர்கள் பகைமையைக் கைவிடுவார்கள்
என்றால் அத்தகைய�ோருக்கும் ஸகாத் க�ொடுக்கலாம். ‘உள்ளங்கள்
ஈர்க்கப்பட’ என்பதில் இவர்களும் அடங்குவார்கள்.

இஸ்லாத்தின் வணக்க வழிபாட்டில் ஒன்றாக ஸகாத் அமைந்துள்ளது.
அப்படி இருந்தும் ஸகாத்தை முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கும் அளிக்கலாம்
என்று இஸ்லாம் சட்டமியற்றியுள்ளது. இதற்கு நிகரான ஒரு மனித நேயத்தை
உலகில் எந்த மதத்திலும் காண முடியாது.

இஸ்லாம் தான் அல்லாஹ்விடம் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட மார்க்கம்
ப�ொது பல சேனாவினால் திருமறைக்குர்ஆனில் விளக்கம் வேண்டி
முன்வைக்கப்பட்டுள்ள வசனங்களில் 03வது அத்தியாயம் 85வது வசனமும்
ஒன்றாகும். அதற்குறிய விளக்கத்தையும் இப்போது பார்ப்போம்.

இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்தை யாரேனும் விரும்பினால் அவரிடமிருந்து
அது ஏற்கப்படாது. அவர் மறுமையில் நட்டமடைந்தவராக இருப்பார்.
அல்குர்ஆன் 03:85

இந்த உலகைப் படைத்து, பாதுகாத்து, இதில் வாழும் அனைத்து
உயிரிணங்களுக்கும் வாழ்வாதாரத்தை க�ொடுத்து பராமரிக்கும் கடவுளாக
இஸ்லாம் அல்லாஹ் ஒருவனைத் தான் குறிப்பிடுகிறது.

நம்மை படைத்து, பாதுகாத்து, பராமரிக்கும் ஏக இறைவனான அல்லாஹ்.
இந்த உலகத்தில் வாழும் மனிதர்களுக்குறிய வழிகாட்டியாக இஸ்லாமிய
மார்க்கத்தையே தந்திருக்கிறான் என்று திருக்குர்ஆன் இந்த உலக மக்களுக்கு
கற்றுத் தருகிறது. இதனை திருமறைக் குர்ஆனின் 03:19வது வசனத்திலும்
நாம் அவதானிக்க முடியும்.
அல்லாஹ்விடம் மார்க்கம் என்பது இஸ்லாமே. (அல்குர்ஆன் 03:19)

முஸ்லிம்கள் இந்த செய்திளை நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் முழுமையாக
நம்புகிறார்கள். அந்த வகையில் தான் இஸ்லாத்தை பின்பற்றி வாழுகிறார்கள்.
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இந்த உலகை படைத்து, பரிபாலனம் செய்யும் ஏக இறைவன்
உலக மக்களுக்கான வழிகாட்டியாக இஸ்லாத்தை பின்பற்றுமாறு
கட்டளையிடுகிறான். இஸ்லாத்தை பின்பற்றுபவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்று
அறியப்படுகிறார்கள்.

இதனைத் தவிர்த்து இஸ்லாம் அல்லாத வேறு வழிகளை பின்பற்றினால்
அதனை அல்லாஹ் ஏற்றுக் க�ொள்ள மாட்டான் என்று திருக்குர்ஆன்
03வது அத்தியாயம் 85வது வசனம் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கிறது.
இது இஸ்லாத்தின் நம்பிக்கையாகும். இதனால் மற்ற மதத்தவர்களின்
மதத்திற்கோ, மற்ற மதத்தினரின் நம்பிக்கைக்கோ எந்த பங்கமும் வந்து
விடப் ப�ோவதில்லை.
இஸ்லாம் மதங்களிடையே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்திட அறிவுக்குப்
ப�ொருத்தமான வழியைச் ச�ொல்கிறது. ப�ோலித்தனமில்லாத வழியைக்
கூறுகிறது.

எனக்கு என் மார்க்கம் தான் பெரிது. உன் மார்க்கத்தை நீ பெரிதாக
மதிப்பதில் நான் குறுக்கிட மாட்டேன் என்பது இஸ்லாத்தின் நிலை

‘உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு என் மார்க்கம் எனக்கு” என்று திருக்குர்ஆன்
கூறுகிறது. (109:6)
அதாவது ஒவ்வொரு மதத்தவரும் தத்தமது மதத்தைப் பேணி நடந்து
க�ொள்ளட்டும். அதே சமயத்தில் மற்ற மதத்தவர்கள் தங்கள் மதத்தின்
படி நடப்பதைத் தடுக்கவ�ோ, குறுக்கிடவ�ோ கூடாது என்ற இந்தக்
க�ோட்பாட்டில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை. ப�ோலித்தனமும் இல்லை.
நடைமுறையிலும் இது முழு அளவுக்குச் சாத்தியமாகும்.

இந்த நிலையை அனைவரும் ஏற்றுக் க�ொள்ளும் ப�ோது மத நல்லிணக்கம்
ஏற்பட்டுவிடும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.

முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்ட உயிரினங்களை
மட்டுமே உண்ண வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் கட்டளை. இந்தக்
கட்டளையின்
காரணமாகவே
மற்றவர்கள்
அறுப்பதை
உண்ண
மறுக்கின்றார்களே தவிர காழ்ப்புணர்வின் காரணமாக அல்ல.

கடவுளுக்கு எந்தத் தேவையுமில்லை. கடவுளுக்காக எந்தப் ப�ொருளையும்
படைக்கக் கூடாது என்பதும் இஸ்லாத்தின் க�ொள்கை. இந்தக் க�ொள்கையில்
முஸ்லிம்கள் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தான் படையல்
செய்யப்பட்ட உணவுகளை உண்ண வேண்டாம் என்று இஸ்லாம்
கட்டளையிடுகிறது.
கடவுளுக்கும் தேவையிருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை வந்து விடக் கூடாது
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என்பதற்காகவும் பல கடவுள் க�ொள்கையை நம்பிவிடக் கூடாது
என்பதற்காகவும் இஸ்லாம் இவ்வாறு கட்டளையிட்டுள்ளது. இதற்குக்
காழ்ப்புணர்வு காரணமில்லை.

முஸ்லிம்கள் எப்படி மற்றவர்கள் மத நம்பிக்கைக்குப் மதிப்பளிக்க
வேண்டும�ோ அதுப�ோல் மற்றவர்களும் முஸ்லிம்களின் இந்த நம்பிக்கையை
மதித்தால் எந்தப்பிரச்சனையும் ஏற்படாது.

உதாரணத்திற்கு இந்து மதத்தில் சைவ உணவு உட்கொள்ளக் கூடிய
பிரிவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முஸ்லிமுக்கு நண்பராக இருக்கிறார் என
வைத்துக் க�ொள்வோம். முஸ்லிம் நண்பர் தனது பெருநாள் பண்டிகையைக்
க�ொண்டாடும் ப�ோது மாமிச உணவைச் சமைத்து வைத்து நண்பரை
அழைத்தால் அவர் அவ்விருந்தை உண்ண மாட்டார். இந்து நண்பர் எதை
விரும்ப மாட்டார�ோ அந்த உணவை இந்து நண்பருக்குக் க�ொடுக்காமல்
அவர் விரும்புகிற உணவை வழங்குவது தான் அவரையும் அவரது
மதத்தையும் மதிப்பதாக ஆகும்.
இந்து நண்பர் முஸ்லிம் நண்பரின் அசைவ உணவை மறுப்பதால் அவர்
இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் அவமானப்படுத்தி விட்டதாக எண்ணக்
கூடாது.

இதே ப�ோல் முஸ்லிம்களுக்குத் தடை செய்யப்பட்ட ப�ொருட்களை
முஸ்லிம்களுக்கு வழங்காமல் இருப்பதே இஸ்லாத்தை மதிப்பதற்கு
அடையாளமாகும். இவ்வாறு இருசாராரும் நடந்து க�ொள்வதன் மூலம்
ஒரு மதத்தவர் மற்ற மதத்தினரை மதித்து நடக்குமாறு இஸ்லாம் கூறுவதை
நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள்.
வழிபாட்டு முறையிலும் இது ப�ோன்ற பரந்த மனப்பான்மை ஏற்பட
வேண்டும். ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் வழிபாட்டில் வேறுபாடுகள்
உள்ளன. அவரவர் தத்தம் மதத்தின்படி வழிபாடு நடத்திக் க�ொள்வதை
மற்றவர்கள் அங்கீகரிப்பது தான் நல்லிணக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும். ஒருவரது
வழிபாட்டை மற்றவர் மீது திணித்தால் நல்லிணக்கத்திற்கு பதிலாக துவேஷம்
தான் வளரும்.

ஒரு கடவுளைத் தவிர வேறு யாரையும் எதனையும் வணங்கக் கூடாது என்பது
தான் இஸ்லாத்தின் உயிர் நாடியான க�ொள்கை. இந்தக் க�ொள்கையில்
உறுதியுடன் முஸ்லிம்கள் இருந்தால் அதைக் குறை கூறுவது நியாயமாகாது.

கடவுள் நம்பிக்கை இதை விட வலிமையானதாகும். எனவே ஒருவரது
கடவுளை மற்றவரும் ஏற்க வேண்டும் என்று கருதுவது ஏற்க முடியாததாகும்.
ப�ௌத்தர்களின் வழிபாட்டு முறையில் முஸ்லிம்கள�ோ, முஸ்லிம்களின்
வழிபாட்டு முறையில் ப�ௌத்தர்கள�ோ குறுக்கிடாமல் இருப்பதும், தமது
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நம்பிக்கையை மற்றவர்கள் மீது கட்டாயப்படுத்தாமல் இருப்பதும் தான் மத
நல்லிணக்கத்திற்கு வழிக�ோலும்.

இஸ்லாம் வலியுறுத்தும் வழிகாட்டல் முறைகளையும், முஸ்லிம்கள் அதன்
படி நடந்து க�ொள்வதையும் க�ொள்கைப் பிடிப்பின் வெளிப்பாடாக
எடுத்துக் க�ொண்டால் குழப்பம் ஏற்படாது.

இஸ்லாமியர்கள் நம்பும், ஏற்றுக் க�ொண்டிருக்கும் ஏக இறைவனான
அல்லாஹ் இந்த உலகுக்கு தந்த வழிகாட்டல் தான் இஸ்லாம். இதனை
ஏற்க மறுப்பவர்களை அல்லாஹ் ஏற்றுக் க�ொள்ள மாட்டான் என்பது
இஸ்லாத்தின் நம்பிக்கையாகும். என்பதை புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்பதே இந்த வசனத்தின் விளக்கமாகும்.

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் ச�ொல்லும் வரை யுத்தம் செய்வது
ப�ொது பல சேனாவினால் குர்ஆன் பற்றி முன் வைக்கப்பட்ட விமர்சன
கேள்விகளுக்குறிய பதில்களை மேலே பார்த்தோம். இனி நபியவர்களின்
ஹதீஸ்கள் த�ொடர்பில் அவர்கள் முன் வைத்துள்ள இரண்டு கேள்விகளுக்குறிய
பதில்களை பார்ப்போம்.
இஸ்லாம் பற்றிய அவர்கள் முன்வைத்த கேள்விகளில் குர்ஆனிய வசனங்கள்
பற்றிய கேள்விகளுடன் இணைத்து நபி (ஸல்) அவர்களின் இரண்டு
ஹதீஸ்களுக்கும் விளக்கம் க�ோரியிருந்தார்கள். குறிப்பிட்ட இரண்டு
செய்திகள் த�ொடர்பில் இப்போது தனித்தனியாக விரிவாக பார்ப்போம்.

ப�ொது பல சேனாவினால் நபியவர்களின் ஹதீஸ்கள் த�ொடர்பில்
முன்வைக்கப்பட்ட கேள்விகளில் முதலாவது புகாரி மற்றும் முஸ்லிம் ஆகிய
நூல்களில் இணைவைக்கும் மக்களுக்கு எதிராக ப�ோராடுவது த�ொடர்பாக
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு செய்தியாகும்.
இதுதான் அந்த செய்தியாகும்.

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு இறைவனில்லை; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்
அல்லாஹ்வின் தூதர் என உறுதிம�ொழிந்து, (கடமையான) த�ொழுகையை
நிலை நிறுத்தி, ஸகாத் (எனும் ஏழைகளின் உரிமையை) வழங்காதவரை
(இணைவைக்கும்) மக்களுடன் ப�ோரிடும்படி நான் கட்டளையிடப்பட்டேன்.
இவற்றை அவர்கள் செய்து விடுவார்களானால் தம் உயிரையும்
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உடைமைகளையும் என்னிடமிருந்து அவர்கள் பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும்.
(மரண தண்டனைக்குரிய) இஸ்லாத்தின் இதர உரிமைகளில் (அவர்கள்
வரம்பு மீறினாலே) தவிர! மேலும் (இரகசியமாக குற்றமிழைத்தால்)
அவர்களின் விசாரணை அல்லாஹ்வின் ப�ொறுப்பிலுள்ளது.
இதை அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆதாரம் : புகாரி : 25, முஸ்லிம் : 33

மேற்கண்ட செய்திக்குறிய விளக்கத்தைத் தருமாறும் ப�ொது பல சேனா
தரப்பிலிருந்து க�ோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த செய்தியைப் ப�ொருத்த வரையில் நாட்டின் ஆட்சியாளராக இருக்கும்
நிலையில் முஹம்மத் நபியவர்கள் குறிப்பிடும் செய்தியாகும். ஒரு நாட்டின்
தலைவர் என்ற வகையில் நாட்டின் குடிமக்களாக இருப்பவர்களுக்கு
கூறப்படும் ஒரு செய்தியாகும்.

நாட்டின் குடிமக்களாக முஸ்லிம்கள் மாத்திரம் இருக்க மாட்டார்கள்.
முஸ்லிம்கள், கிருத்தவர்கள், இந்துக்கள், ப�ௌத்தர்கள் என்று ஒரு நாட்டில்
பல் சமயத்தை சேர்ந்தவர்களும் இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கும் ஒரு
நாட்டில் குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தினரால், அந்த மதத்தின் சட்டத்தின் படி
ஆட்சி நடைபெற்றால், அந்த ஆட்சியின் கீழ் வாழும் மற்ற மதத்தினருக்குறிய
வகையிலான சட்டங்களும் அமையப்பெற வேண்டும். அப்படி அமைந்தால்
தான் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் உறுதிப்படுத்தப்படும்.
அந்த அடிப்படையில் தான், இஸ்லாமிய ஆட்சியின் தலைவராக இருக்கும்
முஹம்மத் நபியவர்கள் தனது பணியின் அடிப்படை ந�ோக்கம் த�ொடர்பில்
மேற்கண்டவாறு தெளிவூட்டுகிறார்கள்.
இறைத் தூதராக ஒருவர் அனுப்பப்பட்டால் அவருடைய பணி, இறைவன்
இடும் கட்டளைகளை செயல்படுத்துவது தான். அதற்கு மாற்றமாக அவரால்
செயல்பட முடியாது. செயல்படவும் கூடாது.

அந்த வகையில் அல்லாஹ்வின் தூதரான நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்
தனது பணியின் அடிப்படை ந�ோக்கம் த�ொடர்பாக மேற்கண்டவாறு
தெளிவு படுத்துகிறார்கள். இதே நேரம், முஹம்மது நபியின் பணியின்
ந�ோக்கம் அதுவாக இருந்தாலும், அந்த ந�ோக்கத்தை ஆயுதத்தை காட்டி
பலவந்தமாக நபியவர்கள் அடைந்து க�ொள்ள முனையவில்லை. அப்படி
அடைந்து க�ொள்வது இஸ்லாமிய நெறிமுறையும் அல்ல. இதனை திருமறைக்
குர்ஆன் மிகத் தெளிவாகவே நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இம்மார்க்கத்தில் எந்தவித நிர்பந்தமும் இல்லை. வழிகேட்டிலிருந்து நேர்வழி
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தெளிவாக உள்ளது.

அல்குர்ஆன் 2 : 256

திருக்குர்ஆன் கட்டாய மதமாற்றத்தை தடை செய்கின்றது. இதனை
மேற்கண்ட திருக்குர்ஆன் வசனம் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது.

நபியவர்கள் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்வார்கள். இஸ்லாத்திற்கு
எதிராக ப�ோர் பிரகடனம் செய்பவர்களுடன் ப�ோரிடுவார்கள். ப�ோரில்
வெற்றியடைந்த பின் அம்மக்களிடம் இஸ்லாத்தை எடுத்துச் ச�ொல்வார்கள்.
விரும்பியவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் க�ொள்வார்கள். விரும்பாதவர்கள்
ஜிஸ்யா வரி செலுத்திவிட்டு தம் மதத்திலேயே நீடிப்பார்கள். (ஜிஸ்யா வரி
பற்றி பின்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது.)

இணை கற்பிப்போரில் (மாற்று மதத்தவர்களில்) யாரும் உம்மிடம்
அடைக்கலம் தேடினால் அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளைச் செவியுறுவதற்காக
அவருக்கு அடைக்கலம் அளிப்பீராக! பின்னர் அவருக்குப் பாதுகாப்பான
இடத்தில் அவரைச் சேர்ப்பீராக! அவர்கள் அறியாத கூட்டமாக இருப்பதே
இதற்குக் காரணம்.
(அல்குர்ஆன் 9:6)

மாற்று மதத்தவர்களிடம் நபியவர்களின் நடைமுறை எத்தகையதாக இருந்தது
என்பதற்கு இந்த வசனம் ஆதாரமாக அமைந்துள்ளது.

ஆகவே, வலுக்கட்டாயமாக இஸ்லாத்தில் ஒருவர் இணைய வேண்டும்
என்பத�ோ, ஆயுதத்தை காட்டி இஸ்லாத்தில் ஒருவரை இணைப்பத�ோ
இஸ்லாத்தின் வழிமுறையல்ல. இஸ்லாம் இதனை அங்கீகரிக்கவும் இல்லை.
நபியவர்கள் அப்படி செய்யவும் இல்லை.

மாறாக இஸ்லாத்தை எடுத்து ச�ொல்லும் ப�ோது அவர்கள் புரிந்து க�ொண்டு
ஏற்றுக் க�ொண்டால் முஸ்லிம்களாக இஸ்லாத்தின் க�ொடியின் கீழ் வாழலாம்.
இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் க�ொள்ளா விட்டால் ஜிஸ்யா வரியை கட்டிக் க�ொண்டு
தாராளமாக அவர்களின் மதத்தை பின்பற்றி வாழ முடியும்.

இஸ்லாமிய அரசுடன் ஒப்பம் செய்து வாழும் மாற்று மதத்தவரை
க�ொலை செய்தால் சுவர்க்கம் தடை செய்யப்படும்.
மாற்று மதத்தினருக்கு இஸ்லாமிய அரசு க�ொழுத்த மிகப் பெரும் சலுகைகளில்
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மிக முக்கியமான ஒரு சலுகையைப் பற்றி பேசும் நபி ம�ொழியை பாருங்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

(இஸ்லாமிய அரசுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்து க�ொண்டு அதன்
கீழ் வாழ்ந்து வரும்) ஓர் ஒப்பந்தப் பிரஜையைக் க�ொன்று விடுபவன்
ச�ொர்க்கத்தின் வாடையைக் கூட நுகர மாட்டான். அதன் நறுமணம�ோ
நாற்பதாண்டுப் பயணத் த�ொலைவிலிருந்தே வீசிக் க�ொண்டிருக்கும்.
இதை அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆதாரம்: புகாரி 3166

ஜிஸ்யா வரி செலுத்தி – ஒப்பந்தம் செய்து வாழும் மாற்று மத
நண்பரை க�ொலை செய்பவருக்கு சுவர்க்கம் தடை செய்யப்பட்டு விடும்,
சுவர்க்கத்தின் வாடையை கூட அவர் நுகர முடியாது என்று கடுமையான
எச்சரிக்கையை இஸ்லாம் விடுப்பதின் மூலம் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் மாற்று
மத நண்பர்களுக்குள்ள சுதந்திரத்தை உறுதி செய்கிறது.

இதனை இன்னும் தெளிவாக புரிந்து க�ொள்வதற்கு இன்னொரு
சம்பவத்தையும் நாம் குறிப்பிட முடியும். அதாவது அய்லா என்கிற பகுதியின்
ஆட்சியாளராக இருந்த அரசர் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மத்திய
அரசின் கீழ் ஒப்பந்தம் செய்து க�ொண்டு ஆட்சி செலுத்தி வந்த ஒருவர்.
குறித்த அரசர் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒரு அன்பளிப்பை
அனுப்பி வைக்கிறார். நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களும் அவருக்கு ஒரு
சால்வையை அன்பளிப்பாக அனுப்பி வைத்து இஸ்லாமிய அரசின் கீழ்
கட்டுப்பட்டு இருக்கும் படியும் அவனுக்கு ச�ொல்கிறார்கள்.
அபூ ஹுமைத் அஸ் ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:

நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் ப�ோரில் கலந்து க�ொண்டோம்.
அய்லா’வின் அரசன் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (தல்தல்’ எனும்) வெள்ளை
நிறக் க�ோவேறுக் கழுதை ஒன்றை அன்பளிப்புச் செய்தான். நபி (ஸல்)
அவர்கள் அவனுக்குச் சால்வைய�ொன்றை (அனுப்பி) அணிவித்தார்கள்.
மேலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் கட்டுப்பட்டு
இருக்கும் படியும் அவனுக்கு எழுதினார்கள்.
ஆதாரம்: புகாரி 3161

நபியவர்கள் மாற்று மத நண்பர்களுக்கு இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தின் கீழ்
அவர்களுடைய மத அனுஷ்டானங்களை மேற்கொள்வதற்கு எந்தளவு
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பூரண அனுமதியையும், சுதந்திரத்தையும் க�ொடுத்திருந்தார்கள் என்பதற்கு
மேற்கண்ட செய்தியும் தெளிவான சான்றாக அமைந்துள்ளது.

இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் இருக்கும் மாற்று மத நண்பர்கள் ஜிஸ்யா வரியை
செலுத்தி விட்டு அவர்களின் மத சுதந்திரத்துடன் வாழ முடியும் என்ற
இஸ்லாத்தின் அடிப்படையைப் பற்றி புரிந்து க�ொண்டோம். இதே நேரத்தில்
ஜிஸ்யா வரி என்றால் என்ன? என்பதைப் பற்றியும் இங்கு கட்டாயம்
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

பிற மதத்தினருக்கு ஜிஸ்யா வரி ஏன்?
இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் இருப்பவர்களிடம் ஜிஸ்யா என்ற வரி பெறப்படுகிறது
- இது பிற மதத்தவர் மீது செய்யும் அக்கிரமம் ப�ோல் கருதப்படுகிறது. இது
பற்றி உண்மை நிலையை அறிந்து க�ொண்டால் ஜிஸ்யா வரியை யாரும்
குறை கூற மாட்டார்கள்.
இஸ்லாமிய ஆட்சியில் எவ்வாறு வரி விதிக்கப்படுகின்றது?

இதை முதலில் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். முஸ்லிம்கள் மீது இஸ்லாம்
ஸகாத் எனும் வரியைக் கடமையாக்கியுள்ளது. முஸ்லிம்கள் தங்களிடமுள்ள
தங்கம், வெள்ளி, பணம், வியாபாரப் ப�ொருட்கள், ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்
ஆகிய கால்நடைகள், விளைவிக்கப்படும் தானியங்கள் மற்றும் பயறு
வகைகள் ஆகிய அனைத்திலிருந்தும் ஸகாத் எனும் வரி செலுத்தக்
கடமைப்பட்டுள்ளனர்.

தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பணத்தில் இரண்டரை சதவீதமும், நீர் பாய்ச்சி
விளைவிக்கப்படும் ப�ொருட்களில் ஐந்து சதவீதமும், இயற்கையாக விளையும்
ப�ொருட்களில் பத்து சதவீதமும் முஸ்லிம்கள் ஸகாத் எனும் வரி செலுத்தியாக
வேண்டும். இது எவ்வளவு கணிசமான வரி என்பதைச் சிந்திக்க வேண்டும்.

ஸகாத் என்பது இஸ்லாமிய அரசால் கட்டாயமாகக் கணக்குப்
பார்த்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய வரியாகும். ஸகாத் என்ற பெயரில்
பெரும் த�ொகையை இஸ்லாமியச் சமுதாயம் அரசுக்குச் செலுத்தக்
கடமைப்பட்டுள்ளது.
ஏழைகள், பரம ஏழைகள், கடன் பட்டிருப்பவர்கள், அடிமைகள்,
அறப்போருக்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துக் க�ொண்ட இராணுவ வீரர்கள்,
மற்றும் நாட�ோடிகளின் நலனுக்காக இந்த வரியை அரசாங்கம் செலவு
செய்யும். சுருங்கச் ச�ொன்னால், ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்குச் செய்ய
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வேண்டிய அனைத்துக் கடமைகளும் இந்த ஸகாத் எனும் வரியிலிருந்தே
செய்யப்பட்டன.

ம�ொத்த அரசாங்கமும், முஸ்லிம்களிடமிருந்து பெறப்படும் ஸகாத்
வரியிலிருந்தே
நடந்து
வரும்போது,
அந்த
நாட்டில்
உள்ள
முஸ்லிமல்லாதவர்கள் எந்த வரியும் செலுத்தாமல் இருப்பது நியாயமாகாது.

முஸ்லிம்கள்
மட்டும்
வரி
செலுத்திக்
க�ொண்டிருக்கும்போது
முஸ்லிமல்லாதவர்கள் விஷயமாக கீழ்க்காணும் மூன்று வழிகளில் ஒன்றை
நடைமுறைப்படுத்தியாக வேண்டும்.
1. முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது எந்த வரியும் விதிக்காமலிருப்பது.

2. முஸ்லிம்களைப் ப�ோலவே முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கும் ஸகாத் வரி
விதிப்பது.
3. முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது வேறு விதமான வரிகள் விதிப்பது.

இதில் முதல் வழியை நடைமுறைப்படுத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளை
முதலில் அலசுவ�ோம்.
முஸ்லிம்கள் மட்டும் வரி செலுத்தும்போது முஸ்லிமல்லாதவர்கள் எந்த
வரியும் செலுத்தாமல் அரசாங்கத்தின் நன்மைகளைப் பெற்று வந்தால்
வரிசெலுத்தும் முஸ்லிம்கள் கூடுதலான உரிமையை இயல்பாகவே
எதிர்பார்க்கும் நிலை ஏற்படும்.

வரி செலுத்தாமல் அரசாங்கத்தின் பயன்களை முஸ்லிமல்லாதவர்கள்
அனுபவிக்கக் கூடாது என்று எதிர்ப்புக் குரல் எழும்.

முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் வரி செலுத்தாததால் அவர்களே கூட
தங்கள் உரிமையைக் கேட்கத் தயங்குவார்கள். மன�ோரீதியாக தாங்கள்
இரண்டாம்தரக் குடிமக்கள் என்று எண்ணத் துவங்குவர்.

ஒரு சமுதாயத்திடம் மட்டும் வரி வாங்கி இன்னொரு சமுதாயத்திடம் வரி
வாங்காவிட்டால் வரி வாங்கப்படாதவர்களுக்கு அது அவமானமாகவும்
ஆகும்.
வரி
வாங்கப்படாமலிருப்பது
சட்டப்படியான
உரிமை
அவர்களுக்கு இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாகும். ஆக, இந்த நிலையை
நடைமுறைப்படுத்தும்போது இரு தரப்பிலும் எதிர்ப்பு கடுமையாகும்.

தங்களிடம் மட்டும் வரி வாங்கி விட்டு மற்றவர்களுக்கு விலக்களிக்கப்படுவதை
முஸ்லிம்களும் எதிர்ப்பார்கள். தங்களிடம் மட்டும் வரி வாங்காததால்
தங்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ உரிமை வழங்கப்படவில்லை எனக் கருதி
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முஸ்லிமல்லாதவர்களும்
சாத்தியமாகாது.

இதை

எதிர்ப்பார்கள்.

எனவே

முதல்

வழி

இரண்டாம் வழியை நடைமுறைப்படுத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளைப்
பார்ப்போம்.
ஸகாத் என்பது ஒரு வரியாக இருந்தாலும், முஸ்லிம்களைப் ப�ொறுத்த வரை
த�ொழுகை, ந�ோன்பு ப�ோன்ற மதக் கடமையாகவும் அமைந்துள்ளது.

இந்த ஸகாத் வரியை முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மீது திணிக்கும்போது,
இன்னொரு மதச்சட்டம் தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதாக அவர்களுக்குத்
த�ோன்றும். இஸ்லாமியர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள், வணக்கங்கள்
யாவும் தங்கள் மீதும் கடமையாக்கப்பட்டு விடும�ோ என்ற அச்சமும்
அவர்களுக்கு ஏற்படும். இதை அவர்களால் ஏற்க முடியாது.
முஸ்லிமல்லாதவர்களின் தனிப்பட்ட உரிமையில் இஸ்லாமிய அரசு
தலையிடுவதாக அமையும் என்பதால் அவர்கள் மீது ஸகாத் எனும் வரியை
விதிக்க முடியாது.

ஸகாத் வரி என்பது அவரவர் ச�ொத்துக்களை மதிப்பிட்டு வசூலிக்கப்பட
வேண்டியதாகும். சம்பந்தப்பட்டவர்களும் சரியாகக் கணக்குக் காட்டி
ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே ஸகாத்தை முழுமையாக வசூலிக்க முடியும்.
முஸ்லிம்களைப் ப�ொறுத்த வரை அவர்களுக்கு அது மதக் கடமையாக
உள்ளதால் இறைவனுக்கு அஞ்சி முறையாக அவர்கள் கணக்குக்
காட்டுவார்கள்.

முஸ்லிமல்லாதவர்களைப் ப�ொறுத்த வரை இது ஒரு வரியாக மட்டுமே
கருதப்படும். இன்னொரு மதத்தின் கடமை என்பதால் அதில் அவர்கள்
முழு ஒத்துழைப்புத் தர மாட்டார்கள். இயன்ற வரை தவறாகக் கணக்குக்
காட்டி குறைவான வரி செலுத்தும் வழிகளையே தேடுவார்கள். இந்தக்
காரணத்தினாலும் ஸகாத் என்ற வரியை இவர்கள் மீது விதிக்க முடியாது.
வரி விதிக்காமலும் இருக்க முடியாது. முஸ்லிம்களுக்கு விதிப்பது ப�ோன்ற
வரியையும் அவர்கள் மீது விதிக்க முடியாது.
இப்போது மூன்றாவது வழியை நடைமுறைப்படுத்துவதைத் தவிர வேறு
வழியில்லை.

‘ஸகாத்’ என்ற வகையல்லாத புதிய வரியை அவர்கள் மீது விதிப்பதன் மூலம்
இந்தத் தீய விளைவுகளைத் தவிர்க்க முடியும். இந்த அடிப்படையிலேயே
‘ஜிஸ்யா’ எனும் வரி விதிக்கப்பட்டது. முஸ்லிம்கள் ஸகாத் என்ற பெயரால்
ஜிஸ்யாவை விடப் பல மடங்கு அதிகமாக வரி செலுத்தினர்.
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இஸ்லாமிய ஆட்சியில் வரி செலுத்துவதில் முஸ்லிம்கள் தான் அதிகம்
பாதிப்புக்கு ஆளானார்களே தவிர முஸ்லிமல்லாதவர்கள் அல்ல. இதைப்
புரிந்து க�ொள்ளாத காரணத்தினாலேயே ஜிஸ்யா வரி பற்றி தவறான
விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

இஸ்லாமியப் ப�ோர்கள் எதற்காக?
ப�ொது
பல
சேனா
சார்பில்
முன்வைக்கப்பட்ட
கேள்விகள்
அனைத்திலும்
பெரும்பாலும்
இஸ்லாமிய
ப�ோர்கள்
பற்றிய
கேள்விகளே முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே இஸ்லாம் ப�ோர்களை
கடமையாக்கிமைக்கான சரியான காரணத்தையும் இந்த நேரத்தில் நாம்
புரிந்து க�ொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

முஸ்லிமல்லாதவர்களை மதமாற்றம் செய்வதற்காகவும் மறுப்பவர்களைக்
க�ொன்று குவிப்பதற்காகவும் பிறநாட்டில் உள்ள அழகு மங்கையரைக் கவர்ந்து
செல்வதற்காகவும் அங்குள்ள செல்வங்களைக் க�ொள்ளையடிப்பதற்காகவும்
முஸ்லிம்கள் படையெடுத்து உள்ளனர். இஸ்லாம், பிற மதங்களைச் சகித்துக்
க�ொள்ளாத மார்க்கம் என்பதற்கு அது வாள் முனையில் பரப்பப்பட்ட
மார்க்கம் என்பதற்கும் இந்தப் ப�ோர்களும் படையெடுப்புகளும் சான்றாக
உள்ளன.
என்பது
முஸ்லிமல்லாதவர்கள்
அடிக்கடி
எழுப்பிவரும்
குற்றச்சாட்டாகும்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்த ப�ோர்களைப் பற்றி விளக்குவது
நமது ப�ொறுப்பாகும்.
நபிகள்
நாயகம்
(ஸல்)அவர்கள்
சந்தித்த
ப�ோர்க்களங்கள்
அடிப்படையிலானவை? என்பதை விரிவாகக்காண்போம்.

எந்த

நபிகள் நாயகம் அவர்களின் ப�ோர்கள் நாடு பிடிப்பதற்காகவா?
நபி (ஸல்) அவர்களும், அவர்களின் முன்னூறுக்கும் சற்று அதிகமான
த�ோழர்களும், மக்காவின் எதிரிகளுடன் ”பத்ர்” எனுமிடத்தில் ப�ோர்
புரிந்தனர். ஆயிரம் பேர்கொண்ட எதிரிகளின் படை இந்த முதல்
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ப�ோரிலேயே படுத�ோல்வி கண்டு ஓடலாயிற்று. நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் மாபெரும் வெற்றி பெற்றனர். அனைவரும் அறிந்து வைத்துள்ள
வரலாற்று நிகழ்ச்சி இது.

நாடு பிடிப்பது அவர்களின் ந�ோக்கம் என்றால் அவர்கள் என்ன செய்திருக்க
வேண்டும்? த�ோல்வியுற்று ஓடுபவர்களை விரட்டிச் சென்றிருக்க வேண்டும்.
விரட்டிச் சென்று அவர்களைக் க�ொன்று குவித்திருக்க வேண்டும். மேலும்
முன்னேறி எதிரிகளின் தலைநகரம் மக்கா வரை சென்று வெறியாட்டம்
ப�ோட்டிருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு ப�ோரிலேயே மக்கா அவர்களின்
கைவசமாக ஆகிவிடக் கூடிய அருமையான சூழ்நிலை இருந்தது.
வெற்றியடைந்த எந்தத் தலைவரும் நடந்து க�ொள்ளும் முறையும் அது
தான்.

”பத்ர்” எல்லையைத் தாண்டி அவர்கள் ஓரடியும் எடுத்து வைக்கவில்லை.
நாடு பிடிப்பது அவர்களின் ந�ோக்கமில்லை என்பதற்கு இதை விட வேறு
என்ன சான்றுவேண்டும்?

”உம்ரா” வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான தம் த�ோழர்களுடன் புறப்பட்டு மக்காவுக்குச்
சென்றனர். ஹுதைபியா எனும் இடம் வரை வந்து விட்டனர். மக்காவுக்குள்
அனுமதிக்க எதிரிகள் மறுத்தனர். நபியவர்களுக்கு ஆத்திரமூட்டும் அளவுக்குப்
பிடிவாதம் பிடித்தனர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நாடு பிடிப்பதை
மட்டும் குறிக்கோளாகக் க�ொண்டிருந்தால் அரை மணி நேரத்திற்குள் மக்கா
நகரம் அவர்களின் வசமாகியிருக்கும்.

ஆனாலும் நபியவர்கள் பல விஷயங்களில் விட்டுக் க�ொடுத்து அவர்களுடன்
சமாதான உடன்படிக்கை செய்து க�ொண்டனர். மக்காவுக்குச் சென்று
உம்ராவை நிறைவேற்றாமலேயே திரும்பி வந்தனர். இதுவும் அனைவராலும்
அறியப்பட்ட வரலாறு தான். நாடு பிடிக்கும் எண்ணம் நபியவர்களுக்கு
இருந்ததில்லை. என்பதற்கு இவையே ப�ோதுமாகும்.

க�ொள்ளையிடுவதற்காகவா?
எதிரி நாட்டு வளங்களைக் க�ொள்ளையிடுவதற்காகப் ப�ோர் நடத்தினார்களா?
என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. ”தாயிப்” நீங்கலாக உள்ள மற்ற பகுதிகள்
எதுவும் மதினாவை விட வளமானதாக இருந்ததில்லை. ப�ொருளாதாரம்
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ப�ோர் ந�ோக்கமாக இருக்கக் கூடாது என்று திருக்குர்ஆன் அவர்களுக்குத்
தெளிவான கட்டளையும் பிறப்பித்துள்ளது.

நம்பிக்கை க�ொண்டோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாதையில் (ப�ோருக்குச்)
சென்றால் தெளிவுபடுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு ஸலாம் கூறியவரிடம்
இவ்வுலக வாழ்க்கையின் ப�ொருட்களைப் பறிப்பதற்காக "நீ நம்பிக்கை
க�ொண்டவன் இல்லை’’என்று கூறி விடாதீர்கள்! அல்லாஹ்விடம் ஏராளமான
செல்வங்கள் உள்ளன. இதற்கு முன் நீங்களும் இவ்வாறே இருந்தீர்கள்.
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிந்தான். எனவே தெளிவுபடுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்! நீங்கள் செய்வதை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான்.
(அல்குர்ஆன் 4:94)

க�ொள்ளையிடுவது அவர்களின் குறிக்கோளாக இருக்கலாகாது என்று
குர்ஆன் தெளிவான கட்டளையிட்டிருக்கும் ப�ோது அவர்கள் நடத்திய
ப�ோருக்கு இதுகாரணமாக இருக்க முடியாது.

பழிவாங்குவதற்கா?

எதிரிகள் ஏற்கனவே செய்த க�ொடுமைகளுக்குப் பழிவாங்குவதற்காக
ப�ோர்க்களங்களைச் சந்தித்தார்களா? நிச்சயமாக அதுவுமில்லை.

மக்காவில் வெற்றி வீரராக நபியவர்கள் நுழைந்த நேரத்தில் பழிவாங்குவதற்குரிய
அத்தனை காரணங்களும் இருந்தன. சக்தியும் இருந்தது. நபிகள் நாயகத்தைக்
கல்லால் அடித்தவர்கள் அங்கே நின்றார்கள். அவர்களைக் க�ொலை செய்யத்
திட்டம் தீட்டியவர்கள், அவர்கள் நாடு துறக்கக் காரணமானவர்கள்,
அவர்களின் த�ோழர்களைச் சுடுமணலில் கிடத்தியவர்கள், தூக்கில் த�ொங்க
விட்டவர்கள், மதீனாவுக்குச் சென்ற பின்பும் பல முறை அவர்களுடன்
ப�ோர் புரிந்தவர்கள், இப்படிப் பலரும் அங்கே நின்றார்கள். தங்களின் கதி
என்னவாகும�ோ என்று பயந்து ப�ோய் நின்றார்கள்.
அனைவருக்குமே ப�ொதுமன்னிப்பு வழங்கியது தான் அவர்கள் வழங்கிய
தண்டனை. பழி வாங்குவதற்குரிய அத்தனை நியாயங்களும் அவர்கள்
பக்கம் இருந்தன. ஆனாலும் எவரையும் பழி வாங்கவில்லை. இந்த ஒரு
நிகழ்ச்சியே அவர்களின் உயர் பண்புக்கு ப�ோதுமான சான்றாகும்.

நம்பிக்கை க�ொண்டோரே! அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்பட்டு,
சாட்சிகளாக ஆகிவிடுங்கள்! ஒரு சமுதாயத்தின் மீதுள்ள பகை
நீதியாக நடக்காமலிருக்க, உங்களைத் தூண்ட வேண்டாம்.
நடங்கள்! அதுவே இறையச்சத்திற்கு நெருக்கமானது. அல்லாஹ்வை
க�ொள்ளுங்கள்! நீங்கள் செய்வதை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்.
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நீதிக்குச்
நீங்கள்
நீதியாக
அஞ்சிக்

(அல்குர்ஆன் 5:8)

என்று இறைவன் கட்டளையிட்டிருக்கும் ப�ோது எப்படி அவர்கள் அதை
மீறியிருப்பார்கள்.

ஒரு ப�ோர்க்களத்தில் பெண்ணொருத்தி க�ொல்லப்பட்டுக் கிடப்பதைக் கண்ட
நபி(ஸல்) அவர்கள் அதை ஆட்சேபித்து பெண்களையும், சிறுவர்களையும்
க�ொலை செய்வதைத் தடை செய்தார்கள்.
அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் (ரலி), நூல்கள் : புகாரி, முஸ்லிம்

ப�ோர்க்களத்தில் ப�ோரிடுங்கள்! வரம்பு மீறாதீர்கள்! சிறுவர்களையும் மத
குருமார்களையும் க�ொல்லாதீர்கள் என்பது நபிம�ொழி.
அறிவிப்பவர் : புரைதா (ரலி)
நூல் : முஸ்லிம்.

ப�ோர்க்களத்தில் எந்தத் தர்மமும் பார்க்க வேண்டியதில்லை என்பது
உலகமெங்கும் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட மரபாக இருந்தும் இங்கேயும் புது
நெறியைக் கற்றுத் தரும் அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின்
உள்ளம் விசாலமானதாக இருந்தது. எனவே பழி வாங்குதல் என்பது
அவர்களிடம் கற்பனை கூட செய்ய முடியாது.

மதமாற்றம் செய்வதற்காகவா?
மற்றவர்களை மதமாற்றம் செய்வதற்காக ப�ோர் நடத்தினார்களா? என்றால்
நிச்சயமாக அதுவும் இல்லை.
இம்மார்க்கத்தில் எந்தவித நிர்பந்தமும் இல்லை. வழிகேட்டிலிருந்து நேர்வழி
தெளிவாக உள்ளது.
அல்குர்ஆன் 2 : 256)

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட திருக்குர்ஆன் கட்டாய
மதமாற்றத்தை தடைசெய்கின்றது. வெற்றியடைந்த பின் அம்மக்களிடம்
இஸ்லாத்தை எடுத்துச் ச�ொல்வார்கள். விரும்பியவர்கள் ஏற்றுக் க�ொள்வார்கள்.
விரும்பாதவர்கள் ஜிஸ்யாவரி செலுத்திவிட்டு தம் மதத்திலேயே நீடிப்பார்கள்.
(ஜிஸ்யா வரி பற்றி மேலே தனியாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.)

இணை வைப்பவர்களில் (அதாவது மாற்று மதத்தவர்களில்) உள்ள
எவரேனும் உம்மிடம் அடைக்கலம் தேடினால் இறைவனின் வார்த்தையை
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அவர் செவியுறுவதற்காக அவருக்கு அடைக்கலம் க�ொடுப்பீராக! பின்னர்
அவருக்கு பாதுகாப்பான இடத்தில் அவரைச் சேர்த்து விடுவீராக! எனெனில்
அவர்கள் அறியாத மக்களாக உள்ளனர்.
(அல்குர்ஆன் 9:6)

மாற்று மதத்தவர்களிடம் நபியவர்களின் நடைமுறை எத்தகையதாக இருந்தது
என்பதற்கு இந்த வசனம் ஆதாரமாக அமைந்துள்ளது.

எதற்காகப் ப�ோர் செய்தனர்?
மேற்கண்ட காரணங்களுக்காகப் ப�ோர் நடக்கவில்லை என்றால் அவர்களே
ப�ோர் நடத்தியதாகச் ச�ொல்லப்படுவது ப�ொய்யா? அதற்கு வேறு காரணங்கள்
ஏதும் உள்ளனவா? என்ற கேள்விக்கு வருவ�ோம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எந்தப் ப�ோரிலும் பங்கெடுத்ததில்லை
என்று நாம் ச�ொல்லவில்லை.
தாங்களே களத்தில் இறங்கியுள்ளார்கள். மிகச் சிறந்த படைத் தளபதியாக
இருந்தார்கள். எத்தனை ஒட்டகங்களை எதிரிகள் அறுத்துள்ளனர் என்பதை
விசாரித்து எதிரிகளின் எண்ணிக்கையை சரியாக மதிப்பிடக் கூடிய
அளவுக்கு திறமை மிக்க தலைவராக இருந்தார்கள். இதையெல்லாம் நாம்
மறுக்கவில்லை. அவர்கள் படை நடத்திச் சென்றதற்கு நியாயமான சில
காரணங்கள் இருந்தன.

முதலாவது காரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும் ச�ொந்த
ஊரிலிருந்து அநியாயமாக விரட்டப்பட்டு மதீனா வந்து அங்கே வாழ்ந்து
க�ொண்டிருந்தனர். அப்போது மக்காவை விட்டு அவர்களை விரட்டியவர்கள்,
அவர்களையும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களையும் பூண்டோடு கருவறுப்பதற்காக
படையெடுத்து வந்தனர். அவர்களை எதிர்த்துப் ப�ோரிடவில்லையானால்
ம�ொத்த சமுதாயமும் அழிந்துவிடக் கூடிய அபாயம் ஏற்பட்ட ப�ோது
எதிரிகளிடமிருந்து தற்காத்துக் க�ொள்வதற்காக நபி (ஸல்) ப�ோர்களைச்
சந்தித்துள்ளனர். எல்லாப் ப�ோர்களுக்கும் இதுவே காரணமில்லை என்றாலும்
சில ப�ோர்கள் இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே நடத்தப்பட்டன.
நியாய உணர்வுடைய எவரும் இதில் குறை காண மாட்டார்கள். இந்தக்
காரணத்துக்காக நடத்தப்பட்ட ப�ோர்களில் இரண்டை மட்டும் இங்கே
நாம்விளக்குவ�ோம்.
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உஹது ப�ோர் என்பது பிரசித்தி பெற்ற ப�ோராகும். நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்திய இந்தப் ப�ோர் ”உஹத்” எனும்
மலையடிவாரத்தில் நடந்ததால் ”உஹதுப் ப�ோர்” என்று இஸ்லாமிய
வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

ப�ோர் நடந்த இடம் மதீனாவுக்கு ஐந்து மைல் த�ொலைவில் உள்ளது.
மக்காவிலிருந்து ஏறத்தாழ முன்னூறு மைல் த�ொலைவில் இந்த இடம்
அமைந்துள்ளது. அதாவது மக்காவாசிகளான எதிரிகள் சுமார் முன்னூறு
மைல்களைக் கடந்து மதீனாவின் எல்லை வரை வந்து விட்டனர். நபிகள்
நாயகம்(ஸல்) அவர்கள் வெறும் ஐந்து மைல் தூரம் சென்று எதிரிகளைச்
சந்தித்தனர்.
முன்னூறு மைல்கள் கடந்து வந்தவர்கள் வம்புச் சண்டைக்கு வந்தவர்களா?
ஐந்துமைல் தூரம் சென்று எதிரிகளைச் சந்தித்த நபியவர்கள் வம்புச்
சண்டைக்குச் சென்றார்களா? முன்னூறு மைல்களைக் கடந்து வருவதென்றால்
அன்றைய காலத்தில் அதற்கு எவ்வளவு ஏற்பாடுகள் செய்திருக்க வேண்டும்!
எவ்வளவு நாட்களுக்கு முன் புறப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த நிலையிலும்
ஆட்சித் தலைவராக உள்ள நபியவர்கள் தமது குடிமக்கள் நலனைப் பேண
வேண்டிய நபியவர்கள் இதைக் கண்டு க�ொள்ளாமலிருக்க வேண்டும் என்று
எவருமே எதிர்பார்க்க முடியாது.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பங்கெடுத்த இரண்டாவது ப�ோரின் நிலை.
இதுவென்றால், அவர்கள் சந்தித்த முதல் ப�ோரின் நிலையும் இத்தகையது
தான்.

பத்ருப் ப�ோர் என்று அறியப்படும் இப்போர் பத்ரு எனும் பள்ளத்தாக்கில்
நடைபெற்றது. இந்த இடம் மதீனாவுக்கு எண்பது மைல் த�ொலைவிலும்,
மக்காவுக்கு இருநூறு மைல்களை விட அதிக தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

வலியப் ப�ோர் செய்ய நபியவர்கள் சென்றிருந்தால் மக்காவுக்கு அருகில்
உள்ள இடத்தில் ப�ோர் நடந்திருக்க வேண்டும். மதீனாவுக்கு அருகிலேயே
இப்போர் நடந்துள்ளதால் இதுவும் தற்காப்புப் ப�ோர் என்பதை
சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அறியலாம்.

தங்களின் ஒப்பந்தங்களை முறித்துவிட்டவர்களுடன் நீங்கள் ப�ோரிட
வேண்டாமா? (இறைத்) தூதரை வெளியேற்றத் திட்டமிட்டவர்களுடன்
(நீங்கள் ப�ோரிட வேண்டாமா?) மேலும் அவர்களே உங்களிடம் முதலில்
ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் (நீங்கள் ப�ோரிட வேண்டாமா?)
அல்குர்ஆன் 9:13)

ப�ோரை முதலில் துவக்கியவர்களே அவர்கள் தான் என்று திருக்குர்ஆனும்
குறிப்பிடுகின்றது. சில ப�ோர்கள் இந்தக் காரணத்துக்காகவே நடத்தப்பட்டன.
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இதையும் குறை கூற முடியாது.

இரண்டாவது காரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்குச் சென்ற பின் அங்குள்ள
மக்களின் பேராதரவுடன் ஒரு ஆட்சியை நிறுவினார்கள். மதீனாவும் அதைச்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் அந்த நாட்டின் எல்லைகளாக இருந்தன. சிறியத�ோ,
பெரியத�ோ ஒரு நாடு என்று ஆகிவிட்டால் அதற்கென இறையான்மை
உண்டு. அதை மற்ற நாடுகள் பேணி நடக்க வேண்டும். ஒரு நாட்டுக்குள்
அன்னிய நாட்டவர் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் அந்த நாட்டின் முன்
அனுமதி பெற வேண்டும். இது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல. நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) காலத்திலேயே ஒப்புக் க�ொள்ளப்பட்ட மரபாக இருந்தது.
இதனால் தான் மக்காவுக்கு உம்ரா எனும் வணக்கத்தை நிறைவேற்றச் சென்ற
நபியவர்கள் மக்காவாசிகளின் ஆட்சேபனைக்கிணங்க திரும்பி வந்தார்கள்.

ஆனால் மக்காவாசிகள் மதீனாவின் இறையாண்மையில் அவ்வப�ோது
குறுக்கிட்டுக் க�ொண்டிருந்தனர். பல ஊர்களுக்கு வியாபாரம் செய்யச்
சென்று விட்டு மக்கா வியாபாரிகள் திரும்பும் ப�ோது மதீனாவுக்குள் புகுந்தோ
அல்லது மதீனா எல்லைக்குள் புகுந்தோ ப�ோய் வந்து க�ொண்டிருந்தார்கள்.
இப்படி அனுமதியின்றி அத்துமீறுபவர்களை வழிமறிக்கவும் அவர்களின்
ப�ொருட்களைப்
பறிமுதல்
செய்யவும்
நபியவர்கள்
கடுமையான
நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார்கள். இதனால் அவ்வப்போது சிறு
சிறு சண்டைகள் நடந்துள்ளன. பத்ருப் ப�ோர்க்களத்துக்குச் சற்று
முன்னால் மக்காவின் தலைவரான அபூசுப்யானின் வணிகக் கூட்டம்
வழிமறிக்கப்பட்டதை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். எந்த ஆட்சித்
தலைவருக்கும் கடமையான ஒரு காரியமாகவே இதைக் க�ொள்ள வேண்டும்.
தத்தமது நாடுகளில் இத்தகைய அத்து மீறல்களை எந்த ஆட்சியாளரும்
அனுமதிப்பார்களா என்பதைச் சிந்திக்க வேண்டும்.

மூன்றாவது காரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தாயகம் மக்காவாகும். அவர்களுடன்
தியாகப் பயணம் மேற்கொண்ட அனைவரின் தாயகமும் மக்காவாகும்.
ச�ொந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டியடிக்கப் பட்டவர்கள் என்று இவர்களைக்
கூறலாம்.
நபிகள் நாயகத்தை எதிர்த்த மக்காவாசிகளுக்கு மக்காவில் எந்த அளவு
உரிமை உள்ளத�ோ அதே அளவுக்கு நபிகள் நாயகத்துக்கும் அவர்களைச்
சேர்ந்தவர்களுக்கும் உரிமை உள்ளது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
மக்காவைத் துறந்த பின் அவர்களின் சிறப்பையும், அவர்களின் உண்மையான
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க�ொள்கைகளையும் உணர்ந்து மக்காவாசிகள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் க�ொண்டு
வந்தனர். ஏற்றுக் க�ொண்டவர்களெல்லாம் மக்காவின் தலைவர்களது
க�ொடுமைக்கு அஞ்சி மக்காவைவிட்டு வெளியேறி மதீனாவுக்குச் சென்றனர்.
பெரும்பாலான மக்காவாசிகள் இவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்டனர். இழந்ததை
– ச�ொந்த நாட்டை மீட்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நபியவர்கள்
மக்காவை இரத்தம் சிந்தாமலேயே வெற்றி க�ொண்டனர். இழந்ததை
மீட்பதற்காக நடத்தப்படும் ப�ோர்களும் நியாயமான ப�ோர்களே.

தங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டது என்பதற்காக ப�ோரிடுபவர்களுக்கு
(அதற்கு) அனுமதியளிக்கப்படுகின்றது. மேலும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு
உதவி செய்ய சக்தி பெற்றவனாவான். அவர்கள் தங்கள் நாடுகளிலிருந்து
”எங்கள்
இறைவன்
அல்லாஹ்”என்று
கூறியதற்காக
அநியாயமாக
வெளியேற்றப்பட்டனர்.
(அல்குர்ஆன் 22 : 39)

திருக்குர்ஆனின்
இவ்வசனம்
அநீதியிழைக்கப்பட்டவர்கள்
அடங்கிப்
ப�ோகாமல் எதிர்த்துப் ப�ோரிடுமாறு கட்டளையிடுகிறது. இழந்ததை
மீட்பதற்காகக் கூட ப�ோர்செய்யக் கூடாது என்று யாரும் கூற மாட்டார்கள்.

நான்காவது காரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் நல்லாட்சி ஒன்றை நிறுவியது
மக்காவின் தலைவர்களுக்கு எப்படிச் சகித்துக் க�ொள்ள முடியாததாக
இருந்தத�ோ அது ப�ோலவே மதீனாவைச் சுற்றிலும் வாழ்ந்த யூதர்களுக்கும்
சகித்துக் க�ொள்ள முடியாததாக இருந்தது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வருகைக்கு முன் யூதர்கள் மதீனாவைத்
தங்களின் ஆதிக்கத்தில் வைத்திருந்தனர். நபிகள் நாயகத்தின் வருகைக்குப்
பின் மதீனத்து மக்களில் மிகப் பெரும்பால�ோர் (மதீனத்து யூதர்கள் உட்பட)
நபியின் தலைமையை ஏற்றுக் க�ொண்டார்கள்.

இதனால் சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்த யூதர்கள் சதி வேலைகளில்
ஈடுபடலாயினர். சில்லரை விஷமங்களையும் செய்து வந்தனர். மக்காவுக்குத்
தகவல் அனுப்பும் ஏஜென்டுகளாகச் செயல்பட்டனர். இஸ்லாத்தை
அறிந்து க�ொள்ள என்று கூறி சில நபித்தோழர்களை அழைத்துச்
சென்று க�ோரமாகக் க�ொலை செய்தனர். நபிகள் நாயகத்துடன் பல
தடவை ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் அதை மீறி
வந்தனர். இத்தகைய நம்பிக்கைத் துர�ோகிகளுடனும் நபியவர்கள் ப�ோர்
செய்துள்ளனர். யூதர்களுடன் நடைபெற்ற ப�ோர்களில் பெரும்பாலானவை
இந்த காரணத்துக்காக நிகழ்த்தப் பட்டவையே...
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இதுவரை கூறிய நான்கு காரணங்களுக்காகப் ப�ோர் செய்வதை நேர்மையான
ஆட்சியாளர்கள் என்று மாற்றார்களால் ப�ோற்றப்படும் தலைவர்கள் கூட
தவிர்த்ததில்லை. நாம் வாழும் நாட்டுக்கு இத்தகைய நிலை ஏற்பட்டால்
ப�ோரில் ஈடுபடுவதையே நாம் வரவேற்போம். இவையல்லாத மற்றொரு
முக்கியமான காரணமும் உண்டு.

ஐந்தாவது காரணம்

ஒரு நாட்டின் உள் விவகாரங்களில் இன்னொரு நாடு தலையிடக் கூடாது
என்பதை உலகம் ஒரு க�ொள்கையாகக் க�ொண்டுள்ளது. உலகில் அமைதி
நிலவிட இந்தக் க�ொள்கை அவசியமானது தான்.

ஆனாலும் இதற்கு ஒரு எல்லை இருக்க வேண்டும். ஒரு கட்டத்தில்
இன்னொரு நாட்டின் விவகாரத்திலும் தலையிடுவது தவறில்லை என்பதையும்
உலகம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது.

ஒரு மனிதன் தன் மனைவியை ஏசுகிறான். அடுத்த வீட்டு விவகாரம் என்று
இருந்து விடலாம். அவளைப் பட்டினி ப�ோடுகிறான். அப்போது கூட
அடுத்த வீட்டு விவகாரம் என்று விட்டு விடலாம். கூர்மையான கத்தியால்
அவளைக் குத்திக் க�ொலை செய்யப் ப�ோகிறான். அப்போதும் அடுத்த வீட்டு
விவகாரம் என்று பேசாமல் எவரும் இருக்க முடியாது. அப்படி இருந்தால்
அவன் மனிதனாகவே இருக்க முடியாது. அடுத்த வீட்டு விவகாரத்திற்கு
நாம் வைத்திருக்கும் எல்லை அடுத்த நாட்டுக்கும் ப�ொருந்தக்கூடியது தான்.

ஒரு க�ொடுங்கோலன் தனது குடிமக்களைக் க�ொடுமைப் படுத்துகிறான். தாங்க
முடியாத அளவுக்குக் க�ொடுமை அதிகரிக்கின்றது. அவனை எதிர்ப்பதற்கான
துணிவ�ோ, பலம�ோ அம்மக்களுக்கு இல்லை. அந்த நாட்டு மக்களே இந்தக்
க�ொடுங்கோலன் த�ொலைய மாட்டானா? இந்த நாட்டை விட்டு நாம்
வெளியேறி விடுவ�ோமா? என்று ஏங்குகின்றனர். இந்த நிலையில் அந்த
நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்று அம்மக்களை மீட்பதை இஸ்லாம்
அனுமதிக்கின்றது.

பலவீனமான ஆண்களும், பெண்களும், சிறுவர்களும் ”எங்கள் இறைவா!
இந்த அக்கிரமக்கார ஊரிலிருந்து எங்களை வெளியேற்றி விடுவாயாக!
உன் புறத்திலிருந்து ஒரு புறத்திலிருந்து ஒரு உதவியாளரை எங்களுக்கு
ஏற்படுத்துவாயாக! என்று கூறிக்கொண்டுள்ள நிலையில் அல்லாஹ்வின்
பாதையில் ப�ோரிடாமலிருக்க உங்களுக்கு என்ன வந்துவிட்டது.
அல்குர்ஆன் 4 : 75)

யாராவது உதவிக்கு வர மாட்டார்களா என்று ஒரு நாட்டு மக்களே
எதிர்பார்க்கும் நிலையில் அந்த அக்கிரம ஆட்சியாளருக்கு எதிராகப்
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ப�ோரிடுமாறு இந்த வசனம் கட்டளையிடுகின்றது.

மக்களைச் சுரண்டி, க�ொள்ளையடித்து, நிற்பதற்கு வரி, நடப்பதற்கு வரி,
பேசுவதற்கு வரி, எழுத வரி, திருமண வரி, சாவு வரி, வியாபார வரி, விவசாய
வரி, வாகனத்துக்கு வரி, குழந்தை பிறப்பதற்கு வரி என்று தாங்க முடியாத
வரிகளை மக்கள் மீது சுமத்தி, இப்படிப் பெறப்பட்ட பணத்தை மக்களுக்குச்
செலவிடாமல் தங்கத்தால் செருப்பு முதல் சிம்மாசனம் வரை தங்களுக்குச்
செய்து க�ொண்டு, அந்தப் புரத்தில் ஆட்டம் ப�ோட்டுக் க�ொண்டிருந்தவர்கள்
ஆட்சி புரிந்த நாடுகள் மீதும் நபியவர்கள் படையெடுத்துள்ளனர். அவர்களின்
நான்கு கலீபாக்களும் ப�ோர் செய்துள்ளனர். அங்குள்ள மக்களே அதை
ஆதரிக்கவும் செய்தனர்.
இதையும் நியாய உணர்வுடைய எவரும் குறை ச�ொல்ல மாட்டார்.
பங்களாதேஷ் என்று அறியப்படும் முன்னால் கிழக்கு பாகிஸ்தான் மக்கள்,
ஆட்சியாளர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள். அங்குள்ள வளங்கள் மேற்குப்
பகுதியின் நலனுக்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதை எதிர்த்து முஜீபுர்
ரஹ்மான் என்பவரின் தலைமையில் ப�ோராட்டம் நடந்தது. அவரால்
இந்தியாவின் உதவியும் க�ோரப்பட்டது.
அன்னிய நாடு என்று பாராமல் அம்மக்களைக் காப்பாற்ற இந்தியா
தனது இராணுவத்தை அனுப்பியது. பங்களாதேஷ் என்ற தனி நாட்டை
அம்மக்களுக்காக உருவாக்கியது.
மாலத்தீவு என்ற அன்னிய நாடு சிலரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ப�ோது இந்திய
அதிரடிப்படை சென்று அதை மீட்டுக் க�ொடுத்தது.

உலகமகா பயங்கரவாத நாடான அமெரிக்கா ஈராக் மீதும், அடிக்கடி
அநியாயத்தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்காவின் கள்ளக் குழந்தையான
இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்தின் மக்கள் மீது மிருக வெறியாட்டம் நடத்தி
வருகிறது. இவற்றுக்கெல்லாம் எந்த நியாயமும் இல்லை. அமெரிக்காவிடம்
பிச்சை எடுப்பதற்கும் வட்டி வாங்குவதற்கும் உலக நாடுகள் ம�ௌனமாக
இதை அங்கீகரிக்கின்றன. இந்த அக்கிரமத்தை ஆதரிப்போர் நியாயமான
காரணங்களுக்காக நபிகள் நாயகம் அன்னிய நாட்டில் தலையிட்டதைக்
குறை கூறுவது தான் வேடிக்கையானது.
அனைவராலும் நியாயமானவை என இன்றளவும் ஒப்புக் க�ொள்ளப்பட்டு
வருகின்ற காரணங்களுக்காகவே நபிகள் நாயகமும் ப�ோர் செய்துள்ளனர்.

நியாயமான காரணங்களுக்காக ப�ோர் நடத்தப்பட்டு நபிகள் நாயகம்
வெற்றி பெற்றபின் அவர்கள் நடந்து க�ொண்ட முறையை ஆராய்ந்தால்
உண்மையை உணர்வார்கள்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருப்பதால்
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அவர்கள் ப�ோர்க்களத்தில் பங்கெடுத்ததை ஏற்க இயல்பாகவே சிலருக்குத்
தயக்கம் உள்ளது.
ப�ோர் என்பது என்ன? என்பதைச் சரியாகப் புரிந்து
காரணத்தினாலேயே இவ்வாறு தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.

க�ொள்ளாத

ப�ொதுவான தர்மங்களும் ப�ோர் தர்மங்களும் வெவ்வேறானவை என்பதை
முதலில் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

க�ொலை செய்வது ப�ொதுவாக அனைவராலும் கண்டிக்கப்படும் ஒரு
க�ொடுமையாகும். பிறர் ப�ொருளை அபகரிப்பதும், சூரையாடுவதும் கூட
க�ொடியவர்களின் செயலாகும்.

ப�ொதுவாக, இந்தக் காரியங்கள் தடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ப�ோர் என்று வந்து
விடுமானால் இதையெல்லாம் செய்து தான் ஆக வேண்டும். இவ்வாறு
செய்வதுதான் ப�ோர் தர்மம்.

உலகத்தில் வெற்றி பெற்ற எந்த ஆட்சியாளரும் ப�ோரில் எது வேண்டுமானாலும்
செய்யலாம் என்பதைக் க�ொள்கையாகக் க�ொண்டிருந்தனர். ஆனால் நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) ப�ோரிலும் கூட புது நெறி புகுத்தினார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் தமது பிரச்சாரத்தைத் துவக்கிய
ப�ோது துன்புறுத்தப்பட்டு மக்காவை விட்டே விரட்டப்பட்டார்கள். மதீனா
சென்று அங்கே ஒரு ஆட்சியையும் நிறுவினார்கள்.
பல்வேறு ப�ோர்க்
களங்களையும் மக்காவாசிகளால் அவர்கள் சந்தித்தார்கள். இறுதியாக
மக்காவில் அவர்கள் வெற்றிவீரராக பிரவேசித்தார்கள். அவர்களை ஊரை
விட்டே விரட்டியவர்கள், அவர்களின் த�ோழர்கள் பலரைப் படுக�ொலை
செய்தவர்கள், சித்திரவதை செய்தவர்கள்அனைவரும் என்னவாகும�ோ என்று
பீதியடைந்திருந்தார்கள்.
மக்கத்துக் எதிரிகளைக் க�ொல்வதற்கு ஆயிரம் நியாயங்கள் இருந்த இந்த
நேரத்தில் அவர்களைக் க�ொன்று குவித்திருக்க முடியும். அவர்களின் கடந்த
கால க�ொடுமைகளுக்குப் பழி வாங்கியிருக்க முடியும்.

சக்தி மிக்க ஆட்சியாளராகவும் தனது கட்டளைக்குக் காத்திருக்கும்
த�ோழர்களைக் க�ொண்ட சமுதாயத்தின் தலைவராகவும் மக்காவில் பிரவேசித்த
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கத்தியை எடுக்கவில்லை. இரத்தமும் சிந்தச்
செய்யவில்லை. எவரையும் பழிவாங்கவில்லை. அனைவருக்கும் ப�ொது
மன்னிப்பு வழங்கினார்கள்.

உலக வரலாற்றில் சக்திமிக்க ஒரு தலைவர் ஒரு உயிரைக் கூடப் பறிக்காது,
ஒருநாட்டை வெற்றி க�ொண்டது இது ஒன்றாகத் தான் இருக்க முடியும்.
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எதிரி நாட்டு நீர் நிலைகளை யானையை விட்டுக் கலக்கி, விளை நிலங்களுக்குத்
தீவைத்து, த�ோற்றவன் பற்களைப் பிடுங்கி க�ோட்டைக் கதவில் பதித்து,
த�ோற்றவனின் மூக்கை அறுத்து க�ோரப்படுத்தி, த�ோல்வி கண்டவனின்
மனைவியின் கூந்தலை வெட்டி அவமதித்து, ப�ோரில் பங்கு க�ொண்டவன்,
பங்கு க�ொள்ளாதவன் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவரையும் வெட்டிக் குவித்து
இன்னபிற அக்கிரமங்கள் செய்தவர்களையெல்லாம் மாவீரர்களாகவும்,
தெய்வாம்சம் ப�ொருந்தியவர்களாகவும் ப�ோற்றுகின்றவர்கள் இஸ்லாமியப்
ப�ோர் முறையைக் குறை கூறுவது வேடிக்கையானதே.

ப�ொய் ச�ொல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள்
நபியவர்களின் ஹதீஸ் த�ொடர்பில் ப�ொது பல சேனா அமைப்பு
முன்வைத்துள்ள கேள்விகள் இரண்டாவதும் கடைசியுமான கேள்வி ப�ொய்
ச�ொல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட மூன்று இடங்கள் பற்றியதாகும்.
1. ப�ோர் (தந்திரத்திற்காகச் ச�ொல்லப்படும் ப�ொய்).

2. மக்களிடையே சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்காகச் ச�ொல்லப்படும்
ப�ொய்.
3. (குடும்ப ஒற்றுமைக்காக) கணவன்
கணவனிடமும் ச�ொல்லும் ப�ொய்.

மனைவியிடமும்,

மனைவி

ஆகியவற்றை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது.

உம்மு குல்ஸூம் பின்த் உக்பா பின் அபீமுஐத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “(பரஸ்பரம் பிணக்கு க�ொண்ட இரு
தரப்பாரிடம் நல்லதைப் புனைந்து கூறி) மக்களிடையே சமாதானத்தை
ஏற்படுத்துபவர் ப�ொய்யர் அல்லர். அவர் நல்லதையே ச�ொல்கிறார்;
நன்மையையே எடுத்துரைக்கிறார்’’ என்று கூறுவதை நான் கேட்டேன்.

இதன்
அறிவிப்பாளரான
இப்னு
ஷிஹாப்
அஸ்ஸுஹ்ரீ
(ரஹ்)
அவர்கள்
கூறுகிறார்கள்:
மக்கள்
ப�ொய்
என்று
ச�ொல்லக்கூடிய
எதற்கும்
(மார்க்கத்தில்)
அனுமதியுள்ளதாக நான் கேள்விப்படவில்லை; மூன்று ப�ொய்களைத் தவிர!
1. ப�ோர் (தந்திரத்திற்காகச் ச�ொல்லப்படும் ப�ொய்).

2. மக்களிடையே சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்காகச் ச�ொல்லப்படும்

64

ப�ொய்.

3. (குடும்ப ஒற்றுமைக்காக) கணவன்
கணவனிடமும் ச�ொல்லும் ப�ொய்.

மனைவியிடமும்,

மனைவி

நூல்: முஸ்லிம் 5079

மேற்கண்ட செய்தியை குறிப்பிடும் ப�ொது பல சேனா அமைப்பினர்
குறித்த செய்திதான் தக்யா என்ற (ஷீயாக்களின்) உள்ளொன்று வைத்து
வெளிய�ொன்று பேசும் நயவஞ்சக க�ொள்கைக்கு அடிப்படையாக இருப்பதாக
குறிப்பிட்டுள்ளது.
உண்மையில் இஸ்லாத்தின் செய்திகள், உபதேசங்கள், வழிகாட்டில் பற்றிய
ப�ோதிய தெளிவின்மையே இந்தக் கேள்வியின் அடிப்படையாகும்.

ப�ொய் ச�ொல்வதற்கு எதிராக குர்ஆனும், நபிகள் நாயகம் அவர்களும்
பேசியுள்ள செய்திகளை முழுமையாக அறிந்து க�ொள்ளும் ஒருவர்
மேற்குறித்த செய்தியை பாரிய பிரச்சினையாகவே பார்க்க மாட்டார்.

ப�ொய் ச�ொல்வதை கண்டித்து இஸ்லாம் திருமறைக் குர்ஆனிலும்,
நபியவர்களின் நபி ம�ொழிகளிலும் கடுமையான கண்டனங்கள் பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளன. ப�ொய் ச�ொல்வது ஒருவனை நரகத்திற்கு இட்டுச்
செல்லும் கடுமையான குற்றம் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

ப�ொய் ச�ொல்வது பற்றிய சில குர்ஆன் வசனங்கள் மற்றும் நபி
ம�ொழிகளை இங்கு பாருங்கள்.
ப�ொய் ச�ொல்வோராக இருந்ததால் அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனை
உண்டு.
அல்குர்ஆன் : 02:10

அவர்களின் நாவுகள் ப�ொய் கூறுகின்றன. அவர்களுக்கு நரகமே உள்ளது.
அவர்கள் (அதில்) தள்ளப்படுவார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
அல்குர்ஆன் : 16:62

ப�ொய் ச�ொல்வதை கண்டிதுத்து குர்ஆனில் இறைவன் இறக்கியுள்ள மேலதிக
வசனங்களை கீழ்கானும் அத்தியாய இலக்கங்களில் தெரிந்து க�ொள்ள
முடியும்.
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2:10, 16:62, 3:75, 3:78, 3:94, 4:50, 5:103, 6:21, 6:93, 6:144, 7:37,
10:17, 10:60, 10:69, 11:18, 18:15, 20:61, 29:68, 37:152, 39:32, 39:60,
61:7, 5:41, 5:42, 9:77, 3:61, 24:7, 16:116, 9:43, 29:3,

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நயவஞ்சகனின்
அடையாளங்கள் மூன்றாகும். அவன் பேசும்போது ப�ொய்பேசுவான்;
வாக்களித்தால் அதற்கு மாறுசெய்வான்; அவனிடம் நம்பி (ஏதேனும�ொன்றை)
ஒப்படைத்தால் (அதில்) ம�ோசடி செய்வான்.
இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆதாரம் : புகாரி 33

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உண்மை, நிச்சயமாக நன்மைக்கு
வழிகாட்டும். நன்மையானது நிச்சயம் ச�ொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும்.
ஒரு மனிதர் உண்மை பேசிக்கொண்டே இருப்பார். இறுதியில் அவர்
”வாய்மையாளர்’ (சித்தீக்- எனும் பெயருக்கு உரியவர்) ஆகிவிடுவார்.
(இதைப் ப�ோன்றே) ப�ொய் நிச்சயமாகத் தீமைக்கு வழிவகுக்கும்; தீமை
நரகத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஒரு மனிதர் ப�ொய் பேசிக் க�ொண்டேயிருப்பார்.
இறுதியில் அவர் அல்லாஹ்விடம் ”பெரும் ப�ொய்யர்’ எனப் பதிவு
செய்யப்பட்டுவிடுவார்.
இதை அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.
ஆதாரம்: புகாரி 6094

இவ்வாறு ப�ொய் பேசுவதை எச்சரித்து பல இடங்களில் திருமறைக்
குர்ஆனும், நபியவர்களும் பேசியிருக்கும் ப�ோது ஒரே ஒரு செய்தியை
வைத்து இஸ்லாத்தை குறை காண முற்படுவது அறிவுடைமையல்ல. அதுவும்
எதற்காக ச�ொல்லப்பட்ட செய்தி என்பதை புரிந்து க�ொண்டால் எந்தப்
பிரச்சினையும் இல்லை.

இப்போது ப�ொது பல சேனாவினால் விமர்சனத்திற்குற்படுத்தப்பட்ட நபி
ம�ொழி பற்றிய விளக்கத்தைப் பார்ப்போம்.

நபியவர்கள் மூன்று இடங்களில் ப�ொய் ச�ொல்வதற்கு அனுமதிக்கிறார்கள்.
அந்த மூன்று இடங்கள் பற்றிய விளக்கத்தை இப்போது பார்ப்போம்.

ப�ோர் (தந்திரத்திற்காகச் ச�ொல்லப்படும் ப�ொய்).
யுத்தம் செய்யும் ப�ோது, யுத்த தந்திரத்திற்காக ப�ொய் ச�ொல்வதை இஸ்லாம்
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அனுமதிக்கிறது. இதனால் எந்தவ�ொரு பிரச்சினையும் யாருக்கும் ஏற்பட்டு
விடப் ப�ோவதில்லை என்பதை முதலில் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

உலகில் உள்ள எந்தவ�ொரு அரசாங்கமானாலும் யுத்தத்தில் ஈடுபடும் ப�ோது
யுத்த தந்திரங்களுக்காக ப�ொய் பேசுவார்கள், அது இராணுவத்தின் மிக
முக்கிய யுக்திகளில் ஒன்றாகவே பார்க்கப்படும். உதாரணத்திற்கு இலங்கையில்
நடைபெற்ற விடுதலைப் புலி தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான யுத்தத்தை எடுத்துக்
க�ொண்டால். குறித்த யுத்தத்தில் செய்திகளை பரிமாறிக் க�ொள்ளும்
ப�ோதும், கட்டளைகளை பிறப்பிக்கும் ப�ோதும் இராணுவத் தளபதிகள்
ப�ொய்யை சைக்கினையாக ச�ொல்லி செய்திகளை பரிமாறுவார்கள். அப்படி
செய்தி பரிமாற்றம் நடைபெறும் ப�ோது செய்தியை பரிமாறுபவருக்கும்,
குறித்த செய்தியை பெற்றுக் க�ொள்பவருக்கும் அதன் உண்மைத் தன்மை
புரியும் விதமாக இருக்கும். குறித்த செய்தியை தீவிரவாதிகள் இடைமறித்து
கேட்டால் அவர்களுக்கு அது புரிந்து க�ொள்ள முடியாத, முடிவெடுக்க
முடியாத ப�ொய்யான செய்தியாகவே இருக்கும். இது யுத்த தந்திரமாகும்.

உதாரணமாக கிளிந�ொச்சியில் ஒரு முக்கிய தீவிரவாத முகாமை தாக்க
வேண்டும் என்றால் தாக்குதில் த�ொடர்புடைய படையினர் புரிந்து
க�ொள்ளும் விதமாகவும், தாக்கப்படும் தீவிரவாதிகள் புரிந்து க�ொள்ள
முடியாத வகையிலும் அதற்குறிய குறியீட்டு வார்த்தைகளில் தளபதி
கட்டளையிடுவார்.
இது உண்மையில் ப�ொய்தான். ஆனால் யுத்த களத்தில் ச�ொல்லப்படும் இது
ப�ோன்ற ப�ொய்கள் தண்டனைக்குறிய குற்றங்களாக உலகில் எந்தத் தரப்பு
மக்களாலும் பார்க்கபடுவதில்லை. பார்க்கப்படவும் மாட்டாது. இதுதான்
யுத்த களத்தின் தர்மமும் கூட.

மக்களிடையே சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்காகச் ச�ொல்லப்படும்
ப�ொய்.
இது ப�ொய் ச�ொல்வதற்கு இஸ்லாம் அனுமதித்த இரண்டாவது
சந்தர்ப்பமாகும். அதாவது இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையில�ோ, அல்லது
இரண்டு நபர்கள், கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான பிரச்சினைகளை
தீர்த்தல் ப�ோன்ற சந்தர்பங்களில் இனக்கத்திற்காக, சமாதானத்தை
உண்டாக்குவதற்காக ப�ொய் ச�ொல்வதை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது.
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இதுவும் நாம் மேலே சுட்டிக் காட்டியதைப் ப�ோல் தெளிவாக புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டுடிய ஒரு விஷயமாகும். அதாவது, ப�ொய் ச�ொல்வதை
கடுமையாக எச்சரிக்கும், எதிக்கும், ப�ொய் ச�ொல்வதனை நரகம் செல்லும்
செயலாக சுட்டிக் காட்டும் புனித இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மக்களிடையே
இனக்கத்தை, சமாதானத்தை உண்டாக்க ப�ொய் ச�ொல்வதற்கு அனுமதி
வழங்கப்பட்டுள்ளமையை யாரும் குறை காண முடியாது.

இரண்டு நபர்கள் சண்டையிட்டு பிரிந்திருக்கும் நிலையில் அவர்கள்
இருவரையும் இணைத்து விடுவது சிறந்தது என்றிருக்கும் நிலையில்
அதற்கான பேச்சுவார்த்தையின் ப�ோது, இருவரிடமும் அடுத்தவரைப் பற்றி
நல்ல விஷயங்களை அது அவர்களிடம் இல்லா விட்டாலும் ச�ொல்வதின்
மூலம் நல்லிணக்கம் ஏற்படும் என்றால் அது ப�ோன்ற சந்தர்பங்கள் ப�ொய்
ச�ொல்வதில் தவறில்லை என்றே மேற்கண்ட செய்தி நமக்கு கற்றுத் தருகிறது.

“அவன் உனக்கு எதிராக புறம் பேசியதாக நீ நினைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறாய்,
உண்மையில் அவன் உன்னைப் பற்றி புறம் பேச வில்லை. நல்ல முறையில்
உன்னை புகழ்ந்து பாராட்டித் தான் பல விஷயங்களை பேசினான்” என்று
உண்மையில் அப்படி நல்லவற்றை அவன் பேசாத நிலையில் மற்றவரிடத்தில்
இதுப�ோன்ற சில ப�ொய்யான செய்தியை நல்லிணக்கத்தை நாடி ச�ொல்லும்
ப�ோது அவர்கள் இருவரும் இணைவதற்கு வழியாக அது அமைந்து விடுமாக
இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது ப�ோல் பேசி அவர்களை இணைத்து
விடுவதில் தவறில்லை. என்பதே இஸ்லாத்தின் முடிவாகும்.

(குடும்ப ஒற்றுமைக்காக) கணவன் மனைவியிடமும், மனைவி
கணவனிடமும் ச�ொல்லும் ப�ொய்.
குடும்ப வாழ்வில் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவது
என்பது சகஜமான ஒன்றாகும். அதே ப�ோல் இருவருக்கும் மத்தியில்
விட்டுக் க�ொடுப்பின்மைகளும் சில ப�ொழுதுகளில் ஏற்படும். இது ப�ோன்ற
நேரங்களில் குடும்ப ஒற்றுமைக்காக கணவன் மனைவியிடமும், மனைவி
கணவனிடமும் ப�ொய் ச�ொல்வதில் தவறில்லை என்பதே இதன் கருத்தாகும்.
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பிரச்சினைப் பட்டு க�ோபத்தின் உச்சியில் இருக்கும் மனைவியிடம்
“க�ோபமான நேரத்தில் கூட நீ ஒரு பேரழகியாகவே தெரிகிறாய்” என்று
கணவர் ச�ொல்லும் ப�ோது க�ோபத்தில் முகம் சிவந்திருந்த மனைவி கூட
சந்தோஷத்தின் உச்சிக்கே சென்று விடுவாள். உண்மையில் அப்போது கணவன்
ச�ொன்னது ப�ொய் தான் மனைவி ஒன்றும் பேரழகியாகவ�ோ, குறைந்த
பட்சம் உள்ளுர் அழகியின் அளவுக்குக் கூட இருக்க மாட்டால் ஆனால்
கணவன் ச�ொன்ன ப�ொய்யினால் மனைவியின் க�ோபம் இல்லாத�ொழிந்து
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருக்கெடுத்து விடும்.
அதே ப�ோல் உலகதில் முதலிடத்தில் இருக்கும் கஞ்சர்களில் ஒருவனைப்
ப�ோல் கணவன் இருப்பான். அதுவே பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்து
குடும்பத்தில் பாரிய சிக்கலாக மாறியிருக்கும். அந்நேரத்தில் “உண்மையில்
இவர் கஞ்சரல்ல. நான் தான் தவறாக நினைத்து விட்டேன். இவரைப்
ப�ோன்ற ஒரு க�ொடை வள்ளலை நான் பார்த்ததே இல்லை” என்று மனைவி
ச�ொல்லுவாள். உண்மையில் அவள் ச�ொல்வது ப�ொய்தான். ஆனால் அந்த
ப�ொய் மனைவி மீது கணவனுக்கு இருந்த க�ோபத்தை தனிக்க செய்து
அன்பானவனாக அவனை மாற்றி விடும்.
இப்படி ச�ொல்லும் ப�ொய்களைத் தான் ப�ொய் ச�ொல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட
மூன்றாவது சந்தர்ப்பமாக இஸ்லாம் ச�ொல்கிறது.

சாதாரண நேரத்தில் மருந்துக்கும் ப�ொய் ச�ொல்லக் கூடாது என்று தடுத்த
இஸ்லாம். யுத்த களத்திலும், இரண்டு நபர்களுக்கு மத்தியில் சமாதானத்தை
உண்டாக்கவும், குடும்ப ஒற்றுமைக்காக கணவன் மனைவியிடமும், மனைவி
கணவனிடமும் ப�ொய் ச�ொல்ல அனுமதி வழங்கியதை வைத்துக் க�ொண்டு,
இஸ்லாம் ப�ொய் ச�ொல்லத் தூண்டுகிறது என்று வாதிடுவது அறிவுடைமை
ஆகாது.

தக்யா – உள்ளொன்று வைத்து வெளிய�ொன்று பேசும்
நயவஞ்சக க�ொள்கை இஸ்லாத்தில் இல்லை.
திருமறைக்குர்ஆன்
பற்றியும்,
நபியவர்களின்
ஹதீஸ்கள்
பற்றியும்
கேள்வியெழுப்பிய ப�ொது பல சேனா அமைப்பினர் மேற்கண்ட நபி
ம�ொழியை சுட்டிக் காட்டி, ப�ொய் ச�ொல்வதற்கு இஸ்லாம் தூண்டுகிறது,
இதுதான்
தக்யா
க�ொள்கையாகும்.
முஸ்லிம்
அல்லாதவர்களை
அழிப்பதற்கும், மற்ற மதங்களை தூசிப்பதற்கும் இந்த க�ொள்கையை
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முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்திக் க�ொள்கிறார்கள்.

வெளிப்படையில்
இஸ்லாம்
என்று
ஒன்றையும்,
உள்ரங்கத்தில்
வேறு ஒன்றையும் வைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் தக்யா
க�ொள்கையாயும் என்ற கருத்துப்பட ப�ொது பல சேனாவின் கடிதத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இவர்கள் குறிப்பிடும் இந்த தக்யா க�ொள்கை என்பது இஸ்லாத்தை விட்டும்
வெளியேறிய ஷீயா மதப் பிரிவினரின் க�ொள்கையாகும். இஸ்லாத்திற்கும்
குறித்த தக்யா க�ொள்கைக்கும் எவ்விதமான த�ொடர்பும் கிடையாது.
இஸ்லாம் என்பது உள்ளொன்று வைத்து வெளிய�ொன்று பேசும் நடிப்புக்
க�ொள்கை தேவையற்ற உள்ளதை உள்ளபடி உடைத்துச் ச�ொல்கிற
தெளிவான மார்க்கமாகும்.

புனித குர்ஆனையும், நபிகள் நாயகத்தையும் பின்பற்றும் முஸ்லிம்களை
இஸ்லாம் தடுத்த கல்லறை வழிபாட்டின் பக்கமும், மனித வழிபாட்டின்
பக்கமும் திருப்பிக் க�ொள்வதற்காக ஷீயா மதத்தினர் தங்களுக்கு மத்தியில்
வைத்துக் க�ொண்டிருக்கும் ஒரு க�ொள்கையை முஸ்லிம்களின் க�ொள்கையாக
யார�ோ ச�ொல்லித் தந்ததை வைத்துக் க�ொண்டே இந்தக் கேள்வி
எழுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கேள்வியை ச�ொல்லித் தந்தவர்களே கூட தக்யா
க�ொள்கையை வைத்துக் க�ொண்டிருக்கும் ஷீயாக்களாக கூட இருக்கலாம்.
அதனால் நமக்குப் பிரச்சினையில்லை. இஸ்லாம் தெளிவான மார்க்கம் அது
வெளிப்படையானது என்பதை புரிய வைப்பதே நம் கடமையாகும்.
நடிப்புக் க�ொள்கை க�ொண்ட மார்க்கமாக இருந்தால் இஸ்லாம் எதிர்க்கப்பட
வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. தெளிவான வாழ்க்கை முறையை
மிக மிகத் தெளிவாக முன்வைக்கும் மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் என்பதை
கீழ்கானும் திருக்குர்ஆன் வசனத்தின் மூலம் அறிந்து க�ொள்ள முடியும்.
உமக்குக்
கட்டளையிடப்பட்டதைத்
எடுத்துரைப்பீராக!

தயவு

தாட்சண்யமின்றி

அல்குர்ஆன் 15:94

இறைவனின் கட்டளை எதுவ�ோ அதனை தெளிவாக எடுத்துரைப்பது
தான் நபியவர்களின் பணி, இஸ்லாத்தின், இஸ்லாமியர்களின் பணியும்
கூட. ஆகவே நடிப்புக் க�ொள்கையை வைத்து பிழைப்புத் தேட வேண்டிய
அவசியம் இஸ்லாமியர்களுக்கு கிடையாது என்பதை புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.
இதுவே ப�ொது பல சேனாவினால் முன்வைக்கப்பட்ட மேற்கண்ட நபி
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ம�ொழி பற்றிய கேள்விக்குறிய பதிலாகும்.
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