
1 

http://www.answering-islam.org/tamil/emails 

 

 

 

ஆன்சரிங் இஸ்லரம் தமிழ் தளத்தின் 

இமமயில் உரையரடல்களின் மதரகுப்பு 

 

Contents 
1. உண்ரமரயச் மசரல்வது, மவறுப்புணர்ச்சிரய தூண்டுவதரகுமர? ..................................... 2 

2. சமீபத்திய மவளிப்பரடு (மரர்க்கம்) உண்ரமயரன மரர்க்கமர? ............................................. 5 

3. கிறிஸ்தவர்கள் "அவர் மீது சரந்தி உண்டரகட்டும் (PBUH)" என்று ஏன் 

பயன்படுத்தக்கூடரது? ..................................................................................................................... 8 

4. முஸ்லிமிடம் ககட்க கவண்டிய ககள்விகள் ............................................................................. 11 

5. அைபி மமரழிரய கட்டரயம் கற்றுக்மகரள்ள கவண்டுமர? ................................................... 14 

6. இஸ்லரம் கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தியதர? .................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

http://www.answering-islam.org/tamil/emails 

 

1. உண்ரமரயச் மசரல்வது, மவறுப்புணர்ச்சிரய 

தூண்டுவதரகுமர? 

 கததி: டிசம்பர் 4, 2004  

 

தரலப்பு: மவறுப்பு  

 

அன்பரன "ஆன்சரிங் இஸ்லரம் தளகுழுவினகை", உங்கள் தளம் இஸ்லரமியர்களுக்கு எதிைரக 

மவறுப்புணர்ச்சிரய தூண்டக்கூடியதரக மதரிகிறது. ஏன் நீங்கள் இஸ்லரமுக்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் 

இரடகய இருக்கும் மபரதுவரன விவைங்கள் பற்றி எழுதக்கூடரது, அதரவது ஓர் இரறக்மகரள்ரகரயப் 

பற்றி இன்னும் மபரதுவரன விவைங்கள் பற்றி எழுதலரகம. உங்களுக்கு ஒரு அரமதியரன உலகம் 

கதரவயரனரல், எங்களுடன் சககரதை அன்பில் ரககரளக் ககரர்த்துக்மகரள்ளுங்கள் மற்றும் இஸ்லரம் 

பற்றியமவறுப்புணர்ச்சி என்ற தீரய பைப்புவரத நிறுத்திக்மகரள்ளுங்கள்.  

 

நம்முரடய பதில்: 

 

உங்களுக்கு எங்கள் வரழ்த்துக்கள்.  

 

உங்கள் மனகவதரனரய மதரிவிக்க கநைம் ஒதுக்கியரமக்கரக உங்களுக்கு எங்கள் நன்றிரய 

மதரிவித்துக் மகரள்கிகறரம். ஆன்சரிங் இஸ்லரம் தளத்தின் ஆசிரியர்களின் ஒரு நபைரக நரன் என் 

கருத்ரதச் மசரல்கிகறன், அதரவது இந்த தளத்தில் எழுதும் அரனவரும் இஸ்லரமிய மக்களரகிய உங்கள் 

மீது தூயஅன்பும் அக்கரறயும் மகரண்டுள்ளவர்கள் என்பரத நரன் மதரிவித்துக்மகரள்கிகறன். நரனும் 

என் மரனவியும் எங்கள் வரழ்க்ரகயின் மபரும்பரன்ரமயரன கரலம், அதரவது 23 ஆண்டுகரள 98 

சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமரன இஸ்லரமியர்கள் வரழும் பட்டணத்தில் கழித்துள்களரம். எங்களுக்கு 

நூற்றுக்கணக்கரன இஸ்லரமிய நண்பர்கள் இருக்கிறரர்கள். அதிகமரக நண்பர்கள் இருக்கிறரர்கள் 

என்பதரல், நரங்கள் ஒன்றரக உட்கரர்ந்துக்மகரண்டு, ரகககரர்த்துக்மகரண்டு, ஒருவரை ஒருவர் 

விசரரித்துக்மகரண்டு, எங்களுக்கு இரடகய இருக்கும் மபரதுவரன விவைங்கரள மட்டும் 

கபசிக்மகரண்டு இருந்கதரம் என்று மபரருள் அல்ல. இல்ரல, நரங்கள் வீணரக கரலம் கழிக்க 

மபரதுவரனரவகரள மட்டும் கபசுவதில்ரல. நரங்கள் எங்கள் இஸ்லரமிய நண்பர்கரள கநசிக்கிகறரம், 

அதனரல், கதவனுரடய வசனங்கரள அவர்களிடம் பகிர்ந்துக்மகரள்கிகறரம். ஒரு கவரள, அவர்களின் 

சிறுவயது முதல் அவர்களுக்கு கபரதிக்கப்பட்டரவகளுக்கு எதிைரக இருந்தரலும் சரி, சத்தியத்ரத 

அவர்களிடம் பகிர்ந்துக்மகரள்கிகறரம். சத்திய கவதம் கூறுகிறது "மரறவரன சிகநகத்ரதப் பரர்க்கிலும், 

மவளிப்பரடயரன கடிந்துக்மகரள்ளுதல் நல்லது" (நீதிமமரழிகள் 27:5) மற்றும் "பரியரசக்கரைரன 

கடிந்துக்மகரள்ளரகத, அவன் உன்ரனப் பரகப்பரன்; ஞரனமுள்ளவரனக் கடிந்துக்மகரள், அவன் 

உன்ரன கநசிப்பரன்" (நீதிமமரழிகள் 9:8)  

 

நம்மில் ஒவ்மவரருவரும், "மவறுப்புணர்ச்சிரய பைப்புவது" மற்றும் "உண்ரம அன்புடன் சத்தியத்ரத 

மசரல்லுவது" (எகபசியர் 4:15) என்பரவகளுக்கு இரடகய இருக்கும் வித்தியரசம் என்ன என்பரத 
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பகுத்தறிய கற்றுக் மகரள்ளகவண்டும். கண்பரர்ரவ இல்லரத ஒரு மனிதன், ஒரு ஆபத்தரன இடத்தில் 

நடந்துச் மசன்றுக்மகரண்டு இருக்கிறரர் என்பரதக் கரணும் கபரது, அவரை எச்சரித்து சரியரன 

வழிரயக் கரட்டுவது "மவறுப்புணர்ச்சி" ஆகுமர அல்லது "அன்புடன் எச்சரிப்பது ஆகுமர?" 

மசரல்லுங்கள்.  

 

சரமலரகமரன் நபி இவ்விதமரக கூறுகிறரர்: "மனுஷனுக்குச் மசம்ரமயரகத் கதரன்றுகிற வழி உண்டு; 

அதன் முடிகவர மைண வழிகள்" (நீதிமமரழிகள் 14:12). இப்படி எச்சரிக்கும் வரர்த்ரதகரள நீங்கள் 

"மவறுப்புணர்ச்சிரய தூண்டும்" வரர்த்ரதகள் என்பீர்களர அல்லது அக்கரறயுள்ள வரர்த்ரதகள் 

என்பீர்களர?  

 

மஸிஹர இகயசு கூறுகிறரர்: "... நரன் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ளவருமரய் இருக்கிகறன்; 

மரித்கதன், ஆனரலும், இகதர சதரகரலங்களிலும் உயிகைரடு இருக்கிகறன், ஆமமன்; நரன் 

மைணத்திற்கும் பரதரளத்திற்கும் உரிய திறவுககரல்கரள உரடயவைரய் இருக்கிகறன். நரன் 

கநசிக்கிறவர்கள் எவர்ககளர அவர்கரளக் கடிந்துமகரண்டு சிட்சிக்கிகறன்; ஆரகயரல் நீ 

ஜரக்கிைரதயரய் இருந்து மனந்திரும்பு" (மவளிப்படுத்தின விகசஷம் 1:17-18; 3:19).  

 

கமற்கண்ட விதமரக இகயசு கடிந்துக்மகரண்டு கூறுவதினரல், அவர் "மவறுப்புணர்ச்சிரய 

உண்டரக்குகிறரர் அல்லது மவறுக்கிறரர்" என்று மபரருள் என்று நீங்கள் நிரனக்கிறீர்களர?  

 

நீங்கள் இதரன அங்கீகரிப்பீர்கள் என்று நரன் நம்புகிகறன்: அதரவது ஒரு நபர் மீது நீங்கள் அக்கரற 

உள்ளவைரக இருந்தரல், அவர் துக்கப்படுவரர் என்று மதரிந்திருந்தரலும், அவருக்கு நிச்சயமரக 

உண்ரமரய கூறுவீர்கள். இப்கபரது இதரன கவனியுங்கள்...  

 

இஸ்லரமியர்கள் முஹம்மது என்ற ஒரு மனிதர் மசரன்னரத மட்டுகம நம்புகிறரர்கள். ஆனரல், ஆன்சரிங் 

இஸ்லரம் தளத்தில் கட்டுரை எழுதுபவர்கள் அரனவரும், பரதுகரக்கப்பட்ட பரிசுத்த கவதமரகிய 

ரபபிரள நம்புகிறரர்கள், ரபபிளில் நரற்பதுக்கும் அதிகமரன தீர்க்கதரிசிகளரல் பதிவு மசய்யப்பட்ட 

வரர்த்ரதகள் உள்ளன, மற்றும் அரவகரள அப்கபரஸ்தலர்கள் கூட அங்கீகரித்துள்ளனர். ஆறு நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீர்க்கதரிசிகள் கூறிய அரனத்து தீர்க்கதரிசனங்கரளயும், இகயசுவரகிய 

கமசியரவினரல் நிரறகவறியது. ஆனரல், முஹம்மது ஒரு புதிய மசய்திரயக் மகரண்டுவந்தரர். 

இரறவனின் உண்ரமயரன கவதம் ரபபிள் தரன் என்றும், குர்ஆன் உண்ரமயரன கவதம் இல்ரல 

என்றும் நரங்கள் 100 சதவிகிதம் நம்புகிறவர்களரக இருந்தும், இந்த உண்ரமரய இதை மக்களுக்குச் 

மசரல்ல ஒரு சிறு முயற்சிரயயும் நரம் எடுக்கவில்ரலயரனரல், நரங்கள் எப்படிப்பட்ட துர்பரக்கிய 

மக்களரக இருப்கபரம். இதன் மூலமரக உண்ரம எது மபரய் எது என்று மக்களுக்கு புலப்படுகம.  

 

துைதிஷ்டவசமரக, இஸ்லரமின் மசய்திக்கும், ரபபிளின் மசய்திக்கும் மபரதுவரக இருப்பது மசரற்ப 

விவைங்ககள! இவ்விைண்டு புத்தகங்களும் இரறவனுக்கரக கபசுகின்றன. ஆனரல், இைண்டும் 

அடிப்படியிகலகய ஒன்றுக்மகரன்று முைண்படுகின்றன. நம்முரடய வரழ்வு குறுகியது, ஆனரல், நித்தியம் 

என்பது நீண்டது, இதனரல், மபரய்யரன அரமதிரய நம்பரமல் இருப்கபரமரக. நரம் கணக்கு ஒப்புவிக்க 

ஒரு நரள் சர்வ வல்லவைரம் இரறவனின் முன்பு நிற்பதற்கு முன்பரக அவகைரடு ஒப்புைவரகி, சமரதரனம் 
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அரடந்கதரமர இல்ரலயர என்பது தரன் முக்கியமரனது.  

 

இந்த சில எண்ணங்கரள உங்ககளரடு பகிர்ந்துக்மகரண்கடன். ஒரு கவரள ஆன்சரிங் இஸ்லரம் 

தளத்தில் பதித்த கட்டுரைகளில் உண்ரமக்கு புறம்பரன விவைம் இருக்குமரனரல் அதரன எங்களுக்கு 

அறியத் தரருங்கள். எங்கள் தளம் கீழ்கண்ட வரக்குறுதிரயத் தருகிறது:  

If you find any factual mistakes [whether misprints or a false representation of doctrines] on these 

pages, or things that are worded in an offensive way, contact us, we would like to correct that. See 

our site policies.  

இந்த வரக்குறுதியில் நரங்கள் மிகவும் கவனமரக இருக்கிகறரம். எங்கள் தளத்தில் உண்ரமக்கு புறம்பரன 

விவைம் இருப்பதரககவர அல்லது "மவறுப்ரப" வளர்க்கும் விதமரக விவைங்கள் இருப்பதரககவர நீங்கள் 

கண்டரல், அதரன தயவுமசய்து எங்களுக்கு மதரிவியுங்கள். ஆனரல், சரியரக குறிப்பிட்டு எழுதுங்கள். 

அதரவது, எந்த கட்டுரையில் நீங்கள் மபரய்ரயயும், மவறுப்ரபயும் கண்டீர்கள் என்றும், மற்றும் ஏன் 

அக்கட்டுரை மவறுப்பரனதரக மதரிகிறது என்பரதயும் மதளிவரக எழுதுங்கள். இப்படி மதளிவரக 

நீங்கள் எழுதரத பட்சத்தில், இவர்கள் மவறுப்புணர்ச்சிரய பைப்புகிறரர்கள் என்ற குற்றச்சரட்ரட 

மசரல்வரத நிறுத்தி விடுங்கள் என்று தரழ்ரமயுடன் கவண்டுகிகறரம்.  

 

இதற்கு இரடயில், அன்பு என்றரல் என்ன என்பரத கதவன் எப்படி கூறுகிறரர் என்பரத உங்களுக்கு 

சுட்டிக்கரட்டுகிகறன் (அன்புக்கு கநர் எதிைரனது மவறுப்பு ஆகும்):  

 

நரன் மனுஷர் பரரஷகரளயும் தூதர்பரரஷகரளயும் கபசினரலும், அன்பு எனக்கிைரவிட்டரல், 

சத்தமிடுகிற மவண்கலம்கபரலவும், ஓரசயிடுகிற ரகத்தரளம்கபரலவும் இருப்கபன். நரன் தீர்க்கதரிசன 

வைத்ரத உரடயவனரயிருந்து, சகல இைகசியங்கரளயும், சகல அறிரவயும் அறிந்தரலும், மரலகரளப் 

கபர்க்கத்தக்கதரக சகல விசுவரசமுள்ளவனரயிருந்தரலும், அன்பு எனக்கிைரவிட்டரல் நரன் 

ஒன்றுமில்ரல.  எனக்கு உண்டரன யரவற்ரறயும் நரன் அன்னதரனம்பண்ணினரலும், என் சரீைத்ரதச் 

சுட்மடரிக்கப்படுவதற்குக் மகரடுத்தரலும், அன்பு எனக்கிைரட்டரல் எனக்குப் பிைகயரஜனம் 

ஒன்றுமில்ரல.  அன்பு நீடிய சரந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் மபரறரரமயில்ரல; அன்பு தன்ரனப் 

புகழரது, இறுமரப்பரயிைரது,  அகயரக்கியமரனரதச் மசய்யரது, தற்மபரழிரவ நரடரது, சினமரடயரது, 

தீங்கு நிரனயரது, அநியரயத்தில் சந்கதரஷப்படரமல், சத்தியத்தில் சந்கதரஷப்படும். சகலத்ரதயும் 

தரங்கும்,  

சகலத்ரதயும் விசுவரசிக்கும், சகலத்ரதயும் நம்பும், சகலத்ரதயும் சகிக்கும். அன்பு ஒருக்கரலும் 

ஒழியரது.... (1 மகரரிந்தியர் 13ம் அதிகரைம்) 

 

எங்கள் தளம் "அன்பு" என்ற வரர்த்ரதக்கு கதவன் மகரடுத்த விளக்கத்திற்கு மபரருந்துகிறதரக 

இருக்ககவண்டும் என்று விரும்புகிகறரம்.  

 

தரழ்ரமயுடன்  

பிைரஹிம்  

http://www.answering-islam.org/tamil.html
http://www.answering-islam.org/tamil.html
http://www.answering-islam.org/dialog.html
http://www.answering-islam.org/policy.html
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ஆங்கில மூலம்: Does telling the truth equal spreading hatred?  

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/emails/hatred.html 

 

2. சமீபத்திய மவளிப்பரடு (மரர்க்கம்) உண்ரமயரன மரர்க்கமர?  

கததி: 14 கம 2005  

 

தரலப்பு: மகரலம்பியரவிலிருந்து...  

ஹகலர, நரன் மகரலம்பியரவில் இஸ்லரமியர்கள் மத்தியிகல கிறிஸ்தவ மிஷனரியரக கவரல 

பரர்த்துக்மகரண்டு இருக்கிகறன். இஸ்லரமியர்கள் இன்ஜில் மீதும், இகயசுவின் மீதும் நம்பிக்ரக 

மகரள்ளரமல் இருப்பதற்கு அவர்கள் மசரல்லும் கரைணம் என்னமவன்றரல், "நரங்கள் நம்பிக்ரக மகரள்ள 

கதரவயில்ரல, எங்களுக்கு அவசியமில்ரல" என்பதரகும். இஸ்லரமியர்கள் தீர்க்கதரிசிகரள, கவத 

புத்தகங்கரள, அதிகரைத்தில் அமரும் அைசரங்கத்கதரடு ஒப்பிட்டு கபசுகிறரர்கள். உதரைணத்திற்கு, ஒரு 

இஸ்லரமியர் இவ்விதமரக கூறுகிறரர் “கதரைர, ஜபூர், இன்ஜில் மற்றும் குர்ஆன் என்பது நரன்கு பரிசுத்த 

கவதங்களரகும். இந்த நரன்கில் முதல் மூன்று கடந்த கரலத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டது, ஆனரல் குர்ஆகனர 

தற்கரலத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டது என்கிறரர்கள். இது எப்படிமயன்றரல், கடந்த 35 ஆண்டுகளில் 

மகரலம்பியரவில் நரன்கு விதமரன அைசரங்கங்கள் ஆட்சி மசய்துள்ளன. முதலரவதரக, சிஹரமனௌக் 

அைசர் ஆட்சி புரிந்தரர், அதன் பிறகு அமமரிக்கரவின் ஆதைவுடன் லரன் கநரல் அைசரங்கம் ஆட்சி 

புரிந்தது அதன் பிறகு, கபரல் பரட் என்பவர் ஆட்சி புரிந்தரர் இப்படி மதரடர்ந்து வருகிறது. இகத 

கபரலத்தரன் கதரைரவும், ஜபூரும், இன்ஜிலும் இருக்கிறது, அதரவது ஒரு ஆட்சிக்கு பிறகு (கவதத்திற்கு 

பிறகு) இன்மனரரு ஆட்சி வருகிறது. தற்கரலத்தில் ஹுன் மசன் நம்முரடய மகரலம்பியரவின் 

ஆட்சியரளைரக இருக்கிறரர், அதனரல் அவைது சட்டத்தின் படிகய நரம் வரழகவண்டும், இதற்கு முன்பு 

ஆட்சி மசய்தவர்களின் சட்டத்தின் படி நரம் வரழக்கூடரது”. இகத கபரலத் தரன் நரம் அரனவரும் 

முஹம்மதுரவ பின்பற்றகவண்டும், இன்று நம்முரடய சமீபத்திய கவதமரகிய குர்ஆரன 

பின்பற்றகவண்டும் என்று இஸ்லரமியர்கள் கூறுகிறரர்கள். இன்னும் இஸ்லரமியர்கள் ஒரு படி கமகல 

மசன்று, இகயசு கமரகசரவயும், கமரகசயின் சட்டத்ரதயும் இைத்து மசய்துவிட்டரர். (அகத கபரல 

இஸ்லரம் இகயசுரவயும் அவைது கபரதரனகரளயும் இைத்து மசய்துவிட்டது என்று கூறுகிறரர்கள்). 

நரன் இந்த ககள்விக்கு தளங்களில் பதிரல கதடி கண்டுபிடிக்கவில்ரல அதனரல் மமயில் 

அனுப்புகிகறன். உங்களுக்கு என் நன்றி  

 

இப்படிக்கு, 

 

உங்கள் சககரதைன் (T)  

 

http://www.answering-islam.org/Emails/hatred.htm
http://www.answering-islam.org/tamil/emails/hatred.html
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எங்கள் பதில்: 

 

அன்புள்ளபவருக்கு, 

 

கர்த்தரும் இைட்சகருமரகிய இகயசுவின் மபயரில் உங்களுக்கு எங்கள் வரழ்த்துதல்கள். 

 

இஸ்லரமியர்கள் உங்களிடம் கூறிய வரதத்தில் அடிப்பரட தவறு உள்ளது.  

உண்ரமயரககவ, தற்கபரது ஆட்சி புரியும் அைசரங்கமும் தரடயில்லரமல் மதரடர்ந்து பல ஆண்டுகள் 

ஆட்சி புரியப்கபரவதில்ரல. இதன் மபரருள் என்னமவன்றரல், அந்த இஸ்லரமியர்களின் கருத்துப்படி, 

அடுத்த அைசு எப்கபரது ஆட்சிக்கு வருகமர, அப்கபரது இந்த இஸ்லரமியர்கள் குர்ஆரன 

பின்பற்றுவரதயும், இஸ்லரரம பின்பற்றுவரதயும் நிறுத்திவிடகவண்டும் மற்றும் முஹம்மதுவிற்கு 

அடுத்ததரக எந்த மரர்க்கம் அல்லது மவளிப்பரடு வந்தகதர அதரன பின்பற்றகவண்டும். 

(உதரைணத்திற்குச் மசரல்லகவண்டுமமன்றரல், முஹம்மதுவிற்கு அடுத்ததரக வந்த மரர்க்கங்கள் 

மர்மகனரனிஸம் அல்லது பஹரயிஸத்ரத இஸ்லரமியர்கள் பின் பற்றகவண்டும்).  

 

உண்ரமயில், கடந்த 35 ஆண்டுகளிலிருந்து 50 ஆண்டுகள் வரை ஐந்து அைசரங்கங்கரள நீங்கள் கண்டு 

இருக்கிறீர்கள் அப்படியரனரல், இன்மனரரு புதிய அைசு வரும் என்று எதிர்பரர்க்கரமல் நீங்கள் எல்லரரும் 

மர்கமரன்ஸ் என்றுச் மசரல்லக்கூடிய மரர்க்கத்தவர்களரக ஏற்கனகவ மரறியிருக்ககவண்டும்.  

 

இப்படி நரம் மசரல்வதினரல், இஸ்லரமிய நண்பர்கள் உடகன இஸ்லரரம விட்டுவிட்டு கவறு 

மரர்க்கத்திற்கு மரறமரட்டரர்கள் என்று எனக்கு நிச்சயமரகத் மதரியும், இருந்தரலும் ஏன் மசரல்கிகறன் 

என்றரல், இஸ்லரமியர்களின் இந்த மரறிக்மகரண்டு இருக்கும் அைசு எடுத்துக்கரட்டுகள் 

உபகயரகமற்றரவ தவறரனரவ என்பரத அவர்களுக்கு எடுத்துக் கரட்டகவ இப்படிச் மசரன்கனன். 

ஆரகயரல், கிறிஸ்தவைரகிய நீங்கள் கூட (இந்த மமயிரல எழுதியர்) இஸ்லரமியர்களின் லரஜிக்கின் படி 

இஸ்லரமியைரக மரறகவண்டிய அவசியமில்ரல.  

 

முக்கியமரன அம்சம் இது தரன்: இஸ்லரமுக்கு பிறகு மர்கமரனிஸம் மற்றும் பஹரயிஸம் வந்து 

இருந்தரலும், இஸ்லரமியர்கள் அரவகரள புறந்தள்ளிவிடுவரர்கள், ஏற்றுக்மகரள்ளமரட்டரர்கள். 

ஏமனன்றரல், இம்மரர்க்கங்கள் இரறவனிடமிருந்து வைவில்ரல என்று அவர்கள் நம்புகிறரர்கள். 

இஸ்லரமியர்கள் கஜரசப் ஸ்மித் என்பவரையும், பஹரயுல்லரவும் மபரய் நபிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்) என்று 

நம்புகிறரர்கள்.  

 

இங்கு ஒரு மரர்க்கம் “முன்னரல் வந்ததர அல்லது அடுத்தபடியரக வந்ததர” என்பது ககள்வியில்ரல. 

ஆனரல், முக்கியமரன ககள்வி என்னமவன்றரல்: அந்த நபர் உண்ரமயரககவ நபியரக இருந்தைர 

இல்ரலயர என்பது தரன்?  

 

இஸ்லரமியர்கள் ஏன் பஹரயுல்லரரவ நபி என்று ஏற்றுக்மகரள்வதில்ரல? (பஹரயுல்லர என்பவர் சமீப 

கரலத்தில் இஸ்லரரம கபரல மவளிப்பரட்ரட மகரடுத்தரர். மட்டுமல்ல, அவர் இஸ்லரமியர்கள் கபரல 
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குர்ஆனும், ரபபிளும் இரறவனிடமிருந்து வந்தது என்று நம்புகிறரர். இஸ்லரமியர்கள் எப்படி 

கதரைரவும், இன்ஜிலும் இரறவனரல் அருளப்பட்டது என்று நம்புகிறரர்ககளர அது கபரல, இவர்களும் 

நம்புகிறரர்கள்). பஹரயுல்லர இரறவனிடமிருந்து வந்தவர் என்று ஏன் இஸ்லரமியர்கள் நம்புவதில்ரல? 

ஏமனன்றரல், இஸ்லரம் இரறவனரல் அனுப்புப்பட்ட உண்ரமயரன மரர்க்கம் என்று பஹரய் 

நம்பினரலும், அவைது மசய்தி இஸ்லரமுக்கு எதிைரக முைண்பட்டு உள்ளது. இதனரல் இஸ்லரமியர்கள் 

பஹரயுல்லரரவ நபி என்று நம்புவதில்ரல. மட்டுமல்ல, இஸ்லரமியர்கள் பஹரயுல்லரரவ 

இஸ்லரகமரடு ஒப்பிட்டு எரட கபரட்டு அவரை எதிர்க்கிறரர்கள். இகத கபரலத் தரன், 

கிறிஸ்தவர்களரகிய நரங்கள் முஹம்மதுரவ அவருக்கு முன்பரக வந்த கவதத்தின் மசய்திகயரடு 

ஒப்புடுகிகறரம். அவருக்கு ஒரு உண்ரம நபிக்கரன தகுதி உண்டர? அவர் முந்ரதய கவதம் மசரல்லும் 

நபிக்கரன பரிட்ரசயில் மவற்றி மபறுகிறரைர என்று நரங்கள் சரி பரர்க்கிகறரம். முஹம்மது இந்த 

தீர்க்கதரிசி பரிட்ரசயில் கதரற்று கபரகிறரர், ஆரகயரல் நரங்கள் அவரை நபி என்று நம்புவதில்ரல 

அவரை நிைரகரிக்கிகறரம். அவர் இரறவனிடமிருந்து வந்த நபியரக இருக்க வரய்ப்கப இல்ரல. ஆக, 

அவர் இகயசுரவ மரற்றி அந்த இடத்தில் “தரன்” உட்கரைமுடியரது அல்லது இகயசுவின் மரர்க்கத்ரத 

இைத்து மசய்து தன் மரர்க்கத்ரத நிரல நிறுத்தமுடியரது.  

 

கரடசியரக, இஸ்லரமியர்கள் அடிக்கடி இவ்விதமரக கூறுவரர்கள்: "கமரகசயின் மசய்திரய யூதர்கள் 

திருத்திவிட்டதரல், இகயசு வந்து அரவகரள சரிப்படுத்தினரர் மற்றும் கதவனின் உண்ரமயரன 

மசய்திரய (இஸ்லரரம) மகரண்டுவந்தரர். அகத கபரல, கிறிஸ்தவர்கள் இகயசுவின் மசய்திரய 

திருத்திவிட்டதரல் அவருரடய கபரதரனயிலிருந்து வழிவிலகி மசன்றுவிட்டதரல், இரறவன் 

அவர்கரள சரிப்படுத்த முஹம்மதுரவ அனுப்பினரர்".  

 

இது இஸ்லரமியர்களின் தவறரன கருத்தரகும். பரழய ஏற்பரட்ரட திருத்தகவ நரன் வந்கதன் என்று 

இகயசு ஒரு கபரதும் கூறகவ இல்ரல. அவர் பரழய ஏற்பரட்ரட நிரறகவற்ற வந்தரர். உண்ரமயில், 

ரபபிளின் ஒரு பரகம் பரழய ஏற்பரடு ஆகும். ஆனரல், முஹம்மதுவும், இஸ்லரமும் ரபபிரள பக்கத்தில் 

ரவத்துவிட்டரர்கள். இனி ரபபிள் உபகயரகப்படரது என்று அவர்கள் கூறுகிறரர்கள். குர்ஆன் 

ரபபிளின் இடத்ரத பிடித்துவிட்டது என்று கூறுகிறரர்கள்.  

 

ரபபிளின் மசய்தியும், குர்ஆனின் மசய்தியும் ஒன்றல்ல. இஸ்லரம் மசரல்லும் மசய்தி ரபபிள் மசரல்லும் 

மசய்தி அல்ல, அது ரபபிளுக்கு எதிைரனதரகும். பரழய ஏற்பரட்டின் மதரடர்ச்சியரக புதிய ஏற்பரடு 

இருப்பதுகபரல, ரபபிளின் மதரடர்ச்சி குர்ஆன் அல்ல. கிறிஸ்தவத்தின் மதரடர்ச்சி இஸ்லரம் அல்ல.  

 

பரழய ஏற்பரட்டின் மற்றும் புதிய ஏற்பரட்டின் முக்கியமரன அடிப்பரட ககரட்பரடுககளரடு குர்ஆன் 

முைண்படுகிறது.  

 

உதரைணத்திற்கு, கதரைரவின் படி, பரவ நிவரைணத்திற்கு ஒரு மிருகத்ரத பலியிடகவண்டும் என்ற 

ககரட்பரட்ரட எடுத்துக்மகரள்கவரம். பரழய ஏற்பரட்டின் படி பரவ நிவரைணத்திற்கு மிருகத்ரத 

பலியிடுவது முக்கியமரனதரகும். இகயசு சிலுரவயில் மரித்ததினரல் இந்த ககரட்பரடு நிரறகவறியது. 

பரழய ஏற்பரடும், புதிய ஏற்பரடும் இந்த கரரியத்தில் ஒன்கறரடு ஒன்று கலந்துவிடுகிறது. ஆனரல், 

கதரைரவில் இப்படிப்பட்ட பலியிடும் ககரட்பரடு உள்ளது என்றுகூட குர்ஆனுக்கு மதரியரது. கதரைர 
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பற்றி கூறும் கபரதும், குர்ஆன் இரதப் பற்றி மசரல்வது இல்ரல. குர்ஆன் இந்த பரவ நிவரைண பலிரய 

நிைரகரிக்கிறது. இஸ்லரமின் படி மனிதன் நல்லவனரக இருக்கிறரன் மற்றும் அவனுக்கு இைட்சிப்பு 

அவசியமில்ரல என்று கருதுகிறது.  

 

கிறிஸ்தவத்கதரடு ஒப்பிடும் கபரது, இஸ்லரமிய மதம் தன் மசய்தியில் அடிப்பரட ககரட்பரடுகளிகலகய 

வித்தியரசப்படுகிறது. இஸ்லரமுக்கு பிறகு வரும் மதங்கள் மபரய்யரனரவ என்று எப்படி 

இஸ்லரமியர்கள் கூறுகிறரர்ககளர, அகத கபரல இஸ்லரம் கூட ஒரு மபரய்யரன மதமரகும்.  

 

உங்கள் நண்பர் இந்த சத்தியங்கரள ஜீைணித்துக்மகரள்ளமரட்டரர், ஆனரல், உங்களுக்கு இரவகள் 

உதவியரக இருந்திருக்கும் என்று நரன் நம்புகிகறன்.  

 

முன்னரல் வந்ததர பின்னரல் வந்ததர என்பது ககள்வியில்ரல, அந்த மரர்க்கம் உண்ரமயரககவ 

உண்ரமயரன மரர்க்கமர என்பது தரன்.  

 

உங்கள் இஸ்லரமிய நண்பர்களுடன் நீங்கள் கபசும் கபரது உங்களுக்கு கர்த்தர் ஞரனத்ரத 

அருளுவரைரக.  

 

கஜரசன் கர்ட்ஜ்  

 

ஆன்சரிங் இஸ்லரம்  

ஆங்கில மூலம்:  Does The Latest Revelation Equal Truth? 

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/emails/latest_revelation.html 

 

3. கிறிஸ்தவர்கள் "அவர் மீது சரந்தி உண்டரகட்டும் (PBUH)" 

என்று ஏன் பயன்படுத்தக்கூடரது? 

கததி: 31 கம 2005  

 

தரலப்பு: இரறவனின் கரடசி இரறத்தூதரின் மபயரை குறிப்பிடும் கபரது "அவர் மீது சரந்தி 

உண்டரகட்டும் (PBUH)" என்று பயன்படுத்துங்கள்?  

அன்புள்ள ஐயர,  

 

உங்கள் வரதங்கள் ககரர்ரவயரக உள்ளது ஆனரல், அதில் பகுத்தறிவு இல்ரல. இரறவனின் கரடசி 

தூதரின் மபயரை குறிப்பிடும் கபரது "அவர் மீது சரந்து உண்டரவதரக" என்று நீங்கள் 

http://www.answering-islam.org/Emails/latest_revelation.htm
http://www.answering-islam.org/tamil/emails/latest_revelation.html
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பயன்படுத்தகவண்டும் என்று உங்களுக்கு இஸ்லரமியனரகிய நரன் அறிவுரை கூறுகிகறன். இப்படி 

பயன்படுத்துவது உங்கள் நம்பிக்ரகக்கு (வரதங்களுக்கு) இரடயூைரக இருக்கரது என்று நம்புகிகறன்.  

 

மரியரரதயுடன் இப்படிக்கு 

 

Xxxxxxxx  

எங்கள் பதில்:  

 

உங்களுக்கு எங்கள் வரழ்த்துதல்கள். 

 

உங்கள் ஈமமயிலுக்கரக நன்றி. 

 

எங்களுரடய ஆன்சரிங் இஸ்லரம் கட்டுரைகளில் ஏன் நரங்கள் "அவர் மீது சரந்து உண்டரகட்டும் 

(PBUH)" என்று பயன்படுத்துவதில்ரல என்பதற்கு சில கரைணங்கள் உள்ளன.  

 

(குறிப்பு: ஆங்கிலத்தில் "PBUH" என்று கூறினரல் "peace be upon him" என்று அர்த்தம். அைபியில் 

"Salla Allahu Alaihi Wa Sallam (SAW)" என்பரர்கள், இதன் மபரருள்: “அல்லரஹ்வின் மஜபங்கள் 

மற்றும் சரந்தி அவர் மீது இருப்பதரக”.)  

 

இவ்விைண்டும் கீழ்கண்ட குர்ஆன் வசனத்தின் அடிப்பரடயில் உருவரக்கப்பட்டது.  

இந்த நபியின் மீது அல்லரஹ் அருள் புரிகிறரன். மலக்குகளும் அவருக்கரக அருரளத் 

கதடுகின்றனர். முஃமின்ககள நீங்களும் அவர் மீது ஸலவரத்து மசரல்லி அவர் மீது ஸலரமும் 

மசரல்லுங்கள். (குர்ஆன் 33:56)  

"அவர் மீது சரந்தி உண்டரகட்டும்" என்று கூறினரகலர அல்லது "ஸல்" என்று கூறினரகலர, முஹம்மது 

மீது சரந்தியும் மஜபங்களும் உண்டரவதரக என்று மபரருள். இவ்விைண்டில் எதரன நரம் 

பயன்படுத்தினரலும், அது ஏற்கனகவ மரித்து தன் முடிவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் மீது 

ஆசீர்வரதத்ரத மகரடுக்கும் படி கவண்டிக்மகரள்வதரக இருக்கிறது. அகத கநைத்தில் எங்கள் கவதம் 

கீழ்கண்டவரறு கூறுகிறது:  

அன்றியும், ஒகைதைம் மரிப்பதும், பின்பு நியரயத்தீர்ப்பரடவதும், மனுஷருக்கு 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடிகய (எபிகையர் 9:27)  

ஆக, ஒரு மனிதன் மரித்துவிட்டரல், அந்த நபர் அல்லது சககரதரி, ஒன்று இரறவனிடமிருந்து 

பிரிக்கப்பட்டு துன்பம் அனுபவித்துக்மகரண்டு இருக்ககவண்டும் அல்லது இரறவனுரடய 

பிைசன்னத்தின் மகிழ்வினரல் நிைம்பி சந்கதரஷத்கதரடு இருக்ககவண்டும். ஆக, கமற்கண்ட இைண்டு 

நிரலகளில் ஏதரவது ஒரு நிரலயில் இருக்கும் ஒரு நபருக்கு, உலகத்தில் உயிகைரடு வரழ்பவர்களின் 

கவண்டுதல்கள் பரதிக்கரது (இதனரல் எந்த ஒரு உபகயரகமும் இல்ரல). ஒரு மனிதர் மரித்துவிட்டபிறகு 
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அவருக்கரக கவண்டுதல் மசய்வது வீணரன மசயல் இதனரல் உபகயரகம் ஒன்றுமில்ரல.  

 

இன்மனரரு முக்கியமரன விவைம் என்னமவன்றரல், முஹம்மதுவின் மபயரை நரம் கூறும்கபரது, அகதரடு 

கூட ஆசீர்வரதத்ரதயும் கவண்டுதல்கரளயும் நரம் கசர்த்து மசரன்னரல், "முஹம்மது உண்ரமயரககவ 

இரறவனின் தூதர்" என்று நரங்கள் (கிறிஸ்தவர்கள்) அங்கீகரித்தது கபரல் ஆகிவிடும். ஆக, ரபபிளின் 

மதளிவரக மவளிப்பரடுகளின் படி, நரங்கள் முஹம்மதுரவ நம்புவதில்ரல, அவர் ஒரு நபி என்று 

நம்புவதில்ரல.  

 

கிறிஸ்தவனரகிய நரன் உங்களிடம் வந்து, இனி "ஈஸர (இகயசு)" என்று நீங்கள் பயன்படுத்தும் 

கபரமதல்லரம் (கூறும் கபரமதல்லரம்) "ஆண்டவைரகிய இகயசுக் கிறிஸ்து" என்று கூறுங்கள் என்றுச் 

மசரன்னரல் அது சரியரக உங்களுக்கு மதன்படுமர? “இகயசுரவ ஆண்டவர்" என்று அரழப்பது, அவர் 

பரழய ஏற்பரட்டின் சர்வ வல்லவைரன கதவரன குறிப்பிடுவதரக இருக்கும். (அகடரனய் = பரழய 

ஏற்பரட்டில் ஆண்டவர்).  

 

இப்படி நீங்கள் இகயசு ஆண்டவர் என்று அரழத்தரல், அது உங்கள் இஸ்லரமிய நம்பிக்ரகக்கு 

எதிைரனது என்பரத அறிந்தும், நீங்கள் இகயசுரவ இப்படி அரழக்கத்தரன் கவண்டும் என்று நரன் 

உங்களுக்கு கட்டரளயிட்டு கநைத்ரத வீணடிக்கமுடியுமர? இருந்த கபரதிலும் கவதம் மதளிவரக 

கீழ்கண்டவிதமரக கூறுகிறது:  

கைரமர் 10:9  

 

என்னமவன்றரல், கர்த்தைரகிய இகயசுரவ நீ உன் வரயினரகல அறிக்ரகயிட்டு, கதவன் அவரை 

மரித்கதரரிலிருந்து எழுப்பினரமைன்று உன் இருதயத்திகல விசுவரசித்தரல் இைட்சிக்கப்படுவரய்.  

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ககள்விரய உங்களிடம் ககட்கட்டும்: இன்று நீங்கள் இகயசுரவ 

பின்பற்றுபவைரக மரற விரும்புகிறீர்களர? இன்று நீங்கள் மரித்தரல் எங்கு கபரவீர்கள்? நீங்கள் கபரகும் 

இடம் துன்பம் நிரறந்த இடமர? அல்லது இரறவனின் பிைசன்னம் இருக்கும் இடமர? இதில் எரத 

நீங்கள் மதரிந்மதடுக்கப் கபரகிறீர்கள்? எல்லர தீர்க்கதரிசிகள் மசரன்ன சத்தியமரம் இகயசுக் கிறிஸ்து 

மீது நம்பிக்ரக ரவத்து, உங்கள் வரயினரல் அவர் தரன் இரறவன் என்று நம்புங்கள் என்று உங்கரள 

நரன் அரழக்கிகறன். நீங்கள் எடுக்கும் இந்த முடிவிற்கரக ஒருகபரதும் நீங்கள் மனம் வருந்தமரட்டீர்கள்.  

 

இகயசு தரமரககவ மசரன்ன இந்த வரர்த்ரதகரள கவனித்துப்பரருங்கள்:  

கயரவரன் 5:24  

 

என் வசனத்ரதக் ககட்டு, என்ரன அனுப்பினவரை விசுவரசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் 

உண்டு; அவன் ஆக்கிரனத் தீர்ப்புக்குட்படரமல், மைணத்ரதவிட்டு நீங்கி, 

ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறரன் என்று மமய்யரககவ மமய்யரககவ உங்களுக்குச் மசரல்லுகிகறன்.  
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உங்களுக்கு சமரதரனம்  

லரசைஸ்  

 

முஹம்மதுவின் மீது "சரந்திரய" கூறும் இந்த வரர்த்ரதகரளக் குறித்து கமலும் அறிய, இந்த 

மதரடுப்ரப மசரடுக்கவும்  

ஆங்கில மூலம்: Should Christians Use The Formula "PBUH"?   

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/emails/pbuh.html 

 

 

4. முஸ்லிமிடம் ககட்க கவண்டிய ககள்விகள்  

மமயில் மபற்றுக்மகரண்ட நரள்: 24 ஏப்ைல் 2005 

மபரருள்: ஆய்வு மசய்ய உதவி கதரவ 

முதலரவதரக, உங்களுரடய இந்த அருரமயரன தளத்திற்கரக என் நன்றிகரள 

மதரிவித்துக்மகரள்கிகறன். நரன் ரபபிள் கலரசரரலயில் மரணவனரக இருக்கிகறன். உலக மதங்கள் 

பற்றிய பரடத்ரத எடுத்துள்களன், இப்கபரது அரதப் பற்றிய ஒரு ஆய்வு மசய்யவுள்களன். இஸ்லரம் 

பற்றி அதிகமரக நரன் அறிந்துக்மகரள்ள உங்களின் தளம் மிகவும் உதவியரக உள்ளது.  இந்த தளத்தில் 

உள்ள கட்டுரைகளும், இதை மதரடுப்புகளும் மிகவும் நன்றரக உள்ளது.  உங்களுரடய 

அயைரத உரழப்பிற்கரகவும், ரபபிள் சம்மந்தப்பட்ட பதில்களுக்கரகவும் என் நன்றிகரள 

மதரிவித்துக்மகரள்கிகறன்.  

கமகல நரன் குறிப்பிட்ட பரடத்திட்டத்தின் ஒரு பரகமரக, நரன் ஒரு ஆய்வு மசய்யகவண்டும். அதரவது, 

கிறிஸ்தவம் பற்றி முஸ்லிம்களின் தவறரன கண்கணரட்டத்ரத அவர்கள் மரற்றிக் மகரள்ள அவர்களுக்கு 

உதவியரக இருப்பதற்கு, மூன்று சவரல்கரள அல்லது ககள்விகரள அவர்களிடம் ககட்ககவண்டும். 

உங்களிடம் நரன் ககட்கும் உதவி என்னமவன்றரல்: ஒரு இஸ்லரமிய சககரதைர் அல்லது சககரதரியிடம் 

சுவிகசஷத்ரதச் மசரல்லிவிட்ட பிறகு, அவர்கள் ஒரு நல்ல முடிரவ எடுக்கும் படி, அவர்களிடம் 

ககட்ககவண்டிய மூன்று முக்கியமரன ககள்விகள் அல்லது சவரல்கள் எரவ?  எனக்கு இருக்கின்ற 

குரறவரன அறிவினரல்,   நரன் ஏதரவது தவறரன ககள்விகள் ககட்டு, அவர்கரள 

கரயப்படுத்திவிடுகவகனர என்று எனக்கு பயமரக உள்ளது.   எனகவ உங்களிடம் உதவி ககட்கிகறன்.  

இஸ்லரமியர்களிடம் ககட்ககவண்டிய மூன்று ககள்விகரள, எனக்கு நீங்கள் மகரடுத்து உதவினரல் 

மிகவும் நன்றரக இருக்கும், உங்களரல் உதவமுடியுமர? 

உங்கள் தளத்திற்கரக மறுபடியும் என் நன்றிகரள மதரிவித்துக்மகரள்கிகறன். 

இப்படிக்கு, 

http://www.answering-islam.org/Index/P/pbuh.html
http://www.answering-islam.org/Emails/pbuh.htm
http://www.answering-islam.org/tamil/emails/pbuh.html
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த….  

 

எங்களுரடய பதில்:  

அன்பரன சககரதைர் அவர்ககள,  

உங்களுக்கு எங்கள் தளம் உதவியரக இருக்கிறது என்பரத அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியரக இருக்கிகறரம். 

அதரவது உங்கள் ககள்வி இது தரகன: முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவம் பற்றி மகரண்டுள்ள தவறரன மற்றும் 

எதிர்மரறயரன கருத்துக்கரள  அவர்கள் மறுபரிசீலரன மசய்ய தூண்டும் படி, சிந்திக்க ரவக்கும் படி, 

நரம் ககட்க கவண்டிய மூன்று ககள்விகள் என்மனன்ன? 

அகனகர் கவறு வரகயரன ககள்விகள் ககட்கும்படி உங்களுக்கு அறிவுரை மசரல்லலரம். ஆனரல், 

என்ரனப் மபரறுத்தமட்டில் நரன் கீழ்கண்ட மூன்று ககள்விகரள ககட்க விரும்புகவன். 

1. ரபபிள் திருத்தப்பட்டது என்ற இஸ்லரமிய குற்றச்சரட்ரடப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிரனக்கிறீர்கள்? 

அது யரைரல், எப்கபரது நடந்தது என்று உங்களரல் சரியரக கூறமுடியுமர?  

இந்த ககள்வி மிகவும் முக்கியமரன ககள்வியரகும். முஹம்மது குர்-ஆரன ஓதிக்கரண்பித்த கரலத்தில், 

ரபபிள் திருத்தப்படவில்ரல என்பது பற்றிய மதளிவரன குர்-ஆன் வசனங்கரள அவர் 

ஓதிக்கரண்பித்தரர். கமலும் ரபபிள் திருத்தப்பட்டது என்று அவர் நம்பவில்ரல என்பரத இதன் மூலமரக 

நரம் முஸ்லிம்களுக்கு மதளிரவ உண்டரக்க முடியும். கிறிஸ்தவர்கள் தங்களிடம் உள்ள கவதத்தின் படி 

நடந்துக்மகரள்ளகவண்டும் என்று குர்-ஆன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கட்டரளயிடுகிறது.  கயரவரன் 

ஸ்நரனகனுக்கும், இகயசுவிற்கும் அல்லரஹ் கதரைரரவ கற்றுக்மகரடுத்தரர் என்று குர்-ஆனில் 

வசனங்கள் உண்டு.  குர்-ஆனின் இந்த வசனம் உண்ரம என்று நரம் கருதினரல், முதல் நூற்றரண்டில் 

கதரைர கரறப்படுத்தப்படரமல் இருந்தது என்று அர்த்தமரகிறது.  நம்மிடம் இன்று சவக்கடல் சுருள்கள் 

உள்ளன, அகதரடு கூட கயரவரன் ஸ்நரனகன் மற்றும் இகயசுவின் கரலத்திற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு மமரழியரக்கம் மசய்யப்பட்ட மசப்டரஜிண்ட்  என்ற சுருள்களும் உள்ளது.  ஆரகயரல், 

உண்ரமகரள சரி பரர்த்து மதரிந்துமகரள்ளகவண்டும் என்று ஆவல் உள்ளவர்களுக்கு இந்த விவைங்கள் 

உதவியரக இருக்கும்.  குர்-ஆன் மசரல்லும் விவைங்களின் படியும், நம்மிடம் உள்ள ரகப்பிைதி சுருள்கள் 

ஆதரைங்களின்படியும் பரர்த்தரல், ரபபிள் கரறப்படுத்தப்படுவது என்பது முடியரத 

கரரியமரகும்.  இப்படி அகனக தர்க்கரீதியரன ககள்விகரள ககட்டுக்மகரண்கட இருக்கலரம். கமலும் 

அதிகபடியரன விவைங்களுக்கு கீழ்கண்ட கட்டுரைகரள படிக்கவும்:  

www.answering-islam.org/Bible/multi.html  

www.answering-islam.org/Bible/Text/wijngaards.html  

www.answering-islam.org/Bible/jrwhy.html  

http://www.answering-islam.org/Bible/multi.html
http://www.answering-islam.org/Bible/Text/wijngaards.html
http://www.answering-islam.org/Bible/jrwhy.html
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எனக்கு பிடித்த இைண்டரவது ககள்வி “கதவன் மனிதனரக வந்தரர்” என்பரதப் பற்றி முஸ்லிம்கள் 

மகரண்டிருக்கும் தவறரன கண்கணரட்டம் பற்றியதரகும்.  கதவன் தம்முரடய அன்ரப கரட்டும்படி, 

மனிதனரக வந்து, நமக்கரக சிலுரவயில் மரித்து உயிகைரடு எழுந்த நிகழ்ச்சி, “இரறவனுரடய 

கமன்ரமக்கு இழுக்ரக உண்டரக்கும்” என்று முஸ்லிம்கள் கருதுகிறரர்கள். இரதப் பற்றி நரன் 

அவர்களிடம் ககட்க விரும்பும் இைண்டரவது ககள்வி இவ்விதமரக இருக்கிறது.  

2. தத்துவ ரீதியரக ககட்டரல் எது உயர்ந்தது? தன்னுரடய அன்ரப மிகவும் உயர்ந்த வரகயில் 

மவளிப்படுத்திய இரறவனுரடய மசயலர (ரபபிளின் கதவன்) ? (பரர்க்க பிலிப்பியர் 2ம் அதிகரைம்) 

அல்லது தன்னுரடய மகௌைவத்ரத கரத்துக்மகரள்ள தன் அன்ரப மவளிக்கரட்டரத இரறவனர 

(அல்லரஹ்)?  

இகயசுக் கிறிஸ்துவின் மனித அவதரைம் பற்றியும், அவைது தியரக பலி பற்றியும் நரம் முஸ்லிம்களின் 

கண்கணரட்டத்தில்  பரர்த்தரல், இது ஒரு உபகயரகமில்லரத ஒன்றரக மதரியும்.  ஆனரல், இரதகய  நரம் 

சரியரன கண்கணரட்டத்தில் பரர்த்தரல், இகயசுவின் தியரக பலிரய நரம் மமச்சிக்மகரள்ளரமல் 

இருக்கமுடியரது. இரறவன் உலகம் உண்டரனது முதல்  இதுவரை மசய்த அரனத்து 

மசயல்கரளக்கரட்டிலும், இதுகவ மிகவும் கமன்ரமயரன மசயலரக இருக்கும். இரறவன் நம் மீது 

ரவத்த அன்புக்கரக எவ்வளவு மபரிய மசயரல மசய்துள்ளரர் என்பரத முஸ்லிம்கள் 

கரணுவரர்களரனரல், அவர்களரல் உண்ரமயரன இரறவரன கண்டுக்மகரள்ளமுடியும்.  ரபபிளின் 

கதவனுக்கும், இஸ்லரமிய இரறவனுக்கும் இரடகய இருக்கும் அதிமுக்கியமரன வித்தியரசம், இந்த 

அன்பின் மசயலில் தரன் அடங்கியிருக்கிறது. இரதப் பற்றி கமலும் அறிய இந்த பதிரல படிக்கவும், 

இதில் இைண்டு தகப்பன்மரர்கள் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது.  

முஸ்லிம்களிடம் ககட்ககவண்டிய அடுத்த ககள்வி:  

3.   நீங்கள் பரவ சுபரவம் இல்லரமல் பிறந்தீர்கள் என்றுச் மசரல்வீர்களரனரல், எத்தரன நரட்கள் இப்படி 

பரவம் மசய்யரமல் இருப்பீர்கள்? பரவமில்லரமல் ஒரு வரைம் இருப்பீர்களர? அல்லது ஒரு நரள் 

பரவமில்லரமல் இருப்பீர்களர? நீங்கள் பிறந்தகபரகத அடிப்பரடயிகலகய நல்ல சுபரவத்கதரடு 

இருந்தரல், ஏன் மீதமுள்ள நரட்கள் நல்லவர்களரக இருக்க அதிகமரக முயற்சி எடுக்ககவண்டும்? 

இயற்ரகயரககவ ஏன் நரம் பரவத்தின் பக்ககம சரய்கிகறரம், நீதியின் பக்கம் அதிகமரக 

ஈர்க்கப்படுவதில்ரல? 

இந்தத் தரலப்பு பற்றி இக்கட்டுரையில் ”www.answering-islam.org/Intro/discussion.pdf” மதளிவரக 

விளக்கப்பட்டுள்ளது.   

நரன்கரவது ககள்வி:  

நீங்கள் திறந்த மனதுடன் இரறவனிடம் ”இரறவர! உன்னுரடய சத்தியத்ரத நரன் அறிய எனக்கு வழி 

கரட்டுவரயரக. அந்த சத்தியம் இஸ்லரமில் இல்லரமல் ரபபிளில் இருந்தரலும் சரி, எனக்கு வழி 

கரட்டுவரயரக” என்று கவண்டுதல் மசய்வீர்களர? 

http://www.answering-islam.org/Emails/trinity-where.htm
http://www.answering-islam.org/Intro/discussion.pdf
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இந்த விவைங்கள் உங்களுக்கு உதவியரக இருக்கும் என்று நம்புகிகறன். முஸ்லிம்கரள 

சிந்திக்கத்தூண்டுகின்ற வரகயில் உங்கள் ககள்விகரள  ககளுங்கள். இப்படி ககள்விகள் ககட்பதினரல், 

முஸ்லிம்கள்  துக்கப்படுவரர்ககளர என்று நீங்கள் அஞ்சத்கதரவயில்ரல. அவர்கள் எப்படி நம்மிடம் 

ககள்விகரள ரதரியமரக ககட்கிறரர்ககளர அகத கபரல நரமும் ககட்கலரம். மரலமீது கட்டப்பட்ட 

பட்டணத்ரத மரறக்கமுடியரது. எனகவ, நம்முரடய கர்த்தைரகிய இகயசுக் கிறிஸ்து பற்றிய இரறச் 

மசய்திரய அவர்களுக்குத் மதரிவிக்க நரம் மவட்கப்படக்கூடரது. இவரைப் பற்றி அகனக தீர்க்கதரிசிகள் 

தீர்க்கதரிசனங்களரக அறிவித்துள்ளரர்கள். இகயசுவின் மூலமரக நமக்கு இைட்சிப்பு கிரடத்துள்ளது, 

அகத கபரல, அவர் மசய்துமுடித்த இைட்சிப்பு கரரியத்தின் மீது நம்பிக்ரக ரவக்கின்ற அரனவரும் 

இைட்சிக்கப்படுவரர்கள்.  

கமலும், நரம் ககட்கும் சிந்திக்கத்தூண்டுகின்ற ககள்விகள் சில கவரளகளில் அவர்களுக்கு 

துக்கத்ரத  உண்டரக்கினரலும், அரவகளினரல் அவர்கள் தூண்டப்பட்டு பிறகு ஆய்வு மசய்து, இதன் 

மூலம் அவர்கள் சத்தியத்ரத அறிந்து இைட்சிக்கப்பட அரவகள் உதவியரக இருக்கும். 

உங்களுக்கு கவறு ஏதரவது ககள்விகள் இருந்தரல், எங்களுக்கு எழுத தயங்க கவண்டரம்.  

இரறவன் உங்கரள ஆசீர்வதிப்பரைரக. 

இப்படிக்கு, 

லரசைஸ் 

ஆங்கில மூலம்: http://www.answering-islam.org/Emails/good_questions.htm  

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/emails/good_questions.html 

 

5. அைபி மமரழிரய கட்டரயம் கற்றுக்மகரள்ள கவண்டுமர? 

மமயில் மபற்றுக்மகரண்ட கததி: 31 அக்கடரபர் 2004 

மபரருள்: குர்-ஆனின் பிரழகள். 

குர்-ஆரன விமர்சிப்பதற்கு முன்பரக திரு கட்ஜ் அவர்கள் கட்டரயமரக அைபி மமரழிரய 

கற்றுக்மகரள்வரர் என்று நரன் நம்புகிகறன். இந்த அறிவுரை குர்-ஆனுக்கு மட்டுமல்ல, அவருக்கு 

மதரியரத இதை மமரழி புத்தகங்களுக்கும் மபரருந்தும். 

 

எங்கள் பதில்:  

http://www.answering-islam.org/Emails/good_questions.htm
http://www.answering-islam.org/tamil/emails/good_questions.html
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அன்பரனவகை, 

உங்கள் பின்னூட்டத்திற்கரக மிக்க நன்றி. 

நரன் உங்களிடம் சில ககள்விகரள ககட்கிகறன். இரவகள் உங்கள் விமர்சனத்திற்கும் பதிலரக 

அரமயும். 

எந்த ஒரு மனிதனரனரலும் சரி, குர்-ஆரன விமர்சிப்பதற்கு முன்பரக, கட்டரயமரக அவன் அைபி 

மமரழிரய கற்றுக்மகரள்ள கவண்டும் என்று நீங்கள் நிரனக்கிறீர்களர? அல்லது இந்த சட்டத்ரத 

எனக்கு மட்டுகம நீங்கள் முன்ரவக்கிறீர்களர? 

குர்-ஆரனப் பற்றி ஒரு ஆகைரக்கியமரன உரையரடரல, ககள்விகரள முன்ரவக்கும் மனிதன், ஏன் 

அைபிரய கற்றுக்மகரள்ள கவண்டும்? 

குர்-ஆரன விமர்சிப்பவர்களுக்கு நீங்கள் விதிக்கும் இந்த சட்டங்கள், ரபபிரள விமர்சிப்பவர்களுக்கும் 

மபரறுந்தும் என்று நீங்கள் நிரனக்கிறீர்களர? எனகவ, நரம் இப்படி மசரல்லலரமர? அதரவது ரபபிரள 

விமர்சிக்க விரும்புகிறவர்கள் கட்டரயமரக, ரபபிளின் மூல மமரழிகளரகிய எபிகையம், கிகைக்கம் 

கபரன்ற மமரழிகரள கற்றுக்மகரண்ட பிறகு தரன் ரபபிரளப் பற்றி கபசகவண்டும், ககள்வி 

ககட்ககவண்டும், அதுவரை அவர்களுக்கு ரபபிரள விமர்சிக்க உரிரமயில்ரல. 

நீங்கள் எனக்கு விதித்த சட்டத்ரத ரபபிளுக்கும் மபரறுந்தும் என்று நீங்கள் நிரனத்தரல், இதுவரை 

ரபபிரள மவளிப்பரடயரக விமர்சிக்கும் இஸ்லரமிய அறிஞர்கரள நீங்கள் ககள்வி ககட்டதுண்டர? 

அவர்கள் மசய்வது தவறு என்று அவர்களிடம் புகரர் கூறியதுண்டர? அதரவது அஹமத் தீதத், ஜமரல் 

பதரவி, ஷப்பீர் அலி, ஜரகிர் நரயக், ஹம்ஜர மரலிக் கபரன்றவர்கள் மசய்வது தவறு என்று அவர்கரள 

நீங்கள் கண்டித்ததுண்டர?  இல்ரல நரன் இவர்கரள கண்டிக்கவில்ரல என்றுச் மசரல்வீர்களரனரல், 

ஏன் கண்டிக்கவில்ரல என்று எனக்கு விளக்கவும். அவர்களும் எபிகையம், கிகைக்க மமரழிகரள 

கற்றுக்மகரள்ளரமல் தரகன விமர்சிக்கிறரர்கள்? [உமரின் வரிகள்: தமிழ் நரட்டின் இஸ்லரமிய 

அறிஞர்களரகிய பீ. ரஜனுல் ஆபிதீன் அவர்களும், இன்னும் இதை அறிஞர்களும் எபிகையம், கிகைக்கம் 

கபரன்ற மமரழிகரள கற்றுக்மகரண்டு தரன் ரபபிரள விமர்சிக்ககவண்டும் என்று கிறிஸ்தவர்கள் 

எதிர்ப்பரர்க்கலரம் அல்லவர?] 

ஒருகவரள, குர்-ஆனுக்கு மபரறுந்தும் இந்த சட்டமரனது, ரபபிளுக்கு மபரறுந்தரது என்று நீங்கள் 

கருதினரல், ஏன் இப்படி மபரறுந்தரது என்று விவைமரக தயவு மசய்து எனக்கு விளக்கவும்? 

கரடசியரக, உங்களுரடய இந்த ககரட்பரடு உங்களுக்கக ஒரு பிைச்சரனயரக மரறுகிறது. அதரவது 

அைபி கிறிஸ்தவர்கள் குர்-ஆரன விமர்சிக்க நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமரகிறது. இந்த 

கிறிஸ்தவர்களின் தரய் மமரழி அைபியரக இருப்பதினரலும், அவர்கள் தரைரளமரக குர்-ஆரன 

விமர்சிக்கலரம் என்று நரம் கருதலரம் இல்ரலயர? அைபி கிறிஸ்தவர்கள் குர்-ஆரன விமர்சிக்க நீங்கள் 

வைகவற்ப்பீர்கள் என்று நம்புலரமர? 
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குர்-ஆன் பற்றி நரன் மசரல்லும் விவைங்களில் விமர்சனங்களில் ஏதரவது தவறு இருக்குமரனரல் அதரன 

எனக்கு மதரிவிக்ககவண்டும். அதரன நரன் சந்கதரஷத்கதரடு சரி மசய்துக்மகரள்கவன். என்னுரடய 

எந்த இரணய பக்கமரனரலும் சரி, அதில் தவறு இருக்கிறது என்று நீங்கள் நிருபித்தரல், அதரன சரி 

மசய்துக்மகரள்ள நரன் ஆவலரக உள்களன். 

உங்கள் பதிலுக்கரக கரத்திருக்கிகறன். 

இப்படிக்கு 

கயரகன் கட்ஜ் 

ஆங்கில மூலம்: http://www.answering-islam.org/Emails/learn_arabic.htm  

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/emails/learn_arabic.html 

 

6. இஸ்லரம் கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தியதர? 

முன்னுரை: 

ஒரு சககரதைர், ஆன்சரிங் இஸ்லரம் தள கட்டுரைரய படித்து, கீழ்கண்ட ககள்விரய அனுப்பியிருந்தரர். 

//NAME:  Ramkumar 

MESSAGE: 

நபிகள் வரழ்ந்த  கரலம் கி.பி  570ம்  ஆண்டு  என கூறியுள்ளிர்கள். 

னரல்  இஸ்லரம்  கிறிஸ்த்துவ  மதத்திற்கு முன் கதரன்றியது  என்கிறரர்ககள? அவர் 

வரழ்ந்தகரலம்  சரியரனதர?// 

இஸ்லரம் மற்றும் கிறிஸ்தவம் பற்றிய சில அடிப்பரட வருடங்கள் பற்றி நரம் மதரிந்துக்மகரண்டரல், 

இஸ்லரமியர்கள் மசரல்வரத சரியரக புரிந்துக்மகரள்ளமுடியும். உண்ரமயில் இஸ்லரமியர்கள் 

மசரல்வது தவறரனதரகும். ஆனரல், "இஸ்லரமியர்களின் நம்பிக்ரக" என்ன என்பரத கருத்தில் மகரண்டு 

பரர்த்கதரமரனரல், அவர்கள் மசரல்வது உண்ரம கபரல மதரியும். என்ன குழப்பமரக இருக்கின்றதர? 

கீழ்கண்ட விவைங்கரள படியுங்கள். 

இந்த கட்டுரையில் மசரல்லப்படும் விவைங்கள் மபரும்பரன்ரமயரக எல்லரருக்கும் மதரிந்து இருந்தரலும், 

புதிதரக இஸ்லரம் மற்றும் கிறிஸ்தவம் பற்றி மதரிந்துக்மகரள்பவர்களுக்கு வரும் சில ககள்விகளுக்கு 

சுருக்கமரக பதில் அளிப்பதரக அரமயும்.  

http://www.answering-islam.org/Emails/learn_arabic.htm
http://www.answering-islam.org/tamil/emails/learn_arabic.html
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இஸ்லரமின் கரல அட்டவரண முக்கியமரன நிகழ்வுகள் மட்டும். (மூலம்: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Muslim_history): 

 கி.பி. 545: அப்துல்லரஹ் அவர்களின் பிறப்பு (முஹம்மதுவின் தந்ரத) 

 கி.பி. 570: முஹம்மதுவின் பிறப்பு மற்றும் அப்துல்லரஹ் அவர்களின் மைணம் 

 கி.பி. 576: அமினர அவர்களின் மைணம் (முஹம்மதுவின் தரய்) 

 கி.பி. 578: அப்துல் முத்தலிப்  அவர்களின் மைணம் (முஹம்மதுவின் தரத்த) 

 கி.பி. 583: முஹம்மதுவின் மபரியப்பர அபூ தரலிப் அவர்களுடன் முஹம்மது சிரியரவிற்கு 

பயணம் மசய்கிறரர். 

 கி.பி. 594: முஹம்மது கதிஜர என்ற மபண்மணிக்கரக வியரபரை விஷயமரக முஹம்மது சிரியர 

மசன்று வருகிறரர். 

 கி.பி. 595: முஹம்மது கதிஜர அவர்கரள திருமணம் மசய்துக்மகரள்ளுதல். 

 கி.பி. 610: ஹிைர என்ற குரகயில் முதன் முதலரக தனக்கு குர்-ஆன் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டது 

என்று அறிவித்தல். முஹம்மது ஒரு நபியரக கருதப்பட்ட ஆண்டு. 

 கி.பி. 619: முஹம்மதுவின் மபரியப்பர அபூ தரலிப் மற்றும் கதிஜர மைணித்தல். 

 கி.பி. 622: ஹிஜ்ைர – மதினரவிற்கு முஹம்மது தப்பி ஓடிய ஆண்டு – இஸ்லரமிய நரட்கரட்டி 

ஆைம்பம், 

 கி.பி. 624: பத்ரூ யுத்தம், "Bani Qainuqa" என்ற யுத இனத்ரத மதினரவிலிருந்து துைத்துதல். 

 கி.பி. 625: உஹுத் யுத்தம், "Banu Nadir" என்ற யூத இனத்ரத மதினரவிலிருந்து துைத்துதல். 

 கி.பி. 627: கந்தக் யுத்தம் (Battle of the Trench). "Banu Quraiza" யூத இனத்ரத மகரன்று 

அகனகரை அடிரமகளரக எடுத்துக்மகரள்ளுதல். 

 கி.பி. 628: ஹுரதபியர மற்றும் கய்பர் யுத்தம். அகனக அைசர்களுக்கு முஹம்மது கடிதம் 

எழுதினரர். 

 கி.பி. 629: மக்கரவிற்கு ஹஜ்ஜுக்கரக முஹம்மது மசல்லுதல், முடர யுத்தம். 

 கி.பி. 630: மக்கரரவ பிடித்தல், ஹனுயன் மற்றும் ஔதஸ் யுத்தம்.  

 கி.பி. 632: முஹம்மதுவின் மைணம் 

கி.பி. 570ல் முஹம்மது பிறக்கிறரர், கி.பி. 610ல் தரன் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று பிைகடனம் மசய்கிறரர். கி.பி. 

632ல் மைணித்து விடுகிறரர்.  

இஸ்லரம் என்ற மரர்க்கம் கரல அட்டவரணயின் படி, 610ல் முதன் முதலரக முஹம்மதுவரல் 

முன்மமரழியப்பட்டது. ஆக, கிறிஸ்தவம் வந்து 600 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்லரம் வந்தது. இகயசுவின் 

கநைடி சீடர்களின் மைணத்திற்கு பிறகு இஸ்லரம் என்பரத கண்டக்கிடரல் (கி.பி. 100க்குள் அரனத்து 

கநைடி சீடர்களும் மைணித்துவிடுகின்றரர்கள்),  சீடர்களுக்கு பிறகு 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்லரம் 

வந்தது.  

இது முதலரவது பதில், இது தரன் சரியரன பதிலும் கூட.  

இப்கபரது, "முஸ்லிம்களின் நம்பிக்ரகயின்படி" இஸ்லரம் எப்கபரது கதரன்றியது என்று அவர்கள் 

நம்புகிறரர்கள் என்பரத கவனிப்கபரம்.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Muslim_history
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இஸ்லரமின் நம்பிக்ரகயின் படி இஸ்லரமின் ஆைம்பம்:  

முஹம்மது தனது புதிய மரர்க்கத்ரத "யூதர்ககளரடு, கிறிஸ்தவர்ககளரடு" ஒட்ட ரவத்துவிட்டரர். இதன் 

அர்த்தம் என்ன?  

ரபபிளின் கதவன் தரன் தன்ரன அனுப்பினரர் என்று முஹம்மது கூறினரர். பரழய மற்றும் புதிய 

ஏற்பரட்டு தீர்க்கதரிசிகள் அரனவரின் வரிரசயில் கரடசியரக தரம் வந்ததரக சுயபிைகடனம் 

மசய்துக்மகரண்டரர்.  

கமலும் ஆதரம் ஒரு முஸ்லிம் என்றும், ஆபிைகரம் ஒரு முஸ்லிம் என்றும் கூறி இஸ்லரமின் நரட்கரட்டிரய 

பரழய ஏற்பரட்கடரடு ஒட்டரவத்துவிட்டரர். இகயசு கூட தமக்கு முன்பரக வந்த தீர்க்கதரிசி என்று 

கூறிவிட்டரர். கமலும் கயரவரன் ஸ்நரனகன் மற்றும் இகயசுவின் தரயரரைப் பற்றியும் சில வசனங்கரள 

குர்-ஆனில் கசர்த்துவிட்டரர். கரடசியரக இகயசுவின் சீடர்கரளயும் விட்டுரவக்கரமல் அவர்கரளயும் 

முஸ்லிமரக்கிவிட்டரர். ரபபிளின் முதல் ஐந்து ஆகமங்கள், சங்கீதம், நற்மசய்தி நூல்கள் இரவ 

அரனத்ரதயும் மகரடுத்தவர் அல்லரஹ் என்று கூறிவிட்டரர்.  

கமற்மசரன்னரவகள் தரன் "தீர்க்கதரிசிகள் கவதங்கள்" பற்றிய இஸ்லரமிய நம்பிக்ரகயரகும். இப்கபரது 

நரம் வருடங்கரள கணக்கில் மகரள்ளரமல் கமற்கண்ட இஸ்லரமிய நம்பிக்ரகரய மட்டும் கருத்தில் 

மகரண்டரல், 

 அல்லரஹ் தரன் மயககரவர கதவன் 

 நம் கதவன் அனுப்பிய தீர்க்கதரிசிகரள அனுப்பியவர் 'அல்லரஹ்' ஆவரர். 

 கரடசியரக, கதவன் (அதரவது அல்லரஹ்) இகயசுவிற்கு பின்பு முஹம்மதுரவ அனுப்பினரர். 

ஆக, இஸ்லரமியர்களின் லரஜிக்கின்படி, ஆதரம் ஒரு முஸ்லிம் என்றுச் மசரன்னரல், இஸ்லரம் எப்கபரது 

கதரன்றியதரக நரம் கருதகவண்டும்? கிறிஸ்தவத்திற்கு முன்பு கதரன்றியதரக கருத கவண்டும். இரதத் 

தரன் முஸ்லிம்கள் "கிறிஸ்தவத்திற்கு முன்பு இஸ்லரம் கதரன்றியது" என்று லரஜிக்கரக மசரல்கிறரர்கள்.  

ஆனரல், உண்ரமயில், முஹம்மது ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல, ரபபிளின் படி அவர் ஒரு கள்ளத்தீர்க்கதரிசி. 

அவரை ரபபிளின் மயககரவர கதவன் அனுப்பவில்ரல. அல்லரஹ்வும் மயககரவர கதவனும் 

ஒருவைல்ல. அல்லரஹ் என்பவர் ஒரு அந்நிய கடவுள், அதரவது பரழய ஏற்பரட்டின் படி, அவைது 

மபயரைக் கூட நரம் நம் வரயரல் மசரல்லக்கூடரது.  கிறிஸ்தவத்திற்கு பிறகு இன்மனரரு புதிய மரர்க்கம் 

வைகவண்டிய அவசியமில்ரல.  

யூத மற்றும் கிறிஸ்தவ அஸ்திபரைத்தின் மீது இஸ்லரம் என்ற மரளிரக கட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த 

அஸ்திபரைத்ரத நீக்கிவிட்டரல், இஸ்லரம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதர என்பகத பதில் இல்லரத 

ககள்வியரக நின்றுவிடும்.  

முடிவுரையரக, கிறிஸ்தவத்திற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இஸ்லரம் கதரன்றியது. அரத 

கதரற்றுவித்தவர் முஹம்மது என்ற அைபியைரவரர். அவர் தன் மரர்க்கத்ரத யூத கிறிஸ்தவ கவதங்ககளரடு 
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ஒட்டரவத்துவிட்டரர், ஆரகயரல் இஸ்லரம் யூத கிறிஸ்தவ மரர்க்கத்திற்கு முந்தியது என்று 

இஸ்லரமியர்கள் தவறரக எல்லரருக்கும் மசரல்லிக்மகரண்டு இருக்கிறரர்கள். 

மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2012/12/blog-post_24.html  

உமரின் ஈமமயில் பதில்கள்  

உமரின் இதை கட்டுரைகள் 

மூலம்: http://www.answering-islam.org/tamil/authors/umar/email_replies/islam_before_christianity.html 
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