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TRANSLATOR’S INITIAL PRELUDE TO THE BOOK 

 
The “Prelude” given at the beginning is added by the Translator with his own 

words in Tamil to introduce this ‘crisp and to the point’ English Book on Sharia Laws 
meant for Mon-Muslims, as well as its Tamil translation to people of Tamil Nadu where 
many are still living in their own world of myopia due to malignant influence of Islamic 
Holy Deception (Taqqiya) for ages.    

This book will definitely wake them up from their deepest slumber to become 
much wiser with purified vision and proper perspective; so that they can appreciate the 
valuable contents of the book “Sharia for non-Muslims” to know Islam in its true colours 
authoritatively. Here the authoritative evidences are given only from ‘Reliance of the 
traveller’ and from nowhere-else. (‘Reliance of the traveller’ was so named as ’A 
Classic Manual of Islamic Manual of Islamic Sacred Law by Ahamad Ibn Naqib Al-Misri 
(Died 1368 AD), edited and translated by Sheik Nuh Ha Mim Keller and used as a 
reference manual duly ‘certified as true contents of Trilogy of Islam’ by “Sheikh ‘Abd al-
Wakh Durubi, Sheikh Nuh Salman, International Institute of Islamic thought and Al-Azhar” 
the genuine Islamic Scholars and worshippers - Umdat al-Salik wa uddat al-nasik. 
‘Reliance of the traveller is a compendium entirely based on Islamic Trilogy (Islamic 
sacred Sharia Law) – Koran & Sunna (‘Sunna’ is nothing but Sahih – reliable Hadiths and 
Sirah together) - that is covering all topics of Islamic Trilogy grouped under each and 
every head with their alpha-numeric references and quotes for easy reading and 
referencing.  

Anyone can compare the current conduct of Muslims throughout the world 
surprisingly according to the Islamic ‘Sharia’ Laws (Trilogy) as explained in this book. 
This will definitely give any reader the real insight into Islamic menace called ‘Sharia’, 
and its repercussions throughout the world.  
  

பீ�ைக 

Prelude 

 

  ‘பி� வா�ன�’ (BILL WARNER) அவ�க� எ�திய “��லி� 

அ�லாதவ�க��ெகன ஷ�யா ச�ட�க�” (Sharia for non-Muslims) எ�� 
ஆ�கில  !"தக"தி� உ�ளப& எ�லா க'"(�க� தமிழி� 
ெமாழிெபய��க ப�+, -ரா/ வசன�கைள ம�+� இ�லா"( மர! சா�2த 
தமி3-இைணய வைலகளிலி'2ேத பதிவிற�க� ெச:( அைவகைள இ�ேக 
ேச��க ப�+�ளன. இைவகேளா+, இ�லா� ெதாட�! ெகா<ட சிற பிய�!�ள 
�"தர !" ெதா- ! எ�� -ரா/, ஹ"த>?க�, சிரா ஆகிய இ�@/A (Trilogy) 
D�களி� உ�ளைவகைளE ?'�கE ெசறிFட/ (compendium) உ'வா�கிய 
‘Reliance of the traveller’லி'2(� தமி3 ெமாழிெபய� ! ெச:( இ�ேக 
இ�லா"( ெம:ைம இய�!களி� கவன� ெசG"த ேவ<&ய ப-திகைள 
ஆ�கா�ேக ?�&�கா�&, தமி3 ம�க�-� காணி�ைகயாக வழ�-கிேற/.  

இ�லா� நிAவ ப�ட காரண"ைத ர"தினE ?'�கமாக� Iற 
ேவ<+மானா�,  உலக"தி� இ�லா"( அரைச (Dar-ul-Islam) நி�மாணி�கேவ 
தவிர ேவெறா/A�-மி�ைல. இதJகாக ��லி�க� IA� -ரா/ ேமJேகா� 
வசன�: ( ரா" 57:10; அ�-*கா� 1,7,331; ஆகிய ��கிய வசன�களி/ சார�): 
“வான�க�, LமியிG�ளவJறி/ அன2தர பா"தியைத அ�லாF�ேக 
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ெசா2த�”.......[[[“....“]]]. அதாவ( இ பிரபOசேம இ�லா"(�காக அ�லாவா� 
பைட�க ப�ட(. ஆக, அ�லாவி/ வா�?களான இ�லா"( ��லி�க�ேக 
உலகிG�ளைவ யாF� ெசா2த�. இ(வைர இ�லா"( ஆ�சி�ைற அமலி� 
இ�லாத இட�களி� (Dar-ul-harb) அதாவ( ��லிம�லாத காஃபி�க� 
அநியாயமாக அேநக DJறா<+களாக இQவிட�கைள" த/னிEைசயாக 
ெமா:"(�ெகா<+ வாழ" தைல ப�+ வி�டன�. ேமG�, �க�ம( நிAவிய 
இ�லா� இய�க"தி� ேச�2( ��லி�களாக தா�களாகேவ மாJறி�ெகா<+ 
இ�லா"( மர!கைள  பி/பJறி வாழ இ�காஃபி�க�- வி' பமி�லாததா�, 
ஆ�ேக வா�� த-திைய தானாகேவ இழ2(வி�டன�. ஆக, அநியாயமாக 
காபிஃ�களா� ஆ�ரமிக ப�+�ள இ பிரேதச�கைள மீ�+ ஆ�ேக இ�லா"( 
ஆ�சி �ைறைய அமலி� ெகா<+வர ேவ<+�. தJேபா(�ள 
இ2நிலவர�கைள மாJறியைம�க ‘��லி�க�-�  க�டாயமாக அ�லாவா� 
விதி�க ப�ட ‘ஜிஹா/’ எ�� ‘இ�லா� இய�க பய�கரவாத வ"�ைற/ 
தி2� தா� த�’களா� (த�மதி ைப I�&� ெகா�ள தி'�+தனமாக 
ெகா�ளய&பைதS� ‘ேபா�’ என ெபா:யாக இ�லா"தி�  Iறி� 
ெகா�கிறா�க�!) இ(வைர இ�லா"(�காக மீ�க படாத இட�கைள 
எ4வழிகளா7� மீ�+ இ�லா"( உல-ட/ ஒ/றிைண�கேவ இ�லா"தா� 
!னிதமாக� க'த ப+� �"ெதா- ! D�களி� (Trilogy) அ�லாவா� ‘ஜிஹா"’ 
ஆைணயிட   ப�+�ள(. ேமG� ஆ�ேக -றி பி�+�ள சில உ<ைமகளி/ 
?'�க�: 

இ�லா"தி/ IJA ப& இ பிரபOசேம இ�லா"( அ�லாவா� 
த�ைடயாக, ப+�ைக ேபா/A ஒேர சமதளமாக அைம�க ப�ட(. உலக� 
உ'<ைட வ&F�ள( எ/பதJ- உட/பா+ கிைடயா(! ஏெனனி� இ( 
அ�லாவா� இ ப&"தா/ Iற ப�ட(. இ(தா/ ச� என ��லி�க� 
�&வாக� IAவ�!  ஆதாரமாக  இ'  ரா" வசன�க� ம�+�: 2:22; 43:10; 

2:22 – அ2த இைறவேன உ�க�காக Lமிைய வி� பாகF�, வான"ைத 
விதானமாக அைம"([....]  43.10 – அவேன Lமிைய உ�க�- வி� பாக 
ஆ�கி[....](ப+�ைக ேபா/A)"! [[[...]]] 

மJற கடF�கெள�லா� கடF�கள�லவா�! அ�லா எ�� 
கடFைள"தா/ உலக ம�க� யாவ'� ஏJA வண�க ேவ<+மா�. 
�க�ம(F�- �/ன� எவ'� த�க� ச2ததிக�- நJேபாதைனகைள� 
கJA� ெகா+�கவி�ைலயா�! ��லிம�லாதவ�களி/ மீ�பாளராக 
�க�ம(ைவ அ�லா த/ Yதராக அகில உல-�-�  ப�சளி"(�ளாரா�! ஆக 
�க�ம(ேவ அ2திம" த>� ! நாளி� (Day of Judgement) அ�லாF�- அ'கி� 
அம�2( உலக மா2த�கைள  பJறி அ�லாF�ேக ம"திய�தராக 
ஆேலாசைனகைளயளி"(, த�க த<டைனேயா அ�ல( ெவ-மதிகைளேயா 
அ�லாFட/ ேச�2( -ைற"ேதா, I�&ேயா அளி�க  ேபாகிறாரா�! இைவக� 
எ�லா� காபிஃ�கைள ��லி�களாக" த�கைள மாJறி� ெகா�ள 
(அEச ப+"(�) ஆதார வாத�களாக இ�லா� தா/ IAகிற(! �க�ம(வி/ 
ேபாதைனகைள  பJறி வ'� ப�க�களி� ெபா'"தமான தைல !களி� 
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ஆரா:Eசி ெச:( க'"(�க� ப�மாறி� ெகா�ள ப�+�ளன. (�க�ம( 
வா32த கால� 570 AD லி'2( 632 AD வைர).  

�க�ம( பிற பதJ- �/னேர த2ைத ‘அ (�லா’ இற2ததா�, சிA 
வயதி� இளவய( விதைவ" தா: அமீனா த/ ஏ3ைம நிைலயி� மJெறா' 
ஏைழ நாேடா& (Bedouin) ‘ஹலிமா’ எ/பவளிட� -ழ2ைத �க�ம(ைவ 
வள��க� ெகா+�க ேந�2த(. தா:  பாச"திJ- ஏ�கிய ‘�க�ம(’ எ�� 
-ழ2ைத தன�-" தா: என ஒ'வ� இ'2(�, தன�ெகா"த சிAவ�க� அ&�க& 
த/ைன ‘அநாைத’ ‘அநாைத’ெயன எ�ளி நைகயாட ைவ"ததாG�, அEசிA 
வயதிேலேய உ<ைமயான அநாைதயாகேவ வள�2ததா� மனEசிைதF-
தJகாத�-கா�கா: வலி !-இ' ('வ அைம !� ேகாளாAகட/-த/ கைடசி 
கால"தி� உடJெப'வள�Eசி-பிற !A !" ெதா:F (Erectile Dysfunction -ED) ேபா/ற 
கண�கJற உளவிய� வைக  ேநா:களா� ப&ீ�க ப�+ வாழ ேந�2த(. 
இ�மனேநா:" ெதா- !" த�க"தா�, வய( �தி�2த பி/ன'�, த/ைன 
எதி�"தவ�க� மீ( அ&�க& நட"திய திb�"தா�-த�-வ/�ைறகளா� ஈ�&ய 
ெச�வEெச'�-� ேச�2( ?JறிS�ள ச@க"தி/ மீேத இயJைகயாக 
ெவA பைட2தா�. தா� அ�பவி"த மன ேவதைனைய  ேபாலேவ த�ைமE 
?JறிS�ள எ�லா ச@க"ேதா� அ�பவி�கேவ<+ெம/ற மன"(� 
ெகா+ைமகைளE ெச:வதி� ம�+� வி' ப� ெகா<+ ச@க"ைதேய 
பழி�- பழி வா�கிவிட ேவ<+ெமன ெகா+ெவறி�காம"ைத" தாேன 
உ'வா�கி (As a sadist) பிற� வா3ைவE சீ�-ைல�-� வ/ம எ<ண"(ட/ 
எ ேபா(ேம (/!A"த" (&"தா�.  

�க�ம<=�  ப�>பறிவி�லாத காரண/தா7�, ( ரா":7:157&158) 
ஆ/மீக"ைத பJறி சJேற�� அறியாததாG�, ெம�காவி� அ&�க& 
ச2ைதகளி� மத பிரசார� ெச:S� பல கிA"தவ மதேபாதக�க� 
ேபாதைனகளா� கவர ப�+ தா�� ஒ' மதேபாதக� என மன"(� ஓ� 
கJபைனைய உ'வா�கி� ெகா<+, ‘தா�� ஒ' அ�லாவி/ Yத�’ என 
கிளி பி�ைள ேபா/A ஆர�ப"தி� Iற ஆர�பி"தா�. அQவாA Iற�காரண�, 
இைத"தவிர ஆ/மீக"ைத  பJறி� Iற �க�ம(F�- அEசமய"தி� ஏ(ேம 
ெத�யா(. பா"திர"தி� உணF இ'2தா� தாேன கர<&யா� ப�மாற இயG�! 
ெம�கா ம�களி� ெப'�பாலானவ�க� க�வி ேக�விகளி� ெதா/A ெதா�+  
மிகE சிற2தவ�க�. பிறமத�களி� உ�ள நJேபாதைனகைளேய  தவறாக 
ேமJேகாளாக� கா�& அைவகைள� Iட அைர-ைறயாக� Iறி ேமG� அ�ேக 
I&யி'2தவ�களி/ �/ேனா�கைள" தர�-ைறவாக  ேபசி பிறமத 
த"(வ�கைளேய எ�காரணமி/றி அ&�க& சா+வ( �க�ம(வி/ 
வழ�கமாயிJA. ப& பறிவி�லா �க�ம(�- தம�ெகன ந�ல க'"(�க�- 
ெபா'� விள�க�கைள� Iற �JறிG� ெத�யாததா�, இவைரS� ஒ' மத 
ேபாதகராக ெம�கா ம�க� ஏJக" தயாராக இ�ைல. ேமJIறிய 
இ�காரண"தாG�, தா� எதி�பா�"த அளவிJ- தன�-E சீட�க� 
கிைட�காததாG�, ச@க விேராதிகேள �க�ம(F�-E சீட�களாக� 
கிைட�காததா� ேவAவழியி/றி ெம�காவிலி'2( மத>னாF�-E ெச/A விட 
வி'�பினாேர தவிர �க�ம(ைவ எவ'� ெம�காவிலி'2( (ர"திேயா 
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அ�ல( நா+ கட"தி விடவி�ைல. இ( தா/ நட2த உ<ைம. இைத 
உ<ைமெயன நிfபி�க த�க ஆதார�கைள �க�ம(ைவ பJறிய �"ெதா- ! 
Dலகிலி'2( ஏராளமாக� ெகா+�க �&S�.    

ஆ�ேக gத�களி/ நகரான ‘யா"� ’ைப ஏமாJA வழிகளா� ைக பJறி 
அத/ இயJெபயரான ‘யா"� ’ எ/பைதS� மாJறி �க�ம( அதJ-" த/ 
ெபயரா� ‘மி<ன/-அ�-நபி’ (midunat-ul-nabi) என ெபய� h�&னா�. அைத"தா/ 
தJசமய� ‘மதCனா’ என அைழ�கிறா�க�. I+தலாக �க�ம( 
ெம�காவிலி'2( மத>னா ஓ& ேபான நாளிலி'2( அைத ‘ஹிஜிரா’ (Hijra) என 
இ�லா"( ஆர�ப வ'டமாக கணி�க ஆர�பி"தன�! விபiத ெவறி பற>+பா�+ 
இ�லா"தி/ தனி" தைலவ� �க�ம(F�- எதிG� ‘தனிவழி’தா/!! 

ேமJIறிய -ைறபா+கேளா+, உலைக இ�லாமிய �� உலகமாக 
ஆ�-� -றி�ேகாைள அைடய இ�லா"(�-� அ�லாவி/ ந/ைம�காக 
‘ஜிஹா"’ எ�� க�டாய  ேபா� பJறி (உ<ைமயாக - திb� தா�-த�க� தா/) 
சிAவய( �த� ம"ரசா எ�� ப�ளிவாச�களிG� ��லி�க�-� 
மhதிகளி�, க�டாய  பாடமாக ேபாதி�க ப+கிற(. ‘ஜிஹா"’ஐ பJறி 
-ரானிேலேய 176 வசன�க� உ<+. ‘இ�லா"(� ெகா�ைககைள 
ஒ பாதவ�க� அைனவைரS� ெகா/Aவி+’என ஆைணயி+வ(� -ரா/ 
வசன�க� தா/. இ(தா/ உ<ைமயான ‘காபிஃ�கைள� ெகா�வதJகாகேவ 
உ<டா�கிய இ�லா"( ஆ/மீக�’!  

இ�லா"( இய�க"(�- ‘ஒQவாதவ�கைள� ெகா/A வி+’ எ/ப( 
ேபா/ற ஆைணேய மJற எ2த மத�களிG� காண �&யா(. எ�லா 
மத�க� த�க� ெகா�ைககளி� உ�ளட�கிய ேம/ைமயா� ம�+ேம 
ஆ<டா<+ காலமாக ஏJA�ெகா�ள  ப+கிறேத தவிர பய�கர 
வ/�ைறகளா� வலி2( ஏJA�ெகா�ள பிற� மீ( திணி�க  ப+வதி�ைல. 
அ�கால"தி� சில� உயி'�-  பய2( மாJற� ெச:(" ெதாைல�க 
ேவ<&யதாயிJA. 638 AD லி'2( ?மா� 1400 ஆ<+களாக ?மா� ‘27 ேகா&’ 
உலக ம�க� இ�லா"(�- பலியாகிS�ளன�. (இ2தியாவி� ம�+� 8 ேகா& 
என கண�கிட ப+கிற(. அைமதிSட/ வா�� நா+களி/ மீ( பைடெய+"( 
அைவகைள� ைக பJறி ஆ�ேக இ�லா"ைத� க�டாயமாக  !-"(த� 
எ/ப( ஆ/மீகமா? அரசியலா?! இ�லா"(�- ஒ' ெபய�ட ேவ<+மானா�. 
இைத ஒ' ெவறி பJற>+பா�+ (cult) இய�கெமன IAவ( சால  ெபா'2(�; 
இ�லா"ைத� Iட ஒ' மத� என� IAவ( ந/ேநா�க�ைடய ஏைனய 
மத�கைள அவமதி பதJ- ஒ பா-�. இ�மாதி� மJற நா+களி� -றி பாக 
ஆ ஃ��கா ேபா/ற நா+களி� இ�லாைதேய பி/பJறி பிJகால"திG� 
கிறி"தவ�� இ�ெகா+ைமகைளE ெச:( வ2(�ள(. கிறி"தவ� ‘ஜிஹாெதன’� 
Iறாம� கிறி"தவ"ைத சிGைவ மத ேபா� என pைழ"த(; மைற�கமாக 
இ/A� ெவQேவA வைககளிG� pைழ�கிற(.   

தன( -றி�ேகாைள அைடய எQவழியானாG� இ�லா"(�-E 
ச�மத� தா/. இ�லா"தா� ேந�வழியி� எEெசயைலS� ெசயலாJற  
�&யா(; ெத�யா(. ந�வழியி� த�க� -றி�ேகா�கைள அைடய 
�&யாததா� ெக�டவழி-வ/�ைறகளா� ம�+ேம எ�-� எதிG� எ ேபா(� 
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இ�லா"(�- ஒேர வழி�ைறயாகிற(. இ(ேவ இ�லா"( D�களிG� 
!னிதெமன ேபாJற ப+கிற(. இைதேய அ�லாF�காகE ெச:S� இ�லாமிய 
ேந�"தி  பணிெயன (ேவ<+தெலன) இ�லா"( DJகளான ‘-ரா/, 
ஹ"த>ஸிக�, சிரா"’ எ�� �"தர !" ெதா- ! D�க� (Trilogy) ஒ'�ேக 
I�டாக ஒ"திைச�கி/றன. இ�லா"( -றி�ேகாளான இ�லா"( அரைச (Dar-

ul-Islam) நி�மாணி�க ெபா:களாேலேய நிர பி ஏமாJறலா�, ந&�கலா�. 
இதJெக�லா� இ�லா"( D�களிலி'2ேத ஏராளமாக ேமJேகா� -றி !கைள 
ேவெற�-�  ேத& அைலயாம� ஒ�+ெமா"தமாக அளி�க �&கிற(. ேமலாக 
இEெசய�கெள�லா� இ�லா"( D�களி� !னிதெமனF� ேபாJற ப+கிற(.  

ஏமாJAத�, ெகாைல, ெகா�ைள, கJபழி ! �தலியைவகைள" த/ 
ேபாதைனகளாக� ெகா<ட ஒ' இய�க"ைத  எQவைகயி� !னிதெமன� Iற 
இயG�? இைவகைள பJறி இ�ேக நா� விலாவா�யாக த�க இ�லா"( 
ஆதார�களா� (ம�+ேம) விவ� ேபா�. இைவகைள�ெகா<+ உலகி/ இ/A 
நட�-� இ�லா"( நட !கேளா+ ஒ பி�+  பா�"தா�, இ�லா"தி/ 
ேகா�பா+க�-� உ<ைம நட !க� ஒ/A�ெகா/A இைண2(தா/ 
உ�ளன என -'�+ மானிட  பிறவி Iட உAதி  ப+"தி� Iற�&S�.  

?யநல"திJகாக, அரசியG�காக நிAவ ப�ட, விபiத வழிபா+கைளS� 
ேகா�பா+கைளS� ெகா<ட  இ�லாமிய இய�க"திJகான தனி “ஷ�யா” ச�ட 
தி�ட�கைள, ெபா( ச�டமாக, உலகிG�ள எ�லா ஜன நாயக நா+களிG�ள 
ந>திம/ற�க� ஏJA, உலக ம�க� யாவ'�-�, எ ேபா(ேம எ2ேநர"திG� 
ெபா'2(�, த>� !கைள, எQவாA அளி�க இயG�? ஜன நாயக"தி� ஊறிய 
ம�க� 1400 ஆ<+க�- �/ன� உ<டா�க ப�ட ஒ��-�ைறகளJற 
அ"த>� !கைள ‘ஷ�யா’ ச�ட�கெளன ஏJA�ெகா�ள"தா/ ஆகேவ<+மா? 
�&Sமா? ��லி�க� ேபா/A ஆ32( ஆராS� சி2தைன" திறனJற �ர�+ 
��டா�கெளன காபிஃ�-உலக மா2த�கைளேய கண�கி+கிறா�க�!! 

இ(வைர Iற ப�ட யாF� இ�லாைத அறி�க ப+"த சில 
உ<ைமகைள உைர�க ேவ<&யதாகிற(. ஆனா�, மத� எ�� ேபா�ைவயி� 
ஒ' ெவறி  பJற>+பா�+ இய�கமாகE ெசய�ப+� அரசியG�ேக 
��கிய"(வ� ெகா+�-� ‘இ�லா�’ எ�� இய�க� த�ைமS� ‘மத�’ என" 
ெபா'�விள�க� Iறி�ெகா<டா� அEெசா� சJA� ெபா'"தமJறத�லவா?! 
இ�க'"ைதS� இ�ேகேய Iறேவ<+�.  

மத� எ/றா� எ/ன, எ ப& இ'�கேவ<+� எ/ப( பJறி உலக� 
எQவாA எதி�பா��கிற( என மிக ர"தினE ?'�கமாக� Iறிவி+கிேற/. 
மத"ைத� ெகா<+, ம�க�- ந�ெலா��க�கைள  !க�&, மா2த�களி/ 
உ�ண�Fகைள ெவளியி� ெகாண�2(, ந� எ�ேலா� உ�ளி� எ/A� 
உயிf�ட உைற2தி'�-� கடFளி/ மீ( சி2தைனகைள உய�நிைல�-� 
ெகா<+ ெச�ல ைவ"(, அேத சமய� ந�ல விஷய�களி� ேம/ேமG� 
மன�கிள�EசிSற  !னிதமான �ர<பா&�லாத நிர2தர ெபா'� விள�க�கைள� 
Iறி, மனித இன மன�கைள எQவித பிண�கி/றி மா?-ம'-ெவA பி/றி" 
ெதளிவாக ஒ/A ேச�"( அறியாைம (ignorance) எ�� இ'�&லி'2( 
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‘மன"ெதளிF’ (enlightenment) எ�� ெவளிEச"திJ- இ�+Eெச�வைதேய 
மதெமன� ெகா�ளேவ<+�.  

ேமJIறிய அ& பைட நிற� மாA� ப�ேசாதைனயி�, இ�லாைம 
ப�ேசாதி"(  பா�"தா�, ச2ேதக"திJ- இடமி/றி  ப�தாபகரமாக" 
ேதா�விSAகிற(. ஆகேவ, எ2த அளFேகாலாG� ‘மத�’ எ�� உய� நிைலயி� 
ைவ"( உAதிபட மதி பளி பதJ- இ�லா� எQவித"திG� அ'கைதயJற( 
என தாேன த/ைன நிfபி"(� ெகா�கிற(. ெகாைல ெகா�ைள, ஏமாJAத�, 
ெபா:IAத�, கJபழி !, அ&ைம"தன�, ேந�ைமயJற -S�தி அரசிய� 
�தலியவJைற இய�க� ேகா�பா+களாக� ெகா<ட இ�லா"ைதS�Iட ஓ� 
மதெம�� உய� நிைல  ப�&யலி� ேச�"தா� அைதவிட ேவெறா' மடைம 
உலகி� உ<டா?    

மத� எ/A ச�Eைசயி� ஈ+ப+� ேபா( இதி� ?வ�க�, நரக�, எ( 
தர"தி� உய�வான( எ( ம�டரகமான( என எ�த ேவ<&வ'�; 
இ�லா"திG� ?வ�க�, நரக� எ�� ெசா� அ&�க& வ'கிற(; இைவகைள  
ப&"( வி�+, இ�லா"ைதS� ஓ� மதமாக யாராகிG� கணி"(வி�டா�, அ( 
இ�லா� இQவாA த�ைம சி"த�"(� ெகா�வதிG�ள -ைறபா+கைளS� 
கணி பவ� மடைமைய" தாேம ஒ !� ெகா<டதாகிவி+�. இ�-தா/ சJA 
சி2தைன ேதைவ. எ2த இய�க��, மத��, அரசியG� தனி ப�ட �ைறயி� 
பிறைர பாதி�காதவைர உலகி�  எவ'� விம�சன� ெச:ய ேபாவதி�ைல. 
எ�ேலா'�-� ெத�2த ஒ' �( ெமாழி உ<+ ”ந� வலமா: ேபானாெல/ன, 
இடமா: ேபானாெல/ன? ஆனா� ந� மீேதா அ�ல( ந�மவ�க� மீேதா 
வி�2( பி+�காம� ேபானா� ச�” எனE ெசா�வ( வழ�க�.  

நிைனFலகி� எ"தைனேயா பல ஆயிரமாயிர� ஆ<+களாக ம�க� 
மனதி� ந>�காதி'�-� மத�கைள ேபா/A - ஏழாவ( DJறா<&� 
உ'வா�க ப�ட இ�லா"ைத ேபா/ற பய�கரவாத"தி� நா�ட� ெகா<ட  
வ/�ைறகளி/ ெமா"த உ'வான  உலக ஜன"ெதாைகயி� (20%) இய�க"ைத 

ம�க� மனதார ெவA ப(ேபால, மJற மத�கைள உலக"ேதா� (80%) ஏ/ 
ெவA�கவி�ைல?  இ�ேக�வியிேலேய இதJ- பதிG� ெதா�கியி'�கிற(! 
இதJ- ேமG� மிக ெவளி பைடயாக� Iறேவ<+ேமா! 
 இ/ெனா/ைற இ�ேகேய Iறிவிட ேவ<+ெமன எ<tகிேற/. உலக 
ஜன"ெதாைகயி� ��லி�க� 20% உ�ளதாகF� அ( நா�- நா� ெப'கி 
வ'கிறெதன தJெப'ைமயாக  ேப?வ(<+. இEெசா� ��லி� ��லா�க� 
த�க� மாணவ�க�-E சிA பிராய� �த� ஊ�& ஊ�&  !க�&யதா� வ2த 
விைன. ஆனா� இ2த 20% வி��கா+ எ ப& கணி�க ப�ட( எ/பைத மJேறா� 
கவனி�கேவ<+�. ஏெனனி�, இ�லாமிய இ'�டைறயி� ஒ' தடைவ 
உ�ேள pைழ2( அைத வி�+ எQவழியாG� ெவளிேயற நிைன"தா� 
ைகதியாகி, அ�ல( ெவளிேயறிS� வி�டா� ெகாைலS� ெச:ய ப+வா�. 
?'�கமாக ைக(-ெகாைல (very simple) – அQவளேவதா/! இ(தா/ மிக எளிதான 
ெதளிவான -ரானி/ ெசய�பாணிS� ஆைணS� Iட. இதJ- ஆதார  ரா" 
வசன� இேதா: 4:89  — “(�ஃமி/கேள!)……(அ�லாuவி/ பாைதயி� ெவளி பட 
ேவ<+ெம/ற க�டைளைய) அவ�க� !ற�கணி"( வி�டா� அவ�கைள எ�- 
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க<டாG� (ைகதியாக ) பி&"(�ெகா��க�; (த பிேயாட �ய�ேவாைர�) 
ெகா�G�க� [[[”.....”]]]. ஆக இ�லாேம ஒJைறய& பாைத தாேன! இQவாA 
ெவளிேயர விடாம� பா�"( இ�லா"தி� ‘பர�பைர பர�பைரயாக’" 
த�கிவி�டா� இ�லா�� 20%’ என ஆக" தாேன ேவ<+�! இ' பி�� 
ேகா&�கண�கி� நா�- நா� இ�லாமிய� ெகா+  வில�-கைளS� 
(<&"( ெவளிேயA� ஜன"ெதாைக இ�லா"தி� !திதாக pைழ2தவ� 
எ<ணி�ைகைய� கா�&G� அதிக� எ/பைதS� நிைனவி� ெகா�ள 
ேவ<+�. வ'� 2030�-�  இ�லா�� நாசிச�, பாஃஸிச�, க�gனிச� 
ேபா/A ஆகிவி+� என கணி"(�ளன�.   

 இ�லாமிய பய�கர வ/�ைற அரசிய� ெகா�ைககளா� 
இ�லா"தி� ந�பி�ைகயJற உலக  ெபா(ம�கv�- மி-2த பாதி ! 
ஏJப+கிற( எ�� IJறி� உ<ைம இ'�கிற(. அ�லவா? எ2த ��லி�ேம 
த� மன�, ெசா�, ெசய� ஆகியைவகளா�, இ�லா"தி/ மீேத த� �� 
கவன"ைதS� ெசG"(கிறா� எ/ப( ஊ�-உலக� அறி2த உ<ைம.  
இ !"தக"தி� இ�லா"( அரசிய� �ைறகைள  பJறிேய ஒ' �ைன பாக 
ஆ:F ெச:ய ப�&'�கிற(. இைத டா�ட� அலி சினா: “தா�க� ��லி�க� 
என நிைன�காத வைர ெபா<வாக எ�லா ��லி�க�� மி�க 
ந�லவ�க�”, என ந�க� ெச:தா�. அ�க�ேக இ�லா"தி/ உ�ெபா'�கைள  
பJறிS� இைத ஒ !�ெகா�� ��லி�களி/ உ�ண�FகைளS� 
விலாவா�யாக விள�-� சமய"தி� இEச�Eைசகளி� உ�ள ��கிய ஷ�யா 
ச�ட pt�க உ�பி�Fகைள ேமJேகா� கா�&; இ�லா"( ஆ/மீகெம�� 
ேபா�ைவயி� உ<டா-� அரசிய� விைளFகளா� உலக� எQவாA (யர"தி� 
ஆழ  ேபாகிற( எ�� விள�க�களாக எ+"(�ெகா�ள ேவ<+�. (essential 
Islamic Political fall-out). இ�க'"(�கைளE ெசா�G�ேபா( Iட சிறி(� ?Jறி  

வைள�காம� ேந�ைடயாகேவ இ2Dலாசி�ய� ெசா�லியி'�கிறா�. எ2த 
அரசியG� பிறைர பாதி�காத வைர அQவரசியைல பJறி எவ'� வாைய" 
திற�க ேபாவதி�ைல என �/னேர IறிS�ேள/.  இ�லா"( அரசிய� 
இ�லா"திலி�லாத (மிக ) ெப'�பாலான உலக ச@க"ைதேய (80%) 
பாதி பதா� தா/ இ !"தக"ைத மி-2த கவன"(ட/ எ�தேவ<&ய 
க�டாயமாகிற(. இ�ேக கJபைன�ேக இடமி�ைல. இ�லா"( இய�க 
உ�ேநா�க�கைளS� ெசய��ைறகைளS� விள�கமாக அளி பதி� இ�- 
அ"தைனS� 100�- 100 உ<ைம. இதJ-ேம� இ/ெனா/A. இ !"தக"ைத 
இQவாசி�ய� எ ப& த/ அ2தர�க ?"திேயா+ எ�திS�ளாேரா, அேத மன 
நிைலயி� ப& பவ�க� ப&"தா� ந�ல(. இதJ- ேமG� த/நிைல 
விள�க"ைத (self-explanation) எவராG� அளி�க இயலா(. ெச�லேவ<&யைதE 
ெசா�லியாகிவி�ட(. இனி ப& பவ�க� வி' ப�. இ�லா"தி� இ' ப( 
ேபா/A வG� க�டாயமி�ைல. ��லி� ச@க"தா� உலக 
ச@க"தவ�க�- இட�க� ஏJப�+, அைதS� இ���லி�க� க�கண� 
க�&�ெகா<+ க�டாயமாக ெச:ய ேவ<&ய கடF�கான ேந�"தி� 
கடனாக" ெதாட�2( ெச:( வ2தா�, எ(வைர தா/ ம�க� ெபாA�க இயG�? 
எ�ேலா'�-� ெபா'2(� ெபா/னான ஒ��-�ைறைய (Golden rule) 
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உலகிG�ள ஒQெவா'வ'� பிற�டமி'2( எதி�பா� ப( இயJைகதாேன! 
தவெறா/Aமி�ைலேய! ஒ' �( ெமாழி உ<+: “ஒQெவா'வ'� த�க� 
வ >�ைடE ?Jறியி'�-� - ைப Iள�கைள ?"தமாக  ெப'�கி 
அ�- ைபகைள த�க �ைறயி� அகJறினா� ஊ'லகேம ?காதார மயமாக 
இ'�க இயGேம!” இ ப& எதி�பா� ப( Iட" தவறா? இ ப& ஊ� உலக 
ந/ெநறிக�- மாAப�+ ெசயலாJA� இ�லா"ைத எதி�"( எ�(வ( 
தவறா? அைட பைடயி� இ/A உலகி� விைளS� எ�லா -ழ ப�க�- 
இ�லா� இய�க�� அத/ சீட�களான ��லி�க�தா/ ��கிய காரணமாக" 
திக3கிறா�க�. ேமJIறிய கா�ய காரண விைளFகைள  பJறி ம�க� 
உண�2( அதJேகJற நடவ&�ைகைககைளS� எ+ பதி�ைல. அைத  
ம�க�- ேவ<&ய ம�+� எ+"(� Iறி விள�-வதி� சJA ?ண�க�� 
உ�ள(.  அ( தா/ இ/A ��லிம�லாதவ�க� வ'"த பட ேவ<&ய 
யதா�"த நிைல. இைத நிர ப"தா/ இ !"தக� தயா��க ப�+�ள(. ப&ீைக 
(Prelude) �&2த(. 
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அறி�க� 
Introduction 

 
இ"J�ள ஐேரா>பாவி� ஷ�யா ச�ட�க�   

Sharia in Europe today 
 

 இ/A அெம��காவி� அமலி� இ'�-� நிலவர�கேளா+� அ�-�ள 
இ�லாைமS� ேச�"( p<ணா:F ெச:தா�, இ/�� இ'ப( வ'ட�களி� 
அெம��காF� ஐேரா பாைவ  ேபாலேவ இ�லா"தா� உ<டான (யரா� 
வ'2(�ப& ஆ-� என நிEசயமாக� Iறிவிடலா�. இQவாA ஐேரா பாவி� 
��லி�கைடய ஒQெவா' நடவ&�ைகS�, ஷ�யா ச�ட தி�ட�களி/ 
விைளவா� உ<டான( தா/. இ�மாதி� ஷ�யா இண�கமான ச�ட�க�- 
அெம��க அரசா�க� ப& ப&யாக ஒைச  ப+"தாம�,  நிைறேவJற ஆர�பி"( 

வி�ட(. இதJ- பி��டனி� -2தியி'2ேத உளறி�ெகா�+� சில அக2ைத 
மி�க ��லி� தைலவ�க� இ2தியாவிG� ஷ�யா ச�ட�கைள� ெகா<+வர 
ேவ<+ெமன (அ/ஜி� ெசௗ"� ேபா/றவ�க�) பழி YJAகிறா�க�. 
 ல<டனிG�, அெம��காவிG�, பிஃரா/சிG�, ஏைனய இட�களிG� 
அேநக தடைவ அ2த2த ��கிய ெத'�களி� வாகன  ேபா�-வர"( சிறி( 
கால� ��லி�களி/ அ'வ'�-� நடவ&�ைககளா� நிA"த  ப+கிற(. 
ஏெனனி�, ஷ�யா ச�ட"ைத அரசிய� �&Fகட/ ெதாட�! ப+"தி, 
அைவகைள� க�டாய ச�டமாக அமலா�க, ��லி�க� ��கிய ெத'�களி/ 
ந�டந+வி� ெதா�ைககைள அழிEசா�&யமாக நட"(கிறா�க�. அதனா� தா/, 

எ2த (வாகன�, மனித ) ேபா�-வர"(� தJகாலிகமாக �த�பி"(  ேபா: 
வி+கிற(. இதி� ச2ேதகமி�ைல. இ"ெதாJAவியாதி மJற நா+களி� உ�ள 
��லி�கைளS� ப&ீ�க ஆர�பி"(வி�ட(. மJறவ�க� ‘த�கைள’ 
(��லி�கைள) எ/ன ெச:(விட �&S� எ/ற ஆணவ� தாேன! அ2த2த 
அரசா�க�க� எQவித எதி�நடவ&�ைக எ+�காம� இ' பதJ-� காரண�, 
ேத�த�களி� ெவJறிெபற தJேபா(�ள அரசா�க"திJ- எQவித"தாG� 
��லி�க� ஓ�+ ேதைவ. இைதேய ைகயாலாகாத அரசா�க�க� என 
��லி�கைள நிைன�க ைவ"( வி+கிற(. அரசிய�வாதிக� ேத�தலி� 
ெஜயி�க இ�லா"தி/ காலி� வி�� (��டா�-� ெதா பிS� அணி2( 
‘இ ஃதா�’ ர�சா/ இரF வி'2தி� ப�ேகJ-�) அசி�க"ைத  பJறி 
‘மான�ெக�ட அரசியலா� கிைட�-� இ பிைழ !� ஒ' பிைழ பா”  என� 
Iறேவ ேதா/Aகிற(; வாS� I?கிற(. இ�மான�ெக�ட அரசிலி� பிைழ ! 
��லி�க�-" ேதைவயான வலி2(" தா�-த�களி� மீ<+� மீ<+� 
ஈ+பட ைவ"(� வி+கிற(. (சமீப"தி� ெச/ைனயி� இ( நட2த() இதனா� 
ேந�ைமயான ெபா(ம�க� த/னிEைசயாக பதீி அைடகி/றன�. ‘அட�க�’ 
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‘ெபாAைம’ எ�� நJப<!கைள ‘அறிவிலா’ வலிவி/ைம என எளிதி� 
க'திவி+வ( தவற�லவா? (ஓ+மீ/ ஓட..........ெகா�-) 

அராஜக இEெசய�கைள ஒ��- ப+"தி ஒ' க�+ பா�+�-� 
ைவ"தி'�-� மன வலிைம உலகிG�ள ஒQெவா' அரசா�க"(�-� ேதைவ. 
அ2த2த ஜனநாயக அரசா�க�க� கைடபி&�-� ?ய க�+ பா�ைட 
��லி�களி/ மீ( எQவித த�-தைடயி/றி அவி3"( வி�+ வி�டா�, 
இத/ தா�க"ைத தா�கி�ெகா�ள இ�லாமிய உலகா� எ/A� இயலா(. 
இைத அவ�க� கவன"ைத ஈ��-�ப&, -ைற2த( சில வலிைமமி�க உதாரண 
நடவ&�ைககளா� கா<பி"தா�  காபிஃ�க�-� ��லி�க�-ேம ந�ல(! 

ெஜ�மனியி/ நாசிச (Nazi) ச�வாதிகார"திJ- எதிராக உலகேம 
நடவ&�ைக எ+�க மா�டா�க�, எ+�கF� �&யாெதன ஏகாதிப"திய  ஆதி�க 
ெவறியா� ஹி�ல� உர�க�க"தி� Iவிய அேத இAமா ! தா/, இர<டாவ( 
உலக ேபா'�- அ&ேகாலிய(. �&வி� ஹி�ல�/ ச�வாதிக� அ&ேயா+ 
அழி2த(. இ�லா"( அ2திம நா�காக இ2நா�களி� உலகம�க� மி/னி+� 
அE?டெராளி�காக� கா"(� கிட�கிறா�க�. உலகம�க� எதி�பா��-� 
த'ண�� I& வ2( ெகா<&'�கிற(. இ�லா�� மJெறா' நாசிச� தா/! 

இ/A உலகி� இ�லாமிய ஜன"ெதாைக 20% வி��கா+ உ�ள( 
எ/பேத மிக �ர<பாடான வாதமா-�. இQவி��கா+ எ ப& கண�கிட ப�ட(; 
கண�கிட ப+கிற(, இத/ பி/னணி எ/ென/ன என �/ வ'� ப"திகளி� 
விவரமாக� Iறி உ�ேள/. இQவாA இ�லாமிய நா+க� அ�க�-�ள 
நா+களிG�ள ��லி�க� நட2( ெகா�வதJ-� காரண�, உலக நா+களி/ 
ெபா'ளாதார"ைதS� பா(கா ைபS� சீ�-ைல"( -ழ ப� ஏJப+"தேவ தா/ 
இ�-Jற�க�- அ& பைட� காரணமாகிற(. இ�லா"( �"ெதா- ! 
D�களி� (Islamic Trilogy) உ�ள ெகா�ைககேளா+, அேரபிய நா�+ ெப�ேராலிய 
பண பல��; ��லி�க�- உட2ைதயாக அ2த2த நா+களிG�ள மத 
சா�பJறவ�க� (secularist) எ�� -- ஆ�+"ேதா� ேபா�"திய ெகா&ய ஓநா:க� 
பEேசா2திகளான இ�லா"(�- உதF� மைடய�க�தா/ (useful idiots) ப�க 
பலமாக உ�ளன�.     

 ஐேயா பாவி� பல ப-திகளி� ��லிம�லாதவ�க�, மிக ��கியமாக, 

ேபாz� உ�பட, உ�ேள pைழய�Iடா( எ�� விள�பர  பலைகக� இ/A� 
காணலா� (No-go zones). ஏெனனி�, இ�- இ�லாமிய ஆ�சி�- உ�ப�ட 
��லி�க� ம�+ேம தா/ வாழ �&S� எ�� அ& பைடயி� இ�ெகலா� 
ஷ�யா ஆ�சி, ெசய� பா�&� உ�ள(.   
 இ�கிலா2தி�, ஆ�கில நா�+� கிறி"தவ சமயமர!�-�ய தைலைம 
-' (Anglican bishop) அவ� ப�-�காக ��லி�க�- இ�லாமிய ச�ட�க� 
தா/ ந>திம/ற �ைறயி� நட"த ேவ<+ெமன உர"த -ரலி� கிறி"தவ 'ச�E' 

சமயE ெசாJெபாழிF ஆJAவதJகான ேமைடயிலி'2(� (pulpit) அறFைர 
நிக3"(கிறா�. 
 எ�லா ப�ளிகளிG�, இ�லாமிய ஷ�யா ச�ட அ& பைடயி� ஐயமற 
ஒ !தலளி�க ப�ட  பாட�கேள ேபாதி�க  பட ேவ<+மா�! 
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 மJற எ2த மத"தவ�க� த�க� மத�களிG�ள ஜன நாயக� 
க'"(�கைள  பJறி எ2த ெச:திகைளS�, ��லி�கட/ ேபச� Iடா(! 
(<+  பிர?ர�கைளS� ெகா+�க� Iடா(!! ஏெனனி� ஜன நாயகேம 
இ�லா"தி� கிைடயா(. Iடா(! எ�லாவித ?த2திர�க� பறி�க  
ப�+வி+�. இQவாேற, அரசிய� காரண�க�காக பி��டனிG�  ஷ�யா 
அ& பைடயி� உ�ள ந>திம/ற�களி� இ2த த>� ! அளி�க ப+� ப�தாப� 
உ�ள(. ‘த/ விைன த/ைனE ?+�’ எ/பதJ- பி��ட/ ஒ' உதாரண�!! 
 �வ >ட/ நா�&�, அ�கி'�-� �வ >&{ ந�ைககைள ��லி�க� 
எQவித க�+ பா&/றி, அQவ ேபா( கJபழி ! நிக3"(வ( ேக�பாரJA 

வழ�கமாக நட2( ெகா<+ தா/ இ'�கிற(. ேமலாக, அ�கி'�-� ேபாzஸு� 
இைவகைள  பJறி !ல/ விசா��கேவா, அ�ல( அைத பJறி ஆதார�கைள 
ேசக��கேவா Iடா( என ஷ�யா ச�ட� அ�- அமலா�க  ப�+�ள(. 
��லி�கள�லாத ம�ைகயைர ��லி�க� கJபழி ! ெச:தா� ஷ�யா 
ச�ட ப& -Jறமாகா(. ஏெனனி�, இ( இ�லாமிய !னித D�களி� உ�ளப& 
கJபழி ! நட�கிற(. ��லிம�லாத ெப<&ைர� கJபழி ! ெச:வ( 
‘இ�லா"(லக ேநா�க’ (Dar-ul-Islam) ந/ைம�காக அ�லாவி/ ெபய�� 
ெசயலாJற ப+� நJபணிெயன (ேவ<+தைல நிைறேவJAத�) இ�லாமிய 
இய�க"தி� ��கிய ெகா�ைகயாக ஊ�க  ப+"தி ேபாதி�க   ப+கிற(. 
 ல<டனிG�, ெவளி பைடயாக ��லி� ம�கேள, இ�கிலா2( 
நாெட�-� பி��&{ ச�ட�கைள ஒழி"( வி�+, அ2த இட"தி�, ஷ�யா 
ச�டேம நைட�ைறயி� வ2தாக ேவ<+ெமன ஆ�பா�ட�கைளS� நிக3"தி, 
��லி�க� பய�கர த>விரவாத வ/�ைறE ெசய�களிG� ஈ+ப�+�ளன�. 
இதJெக�லா� ஊ�-வி�-� அ& பைட� காரண�, ஷ�யாேவ தா/. 
 இ/A Iட பி��&{ ம'"(வ மைனகளி�, ர�ஜா/ உபவாச� 
�&2( இரF சா பி+� ேபா( ��லி� அ�லாதவ�க� பா��க� Iட� 
Iடாெதன ச�ட� உ�ள(. இQவாறாக ��லி�கைள" தி' தி ப+"தி 
அவ�க�- �/ ம<&யி+� அரசா�கE ெசயG�, ஷ�யாவி/ த�க"தா� 
(அEச"தா�) தா/ என" ெத�கிற(.  
 இ�கிலா2தி�, ��லி� ெப<க�- ம'"(வ� ெச:வதானாG�, 

ஷ�யா ச�ட ப&தா/ ெச:யேவ<+ெமன இ/A� ச�ட� உ�ள(. இதி� 
?/ன"(� அட�க�. “?/ன"” எ/றா�, ஆ< பிற !A ! pனியி� உ�ள 
சைதைய இ�லாமிய �ைற ப& ந>�-வ(. இைதேய ��லி� ெப<க�- 
ெச:ய ப�டா� இைத பிற !A பழிF ‘Clitoridectomies (Female Genital Mutilation or 

FGM) ‘ஹுஃபா"’ (HUFAAD) ‘ம�'மா’(MAKRUHMAH) என இ'வித"தி� இ�லாமிய 
உலகி� இ/A� இ�ெகா+ைம நட�கிற(. 
  

இ"ைறய அெம��காவி� ஷ�யா ச�ட�க�  

Sharia in America today 

கீேழ ெகா+�க ப�+�ள ச�"திர" ெதாட�!ைடய நிக3Eசிக� ேச�"( 

கண�கி�டா�, ஷ�யா ச�ட�கைள ேநா�கிேய அெம��கா ெசய�ப+வதாக" 
ெத�கிற(. ெச ட�ப� 11, 2001இ�, pgயா��கி� உ�ள அெம��க வியாபார 
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ைமய"திJ-E ெசா2தமான இ' வானளாவிய க�டட�கைள இ�லாமிய 
‘ஜிஹா"’ எ/ற ெபய��, 'அ�லாஹூ அ�ப�' என Iவி�ெகா<ேட விமான"ைத 
கட"திE ெச/A, இ�க�டட�களி/ மீேத இQவிமான�கட/ இ&"( 
வ/�ைறயா� தக�"தன�. அ�- இற2தவ�களி� விமான"ைத� கட"தி 
அ"(ட/ இ&"(" தக�"தவ�கைள" தவிர மJற எ�ேலா'ேம  
��லிம�லாத மாசJற எளிய ெபா(ம�கேள. இ2த அ�கிரம� ஷ�யா 
ச�ட ப& இ�லாமிய ஜிஹா" ேகா�பா+க�- உட/பா+ைடயதாகF� 
உ�ள(. இ( அரசிய� ேநா�க"(ட/ எ/A� எ�-� �&வி�லாத ஜிஹா" 
எ�� இ�லாமிய சமய"திJ-�ய க�டைளயாக, ெசய� ப+"த" Y<& 
விட ப�ட(. -திைர கீேழ த�ளிய(� அ�லாம�, -ழிபறி ப( ேபா/A, 

அட�காத வ/ம"(ட/, இ/ைறய ேததியி�, ேமJIறிய அெம��க வியாபார 
ைமய"திJ-E ெசா2தமான இ' க�டட�க�க'கி�, 'கிரF<� ஜ>ேரா' (Ground 

Zero) எ�� இட"தி� மிக  ெப�ய அ+�-மா& இ�லாமிய ைமய� க�ட 
(Islamic community Centre), அ ேபாதி'2த 2gயா�� ேமய� அரசா�க அதிகார L�வ 
அ�மதிையS� வழ�கினா�. இைத"தவிர அவ� உதி�"த ெபா/ ெமாழி: ‘இ� 
க�டட அைம பா� ('கிரF<� ஜ>ேரா' - Ground Zero) இ�லா"(ட/ ந�! �ைற 
ேமேலா�-�”. “அ ப& அ�மதியளி�கா( ேபானா� இ/�� பல மன(�- 
ஒQவாத நிக3Eசிக� வ'�கால"தி� உ<டாகலா�” என எEச��ைக ேவA 
வி+கிறா�!? இத/ பி/னணியி� அ�மதியளி"த ேமய'�- ?யநல" 
ெதாட�!க� இ'�கலாம�லவா? 

         அெம��காவிG�ள க�வி நிைலய�களி� ேபாதி�க பட ேவ<&ய 
பாட  !"தக�க� Iட இ�லாமிய ம/ற  ேபரைவக� ஒ !தலளி�க 
ேவ<+�. இ(F� ஷ�யா ச�ட இண�க��ள(. 

இ�லாைமE ேச�2தவ�க� அQவ ேபா( ெதாழ அதJகான தனி 
இட�கைள அெம��காவிG�ள ேவைல�- அம�"தி� ெகா�� ஒQெவா' 
நிAவன �தலாளிக�, க�வி நிைலய�க� இட�கைள தனியாக ஒ(�கF� 
அ�கீகார� அளி�க ப�+�ள(. இ(F� இ�லாமிய ஷ�யா ச�ட"திJ- 
உட/பா+ைடய(.  

அெம��க வ�கி�ைறக� யாF� ஷ�யா ச�ட இண�க"(ட/ 
எ�லாவJைறS� இ�லாமிய மயமா�-� தி�ட"(டேன தா/ ெசய� 
ப+"த ப+கி/றன. ஆனா�, வ�கி ஒ��- �ைற பல நி'வாகிக�- ஷ�யா 
ச�ட தி�ட�கைள  பJறி ஒ/Aேம ெத�யா(, அவ�க�-" ெத�2த( 
வழ�கமாக இ(வைர ெச:( வ2த வ�கி வழி �ைறக�தா/ (Traditional Banking). 
அவ�களா� தா/ எ/ன ெச:(விட �&S�?  ெதாட�2( ேவைல 
ேவ<+மானா� அேத இ�லா"( வ�கியி� பணியாJற இைசய ேவ<+�! 

அெம��க� கலாசாைலகளி�, ஆ<கைளS� ��லி� ெப<கைளS� 
தனி"தனியாக, ஒ(�கி ைவ"(, அவரவ�க�-" தனியாக ந>Eச�-ள�, மJற 
உடJபயிJசி, விைளயா�+க�கான தனி இட�க� ஆகிய வசதி ெச:( தர பட 
ேவ<+ெமன விடா பி&யாக வJ!A"த  ப+கிற(. இ( Iட ஷ�யா ச�ட 
இண�க��ள(. இத/ ெசலைவ அெம��க அரசா�க� ம�க� வ�  
பண"திலி'2( ெசலF ெச:ய ேவ<+மா�. 
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ஷ�யா இண�க��ள ம'"(வE சிகிEைசகைள நைட�ைறயி�, 

ெசயலாJற" தவறியதJகாக வழ�-க� ெதாடர ப�+�ளன. இதி�, க�டாய 
இ�லாமியE சட�கான பிற !A !களி� உ�ள pனி" ேதாைல அகJAதG� 
ேச�2த( ஆ<களானா� ?/ன", ெப<களானா� பிற !A ! அழிைவ 
இ'வித�களாக  அதாவ( “ஹுஃபா"”  அ�ல( ”ம�'மா” என நிைறேவJற 
ேவ<+�). இ(F� ஷ�யா ச�ட இண�க��ள(. 

க�~�களி� இ�லாமிய ச�"திர� பJறிேயா, அ�ல( இ�லாமிய� 
ெகா�ைககைள மதி ப+ீ ெச:S� வழியி� எ2த சி2தைனேயா எ2த க�வி" 
தி�ட�� இ'�கேவ Iடா(. இ(F� ஷ�யாF�- இண�க��ள(!! ஷ�யா  
ப& இ�லாைம எ2த வித"திG� க<&�கேவா, அ�ல( -Jறேம Iறலாகா(. 
அ ப&E ெச:தா�, அ�லாF�-� �க�ம(F�-� ெத:வ-நி2தைன 
ெச:ததாக� -Jற� சா�ட ப�+, அ ப& நி2தைன ெச:தவ'�- (ெகாைல) 
த<டைன காலதாமதமி/றி இ�லா"( அரசா�க"தா� வழ�க ப+�.  

ஷ�யா ச�ட ப&, இ�லாமிய க�டாய 'ஸக"' (zakat) த�ம�களிலி'2( 
ஜிஹா" த>விரவாத வ/�ைறயாள�க�- (Islamic terrorists) வினிேயாக ப+"த  
ப+கிற(. ��லி�கைள" தவிர மJற எ2த ச@க ெபா( நல��காக எ/Aேம 
ெசலவிட  ப+வேத கிைடயா(, இதி� கவனி�க பட ேவ<&ய ��கிய விஷய� 
எ/னெவ/றா�, ��லி�க� ெதா�ைக நட"( �/ த�க� கா�கைள� 
க�வி� ெகா�வதJகாக, விமானதள�களி� Iட  பிர"ேயகமாக, அெம��க வ� 
ெசG"(பவ�க� நிதியிலி'2ேத இQவசதிக� ெசலF ெச:ய ப+கிற(. இ2த 
‘ஸக"’ வினிேயாக��, கா� க�Fவ(� ஷ�யா ச�ட ப& ஒ"(�ள(. ஆனா�, 

'�க"' @லமாக" திர�&ய பண"திலி'2( கா� அல�!� இட� க�+வதJ-E 
ெசலவழி பதிைல. திர�&ய ெதாைக இ�லாைம  பர !� ‘ஜிஹா(’�காகேவ 
ெசயG�காகேவ ெசலவிட ப+கிற(. உதாரண�: விமான� கட"தலா� நட2த  
அெம��க இ' வியாபார ைமய� பல மா&� க�டட இ& !க� (American Twin 

World Trade Center high-raised building demolition by Aeroplane hijacking)- '11�ேததி 
ெச ட�ப� 2001இ� ‘ஜிஹா"’ என நட"த  ப�ட( '. 

அெம��க சிைறEசாைலகேள, அ�-�ள ைகதிகைள இ�லாமிய"(�- 
மதமாJற"(�- (Islamic proselytizing) ஏJற ல�சிய இடமாக உ�ள(. ஏெனனி�, 

ைகதிகைள, அ(F� பய�கர� ெகாைல� -Jற� ெச:த ைகதிகைள, ஏைனய 
மானிட�க� ெகதிராக -Jற� !�யE ெச:வெத/ப( மிக எளி(. சில  
��லி�க� த�க� இ�லா"( இய�க வைகயி� ெகாைலகைள மிக ச�வ 
சாதாரணமாக வி'�பிE ெச:வா�க�. ேமG� இ�மாதி� -Jறவாளிக� தா/ 
இ�லாமிய !னித ேசைவ�-" ேதைவ ப�ட ��கியமான !�ளிக�. 
இவ�கைள� ெகா<ேட, இ�லாமிய 'ஜிஹா"', எ�� க�டாய ேபா�� 
ஈ+படைவ�க இ�லா"( ��லா�க�- அதிக  பிரயாச� எ+"(� ெகா�ள" 

ேதைவ படா(. இ�ைகதிக� த/னிEைசயாக� Iட ஏதாவ( வா: ! 
கிைட"தாேல ெகாைல ெச:S� வழ�க ��ளவ�க�; அதிG� இவ�க�-� 
ெகாைலெச:S� மJெறா' த'ண� கிைட"தா� அைத நிைறேவJAவதி� 
க<t� க'"(மாக� கEசிதமாக �& பா�க�. க'�! தி/ன� Iலி ேவறா?  
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அெம��காவி� ேவைல ெச:S� இட�களி� இ�லாமிய 
ெதா�ைக�காக தனி இட�க� ஒ(�க ப�+�ளன. மJற சி ப2திக� ேவைல 
ெச:S� அேத ேநர�களிேலேய  ��லி� சி ப2திக� ெதா�ைக ெச:யலா�. 
இைதவிட ஷ�யா ச�ட�ைற�- ஒ"(ைழ�-� ேவA எ2த அரசா�க�� 
உலகி� உ<டா? இ( இ�லாமிய'�- மிக இனி�-� ெச:தியாயிJேற! 
ஏெனனி�, ஷ�யா ச�ட"ைத உலெக�கிG� நிைல நா�&�ெகா�ள 
ஏJறதாகிS� வி�டத�லவா?  

 ��லி�க� அர! நா�&லி'2( அெம��காF�- -&ேயA�ேபா( 
அவ�கட/ அவ�க� மைனவிய� நா�வ'ட/ -&ேயற விடேவ<&யதாகிற(. 
இ( வ'�கால"தி�, இ�லாமிய ஜன"ெதாைகைய  ெப'க, மிக ��கிய 
நடவ&�ைகய�வா? இைத பJறி எQவளF Yர� எ+"(E ெசா/னாG�, 

அெம��க அரசா�க"திG�ள மர ம<ைடகளி� pைழ2தா� தாேன!! இ( 
ஷ�யாF�- உதF�, கதF இ�லாத, வாசJப&ய�லாவா? பல மைனவிகைள 
மண பேத (Polygamy) அேநக ��லி�கைள ஒேர கால"தி� உJப"தி ெச:ய" 
தாேன?  பல மைனவிக� எ/ப( ஷ�யாF�- ேவ<&ய ெகா�ைகய�லவா?  
 இரா�கிG�, ஆஃகனி�தானிG� அ2நா�+ அரசிய� சாசன"ைத 
மீ<+� !திதாக அைம�கE ெச:ய அெம��க பைட ேபா� !�கிற(. அ2நா�+ 
அரசிய� சாசன"தி/ �த� ஷர"ேத, ஷ�யா ச�டேம அமG�- வரேவ<+� 
எ/ப( தா/. ஆக அெம��க அரசா�கேம இரா�கிG�, ஆஃகானி�தானிG� 
ஷ�யா ச�ட"ைத �JறிG� அமலா�கF� ஷ�யா ச�ட"தி/  ஒ !ய�வJற 
நிைலைய அைடய அெம��க பைடவ >ர�கைளேய தய�காம� பலி ெகா+"(� 
ெகா�கிற(. இ ேபாதாவ( நா� ெத�2( ெகா�ளேவ<&ய(, இ�லாைம 
உலக� ��(� பர ப, அெம��காF� த/னாலான த/நனமி�லாE ெசயலி� 
ஈ+ப�+�ளத�லவா? அ( ‘�ப ளிக/’ (Republicans) அ�ல( ‘ெடெமா�ரா�’ 
(Democrats) க�சியானாG� ச�! இவ�களி'வ'�-� ேத�தலி� ��லி� 
ஓ�+கட/ ெவJறி எQவைகயாG� அைடயேவ<+�. இ�லாெம�� 
விஷய"தி� இQவிர<+� க�சிக� ஒ/Aதா/ (in effect)! அ( தாேன 
இ�லாமிய" ேதைவS� Iட!! (Blessing in disguise). இ( அெம��காவிG� 
அ�ல( எ2த ஜன நாயக நா+களிG� இ�லா"( சா�பாகேவ நட�கிற(!!  
 

இ�லாமிய ‘ஷ�யா’ைவ>பLறி நா� ஏ" ெத�N< ெகா�ள ேவIO�? 
Why do we need to know Sharia? 

இ�லாமிய  !லவ�க� உ�ைமSட/ தJெப'ைமயி� ேப?வ(: 
இ�லாமிய ‘ஷ�யா’ ச�ட�  

� எ/A�, எதிG�, எ�-�, -ைறபா&�லாத �� நிைறவான(,  

� எ�லாவJைறS� உ�ளட�கிய( 

� மாJற இயலாத(, நிர2தரமான(, அழிவJற(. 
ஏெனனி� இ( அ�லாவா� காபி�ேய� @ல� �க�ம(F�- பதிவிற�கமா�க 
அ� ப ப�ட(! 

அெம��க ந>திம/ற�களி� பய/ப+"த  ப+கிற ச�ட�க� யாF� 
தJகாலிகமான(, ஏெனனி� இைவக� யாF� சாதா மனித�களா� இயJற  
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ப�ட(. ஷ�யாேவா �க�ம(வா� (த/ ?ய நல"தா� Y<ட ப�+ 
த/னி{ட ப& எ�திைவ"(�ெகா<+ அதJ-) அ�லாவி/ ெபயரா� 
எ�த ப�ட(. ஆதலா� அ( !னிதமாகி வி�ட(; ஷ�யாைவ எ>ப� 
அ�லாவா� இயLறப�ட< என� Qற ��R�? (Is it not 'cat is out of the bag') 
மJற ந>திம/ற ச�ட�க� (அெம��கா உ�பட) மனிதனா� இயJற ப�டதா� 
-ைறபா+கட/ ஒ' வர�!�-�ப�டதா�!; ஆைகயா� இEச�ட�க� 
தானாகேவ  மைற2( ேபா-மா�. ஏென/றா�,  ஷ�யா ச�ட�க�, ெம:யான (?) 

ஒேர கடFளான அ�லாவா� உ<டா�க ப�டதா�! ஆகேவ, ஷ�யாதா/ 
!னிதமான(, மJற ச�ட�க� யாF� Y:ைமயJற(.  இ( இ�லா"( வாத�.  

இ�மாதி� ‘ஷ�யா’F�காக விள�பர"திJ- ம�+ேம Iற  
ப�டைவக�- எதி�மாறான உ<ைம ெச:திக�: அெம��க ச�ட�களி� 
இ'�-� தைலயாய ேகா�பா+க�-� ஷ�யா சட�க�-� இைடேய எ2த 
ெபா(வான ெபா'"த� எQவித"திG� கிைடயேவ கிைடயா(.  உதாரணமாக: 
அெம��க ச�ட�களி� ேபE? ?த2திர� க'"( ?த2திர"(ட/, நியாமான, 

ஜனநாயக அ& ப&யி� எ�லா ச�ட�க� இயJற  ப�+�ளன. மாறாக 
இ�லாமிய ஷர"(க� யாF�, அெம��க ச�ட�க� ெகதிராகேவ 
எQவித"திG� இ'�கி/றன!! ேமG� ஷ�யா ச�ட�களி/ அ& பைடகளான 
-ரானி�, ஹ"த>ஸுகளி� சிரா"தி/ உ<ைமயான உ�ளட�க�கைள எ ேபா(� 
Iறா( த�க�-" ேதைவயானைவகைள ம�+� Iறி உலைக ஏமாJறி, 
உ<ைமகைள மைற"(� ெகா�வா�க�. 
ஷ�யா ச�ட/தி" கீT� கIட UதNதிர�க� கிைடயேவ கிைடயா<: 
 

1.மத  UதNதிர�, (இ�லா"( இய�க"ைத" தவிர ேவெற2த மத�கைளS� 
அழி"(விட ேவ<+�! ��லி� அ�லாதவ�க� ‘காஃபி�’ என 
ெபய�ட ப+வா�க�; 2. ேபVU UதNதிர�; 3. கH/< UதNதிர�. அ ப& 
இ�லா"( D�களி� உ�ளைவகைள விம�சன� ெச:(வி�டா� ‘அ�லா 
நி2தைன’ (blasphemy) என இ�லா"( ஷ�யா ந>தி ம/ற"தா� ெகா�ல" 
த>� பளி�க ப+�; 4. கைலகளி� UNதிர� (ஓவிய�, சிJப�, நடன�, இைச, 

ச(ர�க� ேபா/ற விைளயா�+க�); 5. ப/தி��ைக UதNதிர�; வாXவி�OV 
சி��க�Qட தைடRIO. சி� ! வ2தா� வாைய @&�ெகா�ளேவ<+�. 
(ஏெனனி� �க�ம( அ ப&"தா/ ெச:தாரா�); 6. ஆIக�� ��� ச� 
நிக� சம� கிைடயா<. 7. ��லி� அ�லாதவ�க�; ��லி�க��  
காபிஃ�க� எ4வித/தி7� சமமாக ஏLJ�ெகா�ள ��யா<; 8. ��லி� 
ெபIகைள ேவI�ய ம�O� உபேயாகி/<� ெகாIO  ெவJ>ைப� க� � 
‘ஷ�யா’ வசன�க� ஏராள� (misogyny) உ<+; 9. ஷ�யா ச�ட"தி/ கீ3 
��லி� அ�லாதவ�க��  பா<கா>* கிைடயா<, காஃபி�களி� ஒ'வ� 
��லிமா�  ெகா�ல ப�டா�, அ���லி��- த<டைன கிைடயா(. 
ஆனா� ��லி� காபிஃ�  ெகாைல ெச:தா� த<டைன மிக� ெகா+ைமயாக 
இ'�-�; 10. நCதி வழ� வதி�, இர�ைட நிைல, அதாவ( ��லி�க�- 
ந>தி சGைகக�, மJறவ�க�- அேத ந>தி சGைகக� க�டாய� (இ�லாமி� 
இ�லாதவ�க�-�) கிைடயா(; 11. ஆIக�� �ள UதNதிர� 
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ெபI�H� � கிைடயா<; 12. ெபI�ைர ஆIக� விH>ப>ப� அ��கலா�. 
(மர"திலி'2( !( -Eசிைய உைட"( அைத�ெகா<+ காய ப+"தாம�  
விளாசலா�); 13. ��லி� அ�லாதவ�க� ஆRத�கைள ைவ/திH�கேவா, 
வா�கேவா விLகேவா, ெசXயேவா உபேயாகி�கேவா Qடா<; 14. ஜனநாயக� 
எ"றா�, காஃபிக�� ��லி�க�� சம� என ஆகிவிO�. ஆைகயா� 

ஜனநாயகேம கிைடயா(; 15. ��லி� அ�லாதவ�கைள 'தி�மி' (dhimmi) என 
ெசா�ல ப+வா�க�. அதாவ< ["றா� தர  �ம�க�; 16. உலகிG�ள எ�லா 
அரசா�க�� ஷ�யா ச�ட ப& ஆ�சி ெச:ய ேவ<+�; 17. உலகிG�ள எ�லா 
ச�ட�க� ேபால ஷ�யாவிG�ள ஒ��- �ைறகைள விள�கி  ெபா'� Iற� 
Iடா(, �&யF� Iடா(, இைவகைள மாJறி அைம�கF� �&யா(. ‘ஷ�யா’ 
நிர2தர�. ‘ஷ�யா’ 1400 ஆ<+க�- �/ன� எ ப& இ'2தேதா அQவாேற, 

இ/A� எ/A� அQவாேற இ'�க ேவ<+�. எ�ேலா'� 'ஷ�யா'ைவ 
கைடபி&"(" தா/ ஆக ேவ<+�; 18. பாரப�சமி�லா ஒ��-�ைற (Golden 

Rule) இ�லா"தி� கிைடயா(. 
 உலகிG�ள எ�லா அரசிய� சாசன�க� மனித�களா� 
உ<டா�க ப�ட(, அறியாைமக� நிர�ப  ெபJற(, அதாவ(, 'ஜாஹிலியா' 
(jahiliyah), ஆனா�, ‘ஷ�யா’ அ�லாuவா� உ<டா�க ப�ட(. அ�லாவி/ 
ச�ட�க� இQவாA உ�ளதா� அைத எQவாA ��லிம�லாதவ�களா� 
ஒ !�ெகா�ள �&S�? �தலி� ஷ�யாேவ கட=� அ�லாவிடமிHN< 
வNத< தானா? 
 

இதLெக�லா� தC�=: 
The solution 

இ !"தக"ைத நா/ எ�திய ேபா(, எ/ அt-�ைற இ�லாமி� 
உ�ள( உ�ளப&, நட2த நிக3Eசிகளி/ அ& பைடயி�, இ�லாமிய�க� 
!னிதமாக� க'(� D�கைள, அறிF சா�2( ந+நிைலயி� சJA� பிறழாம� 
IAப+"தி ஆ:2( எ�த பட ேவ<+ெம/பேததா/.  

இதி� ஏ(� கJபைன கிைடயா(, இ !"தக"ைத  ப&"( �&2தபி/, 

உ�க�- 'ஷ�யா' ச�டெம/றா� எ/ன என ந/- !�2(வி+�. மிக 
��கியமாக 'ஷ�யா'வி/ அ& பைட எ/ன எ/பைத பJறிS� ெத�2(வி+�. 
இதனா� ந>�கேள இ�லாைம  பJறி �JறிG� ெதளிவாக  
!�2(ெகா�வ >�க�. இ2த ��கிய அறிF ேமைல நா�+ ம�க�-� ஜன 
நாயக அரசா�க�க� எQவாA இ�லாைம நியாய�, ேந�ைம, எ�� 
அt-�ைறயி� சீ�Y�கி  பா��க ேவ<+ேமா, அQவாA ெச:வதி�ைல என 
இ !"தக"ைத  ப&"த பி/ உ�க�ேக, இ�லா� எ/றா� எ/ன எனF� 
இ�லாைம  பJறி �� உ<ைம உண�F நிைலைய அைடயலா�.  
 

இ�லா/ைத>பLறி ["J கH/<�க� 

The three views of Islam  

இ� @/A க'"(�க�, மனித�க� எQவாA இ�லாைமS� 
�க�ம(ைவS� ேநா�-கி/றன� எனE ெசா�G�, க'"(�கேள. இைத 
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நி�ணயி ப(, ந>�க� எQவாA �க�ம(ைவ  பJறி அபி பிராய� ெகா�ள  
ேபாகிற>�க� எ/பைத  ெபாA"த(.  

� �தலாவதாக, �க�ம( - அ�லாuவி/ Yத� தா/ என ந>�க�  
ந�பிவி�டா�, ந>�க� இ�லாைமE ேச�2தவ� தா/ ஐயமி�ைல.  

� இர<டாவதாக, ேமJIறியவாA இ�ைலேய�, ந>�க� �க�ம(ைவS� 
இ�லாைமS� அ�லாைவS� (ஆக எ�ேலாைரS�) ந�பாதவராகி 
‘காஃபி�’ என Iற ப+வ >�க�.  

� @/றாவதாக,  �க�ம(ைவ அ�லாவி/ Yத� என ந�பாவி�டாG�, 

இ�லைம பJறி ந/- ெத�2திராம� இ�லாைம சகி"(� ெகா<+ 
இ' பவ�க�. இவ�கைள இர<டா� ெக�டா/க� என� IAவதி� 
தவெறா/Aமி�ைல. இவ�க�-  'ெசா/னாG� !�யா(, தன�-� 
ெத�யா(, இ' பி�� இ�லா"(�காக  ப�2( ேப?வ�. (Apologists) 

 ேமJIறிய @/A வித மனித�கைள  பJறி @/A உதாரண�க�** 
Iற ப�+�ளன: 

�த�, உதாரண�: ஒ' நா� LராF� உ�கா2(, மத>னாவி� 800 gத�க� 
தைலகைள உைடவாளா� ெவ�ட ப+� ெகா+ைமைய நிக3"(� ேபா(, 

�க�ம( த/ கைட-�& மைனவி (ஆA வயதி� மண�!�2( ஒ/ப( வயதி� 
!ண�2த) 12 வயதான ஆயிஷாFட/, உ/னி பாக� க<காணி"(� 

ெகா<&'2தா� 1. gத�க� க�"(க� ெவ�ட பட� காரண�, இவ�க� 

�க�ம( அ�லாவி/ Yத� அ�லேவ அ�ல என பகிர�கமாக� Iறிவி�டன�. 
இQவாA Iறியதா� க�"( ெவ�ட ப�ட(. அ�லாவி/ ஆைண ப& 
அEெசய�பாணி ச�ேய என இ/A� ��லி�க� ந�!கி/றன�. ேமலாக 

இ�-Jற"(�- இேத த�க த<டைன எனF� நியாய  ப+"தி வி+வா�க�.  
   இர<டாவ( உதாரண�: �க�ம(ைவ ந�பாதவ�க�, இ2த நிக3Eசிைய, 

ஜிஹா" எ�� ெகா&ய இ�லாமிய ெசய� பாணியி/ ஒ' அ�கேம என� 
IAவ�. இதி� விய பைடய ஒ/Aமி�ைல என மனநிைல ெகா<டவ�.  
   @/றாவ( உதாரண�: இ�லாமிய இர<+� ெக�டா/க�, (Apologists) 

�க�ம( ‘அ�லாவி/ Yத��ைல” என ம�+� IAவா�க�. ஆனா�, 
உலகிG�ள எ�லா கலாEசார�களிG�, வ/�ைற இ'2தெதெனF� 
ஆைகயா� இ�லா"ைத ம�+� -Jற� IAவைத ஏJகமா�டா�க�. 
ஏெனனி�, இ ப& ப�ட ஆசாமிக�, ஆதார� க'"( விள�க�கட/ ஆ32(, 

இ�லாமிய அ& பைட D�கைள  ப&"த(" ெதளி2த( கிைடயா(.; ஆனா�, 

இ�லாமிய D�கைள அ�ைட�- அ�ைட ப&"தவ� ேபால அல�&�ெகா<+ 
அதிகார ேதாரைணயி� இ�லாைம  பJறி  ேப?வா�க�. ஒQெவா' நா�&G� 
இ�மாதி� ஆசாமிக� உ<+. அவ�க� எ�"தாள�கேள!! இதி� பண� 
வா�கி�ெகா<+ இ�லா"(�- ஆதரவாக எ�(பவ�க� அதிக�. 

800 gத�க� ெகா�ல ப�ட நிக3Eசிைய, இ�மாதி� ஒ/A�ெகா/A 
ெதாட�பJற க'"(�கைள இQவாA பி�"(E ெசா�லலா�. உதாரண�க�** 

� !னித கடF�-E ெச:S� Yய ெதா<+; (�த�) 

                                                      
1 The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464. 
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� பய�கரமாக க<&�க ேவ<&ய நிக3Eசி (இர<டாவ()  
� ச�"திர"தி� நட2த (/பிய� ச�பவ� என� Iறலா�. (@/றாவ()   

இதி� எைதE ச�ெயன ஏJப(? ஏெனனி�, இ�@/A க'"(�க� ஒ/A� 
ெகா/A �ர<பா+ைடயைவக�. இதJகாக" தா/, இ2த சிறிய D� 
எ�த ப�ட(. இ�லாமிய"தி� ந�பி�ைக இ�லாதவக�காகேவ தா/ 
இ2D�, பிர"ேயகமாக எ�த ப�ட(. இ !"தக"தி�, இ�லா"தி�, ந�பி�ைக 
இ�லாதவ�க� எQவாA பாதி�க  ப+கி/றன� எனF�  எ+"(ைர�கிற(.   

இ�- மத� எ�� ெசா�G�- ��கிய"(வமி�ைல. எ2த 
��லி��, இ�லாைம  பJறிேய �� கவைன"ைதS� ெசG"(கிறா�. அேத 
சமய"தி� இ�லாமி� ந�பி�ைகயJறவ�கைள இ�லாமிய அரசிய� 
நடவ&�ைககேள மிகF� பாதி�கிற(. இ !"தக"தி�, இ�லாமிய அரசிய� 
�ைறகைளேய ஒேர �ைன பாக ச�Eைச ெச:ய  ப+கிற(. இதி� இ�லாைம 
ஒ' மதெமன க'"( ப�மாறி� ெகா�ளவி�ைல. அ ப& எ�தேவ<&ய 
க�டாய� ஏJப�+வி�டா� அ( தவி��க இயலாததாகேவ இ'�-�. 
��லி�களி� அேநக ரக�க� உ<+, ஒQெவா'வ'� ஒQெவா'வைர விட 
வி"தியாசமானவ�க�. மத� எ/றா� ஆ�ேக, நரக�, ?வ��க என ேபச 
ேவ<&வ'�. இ�- அைத பJறி விவாத� ெச:ய வரவி�ைல. இ'2(� சில 
உ<ைமகைள� Iற இனியைமயாததாF� ஆகிற(. 

இ�லா� எ/ப( ஒ' ச�திவா:2த அரசிய� �ைற எனF�,  அ( 

இ�லாமி� ந�பி�ைகயJறவ�கைள எQவாA Yர� பாதி�கிற( என ஆ:F 
ெச:ேவா�. ஆர�ப விள�க� �&2( வி�ட(.  இனி அ+"தப&யாக  ,ஷ�யா 
எ/றா� எ/ன?   என ஆ:ேவா� . 

--0— 
 

 

 

அ/தியாய� (1) ஒ"J - CHAPTER 1 

ஷ�யா எ"றா� எ"ன? - What is Sharia? 

 

அ& பைடயி� எ2ெத2த நா+களி�: 
ஷ�யாதா/ ��லி�க�கான ச�ட�க�. ��லிம�லாத ச@க"தி/ 

மீ( ��லி�க� த�க� அதிகார�, பய�A"த�, ேதாரைணSட/ எ�லாவித 
உ�ைமயி� ேக�ப( தா/ ஷ�யா ச�ட"தி/ அ& பைட. 

எ�லா மத"தவ'ைடய -ழ2ைதக� க�வி பயிG� ப�ளிகளி�, 

எQெவ ேபா( த�க�ெகன ஒ' தனி அைறைய, இ�லாமிய ெதா�ைக�காக, 

ஒ(�கி"தர ேவ<+ெமன உ�ைமSட/ ேக�கிறா�கேளா, அ ேபா( ஷ�யா 
ச�ட�கைள மனதி� ைவ"(�ெகா<+தா/ இைதேய அதிகார" ேதாரைணயி� 
ேக�கிறா�க�. 

எQெவ ேபா(  ெப<க� ப�தா எ��, 'ஹிஜா ' தைலைய மைற"த 
க�"ைதE ?Jறாைட அணிகிறா�கேளா, ஆ�ேக ஷ�யா ச�ட� அ�ச��க  
ப+கிற(. 
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எQெவ ேபா( ந� ெச:தி" தா�க� (ப"தி��ைகக�) ேடனி{ நா�+ 
�க�ம(வி/  ேகலிEசி"திர�கைள ெவளியிட மA�கிறா�கேளா, ஆ�ேக ஷ�யா 
அதிகார"திJ- அ&பணிகிறா�க� என  ெபா'�. 

எQெவ ேபா( ந� ம'"(வமைனகளி�, ��லி� ெப<&�க�- 
��லி� வழியி� சிகிEைசையS� அளி�க ேவ<+ெமன நி�ப2தி"(� 
ேக�கிறா�கேளா, அ ேபா( ஆ�ேக ஷ�யா ச�ட� வ2(வி�ட(. பிரதானமாக, 

ஆணி/ பிற !A பி/ pனியி� உ�ள ேதாைல ெவ�&விட ேவ<+�, எ�� 
‘?/ன"’ சட�-� ெப<க�ெகன �/ன� IறிS�ளப& ‘பிற !A பழிF‘ 
உ�பட ெசய�பா+கைளS� உ�ளட�கிய(. 

எQெவ ேபா( ந� பி�ைளகளி/ பாட !"தக�களி� உ�ள பாட�கைள 
மாணவ�க�-" கJA" த'வதJ- �/, அ !"தக�கைள இ�லா"தா� 
நியமி�க ப�ட ��லி� -��க� ச� பா�"(, ேபா(மானதாக இ'�கிறெதன 
த>�மான� ெச:S� உ�ைம உ�ளேதா, ஆ�ேக, ஷ�யா ச�ட� வ2ேத வி�ட(. 

ெச ெட�ப� 11� ேததி, 2001இ�, அெம��க வ�"தக ைமய"ைதE ேச�2த 
இ' அ+�- மா&� வியாபார ைமய� க�டட�கைள ��லி�க�, 
விமான�கைள� கட"தி, 'ஜிஹா"' எ�� க�டாய இ�லாமிய  ேபா� என� 
Iறி"  தக�"தா�கேளா,  அ(F� ஷ�யா ச�ட"தா�  விைள2த விைனதா/!  
ெபா(வாகேவ, ஷ�யா ச�ட�கேள, மத, அரசிய�, கலாEசார வா3�ைகயி� 
எ�லா ��லி�க� அ�ச��கிறா�க�. 

இ ேபா( இ/�� மிக அதிக அளவி�  (in higher doses) ஷ�யா ச�ட�க� 
நைட�ைறயி� ஓைச படாம� அெம��காவி� நிைறேவJற  ப�டாG�, 

இதிG�ள சி�க�கைளS� இைத" ெதாட�2( உ<டா-� வ'�கால 
விைளFகைள  பJறிS� ெவளி பைடயாக எQவித"திG� அெம��க ம�க� 
உண�விழி ! இ/றி  இ/A� உ�ளன�. இ( தா/ மிக வ'"த பட ேவ<&ய 
விஷய�. அெம��க ம�க� ெதா/A ெதா�+ எ�லாவைறS� யதா�"தமாக 
எ+"(�ெகா�� வழ�க� உ�ளவ�களாதலா�, ஷ�யா எ�� இ�லாமிய 
பய�கர ச�ட� எ/ன எ/A� அைத பJறிய க'"தாழ� அறியா( எQவித 
அ�கைறS� இ/றி, ெபா( ேமைடகளி� விவரமாக  ேபசF� �&யாம� 
அ�ல( தனி மத ச�ப2த ப�ளிகளிேலா, அ ப�டமாக ெசா�லி� ெகா+�கF� 
�&யா� திண�கிறா�க�.. இ ப& வசதிS�ள ேபா( ‘ஷ�யா’ ச�ட�க� 
ஒQெவா/A� ஓ� இண�க" தி�ட"(ட/ அெம��க அரசா�க ேமலிட"( 
இைசவா� ஓைச படாம� நிAவ ப+கிற(. இ ப&E ெச:வதJ-� காரண�, 
ெம�ல ெம�ல இ�லா"ைத நா�&� ஊ+'வE ெச:ய நைட�ைறயி� மிக 
��கிய அரசா�க" தைலைம படீ"திலி'பவ� ஒ"(ைழ !ட/ ெசயலாJற  
ப+கிற(. 
 

நLெசXதி 
The Good News (very Important) 

ஷ�யா ச�ட�க� @லமாக, இ�லாைம மிக எளிதி� அறி2( ெகா�ள 
இயG�. ஷ�யா ச�ட�க� எ/றாேல, -ராைனS� �க�ம(ைவ  பJறிS� 
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கா�ய"(�- பய/பட� I&ய வைகயி� ந/- அறி�க ப+"தி� ெகா�ள 
ேவ<&வ'�. உ�க�ேக ஷ�யாைவ  பJறி ந/- அறி2(ெகா<ட பி/, 

இ�லா� எ/றா� எ/னெவ/A உ<ைமயி� ெத�2( வி+�. அேநக ம�க� 
இ�லா� !�2( ெகா�வதJ- மிகF� ப+ சி�கலான( எனேவா, அ�ல( 
��லிம�லாதரா� எ/Aேம அறி2( ெகா�ளேவ இயலா( எனேவா, அ�ல( 
எதJ- ஏ/ இ2த வ >< வ�! என வாளா இ'2( வி+வ( வழ�க�. ஆனா�, 

இ�லாமி/ ெகா�ைககைள, ஷ�யா ச�ட அ& பைடகைள ‘��லி� 
அ�லாதவ�க�ெகன ஷ�யா ச�ட�க�’ எ�� இ2D� வாயிலாக   அறி2( 
ெகா<டபி/, ந>�க�, இ�லாமிய"ைத த��க iதியிG� இQவிபiத 
ெவறி பJற>+பா�+ இய�க"ைத  பJறி ந/- அறி"( ெதளி2( ெகா�ள 
�&S�. ேமலாக, இ�லா� எQவாA மனித ச@க"ைத  பJறி எ<tகிற(, 

அத/ த'�க �ைற எ/ென/ன அத/ ச�"திர�, அ�பவ அறிF, ந>தி ெநறிக� 
எ/ென/ன எனF� ெத�2( ெகா�ள இயG�. இ�லாமி/ உ�க'"( எ/ன 

அத/ வாத�கைள அறி2த பி/ன�, இ�லாமி� இ ப&ெய�ல� ஏ/ விபiதமாக 
நட2( ெகா�கிJ( என ெத�ள" ெதளிய அறி2( ெகா�ள �&S�; இத/ 
ெதாட�Eசியாக ந>�கேள ��லி�க� அ+"( எ/ென/ன ெச:வா�க�, 

எ/ென/ன அவ�களா� ெச:ய �&S�; அவ�க� ெசய�களா� எ/ென/ன 
விைளFக� உ<டா-� என ந>�கேள ஊகி பதி�, மிக சீ�கிர"தி� 
நி!ணராகிவிடலா�.  
 

இ�லா/< _�களி� உ�ள  றி>பிO� ேமLேகா� எIகைள>பLறி 
அறித� 

Understanding reference numbers 

ஷ�யா ச�ட�கைள பJறி ெத�2(ெகா�வதJ- �/ன�, ஷ�யா 
ச�ட�க� எ2ெத2த D�களி/ அ& பைடயி� ெதா-�க ப�+�ளன என 
அறி2( ெகா�த� மிக அவசிய�.  

ஷ�யா ச�ட�களி/ ந>திமJற" த>� !களி/ அ& பைட, ‘-ரா/’ ‘?/னா’ 
இQவிர<+� இைண2த( என� IAவா�க�. (சாஹ>u (ந�ப"த-2த) 
ஹ"த>?க� + சிரா" எ�� இர<ைடS� ேச�"( ஒ' ெசா�லாக ‘?/னா’ என� 
IAவ( இ�லாமிய மர!). இ�லா"தி� ஷ�யா த>� ! ஒQெவா/A� -ரா/ 
அ�ல( ?/னா ஆகியைவகைள ஒ�&ேயதா/ இ'�க �&S�.  

இைவகளி� ‘?/னா’ எ/பத/ உ�ளட�க� �க�ம(வி/ ெசா2த 
வா3�ைகயி� நட2த அேநக ெச:ைகக� சட�-க� ஆகியைவகைள ஒ�&ேய 
எ�த  ப�+�ள(. இதி� �க�ம( எQவாA ப� விள�கினா�; எ2த காGைரைய 
�தலி� pைழ"(� ெகா<டா�; த/ மைனவிகட/ ப+"(ற�-�ேபா( 
எ2தப�க"தி� ப+"(  !ர<டா�; !ண�F �&வி� ஆ<வி2( ெவளிவ2தபி/ 

அ ெப<ணி/ பிற !A பிலி'2( ெவளியி� இ�"(�ெகா�வைத  பJறிய 
�க�ம(வி/ அபி பிராயெம/ன; அ�ல( அ ெப<ணி/ பிற !A பிேலேல 
ேவ<+ெம/ேற வி�+விட ப�2(ைர"தாரா (Al-Azl) எ/A�; எ2த� ைகயா� த/  

ஆtA ைப  பி&"(�ெகா<+ சிAந>� கழி"தா�; த<ண>��லாத இட�களி� 
(ைதய��� எ�� சட�ைகE ெச:() எQவாA மல"ைத" (ைட"(� 
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ெகா<டா� ேபா/ற அJப"தனமான ெசா2த கா�ய�கைள  பJறிS� ‘ஷ�யா’ ச�ட 
இண�க��ள சட�-களாக� ெகா<ட(. இைவகைள அ ப&ேய எ�லா 
��லி�க� இ�லா"( ஷ�யா ச�ட�களாக  பி/பJற ேவ<+� 
எ/பதJகாக" தா/ இEச�ட� ��லி�களா� நி�ப2தி�க  ப+கிற(.  ஆக -ரா/, 

?/னா எ�� இர<&� உ�ளைவகேள ‘ஷ�யா’ ச�ட�க� என ப+�.  
கிறி"தவ�க�- எQவாA ஒேர ஒ' ‘ைபபி�’ ��கிய !"தகமாக 

உ�ளேதா அQவாேற ‘-ரா/’ ஒ/Aதா/ ��கிய !"தக� என ந>�க� ஒ' 

�&F�- வரலா�. அ( உ<ைமய�ல. இ�லா"தி� ��கிய !"தக�கெளன 

@/A D�க� உ�ளன. இைவகைள �"ெதா- ! D�கெளன (Trilogy) IAவ( 
வழ�க�. �"ெதா- பி� அட�கிய D�க�: 1.  -ரா/; 2.  ஷ"த>?க�; 3.  சிரா அ�ல( 
சிரா". # # # கீேழS� இQவைரபட"ைத பJறி மJெறா' ச2த�ப"தி� விள�க  
ப�+�ள(. 

 

 
All Charts are from Political Islam only 

ெமா/த இ�லா/< ‘ஷ�யா’ வசன�களி� (100%) இதி� 
 ரானிலிHN< அ�லாவிடமிHN< கிைட/ததாக� Qற>பO� வசன�களி" 
ப�களி>* மிக=� சி"னaசிறிய ப திேய-அதாவ< 14% ம�Oேம உ�ள<. 
மLற 86% U"னாவி� [அதாவ< ஹ/தCUக�� (60%)  சிராவி7� (26%)] 
வசன�களாக உ�ளன. இ< தா" உIைம. U"னாெவ"ப< (86%) 
மனிதனான �க�ம<வி" ெசாNத வாT�ைகயி� நடNத ச�பவ�க�, 
சட� க�, ெசயலாLறிய கா�ய�க�ேம ஷ�யா ச�ட அைம>*�  
உ�ப�டைவ. இ��/தர>* _Lக� ெதா >பி� உ�ளைவக� 
ஒ�Oெமா/தமாக ஷ�யாெவன வ�ெவO/<�ள<. இதJ- ேம� எ/ன 
விள�கFைர Iற இயG�. இைவகைளெய�லா� அ�லாவிடமி'2( வ2த( 
என மானிட� கா(க�-  ‘L’ ?"தினா� ஷ�யாைவ ஜன நாயக உலக� 
ஏJ-மா? -ரானி� உ�ள 14% வசன�க� அ�லாவிடமி'2( வ2தெதனE 
ெசா�வைதS� ந�பி�ைக ெகா�ள இயலவி�ைல. ஆக.....!!? 

-ராைன பJறி இ/�� ?'�கமாக இ�ேகேய Iற ேவ<+மானா�, 
அ�லாவிடமி'2( அ� ப ப�ட -ரா/ வசன�க� (வஹி) கா �ேய� எ�� 
ெச:தி ெகா<+ ெச�பவ/ @லமாக அQவ ேபா( அ� ப ப�டன என 
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இ�லா�தா/ IAகிற(. ஒேர ஒ' சா/A ம�+� இ�- அளி�க ப�+�ள(. 
அ�லாவிடமி'2( அ� ப ப�ட -ரா/ வசன�க� (வஹி) வ2த சில 
நா�க�-  பி/ன� அைவகைள ப& பறிF இ�லாத �க�ம( த� 
நிைனவிலி'2( ெசா�லEெசா�ல, அQவசன�கைள" தி'"தி �க�ம(விட� 
ப&"(� கா<பி"தFட/ ஒ !த�-பாரா�+கட/ -ரானாக" ெதா-"( 
எ�திய( அ (�லா இ � சாரா எ�� எ�"த�. ஏெனனி� அ ேபா( 
�க�ம(வி/ -�பலி� இ'2தவ�க�-� இ � சாரா எ�த  ப&�க" 
ெத�2தவ/. இ � சாராF�, அ�லாவி/ ெபயரா� �க�ம( ெச:S� 
தி�G��Gகளி� இனி ெதாட�2( ப�-ெகா�ள வி'�பாம�, கைடசி 
கால"தி� �க�ம(ைவேய �JறிG� ெவA"ெதாழி"( ெம�காF�ேக ஓ&  
ேபானா/. அ (� இ � சாராைவ� ெகா�ல �க�ம(வி/ �யJசிைய"  
த+"( நிA"திய �தியவ� ஓ"மா/ எ/பவரா�, இ�ெகாைல நட�காம� 
த+�க ப�ட(. இத/ விவர�கைள ‘சிரா" 550’ ப�க"தி� க<+ ெகா�க.  
 ‘ஷ�யா’ எ/பேத -ரானி� இ' பைதS� ?/னாவி� 
உ�ளைவகைளS� ?'�கி ேமG� இQவிர<&� உ�ளைவகளிலி'2( பல 
விஷய�க� த�க�-க2தவாA ஊகி�க ப�+ இ�லா"( ‘ச�ட�களாக’ 
மாJறி �க�ம( இற2( 200 ஆ<+க�-  பி/ (அதாவ(, இர<+ அ�ல( 
@/A தைல�ைறக�-  பி/) இ�+�க�& எ�த ப�டன. ஆைகயா�தா/, 
ஷ�யாவி/ உ�ளட�க�கைள ெத�2( ெகா�ள -ரா/, ஹ"த>?க� சிரா 
ஆகியைவகைள அறிய இ�லா"( சி"தா2த� ேகா�பா+ைள அறித� 
இ/றியைமயாததாகிற(. இ !"தக"திG�ள (��லிம�லாதவ�க�ெகன 

ஷ�யா ச�ட�க�)  ஒQெவா' அ"தியாய ப�க"திலி'2( மJெறா' அ"தியாய 
ப�க�கைள  !ர�&  ப&�க" தி' !� ேபா( அேனகமாக எ�லா ப�க-
ப"திகளி� ?�&�கா�ட ப+� எ<க� (index numbers) எ�-� நிைற2தி'�க� 
காணலா�. இைத பJறி அ+"( வ'� ப"தியி� ெதளிF ப+"த உ�ள(. 
 ஷ�யா ச�ட�க�ெகன �த�தரமான பாடD� – “Reliance of the 

Traveller”. இைத" தவிர, ேவெறா/A� இ'�க இயலா(. ஏெனனி�, -ரா/, 
ஹ"த>�க�, சிரா ஆகிய இ�@/ைறS�, ஒ'�கிைண"(, ஒQெவா' 

தைல பி/ கி3 ெதா-"( “Reliance of the Traveller”என எ�த ப�ட(. (American 

spelling - is ‘Traveler’). இ !"தக"ைத தJகால"தி� இ�லா"தி� மிகEசிற2த 
நா/- இ�லா"( அறிஞ�களா� அதிகார L�வமாக நJசா/றித3கட/ 
அ�கீக��க  ப�+�ள(. இ( 1200 ப�க�க� அட�கிய(. இ !"தக� 14வ( 
DJறா<&� AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI எ/பவரா� இயJற  ப�ட(. இதி� 
அட�கிய ��கிய தைல !க� ��லிம�லாதவ�கைள அரசியலா� அட�கி 
ஆ�வெத ப& எனF�, இ�லா"( ெதா�ைக, ஜிஹா" எ�� க�டாய" திb�" 
தா�-த�க�, ெசா"( நிலவர�� ெசா"(�ைம எ ப& யாரா'�- (ஆt�-� 
ெப<t�-�) எ/ென/ன விகித"தி� ப�- கிைட�-ெமனF�, த<டைனக�, 
ந>திம/ற �ைறக�, �தலியன Iற ப�+�ளன. இதி� ச�ட ச�ப2த எ�லா 
விவர�கேளா+, இ�லா"( கடFளிய� சா�2தைவக� (theology) Iட சிறி( 
கிறி"தவ ‘ைபபிளி’லி'2(�, gத ‘ஹலாகா’ உ�ள வசன�கைள அ ப&ேய 
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நெல+"தாJேபா/A காணலா�. இதி� ‘-திைர ஓ�+னைர� கீேழ த�ளி 
அவைன !ைத�க -ழி ேதா+வ( ேபா/A’ ைபபிளி� உ�ள 
(சிGைவயிலைறத�, மீ<+� உயி�"ெதழ�, இைற @ெவா'ைம� ேகா�பா+ 
(trinity in Christianity) �தலியைவகைள மA"() -ரானி� ேச�"( 
எ�த ப�+�ளன.  ஏ?வி/ பரம பிதாேவ ‘அ�லா’ தானா�! 

கீேழ எ+"(�கா�டாக “Reliance of the Traveller” !"தக"திலி'2( சில 
ப-திக� ெகா+�க  ப�+�ளன.  

�தலி� ஹ"த>? ஒ/றிலி'2( ஒ' உதாரண�:  
 o8.00 ‘இ�லா"(� ெகா�ைககைள� ைகவிட�’ அ�ல( ‘இ�லா"ைத 
மA"( ெவளிேயAத�’ (APOSTASY FROM ISLAM): எ�� தைல பி� உ�ள(: இதி� 
o8.01இ� IறிS�ளப&, எவராவ( L !  ப'வ� அைட2தபி/, அதாவ( மீைச- 
பிற !A !� �& என �ைள�க ஆர�பி"த பி/ன� த/னிEைசயாக 
இ�லா"ைத வி�+வி�டா� அவைனேயா அவைளேயா உட/ ெகா/A 
விடேவ<+� என உ�ள(. இ( ேபா/ேற ஹ"த>? சாஹCf அ�-*கா� 9,83,17 
எ/றா� (Vol.9, Bk.83, No..17) எ/றா� 9வ( ெதாைக D� (Volume), 83 !"தக� (Book), 
17எ< (Number) எ�� வசன"தி� உ�ளப&, �/! ஒ'�ைற ‘அ�லாைவ"தவிர 
ேவெறா'வ'� கடFள�ல’ ‘அ�லாவி/ Yத�தா/ ‘�க�ம(’ என 
ஒ !�ெகா<ட பி/ன�, இ�லா"ைத வி�+வி�டா� அ( க+ைம நிைற2த 
காரணமாக த>�மானி�க ப�+ இ( ேபா/ேற – ஏைனய -Jற காரண�களான 
ெகாைல, விபசார� எ/றாG� ெகா�ல படேவ<+� என அதி� க<+�ள(.   

 இத/ப& o8.01எ�� -றி ! எ<தா/  (index number) ‘ஷ�யா’ 
ச�ட�களி/ @லபாட"திG�ள ேமJகாளாக� ெகா�ளேவ<+�. இ�@லபாட� 
அகரவ�ைசயி� �/னைட எ�"தாக (Pre-fix) எ<க�- �/ -றி பிட ப�+ 
பல பி�Fகளாக  பி�"( English Alphabets a, b, c, ...என அகர வ�ைசயி� 
வைக ப+"த  ப�+�ள(. இத/ ெபா'� @லபாட"திG�ள �த� பி�F 
ஆ�கில"தி� ‘o’ (ஒ) (division), அ+"த பி�F ‘8’ (section), இ பி�வி/ கீ3��ள 
மJெறா' ப-தி ‘01’ (subsection) என !�2( ெகா�ள� ேவ<+�. ஆக, o8.01 
எ�� -றி ! எ<களா� @ல Dலான (source-book) The Reliance of the Traveller இ� 
எளிதி� க<+ெகா�ளலா�. ஒ'�ைற இ2த எ<கைள  பய/ப+"(� 
�ைறைய  பழகி� ெகா<+ வி�டா� பி/ன� த/னிய�கமாக !�2( ெதளிவ( 
மிகF� எளி(.  

இ2த உதாரண"தா� இ�லா"தி� உ�ள ‘ஷ�யா’ ச�ட"திG�ள 
APOSTASY FROM ISLAM -‘இ�லா"(� ெகா�ைககைள� ைகவிட�’ அ�ல( 
‘இ�லா"ைத மA"( ெவளிேயAத�’ எ�� தைல பி� ‘இ�லா"ைத 
வி�டவ�க�-’ (apostates) இEச�ட விேராத -JறE ெசயG�காக ‘ெகா�ல பட 
ேவ<+�’ எ�� த<டைனS�, அத/ இ�லா"( @ல D�களான -ரா/ / 
அேநக ஹ"த>?க� / சிரா" (Trilogy) ஆகியைவகளி� பா�"( எளிதி� !�2( 
ெகா�ள இயG�.  

அ+"த ‘ஷ�யா’உதாரண�. @ல Dலான The Reliance of the Traveller இ� 
உ�ள “ஜிஹா"’ எ�� மJெறா' -றி ! எ< தைல !. இ2த ேமJேகாளி/ 
உைறவிட� -ரா/  o9.0 JIHAD.  ‘ஜிஹா"’ எ/றா� காபிஃ�க�ெகதிராக 
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நட"(� திb�" தா�-தெல�� ‘ேபா�’. உ<ைமயி� நட2த(, நட ப( 
நிரபராதிக� நிராSதபாணிக� மீ( நட"திய “ெகா�ைளய& பதJகாகE 
ெச:ய ப�ட வ/�ைற" திb� தா�-த�” எ�� ெகா�ைளகைள" தா/ 
மதி பாக மிைக ப+"தி இ�லா"( D�களி� ‘ேபாெரன’ நிர2தரமா�க  ப�ட(.  

 அ+"( -ரானிலி'2( இ' உதாரண�க�:  
 ரா" – Uரா 2: ஆய/: 216 – “ – (downloaded  for Tamil Koran  
http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=1&Ayah=0&Language=23&Lang

uageID=2&TranslationBook=0   ) ேபா� ெச:த� - அ( உ�க�- ெவA பாக 
இ' பி�� - (உ�க� நல/ க'தி) உ�க� மீ( விதி�க ப�+�ள(. [....] 

ேமJIறிய -ரா/ வசன� ஷ�யாவி� உ�ள @ல பாட"திG�ள(. 
இ2த -ரா/ வசனேம ‘ஜிஹா(’�கான அ& பைடயி� அ�கீகார� அளி�கிற(. 
இ2த ேமJேகா� Reliance of the Travellerஇ� இ" தைல பி/ கீ3 இQவாA 09.0 
கா�ட ப+கிற(.   
  கைடசியாக இ' உதாரண�க�: ஒ/A -ரானிலி'2(� மJெறா/A 
‘இ � இஷா�’ எ�திய ‘�க�ம(வி/ வா3�ைக வரலாJ’றிலி'2( (Muhammad's 

Biography as written by Ibn Ishaq - Sirat), அதாவ(  ‘சிரா"’திலி'2(� 
அளி�க ப+கிற(. கணவ/ ெசா�ப& நட�காத மைனவிைய எQவாA 
��லி�க� ைகயாள ஆளேவ<+� எ�� மிக தனி ப�ட கணவ/-மைனவி 
ஆகிய இ'வேர த�க�-� ேபசி" த>�மானி"( ஓ� �&F�- வரேவ<&ய 
��கிய விஷய"ைத  பJறி, ெவளி பைடயாக இ�லா"( ‘ஷ�யா’ ச�ட� 
க�டைளயாக இQவி' வசன�களா� ��லி�களி/ ெசா2த வா3�ைகயிG�  
தைலயி�+ அவ�க� மீ( இQவாேற ஆ�சி ெசG"(கிற(.    
 Reliance of the Traveller தைல !: m.10.12. - கணவ/ ெசா�ப& நட�காத 
மைனவிைய எQவாA நி'வாக� ெச:த�: 
இ*g இஷாஃ� எhதிய சிரா/ 969இ�-ஆ<க� ெப<க� மீ( அேநக 
தைடS"தரFகைள ைகதிக� ேபா/A" தி�டமி�+ நட"தேவ<+� ஏெனனி� 
ெப<க�- மJறவ� எவ� மீ(� ஆதி�க� ெசG"த உ�ைம கிைடயா(.  
 இதJ- Reliance of the Travellerஇ� உ�ள ‘ஷ�யா -றி ! எ< m10.12. 
இதிG�ள ஓர ப-தி -றிய�ீ&� ‘இஷாஃ�’கி/ ‘�க�ம(வி/ வா3�ைக 
வரலாA’ -றி ! (Ishaq index number) எ/ன இைத அ�- 969 இ� க<+ 
ெகா�ளலாெமன உ�ள(. இ2த ேமJேகாைள� ெகா<+ அ2த எ<ணி/ கீ3 
ெகா+�க ப�+�ள வசன"ைத ந>�கேள ப&"(� ெகா�ளலா� (Mohammed's 

biography-The Life of Muhammad, A. Guillaume). இQவாறாக, ேமJIறிய -றி ! 
எ<களா� ஷ�யா ச�ட ேமJேகா�கைள� க<+ ெகா�ளலா�.  

 
ந�ப/த Nத<� அதிகார i�வமாக ெசா�ல>ப�டைவக�� 

Believable and authoritative 

Reliance of the Travellerஇ� உ�ளைவக� யாFேம அ& பைடயி� 
இ�லா"( அ& பைட உ<ைம நிக3Eசிேயா+ (இ�லா�தா/ உ<ைமெயன 
ெச�கிற(!) ெதாட�! ெகா<டைவ; ேமG� ந+நிைல மதி ப�ீடாJறGைடய 
ஆ32த எ<ண�க�; IAப+"தி ஆ:F ெச:தைவ. இQவாA -றி ெப<களா� 
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கா�ட ப+� ேமJேகா�கைள ந>�கேள பிற� உதவியி/றி ப&"( உ�க� 
இ�லா"( p<ணறிைவ உAதி ப+"தி� ெகா�ளலா�. 
 இதி� Iற ப�டைவ யாFேம தனிவழியான அt-�ைற�-�ப�ட(; 
இதனா� எ2த இ�லா"( D<ணறிF�ள நி!ண�கைள� கல2தாேலாசி"( 
‘ஷ�யா’ ச�ட�கைள அவ�க� @ல� கJக" ேதைவயி�ைல.  தன�-"தாேன 
அறி��+� தகவ� நிைற2( Reliance of the Traveller இ� ஒ�+ெமா"தமாக 
இ�லா"( D�களி� உ�ளப&ேய ஒேர இட"தி� க<டறியலா�. இ2த 
அt-�ைற ப& அைட2த அறிைவ� ெகா<+ !�2( ெகா�� ேபா( 
Reliance of the Traveller இ� -ரா��-� ?/னாF�-� �ர<பாெட/றா�, இதி� 
இ�லா"( நி!ண�க�தா/ தவறிைழ"தன� என� க<+ ெகா�ள ேவ<+�; 
அ+"( -ரா/ ?/னா ஆகியைவக� Reliance of the Travellerஉட/ ஒ"(  
ேபானா�, நி!ண�க� ச�யாக"தா/ த>�மானி"( நJசா/றித3 அளி"(�ளா� 
எனF� அறி2( ெகா�ளலா�. -ரானிG� ?/னாவிG� ந�ல ேத�Eசி 
இ'2தா� இதJ- ேம� எ2த ப�2(ைரS� உ�க�-"  ேதைவ இ�ைல.     
 

அரசிய� சா�Nத இ�லா� 

Political Islam 

�"தர ! இ�லா"( D�களான -ரானிG� ?/னாவிG� [Trilogy] 

Iற ப�டைவ யாFேம, இ�லா"தி� அதித>விரவாத பய�கர ��லிமாக 
ஆவெத ப& என� IAகிற(. இத/ ெபா'�, இ�லா"ைத ந�பாதவ�கைள எ ப& 
நட"தேவ<+ெமன அேநகமான, வசன�க� உ�ளன. -ரானி� ம�+ேம 64% 
எனF� ஒ�+ெமா"த �"தர ! D�களி� (-ரா/ ஹ"த>?க�, சிரா" @/ைறS� 
ேச�"() 60% என கணி�க  ப�+�ள(. இதJகான வைரபட"ைத �/ெனா' 

ப"தியி� ேச�"(�ேளா�. அைதேய இ�- மீ<+� கவனி�கF�.  

 
All Charts are from Political Islam only 

### ேமேலS� இQவைரபட"ைத ேமJேகாளாக� கா�ட ப�+�ள(. 
இ�லா� எ/ப( மத� என ��ைமயாக� Iறலாகா(. இ�லா"தி� 

ஆ/மீக� எ/பேத மிக மிகE சிA ப-தி. அ( ஒ' ��ைமயான அரசிய� 
சா�2த விபiத கலாEசார�� ச�ட"ெதா- !� என" த>�மானி�க 
ேவ<&S�ள(. ஆக இQவிர<&/ கலைவதா/ ‘ஷ�யா’. �க�ம( 
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இ�லா"ைத பJறி 13 வ'ட�களாக ெம�காவி� உபேதசி"தாG� அவைர ந�பி 
ேச�2தவ�க� எ<ணி�ைக 150 ேம� எ�டவி�ைல. அ ப&E 
ேச�2தவ�கெள�லா� ச@க விேராத� -�ப�கேள! �க�ம( மத>னாF�-E 
ெச/ற இ' ஆ<+களி� மத>னாவிலி'2த (�/நா� gத நகரமான யா"�பி�) 
இ'2த ஒQெவா' gத�கைளS�, ெகாைல ெச:ேதா, அ&ைமகளா�கிேயா, 
அ�ல( நா+கட"திS�ளா�. �க�ம( த/ கைடசி 9 ஆ<+களி�, பிரதி 6 
வார�க� (அதாவ( ஒQெவா' ஒ/றறைர மாத�க�) வ/�ைற" திb�" 
தா�-த�கைள நிக3"திS�ளா� 2. �க�ம( இற பதJ- சJA �/வைர 
அவ'�-" ெத�2( அவைரE ?Jறி ஒ' எதி�ையS� உயி'ட/ 
வாழவிடவி�ைல. 

�க�ம( மத>னாF�-E ெச�வதJ- �/ன� அ( ஒ� gத நகரமாக, 
‘யா"� ’ எ�� ெபய�� விள�கிJA. யா"�ைப �க�ம( த/ ெபயரா� 
மி(ன"-உ�-நபி என (Midunat-ul-Nabi) மாJறி அைம"தா�. அ(ேவ ?'�கமாக 
‘மத>னா’ வாக ேபாக ேபாக தி�!Jற(. இைத அரசியெலன� Iறாம� ேவெற/ன 
ெபய�� அைழ�க �&S�? -Jற� ெச:யாத ��லிம�லாதவ�க�ெகதிரான 
பைடெய+ ைப இ�லா"( ‘சமய’ அ�ல( ‘மத’E ெசய�பா+ என ஒ'வ/ 
Iறினா� அவெனா' மனேநா: �Jறிய ைப"திய�காரனாக"தா/ இ'�க 
�&S�. ந>� வ >3Eசியிலி'2( வி�� வ�வJற த<ண>'� சா�கைடயி� 
ேத�கி� கிட2( பல ெதாJA வியாதிகைள  பர !� ந>'� எQவைகயிG� 
ஒ/றா-மா? அஃேதேபா/A மJற உ<ைமயான ‘மத’�க� - இ�லாெம�� 
ெவறி பா+ விபiத இய�க�� ஒ/றாகிவி+மா? திb�" தா�-த�க�- 
ஊ�கமளி"( h<&வி+வ( இ�லாெம�� ெவறி பJற>+பா�+ இய�க�. 
இதி� சி2தைன ெசா� ெசய� ஆகிய இ�@/றிGேம ��லிம�லாத 
ம�க�ெகதிரான ேகா�பா+கேள மிக அதிகமாக உ�ளன. 

ெசய� �ைறயி� �க�ம( தம( இய�க"ைதE சமயெமன� 
Iறி�ெகா<டாG� அதி� ��ைமயாக" ேதாJA  ேபானா�. ஆனா� 
அரசியெல�� ெசய� (ைறயி� எளிதி� ெவJறி ெபற �&2த(.  இதி� 
‘ஷ�யா’ ச�டெம/ப( இ�லா"( ப<பா�ைட அரசிய� வாயிலாக 
நிைலநா�டE ெசய�ப+"த  ப+� ஒேர க'வியாயிJA.    
 இ�லா"( ‘ஷ�யா’ச�ட�க�, gத மத ச�ட�களான “ஹலாகா’F� 
(halakha) ஆக இQவிர<+ேம அரசிய� இய�!களி� ெப'மளF ஒ/A�ெகா/A 
ஒQவா( உ�ளன. Sத மத ச�ட�களி� gதர�லாதவ�கைள அழி�க ேவ<+� 
எ�� க'"( ப&வ� எ�-� கிைடயேவ கிைடயா(. அேத சமய"தி� gத�க� 
எ2ெத2த நா�&� வசி�கிறா�கேளா, அதாவ( அ2நா+களி� தா�� 
த�ைமேச�2த -+�ப"தின'�-� உயி�வாழ, பிைழ�க ஊதிய� கிைட பதா� 
அ2த2த நா�+�- வி?வாசமாக இ'�கேவ<+ெமன gத ச�ட� 
வலிSA"(கிற(. “உ>பி�டவைர உயிH�ளவைர நிைன” என/ ெதளிவாக� 
QJகிற<”. ஆனா� ஷ�யாவிேலா இ�லா"தி� ந�பி�ைகயJற காபிஃ�கைள 

                                                      
2 The Life of Mohammed, A. Guillaume, Oxford University press, 1955, page 660. 

 



28 

 

��லி�க� எQவாA நட"த ேவ<+�, எQவாA அட�கி ஆள பட ேவ<+�, 
என ேதைவ�கதிகமாகேவ Iற ப�+�ள(. ��லி�க��  அவ�க��  
வாTவளி� � (உ>பிO�) நா�O�  விUவாசமாக இH�க/ ேதைவயி�ைல 
என தி�டவ�டமாக ஷ�யா ஆைணயிOகிற<. ஆனா� உலக இ�லா/< 
சேகாதர/<வ/<�  விUவாசமாக இH�க ேவIOெமன வலிRJ/<கிற<. 
இைவகைள  ப&�-�ேபாேத ‘காஃபி�களி/ ர"த� த/னிEைசயாக� ெகாதி�க 
ஆர�பி"( வி+கிற(.  அேதசமய"தி� ஒQெவா' நா�&/ அரசிய� 
சாசன"ைத" த/னிEைசயாக" த�ப& ெச:( அதJ-� ேமலாக ‘ஷ�யா’ 
ச�ட�கைள" தா/ ஒ !ய�வJற நிைலயி� ைவ"( நா�ைட ஆளேவ<+ெமன 
இ�லா� வJ!A"(கிற(. ஆனா� ஜன நாயக நா+கேளா ஒQெவா' நா�&/ 
அரசிய� சாசன�தா/ (Constitution of every country)  எ�லா ச�ட�க�-� 
�த/ைமயானெதன (supreme) வலிSA"(கிற(.  
 ��லிம�லாதவ�க�-E சா�பாக இ�லா"( ‘ஷ�யா’வி� 
ந�லெசா�ெலா/A� p<ேநா�-� க<ணா&யா� ேநா�கினாG� Iட 
எ�-ேம காண� கிைட�கா(. �"தர ! ெதா- ! D�களிெல�-� 
��லிம�லாதவ�கைள, அ&, அழி, ஒழி, அ&ைமயா�-, வ/�ைறயி� 
ஆதி�க� ெசG"( என தா/ நிர�பி வழிகிற(. இதனா�தா/ எ�லா 
��லிம�லாதவ�க� ‘ஷ�யா ச�ட�கைள  பJறி அறி2( ெகா�ள 
ேவ<+ெமன அ& பைடயி� ெசய� ேநா�க� இ'�கிற(. அதிG� மிக 
��கியமாக எ�லா ��லிம�லாதவ�க� அரசியலி� ெசய� p�ப�, 
ெச:ய ப�ட விதிகைள ஒ��-ப+"தி� க<காணி பவ�க�, ச�ட 
நி!ண�க� ‘ஷ�யா’ ச�ட�களி� உ�ள ச2( ெபா2(கைளS� பJறி ��(� 
விழி !ண�EசிSட/ அறி2(  ெதளிவாக இ'"த�, அதாவ(, ‘இ�லா"ைத  
பJறிய அறிF’  இதனா� தா/ மிக இ/றியைமயாததாகிற(. ஏெனனி� ஷ�யா 
ஒQெவா' ��லிம�லாத -&ம�கைளS� பாதி�கிற(.    
 ஷ�யா ச�ட�களி� இ�லா"தி� ந�பி�ைகயி�லாதவ�கைள  
பJறிS�, இ�லா"தி� ந�பி�ைக உ�ேளா�கைளS� பJறி� Iற ப�+�ள( 
எ/ப( உ<ைமதா/. ஆனா� இQவி'வைரS� நட"(� �ைறகெளன  
வ'�ேபா( இ�லா"( மன பா/ைம க�டாயமாக அரசியலி/ அ& பைடயி� 
இ�லா"தி� ந�பி�ைகயி�லாதவ�க�ெகதிராக Iற ப�+�ளேத தவிர 
அதி� சமய�பJறி ஒ' சிA !�ளியளவி� Iட� கிைடயா(.   
 இ�லா"தி�, உலகி� எ�லா ஜனநாயக அரசிய� சாசன�களி� 
உ�ளைவக�- �JறிG� மாறாக இ' பி��, அெம��க அரசா�க"தி� 
உ�ேளா� எ ேபா(ேம யதா�"தவழிகளி� த�க� அt-�ைறகைள இ(வைர 
அ�ச�"(�ளன�. இனி,.......?! ��லி�களி/ உ�ேநா�கமறியாம�, அெம��க 
அரசா�க ேமலதிகா�க� ��லி�க�- உ�ய ஆதரF அளி�-� வித�களி� 
கால�காலமாக ேவ<&யவித�களி� த�களா� ஆன உதவிகைள ெச:(" 
திைள�கிறா�க�. ந><ட நா�களாகேவ ஷ�யா ச�ட"ைத ேநா�கிேய ஒQெவா' 
அ�-ல� அ�-லமாக ��லி�க� தி�ட�ட/ நிைறேவJறி வ'கிறா�க�, 
ஏெனனி� அெம��க அரசா�க ேமலதிகா�க�- ‘ஷ�யா ச�ட�க� அத/ 
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உ�ளட�க�க�, அத/ மைற�-றி !கைள  பJறி ெகாOச�� ெத�யா(. 
அ�-தா/ அன�"த� ஆர�பி�கிற(.      

 

ஷ�யா=� அத" ெபாH� விள�க�� 

Sharia and interpretation 

 `எQெவ ேபா( ��லிம�லாதவ�க�ெகதிராக பல மன(�ெகாQவாத 
-ரா/ வசன�கைள ��லி�க� உ<ைம ெசய� பாணிகளி� நட"தி� 
கா�+� ேபா(�, இைவகைள பJறி  ெபாA�க �&யாம� காபிஃ�க�- 
த�க� ெவA ைப� கா�ட  பி/��ட�க� த/னிEைசயாக பறீி�+ வி+கிற(.  

அ ேபா( உ<ைமயான ஆ:Fைரைய மA"(� IறF� இயலாம� 
அேத சமய"தி� ஒ !�ெகா�ளF� வி' பமி/றி இ�லா"( நி!ண�க� 
வழ�க�ேபால கீ3IA� பதிைல அளி பா�க�. ‘-ரானி� உ�ள @லபாட 
வசன�களி/  உ<ைமயான அ�"த� ேநா�-ேவா� விள�கி  ெபா'� 
IAவதிG�ள வித"ைத  ெபாA"த(. ஆக -ரா/ வசன�க� எ ேபா(ேம 
வ�வJறைவ’ என உட��-ட/ இ'தைல� ெகா�ளியிலி'2( எ ப&யாகிG� 
த பி"(�ெகா�ள  பா� பா�க�. இ' பி�� ஆயிர� ஆ<+க�-� ேமலாக 
இேத ‘ஷ�யா’ தா/ இ�லா"தி� அதிகாரL�வமான நைட�ைறE ச�ட�களாக  
��லி�க� எ ப& வாழ ேவ<+� எ�� விதி�ைறகைள வ-"(�ள(. 
அ/A�ளவாேற எ/A� சிறி(� மாJறமி/றி இ/A� ‘ஷ�யா’ ச�ட ப&ேய 
த>� !க�தா/ இ�லா"( நி!ண�களா� விள�கி ெபா'� (interpret) Iறி 
நைட�ைற ெசய�பாணிகளாக நட"த  ப+கி/றன. இதJ- ேம� 
ேவெறா'வ'� உலகி� ஷ�யாைவ  பJறி !திதாக விள�க� Iற" 
ேதைவயி�ைல எனF� ெசா�ல�"த"(ட/ IAகிற(. அQவ ேபா( !திதாக 
�ைள�-� எ2த இ�லா"( விஷய�க� ‘ஷ�யா’ ஒ/றா� தா/ மதி ப+ீ 
ெச:(, ஒ' �&F�-� ெகா<+வர  படேவ<+�. இதனா� ‘ஷ�யா’ த>� ேப 
இ�லா"( ஒ��கவிய� ச�ட" ெதா- பி� (moral code) இ�லா� உ�ளவைர  
கைடசி த>� பாகேவ உலெக�-� ந>&"தி'�-�. இ�லா"( அபி பிராய ப& 
‘ஷ�யா’ேவ ஒ' உ/னதமான ஆதார பாடமாக, ச�டமாக இ' பதா� அதி� 
எ2த தி'"தேமா அ�ல( மாJறி அைம�கேவா Iடா( என ஒ' மிக ெப�ய 
�JA !�ளிையS� ைவ�கிற(.  

இேத ‘ஷ�யா’ைவ"தா/ உலக� ��(மாக பர ப கவன"(ட�� ஒ' 
ெசய� தி�ட"(ட�� ெப�ேரா-டால� பல"(ட�� ஒ'�க ப+"தி ைபய  
ைபய ஒQெவா' நா�&G� எQவைகயாG� ஊ+'வி (-& உ�ைம, ேமைல 
நா�+ ெப<கைள கJபழி பழி"த�, ெத'வி� நமா� ேபா/A) ேக�பாரJA 
நட"(கி/றன�.  

 

ஷ�யா ச�ட kl�க� சா�Nத வி�=ைர 

Technical details 

 இ !"தக ப"திகளி� ஒ' -றி ! எ<t�-� கீ3 சில I+த� தகவ� 
எ<க� இ'�க� காணலா�. இத/ விவர�க� இQவாA: 
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-ரா/ 1:2 எ/ப( -ரா/ வசன"திJகான -றி ! எ<: இைத (அ"தியாய�- 
chapter) ?ரா-1 (ஆயா"-verse) வசன�-2 என  ெபா'� ெகா�ளேவ<+�. 
அ"தியாய"ைத ‘?ரா’ எ/A�; ‘வசன�கைள’ ‘ஆயா"’ எனF� IAவ( 
இ�லா"( மர!. 
இஷாஃ� 123 எ/ப( ‘�க�ம(வி/ வா3�ைக வரலாJைற’ எ�திய இ � 
‘இஷாஃ�’ எ�திய ‘சிரா"’தி� உ�ள ப�க ஓர ப-தியி� காண ப+� பதிF� -றி 
123 என ஆ-�.  
ஹ"த>� அ�-!கா�யிலி'2( ஓ� உதாரண�: Bukhari 1,3,4 

1,3,4 என ெகா+�க ப�டா�, இ�-றி ! எ< 1 வ( (ஒ/றாவ() ெதாைக D� 
(Volume), 3வ( !"தக� (Book), 4 வ( எ< (Number), இ/�� ?'�கமாக Vol.. 1, Bk. 
3, No. 4 என ெத�2( ெகா�ளF�. 
அஃேத ேபா/A மJெறா' ஹ"த>� ��லிமிலி'2( உதாரண�: Muslim 012, 1234 

!"தக� 12, எ< 1234, ?'�கமாக Bk..12, No. 1234. 
ேமJIறிய இ�லா"( �"ெதா- ! D�களி� (trilogy) உ�ளைவகைள 

(-ரா/, ஹ"தி?க�, சிரா") �த/�தலி� ஒQெவா' தைல பாக அர! 
ெமாழியி� (‘A CLASSIC MANUAL OF ISLAMIC SACRED LAW’ “அuம" இ � நகிஃ  அ�-
மி��” எ/பவ� (இற ! 1368AD) (AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI (Died 1368)) 14� 
DJறா<&ேலேய ெதா-"( ைவ"தா�. இைதேய ஆ�கில"தி� Reliance of the 

Traveller என பதி பி�-� �ைறயி� ஏJபா+ ெச:(, அைத ெமாழிெபய� ! 
ெச:தவ� “ேஷ� Du ஹா மி� ெக�ல�” (Sheik Nuh Ha Mim Keller). (தைல பி� 
Traveller எ/ற இEெசா�ேல பய/ப+"த  ப�+�ள().  

இைத"தா/ இ�லா"( உலக நி!ண�க�, இ�லா"தி� பJறா�வமி�க 
அேநக ��லி�க� யாவ'� அ&�க& த�க ேமJேகா�களாக பய/ப+"தி� 
ெகா�கிறா�க�. ஏெனனி� இ�லா"( @/A D�களி� உ�ளைவ யாF� 
ஒ�+ ெமா"தமாக ஒ' தலி பி/ கீ3 ஒேர இட"தி� உ�ளன. இைதெயா�&ேய 
இ !"தக"தி� (“��லிம�லாதவ�க�ெகன ஷ�யா ச�ட�க�” - Sharia for 

non-Muslims), Reliance of the Traveller எ�� Dலிலி'"( அ&�க& ேமJேகா�க� 
அளி�க ப�+�ளன.  

 

--0— 
 

 

 

அ/தியாய� 2 (இரIO) - CHAPTER 2 
ெபIக� - Women 

 

இ�லா/< அறிஞ�க� தLெபHைமRட" QJவ<:  
Islamic Scholars Claim 

 

இ�லா"( -+�ப�களி� ஷ�யா ச�ட�கேள ெப<களி/ மீ( 
உ<ைமயி� ஆ�சி ெசG"(கிற( என ��லி�க�தா/ கபடJறவ�க� ேபா� 
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மிக எளிதாக உலக ஏமாJற  ேப?வ( வழ�க�. ஏெனனி� ெப'�பாலான 
உலக  ெபா(ம�க�- ஷ�யாவி� உ�ள உ�ளட�க அன�"த�கைள பJறி 
ஒ/Aேம ெத�யா(. ஆனா�, இ�லா"( அறிஞ�க� தJெப'ைமSட/ 
IAவ( கீேழ ெகா+�க ப�ட இ ப& ப�ட அறிவி !கைளேய அ&�க& Iறி 
வJ!A"(வா�க�: 

� இ�லா� இய�க� எ�� ஒ' கலாEசார�தா/ ெப<க�-�ள 
எ�லா உ�ைமகைளS� ��(மாக அளி"( அவ�க� எQவாA 
பா(கா"( நட"த ேவ<+ெமன ஒ' �/�தாரணமாக" திக3கிற(.  

� காஃபி�களா� ெமா:�க ப�ட இQFலகி� இ�லா� ஒ/Aதா/ 
ெப<க� அைனவ'ேம அ'�ெப'� ெச�வெமன பா(கா�கிற(. 

� அ�லாவிடமி'2ேத இQF�ைமக� ெப<க�- அளி�க ப+கி/றன. 
இQவா�-@ல�க� h(வாதி�லா அறி�ைகெயன ேமெல�2தவா�யாக" 
ேதா/றினாG�, இ�லா"தி� இ'�-� எ�லா ெப<கைளS� உ<ைமயி� 
நட"த ப+� வித"ைத உல-�- மைற"( ஏமாJறி பாசா�-�காக  பைற 
சாJறேவ ேமJIறியவாA Iற  ப�+கிற(. நைட�ைறயி� உ�ளேதா 
�JறிG� எதி�மாறாக உ�ள(. ஏெனனி� ேமJIறிய தJெப'ைம 
IJAக�ெகதிராக ‘ஷ�யா’ ச�ட�க�தா/ உ<ைமயி� உ�ளன. இனி, 
இைவகைள விலாவா�யாக க'"தாரா:Eசி ெச:வதி� ஈ+ப+ேவா�! �தலி� 
மைனவிைய அ&�-� உ�ைம கணவ��-<+ எ�� தைல பி� 
ச�Eைசயிலி'2( ெதாட�-ேவா�.  

 

கணவg�  மைனவிைய அ�� � உ�ைம 

Wife beating 

 இ�லா"தி� ெப<கைள நட"(� �ைறைய பJறி -ரானி� உ�ளப& 
IறிS�ள வசன�:   ரா" வசன� 4:34 – “(ஆ<, ெப< இ'பாலா��) 
அ�லாu சிலைர சிலைரவிட ேம/ைம ப+"தி ைவ"தி'�கிறா/. (ஆ<க�) 
த�க� ெசா"(களிலி'2( (ெப< பாலா'�காகE) ெசலF ெச:( வ'வதாG�, 

ஆ<க� ெப<கைள ஒ��-ப+"தி, அட�கி ஆள ேவ<&யவ�களாக உ�ளன�. 
எனேவ ந�ெலா��க�ைடய ெப<&� (த�க� கணவ/மா�களிட�) 
வி?வாசமாகF�, பணி2(� நட பா�க�. [[[...]]] (அவ�க� (த� கணவ'�-) மாA 
ெச:வா�கெள/A ந>�க� அO?கிற>�கேளா, அவ�க�- ந�Gபேதச� 
ெச:S�க�;. (அதிG� தி'2தாவி�டா�) அவ�கைள  ப+�ைகயிலி'2( 
வில�கிவி+�க�;. (அதிG� தி'2தாவி�டா�) அவ�கைள (இேலசாக) அ&S�க�. 
[[[....]]]”.  

-ரானிலி'�-� இ2த ஒ' வசன"ைத ஆர�ப"தி� ெகா+�க ப�ட 
இ�லா"( வா�-@ல�கேளா+ ஒ பி�+ யா'� ஒ' �&F�- வரலா�. 
ெப�ய ச�"திர"தி� இ( சிA ‘(ளி’ எனலா�. இ/�� பய�கர வசன�க� 
அ+"த+"( வ'கி/றன! 
 

கணவைன எதி�� � மைனவிைய> பLறி ‘ஷ�யா’ ச�ட�க�   

Sharia: Dealing with a rebellious wife 



32 

 

 உ<ைமயி� ஒ' மைனவி த/ கணவைன எதி� ப( எQவித"திG� 
நியாயமானாG�, இ�லா"( ‘ஷ�யா’ ச�ட�க� கணவ�க�- (ஆ<க�-) 
சா�பாகF� மைனவிக�- (ெப<க�-) எதிராகF� ெம:ைமயி� உ�ளன. 
�க�ம(வி/ வா3�ைகயி� அவைர ேகாேலாE?� உEச நிைலயி� நிர2தரமாக 
ைவ"(� கா"த அவ� மைனவி ‘கத>ஜா’ைவ  பJறி சிற பாக� IA� ஒ' சிA 
(ளி ெசா�ேலா அ�ல( வசனேமா Iட (அ�ல( ெபா(வாகேவ ெப<க�-E 
சாதகமாக) இ�லா"( D�களி� எ�-ேம காண� கிைட�கா(. இ/�� 
ெவளி பைடயாக உ<ைமைய� Iறேவ<+ெமனி�, ‘கத>ஜா’ மா"திர� 
�க�ம(F�- மைனவியாக வா:�க வி�ைலெயனி� இ�லாேம உலக"தி� 
ேதா/றியி'�க �&யா(. அவ�தா/ ‘ஹ>ரா’ -ைகயிலி'2( �க�ம( 
அலறிய&"( வ >�&J- ஓேடா& வ2தேபா(, உளறலி� ‘த�ைம பிசா? 
பி&"(வி�ட(’ என அ&�க& பிதJA� கணவைன, அவ� �க�ம(Fட/ 
ேச�2( அவைர  ைப"தியெமன� Iறாம� அEசமய"தி� அவைர சா2த ப+"த 
‘அ�லாவி/ Yதராக’ ஆகிவி�டதாக அவ'டைல அேநக� க�பளி" (ணிகளா� 
ேபாJறிவி�+� ெகா<ேட Iறினா�. இ ப& அலறிய&"( ‘ஹ>ரா’ 
-ைகயிலி'2( வ >�&J- ஓ&வ2ததJ-� காரண�, த>bெரன �க�ம(F�- 
உ<ைமயி� உ<டான மனேநா: ‘இசிF� ேகாளாJறி/’ - அதாவ( ப�க 
@ைள வலி ! – கா�கா: வலி பி/ விைளFதா/. ஆனா� கத>ஜா 
�க�ம(ைவ ஆ?வாச ப+"த ெசா/ன ெசா�ைலேய உ+�! பி&யாக  
பி&"(�ெகா<+, த/ ?ய நல" தி�ட�ககாக பய/ப+"தியதா� தா/ 
உல-�- ‘இ�லாெம��’ விப"(’ ஏJப�+ இ/A� ெதாட�கிற(. 

இ' பி�� ெப<கைள அட�கியா� உ�ைம ஆ<க�- உ<+ 
எ�� �ைறைமைய  பJறி ம�+� ஒேர திைசயி� இ�லா"( D�களி� 
ஏராளமாக� I�&ைச�கி/றன.   

Reliance of the Travellerஇ� உ�ளப& கீேழ: 'm10.12  
த/ நா/- மைனவிய�� ஒ'வ� எQெவ ேபா( கணவ/ ஏ( 

ெசா/னாG� அQவாேற பணி2( ேபாகா( அவ/ அதிகார"ைத எதி�"( 
ெவA !E ெசா�லா�, அ�கைறயி�லாத நட"ைதயா� கா<பி"தா�, �தலி� 
அவைள� கணவ/ உடGறF�காக ப+�ைக�- அைழ"(E ெச/A அவளிட� 
கணவ��- மைனவி ெச:ய ேவ<&ய பணிவிைடகைள பJறி எ+"(ைர�க 
ேவ<+�; �/ெப�லா� I பி�டFட/ மA�காம� அ/!ட/ வ2தவ� 
தJசமய"தி� அவ/ ேமG�ள ெவA பினா� மA"தா�, கணவ/ நய"(ட/ 
ெசாJகளா� ம�+ேம, (அவைள" தா�காம�) �தலி� எEச��ைக 
ெச:யேவ<+�. அ ேபா( கணவ/, “அ�லாFகாவ( பய ப+! ஏெனனி� ந> 
என�- ெச:ய ேவ<&ய கடைமகைள  பJறி அவேர �ைறகைள வ-"(� 
IறிS�ளா�” என மAப&S� எ+"(ைர�க ேவ<+�. இ�ேக மைனவியி/ 
அபி பிராயேமா ஏ/ இவ� அ ப& நட2( ெகா<டா�, அ�ல( ெதாட�2( 
சிர"ைதயி/றி எதJகாக உ�ளா� என நியாயமாக விசா�"த பி/ன� த>� பளி�க 
இ�லா"( ஷ�யா ச�ட�களி� இட� ஏ(� இ�ைல!  

இ2த நிைலைமயி� ஓ� மைனவி பிைழேய(� ெச:யாதவளாக 
இ' பி�� மைனவிதா/ -Jற� !�2தவ� எ�� �&வாக ஆகிற(. ஆக 
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மைனவி�ெகன ‘அ�லா’ விதி"(�ள கடைமகைள கணவ��- ஆJற" 
தவறியவ� எனF� ஆகி வி+கிற(. ஆகேவ அவைள மைனவியி� இட"தி� 
ைவ"( அவைள  ேபணி வள��க உணF உைட உைறவிடமளி�க" 
தவறினாG� கணவ/ மீ( ‘ஷ�யா’ப& -Jறமாகா(. ேமG� நா/- 
மைனவிய'�ெகன தனி" தனிேய நியமி�க ப�ட (......) நா�களி� எதி�"த 
மைனவி�காக வழ�கமாக ஒ(�கிய அ2த நாைள மJற @/A மைனவிய'�ேக 
பகி�2தளி"( மJற @வ�கடேன கழி�கலா�. இ(F� -Jறமாக ஆகா(. 
இEெசய� இ�லா"தி� Iறியப& அ�லாவி/ ஆைண�-� கீ3 ப&ய 
ேவ<+ெம�� கடைமயினி/A மைனவி தவறியதா�தா/ ஆன( எனF� 
ஆகிற(. இ(ேவ அவ�- அ+"த எEச��ைகயாகிற(. இைதS� ெதாட�2( 
மைனவி கணவ��-  பணிைவ� கா<பி�காம� ெவளி பைடயாக� கிள�Eசி 
ெச:( ச<ைட சEசரவா�, அவ�ட/ உடGறF�- ஒ பாமேலா,  
கணவ�ட/ ேபச, பழக மA"தாேலா, அ�மைனவி�-� இர"த� சி2தைவ�-� 
காயேம(� ஏJபடமாG� எG�! ��F உ<டாகாமG� அ&�கலா�; இ�- 
��கியமாக� கவனி�க ேவ<&ய( மைனவியி/ �க"தி� அ&"தா� அ( 
‘ஷ�யா’ப& -Jறமாகிற(.  அதாவ( �க"ைத" தவிர ேவெற�-� 
ேமJIறியவாA மைனவிைய" தா�கலா�. மர"திலி'2( ஒ&"த பEைச� 
-Eசிைய�ெகா<+ மைனவிைய அ&�கலா� என பEைசயாக� IAகிற(. 

‘இ � இஷாஃ�’ எ�திய ‘சிரா"’-969இ� �க�ம( IறியவாA: 
ஆ<க�-� ெப<க�-� ஒ'வ�மீ( ஒ'வ'�- பர�பர� உ�ைமS<+. 
மைனவிக� விபசார"தி� ஈ+பட�Iடா( அ�ல( பாGண�Eசிைய" Y<+� 
நைட உைட பாவைனயி� த�க� நட"ைதயி� கா�&� ெகா�ள� Iடா(. 
இைவகைளS� மீறி நட2தா�, �தலி� இவ�கைள, ஒ' அைறயி� 
L�&ைவ"( அ&�க ேவ<+�. இைதS� மீறி பைழயப&ேய நட2(ெகா<டா�, 
உணைவS� உைடையS� அளி பைத நிA"திவிட ேவ<+�. ெப<க� 
எ ேபா(ேம ஆ<க�-� ைகதிகெளன ைவ"( இ' பதாG�, அவ�க� மீ( 
கணவைன" தவிர ேவெறா'வ'�- உ�ைமயி�லாததாG�, கணவ/ 
அQவ ேபா( மைனவி�- ஆைணயி+� ேபாேதா அ�ல( ஏJப+"திய 
தைடS"தரைவ அவ� மீA�ேபாேதா அ&"தேபாதிG�, அைத பJறி 
அ�மைனவி த/ கணவைன ஏெனன� ேக�வி ேக�க� Iடா(. இ( 
ஆ<க�ெகன அ�லாவா� அளி�க ப�ட தனி உ�ைம. 
 அi தா=/: 11, 2142 ேமJேகா� – �க�ம( IறியவாA: “மைனவிைய 
கணவ/ அ&�-�ேபா( அைத பJறி ேக�வி ேக�க எவ'�-� 
உ�ைமயி�ைல”.  
 *கா� 7,62,132 ேமJேகா�: - �க�ம( IறியவாA: “ஒ' அ&ைமைய 
அ& ப( ேபா/A த�க� மைனவியைரS� பிர�பாேலா, த&யாேலா, அ�ல( 
கைசயாேலா அைட"(வி�+ இதJக+"( அவளிட� உடGறவி� ஈ+பட� 
Iடா(”. எ ப& இ' பி�� �&வி� ெப'�பாலான மைனவிக� நரக"திJ-" 
தா/ ெச�ல  ேபாகிறா�க�”. (இ�ெகா+ைம ேபாதாதா! இதJ-ேமG� 
ஒQவாதவட/ உடGறF ேவA ெச:ய ேவ<+மா?! ஆகா இ( அ/ேறா 
இ�லா"தி/ ெப'2த/ைம?!) 
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[[[மJற ஆவண�க�: அ� *கா�: 72, 715; அ�-��லி�: 4:2127; 9:3506;  
கணவ��- ேவ<+�ேபா( !ணர மA"ததா� அ& உைத எ�லா� 
இ�லா"தி� உ<+! ?பான�லா!!]]]. 
 

இ�லா/< த/<வ�களி� ெபIக��ெகன தனி ேகா�பாOக�: 
The Doctrine of women 

 எ"தைனேயா வித�களி� ‘ஷ�யா’ ச�ட�களி� ெப<க�- உ�ைம 
��ைமயாக� கிைடயா(:  

Reliance of the Travellerஇ� உ�ளப& கீேழ ேமJேகா�க�: o22:1 –  
இ�லா"தி� ‘ஷ�யா’ ந>திபதி�கான த-தி: 

(a) அவெரா' ?த2திரமான ஆணாக" தா/ இ'�க ேவ<+�. ஒ' ெப< 
ந>திபதியாக இ'�க �&யா(. 

அ+"த ேமJேகா� -ரா/: 4.9 – இற�-�ேபாேதா அ�ல( உடJகாய� 
ஏJப+�ேபா( ெகா+�க ேவ<&ய  ெமா"த ந{ட ஈ�&� ஆt�- 
ஒ'ப�ெக/றா� ெப<t�- அதி� பாதிதா/ ெகா+�க பட ேவ<+�. 
 

இதJ- ஆதாரமான ஹ"த>� அ�-*கா� வசன�: 3, 48, 826: �க�ம< ேக�டா�: 
“சா�சிெயன ேதைவ>பO�ேபா< ஆI சா�சி ஒH ப�ெக"றா�, ெபI 
ப�ைக அதி� பாதியா/தாேன ஏLகிேறா�.  இதJ- �க�ம(Fட/ 
ேபசி�ெகா<&'2த ெப<, “ஆ�” எ/றா�. உட/ �க�ம( Iறிய(: “ஏெனனி� 
ெப<க�- @ைள மிகF� -ைறF” எ/றா�.  
(அதாவ( எQவழ�கிG� இ' சா�சிக� ஆ<க� இ'வ� ேதைவெய/றா� 
இேத வழ�கி� இர<+ ஆ<க�- சமமாக நா/- சா�சிக� Iற" 
ேதைவ ப+�. இ�லாவி&� இQவழ�- த�ப& ெச:ய ப+�. ஆக கணித 
�ைறயி� ஒ' வழ�கி� சா�சி�காக ேதைவ ப+� ஆ<க� ெப<க� விகித 
அளF – ஆ< 1: ெப<க� 2). 

l10.3 (Prefix to 10 - L) (Reliance of the Traveller இ�) – இதிG�ளப& எ2த ெசா"( 
விகித  ப�கீ�&G� ச� ஆ<க�- இர<+ ப�- ெகா+�க ப+� ேபா( 
ெப<க�- அதி� பாதியாக ஒேர ஒ' ப�-தா/ ‘ஷ�யா’ ச�ட ப&’ 
ெகா+�க பட ேவ<+�.  
 ரா" வசன� - 4:11: “உ�க� ம�களி� ஓ� ஆt�-, இர<+ ெப<க�-� 
கிைட�-� ப�-ேபா/ற( கிைட�-� எ/A அ�லாu உ�க�- 
உபேதசி�கி/றா/. ெப<க� ம�+� இ'2( அவ�க� இர<+ அ�ல( அதJ- 
ேமJப�&'2தா� அவ�க�- இற2( ேபானவ�வி�+E ெச/றதி� @/றி� 
இர<+ பாக� கிைட�-�. ஆனா� ஒேர ெப<ணாக இ'2தா� அவ� ப�- 
பாதியா-�; இற2தவ'�- -ழ2ைத இ'�-மானா� இற2தவ� வி�+E 
ெச/றதி� ஆறி� ஒ' பாக� (அவர() ெபJேறா� ஒQெவா'வ'�-� உ<+. 
ஆனா� இற2தவ'�- -ழ2ைத இ�லாதி'2( ெபJேறா� மா"திரேம வா�சாக 
இ'2தா� அவ� தா:�- @/றி� ஒ' பாக� (மீதி த2ைத�- உ�யதா-�). 
இற2தவ'�- சேகாதர�க� இ'2தா� அவ� தா:�- ஆறி� ஒ' பாக� தா/ 
(மீதி த2ைத�- ேச'�). இQவாA பி�"(� ெகா+ ப( அவ� ெச:(�ள மரண 
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சாஸன"ைதS�, கடைனS� நிைரேவJறிய பி/ன�தா/;. உ�க� 
ெபJேறா�க�, -ழ2ைதக� - இவ�களி� யா� ந/ைம பய பதி� உ�க�- 
ெந'�கமாக இ' பவ�க� எ/A ந>�க� அறிய மா�b�க�;. ஆைகயினா� (இ2த 
பாக பி�விைன) அ�லாuவிடமி'2( வ2த க�டைளயா-�;. நிEசயமாக 
அ�லாu (யாவJைறS�) ந/கறி2தவனாகF� மி�க ஞான�ைடயவனாகF� 
இ'�கி/றா/”. 

இத/ப&ேய பாக பி�விைனயாக ஒ�டக�கைள  ப�கீ�டா�, 
அ&ைமக�-� மJற ைவ பா�&க�-� இேத ப�- விகித� தா/. 
மLெறாH ஷ/தC� ஆதார�: Abu Dawud 11, 2155 – �க�ம( IறியவாA: 
“உ�களி� யாராவ( ஒ' ெப<ைண மண�-� ேபாேதா, அ�ல( ஒ' 
ெப<ைண அ&ைமயாக விைல�- வா�-�ேபாேதா, அ�லாவிட� இQவாA 
ேவ<&� ெகா��க�. ”அ�லாேவ!! ந�லைவகைளேய இவ� 
மனநிைலயிG� அளி"( அைவக� வாயிலாகேவ என�-  பணியாJAமாA 
ெச:ய உ�கைள� ேவ<&� ேக�+� ெகா�கிேற/. இவ�-� உ�ள எ2த 
ெக�ட எ<ண�களிலி'2(� எ/ைன� கா�க உ�கைளேய !கலிடமா�கி� 
ெகா�கிேற/”. ‘ஒ' ெப<ைண மண�-� ேபா(�, ஒ' ெப<ைண தன�- 
அ&ைமயாக வா�-� ேபா(� அ�ல( ஒ' ஒ�டக"ைத வா�-� ேபா(� ச�, 
ேமJIறிய �ைறயி� இேத ேவ<+ேகாைள ஒ�டக"தி/ ேமலி'�-� 
‘திமிைல’  பி&"(�ெகா<+ (take hold of the top of its hump) அ�லாவிட� 
அQவாேற த/ ேவ<+ேகாைள வி+�கேவ<+�.’ 
‘இ�லா"( இய�க ‘ச�தாய" தர’ நிைலயிG�, !"தி I�ைமயிG� ெப<க� 
ஆ<கைள விட மிகF� தர�-ைறF�ளவ�க�’ என ேமJேகாளாக� Iற ப+�   
ஹ/தC� அ�-*கா� வசன� (1,6,301):  ஒ' தடைவ ‘நமாஸு’ �-E ெச�G� 
ேபா(, �க�ம( ெப<க� I�ட"ைத" தா<& ெச�ல ேந�2த(. அ ேபா( 
அவ� அ ெப<கைள  பா�"(� ேக�டா�: “ஏ! ெப<கேள! இ�லா"( ‘சக"’ 
(இ�லா"( ேம�பா�+�காக ெசலF ெச:ய) அற பண"ைத" ந/ெகாைடயாக� 
ெகா+�க�. ஏெனனி� ெப<களி� ஒ'சிலைர" தவிர  ெப'�பாலான ெப<க� 
நரக"தி இ' பைத நாேன ேந�� க<ேட/”. ெப<க�:“ஏனி ப&”? என� 
ேக�டன�. இதJ- �க�ம(வி/ பதி�: “அநாவசியமாக ந>�க� எ ேபா(� 
எ�ேலாைரS� சபி"(�ெகா<ேட இ'�கிற>�க�. கணவ/கட/ உ�க�- 
ந/றி வி?வாச� எ/ப( ெகாOச�� கிைடயா(. உ�கைள ேபா/A கீ3"தர 
!"திI�ைம உ�ளவ�கைள நா/ இ(வைர பா�"தேத கிைடயா(. ந>�க� சா�2த  
இ�லா"( இய�க"ைத பJறி சJேற�� உ�க�- அறிF எ/பேத 
கிைடயா(. ேமலாக உ�க� உட� கவ�Eசிைய� கா�& ஆ<க�-� 
கிள�Eசிg�& வி+வதா�, விழி !ட��, !"திI�ைமS�ள எ2த ஆைணS� 
தவறான பாைதயி� இ�+E ெச�ல �&கிற(”. இதJ-� விடா( ெப<க� 
இQவாA பதிலளி"தன� “எ2த வித"தி� எ�க�- !"தி I�ைமயிG�, 
இ�லா"தி� ந�பி�ைக அறிF� இ�ைல என (�யமாக� -Jற� சா�ட 
�&S�?”. �க�ம(வி/ பதி�: “வா�-@லெமன ேதைவ ப+� ேபா( ஒ' 
ஆ< ேபா(� எ�� ேபா( அேத சா�சி ெசா�ல இ' ெப<க� ஆ�ேக 
ேதைவ ப+� எ/ப( உ<ைமயி�ைலயா?” இதJ- அவ�க� உ<ைமதா/ 
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என� Iறின�. �க�ம( ெசா/ன(, “எ+"(�கா�டாக ந>�கேள 
ஒ !�ெகா<டப& உ�க�- !"தி I�ைமS� இ�லா"( ந�பி�ைகS� மிக� 
-ைறF தாேன! உ�க� மாதவிடா: சமய"தி� ந>�க� நமா� 
ெச:ய�Iடாத�லவா? இதJ- அவ�க� “ஆ�” என� Iறின�. �க�ம(, 
“உ�க� பதிேல ஒ' எ+"(�கா�டாக நா/ உ�க� மீ( சா�&ய -Jற�கைள 
நிfபி�கிற(. இதனா� தா/ நா/ மீ<+� IAவ( உ�க�- இ�லா"தி� 
இ'�க ேவ<&ய ந�பி�ைக -ைறF என IAகிேற/” எ/றா�. 
மJெறா' ஆதார�:  ரா" 2:282:  
“ஈமா/ ெகா<ேடாேர [[[.........அ�லாuேவ எ�லா  ெபா'�கைளS� பJறி 
ந/கறிபவ/”]]]  

�க�ம(வி/ வாத� ெமா�ட2தைலSட/ �ழ�காG�- �&E? ேபா+வ( 
ேபா/A எQவித"திG� ப-"தறிவி/றி இைண பி�லாம� தாAமாறான 
(unconnected) ��டா� தனமான வாதெமன ப& ேபாJ-  !�கிற(. 
�க�ம(F�- !�ய �&யாேத! 
 

ெபIக� பிற>*J>ைபேய உH/ெத�யாம� ெவ�Oத7� பிற>*J>* kனி/ 

ேதாைல ம�Oேம அகLற7� - Female genital mutilation, female circumcision 

  

பிற !A ! pனி" ேதாைல அகJற� எ/ப( ஆ<க�- ‘?/ன"’ 
எ�� pனி"ேதாைல ெவ�& எ+"தைலS� ெப<க� பிற !A பி/ 
ேமலி'�-� மிக அதிக உண�Eசிg�+� ேம�ேதா� அகJAதைலS�  (removal 

of the clitoris) ேச�"( தா/ pனி"ேதா� அகJற� (circumcision) என ெபா( 
ெசா�வழ�கி� பய/ப+"த  ப+கிற(.  
ஹ/தC� அ�-*கா� 7.72.779; �க�ம( இQவாA, “�/ன� கடF� Yதராக 
வ2தவ�க� ஐ2( வழ�கமான ெசய�கைள தனிE சிற பிய�!களாக  !-"தின�.   

� பிற !A ! pனி" ேதாைல அகJற� (circumcision); 
� பிற !A ! ேமலி'�-� மயிைர மழி"த� (shaving the pubic hair); 
� உத�+ மீைசைய அகJறிE ?"தமாக மழி"த� (cutting the moustaches short); 
� நக�கைள ெவ�& வி+த� (clipping the nails); 
� அ�-� �&ைய கைளத� (depilating the hair of the armpits) 

‘ஷ�யா ச�ட�’ ேபா/A �& அகJறைல�Iட� -றி"( ச�டமியJA� மர!  
உலகி� ேவA எ�காவ( க<ட(<டா? 
கீ3Iறிய ஹ"த>� ��லிமி� ெப<க� பிற !A ! pனி"ேதா� அகJற� 
(circumcision of female genitalia) என உ�ள(. ஆக ஆ<க�-� ெப<க�-� 
ெபா(வாகேவ இ�லா"( ‘ஷ�யா’வா� ஆைம�-�ப�+ இ�லா"தி� 
ச�டமா�கிS�ள(! 
ஹ/தC� ��லி� 003, 0684இ� உ�ளப&: (....) அL @சா அ+"( ேக�டா/. 
“எQவ ேபா( -ளிய� க�டாயமாக ெச:( த>ர ேவ<+�?:  �க�ம(வி/ 
மைனவி ஆயிஷா: “ந> ேக�ட ேக�வி மிகF� தரமான(. �க�ம( எ/னிட� 
Iறியப&, ஒ' ெப<ைண ஒ' ஆ< I+�ேபா( அவ�கள( இ' பிற !A ! 
pனி" ேதா� (prepuce) அகJற ப�ட இ' உA !க� ஒ/A�ெகா/A 
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ெதா+�ப& இ'2தா� அ ேபா( -ளிய� க�டாயமாகிற(” இQவாA 
பதிலளி"தா�. 
இனி ெசா�ல  ேபாவ( ஏமாJA� ேநா�க"ேதா+  Reliance of the Traveller இ� 
ஆ�கில ெமாழிெபய� ! ஒ/றாகF� ஆனா� அர! @ல Dலி� இ/ெனா/றாக 
உ�ள(. ஏ/?  
 பிற !A ! pனி"ேதாைல அகJற� எ/ப( ‘ஷ�யா’ ச�ட"தி� ஒ' 
ப-தியா-�. கீேழ ெகா+�க ப�+�ள ெமாழிெபய� ! ஏமாJAவதJகாகேவ 
Iற ப�டதாக" ெத�கிற(.  இதி� ஏ(� ச2ேதகமி�ைல. 

Reliance of the Travellerஇ� உ�ளப& e4.3 – ஆ< ெப< இ'பால'�-� 
ெபா(வாகேவ பிற !A ! ெவ�& வி+த� (fold of skin covering the tip othe penis/ 
clitoris) இ�லா"தி� ந�பி�ைக உ�ேளா'�- கடைமெயன நி�ணயி"தன�.   
இ( ஆ<ககளி/ பிற !A ! pனி" ேதாைல அகJறலாக “?/ன"” எனF� 
(skin covering the tip of the penis),  இ�மாதி�ேய ெப<ககளி/ பிற !A பி/ மீ( 
உ�ள உண�Eசிமி-2த பாகமான ம& !A pனி" ேதாைலேய �JறிG� 
அகJறலாக உ�ள(. (skin covering the tip of the clitoris). ஆனா�, சில ேதச�களி� 
பிற !A ைபேய ��(மாக அகJறி வி+த� எ�� �ைறைய பல 
��லி�க� தா�களாகேவ தவறாக விள�கி  ெபா'� Iறி�ெகா<+ 
அQவாேற பி&வாதமாக நைட�ைறயிG� நட"(கிற�க�. ஆனா�  
உலகம�களி� ெப'�பாலானவ�க� ம'"(வ� சிபா�? ெச:தாெலாழிய 
இ��ைறைய ஒ !� ெகா�வதி�ைல. எ( எQவாA இ' பி��, உ<ைமயி� 
அர! ெமாழியி� கீ3IறியவாA உ�ள(. 

பிற !A ! ெவ�& வி+த� எ/ப( ��லி�க�- (ஆ< ெப< 
இ'பால'�-�) தவி�க �&யாத கடைமெயன உAதி ெச:ய ப�+�ள(. இதி� 
ஆ<க�- ‘?/ன"’ எ�� பிற !A ! pனி"ேதாைல அகJறைலS�  
ெப<க�- பிற !A ! “ஹுபாஃ"” எனF� உ�ள(.  

இ2த அர! ெமாழிெபய� ேப ‘ஷ�யா’வி� உ�ள எ�லா க'"( 
ேவAபா+க�-� ேவ<+ெம/ேற வி"தி+கிற(. இ�மாதி� அ ப�ட 
இ�லா"( ஏமாJAதைல ‘த�கியா’ (taqiyya) எ/ற ெபய�� ‘!னித 
ஏமாJAதெலன’F� ��லி�க� ெப'ைமSட/ ேபசி� களி�கிறா�க�.  

‘பதா�’ எ�� ேபா�� ெப<களி� பிற !A ைப அகJற� எ�� 
வழ�க� பJறி ஒ' ேமJேகா� உ�ள(.  

1564 இ� ஹ�சா ெசா/னா/: “ெம�காவி� ெப<க�- பிற !A ! 
அகJறைலE ெச:S� ‘உ�� அ/ம�’ எ/பவளி/ (Umm Anmar) மக/ வ'கிறா/” 
எ/றா/. உட��-ட/ ‘ஹ�சா’ அவைன பலமாக" தா�கி� ெகா/றா/. 
 

‘மணமாகா ஆIெபI கலவி’�கான தIடைன  
The Penalty for fornication  

 

இைத  பJறி Reliance of the Travellerஇ� உ�ளப& இ�ேக o12.0 காணலா�. 
இ"தைல பி/ கீ3 சில சிற பிய�!�ள கவனி�க ேவ<&ய விஷய�கைள 
கீேழகாணலா�. 



38 

 

o12.6 – இதLகான தIடைன க�லா� அ�/<�ெகா�7த�.  
ப'வ நிைல எQவாறானாG� ச� அ�ல( அவ� உட� நிைல �/னேர 
ேமாசமாக இ'2தாG� ச� அைத பJறி ேயாசி�கேவ<டா�. ஆனா� இவ� 
ஒ' க� பவதியாக இ'2தா� ம�+� -ழ2ைத பிற2( அதJ- தா: பாைல 
(உணைவ) மற�க&�கE ெச:த (wean) சில நா�க�-  பி/, இ"த<டைனைய 
உட��-ட/ நிைறேவJறிேய த>ர ேவ<+�. இ�ேக ��கியமாகE ேச��கா( 
விட ப�ட அ�ல( ��(மாக !ற�கணி�க ப�ட ஒ' ��கிய ெசா�ைல 
உJA ேதடF�. இ"தகாத கலவி� -Jற"தி� ெப<tட/ I�+� 
-Jறவாளியாக� க'த பட ேவ<&ய ஆைண பJறி ஒ' ெசா� எ�-� 
கிைடயா(! இ( தா/ இ�லா"தி/ தனி  ப<!� IA!! எ�லா ெப'ைமS� 
அ�லாF�ேக!. 

இ�ேக ேமJேகாளாக ஹ/தC� ��லி� 017, 4206 ெகா+�க  
ப�+�ள( – ஒ' சமய�, �க�ம(விட"தி� கிழி2த உைடSட/ ஒ' ெப< 
தா/ விபசார� -Jற� !�2ததாக தானாகேவ �/வ2( ஒ !�ெகா<+ 
அதனா� பிற2த -ழ2ைதைய" (ணியி� ?Jறி" த/�ட/ Y�கி வ2தா�. 
�க�ம( அவளிட�, -ழ2ைத�- ‘உ/ தா: பைல இ/�� சில நா�களி� 
மற�க&�கE ெச:. அதJ- பி/ ெகா<+ வா’ என க�டைளயி�டா�. சில 
நா�க�-  பிற- அ�-ழ2ைத ைகயி� ஒ' ெரா�&"(<ைட எ+"( வாயி� 
தானாக ேபா�+� ெகா�ள �ய/றேபா( �க�ம( உ�ள இட"திJ- 
அ�-ழ2ைதSட/ வ2தா�. அ�-ழ2ைதைய மJெறா' ��லி�ட/ த2(விட 
�க�ம( Iறி, அவ� ெச:த விபசார� -Jற"திJகான த<டைனயாக, 
மா�!வைர ஒ' -ழிேதா<& அதி� அவைள  !ைத"( மா�!�- ேம� 
ெத�S�ப& நிJக ைவ"(, க�லா� அ&"ேத ெகா�GமாA க�டைளயி�டா�.  
 

த"மான/ைத கா>பாLறி� ெகா�வதLகான ெகாைல 

Honour Killing 

ஒ/ைற நிைனவி� எ�கண�� ைவ"தி'�கF�. த/மான"ைத� 
கா பாJறி� ெகா�ள ெகாைல ெச:யேவ<+ெமன ேந�ைடயாக ‘ஷ�யா’ 
சி"தா2த"தி� கிைடயா(. ஆனா� ‘ஷ�யாவி� ெசா�லியி' ப( ெப<க� 
ஆ<கைளவிட தர�-ைறவானவ�கெளனF�, ெப<கைள ஆ<க� அ&�கலா� 
எ/பைத நைட�ைறயி� வலி2( ெசய�ப+"த வலிSA"(கிற(. ஆனா� 
எ�-ேம த/மான"ைத� கா�க ெகாைல ெச:( தா/ ஆகேவ<+ெமன 
க�டாயமாக ச�ட"தி� இ�ைல. அேத சமய"தி� ‘ஷ�யா’ ச�ட"தி� ஒ��க� 
ெக�ட எ2த ஆt�-� பிற� மைன நய�-� ேபா( பி&ப�டா�  (விபசார"தி� 
ஈ+ப�டா�) த<டைன ஏ(� ேந�ைடயாக இ�ைல..   
o5.4 ஒ'வ� இ�லா"ைத வி�+வி�டா�, அவைன ெகா/றவ'�- 
பிராயEசி"த� அ�ல( க�வா: ெச:ய" ேதைவயி�ைல. அதாவ( ெகாைல 
ெச:த( ச�தா/ என உAதி ெச:கிற(.  ேமG� இேத ெந+Oசாைலயி� 
ெகா�ல ப�டாG�, த<டைனயளி�க ப�ட மணமான ஒ��க�ெக�டவைர� 
ெகாைல ெச:தாG� இேத �ைற அ�ச��க ப+�.  
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e12.8 வாழ லாய�கJறவைன ெகாைல ெச:தாG� த<டைனயி�ைல. இதி� 
மணமான ஒ��க�ெக�டவ�� அட�க�. 

ெவளி LE?�காக ஆt�-� ெப<t�-� தணடைன உ<ெடன 
காண  ப�டாG�, ஆt�- ச�ட ப&ேய த<டைனயி/றி உடGறF 
ெகா�வதி� அேநக வழிக<+; ஆனா� ெப<க� விஷய"தி� ம�+� அவ� 
அவ/ கணவைன" தவிர ேவெறா'வ'ட�� உடGறF ெகா�வதJ-" தைட 
ெச:ய ப�+�ள(. ேமG� இதனா� ெப<க�ேக அதிக விகித"தி� 
‘ஷ�யாேவ’ பாதகமாகE ெசய� ப+"த ப+கிற(.  

இதனா� ெத�வ( யாெதனி�, ஆ< ெப<ைண அட�கி ஆளலா�. 
அதாவ( க�+ ப+"தி ைவ�கலா�. இ�லா"தி�  ஒ' ��லிமி/ ச@க ப& 
நிைல இ���லிமி/ மைனவிக� (��லிமா�க�) எQவாA அவ��-� 
க�+ ப�+ நட"ைதயி� நட2( ெகா�கிறா�க� அ�ல(  நி'வகி�க  
ப+கிறா�க� எ/பதி� தா/ உ�ள(.  

இ/ெனா/A “ைகரா” – இ�லா"தி� இ(F� ‘!னிதமான ெபாறாைம’ 
அ�ல( அவந�பி�ைக என� IAவ�. இQவிஷய"தி� அ�லாF�-� ‘ைகரா’ 
உ<+. ைகரா எ/றா� ?ய-ம�யாைத அ�ல( த/மான� என ெபா'�. 
த/மான"ைத� கா"(�ெகா�ள ெச:ய ப+� ெகாைலயி/ அ& பைடேய 
‘ைகரா’தா/. கீேழ ெகா+�க ப�+�ள ஹ"த>சி� ‘சாய"ீ’ எQவாA 
த/மான"ைத� கா"(� ெகா<டா/ எ/பதJ- எ+"(�கா�டாக 
Iற ப�+�ள(. !னிதமான இ�லா"தி� ெபா(வாக எதிG� வ/�ைறேய 
�தலி� ெச:( கா�ட ப+�; அதிG� ைகராF�- பய�கர வ/�ைற" 
தா�-த�கேள த�க பா(கா பாகிற(. 

அ�-*கா�: 8,82,829; 9,93,512 – இ( “சாய"ீ உபாதா” எ/பவனா� 
Iற ப�ட(. “எ/ மைனவிSட/ எவைனயாவ( க<+ வி�டா� இேத வாளா� 
அவ/ தைலையE சீவி வி+ேவ/” எ/றா/. இEெச:தி �க�ம(வி/ 
கா(வைர எ�&ய(.  �க�ம( கீ3�IறியவாA ப�2(ைர"தா�. உ�க�- 
சாயதீி/ ‘ைகரா’ (த/மான�) மிக மைல பாக" தா/ இ'�-�. இதி� எ/ன 
விய !! என�-� சாயைீதவிட ‘ைகரா’ அதிக�, எ/ைனவிட அ�லாF�-� 
‘ைகரா’ மிக மிக அதிக�. ஏெனனி� ெவளி பைடயாகேவா அ�ல( 
அ2தர�கமாகேவா ெசயலாJற ப+� எ�லா மான� ேகடான ெசய�கைளS�, 
பாப�கைளS� த/ ச�ட"திJ- விேராதெமன அ�லா க'(கிறா�. 
இ�காரண�களா�தா/ இ�லா� ச@க"தி� த/மான"ைத� கா"(�ெகா�ளE 
ெச:ய ப+� ெப'�பாலான ெகாைலக� அதிகமாக உ�ளன.   

ேமJIறியைவகைள ப&"தபி/ன'�, இ(தா/ ெப<கைள மிகF� 
உEச நிைலயி� ைவ"தி'�கிேறா� என தJெப'ைமSட/ ேப?வ( 
மட"தன�தாேன! ஆைகயா� இ2த அ"தியாய ஆர�ப"தி� விள�பரE 
ெசாJகளாக� Iறியைவ அைன"(� ?"த அபா<ட  ெபா: என 
நிfபணமாகிற(.  

--0-- 
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அ/தியாய� (3) - CHAPTER 3 
 O�பV ச�ட�க� - Family Law 

 

இ�லா/< அறிஞ�களி" உ�ைமRட" வலிRJ/<வ<: 
Islamic Scholars claim 

 

 மிகEசிற2த இ�லா"( -+�பEச�ட� மிகF� !னிதமான(. ஏெனனி�, 
இதிG�ள உ<டான ச�ட�க� (-ரானிலி'2( ம�+ேம) அ�லாவி/ இைறE 
ெச:திகளாக (= ‘wahi’ வஹி�களாக) ‘கா �ேய�’ எ�� ெச:தி  
ெகா<+வ'பவ/ @ல� �க�ம(F�- அQவ ேபா( அ� ப ப�ட(. 
இைவகேள -ரா/ என ஆகி ஷ�யா’வி� 14% ச�ட�களான(. மீதி 86% 
மனிதரான �க�ம( Iறிய(, அவ� சட�-க�, ெசய�பாணிக� ஆகியைவ 
அட�கிய(. ஆக, -ரா�� ?/னாFமாக இர<ைடS� ேச�"( ‘ஷ�யா’ என 
ெதா-�க ப�ட(.  

உலகிG�ள மJற எ�லா ச�ட�க� பிற !-இற ! எ�� ?ழலி� சி�கி" 
தவி�-� மிகE சாதாரணமான மனித�க�களா� உ<டா�க ப�டைவகேள. 
ஆைகயா� உலகி� யாFேம நிர2தரமான அ�லா எ�� கடFளி/ 
ஆைம�ேக க�+ பட ேவ<&S�ளதா�, ‘ஷ�யா’ ச�ட�கேள உலகிG�ள 
எ�ேலா'�-� (Dar-ul-Islam) சால  ெபா'2(�. ஆக, ஏைனய இ�லா"தி� 
ந�பி�ைகயி�லா காபிஃ�களா� உ<டா�க ப�ட ஆ�சி ச�ட�கைள� ெகா<+ 
ஜன நாயக� என Iறி�ெகா<+, ��லி�கைளS� ஆ�சி ெசG"(வ( மிக 
ெவA�க" த�க(; ஆகேவ இழிவான(.  ஏெனனி� தர"தி� தா32த 
காபிஃ�கைள� கா�&G� ��லி�க� தர"தி� எQவளேவா ேம�ப�டம�க�!! 
இைத உலகிG�ள 80% காபிஃ�க� ஒ ப ேவ<+மா�!!  

ஒ�Oெமா/த 100% ‘ஷ�யா’ ச�ட�களி�  ரா" அ�லாவிடமிHN< 
வNத< 14% என ெச�வைத இ�லா� ெசா�வ< ேபா"ேற (இதL  எ/தைன 
எதி�>* இHN<�) தLேபா< ம�O� ஓ� வாத/திL  எO/<� ெகாIடா7� 
மீதி ‘ஷ�யா’வி� உ�ள 86% ச�ட�க� பிற>*-இற>* எg� நியதி� �ப�ட 
மனிதனான �க�ம<வி" ெசா�வIண�, ைகவIண� தாேன! இைதR� 
Qட அ�லாவி" ச�ட�க� என வலிN< ெசய�பO/த� Qற ��R�? இ( 
வாசJகதைவSைட"( வ >�&� !-� இ�லா"( வ/�ைற ேபா/A�ள(. 
 
இ/ தைல>பி" கீh�ள ஷ�யா ச�ட�க� 
The Sharia Law 
 

m3.13 – த�க� ெப<கைள  பா(கா�-� ெபாA பி� உ�ளவ�க� இ' வித�, 
ஒ/A த�க� ெபாA பிG�ள எ�லா ெப<கைளS� மண ஏJபா+களி� 
க�டாய ப+"தி மண� �& பவ�க�; மJெறா/A, த�க� ெப<கைள� 
க�+ ப+"த உட/படாதவ�க� இர<டாவ( வித�. 
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m6.10 – ஒ' ��லி� நா/- மைனவிய'�- ேம� மண� ெச:( ெகா�வ( 
‘ஷ�யா’ ச�ட ப& -Jற�. 
m8.2 – ‘L ! அைடயாத’ மகளி/ த2ைத அ�ல( இ ெப<ணி/ மீ( 
ெபாA பானவ�, இவ� வய(�ெகா"த மண ெப<க�- ெபா'2(மாA 
அளி�க ப+� ‘ெமஹ�’ வர த�சிைண" ெதாைகைய வா�கி� ெகா�ளாம� 
மண� �&�கலாகா(. 
 

விபசார எg� Qடா ஓh�க �ைற  
Adultery  
 

இ�லா"( ஆதார�க�: அ�-!கா�: 3,38,508: �க�ம( இQவாA: 
“ஊைனய� (Unais), இ�மனிதனி/ மைனவிைய அtகி அவளிடேம, ‘ந> 
விபசார"தி� ஈ+ப�டாயா”’ என ேந'�- ேந� ேக�+வி+. இ�ேக�வி�- அவ� 
ஒ !தலாக பதிலளி"( வி�டா� உட��-ட/ அவைள� க�லா� அ&"ேத 
ெகா/A ேபா+” எ/றா�. 
அ�-*கா�: 8,82,803: அலி எ/பவ/: “அ�லாவி/ Yத� �க�ம( எQவாA 
த<டைனயளி' பாேரா அQவாேற நா�� ெவ�ளி�கிழைமய/A ஒ' 
ெப<ைண� க�லா� அ&"ேத ெகா/ேற/” Iறினா/. 
m10.4 – கணவ/ த/ மைனவிைய வ >�ைட வி�டகலாேத, என க�டைளயிட 
உ�ைமS<+. இ' பி��. த/ மைனவியி/ ?Jற"தா� யாராவ( இற2தா�, 
அ ேபா( ம�+� அவைள" த/ கணவ�ட/ ேச�2( வா�� வ >�ைட வி�+ 
இற2( ேபான அE?Jற"தாைரE ேச�2தவ�கைளE ச2தி�க அ�மதி ப( 
விH�ப/த�க< (preferable). அ� பலா�. இ�ேக அ� ப ேவIO� என 
ெசா�ல�"த"(ட/ எEெசா�G� இ�ேக இ�ைல. இைதS� கவனி�கF�. 
அதவ( கணவ��- வி' பமி�ைல எனி� ?Jற"தா� இற பிழ !�-� Iட 
அ�மதி�காமG� இ'�கலா�! இ( கணவனி/ வி' ப�. 
 

தைல>* - o5.0 –  
மண வாT�ைக� �ய உ�ைமக��, அதி� மைனவியி" கடைமக�� - 
Conjugal rights and the wife's obligation 

m5.1 – 1.  எEசமய"திG� I பி�டாG� ச�, 2. வ >�&� 3.  உட�iதியாக 

கணவ�ட/ உறF ெகா�ள �&S� எ�� ேபா(� 

மணமான கணவ/ ��லிமி/ நா/- மைனவிகளி� யாராவ( ஒ'வைர 
உடGறF�- எEசமய"தி� அைழ�-�ேபா(� உட��-ட/ கணவ/ ேக�+� 
ெகா<டவாேற மைனவி�-� (கட பா+) வG� க�டாயமாகிற(. கணவ/ 
அைழ"தFட/ உடGறF�- வ2தாக ேவ<+�. இ( மிக ��கிய�. 
ஆதார�: அi தாq/: 11,2138; 11,2139 (இQவிர<&G�) – ெமௗவியா 
Iறினா/: “அ�லாவி/ Yதேர, எQெவ ேபா( எ/ மைனவிைய 
உடGறF�- அைழ�கலா�, எQெவ ேபா( அைழ�க� Iடா( என 
விள�கF�. இதJ- �க�ம(: “உன( !ண'� இட"ைத அதாவ( 
ெப<tA ைப (எVசமய/தி� நC எ4வாJ உ" பயி�O� நில/ைத உழ 
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நிைன�கிறாேயா அஃேதேபா"J) எ ேபா( ேவ<+மானாG�, 
பய/ப+"தி� ெகா�ளலா�” எ/றா�.  

கணவ/ த/ மைனவிைய எQவ ேபா( வரத�சிைண எ�� 
“ெமஹ�” ெதாைகைய அளி"(வி�டாேனா, அ ேபாேத அவைளS� அவ� 
ெப<tA ைபS� ேச�2( தா/ பய/ப+"தி� ெகா�ள வா�கி� 
ெகா<டா/ என ெபா'ளா-�.   

மJெறா' ஆதார�: அ�-*கா� இ/�� ெவ�ட ெவளிEசமாக: 7,62,81: 
“மண� !�S� ேபா( கணவ/ மைனவி இ'வ'� எ+"(� ெகா�� 
உAதி ெமாழியிேலேய இ2நடவ&�ைகக� அட�கிS�ளன. அதாவ(  
கணவ��- அவ/ மைனவிையS� அவளிடமி'�-� ெப<tA ைபS� 
ேச�2ேத அ�பவி�-� உ�ைமS<+” என� IறிS�ளா�.    

ேமG� கணவ/  உடGறF�-� I பி+�ேபா( எவெளா'வ� 
மA�கிறாேளா அவைள அ�லாேவ தன( ேதவைதக� @லமாக சபி"( 
வி+கிறா� என ேவA கீ3�க<ட ஹ"த>? @லமாக உAதிப+"(கிறா�. 

அ�-*கா�: 7,62,121:  �க�ம(: “த/ கணவ/ !ணர� I பி+� 
ேபா( மைனவி மA"( வி+கிறாேளா அவைள அ�லாவி/ ேதவைதக� 
இரF ��(� சபி"(�ெகா<ேட இ'�கிறா�க�” எ/றா�. 

சிரா"திG� இ � இஷாஃ� சிரா 957இ�  மைனவியி/ மீ( 
கணவனி/ உ�ைமகைள வலிSA"(கிறா�: �க�ம( ‘ஏம�’�- (Yemen) 
‘ெமௗ"’ எ/பவைன அ� பினா�. அ�ேக அ�-�ள ஒ' மணமான ெப<, 
கணவ��- மைனவியி/ மீ( எ/ன உ�ைமS�ள( என� ேக�டா�. 
அதJ- ‘ெமௗ"’ இQவாA பதிலளி"தா/: “வ >�+�-E ெச/றFட/, உ/ 
கணவ/ @�கிலி'2( சீ��, ர"த�� இர<+மாகE ேச�2( ெவளிேய 
வழிS� ேபா(, அைத ந> உ/ உத+-நா�கினா� ந/றாகE ச பி உறிOசி 
?"தமா�கி, @�- ெவளி ேபா�- அதJ-  பி/ �JறிG� உ/ 
ெச:ைகயா� நி/A ேபானா� அ ேபா( தா/, ந> உ/ கடைமையE 
ெச:தா: என ஆ-�” எ/றா/. இைதவிட மிக அசி�கமான ெசாJகைள, 
ெசய�பாணிக� உலகி� எ�-� காண �&Sமா? (Most disgusting) 

  

மண>ெபIணாக�  ழNைத>பHவV சிJமிக�:  
Child brides 

 -ழ2ைத  ப'வ சிAமிகைள� Iட மண ெப<ணா�க, இ�லா"( 
‘?/னா’வி� உ�ளதா� அ(ேவ ‘ஷ�யா’ ச�டமாகிவி�ட(. 
 ெத'வி� த/ ேதாழிகட/ ெபா�ைமSட/ விைளயா&� 
ெகா<&'2த அL ப�க�/ மக� ஆA (6) வய( சிAமிைய மண�க 
�க�ம( தன( 51வ( வயதி� இ�-ழ2ைதயி/ த2ைத அLப�க�ட� 
மண� ேகா��ைகைய" ெத�வி"தா�.  
ஆதார�: அ�-*கா�: 7,62.18: ெப'� அதி�Eசியைட2த அL ப�கேரா இQவாA 
பதிலளி"தா/: “ஆனா�, நாேனா �/ன� ந>�கேள Iறியப&  உ�க� 
சேகாதர/. சேகாதரனி/ மகைள�Iட ஒ'வ� மண�கலாமா?” 
�க�ம(ேவா, ”இEசேகாதர"(வ� அ�லாவி/ இ�லா"(�-� அவ� 
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கா �ேய� @லமாக அ� பிய ‘வஹி’�க�ப& (இைறE ெச:திக�ப&) 
சேகாதர/ தா/. இ�ைல என Iறவி�ைலேய! (உ<ைமயி� ர"தச�ப2த 
சேகாதரன�லேவ!); ஆைகயா�தா/ உ/ ெப<ைண நா/ மண ப( ச�ட 
விேராதம�ல” என� Iறி அவைன ஒ !� ெகா�ளE ெச:தா�. அL ப�க'� 
அதி�Eசியி� ெவளிேயறினா/. இ2த ஹ"த>ைசேய ஆதாரமாக� ெகா<+, 
‘ஷ�யா’ ச�ட"தி/ கீ3 -ழ2ைத  ப'வ சிAமிகைள� Iட 
மண ெப<ணா�க, இ�லா"தி� இட�<+!  

--0-- 
 

 

அ/தியாய� (நா" ) – CHAPTER 4  
காஃபி� – Kaffir 

 

நா� இ(வைர இ�லா"( �"ெதா- ! D�களிலி'2( (Trilogy) 
‘ஷ�யா’ ச�ட�களி/ விைளவா� ஏJப+� சில ெபா(வான விஷய�கைள  
பJறிS�, அதி� ��லிமா�களி" (ெபIணின ��லிகளி") இட� எ/ன, 
இவ�க�ெகதிராக ஷ�யா ச�ட�களி� எ/ென/ன எQவாA உ�ள(, 
இவ�க� அதனா� எQவாA பாதி�க  ப+கிறா�க� எ/ப( பJறிS� 
அ�கால"திG� இ�கால நிைலைமகளி� சில உதாரண யதா�"த�கைளS� 
அறி2ேதா�.   
 இனி, ��கிய !திய ஆ:F ெபா'ளாக ஷ�யா ச�ட�களி� “காஃபி�”க� 
அ�ல( இ�லா"தி� ந�பி�ைகயJறவ�க� அ�ல( ��லி� அ�லாதவ�க� 
எ�� ஒ' !(" தைல பி� IAப+"தி அறி2( ெகா�ேவா�.    
 ‘��லி� அ�லாதவ�க�’ அ�ல( ‘காபிஃ�க�’ எ�� ‘ஷ�யா’ 
ெசா�ைல அர! ெமாழியிலி'2( ேவெற2த எ�லா ெமாழிெபய� பி� 
ெச:S�ேபா( ஒQெவா' இட�க�-" த�கவாA பய/ப+"தி, அத/ அர!-
உ�ெபா'�கைள மைற"( ம�கைள ஏமாJறி, ெநகி3Fட/ சJA மி'(வாக  
பய/ப+"த  ப�+�ள(. ஆனா� அர! @ல D�களி� உ�ள ெசா� “காபிஃ�” 
கJபைன�கிடமி/றி ெகா�ரமாக  ெபா'� IA�ப& தா/ ெம:ைமயி� 
உ�ள(. அதாவ( அர! ெமாழிைய"தவிர இத/ மJற ெமாழிெபய� !களி� 
மJற சJA மி'(வாக"தா/ எ�-� மைற"(� Iற ப�+�ள(. அர! 
ெமாழிைய !�2( ெகா�பவ�க� “காபிஃ�” எ�� இEெசா�ைல மிக ெகா�ரமான 
�ைறயி� !�2( ெகா<+�ளப& தா/ அதJ- உ<ைமயி� ெபா'�விள�க� 
IAவ�. இதிG�ள அர!-உ�ெபா'� ேபா/ேற ��லி�க� உ<ைம ெசய� 
�ைறக� உ�ளன. காபிஃ� எ�� ெச�லி� எQவாA ெபா'�விள�க� 
உ�ள( எ/ப( பJறிS� இ�ேகேய Iறிவி+ேவா�. 
   ‘காபிஃ�’ எ�� ெசா�லி/ உ<ைம ெபா'� மைற பவ/’ (concealer) 
எ/A ெபா'ளாகF� இ/�� சJA விள�கமாக� Iறினா�, ‘இ�லா"( 
உ<ைமகைள அறி2(� ேவ<+ெம/ேற அறியாதவ/ேபால மைற பவ/ 
அ�ல( ந& பவ/’ என� Iறேவ<+�. இதJ-� ேமலாக 
ெபா'�விள�க�க� உ<+.  ஆைகயா�, அர! ெமாழியி� !�2(ெகா<டா� 
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‘காபிஃ�’கைள ஏமாJறலா�, அவ�க�ெகதிராக சதி" தி�ட�கைளS� 
த>�டலா�, ெவA�கலா�, அ&ைமகளா�கலா�, ேகலி ெச:யலா�, இ/�� 
ெசா�ல  ேபானா� ப+ ேமாசமாக சி"திரவைதையS� (deceived, plotted against, 
hated, enslvaed,  mocked at, torturede என) ெச:யலா� எ/ப(தா/ உ<ைமயான 
I+தலான ெபா'�க�. ஆனா� அர! ெமாழி தவிர மJற ெமாழிகளி� இQவாA 
சி"த� பதி�ைல; ேமG� ஏமாJறE ெச:S� வழியி� ெமாழிெபய� பி� 
உ�ளெதன ஏJகனேவ ேமJIறிய வ�களி� Iற ப�+�ள(. அர! ெமாழி தவிர 
மJற ெமாழிெபய� !களி� த��க iதியி�, உண�Eசிகளி� ந+நிைல 
வகி பவ�கெளனF� (neutral) எ/ேற ெபா'� ெகா�மாA ஏமாJறி 
அளி�க ப�+�ள(. அேதசமய�, அர! ெமாழி ‘காபிஃ�” எ�� ெசா�G�- மிக 
அசி�கமாக" தி�+� வைகயி�, பாரப�சமாக, ெவA�க"த�க ெமாழிகளா� 
தா/ உ<ைமயி� ெபா'� Iறேவ<+�. மJற ெமாழிெபய� !க� எ�லாேம 
க< (ைட ! ேவைலயாக ஒ பைன (make up) ெச:ய ப�+ Iற ப�+�ள(.  

காபிஃ�கைள ‘மத�’ எ/ற வைகயி� மJற ெபய�களிG� IAவ(<+: 
1. பல ெத:வ�கைள வண�-ேவா� (polytheists); 2. சிைலகைள� -�பி+ேவா� 
(idolaters); 3. !"தக�களி� உ�ள கிறி"தவ�க�-� gத�க�-� (People of the 
Book -Christians and Jews); 4. ெபௗ"தமத"ைதE ேச�2ேதா� (Buddhists); 5. நா"த>க 
வாதிக� (atheists); 6. கடF� நமிபி�ைகயJேறா� (agnostics); 7. !றமத"ேதா� 
(pagans). ேமJIறிய ப�&யலி� உ�ள எ�ேலா'ேம, எQவித 
வி"தியாசமி�லாம� ஒேர ெபயராக ‘காபிஃ�’ என"தா/ ஒ�+ ெமா"தமாக 
இ�லா"தி� �&வாக" த>� !� Iறி; இவ�கட/ ேபE? வா�"ைத நட"(� 
ேபா(� இவ�களிட� கா�டேவI�ய ஒhகலாJகளி7� (behaviour) [ல 
அர* ெமாழியி7�ள ெமXைம> ெபாHளி� உ�ள< உ�ளப�ேய மிக 
உJதிRடg� [��க/தன வ"�ைறகேளாO, இ�லா"( மன பா�-ப&ேய 
‘இ�லா"( உ<ைமகைள அறி2(� அைவகைள ஏJகாம� மA"( ஒ(�-� 
அறிவிலிகெளன ஒ' �"திைரையS� -"தி (concealer என) காபிஃ�கைள� 
க+ைமயாக� ைகயாவா�க�. அதாவ( உ<ைமயி� காபிஃ�கைள நட"(� 
ேபா(�, க'(� ேபா(�, ைகயா� ேபா(�, மJறவ�க�- ஏமாJறE (holy 
'Taqqiyya' - த�கியாவாக) ெசா�வ( ேபால�லாம�, (unbelievers & Neutrals என 
இ�லாம�) @ல அர! ெமாழியி� உ�ள ெபா'�விள�க�களி� உ�ள( 
உ�ளவாேற – அதாவ( காபிஃ�கைள ஏமாJறி, எதிராக சதி"தி�ட�கைளS� 
த>�&, ெவA"(,  அ&ைமகளா�கி, ேகலி ெச:(, ப+ ேமாசமாக சி"திரவைத  
ெச:( அசலாக இQவாேற நட2( ெகா�வா�க�; கா�ய"தி� கா<பி பா�க�.  

இ�லா"தி�  அவ�க�ேக உ�"தான வழ�க தனி பாணிகளி� த�க� 
உEச நிைல ஆJறGட/ ெப'�ப�ைக ‘காபிஃ�’கைள அழி�கேவா அ�ல( 
அவ�கைள இ�லா� இய�க"(�- மாJறிவிட �யJசிகைள" தள�"தாம� 
எQவழிகளாG� ெச:(ெகா<ேட இ' பா�க�.  ரானி� உ�ள ெமா"த 
வசன�களி� காபிஃ�க��ெகனேவ 64% வி��கா+ வசன�க�, இ � 
இஷா� எ�திய சிரா/தி� (Sira) 81% வி��கா+  �க�ம( எQவாA 
காபிஃ�களிட� க+� ேபாரா�ட�களி� ெசயJபாணிகளி� ெச:( கா�&னா� 
என" ெதளிவாக� Iற ப�+�ள(. இைவகைள" தவிர �க�ம(வி/ மர! 
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சா�2த ஹ/தC� [ல _� வசன�களி� 37% வி�கா+ காபிஃ�க�ெகனேவ 
தனியாக ஒ(�கி ைவ�க ப�+�ளன 3.  
காபிஃ�க�ெகன -ரா/, ?/னா (ஷ"த>?க�, சிரா") ஆகிய @ல D�களி�  
உ�ள ெமா"த வசன�களி� தனி"தனியாக ஒ(�க ப�ட வித"ைத ெதளிவாக� 
கா�ட ஒ' வைரபட� (Chart) கீேழ கா<பி�க ப�+�ள(:   

 

 

 

இதJ- ேமG� காபிஃ�கைள  பJறி� Iற இ/�� எ"தைன வசன�க� தா/ 
எ�த ேவ<+�! ஏெனனி� அ& பைடயி� ��லி�க�காேவ எ�த ப�ட 
ஷ�யா ச�ட�களி� இ/�� ேவAபல ச�ட�கைளS� எ�தி� கா<பி�க 
ேவ<+ம�லவா! அ ேபா( தாேன �க�ம( அ�லாF�ேக ஆேலாசைன IA� 
அளF�- தாெனா' அ�லாF�ேக நிகரான ந>திபதிெயன -ைற2த( 
��லி�க�-�  கா<பி"(� ெகா�ளலா�!  
  எQவைகயாG� ?வ�க"(�-� !கF�, நரக"ைத" தவி��கF� தா/ 
த�க� ��கிய ேநா�க�களாக� ெகா<+ ��லி�க� 1400 ஆ<+களாக 
இ�லா"தி� இைண2(�ளன�. ஆகேவ காபிஃ�கைள பJறி Iறியைவ 
அைன"(� அரசிய� ச�ப2த ப�டைவேய அ/றி இ�லா"( இய�க சமய 
சி"தா2த�கைள  பJறியத�ல என ஆணி"தரமாக� Iற �&S�. ��லி�க� 
எ ப&" ெதா�தாெல/ன, அ�ல( ெதாழாவி�டா� தா/ காபிஃ�க�ெக/ன 
கவைல? (இதJ- உதாரணமாக ஒ' தமி3 மர! பழெமாழிைய� Iற 
ேவ<+மானா� – ‘ந� வல< ப�கமாக> ேபானாெல"ன இட< ப�கமாக> 
ேபானாெல"ன? ந� மீ< விhN< பிO�காம� ேபானா� அ<ேவ ேபா<�!!).  
ஆனா�, இ�லா"( D�களி�, ெப'�பாலான  காபிஃ�கைள  பJறி" தா/ 
அதிகமாக� Iற ப�+�ள(. இதனா� காபிஃ�க�-"தா/ மி�க கவைல 
��லி�களா� த/னிEைசயாக உ<டாகி வி+கிற(. ஆைகயா� இ�லா"( 
அரசியலா�தா/ உலகிG�ள ஒQெவா' ‘காபிஃ'�’ ��லி�களா� மிக 

                                                      
3  http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html 
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பாதி�க  ப+கிறா�க�. இ�காரண�களா� இQவிஷய"தி� காபிஃ�க�- 
அ�கைற இயJைகயாக ஏJப+கிற(.  
 காபிஃ�கைள பJறி கீேழ இ' ேமJேகா�க� இதJகாதரமாக 
கா�ட ப+கி/றன.  
w59.2 – from Reliance ofthe Traveller [...] இ�-றி பி� உ�ள -ரா/, ஹ"த>�க� 
வசன�களா�: அ�லாவி/ மீ(�ள அ/பினாG�, அ�லாF�காகF� “Al Walaa 

wa al Baraa” காபிஃ�க� மீ( எ�கால"திG� பைகைமையேய எQவிஷய"திG� 
கா�&, அவ�களிட� மிக� ெகா+ைமயாக நட2( ெகா�ளF�, எ�கண�� 
அவ�கைள ெவA"ெதாதி�கிS�, அ�லாவி/ க�டைளக�-� க�டாயமாக� 
கீ3ப&ய ேவ<+�. Al Walaa wa al Baraa எ/பதJ-: அ�லாவி/ மீ(�ள அ/!, 

அ�லாF�காக’ என ெபா'� ப+�. இ(தா/ ‘ஷ�யா’ ச�ட�களி�   
கா�ட ப+� ஒ��கவியG�, இ�லா"( அ& பைட ெகா�ைகெயன ப+�. 
அ�லா எைத ெவA�கிறாேரா அைவகைளS�, எைவகளி� அ/! 
ெசG"தேவ<+ெமன� IAகிறாேரா அைவகளி� ம�+�தா/ ��லி�க� 
அ ப&ேய தவறாம� பி/பJறேவ<+�. காபிஃ�கைள அ�லா ெவA�கிறா� 
ஆகேவ ��லி�க� காபிஃ�கைள� க�டாய� ெவA"தாக ேவ<+�. 
மLெறாH  ரா" ஆதார�: 40:35 – “"(இைறவனிடமி'2( (த�க�- வ2த 
யாேதா� ஆதார�மி/றி, அ�லாuவி/ வசன�கைள  பJறி" த��க� ெச:வ(, 
அ�லாuவிட"திG� ஈமா/ ெகா<டவ�களிட"திG� மிகF� ெவA�க  
ப�டதா-�; [[[...]]].”[[[....]]] என ெகாOதா� இ"g� மா[லான சில மர* ெசLக� 
உIெடன ெபாH�. இ< ந� ச�Vைசக�� � ேதைவயி�லாதைவ. 

h8.24 – எ2த காபிஃ'�-� ‘சக"’ எ�� இ�லா"( தான� அளி பேதா அ�ல( 
சக"திலி'2( ெசலவழி பேதா அ�மதி�க� I&யத�ல அ�ல( எ2த 
��லி�� காபிஃ�/ மைனவி�ேகா அ�ல( அவ/ -+�ப அ�க"தின'�ேகா 
ஆதரவளி�கF� Iடா(. ஆனா�, காபிஃைர  பா�"( ேகலி அ�ல( கி<ட� / 
ைநயா<& ெச:யலா�: 
இதJகான  ரா": 83:34 - ஆனா� மAைம நாளி� ஈமா/ ெகா<டவ�க� 
காஃபி�கைள  பா�"( சி� பா�க�. இ4வள=தா" தமிT�  ரானி� உ�ள<.  

ஆனா� அர* ெமாழியிலிHN< ெமாழிெபய�>* ெசXய>ப�ட 

ஆ�கில�  ரானி� இ>ப� உ�ளப�: “ 83:34 - On that day the faithful will mock the 

Kafirs, while they sit on bridal couches and watch them. Should not the Kafirs be paid back for 

what they did?” இQவசன"திG�ள மிEச மீதி ெசாJக�- ஏ/ தமிழி� 

காண படவி�ைல. தமி3 -ரா/ வசன"தி� Iறாம� வி�டதJ-� காரண� 

‘த�கியா” (taqqiyya); இ�லா"தா� அ�மதி�க ப�ட !னித ஏமாJற�தாேன!  

அ+"( காபிஃ�க� தைலையV சவீி விடலா�. இதJகான  ரா": 47:4 - 

(�ஃமி/கேள  !வலி2( உ�கட/ ேபா�ட வ'� (நிராக� பவ�கைள ந>�க�  

(ேபா��  (ச2தி ப�ீகளாயி/ அவ�க�ைடய கh/<�கைள ெவ�O�க�; [[[...]]] 

பைகவ�க� ேபா� ஆSத�கைள� கீேழ ைவ�-� வைர இQவாA ெச:S�க�; 
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இ( இைற�க�டைளயா-�[[[....]]]. (  அ�லாu நா&யி'2தா� )ேபா�/றி 

அவேன (அவ�களிட�  பழிவா�கியி' பா/; ஆயி��, (ேபா�/ @ல� (அவ/ 

உ�களி� சிலைர, சிலைர� ெகா<+ ேசாதி�கி/றா/; ஆகேவ, அ�லாuவி/ 

பாைதயி�, யா� ெகா�ல ப+கிறா�கேளா அவ�கைடய )நJ (ெசய�கைள 

அவ/ பயனJA  ேபா-மாA  ெச:யமா�டா/”. 

அ+"( காபிஃ�க��ெகதிராக சதி/ தி�ட�கைள/ தC�டலா�. இதJகான 
 ரா" வசன�: 86:15 - நிEசயமாக அவ�க�  h3Eசி 

ெச:கிறா�க�)உம�ெகதிராகE( . இ4வள= தா" தமிT�  ரானி� உ�ள<. 
ஆனா� அர! ெமாழியிலி'2( ெமாழிெபய� ! ெச:ய ப�ட ஆ�கில� -ரானி� 
இ ப& உ�ளப&: 86:15 They plot and scheme against you [Mohammed], and I plot and scheme 

against them. Therefore, deal calmly with the Kafirs and leave them alone for a while. 
இ4வசன/தி7�ள மிVச மீதி ெசாLக��  ஏ" தமிழி� காண>படவி�ைல. 
மJப�R� ‘த�கியா’வா? 

அ+"( Iறிய(: காபிஃ�கைள அVUJ/தி ெகாOைம>பO/தலா� (Kafir can be 

terrorized): இதJகான  ரா" வசன�: 8:12 – “(நபிேய  (!உ� இைறவ/ 
மல�-கைள ேநா�கி; "நிEசயமாக நா/ உ�கட/ இ'�கிேற/; ஆகேவ, ந>�க� 
�ஃமி/கைள உAதி ப+"(ஙக�; நிராக� ேபா�/ இ'தய�களி� நா/ திகிைல 
உ<டா�கி வி+ேவ/; ந>�க� அவ�க� பிட�களி/ மீ( ெவ�+�க�; 
அவ�க�ைடய விர� kனிகைளR� ெவ�� விO�க�  "எ/A )வஹ> @ல� (
அறிவி"தைத நிைனF IA�”. 

எ2த காபிஃைரR� ஒH ��லி� த" நIபனா�கி� ெகா�ள ேவIடா�: 
இதJகான  ரா" வசன�: 3:28 - �ஃமி/க� )த�கைள  ேபா/ற (

�ஃமி/கைளய/றி காஃபி�கைள" த� உJற (ைணவ�களாக எ+"(�ெகா�ள 
ேவ<டா�;. [[[...]]] ேமG�, அ�லாfவிடேம (நC�க�  மீள ேவI�யதிH�கிற<  

அ+"( காபிஃ�க� ெக�டவ�க�: இதJகான  ரா" வசன�: 23:97 - இ/��; 
ந>� IAவ >ராக" !எ/ இைறவேன !ைஷ/தானி" Y<+த�களிலி'2( நா/ 

உ/ைன� ெகா<+ காவ� ேத+கிேற/) "எ/A�(, இ4வள= தா" தமிT� 
 ரானி� உ�ள<. ஆனா�, ஆ�கில� -ரா/ வசன�களி� உ�ள வசன� - 

23:97 And say: Oh my Lord! I seek refuge with You from the suggestions of the evil ones [Kafirs]. 

And I seek refuge with you, my Lord, from their presence. அதாவ( evil ones [Kafirs] = 
ைஷ/தா" ச�தானா?  
அ+"( காபிஃ�கைள அவமான ப+"தலா�: இதJகான -ரா/ வசன�: 37:18 - 
"ஆ�) !உ�க� ெசய�களி/ காரணமாக (ந>�க� சிAைமயைட2தவ�களா)கF� 
எ� ப ப+(வ >�க� "எ/A  ) நபிேய (!ந>� IA�. 

அ+"( காபி�கைள சாபமிடலா� அ�ல< அவ�க��  அவ>ேபைர 
உIடா�கலா�: இதJகான  ரா" வசன�: 33:60 - �னாஃபி�-க�, த�க� 
இதய�களி� ேநா: உ�ளவ�க�, மத>னாவி� ெபா: பிரEசார� ெச:( 
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ெகா<&' பவ�க� [[[...]]]பிற- அவ�க� ெவ- ெசாJப)கால(ேமய/றி அ�- 
உம( அ<ைட அயலா�களாக  )வசி"தி'�க (மா�டா�க�. 
 

காபிஃ�க�� அ>*/தக�களி� உ�ள கிறி/தவ�க�� � sத�க�� �    
Kafirs and People of the Book (Christians and Jews) 

 கிறி"தவ�க� gத�க� மிக ெபா( நிைல கட2( பிர"ேயகமாக� 
க'த" த�கவ�க�.   இQவி'வ�கைளS� மJறவ�கைள ேபால சாதாரணமாக� 
க'திவிட� Iடா(. அ !"தக�களி� உ�ள இQவி'வ�க� ஆபிரஹா� 
சமய"ைதE ேச�2த சேகாதர�க�.  

“ஏ? கிறி�( Iட அ�லாவி/ Yத� எ/ேற 
ஒ !�ெகா�ளேவ<+ெமன இ�லா"தி� க'(கிறா�க�. கிறி"தவ�க� 
Iறி�ெகா�வ( ேபா/A ��@�"திகெளன ஏ(� கிைடயா( (trinity). ஏ? 
சிGைவயிG� அைற2( ெகாைல ெச:ய படF� இ�ைல; அவ� 
உயி�"ெதழF� இ�ைல; ஏ?வி/ பரம<டல"தி'�-� பரம பிதா - அ�லாதா/ 
“ஷ�யா” ச�ட�கைள நிைல நா�&S�ளா� (!) ந> உ<ைமயான gதனாக 
இ'2தா� அ�லாதா/ அ�லாவி/ கைடசி Yதெரன ஒ !�ெகா�ள ேவ<+�! 
�க�ம(ேவ gத இைற"Yத�களி� கைடசியாக உதி"தவெரன ஒ பேவ<+�!”  

இQவிபiத த'�க�கைள, அதாவ(: –அ�லாவான கடF� Yத�களி� 
�க�ம(தா/ கைடசியானவ� என  கிறி"தவ�க�, gத�க� ஒ பாதவைர 
அவ�க� காபிஃ�கேள. ஓ பாத இQவி'வ�கைளS� காபிஃ�கைள எQவாA 
நட"த ேவ<+ேமா அQவாேற   நட"தி"தானாக ேவ<+�. ேமJIறியவாேற 

 ரா" 5 : 77இ� மிக" ெதளிவாக� Iற ப�+�ள(: "ேவத�ைடயவ�கேள! 
ந>�க� உ�க� மா��க"தி� உ<ைமயி�லாதைத Iறி வர�! மீறாத>�க�. 
(உ�க�-) �/! வழிதவறிE ெச/ற I�ட"தா�/ மேனா இEைசகைள 
ந>�க� பி/பJறாத>�க�;. அேநகைர அவ�க� வழி தவறE ெச:த(ட/, தா�க� 
ேந� வழிைய வி�+ விலகி வி�டன�" எ/A (நபிேய!) ந>� IAவ >ராக! 

இ�லா"( ெகா�ைககெள�லாேம ேவ<+ெமனேவ இ' ெபா'� 
வாத"திJ-றிய(. ஆைகயா� இ�லா"ைதE ேச�2த வசன�கேளா+, 
எதி�க'"(கைள� Iட IAவ( வழ�க�.  உட��-ட/ மJெறா'  ரா" 
வசனமாக �/ Iறிய வசன"ைத ர"( ெச:(, !திதான மJெறா' வசனமாக 
9.29இ� Iற ப�+�ள(. “ேவத� அ'ள ெபJறவ�களி� எவ�க� 
அ�லாuவி/ மீ(�, இAதி நாளி/ மீ(� ஈமா/ ெகா�ளாமG�, அ�லாuF�, 

அவ�ைடய Yத'� ஹரா� ஆ�கியவJைற ஹரா� என� க'தாமG�, 

உ<ைம மா��க"ைத ஒ !� ெகா�ளாமG� இ'�கிறா�கேளா. அவ�க� (த�) 
ைகயா� கீ3 ப&தGட/ ஜி�யா (எ"g� க>ப�) க�+� வைரயி� 
அவ�கட/ ேபா� !�S�க�”. 
 இத/ப& “உ<ைம மா��க"ைத ஒ !�ெகா�ளாம�” எ/றா� 
இ�லா�� இ�லா"தி/ ஷ�யா ச�ட�க� ம�+�தா/ உ<ைமயாக  
பி/பJற" த�கைவகளா�! ஆைகயா� கிறி"தவ�க� அ�ல( gத�க� யாவ'� 
அைவகளி� பர�பைர பர�பைரகளாக பிற2( வள�2( இ' பி��, அவரவ� 
மா��க�கைள “ஹரா�” என" தவி�"(, அதாவ( இ�மா��க�க� 
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உ<ைமயி�லாததா� வில�கிவி�+ இ�லா"(ட/ ஒ/A ேச�2(விட 
ேவ<+மா�!! இைவகைள ஒ பாதவைர கிறி"தவ�க�, gத�க� யாவ'� 
“காபிஃ�க�” என உAதிSட/ இ�லா� Iறி, இவ�க� யாவ'� அழி�க பட 
ேவ<&யவ�களா�!! 
 ��லி�க� தின�� ஐ2(�ைற ‘நமா�” அ�ல( இ�லா"(" 
ெதா�ைகE சட�-கைள ஒ��காகE ெச:யேவ<+�. இதி� ��லி�க� 
IA�  ரா" வசன�: 1:7 ” (அ() உ/ ேகாப"(�- ஆளாேனா� வழிSம�ல 
(அதாவ( gத�க�), ெநறி தவறிேயா� வழிSம�ல (கிறி"தவ�க�).” 
 

 

 

இ�லா"( �"ெதா- ! D�களான, -ரா/, ?/னா (ஹ"த>?க�, சிரா") 
ஆகியைவக� gத�க�- வைசெமாழி IAவதி� ேதைவ�கதிகமான ேநர"ைத 
ெசலவழி பதி� கவன� ெசG"(கிறா�க�. எQவாA இ' பி��, மத>னாவி� 
gத�கேள இ�லா"தி/ எதி�களானா�க�, ஏெனனி�, அவ�க� த�க� கைடசி 
Yதெரன ஒ பாதி'2தன�. ேமJIறிய இதJகான வைரபட"தி� ஹி�ல� 
எ�திய ‘மீ/ கா�ஃ ” இ� (Mein Kampf-எ/ ?ய ச�ைத) Iட gத ெவA ைப 
வா2திெய+"தி' பைதS� இ�ேக ேச��க ப�+�ள(. 4 
இதி7�ள ெமாழி நைட : @ல அர! ெமாழியி� பய/ப+"த ப�ட 
“இ�லா"தி� ந�பி�ைக அJறவ�க�” எ/பதJ- “காபிஃ�” எ/ேற உ<ைமயி� 
உ�ள(. ஆனா� ‘காபி�’ எ�� @ல அர! ெமாழியி� Iற ப�டைவகைள 
அதாவ( அர! ெமாழியி� காரசார ெசாJக�-  பதி� ?'தியி� (tone) சJA 
-ைற"( ெம/ெமாழியி� -ரானிG� ஷ�யா ச�ட�களிG� Iற ப�+�ளன. 
இதனா�தா/ ெமாழி நைடயி� மி-2த உ<ைமயினி/A� பிற32A 
Iற ப�+�ளன. மிக எளிதாக� Iறேவ<+ெம/றா�: “எவ� �க�ம(ைவS� 
-ராைனS� ந�பவி�ைலேயா, அவ�க� யாவ'� காபிஃ�க�. @ல அர! 
ெமாழியி� இவ�கைள மி�க வ/�ைறயி�தா/ க<& பாகா� ைகயாள 
ேவ<+ெமன� Iற ப�+�ளன. 

--0-- 

                                                      
4 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Amt_anti-Jew_Text.html 
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அ/தியாய� – 5 (ஐN<) CHAPTER 5  
ஜிஹா/ – Jihad 

 

 ஷ�யா ச�ட தி�ட�களி� ‘ஜிஹா"’ எ/ப( மJெறா' ப-தியா-�.  
ஷ�யாைவ பJறி from Reliance ofthe Traveller [...] இ� O9.0 – ‘ஜிஹா"’ஐ  பJறி� 
Iற ப�+�ள(.  

‘ஜிஹா"’ எ/பதJ- ‘ஷ�யா ச�ட�கைள அம�ப+"த �/னறிவி ! 
இ/றி காபிஃ�க�- எதிரான திb�" தா�-த�கைள அQவ ேபா( அ�க�ேக 
நிக3"த ேவ<+�’ என  ெபா'� விள�க� உ�ள(.     

-ரா/: 2: 216 – “ேபா� ெச:த� - அ( உ�க�- ெவA பாக இ' பி�� - 
(உ�க� நல/ க'தி) உ�க� மீ( விதி�க ப�+�ள(. ந>�க� ஒ' ெபா'ைள 
ெவA�கலா�; ஆனா� அ( உ�க�- ந/ைம பய பதாக இ'�-�;. ஒ' 
ெபா'ைள ந>�க� வி'�பலா�, ஆனா� அ( உ�க�-" த>ைம பய பதாக 
இ'�-�. (இவJைறெய�லா�) அ�லாu அறிவா/, ந>�க� அறியமா�b�க�”. 
-ரா/: 4: 89 - (�ஃமி/கேள!) அவ�க� நிராக� பைத  ேபா� ந>�க� 
நிராக� ேபாராகி ந>�க� (இQவைகயி�) அவ�க�- சமமாகி வி+வைதேய 
அவ�க� வி'�!கிறா�க�;.[[[...]]] அவ�களிலி'2( எவைரS� ந<ப�களாக ந>�க� 
எ+"(� ெகா�ளாத>�க�;. (அ�லாuவி/ பாைதயி� ெவளி பட ேவ<+ெம/ற 
க�டைளைய) அவ�க� !ற�கணி"( வி�டா� அவ�கைள எ�- க<டாG� 
(ைகதியாக ) பி&"(� ெகா��க�;. (த பிேயாட �ய�ேவாைர�) ெகா�G�க� 
- அவ�களிலி'2( எவைரS� ந<ப�களாகேவா, உதவியாள�களாகேவா எ+"(� 
ெகா�ளாத>�க�”. 
 உலகிG�ேளா� யாவ'� இ�லா"(�- அ&பணிய ேவ<+�. 
‘காபிஃ�’கேள ��கிய எதி�க� எெனனி�, இவ�க� இ/�� ��லிமாக" 
த�கைள ஆ�கி� ெகா�ளவி�ைல. பய�கரவாத வ/�ைற" தா�-த�க� 
-ரானி� !னிதமாக� Iற ப+கி/றன. உலகி� அைமதி நிலவ ேவ<+� 
எ/றா� உலெக�-� இ�லா� ஒ/ேற நைட�ைறயி� ஏகாதிப"திய 
ஆ�சியாக மாறி" தா/ ேவ<+மா�. அ( வைர உல-�- சா2திைய� ெகா<+ 
வர இயலா(; அைமதிS� கிைட�கா( என இ�லா� IAகிற(?!. அரசியலி� 
இ�லா��, ஜிஹா(� மனித இன� ��ைம�-� (universal) ஏJற(; அ(ேவ 
நிர2தரமான(-அழிவJற( (eternal).  இ( இ�லா"( வாத�.   

ஹ"த>� அ�-��லி� 01, 31இ� – �க�ம( இQவாA: “என�- 
அ�லா இ�ட க�டைள ப& உலெக�-� உ�ளவ�க� ‘அ�லாைவ" தவிர 
ேவெறா' கடFளி�ைல, அ�லாவி/ @லமாக என�-  பிர"ேயகமாக 
ெவளியிட ப�ட  ‘வஹி’ எ�� இைறE ெசா�லான -ராைனS� அ�லாவி/ 
Yதரான எ/ைனS� ஒ !�ெகா<+, ஷ�யா ச�ட�கேள உலக"ேதா'�- 
உக பான( என நைட�ைறயி� கா�+� வைர ‘ஜிஹா"’ எ�� ேபா� ந>&�-�. 
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இ ப& உலகிG�ள எ�ேலா'� நியாயெமன ஒ !�ெகா<+ நட2தா� 
அவ�கைளS� அவ�க� ெசா"( ?க�க� அைன"ைதS� நாேன 
கா பாJAேவ/. அ ப&E ெச:யாவி�டா� அவ�க� தைலவிதி அ�லாவி/ 
ைககளி� உ�ள(!” Iறினா�  
அ�-*கா� 4,52,142 இ� – �க�ம( இQவாA: ��லி� ஒ'வ/ 
“காபிஃ�”கட/ ஒ' நாளாவ( ‘ஜிஹா"’ ேபா�� ஈ+ப�டா� அ�ல( ஒ' 
இரவாவ( ஜிஹா(�காக பயண"தி� ேபாயி'2தா�, அவ��காக ?வ��க"தி� 
ஒ' இட� தனியாக �/பதிF ெச:ய ப�+ப+�. அQவிட� உலக"திG�ள 
எ�லாவJைற� கா�&G� தர"தி� மிகE சிற ! வா:2த(; ேந�"தியான(;  
ேபாJற"த�க(.   

o9.1 ‘ஜிஹா"’ ஒQெவா' ��லி��-� கட>பாடாக உ�ள(, அதாவ( 
க�டாய� ஜிஹாதி� ஈ+ப�+"தா/ ஆகேவ<+�.. 
ஜிஹா" ெவறி பJற>+�ள இய�க"(�-�காக அேனக ��லி�க�, ஒ' 
-றி பி�ட ச@க (ந/ெநறிக�ள) காபிஃ�க�ெகதிராக ஈ+ப+வதா� அ( 
கட பாடாக ஆக �&Sமா? இ�க'"ைதS� மJற ச@க"தின� எ ப& ஒ' 
ச�டமாக ஒ !�ெகா�ள இயG�?.  

ஆனா�,  ரா": 4:95 – “ஈமா/ ெகா<டவ�களி� (ேநா:, பலஹ>ன�, �(ைம, 

பா�ைவயிழ"த� ேபா/ற) எ2த� காரண�மி/றி (வ >�&�) 
உ�கா�2தி' பவ�க�, த�கைடய ெசா"(�கைளS�, த�கைடய 
உயி�கைளS� (அ� பணி"தவ�களாக) அ�லாuவி/ பாைதயி� ேபா� 
!�பவ�க� சமமாகமா�ட�க� [....]  

அ�-*கா� 4,52,96இ� இQவாA: “இ�லா"தி� !னிதமாக� க'த ப+� 
ஜிஹாதி� ஈ+ப+ேவா'�காக ஆSத�கைள" த2(தவினாG�, ஜிஹாதி� 
ஈ+ப+ேவா�/ -+�ப"தா'�- அவ��லாத த'ண"தி� ேவ<&ய உதவி 
ெச:தாG�, அதJகான ெவ-மதிைய ஜிஹாதி� ஈ+ப+ேவா'�- சமமாகேவ 
க'தி அQெவ-மதிகைளேய அ�லாேவ அளி பா�” என Iறினா�. அதாவ( 
ஜிஹாதிக�- எQவைகயிG� உதவி ெச:ேவா'�-�, ஜிஹாதி� 
ஈ+ப+ேவா'� சமமாக த/னிEைசயாக� க'த ப�+ ெவ-மதிக� கிைட"( 
வி+�.  

ஜிஹாதி� யா� யா� க�டாயமாக  ப�-ெகா�ள ேவ<+�. 
இ(,  Reliance ofthe Traveller - o9.4 இ� Iற ப�+�ள(. அதிG�ளப&.  

L ! நிைறF (puberty) மீைச, கீ3�& �ைள�க ஆர�பி"தFட/, !"தி 
?வாத>ன��ள எ�லா உடJக�+�ள மனிதெர�ேலா'ேம ஜிஹாதி� 
க�டாயமாக ஈ+ப�டாக ேவ<+�. 
 

ஜிஹாதி" ேநா�கெம"ன? 
The objectives of Jihad 
 

 இைதபJறி o9.8 இ� காணலா�. இ�லா"( நா�&� யாவ'�-� 
ேமலான பதவியி� இ'2( ஆ�சி !�S� காலிஃ  எ/பவ/ அ2நா�+�- 
அரச�� ஆவா/.  இவ/ �� ேநர ேவைல அ2நா�&G�ள 
கிறி"தவ�கைளS�  gத�கைளS� இ�லா"( இய�க"திJ- �JறிG� 
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மாJறேவ<&ய( ஒ/ேறதா/. அ2ேநா�க"ேதா+, �தலி� இவ�கைள “தாவா” 
வி+"( அதாவ( அ/!ட/ அைழ ! வி+�கேவ<+�. இQவைழ !�- 
வராம� ேபானா�, ‘ஜி�யா’ எ�� கா ! வ�ைய காலிஃ!�- ெசG"த 
ஒ பேவ<+ெமன அவமான ப+"த ேவ<+�. ேமJIறிய இர<+ 
ஏJபா+க�-� மA"தா� அவ�களிட� ஜிஹாதி� ஈ+ப�+ காபிஃ�கைள 
(கிறி"தவ�க�, gத�க�) அழி"( விட ேவ<+�. 
இதJகான  ரா" ஆதார�: 9:29 – “ேவத� அ'ள ெபJறவ�களி� எவ�க� 
அ�லாuவி/ மீ(�, இAதி நாளி/ மீ(� ஈமா/ ெகா�ளாமG�, அ�லாuF�, 

அவ�ைடய Yத'� ஹரா� ஆ�கியவJைற ஹரா� என� க'தாமG�, 

உ<ைம மா��க"ைத ஒ !� ெகா�ளாமG� இ'�கிறா�கேளா. அவ�க� (த�) 
ைகயா� கீ3 ப&தGட/ ஜி�யா (எ"g� க>ப�) க�O� வைரயி� 
அவ�கட/ ேபா� !�S�க�”. 
தமிT  ரானி� கைடசியி� உ�ள அவமான>பO/தேவIO� (and they are 

humiliated) எg� ெசா�7�  ெமாழிெபய�>* ெசXயாம� அ>ப�ேய விh�கி 
வி�டன�. இைத ஆ�கில  ராைன கலNதாX= ெசXR�ேபா< ெத�ய 
வNத<.   
 

o9.9 இ� காலிஃ  அ2நா�&� எ�லா காபிஃ�க� ��லிமாக மாA� வைர 
காபிஃ�கட/ ேபா�� ஈ+ப+வா� என உ�ள(.  
 

 

ேபா�� (தி2�/ தா� த�களி�) ெகா�ைளய�/த ெபாH�க� 

The spoils of war 

Reliance of the Traveller o10.2 இ� உ�ளப&: எ2த ��லி�� ஒ' 
காபிஃைர ஜிஹாதி� ெகா/றா� அ�ல( அவைன ெநா<&-�டமா�கினா�-
உடலா� ஏ(� ஏலாம� ெச:(வி�டா� ேபா�� அவேன ெகா�ைளய&"த 
அ"தைன ெபா'�கைளS� அவேன த/ உபேயாக"திJ- எ+"(� ெகா�ளலா�. 
அ�-*கா� 4,53,351 இ� உ�ளப&, �க�ம( இQவாA: “ ேபா�� 
ெகா�ைளய&"தெபா'�கைள ஜிஹாதிக� த�க�ேக ெசா2தமாக உபேயாகி�க 
எ+"(ெகா�வ( இ�லா"( ச�ட ப& அ�மதி�க" த�க(.    

 ரா" 8.41 இ� இதJகாதார�: “(�ஃமி/கேள!) உ�க�-(  ேபா��) கிைட"த 
ெவJறி  ெபா'�கிளிலி'2( நிEசயமாக ஐ2திெலா' ப�- அ�லாuF�-�, 

(அவ/) Yத'�-�; அவ�கைடய ப2(�க�-�, அநாைதக�-�, 

ஏைழக�-�, வழி ேபா�க�க�-� உ�யதா-� [[[....]]] - 
ெகா�ைள ய&"த ெபா'�களி� காபிஃ�களிடமி'2( ‘தி'&னாG� / 
களவா&னாG�’ அ ெபா'�க� ‘ஜிஹா"’இ� ேச�2த( தா/. ஆக அ(F� 
ேபா�� ெகா�ளய&"த ெபா'�க�- சமமாகிற(. 
   

ஜிஹா/ ேபா�� உயி�ழ/த� – இ�லா/<�காக உயி� தியாக� 

Dying in jihad—martyrdom 

 அ�லாF�காகF� இ�லா"(�காகF� த/  இ/�யிைரS� தியாக� 
ெச:த ��லிைம ‘வ >ர"தியாகி’ என இ�லா"தி� அைழ பா�க�. இEெசய� 
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அ�லாவி/ க�டைளகைள நிைறேவJற இ'"த� ேவ<+�. இ�லா"தி� 
உ�ள ஈ+பா+ உ<ைம எனி�, ஜிஹாதி� ப�- ெகா<+ ஜிஹாதிG� 
காபிஃ�கைள� ெகா/A ெவ/A உயி'ட�� இ'2தா�, LFலகி� 
காபிஃ�களிடமி'2( ெகா�ைள அ&"த ெபா'�க� ?க��, உயி�தியாக� ெச:த 
வ >ர" தியாகி�- இற2த பி/ன� அ�லாவா� இ�மாதி� தியாகிக�ெக/ேற 
பிர"ேயகமாக உ<டா�கிய ?வ�க"தி� ஓ�ட� �/பதிF ெச:ய ப�+, ஆ�ேக 
எ<ணி பா��கF� இயலாத ?க�கட/ வாழலா�. 
அ�-*கா� 1,2,35 ஹ/தCஸி�, எவெனா'வ/ அ�லாவிட�� அவ� 
Yத�களிட�� ந�பி�ைகSட/ ெசா�லிG� ெசயலிG� ேந�ைமSட/ 
ஜிஹாதி� ேச�2(, அ ேபா�� உயி'ட/ இ'2தா�, இ�ைமயி� ஜிஹாதி� 
ெகா�ளய&"த ெபா'�களா� ?க��, அ�ல(  ஜிஹாதி� வ >ர"தியாகியாக 
ம&2(� வி�டா� மAைமயி� அ�லாவா� ?வ�க"தி� அ�மதி�க ப�+ 
ஆ�ேக எ�லாவித ?க�கட/ வாழலா�.  
 ரா" 61:10 – “ஈமா/ ெகா<டவ�கேள! ேநாவிைன ெச:S� ேவதைனயிலி'2( 
உ�கைள ஈேடJறவ�ல ஒ' வியாபார"ைத நா/ உ�க�- அறிவி�க�+மா?” 
(தமிT ெமாழிெபய�>பி� உ�ள< இ4வளேவ!) 

அர* ெமாழியிலிHN< தமிT ெமாழிெபய�>* ெசXய>ப�ட  ரானி7� 

அேனக ெசாLக� அ>ப�ேய கபள Cகர� ெசXய>ப�O�ளன. இைத நா" அர* 

ெமாழியிலிHN< ஆ�கில/தி� ெமாழிெபய�>* ெசXதL �, அேத அர* 

ெமாழியிலிHN< தமிழி� ெமாழிெபய�>* ெசX<�ள  ரா" வசன�க�ட" 

ஒ>பீO ெசXR�ேபா< அறிNேத"!! இ�ேகR� ‘த�கியா’வா? (!னித ஏமாJறலா) 

(Arabic to Tamil translation "Taqquiya')!! ஆனா� அேத அர! ெமாழியிலி'2( ஆ�கில 

ெமாழிெபய� பி� இQவாA உ�ள( : Koran 61:10 Believers! Should I show you a profitable 

exchange that will keep you from severe torment? Believe in Allah and His messenger and fight 

valiantly for Allah’s cause [jihad] with both your wealth and your lives. It would be better for 

you, if you only knew it! [[[for which there is no translation in Tamil]]] 

ஜிஹாதினா� விைளR� பய" 

The effectiveness of jihad 

 ெம�காவி� �க�ம( த� இ�லா"( சி"தா2த ேபாதைனயா� ஒ' 
வ'ட"திJ- ?மா� ப"( அேரபியைர"தா/ (10) இ�லா"( ெவறி பJற>+பா+ 
இய�க"தி� ேச��க �&2த(. (அ ேபாதைன ‘தாெனா' அ�லாவி/ Yத�” 
எ/ப( ஒ/ேற ஒ/Aதா/!) ஆனா� மத>னாவி� ேபாராG� அரசிய� 
த2திர�களாG� ஒQெவா'வ'ட�� ப"தாயிர� அேரபியைர (10000) 
இ�லா"தி� ேச��க �&2த(. காரண� - �க�ம(F� அவ� சீட�க� 
ெதாட�2( எOசி உயி�வாழ (ப�&னிE சாைவ ச2தி�காதி'�க) திb� 
தா�-த�களி� ஈ+ப�+ ெவJறி ெபJறாக ேவ<&ய கால க�டாயமாயிJA. 
இதனா� �க�ம< அறிN<, ெதளிN< ஒH கைடசி ��=�  வNத<-
அரசிய7ட" ஜிஹாைதV ேச�>ப< தா" ஆயிர� மட�  லாபகரமான< 
எ"பைத மதCனாவி�தா" உண�Nதா�. இவ� ம�+� இQவி' 
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ேகா�பா+கைளE ேச��காவி�டா� கால ேபா�கி� இ/�� DA சீட�கட/ 
ப�&னிE சாைவ ச2தி"( ம&2( இ�லா�� ஒ' �&F�- வ2தி'�-�. 
இ�லா� எ�� தனியிய�க� ��ைமயான ேதா�வியைட2தி'�-�. ஆனா� 
அ"(ட/ அரசியG� ஜிஹா(� ேச�2ததா� �க�ம( ெவJறி ெபJறா�. இேத 
?யநல� ெகா�ைககைள கைடசிவைர" த� வா3�ைகயி� கைடபி&"தா�. 
இைத"தா/ இ2நா�களிG� ��லி�க� கைடபி&�கிறா�க�. இ(வைர 
இ�லா"( D�களி� உ�ளைவகைள ெப'�பாலான ��லிம�லாதவ�க� 
அறியாததா� அ ப& நட2த(. இனிS� அQவாA நட�-ெமன Iற �&யா(. 
கீேழ உ�ள வைரபட"தி� இQவிர<+ வள�Eசி ப& நிைலகைளS� ?�&� 
கா�ட  ப�+�ள(:  

 

 
 

ஜிஹாைத>பLறி சில *�ளிவிவர�க�:  

The Statistics of Jhad 

 ஜிஹாைத  பJறிேய இ�லா"( �"ெதா- ! D�களிெல�-� ெப'� 
ப-தியா�� காணலா�. ெமா"த �"ெதா- ! D�களி� உ�ள வசன�களி� 
ஜிஹாைத பJறி -ரானி� 24% உ�ளன. -ரானி� சராச�யாக அரசிய� பJறி 9% 
உ�ள(. ெமா"த �"ெதா- ! D�களி� உ�ள ஆ�க  ெபா'� ஹ"த>� 
வசன�களி� அ�-!கா� 21% �, சிரா"திேலா ெமா"த"தி� 67% ஜிஹாைத பJறி 
உ�ளன. 5 
 இதி� -றி பாக� கவனி�க ேவ<&ய இ/ெனா' ��கிய விஷய� 
யாெதனி�, ெம�காவிலி'2( -ரானி� எ�த ப�ட வசன உ�ளட�க�க�-� 
மத>னாவிலி'2( ெவளி ப�ட வசன உ�ளட�க�க�-� �JறிG� மாAப�ட 
நைடகளி�,  

                                                      
5

 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Percentage_of_Trilogy_Text_Devoted_

to_Jihad.html 
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ெம�கா நைடயி� ெம/ைம காண ப+�. ெம�காவிலி'2( எ�த ப�ட 
வசன�களி� ஜிஹாைத பJறி ஏ(� கிைடயா(. இைதேய எ�லா 
��லி�க� இ�லா"(�-  ப�2( ேப?ேவா� ேமJேகாளாக� -றி பி+வ�.  

மத>னா நைடயி� இர�கமJற ெகா+ைம) என எதி'� !தி'மான 
இர�ைட" த/ைமயி� இ' பைத� க<Iடாக� காணலா�. ஆனா� 
மத>னாவிலி'2( எ�த ப�ட வசன�களி� ஏராளமாக ஜிஹாைத பJறிேய 
ெப'�பாG� காண ப+கி/றன.  

 

 

ஜிஹாதா� விைளNத கIணC�: 
The Tears of Jihad 

1400 வ'ட�களி� ஜிஹாதா� விைள2த சாFகளி/ !�ளிவிவர�க� 6: 

கிறி"தவ ம�க�  ..........6 ேகா&  
ஹி2( ம�க�.................8 ேகா&  
!"த மத ம�க�..............1 ேகா&  
ஆ பி��க ம�க�.........12 ேகா&  

ெமா"த"தி� ம&2த ம�க�.. 27 ேகா&.  
 

--0-- 

 

 

அ/தியாய� ஆJ (6) - CHAPTER -6 
பணி=டைமR� இர�ைட நிைலR� - Submission and Dualism 

 

பணி=டைம 

Submission 

 இ�லா"தி� �த� ெகா�ைக உலகம�க� யாவ'� அ�லாF�ேக 
அ&பணி2( �க�ம(வி/ பழ�க வழ�க�களான ?/னா�களி� 

                                                      
6 The Submission of Women and Slaves, CSPI Publishing, page 181. 
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உ�ளைவகைளைவேய ந�பி�ைகSட/ பி/பJற ேவ<+�. ஆக, இQவிர<+ 
-றி பா� ெத�வி ப( ‘ஷ�யா’F�ேக உலக ம�க� யாவ'� உட/ப�டாக  
ேவ<+�. இத/ப& ‘காபிஃ�’கெள�லா'� ஷ�யா ச�ட�களா� இ�லா"( 
அதிகார"(�- த/னிEைசயாக ெகா"த&ைமயாக வாழ உட/ப�டாக ேவ<+�. 
மJெறா/ைறS� உ/னி பாக� க'தேவ<+�. ஒேர மனித இன"ைதE ேச�2த 
காபிஃ�, ��லி� எ�� இ' மானிட�க�-� சம நிைல கிைடயா(. 
ஏெனனி� காபிஃ� அரசிய� காரண�களா� தர"தி� தா32தவ�க�. ஏெனனி� 
அ�லா ��லி�கைள" தா/ ஆசீ�வாத� ெச:வா�. காபிஃ�கைள அ�லா 
ெவA�கிறா�. நரக"தி� வ >32திடE சாபமி+கிறா�.  
 இ/ெனா/A: இ�லா"(�- காபிஃ�க� நிைல நா�&ய ச�ட�க� 
மர!க� ஆகியைவக� அ&பணியேவ<+�. அதாவ( �JறிG� த�க� 
உ<டா�கிய ச�ட�க� ந>�க பட ேவ<+�. நா� நிAவிய ப�ளி�Iட�களி� 
இ�லா"ைத பJறி  எ/ென/ன கJபி�க ேவ<+ெமனF� ��லி�கேள 
�&F ெச:வா�க�. ந� தகவ�(ைற யாF� இ�லா"ைத பJறி உலகிG�ள 
எ�லாவJைற� கா�&G� மிகE சிற பான( என எ ேபா(ேம ?�&�கா�& 
ம�க�-" ெத�வி"(� ெகா<&'�க ேவ<+�. ந��ைடய கலாEசார  
ப<!க� இ�லா"(�ேக அ&பணி2தாக ேவ<+�. அதாவ( இ�லா"ைத" 
தவிர மJற எ�லா கலாEசார�க� மர!க� யாF� மாயமாக மைற2ேத ேபா-�. 
இ ேபா( Iட நா� இ2தியாவி� பா��கிேறாேம! காசி, (வாரகா, ய�னா, 
ஆ�ரா, வ >ராவ�, நானாவதி (அஹமதாபா"- -ஜரா") அேயா"தியா ேபா/ற 
ஹி2(�க�- மிக ��கிய !<யLமிகைள வ/�ைறயி� ஆ�ரமி"( 
இ�லா"( மhதிகைளS� க�&� ெகா<+�ளன�. இத/ ெபா'� ஒQெவா' 
நா� ஒQெவா' ேவைளயிG� ந� ப�ளி�Iட�களி� தJேபா( நட�-� 
தின இைறவழிபா+ �தJெகா<+ இ�லா� எQவாA அதிகார"(ட/ 
பய�A"தி ேபாதைன ெச:கிறேதா அQவாேற நா�� நட"தி� கா�ட 
ேவ<+�. இ�லா"( ஜிஹாதா� உ�ைமSட/ ேக�ப( ஒQெவா' காபிஃ'� 
இ�லா"(�- த/னிEைசயாக அ&பணியேவ<+�, அ�ல( வ/�ைறயா� 
அ&பணிய ைவ�க ப+வா�க�. ஆைகயா� காபிஃ�கேள  அவ�களாகேவ 
(பணிFட/ உ�ளவ�கெளன – dhimmi என) இ�லா"( அரசியG�- ஒ��- 
�ைறSட/ அ&பணிய ேவ<+�.  
 
இர�ைட நிைல ‘ஷ�யா’ ச�ட�க� (�ரIபாடான ச�ட�க�) 
Dualism (Contradictions) 
 ஜிஹா(�-� காபிஃ�க�-� ெந'�கிய ெதாட�! உ<+. ‘ஜிஹா"’ 
எ�� திb�" தா�-த�க� (ேபா�க�) எ/பேத ‘ஷ�யா’ ச�ட க�+ பா+க�- 
காபிஃ�க� உட/ படாததா� விைளகிற(. ஆக, இ�லா"( ஷ�யாவி� இ' 
I�+�-� ச�ட�களாக அ�ல( இ' I�+"ெதா-தி ச�ட�களாக - ஒ/A 
��லி�க�-� மJெறா/A காபிஃ�க�-மாக இ' வைககளி� வ-�க  
ப�+�ளன. ஏெனனி� ��லி�க� ேம/ைமமி�க ேமJ-& ம�க�. காபி�கேளா 
தர�-ைறவான கீ3�-& ம�க� ஏெனனி� இவ�க� இ/�� இ�லா"(�- 
மாJறி� ெகா�ளவி�ைல. அQவாA த�கைள இ�லா"(�- மாJறி�ெகா<+ 
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வி�டா� உட��-ட/ (over night) ேம/ைமமி�க ேமJ-& ம�களாக ஓ� 
இரF�-�ளாக ஆகிவிட �&S�! ஷ�யா ச�ட"திG�ள இர�ைடநிைல (legal 
dualism) இ�லா"( �"தர ! D�களி� ெதளிவாக  உ�ளன. ஒேர 
மனித��-� இ'வ�களாக திbெரன மJறி� ெகா�ள இயGமா?  
 காபிஃ�க�காக ஒQெவா' விஷய"திG� இேத இர�ைட நிைலைய� 
கா<பி பைத எ�-� காணலா�.   

காபிஃ�களிட� சகி !"த/ைமSட/ உ�ள (!)  ரா" வசன�. 73:10: 
அ/றிS�, அவ�க� (உம�ெகதிராக�) IAவைத  ெபாA"(� ெகா�வ >ராக, 

ேமG�, அழகான க<ணியமான - �ைறயி� அவ�கைள வி�+� ெவA"( 
ஒ(�கி வி+வ >ராக. அேத சமய"தி�, காபிஃ�களிட� சகி�க இயலாத நிைல: 
 ரா" வசன�: 8:12: (நபிேய!) உ� இைறவ/ மல�-கைள ேநா�கி; "நிEசயமாக 
நா/ உ�கட/ இ'�கிேற/; ஆகேவ, ந>�க� �ஃமி/கைள உAதி ப+"(ஙக�; 

நிராக�>ேபா�" இHதய�களி� நா" திகிைல உIடா�கி விOேவ"; நC�க� 

அவ�க� பிட�களி" மீ< ெவ�O�க�; அவ�க�ைடய விர� kனிகைளR� 

ெவ�� விO�க�" எ/A (வஹ> @ல�) அறிவி"தைத நிைனF IA�. 
இ�-�ள ேந�மாறான நிைலையS� (contradiction) கவனி�கF�. 
-ரா/ ��வதிG� இ�மாதி�யா/ �ர<பாடான (contradictions) ஏராள 

ச�ட�கைள ேந�ைமSட/ ஒ !�ெகா�ளாம�, ெசா-சாக மாJறி அைம�க 
அதJ- பைழய ச�ட�கைள ர"( ெச:த� / வழ�ெகாழி"த� (abrogation) என 
ஓ� மாJA  ெபயைரS� h�& வி+கிறா�க�.   

ர/< ெசXத� எ/பதி� பி/ன� வ'� வசன� �/ Iறிய 
வசன"ைத� கா�&G� மிக க+ைமயான( எனேவ ெபா'� ெகா�ள ேவ<+�. 
இ' பி�� இH வித வசன�க�� அ�லாவிடமிHN< வNததா�  ரா" 
*/தக/தி� எ"ெற"J� நிைல/< ைவ/திH�க நிைலயாதலா� 
ேவI�யதாகிவி�ட<. எ2ெத2த சமய"தி� எதைத� Iறினா� 
��லி�க�-�, இ�லா"(�-� அ�லாவி/ ெபய'�- ஊA வராேதா 
அைவகைள சJA ெநகி3F�ள ெம/ைமயான ெம�கா வசன�கைளேயா 
அ�ல( வ/�ைற மி�க மத>னா வசன�கைளேயா சமேயாசிதமாக பய/ப+"தி 
��லி�க� த பி பா�க�. சகி !"த/ைம கா�ட" ேதைவெயனி�, ெம�கா 
வசன�கைள" த�கியாவாக� Iறி, காபிஃ�க�-� ெக+தைலS� 
ச�கட"ைதS� உ'வா�-ேமா அைத  நைட�ைறயி� ெச:ய க+ைமயான 
மத>னா வசன�கைள  இட"திJ-" த�கவாA பய/ப+"தி� ெகா�வா�க�. 
இQவாA �ர<பாடாக இ' பதி� இவ�க�- எQவித மன-உைலேவா 
(உA"தேலா-remorse) உ<டாகா(. த�கியாவாக� Iற ப+� ெம�கா வசன�க� 
இ�லா"(-நல� வி'�பிகளா� (apologists) அ&�க& ெமா( ம�கைள ஏமாJற 
உபேயாகி�க ப+�. பி/ன� எ�த ப�ட வசன"தா� பைழய வசன� ர"( 
ெச:தி'2தாG� அEெச:திைய அ�ல( அ !( (abrogated verses) 
வசன"ைத பJறி� Iறாம� வசதியாக  பைழய வசன�கேள ேமJேகாளாக� 
கா�ட ப+�. சமய/<�  ஏLறதாக  ேதைவ>பO� ேபா< இரI�� ஒ"ைற 
(alternative choice for required situations) கா��� ெகா�ளலாேம!     



58 

 

 �க�ம(வி/ வா3�ைக  ேபா�-கைள �தலாவதாக ெம�கா 
வா3�ைக எனF� இர<டாவதாக மத>னா வா3�ைக என இ' ப-திகளாக� 
IAப&"தி� Iறேவ<+�. ெம�காவி� அவ� சமய  ேபாதகராக இ'2தவ�, 
மத>னா ெச/ற பி/ன� அரசிய�வாதியாகF� திb�"தா�-த�களி� நட"தி மி�க 
ச�திமாக ஆனா�. ெம�காவி� எ�திய -ரா/  வசன�க� ப�2(ைர ப( 
ேபா/A ெம/ைம நைடயிG�,  மத>னாவி� எ�திய வசன�க� எைத எ ப&E 
ெச:யேவ<+ெமன ெகா+ைமயான வசன�களாகF� மி�க வGF�ளவ/ 
ேப?வ( ேபா/A கறா� க�டைளகளாக இ'2த(. எQவளF�ெகQவளF 
�க�ம( வலிைமமி�கவராகF� ெகா�ைள அ&"த ெச�வ"தா�  ெச�வா�- 
மி-2தவராக ஆனாேரா, அவ� IA� -ரா/ (மத>னா) வசன�க� மி�க 
ெகா�ர" ெதானியாக மாறிய(. வலிைம மி�கவராக ஆனFட/ அவ� 
காபிஃ�களிட� மிக� ெகாvரமாக மன"தாG� ெசா�லாG� ெச:ைககளாG� 
�JறிG� த/ைன மாJறி�ெகா<டா�. ஆனா� ��லி�க��  ம�O� 
IA� ப�2(ைரக� ச�சம மன நிைலயி� ஒQெவா' ெசயலிG� கா�&னா�.     

 இத/ விைளவாக ஒேர -ரானி� இ' -ரா/களாக இ' �க�ம(க� 
Iறிய( ேபால ஒ/A�ெகா/A �ர<பா�+ட/ இர�ைட ஆைமSட/ (split 
personality - snake tongued) காண ப+கிற(.  ஆனா� இ4விரIைடR�  ரானி� 
Qறிய< ‘சா�சா/ ஒேர �க�ம<’ தா" (ஆனா� அ�லாெவன� IAவ�). 
இதனா� தா/ ெம�கா வசன�கைள அQவ ேபா( இ�லா��- 
ஆதரவாள�க�, இட"திJ-" த�கவாA ேமJேகா�கா�& உலைக 
ஏமாJAகிறா�க�.   

 �க�ம(ைவ  ேபாலேவ ஒQெவா' ��லி�� ஆக எ�லா 
�யJசிகளிG� ஈ+ப+வதா�, ஒQெவா' ��லி�� த�கியாவாக ஏமாJறி� 
IA� ஒ��க"ேதா+, பய�கர வ/�ைறகளி� ஈ+ப+� ��லி�களாக இ' 
ெநறி� ெகா�ைக ெகா<டவ�களாக (dualistic ethics) உ�ளன�. இQவாறாக 
இர�ைட நிைல (Dualism) விய�க"த�க வித"தி� இ�லா"(�- மி-2த 
வைள2த நிைலையS� ெநகி3F" திற/ உ�ளதாக ஆகிற(.  

 

இர�ைட நிைல ெநறிக� 

Dualistic eithics 

 இ�லா"தி� ஒேர ெபா/னான ஒ��-�ைற (Golden Rule) எ/பேத 
கிைடயா(. எ�ெக�- !னித D�களி� ‘காபிஃ�’ என ஒ' ெசா�லி'2தா� 
ஆ�ேக ெபா/னான ஒ��-�ைற இ�ைல எ/ப(� ஒ' ெபா'ளாகிற(. 
அதனா�தா/ ெம:ைமயி� காபிஃ�க� - ெகாைல, சி"திரவைத, ைநயா<& 
ெச:ய ப�+ அ&ைமகளாகF� ஆ�க ப�+, வ/!ண�Eசியி� ஈ+ப+"த ப�+, 
ெகா�ைள அ&�க ப�+, ஏமாJற ப�+, அவமான ப�டன�.  
அ�-*கா� ஆதார�: 9,85,83: “ஒQெவா' ��லி�� மJெறா' ��லி��- 
சேகாதரராவா�. ஆைகயா�, அவ�க�-� ஒ'வ� மJெறா'வைர ஒ+�க� 
Iடா(, அ�ல( வG� க�டாயமாக அட�கி ைவ�க பட இ/ெனா' 
��லி��- வசதிகைள ஏJப+"தி� ெகா+�க� Iடா(. (No betrayal in between 

two muslims - Al Bukhari) எ2த ��லி�� மJெறா' ��லி��-  ேவ<&ய 
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உதவிகைளE ெச:தா� அ�லாேவ உதவி ெச:S� அ���லிமி/ எ�லா 
ேதைவகைளS� த/னிய�கமாக L�"தி ெச:( வி+வா�. 
 இ�லா"தி� எ�லா மானிட இன"(�-� பய/ப+"த" த�க ெபா( 
ஒ��- �ைற கிைடயா(, ஆனா� மனித இன"ைதேய இ' IAகளாக ஆ�கி, 
ஒ/A ��லி� இன�, மJெறா/ைற காபிஃ�க� இனெமன இர<+ 
இன�களாக ஆ�கி, இர�ைட நிைல ெநறிகைள� கைடபி& பா�க�. ஒQெவா' 
��லி�� காபிஃைர" த/ எதி� என மன"தாG� ெசா�லாG� ெசயலாG�  
கா�ட ேவ<+�.  
 இ�லா/தி� எெத< உIைமயி�ைலேயா அைவக� எ>ேபா<ேம 
ெபாXய�ல! எNத> ெபாXையR� இ�லா/தா� உIைமயா�க ��R�!! 
இதL  இ�லா/தி� அgமதிRIO. இ<தா" இ�லா/தி" தனி பI*� 
QJ. 
அ�-*கா� ஆதார�: 3,49,857: �க�ம( இQவாA: “ஒ'வ/ ஒ' -றி பி�ட 
நிைலயி� நJெசாJகளா� ந�ல ந�ல ெபா'�கைள  பய/ப+"தி அைமதிைய 
உ<டா�கலா�. அ2த நJெசாJக�, ந�ல ெபா'�க� உ<ைமயாக இ�லா( 
இ' பி��, அைவகைள ெபா: (உ<ைமயி�ைல) என� ெகா�ள ேவ<டா�. 
அ ெபா:க� அ�லாF�காக ெச:ய ப�டதா�, இ�லா"தி� மிக  
!னிதமாகிற(” எ/றா�. 

 ��லிமா� ஒ !�ெகா�ள ப�ட எ2த வா�-AதிையS� அ���லி� 
ெச:ைகயி� நிைறேவJற" ேதைவயி�ைல. 
அ�-*கா� ஆதார�: 8,78, 618: அLப�க� தா/ ெச:த எ�லா வா�-AதிகைளS� 
மனதார நிைறேவJறி வ2தா/. அ ேபா( �க�ம( அ�லா தன�- 
ெவளி ப+"தியதாக ெச:திெயா/ைற அLப�க�ட� ெத�வி"தா�:  “��லி� 
ஒ' hைரைய நிைறேவJற �&யாவி�டா� அதJகாக ப�கார"ைத" ேத& 
(க�வாைய-atonement) அைலய" ேதைவயி�ைல. �/ன� ெச:த 
வா�-Aதிைய� கா�&G� பி/ன� ெச:யேவ<&ய !( வா�-Aதி நJபயைன 
அளி�-மானா�, பைழய hvைரைய நிைறேவJற" ேதைவயி�ைல” என� 
Iறிவி�டா�. 

இ�லா"ைத உலெக�-� வி�Fப+"த காபிஃ�கைள அ&�க& ஏமாJற 
ேவ<+ெமன �க�ம(ேவ ப�2(ைர ெச:வ( வழ�க�. ஒ' உதாரண�: 
அ�-*கா� ஆதார�: 5,59,369: �க�ம( ேக�டா� – “எவ/ gத இன"தைலவ/ 
காஃ  எ/பவைன ெகாைல ெச:ய"தயா�, ஏெனனி� இவ/ அ�லாF�-� 
�க�ம(F�-� எதி�யாகிவி�டா/”. அ ேபா( இ � �ைசலிமா எ/பவ/ 
எ�2( இQவாA பதிGைர"தா/: ” அ�லாவி/ Yத� �க�ம(ேவ! எ/னா� 
இ�ெகாைலைய நிைறேவJற ேவ<+ெம/ப( த�க�- வி' பமனா�, 
அ�ெகாைலைய ெச:( �&�க" தயாராக உ�ேள/” எ/றா/. �க�ம(F�, 
”அ ப&ேய ெச:( �&” என பதிGைர"தா�. இ � �ைசலிமா உட/ ஒ' 
அ�மதிைய ேவ<&னா/.” என�- அவைன ஏமாJறி, சதி"தி�டமி�+, 
ெபா:கைள� Iற அ�மதி ேவ<+�” எ/றா/. �க�ம(F� அQவாேற 
ெபா:யாக எைத ேவ<+மானாG� Iறலா�. என( அ�மதி உன�- 
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ப�Lரணமாக உ<+” எ/றா�! அ !ற� எ/ன! �க�ம( Y<& வி�+ 
��லி�க� I�டாகE ேச�2( “காஃ ” ெபா:யா� ெகாைல ெச::ய ப�டா/.   

அ�-*கா�யி� மLெறாH உதாரண வசன�: 4,52,268: “ஜிஹாேத ஒ� ஏமாJA� 
h3Eசி தா/” என �க�ம( ெப'ைமSட/ Iறினா�. இ�லா"தி� த�க� 
-றி�ேகா�கைள அ�லாவி/ ெபயரா� எQைவகயாG� அைட2( 
ெவJறிெகா�ள ��லி�க�- ஏமாJAதைலS� !னிதமா�கி அதJ- ஒ' 
ெபயைரS� h�&S�ளன�. அதJ- இ�லா"( !னிதமான ஏமாJAத� (sacred 
deception - Taqiyya). ஆனா�, இேத ஏமாLJ ேவைலைய ��லி�க��ேக 
ெசXயலாகா< (no-self goal in Islam). இ�லா"தி� த�க� கா�ய�கைள �&"( 
நிைறேவJற எ�லா ஏமாJA ேவைலகைளS� இ�லா"தி/ ந/ைம�காக 
அ�லாF�காக, ேதைவ ப�டாெலாழிய ெபா: Iறேவ<டா�. இதJெகா' 
ேமJேகாளாக, அ�-தபாரனி (Al Tabarani), த/ அ�-அவ�"’"தி� (Al Awsat) 
இQவாA IறிS�ளா�: “இ�லா"(�- ஏதாகிG� விப"( நிகழா( 
கா"(�ெகா�ளF� ேமG� ��லி�களி/ வா3�ைக நல��காகFேம 
அ�லா(, ��லி�க�டேனேய ெபாX QJவ< பாபV ெசயலா �” 7.  
இதி�, இ�லா/< எதி�>பைட, இ�லா/<> பைடைய� கா��7� வலிைம 
மி�கதாக இHNதா� அVசமய/தி� ேதா�விைய ஒ !�ெகா�ளாம�, 
எதி�கைள ஏமாJற அEசமய"(�- ம�+ேம அைமதி ஒ>பNத� ெச:( 
ெகா<+, பி/ த�க வலிைமெபLற=ட" அQெவா ப2த"ைத கிழி/ெதறிN< 
எ4வைகயா7� ேபா�களி� ஈ+ப�+ எதி�கைள வ CT/தலா� என விள�க� 
Iறலா�. ஏெனனி�, இQவாேற ��லி�களி/ வழ�க�; இ'2த(, இ/A� 
இ'�கிற(. இனி.....! இ�லாமிய அைமதி ஒ ப2த� எ�� தைல பி� உ�ளைத 
உ�ளவாேற 1400 ஆ<+ ச�"திர�� அQவாேற ேப?கிற(. ��லி�க� ஒH 
க�ட/தி� உட"ப��ைகப� அைமதி உIடானா� அ< தLகால/தி� 
எதி�கைள ஏமாLறி, அவ�க� சLJ கவன� ைறவாக உ�ள ேபா< 
ஓைச>படாம� நOஇரவி� தி2�/ தா� தலி� ஈOபட/தா" ேநர� எO/<� 
ெகா�கிறா�க�. இ�மாதி�ேய இNதியாவி7� ‘ேதபா� (கராVசி); காNதார� 
(ஆஃ>கனி�தா"); உபகண�தா" (பxசி�தா"); லyமIi� (ல�ெனௗ); 
ேபா"ற சில இட�களி7� நடNேதறியன. 
 

நIப�க� 

Friends 

 இ�லா"( இர�ைட நிைல ெநறிகளி� ‘ந<ப�க�’ எ�� தைல பி� 
யா� யாைர ��லி�க� ந<ப�களாக ஏJA� ெகா�ள ேவ<+ெமன வி�வாக� 
Iற ப�+�ள(. இதJகாக -ரானிேலேய 12 வசன�களி� ‘காபிஃ�’க� 
��லி�களி/ ந<பன�ல என ெதளிவாக" ெத�வி�கிற(. இ�ேக இர<+ 
உதாரண�கைள� Iறினா� ம�+ேம ேபா(�:  

                                                      
7. Bat Ye’or, the Dhimmi (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003), 392. 
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ஆதார  ரா" வசன�: 4.144: - “�ஃமி/கேள !ந>�க� �ஃமி/கைள வி+"( 
காஃபி�கைள  ) உ�க�- உJற( ந<ப�களா: ஆ�கி� ெகா�ளாத>�க�;. 
உ�க�ேக எதிராக ந>�க� ஒ' ெதளிவான ஆதார"ைத அ�லாuF�- 
ஆ�கி� தர வி'�!கிற>�களா?” 
மLெறாH ஆதார  ரா" வசன�: 3.28: - “�ஃமி/க�  ) த�கைள  ேபா/ற (
�ஃமி/கைளய/றி காஃபி�கைள" த� உJற (ைணவ�களாக எ+"(�ெகா�ள 
ேவ<டா�;. அவ�களிடமி'2( த�கைள  பா(கா"(� ெகா�வதJகாக அ/றி 
)உ�களி� (எவேர�� அ ப&E ெச:தா�, (அவ'�- (அ�லாuவிட"தி� 
எQவிஷய"திG� ச�ப2த� இ�ைல .இ/��, அ�லாu த/ைன  பJறி 
உ�கைள எEச��கி/றா/; ேமG�, அ�லாuவிடேம (ந>�க� (மீள 
ேவ<&யதி'�கிற(”. 

 

அ�ைம>பO/த�  
Enslavement 

 காபிஃ�கைள அ&ைமயா�கலா�. ஆனா� ஒ' ��லிைம மJெறா' 
��லி� அ&ைமயா�க�Iடாெதன வலி2( ஏJகE ெச:கிற( (இர�ைட நிைல-
Dualism). அேத அ&ைமபான காபிஃ� ��லிமாகிவி�டா� அவ��- அ&ைம 
வா3�ைகயிலி'2( வி+தைல (manumission) கிைட�-�, ஆனா� காபிஃராகி 
இ'2த அ&ைமைய வி+தைல ெச:த ��லி��- சGைகக� ஏ(� 
கிைட�கா(. ஆனா� அ�லா அதJகான ப�ைச தய�காம� ேந�ைடயாக 
அளி"தி'வா�! கவைல ேவ<டா�. ஏெனனி� இ���லி� ெச:த( 
அ�லாF�- மிக தி' தி அளி"(வி+�. 
அ�-*கா�யிலிHN< ஆதார�: 3,46,693: �க�ம( இQவாA: “ காபிஃராக இ'2த 
அ&ைம ��லிமாக மாறியபி/ வி+தைலயளி"த ��லி��-, அ2த  
அ&ைமைய வி+வி பதா� நரக ெந' பா� அ&ைம�-� கிைட�-� 
வி+தைலைய  ேபாலேவ அ���லி�� நரக ெந' பிலி'2( வி+தைல 
கிைட�-�” Iறினா�.  
  

*னித அ"*�� *னித ெவJ>*� 

Sacred love and sacred hate 

 இைத அர! ெமாழியி� al walaa wa al baraa எ/ப�. இர�ைட நிைல 
ஒ��- �ைற� ெகா�ைகயான “அ�லா எெதைத வி'�!கிறாேரா 
ெவA�கிறாேரா அைதேய ��லி�க� வி'�பேவ<+� அ�ல( ெவA�க 
ேவ<+�. காபிஃ�களி/ அரசிய� �ைறயான அரசிய� சாசைன"தி� உ�ள 
?த2திர�கைள (the liberties as granted under the Constitutional  Law) அ�லாேவ 
ெவA"( இ�லா"( ‘ஷ�யா’ ச�ட�கைளேய வி'�!கிறா�. அதாவ( ஜன 
நாயக"ைத அ�லா ெவA�கிறா�. இ�ெகா�ைகயா�தா/ இ�லா"( 
ஷ�யாைவ அெம��கா ��(� அமலா�க இ�லா� வி'�!கிற( (Sharia in 

America). ஏெனனி� ஐய"திJகிடமி/றி காபிஃ�கைள எ�லா நிைலகளிG� 
அ�லா ெவA�கிறா�.   

--0— 
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அ/தியாய� (7) ஏh – chapter 7 
இ�லா/< அரசியலி� ‘தி�மி’ எg� ெபய�� ["றாNதர 

 �R�ைம ப�/ தர� – Dimmi (third-class political status in Islamic 
politics) 

 

இ�லாமிய நி*ண�களி" தLெபHைம> ேபVU: இ�லா� இய�க"தி� 
எ�லா மத�க�-� சக சேகாத�க�; இ�லா"( ஆ�சியி� கிறி"தவ�க� 
gத�க� இ�லா"(ட/ வாழ இைச2த ‘தி�மி’களானாG� இவ�க� 
அ�கைறSட/ பா(கா�க ப+கிறா�க� என இ�லாமிய நி!ண�க� 
ெப'ைமSட/ Iறி�ெகா�வா�க�.  

த� (நா+) வ >+ ேத&வ2த வி'2தினைர உபச� பதிG�, அவ�கைள 
ந/றாக தி' தி ெச:வதிGேம அ�கைறS�ள பர2த மன ப/ைமSைடய 
gத�க�, திb�" தா�-த�கைள அ(வைர த�க� வா3நா�களி� 
ச2தி"ததி�ைல. ஆனா� எதி�பாரா( அவ�க� மீ( வ/�ைற திணி�க ப�ட(. 
ஆக இவ�கைள சமாளி பதி� அ�பவமி�லா( இ'2தன�.  ஆனா�, �க�ம( 
மத>னா ெச/ற பிற- �த� கா�யமாக -  பாதி gத�கைள �க�ம(வி/ 
ேமJபா�ைவயி� ெகா+ெவறி�காம"(ட/ பா-பாடJA ப+ ெகாைல ெச:தா�. 
பிற- அ�கி'�-� ெச�வ2த�களான ைகப� gத�க� மீ( �க�ம(வி/ 
பா�ைவ அ+"ததாக வி�2த(. எQவி"  சின@�+� ெசய� Y<+தலி/றி 
�/ெனEச��ைகயி�லா( திb�" தா�-தலி� ஈ+ப�+ இவ�கைள அட�கி 
ைவ"தா�. ச<ைடயிட அ�பவேமா, வGேவா அJறவ�க� ேவெற/ன ெச:ய 
�&S�! இEெச�வ2த�களான gத�கைளS� @/றா2தர -&S�ைம ெகா<ட 
ம�களா�கி ஒ+�கி ைவ"தா�. இவ�க� மீ(� ‘ஷ�யா’ ச�ட� அமலா�க  
ப�டதா� இவ�க�- �/! இ'2த ச@க  ப&"தர நிைலயி� 
த/னிEைசயாக" தா32( ேபான(. த�க� ெசா"( ?க�க� பறி�க ப�+ 
ப�தாபகர நிைலயி� ஷ�யாF� அமலா�க ப�டதா� gத�க�- �/பி'2த 
அரசிய�  ெச�வா�-� ச�திையS� இழ2( ெவA� ‘தி�மிக�’ என 
ஆ�க ப�டன�. இதJ- பி/ன'� இ�லா"தி� ேசரா( gத�களாகேவ 
இ'2ததா�, அவ�க� வ'மான"தி� ச�பாதிைய “ஜிசியா” (jizya) எ�� 
பா<கா>* U�க வ� ெசG"த ேந�2த(. இ�மாதி� ெந'�க& மன உைலF 
ெகா+"தாலாவ( அவ�க� இ�லா"(�- மாறா( திட உAதிSட/ வ32தன�.   
Reliance of the Traveller இ�, தைல>* - o11.0 ஷ�யா ச�ட"தி/ கீ3, ‘காபிஃ�’க� 
இ�லா"( ஆ�சியி� -&ம�கேள என Iற ப�+�ள(. இதJகாக 

கிறி"தவ�கட�� gத�கட�� ச�ட ப& ஒ ப2த�க� (dhimma) 
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ெச:(ெகா<டன�. இதி� ேமாேரா/கெள�� (of Mormon Church) Later-day saints 
இட�ெபறவி�ைல 8.  
ஏெனனி� இவ�கெளலா� ‘தி�மி’களாகேவ வாழ தா�களாகேவ இைச2தன�. 
o11.3 - இEச�ட"தா� ‘தி�மி’க� இ�லா"( ஒ��- �ைறகைள� கைடபி&�க 

ேவ<+�: இதனா� தி�மிக� ‘ஜிசியா’ (jizya) எ�� ?�கவ� ெசG"தினா�, 
அரச�க"தா� பா(கா�க ப+வ�; இதனா� அவ�கைடய மத�கைள 
அ�ச��கலா�, அவ�க�-� க�+ ப+"(� ந>திம/ற�க� 
ச�ட�கைளS� ைவ"(� ெகா�ளலா�. 
 கீேழ 637 ADஇ� கிறி"தவ�கட/ ஏJப�ட உட/ப&�ைக  ப"திர நக� 
ெகா+�க ப�+�ள(. இதி� இ�லா"( அரசா�க"தி� ‘தி�மி’ ஒ��- 
�ைறகைள எQவாA கைடபி&�கேவ<+ெமன க<&'2த(. இேத ேபா/A 
gத�களிட�� மJேறா�களிட� உட/ப&�ைக ைகெய�"தான(.  

 

உம� எ"பவHட" ஈLப�ட உட"ப��ைக:  

 நா�க� எ�கள( நகர�களிேலா அ�ல( அத/ ?JA !ற�களிG�, 
பகலிேலா அ�ல( இரவிேலா எ�க� மத (றவிக� மட"ைதேயா, 
ச�E?கைளேயா, க/னிமாட�கைளேயா, அ�ல( (றவிகளி/ சிA அைறகைள�  
க�டேவா அ�ல( மராம"( ெச:ேதா அ�ல( ��லி�களா� சிைத"( 
அழி�க ப�ட இ/A ஆ�ேக நா�க� வா�� இட�கைள மீ<+� ப�(பா�"(  
ெச பனிட மா�ேடா�. 
 எ�க� வ >திவழி ெச�G� எ2த ��லி��-� உணF வசதிSட/ 
த�கF� ஒ:ெவ+�கF� @/A நா�க�- ேசைவ ெச:ய எ ேபா(ேம 
எ�க� வாயிJ கதFகைள" திற2ேத ைவ"தி' ேபா�. 
 எ�க� ெதா�� இட�களி� அ�ல( வ >+களி� ��லி�க�ெகதிரான 
ஒJற�கைள மைற"( ைவ�க மா�ேடா�. 
  எ�க� மத� ெகா�ைககைள பJறி ெவளி பைடயாகேவா, அ�ல( 
மைற�கேவா ேபாதி"( எ�க� மத"திJ- மாJற �யJசி ேமJெகா�ள 
மா�ேடா�.  அேத சமய� எ�க� மததிலி'2( இ�லா"( இய�க"தி� ேசர 
எ�க� வ >�ேடா�கைளS� Iட அ�ல( எவைரS� த+�கமா�ேடா�.  

 எQெவ ேபா( எ2த ��லி�� எ�க� சமீப"தி� வ2தா� 
அEசமய"தி� எ�க� இ'�ைகயிலி'2( எ�2( ம�யாைதSட/ நி/A 
அவ�க� உ�காரE ெசா/னாெலாழிய உ�காரமா�ேடா�. கா"தி'2( அ(வைர 
ம�யாைதSட/ எ�2ேத நிJேபா�. 
 ��லி�க� உைடக� ேபா/A நா�க� ைத"( உ+"தி அவ�கைள  
ேபா/A எ�கைளS� கா�&�ெகா�ள மா�ேடா�. நா�க� -திைரமீ( 
ேசண�கைள� க�&, அதி� எ2த ஆSத�கைளேயா அ�ல( எ�க� மீ( எ2த 
ஆSத�கைளS� பா(கா !�காக ைவ"ேதா அ�ல( அணி2( ெகா�ள 
மா�ேடா�. எ�க� �"திைரகளி� அர! ெமாழி ெசJகளா� பதி"( பய/ ப+"த 

                                                      
8 Traveller was written in the 14th century, Mormons are a later interpolation.  
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மா�ேடா�. ேபாைத த'� ம(வைககைள அ�ல( சாராயைதேயா தயா��க 
மா�ேடா�. எ�க� தைல �/!ற"தி� வி�� தைல �&ைய க"தி�யா� 
ெவ�&� ெகா�ேவா�. (பி/ -+மி சீவி ைவ"(� ெகா�ேவா�!). எ�க�- 
��லி�க� எ2த அவம�யாைதையE ெச:தாG�, அைத எதி�"( ெசயலாJற 
மா�ேடா�. ஏெனனி� நா�க� ��லி�க� அ�லாததா� இ( எ�கைள 
‘அவமான ப+"தேவ’ இQவாA எ�கள மீ( ஆJற ப+கிறெதனF� 
ந/கறிேவா�. எ�க� உைட பார�ப�யமாக உ+ ப(ட/ எ�க� இ+ ைபE 
?Jறி “hனா�” (zunar) எ�� பிர"ேயக நிற இ+ !"(ணிைய எ�க�- 
ஆைணயி�டப& உ+"தி� ெகா�ேவா�. எ�க� !"தக�களிேலா அ�ல( 
��லி�க� ெச�G� வழிகளிேலா சமய சி/ன"ைத வைரய மா�ேடா�. 
எ�க� ெதா�ைக இட�களி� ெம�ல ைகத�+ேவா�. நா�க� மைற2தவ� 
உடைல பி/ அ2திம ைக�க�ய�க�-� இ+கா�+�- எ+"(E ெச�G� 
ேபா( எ�க� கடF� ெபயைர� Iறி�ெகா<ேட எ+"(E ெச�ல மா�ேடா� 

(வட இ2திய நா+களி� ஹி2(�க� (காபிஃ�க�) राम नाम स�य है (ரா� நா� ச"ய 
ைஹ’ - இத/ உ�ெப'�: ‘கடF� என ஒ'வ� உ<ைமயாக உ�ளா�; இ( 
அவ� அளி"த த>� !’ என Iறி�ெகா<ேட சவ"ைதE ?ம2( இ+கா�+�- 
எ+"(E ெச�வ�). ��லி�க�காக ஒ(�கி ைவ�க ப�ட இட�க�-� 
இற2தவ� உடைல எ+"(Eெச/A அ( ஒ' ெபா( இடெமன நிைன2( 
அட�க� ெச:ய மா�ேடா�. ஏெனனி� நா�க� ��லி�கள�லாதவராதலா� 
எ�க�- ச@க" தனிS�ைம என ஒ/Aேம கிைடயாெதன அறிேவா�. 
��லி�க� வ >�+ உயர"ைத� கா�&G� எ�க� வ >�+கைள உயர� 
-ைறவாகேவ க�&�ெகா�ேவா�. எ ேபாதாகிG� நா�க� ��லி� ஒ'வைர 
தா�கி வி�டா� ��லி�களிடமி'2( ‘ெஜசியா’ வ� ஒ ப2த ப& அளிக ப+� 
பா(கா ! த/னிEைசயாகேவ ர"தாகிவி+� எ/பைதS� ஒ !�ெகா�கிேறா�. 
பி/ன� நா�க� ெச:ததJ- ��லி�க� எ2த எதி�விைன ெச:தாG�  
நா�க� ��லி�கைள" தி' பி" தா�கமா�ேடா�. ேமLQறிய இைவக� 
யா=� Al-Turtushi, Siraj Al-Muluk, p. 229-230 இ� காணலா�. 

ேமJIறிய ஒ ப2த விதி� Iறி� இ�லாத ெபா( ஷ�யா ச�ட�: 
‘தி�மி’ எ2த இ�லா"( ஷ�யா ந>திம/ற"தி� சா�சி Iற இயலா(. 
ஆைகயா� ஷ�யா ச�ட ப& ��லி�கட/ ஏJப+� சEசரFக�- எ2த  
ந>தி ம/ற"திG� உதவி கிைட�கா(. �க�ம(ைவ  பJறி எ2த தி�மிS� 
விம�சன� ெச:ய� Iடா(; ��லி�கட/ கிறி"(வ"ைத  பJறி ேபசF� 
Iடா(. ஷ�யா ச�ட�களாG� தி�மி என ெமௗனியாக நட"த  ப�டதா�தா/ 
கிறி"தவ நா+களான, ('�கி, எகி (, வட ஆ ஃ��கா, ெலபனா/, சி�யா, 
இராஃ�, எ"ேயா பியா ஆகிய நா+கெள�லா� இ�லாமிய நா+களாகின. 
��லி�க�- நா�+ அரசியலி� ஆதி�க� ெசG"தF� ‘ஷ�யா’ைவ நிைல 
நா�டF� ஜிஹா(கேள ��கியமாக உதவின. மிEச மீதி கிறி"தவ�க� 
‘தி�மி’களாகிவி�டன�. பல DJறா<+களாக ‘ெஜசியா’ வ� ெசG"தி, 
@/றா2தர -&S�ைம நிைல ஆகியைவகைள  ெபாA�க மா�டா( 
தி�மிக� ��லி�களாகி வி�டன�.  ஆக,’ஷ�யா’ ச�ட��, இ�லா"( 
ச@க"தி� தி�மி வா3�ைகS� தா/ கிறி"தவ"ைத இ�லாமிய நா+களிG� 
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அழி"தன. ேமைல நா�+ அ�ல( ?த2திர ஜனநாயக எ2த நா+� ‘ஷ�யா 
ச�ட"தி� அதிக கால� ெதாட2( வாழ இயலா(.  

 

--0-- 
 

 

 

அ/தியாய� (8) எ�O – chapter 8 
அ�ைம/தன� – Slavery 

 

இ ேபா( நம�-� கிைட�-� ‘ஷ�யா’ ைகேய+ (Manual) “The Reliance of 

the Traveller” இ�லா"(" ெதாட�!�ள �"ெதா- ! (Trilogy) D�களிலி'�-� 
எ�லா ெசா� ெசய� விள�க�கைள அர! ெமாழியி� தனி" தனியாக 
எ�த ப�டைத ஒQெவா' தைல பி/ கீ3 AHMED BIN NAQIB AL-MISRI (1368இ� 
மைறF) �தலி� எ�தியைத பி/ன� ச�பா�"(, பதிF ெச:(, 
ெமாழிெபய�"தவ�,  Sheik Nuh Ha Keller. இ2D� அகில உலக ேத�2த ��லி� 
அறிஞ�களா� அ�கீக��க ப�டதா� இ2D� ேமJேகா� ?வ&களாக 
பய/ப+"த  ப+கிற(. இ2D� ஒ/A உ�ளெதன பல காபிஃ�க�- (ஏ/! பல 
��லி�க�-�தா/) சமீபகால� வைர ெத�யா(. இ/A இைத -றி பி�ட 
சில இைணய வைலகளிலி'2( பதிற�க� இ/A ெச:( ெகா�ளலா�. 

இதி� ‘அ&ைம"தன�’ எ�� ப-தி k32.0 தைல பி/ கீ3 ‘அ�ைம 
வாTவிலிHN< மீ�சி’ (Manumission) எ�� உ�பி�F, @ல அர! 
ெமாழியிலி'2( ெமாழிெபய�>ேப ெசXயாம� அ2தர"தி� ெதா�க வி�+  
ேபா: வி�டன�! இதJ-� காரண� இ�லா"தி� உ�ள( உ�ளப& கா<பி�க  
ப�டா� அ&ைம"தன� எ/ப( உ<+ என அ ப�டமாக உAதி ப+"திவி+� 
அ�லவா! இEெசயைல மைற�க அதி ேம�தாவியான (ேமதாவி) !"தக 
பதி பாசி�ய� த/ ‘ம"னி>ைப’/ ெத�வி/தேதாO ம�Oமி"றி, 
அ�ைம/தன/ைத உலக/திலிHN< �h<� ஒழி�க>பட உ�ளதா� 
இ4=�பி�= ேவIOெம"ேற வி�Oவிட> ப�ட< என ச>ைபக�O 
க��R�ளா�! இைத உ�ள( உ�ளப& எ�(வி�டா� இதனா� எ"தைன 
எதி�விைளFகைளE ச2தி�க ேந'ேமா?  இ�மா"� விஷய�களி� 
உ<ைமகைள உைர�க இ�லா"தி� ேதைவயி�ைல! இெத�லா� 
அ�லாF�காகF� �க�ம(F�காகF� இ�லா"தி/ மான"ைத� 
கா பாJறி�ெகா�ளE ெச:S� அ ப�டமான த�கியா ‘இ�லா"( !னித 
ஏமாJற�’ என இ�லா"ைத உ�� !ற�� அறி2த காபிஃ�க�-" 
ெத�யாதத�ல. �க�ம(F� அL ப�க'மாகE ேச�2( அ&ைம வியாபார"தி� 
ஈ+ப�&'2தன� என அேநக ஆதார வசன�க� ேமJேகா�களாக� 
கா�ட�&S�. ‘எ"தைன நா�க� தா/ ஏமாJAவா� ெசா2த நா+களிேல!’ 
இைதெய�லா� நிfபி"(, தி'"(� நடவ&�ைககைள எ+�-� த'ண� 
இ ேபா( ந�ைம" ேத& வ2(�ள(. ‘ந�ல சமயமிைத ந�வ வி+வாேயா’! 
��லி�க� ேபா/A அ&ைம  ப+"(� ெவறி� க'"( பா�- (Islamic saddism) 
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ேவெற�-ேம கிைடயா(. இ/�� உ<ைமையE ெசா/னா� ��லி�களா� 
தா/ மனித'� அ&ைம"தன� எ�� க'"திய� (concept of slavery) 
�த/�தலி� உலகி� உ'வா�க ப�ட( எ/பைத உAதிSட/ Iற�&S�. 
இ/�� ெசா�ல�"த"(ட/ உAதியாக� Iற ேவ<+ெமனி�  இ�லாமி/ 
வள�Eசிேய அ&ைம"தன ெசய�பாணி ஒ/றா� ம�+ேம நிAவ ப�+; 
வள�EசிSJA; இ/A� உயி'ட/ உ�ள(. h�யென�� ?�+  ெபா?�-� 
உ<ைமைய !ற�ைகயா� மைற"தா� ம�+� h�யனி�ைல அ�ல( 
உ<ைமயி�ைல எ/றாகிவி+மா எ/ன?  
 

�க�ம<=� அ�ைம/தன�� 

Mohammad and slavery 

 ‘அ&ைம’ எ�� ெசா�ேல ஐய"(�-�கிடமி/றி இ�லாமிய"(�- 
உட/பாடான(. �க�ம(ேவ த/ைன அ�லாவி/ அ&ைம என 
Iறி�ெகா�வா�. �க�ம(F�ேக அ&ைமகளான ��லி�கேள தா/ 
இர<டாவதாக அ&ைமக�.   
 அ&ைம"தன"தி/ ஒQெவா' ெசய�பாணியி� �க�ம(ேவ 
ேந�ைடயாக சம2த ப�டவ�.  

� அவைர ந�பாதவ�கைள� ெகா/A, -றி பாக ெகா�ல ப�டவ�களி/ 
ெப<&�கைளS� -ழ2ைதகைளS� அ&ைமகளா� ஆகினா� 9.  

� அவேர அவ'�- ேவ<&யவ�க�- அ&ைமகைள ந/ெகாைட என 
அளி"(�ளா� 10. பிர"ேயகமாக ெப<க� அதிக�. (ேவெறதJ-? ........ 
ஆ�! அதJேக .... தா/!) 

� அவ�டேம கண�கJற அ&ைமக� உ<+, அவ�களி� உ'<+ திர<ட 
ேமனிSட/ க' !  ெப<கக� இ'2தன� 11.  

� அவ'�-தவி ெச:த ேதாழ�க�-�, த/ அ+"த (ைணயாள�க�- 
ெப<-அ&ைமகைள உடGறF�காக பகி�2( அ�ல( அ/பளி பாக 
அளி"(�ளா� 12.   

� அ&ைமகைள �க�ம(வி/ ஆைண ப& கைசயா� அ&�-�ேபா( 
ேமJபா�ைவ ெசG"திS�ளா� 13.  

� ஒQெவா' திb�" தா�-த�களி/ ெவJறி �&வி� த/ ெப< 
அ&ைமகைள அ+"த+"( -Jறஉண�Eசியி/றி வ/!ண�Eசி ெச:( 

                                                      
9.  A. Guillaume, The Life of Muhammad (London: Oxford University Press, 1982), 466. 

 
10.   Ibid., p. 499. 

 
11.   Ibid., p. 516. 

 
12.   Ibid., p. 593. 

 
13.   Ibid., p. 295. 
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அதி� ம�டJற இ/ப� (:"தா� 14. �க�ம( ேவ<&ய உடGA ! 
யா�ட� இ'2தாG� எ/ன! 
[[[ஆனா�, இQவித இ/ப�களா�தா/ கைடசிகால"தி� -ணமா�க 
�&யாத ேநா:களாக �க�ம(�-  ப�மளி"தன]]].  

� இ�மாதி� அ&ைமகைள அQவ ேபா( பலவ2தமாக� ைகதிகளாக� 
ைக பJறி அ&ைம ச2ைதகளி� விJA காசா�கி அைத ‘ஜிஹா"’(�- 
ெசலF ெச:ய பய/ ப+"தி�ெகா<டா� 15.   

� �க�ம(F�- மிக இ{டமான ‘ம�யா’ எ/பவளிட� இ ரஹ>� எ�� 
-ழ2ைத�-" த2ைதSமானா� 16.  
[[[இ�-ழ2ைத �க�ம(F�-"தா/ பிற2ததா அ�ல( இ�ைலயா 
எ/ப( மJெறா' வாத"திJ- வி"தி+�. ஆனா� இ�-ழ2ைத இற2த 
ேபா( ‘யா� ெபJற பி�ைளேயா’ என� க'வி�ெகா<+ IA� 
இர�கG�காக ஆJறிய சிA ெசாJெபாழிேவ �க�ம(ைவ அைடயாள� 
கா�&வி�ட(. இ( Iட ��லிமா�க� தJேபா( ஷ�யாப& அணிS�, 
நிகாஃ , !��கா, ஹிஜா , hத�, அைபயா ஆகியைவகளி� வி&2த(]]]. 

� �க�ம(F�-  பணி2( ஆ�சி ெச:ேவா'�- அQவ ேபா( 
உடGறF�காக ெப< அ&ைமகைள அ/பளி ெபன அ� !வ(� 
வழ�க�17 .  

� �க�ம( இQவாA க�டைளகைள பிற பி�-� பிரEசார ேமைடைய 
(pulpit) க�&�ெகா+"த(� ஓ� அ&ைமதா/ 18 .  

� �க�ம( உ<t� உணைவ சைம"(�ெகா+�-� ஆேணா, 
ெப<ேணா ஒ' அ&ைமதா/ 19 .  

� �க�ம(�- அ&�க& உ<டா-� பலதர ப�ட உட� ேநா:க�- 
சிகிEைச அளி ப(� ஓ� அ&ைமதா/ 20 . 

� �க�ம(F�- (ணி ைத:"(� ெகா+ ப(� ஒ' அ&ைம 21 . 

                                                      
14.   Ibid., p. 496. 

 
15.   Ibid., p. 466. 

 
16.   William Muir, The Life of Mohammed (AMS Press, 1975), 425. 

 
17.  Ibid., p. 425. 

 
18. Bukhari, Hadith, Volume 1, Book 8, Number 440. 

 
19. Ibid., Volume 3, Book 34, Number 295. 

 
20. Ibid., Volume 3, Book 36, Number 481. 

 
21. Ibid., Volume 7, Book 65, Number 344. 

 



68 

 

� �க�ம( Iறியதாக ஹ/தC� அ�-��லிமி�, ‘எ2த அ&ைம த/ 
�தலாளியிடமி'2( ெசா�லி� ெகா�ளாம� ஓ& ேபாகிறாேனா அவ/ 
ெதா�ைககைள அ�லா ஏJகமா�டா� 22 . 

� த/ ெப< அ&ைமகட/ அவைடய எசமான/ ேவ<+� 
ேபாெத�லா� உடGறF ெகா�ளலா�. அ&ைம ெப<கைள� -வி"( 
ைவ"(� ெகா�� இ�லா"( வழ�க� உடGறF எ�� 
-றி�ேகாைள� ெகா<ட(தா/! 23 .  

 

இ�லா�� அ�ைம/தன�� 

Islam and slavery 

 இ�லா� எ�� ெபய�� ஆஃ பி��க ம�க�, ஐேரா பாைவ 
சா�2தவ�க� 10 ல�ச� ம�கைளS�, ஹி2(�கைளS� ெபௗ"த�கைளS� 
அதாவ( �க�ம(வி/ ‘ஜிஹா"’ அ& பைடயி� தா/ அ&ைமகளா�கினா�. 
ஏெனனி� இவ�க�- அEசமய"தி� வ/�ைற எ/பேத இவ�க�-" 
ெத�யா(. உலகிG�ள எ�லா கலாEசார�கைள� கா�&G� இ�லா� எ�� 
ெபய�� அ&ைம  ப+"த  ப�ேடா�தா/ மிக அதிக�.  இ�ெகா+Oெசயைல 
ஆJறிய ச�"திர  பி/னணிைய அறி2த பி/ன'� எQவைகயிG� எவ�ட�� 
அதJகாக ம/னி ைபேயா அ�ல( த�க� வ'"த"ைதேயா ��லி�க� 
ஒ !�ெகா<ட( கிைடயா(.  
 உலகிG�ேளா� ெப'�பால'�- ெத�யாத ஒ' விஷய�, ெம�காவி� 
தா/ ெவ�ைள இன  ெப<க�தா/ அதிக விைல�- விJக ப+கிறா�க�. 
?/னாவி� Iறியப&, �க�ம(வி/ தனி அ/!�-றியவ� ஒ' கிறி"தவ-
அ&ைம  ெப<தா/.  

ஆஃபி��க ெப<களி� அேனக� இ/�� ��லி�க�- அ&ைமக� 
தா/. சFதி அேரபியா, ெமௗ�ஷியானியா, hடா/ �தலிய இட�களிG�, 
காபிஃ�க� நா+க�க'காைமயி� இ'�-� இ�லாமிய நா+களி� (!) இ2த 
அ&ைம பழ�க� இ/A� உ<+. ச�"திர ப& அேநக அரசிய� மிர�ட�களா� 
தா/ அ&ைம"தன� அ2த2த கிறி"தவ நா+களி� ஒழி�க ப�ட( 24 (e.g. North 

America) 
--0-- 
 

 

 

 

 

                                                      
22. Muslim, Hadith, Book 001, Number 0131. 

 
23. Ibid., Book 008, Number 3383. 

 
24.    Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East, Oxford University Press, 1990, page 79. 
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அ/தியாய� (9) ஒ"ப< – chapter 9 
கH/< UதNதிர� -  Freedom of Ideas 

 

இ�லாமிய நி*ண�க� அ��க� தLெபHைமRட" Qறி�ெகா�வ<: 
இ�லா� எ ேபா(ேம சகி !"த/ைமS�ள(. ஆனா� உ<ைம – இைவக�- 
எதி�மாறான(.  
ஷ�யா: ஒ' ��லி� இ�லா"ைத வி�+வி�டா� (Apostasy) அ( ம/னி�க 
�&யாத க+2த<டைன�-�ய (capital punishment) மாெப'� -Jறமா-�. 
தைல>* - O8.0: இ�லா"ைத ��லி� வி�+விட� 

O8.1: L !  ப'வமைட2த அதாவ( வாலிப  ப'மைட2( ஆேரா�கியமான 
மனநிைலS�ள எவ'� த/னிEைசயாக இ�லா"ைத வி�+வி�டா� ெகாைல 
ெச:ய பட த-தி பைட"தவ�களாகி/றன�. இ ப& ப�ட ஒ'வைர எQவாA 
ெகாைல ெச:யேவ<+ெமன �க�ம( இற2த பிற- அவ� வி�+Eெச/ற 
மர!E ெசய�பாணிகைள  பJறி ஹ"த>?களிG� இ�லா"( ச�"திர"திG�, 
மிக" ெதளிவாக� Iற ப�+� ெசய�பாணியி� ஆJற ப�+� உ�ள(. 
 �க�ம( இற2த பி/ன�, �க�ம(வி/ இன"ைதE சா�2த சீட�க� 
இ�லா"ைதவி�+விட" த>�மானி"ததா�, �/ உதாரணமாக அவ�கைளேய 
ஆயிர�கண�கி� ெகா/A த>�"( இ�லா"தி� �தலி� ேச�2( இ�லா"ைத 
வி�டா� இேத ெகாைலதா/ கதி என ��லி�க�- பாட� !க�&னா/ 
அLப�க� (�க�ம(வி/ மிக  பி�ய கைடசி மைனவி ஆயிஷாவி/ ெசா2த 
த2ைத). இ2நிக3Eசிக� ஹ"த>?களி� இட�ெபJAவி�டதா�, இ(ேவ 
இ�லா"( ச�டமான(.  

ஆதார� ஒ"J: அ�-*கா� 2,23,483: �க�ம( இற2த பி/ன� அவ'�க+"த 
பிரதிநிதியாக இ'2த அL ப�க�  காலிஃ  ஆனா/. அEசமய"தி� �/ 
நா�களி� ��லி�களாக இ'2த பல� இ�லா"ைதவி�+ !றEசமய"திJ- 
மாJறி� ெகா<டதா� ெவ-<+ அ ப& ப�டவ�கைள ஆயிர�கண�கி� 
சிறி(� இர�கமி/றி ெகா/A த>�"தா/.  

ஆதார� இரIO: அ�-*கா� 9,83,17: �க�ம( இQவாA - “எ2த ஒ' 
��லி�� ஒ'தடைவ இ�லா"ைத வி�+ மAப& – ‘அ�லாைவ" தவிர 
ேவெறா' கடFளி�ைல, �க�ம( தா/ அ�லாவி/ Yத�’ என மAப&� Iறி 
இ�லா"தி� மAப&S� ேச�2( வி�டா� அவைன� ெகாைல ெச:ய 
ேவ<டா�. உAதியாக கீ3�க<ட இ�@வைரS� ெகாைல ெச:க: 
��லிைம� ெகாைல ெச:தவ/, விபசார� ெச:ேவா�, இ�லா"ைதவி�+ 
!றமத"தி� சா�! ெகா�ள� - ஆகியைவக�-� ெகாைல த<டைன க�டாய� 
உ<+” என Iறினா�. ஆக இ�லா"ைத வி�டவ�க�- ெகாைலைய" தவிர 
ேவெற/ன ெப�ய த<டைன இ'�க�&S�! 
ஆதார� ["J: அ�-*கா� 8,82,797: சில� மJற இட�களிலி'2( மத>னா வ2( 
இ�லா"தி� ேச�2தன�. சில நா�க�- பி/ன�, அவ�க�- உட� நிைல 
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-/றிய(. �க�ம( தா/ எ�லா� அறி2தவ�; கியாம நாளி� அ�லாF�ேக 
ஆேலாசைன IAபவராயிJேற என எ<ணி, �க�ம(விட� ம'2( Iற 
ேவ<&ன�. உட/ இவ�கைள ஒ�டக�க� ெதா�வ"திJ-E ெச/A, ஆ�ேக 
ஒ�டக [/திர/ைதR�, அத" பாைலR�  �� மாJ மH/<வ ஆேலாசக� 
�க�ம<ேவ Qறினா�. இதனா� -ணமைட2(, ெதா�வ� கா பாளைன� 
ெகா/A ஒ�டக�கைளS� களவா& ெச/A வி�டன�. இைத மA நா� காைல 
ேக�விSJA அவ�கைள  பி&"(� ெகாைலெச:ய பி/ ெதாடர த/ 
சீட�க�- ஆைண பிற பி"தா�. அவ�கைள  பி&"தி�"( வ2( மாAகா� 
மாAைக என ெவ�&, க<கைளS� ெகாதி�-� அன� க�பியா� 
க<களிர<ைடS� ேநா<& எ+"(, ெகா"(� ெவ:யிலி� பாறா�க�லி� 
வி�ெடறி2தன�. அவ�க� த<ண>'�- அலறிய ேபா(� ெகா+�கேவ<டாெமன 
க�டைளயி�+" த/ ெகா+ெவறி� காம� எ�� -ண இய�ைப உAதியாக 
நிfபி"(� ெகா<டா�. இதJ- ச ைப க�டாக, அL ப�க'�: ‘இவ�க� 
தி'ட�க�, ெகாைலயாளிக�, இ�லா"ைத வி�ேடா&ய (ேராகிக�, இதனா� 
அ�லாF�-� என�-� (ேராக� ெச:(வி�டன�. இ"த<டைன மிக  
ெபா'"தமான( தா/’. என நிைல நா�&னா/. 
இ�லா/ைத வி�ேடா�ய �"னா� ��லிைம� ெகா�7�க� எg� 
வசன�  

ஆதார� நா" : அ�-*கா�: 9.89,271: “ெமௗ" எ�� ��லி� அL @சா எ�� 
மJெறா' ��லி�ட/ மJெறா' gதைன� க<டா/. ‘இ2த gத/ எ/ன 
ெச:தா/?’ என வினவினா/. அதJ- ‘அLப�க�’: �தலி� இ2த gத/ 
��லிமாக ஆன பி/ன� அைதவி�+" த/ gத மத"திJேக மAப&S� 
ெச/Aவி�டா/’ எ/றா/. ெமௗ" உட/: ‘இ( அ�லா-�க�ம(வி/ த>� பா�� 
ெகா�. இ�லா"ைத வி�ட இ2த gத இன" (ேராகிைய ெகா�. அ( வைர 
இ�கி'2( நா/ நக�2( ேபாகமா�ேட/’ எ/றா/. 
 1400 ஆ<+களாக இ/A�, நாைளS�, எ/A�, மத ?த2திர�, க'"( 
?த2திர�, ேபE? ?த2திர� ேப/ற மர!E ெசா�லான ‘ஜன நாயக 
ெகா�ைக’கைள இ�லா"தி� �JறிG� தைட  ெச:(�ளன�. இ�லா"(�ேக 
சரணைடதைல" தா/ ஒ' ந�ல -&மக��- ேவ<&ய மிக சிற2த 
ெசய�பணியா-� என ேவA IAவா�க�. ேமG� அேத அ�லாவி/ 
அ&ைமயாக" த/ைன ஆ�கி�ெகா�ள ஒ !ய�வJற சிற2த மா��கமா-� என 
ஷ�யாதா/ ெசா�கிற(. மன"திG�ள எ�லா எ<ண�க�  -ரா��-� 
?/னாF�-� – அதாவ( ‘ஷ�யா ச�ட�க�-� சரணைடய ேவ<+�. இதி� 
எQவித சலன�� இ'�கலாகா(. இ( தா/ ‘ஷ�யா’வி/ உ�ெபா'�. இதJ- 
ஏAமாறாக ஏதாவ( உளறினா�.......ெகாைலயி� வி&S�. ஜா�கி....ரைத!! 
 

இ�லா/தி� கைல/திற"க�� � �ள {T நிைல 
Art 

 இ�லா"( க�+ பா�&/ எ�ைல மிக  பர2த(. இதJ- வர�ேப 
கிைடயா(. ெவளி பைடயாக ந�ல !(�க'"(�கைள ம�க� �/ேன யா'� 
IறF� �&யா(; ஏெனனி� ஷ�யா ச�ட ப& இதJ- தைட விதி�க  
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ப�+�ள(. ஏெனனி� அ�லா எ�� கடFைள" தவிர ேவெறா' சாதாரண 
மனித�களா� ம�+ேம Iற ப�ட ந�ல க'"(�களானாG�, அதJ- 
அ�லாவி/ அ�மதி இ�லா"தா� அைவகைள ஏJA ெசய�ப+"த� Iடா(. 
இதனா� எ�லா கைல" (ைறக� Iட இ�லா"( ஷ�யா க�+ பா�+  
ஆைக�-�ப�ட(.  
தைல>* - r40.0: இ/னிைச, பாட�க�, நா�&ய� – இைச�க'விக�.  
r40.1: இைச� க'விக� எ�லேம அழி�க பட ேவ<&யைவ. 

� !�லா�-ழ�,  நர�!க� ெபா'"திய இைச�க'விக� (வா"திய�க�) 
வயலி/,  சிதா�,சார�கி) ேபா/றைவ பயனJற(; 

� யாராவ( எ2த வித�களிG� எ2த இைசையS� ேக�டாG� கியாம 
நாளி� / இAதி" த>� ! நாளி� (Judgment day)  அவ�க� கா(களி� 
ெகாதி�-� ஈய"தா� நிர பி, இ�ெகா+ைமயான த<டைன 
நிைறேவJற  ப+�. ஆைகயா� ச�கீத� பா+வதாG� ேக�பதாG� 
அத/ விைளைவ  அறி2( ெகா�க. (இைச-ெகாதி�-� ஈய�-கா(க�! 
எ�� ெதாட�வ�ைசைய ஞாபக"தி� இ'"தி ைவ�கF�). 

� பாட�க� ேபாலி ந& பா� ஏமாJA� த/ைமைய உ<டா�கிவி+மா�! 
r40.2: மா<டலி/, வ >ைண (யா3), ஜாலரா, !�லா�-ழ� ேபா/ற 
இைச�க'விகைள இைச ப(� அைவகைள� ேக�ப(� ஷ�யா ச�ட ப& 
க+�-Jறமா-�. மண�, ?/ன" (பிற !A பி/ pனி சைதைய ெவ�&விட�) 
அ�ல( மJற சட�-க� ேபா(�, இதJகாக �ர?ெகா�& மணிய&"(� 
ெகா<டா+வ( ஷ�யா ச�ட ப& -Jற�களா-�.  

[[[இ2திய ஹி2(�தானி சா�"iய ச�கீத உ�தா(க� – (வா: பா�+) 
அமீ� கா/, பேட -லா� அலி கா/; (இைச�க'விக�) ெஷனா:-பி�லிமி�லா 
கா/; த லா-அ�லா ரா�கா, இவ� மக/  சாகீ� ஹுைஸ/; சிதா�- ராமகி'{ண 
பரம ஹ�ச�/ சீட�-அ�லாFத>/ கா/, இவ� மக/ விலாய" கா/; சேரா" – 
?�தா/ அலி கா/; அ�ஜா" அலி கா/; தமி3 நா�&� பிரபல நாத�வர 
வி"வா/ ேஷ� (சி/ன) ெமௗலானா - ேபா/ற உலக  !க3 ெபJற பிரபல இைச 
ேமைதகளி� பல� ��லி�கேள! இவ�கெள�ேலா'� இ�லா"( ‘ஷ�யா’ப& 
தவறிைழ"த -Jறவாளிகளா? இவ�க� யாவ'� எ�லா மத�கைளS� கட2த 
இைச மாேமைதகேள!]]] 

தைல>* - w50.0: - உண�Eசி� கிள�Eசி உ<டா�-� ெசாJக�, பட�க� 
@லமாக விவ�"த� அ�ல( சி"த�"த� மJெறா' -Jற�.  
w50.1: - உண�Eசி� கிள�Eசி ஏJப+"(� வா3�ைகைய  பJறி படமா�கி" 
ெதளிF ப+"(வ( க�+ மீறிய -Jற�களா-�.  
ஆதார� அ�-*கா�: 7,72,843: - ஒ' தடைவ கா �ேய� எ�� அ�லாவி/ 
Yத/ வ'வா/ என  எதி�பா�"தப& வராததா� �க�ம( மன� ேசா�2( 
கிட2தா�. சிறி( காலதாமதமாகி வி�ட(. கா �ேய� ேதவைத வ2தFட/ ‘ஏ/ 
கால� கழி2( வ2தா: என வினவினா�. அ ேபா( அவ/, “எ/ ேபா/ற ?வ�க 
ேதவைதக� நா:க� உ�ள வ >+களிேலா அ�ல( அத/ பட� உ�ள இட"தி� 
pைழயேவ மா�டா�க�” எ/றா/. 
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இத/ விைளF: இ�லா� நா:கைளS� அத/ பட�கைளS� வ >�&� 
ைவ�க மா�டா�க�. [[[ஆனா� நாைய ேபா/A மனித இன"(ட/ 
ேதாழைமS�ள மி'க இன� மJெறா/ைற கடF� இ/�� 
உ<டா�கவி�ைல எ/ப( எ/ ெசா2த க'"(]]].  

�க�ம(F�- கண�கJற ெப<கைள  !ண�2ததா� வியாதிக� 
தன�-" தாேன ஒ�&�ெகா<டன. இவ� உ'வ�� ப+ பய�கரமான(. இவைர 
இ ப& பா�"த ெத'வி� கிட2த ஏேதா ஒ' ெசாறி நா:�க&யா� இவ'�- 
‘ராபி�’ எ�� ெவறி ேநா: ஏJப�+ இவ'�- நாயி/ மீேத ெவA ! 
உ<டாகியி'�கலா� என சில� அபி பிராய ப+கிறா�க�. 
பைட� � திறgைடய அ�லாவி" கைல ேபா"J ேபாலியாக ந�/த�:  
w50.:2: ஆதார� - அ�-*கா� 4,54,447 – ஒ' தடைவ ஆயிஷா �க�ம(வி/ 
வசதியாக தைல சா:2( நி�மதியாக ப+"("(ற�க அ�"தி" திணி"த ஓ� 
அழகிய ெம/ைமயான தைலயைணைய உ'வா�கி அத/ தைல ப�க"தி� 
பJபல மி'க�களி/ பட�களா� அல�கார� ெச:( ைவ"தி'2தா�. அ ேபா( 
ஆ�ேக �க�ம(Fட/ Iட சில'� வ2தி'2தன�. அவ� �க� மிக 
விகாரமாக சின"(ட/ ஆயிஷாைவ  பா�"( ‘எ/ன கா�ய� ெச:ய" (ணி2( 
வி�டா:?’ என �க�ம( Iறி, “எ/ெத2த வ >+களி� மி'க�களி/ பட�கைள 
ஏJபா+ ெச:தனேரா ஆ�ேக ேதவைதக� pைழவதி�ைல. ேமG� அ2திம" 
த>� ! நாளி� (Judgment Day) அ�மி'க�கைள இQவாA எவ� ஏJபா+ ெச:தாேரா 
அவேர அ�மி'க�க�- உயி� தி' பி அளி�-� வைர சி"திரவைத 
ெச:ய ப+� த<டைனSட/ நரக"தி� கிட பா�” என� Iறினா�. 
p44.0 – பட�கைள அ�ல( ஓவிய�கைள உ<டா�-த� எ�� மிக� ெகா&ய 
ெவA�க" த�க -Jற� (heinous crime crime crime crime crime crime). 
p44.1 – ஆதார� அ�-*கா� 8,73,130 – மJெறா' தடைவ ஆயிஷாவி/ வ >�&� 
மி'க�கட�கிய திைரE சீைல ெதா�கியி'2த(. �க�ம( அைத பா�"(, அ" 
திைரைய ?�- Dறாக� கிழி"ெதறி2(, ‘இ�மாதி� பட�கைள வைர2தவ'�- 
அ2திம" த>� ! நாளி� மிக� ெகா+ைமயான த<டைன கா"தி'�கிற(’ என 
உைர"தா�. 

 
இல�கிய _�க�, கைல/திற�களி� இ�லா/தி" நிைல>பாO 

Literature 
 �/ன� ேமJேகாளாக� ெகா+"தப& �க�ம(F�- எ�த ப&�க" 
ெத�யா(. ஆனா� ?யநல�� ேபராைசS� உலகளF உ<+. இதி� இல�கிய� 
என ெசா/னா�, த/னிEைசயாக, எ�த ப&�க" ெத�யாத அறிவிலிக�- 
ேகாப� உ<டாவ( இயJைகதாேன! இைதேய �க�ம( ெவA"ததா� அ(F� 
‘ஷ�யா’வான(! இல�கிய D�களி� உ�ள எ�லா உ�ளட�க�க� ‘ஷ�யா’ 
ச�ட�க�- மீறி எ�த� Iடா(. ஷ�யா ச�ட�கைள அவமதி�-�ப& 
எ�த ப�டா� உட/ எ�தியவ� தி�டமி�+� ெகாைல ெச:ய ப+வா�. 
ஏெனனி�, �க�ம( த/ கால"தி� கண�கJற கைலஞ�கைள சதி" தி�டமி�+ 
மைற2தி'2( ப+ெகாைல ெச:தி'�கிறா�. “ைஷ"தானி/ வசன�க�” (The 

Satanic Verses) எ�� தைல பி� ச�மா/ ர{& (Salman Rushdie) எ�திய 
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!ைன�கைதயா� இ�லாமிய ஈரா/ நா�+ -ைமனி அரசா�க"தா� அவ� 
ெகா�ல ப+� வைர ெகாைல த<டைன�கான ‘பஃ"வா’ (இ�லா"( ஷ�யா 
த>� பாைண) கால வைரயி/றி ந>&�-மா�. ேடனி{ நா�&� இ' ஓவிய�களான 
Theo Van Gogh and Pim Fortun எ�� இ'வ� �க�ம(வி/ ேகலிE சி"திர�கைள 
(cartoons) வைர2( அைவகைள ெவளியி�டதா� உலக��(� ெதாட� 
கலவர�க� ெகாைலக� நட2ேதறியன. ஏெனனி�, �க�ம(வி/ வைர 
பட"ைதேயா அ�ல( ேகலிE சி"திர�கைளேயா வைர2தா� ‘ஷ�யா’ ச�ட ப& 
அ( ஒ' “ெத:வ�-Jறமாக”� (blasphemy) க'த ப+கிற(.   
 �க�ம(ேவா அ&�க& இQவாA கைலஞ�கைளS� எ"தைனேயா 
?த2திர எ<ண�ெகா<ட அறிஞ�கைள ெகா/A -வி"தி'�கிறா�. இ2த 
விப"(களி� ��கியமாகE சி�கிய ‘காஃ ’ எ�� கவிஞ�, தா/ எ�திய ஒ' 
கவிைதகளி� �க�ம(வி/ விபiதமான, மனித இன"(�ெகதிரான 
இ�லா""( நடவ&�ைககைள விவ�"( விம�சி"( கவிைதெய�தினா�. 
கீேழ-றி பி�+�ள ஹ"த>சி� காண ப+� �க�ம(வி/ h3Eசி 
சி2தைனகைள� கவனி�கF�.  
[[[சமீப"தி� ப�களா ேதஷி� 1971இ� ‘தி�கா கா/’ தைலைமயி� இ�லா"தி� 
உ�ளப&, ெப<க� அதிG� ஹி2( ெப<க� அதிகளவி� கJபழி�க ப�+, 
பிரபல வ�காள ம'"(வ�க�, அறிFஜ>விக�, கைலஞ�க� ெகா�ல ப�டன�]]]. 
ஆதார�: அ�-*கா� – 5,59,369 –  
“உ�களி� யா� ‘காஃ  இ � அ�-அ{ஷராஃ ’ஐ� ெகா�ல  ேபாகிற>�க�? 
ஏெனனி�, இவ/ அ�லாைவS� அ�லாவி/ YதைரS� மன� ேநாகைவ"( 
வி�டா/’ என �க�ம( ேக�டFட/, அ�கி'2த �ைசலமா  எ�2தி'2(: 
“அ�லாவி/ Yத'�ேக இ( உ�ள"தி� உதி"ததானா�, அைத நிைறேவJற 
என�- ஆைணயி+கிற>�களா?” எ/றா/. �க�ம(F�,”ஆ�” எ/றா�. 
�ைசலிமா, ”நா/ காஃைப ஏமாJறி ெபா:யாகF� ேபச என�- அ�மதி 
அளி�க ேவ<+�” எ/றா/. �க�ம( அதJ-�, “ந> ேக�டவாேற ெச:( உ/ 
எ<ண ப& கா�ய"ைத �&"தி+” எ/றா�. �ைசலிமாF� காஃபிட� ெச/A, 
“�க�ம( ‘சக"’ எ/A எ�களிட� அ&�க& பண� ேக�+ ெதா2திரF 
ெச:கிறா�” எ/றா/. காஃ , “அதனா� உன�- அவ�ட� ெதாட�2( இ'�க 
ெவA பைட2(வி�b�க� ேபாலி'�கிற(” என கபடJA பதி� ெசா/னா/. 
“இ(வைர �க�ம(ைவேய பி/பJறிவி�+ - எ�க� பா(கா ைப� க'தி 
�க�ம(Fட/ உ�ள ெதாட�ைப உட/ ெவ�&�ெகா�ள நா�க� இ ேபா( 
வி'�பவி�ைல. தJேபா( எ�க� ேதைவ�- ஒ' ஒ�டக  ெபாதியளF உணF 
தானிய� உ/னா� கடனாக அளி�க �&Sமா?” என ப�தாபமாக ேக�+� 
ெகா<டன�. கபடJற காஃ , “நா/ உ��க�- ந>�க� ேக�டவாேற கடனாக" 
த'கிேற/. ஆனா� ந>�க� அதJ- ஈடாக ஏதாவ( அட- ெபா'�கைள 
எ/னிட� ைவ"( கடைன" தி' பிE ெசG"திய பி/ன�, எ+"(E ெச�லலா�” 
என �ைசலிமாவி/ Iட வ2தவ�களி/ ஆSத�கைள பிைணயமாக வி�+E 
ெச/A அ/றிரF தி'�ப வ'வதாக� Iறின�. அQவாேற �ைசலிமா 
த/�ட/ இ'வைர Iட அைழ"(வ2(, “நா/ அவ/ தைல �&ைய pக�2(, 
‘ஆகா’ எ/ன வாசைன! எனE ெசா�லி, அவ/ தைல�&ைய  பி&"(�ெகா<+ 



74 

 

தைலைய அைசயவிடாம� பா�"(� ெகா�கிேற/. ந>�க� இ'வ'� 
ஒேரய&யாக காஃைப� ெகா/Aவி+�க�” என ெத�வி"( எ�லாைரS� 
ஒ !�ெகா�ள ைவ"தா/. ெசா�லிைவ"தப& அவ/ வாசைன திரவிய��கைள 
ேமனிெய�-� அ பி� ெகா<+ வ2தா/. �ைசலிமா, ”இ�மாதி� வாசைனைய 
எ/A� அ�பவி"ததி�ைல. உ/ தைல�&ைய pக�2( பா��கலாமா?” என� 
ேக�டா/. இதJ-� ச�மத�  ெத�வி"தFட/ �/ன� தி�டமி�டப& காஃ  
காலதாமதமி/றி ெகா�ைல ப�டா/. இQவாA �க�ம( வி'�பி, 
அ�மதி"தவாேற �ைசலிமா –‘ காஃ  இ � அ�-அ{ஷராஃைப’ ஏமாJறி� 
ெகா/றா/.  இத/ -றி ! �/ன'� மJெறா' h3னிைலயி� ெகா+�க  
ப�+�ள(. 

இஷாஃ� சிரா" – 819இ� Iறியப&, த/ வ >ர�க� தைலவ��- 
ஆைணயி�டப&, எவ� �க�ம(ைவ எதி�"தா�கேள அவ�கைள� ெகா�லF�; 
அ�ல( �க�ம(ைவ இக32( Iறினாேலா அவ�கைள�  ெகா�ல க�டைள 
இ�டா�. இைத" தவிர ெம�காவி� த/ைன எவெரவ� எதி�"தனேரா 
அவ�கைடய ப�&யைல" தயா�"( அவ�கைள� ெகா�ல த>� பாைண 
ஆவண�கைள  (Islamic punishment warrants - Fatwa) அறிவி"தா�. அ ப�&யலி� 
அட�கியவ�க�:  

� �க�ம( -ராைன ெசா�லE ெசா�ல எ�திய ‘அ (�லா இ � அபி 
சாரா’ (Abi Ibn Sarh) எ�� எ�"த�; (இ( சிரா" ப�க� 550இ� உ�ள() 

� இ' ெப<க� �க�ம(ைவ விம�சி"( அ�கத� கவிைதகைள  
பா&யவ�க�; 

� ��லிமாக இ'2( வ� வhலி பவ� இ�லா"ைத வி�டவ/; 
� �க�ம(ைவ அவமான ப+"தியவ/; 
� �க�ம(ைவ எதி�"த கைலஞ�க� அரசிய�வாதிக�; 

ஆகிேயா'�-" ெகாைல த>� ! ஆவண� (Fatwa) ெகா+�க ப�ட(. 
  

--0-- 
 

 

 

அ/தியாய� (10) ப/< - Chapter 10 

ஷ�யாவி� நிதி நிHவாக� - Sharia Finanace  
 

இ�லாமிய நி*ண�க� உ�ைமRட" வலிRJ/தி> பீLறி�ெகா�ளவ<:  
 

-ரா/ @லமாக அ�லா க�டைளயி�டப& ‘ஷ�யா’ ந>தி மிகF� 
!னிதமான அ ப��கி�லாத ந>தியா-�. ஆகேவ மிகV சிறNத 
ந�ெலாh�க��ள ந"ம�க� த�க� ேசமி>*கைள ஷ�யா நிதி 
�த|Oகைள நிHவாக� ெசXய ‘ஷ�யா ச�ட�க�ட" ஒ/<> ேபா � 
வ�கிகளி� ம�Oேம �த|O ெசXய ேவIO�. ஏெனனி�, மனிதனா� 
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உ<டா�க ப�ட சாதா ச�ட�கைள� கா�&G�, ஷ�யா ச�ட�க� அ�லா 
எ�� இ�லா"( இைறவனா� -ரானி� Iற ப�+�ள(. 

‘இNநிதி வ�கிக� த�க� �த|Oகைள ேபாைதRIடா� � 
ெபாH�களி� அதாவ< சாராய� சா�Nதைவகளி7� – (alcohol), *ைகயிைல 
(tobacco), {தா�ட� (gambling), ப"றி மாமிச� (pork) ேபா"ற }XைமயLற 
வியாபார�களி� �த|O ெசXயா<’.   

iமியி� உ�ேளாH�  (ம�O�) இ4ெவாh�  �ைற, ஷ�யா 
ச�ட�க� [லமாக அமலி� இH� �.   

[[[ஆனா�, அேத அ�லா அேத -ரானி� IறிS�ளப&, Lமியி� உ�ள 
தைடS"தF ஒ��- �ைற அ�லாவி/ பிர"ேயக ?வ��கதி� அமலி� 
இ'�கா(. ஆ�ேக ‘ஜிஹாதி’களி/ நிர2தர2தர உபேயாக"திJகாக, 
ேபாைதயளி�-� -&-ஆA ெவ�ளமாக ஓ+�, அதி� @3கி @3கி, ெமா<+ 
ெமா<+ ெமாடா ெமாடாவாக� -&"(� களி"த பி/; ப�ேவA உணF பழ 
வைககட/ வயிA!ைட�க உ<டாG� ஒ' ஏ பமி�டாேல ெச��-�  
க�+டGAதி ெகா<&' பா�க�. இQவாA ேபாைதேயா+ உணF<+ 
ேமGA !க�- ?கமளி"தFட/, கீழிலிG�ள உA !க�-� ?கமளி�க 
ேவ<+ெமன அ�லாF�கா ெத�யா( !?! அ�லாதா/ எ�லா� 
அறி2தவராயிJேற1 உட��-ட/ இதJக+"( உடGறF�காக, ர"த 
நாள�களி� ர"த� ஓ+வைத� Iட� க<களா� காt�ப& உடJகிள�Eசி 
ஊ�+� பளி�-ட� ெகா<ட ‘?வ��க ெஹௗ��க�’ 72 பர"தியேரா+ (Heavenly 

whores for sex & sex only), ஓ�னE ேச��ைக�காக (for sodomy) 28 மீைச-கீ3 மயி� 
�ைள�காத சிறா�க�; ஆக, ஒ�+ெமா"தமாக இ2த 100 ேபைரS� சJA� 
சைள�காம� ஓேர நாளி� / ஓ�ரவி� ஒ/ற/பி/ ஒ'வராக உடGறF L<+, 
அவ�கைளS� த�கைளS� தி' தி ெச:( ெகா�ள அதJேகJற உட� 
வலிைம; மல @"திரமி�லா வா3�ைக; ஆகியைவ அளி�க ப+�. Lமியி� 
ேமJIறியைவக�-" தைடS"தரF ேபா�+�ள அேத அ�லா ‘ஜிஹாதி�’ 
ப�- ெகா<ேடாJ- ம�+� ?வ��க"தி� வசதியாக வாழ இQவாA வழி 
வ-"(�ளா�. கைடசி ெகா?ராக ஜிஹாதி ��லி�கட/ Lமியி� 
கணவ��கட�கி வா32த ெசா2த மைனவிய'� ஆ�ேக த�க� கணவ�ட/ 
களி"( வாழ அ�மதிS<+. ‘ஜிஹாதா� அைட2த ?வ��கவாசிக�’ ஒ' 
மாAதG�காக பைழய மைனவிய'ட�� உடGறFெகா�ள வசதிைய 
அ�லாேவ ஏJபா+ ெச:(�ளா�. ஜிஹாதிக��களி�க>பO� Uவ��க 
ேபாக�கைள> பLறிய  ரா" ேமLேகா� வசன�க�: 61:10 &11; 55 : 53 
லிHN< 55வைர; 7.32; 57:7 [[[?வ��க வசதி ேபா(மா? இ/�� ெகாOச� 
ேவtமா!!!?]]]  
 எ/ைற�-மி�லாதவாA இ/A இ'�-� நிைலயி�, இ�லா"( 
‘ஷ�யா வ�கி �ைறகளிேலேய நிதி நி'வாக வாணிக� ெச:ய’ எ�லா வியார" 
(ைறகைளS� ‘ஷ�யா’ ச�ட தி�ட�க�-�ப+� நிதி ச�ப2தமான 
�ைறகைளS� உ'வா�க ��லி�க� உலெக�-� இைடவிடா( உர"த 
-ரலி� அதிகார ஆரவார� ெச:த வ<ண� உ�ளன�.   
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 ஷ�யா நிதி �ைறக� கட��- ‘வ�&’  வh� ெச:S� �ைறகைள"  
தவி� பைத ஒ�& நடவ&�ைககைள நட"த ேவ<+ெமன IAகிற�க�. 
ஏெனனி� வ�& எ�� ெசா� ச�டவிேராதமானதா�! ஆனா� ‘வ�&’ என 
உலக"ேதா� IAவ( ேபா/A Iறாம� ‘வ�கி நிதிைய உபேயாகி�க 
வhலி�க ப+� “-"தைக வாடைக அ�ல( கட/ ெபJA� ெகா<டதJகான 
ெசலF" ெதாைக” (Leasing rent or Cost for money loaned) எ�� ெபய��,  
சாதாரணமாக வ�&யி� வhலி பைத� கா�&G� அதிகமாக வh� 
ெச:ய ப+கிற(. ‘வ��’ எg� ெசா� ச�ட விேராதமானதா�, ஆனா�, 
நிதிைய உபேயாகி� � ‘ /தைக வாடைக’ அ�ல< ெசல=/ ெதாைக என 
�/திைர  /திவி�டா� அVசமய� அ< இ�லா/தி� ‘ஷ�யா’ 
ச�ட<� �ப�டதாக ‘வ��’ எg� ெசா�ைலவிட த"னிVைசயாக> 
*னிதமாகி விOமா�!  

‘ஷ�யா’ ச�ட�: ஷ�யா நிதி லாப/திலிHN< ஒH ப�ைக ‘சக/’ 
(zakat) எg� இ�லா/< தான/திLகாக க�டாய� தN< விட ேவIO�. 
ஆதார -ரா/ வசன�: 9:60 – “(ஜகா" எ/��) தான�க� த�"திர�க�-�, 

ஏைழக�-�, தான"ைத வh� ெச:S� ஊழிய�க�-�, இ�லா"தி/ பா� 
அவ�க� உ�ள�க� ஈ��க ப+வதJகாகF�, அ&ைமகைள வி+தைல 
ெச:வதJகாகF�, கட/ ப�&' பவ�க�-�, அ�லாuவி/ பாைதயி� (ேபா� 
!�ேவா'�-�), வழி ேபா�க�க�-ேம உ�யைவ. (இ() அ�லாu விதி"த 
கடைமயா-� - அ�லாu (யாF�) அறிபவ/, மி�க ஞான�ைடேயா/”. 

 அதாவ( ‘சக"’ஐ ஷ�யாவி� இQவித ெசலவின�க-�காக உபேயாக  
ப+"த ப+கிற(.  

� கீ3�-& ம�களான கா ஃ�க�க�லாம�, ேமJ-& ம�களான 
��லி�களி� ஏைழ எளியவ�க�காக ம�+�;  

� சக"ைத வh� ெச:பவ�க�காF�; 
� இ�லா"ைத  பர ப அ�ல( ேமG� அைத மி�க ச�திS�ளதாக ஆ�க  

!திதாக இ�லா"தி� ேச�2தவ�க�காகF�;  
� இ�லா"( ��லி�கைளS� இ�லா"( அ&ைமகைளS� 

பிைண�ைகதிகளாக  பி&"( ைவ"தி' ேபா�கைள மீ�!" ெதாைகைய 
ெகா+�கF�; ; 

� அ�லாF�காக ‘ஜிஹா"’இ� ஈ+ப+வதJகாகF�; 
� இ�லா"( பயண"(�காக ெசலவிட பட ம�+ேம;  

‘சக"’ைத உபேயாகி�க ேவ<+�. காபிஃ�க�காக ெசலவிட� Iடா(. 

அ�லாவி" காரண/திLகாக ஜிஹாதி� ஈOபOேவா�: 

h8.17: - அ�லாவி/ காரண"திJகாக ஜிஹாதி� ஈ+ப+ேவா� எ/றா� –  
ச�ட ப& ராtவ"ைதE ேச�2தவ�க�- -றி"த கால�களி� ச�பள� 
அரசா�க"திடமி'2( கிைட�கிற( ஆனா� ராtவ"திலி�லா( பல� 
இ�லா"(  ேபா�களி� (ஜிஹாதி�) ப�- ெகா�கிறா�க�. இவ�க�காக சக" 
ெதாைகயிலி'2ேத ஆSத�க�காகF�, உைடக�காகF�, சா பா�+�காF�, 
பயணE ெசலF�காகF�; மJற அேநக ெசலவின�க�காக சக"திலி'2ேத 
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ெசலவிட பட ேவ<+�. இைத"தவிர ஜிஹாதிகளி/ -+�ப"தா'�-� சக" 
ெதாைக ெசலவிட பட ேவ<+�. 

h8.24: - ‘சக"’ ெதாைகயிலி'2( காபிஃ�க�காக ெசலF ெச:ய 
அ�மதியி�ைல. ஷ�யா நிதியிலி'2( கீ3க<ட ெசலவின�க�- ம�+ேம 
ெசலF ெச:ய ேவ<+�.  

� ��லி�க�கான த�ம�;  

� ��லிமாக மாறியவ�க�- ஆதரவளி�கF�;  
� இ�லா"தி/ அதிகார (இன) பதவியி� இ' பவ�க�காகF� 

(bureaucrats) 
� அ�--ைவதாF�-� அவ�க� ேபா/ற மJற ஜிஹாதிக�காகF� 

(அதாவ( அ�லாF�காக தJெகாைல ெவ&-<+  வ >Eசி� தியாகிகளாக 
ம� பவ�க�காகF�)  

இQவாேறதா/ திர�&ய ‘சக"’ ெதாைகைய உபேயாகி�க ேவ<+�. 
காபிஃ�க��காக ‘சக/’திலிHN< ஒH ைபசா=� ெசல= ெசXயலாகா<. 
 ‘சக"’ெதாைகைய ஜிஹா(�காக ெசலவழி ப( எ/ப( ெவA� 
!ைன�க'"த�ல (theory). ஏெனனி�, Holy Land Foundation எ�� அைம பிG� 
ச�, ெபயரளவிலான மJற இ�லா"( தான த�ம� எ�� க�டைம பிG� 
ச� நைட�ைறயி� நட�-� ெசய�பாணிகளிG�, இ/A நாேம ேந�� 
பா��கிேறா�. கட2த 2007 ஆ<&�, ட�லா� ெட�சா� ேபா/ற 
இட�களி� FBI அெம��க உளF" (ைற Holy Land Foundation அ�க"தின� 
பல� த>விரவாத பய�கர வ/�ைற ஜிஹா(க�- நிதி உதவி அளி பைத 
ெவJறிகரமாக நிfபி"( இவ�க�ெகதிராக ந>தி ம/ற"தி� வழ�- 
ெதாட2( ெவJறிS� ெபJறன�. அ�பலமா�க ப�ட ?டE?ட !( ஓ� ெச:தி:  
Federal Lawsuit Exposes Massive CAIR Fraud and Coverup - Thursday, 29 November 2012 - Right Side 
News ---  http://www.rightsidenews.info/2012112917485/us/islam-in-america/federal-lawsuit-
exposes-massive-cair-fraud-and-cover-up.html 

எ ேபாதாகிG� அறியாைமயா� Iட ந�மி� சில� ‘ஷ�யா 
வ�கி’களிG�, அ�ல( ‘ஷ�யா’ ச�ட�களி� சJேற�� மிகE சிறிய 
ெதாட�! ெகா<டா� நா�� ��லி�க� ேபா/ேற: 

� ெப<&�கைள தவறாக  பய/ப+"(வதJ-�, அ&ைமக� ேபா/A 
அவ�கைள நட"த ப+வதJ-�;  

� இ�லா"ைத வி�ெடாழி"தவ�க� ெகா�ல ப+வதJ-�;  
� கைலஞ�கைளS�, ஓவிய�கைளS�, எ�"தள�கைளS� தி�டமி�+ 

ெகாைல ெச:ய ப+வதJ-�; 
� ��லி�களா� ந>திெநறிக�ெகதிராக நைட�ைறயி� அ&ைமக� 

நட"த  ப+வதJ-� அQவாA தவA நட2ததJ- ெகாOசேம�� 
வ'"த� ெத�வி�காத இ�லா"( இய�!�-�;  

� காபிஃ�க�- அரசியலி� @/றா2தர -&S�ைம�- ஏJறவாA 
��லி�க�- வசதி அைம"(�ெகா+�கF�;   
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� உலகி� 27 ேகா&ம�க� ஜிஹாதினா� ெகாைல ெச:ய ப�டதJ-�, 
அதனா� ேசாக� க<ண >ைர ேவ<+ெம/ேற இ/�� 
அதிக��கF�;  

மைற�கமாக ெகாைலகார இ�லா"(�- நா�� (ைண ேபாகிேறா� 
எ/பைத உ�ள"தி� எ�கண�� இA"தி ைவ"( மிக கவனமாக 
இ�லா"( நிதிகட/ ெதாட�! ெகா�ளF�.   
 

எளிைமR� அ/தியாவசிய�� 

Ease and Necessity 

 

 ஷ�யாவி� எளிைம, அ"தியாவசிய� எ�� இ'வித ஒ��க 
நியதிக� உ<+. (விவர�க�- பி/ன� வ'� ப"திகளி� ேநா�-க) 
அ& பைடயி�, ேமJIறிய இ' ெகா�ைகக�-  ெபா'�: காபிஃ�கைள 
அறேவ அழி�கேவ<+ெம�� ெகா�ைக, ஒ' !ற� ஆ3மன"தளவி� 
இ' பி��, மJெறா' !ற"தி�, ஒ' ��லி�, காபிஃ�கட�� ஒேர 
எ�ைல�-� வசி�க ேந�2( வி�டா�, அ���லி�� ெகாO�க� 
வா�க�கைள (அ7வ�க�, வியாபார� ஆகியைவகைள) காபிஃ�க� 
வழியிேலேய அVசமய/தி� தLகாலிகமாக நட/தி� ெகா�ளலா�. (இ( 
��லி�க�- இ/றியைமயாததா� (inevitability) இ�லா"( ?ய 
நல"திJகாக ம�+� அ�மதி�க ப�+�ள(). பிLகால/தி�, 
��லி�க��  சாதகமான கால� ஏLப�ட=ட" �த� பணியாக 
காபிஃ�கைள உட" எ4வைகயா7� இர�கமி"றி அழி/<விட 
ேவIO�!! இ< ஷ�யாவி� உ�ள ச�ட�!!)   
w43.0: எதி�களான காபிஃ� வா�� இட�களி� ��லி�க� வாழ ேந�2தா� 

w43.1: ட�-உ�-ஹா� பி� (Dar-ul-harb) = காபிஃ�கைள அ2த இட"திலி'2( 
ச<ைடயி�+ அகJற ேவ<&ய ேதச"தி�, அதாவ( ‘ஷ�யா’ ச�ட� அ2த 
இட"தி� நைட�ைறயி� இ�லாத எதி� நில�களி� ��லி�க� வாழ 
ேந�2தா�, ஆ�ேக மா"திர� ‘வ�&’ ெகா+�க� வா�கலி� ஈ+படலா�; 
ஏெனனி� இ( இ�ேக தJகால"தி� இ/றியைமயாததாக ஆகி" ெதாைல2( 
வி�ட( (inevitability). இதனா�தா/ இ/A அெம��காவி� வா�� 
��லி�க� வ�&ைய� ெகா+�கF� வா�கF� ெச:( ெகா�ளலா�. 
இ'2(� ஏ/ ��லி�க� ஷ�யா நிதி விவகார"தி� இ"தைன ஈ+பா+ 
ெகா<+�ளன�. இ�-தா/ பிற� அதிகார"(�- உட/ப�+ பணிவான 
நட"ைதSட/ ��லி�க� ஏ/ இ'�கிறா�கெளன காரண� 
!�கிறத�லவா? ��லி�க� அதிகார� நைட�ைறயி� உ�ள இட�களி� 
காபிஃ�க� வாழ ேந�2தா�, ஷ�யா வ�கி �ைற உ�பட எ�லாவJறி�-� 
ஒ !�ெகா<+ நைட�ைறயி� ெகா�ைக அளவி� இ�லா(, ெம:ைமயி� 
ஈ+படேவ<+�; அ�ல( ஈ+பட ைவ"( வி+வா�க�. இைத" தா/ �/ 
Iறிய ஒ' ப"தியி� !னித அ/!�, !னித ெவA !� எ/ப( பJறி 
-றி பி�+ இ'2ேதா�. எ( எ ப&யி'2(� ��லி�களி/ உ�ேநா�கேம 
காபிஃ�களி/ நிதி நி'வாக"ைத எQவைகயாG� உலக� ��(� 
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நி�@லமா�கி விட ேவ<+�. அ( ஒ/A தா/ ��லி�களி/ தைலயாய 
ேந�"தி� கட/ அதாவ( இ�லா"(�-E ெச:யேவ<&ய ��கிய கடைம. 
��லி�க� அெம��காவி�  �R�ைமேயாO வாழ ேந�Nத7� ஷ�யா 
ச�ட>ப� ‘அெம��கா’ ��லி�க��  ஒH ”எதி� ேதச�” தா" 
ஏென"னி� அெம��கா தLசமய/தி� காபி�க� ெபH�பா"ைமயினராக 
அ�ேக உ�ளன� (Dar-ul-Harb). ேபாக> ேபாக அெம��காைவR� 
இ�லா/< இடமாக மாLைற அைம� � வைர ��லி�க� தணிN< 
ேபாகலா�. ஆனா� த�க� உ�ேநா�க/ைத ேநா�கிேய எ�லா 
கா�ய�களி7� ஈOபடேவIO�. அகில உலகேம ��லி�க��  
இ�லா/<� V ெசாNதமான இட�களாைகயா� (Dar-ul-Islam) உலக 
இ�லா/< சேகாதர/<வ/திLேக அ�பணிய ேவIO�. இ<தா" 
ஷ�யாவா� விதி�க>ப�O�ள<. 
 ஆகேவ, இ�லா"( நிதி நி'வாக� எ�� க'"( (Sharia Banking 

compliance) - அரசிய�, ச�தாய� ஆகியவJறிG� மிகE சிற2த 
நிைலயிG�ள( என இ�லா� தாேன வ >�!ைரயாக ேப?வ(, உ<ைமயான 
ெசய�திறைன எதி�பா��-� ெபா'ளிய� சா�2த விேவக"(�- 
எQவைகயிG� ெபா'"தமி�லாத(; ஆகேவ த-தியJற(; �JறிG� 
நிராக��க பட ேவ<&யேத தா/! இதி� ச2ேதகமி�ைல!! 
 

--0— 
 

 

 

அ/தியாய� (11) பதிெனா"J - Chapter 11 

அதிகார/<ட" ேக�O> ெபJத� - Demands 

 

இ�லாமிய நி*ண�க� தLெபHைமRட" ேபாUவ<:  
ஆக, இதனா�, இ�லா/</ தைலவ�க� ேக�O>ெபLJ�ெகா�வ<: 

‘நா�க� இ�லா"( இய�க"ைத ெம:ைமயாக அ�ச��கேவ<& 
உ�ள(. இதனா�  ப�ளி�Iட�களி� ேவைல ெச:S� இட�களி� எ�க� 
ெதா�ைககைள ஒQெவா' தின�� ஒQெவா/றிJ-� விதி�க ப�+�ள  
ேவைளகளி�, இ�லா"( ஒ��- �ைறகளி� ெச:தாகாக ேவ<+�.  
அதJெகன ப�ளிகளி� ��லி�க�- என தனி இட�� ேவ<+�. 
��லி�க�ெகன அ�மதி�க ப�ட ‘ஹலா�’ (Halal) உணைவS� 
தயா�"( ஆ�ேக அளி"தாக ேவ<+�. ��லி� வி+�ைற நா�களி� 
அ2த2த நா�களி� வி+�ைற அளி"திட ேவ<+�. இ�லா"( ��லி� 
ெப< (அதாவ( ��லிமா�க�) தைலைய @&�ெகா�ள க�"(E 
?Jறாைடைய பிர"ேயகமாக அணிய ேவ<+�; விைளயா+� ேநர�களி� 
Iட உட� மைற�க ‘!��கா’ அணி2( ெகா<ேட விைளயா�+களி� ப�- 
ெகா�ள ேவ<+�; இ�லா"திG�ள பலதார மண�, ஜிஹா", 
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மைனவிகைள அ&"த� ேபா/றைவகைள பJறி காபிஃ�க� எQவித"திG�, 
எ�காரண� ெகா<+� விம�சன�, ந�க� ெச:ய� Iடா(; ��லி� 
மைனவிக�- ெபா( நல ஆேரா�கிய நிைலயி� வாழ காபிஃ�க� 
ஆதரவளி�க ேவ<+�; எ�லா ஆ�ப"தி�களிG� ��லி� 
ெப<க�ெகன தனி ப�ட சிற பான சிகிEைச அளி"( உதவ  ேவ<+� 
என பJபல ேகா��ைககைள (சJA� ெவ�கமி/றி) ேக�+  ெபJA� 
ெகா�ளF� ெச:வா�க�. உதாரணமாக ெப<க�- ஆ< ம'"(வ� 
சிகிEைச அளி�க� Iடா(. ஆனா� இ/றியைமயாத( என ஆகிவி�டா� 
ெப<க�- ��லிம�லாத ஆ<க� ரண, மக ேபA �தலிய 
சிகிEைசகைளS� ெச:யலாமா�!! இ(� இ/றியைமததானா� இQவாேற 
ெச:( ெகா�ளலா�. 
  
ஷ�யா 
 காபிஃ� நா+கைள, ‘ட�-உ�-இ�லா�’ (Dar-ul-Islam) என ��லி� 
ச@கமாக மாJறிவிட, எ/ென/ன வித"தி� ஆ�ேக -&ெபய�2( எ/ென/ன 
ெசய� �ைறகைளS� த2திர�கைளS� ைகயாள ேவ<+�,  என ��(மாக 
ஷ�யா ச�ட�கேள ெசா�லி� ெகா+�கிற(. அெம��கா வ'�கால"தி� 
இ�லா� எQவித"தி� மாAப+� எ/பைத (ஓ'தாரணமாக) அறி2( ெகா�ள – 
1400 ஆ<+க�- �/ன� இ � இஷாஃ� எ�திைவ"த ‘சிரா"’ஐ 
(�க�ம(வி/ வா3�ைக வரலாJைற) ப&"தறியF�.  
 �த� நடவ��ைகயாக ஒH நா���  �ெபய�N< அ2நா+களி� 
��லி�க� த�க�காக ஒ(�க ப�ட !( வ >�ைட �தலி� அ ப&ேய ஏJA,  
அ ேபா( ம�+� சி�"த �க"(ட/ ��லி�க�, கிறி/தவ�க�, sத ம�க� 
ஒQெவா'வ'� த�க� ‘சேகாதர�கெளன ஆற/ தhவி’� ெகா�வா�க�.  

சிறி( ஆ<+க�-  பி"ன�, சேகாதர�க� என� Iறிய 
இ���லி�, ‘மJற மத�கட/ ேபE?வா�"ைத, அ�ல( மத�க�� � 
பால�-அைம/த�’ எ�� ‘ெதாட� Q�ட� அ�ல< சைபைய� 
Q�Oத�’கைள, தகவ� (ைறகட�� இ�லா/தி� ந�பி�ைகயLற 
‘காபிஃ�’க�ட" அ+"த+"( நைடெபA�.  

அ+"(, “ேமைல நாOகளி� உ�ள கலாVசார�கெள�லாேம 
இ�லா/தி" ெபா"மயமான கால/ைத/ ெதாட�N< தா" உலெக� � 
வள�Nதன” என உ�ைமSட/ அ+"( அ&�க& தJெப'ைமSட/ 
ெகா<டா+வ�. இ�க'"ைத உAதியாக ஆ�க அ&�க& ஒQெவா' ச@க 
ெபா(விட"திG� அ�ல( ம/ற"திG� ச�Eைச நட�-�. ஒHெபாXைய 
மீIO� மீIO� Qறினா� அேத ேபாக>ேபாக உIைம கH/ெதன ம�க� 
ஏLப� எg� கH/திய� ‘நாசி’ (ேகாயெப�) அரசியலா� 
நி~பி�க>ப�O�ள<.  
 இQவாA “-&ெபய�2(�ள நா+களி� உ�ள கலாEசாரேம 
இ�லா"தா�தா/ கிைட"த(” தா/ எ�� க'"( உAதியாக கைடசியி� 
ஒ !�ெகா�ள ைவ"த பி/ன�, இEசமய� இ�லா"( உ�ைமகைளS� 
இ�லா"தி� IறிS�ளப& -& !-2த காபிஃ� நா+களி� பல மாJற�கைளS� 
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அதிகார"(ட/ ேக�+  ெபJA�ெகா�வா�க�. ஒQெவா'வ'�-� 
‘சேகாதர�கெளன ஆர�ப"தி� ஆற" த�வி� ெகா<ட அேத சேகாதர�களி�’ 
எவெரவ� இ�க'"( மாJற�க�- எதி� ! ெத�வி�கிறா�கேளா அவ�கைள 
‘மதெவறி பி�/தவ�க�’ (bigots), இ�லா/ைத� கIO நO� � ெதாைட 
நO�கிக� (Islamophobes), த�க� மத/தி�  H�O> பி�வாத�கார�கெளன 

(racist) Iற ஆர�பி"( வி+வா�க�. அேத சமய"தி� இ�லா"தி� அரசியைல 
ஏ/ !-"(கிற>�க�, அ�ல( மத ெவறி�-� அரசியG�-� எ/ன 
ச�ப2தெமன�  ேக�டா� பதி� கிைட�கா(. �த/ �தலி� இ�லாைம பJறி 
இய�க ேபாதைன என ஆர�பி"( ேபாக ேபாக ெகாOச நா�களி� -&!-2த 
நா+களி� -&S�ைம ேபா/ற சGைகக� -&!-2ேதா�களி� 
ெப'�பா/ைமயின'�-� கிைட"த பி/, ஆ�ேக “இ�லா/< அரசிய�”ஐ 
(Islamic Politics) பர>ப ‘இ�லா"தி� ெவறி பJற>+’பா+�ள (Islamic Cult) 
இதயமி�லா ��லி�க� எQவளF கீT/தர ெசய�பாணிையR� ைகயாள/ 
தய�க மா�ட�க�. 
 

காபிஃ� தைலவ�க� 

Kafir Leaders 

 ��லி�க� ேமJIறியவாA ெகாOச�ெகாOசமாக !திதாக� 
-&ேயறிய நா+களி� த�க�ெகன ஒ' உAதியான திட நிைலைய 
உ'வா�கி� ெகா<ட பி/ன�, நா�&/ -&S�ைமயா� கிைட"த அேத 
உ�ைமகைள� கா�&�கா�& அதJக+"( ஒ' பய�கர h3நிைலைய 
��லிம�லாத ச@க"தி� எதி�பாராம� உ'வா�கி, �/பளி"த 
உ�ைமகேளா+  அத/பி/ இ�லா"(�- ம�+ேம (ைணேபாக இ/�� பல 
உ�ைமகைள அதிகார"(ட/ ேக�+  ெபJA� ெகா�ளF� ெச:வா�க�. இ(   
தா/ ‘ஜிஹா"’ ச<ைடயி�+ காபிஃ� நா�ைட (Dar-ul-harb) இ�லாமிய நாடாக 
(Dar-ul-Islam) ஆ�க ��கிய க�ட நடவ&�ைகயா-�. இEெசய�பாணிேய 
உலெக�-��ள நா+களிG� ��லி�களா� அ�ச��க ப+கிற( (நா: வா� 
ேபா/றவ�களி/ இயJைகயாக -ண�கைள எவ'� மாJறேவ �&யா(. 
எ�-� எதிG� ஏமாJAத�, �/��- பி/ �ரணாக சி2தி"(, ெசா�லாG� 
ெசா�லி, ெசய�பாணியி� இற�-வா�க�. ��லி�க�- வலிைம -ைற2த 
நிைலயி� காபிஃ�க� காலி� ெந+Oசா<கிைடயாக வி�2( ெகOசF� 
ெச:வா�க�, அவ�க�ேக சJெற�� வலிைம ஓ�கியபி/ மிOசி ச<ைட- 
சEசரFகளி� இற�கி பய�கர வ/�ைற" திb� தா�-த�களி� இற�கி - 
�/! ம/னி"( வாழவி�டவ�க� வா3F�ேக வ'�கால"தி� 
ெகா�ளிைவ�க" தய�க மா�டா�க�. இைத ச�"திரேம இQவாA ேப?கிற(.  

உதாணமாக:  ‘யா"� ’ - gத நகர"தி/ ெபயைர மாJறி “மி(ன"-உ�-
நபி” இ/ைறய ‘மத>னா’ என ெபய��+ - gத�க� ��லி�க�களி"த ஆர�ப 
ஆதரவாக - வசி�க வ >+ உ<ண உணF ெகா+"( வா3F�காதரமாக 
ேவைலையS� அளி"( - ஆகிய எ�லா ��கிய உதவிகைள இEசGைககைள 
தவறான �ைறயி� பய/ப+"தி �Lறி7� ந"றி மறN< அவ�க� 
ெச�வ/ைத எ�லா� பிO�கி�ெகாIO sத� ஒHவH� யா/�பி� 
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இ�லாம� ேகாவண/ேதாO நாOகட/திேயா, அ�ைம>பO/திேயா அ�ல<  
ெகா"ேறா தா" �க�ம< த" sத ெவறிைய/ தணி/<� ெகாIடா�. 
�க�ம( ெப<க� விஷய"தி� (அQFA !�ள ெப< -ழ2ைதக� �த� 
கிழவிக� வைர) எ ப& ப�டவ� என ஊேர ெசா�G�. மிக ��கியமாக 
சமீப"தி� மணமான இளவய( ந�ைககைள ேத�2ெத+"( ேவ<+ெம/ேற 
இவ�க� கணவ�கைள� ெகா/A விதைவகளா�கி கணவ/மா�கைள� ெகாைல 
ெச:த அ/ேற மண2ேதா உடGறF ெகா�ள அ&ைமகளா�கிய 
ெசய�பாணிகைள  பJறி �க�ம(வி/ இ�லா"( D�களிேலேய உ�ள(. 
இதJ- �"தர ! D�களிலி'2( ஆதார�க� அ�க�ேக ஏராளமாக� ெகா�&� 
கிட�கி/றன என ெசா�ல�"த"(ட/ Iறலா�. இேத ெசய�பாணி 1400 
ஆ<+களாக gத�க�ெகதிராக இ/A� பய/ப+"த  ப+கிற(. 
 இ"த'ண"தி� Iட (��லிம�லாதவ�களி�) காபிஃ�களி� 
ெப'�பா/ைமயின'�- பிர"ேயகமாக உ�ள மிக� க+ைம ெகா+ைமயான 
‘ஷ�யா’ ச�ட�களி� உ�ள pt�க�கைள  பJறி ஒ' ம<ணா�க�&S� 
ெத�யா(. ஏெனனி�, இ(வைர இ�லா"தா� !னிதெமன Iற ப�+ 
த�கியாவாக ஏமாJறி (Islamic approved Holy Deception, 'Taqqiya') இ/�க� கா�&  
ேப?� ��லி�கைள  பா�"( இயJைகயாக இ'�-� கப&�லா மன"தா� 
எ�லா ��லி�க� ந�லவ�கேள, அதி� சில� ம�+�தா/ க�+ மீறிய 
ெக�ட த>விரவாதிகெளன (extremists) தா�கேள எளிதாக காபிஃ�க� ஒ' 
�&F�- வ2( வி+கிறா�க�.   
 h(வா( கபடமி�லாத காபிஃ� தைலவ�க�- இ�லாதி/ இர�ைட 
நிைல (பா�! நா�-") த"(வ�ேமா (dualistic ethics) அ�ல( இ�லா"( 
அரசியG�- காபிஃ�க� பணிFட/ இ'�க ேவ<+�  (political submission) எ/ப( 
பJறிேயா ஒ/A� ெத�யாம� அவ�க�- ேவ<&ய ஒ"தாைசகைளE 
ெச:வா�க�. எவ'ட�� காபிஃ�கேளா எEசமய"திG� வா3�ைகயி� 
ந/ெனறிகைள  பி/பJAவதி� பJA�ளவ�களாதலா�, (இ�மாதிேய 
மJேறா'� த�களிட� பழ-வா�க� எ�� எதி�பா� ! ெகா<+), 
எ�ேலா'ட�� அதிG� த� நா�+�-  !திதாக -&ெபய�2(�ள !( 
��லி�கட/ சகி !" த/ைமSட/ சகஜபாவ"(ட/ பழகி, த�களா� ஆன 
உதவி ெச:வா�க�. பா�* ேபா"J இர�ைட நா� ைடயவ�க� 
��லி�கெளன ஒH எ�ைல� � வைரயJ/<� Qற� Qடா<.  ஆனா� 
��லி�க��ேகா உட� �h<� ஒேர விஷ நா� க� மய�. ஒ4ெவாH 
நா� �  ஒ4ெவாH இட/திL / த�கவாJ தனி/தனியாக விஷ> 
ெபாXகைள மைற/<> ேபசி� க� �.  

ஆக, இவ�க�களி"த சGைககைள ைவ"(�ெகா<ேட வ'� 
கால"தி� இைதேய எQவித மனசா�சி-ந/றிSண�வி/றி ({பிரேயாக� ெச:ய 
ெகாOசேம�� தய�க மா�டா�க�. ��லி�களி/ இ�லா"ைத 
எதி�"தவ�க�- ஆர�ப நா�களிேலேய ‘ H�O மதெவறி பி�/தவ�’க� 
(labeled a bigot) என ெபய� h�& ‘த�கியா’Fட/ உலைக ஏமாJறி மைற"தாG� 
த�க� இ�லா"( ஒ�கலாJைற மன"தாG� ெசா�லாG� ெசயலாG� 
பி/பJAவா�க�. ஆனா� இ�மாதி� இ�லா� _�களா� அளி�க>பO� 
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ஒh�கV ெசய� ேநா�க�கைள� (motivation) ெகா<+ சமய"திJ-" த�கவாA 
த�க� -ண"ைத, நட"ைதைய மாJறி� ெகா�வா�க�. (பEேசா2திக�!).  

��லி�களா� பல �ைற (ேராக� ெச:ய ப�+�, இவ�கைள  பJறி 
சிறி( அறி2த காபிஃ�க� மன நிைலS� இ/ன�� மாறாம� ெச�ைமயாகேவ 
பைழயப&ேய இ'�-�. ஏெனனி� இ( காபிஃ�க�- த/�டேன 
உ�ளட�கிய இய�!. இ/�� ஒ'ேவைள சகி !" த/ைமSட/ பழகினா�, 
எ/றாவ( ஒ' நா� அவ�கைடய வ/�ைற, பய�கர த>விரவாத�  ேபா/ற 
ெசய�பாணிகைள வி�+ ந� வழி�-" தி'�!வா�க� என வ >ணாக எதி�பா�"( 
ஒQெவா' தடைவS� ஏமாJற ப+கிறா�க�. ஆனா� இைவகைள�ெகா<+ 
பாட� அறி2ததாக இ/�� ெத�யவி�ைல. நிர2தரமாக த�கியாFட/ பழ-� 
மன நிைலSைடய ��லி�க�- இQவாA 1400 ஆ<+களாக ெவJறிSட/ 
இ�லா� வள�Eசி ெகா<+�ளதா� ஏ/ எதJகாக இ�லா"ைத எதி�"ேதா 
அ�ல( ��லி�களான த�கைள சீ�தி'"தி�ெகா�ள ேவ<+ெமன வழிவழி 
வ2த ‘மிaசினா� ெகaUவ<, ெகaசினா� மிaUவ<’ எ�� 
ெசய�பாணியிேலேய மீ<+� மீ<+� இற�-வ�. 

ஒ/ைற நிைனவி� இA"தி ைவ"(�ெகா��க�. இ�லாைதேயா, 
அ�ல( ‘ஷ�யா’ ச�ட�கைளேயா எ2த ெகா�பனானாG� சீ�தி'"த �&யா( 
(இ�லா"தி� சிற பிய�!�ள அ�லாவாG� Iட தி'"த �&யா(, ஏெனனி� 
அ�கடF� என ஒ'வ� இ'2தா� தாேன!! அ�லா எ�� கைத  பா"திர� 
�க�ம(வா� த/ ?ய நல" தி�ட�க�காக -ரானி� உ'வாகிய( தாேன!) 
ஏெனனி� எ�லா ஷ�யா ச�ட�க� அ�லா எ�� !ைன ெபய�� 
�க�ம(வா� த/ ?ய நல" தி�ட"திJகாக ஆர�பி"(, அேத ?ய நல"(ட/ 
அேத மாதி� ெதாட�2( �க�ம(ைவேய ?JறிE ?Jறிேய (-ரா/ –அ�லாவி/ 
ெபயரா� �க�ம(ேவ க<டப& எ�தி�ெகா<ட(, ஹ"த>?க�-�க�ம(வி/ 
விபiதE சட�-க�, சிரா"-�க�ம(வி/ வா3�ைக வரலாA – என 
�"ெதா- ! D�களாக �க�ம(F�காகேவ- Trilogy) எ�லா� 
வ-�க ப�+�ளன அ�ல( பைட�க ப�டன. இ2D�க� ஆர�ப 
நா�களிலி'2( சமீப கால�வைர இ�லா"( D�க� காபிஃ�க� ப&�க� 
Iடாெதன அவ�கேள அம�ப+"தி கா"( வ2தன�; ஆனா� இ/ைறய 
இைணயவைல !ர�சியா� (present-day Internet  revolution)  இ�லா"( D�க� 
ெவளி பைடயாக பதிவிர�க� ெச:ய தாராளமாகF� ஏராளமாகF� 
கிைட�கி/றன. காபிஃ�க�- இைதவிட ��லி�கைள விம�சன� ெச:ய 
��லிம�லாதவ�க�- ேவெற/ன ேவ<+�. 
 

*னித அ"*� *னித ெவJ>*� 

Sacred Love and Sacred Hate in Islam 

 இ�லா"( ேநா�க�கைள அைடய உ�ைமSட�� அதிகார"(ட�� 
ேக�+ அத/ப& எ�ேலா'� அ&பணிய ேவ<+ெமன அதJேகJற ெசய�களி� 
உண�EசிL�வமாக ��லி�க� ஈ+ப+கிறா�க�. அதி� மிக ��கியமான 
விஷய� ஒ/A, இ�லா"தி� !னிதெமன Iற ப+�’காபிஃ� ெவA !’ அதாவ( 
அரபி ெமாழியி� ‘அ�-வாலா வா அ�-பரா’ எ�� இ�லா"( ம2திர�. அ�லா 
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‘காபிஃ�’கைள ெவA�கிறா�, அவ�கைடய கலாEசார�கைளS� அரசியைலS� 
த>விரமாக ெவA�கிறா�! ஆக அ�லா எைவகைள ெவA�க� IAகிறாேரா 
அைவகைள ெவA"(, எைவகைள வி'�பிE ெச:யE ெசா�கிறாேரா 
அைவகளிட� வி' ப"(ட/ ெசயலாJற ேவ<+ெமன அ�லாேவ 
ஆைணயி�+ இ'�கிறா�. அஃேதேபா/A அ�லா உ<டா�கிய ஷ�யா 
ச�ட�கைள" தவிர, காபிஃ�களா� ஜன நாயக �ைறயி� பாராம/ற�களி� 
உ<டா�க ப�ட ச�ட�கைளS� அரசிய� சாசன�கைளS� ெவA�கE 
ெசா�கிறாரா�! இதனா�தா/ இ�லா� அ&�க& அதிகார உ�ைமSட/ 
‘காபிஃ�’கைள இ�லா"(�- அ& பணியேவ<+ெமன கா�ய காரணமி/றி 
எதி�பா��கிற(.  

கடF� Iட தா/ உ'வா�கிய ம�க� தா�களாகேவ வி'�பி ஒ' 
தனி பி�வினராக ஆகிவி�ட அ�ம�கைள� Iட ெவA�க �&Sமா என 
அதிக பிர�கி"தன ேக�வி ேக�க இ�லா"தி� அ�மதி கிைடயா(. அ�லா 
�க�ம( @லமாக Iறிவி�டா�, அ�ேகேய �JA !�ளி என ஆகிவி+கிற(. 
இ�லா"தி� அ�லாF�ெகதிராக ேக�வி ேக�டா� ெத:வ நி2தைனயாகி 
ெகாைல த<டைனS� விதி�க ப+� (blasphemy). ஜா�கிரைத! 
 

�த� திH/த�  
First Amendment 

 இ�லா"ைத உ�க�- பி&"தாG� பி&�காவி�டாG�, இ�லா�� 
ஓ' ெவறி பJற>+பா+ இய�கெமன (cult) ந>�க� த>�மானி"தாG�, 
��லி�க�- இ�லா� எ/ப( ஓ� ‘மத�’தா/; ஆைகயா� இ�லா"ைத 
��லி�க�கி�டப& அ�ச��க எ�லா உ�ைமS� உ<+ எ/ �த� 
தி'"தமாக� IAகிற(. ஆகேவ இ�லா"( சமய ச�ப2தமான எ2த 
உ�ைமையS� மA ப( ஜன நாயக அரசிய� சாசன"திG�ள மத ?த2திர 
(Freedom of Religion) ச�ட�க�ெகதிரான( (unconstitutional) என� IறF� Iற" 
தய�கமா�டா�க�! ஆகேவ காபிஃ�களி/ ஜன நாயகேம இ�லா"(�- 
அ&பணி2( அவ�க� எ2ெத2த உ�ைமகைள� ேக�டாG� அதJக&பணி2( 
உட��-ட/ அளி"( ��லி�கைள" தி' தி ெச:ய� கடைம ப�டவ�களாக 
ஆகிவி+றா�க� என அதிகார"(ட/ ேக�கிற(. அேத சமய� மJற அரசிய� 
சாசன"திG�ள மJற ஷர"தான - ஒQெவா' -&மக�� மJெறா' 
-&மக��- மத� எ�� ெபய�� ெகா+ைம ெச:ய� Iடாெதன� Iறியைத  
பJறி த�க� வசதி�ேகJப மற2( வி+வா�க�.   

இ�லா"( நா+களி� மத ?த2திர� எ�� ெசா�ைலேய 
அ�மதி பதி�ைல. ஆ�ேக பிற மத !"தக�கைள (ைபபி�, பகவ" கீைத) 
வ >�&� ைவ"தி' பதJ-� உ�ைமயி�ைல. அ ப& ைவ"தி'2( பி&ப�டா� 
அைத இ�லா"( ெத:வ நி2தைன என -Jற� சா�ட ப�+ த�க 
த<டைனS� காபிஃ�க�- உட��-ட/ அளி�க ப+�. ஆனா� ஜன நாயக 
நா�&� வசி�-� எ�லா ��லி�க�- ம�+� உலக"திG�ள எ�லா ஜன 
நாயக அரசிய� சாசன ச�டவிதி� IJA ப& த�க� மத ?த2திர"ைத நிைல 
நா�ட, அரசிய� சாசன"தா� உ"திரவாதமளி�க ப�ட உ�ைமைய ம�+� 
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வலிSA"(வா�க�. அேத சமய� -&S�ைமெபJற -&ம�க� அரசிய� சாசன 
விதிகைள மீறIடா( எ�� கடைம இ' பைத வசதியாக மற2( வி+வா�க�. 
எ�ேக இதி� நியாய� உ�ள(. மனசா�சி உ�ள(. இ�மாதி�யான 
��டா�தனமான ஒ' ெவறி பJற>+பா+�ள இய�க"ைத உலகி� ெதாட�2( 
அ�மதி�க" தா/ ேவ<+மா?  

இ�லா"( ‘மத�’ எ�� ெசா�லி� அட�கிய அதிகார உ�ைமக� 
யாFேம அரசிய� ச�ப2தமான மிக ��கிய ப-திகைள 
உ�ளட�கியைவகளாகேவ காண ப+கி/றன. இதனா� ஜன நாயக"(�-� 
இ�லா"(�-� எQவைகயிG� ெதாட�ேப இ'�க இயலா(. இைவகளிட<&� 
(ஜன நாயக� அ�ல( இ�லாமிய ஆ�சி) ஒ/A உ�ள இட"தி� மJெறா/A 
இ'�கேவ �&யாெதன உAதிபட� Iறலா�. கீேழ அ�லாவிடமி'2( 
வ2தெதன எனE ெசா�லி உல-�- �க�ம(வி/ பிர"ேயக அ/பளி !:  
அ�-*கா� 1,7,331 -  �க�ம( IறியவாA: “என�- �/ ேதா/றிய 
அ�லாவி/ Yத�க�களி�க படாம� என�காக ம�+ேம அ�லா 
பிர"ேயகமாக அளி"த ஐ2( ��கிய வர�களாவன: 

1. அ�லாவா� உல-�- ப�சாக அளி�க ப�ட நா/ க<ட ஒQெவா' 
ெவJறிS� ஒ' மாத பயண"திJ-�ளாகேவ எதி�கைள 
அEச��+வதா� ம�+ேம என�-� கிைட"(�ளைவ.  

2. இ Lமி என�காகF� எ/ைன பி/பJA� ��லி�க�காக ம�+ேம 
பைட�க ப�+�ள(. ஆ�ேக அ�லாF�காக அ2த2த உ�ய ேநர"தி� 
நட"த ேவ<&ய ெதா�ைகக�காகF� மJற இ�லா"( சட�-கைள 
நிைறேவJAவதJகாக ம�+ேம பைட�க ப�டைவ. 

3. எதி�க� மீ( அQவ ேபா( நட"த ப+� திb�" தா�-த�களி� 
எதி�களிடமி'2( பி+�கிய ெசா"( ?க�க�, ெப<&�, அ&ைமக� 
யாFேம என�காகF� எ/ைன பி/பJA� ��லி�களா� ம�+ேம 
அ�லா அளி"த உ�ைமE ச�ட ப& அ�பவி�கைவகேள. 

4. க�லைறயிலி'2( உயி�ெபJA எழEெச:S� கியாம நாளி� த>� ! Iற 
(Day of Resurrection/Judgement), என�- ம�+ேம (அதாவ( �க�ம(F�- 
ம�+ேம) அ�லாFட/ ந+வராக இ'2( (ம"திய�த� ேபச) 
உ�ைமS�ள(. 

5. என�- �/ வ2த எ�லா Yத�க� ஒ' -றி பி�ட நா�+ 
ம�க�காக ம�+ேம கடFளா� அQவ ேபா( அ� ப ப�டன�; 
ஆனா� நாேனா உலக"தி� உ�ள எ�லா மனித இன�க�-� 
ெபா(வாக தனி ப�ட ஒேர ஒ' மீ�பாளராக அ� ப ப�+�ேள/”  

எ/றா�. 
இ�லா"( ெதா�ைகக� யாFேம அரசிய� ச�ப2த விஷய�களான, 

‘ஜிஹா"’, ‘ஷ�யா’ ஆகியைவக�காக அ2த2த அரசா�க�கைள ��லி�க� 
உ�ைமSட�� அதிகார"(ட�� இதனா�தா/ ேக�கிறா�க�. அதாவ( 
ஒQெவா' அரசா�க�� இ�லா"தி/ எ�லா ேதைவகைளS� நிைறேவJறேவ 
நிAவ  ப�+�ளனவா�!! ஆகேவ ேமJIறிய அ�லாவா� அளி�க ப�ட 
பிர"ேயக இ�லா"( உ�ைமகைள காபிஃ� அரசா�க�க� தா�களாகேவ 
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அளி"( வி�டா� அவ�க�ேக ந�ல(. இ�லாவி�டா�..... நட பேத ேவA! 
ஜா�கி.......ரைத! என ேவA சவா� வி+கிறா�க�.  

இ�லா"( சமய"(�-� அேத சமய இ�லா"( அரசியG�-� உ�ள 
வி"தியாச�கைள காபிஃ�க� மிக ��கியமாக அவ�க� நல��காேவ அறிய 
ேவ<+�. 2001இ� 11� ேததி ெச ட�ப� மாத"தி� ‘உலக வியாபார ைமய�’ 
(World Trade Center) அ+�- மா&� க�டட� தக��க ப�ட காரண� அரசிய� 
ச�ப2தமான ெசய�பாணிேய தா/. மA�கவி�ைல. ஆனா� அ( இ�லா"( 
இய�க ெசய� ேநா�க�ெகா<ட( (political act with a religious motivation). 
அ�க�டட"தி� இ'2த மாசJற-பலியா�க ப�ட ஆ<க� ெப<க� 
அைனவ'�-� அ�க�ட"திலி'2( தா�களாகேவ ெவளியி� -தி"( த�க� 
உயிைர வி�டா� அதJ-� எQவாA இ�லா� ெபாA ேபJக �&S�; ஆனா� 
ெந' பா� எ��க ப�+ அ�கி'2ேத அதனா� ெகா�ல ப&'2தா� அ( 
ம�+�தா/ இ�லா"( இய�க பணி என Iறலாமா�! இெத/ன 
ெகா+ைம"தனமான ��டா�தனமான வாத�? 

ெபா( ம�க�காக ஏJப+"த சாைலகளி� ேபா�-வர"( 
அைன"ைதS� �ட�கி, அதி� ��லி�க� ெதா�ைக நட"(வ( ‘இ�லா"( 
இய�க" ெதா�ைக’. ஆக இைத ஒ' மத ?த2திரெமனதா/ 
ெகா�ளேவ<+மா�! அ( அரசிய� ச�ப2தமானத�ல! சமய"திJ-" 
த-2தவாA எQவாA மாJறி இ�லா� உலைக ஏமாJறி ?யநல"(ட/ 
IAவைத� கவனிS�க�. 

ஷ�யா ச�ட�களிG�ள எ�லா வைகக�, உதாரணமாக 
ெபா(ம�களி/ -ழ2ைதக� ப&�-� ப�ளிகளிG� Iட, இ�லா"( 
ெதா�ைகக� தனியாக நட"(வ( அரசியேல தவிர ேவெற/ன? இQவாA 
அ ப�ளி�Iட நி�வாகிகைள அதிகார"(ட/ த�க� உ�ைமகெளன ேக�ப(; 
இ�லா"( I�ட�க�காக டால� டாலராக ெசலவழி ப( �தலியைவக�   
ஷ�யா ச�ட ப&தா/ இ�லா"( வைகயி� அரசா�க"திடமி'2( 
ேக�கிறா�க�.  சமய" ெதா�ைக மத ச�ப2தமான( தா/ ஆனா� அதி� 
அரசியைல ஏ/ ேச�"( அதிகார உ�ைமெயன ேக�கேவ<+�. ெதா�ைக�காக 
மhதி�-� ெச/A நட"தலாேம! இ�மாதி� எ�லா மத�க� த�க� 
உ�ைமெயன ேக�க ஆர�பி"தா� அரசா�க ஆைம எ/ப( எதJ-? ஆனா� 
இ�லா"( இய�க" ெதா�ைககைள அரசியலா�கி அைத நிகழைவ ப( தா/ 
அரசா�க"தி/ தைலயாய பணிெயன இ�லா� IAகிற(! இைத மA"தா� 
வ/�ைற என ஆர�பி�கிறா�க�. 

ஆகேவ இ�லா"(" ெதா�ைக சமய-மத-இய�க ச�ப2தமான( என� 
Iறி�ெகா<ேட அத/ விைளF அரசியலி�தா/ கைடசியி� ேபா:தா/ 
வி&கிற(. ெபா( ம�க�காக ெபா( ம�களா� ெபா( ம�க� எ�லா� 
நல��காக உ�ள ெபா( அரசா�க"ைத இ�லா"( க'"(  ேபா�-�- 
உட/பட ேவ<+ெமன க�டாய  ப+"(வ( �ைறயா-மா? 
அெம��காவிG�ள ஜனநாயக� ேபா/ேற உலக"திG�ள எ�லா ஜனநாயக 
நா+களி� உ�ள எ�லா கலாEசார�க�-� மர!க�-� ச�ட�க�-� 
அ& பைடயாக எதிராக,  இ�லா"( ‘ஷ�யா’F� ேபா�&ேபா�+� ெகா<+ 
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அ�ல( எதி�"( இ�லா� ெசா�ப&தா/ நட"தேவ<+� என IAவேதா 
அ�ல( மைற �கமாக பய�கர வ/�ைறகைள�கா�& அE?A"த, 
த/மான��ள ம�க� அத/ அரசா�க�க� எQவாA ஒ !� ெகா�ள 
�&S�? இ( அ2திம சவாG�ேக (show-down)  அ&ேகாGகிற(. 

அதனா� தா/ இ�லா� இய�க ��லி�க�, ஜனநாயக அரசிய� 
விவகார�களி� ேநர&யாக தைலயி+தைலS� அரசா�க"(�ேக சவா� வி�+, 
அரசா�க"ைதேய அதிகாரமாக� க�டைளயி�+ இ�லா"(�- அ&பணிய 
ேவ<+ெமன� க�டைளயி+வைத அ2த2த அரசா�க�க� அரசிய� iதியி� 
ேநர& நடவ&�ைகயாக எQவழியாG� க�டாயமாக" த+"( த�க பதில&கைள 
(விைடயாக) அளி�க" தா/ ேவ<+�. 

 
எளிதாக=� இ"றியைமயாததாக=� ஆ� த� 

Making it easy and necessity 

 நா� இ�லா"( பEேசா2தி"தன"ைத  பJறி �/னேர  
Iறியி'�கிேறா�. அ ேபாைதய வசதி�ேகJப அதJ-" த-2தவாA த�கைள 
மாJறி� ெகா�வா�க�.  

ஷ�யாவி� அ& பைடயி� இ' த"(வ�க<+. எQெவ ேபா( 
த�களா� இ�லா"( ெகா�ைககைள அ�ச��க �&யாவி&�, 
அEசமய�களி� ஆ�ேக எQவாA நட2(ெகா�ள ேவ<+ெமன ‘ஷ�யா’ேவ 
வழிகா�&யி'�கிற(. அதJ- – “தXச�ீ” (tayseer) என� IAவ�. அதாவ( த�க� 
“இ�லா"( இய�க  பணிE ?ைமகைள எளிதா�கி� ெகா�த�” என ெபா'� 
Iறலா�. 
ஆதார  ரா" வசன�: 4:28 – “அ/றிS�, அ�லாu (த/�ைடய ச�ட�கைள) 
உ�க�- இேலசா�கேவ வி'�!கிறா/;. ஏெனனி� மனித/ 

பலஹ>னமானவனாகேவ பைட�க ப�+�ளா/.” 

��லி�க�- நிைலைம மிக ேமாசமானேபா( ஷ�யா ச�ட�க� 
அEசமய"தி� அமலா�க �&யாவி�டா� ��லி�களி/ இ�லா"( இய�க  
பணிE ?ைம சJA இேலசாதாகிற(. ஆனா� ெதா�ைகைய ம�+� தவறாம�  
ெச:(வரேவ<+�. ப/றி� கறிையையS� ெதாட� Iட(. இ( இ/ெனா' 
க'"( ப&வ"(�- இ�+E ெச�கிறா(, அ( தா/ “த~ரா” (darura) அதாவ( 
‘இ/றியைமயாதன’ என  ெபா'� ெகா�ளலா�. அதனா� தா/ ‘ஆலிவ� 
ேகா�+�மி"’ (Oliver Goldsmith)   த/  "Citizen of the world – (Selected Letters, edited 
by Brockington)" எ�� உைர நைட  !"தக"தி� “மர*க�� க�டாய நிைலR� 
எNத கா�OமிராI�க�� � Qட ெபாX *ர�O, கபட நாடக� கைலைய� 
கLபி�கி"றன” எ/றா�. “Cusom and necessity teach even barbarians the same art of 
dissimulation - page 44, 2nd para" என� Iறினா�.  ேமJIறியைவகைள"தா/ 
��லி�க� யாவ'� உ<ைமயாக எ ேபா(ேம நைட�ைறயி� ெச:( கா�& 
நிfபி�கிறா�க�. ‘ஹரா�” என இ�லா"தி� எெத( ஒ(�கி 
ைவ�கப�+�ளேதா, அைவகேள ச2த� ப"திJேகJப அ2த2த சமய"தி� 
அ�மதி�க ப�+ வி+�. ஏெனனி� பி/ன� இ�லா"ைத பர ப உயி'ட/ 
வாழ ேவ<+ேம! ஆதலா� அEசமய"தி� ��லி��- பசி ஏJப�டா� 
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ஹலா� உ<ைவ" ேத& அைலயாம�, ஹரா� எ�� அ�மதி�க படாத 
உணFகைளS� உ<ணலா�. எ�ெக�- ெதா�ைக நட"த �&யவி�ைலேயா  
ஆ�ேக ெதா�ைகைய  பி/ன� ெச:( ெகா�ளலா�. ப/றி�கறி ஒ/Aதா/ 
உ�ள( எ/றா� இ�லா"(� ேகா�பா+கைள� காJறி� பற�கவி�+ 
ப/றி�கறிையS� வயிA !ைட�க உ<ணலா�. இதனா� அ�லா 
இ பாப"திJகாக எ2த த<டைனையS� அளி�கமா�டா�. ேமலாக ப�?� 
அளி"தி+வா�. ?பான�லா! 
கீேழ ஒ' ’தfரா’F�கான உதாரண� ெகா+�க ப�+�ள(:  
f15.17: – வி�+ ேபான ெதா�ைககைள �&"திட சில அவசியமான h3நிைலக� 
இ'�க ேவ<+�.  
[�த� 4 நிைலைமக�........] 
5வ( நிைலைம: ெதா�ைகைய வி�ட ��லி��- அ" ெதா�ைகையE 
ெச:தா� உயி'�ேக த>�கிைழ�க ப+� எ/றா�  வி�+ ேபான 
ெதா�ைககைள �&"திட -றி பி�ட ேநர� என பா��க" ேதைவயி�ைல. பிற- 
�&2தேபா( ெச:( ெகா�ளலா�. �&யாவி�டா� எ/ன ெச:வ(? வி�+விட 
ேவ<&ய( தா/!! 

 ?'�கமாக ேவைல ெச:Sமிட"திG� ப�ளி�Iட�களிG� இ�லா"( 
��கிய சட�-களான ெதா�ைக �தலியன ெச:ய �&யாவி�டா� 
அைவகைள பி/ன� ெச:( ெகா�ளலா�. இEசட�-கைள ெசயலாJற ஏJற 
h3நிைல ேதைவ. அ ப&ெயா' h3நிைல இ�லாவி&�, இ�லா� 
இய�க"(�- எ2த ஊA� ஏJபடா(.  

 கா !Aதி�காக (insurance) இ/ெனா' உதாரண� உ<+. இ�லா"தி� 
‘கா !Aதி’ அ�ல( ‘கா ப+ீ ெச:S� �ைற’ ‘ஹரா�’ அ�ல( ெச:ய� Iடா( 
என ஷ�யா நிதி �ைறக� தைட ெச:(�ளன. ஆனா� இ�லா"( அதிகார� 
இ�லாத இட�களி� உ�ள ச�ட"தா� வாகன� கா !Aதி ேவ<+ெமன 
இ'2தா� அ ேபா( ெச:யலா�. ஆைகயா� எெத( ஹரா� என 
ஒ(�கேவ<+ேமா அைவகைள ேதைவேயJப+� ேபா( ெச:தா� அ( 
ஹரமாக ஆகா(!! இதி� கா !AதிS� ஒ/A! காபிஃ� நா�&� ��லி�களி/ 
ெசா"(�- (வாகன"(�-) நாசேமJப�டா� கா !Aதி" ெதாைகைய 
காபிஃ�களிடமி'2ேத பறி"(� ெகா�ளலாேம! இ(F� ��லி�க�- லாப� 
தாேன! 

 அரசிய� இ�லா"ைத தைட ெச:தாG�, இ�லா"( இய�க 
சட�-க�-" தைடகிைடயா(. அைவகைள �&2த ேபா( ெச:( 
ெகா�ளலா�. ஆனா� அரசிய�தா/ இ�லா"( சட�-கைள�கா�&G� 
தைலயாய(.  
 ப�ளிகளி� இ�லா"( ெதா�ைக அ�மதி�க படாவி�டா�, அதனா� 
மத ?த2திர� எ�� அரசிய� சாசன"தா� (Constitutional Laws of the country) தைட 
ெச:ய பட வி�ைலேய! அதாவ( ஷ�யா ெதா�ைகக� ப�ளி�Iட�களி�, 
ேவைல ெச:Sமிட�களி� ெச:ய� Iடாெதன ச�டமி'2தா� ஷ�யா மர! ப& 
காபிஃ�கைள ��லி�க� “பா(கா�க ேவ<&யதி�ைல”, அQவளFதா/!. 
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��லி�களாவ( காபி�கைளயாவ( பா(கா பதாவ(! இ( h�ய/ 
வட�கிலி'2( உதி"( ெதJகி� மைறSெமன� IAவைதெயா�-�!!  
 ஆைகயா� ெதா�ைக�- தைடயி'�-�ேபா( அதனா� ஏJப+� 
?ண�க"ைத பிற- எ ேபா( வசதி உ<டா-ேமா அ ேபா( ெச:( 
ெகா�ளலா�. �க�ம(F� இைதேய ெச:தா�; ஆைகயா� ��லி�க� 
இQவாேற ெச:யலா�. அ( தா/ ஷ�யா ச�ட�! �க�ம( ெசா�ப& 
��லி�க� நட2( ெகா�ள ேவ<+�.  
 இ�லா"( ெதா�ைக�- இடமளி"தா�, அ( அேநக சட�-க�கான  
வசதிகைளS� ஏJப+"தி" தரேவ<& வ'�. ெதா�ைக�கான 
�/ேனJபா+களாவன: ஒ' தனி அைற; அதJகான ந>ரா�ட சட�-; பல 
பிர"ேயக தின�களி�  பல பிர"ேயக ந><ட ேநர" ெதா�ைகக�. அ2த 
பிர"ேயக அைறகளி� விேசஷமான ந>��-ழா: அைம !க�கான (special 
plumbing) பிர"ேயக மராம"( ேவைலகைளE ெச:பவ� உதவி ஆகியைவகைள" 
ேத&E ப�ளி�Iட நி�வாகிகேளா அ�ல( ேவைல ெச:SமிடதிG�ள 
�தலாளிேயா, அ�ல( நி�வாக� -�ேவா ெசயலாJற ேவ<+�. ஒ'�ைற 
இQவசதிகைள  (ஷ�யாப&) !கவி�டா� இதி� எ"தைனேயா விபiத�க� 
ெதாட2( ஏJப�+� ெகா<ேட இ'�-�. இ�லா"தா� வ'� (/ப"திJேகா� 
அளவி�ைல. யாைனைய வரேவJபைறயி� pைழயவி�டா� அதனா� ஏJப+� 
விபiத�க� எ/ென/ன என கJபைனைய ஓட வி+�க�. ஆைகயா� தா/ 
ெசா�ல�"த(ட/ IAகிேற/! ஜா�கிரைத! ��லி�க�- வா�-� 
ெகா+"( ஏமாற ேவ<டா�! 
 இ/ெனா/ைறS� நிைனவி� இA"தி� ெகா�ளF�. ப�ளியி� ப&�-� 
��லி� மாணவேனா மாணவிேயா வ- பைறயிலி'2( இ�லா� 
ெதா�ைக�-E ெச/Aவி�டா�, ஆசி�ய�, அவ�க�ெகன தனி வ- ! 
நட"(வாரா? அ�ல( ��லி� மாணவ மணிக� ெதா�ைகயிலி'2( வ'� 
வைர மJற மாணவ�க� வ- ! நட�கா( ைகக�& வா:ெபா"தி 
இ'�க"தா/ ேவ<+மா? �&Sமா? அ�ல( மJற விைளயா�&� ஈ+பட 
ேவ<&வ'மா? அ+"(வ'� பi�ைசக�- ஏJபா+ மிக ��கியமானா� 
ெதாடராக ெச:யேவ<&ய பi�ைச�- ேவ<&ய ஆய"தநிைல எ/னாவ(? 
��லி� மாணவ�கைள எ ப&ேயா ேபாக�+ெமன திbெரன ‘அ�ேபெலன’ 
வி�+விட �&Sமா? அ ப& வி�+ வி�டா� -JறEசா�+க� எ"தைன எ��? 
பணி ெச:Sமிட"தி� -றி பி�ட ேவைலயிG�ள ��லி� த/னிட"ைத 
வி�+ ெதா�ைக�-E ெச/Aவி�டா� இ2த சிA தாமத"தா� பிற'�- 
ஏJப+� அெசௗக�ய�க� எ"தைன? இைவகைளS� நிைனவி� ெகா�ள 
ேவ<+�! அரசா�கேம இ�லா"(�கான ெசலைவ மJற காபிஃ�க� ெகா+�-� 
வ� பண"திலி'2( ெசலF ெச:யேவ<&ய நி�ப2தெம/ன? 
 ஒ'தடைவ ெதா�ைகைய அ�மதி"தா�, அ2த நி�வாக�, அ+"( 
��லி�க�கான ‘ஹலா�’ �ைறயி� தயா��க ப�ட சமயைற அ(F� 
ஷ�யாFட/ ஒ"( ேபா-� அைற ேதைவ ப+�: அதாவ( கசா ! இட�. 
[[[Translator's Comment: ‘ஹலா�’ (Halal) �ைற எ/றா�, மி'க"தி/ க'"ைத 
சிAகE சிAக ெவ�& அ( சி"திரவைத ப�+ (&�க" (&�கE சாக&�க 
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ேவ<&வ'�. இ�ேக இ' உதாரண வ >&ேயா�களி/ ச�கிலி" ெதாட� 
அளி�க ப�+�ளன.  Halal slaughtering - one cow & another camel to give evidence as two 

videos from you tube ::        http://www.youtube.com/watch?v=uPLhj5qP2Ug&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Az2xbVYS44U             ]]] 

அ+"ததாக ர�சா/ மாத"தி� பக� ��(� பக� ��(� ப�&னி 
கிட2தா� மன"தாG� உடலாG� மிக நலிைம ஏJப+�. பாட"தி� அ�ல( 
ேவைலயி� ��கவன�� ெசG"த இயலா(. உடJபயிJசி விைளயா�&� 
ஈ+பா+�ளவ�க�, -றி பாக ெப<க� !�கா, ஹிஜா  அணி2( பயிJசியி/ 
ேபா(� ச� அ�ல( �&F ேபா�&யிG� எ ப& திற�பட ெசயலாJறி ெவJறி 
காண �&S�? அ�ல( ஒ' -�வாக ஓ�ட"திலி'2( மJெறா�டதிJ-E 
ெச�G� ேபா( எ/ெனன விைளFகைள ச2தி�க ேந'ேமா! இெதலா� ெவJA� 
கJபைனயி�ைல. உதாரணமாக இ�லா"தி/ ேபா�கி� ெச/ற பி��டனி/ 
கதிைய சJA உJA ேநா�-�க�. ‘த" விைன த"ைனVUO�’ எ/ப( அ/ேற 
பி��ட��காக� Iற ப�டேதா!  
 அ+"( வ'� இ�லா"( உ�ைமயாக� ேக�க ேபாவ(: இ�லா"( 
‘ஷ�யா’ -+�ப ச�ட நி�வாக�. இதனா� ��லிம�லாதவ�க� 
சிAபா/ைமயினெரன அவ�க�-�ள அ�கீகார� ர"( ெச:ய ப+�. இதனா� 
காபிஃ� ம�க�- ேவைலயி�லா" தி<டா�ட� அதிகமா-�. அ(வைர 
கிைட"(வ2த  ச@க நல உ�ைமக� த/னிEைசயாக தைட ெச:ய ப+�. 

அ+"( ‘ஷ�யா ந>திம/ற�க�; இத/ பிற- சிAகEசிAக ஷ�யாF�-� 
கீ3 ப&2( இ�லா"(ட/ இண�கி விடேவ<+�. அ+"( ஜன நாயக 
அரசிய� நி�ணய சாசன"திJ-� கிைட�-� பி/னைடவா� அதJகான 
அ�கீகார�� த/னிEைசயாக ர"( ெச:ய ப+�. ேபா(மா?  
 

அெம��க அரசிய� நி�ணய சாசன ஆறாவ< ஷர/< (விதி / பி�=)  

Article Six of American Constitution 

 அெம��க அரசிய� நி�ணய சாசன ப&, அெம��க நா�&G�ள எ�லா 
ச�ட�கைள� கா�&G� அ(ேவ மிக உய�வான(, அத/ த>� ேப �&வான( 
என இ/A வ-�க ப�+�ள(. இ( ேவA எ2த ச�ட ஒ��-�ைற�-�, 

-�உ�-றிS� (code) த/னாதிகார"திJ-� கீ3ப&ய ைவ�க �&யாத( என 
உAதியாக� Iற ப�+�ள(. ஆனா� இ�லா"( ஷ�யா ச�ட"தி/ அ& பைட 
உ�ைமேயா, அ�லா எ�� கடFளா� ‘ஷ�யா’ அளி�க ப�டதா� ஒQெவா' 
நா�+�-�, எ�லாவJைற� கா�&G� �த/ைமயான ச�டெமனF�, மJற 
மனித�களா� ஏJப+"த ப�ட ச�ட�கெள(F� !ற�கணி�க பட ேவ<+ெமன 
அE?A"தி� IAகிற(. இதனா� அெம��கா அரசிய� சாசன"(�-� ஷ�யா 
ச�ட�க�-� உலகளாவிய �ர<பா�ைட, அேத மத ?த2திர� எ�� 
ெபய�� அேத அெம��க அரசிய� சாசன ப& -&S�ைம எ�� உ�ைமயா� 
நி�ப2திதா� எ2ெத2த நடவ&�ைககைள ேமJெகா�ள ேவ<+ெமன கவனமாக� 
கணி�க ேவ<+�. 

இ�லா"( இய�க"தி� எ ேபா(ேம அரசிய� ஒ' ப-தி ெபா'ளாக 
ஆ�ரமி"(�ள(. மத� எ�� அ& பைடயி� உ<ைமயான ஆ/மீகேம எ�-� 
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கிைடயா(. இ�லா"(�- எ�ேலா'� அ&பணியேவ<+� இ�லா"( ச�ட 
தி�ட�கைள நா�+ம�க� அ�ச�"(  ேபாக ேவ<+ெமன நி�ப2தி�கிற(.  

இ�லா"ைத �JறிG� ேவAப+"தி� கா�ட அெம��க நா�&� 
ெபௗ"த மத"ைதE சா�2ேதா'�, மJற ஏைனய ஆ/மீக"தி� நா�ட� ெகா<ட 
மத"ேதா� ��லி�கைள  ேபா/ேற -&ேயறிS�ளன�. யாராவ( 
எ�கால"திலாவ( எQவைகயிலாவ( அெம��க அரசிய� ச�ட�க�ெகதிராக 
எ ேபாதாகிG� ப�ளி�Iட�களிேலா, அ�ல( ேவைல ெச:S� இட�களிேலா, 
ம'"(வ மைனகளிேலா, மJற எ2த இட�களிேலா அரசிய� ச�ப2தமான தனி 
உ�ைமகைள ேவ<+ெம/A ேகா�ேயா, அ�ல( பய�A"தி� ேக�ேடா, 
த�க� மத உ�ைம என வலிSA"திய( உ<டா? ஏெனனி� 
இவ�கெள�ேலா'� பல மத"ைதE ேச�2தவராயி�� அரசிய� ேநா�கேமா 
அ�ல( அரசியைலE சா�2த ெகா�ைககேளா இவ�க�-� கிைடயேவ 
கிைடயா(.  

ஆனா�, ஷ�யாைவ ஆத��-� ��லி�க� எ ேபா(ேம அெம��க 
அரசிய� நி�ணய சாசன ஆறாவ( விதிைய (Article Six) ேந'�- ேந� (ணிFட/ 
எதி��க எQவித"திG� திராணி கிைடயா(. �&யF� �&யா( என உAதிபட� 
Iறிவிடலா�. அதனா�தா/ அெம��காவி� வா�� ��லி�க�  அெம��கா 
அரசிய� சாசன"ைத (American Constitution) ப�கவா�&லி'2ேத 
ஏதாவெதா'வித"தி� த�க� தா�-த�கைள அQவ ேபா( நிக3"தி� 
கா�+கிறா�க�. உதாரணமாக- ேபE? ?த2திர"ைதS� (freedom of speech) ெச:தி  
ப"தி��ைக (தகவ� (ைற) ?த2திர� (press freedom) ஆகியவJைற எ+"(� 
ெகா��க�. த�க� ெசா2த நா�&� இ�மாதி� இE?த2திர�கைள கனவிG� 
எதி�பா��க �&யா(; ஆனா� இVUதNதிர�கைள திறNத மன/<ட" 
இH� � ஜன நாயக நாOகளி� ��லி� நாOகளிலிHN<  �ேயறிய, 
அ���லி� ம�க�� � ெகாO/த  �R�ைம எg� மாெபH� தவறா�, 
வாTவளி/த ம�க��ேக ேவ�Oைவ/< ஒh�கLற  ழ>ப�கைள 
அ4வ>ேபா< உIடா�கி, கைடசியி� கபடLற ம�கைள� Qட� ெகாைல 
ெசXய=� <ணிகிறா�க�. இ( இ�லா"தி/ ர"த"தி� 1400 ஆ<+களாக 
ஊறி� கிட�கிற(. இதJ- இ�லா"( D�களிலி'2(� உ<ைமயி/ நட2த 
ச�"திரகளிலி'2(� கண�கJற ஆதார�கைள அளி�க இயG�. 
இQவாதார�கைள காபிஃ�களா� அளி�க �&S� என இ ேபாதாவ( 
��லி�க� அறிவா�க�. 

ேடனி{ நா�&� �க�ம(வி/ ேகலிE சி"திர�க�  (Mohammed cartoons) 
ெவளியி�டFட/, அெம��காவிG�ள எ2த ெப'� ெச:தி"தா� 
இைவகைள  பிர?��கவி�ைல. ஏெனனி� அெம��க ��லி�க� இ�ேகலி 
சி"திர�க� யாF� இ�லா"ைத அவமதி பதா�, ஷ�யாவி� உ�ளப& ெத:வ 
நி2தைனெயன (blasphemy) Iறிவி�டன�.  இத/ விைளவாக  அெம��காவி� 
எ2த ெச:தி  ப"தி��ைகS� இ�ேகலிV சி/திர�கைள ஆர�ப/தி� 
ெவளியிடவி�ைல. இவ�க�- ஆதரவாக ஒ"(ைழ�க ைகg�+ 
வா�கி�ெகா<+  (லOச�) சில ெப�ய பிரபல ப"தி��ைகக� உ<+. 
காரண� இ�ேக Iற" ேதைவயி�ைல. ெத�2தவ�க�-" ெத�S� 
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ெத�யாதவ�க� ஊகி"(�ெகா�ளலா�. இதனா� அெம��கா அ�ல( மJற ஜன 
நாயக அரசிய�வாதிக� ஷ�யா ச�ட�களி� உ�ளப&ேய அ&பணி2( 
��லி�க� வி' ப ப& அEசி"திர�க� ெவளிவராதவாA தைட ெச:ய 
நிர2தரமாக ச�ட�கைளS� நிைறேவJறி வி�டதா� இ( அெம��க / மJற ஜன 
நாயக அரசிய நி�ணய சாசன�க�- "Jேபா(�ள வலிைவ -ைற"( நலிய 
ைவ"( வி�+�. இ2த நிக3Eசிையேய அ&�க&  ேமJேகா�களாக� கா�&� 
கா�& ��லி�க� எ ேபா(� த�க� ெசா2த ஆதாய"திJ-  பய/ப+"தி� 
ெகா�ள" தய�கமா�டா�க�. 

ேபE? ?த2திர�� அெம��க ம�க�- மA�க ப�ட( ஏெனனி� 
எவராவ( இ�லா"ைத விம�சன� ெச:தா� அவைர மத ெவறிய� (bigot) 
அ�ல( -றி பி�ட ஒ' மத"தி� -'�+  பி&வாத��ளவெரனF� 
இ�லா"தா� ெவA பைட2( அ�ேகாளாA�ளவ�க� (Islamic phobia) என -Jற� 
கா<பா�க�. ஆக �த�  தி'"தேம அெம��க அரசிய� நி�ணய சாசன 
ஆறாவ( ஷர"ைதேய அழி"(விட உபேயாகி�க ப+கிற(. ஆக ெமா"த"தி�, 
இ�ல"( அரசிய� ெகா�ைகக� ச�டiதியாக ஜனநாயக எ�லா 
?த2திர�கைளS� ஒ�+ெமா"தமாக மA�கிற(. 

ஒ/ைற ம�+� ம�க� ெதளிவாக  !�2( ெகா�ள ேவ<+�. இ( 
ஒ' அெம��க அரசிய� நி�ணய சாசன ச�டமாதலா� ஷ�யாைவ அதி� 
!-"த எ2த ெகா�ப��-� எ2த உ�ைமS� கிைடயேவ கிைடயா(.  
 

*/தக/தி" பி" ேச��ைக  
Appendix 

இ�லா/<� ெகா�ைககளி� சில *�ளிவிவர/ ெதா >* 
Statistical study of Islamic doctrine 

இ�ேக ஒ/ைற� -றி பிட ேவ<+�. இ�லா"( ெகா�ைககளி� 
ஆ<க� ெப<க� ச� சமானமானவ�கள�ல என நிfபி�-� வைகயி� 
வசன�க� ஏராள� ஏராள�. இதி� ��லிம�லாத காபிஃ�க�- உ�ள 
-ழ ப� எ/னெவ/றா� இQவசன�க� ஒ/A�ெகா/A �ர<பாடாக 
உ�ளன. இதிG�ள �ர<பா+கைள ��லி�க�ெகன த�க� 
ெசய�பாணிகளி� பிர"ேயக வி' ப" ேத�வாக சமய"திJ-" த�கவாA 
பய/ப+"தி� ெகா�ள �&கிற(. இ�லா"தி� இர�ைட நிைல (Islamic dualism) 
எ/றா� இர<+ேம வி' ப" ேத�வாக ஒ/A�ெகா/A �ர<பாடாக 
இ' பி�� சமய"திJ-" த�கவாA உ<ைமெயனE ெசா�லி ��லி�க�- 
உபேயாக ப+"தி� ெகா�ள �&கிற(. இ�-ழ ப� ெகா�ைககைள 
வைரபட�களி/ வாயிலாக  !�ளி விவர"(ட/ கா<பி ேபா�:   
 ஹ"த>?கேளா -ழ ப�களி/ கிட�-க�; ப<டக ச2ைத� கைடக� 
ேபா/றைவ.  

1. சில ஹ"த>?களி� தாெயா' ெப<ணாக இ' பி�� தாைய எ�லா 
ஆ<கைள� கா�&G� உய� நிைலயி� ைவ"( ேபாJAகிற(.  

2. அேத ஹ"த>?க� பலவJறி� எ�லா ஆ<க� ெப<க� அ2திம" 
த>� ! நாளி� (Judgment Day), (இ�லா"(" தமிழி� -றி பி�+�ளப&, - 
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கியாம நாளி�) ஒேர வித"தி� அவர�க� ெசய�பாணி�-" த�கவாA 
கணி�க ப�+ விசாரைன ெச:ய ப�+ த>� ! Iற ப+ெம/A� 
IAகிற(;  

3. பல ஹ"த>?களி� தயானாG� ெப<கேள, ஆக ஒ'வைர� கா�&G� 
மJெறா'வ� ேம/ைமயானவெர/A க'த"ேதைவயி�ைல எனF� 
IAகிற(. ெப<க� யாவ'� ஒ�+ெமா"தமாக இAதியி� நரக"திேற 
ேபாகேவ<+� எனF� IFகிற(. (பா�!�- இ' நா�- ம�+� தா/. 
ஆனா� இ�லா"(�ேகா..... ஊேர ெசா�ல�+� ேபா........) 

அட ேதFடா! எைத எ+"(�ெகா�வ( எைத� ைகவி+வ(?  
இதி� எ/ன விய ! ேவ<&� கிட�கிற(? இ�லா� எ/றாேல, க'"திG� 
மன"திG� ெசய�பாணிகளிG� ஒேர -ழ ப மய� தாேன!! 
கீேழ ெகா+�க ப�ட வைரபட�களி� ெப<&�கைள பJறி மிக கவனமாக 
இ�லா"( �"ெதா- !  D�களிலி'2( ெதா-�க  ப�+ அைத�ெகா<ேட 
உ'வா�க ப�ட(.  இQவாA உ'வா�க ப�ட ெச:தி� -றி !க� நா/-வித 
பி�Fகளாக வ- ப+"த  ப�ட(: அைவகளாவன:  
1. உEச நிைல (High status); 2. ச�சம நிைல (equal status); 3. கீ3 நிைல (low status); 4. 
எதிG� ேசராத ந+ நிைல (neutral). இதி� ந+ நிைல -றி ப+ீ எ2த 
அைம ைபS� சா�2த தகவல�ல.  
 

 ரானி� ெபI��களி" இ�லா/< ச[க>ப� நிைல. 
Status of Women in the Koran   
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ேமலிH� � வைரபட/திLகான  றி>*/ தைல>*களிேலேய ஹ/தCசி7� 
இ4வாJ�ள<. 
Status of women in Hadith   
 

 
 
Percentage of Hadith (331) 
 

 ரா" 

Koran 
 

 ஷ�யாவிG�ள ச�ட" ெதா- !களி� -ரா/ �தலிட� வகி�கிற(. 
-ரா/ மிக பிரபலமானாG�, காபிஃ�க� -ராைன  ப&"( அதிலி'2( 
த�கைள பJறி கீ3" தரமாக� -றி பி�டைவகைள இ/�� �JறிGமாக  
!�2( ெகா<டதாக" ெத�யவி�ைல. இ2த அறியாைமேய இ�லா"( 
ஷ�யாைவ எ ப& இன� க<+ெகா�ள ேவ<+ேமா அQவாA அறி2(ெகா�ள 
இ/�� தவAகிறா�க�. இேத ��லி�க�- அவ ேபA கிைட�க ேவ<&ய 
இட�களி� த பி"( ேபாகE  ெச:( வி+கிற( (blessing in disguise). இேத தவைற 
1400 ஆ<+களாக ந� �/ேனா�க� ெச:ததா� பி/ ச2ததியினரான நா�, 
அதJகான மிக ெப�ய இழ !கைள இ/A ச2தி�க ேந�2(�ள(. இேத தவைற 
நா�� இ/A ெச:தா� ந� பி/ேனா�க� ந�ைம"தா/ சபி பா�க�.  
 -ராேனா மிக எளிதாக  !�2(ெகா�ள இயG�. ஆனா� அதJ-  
பி/னணி ச�"திர"ைத அறியேவ<+�. �க�ம(F� ப& பறிவி�லாதவ�. 
( ரா" வசன�க�: 7:157 & 158) இதி� �க�ம(வி/ கால ப& பறிவி�லா 
அேரபிய�க� -ராைன அறி2(ெகா�ள �&யவி�ைல. ஆனா� அத/ 
உ�ளட�க�கைள �க�ம(வி/ அவ� ெச:ைகக� வாயிலாக �க�ம(வி/  
��கிய சீட�களி/ நட"ைதயாG� அறி2தி'2தன�. இ( -ராைன  ப&"ததா� 
விைள2தத�ல. 
 -ரா�� ஏேனாதாேனா எ/Aதா/ காரண கா�ய ெதாட�பJA  
எ�த ப�+�ள(. ��லி�க�கான -ரா��-� நா� !"தக� கைடயிலி'2( 
வா�-� -ரா�க�-� மி-2த ேவJAைமக� உ<+. இ2த ஹ"த>?கைளS� 
�க�ம( பிற2( பல DJறா<+கக�-  பி/ன� ப&�காத அ�கால 
அேரபிய�களிடமி'2( க�ணபர�பைரயாக (வா:வழி, ெசவிவழி)யாக அறி2தைத 
பல� எ�திைவ"தன�. -ரானி� அதிக வசன��ள அ"தியாய��கைள 
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�தலிG�, ேபாக ேபாக -ைறF�ள வசன அ"தியாய�கைள -ரானி/ 
கைடசியி� ெகா+"(�ளன�. இதJெக�லா� காரண� ஏ/ எதJகாக எனF� 
ெத�யா(. இ' பி�� அ( அ�லாவி/ ெசாJகெளன எ�ேலா'� ந�பி"தா/ 
ஆக ேவ<+மா�!!  

இதJகிைணயாக ஒ/ைற உதாரணமாக� Iறேவ<+ெமனி�,  
ஒ' கJபைன� கைதைய (novel)ஐ அத/ ��கிய �(-"த<+ேபா/ற 
கைதயி/ உயி� நா& ப-திைய மா"திர� (plot) ெவ�& ெவ�& அைத எ2ெத2த 
பாக� ந><+�ளேதா அைத �தலிG� பி/ சிAபாக  ப-திகைள கைடசியி� 
ைவ"( இ'"தி அைதS� ஒ' கJபைன� கைத என உ�களிட� ப&�க� 
ெகா+"தா� உ�க�- எ ப& ெதாட�2( ப&"தறிய இயG�? தைல எ�ேக 
கா� எ�ேக என !"தக"ைத" ெதா-"தவைரேய சாட ஆர�பி"(வி+வ�. அ( 
ேபா/A தா/ -ரானி� உ�ள ப-திகைள ெபா'த ப�&'�கிற(. சில( ெம�கா 
‘ஆ/மீக’ வசனெம/A� சில( மத>னா அரசிய� ‘ெகாைல ெவறி’ வசனெம/A� 
அ�-� இ�-� சிதறி அ&"( எ�திைவ�க  ப�+�ள(. இதJகான 
உ�ேநா�க� -ரானி/ உ�ளட�க�கைள� க�&G� மிக ெகா�ரமான(. 
இ�லா"தி� -ராைன பJறி யா�ட� ேக�+" ெதளிய �&S�? இ�லா"தி� 
வசதிபடாத ேக�விகைள� ேக�க ஆர�பி"தா� ‘ெத:வ நி2தைன’ என 
ஆ�கைளவி�+ ெகாைல ெச:( வி+வா�க�.   
 இ�மாதி� சிதறி  ெபா'"தி எ�தி ைவ�க ப�ட ஒ' !"தக"ைத 
ஒ/A அழி"(விட ேவ<+� அ�ல( !ற�கணி"(விட ேவ<+�. இைத 
ப& பதி� அறி2( ெகா�வதி� எ2த பிரேயாசன�� இ�ைல. ஆனா� இ( 
ேபா/ற !"தக உ�ளட�கைள ைவ"( அதிG�ள எ�லா ��டா�தனமான 
ப-"தறிF�- ஒQவாத ெவJAைரகைள ச�டெமன க�டாயமா�கி� IAவைத  
ேபா/ற ேபதைமைய உலகி� எ�-ேம காண� கிைட�கா(. ஆனா� 
இ�லா"தி� ம�+ேம பிர"ேயக இ ேபதைம உ<+.  
 ந>�க� ம�+� �க�ம(வி/ ேதாழனாக, அவ'� அ�லாவி/ 
Yதராகேவ இ'2தா� (!!!?) அவ'ட/ அ�கால"தி� வசி"( அவ� 
வா3�ைகயி� நட2த ஒQெவா' நிக3EசிையS� அ ப&ேய தாேன 
எ�தியி'�க ேவ<+�. அதி� காt� ஒQெவா' வசன�� எ�ேலா'�-� 
எளிதாக !�2( ெகா�மாA ேததிவா�யாக அ�லேவா எ�தியி' ப�ீக�. 
ஏேனா தாேனா என இ ப&S� ம�&"தனமான விேவகமJற ஒ' !"தக"ைத 
ஒ' ��டா� தா/ எ�தி இ'�க �&S�! 
 இ�-ராைன ைவ"(�ெகா<ேட அத/ ச�"திர"ைதS� அேநக 
அ& பைட விஷய�கைள மீ<+� ெச�ைமயாக ஒ��காக அைம�க இயG�. 
இ � இஷாஃ� எ�திய ‘சிரா"’ �க�ம(வி/ வா3�ைக வரலாJைற (Sira) 
ைவ"( அதி� @ல -ரா/ வசன�கைள (உ�ள( உ�ளப&) அ�கா�ேக !-"தி  
எ�தி ைவ"தா� -ராைனS� �க�ம(ைவS� ந/- !�2( ெகா�ளலா�. 
அ ேபா( இ�லா"( வ<டவாள�க� த<டவாள"தி� எகிA�. இ ப& தி'"தி 
அைம"(வி�டா� -ரானி� இ'ப-திகளாக, ஒ/A ெம�கா ப-தி, மJெறா/A 
மத>னா ப-திகெளன ஆ�கிைவ"தா� இ�லா"தி/ தி�G��Gகள உல-�-  
பட� பி&"(� கா<பி�க �&S�. இ�லா"தி/ இர�ைட நிைலைய 
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உல-�-  பட�பி&"(� கா�ட�&S�. �த� ெம�கா ப-தி ஆ/மீக  ப-தி 
எனF�, மJெறா/ைற மத>னா அரசிய� ப-தியாக அ�ல( ெகாைலெவறி  
ப-தியாக சிரா"தி/ ச�"திர"ேதா+ இைண2( எ�திைவ�க �&S�.  இ ப& 
எ�தினா� அ&�க& -ரானி� ஏJப+� �ர<பா�+ வசன�கைளS�  
உல-�-" ெத�வி�க �&S�! இ( தா/ இ�லா"தி/ இர�ைட நிைல 
(dualism).  
 ச�"திர -ரானிG� கைதS<+. அதி� கவிைதSட/ ஆர�பி�கிற(. 
அதிேலேய எவெரா'வ� �க�ம(விட� ஒ"( ேபாகவி�ைலேயா அவ�க� 
அைனவ�ட�� ேபா� (வ�கேவ<+�. இ( காபிஃ� கலாEசாரமான 
சகி !"த/ைமைய அழிதிட ேவ<+ெமன ஆதார @ல� ெகா<ட ஆவணமாக 
த>�ட ப�+�ள(. அதனா� �&வி� எ�லா அேரபிய'� ஷ�யா ச�ட 
தி�ட�க�- உட/ப�+ வி�டன�. இதனா� காபிஃ�கைள அட�கி ஒ+�கி 
அதிகார ஆைம ெசG"(வைத �&வா�கி வி�ட(. 
 

இதJ- ேமG� ேவ<&ய விவர��க�- கீ3காt� இைணய வைலைய 
பா��கF�:  
www.politicalislam.com 
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