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மக்களின் த ோற்றம் - 04 

இஸ்லோம்   

 

குர்ஆன் கோஃபிர்களைக் ககோல்லச் க ோல்கிற ோ?? 

 

And when the forbidden months have passed, kill the idolaters wherever 

you find them and take them prisoners, and beleaguer them, and lie in wait 

for them at every place of ambush. But if they repent and observe Prayer 

and pay the Zakat, then leave their way free. Surely, Allah is Most 

Forgiving, Merciful. Quran 9:5 

 

(பபோர் விலக்கப்பட்ட துல்கஃதோ, துல்ஹஜ்ஜு, முஹர்ரம், 

ரஜபு ஆகிய நோன்கு) சங்கககமிக்க மோதங்கள் கழிந்து 

விட்டோல் முஷ்ரிக்குககைக் கண்ட இடங்களில் வெட்டுங்கள், 

அெர்ககைப் பிடியுங்கள்; அெர்ககை முற்றுககயிடுங்கள், 

ஒவ்வெோரு பதுங்குமிடத்திலும் அெர்ககைக் குறிகெத்து 

உட்கோர்ந்திருங்கள் - ஆனோல் அெர்கள் (மனத்திருந்தி தம் 

போெங்களிலிருந்து) தவ்போ வசய்து மீண்டு, வதோழுகககயயும் 

ககடப்பிடித்து (ஏகைெரியோகிய) ஜகோத்தும் (முகைப்படிக்) 

வகோடுத்து ெருெோர்கைோனோல் (அெர்ககை) அெர்கள் ெழியில் 

விட்டுவிடுங்கள் - நிச்சயமோக அல்லோஹ் மிக்க 

மன்னிப்பபோனோகவும், கிருகபயுகடயெனோகவும் 

இருக்கின்ைோன். 

 

"Fight in the cause of God those who fight you, but do not transgress 

limits; for God loves not transgressors. And slay them wherever you catch 

them, and turn them out from where they have turned you out; for tumult 

and oppression are worse than slaughter. . .  But if they cease, God is Oft-
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forgiving, Most Merciful. . . If they cease, let there be no hostility except 

to those who practice oppression"  

 

Quran 2:190-193., உங்ககை எதிர்த்துப் பபோர் புரிபெர்களுடன் 

நீங்களும், அல்லோஹ்வின் போகதயில் பபோரிடுங்கள்; ஆனோல் 

ெரம்பு மீைோதீர்கள்; நிச்சயமோக அல்லோஹ் ெரம்பு 

மீறுபெர்ககை பநசிப்பதில்கல. (உங்ககை வெட்டிய) 

அெர்கள் எங்பக கோணக்கிகடப்பினும், அெர்ககைக் 

வகோல்லுங்கள். இன்னும், அெர்கள் உங்ககை எங்கிருந்து 

வெளிபயற்றினோர்கபைோ, அங்கிருந்து அெர்ககை 

வெளிபயற்றுங்கள்; ஏவனனில் ஃபித்னோ (குைப்பமும், 

கலகமும் உண்டோக்குதல்) வகோகல வசய்ெகத விடக் 

வகோடியதோகும். இருப்பினும், மஸ்ஜிதுல் ஹரோமில் அெர்கள் 

(முதலில்) உங்களிடம் சண்கடயிடோத ெகரயில், நீங்கள் 

அெர்களுடன் சண்கடயிடோதீர்கள்;. ஆனோல் (அங்கும்) 

அெர்கள் உங்களுடன் சண்கடயிட்டோல் நீங்கள் அெர்ககைக் 

வகோல்லுங்கள் - இதுதோன் நிரோகரிப்பபோருக்கு உரிய 

கூலியோகும். எனினும், அெர்கள் (அவ்ெோறு வசய்ெதில் 

நின்றும்) ஒதுங்கி விடுெோர்கைோயின் (நீங்கள் அெர்ககைக் 

வகோல்லோதீர்கள்) நிச்சயமோக அல்லோஹ் மிக 

மன்னிப்பபோனோகவும், கருகணயுகடபயோனோகவும் 

இருக்கின்ைோன் ஃபித்னோ(குைப்பமும், கலகமும்) நீங்கி 

அல்லோஹ்வுக்பக மோர்க்கம் என்பது உறுதியோகும் ெகர, 

நீங்கள் அெர்களுடன் பபோரிடுங்கள்;. ஆனோல் அெர்கள் 

ஒதுங்கி விடுெோர்கைோனோல் - அக்கிரமக்கோரர்கள் தவிர(பெறு 

எெருடனும்) பகக (வகோண்டு பபோர் வசய்தல்) கூடோது 
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முஹம்மது நபி அவர்களின் த ோற்றம் மற்றும் 

வோழ்க்ளக 

 

கிறித்துெம், யூத மதம் மற்றும் இஸ்லோம் ஆகியகெ உலகின் 

சிைந்த ஏகத்துெ நம்பிக்கககளில் மூன்று. 

 

எருசபலமின் அபத புனித தைங்ககை அெர்கள் பகிர்ந்து 

வகோள்கிைோர்கள். 

 

அகனெரும் ஒபர தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் ஆணோதிக்க 

ஆபிரகோகம பகிர்ந்து வகோள்கிைோர்கள்.  இந்த மதங்ககை 

உருெோக்குெதில் ஆபிரகோமும் அெரது குடும்பத்தினரும் 

முக்கிய பங்கு ெகித்தோர்கள் என்று நம்பப்படுெதோல், 

அறிஞர்கள் இந்த மூன்று மதங்ககையும் ஆபிரகோமிய 

நம்பிக்கககள் என்று குறிப்பிடுகின்ைனர். 

 

இஸ்லோமியம் நபிகள் நோயகத்துடன் க ோடங்கியது. 

இஸ்லோம் என்ைோல் "சரணகடதல்" மற்றும் அதன் கமய 

பயோசகன கடவுளின் விருப்பத்திற்கு சரணகடதல். 

 

விசுெோசத்தின் கமயக் கட்டுகர என்னவென்ைோல், 

"அல்லோஹ்  தவிர பெறு கடவுள் இல்கல, முஹம்மது 

அெருகடய தூதர்". 

 

இஸ்லோத்கத பின்பற்றுபெர்கள் முஸ்லிம்கள் என்று 

அகைக்கப்படுகிைோர்கள்.  முஹம்மதுவுக்கு முன்னர் 
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குறிப்பிடத்தக்க தீர்க்கதரிசிகள் என்று அெர்கள் நம்பும் யூத-

கிறிஸ்தெ பிரமுகர்கைோன ஆதோம், பநோெோ, ஆபிரகோம், 

பமோபச மற்றும் இபயசு பபோன்ை அபத மரபில் தோன் 

பின்பற்றுகிைோர்கள் என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிைோர்கள். 

 

இஸ்லோத்தின் புனித நூலோன குர்ஆன் முஸ்லிம்கைோல் மிகவும் 

மதிக்கப்படுகிைது, இது நபிகள் நோயகம் வபற்ை திகச 

வெளிப்போடு ஆகும். 

 

 முஸ்லீம் நபிகள் நோயகத்கத வதய்ெமோகபெோ அல்லது 

புனிதரோகபெோ கருதவில்கல, ஆனோல் ஒரு மனிதனோக 

கருதுகிைோர்கள்.  அெர் அல்லோஹ்விடமிருந்து 

வெளிப்போட்கடப் வபற்ைோர்.  பமோபசயும் இபயசுவும் 

வபரும்போலும் குரோனில் அதிகமோக குறிப்பிட படுகிைோர்கள் . 

 

பமோபச மூசோ என்று அகைக்கப்படுகிைோர் 

 தோவூத் என்று அகைக்கப்படும் படவிட் 

 ஈசோ நபி என்று அகைக்கப்படும் இபயசு, (இபயசு நபி) 

 

குர்ஆன் அல்லோஹ்வின் வெளிப்போடு அல்ல, மோைோக 

அல்லோஹ்வின் மூலம் 'பதோரோ', தோவீதிலும் 

சுவிபசஷத்திலிருந்த சங்கீதமும் இபயசுவின் ெழியோக 

அல்லோஹ்வின் வசய்திகய வெளிப்படுத்தின. இது தவிர 

அெர்கள் சுன்னஹோ மற்றும் ஹதீத்கை நம்புகிைோர்கள் Sunnah 

and Haddith.  
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சுன்னோ  Sunnah: முஹம்மதுவின் நகடமுகைகள் மற்றும் 

ெோழ்க்கக 

 

Haddith ஹதீத்: பைக்கெைக்கங்கள் மற்றும் ெோழ்க்கக 

முஹம்மது அறியப்பட்ட ஆதோரங்கள் அல்லது பெவைோரு 

இடத்தில் இருந்து வபைப்பட்டது, முஹம்மதுவின் கோலத்தில் 

ெோழ்ந்த மக்களிடமிருந்து தகெல் ெோழ்ந்தது. 

துரதிருஷ்டெசமோக, அெர்கள் 3 நூற்ைோண்டுகளுக்குப் பிைகு 

எழுதப்பட்டனர். 

 

He has ordained for you of religion what He enjoined upon Noah and that 

which We have revealed to you, [O Muhammad], and what We enjoined 

upon Abraham and Moses and Jesus - to establish the religion and not be 

divided therein. Quran 42:13, நூஹுக்கு எ ளை அவன் 

உபத சித் ோதைோ, அ ளைதய உங்களுக்கும் அவன் 

மோர்க்கமோக்கியிருக்கின்றோன். ஆகதவ (நபிதய) நோம் உமக்கு 

வஹீ மூலம் அறிவிப்பதும், இப்றோஹீமுக்கும், மூஸோவுக்கும், 

ஈஸோவுக்கும் நோம் உபத சித் தும் என்ைகவன்றோல்; "நீங்கள் 

(அளைவரும்)  ன்மோர்க்கத்ள  நிளல நிறுத்துங்கள், நீங்கள் 

அதில் பிரிந்து விடோதீர்கள்' என்பத  - இளைளவப்தபோளை 

நீங்கள் எ ன் பக்கம் அளைக்கின்றீர்கதைோ, அது 

அவர்களுக்குப் கபரும் சுளமயோகத் க ரிகிறது -  ோன் 

நோடியவர்களை அல்லோஹ்  ன் போல் த ர்ந்க டுத்துக் 

ககோள்கிறோன் - (அவளை) முன்தைோக்குபவளை அவன் 

 ன்போல் தநர்வழி கோட்டுகிறோன். 
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And who is better in religion than one who submits himself to Allah while 

being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining 

toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend. Quran 

4:125, நீங்கள் (அளைவரும்)  ன்மோர்க்கத்ள  நிளல 

நிறுத்துங்கள், நீங்கள் அதில் பிரிந்து விடோதீர்கள்' என்பத  - 

இளைளவப்தபோளை நீங்கள் எ ன் பக்கம் 

அளைக்கின்றீர்கதைோ, அது அவர்களுக்குப் கபரும் சுளமயோகத் 

க ரிகிறது -  ோன் நோடியவர்களை அல்லோஹ்  ன் போல் 

த ர்ந்க டுத்துக் ககோள்கிறோன் - (அவளை) 

முன்தைோக்குபவளை அவன்  ன்போல் தநர்வழி கோட்டுகிறோன். 

 

And before it was the scripture of Moses to lead and as a mercy. And this 

is a confirming Book in an Arabic tongue to warn those who have wronged 

and as good tidings to the doers of good. Quran 46:12,  இதற்கு 

முன்னர் மூைோவின் பெதம் ஒரு இமோமோகவும் (பநர்ெழி 

கோட்டியோகவும்) ரஹ்மத்தோகவும் இருந்தது (குர்ஆனோகிய) 

இவ்பெதம் (முந்கதய பெதங்ககை) வமய்யோக்குகிை அரபி 

வமோழியிலுள்ைதோகும்; இது அநியோயம் வசய்பெோகர 

அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்கோகவும், நன்கம வசய்பெர்களுக்கு 

நன்மோரோயமோகவும் இருக்கிைது. 

 

Then We sent following their footsteps Our messengers and followed 

[them] with Jesus, the son of Mary, and gave him the Gospel. And We 

placed in the hearts of those who followed him compassion and mercy and 

monasticism, which they innovated; We did not prescribe it for them 

except [that they did so] seeking the approval of Allah. But they did not 
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observe it with due observance. So We gave the ones who believed among 

them their reward, but many of them are defiantly disobedient. Quran 

57:27, பின்னர் அெர்களுகடய (அடிச்) சுெடுகளின் மீது 

(மற்கைய) நம் தூதர்ககைத் வதோடரச் வசய்பதோம், மர்யமின் 

குமோரர் ஈைோகெ (அெர்ககை)த் வதோடரச் வசய்து, அெருக்கு 

இன்ஜீகலயும் வகோடுத்பதோம் - அன்றியும், அெகரப் 

பின்பற்றியெர்களின் இதயங்களில் இரக்கத்கதயும் 

கிருகபகயயும் உண்டோக்கிபனோம், ஆனோல் அெர்கள் 

தோங்கபை புதிதோக உண்டோக்கிக் வகோண்ட துைவித்தனத்கத 

நோம் அெர்கள் மீது விதிக்க வில்கல. அல்லோஹ்வின் 

திருப்வபோருத்தத்கத அகடய பெண்டிபயயன்றி (அெர்கபை 

அதகன உண்டுபண்ணிக் வகோண்டோர்கள்); ஆனோல் அகதப் 

பபணுகிை அைவுக்கு அெர்கள் அகதச் சரிெரப் 

பபணவில்கல அப்போல், அெர்களில் ஈமோன் 

வகோண்டெர்களுக்கு அெர்களுகடய (நற்)கூலிகய நோம் 

ெைங்கிபனோம்; எனினும், அெர்களில் வபரும் போபலோர் 

ஃபோஸிக்குகைோக - போவிகைோகபெ இருக்கின்ைனர். 

 

கிறிஸ்தெர்கள்  மற்றும் முஸ்லீம்களுக்கு இகடபயயோன 

முக்கிய வித்தியோசம்: 

 

முஸ்லிம்கள் இபயசு கடவுள் என்று நம்பவில்கல.  

முஸ்லீம்கள் இபயசு  பதெனுகடய குமோரன் என்று   

நம்பவில்கல. முஸ்லிம்கள் சிலுகெயில் இபயசுவின் இைப்பு 

பற்றி நம்பவில்கல. இபயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்வதழுதலில் 

முஸ்லிம்கள் நம்பவில்கல. 
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இபயசு அல்லோஹ்வின் தூதர் என்று முஸ்லிம்கள் 

நம்புகிைோர்கள். 

 

முஹம்மதுவின் ெோழ்க்கககயப் பற்றி குர்ஆன் மிகக் 

குகைந்த விெரங்ககை ெைங்குகிைது;  எவ்ெோைோயினும், 

முஹம்மதுவின் மரணத்கதத் வதோடர்ந்து பல 

நூற்ைோண்டுகளில் வதோகுக்கப்பட்ட நபி (ைல்) அெர்களின் 

ஹதீஸ்கள் அல்லது வசோற்கள் அெரது ெோழ்க்ககயின் 

நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு வபரிய விெரகணகய அளிக்கின்ைன 

(முஸ்லிம் உலகில் குறிப்பிடத்தக்க விெோதங்கள் இருந்தோலும்  

ஹதீஸ்கள் துல்லியமோனகெ).  

 

முஹம்மது மக்கோவில் 570 சி.இ.யில் பிைந்தோர், அெருகடய 

ஆரம்பகோல ெோழ்க்கக குறிப்பிடத்தக்கதோக இல்கல.  

 

சுருக்கமோை கோலவரிள : 

கி.பி 570 இல் மக்கோவில் பிைந்தோர்.  அப்துல்லோ இப்னு அப்துல் 

முத்தலிப் மற்றும் அமினோ பின்த் ெஹோப் ஆகிபயோருக்கு . 

Abdullah ibn Abd Al Muttalib and Aminah bint Wahab. 

 

அெரது வபயர்கள் ஹமோடோ hamada என்ை அரபு 

விகனச்வசோல்லிலிருந்து உருெோனது, இதன் வபோருள் 

“புகழ்ெது, மகிகமப்படுத்துெது” 

 

அெர் ெணிகர்கள் மற்றும் ெர்த்தகர்களின் குடும்பத்திலிருந்து 

ெந்தெர். 
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ஹோஷிம் Hashim குலத்தின் உறுப்பினர்;  குலம் மிகவும் 

ஏழ்கமயோனது மற்றும் மக்கோவின் ெணிக ெர்க்கத்தின் 

வசல்ெத்தில் பங்கு வகோள்ைவில்கல. Quraysh குபரஷ் 

பைங்குடி.  

 

கி.பி 570 இல் அெரது தந்கத பிைப்பதற்கு முன்பப இைந்தோர். 

கி.பி 576.  அெருக்கு 6 ெயதோக இருந்தபபோது அெரது தோயோர் 

இைந்தோர். 

 

கி.பி 578.  அெரது தோத்தோ 8 ெயதோக இருந்தபபோது இைந்தோர் 

அெரது மோமோ அபு தோலிப் Abu Talib 8 ஆண்டுகளில் இருந்து 

அெகர கெனித்துக்வகோள்கிைோர், அெர் மோமோவின் 

ெர்த்தகத்கத பின்பற்றினோர்.  

 

கி.பி 595 இல் அெர் மிகவும் பணக்கோர விதகெயோன 

கோதிஜோகெ சந்தித்தோர், அெகர விட 15 ெயது வபரியெர்  

மற்றும் அெகை திருமணம் வசய்து வகோண்டோர் (கதீஜோவுக்கு 

இது 3 ெது திருமணம்).  கதீஜோவுக்கு 40 ெயது, 

முஹம்மதுவுக்கு 25 ெயது.  அெர்களுக்கு 6 குைந்கதகள் 

உள்ைனர், இருப்பினும், அெரது மகள் போத்திமோவுக்கு 

மட்டுபம அெரது இரத்த சம்மந்தம்  வதோடர குைந்கதகள் 

உள்ைனர்.  

 

610 கி.பி.  40 ெயதோன முஹம்மது தனது முதல் மத 

அனுபெத்கத ஒரு குககயில் கெத்திருந்தோர். 

 



10 
 

Recite in the name of your Lord who created -Created man from a clinging 

substance. Recite, and your Lord is the most Generous -Who taught by the 

pen -Taught man that which he knew not 

Quran 96:1-5. (First revelation of Muhammad) (யோெற்கையும்) 

பகடத்த உம்முகடய இகைெனின் திருநோமத்கதக் வகோண்டு 

ஓதுவீரோக. அலக்' என்ை நிகலயிலிருந்து மனிதகன 

பகடத்தோன். ஓதுவீரோக: உம் இகைென் மோவபரும் 

வகோகடயோளி. அெபன எழுது பகோகலக் வகோண்டு கற்றுக் 

வகோடுத்தோன். மனிதனுக்கு அென் அறியோதெற்கைவயல்லோம் 

கற்றுக் வகோடுத்தோன். 

 

மக்கோ ஒரு யோத்ரீக நகரமோகவும், இப்பகுதிகயக் 

கட்டுப்படுத்திய வசல்ெந்த குகரஷ் பைங்குடியினருக்கோன 

கமயமோகவும் இருந்தது. 

 

அபரபிய தீபகற்பம் முக்கியமோக போகலெனமோக இருந்தது, 

பபரரசு இந்த பிரோந்தியத்கத கட்டுப்படுத்தவில்கல.  

கபசண்கடன் பபரரசு, போரசீக மற்றும் பிை அண்கட 

பகுதிககை ஆளுகின்ைன. 

 

வபோருைோதோரம் ெலுெோக இருக்க   மக்கோகெ இப்பகுதியில்   

போர்கெயிட்டனர், பமலும் அெர்கள் ஆபிரகோம் மற்றும் 

இஸ்மபெல் ஆகிபயோரோல் கட்டப்பட்டதோக அெர்கள் நம்பிய 

கோபோகெ ெணங்க ெருகிைோர்கள். 
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கோபோவில் 100 க்கும் பமற்பட்ட சிகலகள் இருந்தன, அது போல் 

என்று அகைக்கப்பட்டது. 

 

முஹம்மதுவின் குகக அனுபெத்திற்குப் பிைகு, அெர் இந்த 

வசய்திகய தனது மகனவி கதீஜோவிடம் வதரிவித்தோர், பமலும் 

அெர் அெகர வமசியோனிய யூதரோக இருந்த தனது 

உைவினரிடம் அகைத்துச் வசன்ைோர்.  யூத மதம் மற்றும் 

கிறித்துெம் பற்றி  வெளிப்போட்டிற்கோன விைக்கங்கள் 

அகனத்கதயும் பற்றி அெர் முஹம்மதுவுக்கு விைக்கினோர். 

 

முஹம்மதுவுக்கு இன்னும் பல வெளிப்போடுகள் இருந்தன, 

பின்னர் அல்லோஹ் ஒருென் என்பது மக்கோவில் 3 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அெர் இகதப் பிரசங்கிக்கத் 

வதோடங்கிய முக்கிய வசய்தி. 

 

இந்த விக்கிரகங்ககை ெணங்கும் அெரது வசோந்த குபரஷ் 

பைங்குடியினர் முஹம்மது பிரசங்கத்தோல் 

அச்சுறுத்தப்படுகிைோர்கள்.  அெர்கள் முஹம்மது மற்றும் 

அெகரப் பின்பற்றுபெர்ககைத் துன்புறுத்தத் வதோடங்கினர்.  

அெர்களிடமிருந்து தப்பி ஓட பெண்டிய கட்டோயம் 

ஏற்பட்டது. 

 

முஹம்மதுவின் வதய்வீக போரோயணங்கள் குர்ஆகன 

உருெோக்குகின்ைன, பமலும் அகெ புத்தகங்கள் (சூரோக்கள்) 

மற்றும் ெசனங்கள் (அயத்) என ஒழுங்ககமக்கப்பட்டுள்ைன. 
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 615 கி.பி.  அெர்கள் கிறிஸ்தெ மன்னரோல் ஆைப்பட்ட ஆக்சம் 

இரோச்சியத்திற்கு வசல்கிைோர்கள், இது நவீனகோல 

எத்திபயோப்பியோ மற்றும் எரித்திரியோ.  

 

அெர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிைோர்கள், சித்திரெகத 

வசய்யப்படுகிைோர்கள், வகோல்லப்படுகிைோர்கள். 

 

 619 கி.பி.  கதீஜோ இைந்து விடுகிைோர்.  பமலும், அெரது 

மோமோவும் இைந்து விடுகிைோர்.  அெரது ெோழ்க்ககயில் மிகக் 

குகைந்த தருணம்.  இந்த பநரம் ெகர அெருக்கு ஒபர ஒரு 

மகனவி மட்டுபம இருந்தோர். 

 

முஹம்மது வமோத்தம் 11 மகனவிககை மணந்தோர். 
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620 கி.பி.  அெரது ெோழ்க்ககயில் மற்வைோரு குறிப்பிடத்தக்க 

மோற்ைத்கத நோங்கள் கோண்கிபைோம்.  அெர் ஆக்சம் axum  

இரோச்சியத்தில் இருந்தபபோது, அெருக்கு இரவு வசோப்பனம்  

கிகடக்கிைது.  வஜருசபலமில் உள்ை மக்கோ மற்றும் அல் 

அக்ைோ மசூதியிலிருந்து.  இங்கிருந்து அெரும் ஏஞ்சல் 

பகப்ரியல் வசோர்க்கம் வசன்று அங்கு பகைய ஏற்போட்டு 

தீர்க்கதரிசிகள் சிலகர சந்தித்தோர்.  முஸ்லீம் நம்பிக்ககயில் 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கெர். 

 

622 கி.பி. Yatrib யத்ரிபில் தனது பபோதகனயில் ெைர்ந்து ெரும் 

சமூகம் இருப்பகத முஹம்மது அறிந்துவகோள்கிைோர், 

இப்பபோது அது மதீனோ என்று அகைக்கப்படுகிைது, எனபெ 

அெர் அங்கு வசல்கிைோர்.  இந்த அனுபெம் இஸ்லோமிய சந்திர 

lunar நோட்கோட்டியின் வதோடக்கத்கதக் குறிக்கும் “ஹிஜ்ரோ”  

hijira என்று அகைக்கப்படுகிைதுr 

 

முஹம்மது மதீனோவுக்குச் வசன்ை பிைகு அெர் அல்லோஹ்வின் 

நபி ஆக மட்டும் வசயல்படவில்கல, ஆனோல் அெர் 

அப்பகுதியின் ஆட்சியோைரோகவும் ஆனோர். 

 

முஹம்மது அரசியல் மற்றும் ஆன்மீகத் தகலெரோக தனது 

பங்கக ஏற்றுக்வகோள்கிைோர். 

 

மக்கோகெக் கட்டுப்படுத்திக் வகோண்டிருந்த குபரஷ்களும் 

அெர்ககைப் பின்பற்றுபெர்களும் முஹம்மதுவின் புகழ் 

மற்றும் அெகரப் பின்வதோடர்பெர்கைோல் அதிகரித்தனர்.  
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இந்த பமோதல் இந்த இரு சக்திகளுக்கிகடயில் முழு வீச்சோக 

மோறும். 

 

624 AD. Battle Badr 624 கி.பி.  300 முஸ்லிம்களுக்கும் 900 குபரஷ் 

பின்பற்றுபெர்களுக்கும் இகடயில் பபோர் பத்ர் நடந்தது.  

முஸ்லிம்கள் வென்ைனர். 

 

625 AD. Battle of Uhud 625 கி.பி.  உஹுத் பபோர் 750 முஸ்லிம்கள் 

க்கும்  300 குபரஷ் க்கும் இகடயில்,  குபரஷோல் வென்ைது. 

 

627 AD. Battle of Trench 627 கி.பி.  அகழி பபோர் 3,000 

முஸ்லிம்கள் க்கும்  10,000 குபரஷ் க்கும் இகடயில், 

முஸ்லிம்கைோல் வெல்லப்பட்டது. 

 

628 AD. Treaty of Hadaybiyyah 628 கி.பி.  முஹம்மது, 

முஸ்லிம்ககைப் பின்பற்றுபெர்ககை மக்கோகெப் 

போர்கெயிட அனுமதித்த ஹடோய்பியோ ஒப்பந்தம். 

 

630 கி.பி.  முஹம்மது பெறு சில பைங்குடியினருடன் 

இகணந்து தனது சீடர்களுடன் அணிெகுத்து நகரத்கத 

முழுெதுமோகக் ககப்பற்றினோர். 

 

631 கி.பி. இஸ்லோமின்  கீழ் அபரபிய தீபகற்பத்தின் 

வபரும்பகுதிகயயும் அெரது கட்டுப்போட்கடயும் 

ஒருங்கிகணத்தது. 
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632 கி.பி.  முஹம்மது ஒரு யோத்திகர (ஹஜ்) வசய்ய மக்கோ 

திரும்புகிைோர் 

 

முஹம்மது மக்கோவில் உள்ை கோபோவுக்குச் வசன்று அகனத்து 

சிகலககையும் அழித்து முற்றிலுமோக ககயகப்படுத்தினோர், 

தண்டிக்கப்படோமல் வகோல்லப்படோவிட்டோல் அகனெரும் 

முஸ்லிகம ஏற்றுக்வகோள்ை பெண்டிய கட்டோயம் ஏற்பட்டது. 

 

632 கி.பி.  முஹம்மது 62 ெயதில் இைந்துவிடுகிைோர், அெகரப் 

பின்பற்றுபெர்கள் அபரபிய தீபகற்பத்தின் வபரும்பகுதிகயக் 

ககப்பற்ை முடிந்தது.  விஷம் குறித்து பல சர்ச்கசகள் 

இருந்தோலும் முஹம்மதுவின் உடல்நலக்குகைவுதோன் 

கோரணம், ஆனோல் வபரும்போலும் அெர் உடல்நலக்குகைவு 

கோரணமோக மரித்தோர் என்று ஏற்றுக்வகோண்டனர். 
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முஹம்மதுவின் முதல் வசயல்களில் ஒன்று, கோபோகெ அதன் 

சிகலகள் அகனத்கதயும் தூய்கமப்படுத்துெதோகும் (இதற்கு 
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முன்பு, கோபோ யோத்திகரக்கோன முக்கிய இடமோக இருந்தது. 

கோபோ ஆபிரகோம் (அல்லது இப்ரோஹிம் அரபு வமோழியில் 

அறியப்பட்டெர்) மற்றும் அெரது மகன் ஆகிபயோரோல் 

கட்டப்பட்டதோக நம்பப்படுகிைது. இஸ்மோயில், ஆபிரகோம் 

மற்றும் ஆகரின் மகனோன இஸ்மோயீலின் ெம்சோெளிகய 

அபரபியர்கள் கூறுகின்ைனர். அப்பபோது கோபோ இஸ்லோத்தில் 

யோத்திகரக்கோன மிக முக்கியமோன கமயமோக மோறியது. 

 

பமோபச, ஆபிரகோம் மற்றும் இபயசு ஆகிபயோகர உள்ைடக்கிய 

தீர்க்கதரிசிகளின் ெரிகசயில் அெர் இறுதி என்று முஸ்லிம்கள் 

நம்புகிைோர்கள். 

 

முஹம்மதுவின் மைைத்திற்குப் பிறகு. 

 

முஹம்மதுவின் மரணத்கதத் வதோடர்ந்து ெந்த நூற்ைோண்டு 

இரோணுெ வெற்றி மற்றும் விரிெோக்கத்தோல் ஆதிக்கம் 

வசலுத்தியது. 

 

முஹம்மதுவுக்குப் பின் நோன்கு “சரியோன ெழிகோட்டப்பட்ட” 

கலீபோக்கள் (கலீஃபோ அல்லது அரபியில் ெோரிசு) Caliphs (khalifa 

or successor in Arabic):  
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Abu Bakr அபு பக்கர் (632-34 C.E.),  

Umar உமர் (634-44 C.E.),  

Uthman உத்மோன் (644-56 C.E.), and  

Ali அலி (656-661 C.E.).  

 

உர்மோனின் ஆட்சிக் கோலத்தில் குர்ஆன் குறியிடப்பட்டதோக 

நம்பப்படுகிைது. 

 

இறுதி கலீஃப், அலி, முஹம்மதுவின் மகள் போத்திமோகெ 

மணந்து 661 இல் வகோகல வசய்யப்பட்டோர். அலியின் மரணம் 

மிக முக்கியமோன நிகழ்வு;  அெர் பநரடியோக 

முஹம்மதுவுக்குப் பின் ெந்திருக்க பெண்டும் என்று நம்பிய 

அெகரப் பின்பற்றுபெர்கள், ஷியோ ("கட்சி" அல்லது 

"பின்பற்றுபெர்கள்") என்று அகைக்கப்பட்டனர், இது 

அலிகயப் பின்பற்றுபெர்ககைக் குறிக்கிைது.  இன்று, 

ஷிகயட் சமூகம் பல்பெறு கிகைகைோல் ஆனது, ஈரோன், ஈரோக் 

மற்றும் பஹ்கரனில் வபரிய ஷியோ மக்கள் உள்ைனர்.  
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அலி பநரடியோக முஹம்மதுவுக்குப் பின் ெந்திருக்க 

பெண்டும் என்று கூைோத சுன்னிகள், இஸ்லோத்தின் 

மிகப்வபரிய கிகைகய உருெோக்குகிைோர்கள்;  அெர்களின் 

ஆதரெோைர்ககை ெட ஆபிரிக்கோ, மத்திய கிைக்கு மற்றும் 

ஆசியோ மற்றும் ஐபரோப்போ முழுெதும் கோணலோம். 

 

ஏைோம் மற்றும் எட்டோம் நூற்ைோண்டின் ஆரம்பத்தில், 

அபரபியோ மற்றும் மத்திய கிைக்கில் உள்நோட்டுப் பபோர்கள் 

இருந்தபபோதிலும், மத்திய கிைக்கு, ெட ஆபிரிக்கோ, ஐபீரிய 

தீபகற்பம் மற்றும் மத்திய ஆசியோவில் அரபுப் பகடகள் 

வபரும் நிலப்பரப்கபக் ககப்பற்றின. 

 

இறுதியில், உகமயோத் ெம்சம் ஆட்சியோைர்கைோக 

உருவெடுத்தது, அப்துல்-மோலிக் Abd al-Malik  கி.பி 691/2 இல் 

எஞ்சியிருந்த ஆரம்பகோல இஸ்லோமிய 

நிகனவுச்சின்னங்களில் ஒன்ைோன படோம் ஆஃப் தி ரோக் dome of 

the rock ஐ ககப்பற்றினோர். Umayyadஉகமயோதுகள் வபோ.ச. 

749/50 ெகர ஆட்சி வசய்தனர்.  

 

அப்போஸிட் ெம்சம் கலிபோகெ ஏற்றுக்வகோண்டு இஸ்லோமிய 

உலகின் வபரும் பகுதிகய ஆட்சி வசய்தது.  இருப்பினும், 

அப்போஸிட் புரட்சியுடன், எந்தவெோரு ஆட்சியோைரும் 

இஸ்லோமிய நிலங்கள் அகனத்கதயும் மீண்டும் 

கட்டுப்படுத்த மோட்டோர்கள். 

 



20 
 

 

 

 

இஸ்லோமின் ஐந்து தூண்கள்  

 

இஸ்லோமிய அபரபிய பகடகள் புதிய நிலங்ககை 

வென்ைவுடன், அெர்கள் மசூதிகள் மற்றும் 

அரண்மகனககைத் வதோடங்கி, மற்ை பகடப்புககை தங்கள் 

விசுெோசம் மற்றும் கலோச்சோரத்தின் வெளிப்போடுகைோக 

நியமிப்போர்கள்.  

 

இஸ்லோமிய மத நகடமுகையின் பல அம்சங்கள் 

உருெோகியுள்ைன, பமலும் குறியிடப்பட்டுள்ைன. 

இஸ்லோமியம் மத நகடமுகை, இது "கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்க" 

என்று அர்த்தம், இது இஸ்லோமிய சமூகம் அகனத்து 
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உறுப்பினர்கள், umma,  என்று ஐந்து தூண்ககை, Arkan 

அறியப்படுகிைது என்று dentets அடிப்பகடயோக வகோண்டது. 

 

1. The Profession of Faith—The Shahada விசுவோ த்தின் 

கிரிளய -ஷஹோடோ  

விசுெோசத்தின் வதோழில், ஷஹோடோ, இஸ்லோமிய 

நம்பிக்ககயின் மிக அடிப்பகடயோன வெளிப்போடோகும். 

"கடவுள் இல்கல, ஆனோல் அல்லோஹ் மட்டுபம  முஹம்மது 

தீர்க்கதரிசியும்" என்ைோர் இது இஸ்லோமியத்தின் 

தனித்துெமோன தன்கமகய அடிக்பகோடிட்டுக் கோட்டுகிைது. 

இது அரபு கோல்விரோபியில் மிகவும் பிரபலமோன 

வசோற்வைோடரோகும், பமலும் பல ககவயழுத்துப் பிரதிகளும் 

மத கட்டிடங்களிலும் பதோன்றும். 

 

2. Daily Prayers—Salat திை ரி பிைோர்த் ளை- லோட் 

முஸ்லிம்கள் ஒரு நோகைக்கு ஐந்து முகை பிரோர்த்தகன வசய்ய 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைோர்கள். அெர்கள் பிரோர்த்தகன வசய்ய 

ஒரு மசூதியில் கலந்து வகோள்ை பெண்டும் என்று அர்த்தம் 

இல்கல; மோைோக, சலோத், அல்லது தினசரி பிரோர்த்தகன, ஒரு 

நோகைக்கு ஐந்து முகை வசய்யப்பட  பெண்டும். முஸ்லீம்கள் 

எங்கும் வஜபிக்க முடியும்; எனினும், அெர்கள் வமக்கோ 

பநோக்கி பிரோர்த்தகன வசய்ய பெண்டும் . ஆபிரகோம் மற்றும் 

அெரது மகன் இஸ்மபெல் ஆகிபயோரோல் கட்டப்பட்டதோக 

அெர்கள் நம்புகிைோர்கள். 
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விசுெோசிகள் நிற்கும்பபோது பல முகை குனிந்து, பின்னர் 

மண்டியிட்டு, வநற்றியில் தகரகயபயோ அல்லது பிரோர்த்தகன 

போகயபயோ வதோட்டு, அெர்கள் பயபக்தியின் 

அகடயோைமோகவும், அல்லோஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிெதற்கும் 

அகடயோைமோக.  வெள்ளிக்கிைகம, பல முஸ்லிம்கள் மதியம் 

அருகிலுள்ை ஒரு மசூதியில் பிரோர்த்தகன வசய்ெதற்கும், 

குத்போ என்ை பிரசங்கத்கதக் பகட்பதற்கும் ெருகிைோர்கள் 

khutba. 

 

3. Alms-Giving—Zakat பிச்ள  ககோடுப்பது - ஜகோத் 

பிச்கச வகோடுப்பது மூன்ைோெது தூண்.  குர்ஆனில் 

ெகரயறுக்கப்படவில்கல என்ைோலும், முஸ்லிம்கள் தங்கள் 

வசல்ெத்கத தங்கள் விசுெோசிகளின் சமூகத்தில் குகைந்த 

அைவு  பகிர்ந்து வகோள்ை பெண்டும் என  நம்புகிைோர்கள்.  

அெர்களின் ெருமோனத்தில் குகைந்தபட்சம் 2.5% 

பரிந்துகரக்கப்படுகிைது. 

 

4. Fasting during Ramadan—Saum ைமலோன் கோலத்தில் 

உண்ைோவிை ம் –  வும்  

 

இஸ்லோமிய நோட்கோட்டியில் ஒன்பதோெது மோதமோன புனித 

ரமலோன் மோதத்தில் முஸ்லிம்கள் விடியற்கோகல முதல் 

சோயங்கோலம் ெகர பநோன்பு பநோற்போர்கள் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைது.  பநோய்ெோய்ப்பட்டெர்கள், 

முதியெர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் ஆகிபயோருக்கு 

விதிவிலக்குகள் இருந்தோலும், அகனெரும் பகல் பநரங்களில் 



23 
 

சோப்பிடுெகதயும் குடிப்பகதயும் தவிர்ப்போர்கள் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 

 

5. Pilgrimage to Mecca—Hajj மக்கோ யோத்திளை - ஹஜ் 

முடிந்த அகனத்து முஸ்லிம்களும் தங்கள் ெோழ்க்ககயில் ஒரு 

முகையோெது மக்கோ மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ை புனித 

தலங்களுக்கு யோத்திகர வசல்ல பெண்டும்.  யோத்திகர 

கோபோவுக்குச் வசன்று அகதச் சுற்றி ஏழு முகை நடப்பதில் 

கெனம் வசலுத்துகிைது.  இஸ்லோமிய நோட்கோட்டியின் 12 ெது 

மோதத்தில் யோத்திகர ஏற்படுகிைது. 
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முடிவுளை : 

 

முஹம்மதுவின் கோலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட உகர எதுவும் 

இல்கல 750 கி.மீ. முஹம்மதுவின் கூற்றுகள் 300 

ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் எழுதப்பட்டன. 

 

இது எவ்வோறு பிளை இல்லோமல்  இருக்க முடியும்? 
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இஸ்லோமியம் முழு குர்ஆனில் 8 முகை மட்டுபம 

பதோன்றுகிைது. முஸ்லீம் 60 முகை,  விசுெோசிகள் 1,000 முகை 

பதோன்றும். 

 

ஆபிரகோம் ஒரு யூதர் அல்லது ஒரு கிறிஸ்தெர் அல்ல. அெர் 

தன்கன, கடவுளிடம் அர்ப்பணித்தோர், ஒரு விக்கிரகத்கத 

ஒருபபோதும் ெணங்கவில்கல, Quran 3:67 இப்ரோஹீம், 

யூதரோகபெோ, கிறித்தெரோகபெோ இருந்ததில்கல. மோைோக அெர் 

உண்கம ெழியில் நின்ை முஸ்லிமோக இருந்தோர். இகண 

கற்பித்தெரோக அெர் இருந்ததில்கல. 

 

Fred Donner from the University of Chicago சிகோபகோ 

பல்ககலக்கைகத்கதச் பசர்ந்த ஃப்வரட் படோனர் இஸ்லோம் 

குறித்த வதோடர் ஆய்வுககை பமற்வகோண்டோர் மற்றும் அெரது 

பகடப்புகளின் பல வதோகுதிககை வெளியிட்டோர், இது 

மற்ைெர்களுக்கு இது பற்றி பமலும் அறிய உதவியோக 

இருக்கும். 

 

8 ஆம் நூற்ைோண்டின் பிற்பகுதியில் டமோஸ்கஸில் பிரதமர் ஒரு 

கிறிஸ்தெர் இருந்தோர்.  9 ஆம் நூற்ைோண்டில் எழுதப்பட்ட 

முஸ்லீம் குறிப்புகளில்  இகத நோம் கோணலோம். 

 

 7 ஆம் நூற்ைோண்டில் எருசபலம் ககப்பற்ைப்பட்டது, 

அெர்கள் யூதரோக இருந்த ஒரு ஆளுநகர நியமித்தனர். 

 

 


