
பைைிளில் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கபள ைற்றி முன் அறிவிப்பு 

 

உன் தேவனாகிய கர்த்ேர் என்பனப் தைால் ஒரு ேீர்க்கேரிசிபய உனக்காக 
உன் நடுதவ உன் சதகாேரரிலிருந்து எழும்ைப் ைண்ணுவார். அவருக்குச் சசவி 
சகாடுப்ைரீ்களாக. (என்றார்). 
(உைகாமம் 18:15) 

 

உன்பனப்தைால ஒரு ேீர்க்கேரிசிபய நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் 
சதகாேரரிலிருந்து எழும்ைப்ைண்ணி, என் வார்த்பேகபள அவர் வாயில் 
அருளுதவன்; நான் அவருக்குக் கற்ைிப்ைபேசயல்லாம் அவர்களுக்குச் 
சசால்லுவார். (உைாகமம் 18:18)  

  

'  KJV BIBLE deuteronomy 18:18 I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto 

thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.   

 

இந்ே வசனத்ேின் ைடி கிறிஸ்ேவர்கள்  வரக்கூடிய ேீர்கேரசி இஸ்ராயில் 
வமிசத்ேில் இருந்து ோன் வருவார்  என்று கூறுகின்றனர் ஆனால்   உைாகமம் 
34:12 தமாதசக்கு  அப்புறம் இஸ்ரதவலில்  ஒரு  ேீர்க ேரசியும் இஸ்ரதவல் 
 வமிசத்ேில் எழும்ை மாட்டார் என கூறுகிறது 

 

 உைாகமம் 34:12. கர்த்தரை முகமுகமாய் அறிந்ே தமாதசபயப்தைால, ஒரு 
ேீர்க்கேரிசியும் இஸ்ரதவலில் அப்புறம் எழும்ைினேில்பல என்று விளங்கும்.  
R .C  பைைளில்  உைாகமம் 34:10  தமாதசபயப்தைால, ஒரு ேீர்க்கேரிசியும் 
இஸ்ரதவலில் இது காரும் எழுந்ேது இல்பல  

 

ஆனால் ைபைய septuagint பைைளில் deuteronomy  34:10 ைடித்ோல் there has never been 

another prophet in israel like mosses  அோவது இேில் தமாசபசதய தைால் ேீர்கேரசி 
இனிதமல்  இஸ்ரதவல் வமிசத்ேில் எலமாட்டார்  என்று குறிப்ைிட ைட்டு 
உள்ளது  ஆக வரக்கூடிய அந்ே தமாசபசதய தைால் ேீர்க்க ேரசி இஸ்ரதவல் 
வமிசத்ேில் இருந்து வரமாட்டார் இபே புேிய ஏற்ைாடும் உறுேி சசய்கிறது 

 

தயாவான் 7 :52. அேற்கு அவர்கள்: நீரும் கலிதலயதனா? கலிதலயாவிலிருந்து 
ஒரு ேீர்க்கேரிசியும் எழும்புகிறேில்பல என்ைபே ஆராய்ந்துைாரும் 



என்றார்கள் ....அப்தைாம் தமாபசதய தைால் ஒருேீர்ர்கேரசி  கலிளிதயாவில் 
இருந்து  வரமாட்டார்கள்  என்று சேளிவாகிறது  

 

kjv பைைிளின்   ைடி deuteronomy 18:18  brethren என்று குடுக்க ைட்டு உள்ளது   
 brethren   என்றால்  ஒன்றுவிட்ட சதகாேரன் (யூேர்களுக்கு ஒன்றுவிட்ட 
சதகாேரர்கள் அரைியர்கள் )  ஓபர சமுோயத்பே  சார்ந்ேவர்கள் அல்ல ைார்க்க 

 

(ஆேியாகமம் 16:12 அவன் துஷ்டமனுஷனாயிருப்ைான்; அவனுபடய பக 
எல்லாருக்கும் விதராேமாகவும், எல்லாருபடய பகயும் அவனுக்கு 
விதராேமாகவும் இருக்கும்; ேன் சதகாேரர்எல்லாருக்கும் எேிராகக் 
குடியிருப்ைான் என்றார் 

 

kjv ஆேியாகமம் 16:12 .And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every 

man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.)    

 

 இந்ே வசனத்ேில்  brethren என்று யாபர குறிப்ைிடுகிறது  இஸ்தமதவபள 
என்று அபனவருக்கும் சேரியும்  .... இேில் இஸ்தமதவபள  அவன் 
துஷ்டமனுஷனாயிருப்ைான் என்றும் ஆங்கிலத்ேில்   And he will be a wild man   

 என்றும் குடுக்க ைட்டு உள்ளது ஆனால் உண்பமயானா 

 

 hebrew சமாைியில் פרא para or  Phra  என்று உள்ளது இேற்க்கு அர்த்ேம் fruitful  man 

அோவது நல்ல கனிகபள ேரக்கூடியவர் என்று அர்த்ேம்      

(Hebrew English dictionary ) கீபை உள்ள நகபல ைார்க்கவும்இேில் இரண்டாவது 
சைாருள்  வரக்கூடிய   peri என்று  மாற்றி பவத்ேோல் அர்த்ேம் மாற்றினர் 
முேல் சைாருள் சகாண்ட  அர்த்ேத்பே 
விட்டுவிட்டார்கள்  நீங்கள் interlinear Hebrew scripture ைார்த்ேல் சேரியும் para என்பற 
 குடுக்கைட்டு உள்ளது ஆக இஸ்தமதவல் என்ைவர் நல்ல கனிகபள 
ேரக்கூடியவர்  he will be a  fruitful man  

 

தேவன் இஸ்மதவல் குறித்து ஆசிர்வேத்பே ைாருங்கள் :::: 
 

தேவன் ஆைிரகாபம தநாக்கி  ஆேியாகமம் 12:2. நான் உன்பனப் சைரிய 
ஜாேியாக்கி, உன்பன ஆசீர்வேித்து, உன் தைபரப் சைருபமப்ைடுத்துதவன்; நீ 



ஆசீர்வாேமாய் இருப்ைாய். 
 

ஆேியாகமம் 17:20. இஸ்மதவலுக்காகவும் நீ சசய்ே விண்ணப்ைத்பேக் 
தகட்தடன்; நான் அவபன ஆசீர்வேித்து, அவபன மிகவும் அேிகமாகப் 
ைலுகவும் சைருகவும் ைண்ணுதவன்; அவன் ைன்னிரண்டு ைிரபுக்கபளப் 
சைறுவான்; அவபனப் சைரிய ஜாேியாக்குதவன். 
 

ஆேியாகமம் 21 :17,18 தேவன் ைிள்பளயின் (இஸ்மதவல்)  சத்ேத்பே தகட்டார் 
அவர் இஸ்தமதவல் உடன் இருக்கிறார்  அவபர சைரிய ஜாேியாக 
ஆக்குதவன் என்கிறார் .... ஒரு துஷ்டமனுசனுக்கு கடவுள் இவ்வாறு 
சசய்வாரா ???? ஆக இஸ்மதவல்  என்ைவர் (פרא para)  நல்ல கனிகபள ேர 
கூடியவர் கீபை உள்ள நகல்கபள ைார்க்கவும் 

  

மதேவ் கூறுவபே ைாருங்கள் மசேவ் 21: 43 ஆபகயால், தேவனுபடய ராஜ்யம் 
உங்களிடத்ேிலிருந்து நீக்கப்ைட்டு, அேற்தகற்ற கனிகபளத் ேருகிற 
ஜனங்களுக்குக் சகாடுக்கப்ைடும். அோவது யூேர்கள் இடம் இருந்து நீக்கப்ைட்டு 
நல்ல கனிகபள ேருகிற  ஜனகளுக்கு குடுக்க ைடும் என்று   உவபமயாகா 
இயசு கூறுகிறார் இபே ோன் ைபைய ஏற்ைாடும் கூறுகிறது  

 

பைைிள் கூறுகிறது  ஆேியாகமம் 49:10. சமாோன கர்த்ேர் வருமளவும் 
சசங்தகால் யூோபவவிட்டு நீங்குவதும் இல்பல, நியாயப்ைிரமாணிக்கன் 
அவன் ைாேங்கபள விட்டு ஒைிவதும் இல்பல; ஜனங்கள் அவரிடத்ேில் 
தசருவார்கள். 
 

யார் இங்கு குறிப்ைிட ைட்ட சமாேன கர்த்ேர் ? 

 

இேற்க்கு Hebrew வில் ஷிதலாக்  (shiloh ) என்று உள்ளது இேன் உபடய   past 

participle ோன்  ஷாலுக் (shaluk)  இது ஷிலுவா (shiluah) என்ற வார்த்பேயில் 
இருந்து வந்ேது இேற்க்கு அர்த்ேம்  god  Messenger  அோவது கடவுளின் தூதுவர் 
இபே அரைியில் ரசூல் அல்லாஹ்  என்று சசால்லுவார்கள் இந்ே 
 (shiluah) ஷிலுவா என்ற வார்த்பே  சசவி வளி சசய்ேியாக ைிற்காலத்ேில் 
மாறி  shiloah ஷிதலாக் என்று மாற்ற ைட்டு இருக்லாம் என்று  former Roman 



Catholic Bishop of the Uniate Chaldean கூறுகிறார்  

 

நாம்  ஷிதலாக்  (shiloh ) என்று பவத்ோலும் இபே ேமிைில் சமாோன கர்த்ேர் 
என்று சமாைி சையர்த்து  பவத்து இருக்கிறார்கள் யார்  அவர் ??? இது 
இயசுவயும் குறிக்காது ஏன் என்றால் அவபர கூறுகிறார் நான் சமாோனத்பே 
தைாேிக்க வரவில்பல என்று ைார்க்கவும் லூக்கா 12:51. நான் பூமியிதல 
சமாோனத்பே உண்டாக்க வந்தேன் என்று நிபனக்கிறரீ்கதளா? 

சமாோனத்பேயல்ல, ைிரிவிபனபயதய உண்டாக்க வந்தேன் என்று 
உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன் 

 

அப்தைாம் யார் அந்ே சமாோன கர்த்ேர் ???? ைின்னால் ைார்க்கவும்  

 

அடுத்ேோக சசங்தகாலும்,நியாயப்ைிரமானமும்   யூோபவ விட்டு நீங்கவது 
இல்ல என்ைேற்கு இேற்க்கு யூேர்கள் இடம் இருந்து ோன் மக்களுக்கு 
கடவுளின் சசய்ேி தூேர் மூலியமாக  மக்களுக்கு வரும்  இபே யூேர்கள் 
இடம் நீக்குவேற்கு  இது நீக்க ைடு வேற்கு சமாோன கர்த்ேர் வர தவண்டும் 
என கூறுகிறது சமாோன கர்த்ேர் இயசு இல்பல என்கிறார் அவரும் ஒரு 
யூேர் வரக்கூடியவர் யூேராக இருக்க மாட்டார்  அவர் யார் ைின்னால் 
ைார்க்கவும்  

 

 

 ஆக வரக்கூடிய அந்ே தமாபசபய தைான்ற ேீர்க்கேரசி ஒன்றுவிட்ட 
சமுோயாேில்(அபறைியர் ) இருந்து வருவார் 

 



 
Brethren என்ைபே நீங்கள்   இபே இன்னும் புரிந்து சகாள்ள மூல சமாைிக்கு 
சசல்லவும் 

 
 

Dictionary இல் Brethren என்ற சசால்லுக்கு அர்ேத்பே கீபை ைார்க்கவும்  



 
 

இங்கு akhyahoon என குடுக்க ைட்டு உள்ளது அேற்க்கு அர்த்ேம் Syriac arabic 

dictionary இல்  Faternal brother not of the same race or lineage  அோவது உடன்ைிறந்ே 
சதகாேரர் ஓபர இபணத்பே,வமிசத்பே  சார்ந்ேவர் அல்ல ....   சேளிவாக 
 புரிந்து சகாள்ள தவண்டும் என்றால் ஒரு யூே இனத்பே சார்ந்ே தமாபச 
என்ைவருக்கு வைங்கியேில்  இவ்வாறு குறிப்ைிட ைட்டு உள்ளது ஆக உன் 
சதகாேரரில் இருந்து எழும்ை ைண்ணுதவன் என்ைது யூே  இனத்பே சாராே 
நைபர  ோன் குறிக்கும் நம்மக்கு சேரியும் அன்பற இருந்ே இனத்ேவர்கள் 
யூேர்கள் அறிைியர்கள் யூேர்கள் இல்பல என்றால் அது அரைியபரோன் 
குறிக்கும்  ஆக இது சேளிவாக இஸ்மாயில் வமிசத்பே ோன்   குறிக்கிறே 
 ேவிர ஈசாக்பக அல்ல  

 

ம ோமேரைப் ம ோன்றவர் ைோர்? 

 

இந்ே இடத்துல அவர்களின் சதகாேரர்கள் என்ற வார்த்பே இருக்கின்றன 
இபே கிறிஸ்ேவர்கள் ஈசாக்கின் யாகூப் வம்சத்பே மட்டும் ோன் கூறிகிறது 
என அவர்களின் வாேத்பே அன்பனகர் எடுத்து பவக்கின்றனர் ஆனால் 
பைைிளில் சேளிவாக குறிப்ைிட ைட்டுள்ளது உன் சதகாேரருக்குள்ளிருக்கிற 
ஒருவபனதய உன்தமல் ராஜாவாக ஏற்ைடுத்ேக்கடவாய் , அந்ே வார்த்பேய 
ைாருங்கள் உன் சதகாேரகுல் இருக்கிற என்ற வார்த்ே வந்து உள்ளது 
பைைிளின் ைடி நமக்கு சேரியும் ஆைிரகாமின் முேல் மகனான இஸ்மதவலும் 
 ஈசாக்கும் சதகாேரர்கள் ஆகும்  அோவது யூேர்களும் அபறைியர்களும் 
ஒன்றுவிட சதகாேரர்கள்  ஆகும் 

 

அேனால்   ோன்  பைைிளில் அவர்கள் சதகாேரரிலிருந்து எளும்ைைன்னுபவன் 



என்கிறது இபே சில தைர் இஸ்மதவல் ஆைிரகானின் குமாரன் கிபடயாது 
என்கின்றனர் அவர்கள்  சரியாகா  பைைிபள ைடிக்கவில்பல  என் அன்பு 
கிறிஸ்ேவ   சதகாேரர்கபள இபே ைார்க்கவும் உைாகமம்  21:15,16 

15. இரண்டு மபனவிகபளயுபடய ஒருவன், ஒருத்ேியின்தமல் விருப்ைாயும் 
மற்றவள்தமல் சவறுப்ைாயும் இருக்க, இருவரும் அவனுக்குப் ைிள்பளகபளப் 
சைற்றார்கதளயாகில் முேற்ைிறந்ேவன் சவறுக்கப்ைட்டவளின் 
புத்ேிரனானாலும், 

 

16. ேகப்ைன் ேனக்கு உண்டான ஆஸ்ேிபயத் ேன் ைிள்பளகளுக்குப் 
ைங்கிடும்நாளில், சவறுக்கப்ைட்டவளிடத்ேில் ைிறந்ே முேற்தைறானவனுக்கு 
தசஷ்டபுத்ேிர சுேந்ேரத்பே சகாடுக்கதவண்டுதமயல்லாமல், 

விரும்ைப்ைட்டவளிடத்ேில் ைிறந்ேவனுக்குக் சகாடுக்கலாகாது. 
  

( ஆேியாகமம் 25:7.8.9 ஆைிரஹாம் (இப்ராஹிம்) உயிர் ஓடு இருந்ே நாட்கள் 175 

வருஷம் ைிர ைாடு ஆைிரஹாம் நல்ல நபர வயேிலூம் முேிர்ந்ே பூரண 
ஆய்சிலூம் ைிரனான் தைாய் மறித்து ேன் ஜனத்ோர் ஓடு தசர்க்க ைட்டன் 
அவன் குமாரர் ஆகிய ஈசாவூம் இஸ்தமதவலும் (இஸ்மாயில் ) மம்பரக்கு 
எேிராக எத்ேினான தசாஆக்காரின் சயபைரிசனாஅன என்ன ைட இடத்ேில 
அடக்கம் ைன்னுனார்கள் ) 
இந்ே இடத்ேில வந்து இருக்கிற வார்த்பேய ைாருங்க அவன்(ஆைிரகாம் ) 
குமாரர் ஆகிய ஈசாவூம் இஸ்தமதவலும் (இஸ்மாயில் ) இஸ்மாய்தவல் 
(இஸ்மாயில்) யார் ஈசாக்கும் சதகாேரன் ஆகிறார் 

 
 

அவர்களுக்காக அவர்கள் சதகாேரரிலிருந்து எழும்ைப்ைண்னுபவன் அவர்   

யார் :::: 

 

தமாதசயிடம் கர்த்ேர் கூறிய வார்த்பேபயக் கவனியுங்கள்! அந்ே 
வார்த்பேயும் இதே கருத்ேிதலதய அபமந்ேிருக்கிறது. 
 

”அவர்களுக்காக அோவது இஸ்ரதவலர்களுக்காக அவர்களிலிருந்து – அோவது 
இஸ்ரதவல் இனத்ேிலிருந்து” அவர் தோன்றுவார் எனக் 
கூறப்ைடவில்பல. மாறாகஅவர்களின் அோவது இஸ்ரதவலரின் –

 சதகாேரரிலிருந்து – அோவது இஸ்ரதவலரின் சதகாேர இனத்ேிலிருந்து ோன் 
அந்ேத் ேீர்க்கேரிசி தோன்றுவார் என்று கூறப்ைட்டுள்ளது. 
 
 



அோவது இந்ேவசனம் ஒரு  யூே இனத்பே  சார்ந்ே தமாபச  அவர்களுக்கு 
வைங்கியது அப்ைடி என்றால்  வரக்கூடிய நைர் ஒரு  யூேர்  அல்லாேவர் 
இயசுவும் ஒரு யூேர்  வரக்கூடிய நைர் ஒரு  யூேர்  அல்லாேவர்  அரைியர் 
யூேரின் ஒன்றுவிட்ட சதகாேரின் இஸ்மதவல்  வம்சத்ேில் இருந்து 
அவர்களுக்காக அவர்கள் சதகாேரரிலிருந்து எழும்ைப்ைண்னுபவன் நீங்கள் 

 

  ஏசாயா 42:1---13 வபர ைடித்ோல் சேரியும் இசோவ் 

 

1. இதோ, நான் ஆேரிக்கிற என் ோசன், நான் சேரிந்துசகாண்டவரும், என் 
ஆத்துமாவுக்குப் ைிரியமானவரும் இவதர; என் ஆவிபய அவர்தமல் 
அமரப்ைண்ணிதனன்; அவர் புறஜாேிகளுக்கு நியாயத்பே சவளிப்ைடுத்துவார். 
 

2. அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், ேம்முபடய சத்ேத்பே உயர்த்ேவும் அபே 
வேீியிதல தகட்கப்ைண்ணவுமாட்டார். 
 

3. அவர் சநரிந்ே நாணபல முறியாமலும், மங்கிசயரிகிற ேிரிபய 
அபணயாமலும், நியாயத்பே உண்பமயாக சவளிப்ைடுத்துவார். 
 

4. அவர் நியாயத்பேப் பூமியிதல நிபலப்ைடுத்துமட்டும் இளக்கரிப்ைதுமில்பல, 

ைேறுவதுமில்பல; அவருபடய தவேத்துக்குத் ேீவுகள் காத்ேிருக்கும். 
 

5. வானங்கபளச் சிருஷ்டித்து, அபவகபள விரித்து, பூமிபயயும், அேிதல 
உற்ைத்ேியாகிறபவகபளயும் ைரப்ைினவரும், அேில் இருக்கிற ஜனத்துக்குக் 
சுவாசத்பேயும், அேில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவிபயயும் 
சகாடுக்கிறவருமான கர்த்தைோகிை தேவன் சசால்லுகிறோவது. 
 

6. நீர் குருடருபடய கண்கபளத் ேிறக்கவும், கட்டுண்டவர்கபளக் 
காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்கபளக் சிபறச்சாபலயிலிருந்தும் 
விடுவிக்கவும், 

 

7. கர்த்தைோகிை நான் நீேியின்ைடி உம்பம அபைத்து, உம்முபடய 
பகபயப்ைிடித்து, உம்பமத் ேற்காத்து, உம்பம ஜனத்ேிற்கு 
உடன்ைடிக்பகயாகவும், ஜாேிகளுக்கு ஒளியாகவும் பவக்கிதறன். 
 

8. நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிபமபய தவசறாருவனுக்கும், என் 
துேிபய விக்கிரகங்களுக்கும் சகாதடன். 
 

9. பூர்வகாலத்ேில் சேரிவிக்கப்ைட்டபவகள், இதோ, நிபறதவறலாயின; 



புேியபவகபளயும் நாதன அறிவிக்கிதறன்; அபவகள் தோன்றாேேற்கு 
முன்தன, அபவகபள உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன். 
 

10. சமுத்ேிரத்ேில் யாத்ேிபரைண்ணுகிறவர்கதள, அேிலுள்ளபவகதள, ேீவுகதள 
அபவகளின் குடிகதள, கர்த்தருக்குப் புதுப்ைாட்படப் ைாடுங்கள்; பூமியின் 
கபடயாந்ேரத்ேிலிருந்து அவருபடய துேிபயப் ைாடுங்கள். 
 

11. வனாந்ேரமும், அேின் ஊர்களும், தகோரியா குடியிருக்கிற கிராமங்களும் 
உரத்ே சத்ேமிடக்கடவது; கன்மபலகளிதல குடியிருக்கிறவர்கள் சகம்ைரீித்து, 

ைர்வேங்களின் சகாடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்ைரிப்ைார்களாக. 
 

12. கர்த்தருக்கு மகிபமபயச்சசலுத்ேி, அவர் துேிபயத் ேீவுகளில் 
அறிவிப்ைார்களாக. 
 

13. கர்த்தர் ைராக்கிரமசாலிபயப்தைால் புறப்ைட்டு, யுத்ேவரீபனப்தைால் 
பவராக்கியமூண்டு, முைங்கிக் சகர்ச்சித்து, ேம்முபடய சத்துருக்கபள 
தமற்சகாள்ளுவார். 
இங்கு முேலாம் வசனத்பே ைடித்ோல் சேரியும் 

 

இவதர; என் ஆவிபய அவர்தமல் அமரப்ைண்ணிதனன்; அவர் புறஜாேிகளுக்கு 
நியாயத்பே சவளிப்ைடுத்துவார்  புரஜ்ஜாேியர்க்கு நியத்பே  அறிவிப்ைார்   அவர்  

யார்  நமக்கு  சேரியும் இயசுவும் தமாபசயும் ஒரு குறிப்ைிட்ட சமூேயாத்ேற்கு 
குறிப்ைிட்ட மக்களுக்காகா  அணுப்ைைட்டார்கள்  என்று  நமக்கு  சேரியும்(மசேவ் 
 10:5,6  5. இந்ேப் ைன்னிருவபரயும் இதயசு அனுப்புபகயில், அவர்களுக்குக் 
கட்டபளயிட்டுச் சசான்னது என்னசவன்றால்: நீங்கள் புறஜாேியார் 
நாட்டுக்குப் தைாகாமலும், சமாரியர் ைட்டணங்களில் ைிரதவசியாமலும், 

6. காணாமற் தைான ஆடுகளாகிய இஸ்ரதவல் வடீ்டாரிடத்ேிற்குப் தைாங்கள்)   
  புறஜாேியார் என்றால் யூேர்கள் அல்லாேவர் மசேவ்   15:24. அேற்கு அவர்: 
காணாமற்தைான ஆடுகளாகிய இஸ்ரதவல் வடீ்டாரிடத்ேிற்கு 
அனுப்ைப்ைட்தடதனயன்றி, மற்றப்ைடியல்ல என்றார்  ))யவர் புரஜ்ஜாேியபர 
இருப்ைார் அோவது  யூேர்  அல்லாேவர் ... நமக்கு  சேரியும் இயசு   ஒரு  யூேர்  

என்று  அதுமட்டும் அல்லாமல்  அடுத்ேோகா வசனம்  4 ைாருங்கள் . 4. அவர் 
நியாயத்பேப் பூமியிதல நிபலப்ைடுத்துமட்டும் இளக்கரிப்ைதுமில்பல, 

ைேறுவதுமில்பல; அவருபடய தவேத்துக்குத் ேீவுகள் காத்ேிருக்கும் இங்கு 
ஒரு  புது  தவேத்பே கூடுப்ைோகா  கூறுகிறது இயசுதவா நியப்ைிரமானத்பே 
நிரதவட்ட்பறபவ வந்ோர்   என்று  கூறுகிறார் மசேவ்  5:17 ைாருங்கள் 



17. நியாயப்ைிரமாணத்பேயானாலும் ேீர்க்கேரிசனங்கபளயானாலும் 
அைிக்கிறேற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்சகாள்ளாதேயுங்கள்; அைிக்கிறேற்கு 
அல்ல, நிபறதவற்றுகிறேற்தக வந்தேன். 
 

  பைைிளின் ைடி  அோவது ைபைய   தவேத்பே நிபறதவற்ற  ோன்  வந்ோர்  

அவருக்கு  ஒரு  புது  தவேம் குடுக்கைடவில்பல  

 

அந்ே தவேம்  எங்பக  கூடுக்கைடும் என்றும்  பைைிள் கூறுகிறது உைாகமம் 
33:2 இபே  ைாருங்கள் 2. கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்ேருளி, தசயரீிலிருந்து 
அவர்களுக்கு உேயமானார்;ைாரான் மபலயிலிருந்து ைிரகாசித்து, 

ைேினாயிரங்களான ைரிசுத்ேவான்கதளாதட ைிரசன்னமானார்; அவர்களுக்காக 
அக்கினிமயமான ைிரமாணம் அவருபடய வலதுகரத்ேிலிருந்து புறப்ைட்டது.  

இங்கு  ைாரான்   என்ைது  அன்பறய அபறைியா கீபை உள்ள நகல்கபள 
ைார்க்கவும் நமக்கு சேரியும் சீர் மபலயில் இருந்து தவேத்பே சைற்றது 
இயசு, சீனாய்  மபலயில் தவேத்பே சைற்றது தமாசசஸ்  என்று ைாரானில் 
இருந்து தவேத்பே சைற்றது யார் ????    இங்பக யாபர 
குறிப்ைிடுகிறது ைாரானில்  இருந்து ைரிசுத்ே வான்களுடன்  அக்கினிமயமான 
ைிரமாணம் அவருபடய வலதுகரத்ேிலிருந்து புறப்ைட்டது இபே யாபர 
குறிக்கிறது அன்ைானவர்கபள  (ஆேியாகமம் 21 :21 21. அவன்(இஸ்மதவல் ) 
ைாரான் வனாந்ேரத்ேிதல குடியிருக்பகயில், அவனுபடய ோய் எகிப்து 
தேசத்ோளாகிய ஒரு சைண்பண அவனுக்கு விவாகம்ைண்ணுவித்ோள்.) 
 கலாத்ேியர் 4:25. ஆகார் என்ைது அரைிதேசத்ேிலுள்ள சீனாய்மபல ைார்க்க 



 

 
KJV Strong's Hebrew Dictionary   http://www.sacrednamebible.com/kjvst...EB62.htm#S6286 

http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/STRHEB62.htm#S6286


 
 
Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible by Robert Jamieson, A. R. Fausset and David 
Brown -1871 | Gen21:21  http://www.biblestudytools.com/comme...enesis-21.html 

 

http://www.biblestudytools.com/commentaries/jamieson-fausset-brown/genesis/genesis-21.html


 
 

  அதுமட்டும் அல்லாமல்  அக்கினிமயமான ைிரமாணம் என்று  கூறுகிறது  

அோவது ஒரு  புேிய  தவேத்பே  இங்பக  கூருப்ைிடுகிறது  அது  ைாரான் என்கிற  

மக்காவில் (அபறைியாவில் ) கூடுக்க்கைடும்   என்கிறது  இப்தைாது   

ஆைாகுக் 3 :3  ைாருங்கள் தேவன் தேமானிலிருந்தும், ைரிசுத்ேர் ைாரான் 
ைர்வேத்ேிலிருந்தும்வந்ோர்; தசலா. அவருபடய மகிபம வானங்கபள 
மூடிக்சகாண்டது; அவர் துேியினால் பூமி நிபறந்ேது. ைரிசுத்ேர்  

ைாரன் ைர்வத்ேில் வருவார்  என்ைபே வந்ோர்  என்று  மாற்றி விட்டார்கள் 
இேற்கு உோரணம் R .C ைபைய ஏற்ப்ைாட்பட ைார்க்கலாம்  வருவார்  என்பற 
கூருப்ைிடுகிறது   அவர்  யார் என்  அன்பு  கிறிஸ்த்ேவ  சதகாேரர்கபள  ைாரான் 
என்ைபே  நீங்கள் இபே   J. Hasting's Dictionary ைார்க்கலாம் J. Hasting's Dictionary of the 

Bible, Teman is an Oasis just North of Madinah. Muhammad (pbuh) did indeed come from Paran. 
About 622 AD, he and his followers were forced to migrate from Makkah (Paran) to Madinah (Teman) 
where he spent the rest of his prophetic life teaching it's people the guidance of God (the Qur'an). 
These two cities, Makkah and Madinah, are such critical importance to a Muslims faith that every 
single chapter of the Qur'an is classified as either "Makkia" (revealed in Makkah) or "Madaniyyah" 
(revealed in Madinah). 
 

 ஆகாய்  2 :7----9 வரை  ோர்க்கலோம்  7. சகல ஜாேிகபளயும் 
அபசயப்ைண்ணுதவன், சகல ஜாேிகளாலும் விரும்ைப்ைட்டவர் வருவார்; இந்ே 
ஆலயத்பே மகிபமயினால் நிபறயப்ைண்ணுதவன் என்று 
தசபனகளின் கர்த்தர் சசால்லுகிறார். 



 

8. சவள்ளியும் என்னுபடயது, சைான்னும் என்னுபடயது என்று 
தசபனகளின் கர்த்தர் சசால்லுகிறார். 
 

9. முந்ேின ஆலயத்ேின் மகிபமபயப் ைார்க்கிலும், இந்ேப் ைிந்ேின ஆலயத்ேின் 
மகிபம சைரிோயிருக்கும் என்று தசபனகளின் கர்த்தர்சசால்லுகிறார்; 

இவ்விடத்ேிதல சமாோனத்பேக் கட்டபளயிடுதவன் என்று 
தசபனகளின் கர்த்தர் உபரக்கிறார் என்று சசால் என்றார். 
ஆகாய் 2 :7 விருப்ை ைட்டவர்  வருவார்  என்ைேற்கு hebrew வில்  himda என 
குடுக்க ைட்டு உள்ளது இேன் உபடய மூல  சசால் ோன் hmd  இேன் சைாருள் 
desire or புகழுக்கு உரியவர் நைி முஹம்மத் ைார்க்க 

 
அவர்களின் முஹம்மத் அஹ்மத் அவர்களின் உபடய  மூல  சசால் hamad 

hmd இேன் சைாருளும் புகழுக்கு உரியவர் என்று  சைாருள்  இபே ைார்க்கவும்   



 
இபே ைார்க்கவும்  

 

 
சகல  ஜோதிரையும்  அரசை  ண்ணுமவன் முந்தினோ ஆலைத்ரத  விட   ிந்தி
ன  ஆலைம்  கிர     

  ப ரிைதோகோ  இருக்கும் இங்கு  பதளிவோகோ   குறிப் ிட  ட்டு உள்ளது  ந க்கு  

பதரியும்  முந்தின  

  ஆலைம் எது என்று அரத விட   ிந்தின ஆலைம்  க்கோ  கிர  ப ரிைதோகோ  

இருக்கும்  

  அது ட்டும் அல்லோ ல் அங்கு ச ோத்தோனத்ரத கட்ட்டரளவிடுரவன் இங்
கு ச ோதோனம் என்ற     பசோல்லுக்கு  

HEBREW ப ோழிைில் சமலோம் ,சலோம் இஸ்லோம்  என்று  குறிப் ிட  ட்டு உள்ளது  

 ந க்கு  பதரியும் இஸ்லோம் என் தற்கும்  ச ோதனம் என்று ப ோருள்  டும் 
இரத  ோர்க்கவும் 



 



 



 
 

இஸ்லாம் என சேளிவாக  குறிப்ைிட ைட்டு உள்ளது  

 

என்று  ிக பதளிவோகோ வைகூடிை ந ர்  க்கோவிலும் ஆ ோக்குக் 3 :3  ைரிசுத்ேர் 
ைாரான் (மக்காஹ் ) ைர்வேத்ேிலிருந்தும் வருவார் என்றும் 

 

 ஏபசயா  42:1  வரக்குடியவர் இஸ்லாத்பே(சமாோனத்பே ) தைாேிப்ைார் என்றும் 
ஆகிய வசனம்  கூறுகிறது ... 
 

ஏபசயா 42 :1  அவர் அவர் புறஜாேிகளுக்கு நியாயத்பே சவளிப்ைடுத்துவார் 

ஏபசயா 42:4 அவர் நியாயத்பேப் பூமியிதல நிபலப்ைடுத்துமட்டும் 



இளக்கரிப்ைதுமில்பல, ைேறுவதுமில்பல; அவருபடய தவேத்துக்குத் ேீவுகள் 
காத்ேிருக்கும். 
 

 அவர்  அபறைியர் தகோர் வமிசம் ஏபசயா 42 :10,11 10. சமுத்ேிரத்ேில் 
யாத்ேிபரைண்ணுகிறவர்கதள, அேிலுள்ளபவகதள, ேீவுகதள அபவகளின் 
குடிகதள, கர்த்தருக்குப் புதுப்ைாட்படப் ைாடுங்கள்; பூமியின் 
கபடயாந்ேரத்ேிலிருந்து அவருபடய துேிபயப் ைாடுங்கள். 
 

11. வனாந்ேரமும், அேின் ஊர்களும், தகோரியா குடியிருக்கிற கிராமங்களும் 
உரத்ே சத்ேமிடக்கடவது; கன்மபலகளிதல குடியிருக்கிறவர்கள் சகம்ைரீித்து, 

ைர்வேங்களின் சகாடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்ைரிப்ைார்களாக 

 

தகோர் என்ைவர் யார்:  
 
Dictionary of the Bible  
 Philip Schaff  Page 502 



 



 



 



 
Dictionary of the Bible  
 Philip Schaff  Page 502 



 
The Ceremonies and religious customs of the various nations 
 
History of Mahometism 

10صفحة رقم  : 
 



 
Royal Genealogies, Or the Genealogical Tables of Emperors, Kings and Princes Page 380 
 



 
Calmet's Dictionary of the Holy Bible: With the Biblical Fragments, Volume 1  Page 171 
 
 



 
தகோர் என்ைவர் யார் என்று தமபல உள்ள நகலில் சேளிவாகா 
 குறிப்ைிடைட்டு இருக்கிறது தகோரியா குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்ே 
சத்ேமிடக்கடவது;  தகோர் என்ைவர் இஸ்மதவல் உபடய இரண்டாவது மகன்  

அரைியர் ஆேியாகமம் 25:13 ைற்ைல சந்ேேிகளாய்ப் ைிரிந்ே இஸ்மதவலின் 
புத்ேிரருபடய நாமங்களாவன; இஸ்மதவலுபடய மூத்ே மகன் சநைாதயாத்; 

ைின்பு தகோர், அத்ைிதயல், மிப்சாம், 

 

ஆக வரக்கூடிய  ஒரு  நைர்   அபறைியராகுவும் ஒரு  புது தவேத்பேயும்   

சகாண்டு  வருவார்  அவர்  யார்  .............. 

 

இஸ்மதவபல சைரிய வமிசமாகா  ஆக்குதவன் என்று கர்த்ேரின்  வாக்கு 



ஆேியாகமம் 21 :17,18 17.தேவன் ைிள்பளயின் சத்ேத்பேக் தகட்டார்; தேவதூேன் 
வானத்ேிலிருந்து ஆகாபரக் கூப்ைிட்டு: ஆகாதர, உனக்கு என்ன சம்ைவித்ேது, 

ையப்ைடாதே, ைிள்பளயிருக்கும் இடத்ேிதல தேவன் அவன் சத்ேத்பேக் 
தகட்டார். 
 

18. நீ எழுந்து ைிள்பளபய எடுத்து அவபன உன் பகயினால் 
ைிடித்துக்சகாண்டுதைா, அவபனப் சைரிய ஜாேியாக்குதவன் என்றார்.  
 

  கலாத்ேியர் 4:25  25. ஆகார் என்ைது அரைிதேசத்ேிலுள்ள சீனாய்மபல; ஆக 
ஆகார்  இஸ்மதவல்  வாழ்ந்ேது  அறபயைியா தேசம் வரக்கூடிய நைர்  

அபறைியர் அவபர  நான்  சைரிய  ஜாேியாகா  ஆக்குதவன் 

  
  
  

( உைாகமம் 18:18 உன்பனப்தைால ஒரு ேீர்க்கேரிசிபய உன் சதகாேரர் இடம் 
இருந்து எலும்ைப்ைண்ணி ஏன் வார்த்பே கபல அவர் வாயில் அரூலூபவன் 
நான் கற்ைபே எல்லாம் அவர் அவர்களுக்கு சசால்லுவார்  ) 
 

இது யார குறிக்கும்  இஸ்மாயில் இஸ்காக் சதகாேரன் என சந்பேகத்ேிர்க்கு 
இடம் அளிக்காே வபகயில்  நீருைிச்சாச்சு உன் சதகாேரர் இடம் இருந்து 
எலூம்ைைன்னி இஸ்மாயில் வம்சத்துல ோன் முஹமது (ஸல்) அவர்கள் 
வந்து இருக்கிறார்கள் இது முஹமது (ஸல்) அவர்கபள ோன் கூறிகிறது 

 

தமாதசபயப்தைால ஒரு ேீர்க்கேரிசி என்ைவர் தமசியாவாகிய இதயசு என்று 
கிறிஸ்துவர்கள் நம்பூகிரார்கள் .... இதூவூம் தமாசபசதய தைால  இல்பல 
என்பற ஆகிவிடுகிறது .... 
 

குரானில் 21:107. (நைிதய!) நாம் உம்பம அகிலத்ோருக்கு எல்லாம் ரஹ்மத்ோக 
- ஓர் அருட் சகாபடயாகதவயன்றி அனுப்ைவில்பல 

 

முஹமது(ஸல் ) அவர்கள்  இஸ்ரதவலர்களுக்கு  மட்டும் இல்பல 
அரைியர்களுக்கு மட்டும் இல்பல உலகத்ேில் இருக்கின்ற மனிேர்களுக்கு 
ஒரு அருட்சகாபட  என்று  அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இதூவூம் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டும் ோன் சைாருன்தூம் 

 

தமாபசய தைால் ஒரு ேீர்கேரசீ ::::: 
 

முஹமது அவர்கள் இயற்பகயாகபவ  ைிறந்ோர்கள் இறந்ோர்கள் தமாபசய 



தைால 

இயசு அவர்கள் ைிறப்பு  அற்புேம் ேந்பே இல்லாமல் ைிறந்ேவர் அவர் 
இறக்கவும்  இல்பல சிலுபவயில் அபறய ைடவும் இல்பல (எங்களின் ) 
நிபலைாடு அவர் சிலுபவயில் அபறயப்ைட்டார் என்று கிறிஸ்துவர்கள் 
கூறுகின்றனர் ஆகா இதூவூம் அவபர (தமாபச) தைால் இல்பல 

 

தமாபச அவர்கள் கீழ் ஆட்சி இருந்ேோக கூற ைடுகிறது 

 
 

அபே மாேிரி  முஹமது (ஸல்) அவர்கள் கீழ் ஆட்சி இருந்ேது ஆனால் 

இயசுகு ஆட்சி அேிகாரம் கிபடயாது தயாவான் 18:36 ஏன் ராஜ்ஜியம் இந்ே 
உலகத்ேிற்கு இல்பல, 

 

அபே தைால் தமாபசயும் முஹம்மத் (sal) அவர்களும் ஒரு புது தவேத்பே 
சகாண்டு வந்ோர்கள் ஆனால் இயசுதவா ைபைய தவேத்பே நிபறதவற்றபவ 
வந்ோர் ஆக இதுவும் தமாபசய தைால இயசு அல்ல 

 

தமாபசயும் முஹம்மத் (ஸல் ) அவர்களும் ேிருமணம் ஆகி குைந்பேகள் 
 இருந்ேன ஆனால் கிறிஸ்ேவர்களின் நம்ைிக்பகயின்  ைடி  இயசுக்கு 
ேிருமணமும் அக்க வில்பல குைந்பேகளும் இல்பல  ஆக இேிலும் தமாபச 
தைால் தேரர்க ேரசி முஹம்மத்(ஸல் ) அவர்கபள ோன்  குரிக்கிரத்பே ேவிர 
இயசுபவ அல்ல  

 
   

இது முழுக்க முழுக்க முஹமத் (ஸல்) அவர்கபள ோன் கூறிகிறது 
இயசுபவ அல்ல 

 

குரான் 7:157. எவர்கள் எழுேப்ைடிக்கத் சேரியாே நைியாகிய நம் தூேபரப் 
ைின்ைற்றுகிறார்கதளா - அவர்கள் ேங்களிடமுள்ள ேவ்ராத்ேிலும் இன்ஜலீிலும் 
இவபரப் ைற்றி எழுேப் ைட்டிருப்ைபேக் காண்ைார்கள்; 

 

உைாகமம் 18:19  19. என் நாமத்ேினாதல அவர் சசால்லும் என் 
வார்த்பேகளுக்குச் சசவிசகாடாேவன் எவதனா அவபன நான் விசாரிப்தைன். 
 


