200+ ஆண்டுகள் மனிதர்கள் தன் வஹியை கயைப்படுத்த அல்லாஹ் ஏன்
அனுமதித்தான் (ஹதீஸ்களின் நியல)?
முன்னுயை:
அல்லாஹ் தன் கட்டளைகளை முஹம்மதுவிற்கு அறிவித்தான், இதளை ஜிப்ரீல் என்ற தூதன் மூலம்
ததரியப்படுத்திைான். இந்த நிகழ்ளை ைஹி என்றுச் த ால்ைார்கள். இப்படி தபறப்பட்ட அல்லாஹ்வின்
ைார்த்ளதகளை குர்-ஆனில் ை ைங்கைாக பதிவு த ய்தார் முஹம்மது. இது தான் இக்கட்டுளைளய
புரிந்துக்தகாள்ை ததளையாை குளறந்தபட் விைைங்கள்.
இஸ்லாமின் தகாட்பாடுகளை அறிந்துக்தகாள்ை இைண்டு மூலங்கள் (புத்தகங்கள்) உள்ைை, முதலாைது குர்ஆன், இைண்டாைது ஹதீஸ் ததாகுப்புக்கள்.
ஹதீஸ்கள் என்பது முஹம்மதுவின் தபச்சு, த யல் மற்றும் அைர் இட்ட கட்டளைகளின் ததாகுப்புக்கள் ஆகும்.
இதுவும் அல்லாஹ்வின் ைஹி தான் என்று முஸ்லிம்கள் த ால்கிறார்கள். முஹம்மது சுயமாக
எளதயும் தப வில்ளல, த ய்யவில்ளல, அல்லாஹ் என்ை த ன்ைாதைா அதன் படி தான் அைர்
த யல்பட்டார். ஹதீஸ்களும் இஸ்லாமின் அஸ்திபாைமாக உள்ைது.
இதளை விைக்க கீழ்கண்ட ைளைபடத்ளத பார்க்கவும்.
(இக்கட்டுளைளய சுலபமாக புரிந்துக்தகாள்ைதற்கு, 8 ைளைபடங்கள்/ ட்டைளைகள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது).

1. வஹியின் வயககள்
படம் 1: அல்லாஹ்வின் ைஹியின் ைளககள்

முஹம்மது உயிதைாடு இருக்கும் தபாது, தைக்கு இறக்கப்பட்ட குர்-ஆன் ை ைங்களை (ைஹிளய)
அவ்ைப்தபாது, ததால்களிலும், எலும்புகளிலும், இளலகளிலும் எழுதும் படி த ய்தார். இருந்தாலும்,
முஸ்லிம்கள் அதிகமாக மைப்பாடம் த ய்துக்தகாள்ைளததய அதிகமாக நம்பிைர். முஹம்மது உயிதைாடு
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இருக்கும் தபாது இன்று நம்மிடம் உள்ை (114 அத்தியாயங்கள் அடங்கிய) முழு குர்-ஆளையும் அைர் கண்கைால்
காைவில்ளல.
ஆைால், முஹம்மது தபற்றுக்தகாண்ட இதை ைஹிளய தன் தபச்சிலும், த யலிலும் காட்டிைார். இவ்ைஹி
புத்தகமாக முஹம்மதுவின் காலத்தில் எழுதப்படவில்ளல. முஹம்மதுவிற்கு பிறகு 200+ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
தான் தபச்சு ைழக்கில் உலாவிய களதகளை (அல்லாஹ்வின் ைஹிளய) சில முஸ்லிம் அறிஞர்கள் ததாகுத்து
புத்தகமாக்கிைார்கள், அளைகளைத் தான் நாம் ஹதீஸ்கள் என்கிதறாம். ஒரு களத 200 ஆண்டுகளுக்கு தமலாக
ைாய்ைழியாக பைவிைால் என்ைைாகும்? அக்களதயின் உண்ளமக்கரு சிளதயும், பல தபாய்கள் த ர்க்கப்படும்.
இவ்விைைங்களை இன்னும் ததளிைாக அடுத்த படம் விைக்கும்.
படம் 2: அல்லாஹ்வின் ைஹி களறபடுத்தப்பட்டது எப்படி?
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தமற்கண்ட படத்ளத கூர்ந்து கைனித்தால், அல்லாஹ்வின் இைண்டாைது ைஹியாைது, 200+ ஆண்டுகள்
மனிதர்களின் ளககளிைால் களறப்பட்டுவிட்டது. இதற்கு ஆதாைம் உள்ைதா? என்ற தகள்வி எழும் தபாது, நாம்
புகாரி முஸ்லிம் தபான்ற ஹதீஸ்களை கைனிக்கதைண்டும்.

2) சன்னி பிரிவு முஸ்லிம்களின் 6 ஹதீஸ் ததாகுப்புக்கள்:
இஸ்லாமிய முதாயம் தபரிய அைவில் இைண்டாக பிரிந்துள்ைது, ஒன்று ன்னி (சுன்னி) முஸ்லிம்கள், அடுத்தது
ஷியா முஸ்லிம்கள்.
ன்னி முஸ்லிம்கள் தான் தபரும்பான்ளம என்பதால், அைர்கள் நம்பும் புத்தகங்களை மட்டுதம கருத்தில்
தகாள்ைப்படுகின்றது. ஷியா முஸ்லிம்களின் புத்தகங்களை நாம் அதிகமாக ஆய்வு த ய்ைதில்ளல.
ன்னி முஸ்லிம் முதாயம் 6 ைளகயாை ஹதீஸ்கள் அதிகாை பூர்ைமாை ஹதீஸ்கள் என்று நம்புகிறார்கள்.
இளைகளில், முதலாைது புகாரி என்பைைால் ததாகுக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள், இைண்டாைதாக, முஸ்லிம்
என்பைைால் ததாகுக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள். இப்படி, குர்-ஆனுக்கு அடுத்தபடியாக இவ்ைதீஸ்கள்
முஸ்லிம்களுக்கு ைழிகாட்டிகைாக உள்ைை.
கீழ்கண்ட அட்டைளையில் இவ்ைதீஸ்கள் பற்றிய விைைங்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைை (புகாரி, முஸ்லிம்,
நஸயி, அபூதாவுத், திர்மிதி, இப்னு மாஜா).
படம் 3: ன்னி பிரிவிைரின் அதிகாைபூர்ைமாை 6 ஹதீஸ் ததாகுப்புக்கள்

முஹம்மதுவிற்கு பிறகு, 200 – 250 ஆண்டுகள்ைளை, ைாய் ைழியாக முஹம்மது பற்றிய களதகள்
உலாைந்தபடியிைால், அல்லாஹ்வின் ைஹியில் பல புதிய தபாய்யாை விைைங்கள் மக்களின் ைாய்ைழியாக
பைப்பப்பட்டது.
உதாைணம்:
புகாரி:
புகாரி (கி.பி. 810 - 870) என்ற இஸ்லாமியர் ஹிஜ்ரி 194ல் பிறக்கிறார். பல ஆண்டுகள் பாடுபட்டு, பல
இடங்களுக்குச் த ன்று ஹதீஸ்களை த கரித்தார்.
•
•
•
•

அைர் த கரித்த ஹதீஸ்களின் எண்ணிக்ளக: 6,00,000 (ஆறு லட் ம்).
இளைகளில் ஆதாைபூர்ைமாை, உண்ளமயாை ஹதீஸ்கள் எளைகள் என்று அைர் ஆய்வு த ய்து
கண்டுபிடித்த எண்ணிக்ளக: 7,397
அப்படியாைால், மூதமுள்ை 5,92,603 ஹதீஸ்கள் தபாய்யாைளை, இட்டுக்கட்டப்பட்டளை,
களறப்படுத்தப்பட்டளை என்று அைர் ஒதுக்கிவிட்டார்.
இதளை தவிகிதத்தின் படி பார்த்தால், அைர் த கரித்தளைகளில் 1.23% தான் உண்ளமயாைளை, 98.77%
தபாய்யாைளையாகும்.

இதத தபால, ன்னி முஸ்லிம்கள் நம்பும் ஆறு ஹதீஸ் ததாகுப்புக்கள் பற்றி தமற்கண்ட அட்டைளையில் நான்
பதித்துள்தைன்.
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(குறிப்பு: திர்மிதி மற்றும் இப்னு மாஜா என்பைர்கள், எத்தளை ஹதீஸ்களை ததாகுத்தார்கள் என்ற எண்ணிக்ளக
எைக்கு கிளடக்கவில்ளல என்பதால், தமற்கண்ட அட்டைளையில் நான் 4,00,000 (நான்கு லட் ம்) என்று ஒரு
ைா ரி எண்ணிக்ளக தகாடுத்துள்தைன். எைக்கு ரியாை எண்ணிக்ளக கிளடத்தால், அதளை இந்த
அட்டைளையில்/இக்கட்டுளையில் மாற்றுதைன். ைா கர்களுக்கு இவ்விைைம் ததரிந்தால் எைக்கு
ததரிவிக்கவும்).
இதளை தமலும் விைக்க, ஒரு பட்ளட ைளைப்படத்ளத கீதழ தகாடுத்துள்தைன்.
படம் 4: ன்னி பிரிவிைரின் அதிகாைபூர்ைமாை 6 ஹதீஸ் ததாகுப்புக்கள் (பட்ளட ைளைப்படம்)

(புகாரி, முஸ்லிம் எண்களை மற்றும் தவிகிதத்ளத மட்டுதம தமற்கண்ட படத்தில் குறிப்பிட்டுள்தைன்)
இளைகளிலிருந்து நாம் அறிைது என்ைதைன்றால், 200-250 ஆண்டுகளில், அல்லாஹ்வின் ைஹியில் 98%
தபாய்கள் கலந்துவிட்டை என்பதாகும், அதிகபட் மாக 2% தான் உண்ளமயாை ைஹியாக உள்ைது.

3) ஹதீஸ் ததாகுப்பாளர்களின் காலவரியச ஹிஜ்ரி 200+ ஆண்டுகளா?
இக்கட்டுளையில் பதிக்கப்படும் அளைத்து விைைங்களும் இஸ்லாமியர்கள் தகாடுத்தளை தான். முஸ்லிம்கள்
தங்கள் புத்தகங்களில், தைங்களில் பதிக்கப்பட்ட விைைங்களை இங்கு பதித்துள்தைன். தமலும் விக்கீபீடியா
தபான்ற தைத்திலிருந்தும் நான் விைைங்களை த கரித்துள்தைன், அளைகளின் ததாடுப்புக்களை அடிக்குறிப்பில்
தகாடுத்துள்தைன்.
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முஹம்மதுவிற்கும், புகாரி முஸ்லீம் தபான்ற ஹதீஸ்களை ததாகுத்தைர்களுக்கும் இளடதய எத்தளை
ஆண்டுகள் இளடதைளி உள்ைது? குளறந்தபட் மாக 200 ஆண்டுகள் இளடதைளி உள்ைது என்று இஸ்லாமிய
ரித்திைம் த ால்கிறது.
உதாைைத்திற்கு, கீழ்கண்ட தைத்ளத பார்ளையிடவும். இந்த தைத்தில் அளைத்து முஸ்லிம் அறிஞர்களின்
காலைரிள தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
தளம்: muslimscholars.info
இந்த இளடதைளிளய புரிந்துக்தகாள்ை கீழ்கண்ட ைளை படங்கள் உதவும்.
படம் 5: ஹதீஸ் ததாகுப்பாைர்களின் கால ைரிள (கி.பி ைருட கைக்கில்)

•
•
•
•

•
•
•
•

கி.பி. 570 - முஹம்மது பிறக்கிறார்.
கி.பி. 610 - தம்ளம ஒரு நபியாக பிைகடைம் த ய்கிறார்
கி.பி. 632 - முஹம்மது காலமாகிறார், ைஹியும் நிறுத்தப்படுகின்றது.
கி.பி. 810 - புகாரி ஹதீஸ் ததாகுப்ளப த கரித்த புகாரி பிறந்தார். அதாைது முஹம்மதுவிற்கு முதல்
ைஹி ைந்த ஆண்டிலிருந்து கைக்கிட்டால் 200 ஆண்டுகள் (கி.பி. 610- 810). பிறந்த குழந்ளத புகாரி
ஹதீஸ்களை த கரிக்கவில்ளல. அைர் ைாலிபைாகி, பல ஆண்டுகள் அக்கால நாடுகளைச்
சுற்றித்திரிந்து ததாகுத்தார். இந்த படத்தில் நான் ஹதீஸ் ததாகுப்பாைர்களின் பிறந்த ஆண்ளட
மட்டுதம குறிப்பிட்டுள்தைன்.
கி.பி. 817 - அபூ தாவுத் பிறக்கிறார்.
கி.பி. 821 - முஸ்லிம் பிறக்கிறார்.
கி.பி. 824 - திர்மிதி மற்றும் இப்னு மாஜா பிறக்கிறார்கள்.
கி.பி. 829 - நஸயி பிறக்கிறார்.

இைர்கள் பிறந்து, இஸ்லாளம கற்றுக்தகாண்டு, ைாலிபர்கைாகி ஊர் ஊைாக சுற்றி ஹதீஸ்களை த கரித்து,
ததாகுத்த தபாது, முஹம்மதுக்கு பிறகு 200-250 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இத்தளை ஆண்டுகள் அல்லாஹ்வின்
ைஹியில், 98% தபாய்கள் கலந்துவிட்டை.
கி.பி. என்ற ைருட கைக்கில் இருப்பதிைால், சில முஸ்லிம்கள் தமற்கண்ட படத்ளத ஒரு மாதிரியாக
பார்ப்பார்கள், எைதை அைர்களுக்காக, அதத படத்ளத ஹிஜ்ரி கைக்கில் கீதழ தருகிதறன்.
படம் 6: ஹதீஸ் ததாகுப்பாைர்களின் கால ைரிள (ஹிஜ்ரி ைருட கைக்கில்)
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முஹம்மது மக்காவிலிருந்து மதிைாவிற்கு இடம்தபயர்ந்த ஆண்டு ஹிஜ்ரி என்று அளழப்படுகிறது. ஹிஜ்ரி 12ல் முஹம்மது நபியாகிறார், ஹிஜ்ரி 11ல் மதிைாவில் காலமாகிறார். அதன் பிறகு, ஹிஜ்ரி 194ல் புகாரி
பிறக்கிறார். அைர் ைாலிபைாகி, பல ஆண்டுகள் உளழத்து, அதன் பிறகு ஹதீஸ்களை ததாகுத்தார். இப்தபாது
கைக்கு ரியாக விைங்குகிறதா?
ஒவ்தைாரு ஹதீஸ் ததாகுப்பாைர்களின் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆண்டுகளின் பட்டியல் கீதழ தைப்பட்டுள்ைது.
படம் 7: ஹதீஸ் ததாகுப்பாைர்களின் பிறப்பு/இறப்பு ஆண்டு அட்டைளை

4) இப்னு இஷாக் (85 AH/704 CE -150 AH/767 CE) - சஹீஹ் ஹதீஸ்களின் முன்ன ாடி
இதுைளை கண்ட பட்டியல்கள் மற்றும் ைளைபடங்களை பார்க்கும்தபாது, ஏன் 200+ ஆண்டுகள் அல்லாஹ்வின்
ைஹிளய ஒருைரும் எழுத்துைடியில் தகாண்டுைைவில்ளல. புகாரிக்கு முன்பாக யாரும் இந்த தைளலளயச்
த ய்யவில்ளலயா? என்ற தகள்வி எழும். உண்ளமயில், பலர் இந்த தைளலயில் ஈடுபட்டு இருந்தார்கள்.

இப்னு இஷாக் - முஹம்மதுவின் வாழ்க்யக சரித்திைம்
முஹம்மதுவின் ைாழ்க்ளக ரித்திைத்ளத முதன் முதலாக ததாகுத்து எழுதிய இப்னு இஷாக் என்பைர், ஹிஜ்ரி
85ல் பிறந்தைர். இைருளடய ரித்திைம் தான் ஹீஹ் ஹதீஸ்களை விட முந்ளதயது. ஆைால், முஸ்லிம்கள்
இைைது ரித்திைத்ளத ஆதாை பூர்ைமாைதாக கருதமாட்டார்கள், ஏதைன்றால், சில தர்ம ங்கடமாை விைைங்கள்,
இந்த ரித்திைத்தில் இருப்பதிைால் தான் (உதாைைத்திற்கு, ாத்தானின் ை ைங்களை முஹம்மது அல்லாஹ்வின்
ைஹியாக த ான்ை நிகழ்ச்சிளயச் த ால்லலாம்).
படம் 8: இப்னு இஷாக்கின் மற்றும் ஹதீஸ்களின் காலைரிள
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ஹிஜ்ரி 100க்குள் இப்னு இஷாக்கின் பிறப்பு, ஹிஜ்ரி 200க்குள் புகாரியின் பிறப்பு. முஸ்லிம்கள் இப்னு
இஷாக்கின் ரித்திைத்ளத ஆதாைமாக எடுத்துக் தகாண்டு இருந்திருந்தால், இன்தைாரு 100 ஆண்டுகளில்
நுளழந்த தபாய்களை தவிர்த்து இருந்திருக்கலாம்.
(குறிப்பு:இப்னு இஷாக்கின் ரித்திைம், புத்தகமாக நம்மிடம் இப்தபாது இல்ளல, ஆைால், அைைது
மாைைர்கைாகிய இப்னு இஷாம், மற்றும் தபரி தபான்றைர்கள், அைைது புத்தகத்திலிருந்து பல
தமற்தகாள்களை சுட்டிக் காட்டியுள்ைார்கள். அளைகளை ளைத்துத் தான், இப்னு இஷாக்கின் ரித்திை
விைைங்கள் கிளடத்துள்ைை.)

5. அல்லாஹ்வின் வஹி பற்றிை னகள்விகள்:
இதுைளை ஹதீஸ்கள் பற்றிய காலைரிள ளயக் கண்தடாம். அல்லாஹ்வின் ஒரு ைஹிளய முஹம்மது
(ைஹிளயப் தபற்றைர்) உயிதைாடு இருக்கும் தபாது, எழுத்துைடிவில் ஓைைவிற்கு தகாண்டு ைந்தார். ஆைால்,
அல்லாஹ்வின் இன்தைாடு ைஹிளய எழுத்து ைடிவில் தகாண்டு ைை முஹம்மது தைறிவிட்டார். முஹம்மது
தைறிைார் என்றுச் த ால்ைளத விட, அல்லாஹ்தை தைறிைார் என்றுச் த ால்லலாம். முஹம்மதுவின் களடசி
முச்சு, ைஹியின் களடசி சுைா க்காற்று ஒன்றாக நின்றுவிட்டது. அதன் பிறகு, 200+ ஆண்டுகள் கழித்து தான்,
எழுத்து ைடிவில் தகாண்டு ைை மக்கள் (முஸ்லிம்கள்) உளழத்தார்கள். புகாரி, முஸ்லிம் ஹதீஸ்கள் ததாடங்கி,
ன்னி முஸ்லிம்கள் ஹீஹ் என்று கருதும் ஆறு ஹதீஸ்களும் குர்-ஆனுக்கு, அல்லாஹ்வின் ைஹிக்கு 250
ஆண்டுகள் பிந்ளதயது ஆகும்.
னகள்வி 1: அல்லாஹ் ஏன் தன் ைஹிளய 250 ஆண்டுகள் மக்கள் களறப்படுத்த அனுமதித்தார்?
னகள்வி 2: புகாரி ததாகுத்த ஹதீஸ்கள் 6,00,000 (ஆறு லட் ம்), இளைகளில் உண்ளமயாைது என்று
கண்டுபிடித்தது 7,397, அதாைது 1.23% தவிகிதம். மீதியுள்ை 5,92,603 ஹதீஸ்கள் தபாய்யாைளை, அல்லாஹ்வின்
ைஹிதயாடு கலந்துவிட்டளை? இந்த நிளலக்கு யார் காைைம்? அல்லாஹ்!
னகள்வி 3: புகாரி உண்ளம என்று அளடயாைப்படுத்திய 7,397 ஹதீஸ்கைாைது உண்ளமயாைளை என்று
இன்றுள்ை முஸ்லிம் அறிஞர்கள் ஒப்புக்தகாள்கிறார்கைா? என்று தகட்டால், இல்ளல என்று பதில் ைருகிறது.
நம் தமிழ் நாட்டில், டிஎன்டிதஜ (TNTJ) என்ற இஸ்லாமிய அளமப்பு, இளைகளில் 50+ ஹதீஸ்கள்
தபாய்யாைளை என்றுச் த ால்கிறது. முஸ்லிம்களுக்கு ஏன் இந்த அக்னிப் பரிட்ள ? இதற்கு யார் காைைம்?
அல்லாஹ் தான்!
னகள்வி 4: முஹம்மது உயிதைாடு இருக்கும் தபாதத, இஸ்லாமிய ட்டங்களை (இன்று ஹதீஸ்களில் காணும்
விைைங்களை) ஒரு தகார்ளையாக எழுத்துைடிவில் எழுதும் படி த ய்யச்த ய்து, முஹம்மது அதளை ரி பார்த்து
இருந்திருந்தால்! முஸ்லிம்களின் நிளல எங்தகதயா இருந்திருக்கும்! ஆைால், அல்லாஹ் இதளை
த ய்யவில்ளல, இப்படி த ய்யதைண்டுதமன்று முஹம்மதுவிற்கும் ததான்றவில்ளல!
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முடிவுயை:
மனிதர்களின் கைங்கைால், ரியாகச் த ால்லதைண்டுதமன்றால் ”மனிதர்களின் ைாய்கைால்”, இன்னும்
ரியாகச்த ான்ைால், மனித கற்பளை ைைத்திைால் களறப்பட்ட ைஹியின் மீதா முஸ்லிம்களின் நம்பிக்ளக,
எதிர்காலம் எல்லாம் ார்ந்திருக்கிறது? ஆம். இது தான் உண்ளம!
அல்லாஹ்வின் ைஹியாகிய குர்-ஆனிலிருந்து எடுக்கும் இஸ்லாமிய
ட்டங்களைக் காட்டிலும்,
அல்லாஹ்வின் ைஹி ஹதீஸ்களிலிருந்து எடுக்கும் ட்டங்களின் எண்ணிக்ளக அதிகம். ஒரு நாளுக்கு எத்தளை
முளற ததாழதைண்டும் என்ற ட்டம் ததாடங்கி, ஹஜ் எப்படி த ய்யதைண்டும்? என்ற விைைம் ைளை
அல்லாஹ்வின் ைஹியாகிய ஹதீஸ்கள் தான் முஸ்லிம்களின் அஸ்திபாைங்கள். மலஜலம் கழித்தால் என்ை
த ய்யதைண்டும்? என்ற தகள்விததாடங்கி, மைைம் நம்ளம ஆட்தகாண்டால் என்ை த ய்யதைண்டும்
தபான்ற விைைங்கள் ைளை ஹதீஸ்களை நம்பித்தான் முஸ்லிம்கள் ைாழதைண்டியுள்ைது. இப்படிப்பட்ட
ஹதீஸ்களில் 98% தபாய்கள் கலந்தை என்றுச் த ால்ைது அல்லாஹ்விற்தக அடுக்காது.
இந்த ஹதீஸ்கள் இஸ்லாமுக்கு 250 ஆண்டுகள் கழித்து, எழுத்துைடிவில் தகாண்டுைைப்பட்டது, அதற்குள்
அளைகளில் எளைகளைதயல்லாம் த ர்க்கமுடியுதமா அளைகள் எல்லாம் த ர்த்தாகிவிட்டது. இன்றும்
ஹதீஸ்களில் தபாய்கள் கலந்துள்ைது என்றுச் த ால்லும் முஸ்லிம்களும் நம்மிளடதய இருக்கிறார்கள்.
இக்குழப்பங்களுக்தகல்லாம் காைைம் அல்லாஹ் என்றுச் த ான்ைால், உங்களில் யாைாைது இதளை
மறுக்கமுடியுமா? ைாய்ைழியாக ஒரு த ய்தி 200 ஆண்டுகள் உலகில் உலா ைந்தால், அச்த ய்திக்கு
பத்தினித்தன்ளம இருக்குமா? ஆம், அது பரிசுத்தமாகதை இருக்கும் என்று த ால்பைர்கள், புகாரி ஒதுக்கிவிட்ட
98.77% ஹதீஸ்களுக்கு என்ை தபயளைச் சூட்டப்தபாகிறார்கள்?
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