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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

இஸ்லாத்தின் இரண்டாவது மூலாதாரம் நபி வழி, எனும் ஹதீஸ் ஆகும். 

 .بعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما

 

இஸ்லாத்தத நதடமுதைப்படுத்துவதில் நபிவழியின் வகிபங்கு! 

1- நபிவழிதய ஏற்காமல் முஃமீனாக முடியாது. 

அல்குர்ஆதன படிக்கும் பபாது நபிவழிதய ஏற்பதன் அவசியத்தத புாியலாம், குைிப்பாக அதத 

ஏற்றுக்ககாண்டவபர உண்தம முஃமின் என்பதத பின்வரும் வசனங்கள் பகாடிட்டுக் காட்டுகின்ைன. 

உம் இதைவன் பமல் சத்தியமாக, அவர்கள் தங்களிதடபய எழுந்த சச்சரவுகளில் உம்தம நீதிபதியாக, 

ஏற்றுப் பின்னர் நீர் தீர்ப்பு கசய்தது பற்ைி எத்ததகய அதிருப்திதயயும் தம் மனங்களில் ககாள்ளாது 

(அத்தீர்ப்தப) முற்ைிலும் ஏற்று நதடமுதைப் படுத்தாத வதரயில், அவர்கள் நம்பிக்தக ககாண்டவர்கள் 

ஆகமாட்டார்கள். (4:65) 

நம்பிக்தக ககாண்டவர்கபள! அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்படியுங்கள்; இன்னும் (அல்லாஹ்வின்) தூதருக்கும், 

உங்களில் அதிகாரம் வகிப்பவர்களுக்கும் கீழ்படியுங்கள்; உங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பிணக்கு 

ஏற்படுமானால் - கமய்யாகபவ நீங்கள் அல்லாஹ்தவயும், இறுதி நாதளயும் நம்புபவர்களாக இருப்பின் 

- அதத அல்லாஹ்விடமும், (அவன்) தூதாிடமும் ஒப்பதடத்துவிடுங்கள் - இதுதான் (உங்களுக்கு) 

மிகவும் சிைப்பான, அழகான முடிவாக இருக்கும். (4:59) 

பமலும், அல்லாஹ்வும் அவனுதடய தூதரும் ஒரு காாியத்ததப்பற்ைிக் கட்டதளயிட்டு விட்டால், 

அவர்களுதடய அக்காாியத்தில் பவறு அபிப்பிராயம் ககாள்வதற்கு ஈமான் ககாண்டுள்ள எந்த 

ஆணுக்பகா கபண்ணுக்பகா உாிதமயில்தல; ஆகபவ, அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுதடய ரஸூலுக்கும் 

எவபரனும் மாறு கசய்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் பகிரங்கமான வழிபகட்டிபலபய இருக்கிைார்கள். 

(33:36) 

2- நபிவழிதய ஏற்காமல் இஸ்லாத்தத நதடமுதைப்படுத்த முடியாது. 

இஸ்லாத்தின் ஐம்கபரும் கடதமகளான கதாழுதக, சகாத், பநான்பு, ஹஜ் பபான்ைதவகபளா, ஏதனய 

இஸ்லாமிய சட்டங்கபளா கபரும்பாலும் குர்ஆனில் சுருக்கமாகபவ கசால்லப்பட்டுள்ளன. எனபவ 

நபிவழிதய ஏற்பதன் மூலபம அவற்தை நதடமுதைப்படுத்தலாம். 

உதாரணமாக கதாழுதகதய எடுத்துக் ககாண்டால், அததன நிதைபவற்றும் பநரம், ஒழுங்கு முதை 

பபான்றும், 

ஸகாத்தத எடுத்துக் ககாண்டால், எந்கதந்த கபாருளுக்கு எப்படி ககாடுக்க பவண்டும், எவ்வளவு ககாடுக்க 

பவண்டும் பபான்றும், 

ஹஜ்தை எடுத்துக் ககாண்டால், ஹஜ்ைின் ஒழுங்கு முதைகள், அததன பமற்ககாள்ள பவண்டிய தினங்கள், 

தங்க பவண்டிய இடங்கள் பபான்ைதவகதள சுன்னாவிபல பார்க்க முடியும். எனபவ சுன்னாதவ 

புைக்கணித்துவிட்டு இஸ்லாத்தத நதடமுதைப் படுத்துவது சாத்தியமற்ைது. 

ஸஃதுப்னு ஹிஷாம் அவர்கள், ஆஇஷா (ரழி) அவர்களிடம் நபிகளாாின் பண்பாடு சம்பந்தமாக பகட்ட 

பபாது; 'நீங்கள் குர்ஆதன ஓதவில்தலயா, நிச்சியமாக நபிகளாாின் பண்பாடு குர்ஆனாக இருந்தது.' 

என்று ஆஇஷா (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள். (முஸ்லிம்) 

எனது அனுமதிபயாடு, பின்பற்ைப்படுவதட்பக அன்ைி நாங்கள் தூதர்கதள அனுப்பவில்தல.  (4:64) 
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(நம்) தூதர் உங்களுக்கு எததக் ககாடுக்கின்ைாபரா அதத எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள்; இன்னும், எதத 

விட்டும் உங்கதள விலக்குகின்ைாபரா அதத விட்டும் விலகிக் ககாள்ளுங்கள்; பமலும், அல்லாஹ்தவ 

அஞ்சிக் ககாள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் பவததன கசய்வதில் மிகக் கடினமானவன். (59:07) 

அல்கமா இப்னு தகஸ்(ரஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி), 'பச்தச 

குத்திவிடும் கபண்கள், பச்தச குத்திக்ககாள்ளும் கபண்கள், முகத்தில் முதளத்திருக்கும் முடிகதள 

அகற்ைக் பகட்டுக் ககாள்ளும் கபண்கள், அழகிற்காக அரத்தால் பதய்த்து, தம் முன் பற்கதளப் பிாித்துக் 

ககாள்ளும் கபண்கள், (ஆக) அல்லாஹ் தந்த உருவத்தத மாற்ைிக்ககாள்ள முயலும் கபண்களின் மீது 

அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டும்?' என்று கூைினார்கள். இச்கசய்தி பனூ அஸத் குலத்ததச் 

பசர்ந்த, 'உம்மு யஃகூப்' எனப்படும். ஒரு கபண்மணிக்கு எட்டியது. அந்தப் கபண் இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி) 

அவர்களிடம் வந்து, 'இப்படிப்பட்ட கபண்கதள நீங்கள் சபித்ததாக எனக்குச் கசய்தி கிதடத்துள்ளபத 

என்ைார். அதற்கு இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி), 'இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் யாதரச் சபித்தார்கபளா 

அவர்கதளயும், அல்லாஹ்வின் பவதத்தில் சபிக்கப்பட்டு உள்ளவர்கதளயும் நான் ஏன் 

சபிக்கக்கூடாது?' என்று பகட்டார்கள். அதற்கு அந்தப் கபண், '(குர்ஆன் பிரதியில்) இரண்டு 

அட்தடகளுக்கிதடயிலுள்ள அதனத்ததயும் நான் ஓதியுள்பளன். நீங்கள் குைிப்பிட்டதத நான் அதில் 

காணவில்தலபய!' என்று பகட்டதற்கு அவர்கள், 'நீ குர்ஆதன(ச் சாியாக) ஓதியிருந்தால் அதில் நான் 

கூைியததக் கண்டிருப்பாய். ' (நம்) தூதர் உங்களுக்கு எததக் ககாடுக்கின்ைாபரா அதத எடுத்துக் 

ககாள்ளுங்கள்; இன்னும், எதத விட்டும் உங்கதள விலக்குகின்ைாபரா அதத விட்டும் விலகிக் 

ககாள்ளுங்கள் ' எனும் (திருக்குர்ஆன் 59:7 வது) வசனத்தத நீ ஓதவில்தலயா?' என்று பகட்டார்கள். 

அந்தப் கபண், 'ஆம் (ஒதிபனன்)' என்று பதிலளித்தார். இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 

(பமபல குைிப்பிட்ட) இவற்தைச் கசய்ய பவண்டாகமனத் தடுத்துள்ளார்கள்' என்று கூைினார்கள். 

அந்தப் கபண்மணி, 'உங்கள் துதணவியார் இததச் கசய்வதாக கருதுகிபைன்' என்று கூைினார். இப்னு 

மஸ்ஊத்(ரழி), 'சாி, நீ கசன்று, (என் மதனவிதயப்) பார்!' என்று கூைினார்கள். எனபவ, அந்தப் கபண் 

கசன்று பார்த்தார். தம் எண்ணப்படி எததயும் அவர் காணவில்தல. அப்பபாது இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி), 

'என் மதனவி (மட்டும்) அப்படிச் கசய்பவளாக இருந்தால், அவளுடன் நான் பசர்ந்து வாழமாட்படன்' 

என்று கூைினார்கள்.  (புஹாாி: 4886, முஸ்லிம்) 

நபிவழி இஸ்லாத்தின் அடிப்பதட என்பதற்கு மிகவும் கதளிவான ஒரு சான்று என்ைால் 'நபிகளார் தபதுல் 

மக்திதஸ பநாக்கி கதாழுததத' குைிப்பிடலாம். நபிகளாதர அதத பநாக்கி கதாழுமாறு ஏவிய எந்த ஒரு 

வசனத்ததயும் குர்ஆனிபல பார்க்க முடியாது. அப்படியானால் அது சுன்னாவின் அடிப்பதடயிபலபய 

பமட்ககாள்ளப்பட்டது என்பததப் புாியலாம். அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் மாற்ைப்பட்டததபய குைித்துக் 

காட்டுகின்ைான். 

யார் (நம்) தூததரப் பின்பற்றுகிைார்,  யார் (அவதரப் பின்பற்ைாமல்) பின்வாங்குகின்ைார் என்பதத 

அைிவதற்காக பவண்டிபய நீங்கள்  முன்னர் முன்பனாக்கிய (தபதுல் மக்திஸ் ஆகிய) கிப்லாதவ 

நிர்ணயித்பதாம்; இது அல்லாஹ் பநர்வழி காட்டிபயாருக்குத் தவிர மற்ைவர்களுக்கு நிச்சயமாக 

கடினமாகபவ இருந்தது; அல்லாஹ் உங்கள் ஈமாதன (நம்பிக்தகதய) வீணாக்கமாட்டான்; நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் மனிதர்கள் மீது மிகப்கபரும் கருதண காட்டுபவன், நிகரற்ை அன்புதடயவன்.  (2:143) 

பராஃ பின் ஆஸிப்(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்:   நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்த ஆரம்பத்தில், 

பதினாறு அல்லது பதிபனழு மாதங்கள் தபத்துல் மக்திதஸ பநாக்கிபய கதாழுது வந்தார்கள். 

(இருப்பினும்) கதாழுதகயில் தாம் முன்பனாக்கித் கதாழும் திதச (மக்காவிலுள்ள) கஃபா ஆலயமாக 

இருக்க பவண்டும் என்பபத அவர்களின் விருப்பமாக இருந்தது. (கஃபாதவ பநாக்கி) 

இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கதாழுத முதல் கதாழுதக அஸர் கதாழுதகயாகும். அவர்களுடன் 

மற்ைவர்களும் கதாழுதார்கள்..... (புஹாாி: 40, முஸ்லிம்) 

3- அல்லாஹ்தவ பநசிப்பதன் அதடயாளம் நபிவழிதய தன் வழியாக ஏற்று நடப்பபத. 
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( நபிபய!  ) நீர் கூறும்: “நீங்கள் அல்லாஹ்தவ பநசிப்பீர்களானால், என்தனப் பின் பற்றுங்கள்; 

அல்லாஹ் உங்கதள பநசிப்பான்; உங்கள் பாவங்கதள உங்களுக்காக மன்னிப்பான்; பமலும், 

அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாகவும், மிக்க கருதண உதடயவனாகவும் இருக்கின்ைான். 32. (நபிபய! 

இன்னும்) நீர் கூறும்: “அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் கீழ்படிந்துநடங்கள்.” ஆனால் அவர்கள் 

புைக்கணித்துத் திரும்பி விடுவார்களானால் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் காபிர்கதள பநசிப்பதில்தல. 

(3:31,32) 

4- நபிவழியில் பயணிப்பபத மறுதம கவற்ைிக்கு வழிவகுக்கும். 

எவகனாருவன் பநர்வழி இன்னது என்று தனக்குத் கதளிவான பின்னரும், (அல்லாஹ்வின்) இத்தூததர 

விட்டுப் பிாிந்து, முஃமின்கள் கசல்லாத வழியில் கசல்கின்ைாபனா, அவதன அவன் கசல்லும் 

(தவைான) வழியிபலபய கசல்லவிட்டு நரகத்திலும் அவதன நுதழயச் கசய்பவாம்; அதுபவா, 

கசன்ைதடயும் இடங்களில் மிகக் ககட்டதாகும்.  (3:115) 

யார் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் கீழ்படிந்து நடக்கிைார்கபளா அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

அருதளப்கபற்ை நபிமார்கள், உண்தமயாளர்கள் உயிர்த்தியாகிகள் நல்லவர்கள் ஆகியவர்களுடன் 

இருப்பார்கள் - இவர்கள் தாம் மிக்க அழகான பதாழர்கள் ஆவார்கள்.  (4:69) 

அபூ ஹுதரரா(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒரு முதை) இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள், 'என் 

சமுதாயத்தார் அதனவரும் கசார்க்கம் கசல்வார்கள்; ஏற்க மறுத்தவதரத் தவிர' என்று கூைினார்கள். 

மக்கள், 'இதைத்தூதர் அவர்கபள! ஏற்க மறுத்தவர் யார்?' என்று பகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 

'எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் கசார்க்கம் புகுவார்; எனக்கு மாறு கசய்தவர் (சத்தியத்தத) ஏற்க 

மறுத்தவராவார்' என்று பதிலளித்தார்கள்.  (புஹாாி: 7280)  

5- உலகில் பசாததனகள், அழிவுகள் வராமல் தடுப்பதும் நபிவழிதயப் பின்பற்றுவதில் தங்கியுள்ளது. 

எவர் அவருதடய கட்டதளக்கு மாறு கசய்கிைார்கபளா அவர்கள் தங்கதள பசாததன பிடித்துக் 

ககாள்வததபயா, அல்லது தங்கதள பநாவிதன தரும் பவததன பிடித்துக் ககாள்வததபயா அஞ்சிக் 

ககாள்ளட்டும். (24:63) 

ஸலமதுப்னுல் அக்வஃ (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபிகளாபராடு ஒரு மனிதர் இடது தகயால் 

சாப்பிட்டுக் ககாண்டிருந்தார், அபபாது நபியவர்கள், 'வலதால் சாப்பிடு' என்ைார்கள். அதற்கவர், 

'என்னால் முடியாது.' என்று கூைபவ, 'கபருதமதயத் தவிர பவகைதுவும் அவதரத் தடுக்கவில்தல, 

உனக்கு முடியாமபல பபாகட்டும்.' என்று கூைினார்கள். (அதன் பிைகு) அவர் தகதய வாய் வதர 

அவர் உயர்த்தவில்தல.  (முஸ்லிம்) 

இஸ்லாமிய வரலாற்ைில் ஹதீஸ் மறுப்புக் ககாள்தக; 

நபி வழிதய மறுப்பது என்பது நபி (ஸல்) அவர்கதள மறுப்பதற்கு சமமாகும். நபிகளார் உயிபராடிருக்கும் 

பபாபத அந்த வழிபகடு முதளக்க ஆரம்பித்து விட்டது. அதற்கு சிைந்தபதார் எடுத்துக் காட்டாக 'நபிகளார் 

மீபத குதை கண்ட 'சுல்குதவஸிரா' என்பவதனக் குைிப்பிடலாம். அந்த கசய்திதய புஹாாியின் 3610 வது 

இலக்க ஹதீஸில் பார்க்கலாம். அவனின் வழித் பதான்ைல்கபள ஹதீஸ் மறுப்புக் ககாள்தகதய 

அைிமுகப்படுத்தினர். 

அபூ ஸயீத் அல்குத்ாீ(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்:  நாங்கள், இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள், (ஹவாஸின்) 

பபாாில் கிதடத்த கசல்வங்கதளப் பங்கிட்டுக் ககாண்டிருந்தபபாது அவர்களின் அருபக இருந்பதாம். 

அப்பபாது 'பனூ தமீம்' குலத்ததச் பசர்ந்த 'துல்குதவஸிரா' எனும் மனிதர் வந்து, 'இதைத்தூதர் 

அவர்கபள! நீதியுடன் நடந்து ககாள்ளுங்கள்" என்று கூைினார். உடபன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உனக்குக் 

பகடு உண்டாகட்டும்! நான் நீதியுடன் நடந்து ககாள்ளவில்தலகயன்ைால் பவறு யார் தான் நீதியுடன் 

நடந்து ககாள்வார்கள்? நான் நீதியுடன் நடந்து ககாள்ளவில்தலகயன்ைால் நீ இழப்புக்குள்ளாகி 

நஷ்டமதடந்து விடுவாய்" என்று பதிலளித்தார்கள். உடபன, உமர்(ரழி), 'இதைத்தூதர் அவர்கபள! 

எனக்கு இவர் விவகாரத்தில் அனுமதி ககாடுங்கள். இவாின் கழுத்ததக் ககாய்து விடுகிபைன்" என்று 



எம் எஸ் எம் முர்ஷித் அப்பாஸி                                                                                                                        5 
 

கூைினார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவதரவிட்டுவிடுங்கள். நிச்சயமாக, இவருக்குத் பதாழர்கள் 

சிலர் இருக்கிைார்கள். அவர்களின் கதாழுதகயுடன் உங்களுதடய கதாழுதகதயயும், அவர்களின் 

பநான்புடன் உங்களுதடய பநான்தபயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உங்களுதடய கதாழுதகதயயும் 

உங்களுதடய பநான்தபயும் அற்பமானதவயாகக் கருதுவீர்கள். (அந்த அளவிற்கு அவர்களின் 

வழிபாடு அதிகமாக இருக்கும். ஆயினும்,) அவர்கள் குர்ஆதன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களின் 

கதாண்தடதய தாண்டிச் கசல்லாது. பவட்தடப் பிராணிதயவிட்டு (அதன் உடதலத் துதளக்கின்ை) 

அம்பு (உடலின் மறுபக்கம்) கவளிப்பட்டுச் கசன்று விடுவததப் பபால் மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் 

கவளிபயைிச் கசல்வார்கள்........ (புஹாாி: 3610) 

ஹதீஸ் மறுப்புக் ககாள்தக என்பது பல முரண்பாடுகளுடபன வளர்ந்தது. 

சிலர் ஒரு பகுதி ஹதீஸ்கதள மறுத்தார்கள்.  

அபூ பகர் (ரழி) அவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் ஸகாத் கடதமதய மறுத்தததப் பபான்று. அவர்கள் குர்ஆன் 

வசனத்தத மாத்திரம் தூக்கிப் பிடித்தார்கள், ஸகாத் பற்ைி வலியுறுத்தி வந்த ஹதீஸ்கதள மறுத்தார்கள். 

அபூ ஹுதரரா(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணித்து அபூ பக்ர்(ரழி) (ஆட்சிக்கு) 

வந்ததும் அரபிகளில் சிலர் (ஸகாத்தத மறுத்தன் மூலம்) இதைமறுப்பாளர்களாகிவிட்டனர். 

(அவர்களுடன் பபார் கதாடுக்க அபூ பக்ர்(ரழி) தயாரானார் (உமர்(ரழி), 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்" 

கூைியவர் தம் உயிதரயும் உதடதமதயயும் என்னிடமிருந்து காத்துக் ககாண்டார் தண்டதனக்குாிய 

குற்ைம் புாிந்தவதரத் தவிர அவாின் விசாரதண அல்லாஹ்விடபம உள்ளது" என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கூைியிருக்கும்பபாது, நீங்கள் எவ்வாறு இந்த மக்களுடன் பபாாிட முடியும்?' என்று பகட்டார். அபூ 

பக்ர்(ரழி), உமதர பநாக்கி, 'அல்லாஹ்வின் மீது ஆதணயாக, கதாழுதகதயயும் ஸகாத்ததயும் 

பிாித்துப் பார்ப்பபாருடன் நிச்சயமாக நான் பபாாிடுபவன். ஸகாத் கசல்வத்திற்குாிய கடதமயாகும்; 

அல்லாஹ்வின் மீது ஆதணயாக! நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழங்கி வந்த ஓர் ஒட்டகக் குட்டிதய 

இவர்கள் வழங்க மறுத்தால் கூட அதத மறுத்தற்காக நான் இவர்களுடன் பபாாிடுபவன்" என்ைார். இது 

பற்ைி உமர்(ரழி), 'அல்லாஹ்வின் மீது ஆதணயாக! அபூ பக்ாின் இதயத்தத (தீர்க்கமான கதளிதவப் 

கபரும் விதத்தில்) அல்லாஹ் விசாலாமாக்கியிருந்தாபலபய இவ்வாறு கூைினார். அவர் கூைியபத 

சாியானது என நான் விளங்கிக் ககாண்படன்" என்ைார்கள். (புஹாாி:1399, முஸ்லிம்) 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்:  'மனிதர்கள், வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்தவயன்ைி 

பவறுயாருமில்தல; முஹம்மத் இதைத்தூதர் என்று உறுதியாக நம்பி, கதாழுதகதய நிதல நிறுத்தி, 

ஸகாத்தும் ககாடுக்கும் வதர அவர்களுடன் பபாாிட பவண்டும் என்று நான் 

கட்டதளயிடப்பட்டுள்பளன். இவற்தை அவர்கள் கசய்து விடுவார்களானால் தம் உயிர், 

உதடதமகதள என்னிடமிருந்து பாதுகாத்துக் ககாள்வார்கள்.. இஸ்லாத்தின் பவறு உாிதமகளில் 

(அவர்கள் வரம்பு மீைனாபல) தவிர! பமலும் அவர்களின் விசாரதண இதைவனிடபம உள்ளது'  

(புஹாாி: 25, முஸ்லிம்) 

கவாாிஜ்கள் கபரும் பாவத்திற்கான மன்னிப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்கதள மறுத்தது பபான்று. இப்படி 

ஹதீஸ்கதள மறுத்ததனால் 'அலீ, முஆவியா, அபூமூஸா,  அம்ர் பின் ஆஸ் (ரழி) பபான்ை' நபித் 

பதாழர்கதளபய காபிராக்கும் நிதல ஏற்பட்டபதாடு, கபரும் பாவம் கசய்தவர்கதள காபிராக்கினார்கள். 

ஷியாக்களும் இவ்வாபை ஹதீஸ்கதள மறுத்தார்கள். குைிப்பாக நபித் பதாழர்கள் (அபூ பக்ர், உமர், 

ஆஇஷா, ஹப்ஸா (ரழி) பபான்ைவர்களின்) சிைப்பு பற்ைிய ஹதீஸ்கள், அபூ ஹுதரரா (ரழி) அவர்கள் 

அைிவித்த ஹதீஸ்கள் என்று பட்டியலிடலாம். ஒரு வதகயில் புஹாாி, முஸ்லிம் ஹதீஸ் கிதாபுகதளபய 

ஏற்கவில்தல எனலாம். 

முஃதசிலாக்கதளப் கபாருத்தவதர ஹதீஸ் மறுப்புக் ககாள்தகயில் விதி அதமத்து, தன் ககாள்தகக்கும், 

புத்திக்கும், உலக நடப்புக்கும் ஒத்துப் பபாகாததவகதள மறுத்து, இஸ்லாமிய வரலாற்ைில் மிகப் 
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கபாியபதார் வழிபகட்தட விததத்து விட்டு கசன்ைார்கள். எந்தளவுக்ககனில், நல்லவர்கள் என்று 

அதடயாளப் பட்டவர்களும் அவர்களது ககாள்தகத் தவதை விளங்காமல் ஹதீஸ்கதள மறுத்துள்ளார்கள். 

இன்றுவதர அந்த தாக்கம் இருக்கபவ கசய்கின்ைது. 

இவர்கள் மறுத்தார்கள் என்ை வதகயில் குர்ஆனுக்கு முரண் என்று மறுத்ததவகள், அல்லாஹ்வின் 

தகுதிக்கும், நபிகளாாின் தகுதிக்கும், குர்ஆனின் தகுதிக்கும்  அப்பாற்பட்டது என்று மறுத்ததவகள் என்று 

பட்டியலிடலாம். 

அல்லாஹ்தவ மறுதமயில் காணமுடியும் என்று வரும் ஹதீஸ்கதளயும் (புஹாாி:573,806, முஸ்லிம்), 

பாவிகளுக்கான நபிகளாாின் பாிந்துதர பற்ைிய ஹதீஸ்கதளயும் (புஹாாி:6558, முஸ்லிம்), குர்ஆனுக்கு 

முரண் என்று மறுத்ததற்கு உதாரணமாக கசால்லலாம். 

சூாியன் பிளந்தது பற்ைி வரும் ஹதீஸ்கதள (புஹாாி:3636,3638, முஸ்லிம்) நிராகாித்ததத, உலக நடப்புக்கு 

கபாருந்தாது என்று மறுத்ததற்கு உதாரணமாக கசால்லலாம். 

ஒட்டு கமாத்தமாக ஹதீஸ்கள் ஆதாரமில்தல, குர்ஆன் மட்டும் பபாதும் என்று கூைிய ஒரு கூட்டமும், 

'அஹ்லுல் குர்ஆன்' என்ை பபார்தவயில் உறுவாகியது. அவர்கள் முர்தத்துகபள. 

ஹதீஸ்கதள பகுதியாகபவா, முழுதமயாகபவா மறுத்த அதனவரும், அதற்கு முன்தவத்த காரணங்கள் 

கபரும்பாலும் ஒன்றுபட்டதாகபவ இருக்கின்ைன.  

 

ஹதீஸ்களுக்கு எதிராக முன்தவக்கப்பட்ட சந்பதகங்களும், விமர்சனங்களும்; அதற்கான பதில் 

விளக்கங்களும்;- 

 முதல் சந்பதகம்:- 

அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூைிவிட்டான்: 'இந்த புத்தகத்தில்  எததனயும் நாம் 

பதியாமல் விடவில்தல' (6:38), எல்லாவற்றுக்கும் கதளிவாகபவ உம்மீது இந்த பவதத்தத நாம் 

இைக்கிபனாம்' (16:89) எனபவ, குர்ஆனில் அதனத்து கதளிவும் இருக்கும் பபாது எதற்கு ஹதீஸ் பததவ? 

என்று பகட்டார்கள். இததன ஹதீஸ்கதள முழுதமயாக மறுத்தவர்கள் பகட்டார்கள். 

பதில் விளக்கம்:-  

உண்தமயில் இந்த வசனங்கதள சாியாக புாியத் தவைியபத இந்த சந்பதகங்களுக்கான காரணம். 

ஏகனனில் முதல் வசனம் பநரடியாக குர்ஆதன குைிக்கவில்தல, மாைாக அது அல்லாஹ்வின் 

பதிபவட்தடபய குைிக்கின்ைது. அந்த வசனத்தத முழுக்க வாசிக்கும் பபாது அததன கதளிவாக புாியலாம். 

'' பூமியில் ஊர்ந்து திாியும் பிராணிகளும், தம் இரு இைக்தககளால் பைக்கும் பைதவகளும் உங்கதளப் 

பபான்ை இனபமயன்ைி பவைில்தல; (இவற்ைில்) எததயும் (நம் பதிவுப்) புத்தகத்தில் நாம் குைிப்பிடாமல் 

விட்டு விடவில்தல; இன்னும் அதவ யாவும் அவற்ைின் இதைவனிடம் ஒன்றுபசர்க்கப்படும். (6:38) '' 

இரண்டாவது வசனம் குர்ஆதனக் குைித்து கூைினாலும், குர்ஆன் என்பது ஒரு பகுதி அடுத்த பகுதிதய 

கதளிவுபடுத்தக் கூடியது என்ை அடிப்பதடயில், ஏதனய வசனங்கபளாடு ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால்  பல 

இடங்களில் அல்லாஹ் நபிகளாாின் சுன்னாவுடபன அதவகதள விளங்க பவண்டும் என்று கதளிவு 

படுத்தியுள்ளான். அல்லாஹ் கூறுகிைான் '' இபத பபான்று, நாம் உங்களிதடபய உங்களிலிருந்து ஒரு 

தூததர, நம் வசனங்கதள உங்களுக்கு எடுத்து ஓதுவதற்காகவும்; உங்கதளத் 

தூய்தமப்படுத்துவதற்காகவும்; உங்களுக்கு பவதத்ததயும், ஞானத்ததயும் கற்றுக்ககாடுப்பதற்காகவும்; 

இன்னும் உங்களுக்குத் கதாியாமல் இருந்தவற்தை, உங்களுக்குக் கற்றுக் ககாடுப்பதற்காகவும் 

அனுப்பியுள்பளாம்.'' (2:151, 3:164, 4:113...). ஞானம் என்ைால் என்னகவன்று சிந்தித்தால் நபிவழியின் 

முக்கியத்துவத்தத புாிந்துககாள்ளலாம். 
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அடுத்து நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறும் பபாது; அைிந்து ககாள்ளுங்கள்; எனக்கு குர்ஆனும், அது பபான்ை 

(சுன்னாவாகிய) ஒன்றும் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனிதன் வயிறு நிரம்பிய நிதலயில், தன் 

சாய்மானத்தில் சாய்ந்திருக்க, 'உங்களுக்கு குர்ஆன் பபாதும், அதில் ஹலாலாக கண்டதத ஹலால் என்றும், 

ஹராம் என்று கண்டதத ஹராம் என்றும் எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள்.' என்று கூறும் நிதல வந்துவிடக் கூடும். 

அைிந்து ககாள்ளுங்கள்; (குர்ஆனில் இல்லாத) கழுதத இதைச்சியும், பவட்தடப் பிராணிகளின் 

இதைச்சியும் உங்களுக்கு ஹராமாகும்........என்று கூைினார்கள். (அஹ்மத்: 17174, அபூ தாவுத்: 4604) 

அடுத்து அல்குர்ஆன் மனிதனுக்கு பததவயான அதனத்ததயும் கசால்லித் தருகின்ைது என்பதில் 

சந்பதகமில்தல, ஆனால் அதில் சுருக்கமாக கசால்லப்பட்டுள்ளதத சுன்னாபவ நமக்கு கதளிவுபடுத்தும். 

உதாரணமாக; கதாழுங்கள் என்பதும், ஸகாத் ககாடுங்கள் என்பதும்  குர்ஆனின் கூற்று, ஆனால் எப்படி 

கதாழுவது, எப்படி ஸகாத் ககாடுப்பது என்று ஹதீதஸ  மறுப்பபாரால் கூை முடியுமா? 

அல்லாஹ் குர்ஆனில் ருகூஃ கசய்யுங்கள் என்கிைான், ருகூஃ என்னகவன்று ஹதீதஸ  எடுக்காமல் 

கூைலாமா? 

2 வது அத்தியாயம் 238 வது வசனத்தில் 'நடுத் கதாழுதக' என்று அல்லாஹ் குைிப்பிடுகின்ைான், ஹதீதஸ 

மறுப்பபாரால் நடுத் கதாழுதக எது என்று ஆதாரத்பதாடு கூை முடியுமா? இப்படி குர்ஆனுக்கு விளக்கமாக 

ஹதீஸ் இருக்கின்ைது, அததன ஏற்றுத்தான் ஆக பவண்டும் என்பதற்கு ஏராளமான எடுத்துக் காட்டுகதள 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான். இன்னும் விளக்கம் கதாடர் கட்டுதரயில் பார்க்கலாம்.  

 இரண்டாவது சந்பதகம்:- 

குர்ஆதன அல்லாஹ் பாதுகாப்பதாக கபாறுப்பபற்றுவிட்டான், ஹதீஸுக்கு அந்த உத்தரவாதம் இல்தல 

என்பதாகும். அதற்கு ஆதாரமாக பின்வரும் வசனம் முன்தவக்கப்பட்டது. 

நிச்சயமாக நாம் தான்  (பவதமாகிய) உபபதசத்தத (உம்மீது) இைக்கி தவத்பதாம்; நிச்சயமாக நாபம 

அதன் பாதுகாவலனாகவும் இருக்கின்பைாம். (15:9) 

 

பதில் விளக்கம்:-  

முதலில் நாம் விளங்க பவண்டியது 'அல்லாஹ் அந்த வசனத்தில் குர்ஆன் என்று குைிப்பிட்டு கூைவில்தல' 

மாைாக 'திக்ர் (அைிவுதர)' என்பை கூறுகின்ைான். அததன பிாித்து பநாக்கியபத இந்த வழிபகட்டுக்கு 

மனிதன் தள்ளப்பட காரணமாகியது. முன்னால் எடுத்துக் காட்டியது பபான்று, அல்லாஹ் கதளிவாக 

பவதத்ததயும், ஹிக்மத்ததயும் தந்பதாம் என்று கூறும் பபாது எப்படி இரண்தடயும் பிாித்து, ஒன்று 

பாதுகாக்கப்பட்டது, அடுத்தது பாதுகாக்கப்படவில்தல என்று கூைலாம்.  

அடுத்து அல்லாஹ் குர்ஆனிபலபய கூறுவது பபான்று, குர்ஆனுக்கு விளக்கமாக நபிகளாாின் சுன்னா 

இருக்கின்ைது என்று கூறும் பபாது, விளக்கம் பாதுகாக்கப்பட வில்தலகயனில், நபிகளாதரக் ககாண்டு 

விலக்கப்பட பவண்டிய குர்ஆதன எப்படி விளங்கலாம். அதத விடவும் இந்த வாதம் 'குர்ஆனும் 

பாதுகாக்கப்பட வில்தல' என்ைல்லவா எடுத்துதரக்கின்ைது. (அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக) குர்ஆன் 

சுன்னவுக்கிதடயில் இருக்கும் கதாடர்பு பற்ைி அல்லாஹ் கூறுவததக் பகளுங்கள்;   

'நபிபய!) மனிதர்களுக்கு அருளப்பட்டதத நீர் அவர்களுக்கு கதளிவுபடுத்துவதற்காகவும் அவர்கள் 

சிந்திப்பதற்காகவும் உமக்கு இவ்பவதத்தத நாம் அருளிபனாம்.' (16:44,64) 

(நபிபய!) அவசரப்பட்டு குர்ஆதன ஓதுவதற்காக உம் நாதவ அதசக்காதீர். 17. நிச்சயமாக அததன 

(குர்ஆதன) ஒன்று பசர்ப்பதும், அதத ஓதும்படிச் கசய்வதும் நம் மீதுள்ள கடதமயாகும்.18. எனபவ 

அததன நாம் ஓதி விட்படாமாயின், அப்பால், அதன் ஓதுததல பின் கதாடர்ந்து (ஓதிக்) 

ககாள்ளுங்கள்.19. பின்னர், அததன விளக்குவதும்  நிச்சயமாக நம்மீதுள்ள கடதமயாகும். (75:16-19) 
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முதல் வசனத்தில் திக்தர கதளிவுபடுத்த நபிதய அனுப்பியதாகவும், இரண்டாவது வசனத்தில் 

கதளிவுபடுத்துவது அல்லாஹ்வின் கடதம என்றும் கூறுகின்ைான் என்ைால், திக்ர் என்பததக் ககாண்டு 

அதன் விளக்கமான நபிவழியும் அடங்கும் என்பததன புாியலாம். எனபவ அல்லாஹ் பாதுகாத்தாக கூறும் 

வஹியின் இரண்டு பகுதியில் ஒன்தை ஏற்று,  ஒன்தை மறுப்பது இரண்தடயும் மறுப்பதாகும். பமலும் 

ஒன்ைில் சந்பதகத்தத ஏற்படுத்துவது, அடுத்ததில் தானாகபவ சந்பதகத்தத ஏற்படுத்தும். 

பமலும் நபிகளாாின் நாவிலிருந்து சத்தியம் தான் கவளிப்படும், அது மார்க்கமாகும், அவர்கள் மனிதன் 

என்ை அடிப்பதடயில் தவறு ஏற்படும்பபாது அல்லாஹ் உடபன அதத சுட்டிக்காட்டடி, திருத்திவிடுவான். 

எனபவ மார்க்கத்தின் அதரவாசியாக இருக்கும் நபிவழி பாதுகாக்கப்பட வில்தல என்பது முழு 

இஸ்லாத்ததயும் குதை கசால்லும் காபிர்களின் பணியாகும். அல்லாஹ் எம்தமக் காப்பானாக. 

விழுகின்ை நட்சத்திரத்தின் மீது சத்தியமாக!2. உங்கள் பதாழர் வழி ககட்டுவிடவுமில்தல; அவர் 

தவைான வழியில் கசல்லவுமில்தல.3. அவர் தம் இச்தசப்படி (எததயும்) பபசுவதில்தல.4. அது 

அவருக்கு வஹீ மூலம் அைிவிக்கப்பட்டபதயன்ைி பவைில்தல. (53:1-4) 

சுருக்கம் பாதுகாக்கப்பட்ட முதையில் வித்தியாசம் உள்ளது, பாதுகாக்கப்படவில்தல என்பபத வழி 

பகடாகும். 

ஹதீஸ்கதளப் பாதுகாப்பவருக்கு, பைப்புபவருக்கு நபிகளாாின் விபசட பிரார்த்ததனயும் இருக்கும் பபாது, 

அது பாதுகாக்கப்படவில்தல என்பது கபரும் வழிபகபட. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'எங்களிடமிருந்து ஒரு கசய்திதயக் பகட்டு, அததன பிைருக்கு 

எத்திதவக்கும் வதர பாதுகாத்தும் தவக்கின்ைாபரா, அவதர அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தட்டும். 

ஏகனனில் அைிதவ சுமக்கும் பலர் விளக்கசாளியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், பமலும் 

எத்திதவக்கப்படுபவர் எத்திதவப்பவதர விட விளக்கசாளியாக இருக்கலாம்.'  (அஹ்மத்:21590, 

அபூதாவுத்:3660) 

குர்ஆதன பாதுகாக்கும் கபாறுப்தப அல்லாஹ் ஏற்ைான், ஹதீஸ் அப்படி அல்லாஹ்வால் பாதுகாக்கப்பட 

வில்தல என்று கூறுபவார் கட்டாயம் சிந்திக்க பவண்டிய ஒரு அம்சம்; 'குர்ஆன் எப்படி 

பாதுகாக்கப்பட்டது' என்பதாகும்!!! 

ஏகனனில் நபிகளார் மரணிக்கும் பபாது இன்று இருப்பது பபான்று புத்தக வடிடத்தில் நபிகளார், சாி, பிதழ 

பார்த்து ககாடுத்துவிட்டு கசல்லவில்தல. மாைாக நபிகளாாின் மரணத்தின் பின்பன, அபூ பகர் (ரழி) 

அவர்களின் ஆட்சியில், உமர் (ரழி) அவர்களின் மஷூராவுக்கு அதமவாக, தஸத் பின் ஸாபித் (ரழி) 

அவர்கள் முயற்சியால் கதாகுக்கப்பட்டபத. அதிலும் கதாகுக்கும் பபாது ஒரு சில வசனங்கள் ஒரு நபித் 

பதாழாிடமிருந்பத கபைப்பட்டது என்றும் பதியப்பட்டுள்ளது. (புஹாாி:4679,7191) 

இப்னு அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி(ஸல்)அவர்களின் உடதலப் பார்த்துவிட்டு) அபூ 

பக்ர்(ரழி) கவளியில் வந்தார். அப்பபாது உமர்(ரழி) மக்களிடம் (பகாபமாகப்) பபசிக் 

ககாண்டிருந்தததக் கண்டதும் அவதர உட்காருமாறு கூைினார். உமர்(ரழி) உட்கார மறுத்ததும் 

மீண்டும் உட்காருமாறு கூைினார். உமர்(ரழி) மீண்டும் மறுக்கபவ அபூ பக்ர்(ரழி) இதைவதனப் 

பபாற்ைிப் புகழ்ந்து உதர நிகழ்த்தினார். உடபன, மக்கள் உமர்(ரழி) பக்கமிருந்து அபூ பக்ர்(ரழி) பக்கம் 

திரும்பிவிட்டனர். அப்பபாது அபூ பக்ர்(ரழி) 'உங்களில் முஹம்மதத வணங்கிக் ககாண்டிருந்தவர்கள் 

அைிந்து ககாள்ளட்டும்! நிச்சயமாக முஹம்மத் இைந்துவிட்டார். அல்லாஹ்தவ வணங்கிக் 

ககாண்டிருப்பபார் அைிந்து ககாள்ளட்டும்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் என்கைன்றும் உயிபராடிருப்பவன்: 

மரணிக்கமாட்டான். பமலும், அல்லாஹ் கூைினான்: முஹம்மது (ஓர் இதைத்) தூதபரயன்ைி பவைில்தல. 

அவருக்கு முன்னரும் (அல்லாஹ்வின்) தூதர்கள் பலர் (காலம்) கசன்ைார்கள்: அவர் இைந்துவிட்டால் 

அல்லது ககால்லப்பட்டால் நீங்கள் உங்கள் கால் சுவடுகளின் வழிபய (புைங்காட்டித்) 
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திரும்பிவிடுவீர்களா? அப்படி யாபரனும் கால் சுவடுகளின் வழிபய (புைங் காட்டித்) திரும்பினால் அவர் 

அல்லாஹ்வுக்கு எவ்விதத் தீங்கும் கசய்துவிட முடியாது: அன்ைியும் அல்லாஹ் நன்ைியுதடபயாருக்கு 

அதிசீக்கிரத்தில் நற்கூலிதய வழங்குவான்" (திருக்குர்ஆன் 3:144) என்ைார். அல்லாஹ்வின் மீது 

ஆதணயாக! அபூ பக்ர்(ரழி) இவ்வசனத்தத அங்கு ஓதிக்காட்டும் வதர அல்லாஹ் இவ்வசனத்தத 

அருளியிருந்தததபய மக்கள் அைிந்திருக்கவில்தல என்பததப் பபான்றும் அபூ பக்ர்(ரழி) 

மூலமாகத்தான் இததயவர்கள் அைிந்தததப் பபான்றும் அங்கிருந்த ஒவ்கவாருவரும் இததன ஓதிக் 

ககாண்டிருந்தார்கள்.  (புஹாாி:1241) 

***** சிந்திக்க பவண்டியது என்னகவனில் நபிகளார் கதாகுத்து வழங்காத, நபித் பதாழர்களால் 

கதாகுக்கப்பட்ட குர்ஆதன எப்படி இதைபவதம் என்று நம்பிபனாம்!!! ''அல்லாஹ் பாதுகாப்பதாக 

வாக்களித்தபத'' அப்படியானால் ஒரு தகவதள எப்படி ஏற்கபவண்டும் என்ை, அல்லாஹ் ரஸூலின் 

வழிகாட்டலுக்கு அதமவாக, சிைந்த சமூகம் என்று நபிகளாரால் புகழப்பட்ட சிைந்த சமூகத்தின் 

முயற்சியினால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஹதீதஸ பாதுகாக்கப்படவில்தல என்று கூறுவது எவ்வளவு கபாிய 

துபராகம். தனது வழிபகட்டு சிந்ததனதய பாதுகாக்க ஹதிதஸ பலிகடாவாக்கும் ஒரு சதித் திட்டமல்லவா 

இது.  

ஓடு தகவதல ஏற்பதற்கு அல்லாஹ், ரஸூலின் வழிகாட்டல்;- தீர விசாாித்தல், கசய்தி கசால்பவதன 

பதடித்பார்த்து முடிகவடுத்தல். 

முஃமின்கபள! பாஸிக் (தீயவன்) எவனும் உங்களிடம் ஒரு கசய்திதயக் ககாண்டு வந்தால், அததத் 

தீர்க்க விசாாித்துக் ககாள்ளுங்கள்; (இல்தலபயல்) அைியாதமயினால் (குற்ைமற்ை) ஒரு சமூகத்தாருக்கு 

நீங்கள் தீங்கு கசய்து விடலாம்; பின்னர் நீங்கள் கசய்ததவ பற்ைி நீங்கபள தகபசதப் படுபவர்களாக 

(கவதலப்படுபவர்களாக) ஆவீர்கள்.  (49:6) 

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'ஒரு மனிதனுக்கு கபாய்யால் பபாதுமானது, பகள்விப்பட்டததகயல்லாம் 

(ஆய்வின்ைி) அைிவிப்பபத.' என்று கூைியதாக அபூ ஹுதரரா, உமர் (ரழி) பபான்ைவர்கள் 

அைிவித்தனர். முஸ்லிம்) 

 

அடுத்து இஸ்லாத்தின் பாதுகாவளர்களான நபித் பதாழர்களும் அைிவிப்பாளதர தமயமாக தவத்பத 

சுன்னாதவ ஏற்றும், மறுத்தும் உள்ளார்கள். 

மிக முக்கிய தாபிஇய்யான (தாபிஇ: நபித் பதாழதரக் கண்டவர்) இப்னு ஸீாீன் (ரஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: அவர்கள் (ஆரம்பத்தில் ஹதீஸுக்காக) அைிவிப்பாளர் கதாடதரக் பகட்க மாட்டார்கள். 

எப்கபாழுது குழப்பம் உருவாகி (வழிககட்ட கூட்டங்கள் உருவாகி) யபதா, அன்ைிலிருந்து (யாராவது 

ஹதீஸ் அைிவித்தால்) உங்களுக்கு அைிவித்தவர்கதள கூறுங்கள் என்று கசால்வார்களாம். அவர்கள் 

அஹ்லுஸ் சுன்னா வாதிகளாக இருந்தால் அவர்களது ஹதீஸ்கதள ஏற்பார்களாம், அவர்களுள் 

வழிபகடர்கள் இருந்தால் அந்த ஹதீஸ்கதள ஏற்கமாட்டார்களாம். (முஸ்லிம் முன்னுதர) 

இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபிகளாாின் மீது கபாய் கசால்லப்படாமல் இருந்த 

பநரத்தில் நபிகளாதரத் கதாட்டு ஹதீஸ் அைிவித்பதாம். எப்பபாது மனிதர்கள் (ஹதீஸ் புதனந்து) 

பகவலத்திற்கும், புகழிற்கும் ஆளானார்கபளா அப்பபாது அவர்கதளத் கதாட்டு அைிவிப்பதத 

விட்டுவிட்படாம். முஸ்லிம் முன்னுதர) 

பாருங்கள்; ஹதீதஸப் பாதுகாத்த அந்த உத்தமர்கள் அைிவிப்பாளர்களின் நிதலதய கருத்தில் ககாண்பட 

ஹதீதஸத் கதாகுத்துள்ளனர். எனபவ ஹதீஸ்கதள தன் மபனா இச்தசக்கு ஏற்ப ஏற்றும், விட்டும் 

வழிககட்டுச் கசல்லாமல் அல்லாஹ்வும், தூதரும் காட்டித்தந்த 'அைிவிப்பாளதர ஆய்வு கசய்தல்' என்ை  

அடிப்பதடதய தவத்து நபிவழிதயப் பாதுகாக்க முயலபவண்டும். 
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சாதாரண மனிதனின் விதடயத்தில் தகவல் பாிமாற்றுவதில் இவ்வளவு கவனம் கசலுத்த பவண்டும் 

என்ைால் நபிகளாாின் கசய்திகதள பாிமாறுவதில் எவ்வளவு கவனம் கசலுத்த பவண்டும் என்ை  இந்த 

வழிகாட்டல்கபள ஹதீஸ்கதள பாதுகாக்க எம் முன்பனார்கதளத் துண்டியது. 

ஹதீஸ்கதள பாதுகாக்க முயற்சித்தவர்கள், நபிகளார் சிைப்புாிதம வழங்கப்பட்டவர்கபள!!! 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில்  சிைந்தவர்கள் என் நூற்ைாண்தடச்  பசர்ந்தவர்கள்; பிைகு 

அவர்கதள அடுத்து வருபவர்கள்; பிைகு அவர்கதள அடுத்து வருபவர்கள். நிச்சயமாக, உங்களுக்குப் 

பின் ஒரு சமுதாயத்தார் (வர) இருக்கிைார்கள். அவர்கள் நம்பிக்தக பமாசடி கசய்வார்கள். அவர்களிடம் 

எததயும நம்பி ஒப்பதடக்கப்படாது. அவர்கள் சாட்சியாக இருக்கத் தாமாகபவ முன் வருவார்கள். 

ஆனால், சாட்சியம் அளிக்கும்படி அவர்கதள யாரும் பகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் பநர்ச்தச 

கசய்வார்கள்; ஆனால் அதத நிதைபவற்ை மாட்டார்கள். அவர்களிதடபய பருமனாயிருக்கும் நிதல 

பதான்றும். என இம்ரான் இப்னு ஹுதஸன்(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்.  (புஹாாி: 2651...., முஸ்லிம்) 

எனபவ நபித் பதாழர்கதள தவத்து  குர்ஆதன அல்லாஹ் பாதுகாத்தான் என்று நம்ப முடியும் என்ைால், 

சிைந்த சமூகம், அவர்களிதடபய 'கபாய்சாட்சியம். ஏமாற்று, வாக்கு மீைல், உலக ஆதச இருக்காது' என்று 

புகழப்பட்ட அந்த உத்தமர்கள் காலத்தில் கதாகுக்கப்பட்டதத, அல்லாஹ் நல்லவர்கதள தவத்து ஹதீதஸ 

பாதுகாத்தான்  என்று ஏன் நம்பக்கூடாது. ஏன் குர்ஆனுக்கும், ஹதீஸுக்குமிதடயில் பவறு பாடு, இது 

தத்தமது வழிபகட்தட பாதுகாக்க வழிபகடர்கள் தகயில் எடுத்த பகதடயம் என்பது கதளிவு. அல்லாஹ் 

எம்தம வழிபகட்டிலிருந்து பாதுகாப்பானாக. 

 மூன்ைாவது சந்பதகம்:-  

குர்ஆன் நபிகளார் காலத்தில் எழுதப்பட்டது, ஹதீஸ்கள் எழுத அனுமதிக்கப்படவில்தல. எனபவ தான் 

ஹதீஸ் துதையில்  கபாய்களும், தவறுகளும் ஏற்பட்டன. ஹதீஸ் அடிப்பதடயாக இருந்திருந்தால் அதத 

எழுத அனுமதித்திருப்பார்கள் என்ை வாதமாகும். 

பதில் விளக்கம்:-  

முதலில் நாம் விளங்க பவண்டியது; குர்ஆதன அல்லாஹ் நபித் பதாழர்களின் உள்ளத்தில் பாதுகாத்தான் 

என்ைால், அபத உள்ளத்தில்தான் ஹதீஸும் பாதுகாக்கப்பட்டது. குர்ஆனுக்கு எழுத்து வடிவம் என்பது ஒரு 

பமலதிக பாதுகாப்பப அல்லாமல் அதுதான் பாதுகாப்புக்கான வழி என்பதல்ல. அல்லாஹ் எழுத்துக்கு 

முன்னர் உள்ளத்ததபய பதர்வு கசய்தான். அவன் கூறுகின்ைான்: 

இன்னும்: “இவருக்கு இந்த குர்ஆன் (கமாத்தமாக) ஒபர தடதவயில் முழுதும் 

இைக்கப்பட்டிருக்கலாபம?” என்று நிராகாிப்பபார் புலம்புகின்ைனர்; இததக் ககாண்டு உம் இதயத்தத 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக இததன படிப்படியாக நாம் இைக்கிபனாம். (25:32) 

எனபவ நபித் பதாழர்களின் உள்ளத்தில் மாத்திரம் பாதுகாக்கப்பட்டதும் அல்லாஹ்வால் 

பாதுகாக்கப்பட்டதுதான். 

அடுத்து; ''ஹதீஸ்களில் கபாய்களும், தவறுகளும் கலந்து விட்டன'' என்ை வாதமும் கவனிக்கத்தக்கபத. 

முதையாக சிந்தித்தால் இதற்கான பதில் சுலபபம. உண்தமயில் ஹதீஸ்கதள மறுக்க பவண்டும் என்ை 

சிந்ததனபய சிந்திப்பதத விட்டும் தடுத்தது எனலாம். ஹதீஸ்களில் கபாய் கலந்தது உண்தம தான், 

அதனால் ஹதீஸ்கதள ஏற்க முடியாது என்ைால், எதற்காக சுத்தப்படுத்தும் ஒரு கதலதய (முன்னர் 

கசால்லப்பட்டது பபான்று) இஸ்லாம் காட்டித்தந்தது. குர்ஆன் கதாகுக்கப்பட்டிருந்தாலும், எத்ததன 

தடதவகள் அதில் கபாய்தய பசர்க்க விபராதிகள் சதித்திட்டம் திட்டினார்கள், சில கபாய்கதள பசர்த்து 

விநிபயாகமும் கசய்தார்கபள. அப்படியானால் அவர்கள் கசய்த கசயலால் குர்ஆன் 

பாதுக்காக்கப்படவில்தல என்ைாகுமா, அல்லது நீ என்ன கசய்தாலும் குர்ஆதன சிரழிக்க முடியாதவாறு 

அல்லாஹ் பாதுகாத்து விட்டான் என்பது உறுதியாகுமா.!!! அபதா பபான்று தான்; ஹதீஸ்கள் என்ை 
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பபார்தவயில் கபாய்கள் பசர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், இஸ்லாம் காட்டித் தந்திருக்கும் வழிகாட்டல் மூலம் 

ஸஹீஹான ஹதீஸ்கள் பாதுகாக்கப்பட்டன, இன்றும் ஹதீஸ்கதளப் பாதுகாக்கும் அந்த கதல 

உயிபராட்டமாகபவ இருக்கின்ைது. எந்த விபராதிக்கும் சஹீஹான ஹதீஸ்களில் தகயாடல் கசய்ய 

முடியாது. இதுபவ அல்லாஹ் பாதுகாக்கும் வழியாகும். 

அடுத்து; 'நபித் பதாழர்களுக்கு எழுத அனுமதி மறுக்கப்பட்டது' என்பதும் கவனிக்க பவண்டிய ஒன்ைாகும்.  

ஹதீஸ்கதள எழுத நபிகளாரால் தடுக்கப்பட்டது உண்தம தான். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னிடமிருந்து நீங்கள் எழுதபவண்டாம், குர்ஆதனத் தவிர பவறு 

எததனயும் என்னிடமிருந்து யாராவது எழுதியிருந்தால் அததன அவர் அளித்துவிடட்டும். 

என்னிடமிருந்து அைிவிப்பு கசய்யுங்கள், அதில் குற்ைமில்தல, பமலும் யார் என் மீது பவண்டுகமன்று 

கபாய் உதரக்கின்ைாபரா அவர் நரகில் தனக்குாிய இடத்தத ஒதுக்கிக் ககாள்ளட்டும்.  (முஸ்லிம்) 

உண்தமயில் இப்படி ஒரு ததடதய நபிகளார் விதித்தது 'நபித் பதாழர்கள் புதிதாக இஸ்லாத்தத 

ஏற்ைவர்கள், குர்ஆதனயும், ஹதீதஸயும் வித்தியாசப்படுத்தாமல் ஒன்ைாக பதிந்து விடலாம்' என்பதனால் 

தான். அதனால் தான் அைிவிப்பு கசய்ய அனுமதி வழங்கினார்கள். அைிவிப்பததயும் தடுத்திருந்தால் இந்த 

வாதம் நியாயமாக இருந்திருக்கும். இப்படி நாம் விளங்குவதற்கு காரணம், எப்பபாது நபித்பதாழர்கள் 

குர்ஆன், நபிகளாாின் கூற்றுக்கிதடயில் வித்தியாசப்படுத்திக்ககாள்ளும் ஆற்ைல் கபற்ைார்கபளா 

அப்பபாது நபிகளார் எழுத அனுமதியும் வழங்கினார்கள். எனபவ ஹதிதஸ எழுதக் கூடாது என்ை சட்டம் 

மாைப்பட்ட 'மன்சூக்' வதகதய சார்ந்ததாகும்.  

ஹதீதஸ எழுத அனுமதி:- 

..........மக்கா கவற்ைியின் பபாது யமன் வாசிகளில் ஒருவரான அபூ ஷாஹ் என்பவர் ,நபிகளாாின் 

உதரதய பகட்டுவிட்டு, 'இதைத்தூதர் அவர்கபள! இதத எனக்கு எழுதித் தரச்கசால்லுங்கள்' என்று 

பகட்டார். 'இவருக்கு எழுதிக் ககாடுங்கள்' என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்....... (புஹாாி: 

112,2434, முஸ்லிம்) 

ஸஈத் இப்னு ைுதபர்(ரஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்:  (ஒரு முதை) இப்னு அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கள், 

'வியாழக்கிழதம எந்த வியாழக்கிழதம (கதாியுமா?)" என்று பகட்டுவிட்டு, அவர்களின் கண்ணீர்த் 

துளிகள் பூமிதய நதனத்து விடும் அளவிற்கு அழுதார்கள். பிைகு கூைினார்கள்:  வியாழக்கிழதமயன்று 

இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்களின் (பநாயின்) பவததன கடுதமயாயிற்று. அப்பபாது அவர்கள், 'ஓர் 

ஏட்தட என்னிடம் ககாண்டு வாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு மடதல நான் எழுதித் தருகிபைன். அதன் 

பிைகு நீங்கள் ஒருபபாதும் வழி தவை மாட்டீர்கள்" என்று கூைினார்கள்........ (புஹாாி: 3053, முஸ்லிம்) 

அபூ ைுதஹபா (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'உங்களிடம் (எழுதி தவக்கப்பட்ட) ஏடு ஏதாவது 

உள்ளதா? என்று அலீ(ரழி) அவர்களிடம் நான் பகட்டதற்கு, '(திருக்குர்ஆன் என்ை) அல்லாஹ்வின் 

பவதத்ததயும் ஒரு முஸ்லிமான மனிதருக்கு வழங்கப்படும், விளக்கத்ததயும், இந்த ஏட்டில் 

இருப்பவற்தையும் தவிர, பவறு ஒன்றுமில்தல' என்று அவர் கூைினார். 'அந்த ஏட்டில் என்னதான் 

இருக்கிைது?' என்று நான் பகட்டதற்கு, 'நஷ்ட ஈடுகதளப் பற்ைியும் சிதைக்தகதிகதள விடுவிப்பது 

பற்ைியும் (சத்தியத்தத) நிராகாிப்பவன் ககாதல கசய்யப்பட்டதற்காக ஒரு முஸ்லிம் ககால்லப்படக் 

கூடாது' என்ை சட்டங்களும் இதிலுள்ளன' என்று கூைினார்கள்"   (புஹாாி: 111, முஸ்லிம்; முஸ்லிமின் 

அைிவிப்பில் விாிவாக வந்துள்ளது) 

அபூ ஹுதரரா (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'நபி(ஸல்) அவர்களின் பதாழர்களில் எவரும் என்தன 

விட அதிகமான ஹதீஸ்கதள அைிவிக்கவில்தல, அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர்(ரழி) அவர்கதளத் தவிர. 

காரணம் அவர்கள் (ஹதீஸ்கதள) எழுதி தவத்துக் ககாள்வார்கள். நான் (நிதனவில் தவத்துள்பவன்) 

எழுதி தவத்ததில்தல"  (புஹாாி:113) 
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அப்துல்லாஹிப்னு அம்ாிப்னுல் ஆஸ் (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்:நான் நபிகளாாிடமிருந்து பகட்கும் 

அதனத்ததயும் எழுதுபவனாக இருந்பதன், குதைஷிகள் என்தனத் தடுத்து, 'நபிகளார் ஒரு 

மனிதராவர்கள், அவர்கள் பகபத்திலும், மகிழ்ச்சியிலும் பபசலாம், என்ன நீர் அதனத்ததயும் 

எழுதுகின்ைீர்?' என்று கூைினர், நானும் எழுதுவதிலிருந்து தவிர்ந்து ககாண்படன். பிைகு அததன 

நபிகளாாிடம் கூைபவ, நபியவர்கள்; 'நீர் எழுதுவீராக, அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! எனது 

நாவிலிருந்து சத்தியத்ததத் தவிர பவறு எதுவும் கவளிப்படாது.' என்று கூைினார்கள்.  (அஹ்மத்: 6510, 

அபூதாவுத்: 3646) 

அபூ பக்ர் (ரழி) அவர்கள் ஸகாதின் சட்டங்கதள எழுதி அனுப்பியதாக அனஸ் (ரழி) அவர்கள் 

கூைினார்கள்.  (புஹாாி:1448, 1453) 

அதிலும் அதிகம் ஹதீஸ் அைிவித்த நபித் பதாழர்கள் என்ை வதகயில் அபூ ஹுதரரா (ரழி) அவர்கபள 

முதலிடம் வகிக்கின்ைார்கள். அவர்களுக்கு ஹதீஸ்கதள உள்ளத்தில் பாதுகாக்க நபிகளாாின் பிரத்திபயக 

பிராத்ததன இருந்தது.  அவர்களது ஹதீஸ், கதாகுப்பு மாணவன் ஹம்மாம் என்பவாிடம் இருந்துள்ளது. 

அது மிகவும் பிரபல்யமானதும் கூட. 

அபூ ஹுதரரா(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்:  அபூ ஹுதரரா ஏராளமான நபி கமாழிகதள 

அைிவிக்கிைாபர என்று மக்கள் (என்தனக் குதை கூறும் கதானியில்) பபசிக் ககாள்கிைார்கள். 

அல்லாஹ்விடம் இதற்ககனக் குைித்த பவதள ஒன்று உண்டு. பமலும், அவர்கள், 'முஹாைிர்களுக்கும் 

அன்சாாிகளுக்கும் என்ன பநர்ந்துவிட்டது? அபூ ஹுதரரா நபிகமாழிகதள அைிவிப்பததப் பபால் 

அவர்கள் அைிவிப்பதில்தலபய ஏன்?' என்று பகட்கிைார்கள். என் முஹாைிர் சபகாதரர்கள் 

கதடவீதிகளில் வியாபாரங்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர்; என் அன்சாாித் சபகாதரர்கபளா தங்கள் 

கசாத்துகதளப் பராமாிக்கும் பவதலயில் (விவசாயம் பபான்ை பணிகளில்) ஈடுபட்டிருந்தனர். (அபத 

பநரத்தில்) நாபனா என் வயிற்தை நிரப்பும் (வருவாய் பபாதுகமன்ை) திருப்தியுடன் (பமற்ககாண்டு 

வருவாய் எதுவும் பதடாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதருடபனபய எப்பபாதும் இருப்பதத வழக்கமாகக் 

ககாண்ட ஏதழ மனிதனாயிருந்பதன். நபி(ஸல்) அவர்களுடன் மற்ைவர்கள் இல்லாத பபாதும் 

(சம்பாத்தியத்ததத் பதடி அவர்கள் கவளிபய கசன்று விடும் பபாதும்) நான் (நபியவர்களுடன் 

இருப்பபன். அவர்கள் (நபி கமாழிகதள) மைந்து விடும்பபாது நான் (அவற்தை) நிதனவில் 

(பாதுகாப்பாக) தவத்திருப்பபன். பமலும், ஒரு நாள் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் என்னுதடய 

இச்கசால்தலச் கசால்லி முடிக்கிை வதர, தன்னுதடய ஆதடதய விாித்து தவத்திருந்து, பிைகு தன் 

கநஞ்பசாடு அததச் பசர்ந்து தவத்துக் ககாள்கிைவர் என் வாக்கு எததனயும் மைக்கமாட்டார்" என்று 

கூை, நான் என் அங்கிதய விாித்பதன். அததனத் தவிர என் மீது பவறு ஆதட எதுவும் இருக்கவில்தல. 

நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் கசால்தலச் கசால்லி முடிக்கும்வதர அதத அப்படிபய விாித்து 

தவத்திருந்துவிட்டு, பிைகு அததன என் கநஞ்பசாடு பசர்த்து (அதணத்து)க் ககாண்படன். நபி(ஸல்) 

அவர்கதளச் சத்திய மார்க்கத்துடன் அனுப்பி தவத்தவன் மீதாதணயாக! அப்பபாதிருந்து அவர்களின் 

கசாற்களில் எததனயுபம இன்று வதர நான் மைக்கவில்தல. அல்லாஹ்வின் மீதாதணயாக! 

அல்லாஹ்வின் பவதத்தின் இரண்டு வசனங்கள் மட்டும் இல்தலகயன்ைால் நான் (நபிகமாழிகளில்) 

எததனயுபம உங்களுக்கு ஒருபபாதும் அைிவித்திருக்க மாட்படன். இதவதாம் அந்தத் திருக்குர்ஆன் 

வசனங்கள். ‘’நாம் இைக்கியருளிய கதளிவான அைிவுதரகதளயும் வழிகாட்டுததலயும் அவற்தை 

மக்கள் அதனவருக்காகவும் நம் பவதத்தில் எடுத்துதரத்த பின்னரும் மதைப்பவர்கதள நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் சபிக்கிைான். பமலும், சபிப்பபார் அதனவரும் அவர்கதளச் சபிக்கிைார்கள். ஆனால், 

(இத்தவைிலிருந்து) திருந்தி, தம் கசயல் முதைதய ஒழுங்குபடுத்திக் ககாண்டு, (தாம் மதைத்து 

தவத்தவற்தை) எடுத்துதரக்கிைவர்கதள நான் மன்னிப்பபன். நான் கபாிதும் மன்னிப்பவனாகவும் 

கருதண புாிபவனாகவும் இருக்கிபைன்.’’ (திருக்குர்ஆன் 02:159, 160)  
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அபூ ஹுதரரா (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்:  'இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து  இரண்டு தபகள் 

அளவுக்கு கசய்திகதள நான் மனனமிட்டிருக்கின்பைன்.. அவற்ைில் ஒன்தை நான் (மக்களிடம்) பரப்பி 

விட்படன்; இன்கனான்தை நான் பரப்பியிருந்தால் என் அடித்கதாண்தட கவட்டப்பட்டிருக்கும்" 

(புஹாாி: 120) 

ஹம்மாம் அவர்கள் அபூ ஹுதரரா (ரழி) அவர்களிடமிருந்து சுமாராக நூற்ைி நாற்பது ஹதீஸ்கதள புத்தக 

வடிவில் கதாகுத்து பதுகாத்துள்ளார்கள், அது இன்றும் பிரசித்தி கபற்றுள்ளது. (சியறு அஃலாமின் நுபலாஃ, 

தஹ்தீபுத் தஹ்தீப்) 

எனபவ நபிகளார் காலம் கதாட்டு நபித்பதாழர்கள் ஹதீஸ்கதள எழுதியும் பாதுகாத்துள்ளார்கள், 

உள்ளத்திலும் பாதுகாத்துள்ளார்கள் என்பது மிகத்கதளிவு.  இஸ்லாத்தத அளிக்க நிதனத்தவர்கபள, 

ஹதீஸ்கள் எழுதப்படவில்தல, எனபவ பாதுகாக்கப்படவில்தல என்ை வீண் விமர்சனத்தத முன்தவத்து, 

முஸ்லிம்கதள வழி ககடுத்துள்ளனர். 

 

ஹதீதச மறுப்பதில் பின்பற்ைப்பட்ட வழிபகடு!!! 

இஸ்லாத்ததப் கபாருத்தவதர உறுதியானதத பின்பற்றுமாறு ஏவியிருப்பபதாடு, சந்பதகத்ததப் 

பின்பற்றுவது வழிபகடர்களின் அதடயாளம் என்றும் கூைியுள்ளது. 

.....பமலும் ஈஸா நபி விடயத்தில் அபிப்பிராய பபதம் ககாண்டவர்கள், அதில் சந்பதகத்திபலபய 

இருக்கின்ைார்கள் - கவறும் யூகத்ததப் பின்பற்றுவபதயன்ைி அவர்களுக்கு இதில் எத்ததகய அைிவும் 

கிதடயாது; நிச்சயமாக அவர்கள், அவதரக் ககால்லபவ இல்தல.  (4:157) 

எனினும் அவர்களுக்கு இததப் பற்ைி எத்ததகய அைிவும் இல்தல; அவர்கள் வீணான எண்ணத்ததத் 

தவிர பவகைததயும் பின்பற்ைவில்தல; நிச்சயமாக வீண் எண்ணம் (எதுவும்) சத்தியம் நிதலப்பததத் 

தடுக்க முடியாது.  (53:28) 

ஆனால், அவர்களில் கபரும்பாபலார் (ஆதாரமற்ை) யூகங்கதளபயயன்ைி (பவகைததயும்) 

பின்பற்ைவில்தல; நிச்சயமாக (இத்ததகய ஆதாரமற்ை) யூகங்கள் சத்தியத்திற்கு எதிராக எந்த ஒரு 

பயனும் தர இயலாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் கசய்பவற்தைகயல்லாம் நன்கு அைிபவனாக 

இருக்கின்ைான்.  (10:36) 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்:  ஊகம் ககாள்வது குைித்த உங்கதள நான் எச்சாிக்கிபைன். 

ஏகனனில், ஊகம் வீண் சந்பதகம் தான் பபச்சுகளிபலபய மிகவும் கபாய்யானதாகும்.  (புஹாாி: 5143, 

முஸ்லிம்) 

எனபவ எந்த ஊகத்தத, யூகத்தத இஸ்லாம் பின்பற்ைப்படக் கூடாத வழிபகடு என்கிைபதா, அததன 

ஹதீதஸ ஏற்பதற்கும், மறுப்பதற்கும் அடிப்பதடயாக்குவது ஹதீஸ்கதள மறுப்பபாாிடம் காணப்படும் 

மற்கைாரு வழிபகடாகும். 

அல்லாஹ்வும், அவன் தூதரும் ஹதீஸ்கதள ஏற்பதற்கு கூைித்தந்த அடிப்பதட அைிவிப்பாதளதர தவத்து 

தகவதல உறுதிப்படுத்தி ஏற்பதாகும். அப்படியிருக்க, அைிவிப்பாளர் நம்பகமானவராக இருக்கும் பபாது, 

'யாராவது தவறு விட்டிருப்பார், மைந்திருப்பார்' என்று உகத்தின் அடிப்பதடயில் ஹதிதஸ மறுக்க 

முதனவது மிகப் கபரும் வழிபகடாகும். (அல்லாஹ் எங்கதளப் பாதுகாக்கட்டும்) 

நம்பகத் தன்தமதய தவத்து முடிகவடுத்தல் என்பது இஸ்லாத்தின் நீதித் துதரயின் ஒரு முக்கிய அம்சமும் 

கூட, அந்த அடிப்பதடயில் தான் இஸ்லாம் சாட்சிதய தவத்து தீர்ப்பளிப்பததயும் கடதமயாக்கியுள்ளது.  

நபித்  பதாழர்கதளப் கபாருத்தவதர வழிபகடு புகுந்துவிடாமல் இருக்க,  ஹதீஸ்கதள ஏற்பதிலும் இந்த 

அடிப்பதடதய இருக்கிப்பிடித்துள்ளனர். 
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அபூ ஸஈத் அல்குத்ாீ(ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அன்சாாிகளின் அதவகயான்ைில் 

அமர்ந்திருந்பதன். அப்பபாது பதற்ைமதடந்தவதரப் பபான்று அபூ மூஸா(ரழி) அவர்கள் வந்து, 'நான் 

உமர்(ரழி) அவர்களிடம் (அவர்களின் வீட்டினுள் நுதழய) மூன்று முதை அனுமதி பகட்படன். ஆனால், 

எனக்கு அனுமதியளிக்கப்படவில்தல. எனபவ, நான் திரும்பிவிட்படன். பின்பு உமர்(ரழி) அவர்கள் 

(உங்கதள நான் வரச்கசால்லி இருந்பதபன) ஏன் நீங்கள் வரவில்தல' என்று (என்னிடம்) பகட்டார்கள். 

அதற்கு நான், '(தங்களிடம்) மூன்று முதை அனுமதி பகட்படன். ஆனால் எனக்கு 

அனுமதியளிக்கப்படவில்தல. எனபவ, நான் திரும்பி வந்துவிட்படன். (ஏகனனில்,) இதைத்தூதர்(ஸல்) 

அவர்கள் 'உங்களில் ஒருவர் மூன்று முதை அனுமதி பகட்டும் அவருக்கு அனுமதி 

வழங்கப்படாவிட்டால் அவர் திரும்பிவிடட்டும்' என்று கூைினார்கள்' என்பைன். அதற்கு உமர்(ரழி) 

அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் மீதாதணயாக! இ(வ்வாறு நபியவர்கள் கூைினார்கள் என்ப)தற்கு நீங்கள் 

சாட்சிதயக் ககாண்டு வரபவண்டும்' என்ைார்கள். இதத நபி(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கசவிபயற்ைவர் 

யாபரனும் உங்களில் உள்ளாரா?' என்று பகட்டார்கள்.  அதற்கு (அங்கிருந்த) உதப இப்னு கஃப்(ரழி) 

அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் மீதாதணயாக! மக்களில் மிகச் சிைியவபர உங்களுடன் (இப்பபாது 

சாட்சியம் கசால்ல) வருவார்' என்ைார்கள். அங்கு நான்தான் மக்களில் சிைியவனாக இருந்பதன். 

எனபவ, நான் அபூ மூஸா(ரழி) அவர்களுடன் கசன்று 'நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு கசான்னார்கள்' 

என்று உமர்(ரழி) அவர்களிடம் கதாிவித்பதன்' (புஹாாி: 6245, முஸ்லிம்) 

நாபிஃ (ரழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஒரு ைனாஸாதவப் பின்கதாடர்கிராபரா அவருக்கு ஒரு 

கீராத் நன்தமயுண்டு என அபூ ஹுதரரா(ரழி) அவர்கள் கூைினார் என இப்னு உமர்(ரழி) அவர்களிடம் 

கூைப்பட்டதும் 'அபூ ஹுதரரா(ரழி) மிதகப்படுத்துகிைார்' என்ைார்கள், ஆஇஷா(ரழி) அவர்கள், அபூ 

ஹுதரரா(ரழி) அவர்களின் கூற்தை உண்தமப்படுத்தியதுடன், 'நானும் நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு 

கூைக் பகட்டிருக்கிபைன்' என்றும் கூைினார். இததக்பகட்ட இப்னு உமர்(ரழி) அவர்கள் (அதத ஏற்றுக் 

ககாண்டு) 'அப்படியாயின் நாம் அதிகமான கீராத்கதளப் பாழ்படுத்தி விட்படாபம' என்ைார்கள்.  

(புஹாாி: 1323, முஸ்லிம்) 

எனபவ நபி வழிதயப் பாதுகாக்க இஸ்லாம் காடித்தந்த வழிமுதைதயக் கதடப்பிடித்து வழிபகட்டிலிருந்து 

விலகி வாழ முயற்சிப்பபாம். 

 

ஹதீதஸ ஏற்பதற்கு அளவுபகாலாக காட்டப்படும் ஹதீஸ் ஒரு விளக்கம். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்தனப் பற்ைி ஒரு கசய்தி உங்களுக்கு அைிவிக்கப்பட்டு, அததன 

உங்கள் உள்ளம் ஏற்று, உங்கள் மயிர்களும், பதால்களும் கமன்தம அதடந்து, அது உங்களுக்கு 

கநருக்கமானது என்றும் நீங்கள் கருதினால், அததன (ஏற்க) உங்கதளவிட நான் தகுதியானவபன. 

(அபதபநரம்)  என்தனப் பற்ைி ஒரு கசய்தி உங்களுக்கு அைிவிக்கப்பட்டு, அததன உங்கள் உள்ளம் ஏற்ைக 

மறுத்து, உங்கள் மயிர்களும், பதால்களும் கவறுப்ப அதடந்து, அது உங்கதள விட்டும்  துரமானது என்றும் 

நீங்கள் கருதினால், அததன விட்டும் உங்கதளவிட  நான் மிகத் தூரமானவன். (அஹ்மத்: 16058) 

சமகாலத்தில் ஹதீதஸ ஏற்று, மறுப்பதற்கு ஒவ்கவாரு மனிதனின் உள்ளுணர்வும், உடலுனர்வும் 

அளவுபகால் என்று அடிப்பதட வகுக்கப்பட்டு, நிதனத்தவர்கள் எல்லாம் ஹதீதஸ நிராகாிக்கும் 

வழிபகட்டு வாயில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு இந்த ஹதீபஸ ஆதாரமாக முன்தவக்கப்படுகின்ைது. 

உண்தமயில் அைிவிப்பாளதரப் பார்க்காமல், கவறுமபன தனிமனித உணர்தவ தவத்து தகவதல ஏற்க 

மறுக்க முடியும் என்ைால் எதற்கு அைிவிப்பாளர் கதாடர் பார்க்க பவண்டும், எதற்கு ஹதீஸ் கதலதயப் 

படிக்க பவண்டும்.  

பமலும் அப்படி பநாக்கினால் குர்ஆனும் சந்பதகத்திற்கு இடமாகுபம. 
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அடுத்து யாருதடய உணர்தவ தவத்து தீர்மானிப்பது என்ை பகள்வி வரும், ஏகனனில் ஒவ்கவாருவாின் 

உணர்வும் வித்தியாசப்பட்டது. 

இஸ்லாமிய உைவுகபள இந்த ஹதீதஸ ஏதனய குர்ஆன் ஹதீஸின் பபாததனகபளாடு பசர்த்து 

விளங்காமல், இந்த ஹதீதஸ மட்டும் தவத்துக் ககாண்டு சிந்திப்பபத ஹதீஸ் மறுப்புக் ககாள்தகக்குக் 

காரணமாகும். ஏகனனில் இந்த ஹதீஸ் பதினான்கு நூற்ைாண்தடக் கடந்து, குைிப்பாக ஹதீஸ்கள் 

கதாகுக்கப்படும் காலத்திலும் இருந்த ஒன்ைாகும். குர்ஆன் ஹதீதஸ பாதுகாப்பதற்காக வாழ்க்தகதய 

கசலவழித்த நபித் பதாழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள். 

நான் முன்னால் எடுத்துக்காட்டிய பிரகாரம்; ஒரு கசய்தி நபித் பதாழர்களுக்கு முன்னால் கசால்லப்படும் 

பபாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிதல வருமாக இருந்தால் அவர்கள் அைிவிப்பாளர்கதளபய பார்த்தார்கள், 

அவர்கள் உண்தமயாளர்களாக இருந்தால் ஏற்ைார்கள். அததனயும் உறுதிப்படுத்த சாட்சிகதளப் 

பார்த்தார்கள். மாைாக இன்று வழிபகடர்கள் கசால்வது பபான்று தன் உணர்தவ மாத்திரம் தவத்து 

முடிகவடுக்கவில்தல. 

அடுத்து உணர்வு வாதத்தத முன்தவப்பபாாிடம் தாழ்தமயாக பகட்க பவண்டியது; 'ஒருவரது உள்ளம் 

ஏற்கிைது, இன்கனாருவாின் உள்ளம் அபத கசய்திதய ஏற்க மறுக்கிைது இப்பபா என்ன முடிகவடுப்பது' 

என்பபத. 

உதாரணமாக;;; 

o 'யாசீன் அல்குர்ஆனின் இதயமாகும்' இததக் கண்டு யார் உள்ளமும் ஓடாது இப்பபா ஏற்பதா, 

மறுப்பதா? 

o 'குதைசிகளில் ஒருவர் பதான்றுவார், அவர் முஹம்மத் பின் இத்ாீஸ் (ஷாபிஈ இமாம்), அவர் 

தஷத்தாதன விட பமாசமானவர்' இததக் கண்டு ஷாபியாக்களின் உள்ளம் ஓடியது, ஹனபியாக்களின் 

உள்ளம் ஏற்ைது. என்ன முடிவுக்கு வருவது. 

நபிகளாருக்கு சூனியம் தவக்கப்பட்டதாக வரும் ஹதீஸ்களும், சூனிய தாக்கம் பற்ைிய ஏதனய 

ஹதீஸ்களும் நபித் பதாழர்கள், தாபிஈன்கள், முஹத்திஸீன்கள், இன்று வதர குர்ஆன் ஹதீஸுக்காக 

பாடுபட்டவர்கள் அதனவருக்கும் ஏற்புதடயதாக கதன்பட்டது. அபதபநரம், முஃதஸிலாக்கள், அவர்கள் 

வழியில் கசன்ைவர்கள், இஸ்லாத்தத விமர்சித்த விபராதிகள், சமகாலத்தில் தமிழ் உலகில்  ஒரு சிறு 

கூட்டத்தினர் அததக் கண்டு ஓடுகிைார்களாம். என்ன கசய்வது?. 

இபத நிதல குர்ஆனுக்கு வந்தால் என்ன கசய்வது?. அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்:  

அல்லாஹ் மிக அழகான விஷயங்கதள பவதமாக இைக்கியருளினான்; (இதவ முரண்பாடில்லாமல்) 

ஒன்றுக்ககான்று ஒப்பான (முதஷாபிஹ் ஆன)தாகவும், (மனதில் பதியுமாறு) திரும்பத் திரும்பக் 

கூைப்படுவதாகவும் இருக்கின்ைன; தங்கள் இதைவனுக்கு எவர்கள் அஞ்சுகிைார்கபளா அவர்களுதடய 

பதால்கள் (இவற்தை பகட்கும் பபாது) சிலிர்த்து - விடுகின்ைன. பிைகு, அவர்களுதடய பதால்களும், 

இருதயங்களும் அல்லாஹ்வின் தியானத்தில் இளகுகின்ைன - இதுபவ அல்லாஹ்வின் பநர்வழியாகும் - 

இதன் மூலம், தான் நாடியவர்கதள அவன் பநர்வழியில் கசலுத்துகிைான். ஆனால், எவதன அல்லாஹ் 

வழிபகட்டில் விட்டுவிடுகிைாபனா, அவதன பநர்வழியில் நடத்துபவார் எவருமில்தல. (39:23) 

இன்று குர்ஆதன ஓதுகின்ை அதிகமான முஸ்லிம்களுக்கு இந்த மாற்ைம் ஏற்படுவதில்தல, இப்பபாது அந்த 

முஸ்லிம்கதள அல்லாஹ்தவ அஞ்சாதவர்கள் என்று எடுப்பதா, அல்லது அந்த வசனம் இதை வசனம் 

இல்தல என்று எடுப்பதா??? என்ன கசய்வது???!!! 

குர்ஆதனக் பகட்கும் பபாது மயிர் சிலிர்ப்பது நல்லவர்களின் அதடயாளமாம், ஹதிதசக் பகட்கும் பபாது 

மயிர் சிலிர்ப்பது ஹதீஸ் கபாய் என்பதற்கு அதடயாளமா??? முதையாக சிந்திக்காவிட்டால் என்ன முடிவு 

எடுப்பது?. 
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ஈமானுக்கும், இஸ்லாத்துக்கும் எது ஆபராக்கியம், கவறுமபன அந்த ஹதீதஸ ஏற்பதா, அல்லது முன்தனய 

குர்ஆன் வசனத்தத விளங்குவது பபான்று, ஏதனய ஆதரங்கபளாடு ஒப்பிட்டு விளங்கவதா??? முதையாக 

சிந்தித்தால் சாியான வழியில் கசல்லலாம். அல்லாஹ் எமக்கு பநர்வழி காட்டுவானாக! 

இந்த ஹதீதஸ எப்படி புாிய பவண்டும் என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் ஹதீதஸக் ககாஞ்சம் 

சிந்தித்துப் பார்ப்பபாம்; 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது உம்மத்தின் கதடசியில் மனிதர்கள் சிலர் வந்து, நீங்களும், 

உங்கள் மூதாததயர்களும் பகள்விப்படாத கசய்திகதள அைிவிப்பார்கள், அவர்கதள உங்களுக்கு நான் 

எச்சாிக்கிபைன். அவர்கள் உங்கதள வழிககடுத்து, குழப்பிவிடாமலிருக்கட்டும்.  (முஸ்லிம்) 

இந்த ஹதீதஸ கவறுமபன இன்தைய காலத்பதாடு ஒப்பிடுவதா, அல்லது நபித் பதாழர்கள், ஹதீஸ்கதளத் 

கதாகுத்த காலத்பதாடு ஒப்பிட்டு விளங்குவதா? இததன நன்ைாக சிந்தித்தால் கதளிவு கிதடக்கும். 

கதளிவுக்காக;;; 'நபிபய உம்தம பதடக்காவிட்டால், இந்த உலதக பதடத்திருக்க மாட்படன்' என்பது 

இட்டுக் கட்டப்பட்ட, நபிகளாதர உயர்த்திப் பபசும், எல்பலாரது உள்ளமும் பகட்டவுடபன எற்றுக் 

ககாள்ளும் ஒரு கசய்தி. 

இன்று குர்ஆன் ஹதீதஸ நாம் எடுத்துதரத்து, இந்த ஹதீதஸ ஹதீஸ் கதல விதிப்படி 

இட்டுக்கட்டப்பட்டது என்று கசால்லும் பபாது, அசத்தியவாதிகள் முன்னர் எடுத்துக் காட்டிய ஹதீதஸ 

முன்தவத்து, இவர்கள் தான் நபிகளார் எச்சாித்த அந்த கூட்டம் என்ைால், நாம் என்ன பதில் கசால்பவாம். 

நிதானமாக சிந்தியுங்கள். 

(தமிழ் உலகில் இந்த ஹதீதஸப் பற்ைி எடுத்துக் கூைி) இது கபாய் என்று கூறும், நாம் இறுதியில் வந்த 

கூட்டமா, அல்லது நபிகளார் எச்சாித்த அந்தக் கூட்டம் கபாய் ஹதீஸ்கதள உருவாக்கியவர்களா??? 

ஹதீஸ்கதள உருவாகியவர்கள்தான் எச்சாிக்கப்பட்டவர்கள் என்பபாம். ஏன் ஹதீஸ்கள் என்பது 

இரண்டாம் நூற்ைாண்டிபலபய கதாகுக்கப்பட்டு, ஹதீஸ்கதளப் பாதுகாக்க விதியும் உருவாக்கப்பட்டது. 

எனபவ அன்று விதியின் அடிப்பதடயில் இட்டுக்கப்பட்டது என்று முடிகவடுக்கப்பட்ட ஒன்று, இன்று 

ஒருவாின் பார்தவக்கு நல்லதாக கதன்பட்டதற்கு அது உண்தமயாகாது. இதுதான் முன்பனாரான 

சலபுகதள தவத்து தீர்மானிப்பது என்பது. அபத பபான்று சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், ஹதீஸ்கதல 

அைிஞர்கள் பபான்ை சலபுகள் ஏற்றுக் ககாண்டு, அதில் ஒன்றுபட்ட ஹதீதஸ, ஒருவர் உடல் 

புல்லாிக்கிைது, உள்ளம் ஏற்க மறுக்கிைது என்று கூைினால் யாதர தவறு காண்பது! ஹதீஸ் விதடயத்தில் 

விதிப்படி இயங்கியவர்கதளயா, அல்லது இன்று குழப்பத்தில் விழுந்து ஹதீஸ்கதள மறுப்பவர்கதளயா?? 

நிதானமாக சிந்தித்தால் சீரான பாததயில் பயணிக்கலாம். அல்லாஹ்பவ எங்களுக்கு கதளிதவத் தரட்டும். 

எனபவ ஹதீஸ்கதள முழுதமயாகபவா, பகுதியாகபவா மறுப்பவர்கள் தவக்கும் எந்த வாதமும் 

இஸ்லாத்தத பாதுகாப்பதாக இல்தல என்பதத புாிந்து, இஸ்லாம் நபிவழிதய எந்த இடத்தில் தவத்து 

மதிக்கச் கசால்கின்ைபதா அப்படிபய அதற்குாிய அந்தஸ்த்ததக் ககாடுத்து முஃமீனாக வாழ்ந்து, 

முஃமினாகபவ மரணிக்க முயல்பவாம். 

 

குைிப்பு: இந்த ஆக்கத்தத வாசிக்கும் பபாது தவறுகள் கதன்பட்டால் அததன 'உங்கள் கருத்துக்கள்' 

பகுதியில் சுட்டிக்காட்டுவதன் மூலம் திருத்திக்ககாள்ள உதவி கசய்யலாம்! 

நிதைகள் அல்லாஹ்தவ சாரும், அடிபயனின் எழுத்தில் தவறுகள் இருப்பின் அது எனது கவனயீனபம, 

அல்லாஹ் நம் அதனவதரயும் மன்னித்து, எமது நல்ல முயற்சிகதள ஏற்று, நம் அதனவருக்கும் 

அருள்புாிவானாக! 

 !!!دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وأاخر
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