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ககள்வி: 

பின்வரும் எனது ககள்விக்கு ஷதளிவான பதிலை தருமாறு 

தங்களிடம் ககட்டுக் ஷகாள்கிகேன். என்லனப் ஷபாறுத்த 

வலையில் அது முக்கியமான ககள்வியாகும். 

நான் இஸ்ைாத்தின் விகைாத கபாக்குலடய இலைய தளம் 

ஒன்ேில் வாசித்து ஷகாண்டிருந்த கபாது, அல் குர்ஆனில் 

குலேந்தது பத்து ஷசாற்கலள ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் அஸ் 

சகஃபி மாற்ேி விட்டதாக இமாம் அபூ பக்ர் பின் அபூ தாவூத் 

அஸ் சஜஸ்தானி தங்களது “அல் மசாஹிப்”  எனும் நூலில் 

குேிப்பிட்டுள்ளதாக கிேிஸ்தவர் ஒருவர் எழுதி இருந்தலத 

கண்ணுற்கேன். 

இது ஷதாடர்ப்பில் (ما غيَّره الحجاج في مصحف عثمان) “மா கய்யேஹு 

ஹஜ்ஜாஜ் பீ முஸ்ஹப் உஸ்மான்” (உஸ்மானின் குர்ஆன் 

பிைதியில் ஹஜ்ஜாஜ் மாற்ேியலவ) எனும் நூலையும் இமாம் 

அபூ பக்ர் பின் அபூ தாவூத் அஸ் சஜஸ்தானி 

எழுதியுள்ளதாக அவர் கூறுகிோர். 

கமற்படி மாற்ேப் பட்டுள்ள பத்து ஷசாற்கலளயும் தான் 

ஷதாகுத்துள்ளதாகவும் அந்த கிேிஸ்தவர் கூறுகிோர். 

இவ்வாறு அவர் ஷதாகுத்தவற்லே ஷபற்றுக் ஷகாள்ள  

முயற்சித்தும் பைன் கிட்டவில்லை.  
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அல் குர்ஆலன பாதுகாத்த அேிஞர்கள் யாரும், எந்த 

ஒருவருக்கும் அல் குர்ஆனில் மாற்ேங்கள் ஷசய்ய 

அனுமதித்து இருப்பார்கள் என நான் கற்பலனயிலும் கருத 

வில்லை. இமாம் அபூ பக்ர்  அஸ் சஜஸ்தானி இவ்வாறு 

எழுதி இருப்பார் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. 

யஹுதிகள் மற்றும் நசாைாக்கள் அவர்களின் கவத 

நூல்கலள பாதுகாக்க தவேியது கபான்று நாம் அல் 

குர்ஆலன பாதுகாக்காமல் விட்டு விட வில்லை. எமது 

அேிஞர்கள் பைர் அல் குர் ஆலன முழுலமயாக மனனம் 

ஷசய்திருக்கின்ோர்கள். அப்படி இருக்லகயில் அல் குர்ஆன் 

மற்ேப் பட்டு விட்டது எனும் கருத்லத என்னால் ஏற்றுக் 

ஷகாள்ள முடியவில்லை. 

முஸ்லிம்களில் எத்தலன கபர் அல் குர்ஆலன முழுலமயாக 

மனனம் ஷசய்கின்ோர்கள்? அவர்கள் அதலன நாளாந்தம் 

ஓதி வருகின்ோர்கள். இவர்களில் எவரும் இந்த 

மாற்ேங்கலள கண்டதில்லையா? 

பதில் : 

அல்ைாஹ்வுக்கக அலனத்து புகழும் ஷசாந்தம்... 

முதைாவதாக : 

அல் குர் ஆன் முழுவதும் பாதுகாக்கப் பட்டு விட்டது என்ே 

விவகாைத்தில் ஒரு முஸ்லிலமப் ஷபாறுத்த வலையில் எந்த  
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சந்கதகங்களும் கதான்ேக் கூடாது. ஏஷனனில் அல் குர் 

ஆலன முழுலமயாக பாதுகாக்கும் ஷபாறுப்லப 

அல்ைாஹ்கவ ஏற்று ஷகாண்டு விட்டான் என்பலத பின் 

வரும் இலே வசனம் ஷதளிவு படுத்து கிேது. 

حافُِظونح  } :فقال تعاىل  ُ َلح ِْكرح ِإَونَّا َلح ْْلحا الذ ُْن نحزَّ   9 /اَلجر سورة  {إِنَّا َنح

இதற்கலமய அல் குர்ஆன் அது அருளப்பட்ட காைம் 

ஷதாடக்கம், முதைாம் கலீபா அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்களின் காைம் வலை நபித் கதாழர்களின் 

உள்ளங்களில் மனனமிடப் பட்டும், ஈத்தம் மை ஓலைகள், 

பட்லடகள், கற்கள், மிருக எலும்புகள் உள்ளிட்ட பல்கவறு 

வழிகளில் எழுதப் பட்டும் பாதுகாக்கப் பட்டது. 

நபிகள் நாயகம் (ஸல் ைல்ைாஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் மைைித்த பிேகு அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் ஆட்சிப் ஷபாறுப்லப ஏற்ோர்கள். 

அவர்களுலடய ஆட்சிக் காைத்தில் ஹிஜ்ாி 12 ஆம் ஆண்டு 

'யமாமா' என்ே ஒரு கபார் நடந்தது. 

முலஸைமா என்பவன் தானும் ஒரு இலேத் தூதன் என்று 

பிைகடனம் ஷசய்து தனக்ஷகன ஒரு கூட்டத்லத உருவாக்கி 

இருந்தான். அவனுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு மிலடகய நடந்த  
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இப் கபாாில் அல் குர்ஆலன மனனம் ஷசய்த சுமார்  70 

நபித் கதாழர்கள் ஷகால்ைப் பட்டார்கள். 

இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிேகு உமர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கலளச் 

சந்தித்து குர்ஆலன எழுத்து வடிவமாக ஒழுங்கு 

படுத்துமாறு வலியுறுத்தினார்கள். அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹு) அவர்கள் உமர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்களின் இந்தக் ககாாிக்லகலய ஏற்க ஆைம்பத்தில் 

தயங்கிய கபாதும் பிேகு அதலன ஏற்றுக் ஷகாண்டார்கள். 

அதலன அடுத்து,  அல் குர்ஆன் அழிந்து கபாகாமல் 

பாதுகாக்க ஒகை புத்தகத்தில் முழு குர்ஆலனயும் 

கசகாிப்பதன் அவசியம் குேித்து அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்கள் மூத்த கதாழர்கலள அலழத்து 

ஆகைாசலன ஷசய்தார்கள். 

அப்கபாது அல் குர்ஆலன மனனம் ஷசய்தவர்களிலும், 

எழுதியவர்களிலும் தலை சிேந்தவைாகவும், இலளஞைா 

கவும் இருந்த லஸத் பின் ஸாபித் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்களின் தலைலமயில் வஹிலய எழுதிய  

மூத்த சஹாபாக்களிடம் இந்தப் ஷபாறுப்லப அபூ பக்ர் (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் ஒப்பலடத்தார்கள். 
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இந்த சம்பவம் ஷதாடர்ப்பில் லஸத் பின் ஸாபித் (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் பின்வருமாறு 

கூறுகின்ோர்கள்:  

ْهِل  :   ريض اهلل تعاىل عنه قال ثَابِت   َعْن َزْيِد بْنِ 
َ
بُو بَْكر  َمْقَتَل أ

َ
ْرَسَل إََِلَّ أ

َ
أ

اْْلََماَمِة ، َفإَِذا ُعَمُر َجالٌِس ِعْنَدهُ ، َفَقاَل : إِنَّ ُعَمَر َجاَءِِن ، َفَقاَل : إِنَّ الَْقْتَل قَِد 
 ِ ْن يَْسَتِحرَّ الَْقْتُل بِالُْقرَّاءِ ِِف اْسَتَحرَّ يَْوَم اْْلََماَمِة بِِقَراَءةِ الُْقْرآِن ، َوإ

َ
ْخََش أ

َ
ِني أ

ُمَر ِِبَْمِع الُْقْرآِن ، َقاَل :  الَْمَواِطِن ُُكيَها َفَيْذَهَب ِمَن اْلُقْرآِن َكثرٌِي 
ْ
ْن تَأ

َ
َرى أ

َ
، َوإِِني أ

ِ َص  ْفَعُل َشيًْئا لَْم َيْفَعلُْه َرُسوُل اَّللَّ
َ
ُ َعلَْيهِ َوَسلََّم ، َفَقاَل قُلُْت لَِعُمَر : َوَكْيَف أ َّلَّ اَّللَّ

ِي  ُ َصْدرِي لَِّلَّ َح اَّللَّ ِ َخرْيٌ ، َفلَْم يََزْل يُرَاِجُعِِن ِِف َذلَِك َحَّتَّ ََشَ ُعَمُر : ُهَو َواَّللَّ
نَْت َشاب  

َ
بُو بَْكر  َِل : أ

َ
ى ، َفَقاَل أ

َ
ِي َرأ يُْت ِِف َذلَِك اَّلَّ

َ
َح ََلُ َصْدَر ُعَمَر ، َوَرأ  ََشَ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ،  ََعقٌِل ال ِ َصَّلَّ اَّللَّ َنتَِّهُمَك َقْد ُكْنَت تَْكُتُب الَْوْْحَ لَِرُسوِل اَّللَّ
َباِل َما ََكَن  ِ

ْ
ِ لَْو َُكََّفِِن َنْقَل َجَبل  ِمَن اجل َفَتتَبَِّع الُْقْرآَن ، َفاْْجَْعُه َقاَل َزْيٌد : َفَواَّللَّ

َمَرِن 
َ
ا أ ْثَقَل ِممَّ

َ
بِِه ِمْن َْجِْع الُْقْرآِن ، َقاَل قُلُْت : َفَكْيَف َتْفَعلُوَن َشيًْئا لَْم َيْفَعلُْه  أ

بُو بَْكر  
َ
ِ َخرْيٌ ، َفلَْم يََزْل ِِب أ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقاَل : ُهَو َواَّللَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَّ

 ِ ُ َصْدرِي لَِّلَّ َح اَّللَّ ِِب بَْكر  وَُعَمَر ، َقاَل : يَُراِجُعِِن َحَّتَّ ََشَ
َ
َح َصْدَر أ ي ََشَ

َقاِع َوالُْعُسِب َوالليَخاِف ، َوُصُدورِ الريَجاِل َحَّتَّ  ْْجَُعُه ِمَن الري
َ
َفَتتَبَّْعُت الُْقْرآَن أ

ِجْدهَ 
َ
نَْصارِيي لَْم أ

َ
ِِب ُخَزْيَمَة األ

َ
ْو أ

َ
َحد  وََجْدُت آِخَر ُسوَرةِ اتلَّْوَبةِ َمَع ُخَزْيَمَة أ

َ
 ا َمَع أ
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 ِ ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه سورة اتلوبة آية  َغرْيِه
َ
لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أ

ُ ُثمَّ ِعْنَد  821 ِِب بَْكر  َحَّتَّ تََوفَّاهُ اَّللَّ
َ
ُحُف ِعْنَد أ َخاتَِمُة بََراَءة  َقاَل : َفََكنَِت الصُّ

ُ ُثمَّ ِعْنَد  ابلخاري ِف " صحيحه "  هأخرج.  َحْفَصَة بِْنِت ُعَمرَ ُعَمَر َحَّتَّ تََوفَّاهُ اَّللَّ
 (6814)  

(யமாமா கபார் நலட ஷபற்ே பின் அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹு) அவர்கள் எனக்கு ஒருவலை அனுப்பி 

(என்லன அலழத்து வைச் ஷசான்) னார்கள். (நான் 

ஷசன்கேன்.) அங்கக அவர்களுடன் உமர் இப்னு கத்தாப் 

(ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்களும் இருந்தார்கள். 

அப்கபாது அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

பின் வருமாறு கூேினார்கள் : உமர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) என்னிடம் வந்து, ‘இந்த யமாமா கபாாில் 

ஏைாளமான அல் குர்ஆலன மனனமிட்ட அேிஞர்கள் 

ஷகால்ைப் பட்டு விட்டார்கள். இகத கபான்கே கவறு பை 

இடங்களிலும் அல் குர்ஆலன மனனமிட்ட அேிஞர்களில் 

ஏைாளமான கபர் ஷகால்ைப் பட்டு, அதனால் அல் 

குர்ஆனின் ஷபரும் பகுதி அழிந்து கபாய் விடுகமா என 

நான் அஞ்சுகிகேன். (எனகவ) தாங்கள் அல் குர்ஆலனத் 

திைட்டி ஒன்று கசர்க்க உத்தை விட கவண்டும் எனக் 

ககட்டுக் ஷகாண்டார்கள். நான், ‘இலேத் தூதர் (ஸல் 

ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல் ைம்) அவர்கள் ஷசய்யாத 

ஒன்லே நாம் எப்படிச் ஷசய்வது?’ என உமர் (ைழி யல்ைா  
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ஹு அன்ஹு) அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு உமர் (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள், ‘அல்ைாஹ்வின் மீது 

ஆலையாக! இது நன்லமயான காாியம் தான்’ என்று 

கூேினார்கள். இதற்காக என் மனலத அல்ைாஹ் 

விாிவாக்கும் வலை இது விெயத்தில் (ஷதாடர்ந்து) அவர்கள் 

என்னிடம் வலியுறுத்திக் ஷகாண்கட இருந்தார்கள். 

(முடிவில்) உமர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

கருதியலத (கய) நானும் (ஷபாறுத்த மானதாகக்) 

கண்கடன். (இலத அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்கள் என்னிடம் ஷதாிவித்த கபாது உமர் (ைழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹு) ஏதும் கபசாமல் அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்களுக்கு  அருகில் அமர்ந்து 

ஷகாண்டிருந்தார்கள்.) (பிேகு) அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) (என்னிடம்) ‘(லஸகத!) நீங்கள் புத்திசாலியான 

இலளஞர்; உங்கலள நாங்கள் சந்கதகப் பட மாட்கடாம். 

நீங்கள் இலேத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலைஹி 

வஸல்ைம்) அவர்களுக் காக வஹீ எழுதக் கூடிய வைாக 

இருந்தீர்கள். எனகவ, நீங்கள் குர்ஆலனத் கதடிக் கண்டு 

பிடித்து (ஒகை பிைதியில்) ஒன்று திைட்டுங்கள்’ என்று 

கூேினார்கள். அல்ைாஹ்வின் மீது ஆலையாக! 

மலைகளில் ஒன்லே நகர்த்த கவண்டும் என எனக்கு 

அவர்கள் கட்டலள இட்டு இந்தாலும் கூட அது எனக்குப் 

பளுவாக இருந்திருக்காது. அல் குர்ஆலன ஒன்று  
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திைட்டும்படி எனக்கு அவர்கள் கட்டலள யிட்டது அலத 

விட எனக்குப் பளுவாக இருந்தது. நான், ‘இலேத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலைஹி வஸல்ைம்) அவர்கள் ஷசய்யாத 

ஒன்லே நீங்கள் எப்படிச் ஷசய்கிேீர்கள்?’  என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு), 

‘அல்ைாஹ்வின் மீது ஆலையாக! இது நன்லமயான 

காாியம் தான்’  என்று பதில் அளித்தார்கள். இலதகய 

அன்னார் என்னிடம் ஷதாடர்ந்தும் வலியு றுத்திக் 

ஷகாண்கட இருந்தார்கள். முடிவில் எதற்காக அபூ பக்ர் 

மற்றும் உமர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹுமா) ஆகிகயாாின் 

மனலத அல்ைாஹ் விாிவாக்கினாகனா அதற்காக என் 

மனலதயும் அல்ைாஹ் விாிவாக்கினான். எனகவ, அல் 

குர்ஆலனத் கதட ஆைம்பித்கதன். அவற்லே கபாீச்ச 

மட்லடகள்,  ஓடுகள் மற்றும் மனிதர்களின் ஷநஞ்சங்களில் 

இருந்து திைட்டிகனன். (இவ்வாறு திைட் டியகபாது) 

‘அத்தவ்பா’ எனும் (9 வது) அத்தியாயத்தின் கலடசி (இரு) 

வசனங்கலள அபூ குலஸமா அல் அன்சாாி (ைழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹு) அவர்களிடம் இருந்து ஷபற்கேன்;  அவர் 

அல்ைாத கவறு எவாிடம் இருந்தும் இதலன நான் ஷபே 

வில்லை. (அலவ) ‘உங்களிலில் இருந்கத ஒரு தூதர் 

உங்களிடம் வந்திருக்கிோர். நீங்கள் துன்பத்திற்குள்ளாவது 

அவருக்கு சிைமமாக இருக்கிேது. கமலும்,  உங்கள் 

(ஷவற்ேியின்) விெயத்தில் கபைாவல் ஷகாண்டவைாகவும்,  
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 நம்பிக்லக யாளர்களின் மீது அதிகப் பாிவும், கருலையும் 

உலடகயாைாகவும் இருக்கிோர். (நபிகய! இதற்குப்) 

பின்னரும் அவர்கள் உம்லமப் புேக்கைித்தால் நீர் 

கூேிவிடும், ‘அல்ைாஹ் எனக்குப் கபாதுமானவன். 

அவலனத் தவிை கவறு இலேவன் இல்லை. அவலனகய 

நான் முழுலமயாகச் சார்ந்திருக்கிகேன். கமலும், அவன் 

மகத்தான அாியாசனத்தின் அதிபதியாக இருக்கிோன்.’ 

(திருக் குர்ஆன் 9 : 128, 129). 

இவ்வாறு (என் வாயிைாக) திைட்டித் ஷதாகுக்கப் பட்ட அல் 

குர்ஆன் பிைதிகள் அபூ பக்ர் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்களிடம், அவர்கலள அல்ைாஹ் இேக்கச் ஷசய்யும் 

வலை இருந் (து வந்) தது. பின்னர் உமர் (ைழி யல்ைா ஹு 

அன்ஹு) அவர்களிடம் அவர்களின் வாழ் நாளில் 

இருந்தது. (அவர்களின் இேப்பிற்குப்) பிேகு உமர் (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்களின் புதல்வி ஹஃப்ஸா (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹா) அவர்களிடம் இருந்தது. 

அேிவிப்பவர்: லஸத் இப்னு ஸாபித் அல் அன்சாாி (ைழி 

யல்ைா ஹு அன்ஹு) . (நூல்: புகாாி: 4986) . 

இைண்டாவது : 

அக் காைத்தில் ஈைாக்கின் கவர்னைாக இருந்த ஹஜ்ஜாஜ் 

அல் குர்ஆன் எழுத்துக்களுக்கு புள்ளிகள் மற்றும் ஹைகத்து 
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 குேியீடுகள் இடும் நடவடிக்லகலய கநைடியாக 

கமற்ஷகாள்ள வில்லை. மாற்ேமாக உயர் திேன் ஷகாண்ட  

சிை அேிஞர்கள் ஊடாககவ இந்த பைிலய 

கமற்ஷகாண்டார். இகதா அதன் முழு சாித்திைமும் ,  

இமாம் ஸர்கானி பின்வருமாறு குேிப்பிடுகின்ோர் : 

மூன்ோம் கலீபா உஸ்மான் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்களால் ஒழுங்கு படுத்தப் பட்ட பின்னர் பை பிைதிகள் 

எடுக்கப் பட்டு பல்கவறு பிைகதசங்களுக்கும் அனுப்பி 

லவக்கப் பட்டு மக்கள் மயப்படுத்தப் பட்ட அல் குர்ஆனின் 

ஆைம்ப காை அைபு எழுத்துக்கள் புள்ளிகள் மற்றும் ஹைகத்து 

குேியீடுகள் இன்ேிகய ஆைம்பத்தில் காைப் பட்டது . 

அப்துல் மாலிக் பின் மர்வானின் ஆட்சி காைத்திகைகய 

கமற்படி அல் குர்ஆன் எழுத்துக்களுக்கு புள்ளிகள் மற்றும் 

ஹைகத்து குேியீடுகள் இடும் பைி கமற் ஷகாள்ளப் பட்டது .  

அதாவது, இஸ்ைாம் முழு உைகுக்கும் பைவியலத அடுத்து 

இஸ்ைாமிய ஆட்சியின் பிைகதசங்கள் விாிவலடந்தன. 

அைபியர்கள் அைபி அல்ைாகதாருடன் கைந்து வாழ 

ஆைம்பித்தனர். இதனால் கவறு ஷமாழிகள் அைபு ஷமாழியில் 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தியது. இந் நிலையில் அல் குர் ஆலன 

ஓதும் கபாது சாியான உச்சாிப்லப அேிந்து ஷகாள்ள 

மக்கள் கடும் சிைமத்லத எதிர் கநாக்கினர். புள்ளிகள் மற்றும் 

ஹைகத்து குேியீடுகள் அற்ே அைபு ஷமாழி வார்த்லதகலள 
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 பிாித்தேிந்து ஷகாள்வது அைபி அல்ைாகதாருக்கு கடும் 

சவாைாக அலமந்தது. இந் நிலையில் இருந்து மக்கலள 

மீட்கும் கநாக்கில் அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் இந்த 

உயாிய பைிலய கமற் ஷகாள்ளும் படி கவர்னர் 

ஹஜ்ஜாஜூக்கு பைிப்புலை விடுத்தார். இதலன அடுத்து 

ஹஜாஜ் கலீபாவின் கவண்டு ககாளுக்கு இைங்க “நஸ்ர் 

பின் ஆசிம் அல் லைசி” மற்றும் “ யஹ்யா பின் யஃமூர் அல் 

உத்வானி ” ஆகிய இரு அேிஞர்கள் ஊடாக இந்த உயாிய 

பைிலய கமற்ஷகாண்டார் .  

அவர்கள் இருவரும் ஷமாழி ஆற்ேல், அேிவு, திேலம, பய 

பக்தி மற்றும் அனுபவத்திலும் தலை சிேந்து விளங்கினர் .  

அவர்கள் இருவரும் அைபு ஷமாழி வல்லுனைான “ அபுல் 

அஸ்வத் அத் துஅலி ” யின் மாைவர்கள் ஆவர். அவ்விரு 

அேிஞர்களும் அல் குர்ஆனுக்கு புள்ளிகள் மற்றும் ஹைகத் 

குேியீடுகள் இடும் தமது பைிலய ஷவற்ேி கைமாக நிலே 

கவற்ேி முடித்தனர். எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹ் அவர்கள் 

இருவருக்கும் நல் அருள் பாலிப்பானாக. அல் குர் ஆலன 

ஓதும் கபாது மக்களுக்கு ஏற்பட்ட குழப்ப நிலை இதன் 

மூைம் நீங்கியது . 

“ அபுல் அஸ்வத் அத் துஅலி ” கய அல் குர்ஆனுக்கு முதல் 

முதலில் புள்ளிகள் மற்றும் குேியீடுகலள அலமத்தவர் என 

ஷதாிவிக்கப் படுகிேது . “யஹ்யா பின் யஃமூர் அல் 

உத்வானி”  குேியீடுகள் அலமத்த அல் குைானின் பிைதி  
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ஒன்று “இப்னு சீாீனிடம்” காைப் பட்டதாகவும் 

ஷதாிவிக்கப் படுகிேது.  

முதன் முதலில் அல் குர்ஆனுக்கு புள்ளிகள் மற்றும் 

குேியீடுகலள அலமத்தவர் “அபுல் அஸ்வத் அத் துஅலி” 

தான். ஆனால் அது தனிப்பட்ட முலேயிைாகும். அதலனத் 

ஷதாடர்ந்து “இப்னு சீாீன்” இந்தப் பைிலய கமட் 

ஷகாண்டுள்ளார் . ஆனால் அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் 

உத்திகயாக பூர்வ முலேயில்  அல் குர்ஆனுக்கு புள்ளிகள் 

மற்றும் குேியீடுகலள அலமத்து மக்கள் லமயப் 

படுத்தினார் . இதுகவ மக்கள் மத்தியில் பிைபைம் 

அலடந்தகதாடு, மக்கள் எதிர் கநாக்கிய சிக்கல்கலள 

கபாக்கியது என கமற்படி அேிவிப்புக்கலள சமைசப் படுத்த 

முடியும்.  

மனாஹில் அல் இர்பான் ” ( 1 / 280 “   " مناهل العرفان "   ، 281 )  

.  

மூன்ோவது : 

கமற்படி ககள்வியில் குேிப்பிடப் பட்டுள்ளவாறு இப்னு 

அபீ தாவூத் அஸ் ஸஜஸ்தானி எழுதியுள்ள “அல் மஸா 

ஹிப்” என்ே நூலில் ஷதாிவிக்கப் பட்டு உள்ள அேிவிப்பும், 

அந்த அேிவிப்பு ஷதாடர்ப்பில் மார்க்க அேிஞர்கள் 

ஷதாிவித்து உள்ள கருத்துக்களும் : 
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بن يوسف غرير ِف عن عبَّاد بن صهيب عن عوف بن أِب ْجيلة أن احلجاج  
} لم يتسن  258مصحف عثمان أحد عرش حرفاً ، قال : َكنت ِف ابلقرة : 

 . "  وانظر { بغري هاء ، فغريها " لَم يَتََسنه

نهاَجاً  84واكنت يف املائدة :  َعًة َومر ها " رشر  ." } رشيعة ومنهاجاً { ، فغّير

ها " يُسَ  22واكنت يف يونس :  ُُكم} هو اذلي ينرشكم { ، فغّير  . " ّير

يلرهر  84واكنت يف يوسف :  نَبرئُُكم برتَأور
ُ
ها " أنا أ  . " } أنا آتيكم بتأويله { ، فغّير

يَشتَُهم 22واكنت يف الزخرف :  ها " َمعر  . " } حنن قسمنا بينهم معايشهم { ، فغّير

ها } برَضننٍي { 28واكنت يف اتلكوير :   ... الخ …} وما هو ىلع الغيب بظنني { ، فغّير

 .  ) 89كتاب " املصاحف " للسجستاين ) ص 

மூன்ோம் கலீபா உஸ்மான் (ைழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) 

அவர்களால் ஒழுங்கு படுத்தப் பட்ட  அல் குர் ஆன் 

பிைதியில் பதிஷனாரு எழுத்துக்கலள ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் 

மாற்ேி அலமத்தார் என அவ்ப் பின் அபீ வாஇைா ஊடாக 

உப்பாத் பின் ஸுஐப் அேிவிக்கின்ோர் . 

அலவ:  

சூைாஹ் அல் பகைாவின் 259 வது வசனமான {}لم يتسن وانظر  

என்பதாகும். ஆைம்பத்தில் அதன் இறுதியில் ه கசர்க்கப்  
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பட்டு இருக்க வில்லை. அதன் இறுதியில் ه லவ கசர்த்து  “ لَم
 , எனவும்  ”  يَتََسنه

சூைாஹ் அல் மா இதாவின் 48 வது வசனமான  {ومنهاجاً  رشيعة
} என்பலத “ نهاَجا َعًة َومر ً رشر  “ எனவும் , 

சூைாஹ் யூனுஸின் 22 வது வசனமான } هو اذلي ينرشكم { 
என்பலத “ُُكم   , எனவும் “ يَُسّير

சூைாஹ் யூஸுபின் 45 வது வசனமான } أنا آتيكم بتأويله {  

என்பலத “ يلرهر نَبرئُُكم برتَأور
ُ
 , எனவும் أنا أ

சூைாஹ்  அஸ் சுக்ருபின் 32 வது வசனமான {  حنن قسمنا بينهم
{  معايشهم  என்பலத ” يَشتَُهم  , எனவும் “ َمعر

சூைாஹ் அத் தக்வீாின் 24 வது வசனமான 

  எனவும் “ برَضننيٍ  ” என்பலத  } وما هو ىلع الغيب بظنني { 

(முழுலமயாக பார்க்கவும்) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் மாற்ேி 

அலமத்தார் என அவ்ப் பின் அபீ வாஇைா ஊடாக உப்பாத் 

பின் ஸுஐப் அேிவிக்கின்ோர் . 

அல் மஸாஹிப், பக்கம் : 49 நூல் ஆசிாியர் அஸ் 

சஜஸ்தானி . 
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இந்த ஷசய்தியில் உப்பாத் பின் ஸுஐப் இடம் ஷபற்று 

உள்ளலமயினால் மிகவும் பைகீனமானது, அல்ைது இட்டுக் 

கட்டப் பட்ட தைத்திற்கு தள்ளப் படைாம். இதலன  

அேிஞர்கள் பைர் சுட்டிக் காட்டி இருப்பினும். இவர் 

அேிவிக்கும் ஷசய்திலய அேிஞர்கள் ஏற்றுக் 

ஷகாள்வதில்லை .  

இவர் அேிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் குேித்து ஹதீஸ் கலை 

அேிஞர்கள் பின் வருமாறு குேிப்பிட்டுள்ளனர். 

 قال يلع بن املديِن : ذهب حديثه

இவாின் அேிவிப்பு வீைாகி விட்டது . (அதாவது ஏற்றுக் 

ஷகாள்ளப் பட மாட்டாது என அலி பின் அல் மதீனி 

ஷதாிவித்துள்ளார். 

 قال ابلخاري والنسايئ وغريهما : مرتوك

இவாின் ஷசய்திகலள அேிஞர்கள் ஏற்றுக் ஷகாள்ளாமல் 

விட்டு விட்டனர்  என இமாம் புகாாி , நாசாஇ உள்ளிட்ட 

பை அேிஞர்கள் குேிப்பிட்டுள்ளனர். 

إذا سمعها املبتدئ ِف  قال ابن حبان : َكن قدريراً داعيًة ، ومع ذلك يروي أشياء
 هذه الصناعة شهد هلا بالوضع ،
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இவர் வழிதவேிய கதாிய்யாஹ் சிந்தலனப் பிாிலவ 

கசர்ந்தவைாக இருந்தகதாடு, அதற்கு அலழப்பு விடுப்ப 

வைாகவும் இருந்தார். இந்நிலையிலும் பை ஷசய்திகலள 

இவர் அேிவித்துள்ளார். துலே சார்ந்த அேிஞர்கள் 

அவற்லே கண்ட உடகனகய அலவ இட்டுக் கட்டப் 

பட்டுள்ள ஷசய்திகள் என்பலத புாிந்து ஷகாள்வர் என 

இப்னு ஹிப்பான் குேிப்பிட்டு உள்ளார். 

  .قال اَّلهيب : أحد املرتوكني

ஹதீஸ்கள் அங்கீாிக்கப் படாதவர்களில் இவரும் ஒருவர் 

என இமாம் அல் தஹபி குேிப்பிட்டுள்ளார். 

மீஸான் அல் இஃதிதால் , நூல் ஆசிாியர் அேிஞர் தஹபி, 

பக்கம் 4 / 28. 

இந்த ஷசய்தி எந்த வலகயிலும் ஏற்றுக் ஷகாள்ள முடியாது. 

அது ஷசல்லுபடியாகாத கருத்லதக் ஷகாண்டுள் ளது 

என்பலத மிக எளிதில் புாிந்து ஷகாள்ளைாம். ஏஷனனில் 

அல் குர்ஆன் திாிபு படுத்தப் பட்டு அது உைகம் 

முழுவதிலும் உள்ள அலனத்து பிைதிகளிலும் உள்ளடக்கப் 

பட்டு விட்டது என்ே கருத்லத எந்த வலகயிலும் 

அங்கீகாிக்க முடியாது. அல் குர் ஆனில் குலேப்பாடு 

உள்ளது என்று கூேக் கூடிய ெீஆக்கள் (ைாஃபிைாக்கள்) 

கூட இந்த அேிவிப்லப மறுக்கின்ேனர்.  
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: هذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين  -وهو من الرافضة  –قال الخوئي 

ا  وادد  من وةا  نيي ُممية   وهو ُقرر وخرافات المجانين واأل فطاال   فنن  الحج 

ناعاً وُصغر قدراً من ُن ييال القرآن نشيٍء   نل هو ُعجز من ُن يغي ر شيئاً من 

الاروع اإلسالمية   فكيف يغير ما هو ُساس الدين وقوام الشريعة ؟! ومن ُين له 

شار القرآن فيها ؟ وكيف لم القدر  والياوذ في جميع ممالك اإلسالم وغيرها مع انت

يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ في تاريخه   وةا ناقد في نقده مع ما فيه من األهمية 

  وكثر  الدواعي إلى نقله ؟ وكيف لم يتعرض ليقله وادد من المسلمين في وقته ؟ 

وكيف ُغضى المسلمون عن هذا العمل نعد انقضاء عهد الحجا  وانتهاء سلطته ؟ 

تمك ن من جمع نسخ المرادف جميعها   ولم تشذ  عن قدرته نسخة  وهب ُن ه 

وادد   من ُقطار المسلمين المتباعد    فهل تمك ن من إزالته عن صدور المسلمين 

 . وقلوب داظة القرآن وعددهم في ذلك الوقت ةا يحريه إةا  هللا

 . ( 288البيان في تاسير القرآن " ) ص  "

 

இந்த அேிவிப்பு ஷதாடர்ப்பில் ைாஃபிழா பிாிலவச் கசர்ந்த 

அல் கவ்கி என்பவர் பின்வருமாறு குேிப்பிடுகின்ோர் . 

“இந்த ஷசய்தி மூலளக் ககாளாேினால் பீடிக்கப் 

பட்டவர்கள் மற்றும் கிறுக்கர்கர்கள் உளறுவது கபான்றும், 

சிறு குழந்லதகளின் கட்டுக் கலதகள் கபான்றும் உள்ளது.  
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பனீ உமய்யா காைத்தில் சாதாைை அதிகாாியாக இருந்த 

ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் என்பவர் எப்படி அல் குர் ஆனில் 

மாற்ேங்கள் கமற்ஷகாண்டிருக்க முடியும்? இஸ்ைாத்தின் 

சாதாைை கிலள சட்டங்களில் கூட லக லவக்கும் 

அதிகாைம் இல்ைாத இவர் எப்படி மார்கத்தின் அடிப்பலட 

அம்சங்களில் மாற்ேங்கள் கமற் ஷகாள்ள முடியும்? முழு 

இஸ்ைாமிய சாம்ைாஜ்ஜியத்திலும் பைவி இருந்த அல் குர் 

ஆன் பிைதிகளில் மாற்ேங்கள் கமற்ஷகாள்ள இவருக்கு 

எங்கிருந்து அதிகாைமும், பைமும் வந்தது? அப்படி 

இருந்திருந்தால் இவ்வளவு ஷபாிய விடயம் குேித்து, 

வைைாற்று ஆசிாியர்கள் எவரும் எப்படி குேிப்பிடாமல் 

இருக்க முடியும்? இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த 

விடயம் குேித்து அக்காைத்தில் வாழ்ந்த எந்த 

அேிஞர்ககளா, அேிவிப்பாளகைா, விமர்சகர்ககளா, ஏன் 

சுட்டிக் காட்ட வில்லை? ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப்பின் ஆட்சி 

காைம் முடிந்த பிேகும் முஸ்லிம்கள் இது குேித்து எவ்வாறு 

கண்மூடித்தனமாக இருந்திருக்க முடியும்? அவர் 

கமற்ஷகாண்ட மாற்ேங்கள் ஒரு அல் குர்ஆன் பிைதிலயயும் 

விட்டு லவக்காது எப்படி மூலள முடுக்குகளில் இருந்த 

அலனத்து பிைதிகளிலும் ஊடுருவி இருக்க முடியும்? அல் 

குர் ஆலன மனனம் இட்டு தமது உள்ளங்களில் 

பாதுகாத்திருந்த எண்ைிைடங்கா ஹாபில் களின்  
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உள்ளங்களில் இருந்து எப்படி இதலன நீக்கி இருக்க 

முடியும்?” .  

" 219ابليان يف تفسّي القرآن " )ص   )  அல் பயான் பீ தப்சீாில் 

குர்ஆன் பக்கம்  :219 . 

கமற்படி ககள்வியாளர் குேிப்பிடுவது கபான்று, இது 

ஷதாடர்ப்பில் (ما غيَّره الحجاج في مصحف عثمان) “மா கய்யேஹு 

ஹஜ்ஜாஜ் பீ முஸ்ஹப் உஸ்மான்” (கருத்து: உஸ்மானின் 

குர்ஆன் பிைதியில் ஹஜ்ஜாஜ் மாற்ேியலவ) எனும் 

நூலையும் இமாம் அபூ பக்ர் பின் அபூ தாவூத் அஸ் 

ஸஜஸ்தானி எழுதியுள்ளதாக அவர் கூறும் கூற்று 

முற்ேிலும் ஷபாய்யானது . ( اج بن يوسف في المصحف    ( باب ما كتب الحجَّ

“அல்  குர் ஆனில் ஹஜ்ஜாஜ் மாற்ேி எழுதியதாக 

ஷதாிவிக்கப் படும் அேிவிப்பு” என்று கமல் குேிப்பிட்ட 

அேிவிப்புக்கு இமாம் அபூ பக்ர் பின் அபூ தாவூத் அஸ் 

ஸஜஸ்தானி தலைப்பு எழுதியலத தவிை கவஷேதலனயும் 

ஷசய்யவில்லை .  

இதன் அடிப்பலடயில் கமற்கண்ட அேிவிப்லப எந்த 

வலகயிலும் ஏற்றுக் ஷகாள்ள முடியாது . அல் குர் ஆனின் 

ஒகை ஒரு எழுத்லதகயனும் மாற்றும் முயற்சியில் எவரும் 

இது வலையில் ஷவற்ேி அலடயவில்லை என்பது இந்த 

அேிவிப்பு ஷபாய் என்பதற்கு கபாதுமான சான்ோகும் . 

அப்படி அல் குர்ஆனில் மாற்ேங்கள் கமற்ஷகாள்ளப்  
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பட்டிருந்தால் முஸ்லிம்கள் வலுவற்று அவர்களின் 

எதிாிகளின் சூழ்ச்சிகள் தீவிைமலடந்துள்ள இக்காைத்தில் 

அது அதிகளவில் பைப்பப் பட்டு இருக்கும். இது கபான்ே 

ஷபாய்யான சந்கதகங்கலள கதாற்றுவிக்க எடுக்கப் படும் 

முயற்சிகள் அலவகளின் வாய்லம அற்ே வாதங்களுக்கு 

எடுத்துக் காட்டாகும். அல் குர் ஆனின் பைம் மிக்க 

ஆதாைங்களுடன் ஈடு ஷகாடுக்க முடியாத அதன் எதிாிகள், 

அதலன ஷபாய்யான முலேயில் குலே கூேி விமர்சிக்க 

ஆைம்பித்துள்ளலதகய இதன் மூைம் உைை முடிகிேது .  

அல்ைாஹ்கவ நன்கேிந்தவன். 

http://islamqa.info/ar/23487 
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