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சுன்ளய 

ளதுகளப்தழல்   

சலளளக்கழன் ங்கு 

PART-01 

M.S.M . இம்தழனளஸ் யூசுப் றஃழ. 

யலழ பம் அல்குர்ஆன்  இங்கழக் 

ஸகளண்டியந்த ஹளது  அத எழுதழப் 

ளதுகளப்தழல் பழு கயம் ஸசலுத்தழன ழ 

(றல்) அயர்கள் இஸ்ளத்தழன் ஆபம் 

களகட்டத்தழல் லதவற  எழுதழ யத்துக் 

ஸகளள் ஆர்யபட்ட யழல்.  குர்ஆதம் 

லதவறஶம் இபண்டக் கந்து யழடுஹநள என் 

அச்சஹந அதற்கு களபணநளகும் . எழதம் சழ 

ழத் ஹதளமர்கள்  லதவஸ்க எழுதக் ஹகட்ட 

ஹளதும் எழுதழ ளதுகளத்து யத்துக் ஸகளண்ட 

ஹளதும் அத ழனயர்கள் தடுக்க 

வுநழல். 
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ழத்ஹதளமர்கழல் என் யழட 

அதழகநளக லதவஸ்க அழந்தயர் 

எயயநழல். எழதம் அப்துல்ளஹ் இப்த 

அம்ய ( பலி) அயர்கள் லதவஸ்க எழுதழ 

யத்துக் ஸகளள்க்கூடினய பளக இயந்தளர். 

ளன் எழுதழக் ஸகளள் நளட்ஹடன் 

(நநழட்டுக் ஸகளள்ஹயன்). (தல்: புகளளழ-113) 

லதவஸ்க எழுதழ யத்துக்ஸகளள் 

ளன் ழ (றல்) அயர் கழடம் அதநதழ 

ஹகட்டஹளது எக்கு அதநதழ தந்தளர்கள் எ 

அபூ லஷபபள (பலி) அழயழக்கழளர்கள். (தல்: 

த்லஷல் ளளழ) 

ழ(றல்) அயர்கழடநழயந்து ஹகட்கக் 

கூடின ஒவ்ஸயளன்யும் ளன் எழுதக் 

கூடினயளக இயந்ஹதன். வ எழுதழக் ஸகளள். 

என் உனழர் எயன் கயசம் உள்ஹதள அந்த 

அல்ளஹ்யழன் நவது சத்தழனநளக என் 

யளனழலியந்து சத்தழனத்தத் தயழப ஹயறு எதுவும் 

ஸயழனளயதழல்” எ ழ(றல்) கூழளர் 

கள்.  ( அழயழப்யர்: அப்துல் ளஹ் இப்த 

அம்ய (பலி), தல்: த்லஷல் ளளழ) 
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நஹ்பத் ழன் பபீஆ ( பலி) 

அழயழக்கழளர்கள்: ளன் நதவளவுக் குச் ஸசன்று 

இத்ளன் இப்த நளலிக் (பலி) அயர்கச் 

சந்தழத்து தங்கப் ற்ழ ஒய ஸசய்தழ எக்கு 

எட்டினது. ( அது ற்ழ கூறுங்கள்) என்ஹன். 

அப்ஹளது இத்ளன் ( பலி) அயர்கள் என் 

ளர்யனழல் ஏஹதள ஏற்ட்டு ( ளர்ய 

ஸதளந்து) யழட்டது. ஆகஹய ளன் 

அல்ளஹ்யழன் தூதளழடம் ஆதப்ழ வங்கள் 

யந்து என் வீட்டில் ஸதளம ஹயண்டும் அத 

ளன் ஸதளழுநழடநளக எடுத்துக் ஸகளள்ஹயன் 

என்று ஸசளல்லினதப்ழஹன். ழ (றல்) 

அயர்களும் அயர்களுடன ஹதளமர்கழல் 

அல்ளஹ் ளடின சழயம் யந்தளர்கள். ழ 

(றல்) அயர்கள் ஸதளழுது ஸகளண்டியக்கும் 

ஹளது ழத் ஹதளமர்கள்  ( னயஞ்சகர்கப் 

ற்ழ) அயர்களுக்கழடனழல் ஹசழக் ஸகளண்டி 

யந்தளர்கள். ழகு அதழல் நளலிக் ழன் துக்ஷம் 

(பலி) அயர்களுக்குப் ஸறும் ங்கழயப் தளக 

கூழளர்கள். அயயக்ஸகதழபளக ழனயர் கள் 

ழபளர்த்தழத்து அயர் அமழந்து ஹளக ஹயண்டும் 

என்றும் அயயக்கு தவங்கு ஏதும் ஹப ஹயண்டும் 

என்றும் யழயம்ழளர்கள். 
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ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளழுது படிந்ததும் 

அல்ளஹ்யத் தயழப ஹயறு கடவுள் இல் 

என்றும் ளன் அல்ளஹ்யழன் தூதர் என்றும் 

அயர் சளட்சழ கூயழல்னள என்று 

ஹகட்டளர்கள். அதற்கு நக்கள் அயர் அவ்யளறு 

கூறுகழளர் எழதம் அது அயயடன 

உள்த்தழல் இல் என்று கூழளர்கள். 

அப்ஹளது ழனயர்கள் அல்ளஹ்யத் 

தயழப ஹயறு கடவுள் இல் என்றும் ளன் 

அல்ளஹ்யழன் தூதபளஹயன் என்றும் சளட்சழனம் 

கூறும் ஒயயர் பகழல் தமன நளட்டளர் 

அல்து பகம் அயப தவண்ட நளட்டளது 

என்று கூழளர்கள். 

இந்த லதவற அழயழக்கும் அஸ் (பலி) 

அயர்கள் கூறும் ஹளது இந்த லதவஸ் என் 

யழனப்டனச் ஸசய்தது. ஆகஹய  ளன் என் 

புதல்யளழடம் இத எழுதழ யத்துக் ஸகளள்” 

என்ஹன். அயயம் எழுதழக் ஸகளண்டளர் 

என்ளர்கள். (அழயழப்யர்: அஸ் (பலி), தல்: 

பஸ்லிம் 54) 

அலி (பலி) அயர்கள் சுட்ட ஸசங்கற்களல் 

கட்டின ஒய ஹநட ( நழம்ர்) நவது ழன்று 
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எங்களுக்கு உபனளற்ழளர்கள். அயர்கள் 

யளள் ஒன் யத்தழயந்தளர்கள். அதழல் ஓர் 

ஏடு ஸதளங்கயழடப் ட்டியந்தது. அயர்கள் 

(தநது உபனழல்) ‘அல்ளஹ்யழன் நவது 

ஆணனளக அல்ளஹ்வுடன ஹயதத்தயும் 

இந்த ஏட்டயும் தயழப ஓதப்டுகழன் தல் 

எதுவும் எங்கழடம் இல் என்று கூழயழட்டு 

அத யழளழத்துக் களட்டிளர்கள். அதழல் 

(உனழளவட்டுத் ஸதளகனளக அபளதம் ஸசலுத்தப்  

ட ஹயண்டின) ஒட்டகங்கழன் யனது 

யழயபங்கள் இயந்த.  

ஹநலும் அதழல் ழன்யயநளறு எழுதப் 

ட்டியந்தது. நதவள கர் “அய்ர்” எதம் 

நனழலியந்து இன் ( றவ்ர்) இடம் யப 

புழதநளதளகும். அதழல் னளர் ( நளர்க்கத்தழன் 

ஸனபளல்) புதழதளக ஒன் ஏற்டுத்து 

கழன்ளஹள அயன் நவது அல்ளஹ்யழன் 

சளபம், யளயர்கள் நற்றும் அத்து 

நக்கழன் சளபம் உண்டளகும். ஹநலும் அயன் 

புளழந்த கடநனள யமழப்ளட்டயும் 

கூடுதள ( fழள) யமழப்ளட்டயும் 

அயழடநழயந்து அல்ளஹ் ஏற்கநளட்டளன்.  
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பஸ்லிம்கழல் னளர் அடக்கம் 

அழத்தளலும் அது ஒன்ஹ ( நற் பஸ்லிம்கள் 

தயம் அடகத்தழற்குச் அது சநநளதளக) 

ஆகும். அயர்கழல் கவழ் நட்டத்தழல் 

உள்யர்கள் கூட அடக் கம் அழக்க 

பன்யபளம். ஒய பஸ்லிம் அழத்த அடக் 

கத்த னளஹபதம் பழத்தளல் அயன் நவது 

அல்ளஹ் யழன் சளபம் யளயர்கள் நற்றும் 

நக்கள் அயயடன சளபம் ஏற்டும். 

அயழடநழயந்து அயன் ஸசய்த கடநனள 

யணக்கம், கூடுதள ( ழள) யணக்கம் 

எதயுஹந அல்ளஹ் ஏற்க நளட்டளன்.  

தன் யழடுத ஸசய்த எஜநளர் 

கழன் அதநதழனழன்ழ ஹயறு னளபஹனதம் 

யளளழசுகளக ஆக்கழக் ஸகளள்ளும் அடிநனழன் 

நவது அல்ளஹ்யழன் சளபம் நற்றும் நக்கள் 

அயயடன சளபம் ஏற்டும். அயன் 

ஸசய்த கடநனள யணக்கம் ( ழ ள) 

கூடுதள யணக்கம் எதயுஹந அல்ளஹ் 

ஏற்க நளட்டளன்.” அழயழப்யர்: னஸீத் ழன் 

ரளவக் அத்தநழ ( பஹ்) ( தல்: புகளளழ-1870, 

7300) 
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நக்கள ஸயற்ழக் ஸகளள்ப்ட்ட 

ஆண்டில் ழ (றல்) அயர்கள் நக்கள் நத்தழனழல் 

ஆற்ழன உபனழல் நக்கழன் நளம், 

நளழனளத, நக்களயழன் புழதம் நற்றும் 

குற்யழனல் சட்டங்கள் ற்ழ கூழன ஹளது, 

னநன் யளசழகழல் ஒயயர் அல்ளஹ்யழன் 

தூதஹப! அத  எழுதழத் தளயங்கள் என்று 

ஹகட்டளர். அப்ஹளது ழனயர்கள் இயயக்கு 

எழுதழக் ஸகளடுங்கள் எ கூழளர்கள். 

(லதவஸின் சுயக்கம்) (தல்: புகளளழ 112, 2434) 

அம்ய இப்த உநனள(பஹ்)அயர்கள் 

கூழனதளயது: ளன் அபூ லஶபபள(பலி) அயர் 

கழடம் ஒய லதவற கூழஹன். அந்த 

லதவற அபூ லஶபபள (பலி) ஏற்க 

நறுத்தளர்கள். அப்ஹளது ளன் இந்த லதவற 

உங்கழடநழயந்துதளன் ஸசயழயுற்ஹன்  என்று 

கூழஹன். என்ழடம் ஸசயழயுற்ழயந்தளல் அது 

என்ழடம் எழுதப்ட்டியக்கும் எ கூழயழட்டு 

என்தடன கன ழடித்துக் ஸகளண்டு 

வீட்டுக்குள் தமந்து ழகளளழடநழயந்து 

ஹகட்டு எழுதழ யக்கப்ட்ட லதவஸ் தல்க 

எடுத்துக் களட்டி உநக்கு ளன் லதவஸ் 
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அழயழத்தழயந்தளல் அது என்ழடம் எழுதழ 

யக்கப்ட்டியக்கும் என்ளர்கள். ( தல்: 

த்லஶல் ளளழ  அர்பத்து அளநன் அன்கப 

லஶஜ்ஜழனதஸ் சுன்ள க்கம்.465.) 

சலளளக்களல் தழவுஸசய்து யக்கப் 

ட்ட லதவஸ் ஸதளகுப்பு றலவதுஸ் றலவலள 

என்றும் றலவதுஸ் றளதழகள என்றும் 

அமக்கப்ட்டது. இந்த றலளளக்கள் இநளம் 

அஹ்நத் இப்த லம்ல் ( பஹ்) அயர்கழன் 

“பஸ்த் அஹ்நதழல்” தழயளக்கப் ட்டுள்து. 

சலளளக்கழன் நளணயர்களல் எழுதப்ட்ட 

ஸதளகுப்பும் அவ்யளஹ ளதுகளக்கப் ட்டது. 

சலவளக்கள் எ ழபல்னநள ஸதளகுப்புக்கள் 

ழன் யயநளறு அழனப்ட்டது: 

சலளள அபூக்கர் சழத்தவக்(பலி) 

சலளள அலி(பலி) 

சலளள அப்துல்ளஹ் இப்த அவ்ள(பலி) 

சலளள அபூபறல் அஷ்அளழ(பலி) 

சலளள ஜளழர் இப்த அப்துல்ளஹ்(பலி) 

சலளள அபூ லஶபபள(பலி) 



 

11 

சலளள சஹ்த் இப்த உளதள அல் 

அன்சளளழ(பலி) 

சலளள சும்பத் இப்த ஜஷன்துப் (பலி) 

சலளள அப்துல்ளஹ் இப்த அவ்ள(பலி) 

பன்ளம் தற்ளண்டில் லதவஸ் 

ஸதளகுப்ழன் ணழனழன்ஹளது இய 

அத்தும் தழபட்டப்ட்டு தழனப்ட்ட. 

(தல்: கழதள துஸ் சுன்தழன் யழய்னள பீ 

அஹ்தழன் ழ (றல்) யஸ் றலளள  ய அற 

யலள ழ லழப்லிஸ் றஶன்தழன் யழ க்கம் 

28. இதத்வீஸ் றஶன்தழன் யழய்னள 

ஷ்அத்உ ய ததவ்வுயஉ நழல் கர்ழல் 

அவ்யல் இள ழலளனதழல் கர்ழல் தளஸிலழல் 

லழஜ்ளழ க்கம்.78.)  

அபூ லஶபபள(பலி) அயர்கழன் 

நளணயர் ரவர் இப்த லவக் ( பஹ்) அயர்கள் 

கூறுகழளர்கள்: ளன் அபூ லஶபபள ( பலி) 

னழடநழயந்து ஹகட்ட லதவஸ்க எழுதழக் 

ஸகளள்ஹயன். அயப யழட்டு ழளழயும் ஹளது 

“உங்கழடநழயந்து ஹகட்டு எழுதழக் ஸகளண்ட 

லதவஸ்கள் இயகள் சளழதளள என்று 
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ளயங்கள்” என்ஹன். அயகப் 

ளர்த்துயழட்டு “ஆம் சளழதளன்” எ 

அபூலஶபபள ( பலி) அயர்கள் கூறுயளர்கள். 

(தல்: அர்பத்து அளநன் யுன்கழப உஜ்ஜழனதஸ் 

சுன்ள க்கம் 457) 

அஸ் ழன் நளலிக்(பலி) அயர்கள் 

தங்களுடன ழள்க லதவஸ்க 

எழுதழ யத்துக் ஸகளள்ளுநளறு தூண்டுயளர்கள். 

என் அயந ழள்கஹ! லதவற தலுடன் 

ஸதளடர்ப்பு டுத்தழக்  ஸகளள்ளுங்கள் என்றும் 

எழுதளதயளழன் கல்யழன கல்யழனளக ளங்கள் 

கணக்கழட நளட்ஹடளம் என்றும் கூறு யளர்கள் . 

(தல்: தத்வீதஸ் றஷன்தழல் யழய்னள 

க்கம் 77) 

லதவற தலுடன் ஸதளடர்புடுத்தழக் 

ஸகளள்ளுங்கள் எ உநர் ( பலி) கூழளர்கள். 

(தல்: தத்வீதஸ் றஶன்தழன் யழ க்கம்77) 

அப்துர்பஹ்நளன் இப்த அபீனஃள 

(பஹ்) கூறுகழளர்கள்: ளன் 120 க்கும்  

அதழகநள அன்சளளழ ழத்ஹதளமர்க 

சந்தழத்துள்ஹன். அயர்கழல் ஒயயர் ஒய 
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லதவற கூழளல் அதற்கு இன்தஸநளய 

ழத்ஹதளமப ஸளறுப்ளக்குயத யழயம்க் 

கூடினயர்களக இயந்தளர்கள். அவ்யளஹ 

ஏஹததம் ஒய தவர்ப் கூழளல் அதற்கும் ஒய 

ஹதளமப ஸளறுப்ளக்கழக் ஸகளள்யத 

யழயம்க் கூடினயர்களக  இயந்தர்கள். ( தல்: 

தத்வீதஸ் றஶன்தழன் யழய்னள க்கம் 31) 

    லதவஸ்க எழுதழயத்துக் ஸகளள் 

அதநதழ யமங்கழன ழ (றல்) அயர்கள் கடசழ 

யப அந்த அதநதழன பத்துச் ஸசய்னயழல் 

என்த ழன்யயம் லதவஸ் ஸதளழயழக்கழன்து. 

ழ(றல்) அயர்களுக்கு நபணம் ஸயங்கழ 

யழட்ட ஹபத்தழல்  “என்ழடம் ஒய ஏட்டக் 

ஸகளண்டு யளயங்கள். ளன் உங்களுக்கு ஒய 

ஏட்ட எழுதழத் தயகழஹன். அதன் ழன் வங்கள் 

யமழ தய நளட்டீர்கள்...” எ கூழளர்கள். 

(வண்ட லதவஸின் சுயக்கம். ( தல் : புகளளழ 114, 

7366, 4432, 5669) 

அல்குர்ஆதம் அல்லதவறஶம் யளழ்யழன் 

அடிப்டகள் என் யகனழல் இவ்யழபண்டும் 

பழுயடியழல் ழ (றல்) அயர்கள்  களத்தழஹ 
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ளதுகளக்கப்ட்டு ட பப்டுத்தப் 

ட்டது. நதவள கபம் “தளயல் லழஜ்பள” என்று 

அமக்கப்ட்டது ஹளஹய  “தளயஸ் 

றஷன்ள” சுன்ள  டபப்டுத்தப்ட்ட 

இடம் எவும் சலளளக்களல் அமக்கப் 

ட்டது.(தல்: புகளளழ 7323) 


