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சுன்ளய 

ளதுகளப்தழல்   

சலளளக்கழன் ங்கு 

PART-02 

M.S.M . இம்தழனளஸ் பேசுப் றஃழ. 

ழ ( றல்) அயர்கது களத்தழலும் 

அயர்கது நவுக்குப் ழன்தம் சுன்ளய 

ழுதழ ளதுகளத்தது ஹளல் அந்த சுன்ளய 

நக்கழடத்தழல் த்தழயப்தழலும் கூடுதல் 

கயபம் அச்சபம் ஸகளண்டளர்கள்.  

ழனயர்கழன் யளர்த்தக அழயழக் 

கும் ஹளது கூடுதல் குகள் ற்டுநளனழன் 

அய நளர்க்கத்த நளற்ழயழடக்கூடினய 

ன்பொ நழகவும் அஞ்சழ தங்களுடன ஸளபொப் 

 கயநளக ஹநற்ஸகளண்டளர்கள். 

அல்ளஹ்யழன் தூதளழன் ஸசய்தழக 

த்தழயப்து அபைளுக்குளழன களளழனம் ன்த 

புளழந்து ஸசனல்ட்டளர்கள். அயர்கது ஹணு 
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தபெம் ற்பெம் ழன்யபைநளபொ யழங்கழக் 

ஸகளள்படிபெம்.ழ ( றல்) அயர்கழன் ந 

வுக்குப் ழன் லதவஸ்க நக்கழடனழல் அழ 

யழப்தழல் றலளளக்கள் நழகுந்த ச்சளழக்க 

பெடன் டந்து ஸகளண்டளர்கள். 

து ஹச்ச ( லதவற) ஸசயழபெற்பொ 

நநழட்டு ஹணழக் களத்து நற்யபைக்கு த்தழ 

யக்கழன் நழதபைக்கு அல்ளஹ் அபைள் 

புளழயளளக  ழ(றல்) அயர்கள் கூழளர் 

கள். (அழயழப்யர்: றத் இப்த றளழத்(பலி) 

(தல்: இப்த நளஜள 230 தழர்நழதழ 2658) 

ன்ப் ற்ழன ஒபை ஸசய்தழனனளயது 

த்தழயத்து யழடுங்கள்  ழ(றல்) அயர் 

கள் கூழளர்கள். ( அழயழப்யர்: அப்துல் 

ளஹ் இப்த அம்பை(பலி), தல்: புகளளழ) 

அல்ளஹ்யழன் அபைளுக்குளழன இப்ணழ 

ன ஹநற்ஸகளள்யதழல் சலளளக்கள் தங்களல் 

படிந்தயப ஈடுட்டளர்கள். தளங்கள் கற்பொக் 

ஸகளண்ட  லதவஸ்க த்தழயப்தழலும் 

ள்ழயளசல்கழல் ஹளதகள் ஸசய்து 

யகுப்புக்கள் டளத்துயதழலும்   குதழகளுக் 

கும் னணங்கள் ஹநற்ஸகளண்டும் தங்க யழட 
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கூடு தளக லதவஸ்க ஸதளழந்து யத்தழ 

பைக்கழன்யர்க கண்டழந்து லதவஸ்க 

ஸற்பொக் ஸகளள்யதழலும் ழத்ஹதளமர்கள் கூடு 

தல் கயம் ஸசலுத்தழளர்கள். 

ஜளழர் ( பலி) அயர்கள் தக்கு ஸதளழனளத 

ஒபை லதவற ரளம் ழபஹதசத்தழலுள் ஒபை 

ழத்ஹதளமர் ஸதளழந்து யத்துள்ளர் ன்த 

அழந்து அந்த லதவறப் ஸற்பொக் ஸகளள்ய 

தற்கு ஒபை நளதகள ழபனளணத்த ஹநற் 

ஸகளண்டு அந்த லதவற ஸற்பொக்  ஸகளண்டு 

யந்தளர்கள். (தல்: அதபுல் பப்பத்) 

அபூ அய்பேழல் அன்றளளழ ( பலி) அயர்கள் ஒபை 

லதவற ஸற்பொக் ஸகளள்யதற்களக நதவளயழ 

லிபைந்து கழப்துக்குப் னண நளளர்கள். (தல்: 

லகவ) 

அப்துல்ளஹ் இப்த புபதள ( பலி) 

அழயழக்கழளர்கள்: நதவள யச் ஹசர்ந்த ழத் 

ஹதளமர்கழல் ஒபையர் கழப்தழலுள் புமளளஹ் 

இப்த உத் ( பலி) ன் ழத் ஹதளமப 

சந்தழக்க னணநளளர். அந்ழத் ஹதளமப 

கண்டு நகழழ்ந்த புமளளஹ் (பலி) அயர்கள் அய 

ப அன்புடன் யபஹயற்ளர். “ளன் உங்க 
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சந்தழப்தற்களக இங்கு யபயழல். ளதம் 

வங்களும் ழ(றல்) அயர்கள் ஸசளல் ஒபை 

லதவற ஸசயழபெற்ஹளம். அது ற்ழன அழவு 

உங்கழடம் உள்து அத ஸதளழந்து 

ஸகளண்டு ஹளகஹய யந்ஹதன்”  அந்ழத் 

ஹதளமர் கூழளர். ( தல்: தளபநழ, ளகம்.01 

க்கம் 468.) 

க்குத் ஸதளழனளத ஒபை லதவஸ் இன்த 

ஸநளபை ழத்ஹதளமளழடம் இபைக்கழது ன்பொ 

க்கு த்தழயக்கப்ட்டளல் அந்த ழத் 

ஹதளமப அமத்து குழத்த அந்த லதவற 

க்கு ஸற்பொக் ஸகளள் படிபெம். ன்ளலும் 

ளன் அந்ழத் ஹதளமப ஹதடிச் ஸசன்பொ அயர் 

வீட்டுயளசலில் களத்து ழன்பொ லதவற 

ஸதளழந்து ஸகளண்டு தழபைம்ழ யழடுஹயன்  

இப்த அப்ளஸ் ( பலி) கூழ ளர்கள். ( தல்: 

ஜளநழஉல் னளழல் இல்நழ) 

இஸ்ளநழன யபளற்ழல் ழத்ஹதளமர் 

கள், ழனழன் ஸனபளல் ஸளய்னள ஸசய் 

தழக அழயழத்ததளக ந்த  குழப்பும் கழட 

னளது. ஹநலும் லதவஸ்க அழயழக்கும் ஹளது 
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அதழல் தயபொகள் கந்து யழடுஹநள ன்பொ அஞ்சழ 

ஹன அயர்கள் யளழ்ந்தளர்கள். 

ன்நவது ஸளய் ஸசளல்ளதவர்கள். யர் 

ன்நவது ஸளய் ஸசளல் கழளஹபள அயர் பகம் 

தமயளர்  ழ ( றல்) அயர்கள் கூழளர் 

கள். அழயழப்யர் அலி ( பலி) ( தல்: புகளளழ, 

பஸ்லிம்-02) 

யர் ன் நவது  ஹயண்டுஸநன்பொ ஸளய் 

ஸசளல்கழளஹபள அயர் தது இபைப்ழடத்த 

பகழல் அநத்துக் ஸகளள்ட்டும்  ழ 

(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். ( அழயழப்யர்: 

அஸ் (பலி)- (தல்: பஸ்லிம்-03) 

ன் நவது  ஸளய் ஸசளல்யது உங்கழல் 

ஒபையர் நற்யர் நவது ஸளய் ஸசளல்யது 

ஹளல். யர் ன் நவது ஹயண்டுஸநன்பொ 

ஸளய் ஸசளல்கழளஹபள அயர் தது இபைப்ழ 

டத்த பகழல் அநத்துக் ஸகளள்ட்டும்  

ழ (றல்) கூழளர்கள். (தல்: பஸ்லிம்-05) 

ழனயர்கள் நவது ஸளய்பெபப்து பகத் 

தழற்கு ஸகளண்டு ஸசல் க் கூடின ஸபைம் குற்ம் 

ன்த ன்கு அழந்த றலளளக் கள் 
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தங்கது யளழ்க்கனழலும் ஹர்நனளக 

டந்ததுடன் லதவஸ்க அழயழப்தழலும் 

ஹணுதளக இபைந்தளர்கள். 

அப்துல்ளஹ் இப்த ஜஶர் ( பலி) 

தது தந்தனப் ளர்த்து அபைநத் தந்த 

ஹன! இன்ளர், இன்ளர் லதவஸ்க அழயழக் 

கழளர்கள், ஆளல் வங்கள் லதவஸ் அழயழப் 

த ளன் ஹகட்டதழல்ஹன  கூழஹன். 

அதற்கயர் அபைந நகஹ! ளன் ழ ( றல்) 

அயர்க யழட்டும் ழளழனளநல் இபைந்தயன். 

“னளர் ன் நவது ஸளய்  ஸசளல்லுகழளஹபள அயர் 

ஒதுங்கும் இடம் பகம்தளன்”  ழ(றல்) 

கூ ளன் ஸசயழபெற்ஹன். அதன் களபண 

நளகத்தளன் லதவஸ்க அழயழக்க அஞ்சுகழ 

ஹன் ன்ளர். (தல்: கழதளபுல் இல்ம்) 

றத் இப்த அர்கம் (பலி) அயர்கழடம், 

ங்களுக்கு லதவஸ் கக் கூபொங்கஹன் 

ன்பொ ஹகட்கப்ட்டளல் ளங்கள் பதழன யனத 

அடந்து யழட்ஹடளம், நந்து யழட்ஹடளம். 

லதவஸ்க அழயழப்து சளதளபண யழடன 

நல் ன்பொ கூபொயளர்கள். (தல்: இப்தநளஜள) 
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பளஉ ( பமழ) அழயழக்கழளர்கள்: ( ழத் 

ஹதளமர்களகழன) ளங்கள் ல்ஹளபைம் ழனயர் 

கழடத்தழலிபைந்து லதவஸ்க ( ஸநளத் தநளக) 

ஹகட்டதழல். ங்கழல் ஹயக்கு ஹளஹயள 

பைம், ஹயனழல் ஈடுடுஹயளபைம் இபைந்தஹத 

இதற்குக் களபணம். ன்ளலும் நக்கள் 

(லதவஸின் ஸனபளல்) ஸளய் ஸசளல்யர் களக 

இபைந்ததழல். ஹயனழல் ஈடுட்டயபைக்கு 

ஹயக்குப் ஹளகளநல் ழனயர்களுடன் 

இபைந்தயர் அயர் ஹகட்ட (லதவற) ஸசய்தழன 

த்தழயப் ளர். (தல்: லகழ) 

கதளதள ( பஹ்) அயர்கள் அழயழக்கழ 

ளர்கள்: ஒபை ப அஸ் ( பமழ) அயர்கள் 

நக்களுக்கு லதவஸ்க ஸசளல்லிக் ஸகளண்டி 

பைந்தளர்கள். அப்ஹளது ஒபை நழதர் இந்த 

லதவற ழ (றல்) அயர்கள் ஸசளல் வங்கள் 

உங்கள் களதளல் ஹகட்டீர்கள? ன்பொ அஸ் 

(பமழ)னழடம் ஹகட்டளர். அதற்கயர்கள் ஆம்! அயர் 

கள் ஸசளல் ளன் ஹகட்ஹடன். அல்து இந்த 

லதவற ( ழன யர்கழன் ஸனபளல்) ஸளய் 

ஸசளல்ளதயர்கள்- சலளளக்கள்- ன்ழடம் 

அழயழப்ளர்கள். அல்ளஹ்யழன் நவது ஆண 
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னளக ஸளய் ன்ளல் ன்ஸயன்பொ 

ங்களுக்குத் ஸதளழனளது ன்பொ கூழளர்கள். 

(தல்: நழப்தளலஶல் ஜன்ளஹ். க்கம் 62, அஸ் 

றஶன்ளஹ் யநகளதுஆ ழத்தஷ்ளவலழல் 

இஸ்ளம். க்.78) 

அஸ் ழன் நளலிக் ( பமழ) அயர்கழடம் 

லதவஸ்க அழயழபெங்கள் ன்பொ கூப் 

ட்டளல் ளன் உங்களுக்கு அதழக ண்ணழக் 

கனழல் லதவஸ்க அழயழக்க யழடளநல் 

தடுப்து துஸயன்ளல் அல்ளஹ் யழன் தூதர் 

(றல்) அயர்கள் கூழன ஒபை ஸசய்தழனளகும். 

அதளயது வங்கள் ன்நவது கூபொம் ஸளய் நற் 

ஸளபையர் நவது கூபொம்  ஸளய்னப் ஹளன் 

தல். னளர் ன்நவது ஹயண்டுஸநன்ஹ ஸளய்பெ 

பக்கழளஹபள அயர் தது இபைப்ழடத்த 

பகழல் அநத்துக் ஸகளள்ட்டும் ன் 

லதவறளகும் ( ளன் கூபொம் ஸசய்தழ ழனயர்கள் 

கூளத ஸசய்தழ னளகழ யழடுஹநள ன்பொ அஞ்சு 

கழஹன்) ன்ளர்கள். (தல்: பஸ்லிம்) 

அஸ்த் ரதஆ குத்த ஹசர்ந்த சுப்னளன் ழன் 

அபீறஷலர் ( பலி) அயர்கள் ன்ழடம் 

யழயசளனப் ண்ணனஹனள அல்து களல்  

டகஹனள ளதுகளக்கும் ஹதய இன்ழ 
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யர் ளய் யர்க்கழளஹபள அயபது ற்ஸசனல் 

கழலிபைந்து ஒபை கவபளத் அயழற்கு ( ன்ந) 

குந்து யழடும்  ழ (றல்) அயர்கள் கூ 

ளன் ஹகட்ஹடன் ன்பொ ஸசளன்ளர்கள். அப் 

ஹளது ளன் இத வங்கள் அல்ளஹ்யழன் 

தூதளழடநழபைந்து ஹகட்டீர்கள? ன்பொ ஹகட் 

ஹடன். ஆம். இப்ள்ழ யளசலின் அதழதழனளகழன 

அல்ளஹ் யழன் நவது ஆணனளக ழ (றல்) 

அயர்கள் கூ ளன் ஹகட்ஹடன்  சுப்னளன் 

ழன் அபீறஶலர் ( பலி) அயர்கள் தழழத் 

தளர்கள். ( அழயழப்யர்: சளனழப் ழன் னஸீத் 

(பலி), தல்: புகளளழ 2323) 

ழ(றல்) அயர்கழன் லதவஸ்கள் 

அயர்கது ஹபடித்ஹதளமர் களல் பனளக 

ளதுகளக்கப் ட்ட . லதவஸின் ம்கத் தன்  

நன ளதுகளத்தழடவும் உபொதழப்டுத் தழடவும் 

யமழகளட்டப் ட்டது.  

தளவுஸ் ழன் கசளன் அல் னநளவ (பஹ்) 

கூழனதளயது: புரர் ழன் கஅப் அயர்கள் 

இப்த அப்ளஸ்(பலி) அயர்கழடம் யந்து 

லதவஸ்க அழயழக்களளர். அப்ஹளது 

இப்த அப்ளஸ் (பலி) அயர்கள் இன் இன் 
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ழஸநளமழக நவண்டும் அழயழபெங்கள்” 

ன்ளர்கள். அவ்யளஹ அயர் நவண்டும் 

அழயழத்து யழட்டுத் ஸதளடர்ந்து லதவஸ்க 

அழயழக்களளர். இப்த அப்ளஸ்(பலி) அயர் 

கள் நபொடிபெம் இன் இன் லதவஸ் க 

நவண்டும் அழயழபெங்கள்” ன்ளர்கள். அவ் 

யளஹ அயர் நவண்டும் லதவஸ்க அழயழத்து 

யழட்டு, ளன் அழயழத்த ல்ள லதவஸ்கபெம் 

ற்பொக் ஸகளண்டு யழட்டு ( குழப்ழட்ட) இந்த 

லதவற நட்டும் நபொக் கழவர்கள? அல்து 

ளன் அழயழத்த ல்ள லதவஸ்கபெம் 

நபொத்து யழட்டு ( குழப்ழட்ட) இந்த லதவற 

நட்டும் ற்கழவர்கள க்குத் ஸதளழனயழல்” 

ன்ளர். அதற்கு இப்த அப்ளஸ் ( பலி) 

அயர்கள் ளங்களும் அல்ளஹ் யழன் 

தூதர்(றல்) அயர்கழடநழபைந்து லதவஸ் க 

அழயழத்துக் ஸகளண்டிபைந்ஹதளம். அப்ஹள 

ஸதல்ளம் அல்ளஹ் யழன்  தூதர் நவது ஸளய்பெ 

பக்கப் ட்டதழல். ழன்ர் நக்கள் ழடி 

யளதம் ழடிக்கும் ஒட்டகங்கள் நவதும்  கட்டுப் 

டும் ஒட்டகங்கள் நவபம்  னணம் ஸசய்ன 

ஸதளடங்கழன ஹளது  ( அதளயது அயர்கள் 

ழத்தநளதழளழ லதவஸ்க அழயழக்க 
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ஸதளடங்கழன ஹளது  அத்தகனயர்க அட 

னளம் களண்ழப்தற்களக) லதவஸ்க 

அழயழப்தஹன ளங்கள் ழபொத்தழ யழட்ஹடளம்.” 

ன்பொ கூழளர்கள். ( தல்: பகத்தழநது 

பஸ்லிம்) 

ஊர்ஜழதநற் ஹளலினள லதவஸ்க அழ 

யழப்யர்க அடனளம் களட்டுயதற்களக 

இப்த அப்ளஸ்(பலி) அயர்கள் டுத்த ட 

யடிக்க பம் உண்நனள லதவஸ்கள் 

ளது களக்க யமழயகுக் கப்ட்டது. 

நளர்க்கச் ஸசய்தழகள் ளகங்களுக்கும் 

பயழன ஹளது அய க உபொதழ ஸசய்து 

ஸகளள்யதற்கு அக்கள நக்கள் ழத் ஹதளமர் 

க ஹதடி நதவள யந்தளர்கள்.  

உநர்(பலி) அயர்கள் பம் அழயழக் 

கப்டும் லதவற ஸற்பொக் ஸகளண்ட அல்க 

நள(பஹ்) நற்பொம்  அஸ்யத்(பஹ்) ஆகழஹனளர் 

உநர் ( பலி)ன ஹபடினளக சந்தழத்து அயர்க 

ழடநழபைந்து அத ஸசயழஹனற்களத யப 

தழபைப்தழ அடனநளட்டளர்கள். ( தல்: தத் 

வீதஸ் சுன்ள அன்யழய்னள க்கம்38.)  
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அபூஆலினள ( பஹ்) கூபொகழளர்கள்: ழத் 

ஹதளமர்கள் பம் அழயழக்கப்ட்ட ஸசய்தழ 

க ளம் றபளயழல் ஸசயழபெபொஹயளம். அய 

க உபொதழஸசய்தழ ஸகளள்யதற்களக ளம் 

நதவளவுக்கு யபைஹயளம். அயக ழத் 

ஹதளமர்கழன் யளய்கழன்  பநளகஹய ஹகட் 

டுக் ஸகளள்ஹயளம். (தல்: தளபநழ ளகம்01 க் 

கம்.465) 

சலளளக்கழடநழபைந்து லதவஸ்க 

ஸற்பொக் ஸகளண்ட அயர்களுடன நளணயர் 

களும் ( தளழபன்களும்) அயர்களுக்குப் ழன் 

யந்தயர்களும் ( தஉத் தளழபன்களும் ) லதவஸ் 

க ஸதளகுப் தழலும் அழயழப்தழலும் நழகவும் 

கயம் ஸசலுத்தழளர்கள். 

சலளளக்கழன் ம்த் தன்ந அன்பொ 

யளழ்ந்த நக்களல் உபசழப்ளர்க் கப்ட்டு 

உபொதழ ஸசய்னப்ட்டு அயர்கள் அழயழக்கும் 

லதவஸ்கள் ( சுன்ளக்கள்) அப்ழுக்கற்ய 

ன்பொ ழபழக்கப் ட்டது. 

இத்தூதளழன் ஹபடி ஹதளமர்கள 

சலளளக்கள் களத்தழஹ சுன்ள ளதுகளக் 
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கப்ட்டது ன்து இந்த நளர்க்கத்தழன் 

ம்கத்தன்நக்கு டுத்துக் களட்டளகும்.  

சுன்ள ன் ஸனளழல் ஒபை ஸசய்தழன 

ஒபையர் அழயழப்தளக இபைந்தளல் அது சலள 
ளக்கழடநழபைந்து யந்தளகவும் உபொதழ ஸசய்னப் 
ட்டதளகவும் இபைந்தளல் நட்டுஹந அங்கவ 
களழக்கப்டும். இல்ஹனல் ழபளகளழக் 
கப்டும். 

 


