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ஸல�ஸ ஸஹ�ஹீ்கக 
நப��ஹமர் (ஸல) 
அ்�கக�் ந�ந் ெகஹண�  
ஒ�ங் �ரற 

அர�: அப்�ர்ரஹ் இப் ப்் 
அல்்த் அ்்தவஹ�ா 

ரஹ�்க் கல்�்கஹக ேரறபஹ�ர்ைஹய� 
கல்� அரரச்- ச்்�அேரப�ைஹ. 

 
்ர�ழ�ல: �ஹமர் இம்�ைஹஸ �்ப ஸலப� 

 
٨( للخا ي صحيح ஃ 129) 

ِ  َ�رْلَ  له  َّ َّا: قَاَل  ِهَشاٍل، ْ�هَ  ل ّ  َمعَ  ُن ِِ َّ  لّي بَ  رََلفّمَ  َلفَيْهِ  لهللان  َص  رَهن
َمرَ  �ِيَلِ  آِخذٌ  اِ ، اِْه  �ن َّ ن  َ�َقاَل  لََ

َ
َمرن  ل بَل  يَا: �ن ،  َلن ِ َّ   ل

َ َ
ُّ  نَْت أل ََ

َ
ّ  س

َ
 ِمَ

ّ  ِمهْ  ءٍ  ُن   َشْ
ّ
ِس، ِمهْ  ِمَ ْْ ّ  َ�َقاَل  ََ ِِ َّ  لّي ي ََ،: رََلفّمَ  َلفَيْهِ  لهللان  َص ِ

ّ
 َرلَ

ِس  ْْ َّ  �ِيَِلهِ، ََ �نباَ  ََ
َ
ُّ  س ََ

َ
َْك  س

َ
ِلَك  ِمهْ  مِل ْْ ن  َ�َقاَل  »ََ

َ
َمرن  ل  لآلَا،  َِِنّهن : �ن

، ِ َّ نَْت  َرل
َ َ
ََ  أل

َ
ّ  ُّ س

َ
ِس، ِمهْ  مَِ ْْ ّ  َ�َقاَل  ََ ِِ َّ  لّي  يَا لآلاَ : رََلفّمَ  َلفَيْهِ  لهللان  َص

َمرن   �ن
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நஹஙகக நப� (ஸல) அ்�கக�் இ�நே்ஹம. 
அபேபஹ் நப�ை்�கக உர� (ர�) அ்�கய�் 
ரகரை ப��்்் ெகஹண��ந்ஹ�கக. உர� 
(ர�) நப�ை்�கரயப பஹ�்் அலலஹ்்�் 
�்ேர! எ் உை�ரர் ்்�ர ரறற எலலஹ 
ெபஹ�டகரயளம ்�� நீஙகக எக்் ர�க்ம 
ேநச்்�ற்ஹ�ை்�கக எ்் �ற�கஹ�கக. 
இலரல! எ் உை�� எ்் ரக்சம உகயே்ஹ 
அந் அலலஹ்்�் ரீ் ச்்� ைர�ட் 
�்க�ேற். உரேர! உர் உை�ரர ்�� நஹ் 
ேநச்்�ற்ஹ�ை்ரஹக த்ம்ரர உர் ஈரஹ் 
�ரணரர�ைஹ் எ்றஹ�கக.அபேபஹ் உர� 
(ர�) அலலஹ்்�் ரீ் ச்்�ைர�ட் 
�்க�ேற் எ் உை�ரர ்�� நீஙகக எக்்  
ேநச்்�ற்ஹ�ை்�கக எக �ற�கஹ�கக. 
அபேபஹ் நப�(ஸல) அ்�கக இபேபஹ்்ஹ் 
(ஈரஹ் �ரணரர�ந்கய்) எகறஹ�கக. 

அற�்�பப்�: அப்லலஹ் இப் ஹ�ஷஹம 
(ர�) (�ல:�கஹஹ�) 

இந் ஹ்ீவ் ்ழ�கஹட�லகக: 

1. �ஹமர் (ஸல) அ்�கக அலலஹ்்�் 
�்� எ்் சஹடச� பக�ம ்ரர ஒ�்ர் 
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ஈரஹ்ம அ்ர் ரஹ�்க�ம ஏற்் ெகஹகயப 
ப� ரஹட�ஹ். 

இ்் அ�்்ம எ்கெ்க�ல, �ஹமர் 
(ஸல) அ்�கக �� ரக�் ச�க்்�ற்ம 
இரற�்ரஹக அ்பபபபட�ஹ�கக எ்் 
உணரரைஹக ஈரஹ் ெகஹண் ஏற்் 
ெகஹக்்ம உ்்�பப்்்்்ரஹ்ம. 

அ்ஹ்், இரற�்� (ஸல) அ்�கக 
அற�்�்்ர்கரய ஏற்்ெகஹக்்ம அ்�கக 
ஏ்�ைர்கக்்் கட்ப ப்்்ம, அ்�கக 
்்்்ர்கரயளம எசசஹ�்ரக ெசா 
்ர்கரயளம ்�ட் ்்��ந் ெகஹக்்ம 
அ்�கக ரஹ�்கரஹ்க�ைர்் ெகஹணே� 
அலலஹ்ர் ்ணஙகப ப்்்ற்ஹ�ை்கஹக 
ஏற்் ெகஹக்்ரஹ்ம. 

2. இரஹம இப் ர்ர�ாைஹ (ர்) அ்�கக 
�்க�றஹ�கக; அலலஹ்்�் ரீ்ம அ்க் 
�்� ரீ்ம ேநசம ெகஹக்் ஈரஹக�் 
க�ரரகய�ல ப�ர்ஹகரஹக அமசரஹ க்ம 
இஸலஹர�ை சட�ஙகய�ல ்ரலைஹை் க�ரர 
ைஹக்ம உகய். ரஹ�்கம ரற்ம ஈரஹக�ை 
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கஹஹ�ைஙகக அரக்்�ிம இ்ே் அ�பபர� 
ளரஹ்ம. (�ல:அ் ் ்ப்ல இரஹக�.ப்கம. 58) 

இரஹம ்�்ப� (ர்) �்க�றஹ�கக: 
ேநச�்கபப�் ��ை அரக்ர்ளம ்�� 
�ஹமர் நப�(ஸல)அ்�கக ரீ்கய ேநச்ர் 
�றப்்் ே்ண்ம எ்ப்�ல இஸலஹர�ை 
உமர்்�ல எத்�் க�்் ே்்பஹ்ம இலரல. 
(�ல;அல்ஹர�உல அ்கஹம. ௮ / 95) 

ரற்ெரஹ� ஹ்ீவல இத்ஹ் 
�றபபட்கய். 

்ஙககர�ை ெபறேறஹ� ப�கரயகக ரற்ம 
ரக�்�கக அரக்ரரளம ்�� நஹ் 
ேநச்்�ற்ஹ�ை்ரஹக த்ம ்ரர உஙகய�ல 
எ்�ம ஈரஹ் ெகஹண�்ரஹக ரஹட்� கக எக 
நப� (ஸல) அ்�கக �ற�கஹ�கக. (�ல: �கஹஹ�, 
�ஸ�ம) 

3. நப� (ஸல) அ்�கக ரீ் ேநசம ெகஹக்்் 
அர�ைஹயஙககம அநேநச்ர் அ்�கஹ�பப 
்றகஹக கஹரண�ககம அ்ரக உகயஙகய�ல 
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்ய�பப்றகஹக ்ழ�ககம ப�்்�ரஹ் 
கஹணபப்க�்றக. 

• நப�(ஸல) அ்�கக ஏ்�ைர்கக்் 
கட்பப்்்ம அ்�கக ்்்்ர்கரய 
்�ட்ம ்்��ந் ெகஹக ்்ம. 

• இர்�ல ந�்் ்ணங்்்ம, 
அலலஹ்்��ம பஹ் ர்க�ப�் ேகஹஹ� 
அ்ரக ந�ரக் ��்்ம ேநஹ்� ேநஹறப்ம 
ெ்ஹ�ரகரை ந�ரல நஹட்்்ம ேபஹ்ற 
இபஹ்்கய�ல ரஹ�்கம க�ரர ைஹ்க�ை 
அரக்்�ிம நப�ரை �்ரஹ்�ஹ� ெகஹண் 
ப�்பற்்்ம. 

ர்கக�கஹக உற்கக, பணபஹ்கக, 
�்கம, இைறரகைஹக அமசஙகக, தர� 
அலஙகஹரஙகக ேபஹ்ற ்ண்க ்ழ�பஹ்கக 
சஹரஹ்ர்கய�ிம இரற்�்ரரப ப�் 
பற்்்ம. 

• ்்கஹர் ேநச�்்ிம அ்ற் எ்�ரஹக 
உகயர் கண் க�ய�நெ்�்்ம ் ்கஹ்�் 
பஹல அரழப� ் �்்்ிம அ்ரக பரப�்்ம 
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அ்ரக ெசைறப்்் ்்�ல 
ரக�ழசச�ைர�்ிம; 

• ரஸூிலலஹ்்�் ெபைஹ�ல ஸல்ஹ் 
்ம ஸலஹ �ம அ்�கரஹக் �்்ிம - 
்ற�பபஹக அ்�ககர�ை ெபை� ்ற�பப��ப 
ப்ம ேபஹ்ம ்ுமத்ர�ை ்�க்்� ிம 
�்்ிம; 

• நப� (ஸல) அ்�கய�் �ரஹ (்ரலஹ்) 
பறற�ை �லகரயளம ெபஹ்்ஹக ஹ்ீஸ 
�றகரயளம ்ஹச�்் ்�யஙக�் ெகஹக்்ம 
பஹ�ஙகக ரற்ம ்�ஹ�்ரரகக �லம அஸ 
�ரஹர் ெச்�ர்பப்ம ேநர�ைஹக ் ஹச�் ் ் 
கஹட�் ��ை்ஹ��ர��ந்ம அலல் ஒ�, ஒய� 
நஹ�ஹ்கக �லரஹக்ம அலல் அ் ேபஹ்ற 
்ழ�கய�� �ஹக்ம �ரஹர் அற�ந் 
ெகஹக்்ம ேநச்ர் அ்�கஹ�பப்ற கஹக 
கஹரண�கயஹ்ம. 

(இர் ் �்்்) நப�கயஹஹ�் ெபைரர ரட்ம 
ெ்ஹ�ந் ர்்்��பப்்்் எபப� ேநசம 
அ்�கஹ�்்ம? அ்் எபப� நப�கயஹரர 
ப�்பற்ப்கஹக இ�பபஹ்.? 



 

9 

• (ேரிம) நப�(ஸல)அ்�கய�் 
ஹ்ீஸகரய அற�ந் ெகஹக்்ம, அர்கரய 
ெச்�ர்பப்ம அர் கரய அ்�கரஹக 
ரீட்்்ம அர்கரய ரககர� ்்்�ல 
த�்ம ெகஹக்்ம அ்் க�்்்கரய 
்�யஙக�் ெகஹக்்ம ர்கக்் அர்கரய 
எ்்�ர்பப்ம அற�்சஹ�ந் ்��ைஙகய�ல 
அர்கரய் ெகஹண் த்ஹரஙகக எ்பப்ம 
அர்கரய ேநச�பப்ம அர்கரய் ெகஹண் 
ரக�ழசச� அர�்்ம, ்்்�ளர�ை்� ஹ்ீஸ 
கய���ந் சட�ஙகரய எ்பப்ம ேநச்ர் 
அ்�கஹ�ப ப்றகஹக ்ழ�கயஹ்ம. 

• நப�கயஹரர கஹணப்�ல தரச் 
ெகஹக்்ம (ேநச்்�றகஹக ்ழ�ைஹ்ம) 

எக் உமர்்�ல எக்் ர�க்ம ேநச்்�ற்  
ஹ�ை்�கக ைஹெரக�ல எக்்ப ப�்க� ச�ல 
ரக�்�கக ்�்ஹ�கக. அ்�கக அ்�கக 
ர�ை ்்மப்்�்ம ெபஹ�டகக �்ம 
எ்ரக் கஹண ே்ண்ம எக 
தரசபப்ப்�கக எக நப� (ஸல) �ற�கஹ�கக. 
(அற�்�பப�: அ� ஹுரரரஹ (ரழ�) �ல: �ஸ�ம) 
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• நப� (ஸல) அ்�கய�் ே்ஹழ�கக ரீ் 
ேநசம ெகஹக்்ம அ்�கய் நர� �ரறகரய 
ரீட்்்ம ர்கக ர்்�ை�ல அ்ரக 
பரப�்்ம அநேநச்்�் ெ்ய� பஹ�ஹ்ம. 

• நப� (ஸல) அ்�கரய ேநச�்க் 
��ை்�கக�் அர�ந் ெகஹகய்ம 
ே்ண்ம. (கஹரணம) அ்�கக நப�கயஹரர 
அ்�கரஹக ந�ரக�ட்்ஹ�கக. அ்�கய் 
�ரஹர்ளம ஹ்ீஸகரயளம ்ணநல 
பண�கரயளம அ்�கரஹக ப�பபஹ�கக. எகே் 
இத்ஹறஹக சரபகய���ந் ்�லக�ச 
ெசலலஹ்்�கயஹக்ம இ�்க ே்ண்ம. 

• நப� (ஸல) அ்�கரய 
ேநச�்க்��ை்�கரய ேநச�்க்ம அ்�கக 
ரீ்  ேகஹபம ெகஹகக�்ற்�கரய ேகஹப�்க ் ம 
ே்ண்ம. நப�(ஸல) ்��மப் ��ைர் கரய 
ேநசம ெகஹகக்்ம, அ்�கக 
ெ்்்்ர்கரய ெ்்்் ்�்்்ம  
ேநச்்�் அர�ைஹயரஹ்ம. 

• நப� (ஸல) அ்�கரய ேநசம ெகஹக்்�ல 
எர் ்ழநர்கரய பை�ற் ்�்்ிம அந் 
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ேநச்ர் அ்� கய் உகயஙகய�ல 
்ய�்்ிம அ்ச�ைரஹ்ம. 

4) நப�(ஸல) அ்�கரய ஸல�கயஹக 
�்ேகஹ�கக ேநச�்் �ரறகக அழக�ை 
பஹ�ரஹ்ம: 

- உஙகய் ்நர்ரை ்�� ரக�்�கய�ல 
ேநச்்�ற்ஹ�ை்� எ்�ம எஙகக்் இ�்க 
்�லரல. உஙகய் ் நர்்்ப ப�ற் உஙகரய 
்�� ேநச்்�ற்ஹ�ை்� எ்� ர�லரல எக உர� 
(ரழ�) அ்�கக பஹ்�ரஹ அ்� கரய பஹ�்் 
�ற�கஹ�கக. (�ல: அ்ர்) 

- உஹ் ள்்்்�் ேபஹ் ஓ� இர் எக் 
்நர் எ்ரக அரழ்் “ரகேக! இந் 
ள்்்்�ல நப�்ே்ஹழ� கய�ல �்லஹ்்ஹக 
ெகஹலலபப்ப்�கய�ல ஒ�்ரஹக நஹ் 
இ�பேப் எக க�்க�ேற். எக்்ப ப�ற் 
ர�கச ச�றந்்ரஹக நப� (ஸல) அ்�கரய ்�� 
ைஹரரளம உக்் ்�ட்ச ெசலல்�லரல. 
எக்் க�் இ�்க�்ற். அ்ரக நீ 
ஒபபர�்் ்�். ேரிம உக் சேகஹ்ஹ� 
கக்் நலலர் உபே்ச�பபஹைஹக” எக் 
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�ற�கஹ� (அ்்் நஹக கஹரல ந�ந் ள்்்்�ல 
எ் ்நர் ெகஹலலபபட�ஹ�) எக ்ஹப�� (ர�) 
அற�்�் க�றஹ�கக. (�ல: �கஹஹ�) 

- உஹ் ள்்்்�்ேபஹ் ர்கக நப�கயஹரர 
்�ட்ம ப�ஹ�ந் ெச்றக�. அ� ்லஹஹே்ஹ 
நப�ை்�கக்் �்கஹல ந�்் ்ர் 
ேக�ை்்ஹல ் ்்்் ெகஹண��ந்ஹ�கக. அ� 
்லஹஹ (ரழ�) ர�க ் கய�ைரஹக அம� �ச் ��ை 
ரக�்�. அ்ரறை ்�கம இரண் அலல் 
�்் ் �லிகரய உர�்்ஹ�கக. எ்ேர்ம 
ஒ�்� அம�் �ட்�் ெசல்ர்்கண�ஹல 
அ்ரக அ� ் லஹஹ ் ��ம ேபஹட் ் �ட் ெசல 
எக நப�(ஸல) அ்�கக �்்ஹ�கக. 
அநேநர்்�ல நப�(ஸல) அ்�கக ேரேல ை��ந் 
ர்கரய (அ்�கய் ந�ல்ரஙகரய) எட�ப 
பஹ�்்ஹ�கக. அபேபஹ் அ� ்லஹஹ(ர�) 
அ்�கக அலலஹ்்�் �்ேர உஙகக்் எ் 
்ஹளம ்நர்ளம அ�பபணரஹகட்ம. எட�ப 
பஹ�்கஹ்ீ�கக. எ்�ஹ�கய�் அம�கய�ல 
ஏே்்ம ஒ்் உஙகரய் ்ஹ்க� ்��் 
�்ம.எ் ரஹ�ப� உஙகக ரஹ�ப�்் 
(ெநஞச�பப்்�்்) ேக�ைரஹக இ�்்ம எக 
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�ற�கஹ�கக எ்்  அகஸ (ர�) 
அற�்�்க�றஹ�கக. (�ல: �கஹஹ�.) 

5. ஒ� �ஸ��்் நப�(ஸல) அ்�கரய 
ேநச�்க �ண ்ம கஹரண�கக பல உகயக. 
அ்�ல ச�ல ப�் ்�ரஹ்: 

• நப� (ஸல) அ்�கக ்க் ச�க்்�ற் 
நமப�்ரக் ்ஹ�ை ஒ� உபேச்�ைஹக 
்�கழந்ஹ�கக. 

• இ�ககய���ந் ஒய�ை�் ப்கம 
அரழப� ்�்்் அலலஹ்்�் ்ஹீரை நப� 
(ஸல) அ்�கய��ர��நே் ர்கக ெபறறக�. 
அ்ே் அ்�கக்்ஹ�ை ெ்றற� ைஹக்ம 
இ�ந்்.  நப� (ஸல) அ்�கரய ப�்பறற�ை 
ஒதெ்ஹ�்ஹ�் ெ்றற�்கஹக கஹரண�ளம 
இ்்ஹகே் அரரந்். 

• ்க் உமர்்�் ரீ் �ரண்்்�கய 
பஹ�்ம, இர்க�ம ெகஹண� ்ரஹக்ம அந் 
உமர்ர் ேந�்ழ� ெசி்்்்றகஹக த�் 
�ர�ை்ரஹக்ம நப� (ஸல) அ்�கக 
இ�ந்ஹ�கக. 
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• நப� (ஸல) அ்�கக ரீ் ேநசம 
ெகஹக்ர்ளம, அ்�கக்்் கட்பபட் 
்ழ�பப்்ர்ளம அலலஹ் �ஸ�மகக ரீ் 
க�ரரைஹ்க�ளகயஹ்.  அலலஹ்்�் ரீ் 
ேநசம ெகஹக்்ம அ்்்்் கட்ப ப்்்ம 
எ்ப்றகஹக அர�ைஹயரஹக்ம இ்ரக 
த்க�ளக யஹ். 

• (ேரிம) நப� (ஸல) ரீ் ேநசம 
ெகஹக்்கஹல ஒ� �ஃர�் அர�க�்ற 
ரக்்ஹக பை்கய�ல ப�்்�ம இ� 
்��ைஙககம கஹணபப்ம. 

-்்க்்�ல நப�கயஹ�(ஸல) அ்�கக�் 
ஒ்றஹக இ�்்ல. 

-ஈரஹக�் இ்ப்ர் ்ர்்்ல எ்பே் 
இத்�� பை்கயஹ்ம. 

6. நப� (ஸல) அ்�கரய ேநச�பப்் 
ரக்்ஹக அர� ைஹயஙகய�ல ச�ல உகயக. 
அர் நப�கயஹரர ப�்பற் ்்ம  
அ்�ககர�ை கட�ரயகக்்ம 
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்�ல்கலகக் ்ம �றற�ிம அ�பண�்ிம 
த்ம. 

இ்ற் ஸல�கக ்�ை்க்்்க பல 
உ்ஹரணஙகரய ்�ட்ச ெச்்கயக�. 

1- நப� (ஸல) அ்�கக ரகபரர ெ்றற� 
ெகஹண�ேபஹ் நஹஙகக நஹட்் க�ர் 
ெைஹ்ரற ெபற் அ்ரக சரர்ே்ஹம. 
அபேபஹ் நப� (ஸல) அ்�கய�் அரழப 
பஹயஹ�ல ஒ�்� ்ந் அற�ந் ெகஹககஙகக. 
அலலஹ்்ம அ்க் �்�ம, நஹட்் 
க�ர்ரை உணபர் ்�ட்ம உஙகரய ்ர� 
ெசாக�றஹ�கக. ந�சசைரஹக அ் ரஷ்்ஹக�் 
அ்்்ரஹக ெசை�ல உகயர் எக் 
�ற�கஹ�. உ�ேக இரறசச� ெகஹ்�்்் 
ெகஹண��்்ம ேபஹே் பஹ்்�ரஙகக க்�ழ்்ப 
(கீேழ ெகஹட�ப) பட�க. (அற�்�பப்�: அகஸ 
(ரழ�) �ல: �கஹஹ�, �ஸ�ம) 

2- நஹ் (எ் ்நர்) அ� ்லஹஹ்�் 
�ட�ிகய ர்கக்் ர் பஹ�ரஹற�் 
ெகஹண��நே்். அபேபஹ் நப� (ஸல) 
அ்�கய�் அரழபபஹய� ஒ�்� (�ட்்் 
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ெ்ய�ை�ல ந�்் ெகஹண்) அற�ந் 
ெகஹககஙகக ர் ஹரஹரஹ்கபபட் ்�ட�்’ 
எக் �ற�கஹ�. 

உ�ேக அ� ் லஹஹ (ரழ�) எ்ரக அரழ்் 
ெ்ய�ை�ல எ்க சப்ம எ்் பஹ�்் ்�ட் 
்ஹ எக எ்க��ம �ற�கஹ�. நஹ் ெ்ய�ை�ல 
்ந் பஹ�்் ்�ட் அரழப பஹயஹ�் 
ெசா்�ரை எ்்்ச ெசஹ்ேக். அபேபஹ் 
அ்�கக  ேபஹா ர்ர் கீேழ ெகஹட� ்�் 
எக் �ற�கஹ�. நஹ்ம ர்ர் ெகஹட�்�� 
அ் ர்ீகஹ்�் பஹர்ை�ல ஓ�் 
ெகஹண��ந்். 

(ர் ஹரஹம எ்் அந் ரக�்ஹ�் ெசா்� 
ெசஹலலப பட� ப�் அ் பறற� எ்ேகக்�ளம 
ேகடகஹ் அ்���ந் ப�்்ஹஙகஹ் அபப�ேை 
ெகஹட� ்�ட�ஹ�கக) எக அகஸ (ரழ�) 
அற�்�்க�றஹ�கக. (�ல: �கஹஹ�, �ஸ�ம) 

3- ஒ��ரற இரஹம ஷஹப�ஈ (ர்) அ்�கக 
ஒ� ஹ்ீரஸ அற�்�்் ் �ட் அ் ஸஹீஹஹக 
த்ஹர ��்ரஹக ஹ்ீஸ எக் �ற�கஹ�கக. 
அபேபஹ் (�ட�்்���ந்) ஒ�்�, இர் 
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நீஙகயஹகே் �்க�றீ�கயஹ? எக் ேகட �ஹ�. 
இர்் ேகட�்ம இரஹம ஷஹப�ஈ (ர்) 
அ்�கக கல்கரர�ந்ஹ�கக. ப�ற் நீ எ்ரக 
க�ற�ஸ்்் எ்் அலல் க�ற�ஸ்் 
தலை்்���ந் ெ்ய�்ந்்் எ்் அலல் 
க�ற�ஸ்்ப பட�ரை இ்பப�ல கட�ை்் 
எ்் க�்க�றஹைஹ? எ்் கண�்் ்�ட் 
நஹ் நப�கயஹ� (ஸல) அ்�கக அற�்�்் 
ஹ்ீரஸ் ் ஹ் அற�்�்க�ேறேக ் ்�ர நஹகஹக 
(்ைரஹக எ்ரகளம) �ற்�லரல எ்றஹ�கக. 
(�ல: ர�ப்ஹஉல ்்கஹ, ப்கம:148, 
்பகஹ்ஷ ஷஹப�ஈை்்�ல ்பரஹ2 \ 141) 

    இரஹம இபறஹஹீம இப் ஹஹக� (ர்) 
அற�்�்க�றஹ�கக. இரஹம அ்ர் இப் 
ஹ்பல (ர்) அ்�கக �்் நஹடகக 
எ்க��ம எக் பஹ்கஹபப�் கீழ 
ரரறந்��ந்ஹ�கக. அ்் ப�் “நஹ் இ�ம 
ரஹற� இ�பப ்ற் ே்ெறஹ� இ�்ர்ப பஹ�” 
எ்் எ்க��ம இரஹர ்�கக �ற�கஹ�கக. 
அபேபஹ் நஹ்  ே்ெறஹ� இ�் ்�ல 
உஙகக்் பஹ்கஹப� ்ழஙக எக்் 
��ைஹ். ே்ெறஹ� இ�ம க�ர�்்்ம 
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உஙகக்்ச ெசஹலக�ேற் எ்் ெசஹல� 
்�ட், அ்�்கஹக (ெபஹ�்்ரஹக) 
இ�்்�ரகப பஹ�்் ெசஹ்ேக். அ்�கக 
எ் �ட� ��ந் ெ்ய�ேை்மேபஹ் 
“அலலஹ்்�் �்� (ஸல) அ்�கக ஹ�ரஹ 
்ரகை�ல �்் நஹடகக ்ஙக� ்�ட் இ�ம 
ரஹற�கஹ�கக. ெசழ�பப�ிம கஷ�்்�ிம 
அலலஹ்்�் �்ஹ�் ்ழ��ரறரை 
(ஸு்கஹர்) நஹம ப�் பற்்ே் 
ேபஹ்ரஹக்ஹ்ம” எக் �ற�கஹ�கக. (�ல: 
ஹ�லை்ல அத�ைஹ 9 \ 180, ்பகஹ்ல 
ஹகஹப�லஹ 1\ 97) 
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