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கலை லை ஓத வேண்டி தக்ருகள் 

கரஷன ரஷனில் ஓ ஶண்டி றக்பேகபில் அறகரண தனணீரண வெய்றகளும் 
கனந்றபேப்தணரல் அஷண றகத் வபிரக ஆரய்ந்து அநற ஶண்டி கட்டரம் 
இபேப்தணரல் இந் பற்ெற ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. படிந்பவு அநறிப்தரபர் வரடர் 
தனணீப்தடுற்கரண கரத்ஶரடு ஶரக்குஶரம். 

 ஸஹஹீனலேகள் 
1. கரஷனிலும் ரஷனிலும் ஓஶண்டிது. மய்ிதுல் இஸ்றக்தரர்  

اللَُّهمَّ أَْنَت َرّبِّ الَ ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِِن َوَأََن َعْبُدَك، َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما 
، َوأَبُوُو َلَك ِبَلْنِ   َاْاِ ْر ِ ،  َِ نَُّه الَ  َنْ ِ ُر اللُّذنُوَو ِإالَّ أَْنتَ   َ  َنْعُت، أَبُوُو َلَك بِِ ْعَ ِتَك َعَل َّ

ெறநப்பு; கரஷனிஶனர ரஷனிஶனர ண உறுறஶரடு ஒபே டஷ கூநற றஷனில் 
ித்ரல் சுணம் தஷபம் தரக்கறம். (மயஹீ்.- ஆரம்; புயரரி; 6306)  

2. கரஷனிலும் ரஷனிலும் தறு டஷகள் வெரல்லுல் 

 َوِ َْ ِد ِ   ِ  ُسْبَ ااَ 
ெறநப்புகள்;,கரஷன ரஷனில் வெரல்ன் பனம் றுஷ ரபில் அஷப் ஶதரன்ந ன்ஷ 
உஷடர் ரபேறல்ஷன ன்ந ெறநப்ஷத வதறுல். (பஸ்னறம்) 

கரஷன ரஷன ன்நறல்னரல் வதரதுரக ஒபே ரஷபக்கு தறு டஷகள் வெரல்ன் 
பனம் கடல் தஷபவு தரங்கள் இபேந்ரலும் ன்ணிக்கப்தடுல்  . (மயஹீ்- புயரரி:6405 , 
பஸ்னறம்) 

3. கரஷனில் ரஷனில் ஒபே டஷ வெரல்லுல் 

، اْلُ ْلكُ  َوَأْ َبح َأْ َبْ َ ا،  اْاَْ دُ  َوَلهُ  اْلُ ْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِ كَ  اَل  َوْ َد ُ   ُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  ّلِِلَِّ  َواْاَْ دُ  ّلِِلَِّ
رَ  َأْس َُلكَ  َروِّ  َقِد ٌر، َشْ وٍ  ُ  ِّ  َعَلى َوُ وَ  رَ  اليوم َ ِلا ِ   َما َخ َنْ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  بَنْعَدَ ، َما َوَخ َنْ
 ِبكَ  َأُعوذُ  َروِّ  اْلِ ََبِ، َوُسووِ  اْلَ َ  ِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  َروِّ  بَنْعَدَ ، َما َوَشرِّ  اليوم َ ِلا ِ   َما َشرِّ 
 «اْلَقَْبِ  ِ   َوَعَلاوٍ  ال َّارِ  ِ   َعَلاوٍ  ِمنْ 

َ ا ، اْلُ ْلكُ  َوَأْمَ ى َأْمَ  َنْ  اْاَْ دُ  َوَلهُ  اْلُ ْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِ كَ  اَل  َوْ َد ُ   ُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  ّلِِلَِّ  َواْاَْ دُ  ّلِِلَِّ
رَ  َأْس َُلكَ  َروِّ  َقِد ٌر، َشْ وٍ  ُ  ِّ  َعَلى َوُ وَ  َل ِ  َ ِل ِ  ِ   َما َخ َنْ رَ  اللَّ َنْ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  بَنْعَدَ ا، َما َوَخ َنْ
َل ِ  َ ِل ِ  ِ   َما َشرِّ   ِبكَ  َأُعوذُ  َروِّ  اْلِ ََبِ، َوُسووِ  اْلَ َ  ِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  َروِّ  بَنْعَدَ ا، َما َوَشرِّ  اللَّ َنْ
 «اْلَقَْبِ  ِ   َوَعَلاوٍ  ال َّارِ  ِ   َعَلاوٍ  ِمنْ 

இந் வெய்றஷ வதரறுத்ஷ பஸ்னறறல் திகபரரின் வெய்றரகவும் , ெரஇ சுணனுல் 
குப்ரில்:10334 இப்னு ஸ்ஊத் அர்கபின் (வ்கூதரண) வெய்றரகவும் தறப்தட்டுள்பது. 
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திகபரரின் வெய்றரக அநறிக்கும் "யமன் தின் உஷததுல்னரஹ்" ன்தஷ ிட , இப்னு 
ஸ்ஊத் அர்கபின் வெய்றரக அநறிக்கும் "ெரனதுப்னு குஷயல்" ன்தர் தனரணரக 
இபேக்கறநரர். ஆணரலும் யீஸ் கஷன அநறஞர்கள் அந் யீஷம மயஹீ் ன்ஶந 
கூறுகறன்நணர். 

யமன் தின் உஷததுல்னரஹ் தற்நற புகரரி இரம் கூநறது ; அது யீஷம ரன் தறவு 
வெய்ரஷக்கு கரம், அது வெய்றகபில் வதபேம்தரனரணது கும்திிபேப்தஶ. (ஹ்ீப்) 

அப்துர் ஹ்ரன் தின் ஹ்ற அர்கள் கூநறது ; மனர அர்கஶபரடு பண்தட்டு 
அநறிப்தர் நறஷத்ரரர். ((ஹ்ீபுத் ஹ்ீப் )) 

4. கரஷனில் அஸ்தஹ்ணர ன்ந துஆவும் , ரஷனில் அம்ஷமணர ன்ந துஆஷபம் 
ஓதுல். 

َ ا، َوِبكَ  َأْ َبْ َ ا، ِبكَ  اللَُّهمَّ   ال ُّذُ ورُ  َوِإلَْ كَ  َ ُووُ  َوِبكَ  ََنَْ ا َوِبكَ  َأْمَ  َنْ

َ ا ِبكَ  اللَُّهمَّ   .ااَِ  ُ  َوِإلَْ كَ  َ ُووُ  َوِبكَ  ََنَْ ا َوِبكَ  َأْ َبْ َ ا َوِبكَ  َأْمَ  َنْ
இஷண தி (மல்) அர்கள் தித் ஶரர்களுக்கு கற்றுக் வகரடுத்ரக ந்துள்பது . 

ஆரம்: றர்றற:3391 , அபூரவூத்:5068, மரஈ, அஹ்த்:8649,10763, அஷணபேம் அபூ யளஷர 
அர்கஷபத் வரட்டு , சுஷயல் தின் அத ீமரனறஹ் றரகஶ அநறித்துள்பரர்கள் , 
சுஷயல் தின் அத ீமரனறஹ் அர்கள் ெரர ிர்ெணத்றற்கு உள்பரணரரர் . 
(ஹ்ீபுல் கரல், ஹ்ீபுத் ஹ்ீப்) 

இப்னுஸ் சுன்ணி அர்கள் அலுல் வ்ற ல்ஷனனர ன்ந தனறல் "அப்துல் னறக் இப்னுல் 
யளஷமன்" ன்தர் றரக தறவு வெய்துள்பரர் , அர் "பன்கர் , த்பைக்" ஶதரன்ந கடும் 
ரர்த்ஷகபரல் ிர்ெறக்கப்தடடரரர் , இது றகவும் தனணீரணரகும். (ஹ்ீபுல் கரல், 
ஹ்ீபுத் ஹ்ீப்) 

அடுத்து, இஷனகன் தழர் , இஷனகல் ஸீர் ன்ததும் ெறன அநறிப்புகபில் ரரி 
ந்துள்பது, கரஷனில் தழர் , ரஷனில் ஸீர் ன்தஶ தனம் கூடி வெய்றரக 
ந்துள்பது. 

 

5.  ரஷனில் ரத்றம் வெரல்லுல். 

 َخَل َ  َما َشرِّ  ِمنْ  التَّامَّاوِ   ِ  ِبَ ِلَ اوِ  َأُعوذُ 
ெறநப்பு; இில் ீங்கு ற்தடரது  

ஆரம்: பஸ்னறம் 

ரஷனில் பன்று டஷகள் வெரல்னஶண்டும் ன்று பேம் வெய்றகள் தனணீரணஶ , 
வணணில், அபூ மரனறஹ் அர்கபிடம் இபேந்து அநறிக்கும் ம்தகரணர்கள் ண்ிக்ஷக 
குநறப்திடரஶன அநறித்துள்பணர் , பன்று ிடுத்ம் ன்று அநறிக்கும் சுஷயல் அர்கஷப 
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வதரறுத்ஷ அர்கள்  ிர்ெணத்றற்குநறர் ன்ததுரன் , அஶ பண்தட்டும் 
அநறித்துள்பரர்.  

கரஷனில் பன்று டஷகள் வெரல்னஶண்டும் ன்று அபூ பெசுப் அர்கள் அல் ஆெரரில்:214 
தறவு வெய்றபேக்கும் வெய்ற தனணீரணரகும். அறல் "க்ரன்" அர்கபிடறபேந்து 
அநறிக்கும் "ஷயமம்" ன்தர் க்ரன் அர்கபின் ரணரக இபேந்றல்ஷன , ணஶ 
இது பன்கறஆண வெய்றரகும். 

ஶலும் பஃஜபல் அவ்ெத்றல் பேம் வெய்றபம் பன்கறஆண வெய்றரகும் , அறல் "க்ரன்" 
அர்கபிடறபேந்து அநறிக்கும் "இப்ரயறம் தின் அதி தக்ர்" ன்தர் க்ரன் அர்கபின் 
ரணரக  இபேந்றல்ஷன. 

ஶலும் பஸ்ணத் அதி ஃனரில்  பேம் வெய்றபம் ிர்ெணத்றற்குநற   சுஷயல் 
றரகஶ தறப்தட்டுள்பது. 

6. கரஷனிலும் ரஷனிலும் ஒபே டஷ வெரல்லுல் 

نَنَ ا ِ   اْلَعاِ َ  َ  َأْس َُلكَ  ِإّ ِ  اللَُّهمَّ   َوُ نَنَ ااَ  ِ  ِِن  ِ   َواْلَعاِ َ  َ  اْلَعْ وَ  َأْس َُلكَ  ِإّ ِ  اللَُّهمَّ  َواْْلِخَرِة، الدُّذ
 َخْلِ  ، َوِمنْ  َ َداَّ، بَنْ ِ  ِمنْ  اْ َ ْ ِِن  اللَُّهمَّ  َرْوَعاِ ، َو ِمنْ  َعْورَاِ   َعْوَرِ   اْستَنرْ  اللَُّهمَّ  َوَماِ ، َوَأْ ِل 
 َ ِْ   ِمنْ  ُأْاَتااَ  َأاْ  ِبَعَ َ ِتكَ  َوَأُعوذُ   َنْوِق ، َوِمنْ  ِِشَاِ ، َوَعنْ  ََيِ ِِن، َوَعنْ 

)மயஹீ்) ஆரம்: அபூரவூத்:5074 , இப்னு ரஜர, அஹ்த்:4785 . 

இறல் பேம் அநறிப்தரபர்கள் அஷணபேம் ம்தகரணர்கஶப , "உதரதுப்னு பஸ்னறம் 
அல்தெரரி"  ன்தஷ இப்னு யறப்தரன் ம்தகரணர் ன்று கூநறிபேப்ததுடன் , "பன்கபேல் 
யீஸ்" ன்று ிர்ெணபம் வெய்துள்பரர். ஶறு ரபேம் இஷ ிர்ெறத்ரக இல்ஷன . 

7. கரஷனில் பன்று டஷகள் வெரல்லுல். 

  َ ِلَ ااِهِ  َوِمَدا َ  َعْرِشهِ  َوزِنَ َ  نَنْ ِ هِ  َوِرَضا َخْلِقهِ  َعَد َ  َوِ َْ ِدِ ،  ِ  ُسْبَ ااَ 
ெறநப்பு: சுப்யளக்கு தின்ணிபேந்து லுயரவுஷட ஶம் ஷ றக்ர் வெய் ன்ஷ 
கறஷடத்ல்.மயஹீ் - ஆரம்: பஸ்னறம் 

8. கரஷனிலும் ரஷனிலும் ஒபே டஷ வெரல்லுல். 

ْسََلِم، ِ ْطَرةِ  َعَلى َأْ َبْ َ ا"  ْخََلِص، َ ِلَ  ِ  َوَعَلى اْْلِ  َعَلْ هِ   ُ  َ لَّى ُ َ َّدٍ  نَِب َِّ ا ِ  نِ  َوَعَلى اْْلِ
  " اْلُ ْ رِِ  َ  ِمنَ  َ ااَ  َوَما ُمْ ِلً ا، َ ِ  ً ا ِإبَنَراِ  مَ  أَبِ َ ا ِملَّ ِ  َوَعَلى َوَسلََّم،

மயஹீ் - ஆரம்: அஹ்த்: 15360,15363, மரஈ 

ெறன அநறஞர்கள் ரஷனில் ன்று ந்றபேக்கும் ரெகத்ஷ ிர்ெணம் வெய்துள்பணர் , 
ஆணரல் அது றகவும் தனரணரண கலஃ அர்கள் றரகஶ அஹ்த்: 15363  
தறப்தட்டுள்பது. ஹ்ீபுல் கரனறன் ழுத்துக்கள் மளப்ரன் அர்கபது ரர்கபில் றக 
ம்தகரணரக கல ஃ அர்கஷபஶ பன்வரறகறநண. அல்னரயள அஃனம் 
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9. கரஷனிலும் ரஷனிலும் தூங்குற்கு பன்ணபேம் வெரல்லுல். 

 ِإَلهَ  اَل  َأاْ  َأْشَهدُ  َوَمِل َ ُه، َشْ وٍ  ُ  ِّ  َروَّ  َوال ََّهاَ ِة، اْلَ ْ  ِ  َعااَِ  َواْْلَْرِض، ال ََّ َواوِ   َاِارَ  اللَُّهمَّ 
 َأوْ  ُسوًوا نَنْ ِ   َعَلى َأقَنَْ ِ َ  َوَأاْ  َوِشرِْ ِه، ال َّْ طَااِ  َشرِّ  َوِمنْ  نَنْ ِ  ، َشرِّ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  أَْنَت، ِإالَّ 

 ُمْ ِلمٍ  ِإَ   َأُ رَّ ُ 
மயஹீ்- ஆரம்: றர்றீ:3392, 3529, அபூ ரவுத், அஹ்த்) 

அநறிப்புக்கபில் ரர்த்ஷ ித்றரெங்கள் ந்றபேக்கறநது. 

 

 பைேனீனலேகள்; 
1- கரஷனிலும் ரஷனிலும் பன்று டஷகள் வெரல்லுல்  

 ِإّ ِ  اللَُّهمَّ   أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َبَ ِرا، ِ   َعاِ ِِن  اللَُّهمَّ  ََسِْع ، ِ   َعاِ ِِن  اللَُّهمَّ  َبَدِ ، ِ   َعاِ ِِن  اللَُّهمَّ 
 أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  اْلَقَْبِ، َعَلاوِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإّ ِ  اللَُّهمَّ  َواْلَ ْقِر، اْلُ ْ ِر، ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ 

 

ஆரம்: அபூ ரவுத்:5090, அஹ்த்:20430 . 

னஈப், வணணில் அன் அநறிப்தரபரக பேம் " ஜஃதர் தின் ஷபன்"  "அப்துல் ஜலீல் தின் 
அறய்ர" இபேபேம்" நறஷப்தர்"  ன்று ிர்ெறக்கப்தட்டர்கபரர். இந் றக்ர் 
அவ்ிபேர் றரகஶ அநறிக்கப்தட்டுபள்பது . ெறன அநறஞர்கள் இஷண யென் ன்று 
கூநறிபேந்ரலும் இது தனணீம் ன்தற்ஶக வபேக்கரக இபேக்கறன்நது. அல்னரயள அஃனம் 

 اْلَقَْبِ  َوَعَلاوِ  َواْلَ ْقرِ  اْلُ ْ رِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإّ ِ  اللَُّهمَّ 
ன்ந துஆஷ திர்கள் வரழுஷகக்குப் தின்ணர் கூநற ந்ரக  மரஈ:1347, அஹ்த்:20409 
ஶதரன்ந கறரப்கபில் தறப்தட்டுள்பது , அது "உஸ்ரன் இப்னுஷ் ஹ்யரம்"  ன்தர் 
றரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது , ஆணரலும் அது அநறிப்தில் றர்றறில்:3503 துஆின் 
ரெகம் ித்றரெப்தட்டிபேப்தஶரடு , அஹ்றன் 20381 அநறிப்தில் வரழுஷகக்கு தின்ணரல் 
ன்நறல்னரல் வதரதுரகவும் தறப்தட்டுள்பது. அஷ ஹ்ர தின் மஈத் ிர்ந் 
அநறஞர்கள் ம்தகரணர் ன்ஶந கூநறபள்பரர்கள்.  உஸ்ரன் அர்கஷப வதரறுத்ஷ 
ெரர ிர்ெணத்றற்குரிஶ , ணஶ இந் யீஷம யென் த்றல் ஷத்து 
ஶரக்கனரம். 

. 

2- கரஷனிலும் ரஷனிலும் பன்று டஷகள் வெரல்லுல்.  

 َأَ دٌ  اّلِلَُّ  ُ وَ  ُق ْ , ال َّاسِ  ِبَروِّ  َأُعوذُ  َوُق ْ  اْلَ َلِ ، ِبَروِّ  َأُعوذُ  ُق ْ 
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இது றர்றீ:3573, அபூரவூத்:5082, ரெரஇ:5428, அஹ்த்:22664 ஶதரன்ந இன்னும் தன தல்கபில் 
தறப்தட்டுள்பது. இது "அபூ மஈத் அல்தர்ரத்" ன்தர் றரகஶ தறப்தட்டுள்பது. 

 இஷண ெறன அநறஞர்கள் பல்ரிதரணது "அநறிப்தரபர் வரடரில் கும்திது"  ன்று 
கூநறபள்பணர் , 

 இஶ வெய்ற "ஷமத் தின் அஸ்னம்" றரகவும் தறப்தட்டுள்பது . 
அறல் குல் யளல்னரயள அயத் வுறல்ஷன , கரஷன, ரஷன ன்று வுறல்ஷன, 
ண்ிக்ஷக வுறல்ஷன. அறல் ெறன ஶம் று ிடுரர்  ன்று 
ிர்ெறக்கப்தட்டுள்ப "யப்ஸ் இப்னு ஷமர" ன்தர் இடம் வதற்றுள்பரர். 

 ஶலும் அப்துல்னரயறப்னு குஷதப் ன்ந ர தித் ஶரரிடறபேந்து அநறிப்பு ச் வெய் 
அது கன் "பஆஸ்" அர்கள் , "உக்ததுப்னு ஆறர்" ன்ந ரதித் ஶரர் றரக 
அநறித்றபேக்கறநரர்கள், அறல் கரஷன , ரஷன ன்றும் பன்று டஷ ன்றும் 
ில்ஷன. 
அறல் " அப்துல்னரஹ் தின் சுஷனர ன்"  னும் "று ிடுதர்"  ன்று 
ிர்ெறக்கப்தட்டபேம், "கரனறத் தின் ஹ்னத்" ன்று "பண்தட்ட வெய்ற உள்பர்"  
ன்று ிர்ெறக்கப்தடடபேம் உள்பணர். 
ணஶ கரஷன ரஷனில் பன்று டஷகள் பன்று சூரக்கஷபபம் வெரல்ன 
ஶண்டும் ன்தது தனணீம் ன்தற்ஶக வபேக்கரக உள்பது. 

 அடுத்து குல் அஊது திநப்தில் தனக், அன்ணரஸ் ஆகற சூரக்கஷப  ஶம் 
குநறப்திடரல் (பஅவ்ிமஷன்) தரதுகரப்புக்கரக ஓதுற்கு இந் வெய்ற அல்னர 
மயயீரண வெய்ற உள்பது. 

 ஶலும் ஶரய்க்கரகவும் , தூங்குற்கு பன் பன்று  பஷந  ஓற உடம்தில் 
டவுற்கும், வரழுஷகக்கு திநகு ண்ிக்ஷகின்நற ஓதுற்கும் ெயயீரண 
யீஸ்கள் உள்பண. (பஷநஶ; புயரரி: 5016, 5017, அஹ்த்: 1336) 

 அதிில் பஅவ்ிெரத் ன்தது தன்ஷ வெரல்னரகும் , அற்கு புகரரிின் அநறிப்தில் 
சூர இக்னரஸ் , தனக், அன்ணரஸ் ன்ந ிபக்கம் ந்துள்பது. (5017,6319) 
 

3- கரஷனில், ரஷனில் ரன்கு டஷகள் ஷ வெரல்லுல் 

 ِإَلهَ  اَل  اّلِلَُّ  أَْنتَ  أَنَّكَ  َخْلِقكَ  َو َِ يَ  َوَمََلِئَ َتَك، َعْرِشكَ  َ ََل َ  َوُأْشِهدُ  ُأْشِهُدكَ  َأْ َبْ تُ  ِإّ ِ  اللَُّهمَّ 
 َوَرُسوُلكَ  َعْبُدكَ  ُ َ ًَّدا َوَأاَّ  أَْنتَ  ِإالَّ 

ஆரம்: றர்றீ:3501, அபூரவூத்:5069. 

ெறநப்பு; க ிடுஷன கறஷடத்ல், தரன்ணிப்பு கறஷடத்ல். 

இந் வெய்ற இபே அநறிப்தரபர் வரடரில் தறப்தட்டுள்பது. ஒன்நறல் அப்துர் ஹ்ரன் தின் 
அப்றல் ஜதீ் ன்ந "ஜ்யழல்" ரர் ன்று அநறப்தடரர்  இடம் வதற்றுள்பரர் , அடுத் 
அநறிப்தில் பஸ்னறம் தின் மறரத் ன்ந "ஜ்யழல்" ரர் ன்று அநறப்தடரர்  இடம் 
வதற்றுள்பரர், ஶலும் அஷத் வரட்டு அநறிக்கும் தகறய்ர ன்தர் "பல்னறஸ் 
இபேட்டடிப்பு வெய்தர்" ன்று ிர்ெறக்கப்தட்டர் , குநறப்தரக அர் அநறபகறல்னரர்கஷப 
வரட்டு அநறித்ரல் அஷ ற்கக்கூடரது  ன்று அநறஞர்கள் கூநறபள்பணர். ணஶ இது 
தனணீரணரகும். 

4- கரஷனில், ரஷனில் பன்று டஷகள்  வெரல்லுல். 
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، ِ ّلِلَِّ  َرِض تُ   نَِب اا َوِ َُ  َّدٍ  ِ  ً ا، َوِ ِْلْسََلمِ  َر ا
பஈப்- (றர்றற:3389, ப்ரணி தித் துஆ)   இன் அநறிப்தரபரண "அபூ மஈத் அல்தக்கரல்"  
ன்தர், "த்பைக், ிடப்தட்டர், பல்னறஸ் இபேட்டடிப்பு வெய்தர் , பன்கர் 
றரகரிக்கப்தட்டர்" ன்ந கடுஷரண ிர்ெணத்றற்கு உள்பரணரரர். 

5- கரஷனில் ஒபே டஷ வெரல்லுல். 

 ال ُّذْ رُ  َوَلكَ  اْاَْ ُد،  َنَلكَ  َلَك، َشرِ كَ  اَل  َوْ َدَك، َ ِ ْ كَ  نِْعَ  ٍ  ِمنْ  ّب  َأْ َبحَ  َما اللَُّهمَّ 
பஈப் - அபூ ரவுத்: 5073, இப்னு யறப்தரன்  , இந் வெய்ற "அப்துல்னரஹ் தின் அன்தமர "  
அர்கள் றரகஶ தறப்தட்டுள்பது , அர் "ஜ்யழல்" அநறப்தடரரகஶ இபேக்கறநரர். 

ரஷனில் வெரல்லுல் ன்று "ளஅபுல் ஈரன்" ன்ந கறரதில் க்கூடிது றகவும் 
தனணீரணரகும். 

6- கரஷனிலும் ரஷனிலும் தி (மல்) அர்கள் ீது தத்து டஷகள் மனரத் 
வெரல்லுல். 

ப்ரணி இரம் அர்கள் பஃஜபல் கதரீில் தறந்ரக இப்னுல் கய்ிம் அல் ஜவ்மறய்ர 
(ஹ்) அர்கள் "ஜனர உல் அப்யம் " னும் தனறல் குநறப்திட்டுள்பரர்கள். 

இது தனணீரண வெய்றரகும். அபுத் ர்ர (னற) அர்கபிடறபேந்து அநறிக்கும் "கரனறத் 
தின் க்ரன்" அர்கள், அபுத் ர்ர (னற) அர்கபிடறபேந்து ஶடிரக ஶகட்டரக இல்ஷன.  

அஶஶம் வதரதுரக  கரஷன ரஷன ன்று குநறப்திடரல் மனரத் வெரல்ற்கு 
ரபரண (அபூரவூத்: 2042) யீஸ்கள் மயயீரக ந்துள்பண , அறலும் குநறப்தரக 
வள்பிக்கறஷில் அறகம் வெரல்தும்  (அபூரவூத்: 1047) மயயீரண வெய்றரகும். 
அரனுக்கு தின் வெரல்தும் (பஸ்னறம்) மயஹீ் ஆகும். 

7- கரஷனிலும் ரஷனிலும் ஒபே டஷ வெரல்லுல். 

 َعْ ٍ  َاْرَ  َ  نَنْ ِ   ِإَ   َاِ ْلِِن  َواَل  ُ لَُّه، َشْ ِ   ِ   َأْ ِلحْ  َأْسَتِ  ُث، ِبَرْ َِتكَ  قَن ُّذومُ   َ  َ  ُّذ   َ 
இந் வெய்ற அணஸ் (னற) அர்கஷபத் வரட்டு இபே றகபில் தறப்தட்டுள்பது , இண்டும் 
ிர்ெணத்றற்குரிஶ. 

ப்ரணி அர்கள் பஃஜபல் அவ்ெத்:3565 , அத்துஆ:1046 ஆகற கறரப்கபில் “ெனதுப்னு 
யர்திதிணி மறரத் அல்கனரதி” அரிடறபேந்து  அபூ  பத்ரிக்  றரக தறந்துள்பரர் , 
அவ்ிபேபேம் “ஜ்யழல், அநறப்தடரர்கள்” ன்று இப்னு அத ீயரம் அர்கள் 
கூநறபள்பரர்கள். 

ஶலும் மரஈ அர்கள் சுணனுல் குப்ரிலும்:10330 இப்னுஸ் சுன்ணி:48  அர்கள் அலுள் 
வ்ற ல்ஷனபரிலும் “உஸ்ரன் தின் வ்யறப் அல்யரீீ  றரக தறந்துள்பரர் 
.உஸ்ரன் ன்தர் ஜ்யழபரக இபேக்கறன்நரர் , ஶலும் அரிடறபேந்து அநறிக்கும் 
“ஷமறப்னு யளதரப் ” ன்தர் குநறப்தரக அநறப்தடரர்கபிடறபேந்து அநறிப்புச் வெய்றல் 
றுிடுதர் ன்று ிர்ெறக்கப்தட்டுள்பரர். 
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ணஶ இது தனணீரண வெய்றரகும். 

8- கரஷனில் பன்று டஷகள்  

 الرَِّ  مِ  ال َّْ طَااِ  ِمنَ  اْلَعِل مِ  ال َِّ  يِ  ِ  ِ  َأُعوذُ 
ன்று கூநற  

சூத்துல் யஷ்ரின் கஷடெற பன்று ெணங்கஷப ஓதுல். 

ஆரம்: அஹ்த்:20306. றர்றற: 2922, இப்னுஸ் சுன்ணி:80, ரரிற, ப்ரணி. 

னஈப்- அன் அநறிப்தரபரண "கரனறத் தின் ஹ்ரன்" ன்தர் தனணீரணர் 

ஶலும் கரஷனில்  

 الرَِّ  مِ  ال َّْ طَااِ  ِمنَ  اْلَعِل مِ  ال َِّ  يِ  ِ ّلِلَِّ  َأُعوذُ .
ன்று கூநறணரல் ரஷன ஷ ஷத்ரணிடறபேந்து தரதுகரப்பு கறஷடக்கும் ன்று இப்னுஸ் 
சுன்ணிில்:49 பேம் வெய்றபம் தனணீரணரகும். 

அன் அநறிப்தரபரக பேம் "ஸீத் அர்கரற" ன்தர் தனணீரணர்  . றகவும் 
ிர்ெறக்கப்தட்டர். 

 

 கருத்து வேற்றுல உள்ள செய்தகள்; 
1. கரஷனில் ரஷனில் ழு டஷகள் வெரல்லுல். 

  اْلَعِ  ِم، اْلَعْرشِ  َروُّذ  َوُ وَ  اَنوَ َّْلتُ  َعَلْ هِ  ُ َو، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  اّلِلَُّ  َ ْ ِ َ 
அபுத் ர்ர (னற) அர்கபின் கூற்நரக அபூரவூத்:5081 தறப்தட்ட வ்கூப்தரண வெய்றரகும். 
அது மயயீரண வெய்றரகும் , திகபரரின் வெய்றரக இப்னுஸ் சுன்ணி:71  ஶதரன்ந 
புத்கத்றல் தறப்தட்டிபேப்தது ிர்ெணத்றற்குற்தட்டரகும். 

2. ஒபே ரஷபக்கு தறு டஷகள் வெரல்லுல் , கரஷனில் ரஷனில் தத்து டஷகள் 
வெரல்லுல். 

ُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ   َقِد رٌ  َشْ وٍ  ُ  ِّ  َعَلى َوُ وَ  ااَْ ُد، َوَلهُ  ااُْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِ كَ  الَ  َوْ َد ُ  اّلِلَّ
ெறநப்புகள்; தத்து அடிஷகஷப உரிஷிட்ட ன்ஷ , தறு தரங்கள் ன்ணிக்கப்தட்டு , தறு 
ன்ஷகள் ழுப்தடும் , ரஷன ஷ தரதுகரப்பு கறஷடக்கும் , அஷ ிட ெறநந் வெஷன 
ரபேம் வகரண்டு படிரது. (மயஹீ்- ஆரம்;புயரரி:3293; பஸ்லீம்) 

 கரஷன ரஷனில் தத்து ிடுத்ங்கள் வெரல்தும் தத்து அடிஷகஷப உரிஷ 
ிடுற்கு றகர் , தத்து ன்ஷகள் ழுப்தட்டு , தத்து தரங்கள் ன்ணிக்கப்தடும் 
ன்றும் யீமறல் தறப்தட்டுள்பது. (மயஹீ்- அஹ்த்: 16583, மரஈ 9771) 
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 இது வரடர்தில் அபூ அய்பெப் (னற) அர்கபின் வெய்ற அஹ்றல் 23516  தனணீரண 
வெய்றரக தறப்தட்டுள்பது. அன் அநறிப்தில் "அபூ பயம்த் அல் யழ்ற" ன்ந 
ரர் ன்று அநறப்தடர ஜ்யழல் இடம்வதற்றுள்பரர். 

 சுதஹ், ஃரிப் வரழுஷகக்கு திநகு தத்து டஷகள் கூநறணரல் அந் ெறநப்புகள் 
கறஷடப்தரக பேம் அபூ அய்பெப் (னற) அர்கபின் வெய்ற (னஈத- அஹ்த்:23518, இப்னு 
யறப்தரன் 2023 

 அஹ்றன் அநறிப்தில் அப்துல்னரஹ் தின் ஈஸ் ன்ந 'ரர் ன்று அநறப்தடர ' 
ஜ்யழல் இடம்வதற்றுள்பரர். ணஶ இது றக தனணீரணரகும். 

 மரஇின் அநறிப்தில் க்பது ன்ந அநறிப்தில் நறஷப்தர்  ன்று 
ிர்ெறக்கப்தட்டர் இடம்வதற்றுள்பரர் , இது தனணீரணரகும். 

 தரிின் அநறிப்தில் பயம்த் தின் கஸீர் ன்ந "அறகம் று ிடுதர்" ன்று 
ிர்ெறக்கப்தட்டர் இடம் வதற்றுள்பரர் , இதுவும் தனணீரணரகும். 

 ஶலும் தரணி அர்கள் அத்துஆ:706, பஃஜபல் கதரீ்:119 ஆகற தற்கபில் பஆத் னற 
அர்கஷப வரட்டு தறந்றபேப்ததும் தனணீரணஶ. அன் அநறிப்தரபரக "ஹ்ர் 
தின் யவ்ப்" இடம் வதற்றுள்பரர் அர் கடுஷரக ிர்ெறக்கப்தட்டுள்பரர். 
இஶ வெய்ற ஹ்ர்  இப்னு யவ்ப் றரக அபூ ர் னற அர்கபின் றரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது, (றர்றற:3474, சுணனுல் குப்ர:9878) இதுவும் தனணீஶ, ஶலும் 
அஹ்றன் ( 17990) அநறிப்தில் அப்துர் ஹ்ரன் தின் கணம் அர்கள் றரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது. இதுவும் தனணீரணஶ, வணணில் அப்துர் ஹ்ரன் அர்கள் 
திகபரரிடம் வெிஶற்கில்ஷன ன்ததுடன், ஹ்ர்  இப்னு யவ்ப் அர்கள் 
இடம்வதற்நறபேக்கறன்நரர்.  
ணஶ இந் வெய்ற அநறிப்தரபர் வரடரிலும், கபேத்றலும் குனம்திபள்ப (பள்ரிப்) 
ஷக யீமரகஶ இபேக்கறன்நது, வணணில் ெறன அநறிப்தில் " பஹ் ீ பீது" 
ன்றும், ெறனறல் " திறயறல் ஷகர்" ன்றும்  அறகப்தட்டுள்பது, ரதித் ஶரர்கள் 
வதர் ரநற ரநற அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 ஶலும் உரதுப்னு தபீ் அர்கள் றரக, றர்றீ:3534 சுணனுல் குப்ர:10338 ஶதரன்ந 
கறரப்கபில் தறப்தட்டுள்ப வெய்றபம் தனணீரணஶ. உரர அர்கள் திகபரரிட 
றபேந்து  ஶடிரக வெிடுக்கில்ஷன ன்தஶ அநறஞர்கபின் கூற்று. அம்ரிப்னுல் 
யரரிஸ் அர்கள் உரர அர்களுக்கு ஒபே தித்ஶரர் கூநறரக சுணனுல் 
குப்ரில்:10339 ந்றபேந்ரலும், யரரிஸ் அர்கஷப ிடவும் உரர அர்கபின் 
வெய்றரக அநறிக்கும் " ஷனஸ் தின் ெஃத்" அர்கஶப தனரணர்கள். அல்னரயள 
அஃனம் 

 இந் அநறிப்புக்கஷப ஷத்ஶ அநறஞர்கள் இஷண யென் ன்று கூறுகறன்நணர். 
 பஸ்னறறன் ற்றுவரபே அநறிப்தில் தத்து ிடுத்ம் வெரல்தர் இஸ்ரஇல் திின் 

ம்ெத்றனறபேந்து ரன்கு அடிஷகஷப உரிஷ ிட்டர் ஶதரன்நரரர் ன்று கரஷன 
ரஷன ன்நறல்னரல் வதரதுரக ந்துள்பது. 

 

3. கரஷனில் ரஷனில் ஆதுல் குர்மறஷ ஓதுல். 

இண்டு றகபில் தறவு வெய்ப்தட்டுள்பது.  

I. ஆதுல் குர்மற ெம்தந்ரக ஒபே அநறிப்தில் "ரரது கரஷன ஶத்றல் சூர 
பஃறணின் ஆம்த பன்று ெணங்கஷபபம் , ஆதுல் குர்மறஷபம் ஓறணரல் அர் 
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அன் பனம் ரஷன ஷ தரதுகரக்கப்தடுரர் , ரஷனில் ஓறணரல் கரஷன ஷ 
தரத்துகரக்கப்தடுரர். 

ஆரம்: றர்றீ: 2879, இப்னுஸ் சுன்ணி 

இது றக தனணீரண  வெய்றரகும் , இன் அநறிப்தரபரக பேம் "அப்துர் ஹ்ரன் தின் 
அத ீதக்ர் அல் பஷனகற" ன்தர் "பன்கர்- றரகரிக்கப்தட்டர் , த்பைக்- ிடப்தட்டர் , 
ம்தகரணரிடறபேந்து பண்தட்ட வெய்றகஷப ணித்து அநறிப்தர்  ஶதரன்று கடும் 
ிர்ெணத்றற்குரிர்.  

II. ஷத்ரன் அபூ யளஷர (னற) அர்களுக்கு தரதுகரப்பு ஶரக்கறல் ஆத்துல் 
குர்மறஷ கரஷனில் ரஷனில் வெரல்லுரறு கூநறஷ திர்கள் 
அங்கலகரித்ரக பேம் வெய்ற. 

ஆரம்: மரஈ அல்குப்ர:7963, மரஈ அலுள் வ்ற ல்ஷனனர  

 அபுல் பக்கறல் றரக பன்று ித்றல் தறப்தட்டுள்பது:  
1) கரஷன ரஷன ன்று குநறப்திட்டு ந்றபேப்தது. 
2) வதரதுரக கரஷன ரஷன ன்நறல்னரல் தறப்தட்டது , இது கீபுல் தக்ரற , இப்னு 

ர்ஷயற தறவு வெய்றபேப்தது , இது (அபூ யளஷர கூநறணரர்கள் ன்று கூநரல் 
மகர ஶெறப்தின் றநவுஶகரல் அபூ யளஷர அர்கபிடம் இபேந்து ன்று றகழ்ின் 
ஶதரது அங்கு இபேக்கர அபுல் பக்கறல் றரக)  பர்ெனரக ந்துள்பது.  

3) புகரரி இரம் அர்கள் ரரீகுல் கதரீில் அபுல் பக்கறல் றரக இப்தடி 
அநறித்ரர் ன்று , பயம்த் தின் ஸீரின் அர்கள் வெய்றஷ தறந்து ிட்டு 
தறந்துள்பரர். இறல் தூங்க பன்ணர் ன்று அநறிக்கும் இப்னு ஸீரின் அர்கஷப 
ஶதரன்று அநறிக்கப்தட்டுள்பது. இதுவும் (அபூ யளஷர கூநறணரர்கள் ன்று கூநரல் 
மகர ஶெறப்தின் றநவுஶகரல் அபூ யளஷர அர்கபிடம் இபேந்து ன்று றகழ்ின் 
ஶதரது அங்கு இபேக்கர அபுல் பக்கறல் றரக) பர்ெனரகஶ தறப்தட்டுள்பது.  

 

 பயம்த் தின் ஸீரின் அர்கள் றரக தறவு வெய்ப்தட்டிபேப்தது.  

இது புகரரி :2311, இப்னு குஷமர, சுணனுல் குப்ர இன்னும் தன தல்கபில் தறப்தட்டுள்பது. 

இறல் இஷில் தூங்க பன்ணர் ன்ஶந ந்துள்பது. இதுஶ மயயீரகவும் ந்துள்பது. 
அது ந் அநறிப்திலும் கரஷன ரஷன ன்று ில்ஷன. 

ஃஃஃ  ணஶ அபுல் பக்கறல் , இப்னு ஸீரின் இபேது வெய்றஷ ஶரக்கும் ஶதரது 
தின்பேரறு ிபங்கனரம். 

 கரஷன ரஷன ன்ந வெய்றஷ மரஈ இரம் அர்கஷப ிர்த்து ஶறு ரபேம் 
தறில்ஷன. அதுவும் இப்னு ஸீரின் அர்கபது அநறிப்புக்கு பரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அடுத்து மரஈ இரர்கள் அர்கபிடம் மயயீரணஷ வரகுக்கவண ழுற 
"சுணனுஸ் சுக்ரில்" கரஷன ரஷன ன்ந வெய்றஷ தறில்ஷன. 

 புகரரி இரறன் தறவுக்கு ரற்நரக தறந்றபேப்ததும் குநறப்திடத்க்கது.  
 அபுல் பக்கறல் றரக பேம் வெய்ற அஷத் வரட்ஶட பண்தட்டு ந்றபேப்தது.  
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 அபுல் பக்கறல் றரக பேம் வெய்ற , இபேர் பர்ெனரக அநறிக்க , ஒபேர் 
வரடர் வெய்றரக அநறித்றபேப்தது. 

 அபூ யழஷர அர்கபின் ரர்கபில் இப்னு ஸீரின் அர்கஶப அபுல் பக்கறல் 
அர்கஷபிட பன்ஷரணபேம் பற்தடுத்ப்தட ஶண்டிபேரரர்.  

 கபேத்ஷக் வகரண்டு  அநறிப்பு   வெய்ரல் ழுத்துக்கஷபபம் கணித்து அநறிப்பு 
வெய்றல் இப்னு ஸீரின் பன்ஷரணர்.  

 ணஶ இந் வெய்றகஷப தரர்க்கும் ஶதரது தூங்க பன்ணர் ன்று பேம் வெய்றஶ 
தனரக வரிகறநது , கரஷன ரஷன ன்று பேம் வெய்ற பர்ெல் தனணீம் ன்தஶ 
வதரபேத்ரக ிபங்குகறநது. அல்னரயள அஃனம். 

 

 ஶலும் ஆதுல் குர்மறஷ கரஷன ரஷனில் ஓதுற்கு உஷதிப்னு கஃப் அர்கள் 
றரக பேம் வெய்றபம் தனணீரணஶ. அன் அநறிப்தரபரண "பயம்த் தின் 
உஷத" ஜ்யழல் அநறப்தடரர்  ன்தஶ யீஸ் கஷன அநறஞர்கபின் படிவு , 
ஶலும் அன் அநறிப்தரபர் வரடர்கள் கடுஷரண ிர்ெணத்றட்கு உட்தட்டஶ. 
அல்னரயள அஃனம் 
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=325021) 
அநறிப்தரபர்கள் தற்நற ஆய்வு வதபேம்தரலும் ஹ்ீபுல்  கரல், ஹ்ீபுத் ஹ்ீப் 
ஆகற புத்கங்கபிஶனஶ ஶட்வகரள்பப்தட்டுள்பது. 
 

4. கரஷனிலும், ரஷனிலும் பன்று டஷகள். 

هِ  َميَ  َ ُ رُّذ  اَل  الَِّلا اّلِلَِّ  ِبْ مِ   اْلَعِل مُ  ال َِّ  يُ  َوُ وَ  ال ََّ اوِ  ِ   َواَل  اْْلَْرضِ  ِ   َشْ وٌ  اَسِْ
ெறநப்பு; ந் ீங்கும் ற்தடரது  

இந் வெய்ற பன்று றகபில் தறப்தட்டுள்பது 
 அப்துர் ஹ்ரன் தின் அதி ஸ்  ெறரத் றரக அஹ்த்:446, றர்றீ:3388, இப்னு 

ரஜர:3869 ஶதரன்ந கறரப்கபில் தறப்தட்டுள்பது. அர் "பள்ரிபுல் யீஸ், அர் 
வெய்றஷ ஆரரக திடிக்க படிரது" ஶதரன்ந ரர்த்ஷகபரல் 
ிர்ெறக்கப்தட்டரரர். 

 ஸீத் தின் திரஸ் றரக சுணனுல் குப்நர: 10107 ில் தறப்தட்டுள்பது, அர் 
ஜ்யழல் (அநறப்தடரர்) ன்று ிர்ெறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 அபூ வ்தூத் அர்கள் றரக அஹ்த்:528, இப்னு யறப்தரன்:852, ) அபூ ரவுத்: 5089 
(பயம்த் தின் கஃப் றரக) அபூ ரவுத்: 5088, யறல்த்துன அவ்னறர, இப்னு அத ீ
ஷதர:29275 (ஜ்யழல் றரக) 
அபூ வ்தூத் அர்கபிடறபேந்து பயம்த் றரக அநறித்ர்கள்கள்; அபூ ம்ர 
அணஸ் தின் இரள், அனறய்பப்னு தஹ்ர்,யரபைன் தின் ஹ்பைப் (கரரிபல் அஃனரக்) 
அபூ தூத் அர்கபிடறபேந்து அநறித்றல் அனறய்பப்னு தஹ்ர்,யரபைன் தின் 
ஹ்பைப் ஆகற இபேபேம் ரர்கபரக இபேந்ற்கு ெரன்றுகள் இல்ஷன.  
அபூ வ்தூத் அர்கபிடறபேந்து ஜ்யழல் றரக அநறித்ர்கள்; ஷமத் தின் 
யளதரப், அப்துர் ஹ்ரன் தின் ஹ்ற, அப்துல்னரஹ் தின் ஸ்னர . 
ஃஃஃ ணஶ இந் யீஷம பயம்த் றரக அநறிக்கும் அபூ ம்ர அர்கஷப 
ிடவும் அப்துல்னரஹ் தின் ஸ்னர அல் கஃணதி, அப்துர் ஹ்ரன் தின் ஹ்ற 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=325021
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ஶதரன்நரர் அநறிப்தில் தனரணர்கள் ன்ந அடிப்தஷடிலும், அவ்ிபேஶரடு ஒத்து  

ஷமத் தின் யளதரப் ஆகற பபேம் ஜ்யழல் றரக அநறித்றபேக்கறநரர்கள் ன்ந 
அடிப்தஷடிலும் அஷண பற்தடுத்ற தனணீப்தடுத்றபள்பரர்கள் ெறனர். 
ரகுத்ணி அர்கள் "இனல்" ன்ந தனறல் குநறப்திடும் ஶதரது, " இந் வெய்றில் 
பயம்த் தின் கஃப்" ன்று அநறிப்தர் நறஷத்து ிட்டரர், ஜ்யழல் ஆக 
அநறிக்கப்தட்டஶ உறுறரணது." ன்று கூநறபள்பரர்கள்.    அல்னரயள அஃனம். 

 
 

வரகுப்பு; பர்றத் அப்தரமற 
றுகள் இபேப்தின் கட்டரம் சுட்டிக் கரட்டவும்! 

 
 جزاكم هللا خيرا

 


