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ன் ௌடுப்குோௐல் 

த்ல் குனூத் ஓதுோன் 

ௌல என்்? 
ோஸ்கல அைர்கன் 

ோர்ப்ன இஷோ 
அஷ்ஷௗக்: எம்.ஷே.எம். ஸ்ன் (ோ்) 

(ோருத் ோவ்த் அஸ்ய்ௐ அனக் 

கல்லூௐன் வுலௐர்.) 

சுஹ் தோழுலகௐல் ௗ த்ப் ள்கல் 

ஓோப்டும் குனூத்ோல் எவ்ோ ற்னெம் தெய்ௐது 

ன் ோல்ந்ோன் ன்ன அோல் த்ரு 

தோழுலகௐன் இறுோௐலும் இம் ஓோ, ன் 

ௌற்ர்கள் ஆன் கூறும் க்கம் ௗ த்ப் 

ள்கல் த்ோம் இம் தறுலோ ௌம் 

அஷம். இோன் உண்ல ௌல ற் 

ோஸ்கல அைர்கன் ோர்ப்ன ற்ௐ 

அர்கன் னே நூற்கல் இருந்து இங்கு எடுத்து 

எழுதுகன்ஷம்.  

 ்ல் அலப்குோௐல் ோம் ஓதும் குனூத்   

ஆோனர் ்ோ? அல்து ஆோற் சுஹ் 
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குனூத் ஷன்ோ? எ் ெந்ோத்து தெௐற்றும்டி 

னெோலில் ஷண்டிக் தகள் கன்ஷம். 

குனூத் இம் தறும் நூல்கலம் அைர்கன் 

ர்ெ்ங்கலம் 

ோஸ்கல அைர்க் அனோவூத். லக, 

இப்னு அனலௗ, இப்னுல் அோ ஷன்ஷர் 

ோது நூற்கல் இக்குனூத் ற்ௐ 

க்கத்ோல்ப் ோவுதெய்துள் ்ர். 

இம் அனோவூத் (ஹ்) அர்கள் சு்்ல் 

(அர்கன் ோஸ் நூலில்) த்ர் குனூத் ற் 

ஒரு ோல அத்ோ ன் ற்ததரு 

தெய்ோலௐ ன்ரு று அக் கர்கள். 

அோது உர் ன் கத்ோப் () அர்கள் உல 

ன் கஃப் () அர்கன் ோலலௐல் 

(்ல்)  க்கல ஒன்று ஷெர்த்ோருந்ோர்கள். 

அர் க்கலக்கு இருது இவுகள் தோழுலக 

ௌத்ோ்ர். ஞ்ெௐ அலெௐல் குனூத் 

ஓதுர் எ் ன் அல்  என்ர் உர் 

ன் கத்ோப் () அர்கள் னேம் அக்கும்  

தெய்ோகள் ற் ர்ெக்கும் இம் அனோவூத் 

அர்கள். 

ةُِ  َاَا  
َ
َذا/ َداُود أ ََ نَّن  َ َ   َُداُّل  َو

َ
ي أ ِ َذانِ   َِ ْل ٍ  مَ ْلَ   امْلُقٌُِِت  يِف  ُ ِ رَ  اَّلَّن ََ  َو

َِد يَانِ  نِ  ااْل َ    َ ِد ِد  َطعْلِ   َ َ   َُد َّن
ُ
داود أ  سنن )... أ )   
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 குனூத் ற்க்கூப்டும் இந்ோச் தெய்ோ 

ஒன்றுக்கும் உோ ோது. இந்ோ இரு தெய்ோகலும் 

உல ன் கஃப் () அர்கன் தெய்ோ 

வீ்்து என்லோக் கட்டுகன்து. 

(ர்க்க: சு்ன் அனோவூத்) ஷற்டி தெய்ோலௐ 

அனோவூத் இம் ௐக லக இம் 

அர்கள் அத் துள்ர்கள்.  

ஷற்டி தெய்ோௐல் கொப்டும் குலகள் 

ஷற்டி தெய்ோௐல் இம் தறும் அப்ர் 

தோல் னுல்  என்ர் உர் () 

அர்கல ெந்ோக் கோர். உர் () அர்கன் 

ஆட்ெௐல் இறுோ இண்டு ரு கத்ோல் ந்ோ 

ர். உர் () அர்கல ெந்ோக் கோர். 

இப்டிப்டிப்ட் ஒருல் இந்ோச் தெய்ோ கூப் 

டுலோ ோஸ்கல இம்கள் னென்கோஃ 

அப்ர் தோர்ன அறுந்ோ ௌல எ் 

ர்ொப்துன், அந்ோ அ ப் லனம் ோள்லடி 

தெய்ர். எ்ஷ இது ோள்லடி தெய்ௐப் 

ஷண்டிௐ, ெட்ம் எடுக்க னெடிௐோ அப்ன 

என்லோப் னந்து தகள்ம்.  

ஷற்டி தெய்ோலௐ ர்ெக்கும் இம்கள் 

இந்ோச் தெய்ோ ஒன்றுக்கும் உோோது. அது 

வீ்்து எ் இம் அன ோவூத் (ஹ்) 
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அர்கள் ர்ெத்ோலோ ஏற்தக்ஷ எழுோ 

னள்ஷம். இம் லௐ (ஹ்) என்ர் 

் த்ப் ெர்ந்ோ நூ் ௗஅல்ோௐ 

என் நூலில் இம் தறும் ோஸ்கல ோ 

்ய்ற்கு உட்டுத்ோ ௗௌனர் ௐ என் 

நூல எழுோனள்ர்கள். ன் அல ெௐல் 

ஓோப்டும்  குனூத் ற்க் குப் டும்ஷது அது 

ற் இண்டு ோஸ்கள் இம்தற்றுள்் 

எ்க் கூட்டு, இம் அனோவூத் அர்கன் 

கந்ோத்ோல் இம்தறும் ஷற்டி ோல 

னெோது ோக எடுத்தோழுோௐ ன்்ர் 

َذا ََ ََ يَ   َ ِنَّن  ، ُوٌْلَقِ  ٌ  َو ِر ْل  لَهْل  ااْل ُ َىرَ   ُدْل  .... 

 ( 3 ج   -اهلدا ث أ اد د ختريج يف الرا ث ًصب  

 ஃ 175 ص ) 

இது னென்கோஃ அப்ர் தோர்ன அறுந்ோ 

ௌலௐகும். ஏத்்ல் ன் என்ர் உர் 

() அர்கல ெந்ோக்க ல்ல எ்க் 

குப்டுகர்கள். (ர்க்க: ௌனர்ௐ, கம்: 

3.க்கம். 175) (இத்ோ்ௐல் நூகம். 

இண்ம் தனைடு.)  
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ஷலும் ற்தரு அப்ன அனோவூோல் 

இம்தறுகன்து. அோல்  ٌِا ُُ  ,ெற் َوِفيٍ  َ ْل

ௐர் என்று அௐப்ோர் இம்தறுகர் 

எ் அஷோ நூலில் ர்ெத்ோ ன்்ர், 

ِويُّل  َو َاَا  َِ َُ َ ثِ '  يِف  ااَّن ِريَقانِ / '  ااْل َطِعيَيانِ  ام َّن   

அல் என் நூலில் இம் ௌ (ஹ்) 

அர்கள் இவ்ண்டு கலம் வீ் 

்லஷௐ எ்க் கூ னள்ோகக் 

கூறுகர்கள். 

ௌ (ல்) அர்கள் ்ன் அல ெௐல் 

குனூத் ஓதுர்கக இருந் ோர்கள் எ் 

அனஆோக எ்ப்டும் ோப் ன் சுலன் 

என்ர் அ்ஸ் () அர்கள் ௐக 

அக்கும் தெய்ோலௐ இண்து ோகக் 

குப்டும் அஷோ இம் லௐ அர்கள் 

இோல் இப்னு அோய் அர்கள் ோ்து அல்கல் 

என் (வீ்் அப்ர்கள் ற் 

குப்டும்) நூலில் குப்டுோகக் கூௐ ன் 

ةُِ
َ
ِ ُّل امْلَ ْل   َاَا  ، َطِعيٌ   َ حَِ ثَ  َوأ َذا/  ََ ٌَاُد ُ   َِص ُّل  َ   َ ِد ٌد  ََ   سْل

அன ஆோக வீ்்ர் எ்த் ோர்ப்ல 

னென்லப்ஷோடு, இது அப்ர் தோர் 

ெௐல்ோ ோஸ் எ் இம் லக (ஹ்) 
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அர்கள் கூ ௐோகவும் குப்டுகர் 

கள்.(ர்க்க: ௌனர்ௐ, கம்: 3.க்கம். 175)  

 இந்ோச் தெய்ோ ற் க்கும் அனோவூோன் 

வுல அை் அல் னெக்ன என்ர், 

ஷற்டி தெய்ோௐ்து அக்கப்டுகன்து 

என் லனெக், ெந்ஷோகத்ோற்கு இம்் 

தெற்தலக் தகண் ஒரு தெய்ோ ௐகஷ 

அக்கப்டுகன்து எ்க் குப்ட்டுள் 

லோனம் இோன் வீ்த்ோன் கொகல் 

னெக்கௐ் கொௐக இங்கு க்த்ோல் 

தகள்வும் ஷண்டும். ( அவ்னுல் ஃனத் ௗஹ் 

சு்ன் அனோவூத். கம்: 3: க்கம், 360)  

(இத்ோ்ௐல் நூகம். இண்ம் தனைடு.)  

குப்ன: ௌௐர்கள் தௐல் அக்கப் 

டுகது, தெல் ப்டுகது ஷன் அலப்ல 

ோஸ் கல அைர்கள் (வகதுத் ோம்ழ்) ஷௌய், 

வீ்ம் ெர்ந்ோ அலப்ன எ் ர்ொப்ர். 

குத்ோ தெய்ோலௐ ோக ஏற்க னெடிௐது என் 

ோற்க் கொகல் இதுவும் உள்க்கப்டும் 

என்லோக் க்த்ோல் தகள்வும்.   

ௗ த்ப் அைன் ோர்ப்ன: 
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ௗ த்ப் அை் இம் ௌ (ஹ்) 

அர்கள் அல்ஜ்னேஃ என் அது நூலில்  இந்ோச் 

தெய்ோலௐ எடுத்தோழுோௐ ன்  

 ةل عىر  در  له اا ي  ن وٌق   وَِ وابليُ  داود أ  ميظ َذا ....
 داود أةِ وروا  عٌٍ اهلل رىض اا اب ةي عىر خ  ث وي ةقيخا ل نخني ودل

 يف  عىن أوُه  عب ةي أىب أن اةٍأ   ةعض عي سرييي اةي عي أ ظا
 روا ث  ًٍ طعي  أ ظا وَذا وٌٍ اآلخر ااص  يف  قٌج واكن رمظان

4 ج)  -املُذب رشح املجىِع ))   ُِا  ஃ 18 ص ) 

இது அனோவூத், ற்றும் லக ஆகஷௐன் 

அப்னக்ககும். இது னென்கோஃ அப்ர் 

தோர்ன அறுந்ோ ௌலௐகும். ஏத்்ல் ன் 

என்ர் உர் () அர்கல ெந்ோக்கல்ல. 

த்ோன் உர் ன் கத்ோப் () அர்கன் 

ஆட்ெௐல் ோருந்ோ இண்டு ருங்கலக் 

குள்ோன் ன் ந்ோருக்கன்ர். ந்ோ 

இண்டு ௐோல் அர் உர் () ௐக எப்டி 

அக்க ம் எ்க் குப்ட் ன்்ர், இப்னு 

வன் என்ர் ௌகள் ௌௐ கத்ோன் ஷோர்கள் 

ெலத் தோட்டும் அப்ோக இம் தறும் 

அப்ல் ஜ்ல் அனெகற்ர்கள் இம் 

தறுகர்கள் எ்க் குப்டுகர்கள். (ர்க்க: 
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அல்ஜ்னேஃ கம்: 4: க்கம், 18) (இத்ோ்ௐல் 

நூகம். இண்ம் தனைடு.)  

இம் அர்ஈ அல்கனர் என்ன் க்ஹ் 

நூலில் கொப்டும் ோஸ்கல குப்ய்வு 

தெய்ோ இப்னு ேர் அல்அஸ் க் (ஹ்) 

அர்கள் ோல்சுல் னர் என் நூலில் இந்ோச் 

தெய்ோ ற் எடுத்தோழுோௐ ன் 

ِ ُّل  َوَرَوى َُ َيْل ِ   يِف  َعِدي   َوااْليُ  ابلْل ِخريِ  َرَمَظانَ  ًِصْل
َ  ٍَ   َ ِد ِد  ِويْل  األْل

َ
 َمرْل ًُِ   أ

ٌَاُد ُ  ، 2 ج)  -الكتري الرا يع أ اد د ختريج يف ااتري اتلنخيص )). َوا ٍ  َو ِسْل  
ஃ 122 ص )  

லக அர்கலம், இப்னு அோய் அர்கலம் 

அ்ஸ் () அர்கள் ௐக இது ற் 

அத்ோருக்கர்கள். அோன் அப்ர் 

லெ   َوا ٌَاُد ُ    கவும் வீ்்து َو ِسْل

(னஷ்்்து) எ்க் குப்டுகர்கள். 

(ர்க்க: ோல் சுல் னர்  கம்: 2: க்கம், 122)    

(இத்ோ ்ௐல் நூகம். இண்ம் தனைடு) 

இவ்வு தோ் ோர்ப்ல றுத் 

துலப்ஷம்  இது ற் எழுதுர்கல 

ோக்குலக ர்ெப்து, கண் ொௐத்ோற்குௐ 

அந்ோ இம்கலஷௐ குல கூறுோக அலனம். 
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இம்கள் இந்ோச் தெய்ோ ஆோத்ோற்குௐோல் 

என்று ோ்ய்வு தெய்து எழுோௐலோத்ோன் ௌனெம் 

க்கள் ன்த்ோல் லக்கஷம்.  

ஆோன் ோவ்த் ோகல கண்னேடித் 

ோ்க ர்ெப்ர்கள் அர்கள் ஏற்றுக் 

தகண் த்ன அைர் கன் ோர்ப்ல 

னென்லத்ஷோ இலோ எழுோனள்ஷம். குனூத் 

எப்டி ஓோ ஷண்டும் என்லோனம் இம்கள் 

ன்ரு று ோஸ்கன் அடிப்லௐல் க் 

கப்டுத்துகர்கள். 

َ  امْلَيَرُ   َوُيىْلِ يُ /   ُنْلُج  ي امْلُقٌُِِت  َانيْل ِ ااِ  يِف  اَّلَّن َِ خََ بُّل  اِ ااَّن رُ   َ ُ ْل ُْل َ ٍِ  ااْل  َ َىا ِفي
َ  ، َورَدَ  ي َوَ نيْل ِ َِ  اَّلَّن تَارِ  ِويْل  َ ْل ٍ  يِف   َنَ ْلَ   ، َ  َّن   نْل  َراحٌِب  َُ خْل

َ  َ َ   َُداُّل  َوا األْل
 ٍُ ًَّن

َ
رَ    َُ  َ  ٍِ ٍُ  امْلِقيَاُا  ةَلْل  ةِ ًَّن

َ
ٍِ   َُ يُّل     ْلَ رِ  َ تَاِا  ةِ

َ رْل َ  يِف  ُ َقاُا  امَّنِ   األْل
َ .  نِ األْل

1 ج)  -الكتري الرا يع) أ اد د ختريج يف ااتري اتلنخيص  ஃ 490 ص  

குனூத்துன் ௌவல் குப்் சூழ்ௌலௐல் 

ஓோப்டும் குனூத்ோற்கும் த்ருலௐ  

குனூத்ோற்கும் இலௐல் ஷறுடு இருக்கது. 

(குனூத்துன் ௌவலில்) ௌதௐல் ந்ோ 

ருப்து ஷன்று கங்கக ஓதுது னெஸ்ோப் 

ரும் த்ோக்க ௌ ௐகும். ஆ்ல் த்ருலௐ 

குனூத்ோல் கங் கக ஓோௐ ோற்க் எந்ோ 

ென்றும் ௌ  தகள் எோலும் இம்த 

ல்ல. ஆகஷ கலௐ் ௌலகல் 
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கூப்டும் ஏல்ௐ ோக்ர்கள் ஷன்று இோல்னம் 

(தௌ் கக்) கூறுஷோ னெலௐகும். ( ர்க்க: 

ோல் ல் னர். ( :1.க்:490) எ் இப்னு 

ேர் (ஹ்) அர்கலம்,  

خَارُ  ْلُىخْل َيا ُ  امْلُقٌُِِت  يِف  َوال ِخْل ٍُ  ااْل ًَّن
َ
ُ  ، ُدَ  ٌ  أِل نَهُ  َواَ َّن عْل

َ
 ختريج يف الرا ث ًصب.  أ

3 ج)   -اهلدا ث أ اد د  ஃ 177 ص ) 

குனூத்ோல் தௌ்ம் கப்ஷோ ஷோர்ந் 

தோடுக்கப்ட் தெல்கும். ஏத்்ல் அது 

துஆகும். ( அல்ஹ் க அந்ோன்), எ் 

இம் லௐ (ஹ்) அர்கலம் குப்டும் 

தெய்ோகல இங்கு க்த்ோல் தகள் 

ஷண்டும்.  

த்ரு தோழுலக எந்ோ ௌலம் தோ ஷண்டிௐ 

தோழுலக ௐகும். அப்டி தோழுகன்ஷது 

த்ல் குனூத் ஓோ ஷண்டுஷ ோ ்ல் 

15ஆது இவுக்கு கு ட்டும் த்ல் குனூத் 

ஓதுது ஆோல்ோ தெய்ோௐகும்.  

(குப்ன: த்ரு தோழுலக இல் ஒருனெல 

தோழுது ட்டும்ோன். ள்ௐல் ேஅத்துன் 

ோவீஹ்ௐல் த்ரு தோழுதுட்டு றுடினம் 

ருக்கு த்ர் தோழுது என்து ோவல் 
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கூப்ோ ௐகும் என்லோனம் சுட்டிக் 

கட் ரும்னகஷம்.) 

 

 


