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இயற்கை மரபு ஸுன்னஹ்ைள் 

 

அகை அல்லாஹ் 
மனிதர்ைளுக்கு இயல்பாைவை 

கைாடுத்துள்ள பண்புைள் 

அடிப்படையில் மனிதனுக்கு அவற்றின் பக்கம் ஆர்வமும் ததடவயும் 
இருக்கும். எனினும், அவனுக்கு சூழவுள்ள சமூகத்தின் தாக்கத்தால் 
அவ்வியல்புத்  தன்டமகளில் மாற்றம் ஏற்பைலாம். அடவ பற்றி 

ஆதாரபூர்வமான நபிமமாழிகளில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
 ب

சிறுைிளக்ைம் சட்டம் ஸுன்னஹ் 
மீடசடய கத்தரிப்பதும்; குடறப்பதும்; 

உதட்டின் ஓரங்கள் மதன்படும் 
அளவிற்கு நீக்குவதும் சுன்னத்தாகும். 

சுன்னத். 

ஒட்டுமமாத்தமாக 
மழிப்பது மக்ரூஹ். 

[1] 

மீகசகயக் 
ைத்தரித்தல் 

தாடிடய மழிப்பது ஹராமாகும். 

ஏமனனில், அவ்வாறு மசய்வது 
தாடிடய விை தவண்டும்; வளர்க்க 
தவண்டும் என்ற நபி  அவர்களின் ملسو هيلع هللا ىلص 

கட்ைடளக்கு முரணானதாகும். 

வாஜிப் (கட்ைாயம்) 

[2] தாடிகய 
ைளர 
ைிட்டு 

ைிடுதல் 

அதாவது 'அறாக்' குச்சி, அல்லது அது 
தபான்றடத பற்கடளச் சுத்தம் 

மசய்வதற்குப் பயன்படுத்துவதாகும். 

அது மபாதுவாக எல்லா தநரங்களிலும் 
சுன்னத்தாகும். எனினும், அது 
பின்வரும் சந்தர்பங்களில் 

வலியுறுத்தப்பட்ை சுன்னத்தாகும். 

அடவ: வுளூ மசய்யும்தபாது, 

மதாழுடகக்கு முன், வடீ்டுக்குள் 
மற்றும் மஸ்ஜிதுக்குள் நுடழயும் 

தபாது, குர்ஆன் ஓதும் தபாது, 

விழித்மதழுந்த பிறகு, மரணித்த பிறகு, 

வாயின் வாடையில் மாற்றம் 
ஏற்படுகின்ற தபாது 

சுன்னஹ் 
முஅக்கதஹ் 

(வலியுறுத்தப்பட்ை 
சுன்னத்) 

[3] பல் 
துலக்குதல் 
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அதாவது மூக்கினுள் தண்ணரீ் விட்டு; 

மவளிதயற்றிக் கழுவுவது. 
வுளூவின் 

சுன்னத்துக்களில் 
ஒன்று 

[4] நாசிக்கு 
தண்ணரீ் 

கசலுத்துத
ல் 

அதாவது நகங்கடள வளர்வதற்கு 
விட்டுவிடுவதால் அவற்றுக்கு 
அடியில் அழுக்குகள் படிவதன் 

காரணமாக அவற்டற மவட்டி விை 
தவண்டும். 

சுன்னத்.  

இதடன 40 

நாட்களுக்கு தமல் 
தாமதப்படுத்தாமல் 
இருப்பது அவசியம் 

[5] நைம் 
கைட்டுதல் 

விரல்களின் மடிப்புக்கள் தபான்ற 
அழுக்குகள் படியும் இைங்கடள 

சுத்தம் மசய்தல். 
சுன்னத். 

[6] 

மடிப்புை
கள 

ைழுவுதல் 

அதாவது, அக்குள்களில் முடளக்கும்  

முடிகடள நீக்குதல். அவற்டற  

பிடுங்குவதன் மூலதமா மழிப்பதன் 
மூலதமா தவறு வழிகளிதலா நீக்க 

முடியும். இதனால் சுத்தம் 
ஏற்படுவததாடு, துர்வாடையும் 

நீக்கப்படுகிறது. 

சுன்னத்.  

இதடன 40 

நாட்களுக்கு தமல் 
தாமதப்படுத்தாமல் 
இருப்பது அவசியம் 

[7] அக்குள் 
முடிகய 

பிடுங்குதல் 

அதாவது மடறவிைத்டத ஒட்டி 
முடளக்கும் முடிகடள நீக்குதல். 

அவற்டற மழிக்காமல் தவறு 
உபகரணங்கடள மகாண்டும் நீக்க 

முடியும். 

சுன்னத்.  

இதடன 40 

நாட்களுக்கு தமல் 
தாமதப்படுத்தாமல் 
இருப்பது அவசியம் 

[8] 

அந்தரங்ை 
முடிகய 
மழித்தல் 

முன், பின் துவாரங்களில் இருந்து 
மவளிப்படுகின்றவற்டற நீரினால் 
கழுவி அல்லது அதுதபான்ற ஒரு 

மசயல்பாட்டினால் நீக்கி; மவளிப்படும் 
இைத்டதயும் அதற்கு அண்மித்த 
இைங்கடளயும் சுத்தப்படுத்தி 

மகாள்ளல். 

இயற்டகத் 
ததடவடய 

நிடறதவற்றும் 
தபாது கடைபிடிக்க 

தவண்டிய 
ஒழுக்கங்களில் 

ஒன்று 

[9] மலசலம் 
ைழித்த 
பிறகு 
சுத்தம் 

கசய்தல் 
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வாயினுள் தண்ணடீர உட்மசலுத்தி, 
மவளிதயற்றி வாடயக் கழுவிக் 

மகாள்ளல். 

வுளூவின் 
சுன்னத்துக்களில் 

ஒன்று 

[10] ைாய் 
கைாப்பளித்

தல் 

அல்லாஹ்வின் தூதர்  அவர்கள் கூறியதாக ஆஇஷஹ் (றழியல்லாஹு ملسو هيلع هللا ىلص 
அன்ஹா) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்: பத்து இயற்கை மரபுைள் 

இருக்ைின்றன. மீகசகயக் ைத்தரித்தல், தாடிகய ைளர ைிட்டு ைிடுதல், 

பல் துலக்குதல், மூக்குக்குள் தண்ணரீ் கசலுத்திக் ைழுவுதல், நைம் 
கைட்டுதல், மடிப்புைகள ைழுவுதல், அக்குள் முடிகய பிடுங்குதல், ைீழ் 
முடிகய மழித்தல், மலஜலம் ைழித்துைிட்டு தண்ணரீினால் சுத்தம் 
கசய்தல். இந்த ஹதீடை அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளரான முஸ்அப் 
என்பவர் கூறுகிறார்: பத்தாவடத நான் மறந்து விட்தைன். அது வாய் 

மகாப்பளிப்பதாக இருக்கலாம். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்) 

அந்தரங்க உறுப்பின் முன்பகுதிடய 

மூடியுள்ள ததாலிடன மவட்டி விடுதல். 

அழுக்குகள் ததங்கி நிற்காமலும் சிறுநீர் 

கழித்துவிட்டு இலகுவாக சுத்தம் மசய்து 

மகாள்வதற்காகவும் இவ்வாறு 

மசய்யப்படுகிறது. 

ஆண்களுக்கு 
மசய்வது 

கட்ைாயமாகும். 

மபண்களுக்கு 
ததடவப்பட்ைால் 

மசய்வது 
விரும்பத்தக்கதாகு

ம். 

[11] 

ைத்னஹ் 

(ைிருத்தவச
தனம்)  

நபி  அவர்கள் கூறியதாக அபூஹுடறறஹ் (றளியல்லாஹு அன்ஹு) ملسو هيلع هللا ىلص 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள்: பின்ைரும் ஜந்தும் இயற்கை மரபுைளில் 
உள்ளகையாகும். அகை ைத்னஹ்… (ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம்). 

அறபு மூலம்: அஷ்கெய்க் கைஸம் ஸர்ைான் 
ي الدين للشيخ هيثم رسحان حفظه هللا

ن
ن وتوضيح الفقه ف ي تقريب منهج السالكي 

ن
ن ف  فتح المعي 

முதல் பிரதி: ஹி 1443 / கி.பி 2022 

 தமிழில்: ஹுடைன் இப்னு றபகீ் மதனி 


