கடைமயான �ளிப்�,
நிைறேவற்�ம் �ைற
[ Tamil – தமிழ – �] ﺗﺎﻣﻴ

இம்தியாஸ்���ப்�ஸ
�

2014 - 1435

مﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ أﺣﺎﻜﻣﻪ
» ﺎلﻠﻐﺔ اﺘﻟﺎﻣﻴﻠﻴﺔ «

�ﻤﺪ إﻣﺘﻴﺎز ﻳﻮﺳﻒ

2014 - 143٥

கடைமயான �ளிப்�ம் அதை
நிைறேவற்�ம் �ைற
M.S.M.இம்தியா ��ப ஸலபி
“நீங்க �ளிப் கடைமயானவர்களா இ�ந்தா
�ளித்

உடல

��வைத�ம

�த்த

ெசய்க்

ெகாள்�ங். (அல �ர்ஆ 5:6)

�ளிப்� கடைமயாகக ��ய சில காாியங்கைள
இஸ்லாம் ��கின. ஆண, ெபண்�க்� 
காாியங்ள
ஏற்ப�மாயின் �ளி
கடைமயாகிவி�ம. அைவ பின்வ�மா:

விந்ெவளிப்பட:
“இச்ைச நீ ெவளிப்பட்டா ல் ��ச் ெ
ேவண்�. விந் ெவளிப்பட்டால் �ளி
ேவண்�”
என
நபி
(ஸல)
அவர்கள
�றினார்க. (அறிவிப்பவ அ� (ரழி), ஆதாரம:
திர்மித, இப்�மாஜ, அ�தா�த)
இச்ைச நீ�க் விந்க்� வித்தியாசம் உ.
விந் (மனீ) க�னமான ெவள்ைள நிற திரவப
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ெபா�ளா�ம. இச்ைச நீர (மதீ, வதீ) ெவள்ைள
நிறமான க�னமில்லாத சாதாரண
திரவப
ெபா�ளா�ம. இ�  சி�நீர் கழிக ேபா� 
அல்ல� இேலசா
உணர்வின்ேபா
ெவளியா�ம.
அல்லாஹ்வி ன் �! அல்லாஹ் உண
ையக் �ற ெவட்கப்படமாட. ெபண்�க
ஸ்க�த, ஏற்பட்டால் அவள் �ளி
அவசியமா? என்� ஒ� ெபண்மணி நப (ஸல)
அவர்களிட ேகட்டேபா, ஆம! ஈரத்ைத அவள
(ேமனியில, ஆைடயில) கண்டால் �ளி ேவண
�ம” என்� நபி (ஸல) அவர்கள் �றினார.
(அறிவிப்பவ: உம்� ஸுைல (ரழி), ஆதாரம:
�காாி, �ஸ்�, அ�தா�த)

உட�ற�ெகாள்ள:

உட�ற�  ெகாள்�ம்ேபா� விந ெவளிப
பட்டால்தான் �ள
கடைம
என்ப�
இஸ்லாத்தின் ஆரம்பகால சட்டமாக .
பின்� இச்சட்டம் மாற் (ஆ��ப்�,
ெபண்��ப்�ம் இைணந விந் ெவளிப
படாவிட்டா� �ளிப் அவசியமாக்கப்ப)
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விட்ட. (ஆதாரம: �ஸ்�, இப்�மாஜ,
திர்மித,�அத்த)
ஒ�வர் தன� மைனவியின(இ� கால, இ� ைக
ஆகிய) நான்� கிைளக�க்கிைடய அமர்ந,
பின்� (உற� ெகாள்) �யற்சித்தால் �ள
கடைமயா�ம என நபி (ஸல) அவர்கள
�றினார்க. (அறிவிப்பவ: அ� ஹுைரரா
(ரழி), ஆதாரம: �ஸ்�, இப்�மாஜ, நஸாயி)

மாதவிடாய ஏற்பட:
நபிேய! மாதவிடாய்ப் பற்றி அவர்கள் உம
ேகட்கின்றார. நீர் ��ம் அ(அ�த்தமா)
ஓர் உபாை. எனேவ மாத  விடாய் காலத்தி
(உட�ற� ெகாள்ளாம) ெபண்கைள விட்
விலகி இ�ங்க. அவர்கள் �த்தமா�ம் வைர
அவர்கை
(உட�ற�
ெகாள்)
ெந�ங்காதீர். மாதவிடாயி��ந்�(�ளித்)
அவர்கள் �த்தமாகி விட அல்லாஹ
உங்கைள ஏவிய �ைறப்ப� அவர்களி
ெசல்�ங். அல �ர்ஆன2:222
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“மாதவிடாய

ஏற்ப�ம்ேபா� ெதா�ைகை

விட்� வி. அ�  நின்ற�ம ் �ளித்� விட
ெதா�” என நபி (ஸல) அவர்கள் �றினார.
(அறிவிப்பவ: ஆயிஷா (ரழி), ஆதாரம: �காாி,
இப்�மாஜ, நஸாயி)
மாதவிடாய
காலங்களில் வி�பட
ெதா�ைககைள தி�ப்பி (களா)
ெதாழ
ேவண்�யதில். (�காாி) ஆனால் வி�பட்
பர்ளான ரமழான் மாத ேநான்ைப தி�ப
ேநாற்க ேவண்.

ெதாடர உதிரப்ேபாக:
மாதவிடாய �றிப்பிட்ட சில நாட்க�
ஏற்ப�. அந்த நாட்கைள கடந்த ,
ெதாடர்ந் இரத்தம ் ெவளிேய�வைதத் த
ெதாடர் உதிரப்ேபாக்� எனக் �ற.
இத்ெதாட
உதிரப
ேபாக்�ள்ளவர
மாதவிடாய ஏற்ப�ம ் நாட்கைளக் கணக்
விட்� �ளித்� �த்தமாகித் ெதாழ ே.
ெதாடர் உதிர,ேபாக்ைகப் பற்றி ந (ஸல)
அவர்களிடம ் �றியேபா “அ�  மாத  விடாய
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அல். அ� ஒ� நரம்� சம்பந்தப்பட்ட.
(அதனால தான் இந்த இரத்தம் ெதா
ெவளிேய�கிற�) என்� �றினார். (ஆதாரம:
�காாி, இப்� மாஜ, �ஸ்�)
நான் �த்தமாகாதவா� ெதாடர்ந்� இர
ேபாக் ைடயவளாக இ�க்கிேற. எனேவ
நான ெதா�ைகைய விட் விடலாமா? என்�
ஒ� ெபண்மணி நபி (ஸல) அவர்களிடம
ேகட்டா. அதற் நபி (ஸல) அவர்கள(இதற்�
�ன் வழக்கம) உனக் மாதவிடாய ஏற்ப�ம
நாட்களின் அள�க்� ெதா�ைகைய விட்�.
பிற� �ளித்� விட்� �ணி இ�க்கிக் கட
விட்� ெதா� என்
� �றினார.
(அறிவிப்பவ: உம்�ஸலமா (ரழி), (ஆதாரம:
இப்�மாஜ, அ�தா�த, நஸா�)
பாதிமா பினத அ� ஹுைபஷ்(ரழி), நபி (ஸல)
அவர்களிடம ் �  “நான் ெதாடர் இரத
ேபாக்�ைடயவளாக இ�க்கிே. எனேவ
ெதா�ைகைய
விட்�விடலாம?
என்�
ேகட்டார்.
அதற்� நபியவர்கள்
மாதவிடாய அல்! நரம்� சம்பந்தப்
ேநாயா�ம. உன மாதவிடாய நாட்களில
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ெதா�ைகைய தவிர்த்�க் ெ. பிற� �ளித்�
விட் ஒவ்ெவா� ெதா�ைகக் �� ெசய்�க
ெகாள.
பாயில் இரத்தம் ெகாட
ெகாண்��ந்தா�ம் சாிேய  �றினார்க.
(அறிவிப்பவ: ஆயிஷா (ரழி), ஆதாரம:
இப்�மாஜ, திர்மித)

பிரசவத தீட் ஏற்பட:
பிரசவத்தின் காரணமாக இரத ேபாக்�
ஏற்ப�ம்ேபா� ெதாழக் �. அ� நின்ற பின
�ளித்� விட்� ெதாழ ேவண. அந்நாட்களி
வி�பட்ட ெதா�ைககைளத் தி�ப் (களா)
ெதாழ ேவண்� யதில்.

�ளிக்�ம் �:
கடைமயான �ளிப்ைப நிைறேவற்ற �ன் 
ைககைள�ம் �ன்� �ைற க�வ ேவண.
அதன் பி, மர் ஸ்தானத்ைத க�வ ேவண.
பின்� ��ச் ெசய்ய ேவ. அதன் பின
தைலயில �ன்� �ைற தண்ணீ ர் ஊற
(உடைல �த்தப்ப�த)க் ெகாள்ள ேவண.
�ளிக்�ம்ேப வல� பக்கத்த �ந்� தண்ணீ
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ஊற்ற ேவண். ஆண, ெபண் இவ்வ
கடைமயான �ளிப்ைப நிைறேவற்ற ேவண.
நபி (ஸல) அவர்கள் இப் தான் �ளிப்
நிைறேவற்ற
யி�க்கிறார்.
நபி (ஸல) அவர்க கடைமயான �ளிப்ைப
நிைற ேவற்� ேபா� தம் இ� ைககைள�ம
க�வி விட்� ெதா�ைகக்�ச் ெச ேபான்�
�� ெசய்வார். (அறிவிப்பவ: ஆயிஷா (ரழி),
ைம�னா (ரழி), ஆதாரம: �காாி, �ஸ்�,
நஸா�)
நபி (ஸல) அவர்கள் �ளிப்பதற்காக 
தண்ணீர் எ�த்� ைவத. தம� �ன
ைககளின் மீ� தண்ணீ ர் ஊ, இரண்�
அல்ல� �ன்� �ைற க�வினார. பின்
வலக்கரத்தால் சிறிதள� தண்ணீைர
கரத்தால் ஊற்றித் தம� மர்மஸ்
க�வினார்க. பின்� தம� ைகையத் தைரய
ேதய்த்தார. பின்� வாய ெகாப்பளித்
�க்ைக�ம
் �த்தம் ,
�கத்ைத
க�வினார்க. இ� ைககைள�ம க�வி
னார்க. பின்னர் தைலைய �ன்� �ைற க�
விட்� தம ் ேமனியில் தண் ஊற்றிக
ெகாண்டார். பின்�(�ளித்த இடத்தி��)
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சற்� விலகி நின்�  கால்கைளக் க�வி
ெகாண்டார். (அறிவிப்பவ: ைம�னா (ரழி)
(ஆதாரம: �காாி, �ஸ்� நஸா�, இப்�மாஜ)
நபி (ஸல) அவர்கள் �ளித்த பின் ��ச் 
மாட டார்கள் என ஆயிஷ(ரழி) �றினார்க.
(ஆதாரம: திர்மித, அ�தா�த, இப்�மாஜ)
அஸ்மா பின்த் ஷ(ரழி) அவரகள் நபி(ஸல)
அவர்களிடம் வந்� மாதவிட �ளிப் பற்றிக
ேகட்டா. அதற்� நபி (ஸல) அவர்கள
“உங்களில் ஒ�வ (மாத விடாய �ளிப்பின
ேபா�) தண்ணீைர�ம் இலந்ைத இைல �ம்
எ�த்� நன் � �த்தம்  ெகாள்ளட்.
பிற� தைலக்�த் தண்ணீர் ஊற்றி நன
ேதய்ந்� தைலயின் ச நைன�ம் வைர
க�வட்�. பிற� உடம்�க்�த் தண்
ஊற்றட். அதன் பின் கஸ்�ாி தடவப்பட
பஞ்�த ் � ஒன்ைற எ�த் � �த்தம் ெ
ெகாள்ளட்�ம்  ெசான்னார்.
அதற்� அஸ்ம(ரழி) அவர்கள‘அைத ைவத்�
அவள் எவ்வா � �த்தம் ெச? என்
ேகட்டார்.
நபி
(ஸல)
அவர்கள
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ஸுப்ஹானல்ல, அதனால் �த்தம் ெ
ெகாள்ளட் என்� �றினார்.
உடேன நான்‘இரத்த ப�ந்த இடத்தில் தடவ
ெகாள’ என்� பிறர் காதில் விழாத அைத 
இரகசியமாகச் ெசான் ே.
ேம�ம் அஸ்ம (ரழி) நபி (ஸல) அவர்களிடம
ெப�ந �டக்கிற்காகக் �ளிக ்�ம பற்றிக
ேகட்டா. அதற்� நபியவர்கள் தண்ணீர்
நன்� �த்தம் ெசய்�க். பிற� தைலக�த்
தண்ணீர் ஊற்றி தைலயில் ச�மம் ந
அள�க்� நன்� ேதய் ெகாள. பின்னர் உ
(ேமனியின) மீ� தண்ணீர் ஊற்� என்ற.
(அறிவிப்ப: ஆயிஷா (ரழி) �ல: �ஸ்�)
உங்களில் ஒ�வர் தம் மைனவ உட�ற�
ெகாண், ம� �ைற�ம் உட�ற� ெகாள்
வி�ம்பினா, ��  ெசய்� ெகாள்ள ேவண்
என நபி (ஸல) அவர்கள் �றினார.
(அறிவிப்பவ: அ� ஸ�த, ஆதாரம: �ஸ்�,
இப்�மாஜ, நஸா�)
எங்களில் ஒ� �ளிப்க கடைமயான
நிைலயில் �ங்கலா? என்� உமர (ரழி) நபி
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(ஸல) அவர்களிடம ் ேகட்டே, ஆம ��ச்
ெசய்� விட்� �ங்கலாமறார்க.
(அறிவிப்பவ: உமர் (ரழி), ஆதாரம: �காாி,
�ஸ்�, நஸா�)
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