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 أحاكم صالة املريض وطهارته

 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل
 إعداد القسم العليم بمدار الوطن

 ار الوطن للنرشمد
 املرتجم/ سيد إسماعيل إمام بن ييح موالنا

 

என்னுகர 

அளவற்ை அருளோளனும்  ிைரற்ை அன்புகைநயோனு 

மோைிய அல்ைோஹ்வின்  ிரு  ோமம் தைோண்டு ஆரம்பம் 

தசய்ைின்நைன். 

புைழ் யோவும் அல்ைோஹ் ஒருவனுக்நை தசோந் ம். 

அல்ைோஹ்வின் ைருகையும் சோந் ியும்  மது 

அன்புக்குோிய இறு ித் தூ ர் முஹம்மது (ஸல்) 

அவர்ைளின் மீதும், அன்னோோின் ைிகளயோர், 

ந ோழர்ைள் யோவோின் மீதும் உண்ைோவ ோை. 

த ோழுகை, இஸ்ைோமிய மோர்க்ைத் ின் அடிப்பகை 

ைளில் ஒன்று. ஒரு ைட்டிைத் ிற்கு தூண் எப்படி 

அவசியநமோ, இஸ்ைோத் ிற்கு அக  விைவும் 

த ோழுகை அவசியம். எனநவ த ோழுகை 

இல்ைோ வனுக்கு, இஸ்ைோத் ில் எந்  அருைக யும் 

இல்கை. ஆகையோல் ோன் “த ோழுகைகயத் 
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 ைர்த் வன், இஸ்ைோத்க த்  ைர்த் வன்” என்று 

ரஸுல் (ஸல்) அவர்ைள்  வின்ைோர்ைள். 

த ோழுகைக்கு சுத் ம் அவசியம். சுத் ம் நபைோ த் 

த ோழுகை, ஏற்றுக் தைோள்ளப்படுவ ில்கை. நமலும் 

த ோழுகைக்தைன்ை பிரத் ிநயைமோன சுத் நம வுழூஃ 

எனப்படுைிைது. சிை சந் ர்ப்பங் ைளில் குளிக்ை 

நவண்டும் என்ை ைட்ைோயமும் ஏற்படுைின்ைது. 

எனினும் சிை நவகளைளில்  ண்ைீர் 

ைிகைக்ைோமநைோ, அல்ைது அ கனப் பயன்படுத்  

முடியோமநைோ நபோைைோம். அவ்வோைோன 

சந் ர்ப்பத் ிலும் த ோழுகைகய விடுவ ற்கு 

இஸ்ைோம் மோர்க்ைத் ில் அனும ியில்கை. 

எனநவ, குைிப்போை ந ோயோளிைள் இந் ப் 

பிரச்சிகனக்கு முைம் தைோடுக்ை நவண்டியுள்ளது. 

ஆகையோல் அவர்ைள், எவ்வோறு சுத் ம் நபைி, 

த ோழுகைகய  ிகைநவற்ை நவண்டும் என்பது 

குைித்து அல்குர்ஆன், ஸுன்னோவின் ஆ ோரங்ை 

ளுைன் இஸ்ைோமிய அைிஞர்ைள் பை நூல்ைளும், 

ைட்டுகரைளும் எழு ியுள்ளனர். அ ன் வோிகசயில் 

உைைம் நபோற்றும் மோநமக  அஷ்கெய்க் அப்துல் 

அஸீஸ் பின் அப்துல்ைோஹ் பின் போஸ் (ரஹ்) 

அவர்ைள், 

 "أحكام صالة المريض وطهارته"

என்ை தபயோில் சுருக்ைமோைவும் த ளிவோைவும் 

கைநூல் ஒன்கை எழு ியுள்ளோர்ைள். அ ில் அவர்ைள் 
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 ண்ைீருக்குப் ப ிைோை ‘இஸ் ிஜ்மோர்’- ைற்ைகளக் 

தைோண்டு சுத் ம் தசய்யும் முகையிகனப் பற்ைியும், 

மற்றும்  யம்மும் தசய்யும் முகையிகனப் பற்ைியும் 

விளக்ைியுள்ளோர்ைள். நமலும்  யம்மும் 

தசய்வ ற்ைோை, கைகய மண் மீது இரண்டு 

 ைகவைள் அடிக்ை நவண்டுமோ? அல்ைது ஒரு 

 ைகவ அடிக்ை நவண்டுமோ? அவ்வோநை உள்ளங் 

கையில் பட்டுள்ள தூசிகய, இரண்டு முழங்கை 

வகரயில்  ைவுவ ோ, அல்ைது மைிக்ைட்டு வகரயில் 

 ைவுவ ோ, என்ை விையத் ில் மோர்க்ை அைிஞர்ைள் 

மத் ியில் ைருத்து முரன்போடுைள்  ிைவுைின்ைன. 

எனினும் அம்மோர் இப்னு யோஸிர் (ரஹ்) 

சம்பந் ப்பட்ை ஹ ீஸில், இவ்விையம் த ளிவோை 

இருக்ைின்ைபடியோல், பின் போஸ் (ரஹ்) அ ன்படி  ன் 

முடிகவ முன் கவத்துள்ளோர்ைள்.    அந்நூகைநய, 

“ந யோளியின் த ோழுகையும். அ ன் வி ி 

முகைைளும்” எனும் தபயோில் அடிநயன் தமோழி 

தபயர்த்துள்நளன். இ ன் மூைம் இஸ்ைோமிய  மிழ் 

உைைம் பயன் தபறும் என்பது எனது  ம்பிக்கை.  

 ம் அகனவோின் குற்ைம் குகைைகளயும் அல்ைோஹ் 

மன்னித்து ஈருைைிலும்  ம் அகனவருக்கும்  ற் 

போக்ைியத்க த்  ந் ருள்வோை. 

 وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
                        
திக்குவல்லை இமாம் (ரஷாதீ-பெங்களூர்  

13/09/2015                 
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ந ோயோளியின் த ோழுகையும் 

அ ன் வி ி முகைைளும் 
 
அளவற்ை அருளோளனும்  ிைரற்ை அன்புகைநயோனு 

மோைிய அல்ைோஹ்வின் தபயரோல் ஆரம்பம் 

தசய்ைின்நைன். 

புைழ் யோவும் சர்வ உைைின் இரட்சைனோன அல்ைோஹ் 

வுக்நை தசோந் ம். ைருகையும் சோந் ியும்  பிமோர்ைள், 

ரஸூல்மோர்ைள் யோவோிலும் மிைவும் சிநரஷ்ைமோன 

 மது  பி முஹம்மது (ஸல்) அவர்ைளின் மீதும் 

அன்னோோின் ைிகளயோர் ந ோழர்ைள் யோவோின் மீதும் 

உண்ைோவ ோை. 

ஒரு த ோழுகையோளிக்குத் துைக்கு ஏற்பட்டி 

ருந் ோநைோ. அல்ைது அவோின் உைலிநைோ 

உகையிநைோ த ோழும் ஸ் ோனத் ிநைோ அசுத் ம் 

இருந் ோநைோ மு லில் அ கன  ீக்ைி சுத் மோை 

கவத்துக்ை தைோள்வது அவசியம். ஏதனனில் 

துைக்கை விட்டும்  ீங்ைி இருப்பதுவும் முன் 

குைிப்பிட்ை மூன்று தபோருட்ைகளயும் சுத் மோை 

கவத்துக் தைோள்வதும் த ோழுகை தசவ்வநன 

 ிகைநவைத் ந கவயோன இரண்டு 

 ிபந் கனைளோகும். 

எனநவ த ோழுகைகய  ிகைநவற்ை விரும்பும் 

ஒருவர் சிறு துைக்கு உகையவரோை இருப்பின் 
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மு லில் அவர் வுழூஃ தசய்து தைோள்வதுவும், தபருந் 

துைக்கு உகையவரோை இருப்பின் குளித்துக் 

தைோள்வதும் ைைகமயோகும். நமலும் மை சைம்  

ஏற்பட்டிருந் ோல், வுழூஃ தசய்து தைோள்ளு முன்னர் 

அ கன சுத் ம் தசய்து தைோள்ள நவண்டும். 

அ ற்ைோை  ண்ைீகர அல்ைது அசுத் த்க  

உோிஞ்சும் படியோன ைல் அல்ைது தமல்லிய ைோைி த் 

துண்கை அல்ைது துைி எ கனயும் பயன் படுத் ிக் 

தைோள்ளைோம். 

சுத் ம் தசய் ல் த ோைர்போன சிை சட்ைங்ைள் 

மை சைநமோ அல்ைது நவறு ஏ ோைிலுநமோ முன் பின் 

வழிைள் மூைம் தவளிப்பட்ைோல் அ கனத்  ண்ைீர் 

தைோண்நைோ, அல்ைது அசுத் த்க  உோிஞ்சும் 

படியோன ைற்ைகளக் தைோண்நைோ,  அல்ைது நவறு 

ஏ ோைிலும் ஒரு தபோருகளக் தைோண்நைோ சுத் ம் 

தசய்து தைோள்வது ைைகம. ஆனோல் ைோற்று 

தவளிப்பட்ை ற்ைோை, சுத் ம் தசய்ய நவண்டிய 

ந கவயில்கை. அ ற்ைோை வுழூஃ மோத் ிரம் தசய்து 

தைோள்வது நபோதுமோனது. ஏதனனில் அசுத் ம் 

ஏற்பட்ைோநை, அ கனச் சுத் ம் தசய்வது ைைகம, 

ஆனோல்  ித் ிகரக் தைோண்ை ோநைோ, ைோற்று 

தவளிப்பட்ை ோநைோ அசுத் ம் உண்ைோைோது. எனநவ 

அ ற்ைோை சுத் ம் தசய்ய நவண்டிய ந கவயும் 

இல்கை, என்பக க் ைவைத் ில் தைோள்ளநவண்டும். 

சுத் ம் தசய்யப் பயன்படுத்தும் தபோருள் சுத் மோன 

வஸ்துவோை இருத் ல் நவண்டும். நமலும் அது 
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ைல்தைனில், குகைந்  பட்சம் மூன்று ைற்ைகளக் 

தைோண்டு சுத் ம் தசய்வது அவசியம். ஏதனனில், 

 

حيحني يف : قال وسل َّم عليه اهلل صل َّ  اهلل رسول أن َّ  هريرة أيب عن الص َّ
 فلْيوتِرْ  استجمر م ن))

 

“ஒருவர் ைல்லின் மூைம் சுத் ம் தசய்வோரோைில், அவர் 

அ கன ஒருகமப்படுத் ிக் தைோள்ளட்டும்” என்று 

ரஸுல் (ஸல்) அவர்ைள்  வின்ைோர்ைள் என்றும் 

(ஸஹீகஹன்) 

    

 إذا)) :قال وسل م عليه اهلل صل   انلب   أن   عنها اهلل ريض اعئشة عن »
؛ ي ستطيب أحجار   بثالثة معه فليذهْب  الغائِط، إىل أحُدكم ذهب  بهن 
 ابوداوود والنسايئ(((( (3) .عنه ُُتزئ فإن ها

 

“உங்ைளில் எவநரனும் மைம் ைழிக்ைச் தசல்வோரோைில், 

அவர்  ன்னுைன் மூன்று ைற்ைகள எடுத்துச் தசன்று 

அ கனக் தைோண்டு சுத் ம் தசய்து தைோள்வது 

அவருக்குப் நபோதுமோனது.” என்றும் ரஸூல் (ஸல்) 

அவர்ைள்  வின்ைோர்ைள், என ஆஇெோ (ரழி) 

அவர்ைள் அைிவிக்ைின்ைோர்ைள். (அபூ  ோவூத்,  ஸோஈ). 

நமலும் மூன்று ைற்ைகள விைவும் குகைந்  அளவு 

ைற்ைகளக் தைோண்டு சுத் ம் தசய்து தைோள்வக  
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 பியவர்ைள்  கை தசய்துள்ளோர்ைள், என முஸ்லிமில் 

ப ிவோைி யுள்ளது. நமலும் சுத் ம் தசய்ய, விட்கை, 

மற்றும் அது நபோன்ை அசுத் மோன  தபோருட்ைள் 

எ கனயும் பயன்படுத் க் கூைோது அவ்வோநர 

எலும்புைகளயும், உைவுப் தபோருட்ைகளயும், 

மற்றும் ம ிக்ைப்பை நவண்டிய  தபோருட்ைகளயும் 

இ ற்ைோைப் பயன்படுத் க் கூைோது.  

சுத் ம் தசயவ ற்ைோை ைல் மற்றும் துைி நபோன்ை 

தபோருகள பயன்படுத்தும் நபோது, அ கனத் 

த ைர்ந்து  ண்ைீரோல் ைழுவிக் தைோள்வது சிைந் து. 

ஏதனனில் ைல் அசுத் த்க   ீக்ைவும்,  ண்ைீர் 

அசுத் ம் தவளியோன இைத்க யும் சுத் ம் தசய்யும். 

இ னோல் சுத் ம் அ ிைோிக்கும். எனினும் மனி ன் 

இவ்விையத் ில் எ கன நவண்டு மோனோலும் த ோிவு 

தசய்து தைோள்ளைோம். எனநவ அவர்  ண்ைீகர 

அல்ைது ைல் நபோன்ை தபோருகளத்  னியோைவும் 

அல்ைது அவ்விரண்கை யும் ஒன்று நசர்த்தும் எப்படி 

நவண்டுமோனோலும் அவர் சுத் ம் தசய்து 

தைோள்ளைோம். அ கனத் த ோிவு தசய்யும் சு ந் ிரம் 

அவருக்குண்டு. ஆனோல் ரஸூல் (ஸல்) அவர்ைள் 

சுத் ம் தசய்ய  ண்ைீகரப் பயன்படுத் ி வந் ோர்ைள், 

என்பக  பின்வரும் ஹ ீஸ் அைிவிக்ைின்ைது. 

اكن رسول اهلل صل اهلل   {هلل عنه أنه قالريض اأنس بن مالك عن 
ماء وعزنة  عليه وسلم يدخل اخلالء ، فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من 

  صحيحني .  }، فيستنيج باملاء

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=61#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=61#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=61#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=61#docu
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“ பிைள்  ோயைம் (ஸல்) அவர்ைள் மைசை 

கூைத் ிற்குச் தசல்லுங்ைோல்  ோனும், என்கனப் 

நபோன்ை இன்தனோரு கபயனும்  ண்ைீர் போத் ிரம் 

ஒன்றும், சிைிய ஈட்டி தயோன்றும் எடுத்துச் 

தசல்நவோம்.  பியவர்ைள் அந் த்  ண்ைீகரக் 

தைோண்டு சுத் ம் தசய்து தைோள்வோர்ைள், என்று 

அனஸ் (ரழி) அவர்ைள் அைிவிக்ைின்ைோர்ைள். 

(புைோோீ,முஸ்லிம்). நமலும்  

 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا باملاء، فإين  -ريض اهلل عنها-اعئشة عن 
قال  )اكن يفعله -صل اهلل عليه وسلم-أستحييهم، وأن رسول اهلل 

 (ث صحيحالرتمذي هذا حدي
 

“ ண்ைீகரக் தைோண்டு சுத் ம் தசய்து தைோள்ளும்படி 

 ீங்ைள் உங்ைளின் மகனவியருக்கு உத் ரவிடுங்ைள். 

 ோன் அவர்ைள் விையத் ில் தவட்ைப்படுைின்நைன், 

 ிச்சயமோை ரஸூல் (ஸல்) அவர்ைளும் அப்படித் ோன் 

தசய் ோர்ைள்” என்று ஆஇெோ (ரழி) அவர்ைள் ஒரு 

கூட்ைத் ினோிைம் கூைினோர்ைள். ( ிர்மி ீ). 

எனினும் இவ்விரு தபோருளிலிருந்து ஏந னும் 

ஒன்கைக் தைோண்டு நபோதுமோக்ைிக் தைோள்வ  ோயின், 

 ண்ைீநர சிைந் து. ஏதனனில்  ண்ைீர், 

அசுத் த்க  மோத் ிர மின்ைி, அசுத் ம் தவளியோன 

http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book50/Hits200884.htm
http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book50/Hits200884.htm
http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book50/Hits200884.htm
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இைத்க யும் தூய்கமப் படுத்தும். ஆகையோல் 

அசுத் த்க   ீக்ைி அவ்விைத்க த் தூய்கமப்படுத்  

 ண்ைீநர நமைோனது. சுத் ம் தசய்ய ைல், அல்ைது 

துைி நபோன்ை எ கனயும் பயன்படுத்துவ ோயின் 

அ கனத் த ோைர்ந்து  ண்ைீரோல் ைழுவுவது 

சிைந் து. ஏதனனில் ைல் நபோன்ைகவ அசுத் த்க  

 ீக்ைி விடுநமயல்ைோது, அசுத் ம் தவளியோன 

இைத்க  தூய்கமப் படுத் ோது. எனநவ அத்துைன் 

 ண்ைீகரக் தைோண்டு ைழுவினோல் அசுத் ம் 

தவளியோன இைத்க யும் அது தூய்கமப்படுத் ி 

விடும். எனினும் ஒருவர், சுத் ம் தசய்ய  ண்ைீகர 

மோத் ிரநமோ அல்ைது  ைல் நபோன்ை தபோருகளநயோ 

த ோிவு தசய்து தைோள்ளைோம். ஆனோல்  பியவர்ைள்  

 ண்ைீகரப் பயன்படுத் ி வந்துள்ளோர்ைள் என்பக  

முன் குைிப்பிட்ை  ஹ ீஸ் எடுத்துக் ைோட்டியது. 

மூன்று ைற்ைகளக் தைோண்டு சுத் ம் தசய்யும் 

பட்சத் ில், அகவ அசுத் த்க   ீக்ைிவிட்ைோல் 

அதுநவ நபோதுமோனது. ஆனோல் அது நபோ ோது 

எனக்ைண்ைோல், அசுத் ம்  ீங்கும் வகர  ோன்கு, 

ஐந்து என ந கவக்நைற்ப ைற்ைளின் எண்ைிக்கை 

கய அ ிைோித் ல் நவண்டும். அச்சமயம் ைற்ைளின் 

எண்ைிக்கை ஒருகம வோய்ந் ிருப்பது  சிைந் து. 

ஏதனனில், 

  :  من استجمر فليوتريف حديث أيب هريرة يف الصحيحني 
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“எவர் ைல்லின் மூைம் சுத் ம் தசய்ைின்ைோநரோ அவர் 

அ கன ஒருகமயில்  ிகைவு தசய்து தைோள்ளட்டும்.” 

என்று  பியவர்ைள்  வின்றுள் ளோர்ைள். நமலும் 

வைது ைரத் ோல் சுத் ம் தசய்ய நவண்ைோம், என 

 பியவர்ைள்  டுத்துள்ளோர்ைள், என்பதும் ஈண்டு 

குைிப்பிைத்  க்ை ோகும். அவ்வோநை 

 عليه اهلل صل اهلل رسول قال قتادة أيب حديث من الشيخان أخرج
نَّ  ال   :وسلم ُدُكمْ  ُيْمِسك  ح 

 
ر هُ  أ ال  . ي ُبولُ  و ُهو   بِي ِمينِهِ  ذ ك  حْ  و  سَّ  ن  مِ  ي ت م 

  . .بِي ِمينِهِ  اخلْ ال ءِ 

சிறு ீர் ைழிப்பவன்  ன் மர்மஸ் ோனத்க  வைது 

கையோல் த ோைக் கூைோது  

நமலும் மைம் ைழிப்பவன் வைது கையோல் 

துகைக்ைவும் கூைோது” என்று  பியவர்ைள்  கை 

தசய்துள்ளோர்ைள்.  

எனினும் இைது கை துண்டிக்ைப்பட்நைோ, அல்ைது 

உகைக்ைப்பட்நைோ, ஏந னும் ந ோய்க்கு 

இைக்ைோைிநயோ இருந் ோல், வைது கைகயப் 

பயன்படுத் ிக் தைோள்வ ில்  வைில்கை. நமலும்  

 ண்ைீகரயும், ைல் நபோன்ை வற்கையும் நசர்த்து 

சுத் ம் தசய்வது சிைந் தும் போிபூரைமோனதுமோகும். 

இஸ்ைோமிய     ெோீஆ    இைகுவின்    அடிப்பகை 

யில்    உருவோக்ைப்பட்ை ோகும்.  

எனநவ துன்பத்துக்குள்ளோநனோர், இபோத் த்துக் 

ைகள சிரமமின்ைி  ிகைநவற்றுவ ற்கு ஏதுவோை 
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அல்ைோஹ் அவர்ைளுக்கு சிை சலுகைைகளயும் 

வச ிைகளயும் ஏற்படுத் ித்  ந்துள்ளோன். இ கன 

இகை வசனம் இப்படி இயம்புைிைது.  

َل  َوَما“ ينِ  ِف  َعلَيُْكمْ  َجَع   (87)احلج/ ۚ  ج  َحرَ  ِمنْ  اِلِّ
“இந்  மோர்க்ைத் ில் அவன் (அல்ைோஹ்) உங்ைளுக்கு 

யோத ோரு ைஷ்ைத்க யும் ஏற்படுத்  வில்கை” (22\78) 

 ِ دُ يُر مُ  اللَّـهُ  ي ِ  َوَل  الْيُْسَ  بُِك دُ يُر مُ  ي   (185)ابلقرة/الُْعْسَ  بُِك

“அல்ைோஹ் உங்ைளுக்கு இைகுகவக் தைோடுக்ை 

 ோடுைிைோன். நமலும் அவன் உங்ைளுக்கு சிரமத்க  

 ோைவில்கை” (2/185) 

ُقوا هَ  فَاتَّ مْ  َما اللَّـ  (61)اتلغابن/  اْسَتَطْعُت
“உங்ைளோல் இயன்ை அளவுக்கு அல்ைோஹ்வுக்குப் 

பயந்து  ைவுங்ைள் (64\16) 

நமலும், ரஸூல் (ஸல்) அவர்ைள், 

 ابلخاري( )رواه  , " استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا " :

“ ோன் உங்ைளுக்கு ஒரு விையத்க  உத் ரவிட்ைோல், 

முடிந்  வகர  ீங்ைள் அ கனச் தசய்யுங்ைள்.” 

என்றும் 

  

 رواه ابلخاري() يرس" ادلين "إن
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“ ிச்சயமோை மோர்க்ைம் இநைசோனது.” என்றும் 

 வின்ைோர்ைள்.” 

 

 யம்மும் 

எனநவ ந ோயோளிக்குத்  ண்ைீகரப் பயன்படுத்  

முடியோது என்ைிருந் ோநைோ அல்ைது  அ னோல் 

 ன்னுகைய ந ோய் அ ிைோித்து விடுதமன்ை பயநமோ, 

அ ிலிருந்து குைமகைய ைோை  ோம ம் ஏற்படும் 

என்ை அச்சநமோ இருந் ோல், அவன்  னது சிறு 

துைக்கை  ீக்ைிக் தைோள்ள வுழூஃ தசய்வக யும், 

தபரு துைக்கை  ீக்ைிக் தைோள்ள குளிப்பக யும் 

 விர்த்து, ப ிைோை ‘ யம்மும்’ தசய்து தைோள்ளைோம். 

‘ யம்மும்’ என்பது உள்ளங்கை இரண்கையும் 

மண்ணுக்கு நமல் ஒரு  ைகவ அடித்து, விரல்ைளின் 

உற்புரத்க   முைத் ிலும், இரண்டு உள்ளங் 

கைைகளயும் மைிக் ைட்டின் மீதும்,  ைவிக் 

தைோள்வ ோகும். எனநவ  ண்ைீர் 

ைிகைக்ைோ வனுக்கு, என்ன சலுகை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளந ோ அந  சலுகைகய, 

 ண்ைீகரப் பயன்படுத்  இயைோ வனுக்கும் ெோீஆ 

வழங்ைியுள்ளது. என்பக , அல்ைோஹ்வின்  ிரு 

வசனங்ைள் த ளிவு படுத்துைின்ைன. 
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ًبا ُكنُتمْ  ِإَون رُ  ُجُن هَّ رْ  ُكنُتم ِإَون ۚ  وافَاطَّ وْ  َضى مَّ
َ

ى  أ وْ  َسَفر   ََعَ
َ

َحد   َجاءَ  أ
َ

 أ
نُكم نَ  ِمِّ وْ  الَْغائِِط  ِمِّ

َ
مُ  أ ءَ  َلَمْسُت َِِّسا َمْ  الن وا فَل ُد ُموا َماءً  ََتِ ِ  َفَتَيمَّ  يًداَصع

ًبا ِِّ ْمَسُحوا َطي مْ  فَا ِْديُكم بِوُُجوهُِك ي
َ

نْهُ  َوأ  (6)املائدة/ ۚ   ِمِّ
“ ீங்ைள் முழுக்குகையவர்ைளோை இருந் ோல் 

தூய்கமயோக்ைிக் தைோள்ளுங்ைள். அன்ைி  ீங்ைள் 

ந ோயோளியோ ைநவோ அல்ைது பயைத் ிநைோ 

இருந் ோல் அல்ைது உங்ைளில் எவரும் மைசை ைழிக்ை 

தசன்று வந் ிருந்ந ோ அல்ைது  ீங்ைள் தபண்ைகளத் 

 ீண்டியிருந்ந ோ, இருக்ைின்ை  ிகையில்  ண்ைீகர 

 ீங்ைள் தபைோவிடில் சுத் மோன மண்கை  ோடுங்ைள். 

பின்னர் அ ிலிருந்து உங்ைள் முைங்ைகளயும், 

கைைகளயும்  ைவிக் தைோள்ளுங்ைள்”(5\6) 

  

ُقوا هَ  فَاتَّ مْ  َما اللَّـ  (61)اتلغابن/  اْسَتَطْعُت
“உங்ைளோல் இயன்ை அளவுக்கு அல்ைோஹ்வுக்குப் 

பயந்து  ைவுங்ைள் (64\16). நமலும், 

ينِ  ِف  َعلَيُْكمْ  َجَعَل  َوَما    (87)احلج/ ۚ ج  َحرَ  ِمنْ  اِلِّ
   

“இந்  மோர்க்ைத் ில், அல்ைோஹ் உங்ைளுக்கு 

யோத ோரு சிரமத்க யும் ஏற்படுத் வில்கை” (22/78) 

நமலும், ரஸூல் (ஸல்) அவர்ைள், 
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 ابلخاري( )رواه  , " استطعتم ما منه أتواف بأمر أمرتكم إذا 

 “உங்ைளுக்கு  ோன் ஏந னும் ைட்ைகளயிட்ைோல் 

உங்ைளோல் சோத் ியமோன வகரயில் அ கன 

 கைமுகைப் படுத்துங்ைள்” என்றும், 

 رواه ابلخاري() يرس" ادلين إن"
“ ிச்சயமோை மோர்க்ைம் இைகுவோனது” என்றும்  

குைிப்பிட்டுள்ளோர்ைள். 

 “ ரஸூல் (ஸல்) அவர்ைள் அம்மோர் இப்னு யோஸிர் 

(ரழி) அவரைளிைம் 

ثم رضب بيديه األرض رضبة  -إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
   . بهما وجهه وكفيه واحدة ، ثم مسح 

“ ீங்ைள் உங்ைளின் இரண்டு கைளோலும் இவ்வோறு 

தசய்து தைோள்வது உங்ைளுக்குப் நபோதுமோனது” 

என்று கூைிய  பியவர்ைள்  ன்னுகைய இரண்டு 

ைரங்ைகளயும் பூமியின் நமல் ஒரு  ைகவ 

அடித் ோர்ைள். பின்னர் அவற்கைக் தைோண்டு  னது 

முைத் ிலும், இரண்டு மைிக்ைட்டின் நமைோலும் 

 ைவினோர்ைள். என்ை  பி அவர்ைளின் ஸுன்னோவும் 

உறு ி தசய்ைின்ைன. 

 ய்யம்மும் தசய்யப் உபநயோைிக்கும் மண், சுத் மோை 

இருப்பது அவசியம். நமலும் ‘ யம்மும்’ தசய்ைிநைன் 

என்ை  ிய்யத் - எண்ைமும் அவசியம்.  யம்மும் 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=134&idto=135&bk_no=80&ID=101#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=134&idto=135&bk_no=80&ID=101#docu
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 ிகைநவை இகவ இரண்டும் முக்ைியமோன 

 ிபந் கனைளோகும். எனநவ இகவ 

ைவைிக்ைப்பைோது நபோனோல்  யம்மும் 

தசல்லுபடியோைோது. இ கன. 

 قال ، عنه اهلل ريض اخلطاب بن عمر حفص أيب املؤمنني أمري عن“
 األعمال إنما   يقول وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول سمعت: 

 اهلل إىل هجرته اكنت فمن ، مانوى امريء للك وإنما ، بانليَّات
 ، يصيبها دلنيا هجرته اكنت ومن ، ورسوهل اهلل إىل هجرتهف ، ورسوهل

 ومسلم ابلخاري رواه ( إيله هاجر ما إىل فهجرته ، ينكحها امرأة أو
 . صحيحهما يف

“தசயல்ைள் யோவும் எண்ைத்க ப் தபோருத்ந யோம், 

யோவருக்கும் அவ்வரவர் எண்ைியந  அநுகூை 

மோகும்” என்ை  பி தமோழி உறு ி படுத்துைிைது. 

ந ோயோளிைளும், அவர்ைளின்  ிகையும் 

எல்ைோ ந ோயோளிைளின்  ிகையும் சம ன்கம 

வோய்ந்  ல்ை. எனநவ அ ற்குத்  க்ைபடிநய, 

 யம்மும் விையத் ில் அவர்ைளுக்குச் சலுகைத் 

 ரப்பட்டுள்ளது, என்பக க் ைவைத் ில் தைோள்ள 

நவண்டும். 
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1. இநைசோன ந ோயுள்ளவன்,  ண்ைீகரப் பயன் 

படுத்துவ ன் மூைம், அவனின் ந ோய் 

குைமகைவ ில்  ோம முண்ைோகும், அல்ைது 

நவ கன அ ிைோிக்கும், அல்ைது ந ோய் பயங்ைர 

 ிகைகய அகையும் நபோன்ைஅச்சம் ஏதும் இல்கை 

எனில் அவனுக்கு  யம்மும் தசய்து தைோள்ளும் 

சலுகை இல்கை. அ ற்கு உ ோரைமோை  கைவலி, 

பல்வலி நபோன்ை ந ோய்ைகளக் குைிப்பிைைோம். 

அவ்வோநை சுடு  ண்ைீர் போவிக்ை இயலுமோன 

ந ோயோளியும்  யம்மும் தசய்து தைோள்வது ஆைோது. 

ஏதனனில்  யம்மும் ஏற்படுத் ப் பட்டுள்ள ன் 

ந ோக்ைம்  ண்ைீர் போவகையோல் உண்ைோகும் 

நவ கனகயயும் துன்பத்க யும்  விர்த்துக் 

தைோள்வந . ஆனோல் இப்படிப்பட்ை ந ோயோளிக்கு  

 ண்ைீகரப் பயன் படுத் ிக் தைோள்வ ில் எந்   

விபோீ மும் இல்ைோ  படியோல் ந ோயோளி என்ை 

முகையில்  யம்மும் தசய்து தைோள்ள அவருக்குச் 

சட்ை ில் இைமில்கை. எனநவ  ண்ைீர் ைிகைக்ைப் 

தபறும் நபோது வுழூஃ தசய்து தைோள்வது அவோின் 

மீது ைைகம. 

2.  ண்ைீர் போவகை ைோரைமோை உயிருக்கு 

ஆபத்து ஏற்படும், அல்ைது உைலுறுப்பு அழிந்து 

விடும், அல்ைது இ ன் ைோரைமோை உயிருக்கு 

ஆபத்க  உண்ைோக்கும் அல்ைது அ ன் பக்ை 

விகழவோை, உருப்தபோன்கை இழக்கும் படியோன  

இன்தனோரு ந ோய் ஏற்பைைோம், அல்ைது  ன் 
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உருப்புக்ைளோல் உோிய பயகன அகைய முடியோமல் 

நபோய் விைைோம் என்ை அச்சமுள்ள ந ோயோளி 

 யம்மும் தசய்து தைோள்வ ற்கு அனும ி உண்டு. 

இ ற்கு, 

ُفَسُكمْ  َتْقُتلُوا َوَل “ ن
َ

مْ  ََكنَ  اللَّـهَ  إِنَّ  ۚ  أ   /النساء﴾٩٢﴿ ِحيًمارَ  بُِك
“உங்ைகள  ீங்ைநள அழித்துக் தைோள்ளோ ீர்ைள். 

 ிச்சயமோை அல்ைோஹ் உங்ைளின் மீது இரக்ை 

முள்ளவன்” (4/29) என்ை இகை வசனம் ஆ ோரமோை 

விளங்குைின்ைது. 

3. எங்கும்  ைமோை முடியோ  ஒரு ந ோயோளி, 

அவனுக்குத்  ண்ைீர் அள்ளி வர எவரும் இல்கை 

தயனில், அவனும்  யம்மும் தசய்து தைோள்ளைோம். 

நமலும் ஒரு ந ோயோளியோல்  ோனோை  யம்மும் தசய்து 

தைோள்ள இயைோது என்ைிருந் ோல் அவருக்கு 

இன்தனோருவர்  யம்மும் தசய்து கவக்ைைோம். 

நமலும் ந ோயோளியின் உைம்பிநைோ, உகையிநைோ, 

படுக்கையிநைோ அசுத் ம் ஏதும் பட்டிருக்ை அ கன 

அவனோல்  ீக்ைிக் தைோள்ளநவோ, சுத் ம் தசய்து 

தைோள்ளநவோ இயைோது என்ைிருந் ோல், அவன் அந  

 ிகையில்  னது த ோழுகைகய  ிகை நவற்ை 

நவண்டும். அ ற்கு அவனுக்கு அனும ி உண்டு. 

இ கனயும் “உங்ைளோல் சோத் ியமோன வகரயில் 

அல்ைோஹ்வுக்குப் பயந்து  ைவுங்ைள்” என்ை 

இகைவசனம் உறு ி தசய்ைின்ைது. 

http://tanzil.net/#4:29
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எனநவ  ன்னிைமுள்ள அசுத் ம் எ கனயும்  ீக்ைிக் 

தைோள்ள இயைோ  அல்ைது சுத் ம் தசய்து தைோள்ள 

இயைோ  ந ோயளி, எக்ைோரைம் தைோண்டும் 

த ோழுகைய அ ன் உோிய ந ரத்க  விட்டும் 

பிற்படுத் க் கூைோது. அ ற்கு அவருக்கு 

அனும ியில்கை. 

4. ைோயம் அல்ைது எலும்பு முைிவுக்கு இைக்ைோன 

ந ோயோளி  ண்ைீகரப் பயன் படுத்  இயைோ  

 ிகையில் இருக்ை, அவனுக்குக் குளிக்ை நவண்டிய 

சங்ைை  ிகை  ஏற்பட்டு விட்ைோல், அவன்  யம்மும் 

தசய்து தைோள்ளைோம். அ ற்கும் நமநை குைிப்பிட்ை 

ஆ ோரங்ைள் தபோருந்தும்.        

5. ஒரு ந ோயோளி  ண்ைீரும் ைிகைக்ைோ  , 

மண்ணும் ைிகைக்ைோ  ஓர் இைத் ில் இருக்ைின்ைோன். 

அவனுக்கு அ கனக் தைோண்டு வந்து 

 ரக்கூடிவர்ைளும் இல்கை தயனில், அவன் 

த ோழுகையின் ந ரத்க  பின்  ள்ளோமல்,  ோன் 

இருக்கும் அந   ிகையில் த ோழுவது அவன் மீது 

ைைகம. இ ற்கும் “உங்ைளோல் சோத் ியமோன 

வகரயில் அல்ைோஹ்வுக்குப் பயந்து  ைவுங்ைள்” 

எனும்  ிருவசனநம ஆ ோரமோை விளங்குைின்ைது. 

6.  சிைிச்கசைள் பயனளிக்ைோ , அடிக்ைடி சிறு  ீர் 

தவளிநயறும் அல்ைது இரத் ப் நபோக்குக்கு 

இைக்ைோன ந ோயோளி, அல்ைது ைோற்று தவளிப்படும் 

 ிகையிலுள்ள அசோ ோரை மனி ன். த ோழுகையின் 
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ந ரம் வந் தும்,   ன்னுகைய நமனியிலும், 

உகையிலும் அசுத் ம் படிந் ிருந் ோல் மு லில் 

அ கனக் ைழுவி சுத் ப்படுத் ிக் தைோள்ள நவண்டும். 

பின்னர் வுழூஃ தசய்து தைோள்ள நவண்டும். இவ்வோறு 

எல்ைோத் த ோழுகையின் ந ரமும் வந் வுைன் வுழூ 

தசய்து தைோள்ள நவண்டும். நமலும் 

த ோழுகைக்தைன்று பிரத் ிநயைமோை இன்தனோரு 

ஆகைகய கவத்துக் தைோள்ள முடியுமோயின், 

அ கனத்  த ோழுகையின் ந ரம் வந்  பின்னர்  

உடுத்துக் தைோள்ளைோம். இ கன, 

“இந்  மோர்க்ை ில் அல்ைோஹ் உங்ைளுக்கு யோத ோரு 

ைஷ்ைத்க யும் ஏற்படுத்  வில்கை.” (22\78)  

“அல்ைோஹ் உங்ைளுக்கு இைகுகவக் தைோடுக்ை 

விரும்புைிைோநன  விர ைஷ்ைத்க க் தைோடுக்ை 

விரும்பவில்கை”  என்ை இகைவசனங்ைளும், 

“உங்ைளுக்கு  ோன் எக நயனும் உத் ரவிட்ைோல், 

உங்ைளோல் சோத் ியமோன வகரயில் அ கன  ீங்ைள் 

தசய்து வோருங்ைள்” என்ை  பி தமோழியும் உறு ி 

தசய்ைின்ைன. நமலும் சிறு ீரும், இரத் மும், த ோழும் 

 ருவோயில் ஆகையிலும், நமனியிலும், மற்றும் 

த ோழும் ஸ் ோனத் ிலும் பரவி விைோ படி ந ோயோளி 

ைவைமோை இருப்பது அவசியம். 

நமலும் குைித்  த ோழுகையின் ந ரம் ஆரம்பித் து 

மு ல் அ ன் ந ரம் முடியும் வகரயில் அவர்,  ோன் 

விரும்பிய ஸுன்னத் ோன,  பிைோன த ோழுகை 
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ைகளத் த ோழவும், அல்குர்ஆகனப் போரோயைம் 

தசய்யவும் இயலும். ஆனோல் குைித்  த ோழுகையின் 

ந ரம் ைழிந் வுைன் அந்ந ரத் ில் அவர் தசய்து 

தைோண்ை வுழூஃ ைோைோவ ி யகைந்து விடும். எனநவ 

அ ன் ந ரம் ைழிந்  ன் பின்னர் அடுத்  ந ரத் 

த ோழுகைக்ைோை அவர் மீண்டும் வுழூஃ தசய்து 

தைோள்வது அவசியம். அவர்  ண்ைீகரப் பயன் 

படுத்  முடியோ  ந ோயோளியோை இருந்து, அவர் 

 யம்மும் தசய் ிருந் ோல், (த ோழுகை ந ரம் முடிந்  

வுைன்) அவருகைய  யம்மும் முைிந்து விடும். 

ஆகையோல் அவர் மீண்டும்  யம்மும் தசய்து 

தைோள்வது அவசியம். ஏதனனில் ரஸுல் (ஸல்) 

அவர்ைள் ஒரு ‘முஸ் ஹோழோ’ தபண்ைிைம் எல்ைோத் 

த ழுகை யின் நபோதும், அ ன ன் ந ரம் பிரநவசித்  

பின்னர்  யம்மும் தசய்து தைோள்ளும் படி அவகளப் 

பைித் ோர்ைள். வழகமயோன மோ ோந்  குரு ி 

தவளிப்படும்  ினங்ைளுக்கு, நமை ிைமோைவும் குரு ி 

தவளியோகும் தபண்கை ‘முஸ் ஹோழோ’ என்பர். 

அடிக்ைடி சிறு ீர் தவளிப்படும் ந ோயோளியின் 

 ிகையும், முஸ் ஹோழோவின்  ிகைகய ஒத்  ோகும். 

எனநவ அவர் த ோழும் நபோது சிறு ீர் 

தவளிப்படுவ ோல் அவருகைய த ோழுகையில் எந் ப் 

போ ிப்பும் உண்ைோைோது.                  

*ைோயத் ின் மீது ைட்டுப் நபோட்டுள்ள ஒரு ந ோயோளி, 

அந் க் ைட்கை த ோைர்ந்தும் கவத்துக் தைோள்ள 

நவண்டிய  ிர்ப்பந் ம் அவனுக்கு இருப்பின் அவன் 
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ைட்கை அவிழ்க்ை நவண்டிய ில்கை. வழூவின் 

நபோதும் குளிக்கும் நபோதும் அ ன் மீது  ண்ைீகரத் 

 ைவிக் தைோண்ைோல் நபோதுமோனது. ஆனோல் ைட்டின் 

நமல் மஸ்ஹு தசய்வ ோல்- ண்ைீகரக் தைோண்டு 

 ைவி விடுவ ோல் அல்ைது ைட்டுப் நபோட்டுள்ள 

உருப்பின் எஞ்சிய பகு ிகயக் ைழுவி விடுவ ன் 

ைோரைமோை அவனுக்குத்  ீகம ஏதும் ஏற்படும் 

என்ைிருந் ோல், அவன் அச்சந் ர்ப்பத் ிலும், 

ைழுவினோல்  ீகம உண்ைோைைோம் என்ை 

சந் ர்ப்பத் ிலும்  யம்மும் தசய்து தைோள்வது 

நபோதுமோனது.   

*வழூஃ முைிவுக்குக் ைோரைமோனவுள்ள அகனத்துக் 

ைோரைிைளும்  யம்மத்க யும் முைித்து விடும். 

இ கனத்  விர  ண்ைீகரப் பயன்படுத் ிக் 

தைோள்ளைோம் என்ை  ிகை ஏற்பட்ைவுைனும், 

ைிகைக்ைோமல் இருந்   ண்ைீர் ைிகைத் வுைனும் 

 யம்மும் முைிந்து விடும். எல்ைோ வற்கையும் 

 ன்ைைிந் வன் அல்ைோஹ் ஒருவநன. 

 

ந ோயோளியின் த ோழுகையும், அ கன 

 ிகைநவற்றும் முகையும்   

 

 பிைள்  ோயைம் (ஸல்) அவர்ைள் இம்ரோன் இப்னு 

ஹஸீன் (ரழி) அவர்ைளிைம்,  
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 "صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعل جنب  " 

  .رواه ابلخاري .
“ ின்ை  ிகையில் த ோழுவீரோை. இயைோது நபோனோல் 

அமர்ந்   ிகையிலும் அதுவும் இயைவில்கை எனில், 

பக்ைவோட்டில் சோய்ந்   ிகையிலும் த ோழுவீரோை.” 

என்று கூைினோர்ைள். (புைோோீ)  ஸஈயின் அைிவிப்பில் 

அதுவும் இயைவில்கையோயின் மல்ைோந்து படுத்  

 ிகையில் த ோழுவீரோை” என்று ப ிவோைியுள்ளது. 

ஆகையோல்  ின்ை  ிகையில் த ோழ இயைோ வன், 

இருந்   ிகையிலும், அ கனயும் தசய்ய 

இயைோ வன் ைிப்ைோவுக்கு முைம் ைோட்டியவோறு, 

இயலுமோயின் வைது பக்ைமோைப் பக்ைவோட்டில் 

சோய்ந்   ிகையிலும், அதுவும் இயைோது நபோனோல் 

மல்ைோந்து படுத்   ிகையிலும் த ோழுகைகய 

 ிகைநவற்றுவது அவனின் மீது ைைகம என்பது 

இஸ்ைோமிய அைிஞர்ைளின் ஒன்றுபட்ை முடிவோகும். 

 ின்ை  ிகையில் த ோழும் ஒருவனோல் ருகூஃ, 

ஸஜூதுைகளச் தசய்ய முடியவில்கை எனில், அவன் 

 ின்ைபடிநய த ோழுநவண்டும். அவ்வமயம் அவன்  

 ின்ை  ிகையில் சோகை தசய்து ருகூஃ தசய்து 

தைோள்ளவும், இருப்பின்  ிகைக்கு வந் தும் சோகை 

தசய்து ஸஜூக   ிகைநவற்றுவும் நவண்டும். 

ஏதனனில், 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=2491#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=2491#docu
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ُموا“ ِ  َوقُو ه   ابلقرة﴾/٩٣٢﴿ قَانِتِيَ  لِلَّـ

“நமலும் அல்ைோஹ்வுக்குப் பயந்து பைிந் வர்ைளோை 

த ோழுகையில்  ில்லுங்ைள்” என்று அல்ைோஹ் 

குைிப்பிட்டுள்ளோன். (2\238) நமலும் “உங்ைளோல் 

சோத் ியமோன வகரயில் அல்ைோஹ்வுக்குப் பயந்து 

 ைவுங்ைள்” என்ை அல்ைோஹ்வின் தபோதுவோன 

ைட்ைகளயும் இ கன உறு ி படுத்துைின்ைது.    

 ைண் போ ிக்ைப்பட்ை ஒருவனிைம், ஏற்றுக் 

தைோள்ளத்  குந்  உண்கமயோன ஒரு கவத் ியன் 

“ ீர் மல்ைோந்து ைிைந் ோல் ோன் உமக்கு 

சிைிச்கசயளிக்ை முடியும்’ என்று கூறுவோரோைில், அந்  

ந ோயோளி மல்ைோந்   ிகையில் த ோழுகைகய 

 ிகைநவற்ைைோம். அவ்வோறு இல்கையோயின் 

அவருக்கு அந் ச் சலுகை இல்கை. 

 ருகூஃ, ஸஜூதுைகள உோிய முகையில் 

 ிகைநவற்ை இயைோ வன், அவற்கைச் கசகை மூைம் 

 ிகைநவற்ைிக் தைோள்ள நவண்டும். அவ்வமயம் 

ருகூகவ விைவும்  ோழ்  ிகையில் ஸுஜூதுக்ைோை 

கசகை தசய் ல் நவண்டும்.  

 ருகூவின் நபோது முதுகை முழங்ைோல் வகரயில் 

 ோழ்த்  இயைோ  ஒருவன், அல்ைது ருகூவில் 

இருப்பது நபோன்ை வகளந்  முதுகுள்ள ஒருவன், 

ருகூஃ தசய்யும் நபோது சற்று அ ிைமோைத்  ன்கனத் 

 ோழ்த் ிக் தைோள்ள நவண்டும். அவர் அமர்வு 

 ிகையில் த ோழும் ஒருவரோை இருந் ோல், 

http://tanzil.net/#2:238
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முடியுமோயின் ஸஜூ ின் சந் ர்ப்பத் ில் ருகூகவ 

விைவும் அ ிைமோை  ன் முைத்க   ிைத் ின் 

பக்ைமோைக் தைோண்டு தசல்ை  முயை நவண்டும். 

  கைகயக் கூை அகசக்ை இயைோ  ஒரு 

ந ோயோளி சுய சிந் கனயுகையவரோை இருக்கும் 

பட்சத் ில், அவர் மீது வி ிக்ைப்பட்டுள்ள த ோழுயின் 

ைைகம அவகர விட்டும்  ீங்ைோது. எனநவ அவர் 

 ன்னோல் முடியுமோன வகரயில் த ோழுகைகய 

 ிகைநவற்றுவது அவோின் ைைகம. ஆகையோல் அவர் 

மன ோல்  ிய்யத்து கவத்து த ோழுகையில் ஓ  

நவண்டிய ஓ ல்ைகள முடியுமோன வகரயில், 

அ கன அவர் ஓ ிக் தைோள்ள நவண்டும். இ ற்கும் 

முன்னர் குைிப்பிட்ை ஆ ோரங்ைள் நபோதுமோனகவ. 

 நமலும்  ன்னோல் முடியுமோன வகரயில் 

த ோழுகைகய  ிகைநவற்ைி வந்  ஒரு 

ந ோயோளிக்குத் த ோழுது தைோண்டிருக்கும் நபோது, 

அவனோல் இயைோமல் இருந்  எழுந்து  ிற்ைல், 

அல்ைது அமரு ல், அல்ைது ருகூஃ, ஸஜூது 

தசய் ல், அல்ைது அ கனச் கசகை தசய் ல் 

நபோன்ை ைோோியம் எ கனயும் தசய்யும்  ிரோைி 

அவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்ைோல், அவன் உைனடியோை 

அந் க் ைருமத்க  ஆரம்பித்து விைநவண்டும். 

பின்னர் அ கனத் த ோைர்ந்துத் த ோழுகையின் 

எஞ்சிய பகு ிைகள  ிகைவு தசய் ிை நவண்டும். 
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 தூக்ைத் ின் ைோரைமோை அல்ைது மை ியின் 

ைோரைமோைத்  த ோழுகைகயத்  வை விட்ைவன், 

தூக்ைத்க  விட்டும் எழுந் வுைன். அல்ைது  ிகனவு 

வந் வுைன் உைனடியோை அந் த் த ோழுகைகய 

 ிகைநவற்றுவது அவனின் ைைகம. அ கன அடுத்  

ந ரம் வரும் வகரயில்  ள்ளிப் நபோைக் கூைோது. 

ஏதனனில் 

 إال هلا كفارة ال, ذكرها إذا فليصليها نسيها أو الصالة عن نام "من
 ذلك" 

“யோநரனும் த ோழோமல் தூங்ைி விட்ைோல், அல்ைது 

மை ியோை அ கனத்  வைவிட்ைோல், அவருக்கு அது 

ஞோபைம் வந் வுைன் அவர் அ கனத் த ோழ 

நவண்டும். அ ன் பிரோயச் சித் ம் அதுநவ அல்ைோது 

நவைில்கை” என்று  பியவர்ைள் கூைினோர்ைள். 

பின்னர். 

قِمِ  “
َ

ةَ  َوأ ََل ِ  الصَّ ْكر   /طه﴾ ٤١﴿ يِِلِ
“என்கன  ிகனவு கூர்வ ற்ைோை த ோழுகைகய 

 ிகை நவற்றுவீரோை” (20\14) என்ை  ிரு 

வசனத்க யும் ஓ ினோர்ைள்.  

*எந்  சந் ர்ப்பத் ிலும் த ோழுகைகய விைைோைோது. 

எனநவ யோர் மீது த ோழுகை வி ிக்ைப் பட்டுள்ளந ோ 

அவர்  ன் ஆநரோக்ைியமோன ைோைத்க  விை 

ந ோய்வோய்ப் பட்டிருக்கும் ைோைத் ில் த ோழுகை 

http://tanzil.net/#20:14
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விையத் ில் அ ிைம் ஆர்வம் ைோட்ைல் நவண்டும். 

எனநவ அவர் ஒரு ந ோயோளியோை இந்  நபோ ிலும் 

அவருக்கு சுய புத் ி இருக்கும் வகரயில் பர்ழோன 

த ோழுகை எ கனயும் அ ன் ந ரம்  வைிப் நபோகும் 

வகரயில்  ள்ளிப் கவக்ைக் கூைோது. ப ிைோை 

முடியுமோன வகர அவர் அ கன உோிய ந ரத் ில் 

 ிகைநவற்ைிவிை நவண்டும். அல்ைோது நபோனோல் 

த ோழுகை  ன் மீது வி ிக்ைப்பட்டுள்ள அவர், 

சுயபுத் ி உள்ளவரோை இருந்து, அ கன  ிகைநவற்ை 

அல்ைது கசகை மூைம் அ கனன அமுல் படுத்  

 ிரோைி உகையவரோை இருந்  படியோல் அவர், 

த ோழுகைகயத்  வை விட்ைகமயோல், ஒரு போவியோைி 

விடுவோர். நமலும் இப்படிப்பட்ை ஒருவர் ஒரு ைோபிர் 

என்று கூை அைிஞர் குழு தவோன்று கூறுைின்ைது. 

ஏதனனில், 

  "العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر “

 ( رواه أمحد والرتمذي والنسايئ وابن حبان واحلاكم) 

“ மக்கும் அவர்ைளுக்கும் மிகைநய உள்ள நவறுபோடு 

த ோழுகையே. ஆகையோல் அ கன விட்ைவன் 

ைோபிரோவோன்” என்றும், “  

 اجلهاد" سنامه وذروة ، الصالة وعموده ، اإلسالم األمر "رأس

"சைை விெயங்ைளின் சிரசு (முக்ைியமோனது)  

இஸ்ைோம், அ ன் தூண் த ோழுகை, அ ன் சிைரம் 
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அல்ைோஹ்வின் போக யில் அைப் நபோர் புோிவது” 

என்றும்,  

 )مسلم  رواه ( الصالة ترك الكفر وبني الرجل بني

  

“முஸ்லிம் மனி னுக்கும், குப்ருக்கும் இகைநய உள்ள 

நவறுபோடு த ோழுகை (கய விடுவது)  ோன்.” என்றும் 

 பியவர்ைள்  வின்றுள்ளோர்ைள். இந் க் 

கூற்றுக்ைகள அந்  அைிஞர்ைள்  ங்ைளின் ைருத் ிற்கு 

ஆ ோரமோை முன் கவத்துள்ளனர். ஸஹீஹ் 

முஸ்லிமில் ப ிவோைியுள்ள இந்  ஹ ீகஸ, 

த ோழுகை சம்பந் மோன அல்குர்னின் 

 ிருவசனங்ைளுைனும், ஏகனய ஹ ீஸ்ைளுைனும் 

ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும் நபோது அந்  அைிஞர்ைளின் 

ைருத்து மிைவும் சோியோநவ உள்ளது. 

 எனினும் எல்ைோத் த ோழுகையும் உோிய 

ந ரத் ில்  ிகை நவற்றுவ ில் அவனுக்கு சிரமங்ைள் 

இருந் ோல், அவன் ழுஹகரயும், அஸகரயும் 

இகைத்தும்  மஃோிகபயும் இெோகவ யும் 

இகைத்தும் முற்படுத் ிநயோ பிற்படுத் ிநயோ ‘ஜம்உ’ 

தசய்து தைோள்ளைோம். அவனுக்கு வச ி நபோல் 

ழுஹருைன் அஸகர முற்படுத் ியும், அஸருைன் 

ழுஹகரப் பிற்படுத் ியும், அவ்வோநை மஃோிபுைன் 

இெோகவ முற்படுத் ியும், இெோவுைன் மஃோிகபப் 

பிற்படுத் ியும் ‘ஜம்உ’ தசய்து - நசர்த்துத் த ோழுது 
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தைோள்ளைோம். ஆனோல் பஜ்ருத் த ோழுகை எந் த் 

த ோழுகையின் ந ரத்துைனும் முன்னோநைோ 

பின்னோநைோ நசரோமல், நவறுபட்டுள்ள படியோல் 

அ கன எந் த் த ோழுகையுைனும் நசர்த்துத் த ோழ 

அனும ிக்ைப் பை வில்கை.  

முஸ்லிம் ந ோயோளிைளுக்குச் சுைத்க க் 

தைோடுத் ிடு மோறும், அவர்ைளின்  ீகமைகள அழித்து 

விடுமோறும், நமலும்  ம் அகனவருக்கும் 

இைபரத் ிலும் போவ மன்னிப்கபயும்,  ல்ைோநரோக்ைி 

யத்க யும்  ந் ருளுமோறும் அல்ைோஹ்விைம் 

நவண்டுைிநைன். 

 وصلى هللا على نبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 المفتي العام للمملكة العربية السعودية             
يئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاءورئيس ه  

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
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