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ஆண் பிள்ளைகள் பூப்பபய்வதற்கான அளையாைங்களும், அதன் சட்ைங்களும்! 

சிறுபராயத்தில் இருக்கும் ஒருவன் இைளைப் பருவத்ளத அளைதல் பூப்பபய்தல் எனப்படும், அந்த 

கட்ைத்ளத ஒருவன் அளைவதத இஸ்லாத்தில் உள்ை கைளைகள் அவன் ைீது கைளையாவதற்கான 

வயபதல்ளலயாகும். 

இபாதத்துகள் கைளையாக்குதல். 

அஜ்னபீ ைஹ்ரைி ஆண்கள் பபண்கைின் சட்ைங்கள் அமுலாகுதல். 

அனாளதயாக இருப்பின் பசாத்துக்கள் ளகயில் பகாடுக்கப்படுதல். 

இஸ்லாத்தின் பார்ளவயில் தண்ைளனகள் நிளைதவற்ைப்படுவதற்கு, குற்ைம் பிடிக்கப்படுவதற்குைான 

வயபதல்ளல. 

 அதன் அளையாைங்களை மூன்ைாக தநாக்கலாம்; 

1- இந்திாியம் பவைிப்படுதல். தூக்கத்திதலா விழிப்பிதலா முதல் தைளவயாக பவைிப்படுத்தல். 

فَال   بَلَغَ  َواِذَا َطا ـل مَ  ِمناك م   اْلا ا الاح  تَـااِذن وا تَـااذَنَ  َكَما فَلايَسا    َحِكيام   َعِليام   َوّللٰا    ٰؕاٰيتِه   لَـك ما  ّللٰا   ي بَي ِن   َكٰذِلكَ   ؕقَباِلِهما  ِمنا  الَِّذيانَ  اسا

இன்னும் உங்கைிலுள்ை குழந்ளதகள் பருவ வயளத  அளைந்துவிட்ைால் அவர்களும், தங்களுக்கு 

(வயதில்) மூத்தவர்கள் அனுைதி தகட்பது தபால் அனுைதி தகட்க தவண்டும்; இவ்வாதை அல்லாஹ் 

தன்னுளைய வசனங்களை உங்களுக்கு விவாிக்கின்ைான்; அல்லாஹ் (யாவற்ளையும்) அைிந்தவன்; 

ஞானம் ைிக்கவன்.  (24:59) 

இந்த வசனத்தில் (பருவ வயது) என்பளத குைிக்க அரபியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை பசால் 'அல் 

ஹுல்ம்' என்பதாகும். அதன் அர்த்ததை 'இந்திாியம் பவைிப்படுவதற்கான ஒரு காரணிளய கனவில்  

கண்டு இந்திாியம் முதல் முளையாக பவைிப்படுவது' என்பதுதான். 

2- ைருைஸ்தானத்ளத சுற்ைி, கைக்கட்டு பகுதியில் ையிர் முளைத்தல். 

அதிய்யதுல் குரலி (ரலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: குளரலா யுத்தம் முடிவளைந்த தபாது நாங்கள் 

நபிகைாாிைம் எடுத்துக் காட்ைப்பட்தைாம், ையிர் முளைத்திருந்ததார் பகாளலபசய்யப்பட்ைனர், ையிர் 

முளைக்காததார் விடுவிக்கப்பட்ைனர், நானும் ையிர் முளைக்காதவர்கைில் ஒருவனாக இருந்து 

விடுவிக்கப்பட்தைன்.  (ஆதாரம்: அஹ்ைத்:18776, திர்ைிதி:1584) 

3- ஹிஜ்ாி கணக்குப்படி பதிளனந்தாவது வயளத அளைதல்.  

இப்னு உைர் (ரலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: உஹது யுத்த தநரம் அவர்கள் யுத்தம் பசய்வதற்காக 

நபிகைாாிைம் எடுத்துக்காட்ைப்பட்ைார்கள், அவர்கைது வயது பதிநான்காக இருந்தது, நபியவர்கள் 

அனுைதி வழங்க வில்ளல. கந்தக் யுத்தத்தின் தபாது எடுத்துக்காட்ைப்பைதவ நபியவர்கள் அனுைதி 

பகாடுத்தார்கள், அவர்கைது வயது பதிளனந்தாக இருந்தது.  (ஆதாரம்: புஹாாி:2664, முஸ்லிம்) 

 ஒருவருக்கு இந்திாியம் பவைிப்பட்ைால் அவர் பதாழுவதாக இருந்தால்,  ைஸ்ஜிதில் தாிப்பதாக 

இருந்தால் காைைாயம் குைிக்க தவண்டும்.  
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அவர் கைளையான குைிப்ளப நிளைதவற்ை தனி முளைளயயும் இஸ்லாம் காட்டி தந்துள்ைது, அந்த 

முளை பின் வருைாறு; 

 ஒரு ைனிதன் கைளையான குைிப்ளப நிளைதவற்றும் எண்ணத்துைன் முழு உைளலயும் தண்ணீரால் 

கழுவினால் அவனது கைளை நீங்கிவிடும். 

 ஆனாலும் அதற்கான ஒழுங்கு முளைகளை நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டித்தந்துள்ைார்கள், அவற்ளை 

கவனிப்பதன் மூலதை குைிப்ளப வணக்கைாக்கலாம். 
 

 ஒழுங்குமுளை பின்வருைாறு, 

 பாத்திரத்திற்குள் ளகளய நுளழக்க முன் பவைியில் ளகளய கழுவிவிட்டு, பதாழுளகக்கு தபான்று 

வுழூ பசய்து பகாள்ைல், ஆனால் கால் கழுவுவளத ைாத்திரம் குைிப்புக்கு பின் ளவத்துக்பகாள்ைல். 

அதளனயும் குைித்த இைத்ளத ைாற்ைி கழுவுதல். 

 நபிகைாாின் ைளனவி ளைமூனா (ைழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'நபி(ஸல்) அவர்கள் கால்களை 

விட்டுவிட்டு பதாழுளகக்கு வுழூச் பசய்வது தபான்று வுழூச் பசய்வார்கள். தைலும் தங்கள் 

ைர்ைஸ்தலத்ளதயும் உைலில் பட்ை அசுத்தங்களையும் கழுவுவார்கள். பின்னர் தங்கைின் ைீது 

தண்ணீளர ஊற்றுவார்கள். பின்னர் சிைிது நகர்ந்து நின்று தங்கைின் இரண்டு கால்களையும் 

கழுவுவார்கள். இதுதான் நபி(ஸல்) அவர்கைின் கைளையான குைிப்பாக இருந்தது"  (புஹாாி: 

248, 249, முஸ்லிம்) பாத்திரத்தில் ளகளய நுளழக்க முன் ளகளய பவைியில் கழுவுவார்கள், என்று 

முஸ்லிைில் வந்துள்ைது. 

 பிைகு இரு ளககளையும் தண்ணீாில் இட்டு, தளலளய குளைந்து விட்டு, தளலக்கு ஆரம்பைாக 

மூன்று அல்லுகள் ஊற்றுதல், அதிலும் வலளதக் பகாண்டு ஆரம்பித்தல், பிைகு முழு உைளலயும் 

கழுவுதல். 

 ஆயிஷா (ைழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'நபி(ஸல்) அவர்கள் கைளையான குைிப்ளப 

நிளைதவற்றும்தபாது முதலாவதாகத் தங்கைின் இரண்டு முன்ளககளையும் கழுவுவார்கள். 

பின்னர் பதாழுளகக்கு வுழூச் பசய்வது தபால் வுழூச் பசய்வார்கள். பின்னர் விரல்களைத் 

தண்ணீாில் மூழ்கச் பசய்து அளதக் பகாண்டு தளல முடியின் அடிப்பாகத்ளதக் தகாதுவார்கள். 

பின்னர் அவர்கள் தளலயின் ைீது மூன்று முளை ளகயினால் தண்ணீளரக் தகாாி ஊற்றுவார்கள். 

பின்னர் தங்கைின் உைல் முழுவதும் தண்ணீளர ஊற்றுவார்கள்"  (புஹாாி: 248...முஸ்லிம்) 

 ைற்பைாரு அைிவிப்பில்; பாத்திரத்திலிருந்து தங்கைின் ளகயில் அள்ைித் தங்கைின் தளலயின் 

வலப்புைம் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் இைப்புைம் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் தங்கைின் இரண்டு 

ளககைால் தளலளயத் ததய்ப்பார்கள்" (புஹாாி: 258, முஸ்லிம்) 

 பபண்கள் தளலயில் பகாண்ளை கட்டியிருந்தால் கைளையான குைிப்புக்காக அதளன அவிழ்க்க 

தவண்டியதில்ளல. 

 உம்மு ஸலைா (ைழி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதாிைம், எனது தளலயில் 

பகாண்ளை கட்டுபவைாக நான் இருக்கின்தைன், கைளையான குைிப்புக்காக அதளன நான் 

அவிழ்க்க தவண்டுைா? என்று தகட்க, ததளவயில்ளல, ைாைாக உன் தளல ைீது மூன்று 

அல்லுகளை ஊற்ைிவிட்டு, உைலுக்கு ஊற்று, நீ சுத்தைளைவாய். என்று கூைினார்கள்.  (முஸ்லிம்: 

770) 

 இப்னு உைர் (ைழி) அவர்கள், கைளையான குைிப்பின் தபாது தம் பபண்களுக்கு தளல முடிளய 

அவிழ்க்க பசான்னளத தகள்விபட்ை ஆயிஷா (ைழி) அவர்கள் அதளன கண்டித்தார்கள். 

(முஸ்லிம்: 773) 

 


