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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

கேள்வி : 60 
 

த ொழுகேனுகைய "ருக்ன்" என்று 
த ொல்லப்படும் "பர்ள்ேளிலிருந்து" 
ஏ ொேிலும் ஒன்கை ஒருவர் 
விட்டுவிட்ைொல், அக  எவ்வொறு  ரித ய்ய 
கவண்டும்?விளக்குே 
 

ப ில்: 
 

த ொழுகையின்  "பர்ள்ைளிலிருந்து" ஏ ொைிலும் ஒன்கை ஒருவர் 
வவண்டுதென்வை விட்டுவிட்டொல் த ொழுகை "பொ ில்" வணீொைிவிடும். அக  
அவர்  ிருப்பித் ொன் த ொழவவண்டும். ஒருவர் ஒரு "பர்கள" ெைந்து 
விட்டுவிட்டொல் அக  எவ்வொறு சரிதசய்யவவண்டும் என்பக  
அைிந்துதைொள்வ ற்கு முன்னொல், த ொழுகையில் எத ல்லொம் "பர்ள்" 
என்பக  மு லில் அைிந்து தைொள்வவொம். 
 

த ொழுகேயின் "பர்ள்ேள்: ப ினொன்கு இருக்ேின்ைன. 
 நிகல நிற்கு ல் (சக் ி தபற்ைிருப்பவர்) 
  க்பரீ்  ஹ்ரீெொ - அல்லொஹு அக்பர் என்று தசொல்லி த ொழுகைகய 

ஆரம்பித் ல் 

 சூரத்துல் ஃபொ ிஹொ ஓது ல் 

 ருகூவு தசய் ல் 

 ருகூவிலிருந்து எழுந் ிருத் ல்  

 முழுகெயொை நிகலக்கு வந்து நிற்கு ல்  

 ஸுஜூது தசய் ல்  

 ஸுஜூ ிலிருந்து எழுந் ிருத் ல் 

 இரண்டு ஸுஜூ ிற்கு இகடயில் அெரு ல் 

 ஒவ்தவொரு  பர்ள்ைகளயும் நி ொனெொை தசய் ல்  

 ைகடசி இருப்பில் ஓது ல்  
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 ைகடசி இருப்பிற்ைொைவும், இரண்டு ஸலொம் தைொடுப்ப ற்ைொைவும் 
அெரு ல்  

 இரண்டு புைமும் ஸலொம் தைொடுத் ொல் (அஸ்ஸலொமு அகலக்கும் வ 
ரஹ்ெத்துல்லொஹ் என்று தசொல்லு ல்) 

 ஒவ்தவொரு பர்களயும் வரிகசயொை நிகைவவற்று ல். 
 

இகவைள்  ொன் த ொழுகையின் பர்ைள் என்று ெொர்க்ை சட்ட அைிஞர்ைள் 
கூறுைின்ைனர். (நூல்:  லீலுத்  ொலிப்) 
 

எவர் த ொழுகையின் பர்ைளிலிருந்து ஒன்கை ெைந்துவிடுவொரொனொல், அக  
அவர் த ொழுகையிவலவய ெீட்டுக் தைொண்டுவரவவண்டும். அப்வபொது ொன் 
அவருகடய த ொழுகை பூரணெொகும். பர்கள விட்ட ற்ைொை ஸஜ் ொ 
ஸஹ்வு ெட்டும் தசய் ொல் வபொதுெொைொது. அக ப் வபொன்று ொன் ஒருவர் 
ஒரு பர்களச் தசய்வ ொெொ? இல்கலயொ? என்ை சந்வ ைம் ஏற்பட்டொலும், 

அவரும் அந்  தசயகல த ொழுகையிவலவய ெீண்டும் தசய்யவவண்டும் 
அப்வபொது ொன் த ொழுகை பூரணெொகும். 
 

விடுபட்ட அந்  பர்கள எப்படி ெீண்டும் நிகைவவற்ை வவண்டும் என்பக  
அஷ்கைக் ஸொலிஹ் முநஜ்ஜித்(ஹபிலஹுல்லொஹ்)அவர்ைள் 
இதுசம்பந் ெொன  ங்ைளுகடய பத்வொவில் மூன்று உ ொரணங்ைகளக் 
தைொண்டு விளக்ைியிருக்ைின்ைொர்ைள். 
 

الته ، صأكمل و به  كره قبل الوصول إىل موضعه من الركعة التالية ، عاد فأتىفإن ذ  .1
عة ، أو الرك نفس وسجد للسهو . وذلك كأن ينسى الركوع ، مث يتذكره يف السجود من

 . يتم ركعته ، مث يركعيتذكره يف قراءة الركعة التالية ، فيرتك السجود أو القراءة و 
 

ة لركعة الناقصلغى اة ، أالوصول إىل موضعه من الركعة التاليوإن ذكر الركن املنسي بعد  .2
يتذكره عند  ، مث وىل، وجعل هذه حملها ، وأمت صالته . وذلك كأن ينسى الركوع من األ

 . ة لهلنسبىل ابركوع الثانية ، فتلغى الركعة األوىل ، وتكون الثانية هي األو 
 

 . ةتى بركعة كاملوإن مل يذكر الركن إال بعد السالم من صالته ، أ .3
 

1 எந்  பர்கள விட்டுவிட்ைொக ொ அக ப்கபொன்ை பர்கள அடுத்  
 ேஅத் ில் த ய்வ ற்கு முன்னொல், விடுபட்ை பர்ள் நிகனவிற்கு 
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வந்துவிட்ைொல். அக  மீண்டும் த ய்து த ொழுகேகய 
பூ ணப்படுத் கவண்டும். (இறு ியில்)மை ிக்ேொன ஸஜ் ொகவயும் 
த ய்யகவண்டும்.உ ொ ணத் ிற்கு, ஒருவர் ருகூகவ மைந்துவிட்டு 
ஸஜ் ொவிற்குச் த ன்றுவிட்ைொர். அக   ேஅத் ில்  ஸஜ் ொவில் 
நிகனவிற்கு வந்துவிட்ைது என்ைொல், அல்லது (ஸுஜூது த ய்து 
விட்டு அடுத்   ேஅத் ிற்கு எழுந்து) ேி ொஅத் ஓதும் கபொது 
நிகனவிற்கு வந்துவிட்ைொல்.ஸுஜூக  விட்டுவிட்டு எழுந்து 
ருகூவு த ய்யகவண்டும். அல்லது ேி ொஅத்க  விட்டுவிட்டு ருகூவு 
த ய்யகவண்டும், (பின் ஸுஜூ ிற்குச் த ன்று இ ண்டு 
ஸுஜூதுேகளயும் த ய்துவிட்டு பின் எழுந்து ேி ொஅத் ஓ ி) 
 ேஅத்க  த ொைர்ந்து பூ ணப்படுத் கவண்டும்.    

 

2 மைந்துவிட்ை பர்கள அடுத்   ேஅத் ில் அக  பர்களச் 
த ய்யும்கபொது ொன் நிகனவிற்கு வந் ொல், குகையுகைய முந் ிய 
 ேஅத் வணீொேிவிடும்,  ற்கபொது த ொழும்  ேஅத்க  முந் ிய 
 ேஅத் ின் இைத் ில் ஆக்ேிக்தேொள்ளகவண்டும்.உ ொ ணத் ிற்கு, 

மு ல்  ேஅத் ில் ருகூகவ ஒருவர் மைந்துவிட்ைொர், இ ண்ைொம் 
 ேஅத் ில் ருகூவு த ய்யும் கபொது ொன்(மு ல்  ேஅத் ில் ருகூவு 
த ய்யொ து) நிகனவிற்கு வந் ொல், மு ல்  ேஅத் இல்லொமல் 
ஆேிவிடும். இ னடிப்பகையில்  இ ண்ைொம்  ேஅத் மு ல் 
 ேஅத் ொே ஆேிவிடும். (அவ்வொறு த ொழுகேகயத் த ொைர்ந்து 
பூ ணமொக்ேகவண்டும்).      

 

3 ஸலொம் தேொடுத்து அவருகைய த ொழுகேகய முடித் பின்  ொன், 

ஒரு  ேஅத் ில் ஒரு பர்கள விட்டுவிட்ைது நிகனவிற்கு வந் ொல், 

பர்ள் விடுபட்டு கபொன அந்  ஒரு  ேஅத்க  மட்டும் மீண்டும் 
த ொழகவண்டும். (பொர்க்ே : ப ொவொ எண் : 136493 ) 

 

 

வெற்கூைிய சட்டத்க  ெற்தைொரு உ ொரணத்க க் தைொண்டு விளங்ைலொம். 
 

 ஒருவர் மு ல்  ேஅத் ில் மு ல் ஸுஜூக ச் த ய்துவிட்டு 
இ ண்ைொம்  ேஅத் ிற்கு எழுந்து ேி ொஅத் ஓ  ஆ ம்பித்  
பின்பு ொன்,  மு ல்  ேஅத் ில் ஒரு ஸுஜூக யும், இ ண்டு 
ஸுஜூ ிற்ேிகையில் அமர்வக யும் விட்டுவிட்ைது அவருக்கு 
நிகனவிற்கு வந் ொல், உைகன ேி ொஅத் ஓதுவக  விட்டுவிட்டு   
இ ண்டு ஸுஜூ ிற்ேிகையில் அமர்வக ப் கபொன்று அமர்ந்து 



4 

 

விடுபட்ை ஒரு ஸுஜூக  த ய்துவிட்டு மீண்டும் எழுந்து 
இ ண்ைொவது  ேஅத்க  த ொை கவண்டும். த ொழுகேயின் 
இறு ியில் மை ிக்ேொன இ ண்டு ஸுஜூதுேகள ஸலொமிற்கு 
முன்னொல் த ய்யகவண்டும். 

 

 இ ண்ைொவது,  ஒருவர் மு ல்  ேஅத் ில் மு ல் ஸுஜூக ச் 
த ய்துவிட்டு இ ண்ைொம்  ேஅத் ிற்கு எழுந்துவிட்ைொர். இ ண்ைொம் 
 ேஅத் ில் ஸுஜூது த ய்யும்கபொது ொன்,  ொன் மு ல்  ேஅத் ில்  
ஒரு ஸுஜூக யும், இ ண்டு ஸுஜூ ிற்ேிகையில் அமர்வக யும் 
விட்டுவிட்ைது அவருக்கு நிகனவிற்கு வந் ொல், மு ல்  ேஅத் 
இல்லொமல் ஆேிவிடும். இவர் த ொழுகும் இ ண்ைொவது  ேஅத்க  
மு ல்  ேஅத் ொே நிகனத்துக் தேொண்டு த ொழுகேகய 
பூ ணப்படுத் கவண்டும்.   த ொழுகேயின் இறு ியில் மை ிக்ேொன 
இ ண்டு ஸுஜூதுேகள ஸலொமிற்கு முன்னொல் த ய்யகவண்டும். 

 

 மூன்ைொவது, ஒருவர் மு ல்  ேஅத் ில் மு ல் ஸுஜூக ச் 
த ய்துவிட்டு இ ண்ைொம்  ேஅத் ிற்கு எழுந்துவிட்ைொர். இ ண்டு 
 ேஅத்க யும் த ொழுது ஸலொம் தேொடுத் பின் ொன்,   ொன் மு ல் 
 ேஅத் ில்  ஒரு ஸுஜூக யும், இ ண்டு ஸுஜூ ிற்ேிகையில் 
அமர்வக யும் விட்டுவிட்ைது அவருக்கு நிகனவிற்கு வந் ொல், 

குகையுகைய அந்  ஒரு  ேஅத்க  மட்டும் மீண்டும் த ொழுது, 

த ொழுகேயின் இறு ியில் ஒருபுைம் ஸலொம் தேொடுத்  ிற்குப் 
பின்னொல் மை ிக்ேொன இ ண்டு ஸுஜூதுேகள த ய் பின் இ ண்டு 
பக்ேமும் ஸலொம் தேொடுக்ே கவண்டும். 

 

இந்  சட்டத்க ப் வபொன்று ொன், ஒருவருக்கு  ொன் ஒரு பர்கள 
தசய்வ ொெொ? இல்கலயொ? என்று சந்வ ைம் ஏற்படுெொயின், அவரும் 
வெற்கூைப்பட்ட சட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில் த ொழுகைகய பூரணெொக்ைிக் 
தைொள்ளவவண்டும். 
 
ஏதனன்ைொல், பர்களச் தசய்வ ொெொ? இல்கலயொ? என சந்வ ைம் ஏற்படுபவர், 

அந்  பர்கள விட்டவகரப் வபொன்று ொன்.  

 

أو تركه ،   الركن فعل قال الشيخ رمحه هللا :  وإن شك يف ترك ركن فكرتكه أي : لو شك هل
 . كان حكمه حكم من تركه

 



5 

 

பர்கள விட்டுவிட்கைொகமொ என்று  ந்க ேம் தேொள்பவர், (மைந்து) பர்கள 
விட்ைவக ப் கபொன்று ொன். அ ொவது, பர்களச் த ய்க ொமொ? 

இல்கலயொ? என  ந்க ேம் தேொள்பவருக்கு, (மைந்து) விட்ைவருக்குரிய 
 ட்ைம் ொன்  என்று அஷ்கைக் உக மீன்( ஹ்)அவர்ேள் 
குைிப்பிட்டுள்ளொர்ேள். (நூல்: அஷ்ை ஹுல் மும் ிவு). 
 

ஒரு ில அைிஞர்ேள் கமற்கூைப்பட்ை  ட்ைத் ில்  ிைிய மு ண்பட்ை 
ேருத்க  முன்கவக்ேின்ைனர். அ ொவது, நொம் கமகல ேண்ை  ட்ைம், 

ஒருவர் ஒரு பர்கள விட்டுவிட்டு, அக  பர்கள அடுத்   ேஅத் ில் 
த ய்வ ற்கு முன்னொல் நிகனவிற்கு வந்துவிட்ைொல் மீண்டும் அந்  
பர்களச் த ய்துவிட்டு பின்பு அடுத்   ேஅத்க   த ொை கவண்டும் 
என்று ேண்கைொம். ஆனொல், ஒரு ில அைிஞர்ேள் ஒருவர் ஒரு பர்கள 
மைந் வ ொே அடுத்   ேஅத் ிற்கு வந்துவிட்ை பின் விடுபட்ை பர்ள் 
நிகனவிற்கு வந் ொல், அக  த ய்வ ற்ேொே மீண்டும் த ல்லக்கூைொது. 
ஏதனன்ைொல் முந் ிய  ேஅத் வணீொேிவிட்ைது என்று குைிப்பிடுேின்ைனர். 
(நூல்: ஸொதூல் முஸ் க்னிவு ) 
 

ஆனொல், அ ிைெொன அைிஞர்ைளின் ைருத்து, நொம் வெவல குைிப்பிட்டுள்ள 
சட்டம் ொன் சரியொனது என்ப ொகும் .  

 

உலை பிரசித் ிதபற்ை ெொர்க்ை பல்ைகலக் ைழைங்ைளில் ஒன்ைொன எைிப் ில் 
இருக்கும் "அல்அஸ்ஹர்" பல்ைகலக் ைழை அைிஞர்ைளின் மூலம் 
வழங்ைப்பட்டுள்ள பத்வொ.  

 

ع ه فيجلصالة وانتقل إىل غي اأما إذا نسى ركًنا من أركان : وأجاب مركز األزهر العاملي للفتوى
لركن اطال واعترب سيه ابنلذي اإليه ما مل يصل إىل مثله، فإن وصل إىل مثله اعترب ما بعد الركن 

 .لسالمقبل ا لسهواألساس مث يسجد ل الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأمّت صالته على هذا
 

அேில உலே அல்அஸ்ஹர் ப ொவொ குழு ப ிலளித் ிருக்ேின்ைது: 
ஒருவர் த ொழுகேயின் பர்ேளிலிருந்து ஏ ொேிலும் ஒன்கை 
மைந்துவிட்டு அடுத்  த யலின் அளவிகல ேைந்து த ன்ைபின், 

அக கபொன்ை பர்கள அடுத்   ேஅத் ில் அகையொ வக , அவர் மீண்டும் 
விடுபட்ை பர்கள (த ய்வ ற்ேொே) அ னளவில் மீண்டு(அக ச் 
த ய்துவிட்டு பின் த ொழுகேகய த ொை ) கவண்டும்.  
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அடுத்   ேஅத் ில் விடுபட்ை அக  பர்களப் கபொன்ை ின் பக்ேம் 
வந் பின் (நிகனவிற்கு வந்துவிட்ைொல் ) , எந்  பர்கள அவர் மைந்து 
விட்ைொக ொ அ ிலிருந்து அவர் த ய்  அகனத்தும் வணீொேிவிடும், 

 ற்கபொது த ய்வது அவர் மைந்து விட்ை (அந்   ேஅத் ின்) இைத் ிற்கு 
வந்துவிடும். (அ ொவது பர்கள மைந்துவிட்ை  ேஅத் வணீொேிவிடும், 

 ற்கபொது த ொழுகும் அடுத்   ேஅத் மு ல்  ேஅத் ின் இைத் ிற்கு 
வந்துவிடும்) இந்  அடிப்பகையில் த ொழுகேகய 
பூ ணப்படுத் கவண்டும், த ொழுகேயின் இறு ியில் ஸலொமிற்கு முன், 

மை ிக்ேொன ஸஜ் ொகவ த ய்துதேொள்ளகவண்டும். 
 

இந்  ைருத் ில்  ொன் அ ிைெொன அைிஞர்ைள் இருக்ைின்ைொர்ைள். எனவவ, 

த ொழுகையின் பர்ைளிலிருந்து ஏ ொைிலும் ஒன்கை நொம் ெைந்து விட்டொல், 

அல்லது சந்வ ைம் ஏற்பட்டொல் வெற்கூைப்பட்டுள்ள மூன்று சட்டங்ைளின் 
படி நெது த ொழுகைகய அகெத்துக் தைொள்ளவவண்டும். 
 

 

அல்லொஹ்கவ மிே அைிந் வன்!. 
 

இப்படிக்கு, 

த ொகுப்பு மற்றும் தமொழியொக்ேம்  

K .K . பிஸ்மில்லொஹ் ேொன் கபஜி  

 


