
1 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

கேள்வி : 59 
 

ேற்பமுற்றிருக்கும் பபண்ணும், பாலூட்டும் 
பபண்ணும் ரமலானில் க ான்பு க ாற்ே 
முடியாவிட்டால் அவர்ேள் என்ன 
பெய்யகவண்டும்? விளக்ேவும். 
 

பதில்: 
கற்பமுற்றிருக்கும் பபண் அவருடைய கர்ப்பகாலம், மற்றும் பாலூட்டும் 
காலம் சேர்ந்து முப்பது மாதங்கள் சுமார் இரண்ைடர வருைங்கள் 
ஆகிவிடும். அவ்வாறிருக்கும் சபாது, அக்காலகட்ைத்தில் அவர்களால் 
ச ான்பு ச ாற்கமுடியாவிட்ைால் என்ன பேய்யசவண்டும்? என்பது 
ேம்பந்தமாக அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் பலவடகயான கருத்து 
சவறுபாடுகள் இருக்கின்றன. 
 

முதலாவது கருத்து : அவரின்மீது ச ான்டப களாச் பேய்தால் சபாதும் 
என்று ஸஹாபாக்களின் அலி(ரலி)அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.இசத 
கருத்டத இமாம் அபூஹனபீா(ரஹ்)அவர்களும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 
 

இரண்ைாவது கருத்து :  இந்த இருவரும் ச ான்பு டவப்பதின் மூலம் 
தனக்கு ஏதும் ஏற்பட்டுவிடுசமா என்று பயந்தால், அவர்கள் களா பேய்தால் 
சபாதும். ச ான்பு டவப்பதின் மூலம் குழந்டதக்கு ஏதும் ஏற்பட்டுவிடும் 
என்று குழந்டதடயப் பயந்தால், அவர்கள் களாச் பேய்வதுைன், ஒவ்பவாரு 
 ாடளக்கும் பகரமாக ஒரு ஏடழக்கு உணவும் அளிக்கசவண்டும் என்று 
இப்னு உமர்(ரலி)அவர்கள் கூறியதாக, இமாம் அல்ஜஸ்ஸாஸ்(ரஹ்)அவர்கள் 
குறிப்பிடுகின்றார்கள். இசத கருத்தில் இமாம் ஷாபிஈ(ரஹ்)அவர்களும், 

இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன்பல்(ரஹ்)அவர்களும் இருக்கின்றனர்.  

 

மூன்றாவது கருத்து : அவர்கள் இருவரும் ஏடழகளுக்கு உணவளிப்பது 
சபாதுமாகும், களாச் பேய்ய சதடவயில்டல என்று இப்னு 
அப்பாஸ்(ரலி)அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். (நூல்: அல்முகன்னி லி இப்னு 
குதாமா) 
 

اْلَمْرَأِة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي قَاَل َكاَنْت رُْخَصًة ِللشَّْيِخ اْلَكِبرِي وَ 
َلى َواْلُمْرِضُع ِإَذا  اْلَكِبريَِة َوُُهَا  يُِطيَقاِن الصِ َياَم َأْن يُ ْفِطَرا َويُْطِعَما َمَكاَن ُكلِ  يَ ْوٍم ِمْسِكيًنا َواْْلُب ْ
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َخافَ َتا قَاَل أَبُو َداُود يَ ْعِِن َعَلى َأْوالِدُِهَا َأْفَطَرََت َوَأْطَعَمَتا. روى أبو داود  قال النووي : إسناده  
 . حسن

"எவருக்கு ெக்தியிருக்ேின்றகதா அவர் (க ான்பிற்கு பேரமாே) ஏழைக்கு 
உணவளிக்ேட்டும்" என்ற வெனத்திற்கு இப்னு அப்பாஸ்(ரலி)அவர்ேள் 
விளக்ேமளிக்ேின்றகபாது.  வயது முதிர்ந்த வகயாதிே ஆணும் பபண்ணும் 
க ான்புழவக்ே ெக்தியிருந்தும், அவர்ேள் க ான்ழப விட்டுவிட்டு ஒவ்பவாரு 
 ாளுக்கும் பேரமாே ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்தால் கபாதுமாகும் என்று 
அனுமதி இருக்ேிறது.இழதப் கபான்றுதான் ேற்பமுற்றிருக்கும் பபண் மற்றும் 
பாலூட்டும் பபண்ணும் தங்ேளின் மீகதா குைந்ழதயின் மீகதா பயந்தால் 
க ான்ழப விட்டுவிட்டு ஒவ்பவாரு  ாளுக்கும் பேரமாே ஒரு ஏழைக்கு 
உணவளித்தால் கபாதுமாகும் என்று விளக்ேியுள்ளார்ேள். (நூல்: அபூதாவூத், 
இதனுழடய அறிவிப்புத் பதாடர் ஹஸன் என்ற தரத்திலுள்ளது என்பதாே 
இமாம்  வவி(ரஹ்)அவர்ேள் குறிப்பிட்டுள்ளார்ேள்). 
 

َأْفَطَرََت َوال ِفْديََة اْختَ َلَف السََّلُف ِف َذِلَك َعَلى َثََلثَِة َأْوُجٍه ; فَ َقاَل َعِليٌّ : : َعَلْيِهَما اْلَقَضاُء إَذا  
اْلَقَضاُء  َعَلْيِهَما . َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس : َعَلْيِهَما اْلِفْديَُة ِبَل َقَضاٍء . َوقَاَل اْبُن ُعَمُر: َعَلْيِهَما اْلِفْديَُة وَ 

 . " اه 
இது ெம்பந்தமாே ஸஹாபாக்ேளிழடகய மூன்று வழேயான ேருத்துக்ேள் 
இருக்ேின்றன. அவர்ேள் இருவரும் க ான்ழப விட்டுவிட்டால் அவர்ேளின் மீது 
ேளா இருக்ேிறது, அவர்ேள் உணவளிக்ேத் கதழவயில்ழல என்று 
அலி(ரலி)அவர்ேள் கூறுேின்றார்ேள். அவர்ேள் இருவர்மீதும் உணவளித்தல் 
இருக்ேிறது ேளாச் பெய்யத் கதழவயில்ழல என்பதாே இப்னு 
அப்பாஸ்(ரலி)அவர்ேள் கூறுேின்றார்ேள். அவர்ேள் இருவரின் மீதும் ேளாவும் 
இருக்ேிறது, உணவளிக்ேவும் கவண்டும் என்பதாே இப்னு உமர்(ரலி)அவர்ேள் 
கூறுேின்றார்ேள். (நூல்: அஹ்ோமுல் குர்ஆன்) 
  

 : واستدل من قالوا أبن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة 
ما رواه النسائي  َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : ) ِإنَّ اَّللََّ َوَضَع   -1

َلى َواْلُمْرِضِع ( . صححه األلباين ِف   َعْن اْلُمَساِفِر ِنْصَف الصََّلِة ، َوالصَّْوَم ، َوَعْن اْْلُب ْ
 م حكم اْلامل واملرضع كاملسافرصحيح النسائي. فجعل النب صلى هللا عليه وسل

 واملسافر يفطر ويقضي فكذلك اْلامل واملرضع 
 

. انظر   . القياس على املريض ، فكما أن املريض يفطر ويقضي فكذلك اْلامل واملرضع -2
 : "أحكام القرآن" للجصاص 
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எவர்ேள் அவர்ேள் இருவரின் மீதும் ேளா மட்டும் இருக்ேிறது என்று 
கூறுேின்றார்ேகளா, அவர்ேள் பல ஆதாரங்ேழள முன்ழவக்ேின்றனர். 
 

1.  ிச்ெயமாே அல்லாஹ் பிரயாணியின் மீது பதாழுழேழய 
பாதியாக்ேிவிட்டான், இன்னும் க ான்ழபயும் இல்லாமல் ஆேிவிட்டான். 
இன்னும் ேற்பமுற்றிருக்கும் பபண் மற்றும் பாலூட்டும் பபண்ணின் 
மீதும் க ான்பில்லாமல் ஆக்ேிவிட்டான் என்று  பி(ஸல்)அவர்ேள் 
கூறியதாே அனஸ்(ரலி)அவர்ேள் அறிவிக்ேின்றார்ேள். (நூல்:  ஸாயீ, 

இந்த ஹதழீஸ அஷ்ழைக் அல்பானி(ரஹ்)அவர்ேள் 
ெரிோண்டிருக்ேின்றார்ேள்). இந்த ஹதஸீில்  பி(ஸல்)அவர்ேள் 
ேற்பமுற்றிருக்கும் பபண் , இன்னும் பாலூட்டும் பபண்ழணயும் 
முஸாபிர் பிரயாணிக்கு ஒப்பாே ஆக்ேியிருக்ேின்றார்ேள். ஒரு பிரயாணி 
தனது பிரயாணத்தில் க ான்பு க ாற்ேமாட்டார், ஆனால் அழத பின்னால் 
ேளாச் பெய்வார். அழதப் கபான்றுதான் ேற்பமுற்றிருக்கும் பபண் , 

இன்னும் பாலூட்டும் பபண்ணும் க ான்ழப விட்டுவிடுவார்ேள், அழத 
பின்னால் ேளாச் பெய்வார்ேள்.  

 

2. க ாயாளின் (ெட்டத்தின்) மீது ேியாஸ் எடுப்பதாகும். ஒரு க ாயாளி 
க ான்பு ோலத்தில் க ான்ழப (க ாயின் ோரணமாே) விட்டுவிடுவார், 

பின் அவர்  ிவாரணம் பபற்றபின் விடுபட்ட க ான்புேழள ழவப்பார். 
அழதப்கபான்றுதான் ேர்பிணிப்பபண்ணும், பாலூட்டும் பபண்ணும். (நூல் 
; அஹ்ோமுல் குர்ஆன்) 

 

 

இது ேம்பந்தமாக அஷ்டஷக் இப்னு பாஸ்(ரஹ்)அவர்களிைம் சகட்கப்பட்ைசபாது 
கீழ்க்காணுமாறு பதிலளித்துள்ளார்கள். 
 

اْلامل واملرضع حكمهما حكم املريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع هلما الفطر ، وعليهما  "
القضاء عند القدرة على ذلك ، كاملريض ، وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يكفيهما اإلطعام  
عن كل يوم : إطعام مسكني ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء  

ٍم   كاملسافر واملريض ؛ لقول ٌة ِمْن َأَّيَّ هللا عز وجل : ) َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
 جمموع الفتاوى . " اه  184ُأَخَر ( البقرة/ 

ேர்ப்பிணி இன்னும் பாலூட்டும் பபண்ேளின் ெட்டம் க ாயாளியின் ெட்டத்ழதப் 
கபான்றாகும். இவர்ேள் இருவருக்கு க ான்பு ழவப்பது ெிரமமாே இருந்தால், 

அவர்ேள் க ான்ழப விட்டுவிட அனுமதியிருக்ேின்றது. பின் எப்கபாது 
அவர்ேள் ெக்தி பபறுேின்றார்ேகளா அப்கபாது அழத அவர்ேள் ேளாச் 
பெய்துபோள்ளலாம், க ாயாளிழயப் கபான்று. ஒருெில அறிஞர்ேள் 
க ான்பிற்கு பேரமாே ஒவ்பவாரு  ாளும் ஒரு ஏழைக்கு உணவளிப்பது 
அவர்ேள் இருவருக்கும் கபாதுமாகும் என்று கூறுேின்றனர். இது பலவனீமான 
பொல்லாகும், இன்னும் இது அனுமானத்தின் அடிப்பழடயில் 
பொல்லப்பட்டதாகும். ெரியானது எதுபவன்றால், அவர்ேள் இருவரின் மீது, 

க ாயாளி மற்றும் பிரயாணிழயப் கபான்று ேளாச் பெய்வதுதான். "உங்ேளில் 
எவர் க ாயாளியாேகவா, அல்லது பிரயாணியாேகவா இருந்தால், அவர் 
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கவபறாரு  ாட்ேளில் க ான்பு ழவத்துக்போள்ளட்டும்(அல் பேரா : 184 ) என்று 
அல்லாஹ் கூறுேின்றான் என்று பதிலளித்துள்ளார்ேள். (நூல்: மஜ்மூவுல் 
பதாவா இப்னு பாஸ் : 15 /227  ) 

 
பதாவா லஜ்னதுத்தாயிமா - மூலம் பவளியிடப்பட்டுள்ள பதாவா எண்ேள் 10 / 

220  & 226  ஆேிய பதாவாக்ேளிலும் ழைக் இப்னு பாஸ்(ரஹ்)அவர்ேளின் 
பதாவாழவப்கபான்கற ேர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பபண்ேள் இருவரும் 
க ாயாளிழயப் கபான்றுதான் என்று பத்வா வைங்ேப்பட்டுள்ளது. 
 

அஷ்ழைக் ஸாலிஹ் அல்மு ஜ்ஜித் அவர்ேளின் பத்வா எண்: 49794 இதிலும் 
கமற்ேண்ட ேருத்கத பத்வாவாே பொல்லப்பட்டிருக்ேின்றது. 
 

எனசவ, கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பபண்களுக்கு ச ான்பு ச ாற்பதில் 
ேிரமத்டத அவர்கள் உணர்ந்தால், ச ான்டப விட்டுவிைலாம். பின்பு அவர்களுக்கு 
எப்சபாது ச ான்பு டவக்க முடியும் என்படத உணர்கிறார்கசளா அப்சபாது ச ான்பு 
டவத்துக் பகாள்ளலாம். அது காலம்  ீண்ைாலும் பரவாயில்டல. இவர்கள் 
ச ாயுற்ற ச ாயாளிடயப் சபான்று எப்சபாது அவர் சுகம் பபறுகிறாசரா, எப்சபாது 
அவர் ேக்தி பபறுகிறாசரா அப்சபாது ச ான்பு ச ாற்றுக் 
பகாள்ளலாம்.அசதசபான்றுதான் கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பபண்ணும் 
என்பதுதான் அதிகமான அறிஞர்களின் கருத்தாகும். 
 

அல்லாஹ்கவ மிே அறிந்தவன்!. 
 

இப்படிக்கு, 

பதாகுப்பு மற்றும் பமாைியாக்ேம்  

K .K . பிஸ்மில்லாஹ் ோன் ழபஜி  


