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பாங்கு ற்றும் இகாத்
பாங்கு ஏற்பட்ட முறை:
ஸழய்ிதுனஶ
அன்வு)

அப்துல்யஶஹ்

அலர்கஜரத்

அச்ஸெய் ஷ......'கண்ணி

இப்னு

ஸ ஶட்டும்

ஜைத்

(றஷல்யஶவு

அமஷலிக்கப்படும்

சூலுல்யஶஹ்

அலர்கள்

ஸெய் ஷஶகும்.
னி ர்கஜரத்

ஸ ஶழுஜகக்கு அஜறக்கும் பஜமஶக ஸ ஶழுஜகின் (நேம் லந்
நபஶது) ணி அடிக்குஶறு லினஶர்கள்.
(இந்ேஷஜயில்) ேஶன் தூங்கஷக் ஸகஶண்டிருக்கும் ெம் கனலில் ஒரு
னி ர்

னது ஜகில் ஒரு ணிஜ ஜலத்துக் ஸகஶண்டு ன்ஜனச்

சுற்மஷச் சுற்மஷ லந் ஶர். ேஶன் அலரிடம் அல்யஶஹ்லின் அடிஜந!
இந்

ணிஜ னக்கு ேீர் லிற்பஜன ஸெய்கஷமீஶ? னக் நகட்நடன்.

அ ற்கு அலர் இ ஜனக் ஸகஶண்டு ேீ ன்ன ஸெய்ப் நபஶகஷமஶய்?
ன்று

ன்னிடம்

ஸ ஶழுஜகக்கு
இ ஜன

லிடச்

நகட்க

க்கஜர
ெஷமந்

இ ஜனக்

அஜறப்நபஶம்
ஒன்ஜம

ேஶன்

ஸகஶண்டு

ணி

ன்நமன்.

அ ற்கு

உனக்கு

அடித்து

அமஷலிக்கட்டுஶ?

ன்று நகட்டஶர். ேஶனும் ெரி ன்நமன். அப்நபஶது அலர்....

اهلل انبر اهلل انبر اهلل انبر اهلل انبر
اشهد ان ال اله اال اهلل

اشهد ان ال اله اال اهلل

اشهد ان نحهدا رسول اهلل

اشهد ان نحهدا رسول اهلل

حيعل الصالة

حيعل الصالة

حيعل الفالح

حيعل الفالح
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ال اله اال اهلل اهلل انبر اهلل انبر
ன்று பஶங்கஷன் இறு ஷலஜ ஸெஶல்யஷத்

ந்து இப்படி ேீ ஸெஶல்யயஶம்

ன்று கூமஷ ன்ஜன லிட்டும் ெற்று பின் ஸென்மஶர்.
பின்பு, அலர்

ன்ஜனப்

பஶர்த்து

ேீ

ஸ ஶழுஜகக்கஶக

(ஆத் ஶகஷ)

ேஷன்றுலிட்டஶல்

اهلل انبر

اهلل انبر

اشهد ان ال اله اال اهلل

اشهد ان نحهدا رسول اهلل

حيعل الصالة

حيعل الفالح

كد كانج الصالة كد كانج الصالة
ال اله اال اهلل اهلل انبر اهلل انبر
ன்று

இகஶத் ஷன்

இறு ஷ

லஜ

ஸெஶல்யஷத் ந்து

இப்படி

ேீ

ஸெஶல்யயஶம் ன்மஶர்.
லிடிற்கஶஜயப்
அலர்கரிடம்

ஸபஶழு ஷல்

லந்து

இவு

ழுந்

கண்ட

ேஶன்

கனஜலச்

ேஶகர்

பூஶன்

ஸெஶன்நனன்.

அலர்கள் 'அது இஜமலனில் ேஷன்றுபள்ர கனவு

ஶன்

அ ற்கு

ان شاء اهلل

ன்று கூமஷ 'ேீர் ழுந்து பியஶலுக்கு அ ஜன ஸெஶல்யஷக் ஸகஶடும்.
ஸனனில்
ன்மஶர்கள்.

அலர்

உம்ஜ

ேஶனும்

லிட

அவ்லஶநம

உர்ந்
ழுந்து

ஸ ஶனிஜ
பியஶலுக்குச்

ஸகஶடுக்க அலர் அ ஜனக் ஸகஶண்டு பஶங்கு ஸெஶன்னஶர்.
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உடலர்
ஸெஶல்யஷக்
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பாங்கு ச ால்வது கடறா?

اذا حرضت الصالة فليؤذن احدنم
'ஸ ஶழுஜகின் நேம் லந்து லிட்டஶல் உங்கரில் ஒருலர் பஶங்கு
ஸெஶல்யட்டும்'

ன்ம

வ ீது

ஸ ஶழுஜகக்கும்

கறஶலஶன

லந் ஷருப்ப ஶல்

ஸ ஶழுஜகக்கும்

பஶங்கு

ஃபர்ரஶன
ஸெஶல்லது

ஆணுக்கு சுன்னத்.
ஸபண்கள் ெப் த்ஜ

ஷகவும்

ஶழ்த் ஷ இகஶத் ஸெஶல்லது சுன்னத்.

ஸபண்கள், ஸபண்களுக்கு ட்டும் ஸெஶல்ல ஶக இருந் ஶல் ெப் த்ஜ த்
ஶழ்த் ஷ

ஸதுலஶக

ஸெஶல்ல ஶக

இருந் ஶல்

க்ரூஹ்

ஆகஶது.

ஸபண்கள் ெப் ஶக அ ஶன் ஸெஶல்லது வஶம் ஆகும்.
பாங்கின் மன்ற:

33  ونو احسو كوال نهو دعا الى اهلل (فصلج: كال اهلل تعالى
அல்யஶஹ்

கூறுகஷமஶன்

' அல்யஶஹ்லின்

பஶல்

அஜறப்பலர்கஜர

லிடவும் ஸெஶல்யஶல் அறகஷலர் ஶர்?

كال اليبي صلى اهلل عليه وسلم نو اذّن ستع سيين نحخستا نخب له ةراءة
نو اليار
ேபிகரஶர் அலர்கள் கூமஷபள்ரஶர்கள் ' ேன்ஜஜ ேஶடி ஒருலன் 7
லருடங்கள்

பஶங்கு

ஸெஶன்னஶல்

அலருக்கு

ேகத்ஜ

லிட்டும்

லிடு ஜயப்பத் ஷம் ழு ப்படுகஷமது'

2)

ال يسهع ندى صوت الهؤذن جو وال شيء اال شهد له يوم الليانث
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றுஜ ேஶரில் பஅத் ஷனுக்கு ெஶட்ெஷஶகஷந
ெப் த்ஜ

ைஷன்நனஶ

னி நனஶ

லி அலரினுஜட

ஸெலிபமஶது

ன்றும்

கூமஷபள்ரஶர்கள்

பாங்கு எப்மபாது ச ால்வது சுன்னத்:
ஸ ஶழுஜகக்கஶக ட்டுஷன்மஷ இந்

பஶங்ஜக நகஶபம் ஸகஶண்டலன்,

ைஷன் ற்றும் பிெஶசு னும் ஜளத் ஶனஶல் பஶ ஷக்கப்பட்டலன் கஶ ஷல்
ஓ ஷ ஊதுலதும், ஸேருப்புப் பற்மஷக் ஸகஶண்ட நபஶதும், ைஷன், ஜழத் ஶன்
நபஶன்மஜல பரிஶட்டம் ஸெய் ஷடும் நேத் ஷலும் பஶங்கு ஸெஶல்லது
சுன்னத் ஶகும்.
பாங்கும் இகாத்தும் ம ர்த்து எப்மபாது ச ால்வது சுன்னத்:
பஶங்ஜகபம், இகஶத்ஜ பம் பிமந்
பணம்

புமப்பட்டுச்

ஸெல்பலன்

பிள்ஜரின் இரு கஶதுகரிலும்,
ஸெல்லும்

நபஶது

அலஜப்

நபஶக

லிட்டு அலருக்குப் பின்பஶகவும் ஸெஶல்லது சுன்னத் ஶகும்.
2 பாங்குகள் ச ால்வது எப்மபாது சுன்னத்:
1)சுப்ஹு ச ாழுறகக்கு:
கஷறக்கு ஸலளுக்குபன் ஒரு பஶங்கும் கஷறக்கு ஸலளுத்
பஶங்கும்

ஆக

சுன்னத் ஶகும்.

சுப்வஷற்கு
ந னும்

இருந் ஶல் கஷறக்கு ஸலளுத்

இண்டு

ஒரு

பஶங்கு

பின் ஸெஶல்லந

பஶங்குகள்
ட்டும்

பின் ஒரு
ஸெஶல்லது
ஸெஶல்ல ஶக

ற்மம்.

2)ஜும்ஆ ச ாழுறகக்கு:
ைும்ஆலிற்கு இரு பஶங்குகள் ஸெஶல்லது சுன்னத் ஶகும். ஓன்று
க ீப் ஷம்பரில் மஷ பின் ஸெஶல்யப்படுலது. இது
கஶயத் ஷல்

ற்படுத் ப்பட்டது.

ற்ம

ஒன்று

ஶன் ேபிகரஶரின்

லக்து

லந்

பின்

ஸெஶல்யப்படுலது அ ஜன ஸழய்ிதுனஶ உதுஶன் (றஷ) அலர்கள்
ற்படுத் ஷனஶர்கள்.
பாங்கிற்கு ப ில் ச ால்லும் முறை:
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பஶங்கு பஅத் ஷல் ஸெஶல்ய ஆம்பிக்கும் நபஶது

اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان نجهدا عتده ورسوله رضين ةاهلل رةا
وةاالسالم دييا وةهحهد ىبيا ورسوال
ன்று கூறுல ஶக இருக்கும். பின் பஅத் ஷன்

انبر

ன்ப ஜனக்

கூறும்

நலண்டும். பின் பஅத் ஷன்
ேஶம் ெப் த்ஜ

ஷகவும்

நபஶது

ேஶபம்

اهلل انبر اهلل انبراهلل انبر اهلل

அஜ ப்

اشهد ان ال اله اال اهلل

நபஶன்நம

கூம

ன்று கூறும் பன்

ஶழ்த் ஷ

اشهد ان ال اله اال اهلل

اشهد ان ال اله اال اهلل

اشهد ان نحهدا رسول اهلل
ன்று கூம நலண்டும். இ ற்கு

اشهد ان نحهدا رسول اهلل
حرجيع

(ீ ட்டிச் ஸெஶல்லு ல்) ன்று

ஸபஶருள். அ ன் பின் பஅத் ஷன்

اشهد ان ال اله اال اهلل اشهد ان ال اله اال اهلل
ன்று கூறும் நபஶது ேஶபம் அவ்லஶநம கூம நலண்டும். பின் அலர்

اشهد ان نحهدا رسول اهلل
يارسول اهلل

ன்று ப ல்

(அல்யஶஹ்லின்

ம் கூறும் நபஶது

தூ ந!

உங்கரின்

ழயலஶத் ஸெஶல்லஶனஶக!) ன்றும், பின் அலர்
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صلى اهلل عليم
அல்யஶஹ்
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اشهد ان نحهدا رسول اهلل

ன்று இண்டஶலது பஜம கூறும் நபஶது

عيني ةم يا رسول اهلل

(அல்யஶஹ்லின் தூ ந! உங்கஜரக் ஸகஶண்டு

ன்

கண்

குரிர்ச்ெஷஜடந்து

இஜலிண்ஜடபம்
ஸபருலில்கஜரபம்

கூறும்

லிட்டது)
நபஶது

நெர்த்து

இரு

ன்றும்
ன்

கண்ணின்

رقت

நலும்

ஜகின்

இரு

இஜகஜர

டலி

பத் ஷடுலதும் சுன்னத் கும். அ ன் பின் பஅத் ஷன்

حيعل الصالة

حيعل الصالة

ன இரு பஜம கூறும் நபஶதும்

ال حول وال كوة اال ةاهلل

(ேன்ஜஜ ஸெய்ல ற்கு பற்ெஷ ன்பதும்

ீஜஜ லிடுல ற்கு ெக் ஷ ன்பதும் அல்யஶஹ்ஜலக் ஸகஶண்நட
லி இல்ஜய) ன்று 2 பஜம கூறுலதும் பின் பஅத் ஷன்

حيعل الفالح

حيعل الفالح

ன பஅத் ஷன் 2பஜம கூறும் நபஶது
(அல்யஶஹ்

ேஶடிது

ேடந்து

லிட்டது

نا شاء اهلل كان ونا لم يشاء

அலன்

ேஶடஶ து

ேடக்கஶது)

ன்றும் பின் பஅத் ஷன்

ال اله اال اهلل اهلل انبر اهلل انبر
ன்று கூறும் நபஶது அவ்லஶநம கூறுலது சுன்னத் ஶகும்.
இகஶத்தும் பஶங்ஜகப் நபஶன்று
ஆனஶல்

 كد كانج الصالةன

ஶன் ப ஷல் ஸெஶல்ய நலண்டும்

இகஶத் ஷல் 2 பஜம கூறும் நபஶது

( اكانها اهلل وادانها وجعلني نو صالحى اهلهاஅல்யஶஹ்
6
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ஸ ஶழுஜகஜ
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ேஷஜயேஶட்டி ேஷஶக்குலஶனஶக! நலும் இந்
ேல்யலர்கரில்

ன்ஜன

ஆக்குலஶஶக!)

ஸ ஶழுஜக உஜட

ன்றும்

ப ஷல்

ஸெஶல்லது

சுன்னத் ஶகும்.
சுப்வு பஶங்கஷன் இறு ஷில்
ஸெஶல்யப்படும். இ ற்கு
அ ஜன

பஅத் ஷன்

 الصالة خير نو اليومன்று

حثويب

பித்நகஶக

(கு ஷத்துச் ஸெஶல்லு ல்) ன்று ஸபர்.

ஸெஶல்லும்

நபஶது

صدكج وةررت وةالحق ىطلج

(ேீங்கள் உண்ஜ உஜத் ீர்கள். ேன்ஜ ஸெய் ர்கள். உண்ஜஜக்
ஸகஶண்டு ஸஶறஷந் ீர்கள்) ன்று ப ஷல் ஸெஶல்லதும் சுன்னத் ஶகும்.

تصديق

இவ்லஶறு ப ஷல் ஸெஶல்ல ற்கு

(உண்ஜப்படுத்து ல்) ன்று

ஸபர்.
இவ்லஶறு ப ஷல் ஸெஶன்ன ன் பின்பஶக

اللهم رب هذه الدعوة الخانث والصالة اللائهث آت سيدىا نحهدا ن الوسيلث والفضيلث
والدرجث الرفيعث عاليث الرشيفث وابعثه نلانا نحهود ن الذي وعدحه وارزكيا شفاعخه
يوم الليانث اىم ال حخلف الهيعاد
ன்று துஆ ஓ ஷனஶல் றுஜில் கண்ணி ேபிகரஶரின் பரிந்துஜ
அலருக்கு வயஶயஶகஷலிடு ன அலர்கள் கூமஷபள்ரஶர்கள்.
பாங்குக்கு ப ில் ச ால்வது எப்மபாது க்ரூஹ்:
Toilet ல் இருக்கும் நபஶதும் வுளு ஸெய்து ஸகஶண்டிருக்கும் நபஶதும்
ஜனலிபடன்
பஶங்குக்கு

உடலுமலில்

ப ஷல்

ஈடுபட்டுக்

ஸெஶல்லது

ஸகஶண்டிருக்கும்

க்ரூஹ்.

படித் ப்பின் ப ஷல் ஸெஶல்யஷக் ஸகஶள்ரயஶம்.
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அந்

நபஶதும்

ஸெல்கஜர

