
புனித ரமளான் மாதத்தில் ந ான்பு ந ாற்பது கட்டாயக் 
கடமமயாக்கப்பட்டிருப்பது நபால் நேறு பல 

ந ான்புகள், கட்டாயமாக்கப் படாவிட்டாலும்  பிகள் 

 ாயகம் (ஸல்) அேர்களால் ஆர்ேமூட்டப்பட்டுள்ளன. 
அேற்மையும் கமடப்பிடித்து  ன்மமகமள 

அதிகப்படுத்திக் ககாள்ள நேண்டும். 

ஆறு ந ோன்புகள் : ரமளான் மாதத்திற்கு அடுத்த மாதமான 
ஷவ்ோல் மாதத்தில் ஆறு ந ான்புகள் ந ாற்பதற்கு 
 பிகள் (ஸல்) அேர்கள் ஆர்ேமூட்டியுள்ளார்கள். 
யார் ரமலான் மாதம் ந ான்பு ந ாற்று அமதத் கதாடர்ந்து 
ஷவ்ோல் மாதம் ஆறு ந ான்பு ந ாற்கிைாநரா அேர் 
காலகமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ைேராோர் என  பிகள் 
 ாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள் அறிவிப்பேர்: அபூ அய்யூப் 
(ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 1984 
 
ரமளான் ந ான்மபத் கதாடர்ந்து ஆறு  ாட்கள் என்று 
இந்த ஹதீஸில் கூைப்படுேதால் ஷவ்ோல் மாதத் 
துேக்கத்திநலநய இந்த ந ான்மப ந ாற்க நேண்டும் 

என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்ைனர். ரமளாமனத் 
கதாடர்ந்து என்பதற்கு இேர்கள் கூறுேது நபான்று 
கபாருள் ககாண்டால் கபரு ாள் தினத்திலிருந்து ந ான்பு 
ந ாற்க நேண்டும். இது தான் ரமளாமனத் கதாடர்ந்து 
ேரும் முதல்  ாள். ஆனால் கபரு ாள் தினத்தில் ந ான்பு 
ந ாற்பதற்கு  மக்குத் தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
எனநே ரமளானுக்குப் பின் என்பது தான் இதற்குச் 
சரியான விளக்கமாக இருக்க முடியும். கதாடர்ந்து என்று 
கமாழியாக்கம் கசய்த இடத்தில் அத்பஅ என்ை 
கசால்மல  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் பயன்படுத்தி 
உள்ளார்கள். ரமளானுக்கு முன்னால் இல்லாமல் 
ரமளானுக்குப் பின்னால் இருக்க நேண்டும் என்பநத 

இதன் கபாருளாகும். ஷவ்ோல் என்று 
குறிப்பிட்டிருப்பதால் அம்மாதத்தில் ேசதியான 
 ாட்களில் ந ாற்று விட நேண்டும். 
ஆஷூரோ ந ோன்பு :  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் 
ஆஷுரா  ாளில் ந ான்பு ந ாற்று மற்ைேர்களுக்கும் 

கட்டமளயிட்டார்கள். அப்நபாது  பித்நதாழர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதநர! இந்த  ாமள யூதர்களும், 

கிறித்தேர்களும் மகத்துேப்படுத்துகின்ைனநர? என்று 

நகட்டனர். அதற்கு  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள், 
அடுத்த ேருடம் அல்லாஹ்  ாடினால் ஒன்பதாம்  ாளும் 

ந ான்பு ந ாற்நபன் எனக் கூறினார்கள். ஆனால் அடுத்த 

ஆண்டு ேருேதற்குள் மரணித்து விட்டார்கள். 

அறிவிப்பேர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் 1916 

 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் தமது ோழ் ாளின் 
கமடசி ேருடத்திலும் ஆஷூரா ந ான்புக்குக் 
கட்டமளயிட்டுள்ளார்கள். நமலும் யூதர்களும், 
கிறித்தேர்களும் இந்த  ாமள 
மகத்துேப்படுத்துகின்ைனநர என்று நகட்கப்பட்ட நபாது 

அேர்களுக்கு மாறு கசய்யும் ேமகயில் 9, 10 ஆகிய இரு 

 ாட்கள் ந ான்பு ந ாற்பதாகக் கூறியுள்ளனர். எனநே 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் ஆமசப்பட்ட இரண்டு 

 ாட்களும் ந ான்பு ந ாற்க நேண்டும். 

அரஃபோ  ோள் ந ோன்பு : துல்ஹஜ் மாதம் பிமை ஒன்பது 

அன்று ஹாஜிகள் அரஃபா கபருகேளியில் தங்குோர்கள். 
அதனால் அந்த  ாளுக்கு அரஃபா  ாள் என்று 

குறிப்பிடுேர். அரஃபா  ாளில் ஹாஜிகள் ந ான்பு 

ந ாற்கத் தமட உள்ளது. ஆனால் ஹாஜிகள் 
அல்லாதேர்கள் அரஃபா  ாளில் ந ான்பு ந ாற்க  பிகள் 

 ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் ஆர்ேமூட்டியுள்ளார்கள். 
அரஃபா  ாளில் ந ான்பு ந ாற்பது அதற்கு முந்திய 
ேருடம் மற்றும் அடுத்த ேருடத்திற்கான பரிகாரமாகும் 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள். 

அறிவிப்பேர்: அபூகதாதா (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 1977 

வியோழன் மற்றும் திங்கள் ந ோறும் ந ோன்பு ந ோற்பது: 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் திங்கள், வியாழன் ஆகிய 

 ாட்கமளத் நதர்ந்கதடுத்து ந ான்பு ந ாற்று ேந்தார்கள். 

அறிவிப்பேர்: ஆயிஷா (ரலி) நூல்கள்: திர்மிதீ 676,  ஸயீ 2321 
 
ஒவ்கோரு வியாழன் மற்றும் திங்கட்கிழமமகளில் 

அமல்கள் (இமைேனிடம்) சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ைன. 
எனநே  ான் ந ான்பு ந ாற்றுள்ள நிமலயில் எனது 
அமல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுேமத விரும்புகின்நைன் 

என்று பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

அறிவிப்பேர்: அபூஹுமரரா (ரலி) நூல்: திர்மிதீ 678 
திங்கட்கிழமம ந ான்பு ந ாற்பது குறித்து  பிகள் 

 ாயகம் (ஸல்) அேர்களிடம் நகட்கப்பட்டது. அதற்கு 

அேர்கள், அன்று தான்  ான் பிைந்நதன். அன்று தான் 
எனக்கு இமைச் கசய்தி அருளப்பட்டது என்று 

விமடயளித்தார்கள். அறிவிப்பேர்: அபூகதாதா (ரலி) 

நூல்: முஸ்லிம் 1978 

மோ ம் மூன்று ந ோன்புகள்: மாதந்நதாறும் மூன்று  ாட்கள் 

ந ான்பு ந ாற்பதும், ரமளானில் ந ான்பு ந ாற்பதும் 
காலகமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ைதாக அமமயும் என்று 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பேர்: அபூகதாதா (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 1977 

மாதத்தில் மூன்று  ாட்கள் ந ான்பு ந ாற்பகதன்ைால் 13, 

14, 15 ஆகிய  ாட்களில் ந ான்பு ந ாற்பீராக என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பேர்: அபூதர் (ரலி), நூல்: திர்மிதீ 692 
 

வெள்ளிக்கிழமம ந ோன்பு ந ோற்கலோகோது: 

கேள்ளிக்கிழமம ந ான்பு ந ாற்க  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 

அேர்கள் தமட விதித்தார்களா? என்று ஜாபிர் (ரலி) 

அேர்களிடம் நகட்நடன். அதற்கேர்கள், ஆம் என்ைார்கள். 

அறிவிப்பேர்: முஹம்மத் பின் அப்பாத் (ரலி) நூல்: புகாரி 1984 

 

சுன்னத்தான ந ான்புகள்... 



கேள்ளிக்கிழமமக்கு முன்பு ஒரு  ாள் அல்லது இமத 
அடுத்து ஒரு  ாள் நசர்த்நத தவிர கேள்ளிக் கிழமம 

ந ான்பு ந ாற்கலாகாது என்று  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 

அேர்கள் கூறியுள்ளார்கள். அறிவிப்பேர்: அபூ ஹுமரரா 

(ரலி) நூல்: புகாரி 1985 

 
கேள்ளிக்கிழமம  ான் ந ான்பு ந ாற்றிருந்த நபாது 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் என்னிடம் ேந்தார்கள். 

ந ற்று ந ான்பு ந ாற்ைாயா? என்று நகட்டார்கள்.  ான், 

இல்மல என்நைன்.  ாமள ந ான்பு ந ாற்கும் எண்ணம் 

உள்ளதா? என்று நகட்டார்கள்.  ான், இல்மல என்நைன். 
அப்படியானால் ந ான்மப விட்டு விடு என்று  பிகள் 

 ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பேர்: 

ஜுமேரிய்யா (ரலி) நூல்: புகாரி 1986 

 
கேள்ளிக்கிழமமயுடன் இன்கனாரு  ாள் நசர்த்துத் தான் 

ந ான்பு ந ாற்க நேண்டும். அவ்ோறு இல்லாமல் 
கேள்ளிக்கிழமம ந ான்பு ந ாற்ைேர்கள் அமத முறித்து 
விட நேண்டும் என்பமத இந்த ஹதீஸிலிருந்து 
அறியலாம் 
ந ோன்பு ந ோற்கக் கூடோ   ோட்கள்: ந ான்புப் கபரு ாள், 

ஹஜ்ஜுப் கபரு ாள், அமதயடுத்த மூன்று  ாட்கள் ஆகிய 

ஐந்து  ாட்கள் ந ான்பு ந ாற்பது  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 

அேர்களால் தமட கசய்யப்பட்டுள்ளது. நமலும் 

ஷஅபான் முப்பதாம் இரோ? ரமளானின் முதல் இரோ? 
என்ை சந்நதகம் ஏற்படும்  ாளிலும் ந ான்பு ந ாற்பமத 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் தமட கசய்துள்ளார்கள். 

 பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் ந ான்புப் கபரு ாள், 
ஹஜ்ஜுப் கபரு ாள் ஆகிய இரண்டு  ாட்களில் ந ான்பு 
ந ாற்கத் தமட விதித்தார்கள்.அறிவிப்பேர்: அபூஸயீத் 
(ரலி),நூல்: புகாரி 1197, 1864, 1996 
 

தஷ்ரீக்குமடய  ாட்கள் (துல்ஹஜ் பிமை 11, 12, 13) 
உண்பதற்கும், பருகுேதற்கும் உரிய  ாட்களாகும். நூல்: 
முஸ்லிம் 1920 
 

(ரமளானா? ஷவ்ோலா? என்று) சந்நதகம் உள்ள  ாளில் 

யார் ந ான்பு ந ாற்கிைாநரா அேர்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 

அேர்களுக்கு மாறு கசய்து விட்டார். அறிவிப்பேர்: 

அம்மார் பின் யாஸிர் (ரலி), நூல்: திர்மிதி 622 

 

மிஃரோஜ் ந ோன்பு இல்மல: ரஜப் மாதம் பிமை 27 அன்று 
மிஃராஜ் ந ான்பு என்ை கபயரில் ஒரு ந ான்பு ந ாற்கும் 
ேழக்கம் தமிழக முஸ்லிம்களிடம் பரேலாகக் 

காணப்படுகின்ைது. அந்த  ாளில்  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 

அேர்கள் ந ான்பு ந ாற்ைதாகநோ, அல்லது பிைமர 
ந ாற்குமாறு கட்டமளயிட்டதாகநோ எந்த ஒரு சான்றும் 

இல்மல.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்களின் 
காலத்துக்குப் பின்  பித்நதாழர்களின் காலத்திலும் இந்த  

ந ான்பு ந ாற்ைதற்கு ஒரு ஆதாரமும் இல்மல. எனநே 
இது பிற்காலத்தில் மார்க்கத்மதப் பற்றிய அறிவு 

இல்லாதேர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பித்அத் ஆகும். 

இமதத் தவிர்க்க நேண்டும்.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 
அேர்கள் மிஃராஜ் எனும் விண்ணுலகப் பயணம் 
நமற்ககாண்டதற்கு ஆதாரப்பூர்ேமான ஹதீஸ்கள் 

உள்ளன. ஆனால் அது ரஜப் பிமை 27ல் தான்  டந்தது 
என்பதற்கு ஆதாரப்பூர்ேமான ஹதீஸ்களில் சான்று 

இல்மல. 

பரோஅத் ந ோன்பு கூடோது: ஷஅபான் மாதம் 15ம் இரவு 
அன்று பராஅத் ந ான்பு என்ை கபயரில் ஒரு ந ான்பு 
ந ாற்கும் ேழக்கமும் தமிழக முஸ்லிம்களிடம் 

காணப்படுகிைது. பராஅத் என்கைாரு இரவு உள்ளதற்கும், 
அன்மைய தினம் மூன்று யாஸீன்கள் ஓதி 
இைந்தேர்களுக்குச் நசர்ப்பதற்கும் ஆதாரம் இல்மல. 
மலலத்துல் கத்ர் நபால் மலலத்துல் பராஅத் என்கைாரு 

இரவு பற்றி ஹதீஸ்களில் கூைப்படநே இல்மல. எனநே 

இதுவும் தவிர்க்கப்பட நேண்டியதாகும். 
 

வ ோடர் ந ோன்பு ந ோற்கத்  மட: ஒரு  ாள் கூட 
இமடகேளி இல்லாமல் கதாடர்ந்து ந ாற்கப்படும் 

ந ான்பும், ந ான்மபத் துைக்காமல் இரவு பகலாக 

ந ாற்பதும் விசால் எனப்படுகிைது. 

 

ஒவ்கோரு மாதமும் மூன்று ந ான்பு மேப்பீராக! 

ஏகனனில், ஒரு  ற்கசயலுக்கு அது நபான்று பத்து 

மடங்கு  ற்கூலி ககாடுக்கப்படும்! எனநே, இது 
காலகமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ைதற்குச் சமமாகும் 

என்ைார்கள். என்னால் இமதவிட சிைப்பானமதச் கசய்ய 

முடியும் என்று  ான் கூறிநனன். அப்படியானால் ஒரு 

 ாள் ந ான்பு ந ாற்று, இரண்டு  ாட்கள் விட்டு 

விடுவீராக! என  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) அேர்கள் 

கூறினார்கள். அதற்கு, என்னால் இமத விடச் சிைப்பாகச் 
கசய்ய முடியும் என்று  ான் கருதுகிநைன் என்று 

கூறிநனன். அப்படியானால் ஒரு  ாள் ந ான்பு ந ாற்று, 

ஒரு  ாள் விட்டு விடுவீராக! இது தான் தாவூத்  பியின் 

ந ான்பாகும். ந ான்புகளில் இதுநே சிைந்ததாகும் 

என்ைார்கள். என்னால் இமத விட சிைப்பாகச் கசய்ய 

முடியும் என்று  ான் கூறிநனன்.  பிகள்  ாயகம் (ஸல்) 
அேர்கள் இமத விடச் சிைந்தது எதுவும் இல்மல 

என்ைார்கள். அறிவிப்பேர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 

(ரலி), நூல்: புகாரி 1976, 1975, 1977 

 

 


