
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆஷூரா 
நநான்பு நநாற்பதை நமக்கு சுன்னத்ைாக 
ஆக்கியிருக்கிறார்கள். 

 

ரமலான் நநான்பு கடதமயாக்கப்படுவைற்கு 
முன்னால் மக்கள் ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்ைாம் 
நாளில்) நநான்பு நநாற்று வந்ைார்கள். அது ைான் 
கஅபாவுக்குப் புதிய திதர நபாடப்படும் நாளாக 
இருந்ைது. ரமலானுதடய நநான்தப அல்லாஹ் 
கடதமயாக்கிய நபாது, யார் ஆஷூராவுதடய 
நநான்பு நநாற்க விரும்புகிறார்கநளா அவர் அதை 
நநாற்றுக் ககாள்ளட்டும். யார் அதை விட்டு விட 
விரும்புகிறாநரா, அவர் அதை விட்டு விடட்டும். 
என்று அல்லாஹ்வுதடய தூைர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி) நூல்: புகாரி 1592 

 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 

அறியாதமக் கால (குதறஷி) மக்கள் ஆஷூரா 
நாளில் நநான்பு நநாற்று வந்ைனர். ரமலான் 
நநான்பு கடதமயாக்கப்படுவைற்கு முன்னால் 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும், 
முஸ்லிம்களும் அந்நநான்தப நநாற்றார்கள். 
ரமலான் நநான்பு கடதமயாக்கப்பட்ட நபாது 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், நிச்சயமாக 
ஆஷூரா நாள் அல்லாஹ்வுதடய நாட்களில் 
உள்ள நாளாகும். எனநவ விரும்பியவர் 
அந்நாளில் நநான்பு நநாற்கலாம். விரும்பியவர் 
விட்டு விடலாம் எனக் கூறினார்கள். 

நூல்: முஸ்லிம் 1901 

 

நமற்கண்ட ஹதீஸ்கள் ஆஷூரா நநான்பு 
நநாற்பது சிறப்பிற்குரியதும், சுன்னத்ைானதும் 
ஆகும் என்பதைத் கைளிவுபடுத்துகின்றன. 

ஆஷூரா ந ான்பு ஏன்? 
 

ஆஷூரா நநான்பு எைற்காக நநாற்கிநறாம் 
என்பதை இன்தறக்கு அதிகமான மக்கள் 
அறிந்திருக்கவில்தல. எைற்காக இந்நநான்பு 
என்பதைப் பற்றி ஹதீஸ்களில் கைளிவாகநவ 
வந்துள்ளது. 

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்ை 
நபாது யூைர்கள் ஆஷூரா நாளில் நநான்பு 
நநாற்பதைக் கண்டார்கள். “இது என்ன நாள்?” 
என்று நகட்டார்கள்.  “இது மாகபரும் நாள்! மூஸா 
(அதல) அவர்கதள இந்ை நாளில் ைான் 
அல்லாஹ் காப்பாற்றினான். ஃபிர்அவ்னின் 
கூட்டத்ைாதர (கடலில்) மூழ்கடித்ைான். 
ஆகநவ,மூஸா (அதல) அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு 
நன்றி கசலுத்தும் விைத்தில் இந்நநான்தப 
நநாற்றார்கள்” என்று யூைர்கள் கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், நான் அவர்கதள விட மூஸாவுக்கு 
கநருக்கமானவன் என்று கூறிவிட்டு அந்ை நாளில் 
ைாமும் நநான்பு நநாற்று, ைம் நைாழர்களுக்கும் 
நநான்பு நநாற்கும்படி கட்டதள இட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)  

நூல்: புகாரி 3397 

 

நான் ைான் மிக உயர்ந்ை கடவுள் என்று கூறிய 
சர்வாதிகார அரசன் ககாடியவன் ஃபிர்அவ்னும், 
அவனுதடய கூட்டத்தினரும் அழிக்கப்பட்ட 
மகிழ்ச்சியான நாள் ைான் ஆஷூரா ஆகும். 
இைற்காக அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கசலுத்தும் 
கபாருட்டு ைான் ஆஷூரா நநான்பு 
நநாற்கப்படுகிறது. 

 
  



 

ஆனால் இன்தறக்குப் கபரும்பாலான இஸ்லாமிய 
மக்கள் ஆஷூரா நாதள துக்க நாளாக 
அனுஷ்டித்து இதறவனுக்கு நநாற்க நவண்டிய 
நநான்தப ஹசனார் ஹுதசனார் நநான்பு என்ற 
கபயரில் அவர்களுக்காக நநாற்கின்றனர்.  
அல்லாஹ் அல்லாைவர்களுக்காக நநாற்கப்படும் 
நநான்பு நிச்சயமாக இதைதவப்புக் காரியம் 
என்பதில் எள்ளளவும் சந்நைகம் இல்தல. 

 

எனநவ, இது நபான்ற ைவறான கசயல்கதள 
விட்டும் நாம் விலகிக் ககாள்ளநவண்டும். 

 

ஆஷூரா ந ான்பின்  சிறப்புகள் 

 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 

ஆஷூரா எனும் இந்ை நாதளயும் (ரமலான்) 
என்னும் இந்ை மாைத்தையும் ைவிர நவகறதையும் 
ஏதனயவற்தற விடச் சிறப்பித்து நைர்ந்கைடுத்து 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நநான்பு 
நநாற்பதை நான் பார்த்ைதில்தல. 

நூல்: புகாரி 2006 

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹர்ரம் பத்ைாவது நாளில் (ஆஷூரா) நநான்பு 
நநாற்பதை அைற்கு முந்தைய ஓராண்டின் 
பாவத்திற்குப் பரிகாரமாக அல்லாஹ் ஆக்குவான் 
என நான் எதிர்பார்க்கிநறன் என்று நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூகைாைா (ரலி)  

நூல்: முஸ்லிம் 1976 

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ஆஷூரா 
நநான்பு பற்றிக் நகட்கப்பட்டது. அைற்கு, அது கடந்ை 
ஆண்டின் பாவத்திற்குப் பரிகாரமாகும் என்றார்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூகைாைா (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 1977 

யூதர்களுக்கு மாறு செய்ந ாம் 

 

ஆஷூரா நநான்பு என்பது  பத்ைாவது நாள் 
நநாற்கின்ற நநான்பாக இருந்ைாலும் யூைர்களும் 
அந்நாளில் நநான்பு நநாற்றைால் நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் யூைர்களுக்கு மாற்றம் கசய்யும் 
வதகயில் ஒன்பைாவது நாளும் நநான்பு தவக்க 
நவண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்கள். 

 

அல்லாஹ்வுதடய தூைர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆஷூரா நாளில் ைாமும் நநான்பு 
நநாற்று,மக்களுக்கும் கட்டதளயிட்டார்கள். 
அப்நபாது மக்கள், (அது) யூைர்களும் 
கிறிஸ்ைவர்களும் கண்ணியப்படுத்தும் 
நாளாயிற்நற என்று வினவினர். அைற்கு 
நபியவர்கள், இன்ஷா அல்லாஹ், (அல்லாஹ் 
நாடினால்) அடுத்ை ஆண்டில் நாம் (முஹர்ரம்) 
ஒன்பைாவது நாளில் நநான்பு நநாற்நபாம் என்று 
கூறினார்கள். ஆனால்,அடுத்ை ஆண்டு 
வருவைற்குள் அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள். 

 

மற்கறாரு அறிவிப்பில், அடுத்ை ஆண்டு வதர 
நான் உயிநராடு இருந்ைால்,ஒன்பைாவது நாளில் 
நநான்பு நநாற்நபன் என்று கூறியைாக 
வந்துள்ளது. 

 

அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)  

நூல்: முஸ்லிம் 1916, 1917 

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், ஒன்பைாவது 
நாள் நநான்பு நநாற்காவிட்டாலும் ஒன்பைாவது 
நாளும் நநான்பு நநாற்குமாறு கூறியிருப்பைால், 
நாம் ஒன்பது, பத்து ஆகிய இரண்டு நாட்களும் 
நநான்பு நநாற்க நவண்டும். 

  


