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الرحيم الرحمن هللا بسم  

ஷவ்வால் ஆறு ந ான்பு பற்றிய ஹதஸீ் பலவனீ ானதா? 

  

ரமளானைத் த ாடர்ந்து ஷவ்வால் மா த் ில் உபரியாக ஆறு ந ான்புகனள 
ந ாற்கும் வழக்கம் பரவலாக முஸ்லிம்களிடம் உள்ளது. சஹஹீ் 
முஸ்லிமில் ப ிவாகியுள்ள பின்வரும்  பிதமாழி இ ற்கு சான்றாக உள்ளது.  

ثَ َنا  أَيُّوبَ  اْبن   قَالَ  ِإْسَمِعيلَ  َعنْ  َجِميًعا ح ْجر   ْبن   َوَعِليُّ  َسِعيد   ْبن   َوق  تَ ْيَبة   أَيُّوبَ  ْبن   َيْحَيى َحدَّ
ثَ َنا  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ثَاِبتِ  ْبنِ  ع َمرَ  َعنْ  قَ ْيس   ْبنِ  َسِعيدِ  ْبن   َسْعد   َأْخبَ َرِني َجْعَفر   ْبن   ِإْسَمِعيل   َحدَّ

ثَه   أَنَّه   َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اْْلَْنَصاِري   أَيُّوبَ  أَِبي َعنْ  َخْزرَِجي  الْ   َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َحدَّ
مسلم رواه الدَّْهرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشوَّال   ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعه   ث مَّ  رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ  قَالَ  َوَسلَّمَ     

 1984 مسلم -
அல்லாஹ்வின் தூ ர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள் : 

ரமளான் மா ம் ந ான்பு ந ாற்று அன த் த ாடர்ந்து ஷவ்வால் மா த் ில் 
ஆறு ந ான்பு ந ாற்றவர், காலதமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ற வனரப் 
நபான்றவராவார். 

அறிவிப்பவர் : அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரி (ரலிலி)  

நூல் : முஸ்லிம் (2159) 

 இந்   பிதமாழி பலவைீமாைது. எைநவ ஆறு ந ான்பு ந ாற்பது 
பித்அத் ஆகும் எை  ற்நபாது சிலர்  வறாைக் கருத்ன க் 
கூறிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இது  ற்நபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பு ிய 
விம்சைம் அல்ல.  
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இ ற்கு முன்நப இந்   பிதமாழி சிலரால் விமர்சிக்கப்பட்டது. இது  வறாை 
விமர்சைம் என்ப ால் இப்னுல் கய்யும் நபான்ற அறிஞர்கள் இ னை மறுத்து 
அழகிய முனறயில் ப ிலளித்துள்ளைர்.  

அறிஞர் அல்பாை ீஇப்னு ன மியா இப்னுல் உனஸமீன் பின்பாஸ் மற்றும் 
பல அறிஞர்கள் இந்   பிதமாழி ஆ ாரப்பூர்வமாைது எைக் கூறியுள்ளைர். 
குறிப்பாக இமாம் முஸ்லிம் அவர்கள் இ னை  ைது சஹஹீ் முஸ்லிமில் 
ப ிந்  ின் மூலம் இ னை ஆ ாரப்பூர்வமாைது என்று த ரிவித்துள்ளார்கள்.  

இமாம்  ிர்மி ீ இமாம் அபூ ாவுத் இமாம் அஹ்மது இமாம்  ஸாய ீஇமாம் 
னபஹகீ மற்றும் பல ஹ ீஸ் த ாகுப்பு நூலாசிரியர்கள்  ங்கள் நூற்களில் 
இந்  தசய் ினய ப ிவு தசய்துள்ளைர்.  

இைி இந்  தசய் ியின் மீது தசால்லப்படும் விமர்சைத்ன யும் அ ற்காை 
ப ினலயும் அறிந்துதகாள்நவாம்.  

அறிந்துதகாள்ள நவண்டிய உண்னம 

 அறிவிப்பாளரின்  ினைவாற்றல் குனறபாட்டின் காரணத் ால் ஒரு 
தசய் ி பலவைீமாைது எைக் கூறப்பட்டால் அச்தசய் ி 100 ச வ ீம் 
 வறாைது தபாய்யாைது எை  ாம்  ினைத்துவிடக்கூடாது.  ினைவாற்றல் 
குனறபாடு உள்ளவர் சரியாகவும் அறிவிக்கலாம்.  வறாகவும் அறிவிக்கலாம். 
இவர் விசயத் ில்  மக்கு இந்  சந்ந கம் வருவ ால் இவருனடய 
அறிவிப்னப ஏற்காமல் பலவைீமாைது எை முடிவுதசய்கிநறாம்.  

 இவருனடய அறிவிப்னப  ாம் ஏற்கமறுத்  ற்கு அவர் விசயத் ில் 
 மக்கு எழுந்  சந்ந கம் மட்டுநம காரணமாகும். இந்  அறிவிப்பாளர் இ ில் 
 வறினழத்துவிட்டார். இந்  தசய் ி  வறாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற 
அடிப்பனடயில் இவரது அறிவிப்பு மறுக்கப்படுவ ில்னல.  

 இந்  அறிவிப்பாளர் விசயத் ில்  மக்கு சந்ந கம் நமநலாங்குவ ால் 
அவரது அறிவிப்பு பலவைீமாைது எைக் கூறுகிநறாம். அ ாவது 
சந்ந கத்ன த்  ான் பலவைீம் என்று கூறுகிநறாம். இது  ீங்காமல் 
 ீடித் ிருக்கும் பலவைீம் அல்ல. சந்ந கம்  ீங்கிவிட்டால் பலவைீமும் 
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 ீங்கிவிடும். இவர் அறிவிக்கும் தசய் ினய ஆ ாரப்பூர்மாைது எை 
முடிவுதசய்யப்படும்.  

 இந்  அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கும் தசய் ினயப் நபான்று நவறு 
அறிவிப்பாளர்கள் அறிவித் ிருந் ால் அப்நபாது இச்தசய் ியில் இவர் 
 வறினழக்கவில்னல. சரியாகநவ அறிவித்துள்ளார் என்ற  ம்பிக்னக 
ஏற்படும். இ ற்கு முன்பு இவர் விசயத் ில்  மக்கு ஏற்பட்ட சந்ந கம் 
 ீங்கிவிடும்.  

 இவருடன் உடன்படும் அறிவிப்பாளர்களின் எண்ணிக்னக அவர்கள் 
அச்தசய் ியில் எந்  அளவு உடன்படுகிறார்கள் ஆகியவற்னறப் தபாறுத்து 
அவருனடய அறிவிப்பு வலுப்தபறும். அந்  தசய் ியின் மீது  ம்பிக்னக 
அ ிகமாகும்.  

சஅத் பின் சயதீ் 

 ஷவ்வால் ஆறு ந ான்பு பற்றிய நமற்கண்ட தசய் ியில் சஅத் பின் 
சயதீ் என்ற அறிவிப்பாளர் இடம்தபற்றுள்ளார். இவர்  ன் ஆசிரியர் உமர் 
இப்னு சாபித் ிடமிருந்து இச்தசய் ினய அறிவிக்கிறார். உமர் பின் சாபித்  ன் 
ஆசிரியர் அபூ அய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்.  

சஅத் இப்னு சயதீ்  ினைவாற்றல் குனறபாடுனடயவர். எைநவ இந்  தசய் ி 
பலவைீம் எை இச்தசய் ினய பலவைீம் எைக் கூறுபவர்கள் விமர்சைம் 
தசய்கின்றைர்.  

 அறிவிப்பாளர் சஅத் ந ர்னமயாைவர் என்றாலும் இவரது 
 ினைவாற்றலில் குனறபாடுள்ளது என்ற விம்சைம் உண்னம ான். எைநவ 
இச்தசய் ினய இவர்  வறாக அறிவித் ிருப்பாநரா என்ற சந்நக ம் எழலாம். 
இந்  சந்ந கம் இங்நக ந னவயற்றது. இ ைடிப்பனடயில் இன  
பலவைீமாைது எைக் கூறுவதும்  வறு.  

இவர் குறித்  இந்  தசய் ினய  வறாக அறிவிக்கவில்னல. சரியாகநவ 
அறிவித்துள்ளார் எை முடிவுதவடுப்ப ற்கு துனணச் சான்றுகள் ஏராளம் 
உள்ளை. இது த ாடர்பாக வரும் அனைத்து அறிவிப்புகனளயும் 
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ஒருங்கினைத்துப் பார்க்கும் நபாது இந்  உண்னமனய த ளிவாக உணரலாம். 
எைநவ  ான் இமாம் முஸ்லிம் அவர்கள் இந்  தசய் ினய  ன் நூலில் ப ிவு 
தசய்துள்ளார்கள்.  

துனணச் சான்றுகள் 

 இந்   பிதமாழினய  பி(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஅய்யூப் 
அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து உமர் பின் 
சாபித் அறிவிக்கிறார். உமர் பின் சாபித் ிடமிருந்து தமாத் ம் ஐவர் 
இச்தசய் ினய அறிவித்துள்ளைர். சஅத் பின் சயதீ் அறிவித் ன ப் நபான்நற 
மற்ற  ால்வரும் அறிவித்துள்ளைர்.  

عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روي ما مشكل بيان باب -  للطحاوي اآلثار مشكل  

 عبد حدثنا:  قال ، منصور بن سعيد حدثنا:  لقا ، يزيد بن يوسف حدثنا قد كما 
 ، ثابت بن عمر عن ، أسلم بن وزيد ، سليم بن صفوان أخبرني:  قال ، محمد بن العزيز

 صام من: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال ، اْلنصاري أيوب أبي عن
 بيان باب -  للطحاوي اآلثار مشكل الدهر صام فكأنما شوال من ستا وأتبعه رمضان
عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روي ما مشكل  

 சஃப்வான் இப்னு சுனலம் னஸத் இப்னு அஸ்லம் ஆகிய இவருவரும் 
இச்தசய் ினய உமர் இப்னு சாபித் ிடமிருந்து அறிவித்துள்ளைர். 
இவ்விருவரிடமிருந்து இன  அறிவிக்கும் மாணவர் அப்துல் அஸீஸ் இப்னு 
முஹம்மத் ந ர்னமயாளர் என்றாலும் சில ந ரங்களில் 
 வறினழக்கக்கூடியவர் என்ப ால் இ னை  ாம் மு ன்னமயாை ஆ ாரமாக 
குறிப்பிடவில்னல.  

 அப்துல் அஸீஸ் அறிஞர்களால் முழுனமயாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர் 
அல்ல. இவரது அறிவிப்புக்கனள துனணச்சான்றாக கருதும் அளவுக்கு 
 கு ியுள்ளவர்.  
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 حدثنا:  قال ، صدقة عن ، عمار بن هشام حدثنا:  قال ، شعيب بن أحمد حدثنا كما 
 عمر عن ، سعيد بن يحيى حدثني:  قال ، بكر أبي بن الملك عبد حدثني:  قال ، عتبة

 قام أفطرنا فلما ، وصمنا رمضان فصام ، اْلنصاري أيوب أبي مع غزونا:  قال ، ثابت بن
 صام من: "  يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت إني:  فقال,  الناس في

 عمر عن أيضا رواه ممن ووجدنا"  الدهر كصيام كان شوال من أيام ستة وصام رمضان
اْلنصاري سعيد بن ربه عبد هذا  * 

 இந்  தசய் ி உமர் பின் சாபித் ிடமிருந்து யஹ்யா பின் சயதீ் 
என்பாரும் அறிவித்துள்ளார். இந்  அறிவிப்பில் உத்பா என்பவர் 
இடம்தபற்றுள்ளார். இவர் ந ர்னமயாளர் என்றாலும் அ ிகமாக 
 வறினழக்கக்கூடியவர். இவனரயும் அறிஞர்கள் புறக்கணிக்கவில்னல. 
மற்றவரின் அறிவிப்புக்கனள உறு ிபடுத்தும் அளவுக்கு  கு ியுள்ளவர் 
ஆவார்.  

عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روي ما مشكل بيان باب -  للطحاوي اآلثار مشكل  

 أبو حدثنا:  قال ، احلكم بن اهلل عبد بن حممد حدثنا:  قال ، شعيب بن أمحد حدثنا ماك 
 بن عمر عن ، سعيد بن ربه عبد عن ، احلجاج بن شعبة حدثنا:  قال ، املقرئ الرمحن عبد

 بستة أتبعه مث رمضان شهر صام من: "  قال أنه يرفعه ومل ، األنصاري أيوب أيب عن ، ثابت
 اهلل صلى اهلل رسول عن رواه قد أيضا احلديث هذا ووجدنا"  السنة صام فكأمنا شوال من أيام

األنصاري اهلل عبد بن وجابر ، مواله ثوبان وسلم عليه  * 

 உமர் பின் சாபித் ிடமிருந்து அப்து ரப்பிஹி என்பவரும் இச்தசய் ினய 
அறிவித்துள்ளார். இ ன் அறிவிப்பாளர் த ாடரில் எந் க் குனறபாடும் 
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இல்னல. இ ில் இடம்தபறும் அறிவிப்பாளர்கள் அனைவரும் 
 ம்பகமாைவர்கள்.  

 இ னை மு ன்னம ஆ ாரமாக  ாம் குறிப்பிடாமல் விட்ட ற்கு 
காரணம் இது  பி (ஸல்) அவர்களின் கூற்றாக அறிவிக்கப்படவில்னல. 
மாறாக அபூ அய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களின் கூற்றாக 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஷவ்வால் மா த் ில் ஆறு ந ான்புகனள ந ாற்றால் காலதமல்லாம் 
ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம கினடக்கும் என்ற தசய் ினய அபூ அய்யூப் 
அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவித் ார்கள் என்பதும் அன்ைாரிடமிருந்து 
இ னை உமர் பின் சாபித் அறிவித் ார் என்பதும் இ ன் மூலம் 
த ள்ளத்த ளிவாக உறு ியாகிவிட்டது. எைநவ சஅத் பின் சயதீுனடய 
அறிவிப்பில் இந்  சந்ந கங்களுக்கு நவனலயில்னல.  

 இது  பி(ஸல்) அவர்களின் கூற்றா? அபூ அய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்களின் கூற்றா? என்ற சந்ந கம் மட்டும் இங்நக எழலாம்.  பி(ஸல்) 
அவர்களின் கூற்றாக வரும் அறிவிப்புக்கள் முழுவன யும் கவைிக்க 
நவண்டும். நமலும் அபூ அய்யூப் (ரலி) அவர்கள் இ னை சுயமாக 
கூறியிருக்க முடியாது என்பன யும் சிந் ிக்க நவண்டும். எைநவ இது 
இருவி ங்களிலும் வந்துள்ளது என்று புரிவந  சரியாைது.  

குனறயில்லா  சரியாை அறிவிப்பு 

الصوم كتاب -  حبان ابن صحيح  

 ، مسلم بن الوليد حدثنا ، عمار بن هشام حدثنا ، اْلنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا
 اهلل رسول مولى ثوبان عن ، الرحبي أسماء أبي عن ، الذماري الحارث بن يحيى حدثنا
 ، رمضان صام من: "  قال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن ، وسلم عليه اهلل صلى

السنة صام فقد ، شوال من وستا  " * 
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  பி(ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள் :  

 ரமலாைில் ந ான்பு ந ாற்று ஷவ்வால் மா த் ில் ஆறு ந ான்பு 
ந ாற்பவர் அந்  வரும் முழுவதும் ந ான்பு ந ாற்றவர் ஆவார்.  

அறிவிப்பவர் : சவ்பான் (ரலி) 

நூல் : இப்னு ஹிப்பான் 

 இந்  தசய் ியில் வரும் அறிவிப்பாளர்கள் அனைவரும் 
 ம்பகமாைவர்கள் ஆவர். சவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இ னை 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளர் அபூ அஸ்மா ரஹ்ப ீகுறித்து சிலர் விமர்சைம் 
தசய்கின்றைர்.  

 அறிமுகமில்லா வர்கனள  ம்பகமாைவர் எை முடிவு தசய்யும் 
அலட்சியப்நபாக்குனடயவர்களாை இமாம் இஜ்லீ இமாம் இப்னு ஹிப்பான் 
ஆகிய இருவர் மட்டுநம அபூ அஸ்மானவ  ம்பகமாைவர் எைக் 
கூறியுள்ளைர். இ ன் காரணத் ால் இச்தசய் ி பலவைீமாைது எைக் 
கூறுகின்றைர்.  

 இமாம் முஸ்லிம் அவர்கள் அபூ அஸ்மாவிடமிருந்து 10 
 பிதமாழிகனள  ைது நூலில் ப ிவுதசய்துள்ளார்கள். இ ன் மூலம் இந்  
அறிவிப்பாளர் இமாம் முஸ்லிம் அவர்களிடம்  ம்பகமாைவர் என்பது 
உறு ியாகிறது. எைநவ  ான் இமாம் இப்னு ஹஜர் அவர்களும் அபூ 
அஸ்மானவ  ம்பகமாைவர் எைக் கூறியுள்ளார். எைநவ இது 
ஆ ாரப்பூர்வமாை சரியாை தசய் ியாகும்.  

 அபூ அஸ்மா  ம்பகத் ன்னம உறு ிதசய்யப்படா வர் என்ற வா த்ன  
ஏற்றாலும் பிரச்சனையில்னல. இச்தசய் ி சஅத் பின் சயதீுனடய அறிவிப்னப 
வலுப்படுத் க்கூடிய ாகநவ அனமந்துள்ளது.  

 நமலும் இச்தசய் ி ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்  ாகவும் அபூகுனரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்  ாகவும் வந்துள்ளது. இனவ பலவைீமாை 
அறிவிப்புக்களாக இருந் ாலும் சஅத் பின் சய ீின் அறிவிப்புக்கு 

http://www.qurankalvi.com/%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81/
http://www.qurankalvi.com/%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81/
http://www.qurankalvi.com/


கட்டுரை ஆசிரியர் | ம ௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC                                                                                                                                               www.qurankalvi.com 

வலுநசர்கக்கூடினவயாக உள்ளது. இ னை இமாம் இப்னுல் கய்யும் அவர்கள் 
 ஹ் ீபு சுைன் என்ற  ைது நூலில் த ரிவித்துள்ளார்கள்.  

آليا الشاملة برتقيم ،475/ 1) مشكالته وإيضاح داود أيب سنن هتذيب ) 

 َعن   َري  َرةه   َأيب  َعن   َسِعيد َأيب  َعن   ال َمق ُب ِي   َسِعيد َأيب  ب ن َسِعيد ب ن اللَّه َعب د َحِديث ِمن   رَوَرَواه  
رو َوَرَواه  :  ن  َعي م أَب و قَالَ .  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه َصلَّى النَِّب    َأيب  ب ن الرَّمح َن َعب د َعن   ِديَنار ب ن َعم 

َاِعيل َوَرَواه  ,  أَبِيهِ  َعن   ه َري  َرة  َتص ل ح الطُّر ق َوَهِذهِ .  ه َري  َرة َأيب  َعن   َصاِلح َأيب  َعن   رَاِفع ب ن ِإْس 
َوااِلع ِتَضاد ِلاِلع ِتَبارِ   .  

 எைநவ ஷவ்வால் மா த் ில் ஆறு ந ான்பு ந ாற்றால் வருடம் 
முழுவதும் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம கினடக்கும் என்ற தசய் ி 
ஆ ாரப்பூர்வமாை ாகும்.  

 அபூ அஸ்மா அறிவிக்கும் இச்தசய் ி ஷாம் வாசிகள் வழியாக 
வந்துள்ளது. ம ீைாவில்  னடமுனறயில் இல்லா  இச்தசய் ி 
ஷாம்வாசிகளுக்கு எப்படி கினடத் து? என்று சிலர் நகட்கின்றைர்.  

 ஆறு ந ான்பு கடனமயாை ந ான்பல்ல. எைநவ இது கட்டாயம் 
சமு ாயத் ில் எல்லா காலத் ில் த ாடர்ந்து  னடமுனறயில் இருக்க 
நவண்டிய அவசியமில்னல. இ ன் சிறப்பு பற்றிய தசய் ினய ஓரிரு 
 பித்ந ாழர்கள் மட்டும்  பி(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நகட்டு அறிவிக்க 
வாய்ப்புள்ளது.  

ந னவயற்ற விமர்சைங்கள் 

 இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் ஆறு ந ான்பு ந ாற்பன  
விமர்சித்துள்ளார்கள் என்று கூறுகின்றைர். இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் 
இதுபற்றி வரும்  பிதமாழிகனள குனறகண்ட ாக எந் த்  கவலும் இல்னல.  
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 முவத் ா மாலிகில் இதுபற்றி அவர் தசய்யும் விமர்சைத்ன ப் பார்க்கும் 
நபாது ஒரு உண்னமனய அறியலாம். இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களின் 
காலத் ில் மார்க்கத் த ளிவில்லா வர்கள் இந்  ஆறு ந ான்னப ரமலான் 
ந ான்நபாடு இனணத்து கடனமயாைது நபால் கரு ி ந ான்பு ந ாற்றுள்ளைர். 
இ னைத்  ான் இமாம் மாலிக் (ரஹ்) விமர்சைம் தசய்துள்ளார்கள்.  

 ِمنْ  َأَحًدا يَ رَ  َلمْ  ِإنَّه   رََمَضانَ  ِمنْ  اْلِفْطرِ  بَ ْعدَ  أَيَّام   ِستَّةِ  ِصَيامِ  ِفي يَ ق ول   تَ َعاَلى قَ ْوله َسِمْعت و
ل ْغِني َوَلمْ  َيص وم َها َواْلِفْقهِ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ   َيْكَره ونَ  اْلِعْلمِ  َأْهلَ  َوِإنَّ  السََّلفِ  ِمنْ  َأَحد   َعنْ  َذِلكَ  يَ ب ْ

 ِفي رََأْوا َلوْ  َواْلَجَفاءِ  اْلَجَهاَلةِ  َأْهل   ِمْنه   لَْيسَ  َما ِبَرَمَضانَ  ي  ْلِحقَ  َوَأنْ  ِبْدَعَته   َوَيَخاف ونَ  َذِلكَ 
موطأ) َذِلكَ  يَ ْعَمل ونَ  َورََأْوه مْ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِعْندَ  ر ْخَصةً  َذِلكَ  ) 

 மாலிக் (ரஹ்) அவர்களின் காலத் ில் அறிஞர்களிடம் ஆறு ந ான்பு 
ந ாற்கும் வழக்கம் இல்லா  ால் இஸ்லாமிய சமூகம் முழுவதும் இன  
தசய்யவில்னல என்று கூற முடியாது. இமாம் அஹ்மது இமாம் ஷாஃபி 
இமாம் இப்னுல் முபாரக் மற்றும் பலர் இன   னடமுனறப்படுத் ியுள்ளைர். 
இவ்வாறு இப்னுல் னகய்யும் (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

آليا الشاملة بترقيم ،486/ 1) مشكالته وإيضاح داود أبي سنن تهذيب ) 

 زََمن ِفي اْلَمِديَنة َأْهل وََكْون,  فَ َباِطل  :  بِهِ  َمْعم ول َغْير اْلَحِديث ِإنَّ :  فَ َقْولك مْ  اْْلَوَّل َأمَّا
 َواْبن َوالشَّاِفِعيّ  َأْحَمد بِهِ  َعِملَ  َوَقدْ ,  َله   ك ّلهمْ  اْْل مَّة تَ ْرك ي وِجب َل  بِهِ  يَ ْعَمل وا َلمْ  َماِلك

ل غ َلمْ :  اْلبَ رّ  َعْبد ِاْبن قَالَ .  َوَغْيرهمْ  اْلم َباَرك أَيُّوب أَِبي َحِديث َماِلًكا يَ ب ْ  , 

 நமலும் இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களுக்கு இந்   பிதமாழி 
தசன்றனடயாமல் இருந் ிருக்கலாம் எை இமாம் இப்னு அப் ில் பர் 
த ரிவித் ன யும் இப்னுல் னகய்யும் ப ிவுதசய்துள்ளார்கள்.  

http://www.qurankalvi.com/%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81/
http://www.qurankalvi.com/%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81/
http://www.qurankalvi.com/


கட்டுரை ஆசிரியர் | ம ௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC                                                                                                                                               www.qurankalvi.com 

இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களுக்குத் த ரியா  ம ீைாவாசிகள் வழியாக 
வரும் தசய் ி ஹ ீஸ் அல்ல என்றக் கூற்று  வறாைது. மாலிக் (ரஹ்) 
அவர்களும் மைி ர்  ான். அவருக்கும் பல ஹ ீஸ்கள் கினடக்காமல் 
 வறிப்நபாக வாய்ப்புள்ளது என்பந   ியாயமாை சிந் னை.  

 மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள்  ைிப்பட்ட முனறயில் இந்  ந ான்புகனள 
ந ாற்கக்கூடியவர்களாக இருந் ார்கள் என்ற  கவலும் உள்ளது.  

آليا الشاملة بترقيم ،479/ 1) مشكالته وإيضاح داود أبي سنن تهذيب ) 

 ي  ْلِحق لَِئالَّ  َصْومَها َكرِهَ  َوِإنََّما:  قَالَ .  نَ ْفسه َخاصَّة ِفي َيص ومَها َماِلك َكانَ :  م َطر ف َوقَالَ 
َهه   مْ فَ لَ  ِفيهِ  َجاءَ  ِلَما َذِلكَ  ِفي يَ ْرَغب َمنْ  فََأمَّا.  ِبَرَمَضان َذِلكَ  اْلَجاِهِليَّة َأْهل يَ ن ْ  . 

 இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பள் அவர்கள் இந்   பிதமாழினய 
பலவைீம் எைக் கூறியது நபான்று சிலர் கூறலாம். ஆைால் இது 
உண்னமயல்ல.  

 இமாம் அஹ்மது (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிப்பாளர் சஅத் பின் சயனீ  
பலவைீமாைவர் என்று விமர்சைம் தசய்துள்ளார். ஒரு அறிவிப்பாளனர 
பலவைீமாைவர் எைக் கூறுவ ால் அவர் அறிவிக்கும் ஹ ீஸ்கள் 
அனைத்தும் பலவைீமாைது எை விளங்கக்கூடாது. ஏதைன்றால் பலவைீமாை 
அறிவிப்பாளரின் ஒரு தசய் ி நவறு துனணச்சான்றுகளின் மூலம் 
ஆ ாரப்பூர்வமாை ாக இருக்கும்.  

ஆறு ந ான்பு த ாடர்பாை தசய் ி பலவைீமாைது என்று இமாம் அஹ்மது 
(ரஹ்) அவர்கள் எங்கும் விம்சைம் தசய்யவில்னல. மாறாக இந்  
தசய் ிகனள  ன் நூலில் ப ிவுதசய் து மட்டுமின்றி அவரும் இந்  ந ான்னப 
ந ாற்கக்கூடியவராகநவ இருந்துள்ளார்.  

ஆறு ந ான்பு த ாடர்பாை ஹ ீனஸ இமாம் புகாரி அவர்கள் ப ிவு 
தசய்யவில்னல. இச்தசய் ி பலவைீமாைது என்ப ால்  ான் ப ிவு 
தசய்யவில்னல என்ற வா மும்  வறாைது.  
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آليا الشاملة بترقيم ،482/ 1) مشكالته وإيضاح داود أبي سنن تهذيب ) 

 َيْستَ ْوِعب َلمْ  اللَّه رَِحمه ِْلَنَّه  ,  يَ ْلَزم َل  َهَذا:  ِقيلَ  ؟ اْلب َخاِريّ  َأْخَرَجه   َل  َفِلمَ :  ِقيلَ  فَِإنْ  
َصِحيحه ِفي بِهِ  ِاْسَتْشَهدَ  َقدْ  أَنَّه   َعَلى,  َشْرطه ِمنْ  َسِعيد ْبن َسْعد َولَْيسَ  الصَِّحيح  , 

இமாம் புகாரி அவர்கள் ப ிவு தசய்யாமல் விட்ட ஹ ீஸ்கள் அனைத்தும் 
பலவைீமாைது என்று முடிதவடுத் ால் ஏராளமாை சரியாை ஹ ீஸ்கனள 
 ாம்  ிராகரிக்க நவண்டும்.  ான் ப ிவுதசய்யாமல் விட்ட தசய் ிகள் 
பலவைீமாைது எை இமாம் புகாரி அவர்கநள கூறவில்னல.  

புகாரியில் ப ிவுதசய்யாமல் விட்ட பல தசய் ிகனள இமாம் புகாரி அவர்கள் 
சஹஹீ் எை  ீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்கள். இமாம் புகாரி (ரஹ்) அவர்கள்  ன் 
நூலில் ப ிவு தசய்யும் தசய் ிகளுக்கு ஒரு ஆ ாரப்பூர்வமாை தசய் ிக்கு 
இருக்க நவண்டிய  ிபந் னைகனளக் காட்டிலும் கூடு லாை  ிபந் னைகனள 
னவத்துள்ளார்கள். இ ற்கு உடன்பட்டு வரும் தசய் ிகனள ப ிவு 
தசய்வார்கள். இ ற்கு உட்படாமல் இருக்கும் தசய் ிகள் 
ஆ ாரப்பூர்வமாை ாக இருந் ாலும் ப ிவு தசய்யாமல் விட்டுவிடுவார்கள். 
எைநவ இன  ஒரு விமர்சைமாக தசய்யத் ந னவயில்னல.  

 

கருத்துப் பினழயா? 

 ரமலானைத் த ாடர்ந்து ஷவ்வால் மா த் ில் ஆறு ந ான்பு ந ாற்றால் 
அந்  வருடம் முழுவதும் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம கினடக்கும் என்ற 
தசய் ியின் கருத் ில்  வறு இருப்ப ாக சிலர் விமர்சைம் தசய்கின்றைர்.  

 இந்  ஆறு  ாட்கள் ந ான்பு ந ாற்றால் ான் காலதமல்லாம் ந ான்பு 
ந ாற்ற  ன்னம கினடக்கும் எை இச்தசய் ி கூறுகிறது. அ ாவது ரமலாைின் 
30 ந ான்புகனள ந ாற்றால் காலதமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம 
ஏற்படாது எை இச்தசய் ி கூறுகிறது. கடனமயாை ந ான்னப விட உபரியாை 
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ந ான்னப சிறப்பிக்கும் வனகயில் இச்தசய் ி உள்ளது எை விமர்சைம் 
தசய்கின்றைர்.  

 ரமலாைின் 30 ந ான்புகனள ந ாற்றால்  ன்னம கினடக்காது என்று 
இச்தசய் ி கூறவில்னல. மாறாக 300  ாட்கள் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம 
கினடக்கும் என்று கூறுகிறது. இன த் த ாடர்ந்து ஆறு ந ான்பு னவத் ால் 60 
ந ான்பு என்ற அடிப்பனடயில் 360 ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னமனய அல்லாஹ் 
வழங்குகிறான். இ ன் மூலம் வருடதமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னமனய 
தபறுகிநறாம்.   

 ஆறு ந ான்பு ந ாற்றால் ான் ரமலாைில் ந ாற்ற ந ான்புகளுக்கு 
 ன்னம கினடக்கும் என்று கூறிைால் இது கடனமயாை ந ான்னப விட 
உபரியாை ந ான்னப சிறப்பித் ல் எைக் கூறலாம். அல்லது ரமலாைில் 
ந ான்பு ந ாற்காவிட்டாலும் பரவாயில்னல. ஆறு ந ான்பு ந ாற்றுவிட்டால் 
வருடதமல்லாம் ந ான்பு ந ாற்ற  ன்னம கினடத்துவிடும் என்று கூறிைால் 
இது கடனமயாை ந ான்னப விட உபரியாை ந ான்னப சிறபிப்பது எைக் 
கூறலாம்.  

 ஒரு  ன்னமக்கு அல்லாஹ் 10 மடங்கு கூலி  ருகிறான். 36 
ந ான்புகனள ந ாற்றால் 360 ந ான்புகனள ந ாற்ற  ன்னமனய அல்லாஹ் 
வழங்குகிறான். ஒரு வணக்கத் ிற்கு அல்லாஹ்வின் கருனணயால் 
பன்மடங்காக்கித்  ரப்படும்  ன்னம விசயத் ில்   மது அறினவ புகுத் ி 
விமர்சிப்பதும் ந னவயற்ற ஒப்படீு தசய்து மினகப்படுத்துவதும்  ல்ல தசயல் 
அல்ல.  
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