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ஷஃபான் மாத சிறப்பு 

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையயானு மாகிய 

அல்லாஹ்வின் திருநாமம் ககாண்டு ஆரம்பம் கசய்கியறன். 

அல்லாஹ்வின் கருடையும் சாந்தியும் நம் உயிாிலும்  

யமலான நமது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மீதும் 

அன்னாாின் கிடளயார், யதாழர்கள் மீதும், கியாமம்  வடர 

அன்னாடரப் பின்பற்றிய முஃமின்கள் யாவாின் மீதும் 

உண்ைாவதாக. 

வருைத்தில் 12 மாதங்கடள ஏற்படுத்திய அல்லாஹ் அதில் 

04 மாதங்கடள, கண்ைியம் கபாருந்தியடவயாக 

ஆக்கியுள்ளான். இது தவிர யவறு சில மாதங்கடளயும், 

நாட்கடளயும், யநரங்கடளயும், இைங்கடளயும் சிறப்புக் 

குாியடவகளாக அவன் ஆக்கியுள்ளான். அது மாத்திர 

மன்றி அந்த காலங்களிலும் ஸ்தானங்களிலும் யார் 

நற்கிாிடயகள் கசய்துவருவாயரா, அன்னவருக்கு 

பன்மைங்கு கூலிகள் வழங்கி அவாின் அந்தஸ்டதயும் 

அல்லாஹ் உயர்த்துகின்றான். இவ்வாறான அாிய 

சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றுதான்  ‘ஷஃபான்’ மாதம்.  

     இதன் கண்ைியத்டதயும், மகத்துவத்டதயும் உைர்ந்த 

நபித் யதாழர்களும், சான்யறார்களும் அந்த மாதத்தில் 

அதிகமான நல்லமல்கள் கசய்து, அந்த அாிய 

சந்தர்ப்பத்டதப் நல்ல முடறயில் பயன்படுத்திக்  
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ககாண்ைனர். இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கடள சகல 

முஸ்லிம்களும் பயன் படுத்திக் ககாள்வது அவசியம். 

ஏகனனில் வாழ்வில் அத்தடகய வாய்ப்புக்கடள 

இன்கனாரு முடற சந்திக்கலாமா? என்பது சந்யதகயம. 

கைந்த காலங்களில் நம்முைன் இருந்த பலர் இன்று 

நம்முைன் இல்டல என்பயத அதற்குப் யபாதிய சான்றாகும். 

எனயவதான் நபியவர்கள், அப்துல்லாஹ் இப்னு உமாிைம், 

تَك َقْبَل َسَقِمَك َوِغَناَك َقْبَل  إِْغَتنِْم ََخْساً َقْبَل ََخٍْس :َشَبابََك َقْبَل َهَرِمَك َوِصحَّ
 َك َقْبَل ُشْغلَِك وََحَياتََك َقْبَل َمْوتَِك.    َفْقرَِك وَفَراغَ 

        " ஐந்து விையங்களுக்கு முன் ஐந்து விையங்கடளப் 

பயன் படுத்திக் ககாள், அடவயாவன: உன் முதுடமக்கு 

முன் உனது இளடமடயயும், உன் யநாய்க்கு முன் உன் 

ஆயராக்கியத்டதயும், உன் வறுடமக்கு முன் உன் 

கசல்வத்டதயும், உன் யவடலப் பளுவுக்கு முன் உன் 

ஓய்டவயும், உன் மரைத்திற்கு முன் உன் ஜீவியத்டதயும்” 

என்றார்கள். 

     எனயவ மனிதன் கபற்றுள்ள இளடம, ஆயராக்கியம், 

கசல்வம், ஓய்வு, ஜீவியம் எனும் இவ்டவந்து 

வாய்ப்புக்களும் நிரந்தரமானடவ அல்ல. அடவ அழியக் 

கூடியடவ. எனயவதான் அடவ அழிந்து யபாகு முன் அந்த 

சந்தர்ப்பங்கடளப் பயன்படுத்திக் ககாள்ளுமாறு  
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நபியவர்கள் உபயதசம் கசய்தார்கள். மனித வாழ்வின் 

காலத்டதயும் யநரத்டதயும் மூன்றாக வடகப்படுத்தலாம். 

ஒன்று கைந்த காலம், அது திரும்பவும் வராது. இரண்டு 

நிகழ் காலம், கருமங்கடளச் கசய்ய யவண்டிய, 

சந்தர்ப்பங்கடளத் தவறவிைாமல் பயன்படுத்த யவண்டிய 

காலம் அது. மூனறாவது வருங்காலம். எதிர்பார்க்கப் படும் 

அந்தக் காலம் வடர நாம் ஜீவித்திருப்யபாமா இல்டலயா 

என்பது உறுதியற்றது. குறுகிய காலத்தில் அதிக 

நன்டமகடளத் யதடித் தரும், வியசைமான கால யநரமும் 

அப்படிப்பட்ைதுதான். எனயவ பல தைடவகள் ஷஃபான் 

மாதத்தின் அாிய சந்தர்ப்பத்டதக் டக நழுவிட்ை நாம்  

இனியயனும் அவ்வாறு நிகழாது பார்த்துக் ககாள்வது நமது 

கைடம. இனி இம்மாதம் குறித்து நபியவர்களின் 

ஸுன்னாவில் வந்திருப்படதக் கவனிப்யபாம். 

 ِ ْكََثَ ِصَياًما لَِرُسْوِل اّللَّ
َ
 صا  اهلل عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت: َما ِمْن َشْهٍر أ

عليه وسلم ِمْنُه إالَّ ِِفْ َشْهرِ َشْعَباَن ) رواه ابلخاري ومسلم وابو داود والرتمذي 
 والنسايئ(     

    "ஷஃபான் மாத்தில் யபான்று யவறு எந்த மாதத்திலும் 

நபியவர்கள் அதிகமாக யநான்பு யநாற்றதில்டல” என்று 

ஆஇஷா (ரழி) அவர்கள் குறிபிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
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    நபியவர்களின் இந்தச் கசயலானது, அன்னார் 

இம்மாதத்தில் அதிகம்  யநான்பு யநாற்க  விரும்பினார்கள் 

என்படத எடுத்துக் காட்டுகின்றது. இதடன யவறு சில 

ஹதீஸ்களும் கதளிவுபடுத்துகின்றன. 

َعن ايب سلمة انَّ اعئشة ريض اهلل عنها قالت لَْم يَُكِن انليب  صا  اهلل عليه 
ْكََثَ ِمْن َشْعَباَن.َفإنَّه ََكن يُصومُ َشْعَباَن ُُكَُّه َفََكَن َيُقوُل ُخُذوا وسلم يَُصومُ شَ 

َ
ْهرًا أ

ِمَن الَْعَمل ما تُِطْيُقوَن، َفإنَّ اّللَّ الََيَملُّ حَّتَّ َتَملُّْوا.ويف رواية لَْم يَُكْن َصا َّ اهلل 
ا إاِلَّ َشْعَباَن،  َنِة تَامًّ  يَِصُل بِه رمضاَن )رواه اخلمسة( عليه وسلم يَُصوم ِمَن السَّ

“ ஷஃபான் மாதத்டத தவிர யவறு மாதங்கள் எதிலும் 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக யநான்பு 

யநாற்கவில்டல. பின்னர், அன்னார் ஷஃபான் மாதம் 

பூராகவும் யநான்பு யநாற்று வந்தார்கள். “யமலும் 

அல்லாஹ்யவா, யசார்வு அடைவதில்டல, எனயவ 

உங்களுக்கு யசார்வு ஏற்படும் வடரயில் உங்களால் 

இயன்ற வடர நீங்கள் நல்லமல்கடளச் கசய்யுங்கள்” என்று 

நபியவர்கள் கூறினார்கள், என்று ஆஇஷா (ரழி) அவர்கள் 

தன்னிைம் அறிவித்தார்கள், என அபூ ஸலமா (ரழி) 

அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். இன்கனாரு அறிவிப்பில், 

நபியவர்கள் வருைத்தில் ஷஃபான் மாதம் தவிர்ந்த யவறு 

எந்த கவாரு மாதத்திலும், மாதம்  பூராகவும் யநான்பு  
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யநாற்றதில்டல. யமலும் அதடன ரமழான் மாதத்துைன் 

இடைத்துக் ககாள்வார்கள், என்று இைம் கபற்றுள்ளது. 

عْن أيِبْ َسلََمَة أنَّ اَعئَِشَة ريَضَ اهلُل َعْنها َقالَْت ََكَن َرُسْوُل اهللِ صا  اهلل عليه 
يُْت وسلم يَُصْوُم َحَّتَّ 

َ
ََُقول اليَُصوُم ، َوَما َرأ ِطُر َحَّتَّ  ْْ ِطُر ، َوُُ ْْ ََُقول الَ ُي   

َرُسوَل اهلل صا  اهلل عليه وسلم إْسَتْكَمَل َشْهرًا َقطُّ إالَّ َشْهَر َرَمَضاَن َوَما َرأْيُتُه 
       ِف َشْهٍر أْكََثَ ِمْنُه صَياًما إاِلَّ ِف َشْعَباَن )متْق عليه(                

“யநான்பு யநாற்படத நபியவர்கள் நிறுத்திக் 

ககாள்ளமாட்ைார்கயளா, என்று நாங்கள் நிடனத்து 

பிரஸ்த்தாபிக்கும்  வடரயில் அன்னார்  கதாைர்ந்தும் 

யநான்பு யநாற்றுக் ககாண்டிருப்பார்கள். யமலும் அன்னார், 

இனி யநான்பு யநாற்கமாட்ைார்கள் என்று நாம் கூறும் 

வடரயில் அன்னார் யநான்பு யநாற்காமல் இருந்து 

வருவார்கள். யமலும் ஷஃபான் அல்லாத மாதங்களில் 

ரஸூல் صىل اهلل عليه وسلمஅவர்கள் அதிகமாக யநான்பு 

யநாற்றடத நான் கண்ைதில்டல” என்று ஆஇஷா (ரழி) 

அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், என்று அபூ ஸலமா 

அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 

    இது வடர குறிப்பிட்ை இந்த ஹதீஸ்கள் ஷஃபான் 

மாதத்தில் யநான்பு யநாற்பதில் நபியவர்களுக்கு இருந்த 

ஆர்வத்டதயும், ஈடுபாட்டையும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.  
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யமலும் அந்த மாதத்தில் யநான்பு யநாற்குமாறு தன் 

யதாழர்கடளயும் நபியவர்கள் தூண்டினார்கள் என்படதயும் 

இந்த ஹதீஸ்களில் காை முடிகின்றது. எனயவதான் 

ஸஹாபாக்களும், அன்னவர்கடள அடுத்து வந்த 

தாபிஈன்களும், தபஉத் தாபிஈன்களும் இந்த விஷயத்தில் 

ஆர்வம் காட்டி வந்தடத அவர்களின் வாழ்க்டகயில் 

காைமுடிகிறது. நபியவர்வர்கள் ஷஃபான் மாதத்தில் 

அதிகம் யநான்பு யநாற்பதில் ஆர்வம் 

ககாண்டிருந்தடமக்கான காரைம் பின்வரும் நபி 

கமாழியில் கதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ُهورِ َما ِمْن َشْعَباَن  َعنْ  َساَمَة قال قُلُْت يَاَرسوَل اّللَّ لَْم أَرَك تَُصْوُم َشْهرًا ِمَن الشُّ
ُ
أ

ُل انلَّاُس َعْنُه َبْْيَ رََجَب َوَرَمَضاَن َوُهَو َشْهٌر تُْرَفُع فِْيِه  ُْ َقاَل  ذلك َشْهٌر َيْغ
ِحبُّ أْن يُ 

ُ
ْعَماُل اََِل َربِّ الَْعالَِمْْيَ َفأ

َ
 ْرَفَع َعَمِِلْ َوأنَا َصائٌِم )واه النسايئ(                                                            األ

“உஸாமா (ரழி) அவர்கள் அறிவிப்பதாவது, 

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! தாங்கள் ஷஃபான் மாதத்தில் 

யநான்பு யநாற்கின்றபடி ஏடனய மாதங்களில் யநான்பு 

யநாற்படத நான் கண்ைதில்டல”  என்று கூறியனன். 

அதற்கு நபியவர்கள் “ரஜபுக்கும், ரமழானுக்கும் 

மத்தியிலிருக்கும் அந்த மாதத்டத மக்கள் மறந்து 

விடுகின்றனர். யமலும் இந்த மாதத்தில் மக்களின் 

கசயல்கள் சர்வயலாக இரட்சகனிைம் உயர்த்தப்  
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படுகின்றன. நான் யநான்பு யநாற்றிருக்கும் யபாது 

என்னுடைய கசயல்கள் உயர்த்தப்படுடவடத நான் 

கவகுவாக விரும்புகின்யறன்” என்று நபியவர்கள் 

கூறினார்கள்” என உஸாமா ( ரழி ) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். 

     எல்லா விையங்களுக்கும் பருவ காலங்கள் உண்டு. 

குறிப்பிைத்தக்க ஒவ்கவாரு துடற சார்ந்தவர்களும் 

தங்களுக்குாிய பருவ காலங்கடளத் தவற விைமாட்ைார் 

கள். ஏகனனில் அதன் மூலம் உண்ைாகும் இழப்பும் 

நஷ்ைமும் ஈடு கசய்ய முடியாதது என்படத அவர்கள் 

அறிவர். எனயவ அந்தக் காலத்டதப் பயன்படுத்திக் 

ககாள்ள எந்தகவாரு தியாகத்டதயும் அர்ப்பைிப்டபயும் 

கசய்ய அவர்கள் பின் நிற்கமாட்ைார்கள். உதாரைமாக 

வியாபாாிகடள எடுத்துக் ககாண்ைால், சித்திடரக் காலம் 

அவர்களின் பருவ காலம் என்ற படியால், அதிக 

வருமாைத்டத ஈட்ை வாய்ப்பாகவுள்ள  அந்த காலத்தில், 

அவர்கள்  தாங்கிக் ககாள்ளும் அர்ப்பைிப்புக்களும், 

சிரமங்களும் ககாஞ்நஞ்சமல்ல. உாிய யநரத்தில் 

சாப்ப்பிடுவதில்டல, உறங்குவதில்டல. எவ்வளவுதான் 

கடளப்பும் யசார்வும் வந்த யபாதிலும் அதடனகயல்லாம் 

சாிபடுத்திக் ககாண்டு உடழப்பியலயய அவர்கள் குறியாக 

இருப்பர். 
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    இவ்வாயற  குறுகிய காலத்தில் இபாதத்துக்கள் கசய்து,  

அதிக நன்டமகடளத் யதடிக் ககாள்வதற்காக, 

அடியார்களுக்குச் சில வியசைமான சந்தர்ப்ப சூழ்நிடல 

கடள அல்லாஹ் ஏற்படுத்திக் ககாடுத்துள்ளான். அதில் 

ஒன்று தான் ஷஃபான் மாதம். எனயவ தான் சிரமம் பாராது, 

முடியுமான வடர  அந்த மாதத்தில் அதிகமாக 

நல்லமல்கடளச் கசய்யுமாறு தன் யதாழர்கடள நபியவர்கள் 

தூண்டினார்கள். 
ْعَماِل َما تُِطيُْقوَن َحَّتى َتَملُّوا"

َ
 இந்த மாதத்தில் உங்களால்“ "ُخُذوا ِمَن األ

முடிந்த வடர, நீங்கள் யசார்வடையும் வடரயில் 

நல்லமல்கடளச் கசய்து வாருங்கள்” என்று நபியவர்கள் 

தன் யதாழர்களுக்கு கூறினார்கள். எனயவ ஷஃபான் 

மாதமானது அதிக நன்டமகடள ஈட்டித் தரும் ஒரு பருவ 

காலம் என்ற படியால் என்ன பாடுபட்ைாயினும்  

நன்டமகடள அதிகம், அதிகம் யதடிக் ககாள்ள அந்த 

மாதத்டத முழுடமயாகப் பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

யவண்டும் என்பயத இதன் கருத்தாகும். 

    நபியவர்கள், ரமழான் மாதமல்லாத ஏடனய மாதம் 

எதிலும் பூரைமாக யநான்பு யநாற்றதில்டல அப்படி 

இருந்தும்  சில ஹதீஸில் நபியவர்கள் ஷஃபான் மாதம் 

முழுவதும் யநான்பு யநாற்றதாகக் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

அதன் கருத்தாவது “ அறபு கமாழிப் பிரயயாகத்தின் படி ஒரு 

மாதத்தில் அதிகமான நாட்கள் யநான்பு யநாற்றிருந்த  
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வடனப் பற்றிக் குறிப்படும் யபாது,  َالشهر لكه" صام ” அவன் 

மாதம் முழுவதும் யநான்பு யநாற்றிருந்தான் என்று 

கசால்வது ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்ைதாகும்”  என்று இப்னுல் 

முபாரக் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்” என இமாம் துர்மிதி 

அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். எனயவ நபியவர்கள் 

ஷஃபான் மாதம் முழுவதும் யநான்பு யநாற்றார்கள் 

என்பதன் கருத்து, அந்த மாதத்தில் அன்னார் அதிகமாக 

யநான்பு யநாற்றாக்கள் என்பதாகும். 

      யமலும் ஷஃபானின் அடர மாத இரவில் தனிப்பட்ை 

பிரத்தியயகமான கதாழுடக எதுவும் இருக்கின்றனவா? 

என்ற விையமும் இங்கு கவனத்தில் எடுக்க 

யவண்டியதாகும். சிலர் இந்த மாதத்தின் 15வது இரவிலும் 

பகலிலும் நபியவர்களின் வழிமுடறயில் காைப்பைாத சில 

அமல்கடளச் கசய்து வருகிறார்கள். அடவ தவிர்க்கப்பை 

யவண்டியடவயாகும். 

      இந்த இரவில் சிலர் யமற்ககாள்ளும் சைங்குகடளப் 

பற்றிக் குறிப்பிடும் அஷ்டஷக் பின் பாஸ் அவர்கள் “சிலர் 

இன்டறய இரவில் பிரத்தியயகமான ஒரு உைடவ 

சடமத்து அதடன ஏடழகளுக்கும், அண்டை வீட்ைாருக் 

கும் வழங்கி வருகின்றனர். அதடன அவர்கள்  يِْن  َعَشاُء الَواِِلَ

“கபற்யறாாின் இராப் யபாசனம்” என்று அடழக்கின்றனர். 

ஆனால் இது எந்தகவாரு அடிப்படையும் இல்லாத ஒரு  
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கசயலாகும். யமலும் வருைத்தின் நைவடிக்டககள் 

அன்டறய இரவில் திட்ைமிைப்படுவதாகப் பரவலாகப் 

யபசப்படுகின்றது. ஆனால் அது தவறானது. ஏகனனில் 

கசயல்கள் திட்ைமிைப்படும் இரவு ‘டலலதுல் கத்ர்’ இரவு 

என்படத  يها يفرق لك امر حكيمف “ உறுதியான எல்லா 

காாியங்களும் அதில் தான் (டலலதுல் கத்ர் இரவில் தான் 

நிர்மாைிக்கப் பட்டு) பிாித்துக் ககாடுக்கப்படுகின்றன.” 

என்ற அல்லாஹ்வின் வாக்கு உறுதிப் படுத்துகின்றது” 

என்று பின் பாஸ் (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

       ‘யமலும் தப்ஸீருல் மனார்’ என்ற நூலின் ஆசிாியர் 

ரஷீத் ரழா அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் யவதத்தியலா 

அவனின் வழி முடறயியலா, அன்டறய இரவில் 

குறிப்பிைத்தக்க வியசை இபாதத்துக்கள் எதுவும் 

குறிப்பிைப்பைவில்டல என்றும், அஷ்டஷக் பின் பாஸ் 

அவர்கள், அன்டறய இரவில் கதாழும் கதாழுடகக்கு தனிச் 

சிறப்புக்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகின்ற ஹதீஸ்கள் 

யாவும், கமௌழூஆன, புடையப்பட்ை கபாய்யான 

ஹதீஸ்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

எனயவ ஷஃபான் மாதத்தின் கபாதுச் சிறப்டபக் கருத்திற் 

ககாண்டு தனிப்பட்ை முடறயில் அதன் எந்த கவாரு 

தினத்திற்கும் தனிச் சிறப்புக்கள் வழங்காது,  அந்த 

மாதத்தின்  அதிகமான நாட்களில் சிரமம் பாராது யநான்பு  
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யநாற்றல், அல் குர்ஆடன பாராயைம் கசய்தல், தான 

தர்மங்கள் கசய்தல் யபான்ற யவறு பல நன்டமயான 

காாியங்களில் யநரத்டதப் பயன்படுத்தி நன்டமகடள 

அதிகப்படுத்திக் ககாள்வயத சிறந்தது. எனயவ இந்த 

மாதத்டத நபியவர்களின் ஸுன்னாவின் அடிப்படையில் 

நல்ல முடறயில் பயன் படுத்திக் ககாள்ள நம் 

அடனவருக்கும் அல்லாஹ் அருள் புாிவானாக. 

 

  وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا وحبيبنا حممد واهل وصحبه أمجعني                    

திக்குவல்டல இமாம் (ரஷாதீ_ கபங்களூர்) 

21/05/2015 
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