
 
உழ்கிய்யாவின் சட்டதிட்டங்கள் 

முப்பத்தி ஐந்து ககள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் 
 

 

 

த ொகுப்பு:  

அஷ்-தெய்க் அபூ அம்மொர் யொஸிர்  அல்-அ னீ 
ஹபிளஹுல்லொஹ். 

 

 

 

விளக்க உரை: 

அபூ ஜுரலபீப் ஸொஜித் இப்னு (சுப்யொன்) நஸ்ருதீன் அஸ்-
தஸய்லொனி வப்பகஹுல்லொஹ். 
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 الرحيم بسم هللا الرحمن 
 

 :أما بعد  .الحمد هلل رب العالمين،والصالة والسالم على سيد المرسلين،وعلى آله وأصحابه أجمعين 
 

 

மேலான அல்லாஹுத் தஆலா கூறுகின்றான்; 

 فََصل ِّ لَِّرب َِّك َواْنَحْر   
நீங்கள் உங்களது இறைவறைத் த ொழுது, குர்பொனி (தெய்து) 
தகொடுத்து வொருங்கள். (ஸூரத்துல் கவ்ஸர்: 2) 

 

ْيَن   ِّ اْلٰعلَمِّ ِّ َرب  ه ْى َو َمْحيَاَى َوَمَماتِّْى ّلِلِّ  قُْل اِّنَّ َصََلتِّْى َونُُسكِّ
நிச்ெயமொக என்னுறைய த ொழுறகயும் என்னுறைய அறுப்பு 
(குர்பொனியு)ம் என் வொழ்வும் என் மரணமும் அகிலத் ொரின் 
இரட்ெகைொகிய அல்லொஹ்வுக்கக உரித் ொைறவயொகும்” என்று 
(நபிகய) நீர் கூறுவீரொக! (ஸூரத்துல் அன்ஆம்: 162) 

இமொம் முஜொஹித் இப்னு ஜப்ர் ரஹிேஹுல்லாஹ் அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்; 

ىْ   அனனத்து இபாதாக்களும் - அதில் என்னுனைய அறுப்பு– َونُُسكِّ
என்பது உள்ளைங்கும்,   ََو َمْحيَاى – என்வாழ்வு,   َْوَمَماتِّى – என் ேரணம்,  ِّ ه ّلِلِّ
ْيَن   اْلٰعلَمِّ  ِّ  அகிலத் ொரின் இரட்ெகைொகிய அல்லொஹ்வுக்கக - َرب 
உரித் ொைறவயொகும் 

 

ْيَك لَه   ْينَ ۚ ََل َشرِّ ُل اْلُمْسلِّمِّ ْرُت َواَنَا اَوَّ   َوبِّٰذلَِّك اُمِّ
“அவனுக்கு யொக ொர் இறணயுமில்றல (துறணயுமில்றல), இற க் 
தகொண்கை நொன் ஏவப்பட்டுள்களன், இன்னும், (அவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிந் ) முஸ்லீம்களில் (இந்  உம்மத்தில்) நொன் 
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மு ன்றமயொைவன்” (என்றும் கூறுவீரொக!) (ஸூரத்துல் அன்ஆம்: 
163) 

 

ى النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم بَِكْبَشْيِن أَْملََحْينِ  ، فََرأَْيتُهُ  أَْقَرنَْينِ   َعْن أَنٍَس، قَاَل َضحَّ

ي َويَُكب ُِر، فَذَبََحُهَما   .بِيَِدهِ َواِضعًا قََدَمهُ ِصفَاِحِهَما يَُسم ِ

அைஸ் ரழியல்லொஹு அன்ஹு  அவர்கள் கூறிைொர்கள்; 

நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள்  தகொம்புகறள உறைய இரண்டு கருப்பு தவள்றள 
தெம்மறியொட்டுக் கைொக்கறள குர்பொனி தகொடுத் ொர்கள். அவர்கள் 
 மது பொ த்ற  அவற்றின் பக்கவொட்டின் மீது றவத்துக்தகொண்டு 
அல்லொஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லொஹ்) கூறி, அல்லொஹு அக்பர் 
(அல்லொஹ் மிகப் தபரியவன்) என்று ( க்பீர்) தெொல்லி அவற்றைத் 
 மது றகயொல் அறுத் ற  நொன் பொர்த்க ன். (புகொரி, முஸ்லிம்) 

இோம் இப்னு-குதாோ ரஹிேஹுல்லாஹ் அவர்கள் அல்-முஃனி 
(9/435) என்ற நூலில்;  

குர்பானி என்ற இந்த வணக்கத்னத நினறமவற்றுவது; ோர்க்கம் 
வழிகாட்டும் செயல் ஆகும் என்பதில் அனனத்து முஸ்லிம்களும் 
ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள். 

அல்-குர்ஆன், அஸ்-ஸுன்னாவின் ஆதாரங்கள் மேலும் 
இஜ்ோவின் கூற்றுக்கள் அடிப்பனையில் உழ்கிய்யா-குர்பானி 
என்பது ோர்க்கம் வழிகாட்டும் மேலான இபாதாவாகும். 

நூல்: குர்பானி ெம்பந்தோன ெட்ைதிட்ைங்கள் முப்பத்தி ஐந்து 
மகள்விகளும் அதற்கான பதிலும். 

ஆசிரியர்: அஷ்-செய்க் அபூ அம்ோர் யாஸிர் அல்-அதனி 
ஹபிளஹுல்லாஹ். (அஷ்-செய்க் முக்பில் ரஹிேஹுல்லாஹ் 
அவர்களின் ோணவர்.) 
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இந்த சதாகுப்பில் உழ்கிய்யாவின் ெட்ைதிட்ைங்கனள மகள்வி 
பதிலாக சதாகுத்திருக்கிமறன். 

இந்த ெட்ைதிட்ைங்கனள எங்களுனைய உலோக்களின் 
புத்தகங்களில் இருந்து சுருக்கி எழுதியிருக்கிமறன். 

 

1. கேள்வி: உழ்கிய்யாவின் வனரவிலக்கணம் என்ன என்பனத 
விளக்குங்கள்? மேலும் உழ்கிய்யா என்ற வார்த்னதனய 
எவ்வாசரல்லம் சோழியலாம் என்றும் கூறுங்கள்? 

 

பதில்: ஆடு, ோடு, ஒட்ைகம் மபான்ற கால்நனைகளில் இருந்து 
ஹஜ்ஜுப் சபருநாள் தினத்திலும், தஷ்ரீக்குனைய (ஹஜ்ஜுப் 
தபருநொள் திைத்ற  அடுத்து வரும்) மூன்று நாட்களிலும் 
அல்லாஹ்வின் சநருக்கத்னதத் மதடி அறுத்து பலியிைப்படும் 
பிராணியின் சபயர் உழ்கிய்யா என்று அனைக்கப்படும். 

உழ்கிய்யா என்ற வார்த்னதனய நான்கு முனறகளில் சோழியலாம்.  

I. உழ்கிய்யாஹ் பி ைம்மில் ஹம்ஸா – ஆரம்பத்தில் வரும் 
ஹம்ஸாவுக்கு ைம்ோ னவத்து சோழியலாம். பன்னே: 
உழ்கிய்யாதுன், அைாஹின் 

II. இழ்ஹிய்யதுன் பி கஸ்ரிஹா - ஆரம்பத்தில் வரும் 
ஹம்ஸொவுக்கு கஸ்ரொ றவத்து தமொழியலொம். பன்றம: அைாஹீ 

III. ைஹிய்யாஹ் – பன்னே: ைஹாயா 
IV. அழ்ஹாதுன் – பன்னே அழ்ஹா 
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2. கேள்வி: உழ்கிய்யா - குர்பானி சகாடுப்பதின் ெட்ைம் என்ன? 
 
பதில்: முஸ்தஹப் – விரும்பத்தக்க ஒரு செயல் ஆகும். 
 
ஆதாரம்:  
 
ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل : " إِّذَا دََخلَتِّ اْلعَْشُر، َوأََرادَ   َعْن أُم ِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ

هِّ َشْيئًا ".  هِّ َوبََشرِّ ْن َشعَرِّ َي فَََل يََمسَّ مِّ  أََحدُُكْم أَْن يَُضح ِّ
உம்மு ஸலோ ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றார்கள்; நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைொர்கள்:  

(துல்ஹஜ் மொ த்தின் மு ல்) பத்து நொட்கள் வந்து, உங்களில் ஒருவர் 
குர்பொனி தகொடுப்ப ற்கு விரும்பிைொல், அவர்  மது 
 றலமுடியிலிருந்தும் கமனியிலிருந்தும் (நகம், கரொமம் ஆகிய) 
எற யும் தவட்ை கவண்ைொம். (முஸ்லிம்) 

இந்த ஹதீஸில் இருந்து உழ்கிய்யா சகாடுப்பதின் ெட்ைத்னத 
எவ்வாறு எடுப்பது என்றால்; இோம் அஷ்-ொபியி 
ரஹிேஹுல்லாஹ் அவர்கள்; முக் ஸர் அல்-முஸனீ (8/283), அல்-
மஜ்மூஃ (8/386) மபான்ற நூட்களில்; 

 குர்பானி சகாடுப்பது வாஜிப் அல்ல என்பதற்கு மேற்கூறிய 
ஹதீஸில் ஆதாரம் உள்ளது. இந்த ஹதீஸில் உங்களில் ஒருவர் 
குர்பொனி தகொடுப்ப ற்கு விரும்பிைொல், என்ை பகுதியில் இருந்து 
ஆ ொரத்ற  எடுக்கின்கைொம். என்று கூறுகின்ைொர்கள்.  

குர்பொனி தகொடுப்பது வொஜிப் என்ைொல்; ஹதீஸில் உழ்கிய்யா 
சகாடுக்கின்றவர்; அவர் உழ்கிய்யா சகாடுக்கும் வனர 
தங்களுனைய முடிகனள கனலய மவண்ைாம்   என்று வந்திருக்க 
மவண்டும். ேறாக நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள்; உங்களில் ஒருவர் குர்பொனி 
தகொடுப்ப ற்கு விரும்பிைொல், என்மற கூறியுள்ளார்கள். 
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எைகவ குர்பொனி தகொடுப்பது வொஜிப் அல்ல. மொைொக அது 
முஸ் ஹப்-விரும்பத் க்க ொகும். என்ை ெட்ைத்ற  இந்  ஹதீஸில் 
இருந்து எடுக்கின்கைொம். 

 

3. ககள்வி: உழ்கிய்யா-குர்பானி சகாடுப்பதின் சிறப்புகள் 
ெம்பந்தோக ஸஹீஹான ஹதீஸ்கள் வந்துள்ளதா? 

 

பதில்: உழ்கிய்யா தகொடுப்பதின் சிைப்புகள் ெம்பந்தோக எந்த ஒரு 
ஸஹீஹான செய்தியும் உறுதிசபறவில்னல. 

இோம் இப்னுல் அரபி அல்-ோலிகி ரஹிேஹுல்லாஹ் அவர்கள்;  
ஆரிலதுல் அஹ்வதீ பி-ஷரஹி ஸஹீஹ் அத்-திர்மிதி (6/288) என்ை 
நூலில்: 

உழ்கிய்யா சகாடுப்பது ெம்பந்தோக எந்த ஒரு சிறப்பும் ஸஹீஹான 
செய்திகளில் இைம் சபறவில்னல. இவ்விெயம் ெம்பந்தோக ேக்கள் 
ஆச்ெரியோன செய்திகனள கூறுகின்றார்கள். ஆனால் 
அனவகளில் எதுவும் ஸஹீஹான செய்தி அல்ல.  என்று 
கூறுகின்றார்கள்.  

இமொம் இப்னுல் அரபி ரஹிமஹுல்லொஹ் அவர்களின் கருத்து 
எ றை த ளிவுபடுத்துகிைது என்ைொல்; குர்பானி சகாடுப்பதின் 
சிறப்பு ெம்பந்தோக வனரயறுத்து கூறும் அளவுக்கு எந்த ஒரு 
ஹதீஸும் இைம்சபறவில்னல. 

இந்த செயல் ஏனனய வழிபாடுகனளப் மபான்ற ஒரு வணக்கம் 
என்பதால்; ஒரு முஸ்லிம் இந்த வணக்கத்னத செய்வதன் மூலோக 
கூலி சகாடுக்கப்படுகின்றான். 
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உழ்கிய்யொவின் சட்டதிட்டங்கள் 

4. கேள்வி: கைன் சபற்று உழ்கிய்யானவ (குர்பானினய) 
நினறமவற்றலாோ? 

 
பதில்: கைனன அனைப்பதற்கான ெக்தினய சபற்றிருந்தால் முடியும். 
ஆனால் ஏற்கனமவ கைன் சுனேயுைன் இருக்கின்றவர் அந்த 
கைனன அனைக்க முயற்சி செய்வதுதான் ஒரு நல்ல காரியோகும். 
(உழ்கிய்யா ஒரு விரும்பத்தக்க செயலாகும். கைன் சபற்று உழ்கிய்யா 
சகாடுப்பதற்கு ோர்க்கத்தில் எந்த ஒரு நிர்ப்பந்தமும் இல்னல.) 
 

5. கேள்வி: எவற்றிலிருந்து குர்பானி சகாடுக்க மவண்டும்? 
 
பதில்: கால்நனைகளில் இருந்துதான் குர்பானி சகாடுக்க முடியும். 
 
ஆதாரம்: மேலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்; 
 

ٍة َجعَْلنَا   ْيَمةِّ اَْلَْنعَامِّ َولُِّكل ِّ اُمَّ  بَهِّ
ْنْۢ ِّ َعٰلى َما َرَزقَُهْم م ِّ  َمْنَسًكا ل ِّيَْذُكُروا اْسَم َّللاه

(ஆடு, மொடு, ஒட்ைகம் ஆகிய) கொல்நறைப் பிரொணிகளிலிருந்து 
அவன் அவர்களுக்கு தகொடுத்திருக்கின்ைவற்றின் மீது 
அல்லொஹ்வின் தபயறர அவர்கள் கூறுவ ற்கொக ஒவ்தவொரு 
ெமூகத் ொருக்கும் குர்பொனி தெய்வற  நொம் ஏற்படுத்தியிருந்க ொம்,  
اَْلَْنعَامِّ  ْيَمةِّ   இபிலு-ஒட்ைகத்தின் வனககள்; வல்பகர்-மொட்டின் – بَهِّ
வறககள்; வல்கைம்-ஆட்டின் வனககள்; செம்ேரி ஆடு, சவள்னள 
ஆடு மபான்ற ஆட்டின் வனககள். 
 
இன்-ஷா அல்லாஹ் ததாடரும்.. 


