
 

குர்பானியின் சட்ட திட்டங்கள். 
இஸ்லாத்தின் இரண்  ெப நாட்களான ேநான் ப் 

ெப நாள், ஹஜ்ஜீப்ெப நாள் ஆகிய இ  ெப நாட்க ம் 
இரண்  விதமான தர்மங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. 
ேநான் ப் ெப நாள் தினத்தில் 'ஸதக்கத் ல் ஃபித்ர்' என் ம் 
தர்மம் கடைமயாக்கப்பட்  இ ப்ப  ேபால், ஹஜ்ஜீப் ெப நாள் 
தினத்தில் 'உழ்ஹியா' எ ம் குர்பானி கடைமயாக்கப்பட் ள்ள . 
ஆ , மா , ஒட்டகம் ஆகியவற்ைற இைறவ க்காக அ த் ப் 
ப யி வ  தான் குர்பானி எனப்ப கின்ற . இனி இந்தக் 
குர்பானியின் சட்டங்கைளப் பற்றி பார்ப்ேபாம். 

இப்றாஹீம் நபியவர்கள் தம  மகைன ப யி வதாகக் 
கன  கண்  அைத நிைறேவற்ற ய ம்ேபா , இைறவன் 
அைத த த்  நி த்தி ஓர் ஆட்ைட ப யிடச்ெசய்தான் இந்த 
வரலா  குர்ஆனில் 37 வ  அத்தியாயம் 102 தல் 108 
வைரயிலான வசனங்களில் கூறப்பட் ள்ள . அதன் இ தியில் 
'பின்வ ம் மக்களிைடேய இந்த நைட ைறைய நாம் விட்  
ைவத்ேதாம்' எனக் கூறப்ப கின்ற . 

'அவர்கள் தங்க ைடய பயன்கைள 
அைடவதற்காக ம், சா வான கால் நைடகைள அவர்க க்கு 
அளித்ததற்காகக் குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாஹ்வின் 
ெபயைரக் கூ வதற்காக ம் (வ வார்கள்.) அைத நீங்க ம் 
உண் ங்கள்! கஷ்டப்ப ம் ஏைழக க்கும் ெகா ங்கள்' 
அல்குர்ஆன் 22:28. 

இந்த வசனத்தில் குர்பானிக்கான பிராணிகைளப்பற்றி 
அல்லாஹ் குறிப்பி ம்ெபா  'அன்ஆம்' என்ற வார்த்ைதைய 
பயன்ப த் கின்றான். 'அன்ஆம்' என்றால் ஆ , மா , ஒட்டகம் 
ஆகிய ன்  பிராணிகைள ம் குறிக்கும். எனேவ, ஆ , மா , 
ஒட்டகம் ஆகியவற்ைறேய குர்பானி ெகா க்க ேவண் ம். 
குர்பானி பிராணிகள். 

குர்பானி ெகா க்கப்ப ம் பிராணிகள் ஏேனா, தாேனா 
என்  இ க்கக்கூடா . மாறாக அைவ தர ள்ளைவயாக இ க்க 
ேவண் ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், 'நான்கு குைறகள் 
உள்ளைவ குர்பானிக்கு ஏற்றைவயல்ல. ெவளிப்பைடயாகத் 
ெதாியக்கூ ய கு ட் த்தன்ைம, ேநாய், ஊனம், ெகாம்  

றிந்த  ஆகியவற்ைற குர்பானி ெகா க்கக்கூடா ' 
'அல்லாஹ்வின் தேர! ெகாம்பி ம், பல் ம், ஒ  குைற 
இ ப்பதால் அைத ெகா க்க நான் வி ம்பவில்ைல' என்  
கூறிேனன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் உனக்கு எ  
வி ப்பமில்ைலேயா அைத விட் வி  மற்றவ ககு அைத 
ஹராமாக்கிவிடாேத என்  கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர் பாரா 
(ர ), ல்: நஸயீ(4293).  

இந்த ஹதீ ன் அ ப்பைடயில் ெவளிப்பைடயாகத் 
ெதாியக்கூ ய ெபாிய குைறபா கள் இ ந்தால் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அற்ப்பமான குைறகள் இ ந்தால் 
அைத ம் தவிர்க்க வி ம் ேவார் தவிர்கலாம். கட்டாயம் தவிர்க 
ேவண் யதில்ைல என்பைத இதி ந்  அறிந்  ெகாள்ளலாம். 
'நபி (ஸல்) அவர்கள் ெகாம் ள்ள ெகா த்த இரண்  ஆ  கைளக் 
குர்பானி ெகா த்தி க்கிறார்கள்'. அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ர ) 

ல் : காாி 5554.  
நபி(ஸல்) அவர்கள் ேதர்  ெசய்த ேபால் நல்ல 

ெகா த்த ஆ , மா கைள வாங்கி ெகா ப்ப  சிறந்ததாகும். 
குர்பானி பிராணியின் வய ?!. 

குர்பானிக்காக ேதர்  ெசய்யப்ப ம் பிராணிகள்; 
குறிப்பிட்ட வயைத அைடந்தி க்க ேவண் ம் என்  நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயம் ெசய் ள்ளார்கள். இ  பற்றி 
கிைடத் ள்ள க்கியமான ஹதீஸ்கைளப் பார்ர்ேபாம்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், நீங்கள் ' ன்னத்' 
தவிர ேவெறதைன ம் (குர்பானிக்காக) அ க்காதீர்கள்! 
உங்க க்கு சிரமமாக இ ந்தால் தவிர. அவ்வா  சிரமமாக 
இ ந்தால் ெவள்ளாட் ல் 'ஜத்அத்;ைத அ ங்கள். அறிவிப்பவர் : 
ஜாபிர் (ர ) ல் : ஸ் ம் 3631.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்க க்கு ஹஜ்ஜீப் ெப நாள் 
அன்  ெதா ைகக்குப்பின் உைர நிகழ்த்தினார்கள். 
அவ் ைரயில் 'யார் தம  ெதா ைகையத் ெதா விட்  
ப யி கிறாேரா அவர்தான் (குர்பானி எ ம்) கடைமைய 
நிைற  ெசய்தவராவார். யார் ெதா ைகக்கு ன் அ க்கிறாேரா 
அவர் கிாிையையச் ெசய்தவராக மாட்டார். என்  
குறிப்பிட்டார்கள். அப்ேபா  அ  ர்தா (ர ) அவர்கள் 
'அல்லாஹ்வின் தேர நான் ெதா ைகக்கு ன்ேப 
அ த் விட்ேடன். இ  உண் கின்ற, ப குகின்ற நாள் என்  
நான் விளங்கிக்ெகாண்ேடன். என் கு ம்பத்தில் நான் அ க்கும் 
ஆேட தல் ஆடாக இ க்க ேவண் ம் என்  வி ம்பி 
ெதா ைகக்கு வ வதற்கு ன்ேப அ த் விட்ேடன்' 
எனக்கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் உம  ஆ  
இைறச்சிக்காக அ க்கப்பட்டதாகும் என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் 

தேர எங்களிடம் 'ஜத்அத்' ப வத்தில் ஆட் க்குட்  உள்ள . 
இரண்  ஆ கைளவிட அ  எனக்கு வி ப்பமான  அைத 
அ த்தால் ேபா மா என்  அவர் ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ேபா ம். ஆனால், உம்ைமத்தவிர ேவ  யா க்கும் 
இ  ேபா மாகா . அறிவிப்பவர் : பாரா (ர ), ல் : காாி 955.  

நபி(ஸல்) அவர்கள் குர்பானி ஆ கைள பங்கிட்  
ெகா த்தனர். அதில் எனக்குக் 'ஜத் ' கிைடத்த . அைத என்ன 
ெசய்வ  என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அைத 
குர்பானி ெகா ப்பீராக என்றனர். அறிவிப்பவர் :உக்பா பின் 
ஆமிர்(ர ). ல்: காாி5547, ஸ் ம் 3634.  

எந்த வய ைடய பிராணிையப் குர்பானி ெகா க்கலாம் 
என்பதற்கு இம் ன்  ஹதீஸ்களில் ேபா மான விளக்கம் 
கிைடக்கின்ற . ' ன்னத்' எ ம் ப வம் உைடயைத குர்பானி 
ெகா க்குமா  தல் ஹதீஸ் கட்டைளயி கிற . ' ன்னத்' 
என்றால் இனவி த்தி ெசய்வதற்கான ப வத்ைத அைடந்தைவ. 
'ஜத் ' எ ம் ப வமைடவதற்கு ந்ைதய நிைலயில் உள்ள ஆ , 
உ தியான பற்கள் ைளப்பதற்க்காக பிறக்கும்ேபா  இ ந்த 
பற்கள் வி ம் ப வத்ைத அைடந்தைவ. இங்ேக வயைதவிட 
ப வமைடவ  தான் க்கியமாக கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். தல் ஹதீ ல் ப வம் அைடந்தைத குர்பானி 
ெகா க்கச் ெசான்ன நபி (ஸல்) அவர்கள், சிரமமாக இ ந்தால் 
அதற்கு அ த்த நிைலயில் உள்ளைத ெகா க்கலாம் என 
கூறி ள்ளார்கள்.  
எத்தைன ஆ கள்? 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெகாம் ள்ள ெகா த்த இரண்  
ஆ கைள குர்பானி ெகா த்தி க்கிறார்கள். அறிவிப்பவர் : 
அனஸ் (ர ), ல் : காாி 5554.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் இரண்  ஆ கள் குர்பானி 
ெகா த்தி ப்பதால் நா ம் இரண்  ஆ கள் ெகா க்கேவண் ம் 
என்  விளங்கிக் ெகாள்ளக் கூடா . ஏெனனில் இரண்  ஆ கள் 
குர்பானி ெகா த்த நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒன்  தமக்காக ம் 
மற்ெறான்  தம  ச தாயத்திற்காக ம் ெகா த்ததாக 
அவர்கேள குறிப்பிட்டதாக மற்ெறா  அறிவிப்பில் 
கூறப்பட் ள்ள . ச தாயத்திற்காக ெகா க்கின்ற ெபா ப்  நபி 
(ஸல்) அவர்கைளத்தவிர ேவ  யா க்கும் இல்ைல. எனேவ, நாம் 



நமக்காக ம், நம  கு ம்பத்திற்க்காக ம் ஒ  ஆட்ைட குர்பானி 
ெகா ப்ப  ேபா மானதாகும். ஆபி  பின் ஹிப்ஸ் என்ற 
நபித்ேதாழர் தம  கு ம்பத்தார் அைனவாின் சார்பாக ம் ஒேர 
ஆட்ைட குர்பானி ெகா த்தி க்கின்றார் என்  காாியில் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள . ேம ம், நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் 
எத்தைகய நைட ைற இ ந்த  என்பைத பின்வ ம் ெசய்தி 
ெதளிவாக்குகின்ற .  

நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் எவ்வா  குர்பானி 
ெகா க்கப்பட்  வந்த ? என்  அ  அய் ப் (ர ) அவர்களிடம் 
நான் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் 'ஒ வர் தமக்காக ம், தம  
கு ம்ப்பத்திற்கும் ேசர்த்  ஒ  ஆட்ைடேய குர்பானி ெகா ப்பார். 
தா ம் சாப்பிட் , மற்றவர்க க்கும் சாப்பிட ெகா ப்பார்கள். 
இன்  மக்கள் ெப ைமய ப்பதற்க்காக நீர் காணக்கூ ய நிைல 
ஏற்ப்பட் விட்ட ' என்  விைடயளித்தார்கள். அறிவிப்பவர் : 
அதா பின் யாஸர், ற்கள் : திர்மிதி 1425, இப்  மாஜா 3137.  

எனேவ, ஒ வர் தமக்காக ம், தம  
கு ம்பதிற்க்காக ம் ேசர்த்  ஒேர ஆட்ைட குர்பானி 
ெகா த்தால் அவா  கடைம நீங்கிவி ம் என்பைத இதி ந்  
அறிந் ெகாள்ளலாம். மாட்ைடேயா, ஒட்டகத்ைதேயா குர்பானி 
ெகா க்க வி ம்பினால் ஏ  ேபர் ேசர்ந்  ஒ  மாட்ைடேயா, ஒ  
ஒட்டகத்ைதேயா குர்பானி ெகா க்கலாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஹீைதபியா உடன்ப க்ைக ஏற்ப்பட்ட ஆண் ல் ஏ  ேபர் 
சார்பாக ஓர் ஒட்டகத்ைத ம், ஏ  ேபர் சார்பாக ஓர் மாட்ைட ம் 
குர்பானி ெகா க்கச்ெசய்தார்கள். அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ர ) 

ல் ஸ் ம் 2323.  
எனேவ, ஆட்ைடத் தான் குர்பானி ெகா க்கேவண் ம் 

என்  க தாமல், வி ம்பினால் ஏ  ேபர் ேசர்ந்  கூட ஒ  
மாட்ைட குர்பானி ெகா க்கலாம். ஆட்ைட குர்பானி 
ெகா த்தவர்க க்கு கிைடக்கும் நன்ைமயில் எ ம் 
இவர்க க்கு குைறயா  என்பைத இந்த ஹதீ ல் இ ந்  நாம் 
அறிந்  ெகாள்ளலாம். 
குர்பானி ெகா க்கும் நாட்கள். 

குர்பானி ெகா க்க கடைமப்பட்டவர்கள் ெப நாள் 
தினத்தில், ெப நாள் ெதா ைக ந்த பிறகுதான் ெகா க்க 
ேவண் ம். ெதா ைகக்கு ன்னால் ெகா த்தால் அ  
குர்பானியாக ஆகா  என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கால நிர்ணயம் 
ெசய் ள்ளார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜீப்ெப நாள் 
தினத்தில் ெதா ைகக்குபின் உைர நிகழ்த்தினார்கள். 
அவ் ைரயில் யார் இத்ெதா ைகைய நிைறேவற்றிவிட்  
குர்பானி ெகா க்கிறாேரா அவர்தான் அக்கடைமைய 
நிைறேவற்றியவராவார். யார் ெதா ைகக்கு ன்னால் 
அ க்கிறாேரா அவர் அக்கடைமைய நிைறேவற்றியவர் 
ஆகமாட்டார் என்  குறிப்பிட்டார்கள். அறிவிப்பவர் : பாரா (ர ) 

ல் : காாி 955, 5556.  
இந்த ஹதீ ல் இ ந்  குர்பானியின் ஆரம்ப ேநரம் 

ெப நாள் ெதா ைக நிைறேவற்றியதி ந்  வங்குகின்ற  
என்பைத அறிந் ெகாள்ளலாம். ஹஜ்ஜீப்ெப நாைள ெதாடர்ந்  
வரக்கூ ய 11,12,13 ஆகிய நாட்க ம் குர்பானி ெகா ப்பதற்கு 
ஏற்ற நாட்களாகும். ெப நாள் தினத்தில் ெகா க்காதவர்கள், 
அைத ெதாடர்ந்  வ ம் ன்  நாட்களி ம் இந்த குர்பானிைய 
ெகா த் க் ெகாள்ளலாம். 
வினிேயாகம் ெசய்தல் 

குர்பானி ெகா க்கப்பட்ட இைறச்சிைய ன்  
நாட்க க்கு ேமல் ைவக்கக்கூடா  என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஆரம்பத்தில் கட்டைளயிட் ந்தார்கள். ஆரம்ப காலத்தில் 

ஸ் ம்களிடம் நிலவிய வ ைம விலகி ெசழிப்பான நிைல 
ஏற்ப்பட்டெபா  நீங்கள் உண் ங்கள் ேதைவயான அள  
ேசமித்  ைவத் க்ெகாள் ங்கள் என்  நபி (ஸல்) அவர்கள் 

அ மதியளித்தார்கள். இ  காாியில் பதி  
ெகய்யப்பட் ள்ள . ேம ம், மக்காவில் குர்பானி 
ெகா க்கப்பட்ட ஆட் ன் இைறச்சிைய மதினாவிற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் நாங்கள் ெகாண் வ ேவாம் என்  ஜாபிர் (ர ) 
அறிவிக்கும் ஹதீஸ் காாியில் இடம்ெபற் ள்ள . எனேவ, 
குர்பானி ெகா ப்பவர்கள் ஏைழக க்கு ெகா த் விட்  
ேதைவயான அள  ேசமித்  ைவத் க்ெகாள்ளலாம், பிற 
ஊர்க க்கு எ த் ச்ெசல்லலாம் என்பைத இந்த ஹதீ ல் 
இ ந்  அறிந் ெகாள்ளலாம்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானி ெகா த்த ஒட்டகத்தின் 
இைறச்சிைய பங்கிட்  ெகா க்கும் ெபா ப்ைப என்னிடம் 
ஒப்பைடத்தார்கள். அத ைடய இைறச்சி, ேதால் 
ஆகியவற்ைறெயல்லாம் வினிேயாகிக்குமா  உத்தர 
விட்டார்கள். ஆட்ைடஅ த் , உாித் , பங்கிடக் கூ யவ க்கு 
கூ யாக அந்த இைறச்சிையேயா, ேதாைலேயா 
ெகா க்கக்கூடா  என கட்டைளயிட்டார்கள். அறிவிப்பவர் : 
அ  (ர ) ல் காாி 1717.  

இந்த ஹதீ ல் இ ந்  அ ப்பவ க்கு, உாிப்பவ க்கு 
தனியாகத்தான் கூ  ெகா க்கேவண் ேம தவிர குர்பானி 
பிராணியின் எந்த ஒ  பகுதிைய ம் கூ  என்ற அ ப்பைடயில் 
ெகா க்கக்கூடா என்பைத அறிந் ெகாள்ளலாம். சில 
இடங்களில் குர்பானி இைறச்சிைய ன்  பங்குகளாக ைவத்  
ஒ  பங்கு தங்க க்கும், இன் ெமா  பங்கு உறவினர்க க்கும், 
மற்ெறா  பங்கு ஏைழக க்கும் ெகா க்கும் பழக்கம் 
இ ந் வ கின்ற , இதற்கு நபி வழியில் எந்த ஆதார ம் 
இல்ைல.  
குர்பானி ெகா ப்பவர் ெசய்யக்கூடாதைவ. 
குர்பானி ெகா ப்பவர் ெசய்யக்கூடாதைவ.ஒ வர் குர்பானி 
ெகா ப்பதாக  ெசய் விட்டால் அவர் ல்ஹஜ் மாதத்தின் 

தல் பிைற கண்ட  தல் குர்பானி ெகா க்கும்வைர நகம் 
ெவட்டக்கூடா , கைள நீக்கக்கூடா  என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். அறிவிப்பவர் : உம்  ஸலமா 
(ர ), ல் : நஸயி 4285 
அரஃபா ேநான்  
அரஃபா ( ல்ஹஜ் பிைற 9) நாள் ேநான்ைபப் பற்றி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவப்பட்ட , 'அ  கடந்த வ ட பாவத்ைத ம், 
அ த்த வ ட பாவத்ைத ம் அழித் வி ம்' என்  நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்  
ேமற்கண்ட ஹதீ ன் அ ப்பைடயில் இன்ஷா 
அல்லாஹ் வ ம் வியாழன் (26.11.2009) அன்  
அரஃபா தினமாக இ ப்பதால் அன்ைறய தினம் 
அரஃபா ேநான்  ேநாற்ப  சுன்னத் ஆகும். 
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