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 بسم هللا الرمحن الرحيم  

கேள்வி : 66 

துல்ஹஜ் பிறை 11,12 & 13 ஆேிய 
(அய்யாமுத் தஷ்ரீகுறைய) நாட்ேளில் 
"உள்ஹிய்யா" கோடுக்ேலாமா? விளக்ேவும் 

பதில்: 
இது சம்பந்தமாே அைிஞர்ேளிறைகய நான்கு வறேயான ேருத்துக்ேள் 
இருக்ேின்ைன. 

ஒன்று : அய்யாமுத் தஷ்ரீகுறைய நாட்ேள் அறனத்தும் அறுத்துப் 
பலியிடுவதற்குரிய நாட்ேள்தான் என்பது, இக்ேருத்தில் இமாம் 
ஹஸனுல் பஸ்ரி, இமாம் அதாவு இப்னு அபீ ரபாஹ், இமாம் 
அல்அவ்சாயி,இமாம் ஷாபிஈ, இமாம் இப்னு றதமிய்யா 
(ரஹமீஹுமுல்லாஹ்) கபான்ை கபரும் அைிஞர்ேளும், அைிஞர்ேளில் 
அதிேமாகனாரும் இக்ேருத்தில் தான் இருக்ேின்ைனர். 

இரண்ைாவது: ஈதுறைய நாளும், அதற்கு அடுத்துள்ள இரண்டு 
நாட்ேளுமாகும் என்ை ேருத்தாகும். இக்ேருத்தில் , இமாம் அபூஹனபீா, 

இமாம் மாலிக், இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன்பல்(ரஹமீஹுமுல்லாஹ்) 
ஆேிகயார் இருக்ேின்ைனர். 

மூன்ைாவது : ஹஜ்ஜில் இருப்பவருக்ேளுக்கு மூன்று நாட்ேளும், 

ஹஜ்ஜில் இல்லாதவர்ேளுக்கு 10வது நாள் மட்டுமாகும். ஹஜ்ஜில் 
இருப்பவர்ேளுக்கு 10வது நாள் அன்று கசய்யகவண்டிய ேைறமேள் 
அதிேமாே இருப்பதினால் அதாவது, ேல்கலைிதல், கமாட்றையடித்தல், 

தவாப் கசய்தல் என நிறைய அமல்ேள் இருப்பதால், அன்றைய தினகம 
அறுத்தல் என்பது எல்கலாருக்கும் சாத்தியமற்ைதாே இருப்பதால், அதற்கு 
அடுத்த (அய்யாமுத் தஷ்ரீக்)நாட்ேளிலும்  அறுத்துப் பலியிைலாம் 
என்பது இமாம் ஸயீத் இப்னு ஜுறபர்(ரஹ்), இமாம் ஜாபிர் இப்னு 
றஸத்(ரஹ்) ஆேிகயார்ேளின் ேருத்தாகும்.  

நான்ோவது: அறுத்துப் பலியிடுதல் என்பது 10 வது நாளாேிய கயௌமுன் 
நஹ்ர் மட்டுதான். ஏகனனில், அறுத்துப் பலியிடுதல் என்ை கசயகலாடு 
அந்த நாள் மட்டும் தான் குைிக்ேப்பட்டிருக்ேின்ைது, இன்னும் அறுத்துப் 
பலியிடுதல் ஈதுல் அல்ஹா கபருநாளுைன் இறைக்ேப்பட்டிருக்ேின்ைது. 
ஹஜ்கஜாடு சம்பந்தப்பட்ை நாட்ேள் பன்றமயிலும், அறுத்துப் பலியிடும் 
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நாள் ஒருறமயில் கசால்லப்பட்டிருக்ேின்ைது,உதாரைத்திற்கு, அய்யாமுர் 
ைமி (ேல்கலைியும் நாட்ேள்) அய்யாமுல் முனா(மினாவில் 
தங்ேியிருக்கும் நாட்ேள்) அய்யாமுத் தஷ்ரீக்(தஷ்ரீக்குறைய நாட்ேள்) 
என்று பன்றமயாே ஹதஸீ்ேளில் குைிப்பிைப்பட்டிருக்ேின்ைன, ஆனால் 
கயௌமுன் நஹ்ர் (அறுத்துப் பலியிடும் நாள்) என்று இந்த நாள் 
ஒருறமயில் கூைப்பட்டிருப்பதால், 10 வது நாளாேிய கயௌமுன் நஹ்ரில் 
மட்டும் தான் அறுத்துப்பலியிை கவண்டும், அடுத்த நாட்ேளில் 
கோடுத்தால் அது உள்ஹியாவாே ஆோது என்று இமாம் இப்னு 
ஸீரீன்(ரஹ்)அவர்ேள் மட்டும் குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள். 

இவ்வாறு நான்கு கருத்துக்கள் இருந்தாலும், இதத இரண்டு கருத்துக்களாக 
சுருக்கிடலாம். அதாவது, ய ௌமுன் நஹ்ர் அல்லாத அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கில் 
உள்ஹிய் ா யகாடுத்தால் அது உள்ஹிய் ாவாக ஆகுமா? ஆகாதா? என்பதுதான். 
கூடும் என்பது அதிகமான அறிஞர்களின் கருத்து, கூடாது என்பது ஒரர ஒரு 
அறிஞரின் கருத்து, இந்த இரண்டு கருத்தில் எது சரி என்பததத் தான் 
காணவிருக்கின்ரறாம். 

முதலாவதாக அய் ாமுத் தஷ்ரீகுதட  நாட்களில்(துல்ஹஜ் பிதற 11,12&13) 
உள்ஹிய் ா  யகாடுத்தால் அது உள்ஹிய் ாவாக ஆகாது என்று கூறுபவர்கள் 
எடுத்து தவக்கும் காரணங்கதளக் காண்ரபாம். 

முதல் ோரைம்: 

குர்பானி ின் முன்ரனாடி இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்கள்தான், 

இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கட்டதளப்படி தனது மகன் 
இஸ்மா லீ்(அதல)அவர்கதள அறுத்துப் பலி ிட முன்வந்தார்கள், அதன்படி 
அறுக்க முற்படும்ரபாது, அல்லாஹ் அவர்களின் தி ாகத்தத ஒப்புக்யகாண்டு, 

இஸ்மா லீ்(அதல)அவர்களுக்குப் பதிலாக அல்லாஹ் ஒரு பலிப்பிராணித  
யகாடுத்து அறுக்கும்படி கட்டதள ிட்டான். அதத அறுத்துப் பலி ிட்டார்கள். 
இதுதான் உள்ஹிய் ாவின் பின்னணி. இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்கள் குர்பானி 
யகாடுத்தது ஒருநாள் யகாடுத்தார்களா? நான்கு நாட்கள் யகாடுத்திருப்பார்களா? 

நிச்ச மாக ஒரு நாளில் தான் குர்பானி யகாடுத்திருக்க முடியும். எனரவ, குர்பானி 
யகாடுக்கும் நாள் இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்கள் குர்பானி யகாடுத்த அந்த ஒருநாள் 
தான், நான்கு நாட்கள் அல்ல என்பது அவர்களின் வாதம். 

ோரைத்திற்ோே பதில் : 

மார்க்கத்தில் ஒருசில வணக்கங்கள் இருக்கின்றன ,  யசய்வதற்கு அதவகதளச் 
யசய்வதற்கான ஆரம்ப ரநரத்ததக் குறிக்கும் இஸ்லாம், அதத யசய்வதற்கான 
கால அவகாசத்ததயும் வழங்கி ிருக்கும். அந்த அவகாசத்திற்குள் அதத 
நிதறரவற்றிவிடரவண்டும். அவ்வாறு நிதறரவற்றினால் அதத முழுதம ாக 
நிதறரவற்றி தாகரவ கருதப்படும்.  

உதாரணத்திற்கு,  
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صام   “من  قال:  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  أن  عنه  رضي هللا  األنصاري  أيوب  أيب  عن 
 .رواه مسلم .أتبعه ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر كله رمضان مث  

"எவர் ரமளானில் கநான்புகநாற்று பின் ஷாவ்வாளில் ஆறு கநான்புேறள   
பின்கதாைர்ச் கசய்ேின்ைாகரா, அவர் ோலகமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைவறரப் 
கபான்ைவராவார் என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் கூைியதாே அபூஅய்யூப் 
அல்அன்ஸாரி(ரலி)அவர்ேள் அைிவிக்ேின்ைார்ேள். (நூல்: முஸ்லிம்) 

இந்த ஹதீஸின் ரநரடி கருத்து ரமளான் முடிந்தவுடன் அததத்யதாடர்ந்து வரும் 
ஆறு நாட்களில் ரநான்புதவக்கரவண்டும் அவ்வாறு ரநான்பு ரநாற்பவருக்குத்தான்  
காலயமல்லாம் ரநான்பு ரநாற்ற கூலி கிதடக்கும் என்ற கருத்தத யகாடுப்பதாக 
இருக்கிறது. 

ஒருவர், இந்த ஆறு ரநான்புகதள ஷவ்வால் மாதத்தின் நடுப்பகுதி ில் 
ரநாற்கிறார், அல்லது இறுதி பகுதி ில் ரநாற்கிறார், அல்லது அந்த மாதத்தில் 
ரநான்புகதள விட்டு விட்டு ரநாற்கிறார், அவருக்கு இந்த நன்தம கிதடக்குமா? 

கிதடக்காதா? என்றால், நிச்ச ம் அவருக்கும் கிதடக்கும். இதில் 
மறுப்ரபதுமில்தல. நபி(ஸல்)அவர்கள் ஷாவ்வால் மாத ரநான்தப எப்படி 
தவத்தார்கள் என்பது பற்றி ரநரடி ான ஆதாரங்கள் இல்லாதரபாதிலும். 
ஷாவ்வால் மாதத்திற்குள் இந்த ஆறு ரநான்புகளும் ரநாற்கப்படரவண்டும், 

அதற்கான கால அவகாசம் ஷாவ்வால் மாதம் முடியும் வதர 
நீட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதத பல ஆதாரங்களின் அடிப்பதட ில் நாம் புரிந்து 
யகாள்கிரறாம்.  

அடுத்ததாக, ஹஜ்ஜுதட  கிரிதககளில் “தவாபுல் இஃபாலாஹ்” என்று ஒரு 
அமல் இருக்கிறது, அது துல்ஹஜ் பிதற 10ல் யசய் ரவண்டும். ஆனால், இதில் 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்ட யபண்களுக்கு அவர்கள் சுத்தமாகும்வதர கால 
அவகாசம் நீட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

இது ரபான்று பல வணக்க வழிபாடுகளில் அதவகதளச் யசய் ரவண்டி  நாள் 
அல்லது ரநரம் என்பதாக ஒரு நாள் அல்லது ரநரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும், அரத 
ரநரத்தில் அதத நிதறரவறுவதற்கான கால அவகாசமும் நீட்டப்பட்டிருக்கும். 
இது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அருளாகும்.  

அததப் ரபான்றுதான் உள்ஹிய் ாவும், இதில் இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்களின் 
தி ாகச் யச தல நிதனவுகூறும் விதமாக உள்ஹிய் ா யகாடுத்தல் 
அதமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கான கால அவகாசம் அய் ாமுத் தஷ்ரீக் வதர 
நீட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கால அவகாசத்திற்குள் யகாடுக்கரவண்டும் என்பதத 
பல ஆதாரங்களின் அடிப்பதட ில் நாம் விளங்கிச் யச ல்படுகிரறாம்.  

ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணித  தவத்து, அந்த நாளில் மட்டும்தான் அந்த 
யச தலச் யசய் ரவண்டும் என்று குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் அது சம்பந்தமான 
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ரநரடி ான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் அனுமானங்கதளக் கூறக்கூடாது. 
இப்ராஹமீ்(அதல)அவர்கள் அறுத்த தினத்தில் அறுத்தால்தான் அது 
உள்ஹிய் ாவாக ஆகும் என்பது ஆதாரத்தின் அடிப்பதட ில் அதமந்த 
கருத்தல்ல, மாறாக இக்கருத்திலுள்ளவர்களின் அனுமானத்தின் அடிப்பதட ில் 
அதமந்ததாகும் என்பதத விளங்கிக்யகாள்ள ரமற்கண்ட விளக்கரம 
ரபாதுமானதாகும். இவர்களின் அனுமானம் தவறானது என்பதற்கு ரமலும் ஒரு 
சான்று, 

: " من ذبح    -صلى هللا عليه وسلم    -قال : قال النيب    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك  
  .ه ، ومن ذبح بعد الصالة ، فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمنيقبل الصالة ، فإمنا ذبح لنفس

எவர் கபருநாள் கதாழுறேக்கு முன்னால் அறுத்துவிடுேிைாகரா, (அது 
உள்ஹிய்யா அல்ல) அது அவருக்ோே அறுத்துக்கோண்ைதாகும். எவர் 
கபருநாள் கதாழுறேக்குப் பின்னால் அறுக்ேிைாகரா, அவருறைய வழிபாடு  
பூரைமாேிவிட்ைது, அவர் முஸ்லீம்ேளின் வழிமுறை அறைந்துகோண்ைார் 
என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் கூைியதாே அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரலி)அவர்ேள் 
அைிவிக்ேின்ைார்ேள். (நூல்: புஹாரி) 
இந்த ஹதீஸின் ரநாக்கம் எந்த ரநரத்தில் அறுத்தல் அது உள்ஹிய் ாவாக 
ஆகாது என்பதத விவரிப்பதாகும். 

இதில் ஈத் யதாழுதகக்கு முன்னால் யகாடுத்தால் அது உள்ஹிய் ாவாக ஆகாது 
என்று கூறி  நபி(ஸல்)அவர்கள். உள்ஹிய் ா என்பதத ய ௌமுன் நஹ்ரில் 
மட்டும் தான் யகாடுக்கரவண்டும் இல்லாவிட்டால் அது உள்ஹிய் ாவாக ஆகாது 
என்றிருந்தால் அததயும் ரசர்த்து கூறி ிருப்பார்களல்லவா? எனரவ, அய் ாமுத் 
தஷ்ரீக்கில் உள்ஹிய் ா யகாடுத்தால் அது உள்ஹிய் ாவாக ஆகாது என்பது 
இவர்களின் அனுமானரம தவிர, ஆதாரப்பூர்வமானதல்ல. 

இரண்ைாவது ோரைம்: 

அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கிலும் அறுக்கலாம் என்று பல ஹதீஸ்கள் வந்துள்ளன, அதவ 
அதனத்தும் பலகீனமானதாகும் என்று கூறி, அதவகதளக் யகாண்டு 
யச ல்படக்கூடாது என்பது அவர்களின் இரண்டாவது காரணம். 

அந்த அைிவிப்புேள் : 

அஹ்மத், றபஹேியில் இைம்கபற்றுள்ள ஜுறபர் இப்னு 
முத்தியிம்(ரலி)அவர்ேள் அைிவிக்கும் ஹதஸீாகும். இந்த ஹதஸீின் 
அைிவிப்புத் கதாைரில் ஸுறலமான் இப்னு மூஸா என்பவர் வருேிைார், 

இவர் அைிவிக்கும் ஸஹாபிறய சந்தித்ததில்றல எனகவ, இந்த 
அைிவிப்புத் கதாைர் அறுந்த பலவனீமான ஹதஸீ் என்று இமாம் இப்னு 
ஹஜர் கூறுேிைார்ேள். 
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தபரானியில் இைப்கபற்றுள்ள அைிவிப்புத் கதாைரில் ஸுறவத் இப்னு 
அப்துல் அஸீஸ் என்பவர் வருேிைார், இவர் பலவனீமானவர் என்பது பல 
அைிஞர்ேளின் ேருத்தாே இருப்பதால், இந்த அைிவிப்புத் கதாைரும் 
ஆதாரப்பூர்வமானதல்ல. 

இப்னு ஹிப்பான், இப்னு அத,ீ பஸ்ஸார் ஆேிய நூற்ேளில் 
இைப்கபற்றுள்ள அைிவிப்புத் கதாைரில் அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அபீ 
ஹுறசன் என்பவர் ஜுறபர் இப்னு முத்தியிம்(ரலி)அவர்ேளிைமிருந்து 
அைிவிப்பதாே வருேிைது, ஆனால், இவர் அந்த ஸஹாபிறய 
சந்தித்ததில்றல என்று அைிஞர்ேள் கூறுவதால், இந்த ஹதஸீும் கதாைர் 
அறுந்த ஹதஸீாகும். 

தாரகுத்னியில் அைிவிக்ேப்பட்டுள்ள ஹதஸீில் அஹ்மத் இப்னு ஈஸா 
அல்ேஷ்ஷாப் என்பவர் வருேிைார் இவர் ஹதஸீ்ேறள இட்டுக்ேட்டுபவர் 
என்று பல அைிஞர்ேள் கூறுவதால் இறதயும் ஆதாரமாே 
கோள்ளமுடியாது. 

றபஹேியில் வந்துள்ள மற்கைாரு அைிவிப்பில் முஆவியா இப்னு 
யஹ்யா அஸ்ஸதபி என்பவர் வருேிைார், இவரும் பலவனீமானவர் என்று 
பல அைிஞர்ேள் கூைியிருப்பதால், இந்த ஹதறீஸயும் 
ஏற்றுக்கோள்ளமுடியாது. 

எனரவ, அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கிலும் அறுத்துப் பலி ிடலாம் என்று வருகின்ற 
அதனத்து அறிவிப்புகளும் பலவனீமானது என்பதால் அதவகதள ஏற்று 
யச ல்படமுடி ாது. 

ோரைத்திற்ோே பதில் : 

இத்ததன பலவனீமான ஹதீஸ்கதள ரமற்ரகாள்காட்டி வர்களுக்கு, ஒரு 
ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் எப்படி விடுபட்டது என்பது யதரி வில்தல. 

أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا  حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن 
التشريق عيدان أهل اإلسالم وهي أايم أكل  صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأايم 

 بوشر 
அரபாவுறைய தினமும், நஹ்ருறைய (கபரு)நாளும், தஷ்ரீகுறைய நாட்ேளும் 
இஸ்லாமியர்ேளாேிய நம்மின் கபருநாட்ேளாகும், இன்னும் இந்த நாட்ேள் 
உண்பதற்கும் பருகுவதற்குமான நாட்ேளாகும் என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் 
கூைியதாே உக்பத் இப்னு ஆமிர்(ரலி)அவர்ேள் அைிவிக்ேின்ைார்ேள்.                
(நூல்: அபூதாவூத், திர்மிதி , இந்த ஹதஸீ் "ஹஸனுன் ஸஹஹீ்" என்ை 
தரத்திலுள்ளது என்பதாே இமாம் திர்மிதி (ரஹ்)அவர்ேள் குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள்) 
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இந்த ஹதீஸில் ஐந்து தினங்கதளயும் யபருநாள் தினமாக நபி(ஸல்)அவர்கள் 
அறிவித்துள்ளார்கள். எனரவ, அய் ாமுத் தஷ்ரீகும் யபருநாள் தினங்களாக 
இருப்பதால் அன்தற  தினங்களும் அறுத்துப் பலி ிடலாம் என்பது யதளிவாகும். 
இதனடிப்பதட ில்தான் அறிஞர்கள் அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கிலும் அறுத்துப் 
பலி ிடலாம் என்ற கருத்தில் ஒன்றுபட்டிருக்கின்றனர். 

அரபா தினமும் யபருநாள் தினம் என்று நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறி ிருக்கின்றார்கள் 
என்றால், அன்று அறுத்துப் பலி ிடலாமா? என்று எதிர் ரகள்வி 
ரகட்கலாம்.இப்ரபாது நாம் ரமற்கூறி  ஹதீதஸ இத்துடன் இதணத்துப் பார்க்க 
ரவண்டும். அதாவது, 

: " من ذبح    -صلى هللا عليه وسلم    -قال : قال النيب    - عنه  رضي هللا   -أنس بن مالك  
  .قبل الصالة ، فإمنا ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصالة ، فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمني

எவர் கபருநாள் கதாழுறேக்கு முன்னால் அறுத்துவிடுேிைாகரா, (அது 
உள்ஹிய்யா அல்ல) அது அவருக்ோே அறுத்துக்கோண்ைதாகும். எவர் 
கபருநாள் கதாழுறேக்குப் பின்னால் அறுக்ேிைாகரா, அவருறைய ேைறம 
பூரைமாேிவிட்ைது, அவர் முஸ்லீம்ேளின் வழிமுறை அறைந்துகோண்ைார் 
என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் கூைியதாே அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரலி)அவர்ேள் 
அைிவிக்ேின்ைார்ேள். (நூல்: புஹாரி) 

அரபாவுதட  நாள் யபருநாள் தினமாக இருந்தாலும், பத்தாவது நாள் யபருநாள் 
யதாழுதகக்குப் பின்னால்தான் அறுத்துப் பலி ிடுவதத ஆரம்பிக்கரவண்டும் 
என்பதத இந்த ஹதீஸில் நபி(ஸல்)அவர்கள் விளக்கி ிருப்பதால், அறுத்துப் 
பலி ிட ஆரம்பிக்கரவண்டும் என்பது விளங்குகிறது. இவ்வாறு அறுத்துப் 
பலி ிடுவதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரநரம், அய் ாமுத் தஷ்ரீக் வதர 
நீட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதத விளங்கிக் யகாள்வதற்குத் தான், அய் ாமுத் 
தஷ்ரீக்தகயும் யபருநாள் தினம் என்பதாக ரமற்கண்ட ஹதீஸில் 
நபி(ஸல்)அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் என்பது யதளிவாகும். அய் ாமுத் 
தஷ்ரீக்கிலும் உள்ஹிய் ா யகாடுக்கலாம் என்பதற்கு இததவிட யதளிவான 
சான்று ரததவ ில்தல. 

அய்யாமுத் தஷ்ரீகுறைய நாட்ேள் அறனத்தும் உள்ஹிய்யா கோடுப்பதற்குரிய 
நாட்ேள்தான் என்று வந்துள்ள ஹதஸீின் தரம் பற்ைி அைிஞர்ேளின் 
ேருத்துக்ேள்.:  

أنه قال :) كل فجاج مكة منحر ،    –صلى هللا عليه وسلم    –عنه عن النيب  عن جبري بن مطعم رضي هللا  
رواه  ) ذبح  التشريق  أايم  والبزار   وكل  الكبري  يف  والطرباين  البيهقي  ورواه  وصححه  حبان  وابن  أمحد 

 . والدارقطين وغريهم
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மக்ோவின் பகுதிேள் அறனத்தும் அறுப்பதற்குரிய இைமாகும். இன்னும், 

அய்யாமுத் தஷ்ரீகுறைய நாட்ேள் அறனத்தும் அறுப்பதற்குரியதாகும் என்று 
நபி(ஸல்)அவர்ேள் கூைியதாே ஜுறபர் இப்னு முத்யிம்(ரலி)அவர்ேள் 
அைிவிக்ேின்ைார்ேள். (நூல்: அஹ்மத், இப்னு ஹிப்பான், றபஹேீ, தபரானி, 
பஸ்ஸார், தாரகுத்னி) 

இந்த ஹதறீஸ இமாம் இப்னு ஹிப்பான் அவர்ேள் சரிேண்டுள்ளார்ேள், 

அதாவது "ஸஹஹீ்" என்பதாே தனது நூலில் குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள். 

அஷ்தஷக் அல்பானி(ரஹ்)அவர்கள்  தங்களுதட  "ஸில்ஸிலதுல்  
அஹாதீஸுஸ் ஸஹஹீா" என்ற நூலில் இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களின் 
யதாடர் பற்றி  விமர்சனங்கதள பதிவு யசய்துவிட்டு, இறுதி ாக இந்த ஹதீஸின் 
தரம் பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடும்ரபாது கீழ்க்காணுமாறு குறிப்பிடுகிறார்கள். 

 .والـصـواب عـنـدي أنـه ال يـنـزل عـن درجـة الـحـسن بـالـشـواهـد الـتـْي قـبـلـه 
இந்த ஹதஸீ் பற்ைிய முன்னுள்ள சாட்சியங்ேறள றவத்துப் பார்க்ேின்ைகபாது, 

இந்த ஹதஸீ்  "ஹஸன்" என்ை தரத்திலிருந்து இைங்ோது என்பதுதான் 
என்னிைம் சரியானதாகும் என்று குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள்.  

அஹ்மதில் இடம்யபற்றிருக்கும் இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்புத் யதாடதரப் பற்றி 
இமாம் ஷுஐப் அல் அர்னாவூத்(ரஹ்) "இந்த ஹதஸீின் அைிவிப்புைத்கதாைர் 
பலஹனீமாே இருந்தாலும், மற்ை கதாைர்ேறளக் கோண்டு இதிலுள்ள கசய்தி 
உறுதிப்படுவதால் இந்த ஹதஸீ் "ஸஹஹீுல் லி றேரிேி" என்ற 
தரத்திலுள்ளதாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

இமாம் அஷ்ஷவ்கானி(ரஹ்)அவர்கள் தங்களுதட  "தநலுல் அவ்தாரில்"  “இகத 
ேருத்துள்ள பல ஹதஸீ்ேள் வந்துள்ளதால், ஒன்று மற்கைான்றை 
வலுப்படுத்துவதால், இது சம்பந்தமாே வந்துள்ள ஹதஸீ்ேள் அறனத்தும் 
சரியானதாகும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

இரத கருத்தத இமாம் இப்னுல் தகய்யூம்(ரஹ்)அவர்கள் தங்களுதட  "ஸாதுல் 
மஆத்" என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.    

எனரவ, ஹதீஸ் துதற ிலும், மார்க்கச் சட்டத் துதற ிலும் சிறந்த 
பலநூற்றுக்கணக்கான  அறிஞர்கள், ரமற்கண்ட ஹதீதஸ ஆய்வு யசய்துதான், 

அதனுதட  தரத்ததயும், அதனுதட  சட்டத்ததயும் நமக்கு 
விளக்கி ிருக்கின்றார்கள். அவர்களின் ஆய்விற்கு எதிரான எந்த யதளிவான 
சான்றுகளும் இல்லாத ரபாது, இதத மறுப்பவர்களின் எந்த ஆதாரமுமற்ற 
அனுமானத்திற்காக  அறிஞர்களின் ஆய்தவயும், அந்த ஆய்வின் மூலம் கிதடத்த 
சட்டத்ததயும் எவ்வாறு புறம்தள்ளமுடியும்?. 
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இன்னும் இதத உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கிலும் உள்ஹிய் ா 
யகாடுக்கலாம் என்பது சம்பந்தமாக வந்துள்ள ஸஹாபாக்கள், மற்றும் 
அறிஞர்களின் கருத்துக்கதளயும் இனி காண்ரபாம். 

அலி(ரலி) அவர்ேள்: 

 روي عـن علي بن أيب طالب ـ رضي هللا عنه: أايم النحر: يوم األضحى وثالثة أايم بعده 
அறுத்துப் பலியிடுவதற்ோன நாட்ேள் "அல்ஹா"உறைய நாள்(கபருநாள்), 
இன்னும் அதற்கு அடுத்துள்ள மூன்று நாட்ேளாகும் என்று அலி(ரலி)அவர்ேள் 
கூைியதாே மாலிக் (ரலி)அவர்ேள் அைிவிக்ேின்ைார்ேள் (நூல்: சுனனுல் குப்ரா 
லில் றபஹேீ) 

அலி(ரலி)அவர்களின் இந்த யசால், ஸாதுல் மஆத், அல்ஜாமிவுல் அஹ்காமுல் 
குர்ஆன், அல்முகன்னி, தநலுல் அவ்தார் ரபான்ற நூற்களிலும் பதிவு 
யசய் ப்பட்டுள்ளது. இன்னும், இப்னு அப்பாஸ்(ரலி), இன்னும் இப்னு உமர்(ரலி)  
ஆகிர ாரும் இரத கருத்தில் உள்ளார்கள் என்பதும் பதிவு யசய் ப்பட்டுள்ளது. 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி): 

ثـنـا  أخـبـرنـا أبـو حـامـد بـن عـلـي الـحـافـظ ، أنـبـأ زاهـر بـن أحـمـد ، ثـنـا أبـو بـكـر بـن زيـاد الـنـيـسـابـوري ،  
مـحـمـد ابـن يـحـيـى ، ثـنـا ابـو داود ، عـن طـلـحـة بـن عـمـرو الـحـضـرمـي ، عـن عـطـاء ، عـن ابـن عـبـاس  

ـى ثـالاثـاُه اايَـّاٍم بـعـد يـوٍم الـنَّـحـٍر . رضي هللا عـنـهـمـا قـال : ااْلا   ْضـحا
உள்ஹிய்யா கோடுத்தல் என்பது கயௌமுன் நஹ்ருக்குப் பின்னால் 
மூன்றுநாட்ேளாகும் என்று இப்னு அப்பாஸ்(ரலி)அவர்ேள் கூைியதாே 
அதாவு(ரஹ்)அவர்ேள் கூறுேிைார்ேள். (நூல்: சுனனுல் குப்ரா லில் றபஹேீ) 

இரத கருத்தத இன்னும் பல ஸஹாபாக்களும் கூறி ிருப்பதாக இந்நூலில் 
பதிவுயசய் ப்பட்டுள்ளது. 

இமாம் இப்னுல் றேயிம்(ரஹ்)அவர்ேள்: 

அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கில் உள்ஹிய் ா யகாடுப்பது கூடாது என்பவர்கதளப் பார்த்து 
இமாம் இப்னுல் தக ிம்(ரஹ்)அவர்கள் கீழ்க் காணுமாறு ரகள்வி எழுப்புகிறார்கள்.  

وألن الثالثة ختتص بكوهنا أايم مىن وأايم الرمي وأايم التشريق وحيرم صيامها فهي إخوة يف هذه   
 األحكام فكيف تفرتق يف جواز الذبح بغري نص وال إمجاع 

கபருநாறளக்குப் பின்னால் உள்ள அந்த மூன்றுநாட்ேள்,  "அய்யாமு மினா" 
மினாவில் தங்ேியிருக்கும் நாட்ேள், "அய்யாமுர்ரமி" ேல்கலைியும் நாட்ேள், 
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இன்னும் அய்யாமுத் தஷ்ரீக் என்ை இந்த நாட்ேளும் தனிச்சிைப்புப் 
கபற்ைறவயாகும். அந்த நாட்ேளில் கநான்பு கநாற்பது 
ஹராமாக்ேப்பட்டிருக்ேின்ைது,  இந்த நாட்ேள் கபருநாளிக்குரிய அறனத்துச் 
சட்ைங்ேளிலும் கூட்ைாகும்கபாது, எவ்விதமான கதளிவான ஆதாரங்ேளும், 

இஜ்மாவும் இல்லாமல்  அறுப்பது கூைாது என்று அந்த சட்ைத்தில் மட்டும் 
இந்நாட்ேறள எவ்வாறு பிரிக்ேமுடியும்? என்று இமாம் இப்னுல் றேயூமுல் 
ஜவ்ஸி(ரஹ்)அவர்ேள் கேள்வி எழுப்புேிைார்ேள். (நூல்: ஸாதுல்மஆத்) 

அஷ்றஷக் இப்னு உறதமீன்: 

من بعد صالة العيد يوم النحر  " : قال الشيخ ابن عثيمني يف "أحكام األضحية" عن وقت ذبح األضحية
إىل غروب الشمس من آخر يوم من أايم التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي احلجة ، فتكون أايم 
الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصالة ، وثالثة أايم بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صالة العيد ، أو بعد غروب 

و حصل له عذر ابلتأخري عن أايم التشريق مثل أن  الشمس يوم الثالث عشر مل تصح أضحيته . لكن ل
هترب األضحية بغري تفريط منه فلم جيدها إال بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذحبها فينسى الوكيل حىت  
خيرج الوقت ، فال أبس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من انم عن صالة أو نسيها فإنه  

 . هايصليها إذا استيقظ أو ذكر 
அஷ்றஷக் இப்னு உறதமீன்(ரஹ்)அவர்ேள் உள்ஹிய்யாறவ அறுக்கும் கநரம் 
சம்பந்தமாே தங்ேளுறைய "அஹ்ோமுல் உள்ஹிய்யா" என்ை நூலில் 
ேீழ்க்ோணுமாறு குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள். 

(உள்ஹிய்யாறவ அறுக்கும் கநரம்) கயௌமுன் நஹ்ருறைய நாளில் கபருநாள் 
கதாழுறேக்குப் பின்னாலிருந்து அய்யாமுத் தஷ்ரீகுறைய ேறைசி நாளில் 
அதாவது துல்ஹஜ் பிறை பதிமூன்ைாம்நாள் சூரியன் மறையும் வறரயாகும். 
எனகவ, அறுப்பதற்குரிய நாட்ேள் நான்ோகும். அதாவது, கபருநாளில் 
கதாழுறேக்குப் பின்னால், இன்னும் அறதத் கதாைர்ந்துள்ள 
மூன்றுநாட்ேளாகும். எவர் கபருநாள் கதாழுறேறய முடிப்பதற்கு முன்பு 
அல்லது பதிமூன்ைாம் நாள் சூரியன் மறைவிற்குப் பின்னால் அறுக்ேின்ைாகரா 
அது கூைாது.  

அகத கநரத்தில், பிந்துவதற்ோன ோரைம் சரியாே இருந்தால்,அதாவது 
உள்ஹிய்யாவிற்ோே றவத்திருந்த பிராைி கவருண்கைாடிவிட்ைது, அது 
அறுப்பதற்ோன கநரம் தவைிய பின்புதான் ேிறைத்தது, அல்லது உள்ஹிய்யா 
கோடுப்பதற்ோே ஒருவறர நியமனம் கசய்திருந்தார்,  அறுப்பதற்குரிய கநரம் 
முடியும் வறர அவர் மைந்துவிட்ைார் என்ைால், இது கபான்ை கநரங்ேளில் 
கநரம் முடிந்தபின்பும் அறுப்பது கூடும். இது ஒருவர் கதாழாமல் 
தூங்ேிவிட்ைால், அல்லது கதாழுறேறய மைந்துவிட்ைால் எப்கபாது அவர் 
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விழிக்ேின்ைாகரா, அல்லது அவருக்கு நிறனவிற்கு வருேிைகதா அப்கபாது 
கதாழுது கோள்ளலாம் என்ை ஹதஸீின் அடிப்பறையில் எடுக்ேப்பட்ைதாகும்" 
என்று றஷக் அவர்ேள் குைிப்பிட்டுள்ளார்ேள். 

பல அைிஞர்ேளின் ேருத்து: 

وأما آخر وقت ذبح األضحية فهو غروب مشس اليوم الثالث من أايم التشريق ، أي أن أايم النحر أربعة 
؛ يوم العيد وثالثة أايم بعده ،وهذا أرجح أقوال العلماء يف املسألة وهو قول الشافعية ونقل هذا القول  

قو  وهو   ، الشام  أهل  فقيه  األسدي  موسى  بن  وسليمان  العزيز  عبد  بن  عمر  واحلسن عن  عطاء  ل 
، اجملموع   9/453واألوزاعي ومكحول واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والشوكاين.انظر املغين  

 . 142/ 5، نيل األوطار  2/318، زاد املعاد  8/390
உள்ஹிய்யா கோடுப்பதின் ேறைசி கநரம் அய்யாமுத் தஷ்ரீக்ேின் மூன்ைாவது 
நாளின் சூரியன் மறையும் கநரமாகும். அதாவது, ஈதுறைய நாளும்,இன்னும் 
அதற்ேடுத்துள்ள மூன்று நாட்ேளுமாகும். இதுதான் அதிேமான அைிஞர்ேளிைம் 
கதர்ந்கதடுக்ேப்பட்ை கசால்லாகும். இச்கசால் இமாம் ஷாபிஈ(ரஹ்)அவர்ேளின் 
கசால்லாகும். இச்கசால்றல உமர் இப்னு அப்துல் அஸீஸ், சிரியா கதசத்தின் 
அைிஞரான இமாம் ஸுறலமான் இப்னு மூஸா அல்அஸதி 
(ரஹமீஹுமுல்லாஹ்) ஆேிகயாரின் கசால்லாகும். இன்னும் இமாம் அதாவு 
இப்னு அபீரபாஹ் , இமாம் ஹஸனுல் பஸரி, இமாம் அவ்சாயி, இமாம் 
மக்ஹுல் (ரஹமீஹுமுல்லாஹ்) ஆேிகயாரின் கசால்லும் இதுதான். 
இச்கசால்றல இமாம் றஷகுல் இஸ்லாம் இப்னு றதமிய்யா, இமாம் இப்னுல் 
றேய்யூம் இமாம் அஷ்ஷவ்க்ோைி(ரஹமீஹுமுல்லாஹ்) ஆேிகயாரும் 
இக்ேருத்றதத்தான் கதர்ந்கதடுத்திருக்ேின்ைார்ேள். (நூல்:அல்முேன்னி, 
அல்மஜ்மூவு, ஸாதுல் மஆத், றநலுல் அவ்தார்)   

அஷ்தஷக் ஸாலிஹ் முநஜ்ஜித் அவர்கள் தங்களுதட  இது சம்பந்தாமான 
பதாவாவில் அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கிலும் உள்ஹிய் ா யகாடுப்பது கூடும் என்பதத 
பல ஆதாரங்கதளக் யகாண்டு விளக்கி ிருக்கின்றார்கள். (பார்க்ே:பதாவா எண்: 
36651) 

சவுதி அரரபி ாவிலுள்ள மூத்த அறிஞர்களின் பத்வா குழுமமாகி  “லஜ்னத்துத் 
தாயிமா லில்பதாவா” வின் மூலம் யவளி ிடப்பட்டிருக்கும் பத்வாவிலும் 
அய் ாமுத் தஷ்ரீக்கில் உள்ஹிய் ா யகாடுப்பது கூடும் என்பது யதளிவாக 
விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (பார்க்ே:பதாவா எண் : 11/406) 

கமற்ேண்ை ஆதாரங்ேள் அறனத்தும் அய்யாமுத் தஷ்ரீக்ேிலும் உள்ஹிய்யா 
கோடுக்ேலாம் என்பறத கதளிவுபடுத்துேின்ைன. அதன்படிகய 
ஸஹாபாக்ேளின் கசால் மற்றும் கசயலும், அறதைத்கதாைர்ந்து இமாம்ேளின் 
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ேருத்தும் நைவடிக்றேயும் அந்த ஆதாரங்ேறள உறுதிப்படுத்துவதாே 
அறமந்திருக்ேின்ைது. இன்னும்,  முற்ோல மற்றும் தற்ோல அைிஞர்ேள் வறர 
அறத உறுதிப்படுத்திகய பதாவாக்ேள் வழங்ேியிருப்பதால். அதன்படிகய 
ஒட்டுகமாத்த முஸ்லிம் உம்மாவின் கசய்லபாடும் அறமந்திருக்ேின்ைது. 
எனகவ, அய்யாமுத் தஷ்ரீக்ேில் உள்ஹிய்யா கோடுப்பது கூைாது என்ை 
அனுமானத்றத தூக்ேிகயைிந்துவிட்டு, கூடும் என்ை ஆதாரத்தின் 
அடிப்பறையில் கசயல்படுவதுதான் மார்க்ேமாகும்.  

அல்லாஹ்கவ மிே அைிந்தவன்!. 
இப்படிக்கு, 

கதாகுப்பு மற்றும் கமாழியாக்ேம்  

K .K . பிஸ்மில்லாஹ் ோன் றபஜி  

சாப்டூர், அறலகபசி : 8973307691 


