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 3 

 

 

Kalemle insana bilmediğini öğreten Allah'a hamd 

olsun.Yine insanı yaratıp ona konuşmayı öğreten Allah'a 

hamd olsun. Hevâ ve arzusuna göre konuşmayan, 

konuşması vahyedilen vahiyden başka bir şey olmayan 

Muhammed'e salât ve selâm olsun. 

KİMİN HAC KURBANI (HEDY) KESMESİ GEREKİR? 

BİRİNCİSİ: TEMETTU' HACISININ HAC KURBANI 

KESMESİ GEREKİR.  

Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َّعَ  َ�َمن ... ﴿ ََۡيَ�َ ٱ َ�َما ۡ�َجِّ ٱ إَِ�  ۡلُعۡمَرةِ ٱِب  َََم  ّلمۡ  َ�َمن لَۡهۡدِي� ٱ ِمنَ  ۡس
َّا�ٖ  ثََ�َٰثةِ فَِصَيامُ  َ�ِدۡ 

َ
َُۡمۗ  إَِذا َوَسۡبَعةٍ  ۡ�َجِّ ٱ ِ�  َ ٞ  تِۡلَك  رََجۡع ة ۗ  َعَ�َ  لَِمن َ�ٰلَِك  َ�ِملَةٞ

ۡهلُهُ  ََُ�نۡ  ّلمۡ 
َ
ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َحاِ�ِي ۥأ َ ٱ َُّقوا ْ ٱوَ  َّ َّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱ أ  َشِدَدُ  َّ

 ]ااا١٩٦:اهلقيةاا[﴾ ١ ۡلعَِقاِب ٱ

"... Kim de hacca kadar umre ile faydalanmak 

isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi 

gerekir.Ama bulamazsa,hac günlerinde üç; 

döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam on gün 
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oruç tutar. Bu, âilesi Mescid-i Haram'da oturmayanlar 

içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, azabı pek 

şiddetli olandır."0F

1    

İKİNCİSİ: KIRAN HACISININ HAC KURBANI 

KESMESİ GEREKİR.  

İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ّاا(( ُِ
اهيب لاملُد ل َبلُساَلغلمب الُغ َل ةل املل ّب اُكَُْ�ْما:اكل نل ْ اكل اكل
ْا الُشل ّّ ُ ِل ا

ُهبُها ل
َاََل ْهدل

ل
لْمايلُ�ْ اُكَُْ�ْماءٍاا ْ ال كل ُه اول َب اكل ل ُِ ْق اقل اُكَُْهاكل ب ُي ل اكل

 ِّ ل
ْ
ااُلْ ّب َُ اُهُ  اُ مب

ّْ ُغ ْْ ل
ْ
ه ْ اول َّ ُقل

ْ
ه ُة اول ْيول مل

ْ
هل لاول مل ليُْص اول ُلللب

ْ
ااُلل ْْ َُ يل

ْ
َاَلغ ْهدل

ل
اا

يلُلْماثلاللثلةلا
ْ
ْديًلاَلغ ْداهل ُ

لْما�ل ْ ال مل ْهُغهُاا�ل
ل
اا
ل
اُِل َل َلهارلجل ًةاُِ ْْعل اولسل ِّ ل

ْ
يبلٍ اُااهْ

ل
.))ا[اا

ا]ااروه اهلخلرياومسغم

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

Mekke'ye geldiğinde insanlara şöyle buyurdu: 

- Sizden kimin kurbanı (hedyi) varsa, haccını 

tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmasın. Sizden 

kimin kurbanı yoksa Beytullah'ı tavaf etsin, Safa ve 

Merve arasında sa'yını yapsın, saçını kısaltsın ve 

                                                 
1 Bakara Sûresi: 196 
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ihramdan çıksın. Sonra hac için tekrar ihrama girsin. 

Kim kurban (hedy) kesme imkânı bulamazsa, hac 

sırasında üç gün, âilesine dönünce de yedi gün olmak 

üzere (on gün) oruç tutsun."1F

1 

HAC KURBANI NE ZAMAN KESİLİR? 

Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  َوَ�  ...﴿ ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  َ�ۡلُِقوا َّ ِّلهُۚ  لَۡهۡديُ ٱ َ�ۡبلُغَ  َح اا﴾... ََ

 ]ااا١٩٦:اهلقيةا[

"... Kurban yerine varıncaya kadar, başlarınızı 

tıraş etmeyin..."2F

2    

HAC KURBANININ KESİLME YERİ, BAYRAM 

GÜNÜ MİNÂ'DIR: 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

اا((  ُ َب اه
َل ارلُسو نب

ل
اُكً�ااا تل

ل
ل ا لهل كل ةلاَليل لْميل

ْ
اهل تل

ل
ا اَلى تل

ل
اا اُ مب

ليلا
ل
� ُااُُمً�اول

ل
ل ُ
ْْ قُا كل

ب
ال ْل

ْ
الُغ َل املل ُ ا اُخذْا:اُ مب ْقمل

ل ْ
ُُْهاهأل لهُ

اجل
ل
اُِل لرل شل

ل
ا اولا ُ

ْْسل
ل ْ
اهأل اُ مب

ا يُهاهيبلسل َُ اُقْع
ّل عل اجل ا]اروه امسغما[ا).)ُ مب

                                                 
1 Buhârî ve Müslim 
2 Bakara Sûresi: 196 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Minâ'ya 

geldi. Ardından Akabe cemresine gelip taşlarını attı, 

sonra Minâ'daki konakladığı yere geldi ve kurbanını 

kesti. Sonra berbere: Kes! dedi ve sağ yanını işaret 

etti. Sonra sol tarafını işaret etti, sonra (kesilen saçları) 

insanlara vermeye başladı." 
3F

1   

Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o, Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in haccını anlatırken şöyle demiştir: 

ا�ُيلُد ُا(( ثًلاولُسِّ�ل
اثلالل يل ْل َل ُيا�ل ْل َْ مل

ْ
اهل
ل
اُِل ل ل َل اههْ ُغّيلا اُ مب َل َل ا ْْ

ل
اا اُ مب

لا بل َل لا اكل يل ْل َل ْديُهُاا�ل ُهاُااهل �ل ل ْْ
ل
ْصاُاامُْدٍرا اولا

ُعغل َُ ٍةاَل عل ْْ هلٍةااُْل االدل ّ ُِ اُكْ ا يل مل
ل
اا ُ مب

ل َل مُ يل ُ للاُكْ امل
ْل لاول َل ُْم

ل
اُكْ اْ اللالل

ل
ْصاَلى ُْخل َُ

ُا �ل َب اه َُ ارلُسو َل �ُ ارل ااُ مب
يلاا َْ ُّ اهر ةل ّب ااُمل ليُْصاَللل ب

ْ
اهل

ل
اُِل َللىل

ل
ا)ا.)َلى

اا]روه امسغم[ا

"... Sonra Minâ’da kurban kesilen yere giderek 

bizzat kendi eliyle 63 tane deve kesti. Sonra geri 

kalan develeri (37 deveyi) kesmesi için Ali’yi 

görevlendirdi. Bunun üzerine Ali geri kalanları (37 

deveyi) kesti ve onu kurbanına ortak etti. Sonra 

                                                 
1 Müslim 
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kesilen her devenin etinden bir parça getirilip 

pişirilmesini ve bir kazana konulmasını emretti. 

Pişirildikten sonra etlerden hem Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-, hem de Ali yedi ve 

etlerin suyundan da içtiler. Daha sonra Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- devesine binerek 

Beytullah’a geldi ve İfâda tavafını yapıp, Mekke'de 

öğle namazını kıldı." 
4F

1 

Cubeyr b. Mut'im'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

يٌا((ا ْل َْ لُجاُكً�اكل َل اَُ
ّ َلاْحٌا اُِ �ُقا ْشُ

يبلُ اهرِب
ل
اا ّ ُِ ا ُُ اروه ااحد.))ا[اول

ا]اوهراهراوصْْهاهأللل�اا اكْلناوهليَقهو

"Minâ'nın bütün vâdileri, kurban kesme yeridir ve 

Teşrik günlerinin hepsi, kurban kesme günleridir." 5F

2 

 

 

 
                                                 

1 Müslim 
2 Ahmed, İbn-i Hibbân, Beyhakî ve Bezzâr rivâyet etmişler, Elbânî de 

hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
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HAC KURBANI NEREDE KESİLİR? 

Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

يٌا((ا ْل َْ لاكل َل ّ ُُ ُكً�ا لاُهَللاول لْيُ اهل
ل
لُرُ�مْا � لُيوهاُاارُكل

ْ
وه ا.))ا[اراَللا�

ا]امسغم

"Ben, kurbanlarımı burada kestim ve Mina'nın 

her tarafı kurban kesme yeridir. O halde siz de 

kurbanlarınızı konakladığınız yerlerde kesin." 
6F

1 

Câbir b. Abdullah ve Ebu Hureyre'den -Allah 

ikisinden de râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

يٌا((ا ْل َْ اُكً�اكل ّ يٌا اُِ ْل َْ كل ُي�ٌقاول اطل ةل ّب لُجاكل َل اَُ
ّ ُُ .))ااول

ا]اروه اااوا هو اوصْْهاهأللل�[ا

"Minâ'nın her tarafı kurban kesme yeridir, 

Mekke'nin bütün vâdileri de yoldur ve kurban kesme 

yeridir." 7F

2 

                                                 
1 Müslim 
2 Ebu Davud rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 



 

 9 

HAC KURBANINI KESMESİ İÇİN VEKİL TAYİN 

ETMEK VE KURBAN ETİNDEN TASADDUKTA 

BULUNMAK: 

Ali'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه
َُ ارلُسو ُِ يل

مل
ل
ااُْدهُهُااا ل مُو لاعل

ل
ْناا
ل
لا ا َل ُم ْْ ااُغل قل دب رللل

ل
ْناا
ل
اولا

ل َل ُجغبُت
ل
لاولا ل اولُجغُوُ هل َل اُكَْ هرل َب ل

ْ
اهل َُ ل َْ

ُ
ْنا لاا

ل
ا ولا َل َُْدهلل:ااملل َُ يُهاُكْ ا َُ ُْ اُ�ْع

ل
روه ا[ا.))ا�

ا]اهلخلرياومسغم

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- (Vedâ 

haccında) kurbanlık develerinin kesim işiyle beni 

görev-lendirmiş ve benden kesilen kurbanların etini, 

derisini ve develerin üzerindeki çullarını tasaddukta 

bulunmamı emretti.Ayrıca kesilen kurbanların kasap 

ücretini de kurban etlerinden vermememi emrederek 

şöyle buyurdu: 

- Kurban kesme ücretini biz yanımızdan 

vereceğiz." 8F

1 

 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim 
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DEVE VEYA SIĞIRA YEDİ KİŞİ ORTAK OLABİLİR: 
Câbir b.Abdullah'tan -Allah ikisinden de râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه َُ ارلُسو َل يلْجَللاكل
ِّااخل ل

ْ
ااُلْ غّ�ل َُ ا اُم َُ هللارلُسو يل مل

ل
َلى

ا ُ َب ُكلااه
تل ْْ ل ْناَ

ل
هلةٍااا َبلاُفاالدل ٍةاُك ْْعل اسل ّ ُِ ُيا لقل

ْ
اولهل ُّ اُ ُ

ْ
روه اا[ا).)ُااهل

ا]امسغم

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile 

birlikte hacca niyet ederek yola çıktık.Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- her yedimiz bir hayvanda 

olmak üzere deve ve sığıra ortak olmamızı bize 

emretti." 
9F

1 

Câbir b.Abdullah'tan -Allah ikisinden de râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه َُ ارلُسو َل لاكل
لْيهل
ل
�ٍةاا ْْعل ْ اسل ْل ا هلةل لدل

ْ
ُِيلُةاهل يْ

ُدل
ْ
اهْ مل ل

ةٍا ْْعل ْ اسل ْل ةلا يل لقل
ْ
اا]روه امسغما[ا).)ولهل

                                                 
1 Müslim 
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"Hudeybiye yılında Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- ile birlikte deveyi de sığırı da yedi kişi 

adına kestik." 
10F

1 

DEVE VEYA SIĞIR, KURBAN OLARAK BİR KİŞİ 

İÇİN KESİLEBİLİR: 
Câbir b. Abdullah'tan -Allah ikisinden de râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا(( ُ َب اه
َُ ارلُسو َلالحل يُااا ْْ اهيب ًةايلْو ل يل ا�لقل ةل ْل ُ ش ْ امل روه اا[ا).)ْل

ا]امسغم

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kurban 

bayramı günü Âişe -Allah ondan râzı olsun-  adına 

kurban olarak bir sığır kesti." 
11F

2    

DEVENİN SÜNNETE GÖRE KESİLİŞ ŞEKLİ: 
Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ليلا((ا
ل
اا� ّ ُِ

لٍ ا�ُيلُد ُاُ�يللًكلاهيب
هل اا).)الدل

اا]روه اهلخلري[ا

                                                 
1 Müslim 
2 Müslim 



 

 12 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, 

kurbanlık develeri ayakta oldukları halde kesti." 
12F

1 

ُ اولاا((ا يلاااُْ اَل مل ًةا اُْ �لتلُهااللُر�ل ُياالدل ْل َْ اقل اولُهول ٍّ ُج
ارل ل اعل تل

ل
هبُهاا
ل
ا

ا َل ل قل ُِيُّ�ْما:�ل
اهل َبةل ًةاُس يبدل لاُ�يللًكلاُكقل َل َْ ا]اروه امسغم.))ا[اااهْ�عل

"İbn-i Ömer'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o, kurbanlık devesini 

çöktürmüş halde kesen bir adama uğradığında ona 

şöyle dedi: 

- Deveyi kaldır, onu (sol) ayağı bağlı olarak 

ayakta kes. Zirâ bu şekilde kurbanı kesmek, 

Peygamberiniz        -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

sünnetidir." 
13F

2   

ZARURET HALİNDE KURBANLIK HAYVANA 

BİNMEK VE ONUN SÜTÜNÜ SAĞMAK CÂİZDİR: 
Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه
َُ ارلُسو يب اامل َل ل قل هلًةا�ل لُسوُقاالدل اْ ٍّ ُج

ل:ااُيل َل ْْ ا هْركل
ا َل ل قل هلةٌا:�ل لاالدل َل ا اُِ�ب َل ل:املل َل ْْ ْواثلاللثًلا-اهْركل

ل
اا ُ�ْ

�ل يب ا]اروه امسغم-.))ا[امل

                                                 
1 Buhârî 
2 Müslim 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, 

kurbanlık deve sevk eden bir adamın yanından geçti 

ve ona: 

- Deveye bin, diye buyurdu. 

Adam:  Bu deve kurbanlıktır, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- iki veya 

üç defa:  

- O deveye bin, buyurdu." 
14F

1 

 

ُااْل ْاا(( َب ُْْداه ْل لاُُيااُْ ا اااجل َل ل قل ا�ل َُ ْد َل
ْ
ْ اُرُكوُباهل ْل ا ّل هبُهاُسئُ

ل
:اا

ا ب ُِ
ُمْعُصاهيب ااسل َُ ُقو ْعُيوُ ا:اقل مل

ْ
لااُلل َل ْْ ااهْركل لاكل ب َل ْ

ل
اُِه ئْصل ُ

ْ
ل
ُ
َلهاا ُِ

ًيه َْ اظل دل ُ
ل
.))اات

اا]روه امسغم[ا

"Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre ona kurbanlık hayvana binilip 

binilemeyeceği soruldu. 

                                                 
1 Müslim 
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 O: Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'i şöyle derken işittim: 

- Zorda kaldığın zaman sırtına bineceğin başka 

bir hayvan buluncaya kadar kurbanlık hayvana ma'ruf 

bir şekilde bin."15F

1 

 

KURBANLIK HAYVAN HASTALANDIĞINDA 

ÖLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİRSE, ONU KESEBİLİR, 

FAKAT ETİNDEN YİYEMEZ: 

ا(( ُ َب اه
َل ارلُسو نب

ل
ثلُهاا دب اكل ةل ُْيلل

اللامل
ل
�ًْْلاا ْل َُ ا نب

ل
ُثااا ْْعل اقل نل اكل

َُا ُقو اقل ُْدُناُ مب
ْ
ُهااُلل عل ل:كل لْيهل

ْ
ْورًلاَلل� غليُْهامل َل ا يصل ُْ ٌءاَلخل ْ

لاشل َل اُكَْ َل َُ َل ا اُِْنا اُ مب
ل َل ُم لاُفا ل َل ا�لْعغل ْْ ُم ْْ ا ه لااُ مب َل تل ْل ْم ٌداُكْ ا اهْضُْبااُُهاصل كل

ل
اول لاا هْصل

ل
لاا َل ْم عل َْ ول لا�ل

ُتكلا اُرْ�قل ُّ ْه
ل
ا]اروه امسغم.))ا[اا

"Zueyb  Ebu Kabîsa -Allah ondan râzı olsun-, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kurbanlık 

develeri benimle kendisiyle gönderir ve  sonar şöyle 

buyururdu: 

                                                 
1 Müslim 
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- Eğer biri sakatlanır da ölmesinden korkarsan, 

onu derhal kes, nalını kanına bulaştır ve hörgücünün 

sağ tarafını onunla damgala. (Hac niyeti ile yolda 

bulunan) ne sen, ne de arkadaşlarından hiç kimse 

ondan yemesin!." 
16F

1 

KURBAN ETİNDEN YEMEK VE ONDAN AZIK 

ALMAK: 

Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o, Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in haccını anlatırken şöyle demiştir: 

ا�ُيلُد ُا(( ثًلاولُسِّ�ل
اثلالل يل ْل َل ُيا�ل ْل َْ مل

ْ
اهل
ل
اُِل ل ل َل اههْ ُغّيلا اُ مب َل َل ا ْْ

ل
اا اُ مب

لا بل َل لا اكل يل ْل َل ْديُهُاا�ل ُهاُااهل �ل ل ْْ
ل
ْصاُاامُْدٍرا اولا

ُعغل َُ ٍةاَل عل ْْ هلٍةااُْل االدل ّ ُِ اُكْ ا يل مل
ل
اا ُ مب

ل َل مُ يل ُ للاُكْ امل
ْل لاول َل ُْم

ل
اُكْ اْ اللالل

ل
ْصاَلى ُْخل َُ

ُا �ل َب اه َُ ارلُسو َل �ُ ارل ااُ مب
يلاا َْ ُّ اهر ةل ّب ااُمل ليُْصاَللل ب

ْ
اهل

ل
اُِل َللىل

ل
ا)ا.)َلى

اا]روه امسغم[ا

"... Sonra Minâ’da kurban kesilen yere giderek 

bizzat kendi eliyle 63 tane deve kesti. Sonra geri 

kalan develeri (37 deveyi) kesmesi için Ali’yi 

                                                 
1 Müslim 
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görevlendirdi. Bunun üzerine Ali geri kalanları (37 

deveyi) kesti ve onu kurbanına ortak etti. Sonra 

kesilen her devenin etinden bir parça getirilip 

pişirilmesini ve bir kazana konulmasını emretti. 

Pişirildikten sonra etlerden hem Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-, hem de Ali yedi ve 

etlerin suyundan da içtiler. Daha sonra Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- devesine binerek 

Beytullah’a geldi ve İfâda tavafını yapıp, Mekke'de 

öğle namazını kıldı." 
17F

1 

KURBAN ETİNİ ÜÇ GÜNDEN FAZLA 

SAKLAMANIN YASAK OLMASI: 

Ali'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه
َل ُمْعُصارلُسو ُهااسل ُّ ٌداُكْ اَُُس كل

ل
اا ْناُقْمُسكل

ل
اا َْ�ل قل

يبل ٍا
ل
ثلُةاا اثلالل ْْئًلاَلْوقل ا).)شل

ه اوصْْهاهأللل�اروه ااحدا[ا ا]اْو

                                                 
1 Müslim 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i, bir 

kimsenin kurban etini üç günden fazla tutmasını 

(saklamasını) yasakladığını işittim." 
18F

1 

 

KURBAN ETLERİNİ ÜÇ GÜNDEN FAZLA 

SAKLAMANIN YASAK OLUŞUNUN HİKMETİ: 

Nubeyşe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna o şöyle demiştir: 

علُ�ْما((ا لسل ْا� اُركل ٍٍ
اثلالل لاَلْوقل ُالغُوهل

ْ
ْنارلى

ل
لاا َل ُوُم

ُ
ْ اْ ْل يَْللُمْما َل َبلا�ل ُِهبلاُك

ةُا عل ااُللسب ُ َب اه لءل ْداجل قل ا �ل ٍّ
ْ
ال
ل
يبلُ اا

ل
اا يبل ل

ل
ُذ ُاهأل اهل َُنب اول

 ل
ل
ُيوهاا ُ

ب
ُخُيوهاولهت اَلُوُوهاوله ب

ٍْبا ُْ .))ا[روه اااوا هو ]اول

"Ben,hepinize yetsin (kurban kesenlerle keseme-

yenler et yemekte eşit olsunlar) diye kurban etlerini üç 

günden fazla yemenizi size yasaklamıştım. Artık Allah 

bolluk getirdiği (hayır çoğaldığı) için dilediğiniz 

zamana kadar yeyin, saklayın ve ondan tasaddukta 

                                                 
1 Ahmed ve başkası rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin sahih olduğunu 

belirtmiştir. 
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bulunun. Biliniz ki bu günler, yeme ve içme 

günleridir." 
19F

1 

 

KURBAN ETLERİNİ SAKLAMANIN CÂİZ OLUŞU 

VE HARAMLILIK HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI: 

Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

اُكً�اا(( ٍٍ
اثلالل ُوُ ااُْدهَُللاَلْوقل

ُ
اُكْ اْ ُّ ُال

ْ
اهلى
ل
َبلا  ا ُك ّ ُِ

للاهيب
ل
اي َل اَليلخب

اا َل ل قل وبُ وه:�ل َل رل ُوهاول ُُ وبْ هلل ا َل رل َللاول
ْ
غ الل
ل
ا]اروه اهلخلريا[ا).)اَلى

"Biz, kurban hayvanlarımızın etlerinden üç 

günden fazla yemezdik. Daha sonra Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda bize izin 

vererek şöyle buyurdu: 

-(Kurban etlerinden dilediğiniz zamana kadar) 

yiyin ve saklayın. 

Bunun üzerine biz de bu etlerden yedik ve 

sakladık." 
20F

2   

                                                 
1 Ebu Davud 
2 Buhârî 
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KURBAN ETLERİNİN, HACI VE UMRECİLERİN 

DIŞINDAKİ MEKKE'NİN FAKİRLERİNE GÖNDERİLMESİ: 

Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğu-

na göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه
َُ ارلُسو نل دُااكل َْ ايُق املاللئُدل ُّ َُْت

ل
ُديَلُةاَلى مل

ْ
اهل اُك ل

ْديُهُا ُي ُا اهل ْْ ُم
ْ
اهل َُ َُ ْتل

لا�ل ْْئًلاُممب اشل َُ َُ ْتل
ا لا�ل ا]اروه امسغم)ا[ا).ُ مب

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

kurbanını Medine'den yollarken, ben de O'nun 

kurbanının gerdan-lık iplerini bükerdim. Fakat 

ihramlının kaçındığı hiçbir şeyden kaçınmazdı." 
21F

1   

Yine Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ُا((ا َب اه َُ ااُْدُنارلُسو ئُدل
ُصاملالل

ْ
تلغ َباا�ل لا �ُيلدل يلهل ْشعل

ل
اا اُ مب

ل هل ل
ب
ملَ ليُْصا اول

ْ
اهل

ل
لاُِل َل ااُ

ا�لعلثل ُا ُ مب
ل
ال نل ٌءاكل ْ غليُْهاشل َل ا ُي ل لاكل مل ُديَلُةا�ل مل

ْ
ااُلل ملل ل

ل
اولا

ا]اروه امسغما[ا).)ُكالّا

"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

kurbanlıklarının gerdanlık iplerini kendi ellerimle 

büktüm. Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

                                                 
1 Müslim 
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sellem- bu gerdan-lıkları kendi elleriyle kurbanlıklara 

taktı ve gerdanlıklı olarak Beytullah'a gönderdi. 

Medine'de ikâmet ettiği sürece (kurbanı kesilinceye 

kadar) Allah'ın helal kıldığı hiçbir şey ona haram 

olmadı." 
22F

1 

Yine Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا((ا ُ َب اه
َُ َارلُسو ْهدل

ل
لا هل ل

ب
َ قل َلًملا�ل َل ليُْصا

ْ
اهل

ل
ًةاُِل يب ا[ا).)مل

ا]اروه امسغم

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir 

defasında Beytullah'a hediye edilmek üzere boynuna 

gerdanlık taktığı bir koyunu kurban olarak gönderdi." 

23F

2 
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