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ا دائىر ئهھكامالر ۋە ئۇنىڭ قۇربانلىقق

  شهرتلىرى

 
قۇربانلىقنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە قۇربانلىق قىلىنىدىغان مالنىڭ ياش چهكلىمه 

  :شهرتلىرى

قۇربانلىق قىلىش ئىسالم دىنىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىرى بولۇپ، پهيغهمبهر 

قۇربانلىق . ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرنى قۇربانلىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈرگهن

. ىلىشقا قادىر بوالاليدىغان كىشىنىڭ قۇربانلىق قىلىشى تهكىتلهنگهن سۈننهتتۇرق

قۇربانلىق قىلىشنىڭ ئهمهل قىلىشقا تېگىشلىك ھۆكۈملىرى بار بولۇپ، ئهزھهر 

ئۇنىۋېرسىتېتى، فىقهى سېلىشتۇرما دەرسلىك ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئابدۇلفهتتاھ 

  : يان قىلىپ بېرىدۇئىدرىس ئۇنى سىزگه تۆۋەندە يىغىنچاقالپ با

  :قۇربانلىق قىلىش ئىسالم دىنىنىڭ بىر ئاالمىتىدۇر

قۇربان ھېيت كۈنى قۇربانلىق قىلىش ئىسالم دىنىنىڭ ئاالمىتى بولۇپ، ئۇنىڭ 

تائاال هللا ا. شهرىئهت بهلگىلىمىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن دەلىللهر بار

  ". قۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىنپهرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئو: "مۇنداق دەيدۇ

: ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سېمىز، ئاختا قىلىۋېتىلگهن، مۈڭگۈزلۈك، يۇڭلىرى ئاقىرىپ 

بىسمىلالھى : "كهتكهن چوڭ ئىككى قوشقانى قۇربانلىق قىلدى؛ بىرىنى ياتقۇزۇپ

بۇنى مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ! هللاهكبهر، ۋەلالھۇ ئهكبهر، ئى ائالالھۇ ئ

بىسمىلالھى : "ئاندىن يهنه بىرىنى ياتقۇزۇپ. دېدى" نامىدا قۇربانلىق قىلىمهن

  بۇنى مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىدىن سېنىڭ ! هللائالالھۇ ئهكبهر، ۋەلالھۇ ئهكبهر، ئى ا
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همبهرلىكنى يهتكۈزگهنلىكىمگه گۇۋاھلىق بار ۋە بىرلىكىڭگه، مېنىڭ پهيغ

  . دېدى" بهرگهنلهرنىڭ نامىدا قۇربانلىق قىلىمهن

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرنى قۇربانلىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈرگهن

ئىنساننىڭ : "ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

قىلغان (ان ئهمهللىرىدىن قان تۆككهن ئهمهلىنى قۇربان ھېيت كۈنىدە قىلغ

قۇربانلىق قىلىنغان مال قىيامهت كۈنى . ئهڭ ياخشى كۆرىدۇهللا ا) قۇربانلىقىنى

مۈڭگۈزلىرى، يۇڭلىرى، ۋە تۇۋاقلىرى بىلهن بىلله كېلىدۇ، ئۇنىڭ قېنى يهرگهن 

ئىنسانالر ئۇنىڭ . بهلگىلىگهن بىر ئورۇنغا چۈشىدۇهللا چۈشۈشتىن بۇرۇن ا

  ." ۇرىقىنى پۇرايدۇخۇشپ

  :قۇربانلىقنىڭ ھۆكمى

كۆپ ساندىكى ئۆلىماالر قۇربانلىق قىلىشنىڭ تهكىتلهنگهن سۈننهت 

چۈنكى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ماڭا پهرز قىلىنغان، : "ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىرى ۋىتىر نامىزى، يهنه بىرى . له ئىبادەت قىلىنغان ئۈچ ئىش بارسىلهرگه نهپ

قۇربانلىق قىلىش، ئۈچىنچىسى، بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى 

  ." ئوقۇشتۇر

ئۇممۇ سهلىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها رىۋايهت قىلغان مۇنۇ ھهدىسته پهيغهمبهر 

ى كىرسه، قۇربانلىق قىلىشنى زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئون: "ئهلهيهىسساالم

ئىرادە قىلغان كىشى قۇربانلىق قىلىپ بولغانغا قهدەر چېچىنى ئالدۇرمىسۇن، 

دەپ، قۇربانلىق قىلىشنى قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ " تىرنىقىنى ئالمىسۇن

پهرز ئىبادەتنى ئادا قىلىش ئىبادەتكه تهكلىپ . ئىرادىسىگه باغلىق قىلىپ قويغان

  . ىگه باغلىق ئهمهسقىلىنغۇچىنىڭ ئىرادىس

  :قۇربانلىق قىلغۇچى دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك قائىدىلهر
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مالىكى ۋە شافىئى مهزھىبىدىكىلهردىن، شۇنداقال ھهنبهلى مهزھىبىدىكى بىر 

قىسىم كىشىلهردىن تهركىپ تاپقان كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇممۇ سهلىمه رەزىيهلالھۇ 

قۇربانلىق قىلماقچى بولغان : ىپئهنهانىڭ يۇقىرىدىكى ھهدىسىنى دەلىل قىل

كىشىنىڭ زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسلهپكى كۈنى كىرگهندىن باشالپ قۇربانلىق 

ئۇالر . قىلىپ بولغانغا قهدەر چاچ ئالدۇرۇشى ۋە تىرناق ئېلىشىنى مهكرۇھ دەپ قارايدۇ

ئائىشه رەزىيهلالھۇ . ئۇ ھهدىستىكى چهكلىمىنى مهكرۇھ دەرىجىسىدە دەپ قارىغان

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم : ڭمۇ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهانى

قۇربانلىق قىلىدىغان مالنىڭ بوينىغا ئېسىپ قويىدىغان يىپنى ئېشىپ بېرەتتىم، 

ئاندىن ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆز قولى بىلهن شۇ مالغا ئېسىپ قوياتتى، 

ىق بۇغۇزالنغانغا قهدەر پهيغهمبهر ئۇ قۇربانل. ئاندىن ئۇنى ھهرەمگه ئهۋەتهتتى

  . ھاالل قىلغان ئىشالردىن ھېچبىرى ھارام بولمايتتىهللا ئهلهيهىسساالمغا ا

چۈنكى ئۇ . مانا بۇ رىۋايهت چاچ ۋە تىرناق ئېلىشنىڭ دۇرۇسلىقىنى تهقهززا قىلىدۇ

شۇڭا ئۆلىماالر ئىككى ھهدىسنى بىرلهشتۈرۈپ . (ھاالل قىلغان ئىشالردىندۇرهللا ا

  ).دېگهن ھۆكۈمنى چىقارغانمهكرۇھ 

  :بىر قۇربانلىق ئائىله ئهزالىرى ئۈچۈن كۇپايه قىلىدۇ

قۇربانلىق قىلغۇچى ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ نامىدا بىر قوي قۇربانلىق قىلسا 

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر قوينى ئۆزىنىڭ ۋە . كۇپايه قىلىدۇ

قۇربانلىق قىلغۇچى تۆگه ۋە كالىغا  . ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ نامىدا قۇربانلىق قىلغان

  . ئوخشاش قويدىن چوڭ ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلسىمۇ شۇنداق بولىدۇ

كۆپچىلىك فىقهىشۇناسالرنىڭ قارىشىدا تۆگه ياكى كالىغا مهيلى بىر ئۆي 

ئهزالىرىدىن بولسۇن ياكى باشقا ـ باشقا ئۆيدىن بولسۇن، يهتته ئادەم شېرىك بولۇپ 

بۇ ھهقته جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق . سىمۇ كۇپايه قىلىدۇقۇربانلىق قىل

  ھۇدەيبىيهدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن : "دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
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يهتته ئادەمنىڭ  بىرلىكته بىر تۆگىنى يهتته ئادەمنىڭ نامىدا، يهنه بىر كالىنى يهنه 

  ". نامىدا قۇربانلىق قىلغان ئىدۇق

  :لىق قىلىنىدىغان مالنىڭ شهرتلىرىقۇربان

ئالته ئايلىق بولۇپ يهتتىنچى ئېيىغا قهدەم قويغان قوي، ئىككى يىللىق بولۇپ، 

ئۈچىنچى يىلىغا قهدەم قويغان كاال، بهش يىللىق بولۇپ، ئالتىنچى يىلىغا قهدەم 

قۇربانلىقنىڭ سېمىز، چوڭ ۋە چىرايلىق . قويغان تۆگه قۇربانلىق قىلىشقا يارايدۇ

گۆشىنىڭ تولۇق ۋە ياخشى بولۇشىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان . بولۇشى مۇستهھهبتۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن قارىغۇ ياكى ئاقساق، ياكى . ئهيىبلهردىن خالىي بولۇشى ۋاجىپتۇر

ايىتى ئورۇق ۋەياكى قۇلىقىنىڭ يا ساقىيىش ئۈمىدى بولمىغان كېسهل ياكى ناھ

. مۈڭگۈزىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى چوالق ھايۋانالر قۇربانلىق قىلىشقا يارىمايدۇ

چۈنكى بهرائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى 

كورلىقى بىلىنىپ تۇرىدىغان قارىغۇ، كېسهللىكى چىقىپ : "رىۋايهت قىلىنىدۇ

تۇرىدىغان توكۇر، قوۋۇرغىسى كۆرۈنۈپ   دىغان ئاغرىق، ئاقساقلىقى چىقىپ تۇرى

تۇرىدىغان ئورۇق ھايۋاندىن ئىبارەت تۆت تۈرلۈك مالنى قۇربانلىق قىلىش دۇرۇس 

  ." بولمايدۇ

ئهگهر قۇربانلىق قىلىدىغان كالىنىڭ گۆشى كۆپ بولسا ياكى ئىككى يىلدىن 

غان ئهھۋال بولسا، ئىككى يىللىقتىن ئېشىپ كهتكهندە گۆشى سىڭىشلىك بولمايدى

كىچىك بولسىمۇ، شهرىئهتنىڭ قۇربانلىق قىلىشنى بهلگىلهشتىكى ھېكمىتىگه 

چۈنكى قۇربانلىقتىن مهقسهت كىشىلهرگه ئاسانلىق يارىتىپ . ئاساسهن دۇرۇس بولىدۇ

  . بېرىش ۋە كهمبهغهلنى گۆش بىلهن تهمىنلهشتىن ئىبارەتتۇر

  :ىقۇربانلىقنى بوغۇزالش ۋاقت

چۈنكى بهرائ . قۇربانلىق ھېيت نامىزى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن قىلىنىدۇ

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت 

  كىمكى قۇربان ھېيت نامىزىنى ئوقۇسا ۋە قۇربانلىق قىلسا، قۇربانلىقى : "قىلىنىدۇ
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ىنى ھېيت نامىزىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن بوغۇزلىسا، كىمكى قۇربانلىق. توغرا ئادا بولىدۇ

بۇ كۈندە قىلىدىغان دەسلهپكى : "يهنه بىر رىۋايهتته." قۇربانلىقنى قايتا قىلسۇن

كىمكى قۇربانلىقىنى ھېيت . ئىبادىتىمىز نامازدۇر، ئاندىن قۇربانلىق قىلىشتۇر

ينىڭ گۆشىگه نامىزىدىن بۇرۇن بوغۇزلىسا، ئۇ ئائىلىسىدىكىلهرگه سويۇپ بهرگهن قو

شۇڭا قۇربانلىقىنى نامازدىن . دېيىلگهن" قۇربانلىققا ھېساب بولمايدۇ. ئوخشايدۇ

ئىلگىرى بوغۇزلىغان كىشىنىڭ قۇربانلىقى ئادا بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه بىر 

  . مالنى قۇربانلىق قىلىشى الزىم

  :قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ قۇربانلىقنى بوغۇزلىغان يهرگه ھازىر بولۇشى

قۇربانلىق قىلغۇچى گهرچه قۇربانلىقنى ئۆزى بوغۇزلىمىسىمۇ، ئۇنى بوغۇزلىغان 

چۈنكى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن . يهرگه ھازىر بولۇشى مۇستهھهبتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇربانلىق ھهققىدە مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت 

چۈنكى، ئۇنىڭ .  جايغا ھازىر بولۇڭالرقۇربانلىقنى بوغۇزلىساڭالر، شۇ: "قىلىنىدۇ

پهيغهمبهر ." تۇنجى قېنى تېمىغان چاغدا سىلهرگه مهغپىرەت قىلىنىدۇ

: ئهلهيهىسساالمنىڭ فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

قۇربانلىقىڭنىڭ قېشىغا ھازىر بولغىن، ئۇنىڭ تۇنجى قېنى تېمىغان چاغدا ساڭا "

  ." رەت قىلىنىدۇمهغپى

" بىسمىلالھ ۋەلالھۇ ئهكبهر: "قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ مالنى بوغۇزلىغان چاغدا

: بۇنىڭغا يهنه مۇنۇالرنى قوشۇپ ئېيتىشى ياخشى دەپ قارىلىدۇ. دېيىشى مۇستهھهبتۇر

قوبۇل ) ياكى پاالنىدىن(بۇنى مهندىن ! هللائى ا. بۇ سهندىندۇر ۋە سهن ئۈچۈندۇر! هللائى ا"

نكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇربانلىق قوچقىرىنى بوغۇزالش چۈ!" قىلغىن

بۇنى مۇھهممهدنىڭ، ئۇنىڭ ! هللائى ا: "ئۈچۈن ئېلىپ كېلىپ، ئاندىن ئۇنى ياتقۇزۇپ

دېگهنلىكى، ئاندىن !" ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ۋە ئۈممىتىنىڭ نامىدا قوبۇل قىلغىن

 ئهنهۇدىن پهيغهمبهر جابىر رەزىيهلالھۇ. بوغۇزلىغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  بۇ سهندىندۇر ۋە سهن ئۈچۈن مۇھهممهدنىڭ ۋە ئۇنىڭ ! هللائى ا: "ئهلهيهىسساالمنىڭ
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دېگهنلىكى، ئاندىن ئۇنى " ئۈممىتىنىڭ نامىدىندۇر، بىسمىلالھ ۋەلالھۇ ئهكبهر

  .بوغۇزلىغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

  :قۇربانلىق گۆشنى قانداق تارقىتىش

ربانلىق گۆشتىن ئۈچتىن بىرىنى قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ قۇ

ئائىلىسىدىكىلهرگه يېگۈزۈشى، ئۈچتىن بىرىنى خوشنىلىرى ۋە تۇغقانلىرى 

ئىچىدىكى كهمبهغهللهرگه ھهدىيه قىلىشى، قالغان ئۈچتىن بىرىنى قۇربانلىق 

تائاال هللا چۈنكى ا. گۆشنى تىلىگۈچىلهرگه سهدىقه قىلىپ بېرىشى مۇستهھهبتۇر

  ". يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋە سائىلالرغا بېرىڭالرئۇالرنى : "مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇربانلىقىنىڭ سۈپىتى ھهققىدە ئىبنى ئابباس 

ئۇ ئۈچتىن بىرىنى : "رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ىلىرىغا يېگۈزەتتى، ئائىلىسىدىكىلهرگه يېگۈزەتتى، ئۈچتىن بىرىنى كهمبهغهل خوشن

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ." قالغان ئۈچتىن بىرىنى سائىلالرغا بېرەتتى

قۇربانلىقنىڭ ئۈچتىن بىرى : "ئهنهۇمانىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ساڭا، ئۈچتىن بىرى ئائىلهڭدىكىلهرگه، قالغان ئۈچتىن بىرى مىسكىنلهرگه 

  ." تېگىشلىكتۇر

ىق قىلغۇچىنىڭ ئۇنى سويۇپ بهرگهن قاسساپقا ئىش ھهققى ئۈچۈن قۇربانل

لېكىن ئۇ كهمبهغهل بولغانلىقى ئۈچۈن . قۇربانلىق گۆشتىن بېرىشى توغرا ئهمهس

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ . ياكى ھهدىيه ئورنىدا بىرئاز گۆش بهرسه ھېچ ۋەقهسى يوق

هيهىسساالم مېنى قۇربانلىق پهيغهمبهر ئهل: مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

تۆگىنىڭ قېشىدا تۇرۇشقا، ئۇنىڭ تېرىلىرىنى بىر تهرەپ قىلىشقا ۋە گۆشلىرىنى 

قاسساپنىڭ : "پارچىالشقا، قاسساپقا ئۇنىڭدىن ھېچ نهرسه بهرمهسلىككه بۇيرۇدى ۋە

  . دېدى" ئىش ھهققىنى ئۆزىمىزنىڭ يېنىدىن بېرىمىز
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ربانلىقنىڭ گۆشىنى ياكى تېرىسىنى شۇنداقال، قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ قۇ

لېكىن ئۇنىڭ تېرىسىدىن ۋە . ۋەياكى باشقا نهرسىلىرىنى سېتىشى دۇرۇس بولمايدۇ

  . بۇنىڭدا ھېچ ئىختىالپ يوق. باشقا نهرسىلىرىدىن ئۆزى پايدىالنسا دۇرۇس بولىدۇ

مانا بۇالر، قۇربانلىقنىڭ قىسقىچه ئهھكاملىرى بولۇپ، ئۇنىڭدىن شۇ مهلۇم 

كى، قۇربانلىق قىلىنىدىغان مالغا ياش چهكلىمىسى قويۇلۇشىدىكى ھېكمهت بولىدۇ

كهمبهغهللهرنىڭ مهنپهئهتىنى قوغداش بولغانلىقى ئۈچۈن، گۆش جىق چىقىدىغان 

شۇڭا قۇربانلىق قىلىنىدىغان مالنىڭ يېشى ياش . ھايۋان بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇ

بانلىق قىلىش دۇرۇس چهكلىمىسىگه يهتمىسىمۇ، گۆشى جىق بولسا، ئۇنى قۇر

ئالالھ ھهممىمىزنىڭ ئالالھ يولىدا قىلغان قۇربانلىقلىرىمىزنى قوبۇل . بولىدۇ

  .خورال ئۆتكۈزگىلى نهسىپ ئهيلىسۇن-قۇربان ھېيتىمىزنى خوشال.قىلسۇن

  


