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НӘРСӘ УЛ КОРБАН?
Корбанның сүзенең мəгънəсе «якынаю, Аллаһка якынайта торган
нəрсə» дип бирелə. Дини терминологиядə исə, ул «билгеле талəплəргə
туры килгəн хайванны, гыйбадəт нияте белəн, ысулына туры китереп
чалу» дип билгелəнə. Корбан бəйрəме көннəрендə (беренче өч көндə),
бөтен шартын китереп, Аллаһ ризалыгы өчен чалынган малга «удхыййə»
(корбанлык) дилəр.
КОРБАН ЧАЛУ КЕМГƏ ТИЕШ?
Бер кешегə Корбан бəйрəме көннəрендə корбан чалу тиеш булсын
өчен, анда түбəндəге дүрт шартның булуы зарури:
1. Мөселман булу;
2. Акыллы һəм балигъ булу;
3. Юлчы (мосафир) булмау;
4. Билгеле бер күлəмдə малга ия булу;
Хəнəфи мəзһəбендə, корбан чалуны тиешле иткəн байлык зəкят һəм
фитыр сəдакасы өчен кирəкле булган байлык (нисаб) микъдарына тигез.
Бу микъдар исə, бурычлар һəм асыл ихтыяҗлардан тыш, 20 мыскал (85
грамм) алтын яки 200 дирһəм көмешкə тиң. Бу шартларга ия булган хатынкыз яки үсмерлəр шəхсəн корбан чалырга тиеш булсалар да, ирлəре яки
аталары болар исеменнəн – һибə юлы белəн (путем дарения) – корбан
чалса, шул да җитə. Башка мəзһəблəр корбан чалуны сөннəт гамəл дип
караганга, аерым бер байлык микъдары билгелəмəгəннəр.
«Көч-хəле булып та, корбан чалмаган кеше безнең намазгяһыбызга (намаз кылу урыны) якын килмəсен.» (Хəдис Шəриф)
КОРБАН ҺƏМ ИГАНƏЧЕЛЕК (ХƏЙРИЯЧЕЛЕК)
Корбан бəйрəмендə укучы-шəкертлəргə ярдəм кулы сузу өчен матдимəгънəви тырышлыктан читтə калмаган мөэминнəр, шул мизгелдə
Гарафəттə һəм Мөздəлифəдə булган кешелəрнең əҗеренə тиң, бəлки
алардан да артык савапка ирешергə мөмкин. Чөнки хаҗдагыларның
тырышлыгы шəхси, боларныкы иҗтимагый; тегендə шəхси камиллеккə
ирешү, монда исə миллəткə яңадан яшəү рухы өрү мəсьəлəсе көн кадагында.
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КОРБАН ТУРЫНДА
СОРАУЛАР ҺӘМ ҖАВАПЛАР
КОРБАН НИ ДИГƏН СҮЗ, АНЫҢ ДИНДƏГЕ ХӨКЕМЕ НИНДИ?
Корбан – Аллаһка якынаю һəм Аның ризалыгына ирешү нияте
белəн чалынган хайван дигəн сүз. Акыллы, хөр, мокыйм (сəфəрдə
булмаган) һəм дини критерийлар буенча бай саналган мөэмин, Аллаһ
ризалыгын алу нияте белəн корбан чалып һəм Ходайның Үзенə, һəм
дə, матди хəллəре авыррак булу сəбəпле, корбан чала алмаганнарга
ярдəм итеп, кешелəргə якыная. Күренə ки, бу бəйрəмнең асылында Хак
Тəгалəгə якынаю һəм халык файдасына фидакарьлек кылу төшенчəсе
ята. Корбан – фикыһтагы (Ислам хокукы) хөкеме нинди булуга карамастан – мөселман җəмгыятьлəрнең шигаре (символ) саналган гыйбадəтлəрнең берсе булу җəһəтеннəн, гомер-гомергə, миллəтебез яшəешендə дə əһəмиятле вакыйгаларның берсе булып килгəн. Корбан, мөэминмөселман бəндəнең, кирəк икəн, бар нəрсəсен Аллаһ юлында фида
кылырга əзер торуын күрсəтə. Илаһи диннəрнең ахыргысы булган Ислам, бер яктан, аерым-аерым һəр кешене рухи хикмəтлəргə һəм күркəм
əхлакка ирештерүне күздə тотса, икенче яктан, җəмгыятьлəр өчен дə,
берлəштерү һəм бөтенлəштерү көченə ия булган гамəллəр билгелəгəн. Ислам диненең ошбу өстен сыйфаты бигрəк тə зəкят, хаҗ һəм корбан
кебек социаль юнəлешле малга бəйлəнгəн гыйбадəтлəрдə ачык күренə.
Бу гыйбадəтлəр Ислам динен тоткан барлык җəмгыятьлəрдə, төп принципларын һəм асылын саклган хəлдə, дəвам иткəн һəм буыннан-буынга
күчə барган.
КОРБАН КАЙЧАН ЧАЛЫНА?
Корбан Корбан бəйрəменең беренче, икенче һəм өченче көннəрендə
чалына. Шулай да, иң фазыйлəтлесе – беренче көнне чалу. Корбан чалу
вакыты бəйрəм намазы кылынганнан соң башлана. Корбанны төнлə
чалу – тəнзиһəн мəкруһ (хупланмый).
КОРБАНГА ТАВЫК ЯКИ ƏТƏЧ ЧАЛЫРГА БУЛАМЫ?
Корбанга тавык, əтəч, каз, үрдəк кебек йорт кошларын чалу ярамый.
Хəтта боларның берəрсен корбанга чалырга дип нəзер əйткəн кеше
өстенə бурыч та язылмый. Чөнки болардан нəзер корбаны була алмый.
Бу төр кошлар корбан өчен түгел, ит өчен чалына.
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КОРБАН ЧАЛУ КЕМНƏРГƏ ТИЕШ?
Корбан чалу –
1. акыллы,
2. балигъ,
3. дин критерийлары буенча бай саналырлык малга ия һəм
4. мосафир (юлчы) булмаган мөселманга тиеш.
Асыл ихтыяҗларыннан һəм бурычларыннан кала 20 мыскал (85 грамм)
алтын я шул кыйммəттəге акча яки малга ия булган кеше дин күзлегеннəн бай санала. Андый кешегə Аллаһ нигъмəтлəренə шөкер һəм
Аллаһ юлында фидакарьлек галəмəте буларак корбан чалу ваҗиб
(тиеш).
КОРБАННЫ УКУЧЫ ЙОРТЛАРЫНА, ЯТИМХАНƏЛƏРГƏ ҺИБƏ КЫЛУ (БИРҮ)
ЯРЫЙМЫ?
Ихтыяҗ булган урыннарга исемеңне атап, бəясен акчалата бирү, һəм
корбаныңны алардан чалдыру да дөрес. Хəтта килəчəгебезнең нигезе
булган, укучылар тəрбиялəнгəн йортларга (мəдрəсəлəр, интернатларга)
корбан акчасын биреп, шунда чалдыру – бик акыллы эш һəм корбанны
максималь рəвештə файдалы итеп куллану юлы.
КОРБАНЛЫК ХАЙВАННЫ ӨЛЕШЛƏП ТҮЛƏҮ БƏРАБƏРЕНƏ (РАССРОЧКА)
ЯКИ КРЕДИТ КАРТАСЫНА АЛЫРГА ЯРЫЙМЫ?
Кеше үз милкендə булган һəм корбанлык сыйфатларына ия булган хайванны корбанга чала ала. Шуңа күрə, кирəк вакытында, кирəк
өлешлəп түлəү бəрабəренə, кирəк кредит картасына сатып алынган
хайван, кешенең милкенə күчкəнлектəн, аны корбанга чалу рөхсəт ителə.
Корбанны шəригатьтə тыелмаган юлларның һəркайсыннан сатып алырга
була. Өлешлəп түлəү бəрабəренə (рассрочка) яки кредит картасы белəн
кылынган алыш-бирешлəр рөхсəт ителгəнгə күрə, корбанны да рассрочкага яки кредит картасына алу тыелмый.
КОРБАНГА ДИГƏН АКЧАНЫ БАШКА МАКСАТКА КУЛЛАНУ ДӨРЕСМЕ?
Корбан гыйбадəте өчен аерып куелган акчаны башка җиргə тоту
тыела. Һəр гыйбадəтнең үз урыны бар. Зəкят, фитыр сəдакасы һəм
корбан – аерым-аерым гайбадəтлəр. Берсе икенчесе хисабына күчми.
Шуңа күрə, корбанга дип багышлап бирелгəн акчаны башка максатка
тотарга ярамый.
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КОРБАН БƏЙРƏМЕННƏН ƏҮВƏЛ, ГАРƏФƏ КӨННЕ НИНДИ КОРБАННАР
ЧАЛЫНА?
Нəфел корбаннар, ваҗиб булган нəзер корбаннар, гарəфə көнен дə
кертеп, Корбан бəйрəменə кадəр телəсə кайсы вакытта чалына ала.
Удхыййə дип аталган ваҗиб корбан исə фəкать Корбан бəйрəменең
əүвəлге өч көнендə генə чалына.
НИНДИ НƏФЕЛ КОРБАННАР БАР?
Боларга ваҗиб корбаннардан тыш, нəфел буларак чалынган барлык
корбаннар керə. Гакыйка корбаны (бала туу сəбəпле), Ифрад хаҗы
(хаҗны гомрəсез кылу) кылганнарның корбаны, Корбан бəйрəменнəн
тыш чалынган корбаннар, савабы Расүлебезгə (саллəллаһү галəйһи вə
сəллəм) яки үлгəннəргə багышлап чалынган корбаннар – һəммəсе дə,
нəфел корбан категориясенə керə.
АЛЫНГАН КОРБАНГА СОҢЫННАН БАШКАЛАР УРТАК ИТЕЛƏ АЛАМЫ?
Мөгезле эре терлекне бер кешедəн алып, җиде кешегə кадəр уртак
булып корбанга чала алалар. Мондый хайванны җиде кешедəн җыелган
уртак акчага сатып алып булган кебек, инде алынган яки кулда булган
хайванга да, җидедəн артмау шарты белəн, башкаларны уртак итəргə
мөмкин.
САРЫКНЫ ДА БЕРНИЧƏ КЕШЕ УРТАК БУЛЫП ЧАЛА АЛАЛАРМЫ?
Сыер белəн дөягə җидегə кадəр кеше уртак була алса да, сарык белəн
кəҗəне бер кеше исеменнəн генə чалына. Бу хайваннарда уртаклык
рөхсəт ителми. Шунысы мөһим: уртакларның барысында да корбан чалу
нияте буларга тиеш. Араларыннан берсе генə булса да, ит алу яки башка
берəр ният белəн катнашса, барысының да корбаннары яраксызга чыга.
Уртаклар арасында гакыйка яки нəзер корбанына ният кылучылар булуы
зыянлы түгел. Чөнки алар да корбанга санала. Һəрхəлдə, ниятлəре ит
алу түгел.
ХАРАМ (ДИНДƏ ТЫЕЛГАН) ЮЛДАН КЕРГƏН АКЧАГА
КОРБАН ЧАЛУ ЯРЫЙМЫ?
Ислам дине яхшы эшлəрдə йөрүне һəм ризыкны хəлəл юлдан табуны
киңəш итə. Шулай да, əгəр акча харам юлдан кергəн һəм аның асыл иясе
билгеле икəн, бу акчаны иясенə кайтарырга кирəк. Əгəр иясе билгеле
булмаса, ниндидер əҗер-савапка өметлəнмичə, мохтаҗларга яки хəйрия
җəмгыятьлəренə тарату тиеш.
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Күренə ки, харамнан кергəн акчадан корбан чалу хуп күрелми
Гыйбадəтлəрнең хəлəл акчадан булуы шарт. Шулай да, берəр кеше харам акчадан чалган корбаны корбаннан китəр. Лəкин харам табышның
гөнаһыннан котылу өчен, бу малны мохтаҗларга яки хəйрия оешмаларына бирү аркылы тизрəк кулдан чыгарырга һəм бүтəн андый эшкə кире
кайтмаска дип тəүбə кылырга кирəк.
КОРБАННЫ ЧАЛГАНДА ХАЙВАННЫ МИҢГЕРƏҮЛƏТЕРГƏ БУЛАМЫ?
Артык җəфаламау максатыннан, бугазлаганчы хайванны миңгерəүлəтү,
аның корбанлык булуына зыян китерми. Зарурəт булганда, тере килеш
чалу шарты белəн, корбанлык хайванны, ысулын белеп, миңгерəүлəтү
тыелмый. Лəкин хайван, шок тəэсирендə, бугазлаганчы ук җанын тапшырса, корбаннан китмəгəн кебек, ите дə харам була.
КОРБАННЫ ХАТЫН-КЫЗ ЧАЛА АЛАМЫ?
Хайван чалучыдан акыллы, балигъ һəм мөселман булудан тыш,
башка шартлар талəп ителми. Ошбу шартларга ия булган кеше кирəк
ир-ат, кирəк хатын-кыз булсын, корбан чала ала.
КОРБАНЛЫК ХАЙВАННЫҢ БƏЯСЕН АНЫҢ ӨЛЕШЕ БЕЛƏН
БИРЕП БУЛАМЫ?
Корбанлык хайван, бəясен исəплəп чыгару максатында, тере килеш
үлчəүгə бастырыла ала. Корбан чалу өчен сатып алынган хайванның
бəясе, чалынганнан соң, итен үлчəү юлы белəн дə билгелəнергə мөмкин.
Лəкин кило бəясе төгəл билгелəнергə һəм тире, баш, эчке əгъзаларның
кыйммəте, сатучыда кала дип, гомуми бəядəн чыгарылмаска тиеш.
Шулай ук хайванны чалучы кешегə дə хезмəте өчен корбанның берəр
өлешен бирү тыела.
КОЙРЫГЫ БУЛМАГАН САРЫКЛАРНЫ КОРБАНГА ЧАЛЫРГА БУЛАМЫ?
Туганда ук койрыксыз туган яки симез булсын өчен койрыклары
киселгəн хайваннарны корбан итү тыелмаса да, берəр бəла-каза сəбəпле, кыйммəтен киметер дəрəҗəдə, койрыгының тулысы яки яртыдан
күбрəге өзелгəн хайванны корбанга чалу рөхсəт ителми.
КОРБАН ВƏКАЛƏТ БИРЕП (БАШКА КЕШЕГƏ ТАПШЫРЫП) ЧАЛДЫРЫРГА
БУЛАМЫ?
Кеше корбанны үзе чала алган кебек, башка берəүгə вəкалəт биреп
тə чалдыра ала. Ник дигəндə, корбан ул – мал белəн кылынган гыйба7

дəт. Ə мал гыйбадəтлəрендə, мəгълүм булганча, вəкалəт бирү рөхсəт
ителə.
Корбан чалырга уйлаган кеше вəкалəтен үзе яшəгəн төбəктəге берəүгə
бирə алган кебек, башка җирдəге бер кеше яки оешмага да тапшыра
ала. Вəкалəт телдəн яки язмача, я булмаса телефон, интернет, факс
һəм башка шуның кебек элемтə чаралары аркылы да бирелергə мөмкин.
Корбан чалган яки вəкалəт биреп чалдырган кешегə, ул иттəн авыз итү
дигəн шарт юк. Бу – мөбаһ гамəл. Шулай итеп, кеше үзе чалган ваҗиб
корбан итен дə, гарəфə көнне бугазланган нəфел корбанның итен дə
ашый ала, əмма ашамаса, бу корбанның дəрəҗəсен төшерми.
ГАКЫЙКА КОРБАНЫ НƏРСƏ УЛ?
Яңа туган бала исеменə шөкер кылу нияте белəн чалынган корбан
гакыйка дип атала. Гакыйка корбаны чалу – мөстəхəб (хуп күрелə торган)
гамəл. Гакыйка итеп чалынасы хайванда башка төр корбанлыкларда
булырга тиешле шартлар игътибарга алына. Гакыйка корбанын бала туганнан алып, балигъ булганчы чалу мөмкин булса да, иң фазыйлəтлесе –
җиденче көнендə чалу. Шул ук көнне балага исем бирү һəм чəчен кыркып,
алтыннан шуның авырлыгы бəрабəрендə садака бирү мөстəхəб. Гакыйка
корбанының һəм итеннəн, һəм тиресеннəн, иясен дə кертеп, һəркем
файдалана ала.
ШӨКЕР КОРБАНЫ НƏРСƏ УЛ?
Тəмəттугъ һəм кыйран хаҗы кылган кешелəрнең, хаҗ вə гомрəне берьюлы үтəп чыгу сəбəпле, чалган корбаннары шөкер корбаны дип атала.
Нəкъ шулай ук, кеше берəр максатына ирешү яки берəр нигъмəткə кавышу сəбəпле шөкер корбаны чала ала. Лəкин, нəзер əйтелмəгəн булса,
максат яки нигъмəткə ирешкəн кешегə корбан чалу ваҗиб түгел.
ЮЛЧЫГА КОРБАН ЧАЛУ ТИЕШМЕ?
Юлчыга корбан чалу ваҗиб түгел. Əмма чала икəн, савабы бар.
Сəфəр хəлендə корбан чалган кешелəр, бəйрəм көннəрендə ватаннарына əйлəнеп кайтсалар, аларга яңадан бер корбан чалырга кирəк
түгел. Сəфəрдə чакта чалмаганнарга, бəйрəм көннəрендə ватаннарына
кайтсалар, корбан чалырга кирəк булыр.
ТӨРБƏЛƏРДƏ, ТӨРЛЕ ТАНТАНАЛАРДА КОРБАН ЧАЛЫРГА ЯРЫЙМЫ?
Хөрмəтле затларның каберлəрен зиярəт кылуда, шул урында Аллаһ
Тəгалəгə ялварып дога кылуда бернинди гаеп юк. Элекке заманда шул
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ният белəн төрбəлəрне зиярəт кылган кешелəр, бигрəк тə, хəленнəн
килгəннəр, зиярəт вакытында корбан чалып, итен фəкыйрь-фокарага
таратканнар, ə савабын мəет рухына багышлаганнар. Гореф-гадəт арасына кереп киткəн бу гамəл соңгырак дəверлəрдə əүвəлге ихласлылыгын
җуя төшкəн һəм аның эчтəлегенə «фəлəн затка корбан чалам» кебек
фикерлəр кереп оялаган. Мондый фикер исə, мəгълүм булганча, бик
хəтəр булып, кешене көферлеккə китерергə мөмкин.
КОРБАН ТИРЕСЕН НИШЛƏТЕРГƏ?
Корбан тиресен берəр фəкыйрьгə я булмаса хəйрия оешмасына
тапшырырга кирəк. Пəйгамбəребез (с.г.с.) Вəдагъ (Хушлашу) хаҗында,
Хəзрəте Галигə, корбанга чалынган дөялəр янында торырга һəм аларның
тирелəре белəн сыртларындагы җəймəлəрен садака итеп бирергə боера.
Шулай ук, бу нəрсəлəрне чалучыга түлəү (хезмəт хакы) итеп бирүдəн тыя.
(Əбү Давыт; Мəнасик, 20). Күренə ки, корбан тирелəрен акчага сату яки
корбан чалучыга хезмəт хакы итеп бирү дөрес түгел.
НƏЗЕР КОРБАНЫНЫҢ ХАКЫН ФƏКЫЙРЬЛƏРГƏ АКЧАЛАТА ТАРАТЫРГА
БУЛАМЫ?
Берəр гыйбадəтне эшлəргə Аллаһка сүз биреп, үз өстенə бурыч
алган кеше бу бурычтан котылу өчен нəзерен үтəүдəн башка чара юк.
Əйтик, корбан чалырга нəзер əйткəн кеше, бары корбан чалганнан соң
гына нəзерен үтəгəн була. Шуңа күрə, нəзер корбаны урынына, акчасын
фəкыйрьлəргə өлəшү яки башка берəр изгелек кылу, нəзер бурычын
өстəн төшерми.
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ҮЛГӘННӘР РУХЫНА
БАГЫШЛАП КОРБАН
ЧАЛЫРГА ЯРЫЙМЫ?
Һəркем савабын үлгəн берəр туганына яки кадерле кешесенə багышлап корбан чала ала. Кеше дөньядан китеп баргач, аның исеменнəн
сəдака бирү, хаҗ кылу мөмкин булган кебек, корбан чалу да тыелмый.
Сөекле Расүлебезнең (с.г.с.) дə корбан чала алмаганнар өчен корбан
чалуы мəгълүм. (Табəрани, Мүгъҗəмүл Кəбир, 3/182; Һəйсəми, Мəҗмəгүз
Зəваид, 4/23).
Билгеле булганча, Əбү Давытның «Сөнəн»ендə, «Үлгəн кеше артыннан
корбан чалу» дигəн махсус бүлекчəдə түбəндəге хəдис китерелгəн:
Хəзрəте Гали (р.г.) ике корбан чалып, шуның берсен Аллаһ Расүленə
(с.г.с.) багышлый торган була. Моның сəбəбен сораганнарга: «Аллаһ
Расүле (с.г.с.) «үзең исəн чакта, минем өчен дə корбан чал», – дип,
васыять əйтеп калдырды. Аның бу васыятенə бервакытта да хилафлык
китермəм», – дип җавап биргəн. (Əбү Давыт, Əдахи, 1; Хəким, Мөстəдрəк,
4/255; Тирмизи, Əдахи).
Пəйгамбəребезнең (с.г.с.) Хəзрəте Галигə «минем өчен корбан чал»
дигəн васыять əйтүе, аның үз исеменнəн корбан чалынганны яратуын
күрсəтə. Шуңа күрə, хəленнəн килгəннəргə Сөекле Пəйгамбəребез (с.г.с.)
исеменнəн һəр ел берəр куй чалу яки корбанлык сыерның җидедə бер
өлешенə уртак булу бик тə мактаулы эштер. Аллаһ Тəгалə безлəргə
пəйгамбəребез (с.г.с.) өчен корбан чалуны насыйп итсен, безне бу хəерле
гамəлдə дəвамлы кылып, Үз ризалыгына ирештерсен. Пəйгамбəребезне
(с.г.с.) бездəн разый əйлəсен, əһле бəйтенə, сəхабəлəренə, пакь хатынкызларына Аллаһның рəхмəте һəм сəламе ирешеп торсын. Амин.
(Тəханəви, Игълə-үс Сүнəн, 17/223).
Бер адəм, үз акчасына алып, савабын берəр үлгəн якынына багышлау
нияте белəн чалган корбанның итен үзе ашый алган кебек, башкаларга да
ашата ала. Мондый ният белəн чалынган хайванның бəйрəм көннəрендə
бугазлануы да шарт түгел. Кайчан чалсаң да була. Хəтта гарəфə көнне
чалып, фəкыйрь-фокарага тарату иң яхшысы булса кирəк. Чөнки корбан
бəйрəме көннəрендə мохтаҗлар болай да ит белəн тəэмин ителəлəр.
Ə гарəфə көнне чалып, итен таратса, ул көнне дə фəкыйрьлəрне куандырган булыр.
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Əгəр үлгəн кеше үз исеменə корбан чалуны исəн чакта васыять итеп
калдырган булса, бу корбанны бəйрəм көннəрендə чалырга кирəк. Андый
хайванның итен, чалган кешенең үзенə ашарга ярамый. Тулаем сəдака
итеп таратырга кирəк. Үлгəн шəхеснең васыяте булмыйча, калган акчасыннан алып, чалынган корбан да, васыять нигезендə чалынган корбан
кебек. Васыять яки нəзер булмаган очракта да, Шəфигыйлардан кала
барча фəкыйһлар фикеренчə, савабын үлелəргə багышлау нияте белəн
корбан чалу рөхсəт ителə.
Андый корбанның Корбан Бəйрəмендə чалынган башка хайваннардан
бернинди аермасы юк.
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КОРБАН ЧАЛУНЫҢ
13 КАГЫЙДӘСЕ
«Раббың өчен намаз кыл һəм корбан чал!»
(Кəүсəр сүрəсе, 2)
1. Корбан чалынасы урынның чиста-пакь булуы, алдан яхшылап
сайлануы зарур.
2. Хайванны чалу урынына рəнҗетмичə, җайлап-иплəп алып килү.
3. Чалганда хайванны кыйбла тарафына каратып, сул ягына яткыру.
4. Ошбу аятьлəр хайван бисмилла əйтеп чалынганга кадəр, яки аннан
соң укыла:

«Мин, батыйл диннəрдəн ерак торган хəлдə, йөземне күклəрне
вə җирне яралткан Галəмнəр Раббысына юнəлттем.» (Əнгам
сүрəсе, 79 нчы аять)

«Əйт: «Минем намазым, һəртөрле гыйбадəтлəрем, яшəвем һəм
үлемем – барысы да Галəмнəрнең Раббысы хакына. Ише-уртагы
юктыр Аның. Миңа бирелгəн əмер ошбудыр. Аңа буйсынганнарның
тəүгесе мин буламын.» (Əнгам сүрəсе, 162-163 нче аятьлəр)
5. Бу аятьлəр укылганнан соң, дəвам итеп: «Аллаһым! Дустың
Ибраһимнəн, Хəбибең (Сөеклең) Мөхəммəд саллəллаһү галəйһи вə
сəллəмнəн кабул иткəн кебек, миннəн дə кабул əйлə,» – дип, яки шуңа
охшаш бер рəвештə дога кылына. Соңыннан Аллаһү Əкбəр, Лə илəһə
иллəллаһ дип тəкбир вə тəһлил китерелə.
6. Корбанны чалган кеше хайванга җəфа китерүдəн соң дəрəҗə сакланырга тиеш. Пычакны яхшылап кайрау, хайванга күрсəтмəү мəслихəт.
7. Кыйблага каратып яткырылган хайванны чалганда, пычак уң кулда
тотыла һəм Бисмиллəһи Аллаһү Əкбəр дип əйтелə. (Корбан чалучы бугазлау моментында Аллаһ исемен (бисмилла), белə торып, искə алмаса,
Хəнəфи мəзһəбе фикеренчə, бу хайванның итен ашау харам).
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8. Чалынган хайванга җəфа китермəү өчен, тиресен тунауны,
хəрəкəтлəре бөтенлəй тынганчыга кадəр кичектереп торырга кирəк.
9. Корбан иясенең, корбан чалынган көнне беренче ризыгы итеп,
хайванның бавырын сайлавы - күркəм гадəт.
10. Сыер, буйвол, сарык һəм кəҗə кебек хайваннар җиргə яткырылып,
ияклəре астыннан бугазлана. Дөя исə басып торган хəлдə, алгы сул аягын
бəйлəп, муенның күкрəккə тоташкан җиреннəн чалына.
11. Чалу процессы бугазның ике ягындагы кан тамырларын, аш һəм
сулыш юлларын кисүдəн гыйбарəт.
12. Хайванның каны чыгып бетсен өчен бер мөддəт көтəргə кирəк.
13. Корбан чалынганнан соң да, чисталык турында онытмаска, хайваннан арткан калдыкларны, тирəнрəк итеп, җиргə күмеп куярга кирəк.
Болай эшлəү – корбанлык хайванга һəм, тулаем, корбан гыйбадəтенə
карата ихтирам билгесе.
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КОРБАННЫҢ ТӨРЛӘРЕ
Удхыййə (дахиййə): Билгелəнгəн вакытта, дини талəплəргə туры
китереп, Аллаһ ризалыгы өчен чалынган, мəгълүм бер хайван. Ислам
хокукында һəм халык хəтерендə, корбан диюгə, нəкъ менə Корбан
бəйрəмендə гыйбадəт буларак чалынган хайван аңлашыла. Ошбу төр
корбан дини терминологиядə удхыййə (дахиййə) дип атала.
Нəзер корбаны: Диндə кушылмаса да, кеше Аллаһка нəзер əйтеп,
үз өстенə ваҗиб (тиешле) кылган корбан. Бу корбанның итен чалган
кешегə, аның балалары һəм ата-анасына ашау тыела.
Гакыйка корбаны: Бала туганнан соң, Аллаһка шөкер буларак чалына. Бу корбанның исеме «яңа туган баланың чəче» мəгънəсендəге
гарəп сүзеннəн килə.
Мəет рухына багышланган корбан: Үлгəн кеше исеменə чалынган
корбан.
Шөкер корбаны: Кыйран һəм тəмəттугъ хаҗын кылган кеше чалган
корбан.
Җəза һəм кəффəрəт корбаны: Хаҗ вə гомрəдə берəр ваҗибне калдыру яки ихрам хəлен бозу очрагында чалынган корбан.
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КОРБАНДА ЯШЕРЕЛГӘН
ХИКМӘТЛӘР
ИБРАҺИМ ПƏЙГАМБƏРНЕҢ УЛЫ ИСМƏГЫЙЛЬНЕ КОРБАН ИТƏРГƏ
ТЕЛƏВЕНЕҢ ХИКМƏТЛƏРЕ
1. Корбан гыйбадəте белəн бала мəхəббəтен һəм бөтен сөеклелəрне
Аллаһка корбан итү идеалы бирелгəн. (Ибраһим һəм Мөхəммəд
пəйгамбəрлəр үрнəге).
2. Корбан гыйбадəте кеше аңына «үзеңне Аллаһка тапшыру» хакыйкатен сеңдерə.
3. Корбан ярдəмендə кеше үзен символик рəвештə Аллаһка «бүлəк
иткəн» кебек була.
4. Корбан – Аллаһ əмеренə буйсыну һəм туры юлдан бару
күрсəткече.
5. Корбан гыйбадəте - Аллаһ тарафыннан Ибраһим Пəйгамбəргə
җибəрелгəн сынауның дəвамы.
6. Корбан гыйбадəте чын-чынлап ихласлы булырга өйрəтə.
7. Корбан – практик тəүхид дəресе, тəүхид мөгаллиме.
ИСЛАМ ДИНЕНДƏ КОРБАННЫҢ МƏГЪНƏСЕ ҺƏМ ХИКМƏТЛƏРЕ
1. Корбан гыйбадəте – Исламның күркəм бер шигаре (символы).
2. Корбан гыйбадəтендə хəер-бəрəкəтлəр бар.
3. Корбан гыйбадəте бəндəне Аллаһка якынайта, ул - якынлык символы.
4. Корбан – күптөрле файдалары булган Илаһи бер бүлəк.
5. Корбан гыйбадəте – иман һəм коллык галəмəте, дини тормышның
күркəм чагылышы.
6. Корбан гыйбадəте – Аллаһны зикер.
7. Корбан гыйбадəте – Аллаһ турында фикер.
8. Корбан гыйбадəте – рəхмəт вə шөкер.
9. Корбан – Аллаһның юмартлыгына каршы колларның тыйнак
җавабы.
10. Корбан – Аллаһны сөюеңнең исбаты.
11. Корбан бəхет һəм хозурлык китерə.
12. Корбан – рəхмəт вə бəрəкəт сəбəбе.
13. Корбан – бəла-казаларны кире бора торган калкан.
14. Корбан – Аллаһны олылау, колларга карата шəфкать.
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15. Корбан чалган кеше өстендəге дини бурычын төшерə.
16. Корбан гыйбадəте ахирəттə мулдан савап китерə.
17. Корбан, чалырга көче җитмəгəн бəндəгə дə савап ирештерə.
18. Корбан гыйбадəте – гөнаһларның кичерелүенə бер сəбəп.
19. Корбаннар ахирəттə иялəренə сират күперен кичəргə ярдəм
итəчəк.
КОРБАН ГЫЙБА ДƏТЕНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШКА КАРАГАН
ХИКМƏТЛƏРЕ
1. Корбанлыклар – җир йөзендə тəртип вə низам сəбəпчелəре.
2. Корбан гыйбадəте – кешелеккə Аллаһның бик олы бүлəге.
3. Корбан - һəркем, бигрəк тə фəкыйрьлəр өчен Илаһи сый табыны.
4. Корбан – социаль гаделлеккə ирешүгə хезмəт иткəн иҗтимагый
бер феномен.
5. Корбан – Исламның кешелеккə ярдəм кулы сузу кампаниясе.
6. Корбан – мөселманнарның сөю-мəхəббəт бүлешүе, шəфкать вə
мəрхəмəт күрсəтүе.
7. Корбан гыйбадəте – иҗтимагый хəйрия тəшкилаты.
8. Корбан гыйбадəте гаилəдə вə җəмгыятьтə бердəмлек һəм татулыкны ныгыта.
9. Корбан үпкəлəрне оныттыру, күңеллəрне табыштыру миссиясен
башкара.
10. Корбан – саранлык авыруын дəвалау өчен менə дигəн дару.
11. Корбан фəкыйрьлəрне пессимистлыктан коткара, язмышка
үпкəлəү бəласеннəн йолып кала.
12. Корбан гыйбадəте күршелек хокукларын җанландыра.
13. Корбан гыйбадəте икътисадны алга җибəрə, аеруча терлекчелек
тармагын үстерə.
14. Корбан гыйбадəте – Хак юлында бирелгəн олы сəдака.
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АЛЛАҺКА БАРЫ
ТӘКЪВАГЫЗ ГЫНА ИРЕШЕР!
Корбанны чалганда да, итен таратканда да Аллаһ ризалыгын күзəтү
фарыз. Гыйбадəтлəр, хикмəт яки файда дип түгел, фəкать Аллаһ əмере
булган өчен генə үтəлə. Шулай да, аларның хикмəт вə файдаларын белү
бердəн безгə бер вазыйфа булса, икенчедəн Аллаһ нигъмəтлəрен искə
төшерү өчен бер сəбəптер. Исемнəренең берсе Хəким (хикмəт иясе) булган Хак Тəгалəнең һəр эшендə хикмəт барлыгында шөбһə юк. Əмма ошбу
хикмəтлəрнең барчасын да без коллары аңлап вə төшенеп җитмəскə
мөмкин. Хəлбуки, безгə мəгълүм хикмəтлəрдəн кала, вакыт узган һəм
гыйлем-мəгърифəтебез арткан саен, дини əмерлəрдə кешелек өчен
нинди олуг файдалар сакланганын һəм Аллаһның Үз колларына карата
ни дəрəҗəдə мəрхəмəтле вə шəфкатьле булганын күрəбез. Һəм дə хəят
(яшəү) нигъмəтенə шөкер буларак корбан чалабыз. Хаҗ сүрəсендə (22/34)
əйтелгəнчə, корбан чалудан асыл максат – Аллаһның искə алынуы, ягъни
зикер кылынуы. Янə шул ук сүрəнең 37 нче аятендə: «Корбанның ите дə,
тиресе дə Аллаһ (хозурына) бармас. Аңа фəкать сезнең тəкъвагыз гына
ирешер,» – дигəн сүзлəр аркылы матдəдəн мəгънəгə бер капка ачыла
һəм асыл максатның ни булуы күрсəтелə.
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КОРБАН ЧАЛМАСКА
СӘБӘП ЭЗЛӘМӘГЕЗ!
Җəнабы Хак Кəүсəр сүрəсендə «Раббың өчен намаз торгыз һəм
корбан чал,» дип боера. Бу аятьтəге «намаз»дан максат бəйрəм намазы, «чалу»дан морат исə, «нəхр көннəрендə» чалынган хайваннардыр.
Башка бер аятьтə исə корбанлык дөялəр хакында: «Корбанлык дөялəрне
сезгə Аллаһның шигарьлəре иттек», (Хаҗ, 36) диелə. «Шигарь» сүзе
Аллаһ диненең галəмəте, ишарəте дигəн мəгънəне белдерə. Күп кенə
нəрсəлəр галəмəт вə ишарəтлəренə карап беленə; аларны ташлау һич
ярамый.
Шулай булгач, корбан чалмау өчен сəбəп-сылтаулар күзлисе урынга,
киресенчə, чалу җаен эзлəргə кирəк.
Корбан гыйбадəтен җиренə җиткреп үтəү – Хак юлындагы
фидакарьлекнең бер галəмəте; Аллаһ Тəгалə биргəн нигъмəтлəргə
карата колның бер шөкеранасы. Гөнаһларың ярлыкану, əҗер-савапка
ирешү, бəла-казадан имин булу чарасы. Кыскасы, корбанның ваҗиблеге
бер төркем дини, əхлакый, иҗтимагый файдалар белəн раслана. Кадеркыйммəтен генə белергə кирəк.
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БАЛАЛАРГА
КОРБАННЫҢ
МӘГЪНӘСЕН АҢЛАТУ
Балалар тормышында бəйрəмнəрнең əһəмияте гаять зур. Бəйрəм
көнне өй эчендəге күңелле ыгы-зыгы, өлкəннəр янына барып хəллəрен
белү, өйгə килгəн кунаклар, бəйрəм табынында туганнар һəм дус-ишлəр
белəн гөрлəшеп утырулар, ашалган тəмле-тəмле ашлар – барысы да,
татлы хатирəлəр булып, кеше хəтерендə гомерлеккə саклана.
Корбанның Рамазан бəйрəменнəн аермасы шунда: бу гыйбадəт турында сөйлəгəндə үтə дə сак һəм игътибарлы булырга кирəк. Бер җан
иясенең Аллаһ ризалыгы хакына гомерен өзү, шул рəвешле, Хак Тəгалəгə
якынаерга тырышу кебек мəсьəлəлəрне, əле үлемнең ни икəнен аңлап
җиткермəгəн балага төшендерү, чыннан да, дикъкатьлелек талəп итə.
Бу гыйбадəтнең мəгънəсе балага никадəр аңлаешлы һəм тəэсирле
итеп төшендерелсə, аның культура үсешенə файдасы шулкадəр зуррак
булачак. Шушы уңайдан, иң тəэсирле һəм үтемле аңлату методларының
берсе, һичшиксез, хикəя методы.
Аллаһның дусты һəм илчесе Ибраһим Пəйгамбəрнең газиз улын
корбан итəргə əмер алуы, бу уңайдан аның күңелендə барган көрəш,
улы белəн бергəлəп Аллаһ ихтыярына тулаем буйсынулары һəм əлеге
буйсынуның əҗере сыйфатында Аллаһның куй тəкə иңдерүе хакындагы
кыйсса, əле абстракт фикерли алмаган балаларга Корбан бəйрəмен котлау куанычын тирəнтен тоярга ярдəм итə. Бу кыйсса Илаһи диннəрнең
барысы өчен дə уртак булу җəһəтеннəн, динара диалог коруның да
нигезен тəшкил итə.
Корбан, билгеле форма аермалыклары булса да, Илаһи диннəрнең
барысында да мəгълүм булган, колның Яралтучысына якын килүен символлаштырган гыйбадəт. Хəтта Илаһи нигезгə корылмаган диннəрдə дə,
корбан китерүнең төрле примитив формалары яшəп килə. Изге китабыбыз Коръəндə исə, корбан кирəк хаҗ гыйбадəте эчендə, кирəк Ибраһим
Пəйгамбəр кыйссасында урын алган олы гыйбадəт булып күз алдына
килеп баса. Чалынган корбанның ите дə, каны да Аллаһка ирешмəвен,
асылда Хак Тəгалəнең моның кебек нəрсəлəргə мохтаҗ да булмавын истə
тотып, фəкать Аллаһ ризалыгына ирешүне генə максат итеп тоткан гыйбадəт ул корбан. Безнең карамакка тапшырылган бар нəрсəнең, чынлык19

та Аллаһныкы булуын аңлап, Аның ризалыгы өчен һəммəсен дə фида
кылырга риза булуыбызны күрсəтү идеясенə корылган гыйбадəт.
Шулай да, бала бу темага кагылышлы сораулар биргəн очракта,
җавапны аның рухына, күңеленə һəм мантыйгына туры килерлек итеп
бирү шарт. Артык детальлəргə кереп тормыйча, кыска, җыйнак кына
аңлатма бирергə, мөмкин булса, берəр мисал да китерергə кирəк.
Корбан чалу процессы төрле балага төрлечə тəэсир итə. Артык дулкынланудан, беренче көнне ит ашый алмаган балалар булган кебек, моны
бик тыныч кабул итеп, хайванны кызгану хисен саклаган хəлдə, итен
рəхəтлəнеп ашаган реалист балалар да бар. Шулай ук, кайбер балаларда
биологиягə карата гаҗəеп дəрəҗəдə кызыксыну күзəтелə. Хайваннарны
бик яратса да, үлем күренешен бик мантыйклы рəвештə кабул итеп,
корбанлыкның тəн төзелешен тикшергəн, органнарын танырга тырышкан,
аларны үзенең тəн əгъзалары белəн чагыштырырга омтылган балалар
бар. Андыйларның алдагы тормышларында биологиягə мөнəсəбəтле
өлкəлəрдə зур казанышларга ирешү фактлары бихисап.
Корбан мəсьəлəсендə баланың яше һəм психологиясен һəрвакыт күз
уңында тоту; үзе карап, иркəлəп үстергəн хайванны корбан итəргə кушу
кебек, сабый йөрəгенə җəрəхəт ясарлык эшлəрдəн ерак тору мəслихəт.
Мондый дуамал кыланышлар кайбер балаларның психикасын травмалау
өчен җитə кала.
Бала корбан гыйбадəтенең мəгънəсен тагын да тирəнрəк аңласын, бу
аның табигатенə сеңсен дисəк, яше барган саен, аны бик күп нəрсəлəрдəн
хəбəрдар итə барырга кирəк. Менə аларның кайберлəре:
Дөньяга килүнең сəбəп вə максаты, яшəү һəм үлемнең мəгънəсе,
Илаһи диннəрнең бер-бер артлы килү хикмəте, тарихи процесслар,
кешелекнең үсеше, җанлылар дөньясы, җан иялəренең бер-берсенə
мохтаҗ булуы, табигатьтəге камил баланс һəм гармония, терлек
үрчетүнең нигə кирəклеге, сəламəтлек һəм сəламəт яшəү өчен кирəкле
туклану матдəлəре, хайваннар белəн дус булу, аларны рəнҗетмəү,
имтихан дөньясында булуыбызны онытмау, кешелəр арасындагы
мөнəсəбəтлəр, ярдəмлəшү һ.б.
Күренə ки, корбан гыйбадəте, барча гыйбадəтлəр кебек үк, күпкырлы
феномен булып, пакь табигатьлəре дини тəрбия алуга соң дəрəҗəдə
ятышлы булган балаларның үсеш-камиллəшү процессында зиһеннəрен
ачарга һəм мотивациялəрен арттырырга мөмкинлек бирə.
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ИСМӘГЫЙЛЕҢНЕ
КОРБАН ИТ!..
Исмəгыйлеңне Корбан Ит!..
«Күз нурыңны Аллаһка корбан ит!..»
Бу əмер шəфкатьле пəйгамбəр һəм мəрхəмəтле ата Хəзрəте Ибраһим
галəйһиссəламгə бирелə. Күп еллар элек əйтелгəн «улым булса, аны Хак
Тəгалəгə корбан итəр идем» сүзе, инде менə төшендə искəртелеп, аңа
вəгъдəсен үтəү вакыты җиткəнлеге белдерелə.
Ибраһим пəйгамбəрнең күңеле шул дəрəҗəдə нечкə ки, Җəнабы Хак
аны: «Ибраһим, дөрестəн дə, бик хисле, олы җанлы, йомшак кальбле
һəм үзен Аллаһка багышлаган кеше иде,» – дип сыйфатлый. Һəрдаим
аһ орып, зарый кылган, күзендə яше кипмəгəн, мəрхəмəте киң, мəхəббəт
вə шəфкате чиксез булган шушы Хак илчесе «Исмəгыйлеңне корбан
ит!..» дигəн əмер ала.
Михнəт вə мəшəкатьтə узган гасыр тиңентен гомерендə, тəүхид
мөəззине булып, ширек баганаларын берəм-берəм аударган; үзеннəн
соң кешелəргə юл күрсəтəчəк хəерле варис, күз нуры булырдай, игелекле
бала сорап ялварган; инде чəч-сакалына бəс кунган көннəрдə, ниһаять,
гомеренең нəтиҗəсе, кешелек агачының «асыл җимеш»енə орлык булачак йөрəк парəсен тапкан ата һəм, яңа ачылган бөредəй, угыл...
Шундый бер угыл ки, атасы аның килүен йөз ел көткəн, ул исə атасы
һич көтмəгəн бер мизгелдə килгəн; килгəн һəм Ибраһимның, үз җаныдай
кадерлəгəн, бүз егете, яшəү өмете, күңелен мəхəббəт һəм рухи лəззəткə
кинəндергəн мөбарəк бер үсенте булып киткəн.
«Ибраһим! Пычакны улыңның муенына терə һəм аны үз кулларың
белəн корбан ит!»
Менə шушы коточкыч хəбəр Аллаһның Хəлилен үз гомерендə,
бəлки тəүге мəртəбə тетрəткəн, куркуга салган... Кайсын сайларсың, əй
Ибраһим?
Əсирлекнеме, котылунымы? Хисеңнеме, акыл-аңнымы? Күңел
багыңнымы, Илаһи фəрманнымы? Аталыгыңнымы, пəйгамбəрлекнеме?
Аталык шəфкатенме, нəбилек җитдиятенеме? Исмəгыйльнеме, Хак
Тəңренеме?
Сайла, əй Ибраһим!
Бердəнбер күңел җимешеңне, бəгырь кисəгеңне, яшəү сəбəбеңне,
21

сине бу дөнья тормышына бəйлəгəн һəм бу йортта тотып торган бар
нəрсəңне... Улыңны, юк, дөресрəге Исмəгыйлеңне, корбанлык куй кебек, тотып җиргə яткыр, яткыр да, кис муен тамырын... Бу хəлне күреп
йөрəк телгəлəнə, бу сəхнəгə карап күзгə яшьлəр тыгыла.. Атада төшен
сөйлəрлек көч-дəрман калмаган. Рухының иңрəү авазларын көйлəрлек
сулышлар да өзлеккəн. «Миңа сине корбан итəргə боерылды» дигəн
сүз үзе үк аны сискəндерə. Ниятен ачарга телəп кабат-кабат талпынып
карый ул, тик «Исмəгыйль» диюгə теле тотлыга; бераз тынычлана
төшкəч, кыюланып, янə баласына сүз əйтергə була, лəкин бу юлы да
очын-очка ялгый алмый интегə. Ниһаять, кальбен Аллаһка тапшырып,
җан-фəрманга күңелендəге төерне чишə:
«Бер төш күрдем, балам. Имеш, сине бугазларга, корбан итəргə торамын икəн. Я, ни дисең бу эшкə!?»
Исмəгыйль эшнең нидə икəнен аңлап ала. Əтисенең сагышлы йөзенə
яратып бер карый, күңел газабын күреп кызгана һəм юатырга ашыга:
«Əткəем! Озак уйлап торма, Хак Тəгалəнең əмерен үтəүдə икелəнмə. Буйсын Раббыңа, сиңа Аллаһ тарафыннан ни боерылган булса, шуны эшлə.
Иншаллаһ, минем дə сабырлы, чыдам булуымны күрерсең!» – ди.
Җанын Аллаһ юлында бирер өчен муенын пычак астына куя алган
егет...
Аллаһ əмеренə буйсыну кирəклеген тулысынча аңлаган һəм Хак
Тəгалəгə корбан китүне дастанга əверелдергəн тəүхид каһарманы.
Исмəгыйль.
Хак Тəгалəнең фəрманын кабул итүдə үзен шулкадəр күндəм һəм
ипле тота ки, əйтерсең 12 яшьлек үсмер түгел, ə «бик сабырлы бер
корбан».
Йөрəге шəфкать һəм мəрхəмəт белəн типкəн Хəлил (Ибраһим
пəйгамбəрнең кушаматы), башта Илаһи мəхəббəттəн рухына иңгəн
көч ярдəмендə, үз эчендə үзен үтерə, үзенең җан тамырын кисə. Эче
үз «минлегеннəн» бушап калгач, күңелен Аллаһ тутыра. Шул мизгелдə
ул бары «Һу» («Ул» — Аллаһыга ишарəт кыла торган алмашлык) дип
сулаган бер җан иясенə əверелə.
Икесе дə Аллаһ əмеренə буйсынган. Ибраһим улының чигəсен җиргə
тери; тиз һəм җайлы киссен дə, бəгыркəенə авырту китермəсен дип,
əүвəле кулындагы пычагын яхшылап кайрап, ташка кизəнə. булды, үткен
пəке ташны да икегə яра..
Əмма, ни гаҗəп, таш булып ташны да телгəн пычак, нəфис муенга
үтми...
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Бу пычак кисми...
Шулчак, бер тəкə һəм Илаһи фəрман:
«Əй Ибраһим! Син төшеңə тугры калып, кирəклесен эшлəдең,
вазыйфаңны үтəп чыктың; Аллаһ исə, Исмəгыйль урынына чалырга
дип, ошбу куй тəкəне җибəрде. Менə шулай бүлəклибез Без игелек вə
ихсан иялəрен!»
Дөрестəн дə, Аллаһ Тəгалə һичкайчан Исмəгыйль(лəр)нең канын
сорамый, Аның корбанга ихтыяҗы да юк. Чалынган корбанлыклардан
максат аларның ите һəм каны да түгел. Рахман вə Рахим булган Аллаһ,
Ибраһимны «Исмəгыйлен корбан итү биеклегенə менгерə»; əмма бу
текə кыяны аңа Исмəгыйльне корбан иттермичə генə «буйсындыра».
Ибраһимның оныкларыннан да ит һəм кан түгел, ниятлəрендəге ихласлык һəм тəкъва сорала.
Бəс, аң бул, əй бу чорның Ибраһимы.. Бүген «корбан» китерү чираты
синдə.
Ə синең Исмəгыйлең кем яки нəрсə?
«Кəнəфи»еңме, шəрəфеңме, дəрəҗəңме, карьераңмы, сөйгəн
ярыңмы? Акчаң, йорт-җирең, бакчаң, белемең, эшең я чибəрлегеңме?
Юкса, нəфесең, «мин-минлегең», «үзем»еңме?
Əйттем ич инде сиңа, Ибраһим өчен Исмəгыйль бер атаның улы
гына түгел:
Михнəт-газапта үткəн гомернең мөрəүвəте, ачы хəсрəт тулы гасырның əҗере, мəшəкатьтə узган тормышның җимеше, карт атаның
куанычы, йөз еллар үткəч килəчəк Мəдинə Гөленең гонҗəсе (ачылмаган чəчəк), бер пəйгамбəрнең нəбилек белəн шəрəфлəндерелəчəк
мəхдүме була. Ибраһимнең Исмəгыйле улы була, ул үз улын корбан
итə. Синең Исмəгыйлең бəлки «үзең», бəлки «гаилəң», эшең, байлыгың, шəрəфең.. Исмəгыйль исемендəге җаның, җанашың, ашың, эш
хакың...
Сине фазыйлəтле, абруйлы, хөрмəткə лаек кеше итəсенə ышанган, аны кулга төшерү яки югалтмау хакына барча яхшылык һəм
гүзəллеклəрне дə фида кылырга əзер булган күңел кыйпылчыгың, менə
синең Исмəгыйлең. Ул берəр шəхес тə, мал да.. дəрəҗə, урын, хəтта
«зəгыйфь нокта» да булырга мөмкин.
Ташла икелəнүлəр, юраулар, ихтималлар белəн юануны. Җаваплылыктан качма, үзеңне җаваплы итеп тот. Нəфесеңне, үз җаныңны корбан
итəргə əзерлə рухыңны, шəт бөтен Исмəгыйльлəр котылсын. Исмəгыйльлəр урынына «мин»не чал.
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Əй нəфсем,
Кил, əйдə, син дə корбан ит телəклəреңне, дөньяви талəплəреңне
һəм Хак Тəгалəгə илтмəгəн, Аны искə төшермəгəн һəр нəрсəне. Хəзрəте
Ибраһим вазыйфа җаваплылыгын аталык шəфкатеннəн өстен куйган,
син дə Хак юлында хезмəт итүне бөтен телəклəреңнəн алгарак куй;
аларны идеяңə корбан ит, юк икəн, фидакарьлек, Аның юлында корбан
булу турында лаф орма, зинһар.
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КЫСКАЧА
1. КОРБАН - ТƏСЛИМИЯТ
Корбан – тəслимият1 символы. Ислам сүзе үзе үк тəслимият мəгънəсен
белдерə. «Һəр икесе дə (Ибраһим һəм Исмəгыйль) тəслим булгач һəм
Ибраһим (галəйһиссəлам) угылын йөзтүбəн яткыргач...» (Саффəт, 23)
аятендə бала мəхəббəтенең Аллаһка буйсыну өчен киртə булмавын
күрəбез. Бу гамəле белəн ул бөек пəйгамбəр гүяки: «Əгəр əмер булса,
Исмəгыйлемне генə түгел, үземне дə корбан итəр идем,» – дип, чиксез
тəслимиятен исбат итə. Димəк ки, андагы иман бөеклеге тəслимиятнең
менə шундыен талəп итə. Ошбу тəслимиятнең иң саф һəм эчкерсез
рəвештə күренгəн урыннарының берсе, һичшиксез, корбандыр.
2. КОРБАН – ТУГРЫЛЫК ГАЛƏМƏТЕ
Хəзрəте Ибраһимның Аллаһка тугрылыгы һəм Исмəгыйль
галəйһиссəламнең Аллаһы хакына атасына тугрылыгы. Безлəр ошбу
тугрылык дастаннарын үрнəк алып, Бөек Раббыбызга карата тугрылык
һəм вафалыгыбызны күрсəтергə тиешбез. Корбан Аллаһның əмере һəм
Сөекле Расүленең сөннəте булганга күрə, малыбыздан сəдака һəм иманыбызда тугрылык күрсəткече буларак, корбан чалырга, бер үк вакытта
корбанның ни-нəрсə икəнен онытып җибəргəннəргə тугрылык һəм вафа
юлын яктыртырга бурычлыбыз.
3. КОРБАН – ЮМАРТЛЫК
Артык сүз һəм комментарийга кермичə, Аллаһның əмерлəре каршында Ибраһимдай баш ию кирəк. Аның юлында малыбызны, хəтта
кирəк икəн, җаныбызны да фида кыла алу, «бир!» дигəндə, «Аллаһ хакы
өчен бирəм» дип, бирү бик мөһим. Бу мəсьəлəдə аз гына саранлану да
иманыбызга һəм Ислам дəгъвасына зыян китерəчəк. Шулай итеп, корбан ул – мөэминнең малы белəн үзен Аллаһка багышлаган булуының
күрсəткече. Аллаһ «Корбан чал» дип боерган вакытта, мөселман бəндə
саранланмыйча, «Я Раббым, Син кушсаң, мин берне генə түгел, меңне
чалырга əзермен,» – дип əйтə белергə тиеш. Бу эштə безгə иң камил
үрнəк - Пəйгамбəребездер (саллəллаһү галəйһи вə сəллəм). Чөнки ул
гомеренең соңгы корбанында үз яше бəрабəрендə, ягъни нəкъ алтмыш
өч корбан чалган. Бүген дə хəлле кешелəребез зур-зур байлыклары
1

Аллаһ əмеренə тулысынча баш ию, камил буйсыну, итагать.
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бəрабəренə, телəнчегə кесəдəн берничə тиен чыгарып биргəн кебек, бер
генə корбан белəн чиклəнмəскə тиешлəр. Бəлки үзе һəм бала-чагалары
бер корбанга канəгать китереп, фəкыйрь-фокарага аерым, килəчəгебезне
нурландырачак яңа нəсел үсеп җитсен өчен аерым, дус-иш һəм туганнарга атап аерым берəр корбан чалу, Җəнабы Хакның ризалыгына ирешү
юлында мөһим адым булачак. Аллаһ Расүле (саллəллаһү галəйһи вə
сəллəм) корбан итенең өчтəн бер өлешен генə үзеңə калдырып, өчтəн
берен мохтаҗларга, калган өчтəн берен исə күрше-күлəн, дус-иш һəм
туган-тумачага таратуны киңəш итеп, корбан чалудагы хикмəтлəрнең
берсе юмартлык һəм игелеклелек хислəребезне тергезеп җибəрү икəнен
күрсəткəн. Шулай булгач, хəленнəн килгəн кешелəр нигə бер генə корбан
белəн чиклəнергə тиеш ди əле?..
4. КОРБАН - ФИДАКАРЬЛЕК
Исмəгыйль галəйһиссəламне корбан итəргə алып бару, Аллаһ хакына
корбан итеп булмаслык нəрсə юклыгын исбат итə. Мондый олы фидакарьлек Хəниф Пəйгамбəр Хəзрəте Ибраһим тарафыннан кылынгач,
Аллаһ гүя: «Менə хəзер булды, əй Ибраһим! Исмəгыйльне бугазлауга
хаҗəт юк. Син имтиханыңны уңышлы үттең. Аның урынына шушы тəкəне
чал!» – ди кебек. Шулай итеп, күпме Исмəгыйльлəр урынына куйлар
корбан ителгəн һəм ителə. Димəк, корбан чалганда бу мəгънəлəрне истə
тоту бик мөһим. Корбан чалганда, ошбу фидакарьлек тойгысын саклау
ихлас һəм самимилегебез күрсəткече булыр.
5. КОРБАН – ТƏКЪВА.
Бер Аллаһның ризалыгын гына күздə тотып чалынган корбан тəкъвага
илткəн мөһим бер чарадыр. Коръəн Кəримдə Җəнабы Хак болай боера:
«Аларның итлəре дə, каннары да Аллаһка бармас, Аңа фəкать сезнең
тəкъвагыз гына ирешер. Менə шулай итеп (Аллаһ əлеге корбанлык хайваннарны) сезнең файдалануга тапшырды, бəс һидаять юлына бастырганы өчен Аллаһны олуглагыз! (Əй Расүлем!) Игелек иялəрен сөендер!»
(Хаҗ, 37). Янə Коръəннең: «(Һабил Кабилгə) болай дигəн иде: Аллаһ бары
тəкъва иялəренең гамəлен генə кабул боерыр,» (Маидə, 27) аятендə
гамəлнең кабуллыгында төп шарт тəкъвалык икəне, тəкъвалылар гына
Аллаһ катында мəкъбүл гамəлгə ирешə алганы искəртелə. Шуңа күрə,
корбанны ит һəм тире дип түгел, безне чиксез кодрəт иясе Олуг Раббыбызга кавыштырган форсат дип карарга кирəк.
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6. КОРБАН – РƏХМƏТ ҺƏМ БƏРƏКƏТ.
Бик күп фəкыйрьлəр нəкъ менə Корбан бəйрəмендə, бер кабым
иткə тилмергəн сабыйларын кинəндерəлəр. Чалынган миллионнарча
корбанның итлəре, тирелəре, эчəгелəре, башлары һəм башка əгъзалары
бик күплəрнең ихтыяҗларын киметə төшə. Шул рəвешле, корбан
һəрьяклап хəер вə бəрəкəткə сəбəп була.
7. КОРБАН – СƏҮДƏ ҺƏМ ИКЪТИСАДКА ЯРДƏМ.
Корбан вакытында икътисади тормыш җанлана төшə. Корбанга дип
терлек симертүчелəр, аны алучы, сатучы, ташучы һəм чалучылар, тире
эшкəртүче, итче һəм терлек азыгы җитештерүчелəр бу уңайдан акча
эшлəп, ризыгын тəэмин итə.
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