
Корбан чала белəсезме? 
Корбан бəйрəме — ислам дөньясында иң олы, мөбарəк бəйрəмнəрнең берсе. Якынлашып килүче Корбан бəйрəме һəрберебезнең күңеленə дə иман нуры өстəсə иде. Бу көн безнең өчен кылган гөнаһларыбызның ярлыкануы, Аллаһ кушмаган гамəллəрдəн тыелу, үзеңə һəм əйлəнə-тирəдəгелəреңə, фəкыйрьлəргə, ятимнəргə шатлык бүлəк итү көне буларак кадерле. Аллаһы Тəгалə корбан чалу турында болай дигəн: “ Раббың ризалыгы өчен намаз укыгыл һəм ятимнəрне вə фəкыйрьлəрне ашатыр өчен корбан чал!” (108:2) 
Корбан чалу турында пəйгамбəребез Мөхаммəд (с. г. в.) əйткəн: 
«Дөреслектə, бу көнебезне намаз уку белəн башларбыз, аннан кайтып корбаннарыбызны чалырбыз. Шулай эшлəгəн бəндə сөннəтебезне үтəгəн булыр». 

Корбан нигездə Ибраһим галəйһиссəлəм белəн улы Исмəгыйль галəйһиссəлəмгə барып тоташа. Аллаһы Тəгалə аларның иманнарын зур сынау белəн сыный. Алар шул сынауны уңышлы үтеп Аллаһы Тəгалəнең мактавына лаек булалар.   
Ибраһим галəйһиссəлəм Нəмрут яккан уттан сау-сəламəт чыккач, ватанын һəм туганнарын ташлап, хəзерге Фəлəстыйн җирлəренə барып урнаша. Шунда аңа картлык көнендə Аллаһы Тəгалə «хəлим» – «йомшак тəбигатьле», дип макталган угыл бала насыйп итə. Ул гел Аллаһы Тəгалəдəн изге бала бирүен сорый торган була. Малайга  Исмəгыйль дип исем кушалар. Ибраһим галəйһиссəлəм бала булу шатлыгына куанырга өлгерми, төшендə шул баланы корбан итəргə боерыла. Бу боерык вəхи яки туры əмер итү аркылы тү-гел, ə бер ишарə кылу рəвешендə генə була. Лəкин Раббысына буйсынып, Аның кушканнарын үтəргə əзер булган Ибраһим галəйһис-сəлəмгə шул да җитə. Ул бу боерыкны һич каушап, югалып калмыйча, камил иман, тулы буйсыну белəн үзенең бурычы дип кабул итə. Ул бу эшкə һич ашыкмастан һəм 



Раббысына ачуланмыйча керешə. Əлбəттə, бу боерыкны үтəү Ибраһим галəйһиссəлəмгə бик авыр була. Ул бит баласын сугышка яки аны үлем көтə торган башка бер урынга җибəрми, бəлки аны үзенең куллары белəн корбан итəргə җыена. Нəрсə генə булмасын, Ибраһим галəйһиссəлəм əлеге дəһшəтле боерыкны берсүзсез кабул итə һəм үзенең максатын Исмəгыйль галəйһиссəлəмгə əйтеп, аның бу турыдагы фикерен белəсе килə. Ибраһим галəйһиссəлəм чыннан да Аллаһы Тəгалə аңа үзе телəгəн изге бала бирдеме икəнен белергə тели. Исмəгыйль галəй-һиссəлəм үзе дə Аллаһы Тəгалəнең əмеренə ихластан буйсынырга əзер икəнлеген белдергəч, үзенең догасы кабул булганлыгына Ибраһим галəйһиссəлəмнең шиге калмый. Исмəгыйль галəйһиссəлəм үзенең Аллаһының боерыгына буйсынырга əзер икəнлеген белгертеп кенə калмый, бəлки Аллаһының рəхмəте, Аллаһының ризалыгы Аның боерыкларын үтəүдə икəнлегенə бөтен барлыгы белəн инана. Менə шул иманы аңа шундый авыр сынауны үтəргə көч-куəт бирə. Ул: 
«Əй əтием! Син үзеңə боерылганны кыл, ə мине син, Аллаһ телəсə, сабыр итүчелəрдəн табарсың», – дигəн сүздəн башканы əйтми. 
Бу вакыйгада ата да, угыл да сынала. Ата – Аллаһының  кушуы белəн улын корбан итəргə, ə улы – корбан булырга əзер була. Лəкин без белəбез, «Хаҗ» сүрəсенең 37-нче аятендə корбан малларының ите дə, каны да Аллаһы Тəгалəгə кирəк түгел икəнлеге хəбəр ителгəн. Шулай булгач нигə Аңа кеше каны кирəк булсын?! Аңа безнең бөтен барлыгыбыз белəн буйсынуыбыз, бирелүебез һəм куркуларыбыз кирəк. 
Ата-угыл сынауны уңышлы үткəч Аллаһы Тəгалə аларның хəллəрен җиңелəйтə – Ибраһим галəйһиссəлəмгə улы урынына корбан итеп, сарык бүлəк итə. Менə шул көннəн башлап бөтен пəйгамбəрлəрнең атасы булган Ибраһим галəйһиссəлəм  миллəтенə һəр елны корбан чалу йөклəнə. Без дə Ибраһим галəйһиссəлəм миллəте. Аллаһы Тəгалə безнең дə иманнарыбызны шул рəвешчə сыный. Əгəр без дə Аллаһы Тəгалə кушканнарны һич 



карышмас-тан, берсүзсез үтəсəк, аның артыннан һичшиксез җиңеллек, шатлык килер. Ислам дине – тынычлык дине. Ибраһим галəйһиссəлəм белəн улы Исмəгыйль галəйһиссəлəмгə бирелгəн сынауның нигезендə нəкъ менə шул нəрсə ята.Аллаһ ризалыгы өчен чалына торган корбаннан аккан беренче тамчы кан белəн бергə корбан хуҗасының гөнаһлары юылыр диелгəн. Əлеге бəйрəм көннəрендə Аллаһы Тəгалəгəнең бөеклегенə, Исламның хак дин булуына тагын бер кат инанып мохтаҗларга, ятимнəргə, төрле бəла-казаларга юлыккан мөселман кардəшлəребезгə хəлдəн килгəнчə ярдəм кулы сузыйк, туганнарыбыз, күрше-күлəннəребезнең хəллəрен белешик! 
Корбан чалу Аллаһы Тəгалə тарафыннан без Аңа ел буена биргəн нигъмəтлəренə шөкер итəр өчен əмер ителгəн. Бəйрəм көннəрендə корбан ите һəм бүлəклəр тарату туганлык мөнəсəбəтлəренең ныгуы һəм күршелəр арасында якынрак мөгамəлəлəр урнашуга сəбəп булсын.  

 Терлекне интектермичə, кыйблага каратып яткырырга кирəк. Ул аягында чакта корбан догасы укыла. "Əллаһүммə иннə салəəтии үə нүсүкии үə мəхйəəйə үə мəмəəтии лиллəəһи раббил галəмиинə лəə шəриикə лəһ. Əлла-һүммə тəкəббəл һəəзииһил удхийəтəə" – "Аллаһым, минем намазым вə гыйбадəтем вə тереклегем һəм үлемлегем барча галəмнең хуҗасы булган Аллаһ өчендер һəм Аның кодрəтенəдер. Аллаһы Тəгалəнең һич шəрике, тиңе юктыр. Аллаһым, бу корбанны кабул əйлə".    Корбан чалуга ният итү: "Əй, Раббым! Ошбу хайванны Синең əмерең буенча чаламын. Əй, Раббым! Кабул кыл. Бисмиллəһи, Əллаһү əкбəр!" – дип корбанлык бугазы киселə. “Корбан” нəрсəне аңлата? Ислам буенча корбан чалу – эре һəм вак мөгезле терлекне Аллаһының ризалыгы өчен бəйрəм көннəрендə чалу. Бу “Кəүсəр” сүрəсендə чагыла: “Раббының ризалыгы өчен намазны үтə һəм корбан чал”.  



Корбан чалу ислам динендə нинди урын тота? Ул һəркем өчен дə мəҗбүриме? Ничек башкарыла ул? 
Мөселман кешегə ел саен корбан чалу вəҗибтер. Шулай да хəллəреннəн килмəгəннəр өчен мəҗбүри дип саналмый. Аллаһының илчесе галəйһиссəлам: «Кемнең корбан чалырга мөмкинлеге булып та, моны эшлəмəсə, мəчетебезгə якынлашмасын», — дип кисəткəн.  
Корбан чалмыйча, чалдырмыйча акчасын гына мəчеткə яки мескеннəргə бирергə ярыймы? 
Корбан чалу — кешелəр өчен Аллаһ тарафыннан билгелəнгəн, пəйгамбəрлəр кылган вə безгə кушып калдырылган изге гыйбəдəтлəрнең берсе. Корбан чалуны акча биреп кылына торган гыйбəдəткə əйлəндерү дөрес дип əйтеп булмас. 
Корбанлык өчен нинди хайван сайлау кирəк? 
– Корбанлык өчен пар тояклы — кəҗə, сарык, дөя, сыер кебек хайваннарны алу кирəк. Каз, үрдəк, күркə кебек кошларны, атларны чалырга ярамый. Шулай ук авыру, сукыр, аксак, тешсез, колаксыз, койрыксыз һəм бик ябык яки буаз хайваннарны корбанга чалу дөрес түгел. Яшенə килсəк: дөягə — биш яшь, үгез яки сыерга — ике яшь, кəҗə, сарык малына бер яшь булу шарт. Соңгылары исə бик зур һəм симез булып, бер яшьлеклəреннəн аерылмаса, алты айлыкларын да чалу ярый. Ə эре маллар бу кагыйдəгə карамый. Тик шунысын истəн чыгармаска кирəк. Сарык һəм кəҗə бер кеше өчен генə корбан кылына, ə сыер яки дөя — җидешəр кеше өчен. Шулай ук бер үзеңə бер сыер, бер дөя корбан кылу да дөрес. Андый ук мөмкинчелеге булмаган кешелəргə бөтен гаилəгə бер корбан чалырга да ярый. 
Нəзер итеп чалына торган корбаннар бар. Монда берəр нинди чиклəүлəр, халык белеп бетермəгəн гамəллəр бармы? 



Нəзер корбанын нəкъ гает көнендə чалу мəҗбүри түгел. Бу эшне башка көнне башкарсаң да була. Кемгə нəзер итеп əйткəнсең, шуңа атап чаласың. Мондый итне үзеңə ашарга ярамый, тулысынча таратып бетерергə яисə кеше җыеп аш үткəрергə кирəк. Үзеңə бары тик шулпасын гына эчəргə була. 
Сыерны корбанга чалганда җиде кеше арасына мəрхүмнəрне кертергə ярыймы? 
Əгəр дə мəрхумнең калган балалары, я туганнары, якыннары аның исеменнəн аерым яки сыер корбанына кушылган вакытта үзен араларына алып корбан чалсалар, гөнаһ түгел, ə сəваплы эш кылган булырлар. Мəрхүм исеменнəн эшлəнгəн һəр яхшылык мəрхүмгə чыннан да ирешкəне күп хəдислəрдəн билгеле. 
Корбанлыкны ничек дөрес итеп бүлергə? 
– Аллаһының илчесе галəйһиссəлəм шулай аңлатты: «Ашагыз, ашатыгыз һəм саклагыз». Шуңа да итне өч өлешкə бүлү хəерлерəк. Өчтəн берен бəйрəм табыны əзерлəргə, өчтəн берен туганнарга һəм мохтаҗларга өлəшергə, калган өчтəн бер өлешен үз гаилəңə калдырырга. Шулай ук аш үткəрмичə, калган өчтəн ике өлешен фəкыйрьлəргə, туган-тумачаларга, күрше-күлəннəргə таратырга да мөмкин. Ə тиресен исə сатып, акчасын сəдака итеп бирергə була. 
Корбанлыкның яше   Кəҗə, сарык, куйга бер яшь, сыерга ике яшь, дөягə биш яшь тулган булу шарт, яше ким булганнарны чалу дөрес түгел. Əгəр куй белəн сарык бик зур һəм симез булып, бер яшь тулган сарык һəм куйлардан аермасыз булсалар, алты айлыкларны да чалу дөрес булыр, əмма кəҗəгə шиксез бер яшь тулган булу шарттыр. Куй, сарык һəм кəҗə берəр кеше өчен генə корбан кылына, 



сыер һəм дөя җидешəр кеше өчен корбан чалынса да, дөрес була. Кеше бер үзенə бер сыер, я бер дөя корбан кылса да, дөрес һəм бик саваплы булыр. Корбан чалу вакыты 
Корбан чалу гает намазыннан соң үтəлергə тиеш. Əгəр гает намазына кадəр чалынган булса, ул корбан чалу үтəлгəн дип саналмый. Корбан чалына торган вакыт: гает намазыннан соң башлап, уникенче Зөлхиҗҗəнең ахшам вакытына кадəр. Бу вакыт эчендə корбан бугазлый алмаган кешегə, əгəр корбанлыгы алынмаган булса, корбанлыкның бəһасен сəдака кылу вəҗиб буладыр, əгəр корбанлыгы алынган булса, ул очракта корбанның үзен сəдака кылу тиеш. Корбанны унынчы Зөлхиҗҗəдə бугазламый калса, унберенче, уникенче Зөлхиҗҗəдə бугазлау да дөрес булыр. Əмма уникенче Зөлхиҗҗəдə Кояш батканнан соң бугазлау дөрес булмас. Əмма көннəр хисабында хаталык һəм бəхəслəрдəн котылу өчен, корбан чалуны бəйрəмнең өченче көненə калдырмау хəерлерəк санала. Иң яхшысы – корбанны беренче көндə чалу.  
Кояш баткач, караңгы вакытта корбан чалынамы? 
Корбан чалу — бəйрəм көнен санап, 3 көн дəвам итə. Өченче көннең кояшы баеганчы корбан суюлар тамамланырга тиешле. Иң яхшысы — бəйрəм көнендə чалып эшен бетерү. Ахшамнан соң корбан чалу — мəкруһ. Хəрам дигəн сүз Коръəндə дə, пəйгамбəребезнең сөннəтендə дə юк. Бу — элеккеге заманнарда электр булмаганлыктан, төнлə караңгы вакытта чалу хаталык белəн кылынмасын өчен əйтелгəн. 
Əгəр кеше кушылган көннəрдə корбан чалып өлгермəсə нишлəргə? 
Матди яктан мөмкинчелекле кеше, телəге булып та, вакытында суя алмый калса, бер куй (сарык) сатып алырдый акчасын сəдака итеп мескеннəргə бирер. 
Кайбер гаилəлəр корбанны гает намазына кадəр чалып куя. Болай эшлəү дөресме? 



Гает укылганчыга кадəр чалынган корбан дөрес булмый. Моның турында пəйгамбəребез дə əйтеп калдырган. «Кем гаеткə кадəр корбан чала, бу аның гаилəсе өчен ит кенə булыр, ə корбан чалу фарызы аның өстеннəн төшмəс», — диелə анда.  
Кем корбан чалуны үтəргə тиеш? 
Корбан чалуны исə һəр кеше үзе үтəсə əйбəтрəк. Иң башта терлекне кыйблага каратып яткырырга кирəк. Ул аягында чакта корбан догасы укыла. Аннары «Əй, Раббым! Ошбу хайванны Синең əмерең буенча чаламын. Əй, Раббым! Кабул кыл. Бисмиллəһи, Əллаһү əкбəр!» — дип ниятлəп, корбанлык бугазы киселə. 
Əгəр төрле сəбəплəр аркасында кеше бу эшне үзе башкара алмый икəн, башка кешегə тапшырып, карап тора ала. Тик өч шартны үтəргə кирəк. Беренчедəн, бу кеше мөселман булырга тиеш. Икенчедəн, корбан чалуны үтəүченең «Əй Аллаһ, бу (корбан) Синнəн, һəм Сиңа (кайта), фəлəннəн кабул ит», — дип əйтүе кирəк. Өченчедəн, ул кешегə чалына торган корбанның ите белəн түлəргə ярамый. 
Хайванның нинди физик кимчелеклəре яки гариплеклəре булганда, аны корбан чалырга рөхсəт ителми? Беренчедəн, ачыктан-ачык авыру хайван; икенчедəн, дөм сукыр; өченчедəн, аксак; дүртенчедəн, ашарга яраклы нинди дə булса əгъзасы (мəсəлəн, койрыгы) булмаган хайван. Шуңа күрə мөгезлəре киселгəн яки печтерелгəн хайван корбан чалу өчен туры килə. Корбан чалынган хайванның сөяклəрен күмəргə кирəкме? Əгəр сөяклəр телəсə кайда ятмасалар, күмү ихтыяҗы юк. Хайванның сөяклəре һəм каны ислам буенча изге саналмыйлар. Корбанлыкның ите ничек бүленə? Итне өч өлешкə бүлү хəерлерəк: өчтəн берен үзеңə калдырырга һəм бəйрəм табыны əзерлəргə, өчтəн берен туганнарга һəм мохтаҗларга өлəшергə, калган 



өчтəн берен сакларга калдырырга. Түбəндəгечə дə эшлəп була: өчтəн берен гаилəңə калдырырга, ə өчтəн ике өлешен туганнарга, күршелəргə, мохтаҗларга һəм ярлыларга өлəшергə. Ə тиресен сатарга, акчасын садака итеп бирергə мөмкин. Шулай ук бөтен гаилəгə бер корбан чалырга да ярый.  Корбан чалганда хайванны кыйбла тарафына юнəлтү вəҗипме? Галимнəр моны һəрбер изге гамəл вакытында, хəтта йокы һəм ял вакытында да, кыйблага юнəлүнең мөстəхəб булуы белəн аңлаталар. Шулай ук корбан чалганда хайванны саклык белəн сул ягына яткырырга һəм башын күтəреп кую мөстəхəб санала. Мөһим искəрмəлəр Җан биргəнгə кадəр хайванны тунарга ярамый. Дөя яки сыерны корбан чалганда (аны корбан чалуда 1дəн 7гə кадəр кеше катнаша ала) барлык катнашучыларның нияте корбан чалу булырга тиеш. Əгəр катнашучыларның берсенең максаты корбан чалудан ит кенə алу булса, йолада катнашучыларның барысының да корбан чалуы дөрес түгел дип санала. Бер кеше корбанлык алгач, ул корбанлык балаласа, баласы терек хəлендə сəдака кылыныр, яисə анасы белəн бугазланыр, ите сəдака кылыныр; яисə балалаган хайван калып, аның урынына икенче хайван бугазланса да, вəҗиб булыр, əгəр дə кеше икенчене алырлык дəрəҗəдə бай булмаса, шунысын да чалырга ярый. Абдуррахман Хəбиуллин  


