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KURBAN
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile
olan şey anlamlarına gelen kurbân, dinî bir terim
olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı
usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen
hayvanı ifade eder. Arapça’da bu şekilde kesilen
hayvana udhiye denir.
Mü’min, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını
kesmekle hem Allâh Teâlâ’ya, hem de maddi
durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban
kesemeyenlere
yardımda
bulunarak
halka
yaklaşmaktadır.

KURBAN
Kurban ibâdeti, Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.s) de vefatına kadar on yıla yakın bir süre
kurban kesmiştir.
Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Hemen bütün
semavî dinlerde kurban kesmek, insanı Allâh’a yaklaştıran bir
ibâdet sayılmıştır.
İslâm’daki kurban ibadetinin Hz. İbrahim’in, bir imtihan
olarak Hz. İsmail’i kurban etmekle denenmesinin hatırasının
yaşatılmasıdır. Mü’min her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile
oğlu Hz. İsmail’in Yüce Allâh’ın buyruğuna mutlak itaat
konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve
kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu sembolik
davranışla göstermiş olmaktadırlar.

KURBAN
İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre kurbanın hükmü
sünnettir. Hanefi fıkhında tercih edilen görüş, kurbanın vâcib
olduğudur.

يٍ كاٌ نّ طعت ٔنى يضح فال يقزبٍ يصالَا
يحًذ بٍ طيزيٍ قال طأنج ابٍ عًز عٍ انضحايا .أٔاجبت ْي ؟ قال
ضحى رطٕل هللا صهى هللا عهيّ ٔ طهى ٔانًظهًٌٕ يٍ بعذِ ٔجزث بّ
انظُت
ياعًم ابٍ آدو يٕو انُحز عًال أحب إنى عش ٔ جم يٍ ْزاقت دو ٔ .إَّ
نيأحي يٕو انقيايت بقزَٔٓا ٔأظالفٓا ٔأشعارْا
يا أيٓا انُاص إٌ عهى كم أْم بيج في كم عاو أضحيت ٔعخيزة

Kurban Olabilecek Hayvanlar ve Şartları
Kurban; koyun, keçi , sığır, manda ve deveden olur.
Bu hayvanların erkekleri kurban edilebileceği gibi,
dişileri de kurban edilebilir.
Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanlar
kurban olmaz.
َ َٔيَ ْذ ُكزُٔا ا ْط َى
هللاِ ِفي أَيَاو َي ْعهُٕ َياث َعهَى َيا َر َسقَُٓ ْى ِي ٍْ بَ ِٓي ًَ ِت ْاْلَ َْ َع ِاو
ْ َفَ ُكهُٕا ِي َُْٓا َٔأ
(Hacc 22/28) يز
َ ِض ْانفَق
َ ِط ِع ًُٕا ْانبَائ
هللا َعهَى َيا َر َسقَُٓ ْى ِي ٍْ بَ ِٓي ًَ ِت
ِ َ َٔنِ ُكم أُ َيت َج َع ْهَُا َي ُْ َظ ًكا نِيَ ْذ ُكزُٔا ا ْط َى
(Hacc 22/34) ٍي
َ ِاحذ فَهَُّ أَ ْطهِ ًُٕا َٔبَش ِز ْان ًُ ْخبِخ
ِ َٔ َّْاْلَ َْ َع ِاو فَإِنَُٓ ُك ْى إِن
En’âm suresinin 143 ve 144. ayetlerinde de en’âm
kelimesi, koyun, keçi, sığır ve deve olarak
tanımlanmıştır.

Kurban Olabilecek Hayvanlar ve Şartları
Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve
manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban
olarak kesilebilir. Yedi kişiyi geçmemek şartıyla ,
ortakların tek veya çift olmalarında bir fark yoktur.
Kurban edilecek hayvanları şartlarıyla ilgili olarak
hadislerde, yaştan bahsedilmeyip kurbanlık hayvanın
seniyy veya müsinne olması gerektiği bildirilmektedir
(bk. Muvatta, Hacc, 147; Ebû Davud, Dahâya,5; Nesâî,
Dahaya, 13; İbn Mâce, Edâhi,7).
Seniyy, ön iki dişini düşüren hayvana denir. Müsinne
ise, yaşını almış, olgunlaşmış anlamına gelmekte olup,
seniyy olan hayvan için kullanılmaktadır.

Sabırla dinlediğiniz için

TEŞEKKÜR EDERİM…

http://www.ibrahimpacaci.com.tr
ipacaci@hotmail.com

