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       قۇربانلىق قىلىشنىڭ ماھىيىتى 

   
ئالالھ ئۈچۈن مال ـ  قۇربان ھىيت كۈنى پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى بىردەك 

ۋارانلىرىنى قۇربانلىق قىلىش ئارقىلىق ھهزرەتى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ 

 . سۇننىتىنى خاتىرلهيدۇ

يا رەسۇلۇلالھ : "بىر قىتىم ساھابه كىرامالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن

دەپ سورىغاندا، " بۇ قۇربانلىق زادى قانداق ئىش؟! ۋەسهللهمسهللهلالھۇ ئهلهيهى 

بۇ ئاتاڭالر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالمنىڭ "پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  . دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىدى" سۇننىتى

دەرۋەقه، بۇ كۈندە دۇنيادىكى بارچه مۇسۇلمانالر نهچچه مىليۇنلىغان مال ــ 

ىلىپ، بۇندىن تهخمىنهن چارەك كهم بهش مىڭ يىل ۋارانلىرىنى قۇربانلىق ق

ئىلگىرى ئهرەب زېمىنىدا، بولۇپ ئۆتكهن بىر مىسلىسىز جان پىدالىق ۋەقهسهنى 

  . ئهسلهپ ئۆتىدۇ

قهلبى گويا مىهرى ــ شهپقهتنىڭ سهرچهشمىسىگه ئايلىنىپ كهتكهن بىر 

مهن ! ئى ئوغلۇم ":ئۆز يۈرەك پارىسىغا) يهنى، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ(بوۋاينىڭ 

سېنىڭ قانداق ! سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىشنى چۈشهپتىمهن، ئويالپ باققىنا

نېمىگه بۇيرۇلغان بولساڭ، ! ئى ئاتا"دېگىنىدە، ياراملىق پهرزەنتىنىڭ " پىكرىڭ بار؟

دەپ " مېنى سهۋر قىلغۇچى تاپىسهن) ئۇنىڭغا(شۇنى ئىجرا قىلغىن، خۇدا خالىسا 

جاۋاپ بهرگهنلىگىدىن ئىبارەت ئىمان، ساداقهتنى لهرزىگه   هستىن، قىلچه ئىككىلهنم

  . سالىدىغان ئهشۇ تهسىرلىك مهنزىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ ئۆتىدۇ

ئىخالس ۋە ۋاپادارلىقنىڭ ئۆلمهس ئابىدىسى بولغان ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  ۆكرىكىگه تىزىنى ئالالھنىڭ رىزالىقىنى دەپال سهبى بالىسىنى يهرگه ياتقۇزۇپ، ك
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بوينىغا پىچاق سۈرۈشكه تهمشهلىۋاتقان بۇ مىسلىسىز پىداكارەنه روھىغا  قويغانچه 

يهنى (سهن ئۆز چۈشىڭنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ ! ئى ئىبراھىم: "نىسبهتهن ئالالھ تائاال

بىز راستىنال ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى ) چۈشۈڭدە بۇيرۇلغاننى بهجا كهلتۈردۈڭ

 دەپ نىدا w"بۇ ئهمهلىيهتته ئوچۇق بىر سىناق ئىدى. تاليمىزمۇشۇنداق مۇكاپا

ئاندىن بىر پهرىشته قۇربانلىق ئۈچۈن قوي ئېلىپ چۈشۈش ئارقىلىق، . قىلىدۇ

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ جان پىدالىق ئىشتىياقىغا تهسكىنلىك بېرىدۇ، 

ۋامالشتۇرىشى تا قىيامهتكىچه ئهشۇ سۈننهتنى دا شۇنىڭ بىلهن كهڭ مۇسۇلمانالرنىڭ 

شۇنداقال مال ــ ۋارانلىرىنى قۇربانلىق قىلىپ، ئهشۇ مىسلىسىز پىداكارلىق 

  . رەسمىي بهلگىلىنىدۇ ۋەقهسىنى خاتىرلىشى 

بىز ئۇنىڭ ئورنىغا "  :  ــ ئايىتىدە١٠٧قۇرئان كهرىم بۇ ھهقته سۈرە ساففاتنىڭ 

بۇ يهردە . يدۇدە" ساقالپ قالدۇق) سهبى بالىنى(چوڭ بىر قۇربانلىقنى بېرىپ، 

دېگهن سۆز دەل ھهر يىلى مۇشۇ كۈندە، دۇنيانىڭ “ چوڭ قۇربانلىق”دېيىلىۋاتقان 

ھهرقايسى جايلىرىدا، بولۇپمۇ ئهشۇ ۋەقه يۈز بهرگهن مهككىنىڭ مۇقهددەس زېمىنىدا 

مىليۇنلىغان مۇسۇلمانالرنىڭ تهڭال ئېلىپ بارىدىغان قۇربانلىق پائالىيىتىدىن 

  . نهتنى بىلدۈرىدۇئىبارەت بۇ كاتتا سۈن

ئېنىقكى، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم قانداقتۇر بىردىنال شۇنداق تهلهپكه دۈچ 

كېلىپ قالغان، ياكى تۈنجى قېتىم ئهنه شۇنداق ئۇلۇغۋار پىداكىرانه ئىرادىگه كېلىپ 

قالغان ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ پۈتۈن ھاياتى ئالالھغا بولغان پىداكارلىقنىڭ ئۆلمهس 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى . نامايهندىسىدۇر

ناۋادا سىز ئالالھ يولىدا . قۇربان بېرىشنىڭ بىر پۈتۈن تهپسىرى دېيىشكه بولىدۇ

قۇربان بېرىشنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى چۈشهنمهكچى بولسىڭىز، چوقۇم ئالدى 

ئىبراھىم . ىڭىز الزىمبىلهن ئىبراھىم ئهليهىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئوقۇپ چىقىش

ئهلهيهىسساالم ئالالھنى دەپال ئاتا ــ ئانىنىڭ شهپقىتىدىن ۋە بايلىق ئاسايىشلىرىدىن 

  مهھرۇم بولىدۇ، ئۇرۇق ــ جهمهتلىرىنىڭ ھىمايىسىدىن ئايرىلىپ قىلىپ، ئهزىز 
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ۋەتىنىنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ، ھهتتا ئالالھنى دەپال نهمرۇدنىڭ 

ئالالھنىڭ رىزالىقى ۋە ھۆكمىگه بولغان ئىتائهت . ا پهرۋاسىز ئۆزىنى تاشاليدۇئوتىغ

يۈزسىدىنال ئۆزىنىڭ سۆيۈملۇك ئايالى بىلهن ئارزۇلۇق يىگانه ئوغلىنى سۇسىز ھهم 

ئاندىن ئهشۇ ئهتىۋارلىق ئوغۇل ئهمدى . تاشالپ كېتىدۇ گىياھسىز بىر چۆللۈككه 

ئوغلۇڭنى ئۆز قولۇڭ : "راھىم ئهلهيهىسساالمغاتېخى يىگىتلىك قورامىغا يهتكهندە ئىب

بىلهن بوغۇزالپ، دۇنيادىكى بارلىق رىشتىلهردىن ئۇزۇلگهن ۋە بارلىق تايانچىڭدىن 

يهنى ئالالھنىڭ ھۆكمىگه چىن ئىخالس بىلهن (ئايرىلغان ھالدا، ئىخالسمهن مۇسلىم 

دەپ " راتقىنبولۇپ ئىسالمغا مۇكهممهل كېرىشنىڭ ئوبرازىنى يا) ئىتائهت قىلغۇچى

  . ھۆكۈم قىلىنىدۇ

يهنى مۇكهممهل (مۇسۇلمان : "پهرۋەردىگارى ئۇنىڭغا: "بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ مۇسۇلمانى : "دېگهندە، ئۇ" بولغىن) ئىتائهت قىلغۇچى

ـ  ـ١٣١سۈرە بهقهرە، . (دېيىلىدۇ" دېدى" بولدۇم) يهنى مۇكهممهل ئىتائهت قىلغۇچىسى(

  )ئايهت

دېگهنلىك مۇكهممهل ئىتائهت قىلىش، ئۆزىنى تولۇق تاپشۇرۇش، چىن " ئىسالم"

ۋاپادار بولۇش دېگهنلىك بولۇپ، مانا بۇ مهنىدىن بۇنداق پىداكارلىقنىڭ ئۈلگىسىنى 

يارىتىش ھهقىقهتهنمۇ ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى ئالالھنىڭ ئىتائىتىگه 

ق ئىشتا ساداقهتمهنلىكىنى ئىپادىلهپ، تاپشۇرىۋېتهلىگهن، تۈرمۇشتىكى ھهرقاندا

  .بارلىقىنى ئالالھغا بىغىشلىيالىغان كىشىنىڭال قولىدىن كېلىدۇ

يهنى (ناۋادا سىزنىڭ ئهمهلىي ھاياتىڭىز ئۆزىڭىزنى ئالالھنىڭ ۋاپادار مۇسۇلمانىغا 

ئايالندۇرالىغانلىقىڭىزنى ئىسپاتالپ بېرەلمىسه، ) مۇكهمهل ئىتائهت قىلغۇچىسىغا

ا بىر قانچه پادىنىڭ قىنىنى ئېقىتىش بىلهنال ھهرگىزمۇ ئىبراھىم ئۇنداقت

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىنى خاتىرلىيهلىگهن شۇنداقال قۇربانلىق قىلىش ئالدىدا 

چۈنكى ھېيىت . ئالالھىڭىزغا بهرگهن ئهھدىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرالىغان بواللمايسىز

  ئى "ۇربانلىق قىلىش ئالدىدا كۈنى پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئۆز پادىلىرىنى ق
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يهنى مۇكهممهل ئىتائهت (مانا بىز سېنىڭ مۇسۇلمانلىرىڭ ! ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى

، ساڭا بارلىقىمىز بىلهن بوي سۇنۇش بىزنىڭ تۇتقان يولىمىز، بىز )قىلغۇچىلىرىڭ

ساڭا ساداقهتمهنلىكىمىزنى جاكارلىماقتىمىز، سىنىڭ رىزالىقىڭ ئۈچۈن ئۇلۇغ 

ئى . ايىمىز ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش بوينىمىزنى تۇتۇپ بىرەلهيمىزپىشىۋ

سهن ئۈزەڭ بۇ سۈننهتنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ! مېهرىبان پهرۋەردىگارىمىز

ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنى قۇربانلىقتىن ساقلىدىڭ، شۇڭا بىزمۇ پادىلىرىمىزنىڭ 

ھالبۇكى، بىزنىڭ . ش ئارقىلىق ئۆزىمىزنى ساقالپ قالماقتىمىزقېنىنى ئېقىتى

بارلىقىمىز سېنىڭدۇر، ئهگهر بىرال ئىما قىلىدىغان بولساڭ، دىنىڭنىڭ يولىدا ھهر 

بىز . زامان بوينىمىزنى كهستۈرۈشكه تهييارمىز، مانا بىزمۇ ھهم بارلىقىمىزمۇ سىنىڭ

ان ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن ھهقىقهتهنمۇ ۋاپادار، جان پىدا بهندىلىرىڭ بولغ

ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمىز، پۈتۈن ۋجۇدىمىز بىلهن ئۇالرغا 

ئهسلىدە قۇربانلىق قىلىشتىن ئىلگىرى . دەپ ئهھدە قىلىدۇ" چىن ئهقىدە قىلىمىز

سىز ئوقۇيدىغان دۇئا دەل ئهنه شۇنداق جانپىدالىق ۋە ساداقهتمهنلىك ھېسسىياتىنىڭ 

  . ىزھارىدۇرئ

مهن پۈتۈن "  : بارلىق مۇسۇلمانالر قۇربانلىققا پىچاق سۈرۈشتىن ئىلگىرى

ئىخالس بىلهن ھهممه تهرەپتىن بۇرۇلۇپ، زېمىن ئاسمانالرنى ياراتقان پهرۋەردىگارىمغا 

شهكسىزكى، . مهن ھهرگىزمۇ شىرىك كهلتۈرگۈچىلهردىن ئهمهسمهن. يۈزلهندىم

ياتىم ۋە ماماتىم ھهممىسى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى مىنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھا

يهنى (ئۇنىڭ ھېچقانداق شېرىكى يوقتۇر، مهن ئىتائهتمهن مۇسۇلمان . ئالالھ ئۈچۈندۈر

مانا بۇ سهن ! ئى ئالالھ. بولۇشقا بۇيرۇلدۇم) ئالالھنىڭ ھۆكمىگه تۇلۇق بويسۇنغۇچى

ئاندىن ئاجايىپ . ئانى ئوقۇيدۇدېگهن دۇ" ئۈچۈن ھازىردۇر ۋە سىنىڭ ئاتا قىلغىنىڭدۇر

بىر خىل ئىخالسمهنلىك كهيپىياتىغا چۈمگهن ھالدا ئىتتىك پىچاق بىلهن مالنى 

ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن، ئالالھ ھهممىدىن كاتتا، :"بوغۇزالشتىن ئىلگىرى

  بۇ قۇربانلىقىمنى خۇددى دوستۇڭ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن ! ئىي ئالالھ
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 مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قۇربانلىقىنى قوبۇل ھهبىبىڭ

  . دەپ دۇئا قىلىدۇ" قىلغاندەك قوبۇل قىلغىن

دەرھهقىقهت، ئهنه شۇ ۋەقهنى ئهسلهپ، قهلب، ئىددىيهسىنى ئهشۇنداق پىداكارلىق 

تۈيغۇسىغا چۈمدۈرۈش قۇربانلىق قىلىشنىڭ روھى ھهم بىردىن بىر مهقسىتى بولۇپ 

شۇنداقال ئالالھنىڭ رىزالىقى  ناۋادا بۇنداق ھىس، بۇنداق غايىڭىز، . دۇھېسابلىنى

ئۈچۈن قۇربان بولۇش ئىستىكىڭىز ۋە بارلىقىڭىزنى ئالالھنىڭ ئىتائىتىگه 

تاپشۇرۇۋېتىش ئىرادىڭىز بولمىسا، پهقهتال پادىالرنىڭ قېنىنى ئېقىتىپ قويۇش ياكى 

ي قۇربانلىق قىلغان گۆش يېيىش ۋە تهقسىملهش بىلهن ھهرگىزمۇ ھهقىقى

مانا "بهلكى ئهكسىچه ھهر يىلى بىر قىتىم گۆش بايرىمى ئۆتكۈزۇپ، . ھېسابالنمايسىز

دېگهن داۋايىڭىز " بىز ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىنى ئىجرا قىلغۇچىالر

چۈنكى ئالالھغا نه پادىالرنىڭ . بىلهن كۆڭلىڭىزنى خوش قىلىپ يۈرگهن بولىسىز

رنىڭ قېنى الزىم ئهمهس، ئالالھنىڭ تهلهپ قىلىدىغىنى پهقهت گۆشى، نه پادىال

قهلبىڭىزدە ئورۇن ئېلىشى موھىم بولغان تهقۋالىق، ۋاپادارلىق،چىن ئىخالس ۋە 

  :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال. پىداكارلىق روھىدىن ئىبارەتتۇر

ى ئالالھغا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ، ئالالھغا يېتىدىغىن"

  ) ــ ئايهت٣٧سۈرە ھهج، . (دەيدۇ." پهقهتال سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇر

 مانا بۇ تهقۋالىق، ئىتائهت ھهم ئىخالسمهنلىكنىڭ جهۋھىرى قۇربانلىق  

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا پهقهت تهقۋادار مۆمىنلهرنىڭ . قىلىشنىڭ ھهقىقىي روھىدۇر

ن ھالدا قىلغان قۇربانلىقىال ساداقهتمهنلىك ۋە پىداكارلىق تۈيغۇسىغا چۈمۈلگه

  :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. قوبۇللۇق شهرىپىگه مۇيهسسهر بولىدۇ

نىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ ھىكايىسىنى راستلىق )ئهلهيهىسساالم(ئۇالرغا ئادەم "

بىلهن ئوقۇپ بهرگىن، ئۇ ئىككهيلهن قۇربانلىق قىلغان چاغدا، بىرسىنىڭ قوبۇل 

مهن سېنى چوقۇم ) "قابىل ھابىلغا. (ىنمىدىقىلىندى، يهنه بىرسىنىڭ قوبۇل قىل

  ئالالھ سېنىڭ قۇربانلىقىڭنى : "دېدى، ھابىل نېمىشقا دېۋىدى، قابىل" ئۆلتۈرىمهن
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ئالالھ پهقهت ) "ھابىل. (دېدى" قوبۇل قىلىپ، مېنىڭكىنى قوبۇل قىلمىدى

 ــ ٢٧ە، سۈرە مائىد." (دەپ جاۋاب بهردى" قوبۇل قىلىدۇ) قۇربانلىقىنى(تهقۋادارالرنىڭ 

  ) ئايهت

سىنىڭ قويۇڭنى چاقماق چىقىپ، ئالالھ قۇربانلىقىڭنى قوبۇل "يهنى، (

قىلمىغان بولسا، مىنىڭ نېمه گۇنايىم؟ نېمه دەپ ماڭا ئۆلۇمنى تهھدىت قىلىسهن؟ 

ياخشىسى ئالدى بىلهن ئۆزىڭنى ئىسالھ قىلىشنىڭ غېمىنى قىلغىن، چۈنكى 

، پهقهت تهقۋادارالرنىڭال قۇربانلىقنى قوبۇل ئالالھ بولسا. كهمچىللىك سىنىڭ ئۆزىڭدە

  .) دەپ جاۋاپ بهردى." قىلىدۇ

ئېنىقكى، ئىخالس ۋە ۋاپادارلىقنىڭ، تهقۋالىق ھهم پىداكارلىقنىڭ ئۇنداق 

ياكى  . ئۆلمهس روھى ئانچه ــ مۇنچه ئالالھنى ئهسلهپ قويۇش بىلهنال پهيدا بولمايدۇ

نداقال ئۇنىڭ يولىدا قۇربان بولۇشقا تهييار ئالالھ بىلهن بولغان مۇناسىۋېتىڭىزنى شۇ

ئىكهنلىكىڭىزنى ئىپادىلهپ بېرىدىغان بىر تۈركۈم ئهمهللهرنى قىلىپ قويۇپال، 

ئهخالق، مۇئامىله، ئىتائهت ۋە ساداقهت جهھهتته ئازاد   ئىددىيه، تهپهككۈر، ھېس، تۇيغۇ، 

 بىلهن، كۆڭۈل تارتقان بولىۋېلىپ، خالىغان ئىرادە، خالىغان ئوي، خىيالدا بولۇپ يۈرۈش

ئىشالرنى قىلىپ، خالىغان بىرسىنىڭ ئىتائىتىگه باش ئىگىپ يۈرۈش بىلهن 

بىز ساڭا "چۈنكى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا . ۋۇجۇدىڭىزدا پهيدا بولمايدۇ  ھهرگىزمۇ 

دەپ ئهھدە قىلغاندىن " بولدۇق) يهنى مۇكهممهل ئىتائهت قىلغۇچى(مۇسۇلمان 

يول، ئىزىم، ئىتائهتلىرىنى ئۆزلهشتۈرۈپ يۈرىشكه ياكى ئهال كىيىن باشقىالرنىڭ 

ئهجىبا بىز پادىالرنى فىديه . بىلىپ قوبۇل قىلىشقا زادىال ئورۇن قالمىغان بولىدۇ

قىلىش بهدىلىگه ئۆزىمىزنى قۇربان قىلىشتىن ساقالپ، قۇۋۋەت، ساالھىيهت، 

يهنىال ئالالھ ئىقتىدارلىرىمىزنى خالىغانال يهرگه سهرپ قىلىپ يۈرسهكمۇ، 

  !پادىلىرىمىزنىڭ گۆش، قانلىرىنى قوبۇل قىلىۋېرىدۇ، دېگهن ئۈمۈتته يۈرىۋېرەمدۇق؟

ئالالھنىڭ دىنى سىزدىن بارلىقىڭىزنى ۋە پۈتۈن ! ھۆرمهتلىك دوستۇم

  ھاياتىڭىزنى شۇنداقال ئۇنىڭغا بولغان ئىتائهتكه باشقا ھهرقانداق بىرسىنىڭ 
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شۇڭا سىز سۈننىتىنى .  تهلهپ قىلىدۇئىتائىتىنى قوشىۋالماسلىقىڭىزنى

يهنى ئالالھغا (خاتىرلهۋاتقان ئهشۇ ئۇلۇغۋار زاتالرنىڭ زادى قانداق ئىشالر بىلهن  

بولغانلىقىغا قاراپ چىقىڭ، ئۇالرنىڭ ھاياتىنى قايتا ــ ) ئىخالسمهن ئىتائهت قىلغۇچى

قىنىپ ئوقۇشقا قايتا ئوقۇپ چىقىڭ، بولۇپمۇ مۇشۇ ئاي، مۇشۇ كۈنلهردە تېخىمۇ قىتىر

تىرىشىڭ، ئهنه شۇ پاك زاتالرنىڭ ھاياتلىق لهۋھىلىرىگه ئويۈلغان پىداكارەنه ھېس ۋە 

جان پىدالىق روھىنى ئۆزىڭىزنىڭ ئىددىيه، تهپهككۇرىڭىزدا، مهھهلله، جهمئىيهت، 

ئۇنداق بولمايدىكهن، . ئورگانلىرىڭىزدا پهيدا قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىڭ

ڭىزنىڭ ئادەتتىكىدىن كۆپرەك گۆش يېۋالغان ياكى گۆش قىلغان قۇربانلىقى

   . بېرىۋالغاندىن باشقا نهتىجىسى بولمايدۇ

 


