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بسم اهلل الرمحن الرحيم

Rabbi onları şöyle müjdeledi: “Ey İbrahim!
Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle
mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir
imtihandır. Biz, oğluna bedel ona büyük bir
kurban verdik.”3
Bu ağır imtihanın akabinde İbrahim (a.s),
kıyamete kadar Allah’ın selâmı ile anılmaya hak
kazandı. İsmail (a.s) ise, Allah’a sunulacak her
kurbanda hatırlanma bahtiyarlığına ulaştı. Bu
imtihanın ardından biri sadakatin, diğeri ise
teslimiyetin sembolü oldu. Bu imtihanı başarıyla
geçenler ise bayramın coşkusuna kavuştu. 4
Kıymetli Kardeşlerim!

KURBAN İBADETİ
Muhterem Mü’minler!
Okuduğum
âyet-i
kerimede
Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Şüphesiz
benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah
içindir.”1
Bir
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Âdemoğlu kurban günü, Allah katında
kurban kesmekten daha sevimli bir amel
işlemez. Kurban, kıyamet günü bütün
uzuvlarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban,
henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından
kabul edilir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla
kurbanlarınızı kesiniz.”2
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de,
insanoğlunun evlatla en ağır imtihanı örnek
olarak anlatılır. Evlat hasretiyle yanan İbrahim
Peygamber, kendisine hayırlı bir çocuk
lütfetmesini niyaz etmişti. Rabbi de ona İsmail
(a.s)’ı bahşetmişti. Nihayet babanın evladıyla,
evladınsa canıyla imtihanına sıra gelmişti.
İbrahim (a.s) oğluna, rüyasında kendisini
kurban ettiğini söylediğinde, teslimiyet sembolü
İsmail (a.s) şu cevabı vermişti: “Babacığım!
Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni
sabredenlerden bulursun.” İbrahim (a.s),
ciğerparesini alnı üzerine yatırınca Alemlerin
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Kurban ibadetindeki hikmet, Allah rızası
ile birlikte yoksulun et ve gıda ihtiyacını
karşılamaktır. Böylece kurban, Müslüman
toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma
ruhunu canlı tutar. Sosyal adalet ve paylaşımın
gerçekleşmesine katkıda bulunur. Kurban,
mü’mine malını Allah rızası için harcama ve
başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Onu
cimrilik hastalığından, dünya malına karşı aşırı
hırstan kurtarır. Ayrıca kurban, fakirleri de
bayram sevincine ortak ederek toplumun birlik,
beraberlik, kardeşlik içinde huzurlu bir bayram
geçirmesine vesile olur.
Değerli Kardeşlerim!
Dinimiz, her davranışımızda iyiyi, şefkati,
merhameti ve güzelliği emreder. Dolayısıyla
mü’min, kurbanlık hayvana karşı da şefkatli
olmalı ve ona eziyet vermekten sakınmalıdır.
Kurban kesiminde, çevre temizliğine dikkat
edilmeli ve hoş olmayan görüntülere meydan
verilmemelidir.
Hutbeme son verirken, bugün sabah
namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü
günü
ikindi
namazıyla
birlikte
tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini sizlere
hatırlatıyor ve farz namazlardan sonra
getireceğimiz tekbirlerin kabulünü Yüce
Rabbimden niyaz ediyorum.
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