Muhterem Mü’minler!
Okuduğum
ayet-i
kerimede
Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her ümmet için,
Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye
kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin
ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O’na
teslim olun. İhlasla boyun eğenleri
müjdele.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Kıyamet günü mü’minin gölgesi (onu
himaye edecek şey) sadakasıdır.”2
Aziz Mü’minler!
İslam âlemi olarak bir Kurban bayramına
daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce
Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde
bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin!
Kurban, Rabbimizin bizlere emrettiği,
Sevgili Peygamberimizin bizzat uygulayarak
öğrettiği ve insanlık tarihi kadar uzun bir
geçmişe sahip bir ibadettir. Allah yolunda
samimiyetin, fedakârlığın ve cömertliğin en
güzel ifadesidir.
Kurban, Rabbimize yakın olma ve rızasına
kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın,
takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin
sembolüdür. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’an-ı

Kerim’de şöyle buyurur: “Kurbanların ne
etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na
ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”3
Değerli Müslümanlar!
Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle
yakınlaşmaktır. Nimetlere şükretmek, infak
ahlâkı ile Allah’ın bize ihsan ettiği nimetleri
paylaşabilmektir.
Kurban
iyiliği
yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı
tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir.
Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri
inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere,
bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve
beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın
idrakine varmaktır.
İşte bu şuur ve hassasiyetle, İskeçe
Müftülüğü olarak bizler de kurban ibadetinden
amaçlanan güzellikleri her tarafa yayabilmenin
gayretiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da vekâletle
kurbanlarınızı kestirerek ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırmaya çalışacak ve onların dertlerine bir
nebze dahi olsa derman olmaya çalışacağız.
Sizin desteğinizle, İskeçe Müftülüğü olarak her
yıl yaklaşık 2500 aileye kurban payı
ulaştırılmakta ve bayram sevinci yaşamalarına
katkı sunulmaktadır. Bir hisse kurban, binlerce
dua olarak bizlere geri dönecektir. Muhtaç bir
ailenin belki gözyaşını silecektir. Bu nedenden
ötürü imkân sahibi kardeşlerimizi bu hayır
yarışına katılmaya davet ediyoruz. İskeçe
Müftülüğü aracılığıyla kurbanlarını kestirmek
isteyen
kardeşlerimiz,
müftülük
veya
imamlarımızla irtibata geçebilir. Rabbim bu
hayır yarışında sunacağımız her katkıyı dergah-ı
izzetinde makbul eylesin!
Hutbemi, Rasul-i Ekrem (s.a.s)’in şu hadisi şerifiyle bitiriyorum: “Allah için size sığınan
kimseye sığınak olun. Allah için isteyen
kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin,
size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer
onun
karşılığını
verecek
bir
şey
bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza
kanaat getirinceye kadar dua edin.”4
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

إ َِّن ظ َِّل ا ْل ُم ْؤم ِِن ي َّ ْو َّم ا ْلق َِّي َّام ِة َّص َّدقَّ ُت ُه
KURBAN VEKÂLETİ
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