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“Önümüzdeki bayram Kurban Bayramı 

değildir... 

 

Kurban kesilen hayvanlar için bayram 

yapılmaz!.. 

 

Halk dilinde konuşulan bu olay gerçekte 

yanlış bir değerlendirmedir..." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/489

058/1/Gundem 

 
 

 Muhakkak ki "HÛ"dur, Rabbüş Şi'ra 

(Sirius yıldızının Rabbi)! 

Necm Suresi:49 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 
 

EL ĞAFÛR... Allâh Rahmetinden asla 

ümit kesilmemesi gereken. Gerekli 

arınmayı yaptırtarak Rahıymiyetin 

nimetlerine erdiren. Rahıym ismini 

tetikleyen! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
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Abdurrahman bin Yâ'mar ed  Dîlî 

radıyAllahu anh şöyle demiştir: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

Arafat'ta vakfe halinde iken, ben O'nun 

yanında hazır bulundum. O esnada 

Necid Halkından birkaç kişi O'nun 

yanına gelerek: 

-Yâ Rasulullah, hacc nasıldır? (Haccın 

hali nedir) 

Rasûlullah buyurdu: 

- HACC ARAFATTIR!.. Kim cem gecesi 

sabah namazından önce gelirse, Hac'cı 

tamamlar. Mina günleri üçtür. Artık kim 

iki günde acele ederse onun üzerinde bir 

günâh yoktur. Kim de gecikir ise, ona da 

günâh yoktur. 

 

Sonra bunun arkasından bir adam 

yolladı ve bu hükümleri yüksek sesle 

halka duyurdu.[İbni Mâce, Tırmîzi, Ebu 

Davud, Nesâi] 

 
 

"BEN"kurban edilmedikçe"BEN"in 

esirisin! Esir, nereden bilsin"HÜR"ün 

dünyasını! "BEN"in kurban edilmesi 

sadece Allah'a TESLİM OLMAKTAN 

geçer. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

Üstad'a Twitter da "HAC Bayramı 

hakkında ÖNEMLİ bilgi" üzerine 

yöneltilen bir soru: 

@MRVSAFA: @AhmedHulusi Kurban 

bayramı değil hac bayramıdır 



diyorsunuz amenna . Fakat bu kurban 

olayını yani Hz. İbrahim ve İsmail(as) 

arasında geçen o hadiseyi 

yoksaydığınız anlamına gelmiyor 

heralde. Hac Suresinin 28. ayetinde 

deniyor çünkü Allah'ın ismini zikrederek 

o hayvanın etinden yiyin yoksullarada 

yedirin diye şüphesiz o hayvanın ne eti 

ne kanı bize ulaşmaz sizin niyetiniz ve 

ameliniz ulaşır diye bu konuda 

tereddütüm oldu kurban hem sosyal 

hem manevi yönden çokgüzel bir ibadet 

açıklayabilir misiniz acaba?hayırlı 

bayramlar 

 

@AhmedHulusi: @MRVSAFA 

Belirtilen anakonu Bayramın hac ile 

ilişkisi ve arafat'ta tövbelerin kabulünün 

bayramı olup arafatın ertesinde 

kutlanmasıyla ilgili 

Kurban konusu değil ana konu. 

Bayramın kurban bayramı olmadığı 

realitesi. 

 

@MRVSAFA: @AhmedHulusi 

anladım Ahmed bey sağolun cevaplayıp 

bilgilendirdiğiniz için hayırlı bayramlar 

 
 

Gözleri kör olan birisine doğanın ne 

kadar güzel olduğunu anlatamazsınız. 

Hz. Ali (kv) 

 
 

 



Kendine kabir değil, kendini kabre 

hazırla. 

Hz. Ebubekr (ra) 

 
 

İnsanın kendi şahsına rahmeti, 

başkasına rahmetinden daha büyüktür. 

Muhyiddin İbni Arabi 

 
 

Sözler hakikat değildir ağızdan çıkan 

seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze 

değil yaşamaya ihtiyaç vardır. 

Şems-İ Tebrizi 

 
 

Denizin kenarına kadar, ayakların izi 

vardır. Ama denize girdikten sonra ne iz 

kalır, ne işaret. 

Hz. Mevlana 

 
 

Farklı yollardan, ismi Allah olan manayı 

tanırken, aracı görevini üstlenecek 

pozitif bilime doğru kaymamız gerekiyor. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 
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http://blog.radikal.com.tr/ 

 
 

"Birileri arkanızdan konuşuyorsa, 

onlardan öndesiniz demektir." 

Çehov 

 
 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://www.okyanusum.com/belgesel/gel

isme.html 

 

http://www.ensonhaber.com/turk-hacilar-

daha-erken-arafata-cikiyor-2012-10-

24.html 
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