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“Şu halde Rabbin için  namaz kıl ve kurban kes.”
  (Kevser: 2)
  
  
  Namaz Kılmak ve Kurban Kesmek:
  

  &quot;O  halde ... namaz kıl.&quot; Sana farz  olan namazı kıl, demektir. Ed-Dahhâk,  İbn
Abbas'tan bunu böylece rivayet etmiştir.
 

    

  Katade, Ata ve İkrime de şöyle demişlerdir: &quot;O halde... namaz kıl&quot;: Kurban 
bayramı günü bayram namazı kıl, &quot;Kurban kes&quot; de kurbanını kes demektir.
 

    

  Enes dedi ki: Peygamber (sav) önce kurban keser, sonra  namaz kılardı. Fakat daha sonra
önce namaz kılıp, sonradan kurban kesmesi  emrolundu.   

  

  Said b. Cübeyr ise şöyle dedi: Rabbin için farz olan  sabah namazını cem'de (yani
Müzdelife'de) kıl ve Mina'da da kurbanlıklarını kes!   

    

  Yine Said b. Cübeyr şöyle demiştir: Bu sûre, Peygamber  (sav)'ın Beyte (Kabe'ye) ulaşması
engellendiği vakit Hudeybiye'de nazil oldu.  Bunun üzerine yüce Allah Rasülüne namaz kılıp,
kurbanlıklarını kesip geri  dönmesini emretti, o da bunu yaptı.   
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  İbnu'l-Arabi dedi ki: Malik ise şöyle demiştir: Ben bu  hususta bir şey işitmedim ama içimde yer
eden kanaate göre bundan maksat;  kurban bayramı günü kılınan namaz ile bu namazdan
sonra kurban kesmektir.   

    

  Muhammed b. Ka'b ei-Kurazi dedi ki: &quot;Şüphe yok kî  Biz, sana kevseri verdik. O halde
Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!&quot;  buyruğu şu demektir: Birtakım insanlar Allah'tan
başkası için namaz kılar,  O'ndan başkası için kurban keserler. Bizler ise sana Kevser'i verdik.
O halde  senin namazın da, kurban kesmen de Allah'tan başkasına olmasın.   

    

  İbnu'l-Arabî dedi ki: Benim kanaatime güre, yüce Allah  şunu murad etmektedir: Rabbine
ibadet et ve O'nun için kurban kes. Senin  amelin, sana Kevser gibi bir özelliği verenden
başkası için olmasın. Bütün  amellerin dahi bu kevser özelliğine karşılık olması uygun bir
şeydir. Çünkü  Kevser, Allah'ın sana vermiş olduğu pek çok hayır yahutta çamuru misk, 
kupalarının sayısı semadaki yıldızlar kadar olan ırmaktır. Buna karşılık olarak  kurban bayramı
günü namaz kılınması, bir koç yahut bir inek ya da bir devenin  kesilmesine gelince, bu (değeri)
takdir edilemeyecek ve tesbit edilemeyecek kadar  büyük bir iştir. İbadete karşı verilecek pek
büyük bir sevabtır.   

    

  Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.   
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