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بسم اهلل الرمحن الرحيم

Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve
endişe yaymazdı. Etrafında bulunan herkese
karşı yüreği sevgi ve şefkat doluydu. İyi günde
olduğu kadar, zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü
ve affediciydi. Cenâb-ı Hak, Peygamberimizin
bu vasfını şöyle övmüştür: “Sen onlara sırf
Allah’ın lutfu sayesinde yumuşak davrandın.
Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz
etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet,
onların bağışlanmasını dile, iş hakkında
onlara danış, karar verince de Allah’a güven,
doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. ”2
Kıymetli Müslümanlar!

.
GEÇİMLİ BİR İNSAN OLMAK
Muhterem Mü’minler!
Dinimiz İslâm’da iman, ibadet ve güzel
ahlâk bir bütün halindedir. Yüce dinimiz biz
mü’minlere samimiyetle ibadete devam etmeyi
emrederken, aynı zamanda güzel ahlâk sahibi
ve geçimli bir insan olmayı da öğütler. Bilhassa
ailemizle,
komşularımızla,
akraba
ve
arkadaşlarımızla iyi niyet ve merhamete dayalı
ilişkiler kurmamızı ister. Muhatap olduğumuz
herkesi Allah’ın yarattığını unutmadan ve
Allah’ın yarattığına da saygı duyulması
gerektiği bilinciyle hareket etmemizi tavsiye
eder. Nitekim Hz. Aişe annemize Peygamber
Efendimizin ahlâkı sorulduğunda şu şekilde
cevap verdi:
“O, kaba ve çirkin söz ve davranışlarda
bulunmaz, çarşı pazarda insanlarla uluorta
münakaşaya girmez, kötülüğe kötülükle
karşılık vermez, aksine bağışlayıcı ve
hoşgörülü davranırdı.”1
Aziz Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için
en güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul
olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin
yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah
Rasûlü (s.a.s), yumuşak huylu ve ince ruhlu bir
insandı. Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi.

Peygamberimizi rehber edinen mü’minler
olarak, samimi davranmayı prensip edinmeliyiz.
Vefalı ve fedakâr, iyi niyetli ve doğru sözlü
olmak için emek vermeliyiz. Unutmayalım ki,
gösteriş ve menfaat peşinde koşan, kibirli ve
ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında
da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir
mü’minin hayatında kötü söze, kaba davranışa,
şiddet ve nefrete yer yoktur. Zira o,
Peygamberimizin şu sözlerini daima hatırında
tutar: “Mü’min cana yakındır. İnsanlarla
yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık
kurulamayan kimsede hayır yoktur.”3
Değerli Müslümanlar!
Geliniz, sevinci ve kederi, varlığı ve
yokluğu birlikte paylaşalım. Birbirimizin
arkasından konuşmak ve birbirimizin arkasından
iş çevirmek yerine hal ve hareketlerimizle
birbirimize huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta
eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler
yüzümüzü ve güzel sözümüzü kimseden
esirgemeyelim.
Böylelikle,
kardeşçe
yaşayacağımız huzur dolu bir toplum
oluşturalım. Peygamber Efendimizin şu hadisini
unutmayalım:
“Kendisi cehennem ateşine ve cehennem
ateşi de kendisine haram olan kişiyi size
bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu
ve kolaylaştırıcı kimse.”4
2

Al-i İmran, 3/159.
İbn Hanbel, II, 400.
4
Tirmizi, Sıfatü’l-kıyame, 45.
3

1

Tirmizi, Birr, 69.

