komşularını
küçümsüyoruz.
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gözet!”3

tavsiyesini

Kıymetli Mü’minler!
Mekke’nin fethi sırasında sancaktarlık
vazifesi yapan Huveylid b. Amr el-Kâbî’nin
anlattığına göre, birlikte oldukları bir sırada Hz.
Peygamber art arda üç kez, “Vallahi iman
etmemiştir.” der. Meraklanan sahâbîler, “Kim,
yâ Rasûlallah?” diye sorduklarında Hz.
Peygamber; “Kötülüğünden komşusunun
emin olmadığı kimse” cevabını vermiştir.4
Başka bir hadiste ise Peygamberimiz, bu
kişilerin cennete giremeyeceğini ifade etmiştir. 5

.
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Muhterem Mü’minler!
Birbirimizle ilişkilerimizin zayıflayıp
kaybolma noktasına geldiği çağımızda,
kalabalıklar içinde gün geçtikçe yalnızlaşıyoruz.
Komşularımızla, akrabalarımızla ve diğer
insanlarla ilişkilerimiz her geçen gün biraz daha
zayıflıyor, başka insanları ve onların
problemlerini
umursamamaya
başlıyoruz.
Huzuru, sevinci, üzüntüyü, varlığı ve yokluğu
bireysel olarak yaşamaya doğru hızla
ilerliyoruz. Anne babanın evladından, evladın
aile ocağından kaçmaya çalıştığını üzüntüyle
müşahede ediyoruz.
Yüce Yaratan’ın kendisine kulluktan ve
ana-babaya
güzel
davranmaktan
sonra
1
zikrettiği komşuya iyiliğin de, bu yozlaşan
değerlerle adeta buharlaştığını görüyoruz.
Ne yazık ki çoğu zaman; “Komşusu aç
iken tok yatan bizden değildir”2 diyen bir
Peygamberin ümmeti olduğumuzu unutuyoruz.
Sahabenin en fakirlerinden biri olan Ebû Zer
(r.a)’e hitaben Efendimizin “Ey Ebû Zer!
Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve

Komşularla ilişkilerimizi düzenlemeye
çalışırken, onların hangi dinden olduğu önemli
değildir.
Nitekim
Peygamberimizin
arkadaşlarından Abdullah b. Amr (r.a.)’ın evinde
bir koyun kesilmişti. Ailesine “Bunun etinden
Yahudi komşularımıza verdiniz mi?” dedikten
sonra Peygamber Efendimizden şu sözü işittiğini
söylemiştir: “Cebrail komşu ve komşuluk
hakkı konusunda o kadar çok tavsiyede
bulundu ki, komşuyu komşuya mirasçı
kılacak sandım.”6
Aziz Kardeşlerim!
Gelin, hayatımıza anlam ve bereket katan
tatlı dili ve güler yüzü komşularımıza cömertçe
sunalım. Birbirimizle karşılaştığımızda selâm
vermekte tereddüt etmeyelim. Hastalandığında
ziyaretine gidelim. Cenazesi olduğunda ilk biz
koşalım. Zekâtlarımızla ve sadakalarımızla zor
durumda olan komşularımıza yardımcı olalım.
Ufak tefek anlaşmazlıkları uzatmayalım ve
yalnızlaşan dünyada komşularımızla sıcak bir
ilişki kurmaya çalışalım. Hangi dine mensup
olursa olsun, komşumuzu rahatsız edecek bir
hareketten ve yüksek bir sesten uzak durmaya
çalışalım. Komşumuzun külüne bile muhtaç
olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım.
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