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الر ِحيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ هللا
ِ ِبس ِْم
سانً ۜا اِ َّما
َ َْوقَضٰ ى َربُّكَ اَ ََّّل تَ ْعبُ ُٓدُوا ا ََُِّّٓل اِيَّاهُ َو ِب ْال َوا ِل َدي ِْن اِح
ف َو ََّل
ٍّ ُ َي ْبلُغ ََّن ِع ْن َدكَ ْال ِك َب َر اَ َحدُ ُه َُٓما اَ ْو ِك ََل ُه َما فَ ََل تَقُ ْل َل ُه َُٓما ا
تَ ْن َه ْرهُما َوقُ ْل لَ ُه َما قَ ْو ًَّل ك َِري ًما
َّ سول
: سلَّم
ُ قَا َل َر
َ ُصلى هللا
َ علَيْه و
َ ّللا
ََارك
ُ ُه َما َجنَّتُكَ َون
CENNET SEBEBİMİZ ANNE VE

emreder. Dünyaya gelişimize vesile olan anne ve
babalarımızın,
aldığımızda

gönüllerini
kuşkusuz

kazanıp

cennet

dualarını

vesilelerimiz

olacaktır.
Soralım kendimize, bizler bakıma muhtaç
olduğumuzda her an bizimle ilgilenen bu güzel
insanları,

yaşlılık

dönemlerinde

yapayalnız

bırakmak veya evimizin ücra bir köşesine terk
edip ilgilenmemek onlara ağır gelmez mi? Biz

BABALARIMIZ

kendimizi onların yerine koyalım. Unutmayalım
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum
Rabbimiz

ayet-i

şöyle

ki bugünün gençleri yarının anne babası ve

kerimede

buyurmaktadır:

Yüce

“Rabbin,

kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi,
ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak
emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi
senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın
onlara “öf!” bile deme; onları azarlama, onlara

Peygamberimiz

şerifte

hadis-i
(sav)

şöyle

ise

buyurmaktadır:

“Onlar senin cennetin veya cehennemindir.”2
Değerli Müminler!
Annelerimiz bizleri dokuz ay karnında
taşıyan, gecelerini bizim için uykusuz geçiren,
doğduğumuz andan itibaren üzerimize titreyen,
şefkati ve merhametiyle bizleri sarıp sarmalayan
en değerli varlıklarımızdır.
Babalarımız

ise

türlü

meşakkat

ve

sıkıntılarla bizleri büyüten, ömür boyu ilgi ve
desteğini

Hutbemi Peygamber Efendimizin (sav) bir
hadisiyle bitirmek istiyorum: “Allah’ın rızası,
anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi
de anne babanın öfkesindedir.”3
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tatlı ve güzel söz söyle.”1
Okuduğum

yaşlıları olacaktır.

esirgemeyen,

varlığını

her

zaman

hissettiren dayanaklarımızdır.
Aziz Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, anne-babaya iyilik
yapmayı, onları incitmemeyi, rızalarını kazanmayı

