26 MART 2021 TARİHLİ CUMA HUTBESİ

الر ِح ِيم
َّ الرحْ َم ِن
َّ ّللا
ِ بِس ِْم ه
ُ َعلٰٓى اَ ْنفُ ِس ِه ْم ََل تَ ْقن
طوا ِم ْن َرحْ َم ِة
َ ِي الَّذ۪ ينَ اَس َْرفُوا
َ قُ ْل يَا ِعبَاد
ِۜ ّللا يَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب ج ۪م
الر ۪حي ُم
َّ ور
ُ ُيعا اِنَّهُ ه َُو ْالغَف
ِ ِۜ ٰ
َ َ
َ ٰ ّللا ا َِّن
َّ صلَّي
سلَّ َم
ُ َوقَا َل َر
ِ َّ سو ُل
َ ُّللا
َ ع َل ْي ِه َو
َ ّللا
ْ ِإذَا كَان
صو ُموا
َ ف ِم ْن
ِ ص
ْ َِت لَ ْيلَةُ النه
ُ ش ْعبَانَ فَقُو ُموا لَ ْيلَ َها َو
...يَ ْو َم َها
BERATIMIZI ALMA ZAMANI BERAT

Aziz Müminler!
Berat gecesi, kalbimizin en derin yerinden
Rahmân’a doğru bir yol açma, ne ile meşgulüm,
hangi uğurda yaşıyorum, niyetlerim ve amellerim
beni nereye götürüyor sorularına cevap arama
vaktidir. Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir insan
olmaya söz vermektir. Berat Gecesi, Rabbimizin
kullarına afiyet ihsan ettiği bir gecedir. Nerede ve
hangi halde olursak olalım, dertlerimize deva,

KANDİLİ

sıkıntılarımıza çare, hastalıklarımıza şifa verecek
Muhterem Müslümanlar!
Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan
Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz.

olanın Allah olduğunu bilmektir. Zira her şey ancak
O’nun takdir etmesiyle meydana gelir.

Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hep

Muhterem Müslümanlar!

birlikte 27 Mart Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece

Tövbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız

Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah.

bu mukaddes gecede, tövbemiz beratımız olsun.

Rahmeti sonsuz, affı sınırsız olan Yüce
Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede bizlere şu
müjdeyi

vermektedir:

aleyhlerine
Allah’ın

günahta

“De

ki:

haddi

rahmetinden

aşan

ümidinizi

‘Ey

ardından,

kesmeyin.

amellere açmış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı

Peygamber

Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Şaban ayının on
beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle
gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece
güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet
nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar, ‘Benden
bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım!
rızık

isteyen

yok

mu,

onu

rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona
afiyet vereyim!’ buyurur.”2

arınmış;

olmaya azmetmiş; yüreğini imana, ömrünü salih
nasip etsin. Beratınız mübarek olsun.
1
2

şerifte

yüklerinden

kullarım!

edendir.”1
hadis-i

günah

suçlarından beraat etmiş; hayra anahtar, şerre kilit

Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet
Okuduğum

bizleri

kendi

Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder.

Benden

Yüce Rabbimiz el açıp yalvardığımız bu gecenin

Zümer, 39/53.
İbn Mâce, İkâmet, 191.
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