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يم
ْ ِب
ِ س ِم ه
ِ الر ۪ح
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
اس اَ ْن يُتْ َر ُُٓكوا اَ ْن َيقُولُُٓوا ٰا َمنَّا َو ُه ْم ََل
َ اَ َحس
ُ َِّب الن

mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden
eksilterek sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”3

َّٰللاُ الَّذ۪ ين
يُ ْفتَنُونَ َولَقَ ْد فَتَنَّا الَّذ۪ ينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم فَلَ َي ْعلَ َمنَّ ه
َص َدقُوا َولَ َي ْعلَ َمنَّ ا ْلكَاذ ِ۪بين
َ

Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz bu dünya hayatında bizleri

ّٰللا صلى هللا عليه وسلم
ِ َّ سو ُل
ُ وقَا َل َر

bazı sıkıntılarla niçin sınamaktadır? Nefsimizin

َْس ذَ ِلك
َ
ْ ً ع َجبا
َ  َولَي، ألم ِر ا ْل ُمؤْ ِم ِن ِإنَّ أَ ْم َر ُه ُكلَّهُ لَهُ َخي ٌْر
، ُشك ََر فَكَانَ َخيْرا ً لَه
َ س َّرا ُء
َ َ إِ ْن أ: ِأل َح ٍد إَِلَّ ل ْل ُمؤْ ِمن
َ ُصابَتْه

hoşuna giden bazı şeyleri niçin yasaklamıştır?

ُصبَ َر فَكَانَ خيْرا ً لَه
َ صابَتْهُ ض ََّرا ُء
َ ََوإِ ْن أ
ZORLUKLAR KARŞISINDA MÜMİN

Nefsimize

zahmet

veren

yapmamızı

emretmektedir?

ibadetleri
Çünkü

niçin

Rabbimiz

kibir, haset, cimrilik gibi kötü duygulardan
arınmamızı istiyor. Merhamet, hoşgörü, cömertlik
gibi ruhumuzda bulunan güzelliklerin ortaya
çıkmasını arzu ediyor. Misafir olduğumuz bu

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum

ayet-i

kerimede

Yüce

dünyada Rabbimizi unutmadan huzurlu bir hayat

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanlar, “İnandık”

yaşamamızı ve ahirette de sonsuz mutluluğa

demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını

kavuşmamızı murat ediyor.

mı sanıyorlar? Andolsun ki, biz onlardan

O halde mü’min olarak bu dünyanın

öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru

sınavlarını sabır ve şükür terazisinde tartalım.

söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da

Hayatta

mutlaka bilir.1

bulunduğumuz bu mübarek günleri de fırsat

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz

(sav)

şöyle

buyuruyor:

güçlü

mü’min için geçerlidir. Başına güzel bir iş
geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur.
Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da
onun için hayır olur”2
Aziz Müminler!
Hayatımız boyunca pek çok sıkıntıyla karşı
karşıya kalırız. Başımıza gelen her olay, imtihan
dünyasının bir parçasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz
bu dünya hayatının zorluklarla dolu olduğunu bir
ayeti

kerimesinde

şöyle

ifade

etmektedir:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve biraz açlıkla;

için

içerisinde

bilerek ibadet, dua ve tevekkül ile Allah’tan her
daim yardım isteyelim.

“Mü’minin hali ne güzeldir. Çünkü onun her
hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum sadece

olmak
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