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Aziz Kardeşlerim!
İşimizde, ailevi yaşantımızda, ekonomik
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faaliyetlerimizde

ve

çevremizle

olan

münasebetlerimizde Peygamber efendimizi örnek
aldığımız sürece hayatımız istikamet üzere ve
dosdoğru olacaktır. Günümüzün hızlı akıp giden

PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK

günlük yaşamında onun örnek hayatına olan
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde sevgili
Peygamberimiz (sav) ile ilgili olarak “Sen elbette
yüce bir ahlak üzeresin.”1 buyurulmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz (sav) de biraz önce
okuduğum hadisinde bu hakikati: “Ben ancak
güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”2
şeklinde ifade etmektedir.
Rasulüllah’ın

yaşamı

adeta

Kur’an’ın

vücut bulmuş halidir. Helal ve haramı, iyi ve
kötüyü

biz

onun

günlük

hayata

yansıyan

davranışlarından ve sözlerinden öğrenmekteyiz.
Bir gün Hz. Aişe annemize Peygamber
Efendimizin

ahlakı

(sav)
o; “Siz,

sorulduğunda

nasıldı?

Kur’an

diye

cevap vermiştir. Onun hayatını okuduğumuzda
erdem,

kavramlarının

doğruluk

onun

şahsında

ve

güvenirlilik

zirve

noktaya

ulaştığını her anlamda görmekteyiz.
Kıymetli Müminler!
Modern çağın insanı olarak tabir edilen
bizler, insanlara hitabı, saygısı, şefkati, sosyal ve
ticari alandaki davranış tarzları ve güler yüzlülüğü
ile hayatımıza yön verecek bir model olarak
Peygamber Efendimizi (sav) hep önümüzde, yanı
başımızda hissetmeliyiz. Ona layık bir ümmet
olabilmenin yegâne yolu onun rehber hayatını
örnek almaktan geçmektedir.

Öyleyse

her
bize

zamankinden
düşen

başta

daha

fazladır.

kendimiz

ve

çocuklarımız olmak üzere onun eşsiz ahlaki
hayatını öğrenmek, İslam’ın bu yöndeki evrensel
mesajlarını yaşamak ve yaşatmak olmalıdır.
Hutbemi

Peygamberimizin

şu

güzel

sözleriyle bitiriyorum: “Mü’min, başkalarıyla iyi
geçinen ve kendisiyle de iyi geçinilen kimsedir.
Başkalarıyla iyi geçinmeyen ve kendisiyle de iyi
geçinilemeyen kimsede hayır yoktur.”4
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okumuyor

musunuz? Onun Ahlakı Kur’an idi”3 şeklinde
ahlak,

ihtiyacımız
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