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İÇKİ VE ZARARLARI

harcanması gereken nafakanın israfına neden olur.
Alkol

الر ۪ح ِيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ِ بِس ِْم ه
اب
ُ ص
َ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ إِنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْيس ُِر َواألَن
َ ش ْي
َّ ع َم ِل ال
َان فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحون
ٌ َْواأل َ ْزالَ ُم ِرج
َ س ِم ْن
ِ ط

yüzünden

ailenin

huzuru,

çocukların

umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan
kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır.
Her yıl içki yüzünden, başta trafik kazaları olmak
üzere binlerce üzücü hadise yaşanır. Dostluklar
sona ererken, düşmanlıklar körüklenir.

ّٰللا صلى هللا عليه وسلم
ُ وقَا َل َر
ِ َّ سو ُل

Değerli Müminler!

يرهُ فَقَ ِليلُهُ َح َرا ٌم
ُ َِما أَ ْسك ََر َكث

Cenab-ı

Hak

bizleri

şöyle

uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve kumar yoluyla
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum

ayet-i

aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı

kerimede

Yüce

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler!

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık
vazgeçtiniz değil mi?”3

Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans

O halde geliniz, aklımızı ve irademizi esir

okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak

alan alkolün her türlüsünden kendimizi ve

durun ki kurtuluşa

eresiniz.”1

sevdiklerimizi uzak tutalım.

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Çoğu
sarhoşluk veren şeyin azı da

haramdır”2

Hutbemi

Peygamberimiz

(s.a.s)’in

şu

duasıyla bitirmek istiyorum: “Allah’ım! Doğu ile
Batı

arasını

uzaklaştırdığın

gibi

benimle

günahlarımın arasını da uzaklaştır! Allah’ım!
Aziz Müminler!

Beyaz elbisenin kirden arınması gibi beni de

Yüce dinimiz İslam, insanın canını, malını,

günahlarımdan arındır!”4

aklını, neslini ve inancını her türlü kötülükten
korumayı hedefler. Sağlığımızı tehlikeye atan, aklî
dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize
zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar.
Şüphesiz alkol ve kumar ferdin, ailenin ve
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4 Buhârî, Ezân, 89.
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toplumun huzurunu bozan zararlı alışkanlıkların
başında gelmektedir.
Değerli Kardeşlerim!
Alkol,

Allah’ın

insana

en

değerli

hediyeleri olan bedeni, aklı, ruhu tahrip eder. Bir
hiç uğruna malın yok edilmesine, helâl lokma için
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