29 EKİM 2021 TARİHLİ CUMA HUTBESİ
CUMA NAMAZI VE ÖNEMİ

الر ٖح ِيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ِ ِبس ِْم ه
ص ٰلوةِ ِم ْن
َّ يُٓا ايُّها الَّ ٖذين ٰام ُٓنُوا اِذا نُودِي ِلل
ّٰللا وذ ُروا ْالبيْع
ِ ي ْو ِم ْال ُج ُمع ِة فاسْع ْوا ا ِٰلى ِذ ْك ِر ه
ٰذ ِل ُك ْم خيْر ل ُك ْم ا ِْن ُك ْنت ُ ْم ت ْعل ُمون
:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
َّ ِإ َّن ِفى ْال ُج ُمع ِة ساعة ل يسْأ ُل
ُّٰللا ْالع ْبد
َّ ُِفيها شيْئا ِإلَّ آتاه
ُّٰللاُ ِإيَّاه
Muhterem Müslümanlar!
Cuma, Müslümanlar için haftalık toplu
ibadet günüdür. Şartlarını taşıyanların bu
günde bir araya gelerek camide Cuma
namazı kılmaları farzdır.
Cuma, Kur’an-ı Kerîm’de isim
verilerek kılınması emredilen bir namazdır.
Yüce Rabbimiz, başta okumuş olduğum
ayette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman
edenler! Cuma günü namaz için çağrı
yapıldığında,
hemen
Allah’ın
zikrine/namaza koşun ve alışverişi
bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha
hayırlıdır.”1
Geçerli bir mazereti olmadığı halde
Cuma namazını ihmal etmek büyük bir vebal
ve günahtır. Allah Resûlü (s.a.s.) bu konuda
bizi şöyle ikaz eder: “Her kim
önemsemediğinden
dolayı
Cuma
namazını üç defa terk ederse kalbi
mühürlenir.”2

Cum’a, 62/9.
İbn Mâce, İkâmet, 93.
3 Müslim, Cum’a, 18.
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Kıymetli Müslümanlar!
Cumanın bereketinden istifade etmeyi
isteyen her mümin, Peygamberimizin
sünnetine uyarak Cuma namazına hazırlanır.
Güzelce abdestini alır, bedenini temizler.
Kıyafetinin hem temiz hem de namazın
şartlarından olan setr-i avrete uygun
olmasına özen gösterir. Daha sonra camiye
gelerek vaaz ve nasihatleri dinleyip onlardan
istifade eder.
Bu mübarek günde dikkat etmemiz
gereken diğer bir husus ise Cuma hutbesidir.
Hutbe, minberden mü’minlere yapılan
nasihat, hatırlatma ve uyarı; aynı zamanda
Cuma namazının bir şartıdır. Tıpkı namaz
gibi hutbe de bir ibadettir. Hutbe okunurken
huşû içinde, sessizce ve can kulağıyla
dinlemek
gerekir.
Hutbe
esnasında
yanındakiyle konuşmak, telefonla uğraşmak,
hutbenin
özünden
uzaklaşmaya
ve
sevabından mahrum kalmaya sebep olur.
Aziz Müminler!
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün3
olan Cuma’nın bereketinden istifade etmeye
gayret
edelim.
Bugünü,
kardeşlik
bağlarımızı güçlendirmek, birbirimizin
halini hatırını sormak, mutluluğunu
paylaşmak, derdiyle hemhâl olmak için fırsat
bilelim. Cuma günleri, asr-ı saadette olduğu
gibi mümkün olduğunca ailece camiye
koşalım. Çocuklarımızı sevgiyle Cuma
namazına alıştıralım, gençlerimizi Cuma
namazının huzuruna davet edelim.
Hutbemi Peygamber Efendimizin şu
müjdesiyle bitiriyorum: “Cuma günü öyle
bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir
şey dilerse, Allah ona isteğini mutlaka
verir.”4
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Tirmizî, Cum'a, 2.
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