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gerçeği olup insanın kusuru değildir. Bilakis
YETER Kİ GÖNÜLLER ENGELLİ OLMASIN

sabır, sebat ve gayretle sonu cennete varan birer
imtihan vesilesidir.
Kıymetli Müslümanlar!

﷽

Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde

اس اِ َّنا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوا ُ ْن ٰثى
ُ َيَٓا ا َ ُّي َها ال َّن
ۜ ُارف
ُ َو َج َع ْلنَا ُك ْم
َوا ا َِّن ا َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْند
َ شعُوبًا َوقَ َبَٓا ِئ َل ِلتَ َع

tedavi yollarına başvurmak Allah’ın emri,

ير
ٌ عل۪ ي ٌم خ َ۪ب
ِه
َ ّٰللا
َ ّٰللا ا َ ْت ٰقي ُك ۜ ْم ا َِّن ه

tedbirlere rağmen takdiri ilâhi olarak hastalığa

َّ قال رسول
سلَّم
َ ُصلّى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ ّٰللا

Peygamberin sünnetidir. Bütün gayretimize ve
yakalandığımızda tedavi yollarını aramalı, aynı
zamanda bu zor süreçte maneviyatımızı güçlü

ُ ّٰللا الَ َي ْن
 َولَ ِك ْن،ص َو ِر ُك ْم َوأ َ ْم َوا ِل ُك ْم
ُ ظ ُر ِإلَى
َ َّ ِإ َّن

tutmalı ve sabır taşına sarılmalıyız.

ُ َي ْن
.ظ ُر ِإلَى قُلُو ِب ُك ْم َوأ َ ْع َما ِل ُك ْم

Değerli Kardeşlerim!
Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız
her zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için

Muhterem Müslümanlar!

bir vesiledir. Unutmayalım ki her insan, gücü
nispetinde

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak
şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Biz sizi bir
erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle
tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere
ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en
değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok
sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her
şeyden haberdardır.”1
kudreti,

güzelliği,

sağlığı

ya

kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak,
dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve
çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin
görevidir. Aynı şekilde, engelli kardeşlerimize
umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak
hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun,
göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene
kazanma kapısıdır.

da

zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en
şereflisi olarak Rabbi katında değerlidir ve bu
değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet,

Hutbeme, başta okuduğum hadisi şerifin
meali

ile

son

“Allah

kalplerinize ve yaptıklarınıza bakar.”2

Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya
çıkan hastalık ve engellilik halleri, hayatın

Hucurât, 49/13.

veriyorum:

sizin

görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak

iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür.

1

Hastalanan

kulak olmak, bizler için onur, huzur ve sevap

İnsana Allah katında değer kazandıran,
şöhreti,

sorumludur.

2

Müslim, Birr, 34.
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