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DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI 

ِحیم ْحَمِن ارَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم اِهللارَّ
اِلَحاِتۙ اُ۬وٰلٓئَِك ھُْم َخْیُر اْلبَِریَِّةؕ ﴿  ﴾ ۷اِنَّ الَّٖذیَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ا اَبَداًؕ   ھُْم ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجٖري ِمْن تَْحتَِھا اْالَْنَھاُر َخاِلٖدیَن ٖفیَھٓ اُؤ۬ َجَزٓ
ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنھُؕ ٰذِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّھُ ﴿ ﴾ ۸َرِضَي �ّٰ  

 قاََل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم
ثْتُمْ   اِْضَمنُوا ِلي ِست�ا ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْضَمْن لَُكْم اْلَجنَّةَ اُْصُدقُوا إِذَا َحدَّ

وا إِذَا اْؤتُِمْنتُْم َواْحفَُظوا فُُروَجُكْم َوُغضُّو ا أَْبَصاَرُكْم  َوأَْوفُوا إِذَا َوَعْدتُْم َوأَدُّ 
 .َوُكفُّوا أَْیِدیَُكمْ 

Aziz Müminler! 
Resûlullah Efendimiz (s.a.s), bir gün ashâbıyla 

sohbet ederken “Bugün hanginiz oruç tuttu?” diye 
sordu. Hz. Ebu Bekir “Ben” diye cevap verdi. Ardından 
Peygamberimiz tek tek şu soruları sıraladı: Bugün 
hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı? 
Bugün hanginiz bir fakirin karnını doyurdu? Bugün 
hanginiz bir hasta ziyaretinde bulundu?” 

 Bu soruların her birine Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) 
“Ben” diyerek olumlu cevap vermişti. Bunun üzerine 
Peygamber Efendimiz ashabı nezdinde bizlere şu 
müjdeyi verdi: “Bu güzel davranışlar kimde 
bulunursa, o mutlaka cennete girer.”1   

Değerli Müslümanlar! 
Yaratılışımızın gayesi; her şeyden önce Cenab-ı 

Hakkı layıkıyla tanımak, O’na yürekten bağlanmak, 
O’nun emir ve yasaklarına uygun davranmaktır. 
Varlığımızın gayesi imanı ve salih ameli, iyiliği ve güzel 
ahlakı hayata hâkim kılmaktır. Bunun yolu ise Kur’an 
ve sünnete samimiyetle uymaktan geçer.   

Kıymetli Kardeşlerim! 
Bizi cennete götürecek hidayet yolunun ilk 

adımında iman vardır. Allah’ın varlığına ve birliğine 
iman edenler cennete ulaşacaktır. Nitekim Yüce 
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: 
“Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var 
ya; işte onlar yaratılanların en hayırlısıdır. Rableri 
katında onların mükâfatı, altından ırmaklar akan, 
içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah 
onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı 
olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı 
duyanlara mahsustur.”2  

Aziz Müminler! 
Cennete giden yolun ikinci adımı ise salih 

amellerdir. Kul olma bilinciyle söylenen her hayırlı söz, 
insan olma şerefine layık her güzel eylem, Allah’ın 
hoşnutluğunu amaçlayan her iyi niyet birer salih 
ameldir.  Yeter ki samimiyet elden bırakılmasın. Yeter 
ki Allah rızası başka bir gayeye, beklentiye kurban 
edilmesin.  Bu Cuma vakti, kurtuluşa ermeyi, cennet 
ehli olmayı niyaz ederken her birimiz kendimizi hesaba 
çekelim. Şu soruları samimiyetle kendimize soralım: 
Rabbimizin emaneti olan ömrümüzü hangi yolda 

tüketiyoruz? Söz ve davranışlarımız, birer samimiyet 
eseri mi? Yoksa yapıp ettiklerimizi riya ve gösterişle 
heba mı ediyoruz? 

Değerli Müminler! 
 Hutbemi Sevgili Peygamberimiz’in şu hadis-i 

şerifiyle bitiriyorum: “Siz bana altı şey hususunda 
garanti verin, ben de size cennetin garantisini 
vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz 
verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet 
edildiğinde ona riayet edin. İffet ve haysiyetinizi 
koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Elinizi 
kötülüklere uzatmayın.”3  

 

Kære Menighed! 

Vores elskede profet (saw) spurgte en dag sin 
ashab: “hvem af jer har fastet i dag?” Den ærede Abu 
Bakr svarede “Jeg”. Derefter spurgte profeten: ”hvem 
af jer har i dag deltaget til sin brors begravelse? Hvem 
af jer har i dag brødfødet en fattig? Hvem af jer har i 
dag besøgt en med sygdom?” Til alle disse spørgsmål 
svarede Abu Bakr (ra) “Jeg”.  Derpå sagde profeten 
(saw): “Dem som besidder disse smukke egenskaber, 
kommer sandeligt i Paradis!” 

Kære Muslimer! 

For os som inderligt tror på Allah og Dommens 
dag, er det et ideal at opnå Allahs tilfredshed med os 
og som et gode deraf at komme i Paradis. Vejen til 
Paradis består hovedsageligt af to trin, som det første 
at tro på Allah den Almægtige som den eneste skaber 
og Herre over universet, og som det næste at gøre 
gode gerninger.  

O I Troende! 

Som en god muslim bør vi derfor følge profeten 
(saw) og hans Ashabs spor og gøre vores gerninger 
smukke og tilstræbe at opnå Allahs tilfredshed. Som 
det hedder i en ayah: ”Sandeligt, de der tror og gør 
gode gerninger, er de bedste af skabningen, deres 
belønning hos deres Herre vil være Edens (evige) 
haver med rislende kilder; deri skal de altid forblive. 
Allah finder velbehag i dem, og de finder velbehag i 
Ham. Dette har den der nærer ærefrygt for sin Herre i 
vente.” 

 

 

 

 
1 Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 12. 
2 Beyyine, 98/7-8.   
3 İbn Hanbel, V, 323. 

 


