
Hutbe, 07.06.19
Bütün Bir Yılı Ramazan Kılmak

اْليَٖقيُن    ﴿ يَْأتِيََك ى َحتّٰ َربَّك ﴾َواْعُبْد

 : أَْدَوُمَها    «ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اللّهِ  اللِّه إِلَى الَْعَماِل أََحّب

َقّل  :» َوإِْن ِستًّا     «ملسو هيلع هللا ىلصوَقَاَل  أَْتبََعُه ُثّم َرَمَضاَن َصاَم َمْن

الّدْهَر     َكِصيَاِم َكاَن َشّواٍل »ِمْن

Muhterem Müslümanlar!
Bir  ay  boyunca,  zaman  dilimlerinin  en
değerlilerinden  olan  mübarek  ramazan  ayında
Rabbimizin  rızasına  nail  olma  emeliyle  başta
oruç olmak üzere teravih namazları, zekât, fitre
ve  hatm-i  şerif  gibi  birçok  ibadeti  yerine
getirmeye  gayret  ettik.  İbadetlerimizin  çeşitli
olması yanında bunları bir ay süresince istikrarlı
bir  şekilde  sürdürmeye  çalıştık.  Bunu  bizlere
nasip eden Allahımıza hamd olsun! Cenâb-ı Hak
sofralarımızı  ve  gönüllerimizi  bereketlendiren
ramazan-ı  şerif  ayını  hakkımızda  güzel  şahit
eylesin!
Değerli Müminler!
Bir ay boyunca gündüzümüzü yeme-içme ve sair
dünyevi arzulardan uzak durma, Kur’an okuma
ve  onu  anlamaya  gayret  etme  suretiyle
değerlendirmeye  çalıştık,  gecemizi  ise  camide
aynı  gayeyi  paylaşan  kardeşlerimizle  cemaat
hâlinde  teravih  namazlarını  eda  ederek
aydınlattık.  Bununla  beraber  kendi  içimize
dönerek  nefis  muhasebesi  yaptık.  Yaratılış
maksadımız  olan  kulluğumuz,  varlık  gayemiz
hakkında diğer aylarda olmadığı kadar tefekkür
edip  gereğini  hasbelkader  yerine  getirmeye
çalıştık. Aç kalarak aç olanların hâlini bir nebze
de  olsa  anlamaya  çalıştık,  iftar  sofralarımızı
paylaştık,  fitre  ve  zekâtlarımızla  malımızda
hakkı olan muhtaçlara yardım elimizi uzattık. Ve
nihayetinde  tövbe  ve  istiğfar  ile
günahlarımızdan  arınarak,  Rabbimizin  bu  ay
için müjdelediği, cehennem azabından azat olup
cennet ehline katılanlardan olmayı diledik.
Aziz Müminler!
Her  ne  kadar  ramazan  ayı  maneviyatımızın
arttığı  bir  zaman dilimi  olsa da kulluğumuzun
son nefese kadar devam ettiğini unutmamalıyız. 

Allah  Teâlâ’nın  “Ölüm sana  gelinceye  kadar
Rabbine  kulluk  et.”1 hitabı  gereğince
kulluğumuzun bir ayla sınırlı olmadığının, ölüm
vaktine  dek  devam  ettiğinin  bilincinde
olmalıyız. Dolayısıyla ramazan ayında istikrar ve
sebat  ile  devam  ettirdiğimiz  durumu  idame
ettirmek,  her  zaman  güç  yetiremezsek  de
özellikle  pazartesi  ve  perşembe  günleri  oruç
tutmaya, her vakit namazı olmasa da günün en
az  bir  vaktini  camide  cemaatle  eda  etmeye
gayret etmeliyiz. Ramazanda bazı meşakkatlere
göğüs gererek ulaştığımız hâlet-i rûhiyemizi ve
ibadet  alışkınlıklarımızı  devam  ettirmeli,  o
yoğunlukta  olmasa  da  kulluğumuzun  gereği
olan mezkûr ibadetleri  az da olsa istikrarlı  bir
şekilde  muhafaza  etmeliyiz.  Nitekim  Hz.
Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in de buyurduğu gibi “Allah’a en
sevimli  olan  ameller  az  da  olsa  devamlı
olanlardır.”2

Muhterem Müminler!
Varlık nedeni kulluk olan bizler makamların en
şereflisi  olan  bu  kulluk  makamına  ancak
yaratıcımız  olan  Allah’a,  yine  kendisinin
öngördüğü  şekilde  davranarak  ulaşabiliriz. Kul
Onun sevgisine ve rızasına ancak yine Onun razı
olduğu yollarla erişebilir. Bu ise kulluğumuzun
ispatı olan ve bir kısmını az önce zikrettiğimiz
ibadetlerle  olur.  Özellikle  de  ramazan  ayında
görece  yoğun  bir  şekilde  yerine  getirdiğimiz
nafile ibadetlerle kulluğumuz kemale ulaşır. Zira
nafileler Allah’a daha çok yaklaşma vesileleridir.
Peygamber  Efendimiz Kim“ ملسو هيلع هللا ىلص   ramazan
orucunu tutar ve ona şevvalden de altı gün
daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi
olur.”3 buyurarak  bize  aslında  ramazan  ayı
boyunca  kazandığımız  güzellikleri
pekiştirmenin bir yolunu göstermiştir.
Aziz Müminler!
Allah’a  kul  olmanın  şuurunu  bir  ömür  canlı
tutalım ve  bu  hayat  sermayesini  devamlı  olan
salih  amellerle,  güzel  ahlakla  süsleyelim.  Bize
emanet  edilen  hayat  nimetini  hayatı  verenin
rızasına  mutabık  olarak  değerlendirelim.
Rabbimiz bizi bütün bunlarda muvaffak kılsın.

1 Hicr suresi, 15:99

2 Muttefakun Aleyh; Buhârî, Rikâk, 18, H. No: 6464; Müslim, 
Salâtu’l-Musâfirîn, 30, H. No: 783
3 Müslim, Siyam, 39, H. No: 1164



Sermon du Vendredi 07.06.19

Faire de toute l’année un Ramadan

اْليَٖقيُن    ﴿ يَْأتِيََك ى َحتّٰ َربَّك ﴾َواْعُبْد

 : ملسو هيلع هللا ىلص    هههههههِ اللهههّ ولهههههُ رهههَسههههههههههُ الههههههَ َوإِْن     «قهههَ أَْدَوُمَها اللِّه إِلَى الَْعَماِل أََحّب

:» َقّل َشّواٍل       «َوَقاَلملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن ِستًّا أَْتبََعُه ُثّم َرَمَضاَن َمْنَصاَم

الّدْهَر   َكِصيَاِم »َكاَن

Chers musulmans, chères musulmanes !
Nous nous sommes efforcés pendant un mois, le
mois  béni  de  Ramadan,  plus  précieux  que
n’importe quel mois, de gagner la satisfaction de
notre Seigneur avec des adorations  telles  que le
jeûne, les  prières  de  tarawih,  la  zakât  al-mal,  la
zakât al-fitr et la lecture du Coran. En plus de la
diversité  de  nos  adoration,  nous  nous  sommes
efforcés de les accomplir de façon continue. Loué
soit Allah, Lui qui nous a permis de vivre tout cela.
Qu’Allah (swt) fasse du mois de Ramadan, ce mois
qui a répandu sur nos tables et dans nos cœurs sa
bénédiction,  un  témoin  pour  nous  le  Jour  du
Jugement Dernier.
Chers croyants, chères croyantes !
Durant  un  mois  nous  avons  passé  nos  journées
sans  manger  ni  boire  et  nous  sommes  tenus
éloignés  des  autres  tentations  terrestres.  Nous
nous  sommes  efforcés  à  lire  le  Coran  et  à  le
comprendre.  Nous  avons  illuminé  nos  nuits  de
l’éclat  des  prières  de  tarawih aux  côtés  de  nos
frères.  Nous  nous  sommes  remis  en  question.
Nous avons médité à propos de la raison de notre
existence qui est la servitude d’Allah, et son but
plus que durant tout autre mois. En connaissant la
faim, nous avons essayé de comprendre, ne serait
ce qu’un petit peu, les personnes dans le besoin,
nous avons partagé nos repas de rupture du jeûne,
nous avons tendu la main aux nécessiteux en les
aidant avec notre  zakât al-mal et notre  zakât al-
fitr.  Finalement  nous  nous  sommes  repentis en
demandant pardon pour nos fautes, en implorant
Allah (swt) pour qu’Il nous éloigne des châtiments
de l’Enfer  et  qu’Il  nous place parmi les  gens du
Paradis.
Chers frères, chères sœurs !
Bien que le mois de Ramadan soit un mois d’une
intensité  spirituelle  particulière,  il  ne  faut  pas
oublier que notre servitude doit continuer jusqu’à
notre dernier souffle. Allah (swt) nous dit dans le
Coran : « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que
te  vienne  la  certitude  (la  mort). »4.  Nous

4 Sourate Al-Hijr, 15 :99

devons,  à  la  lumière  de  ce  verset,  prendre
conscience  que  notre  servitude  doit  continuer
jusqu’à  notre  mort. Ainsi,  nous  devons  nous
efforcer  d’entretenir  la  constance  et  la
persévérance dont nous avons fait preuve pendant
le  Ramadan.  Même  si  cela  nous  est  difficile,
essayons  de  continuer  à  observer  régulièrement
un jour de jeûne, de préférence  les lundis et les
jeudis.  Essayons  également  de  prier  en
communauté au moins une fois par jour.  Même en
petite  quantité,  essayons  d’être  constant  dans
l’accomplissement  de  ces  adorations. En effet  le
Prophète  (sas)  a  dit :  « Les  actions  les  plus
aimées auprès d’Allah sont celles qui sont dans
la  constance  même  si  elles  sont  petites  en
quantité. »5

Chers croyants, chères croyantes ! 
Nous  pouvons  atteindre  l’objectif  de  notre
existence, la  servitude  d’Allah  (swt)  uniquement
en suivant les enseignements et les prescriptions
de  ce  dernier.  Le  serviteur  peut  atteindre  Son
amour et Sa satisfaction seulement en persévérant
dans le chemin qu’Il agrée. Cela est possible grâce
à  l’accomplissement  des  adorations  citées
précédemment qui sont également des preuves de
notre servitude. En particulier, avec les adorations
surérogatoires  que  nous  avons  accomplies  de
façon  intensive  pendant  le  mois  de  Ramadan,
notre  servitude  s’est  vue  renforcée. En effet, les
actes  surérogatoires  sont  des  moyens  de  se
rapprocher  d’Allah.  Le  Prophète  (sas)  a  dit :
« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, et lui
ajoute  six  jours  au  mois  de  Chawwal,  c’est
comme s’il avait jeûné en continu une année
entière ».6 Notre  Prophète  (sas)  nous  enseigne
ainsi un moyen de faire fructifier la récompense de
nos bonnes œuvres accomplies pendant le mois de
Ramadan.
Chers croyants, chères croyantes !
Gardons la conscience de la servitude toute notre
vie, embellissons nos vies avec de bonnes actions
et une morale irréprochable. Essayons de vivre en
satisfaisant Celui qui nous a béni en nous confiant
cette vie. Qu’Allah (swt) nous aide dans cette voie.

5 Muttefaqun ‘Aleyh; Sahih al-Buhârî, Rikâk, 18, H. No: 6464;
Sahih Muslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 30, H. No: 783
6 Sahih Muslim, Siyam, 39, H. No: 1164
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