
Hutbe, 02.07.21
Şuursuz Amel Verimsizdir

بَا ُقْربَان(اً مَواتُْل َعلَيِْهْم نَبَاَ ابْنَْي اٰدََم بِالَْحقِّ ﴿ اِذْ َقرَّ

ِر   قَ((اَلطَفتُُقبَِّل ِمْن اَحَ((ِدِهَما َولَْم يُتََقبَّْل ِمَن ااْْلٰخَ((

يَنطاَْلَْقتُلَنََّك  ﴾ٖق َقاَل اِنََّما يَتََقبَُّل اللُّٰه ِمَن الُْمتَّ
َّهِ  قَ���دْ قَ���ال:  وَل الل اُدْعُ((وا اللََّه»ملسو هيلع هللا ىلصوَُروِيَ َأَنَّ َرس���ُ

َوَأَنْتُْم ُموِقنُ(((وَن بِاِإلَِجابَ(((ِة. َواْعلَمُ(((وا َأَنَّ اللََّه اْلَ

«يَْستَِجيُب دَُعاءً ِمْن َقلٍْب َغاِفٍل اْلٍَه

Aziz Kardeşlerim!
Müslümanlar  olarak  gayemiz  bellidir.
Rabbinin hoşnutluğunu kazanarak sevdikleri
ile  cennete  girebilmek  her  müminin
umududur. Bu hedefe nasıl ulaşılacağını yüce
Mevlamız  sonsuz  rahmeti  ve  hikmetinin
gereği belirsiz bırakmamıştır. Bilakis, Kur’ân-ı
Kerîm’i indirerek ve yegâne örnek olarak Hz.
Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’i göndermek suretiyle takip
edilmesi  gereken  çizgiyi  apaçık  bir  şekilde
beyan etmiştir. Cennete giden yol kuşkusuz
sahih  bir  iman  ve  salih  amelden
geçmektedir.  Salih  amel  ise  Allah  Teâlâ’ya
ithaf  ettiğimiz  ibadetleri  kapsadığı  gibi,
mahlukatların  arasındaki  muameleleri  de
kapsamaktadır. Salih amelin esasını ihlas ve
şuur  teşkil  etmektedir.  Şuursuz  amel  ve
bilinçsiz  ibadet  verimsizdir,  bizi  hedefimize
yaklaştırmaz.
Değerli Müslümanlar!
Allah Teâlâ, Hz. Âdem (a.s.)’ın Hâbil ve Kâbil
isimli iki oğlunun kıssasını bize şu şekilde arz
etmektedir:  “(Ey  Muhammed!)  Onlara
Âdem’in  iki  oğlunun  haberini  gerçek
olarak  oku.  Hani  ikisi  de  birer  kurban
sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş,
ötekinden  kabul  edilmemişti.”1 Yüce
Allah  ikisine  de  kurban  olarak  mallarından
vermelerini  emrettikten  sonra,  çoban  olan
Hâbil kuzuların arasında en iyisini ve en çok
sevdiğini seçip kurban etti. Kâbil ise çiftçi idi
ve  mezkûr  emrin  Allah’tan  geldiğinin
şuurundan  yoksun  ve  gafil  olduğundan
dolayı en kalitesiz otlarından infak etti.2 Yüce
Rabbimiz,  Hâbil  (a.s.)’ın  dürüstlüğüne  ve
şuuruna  bakarak  onun  kurbanını  kabul
eyledi.  Gaflet  içinde  bulunan,  isteksiz  ve
şuursuz  bir  şekilde  ibadetini  yerine  getiren
Kâbil’in  kurbanı  ise  kabul  edilmedi.  Âyet-i
kerîme  şu  şekilde  devam  eder: “Kurbanı
kabul  edilmeyen,  ‘Andolsun  seni
mutlaka  öldüreceğim.’  demişti.  Öteki,
‘Allah ancak müttakîlerden kabul eder.’
demişti.”1

Demek  ki  takva,  yani  Allah’ın  varlığının  ve
gözetmesinin  şuurunda  olup  korunmak,

1 Mâide suresi, 5:27
2 Tefsîr-i Taberî, 5:27 ayetin tefsiri

amellerimizde  bulunması  gereken  olmazsa
olmaz  bir  sıfattır.  Yoksa  amellerimiz  bizi
hedefimize ulaştıramaz.
Aziz Müminler!
Maalesef  en  esas  sorumluluklarımızdan
olmasına  rağmen  aramızda  birçok  kişi
namazını  sürekli  bir  şekilde  eda
etmemektedir. Namaz kılanların arasında ise
namazı şuurlu, huşu içerisinde eda edenlerin
sayısı  oldukça düşüktür. Çoğumuz namazda
okuduğu  surelerin,  zikirlerin  ve  duaların
manasını öğrenmek için gayret göstermiyor.
Hâlbuki  namazda okuduklarımızın  bilincinde
olmak  esastır.  Eğer  buna  riayet  edersek,
namazı  daha  bilinçli  bir  şekilde  eda
edebilmeye  kapı  açmış  oluruz.  Ayrıca
namazın  hikmetlerinden  birini  Rabbimiz  şu
şekilde  ifade  etmektedir:  “Kitaptan  sana
vahyolunanı  oku,  namazı  da  dosdoğru
kıl.  Çünkü  namaz  insanı  hayâsızlıktan
ve  kötülükten  alıkoyar.”3 Sahabenin
imamlarından  olan  İbn  Mes’ûd  (r.a.)’ın
ifadesiyle:  “Kılınan  namaz,  kişiyi  iyiliğe
götürmüyor, kötülüklerden alıkoymuyor
ise, o kişi namazıyla ancak Allah هلالج لج’nun
rahmetinden  uzaklaşmış  olur.”4 İşte
şuursuz amelin neticesi  de budur;  dünyada
yük, ahirette vebal olur.
Muhterem Kardeşlerim!
Namaz bunun için sadece bir örnektir. Aslen
her  amelde  şuura  ihtiyacımız  vardır.  Buna
orucumuz,  infakımız,  kurbanımız,  umremiz,
haccımız,  ilmî  okumalarımız,  cihadımız  ve
dualarımız da dâhildir. Dua hususunda Resûl-
i Ekrem ملسو هيلع هللا ىلص buyuruyor ki: “Allah’a, kabul
edileceğine  gerçekten  inanarak  dua
ediniz. Biliniz  ki  Allah,  gafil  ve
umursamaz bir kalp ile yapılan duaları
kabul  etmez.”5 Şuur  eksikliğimiz  en bariz
şekilde  muhtemelen  dua  ve  zikirlerimizde
tezahür eder.
Az  sonra  inşallah  namaza  duracağız,
akabinde  de  zikirlerimizi  ve  dualarımızı
okuyacağız. Bunları yaparken Allah Teâlâ’nın
bizi  gözetlediğini  ve  bunları  Onun
hoşnutluğunu  kazanmak  için  yaptığımızı
zihinlerimizde  canlandıralım  ki,  gelecekte
işleyeceğimiz amellerimiz daha şuurlu olsun
ve  bu  çabamız  ihsan  dolu  bir  hayatın
başlangıcı olsun. 

3 Ankebût suresi, 29:45
4 Tefsîr-i Taberî, 29:45 ayetin tefsiri
5 Tirmizî, Deavât, 65



Sermon du Vendredi, 02.07.21
Les  Œuvres Sans  Conscience  Sont
Improductives

بَ((ا ُقْربَان((اً( مَواتُْل َعلَيِْهْم نَبَاَ ابْنَْي اٰدََم بِ((الَْحقِّ ﴿ اِذْ َقرَّ
 قَ(((اَلطَفتُُقبَِّل ِمْن اَحَ(((ِدِهَما َولَْم يُتََقبَّْل ِمَن ااْْلٰخَ(((ِر 

يَنطاَْلَْقتُلَنََّك  ﴾ٖق َقاَل اِنََّما يَتََقبَُّل اللُّٰه ِمَن الُْمتَّ
َّهِ  قَدْ قَ��ال اُدْعُ((وا اللََّه َوَأَنْتُْم»: ملسو هيلع هللا ىلصوَُروِيَ َأَنَّ َرُسوَل الل

ُموِقنُوَن بِاِإلَِجابَِة. َواْعلَُموا َأَنَّ اللََّه اْلَ يَْستَِجيُب دَُعاءً(
«ِمْن َقلٍْب َغاِفٍل اْلٍَه

Mes Chers Frères !
En tant que musulmans notre objectif est clair.
Chaque  croyant  espère  pouvoir  entrer  au
Paradis  avec  ses  proches  en  gagnant  la
satisfaction de son Seigneur. Notre  Seigneur,
par Sa miséricorde et Sa sagesse infinies, ne
nous  a  pas  laissé  sans  nous  informer  du
chemin à suivre pour atteindre notre objectif.
Au contraire, il a clairement énoncé la ligne de
conduite qui doit être la notre en révélant le
Coran et en envoyant le Prophète (sas) comme
exemple.  Le  chemin  qui  mène  au  Paradis
passe  sans  aucun  doute  par  une  foi
authentique  et  l’accomplissement  de  bonnes
œuvres. Les bonnes œuvres comprennent non
seulement les adorations  que nous vouons à
Allah mais aussi nos relations avec les autres.
Ces bonnes œuvres reposent sur la sincérité et
la conscience de celui qui les accomplit. Sans
conscience,  nos  adorations  et  nos  œuvres
demeurent  improductives  et  ne  peuvent  pas
nous rapprocher de notre objectif.
Chers Musulmans !
Allah nous expose le récit des deux fils d'Adam
(as), Hâbil et Qâbil (Abel et Caïn en français),
dans le verset suivant : « Et raconte-leur en
toute  vérité  l'histoire  des  deux  fils
d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices;
celui  de  l'un  fut  accepté  et  celui  de
l'autre ne le fut pas. « 6.
Après qu’Allah Tout-Puissant leur eut ordonné
à tous les deux de donner de leurs biens en
sacrifice, Hâbil,  le berger, sacrifia le meilleur
et  le  plus aimé de ses  agneaux.  Qâbîl  était,
quant  à  lui,  un  agriculteur  mais  n'ayant  pas
une réelle conscience que l'ordre venait d'Allah
le Tout-Puissant,  il  se contenta de donner en
offrande  ses  plus  mauvaises  herbes.7 Notre
Seigneur, prenant en compte l'honnêteté et la
conscience d'Hâbil  (as) accepta son sacrifice.
Quant au sacrifice de Qâbîl, qui avait agi sans
conscience de son acte et à contrecœur, il ne
fut  pas  accepté.  Le  verset  continue  ainsi
l’histoire de Hâbîl et Qâbîl : « Celui-ci dit: » Je
te  tuerai  sûrement «.  » Allah  n’accepte,
dit l’autre, que de la part des pieux «. «1. 

Ainsi,  la  piété,  qui  représente  le  fait  d’avoir
conscience de l’existence d’Allah et d'être sous
Son  observation,  est  un  ingrédient

6 Sourate Al-Maidah (La Table Servie), 5:27
7 Tefsîr-İ Taberî, Exégèse du verset 5:27 

indispensable dans l’accomplissement de nos
œuvres. Sans elle, nos actions ne pourront pas
nous faire atteindre notre objectif. 
Chers Croyants !
Malheureusement, bien que la prière soit l'une
de  nos  principales  responsabilités,  beaucoup
d'entre  nous  ne  prient  pas  de  manière
continue. Et parmi ceux qui font la prière, le
nombre  de  ceux  qui  font  leur  prière  avec
dévotion  et  concentration  est  très  faible.  La
plupart  d'entre  nous,  ne  cherche  pas  à
apprendre la signification des sourates ou des
invocations qu’ils lisent pendant la prière. Il est
pourtant  essentiel  d’avoir  conscience  de  ce
que  nous  récitons  lors  de  la  prière.  En
travaillant  sur  ce  point,  nous  pourrions  prier
plus consciencieusement. Notre Seigneur nous
explique l'une des sagesses de la prière dans
le  verset  suivant  :  « Récite  ce  qui  t’est
révélé du Livre et accomplis la Salat. En
vérité la Salat préserve de la turpitude et
du blâmable. «8

Ibn  Mas’ud  (ra),  l’un  des  imams  des
compagnons, dit à ce propos : « Si la prière
n’entraîne  pas  celui  qui  la  fait  vers  le
bien et ne le préserve pas du mal,  elle
l’éloignera  alors  de  la  miséricorde
d'Allah. «.9 Ainsi est le résultat de l'acte sans
conscience : fardeau dans ce monde, compte à
rendre dans l'au-delà.
Mes Chers Frères !
La prière n'est qu'un exemple. En effet, nous
avons besoin de conscience dans chacune de
nos  œuvres.  Cela  inclut  nos  jeûnes,  nos
aumônes, nos sacrifices, nos pèlerinages, nos
lectures, notre djihad et nos invocations. En ce
qui concerne l'invocation, le Messager de Dieu
dit  :  « Faites des  invocations  à  Allah  en
croyant qu’elles seront acceptées. Sachez
qu’Allah  n’accepte  pas  les  invocations
faites avec un cœur insouciant. «10. C’est
probablement  lors  de  nos  invocations  et  de
notre  dhikr que notre manque de conscience
est le plus criant.
Tout à l'heure -si Allah le nous permet-, nous
allons prier, puis nous allons faire notre  dhikr
et  nos  invocations.  Imaginons  qu'Allah  (swt)
nous  surveille  pendant  que  nous
accomplissons  ces  adorations  afin  de gagner
Sa  satisfaction  et  de  faire  gagner  en
conscience  nos  actions  futures.  Puissent  ces
efforts  représenter  pour  nous  le  début  d'une
vie pleine de bonté.

8 Sourate Al-Ankabut (L’araignée), 29:45
9 Tefsîr-İ Taberî, Exégèse du verset 29:45 
10 Tirmizi, Da‘awât, 65
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