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  HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) HİCRET SIRASINDA, MEDİNE YAKINLARINDAKİ
RANUNA VADİSİNDE  VERDİĞİ İLK CUMA HUTBESİ          

  Şehadet (Görmüş gibi iman ve ilan) ederim ki, Allah'tan gayrı ilah ( Tapınılacak,
yalvarılacak, rızası aranacak ve kulları için kural koyacak başka zat) yoktur.   

  

  O, birdir. (Ne zatında, ne yaratmasında, ne icraatında ve ne de şeriatında) O'nun ortağı
(eşi, benzeri, dengi) yoktur.   

            

  Sözlerin en güzeli ( en gerçeği, en mükemmeli ve en gereklisi) Yüce Allah'ın Kitabı'dır. (Ku'anı
Kerim'dir). Allah kimin kalbini Kur'anla süsler (nurlandırıp doyurur) ve onu küfürden sonra
İslamiyet'e sokup (hidayete ulaştırır) ; o kimse de Kur'anın (Hüküm ve haberlerini) insanların
sözlerinden üstün tutarsa (en haklı ve en hayırlı olan Allah'ın kelamı Kur'anın kararıdır diye
inanır, yaşar ve savunursa) işte o kişi kurtuluşa erişmiştir.   

  

  Doğrusu, Allah'ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en beliği (en bereketlisi, en hakikatlisi ve en
hikmetlisidir)   

  

  Allah'ın sevdiğini seviniz!.. (O'nun emrettiği ahlak ve amelleri, O'nun beğendiği müminleri
sahipleniniz)   

  

  Allah'ı, bütün kalbinizle seviniz! (Size maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her türlü nimeti ve
fazileti bahşeden Rabbinize yürekten yöneliniz)   

  

  Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız! (Kur'anı okuyup anlamak ve Rabbimizi
hatırlayıp çağırmak hususunda gevşek davranmayınız)   

  

  Allah'ın kelamına karşı kalbiniz katı kalmasın. (Hayat ve hidayet rehberiniz olan Kur'ana ilgisiz,
isteksiz ve bilgisiz kalanların kafalarının kararacağı, vicdanlarının katılaşacağı unutulmasın)   
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  Çünkü O (Kur'an) Allah'ın yarattığı her şeyin üstününü (kötüsünden) ayırıp seçen (şaşmaz bir
mizandır)   

  

  Amellerin hayırlısını, insanların değerlisini, (ibret ve öğüt verici) kıssaların en mükemmelini
öğretip ortaya koyandır.   

  

  (Hak ile Batılı) Helal ve Haram olan her şeyi açıklamaktadır.   

  

  Yalnız Allah'a ibadet ediniz.( Her kararına boyun eğiniz Her konuda O'na yöneliniz.. Her
ihtiyacınızı ondan dileyiniz) O'na hiçbir şeyi (Hiçbir kişiyi, hiçbir ideoloji) ortak koşmayınız. (Nefsi
arzularınızı, Allah'ın rızasının üstüne çıkarmayınız)   

  

  Ondan gereği gibi korkup sakınınız! (Takva ve terbiye sahibi olup Allah'a karşı sevgi ve saygı
içinde davranınız..)&quot;   

  

  --------------------------------------------------------------------------------------------   

  

  Yüce Allah şöyle buyuruyor:   

  

  &quot;Benim size söylemekte olduğum şeyleri yakında hatırlayacaksınız!... Ben işimi Allah'a
bırakıyorum. O kullarını çok iyi görendir.   

  

  Allah; O Mü'mini, onların kurduğu tuzaklardan korudu. Firavun şebekesini ise, o kötü azap
kuşatıverdi.&quot; [1]    

  

  &quot;Andolsun Yusuf'ta, daha önce size apaçık deliller getirmişti. Onun size getirip (haber
verdiklerin) den de kuşku içinde idiniz. Nihayet O ölünce (bu sefer) Allah bundan sonra, asla
hiçbir peygamber göndermez (Bunun gibisi dünyaya gelmez) dediniz. İşte Allah, aşırı giden,
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şüpheci kimseleri böyle şaşırtır.&quot; [2]    

  

  ------------------------------------------------------------------------------------------   

  

  İşte: Sağlığında Nebi'nin ve davetçinin kıymeti bilinmiyor, şüphe ile karşılanıyor.   

  

  Ama, öldükten sonra da, onun hatırasını istismar ederek, yeni gelen tebliğ ve tekliflerden
kaçmak için, &quot;artık O'nun gibi gelmez&quot; deniliyor.   

  
  

  

  [1]  Yusuf: 45   

  

  [2]  Mü'min: 34   
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