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SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM
Değerli Kardeşlerim!
Rahmet kaynağı olan dinimiz, bizleri bir taraftan
Allah’ın koyduğu sınırlara riayet etmeye davet
ederken, diğer taraftan da sağlıklı bireyler olmamız ve
huzurlu bir toplum oluşturmamız için evrensel ilkeler
koymuştur. Sağlık, Rabbimizin bize en büyük rahmeti
ve emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip
çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir.
Nitekim okuduğum ayeti kerimelerde Hz. İbrahim (a.s)
Rabbimizi şöyle anlatır: “O, beni yaratan ve bana
doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir.
Hastalandığımda bana şifa veren O’dur. Beni
öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine O’dur.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizden kim huzuru yerinde,
bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak
güne başlarsa, sanki dünyalar ona bağışlanmış
gibidir.”2
Aziz Müminler!
Sağlığının kıymetini bilen insan, kendini maddi ve
manevi her türlü zarardan koruduğu gibi, hastalanınca
tedavi olmaya da özen gösterir. Yüce Allah’ın “Şâfi”
ismine sığınarak tedavi yolları aramak ve can
emanetinin hakkını vermek hepimizin mesuliyetidir.
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Tedavi
olunuz. Çünkü Allah yarattığı her hastalığın
mutlaka şifasını da yaratmıştır”3 buyurarak şifadan
ümit kesmemeyi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca pek
çok hastalık Allah’ın yardımı ve insanların gayretli
araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört
bir köşesini etkisi altına alan Koronavirüs salgınına da
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inşallah şifası bulunacaktır. Bizlere düşen ise hastalığa
yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz, hastalıktan önce sağlığın
kıymetini bilmeyi bize tavsiye etmiştir.4 Sağlıklı
kalabilmenin yollarını göstermiştir. Sağlıklı kalmanın
en önemli yollarından birisi de ruh ve beden
temizliğine dikkat etmektir. Ruhumuzu kötü
düşüncelerin kirletmesinden bedenimizi de hastalıklara
sebep olabilecek maddi kirlere karşı korumalıyız. Bu
aynı zamanda Yüce rabbimizin bizlere yüklediği en
önemli sorumluluktur. Sevgili Peygamberimiz Allah
katında değerimizi artıracak, çağlar boyu yol gösteren
mesajında şöyle buyurur: “Allah güzeldir, güzel olanı
sever; temizdir, temizliği sever; kerem sahibidir;
cömertliği sever.”5
Değerli Müminler!
Bütün insanlığı adeta esir alan koronavirüs salgınına
karşı her birimize sorumluluklar düşmektedir. Bu
sorumluluklarımızı yerine getirmek dini ve vicdani bir
görevdir. Yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem
kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak
için tedbirli davranmalıyız. Dolayısıyla içinde
yaşadığımız şehrin ve ülkenin ilgili ve yetkili
makamlarının sağlığımızı korumaya yönelik önerdiği
önlem ve tedbirlere de azami derecede ve hassasiyetle
uymaya çalışalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında
başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun
da kul hakkı olacağını unutmayalım. Salgının yükselişe
geçtiği bu dönemde maske mesafe ve temizlik kuralına
uyalım. Camilerimizin ibadet ve diğer bölümlerinde
mesafe kuralına uyalım. Akraba ziyaretlerine ara
verelim. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınalım.
Beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat
edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım.
Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri
gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım.
Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün
boyunca evimizde karantinada kalmaya özen
gösterelim. Unutmayalım ki aldığımız tedbirler bu
salgının ömrünü kısaltacaktır. Daha sağlıklı günlerde
eş ve dostlarımızla mutlu bir hayat yaşamamıza sebep
olacaktır. Hafife almamız ve tedbirlere uymamak
bizleri telafisi mümkün olmayan acılara ve
sevdiklerimizden erken ayrılmamıza sebep olacaktır.
Biz tedbirlere uyarsak Allah’ın takdirinin hayır
olacağını ümit ederiz.
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