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يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
َّ ْ َّو َّما يَّسْ ت َِّوي
اْلعْ همى َّو ْال َّب ۪صي ُر َّوا ٰلَّ ۪ذي َّن ها َّم ُنوا َّو َّع ِملُوا

َّٰ
ات َّو َّْل ْال ُم ۪سي ُُۜء قَّل۪يالً َّما تَّـ َّت َّذ ٰ َّك ُرو َّن
ِ الصالِ َّح
َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى
َّ ٰ اّلل في ِظ ِٰل ِه يَّوْ َّم ْل ِظ َّٰل
،إْل ِظ ٰلُ ُه إِما ٌم عا ِد ٌل
ُ َّ ٰ َّس ْب َّع ٌة يُ ِظ ٰلُ ُه ُم
َّ ٰ وشاب نَّشَّ أ َّ ِفي ِع َّبا َّد ِة
ٌٰ
 َّو َّر ُج ٌل قَّ ْل ُب ُه ُم َّع ٰلَّ ٌق في،اّلل تَّعالى

َّ ٰ الن ت ََّّحا ٰبَّا في
، وتَّ َّف ٰ َّرقَّا َّعلَّي ِه، اج َّت َّمعا َّعلَّي ِه:اّلل
ِ  َّو َّر ُج،اج ِد
ِ ال َّم َّس
َّ ال َّف َّق
َّ ٰ خاف
،اّلل
ُ َّ  إِ ِٰني أ:ال
ٍ  َّو َّج َّم،ب
ُ َّو َّر ُج ٌل َّد َّع ْت ُه امْ َّرأ َّ ٌة َّذ
ٍ ْص
ِ ات َّمن
 ح ٰ َّتى ْل تَّعْ لَّ َّم ِشمالُ ُه َّما ُت ْن ِف ُق،ص َّدقَّ ٍة فأَّخْ فَّاها
َّ َّص ٰ َّد َّق ِب
َّ و َّر ُج ٌل ت
1

َّ ٰ  و َّر ُج ٌل َّذ َّك َّر،يَّ ِمين ُه
اّلل خالِ ًيا َّففَّاضَّ ْت َّع ْينَّا ُه

KIYAMET GÜNÜ ARŞIN GÖLGESİNE
VESİLE OLAN AMELLER

Muhterem Müminler!
Dünya hayatı bilmediğimiz bir vakitte son bulacak
ve ahiret yolculuğumuz başlayacaktır. Aynı şekilde
kıyamet de bir gün kopacak ve Hz. Adem (as)’den
son insana kadar herkes yaşadığı hayatın hesabını
vermek üzere mahşer gününde toplanacaktır. O gün
bu dünyada yaptığımız her bir amelimizin bir
karşılığı olacaktır. İşte Allah (cc) bazı kullarına özel
bir ikramda bulunacaktır. Bütün insanların tek tek
hesaba çekileceği mahşer gününde, bazı ameller
Rahman ve Rahim olan Allah Teala’nın arşının
gölgesine vesile olacaktır.
Aziz Kardeşlerim!
Gelin bu amelleri Sevgili Peygamberimizden
öğrenelim; Bu kişilerden birincisi adalet sahibi
yöneticilerdir. Bu yöneticilik aile hayatından devlet
iradesine kadar hayatın her alanını kapsamaktadır.
Yönetici kişi adaletle hüküm verdiğinde, kimsenin
hakkını yemediğinde Allah (cc)’ın razı olduğu bir işi
gerçekleştirmiş olur. Zira adalet İslam’ın en temel
ahlak ilkelerinden biridir. Yüce Rabbimiz adaletin
tesis edilmesi konusunda şöyle buyurmaktadır; “Ey
Müminler! Kendinizin, ana-babanızın veya
akrabanızın aleyhine de olsa, hep adalet ve
hakkaniyetten yana olun, Allah için doğru
şahitlik yapın. Şahitlik konusunda insanların
zengin veya fakir olmasını dikkate alarak adalet
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Buhâri, Ezan 36, Zekât 16 ; Müslim, Zekât 91.
Nisa, 4/ 135.

ve hakkaniyetten sapmayın. [Yani zenginin
gözüne girmek yahut yoksula merhamet etmek
uğruna
hak
ve
hakikati
söylemekten
kaçınmayın]. Şahitlikte öncelikle dikkate
alınması gereken husus, Allah'ın adaletten
ayrılmama emridir. Kaldı ki Allah zenginin de
fakirin de durumunu sizden çok daha iyi
bilmektedir. Şu hâlde arzu ve isteklerinize uyup
da adaletten ayrılmayın. Şahit olarak gerçeği
çarpıtırsanız veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki
Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.”2
Değerli Kardeşlerim!
Arşın gölgesini hak eden ikinci kişi, gençlik yıllarını
Allah’a ibadet ile geçiren kişidir. Bu genç, heva ve
heveslerine hakim olmuş, ibadetlerini imanına şahit
kılmış gençtir. Üçüncü kişi; Kalbini mescidlere
bağlayan ve mescitlerde huzur bulan, camilerin
kubbeleri altında, cemaatle namaza devam edip
secde edenlerdir. Dördüncü kişi, birbirlerini Allah
(cc) için seven ve Allah için buğz edenlerdir. Evet
mümin kardeşini sadece Allah (cc) rızası için
sevmeli ve değer vermelidir. Nitekim bir hadisi
şerifte:
“Siz,
iman
etmedikçe
cennete
giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman
etmiş olamazsınız.”3 buyrulmaktadır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Arşın gölgesinde gölgelenecek beşinci kişi; güzel ve
mevki sahibi bir kadının zina teklifine “Ben
Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan kişidir.
Nefsini haramdan koruyan kişidir. Zaman ve zemin
müsait olsa da Allah (cc)’ın kendisini gördüğünü
unutmadan iffetini koruyandır. Arşın gölgesinde
gölgelenecek altıncı grup insan; sağ elinin verdiği
sadaka ve hayırları sol elinin bilemeyeceği kadar
gizli bir şekilde verenlerdir. Riya, kibir, gösteriş ve
reklamdan uzak tutarak, fakirin onurunu incitmeden
vermeye çalışandır. Arşın gölgesinde gölgelenecek
yedinci grup insan ise; kimsenin bulunmadığı
ortamlarda Allah (cc)’ı hatırlayıp, gözyaşları döken
kimsedir. Allah (cc)’ı dost edinmenin ifadesi olan bu
gözyaşları, kalpteki imanın olgunlaşmasına ve
kıyamet günü Cehennem alevlerinin sönmesine
vesile olur. Rabbim hepimize nasip eylesin…
Hutbemi okuduğum ayeti kerimenin meali ile
bitirmek istiyorum; “Gören ile görmeyen, inanıp
iyi amellerde bulunanla kötülük yapan asla bir ve
eşit değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz!”4
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