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حيم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر
ِ

ْاّلل َّعلَّى ْال ُم ْؤ ِمني َّن اِ ْذ َّب َّعثَّ في ِهمْ َّر ُسولا ِمن
ُ ٰلَّ َّق ْد َّم ٰ َّن ه

َّاب
َّ ُس ِهمْ يَّ ْتلُوا َّعلَّ ْي ِهمْ هايَّاتِه َّويُ َّز ٰكي ِهمْ َّويُ َّع ِٰل ُم ُه ُم ْال ِكت
ِ اَّ ْنف

َّو ْال ِح ْك َّم َّة َّواِ ْن َّكانُوا ِمنْ قَّب ُْل لَّفي ضَّ ََّلل ُمبين
َّ ََّّوق
ُ ال َّر ُس
:ص ٰلَّى اّللُ َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
َّ اّلل

َّ ٰ َّمنْ أ َّ َّطا َّعني َّف َّق ْد أ َّ َّطا َّع
 َّو َّمنْ َّع َّصاني َّف َّق ْد َّع َّصى، اّلل

َّ ٰ
اّلل

MEVLİD-İ NEBİ

Aziz Mü’minler!
Bugün Cuma; müminlerin bayramı. Bu gece Mevlid-i Nebi
gecesi; insanlığa İslam’ı tebliğ eden, hakkı ve hakikati öğreten,
cennete giden yolda rehberlik edip her haliyle en güzel
örneğimiz olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa’nın (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin yıldönümü. Bizleri
özü güzel, sözü güzel son Peygambere ümmet olmakla
şereflendiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. O’nun
âlemlere huzur, rahmet ve güven elçisi olarak gönderdiği
Resûl-i Zîşân Efendimize, âline ve ashabına salât ve selâm
olsun.
Muhterem Müslimanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Andolsun ki Allah, müminlere kendi
içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp
tertemiz yapan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir
peygamber göndermekle büyük bir lütufta
bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar, apaçık bir
sapkınlık içinde bulunuyorlardı. ”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle
buyuruyor: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiş, bana
isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.”2
Aziz Müminler!
Yüce Allah, Hz. Âdem’den itibaren insanları hakka hakikate
davet eden, asırlar boyunca Allah’ın dinini tebliğ eden iyiliğin
yayılması ve kötülüğe engel olunması yolunda insanlığa
örnek olan nice peygamberler göndermiştir. Bu kutlu halka
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Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s)
ermiştir.

gelişi ile nihayete

Kıymetli Müslümanlar!
Resûl-i Ekrem Efendimiz, insanlığın umudu, müminlerin
sevgilisi, âlemlerin rahmet vesilesidir. “Bir mümin neye
inanır? Bir Müslüman nasıl yaşar?” sorusunun en
mükemmel ve canlı cevabıdır. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret
ve feraset gibi erdemlerin şahsında adeta ete kemiğe
büründüğü kutlu nebidir. Kur’an-ı Kerim’i bize aktaran,
anlatan ve yaşayarak öğreten odur..
İmanın manasını bize bildiren, mümin olmanın gereği olarak
namazdan oruca, hacdan zekâta her bir ibadetimizi nasıl
yerine getireceğimizi bize gösteren Sevgili Peygamberimizdir.
İyi bir insan, salih bir kul, olgun bir mümin olmayı bize
öğreten odur. Dünyada huzur ve güvenin, ahirette sonsuz
mutluluğun anahtarı, onu tanıyıp anlamak, onu model
almak ve nihayetinde de Peygamberimizin örnekliğinde bir
hayat yaşamaktır.
Muhterem Müslümanlar!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini takip eden hafta
Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edilecektir. Başkanlığımız
bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz,
Cami ve İrşad” olarak belirlemiştir.
Bu hafta Cenabı Mevla’nın bizlere “Ey Peygamber! Biz
seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın
izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı
bir kandil olarak gönderdik.”3 buyurarak tanıttığı
Peygamber Efendimizi daha yakından tanımaya, anlamaya
gayret edeceğiz.
Yine gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizin hak ve
hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, bâtıla karşı da
uyarıcı vasfını, Kur’an-ı Kerim’i ümmetine tebliğ eden,
açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten kişiliğini, insanlığı
huzura, barışa, adalete davet eden yönünü, hayatının her
safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet
çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu
aydınlatan bir kandil oluşunu, özellikle onun irşad, tebliğ ve
davet yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya
çalışacağız.
Bu vesile ile Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor, haftamızın
aziz milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini
Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.
Hollanda Diyanet Vakfı
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