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َناَصابُ   رُ  َوالاَمياِسرُ  َواْلا يَُٓا اَيَُّها الَّٖذينَُ ٰاَمن ُٓوا اِنََّمُا الاَخما
تَنِب وه ُ لَعَلَّك مُا  سُ  ِمنُا َعَملُِ الشَّياَطانُِ فَاجا َْلمُ  ِرجا َزا َواْلا

ونَُ  ت فاِلح 

 :ِ ُ َعْنه قال: قَاَل َرُسوُل ّللاه   لَ وعن أبِى برزة َرِضَي ّللاه

ْبٍد يَْوَم اْلِقيَاَمِة َحتهى يُْسأَل َعْن أْربَعٍ: َعْن  عَ دََما وُل قَ يَزُ 

ْن َماِلِه ِمْن  ُعُمِرِه فِيَما أْفنَاهُ، َوَعْن ِعْلِمِه َما َعِمَل بِِه، َوعَ 

هُ لَ أْيَن اْكتََسبَهُ َوفيَما أْنفَقَهُ، َوَعْن ِجْسِمِه فيَما أبْ    

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 

Kıymetli Müslümanlar! 

Yüce Allah okuduğumُ ayet-i kerîmede 

buyuruyor ki: “Ey iman edenler! İçki, kumar, 

dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi 

birer pisliktir. Onlardan kaçının ki, 

kurtuluşa eresiniz”1 Okuduğumُhadis-iُ şerîfteُ

de Allah Rasülü (s.a.s) şöyleُ buyruruyor: 

“Kıyamet gününde kul, ömrünü nerede 

harcadığının, bildikleriyle neler yaptığının, 

malını nerelerden kazanıp nerelere 

harcadığının ve bedenini nerelerde 

yıprattığının hesabını vermeden yerinden 

kıpırdaması mümkün değildir.”2 

     Yüceُ dinimizُ İslam İnsanoğlununُ hemُ

dünyadaُ hemُ deُ ahiretteُ mutluُ olmasınıُ

hedeflemiştir.ُDinimiz canın,ُmalın,ُaklın, dinin 

veُneslinُkorunmasınıُesasُalmıştır.ُSağlıklı ve 

huzurluُ birُ hayatُ içinُ yararlıُ veُ temizُ şeyleriُ

helâl,ُzararlıُolanlarıُdaُharamُkılmıştır. İnsanınُ

zihinsel,ُbedenselُveُruhsalُsağlığını tahrip eden 

ve toplumsal huzuru bozan zararlıُ alışkanlıklarُ

daُbuُkapsamdadır. 

Aziz Müminler! 

Bugün Hollanda’daُ ve neredeyse tüm 

dünyada insanlıkُ sigara,ُ alkol,ُ uyuşturucuُ veُ

kumar gibi zararlıُ alışkanlıklarınُ bedeliniُ ağırُ

bir şekildeُ ödemektedir. Meselâ, içinde birçok 

 
1 Mâide, 5/90. 
2 Tirmizî, Kıyamet, 1 (2419). 

zararlıُmaddeyiُbarındıranُsigara,ُvücuduُyavaşُ

yavaşُ imhaُ etmektedir.ُ Sigaraُ kullananُ kişiُ

aslındaُ kendiُ eliyleُ sonunuُ hazırlamakta, 

soluduğumuzُ havayıُ zehirleyerekُ baştaُ kendisiُ

ve ailesi olmak üzere etrafındakilerinُ sağlığınıُ

tehlikeyeُ atmaktadır.ُ Müslüman kendine, 

ailesine,ُ sevdiklerineُ veُ çevresindekiُ diğerُ

insanlara zarar veren sigara gibi kötü bir 

alışkanlığıُderhalُterkُetmelidir. 

Değerli Müslümanlar! 

Vücudu harap ederekُ birçokُ hastalıklaraُ

sebep olan alkollü içeceklerُ veُ uyuşturucu 

maddeler bedensel, zihinsel ve ruhsal 

sağlığımızıُ bozduğuُ gibi, içki ve uyuşturucuُ

madde yüzünden pek çok ahlâkî ve toplumsal 

sorunlar başُ göstermekte,ُ aile ve işُ hayatımız, 

ülkelerimizin ekonomileri, fert ve cemiyet 

ahlakımız büyük zararlar görmektedir. 

Peygamberimiz (s.a.s) bir yandan “İçkiden 

sakının. Çünkü o bütün kötülüklerin 

anasıdır”3 buyururken bir taraftan da sağlıkُveُ

zaman gibi iki büyük nimetinُ kıymetini 

bilmemizُgerektiğini söylemektedir.  

AzizُKardeşlerim! 

Geliniz İslâm’ınُ hayatُ veren,ُ hayatıُ

anlamlıُ kılan; dünyayıُ güzelleştirip cennete 

çevirecekُolanُçağrılarınaُkulakُverelim. Haram 

veُ zararlıُ olandanُ uzakُ duralım.ُ Allah’ın 

buyruklarındanُ ve Sevgili Peygamberimizin 

yolundanُayrılmayalım!  

 

 
3 Nesai, Eşribe, 44. 


