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Soru:
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor
ki:
،

 َذو ُن لِّت َذ ْت َذبْت َذ ُن،
اب َّن
ار
اا
ِإ

َذ َذ َذ َذ َذ َذ ُن ُن ِّت َذ ْت َذ ْت َذ ُن ْت َّن
اب اجلَذن ِإة
ب
(( ِإ ا جاا رمضان
ِّت
َّن
الليَذاا ُن
] )) [ رواه ابلخاري ومسلم.ني
َذو ُنص َذد ِإت
ِإ

"Ramazan geldiğinde cennet kapıları ardına
kadar açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar
bağlanır."1
Bunun anlamı;Ramazan'da ölen kimse, hesapsız
olarak cennete girer mi demektir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Durum dediğiniz gibi değildir. Aksine bunun
anlamı; cennet kapıları, cennete girebilmeleri için
salih amellerde bulunanları canlandırmak için açılır.
Cehennem kapıları, bu kapılara yönelmesinler diye,
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îmân ehlini günahlardan alıkoymak ve engellemek
için kapanır.
Bunun anlamı;Ramazan'da ölen kimse hesapsız
olarak cennete girer, demek değildir.Hesapsız olarak
cennete girecekler olanlar; Rasûlullah -sallallahu aleyhi
ve sellem- şu hadisinde nitelendirdiği kimselerdir:
َذ ْت ُن ُن ْت
ُن ُن َّن َذ َذ
اجل َذ َّنن َذة ِإن ْتو ُن َّنن َذ ْت ُنع َذن َذلْت ًف ا ب َذغ ْتري ح َذ
يو َل
اَّل
س
((يدخل
 هم ِإ، اب
ِإ
ٍب
ِإ ِإ
ِإ
َذ ْت َذ ْت ُن َذ َذ َذ َذ َذ َذ َّن ُن َذ َذ َذ َذ ْت َذ ُن َذ َذ َذ َذ َذ ِّت ْت َذ َذ َذ َّن ُن َذ
)) [ رواه. ن
 و ر ِإ م، ون
 وَل ي،  وَل ريون، سرت ن
] ابلخاري ومسلم
"Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak
cennete girecektir. Onlar: başkalarından kendilerine
rukye yapmalarını istemeyen,uğursuzluğa inanmayan
(insanların uğursuzluk saydıkları şeyleri uğursuzluk
saymayan), (iyileşmesi için) ateşle dağlamayı terk
edenler ve yalnızca Rablerine tevekkül edenlerdir." 1
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