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Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun! 

(Ahkaf, 46/31)
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guraba Yayında Mihenk Taşı

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyur

maktadır: “İslam garib olarak başladı. Başladığı 

hale geri dönecektir. O halde müjdeler olsun 

Guraba’ya/gariplere!” 

[Müslim, Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî rivayetinde: “Guraba’ya/gariplere 

müjdeler olsun! Onlar benden sonra sünnetimden 

insanların bozdukları şeyleri düzel tenlerdir.”               

[Tirmizî, İmân]

َم: ٰى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلٰى آِلِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّ

ْسَلُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدأ؛ َفُطوبٰى ِللُغَرَباِء «.  » َبَدَأ اْلِ

َرَواُه ُمْسِلم، َوِفي ِرَواَيِة الّتِْرِمِذي:

» َفُطوبٰى ِللُغَرَباِء؛ الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن َبْعِدي 

ِمْن ُسنَِّتي «.

NEDEN GURABA?



Önsöz

Hidayete ulaştıran rahmet, eşsiz nimet, yarattıkları
nın en hayırlısı, seçilmiş rasûl Muhammed sallallahu aleyhi ve 

sellem’i göndererek insanlığa ikramda bulunan Allah’a hamd 
olsun. O, bizim peygamberimiz ve önderimiz Muhammed 
b. Abdullah’tır. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, onun ehli 
beytine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzere gi
denlere olsun. 

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet
lerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini 
temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir 
Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir 
lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık 
bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 164)

Salât ve selâm, peygamberlerin ve rasûllerin sonuncu
suna, Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün 
insanlığın önderinin üzerine olsun. Allah’ın salât ve selâmı, 
O’na, âline ve tüm ashabına olsun.

Yıllardır, uluslararası Siyeri Nebî yarışmasına uygun 
bir kitap hazırlama düşüncesi aklımdan geçiyordu. Bu, 
Allah Teâlâ’nın, uymamızı emrettiği Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in hayatını öğrenmede bir sebep de olacak
tı. Zira Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Andolsun, Allah’ın 
Rasûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuş
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mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel 
bir örnek vardır.” (Ahzab, 21)

Bu kitabı hazırlama azmimi üç şey arttırdı:
* Birincisi: Siyeri Nebî’yi öğrenme yollarını kolaylaş

tırmaya büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen, bildiğim kada
rıyla Siyeri Nebî konusunda güvenilir, ilmî bir yarışmanın 
olmaması. Bu tür bir yarışma, ahlâkî değerleri, metodolojik 
işaretleri, günlük yaşamlarında çocuklarımızın uzak kala
mayacağı insanî ilişkileri ön plana çıkaracaktır. Bu da, on
ların soruları ve problemleri için birtakım çözüm yollarının 
ortaya konulmasını gerektirecektir.

* İkincisi: Nesilleri, Allah’ın yüce Kitabı’na, ilk vahiy 
kaynağına bağlayan, dünya çapında Kur’anî yarışmaların 
sağladığı büyük başarılar ve Kur’an’ın öğretilmesi. Hatta 
bu Kur’an yarışmaları, izlenen bir yol, kolay ve basit bir 
metod, övünç ve onur duyma kaynağı oldu. Yöneticiler, 
valiler, seçkinler, âlimler, iş adamları, kız ve erkek öğrenci
lerin velileri gibi birçok kimse bu yarışmaları kazanmak için 
gayret ettiler.

Kim bilir, Allah Teâlâ, bu tür yarışmaları düzenlemeyi 
ilk düşünenlere, bunları teklif edenlere ve destekleyenlere 
ne çok hayırlar ve büyük sevaplar vermiştir!

Bu mübarek düşünce, Siyeri Nebî konusunda da benzer 
bir çalışmayı, Siyeri Nebî konusunda da uluslararası bir ya
rışma için metodik ve özet bir kitap hazırlamayı düşünmem 
konusunda bana kapı açtı. Nitekim selefi salihîn rahimehu-

mullah, özellikle sahabe ile tabiînin Ali b. Huseyin radıyallahu 
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anh’dan rivayet edildiği gibi, çocuklarına Kur’anı Kerim’i 
öğretme konusunda çaba gösterdikleri gibi, Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in yaşamı ve savaşlarını da ilk andan 
itibaren öğretme konusunda çaba gösteriyorlardı.

* Üçüncüsü: Geçmiş yıllarda, Râbıtatu’lÂlemi’l
İslâmî’ye (Dünya İslam Birliği’ne) bağlı elHey’etu’l
Âlemiyye li’tTa’rif bi’rRasûl sallallahu aleyhi ve sellem ve Nus
ratihi (Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme 
Komisyonu’ndaki) çalışmam sırasında, Siyeri Nebî’yi ta
nıtmak için gezdiğim otuzdan fazla ülkede ve dünya çapın
da karşılaştığım İslamî kuruluşlar ve cemiyet merkezlerin
deki sorumluların, bu düşünceyi uygulamam konusundaki 
destekleri. 

Bunlar, Siyeri Nebî konusunda uluslararası bir yarış
manın yapılması ve buna uygun bir kitabın hazırlanması 
fikrini açık bir şekilde ortaya koydu.

Bu önsözde, birkaç konuya işaret edilmesi gerekiyor:

* Birincisi: Bu düşünce, anaokulları, dünya çapındaki 
İslamî kuruluşlar, merkezler ve cemiyetler kabul etmedik
çe ümit edilen başarıyı gerçekleştiremez. Bu kitap, erkek 
ve kız öğrenciler için Siyeri Nebî konusunda ilmî bir ya
rışmaya dayalı olarak hazırlanmıştır. Ben, bu düşüncenin 
aslında onlardan kaynaklandığını, sadece bir slogan olma
yıp gerçek olduğunu da vurguluyorum. Bu konu, onların 
düşüncelerine, tekliflerine ve gözlemlerine çokça ihtiyaç 
duymaktadır. 



* İkincisi: Bu kitap, birinci baskıya birtakım notlar ve 
tashihler eklendikten sonra ilk aşamada altı dile çevrilecek
tir: (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince, Endonezyaca 
ve Urduca). İhtiyaç ve imkanlar ölçüsünde başka aşamalar 
da bunu izleyecektir. Ümit edilen, ilk aşamanın Allah’ın iz
niyle iki yıl içinde tamamlanması yönündedir.

* Üçüncüsü: Yarışma kitabı, Siyeri Nebî konusunda 
sabit ve sahih olan hadisleri merkeze alarak kısaca hazırlan
mıştır. Yarışmacıların kolayca ezberlemesi için net birtakım 
başlıklar seçilmiştir. Bununla birlikte, bazı nadir kullanılan 
kelimelerin anlamlarının açıklanmasına, hadisten çıkarıla
cak bazı derslere ve hadiste geçen konu hakkında bazı kısa 
soruların eklenmesine de önem verilmiştir.  

Sonuç olarak, Allah Teâlâ’ya şükrettikten sonra, bu ki
tabı hazırlamada ve değerlendirmede yardımcı olan herke
se de ayrıca teşekkür ve takdirlerimi sunarım. Özellikle, bu 
kitabın hazırlanmasında, konularının bir araya getirilmesin
de ve metinlerinin gözden geçirilmesinde bana yardımcı 
olan, Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Ko
misyonu Araştırma ve Eğitim Bölümü başkanı değerli, fazi
letli kardeşim ve arkadaşım üstad Muhammed Abdurrahim 
elArabî’ye teşekkür ederim. 

Allah Teâlâ’dan, en güzel isimleri ve sıfatlarıyla, hepi
mizi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şu yönlendirmesi
ni kabul eden kimselerden kılmasını dilerim: “Benden, bir 
âyet dahi olsa tebliğ edin.” [Sahih-i Müslim] 
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Yüce Allah’tan, bizi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
itaat üzere diriltmesini, onun sünneti üzere canımızı alma
sını, onun sancağı altında haşretmesini, onun havzı başın
da bir araya getirmesini, onun şefaatiyle rızıklandırmasını 
ve onunla birlikte cömertler yurdunda bir araya getirmesini 
dilerim!

Salât ve selâm, peygamberimiz Muhammed’e, onun 
ehli beytine ve tüm ashabınadır...

Prof. Âdil b. Ali el-Şiddî
Uluslarararası Peygamber'i Tanıtma ve 

Destekleme Komisyonu Genel Sekreteri





Birinci Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in, Risaletten                                                  
Önceki Ahlâkından

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Sıdkı/Doğruluğu

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Sıfatlarının 

   Mükemmel Oluşu





BİRİNCİ HADİS

 األَْقَربِيَن َعِشيَرَتَك  َوَأْنِذْر  َنَزَلْت:  ا  َلمَّ َقاَل:    َعبَّاٍس  اْبِن  َعْن 
َفا، َفَجَعَل ُينَاِدي »َيا َبنِي فِْهٍر، َيا َبنِي  الشعراء: 214 َصِعَد النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى الصَّ
َخْيلاً  َأنَّ  َأْخَبْرُتُكْم  َلْو  َفَقاَل:»َأَرَأْيَتُكْم  اْجَتَمُعوا  َحتَّى  ُقَرْيٍش،  لُِبُطوِن   » َعِديٍّ
ْبنَا َعَلْيَك إِلَّ  ِقيَّ ؟ َقاُلوا: َنَعْم، َما َجرَّ بِاْلَواِدي ُتِريُد َأْن ُتِغيَر َعَلْيُكْم َأُكنُْتْم ُمَصدِّ

ا. َقاَل:»َفإِنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد«. ِصْدقاً

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: “‘(Önce) en yakın akrabanı uyar.’ (Şuara, 214) 
âyeti nâzil olduğunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa 
tepesine çıkarak, ‘Ey Fihr oğulları! Ey Adiyyoğulları!’ diye 
Kureyş kabilesinin kollarına seslendi. İnsanlar toplanınca 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Ne dersiniz, 
şu vadide size saldırmak üzere olan süvarilerin olduğunu 
söylesem beni tasdik eder misiniz?’ diye sordu. Orada bu
lunanlar, ‘Evet, tasdik ederiz. Çünkü senin sadece doğru-
yu söylediğine şahidiz.’ dediler. Bunun üzerine Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘(O halde bilin ki) kuş-
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kusuz ben, önünüzde bekleyen şiddetli azap konusunda 
bir uyarıcıyım.’” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, daha 
önce gizli olan davetini açıkça ilan etmeye başladığını gös
termektedir. Davetini çok açık bir şekilde duyurmak/ilan 
etmek için Kureyş kabilesinin kollarını bir araya getirmişti. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tepenin başındaydı ve 
tepenin eteklerindekilerin tamamını görüyordu. İnsanlar 
da, tepenin bir eteğinde idiler ancak onlar tepenin diğer 
tarafındakileri göremiyorlardı. 

Hatta onlar açısından tepenin diğer tarafı görünme
yen bir şeydi. Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
öncelikli olarak korkmaları ve sakınmaları gereken gaybî 
bir konuyu tam anlamıyla kavratabilmek için, doğru sözlü
lüğüne onları şahit tutarak bunu onlara itiraf ettirdi ki, bu 
gaybî konu, yüce Allah’ın, Kendisine ortak koşan herkesi 
yakalayacak olan azabıydı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Müslümanın, davette kullanabileceği en güçlü vesile  
doğrulukla süslenmesidir.

2 En çok korkulması ve sakınılması gereken şey, şir
kin tuzaklarına düşmektir.

3 Davet edilen kişinin, davet edilmeden önce, davet 
edilen bütün iyilikleri davetçide görmesi gerekir.
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kabilesi ile 

konuşmak için niçin Safa tepesine çıktı?
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine “Ne der

siniz, şu vadide size saldırmak üzere olan süvarilerin oldu
ğunu söylesem, beni tasdik eder misiniz?” diye sorduğun
da, Kureyş ne cevap verdi?
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İKİNCİ HADİS

ا َأَتاُه ِجْبِريُل َرَجَع  ة َبْدِء الَوْحِي َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ َعْن َعائَشَة  فِي ِقصَّ
ْوُع َقاَل َلَها: »َلَقْد َخِشيُت  ا َذَهَب َعنُْه الرَّ َيْرُجُف ُفَؤاُدُه إَِلى َخِديَجَة ُثمَّ َلمَّ
إِنََّك  َأَبًدا؛  ُه  اللَّ ُيْخِزيَك  َما  ِه  َواللَّ »َكلَّ   : َخِديَجُة  َفَقاَلْت  َنْفِسي!«  َعَلى 
َوُتِعيُن  ْيَف،  الضَّ َوَتْقِري  اْلَمْعُدوَم،  َوَتْكِسُب   ، اْلَكلَّ َوَتْحِمُل  ِحَم،  الرَّ َلَتِصُل 

.» َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ
Âişe radıyallahu anha, vahyin başlangıcı olayını şöyle an

latır: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e Cebrail geldik
ten sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi ürpermiş 
bir şekilde Hatice radıyallahu anha’nın yanına döndü. Ya
şadığı korku gidince, Hatice’ye “Kendimden korktum!” 
buyurdu. 

Bunun üzerine Hatice şöyle dedi: “Hayır, vallahi Allah 
seni asla utandırmayacaktır! Çünkü sen, akrabalarını gö
zetir, çaresiz olanların yükünü hafifletirsin, fakire yardım 
eder, misafire ikramda bulunur ve doğru yolda olanları des
teklersin.” (Muttefekun aleyh)

2

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Sıfatlarının 
Mükemmel Oluşu
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Hadisin Kısa Anlamı

Şüphesiz Hatice radıyallahu anha, bu hadiste, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’e, onun her tür kötülükten uzak olan 
ahlâkî özelliklerinden ve eşsiz hasletlerinden bir sonuç çı
kararak, güven vermiş ve onun başına kötü herhangi bir 
şeyin gelmeyeceğini söylemiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem, akrabaları ve yakınlarına yardım eder, hayatlarını sür
dürmekten âciz olanların işlerini üstlenir, ihtiyaç duydukları 
şeyleri insanlara verir ve misafirlere ikramda bulunurdu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Hatice radıyallahu anha’nın kâmil bir karaktere sahip 
olduğu, doğru görüşlülüğü, dayanıklılığı, sebatı ve geniş an
layışı.

2 Güzel ahlâk özellikleri ve hayırlı hasletler, kötü son
dan kurtuluşu sağlar.

3 Bazı durumlarda, belli bir maslahattan dolayı, insanı 
yüzüne karşı övmenin caiz olduğu.

4 Başına kötü bir şey gelen kişiyi yatıştırmak, onu se
vindirmek ve onu kurtaracak şeylerden bahsetmek gerek
tiği.

5 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in doğru sözlü oldu
ğuna dair işaretlerden biri de, kendisine ilk vahyin aniden 
geldiği bu anda Hatice radıyallahu anha’nın belirttiği durum
dur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik için ha
zırlık yapmamıştı ve bunu da beklemiyordu.
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Çaresiz olanların yükünü hafifletirsin” ne demektir?
* Hatice radıyallahu anha’nın ifade ettiği nitelikler ile 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzur duyması arasında 
ne tür bir ilişki vardır?



İkinci Bölüm

Risaletten Hicrete 
Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص

* Peygamberliğin Habercileri

* Gerçekleşen Rüya

* Bir Kayanın, Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص’e Selâm 

   Vermesi

* İlk Olarak Kelime-i Tevhid

* İbadette İhlâsı Gerçekleştirme

* Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص’in, Mekkelilere Olan    

   Merhameti



PEYGAMBERLİĞİN 
HABERCİLERİ



ÜÇÜNCÜ HADİS

ِه  ُل َما ُبِدَئ بِِه َرُسوُل اللَّ َها َقاَلْت: »َأوَّ  َعْن َعاِئَشَة  ُأمِّ الُمْؤِمنَِن  َأنَّ
اِدَقُة فِي النَّْوِم، َفَكاَن َل َيَرى ُرْؤَيا إِلَّ َجاَءْت ِمْثَل  ْؤَيا الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن اْلَوْحِي: الرُّ

ْبِح «. َفَلِق الصُّ
Müminlerin annesi Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle de

diği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
vahyin ilk gelişi, uykuda gördüğü rüyalarla olmuştur. O bir 
rüya gördüğünde, (o rüya) mutlaka sabahın aydınlığı gibi 
(apaçık) gerçekleşirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, peygamberliği müjdeleyen konulardan birini içeren 
hadisin bir bölümüdür. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
rüyasında gördüğü şey mutlaka açık ve net bir şekilde ger
çekleşirdi. Âişe radıyallahu anha’nın “Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem’e ilk vahyin gelişi...” sözü, Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in bildiği vahyin ilk türünün, kalpleri ferahlatan 
doğru ve salih rüya olduğunu gösterir. 
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Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص’in Rüyasının 
Gerçekleşmesi
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Bu rüyalar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i, uyanık 
haldeyken vahyi almaya hazırlama dönemiydi.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletindeki aşa
malılık (tedricîlik) sünneti: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
gözle görmeden önce uykuda gördüğü rüyalarla vahye 
hazırlanmıştı, Ki, meleği görmeye ve vahyi almaya gücü 
yetsin.

2 Sadık (gerçekleşen) rüya, peygamberliğin özellikle
rinden ve bölümlerinden biri olup vahyin ilk aşamasıdır.

3 Peygamberlerin rüyası vahiydir ve gerçektir. Bu rü
yalar karmaşık rüyalar ya da hayaller değildir. Şeytanın, bu 
rüyalara müdahalesi mümkün değildir.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ilk vahiy nasıl gel

di?
* Rüyanın, vahiyle ilişkisi nedir?



DÖRDÜNCÜ HADİS

َة  ا بَِمكَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّي أَلَْعِرُف َحَجراً َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُم َعَليَّ َقْبَل َأْن ُأْبَعَث إِنِّي أَلَْعِرُفُه اْلَن«. َكاَن ُيَسلِّ

Câbir b. Semure’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ben Mekke’de bir taş biliyorum ki, o, ben pey-
gamber olarak gönderilmeden önce bana selam verir-
di. Ben o taşın nerede olduğunu şimdi de biliyorum.” 
[Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber ve
ren müjdelerden biri şudur: 

Taş, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletle gönderil
meden önce, “Peygamber” lafzını kullanarak “esSelâmu 
aleyke ya Rasûlallah! / Selâm üzerine olsun ey Allah’ın 
Rasûlü!” diyordu.
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Bir Taşın Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص’e 
Selâm Vermesi
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber 
veren müjdelerden biri de taşın, ona, peygamber olacağını 
biliyormuşcasına selâm vermesidir.

2 Onlar için gerçekleşen mucizelerle peygamberlerini 
desteklemesi, Allah Teâlâ’nın kanunlarındandır.

3 Dilsiz bir taşı konuşturanın, peygamberler gönder
meye ve bilinmeyen birtakım şeyleri onlara bildirmeye de 
gücü yeter. 

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Taş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nerede selâm 

veriyordu?



BEŞİNCİ HADİS

ْيِليِّ َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَجاِهِليَِّة بُِسوِق  َعْن َربِيَعَة ْبِن َعبَّاٍد الدَّ
ُه ُتْفلُِحوا«؛ َقاَل:  َها النَّاُس ُقوُلوا: َل إَِلَه إِلَّ اللَّ ِذي الَمَجاِز َوُهَو َيُقوُل: »َيا أيُّ

ُدَها ِمَراًرا والنَّاُس ُمْجَتِمُعوَن َعَلْيِه َيْتَبُعوَنُه. ُيَردِّ
Rebia b. Abbâd edDeylî’den, şöyle dediği rivayet edil

miştir: “Cahiliye döneminde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’i Zü’lMecâz çarşısında gördüm; şöyle diyordu: “Ey 
insanlar! ‘La ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” O bunu de
falarca tekrarlıyor, çevresinde toplanmış olan insanlar da 
onu izliyordu.” (İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve diğer hadis âlimleri. İbn 

Mulakkin, hadisi sahih kabul etmiştir.)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, kendisi
ne çağrıda bulunduğu kelimei tevhidi nasıl açıkladığını gös
teriyor. Evet, o, insanlara tekrar tekrar şöyle diyordu: “‘La 
ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” Yani, Allah Teâlâ’dan 
başka gerçek anlamda kulluk edilecek bir varlık olmadığına 
iman edin. Şüphesiz ihlas dışında kişiyi kurtaracak hiçbir 
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şey yoktur. Kul, Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen 
her şeyden ancak bu kelimeyle kurtulur ve ibadetini sadece 
O’na yapar.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 İslam’da kendisine davet edinilen ilk şey, Kelimei 
Tevhid’dir.

2 Kurtuluş ve başarı bu kelimeye bağlıdır. Bu kelime 
olmaksızın başarıya ve kurtuluşa giden bir yol yoktur.

3 Davetçilerin, Allah’ın dini için davette bulunması ve 
harekete geçmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem, Arap kabilelerine İslam’ı sunmak için Mekke’den çıka
rak onların çarşılarına giderdi.

4 Allah’a davet yolunda eziyetlere sabretmek. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah’a davet yolunda 
ayakları kanayıncaya kadar eziyet görmüştü, ancak bunlar 
bile onu davetten alıkoymamıştı.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Kelimei Tevhid nedir? Bu cümlenin anlamı nedir?
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, davet için niçin Zü’l 

Mecâz çarşısını seçti?



ALTINCI HADİS

َعْن َأبِي َأيُّوَب  َأنَّ َأْعَرابِيًّا َعَرَض لَِرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو فِي َسَفٍر. َفَأَخَذ 
ُد - َأْخبِْرنِي بَِما  ِه  - َأْو َيا ُمَحمَّ بِِخَطاِم َناَقتِِه َأْو بِِزَماِمَها. ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
َنَظَر فِي  ُثمَّ  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َفَكفَّ  النَّاِر؟  ِمْن  ُيَباِعُدنِي  َوَما  اْلَجنَِّة،  ِمَن  ُبنِي  ُيَقرِّ
َق - َأْو َلَقْد ُهِدَي -«. َقاَل: »َكْيَف ُقْلَت؟« َقاَل:  َأْصَحابِه،ِ ُثمَّ َقاَل: »َلَقْد ُوفِّ
َوُتْؤتِي  َلَة  الصَّ َوُتِقيُم  َشْيئاًا،  بِِه  ُتْشِرُك  َل  َه  اللَّ »َتْعُبُد  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل  َفَأَعاَد. 

ِحَم. َدْع النَّاَقَة«. َكاَة، َوَتِصُل الرَّ الزَّ
Ebu Eyyûb radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktayken önüne 
çıkan bir bedevî, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in devesi
nin yularını veya dizginini tuttu, ardından da “Ey Allah’ın 
Rasûlü (veya ey Muhammed!) Beni cennete yaklaştıracak 
ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi haber ver!” dedi. 

Ebu Eyyûb dedi ki: “Bunun üzerine Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem sustu. Sonra ashabına baktı ve “Başarıya 
ulaştırıldı (veya hidayete ulaştırıldı).” buyurdu. Ardından, 
bedevîye, “Nasıl demiştin?” diye sordu. Bedevî, sorduğu 
şeyi tekrar etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi 
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ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir 
şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı ve-
rir ve sıla-i rahim de yaparsın/akrabalarını da gözetirsin. 
Şimdi deveyi bırak!” [Müslim]  

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Allah Teâlâ’ya ibadette tevhid ve ihlasın ye
rini/önemini, başarılı kılınan kimsenin nasıl hidayete ulaş
tığını açıklamaktadır. Bu adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’e, kendisini cennete yaklaştıracak ve cehennemden 
uzaklaştıracak bir şey söylemesini istemiş, bunun üzerine 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: 

“Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmaz-
sın.” Böylelikle o bedevîye Allah’a ibadeti emrederken, 
Allah’a ortak koşmayı da yasaklamıştır. 

İşte, Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi, bütün peygam
berlerin daveti budur: 

“Andolsun Biz, ‘Allah’a kulluk/ibadet edin, 
tâğûttan kaçının.’ diye (emretmeleri için) her ümmete 
bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 36) 

Kafirler, Allah’a, başkalarını ortak koşuyorlardı. Gö
rünürde Allah’a ibadet ediyorlar ancak O’nunla birlikte 
Allah’ın ortağı olduğunu iddia ettikleri birtakım putlara da 
ibadet ediyorlardı. 

Bu emrin ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
namaz, zekât ve akrabayı gözetmeyi de emretti. Ki bu, şe
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refi ve ayrıcalığını gösterme adına, “genel” olan emirden 
sonra “özel”den bahsetme bağlamındadır. 

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Tevhid, cennete girmenin ve cehennemden kurtul
manın nedenidir. Bu da, sadece Allah’a ibadet etmek ve 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmamakla gerçekleşir.

2 İhlas ile Allah Teâlâ’ya ibadet etmek, ancak O'na 
ortak koşulan şeyleri terk ederek gerçekleşir.

3 Namaz, zekat ve sılai rahimin/akrabayı gözetmenin 
konumundan ve öneminden bahsetme.

4 Dinî konularda, cennete girme ve cehennemden 
kurtulma yolları hakkında soru sormanın hoş görülmesi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Allah’a ibadet emrinin akabinde niçin şirke dair ne

hiy/yasak gelmiştir?
* İbadetlerden bahsedilmesinin ardından namaz, zekat 

ve akrabayı gözetmekten söz etmenin anlamı nedir?



YEDİNCİ HADİS

ِة ُخُروُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى الطَّاِئِف َمْهُموًما: َأنَّ َمَلَك  َعْن َعاِئَشة  فِي ِقصَّ
َه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَأَنا  ُد، إِنَّ اللَّ ، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َم َعَليَّ اْلِجَباِل َسلَّ
َمَلُك اْلِجَباِل، َوَقْد َبَعَثنِي َربَُّك إَِلْيَك لَِتْأُمَرنِي بَِأْمِرَك، َفَما ِشْئَت؟ إِْن ِشْئَت َأْن 
ُه  ُأْطبَِق َعَلْيِهُم اْلَْخَشَبْيِن. َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللَّ

َه َوْحَدُه َل ُيْشِرُك بِِه َشْيئاًا«. ِمْن َأْصَلبِِهْم َمْن َيْعُبُد اللَّ
Âişe radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 

Taif’ten kederli bir şekilde çıkışını şöyle anlatıyor: “Dağlar 
meleği, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e selâm verdikten 
sonra “Ey Muhammed, kuşkusuz Allah, kavminin sana 
söylediklerini işitmiştir. Ben dağlar meleğiyim. Rabbin beni 
sana, dilediğini emredip yaptırman için gönderdi. Şimdi 
onlara ne yapmamı istersin? İstersen onların başına iki 
tepeyi geçireyim.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben Allah’ın, onların 
soylarından, yalnız Allah’a ibadet edecek ve hiçbir şeyi 
O’na ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını ümit edi-
yorum.” (Muttefekun aleyh)
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Hadisin Kısa Anlamı

Bu, müminlerin annesi Âişe radıyallahu anha’nın rivayet 
ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, Uhud günün
den daha şiddetli bir gün yaşayıp yaşamadığını sorduğu 
hadisin bir bölümüdür. Hadisin bu bölümünde Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in, karakterinin güzelliği, başına ge
len her eziyeti kuşatan merhameti ve düşmanlarından in
tikam almak yerine onlar için duyduğu şefkati gösteriyor. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, müslüman olabilecekleri 
ya da soylarından müslüman kimselerin gelebileceği ümi
diyle Kureyş müşriklerine süre tanıyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, soylarından müs
lüman kimselerin çıkabileceği ümidiyle Kureyş’in helâk ol
ması için beddua etmeyerek gösterdiği merhametin büyük
lüğü.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in uzak görüşlülüğü. 
O, Kureyş müşriklerinin gösterdiği şiddete bakmıyor, tam 
aksine onların soylarından gelecek olanlara bakıyordu.

3 Davet yolunda eziyetlere sabretmek ve eziyetlere 
katlanmak, aynı eziyetlere sabreden Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’i taklit etmektir/örnek almaktır.

4 Allah Teâlâ’nın, peygamberlerine ve dostlarına olan 
yardımı mutlaka gerçekleşir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle bu
yurur: “Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman eden
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lere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri 
günde yardım ederiz.” (Mümin, 51)

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “İki tepeyi geçirmek” ne demektir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hangi sebeple  

Kureyş’e mühlet verdi? Bu sebep nedir?



Üçüncü Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Hicreti

* “Üçüncüsü Allah Olan İki Kişiyi Ne  

   Zannediyorsun?!”

* Süraka, Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Peşinde





SEKİZİNCİ HADİS

َثنِي َأُبو َبْكٍر  َقاَل:  ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَغاِر،  َعْن َأَنٍس َقاَل: َحدَّ
َفَرَأْيُت َأَثاَر الُمشِرِكيَن، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر َتْحَت َقَدَمْيِه 

ُه َثالُِثُهَما«. َلَْبَصَرَنا! َقاَل: »َما َظنَُّك بِاْثنَْيِن اللَّ
Enes radıyallahu anh’tan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
Bana, Ebu Bekir radıyallahu anh şunu anlattı: “Ben, Pey

gamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mağaradaydım. 
Derken müşriklerin ayaklarını gördüm. Ben, ‘Ey Allah’ın 
Rasûlü, eğer onlardan biri ayaklarının altına bakacak olsa 
bizi görür!’ dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: ‘Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyor-
sun?!’” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve 

sellem’in, yol arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh ile Medinei 
Münevvere’ye olan hicretinin aşamalarından birini anlatı
yor. Hadis, Ebu Bekir esSıddîk’ın, Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem için duyduğu korkunun büyüklüğünü, Peygamber 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında duyduğu huzuru, Allah’ın 
onu koruması ve gözetmesi konusundaki eşsiz güvenini ifa
de ediyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “Üçüncüleri 
Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün?!” derken 
Allah'ın yardımını/inayetini kastetmiştir. Yoksa sadece her 
şeye muttali olduğunu kastetmemiştir. Şair ne doğru söy
lemiş:

“Allah’ın lütfu, gerek bırakmaz 

Kat kat kalkanlara ve yüksek kalelere.”

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Sebeplere Sarılmak: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem, Kureyş’in bilgisi dahilinde açık bir şekilde hicret edebi
lir, Allah Teâlâ da onu korurdu. Nitekim Allah, müşriklerin 
arasından evden çıkarken de onu korumuştu. Ancak hic
ret, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e yönelik Rabbanî bir 
eğitim idi. Bu olay sayesinde, ümmetine, sebeplere sarılma 
dersi vermişti.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i mükemmel bir 
şekilde örnek almak, sebeplere güvenmeden onlara tutun
mayı gerektirir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i ve saha
besini koruyan, mağara değildi. Onları koruyan, sadece ve 
sadece aziz ve yüce Allah idi.

3 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah Teâlâ’ya 
çok güçlü bir şekilde tevekkül etmesi.
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4 Her anda, özellikle korku ve endişe anlarında Allah 
Teâlâ’ya güvenmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ör
nek almaktır.

5 Ebu Bekir radıyallahu anh’ın fazileti ve Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in yanındaki konumu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardık

ları zaman...” (Hac, 40) âyeti kimler hakkında nâzil olmuş
tur?

* Hadisten çıkarttığın en açık ahlâkî özellik nedir?
* Hicret olayından, sebeplere sarılmanın Allah’a tevek

külü ortadan kaldırmadığına nasıl delil getirebilirsin?



DOKUZUNCU HADİS

َعْن َأبِي َبْكٍر فِي َحِديِث الِهْجَرِة: اْرَتَحْلنَا َواْلَقْوُم َيْطُلُبوَننَا، َفَلْم ُيْدِرْكنَا 
َأَحٌد ِمنُْهْم َغْيُر ُسَراَقَة ْبِن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم َعَلى َفَرٍس َلُه. َفُقْلُت: َهَذا الطََّلُب 

َه َمَعنَا«. ِه! َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْحَزْن إِنَّ اللَّ َقْد َلِحَقنَا َيا َرُسوَل اللَّ
Ebu Bekir radıyallahu anh’dan, hicret hakkında şöyle de

diği rivayet edilmiştir: “Biz yola çıkmıştık, Kureyş kabile
si de bizi arıyordu. Atının üzerindeki Süraka b. Malik b. 
Cü’şum dışında onlardan hiç kimse bize yetişemedi. Ben, 
‘Ey Allah’ın Rasûlü, bizi takip eden adam bize yetişti!’ 
dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
‘Üzülme, şüphesiz Allah bizimle birliktedir!’ buyurdu.” 

(Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, mübarek nebevî hicret yolculuğunun aşa
malarından biridir. Bu hadiste, mübarek yolcular, Allah 
yolundaki imtihan sahnelerinden başka bir sahneye şahit 
oluyorlar. Süraka, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in öl
dürülmesi için Kureyş’in koyduğu mükâfata yaklaşıyordu, 
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Süraka, Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in 
Peşinde
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hatta bu mükâfattan sadece birkaç metre uzaktı. Derken 
yoldaşı Ebu Bekir radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem hakkında tekrar endişeye kapıldı. Ancak Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha, arkadaşının kalbindeki 
Allah’a tevekkül duygusunu tazeliyor: “Üzülme, şüphesiz 
Allah bizimle birliktedir!” Onun bu sözü, kardeşi Musa 
aleyhisselam’a, kavminin, “Eyvah yakalandık.” (Şuara, 61) 

dediğinde şunu söylemesine benziyordu: “Asla! Rabbim 
şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.”  (Şuara, 

62)

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Yüce Allah’ın kudreti ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’e olan yardımı: Allah, Kureyşlilerin, hem Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i öldürmek için evini kuşattıklarında hem 
de içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşının 
bulunduğu mağaranın üstüne geldiklerinde görme duyula
rını (iki kez) kaybettirmişti. 

Burada da Allah, Süraka adlı süvarinin görme duyusu
nu alıyor ve ona, mucizelerini gösteriyor. Süraka, sabahle
yin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i öldürmek için yola 
çıkmışken, akşam olduğunda onu savunan bir mücahide 
dönüşüyor!

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Rabbine olan 
güveninin mükemmelliği.

3 Ebu Bekir esSıddîk radıyallahu anh’ın, Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem için duyduğu endişenin büyüklüğü.



Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis40

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Süraka, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ve 

arkadaşını yakalamak istedi?
* Süraka’nın sabahki durumu, akşam hangi duruma 

dönüştü?
* Bu hadisten çıkarttığın sonuç nedir?



Dördüncü Bölüm

Müslüman Toplumu Bina                 
Etmenin Esasları

* Adalet ve merhamet, medenî  

   toplumun ilk temelidir

* Kardeşlik, toplumun devamının 

   garantisidir.





ONUNCU HADİS

ا َقِدم الَمِدينََة  َبْيِر فِي َحِديِث الِهْجَرِة: ّأنَّ َرُسوَل اللِه َلمَّ عْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
لِغَلَمْيِن  ِمْرَبٌد  َذلَِك  َفإَِذا  الَمنِْزُل«،  الله-  »ُهنَا -إن شاء  َقاَل:  َناَقُتُه  َوَبَرَكْت 
لَِيتَِّخَذُه  بِاْلِمْرَبِد  َفَساَوَمُهَما  اْلُغَلَمْيِن،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوُل  َدَعا  ُثمَّ  َيتِيَمْيِن؛ 
ِه! َفَأَبى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْقَبَلُه  َمْسِجًدا، َفَقاَل: َل، َبْل َنَهُبُه َلَك َيا َرُسوَل اللَّ

ِمنُْهَما ِهَبًة، َحتَّى اْبَتاَعُه ِمنُْهَما ُثمَّ َبنَاُه َمْسِجًدا. 
Urve b. Zübeyr hicretten şöyle bahseder: Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem, Medine’ye gelip devesi çöktüğünde, 
“-Allah’ın izniyle- konağımız burasıdır.” buyurdu. Bir de 
baktılar ki, orası iki yetim delikanlıya ait bir arsa! 

Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki yetimi ça
ğırdı. Orayı mescid yapmak için gençlerle pazarlık yaptı. 
Gençler, “Hayır ey Allah’ın Rasûlü, biz onu sana hibe edi
yoruz!” dediler. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, o arsayı onlardan hibe 
olarak almayı kabul etmedi, onlardan satın aldı. Sonra ora
ya bir mescid inşa etti. (Buhârî)
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Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Medinei 
Münevvere’ye olan hicretinden bahseden hadisin bir bö
lümüdür. Hadis, Mescidi Nebevî’nin inşa edilme kıssasını 
anlatır. Mescidin yeri, Allah Teâlâ’dan bir vahiyle belirlen
mişti. 

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
risaleti merhamet ve adalet üzere kurulu olduğu için Pey
gamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu arsanın kime ait olduğu
nu sordu. Ona, iki gence ait olduğu söylendiğinde, onlara 
merhamet etti ve onların arsayı bağışlamasını kabul et
medi. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in orayı herkese açık 
bir mescid yapacak olmasına rağmen, bu durum onu, sa
hipleri zayıf olduğu için, o arsayı bağış olarak almaya değil, 
satın almaya sevk etti. Onun bu tavrında, yetimlere olan 
merhameti ve adaleti görülmektedir ki bu adalet genelin 
faydalanması için özel mülkü satın alıp genelin mülkü hali
ne getirmesidir. 

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in merhameti: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki delikanlının arazilerini 
bağışlamasını kabul etmemiştir.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in adaleti: İki deli
kanlıya, özel mülklerinin karşılığını vermesi.
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3 Halkın/genelin faydasına olan hususları, özel fayda
lardan önde tutması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescidinin yerini na

sıl belirledi?



ON BİRİNCİ HADİS

ا َقِدُموا اْلَمِدينََة آَخى َرُسوُل  ِه َقاَل: َلمَّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
ْحَمِن: إِنِّي  بِيِع، َقاَل لَِعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوَسْعِد ْبِن الرَّ اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َعْبِد الرَّ
َأْكَثُر اْلَْنَصاِر َماًل، َفَأْقِسُم َمالِي نِْصَفْيِن، َولِي اْمَرَأَتاِن، َفاْنُظْر َأْعَجَبُهَما إَِلْيَك 
فِي  َلَك  ُه  اللَّ َباَرَك  َقاَل:  ْجَها.  َفَتَزوَّ ُتَها  ِعدَّ اْنَقَضْت  َفإَِذا  ْقَها،  ُأَطلِّ لِي  َها  َفَسمِّ
إِلَّ  اْنَقَلَب  َفَما  َقْينَُقاَع،  َبنِي  وُه َعَلى ُسوِق  َفَدلُّ َأْيَن ُسوُقُكْم؟  َوَمالَِك،  َأْهِلَك 

َوَمَعُه َفْضٌل ِمْن َأِقٍط َوَسْمٍن.
İbrahim b. Sa’d, babası yoluyla dedesinin şöyle dedi

ğini rivayet eder: “Müslümanlar Medine’ye geldiğinde, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman (b. Avf) ile 
Sa’d b. Rebi’yi kardeş yaptı. Sa’d, Abdurrahman (b. Avf)’a, 
‘Ben, Ensardan malı en çok olanım. Malımı ikiye bölece
ğim. İki tane hanımım var. Bak, hangisi hoşuna giderse 
bana söyle de onu (senin için) boşayayım. İddeti sona er
diğinde de onunla evlen.’ dedi. Abdurrahman (b. Avf) ise 
şöyle cevap verdi: ‘Allah, aileni ve malını sana mübarek 
kılsın. Sizin çarşınız nerede? Bana, Benî Kaynuka çarşısını 
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göster!’ Abdurrahman (b. Avf) çarşıdan döndüğünde, ya
nında oldukça fazla peynir ve yağ vardı. (Buhârî)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Sa’d b. Rebi’ 
ile Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh’ı kardeş yapmasın
dan bahseden hadisin bir bölümüdür. Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in Muhacirlerle Ensar arasında yaptığı ilk iş 
(amel), onları kardeş yapmak oldu. Ki bu sayede birbir
leriyle tanışma, kaynaşma ve yardımlaşma şeklindeki bü
yük hedefler gerçekleştirilebilsin. Bu kardeşlik, büyük he
defleri gerçekleştirmek için yapılmıştı. . Sa’d, bu hadiste, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emrine itaat ederek, 
Allah Teâlâ ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in rızası
nı kendi sevdiği şeylere tercih ederek benzeri bulunmayan 
bir kardeşlik göstermiştir. Yine bu hadiste, o sırada yoksul 
olan Abdurrahman b. Avf’ın ahlâkının yüceliğini, “yeni 
kardeş”inin malını ve ailesini istemediğini ve onun yaptığı 
iyilik karşısında ona dua ettiğini görüyoruz.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in güzel eğitimi; 
ashabının can ve mal konusunda göstermesi gereken kar
deşliği açıklaması.

2 Kazanmayı sevdirme. Yetişkin kimselerin, ticaret 
ya da zanaat gibi vasıtalarla geçimlerini sağlayacak bir 
şeylerle ilgilenmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Kuş
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kusuz bu, bağışlarla geçinmekten ve diğer insanların eline 
bakmaktan (veya bir şeyler vermesini beklemekten) daha 
üstündür. 

3 Kardeşliği sevdirme ve zenginin fakiri kendine tercih 
etmesinin güzelliği. Kişinin, kendisine bu tür bir teklifte bu
lunan kimseye dua ve teşekkür ederek karşılık vermesi.

4 Her kim, bir şeyi doğru bir niyetle terk ederse, Allah 
o kimseye, terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, niye Muhacir ile En

sar arasında kardeşlik tesis etti?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Ensar’dan olup 

da Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh ile kardeş yaptığı ki
şinin adı nedir?



Beşinci Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Ahlâkından

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Affı
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Yumuşak Huyluluğu
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Merhameti (1)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Merhameti (2)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Şefkati
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Adaleti (1)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Adaleti (2)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Vefâsı
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Cömertliği
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Tevâzusu (1)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Tevâzusu (2)
* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Tevâzusu (3)





ON İKİNCİ HADİS

ًة َعاِئًدا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َجْمٍع ِمْن َأْصَحابِِه  ُه َبْينََما َكاَن َمرَّ َعْن َجابٍِر  َانَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوُل  َفنََزَل  اْلِعَضاِه،  َكثِيِر  َواٍد  فِي  اْلَقاِئَلُة  َأْدَرَكْتُهْم  الَمِدينَِة  إَِلى 
َجر، َفنََزَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َتْحَت َسُمَرٍة َوَعلََّق  َق النَّاُس َيْسَتظِلُّوَن بِالشَّ َوَتَفرَّ
بَِها َسْيَفُه، َونِْمنَا َنْوَمًة َفإَِذا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعوَنا: َوإَِذا ِعنَْدُه َأْعَرابِيٌّ َفَقاَل: 
»إِنَّ َهَذا اْخَتَرَط َعَليَّ َسْيِفي َوَأَنا َنائٌِم، َفاْسَتْيَقْظُت َوُهَو فِي َيِدِه َصْلتاًا، َفَقاَل: 

ا«. َوَلْم ُيَعاِقْبُه َوَجَلَس. ُه. َثَلثاً َمْن  َيْمنَُعَك ِمنِّي؟ َفُقْلُت: اللَّ
Câbir radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, o, bir 

defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıy
la birlikte Medine’ye dönerken, büyük ağacı çok olan bir 
vadide kendilerine gün ortası sıcağı erişti. Bunun üzerine 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinden indi. İnsanlar 
ağaçlar altında gölgelenmek için dağıldılar. Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem de Semura ağacının altına inip kılıcını o 
ağaca astı. Biz bir süre uyuduk. Aniden, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in bizi çağırdığını işittik. Bir de baktık ki, ya
nında (müşrik) bir bedevî duruyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurdu: “Kuşkusuz şu bedevî, ben uyur-
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ken kılıcımı kınından sıyırmış. Elinde, kılıç kınından 
sıyrılmış haldeyken uyandım. Bedevî, ‘Seni benden kim 
koruyabilir?’ dedi. Bunun üzerine ben, üç defa ‘Allah!’ 
dedim.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o bedevîyi ceza
landırmadı, o adam da oraya oturdu.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu 
yüce ahlâkın bir bölümünü açıklayan bir hadistir. Kuşkusuz 
bir kimsenin, kendisine kötülük yapan kimseyi affetmesi 
zordur. Sadece ondan gördüğü eziyeti değil, onu da yok et
mek ister. Bedevî, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i öldür
mek istemişti. Ancak Allah Teâlâ, Kendisine tevekkül ettiği 
için onu kurtarmıştır. Bununla birlikte Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem, bedevîyi affetmiş ve onu cezalandırmamıştır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in affediciliğinin 
mükemmelliği.

2 Üstün ahlâkî özellikleri yayma: Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem, ashabının haberi olmadan o bedevîyi affede
bilirdi. Ancak o, ashabını üstün ahlâk üzere eğitmek ve bu 
hususta onlara örneklik teşkil etmek için çok istekliydi. 

3 Yüce Allah’a güvenmek ve O’na gerçek anlamda 
tevekkül etmek, kulu kötü her şeyden korumada yeterlidir.

4 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Allah Teâlâ’nın 
şu âyetine olan yakînî imanından ötürü hiçbir zaman ken
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disine koruyucu kişiler (badigard) edinmemiştir: “Allah, 
seni insanlardan korur.” (Mâide, 67)

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “elKâile/Gün ortası sıcağı” ne demektir? Bu kelime 

Kur’an’da geçiyor mu?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in affına dair başka 

bir örnek göster.



ON ÜÇÜNCÜ HADİS

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: ُكنُْت َأْمِشي َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيِه ِرَداٌء 
، َفَجَبَذُه بِِرَداِئِه َجْبَذًة، َشِديَدًة َنَظْرُت  َنْجَرانِيٌّ َغِليُظ اْلَحاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَرابِيٌّ
ِة َجْبَذتِِه،  َداِء ِمْن ِشدَّ َرْت بَِها َحاِشَيُة الرِّ إَِلى َصْفَحِة ُعنُِق َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َأثَّ
ِه  ِذي ِعنَْدَك! َفاْلَتَفَت إَِلْيِه َرُسوُل اللَّ ِه الَّ ُد ُمْر لِي ِمْن َماِل اللَّ ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َفَضِحَك، ُثمَّ َأَمَر َلُه بَِعَطاٍء.
Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yü
rüyordum. Üzerinde, Necrân kumaşından yapılmış, kalın 
kenarlı bir cübbe vardı. Derken bir bedevî ona yetişerek, 
cübbesinden şiddetli bir şekilde çekti. Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in boyun tarafına baktım; bedevînin şiddetle 
çekmesinden dolayı cübbenin kenarı iz bırakmıştı. Sonra 
bedevî, “Ey Muhammed! Allah’ın sende bulunan malından 
bana bir şeyler verilmesini emret!” dedi. Bunun üzerine 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak gülümsedi. 
Sonra kendisine ihsanda bulunulmasını emretti.” (Muttefe-

kun aleyh)
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Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in fıtra
tında var olan yüce ahlâkı ve cahillerin eziyetlerine karşı 
olan sabrının büyüklüğü açıklanmaktadır. Bu durum, Pey
gamber sallallahu aleyhi ve sellem’in can ve mal konusundaki 
eziyetlere karşı sabrının ve hilminin bir örneğini; İslam’a 
ısındırmak istediği kimselerin verdiği sıkıntılara önem ver
mediğini göstermektedir. 

Yine, kendisinden sonraki idarecilere hoşgörü, hatala
ra göz yumma ve buna iyi karşılık verme konusunda güzel 
ahlâkıyla örnek olmaktadır. Bedevînin, cübbesini çektiği sı
rada Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in gülümsediğini, son
ra da onu azarlamayıp ihsanda bulunulmasını emrettiğini 
görmüyor musunuz?

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu hil
minin ve hoşgörüsünün büyüklüğü.

2 Hata işleyen kimseyi affetmede, onun kalbini kazan
ma/İslam’a ısındırma vardır.

3 Kötülüğe iyilikle karşılık vermek, nebevî ve yüce bir 
tavırdır.

4 Salih kimselerin, güzel elbise giymesinin caiz oluşu.
5 Tüm zamanlarda, yöneticilerin, insanları yönetme

de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkını örnek al
maları.
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Bedevî” ne demektir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerindeki cübbeyi 

çeken bedevîye nasıl karşılık verdi?



ON DÖRDÜNCÜ HADİS

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل 
َينَْطِلُق  َفَكاَن  اْلَمِدينَِة،  َعَوالِي  فِي  َلُه  ُمْسَتْرِضًعا  إِْبَراِهيُم  َكاَن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه 
َفُيَقبُِّلُه، ُثمَّ  َفَيْأُخُذُه  َقْينًا،  َخُن، َوَكاَن ظِْئُرُه  ُه َلُيدَّ َفَيْدُخُل اْلَبْيَت َوإِنَّ َوَنْحُن َمَعُه 

َيْرِجُع.
Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği riva

yet edilmiştir: “Çolukçocuğa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’den daha fazla merhamet gösteren bir kimse görme
dim. İbrahim, Medine’nin çevresindeki bir süt anneye veril
mişti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi de yanına alarak 
oraya giderdi. Ev tüterdi, İbrahim’in süt babası demirciydi. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim’i alıp öper, sonra 
da dönerdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim doğdu
ğunda, onu süt emzirme konusundaki Arap âdetince Medine 
yaylasındaki bir ev halkına verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
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sellem, oğlunun süt babasının evine gidip gelirdi. İbrahim’in 
süt babası demirciydi. Demirin dumanı, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in eve girmesine engel olmuyordu. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, oğlunu kucaklıyor ve onu öpüyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, çocuklara ve za
yıflara karşı gösterdiği eşsiz ahlâkı ve merhameti.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevâzusu: O, bir 
demircinin yanına gidiyor, içi duman dolu evine giriyordu.

3 Çocuğa olan merhametin ve onları öpmenin fazi
leti.

4 Çocuğu süt anneye vermenin caiz oluşu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Demirci, süt babası” kelimelerinin anlamları nedir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Medine’nin yay

lasında süt anneye verilmiş olan oğlunun adı nedir?



ON BEŞİNCİ HADİS

لِة، َفُأِريُد  َعْن َأَنِس ْبَن َمالٍِك، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إِنِّي ألَْدُخُل فِي الصَّ
ِة َوْجِد  َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ ا  ُز فِي َصلتِي ِممَّ َفَأَتَجوَّ  ، بِيِّ ُبَكاَء الصَّ َفَأْسَمُع  إَِطالَتَها، 

ِه ِمْن ُبَكائِِه«. ُأمِّ
Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle rivayet edilmiş

tir: (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:) 
“Şüphesiz ben, (bazen) namazı uzatma niyetiyle na-

maza başlıyorum. Derken bir çocuğun ağlamasını du-
yunca, annesinin ona duyduğu şefkatini ve üzüntüsü-
nü bildiğim için namazı hafif kıldırıyorum.” (Muttefekun 

aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in namaza 
nasıl başladığını, bazen namazı uzatmak istediğini ancak 
bir çocuk ağlayınca, çocuğun ona bakmakta olan kimseye 
ihtiyacı olduğu için, ayrıca yine çocuğun ağlaması ve hüz
nü üzerine annesinin merhamet hislerinin devreye girecek 
olması yüzünden namazı hafif tuttuğunu görüyoruz. 
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmetine olan 
merhametinin, şefkatinin ve yumuşak huyluluğunun açık
lanması.

2 Kadın sahabîlerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 
ile birlikte namaz kılma konusundaki istekleri.

3 Cemaate ve diğer insanlara yumuşak davranmanın 
hoş görülmesi, onların menfaatlerinin gözetilmesi.

4 İhtiyaç durumunda namazı hafif tutmanın caiz olu
şu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu hadiste vurgu

lanan merhamet yönü nedir?
* Kelimei Şehâdet’ten sonra İslam’daki en büyük iba

detin ne olduğunu söyle.



ON ALTINCI HADİS

 َقاَل: َبْينَا َأَنا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َلِميِّ َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحَكِم السُّ
بَِأْبَصاِرِهْم،  اْلَقْوُم  َفَرَمانِي  ُه!  َيْرَحُمَك اللَّ َفُقْلُت:  اْلَقْوِم،  إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمْن 
بَِأْيِديِهْم  َيْضِرُبوَن  َفَجَعُلوا  ؟!  إَِليَّ َتنُْظُروَن  َشْأُنُكْم  َما  َياْه!  ُأمِّ ُثْكَل  َوا  َفُقْلُت: 
ِه  ا َصلَّى َرُسوُل اللَّ . َفَلمَّ ُتوَننِي َلِكنِّي َسَكتُّ ا َرَأْيُتُهْم ُيَصمِّ َعَلى َأْفَخاِذِهْم. َفَلمَّ
ِمنُْه،  َتْعِليًما  َأْحَسَن  َبْعَدُه  َوَل  َقْبَلُه  ًما  ُمَعلِّ َرَأْيُت  َما  ي،  َوُأمِّ ُهَو  َفبَِأبِي   - ملسو هيلع هللا ىلص 
َلَة َل َيْصُلُح  ِه َما َكَهَرنِي َوَل َضَرَبنِي َوَل َشَتَمنِي - َقاَل: »إِنَّ َهِذِه الصَّ َفَواللَّ

َما ُهَو التَّْسبِيُح َوالتَّْكبِيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآِن«. فِيَها َشْيٌء  ِمْن َكَلِم النَّاِس، إِنَّ
Muaviye b. Hakem esSülemî radıyallahu anh’dan, şöyle 

dediği rivayet edilmiştir: “Bir defasında Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten bir 
adam hapşırdı. Ben hemen, “Yerhamukallah / Allah sana 
rahmet etsin!” dedim. Cemaat bana fena bir şekilde baktı. 
Bunun üzerine ben “Vay başıma gelenler! Size ne oluyor 
ki, bana böyle bakıyorsunuz?!” dedim. Ardından elleriyle 
uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya 
çalıştıklarını görünce sustum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-
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lem namazı bitirdiğinde, anambabam ona feda olsun, ne 
daha önce ne daha sonra ondan daha güzel öğreten bir 
muallim gördüm! vallahi beni ne azarladı, ne dövdü ne 
de sövdü. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Şüphesiz bu namazda, insan sözünden herhangi bir 
şey söylemek doğru değildir. Namaz, ancak tesbih, tek-
bir ve Kur’an okumaktan ibarettir.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, üm
metine olan şefkatinin en kapsamlı şekliyle ortaya çıktığı 
bir eğitim noktası görüyoruz. Onun bu sahabîyi, sövmeden 
veya şiddet göstermeden eğittiğini görüyoruz. O sahabî, 
tüm bunları (sövme ya da şiddeti) veya bir bölümünü, na
mazdaki konuşması sırasında sahabenin uygulamasından 
dolayı endişeli bir şekilde bekliyordu. Ancak o durumu 
aşan ve gelecekteki nesilleri de eğiten, eğitimdeki bu eşsiz 
üslupla karşılaşınca şaşırdı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu 
ahlâkın büyüklüğünün açıklanması.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, cahile karşı eş
siz şefkati, ümmetine merhameti ve şefkati.

3 Cahile şefkat göstermede, onu güzel bir şekilde eğit
mede ve ona yumuşak davranmada Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’in ahlâkıyla ahlâklanmanın önemi.
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4 Namazda, tesbih, tekbir ve Kur’an okuma dışında 
konuşmanın haram oluşu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Bu sahabî, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 

tavrını garip karşıladı?
* Bu sahabînin durumu değerlendirmesi nasıldır?



ON YEDİNCİ HADİS

َفَفِزَع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسوِل  َعْهِد  فِي  َسَرَقْت  اْمَرَأًة  َأنَّ  َبْيِر  الزُّ ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن 
َن  َمُه ُأَساَمُة فِيَها َتَلوَّ ا َكلَّ َقْوُمَها إَِلى ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َيْسَتْشِفُعوَنُه، َقاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّ
ِه؟!« َقاَل ُأَساَمُة:  ُمنِي فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَّ َوْجُه َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َأُتَكلِّ
َفَأْثنَى  َخطِيًبا،  ِه  اللَّ َرُسوُل  َقاَم  اْلَعِشيُّ  َكاَن  ا  َفَلمَّ ِه!  اللَّ َرُسوَل  َيا  لِي  اْسَتْغِفْر 
ُهْم َكاُنوا  َما َأْهَلَك النَّاَس َقْبَلُكْم َأنَّ ا َبْعُد َفإِنَّ ِه بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: »َأمَّ َعَلى اللَّ
 ، ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ ِريُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق فِيِهْم الضَّ إَِذا َسَرَق فِيِهْم الشَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها«. ٍد بَِيِدِه َلْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُمَحمَّ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ
Urve b. Zübeyr’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın hırsızlık yaptı. 
Kavmi, şaşkınlık içinde Üsame b. Zeyd’e gelerek aracı ol
masını istediler. Üsâme, kadın hakkında Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem ile konuşunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: “Allah’ın 
sınırlarından bir sınır(ın çiğnenip uygulanmaması) için mi 
benimle konuşuyor?!” Üsame, “Ey Allah’ın Rasûlü, benim 
için bağışlanma talebinde bulun.” dedi. Akşam olduğunda, 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir konuşma yaptı. 
Allah’a gerektiği şekilde hamd ve övgüde bulunduktan son
ra şöyle buyurdu: “Sizden önceki insanların helâk olma-
larının sebebi, aralarında ileri gelen kimseler hırsızlık 
yapınca onu serbest bırakmaları, zayıf olan hırsızlık ya-
pınca ise had uygulamalarıydı. Muhammed’in canı elin-
de olan Allah’a yemin ederim ki, eğer Muhammed’in 
kızı  Fatıma çalmış olsaydı, onun da elini keserdim!” 

(Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Ashab nesli, peygamberlerden sonra insanlığın tanıdığı 
en asil nesildir. Ancak Allah’ın hikmeti, hanif dinin açıklan
ması ve şer’î hükümlere has örnek uygulamaların gerçek
leşmesi konusunda birtakım olayların meydana gelmesi yö
nündeydi ki, böylece sahabe neslinden sonra gelenler, hü
kümlerin sadece teorik olduğu, uygulanamayacağı şeklinde 
bahaneler ileri süremesinler. Mahzum kabilesinden olan bu 
kadın daha sonra tevbe etmiş ve güzel bir müslümanlığa 
sahip olmuştu. Onun hakkında, toplumsal konumun değiş
mediği ve ileri gelenlere Allah Teâlâ’nın hadlerinin uygu
lanmaması için aracı kullanılamayacağı bir şekilde, adaletin 
en yüksek biçimde tecelli etmesi gerekiyordu. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadın hakkında 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevdiği Zeyd’in sevgili 
oğlu Üsame’nin aracılık yaptığını görünce öfkelendi. An
cak o, şahıslarla ilgilenmedi, ne aracı olanı eksik gördü, ne 
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de hakkında aracılık yapılana karşı memnuniyetsizlik gös
terdi. Tam aksine o, daha önceki ümmetleri helâk eden 
şeylerin ümmetinin başına gelmesinden korktu. Önceki 
ümmetler, zayıflara karşı gereken hükümleri uyguluyor, 
ama toplumun önde gelenlerine bu hükümlerin uygulan
masına karşı çıkıyorlardı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatında birey
leri değerlendirmedeki denge.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, dünya ve 
âhirette ümmetini kurtarma çabası.

3 Şer’î hükümler karşısında insanların eşit oluşu.
4 Hüküm verildikten sonra hadlerin uygulanmasında 

aracılığın yasaklanması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Üsame, hırsızlık yapan Mahzumlu kadın için aracılık 

yaptığında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün ren
gi niçin değişti?

* Üsame radıyallahu anh’ın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in yanındaki konumu nedir?



ON SEKİZİNCİ HADİS

  ُحَضْيٍر  ْبِن  ُأَسْيِد  َكاَن  َقاَل:  َأبِيِه  َعْن  َلْيَلى  َأبِي  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن 
ُث الَقْوَم  َفَبْينََما ُهَو ِعنْد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَحدِّ َرُجًل َصالًِحا َضاِحًكا َمِليًحا، 
َقال:  َأْوَجْعَتنِي!  َفَقاَل:  َخاِصَرتِِه،  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َفَطَعَن  َوُيْضِحُكُهْم 
يٌص. َقاَل:  «. َقاَل: َيا َرُسوُل اللِه إِنَّ َعَلْيَك َقِميًصا، َوَلْم َيُكْن َعليَّ َقِمِ »اْقَتصَّ
بَِأبِي  َفَقاَل:  َكْشَحُه.  ُيَقبُِّل  َجَعَل  ُثمَّ  َفاْحَتَضنَُه،  َقِميَصُه  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َفَرَفَع 

ي َيا َرُسوَل اللِه! َأَرْدُت َهَذا. َأْنَت َوُأمِّ
Abdurrahman b. Ebi Leyla, babasından, şöyle dediğini 

rivayet eder: “Üseyd b. Hudayr radıyallahu anh salih, şaka
cı ve güleryüzlü biriydi. Bir defasında, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in yanında topluluğu güldürürken Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem (şaka olarak) bir çöpü onun böğrüne 
(hafifçe) dürttü. Bunun üzerine Üseyd, “Canımı yaktın.” 
dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “(O halde) kısas 
yap.” buyurdu. Üseyd, “Ey Allah’ın Rasûlü, senin üzerin
de gömlek var. Benim üzerimde ise gömlek yoktu.” dedi. 
Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini 
yukarı doğru kaldırdı. Ardından Üseyd, Rasûlullah sallallahu 
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aleyhi ve sellem’i bağrına basıp onun bedenini öpmeye baş
ladı. Üseyd, “Anambabam sana feda olsun ey Allah’ın 
Rasûlü! İşte ben bunu istiyordum.” dedi. [Ebu Davud ve Hâkim 

rivayet etmiştir. Hâkim, hadisin isnadının sahih olduğunu söyler. Zehebî 

de onunla aynı görüştedir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, kendisinden sadece hak sözün ve hükmün 
çıktığı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mizah yönünü or
taya koyar. Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 
şakayla bir değnek veya benzeri bir şeyle Üseyd radıyallahu 

anh’ın böğrüne dürtmüş, Üseyd de canının acıdığını iddia 
etmişti. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kısas yapması tek
lifini değerlendiren Üseyd, hakkını tam bir şekilde almak 
isteyerek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den, mübarek be
deninin üzerindeki elbiseyi çıkarmasını istedi. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu olumlu karşıla
yıp gömleğini kaldırınca Üseyd, Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in bedenini öpme şerefine ulaştı, ona sarıldı ve 
öperek hakkını aldı!

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabıyla olan 
şakalaşması ve ashabının yanında yaptıkları şakalar.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in adaletinin mü
kemmelliği.
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3 Ashabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e olan 
sevgileri, onun mübarek bedenine teberrüken dokunma 
istekleri.

4 Doğruyu söyleme ve doğruyla hükmetme çizgisin
den dışarı çıkarmayacak şekilde mizah yapmanın meşru
iyeti.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Bu hadisi açıklayan nebevî karakter nedir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den kısas talep eden 

sahabînin adı nedir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den kısas talep eden 

sahabînin gerçekten canı yanmış mıydı?



ON DOKUZUNCU HADİS

اَة ُثمَّ ُيَقطُِّعَها َأْعَضاًء،  َما َذَبَح الشَّ َعْن َعاِئَشَة : َقاَلْت: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُربَّ
ُثمَّ َيْبَعُثَها فِي َصَداِئِق َخِديَجَة.

Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman 
etini parça parça ayırır, ardından da onları Hatice radıyallahu 

anha’nın arkadaşlarına gönderirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, annemiz Âişe radıyallahu anha’nın, Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in, ilk hanımı ve annemiz Hatice bt. Hu
veylid radıyallahu anha’ya olan vefasını açıklayan hadisinin bir 
bölümüdür. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hatice radıyalla-

hu anha’ya, sadece o hayattayken ikramda bulunmuyordu. 

Ona; onu sevenleri güzel bir şekilde överek, onları zi
yaret ederek ve onlara hediyeler vererek ölümünden sonra 
da ikramını devam ettiriyordu. 
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu ve
fanın mükemmelliği.

2 Kişinin, ölümünden sonra sevdiği kişinin yakınlarını 
ziyareti vefadandır.

3 Annemiz Âişe radıyallahu anha’nın ahlâkının kemâli: 
O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında Hatice’nin 
anılmasından dolayı kıskançlık duymasına rağmen, bu du
rum onu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onun için 
yaptıklarını aktarmaktan alıkoymadı. Allah, müminlerin 
tüm annelerinden razı olsun!

4 Âişe radıyallahu anha’nın, sadece tavsiyeler ve teorik 
yönlendirmeler değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bu ahlâkını naklederken, yaşanmış bir olayı da anlatması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk hanımı kimdi?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annemiz Hatice ra-

dıyallahu anha hayattayken kaç kadınla evlendi?



YİRMİNCİ HADİS

َعْن َأبِي َحاِزٍم َقاَل: َسِمْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد  َقاَل: َجاَءْت اْمَرَأٌة بُِبْرَدٍة، 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَخَذَها  َأْكُسوَكَها:  بَِيِدي  َهِذِه  َنَسْجُت  إِنِّي  ِه،  اللَّ َيا َرُسوَل  َقاَلْت: 
ِه،  َها إَِزاُرُه، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم: َيا َرُسوَل اللَّ ُمْحَتاًجا إَِلْيَها، َفَخَرَج إَِلْينَا َوإِنَّ
اْكُسنِيَها، َفَقاَل: »َنَعْم«. َفَجَلَس النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَمْجِلِس، ُثمَّ َرَجَع َفَطَواَها، ُثمَّ 
ُه َل َيُردُّ  اُه! َلَقْد َعِلْمَت َأنَّ َأْرَسَل بَِها إَِلْيِه، َفَقاَل َلُه اْلَقْوُم: َما َأْحَسنَْت، َسَأْلَتَها إِيَّ
ِه َما َسَأْلُتُه إِلَّ لَِتُكوَن َكَفنِي َيْوَم َأُموُت. َقاَل: َسْهٌل  ُجُل: َواللَّ َساِئًل. َفَقاَل الرَّ

َفَكاَنْت َكَفنَُه.
Ebu Hâzim’den, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sehl 

b. Sa’d radıyallahu anh’ın şöyle dediğini işittim: “Bir gün bir 
kadın, bir bürdeyle geldi ve ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bu bürde
yi kendi elimle dokudum, onu sana giydireceğim.’ dedi. 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o bürdeyi aldı, zaten 
böyle bir bürdeye ihtiyacı vardı. Sonra bu bürde sırtında 
onun izarı olmuş halde bizim yanımıza çıktı. Orada bulu
nan topluluktan bir adam, “Ey Allah’ın Rasûlü, onu bana 
giydir!” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Tamam” 
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cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecliste 
oturuyordu. Sonra evine döndü, o bürdeyi çıkarıp dürdü, 
ardından onu isteyen adama gönderdi. Oradaki topluluk, 
o adama, “Sen iyi yapmadın. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in hiçbir isteyeni reddetmediğini bildiğin halde bunu 
ondan istedin.” dediler. Adam şöyle cevap verdi: “Allah’a 
yemin olsun ki, o bürdeyi ancak öldüğüm gün kefenim ol
ması için istedim.” Sehl dedi ki: “Gerçekten de o bürde, o 
adamın kefeni oldu.” [Buhârî]

Hadisin Kısa Anlamı

Daha önce ashabın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bedeniyle teberrük konusundaki isteklerine işaret edilmiş
ti. Burada da ashabdan biri, sahabe kadınlarından birinin 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e giydirmiş olduğu bir el
biseyi istiyor. Oysa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in o el
biseye ihtiyacı vardı. Sahabî o elbiseyi isteyince Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü, o elbiseyi çıkarıp dürdü, 
ardından o adama gönderdi. Ashab, yaptığından dolayı o 
adamı kınadı. Ancak o sahabî, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’in giymiş olduğu o elbisenin, kefeni olmasını ümit 
ettiğini söyledi, nitekim böyle de oldu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkının güzel
liği ve cömertliğinin genişliği: Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem ihtiyacı olan yeni bir elbise giymişti. O elbiseyi ancak 
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bir defa giymişti ki, bir sahabînin istemesi üzerine onu çı
karıp o sahabîye verdi.

2 Ashabın arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
cömertliğinin biliniyor oluşu.

3 Ashab radıyallahu anhum’un, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’in bedenine dokunan şeyleri teberrüken elde etme 
istekleri.

4 Bir şeye ihtiyaç duymadan önce onu hazırlamanın 
caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Sahabe, niçin elbiseyi isteyen kişinin bu isteğini hoş 

karşılamadı?
* Bürdeyi isteyen sahabî, onu niçin istedi?



YİRMİ BİRİNCİ HADİS

فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ُجُلوٌس  َنْحُن  َبْينََما  َقاَل:    َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
اْلَمْسِجِد، َدَخَل َرُجٌل َعَلى َجَمٍل َفَأَناَخُه فِي اْلَمْسِجِد، ُثمَّ َعَقَلُه، ُثمَّ َقاَل َلُهْم 
اْلَْبَيُض  ُجُل  الرَّ َهَذا  َفُقْلنَا  َظْهَراَنْيِهْم،  َبْيَن  ُمتَِّكٌئ  ملسو هيلع هللا ىلص  َوالنَّبِيُّ  ٌد؟  ُمَحمَّ ُكْم  َأيُّ

اْلُمتَِّكُئ...
Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 
mescidde oturduğumuz sırada, deve üstünde bir kişi gelip 
devesini mescidde çökerttikten sonra bağladı. Sonra ora
da bulunanlara, “Hanginiz Muhammed’dir?” diye sordu. 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı arasında dayan
mış oturuyordu. Biz, “Şu dayanmış olan beyaz kimsedir...” 
dedik. [Müttefekun aleyh. Lafız, Buhârî’ye aittir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip 
olduğu tevazu anlatılmaktadır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem, ashabı arasında, onlardan biri gibiydi. Hükümdarlar 
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ve prensler gibi özel bir yere veya insanlardan ayrı bir gö
rünüşe sahip değildi. Bu yüzden bu bedevî geldiğinde ki 
o, Dımam b. Sa’lebe’dir, ashaba soruncaya kadar ashabın 
arasında bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ayırt 
edemedi.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusunun 
mükemmelliği.

2 Yabancı kimseleri eğitme ve onların uygun olmayan 
davranışlarına tahammül etme: Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem, devesiyle mescide girmesine ve onu mescidde çök
türmesine rağmen Dımam’ı ayıplamadı.

3 Herhangi bir ihtiyaçtan dolayı eti yenen hayvanla 
mescide girmenin caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Bu bedevî, yanına vardığı halde Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’i niçin sordu?
* Bu bedevînin adı nedir?



YİRMİ İKİNCİ HADİS

َيْأُكُل  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  ُرِئَي  َما  َقاَل:    َأبِيِه  َعْن  َعْمٍرو  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن 
، َوَل َيَطُأ َعِقَبُه َرُجَلِن. ُمتَِّكًئا َقطُّ

Abdullah b. Amr, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hiçbir zaman (bir 
yere) dayanarak (yemek) ye diği görülmemiştir. Arkasında 
iki korumanın yürüdüğü de görülme miştir.” [Ebu Davud. el-

Elbânî, hadisi sahih kabul etmiştir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip ol
duğu tevazuyu açıklamaktadır. O, kibir ve Allah Teâlâ’nın 
nimetlerini küçümsemek anlamına geldiği için bir yere/
şeye dayanarak yemek yemezdi. 

Aynı şekilde o, hükümdarların yaptığı gibi arkasından 
insanların yürümesinden de hoşlanmazdı. Tam aksine o, 
tevazu göstererek topluluğun arasında ya da onların arka
sında yürürdü.
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Ashab radıyallahu anhum’un, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’in bütün durum ve davranışlarını aktarmaya verdik
leri önem.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusu ve kü
çümsemeksizin Allah’ın nimetlerine şükrü.

3 Bir topluluğun büyüğünün, onların önünde yürüme
sinin ve insanların da saygı için onun arkasında yürümesi
nin hoş görülmemesi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Arkasında iki adamın yürüdüğü...” cümlesinin anla

mı nedir?
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, niçin kendisinin ar

kasından bir topluluğun yürümesinden hoşlanmazdı?



YİRMİ ÜÇÜNCÜ HADİS

ُه  ِة اْليَلِء: َوإِنَّ ُه َقاَل َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  فِي ِقصَّ َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  َأنَّ

َلَعَلى َحِصيٍر َما َبْينَُه َوَبْينَُه َشْيٌء، َوَتْحَت َرْأِسِه ِوَساَدٌة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها لِيٌف، 

َقٌة، َفَرَأْيُت َأَثَر اْلَحِصيِر  َوإِنَّ ِعنَْد ِرْجَلْيِه َقَرًظا َمْصُبوًبا، َوِعنَْد َرْأِسِه َأَهٌب ُمَعلَّ

فِي َجنْبِِه َفَبَكْيُت. 

Ömer b. Hattab radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine 

göre, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hanımlarına 

yaklaşmaması konusunda şunu anlattı: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde 

bulunuyordu. Kendisiyle hasır arasında hiçbir şey yoktu. 

Başının altında, içi lif dolu meşin bir yastık vardı. Ayakla

rının yanında dökülmüş biraz karaz ve başının ucunda asılı 

birkaç deri bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 

böğründe hasırın izlerini gördüm de ağladım.” (Muttefekun 

aleyh)
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Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hanımlarına 
yanaşmama konusundaki uzun bir hadisin bir bölümüdür. 
Bu bölümde, Ömer b. Hattab radıyallahu anh, Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in ev eşyalarının nasıl olduğunu anla
tıyor. 

Ömer bu evde, hükümdarların ve vezirlerin evlerinde 
bulunan eşyalar bir yana, halk tabakasından olan insanla
rın evlerinde bile bulunan şeyleri bulamadı. 

Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’in halinden dolayı ağladı. Nasıl ağlamasın 
ki?! O, Allah’ın yarattığı en önemli insanın yanına giriyor 
ancak onun mübarek böğründe hasırın izini buluyor! Üs
telik birçok değersiz insan atlas, hulle ve kaftanlar içinde 
yaşarken! 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusu hakkında 
yüce Rabbi şöyle buyuruyor: 

“Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ır
maklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saray
lar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.” (Furkan, 10)

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusunun 
mükemmelliği.

2 Ashab radıyallahu anhum’un Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e duydukları sevginin büyüklüğü.
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3 Tebaasından zayıf kimselerin hayat şartlarını/stan
dartlarını anlayabilmesi için komutanın da onlar gibi (basit/
sade) bir yaşam sürmesi daha hayırlıdır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Lif nedir?
* Ömer b. Hattab’ı ağlatan şey nedir?





Altıncı Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Hayatındaki 
Nebevî Uygulamaları

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in hayatında insan  

   hakları

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in çocuklarla iletişimi (1)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in çocuklarla iletişimi (2)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in çocuklarla iletişimi (3)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in hayvanların hakkını 

   gözetmesi (1)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in hayvanların hakkını 

   gözetmesi (2)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in hayvanların hakkını 

   gözetmesi (3)

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in çevreye verdiği önem





YİRMİ DÖRDÜNCÜ HADİS

ِة الَوَداِع »...إِنَّ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبُداللِه  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل فِي ُخْطَبِة َحجَّ
ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َبْينَُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا فِي َشْهِرُكْم 

َهَذا فِي َبَلِدُكْم َهَذا«.
Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine 

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccı hutbe
sinde şöyle buyurdu: “...Şüphesiz kanlarınız ve malları-
nız, şu ayınızda, şu gününüzde ve şu beldenizde nasıl 
haramsa birbirinize öylece haramdır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haccı, hicretin 
onuncu yılındaydı. Onun haccı, evrensel bir toplantıydı. 
Daha önce bir araya gelmemiş çok sayıda müslüman, bu 
hacda toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanî, 
ekonomik ve toplumsal ilişkilerde İslam’ın genel prensip
lerini ilan etmek için bu haccı seçti. Bu büyük hac döne
minde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hutbesinin bir 
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bölümünde şöyle buyuruyor: “Şüphesiz kanlarınız ve 
mallarınız birbirinize haramdır.” Yani, kesin bir şekilde 
haram kılınmıştır. “Şu gününüzde nasıl haramsa,” yani 
Arafat vakfesi gününde. “Şu ayınızda nasıl haramsa,” 
yani Zilhicce’de. “Şu beldenizde nasıl haramsa,” yani 
Mekke’de. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, kanları ve 
malları, haramlık konusunda bu şeylere benzetmesinin ne
deni, Arapların, Arafat, Zilhicce ve Mekke’nin kutsallığının 
ihlal edilmesini hiçbir durumda kabul etmemesinden dola
yıdır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, İslam’da insan 
hakları genel ilkeleri ilan etmek için uygun zamanı ve me
kanı seçmesi.

2 Mallar, kanlar ve namusların kutsal olduğunun pe
kiştirilmesi.

3 Bilginin verilmesinde, en iyi metodları seçmenin 
önemi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Veda Haccı ne zamandı?
* Hutbenin bu bölümünün içerdiği insan haklarından 

en öne çıkan husus hangisidir?



YİRMİ BEŞİNCİ HADİS

اِعِديِّ : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بَِشَراٍب َفَشِرَب  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
ِمنُْه، َوَعْن َيِمينِِه ُغَلٌم َوَعْن َيَساِرِه اْلَْشَياُخ، َفَقاَل لِْلُغَلِم: »َأَتْأَذُن لِي َأْن ُأْعطَِي 
ُه َرُسوُل  ِه َل ُأوثُِر بِنَِصيبِي ِمنَْك َأَحًدا. َقاَل: َفَتلَّ َهُؤَلِء؟« َفَقاَل اْلُغَلُم: َل، َواللَّ

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فِي َيِدِه. 
Sehl b. Sa’d esSâidî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği ri

vayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e içecek 
bir şey getirildi. O da ondan içti. Sağında bir çocuk, so
lunda ise yaşlılar bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem, çocuğa, “Onlara vermeme bana izin verir misin?” 
diye sordu. Bunun üzerine çocuk, “Hayır, vallahi senden 
gelen nasibime kimseyi tercih edemem.” dedi. Râvi dedi 
ki: Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu çocuğun 
eline bıraktı. (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabıy
la birlikteki bir meclisini bizim gözümüzde canlandırıyor. 
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Bu mecliste sağında bir çocuk, solunda ise yaşlılar vardı. 
Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir içecek ge
tirildi. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden sonra 
yaşlıların içmesini ve çocuğun, yaşlarına hürmeten sırayı 
yaşlılara vermesini istedi. 

Ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuğun hak
kı konusundaki adaleti ve takdiri, bu konuyu ona sormasını 
gerektiriyordu. Çünkü içme sırası ondaydı. 

Çocuk, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in artığı ile te
berrük etme isteğinden dolayı bunu reddedince, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, o içeceği yaşlılardan önce ona verdi.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Huzurunda büyük ile küçüğün, asil olan ile asil ol
mayanın eşit olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
adaleti.

2 Ashabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bıraktı
ğı şeylerle teberrükte bulunma çabası.

3 İkram hususunda en faziletli kimselerden başlamak 
ve onun sağından itibaren devam ettirmek.

4 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, çocukları takdir 
etmesi ve onların haklarına saygı göstermesi.

5 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ikramı (yolculuk
tan yeni gelen misafirler gibi) öncelikli olarak hakedenle
re vermeden önce yaşlılara teklif ederek onların kalplerini 
ısındırırdı.
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Çocuk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra 

niçin yaşlıların içmesini istemedi?



YİRMİ ALTINCI HADİS

َأبِيِه  َقاَل: َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فِي  اٍد َعْن  ِه ْبِن َشدَّ َعْن َعْبِد اللَّ
اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َم  َفَتَقدَّ َأْو ُحَسْينًا،  َوُهَو َحاِمٌل َحَسنًا  اْلِعَشاِء  إِْحَدى َصَلَتي 
َلِة، َفَصلَّى َفَسَجَد َبْيَن َظْهَراَنْي َصَلتِِه َسْجَدًة َأَطاَلَها.  َفَوَضَعُه، ُثمَّ َكبََّر لِلصَّ
بِيُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َساِجٌد،  َقاَل َأبِي: َفَرَفْعُت َرْأِسي َوإَِذا الصَّ
َيا  النَّاُس:  َقاَل  َلَة  الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوُل  َقَضى  ا  َفَلمَّ ُسُجوِدي  إَِلى  َفَرَجْعُت 
َظنَنَّا  َحتَّى  َأَطْلَتَها  َسْجَدًة  َصَلتَِك  َظْهَراَنْي  َبْيَن  َسَجْدَت  إِنََّك  ِه،  اللَّ َرُسوَل 
ُه ُيوَحى إَِلْيَك؟ َقاَل: »ُكلُّ َذلَِك َلْم َيُكْن، َوَلكِنَّ اْبنِي  ُه َقْد َحَدَث َأْمٌر َأْو َأنَّ َأنَّ

َلُه َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتُه«. اْرَتَحَلنِي َفَكِرْهُت َأْن ُأَعجِّ
Abdullah b. Şeddad, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle 

dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
bir yatsı namazında Hasan ile Hüseyin’i kucağında taşıya
rak mescide geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ileriye 
geçti ve çocuğu yere koydu. Sonra namaz için tekbir aldı. 
Çocuk sırtında olduğu halde secde etti. Secdeyi çok uzat
tı. (Babam dedi ki:) Başımı kaldırdım bir de ne göreyim: 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede, çocuk da onun 
sırtında. Tekrar başımı indirip secdeye döndüm. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, cemaat, “Ey Allah’ın 
Rasûlü! Sen namaz içindeki secdelerden birini o kadar 
uzattın ki, başına ya bir iş ya da bir vahiy geliyor zannet
tik.” dediler. 

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

“Dediklerinizden hiçbiri olmadı fakat torunum sırtı-
ma çıkmıştı. O ihtiyacını gidermeden secdeyi hemen bi-
tirmeyi hoş bulmadım.” [Ahmed ve Nesâî rivayet etmiştir. Hâkim, 

hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de muvafakat etmiştir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, sahabeden biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in çocuklara yönelik davranışındaki rıfkı/yumuşaklığı 
gösteren bir olayı rivayet ediyor. Hadise göre, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, secdede ve torunu sırtındayken müs
lümanlara imamlık yapıyor ve torunu kendiliğinden inme
dikçe onu indirmiyordu/bekliyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuklara olan 
şefkatinin mükemmelliği.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmetine bu 
merhameti öğretmek için izlediği yol.



Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis92

3 Secdeyi olduğundan daha fazla uzatmanın bir sakın
cası yoktur.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi niçin uzun 

tuttu?



YİRMİ YEDİNCİ HADİS

ِه ْبُن ُبَرْيَدَة َعْن َأبِيِه  َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُطُب َفَأْقَبَل  َعْن َعْبِد اللَّ
الَحَسُن َوالُحَسْيُن َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَمَراِن، َفَجَعَل َيْعُثَراِن َوَيُقوَماِن، َفنََزَل 
َما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلُدُكْم  ُه: إِنَّ َفَأَخَذُهَما َفَوَضَعُهَما َبْيَن َيَدْيِه، َوَقاَل: »َصَدَق اللَّ

فِْتنٌَة َرَأْيُت َهَذْيِن َفَلْم َأْصبِْر«، ُثمَّ َأَخَذ فِي ُخْطَبتِِه. 
Abdullah b. Büreyde, babası radıyallahu anhuma’dan, 

şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem bize hutbe verirken, Hasan ve Hüseyin, üzerlerinde 
kırmızı birer gömlek olduğu halde düşe kalka (mes cide) ge
liverdiler. 

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen 
inip onları aldı ve onlarla birlikte minbere geri çıktı. Sonra 
da şöyle buyurdu: 

“Allah doğru söyledi: Mallarınız ve çocuklarınız 
ancak imtihan vesilesidir.” (Teğâbun, 15) Bunla rı gördüm, 
sabredemedim.” Ardından hutbeye başladı. [Sünen sahipleri. 

İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hâkim, hadisin  sahih olduğunu söylemiş, 

Zehebî de muvafakat etmiştir.]
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Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, torun
ları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma’nın elbiseleri içinde 
düşe kalka geldiklerini gördüğünde, onlara duyduğu mer
hamet ve şefkatten dolayı hutbesini nasıl kestiğini görüyo
ruz. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden indi ve onla
rı alıp minbere çıktı. Sonra hutbesine geri döndü. Bu olay, 
çocuğun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetindeki 
konumunu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in merhameti
nin ve şefkatinin kemâlini göstermektedir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuklara olan 
merhametinin büyüklüğü.

2 Çocukların mescide girmesinin caiz olduğu.
3 Hutbede, çocukları minbere çıkarmanın caiz olduğu.
4 (Sırf) kırmızı olmayan elbise giymenin caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma’nın, Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem nezdindeki konumu nedir?
* Bu hadiste, çocukların fitne olma yönü nedir?



YİRMİ SEKİZİNCİ HADİS

َعَلْيِه  اْشَتدَّ  بَِطِريٍق  َرُجٌل  »َبْينَا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن 
َيْأُكُل  َيْلَهُث  َكْلٌب  َفإَِذا  َخَرَج،  ُثمَّ  َفَشِرَب،  فِيَها  َفنََزَل  بِْئًرا،  َفَوَجَد  اْلَعَطُش، 
ِذي  ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش: ِمْثُل الَّ الثََّرى ِمْن اْلَعَطِش، َفَقاَل الرَّ
ُه َلُه، َفَغَفَر  ُه َماًء، َفَسَقى اْلَكْلَب؛ َفَشَكَر اللَّ َكاَن َبَلَغ ِمنِّي! َفنََزَل اْلبِْئَر، َفَمَل ُخفَّ
َلُه«، َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَّه َوإِنَّ َلنَا فِي اْلَبَهاِئِم َلَْجًرا؟! َفَقاَل: »فِي ُكلِّ َذاِت َكبٍِد 

َرْطَبٍة َأْجٌر« .
Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir adam 
yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu. Ona inip 
su içti, sonra çıktı. Bir de ne görsün, (dilini çıkarmış) solu-
yan, susuzluktan ıslak toprağı yiyen bir köpek!” Adam 
(kendi kendine:) ‘Gerçekten bana gelen susuzluğun ay-
nısı bu köpeğe de gelmiş.’ de yip kuyuya indi ve mesti-
ni suyla doldurdu. Mesti ağzıyla tutup (ku yudan) çıktı, 
köpeği suladı. Allah onun bu iyiliğini kabul etti ve onu 
bağışladı.” (Orada bulunan ashab,) “Ey Allah’ın Rasûlü, 
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hayvanlara olan davranışlarımızdan do layı bizim için sevap 
var mıdır?” dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her canlıda [karaciğeri yaş 
olan(hayvan)da] bizim için sevap var dır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu üm
metten önceki zamanlarda yaşanmış bir kıssayı anlatmak
tadır. Bu olayın övgüyle anlatılması, onun takip edilmesi 
gerektiğine işaret eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 
bir adamın, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe nasıl 
merhamet gösterdiğini, köpeğin susuzluğunu giderinceye 
kadar mestiyle ona kuyudan nasıl su çıkardığını, ardından 
da Allah’ın onun bu yaptığını kabul ettiğini ve karşılığını 
verdiğini anlatıyor. Yüce Allah onu bağışladı ve onu cenne
te koydu. Ashab radıyallahu anhum, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e, bu hükmün İslam dinindeki geçerliliğini sorunca, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, her karaciğeri yaş 
olana, yani her canlı hayvana su vermede sevap olduğu 
cevabını veriyor. Bu durum, onu yedirme ve ona iyilik yap
mada da geçerlidir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, risaletindeki 
merhametinin genişliği.

2 Hayvanlara iyi davranmak, günahların bağışlanma 
sebeplerindendir.
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3 Su vermek/sulamak, Allah Teâlâ’ya yaklaştıran en 
büyük amellerdendir.

4 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “Her karaciğe-
ri yaş olan(hayvan)da bizim için sevap var dır.” hadisinin 
genel manasını delil göstererek, müslüman olmayan kim
seye de sadaka vermenin caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Toprağı yiyen” ne demektir?
* Adam, niçin köpeğe mestiyle su verdi?



YİRMİ DOKUZUNCU HADİS

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فِي  َرُسوِل  َمَع  ُكنَّا  َقاَل:  َأبِيِه  َعْن  ِه  اللَّ َعْبِد  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن 
َسَفٍر، َفاْنَطَلَق لَِحاَجتِِه، َفَرَأْينَا ُحَمَرًة َمَعَها َفْرَخاِن، َفَأَخْذَنا َفْرَخْيَها، َفَجاَءْت 
بَِوَلِدَها؟!  َهِذِه  َفَجَع  »َمْن  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َفَجاَء  َتْفِرُش.  َفَجَعَلْت  اْلُحَمَرُة 
َهِذِه؟«  َق  َحرَّ »َمْن  َفَقاَل:  ْقنَاَها  َحرَّ َقْد  َنْمٍل  َقْرَيَة  َوَرَأى  إَِلْيَها«،  َوَلَدَها  وا  ُردُّ

َب بِالنَّاِر إِلَّ َربُّ النَّاِر«. ُه َل َينَْبِغي َأْن ُيَعذِّ ُقْلنَا: َنْحُن. َقاَل: »إِنَّ
Abdurrahman b. Abdillah, babasından, şöyle dediğini 

rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 
bir seferdeydik. Bir ihtiyacını gidermek için (biz den) ayrıl
mıştı. (O sırada) iki yavrusuyla birlikte bir serçe kuşu gördük 
ve iki yavrusunu da yakaladık. (Ana) kuş geldi ve üzerimiz
de kanatlarını ge rerek uçmaya başladı. Derken Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve “Bu hayvanı yavrusu sebe-
biyle bu musibete kim uğrattı? Haydi yavrusunu ona 
geri verin.” buyurdu. (Bir de) bizim yakmış olduğumuz bir 
karınca yuvası gördü. Bunun üzerine, “Bunu kim yaktı?” 
diye sordu. “Biz (yaktık)” cevabını verdik. Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ateşle cezalandırmak, 
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ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz.” [Buhârî, Edebu’l Müf-

red ve Ebu Dâvud]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, sahabeden biri, hayvan hakları ve duyguları 
hakkında sahabenin dikkat etmediği iki olayı anlatıyor. As
hab küçük bir kuşa saldırarak onun iki yavrusunu ele geçir
di. Yine onlar, karıncalara ait bir yuvayı yaktılar. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmalarını onlara yasakladı. 
Onlara, yavrusunu kuşa geri vermelerini emretti. Ateşle 
yakmanın da haram olduğunu açıkladı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hayvanlara mer
hamet etmesi.

2 Hayvanlara işkence etmenin haram olması.
3 Hayvanlar da bir ümmettir. Onların da hayatları, 

duyguları ve yuvaları vardır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.



OTUZUNCU HADİS

ٍة  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة   َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّاَر فِي ِهرَّ
َرَبَطْتَها َفَل ِهَي َأْطَعَمْتَها، َوَل ِهَي َأْرَسَلْتَها، َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض، َحتَّى 

َماَتْت َهْزل«.
Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir ka-
dın, bağladığı (hapsettiği) bir kedi sebebiyle cehenne-
me gir di. Çünkü ne kendisi kediye (bir şey) yedirdi, 
ne de yerin haşeratından yemesi için onu salıverdi ve 
nihayet kedi bir deri bir kemik kalarak (açlıktan) öldü.” 
(Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayvana 
kötü davranmanın, o hayvanın sahibini azaba nasıl götür
düğünü açıklıyor. Şüphesiz bu kadın, bir kediyi hapsetme
si, onu yedirmemesi ve yerdeki böceklerden yemesi için 
bırakmaması nedeniyle azap gördü.
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in merhametinin 
genişliği.

2 Hayvanların da sahipleri üzerinde birtakım hakları 
vardır. Bunlardan biri de sahibinin onu doyurmasıdır.

3 Kedi öldürmenin haram olması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Yerin haşeratı”nın anlamı nedir?



OTUZ BİRİNCİ HADİS

َيْغِرُس  ِمْن ُمْسلٍِم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َما  َقاَل َرُسوُل  َقاَل:    َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
بِِه  َلُه  َكاَن  إِلَّ  َبِهيَمٌة،  َأْو  إِْنَساٌن  َأْو  َطْيٌر  ِمنُْه  َفَيْأُكُل  ا،  َزْرعاً َيْزَرُع  َأْو  ا،  َغْرساً

َصَدَقٌة«.
Enes İbni Malik radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine 

göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Eğer 
bir müslüman bir ağaç diker yahut ekin eker de ondan 
bir kuş veya insan yahut hayvan yerse, bundan dolayı 
ona mutlaka sadaka sevabı verilir.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Allah Teâlâ’nın müslümana lütufta bulunduğu bü
yük bir fazilettir. Her kim bir ağaç diker, ekin eker ya da 
bunların yapılmasını emreder de, her canlı da ondan fay
dalanırsa, bu faydalanma ister o hayattayken olsun ister 
sonrasında olsun o kimse için bir sadakadır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletinin çev
reye verdiği önem. Gerçekten de bu hadis, çevreye/bitki 
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örtüsüne önem verme konusunda temeldir. Dikilen veya 
ekilen şeyi, sadece ondan faydalanan insanla sınırlı tutma
mıştır. Tam aksine, yeryüzünde yaşayan canlıların fayda
landığı her ekin veya ağaç, onu eken veya diken kimse için 
sevaba neden olur.

2 Ağaç dikmenin ve ekin ekmenin fazileti. Ekin veya 
ağaç varlığını koruduğu sürece, bunu yapan kimsenin se
vabı kıyamet gününe kadar devam edecektir.

3 Hayvana ve her canlıya sadaka vermede sevap var
dır.

4 Yeryüzünü imar etmeye teşvik. Bu işi yapan kimse 
sevap kazanma niyetinde olmasa bile, yaptığından dolayı 
sevap kazanır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Ağaç ile ekin arasındaki fark nedir?
* Bir müslüman kadın, ağaç diker veya ekin ekerse, o 

da müslüman bir erkeğin sahip olduğu sevabı kazanır mı? 
Bu konudaki delilin nedir?





Yedinci Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in                               
Mucizelerinden
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* Bin Beş Yüz Kişinin Susuzluğunu 

   Gideren Tulum

* Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص İçin İnleyen Ağaç 

   Kütüğü

 





OTUZ İKİNCİ HADİS

ِه!  اللَّ َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  ُه  َأنَّ الَخنَْدِق  َحْفِر  َحِديِث  فِي    َجابٍِر  َعْن 
اْئَذْن لِي إَِلى اْلَبْيِت. َفُقْلُت ِلْمَرَأتِي: َرَأْيُت بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا، َما َكاَن فِي َذلَِك 
َصْبٌر، َفِعنَْدِك َشْيٌء؟ َقاَلْت: ِعنِْدي َشِعيٌر َوَعنَاٌق. َفَذَبَحْت اْلَعنَاَق َوَطَحنَْت 
ِه َوَرُجٌل  ِعيَر، ُثمَّ ِجْئُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: ُطَعيٌِّم لِي، َفُقْم َأْنَت َيا َرُسوَل اللَّ الشَّ
َأْو َرُجَلِن. َقاَل: »َكْم ُهَو؟« َفَذَكْرُت َلُه. َقاَل: »َكثِيٌر َطيٌِّب« َقاَل: »ُقْل َلَها َل 
َتنِْزْع اْلُبْرَمَة َوَل اْلُخْبَز ِمْن التَّنُّوِر َحتَّى آتَِي« َفَقاَل: »ُقوُموا« َفَقاَم اْلُمَهاِجُروَن 
بِاْلُمَهاِجِريَن  اْمَرَأتِِه َقاَل: َوْيَحِك َجاَء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا َدَخَل َعَلى  َفَلمَّ َواْلَْنَصاُر، 
َوَل  َفَقاَل: »اْدُخُلوا  َنَعْم.  ُقْلُت:  َسَأَلَك؟  َهْل  َقاَلْت:  َمَعُهْم!  َوَمْن  َواْلَْنَصاِر 
ُر اْلُبْرَمَة َوالتَّنُّوَر  َتَضاَغُطوا« َفَجَعَل َيْكِسُر اْلُخْبَز َوَيْجَعُل َعَلْيِه اللَّْحَم، َوُيَخمِّ
ُب إَِلى َأْصَحابِِه ُثمَّ َينِْزُع؛ َفَلْم َيَزْل َيْكِسُر اْلُخْبَز َوَيْغِرُف َحتَّى  إَِذا َأَخَذ ِمنُْه َوُيَقرِّ

َشبُِعوا َوَبِقَي َبِقيٌَّة َقاَل: »ُكلِي َهَذا َوَأْهِدي؛ َفإِنَّ النَّاَس َأَصاَبْتُهْم َمَجاَعٌة«. 
Câbir radıyallahu anh’ın, Hendek (günü hendek) kazılması 

hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ben, ‘Ey Allah’ın 
Rasûlü, eve gitmeme izin ver.’ dedim. (Eve geldiğimde) Ha
nımıma, ‘Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de bir şey gör
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düm ki, artık bu sabredilecek bir şey değildir. Yanında bir 
şey var mı?’ diye sordum. O, ‘Yanımda biraz arpa ile bir 
oğlak var.’ dedi. Hemen oğlağı kestim. Eşim de o arpayı 
öğüttü. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip ‘Bi
raz yiyeceğim var ey Allah’ın Rasûlü, bir veya iki kişi ile 
kalk gel.’ dedim. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Yiyeceğin ne kadar?’ 
diye sordu. Ben de ona miktarını söyledim. Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem, ‘Hem çok, hem de güzel!’ buyurdu. 
Ardından, ‘Hanımına söyle, ben gelinceye kadar çöm-
leği tandırdan, ekmeği de fırından ayırmasın.’ buyurdu. 
Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Kalkın!’ bu
yurdu. Bunun üzerine Muhacir ve Ensar kalktı. Cabir, hanı
mının yanına girdiğinde ‘Allah iyiliğini versin! Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacir, Ensar ve beraberinde bulu
nan kimselerle birlikte geliyor.’ dedi. Kadın, ‘O, (yemeğin 
miktarını) sordu mu?’ dedi. Ben, ‘Evet’ dedim. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Girin ve birbirinizi sıkıştırmayın 
(serbest oturun).’ buyurdu. 

Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliy le 
(çömleği ve fırının kapağını açtı), ekmeği fırından alıp par
çalamaya ve üzerine et koyup çömleği ve fırını kapaya
rak oradakilere sunmaya başladı. Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem bu suretle ekmek bölüp üstüne et koymaya ve her 
defasında çömleği ve fırını kapayarak hendek halkına da
ğıtmaya devam etti. Nihayet oradakiler doydular. Yemek 
de arttı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Câbir’in hanımı
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na, ‘Bu geri kalanı sen ye ve başkalarına da hediye et. 
Çünkü bütün insanlara açlık isabet etmiştir.’ buyurdu. 
[Sahihu’l-Buhârî (özetle)]

Hadisin Kısa Anlamı

Câbir radıyallahu anh, Hendek günü hendek kazımında 
çalışırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in açlığın şid
detinden dolayı karnına taş bağladığını gördü. Câbir buna 
sabredemedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den izin 
istedi ki, belki de evinde bir yemek bulup onu Peygam
ber sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlayabilirdi. Cabir ve ha
nımı -Allah onlardan razı olsun- bir yemek hazırladılar. Câbir, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i gizlice yemeğe davet ede
rek “Ey Allah’ın Rasûlü, bir veya iki kişi ile kalk gel.” dedi. 
Diğer bir rivayette, “Sen ve bir grup” ifadesi geçmektedir. 
Cabir, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i açlığı kalmamış 
şekilde görmek istediği, ev halkının ona ikram edecekleri 
bir şey bulmakta zorlanmamaları için, ayrıca (yetmeyeceği 
düşüncesiyle) daha fazla kişinin de gelmemesi için böyle 
demişti. Zira o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 
ashabı, üç gün boyunca herhangi bir şey yememiş haldey
diler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sayısı bin kişiyi bu
lan oradakileri de davet etti. Sonra yemekte bereket olması 
için dua etti. Hem hepsi yemek yiyip doydular, hem de 
geriye yemek kaldı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer 
insanların da içinde bulunduğu durumu gözeterek, onlara o 
yemekten yemelerini ve dağıtmalarını tavsiye etti. 
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Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Az yemeği çok yapan mucizenin gerçekleşmesi ve 
böylece büyük bir kalabalığın Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in eliyle doyması.
2 Cabir radıyallahu anh’ın Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’e duyduğu sevgi: Cabir açlığa ve çalışmaya üç gün 
sabretmiş, ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yaşa
makta olduğu açlığı görmeye dayanamamış, sabredeme
mişti.

3 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabına olan 
merhameti ve onların sıkıntılarıyla ilgilenmesi.

4 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının aç
lığa sabretmeleri.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Cabir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in yaşadığı açlığı nasıl öğrendi?
* Hadisin bu bölümünde geçen mucize nedir?



OTUZ ÜÇÜNCÜ HADİS

َوالنَّبِيُّ  اْلُحَدْيبَِيِة  َيْوَم  النَّاُس  َقاَل: َعطَِش  ُه  َأنَّ   ِه  اللَّ َعْبِد  ْبِن  َعْن َجابِِر 
َأ، َفَجِهَش النَّاُس َنْحَوُه، َفَقاَل: »َما َلُكْم؟!« َقاُلوا:  ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َيَدْيِه ِرْكَوٌة؛ َفَتَوضَّ
ْكَوِة  َيَدُه فِي الرِّ َفَوَضَع  َيَدْيَك.  َبْيَن  َما  َنْشَرُب إِلَّ  ُأ َوَل  َنَتَوضَّ َماٌء  َلْيَس ِعنَْدَنا 
َكْم  ُقْلُت:  ْأَنا.  َوَتَوضَّ َفَشِرْبنَا  اْلُعُيوِن،  َكَأْمَثاِل  َأَصابِِعِه  َبْيَن  َيُثوُر  اْلَماُء  َفَجَعَل 

ُكنُْتْم؟ َقاَل: َلْو ُكنَّا ِماَئَة َأْلٍف َلَكَفاَنا! ُكنَّا َخْمَس َعْشَرَة ِماَئًة. 
Cabir b. Abdillah radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: “Hudeybiye günü insanlar çok susadı. Peygam
ber sallallahu aleyhi ve sellem, önünde deriden bir su tulumu 
olduğu halde abdest alıyordu. İnsanlar, onun tarafına doğ
ru koştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Sizlere ne 
oluyor?” diye sordu. Onlar da “Yanımızda hiç su yok. Ab
dest de alamıyor, su da içemiyoruz. Yalnız senin önündeki 
su var.” dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem hemen elini o deri su tulumunun içine soktu, ardın
dan parmaklarının arasından su, pınarlar gibi kaynamaya 
başladı. Biz hem içtik hem de abdest aldık. (Râvi dedi ki:) 
Cabir’e, “Kaç kişiydiniz?” diye sordum. Cabir, “Eğer yüz 
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bin kişi bile olsaydık, o su bize mutlaka yeterdi. Biz, bin beş 
yüz kişiydik.” dedi. [Buhârî]

Hadisin Kısa Anlamı

Allah Teâlâ, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’i, insan
lara delil olması ve iman edenlerin imanlarının artması için 
birtakım parlak mucizelerle desteklemiştir. İşte burada da, 
bu mucizelerden biri yer almaktadır. Müslümanlar, Hudey
biye günü susuzlukla karşı karşıya kaldılar. Öyle ki, yanla
rında çok az miktarda su kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem o suyla abdest almaya yönelince, ashab, durumu 
kendisine haber vermek için hızlıca ona doğru yöneldiler. 
Allah Teâlâ da Rasûlünün elinde bu büyük mucizeyi ger
çekleştirdi. Mübarek parmaklarının arasından su kaynadı. 
O sudan, ashabdan bin beş yüz kişi hem su içti hem de 
abdest aldı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in parmakları ara
sında, herkese yetecek miktarda suyun akması mucizesi.

2 Ashabının, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e olan 
sevgisi. Onlar, yanlarında olan su konusunda Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’i kendilerine tercih ediyorlardı ve bunu 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu.

3 Büyük bir kalabalığın, bu mucizeye tanık olması ve 
bu mucizenin, daha sonra ona tanık olmayan kimseler için 
bir delil olarak yayılması.
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Hudeybiye anlaşması ne zaman oldu?



OTUZ DÖRDÜNCÜ HADİS

ا ُوِضَع  ِه  َقاَل: َكاَن ِجْذٌع َيُقوُم إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ َعْن َجابِِر ْبَن َعْبِد اللَّ
َلُه اْلِمنَْبُر َسِمْعنَا لِْلِجْذِع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر؛ َحتَّى َنَزَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَوَضَع َيَدُه 

َعَلْيِه. 

Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’tan, şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, (hutbe ver
irken) üzerinde durduğu bir hurma kütüğü vardı. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem için yeni min ber konulduğu zaman 
biz bu kütükten, gebeliği on aylık develerin iniltisine ben
zer sesler işittik. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 
(minberden) inip de elini onun üzerine koyunca (sustu).” 
(Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Câbir radıyallahu anh hurma kütüğünün in
lemesini hatırlatıyor. Bu, şahit olanların, sonrakilere nak
lettiği açık olaylardan biridir: Bu hurma kütüğü, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yokluğunu hissetti ve inledi. Hatta 
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mescidde bulunanlar, ondan, karnındaki ağırlaştığı ve do
ğumu yaklaştığı için inleyen bir devenin çıkardığına benzer 
sesler işittiler. 

Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden 
indi, onu okşadı, o da sakinleşti. Bu da Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in mucizelerindendir. En üstün salât ve selâm 
O’nun üzerine olsun.

Hasanı Basrî, bu hadis anlatıldığında ağladı ve şöyle 
dedi: “Ey Allah’ın kulları, bir odun parçası, Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e duyduğu özlemden dolayı inliyor. Oysa siz, 
ona kavuşma konusunda istekli olmaya daha layıksınız!”

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Yüce Allah’ın, ashabın gördüğü hissî bir mucizeyle 
Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’i desteklemesi. Bu muci
ze, yeni minberinin yerine taşınmasından önce, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında hutbe verdiği hurma kütü
ğünün inlemesi mucizesiydi.

2 Ağaç kütüğünün inlemesi, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e duyduğu sevginin canlı bir örneğidir. Bu olay, her 
birimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e duyması gere
ken sevginin, bu kütüğün duyduğu sevgiden az olmaması 
gerektiği sonucuna ulaştırır.

3 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in merhameti: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve kütüğü 
okşadı. Nihayet onun üzüntüsünü giderdi ve onu sakinleş
tirdi. 
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Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Ağaç kütüğü, Cuma günü niçin inledi?



Sekizinci Bölüm

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in Hakları

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’e iman

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’i sevmek

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’e itaat

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’in sünnetine uymak

* Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص’e salavat getirmek





OTUZ BEŞİNCİ HADİS

ٍد بَِيِدِه  ُه َقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
ُيْؤِمْن  َوَلْم  َيُموُت  ُثمَّ   ، َنْصَرانِيٌّ َيُهوِديٌّ َوَل  ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  ِمْن  َأَحٌد  َيْسَمُع بِي  َل 

بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه؛ إِلَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر«. 
Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine 

göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin ederim 
ki, bu ümmetten bir yahudi veya hristiyan beni işitir de 
sonra be nimle gönderilene iman etmeden ölürse mutla-
ka cehennemliklerden olur.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı 
elinde olana yemin ediyor ki, O Allah Teâlâ’dır. Hayatta 
veya ölümünden sonra bir kimse onun risaletine kavuşur 
da O’na iman etmezse -Allah korusun- mutlaka cehennem
liklerden olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahudi ve 
hristiyanı, diğerleri için de uyarı olması için zikretmiştir. 
Bunun nedeni, yahudilerin ve hristiyanların bir kitaba sa
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hip olmalarıdır. Eğer kitapları olmasına rağmen onların du
rumu böyleyse inkarcılar, putperestler gibi kitabı olmayan 
kimseler haydi haydi cehennemliktirler.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmeti üstün
deki haklarının ilki, ona iman etmeleridir.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaleti kendisine 
ulaşan, ancak bu risalete iman etmeyen herkesin gideceği 
yer cehennemdir.

3 Daha önceki semavî kitaplara tabi olanlar, Peygam
ber sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinden müstağni 
olamazlar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
risaletinin kendisine ulaştığı kimseler de, ona tabi olmaktan 
uzak kalamazlar.

4 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Ehli Kitab’tan 
bahsetmeden önce “Canım elinde olan” şeklinde Allah 
adına yemin etmesi, onlara, mülkü konusunda ne peygam
ber, ne melek ne de bir başkasının Allah’a ortak olmayaca
ğını göstermek içindir.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Hadiste, Ehli Kitab’ın zikredilmesinin faydası nedir?



OTUZ ALTINCI HADİS

َعْن َأَنٍس  َقاَل:  َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيِه 
ِمْن َوالِِدِه، َوَوَلِدِه، َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«. 

Enes radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Peygam
ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, 
ben kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insan-
lardan daha sevgili olmadıkça hakkıyla iman etmiş ola-
maz.” (Muttefekun aleyh)

OTUZ YEDİNCİ HADİS

يَماِن:  وَعنُْه  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد بِِهنَّ َحَلَوَة اْلِ
ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َل ُيِحبُُّه إِلَّ  ُه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِممَّ َمْن َكاَن اللَّ
ُه ِمنُْه َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف  َأْنَقَذُه اللَّ ِه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد فِي اْلُكْفِر َبْعَد َأْن  لِلَّ

فِي النَّاِر«. 
Yine Enes radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Üç şey 
vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadı-
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nı alır: (1) Bir kimseye, Allah ve Rasûlünün başkaların-
dan daha sevgili olması. (2) Bir kimsenin, sadece Allah 
için sevmesi. (3) Bir kimsenin, Allah küfürden kurtar-
dıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan 
hoşlanmadığı gibi hoşlanmaması.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu iki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendi
sine duyulan sevginin yerini; kişinin, Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’e duyduğu sevginin, kendisine ve bütün insan
lara duyduğu sevgiden daha ileri seviyede olmadıkça ima
nının tamamlanamayacağını anlatıyor. Allah Teâlâ’nın, bir 
kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e duyduğu sevgi 
oranında ona imanın tadını bahşettiğini, Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem’i razı etme yolunda başına gelen her zorlu
ğu önemsemediğini anlatıyor. 

Bunun anlamı şudur: Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in emriyle kişinin arzuları ya da başka bir şey karşı 
karşıya geldiğinde, kuşkusuz gerçek mümin, Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in emri ve yasağını, akrabalar, mallar 
ve vatan gibi diğer tüm hoşlandığı şeylere tercih eder. Al
lah, başka şeyleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e tercih 
edenleri şu buyruğuyla tehdit etmiştir: 

“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleri
niz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada 
uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz 
meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve O’nun 
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yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri 
gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasıklar topluluğunu 
doğru yola/hidayete erdirmez.” (Tevbe, 24)

Her İki Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmeti üstün
deki en belirgin haklarından biri, ona olan sevgidir.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgisini başka 
şeylere tercih etmedikçe kişinin imanı kamil olmaz.

3 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i seven/bu sevgiye 
sahip olan kimse, imanın tadını alır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “İmanın tadını alır” ne demektir?



OTUZ SEKİZİNCİ HADİS

َه،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اللَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َه«. َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َعَصى اللَّ

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Bana is-

yan eden de Allah’a isyan etmiş olur.” (Muttefekun aleyh)

OTUZ DOKUZUNCU HADİS

تِي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة إِلَّ َمْن َأَبى«  َوَعنُْه  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُكلُّ ُأمَّ
ِه َوَمْن َيْأَبى؟! َقاَل:»َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن َعَصانِي  َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ

َفَقْد َأَبى«

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine 

göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yüz 

çevirenler hariç ümmetimin tamamı cennete girecek-

tir.” 
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Ashab, “Ey Allah’ın Rasûlü, yüz çevirenler kimlerdir?” 
diye sordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Bana itaat eden cennete girer; bana isyan eden ise yüz 
çevirmiştir.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Birinci hadiste, aziz ve yüce Allah’a itaat, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’e itaatle ilişkilendirilmiştir. Bu durum, 
Allah’ın Kitabı’ndaki birçok âyeti de doğrulamaktadır. Me
sela Allah şöyle buyurur: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsa
nız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın.” (Âl-i İmran, 31)

İkinci hadis, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e itaatin 
karşılığını, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e itaat ettikleri 
zaman ümmetin tamamının cennete gireceğini, onu tasdik 
etmekten kaçınanların veya emrettiği ya da yasakladığı ko
nularda ona isyan edenlerin ise cehenneme gireceklerini 
ifade etmektedir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ait olan bu hak, 
aslında daha önce geçen hakkın bir sonucudur ki, bu da 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e duyulan sevgidir. Şüphe
siz onu kalpten gelen bir şekilde samimiyetle seven kimse, 
ona itaat eder. 

Bunun için şair şöyle diyor:
“Sevgini göstermene rağmen İlah’a isyan edersin,

Ömrüme yemin olsun ki, bu, kıyasta görülmemiş 

bir şeydir.
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Eğer senin sevgin samimi olsaydı O’na itaat ederdin,

Kuşkusuz seven, sevdiğine itaat eder.”

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e itaat, yüce Allah’a 
itaattir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e isyan da Allah 
Teâlâ’ya isyandır.

2 Cennet, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e itaat eden 
ümmetinin hepsinin yurdudur. Cehennem ise, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’i inkar eden herkesin varacağı yerdir.

3 İnsan, fiillerinden sorumludur. Eğer yaptığı fiil hayırlı 
ise karşılığı hayır, şer ise karşılığı şerdir.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Hadisteki “ümmet” ile kastedilen nedir?
* Cennete girmekten yüz çevirenler kimlerdir?



KIRKINCI HADİS

ُه َسِمَع َأَنَس ْبَن َمالٍِك  َيُقوُل: َجاَء  َعْن ُحَمْيِد ْبِن َأبِي ُحَمْيٍد الطَِّويِل: َأنَّ
ا ُأْخبُِروا  َثَلَثُة َرْهٍط إَِلى ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ
َم ِمْن َذْنبِِه  ُهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن ِمْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َكَأنَّ
ا. َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم  ْيَل َأَبداً ا َأَنا َفإِنِّي ُأَصلِّي اللَّ َر! َقاَل: َأَحُدُهْم َأمَّ َوَما َتَأخَّ
ا. َفَجاَء َرُسوُل  ُج َأَبداً َأَتَزوَّ َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفَل  ْهَر َوَل ُأْفطُِر. َوَقاَل آَخُر:  الدَّ
ِه  ِه إِنِّي أَلَْخَشاُكْم لِلَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِهْم َفَقاَل: »َأْنُتْم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا! َأَما َواللَّ اللَّ
ُج النَِّساَء؛ َفَمْن َرِغَب  َوَأْتَقاُكْم َلُه، َلكِنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي«.
Humeyd b. Ebi Humeyd etTavîl’den rivayet edildiğine 

göre, o, Enes b. Malik radıyallahu anh’ı şöyle derken işitmiştir: 
Üç kişilik bir topluluk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
ibadetini sormak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
hanımlarının evlerine geldi. Kendilerine Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’in ibadeti haber verilince, bu ibadeti sanki 
az gördüler ve “Biz nerede, Peygamber nerede? Kuşkusuz 
Allah, onun geçmiş ve gelecek(te işlenmesi muhtemel) bü
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tün günahlarını bağışlamıştır.” dediler. İçlerinden biri, “Ben 
geceleri daima namaz kılacağım.” dedi. Diğeri, “Ben her 
zaman oruç tutacağım, oruçsuz gün geçirmeyeceğim.” dedi. 
Üçüncüsü de “Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, asla 
evlenmeyeceğim.” dedi. Derken Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem geldi ve şöyle buyurdu: “Şöyle şöyle diyenler sizler 
misiniz?! Allah’a yemin ederim ki, ben sizin Allah’tan en 
çok korkanınız ve en takvalınız olanım. Bununla birlikte 
ben bazen (nafile) oruç tutarım, bazen de tutmam. Ba-
zen (nafile) namaz kılarım, bazen de (gecenin bir kısmında) 
uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetim-
den yüz çevirirse, o benden değildir.” (Muttefekun aleyh)

KIRK BİRİNCİ HADİS

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َعِمَل َعَملاً َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا  َعنْ َعائَِشَة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

.» َفُهَو َردٌّ
Âişe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bizim 
şu işimizde (dinimizde), onda olmayan bir şeyi ortaya 
atarsa, o reddedilir (onun or taya attığı o şey batıldır, kabul 
edilmez).” (Muttefekun aleyh)

Bu İki Hadisin Kısa Anlamı

Birinci hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sün
netinden ve yolundan kaçınan kimsenin kendisinden ol
madığını açıklıyor. Yani eğer bir kimse bunu, Rasûlullah 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini gözden düşürmek ve on
dan yüz çevirmek için yaparsa, onun ümmetinden olamaz. 
Kim de bunu bir tembellikten dolayı yaparsa, o da, gerçek 
anlamda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yolunu izleyen
lerden olamaz.

İkinci hadise gelince, bu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in cevâmiu’lkelîm’indendir. Bu hadis, İslam’ın büyük 
bir kuralını gösterir: Bir kişinin dinde sonradan ortaya at
tığı her bid’at veya bu bid’atı ortaya koyan her kişi redde
dilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti göz önüne 
alınarak yapılmayan her şey bâtıldır, ona itibar edilmez.

Her İki Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haklarından biri 
de, onun sünnetine tabi olmak, dinde bid’at ortaya koyan
lardan sakınmaktır.

2 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onaylamadığı 
her fiil bâtıldır; sahibine iade edilecektir.

3 Dinin delillerinden veya genel kurallarından birine 
uygun olan her şey, makbûldür.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “O reddedilir” sö

zünün anlamı nedir?
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “Benim sünne-

timden yüz çevirirse” sözünün anlamı nedir?



KIRK İKİNCİ HADİS

ُه  َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َمْن َصلَّى َعَليَّ   ِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َعْن َعْبِد اللَّ
ا.  ُه َعَلْيِه بَِها َعْشراً َصَلةاً َصلَّى اللَّ

Abdullah b. Amr b. Âs radıyallahu anhuma’dan rivayet 

edildiğine göre, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle 

buyururken işitmiştir: 
“...Her kim bana salavatta bulunursa, Allah da ona 

on kez salât getirir (bağışlar).” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Hadis, Allah Teâlâ’nın ihsanına ve Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’e salavât getirmenin önemine işaret etmek
tedir. Allah, tek bir salavatta bulunan kimseye, on salâtta 
bulunacağını va’detmiştir. Allah’ın kişiye salâtta bulunması, 
o kimseye merhamet etmesidir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salavâtın en üstün 
biçimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmetine öğ
retmiş olduğu İbrahimî salavâttır: 
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“Allah’ım! İbrahim’e ve âline (ailesine) rahmet etti-
ğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e ve âline de rahmet 
eyle. Muhakkak Sen Hamîd’sin (övülensin) ve Mecîd’sin 
(şanı büyüksün)! 

Allah’ım! İbrahim’e ve âline bereketler ihsan ettiğin 
gibi (Efendimiz) Muhammed’e ve âline de bereketler ih-
san eyle. Muhakkak Sen Hamîd (övülensin) ve Mecîd’sin 
(şanı büyüksün)!”

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salavât getirme
nin müstehab olduğu.

2 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salavât getirmenin 
karşılığı, yüce Allah’ın o kişiye on salâtta bulunmasıdır.

3 Adı her anıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’e salavât getirmenin belirtilmesi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir kez salavâtta 

bulunan kimseye verilecek karşılık nedir?



KIRK ÜÇÜNCÜ HADİS

َلَة َعَلْيَك،  ِه! إِنِّي ُأْكثُِر الصَّ َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ
ُبَع؟ َقاَل: »َما  َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَلتِي؟ َفَقاَل: »َما ِشْئَت« َقاَل: ُقْلُت: الرُّ
ِشْئَت، َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك« ُقْلُت: النِّْصَف؟ َقاَل: »َما ِشْئَت، َفإِْن ِزْدَت 
َفُهَو َخْيٌر َلَك« َقاَل: ُقْلُت: َفالثُُّلَثْيِن؟ َقاَل: »َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك« 

َك، َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك«. ا ُتْكَفى َهمَّ ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك َصَلتِي ُكلََّها؟ َقاَل: »إِذاً
Übeyy b. Ka’b radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: Ben, “Ey Allah’ın Rasûlü, ben sana çok dua 
edip salavat getiriyorum. Dualarımın ne ka darını sana ayı
rayım?” diye sordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Di-
lediğin kadar!” buyurdu. “Dualarımın dörtte birini mi?” 
dedim. “Dilediğin kadarını! Eğer artırırsan senin için 
daha hayırlıdır.” buyurdu. Ben, “Yarısını ayırayım mı?” 
diye sordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Dilediğin 
kadarını! Eğer arttırırsan senin için daha hayırlıdır.” bu
yurdu. Ben, “Üçte ikisini mi?” dedim. “Dilediğin kadarı-
nı! Eğer artırırsan senin için daha hayırlıdır.” buyurdu. 
Bunun üzerine ben, “O halde bütün dualarımı senin için 
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yapacağım.” deyince Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: “O halde sıkıntıların giderilecek ve günahların 
bağışlanacaktır.” (Tirmizî, hadisi hasen kabul etmiştir.)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salavât ge
tirmenin ve dua etmenin önemini açıklamaktadır. Übeyy b. 
Ka’b radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e çok 
duada bulunduğunu ifade etmiştir. Bu, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’e salavatta bulunma, onun için vesileyi isteme 
vb. şeyleri içermektedir. Übeyy, Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’e salavât getirirken, bunun duasının ne kadarını 
içermesi gerektiğini sorunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem, ona, bunun için belirli bir miktarın olmadığı ancak eğer 
fazlasını yaparsa bunun kendisi için hayırlı olacağı şeklinde 
cevap veriyor. Eğer dualarının tamamını Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem için yaparsa, kuşkusuz bu, onun sıkıntılarını 
giderecek ve günahlarının bağışlanmasına neden olacak
tır. Bunda, dünya ve âhiretin bütün hayırları toplanmıştır. 
Her kimin sıkıntıları giderilirse, dünyanın musibetlerinden 
selâmete ulaşır. Kimin de günahları bağışlanırsa, o, âhiretin 
musibetlerinden selâmete ulaşır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salât getirmenin 
fazileti.
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2 Ashab radıyallahu anhum’un, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e salavât getirmeye önem vermeleri.
3 İnsanın, amelinden, dinî herhangi bir amaç için bah

setmesinin caiz olması. Fetva istemek vb. için...

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.
* “Dualarımın ne ka darını sana ayırayım?” cümlesinin 

anlamı nedir?
* Hadisin işaret ettiği fiil nedir?


Allah’ım! Bu kitabı;

yazan, okuyan dinleyen ve yayınlayan 

için faydalı kıl!
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