40 HADİS
isimli eserin Tüm Yasal hakları
Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve
Araştırma Derneği’ne aittir.
İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde
Basılamaz, çoğaltılamaz.
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MUHAMMED SIDDIK HEKİM
(Siirt’li Hafız Efendi)
1921 – Siirt’te doğdu, çok küçük yaşta; 6 yaşında ama bir hafızdan dilden hıfzına başladı, 9
yaşında hıfzını bitirdi. Siirt’in en meşhur Anadolu erenlerinin büyüklerinden Şeyh Muhammed Fürsefi (Hazin) oğlu Şeyh Alaaddin Aydın’dan feyz ve icazet alarak, Şeyhi’nin işaretiyle 1947 yılında
Antalya’nın ilçesi, şirin ve bereketli belde Kumluca’ya gönderilmiştir.
1948’de Kumluca’ya imam hatip olarak gelmiş; 3 senesi fahri, 9 senesi de resmi imamlık
yapmış, hiç maaş almamıştır. Maaşını camii cemiyetine ya da müezzinlik yapan, kendi bulunmadığında imamlık yapan Osman Yavuz hocaya vermiştir.
Kumlucalı onu bizim hafız, bizim SİİRT’li hafız diye bağrına basmıştır. 1960 yılında Antalya’ya
yerleşmiş, ilim, irşad sohbetine Antalya’nın meşhur yivli minare dergâhında senelerce devam etmiştir. Sohbetine devrin Diyanet İşleri Başkanları da zaman zaman iştirak etmiştir. İbrahim Elmalılı,
Süleyman Ateş, Diyanetin güzide müfettişleri Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri de zaman zaman
katılmışlardır.
İlerlemiş yaşına rağmen bu ilim ve irşad işine devam etmektedir.
Fırka-ı Naciye isimli iki cilt, bir de Şeriat, Tarikat ve Hakikat adlı üç güzide eseri vardır.
Bu KIRK HADİS’de bir hatıra olsun diye kasete okunmuş oradan kaleme alınmıştır.
Yüce Resül Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’nın doğum günü anısına
uzaktan yakından merasimimizi şereflendiren aziz misafirlerimize mübarek Hocamızın bir hediyesi
olarak takdim ediyoruz.
Hacı Salih Gürkan Camii
Yaşatma ve Hayır Vakfı
Kumluca / Antalya
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اﻋﻮ ذﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ِِ
ٍ ِِ
ﲔ اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ
ﲔ َواﻟ ﱠ
اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ
ﺼﻼَةُ َواﻟ ﱠ
ْ ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ اَ ْﲨَ ِﻌ
ْ ﲔ َوﺑِ ِﻪ ﻧَ ْﺴﺘَ ِﻌ
َ ب اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ
َ ﻠﻰ َﺧ ِْﲑ َﺧﻠْﻘﻪ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ اَﻟﻪ َو
َ ﺴﻼَ ُم َﻋ
 آﻣﲔ.َﻤﲔ ﲪَْﺪاً ﻳُـ َﻮ ِاﰱ ﻧِ َﻌ َﻤﻪُ َوﻳُﻜﺎَِﰱ ﻣ ِﺰﻳ َﺪﻩُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوﻓﱢـ ْﻘﻨﺎَ ﻟِﻤﺎَ ﻓِ ِﻴﻪ ا ْﳋَﻴْـ ُﺮ َواﻟ ﱢﺮﺿﺎ
ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ
َ َب اﻟ َْﻌﺎﻟ
(Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillehi rabbilalemin ve bihi nestain vessalatu vesselamü ala hayra halkıhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Elhamdulillehi rabbilalemin hamden yüvefi niamehü ve yükafi mezideh. Allahümme veffikna
lima fihil hayru veride. Amin)

Aziz kardeşlerimiz, 1994 tarihinde Altunyaka Yaylasına elmiş bulunuyoruz. Ve böylece Rabbimizin inayetiyle ikindiden sonra bir sohbet edecek yeri de Rabbimiz denkleştirdi. Ve vaktimizi
böylece geçirmeye devam ediyoruz. Sohbeti dinlemeye gelen cemaatin içinden bir tanesi bize bir
kaset verdi. Ve kasete bir şeyler doldur dedi. Böyle söylenince; bizim her zaman adaletimizdir, isteyeni reddetmeyiz. Sorudur veya ne olursa olsun imkânımız olan bir şeyi yaparız. Fakat, tabi isteyen bir kimsenin kendisi muradının dileği ne ise bilmediğimiz için bir türlü hüküm ve bir karar veremedi. Ne ise bir şeyler doldur diyerekten söyledi.
Bunun karşısında tabi bir doktor esasen hastanın hastalığı nedir, talebi nedir, ne arzuluyor,
bunu söylemedikçe ne vereceksin ki? Bir doktor, hastanın hastalığının ne olduğunu anlatmayınca
ne tedavi yöntemi kullanacak ki? Onun için bizim esasen prensibimiz bir soru sorulmasıdır.
Soru karşısında imkanımız dahilinde o branşla alakalı cevap vermeye gayret ederiz ve ikna
etmeye çalışırız Allah’u zül-celal’in inayetiyle. Biz âcizane anlatmakla sorumluyuz. Artık dinleyen
de Rabbimiz celle celalühü sübhanehü ve teala’nın inayetiyle kendilerine tesirat vermesini dileriz
ve hepimizin faydalanması için de muvaffak kılsın Amin.
Gelelim, bir hatıra olsun istedik. Bir yönden de bir hatıra durumuna getirmek üzere bu azmimiz ve arzumuz geldi. Bu istek üzere bir kaset hazırlıyoruz. Bu sohbetin garip bir durumu vardır.
Herhangi bir yöne yönelik değildir, herhangi bir branşla alakalı değildir.
Ancak oldukça sohbetimizi yaparken sonunda dualar yapmışız bazı şeyler söylemişiz bunları
da istedi. Dolayısıyla bunları birkaç kelimeyle anlatırız da sonunda teberruken birkaç hadis, belki
her okuyan kendine bir tanesinden yarar sağlayabilir diyerek garip tarzda şöyle birkaç hadis kitabın
alabileceği kadar serdetmeğe çalışacağız. Allah’ın izni ve inayetiyle.
Gelelim, meclisimizin sonunda hitam yaparken daima kendimize duamız şudur: “Şuurlu olmamız, Allah’u Zül Celal’in inayeti, tevfikatiyle refik eylemesi ve hakkı hak bilip batıldan ictinap
eden kullarından eylesin” diye ve böylece “imanı kâmil ve hüsnü hatimeler” talebimiz bu, bu duaları
yapmaktayız.
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İkinci derecede ise:

ِ ب ﲪ ِﺪ َك اَ ْﺷﻬﺪ اَ ْن ﻻَاِﻟَﻪ اِﻻﱠاﻧْﺖ وﺣﺪ َك ﻻ َﺷ ِﺮﻳﻚ ﻟَﻚ اَﺳﺘـﻐْ ِﻔﺮ َك واَﺗﻮ
ﻚ
ََْ َ
َُ
َْ ِ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َو
َ ب اﻟَْﻴ
َ َُﺳ ْﺒﺤﺎَﻧ
َ
ُ ُ َ ُ َْ َ َ
(“Subhanekellahumme vebi hamdike eşhedu ella ilahe ille ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etubu ileyke.”)
Bu da esasen keffaretul meclistir. Cenabı Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) bunu hiç
terk etmezdi, herhangi bir meclisin sonunu mutlaka bununla bağlardı. Hitamı bununla yapardı. Zira
beşeriz mecliste yarar yaramaz kelimeler konuştuğumuzda eğer yaramaz bir kelime sarf etmişsek
bunu oks eder (saf dışı bırakır), eğer yarıyorsa onu mühürler hiç zayiat vermez. Meclisin sonunda
bunu okumak çok avantajlıdır.
Üçüncü olarak:

ِ
ِ ﱠ
ِ ﺖ َﻋﻼﱠ ُم اﻟْﻐُﻴﻮ
ب
َ ﻚ َﺷ ْﻴﺄً َواَﻧﺎَ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ َواَ ْﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ َك ﻟِﻤﺎَ ﻻَ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ اﻧﱠ
َ ِﻚ ِﻣ ْﻦ اَ ْن اُ ْﺷ ِﺮ َك ﺑ
َ ِﻋﻮذُ ﺑ
َ ْﻚ اَﻧ
ُ
ُ َاﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ ا

(“Allahumme inni euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la
a’lemu inneke ente allamul ğuyub”)
Hz. Sıddık (ra) rivayet eder. Cenabı Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) şirki hafi (şirki
asğar) diye bahsederek, şirk diye bazı hallerimizden, muamelatımızdan vesaire şirki asğarın çok
mühim olduğunu buyurduğunda Hz. Sıddık (ra) bundan korkmuştur. Ya Rasulullah bunun çaresi
nedir? Bu şirk o kadar gizli ki… bir siyah karıncanın siyah mermer üzerinde en karanlık bir gecede
yürüyüşü gibi görünmez ve yürüyüşünü belli etmez bir nesnedir bu. İnsana nereden gireceği bilinmiyor bu kadar da gizli olmasına rağmen Hz. Sıddık (ra) korkmuş. Ya Rasulullah, biz bunu nasıl
önleyebiliriz? Bu şirki hafiden, şirki asğardan nasıl korunabiliriz? diye sorunca, Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) de sabah akşam üç defa:

ِ
ِ ﱠ
ِ ﺖ َﻋﻼﱠ ُم اﻟْﻐُﻴﻮ
ب
َ ﺷﻴﺄً َواَﻧﺎَ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ َواَ ْﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ َك ﻟِﻤﺎَ ﻻَ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ اﻧﱠ
َ ِﻚ ِﻣ ْﻦ اَ ْن اُ ْﺷ ِﺮ َك ﺑ
َ ِﻋﻮذُ ﺑ
َ ْﻚ اﻧ
ْ ﻚ
ُ
ُ َاﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ ا
(“Allahumme inni euzü bike min en üşrike bike şey en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la
a’lemu inneke ente allamul ğuyub”)
“Allah’ım, ben şirki asğar ile ilgili olan itikaden amelen, bunlardan inayetine sığınırım, beni koru ve bilmeyerek işlenen hatalardan da rahmetine sığınırım bunları affeyle”
İşte bu şekilde bunu 3 defa sabah akşam söyler isen, o zaman selamete kavuşursun diye buyurmuş.
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Sonunda:

ِ ِ ِ ِ ِ َﻻ اِﻟَﻪ اِﻻاﷲ ﻋ َﺪد َﻛﻠِﻤﺘِ ِﻪ ﻻ اِﻟَﻪ اِﻻﱠاﷲ ﻋ َﺪد َﺧﻠ ِْﻘ ِﻪ ﻻ اِﻟَﻪ اِﻻﱠاﷲ ِزﻧَﺔ
ْﺊ َﲰََﻮاﺗِِﻪ ﻻ اِﻟَﻪَ اِﻻﱠاﷲُ ِﻣ ْﺸ َﻞ
َ َُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ َُ
َ ﻋﺮﺷﻪ ﻻ اﻟَﻪَ اﻻﱠاﷲُ ﻣﻠ
ِ ِ
ِِِ
ِ
ِ ﻚ ﻣﻌﻪُ ﻻَ ُْﳛ
ٌ َﺼ ِﻴﻪ َﻣﻠ
َ ِذَاﻟ
ُ ا ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ْن ﻻَاﻟَ َﻪ اﻻﱠاﷲُ َواَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤﺪاً َﻋ ْﺒ ُﺪﻩ.ُﻚ َوﻻَﻏَْﻴـ ُﺮﻩ
َ َ َ ﻚ َﻣ َﻌﻪُ َوا ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﻣ ْﺴ َﻞ ذَاﻟ
.َُوَر ُﺳﻮﻟُﻪ
(“Lailehe illallahü adede kelimatihi, la ilahe illallahü adede halkıhi la ilahe illallahü zinete arşihi, la ilahe illallahü mil’e semavatihi, la ilahe illallahü misle zalike meahu, la yuhsihi melekün vela
ğayruh Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed’en abduhu verasülühü”)
Bu kelimeyi Hz. Rasulullah (Aleyhissalattü vesselam) Muaz, bin Cebele söyler. (Ya Muaz,
ben seni severim. Biliyorum ki yevmiyede belki binlerce kelime-i tevhid getiriyorsun ama, ben sana
muhtasarca bir şey talim edeyim ki bunu söylersen on binlerce ve daha üstünde bir bedeli vardır.)
diyerek buyurmuştur.

ِ ِ
ِ َ ِﺖ اَﻋﻮذُ ﺑ
ِ
ِ ْ ﺖ َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ِﲎ واَﻧﺎَ َﻋﺒ ُﺪ َك واَﻧﺎَ َﻋﻠَﻰ
ﺖ
ُ ﺻﻨَـ ْﻌ
َ ْﺖ َرﱢﰉ ﻻَاﻟَ َﻪ ا ﱠﻻ اَﻧ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَﻧ
ْ َﻋﻬﺪ َك َوَو ْﻋﺪ َك ﻣﺎ
َ َﻚ ﻣ ْﻦ َﺷ ﱢﺮ ﻣﺎ
َ ْ َ
ُ ُ اﺳﺘَﻄَ ْﻌ
ِ ْﻚ َﻋﻠَ ﱠﻰ َواَ ُﺑﻮءُ ﺑِ َﺬﻧْ ِﱮ ﻓﺎَﻏْ ِﻔ ْﺮ ِﱃ ﻓَِﺎﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﱠﺬﻧ
ﺖ
َ ِﻚ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘ
َ َاَ ُﺑﻮءُ ﻟ
َ ْﺐ اَﱠﻻ اَﻧ

(“Allahümme ente rabbi la ilahe ille ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve
va’dike mesteta’tu Euzübike min şerri mesanatu ebu’u leke bini’metike aleyye ve ebu’u bi zembi,
fağfirli fe innehü la yağfiruzzunube illa ente”)
Cenabı Rasulullah “Seyyidul istiğfar budur, bu istiğfar istiğfarın efendisidir. Bunu kim sabah
ve akşam getirecek olursa (mukinen bihe) yani inanarak okursa, bu kimse cennetliktir.” diye buyurdu aleyhis-salatu vesselam.
Hatta bu kelime Rabbimizin sevdiği kelimeler arasında en sevdiği kelime “Fağfirli feinnehu le
yağfiruzzunube illa ente” kelimesidir.
Yani bu kelime Allah’u zül celalin en sevdiği kelimelerden bir tanesidir.
Hülasa bu şekilde bu gibi söylediğimiz şeyler esasen hadislere dayalı olarak söylemiş olduğumuz şeylerdir.
Gelelim meclisimize, sohbetle alakalı olarak oturduğumuz sohbet meclisi olarak teşkil edilen
meclisimiz hususunda bunlar çok kıymetli ve değerlidir.
Allah’ü zül celal (cc) subhanehu ve teala Rahmet meleklerine dahi mübahet kılar. (Bakınız bu
meclise diye)
Ve kendileri de böyle bir meclisi ararlar, buldukları zaman da bu meclise koşarlar. Zira Rasulullah, meclis ilim meclisi veya zikir meclisi olunca bunun hakkında şöyle buyuruyor:

ِ ِ َاِذاَ ﻣﺮرُْﰎ َﻋﻠﻰ ِرﻳﺎ
ﻌﻮا
ْ ََ
ُ َض ا ْﳉَﻨﱠﺔ ﻓَ ْﺎرﺗ
َ

(“İze marartum ala riyazil cenneti fertau”) buyuruyor.
Yani (Eğer cennet bahçelerinden geçersiz nasibinizi alınız.)
Ya Rasulullah dünyadaki cennet bahçeleri nedir?
Bu hususta iki rivayet vardır.
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Birisi zikir meclisi (mecalisuzzikr), birisi de ilim meclisidir. Bu her ikiside aynı şeydir hadis olarak. Yani cennet bahçelerinden bir bahçe olarak yeryüzünde bunları bu şekilde kabul emiştir Aleyhissalatu vesselam.
Hatta melekler bile halka olurlar da “helimmu helimmu” diye bir birlerine haber verirler, gelin
gelin aradığımız meclis burada. Bu meclisin etrafında halka olurlar, bu meclis bittikten sonra, Rablerine rücu ederler. Gittiklerinde bildiği halde Rabbimiz:
- Nereden geliyorsunuz? diye onlara sorar.
- Ya Rabbi, anlatırlar artık meclisin hoş halini, yapılanların gayet güzel, Allah için yapılan güzel şeylerin olduğunu.
- Riyasız, süm’asız olunca, bir gayeye dayandırmadan Allah ve lillah için kardeş vari bir şeyle,
dünyadan bir şey talep etmedikleri gibi; bırak ki dünyayı talep ekmeyi, zaten bu meclisleri bu gibi
şeylerden tenzih ederiz. Dünyanın çirkefliğini bu gibi şeye karıştırmayı falan hiç hoş görmüyoruz.
İnanın ki hoş değil. İnsan rabbinden utanıyor, Rabbimizin sevmediği bir şeyi oraya yani bunu bedel
olarak görmek veyahutta tasavvur etmek gerçekten hazindir.
Onun için dünyayı bertaraf edin. İnanın ki esasen sevap dahi emelimiz yoktur. Emel olmamak
lazım, çünkü sen sevap emel edersen sevap alırsın. O zaman esasen sevap emel eden kimseler,
aslında bir ticaret yani bir ecir gibidir, insan sevabı dahi değil esasen Allah rızası sadece, çünkü
rıza baştadır. Rıza oldumuydu sevap ne edeceksin ki?...
- Hülasa bunun için böyle bir meclise melekler tabi gıpta ederler, gelirler. Allah’u zül celal sorar:
- Evet ne demek istiyorlar?..
- Onlar efendim, Allahu zül Celalin rızasını (rızanı) istiyorlar, Ya Rabbi.
- Eh… Siz de şahit olunuz ki benim rızam onların üzerine olsun…
- Ya Rabbi içlerinde bir kimse vardı ki bu gaye ile gelmemiştir, başka bir gaye ile (dünya meselesi, bazı herhangi bir istekte veya herhangi bir sebebe dayalı olarak gelmiştir.) Amma gönüllü,
gönülsüz her neyse gelmiş oraya, orada böyle bir kimse vardır diye söylüyorlar. Çünkü, onlar biliyorlar. O zaman Allah’u zül Celal onlara şöyle cevap verir:
- O öyle bir meclistir ki onlarla oturan şekavete yakışmaz artık. O da onların seviyesinde aynen suada kısmından oluşmuş olur.
Rabbimiz bu yönden cümlemize bu anlattığımız meclislere ya da anlattığımızı okuyan kardeşlerimize Rabbimiz bu yönden rızasına uygun olarak muvaffak eylesin, amin.
Sohbetimizin şekli esasen şöyledir. Cenabı Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellemin) buyurduğu gibi:

ِ ِ اَﻟ ِْﻌﻠ
ﻠﻮاﻳَـ ْﺮ َﲪُ َﻜ ُﻢ اﷲ
ُ ﻟﺴ َﺆ
َ َْﻢ َﺧ َﺰأ ٌن َوﻣ ْﻔﺘ
ْ َﺎﺣﻪُ ا
ُ ال َﺳ
ُ

- El ilmu hazainun (yani ilim bir hazine gibidir.) Bunu bir sandık içerisinde koruyorsunuz, tabi
sandık içinde. Bir sandığı açabilmek için gerekli olan nedir? (ve miftahuhu sualün) yani anahtarı
sualdir, sual sormaktır. Soracaksınız, esasen bizim tezimizde budur. Çünkü sorulunca:

ﻠﻮاﻳَـ ْﺮ َﲪُ ُﻜ ُﻢ اﷲ
ُ َﺳ
(Sel’u yerhamukumullah)
(Sorunuz ki Allah’ın rahmetine nail olasınız.) Hem soran, dinleyen, söyleyen ve sevgisi, saygısı ile orada bulunmuş olan kimseler hepside sevap alırlar. Zira sorulan suali tabi dinlerler, ne demek? Verilen cevapta gene dinlerler, ne demek. Bundan çok daha faydalanıyor, öyle okumakla
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değil esasen, soru güzel, bu Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem’in) tezidir. Sahabe devri böyle
idi, başka hiçbir yönü yoktur, varıpta orda bir kitap okumuyorlar. Veyahutta başka bir çeşit bir muayyen herhangi bir şeyleri de yoktur. Ancak ve ancak, ashabı kiram bazen soracak bir şey bulamıyorlar veya Rasulullah’a fazla şey vermeyelim diye (üzmeyelim veyahutta yormayalım) derken tabi
dışardan gelen kimseleri arzuluyorlar. Hiç olmazsa bir garip bir şeyler sorar da faydalanırız diye.
Esasen Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selemin) meclisi böyle idi. Sohbet gayet sukunetle geçer,
Aleyhissalatu vessellemin sohbeti sanki başlarında bir kuş varmış gibi uçmasın diye bu şekilde.
Oturuşları gayet rahattır, esasen insan rahat oturdumuydu artık tamamen yani kalbiyle, bedeniyle,
kulağıyla her şeyiyle oraya verir yani dinler, rahatlıkla dinleyebilir. Ama kendisi oturuşunda bir huzursuz ise, ayakları ağrıyor veyahutta ona göre diz çöküp oturmasında zorluk görüyorsa o zaman
esasen ayaklarını düşünür. Fazlaca dinlemeye huzur içinde olamaz. Sohbetin rahatlığı da budur.
Zira bu gibi sohbet cennette de bulunduğumuz devrelerde, çünkü orda da mülakat yeri vardır.
Muazzam bir zevki olacaktır. Çünkü hiçbir gayesi dayandırmadan Allah rızası için başka bir sebep
yok, başka bir gayeye değil zaten hayret edilecek olan bir şey ki insan candan şöyle bir kardeşleri
oldukları takdirde dünya meselelerinden böyle bir hatır gönül bırakıp ta veyahut ta bundan birine
böyle buğzetme veya herhangi bir hal, bunlar esasen hoş şeyler değildir. Çünkü Allah’u teala için
muhabbet her şeyin üstünde olması lazım. Hatta insan hakikaten aynı kardaşı olurda, hasebi nesebi aynı kardaş olurda fakat birbirine mahşerde değişik yerlerde olabilirler. Ama hakikaten hakiki
kardaş olduğu zamanda, manevi kardaşlar inanın ki bir arada, aynı mahşerde dahi bulunabilirler.
Çünkü muhabbet buluşturur bunları.
Hele bilhassa bazı inançlar vardır, bazı akideler abideler vardır, bir yolları vardır, bu yolun
yolcusu, bu akidelerin sahibi, bu muhabbetin aynı, aynı şahsiyetin, aynı yöntemle olan bir muhabbet tabi bir arada haşır neşir etmeye vesile ve sebep olur.
Hülasa kardeşlerimiz:
Artık sizlere bazı hadislerden serdetmeye başlıyorum. Her ferdimiz dinlerken (okurken) elbette hangisi kendisinin hesabına geliyorsa bir hisse olarak veyahutta bir pay olarak, yararlanmak
arzuluyorsa artık onu isterse ezberlesin manasını işletsin, hükmünü yapsın. Bu sebeple Rabbimiz
hepimize şuur versin. Rabbimiz rızası neyse cümlemizi muvaffak kılsın amin. Şimdilik sizlere şöyle
bir enteresan bir hadis vardır. Cenabı Rasulullah şöyle buyuruyor;
Herhangi bir kimsenin hafızasında kırk hadis var ise bunların ahkamlarına amil oluyor veya
bunlar hafızasında bulunuyorsa bu kimse yarın mahşer günü mahşer aleminde ulema zümresinde
haşrolunacaktır. Bu hususla ilgili çok çeşitli hadisler mevcuttur. Ve bu sebeplede çok kimseler kırk
hadis cem etmiştir veya te’lif etmiştir veya yazmıştır. Tabi bir branşla alakalı kimisi ibadetten, kimisi
fezail, kimisi kısa, kimisi uzun, kimisi ibadet aksamını hülasa çeşitli mübarek zatlar hepsi bu hadise
dayalı olarak bu ulema zümresinde bulunabilmeleri için bu şekilde cehdu cuhud etmişlerdir. Şimdi
sizede bizede bu kitapta Allah nasip ederse sağlayabilirsek, sığdırabilirsek kırk hadis söylemeye,
serdetmeye çalışacağız inşallahu teala.

ِ  ﺟﺪ:وﻋﻦ اﰉ ﻫﺮﻳﺮة ر ﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل؛ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ِ
ﻒ
َ ﺳﻮ َل اﷲ َوَﻛ ْﻴ
ُ َ
ُ ﻴﻞ ﻳَﺎ َر
َ  ﻗ.ﱢدوا اﳝﺎَﻧَ ُﻜﻢ
.ُ ﻻَ اِﻟَ َﻪ ﱠاﻻا ﷲ: اَ ْﻛ ِﺴ ُﺮ وا ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِل:ﱢد اِﳝَﺎﻧَﻨﺎَ؟ ﻗَ َﻞ
ُ ُﳒَﺪ
{ } رواﻩ اﻣﺎم اﲪﺪ و اﻟﻄﱪ اﱏ و اﺳﻨﺎ دﻩ ﺣﺴﻦ
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(“cedidu imanekum eksiru min kavli la ilahe illallah”)
Hadis meali: Cenabı Rasulullah şöyle buyuruyor:
“İmanınızı yenileyiniz.” Ne ile yenilenecek? “La ilahe illallah” kelimesi ile. Bunu çok getirirseniz daimi imanınızı yeniliyorsunuz.
Bu hadisin senedi sahihtir.

ِ اﷲ ِﻣﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ
ِ اب
ِ آد ِﻣﻴﱡﻮ ْن َﻋ َﻤﻼً اَ ْﳒﺎَ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻋﺎ َذ
.اﷲ
َ  ﻣﺎَ َﻋ ِﻤ َﻞ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ْ
{}رواﻩ اﻣﺎم اﲪﺪ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ

İkinci Hadis:
(“Ma amile ademiyyun enca lehu min azabillahi min zikrillahi”)
Hadis meali:
“Ademoğlu hangi ameller işlerse işlesin, onu Allah’u zül celal’in azabından kurtaracak olan,
necat bulduracak olan en üstün şey zikrullahtır.”
(Hadisin senedi sahihtir)

ِ ِ َ َ ﻣﻦ ﻗ:ﻋﻦ اﰉ ﻫﺮﻳﺮة ر ﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ان رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ُح ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ َﻜﻠَﻪُ ﻟَﻪ
َْ
ُ ﺎل ﻻَ اﻟَﻪَ اﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪ
ِ ٍ ِ ﻠﻚ و ﻟَﻪ ا ْﳊﻤ ُﺪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻴﺊٍ ﻗَ ِﺪ
ٍ َﺖ ﻟَﻪُ َﻋ ْﺪ َل ﻋَ ْﺸ ِﺮ ِرﻗ
ﺖ ﻟَﻪُ ِﻣﺎﺋَﺔُ َﺣ َﺴﻨَ ٍﺔ
ْ َﺎب َو ُﻛﺘِﺒ
ْ َﺎءةَ َﻣ ﱠﺮٍة َﻛﺎﻧ
ْ
ٌ
َ ي ﰱ ﻳَﻮم ﻣ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ اﻟ ُْﻤ
ِ ﻚ َﺧ ﱠﱴ ﳝُْ ِﺴﻰ وَﱂ ﻳﺄ
ِ َﺸﻴْﻄ
ﺖ ﻟَﻪُ ِﺣ ْﺮزاً ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻀ َﻞ ِﳑﱠﺎ ﺟﺎَ َء ﺑِِﻪ اِﻻﱠ اَ َﺣ ٌﺪ
ْ ََو ُِﳏﻴ
ْ َﺖ َﻋ ْﻨﻪُ ِﻣﺎﺋَﺔُ َﺳﻴﱢﺌَ ٍﺔ َو ﻛﺎَﻧ
َ ْْت اَ َﺣ ٌﺪ أﻓ
َ ِﺎن ﻳَـ ْﻮَﻣﻪُ َذاﻟ
ََْ َ
.ﻚ
َ َِﻋ ِﻤ َﻞ اَ ْﻛ َﺴ َﺮ ِﻣ ْﻦ َذاﻟ
{}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ

Üçüncü hadis:
(“Men kale lailahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehül mülkü velehül hamdu vehüve ala külli
şey’in kadir fi yevmin miete merratin kanet lehu adle aşri rikabin ve kütibet lehu mietu hasenetin ve
muhiyet anhu mietu seyyietin vekanet lehu hırzan mineşşeytani yevme zalike hatta yümsie velem
ye’ti ehadün biefdale mimma cae bihi illa raculün amile eksera minhu”)
(Ravisi Buhari ve Müslim’dir)
Hadis meali: Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor:
“Kim ki “la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehul mülkü velehül hamdu vehüve ala külli
şey’in kadir” tesbihini yevmiye (günde) yüz defa getirirse bir kere on köle azad etmiş muadili sevap
alır, ayrıca da yüz hasene-i kâmile yüz hasene yazılır, yüz seyyieyi de yok eder (siler), mahfeder,
ayrıca da şeytan ile onun arasına da set çekilir.”
Yani o gün için şeytanın pek tasallutu olamaz, aynı zamanda o gün içinde bir kimse kendisinden daha iyi bir tesbih getiren bir kimse yoktur en üstünü kendisidir. Mere bir kimse kendisi gibi
getirmiş ve daha gazla olan varsa o müstesnadır. Demek ki bundan anlaşılan şu tesbihle, muadili
hiçbir tesbih yoktur. Başka nevi tesbihler ne kadar getirilirse getirilsin bu tesbihin muadili olamaz.
Bu şekilde buyuruyor Rasulullah.
Hadis sahihtir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.
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ِِ
ﻳﻦ
َ  ﻓَـ َﻘ:س َء َل
ﺎل أَ ﱡ
َ ى اﻟ ُْﻤ َﺠﺎﻫﺪ
َ ً اَ ﱠن َر ُﺟﻼ:ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮ ل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
ِ ﱠ
اﷲ َ ﱠ
َ َ ﻗ.ًﻛﺴ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﺒَـ َﺮ َك َو ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِذﻛﺮا
ﺎل ﻓَﺄَ ﱡ
ًَﺟﺮا
ْ ﲔ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ أ
َ ِِى اﻟﱠﺼﺎﳊ
ْ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ أ
ُ َ َ َ ﻗ.ًَﺟﺮا
َ َﺻﻠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ ْﻢ ا
ِ
َ َﻗ
ﺞ َواﻟ ﱠ
 ُﺳ ﱠﻢ ذََﻛ َﺮ اﻟ ﱠ.ًﻛﺴ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﺒَـ َﺮ َك َو ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِذﻛﺮا
ﺼ َﻼةَ َو اﻟ ﱠﺬ َﻛﺎةَ َوا ْﳊَ ﱠ
َ ِﺼ َﺪﻗَﺔَ ُﻛ ﱡﻞ ذَاﻟ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُﺻﻠﱠﻰ اَﷲ
ُ  َر.ﻚ
َ َ ا:ﺎل
.ًﻮل اَ ْﻛ َﺴ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﺒَـ َﺮ َك َو ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِذﻛﺮا
ُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ
ٍ
ِ
ِ
ِ
.َﺟ ْﻞ
َ ﺐ اﻟ ﱠﺬاﻛِ ُﺮو َن ﺑِ ُﻜ ﱠﻞ َﺧ ٍﲑ ﻓَـ َﻘ
َ ﻓَـ َﻘ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
َ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ أ
ُ ﺎل َر
َ ﺎل اَﺑُﻮﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻟﻌُ َﻤ َﺮو ﻳَﺎ اَﺑَﺎ َﺣ ْﻔﻆ ذَ َﻫ
{ } رواﻩ اﻣﺎم اﲪﺪ و اﻟﻄﱪ اﱏ

(“- İnne raculen sele fekale eyyul mücahidine a’zamu ecran? Kale Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem”)
- Ekserehum lillahi tebareke ve teala zikran
- Kale fe eyyussalihine a’zamu ecran…?
- Kale ekseruhum lillahi tebareke ve teala zikran
- Süme zekera esselate, vezekate, velhacce vessadekate… külli zalike.
- Ve Rasulullahi sallallahu aleyhi vesellem yekülü
- Ekseruhum lillahi tebareke ve teala zikran
- Fekale Ebubekrin li Omera ya eba hafsin: zehebe ezzakirune bikülli hayrin
- Fekale Rasulullahi sallallahu aleyhi vesellem “ecel”)
Hadis meali: Muaz İbni Cebel (ra) Rasulullah ile birlikte otururken bir sail sorar: “Ya Rasulullah mücahitler arasında en azim ecir kimlerindir?” “- En çok zikredenler.”
Tekrar yine sorar: “Ya Rasulullah salihinlerin en azim ecir kimlerindir?” Yine “- Çok zikredenlerin daha azim ecri vardır.” Sonradan namazı sormuş, zekâtı sormuş, haccı sormuş, sadakaları
sormuş hepsine de en azim ecir hangisidir? “- En çok zikredenlerindir.” Diye buyurmuş. O zaman
Hz. Ebubekirisıddık Hz. Ömer’e der ki; “Ya eba Hafsın” “Ey Hafsın babası” anlaşılan zakirun en çok
zikredenler ecrin hemen çoğunu kendilerine mal etmişlerdir.” Cevabı Rasulullah veriyor: “- Ecel
(evet)” diyor gereği bu.
Hadisi İmamı Ahmet ve Taberani rivayet etmiştir. Senedi hasendir.

ِ
 ﻟَﻴَﺒْـ َﻌ َﺴ ﱠﻦ اﷲُ اَﻗـ َْﻮاﻣﺎً ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ِﰲ ُو ُﺟﻮ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ  ﻗﺎل َر:ﻋﻦ اﰉ اﻟﺪرداء رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ِ
ِ
ِ ﱡ
ﻮل
َ ﺎل ﻳَ َﺎر ُﺳ
َ اﰉ َﻋﻠَﻰ ُرْﻛﺒَﺘَـ ْﻴ ِﻪ ﻓَـ َﻘ
َ َ ﻗ.ﺴﻮا ﺑِﺄَﻧْﺒِﻴَﺎءَ َوﻻَ ُﺷ َﻬ َﺪاء
ﺴﺎ اَ ْﻋ َﺮ َﱡ
ُ ﻫ ِﻬ ْﻢ اَﻟْﻨ
ُ ﱡﻮر َﻋﻠَﻰ َﻣﻨَﺎﺑ ِﺮ اﻟ ْﻠﺆﻟُ ِﺆ ﻳَـﻐْﺒﻄُ ُﻬ ْﻢ اَﻟﻨ
َ ﺎل ﻓَ َﺠ
ُ ﱠﺎس ﻟَْﻴ

ِ ِ
ِ  ُﻫﻢ اﻟْﻤﺘَﺤﺎﺑﱡﻮ َن ِﰱ:ﺎل
ِ  و ﺑِﻼَ ٍد َﺷ ﱠﱴ َْﳚﺘَ ِﻤﻌﻮ َن َﻋﻠَﻰ ِذ ْﻛ ِﺮ،اﷲ ِﻣﻦ ﻗَـﺒ ِﺎء َل َﺷ ﱠﱴ
.ُاﷲ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮوﻧَﻪ
ُ
َ ْ
َ ُ ُ َ َ ﺣﻠ ُْﻬ ْﻢ ﻟَﻨَﺎﻧَـ ْﻌ ِﺮ ﻓُـ ُﻬ ْﻢ؟ ﻗ:اﷲ
َ
{ }رواﻩ اﻣﺎم اﲪﺪ و اﻟﻄﱪ اﱏ و اﺳﻨﺎ دﻩ ﺣﺴﻦ

Hadis meali: Allah’u zül celal cellecelalühu subhanehu ve teala yaratmış olduğu Ademoğlunun arasında öyle bir kavim öyle bir cemiyet vardır ki; yüzleri kıyamet günü güneş gibi pırıl pırıl
parlıyor. Ayrıca inciden yapılı minberleri vardır, o minberler üzerinde otururlar, bunun karşısında
mahşer halkı gıpta ederler ve derler ki: “Halbuysa bunlar enbiya da değil şüheda da değil.”
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Böyle bulunduğu zamanda bir Arabi coşkunluğuyla şöyle dizüstü gelerek dedi ki: Ya Rasulullah bunları vasıflandır da bizde bunları bilelim. Yani anlat ki bunların vasıfları nedir? Kimlerdir bunlar? Biz de bilelim, Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: “Bunlar Allah rızası için birbirini sevenlerdir. Sevgi sebebiyle, bu sevgi sayesinde bir araya toplanmışlar, aslında bunların kabileleri de
ayrı, muhtelif kabilelerden, muhtelif beldelerdendir. Amma bunları toplayan sadece Allah muhabbeti, Allah rızası ve bu toplandıkları yerde de Allah’u zül celali zikrederler. “Esasen bunların vasıfları
budur. Hadisin senedi hasendir. Allah’u zül celal cümlemizi böyle bir muhabbet sahibi kılsın. Böyle
bir sohbet sahibi olmamızı Rabbimizden dileriz. Amin Ya Rab…

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اُﱠﻣ ِﱴ
ْ ﺻ َﺎر
َ  اذَا َﻛﺎ َن آﺧ ُﺮ اﻟ ﱠﺰَﻣﺎن:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ  ﻗﺎل َر:ﻋﻦ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ِ
ِ
َ ََﺳﻼ
ٌ َ ﻓِ ْﺮﻗ.ث ﻓِ َﺮ ٍق
َ َوﻓ ْﺮﻗَﺔٌ ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن اﷲ،ًﺖ ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن اﷲَ َﺧﺎﻟﺼﺎ
ِِ ِ ِ
،ﱠﺎس
ٌ َ َوﻓِ ْﺮﻗ،ﺎء
ً َِرﻳ
َ ﺖ ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن اﷲَ ﻟﻴَ ْﺴﺘَﺄْ ﻛﻠُﻮا ﺑﻪ اﻟﻨ

(Hadis Ahar: Enes bin Malik’ten. Cenabı Rasulullah (sallallahu teala aleyhi ve selem) şöyle
buyuruyor: “İze kane ahiruzeman sa’rat ümmeti selase firakin, firkatun ya’budünallahe halisan ve
fırkatun ya’budunallahe riyaen ve fırkatun ya’budunallahe li yeste’ kilü bihinnas”) Cenabı Rasulullah
(sallallahu teala aleyhi veselem) ümmeti ile alakalı kıyamete yaklaştığında ahirüzzaman ibadetlerini
üç bölüme bölüyor. Bir fırka halisane Lillahi Teala Allah rızası için ibadet ederler. Bir fırka da ibadeti
riya olarak yapar. Bir fırka da kendi dünyasını mal etmek için, yani milletin mallarını celbetmek için;
bununla yerler, içerler ve servet edinirler.

ِ ُ  ﺑِ ِﻌ ﱠﺰﺗِﻰ و ﺟﻼَِﱃ ﻣﺎ اَردت ﺑِ ِﻌﺒﺎدﺗِﻰ؟ ﻓَـﻴـ ُﻘ:ﺎل ﻟِﻠﱠ ِﺬى ﻳﺴﺘﺄْﻛِﻠُﻮاﺑِِﻪ اﻟﻨﱠﺎس
ﻚ َو
َ َﻓَﺈذَا َﲨَ َﻌ ُﻬ ُﻢ اﷲُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻗ
َ ﻮل َو ِﻋ ﱠﺰﺗ
َ َ َ َْ َ َ َ
َْ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ ِ  أ:ﻚ
ﻮل ﻟِﻠﱠ ِﺬى َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪﻩُ ِرﻳَﺎءً ﺑِ ِﻌ ﱠﺰﺗِﻰ
َ َ ﻗ،ﱠﺎس
ُ  ُﺳ ﱠﻢ ﻳَـ ُﻘ، اِﻧْﻄَﻠِ ُﻘﻮا ﺑِ ِﻪ اِﱃ اﻟﻨﱠﺎ ِر،ﺖ
َ  َﱂْ ﻳَﻨ َﻔ ْﻌ:ﺎل
َ ﻚ َﻣﺎ َﲨَ ْﻌ
ْ َ َﺟﻼَﻟ
َ َﺳﺘَﺄْﻛ ُﻞ ﺑﻪ اﻟﻨ
ِ َ َو ﺟﻼَ ِﱃ ﻣﺎاَردت ﺑِ ِﻌﺒﺎدﺗِﻰ؟ ﻗ
ِ ﺎء اﻟﻨ
 ُﺳ ﱠﻢ،ﺼ َﻌ ْﺪ اِ ﱠﱃ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻴ ٌﺊ اُﻧْﻄَﻠِ ُﻘﻮ اﺑِ ِﻪ اِ َﱃ اﻟﻨﱠ ِﺮ
َ َ ﻗ،ﱠﺎس
َ ِﻚ َو َﺟﻼَﻟ
َ ﺎل ﺑِ ِﻌ ﱠﺰﺗ
َ َ َ َْ َ
ْ َﺎل َﱂْ ﻳ
َ َ
َ َﻚ ِرﻳ
ِ َ َ ﻟِﻠﱠ ِﺬى َﻛﺎ َن ﻳـﻌﺒﺪﻩ ﺧﺎﻟِﺼﺎً ﺑِﻌِ ﱠﺬﺗِﻰ و ﺟﻼَِﱃ ﻣﺎاَردت ﺑِ ِﻌﺒﺎدﺗﻰ؟ ﻗ.ﻳـ ُﻘﻮ ُل
ﻚ َﻣ ْﻦ
ََ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ِﺖ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﺬاﻟ
َ ِﻚ َو َﺟﻼَﻟ
َ ﺎل ﺑِ ِﻌ ﱠﺰﺗ
َ ُ ُ ُْ َ
َ ْﻚ اَﻧ
َ
.ﺻ َﺪ َق َﻋ ْﺒ ِﺪى اُﻧْﻄَﻠِ ُﻘﻮا ﺑِ ِﻪ اِ َﱃ ا ْﳉَﻨﱠ ِﺔ
َ َﻚ؟ ﻗ
َ  اَ َر ْدﺗُﺒِ ِﻪ ﺑِ ِﻪ ِذ ْﻛ َﺮ َك َوَو ْﺟ َﻬ،ت ﺑِ ِﻪ
ُ اَ َر ْد
َ ﺎل
{}رواﻩ اﻟﻄﱪاﱏ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ورو اﻟﻪ ﻟﻘﺎة

(Rivatühü sikatün hadisin ravisi: Taberani ve Beyhaki ve hafızul Münziridir.) (radiyallahü anhüm ecmain)
- Hadisin bakıyyesi: Kıyamet günü bu üç fırka geldiklerinde Allah’u zül celal bunları huzura
çeker: Evvela halka böyle hımbıl hımbıl, elinden geldiği kadar yalamalık yapmıştır. Ve kendi mallarını celbettirmiştir. Buna soruyor: “Bu benim ibadetim olarak yani güya bana ibadet, kulluk yapıyorsun, bu ibadetinle gayen ne idi, ne demek istediniz bu ibadetinizle.” “İzzeti celalin hakkı için halktan
mallarını cem ettim, topladım ve bununla geçindim.” Allah’u zül celal buyuruyor ki:
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“ Şu yapmış olduğun, tamamen bu cem etmiş olduğun hiçbir yarar ve fayda vermedi, (intaliku
bihinnar) bunları cehenneme iletiniz.” İkincisi geliyor, yine aynı şekilde Rabbimiz yemin verdiriyor:
“İzzetim celalim hakkı için bu ibadeti ne gaye ile yaptınız.” Ya Rabbi riyaen diyor. Yani esasen riyakârlık, halka kendini beğendirme gayesiyle idi. Eh… riya ile olunca da bu amelin hiçbir tanesi
benim huzuruma gelmedi. Bunlar da aynı şekilde cehenneme atılmaları için emreder. Üçüncü gelene “Ey kulum sen ne işledin söyle bakalım izzetim celalim hakkı için.” “Ya Rabbi ben ne diyeyim
sen benden daha iyi bilirsin, bu husus sana malumdur. Ne istedim biliyorsun, benim istediğim senin
zikrin ve cemalindir. Cemali berkemalini istedim, başka bir şey istemedim.” der. “Kulum! Doğru
söyledin.” diyerekten, işte bunu (intaliku bihi ilel cenneti) cennete iletin der, esasen cennete girecek
olan budur.
Şimdi bu hadisi getirmenin sebebi. Tabi galibiyetten bahsettik. İnciden minberler yapılmıştır
ve bu gibi şeyler hepimizin hoşuna gider haliyle, hepimizde buna hazırlıklı olmaya çalışırız ve kendimizi de buna layık da görürüz, olabilir. Rabbimiz artık bizleri salah etsin, hidayet versin, şuur versin. Tabi mutlaka bakınız bunların olması için ille livechillehi teala olması lazım, bu olmadıkça bunlar olmaz. Haşa. Allah’u zül celal başka yönden uğraşana çalışana herhalde keremi ihsanı bu şekilde bol değildir. Ama rızası için olduktan sonra livechillehi kerim olunca keremini ihsanını esirgemez inciden de verir yakuttan da verir. Kadiri mutlak olan Allah. Rabbimiz bizlere şuur versin.
Zira şöyle buyuruyor:

ِ ﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﰱ ﻗَـﻠْﺒِ ِﻪ اَﷲ ﻓَﻤ ِﻌﻴﻨُﻪُ ِﰱ اﻟ ﱠﺪارﻳْ ِﻦ اَﷲ وﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﰱ ﻗَـﻠْﺒِ ِﻪ ﻏَْﻴـﺮ
ﺼ ُﻤﻪُ ِﰱ اﻟ ﱠﺪ َارﻳْ ِﻦ اَﷲ
ْ اﷲ ﻓَ َﺨ
ْ ََ
َْ
َ
ُ ُ
ُ

(Menkane fi kalbihi Allah femuinuhu fiddareyni Allah, ve menkane fi kalbihi ğayrullah
fehasmuhu fiddareyni Allah)
“Kimin kalbinde Allah yaşıyorsa, her iki cihanda Allah onun muhinidir, yardımcısıdır. Kimin ki
kalbinde Allah’tan gayrısı olursa, riya ve benzeri gibi gayelere dayanacak olursa, Allah’u zül celal
her iki cihanda da hasmıdır.” Allah korusun. Amin.
Hülasa Cenabı Rasulullah bir hadisinde de şöyle buyuruyor:

ﻠﻘﻮا َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ
َﻣ ِﺎﻣ ْﻦ َﻋﺎ ﱢم اِﻻﱠ َواﻟﱠ ِﺬى ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ َﺷ ّﺮاً ِﻣﻨْﻪُ ﱠ
ُ َﺣﱴ ﺗ

“Hiçbir geçmiş sene (yoktur ki) mutlaka gelecek, geçmişten şerli olacaktır, hatta ki Rabbimizi
buluncaya kadar.” Hadis sahihtir.
Başka bir hadisi şerif: Cenabı Rasulullah şöyle buyuruyor:

ِ
ِ
ﺺ ا ْﳋَْﻴـ ُﺮ ﻓِ ِﻴﻪ َوﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ اﻟ ﱠ
.ﺸ ﱡﺮ
ُ َﻣﺎﻣ ْﻦ َﻋﺎ ﱢم اﻻﱠ َو ﻳَـ ْﻨـ ُﻘ

(Yine hiçbir geçmiş sene yoktur ki hayır kendisinde azalıp şer çoğalmasın.)
Aziz kardeşlerimiz.
Allah celle celaluhunun lütfu inayetiyle sohbetimizin birinci bölümünü bitirdik, ikinci bölümüne
başlıyoruz. Gaye ve emelimiz bu kitabı okuyan kardeşlerimize, bir hatıra olarak bu husustaki hadisleri serdetmektir. Allahü zül celalin izni ve inayetiyle. Azim bizden, tevfik Allahu zül celaldendir.
Umarız ki dinleyen (okuyan) kardeşlerimiz de tamamını ya da bir bölümünü veya hadislerin bir tanesi hafızasına uygun gelir veyahut (o hadise) uygun olarak amel etmeye heves eder. Bu minval
üzere Allahu zül celal’in izni ve inayetiyle (bundan) yararlanmak faideden hali değildir.
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ِ ُ رأْس ا ْﳊِ ْﻜﻤ ِﺔ َﳐَﺎﻓَﺔ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
.اﷲ
َ
ُ
َ
ُ َ َ َﻗ
ُ َ ْ ََ
“Her hikmetin başı Allah korkusudur.”
İnsan Allah korkusuyla beraber yaşarsa nahoş hallere düşmez. Çünkü Allahü zül celal (onun)
rakibi (ı) olunca, nasıl ki büyük kimselerden ihtiyacıyla hazer ediyorsa, hiç değilse Allahü zül celal
bu minval üzere hatırına getirdiği takdirde (bu kimse) Rabbimize karşı nahoş (bir şekilde) muhalefet yapamaz. Buna cüret edemez. Bu hadis-i şerif, sahih bir hadistir.

ِ ِ ﱠ
ِ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
اﷲ َ ﱠ
.ﱠﺲ ِﲞُﻠُ ٍﻖ َﺣ َﺴ ٍﻦ
ﺖ َواﺗِﺒَ ِﻊ اﻟ ﱢ
َ ﺴ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ
ُ َ َ َﻗ
ُ ْ اﺗﱠ ِﻖ اﷲْ َﺣﻴ:ﺻﻠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ ْﻢ
َ ﺴﺌَﺔَ ا ْﳊَ َﺴﻨَ َﺔ ﲤَْ ُﺤ َﻬﺎ َو َﺧﺎﻟ ِﻖ اﻟﻨ

Meali: Nerede olunsan ol, Allah korkusu beraberinde yaşasın (beraberinde olsun). (Zira Allah

korkusu olunca muharremat kısmına giriş yapmaya cesaret edemez.) Dolayısıyla bir hataya düçar
olursan kendini boş bırakma, hemen arkasından bir hasene getir. (Bir hasene işle) ki, o seyyieyi
yok etsin. Hiç değilse bir istiğfar getir. Nedamet, pişmanlık duy. Daha hüsnü hulük (güzel ahlak)
sahib ol. Çünkü hüsnü hüluk yani (güzel ahlak) imandandır. Mizanda en ağır gelen nesnelerden
(biri de) hüsnü hüluktur. Çünkü hüsnü hüluk sahibi tercihlidir.
Bu hadisin de senedi sahihtir.

ِ
ِ َ ﱠﺲ َو ْار
ِ ﻚ ﺗَ ُﻜ ْﻦ اَﻏْ َﲎ اﻟﻨ
ِ  اِﺗﱠ ِﻖ اﻟ َْﻤ َﺤﺎ ِرَم ﺗَ ُﻜ ْﻦ اَ ْﻋﺒَ َﺪ اﻟﻨ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
ﱠﺲ
َ َﻗ
َ َﺴ َﻢ اﷲُ ﻟ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
َ َض ﲟَﺎ ﻗ

ِ
ِ
ِ ِ واَ ْﺣ ِﺴﻦ اِ َﱃ ﺟﺎ ِر َك ﺗَ ُﻜﻦ ﻣ ْﺆِﻣﺎً واَ ِﺣﺐ ﻟِﻠﻨ
ِ ﱢﺤ
ﻚ
َ ﱢﺤ
َ ﺐ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ
ْ ﻚ ﻓَِﺈ ﱠن َﻛ ْﺴ َﺮةَ اﻟﱢﻀ
ْ ﻚ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ُﻣ ْﺴﻠﻤﺎً َوﻻَ ﺗُ ْﻜﺸ ْﺮ اﻟَﻀ
ْ َ
ْ َ ُ ْ
َ
ً ﱠﺲ َﻣﺎ ُﲢ
.ْﺐ
ُ ُِﲤ
َ ﻴﺖ اﻟْ َﻘﻠ

{}رواﻩ اﻟﱰﻣﺬى واﻻﲪﺪ

Meali: Allahü zül celalin kulları arasında en abidi olmak ister isen haramlardan sakın ve ğani
(zengin) olmak ister isen Allahü zül celalin verdiği rızka itiraz etme, şikayetçi olma, kanaat et. (Esasen ğanilerin ğanisi (olmak ta) budur. Komşularına karşı muamelatın da hüsnü huluk sahibi ol. (En
güzel bir tarafta olmalarını öğret ki) o zaman (da) mümin olursun. (Yani kendi nefsin için arzuladığın ve sevdiğini, tüm Müslüman kardeşlerin için de arzula ve sev. Bu minval üzere bu ahlak sahibi
olursan ًﻣﺴﻠﻤﺎ

( ﺗﻜﻦo zaman Müslüman olursun), yani İslam şiarı budur. Nifak (bunun) tersinedir.

Halka buğzeder. Aynı zamanda kendisi için arzuladığını onlar için arzulamaz. Hasetlik fesatlık var.
Bu nifaktandır.
Onun için ًﻣﺴﻠﻤﺎ

 ﺗﻜﻦ: buyuruyor. Yani o zaman gerçekten Müslüman olursun. “Ve gülmeyi de

fazla şiar edinme, bilhassa kahkaha ile gülmek kalbi öldürür.” Onun için buna da dikkat ediniz.
Rabbimiz bizi bu gibi (nahoş) hallerden korusun. Ahsen tarafına cümlemizi muvaffak kılsın. Amin.
(Bu hadis de sahihtir.)

ِ
ِ
ِ
َ َﻗ
ًاد ﺑِ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ َﺷ ّﺮا
َ اد اﷲُ ﺑِ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ َﺧ ْﲑاً َﻋ ﱠﺠ َﻞ ﻟَﻪُ ﻋُ ُﻘﻮﺑَـﺘَﻪُ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوا َذا اَ َر
َ  ﻋﺎ َذا اَ َر:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
ﻚ َﻋ ْﻨﻪُ ﺑِ َﺬﻧْﺒِ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ َﻮ ِاﰱ ﺑِ ِﻪ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ اَ ْﻣ َﺴ
{}ﺣﺪﻳﺲ ﺻﺤﻴﺢ
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Allahü zül celal bir kulunu sevdiği takdirde -ki sevdiğinin emaresi şudur ki (beşeriz) herhangi
bir hata, bir zenbimiz olursa, hemen bunu bu dünyada yok etmeyi tercih eder. Hiç olmazsa (bu
dünyadan) temiz çıksın diye. Peki nasıl tercih eder? Muhakkak ya bir hastalık, ya bir yoksulluk, ya
bir üzüntü (verir). (Zira) bu gibi haller insanın hatalarını tamamen giderir. Yani zenb (günah) bırakmaz, temizler. Ama Rabbimiz kulunu hakikaten sevmiyorsa, bu kimsenin şer yönü varsa, yani şakavet şakilik yönü varsa, bu kimseye bu gibi hallerle muamele etmez de onun zenbini te’hir eder,
geleceğe bırakır. Eğer ona böyle bir mühlet verdi ise, o istidraç nevindendir. Bir kimse hatayı hiç
esirgemiyor hatadan hiç çekinmiyor, buna rağmen arzuladığı dünyada hemen veriliyorsa, sanmayın ki bu (hal) kendi yararınadır. Bu mutlaka bir istidraçtır. Allahü zül celalin (onun) geleceğine bırakır. Amma bu dünyada arada sırada (başına gelenler) bu onun için temizlik nevindendir. Buna
böylece inanın, çünkü Rasulullah böyle buyuruyor. Bu hadisi şerif de tevatüren sahihtir.

ِ
ِ ﺖﻣ
ِ
ِ
.ﺆﻣ ٌﻦ
َ َﻗ
َ ِﻚ َﺳﻴﱢﺌَﺘ
َ ْﻚ َو َﺳﺎَﺋﺗ
َ َﻚ َﺣ َﺴﻨَﺘ
َ ْاﺳ ﱠﺮﺗ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ َ ْﻚ ﻓَﺄَﻧ
َ َ اذ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
ُ ﺎل َر

Meal: Ey Ademoğlu, işlemiş olduğun hasene dolayısıyla bu hasene sana bir ferah bir haz veriyorsa, işlemiş olduğun seyyie de sana bir keder bir hüzün veriyorsa, pişmanlık ve nedamet getiriyorsa (o zaman) bil ki sen mü’minsin.”
Esasen mü’minin sıfatı böyledir. Münafık ise ne işlediğini kale almıyor. Hele bu gibi nahoş
şeylere (karşı) çok daha haz duyuyor.
Kardeşlerim; işte mü’minin sıfatı budur. Allahü zül celal bu yönden bizlere muin olsun. Amin
(Bu hadis de sahihtir.)

ِ ُ اِذَا ِِﲰﻌﺘﻢ اَﻟُﻤ َﺆذﱢ َن ﻓَـ ُﻘﻮﻟ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
ُ ﻮاﻣ ْﺴ َﻞ َﻣﺎﻳَـ ُﻘ
ُﺻﻠُﻮ ا َﻋﻠَ ﱠﻰ ﻓِﺈﻧﱠﻪ
َ ﻮل ُﺳ ﱠﻢ
َ
ْ ََ َْ ُ
ُ ْ ُْ
ُ َ َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺻﱠﻰ ﻋَﻠﱠﻰ ﺻَﻼَةٌ ﺻَﻠﱠﻰ اَﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻬﺑِِﺎ َﻋ َﺸ َﺮ ُﺳ ﱠﻢ َﺳﻠُﻮ ا اﷲَ ِﱃ اَﻟ َْﻮ ِﺳﻴﻠَﺔَ ﻓَِﺎﻧﱠـ َﻬﺎ َﻣﻨْ ِﺰﻟَﺔٌ ِﰱ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻻَ ﺗَـﻨْﺒَ ِﻐﻰ اِﻻﱠ ﻟِ َﻌ ْﺒ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ
َ َﻣ ْﻦ
ِ ِﻋﺒ ِﺎد
ﺎﻋ ِﱴ
ْ اﷲ َو ْأر ُﺟﻮ اَ ْن ا ُﻛﻮ َن اَﻧَﺎ ُﻫ َﻮ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺳﺌَ َﻞ ِﱃ اَﻟ َْﻮ ِﺳﻴﻠَﺔَ َﺣﻠﱠ
َ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺷ َﻔ
َ
{}ﺣﻠﺖ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﱴ

Meali: Cenabı Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor: Müezzini duyduğunuz
zaman karşılık olarak siz de aynı cevabı veriniz. Yani şehadet kelimelerini tekrarlarsınız. Hayye
alessalah - Hayye alel felah- dediğinde de “La havle vela kuvvete illa billah” deyiniz. Ezan bittiğinde
de bir salavat getirirsiniz. Buna karşılık olarak Allahü zül celal on salavat verir. Sonra duasını yaparsınız, yani vesile, yani Ati Muhammedinil vesilete vedderacetel Aliye, dersiniz. Bu derece ki bu
derece cennette tek, bir kimseye verilecek en ali en yüce bir derecedir. Allahü zül celal bu dereceyi
kullarından bir kuluna verecektir. Bu derece de bana verilecek buyuruyor. Bundan dolayı bunu isteyin ki ben de şefaatimi size mal edeyim. (Böyle yaparsak) bize şefaat edeceğini vadediyor.

ِ َ َ ﻣﻦ ﻗ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
ب َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮِة اﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ:اء
َ ﺎل ﺣ
َ
َْ ْ ََ َْ ُ
ً ﲔ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﻧ َﺪ
ُ َ َ َ ﻗ.اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ آت ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ اً اَﻟْﻮ ِﺳﻴﻠَ َﺔ واﻟْ َﻔ
ِ ﺼﻼَ ِاة اﻟْ َﻘﺎﺋِﻤ ِﺔ
ﺎﻋ ِﱴ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َواﻟ ﱠ
ْ ﻀﻴﻠَﺔَ َواﺑْـ َﻌ ْﺴﻪُ َﻣ َﻘﺎﻣﺎً َْﳏ ُﻤﻮداً اَﻟﱠ َﺬى َو َﻋ ْﺪﺗَﻪُ َﺣﻠﱠ
َ ﺖ ﻟَﻪُ َﺷ َﻔ
َ
َ
َ
{}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎر واﺑﻮ داود واﻟﱰﻣﺬى واﻟﻨﺴﺈى

Hadis meali: Buna dikkat ediniz, Cenabı Rasulullah’ın bizden talep ettiği dua; bu hadiste beyan edilmiştir. Bu duayı yaptığımız takdirde yani ezandan sonra salavat getirip bu duayı yaptığımız
takdirde şefaatinin bizlere helal olacağını buyuruyor. Kıyamet günü şefaatı bizlere helal olacaktır.
Yani Rasulullahın şefaatine müstehak olmuşuz, onu hak etmişiz demektir.
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Dikkat ediniz, duayı okuyorum:

ِ آت ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ اً اَﻟْﻮ ِﺳﻴﻠَﺔَ واﻟْ َﻔ
ِ ﺼﻼَ ِاة اﻟْ َﻘﺎﺋِﻤ ِﺔ
ب َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮِة اﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ َواﻟ ﱠ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ
ُﻀﻴﻠَﺔَ َواﺑْـ َﻌ ْﺴﻪُ َﻣ َﻘﺎﻣﺎً َْﳏ ُﻤﻮداً اَﻟﱠ َﺬى َو َﻋ ْﺪﺗَﻪ
َ
َ
َ
(Allahümme rabbe hazihiddavetit ta’meti vessalatil kailmeti ati Muhammeden elvesilete vel
fadilete veb’ashu makamen mahmuden ellezi veattehu) Buraya kadar hadisteki dua tamamen bitmiştir. Bunun arkasından;

.اﻧﻚ ﻻ ﲣﻠﻒ اﳌﻴﻌﺎد ﺑﺮ ﲪﺘﻚ ﻳﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ
(innike la tuhliful miad bi rahmetike ya erhamerrahimin) diyebilirsiniz.

ِ
ِ  اَ َﺷ ﱡﺪ اﻟﻨ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
اﻷﻣ َﺴﻞُ ﻓَﺎ ْﻷ ْﻣ َﺴ ْﻞ ﻓَـﻴُْﺒﺘَـﻠَﻰ
َ َ ﻗ.اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ْ ﱠﺲ ﺑَﻼَ ًء اَﻷ ﻧْـﺒَـﻴَﺎءُ ُﺳ ﱠﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ اﻟﱠﺮﺟﻞ ﻋﻠَﻰ ﺣﺴ
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ح
ُ ﺐ دﻳِﻨﻪ ﻓَﺎ ْن َﻛﺎ َن ِﰱ دﻳِﻨﻪ
ُ  َوا ْن َﻛﺎ َن ِﰱ دﻳﻨﻪ ِرﻗﱠﺔٌ اُﺑْـﺘُﻠ َﻰ َﻋﻠَﻰ ﻗَ ْﺪ ِر دﻳﻨﻪ ﻓَ َﻤﺎ ﻳَـ ْﺒـ َﺮ.ُﺻﻠْﺒﺎً ا ْﺷﺘَ ﱠﺪ ﺑَﻼَ ُؤﻩ
ََ َ ُُ
ِ اﻟْﺒَ َﻼءُ ﺑَﺎﻟ َْﻌ ْﺒ ِﺪ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﺘـ ُﺮ َﻛﻪُ ﳝَْ ِﺸﻰ َﻋﻠَﻰ ْاﻻَ ْر
.ٌض َﻣﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺧ ِﻄﻴَﺌﺔ
{}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎر واﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬى واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ

Hadis meali: Cenabı Rasulullah şöyle buyuruyor:
İnsanlar arasında en şiddetli beliyyeye enbiya, nebiler düçar olur. Enbiyadan sonra beriye
doğru tedricen sıddıkin, salihin üzerine gelir. Eğer dinlerinde bir salabet bir güç varsa, tahammül
edebileceklerse belaları daha şiddetli olur. Ama eğer dinlerinde salabet değil de bir rikkat varsa
tahammül edemeyeceklerse, bu beliye sebebiyle küfre girecekse, başka bir hale girecekse sabırsız
olacaksa nahoş kelimeler kullanacaksa (bunun da) beliyyesini azaltıyor. (Ona da) tahammül edebilecek tarzda din nisbetinde inanç nisbetine göre tahammül edebilecek kadar beliye verir. Onun için
Rabbimiz idare etmektedir. Bundan gaye Allahü zül celalin, ümmeti Muhammedi dünyadan temizleyerek çıkarmaktır. Yer yüzünde bir hatası kalmayasıya kadardır. Esasen bu Allahın lütfudur. Allahın kahrı değildir. Çünkü insanoğlunu kendi keyfine göre bıraksa hiç kimse beliyyeyi arzu etmez.
Ancak bu gibi nimetleri bu gibi harikalıkları ve geleceği düşünen kimse müstesna. Zira bir hadisi
şerifte buyurulduğu gibi:

ِ ِ ﺐ ﻋﺒﺪﻩ اِﺑـﺘﻼَﻩ واِذاَ ﺻﺒـﺮ اﺟﺘﺒﺎَﻩ واَذاَ ر
ِ
ِ
.ُﺻﻄَﻔﺎَﻩ
ْ ﺿ َﻰ ا
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ا ﱠن اﷲَ َﻋ ﱠﺰَو َﺟ ﱠﻞ اذَا اَ َﺣ ﱠ

Yani: “Allahü zül celal bir kulunu sevdiği zaman bir beliye düçar eder. Sabrederse ictibah ehli
kılar. Üst kademeye çıkarır. Eğer rıza gösterirse, o zaman ıstıfa ehli kılar. Üstünlük yani yüce bir
hal sahibi kılar.” Onun için ıstıfa ehli müstesnadır. Ancak rıza olmalı. Bir beliye bir musibet geldiğinde sabırla karşılamak ectiba ehline aitdir. Sabırla değil de hatta (onu) nimet gibi görmek, çünkü
(bu) yarardan hali değildir. Yararı var zararı yok. Bu inanç üzere olduğu takdirde (ona) rıza gösterir.
Sanki nimet gibidir. Aslında bu da nimettir. Zahirde maddi nimet olarak görünmüyorsa da manevi
olarak (bu) çok yüce bir nimettir.
(Bu hadis-i şerif te tevatüren sahihtir.)

ِ
ﺖ ﺑِ ِﻪ أَﻧْـ ُﻔ َﺴ َﻬﺎ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻤﻮا اَ ْو ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮا ﺑِ ِﻪ
َ َﻗ
ْ  اِ ﱠن اﷲَ َﲡَ َﺎوَز ِﻷُﱠﻣ ِﱴ ﻣﺎَ َﺣ َﺪ َﺳ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
{}رواﻩ ﻛﺘﺐ ﺳﺘﺔ

Meal: Allahü zül celal, ümmetimin; şeytan tarafından, nefis tarafından, kalbinde ve iç aleminde (meydana) gelen iğva ve vesveslerinden tamamen vazgeçmiştir. Ancak ya mutlaka hatırınada
evhamınada arzuladığı ne kadar fikirler varsa, bu fikirler illaki ya işlenecek ya da söylenecek, diliyle
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kelamiyle veya ameliyle isbat edecek, o zaman yazılır. Yoksa yazılmıyor. Allahü zül celale şükürler
olsun. Amin.

اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ ِ َ َ اِ ﱠن اﷲ ﺗَـﻌ َﺎﱃ ﻗَ ْﺪﺣ ﱠﺮم ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻣﻦ ﻗ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ِ ِ
ِ ﻚ و ْﺟ َﻪ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
اﷲ
َ َ َ
َ َ
َ
َْ
ْ ََ َْ ُ
َ َ ﺎل ﻻَ اﻟَﻪُ اﻻﱠاﷲُ ﻳَـ ْﺒﺘَﻐﻰ ﺑ َﺬاﻟ
ُ َ َ َﻗ
ﺗَـ َﻌﻠَﻰ
{}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎر وﻣﺴﻠﻢ

Meal: Allahü zül celal, halisan livechillahi teala “lailahe illallah” diyen bir kimsenin cesedini
cehenneme haram kılmıştır. Yani cehennem ateşine haram kılmıştır. Allahü zül celale şükürler
olsun.

ِ  اِ ﱠن اﷲ ﺗَـﻌ َﺎﱃ ﻳـ ْﺒﺘَ ِﻐﻰ اﻟْﻌ ْﺒ َﺪ ﻓِﻴﻤﺎ اَ ْﻋﻄَﺎﻩُ ﻓَﻤﻦ ر:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
ﺿ َﻰ ِﲟَﺎ ﻗَ َﺴ َﻢ
َ
ُ
َ َ َ
ْ ََ
َ َْ
َ َ
ُ َ َ َاﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ; ﻗ
ِ
.ُﺐ ﻟَﻪ
َ  َوا ْن َﱂْ ﻳَـ ْﺮ.ُاﷲُ ﻟَﻪُ ﺑُﻮ ِر َك ﻟَﻪُ ﻓَ ِﻴﻪ َوَو ﱠﺳ َﻌﻪ
َ َﺿﻰ َﱂْ ﻳُـﺒَﺎ ِر ْك ﻟَﻪُ َوَﱂْ ﻳَ ِﺰ ْد َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻛﺘ
{ }رواﻩ اﻻ ﲪﺪ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ

Hadis meali: Allahu teala kulunu imtihan sasında şöyle bir denetleme yapar. Rızkında şöyle
az-çok bir kısıntılı olur. Eğer kısıntılı rızkına, kul anlayışlı olur da Rabbine karşı itiraz etmez de rıza
gösterirse, şükrederse nimet büyük yerden gelmiş diye hoş görürse Allahü zül celal bereketini de
verir ve başkalarının (çok) rızkından daha rahat ve huzur içinde yaşar. Şayet muteriz olursa, başkalarının rızkını gösterir de (onlara) bakar da kendisini daima sıkıntılı ve arzuladığını alamamış gibi
sanki Allahü zül celal kendisine zulmetmiş gibi Allah bana vermedi gibi bir hale düşer, böyle bir hali
kullanacak olursa, rızkında hiçbir fazlalık olmadığı gibi hayatının hepsi de sıkıntılı geçer. Allahü zül
celal bizlere iz’an versin, fehm versin. Esasen Allahü zül celalin bizlere bir garazı yoktur, haşa, bu
kulun kendi zararı ve menfaatidir, başka bir şey değildir. Sıkıntılı olsa cennette mükâfatı vardır,
eğer rıza gösterirse. Ama Allahü zül celal bereketi verdiği takdirde ne kadar az olursa olsun bir
türlü bitmez. Ve bunun nihayeti yoktur. Bu inanç yani Rabbisine karşı böyle ğılzatlı değil de makul
görmek Allah’ın lütfu olarak görmek. Zira Allah’ın lütfu da var sevgisi de var. Böyle olması kulunu
sevdiğinden dolayıdır. Yoksa Allah’ın hazinesi mi tükenecek, haşa. Allahü zül celal bizlere iz’an
versin. Bu gibi durumlarda bilgi ve marifet versin. Amin.

اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ
ِ َ غ ﻟِ ِﻌﺒ
ِ
ﲎ َواَ ُﺳ ﱠﺪ ﻓَـ ْﻘ َﺮ َك َو
ُ  اِ ﱠن اﷲَ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻳَـ ُﻘ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َﻗ
َ ﻮل ﻳﺎَ اﺑْ َﻦ
َ ﺎدﺗﻰ اَ ْﻣﻠَ ْﺊ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
َ ْ آد ْم ﺗَـ َﻔ ﱠﺮ
ُ ﺎل َر
ً ﺻ ْﺪ َر َك ﻏ
ِ
.ﻚ ُﺷﻐْﻼً َوَﱂْ اَ ُﺳ ﱠﺪ ﻓَـ ْﻘ َﺮ َك
َ ْت ﻳَ َﺪﻳ
ُ ْاﻻﱠ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ َﻣ َﻸ
{ } رواﻩ اﻟﱰﻣﺬى

Meali: Ey Ademoğlu, kalbin doğrudan doğru benim ibadetime yönelik olarak, bana karşı sevgi, saygı muhabbet oldukça her gün cevarihin çalışırsa dahi çalışsın, ama kalbin bana doğru meylettikçe, bana teslim oldukça, bana (karşı) tevekkül oldukça, itimadını bana bağladıkça adeta senin
kalbine öyle bir zenginlik veririm ki Ke’ennehu herkesten daha ğani durumuna getirir, aynı zamanda ihtiyacını da senin eline verilmiş gibi… Yok eğer böyle değil de beni unutur da doğrudan doğruya başka masivayla meşgul olursan, kalbini bu gibi hallerle doldurursan, hiç fakirlikten kurtulamaz-

16

sın. Ne kadar zengin olursan ol, daima fakir gibi olursun. İşlerinde daima dağınık bir halde, yorucu
bir halde dünya işlerini bu hale getirir. İster öyle ol, ister böyle ol.

ِ ٍ
ِ َ  اِ ﱠن اﷲ ْاﻻَر:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
آد ْم ُﻛﻠُﻮ ا
َ ﲔ َﻣ ﱠﺮةً ﻳَﺎﺑَِﲎ
َ ض ﻟَﺘُـﻨَﺎدى ُﻛ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮم َﺳ ْﺒﻌ
َ
ْ َ
ُ
ْ ََ
ُ َ َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ
ِ اﺟﺘَـ َﻬ ْﻴﺘُﻢ ﻓَـﻮ
.اﷲ َﻷ َْء ُﻛﻠَ ﱠﻦ ُﳍُﻮ َﻣ ُﻜ ْﻢ َو ُﺟﻠُﻮ َد ُﻛ ْﻢ
َ ْ ْ ﻣﺎَﺷ ْﺌﺘُﻢ َو

Meali: Cenabı Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:
“Şu üzerinde yürüdüğümüz yer, her gün yetmiş defa nida eder: Ey Ademoğlu! Dilediğiniz kadar, şehvetinizin yettiği kadar yiyiniz içiniz. Vallahi etlerinizi de kemiklerinizi de bunların hepsini
yiyeceğim.”
Arz bunu her gün yetmiş defa ademoğluna söylüyor. Ama ne çare ki biz geziyoruz. Tebehtur
ediyoruz. Biz bu gibi halleri ne öğrenmek isteriz, ne de duyabiliriz. Çünkü bizim rahatımızı celbedecek.
Hulasa Rabbimiz bizlere şuur versin. Amine ya muin.

:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ
ٍ ْ َﻣﺎ َﻋﻠِ َﻢ اﷲُ ﺑِ َﻌ ْﺒ ٍﺪ ﻧَ َﺪ َاﻣﺔً َﻋﻠَﻰ ذَﻧ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
.ُﺐ اِﻻﱠ ﻏَ َﻔ َﺮ ﻟَﻪُ ﻗَـ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳَ ْﺴﺘَـﻐَْﻔ َﺮﻩُ ِﻣ ْﻨﻪ
َ َﻗ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
{}ﺣﺪﻳﺲ ﺻﺤﻴﺢ

Meali: Allahü zül celal kulu herhangi bir hata işledikten sonra bir pişmanlık, bir nedamet duyduğu takdirde Allahü zül celal bunu müşahede ettikten sonra mutlaka mağfiret kılar, velev ki istiğfar
etmemiş olsa dahi.

ِ ﺖ ﻟَﻪُ ﻧِﻴﱠﺔٌ ِﰱ اَ َداء َدﻳْﻨِ ِﻪ اِﻻﱠ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ِﻣﻦ
ِ
اﷲ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ْ َ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻛﺎﻧ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
َ
ُ ﺎل َر
.ًَﻋ ْﻮﻧﺎ
{}ﺣﺪﻳﺲ ﺻﺤﻴﺢ

Meali: Allahü zül celal kulları arasında herhangi birinin borcu varsa ve bu borcunu ödemek
için de halisane bir niyeti varsa, borcuna sadakati varsa (bu kuluna) Allah celle celaluhu yardımcı
olur da (ona) borcunu ödemesini nasib ve muyesser kılar.

اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ َ اَﻟ ﱠﺪﻳْﻦ َدﻳْـﻨ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
َ َﺎت َوَﱂْ ﻳَـﻨْ ِﻮى ﻗ
َ ﻀﺎﺋَﻪُ َواَﻧَﺎ َوﻟَﻴﱡﻪُ َوَﻣ ْﻦ َﻣ
َ َﺎت َو ُﻫ َﻮ ﻳَـﻨْ ِﻮى ﻗ
َ ﺎن ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻣ
ُﻀﺎﺋَﻪ
َ
ُ
ْ ََ
ُ
ُ َ َ َﻗ
ِ
ِِ
ِ َ ِﻓَ َﺬاﻟ
ِ ٍِ
.ﺎر َوﻻَ ِد ْرَﻫ ٌﻢ
ٌ َﺲ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ دﻳﻨ
َ ﻚ اﱠﻟﺬى ﻳُـ ْﺆ َﺧ ُﺬ ﻣ ْﻦ َﺣ َﺴﻨَﺎﺗﻪ ﻟَْﻴ

Meali: Borçların iki yönü vardır. Bir borç vardır ki (borçlu) o borcu ödemek azminde ve arzu-

sundadır. Niyeti azmi budur. Halisane mutlaka ödemek azminde olunca bu kimsenin velisi ben olurum buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem. Kıyamette (onun imdadına) yetişirim buyuruyor. Ama borçlu olduğu halde (borcunu ödemek azminde arzusunda değilse işte o gün (o) bununla
muhasebe edilecek. Ve hasenatından alınacak. Çünkü o gün orda dinar ve dirhem yoktur, hasena-
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tından alınacak. Bunu bu şekilde kefil olarak buyuruyor Rasulullah. Eğer borcunu öremek için sadıkane ve halisane bir niyeti varsa, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ben onun velisiyim diyor.

ٍ
ِ
.ﺴﻠِ َﻢ
َ َ َرِﺣ َﻢ اﷲُ َﻋ ْﺒﺪاً ﻗ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺎل َﺧ ْﲑاً ﻓَﻈَ ﱠﻦ َو َﺳ َﻜ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
َ َﺖ َﻋ ْﻦ ُﺳﻮء ﻓ
Meali. O kimse, o kul ki Allah’ın rahmetine nail olsun ki hayr bulduğunda konuşur, yararlanır,

dinler, su’u (kötülük-şer) bulduğunda da sükût eder, susar konuşmaz. Bundan emin olur, salim
olur. Yani birinden saadetin ganimetine erer, bir tanesinde de selamete kavuşur.

ِ  اِ ﱠن اﻟْﻤ:اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
.ﺼﺎﺋِ ِﻢ
ﺆﻣ ُﻦ ﻟَﻴُ ْﺪ ِر ُك ِﲝُ ْﺴ ِﻦ ا ْﳋُﻠُ ِﻖ َد َر َﺟﺔَ اﻟْ َﻘﺎﺋِ ِﻢ اﻟ ﱠ
َ
ْ ََ َْ ُ
ُ
ُ َ َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
{}ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ

Hadis meali: Mu’min güzel ahlak sahibi ise (bu güzel ahlak sebebiyle) çok namaz kılan, çok
oruç tutanların derecesine erişir.

ِ
:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
ِ ﱡ
.ْﻢ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
ٌ ْﻢ ﻇُﻠ
َ ا ﱠن اﻟﻈﻠ
{ وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ.}رواﻩ اﻟﺒﺨﺮى و ﻏﲑﻩ

Bu dünyada zulüm yapan kimsenin ahirette her tarafı karanlıktır. Bir kere hayır görmez.

ِ
:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
ِ
ِ ِ ﺴ ِﻌﻴ َﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﱠﺐ اﻟ ِْﻔ
.ﺼﺒَـ َﺮ
َ َ َ َ ْ َ ا ﱠن اﻟ ﱠ
َ َﱳ َو ا ْن اُﺑْـﺘُﻠ َﻰ ﻓ
{}ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ

Meali: Bu dünyada Allahü zül celalin, herhangi bir kulun saadetine delalet eden iki emaresi
vardır. Bir tanesi fitneden uzak durur. Diğeri de bir beliyye bir musibetle karşı karşıya kalınca sabreder. Sabretmesini bilen kimsedir. Bunlar saadet emarelerinden iki nesnedir.

ِ
ﻮل اَﻧَﺎ َﻣ َﻊ َﻋ ْﺒ ِﺪى َﻣﺎ ذََﻛ َﺮِﱏ َو َﲢَ ﱠﺮ َك ِﰉ
ُ اِ ﱠن اﷲَ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻳُـ ُﻘ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
َُﺷ َﻔﺘَﺎﻩ
{}وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ

Meali: Allahü zül celal ilan ediyor: “Beni zikrettikçe ve dudakları benim zikrimle hareket ettikçe
ben kulumla beraberim.” Kul bu iki hal sahibi olunca, Allahü zül celal o kul ile beraber olduğunu ilan
eder.

ِ
. اِ ﱠن اﷲَ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻳَـ ْﻘﺒَ ُﻞ ﺗَـ ْﻮﺑَﺔَ اﻟ َْﻌ ْﺒ ِﺪ َﻣﺎ َﱂْ ﻳُـﻐَ ْﺮ ِﻏ ْﺮ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ  ﻗَﺎ َل َر:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
{}وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ

Meali: Allahü zül celal kulun tevbesini her zaman kabul eder. Ta ki ğarğara devresine gelinceye kadar.

ِ
ِ
ِ ْ ﺸ ِﺮﻳَ َﻜ
ﺲ اﻟ ﱠ
ﲔ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ اَ َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ
ُ  اِ ﱠن اﷲَ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻳَـ ُﻘ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ  ﻗَﺎ َل َر:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ُ ﻮل اَﻧَﺎ َﺳﺎﻟ
.ﺖ َﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻴﻨِ ِﻬ َﻤﺎ
ُ ﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻓَﺈذَا َﺧﺎﻧَﻪُ َﺧ َﺮ ْﺟ
{}ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ
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Allahü zül celal şöyle buyuruyor: İki ortağın üçüncüsü ben olurum. (Allahü teala bunların yardımcısı muini olur.) Ne zaman ki bir birlerine hıyanet ederlerse, o zaman onları baş başa (kendi
başlarına) bırakırım. Allahü zül celal cümlemizi sadakat ve sebat versin. Amin.

اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ
ِ
.ﻮﰉ ﻟِﻠْﻐَُﺮﺑَ ِﺎء
َ َﻗ
َ  ا ﱠن اْ ِﻻ ْﺳ َﻼ َم ﺑَ َﺪ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ ُئ ﻏَ ِﺮﻳﺒﺎً َو َﺳﻴَـﻌُﻮ دُ ﻏَ ِﺮﻳﺒﺎً َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأَ ﻓَﻄ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
{}وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ

Meali: İslam dini garib olarak gelmiştir (başlamıştır), garib görüntüsü olmuştur. Son devresinde de ilk başlangıç haline gelecektir. Yine garib durumunda görülecektir. Dolayısıyla ne mutlu o
dönemlerdeki gariblere. Yani artık bu İslam dinine temessük ve İslam dinine gayretkeş olan insanlar garip hale düşecekler. Anlaşılan bu. Allahu zül celal bizleri o zevatlardan eylesin. Amin.

ِ
 َﻣ ْﻦ ﻟَ ِﺰَم:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل؛ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
ِ
ِ
ِ
ِ اﻻ ْﺳﺘِﻐْ َﻔﺎر ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟَﻪُ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ
ِْ
ٍﺿ
.ﺐ
ْ ُ َ ََ َ
ْ ﺲ َﻻ َْﳛﺘَﺴ
ُ ﻴﻖ َﳐَْﺮﺟﺎً َو ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﻫ ﱢﻢ ﻓَـ َﺮﺟﺎً َوَرَزﻗَﻪُ ﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ
{}وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ

Hadis meali: İstiğfar üzerine devam eden bir kimse için her darlıktan her sıkıntıdan çıkış olur.
Her derdi ve kerbi olan şeylerden de kurtuluş olur. Yani feraha dönüştürür. Aynı zamanda rızkı da
çok olur. Velev ki mahdut olsa dahi bitmez tükenmez bir bereket verir Allahü zül celal.
Hz. Ömer’in oğlu şöyle buyuruyor:

اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ِ
ِ
ِﺲو
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
.ﻴﻢ
ُ اﺣ ٍﺪ ﻳَـ ُﻘ
ﺖ اﻟﺘـ ﱠ
َ ﺐ َﻋﻠَ ﱠﻰ اﻧﱠ
َ ْﻚ اَﻧ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﱠﻮ
ْ ُﻮل؛ َرﱢﰉ اﻏْﻔ ْﺮِﱃ َوﺗ
ْ اب اﻟ ﱠﺮﺣ
َ ٍ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ َﰱ َﳐْﻠ
ُ ُﻛﻨﺎﱠ ﻧَﻌ ﱡﺪ ﻟ َﺮ
(Rabbiğfirli vetub aleyye inneke entettevvaburrahim)
Hadis meali: Biz bir mecliste sayardık “yüz defa Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bunu
derdi:

ِ
ِ
ِ ِ
.ﻴﻢ
ﺖ اﻟﺘـ ﱠ
َ ﺐ َﻋﻠَ ﱠﻰ اﻧﱠ
َ ْﻚ اَﻧ
ُ ﱠﻮ
ْ َُرﱢﰉ اﻏْﻔ ْﺮِﱃ َوﺗ
ْ اب اﻟ ﱠﺮﺣ

(Rabbiğfirli vetub aleyye inneke entettevvabur-rahim)
Allah’ım beni mağfiret kıl ve tevbemi de kabul buyur. Sen tevbeyi de kabul edersin. Zira Rahimsin ya Rabbi.

ِ
:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر

ِ
ِ ِ ِ ﺎل "اَﺳﺘـﻐْ ِﻔﺮ اﷲ اﻟْﻌ ِﻈ
ﻮب اِﻟَْﻴ ِﻪ" ﻏُِﻔ َﺮ ذُﻧُﻮ ﺑُﻪُ َواِ ْن َﻛﺎ َن ﻗَ ْﺪ ﻓَـ ﱠﺮ ِﻣ َﻦ
ُ ُﻴﻢ اﻟﱠﺬى َﻻاﻟَ َﻪ ا ﱠﻻ ُﻫ َﻮ ا ْﳊَ ﱡﻰ اﻟْ َﻘﻴﱡﻮم َو اَﺗ
َ َ َ ُ َ ْ َ ََﻣ ْﻦ ﻗ
ِ اﻟ ﱠﺰ ْﺣ
.ﻒ
{}رواﻩ اﺑﻮ داود و اﻟﱰﻣﺬى

(Estağfirullahelazim ellezi lailahe illahu elhayyelkayyume ve etubu ileyhi)
Bir kimse ki yevmiye (günde) yüz def bu istiğfarı getirirse, Rabbimiz (onu) mağfiret kılar. Velev ki günahı kebairi olsa dahi.
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ِ
:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر

ِ
ِ ب اﻟ ِْﻌ ﱠﺰِة َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
ﲔ َوا ْﳊَ ْﻤ ُﺪ
َ َاد اَ ْن ﻳَ ْﻜﺘ
ﻚ َر ﱢ
َ ﺎل ﺑِﺎﻟ ِْﻤ ْﻜﻴَ ِﺎل ﻓَﺎﻟْﻴَ ْﺨﺘِ ْﻢ َﳎْﻠِ َﺴﻪُ " ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ
َ َﻣ ْﻦ اَ َر
َ ﺼ ُﻔﻮ َن َو َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ
َ
"ﲔ
ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ
َ ب اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ

(Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin ve hamdurillahi rabbil
alemin)
Meclisin hitamını bu şekilde bağlıyacak olursa kilerle sevap alır. Yani kilerle sevap almak isteyen bu şekilde yapsın.

ِ َ اَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ و ﻓﱢـ ْﻘﻨﺎ ﻟِﻤﺎ ﻓِ ِﻴﻪ ا ْﳋَﻴـﺮ واﻟ ﱢﺮ
ِ
ﲔ
ُ ﲔ ﻳَﺎ ُﻣﻌ
َ ﺿﺎ آﻣ
َ ُْ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ﺖ اﻟ ﱠ
.ﻴﻢ
َ َرﺑﱠـﻨَﺎ ﺗَـ َﻘﺒﱠﻞ ِﻣﻨﱠﺎ اﻧﱠ
َ ْﻚ اَﻧ
ُ ﺴﻤ
ُ ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠ

…….

ِ
 َﻣﻦ ﻟَ ِﺰَم ْاﻹ:ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
َ َ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل؛ ﻗ:اﳊﺪﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
َ ﺳﻮ ُل اﷲ
ُ ﺎل َر
ِ
ِ
ِ ْﺳﺘِﻐْ َﻔﺎر ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟَﻪُ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﻫ ﱢﻢ ﻓَـﺮﺟﺎً و ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ
ٍﺿ
ﺐ
ْ َ َ
ْ
ْ ﺲ ﻻَ َْﳛﺘَﺴ
َ ََ َ
ُ ﻴﻖ َﳐَْﺮﺟﺎً َوَرَزﻗَﻪُ ﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ
{}رواﻩ اﺑﻮ داود و اﻟﻨﺴﺊ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﳊﺎ ﻛﻢ و اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ

Hadis meali: Abdullah bin Abbas (ra)’dan rivayet edilen hadiste Rasulullah (sallallahu aleyhi
vesellem) şöyle buyuruyor: Kim istiğfara devam ederse istiğfara bağlı kalarak Allah’a istiğfar getirmeye devam ederse Allah’u teala onun bütün üzüntü ve kederlerini giderip yok edip sevinç ve neşeye dönüştürür. Her türlü darlık ve sıkıntıdan kurtarır ve hiç tahmin etmediği yerlerden rızık kapıları açarak onu rızıklandırır.
Hadis meali: Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) eshabı ile sohbeti esnasında bir Arabi çıkageldi ve ya Rasulullah ben çok günahkârım büyük günahlar işledim, hatalarım çok, benim halim
ne olacak diye iki üç defa tekrarlayarak Rasulullah’tan ne yapmam lazım diye sordu. Rasulullah’ta
o Arabiye üç defa şu istiğfarı getirtti.

ِ ُﻚ اَ ْو َﺳ ُﻊ ِﻣ ْﻦ ذُﻧ
ﻚ أ َْر َﺟﻰ ِﻋ ْﻨ ِﺪى ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤﻠِﻰ
َ ُﻮﰉ َوَر ْﲪَﺘ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣﻐْ ِﻔ َﺮ ﺗ

“Allahümme mağfiratuke evseu min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli”
Arabi de üç defa bunu tekrarladı. Rasulullah’ta ona “haydi kalk git Allah seni mağfiret etti” diye buyurdu.

ِ ِ ﻗُﻞ َﻻﺣﻮ َل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮَة اِﻻﱠ ﺑ:ﺎل ﻟﻪ
 ﻓَﺈﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛ ْﻨـ ٌﺰ ِﻣ ْﻦ،ﺎﷲ
َ َﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ ﻗ
َ و ﻋﻦ اﰉ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ان اﻟﻨﱮ
َ َْ ْ
.ُﻛﻨُﻮِز ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ
{}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود و اﻟﱰﻣﺬى و اﻟﻨﺴﺊ واﺑﻦ ﻫﺎﺟﻪ
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Hadis meali: Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) “Ya eba Musa “la havle vela kuvvete illa
billahil aliyyil azim” tesbihinde (çokça) oku bunu okumaya devam et, zira bu tesbih cennet hazinelerinden bir hazinedir” diye buyurdu.

ِ
ِ ِ ﻻَ ﺣﻮ َل وﻻَ ﻗُـ ﱠﻮةَ اِﻻﱠ ﺑ: ِﻣﻦ ﻗﺎل:ﺎل
ﺎﷲ
َ و ﻋﻦ اﰉ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ان اﻟﻨﱮ رﺳﻮل اﷲ
ْ َ َﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ ﻗ
َ َْ
ِ اﻟْﻌﻠِﻰ اﻟْﻌ ِﻈﻴﻢ َﻛﺎ َن دو
ِ ٍ
.داء اَﻳْ َﺴ ُﺮ َﻫﺎ اَ ْﳍَ ﱡﻢ
َ اء ﻣ ْﻦ ﺗِ ْﺴ َﻌﺔ وﺗِ ْﺴﻌ
ْ َ َ ﱢ
ً ﲔ
ً ََ
{ ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺳﻨﺎد: واﳊﺎﻛﻢ وﻗﺎل،}رواﻩ اﻟﻄﱪاﱏ ﰱ اﻷ وﺳﻂ

Hadis meali: Ebu Hüreyre (ra) Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’den rivayet ediyor. Rasulullah buyurdu ki: “Kim “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse (bunu okumaya devam ederse) bu tesbih onun 99 derdine deva olur. Bu dertlerin en küçüğü, en hafifide keder ve
üzüntüdür.

ِ
اد
َ  ﻓَﺄ ََر،ﻣ ْﻦ أﻧْـ َﻌ َﻢ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻧِ ْﻌ َﻤ ًﺔ:
َ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:وروى ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ ْﻢ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
.ﻴﻢ
ْ  ﻻَ َﺣ ْﻮ َل َوﻻَ ﻗُـ ﱠﻮَة اﻻﱠ ﺑﺎﷲ اﻟ َْﻌﻠ ﱢﻰ اﻟ َْﻌﻈ:ﺎء َﻫﺎ ﻓَـﻠْﻴُ ْﻜﺴ ْﺮ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮل
َ ﺑَـ َﻘ
{}رواﻩ اﻟﻄﱪاﱏ

Hadis meali: Allah’u teala bir kulunu nimeti ile nimetlendirdiği zaman kuluna bir nimet verdiği
zaman eğer o nimetin kendisinden alınmasını o nimetten mahrum olmasını istemiyorsa o nimetin
kendisi üzerinde kalmasını ve devam etmesini istiyorsa “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil
azim” duasını çokça okusun buyurdu.

ِﺴ
ِ َﺎن َﺧ ِﻔﻴ َﻔﺘ
ِ َ َﻛﻠِﻤﺘ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اَﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ:ﻋﻦ اﰉ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﺎن ﺳﻘﻴﻠﺘﺎن ِﰱ
ﺎن َﻋﻠﻰ اﻟ ﱠ
َ
ُ
َ ْ ََ
ِ اﷲ و ِﲝَﻤ ِﺪ ِﻩ ﺳ ْﺒﺤﺎ َن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ اﷲ اﻟ َْﻌ ِﻈ
.ﻴﻢ
َ ُ ْ َ  ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن: َﺣﺒِﻴﺒَﺘَﺎن اََﱃ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ،اﻟْﻤ َﻴﺰان
{ واﻟﱰﻣﺬى واﻟﻨﺴﺊ وﺑﻦ ﻫﺎﺟﻮ،}رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ

Hadis meali: “İki kelime vardır ki bu iki kelime lisan üzerinde hafiftirler (lafız olarak kısa, söylenmesi çok kolaydır). Mizanda ise çok ağırdırlar. (Bu tesbihleri getirene Allah’ın verdiği sevabın
çokluğundan mizanda çok ağır basarlar). Allah’u tealanın en çok sevdiği, kulunun getirmesinden en
çok hoşlandığı ve bu tesbihi getiren kuluna karşı muhabbeti ile muamele ettiği tesbihtir. Bu tesbihte:
(Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim) tesbihidir.

ِ
ِ  ﺳ ْﺒﺤﺎ َن،اﷲ و ِﲝَﻤ ِﺪ ِﻩ
ِ
ِ اﷲ اﻟ َْﻌ ِﻈ
.ﻮب اِﻟَْﻴ ِﻪ
ُ ُ اَﺳﺘَـﻐْﻔ ُﺮ اﷲَ َواَﺗ.ﻴﻢ
َ ُ
ْ َ  ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

Hadis meali: Abdullah bin Abbas (ra)’dan bu tesbih “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil
azim estağfirullaheve etubu ileyh” şeklinde rivayet edilmiştir.

ِ ﱠ
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ َ ﱠ
ِ آﻣﺮُﻛ َﻤﺎ
 وَﻬ ِﺑَﺎ ﻳُـ ْﺮَز ُق ُﻛ ﱡﻞ،ٍ  ﻓَﺈﻧـﱠﻬَﺎ ﺻَﻼَةُ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻴْﺊ،ِب ُﺒْﺤَﺎنَ اﷲِ وَ ﲝَِﻤْﺪِﻩ
ُ ُ  َو: ﺻﻠﻰ اَﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ ْﻢ
.َﺷ ْﻴ ٍﺊ
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Hadis meali: Ben size “subhanallahi ve bihamdihi” tesbihini getirmeyi emrediyorum. Çünkü bu
tesbih Allah’ın yarattığı her şeyin tesbihidir. (Bütün mevcudat, mahlûkat bu şekilde Allah’ı tesbih
eder. Ve bütün mahlûkat her şey bu tesbih sebebiyle rızıklanırlar.)
NOT: Bu tesbihin fazileti hakkında Rasulullah’ın hadisleri çoktur. Kim günlük olarak bu tesbihi
günlük olarak 100 defa getirirse her tesbih başına bir hasene yazılır, bir günahı da af olunur diye ve
buna benzer hadisler hadis kitaplarında mevcuttur. Bütün hadislerden çıkan sonuca göre tesbihin
tamamı şöyledir:

ِ  ﺳ ْﺒﺤﺎ َن،اﷲ و ِﲝَﻤ ِﺪ ِﻩ
ِ
ِ  َو ِﲝَ ْﻤ ِﺪ ِﻩ اَﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﷲَ اﻟ َْﻌ ِﻈ،ﻴﻢ
ِ اﷲ اﻟ َْﻌ ِﻈ
.ﻮب اِﻟَْﻴ ِﻪ
ُ ُﻴﻢ َواَﺗ
َ ُ
ْ َ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن

(Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullahil azim ve etubu
ileyh.)
Okunmasında çok büyük faziletler olan ve yukarıda geçen “la havle vela kuvvete” ile “subhanallahi vebi hamdihi” duasını içine alan tesbih şudur:

ِ ِاﷲ و ا ْﳊﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ و ﻻَ اِﻟَ َﻪ اِﻻﱠ اﷲ واﷲ اَ ْﻛﺒـﺮ وﻻَ ﺣﻮل وﻻَ ﻗُـ ﱠﻮةَ اِﻻﱠ ﺑ
ِ
ِ ﺎﷲ اﻟ َْﻌﻠِ ﱢﻰ اﻟ َْﻌ ِﻈ
.ﻴﻢ
ْ َ َ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن
َ َْ َ َُ ُ َ ُ
َ

(Subhanallahi velhamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim)
Sabah ve akşam üçer defa okunduğu takdirde okuyana hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini
müjdelediği dua şudur:

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ِ ﺴﻤﺎَِء و ُﻫﻮ اﻟ ﱠ
ِ ِ ﻀ ﱡﺮ َﻣ َﻊ اِ ِْﲰ ِﻴﻪ َﺷ ْﻴﺊ ِﰱ اْﻻَ ْر
ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠِﻴ ِﻢ
ُ َاﷲ اﻟﱠ ِﺬى ﻻَ ﻳ
ُ ﺴﻤ
ْ
َ َ ض َوﻻَ ﰱ اﻟ ﱠ
ٌ

(Bismillahillezi layedurru ma’a ismihi şey’ün fil’ardi vela fissema’i ve hüvessemiül alim)
Not: Son 11 Hadis-i Şerif kasette olmayıp sonradan ilave edilmiştir.
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