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Giriş 
Peygamberimiz (asm) Allah’ın vahyine mazhar-ı etem olmuştur. “O hevasından 

konuşmaz. Onun konuşması hep vahiydir.” (Necm, 53:3-4.) Ancak vahy ikiye ayrılır.  
Birincisi “Ferman-ı İlahidir” ki bu Kur’an-ı Kerimdir. Peygamberimiz (asm) sadece 
tercümandır. Kur’an-ı Kerim, “Vahy-i Metluv” olup kendisi ile ibadet edilen kitaptır.  

Kur’ân-ı Kerim dışında Peygamberimizin (asm) ağzından çıkan sözler ise üç nevidir. 
Birincisi “Vahy-i Gayr-i Metluv” olup “Hadis-i Kutsi” tabir edilir. Hadis-i Kutsi ise Allah’ın 
ferman dışındaki sözleridir. Peygamberimiz (asm) bunları “Allah Teâla şöyle buyurdu” diye 
bize haber vermiştir. İkincisi, “İlham-ı Peygamber” denilen Kur’ân-ı Kerimin ayetlerinin ve 
ahkamının uygulamasını gösteren ahkama ve Kur’ân-ı Kerimde olmayan ahkama dair 
hadislerdir ki bunlar dinin ikinci kaynağı olan “Sünneti” ortaya koyar. Bunların tamamı 
“İlham-ı Peygamber” olan İlahî kelime ve kelamlardır ki Kur’ân-ı Kerim bunları bize 
“Hikmet” olarak haber vermiş ve “Biz peygambere Kitap ve Hikmet verdik” (Nisa, 4:113; Âl-
i İmran, 3:81; ) buyurmuştur. 

Allah Teâlâ peygamberine kitabı ve hikmeti göndermiştir. Kitap da hikmet de onun 
kendinden, beşerî bilgi kaynağından değil, Allah’tandır. Kitaptan maksadın Kur’an olduğunda 
ittifak vardır. Hikmet ise birden fazla mâna verilerek açıklanmıştır: 1. Kur’an’ın ahkâm 
âyetleri dışında kalan, din ve dünya için faydalı bilgiler getiren kısmıdır. 2. Sünnettir. 3. 
Vahyi anlama ve uygulama kabiliyetidir. 4. Hz. Peygamber’e mahsus zihnî yapı ve tefekkür 
kabiliyetidir. 

Peygamberimiz (asm) “Bakın! Bana kitap ve beraberinde onun misli verildi. “Sizden 
birinin, koltuğuna yaslanmış, verdiğim bir emir veya koyduğum yasakla ilgili “Bilmeyiz, biz 
Allah’ın Kitab’ında bulduğumuza uyarız dediğini sakın görmeyeyim.” (Ebu Davud, Sünne, 
6.) buyurarak sünnete değer vermeyenleri uyarmıştır.  

İmam-ı Şafii (ra) “Hikmet Kur’ân’a tabi kılınmış, Kitap ve hikmet öğrenimi Allah’ın 
kullarına ikramı sayılmışken, doğrusunu Allah bilir ama buradaki hikmete Allah’ın Elçisi’nin 
Sünneti dışında bir şey denemez. Allah’ın Elçisi’nin Sünneti, Allah tarafından onun, özel ve 
genel hükümlerdeki muradını açıklar. Ondaki hikmeti Kitabıyla eş tutmuş ve onu Kitab’a 
bağlamıştır. Bunu, yaratıkları içinde bu Elçiden başkası için yapmamıştır.” (İmam-ı Şafi, 
Risale, 78-79.) 

Üçüncüsü ise Peygamberimizin (asm) bunların dışında ağzından çıkan sözlerdir ki o 
sözler de hiçbir zaman Kur’an ve Sünnet ile çelişmez, onları tahkim ve takviye eder. 
Peygamberimizin (asm) nasihatleri ve hutbeleri bu hususları içine alır ki bunlara da “Hikem-i 
Muhammediye” denilir. Peygamberimize (asm) “Sizin sevinçli ve öfkeli halleriniz de vardır. 
Biz sizden duyduklarımızı yazabilir miyiz?” diyen Abdullah b. Amr b. Âs’a (ra) 
Peygamberimiz “Evet, yaz! İlmi yazı ile kaydedin. Allah’a yemin ederim ki bu ağızdan hak 
söz dışında söz çıkmaz!” (Buhari, İlim, 39; Lukata, 7; Ebu Davud, İlim, 3; Menasik, 19, 
Diyat, 4; Tirmizi, İlim, 12.) buyurmuşlardır. 



Amelin Allah için olmasını ve Allah ve Resulünün sizi sevmesini istemez misiniz? 
Madem istemek iman ve İslam’ın gereğidir o halde Allah ve Resulünün sevdiği şeyleri sev, 
sevmediği şeylerden uzak dur. Ancak bu şekilde Allah ve Resulünü sevmiş olursun ve Allah 
ve Resulünün sevgisini kazanabilirsin. Bu da seni istikamet üzere tutar.  

Biz bu çalışmamızda Peygamberimizin (asm) sözlerinden bir kısmını “Hikem-i 
Muhammediye” olarak derlemeye çalıştık. Gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 

 
HİKEM-İ MUHAMMEDİYE (ASM) 

 
1. Ebu Eyyub el-Ensari (ra) rivayet eder: Peygamberimize (asm) bir adam geldi ve “Yâ 

Resulallah! Bana nasihat et, özlü olsun… Benim için hayat boyu yeterli olsun!” dedi. 
Peygamberimiz (asm) “Namaza başladığın zaman veda edenlerin kıldığı gibi namaz 
kıl. Yani, son namazı kılıyor gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin bir sözü bugün söyleme! 
İnsanların ellerindeki imkanlardan büsbütün ümidini kes!” buyurdular. (İbn-i Mâce, 
Zühd, 15.) 

2. Süfyan b. Abdullah es-Sakafi (ra) “Ey Allah’ın Rasûlü, bana İslam hakkında öyle bir 
şey söyle ki, senden başka kimseye bu hususta soru sormama gerek kalmasın” der. 
Peygamberimiz (asm) ona “Allah’a iman ettim de sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, 
Îmân, 62.) buyurur. 

3. Bir gün Rasûlullah Efendimiz devesinin üzerinde, arkadaşları da O’nun önünde 
yürüyorlardı. Muâz bin Cebel: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Sen’i rahatsız etmeyeceksem, 
yanına yaklaşmama izin verir misin?” diye sordu. Efendimiz: “–Yaklaş, yaklaş!” dedi. 
Yan yana ilerlemeye başladılar. Hazret-i Muâz: “–Canım Sana fedâ olsun, yâ 
Rasûlâllah! Cenâb-ı Mevlâ’dan niyâzım, bizim emânetimizi Sen’den önce almasıdır. 
Allah göstermesin, eğer Sen bizden önce vefât edersen, Sen’den sonra hangi ibadetleri 
yapalım?” diye sordu. Rasûlullah Efendimiz bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine 
Muâz: “–Allah yolunda cihâd mı edelim?” diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu: “–
Allah yolunda cihâd çok güzel şeydir; ama insanlar için bundan daha hayırlı ameller 
vardır.” “–Yani oruç tutmak, zekât vermek mi?” “–Oruç tutmak, zekât vermek de 
güzeldir.” Muâz, bu minvâl üzere insanoğlunun yaptığı bütün iyilikleri sayıp döktü. 
Rasûl-i Ekrem her defasında: “–İnsanlar için bundan daha hayırlısı vardır.” diyordu. 
Hazret-i Muâz: “–Anam, babam Sana kurban olsun yâ Rasûlâllah! İnsanlar için 
bunlardan daha hayırlı ne olabilir?” diye sordu. Yani hepsini döktüm, saydım dedi. 
Efendimiz ağzını gösterdi: “–Hayır konuşmayacaksan sus.” buyurdu. Muâz: “–Yâ 
Rasûlâllah! Konuştuklarımızdan dolayı hesâba mı çekileceğiz?” diye sordu. Bunun 
üzerine Rasûlullah Efendimiz, Muâz’ın dizine hafifçe dokundu, şunları söyledi: “–
Allah hayrını versin Muâz! İnsanları yüzüstü Cehennem’e sürükleyen, dillerinin 
söylediğinden başka nedir ki? Kim Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa, ya faydalı söz 
söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin!..” (Hâkim, Müstedrek, 4: 319.) buyurdu. 

4. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: “Allah'a ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da 
sussun.” (Buhârî, Edeb 31, 85, Rikak 23.) 

5. Abdullah b. Amr b. Âs (ra) şöyle dedi: Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’e: “– İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? Resûl-i Ekrem: 
“Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” buyurdu. 
(Buhârî, Îmân, 20; İsti‘zân, 9, 19; Müslim, Îmân, 63.) 



6. Allah güzeldir, güzeli sever.  

7. Allah tekdir, tek olanı sever. 

8. Allah yapılan bir işin en güzel şekilde yapılmasını ve bitirilmesini sever. Yarım 
bırakılan işlerden hoşlanmaz. 

9. Allah kulun tövbesine devesini çölde kaybedip bulmaktan ümidini kesen adamın 
devesini bulmasından daha çok sevinir. 

10. Melekler ilim talebelerinin ilme rağbetine sevinerek kanatlarını onların yolları üzerine 
sererler.  

11. Kıyamette kişi sevdiği ile beraberdir. 

12. Peygamberimiz (asm) Tebük Seferine perşembe günü çıktı. Çünkü o sefere çıkacağı 
zaman perşembe günü çıkmayı severdi. 

13. Peygamberimiz (asm) seferden gece dönmeyi sevmez, gündüz kuşluğa doğru şehre 
girerdi. Şehre girdiği zaman da önce mescide gider orada iki rekât namaz kılar ve bir 
müddet otururdu, sonra evine giderdi. 

14. Allah Teâlâ iki kişiye sevinir. Birincisi savaşta Allah için savaşırken şehit olana. Daha 
sonra onu şehit edenin Müslüman olup bir başka seferde şehit olmasına güler.  

15. Allah tövbe edenleri ve temizliğe önem verenleri sever. (Bakara, 2:222.) 

16. Namaz ve sabır ile Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara, 
2:153.) 

17. Mükafatın büyüğü, bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah Teala bir kavmi 
musibete müptela ettiği zaman buna rıza gösterenden razı olur, öfkelenip şikâyet 
edenlere de öfke duyar.  

18. Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onun hatasından dolayı hemen dünyada 
cezalandırır. Allah bir kulunun şerrini murat ederse ona uzun süre mühlet verir; o 
kulun günahı arttıkça artar ve cezasını da ahirete erteler, ahirette ise büyük azaba 
giriftar eder.  

19. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun!” (Tevbe, 9:119.) 

20. Doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik insanı cennete götürür. Yalancılık insanı fısk ve 
fücura götürür, fısk ve fücur da kişiyi cehenneme götürür. 

21. Sana şüphe vereni bırak, sana şüphe vermeyene bak. Doğruluk kalbi tatmin eder; 
yalancılık ise kalbte şüphe bırakır. 

22. İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise kalbi rahatsız eden, başkalarının ıttılaından ve 
görmelerinden rahatsız olduğunuz şeydir. Toplum içinde yapmaktan çekindiğiniz bir 
şeyi yalnızken de yapma!  



23. Her nerede olursanız olun Allah’tan korkun! Bir kötülüğün peşinden iyilik yap ki onu 
yok etsin. İnsanlarla güzel ahlakla muamele edin. 

24. Allah’ın hukukunu muhafaza edin ki, Allah da sizi korusun. Geniş zamanda Allah’ı 
zikredin ki sıkıntılı zamanda Allah size yardımcı olsun. Şunu bilin ki, sana isabet eden 
sıkıntılar yine senin işlediğin hatalarından dolayıdır. Yine siz isabet eden şey sizin 
hatanızdan da kaynaklanmayabilir. Bilin ki Allah’ın yardımı sabredenlerle beraberdir. 
Allah’ın fereci ve fütuhatı sıkıntıların miktarıncadır. Ve kolaylık, zorluk ile beraberdir. 

25. İhsan Allah’ı görüyor gibi ibadet etmektir; siz Allah’ı görmezseniz de Allah sizi 
görmektedir.  

26. Allah Teâlâ çok gayretlidir. Allah’ın gayreti haram kıldığı sınırlardır. Kim bu sınırları 
aşarsa Allah’ın öfkesini çeker. 

27. İslam’ın güzelliklerinden birisi kişinin malayani olan şeylerden uzak durmasıdır. 

28. Akıllı nefsini hesaba çeker ve ölümünden sonra ki hayat için çalışır. Ahmak ve aciz ise 
nefsinin hevasına uyar, sonra da Allah’ın kendisini affedeceğini umar. 

29. Allah’tan korkun! Beş namazı kılın. Ramazan orucunu tutun. Malınızın zekatını verin. 
Allaha ve Resulüne itaat eden emirlerinize itaat edin, Rabbinizin cennetine girin. 

30. Hz. İbrahim (as) ateşe atılırken “Hasbunallahi ve ni’mel-vekîl” demiştir. 

31. Kim evinden çıkarken “Bismillah ve tevekkeltü alallah ve lâ havle kuvvete illâ billah” 
derse, ona “Hidayete erdin.” “Bu sana kifayet eder.” “Sen bununla korundun” denir, 
şeytandan korunursunuz.  

32. Allaha iman ettim de ve istikamet üzere olun. 

33. Şu yedi şey gelmeden salih ameller işlemeye koyulun. Neyi bekliyorsunuz? Unutturan 
fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, sizi ibadetten alıkoyan hastalıktan mı? Belinizi 
büken yaşlılığı mı? Veya ölümün gelmesini mi? Yoksa fitnesi gizli olan Deccalı mı 
bekliyorsunuz. Veyahut her şeyin sonu olan kıyamet saatini mi bekliyorsunuz? 

34. Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı? 

35. İki nimet vardır ki insan bunlardan gafildir: “Sıhhat ve boş vakit.”  

36. Allah Teâla buyurdu: “Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zirâ yaklaşır. Kim 
bir adım yaklaşırsa ona ben ona yürüyerek giderim. Kim bana yürüyerek gelirse ben 
ona koşarak giderim” buyurur. 

37. Güçlü mü’min zayıf mü’minden daha hayırlıdır. Sana fayda veren her türlü hayra karşı 
hırslı olun ki, acizlik göstermeyin ve Allah’tan yardım isteyin. Sana bir şey isabet 
ettiği zaman “Şöyle böyle yapmasaydı bu başına gelmezdi” demeyin ancak “Allah 
böyle dilemiş, böyle takdir etmiştir” deyin ve kısmetinize razı olun, kadere teslim 
olun. “Şayet” demek şeytanın bir hilesi ve amelidir.  



38. İnsanların hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olandır. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl 
ölürse öyle de dirilir. Bu sebeple Hz. Yusuf (as) gibi “Teveffenî müsliman ve elhıknî 
bi’s-sâlihîn” diye dua etmeliyiz.  

39. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmıştır, cehennem ise nefsin hoşuna 
giden şeylerle donanmıştır. Bütün müttaki Müslümanlar da manevi ehl-i beytten 
sayılırlar. Nitekim Peygamberimiz (asm) Selamn-ı Farisî (ra) için “Selman minnî” 
yani “Selman ehl-i beytimdendir” buyurmuştur.  

40. Yüce Allah buyurdu: “Size korkutucu gelmedi mi?” (Mülk, 67:8.) ayetini tefsir eden 
müfessirler bunun “peygamber” olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak bazı 
müfessirler “Nezirin” yaşlılık ve ihtiyarlık olduğunu ifade etmişlerdir. Peygamberimiz 
(asm) 60 yaşından sonra “Sübhaneke Allahümme ve bi-hamdike estağfirullahe ve 
etûbu ileyke” diye dua etmeye başlamıştır.  

DİNDE NASİHATİN ÖNEMİ 

41. “Din nasihattir. ‘Kim için yâ Resulallah!’ “Allah için, Allah’ın kitabı için, Allah’ın 
Resulü için ve bütün Müslümanlar için nasihattir.” (Müslim, İman, 1, 74.) Nasihat bir 
şeyi veya bir kimseyi içten ve gönülden sevmek, ona bağlanmak; ihlâs, sadakat ve 
samimiyettir. “Nasaha” arı duru oldu, saf oldu demektir. El-Esmaî, Arapçada saf bala 
“nasih” dendiğini söylemiştir. (Kurtubî, el-Cami’ li Ahkâmi’l- Kur’an, 7: 234.)  

İçinde aldatma duygusu olmayan, kalbi halis kimselere nasih veya nasuh denmiştir. 
Nitekim Kur’an’da da içten, ihlâslı ve samimî olan tövbelere “tevbe-i nasuh” 
denmiştir. (Tahrîm, 66:8.) Bir hadiste Hz. Peygambere “tevbe-i nasuh”un ne olduğu 
sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Sahibini bir daha günaha sevk etmeyen halis 
tövbedir.” (Beyhakî, Şuabu’l-İman, 4: 375; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 5: 99.) 

1. Allah için nasihatte bulunmak: Allah Teala nasihatçinin nasihatine muhtaç 
değildir. Onu layık olduğu sıfatlarla nitelemek, zahir ve batın yön ile Ona boyun 
eğmek, Ona itaat etmek suretiyle Onun sevdiği şeylere rağbet göstermek, Onun 
öfkelendiği şeylerden uzak durmak, Ona isyan edenleri döndürmek için cihat 
etmektir. 

2. Allah’ın kitabı için nasihatte bulunmak: Onu öğrenmek, öğretmek, hakkıyla 
okumak, güzel bir biçimde yazmak, anlamını kavramaya çalışmak… onu geçersiz 
kılmaya çalışanlara karşı onu savunmaktır. 

3. Allah’ın Resulü için nasihatte bulunmak: Onu yüceltmek, hayatta iken de öldükten 
sonra da ona (onun davasına) sahip çıkıp yardım etmektir. Sünnetleri öğrenmek ve 
öğretmek suretiyle ihya etmektir… 

4. Müslümanların yöneticilerine nasihatte bulunmak: Yerine getirmek zorunda 
oldukları görevde onlara yardımcı olmak, gaflet etmeleri durumunda onları 
uyarmak. 

5. Tüm Müslümanlara nasihat etmek” Onlara karşı şefkatli olmak, yararlı olacak 
şeyler yapmak, onlara kendileri için yararlı şeyler öğretmek, eziyet etmemek, 
kendisi için istediğini onlar için de istemek, kendisi için çirkin gördüğü şeyi onlar 
için de çirkin görmektir. (İbn Hacer Askalani, Fethul Bari, 1:137-138; Bedreddin 
Ayni, Umdetu’l Kari,1:497.) Ayni şerhinde ise, onlara dünya ve ahiret hayatlarına 
fayda olsun diye ışık tutmaktır ve onlardan eziyeti men etmek, bilmediklerini 
öğretmek, takvaya ulaşmalarına dair yardım etmektir. Ayni sonra ekler “Nasihat 
etmek farzı kifayedir.” (Bedreddin Ayni, Umdetu’l Kari, 1:499.) Ayrıca 



Müslümanlara nasihat onlara iyiliği emretmek, kötülüğü de yasaklamaktır ve “Ey 
Rasulüm, insanları Kur’an’la, güzel söz ve nasihatle Rabbinin yoluna davet et…” 
(Nahl, 16:125.) ayetinde olduğu gibi güzelce tavsiyede bulunmaktır” Yani, 
kardeşinin kötü durumunu nasihat/vaaz/tavsiye ile düzeltmektir. (Şerhu Sahih-i 
Müslim, Kadı İyaz, İkmalu’l Mu’lim bi Fevaidi Müslim, 1:306.) 
 

42.  Yüce Allah “İyilik ve takvada yardımlaşın!” (Maide, 5:2.) buyurur. Nasihat iyilik ve 
takvayı tavsiye etmektir. Sahabeler “Peygamberimize (asm) biat ettikleri zaman 
‘Namaz kılmak, zekât vermek ve Müslümanlara nasihat etmek’ şartı ile biatımızı 
alırdı” demişlerdir. Zira Peygamberimiz (asm) “Kendi nefsi için sevip istediğini diğer 
Müslümanlar için de sevip istemezse imanı kemale ermez” buyurdular. 

43. Peygamberler nasihatçıdır. Nitekim yüce Allah Nuh Aleyhisselamdan bahisle “Size 
nasihat ediyorum” (A’raf, 7:62.) demiştir. Hud Aleyhisselam da “Sizin için güvenilir 
bir nasihatçıyım” (A’raf, 7:68.) demiştir. Peygamberimiz (asm) için yüce Allah “Sen 
onlara hatırlatıcısın, zorlayıcı değilsin” (Gaşiye, 21-24.) buyurdular.  

44. Ahir zamandan haber veren “Asr Suresi”nde yüce Allah “Ahir zamana yemin olsun ki! 
İnsanlar zarardadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır” (Asr, 103:1-3.) buyurur. İmam-ı Şafii 
(ra) “Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimden sadece bu sureyi inzal buyursa idi yeterli idi. 
İnsanların çoğu bu kapsamlı sureyi okuma, anlama ve düşünme konusunda gaflet 
içindedirler” demiştir. Nitekim sahabeler birbirleri ile görüşüp konuştuktan sonr 
ayrılırlarken “Asr Suresini” okuyarak ayrılmayı alışkanlık edinmişlerdi. 

45. Yüce Allah “Mü’minler kardeştir” buyurduktan sonra kardeşliğin gereğinin uhuvvet 
ve muhabbetin devamı olduğunu bunun için de aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek 
ve küsleri barıştırmanın en değerli amel olduğunu bunun da nasihatle olacağını şöyle 
ifade eder. “Mü’minler kardeştir. Öyle ise kardeşlerinizin arasını ıslah edin! Allah’tan 
korkun ki merhamet olunasınız” (Hucurat, 49:10.) buyurur. 

46. Mü’minin imanca kâmil olanı, ahlakça güzel olanıdır. Sizin hayırlınız da kadınlara 
hayırlı olanınızdır. (Ebu Davud, Sünne, 14; Tirmizi, İman, 6.)  

47. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi İslamın güzelliklerindendir. 
(Tirmizi, Zühd, 9.) 

48. Mü’mine isabet eden bir diken dahi onun derecesini yükseltir veya günahına kefaret 
olur. (Tirmizi, Cenaiz, 1.) 

49. Peygamberimiz (asm) bize yedi şeyi emretti ve bize yedi şeyi de yasakladı. Cenazeyi 
takip etmeyi, hastayı ziyaret etmemizi, davetlere icabet etmemizi, mazluma yardımcı 
olmayı, yeminlerimizi yerine getirmemizi, selamı almamızı ve aksırana 
“yerhamükallah” dememizi emretti. Gümüş kablarda yememizi, erkeklere altın yüzük 
takmamızı, ipek, atlas ve ibrişimden elbise giymemizi, kalın ipekten ve ipekten yatakta 
yatmamızı da yasakladı. (Buhari, Cenaiz, 2; Müslim, Libas, 3; Tirmizi, Edeb, 45.) 

50. Arkadaşınla münakaşa etme, şakada aşırıya kaçma, yapamayacağın şeyi de vaat 
ederek kendisini bekletme. (Tirmizi, Birr, 57.) 



51. Müslüman hastayı ziyaret etmek cennet bahçesini ziyaret etmek gibidir. (Müslim, Birr, 
40; Tirmizi, Cenaiz, 2.) 

52. Müslümanın Müslüman üzerine beş hakkı vardır: Selamını almak, hastalığında ziyaret 
etmek, cenazesini takip etmek, davetine icabet etmek, aksırınca “yerhamükallah” 
demek. (Buhari, Cenaiz, 3; Müslim, Selam, 4; İbn-i Mâce, Cenaiz, 1.) 

53. Her mü’minin Allah katında bir derecesi vardır. Bu dereceye ibadeti ile yetişemezse 
Allah onu bedenine, malına ve evladı ile imtihan eder de sabreder ve bu dereceye 
ulaşır. (Müsned-i Ahmed, 5:262; Ebu Davud, Cenaiz, 8.)  

54. Peygamberimiz (asm) bir hastayı ziyarete gitti ve şöyle buyurdu: Sana müjdeler olsun! 
Müslümanın hastalığı onu günahlarına kefarettir. Aynen ateşin altın ve gümüşteki kiri 
giderdiği gibi…” (Ebu Davud, Cenâiz, 1.) 

55. Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. (Müslim, İman, 74.) 

 

Sonuç ve Son Söz: 

Bazı kardeşlerimiz bu hadislerin kaynaklarını bizden talep etmektedirler. Biz başta 
birkaç hadis-i şerifin kaynaklarını verdik. Diğerlerini de “Hadis-i Şerif” olduğunu 
söyledik ve yazdık. Şüphesi olan lütfen tahkikatını yaparak “Bunlar hadis değil” diye 
isbat etmelidirler. Zira iddia sahibine ispat etmek düşer. Aksi taktirde itimat etmek, 
iman etmek ve amel etmek gerekir.  

Bir mü’mine “Bu Allah’ın emridir, bu da Peygamberimizin (asm) hadisidir” denince 
“Amenna ve Saddeknâ” diye iman etmek ve tasdik etmek düşer. Reddetmek ve inkâr 
etmek imana muhaliftir. Bu tavır Allah’ın emrini ve Peygamberin (asm) hadisini kabul 
etmemek demektir. En azından hürmetsizliktir. Özellikle beğenmemek ve inkâr etmek 
ise imana muhaliftir.   

Kur’an-ı Kerimi kabul edip Peygamberimizin hadisini kabul etmemek ise Kur’an-ı 
Kerimi anlamak için kendisini peygamber yerine koymak demektir. Bir konuda 
Peygamberimizin (asm) hadis-i şerifi ve izahı varken onu kabul etmemek ve onun 
yerine kendi görüşünü koymak kendisini peygamber yerine koymak demektir. Allah 
bu gibi durumlardan bizi muhafaza etsin… Âmin!  

 

 

 
 


