HADİS DERSLERİ
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah,
Medet ya Meşayihina, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor:
ASHABI KİRAM

“Ashabımdan herhangi biri, herhangi bir ülkede ölürse, kıyamet günü onlara
kumandan ya da bir nur olarak dirilecektir.” :
Yani Sahabeler nereye giderlerse bereketle giderler ve gittikleri yerde sultan olurlar.
Herkes onlar için “Sultanı ziyaret ettik.” der. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de onlar o
memleketin kumandanı olarak, nur olarak, insanlara fayda olarak kıyamet günü
gönderilecek, hep beraber gidecekler diyor.

İNSAN GEMİ

“Herkesin başında, meleğin elinde bulunan bir gem “hakeme” vardır. Alçak
gönüllü olduğu zaman, meleğe halkasını kaldırması için emredilir. Böbürlendiği zaman
halkayı başına iyice koyması için emredilir.” :
Yani insanın başında hayvana konulan gibi bir şey var. O ne kadar tevazu sahibi
olsa, onu başından çıkarır o vakit. Ama kendini bir şey zannedip de kibirlenirse -haşa
minel huzur- ata, eşeğe nasıl bağlarlarsa; onun ağzına, kafasına bağlayıp çekerler onu.

ZİNCİR

“Her âdemoğlunun başında, biri yedinci kat gökte, diğeri yedinci kat yerde olan
zincir vardır. Tevazu gösterdiği zaman, yedinci katta bulunan zincirle Allah onu oraya
kaldırır. Böbürlenerek gezdiği zaman, yedinci kat yerde bulunan zincirle Allah onu oraya
indirir.” :
Ne kadar tevazu etse o kadar yükselir insan. Ne kadar kibirlense, böbürlense Allah
onu o kadar alçaltır. Hakikaten de tevazu sahibi insanı herkes sever; böbürlenen,
kibirlenen insanı kimse sevmez.

GÖK KAPILARI

“Bir hükümdar veya vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa, Allah da gök
kapılarını onun yüzüne kapatır.” :
İnsanların geleceği yerde onlara kapılar kapanmaz. O kapatırsa, Allah da o kapıyı
kapatır, o vakit işi iyi olmaz.

HASTA ZİYARETİ

“Bir Müslüman gündüzün herhangi saatinde bir hastayı ziyaret ederse, Allah yetmiş
bin melek gönderir. Akşama kadar onun için Allah’tan rahmet dilerler. Gecenin hangi
saatinde ziyaret ederse, Allah derhal (yetmiş bin melek) gönderir. Onlar onun için sabaha
kadar Allah’tan rahmet dilerler.” :
Yani bu kadar mühim bir şeydir hasta ziyareti, bu kadar iyidir. Yetmiş bin melek, az
değil, akşama kadar onun için rahmet diler, istiğfar yaparlar. Geceleyin olsa sabaha kadar
yaparlar.
Tabi hasta ziyareti uzun olmaz, hemen ziyaret edip de gidilir. Fazla kalıp da fazla
sevap alayım demeyin sonra. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Hastayı kısa ziyaret
edin.” demiş.

AT BESLEMEK

“Bir Müslüman arpayı ayıklar da heybeye koyup atının başına geçirirse, onun her
tanesine karşılık Allah ona sevap yazar.” :
Yani at beslemek de İslam’ın faydası için olduğundan mühimdir. Allah yolunda
cihat edecek, Allah yolunda hizmet edecek diye dikkat edip de onu beslerse, her tanesine
bir sevap yazılıyor.

MUSİBET

“Herhangi bir Müslümanın başına bir musibet geldiğinde üzülüp: ‘İnnâ lillâhi ve
innâ ileyhi râciûn’ derse, Allah meleklere şöyle hitap eder: ‘Kulumun kalbini acıttım,
sabredip sevabını benden bekledi, onun mükâfatını haydi cennet olarak yazın.’ Verilen
musibeti anlatmayıp, ‘İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’ derse, Allah onun sevabını her gün
yeniler.” :
Allah’ın insanlara, bahusus Müslümanlara ikramı çoktur. Allah (c.c.) Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in vasıtasıyla insanlara iyiliği öğretiyor, edebi öğretiyor. Yani bir musibet
olmuş, Allah kimseye vermesin, tabi musibet acıtacak ama olunca isyan etmeyip,
“Allah’tan geldik, Allah’a gideceğiz” derse onun ecri cennettir. Daha fazla sabredip
musibeti söylemezse her gün o ecir ona verilir diyor.
Şimdiki insanları en ufak bir şeyde isyana kaldırıyorlar. Allah'tan değil, şahıstan
geldi diyorlar. Bu adamdan geldi, şundan geldi, bundan geldi diyorlar. Şeytan insanları
böyle kandırır. Hem musibet başlarına geliyor hem de kendilerine bir faydası olmuyor.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in öğrettiği yol Allah’ın güzel yoludur. Onu takip eden
kazançlı çıkar. Yok, takip etmezsen, hem başına bela gelir hem de bir faydası olmaz çünkü
Allah’ı unuttun. Sen belayı Allah’tan bilmiyorsun, başkasından biliyorsun. Her şey
Allah’tandır.
ALLAH’IN YARDIMI

“Bir Müslüman, Müslüman kardeşinin şerefi ve itibarı ayaklar altına alınan bir yerde
onu korumazsa, Allah onu, başarıya ulaşmasını istediği bir yerde yalnız bırakır.” :
Yani bir Müslüman kardeşin hakaret görüyor, büyük hezimetler altında kalıyor, sen
ona yardım edeceğin vakit yardım etmezsen, Allah da seni yalnız bırakır. İstediğin, en
muhtaç olduğun vakit sen de yalnız kalırsın.
“Müslüman kardeşinin şerefi ayaklar altına alınan bir yerde onu korursa, Allah
başarıya ulaşmak istediği yerde ona yardım eder.” :
Yani onun tersi, Müslüman kardeşi için “Yok, bu böyle değildir. Siz ne
yapıyorsunuz? Bu adam şerefli insandır, yapmayın.” derse, o vakit ona yardım etmiş olur.
Allah da o insana en dar vakitte, yardıma ihtiyacı olduğu vakitte yardım eder.

ALLAH’IN GAZABI

“Herhangi bir kadın süslenip, güzel kokular sürünüp evinden çıkarsa ve erkekler
ona bakarsa, evine dönene kadar o Allah’ın gazabında olur.”

VEFATA SABIR

“Müslüman karı-kocanın iki veya üç çocuğu vefat edip, bunu sabırla ve karşılığını
Allah’tan bekleyerek karşılarlarsa katiyen ateş yüzü görmezler.”

AMİRLİĞİN ZORLUĞU

“On kişiye amirlik eden kişi bile, kıyamette elleri boynunda bağlı olarak gelecek,
onu ancak yaptığı adalet çözecektir.” :
Bırak bin kişiye, on bin kişiye, milyonlara amir olan insanlar var. Az olsun, çok
olsun insanlara adaletle hükmedeceksin.

YERİN SEVİNCİ

“Üstünde Allah’ın zikredildiği yer buna pek sevinir ve bu sevincini ta yedi kat
yerlerin tümüne bildirir. Etrafındaki yerlere de bunu ulaştırır. Bir mü’min yerde namaz
kılmak istediği zaman, yer onun için süslenip hazırlanır.” :
İnsanoğlu bu nimetin farkında değil ama yer bile sevinir, benim üstümde zikir oldu,
Allah’ın ismi zikrolundu, namaz kılındı diye her tarafa haber verir. Hem olduğu yere hem
etrafına haber verir.
Mü’min herhangi bir yerde namaz kılacağı vakit, o yer süslenir. Allah’a şükür
Müslümanlara bütün dünya helaldir. İstediği her tarafta namaz kılar. Tabi necaset
olmadıktan sonra, kılınabilecek yer olduktan sonra Müslüman her tarafta kılabilir.

MELEKLERİN KANATLARI

“Evinden ilim talep etmek üzere çıkan kişiye, melekler bu durumundan
hoşlandıkları için kanatlarını gererler. Evine dönünceye kadar kanatlarını kaldırmazlar.”
İlim talebesi çok şanslı. Biz de buraya geldiğimiz vakit ilim için, dersler için
geliyoruz. Hepsi ilimdir tabi, ilim talebesi olursun.

İKİ NAMAZ ARASI

“İki koruyucu melek, kişinin namazlarını birbiri ardınca Allah’a ref edince,” :
Namaz kıldığınız vakit sanıyorsunuz ki burada kıldık bitti. Ondan sonra melekler
Allah-u Teâlâ’ya yükseltiyor, onu takdim ediyorlar. Bir namaz kılıyoruz; acaba üç mü
kıldık, dört mü kıldık diye düşünüyoruz. Ama Allah Azze ve Celle’nin yanında çok
kıymetlidir namaz, meleklerle yükseliyor.
“Allah şöyle buyurur: ‘Şahit olun. Ben bu kulumun iki namazı arasındaki günahları
bağışladım.’ ” :
Yani iki namaz arası, öğle-ikindi, ikindi-akşam ne varsa Allah günahlarımızı
bağışlıyor.

İKİ SANCAK

“Evinden dışarıya adım atan herkesin kapısında iki sancak vardır. Biri meleğin
elinde, diğeri ise şeytanın elindedir.” : Bunun üçüncüsü yok; ya Allah’a tâbi oluyor ya
şeytana.
“Allah’ın sevdiği işleri görmek için çıkarsa,” : Yani evden Allah rızası için çıkıyorum
deyip, Besmele ile sağ ayağını korsa, helal rızık kazanmak için çıkarsa, bütün hayırlarla,
dualarla çıkarsa.
“evine dönünceye kadar kendisini izleyen meleğin bayrağı altında olur. Allah’ın
gazabını icap ettirecek hususlarda olursa,” : Yani arkadaşlarla meyhaneye giderim, şunu
dolandırayım, şu adamı çarpayım, şunu çalayım, şunu döveyim diye çıkarsa.
“evine dönünceye kadar, kendisini takip edecek olan şeytanın sancağı altında olur.”
: Yani bunu böyle bileceksiniz.

BEŞ HANELİK KÖY

“Beş hanelik bir köyde ezan okunmazsa, namaz kılınmazsa, halkına şeytan musallat
olur ve onları yenik düşürür.”
Cami olmasa bile o köyde ezan okunsun ki bereket olsun, şeytan gelmesin.

“Yapılan bir dua ile gök arasında, Peygamber ve âline salat-ü selam getirilinceye
kadar bir perde bulunur.” :
Yani bir dua yaptınız, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salat-u selam getirmezseniz o
dua yetişmez yerine.
“Salat-u selam getirilince perde kalkar, dua içeriye girip yükselir. Salat-ü selam
getirilmezse dua geri döner.” :
Bu büyük bir uyarıdır insanlara, yapacakları bir işarettir. Çoğu insan “Dua
yapıyorum ama duam kabul olmuyor.” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salat-u selam
getirmiyorsun, hürmet etmiyorsun. Allah Azze ve Celle katında Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in hürmeti büyüktür. Onun için dualarımızı salat-u selamla getirelim inşallah.
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