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:
MÜ’MİNİN KIYMETİ

“Ey büyük ve şerefi Yüce Beyt! Merhaba sana! Bir mü’minin Allah katında senden
büyük değeri vardır.” :
Efendimiz (s.a.v.) Kâbe’ye hitap ediyor, merhaba diyor. Ey şerefli, yüce Allah’ın evi
merhaba. Ama mü’minin kıymeti Allah katında senden daha değerli diyor. Mü’min
kıymetini bilsin, imanın kıymetini bilsin. İman en büyük nimettir. Mü’min insan Allah’ın
katında Allah’ın Kâbe’sinden bile daha hürmetlidir.
Yani o şerefle sevinin, istediğiniz kadar gururlanın. Gurur dediğimiz, ne mutlu
mü’min olana. Başka şey için mutlu olamaz insan. Mü’min olmayan insan ne dünyada
mutlu olur, ne ahirette mutlu olur. Mü’min olduktan sonra ne mutlu ona.
ATEŞ MAKASLARI

“İsra (Miraç) gecesi dudakları ateş makasları ile doğranan bir topluluğun yanından
geçtim.” :
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cenneti de gördü, cehennemi de gördü. Cehennemde
adamların dudakları ateş makaslarıyla kesiliyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) taaccüp
etti, bunlar kim diye sordu. Ne için bunlara bu vaziyet oluyor, azap oluyor?
“Cebrail’e ‘Bunlar kim?’ diye sordum.”
“Bunlar dünya ehlinden olan hatiplerdir. İnsanlara takva yolunu emrediyorlar.
Fakat kendi nefislerini unutuyorlar.” :
Yani insanlara takvayı, iyiliği emrediyorlar ama kendilerine tatbik etmiyorlar.
“Allah’ın kitabını okudukları halde hala akılları başlarına gelmiyor.” dedi.
Allah (c.c.) Kur’an-ı Azimüşşan’da her şeyi söylemiş, hadiste de bildirilmiş. İnançsız
insanlar olunca onlara iki misli ceza geliyor. Hem biliyorsun hem okuyorsun ama iman
etmiyorsun. İnsanlara emrediyorsun sen yapmıyorsun. Onlara ceza gelir çünkü
ağızlarından çıkıyor. Ağızları ateş makaslarıyla kesiliyor o vakit.
ESKİMİŞ BİR ÇUL GİBİ

“İsra (Miraç) gecesi Mele-i Alâ’ya uğradım.” :
Meleklerin uğradığı en yüksek yere uğradım diyor.
“(Onların arasında) Cebrail’i Allah korkusundan eskimiş bir çul halinde gördüm.” :
Cibril dört büyük meleklerden biridir. O kadar azametli melek, Allah’ın
korkusundan, Allah’ın katında tevazudan çaput gibi oturmuş.

NAMAZA ALIŞTIRMAK

“Çocuğa yedi yaşındayken namazı emredin.” : Yani namazı sevdirin, “Hadi beraber
kılalım.” diye öyle emredin.
“On yaşına girdiğinde (namaz kılmadığından) onu dövün.” : Çünkü bu yaşta
öğrenmezse daha sonra zor olur.
NAMAZI EMRETMEK

“Çocuklarınız yedi yaşlarındayken kendilerine namazı emredin. On yaşlarındayken
namaz kılmazlarsa onları dövün. Yataklarını ayırın.” : Yani kız erkek beraber olmasın, ayrı
ayrı olsun.
“Biriniz hizmetçisini kölesi veya işçisi ile evlendirdiği zaman,” : Köle artık yok da
işçi var.
“Onun göbek ile dizi arasına bakmasın. Zira göbek ile diz arası avrettendir.” :
Erkekler için.

ALLAH’A SIĞINMAK

“Ebu Sabit (Sabit b. Zeyd)’e emredin.” : Ona emredin diyor Peygamber Efendimiz
(s.a.v.).
“Korktuğu her illetten Allah’a sığınsın.” : Euzü besmele çeksin.
“Çünkü okuma, ancak zehirli sokmalarda, akrep sokmasında olur.”

EMR-İ BİL MARUF VE NEHY-İ ANİL MÜNKER

“Maruf ile emredin, münkerden nehyedin.” : Yani iyiliği emredin diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.); münkerden, kötülükten nehy edin.
“Allah’a dua edip de duanız kabul edilmeyecek hale gelmeden ve af dileyip de
mağfiret olunmayacağınız hale gelmeden önce. Muhakkak ki iyiliği emredip, kötülükten
sakındırmak eceli yaklaştırmaz.” :
İyiliği emredip, kötülükten nehy etmezseniz duanız kabul olmaz diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.). Mağfiret istersiniz Allah sizi affetmez. Kötülük görürsen, elinden
geldiği kadar bu iyi değildir, bu iyidir diye insanlara söyleyeceksin.

Bir şey yaparken onu yaptın diye ecelin daha yakın olmayacak, ecelin ne zamansa
gelir. Yani öleceksin yahut seni öldürecekler diye yaptığından korkma. Yok, ecelin ne
zamansa o vakit öleceksin.
“Yahudilerin bilginleri ve Hristiyanların rahipleri, iyilikle emretmeyi ve kötülükten
sakındırmayı terk ettikleri zaman Yüce Allah (c.c.) onlara Peygamberlerinin diliyle lanet
etti. Sonra onları umumi azap yakalayıverdi.” :
Yani onlar bunu yapmadıkları vakit lanete, azaba ve her türlü kötülüğe layık
görüldüler. Allah onlara lanet etti, Peygamberleri lanet etti.

ZENGİNİN DİLENMESİ

“Zenginin dilenmesi, kıyamet gününde yüzünün karasıdır. Aldığı şey de ateştir. Az
verirlerse bu kendisi için az, çok verilirse çok ateş olacaktır.” : Dilencilikten bahsediyor.

DİNİMİZİ ÖĞRENMENİN FAZİLETİ

“Mü’minin dininden bir mesele öğrenmesi, onun için bir sene ibadet etmesinden ve
İsmailoğullarından bir köle azad etmesinden daha hayırlıdır.” :

Yani dinimiz hakkında bir mesele öğrendin, bir sene ibadet etmenden bu daha
sevaptır, daha hayırlıdır. Bir de İsmailoğulları’ndan yani Peygamber sülalesinden gelen bir
köleyi azat etmekten daha büyük bir sevaptır, ondan da daha hayırlıdır diyor.
“Talib-i ilim,” : Yani ilim öğrenmek isteyen.
“Kocasına itaat eden kadın, anne babasına muti olan evlat hesapsız olarak
peygamberlerle birlikte cennete girecektir.” :
Bunların hepsi iyi insanlar demek. Allah’a, Peygamber’e (s.a.v.) inanan, onların
emirlerini yerine getiren insanlardır. Öyle olunca da peygamberlerle cennete girer,
hesapsız. Bu büyük bir nimettir. Onun için dünyada bazı şeylere sabredeceksiniz, ahirette
onun ecri var.
İşte insanların şikâyeti iman eksikliğinden oluyor ama Allah yarattı, hepimizi
görüyor. Kocanızı, çocuğunuzu, ananızı, babanızı hepsini görüyor. Hepsini de melek gibi
yaratmadı. Birisinin aksiliği var, diğerinin başka bir şeyi var. Onlara sabrettin mi ahirette
peygamberlerle birlikte cennete hesapsız gireceksin.
Ne yapayım bu kocayı? Bana eziyet veriyor. Yok para vermiyor, yok şunu yapıyor,
yok bunu yapıyor, yok çocuk babasına şöyle yapıyor, böyle yapıyor… Sabret, Allah ecrini
verecek.
BORÇ HAKKINDA

“Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür.” :
Matlu gani yani matilil deyn. Allah bu ahir zaman insanlarını affetsin, bütün
insanlar öyle olmuş ki parası olsa da borcunu ödemek istemez. Bu borçtur, senin
boynunun borcudur. Allah bunu sana vermedi, bu adamın hakkıdır. Allah’ın hakkı da
değil, insanın hakkıdır. Hakkı geldi mi, zamanı geldi mi o vakit ver.
Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Zengin olup da vermeyen adam
zengindir ama zalimdir. Fakirse hadi parası yok, o idare olur. En sonunda vermezse bile
onu zekâttan da sayabilirsin, sadakadan da sayabilirsin. Ama zengin kimse parası olup da
vermeyince bu adamın hali zalim demektir.

“Biriniz borç başkasına havale edilince kabul etsin.” :
Yani borcunu ödeyemeyen fakir bir insan olursa, Allah rızası için bu adamın
borcunu alayım, olduğu vakit versin. Bana vermezse o vakit karz-ı hasen olarak zekâttan
sayılır. İmkânı varsa onu kabul etsin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
CAN VERİRKEN

“Azrail’in can alması, bin kılıç darbesinden şiddetlidir.” :
Bin kılıç darbesinden şiddetlidir yani ölüm saati kolay değil.
“Ölürken her mü’minin bütün damar ve azaları son derece sızlar ve Allah’ın
düşmanı da (şeytan da) her zamandan daha yakındır insana.” :
Yani seni bu ağrıdan kurtarayım diye şeytan da orada hazır olur. Allah muhafaza
etsin.
MÜ’MİNLERİN SIĞINAĞI

“Büyük harpte.” : Yani bu son olacak harpte, melhametül kübra denilen.
“Mü’minlerin sığınağı Dımeşk’tir. (Şam’dır)” : Dımeşk dediği Şam’dır, Şam arazisi.
Orada emniyet bulurlar.

“Deccal’den kaçıp sığınacakları yer ise Beyt’ül Makdis’tir.” : Kudüs’tür
“Ye’cüc- Me’cüc’ten kaçıp sığınacakları yer ise Tur Dağı’dır.” : Sina’daki Tur Dağı.

ALLAH YOLUNDA BİR SAAT

“Birinizin Allah yolunda bir saat durması, ailesi arasında bir ömür boyu
çalışmasından daha hayırlıdır.” :
Yani Allah yolunda iş yapan daha hayırlıdır.

ALLAH YOLUNDA OLUNCA

“Kişinin Allah yolundaki safta durması, bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır.
Allah yolunda ok atan kimse isabet ettirsin, ettirmesin bir köle azat etmiş kadar sevap alır.
Allah yolunda ağarttığı saçın tek kılı bile kıyamette onun için bir nur olacaktır.” :
Allah yolunda olmak bu kadar hayırlıdır, insanlara bu kadar makamlar, sevaplar
kazandırıyor.

KÂFİRİN DURUMU

“Kâfirin cehennemdeki yeri üç günlük mesafedir. Onun her dişi Uhud Dağı
kadardır.” :
Yani kâfir cehennemde o kadar büyük olacak ki bir yandan bir yana gideceksen
ancak üç günde geçersiniz. Üç gün dediği 100 kilometre kadardır, o kadar büyük olacak.
Her dişi Uhud dağı kadardır.
“Uyluğu Verikan Dağı gibi,” : Yani bacağı Verikan Dağı gibidir. Uhud’dan daha
büyük bir dağdır.
“Eti ve kemiği hariç, yalnız derisi bile kırk arşındır.” :
Yani derinin kalınlığı kırk arşın ki bu kimselere o kadar azap olsun diyedir. Allah
her şeye kadirdir. Bu insanların azap görmesi, çekmesi için Allah onları o kadar büyütecek.

GÜZEL AHLAK

“Güzel ahlâk ondur.” : Güzel ahlaklı insanda on tane sıfat olması lazım ki bu insan
güzel ahlaklı olsun.
“Kişide olur,” : Yani bazı insanda olabilir.
“Oğlunda olmaz,” : Yani illa da hepsinde olmak zorunda değil. İrsî değil. Bazen
adamın kendinde olur, oğlunda olmaz.
“Oğulda olur, babada olmaz.” : Bazen de oğulda olur, babada olmaz.
“Kölede olur, efendisinde olmaz. Allah onu mutlu olmasını istediği kişilere
bölüştürür.” : Bu güzel ahlaklı insanlar Allah’ın sevdiği kullardır.
1. “Doğru söz” : Birincisi doğru sözlü olmak, güzel ahlaklı olmanın ilk kuralı.
2. “İnsanlara karşı gerçekçi olmak,” : Yani yalancı değil.
3. “Dilenciyi boş çevirmemek,” : Dilenciyi yahut herhangi bir isteyeni boş
çevirmemek.
4. “Yapılan iyiliklere karşılık vermek,” : Yani sana iyilik yaptı, “Ben buna
müstahakım, ona gerekmez!” demek olmaz. O nasıl iyilik yaptıysa, sen de ona
iyilik yaparsın.
5. “Emanete riayet,” : Sana bir insan bir emanet verdi, onu muhakkak muhafaza
etmen lazım, geri vermen lazım.
6. “Akrabayı ziyaret,
7. Komşuya karşı titiz davranmak,” : Komşuyu üzmemek.
8. “Arkadaşa karşı titiz davranmak,” : Onunla iyi geçinmek, onu üzmemek.
9. “Misafirleri güzel ağırlamak,”
10. “Hayâ ki bu hepsinin başıdır.” :
Bu on tane hasleti olan Allah’ın sevdiği kuldur, Peygamberlerle haşr olan insandır.
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