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:
GİYİNMEK

“Kim insanların kendisine bakması ve onlara karşı böbürlenmesi için elbise giyerse,
o elbiseyi sırtından çıkarıncaya kadar Allah onun yüzüne bakmaz.” :
Yani insan giyerse Allah rızası için giyecek. Allah’ın emriyle, güzel bir şekilde,
Allah’ın sevdiği gibi yapması lazım. İnsanların sevdiği gibi değil de Allah’ın sevdiği gibi
olsun, Allah nazar etsin, baksın size.
KUR’AN ÖĞRETMEK

“Kim Kur’an öğretme karşılığında bir ok yayı alırsa, kıyamet günü Allah ona
cehennem ateşinden yapılmış bir yay takar.” :
Yani Kur’an öğretecek insan Allah rızası için öğretir. Tabi onun da hakkı var, kendi
istemez inşallah ama öğrenecek olan verirse bir şey değil. Ama Kur’an öğretmek
karşılığında bir ok yayı bile alsa, onun karşılığında cehennemde boynunda ateşten bir yay
olacak.

Yani Allah için, Allah’ın emirlerini, Allah’ın gösterdiği şeyleri öğrenmek öğretmek
gerekir. Tabi ilk başta Kur’an’dır. Allah’ın kelamını öğreneceğim deyip de bilirse, onu
öğretmem derse büyük bir vebali vardır.

BORÇ ALMAK

“Kim insanların mallarını vermek kastıyla (borç olarak) alırsa, Allah ona ödemeyi
kolaylaştırır.” :
Yani insan sıkıntıdadır, dardadır, halis niyetle, ödemek niyetiyle bir borç alır. Yani
sıkıntıdan dolayı almıştır. Allah ona yardım eder, ödettirir, ödemeyi de kolaylaştırır.
“İtlaf (telef etmek) maksadıyla alırsa, Allah onu itlaf eder. (yok eder)” :
Yani insanı dolandırıp, borç alıp da ödememek maksadıyla alırsa kendisine bir
fayda etmez, kendi de telef olur, hiçbir hayrı da olmaz. Mühim olan, borç alınca insan
dardayken alır. Borç zordur ama ödemesi için Allah yardım eder.

40 GÜN

“Kim ibadeti kırk gün Allah’a halis kılarsa, kalbinden diline doğru hikmet pınarları
fışkırır.”

BORÇ ALMAK

“Kim ödeme niyeti ile ödünç para alıp da ödemek nasip olmazsa,” : Yani ödemek
için almış ama ödeyemedi, öldü, vefat etti.
“Allah kıyamette onun namına borcunu öder.” : Kıyamette ödenmesi alacaklı için
çok daha faydalıdır.
“Kim ödememek niyeti ile alıp da ölürse Allah Azze ve Celle kıyamet gününde
şöyle buyurur: ‘Kulumun hakkını senden almayacağımı mı sandın?’” : Yani burada hem
insanların hakkını yiyor hem de imansız olarak kıyamete inanmıyor. Allah Azze ve Celle
diyor ki: “Sen ne sandın? Nereye kaçacaksın?”
“Onun sevaplarından alınıp ötekinin sevaplarına ilave edilir.” : Kıyamet günü borç
böyle ödenir. O vakit para mara geçmez, ancak sevaplardan alınıp ona verilir.
“Şayet borçlunun sevabı yoksa, bu sefer alacaklının günahlarından alınıp onun
üzerine yükletilir.” : Daha da yüklensin, o günahın altında ezilsin. Yani hak haktır. Allah
herkese hakkını verir.

BİR HADİS NAKLETMENİN MÜKÂFATI

“Sünnetin ikamesi ya da bidatın telafi edilmesi için her kim ümmetime bir hadis
naklederse o cenneti hak etmiştir.”
ZEKÂT

“Kim malının zekâtını verirse, ondan (kendine gelecek) kötülüğü gider.” :
Yani o maldaki kötülük gider. O kalırsa ona muhakkak bir zarar olur. Maddi bir
zarar, vücuduna, bir tarafına muhakkak bir zarar olur. Ama o zekât kalkınca mal temiz
olur, onun bir zararı kalmaz. İsterse trilyon olsun mühim değil.
BİR MÜ’MİNİ SEVİNDİRMEK

“Kim mü’minin kalbine bir sevinç koyarsa, beni sevindirmiş olur.” :
Yani insanlar birbirleri arasında güzel muameleyle birbirlerini sevindirsinler,
kardeşlerinin kalplerine sevinç koysunlar. Böylece Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.)
sevindirmiş olurlar.
“Kim de beni sevindirirse, Allah katında bir ahd edinmiş olur. Kim Allah katında
bir ahd edinirse, ona katiyyen ateş dokunmaz.” :
Yani ahd dediği söz. Bunu Allah vermiş olur ki bu insanı ateşten korumuş olur,
katiyyen ateş dokunmaz Allah’ın izniyle.

AT YARIŞI

“Kim iki at arasına, geçmeye inanmayarak bir at koyarsa bu kumar değildir. Kim iki
at arasına geçmeye inanarak bir at koyarsa bu kumar sayılır. (İmam-ı Azam’a göre diğeri de
kumar sayılır.)” :
Bazı hadisler var, bunları okuyoruz ama tabi mezheplere göre değişebiliyor.
Mezhep imamları daha ince düşünüyorlar, fıkıh babından bunun hükmü nedir diye onlar
daha iyi biliyor. İmam-ı Azam Hazretleri’ne göre bu at yarışları falan kumar sayılır. Tabi o
vakit atlar yarışınca bu zamanki gibi değildi, şimdi büsbütün kumara dönüştü iş.

SEVİNÇ VERMENİN MÜKÂFATI

“Kim ev halkına bir sevinç verirse, Allah bu sevinçten kendisi için kıyamete kadar
mağfiret dileyecek olan bir melek yaratır.” :
Yani evde kavga kıyamet yapmayın, birbirinizi sevindirin ki Allah o sevinçten
dolayı bir melek yaratıyor, o da sizin için istiğfar ediyor.
MÜNAFIK

“Mescitteyken ezan vakti geldiği halde bir daha dönmemeyi niyet ederek bir hacet
için mescitten çıkan kimse münafıktır.” :
Yani mescitteyken çıkıyor ama lüzumlu bir işi falan yok. Ezan okunmuş, namazı
kılıp çıkacağına durup dururken çıkan insan münafıktır, başka şey de olamaz yani.

CEHENNEMDEN UZAKLAŞIR

“Kim ana-babasına yahut birine erişip (taatta bulunursa) sonra cehennemi hak etse,
Allah onu ondan uzaklaştırır da uzaklaştırır.” :
Anne-babasına itaat eden, onlara iyilik yapan cehennemden uzaklaşır,
cehennemden kurtulur.

CUMA NAMAZI

“Kim Cuma namazının bir rekâtına yetişirse ona bir rekât daha katar. Kim cemaate
teşehhütte yetişirse o zaman dört rekât kılar.” :
Yani Cuma namazı normalde öğlen namazı yerine geçer. Ama şimdiki Cuma
namazı bir yerde olmadığı için, iki rekât kılınıp da ondan sonra zaten dört rekât da öğlen
namazı kılınır.

KERAHAT VAKTİ

“Kim güneş doğmadan sabah namazının bir rekâtına yetişirse, sabah namazına
yetişmiş demektir. Güneş batmadan ikindi namazının bir rekâtına yetişirse, ikindi
namazına yetişmiş demektir.” :
Yani kerahat vakti olsa bile farz kılınır. Sünnet kılmadan ikindinin hemen farzını
kılabilirsin.
İFLAS ETMİŞ KİMSE

“Kim iflas etmiş adamın yanında kendi malını bulursa herkesten fazla onda hak ve
söz sahibi olur.” :
Yani iflas etmiş bir adamın dükkânına gidiyorsun, ona kumaş vermişsin, o kumaşlar
da senin malın. Senin şirketten belli, herkes artık bellidir. İflas olunca herkesin adamın
malında hakkı var ama bu insanın kendi malı orada olduğu için o malı bu adam alabilir.
NAMAZIN FAZİLETİNE YETİŞMEK

“Kim imam otururken selam vermeden önce yetişirse namaza ve faziletine yetişmiş
olur.” :
Yani imam camideyken son teşehhütte oturmuş, bitti diye bırakıp kaçmayın,
oturun. Böylece cemaatin faziletine yetişmiş olursunuz.
İKİ BERAT

“Kim kırk sabah, namazın iftitah tekbirini imamla beraber almaya yetişirse, eline iki
berat verilir: Cehennemden ve nifaktan berat.”
Kırk gün imam sabah namazında “Allahu ekber” dedi, sen de “Allahu ekber”
dedin, Allah sana iki tane berat veriyor. Hem ateşten kurtulmuş olursun hem
münafıklıktan.

CENNET HARAM OLUR

“Kim bile bile babasını inkâr ederse, ona cennet haram olur.” :
Çünkü nesep İslam’da çok mühimdir. İnsanlar kimden geliyor kimin oğludur,
kimin soyudur bunlar çok mühimdir. Onu başkasıyla karıştırıp da bilerek başkasına “bu
babamdır, bu değildir” derse o insana cennet haram olur. Bilmeyerek yaparsa başkadır da
bilerek yaparsa cennet haram olur.

MESCİDE DEVAMIN FAYDALARI

“Mescide devam eden kişi, Allah için kendisinden faydalanan bir kardeş yahut zarif
bir ilim yahut kendisini doğru yola sevk edecek bir kelime yahut kendisini kötü yoldan
alıkoyacak bir kelime yahut beklenen (özlenen) bir rahmet elde eder. Ya utanarak ya da
Allah’tan korkarak günahları terk eder.” :
Yani camiye gelen insanın alacağı faydaların hepsi de güzel şeylerdir.

BESMELE

“Besmele çekmeden yağlanan kişi, altmış şeytanla birlikte yağlanmış olur.” :
Yani her yapılacak şeyde Besmele çekmek şeytandan korur, iyiliğe vesile olur.

NEFİS HAKKINDA

“Nefsini zelil kılan kimse dinini aziz kılmış olur.” : Yani nefsini büyütme, onu
devamlı zelil kıl, ona fırsat verme. Onu zelil kıldın mı dinin aziz olur.
“Nefsini böbürlenerek yükseltmeye çalışan kimse de dinini ve ahlakını zelil kılmış
olur.” : Yani nefis o vakit büyük olur; dinin, ahlakın zelil olmuş olur.
“Kendini şişmanlatan, dinini zayıflatmıştır. Dinini şişmanlatan kimsenin hem dini
hem de kendi güçlü olur.”
NEFSİ ZELİL ETMEK

“Bir kimse Allah’a ibadet yolunda nefsini zelil ederse, o kimse masiyetle şeref
arayandan daha aziz olur.” :
Yani insan nefsini zelil kılarsa, Allah yolunda masiyetle böbürlenip de kendini aziz
yapmaya uğraşan insandan daha aziz olur.
MAĞFİRET

“Kim bir günah işleyip de: “Benim Rabbim vardır, dilerse affeder, dilerse
azaplandırır.” derse, Allah ona mağfiret eder.” :
Yani tövbe edip de Allah’tan mağfiret dilerse, Allah affeder.
GÜLEREK GÜNAH İŞLEYEN

“Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider.”

SUÇUN CEZASI

“Kim bir suç işlerse ve o suçun cezası kendisine verilse bu ona kefarettir.” :
Yani bir günah işledi, ona karşılık onun cezası neyse cezayı çektikten sonra o temiz
olur, günahı kalmaz.

CEZA VE AF

“Kim dünyada bir günah işlerse de cezasını görürse, Allah kulunu iki defa
cezalandırmaz.” : Yani dünyada cezasını çekti, Allah Azze ve Celle iki defa cezasını
vermez.
“Bu hususta en adil olan O’dur.” : Yani Allah’ın adaletinden daha yüksek bir şey
olamaz.
“Kim dünyada bir günahı işlerse ve Allah onu setredip ondan geçiverirse, affettiği
şeyden tekrar sorguya çekmez.” :
Yani bir insan bir günah işledi, cezasını çekmese bile kendini setretti, “Ben böyle
yaptım, şöyle yaptım.” diye kimseye söylemedi, o zaman Allah da onu setreder. Affettiği
şeye de ikinci defa ceza vermez.

BİR YIL EZAN OKUMANIN MÜKÂFATI

“Kim bir sene ücret almadan ihlas içinde ezan okursa, kıyamet gününde çağırılıp
cennet kapısında durdurulur ve kendisine “Haydi istediğine şefaat et” denilir.” : Yani
müezzinlik, imamlık ya da cemaatte bulunmanın hepsinin ayrı ayrı faziletleri, sevapları var.
YEDİ YIL EZAN OKUMANIN MÜKÂFATI

“Kim yedi sene ecrini yalnız Allah’tan bekleyerek ezan okursa, ona ateşten berat
(azatlık) yazılır.”: Yani o Allah’tan bu azatlıktır diye belgesi olur, cehenneme girmez.
ON İKİ YIL EZAN OKUMANIN MÜKÂFATI

“Her kim on iki yıl ezan okursa ona cennet vacip olur. Ezan okuması ile her gün
altmış sevap kendisi için yazılır. Kamet getirmesiyle de otuz sevap yazılır.”
EZAN OKUMAK

“Kim beş vakit namaz için inanarak ve hesabını Allah’tan umarak ezan okursa
geçmiş günahları affedilir.”
MÜNAFIK

“Kim insanlara, Allah korkusundan daha fazla korku gösterirse, o münafıktır.” :
Yani insanlar arasında dolaşıyor, çok takva sahibi gibi gösteriyor, o da münafıklıktır
yani alamettir. Fazla öyle yapmak da iyi değil.
HACAMAT

“Kim kan aldırmak isterse, (Arabi ayın) on yedi, on dokuz veya yirmi birinci
günlerinde aldırsın.” : Hacamat yaptırsın.
“Birinizin beynine kan hücum etmesin ki öldürür.” : Yani hacamat tansiyonun en
iyi ilacıdır, o kan hücum etmesi demektir, tansiyon demektir. O da öldürür hakikaten beyin
kanaması yapar. Onun için gençler için değil de daha yaşlılar için hacamat yapmak
sünnettir, hem faydadır, sıhhattir inşallah.
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