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:

“Allah şu dört hasleti kimde toplarsa, ona mutlaka dünya ve ahiret saadetini
ihsan etmiştir:” Yani Allah’ın bu nimetlerine nail olan insan dünyada da ahirette de
saadettedir.
“Şükreden bir kalp” Her şeye şükreden yani şükürde olan, şikâyet etmeyen bir kalp.
“Zikreden bir dil” Allah Azze ve Celle’yi zikreden.
“Ona yeten bir mesken” Yani kimseye muhtaç olmadan bir evi olsun.
“Saliha bir hanım.” Bu dört haslet olan insanda dünya ve ahiret saadeti olmuş olur.

“Allah yolunda bir gaziyi teçhiz eden kimse gazaya katılmış gibi ecir alır. Kim
Allah yolundaki bir gaziye vekâlet edip çoluk çocuğuna bakarsa aynen onun gibi
sevap alır.”
Eskiden şimdiki gibi mecburi askerlik yoktu. Herkes ya cihada giderdi yahut
gidemeyen de olurdu. Çünkü harbe gitmek de kolay değildi, ailesine bakacak, arkasına bir
şeyler bırakacak ki harbe gitsin ama bunlara yardım eden, Allah yolunda cihada gitmiş olur.
O harbe giden, cihada giden insanın ailesine bakan da aynı şekilde o ecre nail olur, en büyük
ecir de onlardadır.

“Kim bir gaziyi teçhiz edip Allah yoluna koyarsa aynen onun gibi ecir alır.
Kim Allah yolundaki bir gaziye vekâlet edip çoluk çocuğuna bakarsa aynen onun
gibi sevap alır.”
Cihada gidecek insan da öyle kolay değil. Eskiden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
zamanında bile gelirlerdi; “Biz gidemiyoruz, paramız yok, silahımız yok.” derlerdi. Cihatta
lazım olacak silahı temin edemeyen insan cihada gidemiyordu. Onun için bazıları biz
gidemiyoruz diye gelip ağlarlardı. Onlara yardım edip, cihat için gereken malzemeyi teçhiz
eden insana da aynen cihat etmiş gibi ecir olur.

“Bir hacıyı teçhiz eden, bir gaziyi teçhiz eden yahut ona vekâlet edip çoluk
çocuğuna bakan, oruçluya yemek yediren kişi, onun ecrini hiç eksiltmeden aynı
sevaba nail olur.”
Yani hacılara, cihada giden insan yahut onun ailesine bakan yahut oruçlu insanı iftara
davet edene, onların ecri gibi Allah ona ecir verir. O gazinin, hacının yahut oruçlunun
ecrinden de bir şey eksilmez. Allah Gani’dir cömerttir, korkmaz ondan alıp da sana
vereceğim diye ona da var size de var.

5178. “Kim beş vakit namazına, rükûlarına, secdelerine, abdestlerine,
vakitlerine tam manasıyla riayet ederek devam ederse ve bunun Allah tarafından

(emredilen bir) gerçek olduğunu bilirse cennete girer yahut şöyle buyurdu; Onun
için cennet vacip (sabit) olur.”
“Diğer bir lafızda ise;” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in; “Onun cesedi
cehenneme haram olur şeklindedir.”

5179. “Kim iki rekât duha namazını kılmaya devam ederse,” Bu duha dediği
kuşluk namazı.
“Günahları deniz köpüğü gibi olsa dahi affedilir.”

5180. “Kim hacca giderse ya da umre yaparsa ve o sene ölürse cennete girer.
Kim Ramazan orucunu tutup ardından ölürse cennete girer. Kim Allah yolunda
gaza edip o yıl ölürse cennete girer.”
Allah Erhamürraâhimîn’dir merhameti her şeye sığar yani bu bütün zaten
Müslümanların çoğu hacca gitmese bile ramazan orucunu tutmuş olur. Öyle olduğu halde
demek inşallah herkes, Müslümanım diyen bu oruç tutan insanlar muhakkak cennete girer.

5181. “Kim anne-babasının vefatından sonra onların namına hacca giderse,”
Yani anne babası hacca gitmemiş onların yerine bedel olarak hacca giderse,
“Allah onun için cehennemden azat edilişini yazar.” O kadar büyük sevap
ondan yani hiç artık cehennemden azat olmuş olur saadete kavuşur.
“Ayrıca kendisi onların sevabından hiçbir şey eksilmeden tam bir hac sevabı
alır.”
Yani hem anne babasına hac sevabı almış olur hem kendisine. Hac sevabı da tabi
çok büyük farz sevabı, nafile olmuyor çünkü anne babası farz olarak gidemedi diye onların
yerine farz etmiş olur. Allah o farz sevabını da vermiş olur o insana.
“Akrabanın akrabasını ziyaret etmesi, ölümünden sonra kabrine bir hac
sevabı idhal edilmesinden efdal değildir.” Akrabanın, akrabasını ziyaret etmesi yani sılai rahim ölümden sonra kabrine bir hac sevabı idhal edilmesinden efdal değildir. Yani o kadar
o da faziletlidir, hac sevabı kadar faziletli.
“Kim bineğinin ardından yürürse bir köle azat etmiş gibi olur.”

5182. “Bir kimse bir şey üzerine yemin yapıp da sonra başkasını daha iyi
bulursa onu yapsın ve yeminine kefaret versin.” Yemin eder fakat yani bu yaptığı
yeminden daha efdal, bir şey yapılacak, onu yemine kefaret yapar, yeminin kefareti gitmiş
olur ondan sonra istediğini yapar.

5183. “Kim benim minberim üzerine velev ki yeşil misvak ağacından olan bir
çöp üzerine yalan bir yeminde bulunursa o nâr ehlindendir.”
Yani bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in minberinin üstünde böyle bir yemin eden
o cehennem ehlinden olur.

5184. “Kim bir şey üzerine yemin ederse, o yemin ettiği gibidir. Eğer Yahudi
olayım demişse Yahudi’dir. Nasrani olayım demişse Nasrani’dir.” Yani Hristiyan’dır.
“İslam’dan beri olayım demişse, İslam’dan beridir. Kim cahiliyet davasında
bulunursa, o oruç tutup namaz kılsa dahi gerçekten yüzü üstüne cehenneme
atılacak cemaatten biridir.” Bu şaka filan olmaz bu şeylerle hiç İslam’dan olmayan şeylere
uzak durmak lazım.

5185. “Kim Müslüman birinin malını elde etmek için yalan yeminde
bulunursa kıyamet gününde Allah’ın gazabını üzerine çekmiş bir halde Allah’a
mülaki olur.”
Yani bir mal için yalancı, yalan yemin, eskiden çünkü yemin etmek bir şahit gibi
olurdu. Ben yemin ediyorum bu benimdir diye kabul ederler ama onun cezasını sen Allah
karşısında verirsin derler.

5186. “Kim Müslüman kardeşinin malına sahip çıkmak için” Yani almak için.

“Azimli olarak Allah’a karşı kasten yalan bir yemin yaparsa, cehennemdeki
yerine hazırlansın.” Yani kendi kendine artık cehennemde bir yer ayarlamış olur, kendine
oturacağı bir yer bulur.

5187. “Kim bir şeye yemin edip de istisna ederse (yani inşallah derse) sonra
yemin yaptığı şeyi işlerse, üzerine bir kefaret yoktur.” Yani o tam yemin sayılmaz ona
kefaret olmaz.

5188. “Kim bir emanet üzerine (namaz, oruç ve hac gibi) yemin ederse o
bizden değildir. Kim bir kimsenin eşine veya kölesine karşı hıyanette bulunursa
bizden değildir.”

5189. “Kim Kur’an’ın bir suresi üzerine yemin ederse onun her ayetine kefaret
vermesi gerekir. İster yemininde doğru olsun, ister yalan söylemiş olsun.”

5190. “Kim yürümeye yahut kurban kesmeye ya da malını Allah yolunda
fakirler için ya da Kâbe fakirleri için vakfetmeye yemin ederse, onun kefareti yemin
kefareti gibidir.”

Yani onları yapmazsa yemin kefareti gibi bir kefaret yapması lazım.

5191. “Kim (içinde cenaze bulunan) tabutu dört yanından taşırsa, onun kırk
büyük günahı affedilir.”
Bu cenaze arkasında tabut taşımakta büyük ecirler var.

5192. “Kim tabutun dört yanından sevabına inanarak ve karşılığını Allah’tan
umarak taşırsa, Allah ondan kırk büyük günahı düşürür.”
Yani büyük günah dediğimiz içkidir, hırsızlık, zina filan onlar gibi büyük, kebairdir
bunlar, büyük günah dediği bunlar.

5193. “Ümmetimden her kim bir borca girip de onu ödemeye gayret ederse,
buna rağmen ödemeden ölürse, ben onun velisiyim borcunu öderim.”
Onu kıyamet günü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o borçluya öder. Bu
merhametinden Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ama insan borç aldım da tamam artık
ödemeyim diye değil de ödeyeceğim demesi gayret etmesi lazım.

5194. “Kim bir mü’mini onu gıybet eden bir münafıktan korursa, Allah
kıyamet gününde bir melek gönderir ve o melek onun cesedini cehennem ateşinden
korur.”
Yani bu karşıda bir insan var onun gıybeti ediliyor, kardeşim yapma bu böyle değildir,
senin bildiğin gibi değildir dersen Allah seni cehennemden korur yani sana melek gönderir,
cehennemden korur.
“Kim bir Müslümanı kötülemek için ona bir iftira atarsa Allah onu cehennem
köprüsünde dediğinden vazgeçinceye kadar hapseder.”
Yani sırat köprüsünde ta o şeyden vazgeçene kadar orada hapis kalır.

5195. “Kim Allah’tan korkarsa, Allah her şeyi ondan korkutur. Kim de
Allah’tan korkmazsa, Allah onu her şeyden korkutur.”
Yani Allah’tan korkarsan sana kimse dokunamaz, dokunacak olanlar korkar. Yok,
sen Allah’tan korkmazsan her şey seni korkutur.

5196. “Tehlikeli bir yolda kardeşine arkadaşlık yapan kimse sanki bir köle
azat etmiş gibi olur.”

Yani eski zamanda bir yerden bir yere gitmek hem bu yabani hayvanlar vardı daha
çok vardı, bir de yol kesiciler, eşkıyalar vardı çok. Onun için yani bu arkadaşına arkadaşlık
yapmak için çıkana köle azat etmiş gibi ecir verilir.

5197. “Kim bir bâtılı önlemek yahut bir sapkınlığı bertaraf etmek amacı ile
ilimden bir bab talep ederse, kırk yıl ibadet eden kimsenin ibadetine eş bir sevap
alır.”
Yani şimdi çok kötü yolda İslam’ı ters anlatan insanlar var, hiç olmayacak şeyler.
Onlara cevap olarak bir âlimden bir şey öğrenmek isterse insan işte kırk sene ibadet etmiş
gibi ecir alır.

5198. “Kim haram para ile hacca giderse ve: “Lebbeyk allâhümme lebbeyk
derse, Allah Azze ve Celle ona şu karşılığı verir: “Lâ lebbeyke ve lâ sa’deyk.”
Yani lebbeyk yok senin sa’deyk de yok. (Senin haccın sana geri çevrilmiştir.)

5199. “Kim Mekke’ye yürüyerek hacca giderse, Allah onun her adımında
Harem-i Şerif’in sevaplarından yedi yüz sevap yazar. “Harem-i Şerif’in sevapları
nelerdir? Diye soruldu. “onun her sevabı yüz bin sevaba bedeldir” buyurdu.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Tabi şimdi imkanı yok o meseleyi yapmanın.
Eskinden yapıyorlardı, yürüyerek gidip geliyorlardı.

5200. “Kim vefatından sonra hacca gittiğinde benim kabrimi de ziyaret
ederse, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur.”
Şimdi turlar şuydu buydu onlar sırf para düşünüyor insanlar ne kadar isterse bazen
hiç gitmeden dönüyorlar.

5201. “Kim bir söz nakledip de yanında aksırırsa o gerçektir.”
Yani bir konuşuyor bir söz söylerken o hapşırınca, o gerçektir yani.

5202. “Kim yalan olduğunu bildiği halde bir hadis naklinde bulunursa o
yalancılardan biridir.”
Yani hadis yalan diye bilerek konuşan insan, o da yalancılardan sayılır, yazılır.
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl
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