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:

5203. “Kim benden demediğimi naklederse yahut emrettiğim bir şeyi eksik
yaparsa, ateşten bir eve hazırlansın.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi, nasıl Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
söylemişse öyle nakletmek lazım. Onu bilerek bozan insan cehenneme girer, bilmeyerek ev
kemâkâl deyip de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği gibi bazen hata oluyor ufak
tefek o bir şey değil de ama bilerek yapan, cehennemde bir ev olur ona.

5204. “Kim deniz sahilinde bir gece nöbet beklerse, bu bir adamın evinde
yapmış olduğu bin yıllık ibadetten efdaldir. Bir sene üç yüz altmış gündür, her gün
bin senedir.”
Allah rızası için bu ümmeti Muhammedîye selamette kalsınlar diye onlara bir zarar
gelmesin diye çünkü denizde tehlike olurdu, şimdi de tehlike, eskiden daha tehlikeli bütün
bu düşmanlar deniz tarafından gelir. O insan o gece orada bekleyip de bir gece bin sene
ibadetten daha efdaldir. Yani Allah Azze ve Celle bu İslam’a ne kadar ihtimam vermemiz
gerektiğini gösteriyor. En ufak bir hainlik insanı ne kadar Allah’ın gadabına mazhar ediyor.
Allah, bir gece yani insan bu Müslümanlara, mü’minlere bir şey gelmesin diye gece
bekleyince bu kadar sevap kazanıyor. Onun için yani bu insan bir yapacağı şeyi düşünmesi
lazım. Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan mı gidiyor? Ne kadar sen kendin

mağdur olsan bile sakın İslam ülkesine, İslam olan insanlara eziyet etme, onlara merhamet
et, onlara yardım et demektir. Yani üç yüz altmış bin sene her gün de bin seneye mütekabil
o kadar büyük bir fazileti var bu şeyin.

5205. “Kime rıfktan (yumuşaklıktan)” Merhametten yani “bir haz
verilmemişse,” yani bir şey verilmişse “o dünya ve ahiret hazzından mahrumdur.”
Yumuşaklıktan, merhametten nasibi olmayan insanın dünya ve ahiret hazzından
nasibi yoktur. Hem dünya hem ahiretin iyiliklerinden mahrumdur o insan. Yumuşak
olmayan insan, merhametli olmayan insan demek dünyada da kötü bir vaziyette yaşar.
Dışarısı iyi gözükse bile, üstü başı, evi yeri, hali vakti iyi olsa bile ama o iyilik Allah’ın verdiği
iyilikten mahrumdur o insan.
“Kime rıfktan bir haz verilmişse,” Kime de yani yumuşaklıktan, merhametten,
iyilikten bir nasip verilmişse, “ona hem dünyanın hem de ahiretin” nasibi “hazzı
verilmiştir.”
Yani onun için iyilikten ayrılmayın, kötülükten devamlı uzak durun, içiniz temiz
olsun, hainlikten uzak durun, devamlı iyilik yapın, iyiliği emredin. Yani hem dünya için iyidir,
hem ahiret için iyidir.

5206. “Kim sevabını yalnız Allah’tan umarak bir kabir açarsa, kıyamete kadar
bir yoksulu evde barındırmışçasına sevap alır.”
Yani bir kabir kazmak, yardım etmek o kabri açmak için. Şimdi makineyle açıyorlar
bazı yerde açılmaz tabi makineyle kazma kürekle kazılır. Kim öyle Allah için kabir açarsa
meyyit için o kabir, bir yoksula ev vermiş gibi oluyor kıyamete kadar. Onun ecri kıyamete
kadar sana yazılır.

5207. “Kim ümmetime dinî işlerinde kendilerine yararlı olacak bir hadis
ezberletirse, kıyamet gününde âlimlerden olarak diriltilir. Âlimin abide üstünlüğü
yetmiş derecedir.”
Abid insan ibadet edip de durur orada ama âlim insanlara faydalı olur. Âlim daha
üstündür, abidden daha üstündür. Yetmiş derece üstünlüğü vardır âlimin.
“Her iki derecenin arasındaki büyüklüğü ancak Allah bilir.”
Yine o iki derece artık ne kadar, kaç, ne kadar arası var Allah’tan başka kimse bilmez
onu.

5208. “Kim bir sözü duyduğu gibi naklederse eğer o doğru ve gerçek ise hem
sen hem de o sevaba girer. Eğer yalan ise vebal sözü ilk söyleyenin üzerinedir.”
Yani bir söz söylenmiş onu insanlara yaydın, iyiyse doğruysa sana da ecir var. Doğru
ve iyi bir söz olursa ama adam bir şey söylemiş, sen bilmeden onu naklettin, o da yalan bir
şeymiş. O ilk söyleyene olur çünkü sen bilmeden onun “ben filanın yalancısıyım” derler ya.
Ama o ilk yalanı söyleyen adamadır çünkü ötekiler bilmeden söylemiş, onun vebali onadır,
birinci söyleyene.

5209. “Kim koyununu kendi sağarsa, gömleğini yamarsa, pabucunu kendi
tamir ederse, hizmetçisi ile yemek yerse, pazardan aldıklarını kendi taşırsa işte o
kibirden berî olur.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunların hepsini yapardı, kendi koyununu da sağdı,
gömleğini de yamadı, pabucunu tamir eti, hizmetçisiyle, fakir fukarayla yemek yedi,
pazardan aldıklarını da kendi taşıdı. Öyle demek ki biz de kibir yapmamak için Peygamber

Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı bu şeyleri yapabilirsek, yaparız tabi koyun saymayı biz bile daha
beceremedik, o kadar koyun var, keçi var ama bir türlü kolay olmuyor ne hikmetse. Ötekiler
kolaydı da sağmak işi ustalık ister biraz.

5210. “Kim Allah’ın adının gayrısı ile yemin ederse, Allah’a ortak koşmuş
olur.”
Zaten yemin de sayılmıyor artık onlar.

5211. “Kim bir şey üzerine yemin edip de inşallah derse yemin sayılmaz.”
Yani Allah ama inşallah söylemezse o vakit yemin olur, onu yapmazsa kefaret
yapması lazım yahut kendi yeminini yerine getirmesi lazım.

5212. “Kim mutlaka bunu yapacağım diye Allah’a yemin ederse yahut içinde
inşallah kelimesini gizlerse sonra dediğini yapmazsa, yeminini bozmuş sayılmaz.”

5213. “Kim evinden namaz kılmak kastıyla çıkarsa, o yolda namazda sayılır.
İster namaza yetişsin, ister kaçırsın. (fark etmez, yine cemaat sevabı alır)” Şimdi
evden çıkıyor namaza niyet ediyor, evdeki takvim dışarıdaki takvimle on dakika arayla

oluyor, gidene kadar tabi namazı kaçırıyor. O vakit cemaat ecrini almış oluyor. Bu da oluyor
çoğu zaman, takvimler her birisi değişik değişik yazıyor ama niyet mühimdir Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) diyor cemaat sevabına nail olmuş oluyorsun.

5214. “Kim ilim tahsiline evinden çıkarsa, o evine dönünceye kadar Allah
yolunda sayılır.”
Yani ilim tahsili mühimdir. İlime gittin mi de ilmin adabı, usulü var başta senin
hocaya hürmet etmen lazım çünkü o sana ilim öğretiyor. Allah’ın; “hayrukum mente
allamel Kurane Allame” Kur’an öğretip, ilim öğreten hayırlınız odur. Yani hocanın fazileti,
mertebesi yüksektir.
Şimdi insanlar fazla önem vermiyor âlimlere. Allah Azze ve Celle indinde âlimlerin
abidelere bile yetmiş derece daha yüksektir fazileti. Artık talebenin bunu bilmesi lazım,
hocasına hürmet etmesi lazım çünkü öteki türlü talebe ilimden de çıkmış olur o vakit. İlim
yolunda olan Allah yolunda cihat etmiş gibi oluyor o insan.

5215. “Kim bir sefere çıkarken:” yani yolculuğa çıkarken
““Bismillâhi âmentü billâhi va'tesamtü billâhi ve tevekkeltü alellâhi ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billah” derse, evinden en hayırlı bir çıkış kendisine ihsan
edilir.” Yani güzel çıkmış olur evinden.
“Ayrıca o çıkışın her türlü kötülükleri de ondan men edilir.”
Yani rahat gidip gelir kötülük değmeden insana.

5216. “Kim ilim tahsil etmek üzere evinden çıkarsa ona cennet kapısı açılır,”
Bu da yani ilmin o kadar önemli olduğunu,
“Melekler kanatlarını döşerler.” Yani yere düşer üstünden geçsin diye bu talebe,
öğrenci yahut talebe olan.
“Göklerdeki melekler, denizdeki balıklar onun için Allah’tan mağfiret
dilerler. Âlimin abide üstünlüğü, dolunayın gökteki en küçük yıldıza karşı olan
üstünlüğü gibidir.” Dolunay nasıl her tarafı parlatır, aydınlatır gözüküyor ama öteki ufacık
şey abid ortada zor görürüsün.
“Âlimler peygamberlerin varisleridir. Onlar, dinar ve dirhemi değil,” Yani
parayı değil, “ilmi miras bıraktılar.” Peygamberler ilmi yani para bırakmadılar sırf ilim
miras olarak bıraktılar ümmete.
“Kim ilim alırsa nasibini almıştır.” Yani o mirastan ilim istediğiniz kadar alın bu
peygamberlerin mirasıdır, herkese serbesttir, herkes alabilir o mirastan.
“Âlimin ölmesi” Yani büyük zatların ölmesi,
“Telafi edilemeyen bir musibet,” O kadar hakikaten.
“Yeri kapanmayan bir gediktir.” Yani bir zat vefat edince onun yerine gelecek
yahut kim gelirse gelsin muhakkak çok büyük bir şeydir kapanmaz o.
“Onun ölümü bir parlak yıldızın batması demektir. Bir kabilenin ölmesi tek
bir âlimin ölmesinden hafiftir.”
Yani bir memleket ölse bir âlim ölmesinden daha hafiftir.

5217. “Hacca veya umreye gitmek üzere evinden çıkan kimse evine
dönünceye kadar attığı her adım karşılığında binlerce sevap alır, binlerce günah
affedilir, binlerce derecesi yükseltilir.”
“Elfe elfi hasane” dediği binlerce yani bin bin, bir milyon sevap almış olur. “elfe elfi
seyyia” yani bin kere bin demek günahı affolur gene bir milyon ediyor. “Elfe elfi derece”
bir milyon derece de yükselir. Yani bu Allah’ın emirlerini yerine getirmek hem insana
faydadır dünya için hem ahiret için.

5218. “Kim siyaha boyanırsa, Allah onun yüzünü kıyamette kara eder.”
Yani saç boyamasını böyle erkeler için daha doğrusu. Siyah makbul değildir, başka
renkler yapabilir ama siyah, simsiyah boyuyorlar. Tabi insanlar zannediyor ki boyayla genç
olacağım ama hanımlar için olur, hanımlar istediği gibi boyuyor da erkekler için olmaz. İllaki
böyle bir savaş vakti o olabiliyormuş çünkü karşıdaki asker bunlar yaşlıdır, ihtiyardır bitiririz
demesin diye siyah boyayabilir o vakit.

5219. “Bir kimse çağırılmadan bir kavmin evine gidip yemek yerse, o eve fasık
olarak girmiş, helâl olmayan bir şeyi yemiş olur.”
Yani izin, her şeyde adap, usul var. Bu İslam çünkü sana yedirmeyecekse tabi ona
karışamazsın, zorla da gidip yiyemezsin, yesen işte haram yapmış olursun.

5220. “Kim Müslümanların mallarını veya yiyeceklerini pahalandırırsa
mutlaka Allah onu ateşin en büyüğüne baş aşağı atar.”
Yani insanların alamayacağı kadar fahiş fiyatlar verip de mecbur olan şeyleri illa
alacak şeyleri yüksek fiyat alıp da eden insanı, Allah onu baş aşağı ateşe atar.

5221. “Kim Müslümanların pazarına girip: “Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ
şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü bi yedihil hayru ve hüve
alâ külli şey’in kadiyr*” derse, karşılığında binlerce sevap yazılır, binlerce günahı
affedilir, binlerce derecesi yükseltilir ayrıca cennette de kendisi için bir köşk
yapılır.”
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