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:

5351. “Kim İslam’ı ihya etmek için ilimden bir bab talep ederse, cennette
onunla peygamberler arasında sadece bir derece farkı olur ki o da nübüvvettir.”
Bu İslam’ı yükseltmek için İslam’a hizmet için. İlmin kapıları çoktur ondan bir
kapısını talep eden insan onu bakıp da insanlara faydası olsun diye, Müslümanlara faydası
olsun, o kadar yüksek derecede ki Peygamberlerle beraber olur.

5352. “Kim amel etmemek kastıyla ilim öğrenirse, Rabbi ile istihza etmiş
gibi olur.”
Kim ilmi çoğu insan şimdi çok görüyoruz öyle hiçbir maksatları yok âlim diye
çıkıyorlar, profesör doktor diye çıkıyorlar, onların bir gayeleri var kendilerini yüksek
göstersin. Amel için değil ne sünnet kılarlar ne başka bir şeyler yaparlar, hepsini bildikleri
halde.
Yok, bu sünnet kılmadan da olur, yok, bunu yapmadan da olur. Peygamber yalnız
yapardı onu, hep bütün millete gerekmez yapmamız diye böyle bir ilim öğrenirler ama
ilmin yanında da onu yapmamaları için bir hayli gevezelik yaparlar. Onlar nasıldır? Allah
Azze ve Celle’yle alay etmiş gibi olurlar, istihza dediği alay etmek, demek.

5353. “Kim insanların kendini sevmelerini isterse, parasını bezletsin.”
Sevgi, cimrilikle olmaz. İnsanların seni sevmesini istersen paranı zelil et, onlar seni
sever. İkram et insanlara, insanlar sever. Cömert insanı herkes sever, Allah da sever.

5354. “Kim karısını boşar veya ‘Sen bana haramsın’ der, evlenir veya
evlendirir, sonunda da; ‘Ben bunları şakadan yaptım’ derse, bu ciddidir.” Yani bu
işlerden şaka olmaz, dikkat etsin herkes. Bu mühim şeydir.

5355. “Ciddi veya şaka, her kim kadın boşarsa, köle azat etse, evlense veya
evlendirse bu hüküm onun üzerine yürürlüğe konur.” Bunlarda şaka olmaz onun için
dikkat etmek lazım.

5356. “Malik olmadığı kadını boşayanın talakı (talak) sayılmaz.” Evli değilsin
kadını sen boşadım de, istediğin kadar boşa senin değil ki o. Yani o talak sayılmaz zaten
hiçbir alakası bir şeyi olmadığı için kendi kendine insan boşadım, boşa istediğin kadar
senin değil zaten o.

“Malik olmadığını azat edenin de azat edişi muteber değildir.” Köleyi azat
ettim dersin buna e senin değil o. O da senin demenle azat olamaz, sahibi var, sahibi ancak
azat edebilir.
“Günah işlemeye yemin edenin, yemini sayılmaz,” Yemin ediyor içki
içeceğim, o yemin sayılmaz. Masiyete, günaha olmaz, yemin ediyor hırsızlık yapacağım, o
da olmaz. Yani bu yemin günah işlere sayılmaz.
“Akrabayı ziyaret etmemeye yemin edenin, yemini de muteber değildir.”
Yani rahim kesmek, akrabayı ziyaret etmeyeceğim diye yemin ederse o da muteber
değildir. O da günah sayıldığı için o da muteber değildir.

5357. “Bir hastayı ziyaret eden, oturuncaya kadar rahmete dalmış, oturduğu
zaman ise iyice rahmete batmış olur.” O hasta ziyareti rahmetle geçer, her tarafı
rahmet olur, onun yanında oturduğu için rahmetin içine batmış gibi oluyor. Yani o kadar
sevaba nail oluyor insan.

5358. “Henüz eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eden kişi eğer yedi kere;
“Es’elüllâhel azıyme rabbel arşil azıymi en yeşfiyek” derse mutlaka Allah onu bu
hastalıktan iyileştirir.”
Yani adamın eceli gelmediyse bunu böyle “Es’elüllâhel azıyme rabbel arşil azıymi
en yeşfiyek” derse, o muhakkak şifa bulur.

5359. “Hastayı ziyaret eden kimse rahmete dalmış olur,” Rahmet denizlerine
dalmış olur yani o kadar.
“Oturduğu zaman ise rahmet onu baştanbaşa sarar. Sabahleyin ziyaret
ederse, akşama kadar yetmiş bin melek ona dua eder. Akşamleyin ziyaret ederse
sabaha kadar yetmiş bin melek ona dua eder.” Yani bu hasta ziyareti bu kadar ecir,
sevaba vesile oluyor.
“Ey Allah’ın Resulü bu ziyaretçi için ya hasta için? Diye sordular.” Yani
Peygamber (s.a.v.)’e,
“Hasta için bunun birkaç katı vardır. Buyurdu.” Kat kat daha fazla çünkü o
hasta daha fazla çekiyor, gelene bu kadar ecir olduğuna göre onun daha da katlanır
sevapları.

5360. “Kim bir hastayı ziyaret edip de yanında bir saat oturursa, Allah ona
içinde göz ucu kadar bile Allah’a isyan olunmayan bin yıllık amelin ecrini ihsan
eder.”
Yani bir yıllık sevap yazar hem de yani öyle vesveseyle değil tertemiz bir bin yıllık
ecir veriyor bunlara, Allah Azze ve Celle’ye çok değil bunlar, Allah’ın hazineleri tükenmez,
verir Allah, cömerttir. Onun için bazı insan bin yıl nasıl olacak der, demeyin Allah’tan
daha fazla isteyin.

5361. “Kim Ammar’a düşmanlık yaparsa, Allah onun düşmanı olur. Kim
Ammar’ı kızdırırsa, Allah ona buğzeder.” Ammar sahabeydi, Ammar Radiyallahu
Anhu, ona düşmanlık edene, Allah düşmanlık eder. Ona buğz edene, Allah buğz eder.

5362. “Kim erginlik çağına erinceye kadar iki kıza bakarsa, ben ve o cennete
bu iki parmak gibi yan yana gireriz.” Kızları olan insanlara o kadar şey var, onları iyi
terbiye edip de büyüten insana Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müjde veriyor ki el
parmakları gibi yan yana oluruz.

5363. “Kim iki kızını yahut iki kız kardeşini ya da üç tanesini onlar
evleninceye kadar yahut kendisi ölene kadar bakarsa, ben ve o cennette şu iki
parmak gibi yan yanayız.”

5364. “Kim üç kıza bakıp yetiştirir, onları evlendirip iyilik yaparsa cenneti
hak eder.”

5365. “Kim iki kıza yahut iki kız kardeşe yahut iki teyzeye yahut iki halaya
bakarsa,” Yahut burada birisini unutmuşlar, iki neneye bakarsa gene var burada, onu
yazmamış açıklamasında.
“O cennette benimle şu iki parmak gibi yan yanadır. Üç olursa o çoktur.
Eğer dört veya beş olurlarsa, ey Allah’ın kulları o adama yetişin, ona ödünç para
verin, onunla ortak iş yapın da kendisine yardımcı olun.”
Yani o çünkü eskiden daha zordu insanı bakmak, kızına yahut akrabana bakmak
onun için fazla olunca Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ona rekabet edin, ona yardım edin ki
size de sevap gelsin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor.

5366. “Kim üç kıza bakarak kendisine ihtiyaçları kalmayıncaya dek onlara
ihsan ve ikramda bulunursa – affedilmesi mümkün olmayan bir amel işlemedikçeAllah ona cenneti vacip kılar. “Ya iki kıza bakıp yetiştirmişse?” diye sordular.
Sahabeler.
“İki kıza bakıp yetiştirmişse de durum aynıdır.” Buyurdu.”

5367. “Kendisine dünya ve ahiret sunulan kişi, ahireti alıp dünyayı terk
ederse cenneti kazanır. Dünyayı alıp ahireti terk ederse, ateşi hak etmiş demektir.”

Yani bir insanın ilk ahiretini düşünmesi lazım, ahireti alan insan ahiretini, cenneti
hak eder. Yok, bakar da dünyaya dalıp giderse o da cehenneme müstahak olur.

5368. “Dilenmeden ve gözü kalmadan kimse bu rızıktan bir şey verilirse,
onu kısmasın.” Hani kısmasın bir insana bir şey geliyor, sormadan, etmeden onu alabilir.
Onu alabilir.
“Kendisinin şayet ihtiyacı yoksa onu kendinden daha muhtaç olan kişiye
versin.” Yani altta daha ihtiyacı olan kişilere versin, onu reddetmesin çünkü sormadan
etmeden gelen şey, helaldir. İnsanın kendi ihtiyacı yoktur, Allah gönderdi onu da ihtiyacı
olan insanlara verirler.

5369. “Musibetle karşılaşan kişiyi teselli eden, aynı onun gibi ecir alır.”
İnsana bir bela gelmiş, bir şey gelmiş, onun hatırını alıp da onun biraz üzüntüsünü
hafifleten insan, o büyük ecir almış olur, musibeti alan insanla o teselli eden de aynı ecri
alır.

5370. “Bir musibet dolayısıyla mü’min kardeşini teselli eden kişiye Allah
kıyamet gününde kendisine hibr edilecek bir kisve giydirir. ‘Kendisine hibr
edilecek ne demektir, ey Allah’ın Resulü?’ diye sordular. ‘Kendisine gıpta edilecek
demektir.’ Buyurdu.”
Gıpta demek, şimdi gıpta var, kıskançlık var, kıskançlık, insanın öteki, karşı tarafa
kötü olarak bakması. Gıpta eden, güzel, memnun olarak bakar. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in de belagatini gösteriyor burada. Bazı şeyler söyler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)

Sahabeler anlamaz, mesela bu hibr dediği ne demek diye sordular, anlamadılar. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in ilim denizi, bütün dünyanın ilimleri nokta kadar bile kalmaz yanında.

5371. “Aşk olup da aşkını gizleyen (haramdan sakınan) ve iffetten
ayrılmayan kişi (bu uğurda) ölürse şehittir.” Eski insanlar, tabi şimdi o kadar şey yok
da sevda oluyorlardı, kara sevda olup, adam sevdiğine ulaşamayınca, ölüyordu, ölünce de
şehit mertebesinde gidiyor. Yani bu Allah rızası için kendini, iffetini bozmuyor.

5372. “Âşık olup da aşkını gizleyen ve o hal üzere ölen kişi şehit olarak
ölür.” Allah hiçbir şeyi ecirsiz bırakmıyor, Allah rızası için yapılan her şeyin ecri var. Şehit
ecri büyük bir ecirdir.

5373. “Âşık olup aşkını gizleyen sabredip iffetli davranan kişiyi Allah affeder
ve cennete koyar.” Bu da büyük bir mertebe.

5374. “Aksıran yahut geğiren kişi; “Elhamdü lillâhi alâ külli hâlin minel
hâl” derse, ondan en hafifi cüzzam olan, yetmiş hastalık def edilir.”
Aksırıp, şey yapınca “Elhamdü lillâhi alâ külli hâlin minel hâl” diyeceksin.

5375. “Gücü yettiğinde bağışlayan kişiyi (kıyamet günü) başı darda kaldığı
gün Allah affeder.”
Onun için kuvvetli olanın affetmesi çok güzel bir şeydir. Yani sen kuvvetin
olmadığı halde affettim dersen, o fazla bir şey değil ama kudretin olup da adamın ceza
yahut bir eziyet vereceğin halde vermezsen o vakit Allah sana da kıyamet günü yardım
eder, affeder.

5376. Bu mühim bir şeydir, bu günlerin insanları, hepsi mühimdir Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in ama bu sonuncusudur şimdi onu da;
“Hayvanın ayaklarını kesen kimsenin ecrinin dörtte biri gider,” Garip
hayvanın ayaklarını kesiyorsun, senin aldığın bütün hayatındaki ecir neyse dörtte biri gider.
“Hurmalığı yakan kimsenin ecrinin dörtte biri gider.” Ağaç yakmayacaksın,
yeşil ağaç, hurmalık yahut onu yakmak da büyük günahtır, ecrinin dörtte biri gider.
“Ortağına hile yapan kişinin ecrinin dörtte biri gider.” Zaten bu maalesef yani
ortaklık hiçbir Müslüman diyoruz, bütün Müslüman ülkelerde ortaklık yapılıyor, en kötü
ortaklık da maalesef Müslüman diyen memleketlerde oluyor. Hiç biri fazla sürmüyor üç
sene, beş sene, on sene, yirmi sene ya sürüyor ya sürmüyor. Yirmi sene süren çok az daha
fazla otuz sene süren çok çok daha az. Ama bu gâvur memleketlerinde adamlar var yüz
senelik, iki yüz senelik fazla bile şirketler var, ortaklıklar var.
İşte onun için yani ortak olacaksan, herkes hakkına razı olacak, baştan yazılacak,
edilecek, senin hissen ne kadar, senin çalışman dâhil mi değil mi? Hepsi yazılacak ki daha
sonra problem çıkmasın çünkü vebal büyüktür, ortağını kandıran, hile yapan, ecrinin
dörtte biri gidiyor.
“İmamına başkaldıran kişinin bütün ecri gider.” Bu da mühimdir imamı
dediği yani emiri, başkanı, devletin başı. Ona başkaldırılmaz. Fasık bile olsa,
başkaldırılmaz, artık savaş vakti, bu vakitte başkaldırmak hepsi gider, ecrinin hepsi gider.
Şimdi bakıyoruz millet alışmış demokrasidir diye devamlı söylenip duruyor. Ya sen
anlarsan, sen olsaydın, buyur sen yap bu işi.

Yok, Allah’a şükretmek lazım bu insanların şimdi bölme, bölünme zamanı değil, iyi,
kötü ne varsa sağlam durmak zamanıdır, birlik zamanıdır. Allah birliği sever. İmamına tabi
olan topluluğa da yardım eder çünkü öteki türlü hem ecrin gidiyor hem boşuna
konuşuyorsun.
Bilmeden konuşuyorlar çoğu insanlar, kâfirin istediği de budur. Allah’ın izniyle
onların istediği olmaz inşallah çünkü vaat olan, gelecek. Her gelen de yakındır. Allah’ın
izniyle inşallah güzel günleri de göreceğiz, bütün dünyanın Müslüman olacağı günleri de
göreceğiz, Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam inşallah.
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