HADİS DERSLERİ
EsselamuAleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.
VesselatuVesselamu 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:

5588. “Kimin evi, mescit olursa (yani cemaate devam ederse) Allah ona
gönül rahatlığı verir. Sırat köprüsünden geçip doğru cennete girmesini garanti
eder.”
Mescit, cami insanların her gün yani gidip o cemaate katılıp da devam ederse onun
evi gibi oluyor, Allah’ın evi, mescidi insanın evi gibi oluyor. O dünyada gönül rahatlığı
olur, ferah olur insan. Ahirette de bu sırat köprüsünü geçmek zordur, onu geçip cennete
girmesi garanti olmuş olur. Allah garantisini vermiş olur.

5589. “Biraz önce konuşan kimdir?” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Otuz üç melek gördüm. Konuştuğunu hangisi daha önce yazacak diye
acele ediyorlardı.” Bu adamın söylediğini Peygamber Efendimiz (s.a.v.), orada otuz üç
meleği görmüş, yarış yapıyorlar ki kim bunun bu güzel sözünü yazayım diye yarış
ediyorlardı. Bu da ne söylemiş adam;
“Rabbenâ ve lekelhamd* Hamden kesirân tayyiben mübârekenfîh” Diyor
yani bu rükûdan kalkıp da imam “Semi'allahu limen hamideh” deyince “Rabbenâ velekel hamd”
denir. Onun daha fazlasını söyleyince daha da melekler yarışır “Hamden kesirân tayyiben
mübârekenfîh” diyor.
“Deyince Resulullah namazını bitirince yukarıdaki hadisi buyurmuştur.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namazı kılıyordu da arkadan bir sahabenin biri bunu söyledi

onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sordu ki; “Kim hangi sahabem bu şeyi söyledi ki
bu kadar güzel bir hadise oldu, insanlara ibret olsun.”
Bu da şey dedikleri gibi bid'at-i hasene. Bidat ama güzel bidattır. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) söylemediği şeydir bu sahabe söylemiş demek ki o da güzel olunca
makbul oluyor. Vahabilerin dediği gibi bidat diye hepsini aynı kefeye koymasına gerek yok.
Bu kadar melekler yarışıyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hoşuna gitti.

5590. “Kişinin kardeşinin artığını içmesi tevazudandır.”
İhvan yahut Müslüman kardeş bir bardaktan içmiş, ötekisinin de ondan içmesi
tevazudur. Onu kabul etmemesi kibirdendir. Yok, şey yapar. Şimdiki insanlar daha da
acayip olmuşlar, bu Müslüman kardeşinin bardağından içmezler, dışarıda her şeyi yerler
yedikleri yani Allah korumasa bir gün bile dayanamazlar. O kadar pislikleri yediriyor bu
gayrimüslim, batıdan gelen şeyler. İnsan kurtulamaz ama bu Müslüman, Müslümanın
artığını içtiği vakit şifadır bir de tevazu sayılır.
“Kim kardeşinin artığını içerse, yetmiş derecesi yükselir, yetmiş günahı
düşürülür.” Affolur.
“Kendisi için ayrıca yetmiş de sevap yazılır.” Bu kadar sevap var artık ondan
bir muhakkak zarar gelmez Allah’ın izniyle.

5591. “Şu hususlar cefadandır; Müslüman kardeşinin evine girip de
kendisine ikram edilen şeyi yememesi.” Tok olsan bile bir lokma koymak lazım ağzına
ki onu cefa dediği yani terslemek gibi yani katılık yapmak.
“Yolda arkadaş olduğu kimseye,” yolda gidiyor arkadaşla birini gördü onun;

“Adını ve babasının adını sormaması.” Gidiyorsun bir insan yanında adın
nedir? Babanın adı nedir? Diye sorması güzeldir.
“Cimadan önce hanımı ile oynaşmadan hemen onunla cinsi münasebet
kurması.” Ailesiyle beraberken insan kibarlık yapsın, nezaket yapsın, yapması lazım.

5592. “Kişinin kardeşini, konuştuğu zaman sükût edip dinlemesi bir
şahsiyet ifadesidir.” Yani bir insan konuşuyor onun sözüne kulak asmamak kabalıktır,
onu dinlemek nezakettendir, edeptendir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Beraber yürüdüğü Müslüman kardeşinin pabucunun bağı koptuğu zaman
onu beklemesi yürüme adabındandır.” Bir arkadaşla giderken, o bir şey oldu, onu
bırakıp gitmek olmaz. Bekleyip de yani bunu misal verdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ki
bağı koptu adam durup da sen bırakıp gitme. Bekle iki dakika, üç dakika gidersin yine.
Yani bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel ahlakını gösteriyor, ne kadar nazik ne kadar
edep gösteriyor bize Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

5593. “Allah’ın en çok sevdiği ameller, Müslümanın kalbine sevinç
koyman,” Artık nasıl? Her türlü insanın elinden gelen bir, Müslüman bir selam versen,
hal hatır sorsan bile insan sevinebilir, bir hediye versen sevinebilir, bir işini görsen
sevinebilir, Allah’ın bu, en çok sevdiği amellerdendir.
“Üzüntüsünü gidermen, borcunu ödemen, açlıktan doyurmandır.” Bunlar
Allah’ın en sevdiği hayır işleridir insana.

5594. “Kıyamet alametlerinden birisi de Arapların helâk olmasıdır.” Bu da
işte görüyoruz bu günlerde bir bahar, Arap baharı maharı dediler en sonunda Arabın
helaki oldu demek ki kıyamet yaklaştı. Zaten bu beklenen şeydir, kıyamet işaretleri bir bir
çıkıyor bu da işte en son bu da çıktı.

5595. “Kişinin mescidin yanından geçtiği halde içinde iki rekât namaz
kılmaması, tanıdıklarından başkasına selam vermemesi ve çocuğun, yaşlıyı
işlerinde koşturması kıyamet alametlerindendir.”
İşaretlerinden, kıyametin yaklaştığına delalettir ki insan caminin yanından geçiyor
çoğu yani yüzde neredeyse doksan insanlar caminin yanından geçer, namaz niyaz bilmez.
Selam verince, selam versen zaten selam almazlar onun için mecburen bildiğine, tanıdığına
selam veriyorsun. Ondan sonra çocukta, yaşlıları çalıştırır. Şimdi bütün insanlar çocuk,
yaşlıya hürmet edeceğine herkes çocuğa hizmet ediyor, onun ne istediğini yapıyorlar.

5596. “Haine güvenip doğruya ihanet edilmesi de kıyamet
alametlerindendir.” Güvenilir insan, bu güvenilmez haindir diye bakılıp, hain olan insan
da o bu güvenilir insan demesi bu da kıyametin işaretlerindendir.

5597. “Kötü komşuluk, akrabadan alakayı kesmek, cihat etmemek, dinle
dünyalık edinmek, kıyamet alametlerindedir.” Komşular birbirlerine kötü muamele
eder. Akrabadan kimse akrabayla alakayı kesip de ziyaret etmez. Cihat etmemek bir de
dini, dünyalık yani geçim şeyi gibi yapmak o da kıyametin işaretlerindendir.

5598.Bu da kıyamet işaretlerini, alametlerini söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Çocuğun öfkeli” veyahut terbiyesiz “olması” diyor yani iyilik değil de bela
olması çocuğun diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Yağmurun az yağması.” Yahut çok yağıp da her tarafı basıp, sel etmesi.
“Kötülerin çoğalması, yalancının doğrulanması.” Yalancı adamın, bu doğru
söylüyor demesi.
“Doğrunun yalanlanması.” Doğru söylediğin vakit bu yalancı denmesi.
“Haine” insana “güvenilmesi, doğru” insanın da “hain tanınması, her
kabilede münafıkların başa geçmesi, her çarşıda facirlerin söz sahibi olması,
mihrapların süslenmesi, kalplerin harap olması.” Camiler güzel ama kalpler harap.
“Erkeklerin erkeklerle” Maalesef bütün dünya böyle.
“Kadınların da kadınlarla yetinmesi, dünyanın mamur olan yerlerinin harap
edilmesi, harap olan yerlerin de imar edilmesi, din işlerinde zan ve şüphelerin
zahir olması, ribanın ve yiyicisinin su yüzüne çıkması, çalgı ve eğlence aletlerinin
zahir olması, içkinin içilmesi, şurtanın, gammazların, hemmazların” Yani şurta
dediği polis, polislerin çoğalması, gammaz dediği ihbarcılar, ispiyoncular, hemmaz bir de
alay edenler.
“Çoğalması işte bunlar hep kıyamet alametlerindendir.” Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) hepsini söyledi, hepsi de şimdi bu hepsi de var şimdi yani kıyamet uzak
değil. Bazı hocalar daha beş yüz, altı yüz sene var diyorlar, beş yüz, altı yüz sene yok çok
yakındır Allah’ın izniyle.

5599. “Dünyada kula verilen en güzel şey afiyettir.” Yani nedir bu dünyada?
Sıhhatin yerindeyse, en güzel şeyi Allah sana vermiş, ona şükretmen lazım. Yok, param
yoktur, bilmem neyim yoktur filan işim yoktur deme Allah sana en güzel şeyi Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in ağzından söylemiş. O afiyet olduktan sonra her şey kolaydır.
“Ahirette kula verilen en güzel şey mağfirettir.” Ahirette mağfirete kavuşursan,
her şeyden kurtulmuş olursun.
“Kulun kendisine verilen en güzel şey de güzel bir öğüttür ki cemaat onun
sayesinde hayırlı işlerde bulunur.” Bu insana iyi nasihat verip de o nasihati tuttuktan
sonra insanlara da faydası olur, cemaatine de faydası olur.

5600. Bu da kıyamet alametlerini, işaretlerini söylüyor Peygamber Efendimiz
(s.a.v.). “Minberlerinizin hatipleri çoğaldığı” Hatipler çok, her tarafta hatip tabi vaazlar
çok.
“Âlimlerinizin idarecilere meylettikleri, haram olan şeyleri onlara helal, helal
olanları da haram ederek arzularına göre fetva verdikleri zaman”
Şimdi çoğu insan haramı tamam helal yapıyor ama helali de haram yapmak o da
caiz değil, o da aynı şekilde. Nasıl haramı helal yapamazsan, helale de haram diyemezsin.
İşte bunlar fetva veriyor, istedikleri gibi fetva veriyorlar. Sen kalkıyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e salavat çekmek olmaz, haramdır diyor. Nasıl helal şeyi haram
diyorsun? Yahut başka çok misaller var ama yani bu en açık olan şekilde.
“Yine âlimleriniz sırf dinar ve dirhemleriniz için öğrettikleri zaman,” Yani
âlime gelip bir şey öğreneceksin, parasız sana öğretmez. Sırf dinar, dirhemle öğretir bu da
kıyametin işaretlerinden biridir.

“Bir de Kur’an’ı ticaret vesilesi edindiğiniz zaman bilin ki kıyamet
yaklaşmıştır.” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sadıktır, haktır çok yaklaştı Allah’ın
izniyle.

5601. “Yağmurun çok bitkinin az, okuyucuların çok, fakihlerin az.”
Yağmur çok yağıyor ama bitki az oluyor. Bir hayli bitki var ama faydası az oluyor.
Bereketsiz bir şeydir. Okuyucular yani Kur’an okuyanlar çok ama fakihler, dini bilen,
hakikatte haramı, helali bilen insanlar az.
“Emirlerin çok.” Yani bu şimdi seçim var bir hayli insan başkan oluyor. Vekil
oluyor şey oluyor, çoğalmış yani eskiden bu kadar değildi.
“Eminlerin az” Emin olan insanlar, emniyet edeceğiniz insanlar da az. “olması
da kıyamet alametlerindendir.”

5602. “İman cihetinden mü’minlerin en mükemmel olanları, ahlaken en
güzel ve çoluk çocuklarına en lütufkâr olanlarıdır.”
Merhametli olandır. Onun için Müslümanın huyu güzel olması lazım, insanlarla iyi
geçinmesi lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in huyudur, sıfatıdır, O’na benzemek lazım.
Zaten buradaki hadis Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatıdır. En güzel huylu Kendisi
ehline, çoluk çocuğuna en güzel, nazik, lütufkâr olan kendisidir. O’na benzeyelim inşallah.

5603. “En iyi şefaat, nikâhta iki kişi arasında şefaat etmendir.”
Yani onlara, onları bağışlaman en güzel bağışlamak o iki insan nikâha gelerek bir
şey varsa, onları bağışlaman, onların nikâhlarını hayırlı olsun diye bu işi yapmandır.

5604. “Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri cehennemdedir.
Müslüman kadın hamile kaldığı zaman gündüz oruç tutan, gece ibadet eden,
ihrama bürünen ve Allah yolunda cihat eden kimselerin sevabını, çocuğunu
doğuruncaya kadar alır.” Yani bu kadar ecri var Müslüman kadının.
“İlk emzirmesinde bir kişiyi hayata kavuşturmak kadar büyük ecir alır.”
Hem öyle dikkat etmek lazım cehenneme gitmemek için hem bu kadar ecri var mü’mine
hanımın. Allah hepimizi affetsin.
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