HADİS DERSLERİ
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Gale Resulullah (s.a.v.); Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor:

5657. “Şu iki yavrumu (Hasan ve Hüseyin’i) verin.” Diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.).
“Onlara İbrahim Aleyhisselam’in, oğulları İsmail ile İshak’a okuduğu gibi
okuyayım:” Bu nazardan şeyden okuyayım diyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
buyuruyor.
“Üryüzkümâ bi kelimâtillâhit tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve
min külli aynin lâmmeh” Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duası hasetten, nazardan,
şeytandan ne gibi bir şey varsa onlardan sizi Allah korusun diyor.
“Sizi bütün şeytanların, zehirli mahlûkatın ve nazarı isabet eden bütün
gözlerin şerrinden Cenâb-ı Hakk’ın noksansız kelimelerine, İsm-i Azam’ına
sığındırırım” Bunu okumak herkese ezberleyip okumak çok iyi. Bunu her gün okuması
lazım insanın ki çünkü çok nazar, kötü insan, şeytanın şerrinden muhafaza olsun diye
bunları okumamız çok faydalı olur inşallah.

5658. “Cibril inip şöyle dedi:” Yani Cibril Aleyhisselam geldi Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e buyurdu ki;

“Ey Muhammed! Allah’ın sana selamı var. Buyuruyor ki: ‘Kıyamette Ebu
Bekir, Ömer, Osman ve Ali’yi sevenlerden başka herkes susuz kalacak.’”
O günde susuzluk had safhada şimdiki susuzluk gibi değil, cayır cayır yanıyor her
taraf, perişan oluyor insanlar. Onlar kimdir susuz olmayacaklar? Hazreti Ebu Bekir (r.a.),
Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.)’ı sevenler, o susuzluğa maruz kalmayacaklar. Bu işte
şeytan da insanları dünyada da kandırıyor ki bu Mübareklere buğz ediyorlar, sövüyorlar
zannediyorlar ki bir iş yapıyoruz. Bilmiyorlar ki, biliyorlar tabi Hadis-i Şerifler var, her şey
var Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aşikâr.
Bizim yani “din-i İslam din-i mübin” açık aşikârdır demek ki bâtıni değil. Bâtıni
olan sapık fırkalardır. Aşikâr olan bu din var, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aşikâr her şeyi
bütün millete söylüyor. Hazreti Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.)’ı
seveceksin, Hazreti Ali (r.a.)’yı da seveceksiniz ki dünyada da ahirette de bahusus ahirette
rahata kavuşasınız, saadette olasınız, bu kıyamet günü eziyetlerini de çekmeyesiniz ama
şeytan tam tersini diyor onlarda, çoğu millet kanıyor onlara.

5659. Müslümanı terk ederek alakayı kesmek, onun kanını akıtmak gibidir.”
Müslüman küsmek olmaz, onun kanını akıtmak gibi olmuş olur. Müslümanın Müslümanla
ilgilenmesi lazım.

5660. “Valilere verilen hediyeler haramdır.” Bu hükümet adamlarına filan ona
dikkat etmeleri lazım insanların. Hediye çünkü sen orada, o mevkide olduğun için gelip
sana hediye veriyor insan, normal sokaktaki adama hediye vermiyor onun için dikkat
etmek lazım, bunlar haramdır diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kabul etmemek lazım.

5661. “Emirlere hediye vermek haramdır.” Gene aynı şekilde yani hediye verilir
de sen, bir işi için daha fazla bu hediyeleri veriyor insanlar. Yok, kalbimden geldi bu kadar
bu adamı ben seviyorum bir şey vereyim diye olabilir o ama başka şimdiki yüzde yüzü
daha doğrusu hediyeleri menfaat için veriyorlar ama o da haramdır dikkat etsinler.

5662. “Sultana verilen hediye haram ve hıyanettir.”

5663. “Valilere verilen hediyelerin hepsi haramdır.” Bu kadar ince düşünüp
hediyeler bile haramsa düşünün ondan kalan ne kadar dikkat etmek lazım. İslam yani bu
keskin bir sınır koymuş ki insan nefsine uymasın diye. Hediyedir alayım diye aslında hediye
değil de daha doğrusu rüşvet sayıldığı için haramdır, böyle oluyor.

5664. “Burada benim önümü görebiliyor musunuz?” Sahabelere soruyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.);
“Allah’a yemin ederim ki ne huşunuz ve ne de rükûunuz bana gizli değildir.
Arkamdan doğru sizi mutlaka görüyorum.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir
hususiyeti mucizesi de önünden gördüğü gibi arkasından da görüyor zaten arkasından
görmese de her şeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e aşikârdır Ona.

5665. “Biliyor musunuz?” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor.
“Rabbiniz bu gece ne dedi? Allah şöyle buyurdu; Kullarımdan bazıları Bana
inanarak, bazıları da Beni inkâr ederek sabaha kavuştu.” Bazıları mümin, bazıları
kâfir olarak sabahladı diyor.
“Allah’ın rahmeti ve fazlı ile bize yağmur yağdırıldı, diyenler Bana iman
etmiş,” Yağmur rahmettir, Allah’tan geliyor, Allah indinden yağdırılıyor, bu böyle diyenler
iman etmiştir.

“Yıldızların yağmur yağdırdığını inkâr etmişlerdir.” Yok, yıldızdan geldi
gökten havadan geldi diye şey yapınca, onlara iman etmemişlerdir, Allah’a iman
etmişlerdir.
“Şu veya bu yıldız sebebiyle bize yağmur yağdırılmıştır” diyenler ise beni
inkâr edip yıldızlara inanmışlardır.” Onlar kâfirdir yani Allah istemedikten sonra bir
nokta su, bir nokta yağmur, bir nokta kar yağmaz. Her yağmur yağdığı vakit insan, bu
Allah’ın rahmetidir diye sevinmesi lazım. Yok, bugün çok güzeldir açıktır filan yağmur
yağınca kötü demeyin o Allah’ın rahmetidir, Allah’tan geldi, şükredin.

5666. “Kenûd nedir bilir misiniz?” Ayet var “ İnnel insâne li rabbihî le kenûd”
diyor. Kenûd ne demek diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Kenûd, o nankör kâfir kişidir ki seferinde yalnız başına konaklar.
Arkadaşlarını götürmez. Yalnız başına yer. Kölesini aç bırakır. Kavminin
fakirlerine yardım etmez. Onlardan biri de Velid b. Muğire’dir.”
Bu zaten Kuran’da da o adamın zikri geçiyor. Bu en büyük kâfirlerden biriydi o
adam. Allah muhafaza çünkü insan, sahabeler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in lisanı tabi
Allah’ın verdiği ilimden dolayı bütün kâinatın ilmi sıfır kalır Peygamberimiz (s.a.v.)’in
yanında onun için bu Arapçasını, Araplar bile anlamıyordu, onun için izah ediyordu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

5667. “Az önce benimle içinizden birisi namazda okudu mu?” Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) imamlık yaparken, arkadan birisi de Kuran okuyordu, onu soruyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ondan sonra diyor ki:
“Ne diye okurken meşgul ediliyorum?” Yahut zorluk çekiyorum diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). çünkü o imam okurken arkadan cemaat okumaz.

5668. “Biliyor musunuz gökle yer arası ne kadardır? Aralarında beş yüz
yıllık mesafe vardır.” Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği yıllar, Allah indinde bir
gün bin sene yerine olabiliyor, bazen de elli bin sene oluyor. Onlar Allah’ın ilmindedir ne
kadar olduğu ama bu insanların aklına yatacak kadar oradaki herkesin istiap edeceği kadar
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylemiş. Onun için beş yüz yıllık diyor.
“Her gökten diğer bir göğe beş yüz yıllık mesafe vardır. Her göğün kalınlığı
beş yüz yıllık mesafedir. Yedinci katın üstünde bir deniz vardır ki üstü ile altı arası
yer ile gök arası gibidir. Sonra bunun üstünde Arş vardır. Üstü ile altı yer ile gök
kadardır. Allah bütün bunların üstündedir.” Allah hepsinin üstündedir, Allah her şeyin
üstündedir Allah Azze ve Celle.
“Âdemoğullarının amellerinden hiçbir şey O’na gizli değildir.”

5669. “Onun (kesilmeden ölen hayvanın) derisinden faydalanmadınız mı?
Onun ancak yemesi haram kılınmıştır. (Resulullah Aleyhisselam ölü bir koyun
görünce yukarıdaki hadis varid olmuştur.)” Ölü hayvanın derisini kullanabilir diyor,
yemesi haramdır ama derisini kullanabiliyorsun diyor.

5670. “Ümmetimin helaki şu üç şeydendir;” Bu İslam ümmetinin neden tehlike
var, helak olabilirler şu üç şeydendir:
“Asabiyet (kavmiyetçilik),” Milliyetçilik demek yani yahut ırkçılık, ırkçılık iyi
değildir bundan helak olunur. Hakikaten de nereden çıkarsa o bölük pörçük yapıyor
insanları, İslam’ı onun için bu büyük tehlikedir ondan helak oluyor insan, çoğu ümmet-i
Muhammediye.
“Kaderiye” Kaderiye dediği boş laflarla uğraşan insanlardır, ona yaklaşmayın,
onunla uğraşmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ötekiler; asabiyet, kavmiyetçilik,
ırkçılık olabilir burada bu dünyada birbirlerini öldürür, perişan eder ama ahirette gene
kurtarma şansı var ama kaderiye dediği doğrudan küfre girebiliyor insan onun için ona
daha büyük tehlikedir.
“Ve bir de Kitap ve Sünnete dayanmayan boş rivayet.” Kendi kafasına göre
anlatıyor yani hiçbir mesnedi olmayan şimdi çok var öyle Kuran’ları tefsir ediyoruz diye
çıkıyorlar, hadis tefsir ediyoruz diye çıkıyorlar mesnet olmayan şeyler, o da helak
vesilesidir. Meşhur olacağım diye para kazanacağım diye ahretini tehlikeye atıp, helak olma
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

5671. “Ümmetimin helaki kitap ve binalardadır. Kitaba gelince Kuran’ı
okurlar fakat yanlış yorumlarlar.” Yoğun tefsir ederler yanlış yorumlarlar, onlar helak
olan insanlardır.
“Binalar yaparlar fakat cemaati ve dini toplantıları terk ederler.” Onlar da
yanlış helak olan insanlar.

5672. “Çok mal edinen helak olmuştur. Ancak; ‘Bu kadar yeter, şu kadar
etrafımdaki fakir ve muhtaçlara nafaka verdim’ diyenler müstesna ki bunlar da pek
azdır.” Haktır Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği çok haktır Allah’a şükür. Yani paran
olsun bir şey değil ama parayı harcamazsan o vakit helaktesin.

5673. “Erkekler, kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar.”

5674. “Şu Âlemlerin Rabbinin Elçisi’ne gelin. Cibril bana şunu ilham etti:”
Buyurun diyor, Cibril Aleyhisselam geldi, bunu dinleyin diyor Peygamber Efendimiz
(s.a.v.).
“Kişi rızkı tamamlanmadıkça ölmez.” Açlıktan öldü diyorlar demek onun rızkı
bitmiştir, açlıktan o kadar Allah nasip etmiş ona, onun için açlıktan ölmedi, rızkı bitti,
ölmüştür.
“Eğer (isyan ve kötü zannından ötürü) biraz gecikirse, Allah’tan korkun ve
rızkı aramayı güzel yapın.” Rızık istediğiniz vakit, kötü yola gidip de rızık buradan gelir
diye sakın o zanna, zannetmeyin ancak Allah’ın dediği oluyor, o da bir imtihandır.
“Rızkın gecikmesi, sizi Allah’a karşı isyan etmekle onu almaya sevk
etmesin.” Rızık gecikti, orada bir rızık var ama senin değil, helal değil onu alayım deme
sakın. Ona sevk etmesin ki sen haram rızık alırsın o vakit.
“Çünkü Allah’ın katındakine ancak O’na itaat etmekle varılır.” Allah
hepimize helal rızık versin, o çok mühim bir şeydir. Hem insana hem ailesine hem
memlekete hem İslam’a faydalıdır. Allah hepimizi helal rızkından mahrum etmesin
inşallah.
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