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:

6150. “Ey Enes! Bilmiyor musun? Mağfireti gerektiren hususlardan birisi de
Müslüman kardeşinin kalbine sevinç koymandır.” Allah, insanın mağfireti için,
affetmesi için gene çok yollar var onlardan bazıları da Müslüman kardeşinin kalbine sevinç
koymaktır.
“Onun bir üzüntüsünü giderirsin yahut içini rahatlatırsın. Yahut ona bir
mal verirsin ya da borcunu ödersin yahut kendisi olmadığı zaman çoluk çocuğuna
göz kulak olursun.” İnsan Müslüman kardeşine tabi herkes yakın olan için, yakın olan ne
gibi ihtiyacı varsa ona yardımcı olursun, en azından olmadığı vakit çoluk çocuğuna göz
kulak olursun ki onlar muhtaç olmasın kimseye.

6151. “Ey Enes! Allah bu gece bana Kevser’i ihsan etti.” Kevser havzını
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e o gece ihsan etmiş. Enes Hazretlerine söylüyor.
“O, cennette uzunluğu altı yüz yıllık, genişliği de maşrıkla mağrip arası
kadar olan bir nehirdir.” Altı yüz sene yürümek lazım ki ancak ucu, bir ucundan öteki
ucuna ancak altı yüz yıl. Altı yüz yıl dediği buradan kaç artık milyon kilometre midir? O
kadar büyük bir şey mağriple maşrık da yani doğuyla batı arası kadardır genişliği.
“Benden önce ondan hiç kimse içmeyecek.” Bu Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’e verilendir.

“Ahdimi ayak altına alan, itretime sataşan,” Ehl-i Beytine sataşan yahut
Sahabesine, ahbaplarına sataşan
“Ehl-i beytimi öldürenler onu katiyen tadamayacaktır.” Zaten onu içen artık
saadette olur, cennete öyle girer tertemiz, içinde ne düşmanlık kalır ne haset kalır ne
kıskançlık kalır ne kötü arzular kalır tertemiz olur insan. O nefsinin bütün hastalıkları
gitmiş olur cennete tertemiz gider onu içince insan.

6152. “Ey insanlar! İçinizde nefret ettirenler vardır.” İçinizde nefret ettirenler
vardır. Bir güzellikle konuşmak var, bir de aman aman bu insan, nasıl kaçacaklarını bilmez
insanlar ondan. Yani öyle insanlar var devamlı, Allah yaratmış Âdem Aleyhisselam
zamanında vardır da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında da vardı, şimdi de var,
her zaman vardır.
“Kim insanlara imamlık ederse namazı hafif kıldırsın çünkü arkasında,
güçsüz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişiler vardır.” Yaşlı, ihtiyaç sahibi olabilir, abdestini
fazla tutamayan insan var, ayağı ağrıyan var onun için imamlık yaptığınız vakit hemen
kıldırıp, millet herkes dağılsın ondan sonra uzatırsan ne yaparsan yap.

6153. “Ey inasanlar! Kendinize geliniz. Siz ne sağıra ne de gaibe dua
etmiyorsunuz. Siz ziyadesiyle duyan, pek yakın ve sizinle beraber olan Allah’a dua
ediyorsunuz.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yani öyle bağıra bağıra Allah Azze ve
Celle duyan, karıncanın ayak sesini bile duyan Allah Azze ve Celle sizin öyle bağırmanız
gerekmez diyor. Bilin ki Allah sizinle beraberdir, sizin şah damarınızdan daha yakındır
Allah Azze ve Celle.

6154. “Ey insanlar! Büyük taşlar atarak bazınız, bazınızı öldürmesin.” Bu
şeytan taşlamada büyük taş atmayın diyor çünkü büyük taş atarsan olabilir ki adamın
başına gelir ağırsa öldürebilir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Birbirinize izdihamdan dolayı isabet ettirmeyin.” Dikkat edin diyor.
“Bayram günü şeytanı taşlarken taş attığınız vakit, attığınız taşlar ufak
olsun.” Ufak ufak böyle “kazeb” dediği küçük taşlarla atın yani o isabet etse bile bir zararı
olmaz insana. Şimdi insanlar şeytana fazla büyük taş atıyorum diye kalkıp da atınca öteki
insana vuruyor o vakit şeytanın istediği gibi oluyor. O ufak taş bile şeytana atılmış taş
olarak vazife olur, kendine de isabet eder, onun da ağrısı büyük olur.

6155. “Ey insanlar! Her yıl her ailenin bir kurban kesmesi, ayrıca bir de
koyun kesmesi gerekmektedir.” Yapabilen insan, kudreti olan insan Kurban
Bayramında muhakkak kesmesi lazım olmayan, Allah versin de onlar da yapsın inşallah.

6156. “Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin, akrabayı ziyaret edin.
İnsanlar uykudayken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.”

6157. “Ey insanlar! İlim kalkmadan onu öğrenmelisiniz.” İlim en son
kıyamete yakın o da kalkacak ne zaman kalkacağı belli olmadığı için daima öğrenin ilim
öğrenin.
“Âlim ile öğrenci sevapta ortaktırlar.” Âlim, öğrencisi de Allah’tan büyük bir
sevapları var ortaktırlar onlar o sevapta.

“Bunun dışında diğer insanlarda hayır yoktur.” Yani ilimsiz Allah’ın yolunda
olmayanlara bir faydası yoktur, hayır yoktur. Biz bütün gün ilim mi öğreniriz. Öğrenirsin,
niyet olduktan sonra sabah akşam nereye gidersen bir hikmet alırsın bir şey duyarsın o
maksatla niyet olduktan sonra ilim öğrenmiş gibi olursun onun da sevabına âlimle ortak
olursun.

6158. “Ey insanlar! Utanmıyor musunuz? Yemediklerinizi biriktiriyorsunuz,
imar etmediklerinizi inşa ediyorsunuz, ulaşamayacağınız şeyleri hayal
ediyorsunuz, bundan utanmıyor musunuz?” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yani
insanın aklı fikri dünyalık olduktan sonra bundan utanması lazım bunlar Allah rızası için
olursa utanmak gerekmez.

6159. “Ey insanlar! Allah’tan korkmayı bir ticaret edinin ki size rızık
sermayesiz ve ticaret işleriyle uğraşmaksızın gelsin.” Allah’tan korktuktan sonra
ticaret, Allah rızkınızı gönderir. Ondan sonra bu ayeti okur ki;
“Sonra: ‘Kim ki, Allah’tan korkarsa onun için bir çıkış yolu kılar ve onu
ummadığı yerden rızıklandırır’ mealindeki ayeti okudu.” Diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) yani mühim olan Allah’tan korkmak, Allah’tan korkup da Allah’a
tevekkül etikten sonra kapılar açar sana ummadığın yerden rızıklandırır sizi Allah Azze ve
Celle.

6160. “Ey insanlar! Allah kitabını peygamberinin dilinde indirdi.” Kur-an’ı
Azimüşşan Allah’ın kitabıdır, ezelidir, kadimdir ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
dilinde bize anlayalım diye indirildi.
“Helalini helal, haramını da haram kıldı.” Şimdi kitapta o yazılan hepsi, helal
belli haram belli.
“Peygamberin dili üzerine kitapta neyi helal kılmışsa, o kıyamete kadar
helaldir. Peygamberin dili üzerine indirdiği kitapta neyi haram kılmışsa, o
kıyamete kadar haramdır.” Kıyamete kadar bazı şeyler haram ondan sonra cennette
bazı şimdi bize haram olanlar hepsi değil tabi bazılarını helal kılacak mesela şarap diyor
cennette nehirler olacak şaraptan şimdi burada yasaktır, günahtır, helal değildir haramdır
bize. O gibi şeyler bazıları kıyamete kadar orada bazıları da ilelebet haram olan şeyler
vardır.

6161. “Ey insanlar! Tedavi olun çünkü Allah sam hariç ne gibi hastalık
yaratmışsa mutlaka onun şifasını da yaratmıştır. Sam, ölümdür.” Bazı insanlar
tedavi olmak istemezler biz Allah’a tevekkül ederiz der ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
imkân varsa hastalığınızı tedavi edin, kısmetiniz varsa Allah vermişse yaşarsınız, rahat
yaşarsınız. Yok, bu ecel gelmişse o vakit bir fayda etmez. O vakit Allah ruhunuzu
kabzettirmeyi emreder.

6162. “Kadınlarınız pek süslü giyinmekten, mescitte büyüklük taslamalarına
sebep olacak ziynetlerden alıkoyun.” Böyle çok gösterişli olarak mescitlere gelmesin
diyor hanımlar onları menedin diyor.
“Zira İsrailoğulları, kadınları pek süslü giyinip mescitlerde kuruluncaya
kadar lanetlenmemişlerdi.” Onların da kadınları süslü püslü gösterişli giyinip şey olunca
o vakit lanetlenmişler.

6163. “Ey Büşra!” Bir hanım sahabenin adı Busrat Hanım Radyallahuanh
“Allah’ı hata işlerken unutma ki, o da seni mağfiret ederken anıp
unutmasın.” Bir hata yapınca Allah’ı hatırlasın, Allah o vakit seni mağfiret eder.
“Kocana itaat et ki dünya ve ahiret saadetine eresin. Ana babana iyilikte
bulun ki evinin bereketi artsın.” Bu kocaya itaat etmek dünya hem ahirette geçinip
giderler yok bütün vakit kavga edecekse hem dünyasında mutluluk yok ahiretinde de onun
cezasını çeker. Ana babaya da iyilikte bulunsunlar ki bereketli olur evi.

6164. “Ey Abdülmuttalib oğulları!” Peygamber Efendimiz (s.a.v.);
Abdulmuttalib oğulları, dedesinin oğulları yani amcaoğulları hepsine hitap ediyor.
“Eğer size bir sıkıntı, humma” Humma dediği ateşli bir hastalık.
“Ve darlık gelirse şöyle deyin;” Ne gibi sıkıntılar varsa hastalık fakirlik filan şöyle
deyin;
“Allah, Allah Rabbimizdir. Onun hiçbir şeriki yoktur.” Ortağı yoktur demek.

6165. “Ey Abdülmuttalib oğulları!” Abdulmuttalib, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in dedesi, oğulları amcaları, onların sülaleleri onlar Kâbe’ye, Kâbe’ye hizmet edenler
onlardı gelen giden insanlara da hizmet ederlerdi. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
onlara hitap ediyor.

“Korunmanız için yemek yedirmelisiniz. Güzel söz söylemelisiniz.” Yani
hem yemek yedirin hem insanlara güzel davranın güzel söz söyleyin şimdikiler gibi değil.
“Ey Abdülmuttalib oğulları! Yemek yedirin, hoş sözler söyleyin.”

6166. “Ey Hubeyb! Ne zaman günah işlersen tevbe et.” Diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.).
“Bu takdirde günahlarım çoğalır. Dedi.” Şimdi Hudeyb Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in huzuruna gelmiş günah işlemiş. Günah işlediğin vakit tövbe et diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) o günah affolur. O da onu şey yapmadı diye zannetti ki günah
çoğalacak. Bu takdirde günahlarım çoğalacak.
“Ey Hubeyb!” Demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Allah’ın affı senin günahlarından daha çoktur.” Yani sen ne kadar günah
yapsan Allah hepsini affetmeye kadirdir affı daha çoktur Allah’ın affını yenemezsin.
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl
Lil la tel Fatiha
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