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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 و به نستعن

Hamd Allah’a mahsustur. Ona hamd eder, Ondan yardım ve mağfiret 
dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a 
sığınırız. Allah’ın hidayet verdiği kimseyi saptıran olamaz. Allah’ın saptırdığını 
da kimse hidayet edemez.  
 

Şahadet ederim ki, Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. Bir ve tektir, 
ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve rasulüdür.  
 

“Ey iman edenler, Allah’dan gereği gibi korkun ve ancak 
müslümanlar olarak ölün!” 
 

“Ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var 
eden, her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. 
Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık 
bağını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir 
gözetleyicidir.” 
  

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. O da 
amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin. Günahlarınızı da mağfiret 
etsin. Kim Allah’a ve rasulü’ne itaat ederse, büyük bir kurtuluşla kurtulmuş 
olur.” 
  

Şüphesiz en doğru söz Allah’ın kitabı, en güzel yol Muhammed 
sallallahu aleyhi vesellem’in yoludur. İşlerin kötüsü sonradan din diye 
uydurulanlardır. Elbette ki her bidat bir sapıklıktır, her sapıklığın yeri de 
ateştir. Sonra… 
 

…Bazı mucahid kardeşlerim Allah yolunda cihadın, nöbet tutmanın ve 
şahadetin fazileti hakkında Rasulallah aleyhissalatu vesselam’ın sözlerini 
sorunca, Rabbimin ikramına ve onlar için hazırladığı nimetlere rağbetlerini 
artırmak için, silahlarını çekip, kâfirlere karşı darbelerini şiddetlendirmeleri 
için ve Allah yolunda şahadeti aramaları için alakalı hadisleri ve bazı eserleri 
Rabbime sığınarak ve O’ndan yardım talep ederek topladım. 

 
Şu muhakkak ki, inatçı kâfirlerin anladıkları tek dil, gündüz ve gece 

vakti çalışan silahların sesidir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. 
Varlığı yalnız şiddet ve zulüm üzerine kurulmuş olanlar ancak şiddetten 
anlarlar. Şiddet kullanarak yeryüzünü ifsad edenlere şiddet ile karşı koymak 
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adaletin ta kendisidir. “…kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona 
saldırın”.1 

 
 Bu zalim kâfirleri kendi kanları içinde boğmak binlerce müslüman 

canın intikamı, binlerce müslüman bacının iffetini kirletenlerin cezası, binlerce 
Allah dostuna yapılan işkencelerin karşılığı olacaktır. Mucahidlerin her bir 
darbesi İslam ümmetinin gönlüne şifa olacaktır. Nice yaralı kalpler 
mucahidlerin şiddetiyle sağlik bulacaktır. Nice daralmış, ümitsizliğe düşmüş 
kalpler mucahidlerin her bir darbesiyle rahatlayacaktır ve huzurla geleceğe 
bakacaktır. “Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları azablandırsın. Onları 
rezil etsin, size onlara karşı zafer versin ve mumin bir topluluğun 
gönüllerine şifa versin, kalplerindeki gazabı gidersin.”2 
 

Müjdeler olsun sana, değerli kardeşim, ne mutlu sana, ne mutlu sana ki, 
Rabbim yeryüzünde Tevhid sancağının senin kanın ile dikilmesi için ve nice 
mazlum müslüman gönüllere şifa olabilmen için, seni cihad fi sebilillah ile 
rızklandırmış, bu uğurda canını kabul etmiş, ilk akan damla kan ile günahlarını 
bağışlamayı ve hesabsız cennete girmeni vaad etmiş. Öyle bir cennet ki, onda 
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin hayal 
edemediği nimetler vardır. Altın ve gümüşten bina edilmiş saraylar, göz 
kamaştırıcı güzellikte olan ve değişik değişik meyveler veren bahçeler, değişik 
değişik tatlarda nehir ve ırmaklar, inciden yapılmış çadırlar, tomurcuk göğüslü 
huriler, hoşnutluk içinde ebedi bir hayat ve… ve… Rabbimin rızası. “ O halde 
yarışanlar bunun için yarışsınlar”3.  Birkaç hurma bu kavuşmayı geciktirecek 
ise, yazıklar olsun bana. Çek kılıcını! Kır kınını! Vur kâfirlere! Merhamet etme! 
Arkana bakma! İslam’ın zaferi senin elinden olsun.  
 
 
 
 
Ebu Abdullah Tarık 
6 Cemade’l-ahira 1431            
    

 

 

 

 
                                                             
1 El-Bakara, 194.ayet 
2 Et-Tevbe, 14üncü ayet. 
3 El-Mutaffifin, 26ıncı ayet. 
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BİRİNCİ BAB 

NİYET HAKKINDA 

Birinci hadis 

قال : سمعت رسول هللا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه 

صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن 

كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

 ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Emir’ul-muminin Ebi Hafs Omer bin Hattab radıyallahu anhu’dan 

rinvayet edilidiğine göre, o Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken 

işitti: “ Ameller niyetlere göredir. Kişiye ancak niyet ettiği vardır. Kimin 

hicreti Allah ve Rasulüne ise, onun hicreti Allah ve Rasulünedir. Kimin 

hicreti de bir dünyalık veya evleneceği bir kadın içinse, onun hicreti hicret 

ettiğinedir.”4 

 

Fasıl 

KİM TEVHİDİN İKAMESİ İÇİN SAVAŞIRSA, O ALLAH YOLUNDA CİHAD 

EDENDİR 

 

İkinci hadis 

حٌَؿً ٠مخطً ٗـخػش  ٓجً ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ػٓ:  ػٓ أرٟ ِٛٓٝ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي

٠ٚمخطً ك١ّش ٠ٚمخطً ٠ٍخء أٞ ًٌه فٟ ٓز١ً هللا فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٓ لخطً 

 ٌظىْٛ وٍّش هللا ٟ٘ حٌؼ١ٍخ فٙٛ فٟ ٓز١ً هللا

 

Ebu Musa radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem'e cesurluk, hamiyyet ve riya için çarpışan kimsenin 
hükmü soruldu. “ Bunların hangisi Allah yolundadır?” (denildi.) Rasulallah 
sallallahu aleyhi ve sellem : 

“ Kim yalnız kelimetullah yüce olsun diye çarpışırsa işte o Allah yo-
lundadır.” buyurdu.5 

 

                                                             
4 Sahihu’l-Buhari, birinci hadis. 
5 Sahihu-Muslim, 3525inci hadis.  
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Üçüncü hadis 

 

ٍُٚٓ فمخي: ٠خ أطٝ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  : أْ أػَحر١خٍظٟ هللا ػٕٗ ِٛٓٝ حألٗؼَٞػٓ أرٟ 

فّٓ فٟ ٓز١ً هللا؟  ٍٓٛي هللا حٌَؿً ٠مخطً ٌٍّغُٕ ٚحٌَؿً ٠مخطً ١ٌٌوَ ٚحٌَؿً ٠مخطً ١ٌَٜ ِىخٔٗ

 فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: ِٓ لخطً ٌظىْٛ وٍّش هللا ٟ٘ حٌؼ١ٍخ فٙٛ فٟ ٓز١ً هللا.

Ebu Musa radıyallahu anhu’dan rivayete göre, o şöyle demiştir:              “ 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’e bir kimse geldi de: “ Bir kısım kimseler 
ganimet malı için savaşırlar, bir kısım kimseler de insanlar arasında adının 
söylenip övülmesi için savaşırlar, bir kısım insanlar da yiğitlikteki mevkii 
derecesi görülsün diye savaşırlar. Şu halde Allah yolunda cihad eden kimdir?” 
diye sordu. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “ Her kim Allah'ın kelimesi 
en yüce olsun diye savaşırsa, o kişi Allah yolundadır” buyurdu.6  

 

Dördüncü hadis 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي اْ أٚي حٌٕخّ 

٠معٝ ٠َٛ حٌم١خِش ػ١ٍٗ ٍؿً حٓظ٘ٙي فؤطٟ رٗ فؼَفٗ ٔؼّٗ فؼَفٙخ لخي فّخ ػٍّض ف١ٙخ لخي لخطٍض 

ؿَٞء فمي ل١ً ػُ أَِ رٗ فٔلذ ػٍٝ ٚؿٙٗ ف١ه كظٝ حٓظ٘ٙيص لخي وٌرض ٌٚىٕه لخطٍض ألْ ٠مخي 

كظٝ أٌمٟ فٟ حٌٕخٍ ٍٚؿً طؼٍُ حٌؼٍُ ٚػٍّٗ ٚلَأ حٌمَآْ فؤطٟ رٗ فؼَفٗ ٔؼّٗ فؼَفٙخ لخي فّخ 

ػٍّض ف١ٙخ لخي طؼٍّض حٌؼٍُ ٚػٍّظٗ ٚلَأص ف١ه حٌمَآْ لخي وٌرض ٌٚىٕه طؼٍّض حٌؼٍُ ١ٌمخي ػخٌُ 

فٔلذ ػٍٝ ٚؿٙٗ كظٝ أٌمٟ فٟ حٌٕخٍ ٍٚؿً ٚلَأص حٌمَآْ ١ٌمخي ٘ٛ لخٍة فمي ل١ً ػُ أَِ رٗ 

ٚٓغ هللا ػ١ٍٗ ٚأػطخٖ ِٓ أصٕخف حٌّخي وٍٗ فؤطٟ رٗ فؼَفٗ ٔؼّٗ فؼَفٙخ لخي فّخ ػٍّض ف١ٙخ لخي 

ِخ طَوض ِٓ ٓز١ً طلذ أْ ٠ٕفك ف١ٙخ اال أٔفمض ف١ٙخ ٌه لخي وٌرض ٌٚىٕه فؼٍض ١ٌمخي ٘ٛ ؿٛحى فمي 

 خٍل١ً ػُ أَِ رٗ فٔلذ ػٍٝ ٚؿٙٗ ػُ أٌمٟ فٟ حٌٕ

 

Ebu Hureyre radıyallhu anhu’dan rivayet edildiğine göre, o Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle dediğini işitti: “Kıyamet gününde hakkında 
hüküm verilecek ilk insan şehid edilen bir adamdır. Bu adam getirilecek ve 
Allah kendisine verdiği nimetleri gösterecek, o da onları tanıyacaktır. 
Allah azze ve celle “Bu nimetler hakkında ne yaptın?” diyecek. Adam 
“Senin uğrunda çarpıştım. Nihayet şehid edildim” diyecektir. Allah azze ve 
celle “yalan söyledin!  Lakin sen cesur denilmek için çarpıştın. Gerçekten 
denildi de” buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüz üstü sü-
rüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de ilmi öğrenip öğreten ve 
Kuranı okuyan bir adamdır. Bu da getirilerek kendisine verdiği nimetlerini 
gösterecek, o da onları tanıyacaktır. “ Bunlar hakkında ne yaptın?” diye 
soracak. O adam “ ilmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızan için Kuranı da 

                                                             
6 Sahihu’l-Buhari, 2599uncu hadis. 
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okudum” diyecek. Allah azze ve celle “yalan söyledin! Lakin sen âlim 
denilsin diye öğrendin. Kuranı da o kaari’dir denilsin diye okudun. 
Gerçekten denildi de” buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve 
yüzü üstü sürüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de Allah’ın 
halini genişlettiği ve kendisine malın her çeşidinden verdiği adamdır. Bu 
da getirilerek ona verdiği nimetlerini gösterecek, o da onları tanıyacaktır. 
“Bunlar hakkında ne yaptın?”  diye soracak.  O adam “ Uğrunda mal sarf 
edilmesini dilediğin hiç bir yol bırakmadım. Mutlaka Senin için sarf ettim” 
diyecek. Allah azze ve celle     “Yalan söyledin! Lakin sen, o cömerttir 
desinler diye yaptın. Gerçekten denildi de” buyuracak. Sonra onun 
hakkında emir verecek ve yüzü üstü sürüklenecek. Sonra cehenneme 
atılacaktır.”7 

 

Beşinci hadis 

 

ػٓ ِؼخً رٓ ؿزً ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي  حٌغِٚ غِٚحْ فؤِخ ِٓ 

حرظغٝ ٚؿٗ هللا ٚأغخع حإلِخَ ٚأٔفك حٌى٠َّش ٠ٚخَٓ ح٠ٌَ٘ه ٚحطمٝ حٌفٔخى فبْ ِٔٛٗ ٚٔزٙٗ أؿَ وٍٗ 

   ٚأِخ ِٓ غِح فوَح ٠ٍٚخء ّٚٓؼش ٚػصٝ حإلِخَ ٚأفٔي فٟ حألٍض فبٔٗ ال ٠َؿغ وفخفخ

Muaz bin Cebel radıyallhu anhu’dan rivayet olunduğuna göre 
Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Savaş iki türlüdür: 
Allah'ın rızasını arayan, imama itaat eden, malını ve canını harcayan, 
arkadaşına kolaylık gösteren ve fesattan kaçan kimse. Bu şekilde savaşan 
kimsenin uykusu da uyanıklığı da sevaptır. Övünmek, gösteriş ve ün için 
savaşan, imama itaat etmeyen ve yeryüzünde fesat çıkaran kimse ise, bu 
(şekilde savaşan) kimse (günahını karşılamaya) yeterli bir sevab ile 
dönmez.”8  

 

hadis Altıncı 

 

ٚ٘ٛ ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍؿال لخي: ٠خ ٍٓٛي هللا ٍؿً ٠َ٠ي حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا 

٠زظغٟ ػَظخ ِٓ ػَض حٌي١ٔخ فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ال أؿَ ٌٗ فؤػظُ ًٌه حٌٕخّ 

ٚلخٌٛح ٌٍَؿً ػي ٌَٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فٍؼٍه ٌُ طفّٙٗ فمخي ٠خ ٍٓٛي هللا ٍؿً ٠َ٠ي 

ٌَٓٛي  حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا ٚ٘ٛ ٠زظغٟ ػَظخ ِٓ ػَض حٌي١ٔخ فمخي ال أؿَ ٌٗ فمخٌٛح ٌٍَؿً ػي

 هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فمخي ٌٗ حٌؼخٌؼش فمخي ٌٗ ال أؿَ ٌٗ

 

                                                             
7 Sahihu-Muslim, 3527inci hadis. 
8 Sunenu’n-Nesei, 3137inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, Hakim “ bu hadis Muslim’in şartına 
göre sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ Muslim’in şartı üzeredir” dedi. 
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Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre bir adam “ey 
Allah'ın Rasulü, bir adam Allah yolunda savaşmak istiyor ve aynı zamanda 
dünya malı elde etmek istiyor (buna ne buyurursunuz)?” diye sordu. 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Onun için bir ecir yoktur” buyurdu. 
Halk bu cevabı (gözlerinde) büyüterek o adama: “(bu soruyu) Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’e tekrarla, herhalde sen cevabı iyi anlayamadın” 
dediler. Bunun üzerine o adam: “ey Allah'ın Rasulü adam Allah yolunda 
savaşmak istiyor ve aynı zamanda dünya malı elde etmek istiyor” diyerek 
soruyu tekrarladı. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Ona ecir yoktur” 
buyurdu. (Orada bulunanlar) adama: “(soruyu) Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’e bir daha tekrar et” dediler. O da Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’e (soruyu) üçüncü defa tekrarladı. “( Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem) ona ecir yoktur” cevabını verdi.”9 

 

Yedinci hadis 

 

لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِخ ِٓ غخ٠ُش أٚ  ػٓ ػزي هللا رٓ ػَّٚ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي:

٠َٓش طغِٚ فظغُٕ ٚطٍُٔ اال وخٔٛح لي طؼـٍٛح ػٍؼٟ أؿٍُٛ٘ ِٚخ ِٓ غخ٠ُش أٚ ٠َٓش طوفك ٚطصخد 

 اال طُ أؿٍُٛ٘

 

Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma’dan rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem “Allah yolunda gaza ederek ganimet alan hiç bir 
ordu yoktur ki, ahirette alacakları ecirlerinin üçte ikisini peşin almış 
olmasınlar. Kendileri için üçte bir kalır. Ganimet almazlarsa ecirleri 
kendilerine tam verilir” buyurdu.10 

 

FASIL 

MEŞRU ÖZÜR SAHİBİ, CİHADI VE ŞEHADETİ SIDK İLE AZMEDERSE, 
NİYETİYLE MUCAHİTLERDEN VE ŞEHİTLERDEN YAZILIR 

 

Sekizinci hadis     

 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٍؿغ ِٓ غِٚس طزٛن فئخ ِٓ  ػٓ أْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ

حٌّي٠ٕش فمخي اْ رخٌّي٠ٕش ألٛحِخ ِخ َٓطُ ١َِٔح ٚال لطؼظُ ٚحى٠خ اال وخٔٛح ِؼىُ لخٌٛح ٠خ ٍٓٛي هللا 

 ُٚ٘ رخٌّي٠ٕش لخي ُٚ٘ رخٌّي٠ٕش كزُٔٙ حٌؼٌٍ

                                                             
9 Sunenu-Ebi Davud, 2155inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2436ıncı hadis. Hakim “ bu hadisin 
isnadı sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ sahihtir” dedi. 
10 Sahihu-Muslim, 3529uncu hadis. 
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Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem Tebuk gazvesinden dönüp de Medine'ye 
yaklaştığında şöyle buyurdu: “Medine'de öyle topluluklar vardır ki, sizin 
yürüdüğünüz her bir yerde, sizin geçtiğiniz her bir vadide muhakkak onlar 
da sizinle beraber olmuşlardır.” Sahabeler: “Ya Rasulallah! Onlar Medine'de 
(oturmuşlar)dır!” dediler. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem:      “Evet onlar 
Medine'de kaldılar. Fakat onları Medine'de özür hapsetti” buyurdu.”11  

 

Dokuzuncu hadis 

ػٓ ًٓٙ رٓ ك١ٕف ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: ِٓ ٓؤي هللا حٌ٘ٙخىس رصيق 

ِٕخُي حٌ٘ٙيحء ٚاْ ِخص ػٍٝ فَحٗٗرٍّغٗ هللا   

Sehl bin Huneyf radıyallahu anhu’dan rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ Her kim sıdk ile Allah'dan şehitlik 
dilerse, Allah onu şehitlerin menzilesine ulaştırır. Velev ki döşeğinde 
ölmüş olsun.”12  

 

Onuncu hadis 

 

ػٓ أْٔ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: ِٓ غٍذ حٌ٘ٙخىس صخىلًخ 

 أػط١ٙخ ٌٚٛ ٌُ طصزٗ

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ Her kim şehid olmayı sadakatle 
isterse şehitlik kendisine verilir. Velev ki isabet almasın.”13 

 

 

İKİNCİ BAB 

ALLAH YOLUNDA CİHADIN VACİP OLMASI HAKKINDA 

 

On birinci hadis 

 

                                                             
11 Sahihu’l-Buhari, 4071inci hadis. 
12 Sunenu’t-Tirmizi, 1577inci hadis. Tirmizi “ Sehl bin Huneyf’in hadisi hasen, garibtir” dedi. 
13 Sahihu-Muslim, 3531inci hadis. 
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كظٝ ػٓ حرٓ ػَّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي أَِص أْ ألخطً حٌٕخّ 

٠٘ٙيٚح أْ ال اٌٗ اال هللا ٚأْ ِلّيح ٍٓٛي هللا ٠ٚم١ّٛح حٌصالس ٠ٚئطٛح حٌِوخس فبًح فؼٍٛح ًٌه 

 ػصّٛح ِٕٟ ىِخءُ٘ ٚأِٛحٌُٙ اال رلك حإلٓالَ ٚكٔخرُٙ ػٍٝ هللا

 

İbni Omer radıyallahu anhuma‘dan rivayet edilidiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ Allah'tan başka ilah olmadığına 
ve Muhammed'in Allah’ın rasulü olduğuna şehadet edinceye kadar, 
namazı ikame edip zekatı eda edinceye kadar insanlarla savaşmakla 
emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, İslam hakkı istisna olmak üzere, 
canlarını ve mallarını benden kurtarmış olurlar. Hesabları Allah'a aittir.“14 

 

On ikinci hadis 

 

ػٓ أْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ حْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي: ؿخ٘يٚح حٌَّ٘و١ٓ 

 رؤٌٕٔظىُ ٚأٔفٔىُ ٚأِٛحٌىُ ٚأ٠ي٠ىُ 

 

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ Dillerinizle, canlarınızla, 
mallarınızla ve ellerinizle muşriklere karşı cihad edin!”15 

 

 

FASIL 

MEŞRU ÖZÜR SAHİBİ OLMAYIP ALLAH YOLUNDA CİHATTAN GERİ 
DURMAK NİFAKTAN BİR ŞUBEDİR VE AZABI İSTİHKAK EDER 

 

hadis On üçüncü 

 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٓ ِخص ٌُٚ ٠غِ ٌُٚ 

 ٠ليع رٗ ٔفٔٗ ِخص ػٍٝ ٗؼزش ِٓ ٔفخق

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimse gaza etmeden ve onu 
gönlünden geçirmeden ölürse nifakın bir şube üzere ölür.”16 

                                                             
14 Sahihu’l-Buhari, 24üncü hadis. 
15 Musnedu-Ahmed, 12577inci hadis. Şuayb el-Arnavuti “ isnadı sahihtir” dedi. 
16 Sahihu-Muslim, 3533üncü hadis. 
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hadis On dördüncü 

 

ػٓ حرٓ ػَّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي:  اًح طزخ٠ؼظُ 

رخٌؼ١ٕش , ٚأهٌطُ أًٔخد حٌزمَ , ٍٚظ١ظُ رخٌٍِع , ٚطَوظُ حٌـٙخى , ٍٓػ هللا ػ١ٍىُ ًال ال ٠ِٕػٗ 

 ٗت كظٝ طَؿؼٛح اٌٝ ى٠ٕىُ  

Abdullah bin Omer radıyallahu anhuma’dan rivayet olunduğuna göre 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işitti: “ Iyne yoluyla 
alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız, tarımı seçtiğiniz ve 
cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki, 
dininize dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz.”17

 

 

hadis On beşinci 

 

وٕخ رّي٠ٕش حٌََٚ فؤهَؿٛح ا١ٌٕخ صفخ ػظ١ّخ ِٓ حٌََٚ فوَؽ  ػٓ أٍُٓ أرٟ ػَّحْ حٌظـ١زٟ لخي

ا١ٌُٙ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ ِؼٍُٙ أٚ أوؼَ ٚػٍٝ أً٘ ِصَ ػمزش رٓ ػخَِ ٚػٍٝ حٌـّخػش فعخٌش رٓ ػز١ي 

ػٍٝ صف حٌََٚ كظٝ ىهً ف١ُٙ فصخف حٌٕخّ ٚلخٌٛح ٓزلخْ هللا ٠ٍمٟ فلًّ ٍؿً ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ 

ر١ي٠ٗ اٌٝ حٌظٍٙىش فمخَ أرٛ أ٠ٛد حألٔصخٍٞ فمخي ٠خ أ٠ٙخ حٌٕخّ أىُ طظؤٌْٚٛ ٌٖ٘ ح٠٢ش ٌ٘ح حٌظؤ٠ًٚ 

ٚأّخ أٌِٔض ٌٖ٘ ح٠٢ش ف١ٕخ ِؼَ٘ حألٔصخٍ ٌّخ أػِ هللا حإلٓالَ ٚوؼَ ٔخصَٖٚ فمخي رؼعٕخ ٌزؼط 

هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ اْ أِٛحٌٕخ لي ظخػض ٚاْ هللا لي أػِ حإلٓالَ ٚوؼَ  َٓح ىْٚ ٍٓٛي

ٔخصَٖٚ فٍٛ ألّٕخ فٟ أِٛحٌٕخ فؤصٍلٕخ ِخ ظخع ِٕٙخ فؤِٔي هللا ػٍٝ ٔز١ٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠َى 

 ػ١ٍٕخ ِخ لٍٕخ} ٚأٔفمٛح فٟ ٓز١ً هللا ٚال طٍمٛح رؤ٠ي٠ىُ اٌٝ حٌظٍٙىش {

ػٍٝ حألِٛحي ٚاصالكٙخ ٚطَوٕخ حٌغِٚ فّخ ُحي أرٛ أ٠ٛد ٗخهصخ فٟ ٓز١ً فىخٔض حٌظٍٙىش حإللخِش 

 هللا كظٝ ىفٓ رؤٍض حٌََٚ

 

Eslem Ebi Imran et-Tucibi’den rivayete göre, o şöyle demiştir: “Rum 
şehrinde idik. Rumlar karşımıza büyük bir ordu çıkardılar. Onlara karşı 
müslümanlardan bir o kadar veya daha fazla asker çıkarıldı. Mısırlıların başında 
komutan olarak Ukbe bin Amir bulunuyordu. Ordunun komutanı ise Fudale bin 
Ubeyd idi. Müslümanlardan bir asker Rumların saflarına hucum ederek onların 
arasına girdi. Askerler bağırarak “ subhanallah” dediler. “Bu kimse kendi eliyle 
kendini tehlikeye atıyor”. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari ortaya atılarak şöyle 
dedi: “Ey insanlar! Siz bu ayeti yaptığınız gibi yorumlamaya çalışıyorsunuz. Hâlbuki 
bu ayet biz Ensar topluluğu hakkında nazil olmuştur. Allah, İslam’ı güçlendirip 

                                                             
17 Sunenu-Ebi Davud, 3003üncü hadis. Albani Sahihu ve Daifu Suneni-Ebi Davud’da sahihtir 
dedi. İmam Ahmed hadisin benzerini ceyyid isnadla tahriç etti. İbnu Kattan hadis sahihtir 
dedi. 
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yardımcılarını çoğaltınca bizler Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’den gizli 
birbirimize “pek çok malımızı heder edip tükettik, mallarımızla ilgilenmedik. Allah, 
İslam’ı güçlendirmiş, yardımcılarını çoğaltmıştır. Artık bizler mallarımızın başına 
oturup onlarla meşgul olsak, ihmal ettiğimiz şeyleri telafi etsek” dedik. Allah bizim 
bu sözümüze karşılık olmak üzere rasulü sallallahu aleyhi vesellem’e şu ayetini 
indirdi: “Allah yolunda size verilenlerden bol bol harcayın. Böylece size Cennet 
kazandıracak imkânı hazır bulmuşken onu kullanmayacak kendi elinizle 
kendimizi tehlikeye atmayın...” Tehlike: malların üzerinde oturmak onları 
çoğaltmaya ve ıslah etmeye çalışmak ve Allah yolunda cihadı terk etmektir.” 

Böylece Ebu Eyyub radıyallahu anhu, Allah yolunda cihada, şehid olup 
Rum toprağına defnedilinceye kadar devam etti.18  

 

On altıncı hadis 

ػٓ حرٟ رىَ حٌصي٠ك ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ: ِخ طَن لَٛ 

 حٌـٙخى حال ػُّٙ هللا رخٌؼٌحد

Ebu Bekr es-Siddik radıyallahu anhu’dan rivayeten, o dedi ki:                “ 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu”: “ Cihadı terk etmiş olan 
her bir topluluğu muhakkak Allah topluca azab etmiştir.” 19   
 

hadis On yedinci 

 

ِٓ  هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي  ِٓ ٌمٟ هللا ١ٌْٚ ٌٗ أػَ ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ

ٌم١ٗ ٚف١ٗ ػٍّش   حٌـٙخى  

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu, dedi: “ Kim cihadtan bir eseri 

bulunmadığı halde Allah'a kavuşursa, o kimse bir eksiği olduğu halde 

Allah'ın huzuruna çıkar.”20
 

 

inci hadissekiz On 

 

                                                             
18 Sahihu’t-Tirmizi, 2898inci hadis. Tirmizi “ bu hadis hasen, sahih, garibtir” dedi. 
19 El-Mucemu’l-Evsat, 3839uncu hadis. Hadisi Munziri, ibnu Nahhas ve Albani hasendir 
dediler. 
20 Mustedreku’-Hakim, 2420inci hadis. Hakim “ bu hadis bu konuda değeri büyük bir hadistir, 
lakin iki şeyh İsmail bin Rafi ( hadisin ravilerinden ) ile ihticaç etmemişlerdir” dedi. Zehebi de 
Telhis’de “İsmail bin Rafi’i zayıf demişlerdir” dedi. 
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 حٌمخُٓ رٓ ػزي حٌَكّٓ ٠مٛي ّٓؼض حرخ أِخِش ٠وزَ ػٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ حٔٗ لخي 

٠َٛ حٌم١خِش  لزًِٓ ٌُ ٠غِ حٚ ٠ـِٙ غخ٠ُخ حٚ ٠وٍف غخ٠ُخ فٟ حٍ٘ٗ رو١َ أصخرٗ هللا رمخٍػش  

Ebu Umame radıyallhu anhu’nun haber verdğine göre, Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kim savaşa katılmaz veya savaşa 
katılan bir gaziyi teçhiz etmez ya da savaşa giden mucahidin ailesine 
hizmette ona hayırlı bir halef olmazsa, Allah onu kıyametten önce bir 
felakete uğratır.”21 

 

hadis dokuzuncu On 

 

ػٓ ١ٍّٓخْ رٓ ر٠َيس ػٓ أر١ٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ  كَِش ٔٔخء حٌّـخ٘ي٠ٓ 

ػٍٝ حٌمخػي٠ٓ وؤِٙخطُٙ ِٚخ ِٓ ٍؿً ِٓ حٌمخػي٠ٓ ٠وٍف ٍؿال ِٓ ح ٌّـخ٘ي٠ٓ فٟ أٍ٘ٗ ف١وٛٔٗ 

  حٌم١خِش ف١ؤهٌ ِٓ ػٍّٗ ِخ ٗخء فّخ ظٕىُف١ُٙ اال ٚلف ٌٗ ٠َٛ 

Süleyman bin Bureyde'den, o da babasından rivayet olunduğuna göre 
şöyle dedi: Rasulallah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu: “ Mucahid 
kadınlarının hürmeti, oturan erkeklere annelerinin hürmeti gibidir. 
Oturanlardan bir erkek, mucahidlerden bir adama ailesi hususunda halef 
olur da onlar hakkında kendisine hıyanet ederse kıyamet gününde 
durdurulur da onun amelinden dilediğini alır. Ne zannediyorsunuz” 
buyurdu.”22 

 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA CİHAD İÇİN HAZIRLIK YAPMAK VACİPTİR 

 

hadisYirminci  

 

ػٓ حٌلخٍع رٓ ٠ؼمٛد ػٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ ّٗخٓش أْ فم١ّخ حٌٍوّٟ لخي ٌؼمزش رٓ ػخَِ طوظٍف 

لخي ػمزش ٌٛال والَ ّٓؼظٗ ِٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا  ر١ٓ ٠ٌ٘ٓ حٌغَظ١ٓ ٚأٔض وز١َ ٠٘ك ػ١ٍه

لخي ِٓ ػٍُ حٌَِٟ ػُ طَوٗ ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٌُ أػخ١ٔٗ لخي حٌلخٍع فمٍض الرٓ ّٗخٓش ِٚخ ًحن لخي أٗ 

 ف١ٍْ ِٕخ أٚ لي ػصٝ

Haris bin Yakup’dan, o da Abdurrahman bin Şumase’den  rivayet 
edildiğine göre, Fukaym el-Lahmi, Ukbe bin Amir radıyallahu anhu’ya şöyle 

                                                             
21 Sunenu-Ebi Davud, 2142inci hadis. Sunenu-ibni Mace, 2752inci hadis. Albani Sahihu-Ebi 
Davud ve Sahihu-ibni Mace’de isnadı hasendir dedi. 
22 Sahihu-Muslim, 3515inci hadis. 
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dedi: “ şu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Hâlbuki sen yaşlısın bu sana zor 
gelir.” Ukbe: “ Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’den işittiğim bir söz ol-
masaydı ben buna katlanmazdım” cevabını verdi. Bunun üzerine Haris, ibnu 
Şumase'ye “Nedir o?” diye sordu. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’in      “ 
Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir veya 
muhakkak isyan etmiştir” sözüdür dedi.23 

 

hadis Yirmi birinci 

 

٠مٛي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٚ٘ٛ ػٍٝ حٌّٕزَ  ٍظٟ هللا ػٕٗ ػمزش رٓ ػخَِ

 ٠مٛي:} ٚأػيٚح ٌُٙ ِخ حٓظطؼظُ ِٓ لٛس {

 اْ حٌمٛس حٌَِٟ أال اْ حٌمٛس حٌَِٟأال اْ حٌمٛس حٌَِٟ أال 

 

Ukbe bin Amir radıyallahu anhu şöyle diyor: “Ben Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem’i minber üzerinde: “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar 
kuvvet hazırlayın... (ayetini okuduktan sonra) Dikkat edin kuvvet atmaktır. 
Dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır!” derken 
işittim.”24  

 

nci hadisiki Yirmi 

 

ػٓ ػمزش رٓ ػخَِ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ: ِٓ طَن حٌَِٟ رؼيِخ 

 ػٍّٗ ٍغزش ػٕٗ ، فبٔٙخ ٔؼّش وفَ٘خ

Ukbe bin Amir radıyallahu anhu’dan, Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem şöyle buyurdu: “Kim öğrendikten sonra atıcılığı kasten terk 

ederse, nimete nankörlük etmiş olur.”25 

 

hadis Yirmi üçüncü 

 

ٍُٚٓ ٠مٛي: ٓظفظق ػ١ٍىُ  ػٓ ػمزش رٓ ػخَِ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ

 أٍظْٛ، ٠ٚىف١ىُ هللا فال ٠ؼـِ أكيوُ أْ ٠ٍٙٛ رؤّٓٙٗ.

                                                             
23 Sahihu-Muslim, 3543üncü hadis. 
24 Sahihu-Muslim, 3541inci hadis. 
25 El-Mucemu’l-Kebir, Taberani, 942inci hadis. Sahihu ve Daifu’l-Camiu’s-Sağir de Albani hadis 
için sahih demiştir. 
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Ukbe bin Amir radıyallahu anhu’dan rivayete göre “ Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işittim” dedi: “Size yerler feth 
olunacaktır. Allah size kâfidir. O halde sizden biriniz oklarıyla oynamaktan 
geri kalmasın.”26 

 

ÜÇÜNCÜ BAB 

ALLAH YOLUNDA CİHADIN FAZİLETİ HAKKINDA 

 

hadis Yirmi dördüncü 

 

ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٓجً أٞ حٌؼًّ أفعً فمخي   ػٓ أرٟ ٠ََ٘س

 ا٠ّخْ رخهلل ٌٍٚٓٛٗ ل١ً ػُ ِخًح لخي حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا ل١ً ػُ ِخًح لخي كؾ ِزٍَٚ

 

 Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan, Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem’e “En faziletli amel nedir?” diye sorulduğunda “Allah’a ve rasulüne 

imandır” dedi. “ Sonra nedir?” diye sorulduğunda “ Allah yolunda cihaddır” 

dedi. “ Sonra nedir?” sorulduğunda “ mebrur haçtır” dedi.27
 

 

hadis Yirmi beşinci 

 

٠ؼيي حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا ل١ً ٌٍٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِخ  ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ػٓ أرٟ ٠ََ٘س

ػِ ٚؿً لخي ال طٔظط١ؼٛٔٗ لخي فؤػخىٚح ػ١ٍٗ َِط١ٓ أٚ ػالػخ وً ًٌه ٠مٛي ال طٔظط١ؼٛٔٗ ٚلخي فٟ 

حٌؼخٌؼش ِؼً حٌّـخ٘ي فٟ ٓز١ً هللا وّؼً حٌصخثُ حٌمخثُ حٌمخٔض رآ٠خص هللا ال ٠فظَ ِٓ ص١خَ ٚال صالس 

 كظٝ ٠َؿغ حٌّـخ٘ي فٟ ٓز١ً هللا طؼخٌٝ

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi: “Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem’e “Allah azze ve celle’nin yolunda cihad etmeye ne denk olabilir?” 
dediler.” 

“Sizin ona gücünüz yetmez!” buyurdu. Bu sözü kendisine iki veya üç defa 
tekrarladılar.  Hepsinde : “ Sizin ona gücünüz yetmez!”  buyurdu. Üçüncüde: 

“Allah yolunda cihad eden kimsenin misali, oruç tutan, namaz kılan, 
Allah'ın ayetlerine muti bir kişi gibidir ki, ta Allahu Teâlâ'nın yolundaki 
mucahid donünceye kadar ne oruçtan gevşer ne de namazdan!” 

                                                             
26 Sahihu-Muslim, 3542inci hadis. 
27 Sahihu’l-Buhari, 25inci hadis. Sahihu-Muslim, 118inci hadis. 
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buyurdular.28 

 

hadis Yirmi altıncı 

 

أرٛ ٠ََ٘س ٍظٟ حٌٙٗ ػٕٗ لخي ؿخء ٍؿً اٌٝ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ فمخي ٠خ ٍٓٛي هللا 

ػٍّٕٟ ػّال ٠ؼيي حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا لخي ال حؿيٖ لخي ً٘ طٔظط١غ حًح هَؽ حٌّـخ٘ي فٟ ٓز١ً هللا 

 حٓظط١غ ًٌهحْ طيهً ِٔـين فظمَٛ ال طفظَ ٚطصَٛ ٚال طفطَ لخي ال 

  

Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi: “Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’e bir adam geldi ve: “Bana cihada denk olacak bir amel öğret” dedi. 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Ben cihad değerinde bir amel 
bulamıyorum” buyurdu ve şöyle devam etti: “Mücahid sefere çıktığı zaman 
sen mescide girip de ( o geriye dönünceye kadar ) hiç gevşemeden devamlı 
namaz kılmaya, hiç iftar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi?” 

O adam: “Buna kimin gücü yeter ki?” dedi.
29

 

 

hadis dinciYirmi ye 

حٌٕؼّخْ رٓ ر١َ٘ لخي وٕض ػٕي ِٕزَ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٠َٛ حٌـّؼش فمخي ٍؿً ِخ 

حرخٌٟ حْ ال حػًّ ػّال رؼي حإلٓالَ حال حْ حٓمٟ حٌلخؽ ٚلخي حالهَ ال حرخٌٟ حْ ال حػًّ ػّال رؼي 

ِ ٚ ؿً حفعً ِّخ لٍظُ حإلٓالَ حال حْ حػَّ حٌّٔـي حٌلَحَ ٚلخي حألهَ حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا ػ

فِؿَُ٘ ػَّ رٓ حٌوطخد ٚلخي ال طَفؼٛح حصٛحطىُ ػٕي ِٕزَ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ 

ٚ٘ٛ ٠َٛ حٌـّؼش ٌٚىٓ حًح ص١ٍض حٌـّؼش ىهٍض فخٓظفظ١ٗ ف١ّخ حهظٍفظُ ف١ٗ فؤِٔي هللا ػِ ٚ ؿً 

ٚؿخ٘ي فٟ ٓز١ً هللا ال  حؿؼٍظُ ٓمخ٠ش حٌلخؽ ٚػّخٍس حٌّٔـي حٌلَحَ وّٓ آِٓ رخهلل ٚح١ٌَٛ ح٢هَ

 ٠ٔظْٛٚ ػٕي هللا ٚهللا ال ٠ٙيٞ حٌمَٛ حٌظخ١ٌّٓ

 Numan bin Beşir radıyallahu anhu rivayet etti. Dedi ki: “Rasulallah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in minberinin yanında idim. Bir adam: “ Ben 
müslüman olduktan sonra hiç bir amel işlememiş olmama aldırış etmem. 
Yalnız hacıları sulamam müstesna” dedi. Bir başkası: “Ben müslüman 
olduktan sonra hiç bir amel işlememiş olmama aldırış etmem. Yalnız Mecid-i 
Haramı tamir etmem müstesna” dedi. Başka biri: “Allah yolunda cihad etmek 
sizin söylediğinizden daha efdaldır” dedi. Bunun üzerine Ömer radiyallahu 
anh kendilerini azarladı ve “bu gün cuma günüdür. Rasulallah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in minberinin yanında seslerinizi yükseltmeyin! Lakin ben cumayı 
kıldığı zaman içeriye girer, sizin ihtilaf ettiğiniz hususu ona sorarım” dedi. 

                                                             
28 Sahihu-Muslim, 3490ıncı hadis. 
29 Sahihu’l-Buhari, 2577inci hadis. 
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Bunun akabinde Allah azze ve celle: “Siz hacıları sulamakla Mescid-i Haramı 
tamir etmeyi Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden 
kimse ile bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah nezdinde bir olamazlar. Allah 
zulmedenler topluluğunu hidayete erdirmez.” ayetini indirdi.30 

 

hadis Yirmi sekizinci 

ٍظٟ هللا ػٕٗ أٔٗ ّٓغ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي: ِٓ لخطً فٟ ٓز١ً  ػٓ ِؼخً رٓ ؿزً

ٌٗ أؿَ هللا فٛحق ٔخلش فمي ٚؿزض ٌٗ حٌـٕش ِٚٓ ٓؤي هللا حٌمظً ِٓ ٔفٔٗ صخىلخ ػُ ِخص أٚ لظً فبْ 

 ١ٙٗي

Muaz bin Cebel radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre o, 
Rasulallah sallallahu aleyi ve sellem’i şöyle buyururken işitti: “Kim devenin iki 
sağımı arasındaki süre kadar Allah yolunda savaşırsa, onun için cennet 

vacip olur. Kim de içinden gelerek, sadakatle Allah yolunda şehid olmak 
ister de sonra ölür veya öldürülürse, ona şehid sevabı vardır.” 31 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA CİHADA ÇIKANA ALLAH SUBHANEHU VE TEÂLÂ 
KEFİL OLUR 

 

hadis Yirmi dokuzuncu 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ طعّٓ هللا ٌّٓ هَؽ فٟ لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ  ِِ

ٓز١ٍٗ ال ٠وَؿٗ اال ؿٙخىح فٟ ٓز١ٍٟ ٚا٠ّخٔخ رٟ ٚطصي٠مخ رٍَٟٓ فٙٛ ػٍٟ ظخِٓ أْ أىهٍٗ حٌـٕش 

أٚ أٍؿؼٗ اٌٝ ِٔىٕٗ حٌٌٞ هَؽ ِٕٗ ٔخثال ِخ ٔخي ِٓ أؿَ أٚ غ١ّٕش ٚحٌٌٞ ٔفْ ِلّي ر١يٖ ِخ ِٓ 

ظٗ ك١ٓ وٍُ ٌٛٔٗ ٌْٛ ىَ ٠ٍٚلٗ ِٔه ٚحٌٌٞ ٔفْ وٍُ ٠ىٍُ فٟ ٓز١ً هللا اال ؿخء ٠َٛ حٌم١خِش و١ٙج

ِلّي ر١يٖ ٌٛال أْ ٠٘ك ػٍٝ ح١ٌٍّّٔٓ ِخ لؼيص هالف ٠َٓش طغِٚ فٟ ٓز١ً هللا أريح ٌٚىٓ ال أؿي 

ٓؼش فؤكٍُّٙ ٚال ٠ـيْٚ ٓؼش ٠ٚ٘ك ػ١ٍُٙ أْ ٠ظوٍفٛح ػٕٟ ٚحٌٌٞ ٔفْ ِلّي ر١يٖ ٌٛىىص أٟٔ 

 ِٚ فؤلظًأغِٚ فٟ ٓز١ً هللا فؤلظً ػُ أغِٚ فؤلظً ػُ أغ

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’den naklen dedi ki: Rasulallah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle dedi: “Allah kendi yolunda ( savaşa ) çıkan kimseye 
kefil olmuştur: ( buyurur ki ): “Onu ancak benim yolumda cihad etmek, 

                                                             
30 Sahihu-Muslim, 3491inci hadis. 
31 Sunenu-Ebi Davud, 2179uncu hadis. Albani Sahihu-Suneni-Ebi Davud’da “ hadis sahihtir. 
İbnu Hibban, Tirmizi ve Hakim sahih demişlerdir” der. 
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bana iman etmek ve rasullerimi tasdik etmek çıkarmıştır. Şu halde o, 
kendisini cennete koymamı yahut alabildiği kadar ecir veya ganimet 
alarak içinden çıktığı evine döndürmemi benim üzerime garantilemiştir. 

Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kim Allah 
yolunda bir yara alırsa, kıyamet gününde açıldığı zamanki halinde gelecek, 
rengi kan rengi, kokusu misk olacaktır. Muhammed'in nefsi elinde olan 
Allah'a yemin olsun ki, eğer müslümanlara zor gelmese, Allah yolunda 
gaza eden bir seriyyenin ardından ebediyyen oturmazdım! Lakin varlık 
bulamıyorum ki, onları taşıyayım! Onlar da varlık bulamıyorlar. 
Kendilerine benden geri kalmak zor geliyor! Muhammed'in nefsi elinde 
olan Allah'a yemin ederim ki, ben Allah yolunda savaşarak öldürülmeyi, 
sonra yine savaşarak öldürülmeyi, sonra yine savaşarak öldürülmeyi pek 
arzu ederim.” buyurdu.32 

 

 

Otuzuncu hadis 

 

ػٓ رٓ ػَّ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ف١ّخ ٠لىٟ ػٓ ٍرٗ لخي : أ٠ّخ ػزي ِٓ ػزخىٞ هَؽ 

ِـخ٘يح فٟ ٓز١ً هللا حرظغخء َِظخطٟ ظّٕض ٌٗ اْ ٍؿؼظٗ أْ أٍؿؼٗ رّخ أصخد ِٓ أؿَ أٚ 

 ٚاْ لزعظٗ غفَص ٌٗ ٍٚكّظٗ غ١ّٕش 

 

İbnu Omer radıyallahu anhu’dan, Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
Rabbinden şöyle hikâye buyurdu: “Allah kendi rızası için kendi yolunda 
gayret edeni ve kendi dinini tasdik edeni Cennete sokacağını ve dünyada 
da elde edeceği sevap ve ganimetle evine döndüreceğini vaad etmiştir.”33 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA CİHAD CENNET KAPILARINDAN BİR KAPIDIR 

 

inci hadisOtuz bir 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ِٓ أٔفك ُٚؿ١ٓ فٟ ٓز١ً  ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ

هللا ٔٛىٞ ِٓ أرٛحد حٌـٕش ٠خ ػزي هللا ٌ٘ح ه١َ فّٓ وخْ ِٓ أً٘ حٌصالس ىػٟ ِٓ رخد حٌصالس 

                                                             
32 Sahihu-Muslim, 3484üncü hadis. 
33 Es-Sunenu’l-Kubra, En-Nesei, 4334. hadis. Albani Sahihu ve Daifu-Suneni’n-Nesei’de “ 
sahihtir” dedi. 
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ِٚٓ وخْ ِٓ أً٘ حٌـٙخى ىػٟ ِٓ رخد حٌـٙخى ِٚٓ وخْ ِٓ أً٘ حٌص١خَ ىػٟ ِٓ رخد ح٠ٌَخْ 

حٌصيلش فمخي أرٛ رىَ ٍظٟ هللا ػٕٗ رؤرٟ أٔض ٚأِٟ ٠خ ِٚٓ وخْ ِٓ أً٘ حٌصيلش ىػٟ ِٓ رخد 

ٍٓٛي هللا ِخ ػٍٝ ِٓ ىػٟ ِٓ طٍه حألرٛحد ِٓ ظٍَٚس فًٙ ٠يػٝ أكي ِٓ طٍه حألرٛحد وٍٙخ 

 لخي ٔؼُ ٚأٍؿٛ أْ طىْٛ ُِٕٙ

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda bir maldan 
çift çift verirse cennete “ey Allah’ın kulu bu yaptığın büyük bir hayırdır”, 
diye çağrılır. Namaz ehlinden olanlar namaz kapısından çağrılacak, 
cihad ehlinden olanlar cihad kapısından çağrılacak. Oruc ehli olanlar 
Reyyan kapısından çağrılacak. Sadaka verenler sadaka kapısından 
çağrılacak.” Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki: “Anam babam sana feda 
olsun, kişinin tüm bu kapılardan ayrı ayrı çağrılmasına zaruret yoktur 
sanırım, zaten Cennete girecekler. Fakat bir kişi tüm bu kapılardan 
çağrılacak mı?” Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Evet, senin de 
bunlardan olmanı ümit ederim” buyurdu.34  

 

 

Otuz ikinci hadis 

 

ػٓ ػزخىس رٓ حٌصخِض ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ؿخ٘يٚح فٟ ٓز١ً 

 هللا فبْ حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا رخد ِٓ أرٛحد حٌـٕش ٠ٕـٟ هللا طزخٍن ٚطؼخٌٝ رٗ ِٓ حٌُٙ ٚحٌغُ 

  

Ubade bin Samit radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre, o dedi ki: 

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ Allah yolunda cihad 

edin! Muhakkak Allah yolunda cihad cennet kapılarından bir kapıdır. Cihad 

ile Allah Teberake ve Teâlâ üzüntü ve kederden kurtarır.”35  

 

Otuz üçüncü hadis 

 

ػٓ حرٟ رىَ رٓ ػزي هللا رٓ ل١ْ لخي ّٓؼض حرٟ ٚ٘ٛ رلعَس حٌؼيٚ لخي ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ 

هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٠مٛي حْ حرٛحد حٌـٕش طلض ظالي ح١ٌٔٛف لخي فمخَ ٍؿً ِٓ حٌمَٛ ٍع ح١ٌٙجش فمخي 

َؿغ حٌٝ حصلخرٗ ٠خ حرخ ِٛٓٝ حٔض ّٓؼض ٌ٘ح ِٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي ٔؼُ لخي ف  

  فمخي ألَأ ػ١ٍىُ حٌٔالَ ػُ ؤَ ؿفٓ ١ٓفٗ فؤٌمخٖ ػُ ِ٘ٝ ر١ٔفٗ حٌٝ حٌؼيٚ فمخطً كظٝ لظً

                                                             
34 Sahihu’l-Buhari, 1764üncü hadis. 
35 Camiu’l-Ehadis, 8682inci hadis. Albani Es-Silsiletu’s-Sahiha’da “ sahihtir” dedi. 
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Ebu Bekir bin Abdillah bin Kays'dan, o dedi: “Ben babamı düşman 

karşısında iken şunu söylerken işittim: “ Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’i 

şöyle derken işittim:  “Muhakkak cennet kapıları kılıçların gölgeleri 

altındadır.” Bunun üzerine bitkin görünüşlü bir adam ayağa kalkarak: “Ey Eba 

Musa! Bunu Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem söylerken sen mi işittin?” 

dedi. Ebu Musa: “Evet!” cevabını verdi. Derken arkadaşlarına dönerek “Sizlere 

selam olsun” dedi. Sonra kılıcının kınını kırdı ve attı. Sonra kılıcı ile düşmana 

yürüyerek öldürülünceye kadar onunla vuruştu.”36 

 

Otuz dördüncü hadis 

ٍُٚٓ لخي: أ٠ٙخ حٌٕخّ، ال  ػٓ ػزي هللا رٓ أرٟ أٚفٝ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ  أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ

طظّٕٛح ٌمخء حٌؼيٚ ٍٚٓٛح هللا حٌؼخف١ش، فبًح ٌم١ظُّٛ٘ فخصزَٚح، ٚحػٍّٛح أْ حٌـٕش طلض ظالي 

 ح١ٌٔٛف

Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu’dan rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: 

“ Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan 
korumasını isteyiniz. Fakat düşmanla karşılaştığınız zamanda da 

sabrediniz. Ve biliniz ki, cennet muhakkak kılıçların gölgeleri altındadır”.37 

 

 

FASIL 

KÂFİRLE ONUN KATİLİ EBEDİYEN CEHENNEMDE BİR ARAYA 
GELMEZLER 

 

hadis beşinci tuzO 

ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ال ٠ـظّغ وخفَ ٚلخطٍٗ فٟ   ػٓ أرٟ ٠ََ٘س

 حٌٕخٍ أريح

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan naklen,  Rasulallah sallallahu aleyhi 
ve sellem “ Bir kâfirle onun katili ebediyen cehennemde bir araya gelmez” 

                                                             
36 Sahihu-Muslim, 3521inci hadis. 
37 Sahihu’l-Buhari, 2744üncü hadis. Sahihu-Muslim, 3276ıncı hadis. 
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buyurdu.38 

FASIL 

CENNETTEKİ YÜZ DERECE  

 

hadis Otuz altıncı 

 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٠خ أرخ ٓؼ١ي ِٓ  ػٓ أرٟ ٓؼ١ي حٌويٍٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ

حٌـٕش فؼـذ ٌٙخ أرٛ ٓؼ١ي فمخي أػي٘خ ػٍٟ ٠خ ٍظٟ رخهلل ٍرخ ٚرخإلٓالَ ى٠ٕخ ٚرّلّي ٔز١خ ٚؿزض ٌٗ 

ٍٓٛي هللا ففؼً ػُ لخي ٚأهَٜ ٠َفغ رٙخ حٌؼزي ِخثش ىٍؿش فٟ حٌـٕش ِخ ر١ٓ وً ىٍؿظ١ٓ وّخ ر١ٓ 

 حٌّٔخء ٚحألٍض لخي ِٚخ ٟ٘ ٠خ ٍٓٛي هللا لخي حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا حٌـٙخى فٟ ٓز١ً هللا

  

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu’dan, Rasulallah sallallahu aleyhi ve 
selem: “Ya Eba Said! Her kim Rabb olarak Allah’a, din olarak İslam’a, rasul 
olarak da Muhammed’e razı olursa o kimseye cennet vacibtir.” buyurdu. 
Ebu Said buna şaşırdı ve “Bunu bana tekrarla ya Rasulallah” dedi. O da 
tekrarladı. Sonra “ Başka bir şey var ki onunla cennette bir kul yüz derece 
yükseltilir. Her iki derecenin arası yerle gök arası gibidir.”  buyurdu. Ebu 
Said “Nedir o ya Rasulallah?” diye sorduğunda “ Allah yolunda cihaddır.  
Allah yolunda cihaddir!” buyurdu.39 

 

hadis inciOtuz yed 

 

ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي اْ فٟ حٌـٕش ِخثش ىٍؿش أػي٘خ  ػٓ أرٟ ٠ََ٘س

هللا ٌٍّـخ٘ي٠ٓ فٟ ٓز١ٍٗ وً ىٍؿظ١ٓ ِخ ر١ّٕٙخ وّخ ر١ٓ حٌّٔخء ٚحألٍض فبًح ٓؤٌظُ هللا فٍٖٔٛ 

 فبٔٗ أٚٓػ حٌـٕش ٚأػٍٝ حٌـٕش ٚفٛلٗ ػَٕ حٌَكّٓ ِٕٚٗ طفـَ أٔٙخٍ حٌـٕشحٌفَىّٚ 

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan gelen rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem “Şübhesiz cennette yüz derece vardır. Allah onları 
Allah yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. İki derece arasındaki uzak-
lık, gökle yer arasındaki uzaklık gibidir. Siz Allah’tan istediğinizde, O'ndan 
Firdevs’i isteyin! Çünkü o, cennetin en ortası ve en yücesidir” dedi.40 

 

                                                             
38 Sahihu-Muslim, 3506ıncı hadis. 
39 Sahihu-Muslim, 3496ıncı hadis. 
40 Sahihu’l-Buhari, 6873üncü hadis. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA TOZLANAN AYAKLARLA CEHENNEM ATEŞİ BİR 
ARAYA GELMEZ 

 

hadis Otuz sekizinci 

ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ِخ حغزَص ليِخ  ػٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ ؿزَ

 ػزي فٟ ٓز١ً هللا فظّٔٗ حٌٕخٍ

 

Abdurrahman ibn Cebr radıyallahu anhu şöyle haber verdi: Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem: “Herhangi bir kulun ayakları Allah yolunda toz-

lanırsa, cehennem ateşi ona dokunmaz” buyurdu.41 

 

hadis Otuz dokuzuncu 

لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ال ٠ٍؾ حٌٕخٍ ٍؿً رىٝ ِٓ  ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي:

 ُه١٘ش هللا كظٝ ٠ؼٛى حٌٍزٓ فٟ حٌعَع ٚال ٠ـظّغ غزخٍ فٟ ٓز١ً هللا ٚىهخْ ؿٕٙ

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’den rivayete göre, o şöyle dedi: 
Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Allah’ın azabından 
korktuğu için ağlayan bir kimse sağılan süt tekrar memeye dönmedikçe 
cehennem ateşine girmeyecektir. Allah yolunda cihad eden bir kimseye 
bulaşan toz ve toprakla cehennem dumanı bir araya gelmez.” 42 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA AYAKTA DURMANIN FAZİLETİ  

 

hadis Kırkıncı 

                                                             
41 Sahihu’l-Buhari, 2600üncü hadis. 
42 Sununu’t-Tirmizi; 1557inci hadis. İmam Tirmizi bu hadis hasen sahihtir dedi. Sunenu’n-
Nesei, 3057inci hadis. 
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ػٓ حرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ فخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٠مٛي: ِٛلف ٓخػش 

ىفٟ ٓز١ً هللا ه١َ ِٓ ل١خَ ١ٌٍش حٌميٍ ػٕي حٌلـَ حالٓٛ  

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet olunduğuna göre, o 

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işitti: “Allah yolunda 

bir saat ayakta durmak Kadir gecesini Haceru’l-Esved te namaz kılarak 

geçirmekten daha hayırlıdır.”43 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA YÜRÜMENİN FAZİLETİ  

 

hadis Kırk birinci 

ػٓ أْٔ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: غيٚس فٟ ٓز١ً هللا أٚ ٍٚكش 

 ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ ٌٚمخد لّٛ أكيوُ أٚ ِٛظغ ليَ ِٓ حٌـٕش ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ 

 

Enes radıyallahu anhu’dan. Dedi ki: Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
şöyle buyurdu: “Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamanda Allah 
yolunda bir yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin hep-
sinden hayırlıdır. Ve elbette cennette herhangi birinizin yayının arası kadar 
veya ayağının yeri kadar olan bir kısım dünyadan ve dünyadaki her şeyden 
hayırlıdır.44 

 

hadis Kırk ikinci 

 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: حٌَٚكش  ػٓ ًٓٙ رٓ ٓؼي حٌٔخػيٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ 

 ٠َٚكٙخ حٌؼزي فٟ ٓز١ً هللا أٚ حٌغيٚس ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ػ١ٍٙخ

Sehl bin Sa’d es-Saidi radıyallahu anhu’dan Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem şöyle buyurdu: “Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürü-
yüşü yahut bir sabah yürüyüşü dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden 
daha hayırlıdır”45 

                                                             
43 Sahihu-ibni Hibban, 4603üncü hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ sahihtir” dedi. 
44 Sahihu’l-Buhari, 6083üncü hadis. 
45 Sahihu’l-Buhari, 2678inci hadis. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA SAFTA DURMANIN FAZİLETİ  

 

Kırk üçüncü hadis 

 ػٓ ػَّحْ حرٓ كص١ٓ حْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي 

 ِمخَ حٌَؿً فٟ حٌصف فٟ ٓز١ً هللا حفعً ِٓ ػزخىس حٌَؿً ٓظ١ٓ ٕٓش 

İmran bin Husayn’dan, rivayet etti ki, Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem şöyle buyurdu: “ Kişinin Allah yolunda safda durması, kişinin 
altmış sene ibadet etmesinden daha faziletlidir.”46 

 

 

Kırk dördüncü hadis 

 

ػٓ ًٓٙ رٓ ٓؼي ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ : ٓخػظخْ طفظق ف١ّٙخ 

 أرٛحد حٌّٔخء ٚلٍّخ طَى ػٍٝ ىحع ىػٛطٗ ػٕي كعٍٛ حٌٕيحء ٚحٌصف فٟ ٓز١ً هللا 

 

Sehl bin Sad radıyallahu anhuma’dan rivayete göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “ iki vakitte göklerin kapıları açılır, 

dua edenlerin çoğunun duası kabul olunur: Namaza çağrılırken ve Allah’ın 

dini uğrunda  ( savaşta ) saf tutarken.”47 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ORUCUN FAZİLETİ  

 

Kırk beşinci hadis 

ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي ِٓ صخَ ػٓ أرٟ ٓؼ١ي حٌويٍٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: 

 ٠ِٛخ فٟ ٓز١ً هللا رخػي هللا ٚؿٙٗ ػٓ حٌٕخٍ ٓزؼ١ٓ ه٠َفخ

                                                             
46 Sunenu’d-Darimi, 2396ıncı hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2383üncü hadis. Hakim Buhari’nin 
şartlarına göre sahihtir dedi. Zehebi Telhis de Buhari’nin şartları üzeridir dedi. 
47 Camiu’l-Ehadis, Suyuti, 12948inci hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ sahihtir” 
dedi. 
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Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu’dan naklen, o şöyle dedi: Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem “Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur 
ki, o gün sebebi ile Allah onun yüzünü yetmiş sene cehennemden 
uzaklaştırmış olmasın” buyurdu.48 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA İNFAKIN FAZİLETİ  

 

Kırk altıncı hadis 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ِٓ ؿِٙ غخ٠ُخ فٟ ٓز١ً هللا  ٠ُي رٓ هخٌي ٍظٟ هللا ػٕٗ

 فمي غِح ِٚٓ هٍف غخ٠ُخ فٟ ٓز١ً هللا رو١َ فمي غِح

 

Zeyd bin Halid radıyallahu anhu’dan, o da Resulallah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den naklen haber verdi ki: “Her kim Allah yolunda bir gaziyi teçhiz 
ederse o da gaza etti demektir. Ve her kim gazinin ailesi hakkında hayırla 
onun yerini tutarsa muhakkak gaza etti demektir” buyurdu.49 

 

Kırk yedinci hadis 

 

ػٓ ه٠ُِ رٓ فخطه ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: ِٓ أٔفك ٔفمش فٟ 

 ٓز١ً هللا وظزض رٔزؼّخثش ظؼف.

Hureym bin Fatik radıyallahu anhu’dan rivayete göre, o şöyle dedi: 

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda bir 

şeyler infak ederse o kimseye infak ettiğinin yedi yüz katı yazılır.”50  

 

Kırk sekizinci hadis 

                                                             
48 Sahihu-Muslim, 1949uncu hadis. 
49 Sahihu’l-Buhari, 2631inci hadis. Sahihu-Muslim, 3511inci hadis. 
50 Sunenu’n-Nesei el-Kubra, 4395inci hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ sahihtir, 
Nesei ve Tirmizi rivayet etmişleridir. Tirmizi hadis hasendir der. İbnu Hibban Sahih’inde 
rivayet etti ve Hakim “ isnadı sahihtir” dedi” der.  
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أٔفك ٔفمش فٟ ٓز١ً هللا وظزض ٌٗ  لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٓ: ػٓ ه٠َُ رٓ فخطه لخي

 رٔزغ ِخثش ظؼف

 

Hureym bin Fatik radıyallahu anhu’dan rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah yolunda bir 
harcama yaparsa o yaptığı harcama için kendisine yedi yüz misli sevap 
yazılır.”51 

 

 

Kırk dokuzuncu hadis 

 

ػٓ أرٟ ِٔؼٛى حألٔصخٍٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ؿخء ٍؿً رٕخلش ِوطِٛش فمخي: ٌٖ٘ فٟ ٓز١ً هللا، 

 فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: ٌه رٙخ ٠َٛ حٌم١خِش ٓزؼّخثش ٔخلش وٍٙخ ِوطِٛش

 

Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre o 

şöyle dedi: “ (Bir gün) bir adam yularlı dişi bir deve getirip “bu, Allah yolunda 

(bağışlanmıştır)" dedi. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem de "Sana onun 

karşılığında Kıyamet günü, hepsi de yularlı olan yediyüz dişi deve 

verilecektir" buyurdu.52 

 

FASIL 

 ALLAH YOLUNDA ASKERI HAZIRLIK YAPMANIN FAZILETI  

 

Ellinci hadis 

ػٓ ػَٚس حٌزخٍلٟ لخي لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ : حٌو١ً ِؼمٛى رٕٛحص١ٙخ حٌو١َ اٌٝ 

 ٠َٛ حٌم١خِش حألؿَ ٚحٌّغُٕ 

 

Urve el-Barıki radıyallahu anhu dedi ki, Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem şöyle buyurdu: “( Harb için eğitilmiş ) atların alınlarına sarkan 

                                                             
51 Sunenu’t-Tirmizi, 1550inci hadis. Tirmizi “ hadis hasendir” dedi. 
52 Sahihu-Muslim, 3508inci hadis. 
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saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir. Sevap ve 

ganimet.”53 

 

Elli birinci hadis 

فَٓخ فٟ ٓز١ً هللا أرٛ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ ٠مٛي: لخي حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٓ حكظزْ 

 ا٠ّخٔخ رخهلل ٚطصي٠مخ رٛػيٖ فبْ ٗزؼٗ ٠ٍٚٗ ٍٚٚػٗ ٚرٌٛٗ فٟ ١ِِحٔٗ ٠َٛ حٌم١خِش

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi: Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem: “Her kim Allah'a iman edip, vadini tasdik ederek Allah yolunda 

cihad etmek niyetiyle bir at bağlarsa, şüphesiz o atın yediği yemler, içtiği 

sular, dışkısı ve sidiği kıyamet gününde o şahsın mizanında (sevap olacak)” 

buyurdu.54 

 

Elli ikinci eser 

 لخي حرٛ ٠ََ٘س اْ فَّ حٌّـخ٘ي ٠ٔظٓ فٟ غٌٛٗ  ف١ىظذ ٌٗ كٕٔخص

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu: “Mucahidin atı, merasında kösteklendiği 
ipinin çevresinde şahlanarak ileri geri elbette koşar. İşte atının bu koşması da 
mucahid lehine haseneler olarak yazılır” demiştir. 55 

 

Elli üçüncü hadis 

ؼالػش ٌَؿً حؿَ ٌَٚؿً ٓظَ حٌو١ً ٌ ػٓ حرٟ ٠ََ٘س حْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي

ٚػٍٝ ٍؿً ٍُٚ فؤِخ حٌٌٞ ٌٗ حؿَ فَؿً ٍرطٙخ فٟ ٓز١ً هللا فؤغخي ٌٙخ فٟ َِؽ حٚ ٍٚظٗ فّخ 

حصخرض فٟ غ١ٍٙخ ًٌه ِٓ حٌَّؽ أٚ حٌَٚظش وخٔض ٌٗ كٕٔخص ٌٚٛ حٔٙخ لطؼض غ١ٍٙخ ًٌه فخٓظٕض 

ٕٗ ٌُٚ ٠َى حْ ٠ٔمٟ َٗفخ حٚ َٗف١ٓ وخٔض آػخٍ٘خ ٚحٍٚػٙخ كٕٔخص ٌٚٛ حٔٙخ َِص رَٕٙ فَ٘رض ِ

ِٕٗ وخْ ٌٗ كٕٔخص فٟٙ ٌٌٌه أؿَ ٍٚؿً ٍرطٙخ طغ١ٕخ ٚطؼففخ ٌُٚ ٠ْٕ كك هللا فٟ ٍلخرٙخ ٚال 

ٚٓجً  ظٍٙٛ٘خ فٟٙ ٌٌٌه ٓظَ ٍٚؿً ٍرطٙخ فوَح ٠ٍٚخء ٚٔٛحء ألً٘ حالٓالَ فٟٙ ػٍٝ ًٌه ٍُٚ

حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ػٓ حٌل١َّ لخي ٌُ ٠ِٕي ػٍٟ ف١ٙخ ٗٝء اال ٌٖ٘ حال٠ش حٌـخِؼش حٌفخًس ِٓ 

 ٠ؼًّ ِؼمخي ًٍس ه١َح ٠َٖ ِٚٓ ٠ؼًّ ِؼمخي ًٍس َٗح ٠َٖ 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
                                                             
53 Sahihu-Muslim, 3479uncu hadis. 
54 Sahihu’l-Buhari, 2641inci hadis. 
55 Sahihu’l-Buhari, 2577inci hadis. 
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sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Atlar üç nevi insan için üç türlüdür: 
At ırkı bazı adam için sevaptır, bazı adam için bir örtüdür, bazısına da 
boynunda bir vebaldir. At kendisi için ecir olan kimseye gelince, o, atını 
Allah yolunda (cihad için) bağlamıştır ve atını da bol otlu geniş bir sahada 
veya bir bahçede uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan yahud bahçeden atın bu 
uzun ipinde iken yediği her ot, at sahibi için haseneler olmuştur. Atın ipi 
kopsa şahlanarak bir veya iki yükseklik veya bir iki şavt koşsa, yerde onun 
bıraktığı gübreleri ve izleri sahibi için haseneler olur. Bir de hayvan bir 
nehre uğrayıp da ondan içerse, sahibi sulamak istememiş olsa bile, bu su 
da sahibi için haseneler olur. İkinci adam ise başkalarına muhtaç olmamak 
için at besler, atın boynu sırtındaki kazandıklarından Allah’ın hakkını 
unutmaz işte bu at da sahibi için günahlara ve başkasına muhtaç 
olmamaya bir setir (örtü) dür. Bir kimse de atını övünmek için yahud riya 
için ve İslam ehline düşmanlık için bağlarsa, bu hayvan da onun için bir 
vebaldir.”  

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’e eşeklerden soruldu. “Bunlar hakkında 
bana, her hükmü toplayıcı şu tek ayetten başka bir şey indirilmedi:       
“İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onu görecek, kim de zerre 
ağırlığınca şerr yapıyorsa onu görecek”56 

 

Elli dördüncü hadis 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي اْ هللا ١ٌيهً  ػٓ ػزي هللا رٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ ك١ٔٓ

رخٌُٔٙ حٌٛحكي ػالػش حٌـٕش صخٔؼٗ ٠لظٔذ فٟ صٕؼظٗ حٌو١َ ٚحٌَحِٟ رٗ ٚحٌّّي رٗ ٚلخي حٍِٛح 

حٌٍُّٔ رخغً اال ١ٍِٗ رمٛٓٗ ٚحٍوزٛح ٚألْ طَِٛح أكذ اٌٟ ِٓ أْ طَوزٛح وً ِخ ٠ٍٙٛ رٗ حٌَؿً 

 ٚطؤى٠زٗ فَٓٗ ِٚالػزظٗ أٍ٘ٗ فبٔٙٓ ِٓ حٌلك

 

Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu’l-Huseyn radıyallahu anhu’dan 
rivayete göre, Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Allah 
tek bir ok için üç kişiyi Cennete sokar: Allah rızasını kazanmak için hayır 
olarak ok yapanı, oku düşmana karşı atanı ve atma işinde yardımcı olanı.” 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle devam etti: “Atıcı olun, binici olun! 
Atıcı olmanız binici olmanızdan bana daha sevimlidir. Müslüman kişinin 
oyun ve oyalanma olarak yaptığı her şey boş ve anlamsızdır. Ancak, kişinin 
atış yaptığı aletlerle meşgul olup oyalanması, atını tımar edip atın 
bakımıyla uğraşması ve oyalanması ve hanımıyla oynaşıp meşgul olması 
batıl ve boş eğlencelerden olmayıp doğru olan oyun ve eğlencelerdir.”57 

 

                                                             
56 Sahihu’l-Buhari, 2648inci hadis. 
57 Sunenu’t-Tirmizi, 1561inci hadis. Tirmizi bu hadis hasen, sahihtir dedi. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA DÜŞMANA ATMANIN FAZİLETİ 

 

Elli beşinci hadis 

ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي ِٓ ٍِٝ  ػٓ ػَّٚ رٓ ػزٔش

وخْ فيحء رُٔٙ فٟ ٓز١ً هللا فزٍغ حٌؼيٚ أهطؤ أٚ أصخد وخْ ٌٗ وؼيي ٍلزش ِٚٓ أػظك ٍلزش ٍِّٔش 

 وً ػعٛ ِٕٗ ػعٛح ِٕٗ ِٓ ٔخٍ ؿُٕٙ ِٚٓ ٗخد ١ٗزش فٟ ٓز١ً هللا وخٔض ٌٗ ٍٔٛح ٠َٛ حٌم١خِش

 

Amr bin Abese radıyallahu anhu’dan, dedi ki: “Rasulullah sallallahu 

aleyhi vesellem’den işittim şöyle diyordu: “Allah yolunda bir ok atan 

kimseye, attığı ok düşmana isabet etse de etmese de bir köle azat etme 

sevabı verilir. Bir köle azat eden kimsenin de o kölenin her organına 

karşılık bir organı ateşten korunmuş olur. Ve Allah yolunda kim saçlarını 

ağartırsa, o kimseye kıyamet gününde bir nur verilir.”58 

 

Elli altıncı hadis 

ػٓ أرٟ ٔـ١ق ػَّٚ رٓ ػزٔش لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي: ِٓ رٍغ رُٔٙ 

 فٟ ٓز١ً هللا، فٙٛ ٌٗ ىٍؿش فٟ حٌـٕش.

 لخي: فزٍغض ٠ِٛجٌ ٓظش ػَ٘ ّٓٙخً.

Ebu Nuceyh Amr bin Abese es-Sulemi radıyallahu anhu’dan rivayete 
göre, o şöyle demiştir: Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’den işittim şöyle 
diyordu: “ Kim Allah yolunda düşmana bir ok isabet ettirirse, onun için 
Cennette bir derecedir.” Amr bin Abese dedi ki: “ O gün düşmana on altı ok 
isabet ettirdim.”59 

 

 

 

 

                                                             
58 Sununu’n-Nesei, 3094üncü hadis.  
59 Sunenu’n-Nesei, 3092inci hadis. Sahihu-ibni Hibban, 4615inci hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi 
ve’t-Terhib’de “ sahihtir” dedi. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMANIN FAZİLETİ  

 

Elli yedinci hadis 

أُٔٙ ٓخٍٚح ِغ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠َٛ ك١ٕٓ فؤغٕزٛح ح١ٌَٔ  كيع ًٓٙ حرٓ حٌلٕظ١ٍش

كظٝ وخٔض ػ١٘ش فلعَص حٌصالس ػٕي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فـخء ٍؿً فخٍّ فمخي ٠خ 

حٔطٍمض ر١ٓ أ٠ي٠ىُ كظٝ غٍؼض ؿزً وٌح ٚوٌح فبًح أٔخ رٙٛحُْ ػٍٝ رىَس آرخثُٙ ٍٓٛي هللا أٟ 

رظؼُٕٙ ٚٔؼُّٙ ٚٗخثُٙ حؿظّؼٛح اٌٝ ك١ٕٓ فظزُٔ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٚلخي طٍه غ١ّٕش 

ح١ٌٍّّٔٓ غيح اْ ٗخء هللا ػُ لخي ِٓ ٠لَٕٓخ ح١ٌٍٍش لخي أْٔ رٓ أرٟ َِػي حٌغٕٛٞ أٔخ ٠خ ٍٓٛي هللا 

فخٍوذ فَوذ فَٓخ ٌٗ فـخء اٌٝ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فمخي ٌٗ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا  لخي

ػ١ٍٗ ٍُٚٓ حٓظمزً ٌ٘ح حٌ٘ؼذ كظٝ طىْٛ فٟ أػالٖ ٚال ٔغَْ ِٓ لزٍه ح١ٌٍٍش فٍّخ أصزلٕخ هَؽ 

ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ اٌٝ ِصالٖ فَوغ ٍوؼظ١ٓ ػُ لخي ً٘ أكٔٔظُ فخٍٓىُ لخٌٛح ٠خ 

ٛي هللا ِخ أكٕٔٔخٖ فؼٛد رخٌصالس فـؼً ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠صٍٟ ٚ٘ٛ ٠ٍظفض اٌٝ ٍٓ

حٌ٘ؼذ كظٝ اًح لعٝ صالطٗ ٍُٚٓ لخي أرَ٘ٚح فمي ؿخءوُ فخٍٓىُ فـؼٍٕخ ٕٔظَ اٌٝ هالي حٌ٘ـَ 

فٟ حٌ٘ؼذ فبًح ٘ٛ لي ؿخء كظٝ ٚلف ػٍٝ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فٍُٔ فمخي أٟ حٔطٍمض 

ظٝ وٕض فٟ أػٍٝ ٌ٘ح حٌ٘ؼذ ك١غ أَِٟٔ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فٍّخ أصزلض حغٍؼض ك

حٌ٘ؼز١ٓ و١ٍّٙخ فٕظَص فٍُ أٍ أكيح فمخي ٌٗ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ً٘ ٌِٔض ح١ٌٍٍش لخي ال 

 طؼًّ اال ِص١ٍخ أٚ لخظ١خ كخؿش فمخي ٌٗ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لي أٚؿزض فال ػ١ٍه أْ ال

 رؼي٘خ

 

Sehl bin el-Hanzaliyye şöyle anlatmıştır: “Bir cemaat Huneyn günü 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte yürüdüler. Yürüyüşü uzattılar.    
Nihayet akşamüstü oldu. Ben de Rasulullah'ın yanında namazda hazır bu-
lundum. O anda atlı bir adam geldi ve “Ey Allah'ın Rasulü, ben sizin 
önünüzden gitmiştim şöyle bir dağa çıktım. Bir de baktım ki Havazin kabilesi 
develerine binili kadınları, develeri ve koyunlarıyla birlikte hiç kimse geri 
kalmamak kaydıyla Huneyn'de toplanmışlar” dedi. Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’de gülümsedi ve “İnşallah onlar yarın müslümanların ganimeti 
olacaktır” buyurdu. Sonra, “ Bu gece bizi kim bekleyecek?” diye sordu. Enes 
b. Ebu Mersed el-Ğanevi “Ben ya Rasulallah” cevabını verdi. (Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem  ona) “Bin!” dedi. O da kendisine ait bir ata binip 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’e geldi. Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem de ona şöyle emretti: “Şu boğaza git tepesine çık. Bu gece senin 
tarafından (gelecek) bir pusuya düşmeyelim”. Sabahladığımız vakit 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem namazlarımızı kıldığı yere çıkıp iki rekat 
namaz kıldı. Sonra “Atlınızı gördünüz mü?” dedi. “Görmedik ya Rasulallah”, 
diye karşılık verdiler. Namaz için kamet getirildi. Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem namaza durdu ve boğaza da bakıyordu. Nihayet namazı bitirip de 
selam verince “Müjde size işte atlınız geldi” buyurdu. Biz ağaçların arasından 
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boğaza doğru bakmaya başladık. Bir de ne görelim atlı gelip Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’in huzuruna durdu.   Selam verdi ve şöyle dedi: “Ben 
gittim şu boğazın tepesine Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’in emir bu-
yurduğu yere kadar çıktım. Sabah olunca boğazın iki yanındaki tepelere çıkıp 
etrafı gözetledim, kimseyi göremedim. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
ona “Bu gece (atından hiç) indin mi?” diye sordu. (O da) “ Hayır. Ancak 
namaz kılmak veya abdest bozmak için inmem hariç” diye cevap verdi. 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem ona “Sana (cenneti) kazandıran bir amel 
işledin. Bundan sonra (başka) bir amel işlemesen de zararı yok.” buyurdu.60 

 

Elli sekizinci hadis 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي طؼْ ػزي حٌي٠ٕخٍ ٚػزي حٌيٍُ٘ ٚػزي حٌو١ّصش 

رؼٕخْ اْ أػطٟ ٍظٟ ٚاْ ٌُ ٠ؼػ ٓوػ طؼْ ٚحٔظىْ ٚاًح ١ٗه فال حٔظمٖ غٛرٝ ٌؼزي آهٌ 

فَٓٗ فٟ ٓز١ً هللا أٗؼغ ٍأٓٗ ِغزَس ليِخٖ اْ وخْ فٟ حٌلَحٓش وخْ فٟ حٌلَحٓش ٚاْ وخْ فٟ 

 حٌٔخلش وخْ فٟ حٌٔخلش اْ حٓظؤًْ ٌُ ٠ئًْ ٌٗ ٚاْ ٗفغ ٌُ ٠٘فغ

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan, Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
şöyle buyurdu: “Altın kulu, gümüş kulu ve mide kulu helak oldu! Böyle 
kişiye verilirse memnun olur, verilmezse kızar. Böyle kişi sürünsün; zarara 
yuvarlansın! Vücuduna diken battığında cımbızla çıkaran bulunmasın! 

 Ne mutlu şu kula ki, o Allah yolunda cihad için atının dizginini 
tutmuş, başı dağınık, iki ayağı tozlanmıştır. Eğer bu gazi ileride düşman 
beklemekte ise, o tam manasıyla düşman beklemekte olur. Eğer geride 
ise, orada hakkıyla nöbetçilik eder. Bu mucahid bir meclise girmek için izin 
isterse (küçük görülüp) kendisine izin verilmez. Bir hususta şefaat edecek 
olursa  ( küçük görülüp ) şefaati kabul edilmez”61 

 

Elli dokuzuncu hadis 

ّ ػٓ ػؼّخْ رٓ ػفخْ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٠مٛي : كَ

 ١ٌٍش فٟ ٓز١ً هللا أفعً ِٓ أٌف ١ٌٍش ٠مخَ ١ٌٍظٙخ ٚ ٠صخَ ٔٙخٍ٘خ 

  

Osman bin Affan radıyallhua anhu’dan rivayet edildiğine göre, o 
Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken işitti: “Allah yolunda bir 

                                                             
60 Sunenu-Ebi Davud, 2140ıncı hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2433üncü hadis. Hakim hadisin 
isnadı iki şeyhin şartlarına göre sahihtir dedi ve Zehebi Telhis’de Buhari ve Muslim’in şartları 
üzeredir dedi. 
61 Sahihu’l-Buhari, 2673üncü hadis. 
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gece nöbet tutmak, gecesi namaz kılarak, gündüzü de oruç tutularak 
geçirilen bin geceden daha üstündür.”62 

 

Altmışıncı hadis 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٍرخغ ٠َٛ فٟ  ػٓ ًٓٙ رٓ ٓؼي حٌٔخػيٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ

ٓز١ً هللا ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ػ١ٍٙخ ِٚٛظغ ٓٛغ أكيوُ ِٓ حٌـٕش ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ػ١ٍٙخ 

 ٠َٚكٙخ حٌؼزي فٟ ٓز١ً هللا أٚ حٌغيٚس ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ػ١ٍٙخ ٚحٌَٚكش

 

Sehl bin Sa’d es-Saidi radıyallahu anhu’dan Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem şöyle buyurdu: “Bir gün Allah yolunda nöbet beklemek dünyadan 

ve dünya üstündeki her şeyden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının 

cennetten işgal ettiği az bir yer de dünyadan ve dünya üstündeki her -

şeyden daha hayırlıdır. Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürü-

yüşü yahut bir sabah yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki her 

şeyden daha hayırlıdır”63 

 

Altmış birinci hadis 

ػٓ أْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ ٠مٛي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي كَّ ١ٌٍش 

فٟ ٓز١ً هللا أفعً ِٓ ص١خَ ٍؿً ٚل١خِٗ فٟ أٍ٘ٗ أٌف ٕٓش حٌٕٔش ػالع ِخثش ٚٓظْٛ ٠ِٛخ ٚح١ٌَٛ 

 وؤٌف ٕٓش

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan, o şöyle dedi: “Ben Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işittim: “ Allah yolunda bir gece 
nöbet tutmak, adamın kendi çoluk çocuğu içinde bin yıl oruç tutmasından 
ve gece ibadetinden üstündür. Bir yıl, üç yüz altmış gündür. Bir gün de bin 
yıl gibidir.”64 

 

Altmış ikinci hadis 

ػٓ أرٟ حٌيٍىحء ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٍرخغ َٗٙ ه١َ ِٓ ص١خَ 

 ىَ٘

 

                                                             
62 Mustedreku’l-Hakim, 2426ıncı hadis. Hakim “bu hadisin isandı sahihtir” dedi. Zehebi 
Telhis’de “ sahihtir” dedi. 
63 Sahihu’l-Buhari, 2678inci hadis. 
64 Sunenu-İbni Mace, 2760ıncı hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2426ıncı hadis. Hakim “ bu hadisin 
isnadı sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ sahihtir” dedi. 
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Ebu Derda radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “bir ay ribat ömür boyu oruçtan 
daha hayırlıdır.”65  

 

Altmış üçüncü hadis 

ػٓ أرٟ ٠ٍلخٔش ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي كَِض حٌٕخٍ ػٍٝ ػ١ٓ ىِؼض 

 أٚ رىض ِٓ ه١٘ش هللا ٚكَِض حٌٕخٍ ػٍٝ ػ١ٓ َٓٙص فٟ ٓز١ً هللا  

 

Ebu Rayhane radıyallahu anhu’dan, o da Rasulallah sallallahu aleyhi 

vesellem’den: “Allah korkusundan ağlayan göze ateş haram kılınmıştır. Ve 

Allah yolunda uykusuz kalan göze ateş haram kılınmıştır.”66 

 

Altmış dördüncü hadis 

ػٓ حرٓ ػزخّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي: ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي:  ػ١ٕخْ ال 

ض ِٓ ه١٘ش هللا, ٚػ١ٓ رخطض طلَّ فٟ ٓز١ً هللا طّّٔٙخ حٌٕخٍ ػ١ٓ رى  

İbnu Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayete göre, o Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle buyurduğunu işitti: “İki göz var ki ateş 

onlara değmeyecek Allah’ın azabından korkarak ağlayan göz ve Allah 

yolunda nöbet bekleyen göz.”67 

 

Altmış beşinci hadis 

ػٓ فعخٌش رٓ ػز١ي حْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي وً ١ِض ٠وظُ ػٍٝ ػٍّٗ اال حٌَّحرػ 

 فٟ ٓز١ً هللا فبٔٗ ٠ّٕٛ ٌٗ ػٍّٗ حٌٝ ٠َٛ حٌم١خِش ٠ٚئِٓ ِٓ فظخْ حٌمزَ 

Fudale bin Ubeyd radıyallahu anhu’dan rivayet olunduğuna göre, 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ölen her kişinin amel 
(defter)i kapanır. Ancak Allah yolunda nöbet tutan kimse müstesna. Onun 

                                                             
65 Camiu’l-Ehadis, 12664üncü hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ sahih liğayrihi” 
dedi. 
66 Musnedu-Ahmed, 16581inci hadis. Sunenu’n-Nesei, 3066ıncı hadis. Mustedreku’l-Hakim, 
2432inci hadis. Hakim senedi sahihtir, ikisi tahriç etmemişlerdir dedi. Zehebi Telhis’de 
sahihtir dedi.  
67 Sunenu’t-Tirmizi, 1563üncü hadis. Tirmizi “ hadis hasen gariptir” dedi. 
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ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ve o kimse kabir fitnesinden emin 
olur.”68  

 

Altmış altıncı hadis 

ػٓ حرٟ ٠ََ٘س ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ أٔٗ لخي: ِٓ ِخص َِحرطخ فٟ ٓز١ً هللا حؿَٞ ػ١ٍٗ 

حؿَ ػٍّٗ حٌصخٌق حٌٌٞ وخْ ٠ؼًّ ٚحؿَٞ ػ١ٍٗ ٍُلٗ ٚحِٚٓ حٌفظخْ ٚرؼؼٗ هللا ٠َٛ حٌم١خِش إِٓخ ِٓ 

 حٌفِع 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Resulallah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda ribatte iken 

ölürse, dünyada işlemiş olduğu iyi amelinin sevabı (ölümünden sonra da) 

devam ettirilir, rızkı da ona akıtılır (yani ölümünden sonra da rızıklanır), 

imtihan ediciler (kabir meleklerin)den emin olur ve Allah onu kıyamet 

günü korkudan emin olarak diriltir.”69 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA DÜŞMANA SALDIRIP ŞEHADETİ ARAMANIN FAZİLETİ 

 

Altmış yedinci hadis 

ػٓ حرٟ ٓؼ١ي حٌويٍٞ حٔٗ لخي حْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ػخَ طزٛن هطذ حٌٕخّ ٚ٘ٛ 

ِع١ف ظَٖٙ حٌٝ ٔوٍش فمخي أال أهزَوُ رو١َ حٌٕخّ َٚٗ حٌٕخّ اْ ِٓ ه١َ حٌٕخّ ٍؿً ػًّ فٟ 

ٓز١ً هللا ػٍٝ فَٓٗ حٚ ػٍٝ رؼ١َٖ حٚ ػٍٝ لي١ِٗ كظٝ ٠ؤط١ٗ حٌّٛص ٚ٘ٛ ػٍٝ ًٌه ٚاْ َٗ حٌٕخّ 

 ؿَٞء ٠مَأ وظخد هللا ال ٠َػٛٞ حٌٝ ٗٝء ِٕٗ  فخؿَ

Ebu Said el Hudri radıyallhu anhu’den rivayete göre, o şöyle demiştir:  “ 

Tebük savaşı olduğu yıl Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem sırtını devesine 

dayayıp insanlara bir konuşma yaparak şöyle buyurdu: “Size insanların en 

hayırlısı ile en şerlisini haber vereyim mi? En hayırlı kimse ölünceye kadar 

atının veya devesinin sırtında veya yaya olarak Allah yolunda gayret eden 

                                                             
68 Sunenu-Ebi Davud, 2139uncu hadis. Sahihu-ibni Hibban, 4624üncü hadis. Mustedreku’l-
Hakim, Hakim bu hadis Muslim’in şartlarına göre sahihtir dedi. Zehebi Telhis’de Muslim’in 
şartları üzeredir dedi. 
69 Sunenu-ibni Mace, 2757inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2422inci hadis. Hakim bu hadisin 
isnadı sahihtir dedi ve Zehebi Telhis’de sahihtir dedi. 
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kimsedir. En şerli kimse ise,  Allah’ın Kitab’ını okuyup da gerekenleri 

yerine getirmeyen kimsedir.”70 

 

Altmış sekizinci hadis 

ػٓ أْٔ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: غخد ػّٝ أْٔ رٓ حٌٕعَ ػٓ لظخي ريٍ. فمخي: ٠خ ٍٓٛي هللا؛ غزض 

ػٓ أٚي لظخي لخطٍض حٌَّ٘و١ٓ، ٌجٓ أٗٙئٟ هللا لظخي حٌَّ٘و١ٓ ٠َ١ٌٓ هللا ِخ أصٕغ. فٍّخ وخْ ٠َٛ 

ٚأرَأ ا١ٌه  -٠ؼٕٟ أصلخرٗ  -ا١ٌه ِّخ صٕغ ٘ئالء  أكي، ٚحٔى٘ف حٌٍّّْٔٛ فمخي ٌُٙ: حٌٍُٙ أػظٌٍ

ػُ طميَ فخٓظمزٍٗ ٓؼي رٓ ِؼخً، فمخي: ٠خ ٓؼي رٓ ِؼخً حٌـٕش  -٠ؼٕٟ حٌَّ٘و١ٓ  -ِّخ صٕغ ٘ئالء 

 ٍٚد حٌٕعَ أٟ أؿي ٠ٍلٙخ ىْٚ أكي.

 لخي ٓؼي: فّخ حٓظطؼض ٠خ ٍٓٛي هللا ِخ صٕغ.

أٚ غؼٕش رَِق، أٚ ١ٍِش رُٔٙ، ٚٚؿئخٖ لي لخي أْٔ: فٛؿئخ رٗ رعؼخً ٚػّخ١ٔٓ ظَرش رخ١ٌٔف، 

لظً، ٚلي ِؼً رٗ حٌَّ٘وْٛ، فّخ ػَفٗ أكي اال أهظٗ رزٕخطٗ، فمخي أْٔ: وٕخ َٜٔ أٚ ٔظٓ أْ ٌٖ٘ 

.) ِٗ ٍِؿخٌي َصَيلٛح ِخ ػخَ٘يٚح هللَاَ َػ١ٍَ  َٓ ١ٕ ِِ ئ ُّ ٓ حٌ ِِ  ح٠٢ش ٌِٔض ف١ٗ، ٚفٟ أٗزخ٘ٗ: ) 

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan, o şöyle dedi: “Amcam Enes bin 
Nadr, Bedr harbinden uzakta bulunmuştu. Bunun için o: “Ya Rasulallah! 
Müşriklerle yaptığın ilk savaşta uzakta bulundum. Yemin olsun, eğer Allah 
beni müşrikler harbinde hazır bulundurursa ne yapacağımı Allah muhakkak 
insanlara gösterecektir” dedi. Uhud günü gelip de müslümanlar cephesi 
bozulunca Enes bin Nadr: “Ya Allah! Ben Sen'den şunların- yanı ashabın- 
yaptıklarından dolayı özürlerinin kabul etmeni isterim. Şunların- yani 
muşriklerin- yapyıklarından da Sana sığınırım” dedi. 

Sonra (müşriklere doğru) ilerlerken Sad bin Muaz’a rastgeldi. Enes bin Nadr 
ona: “ey Sad bin Muaz! Ben cenneti istiyorum. Nadr'ın Rabbine yemin ederim 
ki, ben cennetin kokusunu Uhud'un berisinden alıyorum” dedi. Sad bin Muaz, 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem’e: “ Ya Rasulallah! Ben ibnu Nadr'ın 
düşmanlara karşı yaptığı (kahramanlıkları)  anlatmaya muktedir değilim” 
dedi. 

Enes bin Malik şöyle dedi: Biz Enes bin Nadr'ı şehid edilmiş halde 
bulduğumuzda, onun bedeninde kılıç darbesi yahud mızrak dürtmesi veya ok 
saplanması olarak seksenden fazla yara bulduk. Muşrikler onun burnunu, ku-
laklarını ve diğer bazı uzuvlarını kesmek ve gözlerini oymak suretiyle musle ) 
etmişlerdi. Bu sebeble onu hiçbir kimse tanıyamadı da ancak kız kardeşi onu 
parmaklarının ucuyla tanıyabildi. 

Yine Enes bin Malik dedi ki: “Biz şu ayetin Enes bin Nadr ile benzerleri 
hakkında indiğini düşünür yahud zannederdik: “Müminler içinde Allah'a 

                                                             
70 Sunenu’n-Nesei, 3055inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2380inci hadis. Hakim bu hadisin 
isnadı sahihtir. İki şeyh tahriç etmemişlerdir dedi ve Zehebi Telhis’de sahih dedi. 
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verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır. İşte onlardan kimi 
adadığını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) 
değiştirmediler”71  

 

Altmış dokuzuncu hadis 

ػٓ أْٔ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: رؼغ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ر١ٔٔش ػ١ٕخ ٠ٕظَ ِخ صٕؼض ػ١َ 

أرٟ ٓف١خْ فـخء ِٚخ فٟ حٌز١ض أكي غ١َٜ ٚغ١َ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ فليػٗ حٌلي٠غ 

لخي فوَؽ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ فظىٍُ فمخي: اْ ٌٕخ غٍزش فّٓ وخْ ظَٖٙ كخظَح 

ؼٕخ  لخي فـؼً ٍؿخي ٠ٔظؤًٔٛٔٗ فٟ ظَٙحُٔٙ فٟ ػٍٛ حٌّي٠ٕش  فمخي ال  اال ِٓ وخْ ظَٖٙ ف١ٍَوذ ِ

كخظَح  فخٔطٍك ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٚأصلخرٗ كظٝ ٓزمٛح حٌَّ٘و١ٓ حٌٝ ريٍ ٚؿخء 

حٌَّ٘وْٛ فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ  لِٛٛح حٌٝ ؿٕش ػَظٙخ حٌّٔخٚحص ٚحألٍض  

ػ١َّ رٓ حٌلّخَ حألٔصخٍٞ ٠خ ٍٓٛي هللا ػَظٙخ حٌّٔٛحص ٚحألٍض لخي  ٔؼُ  لخي رن لخي ٠مٛي 

رن فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ  ِخ كٍّه ػٍٝ لٌٛه رن رن  لخي ال ٚهللا ٠خ ٍٓٛي هللا اال 

ٍؿخء أْ أوْٛ ِٓ أٍ٘ٙخ لخي  فبٔه ِٓ أٍ٘ٙخ  لخي فؤهَؽ طَّحص ِٓ لَْ فـؼً ٠ؤوً ِٕٙٓ ػُ لخي 

ْ أٔخ ك١١ض كظٝ آوً طَّحطٟ ٌٖ٘ فبٔٙخ ٌل١خس غ٠ٍٛش فَِٝ رّخ وخْ ِؼٗ ِٓ حٌظَّ ػُ لخطٍُٙ كظٝ ا

 لظً  

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan rivayete göre, o şöyle dedi:         
“Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Buseyse’yi, Ebu Sufyan’ın kervanı ne 
yaptığını görmek için casus olarak gönderdi. Buseyse evde ben ve Rasulallah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den başka kimse yokken geldi ve kendisine 
gördüğünü anlattı. Az sonra Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem (dışarı)  
çıkarak konuştu ve şunları söyledi : “Bizim bir isteğimiz var! Kimin hazır 
hayvanı varsa hemen bizimle birlikte binsin!” Bunun üzerine bazı kimseler 
Medine'nin yukarısında bulunan binek hayvanlarını almak için ondan izin 
istemeye başladılar. Fakat o:” Hayır! Yalnız hayvanı hazır olan!” buyurdu. 

Sonra Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem’le ashabı yola revan oldular 
ve muşriklerden önce Bedr'e vardılar. Muşrikler de geldi. Rasulallah sallallahu 
aleyhi ve sellem: “Ben başında olmadıkça sakın sizden hiç bir kimse bir şeye 
ilerlemesin!” buyurdu. Derken muşrikler yaklaştı. Rasulallah sallallahu aleyhi 
ve sellem de: “Kalkın! Genişliği göklerle yer kadar olan cennete!” buyurdu. 
Umeyr bin Humam el-Ensari : “Ya Rasulallah! Genişiği göklerle yer kadar olan 
cennet ha?” dedi. “ Evet!” buyurdu. Umeyr:“ Hele hele!” dedi. Rasulallah 
sallallahu aleyhi ve sellem: “Seni hele hele demeye sevk eden nedir?” diye 
sordu. Umeyr: “Hayır vallahi ya Rasulallah! Cennet ehlinden olmamı ümit et-
mekten başka bir şey yok” dedi. “Öyle ise sen onun ehlindensin!” 
buyurdular. Bunun üzerine Umeyr torbasından birkaç hurma çıkararak 
onlardan yemeye başladı. Sonra şunları söyledi: “Eğer ben bu hurmalarımı 
yiyinceye kadar yaşarsam bu gerçekten uzun bir hayattır!” Hemen elindeki 

                                                             
71 Sahihu’l-Buhari, 2595inci hadis. 
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hurmaları attı. Sonra öldürülünceye kadar muşriklerle savaştı.”72 

 

FASIL  

YENİLGİ HALİNDE DÜŞMAN ÜZERİNE ATILIP ŞEHADETİ ARAMANIN 

FAZİLETİ  

 

Yetmişinci hadis 

ػٓ أرٟ ًٍ ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: ػالػش ٠لزُٙ هللا ٚػالػش ٠زغعُٙ هللا 

ر١ٕٗ ٚر١ُٕٙ فّٕؼٖٛ فظوٍف  فؤِخ ح٠ٌٌٓ ٠لزُٙ هللا فَؿً أطٝ لِٛخ فٔؤٌُٙ رخهلل ٌُٚ ٠ٔؤٌُٙ رمَحرش

ٍؿً رؤػمخرُٙ فؤػطخٖ َٓح ال ٠ؼٍُ رؼط١ظٗ اال هللا ٚحٌٌٞ أػطخٖ ٚلَٛ ٓخٍٚح ١ٌٍظُٙ كظٝ اًح وخْ 

حٌَٕٛ أكذ ا١ٌُٙ ِّخ ٠ؼيي رٗ ٌِٔٛح فٛظؼٛح ٍءُٚٓٙ فمخَ أكيُ٘ ٠ظٍّمٕٟ ٠ٚظٍٛ آ٠خطٟ ٍٚؿً وخْ 

ظق ٌٗ ٚحٌؼالػش ح٠ٌٌٓ ٠زغعُٙ هللا ح١ٌ٘ن فٟ ٠َٓش فٍمٟ حٌؼيٚ فِِٙٛح ٚألزً رصيٍٖ كظٝ ٠مظً أٚ ٠ف

 حٌِحٟٔ ٚحٌفم١َ حٌّوظخي ٚحٌغٕٟ حٌظٍَٛ

 

Ebu Zerr radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesllem şöyle buyurdu: “Üç kişi vardır ki Allah onları sever, üç kişi de 
vardır ki, Allah onlara buğz eder. Allah sevdikleri kimselerden birincisi bir 
adamdır ki, bir toplumdan bir adam bir şeyler ister bu istediği şey Allah 
içindir, aralarındaki yakınlıktan dolayı değildir. Onlar da bu adama bir şey 
vermezler. Bir adam onlardan geri durarak gizlice bir şeyler verir bu 
verdiğini sadece Allah ve verdiği kimse bilir. İkinci kimse ise, bir toplum 
geceleri yürürler sonunda uyku onlara galip gelir ve başlarını eğerek 
uyurlar ancak bir adam kalkar bana yaranmak için ayetlerimi okur ve 
onunla yaşamaya çalışır. Üçüncü kimse ise bir müfrezede bulunur 
düşmanla karşılaştıklarında yenilirler fakat o ileri atılarak devam eder ya 
şehid olur veya Allah o kimseye fetih nasip eder. Allah’ın gazablandığı üç 
kişi ise: Zina eden yaşlı kişi, büyüklük taslayan fakir ve hakka tecavüz eden 
zengindir.”73 

 

Yetmiş birinci hadis 

لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ػـذ ٍرٕخ ػِ  ػٓ ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي:

ٚؿً ِٓ ٍؿً غِح فٟ ٓز١ً هللا فخَِٔٙ ٠ؼٕٟ أصلخرٗ فؼٍُ ِخ ػ١ٍٗ فَؿغ كظٝ أ٠َ٘ك ىِٗ ف١مٛي 

 ش ف١ّخ ػٕيٞ ٚٗفمش ِّخ ػٕيٞ كظٝ أ٠َ٘ك ىِٗهللا طؼخٌٝ ٌّالثىظٗ حٔظَٚح اٌٝ ػزيٞ ٍؿغ ٍغز

                                                             
72 Sahihu Muslim, 3520inci hadis. 
73 Sunenu’t-Tirmizi, 2492inci hadis. Tirmizi “ bu hadis sahihtir” dedi.  



 İLİM VE CİHAD 
 

38 
 

 

Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu’dan rivayete göre, o dedi ki: 
Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan 
Rabbimiz, Allah yolunda savaşıp da arkadaşları bozguna uğrayınca 
(harpten kaçmanın) kendi üzerindeki vebalini düşünerek tekrar (düşman 
üzerine) dönen ve kanı dökülünceye kadar savaşan kimseyi çok beğenir de 
meleklerine ( şöyle ) der: “(Şu) Kuluma bakınız! Benim yanımdaki sevaba 
rağbet edip yanımdaki (azapdan) korkarak (tek başına düşmanla 
savaşmak için) geri döndü. Nihayet (bu yolda) kanı döküldü.”74  

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA YARALANMANIN FAZİLETİ  

 

Yetmiş ikinci hadis 

أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٚحٌٌٞ ٔفٟٔ ر١يٖ ال ٠ىٍُ  ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ

رّٓ ٠ىٍُ فٟ ٓز١ٍٗ اال ؿخء ٠َٛ حٌم١خِش ٚحٌٍْٛ ٌْٛ حٌيَ ٚح٠ٌَق ٠ٍق أكي فٟ ٓز١ً هللا ٚهللا أػٍُ 

 حٌّٔه

 

Ebu Hureyre radıyallhu anhu’den, o haber verdi ki, Rasulullah sallallahu 

aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, 

Allah yolunda yaralanan hiçbir kimse müstesna olmamak üzere -ki Allah, 

kendi yolunda yaralananı en iyi bilendir- muhakkak kıyamet gününde, 

rengi kan rengi; kokusu ise misk kokusu halinde gelir.”75 

 

Yetmiş üçüncü hadis 

٠مٛي: ِٓ لخطً فٟ ٓز١ً ٍظٟ هللا ػٕٗ أٔٗ ّٓغ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ  ػٓ ِؼخً رٓ ؿزً

هللا فٛحق ٔخلش فمي ٚؿزض ٌٗ حٌـٕش ِٚٓ ٓؤي هللا حٌمظً ِٓ ٔفٔٗ صخىلخ ػُ ِخص أٚ لظً فبْ ٌٗ أؿَ 

١ٙٗي ُحى حرٓ حٌّصفٝ ِٓ ٕ٘خ ِٚٓ ؿَف ؿَكخ فٟ ٓز١ً هللا أٚ ٔىذ ٔىزش فبٔٙخ طـٟء ٠َٛ حٌم١خِش 

َؽ رٗ هَحؽ فٟ ٓز١ً هللا فبْ وؤغٍِ ِخ وخٔض ٌٛٔٙخ ٌْٛ حٌِػفَحْ ٠ٍٚلٙخ ٠ٍق حٌّٔه ِٚٓ ه

 ػ١ٍٗ غخرغ حٌ٘ٙيحء

 

                                                             
74 Sunenu-Ebi Davud, 2174üncü hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2531inci hadis. Hakim “ bu 
hadisin isnadı sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ sahihtir” dedi. 
75 Sahihu’l-Buhari, 2593üncü hadis. 
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Muaz bin Cebel radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre o, 
Rasulallah sallallahu aleyi ve sellem’i şöyle buyururken işitti: “Kim devenin iki 
sağımı arasındaki süre kadar Allah yolunda savaşırsa, onun için cennet 

vacip olur. Kim de içinden gelerek, sadakatle Allah yolunda şehid olmak 
ister de sonra ölür veya öldürülürse, ona şehid sevabı vardır.” 

İbnu'l-Musaffa buraya (Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem’den naklen şu 
cümleleri de) ilave etti: “Kim Allah yolunda bir yara alırsa, ya da yaralanırsa 
o yara, kıyamet gününde dünyadaki en derin haliyle getirilir. Rengi 
zaferan rengi, kokusu da misk kokusudur. Kimin vücudunda da Allah yo-
lunda iken bir çıban çıkarsa, (bu çıban) o kimsenin üzerine şehitlik mührü 
olur.”76  

 

DÖRDÜNCÜ BAB 

ALLAH YOLUNDA ŞAHADET HAKKINDA 

 

Yetmiş dördüncü hadis 

ػٓ ػظزش رٓ ػزي حٌٍّٟٔ ٚوخْ ِٓ حصلخد حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي حٌمظٍٝ ػالػش ٍؿخي ٍؿً ِئِٓ ؿخ٘ي رٕفٔٗ ِٚخٌٗ فٟ ٓز١ً هللا ػِ ٚ ؿً كظٝ حًح 

حال ٌمٟ حٌؼيٚ لخطٍُٙ كظٝ ٠مظً ًٌه ح١ٌٙ٘ي حٌّّظلٓ فٟ ه١ّش هللا طلض ػَٗٗ ال ٠فعٍٗ حٌٕز١ْٛ 

ريٍؿش حٌٕزٛس ٍٚؿً ِئِٓ فَق ػٍٝ ٔفٔٗ ِٓ حٌٌٔٛد ٚحٌوطخ٠خ ؿخ٘ي رٕفٔٗ ِٚخٌٗ فٟ ٓز١ً هللا 

كظٝ حًح ٌمٝ حٌؼيٚ لخطً كظٝ ٠مظً فظٍه ِعّعش ِـض ًٔٛرٗ ٚهطخ٠خٖ حْ ح١ٌٔف ِلخء ٌٍوطخ٠خ 

ٚحىهً ِٓ حٞ حرٛحد حٌـٕش ٗخء فبْ ٌٙخ ػّخ١ٔش حرٛحد ٌٚـُٕٙ ٓزؼش حرٛحد ٚرؼعٙخ حٓفً ِٓ 

ط ٍٚؿً ِٕخفك ؿخ٘ي رٕفٔٗ ِٚخٌٗ فٟ ٓز١ً هللا ػِ ٚ ؿً كظٝ حًح ٌمٝ حٌؼيٚ لخطً كظٝ ٠مظً رؼ

 فٌٌه فٟ حٌٕخٍ حْ ح١ٌٔف ال ٠ّلك حٌٕفخق 

Utbe bin Abd es-Sulemi radıyallahu anhu’dan rivayete göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “(Savaşta) öldürülenler üç çeşittir: 
Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mumin. O düşmanla 
karşılaştığında savaşır, nihayet öldürülür. İşte bu imtihandan geçmiş 
şehid, Allah'ın arşının altındaki çadırındadır. Nebiler ona sadece nubuvet 
derecesiyle üstün gelirler. (Öldürülenlerin ikinci çeşidi ) iyi bir işle diğer bir 
kötüsünü birbirine karıştıran mü'mindir. O, canıyla malıyla Allah yolunda 
cihad etmiş, düşmanla  karşılaştığında  öldürülünceye  kadar savaşmıştır. 
Bu günahlarını ve hatalarını silip süpüren bir yıkama ve temizlemedir. 
Muhakkak ki, kılıç hataları çok silip süpürücüdür. Bu kimse, Cennet'in 
kapılarının hangisinden isterse oradan Cennet'e girdirilir. (Öldürülenlerin 
üçüncü çeşidi) canıyla, malıyla cihad eden münafıktır. O da düşmanla 

                                                             
76 Sunenu-Ebi Davud, 2179uncu hadis. Albani Sahihu-Suneni-Ebi Davud’da “ hadis sahihtir. 
İbnu Hibban, Tirmizi ve Hakim sahih demişlerdir” der. 
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karşılaştığında öldürülünceye kadar savaşmıştır. Ama bu kimse ateştedir. 
Zira kılıç munafıklığı silmez!”77  

 

Yetmiş beşinci hadis 

ػٓ أرٟ ِخٌه حألٗؼَٞ ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: ِٓ فصً فٟ 

أٚ ٌيغظٗ ٘خِش، أٚ ِخص ػٍٝ فَحٗٗ ٓز١ً هللا فّخص أٚ لظً فٙٛ ١ٙٗي، أٚ ٚلصٗ فَٓٗ أٚ رؼ١َٖ، 

 أٚ رؤٞ كظف ٗخء هللا، فبٔٗ ١ٙٗي، ٚاْ ٌٗ حٌـٕش.

Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anhu’dan, o dedi ki: “Ben Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken işittim”: “Her kim Allah yolunda 
(savaşa) çıkar da (aldığı bir yarayla) ölürse veya öldürülürse o kimse 
şehiddir. Yahut da atı ya da devesi onu (yere çarpıp) boynunu kırar, veya 
zehirli bir hayvan onu sokar ya da yatağında ölürse veya Allah'ın dilediği 
bir ölümle ölürse, o kimse şehiddir. Ve onun için cennet vardır.” 78 

 

Yetmiş altıncı hadis 

ػٓ ٔؼ١ُ رٓ ّ٘خٍ أْ ٍؿال ٔخىٜ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ فمخي ٠خ ٍٓٛي هللا ِٓ حٌ٘ٙيحء 

فمخي حٌ٘ٙيحء ح٠ٌٌٓ ٠مخطٍْٛ فٟ حٌصف حألٚي ٚال ٠ٍظفظْٛ رٛؿُٛ٘ كظٝ ٠مظٍْٛ فؤٌٚجه ٠ٍظمْٛ فٟ 

ف حٌؼٍٝ ِٓ حٌـٕش ٠عله ح١ٌُٙ ٍره اْ هللا ػِ ٚ ؿً اًح ظله اٌٝ ػزيٖ حٌّئِٓ فال حٌغَ

 كٔخد ػ١ٍٗ 

 

Nuaym bin Himar’dan rivayet edildiğine göre bir adam Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem’i çağırdı ve “şehidler kimlerdir?” diye sordu. Bunun 

üzerine Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem: “şehitler ilk safta 

öldürülünceye dek, yüzlerini çevirmeden savaşanlardır. İşte bunlar 

cennetin en yüksek odalarında bir araya gelecekler. Rabbin onlara 

gülecek. Şu muhakkak ki, Allah azze ve celle mumin kuluna güldüğünde 

ona hesap yoktur.”79    

 

                                                             
77 Sunenu’d-Darimi, 2411inci hadis. Albani Mişkatu’l-Mesabih tahkikinde hadis sahihtir dedi. 
78 Sunenu-Ebi Davud, 2138inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2416ıncı hadis. Hakim “ Muslim’in 
şartına göre sahihtir”. Zehebi Telhis’de “ hadisin ravilerinden ibnu Sevban ile Muslim ihticac 
etmemişdir, diğerleri sikadır. Mekhulun da Abdurrahman bin Ğanem’e ulaştığını 
zannetmiyorum” dedi.  
79 El-Mucemu’l-Evsat, Taberani, 3169uncu hadis. Albani Sahihu ve Daifu’l-Camii’s-Sağir’de “ 
sahihtir” dedi. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLER ÖLÜ DEĞİL DİRİDİRLER  

 

Yetmiş yedinci hadis 

 ٓؤٌٕخ ػزي هللا ػٓ ٌٖ٘ ح٠٢ش ػٓ َِٔٚق لخي

 } ٚال طلٔزٓ ح٠ٌٌٓ لظٍٛح فٟ ٓز١ً هللا أِٛحطخ رً أك١خء ػٕي ٍرُٙ ٠َُلْٛ {

ٌٙخ لٕخى٠ً ِؼٍمش رخٌؼَٕ طَٔف لخي أِخ أخ لي ٓؤٌٕخ ػٓ ًٌه فمخي أٍٚحكُٙ فٟ ؿٛف غ١َ هعَ 

ِٓ حٌـٕش ك١غ ٗخءص ػُ طؤٚٞ اٌٝ طٍه حٌمٕخى٠ً فخغٍغ ا١ٌُٙ ٍرُٙ حغالػش فمخي ً٘ ط٘ظْٙٛ ١ٗجخ 

لخٌٛح أٞ ٟٗء ٔ٘ظٟٙ ٚٔلٓ َٔٔف ِٓ حٌـٕش ك١غ ٗجٕخ ففؼً ًٌه رُٙ ػالع َِحص فٍّخ ٍأٚح أُٔٙ 

فٟ أؿٔخىٔخ كظٝ ٔمظً فٟ ٓز١ٍه َِس ٌٓ ٠ظَوٛح ِٓ أْ ٠ٔؤٌٛح لخٌٛح ٠خ ٍد ٠َٔي أْ طَى أٍٚحكٕخ 

 أهَٜ فٍّخ ٍأٜ أْ ١ٌْ ٌُٙ كخؿش طَوٛح

 
Mesruk dedi ki: Abdullah'a, yani ibni Mesud radıyallahu anhu, şu ayeti 

sorduk: “Allah yolunda öldürülenleri asla ölü sanma! Bilakis onlar Rabbleri 
katında diri olup rızıklanmaktadırlar.” 

Abdullah şu cevabı verdi: Bakın buraya! Biz bunu ( Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’e )  sorduk da: 

“Onların ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onların Arş'a asılı kandilleri 
vardır. Cennette istedikleri yerde dolaşır sonra bu kandillere inerler. 
Rabbleri onlardan öyle bir haberdar olur ki! Ve kendilerine: “Bir şey arzu 
eder misiniz?” diye sorar. ( Onlar ): “( Daha ) ne isteyelim,  işte cennette 
dilediğimiz yerde dolaşıyoruz” derler. Bunu kendilerine üç defa tekrarlar. 
Sorulmaktan azade bırakılmayacaklarını görünce: “Ya Rabb!  Ruhlarımızı 
bedenlerimize iade buyurmanı dileriz! Ta ki senin yolunda bir defa daha 
öldürülelim” derler. Ve bir hacetleri olmadığını görünce bırakılırlar.” 
buyurdu.80 

 

Yetmiş sekizinci hadis 

ٟ هللا ػّٕٙخ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ  ٌّخ أص١ذ اهٛحٔىُ ػٓ حرٓ ػزخّ ٍظ

رؤكي ؿؼً هللا أٍٚحكُٙ فٟ أؿٛحف غ١َ هعَ طَى أٔٙخٍ حٌـٕش ٚطؤوً ِٓ ػّخٍ٘خ ٚطؤٚٞ حٌٝ 

لٕخى٠ً ِٓ ً٘ذ ِؼٍمش فٟ ظً حٌؼَٕ فٍّخ ٚؿيٚح غ١ذ ِؤوٍُٙ َِٚ٘رُٙ ِٚم١ٍُٙ لخٌٛح ِٓ ٠زٍغ 

                                                             
80 Sahihu-Muslim, 3500üncü hadis. 



 İLİM VE CİHAD 
 

42 
 

فٟ حٌـٕش َُٔق أْ ال ٠ِ٘يٚح فٟ حٌـٙخى ٚال ٠ٕىٍٛح ػٕي حٌلَد لخي فمخي هللا  اهٛحٕٔخ ػٕخ أٔخ أك١خء

ػِ ٚ ؿً أٔخ أرٍغُٙ ػٕىُ فؤِٔي هللا ) ٚال طلٔزٓ ح٠ٌٌٓ لظٍٛح فٟ ٓز١ً هللا أِٛحطخ رً أك١خء ػٕي 

  ٍرُٙ ٠َُلْٛ فَك١ٓ رّخ آطخُ٘ هللا ( ح٠٢ش

İbnu Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet olunduğuna göre demiştir 
ki: Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Uhud'da 
kardeşlerinize ( şehidlik ) isabet edince Allah onların ruhlarını yeşil kuşların 
içine yerleştirdi. Bu şekilde cennet nehirlerine uğrar meyvelerinden yerler 
(sonra), arşın gölgesinde asılı olan altından kandillere dönerler. (Şehidler) 
Yediklerinin, içtiklerinin ve kaldıklara yerin güzelliğini görünce, “Bizim 
cennette diri olup da rızıklanıldığımızı, cihada yönelmeleri ve harbden 
korkup kaçmamaları için (dünyada bulunan) kardeşlerimize iletecek kim 
var?” derler. (Bunun üzerine) Allah azze ve celle “(bunu) sizden onlara ben 
ulaştıracağım" buyuracak. (Nitekim) Allah "Allah yolunda öldürülenleri ölü 
zannetmeyin...” ayetini sonuna kadar indirdi.”81  

 

Yetmiş dokuzuncu hadis 

ػٓ حرٓ ػزخّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: حٌ٘ٙيحء ػٍٝ رخٍق َٔٙ 

 رزخد حٌـٕش فٟ لزش هعَحء ٠وَؽ ا١ٌٗ ٍُلُٙ ِٓ حٌـٕش رىَس ٚػ١٘خ

 

İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre, o şöyle 
dedi: Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Şehitler cennet 
kapısında ırmağın pırıltısı altında yeşil çadırlar içindedirler. Onlara sabah 
akşam rızıkları cennetten çıkarılır.”82  

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Sunenu-Ebi Davud, 2158inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2444üncü hadis. Hakim “ 
Muslim’in şartına göre sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ Muslim’in şartı üzeredir” dedi. 
82 Sahihu-ibni Hibban, 4658inci hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2403üncü hadis. Hakim “ bu 
hadis Muslim’in şartına göre isnadı sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ Muslim’in şartı 
üzeredir” dedi.  
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FASIL 

DÜŞMANLA KARŞILAŞIP ALLAH YOLUNDA ŞEHİT OLANLAR DÖRT 

ÇEŞİTTİR 

 

Sekseninci hadis 

ػٓ فعخٌش رٓ ػز١ي حألٔصخٍٞ أٔٗ ّٓغ ػَّ رٓ حٌوطخد ٠مٛي ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

ٚ ٍُٓ ٠مٛي حٌ٘ٙيحء أٍرؼش ِئِٓ ؿ١ي حإل٠ّخْ ٌمٟ حٌؼيٚ فصيق هللا فمخطً كظٝ لظً فٌحن ٠ٕظَ ا١ٌٗ 

أٚ ػَّ ػٕمٗ كظٝ ٚلؼض حٌٕخّ ٠ّيْٚ أػٕخلُٙ ٠َٛ حٌم١خِش فّي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ 

لٍٕٔٛطٗ ٍٚؿً ِئِٓ هٍػ ػّال صخٌلخ ٚآهَ ١ٓجخ ٌمٟ حٌؼيٚ فصيق فىؤّٔخ ظَد ر٘ٛن حٌطٍق 

فـخء ُٓٙ غَد فمظٍٗ ٍٚؿً ِئِٓ ٌمٟ حٌؼيٚ فمخطً فصيق هللا فمظً فٌحن فٟ حٌيٍؿش حٌؼخٌؼش 

 حٌَحرؼش ٍٚؿً ِئِٓ أَٓف ػٍٝ ٔفٔٗ ٌمٟ حٌؼيٚ فصيق هللا فمخطً كظٝ لظً فٌحن فٟ حٌيٍؿش

Fudale bin Ubeyd’den rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu 
anhu’nun şöyle dediğini işitti: Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
işittim şöyle dedi: “ Şehidler dört çeşittir: Düşmanla karşılaşıp 
öldürülünceye kadar Allah’a sadık kalan, sağlam imanlı mumin kişidir. 
Bu kişiye kıyamet günü insanlar gözlerini kaldırarak bakacaklardır        
(derken başını o derece kaldırdı ki başındaki külahı düştü. Ravi diyor ki: 
külahı düşen Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem mi idi yoksa Ömer mi idi 
bilemiyorum ). Yine bir kimse ki düşmanla karşı karşıya gelip şaşkın bir 
okun kendisine isabet etmesiyle şehid olmuştur. Bunun da duyduğu acı 
sanki muz ağacının dikeni batmış gibi ürkeklik duyan kimse gibidir. Bu 
da sağlam imanlı, mümin bir kişidir ki ikinci derecede olan da budur. 
Hayatta iken iyi işleri de olup kötü işler de işleyen günahkâr bir mümin 
kimse düşmanla karşılaşır ve Allah’a verdiği sözü yerine getirinceye 
kadar sözünde durup şehid olan kimsedir ki buda üçüncü derecedir. Yine 
bir adam ki hayatı boyunca nefsine zulmederek fazla günah işleyerek 
düşmanla karşılaşmış ve Allah’a verdiği sözde durarak şehid oluncaya 
kadar savaşan kimsedir ki dördüncü derecede budur.”83

  

 

 

 

 

 

                                                             
83 Sununu’t-Tirmizi, 1568inci hadis. Tirmizi “ bu hadis hasen, garibtir” dedi. 
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FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİDİN ÖLDÜRÜLME ACISI ANCAK BİR ÇİMDİKLEME 

KADARDIR 

 

Seksen birinci hadis 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِخ ٠ـي ح١ٌٙ٘ي ِٓ حٌمظً 

 اال وّخ ٠ـي أكيوُ ِٓ حٌمَصش

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Şehid, öldürülme (acısın) dan, 

ancak sizden birisinin çimdiklenmeden bulduğu acı gibi bir şey bulur.”84 

FASIL  

ALLAH YOLUNDA ŞEHİDİN BORÇ HARİÇ TÜM GÜNAHLARI AFFEDİLİR 

 

Seksen ikinci hadis 

ػٓ ػزي هللا رٓ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ: أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: ٠غفَ 

 ١ٌٍٙ٘ي وً ًٔذ اال حٌي٠ٓ.

Abdullah bin Amr bin As radıyallhu anhuma’dan rivayet edildiğine göre 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Şehidin her günahı affolunur. Yalnız 
borç müstesna!” buyurdu.85 

  

 

Seksen üçüncü hadis 

 

ػٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ أٔٗ لخَ ف١ُٙ فٌوَ ٌُٙ أْ حٌـٙخى  ػٓ أرٟ لظخىس ٍظٟ هللا ػٕٗ

فٟ ٓز١ً هللا ٚحإل٠ّخْ رخهلل أفعً حألػّخي فمخَ ٍؿً فمخي ٠خ ٍٓٛي هللا أٍأ٠ض اْ لظٍض فٟ ٓز١ً 

هللا طىفَ ػٕٟ هطخ٠خٞ فمخي ٌٗ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٔؼُ اْ لظٍض فٟ ٓز١ً هللا ٚأٔض 

صخرَ ِلظٔذ ِمزً غ١َ ِيرَ ػُ لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ و١ف لٍض لخي أٍأ٠ض اْ 

لظٍض فٟ ٓز١ً هللا أطىفَ ػٕٟ هطخ٠خٞ فمخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٔؼُ ٚأٔض صخرَ 

 ٔذ ِمزً غ١َ ِيرَ اال حٌي٠ٓ فبْ ؿز٠ًَ ػ١ٍٗ حٌٔالَ لخي ٌٟ ًٌهِلظ

                                                             
84 Sunenu-ibni Mace, 2792inci hadis. Albani Sahihu-Suneni-ibni Mace’de “ sahihtir” dedi. 
85 Sahihu-Mulim, 3498inci hadis. 
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Ebu Katade radıyallahu anhu’dan rivayete göre Resulallah sallallahu 
aleyhi vesellem aralarında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihad ile 
Allah’a iman etmenin amellerin en faziletlisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine 
bir adam kalkarak: “Ya Rasulallah ne buyurursun, ben Allah yolunda 
öldürülsem günahlarım affolunur mu?” dedi. Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesllem de ona: “ Evet, ihlasla sabrettiğin halde ileri gidip geri dönmeyerek 
Allah yolunda öldürülürsen” buyurdu. Sonra Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem: “Nasıl dedin?” diye sordu. Adam: “Ne buyurursun, ben Allah 
yolunda öldürülürsem günahlarım affolunur mu?” dedi. Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem: “Evet ihlasla sabrettiğin halde, ileri gidip geri dönmeyerek 
Allah yolunda öldürülürsen!.. Yalnız borç müstesna! Bunu bana Cibril 
aleyhisselam söyledi.”   buyurdu.86 

 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLERE HESAPTA YOK AZABDA YOK 

 

Seksen dördüncü hadis 

 

ػزي هللا رٓ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ ٍظٟ هللا ػٕٗ ٠مٛي: أْ هللا طؼخٌٝ ٠يػٛ ٠َٛ حٌم١خِش حٌـٕش فظؤطٟ 

رِهَفٙخ ٚ ٠ٍٙخ ف١مٛي : أ٠ٓ ػزخىٞ ح٠ٌٌٓ لخطٍٛح فٟ ٓز١ً هللا ٚ لظٍٛح فٟ ٓز١ٍٟ ٚ أًٚٚح فٟ ٓز١ٍٟ 

ف١مٌْٛٛ : ٍرٕخ  ٚ ؿخ٘يٚح فٟ ٓز١ٍٟ حىهٍٛح حٌـٕش ف١يهٍٛٔٙخ رغ١َ كٔخد ٚ ال ػٌحد فظؤطٟ حٌّالثىش

ٔلٓ ٔٔزق ٌه ح١ًٌٍ ٚ حٌٕٙخٍ ٚ ٔميّ ٌه ِٓ ٘ئالء ح٠ٌٌٓ آػَطُٙ ػ١ٍٕخ ف١مٛي حٌَد طزخٍن ٚ طؼخٌٝ 

: ٘ئالء ح٠ٌٌٓ لخطٍٛح فٟ ٓز١ٍٟ ٚ أًٚٚح فٟ ٓز١ٍٟ فظيهً ػ١ٍُٙ حٌّالثىش ِٓ وً رخد ٓالَ ػ١ٍىُ 

 رّخ صزَطُ فٕؼُ ػمزٝ حٌيحٍ 

 

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu der ki: “Kıyamet gününde 
Allahu Teâlâ cenneti çağırır. Zinetleri ve güzel kokusuyla geldiğinde şöyle der: 
“Allah yolunda savaşan ve yolumda öldürülen ve yolumda eziyet edilen ve 
yolumda cihad eden kullarım nerede? Cennete girin.” Onlar ona hesapsız ve 
azap görmeden girerler. Bunun üzerine melekler gelir ve şöyle derler:               
“Rabbimiz, biz Seni bize tercih etmiş olduğun şunlardan gece ve gündüz 
tesbih ederiz ve takdis ederiz. Bunun üzerine Rabb Teberake ve Teâlâ şöyle 
der: “Bunlar Benim yolumda savaşan ve eziyet edilenlerdir.” Bunun üzerine 

                                                             
86 Sahihu-Muslim, 3497inci hadis. 
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onların yanına bütün kapılardan melekler girer ve “sabrettiğinize karşılık 
selam sizlere, ( dünya) yurdun(un) ne güzel sonucudur bu” derler.”87 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLERİN ALLAH KATINDAKİ ALTI HASLETİ 

HAKKINDA 

 

Seksen beşinci hadis 

ػٓ حٌّميحَ رٓ ِؼيٞ وَد ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ١ٌٍٙ٘ي ػٕي هللا 

ٓض هصخي ٠غفَ ٌٗ فٟ أٚي ىفؼش ٠َٜٚ ِمؼيٖ ِٓ حٌـٕش ٠ٚـخٍ ِٓ ػٌحد حٌمزَ ٠ٚؤِٓ ِٓ حٌفِع 

لخٍ ح١ٌخلٛطش ِٕٙخ ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ ٠ِٚٚؽ حػٕظ١ٓ ٚٓزؼ١ٓ حألوزَ ٠ٚٛظغ ػٍٝ ٍأٓٗ طخؽ حٌٛ

 ُٚؿش ِٓ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ ٠ٚ٘فغ فٟ ٓزؼ١ٓ ِٓ ألخٍرٗ

 

Mıkdam bin Madi Kerib radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre 

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Allah katında, şehid için 

altı haslet vardır: Dökülen ilk kanı ile beraber günahları bağışlanır, 

cennetteki mevkii kendisine gösterilir, kabir azabından korunur, en büyük 

korkudan emin olur, iman hüllesi (elbisesi) kendisine giydirilir, Huru’l-iyn 

ile evlendirilir ve akrabalarından yetmiş (müslüman) insan hakkında şefaat 

etmesi kabul olunur.”88
 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLERİ, DEFNEDİLİNCEYE KADAR, MELEKLER 

KANATLARIYLA GÖLGELENDİRMELERİ HAKKINDA 

 

Seksen yedinci hadis 

                                                             
87 Mustedreku’l-Hakim, 2393üncü hadis. Hakim bu hadisin isnadı sahihtir ve Zehebi Telhis’de 
sahihtir dedi. 
88 Sunenu’t-Tirmizi, 1586ıncı hadis. Tirmizi “ bu hadis hasen, sahih, gariptir” dedi. 



 İLİM VE CİHAD 
 

47 
 

وجهه أبكي  جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن
وينهوني عنه والنبي صلى هللا عليه وسلم ال ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى 

 هللا عليه وسلم تبكين أو ال تبكين ما زالت المالئكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه

 

Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre, o 

şöyle dedi: “Babam öldürüldüğünde yüzündeki örtüyü açıp ağlamak istedim. 

İnsanlar bana engel oldular. Fakat Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem beni 

bundan yasaklamadı. Halam Fatima da ağlamaya başladı. Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem: “Onun için ağlamayın, siz onu kaldırıp 

defnedinceye kadar melekler onu kanatlarıyla gölgelendirirler” buyurdu.89  

 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİDİN KANI KURUMADAN HURİLERDEN İKİ EŞİ 

ONA KOŞMALARI HAKKINDA 

 

Seksen sekizinci hadis 

ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فمخي ال طـف حألٍض ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ ًوَ حٌ٘ٙيحء ػٕي حٌٕزٟ صٍٝ هللا  

ِٓ ىَ ح١ٌٙ٘ي كظٝ طزظيٍٖ ُٚؿظخٖ وؤّٔٙخ ظجَحْ أظٍظخ فص١ٍ١ّٙخ فٟ رَحف ِٓ حألٍض ٚفٟ ٠ي 

 وً ٚحكيس ِّٕٙخ كٍش ه١َ ِٓ حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ

 

Ebu Hureyre radıyallah anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem’in huzurunda şehidlerden söz edildi. Bunun üzerine 

Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Yeryüzü şehidin 

kanından kurumadan önce (hurilerden) iki karısı bitkisiz, geniş bir arazide 

(emzikli) yavrularını kaybeden (sonra aniden bulan) iki sütanne gibi ve her 

birinin elinde dünyadan ve dünyadaki bütün şeylerden hayırlı birer kat 

cennet elbisesi bulunduğu halde hızla ona koşuşurlar.”90 

 

FASIL  
                                                             
89 Sahihu’l-Buhari, 1167inci hadis. Sahihu-Muslim, 4518inci hadis. 
90 Sunenu-ibni Mace, 2788inci hadis. Musnedu-Ahmed, 9516ıncı hadis. Şuayb el-Arnavuti “ 
isnadı zayıftır” dedi. 
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ALLAH AZZE VE CELLE’NİN ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLERE VERDİĞİ 

NİMETLERDEN DOLAYI ŞEHİTLERİN TEKRAR DÜNYAYA DÖNÜP ŞEHİT 

OLMA ARZULARI HAKKINDA 

 

Seksen dokuzuncu hadis 

ٍظٟ هللا ػٕٗ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ِخ ِٓ حٌٕخّ ِٓ ٔفْ   ػٓ حرٓ أرٟ ػ١َّس

ٍِّٔش ٠مزعٙخ ٍرٙخ طلذ أْ طَؿغ ا١ٌىُ ٚأْ ٌٙخ حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ غ١َ ح١ٌٙ٘ي لخي حرٓ أرٟ ػ١َّس 

لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٚألْ ألظً فٟ ٓز١ً هللا أكذ اٌٟ ِٓ أْ ٠ىْٛ ٌٟ أً٘ حٌٛرَ 

 ٚحٌّيٍ

 

İbnu Ebi Amira radıyallhu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslümanlar arasında hiçbir müslüman 
yoktur ki Rabbi onun ruhunu aldıktan sonra tekrar size geri dönmek 
istesin, dünya ve içindekilerin hepsi kendisine verilse bile… Ama şehid 
böyle değildir.” (O tekrar dirilip yine tekrar şehid olmak ister). İbnu Ebi Amira 
diyor ki: “Rasulallah sallallhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah yolunda 
şehid olmayı göçebe ve yerleşik hayat yaşayanların elde ettikleri her şeye 
tercih ederim.”91 

 

Doksanıncı hadis 

ػٓ حْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ: ٠ئطٝ رَؿً ِٓ حً٘  

حٌـٕش ف١مٛي ٠خ حرٓ حىَ و١ف ٚؿيص ٌِِٕه ف١مٛي ٠خ حرٓ آىَ و١ف ٚؿيص ٌِِٕه ف١مٛي أٞ ٍد 

ه١َ ِِٕي ف١مٛي ًٓ ٚطّٓ ف١مٛي ِخ حٓؤي ٚال حطّٕٝ حال حْ طَىٟٔ حٌٝ حٌي١ٔخ فخلظً فٟ ٓز١ٍه 

 َِحص ٌّخ ٠َٜ ِٓ فعً حٌ٘ٙخىس  ػَ٘

Enes bin Malik radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Şehid olarak Cennete girenlerden biri 
Allah’ın huzuruna getirilir de Allah azze ve celle ona:       “Ey Adem oğlu, 
yerini nasıl buldun?” diye sorar. O adam: “Ey Rabbim! Yerim yerlerin en 
hayırlısıdır” diye cevap verir. Bunun üzerine Allah azze ve celle: “Benden 
ne istersen iste” buyurur. O kimse de şehidliğin üstünlüğünü görüp bildiği 
için “beni tekrar dünyaya döndürmeni ve senin yolunda on kere 
öldürülmeyi isterim” der.”92 

 

                                                             
91 Sunenu’n-Nesei, 3102inci hadis. Albani Sunenu’n-Nesei tahkikinde “ hasendir” dedi. 
92 Sunenu’n-Nesei, 3109uncu hadis. Mustedreku’l-Hakim, 2405inci hadis. Hakim “ bu hadis 
Muslim’in şartlarına göre sahihtir” dedi ve Zehebi Telhis’de “ Muslim’in şartı üzeridir” dedi. 
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Doksan birinci hadis 

ػٓ ؿخرَ ٍظٟ هللا ػٕٗ: أْ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٌّخ ؿ١ت رؤر١ٗ: ٠خ ؿخرَ أال أهزَن ِخ 

ػزي لخي هللا ألر١ه؟ لٍض: رٍٝ. لخي: ِخ وٍُ هللا أكيحً اال ِٓ ٍٚحء كـخد، ٚوٍُ أرخن وفخكخً، فمخي: ٠خ 

هللا، طّٓ ػٍٝ أػطه. لخي: ٠خ ٍد، طل١١ٕٟ فؤلً ف١ه ػخ١ٔش. لخي: أٗ ٓزك ِٕٟ أُٔٙ ا١ٌٙخ ال 

ًِ هللَاِ  ز١ َٓ َٓ لُظٍِٛح فٟ  ٠ َّٓ حٌٌَّ زَ َٔ ال طَل َٚ ٠َؿؼْٛ. لخي: ٠خ ٍد فؤرٍغ ِٓ ٍٚحثٟ، فؤِٔي هللا ٌٖ٘ ح٠٢ش: 

 أَِٛحطخً.

 

Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma’dan, o şöyle dedi: “Şehid babamı 

getirdiklerinde Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Ya Cabir! Allah’nin 

babana söylediği sözü sana haber vereyim mi?” diye sordu. Ben: “Evet” 

dedim. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “Allah hicâb ardından 

olmaksızın (şehidlerden) hiç kimse ile katiyen konuşmamıştir. Ve (lâkin) 

babanla perdesiz ve doğrudan doğruya konuştu ve ona: “Ey kulum! 

Benden iste, sana vereyim” buyurdu. Baban: “ey Rabbim! Beni dirilt ki, 

ikinci defa senin uğrunda şehid edileğim” dedi. Allah azze ve celle:             

“İnsanların dünya'ya hiç dönmeyecekleri hükmü şüphesiz benim 

tarafımdan önceden verilmiştir” buyurdu. Baban: “Ya Rabbi! O halde 

(bizim durumumuzu) arkamda kalanlara ulaştır” dedi.” Bunun üzerine Allah 

azze ve celle “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar 

Rableri katında diridirler, rızıklanırlar” ayetini indirdi.93    

 

BEŞİNCİ BAB 

CENNETTEKİ NİMETLER HAKKINDA 

 

Doksan ikinci hadis 

 ػٓ ىحٚى رٓ ػخَِ رٓ ٓؼي رٓ أرٟ ٚلخٙ ػٓ أر١ٗ ػٓ ؿيٖ

أْ ِخ ٠مً ظفَ ِّخ فٟ حٌـٕش ريح ٌظِهَفض ٌٗ ِخ ر١ٓ هٛحفك ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٌٛ 

حٌّٔٛحص ٚحألٍض ٌٚٛ أْ ٍؿال ِٓ أً٘ حٌـٕش حغٍغ فزيح أٓخٍٖٚ ٌطّْ ظٛء حٌّْ٘ وّخ 

 ططّْ حٌّْ٘ ظٛء حٌٕـَٛ

 

Davud bin Amir bin Ebi Vakkas’dan, o babasından, o dedesinden 
rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:                   

                                                             
93 Sunenu-ibni Mace, 2790ıncı hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ hadisi Tirmizi 
rivayet etti ve hasen dedi. İbnu Mace de hasen isnadla rivayet etti. Hakim de rivayet etti ve 
isnadı sahihtir dedi” der. 
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“Cennet’teki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey 
dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde 
kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden biri 
dünyaya görünse güneşin yıldızların ışığını sildiği gibi o da güneşin ışığını 
silerdi.”94 

 

Doksan üçüncü hadis 

 

لخي: لٍض ٠خ ٍٓٛي هللا فؼٍٝ ِخ ٔطٍغ ِٓ حٌـٕش لخي: ػٍٝ أٔٙخٍ  ػٓ ٌم١ػ رٓ ػخَِ ٍظٟ هللا ػٕٗ

صيحع ٚال ٔيحِش ٚأٔٙخٍ ِٓ ٌزٓ ٌُ ٠ظغ١َ غؼّٗ ِٚخء ِٓ ػًٔ ِصفٝ ٚأٔٙخٍ ِٓ وؤّ ِخ رٙخ ِٓ 

غ١َ آٓٓ ٚرفخوٙش ٌؼَّ اٌٙه ِخ طؼٍّْٛ ٚه١َ ِٓ ِؼٍٗ ِؼٗ ٚأُٚحؽ ِطَٙس لٍض ٠خ ٍٓٛي هللا 

ٌٕٚخ ف١ٙخ أُٚحؽ أٚ ِٕٙٓ ِصٍلخص لخي حٌصخٌلخص ٌٍصخٌل١ٓ طٌٍٚٔٙٓ ِؼً ٌٌحطىُ فٟ حٌي١ٔخ ٠ًٌٍْٚ 

 رىُ غ١َ أْ ال طٛحٌي

Lukayt bin Amir radıyallahu anhu’dan, o “ey Allah’ın Rasulü, Cennet'te 
neleri seyredeceğiz?” dedi. Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle 
buyurdu: “Süzülmüş baldan nehirleri, baş ağrısı ve pişmanlık vermeyen içki 
nehirleri, tadı değişmemiş sütten nehirleri, bozulmamış su nehirlerini, 
ilahının hayatına yemin olsun ki bildiğimiz meyveleri ve onlar cinsinden 
daha iyilerini ve tertemiz eşleri.” O “ey Allah'ın Rasulü, bize orada salih 
kılınmış eşler mi var?” dedi. Şöyle buyurdu: “Salih kadınlar salih 
erkeklerindir, onlardan o erkekler sizin dünyadaki lezzetleriniz ve zevk 
alışınız gibi zevk alırlar, ancak orada doğum yoktur.”95  

 

Doksan dördüncü hadis 

 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ أٚي َُِس طٍؾ حٌـٕش 

٠زصمْٛ ف١ٙخ ٚال ٠ّوطْٛ ٚال ٠ظغٛغْٛ آ١ٔظُٙ ف١ٙخ صٍٛطُٙ ػٍٝ صٍٛس حٌمَّ ١ٌٍش حٌزيٍ ال 

حٌٌ٘ذ ٚأِ٘خغُٙ ِٓ حٌٌ٘ذ ٚحٌفعش ِٚـخَُِ٘ ِٓ حألٌٛس ٍٚٗلُٙ حٌّٔه ٌٚىً ٚحكي ُِٕٙ 

ُٚؿظخْ ٠َٜ ِن ٓٛلّٙخ ِٓ ٍٚحء حٌٍلُ ِٓ حٌلٔٓ ال حهظالف ر١ُٕٙ ٚال طزخغط لٍٛرُٙ لٍذ 

 ٍؿً ٚحكي ٠ٔزلْٛ هللا رىَس ٚػ١٘خ

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulullah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennete girecek olan ilk gurubun şekli ve 
görüntüsü ayın dolunay gecesindeki görüntüsü gibidir. Orada tükürme yok 

                                                             
94 Sunenu’t-Tirmizi, 2461inci hadis. Tirmizi “ bu hadis garibtir” dedi. 
95 Musnedu-Ahmed, 15617inci hadis. Mustedreku’l-Hakim. 8683üncü hadis. Hakim “ isnadı 
sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ Yakub bin Muhammed bin İsa ez-Zuhri ( ravilerden biri ) 
zayıftır” dedi. 
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sümkürme yok tuvalete çıkma ihtiyacı yok, kullanılan kaplar altından, 
tarakları altından ve gümüşten, buhurdanlıkları öd ağacındandır. Terleri 
misk gibidir. Onlardan her bir şahsın iki karısı vardır güzelliklerinden dolayı 
etlerinin altından baldırlarının iliği görülür. Aralarında anlaşmazlık yok, 
birbirlerine karşı kin besleme de yok, kalpleri tek bir kalp gibidir. Sabah 
akşam Allah’ı tesbih ederler.”96

 

 

 

 

FASIL 

SUR’A ÜFÜRÜLDÜĞÜNDE ÇARPILIP ÖLMEYENLERİN ALLAH YOLUNDA 
ŞEHİTLER OLDUKLARI HAKKINDA  

 

Doksan beşinci hadis 

 

هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: ٓؤٌض ؿز٠ًَ ػ١ٍٗ حٌٔالَ ػٓ ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ 

 ِٓ } ُ خَء هللاَّ َٗ  ْٓ َِ ِض ااِل  ٍْ ْٓ فِٟ حأل َِ َٚ حِص  َٛ َّ َّٔ ْٓ فِٟ حٌ َِ ٍِ فََصِؼَك  ٛ ُٔفَِن فِٟ حٌصُّ َٚ ٌٖ٘ ح٠٢ش: } 

ح٠ٌٌٓ ٌُ ٠٘ؤ هللا أْ ٠صؼمُٙ؟ لخي: ُ٘ حٌ٘ٙيحء، ِمٍيْٚ أ١ٓخفُٙ كٛي ػَٗٗ، طظٍمخُ٘ ِالثىش ٠َٛ 

ش اٌٝ حٌّلَ٘ رٕـخثذ ِٓ ٠خلٛص ّٔخٍ٘خ أ١ٌٓ ِٓ حٌل٠ََ، ِي هطخ٘خ ِي أرصخٍ حٌَؿخي، حٌم١خِ

١ٔ٠َْٚ فٟ حٌـٕش ٠مٌْٛٛ ػٕي غٛي حٌِٕ٘ش: حٔطٍمٛح رٕخ اٌٝ ٍرٕخ، ػِ ٚؿً، ٌٕٕظَ و١ف ٠معٟ 

 ر١ٓ هٍمٗ، ٠عله ا١ٌُٙ اٌٟٙ، ٚاًح ظله اٌٝ ػزي فٟ ِٛغٓ فال كٔخد ػ١ٍٗ.

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cibril aleyhisselam’a “Sûr'a 
üfürülmüştür de, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa 
çarpılıp ölmüştür” ayetinde Allah’ın diledikleri kimlerdir? diye sordum.” 
Cibril dedi ki: “Onlar şehitlerdir, Allah onları Arş'ının çevresinde kılıçlarını 
kuşanmış olarak diriltir. Onlara melekler mahşerden, yakuttan cins 
binekler getirirler. O bineklerin yularları beyaz inci, semerleri altın, gemleri 
ince halis ipek ve atlastandır. (Semer) yastıkları ipekten daha yumuşaktır, 
adımlarını adamların gözünün gördüğü yere basarlar. Şehitler atlar 
üzerinde seyahat ederler, uzun geziden sonra, haydin gidelim, Allah 
yaratıkları arasında nasıl hükmediyor bakalım derler. Allah onlara güler. 
Allah bir kula bir yerde gülerse artık ona hesap yoktur.”97   

 

                                                             
96 Sunenu’t-Tirmizi, 2460ıncı hadis. Tirmizi “ bu hadis sahihtir” dedi. 
97 Tefsiru’l-Kurani’l-Azim, ibnu Kesir, Zumer suresi, 68inci ayet. İbnu Kesir “ ravileri hepsi 
sıkadır. Yalnız İsmail bin Ayyaş’ın şeyhi, o bilinmiyor” dedi. 
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Doksan altıncı hadis 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ أٔٗ ٓؤي ؿز٠ًَ ػ١ٍٗ حٌٔالَ 

ػٓ ٌٖ٘ ح٠٢ش } ٚ ٔفن فٟ حٌصٍٛ فصؼك ِٓ فٟ حٌّٔٛحص ٚ ِٓ فٟ حألٍض اال ِٓ ٗخء هللا { 

 ِٓ ح٠ٌٌٓ ٌُ ٠٘ب هللا أْ ٠صؼمُٙ ؟ لخي : ُ٘ ٗٙيحء هللا ػِ ٚ ؿً 

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem Cibril aleyhisselam’a “Sûr'a üfürülmüştür de, 

Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp ölmüştür” 

ayetinde  “Allah’ın çarpılıp ölmelerini dilemedikleri kimlerdir?” diye sormuş. 

Dedi ki: “ Onlar Allah azze ve celle’nin şehitleridir”.98 

 

 

FASIL 

ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLERİN CENNETTEKİ ÜSTÜNLÜKLERİ 
HAKKINDA 

 

Doksan yedinci hadis 

 

ػٓ ػٍٟ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي ّٓؼض ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٠مٛي اْ فٟ حٌـٕش ٌ٘ـَس 

٠وَؽ ِٓ أػال٘خ كًٍ ِٚٓ أٓفٍٙخ ه١ً ِٓ ً٘ذ َِٔؿش ٍِـّش ِٓ ىٍ ٠ٚخلٛص ال طَٚع ٚال 

طزٛي ٌٙخ أؿٕلش هطٛ٘خ ِي حٌزصَ ف١َوزٙخ أً٘ حٌـٕش فظط١َ رُٙ ك١غ ٗخإٚح ف١مٛي ح٠ٌٌٓ أٓفً 

ٍد رّخ رٍغ ػزخىن ٌٖ٘ حٌىَحِش وٍٙخ لخي ف١مخي ٌُٙ وخٔٛح ٠صٍْٛ رخ١ًٌٍ ٚوٕظُ  ُِٕٙ ىٍؿش ٠خ

 طٕخِْٛ ٚوخٔٛح ٠صِْٛٛ ٚوٕظُ طؤوٍْٛ ٚوخٔٛح ٠ٕفمْٛ ٚوٕظُ طزوٍْٛ ٚوخٔٛح ٠مخطٍْٛ ٚوٕظُ طـزْٕٛ 

 

Ali radıyallahu anhu’dan rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu 
aleyhi vesellem’i şöyle söylerken işittim dedi: “Cennette bir ağaç vardır, en 
üst kısmından hulle (elbise)'ler çıkar, en alt kısmından ise altın atlar çıkar. 
Atlar inci ve yakuttan yularlı ve eğerlidir. Pislemez, bevletmezler. 
Kanatları vardır, adımlarını gözünün gördüğü yere atar. Cennet ehli onlara 
biner, onları arzu ettikleri yere uçururlar. Derecesi aşağı olanlar  “ya Rab, 
kulların bu ikrama nasıl ulaştılar” derler. Onlara denir ki          “ Onlar 
geceleri siz uyurken namaz kılarlardı, siz yer içerken oruç tutarlardı, siz 

                                                             
98 Mustedreku’l-Hakim, 3000inci hadis. Hakim “ isnadı sahihtir” dedi. Zehebi Telhis’de “ 
Buhari ve Muslim’in şartı üzere sahihtir” dedi. 
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cimrilik ederken onlar infak ederlerdi, siz korkak korkak dururken onlar 
savaşırlardı” denilir.”99 

 

Doksan sekizinci hadis 

 

ػٓ ػزي هللا رٓ ػ١َّ أٔٗ ّٓغ أْٔ رٓ ِخٌه ٠مٛي : أطٝ ؿز٠ًَ رَّآس ر١عخء ف١ٙخ ٚوظش اٌٝ حٌٕزٟ 

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ فمخي حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ِخ ٌٖ٘ لخي ٌٖ٘ حٌـّؼش فعٍض رٙخ أٔض 

ٓ ٠يػٛ هللا ٚأِظه فخٌٕخّ ٌىُ ف١ٙخ طزغ ح١ٌٙٛى ٚحٌٕصخٍٜ ٌٚىُ ف١ٙخ ه١َ ٚف١ٙخ ٓخػش ال ٠ٛحفمٙخ ِئِ

طؼخٌٝ رو١َ اال أٓظـ١ذ ٌٗ ٚ٘ٛ ػٕئخ ٠َٛ ح٠ٌِّي لخي حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ ٠خ ؿز٠ًَ ِخ ٠َٛ 

ح٠ٌِّي لخي اْ ٍره حطوٌ فٟ حٌفَىّٚ ٚحى٠خ أف١ق ف١ٗ وؼذ ِٔه فبًح وخْ ٠َٛ حٌـّؼش أِٔي هللا ِخ 

حٌّٕخرَ رّٕخرَ ِٓ ً٘ذ ٗخء ِٓ ِالثىظٗ ٚكٌٛٗ ِٕخرَ ِٓ ٍٔٛ ػ١ٍٙخ ِمخػي حٌٕز١١ٓ ٚكف طٍه 

ِىٍٍش رخ١ٌخلٛص ٚحٌِرَؿي ػ١ٍٙخ حٌ٘ٙيحء ٚحٌصي٠مْٛ فـٍٔٛح ِٓ ٍٚحثُٙ ػٍٝ طٍه حٌىؼذ ف١مٛي هللا 

ٌُٙ أٔخ ٍرىُ لي صيلظىُ ٚػيٞ فٍٟٔٛٔ أػطىُ ف١مٌْٛٛ ٍرٕخ ٔٔؤٌه ٍظٛحٔه ف١مٛي لي ٍظ١ض 

ُٙ ف١ٗ ٍرُٙ ِٓ حٌو١َ ٚ٘ٛ ػٕىُ ٌٚىُ ػٍٟ ِخ ط١ّٕظُ ٌٚيٞ ٠ِِي فُٙ ٠لزْٛ ٠َٛ حٌـّؼش ٌّخ ٠ؼط١

 ح١ٌَٛ حٌٌٞ حٓظٜٛ ف١ٗ ٍرىُ ػٍٝ حٌؼَٕ ٚف١ٗ هٍك آىَ ٚف١ٗ طمَٛ حٌٔخػش 

 

 

Abdullah bin Umeyr’den gelen rivayete göre, o Enes bin Malik 
radıyallahu anhu’yu şöyle derken işitmiş: “Cibril Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem’e, üzerinde bir iz (leke) bulunan bir ayna getirdi. Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem “bu nedir?” dedi. Cibril dedi ki: “O, cumadır, sen ve ümmetin 
onunla üstün kılındınız. İnsanlar o konuda size tabidirler, yani yahudiler ve 
hristiyanlar. Onda sizin için hayır vardır. Onda ayrıca bir vakit vardır ki 
Allah'a hayır dua ile yalvaran hangi mumin o vakti denk getirir yalvarırsa 
ona mutlaka icabet edilir. O gün, bizim yanımızda mezid günüdür.” 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem: “ey Cibril, mezid günü nedir?” dedi. 
Cibril dedi ki: “ Rabbin Firdevs'de geniş bir vadi edinmiştir, orada misk 
yığınları vardır. Kıyamet günü olduğu zaman Allah tebareke ve Teâlâ, 
çevresinde nurdan minberler, o minberler üzerinde peygamberlerin 
oturacağı yerler olduğu halde dilediği kadar meleğini indirir. O minberler 
çevresinde yakut ve zebercedden taçlanmış altın minberler bulunur. 
Bunların üzerinde de şehitler ve sıddikler vardır. Daha geride olanlar ise 
misk yığınlarının üzerine otururlar. O zaman Allah “Ben sizin Rabbinizim, 
Benim va'dimi tasdik ettiniz, şimdi isteyin, size vereyim” buyurur. Onlar 
“ey Rabbimiz, rızanı isteriz” derler. “Sizden razi oldum, ne arzu ederseniz 
Bana borçtur size vereceğim, ayrıca yanımda bir de fazla (mezid) var” 
buyurur. Onlar Cuma gününü severler, çünkü Rableri onlara verdiği her 
hayrı cuma günü vermiştir, ayrıca o gün Rabbinizin Arş'ın üzere istiva 

                                                             
99 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 238inci hadis. Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ zayıftır” 
dedi. 
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buyurduğu gündür, O gün Allah Adem’i yaratmıştır, kıyamet o gün 
kopacaktır.”100  

 

 

FASIL 

CENNET KADINLARI HAKKINDA 

 

Doksan dokuzuncu hadis 

ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: ٌٛ أْ حَِأس ِٓ ٔٔخء أً٘ حٌـٕش  ػٓ أْٔ ٍظٟ هللا

حغٍؼض اٌٝ حألٍض ألظخءص ِخ ر١ّٕٙخ ٌّٚألص ِخ ر١ّٕٙخ ٠ٍلخ ٌٕٚص١فٙخ ٠ؼٕٟ حٌوّخٍ ه١َ ِٓ 

 حٌي١ٔخ ِٚخ ف١ٙخ

 

Enes radıyallahu anhu’dan. Dedi ki: Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
şöyle buyurdu: “Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın Arz'a çıkmış 
olaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir 
koku doldururdu. Ve elbet o kadının nasifi, yani başörtüsü dünyadan ve 
dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.”101 

 

hadis Yüzüncü 

 

 ػٓ حْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ حٔٗ لخي حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ هٍمٓ ِٓ حٌِػفَحْ

Enes radıyallahu anhu’dan rivayete göre Rasulallah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: “Ceylan gözlü huriler zağferandan 
yaratılmışlardır.”102 

 

hadis Yüz birinci 

 

ػٓ أْٔ رٓ ِخٌه ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٍُٚٓ : ، ٌٛ أْ كٍٛحء 

 رصمض فٟ ٓزؼش أرلَ ٌؼٌرض حٌزلخٍ ِٓ ػٌٚرش ٠ٍمٙخ ، ٠ٚوٍك حٌلٍٛحء ِٓ حٌِػفَحْ

 

                                                             
100 Musnedu’ş-Şafii, 308inci hadis. 
101 Sahihu’l-Buhari, 6083üncü hadis. 
102 Camiu’l-Ehadis, 11814üncü hadis. Albani es-Silsiletu’d-Daife’de “ zayıftır” dedi. 
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Enes radıyallhu anhu’dan rivayet olunduğuna göre Rasulallah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şayet bir huri, yedi denize tükürecek olsa 
ağzının tadından o denizler tatlanırdı. Ve ceylan gözlü huriler zağferandan 
yaratılmıştır.”103  

 

hadis Yüz ikinci 

 

ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي اْ حٌَّأس ِٓ ٔٔخء أً٘   ػٓ ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى

 حٌـٕش ١ٌَٜ ر١خض ٓخلٙخ ِٓ ٍٚحء ٓزؼ١ٓ كٍش كظٝ ٠َٜ ِوٙخ ًٌٚه رؤْ هللا ٠مٛي

 } وؤٔٙٓ ح١ٌخلٛص ٚحٌَّؿخْ {

 فؤِخ ح١ٌخلٛص فبٔٗ كـَ ٌٛ أىهٍض ف١ٗ ٍٓىخ ػُ حٓظصف١ظٗ أل٠ٍظٗ ِٓ ٍٚحثٗ

 

Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennetliklere verilecek kadınlar 
olan hurilerin baldırlarının beyazlığı yetmiş kat elbisenin altından görülür 
hatta ilikleri bile çünkü Allah; “Onlar yakut ve mercan gibidirler” 
buyurmaktadır. Yakut öyle bir taştır ki şeffaflığından dolayı arkasından bir 
ip uzatsan aynen o ipi görürsün.”104 

 

hadis Yüz üçüncü 

 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي كيػٕخ ٍٓٛي هللا ٚ ٘ٛ فٟ غخثفش ِٓ أصلخرٗ فٌوَ كي٠غ 

٘فخػش ف٘فؼٕٟ فٟ أً٘ حٌـٕش ٠يهٍْٛ حٌـٕش ف١مٛي هللا لي حٌصٍٛ ٚ ف١ٗ فخلٛي ٠خ ٍد ٚػيطٕٟ حٌ

ٗفؼظه ٚ أًٔض ٌُٙ فٟ ىهٛي حٌـٕش ٚوخْ ٍٓٛي هللا ٠مٛي ٚ حٌٌٞ رؼؼٕٟ رخٌلك ِخ أٔظُ فٟ حٌي١ٔخ 

رخػَف رخُٚحؿىُ ٚ ِٔخوٕىُ ِٓ أً٘ حٌـٕش رخُٚحؿُٙ ٚ ِٔخوُٕٙ ف١يهً ٍؿً ُِٕٙ ػٍٝ حػٕظ١ٓ ٚ 

١ٓ ِٓ ٌٚي آىَ ٌّٙخ فعً ػٍٝ ِٓ حٔ٘خ هللا ٌؼزخىطّٙخ هللا ػِ ٚ ٓزؼ١ٓ ُٚؿش ِّخ ٠ٕ٘ت هللا ٚحػٕظ

ؿً فٟ حٌي١ٔخ ٠يهً ػٍٝ حألٌٚٝ ِٕٙخ فٟ غَفش ِٓ ٠خلٛص ػٍٝ ٠ََٓ ِٓ ً٘ذ ِىًٍ رخٌٍئٌئ ػ١ٍٗ 

ٓزؼْٛ ُٚؿخ ِٓ ٕٓيّ ٚ حٓظزَق ٚ حٔٗ ١ٌعغ ٠يٖ ر١ٓ وظف١ٙخ ػُ ٠ٕظَ اٌٝ ٠يٖ ِٓ صيٍ٘خ ٚ ِٓ 

١ٕظَ اٌٝ ِن ٓخلٙخ وّخ ٠ٕظَ أكيوُ اٌٝ حٌٍٔه فٟ لصزش ح١ٌخلٛص ٍٚحء ػ١خرٙخ ٚؿٍي٘خ ٌٚلّٙخ ٌ

وزيٖ ٌٙخ َِآس ٚ وزي٘خ ٌٗ َِآس فز١ّٕخ ٘ٛ ػٕي٘خ ال ٠ٍّٙخ ٚ ال طٍّٗ ٚ ال ٠ؤط١ٙخ ِٓ َِس حال ٚؿي٘خ 

ػٌٍحء ِخ ٠فظَ ًوَٖ ٚ ال ٠٘ظىٟ لٍزٙخ فز١ّٕخ ٘ٛ وٌٌه حً ٔٛىٞ حٔخ لي ػَفٕخ أٔه ال طًّ ٚ ال طًّ 

ِٕٝ ٚ ال ١ِٕش حال حْ طىْٛ ٌٗ حُٚحؽ غ١َ٘خ فظوَؽ فظؤط١ٙٓ ٚحكيس ٚحكيس وٍّخ ؿخء حال حٔٗ ال 

 ٚحكيس لخٌض ٚ هللا ِخ فٟ حٌـٕش ٟٗء حكٔٓ ِٕه ٚ ِخ فٟ حٌـٕش ٟٗء حكذ حٌٟ ِٕه

 

                                                             
103 Sifatu’l-Cenne, Ebu Nuaym, 410uncu hadis. 
104 Sunenu’t-Tirmizi, 2456ıncı hadis.  
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Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki: “Bize Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem bir gurup ashab içinde konuşuyordu. Sûr hadisini zikretti. Orada şu 
geçer:  

…Ve “ey Rabbim, bana şefaat vadetmiştin, beni, Cennet'e girecek 
Cennet ehli için şefaatçi kıl, derim. Allah “seni şefaatçi kıldım ve onlara 
Cennet'e girme izni verdim” der.” Ve Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem 
şöyle derdi:  “ Beni hak ile gönderen (Allah)'a yemin ederim ki siz Cennet 
ehlinin kendi eşlerini ve meskenlerini tanıdıklarından daha çok eşlerinizi ve 
evlerinizi şimdi tanıyor değilsiniz. Onlardan her erkek, Allah'ın (Cennet'te) 
yarattığı yetmiş iki, Adem oğullarından da iki eşin yanına girer, dünyadaki 
ibadetleri sebebiyle o iki kadının diğerlerine bir üstünlüğü vardır. Adam 
birinin yanına girer, kadın inci ile taçlanmış ve işlenmiş altından bir divan 
üzerinde, yakuttan bir oda içindedir, üzerinde ince ipek ve atlastan yetmiş 
çift elbise vardır. Adam elini kadının iki omuzu arasına koyar. Önünde 
durduğu halde kadının göğüs tarafından arkasındaki elini görür, o kadar 
elbise, deri ve etin içinden görür. Baktığında, sizden birinizin yakut 
dizisinde dışarıdan, dizine ipini gördüğü gibi o kadının inciğinin iliğini 
görür. Onun ciğeri kadın için bir ayna, kadının ciğeri onun için bir aynadır. 
Adam onun yanında ne kadar kalsa bıkmaz, kadın da bıkmaz, ona her 
varışında onu bakire bulur, aleti sekme yapmaz, kadının ki de 
tahammülsüzlük göstermez. Adam bu halde iken kendisine “anlaşıldı ne 
usanacaksın ne usanılacaksın. Fakat orda ölüm yok, cevaplandırılmayan 
bir arzu yok. Ancak onun ondan başka eşleri de var” diye nida edilir. Bunu 
duyunca adam çıkar, hepsine tek tek varır. Hangine varsa, vardığı kadın “ 
vallahi cennette senden daha güzel bir şey yok” der. “Cennette senden 
daha çok sevdiğim bir şey yok” der.”105 

 

hadis Yüz dördüncü 

 

اْ فٟ حٌـٕش ٌو١ّش  هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخيػٓ أرٟ رىَ رٓ ػزي هللا رٓ ل١ْ ػٓ أر١ٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ 

ِٓ ىٍس ِـٛفش ػَظٙخ ٓظْٛ ١ِال فٟ وً ُح٠ٚش ِٕٙخ أً٘ ِخ ٠َْٚ ح٢ه٠َٓ ٠طٛف ػ١ٍُٙ 

 حٌّئِٓ

  

Ebu Bekr bin Abdillah bin Kays’dan, o da babasından rivayete göre 
Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennet’te içi boş 
                                                             
105 Sur hadisi olarak bilinen çok uzun bir hadisin bir parçasıdır. İbni Kesir Nihaye’de “ bu 
meşhur bir hadisdir. İbni Cerir, Taberani ve Beyhaki gibi imamlardan bir grup kitaplarında 
rivayet etmişlerdir” dedi ve sonra Hafız ibni Musa el-Medini’nin “ bu hadis, isnadında 
hakkında konuşulmuş olanlar varsa da, içerdiği her şey senetleri sabit olan başka rivayetlerle 
nakledilmiştir” dediğini aktardı. İbni Kayyim’de Tefsir’inde “ hadisin içerdikleri başka 
hadislerle maruftur” dedi.   
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inciden yapılmış, büyüklüğü altmış mil olan bir çadır vardır ki her bir 
tarafında huriler bulunur ve birbirlerini görmezler oraya giren mü’min 
onları bir bir dolaşır.”106 

 

hadis Yüz beşinci 

ػٓ أرٟ أِخِش ٍظٟ هللا ػٕٗ : ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي : ِخ ِٓ ػزي ٠يهً حٌـٕش اال 

حٌـٕش اال ٠ٚـٍْ ػٕي ٍأٓٗ ٚػٕي ٍؿ١ٍٗ ٔٔخء ِٓ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ طغ١ٕٕٗ رؤكٔٓ صٛص ّٓؼٗ حٌـٓ 

 ٚحإلْٔ ١ٌْٚ رِّح١َِ ح١ٌ٘طخْ ٌٚىٓ رظّـ١ي هللا ٚطمي٠ٔٗ 

 

Ebu Umame radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Hangi kul Cennet'e girse başının 
ve ayaklarının ucuna iki ceylan gözlü huri oturur, ins ve cinnin işittiği en 
güzel sesle şarkı söylerler, şeytanın çalgıları değil, lakin Allah’ı överler ve 
takdis ederler.”107  

 

 

 

eser Yüz altıncı 

 

أٔخ حرٓ حٌّزخٍن  أٔخ حألُٚحػٟ  لخي : كيػٕٟ ٠ل١ٝ رٓ أرٟ وؼ١َ : أْ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ ، ٠ظٍم١ٓ 

أُٚحؿٙٓ ػٕي أرٛحد حٌـٕش ف١مٍٓ غخٌّخ حٔظظَٔخوُ فٕلٓ حٌَحظ١خص فال ٔٔوػ ٚحٌّم١ّخص فال 

رؤكٔٓ أصٛحص ّٓؼض . ٚطمٛي : أٔض كزٟ ٚأٔخ كزه ١ٌْ ىٚٔه ٔظؼٓ ، ٚحٌوخٌيحص فال ّٔٛص ، 

 لصي ٚال ٍٚحءن ِؼيٜ

 

İbnu’l-Mubarek, Evzai’den: Yahya bin Ebi Kesir şöyle dedi: “Ceylan 
gözlü huriler eşlerini Cennet'in kapıları yanında karşılar ve “sizi uzun süredir 
bekliyoruz, artık biz razılarız asla kızmayız, kalıcılarız asla gitmeyiz, ebedileriz 
ölmeyiz” sözlerini işitilmemiş en güzel seslerle söylerler. Her biri “sen benim 
sevgilimsin, ben senin sevgilinim, senden başka arzum yok, benim için senden 
başkası yoktur” der.”108  

 

hadis Yüz yedinci 

                                                             
106 Sunenu’t-Tirmizi, 2451inci hadis. Tirmizi “ bu hadis hasen, sahihtir” dedi. 
107 El-Mucemu’l-Kebir, 7478inci hadis. Albani Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ cidden zayıftır” 
dedi. 
108 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 257inci hadis. 
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ػٓ حرٓ ػَّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ اْ أُٚحؽ أً٘ حٌـٕش 

١ٌغ١ٕٓ أُٚحؿٙٓ رؤكٔٓ أصٛحص ّٓؼٙخ أكي لػ اْ ِّخ ٠غ١ٕٓ رٗ ٔلٓ حٌو١َحص حٌلٔخْ أُٚحؽ 

لَٛ وَحَ ٠ٕظَْٚ رمَس أػ١خْ ٚاْ ِّخ ٠غ١ٕٓ رٗ ٔلٓ حٌوخٌيحص فال ّٔظٕٗ ٔلٓ ح٢ِٕخص فال ٔوفٕٗ 

حٌّم١ّخص فال ٠ظؼٕٗ ٔلٓ  

İbnu Omer radıyallhu anhuma’dan rivayet olunduğuna göre Rasulallah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennet ehlinin eşleri, kendi 

eşlerine (efendilerine) kimsenin işitmediği en güzel seslerle şarkı söylerler. 

Onların sözlerinden biri de şudur: “Biz hayırlı güzel dilberleriz, şerefli 

kimselerin eşleriyiz, gözler nuruna bakar dururlar”. Diğer biri de şudur:  

“Biz ölmeyecek ebedileriz, biz korkmayacak güvencedeleriz, biz göç 

etmeyecek kalıcılarız.”109 

 

hadis Yüz sekizinci 

 

لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ: اْ فٟ حٌـٕش ٌّـظّؼخ ٌٍلٍٛ  ػٓ ػٍٟ ٍظٟ هللا ػٕٗ لخي:

ٌوخٌيحص فال ٔز١ي ٚٔلٓ حٌٕخػّخص فال حٌؼ١ٓ ٠َفؼٓ رؤصٛحص ٌُ ٠ّٔغ حٌوالثك ِؼٍٙخ لخي ٠مٍٓ ٔلٓ ح

 ٔزئّ ٚٔلٓ حٌَحظ١خص فال ٔٔوػ غٛرٝ ٌّٓ وخْ ٌٕخ ٚوٕخ ٌٗ

 

Ali radıyallahu anhu’dan rivyet edildiğine göre Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennet’te hurilerin bir toplantı yeri vardır. 
Hiçbir yaratığın bir benzerini işitmedikleri bir takım sesler yükseltirler ve 
derler ki: Biz ebedi kalanlarız, asla yok olmayacağız, Biz rahat içinde 
yüzenleriz güçlük görmeyeceğiz biz memnun olanlarız asla 
öfkelenmeyeceğiz ne mutlu o kişiye ki o bizimdir biz de onunuz.”110 

 

 

 

FASIL 

 

LUBE ( VEYA LUABE) HAKKINDA 

 

                                                             
109 El-Mucemu’l-Evsat, 4917inci hadis. Albani Sahihu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ sahihtir” dedi. 
110 Sunenu’t-Tirmizi, 2488inci hadis. Tirmizi “ bu babta Ebu Hureyre, Ebu Said ve Enes’den 
gelen hadisler vardır. Ali’nin hadisi garibtir” dedi. 
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eser Yüz dokuzuncu 

 

ػٓ حرٓ ِٔؼٛى ، لخي : اْ فٟ حٌـٕش كٍٛحء ٠مخي ٌٙخ : حٌٍؼزش ، وً كٍٛ حٌـٕخْ ٠ؼـزٓ رٙخ 

٠عَرٓ رؤ٠ي٠ٙٓ ػٍٝ وظفٙخ ٠ٚمٍٓ غٛرٝ ٌه ٠خ ٌؼزش ٌٛ ٠ؼٍُ حٌطخٌزْٛ ٌه ٌـيٚح ، ر١ٓ ػ١ٕ١ٙخ 

 ٌٗ ِؼٍٟ ف١ٍؼًّ رَظخء ٍرٟ ػِ ٚؿًِىظٛد : ِٓ وخْ ٠زظغٟ أْ ٠ىْٛ 

 

İbnu Mesud radıyallahu anhu’nun şöyle dediği rivayet edilir: “Cennette 
bir huri vardır, ona lube (veya luabe, oyuncak veya çok oynayan) denir. 
Cennetin tüm hurileri onu beğenirler, ellerini onun omzuna vurur ve “ne mutlu 
sana ey lu'be, taliplerin eğer bilselerdi, elbet ciddi çalışırlardı” derler. İki gözü 
arasında “kim benim gibi birine sahip olmak istiyorsa, Rabbimin rızası için 
çalışsın” yazılıdır.”111  

 

 

FASIL 

 

HURİLERLE SÜSLENMİŞ CENNET NEHİRLERİ HAKKINDA 

 

 

eser onbirinciYüz  

 

لخي: اْ فٟ حٌـٕش َٔٙح غٛي حٌـٕش  كخفظخٖ حٌؼٌحٍٜ ل١خَ ِظمخرالص   ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ أرٟ ٠ََ٘س

٠ٚغ١ٕٓ رؤكٔٓ أصٛحص ٠ّٔؼٙخ حٌوالثك  كظٝ ِخ ٠َْٚ أْ فٟ حٌـٕش ٌٌس ِؼٍٙخ   لٍٕخ ٠خ أرخ ٠ََ٘س 

 ِٚخ ًٌه حٌغٕخء ؟ لخي: اْ ٗخء هللا حٌظٔز١ق  ٚحٌظل١ّي  ٚحٌظمي٠ْ ٚػٕخء ػٍٝ حٌَد ػِ ٚؿً

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet olunduğuna göre o şöyle 
dedi: “Cennet'te tüm Cennet boyunca uzanan bir nehir vardır, iki kıyısı hep 
bakirelerle doludur, ayakta karşı karşıyadırlar (değişik) seslerle şarkı söylerler, 
o sesleri tüm mahlukat işitir. Cennet'te onlar gibi bir lezzet göremezler.”  

Biz “ey Eba Hureyre, bu şarkı nedir?” dedik. “İnşaallah, tesbih, hamd, 
takdis ve Rabb Azze ve Celle'nin sena edilmesidir.”dedi.112 

                                                             
111 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 298inci hadis. 
112 El-Basu ve’n-Nuşur, Beyhaki, 374üncü hadis. Albani Sahiju’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ 
mevkuf, sahihtir” dedi. 
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eser Yüz onikinci 

 

لزخد ػٓ حٌَِ٘ٞ أْ حرٓ ػزخّ ٍظٟ هللا ػّٕٙخ لخي: اْ فٟ حٌـٕش َٔٙح ٠مخي ٌٗ حٌز١يم ػ١ٍٗ 

ح١ٌخلٛص طلظٗ ؿٛحٍ ٔخرظخص ، ٠مٛي أً٘ حٌـٕش : حٔطٍمٛح رٕخ اٌٝ حٌز١يم ف١ـ١جْٛ ف١ظصفلْٛ طٍه 

 حٌـٛحٍٞ ، فبًح أػـزض ٍؿال ُِٕٙ ؿخ٠ٍش ِْ ِؼصّٙخ فظزؼظٗ ٚٔزض ِىخٔٙخ أهَٜ

Zuhri’den gelen rivayete göre İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle 
dedi: “ Cennet'te, bir nehir vardır, adına Beydah denilir, üzerinde yakuttan 
kubbeler vardır, altında yetişen huriler vardır. Cennet ehli (birbirine) “ haydin 
Beydah'a gidelim” derler, gelirler, bu cariyeleri ince ince süzerler, içlerinden 
hangisinin bu cariyelerden biri hoşuna giderse, onun bileğine dokunur, cariye 
de onu takip eder.”113  

 

 

FASIL 

 

CENNET KADINLARIYLA BİRLEŞME HAKKINDA 

 

hadis Yüz onüçüncü 

 

ػٓ أرٟ ٠ََ٘س لخي ل١ً : ٠خ ٍٓٛي هللا ً٘ ٔصً اٌٝ ٔٔخثٕخ فٟ حٌـٕش فمخي اْ حٌَؿً ١ٌصً فٟ 

 ح١ٌَٛ اٌٝ ِخثش ػٌٍحء

 

Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah 
sallallahu aleyhi vesellem’e şöyle denildi: “Ey Allah'ın Rasulü, Cennet'te 
kadınlarımıza ilişecek miyiz?” Buyurdu ki: “ Kişi bir günde yüz bakireye 
ilişir.”114 

 

hadis Yüz ondördüncü 

 

ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ٠ؼطٝ حٌّئِٓ فٟ حٌـٕش لٛس وٌح ٚوٌح   ػٓ أْٔ

 ِٓ حٌـّخع ل١ً ٠خ ٍٓٛي هللا أٚ ٠ط١ك ًٌه لخي ٠ؼطٝ لٛس ِخثش

                                                             
113 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 67inci hadis. Sifatu’l-Cenne, Ebu Nuaym, 345inci hadis. 
114 El-Mucemu’s-Sağir, Taberani, 795inci hadis. Albani es-Sisiletu’s-Sahiha’da “ sahihtir” dedi. 
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Enes radıyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem şöyle buyurdu: “Cennete giren bir Müslüman’a şu kadar ve bu 
kadar cinsel ilişki yapabilme gücü verilecektir.” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın 
Rasulü! O kimsenin buna gücü yetecek mi?” denildi. Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “O kimseye yüz erkek kuvveti 
verilecektir.”115 

 

 

FASIL 

HURİLERİN DÜNYADAKİ EŞLERİ İÇİN DUA ETMELERİ HAKKINDA 

 

hadis Yüz onbeşinci 

 

ػٓ ػىَِش ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي: اْ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ أوؼَ ػيىح ِٕىٓ ٠يػْٛ 

٠خ أٍكُ ألُٚحؿٙٓ ٠مٍٓ : حٌٍُٙ أػٕٗ ػٍٝ ى٠ٕه ٚألزً رمٍزٗ ػٍٝ غخػظه ، ٚرٍغٗ ا١ٌٕخ رمٛطه 

 حٌَحك١ّٓ

İkrime’den rivayet olunduğuna göre Rasulallah sallallahu aleyhi 
vesellem şöyle buyurdu: “Ceylan gözlü hurilerin sayısı sizden (ey kadınlar), 
daha fazladır, onlar, eşleri için dua eder ve derler ki: “Ya Rabbi, ona dinin 
üzere yardım et, kalbini taatine çevir ve onu gücünle bize ulaştır, ey 
merhametlilerin en merhametlisi.”116 

 

hadis Yüz onaltıncı 

 

ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي ال طئًٞ حَِأس ُٚؿٙخ فٟ   ػٓ ِؼخً رٓ ؿزً

حٌي١ٔخ اال لخٌض ُٚؿظٗ ِٓ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ ال طئ٠ًٗ لخطٍه هللا فبّٔخ ٘ٛ ػٕين ىه١ً ٠ٛٗه أْ ٠فخٍله 

 ا١ٌٕخ

 

Muaz bin Cebel radıyallhu anhu’dan rivayeten Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Dünyada hangi kadın eşine eziyet etse, 
adamın ceylan gözlü hurilerden olan eşi “Allah canını alsın, ona eziyet 

                                                             
115 Sunenu’t-Tirmizi, 2459uncu hadis. Tirmizi “ bu hadis sahih, garibtir” dedi. 
116 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 297inci hadis. Alabni Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ 
mursel, zayıftır” dedi. 
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etme, o senin yanında geçici olarak bulunmaktadır, çok geçmeden senden 
ayrılıp bize gelecektir” der.”117

 

 

 

FASIL 

CENNET EHLİNİN ZİYARETLEŞMELERİ HAKKINDA 

 

hadis Yüz onyedinci 

 

اًح ىهً أً٘ حٌـٕش حٌـٕش ، لخي : ف١٘ظخق » ػٓ أْٔ ، لخي : لخي ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ : 

حإلهٛحْ رؼعُٙ اٌٝ رؼط ف١ٔ١َ ٠ََٓ ًح اٌٝ ٠ََٓ ًح ، ٠ََٓٚ ًح اٌٝ ٠ََٓ ًح كظٝ ٠ـظّؼخ 

ٗ طؼٍُ ِظٝ غفَ هللا ٌٕخ ، ف١مٛي صخكزٗ : ٔؼُ ٠َٛ وٕخ فٟ ف١زىٟ ًح ٠ٚزىٟ ًح ٠مٛي أكيّ٘خ ٌصخكز

 ِٛظغ وٌح ٚوٌح فيػٛٔخ هللا ػِ ٚؿً فغفَ ٌٕخ

Enes radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu:  “Cennet ehli cennet'e girdikleri zaman 
kardeşler birbirlerine özlem duyarlar. Birinin divanı yürür öbürünün 
divanına doğru, öbürünün divanı de yürür bunun divanına doğru, sonra bir 
yerde birleşirler. Biri diğerine “bizi Allah ne zaman bağışlamıştı bilir 
misin?” der. Arkadaşı  “ falanca falanca yerde bulunduğumuz gün, o gün 
Allah'a yalvarmıştık, O da bizi bağışlamıştı” diye cevap verir.”118  

 

hadisYüz onsekizinci   

 

ػٓ ٗفٟ رٓ ِخطغ أْ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي اْ ِٓ ٔؼ١ُ أً٘ حٌـٕش أُٔٙ ٠ظِحٍْٚٚ 

 طَٚع ٚال طزٛي ف١َوزٛٔٙخ ػٍٝ حٌّطخ٠خ ٚحٌٕـذ ٚأُٙ ٠ئطْٛ فٟ حٌـٕش رو١ً َِٔؿش ٍِـّش ال

كظٝ ٠ٕظٙٛح ك١غ ٗخء هللا ػِ ٚؿً ف١ؤط١ُٙ ِؼً حٌٔلخرش ف١ٙخ ِخ ال ػ١ٓ ٍأص ٚال أًْ ّٓؼض 

ف١مٌْٛٛ حِطَٞ ػ١ٍٕخ فّخ ٠ِحي حٌّطَ ػ١ٍُٙ كظٝ ٠ٕظٟٙ ًٌه فٛق أِخ١ُٔٙ ػُ ٠زؼغ هللا ٠ٍلخ غ١َ 

ٌه حٌّٔه فٟ ٔٛحصٟ ه١ٌُٛٙ ِئ٠ًش فظٕٔف وؼزخٔخ ِٓ ِٔه ػٓ أ٠ّخُٔٙ ٚػٓ ّٗخثٍُٙ ف١ؤهٌْٚ ً

ٚفٟ ِؼخٍفٙخ ٚفٟ ٍإُٚٓٙ ٌٚىً ٍؿً ُِٕٙ ؿّش ػٍٝ ِخ حٗظٙض ٔفٔٗ ف١ظؼٍك ًٌه حٌّٔه فٟ 

طٍه حٌـّخَ ٚفٟ حٌو١ً ٚف١ّخ ٜٓٛ ًٌه ِٓ حٌؼ١خد ػُ ٠مزٍْٛ كظٝ ٠ٕظٙٛح اٌٝ ِخ ٗخء هللا فبًح حٌَّأس 

ِٚٓ أٔض فظمٛي أٔخ ُٚؿظه ٚكزه طٕخىٞ رؼط أٌٚجه ٠خ ػزي هللا أِخ ٌه ف١ٕخ كخؿش ف١مٛي ِخ أٔض 

ف١مٛي ِخ وٕض ػٍّض رّىخٔه فظمٛي حٌَّأس أٚ ِخ طؼٍُ أْ هللا طؼخٌٝ لخي فال طؼٍُ ٔفْ ِخ أهفٟ ٌُٙ 

                                                             
117 Musnedu-Ahmed, 21085inci hadis. Şuayb el-Arnavuti “ senedi hasendir” dedi. Sunenu’t-
Tirmizi, 1094üncü hadis. Tirmizi “ bu hadis hasen, garibtir” dedi. Albani es-Silsiletu’s-
Sahiha’da “ sahihtir” dedi. 
118 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 234üncü hadis. Albani Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ 
isnadı zayıftır” dedi. 
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ِٓ لَس أػ١ٓ ؿِحء رّخ وخٔٛح ٠ؼٍّْٛ... ف١مٛي رٍٝ ٍٚرٟ فٍؼٍٗ ٠٘غً ػٕٙخ رؼي ًٌه حٌّٛلف 

 ٘ٛ ف١ٗ ِٓ حٌٕؼ١ُ ٚحٌىَحِش  أٍرؼ١ٓ ه٠َفخ ال ٠ٍظفض ٚال ٠ؼٛى ِٚخ ٠٘غٍٗ ػٕٙخ اال ِخ

 

Şefiyy bin Mati'den, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle 
buyurdu: “Cennet ehlinin, binekler ve soylu hayvanlar üzerinde birbirlerini 
ziyaret etmeleri Cennet nimetlerindendir. Cennet'te onlara bevletmeyen, 
pislemeyen, eğerli, yularlı atlar getirilir, üzerine binerler, Allah azze ve 
celle nereyi murad ettiyse oraya getirilirler. O sıra onlara bulut gibi bir şey 
gelir, içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği şeyler vardır. 
Onlar “haydi bize yağdır” derler. Üzerlerine yağmur yağar durur, ümit 
ettiklerinden daha fazla yağar. Sonra Allah sıkıntı vermeyen bir rüzgâr 
gönderir de rüzgâr onların sağlarından, sollarından misk yığınları kaldırır, 
savurur. Atlarının alınlarında, kendi saç ayırımlarında ve başlarında bu 
misk özleşir. Onlardan her bir kişinin canı çektiği üzere kâküllü olur. Bu 
misk o atlara ve o kâküllere ve daha elbiselerine de ilişir. Sonra dönerler, 
ta Allah'ın murad ettiği yere gelirler. Birden bir kadın “ey Allah'ın kulu 
senin bizde bir ihtiyacın yok mu” diye seslenir. Adam “sen nesin, sen 
kimsin” der. Kadın “ben senin eşin ve sevgilinim” der. Adam “yerini biliyor 
değildim” der. Kadın “peki ya, Allah'ın “hiçbir nefis, onlar için amellerine 
karşılık gözler nuru olarak neler gizlenmiştir bilmez” buyurduğunu 
bilmiyor muydun” der. Adam     “Rabbime yemin olsun ki, evet” der. Belki 
de o adam, kırk sonbahar o kadınla ilgilenemez. Yüzünü de dönmez, geri 
de dönmez. Onunla meşgul olamamasının sebebi ancak içinde bulunduğu 
nimetler ve ikramlardan başka bir şey değildir.”119 

 

shadi Yüz ondokuzuncu 

 

أٔٗ ٌمٟ أرخ ٠ََ٘س فمخي أرٛ ٠ََ٘س أٓؤي هللا أْ ٠ـّغ ر١ٕٟ ٚر١ٕه فٟ ٓٛق  ٓؼ١ي رٓ ح١ٌّٔذػٓ 

حٌـٕش لخي ٓؼ١ي أٚ ف١ٙخ ٓٛق لخي ٔؼُ أهزَٟٔ ٍٓٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ أْ أً٘ حٌـٕش اًح 

ىهٍٛ٘خ ٌِٔٛح ف١ٙخ رفعً أػّخٌُٙ ف١ئًْ ٌُٙ فٟ ِميحٍ ٠َٛ حٌـّؼش ِٓ أ٠خَ حٌي١ٔخ ف١ٍِْٚٚ هللا ػِ 

َُ ٌُٙ ػَٗٗ ٠ٚظزيٜ ٌُٙ فٟ ٍٚظش ِٓ ٠ٍخض حٌـٕش فظٛظغ ٌُٙ ِٕخرَ ِٓ ٍٔٛ ٚؿً ٠ٚز

ِٕٚخرَ ِٓ ٌئٌئ ِٕٚخرَ ِٓ ٠خلٛص ِٕٚخرَ ِٓ ُرَؿي ِٕٚخرَ ِٓ ً٘ذ ِٕٚخرَ ِٓ فعش ٠ٚـٍْ 

أىٔخُ٘ ِٚخ ف١ُٙ ىٟٔء ػٍٝ وؼزخْ حٌّٔه ٚحٌىخفٍٛ ِخ ٠َْٚ أْ أصلخد حٌىَحٟٓ رؤفعً ُِٕٙ 

خ ٍٓٛي هللا ً٘ َٜٔ ٍرٕخ لخي ٔؼُ ً٘ طظّخٍْٚ فٟ ٍإ٠ش حٌّْ٘ ِـٍٔخ لخي أرٛ ٠ََ٘س لٍض ٠

ٚحٌمَّ ١ٌٍش حٌزيٍ لٍٕخ ال لخي وٌٌه ال طظّخٍْٚ فٟ ٍإ٠ش ٍرىُ ػِ ٚؿً ٚال ٠زمٝ فٟ ًٌه حٌّـٍْ 

أكي اال كخظَٖ هللا ػِ ٚؿً ِلخظَس كظٝ أٗ ٠مٛي ٌٍَؿً ِٕىُ أال طٌوَ ٠خ فالْ ٠َٛ ػٍّض وٌح 

ٟ حٌي١ٔخ ف١مٛي ٠خ ٍد أفٍُ طغفَ ٌٟ ف١مٛي رٍٝ فزٔؼش ِغفَطٟ رٍغض ٚوٌح ٠ٌوَٖ رؼط غيٍحطٗ ف

ٌِِٕظه ٌٖ٘ فز١ّٕخ ُ٘ وٌٌه غ١٘ظُٙ ٓلخرش ِٓ فٛلُٙ فؤِطَص ػ١ٍُٙ غ١زخ ٌُ ٠ـيٚح ِؼً ٠ٍلٗ 

                                                             
119 Sifatu’l-Cenne, ibnu Ebi’d-Dunya, 235inci hadis. Albani Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib’de “ 
mursel, zayıftır” dedi. 



 İLİM VE CİHAD 
 

64 
 

١ٗجخ لػ ػُ ٠مٛي لِٛٛح اٌٝ ِخ أػيىص ٌىُ ِٓ حٌىَحِش فوٌٚح ِخ حٗظ١ٙظُ لخي فٕؤطٟ ٓٛلخ لي كفض 

طٕظَ حٌؼ١ْٛ اٌٝ ِؼٍٗ ٌُٚ طّٔغ ح٢ًحْ ٌُٚ ٠وطَ ػٍٝ حٌمٍٛد لخي ف١لًّ ٌٕخ  رٗ حٌّالثىش ف١ٗ ِخ ٌُ

ِخ حٗظ١ٕٙخ ١ٌْ ٠زخع ف١ٗ ٟٗء ٚال ٠٘ظَٜ ٚفٟ ًٌه حٌٔٛق ٠ٍمٝ أً٘ حٌـٕش رؼعُٙ رؼعخ ف١مزً 

حٌَؿً ًٚ حٌٌِّٕش حٌَّطفؼش ف١ٍمٝ ِٓ ٘ٛ ىٚٔٗ ِٚخ ف١ُٙ ىٟٔء ف١َٚػٗ ِخ ٠َٜ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٍزخّ 

كي٠ؼٗ كظٝ ٠ظّؼً ٌٗ ػ١ٍٗ أكٔٓ ِٕٗ ًٌٚه أٔٗ ال ٠ٕزغٟ ألكي أْ ٠لِْ ف١ٙخ لخي فّخ ٠ٕمعٟ آهَ 

ػُ ٕٔصَف اٌٝ ِٕخٌُٕخ فظٍمخٔخ أُٚحؿٕخ ف١مٍٓ َِكزخ ٚأ٘ال ٌمي ؿجض ٚاْ ره ِٓ حٌـّخي ٚحٌط١ذ 

أفعً ِّخ فخٍلظٕخ ػ١ٍٗ فٕمٛي أخ ؿخٌٕٔخ ح١ٌَٛ ٍرٕخ حٌـزخٍ ػِ ٚؿً ٠ٚلمٕخ أْ ٕٔمٍذ رّؼً ِخ 

 حٔمٍزٕخ

 

Said ibnu’l- Museyyib Ebu Hureyre radıyallahu anhu ile karşılaştığında 
Ebu Hureyre o'na “Allah'ın seninle beni Cennet çarşısında bir araya 
getirmesini isterim” dedi. Said o'na “Cennette çarşı da mı var?” diye sordu. 
Ebu Hureyre: “Evet, bana Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle haber 
verdi: “Cennet ehli cennete girdikleri zaman, amellerinin fazlı ile orada 
konaklarlar. Onlara dünya günlerinden bir cuma günü kadar izin verilir, 
Allah tebareke ve Teâla’yı ziyaret ederler. Onlara arşını gösterir, cennet 
bahçelerinden bir bahçede görünür. Onlar için nurdan minberler, inciden 
minberler, zebercedden minberler, yakuttan minberler, altından 
minberler, gümüşten minberler kurulur, en aşağı olanlarla aşağı olanlar, 
misk ve kâfur yığınlarının üzerine otururlar, kürsilerde oturanları 
kendilerinden daha iyi yerde oturuyor, sanmazlar.” 

Ebu Hureyre “Rabbimiz azze ve celle’yi de görecek miyiz?” diye sordu.           
“Evet, siz hiç güneşi ve dolunay gecesi ayı görürken itişir kakışır mısınız? 
Aynı şekilde Rabbinizi görürken de sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu mecliste 
Allah'ın konuşmadığı kimse kalmayacak, ta O “ey falan oğlu falan, hatırlar 
mısın falan gün şöyle şöyle yapmıştın” buyuracak. Böylece o kişiye 
dünyadaki bazı haksızlıklarını hatırlatacak. Kul “evet yaptım, ama beni 
bağışlamamış mıydın?” diyecek. Allah “evet” diyecek “zaten bu 
menzileme benim mağfiretimle ulaştın”. Rasulullah sallallahu aleyhi 
vesellem dedi ki: “Onlar bu halde iken, üstlerinden bir bulut birden onları 
sarıverir, üzerlerine, kendisindeki kokuyu hiçbir şeyde bulamadıkları bir 
koku yağdırır. Sonra Rabbimiz şöyle buyurur: “Haydi kalkın size 
hazırladığım ikrama (varın), arzu ettiğinizi alın”. Kalkar, meleklerin etrafını 
kuşattığı bir çarşıya gelirler. Orada gözlerin benzerini görmediği, 
kulakların işitmediği, hiçbir kalbe damlamamış (akla gelmemiş) şeyler 
vardır. Bize, arzu ettiğimiz şeyler taşınır, getirilir, satmak almak yoktur. 
Bu çarşıda Cennet ehli birbirleri ile görüşürler. Yüce mevkide olanlar ve 
aşağıda olanları, en aşağıda olanlar, gelir görürler. Onların, yukarıdakilerin 
üzerlerinde gördükleri elbise ve kıyafet çok hoşlarına gider. 
Konuşmalarının sonu gelmeden hemen onun üzerinde de ondan daha 
güzel bir elbise belirir. Niye? çünkü orada hiç kimseye üzülmek yaraşmaz 
da ondan.” Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem şöyle devam etti:  “Sonra 
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ayrılır menzillerimize gideriz. Eşlerimiz bizi karşılar “merhaba sevgilime, 
hoş geldin” derler. “Sende öyle bir güzellik var ki, öyle güzel bir koku var 
ki, bizden ayrılıp gittikten sonra o hale gelmişsin ve o halde dönmüşsün” 
derler. Biz de onlara “biz bugün Rabbimiz el-Cebbar azze ve celle ile bir 
mecliste idik, elbet böyle bir dönüşle dönmek bize haktır, deriz.”120  

 

Yüz yirminci hadis 

حٌـٕش لخي ٠مٛي ػٓ حٌٕزٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي اًح ىهً أً٘ حٌـٕش  ٍظٟ هللا ػٕٗ ػٓ ص١ٙذ

هللا طزخٍن ٚطؼخٌٝ ط٠َيْٚ ١ٗجخ أ٠ُيوُ ف١مٌْٛٛ أٌُ طز١ط ٚؿٕٛ٘خ أٌُ طيهٍٕخ حٌـٕش ٚطٕـٕخ ِٓ حٌٕخٍ 

 لخي ف١ى٘ف حٌلـخد فّخ أػطٛح ١ٗجخ أكذ ا١ٌُٙ ِٓ حٌٕظَ اٌٝ ٍرُٙ ػِ ٚؿً
 

Suheyb radıyallhu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulallah sallallahu 
aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Cennet ehli Cennete girdiği zaman Allah 
teberake ve Teâlâ “size artırmam istediğiniz bir şey var mı?” diye seslenir. 
Onlar “yüzlerimizi ağartmadın mı? Bizi Cennete koymadın mı? Bizi 
Cehennemden uzaklaştırmadın mı ki?” derler. O zaman Allah perdeyi açar. 
Onlara Rableri azze ve celle’ye bakmalarından daha sevimli bir şey 
verilmemiştir.”121

 

 

 

Allah’a hamd olsun, Rasulü Muhammede’a salât ve selam olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120 Sunenu-ibni Mace, 4327inci hadis. Sunenu’t-Tirmizi, 2472inci hadis. Tirmizi “ bu hadis 
garibtir” dedi. 
121 Sahihu’l-Muslim, 266ıncı hadis. 
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