
 

 

 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e Karşı Kur'an ve Sünnette 

Belirtilen Görevlerimiz 

[ Türkçe – Turkish – ريك ]  
 
 
 
 
 
 

Muhammed b. Ahmed el-Ammârî  
 
 
 
 

Terceme : Muhammed Şahin 

Tetkik : Mehmet Salih Köse 
 
 
 
 

2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

  بالسنة والقيآن العظيموق ا ايب الكي�م 
 « بالغةة الت�ية »

 
 
 
 
 
 

 ممد ب  محد العماري
 
 
 
 
 
 

مسغم شاه� ممد ريجة:  
  ممد صالح ك سهمياجعة:

 
 
 
 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 3 

 

 

Hamd, kalemle insana bilmediğini öğreten 

Allah'adır.Yine hamd, insanı yaratıp ona konuşmayı 

öğreten Allah'adır. Salât ve selâm, hevâ ve arzusuna 

göre konuşmayan, konuşması vahyedilen vahiyden 

başka bir şey olmayan Muhammed'e olsun. 

- Allah Teâlâ, bilmesi ve hakkını vermesinden 

dolayı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

haklarını açıklamış ve O'nun haklarını yerine getireni 

hidâyete erdirmek ve sevmekle vâdetmiştir: 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

hakları: 

Birincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e îmân etmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ... ْ اِمُنوا ِ ٱِب  َ� َٔ ِّ ٱ َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� ِ ٱِب  يُۡؤِمنُ  َّ  َّبُِعوهُ ٱوَ  ۦَوَ�َِ�ٰتِهِ  َّ

َُّ�مۡ   ]   ١٥٨: األعياف [ ﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  َََع
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"... O halde Allah’a ve Allah'a ve O'nun 

sözlerine inanan elçisine, o ümmî peygambere îmân 

edin ve O'na uyun (Allah’a itaat olan emirlerini yerine 

getirin) ki doğru yolu bulasınız."0F

1 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e îmân; 

Abdullah oğlu Muhammed'in, Allah'ın elçisi 

olduğuna kalbinle inanman ve dilinle şâhitlik 

etmendir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

دٌ  َ�نَ  ّما ﴿ َّ َ ُُ  ٓ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رُّسوَل  َوَ�ِٰ�ن رَِّجاَُِ�مۡ  ّمِن أ  وََخاَ�مَ  َّ

ُ ٱ َوَ�نَ  َّبِّ�ِ َۧنۗ ٱ ءٍ  بُِ�ّلِ  َّ ا َ�ۡ َٗ  ]   ٤٠ : األوزاب  [﴾ ٤ َعَِي

"Muhammed,sizin erkeklerinizden hiçbirinin 

babası değildir.Fakat O,Allah'ın elçisi ve nebilerin 

sonuncusudur (Ondan sonra kıyâmet gününe kadar nebi 

gelmeyecektir). Allah,(amellerinizden gizli-saklı) her şeyi 

en iyi bilendir."1F

2 

                                                 
1 A’raf Sûresi: 158 
2 Ahzâb Sûresi: 40 
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Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur:  

َُ َمَّمٍد �ِيَِدهِ (( ْس ََ ي  ِ
ّ
ّي ، َواّ ِِ  َُ ََ ِة  ّّ

َ س
ِّ س َهِههِ األ َودم 

َ
َمَي ِ  م  َ� َْسس

 ّ ِِ ا َ ْس َحاِب ،َوَ� رَ صس
َ
ِّ س م  َكَن 

ّ
َ  بِِه الِ�

س
رسِسغ

َ
ي م ِ

ّ
ِّ س بِاّ ََ َولَمس مَنس َم  ََ  َ ّم 

.)) [ رواه مسغم ] اّيارِ 

"Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemîn 

ederim ki, bu ümmetten yahûdi olsun, hıristiyan 

olsun, her kim beni(m elçiliğimi) işitir de sonra 

gönderildiğim dîne îmân etmeden ölürse, o 

cehennem halkındandır."2F

1 

İkincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'i sevmektir. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmek, 

Allah'a îmânın geçerli olabilmesinin bir şartıdır. 

Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur:  

                                                 
1 Müslim 
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هِ َواّياِس  (( ِ ِِ هِ َوَوا ِ
َ
ِّ س َوِ سِه 

َ
َوّي الِِ

َ
َأ َن م

َ
ُّ م َوَدَتمس َو

َ
َ  م ِّ َ� مَنس

َِع�َ  جس
َ
 ] ّتْق عغيه)) [ .م

"Sizden biriniz, beni evlâdından, babasından ve 

bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, (tam 

anlmıyla) îmân etmiş olmaz."3F

1  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

sevmeyen kimse, Allah'a îmânın tadını almamış 

demektir. 

Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

))   َ
َ
َ َورََس ل ّّ نس مََو َن ا

َ
مَمانِ : م ِ

س
َّ س َتّ  ِ�يِه وََجَد َوَالَوَة اإل ٌم  َََال

َِ ِف  َع  ََ نس 
َ
َيَه م نس مَوس

َ
، َوم ِ ّ ِّ  

ّ
ُ َه الِ� ِ َُ  �َ ََ َميس

س
ّي ال ِ َُ نس 

َ
سِه ِمّما ِسَ اَهَما، َوم

َ
َوّي الِِ

َ
م

َهَف ِف اّيارِ  قس ََ نس 
َ
َيَه م ِي َكَما مَوس ْس َو

س
 ] رواه مسغم)) [ .ال

"Üç haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o 

kimse îmânın tadını almıştır: Allah'ı ve elçisini, 

onların dışındaki her şeyden daha çok sevmek, 

sevdiği kimseyi sadece Allah için sevmek ve ateşe 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim 
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atılmaktan hoşlanma-dığı gibi, tekrar küfre geri 

dönmekten hoşlanmamak."4F

1 

Üçüncüsü: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e uymaktır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َُّ�مۡ  َّبُِعوهُ ٱوَ  ... ﴿  ]   ١٥٨: األعياف  [﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  َََع

"... O'na (peygambere) uyun (Allah’a itaat olan 

emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu bulasınız."5F

2 

- Kim, Allah'ı seviyorsa, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e uymalıdır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِّبونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ َ ٱ ُُ ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  َّبُِعوِ� ٱَف  َّ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  ََُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  َّ
ُ ٱوَ   ]   ٣١: عميان ل آ [﴾ ٣ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ

"(Ey Nebi!) De ki: Allah'ı gerçekten seviyorsanız, 

bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

                                                 
1 Müslim 
2 A’raf Sûresi: 158 
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bağışlasın. Allah, (mü'min kullarının günahlarını) çok 

bağışlayıcı ve (onlara) çok merhametlidir."6F

1 

Dördüncüsü: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e itaat etmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  قُۡل  ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ  فَإِن رّرُسوَل َّۡوا َ ٱ فَإِنّ  َََو َّ  �َ  ُّ   [﴾ ٣ ََۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ُ�ِ

 ]   ٣٢: عميان لآ

"(Ey Nebi!) De ki: (Kitabına uymak sûretiyle) 

Allah’a ve (hem hayatında, hem de ölümünden sonra 

sünnetine uymak sûretiyle) Rasûle itaat edin. Şayet 

(onlar senden) yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah 

kâfirleri sevmez." 
7F

2  

-Kim, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

Allah'ın elçisi olduğuna îmân ederse, O'na itaat 

etmesi gerekir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 32 
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﴿  ٓ ََۡنا َوَما رَۡس
َ
ِۚ ٱ �ِإِۡذنِ  ِ�َُطاعَ  إِّ�  رُّسولٍ  ِمن أ َّ...﴾  

 ]   ٦٤ : النساَ [

"Biz, hiçbir elçiyi Allah'ın izniyle itaat 

edilmekten başka bir gâye ile göndermedik." 
8F

1 

-Kim, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 

itaat ederse, Allah Teâlâ'ya itaat etmiş olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َطاعَ  َ�َقدۡ  رّرُسوَل ٱ يُِطعِ  ّمن ﴿
َ
ۖ ٱ أ َ ٰ  َوَمن َّ َّ ٓ  َََو ا ََ ََۡ�َٰك  َ� رَۡس

َ
 َعََۡيِهمۡ  أ

 ]   ٨٠ : النساَ  [﴾ ٨ َحفِيٗظا

"Kim, Rasûl’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş 

olur. Kim de (Allah ve elçisine itaat etmekten) yüz 

çevirirse, (bil ki ey Rasûl!) Biz, seni onların üzerine bir 

gözetleyici olarak göndermedik."9F

2 

 

 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 64 
2 Nisâ Sûresi: 80 
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-Kim, dünyada O'na karşı gelirse, dîn gününde 

O'na itaat etmeyi temennî edecektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ُُ  يَۡومَ  ﴿ َّ ٓ  َ�ُقورُونَ  َّارِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َق َطۡعَنا َ�ََٰۡيتََنا
َ
َ ٱ أ َطۡعَنا َّ

َ
 ٦ رّرُسوَ�۠ ٱ َوأ

 ]   ٦٦ : األوزاب  [﴾

"O gün yüzleri ateşte çevrilirken: Ne olurdu 

keşke Allah'a itaat etseydik, Rasûle de itaat etseydik, 

derler."10F

1 

Beşincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in emrine boyun eğmek ve itaat etmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿ ...  ٓ  ]   ٧: ارش  [﴾ ... فَُخُذوهُ  رّرُسوُل ٱ َءاََٮُٰ�مُ  َوَما

"... Rasûl size neyi verdiyse (hüküm olarak neyi 

meşrû kıldıysa) onu hemen alın... "11F

2 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 66 
2 Haşr Sûresi: 7 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim: 

ا َّ رََومس  ((... َو َميس
َ
َعغَ ا م تَمس بِِه فَا�س تََطعس ا اسس َّ نسَه  ِّ    ((.

[ رواه مسغم ] 

".... Size (yapmanızı) emrettiğim bir şeyi, ondan 

gücünüz yettiği kadarını yapın..."12F

1 

Altıncısı: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in yasakladığını terk etmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْۚ ٱَف  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما...  ﴿  ]   ٧: ارش  [﴾ ... نَتُهوا

"... (Rasûl) size neyi de (almaktan veya yapmaktan) 

yasakladıysa ondan hemen vazgeçin..."13F

2 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim: 

                                                 
1  Müslim; "Haccın ömürde bir defa farz kılınması bâbı", hadis no: 1337 
2 Haşr Sûresi: 7 



 

 12 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

اوَ (( ...  يستََومس َ� س َّ َُ ََ تَنَُِ هَ .)) [ رواه مسغم ] َف َه   اجس

"... Sizi bir şeyden yasakladığımda da ondan 

kaçının."14F

1 

Yedincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'e aykırı hareket etmekten sakınmaktır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ََۡيۡحَذرِ ...  ﴿ ِينَ ٱ فَ ِ  َ�نۡ  ُ�َاَُِفونَ  َّ ۡمرِه
َ
ن ۦٓ أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  َُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ 
َ
 ]   ٦٣ : اي ر [﴾ ٦ أ

"... O'nun (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in) 

emrine aykırı hareket edenler, (kalplerine küfür, 

münâfıklık, bid'at fitnesi veya dünyada öldürülmek, had 

cezâsı uygulanmak, hapsedilmek veyahut da başka âcil 

bir ceza ile cezalandırılmak sûretiyle) başlarına bir 

belânın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir 

azabın isabet etmesinden sakınsınlar."15F

2 

                                                 
1  Müslim; "Haccın ömürde bir defa farz kılınması bâbı", hadis no: 1337 
2 Nûr Sûresi: 63 
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Sekizincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e aykırı davranmaktan sakınmaktır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  رّرُسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن ﴿ َّ  َسَِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�ّتبِعۡ  رُۡهَدىٰ ٱ َ�ُ  ََََ
ََ ٱ ۡؤِمنِ َُ ۡ ِ  ر ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ َّ  ]   ١١٥ : النساَ  [﴾ ١ َمِصً�ا َوَسآَءۡت  َجَهّنَمۖ  ۦَونُۡصَِهِ  َََو

"Kim, kendisine doğru yol (hak) belli olduktan 

sonra Rasûle aykırı davranır ve mü'minlerin yolundan 

başka bir yolu izlerse, onu o yöneldiği şeyle başbaşa 

bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası, ne kötü 

bir dönüş yeridir."16F

1  

- Dokuzuncusu: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in haber verdiğini tasdik etmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِيٱوَ  ﴿ ۡدقِ ٱِب  َجآءَ  َّ ّدَق  رّصِ ََ ٰ�َِك  ۦٓ بِهِ  َو ََ ْو
ُ
ّتُقونَ ٱ ُهمُ  أ َُ ۡ   [﴾ ٣ ر

 ]   ٣٣: الزمي

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 115 
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"(Söz ve fiilinde) doğruyu getiren ve onu tasdik 

edenler var ya, işte onlar takvâ sahipleridir (bütün 

takvâ hasletlerini bir arada toplayanlardır)."17F

1 

-Doğruyu getiren; Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-, tasdik eden ise, mü'minlerdir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا ﴿ َّ َ ۡؤِمُنونَ ٱ رََءا َور َُ ۡ ۡحَزاَب ٱ ر
َ
�ۡ  ْ ُ ٱ وََعَدنَا َما َ�َٰذا قَارُوا  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ

َدَق  ََ ُ ٱ َو ا إِيَ�ٰٗنا إِّ�ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ  َّ َٗ  ]   ٢٢ : األوزاب  [﴾ ٢ َو�َۡسَِي

"Mü'minler (Medine'nin çevresinde toplanan ve 

Medine'yi kuşatan) o birlikleri gördükleri zaman: İşte 

bize Allah'ın ve Rasulü'nün vaad ettiği (zafer) budur, 

dediler. Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir (Allah, 

va'dini yerine getirmiş, elçisi de müjdelediği şeyde 

doğru söylemiştir). Müminlerin, düşman birliklerini 

görmeleri onların sadece, îmân ve teslimiyetlerini 

artırdı." 
18F

2  

- Onuncusu: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'i yüceltmek ve O'na saygı göstermektir. 

                                                 
1 Zümer Sûresi: 33 
2 Ahzâb Sûresi: 22 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ْ ُۡؤِمُنوا ِ ٱِب  ّ�ِ ۚ  َوُ�َعّزُِروهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  َّ يً�  بُۡ�َرةٗ  َو�َُسّبُِحوهُ  َوََُوّقُِروهُ َِ
َ
 َوأ

 ]   ٩: الْتح  [﴾ ٩

"Ki,Allah’a ve Rasûlüne îmân edesiniz, O'na 

yardım edesiniz ve saygı gösteresiniz. Sabah-akşam 

O'nu tesbih edesiniz." 
19F

1 

Yardım etmek ve saygı göstermek, Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-'edir, tesbih ise, Allah 

Teâlâ'yadır. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

yüceltmenin alâmetleri: 

1. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

sözünü ve fiilini yüceltip hiçbir şeyi O'nun sözünün 

ve fiilinin önüne geçirmemektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا َ  ُ�َقّدِ َۡ ِ ٱ يََديِ  َ� ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  َّ ۚ ٱ ّ�ُقوا َ  إِنّ  َّ

َ ٱ َِيعٌ  َّ   ]   ١: ارجياَ  [﴾ ١ َعَِيمٞ  َس

                                                 
1 Fetih Sûresi: 9 
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"Ey îmân edenler! (Söz ve hareketlerinizde ileri 

gidip de) Allah’ın ve Rasûlünün önüne geçmeyin. (Söz 

ve fiillerinizde Allah'ın ve Rasûlünün emirlerine aykırı 

davrana-rak) Allah'a karşı gelmekten sakının.Allah, 

(sözlerinizi) hakkıyla işitendir, (niyetlerini ve fiillerinizi) 

bilendir." 
20F

1 

2. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

sözünü ve fiilini yüceltip hiçbir şeyi O'nun sözü ve 

fiilinden başkasının söz ve fiilini tercih etmemektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۡؤِمنٖ  َ�نَ  َوَما ﴿ َُ ِ ُ ٱ قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  ر ۡمًرا ۥٓ َورَُسوُ�ُ  َّ
َ
ن أ

َ
 يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِۡمۗ  ِمنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱ رَُهمُ 
َ
َ ٱ َ�ۡعِص  َوَمن أ ّل  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ََ  �ٰٗ�َ   [﴾ ٣ ّمبِيٗنا ََ

 ]   ٣٦ : األوزاب

"Allah ve Rasûlü,herhangi bir meselede 

(aralarında) hüküm verdikten sonra, hiçbir erkek veya 

kadın mü'minin, o konuda başka bir tercihte 

bulunma hakları yoktur (Allah ve Rasûlü'nün hükmüne 

aykırı hareket etmemeleri gerekir).Kim,Allah’a ve 

                                                 
1 Hucurât Sûresi: 1 
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Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş 

(doğru yoldan uzaklaşmış) olur."21F

1  

3. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

emrini yüceltmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ََۡيۡحَذرِ ...  ﴿ ِينَ ٱ فَ ِ  َ�نۡ  ُ�َاَُِفونَ  َّ ۡمرِه
َ
ن ۦٓ أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  َُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ 
َ
 ]   ٦٣ : اي ر [﴾ ٦ أ

"... O'nun (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in) 

emrine aykırı hareket edenler, (kalplerine küfür, 

münâfıklık, bid'at fitnesi veya dünyada öldürülmek, had 

cezâsı uygulanmak, hapsedilmek veyahut da başka âcil 

bir ceza ile cezalandırılmak sûretiyle) başlarına bir 

belânın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir 

azabın isabet etmesinden sakınsınlar."22F

2 

4. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

nehyini yüceltmektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 36.  
2 Nûr Sûresi: 63 
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َ ٱ َ�ۡعِص  َوَمن ﴿ َۡهُ  ۥُحُدوَدهُ  َوَ�َتَعدّ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ا نَاًرا يُۡدِخ  �ِيَها َ�ِٰ�ٗ
َٞ  َعَذابٞ  ۥَوَ�ُ   ]   ١٤ : النساَ  [﴾ ١ ّمِه

"Kim, Allah’a ve Rasûlüne isyan eder ve Allah’ın 

sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalmak üzere ateşe 

koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır." 
23F

1 

Onbirincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in sünnetine sımsıkı sarılmaktır. 

Nitekim Irbâd b.Sâriye'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

نسَومس َ�عسِدي قَاَل : َف   اهللاِ رََس َل  (( َوَ�َظنَا ِّ َّ س مَِعشس 

ِتَالفًا َكِثً�ا َم رِ ،مََيى اخس
َ س
َِ األ ِسرََك َذلَِك  َف ،َضَاللَةم َها  فَِِنّ ، َوِِمّاَتمس َوَمسَدََا

َ
َّ س م

نسَومس َف  س ِّ ِدمّ�َ هِ َعَ ُس َم
س
َِ الّياِشِدمَ  ال ا َْ َغَ

س
َِ وََسّنِة اُ

ا ، َِّسنّ َُ ُ  ا َعغَيس  َع
 .)) [ رواه التّهي وصححه األلاِ ]بِاّيَ اِجهِ 

 "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize 

va'zederek şöyle buyurdu: 

- Sizden her kim, benden sonra yaşarsa, (dînde) 

çok ihtilaflar görecektir. (Dînde aslı olmayıp) sonradan 

çıkarılan yeniliklerden sakının. Çünkü (dînde) 

                                                 
1 Nûr Sûresi: 63 



 

 19 

sonradan çıkarılan yenilikler, dalâlettir (sapıklıktır). Bu 

sebeple sizden kim onlara yetişirse, benim sünnetime 

ve benden sonra doğru yolu bulmuş râşid 

halîfelerimin sünnetine sarılsın.Onlara, azı dişlerinizle 

ısırırcasına sımsıkı sarılın. "24F

1 

Onikincisi: Kendisinin zikrettiği veya kendisine 

zikredilen şekilde Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e salât ve selâmda bulunmaktır. 

َ ٱ إِنّ  ﴿ ٰ�َِكَتهُ  َّ ََ َّونَ  ۥَوَم ۚ ٱ َ�َ  يَُص ِ ّ�َها َِّ�ّ
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا َّوا  َعََۡيهِ  ََ

 ْ وا َُ ِ َّ ا َوَس ًَ  ]   ٥٦ : األوزاب [ ﴾ ٥ �َۡسَِي

"Muhakkak ki Allah ve O'nun melekleri, 

Peygamber'e salât ederler. Ey îmân edenler! Siz de 

ona salât edin ve ona tam bir içtenlikle (İslâm'ın 

selâmı ile) selâm verin."25F

2 

Rahmet Peygamberi Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e salâtın şekli: 

Nitekim Ebu Mes'ud el-Ensârî'den -Allah ondan 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Tirmiz rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
2 Ahzâb Sûresi: 56 
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رَارَا (( 
َ
ِ  رََس َل  م ّّ س َ   ا

َ
ُِ  ِف  َو� ةَ  بسِ   َسعسدِ  َ�سِغ َِ َ  َ�َقاَل  َ�َُا

َ
 ل

َمَيرَا: َسعسدٍ  �س َ  َِّش�َ 
َ
َ  م ّّ   ا

َ
نس َََعال

َ
َ  م ِّ ََ ِ  رََس َل  مَا َعغَيسَك  رَ ّّ ِّ  فََكيسَف  !ا ََ  َعغَيسَك؟ رَ

ِ  رََس َل  فََسَكَ  : قَاَل  ّّ ُّ   ا رّهَ  َََمّنيسنَا َو
َ
َ، لَمس  َ

س
ل
َ
َ ِ  رََس َل  قَاَل  َ مّ  َْسس ّّ  ا

: مّ  :قَ لَ ا َُ ِّ  اَلغّ  الِبسَياِهيَم، َعَ  َصغّيسَ   َكَما َمَّمدٍ  آلِ  وََعَ  َمَّمدٍ  َعَ  َص
َ   َكَما َمَّمدٍ  آلِ  وََعَ  َمَّمدٍ  َعَ  َوَ�ارِكس 

س
َعالَِمَ�، ِف  الِبسَياِهيمَ  َعَ  بَاَر�

س
يدم  الِرَّك  ال يدم  َحِ ِ�َ، 

تَمس  قَدس  َكَما َوالّسَالمَ  [ رواه مسغم ] .)) َعِغمس

"Biz, Sa'd b. Ubâde'nin meclisinde otururken 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yanımıza 

geldi. Beşir b. Sa'd kendisine: 

- Ey Allah'ın Rasûlü! Bize Allah Teâlâ sana salât 

etmemizi emretti. Öyleyse sana nasıl salât edebiliriz? 

diye sordu.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- sustu. Hatta biz, Beşir'in O'na sormamasını 

temennî ettik. 

Daha sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

-Şöyle söyleyin:Allahumme salli a'lâ 

Muhammed’in ve a'lâ âl-i Muhammed'in kemâ 

salleyte a'lâ İbrahime ve bârik a'lâ Muhammed’in ve 
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a'lâ âl-i Muhammed’in kemâ bârekte a'lâ âl-i 

İbrahime inneke hamîdun mecîd. (Allahım! İbrahim'e 

salât eylediğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in 

âilesine de salât eyle.İbrahim'in âilesini bereketli kıldığın 

gibi, Muhammed'i ve Muhammed'in âilesini de bereketli 

kıl.) 

Ardından Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

- Selâm ise bildiğiniz gibidir."26F

1 

Müslüman, Allah'ın lütfuyla Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e salât etme konusunda güçlü ve 

sağlam bir bağa sahiptir. Zirâ müslüman, ister farz olsun, 

isterse nâfile olsun, her namazında Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e salât eder.    

 

 

           

 

                                                 
1 Müslim 


