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Allah Teâlâ buyurdu ki: 

 [  I   H  G  F  E  D   CZ ]  ٥٦: اآلية الار�اتسورة [=

"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım." P0F

1 

Allah Teâlâ yine buyurdu ki: 

[  K  J  I  H  G  F  E  D ON  M   L... Z  
 ]٣٦: من اآلية الحلسورة [

"Andolsun ki biz, her ümmete (her topluluğa, her asra ve her nesile) bir elçi (rasûl) 

gönderdik (ve ona şöyle söylemesini emrettik): yalnızca Allah’a ibâdet edin (ibâdette 

Allah'ı birleyin) ve Tâğût’a ibâdet etmeyi terkedin, bırakın..." P1F

2 

@تُهللا َسـِمْعُت رَُسـوَل  :قَلَل  تِهللا َ�بِْد  اِْن  َجلاِيِ َ�ْن 
ْن رَِقَ : (( َ�ُقوُل  َّةَ  تهللاَ ََ َ

ْ
ُِ  اِِ  َشئْا ل َخَلَ  تْ

ِْ ُ  ش
َ
ُِ  اِِ  َخَلـَ   ،�

ِْ ُ ْن رَِقيَُ  ش ََ ََ

َّلَر    ]أليج  مسغم [ .)) ت
Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim: 

- Kim, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse (veya kıyâmet günü O'nun huzuruna 

çıkarsa), cennete girer. Kim de O'na bir şeyi ortak koşarak ölürse, cehenneme girer." P2F

3 

علَِذ اِْن َجبٍَ   َُ ّ : قَلَل  َ�ْن  ِِ
َّ َ ِحلٍَر @@ُتَُْت رَِخاَن ت ََ

َقلَل لِ  علَذُ : (( ََ َُ رَْدرِي ! الَ 
َ
ُّ أ ل َح ِعبَلخِ تِهللا  ََ

ْ
َ تر ََ ، َ ََ ِعبَـلِخ 

ْ
ُّ تر ـل َحـ ََ تِهللا؟ ََ

ُت 
ْ
ْعغَمُ  تهللاُ  :قُغ

َ
ُ أ
ُ
ُّ : قَلَل  .ََرَُسول �َ  تهللاِ َح ََ َُه  ْن َ�ْعبُـُد

َ
ِعبَـلِخ أ

ْ
َ تر ـُ�وت اِـِ   ََ ِ

ِْ ُ ش

                                                 
1 Zâriyât Sûresi: 56 
2 Nahl Sûresi: 36  
3 Müslim; hadis no: 93.  
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َ ، َشئْا ل ََ ِعبَلِخ 
ْ
ُّ تر ْن �َ  تهللاِ َََح

َ
ْن �َ  أ ََ َب  ِّ ُِ  اِِ  َشئْا ل ُ�َع

ِْ ُ ُت . ش
ْ
ُقغ اَل رَُسوَل : ََ

ضَالَ ! تهللاِ 
َ
َّلَس  أ ُ ت ِّ َ ِ

ُ
ِّّكُوترُ  �َ :قَلَل  ؟أ يَ ََ ُْهْم  ِّ @@]أليجله ف تلصحيح� [ .)) َِ

Muâz b. Cebel’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, şöyle demiştir: 

"Ben: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bindiği merkebin arkasına ben de 

binmiştim. 

Bana:  

- Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerinde (yerine getirilmesi gereken) hakkının P3F

1
P, P

 
Pkulların da 

Allah’ın üzerindeki hakkının P4F

2
P neler olduğunu biliyor musun? dedi. 

Ben:  

- Allah ve Rasûlü daha iyisini bilirler’ dedim.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Allah’ın kulları üzerinde (yerine getirilmesi gereken) hakkının; yalnızca O’na ibâdet 

etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah’ın (lütuf ve ihsanıyla 

kendisine farz kıldığı) üzerindeki  hakkının O’na hiçbir şeyi ortak koşmamış olanlara 

Allah’ın azap etmemesidir, buyurdu.  

Ben:  

- Ey Allah’ın Rasûlü! Sevinmeleri için insanlara bu sözü, müjdeleyeyim mi? dedim.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Hayır, onlara müjdeleme. Çünkü (onlar, sâlih amellerde yarışmayı bırakıp) bu 

müjdeye tevekkül edip otururlar." P5F

3
P buyurdu.P6F

4 

 

 

                                                 
1 Bu hak,Allah Teâlâ'nın kulları üzerindeki farz olan hakkıdır.Zirâ Kur’an ve Sünnet, bu hakkı açıklamak için 

gelmiş; hatta bütün peygamberler Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkının bu olduğunu belirtmek için 
gönderilmişlerdir. (Çeviren)  

2 Bu hak, ilim ehlinin ittifakıyla Allah Teâlâ'nın lütuf ve ihsanıyla kendisine farz kıldığı haktır. Allah Teâlâ 
kudsî hadiste:"Zulmü nefsime haram kıldım." buyurması gibi, hikmeti gereği dilediği şeyi kendisine haram, 
dilediğini de farz kılar. (Çeviren) 

3  Buhârî; hadis no: 2856. Müslim; hadis no: 30.  
4 Başka bir rivâyette:  
"Muâz b. Cebel -Allah ondan râzı olsun-, (bildiğini gizleyerek) günaha düşmekten korktuğu için 

ölümünden önce bu müjdeyi haber vermiştir." (Buhârî; hadis no:128, Müslim; hadis no: 32. 
"Fethu'l-Mecîd" adlı kitabın 28. sayfasında Vezîr Ebul-Muzaffer şöyle demiştir:  
"Muaz, bilgisizliği kendisini saygısızlığa iletip de Allah'a itaati bırakmasından endişe ettiği câhilden 

başka hiç kimseden bu müjdeyi gizlemezdi."  
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KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Tevhîd, ibâdetlerin en büyüğü ve esasıdır. Tevhîd; ibâdette Allah Teâlâ'yı birlemek 

ve Allah Teâlâ'nın dışında ibâdet edilen bütün varlıkları inkâr etmektir. 

Allah Teâlâ,cinleri ve insanları tevhîd için yaratmış ve nebiler -Allah'ın salât ve selâmı 

onların üzerine olsun- göndermiştir. 

Nitekim Allah Teâlâ, günahları ne kadar çok olursa olsun, tevhîdi gerçekleştiren 

kimseye cenneti vadetmiştir. 
 

KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Tevhîdin fazîleti büyüktür.Çünkü tevhîd, cennete girmenin ve cehennemden 

kurtulmanın en büyük sebeplerinden olup, cennete girmenin bir şartıdır.  

2. Tevhîd, cinlerin ve insanların yaratılış gâyesidir.Nitekim tevhîd için rasûller (elçiler) 

-Allah'ın salât ve selâmı onların üzerine olsun- gönderilmişlerdir. 
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