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Kitap Okumanin Duasi
Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı okuyun.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
Ȑ
Ä Ȼ ¼È Æ, okuduğunuz her şey aklınızda kalacak. Dua
şöyledir:
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Tercüme
Ya Allah

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ

bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve

üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!
0XVWDUDIFV'DU¼OILNLU%H\UXW



Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz.
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İHTIRAM-I MUSLIM *

Her ne kadar Şeytan sizi tembelliğe iterse de bu 32 sayfalık
konuşma metnini tam olarak okuyunuz. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ Siz
kalbinizde Madani (Medineli) bir devrim oluştuğunu
hissedeceksiniz.

Salatüselamın Fazileti
Äǭ
Medine’nin Sahibi ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki ’İnsanlar
arasında bana en fazla salatüselam okuyan Kıyamet günü bana
en yakın kişi olacak.’ <D\ñQFñ'DU¼O)LNLU%H\UXW6&DPLD7LUP]L

+DGLV1R&
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* Bu konuşma Emir-i-Ehli Sünnet ȜøÄȦøÆȑǀøÄǾøÈȑȻ Ȕø
È ȕ
Å ǉÅ ǀøȍÄ ǠøÄ ÄǃȻ ǈø
Ä Ä¥ Tebliğ-i Kuran ve Sünnet’in Küresel
Å Ȟø
Gayri Siyasi Hareketi Davet-i-İslam’ın 3 günlük Uluslararası Konferansında (11, 12, 13
Şaban-ı Muazzam 1423 H Cumartesi günü Medine tül Evliya Multan) yapmıştır ve gerekli
düzeltmelerle birlikte 1. yazı olarak huzurlarınızdadır.
Majlis Maktaba-tul-Madina
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Sahte Para
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § her
Zerdüşt birisi Hz. Şeyh Ebu Abdullah Hiyat’a ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
seferinde dikiş ücreti olarak sahte bir para bırakırmış ve Hz.
Æ ȻǆÅ ƅ
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ §
Şeyh ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
ü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä de alırmış. Bir keresinde Hz. Şeyh’in ȜÈȦÄȒÄ ʋȻ Ţǀ
Ä
Æ
çırağı Hz. Şeyh’in ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻǆÅ ƅ
Ä È §Ä gıyabında zerdüştün sahte parasını
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Kabul etmemiş. Hz. Şeyh ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä geri teşrif ettiğinde bunu
öğrenmiş ve çırağına şöyle buyurmuş, sen o sahte dirhemi
neden almadin? O bana yıllardan beri sahte para vermektedir
ve ben de sessizce almaktayım ki o bunu başka bir Müslümana
vermesin. $K\DHO8OXP&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW 

Davet-i İslami (Dawat-e-Islami) Ne İstiyor
Sevgili İslam Kardeşleri! Gördünüz! Seleflerimiz İhtiram-ı Müslim
ruhuyla nasıl doluydu ki onlar tanımadık müslümanları bile olası
bir zarardan korumak için zararı üstlenirlerdi. Oysa bugün kardeş
kardeşini bile soymakla meşguldur. Kuran ve Sünnet’in Küresel
Gayri Siyasi Hareketi, Davet-i İslami seleflerimizin çağını
yaşatmak istiyor. ‘Davet-i İslami nefretleri yok edip sevgi dolu
kaseleri sunmaktadır. Her İslam kardeşi Sünnet terbiyesi için
Âşıkan-ı Resul’un Medeni (Medineli) kafilesine katılıp yola
çıkmayı ve hergün Fikr-i Medine vasıtasıyla Medeni (Medineli)
ödül kartlarını doldurup her Medeni (Medineli) ayın ilk on günü
içerisinde kendi bölge sorumlusuna teslim etmeyi alışkanlık


û i

h

 śh ŕɊ Ůj žû ŧśi Ȩh ) İhtiram-ı Müslim ruhu
hale getirsin. 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' (Ǐ

canlanacaktır. Böyle olduğu takdirde 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' bizim
2
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toplumumuz bir kez daha Medine-i Münevvere’nin hoş ve
güzel kokulu ve hep taze renga renk çiçeklerle dolu güzel bir
gülizara dönüşecektir. Şiirin tercümesi,
0HGLQHGñğñQGDW¼PEDßODU\HUOHELUYH\RNRODFDN
(\EDßGDNLOHUVL]EXQXVRQEDKDUJHOGLßL]DPDQJ¶UHFHNVLQL]

Cennetten (Ebediyen) Mahrum olan Üç Kişi
Ebeveyn ve diğer akrabalar (yani yakınlık derecesine göre kan
bağı olanlar) toplumda en fazla hürmet ve güzel davranılmayı
hak eden kimselerdir fakat ne yazık ki onlara en az ilgi
gösterilir. Bazı insanlar halkın nezdinde oldukça mütevazi ve
sevecen olarak bilinirse de kendi evlerinde özellikle ebeveynleri
için son derece kötü mizaç ve ahlaka sahiptirler. Bu tür
insanların dikkati için arz ediyoruz ki Hz. Abdullah İbn-i
Æ
Ömer’den ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä rivayettir ki Cihanların Sahibi, Nur-ü
Å ʝ
Äǭ
Mücessem, Beni Adem’in Şahı ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘üç
şahıs cennete gitmeyecek ‘ebeveynlerine kötü muamele eden,
Ġh
Deyyus (EźŽI) ve erkek şekline bürünen kadın.’ 0HFPDHO=DYDLG
+DGLV1R&6'DU¼O)LNLU%H\UXW

Ġh
Deyyus (EźŽI) Tanımı
İfade edilen mübarek Hadisi şerifinde ebeveynlerine şiddet
Ġh
uygulayanın yanı sıra Deyyus (EźŽI) da cennetten mahrum
Ġh

edileceği vaat edilmiştir. Deyyus (EźŽI) öyle akılsız bir erkektir
3
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ki karısının hangi namahrem erkeklerle görüştüğü umurunda
bile değildir.
Biliniz ki Şeriat diğer namahremlerle birlikte amcaoğulları,
dayıoğulları, teyze oğulları, halaoğulları, yengeler, enişteler ve
kayınları da namahrem kılmıştır. Eğer bir kadın bunlara
serbestçe davranırsa ve onlarla Şeriattan kaynaklanan mesafeyi
korumazsa cehennemi hak edecektir ve eğer bir erkek karısını
gücü yettiği kadar bu günahtan menetmezse Şeriatça bir
gammazdır ve Deyyus cehenneme müstahaktır. Açıkça Deyyus
olan şahıs melun günahkâr, imamlığa ehil olmayan ve şahitliği
reddedilen birisidir.
Sevgili İslam Kardeşleri! Sünnet terbiyesi için Âşıkan-ı
Resul’un Medeni (Medineli) kafilesine katılıp yola çıkmayı ve
hergün Fikr-i Medine vasıtasıyla Medeni (Medineli) ödül
kartları doldurup her Medeni ayın ilk on günü içerisinde kendi
bölge sorumlusuna teslim etmeyi alışkanlık hale getirin.
'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' son derece hayasız bir hastalık olan gammazlıktan
ve diğer günah olan hastalıklardan da O Sevgili Mustafa’nın
Äǭ
Äǭ
Ä ȳÆ Æ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä vesilesiyle arındıracaktır ki O’nun ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
Å ʄÇ Ä
hayâ ile eğilmiş mübarek gözlerinin vesilesini isteyerek Pirim
Ala Hazret

Æ
ȜÅ È ȚøǽȻ
Ä Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä .
Å ʝ

û

 BĠ Kh huzuruna arz ediyor,
Allah’ın DŌğ šj ůA

Şiirin tercümesi,
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<D$OODK%EHQLPFHVXUOXNODUñP\HğHUGLßL]DPDQ
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HßLOPLğJ¶]OHULQLQKD\¢VñEHQLPOHROVXQ
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Erkek Kılık Kıyafetli Kadın Cennetten Mahrum
Hadisi şerifinde erkek kılık kıyafetine bürünen kadın da
cennetten mahrum kılınmıştır. Dolayısıyla erkek elbisesi giyen
veya erkek ayakkabısı giyen yada erkek tarzı tıraş olan (kadın)
da bu zümreye dahildir. Bugünlerde çocuklar için de bu hususa
dikkat edilmiyor, oğlan kız gibi giydiriliyor ve kız gibi
ġ h
görünüyor, kız ise Ů ğ Łh bh Ōğ Šh  ĬA Jĵšh Ųh erkek elbiseleri mesela, pantolon
gömlek, erkek ayakkabısı ve şapka giydiriliyor, erkek tıraşı
oluyor ve aynen erkek gibi görünüyor. Eğer siz böyle yaparsanız
günahkâr olursunuz. Eğer kına yapmak isterseniz sadece kızın
el ve ayaklarına sürün ve oğlanın eli ve ayağını kına ile
renklendirmeyin çünkü bu da bir günahtır.
5LGHO0XKWDU&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Çocuklarınızı insan veya hayvan resimli elbiseleri de
giydirmeyin, öje sürmeyin ve anneleri de hiç öje sürmesin
çünkü bunlarla abdest ve gusül bozulur.

û hh Ġ
hi h  hh iġ ğ h
 ǓĵšȩĬA
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
ŉųğ Ƥȇ
h ȇAźû ŰŔh
5

www.dawateislami.net

İHTIRAM-I MUSLIM



Ağabey Saygısı
Ebeveyn ile birlikte diğer aile efradına da yardım edilmeli.
Babadan sonra dede ve ağabey gelir çünkü ağabey babanın
yerindedir. Hazreti. Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ . buyuruyor ki
‘bir ağabeyin kardeşi üzerinde bir babanın evladı üzerindeki
hakkı kadar hakkı vardır.’ Ğ¼E¼OðPDQ+DGLV1R&6
'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Evlatlarınıza Ahlak Öğretiniz
Ebeveynler de çocuklarının haklarına riayet etmelidirler. Onları
modern yapacağına Sünnetleri yaşayan birer örnek yapın, onların
ahlakını düzeltin, kötü çevreden uzak tutun, sünnetler dolusu
Medeni (Medineli) çevreye bağlayın, onları film, tiyatro, kötü örf
ve adetlerle dolu şarkılardan ve Allah sevgisinden uzaklaştıran
fuhuş merasimlerden koruyun. Bugünlerde ebeveynler belki de
çocuklarına dünyevi eğitim vermeyi, onlara bir meslek öğretip
para kazanmalarını sağlamayı evlat hakkı olarak algılıyorlar. Ne
yazık ki onlar elbise ve bedenlerinin pisliğinden korumayı
düşünürler fakat çocuklarının kalp ve emellerinin temizliğini
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Mahbubu ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
düşünmezler. Allah’ın Ȑ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor
ki, bir kimse çocuklarına saygı öğretirse 4kg buğday sadaka
vermekten daha hayırlı iş yapmış olur. &DPLD7LUPL]L+DGLV1R
&6 Ve yine buyuruyor ki bir baba çocuklarına güzel bir
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ahlaktan daha güzel bir şey veremez. Ğ¼E¼OðPDQ+DGLV1R&
6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW 

Evlerde Medeni (Medineli) Bir Ortam Olmamasının
Nedeni
Ne yazık ki bugün bizlerden çoğunun evlerinde Medeni (Medineli)
bir ortam hiç yoktur. Bunda bizim de büyük kabahatimiz vardır.
Ailemiz içerisinde aşırı açık seçik konuşmak, espri yapmak,
seviyesiz davranmak, ahlaksızlık ve son derece ilgisizlik bunun
başlıca nedenleridir. Bizim bazı İslam kardeşlerimiz halk arasında
çok mütevazi ve alçak gönüllü davranırlar fakat evlerinde aslan
gibi bağırıp çağırırlar. Böylece aile içerisinde saygınlık hiç
oluşmuyor ve gariban aile efradı çoğu zaman ıslahtan mahrum
kalırlar. Dikkat! Eğer siz ahlaklarınızı düzeltmezseniz, ailenize
alçak gönüllü ve güzellikle davranıp ıslahı için çalışmazsanız,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 28. cüz,
korkarım cehenneme gidebilirsiniz. Allah-u Teala Ȑ
Tahrim Süresinin 6. ayeti kerimede şöyle buyuruyor:

Â Â Ð Á Ó Â Â Ì Á Ð ÁÄ Á ÂÄ Á î
 
 Ð gÁ  ¡Ð   ¡Ð ɊɐÁ   
 ª_Ã  CªCª
Â Á Á Ð Á Â ÁÄ Á Â Ð Â ÁÄ ¾ Á Ð Â Ð Ð Á Á
 2C
SǟÃ Ǳ0 !C  C¡ 0  C  
 «Ã 0

Kanz-ul-İman Tercümesi
Ey İman Edenler! Kendi canlarınızı ve ailenizi yakıtı insan ve
taş olan ateşten koruyun.
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Ailemizi Cehennemden Nasıl Koruyalım
h û

h

Äǭ
Hazainül İrfan’a `ĵŦŋû šj ůA  ÷¶j AŌh Ň göre ‘Allah ve Resul’unu ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
itaatiyle, ibadetleri yerine getirmekle, günahlardan sakınmakla,
aile efradına iyilik yapmayı öğretmek ve kötülükten menetmekle
ve onlara ilim ve ahlakı öğretmekle (Kendi canlarınızı ve ailenizi
cehennem ateşinden koruyun).

Akrabalara Saygı
Bütün akrabalara iyi davranılmalı. Hz. Seyidimiz Asım’dan
Æ
ȳÆ Æ
ȜÅ È ȚøÄǽȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
ü Ä ǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭ
Ä buyuruyor ki,
Ä §Ä rivayettir ki Resulallah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾Ä Ȼ Ȝ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
‘Uzun ömür isteyen, rızıkta ferahlık isteyen ve kötü ölüm
defolsun isteyen birisi Allah’tan korkmaya devam etsin ve
akrabalarına iyi davransın.’ (O0DVQDGDUDN+DGLV1R&6
'DU¼O.XWXE HO ðOPL\D %H\UXW  Mustafa Can ı Rahmet, Rabb-ulÄǭ
İzzet’in Mahbubu ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Akrabalık
bağlarını koparan cennete gitmeyecektir.’ 6DKLK %XKDUL +DGLV 1R
&6'DU¼O)LNLU%H\UXW

Küskün Akrabalarınızla Barışın
Sevgili İslam Kardeşleri! Akrabalarıyla en küçük şeyler için
küsenler ve ilişkileri kesenler bu mübarek hadislerden ibret
almalıdırlar. Bu tür insanlar akrabaları hatalı olsa bile onlarla
barışmakta öncülük etsinler ve güler yüzleriyle onlarla görüşüp
barışsınlar. Sünnet terbiyesi için Âşıkan-ı Resul’un Medeni
(Medineli) kafilesine katılıp yola çıkmayı ve hergün Fikr-i
8
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Medine vasıtasıyla Medeni (Medineli) ödül kartları doldurup
her Medeni ayın ilk on günü içerisinde kendi bölge sorumlusuna
Äǭ
Å ȹ ȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ Hazreti. Mustafa’nın ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
teslim etmekle Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü ÄǾÄǉȻ Ȝø
Å ʄÇ Ä
vesilesiyle içinize İhtiram-ı Müslimin öyle bir şevki doğacak ki
tüm akrabalarınızla barışmakla kalmayıp belki de onların hepsi

de 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' Davet-i İslami Medeni (Medineli) ortama
dahil olacaktır. Şiirin tercümesi,
%¼W¼QWDWOñN¼VN¼QO¼NOHU
%LWHFHNH\GRVW
.DILOHLOH\¼U¼\HOLP
&DPLD .DILOHLOH\¼U¼\¼Q

Yetimin Başını Okşamanın Fazileti
Babası vefat eden oğlan veya kız çocuğa yetim denir. Oğlan
veya kız reşit olduğu zaman yetimlikten çıkar. Yetimlere iyi
muamele yapmanın büyük sevabı vardır. Dolayısıyla Hazreti
Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Yetimin başını sırf
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ için okşayan şahıs elinin değdiği saçların sayısı
Allah Ȑ
kadar sevap kazanacaktır ve yetim bir kız veya oğlana iyilik
yapan cennette benimle böyle (iki parmağını birleştirerek)
beraber olacaktır.’ 0DVQDGðPDP$KPHG+DGLV1R&6
<D\ñQFñ'DU¼O)LNLU%H\UXW 
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Yetimin başını okşamakla ve fakire yemek yedirmekle kalbin
sertliği yok olur. Sünnet olarak yetimin başını okşarken eli
arkadan öne doğru götürünüz ve eğer çocuğun babasıysanız
elinizi boyununa doğru götürünüz. (O0DVQDGDUDN+DGLV1R
&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Eğri Kaburgadan Doğan
Erkek karısına iyi davranmalıdır ve onunla güzellikle geçinmelidir.
Äǭ
Dolayısıyla Hz. Muhammed ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki,
‘Muhakkak ki kadın kaburgadan doğurtulmuştur. O sizin için
hiç doğrulamaz. Eğer siz ondan bir fayda elde etmek istiyorsanız
onun eğriliğiyle birlikte faydalanabilirsiniz ve eğer siz onu
doğrultmaya kalkarsanız onu kırarsınız ve onu kırmak da onu
boşamak demektir’. 6DKLK0¼VOLP&6$IJDQLVWDQ

Eşinize Yumuşak Davranmanın Fazileti
Sonuç olarak eşinizce bazı aksi şeyler olabilir. Erkek
Äǭ
sabretmelidir. Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor
ki, ‘Güzel ahlak sahipleri ve eşlerine en yumuşak davranan
kimseler Kamil İman Edenlerdendirler.’ &DPLD7LUPL]L+DGLV1R
&6<D\ñQFñ'DU¼O)LNLU%H\UXW

Son Derece Namertlik
Sevgili İslam Kardeşleri! Bu Hadisi Şerifinde en ufak şeylerden
dolayı eşlerini azarlayıp dövenler tefekkür etmeye davet
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edilmektedir. Bir kadına el kaldırmak ve onu boş yere azarlamak
mertlik değil aksine son derece namertliktir. Kadından bir kusur
işlenirse de sabredilmelidir çünkü ondan birçok faydalar da elde
edildiği için onun hatalarına da sabredilmelidir. Hazreti Peygamber
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Mümin bir erkek Mümine bir
kadına düşmanlık besleyemez. Onun bir huyu kötü gelirse de
başka bir huyu makbul olacaktır.’
6DKLK0¼VOLP+DGLV1R6 

Sevgili İslam Kardeşleri! Âşıkan-ı Resul’un Medeni (Medineli)
kafilesiyle yolculuk saadetine eriştiğinizde ve her ay Medeni
Ödüllerin formlarının teslim edilmesinin bereketiyle 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ'

i Ůžû ŧh śi Ȩh
 śh ŕû Ɋ
(Ǐ
) ailenizdeki tatlı küskünlükleriniz bertaraf olacak
j
ve eviniz mutluluklar yuvası haline dönüşecektir ve 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ'
ailenize Medine-i Münevvere’nin ziyareti nasip olacak.
Şiirin tercümesi,
<D+D]UHWX\X\DQQDVLELPLX\DQGñUñQ
7DWOñ0HGLQHՍ\LEDQDJ¶VWHULQ

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Kocanın Hakları
Kadın da kocasına iyi davranmalıdır. Dolayısıyla Hazreti.
Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Elinde canım olan
11

www.dawateislami.net

İHTIRAM-I MUSLIM



 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yemin ederim ki eğer bir erkek ayaklarından başına
Allah’a Ȑ
kadar yaralı olsa ve vücudunun her tarafından iltihap akıyorsa ve
karısı onu (iltihabı) tamamen yalasa da kocasının hakkını

ödeyemez.’ 0DVQDGðPDP$KPHG+DGLV1R&6<D\ñQFñ
'DU¼O)LNLU%H\UXW 

Zalim Kocanın Evini Bile Terketmesin
En ufak sebeplerden ötürü kocasının evini terk edip baba evine
giden kadın şu Hadis-i Şerifi iyice ezberleyip kalbin derinliklerine
Äǭ
gömsün. Hazreti. Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki,
‘Ve o (kadın) onun (kocasının) izni olmadan onun evini terk
etmesin. Eğer bunu yaparsa ve tövbe edip geri gelmese Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ve Melekleri onu lanetlerler. Eğer koca zalim birisiyse
Ȑ
Äǭ
sorulduğunda, Hazreti. Peygamber, ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ‘zalim olsa
bile’ buyurmuştur. .DQ]XO$PPDO+DGLV1R&6'DU¼O
.XWXEHOðOPL\D%H\UXW 

Çoğu Kadınların Cehennemlik Olmasının Sebebi
Bazı kadınlar kocalarına itaatsizlik ve nankörlük ediyorlar ve en
ufak kötü bir söz duyunca geçmişteki bütün iyilikleri göz ardı edip
sitem etmeye başlarlar. İslam (kadın) kardeşlerimiz her ikide bir
kocalarını lanetleyip yaygara koparanlar korksunlar çünkü bir
bayram günü bayram namazına giderken kadınların yanından
Äǭ
geçerken Hazreti. Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyurmuş ki, ‘Ey
hanımlar! Sadaka verin çünkü ben sizden çoğunu cehennemlik
12
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Äǭ
olarak gördüm. Kadınlar da Ey Allah’ın Resulü! ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
bunun nedeni nedir diye sorunca, ‘çünkü siz kocanızı çok
lanetliyorsunuz ve kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz.’ 6DKLK

%XKDUL+DGLV1R&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW 

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Komşuların Önemi
Sevgili İslam Kardeşleri! Herkes komşularına iyi davransın ve
Şeriattan kaynaklanan bir nedeni olmaksızın onlardan saygıyı
Äǭ
eksik etmesin. Birisi Hazreti. Peygamber’e ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
Äǭ
sormuş, Ya Resulallah! ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄ ʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ben komşuma iyilik
veya kötülük yaptığımı nasıl anlayacağım? Peygamberimiz
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ʄÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä ise, ‘Komşularını sen iyilik yaptın diye
Å
duyarsan, muhakkak ki sen iyilik yapmışsın ve sen kötülük
yaptın diye duyarsan, muhakkak ki sen kötülük yapmışsın
‘buyurmuştur. 6¼QHQ,EQH0DMKD+DGLV1R&6

Yüksek Karakterin Belgesi
û h iġ h
ǚ
 h ȱA Ĭ
 A! Komşuların önemi o kadar fazladır ki iyi karakterin
belgesi onların vesilesiyle alınır. Teessüf ederim ki, buna rağmen
bugün komşuları kimse dikkate almıyor. Âşıkan-ı Resul’ün
Medeni (Medineli) kafilesiyle yolculuk saadetine eriştiğinizde ve
her ay Medeni (Medineli) Ödüllerin formlarının teslim edilmesinin

i Ůžû ŧh śi Ȩh
 śh ŕû Ɋ
bereketiyle ‘Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠÄǩȻ ¼È Æ’ (Ǐ
) komşuların önemi
j
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kalbinizde doğacaktır ve ‘Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ’ mahalleniz Medine’nin
bir bahçesine dönüşecektir.
Şiirin tercümesi,
<D5HVXODOODKEHQLPPDKDOOHPHGHEDKDUJHOVLQ
%XWDUDIDGDELU5DKPHWEXOXWX\DùV×Q

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Kafile Başkanı Nasıl Birisi Olsun?
Yolculuk sırasında kafile başkanı yol arkadaşlarına saygılı
olmalı ve onlara çok fazla hizmet etmelidir. Zira Hadis-i
Şerifinde, ‘Yolculukta ancak onlara hizmet eden birisi
başkanlarıdır, hizmette öne çıkanı yoldaşları hiçbir eylemleriyle
geçemezler ancak onlardan birisi şehit düşerse o zaman öne
geçecektir1 ‘buyurmuştur. Ğ¼E¼OðPDQ+DGLV1R&6
'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW 

İhtiyaç Fazlası Eşyalar Başkalara Verilmesi
Äǭ
Bir yolculuk sırasında Hazreti. Peygamber, ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ‘binek
fazlası olan bineği olmayana bağışlasın ve yiyecek fazlası olan
yiyeceği olmayana ikram etsin’ ve yine diğer şeyler için de aynen
Æ
buyurmuştur. Hz. Ebu Said Hudri’den ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä rivayettir ki Hz.
Å ʝ
Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , ‘malın değişik çeşitlerinden bahsetti


1

Sünen İbn-i Maca, Hadis No: 42231, C. 4, S. 479. Dar el Marifa, Beyrut.
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ve biz anladık ki ihtiyaç fazlası hiçbir şeyi saklamaya hiç hakkımız
yoktur.’ 6DKLK0¼VOLP&6$IJDQLVWDQ

Ast Mevkidekilerle İlgili Hesap Sorulacak
Bir tek kafile reisi değil herkes kendi ast mevkidekilere iyi
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Mahbubu Hz Muhammed
davranmalıdır. Allah’ın Ȑ
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Sizden herkes gözcüdür ve bazı
nedenlerden dolayı hükümdarınız hepinizin gözcüsüdür.
Kendisinden halkının hesabı sorulacaktır ve bir erkek kendi
evinden sorumludur ve ondan ev halkıyla ilgili hesap
sorulacaktır ve bir kadın kocasının evinden sorumludur ve ev
halkıyla ilgili ondan hesap sorulacaktır.’ 6DKLK%XKDUL+DGLV1R
&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Değerli İslam Kardeşleri! Âşıkan-ı Resul’ün Medeni (Medineli)
kafilesiyle yolculuk saadetine eriştiğinizde ve her ay Medeni
(Medineli) ödüllerin formlarının teslim edilmesinin bereketiyle


h

i Ůžû ŧśi Ȩh
 śh ŕû Ɋ
'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' (Ǐ
) ast mevkidekiler için ihtiram
j
doğacaktır ve 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' herkes sevinip sizin için Medine
duası okuyacaktır.

Şiirin tercümesi,
%HQG¼Q\DPDOñQñQGLOHQFLVLGHßLOLP
%DQDNDUGHğOHULP0HGLQHGXDVñQñRNX\XQ

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
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İş Bölümü
Yolculuk sırasında bir kişiye her iş yüklenilmesi yerine iş
bölümü yapılmalıdır. Bir yolculuk sırasında Sahabeler
¼ÄȠǱÈ ǠÆ Ç ȑȻȔÆ
Å ȞÈȦÄȒøǽÄ bir keçi kesmeyi niyetlenmişler ve aralarında iş bölümü
yapmışlar, kimisi keçiyi kesmeyi, kimisi derisini yüzmeyi ve kimisi
Äǭ
de et pişirmeyi üstüne almış. Hazret-i Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ise yakacak odun toplamak benim işim olsun diye buyurmuş.
Äǭ
Sahabeler ¼ȠÄ ǱÈ ǠÆ Ç ȑȻȔÆÅ ȞÈȦÄȒøǽÄ de Ya Resulallah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ! bu işi de
Äǭ
biz yaparız diye yalvarmışlar fakat Efendimiz ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
buyurmuş ki, ‘Sizin bunu severek yapacağınızı biliyorum fakat
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ da
ben sizler arsasında belirgin olmayı sevmem ve Allah Ȑ
bunu sevmez.’ ðWKDI HO 6DGHW HO 0¼WILQ &  6  'DU¼O.XWXE HO
ðOPL\D%H\UXW

hi h  h

û

ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Yerinizi Başka İnsanlara Veriniz
Tren, otobüs vb. gibi vasıtalarda oturacak yerler az ise
bazıları hep oturup bazıları da yolculukları boyunca ayakta
durmamalıdırlar. Herkes sırasıyla otursun ve zahmet edip
sevap elde etsin. Hazret-i Abdullah İbn-i Mesud rivayet ediyor
ki, Bedir Savaşı sırasında her üç kişiye bir deve düşüyordu.
Æ
Dolayısıyla Hazret-i Ebu Lubabe ve Hazret-i Ali ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä
Å ʝ
Äǭ
Hazret-i Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ile bunu paylaşmaktaydı.
Äǭ
Yürüme sırası Hazret-i Peygamber’e ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä gelince her
Æ
Äǭ
ȳÆ Æ
Å ʝ
iki Sahabe ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
ü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä yalvarmışlar, Ya Resulallah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
Å ʄÇ Ä !
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siz binmeye devam ediniz, biz sizin yerinize yürürüz. Hazret-i
Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyurmuş ki, ‘Siz benden daha
güçlü değilsiniz ve ben de size göre sevaba daha az muhtaç
değilim.’ (Yani benim de sevaba ihtiyacım var, o zaman ben neden
yürümeyeyim!) ĞHUKHO6¼QQHW+DGLV1R&6'DU¼O
.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Medeni (Medineli) Kafile ile Yolculuk Ediniz
Âşıkan-ı Resul’ün Medeni (Medineli) kafilesiyle yolculuk
saadetine eriştiğinizde ve her ay Medeni (Medineli) Ödüllerin
formlarının teslim edilmesinin bereketiyle 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ'

i Ůžû ŧh śi Ȩ)
h
(Ǐśh ŕû Ɋ
yerlerinizi başkaları için feda etme şevki doğacaktır
j

ve bunun bereketiyle 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' hac yolculuğu ve Medine
ziyareti nasip olacak ve bu yolculuk esnasında da Medine
yolcuları için Mina-ı Şerifi, Müzdelfe-i Şerifi, Arafat-ı Şerifi,
Mekke-i Mükerrereme ve Medine-i Münevvere’de de şevkle başka
insanlara yerlerinizi verme saadetine nail olacaksınız. Şiirin
tercümesi,
<D5DEELP0HGLQHՍ\HPHVWDQHVLROXSJLGH\LP
2LNLFLKDQñQPHğDOHVLQLQSHUYDQHVLROXSJLGH\LP
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û

ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA

Fazla Yer İşgal Etmeyiniz
Toplantı gibi çok kalabalık olan yerlerde kendi rahatı için fazla
17

www.dawateislami.net

İHTIRAM-I MUSLIM



yer işgal edip başkaları için sıkışıklığa sebep olunmamalıdır.
Æ
Hazret-i Sehl İbn-i Maaz ǀȖÄ ȞÅ È ȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä rivayet ediyor ki, biz
Å ʝ
Hazret-i Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ ile cihada giderken insanlar
yerleri sıkıştırmışlar (yani fazla yer işgal etmişler) ve yolu
Äǭ
kapatmışlar. Bu nedenle Hazret-i Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
birisini oraya yönlendirip şu duyuruyu yapmasını emretmiş,
‘Şüphesiz her kim yerleri sıkıştırırsa onun cihadı hiç yoktur.’
6¼QHQ(EX'DYXW+DGLV1R&6'DUHO)LNLU%H\UXW 

hi h  h
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ğ

hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Yeni Gelenler için Yana Kaymak Sünnettir
Önceden oturanların yeni gelenlere yer açmak amacıyla
yerlerinden kaymaları Sünnettir. Hazret-i Vasile İbn-i Hattab
Æ
ȜÅ È ȚøǽȻ
Ä Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä rivayet ediyor ki, bir şahıs Hazret-i Peygamber’in
Å ʝ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ʄÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä huzuruna geldi. Hazret-i Peygamber
Å
Ä
ǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
Ǿ
ǉ
Ȼ
ƣȻ
ʄ
Ç
ü ÄÄÅ
Ä o zaman camide teşrif etmekteydi. Hazret-i
Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä o şahıs için yerinden kaymış. O şahıs
Äǭ
da demiş ki Ya Resulallah’ ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä o kadar geniş bir yer
varken siz neden rahatsız oldunuz! Buyurmuş, ‘Bir müslüman
diğer müslümanı görünce onun için yerinden kaysın.’ Ğ¼E¼O
ðPDQ+DGLV1R&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW

Âşıkan-ı Resul’ün Medeni (Medineli) kafilesiyle yolculuk
saadetine eriştiğinizde ve her ay Medeni (Medineli) Ödüllerin
formlarının teslim edilmesinin bereketiyle 'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ'
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h
(Ǐśh ŕû Ɋi  Ůj žû ŧśi Ȩh ) azıcık yer de bereketli olacak ve başkaları için yer

açmaya ve onlara rahat ettirmeye ve Sünnete göre iş yapmaya
alışacaksınız ve de Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ Cennet el Beki’de en geniş yer
size nasip olacaktır.
Şiirin tercümesi,
(ßHU.DEULVWDQñ%HNLՍ\HGHIQROVD\GñP
'¼Q\D]DKLWOHULELOHEHQDVL\HLPUHQLUOHUGL

hi h  h
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hh

ğ
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ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Yanındakilerden Gizli Konuşmak
Æ
Hazret-i Abdullah İbn-i Mesud ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä rivayet ediyor ki
Äǭ
Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä buyurmuştur, ‘Sizler üç
kişi olduğunuz zaman ikiniz üçüncü şahıstan ayrı gizli
konuşmayın ta ki birçok insan meclisinize gelene kadar çünkü
bu nedenden dolayı o üçüncü şahsın kalbi kırılacaktır’. 6DKLK
%XKDUL+DGLV1R&6'DU¼O.XWXEHOðOPL\D%H\UXW  (Belki
de benim hakkımda bir şey konuşuyorlar veya beni
konuşmalarına dahil etmeye layık görmemişlerdir vb).
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hh

Ġ

ġ
h
h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
žû j ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Safları Atlamak
Cuma namazı için önceden gelip ön saflarda oturmuş olanların
boyunlarını sonradan gelenler atlamamalıdırlar. Nitekim Hazreti
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Äǭ
Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor ki, ‘Cuma günü insanların
boyunlarını atlayan şahıs mahşer günü cehenneme gidenler için
köprü yapılacaktır¶ &DPLD7LUPL]L+DGLV1R&6<D\ñQFñ

'DU(O)LNLU%H\UXW



İki Kişinin Arasına Sokuşmak
Eğer iki kişi önceden oturuyorsa onların izni olmadan aralarına
sokuşmak ahlaka ve İhtiram-ı Müslime çok açıkça aykırıdır.
Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ buyuruyor ki, ‘Bir kimse
için caiz değildir ki o izinsiz iki kişiyi birbirinden ayırsın.’ (Yani
onların arasına otursun). 6¼QHQ(EX'DYXW+DGLV1R&6
'DU(O)LNLU%H\UXW



Æ
Hazreti Huzeyfa’nın ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä rivayetine göre bir toplantının
Å ʝ
Äǭ
ortasına gidip konan kimse Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
nezdinde melundur. &DPLD7LUPL]L+DGLV1R&6<D\ñQFñ

'DU(O)LNLU%H\UXW
Äǭ
Hazreti Muhammed ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyurmuştur ki bir kimse
başkalarını yerlerinden kaldırıp yerlerine oturmasın fakat
oturanlar yerlerini açsınlar. 6DKLK0¼VOLP+DGLV1R6 
Äǭ
Allah’ın Mahbubu Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä buyuruyor
ki eğer bir şahıs yerinden kalkıp gitse ve sonra tekrar yerine
dönse onun yerinde yine onun hakkı daha fazladır. 6DKLK0¼VOLP

+DGLV1R6

20

www.dawateislami.net

İHTIRAM-I MUSLIM



Sevgili İslam Kardeşleri! Eğer biriniz bir ihtiyaçtan mesela bir
hacet veya abdest için yerinden kalkıp giderse ve ihtiyacını
giderip hemen geri gelecekse onun yerine bir başkası
oturmasın. Fakat bazı kişiler sırf ilk safta yer kapmak için
önceden çarşaf filan bırakıyorlar buna izin yoktur. Eğer
zaruretten dolayı tekbir okuyan veya teravih sırasında Kuran-ı
Kerimi dinleyip düzelten kişi için yer ayrılırsa bir sakıncası
yoktur.
Sevgili İslam Kardeşleri! Âşıkan-ı Resul’ün Medeni (Medineli)
kafilesiyle yolculuk saadetine eriştiğinizde ve her ay Medeni
(Medineli) Ödüllerin formlarının teslim edilmesinin bereketiyle
'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' adabı meclis, başkalara haksızlık yapmaktan ve
kalp kırmaktan çekinmenin ve Müslüman’a hürmet etmenin
şevki perçinlenecek ve bu Medeni (Medineli) tertibin bereketiyle
'Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ' hac yolculuğu ve Medine ziyareti nasip olacak ve
orada da bu Sünnetlere uymak nasip olacak.
Şiirin tercümesi,
6HQLQVHYGDOñODUñQñQKHSVL$UDELVWDQՍDJHOVLQ
+HSVLGH+DUHPLYH+DUHPLQĞDKñQñJ¶UV¼Q
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
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Kimsenin Kalbini Kırmayın
Sevgili İslam Kardeşleri! İhtiram-ı Müslim her halükarda her
Müslüman’ın bütün haklarının riayet edilmesini gerektiriyor
ve Şeriatın müsaadesi olmaksızın hiçbir Müslüman’ın kalbini
Äǭ
kırmayın. Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä hiçbir zaman hiç
kimsenin kalbini kırmamıştır, kimseyi eleştirmemiştir, kimseyle
alay etmemiştir, kimseyi reddetmemiştir ve kimseye saygısızlık
etmemiştir aksine herkesi kucaklamıştır, aksine.
Şiirin tercümesi,
*¶U¼ğPH\HGHßHUROPDVDGD
0HYODPRQXGDNXFDNODU
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ġ
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h ȇAźû ŰŔh
i ǔŔĶ
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Hazreti Peygamber’in

Hayatı

İhtiram-ı Müslim’i yerine getirmek için biz Hazreti Peygamber’in
O’nun
Süresi
Ä
ǽ

Ȑ
Ǒ
¾Ä
Ǣ
Ayet No: 21) Allah Ç Ä Ä Ç Ä buyuruyor ki

Äǭ
ȔÇÄ ȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä hayatını göz önünde bulundurarak
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
ȔÇÄ ȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä yolundan gitmeliyiz. (21. cüz Ahzab

¿
¿ Â ÄÌ
Â
Á Á Ƌ  ]Ð Á ½Á 
 §
 Á gÁ ½V
 Á  2¡Á ½f Ð  Ã ½ ½ ,Ã ¡ Ð fÂ Á  ƎÐ Ã ƞ Ð ɕÁɘ .C

Kanz-ul-İman Tercümesi Şüphesiz Allah’ın Resulünün

yolundan gitmek sizin için daha iyidir.
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52 Tatlı Sünnet
Benim Sevgili Kardeşlerim! Muhakkak ki Hazreti Peygamber
Äǭ
Muhammed Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä bütün varlıklar içinde en
mükerrem, muazzam ve muhterem bir zattır ve O’na hürmet
göstermek büyük bir farzdır. Şimdi sizlerin huzurunda yaklaşık
52 mukaddes Sünneti beyan edeceğim ki bunlar İhtiram-ı
Müslim için bizim yol göstericimizdir:
Äǭ
1. Hazreti Peygamber ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä her zaman dilini
korurdu ve sadece gerektiğinde konuşurdu,

2. Her geleni severdi, nefret uyandırıcı hiçbir şey yapmazdı,
3. Milletin saygın kişisine hürmet ederdi ve onu milletinin
önderi tayin ederdi,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ korkusu aşılardı,
4. İnsanlara Allah Ȑ

5. Kendisini halkın eziyetinden korurdu fakat O’nun
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sevecenliği ve iyi ahlakı hiç eksilmezdi.
6. Sahabelerin ¼ȠÄ ǱÈ ǠÆ Ç ȑȻȔÆÅ ȞÈȦÄȒøǽÄ hal hatırını sorardı,
7. İnsanların iyiliklerini anlatırdı ve desteklerdi, kötülüklerini
kötü derdi ve onlara uyulmasını menederdi,
8. Her işte itidalli yani (ölçülü olmayı) seçerdi,
9. Şımarıklığı hiç yoktu,
23
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10. Hiçbir zaman insanların ıslahından gaflet etmezdi,
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
11. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä oturup kalkması hep Allah’ın Ȑ
zikriyle olurdu,

12. Bir yere gittiği zaman bulduğu yerde otururdu ve başkalara
da aynı telkinde bulunurdu,
13. Yanına oturanların haklarına riayet ederdi,
Äǭ
14. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä huzurunda hazır bulunan herkese
sanki kendisini herkesten daha çok seviyor hissi verirdi,

15. Huzuruna gelip sohbet eden birisi kalkıp gitmeden yanından
ayrılmazdı,
16. Birisiyle tokalaşırken elini önce çekmezdi,
17. İstekte bulunana yardım ederdi,
Äǭ
18. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä cömertliği ve güler yüzlüğü herkese
açıktı,
Äǭ
19. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä meclisi ilim, hayâ, sabır ve emanetten
ibaretti,

20. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ meclisinde ne bir gürültü olurdu
ne de biri rezil olurdu,
Äǭ
21. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä meclisinde birisi bir hata yaptığı
zaman ne azarlanırdı ne de alay edilirdi,
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22. Birisine dikkat ettiği zaman tam dikkat ederdi,
23. Gözleri hayâ ile eğilip kalırdı,
24. O ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ bakire bir kızdan bile daha utangaçtı,
25. Selam verirken önce selam verirdi,
26. Çocuklara da selam verirdi,
27. Görüştüğü birisi yüzünü çevirip gitmeden yüzünü çevirmezdi,
28. Meclisinde oturanlara ayaklarını uzatmazdı,
29. Çoğu zaman Kıble’ye doğru yüzünü çevirip otururdu,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ona iyilik versin
30. Birinin sözüne alındığı zaman Allah Ȑ
derdi,

31. Kendi şahsı için hiç kimseden intikam almazdı,
32. Kötülüğü kötülükle cevap vereceğine affederdi,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ yolunda Cihat dışında kendi eliyle hiç kimseyi
33. Allah Ȑ
ne vurdu ne bir köleye ne de bir eşe,

34. Konuşmasında yumuşaklık olurdu, buyuruyor ki, ‘Mahşer
 ÄÇ Ǒ
Ä ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ nezdinde en kötü şahıs kötü konuşması
günü Allah Ȑ
yüzünden herkesin terk etmiş olduğu şahıs olacaktır, 6DKLK
0¼VOLP&6$IJDQLVWDQ

35. Mizacı yumuşaktı ve hep zinde olurdu,
25
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36. Hiç bağırmazdı,
37. Sert konuşmazdı,
38. Hiç kimseyi ayıplamazdı,
39. Cimrilik yapmazdı,
40. Kendisini üç şeyden özellikle korurdu, kavga etmekten,
kibirden ve gereksiz şeylere bulaşmaktan,
41. Hiç kimsenin ayıbını aramazdı,
42. Hiç kimseyi kendi zatı için azarlamazdı,
43. Sadece sevaba vesile olabilecek söz sarf ederdi ve iş yapardı,
44. Misafirin sert konuşması ve yersiz sorularına sabrederdi,
45. Ne kimsenin sözünü keserdi ne de lafın ortasında konuşurdu,
46. Birisi boş konuştuğu zaman onu durdururdu veya oradan
kalkardı,
47. Sadeliğinin böylesi ki oturması için özel bir yeri de
ayırmamıştı ki onu diğer oturanlardan mümtaz etsin. ðK\DHO
8OXP&6

48. Bazen kilime ve bazen de öylesine yere yatıp dinlenirdi,
49. Yatarken kolunu yastık olarak kullanırdı,
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Äǭ
50. O’nun ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä konuşması o kadar net olurdu ki
isteyen kelimelerini sayabilirdi,

51. Hiçbir zaman kahkaha (başkaların duyabileceği kadar yüksek
sesle gülmek) atmazdı,
52. Sohbet ederken muhatabın yüzüne gözlerini dikmezdi.

Bu Kitapçığı Okuduktan Sonra Bir
Başkasına Veriniz
Düğün ve matem merasimlerinde, ölüm yıldönümlerinde,
kutlu doğum toplantı ve yürüyüşlerinde ve bunun gibi
diğer etkinliklerde Mektep el Medine’nin yayınladığı
kitapçıkları dağıtıp sevap kazanınız. Müşterilerinize sevap
niyetine bu kitapçıkları hediye olarak vermek için
dükkânlarınızda bulundurmayı alışkanlık hale getiriniz.
Gazete dağıtıcıları veya çocuklar vasıtasıyla bu Sünnetler
dolusu kitapçıkları mahallenizdeki her eve sıkça gönderiniz
ve iyiliğe daveti yaygınlaştırınız.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
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B

u kitapcığı okuduktan sora tabiki yazarınıda bilmek istersiniz.
Buyrun dinleyin! Bu kitapcık manevi kişiliği ile 21. Yüzyılın
büyklerinden olan +aGrat ‘Allamah Maulana MuKammad Ilyas
AWWar Qadiri Razavi ȜøÄȦøÆȑǀøÄǾøÈȑȻȔøÅ ȞøÅ ǉÅ ǀøȍÄ ǠÄ øÄǃȻǈø
È ȕ
Ä Ä¥ tarafıdan urdu dilinde yazılmıştır.
Bu Zaat Kuran ve Sünnetin dünya çapında gayri siyasi hareketin
'Dawat-e-Islami'`nin kurucusudur. Bu organisation Kuran ve
Sünnetten yaklaşık 93 konu üzerine çalışıp bu bilgileri insanlığa
dağıtıyor. Eger bu Zaat veya kitapları veyada “Dawat-e-Islami”´nin
çeşitli şubeleri üzerine bilgi edinmek isterseniz bizi bu
İnternetsitesinde ziyaret edebilirsiniz www.dawateislami.net.
Ayrıca yüzde yüz islami kanal olan 'Madani Channel' `de dünya
çapında islami bilgileri dağıtıyor. Dünyanın her neresinde olsanız
olunuz, eğer 'Madani Channel'`i izlemek isterseniz aşşsağıdaki
bölgesel frekansınızın talimatlarını izleyiniz veya bize su EMail adresine yazınız overseas@dawateislami.net.
Güncellenmiş frekans Madani kanalın grafiği
Modülasyon: QPSK
Uydu

Kapsama alanı Bağlantı frekansı Sembol oranı Polarizasyon FEC

Asia Sat 3S Asya Bölgesi

3739 MHz

2815 Msps

dikey

3/4

12840 MHz

22000 Msps

dikey

5/6

Intelsat 20 Afrika Bölgesi

12562 MHz

26657 Msps

yatay

2/3

Eutelsat 7
West A

10815 MHz

27500 Msps

yatay

5/6

Astra 2F

Ingiltere
Bölgesi

Orta Doğu
Bölgesi
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