Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Muhammed aleyhisselâmýn güzel ahlâký
Aþaðýdaki yazý, (RýyÃ¢d-un-nÃ¢sýhÃ®n) kitÃ¢býnýn Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kýsm, ikinci bÃ¢b, onuncu faslýndan terceme edilmiþdir:

AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, sevgili Peygamberine verdiði iyilikleri, ihsÃ¢nlarý sayarak, Onun mubÃ¢rek kalbini okþarken, kendine gÃ¼zel
huylar verdiðini, (Sen gÃ¼zel huylu olarak yaratýldýn) meÃ¢lindeki Ã¢yet-i kerÃ®me ile bildirmekdedir. Akreme buyuruyor ki,
AbdÃ¼llah ibni AbbÃ¢sdan iþitdim: Bu Ã¢yet-i kerÃ®medeki (Huluk-ý azÃ®m), yaâ€™nÃ® gÃ¼zel huylar, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®
ahlÃ¢kdýr. (HadÃ¢ik-ul-hakÃ¢yýk) kitÃ¢býnda diyor ki, (Ã‚yet-i kerÃ®mede, (Sen huluk-ý azÃ®m Ã¼zeresin) buyuruldu. Huluk-ý
azÃ®m demek, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ ile sýr, gizli þeyleri bulunmak, insanlar ile de gÃ¼zel huylu olmak demekdir. Ã‡ok kimselerin
islÃ¢m dÃ®nine girmesine, ResÃ»lullahýn gÃ¼zel ahlÃ¢ký sebeb oldu).

Muhammed aleyhisselÃ¢mýn bin muâ€™cizesi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, dost dÃ¼þman herkes de bunu sÃ¶yledi. Bu kadar muâ€™cizele
kýymetlisi, edebli olmasý ve gÃ¼zel huylarý idi.

(KimyÃ¢-i Seâ€™Ã¢det) kitÃ¢býnda diyor ki, (EbÃ» Saâ€™Ã®d-i HudrÃ® â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• buyurdu ki, ResÃ»
aleyhi ve sellemâ€•, hayvana ot verirdi. Deveyi baðlardý. Evini sÃ¼pÃ¼rÃ¼rdÃ¼. Koyunun sÃ¼tÃ¼nÃ¼ saðardý. Ayakkabýsýn
sÃ¶kÃ¼ðÃ¼nÃ¼ dikerdi. Ã‡amaþýrýný yamardý. Hizmetcisi ile birlikde yirdi. Hizmetcisi el deðirmeni Ã§ekerken yorulunca, ona
yardým ederdi. Pazardan Ã¶te beri alýp torba iÃ§inde eve getirirdi. FakÃ®rle, zenginle, bÃ¼yÃ¼kle, kÃ¼Ã§Ã¼kle karþýlaþýnca
Ã¶nce selÃ¢m verirdi. Bunlarla mÃ¼sÃ¢feha etmek iÃ§in, mubÃ¢rek elini Ã¶nce uzatýrdý. KÃ¶leyi, efendiyi, beði, siyÃ¢hý ve
beyÃ¢zý bir tutardý. Her kim olursa olsun, Ã§aðýrýlan yere giderdi. Ã–nÃ¼ne konulan þeyi, az olsa da, hafÃ®f, aþaðý gÃ¶rmezd
Akþamdan sabÃ¢ha ve sabÃ¢hdan akþama yemek býrakmazdý. GÃ¼zel huylu idi. Ýyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi
geÃ§inirdi. GÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼, tatlý sÃ¶zlÃ¼ idi. SÃ¶ylerken gÃ¼lmezdi. ÃœzÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdÃ¼. Fekat, Ã§atýk kaþ
Aþaðý gÃ¶nÃ¼llÃ¼ idi. Fekat, alÃ§ak tabÃ®â€™atli deðildi. Heybetli idi. Yaâ€™nÃ® saygý ve korku hÃ¢sýl ederdi. Fekat, kaba
idi. CÃ¶merd idi. Fekat, isrÃ¢f etmez, fÃ¢idesiz yere birþey vermezdi. Herkese acýr idi. MubÃ¢rek baþý hep Ã¶nÃ¼ne eðik idi.
Kimseden birþey beklemezdi. Seâ€™Ã¢det, huzÃ»r isteyen, Onun gibi olmalýdýr.)

(MesÃ¢bÃ®h) kitÃ¢býnda, Enes bin MÃ¢lik â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• buyuruyor ki, (ResÃ»lullaha â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sel
hizmetcilik etdim. Bana bir kerre Ã¼f demedi. Þunu niÃ§in bÃ¶yle yapdýn, bunu niÃ§in yapmadýn buyurmadý). Yine
(MesÃ¢bÃ®h)de, Enes bin MÃ¢lik diyor ki, (ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• insanlarýn en gÃ¼zel huylusu idi. B
birgÃ¼n, bir yere gÃ¶nderdi. Vallahi gitmem dedim. Fekat, gidecekdim. Emrini yapmak iÃ§in dýþarý Ã§ýkdým. Ã‡ocuklar sokakd
oynuyordu. Onlarýn yanýndan geÃ§erken arkama bakdým. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• arkamdan geliyordu
MubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yordu. (YÃ¢ Enes! Dediðim yere gitdin mi?) buyurdu. Evet gidiyorum yÃ¢ ResÃ»lallah â€œsallallahÃ
aleyhi ve sellemâ€• dedim).

EbÃ» HÃ¼reyre â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• diyor ki, (Bir gazÃ¢da, kÃ¢firlerin yok olmasý iÃ§in dÃ¼Ã¢ buyurmasýný sÃ¶yledik. (
etmek iÃ§in, insanlarýn azÃ¢b Ã§ekmesi iÃ§in gÃ¶nderilmedim. Ben, herkese iyilik etmek iÃ§in, insanlarýn huzÃ»ra kavuþmasý
iÃ§in gÃ¶nderildim) buyurdu). EnbiyÃ¢ sÃ»resinin yÃ¼zyedinci Ã¢yetinde meÃ¢len, (Seni, Ã¢lemlere rahmet, iyilik iÃ§in
gÃ¶nderdik) buyuruldu.

EbÃ» Saâ€™Ã®d-i HudrÃ® â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• buyurdu ki, (ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• hayÃ¢sý
kýzlarýnýn hayÃ¢larýndan dahÃ¢ Ã§okdu).

Enes bin MÃ¢lik â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• diyor ki, (ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• bir kimse ile mÃ¼sÃ¢feha
kimse elini Ã§ekmedikce, mubÃ¢rek elini ondan ayýrmazdý. O kimse, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§evirmedikce, mubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼nÃ¼
ondan Ã§evirmezdi. Bir kimsenin yanýnda otururken iki diz Ã¼zerinde oturur, ona saygý olmak iÃ§in mubÃ¢rek bacaðýný dikip
oturmazdý).

CÃ¢bir bin SÃ¼mre â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• diyor ki, (ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• az konuþurdu. LÃ¼zÃ
zemÃ¢n veyÃ¢ birþey sorulunca sÃ¶ylerdi). Bundan anlaþýlýyor ki, her mÃ¼slimÃ¢nýn (MÃ¢lÃ¢-yaâ€™nÃ®), fÃ¢idesiz þey sÃ¶
susmasý lÃ¢zýmdýr. MubÃ¢rek sÃ¶zlerinde tertÃ®l ve tersÃ®l vardý. Yaâ€™nÃ®, gayet aÃ§ýk ve metodlu konuþur ve kolay an

Enes bin MÃ¢lik â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• buyuruyor ki, (ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• hastayý ziyÃ¢rete gider, cenÃ¢ze arkas
Ã§aðrýlan yere giderdi. Eþeðe de binerdi. ResÃ»l aleyhisselÃ¢mý Hayber gazÃ¢sýnda gÃ¶rdÃ¼m. Yularý bir ip olan eþek Ã¼ze
idi. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• sabÃ¢h nemÃ¢zýndan Ã§ýkýnca, MedÃ®ne Ã§ocuklarý ve iþÃ§ileri su dolu kablarýný Ã¶nÃ¼
MubÃ¢rek parmaðýný iÃ§ine sokmasýný dilerlerdi. Kýþ ve soðuk su olsa da, herbirine mubÃ¢rek parmaðýný sokar, gÃ¶nÃ¼lleri
yapardý). Yine Enes â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• diyor ki, (Bir kÃ¼Ã§Ã¼k kýz, ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn elini tutup bir iþ iÃ§in gÃ¶
birlikde gider, mÃ¼þkilini hÃ¢l ederdi).
CÃ¢bir â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• diyor ki, (ResÃ»l aleyhisselÃ¢mdan birþey istenip de yok dediði iþitilmedi).

Enes bin MÃ¢lik â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• buyuruyor ki, (ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• ile birlikde gidiyordum. Ãœzerin
NecrÃ¢nÃ® vardý. Yaâ€™nÃ® Yemen kumaþýndan bir palto vardý. Arkadan bir kÃ¶ylÃ¼ gelip, yakasýndan Ã¶yle Ã§ekdi ki, pa
yakasý mubÃ¢rek boynunu Ã§izdi, yeri kaldý. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• geriye dÃ¶ndÃ¼. KÃ¶ylÃ¼ zekÃ¢t malýndan birþey
ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, onun bu hÃ¢line gÃ¼ldÃ¼. Ona birþey verilmesi iÃ§in emr buyurdu). (Tetimmet-Ã¼l mazher)
kitÃ¢býnda diyor ki, (Buradan anlaþýlacaðýna gÃ¶re, insanlarýn baþýnda bulunan kimsenin, ResÃ»l aleyhisselÃ¢ma uyarak, bun
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ezÃ¢ ve sýkýntýlarýna katlanmasý lÃ¢zýmdýr. ZÃ¢ten sýkýntýya katlanmak, herkes iÃ§in iyi bir huydur. Ãœstlerin katlanmasý ise
gÃ¼zel olur).

(ZÃ¢d-Ã¼l MukvÃ®n) kitÃ¢býnda diyor ki, (ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn komþusu bir ihtiyÃ¢r kadýn vardý. Kýzýný ResÃ»l aleyhisse
gÃ¶nderdi. NemÃ¢z kýlmak iÃ§in Ã¶rtÃ¼necek bir elbisem yok. Bana, nemÃ¢zda Ã¶rtÃ¼necek bir elbise gÃ¶nder diye yalvardý
ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn o Ã¢nda baþka elbisesi yokdu. MubÃ¢rek arkasýndaki antÃ¢rÃ®yi Ã§ýkarýp, o kadýna gÃ¶nderdi. Nem
vakti gelince, elbisesiz mescide gidemedi. EshÃ¢b-ý kirÃ¢m â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhim ecmaâ€™Ã®nâ€•, bu hÃ¢li iþitin
â€œaleyhisselÃ¢mâ€• o kadar cÃ¶merdlik yapýyor ki, gÃ¶mleksiz kalýp, mescide cemÃ¢â€™ate gelemiyor. Biz de herþeyimizi f
daðýtalým dediler. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, hemen ÝsrÃ¢ sÃ»resinin yirmidokuzuncu Ã¢yetini gÃ¶nderdi. Ã–nce habÃ®bine, hasÃ®slik
birþey vermemezlik yapma buyurup, sonra da, sýkýntýya dÃ¼þecek ve nemÃ¢zý kaÃ§ýrarak, Ã¼zÃ¼lecek kadar da daðýtma!
Sadakada ortalama davran buyurdu. O gÃ¼n, nemÃ¢zdan sonra, hazret-i AlÃ® â€œkerremallahÃ¼ vechehâ€•, ResÃ»lullahýn
yanýna gelip, (YÃ¢ ResÃ»lallah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•! BugÃ¼n, Ã§oluk Ã§ocuðuma nafaka yapmak iÃ§in sekiz d
gÃ¼mÃ¼þ Ã¶dÃ¼nc almýþdým. Bunun yarýsýný size vereyim. Kendinize antÃ¢rÃ® alýnýz) dedi. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€
dirhem ile bir antÃ¢rÃ® satýn aldý. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaða giderken gÃ¶rdÃ¼ ki, bir aâ€™mÃ¢ oturmuþ, Allah r
iÃ§in ve Cennet elbiselerine kavuþmak iÃ§in, bana kim bir gÃ¶mlek verir diyordu. Almýþ olduðu antÃ¢rÃ®yi bu aâ€™mÃ¢ya ver
Aâ€™mÃ¢, antÃ¢rÃ®yi eline alýnca, misk gibi gÃ¼zel koku duydu. Bunun, ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn mubÃ¢rek elinden geldiðini
anladý. Ã‡Ã¼nki, ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn bir kerre giydiði herþey, eskiyip daðýlsa bile, parÃ§alarý da misk gibi gÃ¼zel kokardý
dÃ¼Ã¢ ederek, (YÃ¢ RabbÃ®! Bu gÃ¶mlek hurmetine, benim gÃ¶zlerimi aÃ§) dedi. Ýki gÃ¶zÃ¼ hemen aÃ§ýldý. ResÃ»l
â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn ayaklarýna kapandý. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• oradan ayrýldý. Bir dirhem ile bir antÃ¢rÃ® satýn a
yiyecek satýn almaða giderken, bir hizmetci kýzýn aðladýðýný gÃ¶rdÃ¼. (Kýzým, niÃ§in bÃ¶yle aðlýyorsun?) buyurdu. Bir yehÃ»
hizmetcisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarým dirhem ile bir þiþe ve yarým dirhem ile de yað satýn al dedi. Bunlarý alýp gidiyordum
Elimden dÃ¼þdÃ¼. Hem þiþe, hem de yað gitdi. Þimdi ne yapacaðýmý þaþýrdým dedi. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, son dirhe
(Bununla þiþe ve yað al. Evine gÃ¶tÃ¼r) buyurdu. Kýzcaðýz, eve geÃ§ kaldýðým iÃ§in, yehÃ»dÃ®nin beni dÃ¶ðeceðinden kork
dedi. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, (Korkma! Seninle birlikde gelir, sana birþey yapmamasýný sÃ¶ylerim) buyurdu. Eve gelip, k
Ã§aldýlar. YehÃ»dÃ® kapýyý aÃ§ýp, ResÃ»lullahý â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• gÃ¶rÃ¼nce þaþýrýp kaldý. YehÃ»dÃ®y
anlatýp, kýza birþey yapmamasý iÃ§in þefÃ¢â€™at buyurdu. YehÃ»dÃ®, ResÃ»lullahýn ayaklarýna kapanýp, (Binlerce insanýn
olan, binlerce arslanýn, emrini yapmak iÃ§in beklediði ey koca Peygamber! Bir hizmetci kýz iÃ§in, benim gibi bir miskÃ®nin
kapýsýný þereflendirdin. YÃ¢ ResÃ»lallah! Bu kýzý senin þerefine Ã¢zÃ¢d etdim. Bana Ã®mÃ¢ný, islÃ¢mý Ã¶ðret. HuzÃ»runda
mÃ¼slimÃ¢n olayým) dedi. ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, ona mÃ¼slimÃ¢nlýðý Ã¶ðretdi. MÃ¼slimÃ¢n oldu. Evine girdi. Ã‡olu
anlatdý. Hepsi mÃ¼slimÃ¢n oldu. Bunlar, hep ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• gÃ¼zel huylarýnýn bereketi ile

O hÃ¢lde, ey mÃ¼slimÃ¢n! Sen de ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• gÃ¼zel huylarý gibi ahlÃ¢klanm
HattÃ¢, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn ahlÃ¢ký ile ahlÃ¢klanmak, her mÃ¼slimÃ¢na lÃ¢zýmdýr. Ã‡Ã¼nki, ResÃ»l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•
teÃ¢lÃ¢nýn ahlÃ¢ký ile huylanýnýz!) buyurdu. MeselÃ¢, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn sýfatlarýndan biri (SettÃ¢r)dýr. Yaâ€™nÃ® gÃ¼nÃ
Ã¶rtÃ¼cÃ¼dÃ¼r. MÃ¼slimÃ¢nýn da din kardeþinin aybýný, kusÃ»runu Ã¶rtmesi lÃ¢zýmdýr. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, kullarýnýn gÃ¼n
afv edicidir. MÃ¼slimÃ¢nlar da, birbirlerinin kusÃ»rlarýný, kabÃ¢hatlerini afv etmelidir. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ kerÃ®mdir, rahÃ®mdir.
Yaâ€™nÃ® lutfÃ¼, ihsÃ¢ný boldur ve merhameti Ã§okdur. MÃ¼slimÃ¢nýn cÃ¶merd ve merhametli olmasý lÃ¢zýmdýr. BÃ¼tÃ¼
gÃ¼zel ahlÃ¢k da bÃ¶yledir.

ResÃ»l aleyhisselÃ¢mýn gÃ¼zel huylarý pek Ã§okdur. Her mÃ¼slimÃ¢nýn bunlarý Ã¶ðrenmesi ve bunlar gibi ahlÃ¢klanmasý
lÃ¢zýmdýr. BÃ¶ylece, dÃ¼nyÃ¢da ve Ã¢hýretde felÃ¢ketlerden, sýkýntýlardan kurtulmak ve O iki cihÃ¢n efendisinin â€œsallalla
teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• þefÃ¢â€™atine kavuþmak nasÃ®b olur.

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• þu dÃ¼Ã¢yý Ã§ok okurdu: (AllahÃ¼mme innÃ® esâ€™elÃ¼ke-ssýhhate vel-Ã
emÃ¢nete ve hÃ¼snel-hulký verrýdÃ¢e bilkaderi birahmetike yÃ¢ ErhamerrÃ¢himÃ®n). Bunun maâ€™nÃ¢sý, (Ya RabbÃ®! Sen
sýhhat ve Ã¢fiyet ve emÃ¢nete hýyÃ¢net etmemek ve gÃ¼zel ahlÃ¢k ve kaderden rÃ¢zý olmak istiyorum. Ey merhamet
sÃ¢hiblerinin en merhametlisi! Merhametin hakký iÃ§in, bunlarý bana ver!) demekdir. Biz zevallýlar da, ulu ve þanlý
Peygamberimiz gibi dÃ¼Ã¢ etmeliyiz!
Uyan sevdiðim genÃ§lik, bÃ¼tÃ¼n Ã¼mmÃ®dler sende,
Uyan ey Anadolu, ey azÃ®zler diyÃ¢rý!
Asr-ý seâ€™Ã¢detdeki adÃ¢let, yeryÃ¼zÃ¼nde,
yeniden teâ€™sÃ®s olsun, gelsin islÃ¢m behÃ¢rý,
Ceddinin torunusun o kan damarýndadýr,
Ýstersen neler olur, rÃ»hlarý yanýndadýr.
ResÃ»lullahýn aþký, kalbinde, kanýndadýr.
O senden yÃ¼z Ã§evirmez, ara hakÃ®kÃ® yÃ¢rý!
Sarýl gÃ¼zel dÃ®nine, gÃ¼zel ahlÃ¢ký ihyÃ¢ et!
SÃ¼nnetin ýþýðýnda, gitsin, yok olsun zulmet.
Doðsun islÃ¢m gÃ¼neþi ve hakÃ®kÃ® seâ€™Ã¢det,
yeniden zuhÃ»r etsin, budur islÃ¢m þiÃ¢rý!

http://www.sevgilipeygamberim.com

Powered by Joomla!

Oluþturulma: 17 January, 2018, 18:07

