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Allah Teâlâ buyurdu ki: 
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  Q  PO  N  M  L  K  J   IH  G  F  E

  X  W  V  U  TS   RZ  ] ١٧٧: بآلية بلقرةسورة[=

"(Allah katında, namazda iken Allah’ın emri olmadan) doğu veya batıya yönelmeniz 
iyilik değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yapmış olduğu==iyiliktir ki, Allah’a,âhiret gününe, 
meleklere, kitaplara ve peygamberlere îmân eder, (kendisinin çok ihtiyacı olmasına  
rağmen) yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve 
(köle likten kurtulmak isteyen) kölelere sevdiği maldan harcar, namazı dosdoğru kılar ve 
zekâtı (hak edene) verir. Söz verdiğinde sözünde durur, yoksulluk, hastalık ve savaş 
zamanlarında sabreder. İşte onlar (bu sıfa tla rla  sıfa tlananlar, îmânlarında  sâdık olan), 
muttakîlerdir (Allah'tan gereği gibi korkup O'na  karşı ge lmekten sakınanlardır)."P0F

1 

ــاِب  اْــِن  َ�ــْن ُ�َمــيَ  َّ َ
ْ
ــاَل  @اْ ــَد رَُســوِل  :قَ ــُن ِعنْ ْ

َ
@اهللاِ اَيْنََمــا �

@يَْو إ ذِْذ َلغََ  َعغَيْنَا رَُج ش َشِديُد َييَاِ  اِّيَاِب َشِديُد َسـَواِد َذا  َ
َعِي الَ  َّ ََُي الّسَفِي َوالَ  ال

َ
ِِ أ َّ َجغَـَس  يَُي  َعغَيْ َحـدش َحـ

َ
ّنـا أ َِ  ُِ ْعِيهُـ َْ  ّ ِِ ـ

ـّ  ا
َ
 ذِن

  ََع ِِ ّفيْـ
ََ ِِ َووََضـَ   بََْيْ

ْ
 ُرَ

َ
ِِ ذِن بََْيْ

ْ
ْسنََد ُرَ

َ
ِِ َوقَـاَل هَن يَـا : هَِخَذيْـ

ِ� َعِن !ُ�َّمدُ  ِبْ ْْ
َ
ِْسَال ِ  أ

ْ
ـَهَد : @َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  ؟اإل َْ َ ْن �

َ
ِْسَالُ  أ

ْ
اإل

ْن الَ 
َ
  أ

ّ
َ ذِال

َ
ّن ُ�َّمًدا رَُسوُل اهللاِ  ،اهللاُ  ذَِ

َ
ـالَ ، @َوأ َّ َورُـْؤِ�َ  ،ةَ َورُِقيَم ال

َكةَ  ّّ وَ  َرَمَضانَ  ،ال َُ ُ  ،َورَ
َ
َيَْت ذِنِ َوت

ْ
ِِ َسِبيالً  ّّ ال ْ

َ
ْعَت ذِل ََ  .َصـَدقَْت  :قَـاَل . اْسََ

                                                 
1 Bakara  Sûresi: 177 
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ُِ  :قَاَل  ّدقُ ََ ُ َوُ�
ُ
َ
َ
ُ سَْسن

َ
بْنَا َ ِْ يَمـانِ  :قَاَل  .َ�َع ِ

ْ
ِ� َ�ـْن اإل ِبْ ْْ

َ
َن  :قَـاَل  ؟هَـن َِ ْن رُـْؤ

َ
أ

ِِ  ،اِاهللاِ  َِ ِِ  ،َوَمَالئَِ� ِِ  ،َوُ�َُِب ي ،َورُُسِغ ِْ
ْ
َْوِ  اآل

ْ
هِ َورُـؤْ  ،َِوال ّ ََ ِهِ َو

ِْ ـ َْ َقـَدِر 
ْ
َن اِار َِ. 

ِْحَسانِ  :قَاَل  .َصَدقَْت  :قَاَل 
ْ
ِ� َ�ْن اإل ِبْ ْْ

َ
ْن َ�ْعبَُد : قَاَل  ؟هَن

َ
ََّك رََياهُ  اهللاَ أ

َ
َ ـإِْن  ،ََ

هَ
ُِ يََياكَ  ِ� َ�ْن الّساَعةِ  :قَاَل  .لَْم رَُ�ْن رََياُه هَإَِّ ِبْ ْْ

َ
َمْسـئُوُل َ�نَْهـا :قَاَل  ؟هَن

ْ
ـا ال ََ 

ْن الّسائِ ِ  َِ ْعغََم 
َ
اَررَِها :قَاَل  .اِن ََ

َ
ِ� َ�ْن أ ِبْ ْْ

َ
ََََّهـا :قَاَل  ؟هَن ـُة َر ََ

َ ْ
َ اْ ِِ ْن رَـ

َ
ْن  ،أ

َ
َوأ

ُنْيَـانِ 
ْ
ِِ ال ـاَولُوَن  ََ ََ

َْ اِ   َّ َ  ال ََ َعارََة ِر
ْ
ُعَياَة ار

ْ
َُفاَة ار

ْ
غَـَق  :قَـاَل  .رََي  اَ ََ ُُـّم اْ�

رَْدرِي !يَا ُ�َميُ  :قَاَل ِل ُُّم  ،هَغَِبُْْت َمِغّيا
َ
ْن الّسائُِ   أ ُت  ؟ََ

ْ
ْعغَـمُ  اهللاُ  :قُغ

َ
ُ أ
ُ
 !َورَُسوَ

َعغُّمُ�ْم ِدينَُ�مْ  :قَاَل  ُْ ْم  ُُ رَا
َ
�ُ  أ  ِجْبِ

ُِ  ]رواه مسغم .)) [ هَإَِّ
Ömer b. Hattab'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâye t olunduğuna  göre , o şöyle  

demiştir: 

"Bizler, birgün Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında otururken 
bembeyaz bir elbise giymiş, simsiyah saçlı, üzerinde yolculuk izi bulunmayan ve içimizden 
de hiç kimsenin tanımadığı bir adam ansızın yanımıza çıkageldi. Nebi -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in önünde oturup dizlerini, O'nun -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dizlerine dayadı, 
ellerini de kendi P1F

1
P uyluklarının üzerine koydu ve: 

- Ey Muhammed! Bana İslâm'dan haber ver? dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- İslâm; Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın olmadığına ve 
Muhammed -sallalahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik etmen, namaz 
kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman ve yoluna güç yetirdiğin takdirde 
Beytullah'ı haccetmendir, buyurdu.     

O:   

- Doğru söyledin, dedi. 

Bunun üzerine bizler, soru soranın, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e hem 
soru sormasına, hem de ona doğru söyledin, demesine şaşırdık. 

(Sonra  devamla):  
                                                 

1 Nevevî, Sahîh-i Müslim'in şe rhinde , Sindî de  Nesâ î'nin şe rhinde  "kendi uylukla rının üzerine  koydu" 
şeklinde  açıklamışla r, faka t "Avnu'l-Ma 'bûd"'da  "Nebi -sa lla llahu a leyhi ve  se llem-'in uylukla rının üzerine  
koydu" şeklinde  açıklanmıştır. 
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- Bana îmândan haber ver? dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

-Îmân;Allah'a,meleklerine,kitaplarına,elçilerine (peygamberlerine), âhiret gününe ve 
kaderin hayrına ve şerrine îmân etmendir, buyurdu.     

O yine:  

- Doğru söyledin,dedi.  

(Sonra devamla): 

- Bana ihsandan haber ver? dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- İhsan; Allah'a, O'nu görüyormuşçasına ibâdet etmendir. Şayet sen O'nu 
görmüyorsan bile, O seni görmektedir, buyurdu. 

(Sonra devamla): 

- Bana, kıyâmetin ne zaman kopacağından haber ver? dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Kıyâmet hakkında kendisine soru sorulan kimse, soran kimseden daha bilgili 
değildir, buyurdu.  

Bunun üzerine o:  

- O halde bana kıyâmetin alametlerinden haber ver? dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Câriyenin efendisini doğurması1, yalınayak, baldırı çıplak koyun çobanlarının bina 
yükseltmekte birbirleriyle yarışmaları ve bunlarla iftihar etmeleridir, buyurdu. 

(Ömer b. Hattab) dedi ki:  

- Sonra adam oradan hızla ayrıldı.Bunun üzerine ben uzun bir süre öyle bekledim. 
Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana:  

- Ey Ömer! Soru soranın kim olduğunu biliyor musun? diye sordu. Bunun üzerine ben:  

- Allah ve Rasûlü daha iyi bilirler, dedim.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

                                                 
1 İmam Hattâbî, "Câriyenin e fendisini doğurması"nın anlamı hakkında  şöyle  demiştir: "İslâm'ın yeryüzünde  

yayılmasıyla  savaşla rda  çokça  kadın köle le r e le  geçirilmesinin a rdından müslümanla rın onla rı câ riye le r 
edinecekle r ve  onla rdan doğacak kız çocukla rı anne le rine  e fendile r olacakla rdır." 

"Câriyenin e fendisini doğurması" şöyle  de  açıklanmıştır: "Kız çocuğunun, annesine  çokça  itaa tsizlik e tmesi 
sonucu, kadın e fendinin câ riyesine  hükmettiği gibi, kız çocuğu da  annesine  hükmedecektir."     
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- Şüphesiz ki O, size dîninizi öğretmek üzere gelen Cebrâil'dir, buyurdu."1 
 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Îmânın birtakım esasları vardır ki bu esaslar olmadan îmân ayakta duramaz. Nitekim 
Cebrâil -aleyhisselâm- bu esasları ümmete öğretmek, ümmetin de önemli oluşundan 
dolayı onları ezberlemesi için bu esasları Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
sormuştur.Bunlar,yukarıda  zikredilen büyük hadisteki a ltı esastır. 

 

KONUDA ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Îmânın a ltı rüknü (esası) vardır ki bu rükünler olmadan îmân ayakta  duramaz. 

2. Bu rükünler (esasla r) şunla rdır:  

- Allah'a  îmân. 

- Melekle rine  îmân. 

- Kitapla rına  îmân. 

- Elçile rine  îmân. 

- Âhire t gününe  îmân. 

- Kadere  îmân. 

3. Her kim, bu esasla rdan birisini inkâr ederse , kâfir olur.     

=

 

           

                                                 
1 Müslim; hadis no: 8.     


