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Mısır Arap Cumhuriyeti     9 Rebiyülevvel 1443 

Vakıflar Bakanlığı      15 Ekim 2021 

 

Evinde ve Hayatında Güzel Örnek Olan Hz. Peygamberimiz  

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim’de Allah Teâlâ 

şöyle buyurur:  

ُكْم َعزِّي أَنم ِّنْ  لََقْد َجاءَُكْم َرُسول  " يم  ُفسِّ ْلُمْؤمِّنِّنَي رَُءوف  رَّحِّ  "ز  َعَلْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّيص  َعَلْيُكم ِبِّ

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 

sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da 

çok şefkatli ve merhametlidir”.  

Şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Yine 

şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Salât ve selam 

Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb’ının üzerine olsun. 

Allah (azze ve celle), Peygamberini (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün mahlûkatlar 

arasından seçmiş, onun göğsünü genişletmiş, şanını yükseltmiş ve ona insan 

kemâlinin bütün özelliklerini bahşetmiştir. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)  

ahlak açısından insanların en tamamlısı, en hoş ruhlu, en temiz kalpli, en gelişen 

fikir sahibi ve en güzel davranışlıydı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Sen elbette 

yüce bir ahlâk üzeresin”. 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in hayatını düşünen kimse, onun 

bütün insanlık için gerçekten güzel örnek olduğunu görür. Allah Teâlâ şöyle 

buyurur: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe 

kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” 

Hz. Peygamber koca, baba ve dede olarak en iyi insandı ve bununla ilgili şöyle 

buyurdu: “Sizin en hayırlınız, ailesine en iyi olanınızdır. Ben de aileme en iyi 

olanınızım”. 

Onun (sallallâhu aleyhi ve sellem) evinde ve ailesine karşı iyi muamelesinin bir 

kısmı üzerine durmak ne güzeldir. İşte Hz. Hatice (radıyallahu anha) ona hitap 

ederek şöyle dedi: “Sen akrabanı gözetirsin, acizlere yardım edersin, yoksullara 

mal verirsin, misafirperversin ve hak sahiplerine yardım edersin”. Hz. Peygamber 

de Hatice'nin vefatından sonra bile kendisiyle olan ahdine vefa gösterir. İşte bir 

gün Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe ile beraberken ihtiyar bir 

hanım geldi. Resûlullah ona hâlini hatırını sordu ve güzel karşıladı. Yaşlı hanım 
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gittikten sonra Resûlullah’ın yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alâkasını fark 

eden Hz. Âişe bu ihtimamın sebebini sordu. O da, “Hatice’nin arkadaşı olup onun 

sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek 

imandandır.” buyurdu. Yine de Resûlullah onun hakkında şöyle buyurdu: “Yüce 

Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana 

inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar 

(yardımlarını) benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana 

ondan çocuklar ihsan etti”. 

Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ailesinin ihtiyaçlarını karşılar ve 

onları eğitirdi. Hz. Aişe şöyle der: “Elbisesini diker, ayakkabısını onarır ve diğer 

erkeklerin evlerinde yaptığı şeyleri yapardı”. Hz. Aişe'ye, Resûlullah’ın evde ne 

yaptığını sordular. Hz. Aişe de: “Ev işlerine bakardı, namaz vakti gelince camiye 

giderdi” cevabım verdi. 

Ayrıca Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ev halkına vakit ayırarak 

onları mesut ederdi. Gece girdiğinde bazen Hz. Aişe ile birlikte yürür bazen de 

onunla konuşurdu. 

Hz. Peygamberin Kızlarının da onun bu mübarek ihsanı ve cömertliğinden 

büyük bir payı vardı. İşte kızı Hz. Fatıma (radıyallahu anha), Resûlullah onun yanına 

girdiği zaman, ayağa kalkar, babasının elini tutar, onu öper ve kendi yerine 

oturturdu. Hz. Aişe: “Bize Fatıma yürüyerek geldi. Yürüyüşü Resûlullah’ın 

yürüyüşü gibiydi. (Resûlullah) onu görünce “Hoş geldin kızım” diyerek karşıladı; 

sonra onu yanına oturttu" demiştir. 

 

* * * 

 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son 

Peygamber Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ehli ve ashabının hepsine 

salât ve selam olsun. 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi torunları için en hayırlı 

dedeydi. Halbuki onlara hürmet eder, başlarını okşar ve şefkat gösterirdi. Bir gün, 

Peygamber efendimiz, mescidinde hutbe irad ederken, Hz. Hasan’la Hz. 

Hüseyin'in kırmızı gömleklerini giyinmiş oldukları halde iki tarafa baka baka 

kendisine doğru yavaş yavaş yürüyüp geldiklerini görünce, hutbesini kesti. 

Minberden indi, onları kucağına aldıktan sonra kendisiyle birlikte minbere 
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çıkardı. Bir keresinde de Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) yolda, Hüseyin'e 

rastladı, çocuklarla oynuyordu. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (çocuğu 

görünce) ilerleyip cemaatin önüne geçip (onu  tutmak için) ellerini açtı. Çocuk ise 

sağa sola kaçmaya başladı. Resûlullah da onu taklit ederek sağa sola koşarak, 

tutuncaya kadar peşinde koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına  

diğerini de ensesine koyup öptü ve: "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim! 

Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin!" buyurdu 

Bir gün de Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaate namaz kıldırırken ilk 

kız torunu olan Hz. Ümâme (radıyallahu anha) yanına yaklaştı. Peygamber 

Efendimiz’in Hz. Ümâme’ye olan şefkati o derece idi ki namaza dururken onu 

omuzlarında taşıyor, secdeye indiğinde de onu yere bırakıyordu. 

Hz. Peygamberimizin eşi Hz. Ümmü Seleme’nin kızı Zeynep ile 

şakalaşıyordu. Onu yanına çağırdığı zaman “Gel Zeyneb! Gel Zeynebcik!” tekrar 

tekrar diyordu. 

Bu sebeple Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in hayatının tüm 

işlerinde kendisini örnek alıp ona uymaya ne kadar ihtiyacımız var. O, insanların 

en merhametlisi, en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en adaletlisi ve en 

cesaretlisiydi. Peygamberimizi örnek alıp onun yolunu izlemek onun sevgisinin 

delillerindendir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki: ‘Allah'ı seviyorsanız bana 

uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve 

merhamet eder’”. 

Ey Allah'ım, sevgili Peygamberimizi örnek almayı nasip et bize. 

* * * 


