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HZ. MUHAMMED ( SAV ) MİSAFİRLERİ SEVERDİ 

Peygamberimiz (sav)’in misafiri hiç eksik olmazdı. Uzaktan yakından 
pekçok misafiri gelirdi. Bazı devlet ve kabilelerden özel ve resmi heyetler gelir, 
günlerce kalırlardı. Peygamberimiz (sav) bu misafirlerle bizzat ilgilenir, ağırlar, 
hizmetlerini görürdü.  

Habeşistan'dan gelen heyete bizzat Peygamberimiz (sav) hizmet etti.  
Sahabîler, "Siz bırakın, yâ Resulallah, hizmeti biz görürüz" dediler.  
Peygamberimiz (sav), " Onlar daha önce bizim arkadaşlarımıza ikram 

etmişlerdir. Şimdi ben de bu hizmetlerinin karşılığını vermekten zevk 
duyuyorum" buyurdu.  

Taif'ten gelen Sakif heyetini, mescitte misafir etti, ağırladı. Yine 
hizmetlerini kendisi gördü. Daha sonra onlar hep beraber Müslüman olarak 
yurtlarına döndüler.  

Bazen Peygamberimiz (sav)’e çok sayıda misafir gelirdi. Peygamberimiz 
(sav) evde ne var, ne yoksa misafirlere ikram eder, kendileri ve ev halkı geceyi 
aç olarak geçirirlerdi. Peygamberimiz (sav) geceleri uyanır, misafirlerin bir 
ihtiyacının bulunup bulunmadığını sorardı. Onları yolcu edinceye kadar her 
türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.  

Bir gün Peygamberimiz (sav)’e bir misafir geldi. Yorgun ve çok fakir 
olduğunu söyledi.  

Peygamberimiz (sav) hanımlarının birisinin evine haber gönderdi. Hanımı;  
" Yâ Resulallah, seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin 

ederim ki, evde sudan başka bir şey yoktur" dedi.  
Sonra başka bir hanımına gönderdi, ondan da aynı cevabı aldı. Neticede 

anlaşıldı ki, Peygamberimiz (sav)’in hanımlarının hiçbirisinin evinde yiyecek 
yoktur.  

Sonra Peygamberimiz (sav) Sahabîlere;  
" Kim bu adamı bu akşam misafir ederse Allah ona rahmet etsin" buyurdu.  
Bunun üzerine Ensardan bir zat kalktı. Kendisinin misafir edebileceğini 

söyledi ve aldı, evine götürdü. Hanımına:  
" Evde yiyecek bir şey var mı?" diye sordu.  
" Çocukların yiyeceğinden başka bir şey yoktur" cevabım aldı.  
Hanımına, "Çocukları bir şeyle oyala. Yemek isteyecek olurlarsa uyut, 

misafirimiz yemek yiyeceği zaman kalk, lâmbayı söndür. Tâ ki kendisiyle 
birlikte yemek yediğimizi göstermiş olalım."  

Sofraya oturdular. Misafir yemeğini yedi. Kendileri de yer gibi yaptılar, 
fakat aç olarak gecelediler.  

Ev sahibi sabah olunca Peygamberimiz (sav)’in huzuruna geldi. 
Peygamberimiz (sav) kendisine şu müjdeyi verdi:  

"Sizin yaptığınız bu güzel işten dolayı Allah her ikinizden de razı oldu."  

 


