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HZ. MUHAMMED ( SAV ) YUMUŞAK HUYLUYDU 

Hilm; yumuşak huylu, yavaş, uslu, sessiz, sakin olmak, heyecana kapılmayıp öfkeyi 
yenmek, nefsine hakim olup kızmamak, gücü yettiği halde affetmek, hoşa gitmeyen şeyler 
karşısında sabredip tahammül göstermek, tahrik edici sebepler karşısında soğukkanlılığı 
korumak, vakarlı ve ağırbaşlı bulunmak, acı ve ıstırap verici hareketlerle yüz yüze gelince 
kendini tutma gibi anlamlara gelen güzel bir ahlâktır.  

Bu Yahudi bilginlerinden birisi, "Onun Tevrat'ta, övülen sıfatlarından, kendisinde 
görmediğim, denemediğim, hilm sıfatından başka hiçbirisi kalmamıştı" diyerek, bunu da 
denemek ister ve sonrasını şöyle anlatır.  

"Ben kendisini alış veriş sonunda belli bir vade ile otuz dinar borçlandırmış, borcun 
tahsiline bir gün kala gidip, 'Ya Muhammed, hakkımı öde. Zaten siz Abdülmuttalip oğullarının 
âdeti borçlarını zamanında ödemeyip, uzatıp durmaktır' dedim.  

"Bunun üzerine Ömer bana, 'Ey pis Yahudi, vallahi, Resulullah (sav)’in evinde 
olmasaydın, gözünü patlatırdım' dedi.  

"Resulullah (sav) Ömer'e, Ey Hafs'ın babası, Allah seni bağışlasın. Biz senden, başka 
türlü bir davranış beklerdik. Bana, onun bende olan hakkını güzellikle ödememi 
söyleyecektin; ona da, alacağını tahsil ederken yardımcı olacaktın ve daha nazik 
davranmasını söyleyecektin' buyurdu.  

"Benim Resulullah (sav)’e karşı cahilce, kaba ve sert davranışım, Resulullah (sav)’in 
yumuşaklığını arttırmaktan başka bir şey yapmadı.  

"Bana, 'Ey Yahudi, sana borcumu yarın sabah ödeyeceğim' buyurduktan sonra Ömer'e, 
'Ey Hafs'ın babası, onu yarın sabahleyin istediği hurma bahçesine götür, beğenirse kendisine 
şu kadar ver. Verirken de sana şu kadar fazla veriyorum de. Eğer bu bahçedekine razı 
olmazsa, falan bahçeden şu kadar ver' buyurdu.  

"Ertesi gün Ömer beni hurmasını beğendiğim bahçeye götürdü. Oradan Resulullah 
(sav)’in dediği kadar hurma verdi. Emrettiği fazlalığı da ekledi."  

Yahudi, Peygamberimiz (sav)’deki alacağını bu şekilde tahsil ettikten sonra kelime-i 
şehadet getirir ve Müslüman olur. Niçin Müslüman olduğunu da Hz. Ömer'e şöyle açıklar:  

"Ey Ömer, biliyor musun, Resulullah (sav)’e niçin böyle davrandım? Çünkü Resulullah 
(sav)’in Tevrat'ta yazılı bulunan bütün özelliklerini ve ahlâkını bütünüyle onun üzerinde 
gördüm. Görmediğim sadece hilmi ve yumuşaklığı kalmıştı. Bugün de hilmini denedim, onu 
da aynen Tevrat'ta yazılı olduğu şekliyle buldum. Sen şahit ol, şu hurmayı ve servetimin 
yarısını fakir Müslümanlara bağışlıyorum."  

Daha sonra bu Yahudi ailesinden yaşlı bir adamın dışında herkes Müslüman oldu. 
Peygamberimiz (saüv)’in sabrını ve yumuşaklığım sadece bir hadisede göstermesi dahi pek 
çok insanın iman etmesine sebep olmuştu.  

Abdullah bin Mes'ud anlatıyor:  
"Resulullah (sav) 'Siz aranızda kimi yiğit sayarsınız?' diye sordu. "Biz de 'Kendisini 

pehlivanların yıkamadığı, mağlup edemediği kimseyi' dedik.  
"Resulullah (sav), 'Hayır, o pehlivan değildir, asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim 

olabilen, kendisini tutabilendir' buyurdu."  
Abdurrahman bin Avf anlatıyor: Peygamberimiz (sav)’e bir kişi geldi ve şöyle dedi:  
"Yâ Resulallah! Bana birkaç kelime öğret ki, onlarla huzur bulayım. Çok uzun olmasın 

ki, unuturum." Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: "Öfkelenme!"  
Ubade bin Sâmit anlatıyor: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:  

"Allah Teâlânın şerefleri nasıl değerlendirdiğini ve derecelerini nasıl yükselttiğini 
bildireyim mi?"  

Sahabîler: "Evet, bildir yâ Resulallah!"  
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: "Sana karşı cahilce hareket edene yumuşak ve 

sabırlı olursun, sana zulmedeni bağışlarsın, sana vermeyene sen verirsin ve senden ilgisini 
kesenle sen yine ilgilenirsin."  

 


