
İZAHI ZOR HADİSLER 

 “Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine bir şeyler söyleyip yazmasını 

istediğinde; Peygamber: `Allah`ın Kitabı bize yeter` dedi” (Buhari İtisam 26, İlim39, Cenaiz 32, Merza 

17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22). 

Peygamberin hastalığı ağırlaştığında, şöyle buyurdu: “Bana bir kağıt verin size bir vasiyet yazayım ki 

benden sonra yoldan çıkıp sapmayasınız.” Ömer dedi ki: “Peygamberin ağrıları ona galebe çalmıştır 

ve bizim yanımızda Allah’ın kitabı var, o bize yeter.” Peygamberin yanındakiler arasında ihtilaf çıkıp 

gürültü ve bağrışmalar kopunca, Peygamber şöyle buyurdu: “Kalkın yanımdan, benim yanımda 

çekişip niza etmeniz yakışık almaz.” İbn Abbas, şöyle dedi: “En büyük musibet, peygamberin yazmak 

istediği vasiyetinin yazılmasına izin vermedikleri musibettir.”[Buhari; 3053, 3168, 4431, 4432, 5669, 

7366 nolu hadisler) 

1- “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe`nin döşeğinin altındaki sahifede 
yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından 
içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kuran`dan çıktı; ama hükmü devam ediyor” 
(İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269). 

2-“Keçinin yemesi sonucu Kuran`dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran`a tekrar sokmak istedi; ancak 
halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi” (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 
8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34). 

3- Amr ibn Meymûn rivayet eder: "Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama 

cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 
3849) 

4-“Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi” (Hanbel 4/196; 6/136, 192, 213). 

5-“Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm” (Buhari 4/60, 62; Hanbel 4/246; 5/382, 394). 

6- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim 
(ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün.” Ebû Dâvud, 
Hudud 37, (4482); Tirmizî, Hudud 15, (1444). 
7-“Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün ölüm meleği canını almaya gelince meleğin yüzüne 
tokat atıp bir gözünü çıkardı” “Allah`ın elçileri arasında ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden 
bile üstün değilim” (Buhari 65/4, 5; Hanbel 1/205, 242, 440; 2/405, 468). 

8- “Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın” (Buhari 76/53). 

9-“Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi” (Buhari, 
Cihad/146; Ebu Davud 113). 

10- “Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir” (Buhari 3/129, 183; 4/121; 86/31). 

11-“Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır” (Hanbel 4/85; 5/54). 

12-“Karga fasıktır” (Buhari 59/16; Hanbel 2/52). 

13- “Allah zamandır” (Muvatta 56/3). 

14-“Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir” (Buhari 97/24, 
10/129 ve 68. surenin tefsiri). 

15-“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti” ((Buhari, Muhtasar Tecıîd-i Sarih, hadis no: 192) 

16- “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer” (Hanbel 2/8, 33). 

17- "Leyl Suresi'nin 3. Ayeti Mushaflara fazladan bir kelime ile yazılmış." (Buhari, suretu 92 (Suretu’l-leyl); 
Müslim, el-Müsafirin, 50-282, 284]) 

18- “Ey Allah’ın Resulü! Salim’in eve gelmesinden ötürü Ebu Huzeyfe’nin yüzünde bir hoşnutsuzluk 
görüyorum. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Onu emzir.” buyurdu. Sehle; “Bu, büyük bir adam, onu nasıl 
emzireceğim?” deyince, Resulullah tebessüm etti ve “Onun büyük adam olduğunu biliyorum.” dedi.. 
(Müslim, Rada 26, 1453). 

19- Şeytan helâda insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Dâvud, Tâharet 19, (35).) 

20) Namaz için çağrı yapıldığı vakit, şeytan yellene yellene oradan uzaklaşır. (Buhârî, ezan 4; sehv 6; 
bedü'1-halk 11; Müslim, salat 16 -19) 

21) "Kim kertenkeleyi ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az 
kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır." (Müslim, Selam 147 (2240); Metin Müslim'den 
alınmadır. Ebu davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, Ahkâm 1, (1482). Bazı Tirmizî tertibinde Sayd 
bölümünde 13. babta.) 
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22) Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. (el-Buhârî, es-Sahîh, Cihâd, 149; Ebû Dâvûd, es-Sünen, Hudûd, 
1; et-Tirmizî, es-Sünen, Hudûd, 20; İbnu Mâce, es-Sünen, Hudûd, 2.) 

23) Resulullah (sav): "Namaz kılmak için güneşin batma ve doğma zamanını taharri etmeyin (araştırıp 
seçmeyin). Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında doğar." diye yasakladı . (Müslim, Müsafirin 296, (833); 

Nesai, Mevakit 35, (1, 279)) 

24) Güneş ve Ay, Kıyamet Günü’nde dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküzdür. (Buhari,hno:3200) 

25) "Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir." ( Ebu Davud Edeb, 167) 

26) Cehennemde en şiddetli azaba ressamlar uğratılacak. (Buhari, Tesavir, 89) 

27) Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Müslim 2109/98, Buhari 5957, 5958, Nesei 5320, 5321, 5322, ) 

28) İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir. ([Ebû Dâvud, 
Tahâret 34, (66); Tirmizî, Tahâret 49, (66); Nesâî, Miyâh 2, (1, 174)) 

29) Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını gösterir. ((Buhari, K. 
Tefsir el-Kur’an, Sure: 68, bab: 2 K. et-Tevhid, bab: 24 / Muslim, K. el-İman, bab: 302, Hadis No: 183; 
Fethul Bari C. 10 , S. 116 – 117)) 

30) "Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki parmaklarının 
soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.” (Hanbel, 5/243) 

31) Tek yolcu şeytandır. İki yolcu şeytandır. Üç yolcu ise cemaattir. Ebu Davud, cihad, bab 79,H. 2607 

32) Bir Yahudi Peygamber Efendimiz (asm)'e sihir yapmış; Efendimiz onun tesiriyle sıkıntı duymaya 
başlayınca, sihir malzemesi, meleğin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn'in 
okunmasıyla Allah o musibeti Efendimiz (asm)'den defetmişti. (Buhârî, tıbb 47, 49, 50) 

33) “Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette 
bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.”(İbni Mâce Tercümesi, 10: 649.) 

34) Boyacı ve kuyumcular insanların en yalancısıdır.(İbn Mace, Ticarat, 5; Kenzu’l-ummal, h. No: 8204). 

35) “İsrailoğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan suretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık 
işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez, koyun sütünü içer. Buhari, 
Tecrid-i Sarih 9. Cilt, Hadis No: 1364. 

36) "Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah'tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek 
görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının. Çünkü o da bir şeytan 
görmüştür." (Buharî, Bed'ü'lhalk 15; Müslim, Zikr 82, (2729); 

37) "Sizden birinin içine, onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır." [Buhârî, Edeb, 92; 
Müslim, Şiir 7, (2257)) 

38) Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 
benim üzerimde sarıya boyanmış iki elbise gördü ve: "Bunu sana annen mi emretti?" buyurdu. Ben: 
"Onları yıkarım." dedim. "Hattâ onları yak." diye emretti. (Müslim, Libâs 28; bk. Nesâî, Zînet 95) 
Müslim'in bir başka rivayetinde: "Şüphesiz ki bunlar kâfirlerin giysilerindendir; sen onları giyme." buyurdu. 
(Müslim, Libâs 27) 

39) Namaz kılan bir erkeğin önünden eşek, kara köpek veya kadın geçerse, namazı bozulur. (Buhari 
8/102; Hanbel 4/86) 

40) "İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek." 
"Bu nasıl olur?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir." (Müslim, Fiten 56) 

41) “Erkeğe zevcesini neden dövdüğü sorulmaz.” Ebû Dâvûd (275/889) ve İbn Mâce’nin (273/887)  

42) Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: 
“İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!” Buhârî, 
Libas 86, Tıbb 36; Müslim, Libas 119, (2124); Nesâî, Zinet 25, (8,148). 

43) Savaşta çocukların ve kadınların katledilmesinde bir sakınca yoktur. (Buhari, Cihad, 146; Ebu Davud,  

44) Ebu Umame radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in saban ve diger bir ziraat 
aleti gorunce: "Bunun girdigi bir eve, Allah mutlaka zillet de sokar!" dedigini isittim."  Buhari, Hars 2, 5917 

45) Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kişi, 
önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, 
KADIN, eşek namazını bozar. . . ”Ebu Zerr’e dendi ki: “Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?” Şu 
cevabı verdi: “Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a sorduğum şeyi 
sordun. Efendimiz: “Siyah KÖPEK şeytandır” buyurmuştu.” Müslim, Salât 265, (510); Ebu Dâvud, Salât 
110, (702); Tirmizî, Salât 253, (338) ; Nesâî, Kıble 7, (2,63); İbnu Mâce, İkâmetu’s-Salt 38, (952). 
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46) İçerisinde köpek ve suret bulunan eve Melekler girmez. (Buhârî, “Libâs”, 88). 

47) “Eti bıçakla kesmeyin. Çünkü bu, yabancıların işidir. Siz dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu, sıhhat 
ve afiyet için daha iyidir.” [Ebu Davud, Et’ime 21, (3778)] 

48) "Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında 
hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur." (Ebû Dâvud, Et'ime 49; 
Buhârî, Tıbb 58,. (Buhari, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace) 

49) −“İnsanın insana secde etmesi doğru değildir! Eğer insanın insana secde etmesi doğru olsaydı, 
üzerindeki hakkının büyüklüğünden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim! Eğer koca 
tepeden tırnağa kada irin saçan bir yara ile kaplı olsa da kadın kocasına yönelerek onu yalasa yine de 
hakkını eda etmiş sayılmaz!” A. B. Hanbel Müsned, İbni Hibban, Nesei, Bezzar, Tergib ve Terhib 4/219. 

50) Bir gün Musa Peygamber yıkanırken elbiselerini çıkarıp, bir taşın üzerine koymuş ama taş elbiselerini 
alıp kaçmış. Bunun üzerine Musa Peygamber taşı kovalamaya başlamış ve İsrailoğulları’ndan bir grup, 
O’nu bu vaziyette (anadan doğma, çırılçıplak) görmüş. Bilâhare Musa Peygamber taşı yakalamış ve altı 
yedi kere dövmüş. (Buhârî, Gusl/20 no: 278) 

51) Tirmizi Salat 181 ve Nesâî, İftitah: 22 de "Rasûlullah (s.a.v.) namaza başladığında Besmele okuyarak 
okumaya başlardı.” diye geçiyor ancak başka bir hadiste "Ben Rasûlullah (s.a.v.) ile Ebû Bekir, Ömer ve 
Osman’la birlikte namaz kıldım, hiçbirinin sesli olarak besmele okuduğunu işitmedim" (Tirmizi Salat 180)  

52- “Said bin Gazvan hac dönüşü Tebük'e gelmişti. Bir de ne görsün. Yere oturtulmuş sakat bir adam 
duruyor. Yanına yaklaştı, niçin bu hâle düştüğünü sordu. Sakat adam şöyle dedi: “Sana bir hadis haber 
vereceğim, fakat ben sağ oldukça benden duyduğunu kimseye söylemeyeceksin. Hâdise şöyle: 
Resulullah Tebük'e geldiğinde bir hurma ağacının önüne inmişti. “Şu ağaç bizim kıblemizdir.” buyurdu. Ve 
hurma ağacına dönerek namaza durdu. Ben daha o zaman çocuktum. Koşarak geldim. Sütre olarak 
duran hurma ağacı ile onun arasından geçtim. Bunun üzerine Resulullah: “O bizim namazımızı kesti, 
Allah da onun ayağını kessin.” dedi. O günden bugüne kadar ayağa kalkamaz oldum.” (Ebû Dâvud, Salât: 
110) 

53) "Rasulullah (a.s.m)'a develerin eti hakkında soru sorulduğunda, söyle buyurdu: Ondan dolayı abdest 
alınız. Ona koyun eti hakkında soru sorulduğunda ise ondan dolayı abdest alınmaz diye buyurdu." 
(Müslim, Ebu Davud) 

54) Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace) 

55) Hacca ya da umreye gitmek ya da Allah’ın yolunda cihat etmek gibi sebeplerin dışında, deniz taşıtına 
binmek günahtır zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır. (Ebu Davud) 

56) Kişi çarşıya gider de “La ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyî ve 
yumît ve huve hayyun la yemut, biyedihi’l-hayr ve hüve ala kulli şeyin kadîr.” diye dua okursa, Allah ona 
bir milyon tane sevap yazar, bir milyon tane günahını siler ve derecesini bir milyon derece yükseltir. 
(Tirmizi, Dua, bölüm 36, 3429 nolu hadis, İbn Mâce, Ticarat: 27) 

57)  Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utanmasa imiş -bir şekilde ortadan kaybolan- recm ayetini 
tekrar yazıp, Mushaf’a ekleyecek imiş yani Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utandığından ötürü 
Mushaf eksik kalmış. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta) 

58- Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gelip: Ey Allah’ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen 
(çöl) insanlarıyız, (çift-çubukla uğraşan) köylüler değiliz” dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin havasının 
kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resûlullah, onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu 
yeri) tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve ‘’SİDİK’’LERİNDEN içmelerini 
söyledi. Gittiler, Harra bölgesine varınca, İslâm’dan irtidâd ettiler. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 
vesselâm)’ın çobanını da öldürüp develeri sürdüler. Haber, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e 
ulaştı. Resûlullah, derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı (yakalanıp getirildiler). Gözlerinin oyulmasını, 
ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti. 
TOPLAMDA 8 KİŞİ.. “Buhârî, Muhâribin 16,17,18, Diyât 22, Vudü 66, Zekât 68, Cihâd 152, Megâzî 36, 
Tefsir, Mâide 5, Tıbb 5, 6, 29; Müslim, Kasâme 9, (1671); Tirmizî, Tahâret 55, (72), Et’ime 38, (1846); 
Ebü Dâvud, Hudud 3, (4364-4371); Nesâî, Tahrimu’d-Dem 7, (7, 93-98); İbnu Mâce, Hudud 20, (2578).  

59- Hz. Peygamber’in onları işkence ile öldürmesi sırasında “su, su!” diye feryatlarına Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in: “Ateş, ateş” diye cevap verdiği, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in onları işkence ile öldürmesinin Allah 
Teâlâ tarafından hoş görülmeyerek bu ayet-i kerimeyi indirdiği, Enes’den gelen bir rivayette de Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’in, bunları öldürdükten sonra ateşte yaktırdığı ayrıntılarına yer verilmektedir. Allah’ın 
Resulü (s.a.v.) emretti de elleri ve ayakları çaprazlama kesildi, gözleri oyuldu ve güneşin altında, 
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çobanları işkence ile öldürdükleri yerin yakınındaki taşlık araziye atıldılar. Susuzluktan kavrulup su 
istemişler ve onlara su verilmemişti. Eyyûb’dan gelen rivayette onların gözlerinin çıkarılması haberi yerine 
gözlerine kızgın şişlerden mil çekildiği, (Muslim, Kasâme, 9-14; Buhârî, Vudû, 66; Hudûd, 15; Zekât, 8, 9, 
68; Diyât, 22; Tıbb, 6, 29. Meğâzî, 36; Tirmizî, Tahâre, 55, hadis no: 72; At’ime, 38; Neseî, Tahrîmu’d-
Dem, 8, hadis no: 4026-4031: İbn Mâce, Hudûd, 20; Ahmed ibn Hanbel, Musned, 111,163, 177, 198; 
Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 133-134; Kurtubî, age. VI.97-98) 

60- Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken 
benimle evlendi. Medine’ye geldik. Benî’l-Hâris İbnu’l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. 
Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta 
oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni 
durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. “Hayırlı, bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” 
diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, 
(kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem 
beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.” Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikâh 69, 
(1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937); Nesai, Nikâh 29, (6, 82). 

61- Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm)’a bir hırsız getirilmişti. “-
Öldürün onu!” diye emretti. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü, bu adam sadece çaldı” denildi. Bunun üzerine 
“-Öyleyse (elini) kesin!” dedi ve derhal eli kesildi. Sonra aynı adam ikinci sefer getirildi. Yine:”-Öldürün 
onu!” diye emretti. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü, bu adam hırsızlık yaptı” dendi. Bunun üzerine”-
Öyleyse kesin!” dedi ve derhal (sol ayağı) kesildi. Sonra üçüncü sefer getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. 
Hz. Peygamber: “-Öldürün onu!” diye emretti. Kendisine: “Ey Allah’ın Resûlü, bu adam hırsızlık yaptı” 
denildi. Bunun üzerine :”-(Sol elini) kesin!” diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler.”-
Öldürün onu !” buyurdu. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü, bu adam hırsızlık yaptı” dediler. Bunun üzerine”-
(Sağ ayağını da) kesin!” diye emir buyurdu. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Hz. Peygamber 
(aleyhissalâtu vesselâm):”Öldürün onu” diye emretti. Hz. Câbir (radıyallâhu anh) der ki: “Adamı götürüp 
öldürdük. Sonra sürüyerek götürüp bir kuyuya attık. Üzerini de taşla doldurduk.” Ebû Dâvud, Hudud 20, 
(4410); Nesâî, Sârik 15, (890, 91) 

62- Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kâfirin 
cehennemdeki bir azı dişi Uhud dağı kadardır. Derisinin kalınlığı da üç gecelik yol mesafesidir. Müslim, 
Cennet 44, (2851); Tirmizi, Cehennem 3, (2580, 2581, 2582). 

63- İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Hz. Ömer (radıyallahu anh)’i hutbe verirken dinledim. 
Şöyle demişti: “Allah Teâla hazretleri Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)’i hak (din ile) gönderdi ve 
O’na Kitab’ı indirdi. Bu indirilenler arasında recm âyeti de vardı! Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. 
Ayrıca, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zina yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz 
tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: “Biz Kitabullah’da 
recm cezasını görmüyoruz (deyip inkâra sapabilecek ve) Allah’ın kitabında indirdiği bir farzı terk ederek 
dalâlete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinaları, -delil veya hamilelik 
veya itiraf yoluyla- sübt bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah’da mevcut bir haktır. 
Allah’a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: “Ömer Allah Teâlâ’nın kitabına ilâvede bulundu” demeyecek 
olsalar, RECM AYETİNİ (Kitabullah’a) YAZARDIM.” Buhârî, Hudud 31, 30, Mezâlim 19, Menâkibu’l-Ensar 
46, Megâzi 21, İ’tisâm 16; Müslim, Hudud 15, (1691); Muvatta, Hudud 8, 10, (, 823, 824); Tirmizî, Hudud 
7, (1431); Ebu Dâvud, Hudud 23, (4418). 

64- İmrân İbnu’l-Husayn (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a 
Cüheyneli, zinâdan hamile kalmış bir kadın geldi ve: “- Ey Allah’ın Resûlü! Ben bir hadd cürmü işledim, 
cezasını bana tatbik et” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da kadının velisini çağırıp: “Buna iyi 
muamelede bulunun. Çocuğu doğurunca kadını bana getirin!” buyurdu. Velisi öyle yaptı. (Doğumdan 
sonra gelince) Resûlullah kadının elbisesini üzerine bağlamalarını emretti. Sonra taşlamalarını söyledi ve 
taşlandı. Üzerine cenaze namazı kıldırdı. (Bunu gören) Hz. Ömer: “- Bu zani kadına namaz mı 
kıldırıyorsun?” dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: “Bu öyle bir tevbe yaptı ki, onun tevbesi Medine 
ahalisinden yetmiş kişiye taksim edilseydi onların hepsini rahmete bandırırdı. Sen Allah için canını 
vermekten daha efdâl bir amel biliyor musun?” diye cevap verdi.” Müslim, Hudud 24, (1696); Tirmizî, 
Hudud 9, (1435); Ebü Dâvud, Hudud 25, (4440, 4441); Nesâî, Cenâiz 64, (4, 63). 

65- Hz. Esma (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’a gelerek: 
“Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?” diye 
sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: “Allah takana da taktırana da lânet etmiştir?” diye cevap verdi.” Buhârî, 
Libâs 83, 85; Müslim, Libâs 115, (2122); Nesâî, Zînet 71, (8,187,188). 



İZAHI ZOR HADİSLER 

-  Nuaym b. Hezzâl, babasını (Hezzâl)'ın, şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
Mâ'iz b. Mâlik babamın yanında kalan bir yetimdi. Mahalleden bir Cariyeyle cinsî ilişki kurdu. Babam 
kendisine: 
"Rasûlullah (s.a)'e git, yaptığını haber ver. Belki senin için (Allah'tan) bağış diler" dedi. Bunu, Mâiz için bir 
çıkış yolu bulunur umuduyla istemişti. 
Mâiz, Râsûlullah'a gelip: 
"Yâ Rasûlullah! ben zina ettim. Bana Allah'ın Kitabını (n hükmünü) uygula" dedi. 
Rasûlullah ondan yüz çevirdi. Mâiz dönüp tekrar; 
" Yâ Rasûlullah! Ben zina ettim. Bana Allah'ın kitabım (n hükmünü) uygula" dedi. 
Rasûlullah yine ondan yüz çevirdi. Ama Mâiz tekrar dönüp: "Yâ Rasûlullah ! Ben zina ettim. Bana 
Allah'ın Kitabını uygula dedi." Nihayet bunu dört kez söyleyince, Rasûlullah (s.a): 
"Sen bunu dört kez söyledin. Kiminle zina ettin?" dedi. Mâiz: 
" Falan kadınla" 
Onunla birlikte yattın mı? -Evet 
Derin onun derisine değdi mi? -Evet 
Onunla cinsel ilişkide bulundun mu? -Evet 
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a) recmedilmesini emretti. Mâiz, Harre'ye götürüldü. Recmedilip de 
(recmedilmeye başlanıp da) taşın acısını hissedince sabredemedi, (recmedildiği yerden) çıkıp kaçtı. 
Arkadaşları yetişemediği halde Abdulah b. Üneys yetişip, bir deve inciği[186] aldı ona atıp öldürdü. Sonra 
Rasûlullah (s.a)'e geldi ve bunu kendisine haber verdi. 
Rasûlullah (s.a): 
"Keşke bıraksaydınız. Belki tevbe ederdi de, Allah tevbesini kabul ederdi" buyurdu.[ Buhârî, hudûd 26. 27; 
Müslim, hudûd 22. 23 Ahmed, V, 262, 265.Sünen-i Ebu Davud Terc. ve Şerhi,Şamil Yay.15/112-113. 

Hz. Ayşe validemiz anlatıyor: 
"Peygamber (asm)'ın yanımda kaldığı gece olan benim gecemde geldi ve ridasını çıkardı, ayakkabılarını 
çıkardı ve onları ayak tarafında bıraktı. İzarının bir ucunu yatağına açtı ve yanı üzere yattı. Fazla zaman 
geçmeden o benim uyuduğumu sandı, yavaşça ridasını aldı, yavaşça ayakkabılarını giydi, (yavaşça) 
kapıyı açtı ve çıktı. Sonra kapıyı yavaşça kapattı. Ben de örtümü başımın üzerine saldım, başımı da 
örttüm. Sonra izarım ile de kapandım. Sonra onun izinden yola koyuldum." 
"Nihayet Baki mezarlığına geldi. Uzunca ayakta durdu. Sonra üç defa ellerini kaldırdı, sonra yana saptı, 
ben de yana saptım. O hızlandı, ben de hızlandım. Koşmaya başladı, ben de koştum. Daha da hızlı 
koşmaya başladı, ben de daha da hızlandım. Onu geçtim, içeri girdim. Daha henüz uzanmıştım ki o da 
içeri girdi: 
- Ne oluyor ey Ayşe, göğsün inip kalkıyor, karnın da şişmiş bulunuyor. 
- Anam-babam sana feda olsun ey Allah'ın Rasûlü dedim ve ben de ona (durumu) ona bildirdim. 
- O benim önümde gördüğüm karartı sen miydin, dedi. Ben evet dedim. Göğsüme vurdu. Sonra şöyle 
dedi: 
- Allah'ın ve Rasûlünün sana haksızlık edeceğini mi zannettin? Ayşe dedi ki: 
- İnsanlar her neyi gizlese Allah onu bilir, (dedi) O, 
"Evet!.." (diye buyurdu ve devamla) buyurdu ki: 
 
- O gördüğün vakit Cibril bana geldi, bana seslendi. Sesini senden gizledi. Ben de ona karşılık verdim. 
Ona verdiğim karşılığı da senden gizledim. Sen buradayken yanına girmezdi. Çünkü elbiselerini 
çıkarmıştın. Ben senin uyuduğunu sanmıştım. Seni uyandırmak hoşuma gitmedi ve yalnızlıktan 
korkacağından çekindim. Cebrail bana dedi ki: 
- Rabbin sana Baki'dekilere gitmeni, onlar için mağfiret dilemeni emrediyor. 
- Peki ey Allah'ın Rasûlü, (kabirdekilere ben) nasıl söyleyeyim, diye sordum. 
Şöyle buyurdu: Deki: "( ): 
"Selam size ey müminlerin ve Müslümanların diyarında bulunanlar. Allah bizden önden gidenlere de 
geriye kalanlara da rahmet buyursun. Bizler de -inşaallah- size elbette yetişeceğiz." (Müslim, Cenaiz 103; 
Ahmed, Müsned, 6/221) 

 

 


