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ُيِب   ِب  اسَّر ِب
 ِب  اسَّر ْس َم

ّل
يِب  ال

ظْس    ِب
 

أ  ده وأطخعُن  وأطخغفسه وأطتهدً ، وأوم  ب  وال أكفسه، وأعادي م  ًكفس ب  . 

ك ا  وأشهد أن مح د  عبده وزطول،  و شهد أن ال إا  إال هللا و ده ال شٍس

 أزطل  بااهدى ودً   لحم، و انوز و ملوعظت و لحك ت على فترة م   اسطل، وكلت  

 م   اعلي، وضالات م   اناض، و نلعاع

 .م   اصمان، ودنو م   اظاعت، وكسب م  الاجل

 .م  ًعع هللا وزطوا  فلد زشد

 .وم  ٌعص هللا وزطول فلد غوى وفسط وضل ضالال  عُد 

أوصُكي بخلوى هللا، فإن  خير ما أوص ى ب   ملظلي  ملظلي أن ًحض  على آلاخسة، وأن ًأمسه 

 .بخلوى هللا

و  رزو  ما  رزكي هللا م  نفظ ، فإن جلوى هللا مل  ع ل ب  على وجل ومخافت م  زب  عون 

 (1)صدق على ما جبغون م  أمس 

 .آلاخسة 

وم  ًصلح  اري بِن  وبين زب  م  أمسه في  اظس و اعالنُت، ال ًنوي ب  إال وج  هللا ًك  ا  ذكس  

في عاجل أمسه، وذخس  فُ ا  عد  ملوث،  ين ًفخلس  ملسء إلى ما كدم . 

 .وما كان م ا طوى ذاك ًود او أن بِن  وبِن  أمد   عُد 

حرزكي هللا نفظ  وهللا زءوف بااعباد  " 30: آل ع س ن " ] (2)ٍو  ]. 

ما ًبدل  الول ادي وما : " وهو  اري صدق كول، وأنجص وعده، ال خلف اراك، فإن  ًلول حعالى

29: ق ] (3)" أنا بظالم العبُد   ]. 

وم  ًخم هللا ًكفس عن  طِئاج  " فاجلو  هللا في عاجل أمسكي وآجل  في  اظس و اعالنُت، فإن  

عظي ا  أجس   5:  اعالق ] (4)" َو  ]. 

 .وم  ًخم هللا فلد فاش فوش  عظُ ا

 .وإن جلوى هللا جوقي ملخ  وجوقي علوبخ  وجوقي سخع 

 .وإن جلوى هللا جبُض  اوجوه، وجسض ي  اسب، وجسفع  ادزجت

فخرو  بحظكي وال جفسظو  في جنب هللا، فلد عل كي كخاب ، ونهج اكي طبُل ، اُعلي  ارً  

علي  اكاذبين  .صدكو  َو

فأ ظنو  ك ا أ ظ  هللا إاُكي، وعادو  أعد ءه، وجاهدو  في هللا  م جهاده، هو  جخباكي 

حُا م  حي ع  بِنت  .وط اكي  ملظل ين ايهلك م  هلك ع  بِنت، ٍو
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 .وال  ول وال كوة إال باهلل

فأكثرو  ذكس هللا حعالى، و ع لو  ملا  عد  ملوث، فإن  م  ًصلح ما بِن  وبين هللا ًكف  هللا ما بِن  

 وبين

 . اناض

 .ذاك بأن هللا ًلض ي على  اناض وال ًلضون علُ ، ٍو لك م   اناض وال ً لكون من 

 .(هللا أكبر، وال  ول وال كوة إال باهلل  اعلي  اعظُي
 
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'ın ashabına kıldırdığı ilk 

cuma namazına gelince, siyer ve tarih bilginleri şöyle demişlerdir; 

 

Rasûlullah rebiu'l-evvel ayının pazartesiye rastlayan onikinci günü kuşluk 

vakti sıcağın arttığı sırada Kuba'da Amr b. Avfoğulları yanında muhacir 
olarak gelip konakladı. İşte o seneden itibaren tarih başlatılmaktadır. 

Kuba'da perşembe gününe kadar kaldı ve mescidlerini tesis etti. Sonra 

cuma günü Medine'ye çıktı. Salim b. Avfoğulları diyarında bir vadilerinin iç 

tarafında cuma namazı vakti geldi. Salim b. Avfoğulları o yeri mescid 
edindiler. Peygamber onları cuma vakti topladı ve onlara hutbe okudu. 

Medine'de verdiği ilk hutbe odur.  

 

Bu hutbede şunları söylemişti: 
 

"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım diler, O'ndan 

mağfiret ve hidayet dilerim. O'na iman eder, O'nu inkâr etmem, Onu inkâr 

edenlere de düşmanlık ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir 

ilâh yoktur. O bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki 
Muhammed, O'nun kulu ve Rasûlüdür. 

 

Rasüllerin arkasının kesildiği, ilmin azaldığı, insanların sapıttığı, 

zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin yaklaştığı, (son) vadenin 
oldukça yakın olduğu bir zamanda onu hidayet ile, hak din ile nur 

ile, öğüt ile, hikmet ile göndermiştir. Allah'a ve Rasûlüne itaat 

eden doğruyu bulmuş olur. Allah'a ve Rasûlüne isyan eden azmış, 

kusurlu hareket etmiş ve (haktan) alabildiğine uzak bir sapıklıkla 
sapıtmış olur. 

 

Size Allah'a karşı takvalı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü müslumanın 

müslümana yaptığı en hayırlı tavsiye onu âhirete (yönelik amelleri 
işlemeye) teşvik etmek, ona Allah takvasını emretmektir. 

Allah'ın size kendisinden sakınmanızı emrettiği şekilde Allah'ın sakındırdığı 

şeylerden de sakınınız, Şüphesiz ki Allah korkusu, -Allah takvası gereğince 

Rabbinden korkarak ve sakınarak amel eden kimseler için- âhiretten elde 

etmeyi ümit ettiğiniz şeylere karşı çok gerçek bir yardımcıdır. Gizli ve açık 
hallerinde kendisi ile Rabbi arasındaki işleri ıslah edip, bu işlerle Allah'ın 

rızasından başkasını niyet etmeyen kimseler için (bu hal); dünya işinde o 



4 
 

kimse için bir şan ve şeref, kişinin dünyada iken önden gönderdiği şeylere 

ihtiyaç duyacağı vakit olan ölümden sonrası için de bir azık olur. Bu 

şekilde olmayan amellerine gelince, kendisi ile o amel arasında oldukça 

uzak bir mesafe olmasını temenni edecektir. 
 

 "Allah, size kendisinden sakınmanızı emreder, Allah kullarına çok 

merhametlidir." (Âl-i Ġmran, 3/30) 

 
Söylediğini doğru çıkartan, sözünü gerçekleştiren O'dur, O'nun sözünün 

yerine gelmemesi, gerçek olmaması mümkün değildir.  

 

Çünkü yüce Rabbimiz: 
 

"Benim yanımda söz değiştirilmez ve Ben kullara asla zulmedici 

değilim." (Kâf, 50/29)diye buyurmaktadır. 

 
O halde ister dünya işinizde, ister âhirete ait işlerinizde, gizli ve açık 

hallerde Allah'tan korkunuz. Çünkü  

 

"kim Allah'tan korkarsa, onun günahlarını örter ve mükâfatını 

büyütür." (et-Talâk, 65/5)  
 

Kim de Allah'tan korkarsa, o pek büyük bir kurtuluşa erişir. Allah'ın takvası 

demek, O'nun gazabını, O'nun azabını, O'nun öfkesini gerektiren şeylerden 

sakınmak demektir. Allah'tan korkmak (takva), yüzleri ağartır, Rabbi 
hoşnut eder, dereceyi yükseltir. O halde (takvadan) payınızı alınız ve 

Allah'ın huzurunda kusurlu hareket etmeyiniz. O size Kitabını öğretmiş ve 

önünüze yolunu açmış bulunmaktadır. Ta ki kimlerin doğru söylediklerini 

ortaya çıkarsın, kimlerin de yalancı olduklarını göstersin. O halde Allah size 
nasıl ihsan ettiyse, siz de ihsan ediniz. O'na düşmanlık edenlere düşman 

olunuz. Allah yolunda hakkıyla cihad ediniz. Sizi O seçti ve size 

müslümanlar adını verdi. Böylece helak olan apaçık bir delil üzere helak 

olsun, hayat bulan apaçık bir delil üzere hayat bulsun. Güç ve kuvvet 

ancak Allah iledir. Allah'ı çokça anınız, ölümden sonrası için amel ediniz. 
Şüphesiz ki kendisi ile Allah arasında olanı ıslâh edene, Allah, kendisi ile 

insanlar arasındaki hallerde kafi gelecektir. Çünkü yüce Allah insanlar 

hakkında hükmeder, fakat insanlar O'nun hakkında hüküm veremezler. O 

insanlara maliktir, onlar O'na malik değildir. Allah en büyüktür. Güç ve 
kuvvet pek yüce ve pek büyük olan Allah'tandır." 


