Editör Mart 2018

Derdimiz Allah’ın rızasını kazanmak olmalı. İhlassızlık en büyük hüsrandır. Rabbimiz
Cümlemize ihlas hidayet lütfetsin.

Şüfeyyü’l-Esmâi, Hz. Ebü Hüreyre’den naklediyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdular ki: “Kıyamet günü iIk çağrılacaklar, Kur’ân-ı ezberleyen biri, Allah yolunda öldürülen
biri ve bir de çok malı olan biridir. Allah Teâla Hazretleri Kur’ân okuyana:” Ben Resülüme inzal
buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?” diye soracak. Adam: “Evet ya Rabbi!” diyecek.
“Bildiklerinle ne amelde bulundun?” diye Rabb Teâlâ tekrar soracak. Adam: “Ben onu gündüz ve
gece boyunca okurdum” diyecek.

AlIâhu Teâlâ Hazretleri: “Yalan söylüyorsun!” diyecek. Melekler de ona: “Yalan söylüyorsun!”
diye çıkışacaklar. Allahu Teâla Hazretleri ona: “Bilakis sen, “Falanca Kur’an okuyor” densin diye
okudun ve bu da söylendi” der. Sonra, mal sahibi getirilir. Allah Teâlâ Hazretleri: “Ben sana
bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?” der. Zengin
adam, “Evet yâ Rabbi” der. “Sana verdiğimle ne amelde bulundun?” diye Rabb Teâlâ sorar.
Adam: “Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim” der. Allâhu Teâla Hazretleri: “Bilakis sen:
“Falanca cömerttir” desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi” der. Sonra Allah yolunda
öldürülen getirilir.Allah Teâlâ Hazretleri: “Niçin öldürüldün?” diye sorar. Adam: “Senin yolunda
cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım” der.

Hakk Teâlâ ona: “Yalan söylüyorsun!” der. Ona melekler de: “Yalan söylüyorsun!” diye çıkışırlar.
Allah Teâla Hazretleri ona tekrar: “Bilakis sen: “Falanca cesurdur” desinler diye düşündün ve bu
da söylendi” buyurur.
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Sonra (Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ebü Hüreyre’nin dizine vurup): “Ey Ebü Hüreyre! Bu
üç kimse, Kıyamet günü, cehennemin, aleyhlerinde kabaracağı Allah’ın ilk üç mahlükudur!”
dedi. “Şüfey der ki: “Ben Ebü Hüreyre’den aldığım bu hadisi, Hz. Muâviye’ye haber verdim.
Bunun üzerine: “Böylelerine bu muâmele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapılır?”
dedi ve Hz. Muâviye Şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başladı, öyle ki helak olacağını zannettim.

Derken bir müddet sonra kendine geldi, yüzündeki (gözyaşlarını) sildi. Ve şunları söyledi: “Allah
ve Onun Resülü doğru söylediler: “Dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere, orada
işlediklerinin karşılığını tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte âhirette
onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zâten yapmakta
oldukları da bâtıldır” (Hüd 15-16).

Ebü Hüreyre ve İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu
vesselâm) buyurdular ki: “Ahir zamanda, dinle dünyayı taleb eden insanlar zuhur edecek.
Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun
postu yanlarında kaba kalır. Diller de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden
vahşidir. Cenâb-ı Hakk (bunlar için) şöyle diyecektir: “Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa
bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zât-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine,
kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına
dönecekler.”

Daha güzel Burhan’larda buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.
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