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HUTBE-İ ŞAMİYEDE GEÇEN ÂYETLER-HADİSLER VE KAYNAKLARI

  

            ÂYETLER:

  

            -Sh.9-“   ””Vay onlara ki,ahirete inanmalarına rağmen,bile bile dünyayı ahirete tercih
ederler.”(İbrahim.3)

  

            Risalede:Şualar.675,724,Kastamonu Lahikası.104,110,Emirdağ Lahikası. 1 /
232,Hutbe-i Şamiye.9,Tarihçe-i Hayat.293,296,310,Mufassal Tarihçe.1201.Risale-i Nurun Kudsi
Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.1992 baskılı.Envar Neşr.806 sahife.Sh.144.Sıra no.447/25.

  

            -Sh.18-     “De ki:’Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden
kullarım! Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder.
Çünki Ğafur ve Rahimdir;çok affedicidir,merhamet ve ihsanı fazladır.”(Zümer.53.

  

            Risalede:El-Mesneviyyül Arabi.sh.128,Tercüme Mesnevi.(Abdulmecid.65,(A.Badıllı)107,
Barla Lahikası.88,217,374,Emirdağ. 1 / 59,Hutbe-i Şamiye.18,44,Tarihçe-i Hayat.95,Mufassal
Tarihçe.1158,R.N.Kudsi Kaynakları.sh.159. S.No. 524/7.

  

            -Sh.38.”   “,”Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan
yarattı.”(Secde.7)

  

            Risalede:Sözler.196,231,617,664,El-Mesneviyyül Arabi.60,Tercüme
Mesnevi.(Abdulkadir)27,Hutbe-i Şamiye.38,R.N.Kudsi Kaynakları.sh.71.    

  

            -Sh.60.”  “,”İşlerini istişare ile yürütürler.”(Şura.38)
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            Risalede:Hutbe-i Şamiye.60,Âsarı Bediiyye.137,Tarihçe-i Hayat.100,R.N.K. Kaynakları.
sh.176,S.No.607/1.

  

            -Sh.77.   “,”Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah
tarafından insanlara ibret verici bir âkibet olmak üzere ellerini kesiniz.”(Mâide.38)

  

            Risalede:Hutbe-i Şamiye.77.

  

 

  

            -Sh.79.”    "Dinde zorlama yoktur." Bakara Sûresi, 2:256.

  

            -Sh.89.”İnnallâhe hüvel kaviyyül metin”,” ”,Allah kavi ve metindir.”(iki ayrı âyetten
alınmıştır.Zariyat.58,Hadid.25.)

  

            Risale-de:Hutbe-i Şamiye-89,R.N.K.Kaynakları.sh.177,S.No.609/3.

  

-Sh.134.” ”.”Nede herhangi bir şey ona denk oldu.”(İhlas.4)

  

Risalede:Sözler.412,Hutbe-i Şamiye.134,R.N.K.Kaynakları.91.S.No.187. 

  

-Sh.134.“      ”,”Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O herşeyi hakkıyla işitir ve bilir.”(Şura.11)

  

Risalede:Sözler.14,Mektubat.84,Lem’alar.101,341,El-Mesneviyyül Arabi.255,436,Tercüme
Mesnevi.(Abdulkadir)240,295,Âsarı Bediiye.18,75,Hutbe-i Şamiye.
134,R.N.K.Kaynakları.sh.54,S.No.7.
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-Sh.141.”     ”.”Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi severmi?”(Hucurat.12)

  

Risalede:Sözler.381,Mektubat.275,Barla Lahikası.267,Kastamonu Lahikası.190,192,Âsarı
Bediiye.150,618,Hutbe-i Şamiye.141,Mufassal Tarihçe.754,898,900,R.N.K. Kaynakları. 84,
S.No.151. 

  

-Sh147.” ”.”Hiçbir günahkâr,başkasının günahını
yüklenmez.”(En’am.164,İsra.15,Fatır.18,Zümer.7,Necm.38.)

  

Risalede:Mektubat.264,Şualar.353,Emridağ-1 /
39,Emirdağ-2/82-84,98,163,172,179,181,195,237,239,241,245,Hutbe-i Şamiye.147,Âsarı
Bediiye.133,Tarihçe-i Hayat.477,619,704,Mufassal
Tarihçe.384,993,1538,1619,R.N.K.Kaynakları.116,S.No.309/40.

  

-Sh.147.”          ”Kim katil olmayan yeryüzünde fesad çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün
insanları öldürmüş gibi olur.”(Mâide.32)

  

Risalede:Sözler.717,Mektubat.53,Emirdağ-2/98,Hutbe-i Şamiye.147,Âsarı Bediiye.126,Mufassal
Tarihçe.1565,R.N.K.Kaynakları.107,S.No.264.

  

-Sh.148.”  ”.”Yiyin için,fakat israf etmeyin.”(A’raf.31)

  

Risalede:Lem’alar.139,316,Emirdağ-2/99,Hutbe-i  Şamiye.148,R.N.K.Kaynakları.131,S.No.383/
26.

  

-Sh.148.”    ””İnsan çalışma ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez.”(Necm.39)
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Risalede:Sözler.746,Emirdağ-2/99,Hutbe-i Şamiye.148,Âsarı Bediiye.85,438,628, Mufassal
Tarihçe.396,R.N.K.Kaynakları.108,S.No.268.

  

 

  

HADİSLER :

  

-Sh.18.“ ”.Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.sh.707,S.No.963.

  

-Sh.20.Emel ile ilgili hadiste:”Emel ve ümid,benim ümmetim için Allahu Tealanın mutlaka
rahmetidir. Çünki eğer ümid ve bekleyiş olmasaydı,anne çocuğunu emzirmez,bahçeci fidan
dikmezdi.”(Enes bin Malik’ten)

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.708,S.No.964.

  

“Eğer emel olmasaydı amel boşa giderdi.”Bak.R.N.K.Kaynakları.S.No.875.Envar
neşr.1994.baskı.1020.sahife.

  

-Sh.37.” zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor.”.”Hadiste:”Zaman,Allahın yer ve
gökleri halk edeliden beri daire şeklinde dönüp dolaşmaktadır.”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.sh.708,S.No.965,1994 baskılı.S.No.876.

  

-Sh.44.”  ”.”Umumu elde edilmeyen bir şeyin,umumuda terkedilmez.”
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Risalede:Âsarı Bediiye.460,Münazarat.71,Saykalül İslâm.239,Hutbe-i Şamiye. 44, Tercüme
Mesnevi(Abdulkadir).356,Tarihçe-i Hayat.95,R.N.K.Kaynakları.681,S.No.901,1994 baskılı sıra
no.842.

  

-Sh.44.” ”.”Cenâb-ı Hak buyurmuş:”Ben kulumun bana karşı taşıdığı zannı (yani akidesi)
yanındayım..ve beni çağırdığı zaman onunla beraberim.”

  

Risalede:Sözler.35,El-Mesneviyyül Arabi.362,Âsarı Bediiye.440,Tercüme Mesnevi
(Abdulkadir)462,470,Tarihçe-i Hayat.95,Hutbe-i Şamiye.44,Osmanlıca Nurun ilk kapısı
taksir-Hüsrev.39,Yeni yazı nurun ilk kapısı.16,R.N.K.Kaynakları.303,S.No.10,1994 baskılı sıra
no.364.

  

-Sh.45-“ Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır.
Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Küfür, bütün enva'ıyla kizbdir, yalancılıktır.”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.680,s.no.899,1994 baskılı.841.

  

-Sh.49-"Sahabeler, daima doğru söylerler. “

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.708,s.no.966,1994 baskı.s.no.879.

  

-Sh.54,80.” seciye-i İslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan..”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.681,s.no.903,1994 baskılı.s.no.842.

  

-Sh.59.” Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil.”
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“Kişinin kıymeti,onun himmetidir. Kimin himmeti sadece karnına yemek doldurmak olsa,işte
onun kıymeti,ondan çıkan şeylerdir.”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.709,s.no.967,1994 baskılı sıra no.876.

  

-Sh.60.” İnsanın fıtratı medenîdir.”

  

Bak.R.N.K.Kaynakları.709.s.no.968,1994 baskılı sıra no.877.

  

-Sh-92,101-“    ”.”Selâm Hüda ve hidayete tabi olanlara olsun.”

  

Risalede:Âsarı Bediiye.384,Hutbe-i Şamiye.92,101.R.N.K.Kaynakları.675.s.no.888,1994 baskılı
sıra no.835.

  

-Sh.93.” ”.”Dinsiz bir dünyada hayır yoktur.”

  

Risalede.Âsarı Bediiye.387,Hutbe-i Şamiye.93,R.N.K.Kaynakları.676,s.no.889,1994 baskılı sıra
no.836.

  

-Sh.105.” şeriat dairesinde ulü-l emre itaat farzdır.”

  

Risalede:Âsarı Bediiye.396,Hutbe-i Şamiye.105,Tarihçe-i Hayat.666,Bak.Nisa.59, R.N.K.
Kaynakları.676,s.no.890,1994 baskılı sıra no.836.
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-Sh.114-“ Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir."

  

Risalede:Sözler.703,Mektubat.6,Şualar.587,Âsarı Bediiye.102,524,639,Hutbe-i Şamiye.
114,R.N.k.Kaynakları.368,s.no.165,1994 baskılı sıra no.447.

  

-Sh.145.”   ”.”Söz mal gibidir. İsraf edilmesi caiz değildir.”

  

Risalede:Âsarı Bediiye.666,Hutbe-i Şamiye.145,R.N.K.Kaynakları.683,s.no.909,1994 baskılı
s.no.845.

  

 

  

                                                                                              MEHMET   ÖZÇELİK

  

                                                                                              2001 / EKİM / ADIYAMAN
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[1]  Emirdağ Lahikası. 2 / 109.

      

[2]  Age. 2 / 142.

      

[3]  Age. 2 / 142.

      

[4]  Tarihçe-i Hayat.89.

      

[5]  Age.101.

      

[6]  Bediüzzaman Cevab veriyor.100.
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[7]  Age.177.

      

[8]  Hutbe-i Şamiye.4.

      

[9]  Age.46.Haşiye.1.

      

[10]  Age.78.Haşiye.1.

      

[11]  Münazarat.5.

      

[12]  Münazarat.6.

      

[13]  Nur Çeşmesi.146.

      

[14]  Yeni Asya gazt.Mustafa Özcan.22-7-2001.

      

[15]  ."  Buhari, Fezailu'l-Medine 9, Tıbb 30, Fiten 27; Müslim, Hacc 485, 486, (1379, 1380);
Muvatta, Câmi' 16, (2, 892); Tirmizi, Fiten 51, (2244).      

      

[16]  Ebu Davud, Cihad 3, (2483).   

      

[17]  Hutbe-i Şamiye.sh.6.

      

[18]  Age.9.
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[19]  Age.13.

      

[20]  Age.15.

      

[21]  Age.15.

      

[22]  Age.19.

      

[23]  Age.21.

      

[24]  Age.21.

      

[25]  Age.22.

      

[26]  Age.22.

      

[27]  Age.23.

      

[28]  Age.23.

      

[29]  Sözler.154.
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[30]  Sözler.154-155.

      

[31]  H.Şamiye.24.

      

[32]  Age.26.

      

[33]  Age.64.

      

[34]  Age.76.

      

[35]  Age.79.

      

[36]  Age.94.

      

[37]  Age.136.
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