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Gökten Ýnen Su 1

GÖKTEN ÝNEN SU

Devs kabilesinde Ümmü Þerik adýnda bir kadýn

vardý. Kabile Müslümanlýðý henüz kabul etmemiþti.

Ümmü Þerik duyduklarýndan etkilenip Müslüman ol-

du. O andan itibaren de Allah Resûlü’nü görüp saha-

bi olma hasretiyle gönlü yanýp tutuþtu. Sonunda kara-

rýný verdi. Peygamber þehrine gidecekti. 

Hemen hazýrlýklara baþladý. Ýlk iþ olarak yanýna

bir yoldaþ bulmasý gerekiyordu. Bütün araþtýrmala-

rýna raðmen o tarafa gidecek birini bulamadý. Tam

ümitsizliðe kapýlmak üzereydi ki, hanýmýyla birlik-

te yolculuða hazýrlanan bir Yahudi'ye rastladý. Ya-

hudi bir yandan yolculuk hazýrlýðý yaparken:
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– Benimle gelebilirsin, dedi.

Ümmü Þerik telaþlandý birden. Apar topar geri

dönmeye davranýrken:

– Hemen kabýma su doldurup geleyim, dedi.

Yahudi bir an düþündü. Sonra kurnazca gülüm-

seyerek:

– Senin su almana gerek yok, diye seslendi.

Çünkü yanýma ben fazlasýyla aldým.

Ümmü Þerik bunun üzerine su almaktan vaz-

geçti. Hep birlikte yola koyuldular. O gün akþama

kadar ara vermeden ilerlediler. Nihayet gün bat-

mak üzereyken uygun bir yer buldular. 

Yere yazgýlar serildi. Yorgun yolcular oturdular.

Yahudi, heybesinden yiyeceklerini çýkarýrken Ümmü

Þerik'i sofraya davet etti. Ümmü Þerik de acýkmýþtý.

Ama susuzluðu daha fazlaydý. Kuruyan boðazýný bir

an önce ýslatma arzusuyla:

– Önce bana biraz su ver, dedi. Çünkü susuz-

luktan ayakta duracak hâlim kalmadý. Ýnan su iç-

medikçe bir lokma yemek yemeyeceðim!

Yahudi kurnaz bakýþlarýný yanýndaki su tulumu-

na çevirip:
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– Dinini deðiþtirmediðin sürece sana bir yudum

su vermem, diye karþýlýk verdi.

O an Ümmü Þerik beyninden vurulmuþa dön-

dü. Þaþkýn þaþkýn baktý adama. Acaba yanlýþ mý

duydum, der gibi bir hâli vardý. Ama Yahudi hiç de

su verecek gibi durmuyordu. Demek ki ciddiydi.

Ümmü Þerik kaþlarýný çatýp:

– Vallahi, susuzluktan, ölsem de senin dinine

geçmeyeceðim, dedi.

Yahudi bu kesin cevap karþýsýnda önce þaþýrdý.

Ama onun yüzündeki susuzluk ifadesini görünce

içten içe sevindi. "Nasýl olsa daha fazla dayanayýp

dininden dönecek." diye düþünüp  önündeki sofradan

yemeðe koyuldu. 

Ümmü Þerik, yanýna su almadýðýna yanýyordu.

Ama ne kadar susuz da olsa asla teslim olmayacak-

tý. Bu fýrsatçý adamýn dinine girmeyecekti. Allah el-

bette bir kolaylýk gösterirdi kendisine.

Devesinin yanýna gitti. Onu güzelce baðladýk-

tan sonra baþýný devenin dizleri üzerine koydu. Der-

ken uyuyakaldý. 

Vakit gece yarýsýna doðru ilerliyordu. Yahudi,



Gökten Ýnen Su 5

karýsý ve Ümmü Þerik derin bir uykudaydý. Bir ara-

lýk Ümmü Þerik rüya görmeye baþladý. Gökyüzün-

den bir kova usul usul aþaðýya doðru iniyordu. Ýçin-

de içecek bir þeylerin olduðu anlaþýlýyordu.  Ümmü

Þerik gözlerini ondan ayýrmadan bekledi. Kova ge-

lip onun alnýna dokundu. Alnýndaki serinliði hisse-

den Ümmü Þerik hemen uyandý. O an heyecan için-

de kalakaldý. Çünkü gerçekten gözlerinin önünde

içi su dolu bir kova vardý. 

Hemen kovaya uzandý. Ýçindeki berrak suyu

görünce daha içmeden suyun serinliðini vücudunda

hissetti. Yudum yudum içmeye baþlayýnca tadýnýn

da baldan tatlý olduðunu fark etti. Bu, Yüce Al-

lah'ýn bir mükâfatýydý. Bir damla su için dininden

dönmeyen kulunu sonsuz rahmet, hazinesinden su-

luyordu. Ümmü Þerik kana kana sudan içti. Yüre-

ðindeki yangýn sönmüþtü artýk. Sonra avucuna ko-

vadan biraz su döktü. O âna kadar iyice kurumuþ

olan kendi kabýný ýslattý. Ardýndan da onu suyla bir

güzel doldurdu.  

Kova yukarýya doðru yükselmeye baþladý. Ni-

hayet gözden kayboldu. Ümmü Þerik bu mucize

karþýsýnda þükrederek yeniden istirahata çekildi. 
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Sabah olunca Yahudi’nin sesiyle gözlerini açtý:

– Hey Ümmü Þerik!

Ümmü Þerik hemen doðruldu. Biraz ötede diki-

len Yahudi'yi görünce ona eliyle iþaret etti:

– Buraya gel hele, diye seslendi. 

Yahudi onun yüzündeki heyecan ifadesini gö-

rünce önemli bir þey olduðunu sezmiþti. Hemen

oraya koþtu. Ümmü Þerik su kabýný gösterdi ve ge-

celeyin yaþadýklarýný ballandýra ballandýra anlattý. 

O anlattýkça Yahudi renkten renge giriyordu.

Nihayet dayanamadý ve þaþkýnlýk içinde sordu:

– O su kovasý yukarýdan mý indi?

– Evet! Sonra da semaya çekilip gitti. Gözlerim-

le gördüm!

Yahudi, gözlerini kýrpýþtýrarak baktý semaya

doðru. Bunun nasýl olduðunu aklý almýyordu. Ama

kaptaki su ve kadýnýn yüzündeki suya doymuþluk

ifadesi onu ikna etmeye yetti. O an kafasýnda, ken-

di inancýyla, yoldaþý olan bu kadýnýn inancýný tart-

maya baþlamýþtý bile.

Hemen hazýrlanýp yola devam ettiler. Nihayet
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Peygamber þehrine ulaþtýlar. 

Ümmü Þerik doðruca Sevgili Peygamberimiz’in

huzuruna geldi. Kalbi heyecan içindeydi. Yolda yaþa-

dýklarýný bir bir anlattý. Efendimiz, onun geliþinden

memnun olmuþtu.

Ümmü Þerik Peygamber þehrine yerleþti. Tek ba-

þýna yaþayýp giderken Efendimiz kendisini çaðýrdý.

Onu sahabilerden Zeyd ile evlendirdi. Düðün sonra-

sý Ümmü Þerik'e hediye olarak otuz ölçek hurma ver-

di ve:

– Bunlardan yiyin, dedi. Fakat sakýn ne kadar

kaldýðýný ölçmeyiniz!

Bu hediyeden son derce memnun olan Ümmü

Þerik, yanýnda getirdiði yað tulumunu Efendimize

hediye etmeyi düþündü. Hemen hizmetçisini yanýna

çaðýrdý. Tulumu Efendimize götürmesini ve hediye

olduðunu söylemesini istedi. 

Hizmetçi denileni yaptý. Tulumu Peygamberimi-

ze verdi.

– Bu size efendimin hediyesidir, dedi. 

Allah Resûlü kendisine hediye edilen yaðý bir ka-

ba boþalttý. Sonra boþ tulumu hizmetçiye geri uzattý:
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– Bunu alýp götür, dedi. Aynen eski yerine as.

Ama sakýn aðzýný baðlama!

Hizmetçi, tulumu alýp geri döndü. Peygamberi-

miz’in tembihlediði gibi onu eski yerine astý. Aðzý-

ný da baðlamadý. 

Ümmü Þerik evde dolaþýrken bu tulumu gördü.

O an, kendisinin verdiði emrin yerine getirilmediði-

ni düþündü. Hemen hizmetçiyi yanýna çaðýrdý. Kaþ-

larýný çatarak:

– Ben sana "Bunu Allah Resûlüne götür!" de-

memiþ miydim, diye çýkýþtý. 

Hizmetçi bir efendisine bir de duvarda asýlý du-

ran yað tulumuna baktý.

– Efendim, ben senin emrini yerine getirdim.

Týpký dediðin gibi, tulumu Allah Resûlüne götür-

düm. Fakat, O bunun içindeki yaðý boþalttý. Sonra

tulumu bana verdi ve aðzý açýk bir þekilde yerine as-

mamý tembih etti. Ben de öyle yaptým.

Ümmü Þerik sakinleþti. Hemen tulumu eline

aldý. Ýçindeki yaðý görünce bunun bir mucize oldu-

ðunu anladý. 

O günden sonra yemeklerde bu yaðdan kullan-
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maya baþladýlar. Uzun süre yaðýn bitmediðini gör-

düler.

Ümmü Þerik bir yandan da Efendimizin hediye

ettiði arpayý öðütüp kullanýyordu. Onun da hiç bit-

mediðini fark etti. Bir ara geride ne kadar kaldýðýný

merak ederek arpayý ölçtü. O an hayretler içinde

kaldý. Çünkü baþlangýçta otuz ölçek olan arpa hâlâ

otuz ölçek olarak duruyordu.
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AÐARMAYAN SAÇLAR
Sâib, o gün arkadaþlarýyla beraberdi. Kendisi-

ne doðru birinin gelmekte olduðunu gördü. He-
men doðruldu ve gelen kiþiye sevgi dolu gözlerle
baktý. Bu, Sevgili Peygamberimizdi. 

O an herkes durdu. Bütün çocuklar Efendimize
bakýyorlardý. Allah Resûlü, Sâib'in önüne gelince
sordu:

– Senin adýn ne?

Heyecanla:

– Sâib, diye cevap verdi.

Ardýndan da Yezid'in oðlu olduðunu söyledi.
Bunu üzerine Efendimiz memnun oldu. Sâib'in saç-
larýný sevgiyle okþayýp:
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– Allah seni mübarek etsin, dedi. Baþýný okþadý-
ðým yer de ebediyen aðarmasýn!

Sevgili Peygamberimiz bu sözleri söyledikten
sonra yoluna devam etti. 

Aradan yýllar geçti. Efendimiz dünyadan göçeli çok
olmuþtu. Sâib de epeyce yaþlanmýþtý. Fakat görenleri
hayrete düþüren bir özelliði vardý onun. Saçlarýnýn her
yaný bembeyaz olduðu hâlde tam baþýnýn üzeri simsi-
yah duruyordu. Sevgili Peygamberimizin dokunduðu
yerler hiç aðarmamýþtý.
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CENNETLÝKLER
Sevgili Peygamberimiz arkadaþlarýný sýk sýk

ziyaret ederdi. Onlarla oturup uzun uzun sohbet
eder, gönüllerini alýrdý.

Yine böyle bir niyetle yola çýkmýþtý. Yanýnda da
bazý arkadaþlarý vardý. Sahabilerden Sa’d bin Rebi'yi
ziyarete gidiyorlardý. Oraya vardýklarýnda Sa’d ken-
dilerini karþýladý. Hep birlikte oturup tatlý tatlý soh-
bet etmeye baþladýlar.

Aradan epeyce bir zaman geçmiþti. Peygambe-
rimiz gözlerini kapýya çevirdi ve:

– Þimdi buraya cennetliklerden biri gelecek, dedi.

Sahabiler merakla kapýya bakarak beklemeye
baþladýlar. Çok geçmeden içeriye Hazreti Ebubekir
girdi. Sahabiler ona imrenerek baktýlar. Çünkü Haz-
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reti Ebubekir, daha dünyadayken cennetle müjde-
lenmiþti. Oysa kendilerinin cennete gidip gidemeye-
cekleri belli deðildi.

Hazreti Ebubekir (radýyallahu anh), hakkýnda
söylenenlerden habersiz bir þekilde geçip Efendimi-
zin yanýna oturdu. Sohbet devam etti. Bir süre son-
ra Peygamberimiz yine:

– Þimdi buraya cennetliklerden biri daha gele-
cek, dedi. 
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Sahabiler yine merak içinde kapýya baktýlar. Ýçe-
riye Hazreti Ömer (radýyallahu anh) girdi. Hazreti
Ömer de geçip uygun bir yere oturdu. Sohbet kal-
dýðý yerden devam etti. 

Bir süre sonra Efendimiz yine:

– Þimdi buraya cennetliklerden biri daha gele-
cek, dedi.

Sahabiler bu kez kimin geleceðini beklerken ka-
pý açýldý. Ýçeriye Hazreti Osman (radýyallahu anh)
girdi. Sahabiler ona hayran hayran baktýlar. Herkes
onun yerinde olmayý arzu ediyordu.

Allah’ýn Elçisi bir süre sonra yine:

– Az sonra buraya cennetliklerden biri gelecek-
tir, dedi. 

Sonra ellerini açtý ve sözlerini þöyle bitirdi:

– Ey Allah'ým! Bu gelecek olan, sen dilersen Ali olur.

Yine kapý açýldý. Peygamberimizin damadý Haz-
reti Ali (radýyallahu anh) bütün heybetiyle eþikte
göründü. 

Sahabiler hem gelenin kim olduðunu bilen
Efendimizin mucizevî yanýný gördüler, hem de cen-
netlikleri öðrendiler.
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ÇAKIL TAÞLARI NE SÖYLER?

Hazreti Ebu Zerr, Sevgili Peygamberimizi tek
baþýna otururken gördü. Hemen yanýna gitti. Saygý
dolu bir eda ile uygun bir yere oturdu. 

Bu sýrada Hazreti Ebubekir göründü.  O da gel-
di, Efendimizin yanýna oturdu. 

Hazreti Ömer ve Osman da geldiler. Onlar da
Sevgili Peygamberimizin karþýsýna oturdular.

Peygamberimiz düþünceli görünüyordu. Önünde ye-
di tane çakýl taþý vardý. Onlara bakýyordu.

Yanýna gelip oturan sahabilerini görünce o çakýl
taþlarýný yerden aldý. Bir þeyler göstermek istiyor gi-
biydi. Sahabiler merakla O'nun hareketlerini izli-
yorlardý. 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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Peygamberimiz taþlarý avucunun ortasýnda top-
layýnca tuhaf bir þey oldu. Yedi taþ, ayný anda arý gi-
bi výzýldayarak Allah'ý anmaya baþladý.

Baþta Hazreti Ebu Zerr olmak üzere herkes
hayretler içindeydi. Efendimiz ise tebessüm ediyor-
du.  Derken taþlarý yere attý. O anda sesler kesildi. 

Peygamberimiz çakýl taþlarýný Hazreti Ebubekir'in
avucuna býraktý. Taþlar Allah'ý zikretmeye baþladý.

Peygamberimiz taþlarý aldý ve yere koydu. Sesler
kesildi. Sonra yerden alýp Hazreti Ömer'in avuçlarý-
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na býraktý. Zikir devam etti. 

Hazreti Ömer heyecanla bu sesleri dinliyordu.
Gözlerini de taþlardan ayýrmýyordu. Efendimiz bu kez
taþlarý onun avucundan alýp yine yere koydu. Sesler
kesiliverdi. Ardýndan da onlarý Hazreti Osman'ýn avu-
cuna býraktý. Sesler yeniden duyuldu.

Sevgili Peygamberimiz "Bu kadar yeter." derce-
sine çakýl taþlarýný yere býraktý. Sesler artýk hiç du-
yulmaz oldu. Efendimiz orada bulunanlara bakarak
þöyle dedi:

– Ýþte bu, Peygambere halife olmanýn iþaretidir.

Efendimiz bu sözüyle, kendisinden sonra halife
olacaklarýn kimler olacaðýný anlatmýþtý. Çünkü çakýl
taþlarýný önce Hazreti Ebubekir'in sonra da Ömer ve
Osman'ýn avuçlarýna koymuþtu. Gerçekten de O ve-
fat ettikten sonra sýrasýyla Hazreti Ebubekir, Hazreti
Ömer ve Hazreti Osman devletin baþýna geçtiler. Al-
lah, Sevgili Peygamberinin sözlerini her zaman oldu-
ðu gibi bir kere daha doðrulmuþtu.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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BÜYÜ

Ortalýða kötü bir koku hâkimdi. Lebid kor-

kunç bir büyü yapmak için uðraþýyordu. Ýnsanlarýn

en þereflisi Hazreti Muhammed'i hasta edip öldür-

meyi plânlýyordu. Heyecan içinde çalýþýrken iþin so-

nuna gelmiþti. Elindeki ipe birbiri ardýnca düðüm-

ler atmaya baþladý. Bunlarý yaparken baygýn baygýn

mýrýldanýyor, âdeta kendinden geçiyordu. Onuncu

düðümü attýktan sonra etrafýna bakýndý. Biraz ileri-

deki resmi aldý. Sinsi sinsi gülümseyerek düðümler-

le dolu ipi resmin üzerine býraktý. Birkaç dakika da-

ha mýrýldanýp resmi katladý. Sonra derin bir nefes

alýp kendini topladý. Ýþin en önemli kýsmý sona er-
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miþti.

Lebid, hain plânýn ikinci kýsmýný uygulamak

için dýþarýya çýktý. Telaþlý adýmlarla yürümeye baþla-

dý. Sýk sýk durup geriye bakýyor, kendisinin izlen-

mediðinden emin olmaya çalýþýyordu. Bugüne ka-

dar yaptýðý en önemli büyüydü üzerinde uðraþtýðý

þey. Baþarýlý olup olamayacaðýný merak ediyordu.

Nihayet bir kuyuya rastladý. Elindeki resmi su

geçirmez bir kýlýfa sardý. Sonra kuyuya inip onu bir

taþýn altýna özenle yerleþtirdi. Geldiði yoldan geri dö-

nerken hâlinden gayet memnun görünüyordu. Elle-

rini ovuþturarak eve girdiðinde rahat bir nefes aldý. Ýþ

tamamdý artýk.

Bu sýrada Sevgili Peygamberimiz rahatsýzlanmaya

baþladý. Saðlýktan anlayanlar onun derdinin ne olduðu-

nu bilemediler. Rahatsýzlýk giderek daha da arttý. Efen-

dimiz ayakta duramayacak hâle geldi. 

Sahabiler endiþe içindeydiler. Uðrunda canlarýný

bile feda edebilecekleri gül yüzlü Peygamberin hasta-

lýðý onlarý çok üzmüþtü. Sürekli dua ederek Efendimi-

zin iyileþmesini bekliyorlardý. Fakat, dakikalar ilerle-

dikçe O daha da hâlsizleþiyordu.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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Nihayet Sevgili Peygamberimiz hastalýðýnýn þid-

detinden dolayý uykuya daldý. Bu sýrada baþucunda

iki melek belirdi. Efendimiz onlarýn varlýðýný hisse-

diyordu. Melekler, Peygamberimizin yüzüne baka-

rak kendi aralarýnda konuþmaya baþladýlar:

– O'na ne oldu?

– Hasta!

– Hastalýðý nedir peki?

– O'na büyü yaptýlar.

– Kim büyü yaptý?

– Lebid isminde biri...

– Peki üzerine büyü yapýlan þey þimdi nerede?

– Kuyunun tabanýndaki bir taþýn altýnda…

– Öyleyse gidin o kuyunun suyunu boþaltýn. Son-

ra da taþýn altýndaki o resmi çýkarýn ve yakýn!

Melekler bu konuþmalarý Sevgili Peygamberimi-

zin duyduðunu biliyorlardý. Ona yardým etmek için

böyle konuþuyorlardý.  Geldikleri gibi geri döndüler. 

Sabah olunca Efendimiz, sahabilerinden birkaçý-

ný sözü edilen kuyuya yolladý. Sahabiler kuyuyu

buldular. Sapsarý olan suyu çektiler. Taþ ortaya çýk-
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tý. Altýndaki resmi aldýlar ve hemen oracýkta yaktý-

lar. Ýçindeki ipi Efendimize götürdüler. 

Peygamberimiz hâlâ iyileþmemiþti. Bu sýrada Al-

lah, Felâk ve Nas sûrelerini indirdi. Peygamberimiz

(sallallahu aleyhi vesellem) bu sûreleri okumaya baþ-

ladý. Ayný anda sahabiler de ipin düðümlerini çözü-

yorlardý. Düðümlerin tamamý çözüldüðünde Pey-

gamberimiz kendini iyi hissetmeye baþladý. Sonunda

hiçbir þeyi kalmadý. 

Kötü niyetli Lebid’in plâný, Allah'ýn gösterdiði

mucizeyle bozulmuþ oldu. 
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UNUTKANLIK

Ebu Hureyre ilme çok düþkün biriydi. Sürekli
olarak öðrenme arzusu taþýyordu. Buyüzden Sevgi-
li Peygamberimizin yanýndan bir an bile ayrýl-
mýyordu. O ne derse hemen ezberliyor, bunlarý di-
ðer sahabilere iletiyordu. 

Ebu Hureyre'nin bir derdi vardý. Binbir gayret-
le öðrendiklerini unutuveriyordu. Bu durum onu
oldukça üzüyordu. Sonunda derdini Peygamberimi-
ze açtý:

– Ey Allah'ýn Resûlü, dedi. Ben senden pek çok
hadis iþitiyorum. Fakat bunlarý kýsa süre sonra unu-
tuveriyorum. 

Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre'yi çok sever-

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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di. Onun gelecekte insanlýða ilim yönünden katkýda
bulunacaðýný biliyordu. Gülümseyerek:

– Elbiseni yere ser, dedi.

Ebu Hureyre kendisine söyleneni hemen yaptý.
Peygamberimiz elbiseye doðru eðildi. Elinde bir þey
varmýþ da onu boþaltýyormuþ gibi bir hareket yaptý.
Ebu Hureyre merak içindeydi. Peygamberimiz ona:
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– Þimdi elbiseni toplayabilirsin, dedi. 

Ebu Hureyre yerdeki elbiseyi topladý. O andan
sonra Peygamberimizden duyduklarýnýn aklýndan
hiç çýkmadýðýný fark etti. Bu iþe çok sevindi. Ezber-
lediði hadisleri insanlara gönül rahatlýðýyla aktar-
maya devam etti. 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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YANIK

Müslümanlar küçük bir grup hâlinde Habe-
þistan'a hicret etmiþlerdi. Orada kendilerini güven-
de hissettikleri bir ortam buldular. Mekkeli müþrik-
lerden uzak, gönül rahatlýðý içinde ibadetlerini ya-
pýyorlardý artýk.

Her ne kadar huzur içinde olsalar da memleket
hasretiyle yanýp tutuþuyorlardý. En azýndan Peygam-
ber Efendimizle beraber olabilselerdi memleket has-
reti kalmayacaktý. Bu yüzden Mekke gözlerinde tü-
tüyordu hepsinin. Kulaklarý gelecek haberlerdeydi. 

Nihayet gül yüzlü Nebi'nin Medine'ye hicret et-
tiðini duydular. Bu haber üzerine sevinç içinde Ha-
beþistan'ý terk ettiler. Medine'ye gidiyorlardý. Orada
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Kutlu Nebi ile beraber olacaklardý. Giderken Mek-
ke'yi düþünmüyorlardý bile.

Ümmü Cemil de muhacirler arasýndaydý. Yanýn-
da sevgili oðlu Muhammed de vardý. Büyük bir he-
yecan içinde Medine'ye girdiler. Herkesin yüzü gü-
lüyordu.

Peygamberimizle doyasýya hasret giderdiler.
Sonra evlere misafir olarak daðýldýlar. 

Ümmü Cemil bir akþam yemek yapýyordu. Oca-
ða bir tencere koymuþtu. Küçük Muhammed odanýn
bir köþesinde kendi hâlinde oynayýp duruyordu. Üm-
mü Cemil yemeðin altýna biraz daha odun getirmek
için dýþarýya çýktý. Muhammed, annesinin dýþarýya
çýkmasý üzerine harekete geçti. Usul usul tencereye
doðru yaklaþtý. Bir elini uzatýp kenarýndan tutuverdi.
Tutmasýyla da feryat etmesi bir oldu. 

Tencerede kaynamakta olan yemek, olduðu gibi
Muhammed'in üzerine dökülüvermiþti. Oðlunun fer-
yadýný duyan annenin yüreði aðzýna geldi. Uðraþmak-
ta olduðu iþi býraktý. Yýldýrým gibi odaya daldý. Dev-
rilmiþ tencereyi görünce beyninden vurulmuþa döndü.
Endiþeyle çocuðuna baktý. Muhammed acýlar içinde
kývranýyordu. Elleri ve kollarý tamamen yanmýþtý.

Ümmü Cemil sakin olmaya çalýþtý. Ne yapmasý
gerektiðini düþündü önce. Aklýna bir þey gelmeyince
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çocuðunu kaptýðý gibi dýþarýya fýrladý. Doðruca Pey-
gamberimizin huzuruna geldi. 

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) aðla-
yan çocuðu görünce sakin bir þekilde onu kucaðýna al-
dý. Tükürüðüyle yanýklarýn üzerini ýslatmaya baþladý.
Bir yandan da þöyle dua ediyordu:

– Ey bütün insanlarýn Rabbi olan Allah'ým! Þu
zararý gider. Þifâ ver. Þifâyý verecek olan Sensin. Se-
nin vereceðin þifadan baþka þifâ da yoktur! Rabbim,
öyle bir þifâ ver ki, bu hastalýktan eser kalmasýn!

O an bir mucize gerçekleþti. Efendimizin  do-
kunduðu yerler hemen iyileþip eski hâline geldi. Ký-
sa bir süre sonra Muhammed'in el ve kollarýnda ya-
nýklardan eser kalmadý. 

Ümmü Cemil gözyaþlarý içinde bu mucizeyi
seyrederken Allah'a hamd ediyordu. 
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UR

Þürahbil üzgün gözlerle eline baktý. Avucunda-
ki ur, kýlýcýnýn kabzasýný tutmasýna engel oluyordu.
Sevgili Peygamberimizle birlikte gazaya giderse bu ur
yüzünden kýlýcýný rahat kullanamayacaðýný düþünü-
yordu. Bu durum kendisini oldukça üzüyordu. 

Avucundaki ur her geçen gün daha da rahatsýz-
lýk veriyordu Þürahbil'e. Öyle ki artýk atýnýn gemi-
ni bile tutamaz hâle gelmiþti. 

Bu durumu Sevgili Peygamberimize iletmeye
karar verdi. Hemen O’nun yanýna gitti. Avucunda-
ki uru göstererek:

– Ey Allah'ýn Resûlü, dedi. Þu urlar beni çok
rahatsýz ediyor. Ne kýlýcýmý tutabiliyorum ne de atý-
mýn gemini. Kolay kolay iþ yapamýyorum. 
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Peygamberimiz bir Þürahbil'e bir de avucuna
baktý. Ardýndan da onun elini tuttu. Mübarek aðzý-
nýn tükürüðüyle urun bulunduðu bölgeyi ýslattý. Þü-
rahbil ümit ve merak dolu bakýþlarla Efendimizin
yaptýklarýný izliyordu. 

Peygamberimiz diðer elini urun üzerine koydu.
Ovuþturmaya baþladý. Bu sýrada Þürahbil avucun-
daki þiþkinliðin yavaþ yavaþ inmeye baþladýðýný his-
sediyordu. 

Biraz sonra Peygamberimiz elini çekti. Þürahbil,
avucuna baktýðýnda hayretler içinde kaldý. Biraz önce
kýlýç ve gem tutmasýna engel olan urdan eser kalma-
mýþtý. O an çok mutlu oldu. 

Peygamberimiz Allah'ýn kendisine lûtfettiði
mucizelerden birini daha göstermiþti. 
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ALTIN ÇUBUK

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) arkadaþlarýyla birlikte Taif þehrine doðru
ilerliyordu. Yolda bir mezara uðradýlar. Sahabiler bu
eski mezarýn kime ait olduðunu bilmiyorlardý. Me-
rak içinde Peygamberimize baktýlar. Efendimiz:

– Burasý Ebu Rigal'in mezarý, dedi. O, Taif hal-
kýnýn atasýdýr. Aslýnda kendisi Semûd kavmindendir.

Sahabiler anlatýlanlarý ilgiyle dinliyorlardý. Pey-
gamberimiz anlatmaya devam ediyordu. Etrafý iþa-
ret ederek:

– Çok eskiden burada Ebu Rigal'in bir kalesi
vardý, dedi. Ebu Rigal bir gün dýþarýya çýktý. Ýþte o
an kendi ölümüne sebep olan musibet ile karþýlaþtý.
Sonra onu alýp buraya gömdüler. 
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Allah Resûlü bunlarý söyledikten sonra sahabile-
rine baktý ve mezarý göstererek þöyle buyurdular:

– Ebu Rigal buraya konulurken kendisiyle bera-
ber bir de altýn çubuk gömüldü. Ýsterseniz mezar-
dan o çubuðu çýkarabilirsiniz!

Sahabiler heyecanla harekete geçtiler. Hemen
gerekli malzemeleri bulup mezarý kazdýlar. Büyük-
çe bir altýn çubuða rastladýlar. Çubuðu ellerine alýp
incelediler. Sonra bütün bakýþlar Peygamberimizin
gülümseyen yüzüne döndü. Herkes bulunan altýn-
dan çok, O'nun bu mezar hakkýnda söylediklerinin
doðru oluþundan etkilenmiþti. 

O bir peygamberdi. Hem de gelmiþ geçmiþ en
büyük peygamberdi. Ömründe þakayla da olsa ya-
lan söylememiþti hiç. Ne demiþse söyledikleri aynen
çýkmýþtý. Allah O’nun her ânýný mucizelerle donat-
mýþtý. 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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HIRSIZ

Sevgili Peygamberimiz bir gün Ýsrâ Sûresi’nin bir

âyetini okudu ve etrafýndakilere þöyle dedi: 

– Bu âyetin yatmadan önce okunmasý, hýrsýzlý-

ða karþý bir emniyet saðlar!

Sahabilerden birisi bunu duyunca çok sevindi.

Efendimiz bu sözleri söylüyorsa mutlaka bir hikme-

ti olmalýydý. O günden sonra her gece bu âyeti oku-

maya karar verdi. 

Akþam evine geldiðinde aklýnda hep o âyet var-

dý. Yatmaya hazýrlandý. Yorganý baþýna çekmeden

önce Efendimizin söylediði âyeti okudu:
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"De ki: Ýster yâ Allah diyerek ister yâ Rahman

diyerek çaðýrýn. Hangisiyle çaðýrýp dua etseniz, ni-

hayet en güzel isimler ancak O'nundur!" (Ýsra Sûre-

si, 11. ayet) 

Sahabi efendimiz gönül huzuruyla uyumaya ha-

zýrlanýyordu ki bir týkýrtý duydu. Karanlýkta etrafýna

bakýndý. Ýçeriye bir hýrsýz girmiþti. 

Hýrsýz herhangi bir tehlikeye karþý tedbir olsun

diye kapýyý açýk býrakmýþtý. Önce etrafýna kulak ka-

barttý. Ses seda olmadýðýný fark edince hemen iþe ko-

yuldu. Ýçerde ne var ne yok hepsini beraberinde ge-

tirdiði çuvala dolduruyordu. Bunu yaparken ses çý-

karmamaya gayret ediyordu.

Sahabi efendimiz hýrsýza varlýðýný belli etmedi.

Bu sýrada aklý Efendimizden duyduðu o sözlerdeydi:

"Bu âyetin yatmadan önce okunmasý, hýrsýzlýða kar-

þý bir emniyet saðlar!" Bu sözlerin gerçekleþeceðine

inancý tamdý. Fakat bunun nasýl olacaðýný merak

ediyordu. Kýpýrdamadan öylece beklemeye baþladý.

Hýrsýz bulabildiði eþyalarý çuvala iyice yerleþtir-

miþti. Etrafýna þöyle bir bakýndý. Alabileceði çok faz-

la bir þey kalmamýþtý. Gitmeye karar verdi. Aðzýna

kadar dolu olan çuvalý sýrtýna aldý. Kapýya doðru
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ilerledi. Birkaç adým atmýþtý ki þaþkýnlýkla duraksa-

dý. Þaþkýn bir vaziyette kapýya baktý. Az önce açýk

olan kapý þimdi sýkýca kapanmýþtý. 

Hýrsýz "Acaba yanlýþ mý hatýrlýyorum?" diye þöy-

le bir düþündü. Yoo, gayet iyi hatýrlýyordu kapýyý

açýk býraktýðýný. Sýrtýndaki çuvalý yere koydu. Baþýný

kaldýrýp baktýðýnda az kalsýn küçük dilini yutacaktý.

Kapý ardýna kadar açýlmýþtý. "Deliriyor muyum ne?

Zaten kapý açýkmýþ!" dedi kendi kendine. Sonra eði-

lip tekrar çuvalý yüklendi. Gitmek için doðruldu-

ðunda þaþkýnlýðý bir kat daha arttý. Kapý tamamen

kapalýydý. Çuvalý sýrtýndan indirdiðinde kapýnýn açýl-

dýðýný gördü. Çuvalý sýrtlayýp gitmeye davrandýðýn-

da kapý sýký sýkýya kapanýyordu. 

Hýrsýz ne kadar uðraþtýysa da çuvalla çýkamadý.

Baþaramayacaðýný düþünmeye baþlamýþtý ki bir gül-

me sesi iþitti. Korkuyla geriye döndü. Kimin güldü-

ðünü anlamaya çalýþýyordu. Bu sýrada sahabi efen-

dimizin sesini duydu:

– Boþuna uðraþýyorsun! Sen bu çuvalla bu evden

çýkamazsýn! Çünkü ben bu evin etrafýný kale ile çevir-

miþ durumdayým!

Hýrsýz, bu sözün ne anlama geldiðini bilmiyordu.
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Titremeye baþladý. Çuvalý da kapýyý da unuttu o an.

Canýnýn derdine düþmüþtü. Var gücüyle dýþarýya attý

kendini. 

Sahabi efendimiz onu takip etmedi. Gördüðü

mucizeden dolayý alabildiðine mutluydu. Böyle bir

mutluluðu yaþattýðý için Yüce Mevlâ'ya þükrederek

gönül rahatlýðýyla uykuya daldý.
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MIZRAKLI ADAMLAR

Gariban bir yolcuydu o. Altýndaki devesinden
baþka bir þeyi de yoktu. Bir iþini görmek için Mek-
ke'ye gelmiþti. Pazar yerinde dolaþýrken yanýna bir
adam yaklaþtý. Alýcý gözlerle deveye bakýyordu. Son-
ra bakýþlarýný yolcuya çevirdi ve niyetini açýkladý:

– Bana bu deveyi sat! 

Yolcu bir an tereddüt etti. Fakat karþýsýndaki ada-
mýn varlýklý biri olduðunu anlayýnca teklifi kabul etti:

– Peki, satayým.

Deveyi satýn alan adam Ebu Cehil'den baþkasý
deðildi. Yolcu onun hakkýnda hiçbir þey bilmiyordu. 

Ebu Cehil deveyi aldý. Yolcuya, parayý sonra ve-
receðini söyleyerek çekip gitti.
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Bir süre sonra yolcu parasýný istedi. Fakat Ebu
Cehil oralý bile olmadý. Yolcu ne yapacaðýný bilemez
hâlde kalakaldý. Parayý alamayacaðýný anlayýnca geri-
sin geri dönüp pazara vardý. Çaresiz bir þekilde etra-
fýna bakýnýrken biri onun yanýna yaklaþtý. Böyle ga-
rip garip duruþunun sebebini sordu. Yolcu uzun uza-
dýya anlattý baþýna gelenleri. Sonra üzgün bir sesle:

– Ben gariban bir yolcuyum, dedi. Ne olur, bana
ondan hakkýmý nasýl alabileceðimi söyleyin!

Adam bunun üzerine ona þöyle dedi:

– Sana bu konuda yardýmcý olacak birini biliyorum.

Yolcu heyecanlandý birden. Ümit dolu bakýþlar-
la yalvarýrcasýna seslendi:

– Allah aþkýna söyle! Kim o?

Adam kendinden emin bir þekilde cevap verdi:

– Sen doðruca Muhammed'e git. Bak, iþte þura-
da. Mescidin yanýnda duran adam… Derdini O'na
anlat. Çaresini bulacaktýr.

Yolcu sözün gerisini dinlemedi bile. 

Koþar adýmlarla Efendimizin yanýna geldi. Ebu
Cehil'in yaptýklarýný kelimesi kelimesine anlattý ve
parasýný alma konusunda kendisine yardýmcý olma-
sýný rica etti.

Efendimiz çaresiz insanlar için bir sýðýnaktý. Ken-
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disine baþvuran kimselerin derdiyle hep yakýndan ilgi-
lenirdi. Yine öyle yaptý. Adamý yanýna aldý ve doðruca
Ebu Cehil'in evine vardý. Kapýyý çaldý. Bu sýrada bazý
insanlar da ne olacaðýný görmek için oraya gelmiþlerdi.
Ebu Cehil'in Efendimize olan düþmanlýðýný hepsi bili-
yordu. Bu yüzden merak içinde beklemeye baþladýlar.
Çok geçmeden içerden kart bir ses duyuldu:

– Kim o? 

Efendimiz son derece sakin bir þekilde cevap verdi:

– Muhammed!

Ebu Cehil hemen kapýyý açtý. Açmasýyla da renginin
deðiþmesi bir oldu. Yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmiþti.
Bir þeylerden korktuðu gözlerinden ve titreyiþinden belli
oluyordu. Boþluða bakarcasýna kapýda öylece kalakaldý.
Efendimiz ona emreden bir sesle:

– Derhal bu adamýn parasýný öde, dedi.

Ebu Cehil biraz kendine geldi. Korku dolu ba-
kýþlarýný Efendimizin yüzünde gezdirirken:

– Tamam, dedi. Siz burada bekleyin, ben hemen
parayý alýp geliyorum!

Olayý izleyenler tuhaf tuhaf birbirlerine baktýlar.
Peygamberimizden baþka herkes hayretler içindeydi. 

Bir dakikaya kalmadan Ebu Cehil kapýda görün-
dü. Elinde bir miktar para vardý. Parayý titreyerek
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yolcuya uzatýrken gözleri yine boþluða bakýyordu.
Yolcu, parasýný alýnca Efendimizle birlikte oradan
ayrýldý. Onlarýn gidiþiyle birlikte olayý izleyenler Ebu
Cehil'in etrafýný sardýlar. Hayret dolu yüz ifadeleriy-
le ona:

– Ey Ebulhakem, dediler. Vallahi sen þaþýlacak
bir iþ yaptýn! Muhammed'den korktuðun için mi
onun isteðini yerine getirdin? Oysa sen hiç böyle
davranmazdýn!

Ebu Cehil hâlâ þokta gibiydi. Baygýn bir sesle
cevap verdi:

– Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in ya-
nýnda eli mýzraklý birçok adam vardý. Hepsi de göz-
lerini üzerime dikmiþ, hazýr bekliyorlardý. Eðer pa-
rayý vermeseydim onlar benim leþimi sererlerdi!

Bu sözleri duyanlar daha da þaþýrdýlar. Sevgili
Peygamberimizin harika hâllerinden bir tanesini
daha duymuþlardý. 
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GEMÝ

Efendimiz arkadaþlarýyla birlikte yolculuk edi-
yordu. Yol uzun ve yorucuydu. Kafiledekilerin yükü
de fazlaydý. Bu yüzden herkes çok yorulmuþtu. Bu
durumu gören Sevgili Peygamberimiz onlarý dur-
durdu. Herkes merak içinde kendisine bakýyordu. 

Peygamberimiz, hizmetçisini yanýna çaðýrdý.
Ona sevgi dolu bir sesle:

– Haydi kilimini yere ser, dedi.

Hizmetçi elindeki kilimi hemen serdi. Doðrulup
ne olacaðýný seyretmeye baþladý. Efendimiz ve arka-
daþlarý, yanlarýnda ne kadar eþya varsa hepsini kilimin
üzerine koymaya baþladýlar. Sonunda bütün eþyalar
bir araya toplandý. Kilimi uçlarýndan tutup kapattýlar.
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Hizmetçinin sýrtýna yüklettiler. Hizmetçi þaþkýn þaþ-
kýn bakýnýyordu. Þimdi bu kadar yükü nasýl taþýya-
caktý ki?

Allh Resûlü onun endiþesini fark edince gülüm-
seyerek:

– Endiþelenme, dedi. Çünkü sen bir sefinesin!

Sefine, "gemi" anlamýna geliyordu. Peygamberi-
miz bu sözle hizmetçisine bütün eþyalarý çok rahat
bir þekilde kaldýrýp taþýyabileceðini söylüyordu.

Gerçekten de öyle oldu. Hizmetçi ancak birkaç
devenin götürebileceði yükü, çok rahat bir þekilde
taþýdý. Bu durumu görenler hayretler içinde kaldýlar. 

Bu olaydan sonra insanlar o hizmetçiye "Sefine"
demeye baþladýlar. O da bu ismi çok sevdi. Asýl adýy-
la çaðýranlarý uyarýyor, kendisinin Sefine olduðunu
söylüyordu. Sonra da isminin hikâyesini büyük bir
coþkuyla anlatýyordu.

Sefine, Allah'ýn kendisine verdiði gücü hiç kay-
betmedi. Ne zaman olsa, birkaç deve yükü eþyayý bir
hamlede kaldýrýp rahat bir þekilde taþýyabiliyordu.
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YEDÝ TAÞ

Ýslamiyet her yanda hýzla yayýlýyordu. Ýnsanlar
topluluklar hâlinde bu güzel dine giriyorlardý. Fakat
bazý kavimler direniyor, hatta bununla da kalmayýp
inananlara düþman oluyorlardý. 

Zeyyâd'ýn kabilesi henüz Ýslam diniyle tanýþma-
mýþtý. Kendi hâllerinde yaþayýp gidiyorlardý. 

Herkes için sadece bir kuyu vardý. Ýnsanlar ihti-
yaçlarýný onun suyuyla karþýlýyorlardý. Bu kuyudaki
su, kýþýn artarken yaz gelince iyice azalýyordu. Bu
yüzden her yaz, Zeyyâd ve kabilesi zor anlar yaþý-
yordu. Su bulabilmek için komþu kabilelere gitmek
zorunda kalýyorlardý. Yaz boyunca onlarýn kuyularý-
ný kullanýyorlardý. Bu durum her yaz bu þekilde sü-
rüp gidiyordu. 
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Bir gün Ýslam'ýn sesi, Zeyyâd'ýn kavmine kadar
ulaþtý. Daha ilk andan itibaren insanlar Müslüman
olmaya baþladýlar. Kýsa sürede herkes iman edip
doðru yolu bulmuþtu.

Yine bir yaz mevsimiydi. Kuyudaki su iyice azaldý.
Ýnsanlara yetmez oldu. Her yaz olduðu gibi yine kom-
þu kabilelere gittiler. Onlardan su istediler. Fakat bu
defa Zeyyâd'ýn kabilesini bir sürpriz bekliyordu. Kom-
þular onlara güler yüz göstermediler. Su isteklerine de
olumlu bir cevap vermediler.  Kendilerine "Her yaz bi-
ze yardýmcý olurdunuz. Bu kez neden su vermiyorsu-
nuz?" diye sorulduðunda verdikleri cevap insanlýk dý-
þýydý:

– Sizler Müslüman oldunuz. Atalarýmýzýn dinini
terk ettiniz. Bu yüzden size bundan böyle asla su
vermeyeceðiz!

Zeyyâd, kabilesinin yaþadýðý bu durum karþýsýn-
da çok üzüldü. Ama yapýlacak fazla bir þey yoktu.
Gönüllerini yüce Mevlâ'ya çevirip sabrettiler. Asla
Ýslam’dan vazgeçmediler. Peygamberimizin izindey-
diler ya, bu yeterdi kendilerine. Diðer kabilelerin
varsýn suyu olsundu. 

Zeyyâd bir gün Ýslam ordularýna katýldý. Allah'ý
dört bir yanda anlatmaya giden askerler arasýnda ge-
ce boyunca yol aldý. Baþlarýnda Allah Resûlü vardý.
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Þafak sökmek üzereyken mola verdiler. Namaz kýla-
caklardý.

Peygamberimiz etrafýndakilere þöyle bir baktý.
Zeyyâd'ý görünce seslendi:

– Yanýnda bir miktar su var mý?

Zeyyâd hemen matarasýna baktý. Suyu tüken-
mek üzereydi. Efendimize:

– Yanýmda çok az miktarda suyum var. Fakat bu
size yetmez, diye cevap verdi.

Peygamberimiz gülümseyen gözlerle baktý
Zeyyâd'a:

– Sen onu bir kaba koy ve bana getir, dedi. 

Zeyyâd hemen bir kap buldu. Mataradaki suyu
ona boþaltýp Peygamberimize verdi. Bu kadarcýk su-
yun ne iþe yarayacaðýný merak ediyordu. Peygambe-
rimiz, onun meraklý bakýþlarý arasýnda elini kabýn
içine soktu. Zeyyâd o an gördüðü manzara karþýsýn-
da âdeta dondu kaldý. Çünkü gözleri önünde ola-
ðanüstü bir olay gerçekleþiyordu. Efendimizin
mübarek parmaklarýndan oluk oluk su fýþkýrýyordu. 

Peygamberimiz, Zeyyad'a:

– Haydi, diye seslendi. Ashabýmý buraya çaðýr.
Ýhtiyaç duyduklarý suyu gelip alsýnlar!
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Zeyyâd sevinçle, sahabileri çaðýrdý. Herkes bü-
yük bir heyecanla sudan ihtiyaçlarý kadar aldý.

Zeyyâd, Efendimizin parmaklarýndan akmakta
olan sudan gözlerini ayýrmýyordu. Bir de kendi kuyu-
larýný düþündü. Yazlarý ihtiyaç duyulan suyu bulamý-
yorlardý. Bu durumu Peygamberimize haber vermenin
tam sýrasýydý. Hemen öne çýktý:

– Ey Allah'ýn Elçisi, dedi. Bizim bir kuyumuz
var. Kýþýn oldukça fazla su olur içinde. Ama yaz ge-
lince neredeyse dibi görünür. Eskiden yaz gelince
komþu kabilelerden su alýrdýk. Ama bu sýralar, hep-
si bize düþman oldular. Su vermek þöyle dursun, bi-
zi yanlarýna bile yaklaþtýrmýyorlar. Sýrf dinimizden
dolayý kabilemize su vermiyorlar. Ne olur, bizim
için Allah'a dua ediver. Senin duan hürmetine belki
Rabbimiz kuyumuzdaki suyu bize yetecek kadar ar-
týrýr…

Sevgili Peygamberimiz Zeyyâd'ýn anlattýklarýný
dinledikten sonra yedi adet taþ istedi. Hemen taþlar
bulunup getirildi. Rahmet Peygamberi bu taþlarý
eline aldý. Avucunun içinde bir süre ovaladý. Bir
yandan da Yüce Rabbimize dua ediyordu. Sonunda
taþlarý Zeyyad'a verdi. Onlarýn kuyuya teker teker
atýlmasýný ve her defasýnda "Bismillah" denmesini
tembihledi.
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Zeyyâd sevinç içindeydi. Ordu seferden dönün-
ce o hemen kabilesine gitti. Arkadaþlarýyla birlikte
doðruca kuyunun baþýna vardý. Su iyice azalmýþtý.
Kuyunun dibi görünüyordu. Efendimizin verdiði
taþlarý kuyuya bir bir atmaya baþladýlar. Her sefe-
rinde "Bismillah" diyorlardý. Nihayet sonuncu taþý
da attýlar. Merakla sonucu beklemeye baþladýlar.

Kýsa bir süre sonra mucize gerçekleþti. Suyun
seviyesi yavaþ yavaþ yükselmeye baþladý ve  kuyu-
nun dibi görünmez oldu. 

Zeyyâd'ýn kavmindekiler sabýrlarýnýn karþýlýðýn-
da mucizevî bir bereket görmüþlerdi. O günden
sonra yazýn en kurak zamanlarýnda bile kimseye
muhtaç olmadýlar.
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AÇLIK

Sevgili Peygamberimiz sahabilerden Ýmran ile
oturuyordu. Yanlarýna Hazreti Fâtýma geldi. Bu,
Peygamberimizin geride kalan biricik kýzýydý. Haz-
reti Hatice'nin yadigârýydý Fâtýma. Efendimiz onu
bu yüzden çok severdi.

Hazreti Fâtýma hâlsiz görünüyordu. Açlýktan
yüzü iyice zayýflamýþ ve solmuþtu. Aslýnda kendisi-
ne sýk sýk yiyecekler gelirdi. Ama o da týpký babasý
gibi davranýr, kendisinden daha zor durumda olan-
lara daðýtýrdý bu yiyecekleri. Çoðu kez evinde üç
gün boyunca yemek yenmezdi.

Allah Resûlü kýzýný böyle hâlsiz görünce çok
üzüldü. Ona þefkatle yaklaþtý ve elini kýzýnýn göðsü
üzerine koydu. Parmaklarýný açarak Yüce Mevlâ'ya
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þöyle dua etti:

– Ey açlýðý gideren, düþmüþü kaldýran Allah'ým!
Muhammed'in kýzý Fâtýma'yý yücelt!

Ýmrân bu sýrada kendisini hayretler içinde býra-
kan bir manzarayla karþýlaþtý. 

Efendimiz duasýný bitirdiði anda Hazreti Fâtý-
ma'nýn yüzüne bir canlýlýk gelivermiþti. Az önceki
hâlsizliðinden ve solgunluðundan eser kalmamýþtý.
Allah, Peygamberimizin duasýný o dakikada kabul
etmiþ ve Fâtýma annemizin açlýðýný gidermiþti. Bu
apaçýk bir mucizeydi.

Aradan epeyce bir zaman geçti. Hazreti Fâtýma
bazý günler yine yemek yiyemediði hâlde bu muci-
zenin devam ediyor olmasýndan dolayý açlýk hisset-
miyordu.

Bir keresinde Ýmran'la karþýlaþtýlar. Ýmran o gün
gördüklerinden çok etkilenmiþti. Hemen o mucize-
yi ima ederek hâlini sordu. Hazreti Fâtýma ona:

– Ey Ýmrân! O günden bu yana, hiç açlýk duy-
madým, diye cevap verdi.



58

YEMEÐÝN BEREKETÝ

Sahabiler Sevgili Peygamberimize çok düþ-
kündüler. Ellerine bir yiyecek geçtiði zaman onu
önce Efendimizin tatmasýný istiyorlardý. Bu konuda
birbirleriyle âdeta yarýþýyorlardý.

Peygamberimiz kendisine getirilen yiyecekleri,
yanýndaki fakir sahabilere daðýtýyordu. 

Bir gün sahabilerden Süheyb, Allah Resûlünü ye-
meðe davet etmeyi düþündü. Hemen elindeki tüm mal-
zemeleri kullanarak güzel bir yemek hazýrladý. Bu ye-
mek ancak Efendimize ve kendisine yeterdi. Bir kiþi da-
ha gelecek olursa herkes aç kalýrdý.

Süheyb ne yapýp edip Allah Resûlünü tek baþý-

Peygamber Efendimizin Mucizeleri
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na eve davet etmeliydi. Ama Efendimiz genellikle
sahabileriyle beraber olurdu. Bu durumda O'nu, di-
ðerlerine belli etmeden nasýl çaðýracaktý?

Hemen Efendimizin bulunduðu yere doðru git-
ti. Sevgili Peygamberimiz her zaman olduðu gibi
yine ashabýyla beraberdi. 

Süheyb etrafa þöyle bir göz attý. Efendimizin kar-
þýsýna geçip beklemeye baþladý. O'nun kendisine baka-
caðý aný kolluyordu. Böylelikle diðerlerine fark ettir-
meden Peygamberimizi davet edecekti.

Bir aralýk beklediði fýrsat doðdu. Peygamberi-
miz kendisine bakýyordu. Süheyb hemen iþaret yo-
luyla meramýný anlattý ve O'nu yemeðe davet etti.
Kimse onlarýn aralarýnda geçenleri fark etmemiþti.
Peygamberimiz ashabýný iþaret ederek "Bunlarla be-
raber mi gelelim?" dercesine imada bulundu. Sü-
heyb bir an ne diyeceðini bilemedi. Evdeki yemeðin
ancak iki kiþilik olduðu aklýna gelince kaþlarýný "ha-
yýr" anlamýnda kaldýrdý. Efendimiz bu cevaptan
memnun kalmamýþtý. Yüzünü sahabilere çevirdi. 

Süheyb yine O'nun bir bakýþýný yakalayacaðý aný
kollamaya baþladý. Epeyce bir süre geçti aradan. Pey-
gamberimiz bir kere daha baktý Süheyb'e. Süheyb,
Peygamberimizi ayný þekilde davet etti. Fakat aldýðý
cevap az önceki gibiydi. Efendimiz, sahabilerini iþaret
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ederek "Bunlarla beraber mi gelelim?" diyordu. Yine
"Hayýr, yalnýz Sen." dedi Süheyb. Efendimiz yalnýz
gelmeye niyetli görünmüyordu. Onca arkadaþýný bý-
rakýp tek baþýna gelecek bir insan deðildi O. Eðer
kendisini düþünseydi, Allah daðlarý önünde altýn
ederdi Kutlu Nebi'sinin. Çünkü Peygamberimiz
ümmeti için yaþýyordu þu dünyada. Bu yüzden eðer
yemeðe gelecekse sahabilerle birlikte davet edilmeyi
bekliyordu. Yoksa gelmeyecekti.

Süheyb bir süre daha bekledi. Ne olursa olsun
Efendimizi eve davet edecekti. Sevgili Peygamberi-
mizin bir bakýþýný yakalayýnca O'nu yine davet etti.
Aldýðý cevap deðiþmedi. 

Bu davet þekli birkaç kez daha tekrar etti. So-
nunda Süheyb "Evet, hepinizi birden davet ediyo-
rum." demek zorunda kaldý. 

Peygamberimiz ve sahabiler Süheyb’in evine
doðru yürümeye baþladýlar. Bu sýrada Süheyb endi-
þe ve telaþý bir arada yaþýyordu. Az sonra evdeki azýcýk
yiyeceði önlerine koyunca onlara karþý çok mahcup
olacaðýný düþünüyordu.

Nihayet eve vardýlar. Hemen sofranýn etrafýnda
kümelendiler. Süheyb yemeði getirdi. Mahçup bir
edasý vardý o an. Ama endiþesinin ne kadar yersiz ol-
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duðunu çok geçmeden anladý. Çünkü "yetmeyecek"
dediði yemekten herkes yemiþ ve doymuþtu. Kimse
aç kalmamýþtý. 

Süheyb hayretler içindeydi. Gözlerini artan ye-
meðe dikmiþ öylece bakakalmýþtý. Bu ne muhteþem
bir mucizeydi böyle! Allah onca insana karþý kendi-
sini mahçup etmemiþti iþte! Saf niyetinden dolayý,
Süheyb'in mütevazi sofrasýna bereket yaðmýþtý.
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MENDÝL

Abbad ve yanýndakiler bir gün sahabilerden
Enes bin Malik'in evine gitti. Enes onlarý güler yüz-
le karþýladý. Misafirlerine yer gösterdi. Sonra hizmet-
çiye döndü ve:

– Sofrayý kur, dedi. 

Hizmetçi hemen sofrayý getirdi. Hazreti Enes bu
kez:

– Mendili getir, dedi.

Hizmetçi içeriden bir mendil alýp geldi, efendisi-
ne verdi. Bu kirli bir mendildi. Hazreti Enes yine
hizmetçiye:

– Hemen fýrýný yak, dedi.
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Dediði yapýldý. Az sonra odunlar alev alev yanma-
ya baþlamýþtý bile. Hazreti Enes elindeki kirli mendili
fýrýna atýverdi. Abbad ve arkadaþlarý þaþkýn þaþkýn
onun hareketlerini izliyorlardý. Doðrusu Enes'in yap-
týklarýna bir anlam verememiþlerdi. Onlar öylece ba-
karken Enes eðilip ateþteki mendili geri aldý. Abbad ve
yanýndakilerin þaþkýnlýðý daha da arttý. Çünkü mendil
yanmamýþtý. Üstelik üzerindeki kirlerden de eser kal-
mamýþtý. Her yeri bembeyazdý. Sormadan edemediler:

– Ey Enes! Bu da ne böyle?

Hazreti Enes sakin görünüyordu. Sanki yaptýðý,
sýradan bir þeymiþ gibi davranýyordu. Gülen gözleri-
ni misafirlerine çevirdi ve þöyle dedi:

– Bu mendil, Peygamber Efendimizindi. Bunun-
la mübarek yüzünü silerdi. Vefat etmeden önce onu
bana verdi. Bu güzel hatýrayý hep muhafaza ettik.
Bazen yüzümüzü sildiðimiz olur bu mendille. Hâliy-
le kirlenir tabi. Kirlenince onu az önce yaptýðýmýz
gibi ateþe atarak temizleriz. Çünkü ateþ, Sevgili Pey-
gamberimizin yüzüne deðmiþ olan hiçbir eþyayý ya-
kamaz!

Hazreti Enes, misafirlerine Efendimizin harika
mucizesini göstermiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyor-
du. Misafirler ise gördükleri bu manzara karþýsýnda
hayretler içinde kalakalmýþlardý.



Peygamber Efendimizin Mucizeleri66

PERDELENEN GÖZLER

Ebu Leheb çok kötü bir insandý. Yüreðini kin

bürümüþtü. Sevginin ve merhametin ne olduðunu

bilmezdi o. Bütün ömrünü Müslümanlara eziyet et-

me yolunda geçiriyordu. 

Karýsý Avrâ da ondan geri kalmýyordu. Sevgili

Peygamberimizin geçtiði yollara dikenli çalýlar ko-

yuyordu. 

Bir gün Yüce Allah, Tebbet Sûresi'ni indirdi.

"Ebu Leheb'in elleri kurusun! Zaten kurudu da. Ne

malý ne de yaptýðý iþler ona bir fayda saðlamaz. O

alev alev yükselen ateþe girecek. Eþi de boynunda bir

iple ona odun taþýyacak." anlamýndaki âyetleri Müs-
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lümanlar çabucak ezberlediler. 

Avrâ kendisi hakkýnda indiði söylenen âyeti

duymuþtu. Öfkeyle yerinden kalktý. 

Yerden irice bir taþ alýp Sevgili Peygamberimizi ara-

maya baþladý. Ondan intikam almayý düþünüyordu.

Bu sýrda Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir

mescitte idi. Hazreti Ebubekir, Avrâ'nýn koþa koþa

geliþini görünce bunu hayra yormadý. Efendimize

dönüp:

– Ey Allah'ýn Resûlü, dedi. Saklanýn! Avrâ sizi arý-

yor. Ben onun size bir zarar vermesinden endiþeleni-

yorum. Bilirsiniz ki o çok aðýr konuþur. 

Sevgili Peygamberimiz alabildiðine sakindi.

Nefretle üzerine gelen Avrâ onu hiç de endiþelen-

dirmemiþti. Hazreti Ebubekir'e:

– Ey Ebubekir! O beni asla göremeyecek, dedi.

Efendimiz hemen Kur'ân'dan bazý âyetleri oku-

maya baþladý. Allah'tan yardým istedi. 

Avrâ yanlarýna kadar gelmiþti. Elindeki taþý gös-

tere göstere Hazreti Ebubekir'e seslendi:

– Ey Ebubekir, bana gelen haberlere göre senin
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arkadaþýn Muhammed beni kötüleyen bir þiir söyle-

miþ!

Hazreti Ebubekir hemen cevap verdi:

– Vallahi arkadaþým Muhammed (sallallahu aleyhi

vesellem) þair deðildir, þiir nedir bilmez de!

Efendimiz, Hazreti Ebubekir'e seslendi:

– Ona sor bakalým. Senin yanýnda baþka birini

görebiliyor muymuþ? O elbette beni görmeyecektir.

Hazreti Ebubekir, Avrâ'ya "Yanýmda birini gö-

rüyor musun?" diye sorduðunda kadýn iyice sinir-

lendi ve:

– Ey Ebubekir, diye gürledi. Sen benimle alay

mý ediyorsun? Vallahi ben yanýnda kimseyi görmü-

yorum!

Gerçekten de Avrâ'ýn kin dolu gözleri Sevgili

Peygamberimizi görmüyordu. Yüce Allah onun göz-

lerinin önüne manevi bir perde indirmiþti.

Kadýn oradan uzaklaþýrken Hazreti Ebubekir,

Peygamberimize:

– Ey Allah’ýn Resûlü, diye seslendi. O sizi göre-

medi…
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Efendimiz gülümseyerek þöyle cevap verdi:

– O buradan gidinceye kadar bir melek, kana-

dýyla beni ondan gizledi!

Bu bir mucizeydi. Zaten Yüce Mevlâ’mýz

Kur'ân' da Efendimize þöyle diyordu: "Kur'ân oku-

duðun zaman, seninle kâfirler arasýna kapalý bir

perde çekeriz."(Ýsra  Sûresi 45. âyet)
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HEP ÖYLE KAL

Allah Resûlü insanlýðýn kurtuluþu için gece
gündüz demeden çalýþýyodu. Nerede üç-beþ insanýn
bir araya geldiðini görse hemen oraya gider, Ýslam'ý
anlatýrdý. Onu dinleyenlerden bazýlarý putlarý býrakýp
Allah'a dönerdi. Bazýlarý ise Efendimize hakaretlerle
karþýlýk verirlerdi.

Bazý müþrikler iþi daha da azýtmýþlardý. Efendi-
miz birilerine bir þeyler anlatýrken arkasýna geçip kaþ
göz iþareti yapýyorlardý. Böylece O'nunla alay ettikle-
rini sanýyorlardý. Efendimiz baþlangýçta bu tür davra-
nýþlara aldýrmadý. Güzel dinimizi anlatmaya devam
etti. Müþrikler de aðýzlarýný yüzlerini eðmekten, kaþ
göz iþaretleri yapmaktan geri kalmadýlar.

Hakem bu adamlarýn en önde geleniydi. Sevgili
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Peygamberimizin konuþmalarýný taklit eder, yüzüyle
tuhaf tuhaf hareketler yapardý. Diðer müþrikler
onun bu davranýþlarýný kahkahalarla karþýlar kendi-
sini teþvik ederlerdi. 

Yine bir gün Peygamberimiz insanlara Allah'ý an-
latýyordu. Onlar da büyük bir ilgiyle dinliyorlardý.
Bu sýrada Hakem göründü. Hemen uygun bir yere
geçti. Peygamberimizin konuþmalarýyla eðlenmek
için yüzünü kýpýrdatarak þekilden þekle sokmaya baþ-
ladý. 

Dikkatler bir anda daðýldý. Ýnsanlar bakýþlarýný
ondan alamadýlar. Bazý müþrikler sohbetin bu þekil-
de bozulmasý karþýsýnda içten içe gülüyorlardý.
Efendimiz Hakem'in yaptýklarýný fark etmiþti. He-
men ona doðru bakýp:

– Hep böyle kal, dedi.

Hakem o an neye uðradýðýný þaþýrdý. Çünkü yü-
zü sürekli olarak kýmýldýyordu. 

Müþrikler de onun kadar þaþkýndýlar. Hakem yü-
zündeki kýmýldanmayý engellemeye çalýþtý. Fakat
baþaramadý. Ýstek dýþý olarak yüzü gözü seðirip du-
ruyordu. O günden sonra da hep o þekilde kaldý. Ta
ölünceye kadar yüzü seðirdi durdu.
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YAÐMUR DUASI

Mekke müthiþ bir kuraklýk yaþýyordu. Ýnsan-
lar susuzluktan kývranýyordu. Bitkiler kuruyor, hay-
vanlar periþan oluyordu. Daha uzun bir süre de bu
kuraklýk sona erecek gibi görünmüyordu.

Halk çaresizlik içinde Kâbe avlusuna doluþtu.
Herkes kendi inandýðý putun önünde diz çöktü. Adak-
lar adayýp yaðmur için yalvarmaya baþladýlar. 

Bu yalvarmalar kulaklarý rahatsýz eden bir uðul-
tuya dönüþtü. Çünkü insanlar ayrý ayrý putlara, ay-
rý ayrý þekillerde dua ediyorlardý. Kimsenin ne dedi-
ði anlaþýlmýyordu. Bazýlarý kendi putunu diðer put-
lardan üstün görüyor, diðer putlara tapanlara kýzý-
yordu. Bu kýzgýnlýk onlarý kendi putuna davet et-
meye dönüþüyordu. Sonunda da ortalýk baðrýþma-
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lardan dolayý iyice çekilmez oluyordu.

– Lât'ýn yanýna gelin! Ona yalvarýn! Öyle yapar-
sanýz yaðmur yaðacaktýr…

– Uzzâ'ya gelin! Yaðmuru ondan isteyin! 

– Menat'a yalvarýrsanýz yaðmur yaðacaktýr…

– Hubel…

Her aðýzdan bir ses çýkýyordu. Kimse diðerinin
ne dediðini anlamýyordu bile. Bu durumu gören yaþ-
lý bir adam var gücüyle onlara seslendi:

– Hey! Size ne oluyor da gitmeniz gereken ada-
mý unutuyorsunuz?

Kalabalýk bir anda sustu. Bütün gözler ihtiyara
dönmüþtü. Herkes merak içindeydi. 

Ýhtiyar, sakin bir eda ile konuþmasýný sürdürdü:

– Þu hepinizin bildiði meþhur ve büyük adam-
dan söz ediyorum! Güzel yüzlü, tatlý dilli ve doðru
sözlü adamdan… 

Ýnsanlar yaþlý adamýn kimden bahsettiðini anla-
maya çalýþýyorlardý. Fakat henüz kimse sözü edilen
tatlý dilli, doðru sözlü adamýn kim olduðunu çýka-
ramamýþtý. Ta ki ihtiyar, onun hakkýnda bilinen en
önemli sýfatý söyleyene kadar:

– O adam ki, Hazreti Ýsmail'in devamýdýr. Haz-
reti Ýsmail'in sülalesindendir!
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O an herkes ayný ismi söyleyiverdi:

– Ebû Talip! 

Yüzlerde bir gülümseme belirdi. Ebû Talip halk
tarafýndan çok sevilen biriydi. Hâllerini gidip ona
anlatýrlarsa belki bir faydasý olabilirdi. Hemen hare-
kete geçtiler. Koþarak Ebû Talip'in yanýna vardýlar.
Durumu ona anlattýlar:

– Ey Ebû Talip, dediler. Sen de bizimle birlikte
dua et. Çünkü iyi bir insansýn. Belki bu yüzden
yaðmur yaðar!

Ebû Talip kapýsýna kadar gelenleri tek tek süz-
dü. Yüzlerindeki çaresizliði görünce:

– Peki, dedi. Ama öðle vaktinin girmesini bek-
leyelim. O zamana kadar rüzgâr da çýkar.

Halk tekrar Kâbe'ye döndü. Gözleri havada bir
bulut kollarken vakit öðleye geldi dayandý. Az son-
ra avlu kapýsýnda Ebû Talip göründü. Yanýnda nur
yüzlü bir genç vardý. Ýnsanlar bu genci görünce bir-
birlerine O'nun ismini fýsýldadýlar:

– Muhammed!

Evet, Ebû Talip'in yanýndaki güneþ yüzlü genç
Sevgili Peygamberimizin ta kendisiydi. 

Dedesi Abdulmuttalip ölünce amcasýnýn hima-
yesinde kalmýþtý. 





Peygamber Efendimizin Mucizeleri78

Halk meraklý bakýþlarla Ebu Talip ve Sevgili
Peygamberimizi izliyordu. Ebû Talip sakin adýmlar-
la ilerledi. Kâbe'nin duvarýnýn yanýna yaklaþtý. Sev-
gili Peygamberimizi oraya oturttu. 

Peygamberimiz ellerini açtý. Þehadet parmaðýný
havaya kaldýrdý. Gözlerini semaya dikti. Uzun uzun
dua etti. 

Halk hiç göz kýrpmadan ona bakýyordu. Birden
bire havada bulutlar beliriverdi. Kýsa bir süre sonra
güneþ görünmez oldu. Çok geçmeden de þakýr þakýr
yaðmur yaðmaya baþladý. 

Ýnsanlar þaþkýnlýk ve sevinci bir arada yaþýyor-
lardý. Hayran hayran Peygamberimize bakarken
kendilerini ýslatan yaðmura aldýrmýyorlardý bile.
Öylesine mutluydular!

Vadiler dolup taþtý. Sokaklar sele büründü. Top-
rak suya doydu. 

Ebû Talip de mutluydu. Biricik yeðenine baka-
rak bir þiir mýrýldanmaya baþladý:

"Nur yüzlü!

O'nun yüzü suyu hürmetine yaðmur istenir.

Kendisi yetimlerin sýðýnaðý, dullarýn dayanaðýdýr.

Her tarafý kýtlýk ve kuraklýk sarmýþken,
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Þimdi nimet ve berekete kavuþuldu. 

Adalet terazisi bir arpa aðýrlýðýnda hata etmez,

Tartýcýsý da gerçek ve güvenli olunca,

Hiçbir haksýzlýk olmaz!"

Ebû Talip haklýydý. Sevgili Peygamberimiz ye-
timlerin sýðýnaðý ve dullarýn dayanaðýydý. Herkesin
sevdiði, hayran olduðu doðru sözlü biriydi. Ýnsanla-
rýn en hayýrlýsýydý O. Ýlk yaratýlan nurdu, son Pey-
gamberdi. Allah O'nu âlemlere rahmet olarak gön-
dermiþti. Bu yüzden de Sevgili Peygamberimiz elleri-
ni açar açmaz yaðmur yaðmýþtý yeryüzüne. Onun
duasýyla bir mucize gerçekleþmiþ, saðanak saðanak
bereket inmiþti gökten. 
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SITMA

Sevgili Peygamberimiz sahabilerden biri olan

Sa'd'ý ziyarete gitti. Oraya vardýðýnda kapýnýn

önünde durdu. Ýçerdekilerin duyabileceði bir sesle

selam verdi ve girmek için izin istedi. 

Sa'd evdeydi. Efendimizin sesini duyuyordu.

Ama cevap vermedi. Bunun üzerine Peygamberi-

miz iki kere daha seslendi. Fakat hâlâ bir karþýlýk

veren yoktu. Kapýyý açan olmayýnca geri döndü.

Geldiði yoldan evine gitti.

Sa'd, Peygamberimizin geri döndüðünü anla-

yýnca telaþlandý. Çünkü Peygamberimizi çok sevi-

yordu. Cevap vermeyiþinin sebebi O'nun selamýný
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tekrar tekrar iþitmekti. Sevgili Peygamberimiz, Yü-

ce Mevlâ'nýn en sevdiði insandý. Onun duasýný al-

mak büyük bir mutluluk olurdu. Sa'd böyle düþün-

müþtü ama doðrusu Efendimizin dönüp gideceðini

hesap etmemiþti. Hemen hizmetçisini çaðýrdý. Ona

þöyle dedi:

– Haydi koþ, Peygamberimize yetiþ. "Ey Al-

lah'ýn Resûlü, bizler evdeydik. Selamýný ve duaný

tekrar tekrar alabilmek için cevap vermedik." de.

Kendisinden özür dile. 

Hizmetçi aceleyle çýktý evden. Koþa koþa Pey-

gamberimizin yanýna vardý. Sa'd'ýn tembihlediði

sözleri kelimesi kelimesine iletti. Peygamberimiz-

den özür diledi. 

Bu sýrada kapýdan tuhaf bir ses geldi. Oysa kim-

se görünmüyordu etrafta. Peygamberimiz:

– Sen kimsin, diye sorunca dýþardan:

– Ben sýtma hastalýðýyým, diye cevap geldi.

Peygamberimiz ondan hoþlanmamýþtý. Bu has-

talýk o günlerde insanlarýn korkulu rüyasýydý. Ona

yakalananýn hayatý zehir oluyordu, Peygamberimiz

yine sordu:
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– Sen Kubâ'ya mý gitmek istiyorsun?

Sýtma hastalýðý can atarcasýna karþýlýk verdi:

– Evet, Kubâ'ya gitmek istiyorum!

Sevgili Peygamberimiz ona:

– Peki, haydi git, diyerek izin verdi.

Hizmetçi, kapýdaki ses kesilince sýtmanýn gitti-

ðini anladý. O da Peygamberimizin yanýndan ayrýl-

dý. Fakat orada iþittiði konuþmalar hep aklýndaydý.

Acaba bundan sonra ne olacaktý? Merakla bekleme-

ye baþladý.

Kýsa bir süre sonra Kubâ halký hastalanmaya

baþladý. Ýnsanlar sýtma illetine yakalanmýþlardý.

Hepsi de tir tir titriyordu. Hastalýk iyice kendini

hissettirince daha fazla dayanamayacaklarýný düþü-

nen Kubâlýlar Efendimize geldiler. Hâllerini O'na

anlattýlar. Sýtma hastalýðýndan çok çektiklerini söy-

leyip þifa için dua isteðinde bulundular.

Peygamberimiz onlarý iyice dinledi. Onlarýn sapsa-

rý olmuþ yüzlerine baktý bir süre. Sonra da þöyle dedi:

– Ýsterseniz sizin için dua edeyim; Allah size þi-

fa versin. Ya da sabredin; bu hastalýk sizin günahla-

rýnýza kefaret olsun!
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Kubâlýlar birbirlerine baktýlar. Hastalýða sabre-

derek günahlardan arýnmak onlara daha sevimli

gelmiþti. Olgunlaþan meyvelerin dal sallanýnca yere

dökülmesi gibi bu hastalýk da onlarýn günahlarýný

döküyordu. Öyleyse sabretmek en güzeliydi. He-

men bu düþüncelerini dile getirdiler:

– Ey Allah'ýn Resûlü! Biz sabredelim de bu has-

talýk günahlarýmýza kefaret olsun!
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BÝR LEÐEN SÜT

Habbab, Ýslam ordusuyla sefere çýkacaktý. Ký-
zý ve hanýmýyla vedalaþýrken onlara sadece bir ko-
yun býrakabilmiþti. Yola çýkmadan önce þöyle dedi:

– Eðer süte ihtiyacýnýz olursa koyunu suffe as-
habýna götürün! 

Ana-kýz bu sözlerden bir þey anlamasalar da Hab-
bab'a itiraz etmediler. Nihayet ordu yola koyuldu.

Kadýn ve kýzý acýkmýþlardý. Koyunu tutup suffe
ashabýnýn kaldýðý yere götürdüler. Orada Peygam-
berimize rastladýlar. Efendimiz yerinden kalktý. Ko-
yunun arkasýna geçti ve:

– Bana en büyük kabýnýzý getirin, diye seslendi.

Hemen büyük bir hamur leðeni getirdiler.
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Efendimiz koyunu saðmaya baþladý. O saðdýkça
seyredenler hayretler içinde kaldýlar. Çünkü koyu-
nun memeleri birer süt çeþmesine dönmüþtü. Sað-
dýkça süt geliyor, hiç bitmiyordu. Nihayet leðen ta-
mamen doldu. 

Peygamberimiz: 

– Gidin bunu için, dedi. Komþularýnýza da ve-
rin. Bir daha saðmak isterseniz bana getirin.

Ana-kýz leðendeki sütten doyasýya içtiler. Bir
miktar da komþulara daðýttýlar. Leðende süt kalma-
mýþtý. 

Bir süre sonra yine acýktýlar. Bu kez Sevgili Pey-
gamberimize gitmekte tereddüt yaþadýlar. 

Habbab seferden dönmüþtü. Ailesiyle hasret gi-
derdikten sonra dýþarýya çýktý. Bir kap alýp koyunu
saðmaya baþladý. Ne kadar uðraþtýysa da çok fazla bir
süt gelmedi. Bunun üzerine hanýmý Habbab'a çýkýþtý:

– Koyunumuzu mahvettin!

Habbab þaþýrmýþtý. Merak dolu bakýþlarýný haný-
mýna çevirdi:

– Ne demek o, diye sordu. 

Kadýn, leðeni göstererek:

– Onun sütü bu leðeni doldururdu, dedi. 
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Habbab bir leðene bir de hanýmýna baktý. Ýnan-
maz bir tavýrla:

– Onu kim saðýyordu, diye sordu.

Hanýmý:

– Resûlûllah, deyince Habbab baþýný salladý.
Dudaklarýndan þu cümleler döküldü:

– Beni inandýrdýn! Vallahi O'nun elleri, benim-
kinden kat kat daha bereketlidir.
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