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AŞERE-İ MÜBEŞŞERE DIŞINDA CENNET MÜJDESİ 

ALANLAR 

Aşere-i Mübeşşere 

Aşer-i mübeşşere, Hz. Peygamber (s.a.) tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken 

kendilerine müjdelenen on sahâbî demektir. 

Bu on sahâbî Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm, 

Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebû Vakkâs, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve Saîd b. Zeyd’dir.  

Aşere-i mübeşşere’nin bazı ortak özellikleri  

1. Bu on sahâbî Hz. Peygamber’e ve İslâm’a büyük yardımlarda bulunmuşlardır.  

2. Kureyş kabilesine mensup olup nesepleri Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşmektedir.  

3. Bedir Savaşı’na ve Bey‘atürrıdvân’a katılmışlardır. Bey‘atürrıdvân’da bulunamayan Hz. 

Osman adına bizzat Hz. Peygamber iki elini birbirine kavuşturarak biat etmiş, onu da biata 

katılanlardan saymıştır.  

4. Allah’ı ve Resulü’nü sevdikleri bizzat Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır.  

5. Allah yolunda yakınlarına karşı savaşmaktan çekinmemişlerdir. Nitekim Mücâdele 

sûresinin, “Allah’a ve âhiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, 

akrabaları bile olsa, Allah’a ve Peygamber’e karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin” 

meâlindeki 22. âyetinin aşere-i mübeşşereye dahil ashap hakkında nâzil olduğuna dair bazı 

rivayet ve yorumlar bulunmaktadır. 

Aşere-i mübeşşerenin İslâmiyet’teki seçkin yerini dikkate alan İslâm bilginleri, ilmî tasnif ve 

değerlendirmelerde ilk sırayı hemen daima bunlara ayırmışlardır. Ahmed b. Hanbel el-

Müsned’ine aşere-i mübeşşerenin rivayet ettiği hadislerle başlamıştır. Taberânî’nin el-

Mu‘cemu’l-kebîr ve Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin Hilyetü’l-evliyâ’ adlı eserlerinde de aynı 

sıralama görülmektedir. Aşere-i mübeşşerenin hepsiyle görüşüp onlardan hadis rivayet 

edenler tâbiîlerin birinci tabakası olarak kabul edilmiştir.
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Hz. Peygamber’in (s.a.) Gaybdan Haber Vermesi 

Kur’an-ı Kerim’de Allah Resûlü’nün hem müjdeci hem de uyarıcı olarak görevlendirildiği 

bildirilmektedir. 

 ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َونَِذيًرا
Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. (Fetih, 48/8) 

Hz. Peygamber (s.a.) miraca çıkarılmış, Allah’ın türlü ayetleri; mahşer, hesap, sırat, cennet ve 

cehennem gösterilmiştir. Mirac dönüşü Resûlullah, müşahede ettiklerini ümmetine haber 

vermiştir. Miracın gayesi de bu olsa gerektir. 

Ayrıca Allah (cc), zaman zaman Resûlüne vayh-i ğayri metlüv diye nitelenen bildirimler 

yapmıştır. 

 َوَعلََّمَك َما َلَْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعِظيًماَوأَنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة 
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…Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana 

gerçekten büyük olmuştur. (Nisa 4/113) 

 يَّ التَّاِبُع َواْلَمْتُبوعُ َوُعِرَضْت َعَليَّ ُأمَِّتي فَ َلْم َيْخَف َعلَ … 

“…Ümmetim bana gösterildi. Onların hiçbir hali bana gizli kalmadı.”
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Cennetle Müjdelenen Sahabîlerle Alakalı Rivayetler 

Aşere-i mübeşşere Hz. Peygamber tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabî 

demektir. Bu sahabîler, aynı rivayette zikredildiklerinden dolayı toplu olarak tesbit edilmiş ve 

aşere-i mübeşşere şeklinde terimleşmiştir. 

Cennetle müjdelenen sahabîlerle alakalı rivayetlerden bazıları şunlardır: 

ْعُت َسِعيَد ْبَن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُ َفْيٍل قَالَ 1-  فََأَخَذ بَِيِدى َسِعيُد ْبُن زَْيٍد  ،َلمَّا َقِدَم ُفاَلٌن اْلُكوَفَة أَقَاَم ُفاَلٌن َخِطيًبا :َسَِ
قَاَل اْبُن ِإْدرِيَس  -َوَلْو َشِهْدُت َعَلى اْلَعاِشِر َلَْ ِإيَثْم  ،فََأْشَهُد َعَلى التِّْسَعِة ِإن َُّهْم ِِف اْْلَنَّةِ  ؟َأاَل تَ َرى ِإََل َهَذا الظَّاَلِِ  :فَ َقالَ 

 !ثْ ُبْت ِحَراءُ ا»  :َوُهَو َعَلى ِحرَاءٍ  -صلى اهلل عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ  ؟قُ ْلُت َوَمِن التِّْسَعةُ  -َواْلَعَرُب تَ ُقوُل آََثْ 
يٌق َأْو َشِهيدٌ  َوأَبُو  ،-صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ  ؟َوَمِن التِّْسَعةُ  :قُ ْلتُ . « ِإنَُّه لَْيَس َعَلْيَك ِإالَّ نَِبىٌّ َأْو ِصدِّ

رُ  ،َوطَْلَحةُ  ،َوَعِلى   ،َوُعْثَمانُ  ،َوُعَمرُ  ،َبْكرٍ  فَ تَ َلكََّأ  ؟َوَمِن اْلَعاِشرُ  :قُ ْلتُ . َوَعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن َعْوفٍ  ،َوَسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاصٍ  ،َوالزُّبَ ي ْ
 .أَنَا :ُهنَ يًَّة َُثَّ قَالَ 

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Falan kimse (yani Hz. 

Muâviye) Kûfe'ye gelince, falan şahıs (yani Muğîre b. Şube) kalkıp bir konuşma yaptı. Bunun 

üzerine Saîd b. Zeyd elimden tuttu (ve hatibe işaret ederek): “Şu zalimi görüyor musun? Ben 

dokuz kişinin cennetlik olduğuna şahitlik ederim. Eğer onuncu kişinin cennetlik olduğuna da 

şahitlik etsem günaha girmiş olmam. (Ravilerden İbn İdris dedi ki: Bu hadisteki “günaha 

girmiş olmam” anlamına gelen “lem îsim” kelimesini Araplar “(lem) âsem” şeklinde okurlar.) 

Ben, “dokuz (kişi) kimdir?” dedim. Şöyle cevap verdi: Resûlullah (s.a.) Hıra (dağı) üzerinde 

iken (dağ bir ara sallanmaya başlayınca dağa hitaben: “Ey hıra dağı, sakin ol. Çünkü senin 

üzerinde bir peygamber, bir sıddık, bir de şehid vardır” dedi. Bunun üzerine dağın sallanması 

durdu. Ben tekrar: “Dokuz kişi kimdir?” dedim. Resûlullah (s.a.), Ebu Bekir, Ömer, Osman, 

Ali, Talha, Zübeyir, Sa‘d b. Ebî Vakkâs, Abdurrahman b. Avf, cevabını verdi. “Onuncu 

kimdir?” dedim. Biraz durakladı, sonra: “Ben” dedi. 
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َنَما َرُسوُل  :َعْن َأِِب ُموَسى اأَلْشَعرِىِّ قَالَ 2-  َوُهَو ُمتَِّكٌئ يَ رُْكُز بُِعوٍد  ،ِِف َحاِئٍط ِمْن َحاِئِط اْلَمِديَنةِ  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَِّه بَ ي ْ
ْرُه بِاْلَجنَِّة »  :ِإَذا اْستَ ْفَتَح َرُجٌل فَ َقالَ  ،َمَعُه بَ ْْيَ اْلَماِء َوالطِّْيِ   :قَالَ  –َبشَّْرتُُه بِاْْلَنَِّة فَ َفَتْحُت َلُه وَ  ،فَِإَذا أَبُو َبْكرٍ  :قَالَ . «افْ َتْح َوَبشِّ

ْرُه بِاْلَجنَِّة »  :َُثَّ اْستَ ْفَتَح َرُجٌل آَخُر فَ َقالَ  - َُثَّ اْستَ ْفَتَح َرُجٌل  ،فَ َفَتْحُت َلُه َوَبشَّْرتُُه بِاْْلَنَّةِ  ،َفَذَهْبُت فَِإَذا ُهَو ُعَمرُ  :قَالَ . «افْ َتْح َوَبشِّ
ْرُه بِاْلَجنَِّة َعَلى بَ ْلَوى َتُكوُن »  :فَ َقالَ  -صلى اهلل عليه وسلم-َفَجَلَس النَِِّبُّ  - :قَالَ  –آَخُر  َفَذَهْبُت فَِإَذا ُهَو  :قَالَ . «افْ َتْح َوَبشِّ

رًا أَِو اللَُّه اْلُمْستَ َعانُ  :الَ فَ قَ  ،َوقُ ْلُت الَِّذى قَالَ  - :قَالَ  –فَ َفَتْحُت َوَبشَّْرتُُه بِاْْلَنَِّة  - :قَالَ  – ،ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ   اللَُّهمَّ َصب ْ

Ebu Musa el-Eş‘arî’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir defasında Resûlüllah (s.a.) 

Medine’nin bahçelerinden birinde dayanmış olduğu halde yanındaki bir değneği su ile çamur 
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arasına dikmeye çalışırken aniden biri kapıyı çaldı. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.), «Aç ve 

onu cennetle müjdele!» buyurdular. Bir de baktım ki Ebu Bekir. Kapıyı açtım ve kendisini 

cennetle müjdeledim. Sonra başka bir zat kapının açılmasını istedi. Resûlüllah  (s.a.): «Aç ve 

onu cennetle müjdele!» buyurdular. Ben (kapıya) gittim. Bir de baktım ki Ömer. Kapıyı 

açtım ve kendisini cennetle müjdeledim. Sonra başka bir zat kapıyı çaldı. (Bu sefer) Hz. 

Peygamber (s.a.)  oturdu ve şöyle buyurdu: «Aç ve başa gelecek belalar şartıyla onu 

cennetle müjdele!» buyurdular. Bir de baktım ki Osman b. Affan. Ona da kapıyı açtım ve 

kendisini cennetle müjdeledim. Hz. Peygamber’in (s.a.) dediğini kendisine söyledim. Osman: 

Allahım sabır! Veya, yardım edecek olan Allah’dır, dedi.
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َوأَلُكوَننَّ  -صلى اهلل عليه وسلم-ألَْلَزَمنَّ َرُسوَل اللَِّه  :فَ َقالَ  ،أَنَُّه تَ َوضََّأ ِِف بَ ْيِتِه َُثَّ َخرَجَ  ،َأْخبَ َرِِن أَبُو ُموَسى اأَلْشَعرِىُّ 3- 
 - :قَالَ  –َوجََّه َها ُهَنا  ،َخرَجَ  :َقالُواف َ  ،-صلى اهلل عليه وسلم-َفَجاَء اْلَمْسِجَد َفَسَأَل َعِن النَِّبِّ  :قَالَ . َمَعُه يَ ْوِمى َهَذا

َر أَرِيسٍ  َفَجَلْسُت ِعْنَد اْلَباِب َوبَابُ َها ِمْن َجرِيٍد َحَّتَّ َقَضى َرُسوُل  - :قَالَ  - ،َفَخَرْجُت َعَلى أَثَرِِه َأْسَأُل َعْنُه َحَّتَّ َدَخَل بِئ ْ
َوتَ َوسََّط قُ فََّها وََكَشَف َعْن  ،ْمُت ِإلَْيِه فَِإَذا ُهَو َقْد َجَلَس َعَلى بِْئِر أَرِيسٍ فَ قُ  ،َحاَجَتُه َوتَ َوضَّأَ  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَِّه 

-ِه أَلُكوَننَّ بَ وَّاَب َرُسوِل اللَّ  :فَ ُقْلتُ  ،َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َُثَّ اْنَصَرْفُت َفَجَلْسُت ِعْنَد اْلَبابِ  - :قَالَ  - ،َساقَ ْيِه َوَدالَُُّهَا ِِف اْلِبْئرِ 
 :قَالَ  –َعَلى رِْسِلَك  :فَ ُقْلتُ  ،أَبُو َبْكرٍ  :فَ َقالَ  ؟َمْن َهَذا :فَ ُقْلتُ  ،َفَجاَء أَبُو َبْكٍر َفَدَفَع اْلَبابَ . اْليَ ْومَ  -صلى اهلل عليه وسلم

ْرُه بِاْلَجنَّةِ اْئَذْن »  :فَ َقالَ  ،َهَذا أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذنُ  !يَا َرُسوَل اللَّهِ  ،َُثَّ َذَهْبُت فَ ُقْلتُ  - فَأَقْ بَ ْلُت َحَّتَّ قُ ْلُت  :قَالَ . « لَُه َوَبشِّ
َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر َفَجَلَس َعْن َيَِِْي َرُسوِل  - :قَالَ  - ،يُ َبشُِّرَك بِاْْلَنَّةِ  -صلى اهلل عليه وسلم-اْدُخْل َوَرُسوُل اللَِّه  :أَلِِب َبْكرٍ 

وََكَشَف َعْن  -صلى اهلل عليه وسلم- اْلُقفِّ َوَدَلَّ رِْجَلْيِه ِِف اْلِبْئِر َكَما َصَنَع النَِّبُّ َمَعُه ِِف  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَِّه 
رًا -َأَخاُه  يُرِيدُ  -فَ ُقْلُت ِإْن يُرِِد اللَُّه ِبُفاَلٍن  ،َُثَّ َرَجْعُت َفَجَلْسُت َوَقْد تَ رَْكُت َأِخى يَ تَ َوضَُّأ َويَ ْلَحُقِن  ،َساقَ ْيهِ   يَْأِت ِبِه، َخي ْ

صلى -َُثَّ ِجْئُت ِإََل َرُسوِل اللَِّه  َعَلى رِْسِلَك، :فَ ُقْلتُ  ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّاِب، :فَ َقالَ  ؟َمْن َهَذا :فَ ُقْلتُ  ،فَِإَذا ِإْنَساٌن ُُيَرُِّك اْلَبابَ 
ْرُه بِاْلَجنَّةِ »  :فَ َقالَ  ،َهَذا ُعَمُر َيْسَتْأِذنُ  :َوقُ ْلتُ  ،َفَسلَّْمُت َعَلْيهِ  -اهلل عليه وسلم  :فَ ُقْلتُ  ،َفِجْئُت ُعَمرَ . « اْئَذْن َلُه َوَبشِّ

 -صلى اهلل عليه وسلم-َفَدَخَل َفَجَلَس َمَع َرُسوِل اللَِّه  - :قَالَ  –بِاْْلَنَِّة  -صلى اهلل عليه وسلم-أَِذَن َويُ َبشُِّرَك َرُسوُل اللَِّه 
رًا  :فَ ُقْلتُ  ،َُثَّ َرَجْعُت َفَجَلْستُ  ،ْيِه ِِف اْلِبْئرِ ِِف اْلُقفِّ َعْن َيَسارِِه َوَدَلَّ رِْجلَ   ،يَْأِت ِبهِ  -يَ ْعِن َأَخاُه  -ِإْن يُرِِد اللَُّه ِبُفاَلٍن َخي ْ

-َوِجْئُت النَِِّبَّ  - :قَالَ  –َعَلى رِْسِلَك  :فَ ُقْلتُ  ،ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ  :فَ َقالَ  ؟َمْن َهَذا :فَ ُقْلتُ  ،َفَجاَء ِإْنَساٌن َفَحرََّك اْلَبابَ 
ْرُه بِاْلَجنَِّة َمَع بَ ْلَوى ُتِصيُبهُ »  :فَ َقالَ  ،فََأْخبَ ْرتُهُ  -صلى اهلل عليه وسلم اْدُخْل  :َفِجْئُت فَ ُقْلتُ  :قَالَ  ،« اْئَذْن َلُه َوَبشِّ
َفَجَلَس  ،َفَدَخَل فَ َوَجَد اْلُقفَّ َقْد ُمِلئَ  - :قَالَ  - ،بِاْْلَنَِّة َمَع بَ ْلَوى ُتِصيُبكَ  -صلى اهلل عليه وسلم-َويُ َبشُِّرَك َرُسوُل اللَِّه 

 .فََأوَّْلتُ َها قُ ُبوَرُهمْ  :فَ َقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَّبِ  :قَاَل َشرِيكٌ . ُوَجاَهُهْم ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ 

Ebu Musa el-Eş‘arî haber verdi ki, kendisi evinde abdest almış, sonra dışarı çıkarak: Bugün 

mutlaka Resûlüllah’ın (s.a.) yanında bulunacağım, demiş ve mescide gelmiş. Hz. Peygamber’i 

(s.a.) sormuş: Çıktı şu tarafa doğru gitti, demişler. Ebu Musa diyor ki: Ben de onu sorarak 

izinden yola çıktım. Nihayet erîs kuyusunun olduğu yere girdi. Ben de kapıda oturdum.    

Onun kapısı hurma dalından idi. Resûlüllah (s.a.) hacetini görüp abdestini alınca kalkarak 

yanına vardım. Bir de baktım erîs kuyusunun kenarına oturmuş, baldırlarını açmış ve 

ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Ona selâm verdim. Sonra giderek kapının yanına oturdum. 

(Kendi kendime) Bugün Resûlüllah’a (s.a.) kapıcılık yapacağım, dedim. Az sonra Ebu Bekir 
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geldi ve kapıyı çaldı. Kim o? dedim. Ebu Bekir! cevabını verdi. Bekle! dedim. Sonra giderek: 

Ya Resûlallah! Bu  gelen Ebu Bekir’dir. İzin istiyor, dedim. «Ona izin ver ve kendisini 

cennetle müjdele!» buyurdu. Ben dönüp geldim ve Ebu Bekir’e: Gir! Resûlüllah (s.a.) seni 

cennetle müjdeliyor, dedim. Ebu Bekir girdi ve Resûlüllah’ın (s.a.) sağ tarafına oturdu. 

Ayaklarını da Hz. Peygamber’in (s.a.) yaptığı gibi kuyuya sarkıttı, baldırlarını açtı. Sonra ben 

(kapı yanına) döndüm ve oturdum. Kardeşimi abdest alırken bırakmıştım. Bana yetişecekti. 

(İçimden kardeşimi kastederek) Eğer Allah filâna hayır murad etti ise, onu buraya getirir, 

dedim. Bir de baktım biri kapıyı kıpırdatıyor: Kim o? dedim. Ömer b. Hattâb! dedi. Bekle! 

dedim. Sonra Resûlüllah’ın (s.a.) yanına gelerek selâm verdim ve: Bu gelen Ömer’dir, izin 

istiyor! dedim. «Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele!» buyurdular. Hemen Ömer’e 

gelerek: İzin verdi. Resûlüllah (s.a.) seni cennetle müjdeliyor! dedim. O da girdi ve 

Resûlüllah’ın (s.a.) sol tarafına oturdu. Ayaklarını kuyuya sarkıttı. Sonra (kapının yanına) 

dönerek oturdum. (kardeşimi kastederek) Allah filâna hayır murad etti ise onu (buraya) 

getirir, dedim. Derken biri gelerek kapıyı salladı: Kim o? dedim. Osman b. Affân’ım! 

cevabını verdi. Bekle! dedim ve Hz. Peygamber’e (s.a.) gelerek haber verdim: «Ona izin ver; 

ve başına gelecek bir belâ ile birlikte kendisini cennetle müjdele!»  buyurdu. Hemen 

geldim ve: Gir! Resûlüllah (s.a.) başına gelecek bir belâ ile birlikte seni cennetle müjdeliyor, 

dedim. O da girdi. Fakat kuyunun başı dolmuştu. Öbür tarafa onların karşılarına geçip oturdu. 

Şerik dedi ki: Saîd b. Müseyyeb: Ben bunu kabirlerine yorumladım, dedi.
5
 

َأنَّ اْلُمِغريََة ْبَن ُشْعَبَة َكاَن ِِف اْلَمْسِجِد اأْلَْكََبِ َوِعْنَدُه أَْهُل اْلُكوَفِة َعْن ََيِيِنِه َوَعْن  ،َحدََّثِِن َجدِّي رِيَاُح ْبُن اْْلَاِرثِ 4- 
َفَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلُكوَفِة  ،َفَحيَّاُه اْلُمِغريَُة َوَأْجَلَسُه ِعْنَد رِْجَلْيِه َعَلى السَّرِيرِ  ،َفَجاَءُه َرُجٌل يُْدَعى َسِعيَد ْبَن زَْيدٍ  ،َيَسارِهِ 

 !يَا ُمِغرَي ْبَن ُشْعبَ  :قَالَ  ،َيُسبُّ َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلبٍ  :قَالَ  ؟َمْن َيُسبُّ َهَذا يَا ُمِغريَةُ  :فَ َقالَ  ،فَاْستَ ْقَبَل اْلُمِغريََة َفَسبَّ َوَسبَّ 
فَأَنَا َأْشَهُد  ؟َغي ِّرُ َثاَلثًا َأاَل َأَْسَُع َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَسبُّوَن ِعْنَدَك اَل تُ ْنِكُر َواَل ت ُ  !يَا ُمِغرَي ْبَن ُشْعبَ 

َعْت أُُذنَاَي َوَوَعاُه قَ ْلِب ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ َعَلى َرُسو  فَِإِّنِّ َلَْ َأُكْن  ،َلْيِه َوَسلَّمَ ِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَا َسَِ
َوُعْثَماُن ِفي  ،َوَعِليٌّ ِفي اْلَجنَّةِ  ،َوُعَمُر ِفي اْلَجنَّةِ  ،ْلَجنَّةِ أَبُو َبْكٍر ِفي ا :أَْرِوي َعْنُه َكِذبًا َيْسأَُلِِن َعْنُه ِإَذا لَِقيُتُه أَنَُّه قَالَ 

ُر ِفي اْلَجنَّةِ  ،َوَطْلَحُة ِفي اْلَجنَّةِ  ،اْلَجنَّةِ  َوتَاِسُع اْلُمْؤِمِنيَن  ،َوَسْعُد ْبُن َماِلٍك ِفي اْلَجنَّةِ  ،َوَعْبُد الرَّْحَمِن ِفي اْلَجنَّةِ  ،َوالزُّبَ ي ْ
 :قَالَ  ؟َمْن التَّاِسعُ  !يَا َصاِحَب َرُسوِل اللَّهِ  :َفَضجَّ أَْهُل اْلَمْسِجِد يُ َناِشُدونَهُ  :قَالَ  ،َلْو ِشْئُت أَْن ُأََسَِّيُه َلَسمَّْيُتهُ  ِفي اْلَجنَّةِ 

َواللَِّه  :َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعاِشُر، َُثَّ أَتْ َبَع َذِلَك ََيِيًنا قَالَ  ِمِنْيَ َواللَِّه اْلَعِظيِم أَنَا تَاِسُع اْلُمؤْ  ،نَاَشْدُُتُوِّن بِاللَّهِ 
ْم َوَلْو ُعمَِّر ُعُمَر نُوٍح َعَلْيِه َرُجٌل يُ َغب ُِّر ِفيِه َوْجَهُه َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْفَضُل ِمْن َعَمِل َأَحدِكُ  َلَمْشَهٌد َشِهَدهُ 

 .السَّاَلم

Riyâh b. el-Haris bildiriyor: Muğire b. Şu‘be büyük mescidde oturmuştu. Sağında ve solunda 

da Kûfeliler oturuyordu. Saîd b. Zeyd adında bir adam gelince Muğîre onu hoş bir şekilde 

karşıladı ve divanda ayaklarının yanına oturttu. O esnada Kûfelilerden bir adam geldi. 

Muğîre’nin karşısında durdu ve sövüp saymaya başladı. Saîd: “Ey Muğîre! Bu adam kime 

sövüyor?” diye sorunca, Muğire: “Ali b. Ebi Tâlib’e sövüyor” karşılığını verdi. Bunun üzerine 

Saîd üç defa: “Ey Muğire b. Şu‘be!” dedikten sonra şöyle devam etti: “Yanında Hz. 

Peygamber’in (s.a.) ashabına sövüldüğünü duyduğun halde neden karşı çıkmıyorsun? 

Resûlullah’ın (s.a.) şu sözünü kulaklarımla işittiğime ve aklımda iyice tuttuğuma dair şehadet 

ederim ki, onun adına size yalan söyleyecek değilim. Zira onunla karşılaştığımda bunun 

hesabını benden sorar: «Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Ali cennettedir. Osman 

                                                           
5
 Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 29; Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 5. 



6. Ders 

Cennet Müjdesi Alanlar 

5 

 

cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman (b. Avf) cennetedir. 

Sa‘d b. Mâlik cennettedir» Müminlerin dokuzuncusu da cennettedir ve istesem onun da 

adını verebilirim.” Mesciddekiler bir anda ayaklanıp: “Ey Hz. Peygamber’in (s.a.) sahabîsi! 

dokuzuncu kişi kim?” diyerek adını söylemesi konusunda ısrar ettiler. Saîd: “Allah adına 

söylemem konusunda bana ısrar ettiniz. Allah da pek yücedir. Müminlerin dokuzuncusu olan 

o kişi benim. Resûlullah (s.a.) de onuncu kişidir” dedi ve yemin ederek şöyle devam etti: 

“Vallahi kişinin Hz. Peygamber’in (s.a.) yanında bulunup da sadece yüzünün tozlanması, 

sizden birinize Hz. Nuh’un ömrü kadar ömür verilip de ölene kadar salih amel işlemesinden 

daha hayırlıdır.”
6
 

Aşere-i Mübeşşere Dışında Cennetlikler 

Hadislerde cennetlik oldukları topluca haber verilen bu sahâbîlerden başka toplu veya 

münferit olarak cennetle müjdelenenler de vardır. 

Bedir Savaşına Katılanlar 

ْبِن ُعبَ ْيَدَة، َعْن َسَِْعُت ُحَصْْيَ ْبَن َعْبِد الرَّْْحَِن، َعْن َسْعِد : َحدََّثِِن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ رَاِهيَم، َأْخبَ َرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ِإْدرِيَس، قَالَ 
، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ  َر : َأِب َعْبِد الرَّْْحَِن السَُّلِميِّ بَ َعَثِِن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبَا َمْرثٍَد الَغَنِويَّ، َوالزُّبَ ي ْ

ِلُقوا َحتَّى تَْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، فَِإنَّ ِبَها اْمَرَأًة ِمَن الُمْشرِِكيَن، َمَعَها ِكَتاٌب ِمْن َحاِطِب اْنطَ »: ْبَن الَعوَّاِم، وَُكلَُّنا فَاِرٌس، قَالَ 
الِكَتاُب، : لََّم، فَ ُقْلَنافََأْدرَْكَناَها َتِسرُي َعَلى بَِعرٍي ََلَا، َحْيُث قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ « ْبِن أَِبي بَ ْلتَ َعَة ِإَلى الُمْشرِِكينَ 

َما َكَذَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، لَُتْخرِِجنَّ : َما َمَعَنا ِكَتاٌب، فََأََنَْناَها فَاْلَتَمْسَنا فَ َلْم نَ َر ِكَتابًا، فَ ُقْلَنا: فَ َقاَلتْ 
ْهَوِت اَل ُحْجَزِِتَا، َوِهَي ُُمَْتِجَزٌة ِبِكَساٍء، فََأْخَرَجْتُه، فَاْنطََلْقَنا ِِبَا ِإََل َرُسوِل اللَِّه الِكَتاَب أَْو لَُنَجرَِّدنَِّك، فَ َلمَّا رََأِت اِْلدَّ أَ 

ْؤِمِنَْي، َفَدْعِِن َفِِلَْضِرَب : َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل ُعَمرُ 
ُ
ُعنُ َقُه، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى يَا َرُسوَل اللَِّه، َقْد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوامل

َواللَِّه َما ِب َأْن الَ َأُكوَن ُمْؤِمًنا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : قَاَل َحاِطبٌ « َما َْحََلَك َعَلى َما َصنَ ْعتَ »: اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
يَْدَفُع اللَُّه ِِبَا َعْن أَْهِلي َوَماِل، َولَْيَس َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبَك ِإالَّ لَُه ُهَناَك ِمْن َعِشريَتِِه  َوَسلََّم، أََرْدُت َأْن َيُكوَن ِل ِعْنَد الَقْوِم يَدٌ 

رًاَصَدَق َواَل تَ ُقولُوا لَُه ِإالَّ »: َمْن يَْدَفُع اللَُّه ِبِه َعْن أَْهِلِه َوَمالِِه، فَ َقاَل النَِِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِإنَُّه َقْد : فَ َقاَل ُعَمرُ «  َخي ْ
ْؤِمِنَْي، َفَدْعِِن َفِِلَْضِرَب ُعنُ َقُه، فَ َقالَ 

ُ
لََعلَّ اللََّه اطََّلَع ِإَلى َأْهِل "  :فَ َقالَ « أَلَْيَس ِمْن أَْهِل بَْدٍر؟»: َخاَن اللََّه َوَرُسولَُه َوامل

َنا ُعَمَر، َوقَالَ " فَ َقْد َغَفْرُت َلُكْم : َبْت َلُكُم الَجنَُّة، َأوْ اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم، فَ َقْد َوجَ : َبْدٍر؟ فَ َقالَ  اللَُّه َوَرُسولُُه : َفَدَمَعْت َعي ْ
 أَْعَلمُ 

Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.) beni, Ebû Mersed'i ve Zübeyir'i gönderdi. 

Hepimiz süvârî idik. Resûlullah: “Gidin, Hâh bostânına kadar ilerleyin. Orada müşriklerden 

bir kadın vardır. Kadının yanında Hâtıb b. Ebî Beltea'dan Mekke müşriklerine yazılmış bir 

mektup vardır. (Onu bana getirin)” buyurdu. Nihayet biz o kadına Resûlullah'ın dediği yerde, 

kendisine ait bir deve üzerindeyken yetiştik. Kadına: Mektubu çıkar, dedik. Kadın: Bizim 

yanımızda mektup yok, diye inkâr etti. Biz; bindiği deveyi çöktürdük ve mektubu aradık fakat 

bulamadık. Kadına: Resûlullah yalan söylememiştir. Ya mektubu çıkaracaksın yahut 

elbiselerini soyup bulacağız, dedik. Kadın ciddi olduğumuzu görünce, elini belindeki kuşağa 

uzattı, mektup kadının beline bağlanmış kuşaktaydı. Kadın onu çıkardı. Biz yazıyı alıp 

Resûlullah'a getirdik... Ömer: Ya Resûlallah! Bu zât Allah'a, Resûlüne ve müminlere hainlik 
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yapmıştır; müsaade et boynunu vurayım, dedi. Hz. Peygamber (s.a.), Hâtıb'a hitaben: “Bunu 

niçin yaptın?” buyurdu. Hâtıb: Vallahi Allah'ı ve Rasûlü'nü inkar etmiş değilim. Ben sadece 

Mekkeliler arasında bir değerim olsun da, bununla Allah, ailemi ve malımı himaye etsin 

istedim. Senin yanındaki Muhacir sahâbîlerden herbirinin Mekke'de ailesini ve malını 

koruyacak hısımları vardır; (benim ise kimsem yoktur, ben onlarla sadece anlaşmalı bir 

kimseyim; Kureyş'ten değilim), dedi. 

Hâtıb'ın bu savunması üzerine Hz. Peygamber (s.a.): “Hâtıb doğru savunma yaptı, ona 

hayırdan başka birşey söylemeyin!” buyurdu. Fakat Ömer: Muhakkak o Allah'a, Resûlü'ne ve 

müminlere hainlik yapmıştır. Müsaade et onun boynunu vurayım, dedi. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Hâtıb Bedir’e katılanlardan değil mi?” buyurdu ve şöyle devam etti: “Belki 

Allah, Bedir ehline bakmış da: İstediğinizi yapın, cennet sizlere vâcib olmuştur: veya: Ben 

sizleri bağışladım, buyurmuştur” dedi. Bunun üzerine Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı ve 

şöyle dedi: Allah ve Resûlü en iyi bilendir.
7
 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ُرْمٍح، َأْخبَ َرنَا اللَّْيُث، َعْن َأِب  ثَ َنا لَْيٌث، ح َوَحدَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ  الزُّبَ رْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َعْبًدا ِْلَاِطٍب َحدَّ
يَا َرُسوَل اهلِل لََيْدُخَلنَّ َحاِطٌب النَّاَر، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ : َلْيِه َوَسلََّم َيْشُكو َحاِطًبا فَ َقالَ َجاَء َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل عَ 

 «َكَذْبَت اَل َيْدُخُلَها، فَِإنَُّه َشِهَد َبْدرًا َواْلُحَدْيِبَيةَ »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
Hâtıb'ın kölesi Resûlüllah’a (s.a.) Hâtıb'ı şikâyete gelerek: Ya Resûlallah! Hâtıb mutlaka 

cehennem boylayacaktır, dedi. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.) şöyle buyurdu: 

«Yanlış konuşuyorsun! O cehenneme girmeyecek! Çünkü o Bedir’de ve Hudeybiye’de 

bulunmuştur.»
8
 

Rıdvan Biatına Katılanlar 

َعِت النَِّبَّ  اَل َيْدُخُل » يَ ُقوُل ِعْنَد َحْفَصَة  -صلى اهلل عليه وسلم-َسََِع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يَ ُقوُل َأْخبَ َرْتِن أُمُّ ُمَبشٍِّر أَن ََّها َسَِ
َجَرِة َأَحدٌ  فَانْ تَ َهَرَها فَ َقاَلْت . بَ َلى يَا َرُسوَل اللَّهِ  :قَاَلتْ . «الَِّذيَن بَايَ ُعوا َتْحتَ َها . النَّاَر ِإْن َشاَء اللَُّه ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

ى الَِّذيَن ﴿  َقْد قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ »  :-صلى اهلل عليه وسلم-﴾ فَ َقاَل النَِّبُّ  َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها ﴿ :َحْفَصةُ  ثُمَّ نُ َنجِّ
 ﴾ ِثيًّاات ََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها جِ 

Câbir b. Abdullah’ı şöyle demiştir: Bana Ümmü Mübeşşir haber verdi ki, Hz. Peygamber’i 

(s.a.) Hafsa’nın yanında şöyle buyururken işitmiş: «Cehenneme inşaallah, ağacın altında biat 

edenlerden hiç kimse girmeyecek.» Hafsa şöyle dedi: Hayır ya Resûlallah!  Hz. Peygamber 

onu böyle söylemekten men etti. Bunun üzerine Hafsa: «Sizden hiç bir kimse yoktur ki, o 

cehenneme uğramasın.» ayetini hatırlatınca,  Hz. Peygamber (s.a.) de: «Allah (c.c.), Sonra 

Allah’dan korkanları kurtaracağız ve zalimleri orada diz çökmüş halde bırakacağız, buyurdu» 

dedi.
9
 

Ümmetten 70.000 Kişi ve Ukkâşe b. Mıhsan 

َنا النَِِّبُّ  -رضى اهلل عنهما  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُعِرَضْت َعَلىَّ األَُمُم » يَ ْوًما فَ َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َخرََج َعَلي ْ
ْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َمَعُه الرَُّجُل َوالنَِّبىُّ َمَعُه الرَُّجاَلِن ، َوالنَِّبىُّ َمَعُه الرَّْهُط ، َوالنَِّبىُّ لَْيَس َمَعُه َأَحٌد ، َورَأَ َفَجَعَل يَُمرُّ النَِّبىُّ 

                                                           
7
 Buhârî, Meğâzî, 9, 46; Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 161 

8
 Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 162 

9
 Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 163 
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فَ َرأَْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َسدَّ األُُفَق .  ثُمَّ ِقيَل ِلى اْنُظرْ . َسدَّ األُُفَق فَ َرَجْوُت َأْن َيُكوَن أُمَِّتى ، فَِقيَل َهَذا ُموَسى َوقَ ْوُمُه 
ُعوَن أَْلًفا َيْدُخُلوَن . َفِقيَل ِلى اْنُظْر َهَكَذا َوَهَكَذا  فَ َرأَْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َسدَّ األُُفَق َفِقيَل َهُؤاَلِء أُمَُّتَك ، َوَمَع َهُؤاَلِء َسب ْ

ْ ََلُْم ، فَ َتَذاَكَر َأْصَحاُب النَِّبِّ فَ تَ َفرََّق النَّ . «  اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَسابٍ  فَ َقالُوا أَمَّا ََنُْن  -صلى اهلل عليه وسلم  -اُس وَلَْ يُ بَ ْيَّ
ُهُم » فَ َقاَل  -وسلم  صلى اهلل عليه - فَ ُوِلْدنَا ِِف الشِّْرِك ، َوَلِكنَّا آَمنَّا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ، َوَلِكْن َهُؤاَلِء ُهْم أَبْ َناُؤنَا ، فَ بَ َلَغ النَِِّبَّ 

ُلونَ  ُروَن ، َواَل َيْستَ ْرُقوَن ، َواَل َيْكتَ ُووَن ، َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّ ُهْم أَنَا يَا . «  الَِّذيَن اَل يَ َتطَي َّ فَ َقاَم ُعكَّاَشُة ْبُن ُِمَْصٍن فَ َقاَل أَِمن ْ
ُهْم أَنَا فَ َقاَل فَ َقاَم آَخُر فَ َقاَل أَمِ . «  نَ َعمْ » َرُسوَل اللَِّه قَاَل  اَشةُ » ن ْ  « َسبَ َقَك ِبَها ُعكَّ

İbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: Bir gün Hz. Peygamber (s.a.) bizim yanımıza geldi ve şöyle 

buyurdu: “Bana bütün ümmetler gösterildi: Bir peygamber beraberinde bir kişi ile, bir 

peygamber yanında iki kişi ile, bir peygamber beraberinde bir topluluk ile geçmeye başladılar. 

Bir peygamberin yanında da hiç kimse yoktu. Ben uzakta ufku kaplamış bir karaltı gördüm,  

bunların ümmetim olmasını ümit ettim. Bana: Bu, Musa peygamber ile onun kavmidir, 

denildi. Sonra bana: Şu tarafa bak! denildi. Ben orada da ufku kaplamış çok daha büyük bir 

karaltı gördüm. Bana yine: Şu tarafa ve şu tarafa bak! denildi. Ben o taraflarda da ufku 

kaplamış çok büyük bir karaltı gördüm. Bana: İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 

yetmiş bin kişi vardır ki, bunlar hesaba çekilmeden cennete girecekler, denildi”. Hz. 

Peygamber (s.a.) sonra evine girdi ve cennete hesapsız gireceklerin kimler olduğunu 

açıklamadan insanlar dağıldı. Hz. Peygamber'in sahâbîleri kendi aralarında konuşmaya 

başladılar: Biz müşriklerin arasında doğduk, fakat Allah'a ve Resûlü'ne iman ettik (bu sebeble 

cennete gireriz). Fakat hesapsız cennete girecek olan bahtiyarlar bizim (Müslüman olarak 

doğan) oğullarımızdır, dediler. Bu konuşmalar Hz. Peygamber'e ulaşınca (dışarı çıkıp):  

“Cennete hesaba çekilmeden girecek olanlar şunlardır: onlar uğursuzluğu kabul etmezler, 

büyü yapmazlar, yarayı dağlamazlar ve her hususta Rablerine dayanıp güvenirler” buyurdu. 

Bunun üzerine Ukkâşe ibn Mıhsan ayağa kalktı: Ben onlardan mıyım ya Resûlallah? dedi. 

Resûlullah (s.a.): “Evet onlardansın” buyurdu. Sonra bir başkası ayağa kalktı: Ben de 

onlardan mıyım? dedi. Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Bu hususta Ukkâşe seni geçti”.
10

 

Yâsir’in Ailesi 

اْصِبُروا آَل يَاِسٍر »: َسَِْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل أِلَِب َعمَّاٍر، َوأُمِّ َعمَّارٍ : قَالَ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، 
 «َمْوِعدُُكُم اْلَجنَّةُ 

Osman b. Affan’dan (r.a.) rivayete göre o şöyle demiştir: Resûlullah’ın (s.a.) Ammar’ın 

babası ve annesine şöyle dediğini işittim: “Sabredin ey Yâsir ailesi, sizin yeriniz cennettir!”.
11

 

Sa‘d b. Muaz 

ثَ َنا َواِقُد ْبُن َعْمرِو ْبِن سَ  ثَ َنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َحدَّ ثَ َنا أَبُو َعمَّاٍر َحدَّ قَاَل َقِدَم أََنُس ْبُن ْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َحدَّ
َوِإنَّ َسْعًدا   ،ِإنََّك َلَشِبيٌه ِبَسْعدٍ  :قَاَل فَ َبَكى َوقَالَ . َماِلٍك فَأَتَ ْيُتُه فَ َقاَل َمْن أَْنَت فَ ُقْلُت أَنَا َواِقُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ 

فَ َلِبَسَها  ،ُجبًَّة ِمْن ِديَباٍج َمْنُسوٌج ِفيَها الذََّهبُ  -صلى اهلل عليه وسلم-ِإََل النَِّبِّ  َوِإنَُّه بَ َعثَ  ،َكاَن ِمْن أَْعَظِم النَّاِس َوَأْطَوَلِِمْ 

                                                           
10

 Buhârî, Tıp, 42; Rikâk, 50; Müslim, İman, 374 
11

 Taberânî, Mu‘cemu’l-kebîr, XXIV, 303; Mu‘cemu’l-evsat, II, 141; Hâkim, Müstedrek, III, 432 
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. ا َقطُّ َما رَأَيْ َنا َكاْليَ ْوِم ثَ ْوبً  :َفَجَعَل النَّاُس يَ ْلُمُسونَ َها فَ َقاُلوا ،َفَصِعَد اْلِمْنبَ َر فَ َقاَم أَْو قَ َعدَ  -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه 
ا تَ َرْونَ  ؟ أَتَ ْعَجُبوَن ِمْن َهِذهِ »  :فَ َقالَ  ٌر ِممَّ  « َلَمَناِديُل َسْعٍد ِفى اْلَجنَِّة َخي ْ

Sa‘d b. Muâz (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Mâlik bir yolculuktan dönünce 

ziyaret için yanına varmıştım, sen kimsin? diye sordu. Ben de; Vakîd b. Amr b. Sa‘d b. 

Muâz’ım dedim. Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi: Sen deden Sa‘d’e çok benziyorsun. Sa‘d 
insanların en uzun boylusu ve iri yapılısı idi. Resûlullah’a (s.a.) dibâc kumaşından dokunmuş 

altın işlemeli bir cübbe göndermişti. Resûlullah (s.a.) onu giydi ve minbere çıkıp ayakta durdu 

veya oturmuştu. İnsanlar cübbeyi elleriyle tutup bakmaya başladılar ve dediler ki: Bu güne 

kadar böyle güzel elbise görmedik. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.): Bu elbiseyi beğendiniz mi? 

Sa‘d’ın Cennet’teki basit bir mendili bu gördüğünüz elbiseden çok daha değerlidir.
12

 

Ümmü Haram bint Milhân (Hala Sultan) 

Enes b. Mâlik’in (r.a.) teyzesidir. Kıbrısımızda hala sultan diye bilinir. 

ثَ َنا  ، َحدَّ َمْشِقيُّ َر ْبَن : َُيََْي ْبُن َْحَْزَة، قَالَ َحدََّثِِن ِإْسَحاُق ْبُن يَزِيَد الدِّ َحدََّثِِن ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َأنَّ ُعَمي ْ
، َحدَّثَُه  : قَالَ  -مُّ َحرَاٍم أَنَُّه أََتى ُعَباَدَة ْبَن الصَّاِمِت َوُهَو نَازٌِل ِف َساَحِة ِْحَْص َوُهَو ِف بَِناٍء لَُه، َوَمَعُه أُ  -اأَلْسَوِد الَعْنِسيَّ

ٌر، َنا ُأمُّ َحَرامٍ  ُعَمي ْ ثَ ت ْ َأوَُّل َجْيٍش ِمْن ُأمَِّتي يَ ْغُزوَن الَبْحَر َقْد »: أَن ََّها َسِمَعِت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقولُ : َفَحدَّ
: ، ثُمَّ قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ «ِفيِهمْ أَْنِت »: ؟ قَالَ ِفيِهمْ  أَنَايَا َرُسوَل اللَِّه : قُ ْلتُ : ، قَاَلْت ُأمُّ َحَرامٍ «َأْوَجُبوا

 «الَ »: يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ  أَنَا ِفيِهمْ : ، فَ ُقْلتُ «َأوَُّل َجْيٍش ِمْن ُأمَِّتي يَ ْغُزوَن َمِديَنَة قَ ْيَصَر َمْغُفوٌر َلُهمْ »

Umeyr ibnu'l-Esved el-Ansî, Ubâde ibnu's-Sâmit'in yanına gelmiş. Ubâde o sırada Hıms 

sahilinde kendisine ait bir binaya inmiş, beraberinde de zevcesi Ümmü Haram bulunuyormuş. 

Umeyr dedi ki: Bize Ümmü Haram bint Milhân, kendisinin Hz. Peygamber'den: 

"Ümmetimden denizde savaş eden ilk muhâribler (mağfiret olunmayı) haketmişlerdir)" 

buyururken işittiğini tahdîs etti. Ümmü Haram dedi ki: Ben de: Ya Resûlallah! Ben onların 

içinde miyim? diye sordum; "Sen onların arasındasın" diye cevap verdi. Bundan sonra Hz. 

Peygamber: "Ümmetimden Kayser'in şehrine gaza eden ilk muhâribler de mağfiret 

olunmuşlardır" buyurdu. Ben bunların içinde miyim ya Resûlallah? diye sordum. O: "Hayır!" 

diye cevâb verdi.
13

 

Ümmü Eymen 

Asıl adı Bereke bint Sa‘lebe’dir. Ümmü Eymen künyesiyle meşhur olmuştur. 

Peygamber Efendimize dadılık yapmış ve “Annemden sonra annemdir”
14

 iltifatına mazhar 

olmuş mübarek kadın Sahabedir. Kendisi doğumundan itibaren Peygamber Efendimizin 

hizmetinde bulunmuş ve azad edilip özgürlüğüne kavuşturulduğu halde hizmetini devam 

ettirmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek Sahabe olan Zeyd bin Harise’ye eş, Üsame gibi kahraman 

bir İslam kumandanına anne olmuştur. Savaşlara katılmış ve bu sırada yaralıları tedavi, su 

taşıma ve durumu ağır olanları Medine’ye götürme gibi hizmetlerde bulunmuştur. Peygamber 

Efendimizin vefatından sonra Sahabeden büyük saygı ve hürmet görmüştür. Uzun bir ömür 

yaşamış ve Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliğinin ilk yıllarında vefat etmiştir. 

                                                           
12

 Tirmizî, Libas, 3; Nesâî, Ziyne, 89 
13

 Buhârî, Cihad, 93 
14

 İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 432; İbn S‘ad, Tabakât, VIII, 223 



6. Ders 

Cennet Müjdesi Alanlar 

9 

 

  » أم أيمنفَ ْلَيتَ َزوَّْج من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة  »
“Cennet ehlinden bir kimseyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen ile evlensin”

15
 

Siyahi Kadın 

: بلَ ى ، قَ اَل : أال أريَك اْمَرأًَة ِمن أَْه ِل اْلَنَّ ة ؟ فَ ُقل ت  :قاَل ِل اْبُن عبَّاٍس رضي اللَُّه عنُهَما: وعْن عطاِء ْبن َأِب رَباٍح قاَل 
ِإن » : ِإِّنِّ ُأْصرَُع ، وِإِّنِّ أَتَكشَّ ُف ، فَ ادُْع اللَّ ه تع اَل ِل قَ اَل : أََتِت النِبَّ َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم فقاَلْت  ،هِذِه املْرأَُة السْوداءُ 

َتكشَّ ُف ، فَ ادُْع ِإِّنِّ أَ : َأْصَُب ، َفقال ت : فَقالْت  «شْئِت َصبَ ْرِت ولِك اْلجنَُّة، وِإْن ِشْئِت دَعْوُت اللَّه َتعاَلى َأْن يُعاِفَيِك 
 . متَّفٌق علْيهِ . اللَّه َأْن ال أَتكشََّف ، َفَدَعا ََلَا 

Atâ İbn Ebî Rebâh’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Abdullah İbn Abbâs (r.a.) bana: Sana 

cennetlik bir kadın göstereyim mi? dedi. Ben: Evet, göster, dedim. İbn Abbâs şöyle dedi:  Şu 

(iri yarı) siyah kadın var ya! İşte bu kadın (birgün) Hz. Peygamber’e (s.a.) geldi ve:  Beni sara 

tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah’a dua ediniz, dedi.  Nebî (s.a.): “Eğer 

sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için 

Allah’a dua ederim” buyurdu. Bunun üzerine kadın: Ben (hastalığıma) sabrederim. Ancak 

sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz, dedi. Hz. Peygamber 

(s.a.) de ona dua etti.
16

 

Hz. Hatice 

َهِذِه َخِديَجُة  !يَا َرُسوَل اللَّهِ  :فَ َقالَ  –صلى اهلل عليه وسلم  -أََتى ِجَْبِيُل النَِّبَّ  :قَالَ  –رضى اهلل عنه  -َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة 
الََم ِمْن رَب َِّها  ،َقْد أََتتْ  َها السَّ ْرَها بِبَ ْيٍت َمَعَها ِإنَاٌء ِفيِه ِإَداٌم َأْو َطَعاٌم َأْو َشَراٌب ، فَِإَذا ِهَى أَتَ ْتَك فَاقْ َرْأ َعَلي ْ َوِمنِّى ، َوَبشِّ

 . ِفى اْلَجنَِّة ِمْن َقَصٍب ، الَ َصَخَب ِفيِه َوالَ َنَصبَ 
Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cebrail (a.s.), Hz. Peygamber’e 

(s.a.) gelerek şöyle dedi: “İşte Hatice, sana doğru geliyor. Yanında bir kap, içinde de yiyecek, 

içecek var. Yanına geldiği zaman, ona Rabbin’den ve benden selâm söyle. Ona cennette süslü 

bir köşk müjdele. Orada ne gürültü, patırtı ne de meşakkat vardır.”
17

 

Hz. Fatıma 

اللَُّه  :قَالُوا ؟أََتْدُروَن َما َهَذا :قَالَ  ،َخطَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِف اأْلَْرِض أَْربَ َعَة ُخُطوطٍ  : َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
َأْفَضُل ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّة َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َوفَاِطَمُة بِْنُت  :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوَرُسولُُه أَْعَلمُ 

ٍد، َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوآِسَيُة بِْنُت ُمَزاِحٍم اْمَرَأُة ِفْرَعْونَ   ُمَحمَّ

İbn Abbas der ki: Resûlullah (s.a.) yere dört tane çizgi çizdi ve sordu: “Bunun ne olduğunu 

biliyor musunuz?” Ashab: Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Resûlullah (s.a.) bunun 

üzerine şöyle buyurdu: “Bunlar cennet kadınlarının en faziletlisi; Hatice bint Huveylid, 

Fatıma bint Muhammed, Meryem bint İmrân ve Firavun’un karısı Âsiye bint Muzâhim’dir”.
18
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 İbn S‘ad, Tabakât, X, 213 
16

 Buhârî, Merdâ 6; Müslim, Birr 54 
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 Buhârî, Menâkıbu’l-ensâr, 20; Tevhid, 35; Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 71 
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ثَ َنا زََكرِيَّاُء َعْن ِفرَاٍس َعْن َعاِمٍر َعْن َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة  ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم َحدَّ أَقْ بَ َلْت فَاِطَمُة  :قَاَلتْ  –رضى اهلل عنها  -َحدَّ
.  «َمْرَحًبا بِابْ َنِتى »  :-صلى اهلل عليه وسلم  -فَ َقاَل النَِّبُّ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َُتِْشى ، َكَأنَّ ِمْشَيتَ َها َمْشُى النَِّبِّ 

َها َحِديثًا ، فَ َبَكتْ  َها َحِديثًا َفَضِحَكتْ  ؟َِلَ تَ ْبِكْيَ  :فَ ُقْلُت ََلَا ،َُثَّ َأْجَلَسَها َعْن ََيِيِنِه أَْو َعْن ِِشَالِِه ، َُثَّ َأَسرَّ ِإلَي ْ  ،َُثَّ َأَسرَّ إِلَي ْ
صلى اهلل  -َما ُكْنُت ألُْفِشَى ِسرَّ َرُسوِل اللَِّه  :فَ َقاَلتْ . َما رَأَْيُت َكاْليَ ْوِم فَ َرًحا أَقْ َرَب ِمْن ُحْزٍن ، َفَسأَْلتُ َها َعمَّا قَاَل  :فَ ُقْلتُ 

ِإنَّ ِجْبرِيَل َكاَن يُ َعاِرُضِنى اْلُقْرآَن  » َأَسرَّ ِإََلَّ  :فَ َقاَلتْ  ،َفَسأَْلتُ َها -صلى اهلل عليه وسلم  - َحَّتَّ قُِبَض النَِّبُّ  ،-عليه وسلم 
 ،فَ َبَكْيتُ . «  َحاقًا ِبىْهِل بَ ْيِتى لَ ُكلَّ َسَنٍة َمرًَّة ، َوِإنَُّه َعاَرَضِنى اْلَعاَم َمرَّتَ ْيِن ، َواَل ُأرَاُه ِإالَّ َحَضَر َأَجِلى ، َوِإنَِّك َأوَُّل أَ 

 .َفَضِحْكُت ِلَذِلكَ . «  ؟أَْو ِنَساِء اْلُمْؤِمِنْيَ  -أََما تَ ْرَضْْيَ َأْن َتُكوِِن َسيَِّدَة ِنَساِء أَْهِل اْْلَنَِّة »  :فَ َقالَ 

Âişe (r.anha) şöyle demiştir; Fâtıma yürüyerek geldi. Fâtıma'nın yürüyüşü tıpkı Resûlullah'ın 

yürüyüşü gibidir. Hz. Peygamber (s.a.): “Merhaba kızım” dedi. Sonra onu sağ tarafına veya 

sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Bunun üzerine Fâtıma ağladı. Ben 

Fâtıma'ya: Niçin ağlıyorsun? dedim. Sonra Fâtıma'ya gizlice bir şey daha söyledi. Bu sefer 

Fâtıma güldü. Ben, kendi kendime: Bugünkü gibi sevincin üzüntüye bu kadar yakın olduğunu 

görmedim, dedim. Fâtıma'ya Hz. Peygamber'in ne söylediğini sordum. Fâtıma: Ben 

Resûlullah'ın (s.a.) sırrını ifşa etmem, dedi. Nihayet, Peygamber'in ruhu kabzolunduğu zaman 

kendisine bu ağlama ve gülmenin sebebini sordum. Fâtıma şöyle cevap verdi: Resûlullah 

(s.a.) bana: “Cibril'in her sene bir kere Kur'ân'ı kendisi ile mukabele ettiğini, bu sene ise 

Cibril'in bu mukabeleyi kendisi ile iki defa yaptığını” söyledi ve: “Ben bundan ecelimin 

gelmiş olduğunu anlıyorum. Muhakkak ki sen, ailem içinden bana ilk kavuşacak kişisin” 

buyurdu. İşte ben bundan dolayı ağladım. Sonra Hz. Peygamber, bana: “Sen cennet ehli ka-

dınlarının efendisi olmayı veya mü'min kadınların efendisi olmayı istemez misin?” buyurdu. 

İşte ben bundan dolayı da sevinip güldüm.
19

 

 Ümmü Süleym 

ثَ َنا َْحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، ثَ َنا ِبْشٌر يَ ْعِِن اْبَن السَّرِيِّ، َحدَّ ثَ َنا اْبُن َأِب ُعَمَر، َحدَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ  َوَحدَّ
 َهِذِه اْلُغَمْيَصاُء بِْنُت ِمْلَحاَن ُأمُّ أََنِس ْبِن َماِلكٍ : َمْن َهَذا؟ قَاُلوا: َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَسِمْعُت َخْشَفًة، فَ ُقْلتُ " : َوَسلََّم، قَالَ 

Enes’den, o da Hz. Peygamber’den (s.a.) rivayet etti. Şöyle buyurmuşlar: “Cennete girdim, bir 

ayak sesi İşittim. Bu kim? dedim. Bu Enes b. Mâlik'in annesi Gumeysâ (Rumeysâ) bint 

Milhan’dır, dediler.”
20 

Hz. Hasan ve Hüseyin 

اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُه َعْنُه قَالَ َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَّ 
 اْلَجنَّةِ 

Ebu Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Hasan ve 

Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.
21
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Bilal-i Habeşî 

ثَ َنا أَبُو َحيَّاَن َعْن َأِب ُزْرَعَة َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَالَ  ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َحدَّ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لِِباَلٍل ِعْنَد قَاَل نَِبيُّ اللَِّه صَ  :َحدَّ
ْساَلِم فَِإنِّي َقْد َسِمْعُت اللَّ  َفَعًة ِفي اْْلِ ْرِني بَِأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه َمن ْ َلَة َخْشَف نَ ْعَلْيَك بَ ْيَن َيَديَّ َصاَلِة اْلَفْجِر يَا ِباَلُل َخب ِّ ي ْ

ْر ُطُهورًا تَامًّا َقطُّ ِفي ِفي اْلَجنَِّة قَاَل َما َعِمْلُت يَا َرسُ  َفَعًة ِمْن أَنِّي َلْم أََتَطهَّ ْساَلِم َعَماًل َأْرَجى ِعْنِدي َمن ْ وَل اللَِّه ِفي اْْلِ
 َساَعٍة ِمْن لَْيٍل َأْو نَ َهاٍر ِإالَّ َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُُّهوِر ِلَربِّي َما ُكِتَب ِلي َأْن ُأَصلِّيَ 

Ebu Hureyre (r.a.) der ki: Hz. Peygamber (s.a.)sabah namazı vakti Bilal’e (r.a.) şöyle 

buyurdu: “Ey Bilâl! Müslümanken, sana en çok faydası dokunacak hangi ameli yaptığını 

bana söyle! Zira dün gece cennette iken önümde senin ayak seslerini işittim”. Bilal şöyle 

dedi: “Ey Allah’ın Resûlü! Müslümanken yaptığım ve en çok faydasını umduğum bir amelim 

yok. Fakat gece veya gündüz ne zaman güzelce abdest aldıysam o abdestle mutlaka Rabbimin 

takdir ettiği kadar namaz kılmışımdır.”
22

 

Abdullah b. Selâm 

ثَ َنا َْحَّاُد ْبُن َسَلَمَة أَنْ َبأَنَا َعاِصُم ْبُن بَ هْ  ثَ َنا َعفَّاُن َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه َحدََّثِن َأِِب َحدَّ َدلََة َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َحدَّ
َها فَ َفَضَلْت  -صلى اهلل عليه وسلم-النَِّبَّ  َيِجىُء »  -صلى اهلل عليه وسلم-َفْضَلٌة فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه أُِتَى ِبَقْصَعٍة فََأَكَل ِمن ْ

فَ ُقْلُت  -قَاَل  -قَاَل َسْعٌد وَُكْنُت تَ رَْكُت َأِخى ُعَمرْيًا يَ تَ َوضَُّأ . «رَُجٌل ِمْن َهَذا اْلَفجِّ ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة يَْأُكُل َهِذِه اْلَفْضَلَة 
ٌر   .ْبُد اللَِّه ْبُن َساَلٍم فََأَكَلَهاَفَجاَء عَ  -قَاَل  -ُهَو ُعَمي ْ

Musab b. Sa‘d, babasından bildiriyor: Allah Resûlü’ne (s.a.) bir tabak yemek getirildi. 

Yedikten sonra biraz arttı: “Birazdan şu yoldan cennetlik olan bir adam gelecek ve arta kalan 

bu yemeği yiyecek” buyurdu. Ben meclise girdiğimde kardeşim Umeyr abdest alıyordu. Onun 

gelmesini beklerken Abdullah b. Selâm geldi ve o yemeği yedi.
23

 

Cafer b. Ebu Tâlib 

ثَ َنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، قَالَ  قَاَل : َأْخبَ َرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر، َعِن الَعالَِء ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَالَ : َحدَّ
 ِة َمَع اْلَمالَِئَكةِ رَأَْيُت َجْعَفًرا َيِطيُر ِفي الَجنَّ : َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Cennette Cafer’i 

gördüm meleklerle birlikte uçuyordu.”
24

 

Sâbit b. Kays 

يَا  :افْ تَ َقَد ثَاِبَت ْبَن قَ ْيٍس فَ َقاَل رَُجلٌ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َأنَّ النَِّبىَّ  -رضى اهلل عنه  -َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
ًسا رَْأَسُه فَ َقاَل لَُه َما َشْأُنَك . َرُسوَل اللَِّه أَنَا َأْعَلُم َلَك ِعْلَمُه  َكاَن . فَ َقاَل َشرٌّ . فَأَتَاُه فَ َوَجَدُه َجاِلًسا ِفى بَ ْيِتِه ُمَنكِّ

فَأََتى الرَُّجُل النَِّبىَّ . فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه ، َوْهَو ِمْن َأْهِل النَّاِر  -لى اهلل عليه وسلم ص -يَ ْرَفُع َصْوَتُه فَ ْوَق َصْوِت النَِّبىِّ 
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فَ َرَجَع ِإلَْيِه اْلَمرََّة اآلِخَرَة بِِبَشارٍَة َعِظيَمٍة  -فَ َقاَل ُموَسى  -فََأْخبَ َرُه أَنَُّه قَاَل َكَذا وََكَذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -
 «اْذَهْب ِإلَْيِه فَ ُقْل َلُه ِإنََّك َلْسَت ِمْن َأْهِل النَّاِر ، َوَلِكنََّك ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة » فَ َقاَل 

Enes b. Mâlik'ten (r.a.) haber verdi ki, Peygamber (s.a.), Sabit b. Kays'ı göremedi. 

Sahâbîlerden biri: Ya Resûlallah! Ben Sâbit'le ilgili bilgiyi öğrenirim, dedi ve Sâbit’e gitti. 

Onu evinde, başını eğmiş otururken buldu ve ona: Ne oldu? diye sordu. O da: Kötü bir şey 

oldu. Sabit’in sesi Peygamber'in sesinden fazla çıkıyor. Onun şimdiye kadar yaptığı ibâdet ve 

ameli boşa gitti. Artık Sabit cehennemliktir, diye cevap verdi. Bu zat Hz. Peygamber’e gelip, 

Sabit şöyle şöyle dedi diye haber verdi.  

Ravi Musa dedi ki: O sahâbî İkinci defa Sâbit’in yanına büyük bir müjde ile döndü. Şöyle ki, 

Hz. Peygamber (s.a.) o sahâbîye: “Sâbit’e git de ona: Sen cehennemlik değilsin. Sen 

cennetliksin! de” buyurmuştur.
25
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