
����������	 �����������	 ��	 ��������� 
���� ����������� ������� �����	 � ���! ���"�# ���!�� ����$% � � �����	 ���!�������� &�"��'��()*�+  ����	  ��,����) ���)"�!  

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Şüphesiz Allah, Ğafûr’dur, Rahîmdir.” [Âl-î İmrân 31] 

 

Müslümanlar her senenin Rabî’-ul Evvel ayında, hidâyete erdirici bir rahmet, yol gösterici bir 
nîmet ve aydınlatıcı bir kandil olan Nebî [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in doğum yıldönümünü 
(Mevlid Kandilini), İslâm’ın Nebîsi Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’e duydukları engin ve 
coşkun sevgilerini haykıran kutlamalarla kutlarlar. Bu sene bu kutlamalar, dünyanın dört bir 
yanında Kâfirlerin Müslümanları aynı yaydan fırlattıkları, Kur’ânlarına yahut Nebîlerine [Aleyhi 
Efdal-us Salâti ve Etim-ut Teslîm – Salâtın en üstünü ve Selâmın en mükemmeli üzerine olsun] dair 
gönüllerinde hiçbir kutsiyet kalmasın diye gece-gündüz mukaddesleri ile alay ettikleri bir sırada 
idrâk edilmektedir. Nitekim Guantanamo zindanında el-Mushâf-uş Şerîf’i kirletmişler, Papa 16. 
Benediktus İslâm’a iftiralar atmış, Danimarka’da, Hollanda’da ve diğer Avrupa devletlerinde Nebî 
[SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’e hakâret eden karikatürler yayınlanmıştır ki bunların hiçbiri bizden 
uzak değildir. 

Nebî [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’e sevgimizin hakîkati, buna ilişkin şer’î mefhumu idrâkimiz 
yoluyla kavranmalıdır. Zîra Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i sevmek, her Müslümana 
farzdır. Çünkü Allah [Tebârake ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:   ���!�-	 ��./0 � ���!�"	 �$1�� � ���!23*�"��/0 � ���!23* �4  �*�! ���� ����
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 ���C��*��$�	  ����C$�	 D�6�7 � �E ��(��	 � �F���/@�� ��(��	 “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım 
akrabanız, kazandığınız mallar, kesâda uğramasından korktuğunuz ticâret ve hoşlandığınız 
meskenler size Allah’tan, Rasûlü’nden ve Allah yolunda Cihâd etmekten daha sevgili ise artık 
Allah emrini [azâbını] getirinceye kadar bekleyedurun! Şüphesiz ki Allah, fâsıklar topluluğunu 

hidayete erdirmez.” [et-Tevbe 24] 

Yine Enes ibn-u Mâlik’ten SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: 
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olur: Allah’ı ve Rasûlü’nü başka herhangi bir şeyden daha fazla sevmesi; birini sevdiğinde, onu 

Allah’tan başka hiçbir şey için sevmemesi ve Allah kendisini ondan kurtardıktan sonra Küfre 

dönmeyi, ateşe atılmayı kerih gördüğü gibi kerih görmesi.” 

Yine Katâde’den, o da Enes’ten Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in şöyle dediği rivâyet 
edilmiştir:  �E ���' �-/0 �O*("�	 � �F�6�� � � �F�6��	 � ��� �������� �8 �/0  ���!/0 A() � ���!�6 �/0 ����3��  “Ben kendisine babasından, 

evladından ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça sizden biriniz iman etmiş olmaz.” 

Bu farzı yerine getirmek ise yalnızca Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’e ittibâ etmekle 
gerçekleşir. Zîra Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:   �����	 ���!�������� &�"��'��()*�+  ����	  ��,����) ���)"�! ��� ����
������� ������� �����	 � ���! ���"�# ���!�� ����$% � �  “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin 
ve günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz Allah, Ğafûr’dur, Rahîmdir.” [Âl-î İmrân 31] 

Nitekim İbn-u Arafe şöyle demiştir: “Araplar nezdinde sevgi, bir şeyin buna kast irâdesidir.” el-
Ezherî de şöyle demiştir: “Kulun Allah’ı ve Rasûlü’nü sevmesi, Onlara itaat etmesi ve emirlerine ittibâ 

etmesi demektir.” el-Beydâvî ise şöyle demiştir: “Sevgi, itaat irâdesidir.” 

Ey Müslümanlar! 



• Her kim Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i seviyorsa, İslâmî Akîde’yi hayatının esâsı, 
haramı ve helali de amellerinin ölçüsü kılarak O’na ittibâ etsin. 

• Her kim Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i seviyorsa, Nebî [Aleyhi’s Salâtu ve’s Selâm]’ın 
uğrunda gönderildiği, insanlığı Küfrün karanlıklarından İslâm’ın aydınlığına çıkarmak ve Dîn-i 
Mübîn’i diğer bütün dînlere hâkim kılmak meselesi uğrunda çalışsın. Allah [Subhânehu ve 
Te’alâ] şöyle buyurmuştur:  	  F���! ���� � ��P��! ���Q6�	 A�� ? �F ��7$R���� PS �$�	 ����6 � T 6�7$�*�� ������� � /� ���/0 D�#(�	  ��: ���!��$;�$�  “O 
(Allah), dînini bütün dînlere hâkim kılmak için Rasûlünü hidâyet ve hak dîn ile 

gönderendir, velev müşrikler kerih görseler de!” [et-Tevbe 33] 

• Her kim Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i seviyorsa, Nebî [Aleyhi’s Salâtu ve’s Selâm]’ın 
ilk kez bizzat kurduğu ve ikinci kez kurulacağını müjdelediği Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurarak 
İslâmî hayatı yeniden başlatmak için çalışsın. İmâm Ahmed, Musned’inde şu hadisi rivâyet 
etmiştir:  =��"�	 U*7" A�? V+K1 ��!) �M   “…Sonra da Nübüvvet Minhâcı üzere Hilâfet olacaktır.” İşte 
ancak bu durumda Allah’ın indirdikleri ile yönetim tahakkuk edecektir. 

• Her kim Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i seviyorsa, Muslim’in rivâyet ettiği hadiste 
Nebî [Aleyhi’s Salâtu ve’s Selâm]’ın sakındırdığı câhiliye ölümü ile ölmesin:   &C� V?*W � X	6� Y�1 �
XV��:*- XV)� Z* V'�� �C"? &+ O��� Z* �� G�� V-� E� V*�C�	 ��� �(��	  “Her kim itaatten elini çekerse, 

Kıyâmet Günü’nde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allahu Te’alâ’nın karşısına çıkar. Her kim 

de boynunda bey’at olmadan ölürse câhiliye ölümü ile ölmüş olur.” 

• Her kim Rasûlullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i seviyorsa, Rahmet Nebîsi, Salâvâtullahi ve 
Selâmuhu Aleyh’e uzanan sivri dilleri koparacak Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet’i 
kurmak için çalışanlar ile birlikte çalışsın da mü’min toplumun gönlü Allah’ın nusreti ile 
ferahlasın. 

�6��/  �*�! ���!�� &�+ ����� � ��(��	 <= ���20 <V�" � � � P�  �*�! ��-�� �  �(��	  ��� �$�	 � 	[ ��1  ��!�# �  �(��	  X	����M�!   “Andolsun ki Rasûlullah’ta sizin 
için, Allah’a ve Âhiret Günü’ne kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için gerçekten 
en güzel örnek vardır.” [elAhzâb 21] 

 
 
 
  ������� �	�  
Hizb-ut Tahrir        H. 11 Rabi’-u Evvel 1429 
 Sudan Vilâyeti        M. 19 Mart 2008 
 

www.hizb-ut-tahr ir.org | www.hizb-ut-tahrir . info  | www.turkiyevilayeti .org  


