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PEYGAMBERLİK MÜESSESESİ
Müjdeleyiciler

Nisâ 165

ve

uyarıcılar

peygamberler

gönderdik

peygamberlerden

sonra

olarak
ki,

insanların

ِّ
ِّ
ِّ ين لِّئَ اًل يَ ُكو َن لِّلن
ااس
َ ين َوُم ْنذر
َ ُر ُس اًل ُمبَشر
ِّعلَى ه
الر ُس ِّل
ُّ اّلل ُح اجةٌ بَ ْع َد
َ

Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.
İsrâ 15

Biz, bir peygamber göndermedikçe azap
edici değiliz.
Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası

Mâide 19

kesildiği

bir

sırada,

“Bize

ne

müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de
bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size
(hakikatı)

açıklayan

elçimiz

ِّ
ول
ث َر ُس ا
َ بني َح هّت نَ ْب َع
َ َوَما ُكناا ُم َعذ
ِّ ِّ
ني
ُ ِّ َاء ُك ْم َر ُسولُنَا يُب
َ ََي اَ ْه َل الْكتَاب قَ ْد َج
الر ُس ِّل اَ ْن تَ ُقولُوا َما
ُّ لَ ُك ْم َع هلى فَ ْت َرٍة ِّم َن
ِّ ج
اء ُك ْم
ََ
َ اء ََن م ْن بَش ٍري َوَل نَذي ٍر فَ َق ْد َج
ذير
ٌ َبَشريٌ َون

(Muhammed) geldi. (Evet,) size bir
müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir.
Ra‘d 38.

Senden

önce

de

peygamberler

gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar
verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir
peygamber bir mucize getiremez. Her

ك َو َج َعلْنَا ََلُ ْم
َ َِّولََق ْد اَ ْر َسلْنَا ُر ُس اًل ِّم ْن قَ ْبل
ٍ اجا وذُ ِّرياةا وَما َكا َن لِّر ُس
ول اَ ْن ََيْتِّ َى ِّهِبيٍَة
َ َ اَ ْزَو ا
َ
ِّ ِّاِّال ِِّبِّ ْذ ِّن ه
ِّ
اب
ٌ َاّلل ل ُك ِّل اَ َج ٍل كت

ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.
İsrâ 95

De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar
yerine)

yerleşip

dolaşan

melekler

olsaydı elbette onlara gökten bir melek
peygamber indirirdik.”
FURKÂN

Senden

suresi

peygamberler de şüphesiz yemek yerler,

20.

ayet)

çarşıda

önce

gönderdiğimiz

pazarda

bütün

gezerlerdi.

(Ey

insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan
aracı

kıldık.

(Bakalım)

sabredecek

misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.
Enbiyâ, 25

“Senden önce gönderdiğimiz bütün
peygamberlere,

‘Şüphesiz,

benden

başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana
2

ِّ قُ ْل لَ ْو َكا َن ِِّف ْالَ ْر
شو َن
ُ َْض َم هلئِّ َكةٌ َي
س َم ِّاء َملَ اكا
ني لَنَ ازلْنَا َعلَْي ِّه ْم ِّم َن ال ا
َ ُمط َْمئِّن

ول
َر ُس ا

ِّ َ َوما اَرسلْنا قَ ب ل
لني اِّال اِّنا ُه ْم
ْ َ َ ْ ََ
َ ك م َن ال ُْم ْر َس
ِّ شو َن ِِّف ْالَ ْسو
اق
ُ َْام َوَي
َ لَيَاْ ُكلُو َن الطا َع
َ
ِّ ٍ ض ُكم لِّب ع
صِِّبُو َن
ْ َض ف ْت نَ اة اَت
ْ َ ْ َ َو َج َعلْنَا بَ ْع
صريا
َ َُّوَكا َن َرب
ك بَ ا
ِّ ِّ
ٍ ك ِّم ْن ر ُس
ول اِّال نُوحى
َ َ َوَما اَ ْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل
ِّ اِّلَْي ِّه اَناهُ َل اِّ هلهَ اِّال اَ ََن فَا ْعب ُد
ون
ُ

ibadet edin’ diye vahyetmişizdir.”
En’âm,124

“Allah peygamberliğini kime vereceğini
daha iyi bilir.”

Kasas 86

Sen,

bu

kitabın

sana

verileceğini

ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir
rahmet olarak sana verildi.

ُ اَ هّللُ اَ ْعلَ ُم َح ْي
ُث ََْي َع ُل ِّر َسالَتَه
ِّ َ ت تَرجوا اَ ْن ي ْل هقى اِّلَي
اب
ْ
ُ َك الْكت
ُ
ُ ْ َ َوَما ُك ْن
ِّ
ك
َ ِّا ال َر ْْحَ اة ِّم ْن َرب

***
Buhârî,

Ebû Hureyre’nin naklettiğine göre,

Ehâdîsu’l-

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

enbiyâ, 48, Peygamberler,
no. 3443

babaları

bir

kardeşlerdir; anneleri ayrı, dinleri ise

ِّول ا
اّلل صلى
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن أَِِّب ُه َريْ َرةَ ق
ٍ  ا"َألَنْبِّياء إِّ ْخوةٌ لِّعًلا:هللا عليه وسلم
،ت
َ َ َُ
ِّ  و ِّدين هم و،أُامهاتُهم َش اّت
".اح ٌد
ُْ َ
َ ْ ُُ َ

aynıdır.”
Buhârî,

Ebû Hureyre’den (ra) nakledildiğine

Menâkıb,

göre,

18,

buyurmuştur:

no.3535

önceki peygamberlerin durumu, şu

Resûlullah
“Benim

(sav)

şöyle

ve

benden

adamın durumuna benzer: Adam,
gayet güzel ve mükemmel bir ev
yapmış, yalnız köşelerinden birinde
bir tuğla yeri boş bırakmıştı. İnsanlar
hayranlık içinde evi dolaşırlar ve (o
eksiği görünce) ‘Şu tuğla da şuraya
konsaydı ya?’ derler.” Resûlullah
(sav) sözlerine şöyle devam etmiştir:
“İşte

o

tuğla

benim.

Ben,

peygamberlerin sonuncusuyum.”

3

ِّول ا
ِّ َعن أَِِّب ُهريْ رةَ ر
ض َي ا
اّلل
َ اّللُ َع ْنهُ أَ ان َر ُس
ْ
َ ََ
صلاى ا
 "إِّ ان َمثَلِّي َوَمثَ َل:ال
َ َاّللُ َعلَْي ِّه َو َسلا َم ق
َ
ْاألَنْبِّيَ ِّاء ِّم ْن قَ ْب ِّلي َك َمثَ ِّل َر ُج ٍل بَ ََن بَ ْي تاا
ِّ َْجَلَهُ إِّال مو
ِّ ض َع لَبِّنَ ٍة ِّم ْن َز
اويٍَة
ْ سنَهُ َوأ
ْ فَأ
َْ
َ َح
ُااس يَطُوفُو َن بِّ ِّه َويَ ْع َجبُو َن لَه
ُ فَ َج َع َل الن
ِّ وي ُقولُو َن َه اًل و
 فَأ َََن:ال
َ َت َه ِّذ ِّه اللابِّنَةُ؟ ق
ْ ض َع
ََ
ُ
ِّ
".ني
َ ِّاللابِّنَةُ َوأ َََن َخاِتُ النابِّي

:ول إىل األمة
َ القرآن يقدم ال ار ُس

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun
ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.” De ki: “Allah’a ve
Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz
çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri
sevmez.
Ey iman edenler! Allah’a itaat edin.
Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’lemre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta
anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a
ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız,
onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha
iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

اّللَ فَاتابِّ ُع ِّوِن ُُْيبِّْب ُك ُم ا
{قُ ْل إِّ ْن ُك ْن تُ ْم ُُِّتبُّو َن ا
ُاّلل
ِّ اّلل غَ ُف
ِّ
 قُ ْل،يم
ٌ َُويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو ا
ٌ ور َرح
ِّ أ
ول فَِّإ ْن تَ َولا ْوا فَِّإ ان ا
َطيعُوا ا
ب
َ اّللَ َوال ار ُس
ُّ اّللَ َل ُُِّي
ِّ
}ين
َ الْ َكاف ِّر
ِّ اّلل وأ
ِّ
ِّ ا
َطيعُوا
َ َين آ ََمنُوا أَطيعُوا ا
َ { ََي أَيُّ َها الذ
ِّ ول َوأ
ُوِل ْاأل َْم ِّر ِّم ْن ُك ْم فَِّإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِّف
َ ال ار ُس
ٍ
ِّ
ِّ اّلل وال ار ُس
ول إِّ ْن ُك ْن تُ ْم تُ ْؤِّمنُو َن
َ َش ْيء فَ ُردُّوهُ إِّ َىل ا
ِّ ّلل والْي وِّم ْاْل
ِّ
}س ُن َتْ ِّو ايًل
َ َِّخ ِّر َذل
ْ ك َخ ْي ٌر َوأ
ْ َ َ ِِّب ا
َ َح

Nisâ,
65

Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında
çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp,
sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir
sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle
boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

Nisâ,
80

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat
etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz
seni onlara bekçi göndermedik.

Enfâl,
24

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere
sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün
çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile
kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun
huzurunda toplanacaksınız.

ِّ َ ك ل ي ْؤِّمنُو َن ح اّت ُُي ِّكم
يما
ُ َ ِّ{فًَل َوَرب
َ وك ف
ُ َ َ
َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ُثُا ل ََِّي ُدوا ِِّف أَنْ ُف ِّس ِّه ْم َح َر اجا ِِّماا
ِّ
ِّ ت وي
.}يما
َ َق
سل ُموا تَ ْسل ا
َ ُ َ َ ض ْي
اع ا
اّللَ َوَم ْن تَ َو اىل فَ َما
َ {م ْن يُ ِّط ِّع ال ار ُس
َ َول فَ َق ْد أَط
َ
.}اك َعلَْي ِّه ْم َح ِّفيظاا
َ َأ َْر َسلْن
ِّ ِّ ِّ {َي أَيُّها الا ِّذين آَمنوا
ِّ ّلل ولِّل ار ُس
ول إِّذَا
ْ َُ َ
َ َ
َ استَجيبُوا ا
َد َعا ُك ْم لِّ َما ُُْييِّي ُك ْم َوا ْعلَ ُموا أَ ان ا
ني
ُ ُاّللَ َُي
َ ْ َول ب
}ش ُرو َن
َ ْال َْم ْرِّء َوقَ ْلبِّ ِّه َوأَناهُ إِّلَْي ِّه ُُت
ِّ {ل ََتْ َعلُوا ُد َعاء ال ار ُس
ول بَ ْي نَ ُك ْم َك ُد َع ِّاء
َ
َ
ِّ ضا قَ ْد ي علَم ا ا
ِّ
سلالُو َن
َ اّللُ الذ
َ َين يَت
ُ ْ َ بَ ْعض ُك ْم بَ ْع ا
ِّ ِّ
ِّ ا
ين ُُيَالِّ ُفو َن َع ْن أ َْم ِّرهِّ أَ ْن
َ م ْن ُك ْم ل َواذاا فَلْيَ ْح َذ ِّر الذ
ِّ صيب هم َع َذ
ِّ
ِّ
ِّ
.}يم
ٌ
ٌ اب أَل
ْ ُ َ ُتُصيبَ ُه ْم ف ْت نَةٌ أ َْو ي
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم
ُ {… َوَما آ َََت ُك ُم ال ار ُس

Âlu
İmrân,
31-32.

Nisâ,
59

Nûr,
63

(Ey inananlar!) Peygamberin (sizi)
çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız
gibi tutmayın. İçinizden biribirini siper
ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten
bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler,
başlarına bir belânın gelmesinden veya elem
dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
Haşr, 7 … Peygamber size ne verdiyse onu alın,
neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.
Allah’a karşı gelmekten sakının. …
Ahzâb,
36

Ahzâb,
21

Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm
verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve
hiçbir mü’min kadın için kendi işleri
konusunda tercih kullanma hakları yoktur.
Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse,
şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
Allah’ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek
vardır.
4

} …َع ْنهُ فَانْ تَ ُهوا
ضى ا
َ َ{وَما َكا َن لِّ ُم ْؤِّم ٍن َول ُم ْؤِّمنَ ٍة إِّذَا ق
ُاّلل
َ
ْ َوَر ُسولُهُ أ َْمرا أَ ْن يَ ُكو َن ََلُ ُم
اْلِّيَ َرةُ ِّم ْن أ َْم ِّرِّه ْم
ِّ َوَم ْن يَ ْع
ص ا
}ضًللا ُمبِّين ا
َ ض ال
َ اّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
ِّول ا
ِّ {لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِِّف ر ُس
}ٌسنَة
ْ اّلل أ
َ ْ
َ ُس َوةٌ َح

 مهمة الرسول/وظيفة
تبليغ
Mâide, Ey Peygamber! Rabbinden sana
indirileni tebliğ et. Eğer bunu
67
yapmazsan, O’nun verdiği
peygamberlik görevini yerine
getirmemiş olursun.
Mâide, Peygamberin üzerine düşen
ancak tebliğdir. Allah, sizin
99
açıkladığınızı da, gizlediğinizi
de bilir.
Nahl, Ey Muhammed! Eğer yüz
çevirirlerse, artık sana düşen
82.
açık bir tebliğden ibarettir.

ِّ
ك َواِّ ْن ََلْ تَ ْف َع ْل
ُ ََي اَيُّ َها ال ار ُس
َ ِّك ِّم ْن َرب
َ ول بَلِّ ْغ َما اُنْ ِّز َل الَْي
…ُت ِّر َسالَتَه
َ ْفَ َما بَلاغ
ِّ َما َعلَى ال ار ُس
ول اِّال الْبَ ًَلغُ و ه
اّللُ يَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُدو َن َوَما
َ
تَ ْكتُ ُمو َن
بني
َ فَِّا ْن تَ َولا ْوا فَِّا اَّنَا َعلَْي
ُ ك الْبَ ًَلغُ ال ُْم

تبيني
Nahl, İnsanlara, kendilerine indirileni
açıklaman için sana bu Kur’an’ı
44
indirdik.
Nahl, Sana kitabı, ancak ayrılığa
düştükleri şeyleri onlara
64
açıklaman için indirdik….

ِّ ِّ َ {وأَنْ زلْنَا إِّلَي
ِّ ني لِّلن
}… ااس َما نُ ِّز َل إِّلَْي ِّه ْم
ْ َ َ
َ ِّ َك الذ ْك َر لتُ ب
ِّ
ِّ َ {وما أَنْ زلْنَا َعلَي
ني ََلُ ُم الا ِّذا ا ْختَ لَ ُفوا
ْ
َ ِّ َاب إِّلا لتُ ب
َ ََ
َ َك الْكت
}فِّ ِّيه
 تزكية- تعليم

Bakara,
129.

Bakara,
151.

Âlu
İmrân,
164

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir
peygamber gönder; onlara
âyetlerini okusun, kitabı ve
hikmeti öğretsin ve onları her
kötülükten arındırsın.
Nitekim kendi aranızdan, size
âyetlerimizi okuyan, sizi her
kötülükten arındıran, size kitap ve
hikmeti öğreten, ayrıca
bilmediklerinizi de öğreten bir
peygamber gönderdik.
Allah, müminlere kendi
içlerinden; onlara âyetlerini
okuyan, onları arındırıp tertemiz
yapan, onlara kitab ve hikmeti
öğreten bir peygamber
göndermekle bir lütufta
bulunmuştur. Oysa onlar daha
önce açık birsapıklık içindeydiler.

ِّ ث
ك
فيه ْم َر ُس ا
ْ َربانَا َوابْ َع
َ ِّول ِّم ْن ُه ْم يَ ْت لُوا َعلَْي ِّه ْم ها ََيت
ِّ
ِّ
ِّ
ت
َ اب َوا ْْلِّ ْك َمةَ َويُ َزك ِّيه ْم انا
َ ْك اَن
َ ََويُ َعل ُم ُه ُم الْكت
كيم
ُ َال َْعز ُيز ا ْْل
ول ِّم ْن ُك ْم يَ ْت لُوا َعلَْي ُك ْم ها ََيتِّنَا
َك َما اَ ْر َسلْنَا في ُك ْم َر ُس ا
ِّ
ِّ
اب َوا ْْلِّ ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُك ْم َما
َ ََويُ َزكي ُك ْم َويُ َعل ُم ُك ُم الْكت
ََلْ تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُمو َن

ِّ
{لََق ْد َم ان ا
ول
ث فِّ ِّيه ْم َر ُس ا
َ ني إِّ ْذ بَ َع
َ ِّاّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمن
ِّم ْن أَنْ ُف ِّس ِّه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِّه ْم آ َََيتِِّّه َويُ َزكِّ ِّيه ْم َويُ َع ِّل ُم ُه ُم
ِّ
ض ًَل ٍل
َ اب َوا ْْلِّ ْك َم َة َوإِّ ْن َكانُوا ِّم ْن قَ ْب ُل لَِّفي
َ َالْكت
ٍ ُِّمب
}ني
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ُترمي
A’râf, 157

Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve
İncil’de yazılı buldukları Resûle, o
ümmî peygambere uyan kimselerdir.
O peygamber, onlara iyiliği emreder,
onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi
ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis
şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki
ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.
Ona iman edenler, ona saygı
gösterenler, ona yardım edenler ve
ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar
var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

ِّ ا
اِب ْاأل ُِّم اي الا ِّذا
َ ين يَتابِّعُو َن ال ار ُس
ول النِّ ا
َ {الذ
ِّْ وِب ِّع ْن َد ُه ْم ِِّف الت ْاوَراةِّ َو
ِّ اْل ِّْْن
يل
ََِّي ُدونَهُ َم ْكتُ ا
ِّ
اه ْم َع ِّن ال ُْم ْن َك ِّر
ُ ََي ُْم ُرُه ْم ِِّبل َْم ْع ُروف َويَ ْن َه
ِّ و ُُِّي ُّل ََلُم الطايِّب
ْ ات َو ُُيَ ِّرُم َعلَْي ِّه ُم
ث
َ ِّاْلَبَائ
َ ُ
َ
ت
ْ َص َرُه ْم َو ْاألَ ْغ ًَل َل الاِِّت َكان
َ ََوي
ْ ِّض ُع َع ْن ُه ْم إ
ِّ
ِّ ا
ُص ُروه
َ َين آ ََمنُوا بِّه َو َع ازُروهُ َون
َ َعلَْي ِّه ْم فَالذ
ك ُه ُم
َ ُِّّور الا ِّذا أُنْ ِّز َل َم َعهُ أُولَئ
َ َواتابَ عُوا الن
.}ال ُْم ْف ِّل ُحو َن

………………………………………………….……………………….

Peygamberlerin Beşer Olmalarının Hikmeti
Mesnevi’den……..
Çocuğu, kayıp oluk üstüne giden ve tehlikeye düşen kadının, Hz. Ali'ye
gelerek çare araması
Murtaza' nın yanına bir kadın gelip dedi ki; Çocuğum, oluğun üstüne kaydı.
Çağırsam ele geçmez., bıraksam düşüp helak olacağından korkuyorum.
Akıllı değil ki tehlikeden kurtul, yanıma gel diyeyim de anlasın.
Elle işaret etsem anlamaz, anlasa bile kötülük şu ki dinlemez!
Sütümü gösterdim ama benden gözünü, yüzünü çevirip duruyor!
Allah hakkı için ey ulular, siz, bu âlemde de âcizlerin ellerinden tutan, onlara yardım eden
erlersiniz, o âlemde de!
Benim derdime tez bir derman bul ki gönlümün mey vasini kaybedeceğim diye yüreğim
titremede!
Ali dedi ki: dama bir çocuk çıkar., çocuğun, kendi cinsini görünce,
Derhal oluktan dama gelir, cins, cinsine ebedî olarak âşıktır.
Kadın öyle yaptı, çocuğu, o çocuğu görünce ona yüz tuttu;
Oluktan dama geldi. Her cins, kendi cinsinden olanları çeker, bunu böyle bil!
Çocuk, sürtüne sürtüne öbür çocuğun bulunduğu tarafa geldi ve aşağıya düşme
tehlikesinden kurtuldu.
Peygamberler de, kulları oluktan kurtarmak için insan olarak gönderilmişlerdir.
(Kaynak: Mesnevi, IV, b. 2657-69)
6

***
Risalet görevleri sırasında da kimi zaman peygamberlerin insan olmalarından
kaynaklanan ve “zelle” denilen bir tür sürçme olarak nitelenebilecek bazı davranışları
olmuştur. Ancak bu küçük hatalar Allah Teâlâ tarafından düzeltilmiştir.
Örneğin Kur’an’da Hz. Yunus’un öfkelenerek kavmini terk etmesi ardından da
yaptığından pişman olarak Allah’tan af dilemesinden ve Allah’ın kendisini
affetmesinden bahsedilir. (Enbiyâ, 21/87-88)
Hz. Peygamber aldığı bazı kararlarla ilgili yahut bazı davranışlarıyla ilgili ilâhî
iradenin müdahalesine muhatap olmuş ve Allah tarafından uyarılmıştır.
Bedir Savaşı’nda düşmanları öldürmek yerine esir alarak onları fidye karşılığı
bırakmaya karar vermesi, (Enfal, 8/67-68)
Tebük Savaşı’na çıkarken bazı münafıklara izin vermesi, (Tevbe, 9/42-43)
münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl’un cenaze namazını kılmaya teşebbüs
etmesi, (Münâfıkûn, 63/6)
hanımlarıyla aralarında geçen tatsız bir olay üzerine onlardan bazısının gönlünü
almak için kendisine helâl olan bir şeyi haram kılması, (Tahrîm, 66/1)
Kureyş’in ileri gelenlerinden birisiyle konuştuğu bir sırada kendisinden bir şeyler
öğrenmeye gelen âmâ sahâbî Abdullah b. Ümmü Mektûm’un araya girmesinden
rahatsızlığını belli etmek üzere suratını asıp yüzünü çevirmesi
olaylarda Resûl-i Ekrem (sav) ilâhî uyarıyla karşılaşmıştır.

KAYNAK: Hadislerle İslam (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014)
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(Abese, 80/1-10)

gibi

