
PEYGAMBERİMİZİN(s.a.v)’in 

BAZI SAHÂBÎLERİNE YAPTIĞI NASİHATLAR 

 

Hz.Peygamber (s.a.v)’in ashâbına zaman zaman özel nasihatlarda bulunduğunu 

kaynaklardan öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimizin özelde ashabına yaptığı bu 

nasihatlar genelde tüm ümmeti / Müslümanları ilgilendirmektedir. Biz bu çalışmamızda 

peygamber Efendimizin ashab-ı kiram içinden bazılarına yapmış olduğu tavsiyelerden 

örnekler sunmaya çalışacağız.  Bunu yazarken şöyle bir metod izlemeye çalışacağız: 

Önce Sahâbe-i kiram hakkında kısa bilgi vereceğiz. 

 

HZ. EBÛ BEKİR(r.a) 

’Doğum yeri ve yılı: Mekke -Fil yılından iki sene birkaç ay sonra 571'de 

Mekke'de dünyaya gelmiştir.   Veya (d. 573 - ö. 23 Ağustos 634), 

peygamberimize peygamberlik gelmeden  38 yıl öncedir. 

Baba adı:Ebû Kuhâfe/Osman  bin Âmir  

Annesinin adı: Ümmü’l-Hayr/ Selma binti Sahr 

Adı: Abdullah bin Osman 

Künyesi/Lakabı ve anlamları:  

Ebû Bekir: Deve Yavrusu  

Atîk:Ateşten kurtarılmış, âzâd edilmiş olan 

  Sıddîk:Hakikati tereddüt etmeden doğrulayan, tasdik eden (Sıddîk lakabını 

İsra/Miraç olayını kendisine haber eden dönemin müşriklerine "Eğer olayı bildiren 

peygamberse doğru bildirmiştir" şeklinde cevap vermesinden sonra almıştır.)[1]
1         

Zü’l-hilâl:Servetini Allah yolunda harcayan 

Evvâh:Çok merhametli olan 

Kabilesi: Teymoğulları/Mekke 

Soyu: Hem baba hem anne tarafından, Mürre bin Ka’b’de ; Hz. Peygamber 

efendimizin soyu ile birleşir 

Vefatı: Mîlâdî 23 Ağustos 634/Hicrî 22 Cemâziyelâhir 13’de  Medine’de vefat 

etmiş, cenâze namazını Hz. Ömer (r.a) kıldırmşıtır. Hücre-i Saâdete Peygamberimizin  

yanına  defnedilmiştir. Vefat yaşı: Miladî takvimle hesap edildiğinde 61; hicrî tavimle 

hesap edildiğind e 63’tür.  Vefat sebebi ise  hastalıktır.(İbn Sa’d, tabakat,III,203 

 

                                                           
1 .İbn Kuteybe, el-Meârif,(trc. Hasan Ege, s.114) 
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PEYGAMBERİMİZİN HZ. EBÛ BEKİR’e NASİHATLARI 

 

 ِ َجاِلٌس َوَمعَهُ أَْصَحابُهُ َوَقَع  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب أَنَّهُ قَاَل َبْينََما َرُسوُل َّللاَّ

الثَّاِلثَةَ َفاْنتََصَر َرُجٌل ِبأَبِى بَْكٍر فَآذَاهُ فََصَمَت عنه أَبُو بَْكٍر ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فََصَمَت َعْنهُ أَبُو بَْكٍر ثُمَّ آذَاُه 

 ِ و بَْكٍر أََوَجْدَت َعَلىَّ َيا ِحيَن اْنتََصَر أَبُو بَْكٍر َفقَاَل أَبُ  -صلى هللا عليه وسلم-ِمْنهُ أَبُو بَْكٍر فَقَاَم َرُسوُل َّللاَّ

 ِ ِ فََقاَل َرُسوُل َّللاَّ ا »  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوَل َّللاَّ بُهُ بَِما قَاَل لََك فََلمَّ َماِء يَُكذ ِ نََزَل َملٌَك ِمَن السَّ

ْيَطاُن  ْيَطاُن َفلَْم أَُكْن ألَْجِلَس إِْذ َوقََع الشَّ  «.اْنتََصْرَت َوقََع الشَّ

... Said bin Müseyyeb'den nakledilmiştir; demiştir ki: (Birgün) Rasûlullah (s.a.v), 

sahâbîleriyle birlikte otururken bir adam Hz. Ebû Bekir(r.a)’a sözle sataştı. Hz. Ebû 

Bekir(r.a)  ise ona karşılık vermedi. Biraz sonra (adam) onu ikinci defa yine sataştı. 

Hz.Ebû Bekir(r.a)  yine sessiz kaldı. Sonra Hz. Ebû Bekir(r.a)’e  üçüncü kez yine 

sataşınca Hz. Ebû Bekir yine sataştı da (ona gereken cevabı vermek suretiyle) ondan 

intikam aldı. Hz. Ebû Beki(r.a) böyle yapınca Rasûlullah ayağa kalktı. Bunun üzerine 

Hz. Ebû Bekir: 

- Ey Allah'ın Rasûlü, yoksa bana kızdınız mı? dedi. Rasûlullah (s.a.v) de:- "(O 

adam sana atıp tutmaya başlayınca senin adına ona cevap vermek üzere) gökten 

bir melek inip onun sana karşı söylediği sözleri yalanlamaya başladı. Sen ona 

karşılık vermeye başlayınca, (Melek gitti oraya) şeytan geldi. Bense şeytanın 

bulunduğu yerde oturmam" buyurdu.2   

000 

…Enes bin Malik (ra)’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) 

şöyle buyurdu:  

 “Ümmetim içinde en çok merhametli olan (zat) Ebu Bekir’dir.  

Allah’ın dini hususunda onların en dikkatlisi Ömer’dir.  

Onların samimi olarak en çok hayâ edeni Osman’dır . 

Hak ve Batılı ayırd etmek bakımından onların en isâbetli hüküm vereni Ali 

bin  Ebî Talib’dir.  

Kuran okuyuşu bakımından onların en üstünü Übeyy bin Kab’dır.  

Helal ve haramı en iyi bilenleri Muaz bin Cebel’dir.  

Feraiz ilmini en iyi bilenleri Zeyd bin Sabit’tir.  

Dikkat! Şüphesiz her milletin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu 

Ubeyde bin el-Cerrah’tır.”3 

 

                                                           
2. Ebu Davud, Edeb, 41,ha. 4896 

3 İbn Mâce, Sunne, 11 



000 

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Bir defasında Allah Rasulü (s.a.v): 

"-Bugün içinizden kim oruç tuttu?" diye sordu. 

Ebu Bekir (ra) "Ben" dedi. Rasulullah (sav): 

"-Hasta ziyaretine gideniniz var mı?" Yine Ebu Bekir (ra): "Ben" dedi. 

Efendimiz (sav): 

"-Hanginiz bir cenazenin teşyiinde bulundu?" 

Yine Ebu Bekir (ra): "Ben" dedi. 

"-Bugün kim bir yoksulun karnını doyurdu?" 

Ebu Bekir (ra): "Ben" deyince Peygamber Efendimiz (sav): 

"-Bu hasletleri bir günde kendisinde toplayan adam muhakkak cennete 

girer" buyurdu.4 

000 

ْمنِي ُدَعاًء أَْدُعو بِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعل ِ ِ َصلَّى َّللاَّ يِق أَنَّهُ قَاَل ِلَرُسوِل َّللاَّ د ِ ِه فِي َصََلتِي قَاَل قُْل اللَُّهمَّ إِن ِي َعْن أَبِي بَْكٍر الص ِ

ِحيمُ َظلَْمُت نَْفِسي ُظْلًما َكثِيًرا َوََل يَْغِفُر الذُّنُو َب إَِلَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمنِي إِنََّك أَْنَت اْلغَفُوُر الرَّ  

 

Ebû Bekir Sıddk  (r.a) Rasûlüllah (s.a.v)’e şöyle dedi:  

Ya Rasûlallah, bana bir dua öğret de onu namazımda okuyayım. 

Rasûlüllah (s.a.v) şu duayı oku  (Yâ Ebâ Bekir) buyurdu: 

  

ِدَك َواْرَحْمنِي إِنََّك أَْنَت اْلغَفُوُر اللَُّهمَّ إِن ِي َظلَْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكثِيًرا َوََل يَْغِفُر الذُّنُوَب إَِلَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن ِعنْ 

ِحيمُ   الرَّ

 

“Ey Allahım ben nefsime çok zulmettim, beni senden başka affedecek kimse 

yoktur beni katındaki affınla bağışla, bana acı. Sen çok merhamet edici ve 

bağışlayıcısın.”5 

000 

ْمنِي َشْيئًا أَقُولُهُ إِذَا أَْصبَْحُت َوإِذَا أَْمَسْيتُ  ِ َعل ِ ُ َعْنهُ يَا َرُسوَل َّللاَّ ا أََخْذُت َمْضَجِعي َوإِذَ  قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة أَْو َقاَل اللَُّهمَّ َعاِلَم اْلغَيْ  َمَواِت قَاَل قُْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ َهاَدِة فَاِطَر السَّ ِب َوالشَّ

  أَْنَت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشر ِ نَْفِسي َوَشر ِ الشَّْيَطاِن َوِشْرِكهِ َواأْلَْرِض َربَّ ُكل ِ َشْيٍء َوَمِليَكهُ أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ 

 

Ebû Bekir Sıddk  (r.a), Rasûlüllah (s.a.v)’e şöyle dedi:  

-Ya Rasûlallah, bana bir dua öğret de onu sabah olduğu zaman, akşam olunca 

yatağıma yatınca okuyayım. (Rasûlüllah (s.a.v) şöyle) şöyle/oku buyurdu: 

َمَواِت َواأْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة أَْو َقاَل اللَُّهمَّ َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشَّهَ  َمَواِت اللَُّهمَّ َفاِطَر السَّ اَدِة فَاِطَر السَّ

.أَْنَت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشر ِ نَْفِسي َوَشر ِ الشَّْيَطاِن َوِشْرِكهَواأْلَْرِض َربَّ ُكل ِ َشْيٍء َوَمِليَكهُ أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ   
 

                                                           
4  Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe., II/511. 

5 Müsned-i Ahmed (thk.Şuayb Arnaud)1420/1999,ikinci baskı, , I,187,ha.8 



“Ey yerleri gökleri yaratan, gaybı ve şehâdeti/görüneni görünmeyeni bilen 

Allahım-Yahut şöyle de: ey görüneni görünmeyeni bilen, yerleri gökleri yaratan 

her şeyin Rabbi ve sahibi, yöneticisi olan  Allahım, Senden başka ilah olmadığna 

ancak senin olduğuna şehâdet ederim, nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve 

onun karıştırmasından sana sığınırım.”6 

000 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل أِلَبِي بَْكٍر أَْنَت َصاِحبِي َعَلى اْلَحْوِض  ِ َصلَّى َّللاَّ   َوَصاِحِبي فِي اْلغَاِر َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
 

İbn Ömer (r.a), Nebî (s.a.v)’in Hz. Ebu Bekir’e “Sen benim, hem mağarada 

hem de Cennette arkadaşımsın” dediğini nakletmiştir.7 

000 

Zeyd bin Eslem Babasından nakletmiştir, şöyle dedi: Ben Ömer bin Hattab 

(r.a)’'dan işittim, şöyle diyordu: 

 " Hz. Peygamber sadaka vermemizi emir buyurdu. O sırada benim malım çoktu. 

Kalbimden "Eğer Ebu Bekir'i geçeceğim bir gün varsa o, bu gündür" dedim ve malımın 

yarısını getirdim. Peygamber Efendimiz bana 

 -Sen âilene ne bıraktın? diye sordu. 

-Getirdiğim kadar da onlara bıraktım, dedim. Sonra Ebu Bekir geldi. Meğer o nesi 

varsa hepsini getirmiş. Peygamber Efendimiz ona da: 

  -Sen âilene ne bıraktın? diye sordu. Ebu Bekir: 

-Ben onlara Allah ile Peygamberini bıraktım, dedi. O zaman kalbimden "İmkanı 

yok, Ben Ebu Bekir'i hiçbir zaman geçemem" dedim" 8   

000 

 ِ أَتَانِى ِجْبِريُل َفأََخذَ بَِيِدى َفأََرانِى َباَب »  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َقاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

تِى  ِ «. اْلَجنَِّة الَِّذى تَْدُخُل ِمْنهُ أُمَّ  َوِدْدُت أَن ِى ُكْنُت َمعََك َحتَّى أَْنُظَر إِلَْيِه. فََقاَل َفقَاَل أَبُو بَْكٍر َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ تِى »  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَّ ُل َمْن يَْدُخُل اْلَجنَّةَ ِمْن أُمَّ  «.أََما إِنََّك يَا أَبَا بَْكٍر أَوَّ

 

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: 

"Cebrâil (a.s) yanıma gelerek elimden tuttu ve bana ümmetimin gireceği 

cennet kapısını gösterdi." 

Hz. Ebu  Bekir (r.a) ileri atılıp: 

"Ey Allah'ın Rasulü! Ben o sırada seninle olmayı ne kadar isterdim, ta ki ona 

ben de bakayım!" dedi. 

Rasulullah (s.a.v): 

                                                           
6 Müsned-i Ahmed,I,221,ha.51 

7 Tirmizi,ha.3670 

8Ebu Davud,II,54,ha.1680;  Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe II/150;Ebu Nuaym,Hilye,I/32 



"Ey Ebu Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kimse olman sana yetmez 

mi!" karşılığında bulundular." 9 

000 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - 23 ِ َصلَّى َّللاَّ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت أََبا بَْكٍر يَقُوُل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  

ْنيَا َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه فِي الدُّ  
 

İbn Ömer (r.a)’den nakledilmiştir; şöyle dedi: 

Ben Ebû Bekir (r.a)’ın şöyle dediğini duydum: “Rasûlüllah (s.a.v) “Kim kötülük 

işlerse dünyada onun karşılığını bulur.”buyurdu.10 

 

000 

ََلُح بَْعَد َهِذِه اْْليَِة } لَْيَس بِأََمانِي ُِكْم َوََل ْخبِْرُت أَنَّ أَ أُ  َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن أَبِي ُزَهْيٍر َقال ِ َكْيَف الصَّ بَا بَْكٍر َقاَل َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه { فَُكلَّ ُسوٍء َعِمْلَنا ُجِزيَنا بِِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَليْ  أََمانِي  ُ َصلَّى َّللاَّ ِه َوَسلََّم َغفََر َّللاَّ

َْواُء قَاَل َبلَى قَالَ  .فَُهَو َما تُْجَزْوَن بِه لََك يَا أَبَا بَْكٍر أَلَْسَت تَْمَرُض أَلَْسَت تَْنَصُب أَلَْسَت تَْحَزُن أَلَْسَت تُِصيبَُك الَّلَّ  

 

Ebû Bekir bin Ebî Züheyr’den najkledilmiştir; şöyle dedi: Bana Ebû Bekir (r.a)’ın 

Rasûlüllah (s.a.v)’e şöyle sorduğu haber verildi: 

“Ya Rasûlallah, şu âyetten sonra   ...أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه ِ    لَْيَس بِأََمانِي ُِكْم َوََل أََمانِي 

“Ne sizin kuruntularınız ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir 

kötülük, yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da, 

yardımcı da bulamaz.” Kurtuluş nasıl olacak? İşlediğimiz her amelden dolayı onunla 

cezalandırılacağız.  

Bunun üzerine Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: 

 “Allah seni affetsin Yâ Ebâ Bekir. Sen hastalanmaz mısın, sana gelen bir 

darlık ve sıkıntıdan dolayı üzülmez misin?” “Dedi. Ebû Bekir (r.a):  

“-Evet” dedi. Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:  

“-İşte o yapmış olduğun şeylerin karşılığdır./yani bu nevi sıkıntılar işlenilen 

hatalara keffaret olur.”11 

000 

Enes bin Mâlik (r.a) Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın şöyle dediğini nakleder: 

 

ثَهُ، قَاَل: " نََظْرُت إِلَى أَْقَدامِ  يَق َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحدَّ د ِ ثَنَا أَنَُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ أَبَا بَْكٍر الص ِ َوُهْم َعلَى  اْلُمْشِرِكيَن، َحدَّ

َرنَا تَْحَت قََدِمِه، ُرُءوِسنَا َونَْحُن فِي اْلغَاِر، قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِ، لَْو أَنَّ أََحَدُهْم َنَظَر إِلَى تَْحِت قََدِمِه، أَْبصَ 

 فَقَاَل: " يَا أَبَا بَْكٍر، َما َظنَُّك ِباثْنَْيِن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ثَاِلثُُهَما "

Biz mağarada iken başlarımızın üstünde (bizi aramaya gelen) müşriklerin 

ayaklarına gördüm. Bunun üzerine. 

                                                           
9. Ebu Davud, Sünnet, 9, (4654),IV,354 

10 Müsned-i Ahmed,I,203,ha.23 

11 Müsned-i Ahmed,I,229,ha.68 



  -Ya Rasulallah ! Bunlardan biri eğilip de ayaklarına baksa bizi muhakkak 

ayaklarının altında görecektir dedi.  Rasûlüllah(s.a.v): 

   “-Yâ Ebâ Bekir ! Üçüncüleri Allah olan  iki kimseyi ne zannediyorsun ? 

buyurdu.”12 

000 

قال ألبي بكر : أنَت  -صلى هللا عليه وسلم-إِنَّ رسوَل هللا »: قال :  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر 

أخرجه الترمذي.«. صاحبي على الَحْوض ، وصاحبي في الغار  
İbn Ömer,Nebî (s.a.v)’in Hz. Ebu Bekir’e “Sen benim, hem mağarada hem de 

Cennette arkadaşımsın” dediğini nakletmiştir.13 

000 

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه : يا 

فدخل أبو بكر رضي رسول هللا دعني فَّلدخل قبلك فإن كانت حية أو شيء كانت في قبلك ، قال ادخل ، 

هللا عنه فجعل يلمس بيديه فكلما رأى جحرا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع 

وبقي جحر فوضع عليه عقبه وقال : ادخل ، فلما أصبح قال له النبي صلى هللا عليه وسلم : فأين ثوبك 

ال : اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي فأخبره بالذي صنع فرفع النبي صلى هللا عليه وسلم يديه وق

 يوم القيامة

 

Enes bin Malik naklediyor: (Hicret esnasında) Sevr Mağarasına vardıkları gece 

(mağaraya girmeden önce) , Ebû Bekir (r.a ) şöyle dedi: 

Ey Allah’ın Rasûlü, izin ver de  senden önce ben gireyim belki  yılan veya başka 

bir işey olabilir. Peygamberimiz: Gir !  dedi. Ebû Bekir girdi, eliyle mağaranın içini 

yoklamaya başladı. Bir oyu gördü, hemen elbisesinden yırtarak orayı tıkadı. Mağarada 

bir oyuk daha kalmıştı. Orayı da ayağı/topuğu ile tıkadı. Sonra Rasulüllah (s.a.v) 

mağaraya girdi. Ebû Bekir’e elbisen nerede ? diye sordu. O da yaptıklarını haber verdi. 

Rasulüllah (s.a.v) ellerini kaldırarak şöyle dua etti: “ Allahım Ebû Bekiri cennete 

derece olarak benimle beraber kıl!” O sırada hemen vahy geldi: “Allah senin duanı 

kabul etti.”14 

**** 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ََل يَْدُخُل اْلجَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِي  يِق َرِضَي َّللاَّ د ِ نَّةَ َسي ُِئ اْلَملََكةِ َعْن أَبِي بَْكٍر الص ِ  

 

Ebû Bekir Sıddîk (r.a)’den Nebî (s.a.v)’den şöyle dediği nakledilmiştir: 

“Kötü/Çirkin söz söyleyen cennete giremez.”15  

 

 

                                                           
12Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Âsâr,X,268, ha.4079; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe,1,ha.2381; Müsned-i 

Ahmed,I,189-190,ha.12 

13 İbnü’l-Esir, Câmiu’l-Usul, VIII,603,ha. 6423;Siyer- Alam nubela, Siyer-ü Hulafair-

Raşidin,s.11 

14 Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensur,VII,373; Ebu Nuaym, Hilyetül evliya 1/33 

15 Müsned-i Ahmed,I,209, ha.31 



 

 

 

 

 

 


