6711 - Meleklerin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyup himâye
etmeleri
Soru

Ebu Leheb'in karısı kendisine eziyet etmek istediğinde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyan
cinler olduğuna dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen bir hadis var mıdır?
Bu hadisin sahih olup-olmadığını bana bildirmenizi istirham ediyorum.
Ayrıca Ebu Leheb'in karısı hakkında herhangi bir hadis var mıdır?

Detaylı cevap

Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
1. Cinlerden birisinin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i, Ebu Leheb'in karısından koruduğunu ispat
etmek için bir delilin olması gerekir. Bu sebeple bunu söyleyen kimsenin delil getirmesi gerekir.
Sanırım bunu söyleyen kimseye durum karmaşık gelmiş olabilir. Çünkü Allah Teâlâ'nın emriyle
meleklerin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i, Ebu Leheb'in karısından -birazdan zikredeceğimiz
gibi- koruyup himaye ettikleri sâbittir.
2. Allah Teâlâ, Elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyacağını garanti etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
مﺪِي اﻟْﻘَﻮﻬ ﻳ ﻻﻪنﱠ اﻟ اﻟﻨﱠﺎسِ اﻦﻚَ ﻣﻤﺼﻌ ﻳﻪاﻟ وﺎﻟَﺘَﻪ رِﺳﻠﱠﻐْﺖﺎ ﺑ ﻓَﻤﻞ ﺗَﻔْﻌن ﻟﱠﻢاِﻚَ وﺑﻦ رﻚَ ﻣﻟَﻴ اﻧﺰِلﺎ اﻎْ ﻣّﻠ ﺑﻮلﺳﺎ اﻟﺮﻬﻳﺎ اﻳ
67 : ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺮِﻳﻦﺎﻓْ]اﻟ
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"Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini yapmamış
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.Şüphesiz Allah, kâﬁrler topluluğunu hidâyete
erdirmeyecektir."[1]
Allah Teâlâ'nın, elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i korumasından birisi de onu
koruyup himaye edecek meleklerden birisini bu iş için musahhar kılmasıdır.
Nitekim melekler onu, Ebu Leheb'in karısının gözlerinden saklamış ve Ebu Leheb'in karısı onu
görememiştir.
Bunun delili; İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- gelen şu hadistir:
(( ﺖﻴ ﺗَﻨَﺤ ﻟَﻮ:ٍﺮﻮ ﺑﺑ ا ﻟَﻪﺮٍ ﻓَﻘَﺎلﻮ ﺑﺑ اﻪﻌﻣ وﺲﺎﻟ ﺟﻪ اﻟﻮلﺳرﺐٍ و ﻟَﻬِﺑةُ ااﺮتِ اﻣﺎء[ ﺟ1 :ﺐٍ ]اﻟﻤﺴﺪ ﻟَﻬِﺑﺪَا ا ﻳﺖ ﺗَﺒﻟَﺖﺎ ﻧَﺰﻟَﻤ
ﺎ ﻳ:ﺮٍ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖ ﺑِﺑ اَﻠ ﻋﻗَﻔَﺖ وﺘﱠ ﺣﻠَﺖﻗْﺒ ﻓَﺎ،ﺎﻨَﻬﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﺎلﺤﻴ ﺳﻧﱠﻪ ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر! ﻓَﻘَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رذِﻳﻚَ ﻳﺗُﻮ
ﻮﺑ ا ﻗَﺎلﻟﱠﺖﺎ و ﻓَﻠَﻤ،ﺪﱠقﺼﻧﱠﻚَ ﻟَﻤ ا: ﻓَﻘَﺎل، ﺑِﻪهﺘَﻔَﻮ ﻳﺮِ وﻌّ ﺑِﺎﻟﺸﻖﻨْﻄﺎ ﻳ ﻣﺔ اﻟْﺒِﻨْﻴﺬِهِ ﻫبر و :ٍﺮﻮ ﺑﺑ اﻚَ؟ ﻓَﻘَﺎلﺒﺎﺣﺎﻧَﺎ ﺻﺠ ﻫ:ٍﺮﺎ ﺑﺑا
ﻦﺴ ﺣﺪِﻳﺚﺬَا اﻟْﺤﻫ و: ﻣﺴﻨﺪه وﻗَﺎل(( ]رواه ﺑﺰار ﻓ.ﻟﱠﺖ وﺘﱠ ﺣﻧﺘُﺮﺴﻠَﻚٌ ﻳ ﻣﺎ زَال ﻣ، :ﺗْﻚَ؟ ﻗَﺎلاﺎ ر ﻣ:ﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿﺮٍ رﺑ
 ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري وﻛﺬا ﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ،ِﻨَﺎدﺳ]ا
"(Ebu Leheb'in elleri kurusun/Tebbet sûresi) nâzil olunca, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem(Kâbe’nin yanında), yanında Ebu Bekir -Allah ondan râzı olsun- olduğu halde otururken Ebu
Leheb'in karısı (Ümmü Cemil)O'nun yanına geldi.
Ebu Bekir, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 'e:
-Bir kenara çekilsen de sana eziyet vermesin ey Allahın elçisi! dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
-Onunla arama perde gerilecektir.
Kadın gelip Ebu Bekir'in başında durdu ve:
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-Ey Ebu Bekir! Arkadaşın bizi hicvetmiş' dedi.
Bunun üzerine Ebu Bekir ona:
-Bu binanın (Kâbe'nin) Rabbine yemin olsun ki hayır! O ne şiir söyler, ne de şiiri ağzına alır, dedi.
Bunun üzerine kadın:
-Hakikaten doğru söylüyorsun, dedi.
Kadın gidinceEbu Bekir, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e:
-Seni görmedi mi? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
-Hayır, o gidinceye kadar bir melek beni ondan sakladı' buyurdu."[2]
3. Bu kadın (Ümmü Cemil) -Allah onun müstehakkını versin- hakkında gelen bazı hadisler:
ْﻄَﺎﻧُﻚَ ﻗَﺪﻮنَ ﺷَﻴنْ ﻳﻮ اﺟر ّﻧﺪُ! اﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ةٌ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖاﺮ اﻣتﺎء ﻓَﺠ،ﺛًﺎ ﺛَﻼو اﻦﻠَﺘَﻴ ﻟَﻴﻘُﻢ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رَاﺷْﺘ
[2 : ]اﻟﻀﺤَﺎ ﻗَﻠﻣﻚَ وﺑﻚَ رﻋدﺎ و ﻣ،ﺠذَا ﺳ اﻞاﻟﻠﱠﻴ وﺤاﻟﻀ و:ﻞﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟلﻧْﺰ ﻓَﺎ،ﺛَﺔ ﺛَﻼو اﻦﻠَﺘَﻴﻨْﺬُ ﻟَﻴﻚَ ﻣ ﻗَﺮِﺑهر ا ﻟَﻢ،َﻚﻛﺗَﺮ
] ]رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hastalanınca iki veya üç gece teheccüd namazına
kalkamadı. Bunun üzerine bir kadın geldi ve alay ederek:
-Ey Muhammed! Umarım ki şeytanın seni terk etmiş! Onu iki veya üç gecedir göremiyorum, dedi.
Bunun üzerine Allah -azze ve celle- şu âyetleri indirdi:
' Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin olsun ki Rabbin seni bırakmadı ve sana
darılmadı."[3]
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Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- hadisin şerhinde şöyle demiştir:
"Bunun üzerine bir kadın geldi. Bu kadın, Ebu Leheb'in karısı, Harb'in kızı Ümmü Cemil'dir. Nitekim
bunun açıklaması, Gece Namazı Kitab'ında geçmişti."[4]
Yine delillerden birisi, Allah Teâlâ'nın emriyle meleklerin, başka bir olayda Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'i Ebu Cehil'den koruyup himaye etmeleridir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ِاﻟﻼت و: ﻓَﻘَﺎل،ﻢ ﻧَﻌﻴﻞ ﻓَﻘ: ﻗَﺎلﻢﺮِﻛﻇْﻬ اﻦﻴﻌﺒﺔ ‐ ﺑ ﻋﻨﺪ اﻟ ‐ أي ﻳﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻪﻬﺟﺪٌ وﻤﺤ ﻣﺮّﻔﻌ ﻳﻞ ﻫ:ﻞﻬﻮ ﺟﺑ اﻗَﺎل
ﻮﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رَﺗ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل.ِاب اﻟﺘﱡﺮ ﻓﻪﻬﺟنﱠ وﺮّﻔﻋ ﻻو اﻪﺘﻗَﺒ رَﻠنﱠ ﻋﻃَﺎﻚَ ﻻ ذَﻟﻞﻔْﻌ ﻳﺘُﻪﻳا رﻦى ﻟَﺌﺰاﻟْﻌو
ﻨَﻪﻴﺑ وﻨﻴنﱠ ﺑ ا:ﺎ ﻟَﻚَ؟ ﻓَﻘَﺎل ﻣ ﻟَﻪﻴﻞ ﻓَﻘ: ﻗَﺎل،ﻪﺪَﻳ ﺑِﻴﺘﱠﻘﻳ وﻪﻴﺒﻘ ﻋَﻠ ﻋﺺْﻨ ﻳﻮﻫﻻ و اﻨْﻪ ﻣﻢﻬﺎﻓَﺠِﯩ ﻓَﻤ: ﻗَﺎل،ﻪﺘﻗَﺒ رَﻠ ﻋﻄَﺎﻴ ﻟﻢ زَﻋّﻠﺼﻳ
لﻧْﺰ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل،اﻮﻀا ﻋﻮﻀﺔُ ﻋﻼﺋ اﻟْﻤﺧْﺘَﻄَﻔَﺘْﻪ ّﻨﻧَﺎ ﻣ د ﻟَﻮ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻓَﻘَﺎل،ًﺔﺤﻨﺟا وﻮﻫ ﻧَﺎرٍ وﻦﻟَﺨَﻨْﺪَﻗًﺎ ﻣ
َﻠﺎنَ ﻋنْ ﻛ اﺖﻳار اﻠﱠذَا ﺻﺪًا اﺒ ﻋﻨْﻬ اﻟﱠﺬِي ﻳﺖﻳار اﻌﺟِﻚَ اﻟﺮﺑ رَﻟنﱠ ا اَﺘَﻐْﻨ اﺳآهنْ ر اَﻄْﻐﺎنَ ﻟَﻴﻧْﺴنﱠ اﻻﻼ ا ﻛ:ﻞﺟ وﺰ ﻋﻪاﻟ
ُﺪْع ﻓَﻠْﻴﺔﯩ ﺧَﺎﻃﺔﺎذِﺑ ﻛﺔﻴ ﻧَﺎﺻﺔﻴﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎﺻﻔَﻌ ﻟَﻨَﺴﻨْﺘَﻪ ﻳ ﻟَﻢﻦﻼ ﻟَﺌى ﻛﺮ ﻳﻪنﱠ اﻟ ﺑِﺎﻠَﻢﻌ ﻳﻟَﻢ اﻟﱠﺗَﻮ وﺬﱠبنْ ﻛ اﺖﻳارى ا ﺑِﺎﻟﺘﱠﻘْﻮﺮﻣ اوﺪَى ااﻟْﻬ
 )ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ( ]رواه ﻣﺴﻠﻢﻪﻌﻼ ﻻ ﺗُﻄﺔَ ﻛﻴﺎﻧﺑﻨَﺪْعُ اﻟﺰ ﺳﻪ]ﻧَﺎدِﻳ
"Ebu Cehil, (Kureyş müşriklerinden bir topluluğa):
-Muhammed sizin aranızda hâlâ yüzünü toprağa sürüyor mu? (Yani Kâbe'nin yanında namaz
kılarken secde ettiği gibi secde ediyor mu?)diye sordu.
-Evet! denilince, Ebu Cehil:
-Lât ve Uzzâ´ya andolsun ki, ben onu böyle yaparken görürsem, ya onun boynuna basarım ya da
yüzünü toprağa sürerim! dedi.
Bir gün namaz kıldığı sırada Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanınageldi.Kendisinin
birdenbire Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i bırakıp geri döndüğü ve elleriyle korunduğu
görüldü!
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Kendisine:
-Sana ne oldu? diye sorulunca:
-Onunla benim aramda ateşten bir hendek, korkunç bir varlık ve birtakım kanatlar meydana geldi,
dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
-Eğer bana yaklaşmış olsaydı, melekler onun uzuvlarını birer birer koparırlardı (melekler onu kapıp
parça parça edeceklerdi)."
Bunun üzerine Allah -azze ve celle- şu âyetleri indirdi:
"Gerçek şu ki, insan kendini yeterli görerek azar.Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir
kulu (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i namazdan) men edeni gördün mü? Ne dersin, ya o
(engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah'a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa?
Ne dersin o engelleyen (Ebu Cehil), Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın, her şeyi
gördüğünü bilmiyor mu? Hayır! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o
yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebânileri
çağıracağız. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş."[5]
Allah Teâlâ en iyi bilendir.

[1] Mâide Sûresi: 67

[2] Bezzâr, müsnedinde (c: 1, s: 68) rivâyet etmiş ve şöyle demiştir: Bu hadisin isnadı hasendir.
İbn-i Hacer de 'Fethu'l-Bârî'de (c:8, s:958) hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.
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[3] Buhârî, hadis no: 4667. Müslim, hadis no: 1797

[4] Fethu'l-Bârî, c: 8, s: 921

[5] Müslim, hadis no: 2797
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