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Bu dönemde imanımızı ve Allah'la manevi bağımızı

Kendimiz ve sevdiklerimiz için tüm olasılıklarla başa çıkmaya en iyi

şekilde hazırlandığımızdan emin olmak.

ATüm hamd ve övgüler yalnız Allah'a aittir. Allah’tan yardımını,

nimetlerini ve rehberliğini istiyoruz. Allah’ım Resulün Muhammed'i koru,

sözünü yükselt, onu onurlandır.

Mevcut koronavirüs pandemisi dünya çapında hızla yayıldı ve insanların

hayatlarını tamamen değiştirdi. Bu durum, çeşitli şekillerde etkilenen

Müslümanları da kapsadı.

 

Bu kitapçığı yazarken Allah'ın izniyle topluma umut getirmeyi ve sağlam

İslam ilke ve bilgisine dayanan pratik ipuçları vermeyi amaçlıyoruz.

 

Bu kitapçığın amaçları:

güçlendirmek.

Allah, O'na yaklaştığımız bir vakitte bunu nasip etsin. Bizi, sevdiklerimizi

ve toplumları zarara uğramaktan korusun. Velhasıl, Allah’ım vefat

edenleri affetsin ve onlara merhamet etsin inşaAllah.

GİRİŞ
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�ِ��ِ ِ� ٱ��� ٰ�َ�ْ ِ� ٱ���
ِ�ْ�ِ� ٱ���ٰ

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.



Altın zamanlar
Peygamber Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص şöyle buyurdu:

" Veba* sırasında olduğu yerde kalan kişi, Allah'ın kendisi için vereceği

hükümden başka hiçbir şeyin onu etkilemeyeceğine olan sonsuz güveni ile

Allah'tan sabır ister, mükafat ister ve ona şehitlik mertebesi verilir.

Bu kudretli ödülü almak için kişinin şunları yapması gerekir:

1.Olduğunuz

yerde kalın

4. Hiç kimsenin başına

Allah'ın emrettiğinin

dışında bir şey

gelmeyeceğine inanın

2.Sabırlı olun 3.Allah’tan

mükafat isteyin

[Fethu’l-Bârî (1/538)]

Bu hadis, üç grup insanı kapsamaktadır:

Hastalıktan ölen insan

Hastalığı atlatan insan

Hastalığa bile yakalanmayan insan

[Buhari (3474)]

* Birçok alim, pandeminin veba türünden sayıldığını ifade etmiştir. Bu

koşulları takip edenlerin de Allah'ın cömertliği sebebiyle veba mağdurlarının

ödüllendirildiği gibi ödüllendirileceğini ümit etmekteyiz..
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ÖNLEYICI TEDBIRLER
Manevi korunma

Peygamber

Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص şöyle buyurdu:

“Sabah namazını kılan kişi,

Allah'ın himayesindedir”.

[Müslim

(657)]

Sabah namazını  aktinde

kılmak
Duha (Kuşluk) Namazı

Allah şöyle buyurdu: “Ey Ademoğlu! Gündüzün

evvelinde (kuşluk vakti) benim için dört rekât namaz

kıl, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim. ”

Not: Duha vakti, güneş doğduktan sonra başlar ve Öğle namazı

vaktinden 10 dakika önce sona erer. İki rekat şeklinde kılınır.

[Tirmizi (475) & As-Siyar'da Adh-Dhahabi tarafından doğrulanmıştır

(8/323)]

�ِ�����ِ ��� ةَ إِ ِ�ْ�ِ� ا���ِ� �ََ���ْ�ُ� َ��َ� ا���ِ�،َو�َ� َ�ْ�َل َو�َ� �ُ��

Bismillah tevekkeltü allallah la havle vela kuvvete illa billah

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet

yoktur.”

Evden çıkmadan okunacak peygamber duası

Verilen nimetlerin ibkâsı için okunacak peygamber duası

"Kim bu duayı okursa, ona "Bu, sana yeter, korundun ve doğru

yolu buldun, denir ve şeytan ondan uzaklaşır."

[Ebû Dâvud, (5095) ve Zn El Ma'ad'da İbnü'l Qay'yim tarafından doğrulanmıştır (2/335)]

Allâhümme innî

e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike

ve cemî’ı sahatike

Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin

(nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene

sebep olan her şeyden sana sığınırım.

ِل َ��ِ��َِ�َ� ، َو�َُ��َءِة ِ�ْ�َ�ِ�َ� ��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َزَواِل ِ�ْ�َ�ِ�َ� ، َو�ََ��� ا���ُ��� إِ

َوَ�ِ��ِ� َ�َ�ِ��َ

[Müslim (2739)]
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Önleyici Tedbirler

Allâhümme innî eûzü bike minel-barasi vel-cünûni vel-cüzzâmi ve seyyiil

eskâm

Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüzam

hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Allahumme innâ neûzü bike min cehdil-belâi ve derkiş-şekai ve sûil-kadâi

ve şemâtetil-adâi

Allah’ım! Bela ve fakirlikten, şekavetin gelip

çatmasından, takdirin kötüsünden ve düşmanların başıma gelen şeylere

sevinmesinden sana sığınırım.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan

uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum.

Manevi korunma

��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�َ� اْ��ََ�ِص َواْ�ُ��ُ�ِن َواْ�ُ�َ�اِم َوِ�ْ� َ���ِ� ا�ْ�َْٔ�َ��ِم ا���ُ��� إِ

Hastalıklara karşı korunma için okunacak peygamber duası

Musibetlerden korunmak için okunacak peygamber duası

[Ebu Davud (1554) ve El-Adhkar'daki An-Nawawi tarafından doğrulandı (s.483)]

َ��ِء، َوُ�ْ�ِء اْ�َ�َ��ِء، وَ�َ���َِ� ا�ْ�َْٔ�َ�اِء ��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� اْ��َ�َ�ِء، َوَدَرِك ا��� ا���ُ��� إِ

[Buhari (6347)]

Yunus (a.s)'ın Duası

�َ��ِ�ِ� ��� �ُْ�ُ� ِ�َ� ا��� ��� ٔاَ�َْ� ُ�ْ�َ���ََ� إِ َ� إِ ٰ�َ �َ� إِ

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi

müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur."

[Enbiya Suresi: 87] & [Tirmizi (3505) ve İbn Hac tarafından Al-Futuhaat Ar-Rabaaniyyah'da doğrulanmıştır

(4/11)]
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ÖNLEYICI TEDBIRLER
Manevi korunma

İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi

işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.
 

"Sabah ve akşam üç kez okuyana hiçbir şey zarar vermez."

َ��ِء َوُ�َ� ِ�ي �َ� �َُ��� َ�َ� اْ�ِ�ِ� َ�ْ�ٌء ِ�� ا�ْ�َْٔرِض َو�َ� ِ�� ا��� ِ� ا�� ِ�ْ�ِ� ا���

�ُ �ْ �ِ�َ ِ��ُ� اْ� ا���

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-

semi’ul alim

Sabah anımsatıcısı vakti, sabah namazı ile güneşin doğuşu arasında ve
  akşam anımsatıcısı vakti ikindi ve akşam namazı  arasındadır.

[Tirmizi (3388) tarafından onaylanmıştır]

Allahümme innî es'elükel ‘âfiyete fi’d-dünya ve’l-âhira. Allahümme innî es'elüke’l ‘afve  ve’l

‘âfiyete fî dînî ve dünyaye ve ehlî ve mâlî, Allahümmestür ‘avrâtî ve âmin rav'âtî.

Allahümmehfaznî min beyni yedeyye ve min  halfî ve ‘an-yeminî ve ‘an şimalî ve min fevkî

ve e’ûzü bi ‘azametike en  uğtâle min tahtî

Allah’ım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim. Allah’ım! Senden dinim, dünyam, aile  fertlerim

ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ayıplarımı ört, korkularımdan  emin kıl. Allah’ım!

Beni önümden, arkamdan, sağımdan solumdan ve üstümden

 (gelecek her türlü tehlikeden) koru. Altımdan (gelecek belalarla/deprem ile) helak  olmaktan

senin büyüklüğüne sığınırım.

َ� ِ�� ِد�ِ�� َ��ِ��َ َ�ْ�َ� َواْ� ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ��� � َوا�ْ�ِٓ�َ�ِة، َا َ� ْ� َ� ِ�� ا��� َ��ِ��َ ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ا���

، َوِ�ْ� ُ��� اْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ْ� �َْ�ِ� �ََ�ي� ��� ْ� َ�ْ�َراِ��،َوآِ�ْ� َرْوَ��ِ��،َا ُ��� اْ��ُ ��� ْ�ِ��، َوَ��ِ��، َا ٔاَ �َي َو َ� ْ� َوُد

�َل ِ�ْ� �َْ�ِ�� َ��ْ ْن ٔاُ َ�َ�َ�ِ�َ� ٔاَ ُ��ُذ ِ� ٔاَ ْ�ِ��، َو َ�ْ�ِ��، َوَ�ْ� �َِ��ِ��،َوَ�ْ� ِ�َ��ِ��،َوِ�ْ� �َ

Sabahları ve akşamları bir kez okunacak.

[Ebu Davud (5074) ve El-Ezkar'daki  n-Nawawi tarafından doğrulanmıştır (s.111)]
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Sabah ve akşam okunacak peygamber duaları
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ÖNLEYICI TEDBIRLER

2. Kesinlikle gerekli olmadıkça dışarı

çıkmayın

1. Hastalığa yakalanma olasılığınız olan

yerlerden uzak durun

Başka birine herhangi bir ihtiyacı bırakmanız

gerekiyorsa, kapının önünden ve herhangi bir temas

olmaksızın bırakın. Dışarıdayken diğerleriyle aranızda

daima 2 metre mesafe olsun.

Pratik proaktif (ön alıcı) önlemler

3. Sosyal mesafe uygulayın

Evden çıktığınızda...

A) Koruyucu

ekipman kullanın &

güvenli şekilde

imha edin

B. Ağzınıza,

gözlerinize ve

burnunuza

dokunmayın

C. Ellerinizi

dezenfekte edin & eve

varır varmaz yıkayın

İhtiyaçlarınız  için dışarı çıkmanız gerekiyorsa, 

 mümkün olduğunca seyrek çıkınStay at Home

"Bir aslandan kaçtığınız gibi cüzzamdan kaçın."
[Buhari (5707)]
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Anımsatıcıları dinleyin

Faydalı  kitaplar

okuyun

Yeni bir online

beceri kazanın

Çokça namaz kılın Kur'an-ı Kerim okuyun

Allah'ı hatırlayın Günlük tutun

Ailenizle iletişim kurun Egzersiz yapın

HASTALIK SEMPTOMLARINI GÖSTERME
Semptomları gösterirken izlenmesi gereken adımlar

Siz veya sevdikleriniz, herhangi bir semptomunu

gösterirse, hastalığın yayılmasını durdurmak için mümkün olan en

kısa sürede kişinin kendini izole etmesi önemlidir.

KENDİNİZİ İZOLE EDİN!

Kendinizi izole ederken yapmanız gerekenler...

9

Bolca su içmeyi ve
dinlenmeyi unutmayın

Allah’a
güvenin, sağlık çalışanlarının rehberliğinde

hareket edin, ve korkunuzun ihtiyaç
duyduğunuzda acil yardıma istemenizi

geciktirmesine izin vermeyin.
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HASTALIK SEMPTOMLARINI GÖSTERME
Pozitif olun ve Allah'ın huzuruna yönelin

Günahlarınızı silebilir!

Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “… musibetler onu bulmaya devam

edecek, yeryüzünde günahsiz yürüyene dek.”

Allah'ın sevgisinin işareti

Peygamber efendimizşöyle buyurdu: "Allah bir topluluğu sevdiğinde

 onları imtihan amacıyla belaya uğratır, imtihan eder"
[Tirmizi (2396) ve Al-Adaab Ash-Shar'iyyah'da İbn Müflih tarafından doğrulanmıştır (2/181)]

Belki de Allah'ın sizin için cennette bekleyen özel

birmertebesi vardır.

Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “...Kişinin özel bir mertebesi var Allah

katında, hayırlı amel ile ulaşamayacagı. O yüzden Allah kişinin

sevmedikleri ile sınayip o mertebeye ulaşmasını sağlar.”

Ahirette birçok insan, keşke dünyada imtihan

  edilseydik diyecekler.

Tirmizi (2398) tarafından onaylanmıştır]

[Ibn Hiban (2908) & Az-Zawajir'de Al-Haitami tarafından doğrulanmıştır (1/164)]

[Tirmizi & Al-Jami As-Sagheer'de As-Suyuti tarafından doğrulanmıştır (7721)]
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Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: "Ahirette, rahat, huzurlu ve iyi durumda

olanlar, ciltlerinin makaslarla kesilmiş olmasını arzulayacaklar, dünya

hayatında imtihan ve musibetlerle imtihan edilenlerin nasıl

mukafatlandırıldigini görünce.”



[Buhari (2276])

HASTALIK SEMPTOMLARINI GÖSTERME
Hasta olunduğunda okunacak Rukye ayetleri (duası) ve

peygamberlerin duası

Fatiha Suresi'ni okuyun

Fatiha Suresi bir tür rukyadır (tedavi).
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��� ِ�َ��ُؤَك، ِ�َ��ًء �َ� �ِ��، �َ� ِ���َء إِ ا���ُ��� َرب� ا����ِس ٔاَْذِ�ِ� اْ��َ�َس، َواْ�ِ� ٔاَ�َْ� ا���

�َُ��ِدُر َ�َ�ً��
Allahümme Rabben-nas müzhibel-be’s üşfi enteş-şafi

  la şafiye illa ente üşfi şifaen la yüğadiru
sekamen

Ey ALLAH’ım! İnsanların Rabbi sensin, her zorluğu gideren sensin. Şifa ver,

şifayı ancak sen verirsin, senden gayrı şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver

ki, hasta üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın.

[Buhari, (5351)

ِ�ْ�ِ� ا���ِ�

Bismillaah
Allah'ın adıyla

Not: Elinizi acı/ağrı hissettiğiniz yere koyun ve Arapçasını 3 kez okuyun. Bismillâhi eûzü

bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü

َ��ِذُر ٔاُ ِ�ُ� َو ْ�َرِ�ِ� ِ�ْ� َ��� َ�� ٔاَ ِ� َو�ُ ُ��ُذ ِ����� ٔاَ

A’oodhu billaahi wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadhir

Allah adıyla... hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allah'ın izzet

ve  kudretine sığınırım.

Not: Elinizi acı/ağrı hissettiğiniz yere koyun ve Arapçasını 7 kez okuyun.

[Müslim, (2202)]

Acıdan kurtulmak için dua

Hastalığın iyileşmesi için dua

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



HASTALIKSEMPTOMLARINI GÖSTERME
Semptom gösteren insanlara yardım etmek

2.Diğerlerinden hasta
kimseler için dua isteyin

Allah'a dua edin1. Şifa bulmaları
için  onlar

3. Allah'ın onlara şifa
vermesi niyetiyle ile

sadaka verin(charity of
food, clothing etc.) 

4. Kendinizin ve
diğerlerinin güvenliğini

sağladığınızdan
 emin olarak mümkün

oldukça onlara her şekilde
yardım edin 

5. Onların iyimser,
umut dolu ve iyi bir
ruh hali içerisinde
olmalarını sağlayın 

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE
Hastaneye gitmeden önce

Aşırı hazırlıklı olmak, hazırlıklı olmaktan daha iyidir. Bu aşamada

doğru önlemleri almak, bir kişinin pişmanlık duymadan evden

ayrılmasını sağlayacaktır.

1. Aile

üyelerinizden

ayrılmadan onlara

tavsiye verin

2. Samimi bir

şekilde tövbe

edin

 

  (Detaylar için bir

sonraki sayfaya

bakın)

3. Aile Aile

üyelerinizin

gerçekleştirmesi

ni istediğiniz

dilekleri paylaşın

  onlarla
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Atılacak üç temel adım

[Müslim (901)]
[Ezkar'da Nawawi (s.643)]

*Nawawi, izin verilebilirliği

konusunda mutabakata

dayandırdı

S P I R I T U A L  A N T I D O T E

(yiyecek, kıyafet vb.)



[Sharh Muslim, Nawawi (9 / 20-21), El Madaarij (1/192) ve Tafseer İbn Kathir (2/236)]

Kişinin,

1- Günahını hatırladığında tövbe etmesi,

2- İşlediği günaha karşı bir sevgisi yahut bağının olmaması durumunda

Genel tövbe ile, tek tek ne olduklarını hatırlamasa bile tüm günahları

affolunur.

-   İbn Teymiyye

1) Allah'ın Hakları

Samimi bir şekilde tövbe edin

Allah'ın Haklarına İlişkin Koşullar:

[El-Fetava'l-Kübra (5/279)]

1. Allah'a karşı samimi olun

2. Günah işlemeyi bırakın

3. Günahlarınızdan pişmanlık duyun

4. Günahı tekrarlamamak için güçlü bir çözüme

sahip olun

5. Ölüm Meleğini görmeden önce tövbe edin
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Genel Tövbe

Tövbe iki bölümden oluşur:

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Başka birine ait bir şey aldıysanız veya ödünç aldıysanız, geri

iade etmelisiniz. Artık o şey sizde değilse, eşdeğerini geri verin.

Eşdeğerini vermek de mümkün değilse değeri kadar para verin. 

Kişi öldüyse vereceğinizi mirasçılarına verin.

Mirasçı veya kişiyle iletişim kurmanın bir yolu yoksa, parayı

sahibinin adına (Müslüman ise) sadaka verin.

Kişi Müslüman değil ise yine sadaka verin (kişinin adına olmasa

da olur).

2) Yaratılışın Hakları

A.   Elinizde bulunan eşyalar

B. İzzet-i Nefis (Öz saygı 
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Samimi bir şekilde tövbe edin
SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE

S P I R I T U A L  A N T I D O T E

Küfür, dedikodu, iftira gibi, fiziksel veya sözlü olarak yanlış

yaptığınız kişilerden af dilemelisiniz. Doğrudan kişiden özür

dilemek en iyisidir.

Kişi için dua da edebilir ve Allah'tan onları affetmesini

isteyebilirsiniz şayet:

Mümkün olan en kısa zamanda insanlara göndermek üzere kısa

mesaj veya sesli mesaj hazırlayın. Yaşlı akrabalarınıza onlar için

mesajı hazırlayarak yardımcı olabilirsiniz.

Örnek mesaj: “Hakkında konuştuğum veya olumsuz

düşündüğüm için lütfen beni affet…”

1) Kişi kendine yanlış yaptığınızın farkında değilse / özür dilemek

daha fazla soruna neden olacaksa

2) Onlarla iletişime geçmenin bir yolu yoksa



Sonra

yüzünüze

sürün

Sonrasında iki

  elinizi dirseklere

kadar kollarınıza

sürün.

  Teyemmüm

  tamamlanmış oldu.

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE
Hasta kimse olarak namaz kılmak        

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk

ameli namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı

düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar."

Abdest ve Teyemmüm

Lütfen aşağıdaki maddeleri hastane çantanıza koyduğunuzdan emin olun ...

Akıllı telefon (kıble ve namaz vakitleri uygulaması yüklü şekilde)

-  Yaşlı hastalara akıllı telefonun nasıl kullanılacağını öğretebilirsiniz;

örneğin görüntülü arama yapma, telefonun şarj edilmesi, namaz

uygulamasını kullanma vb.

Teyemmüm taşı 

Seccade, banyo malzemeleri, yedek elbise ve terlik

- Topraktan herhangi bir taş yeterli olacaktır

Suya erişiminiz varsa veya size su getirilmesi mümkünse abdest alın.

Oksijen maskesi takıyorsanız ve çıkarılamıyorsa, abdest sırasında silmek

yeterli olacaktır.

Suya erişiminiz yok ise
Bir su kaynağına ulaşamayacak iseniz
Su kullanmak hastalığı daha da kötüleştirecek veya iyileşmesini

Aşağıdaki sorunlardan bir veya daha fazlasına sahipseniz teyemmüm yapın:

 geciktirecek ise

[Tirmizi (413) & Al-Majmoo'da An-Nawawi tarafından doğrulanmıştır (4/55)]

Performing Tayammum... 

Ellerinizi

  teyemmüm

taşına sürün

Ellerinizi

  tekrar

teyemmüm

taşına sürün

1 2 3 4
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[El-Baihaqi'den As-Sunan  Al-Kubra (1/206)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E

Bu nedenle, kişinin bu önemli zamanda namazını ihmal etmemesi çok mühimdir.



SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE
Hasta kişi olarak namaz kılmak        

Nasıl namaz kılınır?

Normal şekilde ayakta namaz kılın.

Eğer kılamıyorsanız, oturarak kılın.

Eğer oturamıyorsanız, o zaman bir yanınız kıbleye dönecek

şekilde yatarak namaz kılın- hangi yanınız kolay geliyorsa.

Her iki taraf da aynı ise, sağ tarafı tercih edin.

Bu mümkün değilse, o zaman sırt üstü yatarak ayaklarınız

mümkünse kıbleye doğru olacak şekilde namazınızı kılın,

eğer olmazsa da  sırt üstü yatarken herhangi bir yöne doğru

namaz kılabilirsiniz.

Oturarak namaz kılarken rüku ve secde nasıl

yapılır?

Başınızı öne doğru eğin ve eğer yapabiliyorsanız rüku &

secde için sırtınızı eğerek öne doğru eğilin

Öne doğru eğilemiyorsanız, başınızı eğmek yeterli

olacaktır.

Oturarak namaz kılarken rüku ve secde nasıl

yapılır?

Rüku & secde için başınızı eğin

Rüku & secde arasındaki fark - hem yatarak hem de

oturarak kılınan namaz pozisyonunda- secde için

kafanın rüku için olduğundan biraz daha aşağıya doğru

eğilmesi gerekir.
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Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

 �� ِ� ا��� ��� َوُ�َ� �ُْ�ِ�ُ� ِ����� َ�ُ��ُْ� إِ �َ� �َُ���َ�� ٔاَ

“Sizden biri vefat ederken sadece Allah hakkında hüznü zanda

bulunmalı”

Alimler, "Allah hakkında pozitif düşünmekten kastedilenin Allah'ın

sana merhamet edeceğini ve seni affedeceğini düşünmek"

olduğunu söylemişlerdir.

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE
Allah hakkında pozitif düşünmek

Bu kritik aşamada Allah hakkında pozitif düşünmek son derece

önemlidir.

[Müslim (2877)]

[Sharh Müslim (17/210)]

Allah hakkında pozitif düşünmenizi
sağlayacak göstergeler

1. Allah ile gorüşmeyi istemenin faydalari

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Kim Allah ile gorüşmeyi ve buluşmayı

seviyor ise Allah’tan onunla gorüşmeyi ve bulusmayı seviyor
[Buhari (6507) ve Müslim (2684)]

2. Acı tamamen unutulacak

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: " Diriliş gününde bir kişi yorgunluk,

acı, hastalık, baskı, aşağılanmış, aşağılanma ve yoksulluk içinde olan bu

kişi tüm insanlığın başlangıcından sonuna kadar. Bu kişi bir kez cennete

getirilip batırılır ve dedi ki: 'Ey Adem Oğlu, hiç kötü bir şey gördün mü?

Yaptın mı hiç sıkıntı yaşadınız mı? '' Şöyle der: 'Hayır, Allah tarafından ya

Rabbi. ben asla kötü bir şey gördüm ve hiç sıkıntı yaşamadım

[Müslim (2807)]
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4. Kabir

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: ““Iman edenlerden cennet

ehlinden  olacak kişi (buna vefatından önce tövbe edenlerde dahil)

kabrinde cenneti görecek her sabah ve akşam

" Bir kadın kaybettiği çocuğunu bulmak için sağa sola koşuyor. Gördüğü her

çocuğu göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. Bu manzara karşısında Resulullah

(s.a.v.) 'Şu gördüğünüz kadın, bağrına bastığı evladını hiç ateşe atar mı?'

diye sordu. Bizler de, hayır ey Allah'ın Peygamberi elbette bu kadın öz

evladını ateşe atmaz dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle

buyurdu; 'İşte Yüce Allah kullarına, bu kadının yavrusuna gösterdiği

şefkatten çok daha merhametlidir.'.”

Allah hakkında pozitif düşünmenizi
sağlayacak göstergeler

3. Tam anlamıyla tövbe etmiş kimsenin ölümü güzel ve güven

dolu olur

Peygamberlik geleneğinde, inananların ruhlarının birbirleriyle

buluştuğu kanıtlanmıştır ki hakşinas olan aileleriyle de

tanışacaklardır.

[An-Nasaa'i (1833) ve Al-Fatawaa'da İbn Taymiyyahtarafından doğrulanmıştır (5/449)]

[Buhari (1379) ve Müslim (2866)]
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5. Kıyamet Gününde Hesap Verme

[Buhari  5653) ve Müslim (6921)]

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Allah hakkında pozitif düşünmenizi 
sağlayacak göstergeler

7. Cennette ...

Peygamber Efendimiz bize şöyle bildirdi: “Bir seslenen cennet ehline

seslenecek: Sen sağlıklı olacak hiç hasta olmayacaksın, sen yaşayacak

ve hiç ölmeyeceksin, sen genç kalacak ve hic yaşlanmayacaksın, sen

zevk alacak ve hiç acı yaşamayacaksın.”
[Müslim (2827)]

[Tirmizi (983) ve At Targheeb wat Tarheeb'de (4/214) Al-Mundhiree tarafından doğrulanmıştır]

8. Tövbe ettiğiniz halde endişeliyseniz ...

" Hz. Peygamber (a.s.m), ölüm döşeğinde olan bir genci ziyaret etti ve

ona “Kendini nasıl buluyorsun?” diye sordu. O da “Ey Allah’ın Resulü!

Vallahi, ben Allah’ın rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da

korkuyorum.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m),

"Böyle bir konumda olan bir kulun kalbinde bu iki husus birlikte yer

almışsa, muhakkak ki Allah, ona ümit ettiği şeyi verir, korktuğu şeyden

de emin kılar.” buyurdu.”
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[Müslim (6908)]

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu “Hiç şüphesiz Allah Teâlâ'nın yüz

rahmeti vardır. Bunlardan sadece bir rahmeti cinler, insanlar, hayvanlar

ve zehirli hayvanlar arasına (yeryüzüne) indirmiştir. İşte bütün mahlukat

bu bir rahmet vesilesiyle birbirlerine şefkât gösterirler.Bu rahmet

vesilesiylebirbirlerine merhamet ederler. Bu rahmet vesilesiyle yabanî

hayvanlar yavrularına şefkât gösterirler. Allah Teâlâ doksan dokuz

rahmeti ise, onunla mü'min kullarına merhamet etmek için kıyâmet

gününe saklamıştır..”

6. Kıyamet günü Allah'ın merhameti

SEMPTOMLAR KÖTÜLEŞTİĞİNDE

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



HASTANED YAPILMASI  GEREKENLER

Sabırlı olun.

Allah hakkında pozitif düşün

Affetmeye devam edin

5 vakit namazınıza devam edin

Çok çok dua edin

İyileşmeniz halinde...

Allah'a şükredin
Şükür secdesi yapın Kayıtsız olmayın, 

  & dua etmeye

devam edin
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Hastanede yapılacaklar

İşler düzelmezse, sabırlı olun, bu sayfanın üst kısmında belirtilen tavsiyelere

uymak için elinizden geleni yapın ve kendinizi durumun ortaya çıkma

olasılığına hazırlayın.

Bir Müslüman'ın asla yalnız olmadığını unutmamalıyız. Kişinin bu dünyayı terk

etme zamanı gelene kadar müminleri korumak ve gözetlemek için

görevlendirilmiş iki melek (biri arkada diğeri önde) vardır.

Peygamberimiz bizi bu konuda şöyle bilgilendirmiştir: ölüm vaktinde, bir

gurup melek parfüm ve güzel beyaz örtüler getirecekler cennetten. ölüm

meleği iman edenin basının yanında duracak ve : Ey güzel ruh, öne çık ve

Allahtan mağfiret dile ve rızasını iste. “ Ve ruh sakin bir şekilde çıkacak,

melekler ölüm meleğinden alacak ve onu cennet örtüsüne büründürüp

cennet parfümünü sürecekler. Daha sonra ruh ile birlikte göklere

yükselecekler. Gökte , ruh kendisinden önce vefat eden salih aile bireyleri

ile birlesecek “

[Ibn Hibban & Al Fatawaa'da İbn Taymiyah tarafından doğrulanmıştır (5/449) & Al-Baihaqi'da Shu'ab Al-Imaan (1/300) kendisi

[Tefsir İbn Katheer (8/115)]

Kritik süreçte yalnız olmak

Sen yalniz degilsin

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



La ilahe illallah’ı tekrar tekrar mı söylemeliyiz?

Nawawi şöyle dedi:

Alimler, "Bir kez söylerse, bundan sonra başka bir şey söylemediği sürece

tekrar hatırlatılmasına gerek yoktur, bu durumda söylediği son şey olması için

tekrar hatırlatılması gerekir." demiştir.

'Abdullah b. Mübarek ölürken, bir adam ona

  “La ilahe ilallah" demeye teşvik etti. Onu etkileyene kadar ısrar etmeye

devam etti. Mübarek "Yaptığın şey iyi bir şey değil, (sana tavsiyede

bulunmazsam) benden sonra bir Müslümanı rahatsız etmenden korkuyorum.

Beni teşvik ettiğinde, ben "La ilahe ilallah" derim ve sonrasında da bir şey

konuşmam, bu durumda bana daha fazla bir şey deme. Ancak daha sonra

tekrar konuşursam beni tekrar uyar. Böylece "La ilahe ilallah" benim son

sözlerim olacaktır."

HASTANEDE YAPILMASI GEREKENLER

[Siyar A'laam An-Nubalaa (8/418)]
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Ölümden önce La ilahe illallah demenin fazileti

IEğer bir müminin son ifadesi ölmeden önce La ilahe illAllah ise ve bu

bunu söylerken tüm günahları için tövbe etmeyi amaçladıysa, tüm

günahlarının affedileceği umulmaktadır. Bu hayatına yüce bir son olacak,

yaratılışın haklarını iade etmesi şartıyla cezalardan kurtulacak ve

doğrudan cennete kabul edilecektir.

[Nawawi'den Sharh Müslim (1/220)] & [Fathul Bari (3/110) & (10/283)]

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur�

 � �ُ �َ� ا��� َ� إِ �َ �ُ�ا َ�ْ��َ��ُْ� �َ� إِ �� �َ � 

"Ölmekte olanlarınıza lâ ilâhe illallah sözünü telkin ediniz."

[Müslim (916)]

La ilahe illallah’ın önemi

[Nawawi'den Sharh Müslim (6/219)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Allah'a yahut emrine karşı hoşnutsuzluk ya da öfke

hissetmek 

Feryat etmek, ağıt yakmak veya durumu sorgulamak gibi

hoşnutsuzluğu sözlü olarak ifade etmek  

Yüzünü tokatlama, giysilerini yırtma veya saçlarını çekme

gibi hareketlerle fiziksel olarak hoşnutsuzluk göstermek

Kişiyi, musibetin külfeti çokça etkileyebilir ve kişi bundan

hoşlanmayabilir, ancak sabır ve metanetle karşılamalıdır.

Kişi, zorluk sırasında yaşadıklarından hoşlanmayabilir ancak

inancı onu hoşnutsuzluktan korur.

Sevdiğiniz birinin ölüm haberini aldığınızda, Allah'a karşı

içerlenmemelisiniz. 

Şunları yapmaktan kaçınmalısınız:

Bunun yerine, kişi sabırlı olmalı:

İbn Hacer bu ifadenin şu anlama geldiğini söylemiştir:

"Eğer kişi panik ve sabırsızlıktan bunalmış hissetmek üzereyken bir  

musibetin  başında sabır gösterebilirse, işte onun

ödüllendirilmesine sebep olacak mükemmel sabır budur."

ÖLÜM İLE BAŞ ETMEK
Haberi duyduğunuzda öncelikli yapılacaklar

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

ْ�َ�ِ� ا�ْ�ُٔوَ�� ْ�ُ� ِ�ْ�َ� ا��� َ�� ا��� �� إِ

"Hakiki sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilen sabırdır."

[Buhari (1283) ve Müslim (926)]

[Fathul Bari (3/149)]

1.  Sabırlı olun.
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İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Şüphesiz ki Allah’tan geldik ve Şüphesiz ki dönüşümüz onadır. Allah’ım
uğradığım  musibet sebebiyle beni mükafatlandır ve uğradığım zararı daha

iyisiyle telafi et (gider).

Ümmü Seleme Allah'ın Resulü'nü şunları söylerken duymuştur: “Hic bir musibet yoktur ki bir
müslümana dokunsun ve o yukarida duayi yaptiginda Allah ona daha iyisini vermesin.”

 

�kişinin adıاْ�ِ�ْ� ِل� ���ُ   ا���

،�َ��ِ�َ��َ ُ� �َ� َرب� اْ� �َ� َوَ� ِ��َْ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�ُ� ِ�ْ� َ�ِ�ِ�ِ� ِ�ْ� اْ� َ�ْ�ِ���ْ�َ�، َواْ��ُ ُ� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

�ِ��ِ �ُ ْر َ� ْ�ِ�ِه، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�ُ� ِ�� �َ
Allahümmağfirli (kişinin adı) verfa’ derecetühu fil mehdiyyin vahlüfhu fi akibihi fil  

kabirin vağfirlena ve lehe ya rabbel alemin vefsah lehe fi kabrihi ve nevvir lehu
fih.

�kişinin adıاْ�ِ�ْ� ِل� ���ُ ا���

 ،�َ��ِ�َ��َ �َ� َوَ�َ�� �َ� َرب� اْ� ِ��َ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�َ�� ِ�� َ�ِ�ِ�َ�� ِ�� اْ� َ�ْ�ِ����َ�، َواْ��ُ َ�� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

ْر َ�َ�� ِ��ِ� ْ�ِ�َ��، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�َ�� ِ�� �َ

"Ey Allah'ım! Ölen kişiyi affet; onu doğru yolda olanların arasına koy ve

arkasında  bıraktığı ailesini gözet. Ey alemlerin Rabbi! Onu ve bizi affet,

mezarını ferahlat ve  nurlandır. "

ÖLÜM İLE BAŞ ETMEK
Haberi duyduğunuzda öncelikli yapılacaklar

2. Aşağıdaki duaları edin

ْ�ِ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ً�ا ِ�ْ�َ�� ٔاَ ِ�� َو َ��ْ�ِ�ُ ��ِ ��ِ�ْ�ُ ُ��� ٔاْ ْ�ِ� َراِ�ُ�ْ�َن، ا���ٰ �َ ـ� إِ �� إِ ِ� َو �� �ِ � ��  إِ

[Müslim (918)]

Allahümmağfirli (kişinin adı) verfa’ derecetüha fil mehdiyyin vahlüfha fi akibiha
fil  kabirin vağfirlena ve leha ya rabbel alemin vefsah leha fi kabriha ve nevvir

leha fih.

Kayıplar için peygamber duası

Ölmüşler için peygamber duası
Ölen erkek için:

Ölen kadın için:

[Müslim (920)]
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ÖLÜM İLE BAŞ ETMEK
Haberi duyduğunuzda öncelikli yapılacaklar

3. Onlar için af dileyin
Aileleri ve diğerleri için af dilemek

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:  “Cennette kişi mertebe

kazanacak ve "Bu nereden geldi?" diye soracak. Ona şöyle

söylenecek: "Çocuğun senin affedilmen için dua etti."
[İbn Mace (3660) ve İbn Kesir tarafından kendi Tefsirinde doğrulanmıştır (7/409)]

Onlara karşı eksiklikleriniz olduğu için kendinizi suçlu

hissediyorsanız…

İbn Teymiyye şöyle dedi:

"Kul, ailesi, çocukları, komşuları ya da kardeşlerine yetersiz kalırsa,

onlar için dua etmeli ve onların affedilmesini Allah’tan istemeli. "

[Mecmua Feteva (11/698)]

Alimler arasında ölü adına sadaka vermenin ölüye faydası

olduğuna dair bir fikir birliği vardır.

4. Onlar adına sadaka vermek

[Nevevi'den Şerh Müslim (4/70)]

Ölen kimseler için sadaka-ı cariye (devamlılık gösteren sadaka)

vermek en iyisidir. Sadaka-ı cariye örnekleri: Mescidler, kuyular,

su pompaları, vb. Arkadaşlardan ve diğer aile üyelerinden bağış

toplamak için çevrimiçi bir bağış sayfası oluşturabilirsiniz.

Birçok yardım kuruluşu bunları sizin adınıza yapabilir.
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3. Bu zor dönemde onlar için orada olun

Onları, maddi açıdan yahut cenaze

işlemlerinde veya yardıma ihtiyaç 

 duyabilecekleri konularda destekleyebilirsiniz.

Onları rahatlatın ve duygusal açıdan

destekleyin  

ÖLÜM İLE BAŞ ETMEK
İnsanların kayıplarıyla baş etmelerine

yardımcı olmak

1. Başsağlığı dileyin ve onlara moral verin
Sosyal mesafe kurallarına uyulduğundan emin
olun

2. Ölmüşler için dua edin

4. Onlar adına sadaka verin

5. Onlara yiyeyecek temin edin

Bunu onlar için uygun bir zamanda yapın

Ölen kişinin evine yemek

vermek Peygamberimiz Efendimiz tarafından

teşvik edilen bir ameldir.
[Tirmizi (998) tarafından onaylanmıştır]

[Nevevi'den Şerh Müslim (4/70)]
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CENAZE İŞLEMLERİ

Ölüleri yıkamak*

İbn Kudame şöyle dedi:

" Öldürülmeyen şehide gelince, mesela mide hastalığı, vebadan ölen,

boğulan, düşen bir duvarla ezilen biri ve Doğumda ölen kadın,

yıkanmalılar ve cenaze namazları kılınmalı. Bu konuda ilmi olarak

farklı görüş bilmiyoruz. 

[Al-Mughni (2/204)]

Vücudun yıkanması için gereken şey, suyun vücudun her

kısmına ulaşmasıdır.
[El-Mebsut (2/229), Al-Fawakih Ad-Dasani (2/668), Tuhfatul Muhtaj (3/98) ve Kashaf Al-Qinaa (2/93)]

İnsanların ölüyü yıkarken hastalığa yakalanma korkusu varsa,

doğru koruyucu ekipman giyilmiş şekilde dikkatlice ölü

yıkanmalıdır. 

Ölü yıkanamazsa, teyemmüm yapılmalıdır. 

Ölüyü kefenlemek*
Vücudun örtülmesi için gereken şey, tüm vücudu kaplayan tek

bir kumaş parçasıdır.

Yeterli miktarda örtü yoksa, mümkün olduğu kadar vücudun

üzerini örtün ve avret bölgesinin örtüldüğünden emin olun.

[Buhari (4047), Müslim (940), Haashiya Ibn 'Aabideen (3/98); Mawaahib Al-Jaleel (2/266); & Al-Mughni (3/386)]
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* Önemli not: Yıkama ve kefenleme uygulamaları yerel cenaze hizmetlerine

bağlı olarak değişebilir. Din  hakların doğru bir şekilde yerine getirilmesini

sağlarken lütfen güvenlik yönergelerini de uyguladığınızdan emin olun. 
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Kıyamda (ayakta) durun ve "Allahu ekber" deyin 

Sonra Fatiha Suresi'ni veya Subhaneke'yi okuyun. 

Sonra ikinci kez "Allahu ekber" deyin. Ardından Allaahümme

Salli Ala Muhammed deyin (Salli-Barikler) 

1.

2.

3.

4.  Sonra üçüncü kez "Allahu ekber" deyin

5. Sonra aşağıdaki peygamber duasını okuyun:

CENAZE İŞLEMLERİ
Cenaze Namazı

Cenaze namazı nasıl kılınır?

ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�َُ� ، َواْ�ِ�ْ�ـُ� ِ��ْ��ـَ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، ا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�ُ� َواْرَ�ْ�ـُ�، َوَ��ِ�ِ� َواْ�ُ� َ�ْ�ـُ� ، َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـُ�، َوَو��

�َـ�، َؤاَ�ْـِ�ْ�ُ� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرهُ ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـِ�، ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ـِ� ِ�َ� اْ��َ�ـ��َ� �ََ�� �َـ�� َو�َ��

َوَزْوً�� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�ِ�، َؤاَْدِ�ـْ�ُ� اْ�َ�ـ��َ�، َؤاَِ�ـْ�هُ ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َو َ�َ�اِب ا���ـ�ِر
Allâhümmağfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve  vessi’  

medhalehû vağsilhu bil-mâi ves-selci vel-beredi Ve nakkihî  minel-hatâyâ 

 kemâ nekkaytes-sevbü’l-ebyedu mined-denes Ve ebdilhü  dâran hayran min

dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min  zevcihî. Ve edhılhül-

cennete ve e’ızhü min ‘azâbil-kabri ve ‘azâbin-nâr.

Erkek için:
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ـَ�� ِ�َ� ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�ََ��، َواْ�ِ�ْ�ـَ�� ِ��ْ�َ�ـ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، َو�َ�� َا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�َ�� َواْرَ�ْ�ـَ�� ، َوَ��ِ�َ�� َواْ�ُ� َ�ْ�ـَ��،َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـَ��، َوَو��

�َـِ�، َؤاَ�ْـِ�ْ�َ�� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرَ��، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـَ��، َوَزْوً�� ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� اْ�َ�َ���َ� �ََ�� �َـ��

َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�َ��، َؤاَْدِ�ـْ�َ�� اْ�َ�ـ��َ�، َؤاَِ�ـْ�َ�� ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َوَ�َ�اِب ا���ـ�ِر 

Kadın için:

Allâhümmağfir leha verhamha ve ‘âfiha va’fü ‘anha ve ekrim nüzüleha ve vessi’

medhaleha vağsilha bil-mâi ves-selci vel-beredi Ve nakkiha minel-hatâyâ

kemâ nekkaytes-sevbü’l-ebyedu mined-denes Ve ebdilha dâran hayran min

dâriha ve ehlen hayran min ehliha ve zevcen hayran min zevciha. Ve edhılhal

cennete ve e’ızha min ‘azâbil-kabri ve ‘azâbin-nâr.

[Müslim (963)]

[Müslim (963)]
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CENAZE İŞLEMLERİ
Cenaze Namazı

Mezarlıkta cenaze namazı kılınabilir. Cenaze namazı için gereken asgari

kişi sayısı bir Müslümandır.

Namaz kılınırken maske takılabilir.

Namaz kılanlar arasında

boşluk bırakmak da salgın zamanında mübahtır.

Hadis-i Şerif'te şöyle buyuruluyor: Bir Müslüman ölür de ona Allah’a hiçbir

şeyi şirk koşmayan kırk kişi cenaze namazı kılarsa, mutlaka Allah, onların

onun 

hakkındaki şefaatini kabul eder.                     Bununla birlikte,

düzenlemeler nedeniyle 40 kişinin katılım mümkün değilse, o zaman

katılmalarına izin verilen kişi sayısı ile bu ibadeti eda edecekleri

umulmaktadır.

 

Fathul Mun'im (4/243)]

Müslim (948)]

7. Sonra dördüncü kez "Allahu ekber" deyin
[Musnad Ash-Shaafi'ee (588) ve As-Sunan Al-Kubra'da Al-Baihaqi tarafından doğrulanmıştır (4/39)]
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[Müslim (963)]

.

[Buhari (3877) ve Müslim (952)]

“Allâh’ım! Onu bağışla, ona rahmet et, onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını
affet. Cennet’ten nasîbini ihsân eyle, kabrini genişlet! Onu su ile, karla ve buzla 

 yıka(nmış gibi tertemiz kıl)! Beyaz giysileri kirden temizler gibi onu günahlarından 
 arındır.  Ona, kendi evinden daha güzel bir ev, âilesinden daha hayırlı bir âile, 

 hanımından daha hayırlı bir zevce ihsân eyle! Onu Cennet’e koy, kabir ve Cehennem
azâbından muhâfaza buyur.

Cenaze duasının çevirisi:

Cenaze namazındaki diğer noktalar

8. Sonra sağınıza selam vererek bir kez "Esselamu aleykum

verahmetullah" deyin ve namazı bitirmek için sola da selam verebilirsiniz

S P I R I T U A L  A N T I D O T E

Karantina veya diğer kısıtlamalar nedeniyle cenaze namazı

sırasında ölünün bedeninin bulunması mümkün değilse ve kimse

cenaze namazını gerçekleştirmediyse, birkaç alim, bu durumda

ölünün bedeni olmaksızın cenaze namazı kılınmasına izin

vermiştir..



Merhumun İslami şartlara uygun gömülmesi için asgari sayıda

insan diye bir şey yoktur. Defin yapıldığı sürece yükümlülük yerine

getirilmiş demektir.

Gerektiğinde birden fazla ölü bedeninin bir mezarda gömülmesine

izin verilir. Peygamber Efendimiz' in gerektiğinde bu şekilde yaptığı

örnekler vardır. Bu nedenle, bir mezarlıkta böyle bir durum

görürseniz bunun geçerli bir şey olduğunu bilin.

Ölünün tabutla gömülmesinin hoş karşılanmadığı konusund

mutabakata varılmıştır. Ancak, zorunlu durumlarda zin verilir.

Ölünün sağ tarafı, kıbleye bakacak şekilde mezara konulmalıdır.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kardeşinizin affedilmesi

için dua edin ve Allah'tan kardeşinizin güçlü, emin kalmasını

isteyin (iki meleğin sorularını yanıtlarken) şu anda sorguya

çekiliyor."

CENAZE İŞLEMLERİ
Defin

[İjmaa, İbnü'l-Mundhir (s. 52)]

[Al-Majmoo ', Nawawi (5/247) ve Buhari (1343)]

Definden sonra

[Ebu Davud (3221) ve Al-Majmoo'daki An-Nawawi tarafından doğrulanmıştır (5/291)]

[Mughni Al-Muhtaj (1/539)]

[Al-Muhala, İbn Hazm (5/173)]
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CENAZEDEN SONRA
Mezarlığı ziyaret

Mezarlığı ziyaret ederken okunacak eygamber duası

ْن َ��َء ا���ُ� ِ��ُْ� َ��َ�ِ�ُ��َن، ��� إِ �َ�ِر ِ�َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� َواْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� ، َوإِ �َ�ُم َ��َْ��ُْ� ٔاَْ�َ� ا��� ا���

ِ�ِ��َْ�، ٔاَْ�ٔ�َُل ا���َ� َ��َ� َوَ��ُُ� اْ�َ��ِ��ََ� َو�َْ�َ�ُ� ا���ُ� اْ�ُ�ْ��َْ�ِ�ِ�ْ�َ� ِ���� َواْ�ُ�ْ��َٔ�ْ

Esselamu aleykum ehled diyarı minel mü’miniyne vel müslimin. Ve inne
inşa-allahu le lahikun. Es elullahe lena ve lekumul afiyeh

Ey mü’minlerin ve Müslimlerin diyarı!  Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah

dilerse muhakkak biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere

afiyet dilerim.

[Şerh El-Mumti '(5/259)]

KAPANIŞ BEYANI

"Esselamu aleyküm" burada mezarlıktakilerin, kişinin az da olsa mezarda

cezalandırılabileceğinden dolayı cezalarından korunma manasına gelir (Allah'ın

selamı üzerinize olsun).

Mezar sakinleri, bir kişi olarak mezarda az miktarda olsa bile cezalandırılabilir. Bu

yüzden, Allah'tan onu korumasını istediğinizde, o kişi

korunacaktır.

Sonuna kadar okuduğunuz için Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Bu kitapçığın

içeriğinin hem sizin hem de sevdikleriniz için faydalı olması için dua ediyoruz. Bu

kitapçıktaki herhangi bir içerikle ilgili yorumlarınız, düzeltmeleriniz veya

sorularınız varsa lütfen bize tazkiyah.publications@gmail.com

adresinden ulaşın. Sizden mail almak bizleri mutlu eder. Ayrıca talep üzerine

bu kitapçığın basılı bir sürümünü de sizlere temin edebiliriz.

Allah, bu süreçte sizi ve ailenizi korusun. Allah, vefat eden herkese

rahmet etsin, mekanlarını cennet eylesin. Tüm eksikliklerimizi affetsin ve bu

girişimimizi O'nun yakınlığını ve rızasını kazanmamız için bir vesile kılsın.

Âmin
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[Müslim (974) & (975)]
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