
PEYGAMBERİMİZİN NEZAKET VE HİLMİ

 Nezaket kelime olarak başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranmak, zarafet anlamlarına
gelir. Nazik insan başkalarına her zaman saygılı, anlayışlı davranan ve insanlarla güzel
geçinen kimsedir. Peygamber Efendimiz de yaşantısıyla nezaketin en güzel örneklerini
sergilemiştir.

 Hilm ise üstün ahlaki erdemlerden bir tanesidir. Hilm sahibi kimseye “halim” denir

 HİLM: Sabırlı, temkinli, aklı selim sahibi ve ağırbaşlı olmak anlamına gelir.
Rabbimizin isimlerinden (Esmaü’l-Hüsna) biri de günahkarlara ceza vermekte acele
etmeyen anlamına gelen el-Halim’dir.

 Peygamberimiz eşlerine ve ailesine yumuşak huylu ve affedici olmayı
tavsiye ettiği gibi “Bana bir tavsiyede bulun.” diyen sahabeye de “Öfkelenme!”demiştir

 Peygamberimiz kendisiyle alay eden, namazda iken üzerine işkembe atan ve kendisini
boğmaya kalkışan, boykot ile Müslümanları açlığa ve ölüme terk eden hemşerilerine hiçbir
zaman kötü bir söz söylememiştir.

 Peygamberimiz aklı, zekâsı, nezaketi ve hilmi ile öncelikle kalpleri fethetmiştir. Bu
fethedilen kalplerden birisi de Ebu Mahzure’ye (r.a.) aittir. Hz. Peygamber, Huneyn
Seferinden döndüğünde namaz vaktiydi. Müezzin ezan okuyordu. Ebu Mahzure de
arkadaşları ile birlikte yüksek sesle ezan sözlerini taklid ederek müezzinle alay ediyordu.
Peygamberimiz gençleri gördü ve “Onların arasında ezan okuyan güzel bir ses işittim, bu
ses kimin?” diyerek onları yanına çağırdı. Seslerini dinlemek için bir yarışma düzenledi. Ebu
Mahzure birinci gelmişti. Allah Resulü (s.a.v.) onun başını okşadı ve vakti gelince ezanı
onun okumasını söyledi. Hatta birincilik ödülü olarak ona biraz da para verip dualar etti.
Peygamberimizin bu güzel davranışı Ebu Mahzure’nin İslam’a ısınmasına ve Müslüman
olmasına vesile oldu.

 "Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur Müslümanlığı en iyi olan insanlar,
ahlakı en güzel olanlardır."(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 5, s. 100.)

 “...Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır
Müslim, Birr, 106.

 “Öfke şeytandandır, şeytan ise ateştendir. Ateşi su söndürür. Sizden biri öfkelendiğinde
abdest alsın. Ebu Dâvûd, Edeb, 3.

 “Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna
da gücü yetmezse kalbiyle reddetsin...Müslim, İman, 78.

 Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir
şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir
dost oluvermiştir.”(Fussilet suresi, 34. ayet.)


