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KAVRAMLAR

TEBLİĞ

HADİS

SÜNNET

SAHABE

RAHMET

PEYGAMBER

TEFSİR

Farsça bir kelimedir. Allah’ın elçisi demektir. Kur’an’da Peygamber kavramı
yerine «Resul (Elçi) ve Nebi (Haber getiren)» kelimeleri yer alır.

Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunmaktır.
Acımak, merhametli olmak demektir.

Hz. Muhammed’in (sav) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları 
aydınlatmak, için söylediği sözler bütünü.

Hz. Muhammed'in (sav) devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk 
etmediği davranışlarına «sünnet» denir.

Peygamberlerin Allah’ın mesajlarını, olduğu gibi insanlara ulaştırmasıdır.

Hz. Muhammed’i hayatta iken gören, onunla bir arada bulunan, onunla sohbet 
eden Müslümanlara «sahabe» denir.

Kur’an ayetlerinin ve surelerinin ayrıntılı olarak açıklanması demektir.
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Hz. Muhammed Kur’an-ı Açıklayıcıdır

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik 
görevlerinden biri de sözlü ve uygulamalı olarak 
Kur’an-ı Kerim’i açıklamaktır. Ayette: 
“…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman 
için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı 
indirdik.” buyurulmaktadır.

 Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar insanlara 
rehber olmaya devam edecek son ilahi kitaptır. 
Kıyamete kadar yetecek bir kitapta her şeyin 
bütün ayrıntılarıyla yer almasını beklememeli 
Çünkü öyle olsaydı Kur’an’ın ciltler dolusu 
olması gerekirdi. 

 Kur’an’da yer alan bazı konular Peygamber 
Efendimiz tarafından bizlere açıklanmıştır. 
Özellikle namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler 
buna en iyi örnektir. Kur’an’da bu ibadetlerin 
yapılış şekli tüm ayrıntılarıyla verilmemiş,  
ayrıntılarını peygamberimiz bizlere öğretmiştir.

 Bazılarının düşündüğü gibi «peygamberimiz 
Kur’an-ı Allah’tan alıp insanlara ulaştırmış sonra 
da hiçbir şeye karışmadan bu dünyadan 
ayrılmış» değildir. O, Kur’an ayetlerini yaşamış, 
bizlere örnek olmuş, açıklanması gereken yerleri 
bizlere açıklamıştır (tefsir etmiştir).

 Hz. Peygamber (sas) sadece kendisine gelen 
emirleri insanlara ulaştıran bir tebliğci değil aynı 
zamanda onları açıklamakla da görevli bir 
uyarıcıydı.

 “Ey Peygamber sana indirilenleri tebliğ et.” 
 Âyeti ile kendisine inen âyetleri tebliğ ile 

görevlendirilirken, “İnsanlara kendilerine 
indirileni açıklaman için sana bu zikri indirdik.” 
âyeti ile de tebliğ edeceği âyetleri açıklaması 
istenmişti. 

 Veda Hutbesi’nde kendisini dinleyen sahabeye, 
«Tebliğ ettim mi?» diye sormuş «Evet» 

cevabı üzerine de «Şahit ol Ya Rab»                    
diyerek konuşmasını tamamlamıştır.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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