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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 
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Hz. Muhammed (sav), Sabırlı ve Cesaretliydi

 “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; 

kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!” (Nahl, 127)

 “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim 

olabilen kimsedir.” 

 «Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.»

 “Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin, muhakkak ki Allah sabredenlerle 

beraberdir.” (Bakara, 153)

 «Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.» (Zümer, 10)

 “Andolsun ki senden evvel de peygamberleri yalanlanmışlardı. Fakat yalanlandıkları ve 

eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip 

yetişti...” (En’am, 34)

 «Sabreden, zafere ulaşır. (Men sabera zafera)»

 "Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir"

 «Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, 

birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.» (Asr, 1-3)
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Hz. Muhammed (sav), Sabırlı ve Cesaretliydi

 Hz. Muhammed (s.a.v.), doğmadan önce babasını, altı yaşında iken 

annesini, sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Kızı Fatıma dışında bütün 

çocukları kendinden önce vefat etmiş ve O, 6 defa evlat acısı yaşamıştır. 

Hiçbir zaman «bunları hakkedecek ne yaptım» tarzında serzenişte, isyanda, 

bulunmamıştır. Büyük acılar çekmiş ama bunları hep sabırla karşılamıştır.

 Peygamberimiz: “Allah yolunda bana yapılan eziyet kadar kimseye eziyet 

yapılmamıştır. Kimse benim kadar baskıya maruz kalmamıştır. Öyle otuz gün 

ve gece geçirdim ki benim ve Bilal’in yanında yiyecek hiç bir şey kalmamıştı.”

buyurarak yaşadığı zorlukların sabırla üstesinden geldiğini haber vermiştir.

 Allah’ın yardımı, Hz. Muhammed’in sabrı ve kararlılığı sayesinde İslâm dini yirmi üç yıl 

gibi kısa sayılabilecek bir sürede hızla yayılmıştır. 

 Sabır; değişen maddî ve mânevî durumlar karşısında dengeyi bozmamak, 

acılara katlanmak, sıkıntı ve zorlukları soğukkanlılıkla karşılamak, hisleri aklın 

ve dînin sınırları içinde tutmak mânâlarına gelir.

 Çocukluğunda ve peygamberlik döneminde onu himaye eden amcası Ebû

Tâlib ile her türlü desteği kendisinden esirgemeyen hanımı Hz. Hatîce’nin aynı 

yıl içinde peş peşe vefatı Peygamberimizi o kadar üzdü ki o yıla «Hüzün 

senesi» denildi. Hz. Muhammed (sav) metanetini hiçbir zaman kaybetmedi. 



Tohum düşer, toprağında barınır,

Bahar gelir, yaprak ile sarınır,

İnsanoğlu, Kur’ân ile arınır.

Sabır sınavıdır, ömür dediğin…

Bil ki; Yüce Allah, kulu sevince,

Bazen alır dener, bazen verince

Düşünen insana, mesaj derince,

Sabır sınavıdır, ömür dediğin...

Cengiz NUMANOĞLU

Seni iki şey anlatır; Hic bir şeyin yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken 

sergilediğin tavır.  (Mevlana)

Sabır; başarının  anahtarıdır.

Allah’tan sabır isterken bile «Allah’ım sabır ver ama çabuk ver» diye dua eden birinin 

hali sabırsızlığa güzel bir örnek olsa gerek.

Hz. Muhammed (sav), Sabırlı ve Cesaretliydi
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Hz. Muhammed (sav), Sabırlı ve Cesaretliydi

METANETTİR

İBADETTİR

CESARETTİR

TEVEKKÜLDÜR

OLGUNLUKTUR

SABIR

Es-SABÛR

Allah’ın «Güzel İsimlerindendir. (Esmâü’l-Hüsnâ)» 

«Çok sabırlı olan ve ceza vermede acele etmeyen» 

demektir.  

PEYGAMBER SABRI 

Peygamberlerin zorluklar karşısındaki örnek 

sabrı sebebiyle, «Allah peygamber sabrı versin» 

diye dua edilir.
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 Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebubekir ile Sevr 

Mağarası’nda gizlendikleri sırada, müşrikler mağaranın girişine kadar 

gelmişlerdi. O, bu durumdan endişe duyan arkadaşı Hz. Ebubekir’e; 

“... Üzülme şüphesiz Allah bizimle beraberdir…” ayetiyle cesaret vermiştir. 

 Hz. Muhammed, katıldığı tüm savaşlarda düşmanlara karşı cesaretli 

davranmıştır. Uhud Savaşı’nda dişi kırılmış ve ordusu dağılma noktasına 

gelmiştir. O, bu durumda cesaretini kaybetmemiş, dağılan orduyu toplayıp 

büyük bir bozgunu önlemiştir. 

 Hz. Muhammed, cesur ve kararlı bir insandı. müşrikler, İslam davasından 

vazgeçmesi karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğu ve amcası Ebu Talib’i

aracı olarak gönderdiklerinde; “Güneş sağ elime, Ay sol elime verilse yine 

de yolumdan dönmeyeceğim.” şeklinde karşılık vererek cesaretini ve 

kararlılığını ortaya koymuştur.

 Hz. Muhammed, cesaretliydi. Çünkü O, insanları İslam’a davet etmeye 

başladığı zaman putlara tanrılık yakıştıran bir topluma, “Allah’ın bir ve tek” 

olduğunu çekinmeden ilan etmiştir. Doğup büyüdüğü toplumun, yanlış inanç 

ve gelenekleriyle cesaretle, sabırla sonuna kadar mücadele etmiştir.

Hz. Muhammed (sav), Sabırlı ve Cesaretliydi
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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