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Medine-i Münevvere’nin 
Adları
1. Medine:
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

«Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, 
üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” 
diyorlardı.» (Münafikun: 8)

2. Tabe:
Cabir bin Semerete (radiyellahü anh) naklederek 
dediki: Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem)’ı 
şöyle buyurduğunu işittim:

 “Şüphesiz ki Allah, Medine’yi Tabe diye 
adlandırdı.”(1)

(1)Müslim rivayet etti.

11

3. Taybe:
Zeyd bin Sabit (radiyellahü anh) rivayetine göre 
Peygamber (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurmaktadır:

“Taybe ateşin gümüşteki kiri temizlediği gibi 
insanın da günahlarını da temizler.”(2)

Medine-i Münevvere’nin 
Fazileti
1. Sa’d bin Ebi Vakkas (radiyellahü anh)’ın rivayetine 

(2)Buhari ve Müslim rivayet ettiler.
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göre; Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurmaktadır:

“Halbuki bilselerdi, Medine onlar için hayırlıydı. 
Bir kavim Medine’den aileleri ve kendilerine tabi 
olanlarla oraya göç edecekler. Medine’nin sıkıntı 
ve meşakkalerine ümmetimden sabır gösteren 
herkese, kıyamet günü şefaatçi ve hayır ameline 
şahit olacağım.”(1) 

2. Ebu Hureyre (radiyellahü anh) naklediyor. 
Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

 “Ben karyeleri yiyen karye (ye hicret)le emredildim. 
Buna Yesrib diyorlar. Burası Medine’dir. Medine, 
tıpkı körüğün curufu ayırması gibi insanların 
kötüsünü defedip ayırır.”(2)

Medine-i Münevvere’nin 
Özelliklerinden
1. Ayr ve Sevr (iki dağ) arasında emin haremdir. 

Ağaçları kesilmez ve avı da avlanmaz.

Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

“Medine Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan sınır 
içerisinde haramdır. Kim orada bir bidatte bulunur 
veya bidatçiyi himaye ederse, Allah, Melekler ve 
bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah 
onun farz, ne nafile hiçbir hayrını kabul etmesin. 
Onun kıyamet gününe farz ve nafile hiçbir hayrı 
Kabul edilmez.”(3)

(1)Müslim rivayet etti.
(2)Buhari ve Müslim rivayet ettiler.
(3)Buhari ve Müslim rivayet ettiler.

Sevr Dağı

Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) İbrahim 
(aleyhisselam) Mekke’yi haram kıldığı gibi 
Medine’yi haram kıldı. Abdullah bin Zeyd 
(radiyellahü anh) rivayetine göre; peygamberimiz 
(sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz İbrahim (aleyhisselam) Mekke’yi haram 
kıldı ve dua da bulundu. İbrahim Mekke’yi haram 
kıldığı gibi ben de (Medine’yi) iki dağ arasıyla 
haram kılıyorum. Allahım! (Medine halkını) müdd 
ve sa’larınla mübarek kıl!”(4) Medine ve Mekke 
haramlığı arasındaki fark ise; Mekke’nin haram 
oluşu ayet ve icma ile sabittir. Medine’nin haram 
oluşu ihtilaflıdır. Sahih olan da haram oluşudur.

2. İçinde namaz kılmanın sevabı kat kattır.

Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurdu:

 “Benim mescidimde namaz kılınan bir namaz 
Mescid-i Haram hariç bütün mescidlerde kılınan 
bin namazdan daha hayırlıdır.”(5)

3. İçinde cennet bahçelerinden bir bahçe vardır ve 
içinde namaz kılmak sünnettir.

Ebu Hureyre (radiyellahü anh) rivayet ettiğine 
göre; Peygamber (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurmaktadır:

“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir 
bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir.”(6)

(4)Buhari rivayet etti.
(5)Buhari rivayet etti.
(6)Buhari ve Müslim rivayet ettiler.

Ayr Dağı
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4. Ahir zamanda mesih Deccal giremeyecektir. 
Taun hastalığı da giremez.

Enes bin Malik (radiyellahü anh) rivayet ettiğine 
göre Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurmaktadır:

“Deccal Medine’ye gelecek, Meleklerin koruduğunu 
görecektir. Allah’ın izniyle Deccal ve Taun hastalığı 
girmeyecektir.”(1)

5. Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) Medine’ye 
bereketle dua etti.

Enes (radiyellahü anh) rivayetinde, Peygamber 
(sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

 “Allahım! Mekke’ye verdiğin bereketi iki katıyla 
Medine’ye ver!”(Buhari ve Müslim rivayet ettiler).

6. Mekke’de avalanmak günah ve cezası vardır. 
Medine’de avlanmak günahtır ancak cezası yoktur. 
Mekke’deki avlanmanın günahı Medine’deki 
avlanmanın günahından daha fazladır.(2)

(1)Tirmizi rivayet etti.
(2) Bakınız; el-Mümti’ c,7 sh;257.

Ravza Mutahhara

Mescid-i Nebevi’yi 
Ziyaret Etmenin Hükmü
Mescidi Nebevi’yi ziyaret etmek haccın 
ne şartlarından ne rükünlerinden ne de 
vaciplerindendir. Ancak sünnettir. Her vakitte 
yapılabilir. Ziyaretten maksat; mescidi Nebevide 
namaz kılmak olmalıdır. Kabri ziyaret etmek 
değildir. Ebu Hureyre (radiyellahü anh) rivayetinde, 
Peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) 
şöyle buyurmaktadır:

 “Üç mescidten başkasına yolculuk edilmez: 
Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi 
Aksadır.”(3)

Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye dedi ki: “Eğer 
yolculuğu Peygamberin kabrini ziyaret etmek ve 
namaz kılmak değilse. İmamların ve alimlerin 
çoğuna göre; bu meşru değildir ve onunla 
emredilmemiştir. Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi 
vesellem)’in kabrini ziyaret ile ilgili rivayet edilen 
tüm hadisler hadis alimlerince zayıftır. Ve hatta 
mevzudur. İtimat edilen ehli sünenden hiç kimse bu 
konuyla ilgili hadis rivayet etmemiştir. İmamlardan 
hiç kimse hüccet olarak almamıştır.”(4)

Ziyaretin Adabı ve 
Hükmü
1. Ziyaretçi mescide vardığında sünnet olan sağ ayakla 

girmesidir. Ve şöyle demesidir:

 “Allahım! Rahmet kapılarını bana aç!”(5)

2. Girer girmez iki rekat tahiyyatu’l-mescid kılar. 
Ravza Mutahhara’da kılarsa daha faziletlidir.

3. Peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi 
vesellem)’in ve iki ashabının kabrini ziyaret 
etmek sünnettir. Peygamberimiz (sallâllahü 
aleyhi vesellem)’in kabri önünde edeple durur. 
Vakur ve alçak bir sesle şöyle der:

“Allah’ın bereketi ve rahmeti senin üzerine olsun 

(3)Müslim rivayet etti.
(4) Mecmu’ Fetave c,27 sh; 26.
(5)Müslim rivayet etti.

https://www.al-feqh.com/tr
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tr



311Resimli İbadet Fıkhı

Medine’yi Ziyaret Etmek, Fazileti ve Önemi

Ey Peygamber! Allah sana rahmet etsin. Ümmetin 
için en hayırlılarını kılsın.” Daha sonra bir iki adım 
at ve Ebu Bekir’in kabir hizasına gel ve şöyle 
selamla: “Ey Ebu Bekir! Allah’ın selamı senin 
üzerine olsun Ey resülullah’ın halifesi! Allah’ın 
rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Allah 
senden razı olsun ve Mühammed ümmetine verdiği 
hayırları sana da versin. Daha sonra sağına doğru 
bir iki adım at ve Ömer (radiyellahü anh)’ın kabri 
önünde dur ve şöyle de: Ey müminlerin Emiri 
Ömer! Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine 
olsun. Allah senden razı olsun ve Mühammed 
ümmetine verdiği hayırları sana da versin.

4. Mescidi Nebeviyi ziyaret eden kimsenin beş 
vakit namazını mescitte kılması sünettir. Bol 
bol dua eder, Allah’ı zikreder ve bilhassa Ravza 
Mutahhara’da nafile namaz kılar.

5. Kuba mescidini ziyaret etmek sünnettir. Eğer 
Cumartesi günü olursa daha faziletlidir. Ibn Ömer 
bir rivayetinde şöyle dedi:

“Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) Kuba 
mescidinde iki rekat namaz kılmak için bazen 
binerek bazan yürüyerek gelirdi.”(1) Başka bir 
lafızda ise; “Kuba’ya gelirdi.” Yani her Cumartesi 
günü.

6. Baki’ şehitler mezarlığını ve Hamza’nın kabrini 
ziyaret etmek sünnettir. Çünkü Peygamber 
Efendimiz kendilerini ziyaret eder onlara şöyle 
dua ederdi:

 “Ey müslüman ve müminlerin diyarı! Selam 
sizin üzerinize olsun. Biz de Allah’ın izniyle size 
kavuşacağız. Allah’tan bize ve size iyi akibeti 
dilerim.”(2)

Ziyaret esnasında 
yapılan hatalar ve 
uyarılar
1. Medine’de bulunan tarihi eserleri ve kabri ziyaret 

kastıyla yolculuk yapmak. Yolculuk ancak Mescidi 

(1)Müslim rivayet etti.
(2)Müslim rivayet etti.

Nebeviyi ziyaret etmek ve içinde namaz kılmak 
için olmalıdır. Ve içine kabir ziyaretini yaparsın.

2. Dua esnasında kabre doğru durmak

3. Peygamber Efendimize dua etmek ve ihtiyaçları 
ondan talep etmek. Bu da büyük şirktir.

4. Hücre Saadetin duvarlarına bereket kastıyla 
sürtünmek. Bu durum haram olan bidatlardan ve 
şirkin vesilelerindendir.

5. Peygamber Efendimizin kabri yanında yüksek 
sesle konuşmak ve uzun durmak. Mescide her 
girdiğinde uzaktan selamı tekrar etmek, Selam 
esnasında namaza durur gibi sol eli sağ elinin 
üzerine koyarak durmaktır.

https://www.al-feqh.com/tr
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tr



312

Hac

Resimli İbadet Fıkhı

https://www.al-feqh.com/tr
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tr




