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Birinci Hadis

Amr b. Hureys (r.a.)
Adı		

: Amr

Fizikî yapı

: Tespit edilemedi

Künyesi

: Ebû Saîd

: İdarecilik yeteneği olan, güvenilir

Türkçe Açıklaması

Doğum yılı

: Hicretten iki yıl evvel

Mizacı
biriydi.

Doğum yeri

: Mekke

: Amr, Kûfe’de yerleşen ilk Kureyşli

İslâm, güzel ahlâktır.

Baba adı
Mahzûmî

: Hureys b. Amr el-Kureşî el-

Ayrıcalığı
sahâbîdir.
Ömrü

: 87

Anne adı

: Tespit edilemedi

Ölüm yılı

: H. 85.

Eş(ler)i		

: Tespit edilemedi

Ölüm yeri

: Kufe

Akrabaları

: Kardeşi Said de sahabedendir.

Ölüm sebebi

: Yaşlılık

Oğulları

: Cafer, Muhammed,

Kızları		

: Tespit edilemedi

Kabilesi

: El-Kureşî el-Mahzûmî

(Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

Sohbet süresi : 10 sene kadar

Hakkında
: Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’de,
elindeki okla bir ev yeri çizmiş ve ona “Bunu sana
veriyorum” buyurmuştur. Ayrıca küçük yaşta
huzuruna getirildiğinde Amr’ın başını okşayan Hz.
Peygamber (s.a.v.), alışverişinin bereketli olması
için ona dua etmiş, bu dua bereketiyle Kûfe›nin en
büyük zenginlerinden biri olmuştur.

Rivayeti
kadar.

: Çoğu sahabilerden olmak üzere 30

Kufe’de dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan
büyük bir bina yaptırmıştır.

Yaşadığı yer

: Medine, Kufe

Mesleği

: Ticaret, idarecilik, hadis rivayeti

Hicreti		

: Yok

Hadisleri
: “Biriniz namaz kılacağı zaman
önüne sütre olarak bir şey koysun. Bulamazsa
baston, o da yoksa önüne bir çizgi çeksin. Artık
önünden geçen şeyler ona bir zarar vermez.”

Savaşları

: Kadisiyye

İslâm’a girişi : Doğuştan

Görevleri
: Emeviler kendisine güvenmekteydi
ve Basra valilik vekilliği ve polislik gibi görevler
yapmıştı.

34

Mayıs 2011

Kaynaklar: İstîâb, I. 363; İsâbe, IV. 619; Üsd, I. 844845; DİA, III. 84-85; Müsned, I. 187-190, IV. 306-307;
İbn Sa’d, Tabakât, VI. 23, 74.
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Yorum
Yüce dinimiz, eşrefi mahluk olan insanoğlunun toplum içindeki davranışlarını belli bir
düzene koyarak, hayatı ahlâk kuralları ve güzellikler üzerine bina etmiştir. Fert ve toplumun
ayakta durabilmesi ahlâk ile mümkündür. Âlemlerin Efendisi (s.a.v) bir başka hadis-i
şerifinde “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştur. Hazret-i
Aişe (r.ah)’den Resulü Ekrem (s.a.v)’in ahlâkı sorulduğunda, “Kur’an okumaz mısın,
Rasulullah’ın ahlâkı Kur’andır.” diye cevap vermiştir. Kur’an-ı Kerim bizlere iyi huyları
öğretip, kötü huylardan uzak durmayı emreder.
Hazret-i Peygamber Efendimiz zühd ve takva, tevazu, vakar, sabr u sebat, ahde vefa, hukuka
riâyet afv u kerem, merhamet ve şefkat gibi bütün ahlâkî kemâlât ile bir halde yaşamıştır.
İnsan onun bu yüce hallerini düşündükçe hayran kalıyor.
Bir Müslümanın ahlâkî gayesi; dünya ve dünyevî kazançlar değil, Allah (c.c)’ın rızasıdır.
Onun için güzellikler içinde yaşamayı manevî zevk ve şuur ile gerçekleştirmek gerekir.
İslâm’ın gayesi, insanları ahlâkî basamakların en üst noktasına çıkarmaktır. Öyle ise
ahlâken yükselmek için Kur’an’ın gösterdiği nurlu yoldan yürümek, Kur’an ahlâkıyla
ahlâklanmak ve dinimizin güzellikleriyle gönül dünyasını ve davranışları süslemek lazımdır.
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