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Amr b. Ma’dîkerîb (r.a.)
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Adı		

: Amr b. Ma’dîkerib

Künyesi
Doğum yılı

: Kabile reisliği, savaşlarda aktif

: Ebû Sevr

Görevleri
görevler…

: Cahiliyye devrinde doğmuştur.

Fizikî yapı

: Tespit edilemedi

Mizacı		
: Çok zeki, yiğit ve cesurdu. “Arap
cengâveri” unvanıyla anılmaktaydı.

Doğum yeri : Yemen
Baba adı

: Abdillâh ez-Zübeydî

Anne adı

: Tespit edilemedi

Eş(ler)i

: Ca’feriyye

Akrabaları

: Tespit edilemedi

Oğulları

: Tespit edilemedi

Kızları

: Tespit edilemedi

Kabilesi
: Yemen’in
Zübeyd kolundandı.

Mezhic

Ayrıcalığı
: Muhadram şairlerdendi
yüzlerce beyitten oluşan Divan’ı basılmıştır.

kabilesi,

İslam’a girişi : H. 10. yıl. Ancak yalancı
peygamber Esved’e uyarak bir ara İslâm’dan
çıkmış, Hz. Ebu Bekir zamanında ise tekrar
İslâm’a geri dönmüştür.
Sohbet süresi: 1 yıl
Rivayeti

: Tespit edilemedi

Yaşadığı yer : Yemen, Medine
Mesleği

: Kabile reisliği, komutanlık

Hicreti

: Medine

Savaşları
Nihavend,

: Suriye fethi, Yermük, Kadisiyye,
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Ömrü		

: 120 yıl

Ölüm yılı

: H. 21

ve

Ölüm yeri
: Rey'in Rüze Kasabasında vefat
etti ve Kirmanşah'a defnedildi.
Ölüm sebebi : Nihavend Savaşında yaralandığı
ve iyileşemediği yahut Kadisiyye’de şehit düştüğü
söylenmektedir.
Hakkında
: Kâdisiye Savaşı öncesinde
Hz. Ömer Sa’d’e yazdığı mektupta, 2000 kişiye
bedel iki kişi gönderdiğini belirtmişti. İstişare
etmesini tavsiye ettiği bu iki kişiden biri de Amr b.
Ma’dîkerib’di.
Hadisleri

: Tespit edilemedi

Kaynaklar: İsâbe, IV. 686-693; DİA, III. 88.
*Prof. Dr.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

Açıklaması
Merhamet demek; acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak hayır, iyilik, ihsan, nimet
ve kalp inceliği demektir. Yüreğinde insan sevgisini taşıyanlar Allah’ın muhabbetine mazhar olan
kimselerdir. Merhamet duygusunun bir kalpte olmaması oranın harap olması demektir. İnanmış bir
gönül sahibi, acıma duygusuyla, zayıf olanları korur, kendine yapılan kötülüğü affeder, daima güzel
işler yapar, bağışlayıcı olur. Böylece Allah’ın rahmetine mazhar olur. Aksi halde ilâhî rahmetten
uzak kalır. İlâhî rahmetin tecelli etmediği yüreklerde merhamet tahakkuk etmez. Allah Rasûlü de:
“Merhamet, ancak kalbi katılaşmış, inançsız bedbahtların kalbinden kaldırılmıştır.” (Hâkim, Müstedrek, “Tevbe
ve İnâbe” H.no:7632) buyurmuştur. Dolayısıyla bu şefkatsizlik ve merhametsizliğin ana sebebi, paslanmış
yürekler, katılaşmış kalpler, lekelenmiş gönüllerdir.
İnanmış gönüller, her zaman merhametlerin en merhametlisi olan Yüce Allah’a iltica eder. Çünkü
Rabbimiz: “Bana duâ edin ben sizin duâlarınızı kabul edeyim.” (Bakara, 186.) buyuruyor. O ilâhî va’dinin
gereğince duâlarımızı kabul buyurur ve rahmet kapılarını açar. Darda kalmış olan kulların üzerine,
onun merhamet deryasından rahmet damaları sağanak sağanak yağar.
Mü’min, Allah’ın halifesi kabul edilen insanlara karşı hürmetli, büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine
son derece merhametli olmalıdır. Hulûsi Efendi hazretlerinin şu beyiti bu duyguları en güzel şekilde
ifade ediyor:
Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol
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