5. SINIF

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI

4. ÜNİTE

HZ.MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Hz.Muhammed(s),20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu.
Annesinin adı Amine,babasının adı ise Abdullah’tır.
Peygamberimizin babası Abdullah,O daha doğmadan önce ölmüştü.Ana Muhammed ismini dedesi
Abdulmuttalip vermişti.
Süt annesi Halime O’na 4 yaşına gelinceye kadar baktı.Böylece daha iyi bir havada yetişti.
4 yaşından sonra annesi Amine Onu yanına geri aldı.6 yaşına geldiğinde ise annesi Amine de öldü
6 yaşından sonra kendisine dedesi Abdulmuttalip bakmaya başladı
8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.Amcası O’na hem
çocukluğunda ve gençliğinde baktı.Amcası ticaretle uğraşmaktaydı.Hz.Muhammed onunla birlikte küçük
yaşlardan itibaren ticaret yapmayı öğrendi.

Hz.muahmmed’in kimlik bilgileri
Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Anne Adı: AMİNE
Dede Adı:ABDULMUTTALİP
Süt Anne Adı:HALİME
İlk eşi:HZ.HATİCE









Hz.Muhammed
Mekke
571 yılının Rebiül evvel ayının 12.gecesi
Baba Adı: ABDULLAH
Amca Adı:EBU TALİP
Süt Kardeşleri:ŞEYMA-ABDULLAH

Bunlardan Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İbrahim adında bir çocuğu daha vardır. İbrahim, Peygamberimizin
(s.a.v.) Mariye isimli eşinden dünyaya gelmiştir.
Allah Resulü’nün (s.a.v.) soyu da kızı Hz. Fâtıma’nın (r.a.) çocukları Hz. Hasan (r.a.) ve
Hz. Hüseyin’den (r.a.) devam etmiştir.
Hz.Muhammed 40 yaşında peygamber oldu.
İlk vahiy 610 yılı ramazan ayında hira mağarasında cebrail tarafından indirildi.
Hz.Muhammed’e inen ilk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
İlk ayetler oku emriyle başlar.

İlk Müslümanlar :
1 –İlk müşlüman Kadın :Hz.Hatice ( Hanımı)
2 – ilk müslüman Erkek :Hz.Ebubekir (Çok samimi arkadaşı)
3 – İlk müslüman Köle :Hz.Zeyd (Köle olarak alıp,sonra Onu serbest bıraktığı kimse.
4 – İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)
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BİR EŞ OLARAK HZ.MUHAMMED


Hz. Muhammed (s.a.v.), her alanda olduğu gibi aile hayatında da örnek bir kişiliğe sahipti. O, iyi bir
eşti.
 Peygamberimiz (s.a.v.), eşlerine her zaman sevgi ve saygı gösterirdi.
 Eşleriyle ilişkilerinde son derece nazik, saygılı, anlayışlı ve hoşgörülüydü.
 Resulullah (s.a.v.) eşlerinin görüşlerine değer verir, önemli konularda onlara danışırdı.
 Hz. Peygamber (s.a.v.) eşlerini sever ve onlara olan sevgisini açığa vurmaktan, ifade etmekten
çekinmezdi.
 Hz. Muhammed (s.a.v.) eşleriyle ilgilenir, onlara zaman ayırırdı.
 Eşleriyle konuşur, sohbet eder, onların hâl ve hatırını sorardı.
 Allah Resulü (s.a.v.), eşlerine asla kötü davranmaz ve şiddet uygulamazdı.
 Peygamberimiz (s.a.v.) eşleriyle iyi geçinirdi. Onlarla zaman zaman şakalaşırdı.
 Hz. Muhammed (s.a.v.), ev işlerinin yapılmasına yardım ederdi. Kendi işini kendisi görmeye
önem verir, ailede işlerin kadınlara yüklenmesini hoş görmezdi.

BİR BABA OLARAK HZ.MUHAMMED






Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), aile bireylerine her zaman sevgiyle yaklaşmıştır.
Onlarla ilgilenmiş, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden gelen çabayı göstermiştir.
Peygamberimiz (s.a.v.) hem oğullarını hem de kızlarını çok sevmiştir.
Kasım Abdullah ve İbrahim henüz çocuk yaşlardayken vefat etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), onların
vefatından büyük bir üzüntü duymuş ve ağlamıştır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), kızı Hz. Fâtıma’yı (r.a.) çok severdi.

BİR DEDE OLARAK HZ.MUHAMMED






Peygamberimiz (s.a.v.), çocuklarını olduğu gibi torunlarını da çok severdi.
Onlara her zaman şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onların istediği şeyleri yapmaya, dileklerini yerine
getirmeye çalışırdı.
Torunlarıyla yakından ilgilenir, onları sırtına alır ve kendileriyle oynardı.
Allah Resulü (s.a.v.), çocukları arasında olduğu gibi torunları arasında da büyük, küçük, kız, erkek
ayrımı yapmazdı.
Hz. Peygamber (s.a.v.), kızı Fâtıma’nın (r.a.) çocukları Hasan (r.a.) ve Hüseyin’i (r.a.) çok
severdi.

HZ.MUHAMMED AİLESİNİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI
 Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
 Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem
Verilirdi.
 Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert davranılırdı.
 Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı.
 Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
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Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) sevgili torunlarıdır.
Hz. Hasan (r.a.), Hz. Ali (r.a) ile Hz. Fâtıma’nın (r.a.) büyük çocuğudur.,
Hz. Hasan (r.a.), Resulullah’a (s.a.v.) çok benzerdi.
Hz. Hasan (r.a.), Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) terbiyesi altında yetişmişti. Fazilet sahibi, insanların
sevgi ve saygısını kazanmış, güzel ahlaklı bir insandı.
Hz.Ali’nin (r.a.) vefatından sonra halife olan Hz. Hasan (r.a.), altı ay kadar halife olarak kaldıktan
sonra hilafetten çekilmiştir.
Hz. Hasan (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) mübarek soyunu günümüze kadar devam ettiren iki kişiden
biridir.
Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere, İslam kültüründe “Şerif” denilmiştir. Şerifler, Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) soyundan gelmeleri sebebiyle Müslümanlardan her zaman ilgi, sevgi ve saygı
görmüşlerdir.
Hz. Hasan (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden 49 yıl sonra 669 yılında vefat
etmiştir.

 Hz. Hüseyin (r.a.), Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fâtıma’nın (r.a.) ikinci çocuğudur. Hicret’in 4. yılında, 626
senesinde Medine’de doğmuştur.
 Hz. Hüseyin (r.a.), babasının vefatından sonra Kûfelilerin çağrısı üzerine ailesiyle birlikte bu
şehre gitti. Ancak şehre varamadan Kerbelâ denilen yerde, ailesinden bazı kişilerle birlikte şehit edildi.
680 yılında gerçekleşen Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sevgili torununun şehadeti, tüm Müslümanları
derin bir üzüntüye boğdu.

KEVSER SURESİ VE ANLAMI
 Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan Kevser suresi, Kur’an’ın 108. suresidir ve üç ayetten
meydana gelmektedir.
 Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Mekke’de yaşadığı dönemde indirilmiştir.
 Kevser; bolluk, bereket, çok hayır, neslin çoğalması gibi anlamlara gelir.
 Kevser, aynı zamanda Allah Resulü (s.a.v.) için cennette hazırlanan çok güzel bir havuzun adıdır.
 Surede, Peygamber Efendimize (s.a.v.) kevser verildiği yani çok hayır, bolluk, bereket ihsan edildiği
belirtilmektedir.
 Hz. Peygamber’e (s.a.v.) verilen hayır ve nimetlerden biri de kızı Hz. Fâtıma’dır.
 Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) mübarek ve temiz soyu, Hz. Fâtıma’nın (r.a.) çocukları Hz. Hasan
(r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) ile devam etti.
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