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  Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim   

  

  Her an koruyup kollayan ve acıyıp bağışlayan Allah'ın adıyla;   

  

  -Bu işe başlıyorum   

  

  -Ancak Onun yardımıyla başaracağıma inanıyorum   

  

  -Onun koyduğu kurallara uygun çalışıyorum. Helal ve haram ölçülerini gözetiyorum   

  

  &quot;Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîym&quot; dua ve ayetinin kısaltılmış şekli Bismillah olarak
söylenir. Hayırlı ve helâl bir işe başlarken, Allah Teâlâ'nın adını anarak, Ona sığınarak ve bütün
gücüyle sebeplere sarılarak işe başlamak anlamına gelir. İslâmiyet'ten önce Araplar, herhangi
bir işe başlarken, bağlı bulundukları ilâhlarının adlarını anarak başlarlar, meselâ, Bismi'l-Lat
(Lat'ın ismiyle), Bismi'l-Uzza (Uzza'nın ismiyle) derlerdi. Her kavimde buna benzer sözlerin
kullanıldığı ve meselâ bir hizmetlinin, âmirinin verdiği bir emri yerine getirirken, &quot;Bunu
falanın adına yapıyorum&quot; demesi cahiliye döneminde adet haline gelmişti.   

        

  Resulullah (s.a.s.), İslâm dinini tebliğ etmeğe başladıktan sonra, cahiliye Arapları'nın kullandığı
sözleri değiştirmiş ve, &quot;Ey Allah'ım, senin adınla&quot; anlamına gelen, &quot;Bismike
Allahümme&quot; ve &quot;Allah'ın adıyla&quot; anlamına gelen, &quot;Bismillahi&quot;
sözlerini kullanmaya başlamıştır. Ancak Kur'an-ı Kerîm'de Neml suresinin otuzuncu ayeti nazil
olduktan sonra besmele son şeklini almıştır. Bu ayette Süleyman (a.s.) tarafından yazılan bir
mektup söz konusudur. Mektupta &quot;Bu mektup Süleyman'dandır ve Rahman, Rahim olan
Allah'ın adıyla başlamaktadır.&quot; denilmektedir. Kısaca besmele dediğimiz ve
&quot;Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla&quot; anlamına gelen
&quot;Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim&quot; aynı zamanda Kur'ân-ı Kerîm'den bir ayettir.   

  

  Besmele: &quot;İşime, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O'nun emriyle ve
O'nun için bu işin başındayım ve O'nun adına teşebbüste bulunuyorum, O'nun emriyle
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yapıyorum. Çünkü bu başladığım işin tamamlanmasında gerekli olan kuvvet ve kudret O'nun
tarafından bana verilmiştir ve O'ndandır. O bana bu kuvvet ve kudreti vermezse ben bu işi
tamamlayamam.&quot; Anlamındadır.   

  

  Helâl ve hayırlı bir işe başlarken, Allah'ın adını anmak, her Müslüman'ın üzerinde titizlikle
durması gereken görevlerindendir. Kur'an-ı Kerîm'de buna işaret eden pek çok emirler, vardır.   

  

  &quot;Atalarınızı andığınız gibi, hatta daha çok (şiddetle ve içtenlikle) Allah'ı anın. &quot; [1]    

  

  &quot;Namazlarınızı kıldıktan sonra, ayakta iken otururken ve yanlarınızın üzerinde yatarken
Allah'ı anın.&quot; [2]    

  

  &quot;Rabbı'nın adını an. İhlâs ile O'na yönel.&quot; [3]    

  

  &quot;Rabbı'nın adını sabah akşam an&quot; [4]    

  

  Resulullah (s.a.s.)'den nakledilen bir hadiste şöyle denilmiştir: &quot;Bismillah ile başlamayan
her ciddi iş noksandır.&quot; (Başında besmele, sonunda hamdele (elhamdülillah) bulunmayan
işler hayırsızdır.)   

  İlk ifade &quot;b&quot;dir
  

  Bismillahi'r-rahmani'r-rahim sözü dört kelimeden oluşan bir cümledir. Bunlar: &quot;İsim, Allah,
Rahman ve Rahim&quot; kelimeleridir. Ancak isim kelimesinin başına bir &quot;b&quot; harfi
getirilmiştir. Bu harf, kendinden önce var olduğu düşünülen bir fiile, sonraki cümleyi bağlamak
için kullanılmıştır. ‘b' harfinden önce var sayılan fiil: başlarım, ‘okurum', ‘yaparım' olabileceği gibi
‘başla', ‘oku', ‘yap' şeklinde emir de olabilir. Buna göre besmele, bu fiillerden birisinin var kabul
edilmesiyle beş kelimeden meydana gelmiş olur.   

  

  &quot;(Rahim) ve (Rahman) olan Allah'ın adıyla başlarım&quot; gibi...   
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  Besmeledeki ilk kelime olarak görülen &quot;isim&quot;, bir hususa işaret etmek üzere
konulmuş addır. Ahmet, Ali, ağaç, su gibi isimler, özel isim ve cins ismi olmak üzere iki kısımdır.
Şahıs isimleri ile yer veya şehir isimleri özel isimdirler. Bu isimler kimin adı ise, hangi yer, şehir,
kurumu belirtiyorsa başkalarında bulunmayan, kendilerine özgü özellikleri vardır. Buna karşılık,
tahta, masa, ağaç, insan gibi isimler cins ismidirler. Genel bir anlam belirtirler. Bu sebeple
&quot;Ahmet&quot; denildiği zaman, onun insan olduğu anlaşılır. Çünkü Ahmet, insan cinsi
içinde yer alır. Fakat insan denildiği zaman mutlaka Ahmet anlaşılmaz. Çünkü Ahmet'ten başka
insanlar da vardır.   

  Besmele'de yer alan ikinci kelime &quot;Allah&quot;
ismidir
  

  Allah, kendine has doksan dokuz sıfatı olan zatın yüce ismidir. Gerçek mabudun adıdır ve özel
ismidir. Allah Teâlâ'nın kendine has sıfatlarından bazılarını, Kur'an-ı Kerîm'in aşağıdaki
ayetlerinde görmekteyiz.   

  

  &quot;O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilâh yok'tur. O, gizliyi de aşikârı da bilendir. O,
esirgeyen, bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hükümrandır.
Mukaddestir, selâmdır, mümindir, müheymindir, azizdir, cebbardır. Allah müşriklerin ortak
koşmasından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki, yaratan, yarattıklarına şekil verendir. En güzel
isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih eder. O, hüküm ve hikmet
sahibidir.&quot; [5]    

  Üçüncü kelime &quot;Rahman&quot;dır
  

  İşte Allah, en güzel, en mükemmel ve en üstün sıfatları zatında toplamaktadır.   

  

  Besmele'de yer alan üçüncü kelime, ‘Rahman' kelimesidir. Bu kelime kendinden önce ismi
zikredilen yüce Zatın sıfatıdır. Yani Allah Teâlâ'nın sıfatıdır. Rahman kelimesi, rahmet
kelimesinden türetilmiştir. Rahmet, sözlükte, insan kalbinin bir kimseye acıma ile birlikte
meydana gelen bir yakınlık duygusudur ki, bu acıma ile yakınlığın artması ve şiddet kazanması
halinde, o kimseye karşı fiilî yardıma dönüşür. Bu sebepledir ki, o kimse hakkında ‘çok
merhametli' denir. Ancak insandaki bu merhamet duygusunu, Allah Teâlâ'nın merhametini
anlamakta bir ölçü olarak kullanmamız mümkün değildir. Çünkü insandaki merhamet duygusu
geçici bir haldir. Ancak bir üzülme ve acıma neticesinde ortaya çıkar. Üzülme ve acımanın
ortadan kalkması ile merhamet duygusunun da yok olduğu görülür. Allah Teâlâ ise üzülmek gibi
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noksanlıktan ve gelip geçici acıma duygusundan münezzehtir. Bu sebeple Allah Teâlâ'nın
rahmeti, kullarının merhametiyle kıyas olunamayacak bir üstünlük arz eder ve ezelden ebede
her şeyi kuşatan nimetler ve bağışlar olarak ortaya çıkan sonsuz bir merhameti gösterir.   

  En güzel isim O'nundur
  

  Rahman kelimesinin diğer bir özelliği de Kur'an-ı Kerîm'de, Allah ismi makamında özel bir isim
olarak kullanılmış olmasıdır.   

  

  &quot;İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile çağırırsanız, en güzel
isimler O'nundur.&quot; [6]    

  

  &quot;Senden evvel gönderdiğimiz resullerimizden sor: Biz, Rahman'dan başkasını ilâhlar
yapmış mıyız?&quot; [7]    

  

  &quot;Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseleri
korkutacaksın.&quot; [8]    

  

  &quot;(Cennet), görmeden Rahman'dan korkan ve (O'nun tâatına) yönelmiş bir kalp ile gelen
kimselere hastır.&quot; [9]    

  

  &quot;Ey babam, şeytana tapma, Çünkü şeytan Rahman'a çok asi olmuştur.&quot; [10]    

  

  &quot;Rahman'ın yaratışında hiç bir düzensizlik göremezsin.&quot; [11]    

  

  Mealleri zikredilen bu ve sayıları elliye varan diğer ayetlerde ‘Rahman' kelimesinin Allah'a has
ve Allah ismine eşit bir anlamda nasıl kullanıldığı açıkça görülmektedir.   

  Dördüncü kelime &quot;Rahim&quot;
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  Allah Teâlâ'nın Rahman sıfatı, sadece kendi zatına has özel sıfatı olduğu halde; Rahim sıfatı,
kendi iç güdüleri veya iradeleriyle hareket eden yaratıklara bir nebze olsun bahşedilmiş bir
sıfattır.   

  

  İnsanların kendi yavrularına veya biribirlerine besledikleri şefkat ve merhamet dolu yardım
duygusu, yahut bir kuşun, yavrusu başında kanat çırpışı, sahip oldukları bu rahîm sıfatının bir
eseridir.   

  

  Bundan dolayı insanın, Allah Teâlâ'nın zatına has olan Rahman sıfatıyla nitelendirilmesi
mümkün olmadığı halde rahîm sıfatıyla nitelendirilmesi mümkün olabilir. Nitekim bir kimse
hakkında çok merhametli anlamına rahîm denilmesi bundandır.   

  

  Özetle; Her işine, her girişimine &quot;Bismillah&quot; diyerek başlayan kimse:   

     
    -  Her şeyin ve herkesin gerçek sahibi ve hakimi Allah olduğuna   
    -  O'nun kudret ve kuvvetinin, rahmet ve nimetinin sonsuzluğuna   
    -  Allah'ın inayeti ve nusreti olmazsa, insanın ne kadar aciz ve çaresiz bulunduğuna   
    -  Kur'ani kurallara ve insani amaçlara aykırı küfür ve kötülüklere besmele ile başlamanın,
haşa Allah'la alay etmek manası taşıdığına    
    -  Bir işte başarılı olmanın:  

  

  -     Allah emrettiği ve izin verdiği için   

  

  -     Hz. Peygamberin öğrettiği şekilde ve Kur'ani prensipler çerçevesinde   

     
    -  - O konuya İslamın verdiği önem derecesinde   
    -  - Ve yine öngörülen zaman ve mekan içerisinde yapılmasına bağlı olduğuna inanıyor ve
buna göre davranıyor demektir.   

  

  &quot;Allah&quot; (c.c.) 99 Esmai Hüsnasının (en güzel ve en mükemmel isim ve
sıfatların) anlamını içeren Yüce Zat'ın özel adıdır.    
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  Esma-ül Hüsna (Allah'ın en güzel isimleri):
  

  1- ALLAH: (Celle Celaluhu) Her şeyin tek ve gerçek sahibi ve ilahı olan. İbadet olunmaya,
rızası aranmaya, hüküm koymaya ve kendisine sığınılmaya en layık ve müstahak Zat   

  

  2- RAHMAN: Dünyada bütün mahlukatına acıyıp koruyan, besleyip doyuran   

  

  3- RAHİM: Ahirette yalnız dostlarına rahmet edip cennete koyan   

  

  4- MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı bulunan   

  

  5- KUDDÜS: Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındİran, her türlü eksiklik ve
çirkinlikten uzak ve pak olan   

  

  6- SELAM: Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan, barış ve bereket sağlayan   

  

  7- MÜMİN: Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarını güvenlikte bulunduran   

  

  8- MÜHEYMİN: Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan, himayesi altına alan   

  

  9- AZİZ: Sonsuz izzet sahibi olan, asla yenilgiye uğratılamayan, her işinde mutlak başarılı olan
ve sadık kullarını zafere ulaştİran   
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  10- CEBBAR:  İstediğini zorla yaptİran, acizlik ve çaresizlikten münezzeh olan   

  

  11- MÜTEKEBBİR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibine yakışır davranan   

  

  12- HALIK: Her şeyi yoktan yaratıp varlığa çıkaran, zerreleri ve atomları, hücreleri ve
organları bütün oluşumları ve olayları bizzat ve her an yaratan   

  

  13- BARİ: Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun ve kusursuz yaratan   

  

  14- MUSAVVİR: Her varlığa en münasip şekil giydiren, tasvirini yapan, programlayan. Gölge
varlıkların resimlerini ve filmlerini hazırlayıp ruh ekranımıza yansıtan   

  

  15- GAFFAR: Çok affedip bağışlayan, kendisine sığınanları boş çıkarmayan.   

  

  16- KAHHAR: Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını yenilgiye uğratan   

  

  17- VEHHAP: Bol bol ve karşılıksız hediyeler veren, ihsanda bulunan   

  

  18- REZZAK: Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandİran ve ihtiyacını karşılayan, her gıdasını
hazırlayıp ulaştİran   

  

  19- FETTAH: Her şeyin kapısını hikmetle açan, kapalı ve zor şeyleri kolaylaştİran   

  

  20- ALİM: Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi kuşatan   
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  21- KABİD:  İstediğini maddi ve manevi yönden daraltan, sıkan   

  

  22- BASİT: İstediğini maddi ve manevi bakımdan genişleten, ferahlatan   

  

  23- HAFİD: İstediği kulunu alçaltıp rezil rüsvay bırakan, nankörleri ve hainlik edenleri, hidayet
gömleğinden soyundurup, aşağı ve bayağı kılan.   

  

  24- RAFİ: Dilediklerinin mertebesini yükseltip şerefli kılan, Hak'ta ve hayırda sadıkları ve
sabırlıları, yüksek derecelere çıkaran.   

  

  25- MUİZZ:  İstediğine izzet veren, haysiyet ve fazilet sahibi yapan   

  

  26- MÜZİLL: İstediğini zelil kılan, toplum içinde utanılacak durumlara sokan.   

  

  27- SEMİ: Gizli açık her sesi işiten, duyan   

  

  28- BASİR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören ve anlayan   

  

  29- HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren ve adaletle arayı bulan   

  

  30- ADL: Tam adaletli olan, kimsenin hakkını kimsede bırakmayan, asla haksızlık ve yanlışlık
yapmayan   

  

  31- LATİF: Lutfu keremi bol olan, yumuşak ve nazik davranan, bütün işleri görünmeden ve
gizlice bizzat yapan   
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  32- HABİR: Her şeyden herkesin niyet ve faaliyetinden haberdar olan   

  

  33- HALİM: Yaratıklarına son derece yumuşak muamele buyuran   

  

  34- AZİM: Kendisine büyük ümitler bağlanan, ulu ve azametli olan   

  

  35- GAFUR: Kullarının günahlarını bağışlayan   

  

  36- ŞEKUR: Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan   

  

  37- ALİYY: Her şeyiyle yüce olan, layık ve müstehak olanları yüksek makamlara çıkaran.   

  

  38- KEBİR: Varlığının kemaline hudut bulunmayan, büyüklük kendisine mahsus olan.   

  

  39- HAFIZ: Her şeyi muhafaza edip koruyan, yarattığı bütün görüntüleri aynen muhafaza edip
saklayan   

  

  40- MUKİT:  Her türlü mahlukata münasip rızık verip gıdalandİran, yiyecek ve içecekleri
vitaminlere ve yararlı maddelere çevirip vücutların ihtiyacını karşılayan   

  

  41- HASİB: Kullarının bütün fiillerinin hesabını tutan, ahrette ise herkesi tek tek hesaba
çekecek olan.   

  

  42- CELİL: Yücelik ve ululuk sahibi olan, gazabından ve heybetinden korkulan.   
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  43- KERİM: İyilik ve ikramı bol olan, cömertliğine sınır bulunmayan.   

  

  44- RAKİB: Bütün varlıkları her an kontrol ve kumanda  (murakabe) eden, gözetleyip duran   

  

  45- MUCİB: Kullarının dualarına cevap veren, karşılıkta bulunan... Yalvarış ve yakarışları
cevapsız bırakmayan.   

  

  46- VASİ: İlim ve ihsanı, kuvvet ve gufranı her şeyi içine alan   

  

  47- HEKİM: Her şeyi yerli yerinde ve hikmetle yapan   

  

  48- VEDUD: İtaatkâr kullarını çok seven, dost olan ve saygı duyulan   

  

  49- MECİD: Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz olan   

  

  50- BAİS: Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten, baharda olduğu gibi her türlü filizleniş ve
yeniden dirilişe  sebep olan   

  

  51- ŞEHİD: Kullarının her yaptığına hazır ve nazır olan   

  

  52- HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit kalan, temel insan haklarını ve evrensel
hukuk kurallarını koyan   

  

  53- VEKİL: Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan, sahip çıkan   
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  54- KAVİY: Güç ve kuvveti sonsuz olan   

  

  55- METİN: Hiçbir şey hükmünü ve gücünü sarsmayan ve kendisine güven duyulan   

  

  56- VELİY: Müminlerin dostu olan, müstehak olanları velayet sahibi kılan.   

  

  57- HAMİD: En çok övülen ve her türlü övgüye layık olan   

  

  58- MUHSİ: Atomlardan hücrelere kadar her şeyin sayısını bir bir bilip duran, hayatımızın her
anını ve her davranış ve düşüncemizi sayan ve kayda alan.   

  

  59- MÜBDİ: Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan, her şeyin ilk başlangıcı olan.   

  

  60- MÜİD: Mahlukatı öldükten sonra aynen yeniden diriltip kaldİran   

  

  61- MUHYİ: Canlılara hayat bağışlayan   

  

  62- MÜMİT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan   

  

  63- HAYY: Gerçek hayat sahibi olan   

  

  64- KAYYUM: Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan   
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  65- VACİD: İstediğini bulan ve meydana çıkaran   

  

  66- MACİD: Sonsuz şan ve yücelik sahibi olan   

  

  67- VAHİD: İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı bulunmayan   

  

  68- SAMED: Her şey kendisine muhtaç, Ama O kimseye muhtaç olmayan   

  

  69- KADİR: Sonsuz kudret sahibi olan, etkinliğine ve yetkinliğine sınır bulunmayan   

  

  70- MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten, mutlak imkân ve iktidar sahibi olan   

  

  71- MUKADDİM: Dilediğini ileri geçiren, ön sıralara koyan   

  

  72- MUAHHİR: İstediğini arkaya bırakan, sevdiklerinin ve seçtiklerinin sonlarını hayırlı ve
şerefli kılan.   

  

  73- EVVEL: Her şeyden önce olan ve evveli bulunmayan   

  

  74- AHİR: Her şeyden sonra olan ve sonu bulunmayan   

  

  75- ZAHİR: Varlığı apaçık görünen, her şeyde tecelli ve tezahür buyuran   

  

  76- BATIN: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan, eşyada ve insanda gizli ve görünmeyen
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icraatın gerçek sahibi olan   

  

  77- VALİ: Mahlukatın işlerini yoluna koyan, kainatın ve mahlukatın mutlak yöneticisi bulunan,
dilediği kullarını yeryüzünde hükümran kılan.   

  

  78- MÜTEALİ: En yüce olan, en üste çıkan, daima yüceltilip ibadet olunan   

  

  79- BERR: Herkesten fazla iyilik yapan, vadinden ayrılmayan   

  

  80- TEVVAB: Bütün tevbeleri kabul buyuran... Tevbesini bozup tekrar zatına yönelenleri bile
mahrum bırakmayan.   

  

  81- MÜNTEKİM: Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptİran, zalimlerden ve hainlerden
intikamını alan, Dinsiz Düzenleri ve deccal rejimlerini yıkıp adalet düzenini ve sadakat ehlini
hakim kılacak olan.   

  

  82- AFÜVV: Kullarını çok çok affedip berat buyuran   

  

  83- RAUF: Kullarına çok şefkat edip esirgeyen, kollayan   

  

  84- MALİKÜLMÜLK: Mülkün hakiki sahibi olan. Dilediğine verip, dilediğinden alan   

  

  85- ZÜLCELALVELİKRAM: Büyüklük, fazilet ve kerem sahibi olan   

  

  86- MUKSİT: Bütün işlerini ölçülü, planlı ve birbirine uygun yapan. Sünnetullaha (kendi
koyduğu tabii kanun ve kurallara) uygun davranan, israfta bulunmayan, iktisat esaslarını koyan  
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  87- CAMİ: İstediğini istediği şekilde ve istediği yerde toplayan   

  

  88- GANİY: Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan   

  

  89- MUĞNİ: Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan   

  

  90- MANİ: İstemediği şeyin, murat etmediği amelin meydana gelmesine engel olan   

  

  91- DARR: Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan   

  

  92- NAFİ: Faydalı şeyleri yaratan, kullarını menfaatlandİran   

  

  93- NUR: Alemlerin ve gönüllerin aydınlığı, mevcudat ve mahlukatın esası   

  

  94- HADİ: Kullarına hidayet veren, doğruya ulaştİran: Hidayet önderleri yollayan   

  

  95- BEDİ: Eserlerinde varlığı apaçık görünüp ortaya çıkan. Eserleri hayret ve hayranlık
uyandİran   

  

  96- BAKİ: Varlığının sonu olmayan   

  

  97- VARİS: Bütün mülk ve servetlerin hakiki ve son sahibi olan   
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  98- REŞİD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre en olgun neticeye ulaştİran   

  

  99- SABUR: Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabırlı davranan, zalimlerin ve kâfirlerin
yularını uzatan, imtihan hikmeti gereği herkese fırsat ve ruhsat tanıyan C.C.(Celle
Celalühü)
  

  

  Kelime-i Tevhid   

  

  &quot;La-ilahe-İllallah-Muhammedür-Resulüllah&quot;   

  

  Anlamı:   

     
    -  Yüce Yaratanımız, yaşatanımız ve her an varlıkta tutanımız olarak:   
    -  Yalnız kendisine ibadet olunacak   
    -  Her iş ve ibadette rızası aranacak   
    -  Her konuda hükmü esas alınacak   
    -  Her an, her korkudan ve her ihtiyaçtan dolayı sadece kendisine sığınılacak,  

  

  Tek ve gerçek ilah, ancak Allah'tır. Başka ilah yoktur...   

  

  Hz. Muhammed Aleyhisselam ise:   

  

  Bize Allah'ı tanıtan, Kur'anı açıklayıp anlatan, sünneti ve hayat sistemiyle her konuda bize
örnek ve önder olan, Allah'ın son peygamberi ve kıyamete kadar insanlığın rehberidir.   

  

  Salâvatı Şerifenin anlamı:   
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  Allahumme salli ala, seyyidina Muhammedin- ve ala Ali seyyidina Muhammed.   

  

  &quot;Allah'ım, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hz. Muhammet Aleyhisselema ve Onun
ailesine ve ehli beytine salat ve selam olsun...&quot; manasını taşımaktadır.   

  

  Ve; Allah'ım:   

     
    -  1- Resuli zişanın tebliğ ve davetini daim kıl   
    -  2- Resulüllahın şeriatını ( adalet ve ahlak esaslarını) hakim kıl   
    -  3- Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, sünnetini ve hayat sistemini kaim (ayakta, sağlam ve
kalıcı) kıl.    
    -  4- Hz. Peygamber Efendimizin derecesini ali (en yüksek) ve şefaatine bizleri nail kıl.  

  O Fahri Kainatın hatırına; Onun aline ve ailesine, sahabesine, ümmetine ve kıyamete kadar yolunda
gidenlere, hidayet ve inayet buyurup, yine bizlere harcayacağı manevi sermaye ve himayesini devamlı kıl
artır ve bizleri sonsuz ve kusursuz nimetlerine naim kıl... anlamında bir duadır.

  

  

  [1]  el-Bakara: 2/200   

  

  [2]  en-Nisa: 4/103   

  

  [3]  el-Müzzemmil: 73/8   

  

  [4]  İnsan: 76/25   

  

  [5]  el-Haşr: 59/22-24   
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  [6]  el-İsra: 17/110   

  

  [7]  ez-Zuhruf: 43/45   

  

  [8]  Yâsin: 36/1   

  

  [9]  Kaf: 50/33   

  

  [10]  Meryem: 19/45   

  

  [11]  Mülk: 67/3   
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