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O gün karnýna taþ baðlamýþtý

Enes bin Malik (ra) anlatýyor:
Bir gün Resûl-i Ekrem'in (sav) yanýna gitmiþtim. Ashabýyla oturmuþ konuþuyordu. Karnýna bir bez baðlamýþtý. Ben bunu
anlayamamýþtým ve arkadaþlarýna merakla sordum:
- Hz. Peygamber karnýna niçin bez baðlamýþ? dedim.
- Açlýktan, diye cevap verdiler.Bunun üzerine üvey babam Ebu Talha'ya gittim ve:

- Babacýðým! Peygamber Efendimizin (sav) karnýna bir bez baðladýðýný gördüm. Bazý arkadaþlarýna bunun sebebini sordum;
açlýk yüzünden baðladýðým söylediler, dedim.Babam da anneme:
- Evde yiyecek bir þey var mý? diye sordu.Annem:

- Evet, evde bir parça ekmek ve birkaç hurma var. Eðer Allah'ýn Elçisi evimize tek baþýna gelirse, karnýný doyururuz. Ama yaný
baþkasý da gelirse onlara yetmez, dedi.Sonra arpa ekmeðinden yapýlmýþ birkaç çörek çýkardý. Onlarý kendi baþörtüsünün bir ta
elbisemin altýna yerleþtirdi. Örtünün bir kýsmýný da belime sardý ve beni Peygamber Efendimize gönderdi. Bana da:
- Bunu Peygamberimize göster, dedi.Ben de hýzla ekmeði götürdüm.
Hz. Peygamber'in (sav) mescitte cemaatle birlikte oturduðunu gördüm ve onlarýn yanýnda ayakta durdum. Allah'ýn Elçisi bana:
- Seni Ebu Talha mý gönderdi? diye sordu.Ben de:
- Evet, dedim.Yemek için mi? buyurdu.
- Evet, diye cevap verdim yine.Resûl-i Ekrem (sav) yanýndaki sahabilere:
- Haydi, kalkýnýz deyip yürüdü.Ben önden gidip Ebu Talha'ya durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha anneme:
- Ümmü Süleym! Hz. Peygamber (sav) cemaati alýp getirdi, ama evde onlarý doyuracak bir þey yok, ne yapacaðýz? dedi.
Endiþelendi mahcup olma korkusuyla.Ümmü Süleym:
- Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi.Ebu Talha hemen kalkýp Resûl-i Ekrem'i karþýladý. Peygamberimiz Ebu Talha'yla birlikte
eve girdi. Allah'ýn Elçisi anneme:

- Ümmü Süleym! Neyin varsa getir, buyurdu.Annem de o ekmeði getirdi. Resûl-i Ekrem (sav) ekmeðin doðranmasýný emretti ve
ekmeði doðradýlar. Annem yað tulumunu sýkarak çýkan yaðý ekmek parçalarýnýn üzerine sürdü. Sonra Peygamber Efendimiz (s
ekmeklere, Allah ne dilediyse öyle dua etti. Ardýndan da Ebu Talha'ya döndü ve:
- On kiþiyi içeriye al, buyurdu.Onlar doyuncaya kadar yedikten sonra çýktýlar. Resûl-i Ekrem (sav):
- On kiþiyi daha içeri al, buyurdu.Ebu Talha on kiþiyi daha içeri aldý ve onlar da doyuncaya kadar yiyip çýktýlar.
Hz. Peygamber (sav):
- Bir on kiþiyi daha içeri al, buyurdu.O gün bu ekmekten yiyip doyanlarn sayýsý tam seksen kiþiydi. (Buhari, Menalub, 25;
Müslim, Eþribe, 143)
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