
Abdullah bin Amr bin Harâm el-Ensârî es-Selemî   

Radıyallahu anh  

 Abdullah bin Amr bin Harâm radıyallahu anh, Hazreç Kabilesi’ne mensup olup 

Selemeoğulları’nın reisiydi. 

 İkinci Akabe Biatı’nda Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem de Berâ b. Ma‘rûr ile birlikte Abdullah bin Amr bin Harâm 

radıyallahu anhumu Selemeoğulları’nın nakîbi (temsilci) olarak seçti. 

 Medine’nin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine hazırlanması için canını, 

malını ve ailesini ortaya koydu ve onları dinine hizmette kullandı. 

 Bedir Gazvesi’nde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. 

 Henüz hayatta iken Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğunu ve duasını 

aldı. 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “Ey Ensar! Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın!  

Ey Allah’ım! Sen Abdullah ibni Amr ibni Haram’ı hayırla mükâfatlandır!” diye dua etti.1 

 Uhud Savaş’ı başlamadan önce oğlu Cabir bin Abdullah radıyallahu anhı yanına çağırdı 

ve bu savaşın ilk şehitlerinden biri olacağını ümit ettiğini söyleyerek geride bırakacağı 

altı kızına bakmasını ve borçlarını ödemesini vasiyet etti. 

 Savaş başladıktan az bir süre sonra da şehit düştü. Uhud’un ilk şehitlerinden oldu.  

Mekkeli kâfirler burnunu, kulaklarını ve diğer uzuvlarını kestiler. Yeteri kadar kefen ve 

kabir bulunamadığı için naaşı eniştesi Amr b. Cemûh ile aynı kabre kondu.2 

 Abdullah bin Amr bin Harâm’n şehadetinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu 

aleyhi ve sellem, Cabir bin Abdullah’ı ve ailesini, hem onlara hem de bütün 

Müslümanlara müjde olacak şu sözleriyle teselli etti: 

"Allah, şimdiye kadar hiç kimse ile perdesiz görüşmedi. Sadece Abdullah’ı karşısına aldı 

ve ona hâlini sordu. O da Cenab-ı Hakk’a şu mukabelede bulundu: ‘Ya Rabbi! Beni 

dünyaya tekrar gönder. Gönder de Sen’in uğrunda bir kere daha öleyim ve böyle bir 

ölümün ne kadar zevkli olduğunu dünyadakilere haber vereyim.’ 

Cenab-ı Hakk ise ona şöyle dedi: ‘Ölenlerin geri döndürülmeyeceğine dair vaadim var. 

Ama senin bu iştiyak ve arzunu onlara haber vereceğim…’ Daha sonra ‘şehitlerin ölü 

sayılmayacağını’ (Âl-i İmran Suresi, 169. ayet-i kerime) ifade eden ayet nazil oldu.” 

Evet, "şehitler ölmemiştir ve asla ölmeyecektir..."3 

 

 

                                                           

1 Makrizi, İmtaü’l-Esma’ 7/290 
2 el-Muvaṭṭaʾ, Cihâd, bab 21, 49 
3 Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 3/298; İbnü’l-Esîr, Üsdü’lğâbe, 3/34 



 Şehit olduğu andan defnedilene kadar Abdullah bin Amr bin Harâm radıyallahu anhı 

melekler kanatlarıyla gölgelendirmiş ve Allah Teâlâ ile konuşma şerefine eren tek 

sahabe olmuştur. 

Hayatı ve şehadetiyle mü’minlere büyük dersler bırakmıştır.  

Rabbim ondan razı olsun. 


