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Mücadele suresi, dal üstün de esire de okunabilir, ikincisi daha ma'ruftur. Buna «

�Éà¡
� †¤Ó� » Suresi

dahi denilir. Hazreti Übey rad)yallahü anh)n mushaf)nda surei Z)hâr denilmi, oldu-unu da Âlûsî zikreder.

Bu Sûrei celîle Medenîdir. Atadan: A,ri evvel Medenî bak)si Mekkî diye de bir rivayet vard)r. Kaz)y Beyzavî

bunun aksini, ya'ni a,ri evvel Mekkî bak)si Medenî denildi-ini kaydetmi,tir.

Âyetleri - Mekkî ve medenî ta'dad)nda yirmi bir, sairlerinde yirmi ikidir. Ihtilaf «

dedir.

Kelimeleri - Dört yüz doksan üçtür.

Harfleri - Bin dokuz yüz doksan ikidir.

� îÛ£©‡� ü
å
� ¤ a óÏ¡ »

Fas)las) -

«

‹P‡P…PâP‰

harfleridir.

ÙÛa… » kesriyle elmücadile, ismi fail müfred müennes olup «

bè� u
� Û¢…¡bv
� m¢ ón©�Û£a » buyuruldu-u üzere mücadele eden kad)n demektir. «
¡ ë¤‹� ó¡Ï Ù
ÙÛa… » fethiyle mücadele ise bunun masdar)d)r. Maamafih gerek bu kad)n)n mücadelesine ve gerekse
Surenin di-er âyetlerinde kâfirler ve münaf)klarla olan mücadele mazmunlar)na dahi muntab)k olur.

Mücadele esasen çeki,mek, ya'ni iki taraf)n kendi da'vas)n) isbat için tekrar tekrar suâl ve cevab ile

kar,)la,mas), ,iddetle münaka,a ve muhasame etmesi demektir.

Hadîd suresinden sonra mücadele Suresinin ba,lamas) ne kadar mânal) oldu-unu da beyana hacet

yoktur.
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Hadîd suresi «

á¡îÄ
¤ 1� Û¤a ë‡¢ é¢¨£ÜÛaë� » diye h)tam bulmu,tu. Bu Surede evvel emirde
© È� Û¤a 3
¡ š

Allah tealân)n bir kad)n hakk)nda tecelli eden fadl)n)n beyaniyle ba,l)yacak, sonra da Allah ve Resulü ile

yar),a kalk),an kâfirlere ve münaf)klara hadlerini bildirecek ve nihayet mü'minlere va'di r)dvan ile h)tam

bulacakt)r. Bu suretle i,bu mücadele Suresinin evvel emirde kad)n ve aile hukukunun tanz)mine dair

ahkâm ile ba,lamas) hem dinden maksud olan adâletin icras) için ilk evvel en za)yflar)n ,ikâyetlerini

dinleyip insaf ve rahmet dairesinde haklar)n)n mümkin oldu-u kadar ihkak) lüzumuna hem de dü,manlarla

çarp),mazdan evvel dahilî umurun tanzîmi vücubuna bir tenbih gibidir. <öyleki:
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Meali <erifi

Evet i,itti Allah i,itti o kad)n)n dedi-ini ki kocas) hakk)nda sana mücadele ediyor ve Allaha ,ikâyet

eyliyordu, Allah da muhaverenizi dinliyordu, çünkü Allah i,idir görür 1 >çinizden «

‰bèÃ » ile

kad)nlar)ndan ayr)lma-a kalk),an kimseler bilmelidirler ki: O kad)nlar onlar)n analar) de-ildir, analar) ancak

onlar) do-urmu, olanlard)r. Bununla beraber onlar her halde çirkin ve as)ls)z bir lâk)rd) söylüyorlard)r.

Maamafih Allah)n afv), ma-fireti çok oldu-unda da ,übhe yoktur 2 Ve öyle kad)nlar)ndan z)har ile ayr)lma-a

kalk)p da sonra dediklerini geri alacak olanlar onun için ikisi temass etmezden evvel bir kul âzad etmek

lâz)md)r, bunu duydunuz'a i,te siz bununla ö-ütlenirsiniz, ve Allah her ne yaparsan)z haberdard)r 3 Ona

gücü yetmiyen de ikisi temass etmezden evvel s)rasiyle iki ay oruc tutsun, ona da güç yetiremiyen altm),

yoksul doyursun, bunlar Allah ve Resulüne iyman edesiniz diyedir ve bunlar Allah)n çizdi-i hududdur,

kâfirler için ise elîm bir azâb vard)r 4 Muhakkak ki Allah ve Resulüne had yar),)na kalkanlar çarp)ld)lar, t)pk)

onlardan evvelkilerin çarp)ld)klar)
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gibi, halbu ki aç)k aç)k âyetler de indirmi,tik, kâfirlere hem de hakaretli bir azâb var 5 O gün ki Allah onlar)

hep ba's edecekte bütün yapt)klar)n) kendilerine haber verecek, Allah onu bir bir saym), onlarsa onu

unutmu,lard)r, Allah her ,eye ,ahiddir 6

1.

›é¢¨Ü£Ûa �Éà¡
� †¤Ó�  - « †Ó » tahk)k ve tevk)' ya'ni vukua intizar ma'nalar)na geldi-inden

meal ,u olur: evet Allah i,itti, hakikaten beklendi-i gibi i,itti, dinleyip iycab)n) icra etti

›é¡>¨Ü£Ûa óÛ� a¡ ó©Ø
¬ n� ’
¤ m� ë� bè� u
� Û¢…¡bv
� m¢ ón©�Û£a 4
� ì¤Ó�  o kad)n)n
¡ ë¤‹� óÏ¡ Ù
sözünü ki zevci hakk)nda sana mücadele ediyor ve Allaha ,ikâyet eyliyordu - gam ve kederini döküyor,

çaresini istiyordu. Rivayetlerin has)l)na göre bu âyetlerin inmesine sebeb olan bu kad)n Ensardan Evs ibni

Samitin zevcesi Havle binti Sa'lebe idi. Vak'a ,öyle olmu,tu: Zevci bulunan Evs ibni Samit - ki Ubade ibni

Samitin biraderi idi - )htiyarlam),, titizlenmi,di bir gün kad)n kendisinden bir ,ey istemi,, oda öfkelenib «

óß£©a¢ Š¡è¤Ä
� ×
� �ó
£ Ü� Ç� o
¡ ã¤a� = sen bana anam)n s)rt) gibisin» deyivermi,ti ki buna z)har ta'bir
olunur. Cahiliyye örfünde bir adam kar)s)na bu sözü söyledi-i zaman o kad)n ona haram olurdu. Bir daha

alamazd). Bu hadise islâmda ilk vaki' olan bir z)har olmu,tu, derken çok geçmeden söyledi-ine pi,man

olup kad)n) kendine ça-)rm),, kad)n imtina' etmi, «can)m elinde olan rabbime kasem ederimki sen o

lak)rd)y) söyledikten sonra Allah ve Resulü hukmünü verinciye kadar sen benim yan)ma gelemezsin, git

Resulullaha dan),» demi,ti. Zevc «Ben utan)r)m Resulullaha bunu soramam» cevab)nda bulunmakla

kad)n «ben gider sorar)m» deyip Resulullah)n hanei saadetinde huzuruna vard). «Ya Resulallah: Evs beni

tezevvüc etti-inde ben genc idim, mergub idim, vaktâki ya,)m ilerledi, bir çok evlâdlar)

oldu,
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,imdi beni anas) gibi k)ld), kimsesiz b)rak)verdi, e-er bana bir ruhsat bulur da beni yine onunla

geçindirirsen beyan buyur ya Resulâllah» diye arz)hal etti. Resulullah «Ben ,imdiye kadar bu babda bir

,ey ile emrolunmad)m, re'yim haram olmu,sun» buyurdu. Kad)n «vallahi talâk zikretmedi» dedi. Resulullâh

«Haram olmu,sun» buyurdu. «Kurban)n olay)m nazar buyur ya Nebiyyallah» dedi, bu yolda Resulullaha

kirâren mirâren mücadele etti, sonra da Allaha arz) ,ikâyet ederek «Allah)m yaln)zl)-)m)n ,iddetinden ve

bana zor gelecek olan ayr)lmam)n ac)s)ndan sana ,ikâyet ederim, küçük çocuklar)m var, onlar) ona

b)raksam zayi' olacaklar, kendime alsam aç kalacaklar» diye a-)lyor, ba,)n) gö-e kald)r)yor «Allah)m sana

,ikâyet ederim, Allah)m Peygamberinin lisan)na bir vahiy indir» diyordu. Oradan ayr)lmam),t), nihayet

hakk)nda Kur'an nâzil oldu, vahyin ,iddeti aç)ld)ktan sonra Resulullah Sallâllahü aleyhi vesellem «Ya

Havle müjde» buyurdu. «

PPP óÛ� a¡ PPP bè� u
� Û¢…¡bv
� m¢ ón©�Û£a 4
� ì¤Ó� é¢¨£ÜÛa É� à¡
� †¤Ó�
¡ ë¤‹� ó¡Ï Ù
á¥îÛ©a� l
¥ aˆ� Ç� �åíŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ë� » okudu. Bunun üzerine kad)n)n zevcini ça-)rtt) «O yapt)-)n yemin
ile murad)n ne idi?» buyurdu, onun keffareti var m)? Dedi, Aleyhissalâtü vesselâm «Bir rakabe âzad

etme-e gücün yeter mi?» diye sordu, «Lâ vallah ya Resulâllah ona gücüm yetmez, mal)m)n hepsi gider,

rakabe bahal)d)r benimse mal)m azd)r» dedi, «Ona gücün yetmezse iki ay s)rasiyle oruc tutabilir misin?»

buyurdu, «Lâ vallah ben günde üç kerre yemezsem gözümün feri kaçar» dedi, «O halde altm), miskin

doyurabilir misin?» buyurdu «Lâ vallah me-er ki bana iane buyuras)n)z» dedi, Resulullah da «Ben sana

onbe, sâ' ile yard)m ederim ve bereketine duâ eylerim» buyurdu, bu suretle aralar)n) düzeltti. Hazreti Ai,e

rad)yallahü anhten rivayet olunur ki ,öyle dermi,: «

bè� �Ü£×
¢ p
� aì� •
¤ ü
� a¤ éÈ¢à¤
� �É
� ‰� bj� m� » Ne büyüktür o i,itmesi seslerin
¡ ë� ôˆ¡�Û£a Ú
hepsini ihata buyuran Allah tebareke ve tealâ, ki kad)n, Peygamber Sallallahü aleyhi vesellem Hazretlerine

halini

Sh:»4777

arzederken öyle yava, f)s)lt) ile söylüyordu ki yanlar)nda ben söylediklerinin ba'z)s)n) i,itiyordum, ba'z)s)n)

i,itmiyordum. Resulullaha zevcinden ,ikâyet ediyor, ya Resulâllah gençli-imi yedi, karm)n ona saç)ld) «

óä¡À
¤ 2� é¢Û� p
¢ Š¤r� ã� » ya'ni ona evlâdlar do-urdum, nihayet sinnim ilerleyip çocuktan kesildi-im
zaman bana z)har yapt), Allah)m sana ,ikâyet ediyorum diyordu. Yerinden ayr)lmadan nihayet Cibril

Aleyhisselâm ,u âyetlerle nâzil oldu: «

óÛ� a¡ ó©Ø
¬ n� ’
¤ m� ë� bè� u
� Û¢…¡bv
� m¢ ón©�Û£a 4
� ì¤Ó� é¢¨£ÜÛa É� à¡
� †¤Ó�
¡ ë¤‹� óÏ¡ Ù
¡>é¨Ü£Ûa » ve yine rivayet olunur ki Hazreti Ömer rad)yallahü anh bu kad)n yan)na geldi-i zaman ona ikram
ederdi ve Allah tealâ onu dinledi derdi. >bni ebî Hâtim ve Esma ve s)fatta Beyhekî rivayet etmi,lerdir:

Hazreti Ömer rad)yallahü anh nâs ile beraber giderken bu kad)n onun durmas)n) istedi, Hazreti Ömer de

durdu ve ona yakla,t) ve elini onun omuzuna koyup onu )'tina ile dinledi, o da hacetini bitirdi, çekildi gitti,

birisi ya emîrelmü'minîn! <u koca kar)n)n kar,)s)nda Kurey,in ricalini beklettin dedi, yuf sana kim o biliyor

musun? Buyurdu, hay)r dedi, bu o kad)nd)r ki Allah tealâ yedi seman)n fevk)nden onun ,ikâyetini dinledi,

bu Havle binti Sa'lebedir, vallah geceye kadar gitmese idi o hacetini bitirmeden ben ayr)lmazd)m buyurdu.

Buharînin tarihinde rivayetine göre mü,arünileyha kad)n Hazreti Ömere dur ya Ömer! Dedi, o da durdu,

kad)n ona iri söz söyledi. Birisi ya Emîrelmü'minîn ben bugün gibisini görmedim dedi, Hazreti Ömer

rad)yallahü anh de ,öyle dedi: Nas)l dinlemem ki onu Allah tealâ dinledi de hakk)nda «

¢é¨Ü£Ûa �Éà¡
� †¤Ó� » âyetlerini indirdi. gça. Sebebi nüzulüne dair olan bu rivayetlerden ,u da
anla,)l)yor ki orf-ü âdet neshedilmedikçe mu'teber olur. Z)har hakk)nda henüz bir huküm nâzil olmam),

bulundu-u için Resulullah urf-ü teamül mucebince kad)na haram olmu,sun buyurmu,tur. Bu gibi

delîllerden dolay)d)r ki âdet muhakkemdir kaz)yyesi F)k)hta bir kaidei külliyye ittihaz olunmu,tur.

Yukar)da
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da geçti-i üzere z)har islâmdan evvel Arablar)n orfünde kat'î bir hürmet ifade ediyordu ve bunun h)lline bir

çare yoktu. Kur'an z)har olmak üzere söylenen sözün islâma yak),maz bir münker ve zûr, ya'ni çirkin bir

yalan oldu-unu beyan etmi,, evvel emirde ondan ihtiraz olunmas) lâz)m geldi-ini ve maamafih söylendi-i

takdirde de hiç hukümsüz kalmay)p yine hürmet hukmünü ifade edece-ini ve ancak münker olarak

söylenen o sözü bir keffaret ile telâfî ederek geri al)p o hurmeti kald)rmak lâz)m gelece-ini beyan ile

mezkûr orfü k)smen ibka ve k)smen nesh ile ta'dil etmi, ve bu suretle çirkin âdetlerin )slah) lüzumunu

göstermi,tir. <öyle ki:

2.

›á¤è¡ö¡b¬
� ã¡ ¤åß¡ á¤Ø
¢ ä¤ß¡ æ
� ëŠ¢ç¡bÄ
� í¢ å
� íˆ©�Û£a�  Kad)nlar)ndan z)har yapan

kimseler - ya'ni z)har ta'bir olunan sözle kad)nlar)ndan uzakla,an kimseler - s)rt ve arka demek olan «

Š¥è¤Ã
� » kelimesinden me'huz olan z)har veya muzahere: bir kimsenin zevcesine sen bana anam)n zahr)
ya'ni arkas) gibisin demesi veya onun bir uzvunu kendine mahrem olan kad)nlardan birinin kar)n, bel, kas)k

gibi nazar haram olan bir uzvuna benzetmesidir ki halal) haram k)lan çirkin bir sözdür. Evvel emirde bunun

söylenmesi caiz olm)yan bir münker, bir cinayet oldu-u anlat)lmak üzere ,öyle buyuruluyor. Cahiliyede o

›6á¤è¡m¡bè� �ß£a¢ �å
£ ç¢ bß�  o z)har yapd)klar)
¬
›6á¤è¢ã� †¤�Ûë� ó
ª© ¨Û£a ü�£ a¡ á¤è¢m¢bè� �ß£a¢ æ
¤ a¡ onlar)n

sözü söylemeyi adet etmi, olanlar bilmelidirlerki:

kad)nlar onlar)n analar) de-ildirler.

analar) ancak onlar) do-urmu, olan valideleridir. - ki «

á¤Ø
¢ ä� È¤™
� ‰¤a� ¬ón©¨Û£a á¢Ø
¢ m¢bè� �ß£a¢ë� »

mantuk)yle emzirenler ve «

6á¤è¢m¢bè� �ß£a¢ ¬é¢u
¢ aë� ‹¤a� ë� ¤áè¡
¤ ß¡ å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤b2¡ óÛ¨ë¤a� ¢ó
£ j¡�ä£Ûa�
¡ 1¢ã¤a� å
»
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mantuk)yle Peygamberin zevceleri dahi analar hukmündedir.

o z)har sözünü söyleyenler

›á¤è¢�ã£a¡ë�  ve haberleri olsunki onlar -

›a6‰¦ë‹¢ë� 4
� ß¡ aŠ¦Ø
� ä¤ß¢ æ
� ìÛ¢ìÔ¢î� Û�  herhalde
¡ ì¤Ô� Û¤a å

münker, ya'ni gayri me,ru', çirkin bir lak)rd) ve bir yalan söyliyorlard) - yaland)r. Çünkü kad)nlar) analar)

de-ildir. Hem gayre muz)r bir yaland)r, bir tezvirdir, kad)n)n gönlünü k)rar ve hukukunu haleldar eder.

Bununla beraber çirkin bir sözdür çünkü anas)n)n veya mahreminin na mahrem bir uzvunu a-z)na almakt)r.

Bunlarla beraber Allah)n halâl k)ld)-)n) haram k)lmak gibi bir küstahl)kla hukukullaha tecavüzdür. O halde

a-za al)nmamas) lâz)m gelen bir cinayet, bir günaht)r. Fakat söylenince de hukümsüz kalamaz. Ihbâr) yalan

olmakla beraber iktizasiyle bir hurmet in,âs)ndan hâliy de olamaz. Öyle ki erke-in a-z)ndan ç)kan bu

çirkinlik kad)n)n hay)z zaman)ndaki ezaya benzer bir hurmet ifade eder

›‰¥ì1¢Ë� ¥ì£1¢È� Û� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ë�  maamafih ,u da muhakkak ki Allah afv) çok bir gafurdur. - Onun
için o çirkinli-i öyle günahkârlara tevbe ve rucu' ile o süzü geri almak ve bir keffaret ile o çirkinli-i örtüp

temizleterek afv-u ma-firetine irmek çaresini de te,r)' ve ,u suretle ta'lim buyurmu,tur: 3.

›á¤è¡ö¡b¬
� ã¡ ¤åß¡ �æëŠ¢ç¡bÄ
� í¢ �åíˆ©�Û£aë�  kad)nlar)ndan z)hara kalk),)p da
›aìÛ¢bÓ� bà� Û¡ æ
� ë…¢ìÈ¢í� �á£q¢ sonra dediklerini telâf) için dönecek olanlar - ya'ni
söylediklerini geri al)p evvelki gibi zevcesiyle geçinmek, zevciyyet muamelesi yapmak istiyenler

ki
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bunu istemelidirler. Fakat kendilerini kirletmi, olan o çirkinli-i telâfi edip temizleyebilmek için mücerred

niyyet etmek veya sözü geri almak kâfi gelmeyip ona keffaret olacak güzel bir amel yapmak da lâz)md)r.

›ò§j� Ó� ‰� ¢ŠíŠ©z
¤ n� Ï�  onun için, ya'ni z)harden dönmek için çare bir rakabe azad etmektir. -

RAKABE, esasen boyun kökü demek ise de mecazen zatta ve alelhusus hürrolm)yan zatta ,ay)'d)r. Ya'ni

büyük veya küçük, erkek veya di,i bir kul azad edip hurriyyete kavu,turmak keffaret olarak vacibdir.

Demekki )ndallah o çirkin sözü söylemek kad)n)n haysiyyet ve mevcudiyyetini öldürmek mânas)n)

tazammun etmek )'tibariyle bir insan) hataen öldürmek cinayeti kadar büyük bir günâht)r. Ancak ona benzer

bir keffaretindeki mü'mine kaydine hamlederek bunun da mü'min olmas)n) ,art k)lm), ise de Hanefiyye,

hadise muhtelif oldu-u zaman mutlak)n mukayyede hamli caiz olmay)p )tlak) üzere cereyan etmesi lâz)m

gelece-ini ve binaenaleyh burada mü'min ,art olmay)p velev gayri mü'min mutlak bir rakabe azad) kâfi

oldu-unu beyan etmi,lerdir. Kör veya elleri yâhud ayaklar) kesik yâhud bir taraftan bir eliyle bir aya-) kesik

yâhud ellerinin ba, parmaklar) kesik olan kâfi olmad)-)n) da söylemi,lerdir. Hem bu azad)

›6b� 
£ b¬à� n� í� æ
¤ a� 3
¤ ß¡ temaslar)ndan evvel - yapmak lâz)md)r. Bu kayid, z)har)n hörmet
¡ j¤Ó� å
ifade etti-ini de dal bili,are suretiyle anlatm), oluyor. Ya'ni z)har zevcin zevcesine el sürmesine mâni bir

günah oldu-u için onu geri almak istiyen zevc temizlenmesi için keffaret olan bu azad) zevcesiyle zevciyyet

muamelesi yapmazdan evvel yapmak vacibdir. Ondan evvel temass ederlerse harâm) irtikâb etmi,,

günaha girmi, olurlar. Gerçi nikâh bâk)y oldu-u için bu bir zina olmazsa da hay)z

halinde
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yakla,mak gibi haram ve çirkinlik üstüne çirkinlik olur.

›á¤Ø
¢ Û¡‡¨ bu - ya'ni böyle temastan evvel bir

rakabe azad) ile keffaret hukmünü duydunuz'a i,te bu huküm

›é©62¡ æ
� ìÄ
¢ Ç� ìm¢ siz bununla

ö-ütlenirsiniz - va')z olunur, nasihat al)rs)n)z. Z)har denilen ,eyin Allah )ndinde ne büyük bir cinayet

oldu-unu anlar )bret al)rs)n)z.

›Š¥îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛaë�  Hem Allah her ne yarasan)z

haberdard)r. - Gerek z)har gibi çirkin ve gerek bir kula hürriyyet kazand)rmak gibi güzel amellerden gizli

aç)k her ne yaparsan)z bilir. Binaenaleyh yapt)-)m)z) gizleriz de haberi olmaz zannetmeyiniz. 4.

›†¤v
¤ à� Ï�  her kim de güc yetiremezse - bir kul âzad etmek vücd-ü kudretini haiz olmaz:
¡ í� á¤Û� å
Gerek malca kendisine kifayet edecek m)kdardan fazla )ktidar) bulunmaz ve gerek hürr olm)yan memlûk bir

kul bulunmazsa

›7b� 
£ b¬à� n� í� æ
¤ a� 3
¤ ß¡ å
� â¢bî� –
¡ j¤Ó� å
¡ î¤È� 2¡bn� n� ß¢ å
¡ í¤Š� è¤‘
¡ Ï�  her

ikisi temass etmezden evvel birbiri ard)nca iki ay oruc tutsun - onun da keffareti budur.

›É¤À
¤ í� á¤Û� å
¤ à� Ï�  Buna da güç yetiremiyen - yine ikisi temass etmezden evvel
¡ n� 
›b6ä¦îØ
¤ ß¡ å
� în£©
¤ b¡Ï�  altm), miskîn doyursun -sadakai f)t)rde oldu-u gibi hadîslerde
© 
¡ â¢bÈ� Ÿ
beyan olundu-una göre her miskîn için akallî bu-daydan yar)m sâ', arpadan veya hurmadan olursa bir sâ'

takdir olunmu,tur. Herbirinin onlar) da kendisi gibidir. Tafs)lât) için f)k)h kitablar)na müracaat oluna. Bu da

onun keffaretidir. >,te Cenab) Allah kudretlerin derecesine göre böyle üç derece keffaret ile z)har

münkerinin telâfîsini afv-ü ma-firetiyle te,ri' buyurmu,tur.

›Ù
� Û¡‡¨ bu -

beyan
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olunan iycab

›é©6Û¡ì
¢ ‰� ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß¡¤ìªn¢Û¡ Allaha ve Resulüne iyman edesiniz diyedir. -

Z)har gibi Cahiliyye âdeti olan münkerat) b)raksan)z da Allah ve Resulünün te,ri' ve tebli- buyurdu-u güzel

ahkâma iyman ve mucebince amel edesiniz diyedir. Çünkü bunda hem aile hayat) noktai nazar)ndan

kolayl)k hem de ahlâkî bir temizlik ve güzellik vard)r.

›Ù
� Ü¤m¡ë�  ve bunlar - bu beyan olunan

hukümler, z)har)n münker olmas), rücuun me,ru)yyeti ve temastan evvel istitaatin derecesine göre üç

mertebe keffaretten birinin vücubu

›é¡6¨Ü£Ûa …¢ë†¢y
¢  Allah)n ta'yin buyurdu-u hududdur. - Bunlar)

tecavüz etmek caiz olmaz. Binaenaleyh haddinizi bilin bu hududda durun. Bunun için Fukaha demi,lerdir

ki kad)n z)har yapan kocas)n) keffaret ve rücua cebreder. Ve keffaret yap)lmay)nca kendisini teslim etmez.

Hâkim de kad)n)n zarar)n) def' için zevci habs-ü ta'zir ile keffarete cebir eyler. Keffaretimi yapt)m derse

yalanc)l)kla me,hur olmad)kca tasd)k olunur.

›á¥îÛ©a� l
¥ aˆ� Ç� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ë�  Bunlar)

tan)may)p tecavüz eden kâfirlere de elîm bir azâb vard)r.

5.

›é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa æ
� ë¢…£b¬z
� í¢ å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ - Bu âyet i,bu Mücadele Sûresinin

as)l «mâsika leh» ini te,kil eden hedefi demektir. Onun için bu mazmun evvel ve âhirinde tekrar

olunacakt)r. Ya'ni muhakkak ki Allah ve Resulüne hudud yar),)na kalkanlar - Kaz)y Beyzavînin k)saca

beyan)na göre Allah ve Resulünün hududunu tan)may)p onlara adavet eden veya onlar)n ta'yin buyurdu-u

hududun gayr) ahkâm vaz)' veya ihtiyar etme-e kalk),an kimseler. Âlûsî tefsirinde bu münasebetle erbab)

hall-ü ak)d taraf)ndan kanun vaz)' ve salâhiyyetinin hududu hakk)nda ba'z) tafs)lâtta bulunmu,tur. Müraceat

oluna, has)l) Allah ve Resulü
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ile rekabete kalk),an kimseler

taslarken yüzleri üstü kak)ld)lar

›aìn¢j¡×
¢  itildiler, yâhud çarp)ld)lar, yâhud tepelendiler - Ukalâl)k
›á¤è¡Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ å
� íˆ©�Û£a o
� j¡×
¢ bà� ×
�  onlardan

evvelkilerin itildikleri, çarp)ld)klar) gibi

›6p
§ bä� î£¡2� p
§ bí� a¨ b¬ä� Û¤Œ� ã¤a� †¤Ó� ë�  halbuki biz aç)k

aç)k âyetler de indirmi,tik - Peygamberin s)dk)na delâlet ediyor, do-ru yolu gösteriyor, Allah ve Resulüne

kar,) gelmenin fenal)-)n) anlat)yordu. Bundan ba,ka

›7å
¥ îè©ß¢ l
¥ aˆ� Ç� �åíŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ë� 

Kâfirlere bir de mühîn, hakaretli bir azâb var - Fakat o Dünyada de-il, âh)rette 6.

›bÈ¦îà©u
� é¢¨£ÜÛa á¢è¢r¢È� j¤í� â� ì¤í�  o gün ki Allah onlar)n hepsini birlikte toplay)p ba'sedecek
de

›a6ìÜ¢à¡Ç� bà� 2¡ á¤è¢÷¢j£¡ä� î¢Ï�  yapt)klar)n) kendilerine haber verecek - ,âhidler huzurunda

tezlil, tahk)r eyliyecek

›6ê¢ì
¢ ã� ë� é¢¨£ÜÛa é¢î–
¨ y
¤ a�  onlar onu unutmu,larsa da Allah onu bir bir

saym),, defterlerine geçirmi,tir.

›;†¥îè©‘
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� é¢¨£ÜÛaë�  ve Allah her ,eye

,âhiddir. - Hiç bir ,ey onun )lminden kaçmaz.


� ¤ a ó¡Ï bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� á¢Ü� È¤í� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a� Š� m� á¤Û� a� ›W
¡6 ‰¤ü
¡ aì� à¨�
ì� ç¢ ü�£ a¡ ò§
� à¤
� ü� ë� á¤è¢È¢2¡a‰� ì� ç¢ ü�£ a¡ ò§r� Ü¨q� ôì¨v
¤ ã� å
¤ ß¡ æ
¢ ìØ
¢ í� bß�
� í¤a� á¤è¢È� ß� ì� ç¢ ü�£ a¡ Š� r� ×
å
¤ a� ü
¬ � ë� Ù
� Û¡‡¨ ¤åß¡ óã¨…¤a� ü
¬ � ë� á¤è¢
¢ …¡b
�
õ§ó
¤ ‘
� 3
¢ 2¡ é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ ò¡6à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� aìÜ¢à¡Ç� bà� 2¡ á¤è¢÷¢j£¡ä� í¢ �á£q¢ a7ìã¢b×
� bß�
¡£ Ø
›á¥îÜ©Ç�
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bà� Û¡ æ
� ë…¢ìÈ¢í� �á£q¢ ôì¨v
¤ �ä£Ûa å
¡ Ç� aìè¢ã¢ �åíˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� ›X
a‡� a¡ë� 4
¢ �Š£Ûa o
� ì¤u
� bä� n� í� ë� é¢ä¤Ç� aìè¢ã¢
¡9 ì
¡ î� –
¡ È¤ß� ë� æ
¡ aë� †¤È¢Û¤aë� á¡q¤ü
¡ ¤ b2¡ æ
ü� ì¤Û� ¤áè¡
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë� =¢é¨Ü£Ûa é¡2¡ Ù
� î£¡z
� í¢ á¤Û� bà� 2¡ Ú
� ì¤�î£y
� �Ú¢@ëªb¬u
�
¡ 1¢ã¤a� óÏ©¬ æ
Š¢î–
� ÷¤j¡Ï� b7�èã� ì¤Ü� –
¤ í� 7¢á�ä£è� u
� á¤è¢j¢
¤ y
� 64
¢ ìÔ¢ã� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛa bä� 2¢ˆ£¡È� í¢
© à� Û¤a 
á¡q¤ü
� bä� n� m� 5� Ï� á¤n¢î¤u
� bä� m� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›Y
¡ ¤ b2¡ aì¤u
aìÔ¢�m£aë� ô
6 ì¨Ô¤�n£Ûaë� Š¡£ j¡Û¤b2¡ aì¤u
� bä� m� ë� 4
¢ �Š£Ûa o
¡ ì
¡ î� –
¡ È¤ß� ë� æ
¡ aë� †¤È¢Û¤aë�
æ
� î¤,�’
£ Ûa �åß¡ ôì¨v
¤ �ä£Ûa bà� �ã£a¡ ›QP æ
� ëŠ¢’
� z
¤ m¢ é¡î¤Û� a¡ ôˆ©¬�Û£a é� ¨£ÜÛa
¡ bÀ
óÜ� Ç� ë� 6é¡¨£ÜÛa æ
� ¤áç¡‰£¡b¬š
� 2¡ 
� î¤Û� ë� aìä¢ß� a¨ �åíˆ©�Û£a æ
� Œ¢z
¤ î� Û¡
¡ ‡¤b¡2¡ ü�£ a¡ bd¦î¤‘
� îÓ© a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
3
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›QQ æ
� ìä¢ß¡¤ìªà¢Û¤a ¡3�£×ì� n� î� Ü¤Ï� é¡¨£ÜÛa
a‡� a¡ë� 7á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa |
� 1¤í� aìz
¢ 
� Ï¤bÏ� 
� à� Û¤a óÏ¡ aìz
¢ �
£ 1� m� á¤Ø
¢ Û�
¡ 
¡ Û¡bv
� íˆ©�Û£aë� =á¤Ø
å
¢ ä¤ß¡ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a é¢¨£ÜÛa É¡Ï� Š¤í� aëŒ¢’
¢ ã¤bÏ� aëŒ¢’
¢ ã¤a 3
� îÓ©
bè� ¢í£a� b¬í� ›QR Š¥îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛaë� p
� ‰� …� á� Ü¤È¡Û¤a aìm¢ë@a¢
§6 bu
á¤Ø
¢ íì¨v
¤ ã� ô
¤ †� í� å
� î¤2� aìß¢†£¡Ô� Ï� 4
� ì
¢ �Š£Ûa á¢n¢î¤u
� bã� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a
‰¥ì1¢Ë� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï� aë†¢v
¤ b¡Ï� 6Š¢è� Ÿ
¤ a� ë� á¤Ø
¢ Û� Š¥î¤
� Ù
� Û¡‡¨ 6ò¦Ó� †� •
�
¡ m� á¤Û� æ
›á¥îy
© ‰�
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á¤Û� ¤‡b¡Ï� p
� á¤Ø
¢ íì¨v
¤ ã� ô
¤ †� í� å
� î¤2� aìß¢†£¡Ô� m¢ æ
¤ a� á¤n¢Ô¤1� ‘
¤ a� õ� ›QS
§6 bÓ� †� •
ñ� ì×
¨ �Œ£Ûa aìm¢a¨ë� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aìà¢îÓ©b� Ï� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa l
� bm� ë� aìÜ¢È� 1¤m�
›;æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ Š¥îj©
� é¢¨£ÜÛaë� 6é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa aìÈ¢îŸ
© a� ë�

Meali <erifi

Görmez misin Allah Göklerdekini ve Yerdekini hep bilir, herhangi bir üçün bir f)s)lt)s) oluyor mu mutlak o

dörtleyicileri, gerek be,in mutlak o alt)lay)c)lar), gerek daha az gerek daha çok her nerede olsalar mutlak o

beraberlerindedir, sonra bütün yapt)klar)n) K)yamet günü kendilerine haber verir, haberiniz olsun ki Allah

her ,eyi tamamiyle bilir 7 Bakmaz m)s)n ,unlara: Gizli konu,madan nehyedildiler de sonra dönüp

nehyolunduklar) ,eyi yap)yorlar, günah, udvan ve Peygambere )syan f)s)lda,)yorlar, yan)na geldiklerinde

de seni Allah)n sa-l)klamad)-) bir suretle sa-l)kl)yorlar, kendi içlerinde de Allah bizi söylediklerimizle ta'zib

etse ya! Diyorlar, Cehennem onlara yeter, ona yaslanacaklar, art)k o, ne fena âk)bettir 8 Ey o bütün iyman

edenler! Sizler f)s)lda,t)-)n)z vak)t günah, udvan ve Peygambere )syan f)s)lda,may)n iyilik ve takva

f)s)lda,)n ve Allahdan korkun ki ona ha,rolunacaks)n)z 9 O gizli konu,malar, (o fiskos) s)rf <eytandand)r,

iyman etmi, olanlar) kederlendirmek için, halbuki onlara bir ,ey zarar ettirecek de-ildir, me-erki Allah)n

izniyle ola, müminler de onun için hep Allaha dayans)nlar 10 Ey o bütün iyman edenler! Sizlere

meclislerde geni,leyin denildi-i vak)t geni,leyiverin Allah da size geni,lik versin, kalk)n denildi-i zaman

da
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kalk)verin ki Allah iyman edenlerinizi yükseltsin, )lim verilenleri ise derecat ile, ve Allah her ne yaparsan)z

haberdard)r 11 Ey o bütün iyman edenler! Peygambere gizli ma'ruzatta bulunmak istedi-iniz zaman

f)s)lt)n)zdan önce bir sadaka takdim ediniz, bu sizin için hem bir hay)r hem daha ziyade bir temizliktir, fakat

gücünüz yetmezse ,übhe yok ki Allah gafurdur rahîmdir 12 Ya!.. F)s)lt)n)zdan önce sadakalar takdim

etmekten korktunuz mu? Mâdemki yapmad)n)z Allah da size tevbe lûtfetti art)k namaza devam edin ve

zekât) verin ve Allah ve Resulüne itaat edin ki Allah habîrdir her ne yaparsan)z 13

7.

›6
� ¤ a óÏ¡ bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� á¢Ü� È¤í� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a� Š� m� á¤Û� a�  ¡ aì� à¨�
¡ ‰¤ü

Allah tealân)n her ,ey'e ,âhid oldu-una isti,hadd)r. «

Š� m� á¤Û� a� » de rü'yet, ,ehudi âyâttan müstenbat )lim

mânas)nad)r. Ya'ni görüp tema,a etti-iniz Göklerin ve yerin melekûtundan tedbir ve idaresinden onlarda

gerek temekkün ve gerek cüz'iyyet suretiyle olsun her ne varsa Allah)n hepsini biliyor oldu-una sen

kalbinle ,ehadet etmez misin? Ey muhatab.

›á¤è¢È¢2¡a‰� ì� ç¢ ü�£ a¡ ò§r� Ü¨q� ôì¨v
¤ ã� å
¤ ß¡ æ
¢ ìØ
¢ í� bß�  herhangi bir üçün necvas)
olmazki mutlak onlar)n dörtleyicileri o olmas)n, ya'ni herhalde onlar)n beraberlerinde bulunur, onlar) dörtler

- NECVÂ, Surei, enbiyada geçdi-i üzere sir söyle,mek, gizli konu,ma, Türkçesi, Kamus müterciminin

ifadesi vechile fisildi, daha aç)kcas) f)s)ld) demektir. Yüksek tepe mânas)na «

ñì� v
¤ ã� » den yâhud kurtulu,

ma'nas)na necattan me'huzdur. Sir konu,mak istiyenler, herkesin ç)kam)yaca-) yüksek yerlere çekilmek

yâhud etraf)n i,itmesinden kurtulmak istemeleri mülâhazasiyle tesmiye edilmi, oldu-unu söyliyenler vard)r.

(Âlûsî). Arabcada üçten ona kadar Rabi' hamsi gibi fail veznindeki say) isimleri iki vecih
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ile isti'mâl olunur. Birisinde üçüncü, dördüncü, be,inci ilh... Mânas)na a'dad) rutbiyye dedi-imiz ismi aded

olur. Bu surette mensub oldu-u adedin biri veya sonuncusu demek olup kendi mertebesinden adede

muzaf olur. Meselâ salisüselâse, rabiüerbaa, üçün biri yâhud üçüncü mertebede bulunan), dördün biri

veya dördüncü mertebede bulunan) mânas)n) ifade eder. Di-erinde ise ismi fail olup mü,takk oldu-u

adedden bir eksi-ine muzaf olur. Meselâ salis, üçliyen, rabi', dörtliyen, hamsi, be,liyen, sadis alt)l)yan ilh...

Demek olup salisü isneyn, rabiü selâse, hamisü erbaa, sâdisü hamse diye kullan)l)r. Burada rabi' üçe

muzaf oldu-u için ikinci mânadad)r. Yâni dörtliyen veya dörtleyici demektir. Sadis de bunun gibidir.

›ò§
� à¤
� ü� ë�  ne de bir be,in - necvas) olmazki ›á¤è¢
¢ …¡b
� ì� ç¢ ü�£ a¡ mutlak o
alt)lay)c)lar) olmas)n

›Ù
� Û¡‡¨ ¤åß¡ óã¨…¤a� ü
¬ � ë�  ve gerek ondan daha az)n - ya'ni zikrolunan

üç veya be,ten azki iki veya dört, çünkü ikiden a,a-) mü,avere, müzakere, konu,ma olmaz.

›Š� r� ×
¤ a� ü
¬ � ë�  gerekse daha ço-un - ki alt) veya daha ziyadenin necvas) olmaz ki
›á¤è¢È� ß� ì� ç¢ ü�£ a¡ mutlak o beraberlerinde olmas)n - ya'ni hepsinin beraberindedir.
›a7ìã¢b×
� bß� å
� í¤a�  her nerede olurlarsa olsunlar - beraberlerindedir. Görülüyorki burada evvelâ
üçten ba,lanm),, sonra be,e geçilmi,, ikisinde de tek adedler tasrih edilmi,, sonra da daha az veya daha

ço-u icmal olunmu,tur. Bunun bir hayli nükteleri vard)r. Evvelâ sebebi nüzulüne i,arettir. Zira rivayet

olunuyorki Rabîa >bni Amr ile biraderi Habîb >bni Amr, bir de Safvan >bni Ümeyye üçü bir gün tenhaca

konu,uyorlarm),, birisi Allah bizim söylediklerimizi bilirmi dersin? demi,, biri de ba'z)s)n) bilir ba'z)s)n)

bilmez
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demi,, üçüncüsü de ba'z)s)n) bilirse hepsini bilir demi,, bu âyetin nüzulüne sebeb bunlar olmu,tur.

Saniyen Surenin ba,)nda geçen mücadile kad)n Peygamberle konu,urken yanlar)nda Hazreti Ai,e de

bulundu-u için üç ki,i bulunuyorlard). Salisen gizli konu,mak ekseriyya mü,avere için olur. Mü,avere iki

ki,i beyninde de olabilirse de )htilaf edildi-i taktirde bir taraf)n ziyade ile tercih olunabilmesi için

müzakerenin üç, be,, yedi, dokuz gibi tek adedle yap)lmas) evlâ olaca-)na i,arettir. Hazreti Ömerin vefat)

s)ras)nda ,uray) alt) ki,i yapmas) a,erei mübe,,ereden olan o alt) zat)n müteayyin olmas)ndan dolay)d)r.

Netekim Resulullah sallallâhü aleyhi vesellem sizden raz) olarak irtihal buyurdu demi,tir. Bununla beraber

mahdumu Abdullah)n hilâfetten hissas) olmamak üzere icab)nda terciha medar olmak üzere

beraberlerinde huzurunu ,art ederek yine tek adede riayet eylemi,tir. Rabian, böyle gizli konu,acak,

encümenlerin komitalar)n ekseriya üç nihayet be, ki,iden ibaret olmas) adetine i,arettir. Maamafih daha

a,a-), daha yukar) gizli cem'iyetler de olabilece-inden «

Š� r� ×
¤ a� ü
¬ � ë� �ÙÛ¡‡¨ å
¤ ß¡ óã¨…¤a� ü
¬ � ë� » ile hepsi derc edilmi,tir.
›ò¡6à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� aìÜ¢à¡Ç� bà� 2¡ á¤è¢÷¢j£¡ä� í¢ �á£q¢ sonra bütün bunlar)n yapt)klar) amelleri

K)yamet günü kendilerine haber verecek - amelleriyle onlar) terzil ve ta'zib eyliyecek

›á¥îÜ©Ç� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ Ø
¢ 2¡ é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ öyleya Allah her ,ey'e alîm.

8.

aìè¢ã¢ bà� Û¡ æ
� ë…¢ìÈ¢í� �á£q¢ ôì¨v
¤ �ä£Ûa å
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� 
¡ Ç� aìè¢ã¢ å
›é¢ä¤Ç� - burada rü'yet « óÛ¨a¡ » ile s)lalanm), oldu-u için bakmak ma'nas)nad)r. Bu âyet de Yehudîlerle
Münaf)klar hakk)nda nâzil olmu,tur. Surei Bekarede «

=á¤è¡ä¡îŸ
� óÛ¨a¡ aì¤Ü� 
� a‡� a¡ë� » bak.
© bî� ,‘

›94
¢ �Š£Ûa o
� ì¤u
� bä� n� í� ë�  hem de günah ve
¡ ì
¡ î� –
¡ È¤ß� ë� æ
¡ aë� †¤È¢Û¤aë� á¡q¤ü
¡ ¤ b2¡ æ
vebal ve Mü'minlere âdavet ve tecavüz ve Peygambere )syan
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f)s)lda,)yorlar. - Gizli cem'iyyetler yap)yor, gizli gizli konu,uyorlard).

� a‡� a¡ë�  -tehiyye, Allah ömürler
›=é¢¨Ü£Ûa é¡¡2 Ù
� î£¡z
� í¢ á¤Û� bà� 2¡ Ú
� ì¤�î£y
� �Ú¢@ëªb¬u
versin, sabah)n)z hay)r olsun gibi sa-l)k, esenlik dirki biz müslimanlar)n teh)yyesi selâmd)r. «

â¥5� 
� bè� îÏ© á¤è¢n¢�î£z
¡ m� » Peygambere verilecek selâm da «
bí� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûaë� ñ¢5� �–
£ Ûa� Pé¡¨Ü£Ûa 4
� ì
¢ ‰� bí� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa�

é¢m¢b×
� Š� 2� ë� é¡¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� ¢ó
£ j¡�ä£Ûa bè� ¢í£a� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� Pé¡¨Ü£Ûa 4
� ì
¢ ‰�
» gibi selâmlard)r. Allah tealâ da Peygamberini «

b¬í� P7�åîÜ©
� Š¤à¢Û¤a óÜ� Ç� â¥5� 
� ë� Pó
6 1¨À
� •
¤ a å
� íˆ©�Û£a ê¡¡…bj� Ç¡ óÜ¨Ç� â¥5� 
� ë�
bà¦îÜ©
¤ m� aìà¢Ü£¡
� ë� é¡î¤Ü� Ç� aì¢Ü£•
� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� » gibi salât-ü selâm ile
teh)yyelemi,tir. Buharî, Müslim ve sairede Hazreti Ai,eden rivayet olundu-una göre Yehudîlerden bir tak)m

kimseler Resulullah)n huzuruna geldiler «

Aleyhissalâtü vesselam da «

� î¤Ü� Ç� â¢b�
£ Ûa� » dediler,
¡á
¡ bÔ� Û¤a b2� a� bí� Ù

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� » diye cevab verdi. Hazreti Ai,e demi,tirki ben: «

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� �kš
¢ ä� È� Û� ë� â¢b�
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� », bir rivayette de «
¡ Ë� ë� é¢¨£ÜÛa á¢Ø
ò¢ä� È¤�Ü£Ûaë� â¢a�ˆ£Ûaë� â¢b�
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� » demi,tim, Aleyhissalâtü vessellem «ya Ai,e Allah
tealâ fahi, söyleyeni sevmez» buyurdu, i,itmiyormusun «

ben «

â¢b�
£ Ûa� » diyorlar dedim, sen de i,itmedinmi?

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� ë� » dedim buyurdu. >bni Esîr derki « â¢b
� » da. Me,hur olan hemzesizdir, bununla ölüm

murad ediyorlard). Ba'z) rivayette hemzelidir. Onun ma'nas) da dininizden b)kas)n)z demek oluyordu.

Ahmed >bni Hanbel ve <ü'ab) iymanda Beyhekî dahi Abdullah ibni Ömer rad)yallahü anhümadan ,öyle

rivayet etmi,lerdir: Yehudîler Resulullah sallallâhü aleyhi vesellem Hazretlerine «

� î¤Ü� Ç� â¥b
Ù
� »

diyorlar ve bununla ,etim kasdediyorlard), sonra nefislerinde «

64
¢ ìÔ¢ã� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛa bä� 2¢ˆ£¡È� í¢ ü� ì¤Û� » diyorlard), onun üzerine bu âyet nâzil oldu: «
=é¢¨Ü£Ûa é¡2¡ �Ùî£¡z
� í¢ á¤Û� bà� 2¡ Ú
� ì¤�î£y
� �Ú¢ëª@ b¬u
� a‡� a¡ë� »

gönüllerinde diyorlard)ki

›64
¢ ìÔ¢ã� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛa bä� 2¢ˆ£¡È� í¢ ü� ì¤Û�  Allah söyledi-imizle bize

azâb etseya!... - Yâni o Allah)n Resulü ise ona teh)yye nam)na söyledi-imiz söz sebebiyle Allah bize bir

azâb veriverseya!.
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Diye Dünyada azâb istiyorlar

›7á¢�ä£è� u
� á¤è¢j¢
¤ y
�  onlara Cehennem yeter - Dünyada da azâb

verilmez de-il, lâkin Âh)rette Cehennem azâb) her azâbdan bedter, hepsinin yerine yeter

›b7è� ã� ì¤Ü� –
¤ í�  onlar ona yaslanacaklar - içine at)lacaklar ›Š¢î–
� ÷¤j¡Ï�  art)k o ne
© à� Û¤a 
fena masîrdir. - O Cehennem ne fena mead, ne kötü ak)bettir. Dönüb var)lacak yerlerin en fenas),

dü,ülecek ink)lâb yerlerinin en kötüsüdür. - 9.

›PPPƒÛa á¤n¢î¤u
� bä� m� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�  Mü'minler gizli
konu,malardan, f)s)lda,maktan mutlak surette nehiy edilmiyor. Ancak günah, ,una buna teaddi ve tecavüz

ve Peygambere )syan mahiyyetinde ,eyler konu,maktan nehyediliyor. Ve gizli müzakereler yapt)klar)

zaman da hayr-ü hasenata ve Allah)n azâb)ndan korunmak yollar)na dair konu,makla emrolunuyorlar.

Buharî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Davud da >bni Mes'ud rad)yallahü anhten rivayet olundu-u üzere Resuli

Ekrem Sallâllahü Aleyhi Vesellem buyurmu,tur ki üç ki,i bulundu-unuz vak)t nâsa kar),)nc)ya kadar ikiniz

di-erini b)rak)p da f)s)lda,may)n, çünkü o onu mahzun eder. Ulema demi,lerdir ki iki ki,i bir di-erinin

yan)nda onun bilmedi-i bir lügat ile konu,mak da onu mahzun etti-i takdirde bunun gibidir.

Gizli konu,mak hakk)ndaki bu ta'limattan sonra aç)k meclislerdeki âdaba müteall)k olmak üzere

buyuruluyor ki 11.

� à� Û¤a óÏ¡ aìz
¢ �
£ 1� m� á¤Ø
¢ Û� 3
� îÓ© a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� 
¡Û¡bv
›7á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa |
� 1¤í� aìz
¢ 
� Ï¤bÏ� Ey o bütün iyman edenler! Sizlere meclislerde,
¡ 
oturdu-unuz yerlerde geni,leyin denildi-inde geni,leyiverin - ya'ni aç)l)n, gelene yer verin denildi-i zaman

yer aç)n, ortal)-) daraltmay)n. >bni ebi Hatimin mukatil >bni Hibbandan tahricine göre Âlûsî bu âyetin sebebi

nüzulünü
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,öyle nakleylemi,tir: Hazreti Peygamber Sallâllahü aleyhi vesellem Muhacirîn ve Ensar içinden Ehli Bedre

ikram ederdi. Ehli bedirden bir tak)m zevat geldi ki Sâbit >bni Kays >bni <emmas da onlardand), meclis ise

daha evvel gelenler ile dolmu,tu, Resulullah)n müvacehesinde durdular, «

é¢m¢b×
� Š� 2� ë� ¡é¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� ¢ó
£ j¡�ä£Ûa bè� ¢í£a� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� » dediler, Resulullah da
«

é¢m¢b×
� Š� 2� ë� ¡é¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� â¢5� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� ë� » diye selâmlar)n) kar,)lad), sonra

meclistekilere selâm verdiler, onlar da selâm ile kar,)lad)lar, bunun üzerine ayakta dikildiler, bir yer

aç)lmas)na muntaz)r oldular, kimse yer açmad), onlar)n ayakta kalmalar) Resulullah) müteessir etti,

etraf)ndakilerden ba'z)lar)na kalk ya fülân, ya fülân diye bir kaç ki,iyi kald)rd), onlar)n da ho,lar)na gitmedi-i

yüzlerinden belli oldu. Münaf)klar bunu lâk)rd)ya vesîle edindiler, yak)n)na oturan) kald)r)p da sonra geleni

oturtmas) adalet de-il dediler, i,te bu âyet bu sebeble nâzil oldu. Hasen ve Yezid >bni ebi Habîb gibi

ba'z)lar) ise Sahabe harb saflar)nda k)tal mevk)'lerinde k)skançl)k eder s)k) dururlar, ,ehid olmak ra-betiyle

ba'z)s) ba'z)s)na yer açmazd), bu âyet bu sebeble nâzil oldu. Demi,lerdir. Ma'nan)n buna da ,umulü yok

de-il ise de ekseriyyet peygamberin meclisindeki izdiham dolay)siyle nâzil oldu-unu söylemi,lerdir. Has)l)

her hangisi olursa olsun bulundu-unuz mecslislerde darl)k yapmay)n etraf)n)zdakilere s)k)nt) vermeyin,

geni,leyin, aç)l)n denildi-i zaman ne suretle olursa olsun yer aç)n geni,letin

›7á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa |
� 1¤í�  ki Allah size geni,lik versin ›aëŒ¢’
¢ ã¤a 3
� îÓ© a‡� a¡ë�  kalk)n
¡ 
yâhud yukar) geçin - denildi-inde de

›aëŒ¢’
¢ ã¤bÏ�  hemen kalk)verin

›=á¤Ø
¢ ä¤ß¡ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a é¢¨£ÜÛa É¡Ï� Š¤í�  ki Allah içinizden iyman edenleri, ya'ni hakikaten

iymanl) olan ve bu emirlere de temiz
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yürekle iyman eden mü'minleri yükseltsin - iyman ile emre imtisallerinin mükâfat) olarak Dünyada

muvaffak)yyet, güzel nam, âh)rette Cennet kö,klerinde makam ile rif'at versin

›p
� ‰� …� á� Ü¤È¡Û¤a aìm¢ë@a¢ å
� íˆ©�Û£aë�  nefisleri )lme verilmi, olan zatlar) da derecat ile
§6 bu
yükseltsin - bilhassa )lim ile me,gul ve mucebince âmil olan ulemay) da derecelerle daha yüksek

makamlara geçirsin. Bu âyet )lmin faz)leti ve uleman)n rif'ati hakk)ndaki sarih delillerdendir. Bu babda bir

çok ehadîsi ,erife de vard)r. Ezcümle: >mam) A'zam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Müsnedinde >bni Mes'ud

rad)yallahü anh Hazretlerinden rivayet eyledi-i ,u hadîsi ,erîf bu babda ne kadar mühimdir. Resuli Ekrem

Sallallahü aleyhi vesellem buyurmu,tur ki: «

ó¡nà� Ø
¤ y
¤ È� u
¤ a� á¤Û� óã£©a¡ 4
¢ ìÔ¢î� Ï� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� õ� bà� Ü� È� Û¤a é¢¨£ÜÛa É¢à� v
¤ í�
¡ 3
†¤Ô� Ï� ¡ò�£äv
� Û¤a óÛ� a¡ aìj¢ç� ‡¤a Š� î¤‚
� Û¤a á¢Ø
¢ 2¡ †¢í‰¡a¢ bã� a� ë� ü�£ a¡ á¤Ø
¢ 2¡ìÜ¢Ó¢ óÏ¡
á¤Ø
¢ ä¤ß¡ æ
� b×
� bß� óÜ¨Ç� á¤Ø
¢ Û� p
¢ Š¤1� Ë� = Ya'ni Allah Tealâ K)yamet günü ulemay) cem' edip
de buyuracak ki: Ben size s)rf hay)r murad etti-im cihetle hikmetimi kalblerinize koydum, haydin Cennete

gidin, çünkü sizden vak)' olan kusurlar)n)za kar,) size ma-firet buyurdum». Tirmizî, Ebu Davud, Darimî ,u

hadîsi merfuan Ebüdderda' rad)yallahü anh Hazretlerinden rivayet etmi,lerdir: «

Š¡ö¡b
� óÜ� Ç� ‰¡†¤j� Û¤a ò� Ü� î¤Û� Š¡à� Ô� Û¤a 3
¤ 1� ×
� †¡2¡bÈ� Û¤a óÜ¨Ç� á¡Û¡bÈ� Û¤a 3
¢ š
¤ Ï�
¡ š
� Û¤a » Âlimin âbid üzerine fazl) Kamerin bedir gecesi sair kevakib üzerine fazl) gibidir. Yine
¡k×
¡ aì� Ø
Tirmizî Ebu Ümame rad)yallahü anhten: Resulullah buyurdu ki «

ë� �Œ£Ç� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ á¤×
¢ bã� …¤a� óÜ¨Ç� ó¡Üš
¤ 1� ×
� †¡2¡bÈ� Û¤a óÜ¨Ç� á¡Û¡bÈ� Û¤a 3
¢ š
¤ Ï�
ó¡Ï ò¦Ü� à¤ã� ó�£ny
� 
� a¤ë� p
£ Ûa 3
� ç¤a� ë� é¢n� Ø
� ÷¡Ü¨ß� ë� �3
£ u
�
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�
� ë� bç� Š¡z
¤ u
¢ »
Š� î¤‚
� Û¤a 
� ì¢Ü£–
� î¢Û� p
� ìz
¢ Û¤a ó�£ny
¡ b�ä£Ûa á¡Ü£È� ß¢ óÜ� Ç� æ
Âlimin âbid üzere fazl) benim ednan)za fazl)m gibidir. Muhakkak ki Allah Tealâ azze ve cell ve Melâikesi ve

Semavat ve Arz ahalîsi hattâ yuvas)nda kar)nca ve hattâ bal)klar insanlara hay)r ö-retene salevat getirirler.

Darimî Hazreti Hasenden: Resulullah ,öyle buyurmu,tur: «

ë� é¢ä� î¤j� Ï� â� 5� 
¤ ü
¤ î¢Û¡ á� Ü¤È¡Û¤a k
¢ Ü¢À
¤ í� ì� ç¢ë� p
¢ ì¤à� Û¤a ê¢õ� bu
� å
¤ ß�
¡ a¤ é¡¡2 óî� z
ò¥u
� ‰� …� å
� îî£©j¡�ä£Ûa å
� î¤2� = Her kim islâm) ihya için )lim taleb ederken ölüm
kendisine
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gelirse onunla Peygamberler aras)nda tek bir derece vard)r.» <u hadîsler de pek mühimdir. Deylemî

Firdevste Ümmühanî rad)yallahü anhadan: Aleyhissalâtü Vesselâm buyurmu,tur ki: «

ó¡Üj¤Ó� õ¡bî� j¡ã¤ü
� a¤ t
¢ aŠ� îß¡ ë� óqaŠ� îß¡ á¢Ü¤È¡Û¤a� = Ilim benim miyras)m ve benden
evvelki Peygamberlerin miyras)d)r.» >bni Adiyy Hazreti Ali rad)yallahü anhten: «

ò¢q� ‰� ë� ë� ó¡nq� ‰� ë� ë� õ¡bî� j¡ã¤ü
� a¤ õ¢b1� Ü� 
¢ ë� 
� a¤ |
¢ î2¡b–
� ß� õ¢bà� Ü� È¢Û¤a�
¡ ‰¤ü
õ¡bî� j¡ã¤ü
� a¤ = Ulema arz)n ),)klar) ve enbiyan)n halifeleri ve benim varislerim ve enbiyan)n
varisleridirler.» >bnünnecar Hazreti Enes rad)yallahü anhten: «

á¢è¢Û� ¢Š1¡Ì¤n� 
¤ í� ë� õ¡bà� �
£ Ûa 3
¢ ç¤a� á¤è¢¢j£z
� a¤ ò¢q� ‰� ë� õ¢bà� Ü� È¢Û¤a�
¡ í¢ õ¡bî� j¡ã¤ü
ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â¡ì¤í� óÛ� a¡ aìm¢bß� a‡� a¡ Š¡z
¤ j� Û¤a óÏ¡ æ
¢ bn� îz
¡ Û¤a = Ulema veresetül
enbiyad)r, ehli Sema onlara mahabbet eder ve öldükleri vak)t denizdeki bal)klar K)yamete kadar onlara

isti-far ederler.» Ahmed ibni Hanbel ve >bni Hibban, Ebüdderda' rad)yallahü anhten: «

Ö
¢ ¤åß¡ bÔ¦íŠ¡Ÿ
� é¡2¡ é¢¨£ÜÛa Ù
� Ü� 
� bà¦Ü¤Ç¡ é¡îÏ¡ k
¢ Ü¢À
¤ í� bÔ¦íŠ¡Ÿ
� Ù
� Ü� 
� å
¤ ß�
¡ Š¢Ÿ
ó™
¦ ‰¡ á¡Ü¤È¡Û¤a k
� Û¡ bè� n� z
� ä¡u
¤ a� É¢š
� n� Û� ò� Ø
� ö¡5� à� Û¤a �æ
£ a� ë� Pò¡�ä£v
� Û¤a
¡ Û¡bÀ
p
£ Ûa óÏ¡ å
¤ ß� é¢Û� ¢Š1¡Ì¤n� 
¤ í� á� Û¡bÈ� Û¤a �£æa¡ ë� PÉ¢ä� –
¤ í� bà� 2¡
¡ aì� à¨�
ò¢q� ‰� ë� õ� bà� Ü� È¢Û¤a �æ
£ a¡ ë� Põ¡bà� Û¤a Ò
� óÏ¡ æ
¢ bn� îz
� 
� a¤ë�
¡ ì¤u
¡ Û¤a ó�£ny
¡ ‰¤ü

bà� �ã£a¡ ë� bß¦bç� ‰¤…¡ ü� ë� a‰¦bä� í…¡ aìq¢‰£¡ì� í¢ á¤Û� �õbî� j¡ã¤ü
� a¤ �£æa¡ �ë õ¡bî� j¡ã¤ü
� a¤
Š§Ï¡aë� Å
� 2¡ ˆ� 
� a� †¤Ô� Ï� ê¢�£†ß� a� å
¤ à� Ï� á� Ü¤È¡Û¤a aìq¢�‰£ë� = Her kim bir yola sülûk eder
§£ z
onda )lim taleb eylerse Allah Tealâ onu Cennet yollar)ndan bir yola sülûk ettirir ve Melekler talibi )lme

kanadlar)n) gererler, san'at)n) ho,land)klar) için. Ve ulema veresetülenbiyad)r, ve Enbiya ne dinar ve

dirhem miyras b)rakmad)lar ancak )lim miyras b)rakt)lar. <u halde onu alan çok bir nasîb alm), olur.»

>bnünneccar Enes rad)yallahü anhten: «

ñ¥…� bí� ‹¡ á¤è¢n¢
� Û� bv
� ß¢ ë� ñ¥…� b
� æ
� ìÔ¢�n£à¢Û¤aë� ñ¥…� bÓ� õ¢bà� Ü� È� Û¤a� = Ulema
kumandanlar, müttek)ler efendiler ve onlarla oturmak kârd)r.» Hatib, >bni Ömer rad)yallahü anhümadan: «

é¡î¤Ü� Ç� �|�u
£ Š� Ï� õ¡a†� è� ¢’
£ Ûa â¡†� 2¡ õ¡bà� Ü� È¢Û¤a Š¢j¤y
� ‹¡ë¢ = Uleman)n mürekkebi
¡ æ
,ühedan)n kaniyle tart)ld) da ondan a-)r geldi.». Taberanî Evsatta Ebu Hüreyre rad)yallahü anhten: «

aìÈ¢™
� aì� m� ë� ‰� bÓ� ì� Û¤aë� ò� ä� îØ
£ Ûa á¡Ü¤È¡Ü¤Û¡ aìà¢�Ü£È� m� ë� á� Ü¤È¡Û¤a aìà¢�Ü£È� m�
¡ �
é¢ä¤ß¡ æ
� ìà¢�Ü£È� m� å
¤ à� Û¡ = Ilmi ö-renin ve )lm için sekînet ve vekar da ö-renin ve kendisinden )lim
ö-renece-iniz kimseye tevazu' edin.» Deylemî Firdevste Hazreti Aliy rad)yallahü anhten: «

¤ ß¡ Š¥î¤
� é¡2¡ É¢1� n� ä¤í¢ á¥Û¡bÇ� = Kendisiyle intifa' olunan âlim bin âbidden
§†2¡bÇ� Ñ
¡ Û¤a� å
hay)rl)d)r.» >bni Adiy, Hatîb, >bni Asakir,
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Ebüdderda' rad)yallahü anhten: «

aìÜ¢à� È¤m� ó�£ny
� á¢Ü¤È¡Û¤a á¢Ø
¢ È� 1� ä¤í� å
¤ Ü� Ï� aìà¢�Ü£È� m� æ
¤ a� á¤n¢÷¤‘
¡ bß� aìà¢�Ü£È� m�
� ìà¢Ü� È¤m� bà� 2¡ = Ö-renmek istedi-inizi ö-renin fakat bildi-inizle amel etmedikçe )lmin size hiç
æ
menfeati olmaz.» Ebülhasen >bni Ahzemi Medinî, Emalîsinde Hazreti Enes rad)yallahü anhten: «

ó�n£y
� á¡Ü¤È¡Û¤a É¡à¤v
� 2¡ aëŠ¢u
� ¤ìªm¢ ü� é¡¨£ÜÛa ì� Ï� á¤n¢÷¤‘
¡ bß� á� Ü¤È¡Û¤a aìà¢�Ü£È� m�
aìÜ¢à� È¤m� = Ilimden istedi-inizi ö-renin fakat amel etmedikçe )lim toplamakla me'cur olmazs)n)z vallahi.»
Ahmed ibni Hambel, Buharî, Müslim Hazreti Muaviyeden, yine Ahmed ibni Hanbel ve Tirmizî >bni Abbastan

ve >bni Mace Ebû Hüreyreden rad)yallahü anhüm: «

å
� é¡2¡ é¢¨£ÜÛa …¡Š¡í¢ å
¤ ß� = Her kime Allah hay)r murad ederse
¡ í†£¡Ûa ó¡Ï é¢è¤Ô£¡1� í¢ aŠ¦î¤
onu dinde fak)h eder.» Taberanî >bni Ömerden rad)yallahü anhüma: «

¢ ‰� ì� Û¤a å
Ê
¢ š
� Ï¤a� ë� é¢Ô¤1¡Û¤a ñ¡…� bj� È¡Û¤a 3
¢ š
� Ï¤a� = Ibadetin efdali f)k)ht)r, dinin
¡ í†£¡Ûa 3
efdali vera'd)r.». Hatîb, Cabirden rad)yallahü anh: «

â� Š� ×
¤ a� †¤Ô� Ï� á¤è¢ß� Š� ×
¤ a� å
¤ à� Ï� õ¡bî� j¡ã¤ü
� a¤ ò¢q� ‰� ë� ¤áè¢�ã£b¡Ï� õ� bà� Ü� È¢Û¤a aìß¢Š¡×
¤ a�
é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa = Ulemaya ikram ediniz. Çünkü onlar Enbiyan)n varisleridirler, onun için her kim

onlara ikram ederse Allah ve Resulüne ikram etmi, olur.» Rafiî, Behz ibni hakîmden, O babas)ndan,

dedesinden: «

†¤Ô� Ï� õ� bà� Ü� È¢Û¤a ‰� a‹� å
¤ ß� ë� ó¡äÜ� j� Ô¤n� 
¤ a †¤Ô� Ï� õ� bà� Ü� È¢Û¤a 3
� j� Ô¤n� 
¤ a å
¡ ß�
ó¡ä
� Û� bu
� å
¤ ß� ë� óä¡
� Û� bu
� †¤Ô� Ï� õ� bà� Ü� È¢Û¤a 
� Û� bu
� å
¤ ß� ë� óã¡‰� a‹�
ó¡2£‰� 
� Û� bu
� bà� �ã£b� Ø
� Ï� = ulemay) ist)kbal eden beni ist)kbal etmi, olur, ulemay) ziyaret eden
beni ziyaret etmi, olur, ulema meclisinde bulunan benim meclisimde bulunmu, olur, benim meclisimde

bulunan da sanki Rabb)m)n meclisinde bulunmu, gibi olur.» Deylemî ibni Mes'uddan ve Ebu Hüreyreden

rad)yallahü anhüma: «

¢ŠÔ¡n� 1¤í� ón¨ß� ô‰¡†¤í� ü� á¤×
¢ †� y
� a� �æ
£ b¡Ï� É� Ï� Š¤í¢ æ
¤ a� 3
� j¤Ó� á� Ü¤È¡Û¤a aìà¢�Ü£È� m�
ê¢†� ä¤Ç¡ bß� óÛ� a¡ = )lim refi' olunmazdan evvel )lmi ö-renin çünkü her biriniz yan)ndakine ne zaman
muhtac olaca-)n) bilmez.» Ahmed, Darimî, Taberanî ve Ebü,,eyh tefsirinde ve >bni Merduye Ebi

Umameden rad)yallahü anh: «

¤ a� 3
æ
� j¤Ó� ë� á¢Ü¤È¡Û¤a œ
� j� Ô¤í¢ æ
¤ a� 3
� j¤Ó� á¡Ü¤È¡Û¤a å
� ß¡ aëˆ¢
¢ 
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� bí�
aˆ� ç¨ ë� á¢Ü¤È¡Û¤a É¢Ï� Š¤í¢ Ñ
� î¤×
� ¡é¨£ÜÛa 4
� ì
¢ ‰� bí� 3
� îÓ¡ Pá¢Ü¤È¡Û¤a É� Ï� Š¤í�
…¢ìè¢î� Û¤a ê¡ˆ¡ç¨ ë� �Ù¢ß£a¢ �Ùn¤Ü� Ø
¤ a� 4
� bÔ� Ï� bã� Š¡è¤Ã
� å
� î¤2� æ
¢ a¨Š¤Ô¢Û¤a
¡ q� ô
� ìÔ¢�Ü£È� n� í� aìz
æ
¢ j¡–
¤ í¢ á¤Û� Ñ
¢ y
� à� Û¤a ¢áç¡Š¡è¢Ã
¤ a� å
� î¤2� ô‰¨b–
� �ä£Ûaë�
¡ b–

¤ a� á¡Ü¤È¡Û¤a l
æ
� bç� ‡� �£æa¡ ë� ü� a� á¤ç¢õ¢bî� j¡ã¤a� é¡2¡ p
¤ õ� bu
� b�£àß¡ Ò
� Û¤b2¡
¡ Š¤z
p
� Ü¨q� é¢n¢Ü� à¤u
¢ k
� ç� ˆ¤í� = ey nas )lim kabz olunmazdan
§ a�Š£ß� s
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evvel, )lim ref' olunmazdan evvel )limden nasîb al)n, denildi ki: Yaresulallah Kur'an bizim aram)zda iken )lim

nas)l ref' olunur? Buyurduki: hay seni anan yitirsin: i,te Yehûd ve Nesarâ, aralar)nda kitablar var, Fakat

Peygamberlerinin getirdi-inden bir harfe tutunmaz olmu,lard)r. Haberiniz olsun ki )lmin gitmesi cümlesinin

gitmesidir, )lmin gitmesi cümlesinin gitmesidir. Ilmin gitmesi cümlesinin gitmesidir.» Ahmed ibni Hanbel,

Buharî, Müslim, Neseî, >bni mâce, >bni Ömerden rad)yallahü anhüma «

¤åØ
� ß¡ ò§Ç� Œ¡ä¤n� 2¡ bÇ¦aŒ� n¡ã¤a¡ á� Ü¤È¡Û¤a œ
¢ j¡Ô¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
¡ Û¨ë� …¡bj� È¡Û¤a å
ˆ� ‚
� m£a¡ bà¦Û¡bÇ� Õ
� j¤í� á¤Û� a‡� a¡ ó�£ny
� õ¡bà� Ü� È¢Û¤a œ
¢ j¡Ô¤í�
¡ j¤Ô� 2¡ á� Ü¤È¡Û¤a œ
aì¢Ü£™
� a� ë� aì¢Ü£š
� Ï� á§Ü¤Ç¡ Š¡î¤Ì� 2¡ aìn¢Ï¤b� Ï� aìÜ¢÷¡
¢ Ï ü¦ b�è£u
¢ õ� b
� �ëª‰¢ 
¢ b�ä£Ûa
= Allah tealâ )lmi kullardan nez' ederek soymak suretiyle kabzetmek velakin ülemay) kabz ile )lmi kabz

eder, hiç bir âlim b)rakmay)nca da nas bir tak)m cahil ba,lar edinirler, onlara sorulur, onlar da )limsiz fetva

verirler hem do-ru yoldan saparlar hem de sapt)r)rlar.» Ebu Nüaym ve Deylemî Ebu Hüreyreden

rad)yallahü anh: «

� b�ä£Ûa æ

� ìn¢1¤í¢ ü¦ b�è£u
¢ õ� b
� �ëª‰¢ â¥ì¤Ó� æ
¢ Š¢‚
¤ í�
¡ bß� �Œ£Ûa Š¡
¡ a¨ óÏ¡ x
� ì¢Ü£š
æ
� ì¢Ü£š
¡ í¢ ë� æ
¡ î� Ï� = ahir zamanda bir kavm ç)kar, cahiller ba,lara geçerek nasa fetva verirler
hem dâll hem mud)ll olurlar.» >bni Neccar Ebu Hüreyreden rad)yallahü anh: «

‰¢ë†¢î� Ï� á� �£äè� u
� ‰¡bã� óÏ¡ æ
� ìÏ¢ˆ� Ô¤î¢Ï� ò¡ß� bî� Ô¡Û¤a â� ì¤í� õ¡ì¢
£ Ûa õ¡bà� Ü� È¢2¡ óm� ¤ìªí¢
é¢Û� 4
¢ bÔ� î¢Ï� by
� �Š£Ûb2¡ ‰¢bà� z
� ò§j� –
¤ Ô� 2¡ á� �£äè� u
� óÏ¡ á¤ç¢†¢y
� a�
¡ Û¤a ‰¢ë†¢í� bà� ×
bß� Ñ
¢ Û¡b
� a¢ o
¢ ä¤×
¢ ó¡ã£a¡ 4
� bÓ� Ù
� Û¢b2� bà� Ï� bä� í¤†� n� ç¤a¡ Ù
� 2¡ Ù
� Ü� í¤ë� bí�
á¤×
¢ bè� ã¤a� o
¢ ä¤×
¢ = kötü âlimler K)yamet günü getirilir, Cehennem ate,ine at)l)r, her biri Cehennemde
bir casaba ile de-irmen döndüren merkeb gibi döner dola,)r, ona: vay sana biz seninle yolumuzu

düzeltmi,tik bu halin ne? Denilir, derki: ben sizi nehyetti-im ,eyleri tutmaz, h)lâf)n) yapard)m.» Deylemî

firdevste >bni Abbastan rad)yallahü anhüma: «

¥ ç¡bu
3
� ¥†è¡n� v
¤ ß¢ ë� Š¥ö¡bu
� â¥bß� a¡ë� Š¥u
¡ bÏ� é¥îÔ¡Ï� ò¥q� 5� q� å
¡ í†£Ûa ò¢Ï� a¨ = dinîn
afeti üçtür: fakîhi facir, >mam) câir, müctehidi cahil» Askerî Hazreti Ali rad)yallahü anhten: «

� bÀ
æ
� Ü¤¢
£ Ûa aìÈ¢j¡�n£í� ë� bî� ã¤¢†£Ûa 3
¢ ¢Š£Ûa õ¢bä� ß� a¢ õ¢bè� Ô� 1¢Û¤a�
¡ ¡a†� í¢ á¤Û� bß� 3
¡ 
á¤ç¢ë‰¢ˆ� y
¤ bÏ� �ÙÛ¡‡¨ aìÜ¢È� Ï� a‡� b¡Ï� = Fukaha Peygamberlerin emînleridir Dünyaya
dalmad)klar) ve saltanat uyuntusu olmad)klar) müddetçe, fakat onu yapd)larm) o zaman onlardan

hazeredin». Ahmed >bni Hanbel Hazreti Ömerden
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rad)yallahü anh: «

æ
� Ü£Ûa á¡îÜ¡Ç� Õ
£ ×
¢ ón¡�ß£a¢ óÜ¨Ç� Ò
¢ b
� a� bß� Ò
� ì� 
¤ a� �æ
£ a¡ =
¡ b
§ Ï¡bä� ß¢ ¢3
Ümmetimin aleyhine korktu-umun en korkuncu her bir dili bilgiç münaf)kt)r.» Yine Ahmed ibni Hambel ve

ebu Nüaym Hilyede Hazreti Ömer rad)yallahü anhten: «

� ì¢Ü£š
æ
� a¤ ón¡�ß£a¢ óÜ¨Ç� Ò
¢ b
� a� bß� Ò
¢ ì� 
¤ a� = ümmetimin aleyhine
¡ à¢Û¤a ò¢�£àö¡ü
korktu-umun en korkuncu )dlâl edici imamlard)r.». Taberanî >bni Mes'udden rad)yallahü anh: her hangi bir

adam kendisine Allah tealâ bir )lim vermi, de onu ketmetmi, ise K)yamet günü Allah da ona ate,ten bir

gem vurur.» >bni asakir Ebu Hüreyreden rad)yallahü anh: «

� a� �æ
£ a¡
¡éà¡Ü¤È¡2¡ é¢¨£ÜÛa é¢È¤1� ä¤í� á¤Û� á¥Û¡bÇ� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� b2¦aˆ� Ç� 
¡ b�ä£Ûa �†£‘
= K)yamet günü nâs)n en ziyade azâb çekece-i o âlimdir ki ona )lmiyle menfeat vermemi,tir.» Tirmizî >bni

Ömerden rad)yallahü anhüma: «

‰¡b�ä£Ûa �åß¡ ê¢†� È� Ô¤ß� aª�£ìj� n� î� Ü¤Ï� é¡¨£ÜÛa Š¡î¤Ì� Û¡ á� Ü¤È¡Û¤a á� �£ÜÈ� m� å
¤ ß� = Her kim )lmi

Allah)n gayr) için ö-renirse ate,ten oturaca-) yere haz)rlans)n». Ebu,,eyh, Ubade >bni Samit rad)yallahü

anhten: «

¢ à� È¤í� å
3
¤ ß� ¢áÛ¡bÈ� Û¤aë� Ê
¢ ‰� ì� Û¤a å
¢ 5� ß¡ ë� 3
� ß¡ Š¥î¤
� á¢Ü¤È¡Û¤a�
¡ í†£¡Ûa Ú
¡ à� È� Û¤a å
5¦ îÜ¡Ó� æ
� b×
� æ
¤ a¡ ë� é¡¡àÜ¤È¡2¡ = Ilim amelden hay)rl)d)r, dinin k)vam) ise vera' ve takvad)r, ve Âlim
az da olsa )lmiyle amel edendir.» >bni Lâl Mekârimi ahlâkta Hazreti Aliden rad)yallahü anh: «

ò¡à� y
¤ ‰� ¤åß¡ 
� b�ä£Ûa Á
¢ ä¡Ô¤í¢ ü� å
¤ ß� é¡îÔ¡1� Û¤a ¢3
£ ×
¢ é� îÔ¡1� Û¤a á¢Ø
¢ d¢j£ã� a¢ ü� a�
¢ †� í� ü� ë� ¡é¨£ÜÛa Š� Ø
Ê
¤ ß� á¤è¢ä¢ß¡ìí¢ ü� ë� é¡¨£ÜÛa 
¤ ß¡ á¤è¢
¢ ö¡ìí¢ ü� ë� é¡¨£ÜÛa
¡ ë¤‰¢ å
bè� îÏ¡ 
� î¤Û� ñ§…� bj� Ç¡ óÏ¡ Š� î¤
� ü� ü� a� ¢êaì� 
� a¨Š¤Ô¢Û¤a
¡ bß� óÛ¨a¡ ò¥j� Ë¤‰� æ
¥Š�2£†� m� é¡îÏ¡ 
� î¤Û� á§Ü¤Ç¡ óÏ¡ ü� ë� é¥¢£Ô1� m� = Size tam fak)h) haber vereyim mi? Allah)n
rahmetinden nas)n ümidini kesmiyen ve Allah)n revhinden onlar) ye'se dü,ürmiyen ve Allah)n mekrinden

onlar) emîn k)lm)yan ve masivaya ra-bet için Kur'an) b)rakm)yan kimsedir, haberiniz olsun ki ne tefakkuh

olm)yan bir )badette ne de tedebbür bulunm)yan bir )limde hay)r yoktur.» Hatîb Elmüttefak Velmüfterakte

<eddad ibni Evsten rad)yallahü anh: «

ë� ¡é¨£ÜÛa p
� b�ä£Ûa o
� Ô¢à¤í� ó�£ny
� é¡Ô¤1¡Û¤a �3
£ ×
¢ †¢j¤È� Û¤a é¢Ô� 1¤í� ü�
¡ a‡� óÏ¡ 
é¡
� Ô� ß¤a� †¥y
� a� æ
� ìØ
¢ í� ü� ó�n£y
� = Abd, Allah)n zati hakk)nda halka ve
¡ 1¤ã� óÏ¡ o
herkesten ziyade kendi nefsine bugz etmedikçe tam bir fekahetle fak)h olmaz.»

Velhas)l )lmin, uleman)n gerek faz)leti ve gerek âfat) hakk)nda hadîs kitablar)nda pek çok hadîsler vard)r.

Netekim Kenzülummalde yüzlercesine nakleder. Bütün bunlardan anla,)lan hulâsa ise, )lmin amelden

ba,kaca haddi zat)nda bir fazl-ü meziyyeti bulunmakla beraber
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)ndallah derecat ile yüksekli-e ,ayan olan ulema nefislerini )lme verip )lmiyle amel eden ulemad)r. Onun

için ulema, )lmiyle amel etmeli, mü'minler de ulemaya hurmet ve ikram eylemelidirler. Ulema, )lmin ,erefini,

mevzuunun ,erefi, gayesinin ,erefi, mesailinin kuvveti ile mütenasib olmak üzere üç noktai nazardan

derecata ay)rm),lard)r. Ahnef >bni Kays demi,tir ki )lm ile takviye edilmiyen )zzet, nihayet bir zillete münkalib

olur.

›Š¥îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛaë�  ve Allah bütün amellerinize habîrdir. - Ona göre
mükâfat veya mücazat edecektir. Bu tezyil, )limden matlûb amel oldu-unu )htar ve )lme hurmet etmiyenleri

inzard)r.

12.

›4
� ì
¢ �Š£Ûa á¢n¢î¤u
� bã� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�  - Bu âyet de

bilhassa Resulullah)n meclisinde zati risaletine hususî olarak f)s)ldamak suretiyle bir ,ey arzetmek

istiyenlerin Âdab) hakk)nda nâzil olmu,tur. >bni Abbas Hazretlerinden rivayet olundu-una göre bir tak)mlar)

Resulullah)n meclisinde kendilerini göstermek için lüzumlu lüzumsuz f)s)lt) ile Zati Risaletpenahîlerine bir

,eyler arzetme-e kalk)yor ve bu gittikçe ço-al)yordu, Aleyhissalâtü Vesselâm lûtf-u semahati hasebiyle

hiçbirini reddetmiyordu, bu sebeble bu âyet nâzil oldu. Katadeden rivayet olundu-una göre de zenginler

Peygamberin huzuruna geliyorlar bu suretle s)k s)k münacatta bulunarak mecliste fukaraya galebe

ediyorlard). Aleyhissalâtü Vesselâm bunlar)n çok oturmalar)ndan ve çok f)s)lda,maya kalkmalar)ndan

s)k)l)yordu bu âyet nâzil oldu. Buyuruluyor ki: Ey bütün iyman edenler Peygambere bir ,ey f)s)ldamak

istedi-iniz vak)t

›6ò¦Ó� †� •
� á¤Ø
¢ íì¨v
¤ ã� ô
¤ †� í� å
� î¤2� aìß¢†£¡Ô� Ï�  f)s)lt)n)zdan önce bir

sadaka
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takdim ediniz - ki m)kdar) ne olursa olsun

›Ù
� Û¡‡¨ bu - suretle bir sadaka takdimi

›á¤Ø
¢ Û� Š¥î¤
�  sizin için hay)rd)r. - Muhtac olanlar) sevindirecek ve size sevab kazand)racak bir

hay)rd)r.

›6Š¢è� Ÿ
¤ a� ë�  hem de daha ziyade bir temizliktir. - Peygambere münacatta bulunmak

hususunda niyyetlerin samimiyyetine ve mal)n)zda fukar)n)n gözü kalmamas)na ve ahlâk)n tasfiyesiyle

hayr-ü hasenat) âdet edinme-e sebeb olur.

sadaka takdimine gücünüz yetmezse

›aë†¢v
¤ b¡Ï�  ,ayed bulamazsan)z ¡ m� á¤Û� æ

›á¥îy
£ b¡Ï�  O halde de Allah
© ‰� ‰¥ì1¢Ë� é� ¨£ÜÛa �æ

gafurdur rahîmdir. - Öyle sadaka takdim edemiyecek olan fukaran)n da f)s)lt) ile ma'ruzatta bulunmas)na

ruhsat verir. Burada gafûr isminin zikri «

aìß¢†£¡Ó� » emrinin vücub için oldu-una bir tenbih demektir.

<undan da gaflet edilmemek lâz)md)r ki Resulullah kendi nam)na hediyye kabul eder idiyse de sadaka

kabul etmezdi, hattâ âli Resule bile sadaka ve zekât almak haramd)r. Onun için burada takdimi emr olunan

sadakadan murad lüzumuna göre fukaraya sarfedilmek üzere takdim olunacak sadakad)r. Netekim Sûrei

Nisa'da «

ë¤a� Ò
� 2¡ Š� ß� a� å
¤ ß� ü�£ a¡ á¤è¢íì¨v
¤ ã� å
¤ ß¡ Š§îr©×
� óÏ© Š� î¤
� ü�
§ ëŠ¢È¤ß� ë¤a� ò§Ó� †� –
� ì¤
Ò
� Ï� ¡é¨£ÜÛa p
� Š¤ß� õ� b¬Ì� n¡2¤a Ù
� Û¡‡¨ 3
¤ È� 1¤í� å
¤ ß� ë� 
� î¤2� 
¤ a¡
¡ b™
¡6 b�ä£Ûa å
§ 5� •
bà¦îÄ
¤ a� é¡îm©¤ìªã¢ » buyurulmu,tu. Bununla beraber burada emrolunan sadakan)n takdimi
© Ç� aŠ¦u
vücubu, çok geçmeden bundan sonra gelecek olan âyet ile nesh edilmi,tir.

Hâkim ve >bni Münzir ve Abd >bni Humeyd ve daha ba,kalar) ,öyle rivayet etmi,lerdir: Hazreti Ali

rad)yallahü anh ve kerremallahü vecheh demi,tir ki: Kitabullahta bir âyet vard)r, onunla benden evvel

kimse amel etmedi, benden sonra da kimse amel etmiyecektir: Necvâ âyeti: «

P P P ƒÛ a 4
� ì
¢ �Š£Ûa á¢n¢î¤u
� bã� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� », Yan)mda bir
dinar vard)
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onu on dirheme satt)m, Peygamber Sallâllahü Aleyhi Vesellem Hazretlerine her ne zaman münacatta

bulundumsa Necvam)n önünde bir dirhem takdim ettim, sonra da o âyet nesholundu, kimse onunla amel

etmedi «

á¤n¢Ô¤1� ‘
¤ b� ö� » âyeti nazil oldu. 13.

›p
� á¤Ø
¢ íì¨v
¤ ã� ô
¤ †� í� å
� î¤2� aìß¢†£¡Ô� m¢ æ
¤ a� á¤n¢Ô¤1� ‘
¤ a� õ�  fîs)lt)n)z)n önünde
§6 bÓ� †� •
sadakalar takdim etmekten korktunuz ha? - Demek ki ondan sonra bir iki sadaka takdim eden olmu, ise de

çok olmam),, f)s)lt) hevesinin arkas) kesilmi, idi, ya'ni sadaka takdim etmekle fukaral)-a dü,eriz diye

korktunuz, necvan)z)n önünde çok sadakalar takdim edemediniz de münâcattan vazgeçtiniz de-il mi

›aìÜ¢È� 1¤m� á¤Û� ¤‡b¡Ï�  mademki yapmad)n)z - yapabilece-iniz halde yapmad)n)z
›á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa l
� bm� ë�  Allah da size tevbe ile nazar buyurdu - Kusurunuzu afvedip yine

sadaka takdim etmeksizin Peygambere münacatta bulunman)za müsaade etti. Bunun ,ükrânesi olmak

üzere

›ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aìà¢îÓ©b� Ï�  o halde namaza devam edin ›ñ� ì×
¨ �Œ£Ûa aìm¢a¨ë�  ve

zekât) verin

›6é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa aìÈ¢îŸ
© a� ë�  ve Allaha ve Resulüne itaat eyleyin - gerek

meclislerin âdab) ve gerek di-er ahkâm gibi sair emirlerde itaatsizlik yapmay)n da iycab)n) icra ve infaz

eyleyin

›Š¥îj©
� é¢¨£ÜÛaë�  ki Allah habîrdir - haberdard)r, bir lâhza )lminden kaç)rmaz

›;æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ her ne yap)yorsan)z - gerek zâhirde gerek bât)nda, gerek taat, gerek ma's)yet,
gerek f)il gerek terk hepsini bilir. Ona göre kar,)l)-)n) verir.
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á¤ç¢bß� 6¤áè¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa k
� š
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� ›QT
¡ Ë� bß¦ì¤Ó� aì¤�Û£ì� m� å
›Q U  æ
� ìà¢Ü� È¤í� á¤ç¢ë� l
� Û¤a óÜ� Ç� æ
� ì1¢Ü¡z
¤ í� ë� =á¤è¢ä¤ß¡ ü� ë� á¤Ø
¢ ä¤ß¡
¡ ˆ¡Ø
› QV  æ
� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
� bß� õ� b¬
� á¤è¢�ã£a¡ a6¦†í†©‘
� b2¦aˆ� Ç� á¤è¢Û� é¢¨£ÜÛa �†£Ç� a�
¥ îè©ß¢ l
å
¥ aˆ� Ç� á¤è¢Ü� Ï� ¡é¨£ÜÛa 3
� å
¤ Ç� aë¢†£–
� Ï� ò¦�£äu
¢ á¤è¢ã� bà� í¤a� aë¬ˆ¢‚
� �m£a¡
¡ îj©
b6d¦î¤‘
� é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ á¤ç¢…¢ü� ë¤a� ü
¬ � ë� á¤è¢Û¢aì� ß¤a� á¤è¢ä¤Ç� ó
� ä¡Ì¤m¢ å
¤ Û� ›QW
á¢è¢r¢È� j¤í� â� ì¤í� ›QX æ
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¤ ß� æ
å
� ë¢…£a¬ì� í¢ Š¡¡ü
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é¡¨£ÜÛb2¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ bß¦ì¤Ó� †¢v
¡ m� ü� ›RR
ë¤a� á¤ç¢ õ� b¬ä� 2¤a� ë¤a� á¤ç¢ õ� b¬2� a¨ aì¬ã¢b×
� ì¤Û� ë� é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa �…£b¬y
�
� bà� íü
æ
� n� ×
� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ 6á¤è¢m� Š� î,’
¤ a¡
© ¤ a ¢áè¡2¡ìÜ¢Ó¢ óÏ© k
© Ç� ë¤a� á¤è¢ã� aì� 
‰¢bè� ã¤ü
� ¤ a bè� n¡z
¤ m� ¤åß¡ ôŠ©v
¤ m� p
� á¤è¢Ü¢
§ b�ä£u
¡ †¤í¢ë� 6é¢ä¤ß¡ 
§ ëŠ¢2¡ á¤ç¢†� �í£a� ë�
¢ Œ¤y
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ 6é¢ä¤Ç� aì™
¢ ‰� ë� á¤è¢ä¤Ç� é¢¨£ÜÛa �ó™
� í†©Û¡b
�
¡6é¨Ü£Ûa l
¡ Ù
¡ ‰� b6�èîÏ© å
› æ
� ìz
¢ Ü¡1¤à¢Û¤a ¢áç¢ é¡¨Ü£Ûa �lŒ¤y
¬ � a�
¡ �£æa¡ ü

Meali <erifi

Bakmaz m)s)n ,unlara ki Allah)n gadab etmi, oldu-u bir kavma yardakl)k etmektedirler, onlar ne

sizdendirler ne onlardan ve bilip dururken yalan yere yemin ederler 14 Allah onlar için ,iddetli bir azâb

haz)rlad), hakikat onlar ne fena i,ler yap)yorlar 15 Yeminlerini bir siper edindiler de Allah yolundan

men'ettiler onun için onlara hakaretli bir azâb var 16 >htimali yok onlar) ne mallar) ne evlâdlar) hiç bir suretle

Allahdan kurtaramaz, onlar ashab) nard)r, hep onun içinde kalacaklard)r 17 O gün ki Allah onlar) topl)yarak

ba'sedecek de size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve sanacaklar ki bir ,ey yap)yorlar, >,te

onlar hep o yalanc)lard)r 18 <eytan üzerlerine istîlâ etmi,tir de kendilerine Allah dü,üncesini

unutturmu,tur, onlar ,eytan hizbi, (,eytan tarafdar)) d)rlar, uyan)k ol ki ,eytan)n hizbi hep husrana

dü,enlerdir 19 Allah ve Resulüne hudud yar),)na kalkanlar herhalde onlar en alçaklar içindedirler 20 Allah

yazd): Celâlim hakk) için herhalde ben yenerim ben ve Resullerim, ,übhe yok ki Allah kavîdir azîzdir 21

Allaha ve Âh)ret gününe iyman eder hiç bir kavm) Allah ve Resulüne hudud yar),)na kalk),an kimselerle

sevi,ir bulamazs)n, babalar) veya o-ullar) veya karde,leri veya h)s)mlar), hem,erileri olsalar bile, i,te Allah

öyle kimseleri sevmeyen bir kavm)n kalblerine iyman) yazm), ve kendilerini taraf)ndan bir ruh ile te'yid

buyurmu,tur ve onlar) alt)ndan )rmaklar akar Cennetlere koyacak, içlerinde

ebediyyen
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kalacaklard)r, öyle ki Allah onlardan ho,nud, onlar Allahdan ho,nud, i,te onlar Allah hizbidir, uyan)k ol ki

Allah)n hizbi muhakkak hep felâha irenlerdir 22

14.

›Š� m� á¤Û� a�  Bakmaz m)s)n - teaccüb ve istihkar ile dikkat nazarlar)n) celb için Peygambere

veya h)tab ,an)ndan olan her ki,iye h)tabd)r. Ya'ni ne çirkin halleri var bak

,unlara - ,u münaf)klara

›å
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡

›6á¤è¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �kš
¡ Ë� bß¦ì¤Ó� aì¤�Û£ì� m�  Allah)n gadab etmi,

oldu-u bir kavme yardakl)k etmektedirler. - Münaf)klar Yehûdîlere yardakl)k ediyor, mü'minlerin esrar)n)

onlara naklediyorlard)

›=á¤è¢ä¤ß¡ ü� ë� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ á¤ç¢bß�  onlar ne sizdendirler ne de onlardan -

arada müezzeb, bir buraya bir oraya çalkan)r münaf)klard)r.

›æ
� ìà¢Ü� È¤í� á¤ç¢ë� l
� Û¤a óÜ� Ç� æ
� ì1¢Ü¡z
¤ í� ë�  ve bile bile yalan yere yemin ederler ¡ ˆ¡Ø

Rivayet olunuyor ki Resuli Ekrem Sallâllahü Aleyhi Vesellem bir gün hucrelerinden birinde oturuyor

yan)nda da Müslimanlardan bir kaç zat bulunuyordu, ,imdi yan)n)za ,eytan gözlü birisi gelecek buyurdu,

derken gök gözlü birisi ç)kt) geldi, Resulullah ona: Sen ve arkada,lar)n bana neye ,etm ediyorsunuz?

Buyurdu, öyle bir ,ey yapmad)-)na yemin etti, b)rak beni de gideyim arkada,lar)m) da getireyim dedi, gitti,

ça-)rd) geldi, onlar da yemin ettiler, bunun üzerine bu âyet nâzil oldu. >mam Ahmed >bni Hanbel, Bezzar,

>bni Münzir ve >bni Ebî Hâtim ve Delâilde Beyhekî, ve >bni Merduye ve Hâkim, >bni Abbastan böyle isim

tasr)h etmiyerek rivayet etmi,ler ve nihayetinde «

á¤Ø
¢ Û� �æì1¢Ü¡z
¤ í� bà� ×
� é¢Û� �æì1¢Ü¡z
¤ î� Ï� bÈ¦îà©u
� é¢¨£ÜÛa á¢è¢r¢È� j¤í� â� ì¤í� » âyetinin
ve mabad)n)n nâzil oldu-unu söylemi,lerdir. Süddî ve Mukatilden
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naklolunan rivayette ise isim tasrih olunarak o gelen adam)n gök gözlü, esmer, k)sa boylu hafif sakall)

Abdullah >bni Nebtel nam)nda birisi oldu-u ve vechi me,ruh üzere arkada,lariyle beraber yemin ettikleri,

ve onun üzerine bu âyetin indirildi-i nakledilmi,tir. Bunlar)n cem'inde münafat olmad)-)ndan buradan

sûrenin nihayetine kadar bu sebeble nâzil olmu, bulundu-u söylenebilir. Âlûsînin zabtetti-i üzere >bni

Nebtel - ki nunun fethi ban)n sükûnü, sonra tâi müsennat) fevk)yye ve lâm ile - >bni Haris >bni Kays)

Ensariyyi Evsîdir. >bni Kelbî ve Belâzirî bunu münaf)klar miyan)nda zikretmi,ler, Ebu Ubeyde de

Sahabeden saym),t)r. >bni Hacer de bunun tevbe etti-ine muttal)' oldu-unu söylemi,tir. Kamus sahibinin

«Abdullah >bni Nebîl Keemîr minelmünaf)kîn» dedi-i de bu veya ba,ka birisi olmak muhtemildir. 19.

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ onlar, ya'ni yukar)dan beri evsaf) zikrolunan ve ,eytan)n da istîlâs) alt)nda kal)p da Allah
dü,üncesini unutanlar hep

partisidir.

›æ
� î¤,�’
£ Ûa l
¢ Œ¤y
¡6 bÀ
¡  <eytan hizbi - <eytan tarafdar), <eytan

›æ
� ëŠ¢
� Û¤a á¢ç¢ æ
� î¤,�’
£ Ûa l
� Œ¤y
£ a¡ ü
¬ � a�  Uyan)k ol ki <eytan)n
¡ b‚
¡ bÀ
¡ �æ

hizbi muhakkak hep husrana dü,enlerdir. - Çünkü ebedî n)'meti zayi' edip kendilerini azâba ma'ruz k)larak

nefislerine ziyan etmi,lerdir.

20.

›¬é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa æ
� ë¢…£b¬z
� í¢ å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ <übhe yok ki Allah ve Resulüne

yar),a kalkan haddini bilmezler

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ öyleler - bütün o gördükleriniz, hallerini dinledikleriniz

›å
� îÛ£©‡� ü
� ¤ a ó¡Ï hep en alçaklar içindedirler, Evvelîn ve âh)rîn içinde halk)n en a,a-)l)k en
zillete lây)k alçaklar)ndan ma'duddurlar. - Çünkü iki muhas)m taraftan birinin zillet ve sefaletinin derekesi,

husumet etti-i taraf)n )zzet ve kuvvetinin
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derecesi ile ma'kûsen mütenasibdir. 21.

›é¢¨Ü£Ûa k
� n� ×
�  Allah yazd) - ezelde hukmünü verip

silinmesi bozulmas) kabil olm)yan bir yaz) ile Levhi mahfuzda tesbit eyledi, Katadeden mervî oldu-u üzere

bu ta'bir, kasem makam)na carîdir, yazd) ki:

›�å
£ j� Ü¡Ë¤ü
� �  celâlim hakk) için herhalde ben yenerim

›ó
6 Ü©
¢ ‰¢ë� b¯ã� a�  ben ve Resullerim - onun için peygamberler katlolunsalar bile da'valar)nda
gerek huccet ve gerek seyf )'tibariyle galib ve muzaffer olurlar.

›Œ¥íŒ©Ç� ¥£ôì¡Ó� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡

Çünkü Allah kuvvet ve )zzetine nihayet olm)yan ve ,erik-ü nazîri bulunm)yan çok kuvvetli bir azîzdir. Kuvveti

ile Resullerini mensur eder, murad)na kar,) asla ma-lûb edilmez 22.

›Š¡
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é¡¨£ÜÛb2¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ bß¦ì¤Ó� †¢v
¡ ü
¡ m� ü�  Allah ve Ah)ret gününe
iyman eden hiç bir kavm)

›é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa �…£b¬y
� å
¤ ß� æ
� ë¢…£a¬ì� í¢ Allaha ve Resulüne

hadd yar),)na kalk),an kimselerle sevi,ir bir halde bulamazs)n - Öyle kimselerle sevi,mek Allaha ve

Ah)rete iyman)n muktezasiyle daban dabana z)dd)r. Zira onlara o halde o haysiyyetle meveddet küfre

mahabbettir. Çünkü Allah ve Resulüne muhâdde küfrün en ,eni)dir. Küfre mahabbet ise iyman ile ictima'

etmez. Âyetin zâhirine bu ma'na daha münasibdir. Maamafih müfessirînin bir ço-u kelâmî bir nükteye

mebni bunu ,u ma'na ile tefsir etmi,lerdir. «Sevmemeleri gerektir, sevmemelidirler»

›6á¤è¢m� Š� î,’
¤ a¡ ë¤a� á¤ç¢ õ� b¬ä� 2¤a� ë¤a� á¤ç¢ õ� b¬2� a¨ aì¬ã¢b×
� ì¤Û� ë� 
© Ç� ë¤a� á¤è¢ã� aì� 

- Sûrei Mümtehane de «

á¤Û� ë� å
¢ ìÜ¢m¡bÔ� í¢ á¤Û� å
� íˆ©�Û£a å
¢ îè¨ä¤í� ü�
¡ í†£©Ûa óÏ¡ á¤×
¡ Ç� é¢¨£ÜÛa á¢Ø
á¤×
¢ ‰¡bí� …¡ ¤åß¡ á¤×
¢ ìu
¢ Š¡‚
¤ í¢ » âyetiyle «
å
¢ ìÜ¢m� bÓ� å
� íˆ©�Û£a å
¢ îè¨ä¤í� bà� �ã£a¡ » âyeti mazmunlar)n)
¡ í†©£Ûa ó¡Ï á¤×
¡ Ç� é¢¨£ÜÛa á¢Ø
da burada mülâhaza etmelidir.

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ i,te onlar - o Allah ve Resulüne yar),a kalk),an

kimseleri sevmiyen mü'minler
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yok mu

›æ
� bà� íü
� n� ×
�  Allah onlar)n kalblerine iyman) yazm),t)r. © ¤ a ¢áè¡2¡ìÜ¢Ó¢ óÏ© k

Yaln)z lisanlar)nda de-il, kalblerinde tesbit eylemi, yerle,tirmi,tir. Bundan anla,)l)r ki as)l iyman kalb i,idir.

›6é¢ä¤ß¡ 
§ ëŠ¢2¡ á¤ç¢†� �í£a� ë�  ve kendilerini taraf)ndan bir rûh ile te'yid buyurmu,tur. - Kalblerine
hayat veren ilâhî bir )rfan nuriyle kuvvetlendirmi,tir. Onun için Allah) unutmazlar, Âh)ret yolunu görür,

sevilece-i sevilmiyece-i tan)rlar, Allah ve Resulüne itaat ederler, Allah yolunda her fedakârl)-) yaparlar.

›‰¢bè� ã¤ü
� ¤ a bè� n¡z
¤ m� å
¤ ß¡ ôŠ©v
¤ m� p
� ¤áè¢Ü¢
§ b�ä£u
¡ †¤í¢ë�  hem Allah onlar) alt)ndan
)rmaklar akar Cennetlere koyacakt)r.

›b6è� îÏ© å
� í†©Û¡b
�  o suretle ki içlerinde ebediyyen kalmak

üzere

›6é¢ä¤Ç� aì™
¢ ‰� ë� á¤è¢ä¤Ç� é¢¨£ÜÛa �ó™
¡ ‰�  öyle ki Allah onlardan ho,nud onlar da

Allahdan ho,nud - hem merd)yye hem rad)ye olarak Allah)n r)dvan)na irmi,ler

›é¡6¨Ü£Ûa l
¢ Œ¤y
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ i,te bu evsaf)n) duydu-un mü'minler Allah)n hizbidirler. - Allah
¡ Ù
askeri ve Allah dininin yard)mc)lar), Allah yolunda mücahede eden mücahidlerdir.

›æ
� ìz
¢ Ü¡1¤à¢Û¤a á¢ç¢ ¡é¨£ÜÛa l
� Œ¤y
£ a¡ ü
¬ � a�  uyan)k ol ki Allah)n h)zbi muhakkak hep
¡ �æ
felâh bulanlard)r. - Dünya ve Âh)ret hay)r ve murada irenler ancak onlard)r.

á¤è¢ä¤ß¡ bä� Ü¤È� u
¤ a �á£è¢¨Ü£Ûa� .

>,te Mücadele Sûresinin de Hatimesi budur. Bunu berveci âtî Ha,r Sûresinin tesbih ve tenzih ile

ba,l)yarak ta'k)yb etmesi de ne kadar güzel ve ne kadar yerinde oldu-unu da iyzaha hacet yoktur.
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