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NSÂ SÛRES

(Devam)

* *

l+.lâp- i^>-î 4-îjj *— *-l*îl tiiJj

"Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmay yahut da
insanlarn arasn düzeltmeyi emredenleri hariç, onlann

aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir hayr
yoktur. Kim bunlan srf Allah'n nzasn kazanmak için

yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceiz."
(Ni»â Sup. I I 4)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Zeyd b. Elem: "Bir

sadaka vermeyi yahut iyilik yapmay yahut da insanlarn arasn düzeltmeyi

emredenleri hariç, onlann aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir

hayr yoktur..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kim sana bunlan (sadaka

vermeyi, iyilik yapmay veya insanlann arasn düzeltmeyi) gizlice konumak

için gelirse onun bu gizli konumasn kabul et. Ancak bunun dnda seninle

gizlice konumak isteyenlere engel ol ve öyle bir konumay kabul etme,

mânâsmdadr." J

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "Bir

sadaka vermeyi yahut iyilik yapmay ..." 3 buyruunu açklarken: "Burada

iyilikten kast, borç vermektir" dedi.
4

’Nisâ Sur. 114
J bn F.bî Hatim 4/1065 (5960).

3 Nisa Sur. 114
4 bn Ebî Hatim 4/1065 (5961).
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Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünyâ, es-Samt'ta, Abdullah

b. Ahmed, Zühd’de, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-

mân’da, Muhammed b. Yezîd b. Huneys vastasyla bildiriyor Süfyân es-Sevri

hasta iken ziyaretine gitmitik. Beraberimizde Saîd b. Hassân el-Mahzûmî de

bulunmaktayd. Süfyân, Saîd b. Hassân el-Mahzûmî'ye: "Bana Ümmü
Sâlih’ten anlatm olduun hadisi bir daha anlat" deyince öyle dedi: "Sâlih'in

kz Ümmü Sâlih, Safiyye binti eybe'den o da Hz. Peygamber’in (uilaUahu a«yh

»Esdiem) hanm Ümmü Habîbe'den, Resûlullah'n (laliaiiahu aleyh mellem) öyle

buyurduunu bildirir "yilii emredip kötülüü nehyetmek ve Yüce Allah'

hatrlatacak eyler söylemek dnda Âdemolunun bütün konumalar

faydasna deil zararmadr." Muhammed b. Yezîd: "Bu hadis ne kadar

zordur" deyince, Süfyân öyle karlk verdi: "Bu hadisin zorluu nedir? Bu

hadisi bir kadn dier bir kadndan nakletmitir. Bu konuda Yüce Allah'n,

Peygamberinize {saUdfohu aieyt* vesdM göndermi olduu kitapta: "Bir sadaka

vermeyi yahut iyilik yapmay yahut da insanlann arasn düzeltmeyi

emredenleri hariç, onlarn aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir

hayr yoktur..."

1

buyurduunu, yine: "Cebrail ve meleklerin dizi dizi

durduklar gün. Rahman olan Allah'n izni olmadan kimse

konuamayacaktr. Konutuu zaman da doruyu söyleyecektir
"1

buyurduunu, yine: "kindi vaktine (Asra; çaa) and olsun ki, insan hiç

üphesiz hüsran içindedir. Ancak inanp yararl i ileyenler, birbirlerine

gerçei tavsiye edenler ve sabrl olmay tavsiye edenler bunun

dndadr"3 buyurduunu iitmedin mi? Hadis de bu âyetlerin aynsdr."4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî’nin, Ebû ureyh el-

HuzâFden bildirdiine göre Resûlullah (saUafehu aleyhi «alton): "Allah’a ve âhiret

gününe iman eden kii ya hayr söylesin, ya da sussun " buyurmutur.

5

1

Nisâ Sur. 114
3 Nebe’ Sur. 38
5 Asr Sur. 1-3

4 Tirmizî (2412), bn Mâce (3974), bn Ebi'd-Dünyâ (14), Abdullah b. Ahmed (sh. 22,

23), bn Kesir, Tefsî/de (2/364, 365) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (514, 5954».

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 242).

5 Ahmed 26/291, 295 (16370, 16374), Buhârî (6019, 6476), Müslim (48), Tirmizî (1967),

bn Mâce (3675) ve Beyhakî (5/68), uab (4912).
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Buhârî ve Beyhakî'nin, Sehl b. Sa’d'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiliUu

Bfeyt maliem): "Kim bana iki çenesi ve iki baca arasndaki eyleri muhafaza etme

hususunda garanti verirse ben de ona Cennet hususunda garanti veririm"

buyurmutur.

1

Ahmed, Buhârî, el-Edeb'de, Tirmizî, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (laiiailahu aleyhi ««*m):

"nsanlarn Cehenneme girmelerine en fazla sebep olan ey iki uzuvlardr.

Bunlar da az ve cinsel organdr" buyurdu .

3

Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Süfyân b. Abdillah es-

Sekaffden bildiriyor: Resûlullah'a (»Mhu aleyhi «ailem): "Yâ Resûlullah! Bana öyle

bir ey emret ki onunla slam'a smsk sanlaym" dediimde: "«Allah'a iman

ettim» de ve sonra dosdoru ol" buyurdu. Yine: "Yâ Resûlullah! Benim için en

fazla korktuun ey nedir?" diye sorduumda, Resûlullah Mahahu aleyh, «niiemi

dilinin ucunu tutarak: "te budur" karln verdi .

3

Beyhakî, Ebû Amr e-eybânrden bildiriyor: Bu evin sahibi (Abdullah b.

Mes'ûd) bana öyle anlatt: "Resûlullah'a (ttfiaiUtu aleyhi ««Hem): “Hangi amel üstün

ameldir?" diye sorduumda: " Vaktinde klnan namazdr" buyurdu. Yine: “Yâ

Resûlullah! Bundan sonra hangi ameldir?" diye sorduumda: "Anne babaya

kar iyi davranmaktr" buyurdu. Yine: “Yâ Resûlullah! Bundan sonra hangi

ameldir?” dediimde ise: "nsanlarn senin dilinden emin olmasdr" karln
verdi ve sustu. Eer sormaya devam etseydim cevap vermeye devam

edecekti .

4

Tirmizî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ukbe b. Âmir der ki: "Yâ

Resûlallah! Kurtulu nedir?" diye sorduumda: "Diline sahip ol, evin seni

ssn (sana dar gelmesin) ve hatalarn hatrladnda ala" karln verdi .

5

’ Buhârî (6474) ve Beyhakî (8/166), uab (4913).
1 Ahmed 13/289, 15/435 (7909, 9696), Buhârî (294), Tirmizî (2004, "sahih"), bn Mâce

(4246), bn Hibbân (476), Hâkim (4/324) ve Beyhakî (4914). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 3424).

3 Müslim (38), Tirmizî (2410), Nesâî, S. el-Kübrâ (11489, 1149), bn Mâce (3972) ve

Beyhakî (4916, 4917, 4919, 4921, 4924).

4 Beyhakî (4926).

5 Tirmizî (2406), Beyhakî (805). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi,

1961).
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Buhârî, Târih'te bn Ebi’d-Dünyâ, es-Samt'ta ve Beyhakfnin bildirdiine

göre Esved b. Asram el-Muhâribî der ki: "Yâ Resûlullah! Bana tavsiyede

bulun” dediimde, Resûlullah (uMata Bkyt mdt«n):
"
Diline sahip olabilir misin?"

buyurdu. Ona: "Dilime sahip olamazsam neye sahip olabilirim ki” dedim.

Resûlullah Maiirfu oteytu «nüm):
"
Eline sahip olabilir misin?" diye sorunca: "Elime

sahip olamazsan neye sahip olabilirim ki” karln verdim. Bunun üzerine:

"O zaman dilin iyilikten baka bir ey söylemesin. Elin de hayr ilerinden

baka bir eye uzanmasn " buyurdu .

1

Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Bize bildirilene göre Resûlullah

(saiieiiatu aleyhi vmiim): "Konutuu zaman kazanan ve sustuunda selamette olan

kuluna Allah merhamet etsin" buyurmutur.

2

BeyhakîYin, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (tahhfa aleyhi «odM

üç defa (pe pee): “Konutuu zaman kazanan ve sustuunda selamette olan

kuluna Allah merhamet etsin" buyurdu .

1

BeyhakPnin bildirdiine göre bn Mes'ûd, Safa tepesine çkp: "Ey dil!

Hayr konu ve kazan veya piman olmadan önce susup da selamette ol”

dedi. Oradakiler "Ey Ebû Abdirrahman! Bu senin kendinden söylediin bir

ey mi yoksa iittiin bir ey mi?” diye sorduklannda: "Hayr, benim

söylediim bir ey deildir. Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi «selem): «Âdemolunun

hatalarnn çou dilinden dolaydr» buyurduunu iittim” karln verdi .

4

Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor bn Abbâs'n,

dilinin ucunu tutarak: "Ey dil! Hayrl eyler söyle kazan veya kötü söyleyip de

piman olmadan önce sus” dediini gördüm. Bir kii kendisine: "Hayrd-,

dilinin ucunu tutarak öyle öyle dediini görüyorum” deyince: "Bana

nakledildiine göre kul kyamet gününde en fazla diliyle ilemi olduu

günahlara piman olacaktr” karln verdi .

5

’ Buhâri 5/436), bn Ebi'd-Dünyâ (5) ve Beyhakî (4931).

2 Beyhakî (3934).

} Beyhakî (3938).

4 Beyhakî (3933).

” Ahmed (sh. 188) ve Beyhakî (4940).
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Ebû Ya’la ve Beyhakî'nin, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saihdtahu riaytu «ni«n): "Kim kurtulua ermeyi isterse daima az konusun"

buyurmutur .

1

Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (nMafo atayh* «oekm), Ebû Zer ile

karlat ve ona: "Ey Ebû Zer! Sana
,
yaplmas kiiye hafif gelen ancak

Mizan'da her eyden ar olan iki haslet söyleyeyim mi?" diye sorunca, Ebû

Zen "Söyle, yâ Resûlullah!" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (oJIbIUiu aleyhi «nüm):

"Sürekli güzel ahlâkl ol ve az konu. Muhammed'in can elinde olana yemin

olsun ki, insanlarn bundan daha güzel yapabilecei bir ey yoktur" buyurdu .

1

Beyhakî, Ebû Zeriden bildiriyor Resûlullah'a {aaiuiahu aleyhi »a«Hem): "Yâ

Resûlullah! Bana tavsiyede bulun" dediimde: "Sana Allah'tan korkmay

tavsiye ediyorum. Çünkü bu, yapacan bütün amellerin en güzelidir

"

buyurdu. Ben: "Arttr" dediimde: "Sürekli Kur'ân oku ve Allah' zikret. Zira

bu senin için gökyüzünde (melekler tarafndan) anlma, yeryüzünde ise bir

nurdur" buyurdu. Ben yine: "Arttr" dediimde: "Çou zaman sükût et. Bu,

eytan uzaklatrr ve sana din ilerinde yardma olur" buyurdu. Ben yine:

"Arttr" deyince: "Çok gülmekten sakn, çünkü çok gülmek kalbi öldürür ve

yüzdeki nuru yok eder" buyurdu. Ben bir daha: "Arttr" deyince: "Aa da olsa

gerçei söyle" buyurdu. Ben bir daha: “Arttr" dediimde: "Allah için,

knayann knamasndan korkma" buyurdu. Ben yine: "Arttr" deyince: "Kendi

ayplarnla megul olman, insanlarn kusurlaryla uramana mani olsun"

buyurdu .

3

Beyhakî'nin, Rekb el-Msrî'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseUem):

"Bildiiyle amel edip malnn fazlasn infak eden ve gereksiz sözlerden saknan

kiiye ne mutlu

"

buyurmutur.

4

Tirmizî ve Beyhakî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(sbIIbIIbhj aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "nsan sabahlad zaman bedenindeki

1 Ebû Ya'la (3607) ve Beyhakî (4937). Ebû Ya'la'nn muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
2 Beyhakî (4941).

3 Beyhakî (9/4), uab (4942). bn Adiy: "Hadis bu tarikle münkerdir" demitir, el-

Kâmil (7/2699).

4 Beyhakî (4/182), uab (4944). Zayf hadistir (Balan: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi’, 3642).
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bütün azalar dile yalvararak: «Bizim hakkmzda Allah'tan kork. Sen doru

olursan biz de doru oluruz. Eer sen erilirsen biz de eriliriz» derler.'*

Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, Zeyd b. Eslem’den, o da babasndan

bildiriyor Ömer b. el-Hattâb, Ebû Bekrim dilini uzattn görüp: “Ne

yapyorsun ey Resûlullah'n (laihMu aleyhi «Kellem) halifesi?” diye sorunca, Ebû Bekr

öyle dedi: “Beni belalara sokan budur (dilimdir). Resûlullah (saHaiMu aleyh» «esefimi):

«Bedende dilin günahlarndan ikayetçi olmayan tek bir organ yoktur»

buyurmutur.”2

BeyhakîVin, Ebû Cuhayfe'den bildirdiine göre Resûlullah («uu» aleyhi «toton):

"Yüce Allah'n en sevdii amel hangisidir?" diye sorunca sahabeler sustu ve

kimse bir cevap vermedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi «eseHem): "Dili

muhafaza etmektir" buyurdu .

3

BeyhakFnin, mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah (saMMu aleyhi

vesskm): "nsann suskun kalmas (az konumas) altm yl ibadet etmesinden

daha üstündür" buyurdu .

4

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Muâz b. Cebel’den

bildiriyor Resûlullah (saiiaiiahu aleyh» veseüem) ile beraber Tebuk gazvesinde idik. Bir

rüzgar çkm ve bütün insanlar datmt. Ben etrafma bakndmda
Resûlullah'a MaHahu aleyhi «eseiiem) herkesten daha yakn bir yerde olduumu

gördüm. Kendi kendime: “Bugün Resûlullah'n [saMahu aleyhi «eseiM bu

yalnzlndan faydalanacam” dedim ve Resûlullah'a (ulMahu aleyhi «eseflen»!

yaklap: “Yâ Resûlullah! Bana, beni Allah'a yaklatracak —veya: "Ben 1

Cennete sokup— Cehennemden uzaklatracak bir amel öret” dedim.

Resûlullah (ssliaiishu aleyh» «eseiM: "Sen çok büyük bir ey istedin. Ancak Allah bunu

kime kolaylatnrsa onun için kolay bir ey olur. Sen, Allah’a ibadet et ve hiçbir

eyi ona ortak koma. Farz namazlar kl ve zekatn ver. Hac vazifesini yerine

getir ve Ramazan orucunu tut. Dilersen sana hayr kaplarn da göstereyim"

buyurdu. Ben: “Göster, yâ Resûlullah!” deyince: "Oruç bir kalkan, sadaka

1 Beyhakî (4945) ve Tirmizî (2407). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 1962).

* Ahmed (sh. 112) ve Beyhakî (4947). Elbânî, es-SilsiIelu’s-Sahîha'du (535) hadisin

sahih olduunu söylemitir.

J Beyhakî (4950).

4 Beyhakî (4953).
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günahlarn kefaretidir. Kulun Allah rzasn gözeterek gece ibadetine kalkmas

da günahlarn kefaretidir
"

buyurdu ve: “Korkuyla ve umutla Rablerine

yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutlar yataklardan uzak kalr ve

kendilerine verdiimiz rzktan Allah yolunda harcarlar
"

1

âyetini okudu.

Sonra:
"
Dilersen sana iin ban, direini ve zirvesini söyleyeyim" buyurdu.

Ben: “Olur söyle, yâ Resûlullah!" deyince: "Her iin ba slam, direi ise

namazdr. Zirvesi ise cihaddr. Dilersen sana bunlarn en önemlisini haber

vereyim
"

buyurdu. Ben: “Nedir yâ Resûlullah!" diye sorunca parmayla

azn iaret etti. Bunun üzerine: “Her konutuumuz eyden dolay hesaba

çekilecek miyiz?" dediimde: "Annen sensiz kala ey Muâz! nsanlar

Cehenneme yüzüstü düürecek ey, dillerinin söylemi olduu kötü eylerden

baka bir ey midir? Senin konutuun ya lehine, ya da aleyhine deil midir?"

buyurdu .

1

Beyhakî'nin, uab'da, Mekhûl'dan bildirdiine göre Resûlullah (sellailahu aleyhi

vesdiem) bu konuda Muâz'a:
"Sustuun müddetçe selamettesin. Konutuunda ya

lehinedir, ya da aleyhinedir
" buyurmutur.

3

Beyhakî, Atâ b. Ebî Rebâh’tan bildiriyor: Sizden öncekiler, Allah’n Kitab'n

okumak, iyilii emredip kötülükten nehyetmek ve geçinmek için gerekli olan

konumann dndaki konumalan bo laflardan sayarlard. Sanzda ve

solunuzda oturmu olan, her konuulan yazan, koruyucu ve hazr bulunan

Kirâmen Kâtibin meleklerini hatrlyor musunuz? Sizden biriniz günün ortasn

geçirir de o gün daha âhiret için bir amel ilememise sahifesinin

açlmasndan utanç duymazm?
4

Ibn Sa’d’n bildirdiine göre Enes b. Mâlik: “Kii diline sahip olmadkça

Allah'tan hakkyla korkmu saylmaz" demitir.

5

Ahmed'in, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (taiuishu aleyh mailem): "Kulun

kalbi doru olmadkça iman doru olmaz. Dili de doru olmadkça kalbi doru

olmaz. Komusu errinden emin olmadkça Cennete de giremez" buyurdu .

1

1

Secde Sur. 16

1 Ahmed 37/344, 387 (22016, 22068), Tirmizî (2616, "sahih"), bn Mâce (3973), Hâkim

(2/412, 413) ve Beyhakî (4958). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3209).

5 Beyhakî (4962).

4 Beyhakî (5080).

5 bn Sa'd (7/22).
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Abdullah b. Ahmed, Zühd’de ve Hakîm et-Tirmizî’nin, Nevâdiru'l-Usûl ’da

bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ öyle demitin "Yüce Allah'n, mümin kiinin

uzuvlarndan en fazla sevdii dilidir ve onunla onu Cennete sokar. Kâfir

kiinin de uzuvlarndan en fazla nefret ettii dilidir ve onunla onu

Cehenneme sokar."2

Ahmed'in, Zühd*de bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs: "Seni

ilgilendirmeyen eyi konuma ve dirhemlerini koruduun gibi dilini (kötü

söylemekten) koru" demitir.

bn Ebî eybe ve Ahmed’in Zühd’de bildirdiine göre Selmân el-Fârisî:

"Kyamet gününde en çok günahkâr olan kiiler, Allah’a masiyet konusunda

çok konuan kiilerdir" dedi .

3

Ahmed'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Hatas en çok olan insanlar, en

çok batl eyler konuanlardr" dedi .
4

Ahmed'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kendisinden baka ilah olmayana

yemin olsun ki yeryüzünde dilden baka uzun bir süre hapsedilmesi gerekli

olan bir ey yoktur” demitir .

5

bn Adiy'in, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu alayhi vmM: “Üç

ey dnda yalan caiz deildir. Bunlar da kiinin hanmn raz etmesinde,

savata ve insanlarn arasm düzeltmekte söylenen yalanlardr" buyurmutur.

6

Beyhakî'nin, Nevvâs b. Sem'ân'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiinUahu »M

vesellem): "Üç ey dnda yalan caiz deildir. Bunlar da savata düman aldatmak

için, kiinin hanmm raz etmesi için ve iki kiiyi bartrmak için söylenen

yalanlardr" buyurmutur.

7

Beyhakî'nin, Esmâ binti Yezîd'den bildirdiine göre Resûlullah (aiieiiahu aleyhi

vesellem): "Üç ey dnda yalan caiz deildir. Kii hanmnn kendisinden raz

' Ahmed 20/343 (13048). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 Ahmed (sh. 139) ve Hâkim et-Tirmizî (3/102).

s bn Ebî eybe (13331, 332) ve Ahmed (sh. 150).

4 Ahmed (sh. 160).

5 Ahmed (sh. 162).

6 bn Adiy (1/54, 7/2700).
7 Beyhakl (11097).
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olmas için, insanlarn arasn düzeltmek için ve savata düman aldatmak

için yalan söyleyebilir" buyurmutur.'

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlulah (oiMhu bM" ««ilim):

"nsann hiçbir ameli sadakadan, dargnlan bantrmaktan ve güzel ahlâktan

daha üstün deildir" buyurmutur.

2

Beyhakî'nin Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlulah (oUaMu aM»

randm): “En güzel sadaka, dargnlan bantrmaktr” buyurmutur .

3

Beyhakî, Ebû Eyyûb'dan bildiriyor: Resûlulah (saiiaiiahu aleyhi »eseiM bana: "Ey

Ebû Eyyûb! Yüce Allah'n sevab ne ile büyüttüünü ve ne ile günahlan

sildiini haber vereyim mi? nsanlann arasnda fitne ve fesat olursa onlann

aralann düzeltmek için uramandr. Allah bu sadakann yaplmasn sever

"

buyurdu .

4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî'nin Ümmü
Gülsüm binti Ukbe'den bildirdiine göre Resûlulah (saiuiahu aleyhi mallan):

"nsanlann arasn düzeltmek için gerçee bir eyler ekleyen veya hayrl eyler

söyleyen kii yalanc deildir" buyurmutur. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi nutien),

insanlann yalan söylemesine sadece üç ekilde ruhsat verdiini iittim. Bunlar

savata, insanlann arasn düzeltmek için ve kocann kansn veya kannn

kocasn idare etmesi için söylenen yalanlardr.

5

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Beyhakî'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine

göre Resûlulah (sadaiiahu aleyh «nflam): "Size derece olarak oruçtan, namazdan ve

sadakadan daha üstün olan eyi haber vereyim mi?" diye sorduunda, ashâb:

"Evet ver" dedi. Bunun üzerine Resûlulah (saiiailehu aleyhi vesdiem): "Dargn olan

insanlan bantrmaktr " buyurdu ve: "nsanlann arasn bozmak ise iyilikleri

alp götürür" diye ekledi .

6

1 Beyhakî (11098).
1

Beyhakî (11091).

3 Beyhakî (11092).

4 Beyhakî (11093).

5 Ahmed 45/243, 249 (27273, 27278), Buhârî (2692), Müslim (2605), Ebû Dâvud (4920),

Tirmizî (1938), Nesâî, S. el-Kübrâ (8642, 9123) ve Beyhakî 10/197), uab (11095, 11096).
6 Ahmed 45/500 (27508), Ebû Dâvud (4919), Tirmizî (2009, "sahih") ve Beyhakî

(11088). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebt Dâuud, 4106).
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Beyhakî, Ebû Eyyûb’dan bildirir: Hz. Peygamber (sdiaHBhu aleyhi veseilea) bana: "Ey

Ebu Eyyûbl Yaplmasyla Allah ve Resulünü raz edecek bir sadakay sana

haber vereyim mi?" diye sorunca: "Olur ver" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaikim):
"
Aralar bozulan insanlarn arasn düzeltmek ve

aralan açlp birbirlerinden uzaklaanlann aralann bulup birbirlerine

yaklatrmaktr" buyurdu .

1

Bezzâr'n, Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi vesaiM, Ebû

Eyyûb'a: “Ey Ebû Eyyûb! Sana kazançl bir ticareti haber vereyim mi?" diye

sorunca, Ebû Eyyûb: “Olur ver” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (uiaiiahu aleyhi

veseVem): "Aralan buzulun insunlunn arasn düzeltmen ve aralan açlp

birbirlerinden uzaklaanlann aralann bulup birbirlerine yaklatrmanda"

buyurdu .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Habîb b. Ebî Sâbit’ten

bildiriyor: Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ile beraber otururken adamn biri

geldi. Çevredekiler ona: "Neredeydin?" diye sordu. Adam: “Aralan bozuk

olan baz kiilerin arasn düzelttim" cevabn verince, Abdullah b. Ka'b:

“Mücahitlerin ecri gibi ecir aldn" dedi ve: "Bir sadaka vermeyi yahut iyilik

yapmay yahut da insanlarn arasn düzeltmeyi emredenleri hariç, onlarn

aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir hayr yoktur ..."3 âyetini

okudu .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Kim bunlar srf

Allah'n rzasn kazanmak için yaparsa. .."5 buyruunu açklarken: “Burada

sadaka vermek, borç vermek ve aralan bozuk olan insanlann arasn

düzeltmek kastedilmektedir" dedi .

6

Ebû Nasr es-Siczî, el-bâne*de, Enes'ten bildiriyor: Bedevinin biri Hz.

Peygamber'e (uiiaiiahu aleyhi ««im gelince Resûlullah (s4MM afcyt «selem) ona: “Ey

Bedevi! Yüce Allah bana Kur'ân'da: “Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmay

’ Beyhakî (11094).
1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2060). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (8/79, 80) der ki:

"snadnda metruk biri olan Abdurrahman b. Abdillah el-Amri bulunmaktadr."
3 Nisa Sur. 114

« bn Ebî Hâtim 4/1065 (5962).

s Nisâ Sur. 114
6 bn Ebî Hâtim 4/1065 (5963).
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yahut da insanlarn arasn düzeltmeyi emredenleri hariç onlarn

aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir hayr yoktur. Kim bunlar srf

Allah'n rzasn kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat

vereceiz
"1

âyetini indirdi. Ey bedevi! Büyük mükâfattan kast Cennettir"

buyurdu. Bunun üzerine Bedevi: “Bizi slam'a eritiren Allah’a hamd olsun”

dedi.

Jcr- jj* £rü Jl Û jZ? U ja Jj^j}\
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"Doru yol kendisine apaçk belli olduktan sonra.

Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan bakasna
uyan kimseyi, döndüü yöne döndürürüz ve onu cehenneme

sokarz. Oras ne kötü bir dönü yeridir!" (Ni»â Sur. 1 15)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer der ki: Muâviye beni çarp:

“Kardein oluna biat et” deyince: “Ey Muâviye!” dedim ve: "Doru yol

kendisine apaçk belli olduktan sonra. Peygamberden ayrlp, inananlarn

yolundan bakasna uyan kimseyi, döndüü yöne döndürürüz ve onu

cehenneme sokarz. Oras ne kötü bir dönü yeridir!*
2
âyetini okudum.

Bunun üzerine sustu ve bana baka bir ey söylemedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Döndüü yöne döndürürüz..."4 buyruunu açklarken:

“Burada batl ilahlar kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in Mâlik'ten bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz öyle derdi:

“Resûlullah (saiiaflghu aleyh, veseiiam) ve sonrasndaki Rait halifeler sünnetler

klmlardr. O sünnetlere uymak demek Allah’n Kitab'n tasdik etmek, tam

mânâsyla Allah’a itaat etmek ve Allah'n dinini kuvvetlendirmek demektir.

Bunlar kimse deitiremez ve bunlara muhalif olan eylere uyamaz. Bu

1

Nisa Sur. 114
1

Nisa Sur. 115
3 bn Ebî Hatim 4/1066 (5966).

4 Nisa Sur. 115

5 bn Cerir (7/484) ve bn Ebî Hatim 4/1066 (5967).
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sünnetlere uyan kii, hidayete ermi ve onunla yardm isteyene yardm

edilmi olur. Kim de sünnetlere muhalif olup müminlerin yolundan baka bir

yolda giderse Allah da onu dönmü olduu yöne döndürüp Cehenneme

sokar. Oras ne kötü bir dönü yeridir."’

Tirmizî ve Beyhakî, el-Esmâ' ve’s-Sfât'ta, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (»isiahu aleyhi vestiiam): "Yüce Allah bu ümmeti asla sapklk üzerine bir

araya getirmez. Allah'n koruma ve muhafazas cemaatle beraberdir. Kim

cemaatten ayrlrsa Cehenneme gitmi olur" buyurdu.

Tirmizî ve BeyhakTnin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallaliaiu aleyhi rasalem): "Yüce Allah ümmetimi - veya: bu ümmeti— sapklk üzerine

bir araya getirmez. Allah'n koruma ve muhafazas cemaatle beraberdr"

buyurdu.
2

Jlij M lJi * iy lilki V) o o\j Ûtfj V) OjS & o
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"Onlar, Allah' brakrlar da, yalnz diilere taparlar. Böylece

ancak inatç eytana tapm olurlar. Allah onu lanetlemi, o

da öyle demiti: «Celalin hakk için kullarndan belirli bir

ksmn alacam. Ve mutlaka onlar saptracam ve her

durumda onlar kuruntulara düürüp, olmayacak
kuruntularla aldatacam. Mutlaka onlara emredeceim de

hayvanlarn kulaklarn yaracaklar ve yine mutlaka onlara

emredeceim de Allah'n yarattn deitirecekler.» Aynca

her kim Allah' brakp eytan dost edinirse, üphesiz
açktan aça bir zarara dümütür!" (Ni.â Sur. 1 1 7-1 19}

Abdullah b. Ahmed, Müsned’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Diyâ, el-

Muhtâre>de bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "Onlar, Allah’ brakrlar da,

1 bn Ebî Hâtim 4/1067 (5969).

* Tirmizî (2166) vc Beyhakî (702). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1760).
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yalnz diilere taparlar...'

1

buyruunu açklarken: “Her putla beraber dii bir

cin vardr1
' dedi.*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Mâlik:

"Onlar, Allah' brakrlar da, yalnz diilere taparlar..."

3

buyruunu

açklarken: “Burada Lât, Uzza ve Menât kastedilmektedir. Bunlarn hepsi de

diidir” dedi/

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: "Onlar, Allah' brakrlar da, yalnz

diilere taparlar..."5 buyruunu açklarken: “Burada dii olarak

adlandrdklar Lât, Menât ve Uzza kastedilmektedir” dedi .

6

bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar, Allah' brakrlar da, yalnz diilere taparlar..."
7 buyruunu

açklarken: “Burada ölüler kastedilmektedir” dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken: “Burada diilerden kast, kuru ta
veya kuru aaçlar gibi cansz ve -ölü olan her eydir” dedi .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Yalnz

diilere ..."
10

ifadesini açklarken: “Burada ölü olan cansz eyler

kastedilmektedir” dedi .

11

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) öyle dedi: Arap kabilelerinden her kabilenin: “Filan kabilenin diisi”

1

Nisa Sur. 117
1 Ahmed 35/154 (21231), bn Ebî Hâtim 4/1067 (5970) ve Diyâ (1157). Müsned’m

muhakkikleri: "snad hasendi" demilerdir.

’ Nisa Sur. 117
4 bn Cerîr (7(486).

5 Nisa Sur. 117
6 bn Cerîr (7(486).

7 Nisa Sur. 117
8 bn Cerîr (7/487) ve bn Ebî Hâtim 4/1067 (5971).

9 bn Cerîr (7/487) ve bn Ebî Hâtim 4/1067 (5972).
10
Nisâ Sur. 117

” bn Cerîr (7/487).
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diye adlandrdklar dii bir putu vard. Bu sebeple Yüce Allah: “Onlar, Allah'

brakrlarda, yalnz diilere taparlar...*
1

âyetini indirdi .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “Onlar, Allah'

brakrlar da, yalnz diilere taparlar...*3 buyruunu açklarken öyle dedi:

Mürikler "Melekler Allah’n kzlandr ve biz onlara bizi Allah'a

yaklatrmalan için ibadet ediyoruz" dediler. Mürikler onlan Rab edinip

kadn klnda tasvir ederek onlara kolyeler gerdanlklar taktlar ve melekleri

kastederek: “Bunlar kendisine ibadet ettiimiz Allah’n kzlanna benziyorlar"

dediler/

Abd b. Humeyd'in Kelbî'den bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “ öyju öl

i IjjI 1S1L-2 yj jy jj jjj lül ij 4iy ^"eklinde okur ve: “Her putla bir dii eytan

vardr" derdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzifin bildirdiine göre Mücâhid:

“...Yalnz diilere ...*3
ifadesini açklarken: “Burada sadece putlar

kastedilmektedir" dedi .

6

Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân'da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ibnu’l-Enbârî'nin, Mesâhifte bildirdiine göre Hz. Âie bu âyeti: “ jyjj j|

liijsl ij <üy* eklinde okurdu. bn Cerîfin lafznda ise rivayet öyledin “Bu âyet

Hz. Âie'nin Mushafnda: “lilîjl îj ol" eklindedir."
7

Hatîb'in, Târih1te Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (cdUUu «odbni

bu âyeti: “^1 il) «oy ^ jyjj jj" eklinde okudu .

8

’ Nisa Sur. 117
1
Saîd b. Mansûr, Tefsir (688) ve bn Cerîr (7/488).

* Nisa Sur. 117

« bn Ebî Hâtm 4/1067, 1068 (5974).

s Nisa Sur. 117
6 bn Cerîr (7/489).

7 Ebû Ubeyd (sh. 170), bn Cerîr (7/489) ve bn Ebî Hâtim 4/1067 (5973). Bu kraa-,

mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için âz bir kraattir.

8
Hatîb (27202). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için âz bir

kraattir.
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Böylece ancak...

eytana tapm olurlar"' buyruunu açklarken: “Burada blis

kastedilmektedir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: "...Böylece ancak... eytana

tapm olurlar
" 3 buyruunu açklarken: “Hiç bir putun içinde mutlaka bir

eytan vardr” dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "natç"5 ifadesini açklarken: "(eytan) Allah'a masiyette

inatlamtr” dedi .

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...O da öyle

demiti: "Celalin hakk için kullarndan belirli bir ksmn alacam ..." 7

buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu iblis'in söylemi olduu eydir. O: «Her

bin kiiden dokuzyüzdoksan dokuz kiiyi Cehenneme alp bir kiiyi de

Cennete brakacam» demektedir.” 8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "...O da öyle demiti: "Celalin

hakk için kullarndan belirli bir ksmn alacam ..."9 buyruunu açklarken:

“Onlar putlan ilah edinerek eytann taraftan olurlar” dedi .

10

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Belirli bir ksmn alacam ..."
11

buyruunu açklarken: "Burada belli bir say kastedilmektedir” dedi .

12

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "...O da öyle demiti:

"Celalin hakk için kullarndan belirli bir ksmn alacam ..."13 buyruunu

’ Nisâ Sur. 117
I bn Ebî Hatim 4/1068 (5975).

* Nisa Sur. 117
4 bn Ebî Hatim 4/1068 (5976).

s Nisa Sur. 117
6 bn Cerîr (7/491) ve bn Ebî Hâtim 4/1068 (5977).
7 Nisa Sur. 118
a bn Ebî Hâtim 4/1068, 1069 (5978, 5981).

9 Nisa Sur. 118
,0 bn Ebî Hâtim 4/1068 (5979).
II

Nisâ Sur. 118

” bn Cerîr (7/491, 492).
’ 3 Nisâ Sur. 118
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açklarken: "Her bin kiiden dokuzyüz doksandokuz kii kastedilmektedir
1 '

dedi.

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Ve mutlaka onlar

saptracam ve her durumda onlan kuruntulara düürüp, olmayacak

kuruntularla aldatacam. Mutlaka onlara emredeceim de hayvanlarn

kulaklarn yaracaklar ..."
1 buyruunu açklarken: "Bu, biis'in bahîre

2 ve

sâibe3
gibi kendilerine koymu olduu dini kurallardr" dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: "...Hayvanlarn kulaklarn yaracaklar..."5 buyruunu

açklarken: "Tâutlan için bahîre ve aibelerin kulaklarn keserlerdi” dedi .

6

Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Hayvanlarn kulaklarn

yaracaklar ...*7 buyruunu açklarken: "Hayvanlarn kulaklannn kesilmesi

kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Hayvanlarn

kulaklarn yaracaklar...'
8 buyruunu açklarken: "Müriklerin hayvann

kulaklann yanp ona bahîre adn takarak tautlanna adamalandr" dedi .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs ksrlatrmay çirkin bir ey olarak gördü ve: "Bu konuca:

"...Mutlaka onlara emredeceim de Allah’n yarattn deitirecekler...
',0

âyeti nâzil oldu" dedi.
1 ’

’ Nisâ Sur. 119
3 Bahra: Cahiliye döneminde iken be defa doum yaptktan sonra kulaklar yanlan,

kendisinden yararlanlmayan ve hiçbir meradan ve sudan engellenmeyen devedir.

3 Sâibe: Cahiliye döneminde kendisiyle yük tanmayan, binilmeyen, hiçbir meradan

ve sudan engellenmeyen ve putlara adanan devedir.

4 bn Cerîr (7(493, 494) ve bn Ebî Hatim 4/1069 (5972).

5 Nisâ Sur. 119
6 Abdurrezzâk (12/173) ve bn Cerîr (7/493).

7 Nisâ Sur. 119
8
Nisâ Sur. 119

9 bn Cerîr (7/493) ve bn Ebî Hâtim 4/1069 (5983).

’® Nisâ Sur. 119
’’ bn Cerîr (7/494) ve bn Ebî Hatim 4/1069 (5984).
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in

bildirdiine göre Enes b. Mâlik ksrlatrmay çirkin bir ey olarak gördü ve:

“B konuda: "...Mutlaka onlara emredeceim de Allah'n yarattn

deitirecekler..."
1

âyeti nâzil oldu" dedi. Abdurrezzâk'n lafz ise:

“Ksrlatrmak Allah’n yarattn deitirmek saylr" eklindedir.

2

bn Ebî eybe ve bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hayvanlan

ksrlatrmak müsledir" dedi ve: "...Mutlaka onlara emredeceim de

Allah'n yarattn deitirecekler..."3
âyetini okudu .

4

Âdem, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin, Sünet'de deiik kanallarla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mutlaka onlara emredeceim de Allah'n

yarattn deitirecekler..."5 buyruunu açklarken: “Burada idi etmek

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer, Resûlullah’n

(saUaiiahu iayhi mtiiun) atlan ve dier hayvanlan idi etmeyi yasakladn

söyleyerek: “Zira onda neslin çoalmas vardr" dedi .
7

bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Resûlullah

(saHduhu aleyhi mailim) bir canly hedef yaparak öldürmeyi ve havanlan idi etmeyi

yasaklamtr" dedi .

8

bn Ebî eybe, Beyhakî ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Ömer

öyle der: Ömer b. el-Hattâb, hayvanlar idi etmeyi yasaklar ve: “Neslin

çoalmas ancak erkeklikle deil midir?" derdi .

9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre ubeyi der

ki: ehr b. Haveb: "...Allah'n yarattn deitirecekler..."
1

âyetini okudu

' Nisa Sur. 119
1 Abdun-ezzâk (8444), bn Ebî eybe (12/226) ve bn Cerir (7/494).
} Nisa Sur. 119
4 bn Ebî eybe 12/227) ve bn Cerîr (7/495).

5 Nisâ Sur. 119
6 Âdem, Tefsir Mücâhid (sh. 292) ve Beyhakî (10/24, 25).

7 bn Ebî eybe 12/225, 226) ve Beyhakî (10/24).
8
Beyhakî (10/24).

9 bn Ebî eybe (12/227) ve Beyhakî (10/24). Beyhakî: "Âsm'm rivayetlerinde zayflk

vardr" demitir.
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ve: “di etmek de bunun içindedir” dedi. Ebu't-Teyyâh'a, Hasan(- Basrî)’ye

koyunlann idi edilmesini sormasn istedim. Bu konu da Haan: "Bunda bir

saknca yoktur” dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre krime: '...Allah'n yarattn deitirecekler ...' 3 buyruunu

açklarken: “Burada idi etmek kastedilmektedir” dedi/

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer idi etmeyi

çirkin görür ve: “Çünkü yaratklann çoalmas bu yolla olur" derdi .

5

bn Ebî eybe ve bn CenVin bildirdiine göre krime idi etmeyi çirkin

gördü ve: “Bu konuda: "...Mutlaka onlara emredeceim de Allah'n

yarattn deitirecekler ...'
6
âyeti indi” dedi.

7

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Urve kendisinin olan bir

katn idi etmitir.*

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Tâvus kendisinin olan bir deveyi idi

etmitir.

ibn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Sîrîn’e

damzlklann idi edilmesi sorulunca: “Bunda bir saknca yoktur. Eer

damzlklar idi edilmezlerse birbirlerini yerlerdi" dedi .
9

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“Hayvanlan idi etmekte bir saknca yoktur" dedi .

10

’ Nisa Sur. 119
1 Abdurrezzâk (1/173), Musannef (8448) ve bn Cerir (7/495).

J Nisa Sur. 119
4 Abdurrezzâk (1/173), Musannef (8445), bn Cerîr (7/495, 496).

5 Beyhakî (10/24).
6 Nisa Sur. 119
7 bn Ebî eybe (12/227) ve bn Cerîr (7/497).

8 bn Ebî eybe (12/227).

9 bn Ebî eybe (12/227).

’° bn Ebî eybe (12/227).
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bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Saîd b. Abdillah b. Busn “Ömer b.

Abdilazîz bize atlan idi etmemizi emretti. Ancak Abdulmelik b. Mervân

bunu yasaklad” dedi.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh)’a

damzlk hayvann idi edilmesi sorulduunda srmas ve arsz olmas

durumunda ksrlatrmada bir saknca görmediini söyledi .

1

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Mutlaka onlara emredeceim de Allah'n yarattn
deitirecekler..."2 buyruunu açklarken: “Burada Allah’n dini

kastedilmektedir” dedi .

3

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n yarattn
deitirecekler..."4 buyruunu açklarken der ki: “Burada Allah’n dini

kastedilmektedir. "...Zira Allah'n yaratnda deime yoktur. .."5

buyruunda da Allah’n dini kastedilmektedir.”
6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve BeyhakFnin

bildirdiine göre ibrâhim(-i Nehaî): "...Mutlaka onlara emredeceim de

Allah'n yarattn deitirecekler ..."

7

buyruunu açklarken: “Burada

Allah’n dini kastedilmektedir" dedi.*

Saîd b. Mansûr ve Ibnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

"...Mutlaka onlara emredeceim de Allah'n yarattn deitirecekler..."9

buyruunu açklarken: "Burada Allah’n dini kastedilmektedir” dedi .

10

Abdurrezzâk, Âdem, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Mutlaka onlara emredeceim de

1 bn Ebî eybe (12/227).
7
Nisa Sur. 119

3 bn Cerîr (7/497) ve bn Ebî Hatim 4/1 U69 (5985).

4 Nisa Sur. 119
5 Rum Sur. 30
6 bn Cerîr (7/500).

7 Nisa Sur. 119
8
Saîd b. Mansûr, Tefsir (689), bn Cerîr (7/497, 498) ve Beyhakî (10/25).

9 Nisa Sur. 119
10
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (691).
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Allah'n yarattn deitirecekler ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada

Allah’n dini kastedilmektedir” dedi ve: "Zira Allah'n yaratnda deime
yoktur; ite dosdoru din budur ..."

2
âyetini okudu .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Hasan(- Basl): "...Allah'n yarattn deitirecekler..."4 buyruunu

açklarken: “Burada dövme yapmak kastedilmektedir” dedi .

5

bn CenVin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Allah; dövme yapanlar, güzellik

için ön dilerinin arasn açanlar, yüzündeki kllan yolduranlan ve Allah'n

yaratm olduu hilkati deitirenleri lanetlemltir” dedi .

6

Ahmed’in bildirdiine göre Reyhâne der ki: “Resûlullah (»wiahL B^ti naihm)u
on eyi yasaklamtr: Ön dilerin törpülenerek Inceltilmesini, dövme

yaptrmay, (yüzdeki) tüylerin yolunmasn, aralannda bir örtü olmakszn

erkein erkekle (çplak bir ekilde) yatmasn, aralannda bir örtü olmakszn

kadnn kadnla (çplak bir ekilde) yatmasn, kiinin elbiseleri altna ipek

ekleyerek Acemlere benzemesini, Acemler gibi kiinin omuzlarna ipek

koymasn, mal yamalamay, kaplan postu üzerine oturmay ve idareci

olmad halde (mühürlü) yüzük taknmay .”7

Ahmed'in bildirdiine göre Hz. Âie öyle dedi: “Resûlullah (uMahuaiB>hiveseiiM)

yüz boyayan, boyatan, dövme yapan, yaptran, saçna ek yapan ve yaptran

kadna lanet etmitir.”
8

Ahmed ve Müslim’in Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah {taiMihu aleyhi

vs niia), saçna ek yaptran kadn azarlamtr,

9

’ Nisa Sur. 119
1 Rum Sur. 30
J Abdurrezzâk (1/173), Musannef (8445), Âdem, Tefsîr Mücâhid (sh. 293), bn Cerir

7/498, 499) ve Beyhakî (10/25).

4 Nisa Sur. 119

5 bn Cerîr (7/501) ve bn Ebî Hâtûn 4/1070 (5986).

6 bn Cerîr (7/501,502).

1 Ahmed 28/441 (17209). Muhakkik: "Sahih liayrihi" demitir.
s Ahmed 43/226 (26128). Müsnectm muhakkikleri: "Hadisi yüzünü boyayan ve

boyatan sözü dndaki bölümünü rivayet etmitir, isnad zayftr" demilerdû.
9 Ahmed 22/60 (14155) ve Müslim (2126).
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Ahmed, Buhârî ve Müslim, Hz. Âie'den bildiriyor: Ensâr’dan bir kz

evlendi ve saçlar döküldü. Saçlarna ek yapma konusunu Resûlullah'a (mIMMu

B eyti vBsellem) sorunca, Allah Resûlü:
"
Allah saç ekleyene de, ekletene de lanet

etmitir" buyurdu .

1

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Esmâ binti Ebû Bekr'in öyle dediini bildirir:

Bir kadn, Resûlullah’a MUUn «fert» gelip: “Yâ Resûlullah! Yeni evlenen bir

kzm kzamk oldu ve saçlar döküldü. Ona saç ekleyebilir miyim” diye

sorunca, Resûlullah Maiiahu Bnyhi vesBlem): "Allah saç ekleyene de, ekletene de lanet

etmitir" buyurdu .

2

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim bildirdiine göre Katide: '...Mutlaka

onlara emredeceim de Allah'n yarattn deitirecekler..."3 buyruunu

açklarken: “Baz cahil topluluklara ne oluyor da Allah’n yarattn ve eklini

deitiriyorlar!” dedi/

Lfl oUJUaJI jL*j

S-î dil {jaj U*- dil IjüÎ I4J

“nanp yararl iler yapanlan, Allah'n gerçek bir sözü

olarak, içinde temelli ve ebedi kalacaklar, içinden rmaklar
akan cennetlere koyacaz. Allahtan daha doru sözlü kim

vardr?" (N;a Sur. 122)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Sözlerin en dorusu

Allah’n kelamdr” dedi .
5

Beyhakî, uabu'l-mân’da, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: Gelecek her ey
yakn olandr. Bilin ki, uzak olan her ey gelmeyecek olandr. Bilin ki, Yüce

Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. nsanlarn istedikleri kendisi

’ Ahmed 41/311, 345, 43/83, 118 (24803, 24850, 259-9, 2569), Buhârî (5934) ve Müslim

(2123).
1 Ahmed 41/311, 44 /486, 498, 537 (24804, 26918, 26931, 26979), Buhârî (5935, 5936,

5941) ve Müslim (2122).

3 Nisa Sur. 119

« bn Ebî Hatim 4/1070 (5986).

3 bn Ebî Hâtim 3/1022 (5738).
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için önemli deildir. nsanlann deil, Allah’n diledii olur. Allah bir ey ister,

insanlar da baka bir ey ister. Ama insanlar istemese de Allah'n diledii olur.

Sözlerin en dorusu Allah'n Kitab’dr. Hidâyetlerin en güzeli Hz.

Muhammed'in MaiMu aleyhi neiian) gösterdii yoldur. lerin en kötüsü sonradan

çkarlanlardr. Her sonradan çkarlan bidattir. Her bidat ta dalalettir. Kalbe

braklan en hayrl ey yakîndir. En hayrl zenginlik gönül zenginliidir. En

hayrl ilim faydal olan ilimdir. En hayrl yol tâbi olunan yoldur. Az olup yeten

çok olup oyalayandan daha hayrldr. Kiinin sonunda gidecei yer dört

arnlk bir yerdir. nsanlan usandrmayn ve bkknla düürmeyin. Her

nefsin dinç ve doruya yönelecei durumlar olduu gibi bkknlk gösterip srt

çevirecei durumlar da vardr. En kötü rivayet, yalan yere yaplan rivayettir.

Yalan kiiyi fücûra, fücûr da atee götürür. Doru söylemeye baknz.

Doruluk kiiyi iyilie, iyilik de kiiyi Cennete götürür. Bu durumdan ibret

alnz. Bu iki gruptan biriyle karlaldnda doruya: “Doru söyledi ve iyi

oldu'' denilir. Yalancya ise: “Yalan söyledi ve fâcir oldu” denilir. Hz.

Peygamber'in («afeHato aleyh metan):
"
Kul devaml doru söyler ve sonunda

dorulardan yazlr. Yine kul devaml yalan söyler ve sonunda yalanclardan

yazlr

"

buyurduunu iittik.

Bilin ki, ne ciddi olarak, ne de aka olarak yalan söylemek caiz deildir.

Yine sizden birinin oluna söz verip tutmamas caiz deildir. Sakn EhM

Ktâb'a bir ey sormaynz. Çünkü onlann üzerinde uzun bir zaman geçti ve

kalpleri katlap dinlerinde bidatlar çkardlar. Eer mutlaka soracaksan z

verdikleri cevaplardan kitabnza uygun olan alnz, kitabnza ters düeni ise

almaynz ve bu konuda söz söylemeyiniz. Bilin ki, bo olan ev içinde Allah'n

Kitâb'ndan bir ey olmayan evdir. çinde Allah’n Kitâb'ndan bir ey olmayan

ev, onu ina edecek kimsenin bulunmad harabe ev gibidir. eytan, içinde

Bakara Sûresinin okunduu evden çkar.’

Beyhakî, DelâiVde, Deylem? ve bn Asâkir, Ukbe b. Âmir'den bildiriyor:

Resûlullah (saiiaitau aleyhi veuiier.) ile beraber Tebuk gazvesine gitmitik. Tebuk'e bir

günlük mesafede iken konakladk. Bir gece uyumutuk ve güne bir mzrak

boyu çkana kadar uyanamamtk. Resûlullah (saiyahu aleyhi maiM: "Ey Bilal! Sana

fecir vakti bizi uyarman söylemedim mi?" diye sorunca, Bilal: “Yâ Resûlallah!

Senin gibi ben de uyuyakalmm" dedi. Resûlullah (sallelhhu aleyh maileni) oradan

1

Beyhakî (4786) ve Buhârî (6094, 2066, 2607).
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yakn bir yere gitti ve namaz kld. Sonra hzl bir ekilde bir gün bir gece yol

aldk ve Tebuk'e ulatk. Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi vasllm), Allah'a yakr bir ekilde

hamdü sena ettikten sonra öyle buyurdu: "En doru söz Allah'n Kitab, en

salam ba takva sözüdür. En hayrl millet brahim'in (aieyhisseiam) milleti, en

hayrl sünnet Muhammed'in sünnetidir. En üstün söz Allah' zikretmek, en

güzel kssa Kur'ân'dr. lerin en hayrls severek yaplan eylerdir. En kötüsü

de bidatlerdir. Hidayetin en güzeli peygamberlerin gösterdii yol, en güzel ölüm

ehit olarak ölmektir. En kötü körlük hidayetten sonra delalete dümektir. En

hayrl ilim faydal olan ilim, en hayrl yol tâbi olunan yoldur. En kötü körlük

kalbin körlüüdür. Veren el alan elden üstündür. Az olup yeten çok olup

oyalayandan daha hayrldr. En kötü mazeret ölüm annda ileri sürülen

mazeret, en kötü pimanlk kyamet günündeki pimanlktr. Baz insanlar

namaz vaktin sonunda klar, kimisi de Allah’ ancak hastalk (skntl) annda

zikreder. Dilin en büyük günah yalan söylemesidir. En güzel zenginlik gönül

zenginlii, en hayrl azk takvadr. Hikmetin ba Yüce Allah'tan korkmaktr.

Kalplere yerleen en hayrl ey yakin, üphe etmek ise küfürdür, ölü

arkasndan at yakmak cahiliye adetlerindendir. Ganimet malna hyanet etmek

Cehennemde kendine yer hazrlamak, mal biriktirmek ise dalamadr. iir

blis'in zurnas, içki kötülüklerin tümüdür. Kadnlar eytann ipi, gençlik de

delilikten bir parçadr. En kötü kazanç faiz kazana, en kötü yemek yetim mal

yemektir.

Mutlu, bakasnn durumundan ibret alan, bedbaht, annesinin kamnda
bedbaht olandr. Kiinin sonunda gidecei yer dört arnlk bir yerdir, önemli

olan kiinin son ameli olduu gibi en geçerli ameli de son amelidir. En kötü

rivayet yalan rivayettir. Gelen her ey yakndr. Mümine sövmek günah,

öldürmek küfür, etini yemek (gybet etmek) Allah'a masiyettir. Mal da kan

gibi haramdr. Kim yalan yere yemin ederse Allah onun yalann aça çkarr.

Kim bakasnn kusurunu affederse kendi kusuru da affedilir. Kim iffetli olursa

Allah onun ailesini de iffetli klar. Kim öfkesini yenerse Allah ona ecrini verir.

Kim de bir musibete kar sabrederse Allah ona bu musibeti bir ekilde telafi

eder. Kim gösteri için amel ederse, Allah (kyamet gününde) onun gösteri

ettiini herkese gösterir. Kim de sabrederse Allah ona kat kat sevap verir, kim

de Allah'a asi olursa Allah onu azaplandnr." Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aieytn vasellem)
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üç defa:
"
Allahm ! Beni ve ümmetimi bala" dedi ve:

"
Allah'tan sizin ve

benim için balanma dilerim" diye dua etti .

1

bn Ebî eybe ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd hutbesinde:

"Sözlerin en dorusu Allah'n kelamdr" dedi ve devamla bir önceki hadisi

zikretti/

", ne sizin Kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna
göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O,

kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc
bulabilir." (N«*â Sur. 123)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Araplar: "Tekrar diriltilmeyeceiz

ve hesaba çekilmeyeceiz" dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar da: "Yahudi

veya Hristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek"* ve: "Ate bize

sadece sayl birkaç gün deecektir”4 dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: ",
ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü

bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir

dost, ne de bir yardmc bulabilir
"5 âyetini indirdi .

6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir ‘in Mesrûk'tan bildirdiine gö'e

Müslümanlar ve Ehl-i Kitâb’dan olanlar tarttlar. Müslümanlar "Bizim

yolumuz sizin yolunuzdan daha dorudur" dediler. Ehl-i Kitâb da: "Hayr,

bizim yolumuz sizin yolunuzdan daha dorudur" deyince: ", ne sizin

kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i

yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne

1 Beyhakî (5/241, 242), bn Asâkir (51/240) ve Deylemî (2/513, 514). bn Kesir, el-Bidâje

Ve'n-Nihâye (7/171) der ki:: "Bu münker, arîb (tek kanall) ve isnad zayf bir hadistir."

5 bn Ebî eybe (13/295, 296) ve bn Asâkir (33/179).

3 Bakara Sur. 111

4 Bakara Sur. 80
5 Nsâ Sur. 123
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (692), bn Cerîr (7/512) ve bn Ebî Hatim 4/1070 (5990).
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de bir yardmc bulabilir
* 1

âyeti indi ve Müslümanlar Ehl-i Kitab'a üstün

geldiler .

2

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mesrûk der

ki: Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerine üstünlük taslayarak her biri

dierine: "Biz sizden daha üstünüz" deyince: ", ne sizin kuruntunuza, ne

de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc

bulabilir
*3 âyeti indi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der

ki: Bize bildirilene göre Müslümanlar ve Ehl-i Kitâb birbirlerine üstünlük

tasladlar. Ehl-i Kitâb: “Bizim Hz. Peygamber sizin Peygamberinizden önce

gönderilmitir. Kitabmz da kitabnzdan önce gönderilmitir. Allah katnda

biz sizden daha öncelikliyiz" dediler. Müslümanlar da: "Biz Allah katnda

sizden daha öncelikliyiz. Hz. Peygamber (saiiaiu* aleyh, «uiim), peygamberlerin

sonuncusudur. Kitabmz da daha önceki kitaplar hükümsüz brakmtr"

karln verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: ", ne sizin kuruntunuza, ne

de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc

bulabilir. Erkek veya kadn, mümin olarak, kim yararl iler ilerse, ite onlar

cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez, iyilik yaparak

kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen brahim'in dinine uyandan,

din bakmndan daha iyi kim olabilir? Allah brahim'i dost edinmiti " 3

âyetlerini indirdi. Bu ekilde Müslümanlar Ehl-i Kitâb'dan olanlara ve

kendilerine kar övünenlere kar galip geldiler.

6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildiriyor: Müslümanlardan,

Yahudilerden ve Hristiyanlardan bazlan bir araya geldiler. Yahudiler,

Müslümanlara: "Biz sizden daha üstünüz. Dinimiz dininizden önce, kitabmz

kitabnzdan önce ve (Mûsa) Peygamber, Peygamberinizden önce

’ Nisa Sur. 123
1

Saîd b. Mansur, Tefsîr (693) ve bn Cerîr (7/507).

3 Nisa Sur. 123
4 bn Cerîr (7/507) ve bn Ebî Hâtim 4/1072, 1073 (6000).

5 Nisa Sur. 123, 124, 125
6 bn Cerîr (7/508).
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gönderilmitir. Biz brâhîm’in (aleyhitsebm) dini üzereyiz. Cennete de sadece

Yahudi olan girecektir" dediler. Hristiyanlar da ayn eyi söyleyince,

Müslümanlar dediler: ki "Kitabmz, kitabnzdan sonra, Hz. Peygamber (saiisliahu

nMi ««ellen), Peygamberinizden sonra ve dinimiz dininizden sonra

gönderilmitir. Sizlere de bulunduunuz durumu terk edip bize uymanz

emredilmitir. Biz sizden daha üstünüz. Biz brâhîm'in (aiey^seM, smâTin

(Beyhisseiam) ve shâk'n (Bieyhisseiem) dini üzereyiz. Cennete de ancak bizim dinimizden

olan girecektir.” Yüce Allah Müslümanlann ve Ehli Kitaâb’n söylediklerine:

", ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim

kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne

bir dost, ne de bir yardmc bulabiliri'' âyetiyle cevap verdi. Sonra

müslümanlann onlardan daha üstün olduunu bildirerek: "Allah'a teslim

edip, hakka yönelen ibrâhîm'in dinine uyandan, din bakmndan daha iyi

kim olabilir? Allah brahim’i dost edinmiti
" 2

âyetini indirdi .

3

bn Cerîriin, Ubeyd b. Süleyman vastasyla bildirdiine göre Dahhâk der

ki: "Kitap ehli aralannda tarttlar ve Yahudiler "Kitabmz, kitaplarn ilki ve

hayrls, Peygamberimiz, Peygamberlerin hayrlsdr" dediler. Hristiyanlar da

ayn eyi söyleyince, Müslümanlar öyle dediler. "slam'dan baka din yoktur.

Kitabmzda bütün kitaplar neshetmitir. Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi vmbM,

Peygamberlerin sonuncusudur. Bize, kitabmzla amel etmemiz, kitabnza da

iman etmemiz emredilmitir. Yüce Allah: ", ne sizin kuruntunuza, ne de

kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc

bulabilir
"4

âyetiyle aralannda hüküm vermi, sonra: "Allah’a teslim edip,

hakka yönelen brâhîm'in dinine uyandan, din bakmndan daha iyi kim

olabilir? Allah ibrâhîm'i dost edinmiti
"5

âyetiyle de dinler arasnda hangi

dinin daha üstün olduunu bildirmitir.”
6

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin, Cuveybir vastasyla bildirdiine göre Dahhâk

öyle dedi: Din sahibi olanlar dinleriyle övünürken Yahudiler öyle dedi:

1

Nisa Sur. 123
3
Nisa Sur. 125

3 bn Cerîr (7/508, 509) ve bn Ebî Hâlim 4/1070 (5989).

•'Nisa Sur. 123

5 Nisa Sur. 125
6 bn Cerîr (7/509).
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“Kitabmz, kitaplarn en hayrls ve Allah katnda en deerli olandr. Allah

katnda peygamberlerin en deerlisi Peygamber Musa’dr. Çünkü Allah

onunla ba baa buluup gizlice konumutur. Dinimiz en hayrl dindir."

Hristiyanlar: “sa (aieykmiam) peygamberlerin sonuncusudur. Allah ona Tevrat’

ve ncil'i indirdi. Eer Muhammed kendisine yetimi olsayd ona uyard.

Dinimiz en hayrl dindir" dediler. Mecusiler ve Arap kâfirler: “Dinimiz dinlerin

ilki ve en hayrlsdr" dediler. Müslümanlar ise: “Allah'n Resûlü Muhammed

(saiiaiiahj Bteyfo res«fem), peygamberlerin sonuncusu ve bütün peygamberlerin

efendisidir. Kuriân, Allah katndan indirilen son kitaptr ve bütün kitaplarn

emindir. slam da bütün dinlerden daha hayrldr" dediler. Yüce Allah: ". ne

sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i

yaparsa, onunla cezalandnlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne

de bir yardmc bulabilir
" 1

âyetiyle Yahudilerin, Hristiyanlarn, Mecusi ve

kâfir Araplarn aralarnda hüküm vermi, sonra: “Allah'a teslim edip, hakka

yönelen brahim'in dinine uyandan, din bakmndan daha iyi kim olabilir?

Allah Ibrâhlm'i dost edinmiti"2
âyetiyle dinler arasnda slam dininin daha

üstün olduunu bildirmitir.

3

bn Cerîriin, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi:

Yahudiler: “Kitabmz, kitaplann en hayrlsdr ve sizin kitaplarnzdan önce

inmitir. Hz. Peygamber de, Peygamberlerin en hayrlsdr" dediler.

Hristiyanlar da ayn eyi söyleyince, Müslümanlar: “Kitabmz bütün kitaplan

neshetti. Hz. Peygamber [sabiiahu deyin veaiiem) de, peygamberlerin sonuncusudur.

Size de bize de kitabnza iman edip, kitabmza uymak emredildi." dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah: “, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin

kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O,

kendisine Allah'tan baka ne bir dost ne de bir yardmc bulabilir
"4

âyetiyle

din sahipleri arasnda hüküm vermi, sonra: “Allah'a teslim edip, hakka

yönelen brahim'in dinine uyandan, din bakmndan daha iyi kim olabilir?

Allah brahim'i dost edinmiti " 5 âyetini indirmitir.

6

’ Nisa Sur. 123
1

Nisâ Sur. 125

3 bn Ccrir (7/51 1).

4 Nisâ Sur. 123

5 Nisâ Sur. 125
6 bn Cerîr (7/510).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ebû Sâlih öyle dedi: Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar bir yerde

oturup birbirlerine: “Biz sizden daha üstünüz" demeye baladlar. Bunun

üzerine Yüce Allah: “, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin

kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O,

kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc bulabilir
"1

âyetini

indirdi. Sonra Müslümanlara has olarak: “Erkek veya kadn, mümin olarak,

kim yararl iler ilerse, ite onlar cennete girerler ..."
1
âyetini indirdi .

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “, ne sizin

kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir ..."4 âyetini

açklarken: “Burada Kureyliler ve Ka'b b. el-Eref kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor “man, ne güzel görünmek,

ne de temenni etmekledir. man, kalpte halis olan eyden ve amelin onu

tasdik etmesinden ibarettir.”
6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Yahudiler ve

Hristiyanlar: “Bizden baka kimse Cennete girmeyecektir" dediler.

Kureyliler ise: “(Öldükten sonra) tekrar diriltilmeyeceiz" dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah: “, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin

kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr. O,

kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne de bir yardmc bulabilir
"7

âyetini

indirdi. Burada kötülükle irk kastedilmektedir.

Ahmed, el-Adenî, Hennâd, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya'la,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Hibbân, bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yeomu ve'l-

Leyle’de, Hâkim, Beyhakî, uabu'l-mân 'da ve Diyâ, el-Muhtâre’de Ebû Bekr

es-Sddîk’den bildirir: “Yâ Resûlullah! ", ne sizin kuruntunuza, ne de kitap

ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i yaparsa, onunla

’ Nisa Sur. 123
2
Nisa Sur. 124

} bn Cerîr (7/510) ve bn Ebî Hâtim 4/1073 (6001).

4 Nisa Sur. 123
i bn Cerîr (7/512).

6 bn Ebî eybe (11/22, 13/504).

7 Nisa Sur. 123

* bn Ebî Hâtim 4/1071 (5991).
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cezalandrlr....*' âyetinden sonra her yaptmz suçun cezasn göreceksek

nasl kurtulua ularz?" diye sorduumda, Hz. Peygamber UeyiBhu aleyhi ««Hem):

"Allah seni balasn ey Ebû Bekri Sen hasta olmuyor musun? Hiç

dertlenmiyor musun? Hiç üzülmüyor musun? Skntlara maruz kalmyor

musun?" buyurdu. Ben: "Evet" dediimde, Resûlullah (saiiaüaSu aleyhi ««itan):

"Bunlar gördüünüz cezalardr" karln verdi .

2

Ahmed, Bezzâr, bn Cerîr, bn Merdûye ve Hatîb, el-Muttefik ve'l-

Mufterik'de, bn Ömer'den naklen bildirdiine göre Hz. Ebû Bekr der ki:

"Resûlullah Maüahu aleyhi «ailem): "Günah ileyen (mümin) kii cezasn dünyada

çeker" buyurdu .

3

bn Sa'd, Hakîm et-Tirmizî, Bezzâr, bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine

göre ibn Ömer aslm olan Abdullah b. Zübeyr'i görünce: "Allah sana

merhamet etsin ey Ebû Hubeyb! Baban Zübeyr'in öyle dediini iittim:

"Resûlullah (uUaMu aleyhi ««iem): «Günah ileyen (mümin) kii cezasn dünyada

çeker» buyurdu" dedi .

4

Abd b. Humeyd, Tirmizî ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Bekr es-

Sddîk der ki: "Ben Resûlullah'n (saBaHahu aiaytu »aseiiem) yannda iken: "...Kim kötü bir

i yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost,

ne de bir yardmc bulabilir
*5 âyeti indi. Resûlullah (»iaiiahu aleyh, «aeiiem): "Ey Ebü

Bekr! Bana inen bir âyeti sana okuyaym m?" diye sorunca: "Oku, yâ

Resûlullah!" dedim. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) âyeti okurken bilmediim bir

ekilde srtmda bir arlk hissettim ve bundan dolay gerindim. Resûlullah

(saiiailahu aleyhi veseDem): "Ey Ebû Bekr! Neyin var?" diye sorunca: "Yâ Resûlullah!

Annem babam sana feda olsun. Hangimiz günah ilemiyor ki? Yaptmz
bütün kötülüklerin cezasn çekeceiz" dedim. Bunun üzerine Resûlullah

1

Nisa Sur. 123
1 Ahmed 1/229, 232 (68-71), Hennâd (429), Hakîm et-Tirmizî (2/16, 17), Ebû Ya'la (88,

89, 101), bn Cerîr (7/521, 523), bn Hibbân (2910, 2926), bn Nesâî (392), Hâkim (3/74,

"sahih’’), Beyhakî (9805) ve Diyâ (69, 70). Müsned'in muhakkikleri: "Tarikleriyle ve

ahitleriyle sahîh hadistir. Bu hadisin isnad ise zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 1/203 (23), Bezzâr (21), bn Cerîr (7/521), bn Kesîr, Tefsir'de (2/370) geçtii

üzere bn Merdûye ve Hatîb (650). Müsned'in muhakkikleri: "Tarikleriyle ve ahitleriyle

sahîh hadistir. Bu hadisin isnad ise zayftr" demilerdir.
4 Hakîm et-Tirmizî (2/16), Bezzâr (962) ve Hâkim (3/552, 553).

5 Nisa Sur. 123
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(saiiaiiahu Bfefts veseliam): "Ey Ebû Bekri Sen ve mümin arkadalarn Allah'a günahsz

olarak kavumanz için günahlarnzn cezasn dünyada çekersiniz. Kâfirler ise

kyamet gününde cezalandrmak için günahlarnn cezas ertelenir" buyurdu.'

bn Cerîr, Hz. Âie'den bildiriyor “...Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr ..."

1

âyeti inince Ebû Bekr: "Yâ Resûlullah! Her yaptmzn
cezasn çekecek miyiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (raUüHahu aityh

veseiim): "Ey Ebû Bekr! Sen una una maruz kalmyor musun? te bunlar

günahlarnn kefaretidir" buyurdu .

3

Saîd b. Mansûr, Hennâd, bn Cerîr, Ebû Nuaym’n, Hilye’de ve hn

Merdûye, Mesrûk'dan bildirir: Ebû Bekr: "Yâ Resûlullah! "...Kim kötü bir i

yaparsa, onunla cezalandrlr..."4 âyeti ne kadar ardr" deyince,

Resûlullah (salliiahu aleyhi vesellem): "Musibetler, hastalklar ve üzüntüler dünyadaki

cezalardr" buyurdu .
5

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Buhârî, Târih’te, Ebû Ya'la, bn Cerîr ve

Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da sahîh bir isnâdla, Hz. Âie'den bildirdiine göre

bir kii: "...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr..."
6
âyetini okudu

ve: "Eer ilediimiz her günahn cezasn çekeceksek helak oluruz" dedi. Bu

durum Resûlullah'a (nfeflab aleyhi mefcm) haber verilince: "Evet, mümin kii

günahlarnn cezasn kendi nefsi ve bedeninde eziyetlerle dünyada iken çeker
"

buyurdu .

7

Ebû Dâvud, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Hz. Âie'den

bildirir: "Yâ Resûlullah! Ben Kur'ân'da en ar âyetin hangi âyet olduunu

biliyorum” dedim. Resûlullah (»iaiiahu eteyt» reuiiem): "Ey Âie! Hangi âyettir?" diye

1 Abd b. Humeyd (7) ve Tirmiz (3039). snad zayftr (Elbârû, Da'îf Sünen et-Tirmizi.

581).

* Nisa Sur. 123

} bn Cerîr (7/520, 521).

4 Nisâ Sur. 123
5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (700), Hennâd (434), bn Cerîr (7/571), Ebû Nuaym (8/118

119), bn Kesir, Tefsir"de (2/371) geçtii üzere bn Merdûye. Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da'îfe'df

(2924) hadisin zayf olduunu söylemitir.
6
Nisâ Sur. 123

7 Saîd b. Mansûr, Tefsir (699), Ahmed 40/341 (24368), Buhârî (8/371), Ebû Ya'la (4675

4839), bn Cerîr (7/525), Beyhakî (9806, 9807). Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh

liayrihi'dir ve isnad zayftr" demilerdir.
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sorunca: “...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr...*
1

âyetidir"

dedim. Bunun üzerine Resûlullah (uMshu aleyhi »miM: "Ey Âie! Burada mümin

kulun günahlarndan dolay çekecei azap kastedilmektedir. Müminin bir

musibete maruz kalmas onun için bir azaptr (günahlarna kefarettir).

Günahlar sorgulanan kii helak olur. Günahndan dolay hesaba çekilen de azab

görür" buyurdu. Ona: "Yâ Resûlullah! Yüce Allah: "Kolay bir hesapla hesaba

çekilecek
* 2 buyurmuyor mu?" dediimde: "O arz edilmektir. Hesaba çekilecek

kii mutlaka azab görecektir" buyurdu .

3

Ibn Merdûye, Hz. Âie’den bildiriyor Resûlullah’a Maiiahu aleyhi vesellem): "...Kim

kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr ...*9 âyeti sorulunca: "Mümin

kiinin her eyi (sknts) günahlar için bir kefarettir. Hatta ölüm annda

cannn çkmas bile bir kefarettir" buyurdu .

3

Ahmed'in, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (seUsiishu aleyhi vesellem):
"Eer

(mümin) kulun günahlar çoalr da bu günahlarn telafi edecek amelleri yoksa

Yüce Allah günahlarna kefaret olsun diye ona üzüntü verir" buyurmutur.

6

bn Râhûye, Müsned’de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim, Ebû

Mühelleb'den bildiriyor: “...Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr...*7 âyetini sormak üzere Hz. Âie’nin yanna girdiimde:

"Burada dünyada yaadnz skntlar kastedilmektedir" dedi.®

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

“...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr ...*9 âyeti indii zaman bu

Müslümanlara ar gelmi ve kendilerini bir hayli üzmütü. Müslümanlar bu

’ Nisa Sur. 123
1 tnikak Sur. 8

} Ebû Dâvud (3093), bn Cerîr (7/523, 524), bn Ebî Hatim 4/1072 (5996) ve Beyhakî

(9810). Elbârû der ki: "Hadisin isnad zayftr ama "Günahndan dolay hesaba çekilen de

azab görür

"

ksm sahihtir."

4 Nisâ Sur. 123

5 bn Kesîr, Tefsir'de (2/372) geçtii üzere bn Merdûye.
6 Ahmed 42/133, 134 (25236). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
7 Nisâ Sur. 123

* el-Metâlibu'l-Âliye'de (3933) geçtii üzere bn Râhûye, bn Cerîr (7/516) ve Hâkim

(2/308, ’sahih").

9 Nisâ Sur. 123
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durumu Resûlullah'a (saiiatu* aleyhi rssdton) arz ettiklerinde: "Siz orta yolda gidin ve

doruya yönelin. Müslümann bana gelen her ey onun günahlar için bir

kefarettir. Hatta ona batan bir diken veya sendelemesi günahlar için bir

kefarettir
"
buyurdu.

bn Merdûye’nin lafznda rivayet öyledin Bu âyet inince aladk, üzüldük

ve: "Yâ Resûlullah! Bu âyet bize bir ey brakmad" dedik. Bunun üzerine

Resûlullah (niiaiishu aleyhi veseiiem):
"Canm elinde olana yemin olsun ki, bu âyet sizin

için inmitir. Siz sevinin, orta yolda gidin ve doruya yönelin. Sizden birinizin

bana dünyada bir musibet gelirse bu, mutlaka günahlar için bir kefarettir.

Birinizin ayana bir dikenin batmas bile günahlarna kefaret olur" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî ve Müslim'in, Ebû Hureyre ve Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (sdyehu aleyhi mailem):
"Mümin kiinin bir ac çekmesi

veya yorgun dümesi veya uzun süren bir hastala yakalanmas veya bir

üzüntüye kaplmas veya dertlenmesi günahlar için bir kefarettir"

buyurmutur .

1

Ahmed, Müsedded, bn Ebi’d-Dünyâ, el-Keffârât, Ebû Ya'la, bn Hibbân,

Taberânî'nin, M. el-Evsat’ta, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Bir

kii: "Yâ Resûlullah! Yakalandmz bu hastalklar gürüyor musun, bunlar

bizim için nedir?" diye sorunca: "Bu sizin için kefarettir" buyurdu. Ubey:

"Hastalk hafif olsa bile durum ayn mdr?" deyince: "Diken batmas ve üzeri

eyler de de durum ayndr" buyurdu .

3

bn Râhûye, Müsned’de, Muhammed b. el-Munteiriden bildiriyor: Bir kii

Ömer b. el-Hattâb’a: "Kuriân’daki en ar âyeti biliyorum" deyince, Ömer

üzerine yürüyüp ona krbaçla vurdu ve: "Sana ne oluyor ki, aratrdn ve bu

âyeti buldun" dedi. Adam gidip ikinci gün geri gelince, Ömer. "Dün

zikrettiin âyet hangi âyettir?" diye sordu. Bunun üzerine adam: "...Kim kötü

1

Saîd b. Mansûr, Tefsir (694), bn Ebî eybe (3/229, 230), Müslim (2574), Tirmir

(3038), Nesâî, el-Kübra (11122), bn Cerîr (7/520), bn Kesir, Tefsi/de (2/372, 373) geçti

üzere bn Merdûye ve Beyhakî (3/373).

1 bn Ebî eybe (3/230), Ahmed 13/397, 14/147, 17/44, 45 (8027, 4824, 11007), Buhâh

(5641, 5642) ve Müslim (2573).

5 Ahmed 17/276- 278 (11183), el-Metâlibu'l-Âliye’de (3591) geçtii üzere Müsedded,

bn Hibbân (2928), Taberânî (445), Hâkim (4/308, “sahih") ve Beyhakî (9971). Müsned'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demitir.
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bir i yaparsa, onunla cezalandrlr..."
1

âyetini okudu ve: “Kim bir günah

ilerse mutlaka cezasn çeker” diye ekledi. Ömer: “Bu âyet indii zaman:

"Kim kötülük iler veya kendine yazk eder de sonra Allah'tan balanma
dilerse, Allah' mafiret ve merhamet sahibi olarak bulur"

1

âyeti ininceye

kadar yemekten ve içmekten kesilmitik” dedi.
3

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî ve Beyhakî, Umeyye binti Abdillah'tan bildirir: Hz.

Âie'ye: "...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr..."4 âyetini

sorunca öyle dedi: “(Bu âyeti) Resûlullah’a (sBlellahu bIcyHî veseiiem) sorduum

zamandan beri bana bunu kimse sormad. Ben bunu Resûlullah'a {nMu^
vesBlem) sorduumda da öyle buyurmutu: "Ey Âie! Bu, Allah'n kullarna

olan ahdidir. Allah, kulunu stma hastal veya bir musibet vererek veya cebine

koymu olduu bir miktar maln kaybettirerek üzer ve kaybettiini koltuunun

altnda buldurur. Sonra kul krmz altnn atele temizlenmesi gibi

günahlarndan temizlenir.” 5

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerîr ve Beyhakî, Rabî' b. Ziyâd’dan

bildiriyor Ubey b. Ka'b'a: “Allah'n Kitâb’ndaki bir âyet beni hüzünlendirdi”

dedim. O: “Hangi âyet?” diye sorunca: "...Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr..."
6

âyetidir” dedim. Ubey öyle karlk verdi: “Ben seni

gördüümden daha bilgili bilirdim. Mümin kiiye isabet eden ayak sürçmesi

veya yaralanma veya bir karnca tarafndan snlma dahi mutlaka bir

günahndan dolaydr. Allah'n balad da cezalandrdklarndan daha

fazladr. Hatta (bir hayvan tarafndan) snlma veya tepilme bile bu

günahlann cezalanndandr” dedi.
7

Hennâd ve Ebû Nuaym, Hilye’de, brâhim b. Murra'dan bildiriyor Bir kii

Ubey'ye gelip: “Ey Ebu'l-Münzir! Allah'n Kitâb'ndaki bir âyet beni

kederlendirdi” deyince, Ebu'l-Münzir: “Hangi âyet?” diye sordu. Adam:

"...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandnlr...”
8

âyetidir” deyince,

’ Nisa Sur. 123
1 Nisâ Sur. 110
3 el-Metâlibu'l-ÂJiye’de (3938) geçtii üzere bn Râhûye.
4 Nisâ Sur. 123
5 Daha önce geçti (3/419).

6
Nisâ Sur. 123

7 bn Ebi'd-Dünyâ, el-Keffârât (100), bn Cerir (7/516) ve Beyhakî (9814).

8 Nisâ Sur. 123
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Ubey: “Bu mümin kiidir. Onun bana bir musibet geldii zaman sabreder ve

günahsz bir ekilde huzura çkar” karln verdi .

1

bn Cerîr, Atâ’ b. Ebî Rebâh'tan bildiriyor: "...Kim kötü bir i yaparsa,

onunla cezalandrlr..."
2
âyeti indii zaman Ebû Bekn “Beli kran âyet indi”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah foiMUn aiyfi mdm): "Bunlar dünyadaki

musibetlerdir

"

buyurdu .

3

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Ömer, bn Abbâs' üzüntülü görünce

ona: ", ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir.

Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr..."4 âyetini sordu. bn Abbâs:

“Bu âyette sizinle ilgili ne var ki? Bu âyet Kurey mürikleri ve Ehl-i Kitâb’tan

olanlara inmitir” dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim kötü bir

i yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost,

ne de bir yardmc bulabilir
"3 âyetini açklarken: “irk koan cezasn

çekecektir. Âyetteki kötü iten kast da budur. Ancak ölümünden önce tövbe

eden kiinin Allah tövbesini kabul eder” dedi .

6

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd, Hakîm et-Tirmizî ve Beyhakrnin

bildirdiine göre Haan: "...Kim kötü bir i yaparsa, onunla

cezalandrlr ..."7 âyetini açklarken öyle demitin “Burada Allah'n küçük

düürmek istedii kiiler kastedilmektedir. Ancak Yüce Allah erefli klmak

istedii kiilerin bütün günahlarn balar ve onlan Cennetlikler arasnda

klar. Bu önceden kendilerine verilen doru sözdür.”
8

Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (uyiahu aleyhi ««Hem) bir aacn yanna

geldi ve bir miktar yaprak dökülünceye kadar aac sallad. Sonra: "Arlar ve

' Hennâd (397) ve Ebû Nuaym (1/234).
7
Nisâ Sur. 123

3 bn Cerîr (7/525).

4 Nisâ Sur. 123

5 Nisâ Sur. 123
6 bn Cerîr (7/518).

7 Nisâ Sur. 123
8
Saîd b. Mansûr, Tefsir (698), bn Ebî eybe (14/42), Hennâd (430) ve Beyhakî (9812).
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musibetler insandan günahlar, benim bu aaçtan yapraklar dökmemden daha

hzl döker" buyurdu.’

ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in, Ebu Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (uMafa aleyh «senem): "Müminler günahsz bir ekilde Allah'n huzuruna

çkncaya kadar nefislerinde, çocuklarnda ve mallarnda musibetler eksik

olmaz" buyurmutur.

2

Ahmed'in, Sâib b. Hallâd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam):

"Mümin kiinin bana gelen her musibetten, hatta kendisine batan bir

dikenden dolay Yüce Allah mutlaka ona sevap yazar ve bir günahm balar"

buyurdu .

3

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in, Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (udMiahu aleyhi vesaitim): "Müslüman kiinin bana gelen hiçbir musibet

yoktur ki mutlaka Yüce Allah o musibeti günahlarnn kefareti sayar. Hatta

Müslüman kiiye diken batmas bile bir günahna kefaret olur" buyurmutur.*

ibn Ebî eybe, Ahmed, Müslim ve Hakîm et-Tirmizî'nin, Hz. Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (safeUafa aleyh «seHem): "Müslüman bir kiiye diken

batmas ve bunun üstündeki eziyetlerde Yüce Allah mutlaka onu bir derece

yükseltir ve günahlarndan birini siler

"

buyurmutur.

5

Ahmed, Hz. Âie'den bildirin Resûlullah Maiiahu eteyh «senam) rahatszland ve

aclar içinde yatanda kvranmaya balad. Ona: "Eer bizden biri bu ekilde

kvransayd ona ayplardn" dediimde, Hz. Peygamber (saiBialu aleyhi «seiiem): "Salih

kiilerear yükler yüklenir. Bir mümine bir diken batmas ve bunun üstündeki

eziyetlerde Yüce Allah onun günahlarndan birini siler ve derecesini yükseltir"

buyurdu .

6

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine

göre Resûlullah Maliahu aleyh vesellem): "Yüce Allah, mümin bir kiiye çöken

1 Beyhakî (9864).
1 bn Ebî eybe (3/231).

3 Ahmed 27/94, 95 (16560). Muhakkik: "Sahih liayrihi" demitir.
4 Ahmed 41/121 /24573), Buhârî (5640) ve Müslim (2572).

s bn Ebî eybe (3/229), Ahmed 40/139, 43/274, 293 (24114, 26208, 26246), Müslim

(2572) ve Hakîm et-Tirmizî (2/18).

6 Ahmed 42/157, 158, 43/9, 10 (25264, 25804). Muhakkik: "snadj sahihtir" demitir.
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yorgunluu, üzüntüyü, hastal ve kendisini üzecek her eyi, hatta kendisine

batan bir dikeni bile mutlaka bir ksm günahlarna kar kefaret olarak sayar

"

buyurmutur.

1

Ahmed ve Hennâd, Zühd’de, Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildiriyor:

"Müslüman kii her eye kar ecir alr. Bana bir musibet gelse,

ayakkabsnn ipi kopsa veya cebine koymu olduu bir miktar parasn

kaybedip üzülse ve sonra kaybettiini koltuunun altnda bulsa bile ona ecir

yazlr."
2

bn Ebî eybe, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildiriyor. "Yâ Resûlullah! En fazla

belaya maruz kalanlar kimlerdir?" diye sorduumda: "önce peygamberler

sonra da faziletli olan insanlardr. Kul günahlarndan arnm bir ekilde

Allah'n huzuruna çkana kadar belalar kendisini brakmaz" buyurdu .

3

bn Ebî eybe, Ahmed ve Beyhakî'nin, Muâviye'den bildirdiine göre

Resûlullah (sb«bIWw «niten}: "Mümin kiinin bedenine eziyet verecek bir ey

olduu zaman mutlaka Allah bir ksm günahlarn bundan dolay balar"

buyurmutur.

4

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (ufcUahu nM» w»«n): "Müminin ba arsndan veya kendisine batan bir

dikenden veya eziyet duyduu bir eyden dolay kyamet gününde Allah

derecesini arttrr ve bunlar günahlarnn bir ksmna kefaret olarak sayar
"

buyurmutur .

5

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Bureyde el-Eslemî'den bildirin Resûlullah'n

(saiiaHshu alifyhi rasellem) öyle buyurduunu iittim: "Müslüman kiinin sendeleme ve

daha üstü bir eye maruz kalmas iki eyden dolaydr. Yüce Allah, sadece

böylesi musibetler sebebiyle balad günahlarndan birini balar. Ya dil

sadece böylesi bir musibetle ancak yükselebilecek olan derecesini yükseltir.
'

1 Ahmed 17/44, 45, 225, 226, 283, 436 (11007, 11141, 11188, 11336), Buhârf (5641, 5642

Müslim (2573) ve Tinnizî (966).
1 Ahmed (sh. 109) ve Hennâd (422).

J bn Ebî eybe (3/233).

4 bn Ebî eybe (3/230, 231), Ahmed 28/107 (16899) ve Beyhakî (9874). Müsned’ ir,

muhakkikleri: "Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demilerdir.
s bn Ebi'd-Dünyâ, el-Keffârât (180) ve Beyhakî (9875).
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Bureyde der ki: "Resûlullah (nMUu ** vmhm) bunun içinde kiiye diken

batmasn bile sayd.” 1

Ibn Ebî eybe ve Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: “Arlardan dolay

kiiye sevap yazlmaz. Çünkü sevap sadece amellere karlk yazlr. Fakat

Yüce Allah arlar günahlara kar kefâret sayar.”

2

bn Sa'd ve Beyhakî, Abdullah b. iyâs b. Ebî Fâtma'dan, o babasndan, o

da dedesinden naklen bildirir: Resûlullah(saiiaiahuaieTfirtttiiem): "Hanginiz iyileip de

hasta olmamay ister?" diye sorunca, ashâb: “Yâ Resûlullah! Hepimiz isteriz”

karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (seiiBUht aleyhi vesaDam) öyle buyurdu:

"Yolunu kaybetmi, birbirine saldran eekler gibi olmay m istersiniz? Dert

sahibi olup da bu derdin günahlarnza kefâret olmasn istemez misiniz? Canm
elinde olana yemin olsun ki, Yüce Allah, mümin kulunun kendi katnda deerli

olmasndan dolay onu belalara maruz brakr. Kul için Cennette öyle dereceler

vardr ki, kii amelleri ile o dereceye nail olamaz. Allah mümin kulunu o

dereceye erdirmek için öylesi belalara maruz brakr."5

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin, Muhammed b. Hâlid es-

Sülemî'den, onun babasndan, onun da sahabeden olan babasndan naklen

bildirdiine göre Resûlullah (sdiaiiahu aW» msiM öyle buyurmutur: "Allah'n

takdirinde yazlm olan dereceye kul ameliyle eriemedii zaman Yüce Allah

onu cesedinde veya malnda veya çocuunda mubteli klar. Sonra ona sabr

vererek eriemedii dereceye ulatrr."4

Beyhakî’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vasellem):

"Allah'n takdirinde yazlm olan dereceye kul ameliyle eriemedii zaman,

Yüce Allah onu o dereceye erdirene kadar sevmedii eylerle mubteli klar"

buyurdu .

5

Beyhakî, Ahmed b. Ebi'l-Havârî vastasyla bildirdiine göre Ebû Süleyman

der ki: Mûsa (Bfeyhiuelan) sürekli ibadet eden bir adamn yanna uramt. Bir

1 bn Ebi'd-Dünyâ, el-KeffârS (250) ve Beyhakî (9854).
2 bn Ebî eybe (3/232) ve Beyhakî (9848).

3 bn Sa'd (7/507, 508) ve Beyhakî (9856). Elbânî, Dalfu'l-Câmi'de (1684) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
4 Ahmed 37/29 (22338), bn Ebi'd-Dünyâ, el-Keffârât (39) ve Beyhakî (9852).

5 Beyhakî (9855).



50 -3 Nisâ Sûresi g-

zaman sonra Mûsa<aiByhisseiam)bu kiinin yanna bir daha gittiinde onun aslaniar

tarafndan parçalanm olduunu gördü. Ba, ayaklan ve kalbi yerlerdeydi.

Musa (aieyteîiam): “Ey Rabbim! Bu kulun sana itaat eden birisiydi ve ona öyle bir

musibet verdin" deyince, Yüce Allah da: "Ey Mûsa! Bu kii benden ameliyle

eriemeyecei bir derece istedi. Ben de o dereceye erimesi için ona öyle bir

musibet verdim” diye variyetti .

1

Beyhakî*nin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (>afiefl*u aleyh milim):

"Mümin birinin her damar atmasnda, Allah mutlaka onunla bir günahn

siler, ona bir sevap yazar ve makam bir derece yükseltilir" buyurmutur.

2

Beyhakî’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saUafahu aleyhi meiM:

"Yüce Allah kulunun bütün günahlarm temizlemek için onu hastalklara

maruz brakr" buyurmutur.
3

Beyhakrnin, Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (saMishu i^i

«selleri): "Kimin Allah yolunda ba arr da sabrederse Yüce Allah geçmi

günahlarn balar

"

buyurdu .

4

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî'nin, Yezîd b. Ebî Habîb'den bildirdiine göre

Resûlullah (sdiaiirfu aleyh, meiM: "Ba ars ve stma, Müslüman kiiyi

(günahlardan arndrp) beyaz gümü gibi yapmadkça brakmaz
"

buyurmutur .

5

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, el-Hudr'in kardei Âmir'den bildiriyor Bizim

için darulharp olan bir yerde sancak ve bayraklarla karlanca: "Bu nedir?"

diye sordum. Oradakiler: "Resûlullah (sbIIbIIbIm aleyhi vesellem) burada" dediler.

Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi vesellem) bir aacn gölgesinde bir elbisenin üzerinde

oturuyordu. Ashâb da etrafndayd. Ben de gelip yanlarnda oturdum.

Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) hastal zikrederek öyle buyurdu:
"Eer mümin

kula bir hastalk gelir de sonra Allah ona ifa verirse, bu hastalk geçmi

günahlar için kefaret, gelecek için de kendisine öüt olur. Münafk ki:

hastalanp da ifa bulursa, sahibi tarafndan önce balanan sonra braklan,

'

Beyhakî (9853).

’ Beyhakî (9860).

3 Beyhakî (9863).

* Beyhakî 9899). Elbânî, Da’fu’l-Câmfde (5656) hadisin zayf olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (9900).
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niçin balandn ve niçin brakldn bilmeyen deve gibi olur." Bir kii: “Yâ

Resûlllah! Hastalk nedir?” diye sorunca, Resûlullah (saiiaMu aleyh mcibn):
"
Sen hiç

hasta olmadn m?" dedi. Adam: “Hayr" karln verince: Allah Resulü:

"Yanmzdan kalk git, sen bizden deilsin" buyurdu.'

Beyhakfnin, Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (»flanehu aleyhi veseiiem):

“Kul hastalktan dolay arlara maruz kalrsa, Yüce Allah ona ifa verecei

zaman günahlardan arnm olur” buyurdu .

2

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakfnin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah Moflahu aleyh. maha} öyle buyurdu: "Kul hasta olduu zaman Yüce

Allah meleklerine: «Ey meleklerim! Kuluma benim vereceim musibetlerden bir

musibet verdiimde onu öldürürsem balarm. Eer ifa verirsem, geçmi

günahlarn silerim» buyurur. Sizden birinin altn atete denemesi gibi Yüce

Allah kulunu bildii halde onu hastalklarla snar. Kimisi (hastalktan) saf altn

gibi çkar. Bu kii, Allah'n günahlardan temizlemi olduu kiidir. Kimisi de

(hastalktan) saf altndan baka bir ekilde çkar. Bu kii baz eylerde üpheye

düen kiidir. Kimisi de (hastalktan) siyah altn gibi çkar. Bu kii de fitneye

dümü kiidir."3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Beîr b. Abdillah b. Ebî Eyyûb el-Ensârî'den, o

babasndan, o da dedesinden bildiriyor Resûlullah (»lUUu deyh Ensâr'dan

hasta birini ziyaret etti ve yanna eilip durumunu sordu. Adam: “Ey Allah'n

Peygamberi! Yedi geceden beri uyumadm ve yanma kimse uramad" dedi.

Resûlullah Maiiahu aleyhi «sribn) iki defa: "Sabret ey kardeim" buyurduktan sonra

öyle devam etti: "Sabret ki, günahlara girdiin gibi günahlardan

temizlenesin" buyurdu. Sonra: "Hastalk anlan, günah anlann temizler"

buyurdu .

4

’ bn Ebi'd-Dünyâ, el-Kzff&rât (1%) ve Beyhakî (9916).
1 Beyhakî (9922).

J bn Ebi'd-Dünyâ, el-Kefförât (25) ve Beyhakî (9923, 9924).

4 bn Ebi'd-Dünyâ, el-Keff&rât (24) ve Beyhakî (9923, 9925). Elbânî, Da'îfu’l-Câmi'de

(3208) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
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bn Ebi'd-Diinyâ ve Beyhakî'nin, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Resûlullah (aiisiiBhu aleyhi «niiem): "Hastalk atlan, günah anlann temizler

"

buyurmutur .

1

Beyhakî'nin Hakem b. Uteybe'den bildirdiine göre Resûlullah (saUlahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur:
"Eer (mümin) kulun günahlan çoalr da tu

günahlann telafi edecek amelleri yoksa Yüce Allah günahlanna kefaret olsun

diye ona üzüntü verir."
2

bn Adiy ve Beyhakî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (aiMithu

«W» v»wipfn):
"Yüce Allah kulunu, kirden temizlenmi gümü gibi günahlardan

temizlemek için onu bela ve üzüntülere maruz brakr" buyurdu .

3

Beyhakî, Müseyyeb b. RâfPden bildiriyor Ebû Bekr es-Sddîk: "Müslüman

kii insanlann içinde günahsz bir ekilde yürür" deyince, oradakiler "Niye ki,

ey Ebû Bekr?" dediler. Ebû Bekr "Bu, hastalkla, kendisine isabet eden tala,

batan dikenle ve ayakkab bann kopmasyla olur" karln verdi.
,H

Ahmed'in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu atsyhi manam-:

"Hastalk ve stma, Müslüman kiiyi günahlan Uhud da kadar olsa bile bir

hardal tanesi miklannca günah kalmayncaya kadar kendisini brakmaz
'

buyurdu .
5

Ahmed'in Hâlid b. el-Kasrî’den onun da dedesi Yezîd b. Esed'den

bildirdiine göre Resûlullah (uilatlehu aleyhi roellsm): "Hasta olan kiinin günahlan.

yapraklann aaçtan dökülmesi gibi dökülür" buyurdu .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'd- Derdâ: "Bir gece atelenip hasta

olmam bana krmz develer verilmesinden daha sevimlidir" dedi .

7

ibn Ebî eybe, yâd b. utayftan bildiriyor Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh hasta

iken yanna ziyarete gittik. Yüzü duvara doru dönmü hanm da baucunda

’ Beyhakî (9926), Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’de (3206) hadisin zayf olduunu söylemitir.

1 Beyhakî (9927).

5 bn Adiy (1/174) ve Beyhakî (9927, "zayf').

4 Beyhakî (9974).

5 Ahmed 36/58 (21728). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
6 Ahmed 27/215 (16654). Muhakkik Hadis hasendir" dedi.

7 bn Ebî eybe (3/232).
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oturuyordu. Hanmna: “Ebu Ubeyde geceyi nasl geçirdi?” diye

sorduumuzda: ''Geceyi sevap alarak geçirdi” karln verdi. Sonra Ebû

Ubeyde yüzünü bize çevirip: “Ben geceyi sevap alarak geçirmedim. Yüce

Allah kimi bedeninde mubteli klarsa o bela kiinin günahlann götürür'' dedi.’

Ibn Ebî eybe, Selmân’dan bildiriyor: "Yüce Allah mümin kiiyi önce hasta

eder, sonra ifa verir. Bu hastalk müminin günahlanna kefaret, gelecei için

de öüt olur. Fâcir kiiyi de Allah hasta edip iyiletirir. O da sahibi tarafndan

balanan ve niye balandn bilmeyen, sonra brakldnda niye brakldn
bilmeyen deve gibidir.”

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ammâr'n yannda bedevi biri vard. Bu

kii hastal zikredince, Ammâr: “Hiç hasta olmadn m?” diye sordu. Bedevi:

“Hayr, olmadm” karln verince, Ammâr: “Sen bizden deilsin. Mümin

kii hasta olduu zaman mutlaka günahlan yapraklann aaçtan dökülmesi

gibi dökülür. Hasta olan kâfir, bal olan ve sonra braklan, niçin balandn
ve niçin brakldn bilmeyen deve gibidir” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim kötü bir

i yaparsa, onunla cezalandrlr ..."
4

âyetini açklarken: “Kötü kelimesiyle

irk kastedilmektedir” dedi.
s

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden bunun aynsn bildirir.

6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kim kötü

bir i yaparsa, onunla cezalandrlr ..."7 âyetini açklarken: “Burada kâfir

kastedilmektedir” dedi ve: "...Biz nankörden bakasna ceza m veririz?"
8

âyetini okudu .

9

’ bn Ebî eybe (3/230).
1 bn Ebî eybe (3/231).

3 bn Ebî eybe (3/232).

4 Nisa Sur. 123
5 bn Cerîr (7/518) ve bn Ebî Hatim 4/1071 (5991).
6 bn Cerîr (7/519).

7 Nisa Sur. 123
8 Sebe Sur. 17
9 bn Cerîr (7/517) ve bn Ebî Hâtim 4/1072 (5997).
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"Erkek veya kadn, mümin olarak, kim yararl iler ilerse,

ite onlar Cennete girerler, kendilerine zerre kadar

zulmedilmez." (Ni*&Sur. 124)

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mesrûk der ki: ", ne sizin

kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir i

yaparsa, onunla cezalandrlr. O, kendisine Allah'tan baka ne bir dost, ne

de bir yardmc bulabilir"' âyetini indii zaman Ehl-i Kitâb'dan olanlar: "Biz

sîzlerle eitiz" dediler. Bunun üzerine: "Erkek veya kadn, mümin olarak, kim

yararl iler ilerse, ite onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar

zulmedilmez"2 âyeti indi ve müminleri dierlerine kar üstün kld .

3

bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Süddî: "Erkek veya kadn,

mümin olarak, kim yararl iler ilerse..."* âyetini açklarken: "Yüce Allah

iman ancak salih amellerle kabul eder, mânâsndadr" dedi .

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer, bn Abbâs ile

karlanca kendisine: "...Kim yararl iler ilerse ..."
6
âyetinin açklamasn

sordu. Bunun üzerine bn Abbâs: "Burada farzlar kastedilmektedir" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"Erkek veya kadn, mümin olarak, kim yararl iler ilerse ...*
6

âyetini

açklarken: "Yahudiler, Hristiyanlar ve mürikler yararl iler yaparlar, ancak

bu ileri kendilerine sadece dünyada fayda salar" dedi.

’ Nisa Sur. 123
1

Nisa Sur. 124

} bn Cerir (7/507).

4 Nisâ Sur. 124
5 bn Cerir (7/526).

6 Nisâ Sur. 124
7 bn Ebî Hatim 4/1072 (5999).
8 Nisâ Sur. 124
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Erkek veya kadn, mümin

olarak, kim yararl iler ilerse ..."
1

âyetini açklarken: “Yüce Allah, kiinin

salih amellerini ancak kii iman üzere olduu zaman kabul eder" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: kelimesiyle hurma

çekirdeinin üstündeki beyaz nokta kastedilmektedir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre el-Kelbî:
u,
_^Lü\

n hurma çekirdeinin

üzerindeki kabuk, “j-Ai” çekirdein ortas ve " hurma çekirdeinin

üstündeki beyaz noktadr" demitir.

SLL iil l±J\j

"yilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen

brâhîm'in dinine uyandan, din bakmndan daha iyi kim
olabilir? Allah brâhîm'i dost edinmiti." (Ni.& Sur. 125)

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Müslümanlar “slam'dan baka din

yoktur. Kitabmz bütün kitaplan neshetti. Hz. Peygamber (ssiiai<*u aleyhi veseiiem),

Peygamberlerin sonuncusudur. Dinimiz en hayrl dindir" deyince, Yüce Allah:

"yilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen brâhîm'in

dinine uyandan, din bakmndan daha iyi kim olabilir?..”
2 buyurdu .

3

Hâkim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasiiem): "Yüce

Allah konumak için Musa'y (aleyhîsseiam), dost olarak da brahim'i (deyhsseM

seçmitir" buyurdu .

4

bn Cerir ve Taberânî, es-Sünne’de bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Yüce Allah, brâhim'i Caieyhisseiem) dostluk, Mûsa'y (B feyhisseiam> konumak ve

Muhammed'i (saiiaithu eieyhmsdMde kendisini görmek özelliiyle seçmitir.”
1

’ Nisa Sur. 124
1
Nisa Sur. 125

3 bn Ebî Hâtim 4/1073 (6004).

4 Hâkim (2/469 "sahih”). Elbârî, Da'îfu'l-Câmi’de (1554) hadisin zayf olduunu
söylemitir.
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ibn Ebî eybe, Buhârî ve bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Muâz b. Cebel

Yemen'e gelip sabah namazn halka imam olarak kldrd. Namazda: .Allah

Ibrâhlm'i dost edinmiti" âyetini okuyunca, cemaatten biri: "brâhim'in

(aiByiussBian) annesinin gözü aydn olsun" dedi .

1

Hâkim, Cündüb'den bildirir: "Hz. Peygamber (»Mishu aleyhi «»itan) vefat

etmeden önce: "Yüce Allah, brahim'i dost edindii gibi beni de dost

edindi
"
buyurdu .

3

Taberânî ve bn AsâkirTn, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(shIIh)Ib}iu ainyti »PünUom ).
1 “Yüce Allah, brahim'i (^yfisasUm) dost edindi. Sizin arkadanz

da Allah'n dostudur. Muhammed kyamet gününde insanlarn efendisidir"

buyurdu ve: "...Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir âyetini

okudu .

5

Taberânî'nin Semure'den bildirdiine göre Resûlullah (uUaUu efeyi* melfem):

"Kyamet gününde normal dostluklar dnda her iki Peygamber birbiriyle dost

olur. O gün de benim dostum Allah'n dostu brahim'dir (afeyfemfem)" buyururdu .

6

Bezzâr ve Taberânî'nin, Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiah aleyhi veseiim): "Cennette inciden yaplm bir kök vardr. Onda ne bir

çatlaklk, ne de bir zayflk bulunur. Allah bu kökü dostu brahim (aley(malam) için

konak yeri olarak hazrlamtr" buyurdu .

7

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "brâhim'in (afcyWtan) Allah’la

dostluuna, Mûsa'nn (aieyhmeM Allah'la konumasna ve Muhammed'in (uiiaiiahu

akyhi veeiiem) Allah' görmesine mi ayorsunuz?" dedi .

8

1
îbn Cerîr (22/24). Elbânî, es-SiLsiletu ’d-Da 'îfede (3048) hadisin zayf olduunu

söylemitir
1 bn Ebî eybe (1/354) ve Buhârî 4091).

1 Hâkim (2/550, “sahih").

* srâ Sur. 79
5 Taberânî (10/256). Heysemî, Mecmau'z-7*vâid'de (8/201) der ki: "snadnda zayf biri

olan Yahya el-Hmmânî bulunmaktadr."
6

Taberânî (7052). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (8/201) der ki: "snadnda

tanmadm kiiler vardr."
7 Bezzâr, Kefu 'l-Estâr (2346, 2347) ve Taberânî, M. el-Evsat (6543, 8114).
8 Hâkim (1/65, 2/469, 'sahih").
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Tirmizî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Ashâbdan bazlar Hz.

Peygamber’i (hUiimiu aityt» beklemek için oturmutu. Resûlullah (sdlaliahu »feyh

vBîçlBm) çkp geldi ve yanlarna yaklatnda onlarn bir eyler konutuklann

gördü. Biri: "Allah yarattklarndan bir dost edindi. Bu dostu da Ibrâhim'dir”

diyordu. Dier bir kii: “Mûsa’nn (BiyhuiMn) Allah'la konumas da alacak bir

eydir" diyordu. Dier bir kii: "Isa (*yhimlan), Allah'n kelimesi ve ruhudur”

diyordu. Baka biri: "Âdem (Bfeytaaaiam), Allah'n eçkin klm olduu kiidir”

diyordu. Resûlullah (saMlhu aferin mdfem) yanlanna yetiince selam verip öyle

buyurdu: "Konutuklarnz ve atnz eyleri iittim. brahim (dayhasaian),

Allah'n dostudur ve bu bir gerçektir. Mûsa (aieyhaseiam) Allah'n konutuu kii,

sa (afeyfessefem), Allah'n ruhu ve kelimesidir. Âdem (aieytossaiam) ise Allah'n seçkin

kld kiidir ve bu bir gerçektir. Dikkat edin, ben Allah'n sevgilisiyim ve

bunda övünme yoktur. Kyamet gününde ilk efaat edecek ve efaati kabul

edilecek kii benim. Cennet kaplarnn halkalarn ilk hareket ettirecek (kapy

çalacak) kii benim. Yüce Allah, Cennet kaplarn açacak ve benimle beraber

olan fakir müminler Cennete girecektir. Bunda da övünme yoktur. Ben kyamet

gününde öncekilerin ve sonrakilerin efendisiyim. Bunda da övünme yoktur.
,n

Zübeyr b. Bekkâr, el-Muvajfakiyyât’ta der ki: Allah, brâhim'e (deyferaM:

"Seni niye dost edindiimi biliyor musun?” diye vahyedince: "Hayr,

bilmiyorum, ey Rabbim” karln verdi. Yüce Allah: "Çünkü senin kalbine

baktm, malndan vermeyi seven ve almay istemeyen biri olduunu gördüm”

buyurdu.

Ibnu'l-Münzir, bn Ebzâ'dan bildirin Ibrâhim Meytenim) evine girince ölüm

melei tanmayaca bir gencin suretiyle yanna girdi. Ibrâhim (deyfesseM: "Sen

kimin izni ile içeri girdin?” diye sorunca, ölüm melei: "Evin Rabbinin izniyle

girdim” karln verdi. brâhim (aieyinsseiBm) onu tanynca, ölüm melei

kendisine: "Allah kullarndan bir dost edindi” dedi. brâhim (afeyhitseiam): "Bu kii

kimdir?” deyince, ölüm melei: "Onu ne yapacaksn ki?" dedi. brâhim

(aiayhissaian): "Ölünceye kadar ona hizmetçi olacam” cevabn verdi. Bunun

üzerine ölüm melei: "O sensin” dedi. brâhim (aityhsseiam): "Allah beni hangi

sebeple dost edindi?” diye sorunca: "Çünkü sen vermeyi seven ve almay

sevmeyen birisin” karln verdi.

1

Tirmizî (3616), bn Kesir, Tefsir (2/375) geçtii üzere bn Merdûye. Zayf hadistir

(Bakn: Elbârû, Da'îfSünen et-Tirmizî, 742).
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Beyhakî'nin, uab’da, Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sallafiahu aleyhi veseiiem): "Ey Cibril! Allah niye brahim'i (aiayteeiBm) dost edindi?" diye

sorunca: “Ey Muhammedi Yemek yedirmesinden dolaydr" karln verdi.

1

Deylemî'nin zayf bir isnâdla, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (»JUUu aleyh* meUm), Abbâs'a öyle dedi: "Ey amca! Allah’n brahim'i

(aleyhmelam) niçin dost edindiini biliyor musun? Cibril, brahim'in {âcfasdm)yanna

inince ana: «Allah'n seni niçin dost edindiini biliyor musun?» diye sordu.

brahim (aiEytaJam): «Ey Cibril! Bilmiyorum» deyince, Cibril: «Çünkü sen veriyor

ve almyorsun» dedi."
1

Hâfz Ebu’l-Kâsm Hamza b. Yûsuf es-Sehmî'nin Fedâilu'l-Abbâs’ta, Vâsile

b. el-Eska'dan bildirdiine göre Resûlullah (»uiahu aityhi raiian) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah, Âdem'in (Bayhudam) çocuklarndan brahim'i (aieytasseim) seçti ve onu

dost edindi. Sonra brahim'in (ateyhuoM çocuklarndan da smail'i (aieyhsaeiam) seçti.

smail'in (ateyhsseim) çocuklarndan Nizâr' seçti. Sonra Nizâr'n çocuklarndan

Mudar' seçti. Mudar'n çocuklarndan Kinâne'yi seçti. Sonra Kinâne'den

Kurey'i seçti. Kurey'ten de Hâim oullarn seçti. Sonra Hâim oullarndan

Abdulmuttalib oullarn seçti. Sonra da Abdulmuttalib oullarndan beni

seçti."

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Beyhakî, uabu'l-mân’da, Ibn

Asâkir ve Deylemî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aiayh

vessiian) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, brahim’i (BayhisseiBm) dost edinmi,

Musa'y da (dk^tiam) gizli konumak için seçmiti. Beni de habîbi olarak seçtikten

sonra: «zzetime yemin olsun ki, ben habibimi hem dostuma hem de gizli

konutuuma tercih edip üstün tutarm» buyurdu."3

Beyhakî, el-Esmâ’ ve's-SfâVta Ali b. Ebî Tâlib'den bildiriyor: “Kyamet

gününde elbise giydirilecek ilk kii brâhim’dir. 0 beyaz ketenden iki elbise

giyecektir. Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi vtaNem) ise hibare (Yemen yapm) elbisesi

giyecek ve Ar'n sanda bulunacaktr."4

1 Beyhakî (9616).
J Deylemî (8426).

3 Beyhakî (1494, "zayf") ve Deylemî (1721).

4 Beyhakî (840).
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"Kadnlar hakknda senden fetva istiyorlar. De ki: «Onlar

hakknda size fetvay Allah veriyor.» Kitapta, kendilerine

(verilmesi) farz klnan (miras) vermediiniz ve evlenmek

istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve yetimlere âdil

davranmanza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu
açklyor. Ne hayr yaparsanz, üphesiz Allah onu bilir."

(Nisa Sur. 127)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kadnlar

hakknda senden fetva isterler ..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: Cahiliye

döneminde çocuklar büyüyene kadar kendilerine mirastan bir pay verilmezdi.

Kadnlara ise hiç verilmezdi. slam geldikten sonra Yüce Allah bu konuda:

"Kadnlar hakknda senden fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakknda size

fetvay Allah veriyor... size okunmakta olan âyetlerde bunu açklyor ..."
2

buyurdu. Size okunmakta olan âyetlerden kast da bu sûrenin balarnda olan

miras âyetleridir."3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Cahiliye

döneminde sadece bulu çana enmi, mal iletip çaltrabilecek kiilere

mirastan pay verilirdi. Çocuklara ve kadnlara hiçbir pay verilmezdi. Nisâ

Sûresi'ndeki miras hükümlerini bildiren âyetler inince bu, insanlara ar
gelmiti. Bu sebeple: "Mal çaltrp idare edemeyecek çocuklar ve kadnlar,

erkekler gibi pay m alacaklar?" dediler. Bu kiiler bu konuda âyet gelir diye

ümit ederek bir süre beklediler. Ancak bu konuda âyet inmediini görünce:

"Bu böyle kalrsa kesinlikle yerine getirilmesi gereken bir farz olur" dediler.

Sonra: "Bu konuyu sorun" deyip bunu Hz. Peygamber'e (sallaiBhu aleyhi verallem)

’ Nisa Sur. 127
1
Nisâ Sur. 127

3 bn Cerir (7/531) ve Hâkim (2/308, "sahîh").
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sordular. Bunun üzerine Yüce Allah: “Kadnlar hakknda senden fetva

istiyorlar. De ki: «Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor." Kitapta,

kendilerine (verilmesi) farz klnan (miras) vermediiniz ve evlenmek

istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve yetimlere âdil davranmanza

dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açklyor..."
1

âyetini indirdi.

Sûrenin ilk âyetlerinde de miras hükümlerini açklamaktadr. Veli, eer kadn

güzel biri ise ve mal var ise onunla evlenmek isterdi. Onunla evlenerek

mirastan da payn alrd. Eer kadn çirkin ve mal yoksa onunla evlenmez,

bakasyla evlendiri^di.”
,

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mucâhid bu

âyeti açklarken öyle dedi: “Cahiliye insantan kadnlara ve çocuklara

mirastan bir pay vermeyip: «Bunlar ne savaa katlr, ne de ganimetten bir

pay alrlar» derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah onlara miras hak ve farz kld .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre brâhim(-i Nehaî) bu âyeti

açklarken öyle dedi: “Eer kz yetim ve çirkin biri ise ona mirastan bir pay

vermezler ve ölünceye kadar onu evlenmekten menederlerdi. Ölünce de

mirasn alrlard. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi.”
4

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle dedi:

“Yetim kz erkek birinin himayesi altnda olurdu. Bu kii kadnla evlenerek

ona maln vermek istemezdi. Temennisi onun ölmesi ve maln almasdr. Bu

kzn bir akrabas öldüü zaman da ona mirasndan bir ey verilmezdi. Bunlar

cahiliye döneminde olan eylerdi. Allah bu âyetle onlara mirasn hükmünü

açklamtr. Daha önce çocuklara ve zayflara mirastan bir pay vermezlerdi.

Yüce Allah onlara bu kiilerin mirastan paylarn vermelerini emretti.

”

s

ibn Cerîriin bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi: “Câbir

b. Abdillah'n kör ve çirkin bir amcas kz vard. Fakat babasndan miras

olarak mal vard. Câbir onunla evlenmek istemiyordu. Ancak kocas maln

alr korkusuyla bakasyla da evlendirmek istemiyordu. Bu durumu Hz.

’ Nisa Sur. 127
1 bn Cerir (7/532, 533).

3 bn Cerir (7/534).

4 bn Cerir (7/533).

5 bn Cerir (7/535).
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Peygamber’e (nilllahu aleyh, veseiiem) sordu. Baka kiilerin de Câbir gibi himayeleri

altnda bulunan kzlar vard. Bunun üzerine Yüce Allah onlar hakknda bu

âyeti indirdi."
1

bn Ebî eybe'nin, Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû Mâlik:

"...Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz klnan (miras) vermediiniz ve

evlenmek istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve yetimlere âdil

davranmanza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açklyor..."
2

âyetini açklarken öyle dedi: "Önceleri kadn, eer velisinin yanndaysa ve

velisi onunla evlenmek istemezse bakasyla da evlendirmezdi. Miras

büyükten küçüe doru büyükten balayarak verirlerdi.

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Kadnlar hakknda

senden fetva istiyorlar. De ki: «Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor.»

Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz klnan (miras) vermediiniz ve

evlenmek istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve yetimlere âdil

davranmanza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açklyor..."'’

âyeti hakknda: "Burada sûrenin bandaki miras hükmünü açklayan âyetler

kastedilmektedir. Cahiliye döneminde kadnlara ve bulu çana ermemi
çocuklara mirastan bir pay vermezlerdi" dedi .

5

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî'nin, Sünen ’de bildirdiine göre Hz. Âie: "Kadnlar hakknda senden

fetva istiyorlar. De ki: «Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor.» Kitapta,

kendilerine (verilmesi) farz klnan (miras) vermediiniz ve evlenmek

istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve yetimlere âdil davranmanza

dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açklyor..."
6

âyetini

yorumlarken öyle dedi: "Bu kii, yannda velisi ve mirasçs olduu yetim kz

bulunan kiidir. Bu kz bir hurma salkmnda bile olmak üzere kendisine bütün

malnda ortak olmutur. Veli bununla evlenmek istemedii gibi, bakasnn da

1 bn Cerîr (7/536).
J
Nisa Sur. 127

i bn Ebî eybe (4/358, 359).

4 Nisa Sur. 127
5 bn Ebî eybe (4/358).
6
Nisa Sur 127
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kzn malna ortak olmamas için onu evlendirmek istemezdi. Bunun üzerine

bu âyet inmitir.”
1

Buhâri, Müslim, bn Cerîr ve (bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Âie
öyle dedi: Bu âyet haklarnda indikten sonra insanlar bu konuda

Resûlullah’tan (laiiaUahu aleyhi vesetiem) fetva almak istedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Kadnlar hakknda senden fetva istiyorlar. De ki: «Onlar hakknda size

fetvay Allah veriyor.» Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz klnan (miras)

vermediiniz ve evlenmek istediiniz yetim kzlara, zavall çocuklara ve

yetimlere âdil davranmanza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu

açklyor ..."
3
âyetini indirdi. Allah'n zikretmi olduu fetvadan kast: "Eer,

velisi olduunuz mal sahibi yetim kzlarla evlenmekle onlara hakszlk

yapmaktan korkarsanz onlarla deil, hounuza giden baka kadnlarla iki,

üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz ...*3 âyetidir. Yüce Allah’n: *...Ve

evlenmek istediiniz yetim kzlara ...*4 buyruu da: “Birinizin himayesinde

olan kzn malnn azlndan ve çirkin olmasndan dolay onunla evlenmek

istemeyiidir. Mal az ve çirkin olan yetim kzlarla evlenmek istemedikleri için

de adaleti gözetmeleri dnda mal çok olan ve güzel olan yetim kzlarla da

evlenmeleri yasakland.”5

ibn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Cahiliye

döneminde kii yannda bulunan yetim kzn üzerine elbisesini atard. Öyle

yapt zaman da kimse onunla evlenemezdi. Eer kz güzel ise ve onu

beenirse onunla evlenip maln yerdi. Eer çirkin ise ölünceye kadar onu

kimseyle evlendirmezdi. Öldüü zaman da varisi olurdu. Yüce Allah bunu

haram klarak yasaklad. Cahiliye döneminde çocuklara ve kzlara mirastan bir

pay vermezlerdi. Allah'n: “Kadnlar hakknda senden fetva istiyorlar. De ki:

«Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor.» Kitapta, kendilerine (verilmesi)

farz klnan (miras) vermediiniz ve evlenmek istediiniz yetim kzlara,

zavall çocuklara ve yetimlere âdil davranmanza dair, size okunmakta olan

’ bn Ebî eybc (4/357, 358), Buhâri (4574, 4600, 5128, 5131), Müslim (3018), Nesâî, el-

Kübra (11124), bn Cerîr (7/531) ve Beyhakî (7/142).

2
Nisa Sur. 127

3 Nisa Sur. 3

4 Nisa Sur. 127
3 Buhâri (4574), Müslim (3018), bn Cerîr (6/359, 360, 7/537, 538, 543) ve bn Ebî Hâlim

3/858, 4/1076, 1077 (4751, 6020, 6025).
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âyetler de bunu açklyor..."
1

âyeti de bunu ifade etmektedir. Yüce Allah

bunlan yasaklayarak büyük olsun, küçük olsun her pay sahibine payn beyan

etti."
2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi: "Kiinin himayesi altnda olan

yetim kz çirkinse bu kii kzn malna olan isteinden dolay onunla ne

evlenir, ne de bakasyla evlendirirdi.”3

Kâdî smâil, Ahkâmu'l-Kur'ân'da, Abdulmelik b. Muhammed b. Hazm'dan

bildiriyor: Amrc binti Hazm, Sa'd b. RabPnin nikah altndayd. Bu kii Uhud

savanda öldürüldü. Amre binti Hazm'n bu kiiden bir kz vard. Kznn
mirasn istemek için Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi «selimi) yanna gitti. Bunun

üzerine kendisi hakknda: "Kadnlar hakknda senden fetva istiyorlar. Oe ki:

«Onlar hakknda size fetvay Allah veriyor.» Kitapta, kendilerine (verilmesi)

farz klnan (miras) vermediiniz ve evlenmek istediiniz yetim kzlara,

zavall çocuklara ve yetimlere âdil davranmanza dair, size okunmakta olan

âyetler de bunu açklyor. Ne hayr yaparsanz, üphesiz Allah onu bilir'*

âyeti nâzil oldu.

bnu'l-Münziriin, bn Avn vastasyla bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve

bn îrîn bu âyete biri: "Kendileriyle evlenmek istediiniz” eklinde, dieri:

"Kendileriyle evlenmek istemediiniz” eklinde anlam vermitir.

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " öf

buyruunu: "Kendileriyle evlenmek istediiniz" eklinde

açklamtr.

6

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeyde: “ jl b&yi
buyruunu: “Kendileriyle evlenmek istemediiniz” eklinde

açklamtr.*

’ Nisa Sur. 127
1 bn Cerîr (7/543, 544).

} Abdurrezzâk (1/174) ve bn Cerîr (7/535).

4 Nisa Sur. 127
s Nisa Sur. 127
6 bn Ebî eybe (4/357) ve bn Cerîr (7/542).
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“Eer bir kadn kocasnn, kendisine kötü davranmasndan
yahut yüz çevirmesinden endie ederse, uzlaarak aralarn

düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlamak
daha hayrldr. Nefisler ise kskançla ve bencil tutkulara

hazr (elverili) klnmtr. Eer iyilik eder ve Allah'a kar
gelmekten saknrsanz, üphesiz Allah, yaptklarnzdan
haberdardr. Adil hareket etmeye ne kadar urasanz,

kadnlar arasnda eitlik yapamayacaksnz, bari bir tarafa

kalben tamamen meyletmeyin ki dierini askdaym gibi

brakm olmayasnz. leri düzeltir ve hakszlktan
saknrsanz bilin ki Allah üphesiz balar ve merhamet
eder. Ayrlrlarsa, Allah her birini nimetinin geniliiyle

yoksulluktan kurtarr, Allah her eyi kaplayandr. Hamid dir.

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ndr. And olsun

ki, sizden önce Kitap verilenlere ve size, Allah'tan

saknmanz tavsiye ettik. nkar ederseniz bilin ki, göklerde

olanlar da, yerde olanlar da Allah'ndr. Vekil olarak Allah

1
Nisa Sur. 127

1 bn Ebt eybc (4/357).
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yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, bakalarn
getirir, O, buna Kadirdir." (N;«â Sur. 128.133)

Tayâlisî, Tirmizî, bnu’l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî’nin, Sünen ’de bn

Abbâs’tan bildirin evde, Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi »«eliem) kendisini

boamasndan korktu ve: “Yâ Resûlullah! Beni boama ve benim günümü Hz.

Âie’ye say" dedi. Resûlullah da mmuni aleyhi meiM öyle yapnca: “Eer bir kadn

kocasnn, kendisine kötü davranmasndan, yahut yüz çevirmesinden

endie ederse, uzlaarak aralarn düzeltmelerinde ikisine de bir günah

yoktur. Uzlamak daha hayrldr. Nefisler ise kskançla ve bencil

tutkulara hazr (elverili) klnmtr. Eer iyilik eder ve Allah'a kar

gelmekten saknrsanz, üphesiz Allah, yaptklarnzdan haberdardr
" 1

âyeti indi. Yani kan ve kocann herhangi bir ey üzerinde anlama yapmas

caizdir.

2

bn Sa'd, Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildiriyor Resûlullah

(ssiiaiiahu dsyhi ««ilen) yanmzda kalaca zaman günlerini taksim etme hususunda

hiç birimizi dierimizden üstün tutmazd. Hemen hemen her gün bütün

kadnlann dolar ve ilikiye girmeksizin onlara yaklard. Bu, günü olan

hanmna ulancaya kadar öyle devam eder ve günü olann yannda

gecelerdi. evde binti Zem’a yalannca Resûtullah'm (ssiiaiiahu aieyti vmiiem) kendisini

boamasndan korkarak: “Yâ Resûlullah! Benim günüm Âie'nin olsun" dedi.

Resûlullah (sduiahu aleyhi «seiian) de bu teklifi kabul etti. Yüce Allah da bu konuda:

“Eer bir kadn kocasnn, kendisine kötü davranmasndan, yahut yüz

çevirmesinden endie ederse, uzlaarak aralarn düzeltmelerinde ikisine

de bir günah yoktur. Uzlamak daha hayrldr. Nefisler ise kskançla ve

bencil tutkulara hazr (elverili) klnmtr. Eer iyilik eder ve Allah'a kar
gelmekten saknrsanz, üphesiz Allah, yaptklarnzdan haberdardr" 3

âyetini indirdi .

4

’ Nisa Sur. 128
1
Tayâlisî (2805), Tirmizî (3040, "hasen"), Taberânî (11746) ve Beyhakî 7/297). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2434). el-rvâ
1

ya (2020) baknz.
3 Nisa Sur. 128
4 bn Sa'd (8/53, 169), Ebû Dâvud (2135), Hâkim (2/186, 'sahih") ve Beyhakî (7/74, 75).

Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1868).
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bn Ebî eybe, Buhârî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz.

Âie: "Eer bir kadn kocasnn, kendisine kötü davranmasndan yahut yüz

çevirmesinden endie ederse, uzlaarak aralarn düzeltmelerinde ikisine

de bir günah yoktur...*’ buyruunu açklarken öyle demitir: "Bir kiinin ei
yannda bulunur. Ancak adam ona fazla da yaklamaz. Boamak istediini

söyleyince de kadn: "Ben kendi durumum hakknda seni serbest

brakyorum" der. Bu âyet de bu konuda nazil olmutur.

2

bn Mâce'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Birinin uzun bir süre

beraber olduu hanm vard. Bu hanmndan çocuklan da olmutu. Adam bu

kadn boayp bakasn almak isteyince, kadn, kocasnn yannda kalmas ve

kendisine gün ayrmamas üzere kendisini boamamaya raz etti.

*.. .Uzlamak daha hayrldr...* 3
âyeti de bunlar hakknda inmitir.

4

Mâlik, Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim'in

bildirdiine göre Râfi
1

b. Hadîc'in nikah altnda olan yal bir ei vard. Kendisi

genç bir kadn ald ve genci yal eine tercih etti. Bunun üzerine yal ei

yannda kalmay kabul etmeyince Râfi’ onu boad. Boama iddetinin

dolmasna az bir süre kala Râfi': "Dilersen seni geri döndüreyim. Ama sen de

öbür eimi tercih etmeme sabredersin. Dilersen de seni boanm" dedi.

Kadn: "Hayr, beni geri döndür" dedi ve Râfi' onu geri döndürdü. Ancak

kadn kocasnn öbür eini tercih etmesine tahammül edemeyince Râfi' genç

eini tercih ederek yal eini ikinci defa boad. Bize söylendiine göre Yüce

Allah'n: "Eer bir kadn kocasnn, kendisine kötü davranmasndan yahut

yüz çevirmesinden endie ederse, uzlaarak aralarn düzeltmelerinde

ikisine de bir günah yoktur. Uzlamak daha hayrldr. Nefisler ise

kskançla ve bencil tutkulara hazr (elverili) klnmtr. Eer yilik eder ve

Allah'a kar gelmekten saknrsanz, üphesiz Allah, yaptklarnzdan

haberdardr* s âyetindeki anlama da bu ekildedir."6

1

Nisâ Sur. 128

* bn Ebî eybe (4/202, 203), Buhârî /4601, 5206) ve bn Cerîr (7/552).

3 Nisâ Sur. 128

4 bn Mâce (1974). Hasen hadistir ( (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâcc, 1606).

5 Nisâ Sur. 128
6 Mâlik (2/548, 549), Abdurrezzâk (1/175), bn Cerîr (7/557) ve Hâkim (2/308, “sahih").
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âfîî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb’den

bildirir Muhammed b. Mesleme'nin kz, Râfi’ b. Hadîc'in nikah altndayd.

Râfi’ onun bir durumunu veya yalln beenmeyerek boamak isteyince,

ei: “Beni boama ve benim hakkmda dilediini yap" dedi. Bu ekilde

anlaarak sünneti yerine getirmi oldular. Sonra da: “Eer bir kadn

kocasnn, kendisine kötü davranmasndan yahut yüz çevirmesinden

endie ederse, uzlaarak aralarn düzeltmelerinde ikisine de bir günah

yoktur. Uzlamak daha hayrldr. Nefisler ise kskançla ve bencil

tutkulara hazr (elverili) klnmtr. Eer iyilik eder ve Allah'a kar

gelmekten saknrsanz, üphesiz Allah, yaptklarnzdan haberdardr"'

âyeti indî .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bir kii Hz. Ömer'e bir âyetin açklamasn

sorunca, Ömer bundan holanmayarak ona kamçsyla vurdu. Bir bakas da:

“Eer bir kadn kocasnn, kendisine kötü davranmasndan yahut yüz

çevirmesinden endie ederse, uzlaarak aralann düzeltmelerinde ikisine

de bir günah yoktur..."3 âyetini sorunca: “te böyle eyler sorun" dedi ve

öyle devam etti: “Bu âyette kocasnn yannda bulunan yal bir kadndan

bahsedilmektedir. Adam çocuu olsun diye baka biriyle evlenmek ister. Bu

sebeple yal eiyle beraber bir anlama yapmalan caizdir."
4

Tayâlisî, bn Ebî eybe, bn Râhûye, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib'e bu âyetin açklamas

sorulunca öyle dedi: “Bu âyette yannda iki ei olan kiiden

bahsedilmektedir. Bu kii elerinden birini yal veya güzel olmayndan

dolay boamak ister. Kadn kocasyla yanmda bir gece, dier hanmnn
yannda birkaç gece kal diye anlama yapar ve kendisinden aynlmaz. Eer

kadn bu anlamay kendi gönül rzasyla yaparsa bunda bir saknca yoktur.

Ancak sözünden geri dönerse kocas geceleri aralannda eit klar."5

1

Nisa Sur. 128
1
âfiî, fâu'l-Ay 2/53, 54 (86, 87), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (701), bn Ebî eybe (4/202) ve

Beyhakî (7/75, 296).

3 Nisâ Sur. 128
4 bn Cerîr (7/550).

5 bn Kesîr, Tefsir'de (2/380) geçtii üzere Tayâlisî, bn Ebî eybe (4/203, 204), el-

Metâlibu'I-Âliye'de (3940) geçtii üzere bn Râhûye, bn Cerîr (7/549, 550) ve Beyhakî

(7/297).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle dedi: "Bu âyet kocasnn yannda yalanana kadar kalan

kadndan bahsetmektedir. Kocas kendisine kuma getirmek isteyince, yal
ei ile aralannda anlama yaparlar. Yani yal einin yannda bir gece dier

einin yannda iki veya üç gece geçirmek üzere anlama yaparlar."’

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle dedi: "Bu âyette iki ei olup da, birinde sevdii eyleri

bulamayan ve dierini buna tercih eden kocadan bahsedilmektedir. Yüce

Allah, bu durumda olan kiinin, eine: "Dilersen dier eimi sana tercih

etmeme tahammül gösterirsin, ben de senin yalnzln giderir, nafakan

salanm ve yanmda kalrsn. Dilersen de seni serbest brakrm" demesini

emretti. Kocas eini muhayyer braktktan sonra ei bu duruma raz olursa

bunda bir saknca yoktur. Yüce Allah’n: "...Uzlamak daha hayrldr..."
1

buyruu da bu mânâdadr. Yani kocann eini ayrlmak veya kalmak

konusunda muhayyer brakmas, uzun bir süre dier eini kendisine tercih

etmesinden daha hayrldr.
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle dedi. "Bu

âyette ei yal olan adamdan bahsedilmektedir. Bu kii, genç birini einin

üzerine kuma getirince çocuklannn annesini brakmak istemeyip, kendi

nefsinden ve malndan bir eyler vererek onunla anlar. Bu anlamann kendi

gönül rzasyla olmas gerekir."4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: "Bu âyet Ebu’s-

Senâbil b. Ba'kek hakknda inmitir" dedi .
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Bu âyet

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ve evde binti Zem'a hakknda inmitir" dedi .

6

‘ bn Cerîr (7/550, 551).

5 Nisa Sur. 128

5 bn Cerîr (7/553).

4 bn Cerîr (7/556).

5 bn Cerîr (7/557,558).
6 bn Cerîr (7/563, 564).
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Ebû Dâvud, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin, bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah MüJlahu aisyhi Yisaiietn):
",Allah'n helallardan en sevmedii ey

talaktr" buyurmutur.’

Hâkim'in Kesîr b. Abdillah’tan, onun babasndan, onun da dedesinden

bildirdiine göre Resûlullah MBiiahu aiyh vmiim):
"
Müslümanlar arasnda anlamak

caizdir. Ancak helali haram klarak veya haram helal klarak yaplan anlama

caiz deildir. Haram helal klan artlar dnda Müslümanlar artlarna

balkalrlar" buyurmutur.*

bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nefisler ise

kskançla ve bencil tutkulara hazr (elverili) klnmtr ..."3 buyruunu

açklarken: “Kadn anlama annda kocasndan payn alrken bencilleir"

dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Nefisler ise kskançla ve bencil tutkulara hazr (elverili)

klnmtr ..."5 buyruunu açklarken: “Bir eye heveslenerek onu

korumasdr" dedi. “Adil hareket etmeye ne kadar urasanz, kadnlar

arasnda eitlik yapamayacaksnz ..."
6 buyruu hakknda ise: “Sevgide ve

cinsel hayatta eitsizlik olur mânâsndadr" dedi. "...Bir tarafa kalben

tamamen meyletmeyin ki dierini askdaym gibi brakm
olmayasnz..."7 buyruunu açklarken de: “Yani ne dul ne de evli gibi askda

brakmayn mânâsndadr" dedi .

8

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

bn Ebî Muleyke'den bildirir: “Adil hareket etmeye ne kadar urasanz,
kadnlar arasnda eitlik yapamayacaksnz..."9 âyeti Hz. Âie hakknda

’ Ebû Dâvud (2178), bn Mâce (2018), Hâkim (2/196) ve Beyhakî (7/322). Zayf hadistir

(Bakn: Elbâni, Dâ'if Sünen Ebî Dâvud, 472).
1 Hâkim (4/101). Zehebî: "snad zayftr" demitir.
J Nisa Sur. 128
4 Muhtasar olarak bn Cerîr (7/561)
5 Nisa Sur. 128
6 Nisâ Sur. 129
7 Nisâ Sur. 129
8 bn Cerîr (7/564, 569, 573, 574), bn Ebî Hâtim 4/1082, 1083 (2051, 6064) ve Beyhakî

(7/298).

9 Nisâ Sur. 129
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inmitir. Zira Resûlullah (saiiaflatm aieytu »EttUem) onu bütün hanmlanndan daha fazla

severdi .”1

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ibn Mâce ve bnu'l-

Münzirîin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah Meb abyhi veu

U

m)

gecelerini hanmlan arasnda eit bir ekilde paylatnr ve: "Allahm! Benim

elimden gelen taksimat budur. Senin gücünün yettii ve benim gücümün

yetmedii eylerde beni knama " diye dua ederdi .

2

ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn
Mâce ve bn Cerîrîin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (uUaiiriu aleyhi

resdiem): "Kimin iki ei olur da birine fazla meylederse, kyamet gününde

vücudunun bir taraf çarpk olarak harolunur" buyurdu .
3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid der ki: “Öncekiler kumalar arasnda eit davranmay müstehap

görürlerdi. Hatta kii hanmlarnn yanna gittii zaman ayn kokuyu

sürünürdü .”4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzirTn bildirdiine göre Câbir

b. Zeyd: "Benim iki hanmm vard. kisi arasnda adil davranrdm. Hatta

öpücükleri bile sayardm” dedi .
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Muhammed b. îrîn iki hanm olan kii

hakknda: “Önceleri kii, birinin evinde abdest alp dierinin evinde almamay

ho görmezdi” dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhim(-i Nehaî) öyle demitin

“Öncekiler (Sahabe ve dierleri), kumalar arasnda o kadar adil davranrlard

’ bn Ebî eybe (4/233), bn Cerir (7/270) ve bn Ebî Hatim 4/1083 (6056).

1 bn Ebî eybe (4/386, 387), Ahmed 42/46 (25111), Ebû Dâvud (2134), Tirmizî (1140),

Nesâî (3953) ve bn Mâce (1971). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dâ'if Sünen Ebî Dâvud,

467).
3 bn Ebî eybe (4/388), Ahmed 13/320, 14/237, 16/107 (7936, 8568, 10090), Ebû Dâvud

(2133), Tirmizî (1141), Nesâî (3952), bn Mâce (1969) ve bn Cerir (7/573). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1603).

4 bn Ebî eybe (4/387).

5 bn Ebî eybe (4/387).

6 bn Ebî eybe (4/387).
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ki, yiyeceklerden artakalan kavut (dövülmü buday) ve yiyecekleri

ölçülemedii için avuçlayarak aralannda bölütürürlerdi."’

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Adil hareket etmeye ne

kadar urasanz, kadnlar arasnda eitlik yapamayacaksnz ..."
2

buyruunu açklarken: "Burada cinsel iliki kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Abîde: "Adil hareket

etmeye ne kadar urasanz, kadnlar arasnda eitlik

yapamayacaksnz..."3 buyruunu açklarken: "Burada sevgi ve cinsel iliki

kastedilmektedir" dedi .
4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Adil hareket etmeye

ne kadar urasanz, kadnlar arasnda eitlik yapamayacaksnz ..."5

buyruunu açklarken: "Burada sevgi kastedilmektedir" dedi. "...Bir tarafa

kalben tamamen meyletmeyin ..."
6 buyruu hakknda ise: "Burada cinsel

iliki kastedilmektedir"' dedi. "...Ki dierini askdaym gibi brakm
olmayasnz ..."7 buyruunu açklarken de: "Yani ne dul, ne de evli gibi askda

brakmayn mânâsndadr" dedi .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Adil

hareket etmeye ne kadar urasanz, kadnlar arasnda eitlik

yapamayacaksnz ...'9 buyruunu açklarken: "Burada sevgi

kastedilmektedir" dedi. "...Bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki

dierini askdaym gibi brakm olmayasnz ..."
10 buyruunu açklarken

de: "Burada da kötülüe taammüt etmek kastedilmektedir" dedi.”

’ bn Ebî eybe (4/387).
2
Nisâ Sur. 129

J Nisâ Sur. 129
4 bn Ebî eybe (4/233) ve Beyhakî (7/298).

5 Nisâ Sur. 129
6
Nisâ Sur. 129

7 Nisâ Sur. 129
8 bn Ebî eybe (4/233).

9 Nisâ Sur. 129
10
Nisâ Sur. 129

” bn Cerîr (7/571, 572), ve Beyhakî (7/298).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Âyetteki

meyletmekten kast, birine nafaka vermeyip ona gün ayrmamaktr" dedi .

1

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken: "Burada

birini sevip birini sevmemek kastedilmektedir. Sen aralannda adil davran"

dedi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dierini askdaym gibi brakm
olmayasnz..."

2 buyruunu açklarken: "Einizi hem boanmam hem de

kocas yokmu gibi muallakta brakmayn mânâsndadr" dedi .
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Cerîriin bildirdiine

göre Katâde: "...Askdaym gibi ..."4 ifadesini açklarken: "Hapisli gibi

tutmayn mânâsndadr" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir*in bildirdiine göre Mücâhid:

"Ayrlrlarsa ..."
6
ifadesini açklarken: "Burada boanmak kastedilmektedir"

dedi .

7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah her eyi

kaplayandr, Hamid'dir
"8 buyruunu açklarken: "Yaratklanna ihtiyac

olmayan ve kendisine hamd edilendir, mânâsndadr" dedi.

bn Cerir ve bn EbîHâtim, Hz. Ali'den bunun aynsn bildirir.

9

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Vekil olarak Allah yeter
10

buyruunu açklarken: “Koruyucu olarak Allah yeter, mânâsndadr" dedi .

11

' bn Cerir (7/572).

I
Nisâ Sur. 129

3 bn Ebî eybe (3/233. 234), bn Cerir (7/573, 574) ve bn Ebî Hatim 4/1084 (6064).

< Nisâ Sur. 129

5 Abdurrezzâk (1/176) ve bn Cerir (7/574).

6 Nisâ Sur. 130
7 bn Cerir (7/578).
8
Nisâ Sur. 131

9 bn Cerir (7/579, 580) ve bn Ebî Hâtim 4/1085 (6071).

Nisâ Sur. 132
II bn Cerir (7/580).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: “Ey

insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, bakalarn getirir ..."

1

buyruunu

açklarken: “Vallahi Allah yarattklanndan dilediini helak etmeye ve

onlardan sonra bakalann yaratmaya kadirdir, mânâsndadri' dedi .

1

ji fiJâ JifrÂ örf'jî <^T ö^> lif li

tfüi irfi * u* Jjî Atî JÎ jî ifeî Öl 0=piSfij OÖJJI

5jLi; U, öls Al öl» ij-J.jii jT ij^i; öU i öt

"Ey inananlar! Kendiniz, ana babanz ve yaknlarnz
aleyhlerine de olsa, Allah için ahit olarak adaleti gözetin;

ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakndr.
Adaletinizde heveslere uymayn. Eer eriltirseniz veya yüz

çevirirseniz bilin ki, Allah ilediklerinizden üphesiz
haberdardr." (nu& Sur. 135)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, Sünen'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Kendiniz, ana babanz ve

yaknlarnz aleyhlerine de olsa, Allah için ahit olarak adaleti gözetin; ister

zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakndr. Adaletinizde heveslere

uymayn. Eer eriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah

ilediklerinizden üphesiz haberdardr"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce

Allah, müminlere kendileri, ana babalan ve çocuklan aleyhine olsa bile hakk

söylemelerini, kiiyi zenginliinden dolay kayrmamalann, kiiye

miskinliinden dolay merhamet etmemelerini, hakk brakarak hakszlk

etmemelerini ve ahitlik ederken (gerçei gizlemek için) gereksiz eyler

söylememelerini emretmitir.

4

bn Ebî eybe, Ahmed, ZUM*de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebû Nuaym’n, Hilye'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Kendiniz,

1

Nisa Sur. 133
3 bn Cerîr (7/582).

J Nisa Sur. 135
4 bn Cerîr (7/586. 590), bn Ebî Hâtim 4/1086, 1088 (60776087, 6090) ve Beyhakî

10/158).
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ana babanz ve yaknlarnz aleyhlerine de olsa, Allah için ahit olarak

adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakndr.

Adaletinizde heveslere uymayn. Eer eriltirseniz veya yüz çevirirseniz

bilin ki, Allah ilediklerinizden üphesiz haberdardr"

1

âyetini açklarken

öyle dedi: "ki davalnn davalamak için hakimin yannda oturmas halinde,

hakimin birine yumuak davranrken dierinden yüz çevirmesi

kastedilmektedir" dedi .

1

bnu'l-Münzir, Ibn Cerîr vastasyla bn Abbâs'n azatlsndan bildiriyor: Hz.

Peygamber (uiuiahu aleyhi «Kilem), Medine'ye geldii zaman ilk olarak Bakara Sûresi,

sonrasnda da Nisa sûresi inmiti. Kii bir davada, olu veya yakn akrabalan

için ahitlik ederdi. Bu yaknnn darlk içinde olmasndan dolay, eli

genileyince ödemesi için ahitlik ederken bo eyler söyler ve gerçekleri

gizlerdi. Bunun üzerine: "Ey inananlar! Kendiniz, ana babanz ve

yaknlarnz aleyhlerine de olsa, Allah için ahit olarak adaleti gözetin; ister

zengin, ister fakir olsun ..."3 âyeti indi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi: "Bu âyet

Hz. Peygamber (allilln aleyhi nsiism) hakknda inmitir. Hz. Peygamberin MsMu ehyhi

vBaeiiem) yannda biri zengin, biri fakir iki kii davalamt. Hz. Peygamber (uHafehu

aleyhi «Kilem) fakirin zengine zulmetmeyeceini düünerek fakirden yanayd.

Yüce Allah bunu, fakir ve zengin arasnda adaletle hükmetmesi dnda kabul

buyurmad."4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle dedi: Burada ahitlikten bahsedilmektedir. Ey

insanolu! Kendi nefsine, anne babann, yaknlannn, akrabalanntn veya

toplumun ileri gelenleri aleyhine olsa bile ahitlikte doruluktan aynlma.

ahitlik insanlar için deil Allah içindir. Yüce Allah adalet ve dorulua raz

olmutur. Yeryüzündeki mizan da adalettir. Allah onunla kuvvetliden zayfa,

yalancdan doru söyleyene, hakszdan hak edene vermektedir. Adaletle

doru söyleyeni dorulayp, yalan söyleyeni yalanlamaktadr. Yüce Allah

1
Nisa Sur. 135

1 bn Ebî eybe (7/228), bn Cerîr (7/589), bn Ebî Hatim 4/1089 (6098) ve Ebû Nuaym

(1/324).

* Nisâ Sur. 135
4 bn Cerîr (7/585, 586).
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zulmedeni knayp, adaletle insanlarn arasn sulh etmektedir. Ey insanolu!

"...ster zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakndr ...'
1 buyruu u

mânâdadr: “Allah zengini de, fakiri de bilendir. Ne zenginin zenginlii, ne de

fakirin fakirlii seni bildiin eyde ahitlik ederken haktan alkoymasn. Doru

olan da budur. Bize bildirilene göre Allah'n Peygamberi Hz. Mûsa: “Ey

Rabbim! Yeryüzüne vermi olduun en deerli ey nedir?” deyince, Yüce

Allah: “Verdiim en yüce ey adalettir” buyurmutur.
2

ibn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer eriltirseniz veya yüz

çevirirseniz..."3 buyruunu açklarken: “Doru söyleyip gerçei göstererek

ahitlik etmemek için gereksiz eyler söylemektir. Yüz çevirmekten kast,

ahitlik yapmamaktr” dedi.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Mücâhid'den bildirin “1
3$5”

5

ifadesinden kast, gerçei söylememektir. “1y*j£”
6

ifadesinden kast da

ahitlik etmemektir.”7

Âdem ve Beyhakî'nin, Sünen’de bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer

eriltirseniz..."
8

ifadesini açklarken: “Gerçekleri deitirerek söylemek

mânâsndadr” demitir. "...Yüz çevirirseniz..."9 ifadesi için de: “Burada

ahitlik etmemek kastedilmektedir” dedi.
10

il* Sfti jji

"Ey inananlar Allah'a, Peygamberine, Peygamberine

' Nisa Sur. 135
1 bn Cerîr (7/587. 588).

3 Nisa Sur. 135

“ bn Cerîr (7/590).

5 Nisa Sur. 135
6
Nisâ Sur. 135

7 bn Cerîr (7/590).

* Nisâ Sur. 135
9 Nisâ Sur. 135
10 Âdem, Tefsir Mücâhid (sh. 295) ve Beyhakî (10/158).
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indirdii Kitaba ve daha önce indirdii Kitab'a inanmakta
sebat gösterin. Kim Allah', meleklerini, kitaplarn,

peygamberlerini ve âhiret gününü inkar ederse, üphesiz
derin bir sapkla sapmtr." (N»â Sur. 136)

Sa’lebî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Abdullah b. Selâm, Esed, Useyd b. Ka'b,

Sa'lebe b. Kays, Selâm (Abdullah b. Kays’n kz kardeinin olu), kardei olu

Seleme ve Yamîn b. Yamîn, Resûlullah'n (saiteiiahu aleyhi «seiion) yanna giderek öyle

dediler. "Yâ Resûlullah! Biz sana, Kitab'na, Mûsa'ya (afeytaafan), Tevrât'a ve

Uzeyr'e (Beyhisseiam) iman ettik. Dier peygamberler ve kitaplan da inkar

edeceiz" dediler. Resûlullah (»isiiahu Bleyhi ««item):
"
Allah'a

,
peygamberi

Muhammed'e, kitab Kur'ân'a ve önceki bütün kitaplara iman edin" buyurdu.

Onlar: "Hayr öyle yapmayacaz" deyince: 'Ey inananlar! Allah'a,

Peygamberine, Peygamberine indirdii Kitab'a ve daha önce indirdii

Kitap'a inanmakta sebat gösterin ..."
1

âyeti indi. Bunun üzerine onlann hepsi

iman ettiler.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "Ey inananlar! Allah'a,

Peygamberine, Peygamberine indirdii Kitap'a ve daha önce indirdii

Kitap'a inanmakta sebat gösterin ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Burada Ehl-i Kitâb kastedilmektedir. Yüce Allah onlardan Tevrât'a, ncîl'e ve

Muhammed’e (uDailhu aleyhi vmiiem) iman edeceklerine dair ahid almt. Onlar da

Muhammed’e (saiisfiahu aleyh. meiium) iman edeceklerine dair söz vermiti. Allah,

Peygamberini gönderdii zaman onlar Muhammed'e <saiia«shu aleyhi meltem) ve

Kur'ân'a iman etmeye çararak onlardan alm olduu ahdi hatrlatt. Ehl-i

Kitâb’dan bir ksm iman ederken bir ksm da inkar etti.”

ült JSq p \jü ijiiij p \yj& p \p\ p ijys p ijsf *Jjl l>\

'V f4M
"Dorusu inanp sonra inkar edenleri, sonra inanp tekrar

inkar edenleri, sonra da inkarlar artm olanlar Allah

balamaz; onlar doru yola eritirmez." (Nia Sur. 137)

1

Nisa Sur. 136
1
Nisa Sur. 136
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir “Burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir.

Yahudiler önce Tevrât’a iman edip sonra inkar etmilerdir. Hristiyanlar da

Incil'e iman ettikten sonra inkar etmilerdir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Dorusu inanp sonra inkar edenleri, sonra inanp tekrar inkar edenleri,

sonra da inkarlar artm olanlar Allah balamaz; onlar doru yola

eritirmez"
2
âyetini açklarken öyle dedi: “Burada Tevrât'a iman edip sonra

inkar eden Yahudiler ve ncîl'e iman edip sonra inkar eden Hristiyanlar

kastedilmektedir. Sonra onlar küfürlerinde an giderek Muhammed'i (raUuiiBhu

aleyhi «adlm) inkar etmilerdir. Allah'n âyetlerini inkar etmelerinden dolay Yüce

Allah onlar doru yola erdirmeyecektir."3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: "Burada iki defa

iman ettikten sonra iki defa inkar eden münafklar kastedilmektedir. Sonra

onlar bu küfürlerinde an gitmilerdir" dedi .

4

fanu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Burada

münafklar kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Ali mürted hakknda:

“Ben dinden çkan kiinin üç defa tövbe etmesini isterim" dedi. Sonra da:

"Dorusu inanp sonra inkar edenleri, sonra inanp tekrar inkar edenleri,

sonra da inkarlar artm olanlar Allah balamaz.. âyetini okudu .

6

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre Müslümanlardan

dümana kaçm birini Fudâla b. Ubeyd'in yanna getirdiler. Fudâla b. Ubeyd,

ona nasl Müslüman olacan öretti ve bu kii Müslüman oldu. Bu adam

ikinci defa dümana kaçnca onu bir daha getirdiler. Yine ona nasl Müslüman

olacan öretti ve bir daha Müslüman oldu. Üçüncü defa kaçnca onu bir

daha yanna getirdiler. Fudâla b. Ubeyd: "Dorusu inanp sonra inkar

’ bn Cerîr (7/596, 597).
1
Nisa Sur. 137

i Abdurrezzâk (1/176) ve bn Cerîr (7/597).

4 bn Cerîr (7/598).

5 Nisa Sur. 137
6 bn Cerîr (7/599, 560) ve bn Ebî Hatim 4/1091 (61 10, lafz kendisinindir).
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edenleri, sonra inanp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlar artm
olanlar Allah balamaz; onlar doru yola eritirmez*’ âyeti ile hüküm

vererek adamn boynunu vurdu .

2

bn Eb? Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sonra da inkarlar artm
olanlar Allah balamaz ...*3 buyruunu açklarken: “Burada ölene kadar

küfürleri üzerinde kalanlar kastedilmektedir” dedi .

4

bn Cerîrve bnu’l-Münzir, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

5

A

4fl 5j*Jl

"Onlar, inananlar brakp da kâfirleri dost edinirler;

onlarn tarafnda bir eref ve kudret mi aryorlar? Dorusu
kudret bütün olarak Allah'ndr." (Ni.« Sur. 139)

Hâkim, Târih'te, Deylemî ve bn Asâkiriin, Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah Milahu aleyh nah») öyle buyurmutur: "Yüce Allah her gün: «Ben izzet

sahibi Rabbinizim. Kim dünya ve âhiret izzetini isterse izzet sahibine itaat

etsin» buyurur."
6

* j * i&i #1 ou jiuj. IÎJ öl £4* Jjî üj

m öj fiil; s ^1 ^ ijJ-y-;>^ \jtes 'si

f4r yi ioMdlj örfî^'

"0, size Kitâb'da «Allah'n âyetlerinin inkar edildiini ve

alaya alndn iittiinizde, baka bir söze geçmedikçe,

onlarla bir arada oturmayn, yoksa siz de onlar gibi

’ Nisa Sur. 137
J Beyhakî (8/207).

3 Nisa Sur. 137
4 bn Ebt Hâlim 4/1091 (6114).

5 bn Cerîr (7/597).
6 Deylemî (105) ve bn Asâkir (12/7). Uydurma bir hadistir.
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olursunuz» diye indirdi. Dorusu AUah münafklan ve

kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr." (Ni.â Sur. uo)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Vâil: “Kii bir mecliste

oturur ve beraber oturduu kiileri güldürmek için onlara yalandan eyler

anlatr. Bunun üzerine Yüce Allah o meclisin tümüne öfkelenir" dedi. Bu sözü

brâhim en-Nehaî’ye zikredilince u karl verdi: “Ebû Vâil doru

söylemitir. Bu konu Allah'n Kitâb'nda: “O, size Kitâb'da "Allah'n

âyetlerinin inkar edildiini ve alaya alndn iittiinizde, baka bir söze

geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayn.. ."’ eklinde geçmiyor mu?”1

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid der k: En'âm Sûresinin:

“Âyetlerimizi çekimeye dalanlar görünce, baka bir bahse geçmelerine

kadar onlardan yüz çevir. eytan sana unutturursa hatrladktan sonra

artk zulmedenlerle beraber oturma" 3 âyeti indikten sonra, bundan daha

ar olan Nisâ Sûresinin: "...Yoksa siz de onlar gibi olursunuz ..."4 âyeti indi.

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

“Mürikler, Müslümanlarla oturduklar zaman Resûlullah (»Mlhu aleyhi «sellem) ve

Kurîân' alay konusu ediyorlard. Yüce Allah, mürikler baka bir bahse

geçmedikçe Müslümanlarn onlarla oturmasn yasaklad."

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "...Allah münafklar ve

kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr" buyruunu açklarken:

“Burada Kuriân' alay konusu edinen Medine’nin münafklan ile Mekke

mürikleri kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “Sizi gözleyenler,

Allah'tan size bir zafer gelirse... Eer kafirlere bir pay çkarsa, onlara: «Size

üstünlük salayarak sizi müminlerden korumadk m?» derler
"3 buyruunu

açklarken öyle dedi: Burada müminleri gözetleyen münafklardan

bahsedilmektedir. Eer Müslümanlar dümanlarndan bir ganimet elde

ederlerse, münafklar: “Biz sizinle beraber deil miydik? Ganimetten aldnz

' Nisâ Sur. 140
1 bn Cerîr (7/603).

3 En'âm Sur. 68
4 Nisâ Sur. 140
5 Nisâ Sur. 141
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gibi bize de bir pay verin" derler. Eer kâfirler Müslümanlardan bir ey elde

ederlerse münafklar onlara: "Biz sizin galip gelmeniz için size yardmda

bulunmadk m? Sizi Müslümanlann malup etmesinden korumadk m?"
derler.'

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Size üstünlük salayarak sizi

müminlerden korumadk m?, derler
"2 buyruunu açklarken: "Sizin galip

gelmenizi salamadk m?" mânâsndadr, dedi .

3

JZ (Ut iJ\i â\ W&
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"Sizi gözleyenler, Allah'tan size bir zafer gelirse, «Sizinle

beraber deil miydik?» derler; eer kâfirlere bir pay çkarsa,

onlara: «Size üstünlük salayarak sizi müminlerden
korumadk m?» derler. Allah kyamet günü aranzda hüküm

verir. Allah inkarclara, inananlar aleyhinde asla frsat

vermeyecektir." (nw Sur. i4i)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim’in

bildirdiine göre Hz. Ali'ye: "Yüce Allah: "...Allah inkarclara, inananlar

aleyhinde asla frsat vermeyecektir
"

4

buyurur. Oysa onlar bizimle savayor

ve bize galip gelerek bizi öldürüyorlar" denilince, Ali soran kiiye: "Yakla!

Yakla!" dedi ve: "Allah kyamet günü aranzda hüküm verir. Allah

inkarclara, inananlar aleyhinde asla frsat vermeyecektir" 5 âyetini okudu .

6

1 bn Cerîr (7/607).
1
Nisa Sur. 141

3 bn Cerîr (7/607).

4 Nisa Sur. 141

5 Nisa Sur. 141
6 Abdurrezzâk (1/175), bn Cerîr (7/609, 610) ve Hâkim (2/309, "sahih").
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bn CenVin bildirdiine göre Hz. Ali: “Allah inkarclara, inananlar

aleyhinde asla frsat vermeyecektir" ' buyruunu açklarken: “Yüce Allah'n,

inkarclara bu frsat âhirette vermeyecei kastedilmektedir" dedi .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah

inkarclara, inananlar aleyhinde asla frsat vermeyecektir
"

3

buyruunu

açklarken: “nkarclara bu frsat kyamet gününde vermeyecek,

mânâsndadr" dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Ebû Mâlik'ten bunun aynsn

bildirir .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: ifadesini açklarken:

“nkarclann kyamet gününde hiçbir delillerinin olmayaca

kastedilmektedir" dedi .

7

ÖLÜ I Jl yi; ISp jij itti ö

Sui Sri âl Slj ^li Jlis

"üphesiz münafklar Allah a oyun etmeye kalkyorlar;
halbuki Allah onlann oyunlarn balarna çevirmektedir.

Onlar namaza kalktktan zaman üenerek kalkarlar,

insanlara gösteri yaparlar, Allah' da pek az hatra
getirirler." (Ni*â Sur. 142)

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken öyle dedi: “Kyamet gününde münafa da, mümine de birer nur

(k) verilecektir. Kyamet gününde o nurla yürüyeceklerdir. Ancak srat

köprüsüne gelindiinde münafn nuru sönecek ve mümin kendi nuruyla

1

Nisa Sur. 141
1 bn Cerîr (7/610).

3 Nisa Sur. 141

4 bn Cerîr (7/610).

5 bn Cerîr (7/610).
6 Nisa Sur. 141

7 bn Cerîr (7/611).
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yoluna devam edecektir. Allah'n oyunlann balanna çevirmesi de bu

ekildedir.”
1

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: "...Onlarn oyunlarn balarna

çevirmektedir..."* buyruunu açklarken öyle dedi: “Kyamet gününde

münafklara da (mümin gibi) bir nur (k) verilecektir ve dünyada olduu gibi

Müslümanlarla beraber yürüyeceklerdir. Sonra Yüce Allah onlann nuriann

söndürecek ve kendilerini karanlklar içinde brakacaktr.”3

bnu'l-Münzir de Mücâhid ve Saîd b. Cübeyrîden bunun aynsn bildirir.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti açklarken: “Bu âyet

Abdullah b. Ubey ve Ebû Âmir b. en-Nu’mân hakknda inmitir" dedi/

bn Ebi'd-Dünyâ, es-Samt, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyete dayanarak kiinin: “Üeniyorum” demesini

sevmezdi/

Ebû Ya'la’nn bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saMifa aleyhi «ailem):

"Kim insanlarn gördüü yerde namazn güzelce klar, yalnz kald yerde de

kötü klarsa bu kii Rabbini hafife alm olur" buyurmutur.

6

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre Katâde:

"Onlar... insanlara gösteri yaparlar ..."7 buyruunu açklarken: “Vallahi

münafk, insanlann arasnda olmasayd namaz klmazd. Onlar ancak gösteri

ve nam için namaz klarlar” dedi .

8

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî*nin, uabu'l-mân'da

bildirdiine göre Hasan(-t Basrî): "...Allah’ da pek az hatra getirirler ..."9

’ bn Cerîr (7/612).
1

Nisa Sur. 142
5 bn Cerîr (7/611).

4 bn Cerîr, uzun olarak (7/611, 612).

s bn Ebi'd-Dünyâ (365) ve bn Ebî Hatim 4/1096 (6199).
6 Ebû Ya'la (5117). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
7 Nisa Sur. 142

* bn Cerîr (7/613).

9 Nisa Sur. 142
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buyruunu açklarken: “Az olmasnn sebebi, ibadetlerinin Allah'tan

bakasna olmasndan dolaydr" dedi.’

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Allah’ da pek az hatra getirirler ..."
2 buyruunu açklarken: “Münafn

zikrinin az olmas, Allah'n zikrini kabul etmeyiindendir. Allah’n red ettii

bütün eyler az, kabul ettii her ey de çoktur” dedi.3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Ali: "Takva ile olan amel azalmaz. O

zaman Allah'n kabul ettii amel nasl az olur!” demitir.

Müslim, Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin, Sünen'de Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiialiehu aleyhi vesdiem): "Böylesi bir namaz münafn namazdr. O oturup

günei gözetir. Güne eytann iki boynuzu arasnda olduu zaman kalkar ve

bir çrpda dört rekat namaz klar. O bu namaznn içinde Allah' çok az

zikreder" buyurmutur.4

V£ ^M o** J\^ *i*J *& os &&&
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"Münafklar, küfür ile iman arasnda bocalamaktadrlar. Ne
bu müminlere balanrlar, ne deu kâfirlere. Allah kimi

doru yoldan saptrrsa, sen artk ona kurtulu yolu

bulamazsn." (NUâSur. 143)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: “Müminin, münafn
ve mürikin durumu bir vadinin kenarna gelen üç kiiye benzer. Biri vadinin

içine inip kar tarafa geçer. Dieri inip vadinin ortasna ulanca vadinin üst

kenannda duran kii kendisine: «Vay haline nereye gidiyorsun? Helak olmaya

m, tekrar yerine dön» diye seslenir. Kar tarafa geçen de kendisine:

«Kurtulua gel» diye seslenir. Bu kii de bir ona, bir buna bakarken sel gelir ve

kendisini helak eder. Burada vadiyi geçen kii mümindir. Helak olan kii, bir

1 bn Ebî eybe (13/530), bn Cerîr (7/614) ve Beyhakî (6866).
1 Nisa Sur. 142

3 bn Cerir (7/614).

4 Müslim (622), Ebû Dâvud (413) ve Beyhakî (1/444).
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ona bir buna bakan ve ne karya geçen, ne de geri dönen münafktr.

Yerinde kalan kii de kâfirdir.”

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: “Münafklar, küfür

ile iman arasnda bocalamaktadrlar. Ne bu müminlere balanrlar, ne de

u kâfirlere ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: Bunlar ne halis mümin

olanlar, ne de açkça irk koanlardr. Bize bildirilene göre bu konuda

Resûlullah (salisilata aleyhi «seiiemi ömek vererek mümini, münaf ve kâfiri vadi

kenannda olan üç kiilik bir gruba benzetirdi. Mümin vadiye iner ve kar

tarafa geçer. Sonra münafk iner ve müminin yanna varaca zaman kâfir

kendisine: "Yanma gel sana bir ey olmasndan korkuyorum" diye seslenir.

Mümin kii de: “Yanma gel, yanmda u u var” diye yanndaki eyleri

saymaya balar. Münafk ikisinin arasnda tereddütte kalr ve bu srada su

gelip kendisini helak eder. Yani münafk sürekli ek ve üphe içinde kalr.

Ölüm geldii zaman da o ek ve üphe üzere ölüp gider .

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Münafklar, küfür

ile iman arasnda bocalamaktadrlar. Ne bu müminlere balanrlar, ne de

u kâfirlere ..."4 buyruunu açklarken: “Münafklar ne Muhammed'in (saliallahu

aleyh, »eseiMashâ bina, ne de Yahudilere balanrlar” dedi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: buyruunu

açklarken: “slam ile küfür arasnda bocalayp dururlar” dedi .
7

Abd b. Humeyd, Buhârî, Târih’te, Müslim, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in,

bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Mallta aiayiu vasllm): "Münafn
durumu iki sürü arasnda arp kalan koyun gibidir. Bir o sürüye, bir dier

sürüye gidip gelir. Hangisine katlacan da bilmez" buyurmutur .

8

1 bn Ebî Hatun 4/1096 (6144).
J Nisa Sur. 143

3 bn Cerîr (7/616).

4 Nisâ Sur. 143

5 bn Cerîr (7/616, 617).
6
Nisâ Sur. 143

7 bn Cerîr (7/617).

8 Buhârî (5/331), Müslim (2784) ve bn Cerîr (7/615, lafz kendisinindir).
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Ahmed ve Beyhakî’nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (nilaiiahu

layhi «ueihmi: "Kyamet gününde münafn durumu iki sürü arasnda kalan koyun

gibidir. Hangi sürüye katlsa onu süserler” buyurmutur.

1

Li ûkLi fsÂ* i i ol

"Ey iman edenler! müminleri brakp da kâfirleri dost

edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçk bir delil mi
vermek istiyorsunuz?" (Ni*â sur. 144)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Kendi aleyhinize Allah'a apaçk bir delil mi vermek istiyorsunuz?"
2

buyruunu açklarken: "Yüce Allah'n insanlar hakknda kesin delilleri vardr

ki: "Kendi aleyhinize apaçk delil mi vermek istiyorsunuz?” buyurmaktadr .

3

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Kur'ân’da geçen her "Sultân” kelimesi delil mânâsndadr”

dedi .

4

*UI VI * ^V j jagUdl üj
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"üphesiz ki münafklar, cehennem ateinin enaa
tabakasndadrlar. Onlara hiçbir yardma da bulamazsn.
Ancak tövbe edip durumlarn düzelten, Allah'a sarlan ve

dinlerini Allah için halis klanlar müstesnadrlar. Bunlar

1 Ahmed (9/99, 10/60, 388 (5079, 5790, 6298) ve Beyhakî, uab (8437). Müsned'in

muhakkikleri: "Buhârî ile Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demilerdir.
1
Nisa Sur. 144

3 bn Cerîr (7/618).

3 Abdurrezzâk (1/399) ve bn Ebî Hâtim 4/1097 (6151).
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müminlerle birliktedirler. Allah müminlere büyük bir edr
verecektir. Eer siz iman eder ve ükrederseniz, Allah size

neden azap etsin! Allah ükre karlk veren ve her eyi
bilendir." (N;»â Sur. 145-147)

Firyâbî, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'n-

Nâr'da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî’nin bildirdiine

göre bn Mes’ûd: “üphesiz ki münafklar, cehennem ateinin en aa
tabakasndadrlar ...*

1 buyruunu açklarken: “Münafklar üstlerine

kilitlenmi demir tabutlar içinde Cehennem ateine atlacaklardr" dedi. Dier

bir lafzda: "Bu tabutlar üzerlerine kilitlidir ve onu nereden açacaklarn

bilemezler" dedii zikredilen
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre:

“üphesiz ki münafklar, cehennem ateinin en aa
tabakasndadrlar ...*3 buyruunu açklarken: “En aa tabakadan kast,

kaplan olan demirden evler ki, bu kaplar üzerlerine kapatlp alttan ve

üstten yaklacaklardr" dedi .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “üphesiz ki

münafklar, cehennem ateinin en aa tabakasndadrlar.. ,"5 buyruunu

açklarken: “Burada üzerlerine kapatlacak olan tabutlann içinde olacaklar

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Cehennem

ateinin en aa tabakasndadrlar ..."7 buyruunu açklarken: “Burada

atein en alt tabakas (yani dibi) kastedilmektedir" dedi .

8

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr:

“Tabakalar ifadesiyle üst üste evler kastedilmektedir" dedi.’

’ Nisa Sur. 145
J bn Ebî eybe (13/153, 154), Hennâd 223), bn Ebi'd-Dünyâ (104), bn Cerîr (7/620),

bn Ebî Hâtim 4/1098 (6153) ve Taberânî (9015).

5 Nisa Sur. 145

« bn Ebî Hâtim 4/1098 (6145).

5 Nisa Sur. 145
4 bn Cerîr (7/620).

7 Nisa Sur. 145
8 bn Cerîr (7/620, 621) ve bn Ebî Hâtim 4/1098 (6155).
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Ibn Ebi'd-Dünyâ'nn, Sifatu'n-Nâr’âa, Ebu'l-Ahvas'tan bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Cehennem ahalisinin hangi ksm azabn iddetlisini çekecektir?"

deyince, bir kii: “Münafklar çekecektir" cevabn verdi. bn Mes'ûd: “Doru

söyledin, nasl azaplandnlacaklann biliyor musun?” diye sorunca da bu kii:

“Hayr bilmiyorum" karln verdi. Bunun üzerine bn Mes'ûd öyle dedi:

“Bunlar demir tabutlar içine konulurlar ve tabutlar üzerlerine kapatlarak

Cehennemin alt tabakalarnda ok demirinden daha dar fnnlara braklrlar.

Buraya: «Hüzün kuyusu» denilir. Bu kuyular amellerinden dolay sonsuza

kadar üzerlerine kapanr.”
2

bn Ebi'd-Dünyâ, îhlâs’ta, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, uab’da Muâz

b. Cebel’den bildirin Resûlullah (nMMn aleyhi «setimi) beni Yemen'e gönderdii

zaman: “Bana tavsiyede bulun” dedim. Bunun üzerine Resûlullah (sbUbübIiu aleyhi

«sillem): “Dininde ihlâsl (samimi) ol ki, az amel sana kâfi gelsin" buyurdu. 3

bn Ebi’d-Dünyâ, thlâs’ta ve Beyhakî’nin, uab’da bildirdiine göre Sevbân

der ki: Resûlullah (sayUm aleyhi veseiiem): “Dininde ihlâsl olanlara ne mutlu. Onlar

hidayetin drlar. Onlarn üzerindeki karanlk fitnelerin her türlüsü

aydnlanr" buyurdu.4

Beyhakî’nin bildirdiine göre Elem kabilesinden biri olan Firâs der ki:

Resûlullah (salBiBhu aleyhi resdlem): “Bana dilediinizi sorun
"
deyince, bir kii yüksek

bir sesle: “Yâ Resûlullah! slam nedir?” diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reseHem):

"Namaz klmak ve zekat vermektir" buyurdu. Bu kii: “man nedir?” deyince

de, Resûlullah (ssiBiiahu Bieyhi »essiiem): "hlastr" cevabn verdi. Adam: “Yakin nedir?”

diye sorunca, Resûlullah (ssiieiiehu eieyhî resellere): “Kyamet gününe inanmaktr"

karln verdi. 5

Bezzâr'n hasen bir isnâdla Ebû Saîd el-Hudri’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaUahu aleyhi resellere) Veda haccnda öyle buyurmutun “Benim

diyeceklerimi iiten ve iyice anlayan kiiyi Yüce Allah güzelletirsin. Zira nice

1 bn Cerîr (7/621).

J bn Ebi'd-Dünyâ (100).

3 bn Ebî Hâtim 4/1099 (6162). Hâkim (4/306,
'
sahîh ") ve Beyhakî (6859). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Da'îfe'de (2160) hadisin zayf olduunu söylemitir.

* Beyhakî (6858). Elbânî, es-Sibiletu'd-Da‘îf:'de (2225) hadisin uydurma olduunu
söylemitir.

5 Beyhakî (6858).
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bilgi sahibi kii vardr ki bu bilgiyi anlamaktan uzaktr. u Uç eyi mümin

kiinin kalbi reddetmez. Allah için ihlâsl amel etmeyi, Müslümanlarn

idarecisine bal olmay ve cemaatten ayrlmamay. Çünkü onlarn dualar

arkalarn korur" buyurmutur.’

Nesâî, Mus'ab b. Sa'd'dan bildirir: Babam kendini Hz. Peygamber’in (sUiatu

Berhi «alton) ashab olmayan kiilerden daha üstün olduunu düününce Hz.

Peygamber (nfahhu M» malm): "Allah zayflarn duas, namaz ve ihlâsyla bu

ümmete yardm etmektedir" buyurdu.
2

bn Ebî eybe, el-Mervezî, Zühd’de ve Ebu'-eyh b. Hayyân, Mekhûl’den

bildirir: Bize ulatna göre Hz. Peygamber (trfsiirfu aleyhi vescM: "Kul krk gün

halis bir ekilde Allah'a ibadet ederek sabahlarsa mutlaka hikmet pnarlar

kalbinden diline akar" buyurmutur. 3

Ahmed ve Beyhakî’nin, Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi

vteiiem) öyle buyurmutur: "hlasl bir ekilde kalbiyle iman eden, kalbi selim ve

dili sadk olan, nefsi mutmain ve ahlâk doru olan, kulaklar dinleyen, gözleri

hakikati gören kii kurtulua ermitir. Kulaklar hakk dinler, gözler de kalbin

idrak ettiini ikrar eder. Kalbi idrak eden kii kurtulua ermitir."
4

Hakîm et-Tirmizî'nin, Nevâdiru 7-UstîJ’da, Zeyd b. Erkam’dan bildirdiine

göre Resûlullah (saisiiahu aM* metem): "Halis bir kalple: «Lâ ilahe illallah» diyen kii

Cennete girecektir" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlullah! “Lâ ilâhe illallah’n" ihlâs

nedir?" diye sorunca, Resûlullah (saiBiahu aleyhi «»Hem): "Lâ ilâhe illallah'n sahibini

haramlardan korumasdr" karln verdi. 5

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de, Hakîm et-Tirmizî ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Ebû Sumâme der ki: Havâriler, sa’ya {Beyhuseim): “Ey Allah’n

ruhu! Allah'a kar muhlis olan kimdir?" diye sorunca: “Amelini Allah için

' Bezzâr, Kefu'l-Estâr (141, 142). Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahîha'da (404) hadisin sahîh

olduunu söylemitir.
1

Nesâî (3178). Elbânî, es-Silsiletu'’s-Sahîha'da (779) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

3 bn Ebî eybe (13/231) ve el-Mervezî (1014). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îJe'de (38)

hadisin zayf olduunu söylemitir
4 Ahmed 35/239 (21310) ve Beyhakî (108). Müsned'm muhakkikleri: "snad zayftr "

demilerdir.
s Hakîm et-Tirmizî (1/90, 91, 3/16).
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yapan ve amelinden dolay insanlar tarafndan methedilmeyi sevmeyen

kiidir" cevabn verdi .

1

bn Asâkir'in bildirdiine göre Ebû drîs der ki: "Kii, Allah için yapt bir

amelden dolay methedilmeyi sevdii müddetçe ihlâsn hakikatine eremez ." 1

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Eer siz

iman eder ve ükrederseniz, Allah size neden azap etsin. Allah ükre

karlk veren ve her eyi bilendir." 3 buyruunu açklarken: "Yüce Allah

ükredenlere ve müminlere azap etmeyecektir" dedi.

U-P u~w Ji ^ ^ Sil Jjüt ^ tjJJL ü> 4

"Allah, zulme urayanlann dnda, çirkin sözün açkça
söylenmesinden holanmaz, Allah her eyi hakkyla iiten,

hakkyla bilendir." (Ni.&Sur. us)

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah, zulme urayanlarn dnda, çirkin sözün açkça söylenmesinden

holanmaz ..."
4 buyruunu açklarken: "Allah, kiinin kiiye, mazlum olmas

dnda beddua etmesini sevmez. Fakat mazlumun zalime beddua etmesine

izin vermitir. Ancak sabrederse kendisi için daha hayrldr" dedi .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken öyle dedi: "Burada birine zulmedenden bahsedilmektedir.

Mazlum zulmedene beddua etmesin. Fakat: "Allahm! Ona kar bana

yardmc ol, hakkm ondan al ve kendisiyle istedii eyin arasna gir" diyerek

buna benzer bir ekilde dualar edebilir .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: "Yüce Allah, mazlum kiinin beddua etmesini mazur görmütür"

dedi.

’ bn Ebî eybe (13/195) ve Ahmed (sh. 55).

J bn Asâkir (23/419).

J Nisa Sur. 147

< Nisa Sur. 148
5 bn Cerîr (7/625) ve bn Ebî Hatim 4/1100 (6167, 6169).
6 bn Cerîr (7/626).
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Ebû Davud’un bildirdiine göre Hz. Âie’nin bir eyi çalnd ve beddja

etmeye balad. Bunun üzerine Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi «idimi):
"
Ona beddua

ederek (günahndan dolay hak etmi olduu cezay) hafifletme" buyurdu.

1

bn Ebî eybe ve Tirmizî’nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiieiiahu aleyhi vesBiiem): "Kendisine zulmeden kiiye beddua eden kii zulmedenaen

hakkn alm olur" buyurmutur.1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir ‘'Allah,

zulme urayanlarn dnda, çirkin sözün açkça söylenmesinden

holanmaz ..." 3 âyeti bir sahrada birine misafir olmak isteyen, ancak o kii

tarafndan arlanmayan kii hakknda inmitir. Bize bildirilene göre de adam

sadece onu misafir kabul edemeyeceini söylemitir."4

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken öyle dedi: Burada birinin yanna misafir olarak giden ve ev sahibi

tarafndan gerei gibi arlanmayan, oradan aynldktan sonra: "Bu kii bana

kötü davrand ve beni iyi arlamad" diyen kiiden bahsedilmektedir. 5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi: Yüce

Allah kiinin açkça beddua etmesini sevmez. Fakat: "Zulmedilen kiinin

zulmedildii kadar karlk vermesinde bir saknca yoktur" buyurmaktadr.
6

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Babam bu âyeti " jJb^ il ÇtZ ü

ÎH j^aJi 4
” eklinde okumutur" deyip öyle devam etti: "Münafk kii

münafklndan vazgeçinceye kadar ona açkça kötü sarfedilebilir."
7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre smail: "Allah, zulme urayanlarn

dnda, çirkin sözün açkça söylenmesinden holanmaz ..."
8

âyetini

1 Ebu Dâvud {1497, 4909). Zayf hadistir (Bakn: Elbârî, Da'f Sünen Ebî Dâvud, 321,

1050).
1 bn Ebî eybe (10/347, 348) ve Tirmizî (3552). Zayf hadistir (Bakn: Elbân, Da'îf

Sünen et-Tirmizî, 710).

3 Nisâ Sur. 148
4 Abdurrezzâk (1/176) ve bn Cerîr (7/629).

* bn Cerîr (7/627).

6 bn Cerîr (7/630).

7 bn Cerîr (7/630).
8 Nisâ Sur. 148
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açklarken öyle demitir: Dahhâk b. Muzâhim öyle derdi: “Bu mukaddem

ve muahher olan eydedir. Yüce Allah: " y ûl ^liu ÜjI J«i: u

Eer siz iman eder ve ükrederseniz (çirkin söz söylemezseniz) Allah

size neden azap etsin. Ancak zulmedilenlerin açkça çirkin söz

söylemelerinde bir saknca yoktur” buyurmaktadr. Dahhâk âyeti bu ekilde

okurdu. Sonra Dahhâk: "Allah, zulme urayanlarn dnda, çirkin sözün

açkça söylenmesinden holanmaz..."' âyetini okuyarak: “Durum ne olursa

olsun Allah çirkin sözün açkça söylenmesinden holanmaz” dedi.

V •*’ - '*

ikjjl «iJS ût OjiiJJ lyA/y
/ ^ " <*

ili ip\ (vJÜIj * lL* ÜIi ^iüdj ÜJcpj &- 0j>l5Ül it

Üll jlS’j (5-«e3i *-*}•* ^

“Onlar, Allah' ve peygamberlerini inkar ederler, Allah ile

peygamberlerinin arasn ayrmak isterler. «Kimine inanrz,
kimini inkar ederiz» derler. Bu ikisinin (imanla küfrün)

arasnda bir yol tutmak isterler. te onlar, gerçek

kafirlerdir. Biz de kafirler için alçaltc bir azap
hazrlamzdr. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve

onlar arasnda ayrm yapmayanlara (Allah) pek yaknda
mükâfatlarn verecektir. Allah çok balayladr, çok

merhametlidir." (NUâSur. 150-152)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle dedi: “Burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Yahudiler,

Tevrat ve Musâ'ya (oieyhisseiBm) iman edip, ncîl'i ve sa'y {aie*+issei»m) inkar ettiler.

Hristiyanlar da Incil'e ve sa'ya {aieyhisseiam) iman edip, Kur'ân' ve Muhammed'i

{tailallahü aleyhi veseilem) inkar ettiler. Onlar Yahudilii ve Hristiyanl din edindiler.

Halbuki ikisi de bu ekilde Allah'tan deildir. Bunlar sonradan edinilen

’ Nisa Sur. 148
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bidatlerdir. Onlar, bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmi olan Allah'n

dini slam' terk ettiler.

1

bn Cerîr, Süddî ve bn Cüreyc'ten bunun aynsn bildirir.

2

• \ - 6
, {

i i/b ia *UJUI & ISlsf jU^p Jp ol j*î dJUL;

jimJ ÜpUkîl l Üjî i_jJU »JÜS ^
UUaJU» jÂ IUjTj «JS

|

^P Üjjtîo oliJl U JJu {ja

liiij ll>wi OÜI yiol ^ liiij j^Lîl liiijj IJ

* L^ uLi j4if tfA*îj j î^jlaj Si ^
i*- ^

ri> rf^i ^ M ûj4J * û

uj^ui4j

"Ehl-i Kitâb senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni

istiyor. Onlar Mûsa'dan, bunun daha büyüünü istemiler

de, «Bize Allah' apaçk göster» demilerdi. Zulümleri

sebebiyle hemen onlar yldrm çarpt. Bilâhare kendilerine

açk deliller geldikten sonra buzay (tanr) edindiler. Biz

bunu da affettik ve Mûsa'ya apaçk delil (ve yetki) verdik.

Söz vermeleri (ni takviye) için Tûfu balarna diktik de

onlara, «Ba eerek kapdan girin» dedik, «Cumartesi günü
snn amayn» dedik. Kendilerinden salam söz aldk.

Sözlemelerini bozmalan, Allahn âyetlerini inkar etmeleri,

peygamberleri haksz yere öldürmeleri, «Kalblerimiz

perdelidir» demelerinden ötürü Allah, evet, nkarlanna

karlk onlann kalblerini mühürledi, onun için bunlann

ancak pek az inanr. nkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir

iftirada bulunmalandr. (Ni.âSur. 153-150)

’ bn Cerîr (7/636, 637).

3 bn Cerîr (7/637).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

Yahudilerden baz kiiler Resûlullah'a (ssiiaiishu *ieyh> »eseliem) gelip: "Musa (deyhcradam),

Allah katndan levhalar ile geldi. Sen de bize Allah katndan levhalar getir ki,

seni tasdik edelim" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ehl-i Kitâb senden,

kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Mûsa'dan, bunun

daha büyüünü istemiler de, «Bize Allah' apaçk göster» demilerdi.

Zulümleri sebebiyle hemen onlar yldrm çarpt. Bilâhare kendilerine açk

deliller geldikten sonra buzay (tanr) edindiler. Biz bunu da affettik. Ve

Musa'ya apaçk delil (ve yetki) verdik. Söz vermeleri (ni takviye) için Tûr’u

balarna diktik de onlara. «Ba eerek kapdan girin» dedik. «Cumartesi

günü snr amayn» dedik. Kendilerinden salam söz aldk. Sözlemelerini

bozmalar, Allah'n âyetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksz yere

öldürmeleri, «Kalblerimiz perdelidir» demelerinden ötürü Allah, evet,

inkarlarna karlk onlarn kalblerini mühürledi, onun için bunlann ancak

pek az inanr. nkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada

bulunmalardr"
1

âyetlerini indirdi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti

açklarken öyle dedi: Yahudiler ve Hristiyanlar, Muhammed'e (saiisiishu aleyhi

veseiien): “Bize Allah katndan: «Allah’dan filan ve filan kiiye! Siz Allah'n

Peygamberisiniz» diyen bir sahife getirmediin müddetçe bizi davet etmi

olduun eyi kabul etmeyeceiz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ehl-i

Kitâb senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar

Mûsa'dan, bunun daha büyüünü istemiler de, «Bize Allah' apaçk

göster» demilerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onlar yldrm çarpt.

Bilâhare kendilerine açk deliller geldikten sonra buzay (tanr) edindiler.

Biz bunu da affettik. Ve Musa'ya apaçk delil (ve yetki) verdik'" âyetini

indirdi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

Yahudiler: "Eer gerçekten Allah'n peygamberi isen, Mûsa'nn (aMsseU)

’ Nisa Sur. 153-156
1
Nisa Sur. 153

3 bn Cerîr (7/640).
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getirmi olduu sahife gibi sen de bize gökyüzünden içinde yaz olan bir

sahife getir" dediler.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"*Ehl-i Kitâb senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor..."
1

buyruunu açklarken: "Kendilerine (Yahudi'lere ve Hristiyanlara) has bir

kitap kastedilmektedir. "o^if
"J kelimesi de: “Apaçk mânâsndadr" dedi/

bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bize Allah'

apaçk göster ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Onlar Allah'

görseler zaten görmü olurlar Ama onlar açkça: "Bize Alah’ göster"

dediler." Âyetteki kelimelerde takdim ve tehir vardr."
6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Ömer b.

el-Hattâb bu âyeti: "öüji eklinde okumutur.
7

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlar yldrm çarpt ...’
8

buyruunu açklarken: "Burada ölüm kastedilmektedir. Allah onlan

dediklerinden dolay ceza olarak ecellerinden önce öldürdü. Dilediince öiü

braktktan sonra da tekrar diriltti" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: "...Turu

balanna diktik ..."9 buyruunu açklarken öyle dedi: Allah, eteinde

bulunduklar Tur dan kaldrp üstlerinde bulut gibi tuttu ve: "Ya emrimi

tutarsnz ya da da üzerinize braknm" buyurdu. Bunun üzerine onlar:

"Emrini tutacaz" deyince Allah da üzerlerine brakmad.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Onlara, «Ba eerek kapdan girin» dedik... «Cumartesi günü snr

’ ibn Cerir (7/639).

1
Nisa Sur. 153

3 Nisa Sur. 153

bn Cerîr (1/688. 7/639, 640).

5 Nisa Sur. 153
6 bn Cerir (7/642).

7 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (708) ve bn Cerîr (21/542).

* Nisa Sur. 153
9 Nisa Sur. 154
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amayn» dedik..."
1 buyruunu açklarken: "Bunun Beytu'l-Makdis'in

kaplarndan bir kap olduunu konuurduk. Onlara Cumartesi günü balk

yememe ve avlanmama emredilerek baka her ey helal klnd" dedi.

"Kendilerinden salam söz aldk... «Kalblerimiz perdelidir» demelerinden

ötürü... Onlarn kalblerini mühürledi ..."
2 buyruu hakknda ise öyle dedi:

"Burada onlarn vermi olduklar ahitleri bozmalan ve hakikati anlamadklar

kastedilmektedir. Onlar Allah'n emirlerini brakp Peygamberlerini

öldürdüklerinde, âyetlerini inkar ettiklerinde ve ahitlerini bozduklarnda,

Allah onlarn kalplerini mühürledi. Bunlan yaptktan zaman da onlan

lanetledi.”

3

Bezzâr ve Beyhakî'nin, uab’da, bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiBiirfvj aM« «efem) öyle buyurmutur: "Mühürleyici kii Ar'n

direinde asldr. Allah'n kanunlar ihlal edilip cesaretle günah ilenince,

Yüce Allah mühürleyici kiiyi gönderir ve günah ileyen kiinin kalbini

mühürletir. Bundan sonra da onun hiçbir ameli kabul edilmez."*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Meryem'e

büyük bir iftirada bulunmalandr"* buyruunu açklarken: "Burada,

Meryem'e (aiyhmbn) zina iftirasnda bulunmalan kastedilmektedir" dedi .

6

Buhârî, Târih’te ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Hz.

Peygamber (saiiaiishu aleyh veseiiem) bana:
"
Senin durumun sa'nn durumu gibidir.

Yahudiler ona buzedp annesine zina iftirasnda bulundular. Hristiyanlar ise

onu çok severek, onu gerçekte olmad bir makama koydular.
"7

ij&> Uj jB Uj M JI^ Cr-d\I UJ

\j&±\ j,J\ tyrVVjâj

1

Nisa Sur. 154
1
Nisa Sur. 155

3 bn Cerîr (2/229, 7/644, 648).

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3298) ve Beyhakî (7213, 7214, "zayf'). Elbânî, es-Silsilelu’d-

Da'ifede (1270) hadisin uydurma olduunu söylemitir.

s Nisa Sur. 155
6 bn Cerîr (7/649) ve bn Ebî Hatim 4/1109 (6230).

7 Buhârî (3/281, 282) ve Hâkim (3/123, "sahih”).
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14* jB UJ jîi3l glâ

"Allah'n Resulü Meryem olu sa Mesih'i biz öldürdük,

demeleri sebebiyledir. Oysa onu öldürmediler, asmadlar da.

Fakat onlara öyle gösterildi. htilaf ettikleri konuda üphe
içindedirler. Onlarn zanna uymaktan baka bir bilgileri de

yoktur. Kesinlikle onu öldürmediler." (NisâSur. 157)

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: Yüce Allah, sa'y (aisrhisseiam) göe yükseltmek isteyince, sa

(aieytisseism) odasndan içinde on iki havarisi bulunan dier bir odaya bandan su

damlar bir ekilde geçti ve: “Aranzdan bir kii bana iman ettikten sonra beni

on iki defa inkar edecektir. Benim benzerliim hanginizin üzerine braklsn ve

benim yerime öldürülüp benimle beraber benim derecemde olsun" diye

sordu. çlerinden yaça en küçük olan bir genç kalknca, ona: “Otur!" dedi.

sa (sleyfussBiam) ayn eyi tekrar edince, yine ayn genç ayaa kalkt. Ona bir daha:

“Otur!" dedi. Üçüncü defa ayn eyi sorunca ayn genç bir daha kalkp: “Ben"

dedi. Bunun üzerine sa (aieyh.ssdB»n): “te, sen osun” dedi ve sa’nn (deyhiKEim)

benzerlii onun üzerine brakld. Sonra da sa (ateyfndam) evin küçük bir

penceresinden göe yükseltildi. Yahudilerin onu aramas üzerine bu genci

alp götürdüler. Onu öldürdükten sonra da çarmha gerdiler. Onlardan

bazlar sa'ya (aieyhisseiam) iman ettikten sonra onu on iki defa inkar etti.

Bundan sonra insanlar üç frkaya aynldlar. Bir frka: “Allah bir süre bizimle

beraberdi. Sonra göe çkt” dedi. Bunlar Ya'kûbiler idi. Dier bir frka:

“Allah'n olu bir süre bizimle beraber idi. Sonra Allah onu göe yülseltti"

dedi. Bunlar da Nastûrî'lerdi. Sonuncu frka: “Allah'n kulu ve Resulü

aramzdayd" dedi. Bunlar da Müslümanlard. Kâfir iki frka Müslümanlara

üstün gelerek onlar öldürdüler. Ondan sonra Muhammed (nflrfahu »Mi meihn)

gönderilinceye kadar slam gizli kalmt. Yüce Allah bu konuca:

“Isrâiloullarndan bir tâife îmân etti, bir tâife de inkar etti. Biz, inananlar

dümanlarna kar destekledik de üstün geldiler
” 1

âyetini indirdi. Burada

1

Sâf Sur. 14
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sa (aleyhsseiam) zamannda iman eden ve inkar eden iki frka ile Muhammed'in

(taUfah aleyh maikm) dini ile kafirlere üstün gelmesi kastedilmektedir .

1

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Allah'n Resulü Meryem olu Isa Mesih'i biz öldürdük, demeleri

sebebiyledir. Oysa onu öldürmediler, asmadlar da. Fakat onlara öyle

gösterildi. htilaf ettikleri konuda üphe içindedirler. Onlarn zanna

uymaktan baka bir bilgileri de yoktur. Kesinlikle onu öldürmediler"
2

âyetini açklarken öyle dedi: Bunlar iftihar ederek sa’y (aieyhîsssiam) öldürüp

çarmha gerdiklerini iddia eden Yahudilerdir. Bize nakledildiine göre sa

(aleyhsseiam) ashâbna: "Benzerliim hanginizin üzerine atlsn ve öldürülsün?"

diye sorunca, ashabndan bir kii: "Benim üzerime" dedi. O kiinin

öldürülmesiyle Yüce Allah, Peygamberini korudu ve onu katna yükseltti .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlara öyle gösterildi ..."4 buyruunu açklarken: "Onlar sa'ya <aleyhisselam)

benzeyen baka birini sa (aleyhindim) sanarak çarmha gerdiler. Ancak Yüce

Allah, sa’y (deyhaadam) diri olarak katna yükseltmitir" dedi .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Kesinlikle onu öldürmediler
"6

buyruunu açklarken: "Onu öldürdüklerini zannettiler, ancak bu zanlann

kesin bir bilgiyle gideremediler" dedi .

7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Onlar bu

zanlann kesin bir bilgi ile gidermediler" dedi.

bn Cerîr, Cuveybir ve Süddî'den bunun aynsn bildirir.

8

Abdurrezzâk, Ahmed, Zühd’de ve bn Asâkirîin, Sabit el-Bunânî vastasyla

bildirdiine göre Râf': "sa b. Meryem yükseltildii zaman yannda bir yün

elbise, bir çift çoban mesti ve ku avlad sapan vard" dedi .

1

1

Nesâî, el-Kübra (11591) ve bn Ebî Hatim 4/1110 (6233).
1
Nisa Sur. 157

3 bn Cerîr (7/653, 654).

4 Nisa Sur. 157
s bn Cerîr (7/658).
6
Nisa Sur. 157

7 bn Cerîr (7/662).
8 bn Cerîr (7/662).
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Ahmed, Zühd’öe, Ebû Nuaym ve bn Asâkiriin, Sâbit el-Bunânî vastasyla

bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “sa (ieyhisseiam) yükseltildii zaman geriye bir yün

elbise, bir çift çoban mesti ve ku avlad sapanndan baka bir ey
brakmad" dedi.

J

bn Asâkir'in bildirdiine göre Abdulcebbâr b. Abdillah b. Selmân der kir

sa (ateytisseM yükseltildii günün gece ashâbnn yanna gelip onlara: “Allah’n

Kitab'n geçim kayna olarak kullanmayn. Eer böyle yapmazsanz, Allah

sizi öyle minberlere oturtur ki, o minberlerin bir ta dünya ve içindekilerden

daha hayrldr" dedi. Bu oturaklar Yüce Allah'n, Kuriân'da: "Muktedir bir

hükümdarn katnda, doruluk meclislndedirler
"9 diye zikrettii

oturaklardr. Sonra, sa (Jeyfoneiam) yükseltildi/

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Vehb b. Münebbih'den bildirir Yüce Allah,

sa'ya bMmin) onun dünyadan çkacan haber verdiinde sa (*YfcBaJan)

ölümden korktu ve bu kendisine ar geldi. Havarileri yanna davet ederek

onlara yemek yapt ve: “Bu gece yanma gelin, çünkü size ihtiyacm var" dedi.

O gece Havariler yanna geldiinde sa Meytmaiar) onlara yemek yedirdi ve

kendilerine hizmette bulundu. Havariler yemei bitirince, sa (aMisuiam) onlarn

ellerini ykamaya, kendi eliyle abdest aldrmaya ve ellerini kendi elbisesiyle

silmeye balad. Havariler bu hareketi ar bir ey görerek bundan

holanmadlar. sa (kyhisaiOT): “Dikkat edin. Bu gece yapacaklarndan dolay biri

bana bir ey söylerse o benden deildir, ben de ondan deilim" dedi. Onlar

da bunu kabul ettiler. sa (Biajhsssiam) onlara hizmette ilerini bitirince: “Bu gece

yaptklanm size bir hizmettir. Benim yapm olduum gibi kendi nefsinizle

birbirinize hizmet edin ve birbirinize kar büyüklenmeyin. Bu gece sizden

istediim yardm ise, ecelimi geciktirmesi için var gücünüzle Allah'a dua

etmenizdir" dedi. Havariler dua etmek için kendilerini zoriadklannda onlan

öyle bir uyku bastrd ki dua etmeye güç yetiremez oldular. sa (Bie»hsseiam) onlar

uyanmaya çalarak: “Sübhanallah, bana yardm edeceiniz bu gecece

sabredemez misiniz?" demeye balad. Havariler: “Vallahi bize ne olduunu

bilmiyoruz. Biz geceleri çokça sohbet ederdik. Ancak bu gece nedense bura

gücümüz yetmiyor. Dua etmek istediimiz zaman aramza bir eyler giriyor"

1 Abdurrczzâk (1/122) ve bn Asâkir (47/361).

1 Ebû Nuaym (2/221) ve bn Asâkir (47/321).

’ Kamer Sur. 55
4 bn Asâkir (47/469).
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karln verdiler. sa (aleyhisselsm): “Çoban götürülecek ve koyun sürüsü

dalacaktr” gibi eyler söyleyerek öleceini haber vermeye balad. Sonra:

“Hakikat u ki, sabah vakti horoz ötmeden önce biriniz beni üç defa inkar

edecek, biriniz de beni az bir paraya satarak o paray yiyecektir" dedi.

Havariler oradan çktlar ve daldlar.

Yahudiler, sa’y (aieyhisseiam) aryordu ki, Havarilerden emûn’u yakaladlar ve:

“Bu onun arkadalanndandr” dediler. emûn: “Hayr, ben onun arkada

deilim" deyince onu braktlar. emûn bakalar tarafndan bir daha

yakalannca yine sa'nn (aleyhîsselam) ashabndan olduunu inkar etti. Bu srada

horozun sesini iitince alad ve üzüldü. Sabah vakti Havarilerden bir kii,

Yahudilere giderek: “Size Mesih'in yerini söylersem bana ne vereceksiniz?"

dedi. Onlar da kendisine otuz dirhem verince, bu paray alp onlara Mesih'in

yerini söyledi. Bu srada bir kii sa'ya (Beyhisseism) benzetilmiti. Bu kiiyi aldlar ve

sa (aleyhîsselam) olduundan emin bir ekilde onu iplerle baladlar. Bir taraftan

onu çekiyor, bir taraftan da: “Hani sen ölüleri diriltir ve delileri iyiletirirdin.

Kendini bu iplerden kurtarmayacak msn?" diyerek ona tükürüyor ve üzerine

dikenler atyorlard. Çarmha gerilecei direin yanna gelene kadar böyle

devam ettiler. Yüce Allah, sa'y (aiByhisseiBm) katna yükseltti ve Yahudiler, sa'ya

(Beyhisselam) benzeyen kiiyi çarmha gerdiler.

Bu kii öylece orada yedi gün kald. Sonra sa'nn (aleyhîsselam) annesi ve tedavi

ettiinde Allah'n deliliini giderdii kadn çarmha gerilmi kiinin yanna

gelip alamaya baladlar. sa (aleyhîsselam) gelip: "Niçin alyorsunuz?” diye

sorunca: "Senin için alyoruz" dediler. sa (aleyhîsselam): “Yüce Allah beni kendi

katna yükseltti ve bana hayrdan baka bir ey gelmedi. Bu kii Yahudiler için

benim bir benzerimdir. Havarilere söyleyin beni filan yerde beklesinler" dedi.

On bir Havari, sa'y (Beyhisselam) o yerde beklediler. Ancak sa'y (Beyhisseism) satp da

yerini söyleye kiiyi kaybetmilerdi. sa (aieyhisssiam) ashabna o kiiyi sorunca:

“Yaptna piman oldu ve kendini boarak öldürdü" karln verdiler. sa

(aleyhîsselam): “Eer tövbe etseydi Yüce Allah tövbesini kabul ederdi" dedi. Sonra

da Havarilere tâbi olan, kendisine Yuhanna denilen çocuu sorup: “O sizinle

beraberdir, gidin, Yüce Allah her kiiye bir kavmin dilini verecektir. Kavminizi

uyann ve Allah'a davet edin" dedi.
1

1

Ibn Cerîr (7/651, 653).
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Ibnu’l-Münzir, Vehb b. Münebbih'den bildirin “sa (ateyteseta) yolculuk ettii

bir srada su içmek için bir kadnn yanna geldi ve: “Bana içen herkesin

ölecei suyundan içir, ben de sana içen herkesin hayat bulaca suyumdan

içireyim" dedi. sa’nn (sleytsseM karlat bu bilge kadn: “Herkesin hayat

bulaca su sana yetmiyor mu ki, içen herkesin ölecei sudan istiyorsun?"

diye sorunca, Isa (aieyteeiam): “Senin suyun acil olan dünya suyudur, benim

suyum ise uhrevi (kiiye âhirette hayat veren iman) suyudur" dedi. Kadn:

"Sanrm sen sa b. Meryem denilen kiisin” deyince: “Evet o kii benim. Seni,

Allah'tan bakasna ettiin ibadetleri brakp sadece Allah'a ibadet etmeye

davet ediyorum" karln verdi. Kadn: “Dediklerin için bana bir delil getir"

deyince de, sa (aieytesdam) “Bunun delili, kocann yanna gittiin zaman seni

boamasdr" karln verdi. Kadn: “Bunda apaçk bir delil var ki, srail

oullannn içinde kocas için benden daha deerli bir kadn yoktur. Eer

dediin gibiyse senin doru söyleyen biri olduunu anlam olurum" dedi.

Kadn kocasnn yanna geri döndü. Kocas genç ve kskanç biriydi. Ona: “Seni

geciktiren ey nedir?” diye sorunca: “Bana bir adam urad” diyerek sa’y

(aiayhiMBam) ona haber vermek istedi. Bunun üzerine adamn üzerine kskançlk

çöktü ve kadn boad. Kadn: “Arkadam doru söyledi" deyip, sa'nn

(aieytussetam) peinden gitti ve ona iman etti.

sa (afcyhsaiBm) yirmi yedi Havarisi ile beraber bir eve gitmiti. Yahudiler orlan

burada kuatp içeri girince, Yüce Allah o Havarilerin hepsini sa'nn (aieyhKdam)

suretinde kld. Yahudiler: “Bize büyü yaptnz, ya bize sa'nn (byhmiBm) «im

olduunu açklarsnz ya da hepinizi bir bir öldürürüz” dediler. sa (deyhiKüiam)

ashâbna: “Kim cannn Cennet karl satar?" diye sorunca, aralanndan bir

kii: “Ben satarm” dedi. Bu kiiyi alp götürdüler ve öldürerek çarmha

gerdiler. te o zaman onlar için bir kii sa’ya (air/htueiam) benzetildi ve Yahudiler,

sa'y Uieyhsseiam) öldürüp çarmha gerdiklerini sandlar. Hristiyanlar da onu sa

(aieytuuian) sanmlard. Yüce Allah, sa’y (aieyhsMia*: o gün katna yükseltmiti. O

kadn sa’nn (aieyfesseiam) öldürülüp çarmha gerildii haberini alnca o aacn
yannda bir mescid edinerek ibadet edip sa iaieYtMseiam) için alamaya balad.

Ancak kadn üzerinden bir ses iitti. Bu ses tand bir ses, sa'nn (afeytusaiam)

sesiydi ve öyle diyordu: “Ey Filan! Vallahi onlar beni öldürmedi ve çarmha

germedi. Fakat onlar için bir kii bana benzetildi. Buna delilim de bu gece

Havariler senin evinde toplanacaklardr. Onlar on iki frkaya aynlacakla ve

her frka bir kavmi Allah'n dinine davet edecektir.”
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Akam olup Havariler kadnn evinde toplannca, kadn onlara: “Bu gece

iittiim bir eyi size anlatacam. Beni yalanlasanz da bu bir gerçektir.

Isa'nn (uMumim) sesini iittim, o: “Ey filan! Vallahi ben öldürülmedim ve

çarmha gerilmedim'' diyordu. Bunun delili de sizin evimde toplanmanzda.

Siz on iki frkaya aynlacaksnz” dedi. Havariler: “Senin iittiin dorudur.

Çünkü sa (sfeytueM öldürülmedi ve çarmha gerilmedi. Onun yerine filan kii

öldürülüp çarmha gerildi. Biz de evinde ancak sa'nn (aieytmeian) demi olduu

ey için toplanm bulunmaktayz. Biz yeryüzünde davetçiler olarak çkmak

istiyoruz'' dediler. Nastûr ve iki arkada Rum tarafna (Anadolu'ya)

gideceklerdi. Nastûr bir iinden dolay o iki arkadayla beraber gidememiti.

Fakat iki arkada gidecei zaman onlara: “Yumuak olun ve sert olmayn. Hiç

bir eyle de oyalanmayn” dedi.

Bu iki kiinin ehre gelmesi o ehrin bayram gününe dek gelmiti. Kral ve

ahalisi dar çkmt ki bu iki kii yanlanna giderek kraln önünde durdular.

Sonra: “Allah'tan korkun, siz Allah'a masiyette bulunup Allah'n haram kld
eyleri yapmaktasnz” diyerek Allah'n dilediince bir eyler söylediler. Kral

söylenenlerden dolay üzüldü ve onlar öldürmeye niyetlendi. Halk: “Bu gün

kan aktlmayacak bir gündür. Sen bu iki kiiye üstün gelmi bir durumdasn.

Dilersen bayrammz bitene kadar onlan hapsedelim. Sonra onlara dilediini

yaparsn” dedi. Kral onlann hapsedilmesini emretti. Sonra da onlan unuttu.

Nastûr gelip onlan sorunca onlann hapiste olduunu haber verdiler. Onlann

yanna hapse giderek öyle dedi: “Ben size yumuak olun, sert olmayn ve hiç

bir eyle de oyalanmayn demedim mi? Siz neye benzediinizi biliyor

musunuz? Siz yalanncaya kadar çocuu olmayan ve yalandktan sonra

çocuk sahibi olan bir kadn gibisiniz. Ancak kadn çocuu çabucak büyütüp

ondan faydalanabilmek için ona midesinin kaldramayaca eyler yedirerek

onu öldürdü.” Sonra onlara: “Hiçbir eyle oyalanmayn” diyerek çkp gitti ve

kraln kapsna geldi.

nsanlar oturduu zaman kraln taht konulur kral da tahtna kurulurdu,

insanlar da önünde sessiz bir ekilde otururdu. Onlar helal ve haram eyler

konusunda ihtilafa dütüklerinde durumu krala arz ederlerdi. Kral bu duruma

bakar ve mecliste kendi tarafnda oturanlara o eyi sorard. Oradakiler de

konu bütün meclisi dolaana kadar birbirlerine sorard. Yine öyle bir durumda

iken Nastûr geldi ve grubun sonunda oturdu. Cevap verecekler krala cevap

verdiklerinde Nastûr'un da cevabn krala söylediler. Kral iittii eyde bir nur
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görmü ve houna gitmiti. “Bunu söyleyen kimdir?" diye sorunca,

oradakiler “Grubun gerisinde oturan bir kiidir" dediler. Kral: “Onu bana

getirin” dedi. Onu getirdiklerinde kral kendisine: "unu unu diyen sen

misin?" diye sordu. Nastûr: “Evet benim" cevabn verdi. “Peki, u u konuda

ne dersin?” diye sorunca da: “öyle öyle derim” karln verdi. Kral

kendisine ne sorduysa, Nastûr mutlaka ona açk cevaplar verdi. Bunun

üzerine kral: "Sende bu ilim varken grubun gerisinde mi oturuyorsun! Ona

tahtmn yannda yer verin" dedi. Sonra: “Eer olum bile gelirse bu yerinden

onun için kalkma" diye ekledi. Sonrasnda kral halk brakp Nastûr'a doru

döndü. Nastûr, kraln yanndaki deerini anlaynca onu hidayete davet etmek

istedi ve: “Ey kral! Ben evi ve köyü uzakta olan biriyim. Eer istersen ve bana

bir ihtiyacn kalmadysa aileme gitmek istiyorum" dedi. Kral: “Ey Nastûr!

Brakp gidemezsin. Ancak aileni buraya getirmek istersen sana güzel bir yer

vardr. Devlet hâzinesinden bir eyler alp ailene göndermek istersen de

gönder" karln verince Nastûr sustu ve sesini çkarmad.

Bir gün biri ölünce, Nastûr “Ey kral! Bana söylendiine göre bir ara serin

dinini ayplayan iki kii yanna gelmi" dedi. Kral onlan hatrlad ve onlar

yanna getirterek: “Ey Nastûr! Sen bilge bir adamsn. Onlarla benim aramda

hakem ol. Sen bu konuda ne dersen razym” dedi. Nastûr “Evet ey kral! Bu

kii srail oullarndan ölen bir kiidir. Bu iki kiiye bu ölüyü diriltmelenni

emret. te bu da apaçk bir delil olur” karln verdi. Ölüyü getirdiklerinde

bu iki kii kalkp abdest ald ve Rablerine dua ettiler. Bunun üzerine ölü

canland ve konumaya balad. Nastûr “Ey kral! Bu olayda apaçk bir delil

vardr. Fakat onlara baka bir eyi emret. Memleketinin bütün ahalisini topla

ve ilahlanna bu iki kiiye zarar vermelerini söyle. Eer ilahlarn bu iki kiiye

zarar verebilirse bu yaptklarnn bir deeri yok demektir. Ancak bu iki kii

senin ilahlanna zarar verebilirlerse iddia ettikleri ey kuvvetlidir demektir"

dedi.

Kral halkn toplad ve ilahlarnn bulunduu tapnaa girdi. Kral tapnaa

girdiinde kendisi ve halk secdeye kapand. Nastûr da beraberlerinde

secdeye kapanarak: “Allahm! Ben sana secde ediyor ve senden baka ilahlar

edinilen bu ilahlar aldatyorum” dedi. Sonra kral ban kaldrarak: “Bu iki kii

sizin dininizi deitirmek istiyor ve bizi sizden baka bir ilaha ibadet etmeye

davet ediyorlar. Onlann gözlerini çkann veya onlan cüzaml yapn veya felç

edin" dedi. Ancak ilahlan ona hiçbir cevap vermiyordu. Nastûr arkadalanna
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beraberlerinde kazma getirmelerini söylemiti. Nastûr: “Ey kral! Bu iki kiiye

ilahlanna bir zarar verip veremeyeceklerini sor" dedi. Kral: “lahlanmza bir

zarar verebilir misiniz?" diye sorunca: “Bizi onlarla ba baa brak" dediler ve

karlanna geçip ilahlar parçaladlar. Bunun üzerine Nastûr: “Ben bunlarn

Rabbine iman ettim" dedi. Kral: “Ben de bu iki kiinin Rabbine iman ettim"

dedi. Oradaki bütün herkes de: “Biz bu iki kiinin Rabbine iman ettik" diyerek

krala katldlar. Bunun üzerine Nastûr arkadalarna: “Yumuak olup sert

olmamak böyledir" dedi.

U-p- ÜJ ö&j X

“Dorusu Allah, O'nu kendine doru yükseltti. Allah her

zaman izzet ve hikmet sahibidir." (N»â Sur. i ss)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “&££ fa£ îk buyruunu

açklarken: “Allah her zaman izzet ve hikmet sahibidir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahudi biri, bn Abbâs'a: “Siz, Allah izzet

ve hikmet sahibi idi diyorsunuz. Bu gün hangi durumdadr?" deyince, bn

Abbâs: “zzet ve hikmet Allah'n zatnda (daim) olan bir eydir" karln
verdi .

1

r# !>A fJü üjij ^1 Ji! ji ou

"Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona
iman etmi olmasn. Kyamet gününde o, onlara ahitlik

edecektir." (Ni»a Sur. 159)

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Kitap

ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden Önce ona iman etmi olmasn ..." 3

’ ibn Cerir (7/663).
1 bn Ebî Halim 4/1112 (6246).

J Nisa Sur. 159
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buyruunu açklarken: “Burada sa b. Meryem'in tekrar (dünyaya) gelecei

kastedilmektedir" dedi .

1

bn Cerîr ve Ibn Ebt Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi

olmasn ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada sa'nn (aM«uM ölümü

kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “sa (BMisiBm)

yeryüzüne tekrar gönderildii zaman Ehl-i Kitâb'dan bir kesim ona iman

edecektir" dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Kitap ehlinden

hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn...

"

s

buyruunu açklarken: “Burada ölümlerinden önce iman edecek Yahudiler

kastedilmektedir" dedi .

6

Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman

etmi olmasn ..."7 buyruunu açklarken: "Bu âyet Ubey’yin kraatnda: “ Jj

^3*" eklindedir. Hiçbir Yahudi yoktur ki ölmeden önce sa'ya (aieytissaMiman

etmi olmasn" dedi. bn Abbâs'a: “Kii bir evin damndan düüp ölecek

olursa nasl iman edecek?" denilince: “O havada iken iman ettiini

söyleyecek” dedi. Yine: “Peki, onlardan birinin boynu vurulacak olursa nasl

olacak?" denilince, bn Abbâs: “Kekeleyerek iman ettiini söyleyecektir”

karln verdi .

8

1 Hâkim (2/309, “sahîh").

1
Nisa Sur. 159

3 bn Cerîr (7/664) ve bn Ebî Hâtûn 4/1114 (62549.

4 bn Cerîr (7/666).

5 Nisâ Sur. 159
6 bn Cerîr (7/667) ve bn Ebî Hâtûn 4/1112, 1114 (6247, 6255).

7 Nisâ Sur. 159
8 bn Kesîr, Tefsîr'de (2/405) geçtii üzere Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, Tefsir (709) ve bn

Cerîr (7/668).
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ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Boynu vurulsa bile sa'ya (aieYtosMam)

iman etmeden can çkmayacaktr" dedi.
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: "Yahudi kii silahla öldürülse bile sa'nn (ateyhuseiam), Allah’n kulu ve

Resûlü olduuna ahitlik etmeden ölmeyecektir."
2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kitap ehlinden

hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn..."3

buyruunu açklarken: "Eer Yahudi biri bir kökün damndan atlacak olsa

yere yetimeden önce sa'nn (Bieytosseiam), Allah'n kulu ve Resûlü olduuna iman

eder" dedi.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken: “Yahudi kii sa'ya (eieytissdan) iman etmeden ölmeyecektir" dedi.

Kendisine: "Klçla vurulsa bile mi?" denildiinde: "Kii o anda iman ettiini

söyler" dedi. "O yüksek yerden atlsa bile mi?" denilince de: "O havada iken

iman ettiini söyler" karln verdi.
5

bnu’l-Münzir'in Ebû Hâim ve Urve’den bildirdiine göre bu âyet Ubey b.

Ka’b'n mushafnda: o jl-*J îlj v&Jl Jil o|3" eklindedir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ehr b. Haveb:

"Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi

olmasn..."
6 buyruunu açklarken, Muhammed b. Ali b. Ebî Tâlib'in (bnu'l-

Hanefiyye) öyle dediini bildirir: "Ehl-i Kitâb'dan hiç kimse yoktur ki mutlaka

melekler gelip yüzüne ve arkasna vurur. Sonra kendisine öyle denilir: "Ey

Allah’n düman! sa, Allah’n ruhu ve kelimesidir. Ancak sen, Allah'a iftirada

bulunup, sa'nn Allah olduunu iddia ettin. Oysa sa (deytasei»*) ölmedi ve göe
yükseltildi. Kyamet kopmadan önce yeryüzüne inecek, ona iman etmeyen

hiçbir Yahudi ve Hristiyan kii kalmayacaktr."

1 bn Cerîr (7/668).

1 bn Cerîr (7/668).

3 Nisa Sur. 159
4 bn Cerîr (7/669).

5 bn Cerîr (7/669).
4
Nisâ Sur. 159
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tanu'l-Münziriin bildirdiine göre ehr b. Haveb der ki: Haccâc bana: “Ey

ehr! Allah’n Kitâb’tnda: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden

önce ona iman etmi olmasn ..."
1

âyetini okuduum zaman mutlaka içimde

bir soru iareti kalmtr. Bana esirler getirilir ve ben onlann boyunlarn

vururum. Ancak öldükleri zaman bir ey dediklerini iitmiyorum" deyince u
karl verdim: “Bu âyet sana baka bir kanalla anlatlm. Hristiyan kiinin

can çkaca zaman melekler ona önünden ve arkasndan vurarak: “Pis

adam! Allah veya Allah'n olu veya üç ilahtan biri olduunu iddia ettiin

Mesih, Allah’n kulu, ruhu ve kelimesidir" derler. te o anda iman eder.

Ancak bu iman edii kendisine bir fayda salamaz. Yahudi kiinin can

çkaca zaman melekler ona önünden ve arkasndan vurarak: “Ey pis adam!

Öldürdüünü zannettiin Mesih, Allah’n kulu ve ruhudur" derler. te o anda

iman eder. Ancak bu iman edii kendisine bir fayda salamaz. Bu durum

sa'nn (aieyhisadam) yeryüzüne indii zaman ise ölülerinin iman etmi olduu gibi

dirileri de iman edecektir." Haccâc: "Bu rivâyeti nereden aldn?” diye

sorunca: “Muhammed b. Ali'den aldm" karln verdim. O da bana: “Sen

bunu tam yerinden almsn" dedi. Vallahi bana bunu Ümmü Seleme

anlatmt. Ancak ben onu kzdrmak istemitim .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona

iman etmi olmasn ..."3 âyetini açlarken: “sa (ateyhîsssBm) indii zaman bütün

din sahiplerinin ona iman edecei kastedilmektedir" dedi. "...Kyamet

gününde o, onlara ahitlik edecektir
"4 buyruu hakknda ise: “sa’nn

(ateybssiBfli), Allah’n emirlerini tebli ettiini ve Allah’n kulu olduunu

bildirdiine dair ahitlik edecei kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Kitap ehlinden hiçbir kimse

yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn. .."6 buyruunu açklarken:

“sa (aiEyinsseiam) yeryüzüne inip Deccâl' öldürdüü zaman, yeryüzünde kendisine

’ Nisa Sur. 159
1

Abdurrezzâk (1/177) ve bn Cerîr (7/665, 676).

3 Nisa Sur. 159

« Nisa Sur. 159

5 Abdurrezzâk (1/177) ve bn Cerîr (7/665, 676).
6
Nisâ Sur. 159
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iman etmeyen hiçbir Yahudi kalmayacaktr. Ancak bu imanlar kendilerine bir

fayda salamayacaktr" dedi.’

bn Cer'îr'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Kitap ehlinden hiçbir kimse

yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn ..."
3 buyruunu açklarken:

"Bu, sa b. Meryem’in yeryüzüne indii zaman olacaktr. 0 zaman Ehl-i

Kitâb'dan, kendisine iman etmeyen hiç kimse kalmayacaktr" dedi.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kitap ehlinden hiçbir kimse

yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn ..."4 buyruunu açklarken:

"Bu sa’nn (sleyl)U*tian) ölümünden önce olacaktr. Vallahi u anda o, Allah

katindadr ve diridir. Yeryüzüne indii zaman herkes ona iman edecektir"

dedi. 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bir kii Hasan(- Basrî)'a: "Kitap

ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona man etmi olmasn ..."
6

buyruunun anlamn sorunca: "Bu, sa'nn (aityhisselam) ölümünden önce

olacaktr. Yüce Allah, sa'y (•iyhiiim) yanna yükseltmitir. Kyamet gününde

onu Öyle bir konumda gönderecektir ki iyiler de, kötüler de kendisine iman

edecektir" dedi. 7

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre’den

bildirir: Resûlullah (tsiiaiuu aleyhi rsseiiem):
"Canm elinde olana yemin olsun ki

,
yakn

bir zamanda Meryem’in olu adil bir idareci olarak inecek, haç kracak,

domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldracaktr. Mal o kadar çoalacak ki kimse mal

kabul etmeyecektir. Bir secde dünya ve içindekilerden daha deerli olacaktr"

buyurdu. Dilerseniz bu konuda: "Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki,

ölmeden önce ona iman etmi olmasn. Kyamet gününde o, onlara ahitlik

edecektir
" 8

âyetini okuyun.9

1 bn Cerîr (7/666).

3 Nisa Sur. 159
3 bn Cerir (7/664, 665).

* Nisa Sur. 159
5 bn Cerir (7/665).

6 Nisa Sur. 159
7 bn Ebî Hâtûn 4/1113 (6251).

8 Nisa Sur. 159
9 bn Ebî eybe (15/144), Buhârî (2222, 2476, 3448, 3449) ve Müslim (155).
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bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (nflahhj dayt» «afan): "Yakn

bir zamanda Meryem'in olu adil bir idareci olarak inecek, Deccâl' ve domuzu

öldürecek, haç kracak, cizyeyi kaldracak ve mal çoalacaktr. Bir secde dünya

ve içindekilerden daha deerli olacaktr. Secdeler de sadece alemlerin Rabbi

Allah'n olacaktr

"

buyurdu. Dilerseniz: "Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur

ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn. Kyamet gününde o, onlara

ahitlik edecektir"
1

âyetini okuyun. Burada Isa b. Meryem'in ölümü

kastedilmektedir." Ravi der ki: Ebû Hureyre son sözünü üç defa tekrar etti.
J

Ahmed, bn Cerîr ve bn Asâkir, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah (ullallmu

aieyti «ssiiem): "sa b. Meryem inecek, domuzu öldürüp haç yok edecek ve namaz

için yanna toplanacaklardr. O mal verecek, ama mal kimse kabul

etmeyecektir. Vergiyi de kaldracaktr. Revhâ'ya inerek hac veya umre veya

ikisini birden yapacaktr" buyurdu. Yüce Allah: "Kitap ehlinden hiçbir kimse

yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmi olmasn. Kyamet gününde o,

onlara ahitlik edecektir" 3 buyurur. Burada Isa'nn (Beytmeiam) ölümünden önce

ona iman edecekleri kastedilmektedir .

4

Ahmed, ibn Ebî eybe ve Müslim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (»diaiahu^ «»etlen): "sa b. Meryem, hac veya umre veya ikisini birden

yapmak için Feccu’r-Revhâ'da ihrama girecektir" buyurmutur.
3

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin, el-Esmâ' ve's-Sföt'ta, Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»aiielBhu «Mî «seiiem): "mamnz
kendinizden iken Meryem'in olu inerse ne yaparsnz ?" buyurmutur.

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bn Hibbân'n, Ebü

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaUshu aleyhi «»diem) öyle buyurmutur:

"Bütün peygamberler kardetir. Anneleri farkl, dinleri birdir. Ben, sa b.

Meryem'e insanlarn en yaknym. Çünkü benimle onun arasnda hiçbir

peygamber yoktur. O ümmetimin halifesidir ve mutlaka yeryüzüne tekra

r

’ Nisa Sur. 159
1 bn Kesir, Tefsirde (2/407) ve Fethu'I-Bânde (6/492) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Nisa Sur. 159

* Ahmed 13/280 (7903) ve bn Cerîr (5/451). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim'in

artna göre isnad sahihtir" demitir.

5 bn Ebî eybe (15/144), Ahmed 12/217(7273) ve Müslim (1252).

6 Ahmed 13/108, 14/152,(8680, 8431), Buhârî (3449), Müslim (155/224) ve Buhârî (895).
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inecektir. Onu gördüünüzde tanyn. O krmzya ve beyaza çalan bir tendedir.

Üzerinde sarya çalan iki elbisesi vardr. Bana slaklk demese bile bandan

su damlar gibidir. O haç kracak ve domuzu öldürecektir. Vergiyi kaldracak ve

insanlar slam'a davet edecektir. Onun zamannda Yüce Allah, slam dnda
bütün dinleri helak edecektir. Yine onun zamannda Allah, Mesih DeccâV helak

edecektir. Sonra yeryüzüne emân braklacaktr. Bunun üzerine aslanlar

develerle, kaplanlar srlarla, kurtlar koyunlarla, çocuklar da ylanlarla

oynayacak ve birbirlerine zarar vermeyeceklerdir. sa yeryüzünde krk yl

kalacak, sonra vefat edince de müslümanlar namazn klp onu

defnedeceklerdir.

Ahmed'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Mata atarfe

venllm): “Eer sa yeryüzüne inene kadar yaarsam onunla görümeyi

arzulardm. Eer ben erken ölürsem ve sizden biriniz onu görürse ona selamm

iletsin" buyurdu/

Taberânî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiM *yhi nteiiem)

öyle buyurmutur "Bilmi olunuz ki, benimle sa arasnda hiçbir Peygamber

ve hiçbir Resul yoktur. O benden sonra ümmetime halifedir. O, DeccâV

öldürüp haç kracak ve vergiyi kaldracaktr. Onun zamannda sava silahlan

kaldnlacaktr. Sizden kim ona yetiirse ona selamm iletsin.
"3

Taberânî ve bn Asâkir'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saJbilata »tayf vaseHam): "sa b. Meryem yeryüzüne inecek ve insanlann arasnda krk

yl kalacaktr" buyurdu .

4

Ahmed ve bn Asâkir'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(salisilata aleyhi yeaafiam) öyle buyurdu: "sa b. Meryem adaletli bir imam ve adaletli bir

hakem olarak inecek, haç krarak, domuzu öldürecektir. Tekrar ban getirip

1 bn Ebî eybe 15/158, Ahmed 15/153, 154 (9270), Ebû Dâvud 4324), bn Cerir (5/452,

7/674) ve bn Hibbân 6821). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 3635).
1 Ahmed 13/350, 351 (7970, 7971).

3 Taberânî, M. el-Evsat (4898), M. es-Saîr (1/256, 257). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(8/205) der ki: "Hadisin bir ksm Sahîh'te mevcuttur. Taberânî'de bunu M. es-Saîr ve M.

el-Ersaf'ta rivayet etti. snadnda Muhammed b. Ukbe es-Sedûsî bulunmaktadr. bn
Hibbân bu kiinin güvenilir biri olduumu söylerken, bn Ebî Hatim zayf biri olduunu
söylemitir."

* Taberânî, M. el-Evsat (5464) ve ibn Asâkir (46/522). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de

(8/205) der ki: "Ravileri güvenilir kiilerdir."
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klçlan orak yapacaktr. Her hummalnn hummas da gidecektir. Gökyüzü

nzklanm indirip, yeryüzü bereketini çkaracaktr. Hatta çocuk ylanlarla

oynayacak ve ylanlar ona bir zarar vermeyecektir. Kurt koyunlan, aslan da

srlan otlatacak ve onlara bir zarar vermeyeceklerdir
:"

1

Ahmed, Taberânî ve bn Asâkir'in, Semure b. Cündüp'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saNaiiahu aleyhi «iBiiem) öyle buyurmutun "Deccal çkp gelecektir. Sol

gözü kör ve o gözünde büyük bir et parças olacaktr. O dilsizleri ve hastalan

iyiletirip ölüleri dirilterek: «Ben Rabbinizim» diyecektir. «Sen rabbimizsin»

diyen kii fitneye dümü olacaktr. «Rabbim diri olan ve ölmeyen Allah'tr»

diyeti kii ise fitneden masum olacaktr. Du kiinin üzerinde fitne ve azip

olmayacaktr. Deccâl, Allah'n dilediince yeryüzünde kalacak ve sonra sa b.

Meryem, Muhammed’i ve ümmetini tasdik edici olarak Bat’dan gelecektir. sa,

Deccal' öldürecek ve o zaman kyamet kopacaktr." Taberânî’nin lafz: "sa,

Dou'dan gelecektir" eklindedir.
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Ya’la ve ibn Asâkir'in bildirdiine göre Hz. Âise

der ki: Ben alarken Resûlullah (ullaliahu *yhi »selem) yanma girdi ve: "Seni alatan

nedir?" diye sordu. Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Sen Deccâl' zikrettin, ondan

alyorum" deyince de öyle buyurdu: "Alama! Eer Deccâl, ben sa iken

gelirse sizin yerinize ben onu malub ederim. Eer ben ölürsem Rabbiniz kir

deildir. O sbehân Yahudilerinin içinde çkacak ve Medine'nin kenarna

gelince orada konaklayacaktr. O zaman Medine'nin yedi kaps olup her kapda

da iki melek olacaktr. Medine'nin bütün kötüleri Deccâl'n yanma inecektir

Filistin topraklarnda olan am ehrinde Ludd kapsna geldii zaman, ha

inecek ve onu öldürecektir. Sonra sa yeryüzünde adaletli bir imam ve hakem

olarak krk yl kalacaktr. "3

Ahmed’in Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (sabiahu aleyhi veuien)

öyle buyurmutun "Deccâl, din sahiplerinin zayf, az ve ilimden uzak

olduklar bir zamanda çkacak ve yeryüzünde krk gün seyahat edecektir. Ancak

bu krk günün bir günü bir yl kadar, bir günü bir ay kadar, bir günü bir hafta

1 Ahmed 16/181 (10261) ve îbn Asâkir (47/4%). Müsned'm muhakkikleri: "Sahih

hadistir ve isnad hasendir" demilerdir.
2 Ahmed 33/326 (20151) ve îbn Asâkir (2/230).

3 îbn Ebî eybe (15/134), Ahmed 41/15 (24467) ve îbn Asâkir (47/497). Müstted'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
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kadar olacaktr. Dier günleri ise normal bu günleriniz gibi olacaktr. Onun bir

binei olacaktr. ki kulann aras krk arndr. O insanlara: «Ben

Rabbinizim» diyecektir. O kör biridir. Muhakkak ki Rabbiniz kör deildir.

Onun alnnda ayrk harflerle “j ö d” (kafir) yazldr. Okumay bilen ve

bilmeyen her mümin kii bu yazy okuyabilecektir. O yeryüzünde kendisine

Allah'n haram klm olduu Mekke ve Medine dnda her yere urar. Bu

ehirleri korumak için melekler kaplarnda duracaktr. Kendisiyle beraber

olanlar dndaki insanlar yokluk içindeyken Deccâl'da ekmekten dalar

olacaktr. Onda benim ne olduklarn bildiim iki nehir vardr. Bir nehre:

«Cennet» bir nehre de: «Cehennem» diyecektir. Onun Cennet diye adlandrd
nehre girenler Cehenneme, Cehennem diye adlandrd nehre girenler de

Cennete girmi olacaktr.

Onunla beraber insanlarla konuan eytanlar gelecektir. Onda büyük

fitneler vardr. O gökyüzüne emredecek ve insanlarn gözü önünde yamur
yaacaktr. Yine o insanlarn gözü önünde birini öldürüp tekrar diriltecektir.

Ancak bunlar orada bulunan insanlar dnda kimse görmeyecektir. O
insanlara: «Ey insanlar! Böyle eyleri Rab olandan baka kimse yapabilir mi?»

deyince, Müslümanlar am'da ed-Duhân denilen daa kaçacaktr. O da gelip

Müslümanlar dada kuatacak ve kuatma ile Müslümanlar çok zor

durumlarda kalacaktr. Sonra sa inecek ve seher vaktinde: «Ey insanlar! Bu pis

yalanctya kar çkmanza engel nedir?» diye seslenecektir. Müslümanlar sa

için: «Bu bir cindir» diyecekler. Gidip baktklarnda da sa olduunu görecekler.

Namaz için kamet getirilecek ve: «Ey Allah'n ruhu! öne geç, bize namaz

kldr» diyecekler. Bunun üzerine sa: «imamnz öne geçsin ve namaz

kldrsn» diyecektir. Sabah namazn kldktan sonra Deccâl'a gidecekler.

Deccâl, sa'y gördüü zaman suda eriyen tuz gibi eriyecektir. sa, Deccâl'n

üzerine yürüyecek ve onu öldürecektir. O zaman aaçlar bile dile gelerek: «Ey

Allah’n ruhu! Bu da Yahudi'dir» diyecekler. Deccâl’a tabi olup da

öldürülmeyen hiçbir kimse kalmayacaktr."'

Ma'mer, Cami’de, Zührî'den, o da Amr b. Ebî Süfyân es-Sekafî’den, o da

Ensâr'dan bir kiiden o da ashâbdan birinden bildirir: Resûlullah (sBiMah aleyhi

vradM Deccâl' zikredip öyle buyurdu: "Deccâl, Medine'nin çorak topraklarna

iner. Çünkü Medine'ye girmesi haram klnmtr. Medine bir veya iki defa

1 Ahmed 23/210 (14953).
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sallanacak yani deprem olacak ve orada bulunan bütün münafklar Deccâl'a

gidecektir. Sonra Deccâl, am'a doru gidip orada baz dalan kuatacaktr.

Kalan Müslümanlar da dan zirvesinesnm Deccâl da dan dibinde onlan

muhasara etmi durumda olacaktr. Muhasara uzun sürünce, içlerinden biri:

«Düman aada beklerken ne zamana kadar burada bekleyeceksiniz? Siz ya

ehitlik ya da muzaffer olmak gibi iki güzel olan ey arasnda deil misiniz ?»

diyecek. Bunun üzerine savamak için gönülden bir anlama yapacaklardr.

Sonra üzerlerine öyle bir karanlk çöker ki kii kendi avucunu bile göremez olur.

Sonra Meryem'in olu inerek bu karanl yok eder. Aralarnda saçlar kulak

memesine kadar inen birine Müslümanlar: «Sen kimsin ?» diye sorunca: «Ben

Allah'n kulu, ruhu ve kelimesi sa'ym. u üç eyden birini seçin. Ya Allah'n,

Deccâl'a ve askerlerine büyük bir azap göndermesini, ya onlan yere batrmasn

ya da silahlannzla onlarla savamay » karln verir. Müslümanlar üçümü

seçenek için: «Yâ Resûlullah! te bu bizim içimizi rahatlatacak olandr» derler.

O gün uzun boylu, iriyan, çok yiyen ve çok içen Yahudilerin korkudan elleri

klçlanna gitmeyecektir. Müslümanlar onlara inecek ve Deccâl, sa'y gördüü

zaman eriyecektir. Sonra sa onu öldürecektir."'

bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî ve Hâkim’in Osmân b. Ebi'l-Âs'tan

bildirdiine göre Resûlullah (utiaiiahu aleyhi nuM öyle buyurmutur:

Müslümanlann biri iki denizin birletii yerde, biri Hîra'da dieri de am
topraklannda olmak üzere üç ehri olacaktr. nsanlar üç defa korkacak, Deccâl

ordunun bir kenanndan çkacak ve dou tarafndan hezimete uratlacaktr

DeccâVn ilk olarak gidecei ehir iki denizin birletii yerdeki ehir olacaktr. O

ehrin ahalisi üç firkaya ayrlacaktr. Bir grup yerinde kalarak: «Deneniyoruz,

bunun kim olduuna bakalm» diyecek, bir frka bedevilerin yanna gidecek te

dier frka kendilerine yakn olan dier bir ehre gidecektir. Deccâl ile beraber

yeil elbiseli yetmi bin asker olacaktr. Onun yannda bulunanlarn çou

Yahudi ve kadnlar olacaktr. Sonra yanlarndaki ehre gidecek ve o ehrin

ahalisi yine üç firkaya ayrlacaktr. Bir frka: «Deneniyoruz, bunun kim

olduuna bakalm» diyecek, bir frka bedevilerin yanna gidecek ve dier frka

kendilerine yakn olan dier bir ehre gidecektir. Sonra Deccâl am
topraklarndaki Müslümanlara varnca, Müslümanlar Akabetu Efk kasabasna

gidecektir. Onlar sürülerini salnca, sürüleri Deccâl tarafndan ele geçirilecek ve

bu, kendilerine ar gelecektir.

’ Ma'mar (20834).
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Müslümanlar iddetli bir açlk ve yoklua maruz kalacaktr. Hatta kii kendi

yaynn ipini yakarak yiyecek duruma gelecektir. Onlar bu durumda iken

sahradan biri üç defa: «Ey insanlar! Size yardm geldi» diye seslenecek, onlar

birbirlerine: «Bu kam tok bir kiinin sesidir» diyecektir. Sabah namaz vakti

sa yanlarna inecek ve onlarn emîri: «Ey Allah'n ruhu ! öne geç ve bize

namaz kldr» diyecektir. sa: «Siz bu ümmette birbirinizin eminsiniz, öne geç

ve bize namaz sen kldr» karln verince o da öne geçip namaz

kldracaktr. Namaz bittiinde sa ksa mzran alarak Deccâl'a doru

gidince, Deccâl, sa'y görüp kurunun erimesi gibi eriyecektir. Sonra sa ksa

mzran Deccâl'n gösüne saplayarak onu öldürünce, Deccâl’n arkadalan

da kaçacaktr. O gün onlann saklanmas için hiçbir ey bulunmayacak, hatta

talar ve aaçlar dile gelerek: «Ey mümin! Bu kafirdir, onu öldür» diyecektir."'

Hâkim’in bildirdiine göre Ebu't-Tufeyl der ki: Ben Kûfe'de iken: "Deccâl

çkt” dediler. Bunun üzerine Huzeyfe b. Esîd'in yanna gittik ve ona: "Bu

Deccâl dedikleri çkt” dedim. O: "Otur!” deyince oturdum. Bu srada biri: "Bu

Sebbâ'n yalandr” diye seslenmeye balad. Sonrasnda Huzeyfe öyle

dedi: "Eer Deccâl sizin zamannzda çkacak olsayd, çocuklar onu

sapanlanyla vurup ykarlard. Fakat o insanlann az ve dinlerine skca bal
olmadklan kötü bir zamanda çkacaktr. O, yeryüzünde her yere urar ve

yeryüzü onun önünde koyun derisi gibi bükülüp ksalr. O, Medine'nin yanna

gelecek ve içeri giremeyecektir. Sonra o îliyâ danda bir grup Müslüman

muhasara edecektir. Onlarla beraber olan biri: "Bu tâutla (yalanc ilâhla)

savaarak Allah’a kavumak veya muzaffer olmak için daha ne diye

bekliyorsunuz?” diyecektir. Onlar akam vaktinden sabahladktan zaman

savaacaklanna dair bir anlama yapacaklar ve sabahladklannda

beraberlerinde sa b. Meryem'i bulacaklardr. sa, Deccâl' öldürecek ve

Deccâl’n arkadalan kaçacaktr.” 1

Müslim ve Hâkim’in, Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sallalBhu aleyhi vBsellem) öyle buyurmutun "Deccâl çkacak ve Allah'n dilediince

ümmetimin arasnda kalacaktr. O krk zaman kalacaktr. Ama bu zaman krk

gece mi, krk ay m veya krk yl m bilmiyorum. Sonra Yüce Allah, sa b.

' bn Ebî eybe (15/136), Ahmed 29/430, 433 (17900, 17901), Taberânî (8392) ve Hâkim

(4/478, ~snhih~). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.
2 Hâkim (4/529, 530, ‘'sahîh ").
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Meryem’i gönderecektir. sa, Urve b. Mes'ûd es-Sekafye benzemektedir. sa,

Deccâl' helak edene kadar brakmayacaktr. Sonra yedi yl boyunca ortalk sakin

kalacak ve iki kiinin arasnda bile bir dümanlk olmayacaktr. Sonra Yüce

Allah, am tarafndan souk bir rüzgar göndererek kalbinde zerre kadar iman

olan hiç kimseyi sa brakmayacaktr. Hatta kii o souktan korunmak için da
içine girmi olsa bile o rüzgar dan içine geçip onu da öldürür. Sonra iyilikleri

ve kötülükleri bilmeyen, ku tüyü hafifliinde, aslanlar tabiatnda insanlar

kalacaktr. eytan onlara gelerek: «Bize icabet etmeyecek misiniz?» diye

sorunca, onlar: «Bize ne emredersin?» diyecektir. Bunun üzerine eytan onlara

putlara tapmalarn emredecektir. Onlar da bol nzk ve güzel yaam içinde iken

putlara tapacaklardr. Sonra Sûra üfürülecektir."'

Ebû Dâvud ve bn Mâce, Ebu Umâme el-BâhilTden bildirir. Resûlullah

(tgflaiiahu iayhi malim} bize hutbe verdi. Hutbesinin çou Deccâl hakkndayd. Ona

kar bizi uyararak öyle buyurdu: "Yüce Allah, Âdem'in zürriyetini yaratt

zamandan beri yeryüzünde Deccâl gibi büyük bir fitne olmamtr. Allah ne

kadar peygamber gönderdiyse mutlaka Deccâl hakknda ikazda bulunmutur.

Ben peygamberlerin sonuncusu, siz de ümmetlerin sonuncususunuz. üphe

yok ki, o sizin aranzdan çkacaktr. Ben aranzda mevcut iken çkacak olursa

her Müslüman için onu ben yeneceim. Eer benden sonra çkarsa herkes kendi

bann çaresine baksn. Allah her müslümann yardmcsdr. O, am ve Irak

arasnda bir yerden çkacaktr ve saa sola gidecektir. Ey Allah’n kullan, sebat

edin. Ben onu size öyle bir vasflandracam ki, benden önce hiçbir peygamber

onu böylesine vasfetmemitir.

O sözüne: «Ben Peygamberim» diye balayacaktr. Ancak benden sonra

peygamber yoktur. Sonra: «Ben sizin Rabbinizim» iddiasnda bulunacaktr.

Ancak siz ölmeden Rabbinizi görmeyeceksiniz. O kördür, ama Rabbiniz kör

deildir. Onun alnnda okumay bilen bilmeyen herkesin okuyabilecei ekildi-:

«Kâfir» kelimesi yazldr. Beraberinde olan Cennet ve Cehennem onun

fitnelerindendir. Onun Cehennemi Cennet, Cenneti de Cehennemdir. Onun

Cehennemine düen Allah'a snsn ve Kehf Sûresinin ilk âyetlerini okusun.

Onun Cehennemi bu âyetleri okuyan kii için, atein brâhim'e olduu gibi

serin ve selamet olur. Onun bedevi birine: «Eer senin anneni ve baban

diriltirsem benim Rabbin olduuma ahitlik eder misin?» demesi de

’ Müslim (2940) ve Hâkim (4/543, 544, "saAÎ/t").
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fitnelerindendir. Bedevi: «Evet ederim » deyince, iki eytan onun annesi ve

babas klna sokacak ve bu eytanlar: «Ey olum! Buna uy, bu senin

Rabbindir» diyeceklerdir. u da onun fitnelerindendir. O bir nefsi hükmü altna

alp onu testere ile keserek iki parça edecek ve: «Bu kuluma bakn, imdi onu

dirilteceim. O benden baka bir Rabbinin olduunu iddia edecektir» der. Allah

onu diriltince, Deccâl ona: «Rabbin kimdir?» diye sorar. O: «Rabbim Allah ve

sen Allah'n düman Deccâl'sn. Vallahi! Bu günkü gibi senin hakknda hiç bu

kadar basiretli olmamtm» der.

Bir dier fitnesi udur: O gökyüzüne yamur yadrmas emrini verecek ve

yamur yaacaktr. Yeryüzüne ot bitirmesini emredecek ve ot bitecektir. O bir

yere urayacak ve o yer halk kendisini inkar edince o halkn bütün hayvanlan

helak olacaktr. Dier bir fitnesi udur: Yine baka bir yere urayacak ve o yer

halknn kendisini tasdik etmesi üzerine gökyüzüne yamur yadrmas emrini

verecek ve yamur yaacaktr. Yeryüzüne ot bitirmesini emredecek ve ot

bitecektir. Hayvanlan o güne kadar hiç olmad kadar büyük, semiz, böürleri

etle, memeleri de sütle dolu olacaktr. Mekke ve Medine dnda yeryüzünde

gitmedii ve galip gelmedii bir yer kalmayacaktr. O bu iki ehre gelen

yollardan herhangi birine geldii zaman, mutlaka melekler klçlann çekmi bir

ekilde onlan karlayacaktr. Bunun üzerine onlar da krmz tepelerin

yannda, çorak topraklann bittii yerde konaklayacaklardr. Bu srada Medine

üç defa sallanacak ve içinde bulunan bütün münafklar Deccâl'n yanna

gidecektir. Bu ekilde atein demiri temizledii gibi Medine, münafklardan

temizlenecektir. O gün «Kurtulu günü» diye adlandrlacaktr."

Ebu'l-Aker'in kz Ümmü erik: "Yâ Resûlullah! O gün Araplar nerede

olacak ki?" diye sorunca, Resûlullah (tBiaiihu aleyhi «aiben) öyle buyurdu: "Araplar o

gün az olacaklar, ama çou Beytü'l-Makdis'te olacaktr. Salih bir kii imamlar

olacaktr. mamlar sabah namazn kldrmak için öne geçince, sa b. Meryem

inecek ve imam namaz sa'nn kldrmas için geri çekilecektir. Ancak sa

ellerini imamn omuzlarna koyarak: «Namaz senin kldrman için kamet

getirildi, öne geç ve namaz kldr» diyecek ve imamlar namaz kldracaktr.

Namaz bittiinde sa: «Kapy açn» diyecektir. Kap açlnca da arkasnda

Deccâl ve klçlarn kuanm yetmi bin Yahudi görünecektir. Deccâl, sa'ya

baknca tuzun suda erimesi gibi eriyecek ve kaçmaya balayacaktr. sa: «Benim

sana vuracam öyle bir darbe var ki, benden asla kurtulamayacaksn» diyecek

ve ona Ludd'un dou kapsnda yetierek öldürecektir. Bunun üzerine Yüce
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Allah Yahudileri bozguna uratacakhr. Alah'n yaratm olduu eylerden

Yahudileri saklayacak hiçbir ey kalmayacaktr. Yüce Allah, ta, aac, hayvan,

duvar -Yahudilerin aac olan ve konumayan arked aac hariç- her eyi dile

getirecek ve her ey: «Ey Allah'n Müslüman kulu! Bu Yahudi'dir
;
gel bunu

öldür» diyecektir."

Resûlullah Meiy* 9^ mei»m) öyle devam etti: "Deccâl'n aranzda kalaca

süre krk yldr. Bir yl yarm yl, bir yl bir ay, bir ay bir hafta, dier günlen

de kvlcm gibidir. Biriniz sabah vakti Medine'nin bir kapsnda olsa dier b:r

kapya akam vaktine kadar yetiemeyecektir." Bunun üzerine ashâb: “Yâ

Resûlullah! Bu ksa günlerde nasl namaz klacaz?" diye sorunca: "Bu uzun

günlerde zaman nasl takdir ediyorsanz o ksa günlerde de bu ekilde takdir

ederek namaznz kln" buyurdu ve öyle devam etti: "sa, ümmetimde

adaletli bir hakim ve imam olacaktr. O haç kracak, domuzu kesecek, cizyeyi

kaldracak, ancak sadakay olduu gibi brakacaktr. O zaman bir koyun ve bir

deve arkasndan koulmayacaktr. Kin ve dümanlk giderilecek ve her

hummalnn hummas üzerinden kaldrlacaktr. Hatta çocuk elini ylann

azna geçirecek ve ylan ona bir zarar vermeyecektir. Yine çocuk aslan

ürkütecek ve aslan çocua bir zarar vermeyecektir. Kurt koyunlann içinde

onlar koruyan köpekleri gibi olacak, bir kabn su dolmas gibi yeryüzü barla

dolacaktr. O zaman söz bir olacak ve sadece Allah'a kulluk edilecektir. Sava

silahlan kaldnlacak ve Kurey maln geri alacaktr. Yeryüzü gümü bir tepsi

gibi olup Âdem'in zamanndaki gibi bitkiler verecektir. Bir grup bir salkm

üzümden yiyecek ve bu salkm hepsini doyuracaktr. Bir grup bir nardan

yiyecek ve bu nar hepsine yetecektir. Bir öküz u kadar u kadar para ederken

bir at basit bir para edecektir."

Ashâb: “Yâ Resûlullah! At o kadar ucuz yapan ey nedir?" diye sorunca:

"Sava için asla binilmeyiindendir" buyurdu. Ashâb: “Öküzü pahal klan

nedir?" deyince de öyle buyurdu: "Yeryüzündeki bütün topraklann sürülüp

ekilecek olmasndandr. Deccâl çkmadan önce insanlar üç yl iddetli bir açliK

yaayacaktr. Yüce Allah gökyüzüne yamurun üçte birini hapsetmesini,

yeryüzüne de bitkisinin üçte birini hapsetmesini emredecektir. kinci yl

gökyüzü Allah'n emri üzerine yamurunun üçte ikisini, yeryüzü de bitkisinin

üçte ikisini hapsedecektir. Üçüncü yl gökyüzüne yamurun hepsini

hapsetmesini emredecek ve bir damla dahi yamur yamayacaktr. Yeryüzüne

de bitkisinin hepsini hapsetmesini emredecektir ve hiçbir yeillik bitmeyecektir
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Allah'n diledii dnda çift trnakllardan helak olmayan hayvan

kalmayacaktr
."

Ashâb: "O zaman insanlar ne ile yaayacak?” diye sorunca,

Resûlullah (»aiiaiiahuieybmeiM: "Tdlîl, tekbîr, tesbîh ve tahmîd ile yaayacaklardr.

Çünkü bunlar onlara yemek gibi gelecektir" buyurdu.'

Ahmed ve Müslim’in, Câbir’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliMu aleyhi

mailem) öyle buyurmutur: Her zaman ümmetimden bir topluluk kyamet

kopana kadar hak üzere savap galip gelmeye devam edecektir. Sonra sa b.

Meryem inecek ve bu kavmin lideri: « Bize imam ol da namaz klalm»

diyecektir. Bunun üzerine sa: «Hayr, siz birbirinizin eminsiniz. Bu, Allah'n

bu ümmete bir ikramdr» diyecektir.
"2

Taberânî’nin, Evs b. Evs’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMM» sfyhi

mailem): “sa b. Meryem, Dimak'ta (am'da) beyaz minarenin yanna inecektir"

buyurdu .

3

Hakîm et-Tirmizî, Hevâdru'l-UsûVda, Abdurrahman b. Semure'den

bildiriyor Hâlid b. el-Velîd, Mute sava sonras beni müjdeci olarak

Resûlullah’a (aallallahu aleyhi vesellem) göndermiti. Yanna girip: “Yâ Resûlullah!”

dediimde, Resûlullah MialMu aleyhi veseflem): "Yava ol ey Abdurrahman! Sanca

Zeyd b. Haris alarak ölene kadar savat. Allah, Zeyd'e rahmet etsin. Sonra

sanca Cafer ald ve ölene kadar savat. Allah, Cafer'e rahmet etsin. Sonra

sanca Abdullah b. Revâha ald ve ölene kadar savat. Allah, Abdullah'a

rahmet etsin. Sonra sanca Hâlid ald ve Allah fethi Hâlid ile gerçekletirdi.

Hâlid, Allah'n klçlanndan bir klçtr" karln verdi. Resûlullah’n («iaiiata

aieyti veseHem) etrafnda ashâb alamaya balaynca: "Hiçin alyorsunuz?" diye

sordu. Ashâb: "Bizim hayrllarmz, erafmz ve üstün olanlanmz öldürüldü.

Nasl alamayalm ki” karln verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi

mellem): "Alamayn! Benim ümmetim sahibi tarafndan aaç diplerindeki filizleri

kesilen, etraf kazlan, kuru dallan budanan ve üç yl üst üste iyi mahsûl veren

bahçe gibidir. Sannm en son alnacak meyve, en güzel dal ve en güzel

’ Ebû Dâvud (4322) ve bn Mâee (4077, lafz kendisinindir). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 884).

1 Ahmed 23/334, 335 (15127) ve Müslim (156, 1923).

5 Taberânî (590). Heysem?, Meemau’z-Zevâid'de (8/205) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
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filizdedir. Beni hak ile gönderene yemin olsun ki, sa b. Meryem ümmetimden,

Havarilerinin yerini tutacak kiiler bulacaktr

"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Hakîm et-Tirmizî ve Hâkim, Abdurrahman b. Cübeyr b.

Nufeyr el-Hadramî'den, o da babasndan bildiriyor: Mute savanda

ölenlerden dolay Resûlullah'n MaMu aleyhi ««M ashâbnn üzüntüsü artnca

Resûlullah (siiaiiahu aleyhi vaseHem) üç defa: "Deccâl bu ümmetten sizin gibiler veya

sizden daha hayrl olanlar zamannda çkacaktr" dedi. Sonra:
"
lkinde benim,

sonunda da sa b. Meryem'in bulunduu bir ümmeti Allah zelil klmaz"

buyurdu .

2
Zehebî: "Mürsel ve münker bir haberdir" demitir.

Hâkim’in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (taitihfa aleyhi Küfem):

"Ümmetimden bir kesim Isa b. Meryem zamanna yetiecek ve Deccâl'

öldürüüne ahit olacaktr" buyurdu .

3

Hâkim ve bn Asâkir'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(seiieilahu aleyhi veseM: "sa b. Meryem adil bir hakem ve doru bir önder olarak

inecektir. Hac veya umre için yola çkp mezarma gelecektir. O bana selam

verecek ben de onun selamn alacam

"

buyurdu." Ravi der ki: Sonrasnda Ebû

Hureyre öyle dedi: "Ey yeenlerim! Eer sa'y (*fcmW görürseniz: «Ebu

Hureyre’nin sana selam var» deyin .”4

Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (oyu* aleyhi meiem):
"
Sizden

,
sa

b. Meryem'e yetien kii ona selamm iletsin" buyurdu .
5

Ahmed'in, Zühd’de Ebû Hureyre’den bildirin sa (deytmeM yeryüzünde krk

yl kalacaktr. Batha vadisine: “Bal ak" dese vadiden bal akacaktr.

bn Ebî eybe, Ahmed ve Tirmizî'nin, Mucemmi' b. Câriye'den bildirdiine

göre Resûlullah (siaiU* B»yh «rellem): "sa b. Meryem, Deccâl’, Ludd kapmla

öldürecektir" buyurmutur .

1

’ Hakîm et-Tirmizî (2/92).

1 bn Ebî eybe (5/298, 299) ve Hâkim (3/41, "sahih").

5 Hâkim (4/544, 545).

* Hâkim (2/595, "sahih") ve bn Asâkir (47/493). Elbânî der ki: "Hadis bu ekliyle

münkerdir. Birinci bölümü ise sahîh'tir." (Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe (1450).

s Hâkim (4/545). Hasen hadistir. (Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 5877).
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Ahmed'in, Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (siiaHahu Bieytri vmUam): "Yüce

Allah ümmetimden iki topluluu ateten koruyacaktr. Biri Hind ile savaan

topluluk dieri de sa b. Meryem ile beraber olan topluluktur" buyurdu.
2

Tirmizî ve bn Asâkir, Muhammed b. Yusuf b. Abdillah b. Selâm'dan, o

babasndan, o da dedesinden bildirir "Tervrat’ta, Muhammed’in Malisin, aierhi

vBseiiem) vasflan ve sa b. Meryem'in, Muhammed'le (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) beraber

defnedilecei yazldr."3

Buhârî, Târih'te ve Taberânî, Abdullah b. Selâm'dan bildirir: "sa b.

Meryem, Resûlullah (aoiisiiahu »icyhi »eseiinm) ve iki arkada (Ebû Bekr ve Ömer) ile

beraber defnedilecek, mezar da dördüncü mezar olacaktr."4

ü* & C:
tâ#

"Yahudi'lerin zalimlikleri ve Allah yolundan çevirmeleri

sebebiyle onlara helal edilmi olan birçok temiz ve ho
nimetleri kendilerine yasakladk." (Nisa Sur. i6o)

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs bu âyeti oÎp-1 cjIS oLJj” eklinde okumutur.5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Yahudilerin

zalimlikleri ve Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle onlara helal edilmi

olan bir çok temiz ve ho nimetleri kendilerine yasakladk"
6

âyetini

açklarken: "Yahudilere, zulmedip azgnlk etmelerinden dolay cezalandrlp

baz eyler haram klnmtr" dedi.

1 bn Ebî eybe 15/161), Ahmed 24/209, 212 (15466, 15469) ve Tirmizî (2244, "sahih").

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1829).

1 Ahmed 37/81 (22396). Muhakkik: "Hascn hadistir" demitir.

3 Tirmizî (3617,
"
hasen ") ve bn Asâkir (47/523). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf

Sünen et-Tirmizî. 743).

4 Buhârî /6/229), Tezhîbu'l-Kemâl'de (19/395) geçtii üzere Taberânî (lafz

kendisinindir) ve benzerini bn Asâkir (47/523).

5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (710) ve bn Ebî Hatim 4/1114 (6258). Eldeki mushafa muhalif

olmasndan dolay âz bir kraattir.

6
Nisa Sur. 160
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle onlara helal edilmi olan birçok

temiz ve ho nimetleri kendilerine yasakladk*
1 buyruunu açklarken:

“Burada kendilerini ve bakalarn Allah yolundan çevirmeleri

kastedilmektedir" dedi .

1

Uj »ÜJ Jjj\ Uj j ^4-*? ^ j£S
*

pjlJ 4U öiji-jJlj s Ü sSUi! ^-ÜJ tilki Jjiî

"Fakat onlardan ilimde derinlemi olanlara, sana indirilen

Kitab'a ve senden önce indirilen Kitab'a inanan müminlere,

namaz klanlara, zekat verenlere, Allah'a ve âbiret gününe
inananlara, elbette büyük ecir vereceiz." (Ni.« Sur. aa)

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Katâde: “Fakat

onlardan ilimde derinlemi olanlara ..."3 buyruunu açklarken: “Allah

onlardan bazlarn müstesna klmtr. Bunlar, Allah'a iman edenler,

kendilerine ve Allah'n peygamberlerine indirilene iman ederek tasdik eden

ve hakkn Rableri katndan geldiini bilenlerdir" demitir.

bn shâk ve Beyhakî'nin, Delâil'öe bildirdiine göre bn Abbâs: “Fakat

onlardan ilimde derinlemi olanlara ..."4 buyruunu açklarken: “Bu âyet

Yahudileri brakp da Müslüman olan Abdullah b. Selâm, Useyd b. Sa'ye ve

Sa'lebe b. Sa'ye hakknda inmitir" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, Masâhifte ve bnu’l-Münz r,

Zübeyr b. Hâlid'den bildirir: Ebân b. Osmân b. Affân’a: “Önünde ve

arkasndaki ij" kelimeleri merfü iken “ £

' Nisa Sur. 160
1 bn Cerîr (7/677).

3 Nisa Sur. 162
4 Nisa Sur. 162

5 bn shâk, Sîretu bn Hâm (1/557) ve Beyhakî (2/533).

6
Nisa Sur. 162

7 Nisa Sur. 162
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oSLÎJi"
2
ifadesi niçin mansub olarak gelmitir?” diye sorduumda öyle dedi:

“Kâtip bu âyeti yazarken bu kelimeye yetitiinde: “Ne yazaym?”diye sordu.

Kendisine: “ÖLJJi eklinde yaz denildi ve kâtip kendisine söylendii

ekilde yazd."3

Abd b. Humeyd, Fedâil'de, Saîd b. Mansûr, Ibn Ebî eybe, bn Cerîr, Ibn

Ebî Dâvud ve bnu'l-Münzir, Urve'den bildirir: Hz. Âie’ye, Kur'ân'daki: “ 5
|

ö3^jLj3 3^iâ 13la! ve j3J3aJi3 öbLoJi * ve jlûi o|

Oj^-U"
6
âyetlerindeki gramer hatalann sorduumda: “Ey kz kardeim olu!

Bu katiplerin iidir. Onlar yazarlarken hata etmilerdir1 ’ karlm verdi.7

bn Ebî Dâvud'un bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: Kur'ân'da

grameri konusunda ihtilaf bulunan dört ifade vardr. Bunlar “033^13" 8
»

ji JY, vîiifc" ,”
10
ve

öl"
11

ifadeleridir.”

bn Ebî Dâvud, Abdulalâ b. Abdillah b. Âmir el-Kureî’den bildirir

“Mushafn yazl bittii zaman onu Osmân'a getirdiler. Osmân mushafa

bakp: «Onu iyi ve güzel bir ekilde yazmsnz. Dier bütün Araplar da

lehçelerini buna göre düzelteceklerdir» dedi."

’ Nisa Sur. 162
J
Nisa Sur. 162

3 bn Cerîr (7/680) ve Ibn Ebî Dâvud (sh. 33, 34).

4 Mâide Sur. 69
5 Nisa Sur. 162
6 Taha Sur. 63
7 Ebû Ubeyd (sh. 160, 161), Saîd b. Mansûr, Tefsir 769), bn Cerîr (7/680, 681) ve bn

Ebî Dâvud (sh. 34). bn Hiâm der ki: "Birkaç yönden sahîh olmayndan dolay bu

haber batldr. Sahabeler münker olan eyleri reddetmek için birbirleriyle yarrlard. Bu

durumda iken Kurîân- Kerim'i nasl hatal okuyabilirler? Araplar kendi aralarnda bile

hatal konumay çirkin görürlerdi. Durum böyle iken Kur'ân'da hatay nasl kabul

ederler? Sonra Mehdevî'nin, erhu’l-Hidâye kitabnda: "Kur'ân'da bulunan bütün

harflerin Arapça gramerinde mutlaka yeri vardr" denilmektedir. Yüce Allah da: "Ona

önünden de ardndan da bâtl gelemez." (Fussilet Sur. 42) buyurur. uzûru'z-Zeheb (sh.

51, 51). Beavî, Tefsîr (2/310), Kurtubî, Tefsir (6/14, 15), Mecmûu'l-Fetâvâ (15/248) ve

Mesâilu'l- Mensûre (sh. 69, 70).

8 Mâide Sur. 69
9 Nisa Sur. 162
,0 Munâfikun Sur. 10
11 Taha Sur. 63
11 bn Ebî Dâvud (sh. 33).
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bn Ebî Dâvud da bunu açklarken öyle demitir: "Araplar Kur'ân',

yazarken kullandmz bu lehçeye göre okuyup kendi lehçelerini

düzelteceklerdir. Yoksa yazmda bütün Araplarn kabul edemeyecei bir hata

olsayd Osmân onu okunmas için hiçbir toplulua göndermezdi.” 1

ibn Ebî Dâvud'un bildirdiine göre krime der ki: “Mushaf, Osmân'a

getirildii zaman onda (baka lehçelere göre) bir gramer hatas buldu ve:

“Eer okuyan kii Huzeyl kabilesinden, yazan da Sakif kabilesinden olsayd

bu ey olmazd” dedi .

1

bn Ebî Dâvud'un, Katâde'den bildirdiine göre Mushaf, Osmân’a

getirildiinde: “Bunda bir gramer hatas vardr ve Araplar bunu kendi

lehçeleriyle düzeltecektir” dedi.*

bn Ebî Dâvud'un Yahya b. Ya'muridan bildirdiine göre Osmân:

“Kuriân'da bir gramer hatas vardr ve Araplar bunu dilleriyle düzeltecektir”

dedi .

4

bn Ebî Dâvud’un bildirdiine göre bn Avn: “nsanlar Kuriân'da bir

ifadenin iki farkl yazl hakknda ihtilafa düebilir. Ancak ikisi de dorudur”

demitir .

5

**r*jdb

bji3 ^ 3 OUjLij

“Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere

vatyettiimiz gibi, sana da vahyettik. brâhîm'e, smail'e,

shak'a, Yakub'a, torunlanna, sa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a,

Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmitik. Davûd'a da Zebûr

vermitik." (NuaSur. i63)

’ bn Ebî Dâvud (sh. 32).

1 bn Ebî Dâvud (sh. 33).

3 bn Ebî Dâvud (sh. 32).

4 bn Ebî Dâvud (sh. 33).

5 bn Ebî Dâvud (sh. 33).
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bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin, Delâil’de bildirdiine

göre bn Abbâs der ki. Sukeyn ve Adiy b. Zeyd: “Ey Muhammedi Allah'n,

Musa'dan sonra beer üzerine bir ey indirdiini bilmiyoruz" deyince, Yüce

Allah: "Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiimiz gibi,

sana da vahyettik. brahim'e, smail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarna, Isa'ya,

Eyyüb'e, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmitik. Davûd'a da

Zebur vermitik"’ âyetini ve sonrasndaki üç âyeti indirdi.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî' b. Huseym: "Biz, Nuh'a ve ondan sonra

gelen peygamberlere vahyettiimiz gibi, sana da vahyettik ..."

3

buyruunu

açklarken: "Yüce Allah, Muhammed'den (saiiaiiahu aleyhi veseilem) önceki bütün

Peygamberlere vahyettii gibi kendisine de vahyettiini bildirmektedir"

dedi/

âl fa { 4J2J2; büijj Jd & fMliuj iî SL

j

"Daha önce sana bazlarn anlattmz, bazlarn da
anlatmadmz peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de

bizzat konutu." (Nu& Sur. i64)

Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’da, bn Hibbân,

Sahth’de, Hâkim ve bn Asâkîr, Ebû Zer'den bildirir: Allah Resulüne: “Yâ

Resûlullah! Kaç nebî vardr?” diye sorduumda: "Yüz yirmidört bin nebî

vardr" karln verdi. “Yâ Resûlullah! çlerinden kaç resûldür?" diye

sorduumda ise:
"
Üçyüz onüçü resûldür ki büyük bir toplulukturlar" buyurdu

ve öyle devam etti: "Ey Ebû Zer! Bunlardan Âdem, îs, Nûh ve Hanûh yani

drîs olmak üzere dördü Süryânî'dir. drîs kalemle ilk yazan kiidir. Hûd, Salih,

uayb ve senin Peygamberin olmak üzere dördü Araplardandr. srail

1

Nisa Sur. 163
1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/562), bn Cerîr (7/686) ve Beyhakî (2/535).

3 Nisa Sur. 163
4 bn Cerîr (7/685, 686).
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oullarnn ilk peygamberi Musa, sonuncusu da sa'dr. lk peygamber Âdem,

son peygamber de senin Peygamberindir."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: "Ey Allah’n

Peygamberi! Nebilerin says kaçtr?" diye sorduumda: "Yüz yirmidört

bindir. Onlarn üç yüz on bei resuldür ve büyük bir toplulukturlar" buyurdu .

1

Ebû Ya'la ve Ebû Nuaym’n, Hilye’de zayf bir isnâdla Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yeaeiien):
"
Allah sekiz bin peygamber göndermitir. Dört

bini srail oullarna, dört bini de dier insanlaradr" buyurmutur.
3

Ebû Ya'la ve Hâkim'in zayf isnâdla Enes'ten bildirdiine göre Resûlu lah

(salallahu si«rtu «uefem): "Geçmi ümmetlere peygamber kardelerimden sekiz bin kii

gelmitir. Sonra sa b. Meryem, sonra da ben geldim" buyurmutur.

4

Hâkim’in zayf bir isnâdla bildirdiine göre Enes der ki: "Resûlullah (i.iiahu

aleyhi »Mailem) sekiz bin peygamberden sonra gönderilmitir. Bunlarn dört bin

tanesi srail oullanndandr."5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali: "...Bazlarn da anlatmadmz
peygamberler gönderdik...” buyruunu açklarken: "Yüce Allah, Kur’ân'da

kendisinden Muhammed'e (ultHaht aleyhi msiim) kssasn anlatmad Habeli köle

bir peygamber göndermitir" dedi. Baka bir lafzda: "Habeli bir peygamber

gönderilmitir" eklindedir.

6

bn Asâkir, Ka'bu'l-Ahbâr'dan bildirir: "Yüce Allah, Âdem'e (aleyhssdam)

peygamberlerin ve mürsellerin saysnca asalar indirmitir. Sonra Âdem

(eieyhissBiam) olu îs'e dönerek öyle dedi: "Ey olum! Sen benden sonraki

1 bn Hibbân (361), Hakim (2/597) ve bn Asâkir (23/276, 279). bn Hibbân'n

muhakkii: "Çok zayftr" demitir.
J bn Ebî Hatim 4/1118 (6283) ve Ahmed 36/618, 619 (22288). Muhakkik: "snâd çok

zayftr" demitir.

3 Ebû Ya'la (4132), Ebû Nuaym (3/53, 162). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (8/210) der

ki: "Hadisi Ebû Ya'la rivayet etmitir. snadnda çok zayf biri olan Mûsa b. Ubeyde er-

Rebezî bulunmaktadr."
4 Ebû Ya'la (4092) ve Hâkim (2/598). Ebû Ya'Ia'run muhakkikleri: "snâd çok

zayftr" demitir.
5 Hâkim (2/597, 598).
6 bn Ebî Hâtim 4/1119 (6284, 6285).
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halifesin. Bu âsay al ve Allah'n salam ipine tutunarak takva ile hükmet. Her

Allah' zikrediinde, yannda Muhammed'in (niBiiahu aleyhi vewiiem) ismini de zikret.

Çünkü ben daha çamur ve ruh arasnda iken onun isminin Ar'n direinde

yazl olduunu gördüm. Sonra bütün gökyüzünü dolatm ve her yerde

Muhammed (»ieiiahu aleyhi nesim) isminin yazl olduunu gördüm. Rabbim beni

Cennetinde kld ve ben orada ne kadar kök ve saraylar gördüysem oralarda

Muhammed (saiaiiahu aleyhi veseiiem) isminin yazl olduunu gördüm. Yine

Muhammed Maiiahu aleyhi veeiiem) isminin hurilerin boazlannda, cennet kamnn
yapraklannda, Tûba aacnn yapraklannda, Sidretü'l-Münteha denilen

aacn yapraklarnda, perdelerin kenarlannda ve meleklerin gözlerinde yazl

olduunu gördüm. Onu çokça zikret. Melekler onu her an zikrederler.''
1

Taberânî ve Hâkim, Ebû Yûnus, Simâk b. Harb, krime ve bn Abbâs'tan

bildiriyor: Abs oullanndan kendisine Hâlid b. Sinân denilen kii kavmine:

“Size Hadesân ateini söndüreceim" deyince kavminden Umâre b. Ziyâd:

“Ey Hâlid! Vallahi u ana kadar bize dorudan baka bir eyi söylemi

deilsin. Söndüreceini iddia ettiin Hadesân ateinden ne istiyorsun?"

karln verdi. Bunun üzerine Hâlid b. Sinân yola düünce Umâre ve

kavminden otuz kii beraberinde gittiler. Bir dan, Harretu'l-Eca’ denilen

yerinde bir çatlaktan çkan atein yanma geldiler. Hâlid onlara bir yer çizdi ve

çizdii yere onlar oturttu. Sonra: “Eer gecikirsem beni ismim ile

çarmayn” dedi. Ate çatlaktan krmz atlar gibi arka arkaya çkmaya

balad. Hâlid atein karsna geçti ve ona asasyla vurup: “Belli olur! Belli

olur! Doru olan her ey belli olur! Keçi çobannn olu buradan elbiselerim

slak bir ekilde çkamayacam iddia etti” diyerek atein çkt çatlan içine

girdi. çerde gecikip çkmaynca Umâre: “Vallahi eer arkadanz sa olsayd

geri çkard" dedi. Oradakiler: “O kendisini ismiyle çarmamamz söyledi"

karln verdiler. Umâre bir daha: “Vallahi eer arkadanz sa olsayd geri

çkard” dedi ve onu ismiyle çardlar. Bunun üzerine o kellesini elleriyle

tutmu bir ekilde çkt ve: "Size, beni ismimle çarmamanz söylemedim

mi? Vallahi siz beni öldürdünüz. Beni defnedin, eer yannza eek sürüsü

gelir de içlerinde kuyruu kesik eekler bulunursa beni tekrar mezardan

çkarn" dedi.

bn Asâkir (23/281).
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Onlar da kendisini defnettiler. Yanlanna bir eek sürüsü gelince ve

içlerinde kuyruu kesik eekler bulununca: “Onu mezanndan çkann, o öyle

istemiti" dediler. Umâre onlara: "Mudar kavmine bizim ölüleri

mezarlanndan çkardmz söyletmeyin. Vallahi onu asla çkarmayacaz"

dedi. Ancak Hâlid, hanmnn yannda bir çuvalda iki levha olduunu, bir

eyde ihtilafa düerlerse bu levhalara baktklannda sorunlannn

giderileceini ve hayzl kiinin onlara dokunmamasn söylemiti. Bunlar

hanmnn yanna gidip levhalan sorunca, hanm hayzl olduu halde

levhalan getirdi. Bunun üzerine levhalarn üzerindeki bilgiler yok oldu.” Ebû

Yunûs’un bildirdiine göre Simâk b. Harb bu olay Hz. Peygamber'e (uUUa bW«

meltem) dayandnp: "B, kavminin heba ettii bir peygamberdi" buyurduunu

bildirdi. Hâlid'in olu Hz. Peygamber’e (uiiaiiahu aleyhi mailem) gelince, Hz.

Peygamber UaiMehu aleyhi meltem) onu:
"
Merhaba ey kardeim olu" diyerek

karlad .

1

Hâkim der ki: "Buhârî'nin artna göre hadis sahihtir. Ebû Yûnus da Hâtim

b. Ebî Saîra'dr." Zehebî: "Münker hadistir" demitir.

Ibn Sa’d, Zübeyr b. Bekkâr, Muvaffakiyât'ta ve bn Asâkir, Kelbî'den

bildirir: "Yüce Allah yeryüzünde ilk peygamber olarak Ehnûh b. Yerd’in olu

dris’^Bieyhisseiam) göndermitir. O da Yârid ibn Mehlâîl b. Kaynân b. Enûe b. îs

b. Âdem'dir. Sonra Nûh b. Lemke b. Mettûeleh b. Ehnûh b. Yâred

gönderilene kadar baka bir peygamber gönderilmemitir. Sâm b. Nûh

Peygamberdi. Yine brâhim (deyhinsiam) gönderilene kadar baka bir peygamber

gönderilmemitir. O, brâhim b. Târih’dir. Târih ise Âzer b. Nâhûr b. ârûh b.

Erû b. Fâli (Fâli yeryüzünü taksim eden Fâlih'tir) b. Âbir b. âleh b. Fahed

b. Sâm b. Nûh'tur. Sonra Mekke’de vefat edip orada defnedilen smâil b.

brâhim gönderildi. Sonra am'da vefat eden shâk b. brâhim, Lût b. Hârân

b. Târih gönderilmitir. brâhim onun amcasdr ve kendisi brâhim'in kardei

oludur. Sonra srail b. Ishâk'n olu Ya’kûb, sonra Yusuf b. Ya'kûb, sonra

uayb b. Yevbeb b. Ayfâ b. Medyen b. brâhim, sonra Hûd b. Abdillah b. el-

Hulûd b. Âd b. Avs b. rem b. Sâm b. Nûh, sonra Sâlih b. Âsif b. Kemâic b.

Ervim b. Semûd b. Câser bn rem b. Sâm b. Nûh, sonra Mûsa, Hârun b. mrân

b. Kâhis b. Lâvî b. Ya’kûb gönderilmitir. Sonra Eyyûb b. Râzih b. Emûsî t».

Lîfzen b. el-îs b. shâk b. brâhim, sonra Hudrûn b. Amrâil b. Lîfzen b. el-îs'n

’ Taberânî (11793) ve Hâkim (2/598, 600, 'sahih’).
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olu el-Hadir, sonra Dâvud b. îâ b. Uveyd b. 8âir b. Selmûn b. Bahûn b.

myanâzib b. Râm b. Hasrûn b. Fâns b. Yahûze b. Ya'kûb gönderilmitir.

Sonra Süleyman b. Dâvud, sonra Bünyamîn b. Ya'kûb'un torunlanndan

Yunus b. Mettâ, sonra Revbîl b. Ya’kûb ve yâs b. Beîr b. el-Âzir b. Harun b.

mrân’n torunlanndan el-Yesa' gönderilmitir. Sonra Yahûde b. Ya'kûb'un

torunlanndan Zil-Kifl gönderilmitir. Mûsa b. mrân ve sa'nn (eieyhuuiam) annesi

Meryem binti mrân arasnda bin yedi yüz yl vardr. Bunlar “torunlardan"

deildir. Sonra Muhammed (taiBUu aleyhi »«iem) gönderilmitir. drîs, Nûh, Lût,

Hûd ve Sâlih peygamber dnda Kuriân'da zikredilen her peygamber

brahim'in (aleyhisdam) çocuklanndandr. Be peygamber dnda Araplardan

peygamber gönderilmemitir. Bunlar Hûd, Sâlih, smâil, uayb ve

Muhammed'dir . Araplar diye adlandnlmalannn sebebi ise onlardan baka

hiçbir peygamberin Arapça konumamasndandr." 1

bnu’l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî’nin, uabu'l-îmân’da bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: “On peygamber dndaki bütün peygamberler srâil

oullanndandr. Bu on peygamber Nûh (aleyhisseiam), Hûd(aMuelam), Sâlih (nkyhisseiam),

brahim (aleyhodam), LÛt (abyhaaalam), smâil (aieyhmelam), shâk (abyhtalam), Ya’kûb

(aleyhasalam), uayb (aleyh isselam) ve Muhammed'dir . sa (aleyhisseiam) Ve Ya'kûb'un (alaylisdam)

dnda hiçbir peygamberin iki ismi yoktur. Ya’kûb'un (aleyhisseiam) ikinci ismi srâil,

sa'nn (aiayhaalan) ikinci ismi ise Mesih’tir."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Âdem (eleyhisdnn) ve Nûh

(afeyhinian) arasnda bin yl vardr. Nûh (afeytadam) ve brahim (eieyh*aian) arasnda bin

yl vardr. Mûsa (aieyhueM ve sa (aieyhasdam) arasnda dört yüz yl vardr. sa (aleytedam)

ve Muhammed (saiiaUahu aleyhi vesilem) arasnda alt yüz yl vardr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre A'me der ki. “Mûsa (aleyhmciao) ve sa

(aleyhisseiam) arasnda bin peygamber vardr."

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Âdem'in (aleyhisseiam) ömrü bin

yld. Âdem (eleyhsselam) ve Nûh (aleyhisseiam) arasnda bin yl vardr. Nûh (aleyhisseiam) ve

brâhim (aleyhisseiam) arasnda bin yl vardr. brâhim (aleyhisseiam) ve Mûsa (aleyhisseiam)

1 bn Sa'd (1/45) ve bn Asâkir (6/165).

2 Taberânî (11723) ve Beyhakî (133). Heysem!, Mecmuu ’z-Zevâid"de (8/211) der ki:

"RaviJeri güvenilir kiilerdir."
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arasnda yedi yüz yl vardr. Musa (afeyhsselam) ve sa (sleyhisselam) arasnda be yüz yl

vardr. sa (aMmdam) ve Muhammed (»iumhj «m malin) arasnda ise alt yüz yl

vardr."
1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Vâil b. Dâvud: "...Allah, Musa le de

bizzat konutu "2 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, Musa {aieyhisseM ile

defalarca konumutur" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdulcebbâr b. Abdillah

der ki: Bir adam Ebû Bekr b. Ayyâ'a gelip: "Bir kiinin: ^S9
"

(^Musa, Allah ile de bizzat konutu) eklinde okurken iittim" deyince, Ebû

Bekr b. Ayyâ u karl verdi: "Bunu öyle okuyan kii kâfirdir. Ben bunu

A'me'e: "...Allah, Musa ile de bizzat konutu"3 eklinde okudum. A'me de

bunu Yahya b. Vessâb'a, Yahya b. Vassâb da Ebû Abdurrahman es-Sülemî'/e,

Ebû Abdurrahman es-Sülemîde Ali b. EbîTâlib’e, Ali de Resûlullah'a Mlailuhu eieyh

mrfem) bu ekilde okudu."4

Abdullah b. Ahmed'in, Zühd'öe bildirdiine göre Sâbit der ki: "Mûsa b.

mrân öldüü zaman melekler gökyüzünde birbirlerini dolaarak ellerini

yüzlerine koyup: "Allah'n konuturduu Mûsa öldü, kim ölmeyecek ki?"

dediler.
5

'o\Sj J-iJJI Ü â\ Ji- öyû ‘*J Suj

USi- lji> âl

’ Hâkim (2/598).
1 Nisâ Sur. 164

5 Nisâ Sur. 164

4 Taberânî, M. el-Evsat (8608) ve îbn Kesîr, Tefsîr (2/426) geçtii üzere bn Merdû/e.

bn Kesîr der ki: "Ebû Bekr b. Ayyâ, Allah ona merhamet etsin, bu ekilde okuyan

kiiye çok kzmt. Çünkü bu ekilde Kur'ân'n lafz ve mânâs tahrif edilmektedir. Bu

kii Allah'n Mûsa'y veya baka yarattklarn konuturduunu inkar eden

Mutezile'dendir. Hadiste rivayet edildii gibi: "lUfc A <Jîj, Musa, Allah ile de bizzat

konutu" diyen kii, Allah'n: "iîj k»! .u- iDj, Musa, tayin ettiimiz vakitte

gelip Rabbi onunla konuunca..." (A'raf Sur. 143) ayeti karsnda ne diyebilir? 3u

tahrif ve te'vili kaldracak bir ey deildir." Heysemî, Meanau'z-Zevâid’de (7/13) der ki:

'Tanmadm Abdullah b. Ahmed dndaki ravileri güvenilir kiilerdir. Bunu Ahmed
b. Ayyâ'tan rivayet eden Ahmed b. Abdilcebbâr b. Meymûne'dir. O da zayf biridir."

s Ahmed, Zühd (sh. 74).
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"Müjdeleyiriler ve uyarclar olarak peygamberler gönderdik

ki, peygamberlerden sonra insanlarn Allah'a kar bir

bahaneleri olmasn. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir." (Nisâ Sur. 105)

Ahmed, Buhârt, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin,

bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiieKu aleyhi meltem) öyle

buyurmutun Allah'dan daha kskanç hiç kimse yoktur. Bu sebeple gizli açk

tüm kötülükleri haram klmtr. Hiç kimse Allah'dan daha fazla övülmeyi

sevmez. Bu sebeple kendi nefsini övmütür. Hiç kimse de Allah kadar

kendisinden özür dilenmesini sevmez. Bu sebeple peygamberleri müjdeleyici ve

uyarc olarak göndermitir.
"1

Ahmed, Buhâri, Müslim ve Hakîm et-Tinmizî'nin Mugîre b. u'be'den

bildirdiine göre Resûlullah (»iaiirtu aleyh, veselMi): “Hiç kimse Allah kadar

kendisinden özür dilenmesini sevmez. Bu sebeple müjdeleyici ve uyana olarak

peygamberler göndermitir. Hiç kimse Allah'dan daha fazla methedilmeyi

sevmez. Bu sebeple de Yüce Allah Cenneti vaad etmitir" buyurdu .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: “...Peygamberlerden sonra

insanlarn Allah'a kar bir bahaneleri olmasn ..."3 buyruunu açklarken

öyle demitin "Çünkü insanlar, müjdeleyici ve uyarc peygamberler

gönderilmemi olsa «Bize peygamber göndermedin» diyeceklerdir."4

4»l JsSf j «djjî Jjîî Uj
1

iiii

"Fakat Allah, sana indirdiini kendi ilmiyle indirmi
olduuna ahitlik eder. Melekler de buna ahitlik eder.

ahit olarak Allah yeter." (Nid Sur. lftft)

1 Ahmed 60/113, 7/138, 218 (3616, 4044, 4153) Buhâri (5220, 7403), Müslim (2760) ve

Nesâî, el-Kübra (11183).

* Ahmed 30/104, 105 (18/168), Buhâri (6846, 7416), Müslim (1449) ve Hakîm et-Tirmm

(1/417,3/90).

3 Nisâ Sur. 165
4 bn Cerîr (7/693).
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bn shâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, DelâiVde, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Yahudilerden bir grup Resûlullah'n (satiaiiahu eleyfi mBlm) yanna girince

onlara: "Vallahi ben sizin, benim Allah'n Resulü olduumu bildiinizi

biliyorum" buyurdu. Yahudiler: “Hayr, biz bunu bilmiyoruz" deyince, Yi.ce

Allah: “Fakat Allah, sana indirdiini kendi ilmiyle indirmi olduuna

ahitlik eder. Melekler de buna ahitlik eder. ahit olarak Allah yeter"
1

âyetini indirdi .

2

bn Cerir ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Fakat Allah...

ahitlik eder" 3 buyruunu açklarken: "Vallahi Allah’n ahitlii üphe ve

yalan banndrmayan bir ahitliktir" dedi .

4

uSj cH 1 *> W*% fi* j ^^
& cjjj Jl ULÎ^ ^ ** cr^ 1

jUlj aij âl U\ fi\y£.\jfr\ î&î jJjî Vj âu

âl* ^ U <1 aJj <J ol

"Ey Kitap ehli! Dininizde taknlk etmeyin. Allah hakknda
ancak gerçei söyleyin. Meryem olu sa Mesih, Allah'n

peygamberi, Meryem'e ulatrd kelimesi ve kendinden bir

ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inann, 'uçtur demeyin,

vazgeçin, bu haynnzadr. Allah ancak bir tek ilahtr,

çocuu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde

olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter." (Ni»â Sur. 1 1 \

)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Taknlk etmeyin.. "s

ifadesini açklarken: “Bidatlar edinmeyin mânâsndadr" dedi.

' Nisâ Sur. 166
1 bn shâk, Siretu bn Hâm (1/562, 563), bn Cerir (7/694, 695) ve Beyhakî (2/565).

3 Nisâ Sur. 166

4 bn Cerir (7/695).

5 Nisâ Sur. 171
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Meryem'e ulatrd kelimesi ve kendinden bir ruhtur..."' buyruunu

açklarken öyle demitir: "Burada Allah’n kelimesinden kast: "Ol!”

demesiyle sa’nn (dtyhnd»n) oluvermesidir.”
2

Abd b. Humeyd, Hâkim ve Beyhakî, Delâil’öe Ebû Mûsa’dan bildiriyor

Necâî, Câfer’e: "Peygamberiniz, Meryem'in olu hakknda ne diyor?" diye

sorunca, Câfer u karl verdi: "Allah'n buyurduu gibi: "O, Allah'n ruhu

ve kelimesidir. Onu kimsenin dokunmad el-Betûl el-Azrâ'dan çkarmtr”

diyor.” Necâî yerden bir çöp alarak: "Ey papaz ve rahipler! Bunlar, sizin

Meryem'in olu hakknda söylediinizden bu çöp kadar dahi fazlasn

söylemiyorlar” dedi .

3

Beyhakî, Delâil’öe ibn Mes'ûd’dan bildirir: Resûlullah (saiieiiahu aiyhi meiiBm) bizi

Necâî'ye göndermiti. Seksen kii idik ve beraberimizde Câfer b. Ebî Tâlib

vard. Kurey, Umâre ve Amr b. el-Âs' bir hediyeyle Necâî'ye gönderdi.

Bunlar NecâPnin yanna girdiklerinde ona secdeye kapandlar. Hediyeyi

Necâî'ye verip: "Bizden baz kiiler dinlerinden çkarak senin topraklarna

yerleti” dediler. Necâî: "Bu kiiler nerededir?” diye sorunca: "Onlar senin

topraklarndadr” dediler. Necâi bu kiilere haber gönderip yanna

geldiklerinde ona secde etmediler. Umâre ve Amr b. el-Âs onlara: "Size ne

oluyor da krala secde etmiyorsunuz?” deyince, Câfer: "Allah bize bir

Peygamberini gönderdi ve Allah'tan baka hiç kimseye secde etmememizi

emretti" karln verdi. Amr b. el-Âs, krala: "Bunlar sa ve annesi hakknda

sana muhalefet ediyorlar” deyince, kral: "sa ve annesi hakknda ne

diyorlar?” diye sordu. Müslümanlar: "Biz, Allah’n buyurduu gibi: «O,

Allah'n, kimsenin dokunmad Betûl el-Azrâ'ya brakm olduu kelimesi ve

ruhudur» diyoruz” dediler. Bunun üzerine Necâî bir çöp alarak: "Ey papaz

ve rahipler! Siz bu çöp arlnca olsa bile bunlann Meryem'in olu hakknda

dediinden daha fazla bir ey demiyorsunuz” dedi. Sonra bize: "Size ve

yanndan geldiiniz kiiye merhaba. Ben de onun peygamber olduuna

1

Nisa Sur. 171
1 Abdurrezzâk (1/177) ve bn Cerîr (5/407, 7/703).

3 Hâkim (2/309, 310, “sahih") ve Beyhakî (2/299, 300).



132 B Nisâ Sûresi &

ahitlik ediyorum. Onun yannda olup ayakkablarn tamak isterdim. Benim

topraklanmda dilediiniz yerde yerlein" dedi .

1

Buhârî'nin, Hz. Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiailahu aleyhi veseilem):

"Hristiyanlarn sa b. Meryem'i övdüü gibi siz de beni övmeyin. Benim için:

«O, Allah’n kulu ve Resulüdür» deyin

"

buyurdu .

2

Müslim'in Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiajiahu aleyhi

«senem) öyle buyurmutur: "Kim, Allah'dan baka ilah olmadna, Allah'n tek

ve ortaksz olduuna, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduuna, sa'nn

(leyhisseBm), Allah'n kulu , Resulü ve ruhundan Meryem'e brakt kelimesi

olduuna, Cennet ve Cehennemin hak olduuna ahitlik ederse, ameli ne olursa

olsun, Yüce Allah onu sekiz kaps olan Cennete diledii kapdan sokar.”*

SftUl Vj 4» Îjup öî JsCSJJ J

"Mesih de, Allah'a yakn melekler de, Allah'a kul olmaktan

asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve

büyüklük taslarsa, bilsin ki. O, onlarn hepsini huzuruna
toplayacaktr." (N«« sur . 172)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Asla çekinmezler ..."4

ifadesini açklarken: "Büyüklenmezler mânâsndadr" dedi .

5

>? oUJUaII 5l UÜ

Sfj ujj 4Û1 ojS

"man edip salih ameller ileyenlere gelince, (Allah) onlarn

1

Beyhakî (2/297, 298)
1
Buhâri (3445).

3 Müslim (28/46).

1 Nisâ Sur. 172

5 bn Ebî Hatim 4/1124 (6317).
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mükâfatlarn eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha

da fazlasn verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere

ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onlar elem dolu

bir azaba uratacaktr ve onlar kendilerine Allah'tan baka
bir dost ve yardmc da bulamayacaklardr." (Ni*â Sur. 1 73)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym,

Hilye’de ve smâilî’nin Mu'cem’de zayf bir isnâdla bn Mes’ûd’dan

bildirdiine göre Resûlullah taMahu aleyhi «seiM: "...Mükâfatlarn eksiksiz

ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasn verecektir ..."
1

âyetini

açklarken öyle buyurmutur: "...Mükâfatlarn eksiksiz ödeyecek ..."
1

buyruuyla onlar Cennete sokmas, «...Lütfundan onlara daha da fazlasn

verecektir ...»
3 buyruuyla da Cehennemi hakeden kiilerin dünyada iken

kendilerine iyilik yaptklar kiilerin efaatine nail olmalardr."4

UÜ * \jJ U-ilj ^ J le

•: • $

"Ey insanlar! üphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi

ve size apaçk bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona

smsk satlanlar ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve

lütfa kavuturacak ve onlar kendisine varan doru bir yola

iletecektir." (Ni»â Sur. 174. 175)

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd gece yatanda

döndüü zaman: "Ey insanlar! üphesiz size Rabbinizden kesin bir delil

geldi ve size apaçk bir nur indirdik"* derdi .

1

’ Nisa Sur. 173
1
Nisa Sur. 173

3 Nisa Sur. 173

4 bn Ebî Hatim 4/1124, 1125 (6320, 6321), Taberânî (10462), M. el-Evsat (5770), bn
Kesîr, Tefsîr'de (2/433) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (4/108, 7/128) ve smâilî

/201).

5 Nisa Sur. 174
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bn Asâkir’in, Süfyân es-Sevrî'den, babasndan bildirdiine göre adn
bilmedii bin: “Ey insanlar! üphesiz size Rabbinlzden kesin bir delil geldi

ve size apaçk bir nur indirdik
"1

âyetini açklarken: “Burada delilden kast

Muhammed (saiiaiihu aleyhi me«em), nurdan kast ise Kur’ân'dr" dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Rabbinizden

kesin bir delil ..."3 buyruunu açklarken: “Burada hüccet kastedilmektedir"

dedi .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz size

Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçk bir nur indirdik
"5 âyetini

açklarken: “Âyette geçen burhan ifadesinden kast delil, nurdan kast ise

Kur'ân'dr” dedi .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ona smsk
sarlanlar ..."

7 buyruunu açklarken: "Kur'ân'a sanlmak kastedilmektedir"

dedi .

8
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"Senden fetva isterler. De ki: "Allah, size kelâle (babasz ve

çocuksuz kimse) nin miras hakknda hükmünü açklyor:

Eer çocuu olmayan bir kimse ölür de onun bir kzkardei
bulunursa, braktnn yans bunundur. Kzkarde ölüp

çocuu olmazsa erkek karde de ona vâris olur. Kzkardeler

’bnEbîeybe (10/224).
1

Nisa Sur. 174

3 Nisa Sur. 174
4 bn Cerîr (7/711).

5 Nisa Sur. 174

‘bn Cerîr (7/711, 712).

7 Nisâ Sur. 175
8 bn Cerîr (7/712).
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iki tane olursa (erkek kardelerinin) braktnn üçte ikisi

onlanndr. Eer erkekli kadnl daha fazla karde mevcut

ise erkein hakk, iki kadn pay kadardr. armamanz
için Allah size açklama yapyor. Allah her eyi bilmektedir/'

(Nisa Sur. 176)

ibn Sa’d, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki:

"Ben hastalanmtm. Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi «eseiiem) yanma girdiinde kendimde

deildim. O abdest alp abdest suyunu üzerime dökünce kendime geldim ve:

"Bana varis olacak ne çocuum ne de babam var, miras nasl olacak?”

dediimde miras âyeti nâzil oldu.’

bn Sa'd ve bn Ebî Hatim, CâbVden bildirir: "Senden fetva isterler. De ki:

"Allah, size kelâle (babasz ve çocuksuz kimse)nin miras hakknda

hükmünü açklyor../
3

âyeti benim hakkmda indi .
3

bn Râhûye ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ömer, Resûlultah'a

(uJMiahu aleyhi «»Hem): “Kelâle'nin miras durumu nasl olacak?” diye sorunca:

"Senden fetva isterler. De ki: "Allah, size kelâle (babasz ve çocuksuz

kimse)nin miras hakknda hükmünü açklyor: "Eer çocuu olmayan bir

kimse ölür de onun bir kzkardei bulunursa, braktnn yars bunundur.

Kzkarde ölüp çocuu olmazsa erkek karde de ona vâris olur.

Kzkardeler iki tane olursa (erkek kardelerinin) braktnn üçte ikisi

onlarndr. Eer erkekli kadnl daha fazla karde mevcut ise erkein hakk,

iki kadn pay kadardr. armamanz için Allah size açklama yapyor.

Allah her eyi bilmektedir
"4

âyeti nâzil oldu. Ömer sanki durumu

anlamamt ve Hafsa'ya: "Eer Resûlullah'n (sai.aiishu Bieyh veseiiem} sakin olduunu

görürsen bu konuyu kendisine sor” dedi. Hafsa, Resûlullah'n (sailailahu aleyhi veseüem)

sakin olduunu görünce ona bu konuyu sordu. Bunun üzerine, Resûlullah

’ Ahmed 22/94 (14186), Buhârî (194, 4577, 5651, 5664, 5676, 6724, 6743, 7309), Müslim

(1616), Ebû Dâvud (2886, 2887, 3096), Tirmizî (2097, 3015), Nesâî, S. el-Kübra (6322, 6323),

bn Mâce (1436, 2728), bn Cerîr (7/715) ve Beyhakî (1/235, 6/212).
1 Nisa Sur. 176

» bn Ebî Hatim 4/1 126 (6329).

4 Nisa Sur. 176
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(saiBiahu aleyhi vmiiem): "Bunu sana baban m söyledi? Babann bunu anlayacan

sanmyorum

"

buyurdu.

Ravi der ki: Bundan dolay Ömer “Resûlullah (uiMUu «afcm) böyle

dedikten sonra bunu anlayacam sanmyorum” derdi .

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Merdûye, Tâvus'tan bildiriyor: Hz.

Ömer, Hafsa’ya kelâle'nin mirasnn nasl olacan Resûlullah’a (saiiaiiahu aisyh

«senem) sormasn istedi. Hafsa da sorunca, Resûlullah (jbWWw aleyh' «seUem) bunu

kendisine bir kürek kemiine yazd ve: "Bunu sorman Ömer m istedi? Onun

bu konuyu anlayacam sanmyorum. Ona «Yaz âyeti» yetmiyor mu 7 "

buyurdu. Süfyân der ki: "Yaz âyeti, Kelâle âyeti olan Nisâ Sûresi'ndeki: "Eer

çocuklar yoksa karlarnzn geriye braktklarnn yars sizindir. Eer

çocuklar varsa, braktklarnn dörtte biri sizindir. (Bu paylatrma, ölen

karlarnzn) yaptklar vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarnn

ödenmesinden sonradr. Eer sizin çocuunuz yoksa braktnzn dörtte

biri onlarndr. Eer çocuunuz varsa, braktnzn sekizde biri onlarndr.

(Yine bu paylatrma) yaptnz vasiyetin yerine getirilmesinden yahut

borçlarnzn ödenmesinden sonradr. Eer kendisine varis olunan bir

erkek veya bir kadnn evlad ve babas olmaz ve bir erkek veya bir kz

kardei bulunursa, ona altda bir düer. Eer (kardeler) birden fazla

olurlarsa, üçte birde ortaktrlar. (Bu paylatrma varislere) zarar

vermeksizin yaplan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun

ödenmesinden sonra yaplr. (Bütün bunlar) Allah'n emridir. Allah,

hakkyla bilendir, Halim'dir (hemen cezalandrmaz, mühlet verir.)"
1

âyetidir. Bu konuyu Resûlullah'a (saiiaiiaKu aleyh» «senem) sorduklarnda Nisâ Sûresinn

son âyeti indi .

3

Mâlik, Müslim, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Ömer der ki:

Resûlullah’a (niuiahu aleyhi vttafletn), kelâle'nin miras konusunu sorduum kadar

1
el-Mftâlibu'l-Âlye'de (1645) ve bn Kesîr, Tefsirde geçtii üzere bn Merdûye. Hafz:

"Eer bnu'l-Müseyyeb bunu Hafsa'dan iitüyse sahihtir" dedi.

1

Nisâ Sur. 12

3 Abdurrezzâk (19194, 19195), Saîd b. Mansûr, Tefsir (587) ve bn Kesir, Tefsir"de (433,

439) geçtii üzere bn Merdûye.
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baka bir eyi sormu deilim. Hatta en sonunda parman gösüme

dayararak: "Sana Nîsa Sûresinin sonundaki « Yaz âyeti» yeter" buyurdu .

1

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve BeyhakPnin bildirdiine göre Berâ b. Âzib

der ki: “Bir kii Resûlullah'a {stiuiahu aleyhi nuiian) gelip kelâle'nin miras durumunu

sorunca, Resûlullah(s8ww<u aleyhi «senem): "Sana yaz âyeti yeter

"

buyurdu .

2

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Merâsil'de ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

EbÛ Seleme b. Abdirrahman der ki: Bir kii Resûlullah’a (saiiaiiahu aiayhi vesBlem) gelip

kelâle’nin miras konusunu sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Yaz

mevsiminde nazil olan: “Senden fetva isterler. De ki: “Allah, size kelâle

(babasz ve çocuksuz kimse)nin miras hakknda hükmünü açklyor...*

âyetini iitmedin mi? Çocuu ve babas olmayan kiinin varisleri kelâledir

(ikinci derece akrabalardr)" buyurdu .

4

Hâkim mevsul olarak Ebû Seleme ve Ebû Hureyre’den bunun aynsn

nakletmitir.

5

Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Hz. Ömer der ki: “Üç ey vardr ki bu konuda Resûlullah'n (seiiaflahu aleyhi

veseiem), bize kendisiyle amel edebileceimiz bir söz brakm olmasn isterdim.

Bunlar dede ile kelâle'nin miras durumu ve faiz konulanndan baz

konulardr.”
6

Ahmed'in bildirdiine göre Hz. Ömer der ki: Hz. Peygamber'e (ssMahu afeyf*

nidam) kelâle’nin miras durumunu sorduumda: "Sana yaz âyeti yeter"

buyurdu. Bunu Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vesbIM sormu olmam benim için

krmz develere sahip olmamdan daha sevimlidir.”
7

’ Mâlik (2/515), Müslim (567, 1617), bn Cerîr (7/721) ve Beyhakî (6/224).
1 Ahmed 30/551, 571, 616, 617 (18589, 18607, 18677), Ebû Dâvud (2889), Tirmizî (3042)

ve Beyhakî (6/224). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizî, 2436).

J Nisa Sur. 176
4 Ebû Dâvud (sh. 194) ve Beyhakî (6/224).

s Hâkim (4/336).
6 Abdurrezzâk (19184), Buhârî (5588), Müslim (3032) ve bn Cerîr (7/721).
7 Ahmed 1/311, 312 (179). Muhakkik: "Müslim'im artna göre isnad sahihtir"

demitir.
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Abdurrezzâk, Adenî, bnu'l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Ömer

der ki: "Krmz develerimin olmas yerine u üç eyi Resûlullah'a Mllehu airyhi

««M sormu olmay isterdim. Kendisinden sonraki halifenin kim olduunu,

bir kavmin: “Mallarmza zekat farz oldu, ama biz malmzn zekatn sana

vermeyeceiz" demesi üzerine onlarla savamann helal olup olmadn ve

kelâlenin miras durumunu sormak isterdim."’

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Adenî, bn Mâce, âî, bn Cerîr, Hâkim ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz. Ömer der ki: “Hz. Peygamberim (saMishu aleyhi

mailem) bize u üç eyi bildirip açklam olmas benim için dünya ve

içindekilerden daha deerlidir. Bunlar halifelik, kelâle ve faiz konulandr." 1

Taberânî, Semure b. Cündüb'den bildiriyor Bir kii Resûlullah’a (salailahu aleyhi

madun) gelip, anne baba bir kardelerini kastederek: "Yâ Resûlullah! Bunlar

kelâle’den midir?" diye sordu. Resûlullah (saiiadahu aiyhi Nîsa Sûresinin kelâle

hakkndaki âyetini okuma dnda bir cevap vermedi. Bir zaman sonra adam

bir daha gelip ayn eyi birkaç defa sorunca Resûlullah (niiBUu aleyhi meHem) ona

kelâle âyetini okudu. Adam mala olan hrsndan dolay Hz. Peygamberim

(uiiaiiahu aleyhi mailem) meseleyi tam olarak açklamas için bararak balad. Bunun

üzerine Resûlullah (sa/Muhu aleyhi meflem) bu âyeti okudu ve: "Vallahi! Bana

gönderilen dnda sana bir ey söylemeyeceim " buyurdu .

3

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî’nin, Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: nsanlar arasnda Ömer’le görüen son kii bendim. Onun: “Mesele benim

dediim gibidir" dediini iittim. Kendisine: “Ne dedin?” diye sorduumda:

"Kelâle, ölen kiiden geriye çocuunun kalmasdr” dedim” karln verdi/

bn Cerîr'in bildirdiine göre Tânk b. ihâb der ki: Hz. Ömer bir kürek

kemii alarak Hz. Peygamberim (s*MMa aleyhi mailem) ashâbn toplad ve: “Kelâle

' Abdurrezzâk (19185) ve Hâkim (27303).

1
Tayâlisî (6), Abdurrezzâk (19184), bn Mâce (2727), bn Cerîr (7/720), Hâkim (2/304)

ve Beyhak (6/225). Zayii hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 597).

3 Taberânî (7055). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/228) der ki: "snâd zayftr"

demitir.
4 Abdurrezzâk (19187, 19188), Saîd b. Mansûr, Tefsir (589), bn Ebî eybe (11/415), bn

Cerîr (6/480). bn Ebî Hâtim 3/887 (4933), Hâkim (2/303, 304) ve Beyhakî (6/225, bn Ebî

Hâtim'in lafz: "(Kelâle) Çocuklar ve babas olmayan kiidir" eklindedir.
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konusunda öyle bir hüküm vereceim ki kadnlar bunu odalannda

konuacaklar" dedi. Bu srada evde bir ylan çknca herkes dald. Bunun

üzerine Ömer: "Eer Allah bu konunun tamam olmasn dileseydi mutlaka

tamamlard" dedi.’

Abdurrezzâk ve bn Cerir, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: Hz. Ömer,

dede ile kelâle'nin miras hakknda bir yaz yazd. Sonra: "Allahm! Eer bunda

bir hayr görüyorsan bunu geçerli kl” diyerek istihareye yatt. Ancak suikasta

urad zaman yazy istedi ve onu imha etti. Yazd sahifede ne yazl

olduunu kimse bilmiyordu. Ömer: "O sahifede dedenin miras ve kelâle

hakknda bir yaz yazmtm. Bunun için istihareye yattm. Ancak bu konuda

sizi olduunuz halde brakmay uygun gördüm" dedi .

2

Abdurrezzâk, bn Sa’d ve Ahmed'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz.

Ömer suikasta urad zaman yanna gelen ilk kii bendim. O bana: “Benden

u üç eyi ezberle. Zira insanlarn bana yetiememesinden korkuyorum. Ben

kelâle hakknda hüküm vermiyor ve benden sonra halife tayin etmiyorum"

dedi. Yine bütün kölelerini azat ettiini söyledi .

3

bn Sa'd, Nesâî, bn Cerir ve Beyhakî’nin, Sünen’de bildirdiine göre Câbir

der ki: Hastalandmda Hz. Peygamber (sBiisiishu aleyhi vesellm) beni ziyarete geldi.

Ona: “Yâ Resûlullah! Kardelerime malmn üçte birini vasiyet edeyim mi?”

dediimde:
"
Daha iyisini ver

"

buyurdu. "Yansn vereyim mi?" dediimde de:

"Daha iyisini ver" buyurdu ve çkp gitti. Sonra bana tekrar gelip: "Senin bu

rahatszlndan dolay öleceini sanmyorum. Yüce Allah bu konuda âyet

indirdi ve kz kardelerine ne verecein belli oldu. Onlara malnn üçte ikisini

ver" buyurdu. "Senden fetva isterler. De ki: "Allah, size kelâle (babasz ve

çocuksuz kimse)nin miras hakknda hükmünü açklyor..."4 âyeti de benim

hakkmda ndi .

5

Adenî, Müsned’de, Bezzâr, Müsned’de ve Ebu'-eyh, el-Ferâid’de sahîh

bir isnâdla Huzeyfe'den bildirin Yolculukta olduumuz bir srada kelâle âyeti

' bn Cerir (7/721).

1 Abdurrezzâk (19183) ve bn Cerir (7/720).

3 Abdurrezzâk (19186), bn Sa'd (3/353) ve Ahmed 1/408 (322). Müsned'm

muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
* Nisa Sur. 176
i Nesâî, el-Kübra (6324, 6325, 7513), bn Cerir (7/715) ve Beyhakî (6/231).
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Hz. Peygamber'e{s8lfllBhu aleyhi vBselBm) ndi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesBlem) bu âyeti

bana okudu. Ben de yanmda bulunan Ömer'e okudum. Ömer halifelii

zamannda kelâle konusunda beni çararak konuyu sordu. Ben de:

“Resûlullah (oMMu »leytu vaaien) bu âyeti bana okumu, ben de sana okumutum.

Vallahi ona hiçbir ey ekleyecek deilim” dedim.’

Ebu'-eyh'in, el-Ferâid’de bildirdiine göre Berâ der ki: Kelâle konusu

Resûlullah’a (sefleHeto eteyh meltem) sorulunca: "(Kelâle) ölen kiiden geriye baba veya

çocuun kalmamasdr

"

buyurdu.

bn Ebî eybe, Dârimî ve bn Cerîr, Ebu'l-HayHdan hildiriyor Bir kii, Ukbe

b. ÂmiHe kelâle konusunu sorunca: “Bunun bana kelâle konusunu sormasna

armyor musunuz? Çünkü hiçbir ey Resûlullah'n (saHaiiahu aleyh veteHem) ashâbn

kelâle konusu kadar uratrmamtr” dedi.
2

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Dârimî, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir ve Beyhakî'nin Sünen ’de bildirdiine göre a'bî der ki: Kelâle konusu

Ebû Bekrîe sorulunca: “Bu konuda kendi görüümü söyleyeceim. Eer

doru ise bu tek olan ve orta olmayan Allah tarafndandr. Eer yanl ise

bu, benden ve eytandandr, Allah bundan beridir. Bana göre kelâle, ölen

kiiden geriye baba veya çocuun kalmamasdr” dedi. Ömer halife olduu

zaman: “Kelâle, ölen kiiden geriye çocuun kalmamasdr” dedi. Suikasta

urad zaman da: "Ebû Bekrîe muhalefet etmekle Allah'tan hayâ ederim”

demiti.3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk der ki: “Ölüp de

çocuu veya babas olmayan kiinin mirasçs kelâledir” dedi. Ali bundan

dolay ona kznca Ebû Bekriin sözüne geri döndü.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Amr b. urahbîl: “Kelâlenin, ölen kiiden

geriye çocuu veya babas kalmamas durumu olduu konusunda ashâbn

ittifak ettiklerini gördüm” dedi.
4

1

el-Metâlibu'l-ÂIiye'de (3944) geçtii üzere Adem ve Bezzâr (2965).
1 bn Ebî eybe (11/416), Dârimî (2/366) ve bn Cerîr (7/723).

3 Abdurrezzâk (19191), Saîd b. Mansûr, Tefsir 591), bn Ebî eybe (11/415, 416),

Dârimî (2/365, 366), bn Cerîr (6/475, 476) ve Beyhakî (6/224).

4 Abdurrezzâk (1/177), Musannef (19192).
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Abdurrezzâk, Saîd b. Marsûr, bn Ebî eybe, Dârimî, bn Cerir, bnu’l-

Münzir ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre Haan b. Muhammed b. el-

Hanefiyye der ki: bn Abbâs'a kelâleyi sorduumda: "Kelâle, ölen kiiden

geriye baba veya çocuun kalmamasdr" dedi. Kendisine: "...Eer çocuu

olmayan bir kimse ölür de onun bir kzkardei bulunursa ...'
1 buyruunu

okuduumda ise kzd ve beni azarlad .

2

bn Cerîriin, Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Kelâle, ölen

kiiden geriye baba veya çocuun kalmamasdr" dedi .
3

bnu'l-Münzir, a’bî’den bildirir: Ömer: "Kelâle, ölen kiiden geriye baba

veya çocuun kalmamasdr" derdi .

4

bnu'l-Münzir, a'bî'den bildirir: "Kelâle, ölen kiiden geriye kalan baba ve

çocuklarn dnda karde veya baka asabe akrabalar gibi varislerdir. Ali, bn

Mes’ûd ve Zeyd b. Sâbit ayn eyi söylemilerdir."

ibn Ebî eybe, Musannefte ve bnu'l-Münziriln bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kelâle ölen kiinin kendisidir" dedi .

5

ibn Cerîriin, Ma'dân b. EbîTalha el-Ya'merî'den bildirdiine göre Ömer b.

el-Hattâb der ki: Resûlullah (seiiaiiehu aleyhi vEsdiem) hiçbir konuda bana kelâle

konusundaki gibi ar konumad. Veya Resûlullah’ (saiialishu aleyhi veeHem) hiçbir

konuda kelâle konusundaki gibi rahatsz etmemitim. Hatta gösüme vurup:

"Bu konuda sana yaz âyeti olan: "Senden fetva isterler. De ki: "Allah, size

kelâle (babasz ve çocuksuz kimse)nin miras hakknda hükmünü

açklyor..."
6

âyeti yeter" buyurdu. Ben de bu âyetle okuyann da,

okumayann da bilecei bir hüküm vereceim. Kelâle, ölen kiiden geriye

baba kalmamasdr.”7

’ Nisa Sur. 176
J Abdurrezzâk (19189), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (588), bn Ebî eybe (11/416), Dârimî

(2/366), bn Cerir (6/468, 477) ve Beyhakî (6/225).

9 bn Cerir (6/477, 478).

4 bn Ebî eybe (11/417),

5 bn Ebî eybe (11/417).

6 Nisa Sur. 176
7 bn Cerir (7/719).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Ibn îrîn cer

ki: "Senden fetva isterler. De ki: "Allah, size kelâle (babasz ve çocuksuz

kimse)nin miras hakknda hükmünü açklyor..."’ âyeti indii zaman Hz.

Peygamber (»yiahu aleyh, mailem) bir yolculukta idi. Yannda Huzeyfe b. el-Yemân

vard. Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi nsaM bu âyeti Huzeyfe'ye okumutu. Huzeyfe

de arkasndan gelen Ömer’e okumutu. Ömer halife olduu zaman bu âyeti

Huzeyfe'ye sordu ve tefsirini biliyor olmasn arzulad. Huzeyfe: “Vallahi eer
halifeliinin bana o gün söylenmeyen bir eyi imdi söyleteceini sanyorsan

aciz birisin demektir" dedi. Bunun üzerine Ömer: “Allah sana merhamet

etsin! Ben senden bunu istemiyorum” karln verdi .

2

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hz. Ömer: “Kelâle konusunu bilmeyi, am
saraylanmn vergisinin benim olmasndan daha fazla severim" dedi .

3

bn Cerîr, Haan b. Mesrûk'dan o da babasndan bildiriyor Ömer b. el-

Hattâb hutbe verirken kendisine akrabalanmdan kelâle varislerini

sorduumda: “Kelâle, kelâle, kelâle" dedikten sonra sakaln tutarak öyle

dedi: "Vallahi bunu bilmeyi yeryüzünde en deerli eyin benim olmasndan

daha fazla severim. Bunu Resûlullah'a Mallak aleyhi »ateilem) sorduumda üç defa:

«Yazn inen âyeti iitmedin mi?» buyurmutu."

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ebû Seleme der ki: Bir kii Resûlullah'a (ssUaHk

aleyhi veseDam) gelip kelâleyi sorunca: "Yaz mevsiminde inen "Senden fetva

isterler. De ki: Allah, size kelâle (babasz ve çocuksuz kimse)nin miras

hakknda hükmünü açklyor: «Eer çocuu olmayan bir kimse ölür de

onun bir kzkardei bulunursa, braktnn yars bunundur. Kzkarde

ölüp çocuu olmazsa erkek karde de ona vâris olur. Kzkardeler iki tane

olursa (erkek kardelerinin) braktnn üçte ikisi onlarndr. Eer erkekli

kadnl daha fazla karde mevcut ise erkein hakk, iki kadn pay kadardr.

armamanz için Allah size açklama yapyor. Allah her eyi bilmektedir »
3

âyetini iitmedin mi?" buyurdu .

6

1

Nisa Sur. 176
1 Abdurrezzâk (1/177) ve bn Cerîr (7/717).

3 bn Cerîr (7/720, 721).

4 bn Cerîr (7/722, 723).

5 Nisa Sur. 176
4 bn Cerîr (7/723).
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Ahmed’in ceyyid bir isnâdla bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit'e ölüden geriye

kalan koca ve anne baba bir kz kardein durumu sorulunca, maln yarsn

kocaya dier yansn da kz kardee verdi. Bunu niçin öyle yaptn
sorduklannda: "Hz. Peygamberim Ueiisiiehu aleyhi mefiem) bu ekilde taksim ettiini

gördüm" dedi .

1

Abdurrezzâk, Buhârî, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Esved der ki:

"Muâz b. Cebel, Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vmfcm) zamannda, ölen kiiden geriye bir

kz çocuu ve bir kz karde kalma durumunda maln yansn kz çocuuna

dier yansnn da kz kardee verilmesine hükmetti ." 3

AbdurTezzâk, Buhârî, Hâkim ve Beyhakî, Huzeyl b. urahbîl'den bildiriyor

Ebû Mûsa el- E’arîye ölen kiiden geriye kalan kz çocuu, olun kz ve anne

baba bir kz kardein miras sorulunca: "Maln yars kz çocuunun, dier

yans da kz kardeindir. Git Ibn Mes’ûd'a sor, o da ayn eyi söyleyecektir"

dedi. Bunun üzerine Ibn Mes'ûd'a sorulup bu konuda Ebû Mûsa'nn görüü

de söylenince öyle dedi: “Ben de onun dediini diyecek olursam haktan

sapm ve doru yoldan ayrlm olurum. Oysa ben Hz. Peygamberim (saiiaU*

aleyhi venilam) hükmettii gibi hüküm vereceim. Maln yans kz çocuuna, üçte

ikinin tamamlaycs olarak da olun kzna altda bir, geriye kalan da

kzkardeindir." bn Mes'ûd'un dediini Ebû Mûsa'ya haber verince: "Bu âlim

kii aranzda olduu müddetçe bana bir ey sormayn" dedi .

3

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn
Abbâs'a, ölüp de geriye bir kz çocuu ve anne baba bir kz kardein miras

sorulunca öyle dedi: "Maln yans kz çocuunundur. Kz kardee ise bir ey
yoktur. Geriye kalan da asabeden akrabalaradr." Kendisine: "Ömer kz

kardee maln yansn verdi" denilince, bn Abbâs u karl verdi: "Siz mi

daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah m daha iyi bilir? Yüce Allah: "...Eer çocuu
olmayan bir kimse ölür de onun bir kzkardei bulunursa, braktnn

’ Ahmed 35/501 (21639).
1

Abdurrezzâk (19025), Buhâri (6734, 6741), Hâkim (4/337, 338) ve Beyhakî (6/233).

3 Abdurrezzâk (19032), Buhârî (6736), Hâkim (4/334, 335) ve Beyhakî (6/229, 233).
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yars bunundur..."' buyurmaktadr. Ancak siz: "Çocuu da olsa maln yars

kz kardeindir" diyorsunuz ."2

bnu'l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Allah'n

Kitâb'nda ve Resûlullah’n (»iaiiahu deytü «mcIImi) sünnetinde bulamadnz: "Maun

yans kz çocuunun, dier yans da kz kardeindir" hükmünü bütün insanlar

da bulursunuz. Oysa Yüce Allah: "...Eer çocuu olmayan bir kimse Ölür de

onun bir kzkardei bulunursa, braktnn yars bunundur ..."3

buyurmaktadr .

4

Buhârî ve Müslim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resulullah (sailailahu aleyhi

«saM: “Belli paylan sahiplerine veriniz. Geriye kalan da ölüye en yakn olan

erkek kiilerindir" buyurmutur.
5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Senden fetva isterler..."
6

buyruunu açklarken: "Hz. Peygamber'e (saJletah aleyhi yuitsm) kelâlenin miras

sorulmutur" dedi. "...armamanz için Allah size açklama yapyor..."7

buyruunu açklarken de: "Burada da miras kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’d-Durays, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin DelâiVde bildirdiine göre Berâ der ki: "Tam

olarak inen son sûre Tevbe Sûresi’dir. Bu sûreyi bitiren son âyet de: "Senden

fetva isterler. De ki: "Allah, size kelâle (babasz ve çocuksuz kimse)nin

miras hakknda hükmünü açklyor..."
8
âyetidir.

9

bn Cerîr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Sünen 1de Katâde’den nakleden Bize

bildirilene göre Ebû Bekr es*Sddîk hutbesinde öyle demitin "Bilmi olunuz

ki, Nisâ Sûresi’nde inen ilk âyet Allah'n mirasta anne ve baba hakknda

indirmi olduu âyettir. kinci âyet ise koca, kan ve anne bir kardeler

1
Nisâ Sur. 176

J Abdurrezzâk (19023), Hâkim (4/339) ve Beyhakî (6/233).

5 Nisâ Sur. 176
4 Hâkim (4/337).

5 Buhâri (6732, 6735, 6746) ve Müslim (1615).
6
Nisâ Sur. 176

7 Nisâ Sur. 176

'Nisâ Sur. 176
9 bn Ebî eybe (10/541), Buhârî (6744), Müslim (1618), Tirmizî (3041), Nesâî, el-Kübra

(6326), bnu'd-Durays (20), bn Cerîr (7/716) ve Beyhakî (7/136).
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hakknda inmitir. Nisâ Sûresi'ni hatmeden âyet ise anne baba bir olan kz ve

erkek kardeler hakknda inmitir. Enfâl Sûresi'ni hatmeden âyet baba

tarafndan akrabalar hakknda inmitir. Baba tarafndan akraba olanlar

Allah'n Kitâb'nda yaknla göre birbirlerinden daha önceliklidirler.'”

Taberânî, M. es-SatVde Ebû Saîd’den bildiriyor: "Hz. Peygamber (sBiaiiahu

aleyhi veseiiam) bir merkebe binip hala ve teyzenin varis olmas konusunda istihare

yapmak için Kubâ’ya giderken Yüce Allah onlara miras dümediini bildiren

âyeti indirdi .'' 2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn îrîn der

ki: Ömer b. el-Hattâb: "...armamanz için Allah size açklama yapyor ..."3

buyruunu okuduu zaman: "Allahm! Kelâle konusunu ona açklamsn ama

o bana açklanmad” derdi .

4

Ahmed, Amr el-Kârî'den bildirin Sa'd hastalna yenik dütüü zaman

Resûlullah (sBlillelm eleyh veeellem) yanna girdi. Sa'd: “Yâ Resûlullah! Benim malm var

ve varislerim kelâtedir. Malm vasiyet veya tasadduk edeyim mi?” diye sordu.

Resûlullah (saiiaiUu Bkyhi ««fan): "Hayr" karln verdi. Sa'd: "Malmn üçte ikisini

tasadduk edeyim mi?” dediinde, yine: "Hayr” karln verdi. "Yansn

tasadduk edeyim mi?” diye sorduunda yine: "Hayr" karln verdi. "Üçte

birini” dediinde ise: "Evet et, ama o da çoktur" buyurdu .

5

Taberânî'nin Hârice b. Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit,

Muâviye'ye öyle bir mektup yazd: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla.

Zeyd b. Sâbit'ten, Allah'n kulu, müminlerin emîri Muâviye'ye. Allah’n selam

ve rahmeti senin üzerine olsun, ey müminlerin emîri! Kendisinden baka ilah

olmayan Allah'a hamd ederim ve derim ki: Mektubunda bana dedenin ve

kardelerin mirastaki paylann sormusun. Kelâle’nin ve birçok eyin

mirastaki miktann Allah'tan baka kimse bilmez. Ancak böylesi durumlarda

Resûlullah’tan sonra (saAadahu aiaytu mailem) halifelerin hüküm vermesinde hazr

1 bn Cerîr (7/714) ve Beyhakî (6/231).
1
Taberânî (2/56).

J Nisâ Sur. 176
4 Abdurrezzâk (1/178) ve bn Cerîr (7/725).

5 Ahmed 3/50. 73. 74. 77, 79, 91, 92 (1440, 1474, 1479, 1482, 1488, 1501), Buharî (5659)

ve Müslim (1628). Muhakkik: "Sahih hadistir" demitir.
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bulunmutuk. Onlardan örenebildiimizi örendik. Biz de bundan sonra

miras hakknda daha önce bize fetva vermi olanlar gibi fetva vereceiz."1

’ Taberânî (48609.



MÂDE SÛRES
bn Cerîr ve bnu'l-Münzir bildirdiine göre Katide: "Mâide Sûresi

Medine’de inmitir” dedi.’

Ahmed, Ebû Ubeyd, FedâiVde, Nesâî, Nâsih’te Nehhâs, bnu'l-Münzir,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de Cübeyr b. Nufeyr’den bildirir:

Hacca gittiim zaman Hz. Âie’nin yanna girdim. Bana: "Ey Cübeyr! Mâide

Sûresi’ni okuyor musun?” diye sordu. Ben: "Evet” karln verdiimde: “O

en son nazil olan sûredir. Onda helal gördüünüz helallan helal, haram

gördüünüz haramlan da haram biliniz” dedi .

2

Ahmed, Tirmizî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, Sünen’de bildirdiine

göre Abdullah b. Amr: "En son inen sûreler Mâide ve Feth sûreleridir” dedi .

3

Ahmed'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: "Mâide Sûresi

Resûlullah (saiwiahu »M mtiem) bineine binmi iken nâzil oldu. Binei onu

tamaya güç yetiremeyince ondan indi.”
4

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, Kitâbu's-Salât’da,

Taberânî, Ebû Nuaym, Delâil’de ve Beyhakî'nin, uabu'l-mârida bildirdiine

göre Esmâ binti Yezîd der ki: “Mâide Sûresinin tümü nâzil olduu zaman ben

Resûlullah'n (saiidlahu Bieyiv vbsbIIhti) Adbâ isimli devesinin yularn tutmutum.

Devenin ayaklan vahyin arlndan dolay birbirine çarpyordu .”5

ibn Ebî eybe, Müsned’de, Baavî, Mu'cem’de, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin, Delâilu'n-Nubüvve'de Ümmü Amr binti Ays'tan bildirdiine

’ bn Cerîr (8/90).
1 Ahmed 42/253 (25547), Ebû Ubeyd (sh. 128, 129), Nesâî, el-Kübra (11138), Hâkim

(2/311, "sahîh") ve Beyhakî (7/172). Müsned' in muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.
3 Tirmizî (3063,

"
hasen "), Hâkim (2/311, "sahih") ve Beyhakî (7/172). snad zayftr

(Elbânî, DalfSünen et-Tirmizî, 589).

A Ahmed 11/218 (6643). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.
5 Ahmed 45/557, 572 (27575, 27592), bn Cerîr (8779), Taberânî 24/178 (448) ve

Beyhakî (2430). Müsned' in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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göre amcas, Resûlullah (saiiaiiim aleyhi veseiiem) ile beraber bir yolculukta idi. Bu

yolculuk srasnda Mâide Sûresi indi. Sûrenin arlndan dolay Resûlullah'n

(saHaliahu aleyhi vesellen) binei Adbâ’nn omuzlan eziliyordu .

1

Abd b. Humeyd'in, Müsned’de, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (hUbMu Bieyhi »essiiem) hutbesinde Mâide ve Tevbe sûrelerini okumutur.

Ebû Ubeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

"Mâide Sûresi Resûlullah'a (mIMMui aleyhi vesellem) Veda haccnda, Medine ile Mekke

arasnda devesinin üzerinde iken indi. Vahyin arlndan dolay devenin

omuzlar çatrdamaya balaynca Resûlullah (sadalahu aleyhi vesellem) devenin

üzerinden indi.”
J

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî' b. Enes der ki: "Mâide Sûresi,

Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem) Vedâ hacc yolculuunda ve binei üzerinde iken

nâzil oldu. Resûlullah’n (saiieiiahu aiaytu vasdBm) binei sûrenin arlndan dolay onu

tayamayp çökmütü .”3

Ebû Ubeyd'in, Damra b. Habîb ve Atiyye b. Kays'tan bildirdiine göre

Resûlullah (uMMn aleyhi vaselBm):
"Mâide Sûresi Kur'ân'n indirilen son sûresidir.

Onun helallann helal, haramlarm da haram biliniz" buyurmutur.

4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Meysere: "Son olarak

inen sûre Mâide Sûresi'dir. Onda on yedi farz hüküm vardr” dedi .

5

Firyâbî, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh,

Meysere'den bildirin "Mâide Sûresi'nde, baka sürelerde bulunmayan

onsekiz farz hüküm vardr. Bu sûrede neshedilen hüküm de yoktur. Bunlar:

"...Boulmu, darbe sonucu ölmü, yüksekten düerek ölmü,

boynuzlanarak ölmü ve yrtc hayvan tarafndan parçalanm hayvanlar

ile dikili talar üzerinde boazlanan hayvanlar, bir de fal oklaryla ksmet

aramanz size haram klnd..."
6
, "...Allah'n size verdii yeteneklerle eitip

’ bn Ebî eybe (660), Tbn Kesîr, Tefsir"de (3/3) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhalî

(7/145).

1 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 128).

5 bn Cerîr (8/91).

4 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 128).

5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (711).
6 Mâide Sur. 3
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altrdnz avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd..."',

"...Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz

de onlara helâldir. Mü'min kadnlardan iffetli olanlarla, daha önce

kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadnlar da, mehillerini

vermeniz kaydyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere

size helâldir ..."
2

âyetleri ve temizlik âyetlerinin tamam olan: "Ey iman

edenler, namaza kalkacanz vakit, yüzlerinizi, dirseklere kadar; ellerinizi

ykayn..."3
, "...Hrsz erkek ile hrsz kadnn ellerini kesin..."4, "Kula

yarlp salverilen, putlara adanan, erkek dii ikizler douran ve on defa

yavru yapmasndan dolay srtna yük vurulmayan hayvanlarla ilgili

uygulamalarn hiçbirini Allah emretmemitir. Ancak kâfirler Allah'a kar

yalan uyduruyorlar. Onlarn çou akl erdiremiyor
"3 âyetleridir.

6

Ebû Dâvud, Nâsih’te ve Nehhâs'n, Nâsih ’te bildirdiine göre Ebû Meysere

Amr bn urahbîl: "Mâide Sûresi'nden hiçbir ey nesh edilmemitir" dedi .

7

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’te ve bnu'l-Münzir, bn Avn'dan

bildirir: Hasan(- Basri)’a: "Mâide Sûresi'nden bir ey neshedildi mi?”

dediimde: "Hayr" karln verdi.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’te
,
bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Nehhâs,

a'bî’den bildirir: Mâide Sûresi'nden: "Ey iman edenler! Allah'n

alâmetlerine, haram aya, kurbanlk hediyelere, gerdanlklarna ve

Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakn saygszlk

etmeyin..." âyeti dnda hiçbir âyet nesh edilmemitir.

8

' Mâide Sur. 4

1 Mâide Sur. 5
3 Mâide Sur. 6
4 Mâide Sur. 38
5 Mâide Sur. 103
6 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 129).

7 Nehhâs (sh. 307).

8 bn Cerîr (8/35) ve Nehhâs, Nâsih (sh. 358).
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Ebû Dâvud, Nâsih’te, bn Ebî Hâtim, Nehhâs ve Hâkim, bn Abbâs'tan

bildirir: 6u sûrede "Kalâid” âyeti ve: “...Eer sana gelirlerse, ister aralarnda

hüküm ver, ister onlardan yüz çevir..."’ buyruu neshedilmitir.
1

Baavî, Mu cem’de, Abde b. Ebî Lübâbe vastasyla Ebû Huzeyfe'nin

azatlsndan bildirir: Resûlullah'ta (siiaiihu aleyhi veseiiam) bir iim vard. Bu sebeple

yanna Mescid’e gittiimde tekbir getirerek namaza durduunu gördüm. Ben

de kendisine yakn bir yerde durdum. Namazda Bakara, Nisâ, Mâide ve Enam

sûrelerinden okuduktan sunra rükû’ya gitti. Rükûda: "Sübhâne Rabbiyel-

Azîm" dediini ittim. Sonra kalkp her rekatta secdeye gittiinde üç defa:

"Sübhâne Rabbiye'l- Â‘la" dediini lttlm. 3

^jj li pU&l
* p-ö C..U-Î i^ÜJL Ijijt

1
^Lil JUl I4Î b

ij u ât 01

"Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. hraml iken

avlanmay helâl saymamanz kaydyla, okunacak
(bildirilecek) olanlardan baka hayvanlar size helâl klnd.

üphesiz Allah istedii hükmü verir." (Mâide Sur. 1)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Akitlerinizi yerine getirin ..."
4 buyruunu

açklarken: “Allah'n helal ve haram kld hususlara, farzlara ve Kurîân’da

koymu olduu snrlara uyun, hainlik etmeyin ve sözünüzde durun" dedi.
5

bn Cerîr ve fanu’l-Münzirîm bildirdiine göre Katâde: "...Akitlerinizi

yerine getirin ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: Burada Cahiliye akdi

kastedilmektedir. Bize nakledildiine göre Hz. Peygamber (saiieiiBim aleyhi veseiie r):

' Mâide Sur. 42
1 bn Ebî Hâtim 4/135 (6388), Nehhâs (sh. 397) ve Hâkim (2/312, 'sahih’’).

3 el-$âbe 'de (3/14) geçtii üzere Beavî.
4 Mâide Sur. 1

5 bn Cerîr (8/6, 9) ve Beyhakî (4356).
5 Mâide Sur. 1
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"Cahiliye akülerini yerine getirin. Ancak slam'da bu ekilde akitleri yeniden

yapmayn
"
buyurmutur.

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde:

"...Akitlerinizi yerine getirin ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada Cahiliye

zamannda yaplan akitler kastedilmektedir
1
' dedi.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b.

Ubeyde der ki: “Akitler be çeittir. Bunlar, yemin akdi, nikah akdi, alveri

akdi, biat akdi ve sözleme akdidir.”
4

Beyhakî, Delâil’de Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan bildiriyor

Bizde bulunan bu mektup Resûlullah'n (teiMahu aleyhi «tefem), Amr b. Hazm'a,

sünneti öretme ve zekatlar toplama konusunda Yemen ahalisine okumas

için gönderdii mektuptur. Mektupta unlar yazlyd: "Rahman ve Rahim

olan Allah'n adyla. Bu, Allah ve Resulünden bir mektuptur: «Ey man
edenler! Akttlerinizi yerine getirin ...»

5 Bu, Allah Resulünün, Amr b. Hazm'a

yazm olduu bir akittir. Ona bütün ilerinde Allah'tan korkmasn emretti.

Zira Yüce Allah kendisinden korkan ve iyilikte bulunanlarla beraberdir. Yine

sadakalar toplamas ve halk hayrlarla müjdeleyip onlara hayn emretmesi

emredildi..."
6

Haris b. Ebî Usâme’nin, Müsned’de, Amr b. uayb'dan bildirdiine göre

Resulullah (»iellahu dey+u «allem): "Mütefiklerinizle yaptnz antlamalar yerine

getirin" buyurdu. “Yâ Resulullah! Antlamalar nelerdir?" denildiinde:

"Diyetlerini ödemek ve onlara (maddi olarak) yardm etmektir" karln
verdi.7

Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki:

"Ey iman edenleri Akitlerinizi yerine getirin ..."
8 buyruu hakknda bize

’ bn Cerîr (8/8).

1 Mâide Sur. 1

} Abdurrezzâk (1/181).

4 bn Cerîr (8/10).

s Mâide Sur. 1

6 Beyhakî (5/413).

1 el-Metâlibu'l-Âliye’de (8/558) geçtii üzere Haris b. Ebî Usâme.
8 Mâide Sur. 1
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bildirilene göre burada iman edenlere, Kur’ân’da emredilenleri yapmalar,

yasaklanan eyleri yapmamalan hususunda verdikleri akit, müriklerle

aralannda olan anlamalar ve dier insanlar ile aralannda olan sözlemeler

kastedilmektedir."’

Tastî'nin Mesâil ’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " öLl

çliiV fiJ
"

1

buyruunu açklar msn?" deyince, bn Abbâs: "Burada deve,

sr ve koyunlann helal klnd ifade edilmitir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak:

"Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da, bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. A'â'nn:

“Krmz çadrlar, deve ve sr sürüleri sahiplen.

Krmz çadrlar ve at sürüleri sahipleri. . .

"
dediini iitmedin mi?"3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "...Hayvanlar size helâl klnd ...'4 buyruunu açklarken: "Burada

develer, srlar ve koyunlar kastedilmektedir" dedi .
5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs hayvann kamndan çkan ceninin

kuyruundan tuttu ve: "Behîme denilerek size helal klnan budur" dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Ömer: "flifti ci»!”7 buyruunu
**

açklarken: "Burada hayvann kamndaki yavrunun helal klnd ifade

edilmitir" dedi. Ona: "Eer ölü çkarsa onu yine de yiyeyim mi?" denilince:

"Evet, ye" karln verdi .

8

1

Beyhakî (5627).
1 Mâide Sur. 1

3 Mesâilu Nâfi b. el-Ezrak (sh. 198), (279).

4 Mâide Sur. 1

5 bn Cerîr (8/12, 13).

6 bn Cerîr (8/14).

7 Mâide Sur. 1

8 bn Cerîr (8/13, 14).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Okunacak

(bildirilecek) olanlardan baka hayvanlar size helâl klnd..."

1

buyruunu

açklarken: “Burada ölü olan ve Allah’n ad zikredilmeden kesilenler dndaki

bütün hayvanlar kastedilmektedir" dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakrnin, uabu'l-mân ’da

bildirdiine göre bn Abbâs: “...Okunacak (bildirilecek) olanlardan baka

hayvanlar size helâl klnd..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “ölmü

hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan bakas adna boazlanan, (henüz can

çkmam iken) kestikleriniz hariç; boulmu, darbe sonucu ölmü,

yüksekten düerek ölmü, boynuzlanarak ölmü ve yrtc hayvan

tarafndan parçalanm hayvanlar ile dikili talar üzerinde boazlanan

hayvanlar, bir de fal oklaryla ksmet aramanz size haram klnd. te
bütün bunlar fsk (Allah'a itaatten kopmak)tr. Bugün kâfirler dininizden

(onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artk onlardan korkmayn, benden

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi

tamamladm ve sizin için din olarak Islâm' seçtim. Kim iddetli açlk

durumunda zorda kalr, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse,

üphesiz ki Allah çok balaycdr, çok merhamet edicidir"
4 âyetinde

saylan hayvanlar haram klnan hayvanlardr."5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

“...Okunacak (bildirilecek) olanlardan baka..."
6 buyruunu açklarken:

“Ölü ve beraberinde saylan hayvanlar kastedilmektedir" dedi. "...Ihraml

iken avlanmay helâl saymamanz kaydyla..." 7 buyruu hakknda ise:

“Kiinin ihramda iken avlanmay hela! saymamas artyla (iddetli açlk

durumunda) helal klnmtr" dedi .

8

1 Mâide Sur. 1

' Abdurrezzâk (1/181).

3 Mâide Sur. 1

4 Mâide Sur. 3

5 bn Cerîr (8/16).

4 Mâide Sur. 1

7 Mâide Sur. 1

8 bn Cerîr (8/16).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Eyyûb der ki:

Mücâhid'e maymun eti yenilir mi?" diye sorulduunda: "Bu dört ayakl

hayvanlardan deildir"’ dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes bu âyeti

açklarken: "Vahi hayvanlar dnda bütün hayvanlar helaldir. Vahi olanlan

ise av hayvandr ki ihraml olana bunlar haramdr" dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"'...üphesiz Allah istedii hükmü verir..."
3 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Allah insanlar hakknda diledii gibi hüküm klp, kullanna diledii

eyleri açklamtr. Diledii farzlar ve yasaklan koyup, kendisine itaat etmeyi

emretmi, asi olmay da yasaklamtr."4

^

j

f
jih Vj 4)1 jsU iJLi V ijS\ jSS\ *it t

ISp Ül>J fl>Jl

<^p oli- Vj j^UaJ»U

jüjlJ* 4)1 0} 4)1 l^âJlj olJ-iA3lJ

"Ey iman edenleri Allah'n nianelerine, haram aya,

kurbanlk hediyelere, gerdanlklarna ve Rablerinden lutuf

ve rza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakn saygszlk
etmeyin. hramdan çktnz zaman avlanabilirsiniz. Sizi

Mescîd-i Haram dan çevirdiklerinden dolay bir topluma

kar olan kininiz, sizi saldrya sevk etmesin. yilik ve takva

üzerinde yardmlan, günah ve dümanlk üzerinde

yardmlamayn. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'n azab
çetindir.” (Mâide Sur. 2 )

1 Abdurrezzâk (8745).

'bn Cerîr (8/13.19).

5 Mâide Sur. 1

4 bn Cerîr (8/21).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Nehhâs'n, Nâsih’te bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Allah'n nanelerine... sakn saygszlk etmeyin...'*

buyruunu açklarken öyle demitir “Mürikler Kâbe’yi ziyaret ederek hac

ediyor, hediyeler sunuyor, Allah'n iann yüceltip haclarnda kurbanlar

kesiyorlard. Müslümanlar onlan bundan men etmek isteyince Yüce Allah:

'...Allah’n niânelerine... sakn saygszlk etmeyin...'
2

âyetini indirdi.

"...Haram aya... sakn saygszlk etmeyin..."3 buyruunu açklarken de:

"Haram ayda avlanmay helal klmayn mânâstndadr" dedi. "...Kâbe'ye

yönelenlere sakn saygszlk etmeyin..."4 buyruu hakknda ise öyle dedi:

“Eskiden mürikler ve müminler Kâbe’yi beraber ziyaret ederlerdi. Yüce Allah

müminlere, mümin olsun kâfir olsun Kabe’yi ziyaret etmekten kimseyi men

etmemelerini veya onlara zarar vermemelerini emretmiti. Sonra da:

"...Mürikler mutlaka pis insanlardr, bu yldan sonra artk onlar Mesdd-1

Harâm'a yaklatrmayn..."5 âyetini indirdi. "...Lutuf ve rza bekleyerek..."
6

buyruunu açklarken: “Onlar haclaryla Allah’n nzasn kazanmak isterler"

dedi. "...Sizi Mesdd-i Haram'dan çevirdiklerinden dolay bir topluma kar

olan kininiz, sizi saldrya sevk etmesin. yilik ve takva üzerinde

yardmlan..." buyruu hakknda ise öyle demitir: “Aranzdaki dümanlk

sizi Allah’n emirleri dna sevk etmesin. yilik ifadesinden kast, Allah’n

emretmi olduu eyler, takva ifadesiyle de Allah’n yasaklam olduu eyler

kastedilmektedir."7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n

niânelerine... Kâbe'ye yönelenlere sakn saygszlk etmeyin"8 buyruunu

açklarken: “Allah’n yasaklad eyler, ihramda iken avlanmak, gerdanlkt,

gerdanlksz kurbanlara ve hac etmek isteyenlere zarar vermektir" dedi .

9

’ Mâide Sur. 2
1 Mâide Sur. 2
J Mâide Sur. 2

* Mâide Sur. 2

* Tevbe Sur. 28
6 Mâide Sur. 2

7 bn Cerîr (8/22, 23, 25, 38, 41, 44, 49, 52) ve Nehhâs (sh. 359, 360).

8 Mâide Sur. 2

9 bn Cerîr (8/23).
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bn CerVin bildirdiine göre bn Abbâs: ''...Allah'n niânelerine... sakn

saygszlk etmeyin"
1 buyruunu açklarken: “Burada hac ibadetleri

kastedilmektedir" dedi.
J

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n

niânelerine... sakn saygszlk etmeyin
"3 buyruunu açklarken: “Burada

niâlerden kast, Safâ ile Merve'dir” dedi.

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ'ya, Allah’n niâneleri

sorulunca: “Allah’a hürmet, Allah’ öfkelendirecek eylerden saknp tâatine

uymaktr. te bunlar Allah’n niâneleridir” dedi .
4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Nehhâs’n, Nâsih 'te bildirdiine

göre Katâde: "Ey iman edenleri Allah'n nianelerine, haram aya, kurbanlk

hediyelere, gerdanlklarna ve Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kâbe'ye

yönelenlere sakn saygszlk etmeyin ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bu, neshedilmi bir âyettir. Cahiliye zamannda bir kii hac etmek için

evinden çkt zaman kamtan veya kldan gerdanlklar takar ve kendisine

kimse kanmazd. O zaman müriklerin Kâbe'ye girilmesine engel

olunmuyordu. Yüce Allah hem haram aylarda, hem de Kâbe’nin yannda

müriklerle savamay yasaklad. Sonra: "...Mürikleri nerede bulursanz

öldürün ..."
6
âyetiyle bunu neshetti .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde cer

ki: Bu âyetin: "...Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kâbe'ye yönelenlere

sakn saygszlk etmeyin ..."
8 ksm, Tevbe Sûresi’ndeki "...Mürikleri

nerede bulursanz öldürün..."9
, "Allah'a ortak koanlarn, inkarlarna bizzat

kendileri ahitlik edip dururken, Allah'n mescidlerini imar etmeleri

’ Mâide Sur. 2

1 bn Cerir (8/22).

3 Mâide Sur. 2
4 bn Cerir (8/21, 22).

5 Mâide Sur. 2
6 Tevbe Sur. 5

7 Abdurrezzâk (1/182), bn Cerir (8/25, 27, 36, 38, 39) ve Nehhâs (sh. 359).

* Mâide Sur. 2

5 Tevbe Sur. 5
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düünülemez ..."
1

ile "Ey iman edenleri Allah'a ortak koanlar ancak bir

pislikten ibarettir. Artk bu yldan sonra, Mescid-i Haram'a

yaklamasnlar..."
2

âyetiyle neshedildi. Âyetteki bu yldan kast, Ebû Beklin

hac emirlii yapt yldr. Bu âyetleri insanlara Hz. Ali okumutu .

3

bnu’l-Münzir, Mücâhid’den bildirir: "Ey iman edenler! Allah'n

nianelerine, haram aya, kurbanlk hediyelere, gerdanlklarna ve

Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakn saygszlk

etmeyin. hramdan çktnz zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i

Haram'dan çevirdiklerinden dolay bir topluma kar olan kininiz, sizi

saldrya sevk etmesin. yilik ve takva üzerinde yardmlan, günah ve

dümanlk üzerinde yardmlamayn. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'n

azab çetindir
"4

âyetini: "...Mürikleri nerede bulursanz öldürün ..." 5 âyeti

neshetti.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan bunun aynsn bildirir.

bn CenVin bildirdiine göre Atâ’ der ki: “Mürikler Mekke'de aaçlarn

kabuklarndan gerdanlklar yapp takarlar ve Mekke'den çktklannda

kendilerini güvende hissederlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n

nianelerine, haram aya, kurbanlk hediyelere, gerdanlklarna ve

Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakn saygszlk

etmeyin. hramdan çktnz zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i

Haram'dan çevirdiklerinden dolay bir topluma kar olan kininiz, sizi

saldrya sevk etmesin. yilik ve takva üzerinde yardmlan, günah ve

dümanlk üzerinde yardmlamayn. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'n

azab çetindir
"6

âyetini indirdi .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n nianelerine,

haram aya, kurbanlk hediyelere, gerdanlklarna ve Rablerinden lutuf ve

' Tevbe Sur. 17
1

Tevbe Sur. 28
1 bn Cerir (8/36, 37).

4 Mâide Sur. 2
s Tevbe Sur. 5
6 Mâide Sur. 2

7 bn Cerîr (8/28).
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rza bekleyerek Kâbe'ye yönelenlere sakn saygszlk etmeyin ..."
1

âyetini

açklarken öyle dedi: “nsanlarn ve hayvanlanmn aaç kabuklanndan

gerdanlklar takmalan güvenlikleri içindi. Safâ, Merve ve semiz kurbanlar

Allah’n nianelerindendir. Muhammed’in (ssiu*u uisyh. «seiiam) ashâb: “Bütün

bunlar Cahiliye amellerindendir” dediler. Yüce Allah da aaç kabuklaryla

yaplp taklan gerdanlklar dndaki tüm eyleri slam ile yasaklad.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ata’ bu âyeti açklarken öyle demitin

“Bu gerdanlklar Mekke’de aaç kabuklanndan yaplan gerdanlklardr.

Mürikler böylesi gerdanlklar takarak güven içinde olurlard. Yüce Allah,

Harem bölgesinden bulunan agaçlann kabuklanndan gerdanlklar

yapmalann yasaklad.”

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "...Haram ay ..."
2
ifadesini açklarken:

“Bu ay Zilkade aydr” dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: Resûlullah (niiaiiahu

aleyhi «senem), Hudeybiye’de iken mürikler Resûlullah'n (sdidiahu eieyhi «teiiemi ashâbn

Mekke'ye girmekten alkoymu ve bu, ashâbn çok anna gitmiti. Doudan

gelen baz mürikler umre yapmak isteyince, Hz. Peygamber'in (saiutahu aleyhi

»esellem) ashâb: “Onlann bizi bundan men ettii gibi biz de onlan men

edeceiz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Sizi Mescid - i Haram'dan

çevirdiklerinden dolay bir topluma kar olan kininiz, sizi saldrya sevk

etmesin ..."4 âyetini indirdi .

5

bn Cerîr, Süddî’den bildirir Hutam b. Hind el-Bekrî, Medine'ye geldi. Hz.

Peygamber'in (saiiaiHu aleyhi «seiiem) yanna giderek: “Sen insanlar neye davet

ediyorsun?” dedi. Resûlullah da (seiisiiahu aleyhi «saiM ona slam’a davet ettiini

söyledi. Hz. Peygamber (nUaiiahu aleyhi «uiM de daha önce ashâbna: '‘Bugün

yannza Rabia'dan eytan diliyle konuan biri gelecektir" demiti. Hz.

Peygamber {ssflaibhu aleyh, «saten) onu slam'a davet edince: "Benim istiare

edeceim kiiler vardr. Bekle ben de Müslüman olurum” dedi ve

1 Mâide Sur. 2
2 Mâide Sur. 2

3 bn Cerîr (8/25).

4 Mâide Sur. 2

5 ibn Kesir, Tefsfde (3/10) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Resûlullah'in Mlailrtu aleyhi mailem) yanndan çkp gitti. Resûlullah MbMu afoyhi manam):

"O kâfir bir yüzle içeri girdi ve hain düüncelerle çkp gitti" buyurdu. Hutam

b. Hind el-Bekrî, giderken Medine Müslümanlanna ait bir sürü gördü ve onu

da beraber sürüp götürdü. Bir yl sonra da hac için gerdanlk takarak

hediyeleriyle geldi. Resûlullah (saUuUahu aM> ««JM ashâbn üzerine göndermek

isteyince, Yüce Allah: '...Kâbe'ye yönelenlere sakn saygszlk etmeyin ..."
1

âyetini indirdi. Onun arkadalanndan baz kiiler “Yâ Resûlullah! Bizi onunla

ba baa brak o bizim arkadamzdr (ne olduunu biliriz)" deyince: "O

gerdanlk takmtr" buyurdu. Bunun üzerine ashâb: “Bu Cahiliye zamannda

yaptmz bir eydi" dedi. Fakat Resûlullah (saiiaiiahu alevin meiim) bunu kabul

etmedi ve bu âyet indi.
2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime'den bildiriyor: Hutam b. Hind el-Bekrî

kendisine ait yiyecek tayan bir kervanla Medine'ye geldi. Onu sattktan

sonra Hz. Peygamber'in (ssiiaiiehu aleyhi veuiiem) yanna girip ona biat etti ve

Müslüman oldu. Arkasn dönüp giderken de Resûlullah (uiidUu aleyh «aaM

yanndakilere: "O fâcir bir yüzle girdi ve hain olarak geri çkt " buyurdu.

Hutam b. Hind el-Bekrî, Yemâme'nin yanma gidince slam'dan geri çkt.

Yiyecek tayan kervanyla Zilkâde aynda Mekke’ye gitmek istedi. Hz.

Peygamber'in {sBisiBhu dayhi veseM ashâb bunu duyunca, Muhacirlerden ve

Ensârîdan bir grup gidip kervanyla beraber onun yolunu kesmek istediler.

Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah'n nianelerine, haram aya, kurbanlk

hediyelere, gerdanlklarna ve Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek Kâbe'ye

yönelenlere sakn saygszlk etmeyin, ihramdan çktnz zaman

avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolay bir

topluma kar olan kininiz, sizi saldrya sevk etmesin. yilik ve takva

üzerinde yardmlan, günah ve dümanlk üzerinde yardmlamayn.

Allah'tan korkun. Çünkü Allah'n azab çetindir
" 3 âyetini indirdi. Bunun

üzerine ona saldrmak isteyen grup bundan vazgeçti.'’

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Kabe'ye yönelenlere sakn

saygszlk etmeyin ..." 3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Mekke'nin

1 Mâide Sur. 2
a bn Cerîr (8/31, 33).

5 Mâide Sur. 2

« bn Cerîr (8/33).

s Mâide Sur. 2
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fethedildiinde müriklerden baz kiiler umre yapmak için Kâbe'ye gelmiti.

Müslümanlan "Yâ Resûlullah! Bu mürikler dier mürikler gibidir. Onlar

brakmayalm ve üstlerine saldralm" dediler. Bunun üzerine: "...Kâbe'ye

yönelenlere sakn saygszlk etmeyin ..."

1

âyeti nâzil oldu .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid : "...Rablerinden lutuf ve

rza bekleyerek Kâbe’ye yönelenlere sakn saygszlk etmeyin.. " 3

buyruunu açklarken: "Mürikler Kâbe'ye, Rablerinin rzasn kazanmak /e

ticaret etmek için gelirlerdi. Yüce Allah bu yönde onlara korku vermeyi

herkese yasaklad" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: "...Rablerinden lutuf ve rza bekleyerek..."* buyruunu

açklarken: "Burada dünyalk kazanmak için Rablerinin nzasn gözeten

mürikler kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der

ki: Allah’n Kitâb'nda be âyet ruhsattr ve farz deildir. Bunlardan biri:

"...hramdan çktnz zaman avlanabilirsiniz..."
6

âyetidir ki kii dilerse

avlanr, dilerse de avlanmaz. Bir dieri: "Namaz klnnca artk yeryüzüne

daln ..."7 âyetidir. Bir dieri: "...Kim o anda hasta veya yolcu olursa

(tutamad günler saysnca) baka günlerde kaza etsin ..."
8
âyetidir. Dieri

de: "...Artk ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin
"9

âyetidir .

10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ’ der ki: Allah’n Kitâb'nda be âyet

ruhsattr ve farz deildir. Bunlardan biri: "...Artk ondan hem kendiniz

1 Mâide Sur. 2
1 bn Cerîr (8/34).

5 Mâide Sur. 2
4 Mâide Sur. 2

5 Abdurrezzâk (1/182) ve Ibn Cerîr (8/41).

6 Mâide Sur. 2
7 Cum'a Sur. 10
8 Bakara Sur. 185
9 Hac Sur. 28

bn Cerîr (8/43).
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yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin
"1

âyetidir ki kii dilerse yer, dilerse

yemez. Dieri: "...hramdan çktnz zaman avlanabilirsiniz ..."
2
âyetidir ki

kii dilerse avlanr, dilerse de avlanmaz. Dieri: "...Kim o anda hasta veya

yolcu olursa (tutamad günler saysnca) baka günlerde kaza etsin ..."3

âyetidir ki kii dilerse oruç tutar dilerse tutmaz. Dieri: "...Ellerinizin altnda

bulunanlardan (köleler ve cârlyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle,

eer kendilerinde bir hayr görüyorsanz, hemen mükâtebe yapn ..."4

âyetidir ki kii dilerse bu mükatebeyi yapar, dilerse yapmaz. Bir dieri de:

"Namaz klnnca artk yeryüzüne daln ...*5 âyetidir. Buna göre de kii

dilerse öyle yapar dilerse namaz kld yeri terk etmez.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Sizi Mescid-i Haram'dan

çevirdiklerinden dolay bir topluma kar olan kininiz, sizi saldrya sevk

etmesin ..."

6

buyruunu açklarken: "Baz gruplara olan kininiz sizi onlara

kar tahrik etmesin mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes der ki: "...Kabe’ye

yönelenler..." 7 buyruuyla, hac etmek isteyenler, "...Rablerinden lutuf...

bekleyerek..."
8
buyruuyla, hacda ticaret etmek isteyenler, "...Rza..." 9

ifadesiyle de hac etmek isteyenler kastedilmektedir. "...Bir topluma kar
olan kininiz ..."

10 buyruu ise: "Bir topluma olan dümanlk mânâsndadr.

"...yilik ve takva üzerinde yardmlan ..."
11 buyruunda iyilikten kast, sana

emredilenler, takvadan kast ise yasaklananlardr.

Ahmed, Abd b. Humeyd ve Buhârî'nin, Târih'te bildirdiine göre Vâbise

der ki: Ben iyilik ve kötülük hakknda her eyi sormak arzusuyla Resûlullah'a

(saiiiiahu aisyfi vBiBiltm) gittim. Resûlullah (ssiiaiirf »leyhi mailem) bana: "Ey Vâbise! Bana neyi

1 Hac Sur. 28
2 Mâide Sur. 2
3 Bakara Sur. 185
4 Nur Sur. 33
5 Cum'a Sur. 10
6 Mâide Sur. 2
7 Mâide Sur. 2
B Mâide Sur. 2

* Mâide Sur. 2
10 Mâide Sur. 2

” Mâide Sur. 2
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sormak için geldiini söyleyeyim mi?" buyurdu. "Evet, söyle” dediimde:

"Sen bana iyilik ve kötülük hakknda eyler sormak için geldin" buyurdu. Sonra

üç parman birletirip gösüme vurarak öyle devam etti: "Ey Vâbise! Sen

kalbine bak. yilik kalbin ve nefsin kendisinden mutmain olduu eydir.

Kötülük ise kalbi trmalayan ve gösün kendisinde tereddüt ettii eydir.

nsanlar sanafetva verse de sen vicdanna bak.
,n

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Edeb’âe, Müslim, Tirmizî, Hâkim ve

Beyhakî'nin uab’da bildirdiine göre Nevvâs b. Sem'ân der ki: Resûlullah’a

(salbliahu aleyhi vesellem) iyilii ve kötülüü sorduumda: "yilik güzel ahlâk, kötülük ise

kalbini rahatsz eden ve insanlarn görmesini istemediin eydir" buyurdu .

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû

Umâme'den bildirdiine göre bir kii Hz. Peygamber’e (siyirim Bieyhi vrailtm)

kötülüü sorunca, ona: "çini trmalayp rahatsz eden eyleri terk et"

buyurdu. "mân nedir?” dediinde ise: "Kötülüü, kendisini üzen ve iyilii

kendisini sevindiren kii mümindir" buyurdu .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd: "Kötülük, kalbe

rahatszlk veren eydir” dedi .

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Kötülük, kalbe rahatszlk

veren eydir. Eer bir ey birinizin içinde rahatszlk veriyorsa o eyi

kalbinden atsn” dedi .

5

Beyhakî'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sriiaiiriu aleyhi veseiien):

"Kötülük, kalplere rahatszlk ve ac veren eydir. Kiinin kötülüe her

baknda eytann kiiyi günaha düürme arzusu vardr" buyurmutur.

6

1 Ahmed 29/523, 527, 532 (17999, 18001, 18006) ve Buhârî (1/144, 145). Müsned'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
2 bn Ebî eybe (8/332), Ahmed 29/179, 181 (17631, 17633), Buhârî (295, 302), Müslim

(2553), Tirmizî (2389), Hâkim (2/14) ve Beyhakî (7272, 7273, 7994, 7996).

3 Ahmed 36/484, 497, 537 (22159, 22166, 22199), bn Hibbân (176), Taberânî (7539,

75409, Hâkim (1/14, 2/13, “sahîh”) ve Beyhakî (5746, 6990, 6991). Müsned'in muhakkikle "i:

"Sahîh hadistir" demilerdir.
4 Nihâye (1/378).

5 Beyhakî (7277).
6 Beyhakî (5434).
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Ahmed ve Beyhakî'nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Mafahu aleyhi

«tin): "Kimin dili hakk söyler de onunla amel edilirse, kyamet gününde

mutlaka ecrini alr. Sonra Yüce Allah onu kyamet gününde sevabna

kavuturur

"

buyurmutur .

1

Beyhakî'nin, ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutur: "Dâvud, Rabbi ile konuurken: «Ey Rabbim! En fazla

sevdiin kulun kimdir? Ben de onu senin sevginle seveyim» dedi. Yüce Allah:

«Ey Dâvud! En fazla sevdiim kul kalbi, elleri temiz olan ve söz tamayandr.

Dalar yok olsa da beni seven, beni seveni seven, beni kullanma sevdiren kii

yok olmaz» buyurdu. Dâvud: «Ey Rabbim! Sem ve seni seveni sevdiimi

biliyorsun. Ancak seni kullanna nasl sevdireyim ?» diye sorunca, Yüce Allah:

«Ey Dâvud! Onlara nimetlerimi ve musibetlerimi hatrlat. Mazlum kiiye

yardm eden veya ona destek olann, ayaklann kayaca günde ayaklann sabit

klanm» buyurdu."
1

Ahmed'in Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber UaiBilahu aleyhi

mailem): "Kim kardeinin rzn korursa, Yüce Allah kyamet gününde onun

yüzünden atei çevirir" buyurmutur.

3

bn Mâce'nin, Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (*aWiahu aleyhi

malam): "Yanm kelimeyle olsa bile bir müminin öldürülmesine yardm eden kii,

Allah'n huzuruna, alnnda: «Allah'n rahmetinden ümitsizdir» yazsyla

çkar" buyurdu .

4

Taberânî, M. el-Evsafta ve Hâkim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (ulBlaiu aleyhi msiM: "Kim batlla hakk yenmek için bir zalime yardm

ederse, bu kimse Allah'n ve Resulünün zimmetinden uzaktr" buyurmutur .

5

Hâkim’in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Maflahu aleyhi' mailem):

"Hasmlardan haksz olana yardm eden kii bu ii brakana kadar Allah'n

gazab altnda kalr" buyurmutur.

1

' Ahmed 21/314 (13803) ve Beyhakî (7680, 7681).

J Beyhakî (7668).

3 Ahmed 45/523, 524, 528 (27536, 27543). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.
4 bn Mâee (2620). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfSünen bn Mâce, 571).

5 Taberânî (2944) ve Hâkim (4/100).



164 -SMâide Sûresi &

Buhârî, Târih’te, Taberânî ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da Evs b.

urahbîl’den bildirdiine göre Resûlullah (nfeiahu aleyhi vurin): "Her kim bir zalime

yardm etmek maksadyla, onun zalim olduunu bildii halde onunla birlikte

yürürse, slam'dan çkm olur" buyurmutur .

2

Beyhakî’nin, uabu'l-mân’da, ibn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah

(udaiiahu iyhi vmflm) öyle buyurmutur "Allah'n hadleri konusunda birine efaatçi

olan kii Allah'n emirlerine muhalafet etmi olur. Kim borçlu olarak ölürse

(kyamet günü) borcunu dinar ve dirhemle deil iyiliklerinden alacaklya

verilerek ve alacaklnn günahlar kendisine yüklenerek ödenir. Batl bir konuda

bilerek tartan bu ii brakana kadar Allah'n gazab altnda kalr. Kim mümin

kardeinde olmayan bir eyi söylerse, söylediinden geri dönene kadar Allah

onu Cehennem ahalisinin rinleri içinde brakr."

3

Beyhakî, Fuseyle'den bildirir: Babam Vâsile b. el-Eskân’n öyle dediini

iittim: “Resûlullah’a (nUbhu aleyhi veeiiem): “Kiinin kavmini sevmesi kavmiyetçilik

midir?” diye soruduumda: "Hayr deildir, ancak kiinin kavmine zulmünde

yardm etmesi kavmiyetçiliktir" buyurdu/

Beyhakî’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (oflaUn aleyhi ««ellen):

"Kim bir konuda ahit olmad halde bir topluluun yannda ahit diye yer

alrsa o kii yalana bir ahittir. Kim hakly haksz bilmeden taraflardan birine

yardm ederse bu ii brakana kadar Allah'n gazab altnda olur. Müslümanla

savamak küfür, ona sövmek isefaklktr."3

Hâkim ve Beyhakî, Abdurrahman b. Abdillah b. Mes'ûd’dan, o da

babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah {saiiBiiahu aleyhi mellem): "Bir kavme

zulümlerinde yardma olan kii, çukura düüp kuyruundan çekilerek çkarlan

deve gibidir

"

buyurmutur. Hâkim'in lafz ise: "Kavmine haksz yere yardm

1 Hâkim (4/99,
*
sahih ").

1

Buhârî (4/250), Taberânî (619) ve Beyhakî (7675). Elbânî, Da’îfu'l-Câmi'de (5859)

hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 Beyhakî (6735). Elbârû, es-Silsiletu'd-DaîJede (438) hadisin sahîh olduuru

söylemitir.
4 Beyhakî (7675).

5 Beyhakî (7676).
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eden ve zulümlerinde yardma olan kii, çukura düüp çkarlmas için

kuyruunu uzatan deve gibidir" eklindedir.’

*i
-i»>

J
j*t j ^Jj faili iü 1

Ju Q* Uj U Sil £I jsî Uj UcJlJ ijiütj Sviiilj

Crî lt5 f
jjl' i*1* fSljSd; ij* Oj .--i1"

c~ aJÎj cJu^l
f
j^il â j j—

V_U^ 3-üia ^ jkil^ iLa fbu>l pü c-^jj^
r^a 3> «I çiy

"Le, kan, domuz eti, Allah'tan bakasnn ad anlarak

kesilen; boulmu, vurulmu, yukardan dumu,
boynuzlanm, canavar yrtm olup da canl iken

kesmedikleriniz; dikili talar (putlar) üzerine boazlanan
hayvanlar ve fal oklaryla ksmet (ans) aramanz size

haram klnd. Bunlarn hepsi doru yoldan çkmaktr.
Bugün kâfirler, dininize kar ümitsizlie dümülerdir.
Onlardan korkmayn, benden korkun. Bugün dininizi

kemale erdirdim, size nimetimi tamamladm. Size din

olarak slâm' beendim. Kim açlktan daralr, günaha

istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalrsa, ona

günah yoktur. Çünkü Allah balayan, merhamet edendir."

(Mâide Sur. 3)

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebû

Umâme der ki: Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem), kavmimi, Allah'a ve Resûlüne davet

etmem, onlara Allah'n iarn ve slam' anlatmam için beni göndermiti.

Kavmimin yanna gidip bunlar anlatrken bir tabak kan getirdiler. Onu yemek

için toplandlar ve bana: "Gel ey Sudey! Sen de ye" dediler. Ben: "Vay

halinize! Ben bunu size haram klan kiinin yanndan geliyorum. Allah bu

konuda hüküm indirdi" dedim. Onlar: "Bu hüküm nedir?” diye sorunca,

onlara: "Le, kan, domuz eti, Allah'tan bakasnn ad anlarak kesilen;

1

Beyhakî (7677) ve Hâkim (4/159, 'sahih').
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boulmu, vurulmu, yukardan dümü, boynuzlanm, canavar yrtm
olup da canl iken kesmedikleriniz; dikili talar (putlar) üzerine boazlanan

hayvanlar ve fal oklaryla ksmet (ans) aramanz size haram klnd.

Bunlarn hepsi doru yoldan çkmaktr. Bugün kâfirler, dininize kar
ümitsizlie dümülerdir. Onlardan korkmayn, benden korkun. Bugün

dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladm. Size din olarak slâmî

beendim. Kim açlktan daralr, günaha istekle yönelmeden bunlardan

yemek zorunda kalrsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah balayan,

merhamet edendir"
1

âyetini okudum.
2

Abdurrezzâk’n, Musannefte bildirdiine göre Katâde: "Domuz eti yiyen

kiiye tövbe etmesi teklif edilir. Eer tövbe ederse kurtulur, etmez ise

öldürülür" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî Sürten'de, ibn

Abbâs'tan bildirin "<ii ^ÎJ Jj buyruuyla, tautlann (yalanc ilahlarn)

ad anlarak kesilen hayvanlar, "alIÜIj"5 ifadesiyle de boularak ölen

hayvanlar kastedilmektedir. "tij&jJlj”* ifadesiyle, odun parçasyla (veya

baka bir eyle kann aktmakszn) vurularak öldürülen, “4jj>ÜiS"
7

buyruuyla da, yüksek bir yerden düüp de ölen hayvanlar kastedilmektedir.

“teJolitf’
9
ifadesiyle, birbirleriyle dövüerek ölen, “£^Ji JSÎ US"

9
ifadesiyle de,

vahi hayvanlann parçalam olduu hayvanlar kastedilmektedir. " u

^So"
,° buyruu, ölmeden önce kestiklen hayvanlann yenilebilecei

bildirilmitir. "yJjj Ji US”
11

buyruuyla dikili talar üzerine boazlanan

hayvanlar kastedilmektedir. Cahiliye zamannda dikili talann adn anarak

’ Mâide Sur. 3
1 Taberânî (8074) ve Hâkim (3/641, 642, "sahîh").

5 Abdurrezzâk (13826).

9 Mâide Sur. 3
s Mâide Sur. 3
6 Mâide Sur. 3
7 Mâide Sur. 3
a Mâide Sur. 3

9 Mâide Sur. 3
10 Mâide Sur. 3

” Mâide Sur. 3
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hayvan keserlerdi. "çSij^L jt*"
1

buyruu, fal oklarn ilerinde

kullanmalan kastedilmektedir. &»”* ifadesi de, zikredilen hayvanlardan

yemenin fasklk olduu ifade edilmitir.”3

Tastî'nin, MesâiVöe bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana,

"LîÜjiy* ifadesini açklar msn?” diye sorunca, bn Abbâs: "Araplar koyunu

boar, öldüü zamanda etini yerlerdi” karln verdi. Nâfi' b. el-Ezrak:

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorduunda, bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. mriul-Kays'n:

"Boaz sklan genç deve gibi birliyor

Beni öldürmek istiyor, ancak katile de benzemiyor
"
dediini iitmedin mi?"

Nâfi’ ona: "Bana, ifadesini açkla” dediinde, bn Abbâs:

"Odun parçasyla vurularak öldürülen hayvandr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorduunda, ibn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. âirin:

"Gündüz dinlenmeye yönelik benden borcunu isteyince

Öderim borcumu, uyku mahmurluu vurup yok edince" dediini itmedin

m?V*

Nâfi' ona: "Bana, "Oiistyij"
6
ifadesini açkla” deyince, bn Abbâs: "Ensâb,

Araplann taptklan ve onlar adna kurbanlar kestikleri putlardr” dedi. Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorduunda, bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. Zübyân oullarndan olan Nâbie'nin:

Yemin olsun e! sürdüüm Kâbe'sine

Ve kendilerine kurban kesilen putlara
"
dediini iitmedin mi?”

1 Mâide Sur. 3
1 Mâide Sur. 3
3 bn Cerir (3/57, 8/56, 59, 61, 63, 71, 77), el-lkân'da (2/11, 12) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî (9/249).

^ Mâide Sur. 3
s Mâide Sur. 3
6 Mâide Sur. 90
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Nâfi': "Bana: Jj"
1 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs

öyle karlk verdi: "Ezlâm, fal oklan demektir. Cahiliye döneminde ilerini bu

fal oklarna göre yaparlard. Oklardan birinin üzerinde: "Rabbim bunu

emretti”, dierinin üzerinde de: "Rabbim bunu yasaklad" yazlyd. Bir i

yapacaklar zaman putlannn yanna giderler ve oklan bir giysiyle kapatrlard.

Birini çekerler ve çkana göre o ii yapar veya ondan geri dururlard.” Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorduunda, bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. Hutaya'nn:

“Yanndan uçup giden kulara hiçbir ey demez.

Bir i yapaca zaman fal oklaryla kura çekmez" dediini itmedin m?"3

Buhârî ve Müslim, Adiy b. Hâtim'den bildirir: "Yâ Resûlullah! Ben av

okumla vurup düürüyorum” dediimde: "Eer ok av delerse onu ye. Ama ok

enlemesine ava çarparsa yeme. Çünkü o av, vurarak öldürülenlerden olur"

buyurdu.3

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: kuyuya düen, "4jâ/lb”ise

dada yüksek bir yerden düen anlamna gelir.
4

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Meysere bu âyeti: lafzyla

okurdu.5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "^Llj j-V' lafzyla

okumutur.
6

bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Ali: "Vurularak, düerek veya dövüerek

ölmek üzere olan hayvan, elini veya ayan kprdatr halde yetiip kesersen

etini ye” dedi.7

’ Mâide Sur. 3
1

Mesûilu Nâfi' b. el-Ezrak, sh. 57, 173, 1 77, 199 (27, 231, 239, 280).

J Buhârî (5475, 5476), Müslim (1929).

4
el-tkân'da (2/11) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

s bn Cerîr (8/61). Eldeki Mushaf'a muhalif olmasndan dolay âz bir kraattir.

4 bn Cerîr (8/23). Eldeki Mushaf'a muhalif olmasndan dolay âz bir kraattir.

7 bn Cerîr (8/64).
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Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Boaz kesilmeden yaralanp da ölen hayvann etini yeme, çünkü o eytann

kestiidir" buyurdu. bnu’l-Mübârek: “Burada hayvann boaz kesilmeden,

yaralanmasndan dolay cannn çkmas kastedilmektedir" dedi.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Dikili talar (putlar) üzerine boazlanan hayvanlar ..."
2 buyruunu

açklarken: “Cahiliye zamannda hayvanlarn Kabe'nin etrafndaki talann

üzerinde keserlerdi. Diledikleri zaman da o talar daha güzel talarla

deitirirlerdi" dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Fal oklaryla ksmet

(ans) aramanz size haram klnd ..."4 buyruunu açklarken: “Burada

Araplann oklan ve Perslerin zarlar kastedilmektedir. Bu oklar ve zarlarla

kumar oynarlard” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: Cahiliye zamannda insanlar

sefere, savaa veya ticarete çkp çkmamay fal oklarndan çkan sonuca göre

tayin ederlerdi" dedi.

bn CenVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Fal oklaryla ksmet (ans)

aramanz size haram klnd ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Cahiliye

zamannda insanlar bir sefere çkacaklar zaman çkmak için bir ok, kalmak

için de bir ok seçerlerdi. Çektikleri ok üzerinde çkmaya izin veren ok ise

sefere çkarlar, kalmay söyleyen ok ise de sefere çkmaktan vazgeçerlerdi."
6

bn CenVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Fal oklaryla ksmet (ans)

aramanz size haram klnd ..."7 buyruunu açklarken: “Burada fal baktktan

beyaz çakl talan kastedilmektedir" dedi .

8

’ Hâkim (4/113, "sahih").

1 Mâide Sur. 3
3 bn Cerîr (8/71).

4 Mâide Sur. 3
5 Mâide Sur. 3
6 bn Cerîr (8/73).

7 Mâide Sur. 3
8 bn Cerîr (8/73).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken öyle dedi: Cahiliye zamannda insanlar bir i yapaca zaman veya

bir sefere çkaca zaman üç ok alrlard. Birinin üzerine: "Bana emret”,

birinin üzerine de: "Bana yasakla” yazlrd. Üçüncü oku aralann bulsun diye

yazsz brakrlard. Sonra bu üçünden birini çekerlerdi. Eer "Bana emret”

yazl ok çkarsa niyet ettikleri o ii yaparlard. "Bana yasakla” oku çkarsa o ii

yapmaktan vazgeçerlerdi. Eer yazsz ok çkarsa, yeniden balayp tekrar

çekerlerdi .

1

Taberânî ve bn Merdûye'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sBiUshu Bieyti rtsdtem):
"
Kâhine giden, fal oklaryla ksmetini arayan ve b.r

eyi uursuz sayarak seferden geri dönen kii Allah katndaki yüksek derecelere

nail olamaz " buyurmutur.

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: '...Bugün

kâfirler, dininize kar ümitsizlie dümülerdir...'3 buyruunu açklarken:

"Tekrar onlann dinine dönmenizden tamamen ümidi kestiler” dedi .

4

Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da bildirdiine göre bn Abbâs: '...Bugün

kâfirler, dininize kar ümitsizlie dümülerdir..."5 buyruunu açklarken

öyle dedi: Mekke ahalisi sizin tekrar onlann dinine dönmenizden, putlara

tapmanzdan ümidi kesmitir. '...Onlardan korkmayn, benden korkun ...'
6

buyruu: "Siz Muhammed'in (niiaühu aleyhi veseiiem) dinine tabi olmaktan deil de,

putlara tapmaktan ve Muhammed’i (»iaiiahu ai*yb Mufen) yalanlamaktan korkun”

mânâsndadr. Resûlullah (sBiiBiishu aleyhi «selim), ellerini duaya kaldrarak Arafat'ta

durmu Müslümanlar da, Allah'a dua ederken Cibril: '...Bu gün dininizi

kemale erdirdim ...'7 buyruunu indirdi. Burada helal ve haram

belirtilmektedir. Bu âyetten sonra da helal ve haram hakknda baka bir âyet

inmemitir. Allah'n nimetini tamamlay, hac esnasnda bizimle beraber hiç

’ bn Cerîr (8/83).

1
Taberânî, M. el-Evsat (26639, bn Kesîr, Tefsirde (3/21) geçtii üzere bn Merdûye,

lafz kendisinindir. (Elbânî, Da'tfu'l-Câmi', 5102).

* Mâide Sur. 3
4 bn Cerîr (8/78).

s Mâide Sur. 3
6 Mâide Sur. 3

7 Mâide Sur. 3
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bir müriin bulunmaydr. '...Beendim ...*
1

ifadesi de: “Size din olarak

slam' beendim mânâsndadr. Bu âyet indikten sonra Resûlullah (salMlahu Beyh

vESEflem) seksen bir gün yaad ve sonra vefat etti.
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bugün kâfirler, dininize

kar ümitsizlie dümülerdir... Bu gün dininizi kemale erdirdim ..."

3

buyruunu açklarken: “Bu dini indirmemle bunlar oldu" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlardan korkmayn, benden

korkun..."* buyruunu açklarken: “Size üstün gelecekler diye bir korkunuz

olmasn” dedi .
5

Müslim'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (uMahu aleyhi «saltam):
"eytan

,

Arap yarmadasnda namaz klanlarn kendisine ibadet etmesinden ümidini

kesmitir. Ancak yine de onlar tahrik etmektedir" buyurdu.
6

Beyhakî'nin uab'da, Ebû Hureyre ve Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Resûlullah Maitahu alay*» «»Hem):
"
eytan, sizin bu topraklarnzda kendisine ibadet

etmenizden ümidini kesmitir. Fakat sizden yana küçümsediiniz günahlara da

raz olmutur" buyurdu.7

Beyhakî'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiBiahu aleyhi «selam):

"eytan , Arap yarmadasnda putlara tapmanzdan ümidini kesmitir. Fakat

bunun dnda sizin küçümsediiniz günahlarnza da raz olacaktr. Bunlar

kyamet gününde tehlikeli olan günahlardandr. Gücünüzün yettiince

hakszlk etmekten saknn" buyurmutur.8

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce

Allah, Peygamberine ve müminlere imanlann tamamladn haber verip

daha fazlasna gerek duymayacaklann, Allah tamamlandktan sonra

1 Mâide Sur. 3
J Beyhakî (32).

3 Mâide Sur. 3
4 Mâide Sur. 3
5 bn Cerîr (8/79).

* Müslim (2812).

7 Beyhakî (7264).
8
Beyhakî (7263).
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kimsenin onu eksiltemeyeceini, ona göre amel edenlere buzetmeyeceini

bildirmitir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

“...Bu gün dininizi kemale erdirdim ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Allah, onlara dinlerini kemale erdirdi ve mürikleri Kâbe'den çkard. Bize

nakledildiine göre bu âyet Arefe günü nazil olmutur. O gün de Cuma

gününe dek gelmitir.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."4 buyruunu açklarken: Bize nakledildiine göre bu âypt

Resûlullah'a mumu deyt» m*™), Allah mürikleri el-Mescidu'l-Haram'dan çkanp

Müslümanlann haccn halis kld Cuma günü Arafat’ta inmitir" dedi .

5

bn Cerir ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Önceleri

Müslümanlar ve mürikler beraber hac ederlerdi. Tevbe Sûresi nâzil olduu

zaman mürikler Beytu'l-Harem'den çkanld ve Müslümanlar aralannda

hiçbir mürik bulunmakszn haclanm eda ettiler. Bu da: "...Bugün dininizi

kemale erdirdim, size nimetimi tamamladm"6
âyetinde olduu gibi

Müslümanlann nimetlerinin tamamlanmasdr .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerfr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Bu gün

dininizi kemale erdirdim ..."
8 buyruunu açklarken: "Haccn tamam olmas

ve müriklerin Kâbe'den çkanlmasdr" dedi .

9

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, a'bî'den bildirin "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."
10

âyeti, Resûlullah (»yishu *yhi na\\m) Arafat’ta vakfede iken nâzil

oldu. Bu âyet inince Cahiliye inançlar ve hac ibadetleri yok olup irk helak

oldu. Sonra da çplak olarak kimse tavaf etmedi. O yl Müslümanlarla beraber

’ bn Cerir (B/80).

J Mâide Sur. 3

3 Abdurrezzâk, Tefsir (1/184) ve bn Cerir (8/81, 84).

4 Mâide Sur. 3
5 bn Cerir (8/83, 84).

6 Mâide Sur. 3
7 bn Cerir (8/83).

8 Mâide Sur. 3
9 bn Cerir (8/82).
10 Mâide Sur. 3
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müriklerden kimse hacca katlamad. te o zaman Yüce Allah: "...Bu gün

dininizi kemale erdirdim..."

1

âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd, a'bl'den bildiriyor: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim..."5 âyeti Resûlullah'a (mMMu #*yhi meiim), Arafat'ta inmitir. Bir âyet,

Resûlullah’n (niaPahu aleyhi mailem) houna gittii zaman onu sûrenin bana
koyard. Ayn zamanda Cibril, Resûlullah'a (niiaiiahu aleyhi meiiem) hacda nasl ibadet

edeceini de öretiyordu.”

Humeydî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Hibbân ve Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre

Târik b. ihâb der ki: Yahudiler Ömer'e: "Sizin kitabnzda okuduunuz bir

âyet vardr. Eer o âyet biz Yahudilere inmi olsayd, biz o günü bayram ilan

ederdik" dediler. Ömer: "O hangi âyettir?” diye sorunca: "...Bugün dininizi

kemale erdirdim, size nimetimi tamamladm"4
âyetidir” karln verdiler.

Bunun üzerine Ömer: "Vallahi bu âyetin indii günü ve zaman biliyorum. Bu

âyet Resûlullah’a (saiiaHahu aleyhi «senem) Cuma günü Arefe gecesi inmitir” dedi .

5

shâk b. Râhûye, Müsned 'de ve Abd b. Humeyd, Ebu'l-Âliye'den bildiriyor

Yahudiler Ömer'in yanndayken söz konusu âyeti zikrettiler. Ehl-i Kitâb'dan

bir kii: "Eer bu âyetin hangi gün nâzil olduunu bilseydik o günü bayram

ilan ederdik" dedi. Bunun üzerine Ömer: "Allah'a hamd olsun ki, Yüce Allah

bize o günü ve dier günü bayram klmtr. Bu âyet Arefe günü nâzil oldu.

Dier gün de kurban (bayram) günüdür. Allah bize dinimizi tamamlad.

Sonra her tamam olan eyin eksildiini örendik”dedi .

6

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre Antere der ki: "...Bu gün

dininizi kemale erdirdim..." 7
âyeti indii zaman büyük hac günüydü ve

Ömer alamt. Hz. Peygamber (saiiniiahu alayh miM, Ömer'e: "Seni alatan

nedir?" diye sordu. Ömer "Dinimiz art içinde olan bir dindi. imdi ise

1 Mâide Sur. 3
1 bn Cerîr (8/84).

J Mâide Sur. 3
4 Mâide Sur. 3
5 Humeydî (31), Ahmed 1/320, 375, 376 (188, 272), Müslim (3017), Tirmizî (3043),

Nesâî (3002), bn Cerîr (8/86, 87), bn Hibbân (185) ve Beyhakî (5/118).
6
el-Metâlibu'l-Âliye'de (3962) geçtii üzere sahâk b. Râhûye.

7 Mâide Sur. 3
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tamamlanm bulunmaktadr. Her tamamlanan ey de mutlaka eksilir"

deyince, Hz. Peygamber (ssiialiahu aleyhi veseiiem): "Doru söyledin

"

buyurdu .

1

bn Ceririm, Kabîsa b. Zueyb'den bildirdiine göre Ka'b: “Eer bu âyet

baka bir ümmete inmi olsayd, bu günü beklerler ve bu âyetin nâzil olduu

günde toplanarak o günü bayram ilan ederlerdi" dedi. Ömer: "Ey Ka'b! Bu

hangi âyettir?" deyince, Ka'b: "...Bu gün dininizi kemale erdirdim ..."
2

âyetidir” karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Ben bu âyetin nâzil olduu

günü ve yeri biliyorum. Bu âyet Cuma gününe denk gelen Arefe gününde

nâzil olmutur. Allah'a hamdolsun ki, bu iki gün de bize bayramdr" dedi .

3

Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, ibn Cerîr, Taberânî ve Beyhakî’nin,

DelâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."4 âyetini okuyunca bir Yahudi: "Eer bu âyet bize inmi olsayd,

bu âyetin indii günü bayram ilan ederdik" dedi. Bunun üzerine bn Abbâs:

"Bu âyet iki bayram günü olan Cuma ve Arefe gününde inmitir" karln
verdi .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre sa b. Hârise el-Ensârî der ki: Biz bir mecliste

otururken Hristiyan bir kii bize: "Ey slam ahalisi! Size inmi olan bu âyet

eer bize inmi olsayd bu âyetin indii günü ve zaman iki kii kalsak bile

bayram ilan ederdik. Bu âyet de: "...Bu gün dininizi kemale erdirdim..."’

âyetidir
2' dedi. Ona kimse bir cevap vermemiti. Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî ile karlap bu konuyu kendisine sorduumda öyle dedi: "Ona bi-

cevap vermediniz mi? Ömer b. el-Hattâb bu konuda öyle demiti: "Bu âyet

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem), Arefe günü vakfede iken inmitir. O gün

bütün Müslümanlara bayram klnm ve Müslümanlardan bir kii kalsa bile

bayram olarak kalacaktr."7

1 bn Ebî eybe (13/250, 251) ve bn Cerîr (8/81).

1 Mâide Sur. 3
3 bn Cerîr (8/87, 88).

4 Mâide Sur. 3
5 Tayâlisî (2832), Tirmizî (3044, "kasen”), bn Cerîr (8/87, Taberânî (12835) ve Beyhaki

(5/446). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2438, 3248).

6 Mâide Sur. 3
7 bn Cerîr (8/88).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dâvud der ki: Âmir e-a'bî'ye: "Yahudiler:

"Nasl olur da Araplar, Allah'n kendilerine dinlerini tamamlad günü

akllarnda tutmazlar?" diyorlar" dediimde, Âmir: "O günün hangi gün

olduunu bilmiyor musun?" diye sordu. Ben: "Hangi gündür?" dediimde: "O

gün Arefe günüdür. Allah bu âyeti Arefe gününde indirdi" karln verdi .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: “...Bu gün dininizi kemale

erdirdim..."
2

âyeti, Arefe gecesi Resûlullah aleyh mdi«n) vakfede iken

inmitir.
3

bn Cerîr ve Taberânî’nin, Amr b. Kays es-Sekûnî*den bildirdiine göre

Muâviye minberde: “...Bu gün dininizi kemale erdirdim..."3 âyetini sonuna

kadar okudu ve: "Bu âyet Arefe ve Cuma günü nâzil oldu” dedi .
5

Bezzâr, Taberânî ve ibn Merdûye, Semure'den bildirir: “...Bu gün dininizi

kemale erdirdim..."
6
âyeti, Resûlullah (tdiaiiahu »leyt» «ailem) Cuma günü Arafat’ta

vakfede iken nâzil oldu .

7

Bezzâr'n sahîh bir isnâdla bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Bu gün dininizi

kemale erdirdim..."
8

âyeti, Resûlullah (uiiiahu «nten) Arafat'ta iken

kendisine inmitir" dedi .

9

bn Cerîr'in zayf bir isnâdla bildirdiine göre bn Abbâs: “...Bu gün

dininizi kemale erdirdim..."
10 buyruunu açklarken: "Bu, insanlar

tarafndan hangi gün olduu bilinen bir gün deildir” dedi.”

’ bn Cerîr (8/88).

1 Mâide Sur. 3
5 bn Cerîr (8/88) ve bn Kesîr, Tefsîr’de (3/25) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Mâide Sur. 3
5 bn Cerîr (8/89, 90) ve Taberânî 19/392 (961). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (7/14):

"Ravileri güvenilir kiilerdir" demitir.
6 Mâide Sur. 3

7 Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (2207), Taberânî (6916) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (3/25) geçtii

üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/14) der ki: "snadnda zayf biri

olan Ömer b. Mûsa b. Vedh bulunmaktadr."
8 Mâide Sur. 3
9 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2208).
10 Mâide Sur. 3

” bn Cerîr (8/91).



176 -âMâide Sûresi g-

Ibn Cerîr, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî’ Delâil’de ibn Abbâs’tan

bildirir Peygamberiniz MMak sisyh maim] Pazartesi günü dodu, Peygamberlik

kendisine Pazartesi günü verildi. Mekke'den Pazartesi günü çkt, Medine'ye

Pazartesi günü girdi. Mâide Sûresinin: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."

1

âyeti Pazartesi günü nâzil oldu. Resûlullah [nU *yfc m*m) de

Pazartesi günü vefat etti .

1

bn Merdûye ve bn Asâkiriin zayrf bir isnâdla bildirdiine göre Ebû Saîd el-

Hudrî der ki: Resûlullah Mallak aleyh» vesdem), adîr Hum günü Ali'yi görevlendirip

onun velisi olduunu ilan ettii zaman Cibril: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."5 âyeti ile indi .

4

ibn Merdûye, Hatîb ve ibn Asâkiriin zayf bir isnâdla bildirdiine göre Ebû

Hureyre der ki: adîr Hum günü Zilhicce'nin on sekizinci günüydü. O gün Hz.

Peygamber (saBaiiahu aleyhi »sseiiem): "Ben kimin velisi isem Ali de onu velisidir"

buyurdu. Sonra Yüce Allah: "...Bu gün dininizi kemale erdirdim ..."5 âyetini

indirdi .

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: "...Bu gün dininizi kemale

erdirdim ..."7 buyruunu açklarken öyle demitin Bu âyet Arefe günü indi.

Bu âyetten sonra helal ve haram hakknda baka bir âyet inmedi. Resûlullah

(saiiaflahu aleyh nniiem) hacdan geri döndükten sonra da vefat etti. Esmâ binti Umeys

bu konuda öyle demiti: “Ben Resûlullah May* aleyh «seM ile beraber hac

ediyordum. Biz yolculuk halinde ve Resûlullah M»Uak aieytn ««km) binei üzerinde

iken Cibril tecelli etti. Resûlullah'n (saliaJiahu aleyhi «allem) binei âyetin arlna
dayanamad ve çöktü. Ben de yanna gidip üstümdeki hrkay üzerine

açtm."8

1 Mâide Sur. 3
1
îbn Cerir (8/90), Taberânî (12984), bn Kesîr, Tefsî/de (3/25) geçtii üzere bn

Merdûye ve Beyhakî (7/233). bn Kesîr: "Bu arîb (tek kanalla) bir hadistir ve isnad

zayftr" demitir.
5 Mâide Sur. 3

* bn Kesîr, Tefstr'de (3/25) geçtii üzere bn Merdûye ve Ibn Asâkir (42/227).

5 Mâide Sur. 3
6 bn Kesîr, Tefstr'de (3/25) geçtii üzere bn Merdûye, Haüb (8/290) ve bn Asâkir

(42/233, 234).

7 Mâide Sur. 3
8 bn Cerîr (8/80).
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bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildirir: "...Bu gün dininizi kemale erdirdim ..."

1

âyeti indikten sonra Hz. Peygamber (seiaiiahu aleyhi ««im seksen bir gece yaad .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Bize nakledildiine göre

kyamet gününde her din sahibinin dini karsna çkacaktr. man, sahibini ve

inananlar müjdeleyerek hayrlara götürecektir. slam huzura geldii zaman:

“Ey Rabbim! Sen Selâm'sn, ben de slam'm” der. Yüce Allah da: “Bu gün

seninle amelleri kabul edip seninle amellerin karln vereceim”

buyurur.”3

Ahmed, Alkame b. Abdillah cl Muzenî'dcn, o da bir kiiden bildirir: Ben,

Ömer b. el-Hattâb'n meclisinde iken Ömer oradakilerden birine:

"Resûlullah'n (iiHahu aleyhi vBEeilam) slam' nasl vasflandrdn iittin mi?” diye

sordu. O kii: “Resûlullah’n (saHaiiahu aleyhi vw«hm):
"slam bir yanda balad, sonra

iki yanda oldu, sonra dört yanda, sonra alt yanda sonra da sekiz yanda

oldu

"

buyurduunu iittim” karln verdi. Bunun üzerine Ömer: “Sekiz

yandan sonra da eksiklikler balar” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kim açlktan daralr, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek

zorunda kalrsa, ona günah yoktur..."5 buyruunu açklarken: “Âyetin

banda zikredilen haram eylerin Allah'a kar gelme diye bir niyet

tamadan sadece açlktan dolay yenmesinde bir günah yoktur" dedi .

6

Tastî'nin, Mesâil'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana:

“iÂiki j
”7 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: “iddetli açlk

anlamndadr” karln verdi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?”

diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. A'â'nn:

“Sh kn evlerinizde tok yatarken,

1 Mâide Sur. 3
2 bn Cerîr (8/81).

1 bn Cerîr (8/85).

4 Ahmed 25/100 (15802).

5 Mâide Sur. 3
6 bn Cerîr (8/93, 94) ve el-tkârt'de (2/12) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
7 Mâide Sur. 3
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Komularnz aç yatmaktadr" dediini itmedin m?" 1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Kim

açlktan daralr, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda

kalrsa, ona günah yoktur ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada kiinin

açlktan dolay, günaha meyletmeksizin yiyebilecei ifade edilmitir” dedi .
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demiti 1*:

"Kiinin iddetli açlk durumunda günaha meyletmeksizin yemesine ruhsat

verilmitir. Günah niyetiyle yiyene, haddi aana veya Allah'a ma’siyete

giderken açlk çekerek yiyene ise haramdr."4

Ahmed ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebî Vâkid el-Leysî der ki: Ashâb: "Yâ

Resûlullahî Biz açlk çektiimiz bir bölgede yayoruz. Ölü eti yemek bize ne

zaman helal olur?" diye sorunca, Resûlullah (saiialiahu aieytî vesellem):
",Sabah ve akam

yemei için sebze (yeillik) olarak bir ey bulamadnz zaman yiyebilirsiniz"

buyurdu .
5

bn Sa'd ve Ebû Dâvud’un bildirdiine göre Fucey’ el-Âmirî: "Yâ

Resûlullah! Bize ölü etinden ne kadar bir miktar helaldir?" diye sordu.

Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem): "Sizin yemeiniz ne kadardr?" buyurunca: "Sabah

ve akam süt içeriz" karln verdi. Ukbe de: "Sabah bir bardak, akam bir

bardak süt içeriz" deyince, Resûlullah (saMahu eleyhi veseM:
"
Babama yemin olsun

ki bu açlktr" buyurdu ve bu hal üzerine onlara ölü etini helal kld .

6

Hâkim'in, Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaiiaiu

aleyhi vesellem): "Eer akam vakti ailene süt içirebiliyorsan, Allah'n yasaklam

olduu yemeklerden uzak dur” buyurdu .

7

1

el-tkân’de (2/104, 105) geçtii üzere Tasti.

J Mâide Sur. 3

3 Abdurrezzâk (1/184).

4 bn Cerîr (8/95).

5 Ahmed 36/227, 232 (21898, 21901) ve Hâkim (4/125, "sahih"). Müsned'l

muhakkikleri: "Hadis, tarikleriyle ve ahitleriyle hasen hadistir" demilerdir.
6 bn Sa'd (6/46) ve Ebû Dâvud (3817). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen Ebi

Dâvud, 822).

7 Hâkim (4/125,
"
sdhîh "). Elbânî, es-Silsüetu ’s-Sahtha

1

da (1353) hadisin sahîh olduunu
söylemitir.
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"(Ey Muhammedi) Sana, kendilerine nelerin helâl

klndn soruyorlar. De ki: "Size temiz ve ho olan eyler,

bir de Allah'n size verdii yeteneklerle eitip altrdnz
ava hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd. Onlarn sizin

için tuttuklarndan yiyin. Onu (av için) salarken üzerine

Allah'n adn ann (Besmele çekin). Allah'a kar gelmekten

saknn, üphesiz Allah, hesab çabuk görendir."

(Mâide Sur. 4)

Firyâbî, Ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakî, Sünen'de Ebû Râfi'den bildirin Cibril, Hz. Peygamberim (sallsllahu aleyhi

vaaiiem) yanna gelip içeri girmek için izin istedi. Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi mailem)

izin verdi. Cibril içeri girmekte gecikince, Resûlullah (saHaiiahu aleyhi meiiem) elbisesini

üstüne alp dar çkt. Cibril’in kapda durduunu görüp: "Sana girmen için

izin verdik" buyurdu. Cibril: "Verdin, ama biz içinde köpek ve resim bulunan

eve girmeyiz” dedi. Baktklannda evlerin (odalann) birinde köpek yavrulan

olduunu gördüler. Sonrasnda Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem), bana Medine’deki

bütün köpekleri öldürmemi emretti. Ben de öyle yaptm. Baz kiiler gelip:

"Yâ Resûlullah! Öldürülmesini istediin bu köpeklerden hangilerini beslemek

bize helaldir?” diye sordu. Hz. Peygamber (saiJaliahu Beyhî veseiiem) sessiz kalnca, Yüce

Allah: "(Ey Muhammedi) Sana, kendilerine nelerin helâl klndn
soruyorlar. De ki: "Size temiz ve ho olan eyler, bir de Allah'n size verdii

yeteneklerle eitip altrdnz avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl

klnd ..."
1

âyetini indirdi. Bunun üzerine Resûlullah (seiiaiahu aleyhi vejaiiem): "Eer kii

Allah'n ismini zikrederek köpeini av tutmas için brakrsa ve köpek av

yemeden getirirse kii o av yiyebilir" buyurdu.*

1 Mâide Sur. 4
1 bn Cerîr (8/100, 101, bn Kesîr, Tefsir"de (3/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî

(971, 972), Hâkim (2/311, "sahih") ve Beyhakî (9/235). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(4/43): "Ravileri güvenilir kiilerdir" demitir.
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bn Cerîr, krime’den bildirir: Hz. Peygamber (niiBibhu bIbvM menim), Ebû Râfi’yi

köpekleri öldürmesi için göndermiti. Ebû Râfi' köpekleri öldürme iinde

kenar mahallelere kadar vard. Âsim b. Adiy, Sa'd b. Hayseme ve Uveym b.

Sâide, Resûlullah'a isaiiaiieh Bicyt» mdtem) gelip: “Yâ Resûlullah! Bu köpeklerden

hangilerini beslememiz bize helaldir?" dediler. Bunun üzerine: "(Ey

Muhammedi) Sana, kendilerine nelerin helâl klndn soruyorlar. De ki:

"Size temiz ve ho olan eyler, bir de Allah'n size verdii yeteneklerle

eitip altrdnz avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd. Onlarn

sizin için tuttuklarndan yiyin. Onu (av için) salarken üzerine Allah'n adn
ann (besmele çekin). Allah'a kar gelmekten saknn. üphesiz Allah,

hesab çabuk görendir" âyeti nâzil oldu .

1

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el- Kurazî’den bildiriyor: Hz. Peygamber

(saiyafu! aleyhi «setiMn), köpeklerin öldürülmesini emredince: “Yâ Resûlullah! Bu

köpeklerden hangilerini beslememiz bize helaldir?" diye sordular. Bunun

üzerine: "(Ey Muhammed!) Sana, kendilerine nelerin helâl klndn
soruyorlar. De ki: "Size temiz ve ho olan eyler, bir de Allah'n size verdii

yeteneklerle eitip altrdnz avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl

klnd. Onlarn sizin için tuttuklarndan yiyin. Onu (av için) salarken üzerine

Allah'n adn ann (besmele çekin). Allah'a kar gelmekten saknn.

üphesiz Allah, hesab çabuk görendir" âyeti nâzil oldu .

2

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîden bildirir: Tây kabilesinden olan Adiy b.

Hâtim ile Zeyd b. el-Muhelhil, Allah Resûlü’ne (saiiaUahu aleyh maileni) gelip: “Yâ

Resûlullah! Biz köpeklerle ve kularla avlanan bir topluluuz. Zerîh

kabilesinin av köpekleri; inekleri, eekleri ve kelerleri avlayp öldürmektedir.

Allah bize ölü etini haram kld. Biz ne yiyeceiz?" deyince: "(Ey Muhammed!)

Sana, kendilerine nelerin helâl klndn soruyorlar. De ki: "Size temiz ve

ho olan eyler, bir de Allah'n size verdii yeteneklerle eitip altrdnz
avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd ..."3 âyeti indi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Adiy b. Hâtim et-Tâî,

Resûlullah'a (dUMu aleyhi meiiem) gidip köpeklerle avlanmay sordu. Resûlullan

1 bn Cerîr (8/101).

1 bn Cerîr (8/101, 102).

3 Mâide Sur. 4
A bn Kesîr, Tefsîr 'de (3/28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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(saUiBhu sM' *w8Sem) kendisine ne cevap vereceini bilmiyordu. Bunun üzerine:

"...Allah'n size verdii yeteneklerle eitip altrdnz avc hayvanlarn

tuttuu (avlar) helâl klnd ...*

1

âyeti indi.
1

Ibn Cerîr, Urve b. Zübeyriden o da kendisine anlatan birinden bildirir:

Bedevinin biri Hz. Peygamber'e (seiiaiishu aleyhi vesBiiem) av konusunda Allah'n haram

ve helal kld eyleri sormaya gitmiti. Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi nse\\m), ona:

"Allah, sana temiz eyleri helal, pis eyleri de haram klmtr. Ancak zor

durumda kalp yemek bulamazsan o pis eyden sana yetecek kadar yiyebilirsin"

buyurdu. Bedevi: "Helal klacak kadar ihtiyaç sahibi olmak ve haram klacak

kadar ihtiyaçsz olmak nedir?” diye sorunca, Hz. Peygamber (seMahu aleyhi »bmIM:

"Eer sana bir ey geleceini ümid ediyorsan, ümid ettiin ey gelene kadar

(ölmü olan) hayvanlarnn eti ile yetinmeye bak. Veya beklediin bir ey varsa

o ey gelene kadar yine (ölmü olan) hayvanlarnn eti ile yetinmeye bak ve

ailene de yetecek kadar yedir" buyurdu. Bedevi: "Bana ondan yetecek miktar

ne kadardr?” deyince, Hz. Peygamber Uaiieiiahu aleyhi vrahm): "Eer ailene bir gece

içerebilecein süt bulursan, Allah'n sana haram klm olduu yiyecekten uzak

dur. Eer bulamazsan hayvann bütün eti helaldir" buyurdu. 3

Taberânî, Safvân b. Umeyye'den bildirin Urfeta b. Nehk et-Temîmî: “Yâ

Resûlullah! Ben ve ev halkm bu av ile nzklanmaktayz. Bunda bize bir ksmet

ve bereket vardr. Ancak avclk oyalayan, Allah'n zikrinden ve cemaat

namazndan alkoyan bir eydir. Yine de bizim buna ihtiyacmz vardr. Bunu

bize helal m haram m klarsn?” deyince, Resûlullah (sAftfa aleyhi venihn) öyle

buyurdu: “Allah helal klmtr, ben de sana bunu helal klyorum. Avclk ne

güzel bir itir. Allah da mazeretini kabul etmeye herkesten fazla laykhr. Vallahi

benden önceki peygamberlerin hepsi avlanmaktayd veya avlanmak istiyordu.

Sen rzkm aramaya çkmken cemaat namazn klamyorsun, sana cemaati ve

ahalisini sevmen, Allah'n zikrini ve ahalisini sevmen, kendin ve ailen için helal

rtztk için çalman yeterlidir. Bunlarn hepsi Allah yolunda cihad gibidir.

Bilmi ol ki, Yüce Allah’n yardm, salih tüccarla beraberdir

1 Mâide Sur. 4
J bn Cerîr (8/108).

5 bn Cerîr (8/97, 98).

* Taberânî (7342). Heysemi, Mecmau'z-Zevâid’de (2/272) der ki: "isnadnda zayf biri

olan Ali b. el-Medenî'nin babas Abdullah b. Câ'fer bulunmaktadr."
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bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin, Sünen ’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bir de Allah’n size verdii yeteneklerle

eitip altrdnz avc hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd... Onu (av

için) salarken üzerine Allah’n adn ann (Besmele çekin)..."

1

buyruunu

açklarken öyle dedi: "Burada av için eitilen köpekler ve kular

kastedilmektedir, kelimesi köpek ve pars cinsinden olan hayvanlar

mânâsndadtr. “cçJSUj" kelimesi eitilmi hayvanlar mânâsndadr. Onlarn

yakaladklar avlan yiyebilirsiniz. Eer hayvan yakalad avn bir ksmn yerse

o av yeme. Hayvan av için brakacan zaman Allah'n adn zikret (Besmele

çek) ve öyle brak. Ancak bunu unutursan bir saknca yoktur.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eitip

altrdnz avc hayvanlar ..."3 buyruunu açklarken: "Burada kular ve

köpekler kastedilmektedir” dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Eitip altrdnz avc

hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd ..." 5 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Burada eitilen hayvanlar kastedilmektedir. Köpeini veya kuunu

salarken veya okunu atarken Allah'n ismini zikredersen, hayvann av tüter

veya öldürürse o av yiyebilirsin.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, Mecûsi birinin eitmi

olduu köpei veya kuu veya pars veya kartal alan ve onlarla avlanan

Müslüman kii hakknda öyle dedi: "Hayvan ava brakrken Besmele çekmi

olsan bile bu av yeme. Çünkü avc hayvan, Mecusi kii tarafndan eitilmitir.

Yüce Allah da: "...Allah'n size verdii yeteneklerle eitip altrdnz avc

hayvanlarn tuttuu (avlar) helâl klnd ..."
6 buyurmaktadr.

1 Mâide Sur. 4
2 bn Cerîr (8/104, 123, 128,) bn Kesîr, Tefsir"de (3/29) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve

Beyhakî (9/235).

3 Mâide Sur. 4
4 bn Cerîr (8/103).

5 Mâide Sur. 4
6 Mâide Sur. 4
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Eitip altrdnz avc

hayvanlar..."' buyruunu açklarken: "Burada eitilip de avlanan köpek, pars

ve benzeri eyler kastedilmektedir" dedi.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Allah'n size verdii yeteneklerle

eitip altrdnz avc hayvanlar..." 3 buyruunu açklarken: "Onlara

avlanmay Allah'n size örettii gibi öretirsiniz” dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Köpein eitilmi olmasnn

iareti, yakalad av sahibi yanna gelinceye kadar yememesidir" dedi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer köpek av yakalar ve ondan

yerse, sen ondan yeme. Çünkü köpek onu kendisi için avlamtr" dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Adiy b. Hâtim der ki: Resûlullah'a (nhlh »M»

wseiiem), doan kuunun avn sorduumda:
"
Senin için avladn ye"

buyurdu.”7

Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Adiy b. Hâtim der ki: "Yâ Resûlullahî

Eitilmi köpekleri Allah'n adn zikrederek brakyorum” dediimde:

“Eitilmi köpeini braktn zaman Allah'n adn zikrettiysen yakaladklarn

ye" buyurdu. "Av öldürse de mi?” dediimde: "Öldürse de ye! Ancak köpein

av yakalarken baka köpekler de karrsa yeme. Çünkü sen sadece kendi

köpein için Besmele çektin" buyurdu .

8

bn Ebî Hâtim, Adiy b. Hâtim’den bildiriyor: "Yâ Resûlullahî Biz köpekler

ve kularla avlanan bir topluluuz. Avladklarndan bize helal olan nedir?"

dediimde: "Allah'n size verdii yeteneklerle eitip altrdnz avc

hayvanlarn tuttuu avlar helaldir. Size yakaladklar avlan Allah'n adn
anarak yiyin" buyurdu ve öyle devam etti: "Allah’n adn anarak köpeini

braktn zaman yakalad av ye." Ona: "Av öldürse de mi?" dediimde:

’ Mâide Sur. 4
1 bn Cerîr (8/102).

5 Mâide Sur. 4

4 bn Cerîr (8/108).

s bn Cerîr (8/109).

6 bn Cerîr (8/109).

7 bn Cerîr (8/106). Münker hadistir. (Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizt, 248).
8
Buhârî (175) ve Müslim (1929).
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"Avdan yemedii takdirde öldürse de ye" buyurdu. “Yâ Resûlullah! Köpeim

baka köpeklerin arasna karsa da m?" diye sorduumda: "Av köpeinin

yakaladn bilinceye kadar yeme" buyurdu. “Biz okla avlanan bir topluluuz,

bize avladklarmzdan ne helaldir?" dediimde ise: "Allah'n adn zikredersen

ve okun av delerse ye" buyurdu.’

Abd b. Humeyd'in, Ali b. el-Hakem'den bildirdiine gören Nâfi' b. el-Ezrak,

bn Abbâs'a: "Besmele çekerek köpeimi brakrsam ve köpek av öldürürse

onu yiyebilir miyim?" diye sorduunda: “Evet yiyebilirsin" dedi. Nâfi': “Yüce

Allah: '...Ancak yetiip kesmeniz hariç ...'
2 buyurmaktadr. Sen ise: «Öldürse

de ye» diyorsun" diye sorunca, ibn Abbâs u karl verdi: “Yazk sana, ey

bnu'l-Ezrak! Eer kedi bana bir av yakalasa ben de onu canlyken yetiip

kessem bunda bir saknca olur muydu? Vallahi ben bu âyetin hangi köpekler

hakknda indiini biliyorum. Bu âyet Tayy kabilesinden Nebhân oullar

köpekleri hakknda inmitir. Yazk sana, ey bnu'l-Ezrak! Bunu böylece bil!”

Abd b. Humeyd'in, Mekhûl'dan bildirdiine göre Resûlullah (nMahu «Mi

vtraifen): "Eitilmemi köpein bir av yakalar da o av kesmeye yetiirsen onu ye.

Eer kesmeye yetiemezsen yeme

"

buyurdu.

Abd b. Humeyd'in naklettiine göre bn Abbâs: "Eer köpek avdan yerse

sen yeme. Eer (avclk yapan) ku avdan yerse sen de yiyebilirsin. Çünkü

köpee vurup yemesine engel olabilirsin. Fakat kua engel olmaya gücün

yetmez" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre ürve’ye: "Ekin kargas temiz

yiyeceklerden midir?" diye sorulunca: “Resûlullah Muiishu aleyhi maiM onu fâsk

diye adlandrdktan sonra nasl temiz yiyeceklerden olabilir?" karln verdi.

1

ibn Kesir, Tefsir'de (3/33) geçtii üzere ibn Ebî Hatim.
* Mâide Sur. 3
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"Bu gün size temiz ve ho eyler helâl klnd. Kendilerine

kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz

de onlara helâldir. Mü'min kadnlardan iffetli olanlarla,

daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli

kadnlar da, melihlerini vermeniz kaydyla; evlenmek, zina

etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her

kim de inanlmas gerekenleri inkar ederse, bütün iledii

boa gider. Âhirette de o, ziyana urayanlardandr."
(Mâide Sur. 5)

bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs ve Beyhakî'nin, Sünen ’de

bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri

size... helâldir..."’ buyruunu açklarken: "Burada Ehl-i Kitâb'dan olanlarn

kestikleri kastedilmektedir" dedi. "...Daha önce kendilerine kitap

verilenlerden olan iffetli kadnlar da, mehirlerini vermeniz kaydyla;

evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir..."
1

buyruu hakknda ise: "Gizli ve açk olarak zina etmeyen kadnlarla belli bir

mehir vermeniz kaydyla evlenmeniz helaldir” dedi .
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendilerine kitap

verilenlerin yiyecekleri size... helâldir.. buyruunu açklarken: "Burada

Ehl-i Kitâb'n kestikleri kastedilmektedir" dedi.

’ Mâide Sur. 5

1 Mâide Sur. 5
3 bn Cerîr (8/136, 137, 138), el-tkân'de (2/12) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

(9/282, 7/171).

4 Mâide Sur. 5
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Abdurrezzâk'n, Musannefte bildirdiine göre brâhim(-i Neha):

"...Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size... helâldir ..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada Ehl-i Kitâb'n kestikleri kastedilmektedir” dedi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Daha önce kendilerine

kitap verilenlerden olan iffetli kadnlar ..."3 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah bize iki tür iffetli kadn helal klmtr. Bunlar mümin kadn ve Ehl-i

Kitâb'dan olan kadnlardr. Bizim kadnlanmz onlara haram, onlarn kadnlar

ise bizlere helaldir” demitir.

bn Cerîr'in, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (seliaiiahu aleyhi

mailem): "Biz Ehl-i Kitâb'n kadnlaryla evlenebiliriz, ama onlar bizn

kadnlarmzla evlenemezler" buyurdu .

4

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"Müslüman kii Hristiyan bir kadnla evlenebilir. Ancak Hristiyan kii

Müslüman bir kadnla evlenemez” dedi .
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "Ehl-i

Kitâb’dan olanlann yemekleri ve kadnlan bize helal klnmtr" dedi .

6

Taberânî ve Hâkirrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Yahudi ve

Hristiyanlann Tevrât'a ve ncîl’e iman etmi olmalanndan dolay kestikleri

bize helal klnmtr” dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Daha önce

kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadnlar... size helaldir
"8

buyruunu açklarken: "Burada hür kadnlar kastedilmektedir” dedi .

9

1 Mâide Sur. 5
1 Abdurrezzâk (10182), Tefsir (1/186).

3 Mâide Sur. 5

4 bn Cerîr (3/716).

5 Abdurrezzâk (10058) ve bn Cerîr (3/715, 716).

6 bn Cerîr (8/137).

7 Taberânî (11778) ve Hâkim (2/311, "sahîh").

8 Mâide Sur. 5
9 bn Cerîr (8/139).



A

Ayet* 5 187

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: " oiîSJi ^ ollikDli

buyruunu: “Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli

kadnlar" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre a'bî: "...Daha önce kendilerine kitap

verilenlerden olan iffetli kadnlar... size helaldir"' buyruunu açklarken:

“Burada iffetini koruyan ve cünüplükten temizlenip gusleden kadn

kastedilmektedir" dedi .

1

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah'a,

Müslüman kiinin Yahudi veya Hristiyan kadnla evlenmesi sorulunca:

“Mekke'nin fethi srasnda Müslüman kadnlar çok bulunmadndan Ehl-i

Kitâb'dan olan kadnlarla evlenmitik. Geri döndüümüz zaman onlar geri

boadk. Onlarn kadnlan bize helal, bizim kadnlarmz ise onlara haramdr”

dedi .

3

Abd b. Humeyd'in naklettiine göre Meymûn b. Mihrân der ki: bn Ömer'e

Ehl-i Kitâb'dan olan kadnlarla evlilii sorduumda bana: "...Mü'min

kadnlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden

olan iffetli kadnlar da, mehirlerini vermeniz kaydyla; evlenmek, zina

etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir..."4 âyetini ve:

"...Allah'a ortak koan kadnlarla evlenmeyin ..."5 âyetini okudu.

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basri)'ye: “Kii Ehl-i Kitâb'dan olan

kadnla evlenebilir mi?" diye sorulduunda: “Birçok Müslüman kadn

durmuken niçin Ehl-i Kitâb'dan evleniyor? Eer biri mutlaka Ehl-i Kitâb'dan

bir kiiyle evlenecekse iffetli olup olmadna dikkat etsin” dedi: “ffetli

olmad nasl belli olur?" diye sorulunca: “Adam kadna baktnda o da ayn

ekilde kendisine bakar" karln verdi .

6

’ Mâide Sur. 5

’ Abdurrezzâk (10066).

5 Abdurrezzâk (12677).

4 Mâide Sur. 5
5 Bakara Sur. 221
6 bn Cerir (8/149).



188 M Mâide Sûresi E

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "jlü-1 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada kadnn dost edinmesi kastedilmektedir. Bize

söylendiine göre baz kiiler: “Onlar bir din, biz baka bir din üzerinde iken

nasl onlarn kadnlaryla evleniriz?" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Her kim de inanlmas gerekenleri inkar ederse, bütün iledii boa
gider. Âhirette de o, ziyana urayanlardandr"2

âyetini indirdi. Hayr, vallahi

Allah ameli ancak imanla kabul eder.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Her kim de inanlmas gerekenleri inkar ederse ..."3 buyruunu

açklarken: “Burada iman inkar etmekle Allah' inkar etmek

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her kim de inanlmas

gerekenleri inkar ederse, bütün iledii boa gider ..."5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Allah, imann tutunulacak salam bir kulp

olduunu, ameli ancak imanla birlikte kabul ettiini ve ancak onu terk eden

kiiye Cenneti haram klacan bildirmitir."
6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellen),

mümin muhacirlerden olan kadnlar dndaki bütün kadnlarla evlenmeyi

yasaklamtr. Zira Yüce Allah: "...Her kim de inanlmas gerekenleri inkar

ederse, bütün iledii boa gider ..."7 buyurmaktadr.

8

J\ f&JJj i;Liu S5UJI J jiii dj \JS\ Oiâi lif L;

û|i J füi-jîj p—»j Jibdl

ji iüii u» rJ .U- j] J* j\ pzs op

' Mâide Sur. 5
2 Mâide Sur. 5

} Mâide Sur. 5

» bn Cerîr (8/150, 151).

5 Mâide Sur. 5
6 bn Cerîr (8/151).

7 Mâide Sur. 5
8 bn Cerîr (3/714). bn Kesir, Tefsîr (1/376) der ki: "Bu çok arîb (tek kanall) tir

hadistir."
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"Ey iman edenler! Namaz klmaya kalktnz zaman,
yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn. Balarnz
meshedin, iki topua kadar da ayaklarnz ykayn. Eer
cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz yahut yolculukta

iseniz yahut biriniz abdest bozmaktan gelmise yahut

kadnlara dokunmusanz, su da bulamamsanz, temiz bir

toprakla teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve

ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük

çkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve ükredesiniz

diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor."

(Muide Sur. (i)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Taberânî’nin zayf bir isnâdla bildirdiine göre

Alkame b. Fevâ der ki: Resûlullah (saiiaiiak aleyhi rc»iem) küçük abdest bozarken

onu konutururduk, ama bize cevap vermezdi. Ona selam verirdik, o yine

evine gidip namaz abdesti gibi abdest alana kadar cevap vermezdi.

Kendisine: “Yâ Resûlullah! Seni konuturuyoruz cevap vermiyorsun. Selam

veriyoruz yine bize cevap vermiyorsun" dediimizde: "Ey iman edenler!

Namaz klmaya kalktnz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi

ykayn. Balarnz meshedin, iki topua kadar da ayaklarnz ykayn. Eer

cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz

abdest bozmaktan gelmise yahut kadnlara dokunmusanz, su da

bulamamsanz, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Bunun için de

yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çkarmak

istemiyor, fakat sizi temizlemek ve ükredesiniz diye de üzerinizdeki

nimetini tamamlamak istiyor"' âyeti indi.*'

’ Mâide Sur. 6
1 bn Cerîr (8/164), bn Kesîr, Tefsir"de (3/43) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Taberânî

18/6 (3). bn Kesir: "Çok arîb (tek kanall) hadistir. Câbir b. Yezîd el-Cu'fî zayii*

bulunmutur" dedi.
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Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin bildirdiine göre Bureyde der ki:

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) her namaz vakti abdest alrd. Ancak

Mekke'nin fethinde abdest alp mestlerinin üzerine meshetti ve bir abdestle

be vakit namaz kld. Hz. Ömer: "Yâ Resûlullah! Daha önce yapmam
olduun bir ey yaptn” deyince: "Ey Ömer! Bunu kastl yaptm" buyurdu.’

Ebû Dâvud ve Tirmizî, bn Abbâs'tan bildirir. Resûlullah (salBlahu aleyhi veselltm)

helâdan çknca kendisine yemek getirdiler. Ona: "Abdest için de sana su

getirelim mi?” diye sorduklannda: "Sadece namaz klmak için abdest almam

emredildi

"

buyurdu .

2

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve

Beyhakî, Abdullah b. Hanzala b. el-Gasîl'den bildiriyor "Resûlullah (saiuiahu akyhi

vesellem) abdestli olsun olmasn her namaz vakti abdest almakla emrolunmutu.

Bu, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) zor gelince kendisine her namaz vakti

(abdestli ise) misvak kullanmas emredildi. Böylece abdestsiz olmas dnda
her namaz vakti abdest almas kaldnld .”3

bn Cerîr ve Nehhâs’n, Nâsih’te bildirdiine göre Hz. Ali her namaz vakti

abdest alr ve: "Ey iman edenler! Namaz klmaya kalktnz zaman,

yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn. Balarnz meshedin, iki

topua kadar da ayaklarnz ykayn. Eer cünüp iseniz temizlenin. Hasta

iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmise

yahut kadnlara dokunmusanz, su da bulamamsanz, temiz bir toprakla

teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla

meshedin. Allah size bir güçlük çkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek

ve ükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor
"4

âyetini

okurdu .
5

1 Müslim (277), Ebû Dâvud (172), Tirmizî (61) ve Nesâî (133).

2 Ebû Dâvud (3760) ve Tirmizî (1847). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Lbî

Dâvud, 3197).

3 Ahmed 36/291, Ebû Dâvud 48), bn Cerîr (8/158, 159), bn Huzeyme (15) et-Talhîs te

(1/68) geçtii üzere bn Hibbân, Hâkim (1/156) ve Beyhakî (1/37, 38). Hasen hadisr
(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 38).

4 Mâide Sur. 6

5 bn Cerîr (8/157) ve Nehhâs (sh. 369, 370).
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Beyhakî’nin, Sünen’de Rifâ’a b. Râfi’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

deytu »allem) namazn güzel klmayan bir kiiye: "Sizden biriniz, Allah'n

emretmi olduu gibi yüzünü, ellerini dirseklere kadar ykayarak, ban ve

ayaklarn topuklarna kadar meshederek abdest almadkça namaz caiz olmaz

"

buyurdu.'

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Nehhâs’n

bildirdiine göre Zeyd b. Eslem'den: "...Namaz klmaya kalktnz

zaman ..."
2 buyruunu açklarken: “Yatanzdan yani uykudan kalktnz

zaman anlamndadr" demitir.
3

bn Cerîr, Süddî'den bunun aynsn bildirir .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: “Ey iman edenler! Namaz klmaya

kalktnz zaman ..."5 buyruunu açklarken: “Burada abdestsiz olarak

namaza kalktnz zaman abdest almak kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Haan: "...Yüzlerinizi ve dirseklere

kadar ellerinizi ykayn ..."

7

buyruunu açklarken: “Burada ykamaktan kast

ovmaktr" dedi .

6

Dârakutnî, Sünen’de ve BeyhakîYin Sünen’de bildirdiine göre Câbir b.

Abdillah: “Resûlullah (saitefahu aleyhi yeniicm) abdest ald zaman suyu dirsekleri

etrafnda döndürürdü" dedi .
9

bn Ebî eybe, Talha'dan, o babasndan, o da dedesinden bildiriyor “Hz.

Peygamber'in (saHafah aMu «neiM abdest alrken u ekilde ban meshettiini

1 Beyhakî (2/345). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 764).
1 Mâide Sur. 6

J Mâlik (1/21), bn Cerîr (8/156) ve Nehhâs (sh. 374).

" bn Cerîr (8/157).

5 Mâide Sur. 6
6 bn Cerîr (8/155, 156).

7 Mâide Sur. 6
9 bn Ebî eybe (1/20).

9 Dârakutnî (1/83) ve Beyhakî (1/56). Dârakutnî: "bn Akîl kuvvetli biri deildir"

dedi. bn Kesîr, Tefsir
1de (3/45) der ki: "Kâsm hadisi metruk, dedesi ise zayf biridir."
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gördüm" dedi. Hafs iki eliyle ban arka tarafna kadar meshetti ve nasl

meshedildiini gösterdi .

1

bn Ebî eybe'nin, Muîre b. u'be’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiBhu aleyhi vesellem) abdest ald ve bann ön taraf ile sangnn üzerini meshetti .

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve Nehhâs’n bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

lafzyla nasb ile okudu ve: "Bu kelime, ykama fiiline atfedilmitir" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Ali

bu âyeti lafzyla okudu ve: "Bu kelime, ykama fiiline atfedilmitir"

dedi .

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Nehhâs'n bildirdiine

göre bn Mes’ûd bu âyeti eklinde nasb ile okudu .

8

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Urve bu âyeti "jLfifjfc
"

9

lafzyla okudu

ve: "Bu kelime, ykama fiiline atfedilmitir" dedi .’
0

Abdurrezzâk ve Taberânî, Katâde'den bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "Yüce

Allah'n: I p&kjli
"11 buyruunda ayaklann ykanmas gerektii

bildirilmitir" dedi.

12

bn Cerîr, Ebû Abdirrahman'dan bildirir Haan ve Hüseyin bu âyeti:

jj eklinde okurlard. Bunu insanlarn arasnda hüküm veren

1 bn Ebî eybe (1/16).
I bn Ebî eybe (1/24).

3 Mâide Sur. 6

4 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (715), bn Ebî eybe (1/20), bn Cerîr (8/192), bnu'l-Münzir,

M. el-Evsat 1/410, 411 (414, 415), bn Kesîr, Tefsir'de (3/47) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Nehhâs (sh. 376).

5 Mâide Sur. 6
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (716) ve bnu'l-Münzir, M. el-Evsat 1/411 (416).

7 Mâide Sur. 6
8 Nehhâs (sh. 376).

9 Mâide Sur. 6
10 bn Ebî eybe (1/20).

” Mâide Sur. 6
II
Abdurrezzâk (59) ve Taberânî (9210).
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Hz. Ali iitince: “föZ-fo”' eklinde okudu ve: “Âyette takdim tehir vardr”

dedi.
J

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Enes bu âyeti lafzyla

okumutur .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: i

ifadesini açklarken: “Burada ba ve ayaklan mesh etmek kastedilmektedir”

dedi .

4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bn Mâce’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“nsanlar ayaklar konusunda ykamaktan baka bir eyi kabul etmiyor. Ancak

ben bunu Allah'n Kitâb’nda sadece meshetmek olarak buluyorum” dedi .
5

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Abdest almak iki

ykama ve iki meshetmekten ibarettir” dedi .

6

bn Ebî eybe, krime'den bunun aynsn bildirir .

7

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Alah iki

ykama ve iki meshetmeyi farz klmtr. Teyemmümü zikredip iki ykama

yerine iki meshi zikrettiini görmüyor musun?” dedi.®

bn Cerîrve bnu'l-Münzir, Katâde’den bunun aynsn bildirir .

9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Enes'e:

Haccâc'n hutbesinde: “Yüzünüzü ve ellerinizi ykayn. Banz ve ayaklannz

meshedin. Ancak insanolunun pislie en yakn yeri ayaklandr. Bu sebeple

ayaklannzn altn, üstünü ve topuklann ykayn” dedii söylendi. Bunun

üzerine Enes: “Allah doru, Haccâc ise yalan söyledi. Zira Yüce Allah:
“

' Mâide Sur. 6
1 bn Cerîr (8/191).

* Saîd b. Mansûr, Tefsir (718).

4 bn Kesîr, Tefsir 'de (3/48) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Abdurrezzâk (65), bn Ebî eybe (1/20) ve bn Mâce (458). Münker hadistir (Bakn:

Elbânî, DaTfSünen bn Mâce, 242).

‘ Abdurrezzâk (55) ve (8/195).

7 bn Ebî eybe (1/19).

* Abdurrezzâk (54).

9 bn Cerîr (8/197).
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^lfj3 buyurmu ve ayaklarn meshedilmesini emretmitir"' dedi.

Enes ayaklann meshederfcen onlar slatrd .

1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Ibn CerVin bildirdiine

göre a'bî der ki: "Cibril ayaklan mesh etmeyi bildirmek üzere inmitir.

Ykanan yerin teyemmümde meshedildiini ve meshedilen yerin terk

edildiini görmüyor musun?” 1

Abd b. Humeyd ve Nehhâs'n bildirdiine göre a'bî: “Kuriân meshetmeyi

emretti, ancak sünnette uygulama ykama eklinde oldu” dedi.
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A’me: “Öncekiler bu âyeti
“

(oilo-jV' eklinde esre ile okurlar ve ayaklann ykarlard" dedi.

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ:

“Resûlullah'n (aaliaiiahu aleyhi veallem) ashâbt ayaklann ykanmas görüünde ittifak

etmilerdir" demitir .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hakem: “Resûlullah (uiuiahu kyhi mallan) ve

Müslümanlar zamannda ayaklar ykanrd" dedi.
5

bn CenVin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): “Kimsenin ayaklann

meshettiini görmedim” demitir.

6

ibn Cerîriin bildirdiine göre Enes: “Kuriân meshetmeyi, sünnet se

ykamay emretti" dedi .
7

Taberânî, M. el-Evsafta Berâ b. Âzib'den bildirin “Resûlullah (»iallahu aleyhi

vaseiiam), Mâide Sûresi inmeden önce de, sonra da vefat edene kadar abdest

alrken mest üzerine meshederdi ."1

1

Saîd b. Mansûr, Tefsîr (718), bn Ebî eybe (1/19) ve bn Ccrîr (8/195). bn Kesir,

Tefsir'dc (3/48): "snad sahihtir" dedi.
‘ Abdurrezzâk (56), bn Ebî eybe (1/19) ve bn Cerîr (8/196, 197). bn Kesîr, Tefsir' ie

(3/49): "Bu çok arîb (tek kanall) bir hadistir" dedi.

3 Nehhâs (sh. 376).

4 Fetf'te (1/266) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.
5 bn Ebî eybe (1/19).

6 bn Cerîr (8/194).

7 bn Cerîr (8/195).
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Taberânî, M. el-Evsafta bn Abbâs'tan bildirir: Sa’d ve Abdullah b. Ömer,

Hz. Ömer'in yannda meshi zikredince, Abdullah'a: "Sa’d senden daha

fakihtir" dedi. Ben de: "Ey Sa'd! Biz Resûlullah'n Malahu aleyhi veseiiem) mesh ettiini

inkar etmiyoruz. Fakat Mâide Sûresi indikten sonra meshetti mi? Bu sûre her

eye hükmü koyan ve Tevbe Sûresi dnda Kurân'da inen son sûredir”

dedim. Bunu dediimde oradakilerden hiç kimse sesini çkarmad.*

Ebu’l-Hasan b. Sahr’n, Hâimiyyât’ta zayf bir isnâdla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Cibril, amcam oluna (s^iaiiahu aleyhi veeiiem): "Ey iman edenler! Namaz

klmaya kalktnz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn.

Balarnz meshedin, iki topua kadar da ayaklannz ykayn ..." 3 âyetini

indirdi ve ayaklan, yüz ile el arasna koymasn (ykamasn) istedi.

Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Cerîr küçük abdestini

bozduktan sonra abdest ald ve mestlerini meshederek: "Resûlullah'n (seliaiiahu

aleyhi «neiim) meshettiini gördükten sonra ben niye meshetmeyeyim?” dedi.

Oradakiler "Bu, Mâide Sûresi inmeden önceydi” dediklerinde: "Ben de zaten

Mâide Sûresi nâzil olduktan sonra Müslüman oldum” karln verdi .

4

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe, Cerîr b. Abdillah'tan bildirin “Ben Mâide

Sûresi indikten sonra Resûlullah'n (jalBBhu aleyhi vesellem) yanna geldim ve

mestlerini meshettiini gördüm .”5

bn Adiy, Bilal'den bildirin Resûlullah'n (uilshhu siayh metan): "Mestlerinizi

meshedin" buyurduunu iittim .

6

bn Cerîr, Kâsm b. Fadl el-Huddânî*den bildirin Ebû Câfen "Âyette: "ki

topuk"7 diye zikredilen yer neresidir?" diye sordu. Oradakiler: "te

’ bn Cerîr (8/195).

1
Taberânî (2931).

J Mâide Sur. 6
* Buhârî (387), Müslim (272) ve Beyhak (1/270, lafz kendisinindir).

5 Abdurrezzâk (758) ve bn Ebî eybe (1/176).

6 bn Adiy (4/1592). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe 'de (2935) hadisin zayf olduunu

söylemitir
7 Mâide Sur. 6
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burasdr'’ deyince: "Buras baldrn badr. Topuklar ise burada, eklemin

yanndadr" karln verdi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Eer cünüp iseniz

temizlenin ..."
1 buyruunu açklarken: "Ykann mânâsndadr" dedi.

bn Ebî eybe, bn Ömer'den bildirin Biz Resûlullah’n (ssUiafu dMu »inilen)

yannda iken güzel elbiseli, güzel kokulu ve güzel yüzlü bir adam gelip:

"Allah’n selam üzerine olsun yâ Resûlullah!" dedi. Hz. Peygamber (taiiafiahu dert»

venilem):
"
Allah'n selam senin de üzerine olsun" diye karlk verdi. Adam:

"Sana yaklamak istiyorum" dedi. Resûlullah Miailrim aleyhi «»ilam): "Yakla"

deyince, dizleri Resûlullah’n (»yuu dert* meltem) dizlerine deene kadar yaklat

ve: "Yâ Resûlullah! slam nedir?" diye sordu. Resûlullah MaiUu abyU vmIIcpO:

"Namaz klmak, zekat vermek, oruç tutmak, hac etmek ve cünüplükten

temizlenmektir
"
cevabn verince: "Doru söyledin" dedi. Bunun üzerine biz:

"Bugüne kadar öyle birini görmemitik. Vallahi sanki bunlar Resûlullah’a

(sallat dert» »«eiiem) öretiyordu” demeye baladk .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Vehb ez-Zimârî der ki: Zebur'da: "Kim

ykanr ve cünüplükten temizlenirse benim hakiki kulumdur. Kim de ykan p

cünüplükten temizlenmezse benim hakikî dümanmdr" yazldr.

Abd b. Humeyd, Atâ (b. Ebî Rebâh)'n öyle dediini bildirir: Resûlullah

(sayam aleyh» mseflem) zamannda cüzaml biri ihtilam olmu ve ona ykanmasn

söylemilerdi. Adam da ykanp ölmütü. Bunun üzerine Resûlullah CsvUsiiehu eiifhi

»eseiiem): "Onu öldürdüler, Allah da onlar öldürsün. Adam yok ettiler, Allah da

onlar yok etsin" buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs'n gözleri görmez olduktan

sonra tavaf ediyordu. Tavaf ederken bazlannn (Kuriân'da geçen

ifadelerden) mücâme'a, mülâmese ve refes’in ayn eyler mi yoksa farkl farkl

eyler mi olduu konusunu konutuklarn iitince öyle dedi: "Yüce Allah

Kuriân' bütün Arap kabilelerinin dili ile indirdi. nsanlarn dile getirmekten

utanmayacaklan eyi açklam, utanacaklar eyleri de kinayeli bir ekilde dile

1 bn Cerir (8/211, 212).

J Mâide Sur. 6

* bn Ebî eybe (11/44,45).
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getirmitir. Ancak Araplar bunun mânâsn bilmektedir.” Sonrasnda
“mücâme’a , mülâmese ve refes“ dedikten sonra parmaklaryla kulaklarn

tkayarak: “Bilin ki bunlar cinsel ilikiye girme anlamndadr" dedi.

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " fi-l&

•LiJl"

1

buyruunun anlamn söyler misin?" diye sorunca, bn Abbâs:

“Kadnlarla cinsel ilikiye girdiiniz zaman, anlamndadr. Ancak Hüzeyl

kabilesi ise 'lems' kelimesini el ile dokunmak anlamnda kullanrlar" dedi.

Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye diye sorunca, bn Abbâs u
karl verdi: "Tabi ki bilirler. Lebîd b. Rabta'nn:

“Yahudi'nin namaz klmas gibi

Evdeki yayglara eli ile dokunuyor dediini itmedin m? Yine el-A'â

öyle den

"San renkte öyle güzel bir gömleimiz var ki

Altna dokunmak isteyenler için de delii vardr.
"

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Temiz bir toprakla

teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla

mesnedin ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: “Suyu kullanma imkann

olmazsa temiz topraa elini sürmek, sonra ellerini silkeleyip yüzünü

meshetmek sana zor gelmez. Artk cünüplükten temizlenmek için

ykanmaya, namaz için abdest almaya gerek kalmaz. Toprakla teyemmüm

edip sonra namaz klan kii su bulduu zaman ykanmak zorundadr. Klm
olduu namazlar da bir daha klmasna gerek yoktur. Suyu az olup da

susuzluktan korkan kii toprakla teyemmüm ederek suyunu idareli kullansn.

Bu durumda olan kii bununla emredilmektedir. Yüce Allah özürleri kabul

etmeye herkesten daha fazla layktr."

Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim, Hz. Âie’nin öyle dediini bildirir:

Medine'nin giriinde Beydâ denilen yerde gerdanlm dümütü. Resûlullah

(saiiaiiahu aUrrht mailem) bineini çöktürüp indi ve ban dizimin üzerine koyarak

1 Mâide Sur. 6
2 Mâide Sur. 6
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uyudu. Ebû Bekr gelip bana sert bir yumruk vurdu ve: "Gerdanln yüzünden

insanlar yolundan ettin" dedi. Resûlullah'n (saNrfahu aMn «sHem) dizimde uyuyor

olmasndan dolay ölü gibiydim. Babam da canm yakmt. Sonra Hz.

Peygamber (sahibin aleyhi «selM uyand ve sabah namaz vakti oldu. Suya

baktnda su bulamad. O srada: "Ey iman edenler! Namaz klmaya

kalktnz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn.

Balarnz meshedin, iki topua kadar da ayaklarnz ykayn. Eer cünüp

iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz

abdest bozmaktan gelmise yahut kadnlara dokunmusanz, su da

bulamamsanz, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Bunun için de

yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çkarmak

istemiyor, fakat sizi temizlemek ve ükredesiniz diye de üzerinizdeki

nimetini tamamlamak istiyor
"1

âyeti nazil oldu. Bu âyetin nâzil olmasndan

sonra Useyd b. Hudayr: "Ey Ebû Bekr ailesi! Yüce Allah sizin sayenizde

insanlara bereket verdi” dedi .

2

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Mâce, Ammâr b. Yâsiriden

bildiriyor: Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi vbuIIbih) Medine'ye yakn bir yerde dinlenmek için

konaklamt. Beraberinde Hz. Âie de bulunmaktayd. Hz. Âie'nin Yemen

boncuundan olan gerdanl kopup düünce afak sökene kadar gerdanl

aramaktan dolay herkes orada kalmt. Kimsede de su yoktu. O zaman Yüce

Allah, Resûlullah’a (ahMu aleyh «s*m) temiz toprakla teyemmüm etme ruhsat

verdi. Müslümanlar, Resûlullah {laiiaiirfu aleyhi nahm) ile beraber kalkp ellerini

topraa vurdular. Toprak almadan ellerini tekrar kaldrdlar ve yüzlerini

meshettiler. Sonra tekrar ellerini topraa vurarak ellerinin tersinden omuza

kadar, içinden de koltuk altna kadar meshettiler.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Bir güçlük..."4 ifadesini açklarken: "Burada sknt ve zorluk

kastedilmektedir" dedi .
5

’ Mâide Sur. 6

’ Buhârî (334) ve Müslim (367/108).

1 Abdurrezzâk (827), Ahmed 30/259) ve bn Mâce (565). Sahih hadistT (Bakn: Elbânî,

Sahîh Sünen bn Mâce, 457).

4 Mâide Sur. 6

5 bn Cerîr (8/215).
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Mâlik, Müslim ve bn Cerir’in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (»naiishu aleyhi veseiiefTi) öyle buyurmutur:
"
Müslüman kul abdest alrken

yüzünü ykad zaman gözüyle bakarak yapm olduu bütün hatalar su ile

veya suyun son damlas ile beraber gider. Ellerini ykad zaman elleriyle

vurarak ilemi olduu hatalarn tümü su ile veya suyun son damlas ile

beraber gider. Ayaklarn ykad zaman yürüyerek ilemi olduu hatalarn

tümü su ile veya suyun son damlas ile beraber gider. Böylece günahlardan

arnp tertemiz olur

bn Mübârek, Zühd’de, bnu’l-Münzir ve Beyhakî, uabu'l-mân’da

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî vastasyla Abdullah b. Dâre'den, o da Osman'n

azatls Humrân’dan o da Osman b. Affân’dan bildirdiine göre Resûlullah

(niiaiUu aie^ veseHem): "Kul abdest alp namaza kalkt zaman, dier namaz vaktine

kadar ilemi olduu hatalar mutlaka balanr" buyurmutur. Muhammed b.

Ka'b el-Kurazî der ki: Hz. Peygamber’in (saiiaiiahu aleyhi vatai™) ashâbndan olan

birinden bir hadis iittiim zaman onu Kuriân'da arardm. Bu konuyu

aradmda da: "Biz sana dorusu apaçk bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah,

senin geçmi ve gelecek günahn balar. Sana olan nimetini tamamlar

ve seni doru bir yola iletir
"2

âyetlerini buldum. Anladm ki Yüce Allah

kulunun günahlann balaynca nimetlerini tamamlad. Sonra Mâide

Sûresi’nde: “Namaz klmaya kalktnz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere

kadar ellerinizi ykayn. Balarnz meshedin, iki topua kadar da

ayaklarnz ykayn. Eer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut

yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmise yahut

kadnlara dokunmusanz, su da bulamamsanz, temiz bir toprakla

teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla

meshedin. Allah size bir güçlük çkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek

ve... diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor
"3 âyetini okudum.

Burada da bildim ki Yüce Allah kulunun günahlarn balayarak nimetlerini

tamamlamtr.

bn Ebî eybe'nin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (saliailahu aleyhi

veselM: "Müslüman kii abdest ald zaman günahlar kulaklarndan,

1 Mâlik (1/32), Müslim (244/32) ve bn Cerîr (8/218).
1
Fetih Sur. 1, 2

3 Mâide Sur. 6
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gözlerinden, ellerinden ve ayaklarndan akar gider. Bu kii dorulduunda

balanm olarak oturur" buyurdu .

1

Taberânî'nir, M. el-Evsat’ta sahîh bir isnâdla Ebû Umâme el-Bâhilî'den

bildirdiine göre Resûlullah isatieiiahu alayhi «sallan) öyle buyurmutun "Sizden biri

abdestinde azna su ald zaman azyla ilemi olduu günahlar, yüzünü

ykad zaman yüzüyle ilemi olduu günahlar dökülür gider. Ellerini

ykad zaman elleriyle ilemi olduu günahlar dökülür gider. Bam
meshettii zaman günahlar saçlarnn köklerinden dökülür gider. Ayaklarn

ykad zaman da ayaklaryla ilemi olduu günahlar dökülür gider.
"2

Ahmed ve Taberânî’nin hasen bir isnâdla Ebû Umâme'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yasallan) öyle buyurmutun "Bir kimse namaz klmak

için abdest alrken ellerini ykad zaman bütün günahlar suyun ilk damlas

ile ellerinden akp gider. Azna, burnuna suyu alp çkard zaman günahlar

dilinden ve dudaklarndan suyun ilk damlas ile akp gider. Yüzünü ykad
zaman kulaklarndan ve gözlerinden günahlar ilk su damlas ile akp gider.

Ellerini dirseklere, ayaklarn da topuklara kadar ykad zaman annesinden

domu olduu gün gibi bütün günahlarndan temizlenir. Namaza kalkt

zaman Yüce Allah derecesini yükseltir. Oturduu zaman da selamet içerisinde

olur."*

Ahmed ve Taberânî’nin, Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah

(siiaiiahu aleyhi veseiiem): "Kim güzel bir ekilde abdest alp ellerini, yüzünü ykar, ban
ve kulaklarn da meshettikten sonra namaza kalkarsa, Yüce Allah bu kiinin o

günde ayaklarnn yürümü, ellerinin tutmu, kulaklarnn iitmi, gözlerinin

görmü ve düünmü olduu kötü eyleri ba/ar"buyurmutur.

4

Taberânî'nin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (siiaiMuj aleyhi

veseilem) öyle buyurmutur. "Hiçbir Müslüman yoktur ki abdest alp, azm
ykayarak emredildii gibi abdestini tamamlad zaman, Yüce Allah bu kiinin

o günde diliyle bulat bütün günahlarn balamasn. Yine bu kiinin

elleriyle tuttuu, ayaklaryla kendisine yürüdüü günahlar balanr. Hatta

' bn Ebî eybe (1/6).

3 Mecma'da (1/221) ve M. el-Kebî/de (7983) geçtii üzere Taberâî.
} Ahmed 36/600, 601 (22267) ve Taberânî (7984, 7995), M. el-Evsat (4397).
4 Ahmed 36/604, 605 (22272) ve Taberânî (8032).
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günahlar etrafndan dökülür ve iner. Sonra mescide yürüdüü zaman her adm
atnda ayann biri bir sevabn yazlmasna vesile olurken dieri de bir

günah sildirir."'

TaberânFnin, Salebe b. bâd'dan, o da babasndan, Resûlullah'n (BBiiaiiahu aleyhi

«sulum) öyle buyurduunu bildirin
"
Kul, hakkyla abdest alp yüzünü

ykadnda su sakalndan damlad zaman, ellerini ykadnda su

dirseklerinden akt zaman, ayaklarn ykadnda topuklarndan akt zaman

ve sonra namaza kalkt zaman Yüce Allah mutlaka geçmi günahlarn

affeder."
2

TaberânFnin, M. el-Evsafta sahîh bir isnâdla Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaMu aleyh* veseiiem) öyle buyurmutur: "Bir Müslüman namaz

için abdest alp mazmaza yapt zaman, dilinin konumu olduu her kötü

eyin günah mutlaka su damlalaryla akp gider. stinak ettii (burnuna su

alp sümkürdüü) zaman da kötü olarak hissettii her koku su damlalaryla akp

gider. Yüzünü ykad zaman gözleriyle bakm olduu her kötülüün günah

su damlalaryla akp gider. Ellerini ykad zaman mutlaka vurarak ilemi

olduu günahlar su damlalaryla akp gider. Ayaklarn ykad zaman

kendisiyle yürümü olduu bütün kötülüklerin günahlar su damlalaryla akp

gider. Mescide giderken de att her admda bir sevap yazlr ve bir günah

silinir. Bu mesciddeki namaz yerine yetiene kadar öyle devam eder."3

bn Sa’d ve bn Ebî eybe, Amr b. Abese'den bildirir: "Yâ Resûlullah! Bana

abdesti anlat" dediimde öyle buyurdu: "Sizden hiç kimse yoktur ki, abdest

almaya geldiinde mazmaza yapt zaman suyu püskürtür ve istinak edip

sümkürürse mutlaka aznn ve burnunun günahlar su ile akp gider. Allah'n

emrettii gibi yüzünü ykad zaman mutlaka günahlar sakalnn etrafndan

akp gider. Sonra ellerini dirseklere kadar ykadnda ellerinin günahlar su ile

beraber parmaklan ucundan akp gider. Sonra Allah'n emrettii gibi ban
meshederse, bann günahlan su ile beraber saçlannn etrafndan akp gider.

Sonra Allah'n emrettii ekilde ayaklann topuklara kadar ykad zaman

günahlan su ile beraber ayak parmaklannn etrafndan akp gider. Sonra kalkp

Allah'a layk bir ekilde hamdü sena ettikten sonra iki rekat namaz kld

'

Taberânî (7995).
1 et-Terîb’de (1/156) ve el-sâbe’de (3/260) geçtii üzere Taberânî.

3 Meanau'z-Zevâid'de (1/226) ve Mecmuu ’l-Bahreyn'dc /395) geçtii üzere Taberânî.
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zaman mutlaka annesinden domu olduu gün gibi bütün günahlarndan

temizlenir.
,n

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

“...Üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor
" 1 buyruunu açklarken:

“Nimetinin tamamlanmas Cennete girmektir. Cennetine sokmad hiçbir

kula nimeti tamamlanm deildir” dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, el-Edeb'de, Tirmizî,

Taberânî, Beyhakî, el-Esma ve's-Sfât'ta ve Hatîb’in bildirdiine göre Muâz b.

Cebel der ki: Resûlullah (salisilata aleyhi «selemi: “Allahm! Senden sabr diliyorum”

diyen bir adamn yanma geldi ve:
"
Allah'tan belay istedin, afiyet de iste" dedi.

Sonra: “Allahm! Nimetlerinin tamamn diliyorum” diyen bir kiinin yanna

geldi. Ona da: "Ey Âdemolu! Nimetin tamamnn ne olduunu biliyor

musun?" diye sorunca adam: “Yâ Resûlullah! Bu, kendisiyle hayr temenni

ettiim bir duadr1
’ karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (uJiaHuhu aleyhi wnM:

"Nimetin tamam Cennete girmek ve ateten kurtulmaktr" buyurdu. Sonra da:

“Ey Celal ve kram sahibi!” diyen bir adamn yanna gelince: "Kula nimet

ancak Cennete girmesiyle tamamlanr" buyurdu .

3

bn Adiy’yin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiuiata aleyhi ««Uen):

"Hiçbir kul yoktur ki, nimeti ancak Cennet ile tamamlanr" buyurdu .
4

UaUj iju- pü -u püj ^jJi ^4* 4> La; ij^iij

jjJuoJi {J* â> ö\ û\ ij£\j

"Allah n, üzerinizdeki nimetini ve «ittik, itaat ettik»

dediinizde sizden ald ve kendisiyle sizi balad ahdini

hatrlayn. Allah'tan korkun, çünkü Allah göüslerin özünü
ÇOk y blr." (MâiJe Sur. 7)

’ bn Sa'd (4/215, 217), bn Ebî eybe (1/6), Ahmed 28/237 (17019) ve Müslim (832).

1 Mâide Sur. 6
3 bn Ebî eybe (10/269, 270), Ahmed 36/346 (22017), Abd b. Humeyd, Muntehab (107),

Buhârî /725), Tirmizî (3527), Taberânî 20/55, 56 (97), Beyhakî (160, 279) ve Hatîb (3/126,

127). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DalfSünen et-Tirmizî, 706).
4 bn Adiy (6/2282).
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bn Cerîr ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n,

üzerinizdeki nimetini ve «ittik, itaat ettik» dediinizde sizden ald ve

kendisiyle sizi balad ahdini hatrlayn ..."

1

buyruunu açklarken öyle

demitir: “Burada Allah'n, Peygamberini gönderip ona Kur'ân' indirdii

zaman kastedilmektedir. O zaman, müminler: “Biz Kitab'a inandk ve

Tevrat'ta bulunanlar ikrar ettik'' dediler. Bu sebeple Yüce Allah onlarn

vermi olduklar sözü hatrlatarak onlara sözlerinde durmalann

emretmitir.'"

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Allah’n, üzerinizdeki nimetini ve «ittik, itaat ettik» dediinizde sizden

ald ve kendisiyle sizi balad ahdini hatrlayn ..." 3 buyruunu

açklarken: “Burada Allah'n nimetleri ve insanlar daha Âdem'in (Bieyhasetan)

sulbünde iken Allah'n onlardan ald söz kastedilmektedir" dedi .

4

Uj y~>- 0
}
iûl y* IjJj.p1 ^j^4*^ ^

OjJU^J

"Ey iman edenler! Allah için hakk ayakta tutanlar ve

adaletle ahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz,

sizi adaletsizlie sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o,

takvaya daha yakndr. Allah'tan korkun. üphesiz Allah,

yaptklarnzdan haberdardr." (Made Sur. s)

bn Cerîr'in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr: “Ey

man edenler, Allah için hakk ayakta tutanlar ve adaletle ahitlik yapanlar

olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizlie sevketmesin. Adaletli olun,

çünkü o, takvaya daha yakndr. Allah'tan korkun. üphesiz Allah,

yaptklarnzdan haberdardr"5 âyetini açklarken öyle dedi: Bu âyet

1 Mâide Sur. 7
1 bn Cerîr (8/220) ve Taberânî (13031).

3 Mâide Sur. 7
4 bn Cerîr (8/219, 220).

5 Mâide Sur. 8
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Resûlullah' (salanm aleyhi veseiiem) öldürmek steyen Yahudiler hakknda inmitir. Hz.

Peygamber (ssiiBiahu aleyhi veuiiem) bir diyet hususunda kendilerinden yardm

talebinde bulunmak için gitmi, onlar da Resûlullah' (taflana deyi* ntcUtn)

öldürmek istemiti: "...Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizlie

sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakndr. Allah'tan

korkun. üphesiz Allah, yaptklarnzdan haberdardr"
1

âyeti de bu olaya

iaret etmektedir.

2

i>ig ÖÎ fjî fi il &+ #1 c-Aj ijjsri ijltf j<JJi tf *

ûjî-jd m >3 si ^bij (UfejJÎ Jö (i&yî

"Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini unutmayn;
hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmiti de Allah,

onlann ellerini sizden çekmiti. Allah'tan korkun ve

müminler yalnzca Allah'a güvensinler." (Mâide Sur. 1 1)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî,

DelâiVde Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi verellem) bir

yerde konaklamak için indi ve müslümanlar gölgelenmek için çokça dikenli

olan muaylan aaçlarnn altna daldlar. Hz. Peygamber MisHahu aleyhi «sellsm)

silahn bir aaca asmt. Bedevi biri gelip klc alarak knndan çekti ve hz.

Peygamber'e (saflalahu aleyhi «jeiiemi yönelerek: “Seni benden kim kurtaracak?" dedi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Allah" karln verdi. Bedevi iki veya üç defa:

“Seni benden kim kurtaracak?” dedi. Resûlullah MUahu aleyhi vesellem) her

defasnda: “Allah" diye karlk verdi. Bunun üzerine bedevi klcn knna geri

soktu. Resûlullah (saiiBiiahuaiByhivetfliM ashâbn çanp bedevinin yaptn anlatt.

Bedevi, Resûlullah’n {saMan. aleyhi vesellem) yannda oturmutu ve Resûlullah Mal ahu

aleyh. vBseHam) kendisine bir ceza vermemiti.

Ma’mer der ki: Katâde buna benzer bir olay anlatm ve Araplardan baz

kimselerin bu bedeviyi göndererek Resûlullah’ MaiBhu aleyhi «seiM öldürtmek

istediklerini söylemitir. “Ey iman edenler! Allah’n size olan nimetini

unutmayn; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmiti de Allah, onlarn

: Mâide Sur. 8

J bn Cerir (8/223)
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ellerini sizden çekmiti. Allah'tan korkun ve müminler yalnzca Allah'a

güvensinler
"1

âyeti de bu olaya iaret etmektedir.
2

Hâkim, Câbir'den bildirir: “Resûlullah (niMiahu aleyhi «telim) Nahl denilen yerde

Muhârib b. Haefe ile savamt. Yahudiler, Müslümanlarn bir açn
gördüler. Aralanndan avres b. el-Hâris, Resûlullah'n (»liallahu aleyhi veseiiem) ba
ucuna gelerek klcn çekti ve: “Seni benden kim kurtaracak?” dedi.

Resûlullah (saiiefiahu aleyhi meiiam): "Allah" karln verince, klç adamn elinden

yere dütü. Resûlullah (nUahu aleyhi «aseliem) klc alarak: "Seni benden kim

kurtaracak?" dedi. Adam: "Esirine iyilikle davranan biri ol” deyince,

Resûlullah (saiBilahu ateyhi vcseDem): "Allah'tan baka ilah olmadna ve benim Allah'n

Resulü olduuma ahitlik et" buyurdu. Adam: “Seninle savamayacama ve

seninle savaanlarla olmayacama dair söz veriyorum” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah MdUm aleyhi mailem) adam serbest brakt. Bu kii kavmine gelip: “Ben

size insanlann içinde en hayrl olann yanndan geldim” dedi. Namaz vakti

olduu zaman Resûlullah (niuiahu aleyhi meltem) korku namaz kld(rd).

Müslümanlar iki gruba ayrlmt. Bir grup düman karsnda, bir grup da

Resûlullah (sddUu aleyhi reretiam) ile beraber namaz klmaktayd. Hz. Peygamber

(sdMahu aleyhi metan), beraberinde olanlarla iki rekat kldktan sonra, bu grup geri

çekilerek düman karsnda olanlann yerine geçtiler. Onlar da Resûlullah'n

Miaiiahu aleyhi metan) arkasna gelip iki rekat namaz kldlar. Bu ekilde ashâb ikier

rekat, Hz. Peygamber (sataiahu aleyhi mailem) ise dört rekat klmtr.3

bn shâk ve Ebû Nuaym, Delâil’de Haan vastasyla Câbir'den bildiriyor:

Kendisine avres b. el-Hâris denilen Muhârib'li bir kii kavmine: “Ben size

Muhammed'i öldüreyim mi?” dedi. Onlar: “Bu nasl olacak?” diye sorunca:

“Bunun için frsat kollayacam” karln verdi. Resûlullah (taiiaiiahu aleyhi mailem)

oturmu klc da önünde idi. Adam Resûlullah'n [taiiaiiahu Bieyh. malam! karsna

gelerek: “Ey Muhammedi u klcna bakabilir miyim?” diye sordu. Resûlullah

(ssJlailahu aleyhi meltem): "Evet, bakabilirsin" buyurdu. Adam klc alp knndan çekti.

Klc sallayarak Resûlullah' intaishu aleyhi mailem) öldürmeye davranyor, ama Allah

onu engelliyordu. Adam: “Ey Muhammedi Benden korkmuyor musun?”

1 Mâidc Sur. 11

1 Abdurrezzâk (1/185), Abd b. Humeyd (1080), bn Cerîr (8/232, 233), Beyhakî (3/274),

Buhâri (4139) ve Müslim (843).

* Hâkim (3/29, 30, "sahth”).
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deyince: "Hayr, korkmuyorum" buyurdu. Adam bir daha: "Elimde klç

olduu halde benden korkmuyor musun?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aiB>hi

vBsdiBin): "Hayr, korkmuyorum! Allah, beni senden koruyor" buyurdu. Sonra

adam klc knna koyarak tekrar Resûlullah'a (sBiaiiahu aleyhi vesdiem) iade etti. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini

unutmayn; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmiti de Allah, onlarn

ellerini sizden çekmiti. Allah'tan korkun ve müminler yalnzca Allah'a

güvensinler
" 1

âyetini indirdi .

2

Ebû Nuaym, Delâil*de Atâ’ ve Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor

Amr b. Umeyye ed-Damrt, Maûna kuyusundan gidince Resûlullah’tan UaUaiahu

aleyhi veseiiem) emanlan olan Kilab oullanndan iki kii ile karlat ve onlan

öldürdü. Onlara eman verildiini bilmiyordu. Resûlullah (saiisiiahu aleyhi millim)

diyetlerini ödemek için beraberinde Ebû Bekr, Ömer ve Ali ile Nadîr

ogullannn yanna gitti. Nadîr oullan kendilerini karlayp: "Merhaba ey

Ebu’l-Kâsm! Niçin geldin" dediler. Resûlullah (saiialiBhu aleyhi vesellem): "Ashabmdan

bir kii Kilâb oullanndan emanlan olan iki kiiyi öldürdü. Onlann diyeti

benden istenmektedir. Bana yardm etmenizi istiyorum" buyurdu. Nadîr

oullan: "Otur da biz sana bu mebla toplayalm" deyince hisann dibinde

oturdular. Nadîr oullan birbirleriyle anlatlar ve hisann üzerinden bir ta

atarak Resûlullah' (saiiaMu aByh vesellem) öldürmek istediler. Cibril gelip

Resûlullah'aMaiiahu aleyhi mailem), Nadîr oullannn niyetlerini bildirince, Resûlullah

(saUiahu aleyh* vesellem) ve beraberindekiler oradan kalktlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini unutmayn; hani bir

topluluk size el uzatmaya yeltenmiti de Allah, onlarn ellerini sizden

çekmiti. Allah'tan korkun ve müminler yalnzca Allah'a güvensinler
"3

âyetini indirdi .

4

Ebû Nuaym, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih ve bn Abbâs'tan bunun aynsn

bildirir.

Ebû Nuaym, Kelbî vastasyla Urve'den bunun aynsn bildirdi ve âyetin

nâzil olmas ksmndan sonra unu ekledi: "Resûlullah (seHaHahu aleyh* vesdiem), Nadîr

1 Mâide Sur. 11
2
îbn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/205) ve Ebû Nuaym (145).

3 Mâide Sur. 11

* Ebû Nuaym (425).
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oullarnn yapm olduu eyden dolay onlara memleketlerini terk

etmelerini emretti. Onlar. “Nereye gidelim?" diye sorunca: "Har denilen

yere" gidin buyurdu.’

shâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Âsim b. Ömer b. Katâde ile Abdullah b.

Ebî Bekriden bildirir: Resûlullah (saiBiiahu aleyhi veseiiem), Amr b. Umeyye ed-Damrî'nin

Âmiri'lerden öldürmü olduu iki kiinin diyetini ödeyebilmek için Nadîr

oullannn yanna (maddi) yardm istemeye gitmiti. Nadîr oullan

birbirleriyle gizli olarak görüüp: “Muhammed’i bir daha size bundan daha

yakn bulamazsnz. Kim evin üzerine çkar da onun üzerine bir kayay atarak

bizi ondan kurtanri' dediler. Amr b. Cihâ bn Ka'b: “Ben bunu yapanm" dedi.

Bu tuzak (Cibril tarafndan) Resûlullah'a («yuhu dertli resellem) haber verilince

oradan aynld. Bunun üzerine Yüce Allah, Nadîr oullannn bu niyetinden

dolay: "Ey iman edenler! Allah’n size olan nimetini unutmayn; hani bir

topluluk size el uzatmaya yeltenmiti de Allah, onlarn ellerini sizden

çekmiti. Allah'tan korkun ve müminler yalnzca Allah'a güvensinler
*2

âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmiti ..."4 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Burada Yahudiler kastedilmektedir. Hz. Peygamber Mididu aleyh,

«senem) onlann bir bahçesine girmiti. Ashâb da duvann arkasndayd.

Resûlullah MaMu aleyhi vesdM diyeti ödemek için onlardan yardm istemeye

gitmiti. Sonra Resûlullah (»iaiiahu aleyh, veseiiem) yanlanndan kalknca kendi

aralannda Resûlullah' isaiiaiiahu aleyhi «seiM öldürmek için anlatlar. Bunun üzerine

Resûlullah (saiBiiahu aleyhi veseliem) geri geri kendilerine bakarak yürümeye balad.

Sonra ashabn teker teker yanna çard ve yanna toplandlar ."5

bn Cerîriin bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Ziyâd der ki: Resûlullah (sBlallahu aleyh,

vesellem), Ebû Bekr, Ömer ve Ali ile beraber ödenmesi gereken bir diyeti

toplayabilmek için Nadîr oullanndan yardm taleb etmeye gitmi ve:

"ödemem gereken diyet hususunda bana yardmda bulunun " buyurmutu.

1 Ebû Nuaym, Delâil (426).

1 Mâ ide Sur. 11

3 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/563) ve bn Cerîr (8/228).

4 Mâide Sur. 1

1

s bn Cerîr (8/228).
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Nadîr oullan: “Evet, ey Ebu'l-Kâstm! Senin de bize gelip yardm istemen

hakkndr. Otur, sana yemekler yedirelim ve istediini de sana verelim"

dediler. Resûlullah (jaMahu aleyh vaadM oturdu, arkadalan da kendisini

bekliyordu. Huyey b. Ahtab gelip arakadalanna: “Bir daha (Muhammed’i)

size bundan daha yakn bulamazsnz. Üzerine bir ta atn ve öldürün. Bir

daha da asla bir kötülük görmezsiniz" dedi. Büyük bir deirmen tan
üzerine atmak için geldiler. Yüce Allah onlara engel oldu ve Cibril gelip

Resûlullah' (saliailahu aleyhi vasaUam) yerinden kaldrd. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey

iman edenler! Allah'n size olan nimetini unutmayn; hani bir topluluk size

el uzatmaya yeltenmiti de Allah, onlarn ellerini sizden çekmiti. Allah'tan

korkun ve müminler yalnzca Allah'a güvensinler"' âyetini indirdi. Allan,

Peygamberine, Nadîr oullannn yapmak istedikleri eyi haber vermiti .

2

Abd b. Humeyd ve bn Çerimin Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû

Mâlik: “Bu âyet, Resûlullah'a (laiisilahu aleyhi veaeliam) hyanet edip kendisini öldürmek

isteyen Ka’b b. el-Eref ve arkadalan hakknda inmitir" dedi .

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, krime'den bildirir. Resûlullah (saUJahu aleyhi melM

Akabe gecesi büyüklerinden olan Münzir b. Amri, Muhacimlerden ve

Ensâridan oluan otuz kiilik bir süvari grubuyla atafân kabilesine gönderdi.

Âmir kuyulannn yannda karlatlar ve savaa baladlar. Kaybolmu bir

eylerini arayan üç kii dnda, Münzir b. Amr ve arkadalarnn tümü

öldürüldü. Bu üç kiiye gökyüzünde gagalanndan phtlam kanlar

damlayan kular görünmütü. Onlar: “Rahman'a yemin olsun ki,

arkadalanmtz öldürüldü" dediler. çlerinden biri arkadalarnn yanna

giderken biriyle karlat ve birbirleriyle vurumaya baladlar. Bu kii bir

darbe alnca yüzünü gökyüzüne kaldrd ve gözlerini açp: “Allahu Ekber!

Âlemlerin Rabbine yemin olsun ki Cenneti görüyorum" dedi. Sonradan bu

kiinin ölüme bile bile gittii söylenirdi. Onun iki arkada yollarna devam

ederken Suleym oullarndan iki kii ile karlatlar. Onlan Âmir oullarndan

sandlar ve öldürdüler. Ancak öldürülenlerin kavmi ile Hz. Peygamber (nllal«hu

aleyhi mailem) arasnda anlama olduu için Allah Resûlü’nden onlann diyetlerini

istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber [saiiaiiahu aleyh. maNam), Ebû Bekr, Ömer,

1 Mâide Sur. 11

* bn Cerîr (8/229).

3 bn Cerîr (8/231).
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Osmân, Ali, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman b. Avf ile çkp diyet hususunda

yardm taleb etmek için Nadîr oullarnn yanna gitti. Onlar da: “Tamam

yardm edeceiz" dediler. Yahudi'ler, Resûlullah’ Mei**. slayt» nuiM ve ashâbn

öldürmek için topland. Resûlullah’ (sattaMu aleyhi »Bseibn) ve ashâbn öldürmek için

yemekler yaptlar. Cibril, Yahudilerin bu yaptklarn Resûlullah’a (uMUu aleyhi

«senam) haber verince, Hz. Peygamber (taibUu defa mailem) oradan aynld ve Ali'yi

çarp: "
Sen buradan ayrlma. Ashabmdan sana urayp da beni soran olursa:

«Medine'ye doru gitti. Siz de ardndan gidin» de" buyurdu. Ashâb, Ali'nin

yanna gelip Resûlullah’ (saiiaitahu aleyhi malan) sormaya balaynca, Resûlullah’n

(sBBlahu eleyin veseilam) emrettii gibi söylemeye balad. En sonuncu kii de gelip

sorduktan sonra onlarn arkasndan gitti. Bu olay üzerine: "Ey man edenler!

Allah’n size olan nimetini unutmayn; hani bir topluluk size el uzatmaya

yeltenmiti de Allah, onlarn ellerini sizden çekmiti. Allah'tan korkun ve

müminler yalnzca Allah'a güvensinler"’ âyeti nazil oldu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir: “Yahudi'lerden bir grup, Resûlullah' (saMisto aleyh,

vesellem) ve ashabn öldürmek için yemekler yapmlard. Yüce Allah bu durumu

Resûlullah'a (ujyiohu aleyhi maUon) vahyedince, Allah Resulü o yemee gitmedi ve

ashâbna da gitmemelerini söyledi .'' 3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle dedi: Bize bildirildiine göre bu âyet, Resûlullah'n (niuun aleyhi nseiiem)

yedinci savanda Batn- Nahle'de iken inmitir. Sa'lebe oullan ve Muhârib

oullan, Resûlullah' (»iBiehu aleyh vesellem) öldürmek istemi, Yüce Allah da bu

durumunu Resûlullah'a (saMahu aleyhi vesellem) bildirmiti. Yine bize söylendiine

göre bir kii Resûlullah’ isailellahu aleyh meltem) öldürmek istedi ve Hz. Peygamber'in

(saflaJlahu aleyhi vesedem) yanna geldi. Hz. Peygamber'in (uiiaiiahu aleyhi veuiiem) klc aslyd.

Bu kii: “Ey Allah’n Peygamberi! Klcna bakabilir miyim?” diye sorunca,

Resûlullah (seHeiiahu aleyhi veaiiam): "Al, bakabilirsin
"
buyurdu. Adam: “Klc knndan

çkarabilir miyim?" deyince: "Çkarabilirsin" buyurdu. Bunun üzerine adam

klc knndan çekip: "Seni benden kim kurtaracak?” dedi. Resûlullah Mallahu

aleyhi vaellam): "Beni Senden Allah korur" buyurdu. Resûlullah'n (sallellahu aleyh, vesallam)

’MâideSur. 11

1 bn Cerîr (8/230, 231).

3 bn Cerîr (8/231) ve bn Kesir, Te/s/Vde (3/59) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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ashab bu adam tehdit edip ar sözler söyleyince klc tekrar knna soktu.

Resûlullah (saiiaiiahu Bieyhi vesellem) ashâbna yola çklmasn emretti ve bu srada

korku namaz hakkndaki âyet kendisine nazil oldu.’

Jl ili jiîj lyj^ip^îi^ Uiiij ^ JlL» I li! iüj

fM3>i r^îj
svârjj nui f&üt jd^

olî>- U_>i ül

JariJI JL ffc. «JUS JJu^^ l#J & 4M
"Andolsun Kî, Allah, srail oullarndan söz almt,

içlerinden on iki kefil de göndermitik ve Allah: «Haberiniz

olsun Ben sizinle beraberim. Andolsun ki, eer siz namaz
klar, zekât verir, peygamberime inanr, kendilerine

kuvvetle yardm eder ve Allah'a gönülden ödünç verirseniz,

kesinlikle günahlarnz silerim ve sizi altndan rmaklar
akan cennetlere koyarm. Bundan sonra içinizden her kim
nankörlük edip küfre saparsa, artk düz yolun ortasndan
sapm, kendini zayi etmi olur» diye buyurmutu/'

(Mâide Sur. 1 2)

bn CenVin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Andolsun ki, Allah, srail

oullarndan söz almt, içlerinden on iki kefil de göndermitik ..."
7

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, srail oullanndan kendisine ihlâsla

balanmalar ve sadece kendisine kulluk etmeleri hususunda söz alm t.

Allah'n emir ve yasaklarn yerine getireceklerine dair vermi olduklar sözü

yerine getirmeleri için, içlerinden on iki kefil göndermitik mânâsndadr."-

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

“...On iki kefil ..."4 ifadesini açklarken öyle dedi: “Musa (*yhmhm), zorbalara

srail oullarnn kabilelerinden birer kii göndermiti. Musa'nn (aleyhe elam)

gönderdii kiiler bu zorbalarn çok iri yapl olduklann görmülerdi.

’ bn Cerir (8/232).

* Mâide Sur. 12

5 bn Cerir (8/235).

4 Mâide Sur. 12
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Kendilerinden iki kii, zorbann elbisesinin kolunun içine girebilirdi. Yine

onlarn üzümlerinden bir salkm ancak kendilerinden be kii bir sopa

üzerinde tayabilirdi. Eer bir narn yarsnn içini boaltacak olsalar o narn

içine dört veya be kii sard. Bunun üzerine geri döndüler ve kabilelerinin

de savamasna engel oldular. Ancak Yûa’ b. Nün ve Kâlibe b. Yâfenne

kabilelerine bu zorbalarla savap mücadele etmelerini emrettiler. Fakat

kabileleri onlarn sözünü dinlemeyip dierlerine uydular. te bu iki kii

Allah’n nimetlendirmi olduu kiilerdir. srail oullan krk yl boyunca

olduklan yerde dönüp durdular. Akamladklan yerde sabahlyor,

sabahladklan yerde de akamlyorlard. Musa (aievtoulan) taa vurdu ve her

kabileye bir pnar çkt. Onlar bu ta yanlannda tayorlard. Musa (Beyhisseiam),

kendilerine: "çin ey eekler!” deyince, Allah kendisini bundan nehyetti ve:

"Bunlar insandr, onlan eek klma!” buyurdu. Sbt, falan oullan ve filan

oullan denildii gibi soy anlamna gelmektedir.’

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî der ki: Yüce Allah, srail oullanna Erihâ

denilen Beyt-i Makdis (Kudüs) topraklarna gitmelerini emretti. Bu emir

üzerine yola çktlar. Erîhâ'ya varmak üzere iken, Mûsa(aieriisseiam), isrâil oullan

kavimlerinden on ikiyi kii seçip oraya gönderdi. Onlar zorbalardan haber

getirmek istiyordu. Yolda, kendisine Âc denilen bir zalimle karlatlar. Bu

kii kendilerini tutup iki koltuu altna ald. Banda da bir ba odun vard. Bu

on iki kiiyle hanmnn yanma gitti ve: "unlara bak, bunlar bizimle savamak

istediklerini söylüyorlar” dedi. Sonra onlan hanmnn önüne atarak: "Onlar

ayaklanmla ezeyim mi?” dedi. Hanm: "Hayr, onlan brak ki gördüklerini

kavimlerine anlatsnlar” karln verdi. Âc da öyle yapt ve onlan serbest

brakt. Bu on iki kii oradan aynlnca birbirlerine: "Ey kavim! Eer bu durumu

srâil oullanna söyleyecek olursanz, Allah’n Peygamberini terk ederler. Siz

bu durumu onlardan gizleyin. Bu durumu sadece Allah’n iki peygamberi

Mûsa ile ve Hârun’a (aieyt«messeiam) haber verin ki, onlar da bildikleri gibi tedbir

alsnlar" demeye baladlar. Bu meseleyi gizli tutacaklanna dair de

birbirlerine söz verdiler. Sonra kavimlerine döndüklerinde o gruptan on kii

vermi olduklan sözü bozdu. Her kii kendi kardeine ve babasna Âc'dan

görmü olduklann anlatmaya balad. Ancak iki kii sözlerinde durup sadece

Mûsa ile Hârun’a (aMunasdan) gördüklerini anlattlar. te Yüce Allah’n:

1 bn Cerir (8/237, 238).
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"Andolsun ki, Allah, srail oullarndan söz almt, içlerinden on iki kefil de

göndermitik ..."
1
âyeti de bu olay hakkndadr .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"...çlerinden on iki kefil de göndermitik ..." 3 buyruunu açklarken:

“Burada kefilden kast, her kavimden bir kiinin kendi kavmine edecei

ahitliktir" dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': “îiiln” ifadesi güvenilir kiiler

mânâsndadr" dedi .

5

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: ^jl
"6

ifadesini bana açkla" deyince, bn Abbâs: “Bunlar sonradan peygamber

olmu on iki vezirdir"' dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir

mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

"Savaa çkanlara kak kir söz söyleyeceim

Ulat vezire yol gösterecek kir nasikat edeceim" dediini itmedin mi?"7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...On iki kefil

(nakîb) ..."
8

ifadesini açklarken öyle dedi: “Bunlar srâil ogullanndandr.

Mûsa (alayhisBBBm) onlan kente bakmalar için göndermiti. Bu on iki kii kentin

meyvelerinden bir tanesini getirmiti. Meyvenin bir tanesini ancak bir kii

tayabiliyordu. Bunu gördüklerinde: “Meyveleri böyle olanlann güçlerini ve

savataki sertliini artk siz düünün" dediler. Bu ekilde fitneye dütüler ve

Mûsa’ya (ai«yrasei«n): “Bu savaa güç yetiremeyiz. Sen ve Rabbin gidin savan”

dediler.
9

1 Mâide Sur. 12
1 bn Cerîr (8/237).

3 Mâide Sur. 12
4 bn Cerîr (8/236).

5 bn Cerîr (8/236).
6 Mâide Sur. 12
7 Mesâilu Nâfi’ (281)

* Mâide Sur. 12

* bn Cerîr (8/241).
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bn Ebî Hâtim'in Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah MUiahu aW*

»esellem): "Eer Yahudilerden on kii bana iman edip tabi olsayd bütün Yahudiler

Müslüman olurdu" buyurmutur. Ka'b der ki: "Bunlar on iki kiidir

"...çlerinden on iki kefil de göndermitik ..."
1

âyeti de bunu

dorulamaktadr.

Ahmed ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd'a: "Bu ümmete kaç

halife gelecektir?" diye sorulunca u karl verdi: "Biz bunu Resûlullah'a

(ssMsfu aleyhi sormutuk. Bize: "srail oullarnn kefilleri saysnca, yani on

iki halife gelecektir" buyurmutu .” 2

bn Ebî Hâtim, Rabî' b. Enes'ten bildiriyor: Musa (afeyhisjebm» seçmi olduu on

iki kefile: "Onlann yanna gidin ve bana onlarn durumlarm ve ilerini haber

verin. Korkmayn "...Siz namaz klar, zekat verir, peygamberime inanr,

kendilerine kuvvetle yardm eder ve Allah'a gönülden ödünç verirseniz..." 3

Allah sizinle olacaktr” dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini:

"Yardm ederseniz” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, bn Cerîr ve bnu'l-Munzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini: "Yardm ederseniz” eklinde açklamtr.

6

bn Cerîr’în bildirdiine göre bn Zeyd der ki: "Kuvvetlendirip sayg

göstermek, yardm edip itaat etmek mânâsndadr” dedi .

7

& (4^1 o fe.u aar} a rf^ü
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’ Mâide Sur. 12

1 Ahmed 6/321 (3781).

3 Mâide Sur. 12
4 Mâide Sur. 12

* Mâide Sur. 12
6 bn Cerîr (8/243).

7 bn Cerîr (8/244).
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“Sözlerini bozmalan sebebiyle onlan lanetledik ve

kalplerini katlatrdk. Onlar kelimelerin yerlerini

deitirirler. Kendilerine öretilen ahkâmn önemli bir

bölümünü de unuttular. çlerinden pek az hariç, onlardan

daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onlan affet ve

aldn etme. üphesiz Allah iyilik edenleri sever.”

(Mâide Sur. 1 3)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sözlerini bozmalar

sebebiyle ..."

1

buyruunu arkalarken: “Burada Allah'n, Tevrat’a tabi

olanlardan alm olduu söz kastedilmektedir. Onlar bu sözü bozmutu"

dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: UJ"3 ifadesini açklarken:

“Burada sözlerini bozmalan kastedilmektedir" dedi .
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Sözlerini bozmalar

sebebiyle onlar lanetledik..." 5 buyruunu açklarken öyle demitir:

Sözünüzü bozmaktan saknn. Yüce Allah onunla müjdeledi ve onunla ceza

vaadetti. Ayn zamanda bu, Kur'ân'n birçok âyetlerinde müjde, öüt ve delil

olarak zikredilmitir. Akl ve ilim sahiplerinin yannda Allah'n büyüttüü

eyden daha büyük bir ey yoktur. Yine Allah'n ahdi bozmaktan dolay vaad

ettii cezay hiçbir günah için vaad ettiini bilmiyoruz.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar kelimelerin yerlerini

deitirirler ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: Burada Allah’n,

Tevrat'taki hükümleri kastedilmektedir. Yahudiler: “Eer Muhammed, iize

kendi inancnz dorultusunda emirler verirse yapn, bunun dnda bir eyler

emrederse ondan saknn" derlerdi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendilerine öretilen

1 Mâide Sur. 13
J bn Cerir (8/249).

i Mâide Sur. 13

4 bn Cerîr (8/249).

* Mâide Sur. 13
6 Mâide Sur. 13

7 bn Cerîr (8/251).
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ahkâmn önemli bir bölümünü de unuttular..."
1 buyruunu açklarken:

“Kitab (Tevrat') unuttular" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kendilerine öretilen ahkâmn önemli bir bölümünü de unuttular..."
2

buyruunu açklarken: "Allah'n kendilerine indirmi olduu kitab (Tevrat')

unuttular" dedi.

bn CerVin bildirdiine göre Süddî: "...Kendilerine öretilen ahkâmn

önemli bir bölümünü de unuttular..."3 buyruunu açklarken: “Nasiplerini

terk ettiler" dedi .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Haan: "...Kendilerine öretilen ahkâmn

önemli bir bölümünü de unuttular..."5 buyruunu açklarken: “Onlar

amellerin sadece kendisiyle kabul edilecei, dinlerindeki esas eyleri ve

görevlerini unuttular" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken öyle dedi: “Onlar, aralannda olan Allah'n kitabn, onlardan alm
olduu ahdi, emrettii eyleri ve farzlan unutup, cezalan tatbik etmez

oldular. Allah'n peygamberlerini öldürüp, kitaplann da arkalarna attlar"

dedi.

bnü'l-Mübârek ve Ahmed'in, Zühd’de bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Bana göre kii bildii bir eyi günah ileyerek unutur" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlardan daima bir hainlik görürsün..."
8 buyruunu açklarken: “Bunlar

bahçelerine giren Hz. Peygamber’i (saiiaiinhj tityhi vesellem) öldürmek isteyen

’ Mâide Sur. 13
1 Mâide Sur. 13
3 Mâide Sur. 13
4 bn Cerir (8/252).

5 Mâide Sur. 13
6 bn Cerir (8/252).

7 bn Mübarek (3) ve Ahmed (sh. 106).

8 Mâide Sur. 13
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Yahudiler gibidir” dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "...Onlardan daima bir hainlik görürsün ...
02 buyruunu

açklarken: “Burada hainlik, yalan ve fücûr kastedilmektedir” dedi. "...Yine

de sen onlar affet ve aldr etme ..."3 buyruu hakknda ise öyle demitir:

O zaman Allah onlarla savamay emretmemi, onlan affedip yaptklarna

aldr etmemelerini emretmiti. Daha sonra: "Kendilerine kitap

verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe iman etmeyen, Allah'n ve

Resûlünün haram kldn haram saymayan ve hak din Islâm' din

edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eerek) kendi elleriyle cizyeyi

verinceye kadar savan"4
âyetiyle bu hüküm neshedildi .

5
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«Biz Hristiyanz» diyenlerden de söz almtk. Onlar da

kendilerine hatrlatlan eylerin çounu unutmulard. Biz

de onlarn arasna, kyamete kadar sürecek kin ve

dümanlk soktuk. Allah, ne yapm olduklarn onlara

elbette haber verecektir." (Mâide Sur. u)

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: ‘"Biz

hristiyanz" diyenlerden ..."
6 buyruunu açklarken: “Nasâra diye

adlandnlmalannn sebebi Nâsire denilen bir köyde oturmalaryd. sa (aleyhi ;selam)

o köyde ikamet ederdi” dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

’ bn Cerir (H/253).

’ Mâide Sur. 13

3 Mâide Sur. 13

*Tevbe Sur. 29
5 Abdurrezzâk (1/185, 186) ve bn Cerir (8/253, 255).
6 Mâide Sur. 14
7 Abdurrezzâk (1/187).
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"«Biz hristiyanz» diyenlerden de söz almtk. Onlar da kendilerine

hatrlatlan eylerin çounu unutmulard ..."
1 buyruunu açklarken: “Onlar

Nâsire denilen bir köydeydi. sa (deyhisseiam) o köye inince bu ismi aldlar. Siz

Nasâra'snz denilmedi. Onlar, aralarnda olan Allah’n kitabn, Allah'n

onlardan alm olduu ahdi, emrettii eyleri ve farzlan unuttular” dedi.

"...Biz de onlarn arasna, kyamete kadar sürecek kin ve dümanlk

soktuk ..."
2 buyruu hakknda ise: “Onlann kötü amellerinden dolay

aralanna dümanlk ve kin soktuk. Eer bu topluluk Allah'n kitabna ve

emirlerine uymu olsayd birbirlerine buzetmezler ve datlmazlard” dedi.*

Ebû Ubeyd, bn Cerîrve bnu'l-Münzir bildirdiine göre brâhim: "...Biz de

onlarn arasna, kyamete kadar sürecek kin ve dümanlk soktuk ..."4

buyruunu açklarken: “Onlan din konusunda husumet ve çekimelerle

birbirlerine düman etti” dedi .
5

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre brâhim et-Teymî bu âyeti

açklarken: “Bu âyetteki “Irâ” ifadesinin deiik arzulardan baka bir ey
olduunu görmüyorum” dedi .

6

bn Cerîr, Rabî'den bildiriyor: Yüce Allah, srâil oullanna, âyetlerini az

paraya satmamalann, ilim öretmelerini ve buna karlk bir ücret

almamalann emretmiti. Ancak bu emri onlann çok az yerine getirmiti.

Onlar hüküm verirken rüvet almlard. Yahudiler, Allah’n emirleri dnda
hükmedince, Yüce Allah onlar hakknda: "...Biz de onlarn arasna, kyamete

kadar sürecek kin ve dümanlk soktuk..."7 buyurdu. Hristiyanlar hakknda

ise: “Onlarda kendilerine hatrlatlan eylerin çounu unutmulard. Biz de

onlarn arasna, kyamete kadar sürecek kin ve dümanlk soktuk ..."
8

buyurmutur.

9

’ Mâide Sur. 14
1 Mâide Sur. 14

J bn Cerîr (2/34, 8/256, 257).

4 Mâide Sur. 14

5 bn Cerîr (8/258).

6 bn Cerîr (8/258).

7 Mâide Sur. 14
8 Mâide Sur. 14
9 bn Cerîr (8/260).
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"Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemi olduunuz eylerin
çounu açklayan, çounu da affeden peygamberimiz size

geldi. Ayrca size, Allah tan bir nur ve apaçk bir kitap da
gelmitir. Allah, onunla rzas peinde olanlar selâmet

yollarna iletir ve onlar izniyle, karanlklardan aydnla
çkarp kendilerini dosdoru bir yola iletir." (Mâide Sur. 15, 10»

bnu’I-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Hz. Peygamber’i (sdidishu aleyh «itilen)

recm konusunda tasdik eden kör Samuel b. Sûriye kitaplarnda recmh

olduunu kabul edip: “Fakat biz bunu gizliyoruz" deyince Yüce Allah: "Ey

kitap ehli! Kitaptan gizlemi olduunuz eylerin çounu açklayan, çounu
da affeden peygamberimiz size geldi ..."

1

âyetini indirdi. Bu kii Fedek

ahalisinden, genç, beyaz, ince ve uzun bir kii idi.

bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Ey kitap ehli! Peygamberimiz size

geldi ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada Muhammed {selaiista deyti «stile n)

kastedilmektedir" dedi. "...Kitaptan gizlemi olduunuz eylerin çounu

açklayan ..."3 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber Muhammed (ofaiata aie -w

vestllem) size, kitabnzda olup da insanlardan gizlemi olduunuz ve

göstermediiniz birçok eyi aça çkaracaktr" dedi. Evli olup da zira

edenlerin recmedilmesi onlarn kitaplarnda gizledikleri eylerdendir. Bu ca

Resûlullah'n (uibiiBtarieyh vestllem) aça çkard bir eydi .

4

bn Cerir, krime'den bildiriyor: Yahudiler Hz. Peygamber'e (saiiBiBhu aleyhi veseium)

recmin hükmünü sormaya gelmiti. Hz. Peygamber (salisilata aleyhi «tellen):

"Hanginiz bilgili olanntzdr?" diye sordu. Yahudiler bn Sûriye’yi iaret

1

Mâide Sur. 15

1 Mâide Sur. 15

3 Mâide Sur. 15
3 bn Cerîr (8/262).
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edince, Hz. Peygamber (uiisiiahu aieyti «esellem), bn Suriye’ye, Tevrat' ve Musa'ya

(airytseian) indiren, Tur dan kaldran, kendilerinden ahid alan Allah'n hakk

için doru söyleyeceine dair yemin ettirdi. bn Sûriye titremeye balad ve:

“Recmedilme bizde çoalnca yüz sopa vurup balann tra etmeye baladk"

dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi veseiiem) de onlara recmedilme hükmünü verdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemi olduunuz

eylerin çounu açklayan, çounuda affeden peygamberimiz size geldi.

Ayrca size, Allah tan bir nur ve apaçk bir kitap da gelmitir. Allah, onunla

rzas peinde olanlar selâmet yollarna iletir ve onlar izniyle,

karanlklardan aydnla çkarp kendilerini dosdoru bir yola iletir
"1

âyetlerini indirdi .

2

bnu'd-Durays, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Recmi inkar eden kii, hesab etmedii bir ekilde

Kurân' inkar etmi olur. Zira Yüce Allah: "Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemi

olduunuz eylerin çounu açklayan, çounuda affeden peygamberimiz

size geldi ..."3 buyurmaktadr. Recmetme hükmü de gizledikleri eylerdendi/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Çounu da affeden ..."5

buyruunu açklarken: “Burada toplumun bir çok günah kastedilmektedir.

Muhammed (ssilaJishu »Mi meiiem) kendisine uyulduu takdirde günahlar silici

olarak gelmitir” dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "Allah, onunla rzas peinde olanlar

selâmet yollarna iletir ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: “Allah'n

yollan, kullanna koyduu ve ona uymaya davet ettii, onunla peygamberler

gönderdii eriattr. Yine ne Yahudilik, ne Hristiyanlk, ne de Mecusilik,

sadece kendisiyle amellerin kabul görecei slam'dr.”7

’ Maide Sur. 15, 16
J
ibn Cerir (8/263).

5 Mâide Sur. 15
4 bnu'd-Durays (319), Nesâî, S. el-Kübra (7162, 11139), bn Cerir (8/262) ve Hâkim

(4/359, ’sahih’).

5 Mâide Sur. 15
6 Mâide Sur. 16
7 bn Cerir (8/265).
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"Yahudiler ve Hristiyanlar «Biz Allah'n oullan ve

sevgilileriyiz» dediler. De ki: Öyleyse günahlannzdan
dolay size niçin azap ediyor? Dorusu siz de onun yaratt
insanlardansnz. O, dilediini balar ve dilediine azap

eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasnda ne varsa

mülkiyeti Allah’a aittir. Sonunda dönü de ancak onadr."
(Mâilc Sur. 18 )

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Delâil’de

bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Nu'mân b. Adâ, Bahrî b. Amr ve a' b.

Adiy, Resûlullah'in (saNallahu aleyhi vesellem) yanna gelmilerdi. Resûlullah (sallalBhu aleyhi

«allem) onlar, Allah yoluna davet etti, azabndan yana onlan uyard. Onlar da

Hristiyanlar gibi: “Bizi korkutamazsn ey Muhammedi Vallahi biz Allah'n

oullan ve sevgilileriyiz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Yahudiler ve

Hristiyanlar «Biz Allah’n oullar ve sevgilileriyiz» dediler. De ki: Öyleyse

günahlarnzdan dolay size niçin azap ediyor? Dorusu siz de onun

yaratt insanlardansnz. O, dilediini balar ve dilediine azap eder.

Göklerde, yerde ve ikisinin arasnda ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir.

Sonunda dönü de ancak onadr"’ âyetini indirdi .

1

Ahmed, Enes'den bildirir: Hz. Peygamber (salallahu aleyhi vesellem) ashâbndan bir

grupla bir yere gidiyordu. Gittikleri yolda da bir çocuk vard. Çocuun anne:,

i

onlann geldiini görünce çocuunun ezilmesinden korkup ona koarak:

“Olum, olum!” diye barmaya balad. Çocua yetierek onu yoldan ald.

Bunun üzerine ashap: “Yâ Resûlullah! Bu kadn çocuunu atee atar m?”

dediler. Resûlullah {saiiaiiBh aleyhi vesellem): "Hayr, atmaz. Allah da sevdiini atee

atmaz" buyurdu .

3

1 Mâide Sur. 18
2
îbn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/563), bn Cerîr (8/269) ve Beyhakî (2/533# 436).

3 Ahmed 19/75 (12018). Muhakkik: "snad sahihtir" demitir.
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Ahmed’in Zühd'öe, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saUBiistu aleyhi vesaiiem):
" Vallahi Allah dostuna azab etmez, ama onu dünyada belalara

düçar klar" buyurmutur.

1

Ibn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "...O, dilediini balar ve

dilediine azap eder..."
2 buyruunu açklarken: “Allah dilediini dünyada

hidayete erdirip balar, dilediini de küfür üzere öldürüp cezalandnr"

dedi .

3

ot & iji J* jja ji jd i:

âii Sfj j-li & IjVU- u

Ji*

"Ey Kitap ehli! Peygamberlerin aras kesildiinde, «Bize

müjdeci ve uyana gelmedi» dersiniz diye, size açkça
anlatacak elçimiz geldi. üphesiz O, size müj'deri ve uyana

olarak gelmitir. Allah her eye Kadirdir/'

(Mâidc Sur. 19)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Deldirde

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah (saiiaiithu aleyhi veseiM Yahudileri

slam’a davet etti. Onlar hem slam’a tevik etti, hem Allah’n azabyla

korkuttu. Fakat onlar bunu kabul etmemiti. Bunun üzerine Muâz b. Cebel,

Sa'd b. Ubâde ve Ukbe b. Vehb onlara: “Ey Yahudiler topluluu! Allah’tan

korkun. Vallahi siz Muhammed'in (»iaiiahu aleyhi mailem), Allah'n Peygamberi

olduunu biliyorsunuz. Çünkü siz, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellem) gönderilmeden

önce geleceini biliyor ve bize onun sfatlarn anlatyordunuz’’ dediler. Râfi’

b. Hureymel ve Vehb b. Yahûde: “Biz size bunlar anlatmadk ve Yüce Allah,

Mûsa'dan (aieyhsseiam) sonra hiçbir kitap göndermedi. Yine hiçbir müjdeci ve

hiçbir uyarc göndermedi” karln verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey

Kitap ehli! Peygamberlerin aras kesildiinde, «Bize müjdeci ve uyarc

gelmedi» dersiniz diye, size açkça anlatacak elçimiz geldi. üphesiz O, size

’ Ahmed (sh. 54).

1 Mâide Sur. 18

3 bn Cerîr (8/272).
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müjdeci ve uyarc olarak gelmitir. Allah her eye Kadir'dir
'1

âyetini indirdi
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Peygamberlerin aras kesildiinde... size açkça anlatacak elçimiz

geldi ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada hak ile batl birbirinden

ayran ve hak üzere gelen Muhammed iMMiato aleyh vbcM kastedilmektedir.

Onda delil, nasihat, nur ve hidayet vardr. Ona tabi olan kii kötülüklerden

korunur. Bize söylendiine göre sa (aleyhadan) ile Muhammed Maiiahu aleyhi meiM

arasnda altyüz yl veya bu süreye yakn bir zaman vard ."4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin, Ma'mer vastasyla

bildirdiine göre Katâde: "...Peygamberlerin aras kesildiinde ..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: "sa (aisyhisniam) ile Muhammed Maiiahu aM
vesellem) arasnda beyüz altm yl vardr.” Ma'mer der ki: "el-Kelbî ise bu

sürenin beyüz krk yl" dediini söylemitir."6

tanu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Fetret süresi beyüz yld”

dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "Fetret süresi, yani Isa (aieyhimBm) ile

Muhammed (saiiaflahu ahyhi »enihm) arasndaki süre dörtyüz otuz küsür yld" dedi .

7

bn Asâkiriin bildirdiine göre Selmân der ki: "Fetret süresi, yani sa

(afoytasfan) ile Muhammed (saiaflatu aleyh melen) arasndaki süre altyüz yld" dedi .

8

4ttl \jjS\ çji ü a. Jli ip

P-Juji jâ i*-t 03i u jJriîij spis

"Musa kavmine öyle demiti: "Ey kavmim! Allah'n

üzerinizdeki nimetini hatrlayn. O, içinizden peygamberler

’ Mâide Sur. 19
1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/563), bn Cerîr (8/273) ve Beyhakî (2/533, 536).

3 Mâide Sur. 19

* bn Cerîr (8/274, 275).

5 Mâide Sur. 19
6 Abdurrezzâk (1/186) ve bn Cerîr (8/274, 275).

7 bn Cerîr (8/275).
# bn Asâkir (47/485).
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çkard. Sizi hükümdarlar yapt. Ve âlemlerde hiçbir kimseye

vermediini size verdi." (Mâide Sur. 20)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Musa kavmine öyle

demiti: "Ey kavmiml Allah'n üzerinizdeki nimetini hatrlayn. O, içinizden

peygamberler çkard. Sizi hükümdarlar yapt ..."
1

buyruunu açklarken:

“Vallahi Allah içinizden Peygamber çkarm ve sizi insanlara hükümdar

klmtr. Allah'n nimetlerine ükredin, Yüce Allah nimetler veren ve

ükredenleri sevendir" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “Musa kavmine öyle demiti: "Ey

kavmim! Allah'n üzerinizdeki nimetini hatrlayn. O, içinizden

peygamberler çkard. Sizi hükümdarlar yapt ..."
1 buyruunu açklarken:

“lk hizmetçi edinenlerin ve ilk hükümdar olanlarn srâil oullan olduunu

konuurduk" dedi .
3

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine

göre Katâde: "...Sizi hükümdarlar yapt ..."4 buyruunu açklarken: “Onlara

hizmetçiler edindirdi. Onlar ilk hizmetçi edinen kiilerdir" dedi .

3

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizi hükümdarlar yapt ..."
6

buyruunu açklarken: “srâil oullanndan bir hanm, bir hizmetçisi ve bir evi

olan kiiye hükümdar denilirdi” dedi .

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Sizi hükümdarlar yapt ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada kiinin

hanm, hizmetçisi ve evinin olmas kastedilmektedir" dedi .
9

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-mân ’da

’ Mâide Sur. 20
J Mâide Sur. 20
3 ibn Cerîr (8/278).

* Mâide Sur. 20
5 Abdurrezzâk (1/186) ve îbn Cerîr (8/280, 281).

6 Mâide Sur. 20
7 bn Cerîr (8/280).

8 Mâide Sur. 20

9 Abdurrezzâk (1/187) ve îbn Cerîr (8/280).
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bildirdiine göre bn Abbâs: ".uJ j»- if buyruunu açklarken:

“çinizden peygamberler çkard, mânâsndadr" dedi. "...Sizi hükümdarlar

yapt..."
2 buyruunu açklarken ise: “Burada kiinin hanmnn ve

hizmetçisinin olmas kastedilmektedir” dedi. "...Alemlerde hiçbir kimseye

vermediini size verdi..." buyruu hakknda ise: “O zamanlar kimseye

vermediini size verdi mânâsndadr” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiai«u

Beyhi «sillem): "srail oullarndan birinin bir hizmetçisi, bir ah ve bir hanm
bulunursa o kii hükümdar olarak yazlrd " buyurmutur.

4

bn Cerîr ve Zübeyr b. Bekkâr’n, Muvaffakiyâfta Zeyd b. Eslem'den

bildirdiine göre Resûlullah (utlaiiahu aleyhi vesailem): "Evi ve hizmetçisi olan her kii

hükümdardr" buyurdu .
5

Ebû Dâvud'un Merâsil ’de bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Sizi

hükümdarlar yapt..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir. Resûlullah

(ssiidiahu aleyhi «sdem) bu yönde: "Kiinin hanm, evi ve hizmetçisi bulunursa

hükümdardr" buyurmutur.

7

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el*Âs‘a

bir kii: “Biz Muhacirlerin fakirleri deil miyiz?” diye sorunca, Abdullah:

“Snacan bir hanmn var m?” dedi. Adam: “Evet var” deyince:

“Oturacan evin var m?” diye sordu. Adam yine: “Evet var” dedi. Abdullah:

“O zaman sen zenginlerdensin” karln verdi. Adam: “Benim hizmetçim

de var” deyince, Abdullah: “O zaman sen hükümdarlardansn” karln
verdi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

' Mâide Sur. 20
1 Mâide Sur. 20
5 bn Cerîr (8/280), Hâkim (2/312, "sahîh") ve Beyhakî (4618).

* bn Kesîr, Tefsîr'de (3/68) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir "Bu kanalla hadis

artbtir" demitir.
s bn Cerîr (8/279). bn Kesîr: "Bu mürsel ve arîb (tek kanall) bir hadistir" demitir.
6 Mâide Sur. 20
7 Ebû Dâvud (sh. 141).

* Saîd b. Mansûr, Tefsîr (726) ve ibn Cerîr (8/278).
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"...Sizi hükümdarlar yapt..."
1 buyruunu açklarken: "Burada Allah'n

onlara e, hizmetçi ve ev ihsan etmesi kastedilmektedir
1

' dedi. "...Alemlerde

hiçbir kimseye vermediini size verdi"
2 buyruu hakknda ise: "Burada

kudret helvas, bldrcn, (kendisinden pnarlar fkran) kaya ve onlan

gölgelendiren bulut kastedilmektedir" dedi .

3

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Haan: "...Sizi hükümdarlar yapt..."4

buyruunu açklarken: "Hükümdarlk binek, hizmetçi ve ev sahibi olmaktan

ibaret deil midir?" dedi .
5

bn Cerîr'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre Ibn Abbâs:

"...Alemlerde hiçbir kimseye vermediini size verdi"
6 buyruunu

açklarken: "Burada kudret helvas, bldrcn, (kendisinden pnarlar fkrtt)
ta ve onlan gölgelendiren bulut kastedilmektedir" dedi .

7

Jlp Vj a>l çâ Ji\ liÜiJl >jSll IIjiiil pjî li

"Ey kavmim! Allah'n size yazd kutsal topraa girin.

Sakn ardnza dönmeyin. Yoksa ziyana urayanlar
olursunuz." (Mâide Sur. 21)

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kutsal topraa girin..."
8

buyruunu açklarken: "Burada Tûr da ve etrafndaki topraklar

kastedilmektedir" dedi .

9

Ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Burada (zorbalann ehri) Erîhâ

’ Mâide Sur. 20
1 Mâide Sur. 20
3 îbn Cerîr (8/280,282).

« Mâide Sur. 20
5 îbn Cerîr (8/279).

6 Mâide Sur. 20
7 îbn Cerîr (8/283).

8 Mâide Sur. 21

* bn Cerîr (8/284, 285).
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kastedilmektedir" dedi.’

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kutsal toprak..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada mübârek topraklar kastedilmektedir
1
' dedi .

3

bn Asâkirîin bildirdiine göre Muâz b. Cebel: "Kutsal topraklar, Arî ve

Frat arasndaki topraklardr" dedi/

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Kutsal

toprak..." 5 buyruunu açklarken: "Burada am ehri kastedilmektedir"

dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Allah'n size yazd...*

buyruunu açklarken: "Allah'n size girmenizi emrettii, anlamndadr"

dedi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Kavmin o

ehre girmesi namazn, zekatn, haccn ve umrenin emredilmesi gibi

emredilmiti" dedi.

&\ lyt cîii öjkrk lî|>

jsp 4)1 Jlpj û^JIp fad* iijte-S! Ujjfr

' . li Z.&
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"Ey Musa! Orada zorba bîr millet vardr, onlar oradan

çkmadkça biz oraya girmeyeceiz, eer çkarlarsa, biz de

gireriz, demilerdi. Korkanlann içinden Allah'n kendilerine

nimet verdii iki adam öyle demiti: «Onlarn özerine

’ bn Cerir (8/285).

1 Mâide Sur. 21
3 bn Cerir (8/286).

4 bn Asâkir (1/149, 150).

5 Mâide Sur. 21

6 Abdurrezzâk (1/186).

7 Mâide Sur. 21
8 bn Cerir (8/287).
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kapdan girin. Oraya girdiniz mi artk siz kukusuz
galiplersiniz. Eer mü'minler iseniz, yalnzca Allah'a

tevekkül edin.»" (Müd* Sur. 22, 23)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir bildirdiine göre Katâde: "...Orada zorba bir

millet vardr..."

1

buyruunu açklarken: “Bize nakledildiine göre orada öyle

insanlar vard ki baka hiçbir yerde onlar kadar iriyan kimse yoktu” dedi .

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Ey Musa!

Orada zorba bir millet vardr ..."3 buyruunu açklarken: “Onlar boy olarak

bizden daha uzun, güç olarak da daha güçlü idiler” dedi .

4

bn Abdilhakem'in, Futûh Msr'da bildirdiine göre bn Cuveybir:

“Mûsa'nn (afayksaian] kavminden yetmi kii, Amâlik halkndan (ölmü) bir

kiinin kafatas gölgesinde gölgelendi” dedi .

5

Beyhakfnin, uabu'l-mân ’da bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Bize

söylendiine göre bir srtlan ve yavrularnn, Amâlik halkndan ölmü bir

kiinin göz çukurunu bannak yapt görülmütü” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik bir asa alp onunla bir ey
ölçtükten sonra (yerde) elli veya elli be boy ölçüp: “Amâlik'lerin boyu ite

bu kadardr” dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir Mûsa'ya (skftosseJam)

zorbalann ehrine girmesi emredilmiti. Yannda olanlarla beraber Erihâ

denilen bu ehrin yaknlanna bir yere geldiler ve orada konakladlar. Her

kabileden bir öncü olmak üzere on iki kiiyi o ehre gönderdi. Kendisine

ehirdeki haberleri getireceklerdi. ehre girdiklerinde çok büyük bir eyle,

yani heybetli ve iriyan insanlarla karlatlar. Bunun üzerine onlardan birinin

bahçesine girdiler. Bahçe sahibi meyve toplamaya geldi ve meyveleri

toplarken bunlann izini gördü. zlerini takip etmeye ve on iki kiiyi yakalayana

1 Mâide Sur. 22
1 bn Cerîr (8/291).

3 Mâide Sur. 22
4 Abdurrezzâk (1/187, 188).

5 Beyhakt (10770).

6 Beyhakî (10770).

7 bn Kesir, Tefsirde (3/70) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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kadar her birini gördüünde alp eteine meyvelerin yanna koymaya balad.

Onlar eteinde krallanna götürdü ve önüne saçt. Kral: “Bizim durumumuzu

gördünüz, gidin bu durumu arkadanza söyleyin” dedi. Bu on iki kii

Mûsa’nn (deyhuseiaflO yanna geri dönüp gördüklerini ona anlattlar. Bunun

üzerine Musa (aiertittdam): “Gördüklerinizi gizli tutun” dedi. Ancak bu kiiler

gördüklerini babalanna ve arkadalanna da söyleyerek: “Bunu bender

iittiini söyleme” diyorlard. Bu ekilde haber askerlerin arasnda yayld

Fakat iki kii bunu kimseye söylememiti. Bunlar Yûa' b. Nûn ve Kâlib b

Yukanna'dr. Yüce Allah: “Korkanlarn içinden Allah'n kendilerine nimet

verdii iki adam öyle demiti: "Onlarn üzerine kapdan girin. Oraya

girdiniz mi artk siz kukusuz galiplersiniz. Eer mü'minler iseniz, yalnzca

Allah'a tevekkül edin
" 1

âyetini bu iki kii hakknda indirmitir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "...Kutsal

topraa girin ..." 3 buyruunu açklarken öyle dedi: Burada zorbalann ehri

kastedilmektedir. Musa (abyfoaian) o ehre yakn bir yerde konaklad zaman

kendisine o ehirden haber getirmeleri için, Allah'n zikretmi olduu on iki

kiiyi gönderdi. Bu on iki kii yola çkt. Zorbalardan bir kii onlar bulup

eteine koydu ve ehre götürdü. Bu zorba kabilesini çannca herkes yanna

topland. Sonra: “Siz kimsiniz?” diye sordular. “Biz Musa'nn (aieytisseHT

)

kavmindeniz. Hakknzda bilgi toplamamz için bizi gönderdi” dediler.

Zorbalar, bunlara bir kiiye yetecek büyüklükte bir üzüm tanesi vererek:

“Musa'nn ve kavminin yanna gidip: “Meyvelerine göre artk onlann nasl

olduunu takdir edin” deyin” dediler. Bu on iki kii kavimlerinin yanna

gelince: “Ey Musa! “...Sen ve Rabbin gidin, onlarla savan. Biz burada

oturacaz"4 dediler. Korkanlarn içinden Allah'n kendilerine nimet verdii

ve Müslüman olup Musa'ya (afeyhisssian} tabi olan Medine ahalisinden olan iki

adam ise: "Onlarn üzerine kapdan girin. Oraya girdiniz mi artk siz

kukusuz galiplersiniz
"5

dedi .

6

’ Mâide Sur. 23
1 bn Cerir (8/290, 291).

* Mâide Sur. 21

* Mâide Sur. 24
5 Mâide Sur. 23
6 bn Cerir (8/298, 299) ve bn Kesîr, Tefsir'de (3/70) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...ki adam öyle demiti.

buyruunu açklarken: “Bu kiiler Yûa' b. Nûn ile Kâlib b. Yûkanna'dr" dedi.
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: “...ki adam öyle

demiti ..."3 buyruunu açklarken: “Bu kiiler Yûa' b. Nûn ile Kilâb b.

Yûkanna’dr" dedi.
4

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir: “Bize söylendiine göre ehre

girmesini söyleyen iki kii Yûa' b. Nûn ile Kâlib b. Yûkanna'dr."

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “...ki adam öyle demiti ..."5

buyruunu açklarken: “Bu kiiler Yûa’ b. Nûn ile Kâlib'dir" dedi.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye el-Avfî: “...ki adam öyle

demiti ..."7 buyruunu açklarken: “Bu kiiler Kâlib ile Mûsa'nn («leyhisaiam)

hizmetçisi Yûa’ b. Nûn'dur” dedi.

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: j*"8 buyruunu açklarken öyle

demitir “Baz kraatlerde bu âyet: “U**U *Ij eklindedir."9

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, âyetteki (v) harfini ötre ile

“0391^4" eklinde okurdu.
10

bnu'l-Münzir bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Bu iki kii önceleri

dümanlardan idiler. Sonra MûsataMisseianOile beraber oldular" dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “j^Liû jjjJI ,> Jl#”

’ Mâide Sur. 23
1 bn Cerir (8/296).

3 Mâide Sur. 23
4 bn Cerir (8/294).

5 Mâide Sur. 23
6 bn Cerir (8/296).

7 Mâide Sur. 23
8 Mâide Sur. 23
9 Abdurrezzâk (1/186), bn Cerir (8/297).

10 bn Cerir (8/297). Bu az bir krattr.
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eklinde (&) harfini damme ile okurdu .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "ö^Iö ^jj
1

âyetini:

eklinde (4)
harfini mansûb olarak okudu.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk : "Korkanlarn içinden Allah'n

kendilerine nimet verdii iki adam öyle demiti ..."4 buyruunu açklarken:

"Allah onlar hidayetle doru yola erdirdi. Onlar Musa’nn (^mM dini üzere

olup zorbalarn ehirlerindeydiler" dedi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Sehl b. Ali: "Korkanlarn içinden Allah'n

kendilerine nimet verdii iki adam öyle demiti ..."
6 buyruunu açklarken:

"Kalplerine Allah korkusunu yerletirdi" dedi .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Korkanlarn içinden

Allah'n kendilerine nimet verdii iki adam öyle demiti ..."
8 buyruunu

açklarken: "Burada (ehre gönderilen on iki kiiden olan) iki reis

kastedilmektedir" dedi. "...Onlarn üzerine kapdan girin ..."9 buyruunu

açklarken de: "Burada zorbalarn ehri kastedilmektedir" dedi.

• I

ijJ oJÎ »ili 1$-» l* IjüT y» b IjJIj

6jpIî lüu ÜJ

"«Ey Musa! Onlar orada oldukça biz asla oraya

girmeyeceiz. Sen ve Rabbin gidin savan, dorusu biz

burada oturacaz» demilerdi/' (Mâide Sur. 24)

Ahmed, Nesâî ve bn Hibbân, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (uiiaüshu aieyi

ve seiiem) Bedirie giderken sava konusunda Müslümanlara görülerini sordu.

’ Hâkim (2/237, ’sahih’).

2 Mâide Sur. 23
3 Mâide Sur. 23
4 Mâide Sur. 23

5 bn Ccrir (8/300).

5 Mâide Sur. 23
7 bn Cerîr (8/300).

3 Mâide Sur. 23
9 Mâide Sur. 23
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Ebû Bekr kendi görüünü söyledi. Resûlullah (»Valisini aleyhi vaniiem) bir daha

Müslümanlara görülerini sorunca, Ömer de görüünü söyledi. Resûlullah

MyBhu ateyti' «reiiam) yine Müslümanlara görülerini sorunca, Ensâr'dan bazlar:

"Ey Ensâr topluluu! Resûlullah (uiiaiiaiu aleyhi midem) sizin ne düündüünü
örenmek istiyor” dediler. Bunun üzerine Ensâr, Allah Resûlüne: "Biz srail

oullannn Musâ'ya {aieyfujelan): "Sen ve Rabbin gidin savan. Biz burada

oturuyoruz” dedikleri gibi demeyiz. Seni hak olarak gönderene yemin olsun

ki atlan Berku'l imâd’e sürsen seni takip ederiz” dediler .

1

Ahmed ve bn Merdûye’nin, Utbe b. Abd es-Sülemî'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sdaUahu aleyh «seM, ashabna: "Savamayacak msnz?" diye

sorunca: "Evet, savaacaz ve srâil oullannn, Musâ'ya (aiyiHialam): "Sen ve

Rabbin gidin savan. Biz burada oturuyoruz" dedikleri gibi demeyeceiz.

Fakat sen ve Rabbin gidin savan, biz de sizinle beraber savaacaz"

karln verdiler.

1

Ahmed, Tânk b. ihab'n öyle dediini bildirin Mikdâd, Bedir gününde

Resûlullah'a (uilaJiahu aleyhi vsuiiun): "Biz sana, srâil oullarnn, Musâ'ya (aieyhi**B/am):

"Sen ve Rabbin gidin savan. Biz burada oturuyoruz" dedikleri gibi

demeyeceiz. Fakat sen ve Rabbin gidin savan, biz de sizinle beraber

savaacaz" dedi. }

Buhârî, Hâkim, Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin Delâil ’de bildirdiine göre bn

Mes'ûd der ki: Mikdad'n öyle bir ey yaptna ahid oldum ki, o eyi benim

yapm olmam benim için ondan baka her eyden daha güzeldir. Resûlullah

Maiiahu *yh «esdietn), müriklere beddua ederken, o gelip: "Vallahi, yâ Resûlullah!

Biz sana, srâil oullarnn, Musâ'ya (aleyhissBun): "Sen ve Rabbin gidin savan. Biz

burada oturuyoruz” dedikleri gibi demeyeceiz. Fakat senin sanda,

solunda, önünde ve arkanda savaacaz" dedi. Bu sözlerden dolay

Resûlullah'niMiiaiBimaieYhvBitiiem) yüzünün parladn ve sevindiini gördüm .

4

' Ahmed 19/79, 20/280, 281 (12022, 12954), Nesâî, S. el-Kübra (8348, 11141, lafz

kendisinindir) ve bn Hibbân (2721). Musned' in muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.
1 Ahmed 29/190, 193, 194 (17641, 17645, 17646) ve bn Kesir, Tefsîr'de (3/72) geçtii

üzere bn Merdûye. Musned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.

* Ahmed 31/124 (18827). Muhakkik: "Sahîh hadistir" demitir.
4 Buhârî (3952), Hâkim (3/349), Ebû Nuaym, Hilye (1/172) ve Beyhakî (3/45, 46).



232 .-3 Mâide Sûresi &
bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde der ki: Müriklerin, kurbanlklan geri

çevirip, Müslümanlann hac etmelerine engel olduklan Hudeybiye günü,

Resûlullah (saflBflahu^ «Milem) ashâbna: "Kurbanlklar götürüp Kabe'nin yannd

keseceim" buyurdu. Bunun üzerine Mikdâd b. el-Esved öyle dedi: "Vallahi

biz sana, srail oullannn Musa'ya (atytüsnivn): "Sen ve Rabbin gidin savan. Biz

burada oturuyoruz" dedikleri gibi demeyeceiz. Fakat sen ve Rabbin gidin

savan, biz de sizinle beraber savaacaz."

1

"Musa: «Ey Rabbim! Ben, kendimle kardeimden bakasna
söz geçiremiyorum, artk bizimle bu fâsk kavmin arasn

ayr» dedi." (Mâide Sur. 25)

bn Cerîrîin bildirdiine göre Südcfî der ki: MûsaMcyhinM, kavmi kendisine:

"Sen ve Rabbin gidin savan. Biz burada oturuyoruz" dedii zaman onlara

kzm ve: "Ey Rabbim! Ben, kendimle kardeimden bakasna söz

geçiremiyorum, artk bizimle bu fâsk kavmin arasn ayr"z
diye dua etmiti.

Mûsa (aieyhisseiam) bu konuda acele etmiti. Onlar akn bir duruma

dütüklerinde Mûsa (eieyhm*iam) öyle bir dua ettiine piman olmutu. Bj

pimanlk üzerine Allah: "...Artk böyle yoldan çkm kavme üzülme"

3

âyetini indirdi. Yani Yüce Allah, Musa'ya (sieyhisssiam) fasklar diye adlandrdn

kavim için üzülme buyurmutu/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "...Ayr..."5 ifadesi,

onlarla aramda hüküm ver, mânâsndadr.”6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Artk bizimle bu fâsk kavmin arasn ayr"7 buyruunu açklarken: "Artk

1 bn Cerîr (8/304).
1 Mâide Sur. 25
3 Mâide Sur. 26
4 bn Cerîr (8/306, 309, 316).

5 Mâide Sur. 25
6 bn Cerîr (8/306).

7 Mâide Sur. 25
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bizimle bu fâsk kavmin arasn aç, mânâsndadr" dedi .

1

J* Js ^jSi ^ Îî- byjtW Jiî

"Allah, öyle dedi: «O hâlde, oras onlara Krk yl haram
klnmtr. Bu süre içinde yeryüzünde akn akn dönüp
dolaacaklar. Artk böyle yoldan çkm kavme üzülme.»"

(Mâide Sur. 26 )

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...O hâlde, oras onlara krk yl

haram klnmtr..."
2 buyruunu açklarken: "Oras ebedi olarak kendilerine

haram klnd" demitir. "...Yeryüzünde akn akn dönüp

dolaacaklar ...*3 buyruu hakknda ise: “Kavmin yeryüzünde krk yl akn
akn dönüp dolaacak mânâsndadr2

' dedi .

4

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildiriyor Bize söylendiine göre kendilerine

haber getirmeleri için o ehre her kabileden bir öncü gönderdikleri zaman,

on kii kabilesini ehirde gördükleriyle korkuttu ve o ehre girmenin kötü

olduunu söyledi. Yûa’ b. Nün ve arkada, Allah'n emri dorultusunda

ehre girmelerini isteyip kabilelerini buna tevik ederek galip geleceklerini

haber verdi. Kavim ehre girmekten korkarak Allah'n emirlerini terk edince

ve:*...Biz burada oturacaz..."5 deyince. Yüce Allah: "...O hâlde, oras

onlara krk yl haram klnmtr. Bu süre içinde yeryüzünde akn akn
dönüp dolaacaklar..."

6
buyurdu. Onlar yeryüzünde krk yl akn akn

dolaarak kuyulardan su içtiler. Ne bir köy, ne de bir ehre ulaabildiler. Ne

de bir yerleim mekanna doru bir yol bulabildiler.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde'den bildiriyor: “ehre girmek onlara

haram klnmt. Onlar ne bir ehre iniyor, ne de öyle bir eye güç

yetirebiliyordu. Onlar krk yl kuyulann etrafnda dolamt. Bize

1

îbn Cerîr (8/306) ve el-ltkâride (2/12) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2 Mâide Sur. 26
3 Mâide Sur. 26
4 bn Cerîr (8/308).

5 Mâide Sur. 24
6 Mâide Sur. 26
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nakledildiine göre Mûsa (aieytanM krknc ylda vefat etmitir. Beytü'l-

Makdis'e çocuklanndan ve o iki kiiden (Yûa' b. Nûn ve Kâlib b.

Yukanna’dan) baka kimse girmemiti .” 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor Onlar krk yl boyunca

çölde akn akn dolatlar. Krknc ylda Mûsa (efeyhisseiem), Hârun (deyhmM ve

krk yan geçen her kii öldü. Krk yl geçtikten sonra, Yûa' b. Nûn halife

oldu. Bu kii Mûsa'dan (aijytBndam) sonra onlar toparlayan ve Beytü'l-Makdisi

fetheden kiidir. Bu kiiye: “Bu gün Cuma günüdür" demilerdi. Onlar

Beytü'l-Makdis'i fethederken güne batmak üzere idi. Yûa' b. Nûn, geceye

kadar kalp Cumartesi gününün gelmesinden korkunca, günee: "Ben de

Allah’n emrindeyim, sen de” dedi. Bunun üzerine güne fetih gerçekleene

kadar durdu ve batmad. Daha önce hiç görülmemi bir ekilde ganimetler

elde ettiler. Bu ganimetleri atee yaklatrdlar, ama ate onlan yemedi.

Bunun üzerine Yûa’ b. Nûn: "Aranzda hain vardr” dedi ve her kabilenin

liderinin çard. Bunlar on iki kiiydi. Bu on iki kii kendisine biat etti. Ancak

birinin eli kendisinin eline yapk kalnca: “hanet senin yanndadr! Aldn
çkar” dedi. Adam, yakut gözlü, inci dili altndan bir inek ba çkanp

kurbann (ganimetlerin) üstüne brakt. Sonra ate gelip kurban yedi .

2

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid der ki: "srâil oullan krk y>l

boyunca akn akn dolap durdular. aknlklanndan akam ettikleri

yerde sabahlyor, sabah ettikleri yerde de geceliyorlard .”3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, el-Azame*de Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor:

Yüce Allah, srâil oullanna Beytü'l-Makdis’e girmeyi haram klnca krk yl

boyunca yeryüzünde akn akn dolatlar. Bu durumdan dolay ikayette

bulunarak Mûsa'ya (ateytiueiam): “Ne yiyeceiz?” dediler. Mûsa (ateytmim): "Allah

size yiyeceinizi verecektir" karln verdi. srâil oullan: “Nereden?” diye

sorunca: “Allah size piirilmi ekmek gönderecektir” karln verdi. Onlara

kudret helvas, yani yufka ekmei inmekteydi. Bu da dan ekmei gibiydi. “Biz

katk olarak ne yiyeceiz, etten bir paymz yok mudur?” dediler. Mûsa

(aieyhsselam): "Allah size onu da verecektir” deyince: "Nereden?" diye sordular.

'bn Cerîr (8/310).

1 bn Cerîr (8/310) ve bn Kesir, Tefsîr'de (3/74) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, lafz

kendisinindir.

5 bn Cerîr (8/315).
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Onlara rüzgarla beraber güvercinlere benzer semiz bldrcn kulan gelmeye

balad. srâil oullan: “Ne giyeceiz?" deyince: “Krk yl hiç birinizin elbisesi

eskimeyecektir" cevabn verdi. "Ayamza ne giyeceiz?" diye sorunca,

Musa (aievhisseism): "Krk yl boyunca hiç birinizin ayakkab ba bile

kopmayacaktr" dedi. "Aramzda küçük çocuklar doacaktr. Onlar ne

giyecekler?" diye sorunca da: "Küçük elbiseler onlarla beraber büyüyecektir"

karln verdi. "Peki, suyumuzu nereden karlayacaz?" dediklerinde ise:

"Allah size onu verecektir" karln verdi. Sonrasnda su için Yüce Allah,

Musa'ya (Bteytmttao asasyla taa vurmasn emretti. srâil oullan: "Ne ile

göreceiz? Karanlklar üstümüzü örtmektedir" deyince, Allah onlara

askerlerin ortasnda nurdan bir direk yaratt ve hepsini birden aydnlatt. "Ne

ile gölgeleneceiz, üzerimizde iddetli scak vardr” deyince de: "Allah sizi

bulutla gölgelendirecektir" karln verdi .

1

bn Cerîr, Rabî' b. Enes'ten bildiriyor "Onlar çölde akn akn
dolarken, be veya alt fersah büyüklüünde bir bulut üzerlerinde onlar

gölgelendiriyordu. Sabahladklan zaman yola çkyor, akamladklan zaman

da sabah vakti çkm olduklar yere geliyorlard. Bu ekilde krk yl dolatlar.

Onlar bu durumda olduu müddetçe Allah tarafndan onlara kudret helvas

ve bldrcn gönderiliyordu. Elbiseleri de hiç eskimiyordu. Beraberlerinde

tadklan, Tur da talanndan bir ta vard. Bir yerde konakladklar zaman

Musa (aieyhsssiamjona asasyla vuruyor ve ondan on iki pnar fkryordu ."1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu kavim çölde iken, Allah onlara

eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler yaratmt" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Tâvus:

"srâil oullar çölde akn akn dolayordu. Kendileri büyüdüü zaman

elbiseleri de kendileriyle beraber büyüyordu" dedi/

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'n öyle dediini bildirir: Mûsa (aieytossslan),

kavmi için su isteyince, Yüce Allah ona asasyla taa vurmasn emretti. Mûsa

(aleyhisselam) asasyla taa vurunca ondan on iki pnar fkrd. Kavmine: "çin ey

1 bn Cerîr (1/709) ve Ebu'-eyh (997).

J bn Cerîr (1/708).

} bn Cerîr (1/710).

* Abdurrezzâk (1/198).
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eekler topluluu!" deyince, Yüce Allah: "Sen kullanma «Eekler topluluu»»

dedin. Ben de size Mukaddes topraklara girmenizi haram kldm” diye

vahyetti. Mûsa (aieyhissebm) da: "Ey Rabbim! Mezanm o topraklara bir ta atm
kadar yakn kl" diye dua etti.

Resûlullah Usiigiiahu ateyt vesdiem) bu konuda: "Eer Musa'nn (Bieytesrim) mezarn

görecek olursanz, onun Mukaddes topraklarn bir ta ahm kadar yaknnda

olduunu görürdünüz" buyurmutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Mûsa (teftenim), kavrri

için su isteyince onlara su verildi. Mûsa (alettenim): "çin ey eekler topluluu!"

deyince, Yüce Allah, Mûsa'y (afettenim! bundan nehyederek: "Kullanma eek
deme" buyurdu.

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: " Slî

j-fe"
1

ifadesini açklarken: "Üzülme mânâsndadr" dedi.
2

Tastî'nin, MesSil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana:

S*"3 ifadesini açkla” deyince ibn Abbâs: "Üzülme mânâsndadr2
' ded:.

Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u
karl verdi: "Tabi ki bilirler. mriul-Kays'n:

"Beni hedefe koyup hunca yaptklarna ramen

Yoldalarm, üzülme ve tahammül et diyorlar" dediini iitmedin mi?"

Abdurrezzâk, Musannefte ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiuiata dsyhi vmfam) öyle buyurmutur "Peygamberlerden bir

Peygamber bir ehir ahalisi ile savamt. Fetih gerçeklemek üzere iken

günein batmasndan korktu ve: «Ey Güne ! Sen de ben de Allah'n

emrindeyiz. Sana olan hürmetimden dolay bir saat daha dur batma» ded:.

Bunun üzerine Allah onu ehir fethedilene kadar yerinde tuttu. Onlar bir

ganimet elde ettikleri zaman onu kurban diye sunarlar ve ate gelip onlar yerdi

Onlar ganimetlerini kurban olarak sunmu ama ate gelip onu yememiti.

Oradakiler: «Ey Allah'n Peygamberi! Ne oluyor ki kurbanmz kabul

T Mâide Sur. 26
2 bn Cerîr (8/316).

3 Mâide Sur. 26
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edilmiyor?» dediklerinde, Peygamberleri: «Aranzda hain vardr» karln
verdi. Kavim: «Peki, hainin kim olduunu nasl bulacaz?» deyince: «Her

kabilenin reisi bana biat edecek» dedi. Onlar da on iki kabileydi. Her kabilenin

reisi kendisine biat etti. Biat ederken bir kiinin eli kendisinin eline yapt.

Bunun üzerine ona: «Ganimete hainlik sizdedir» dedi. Reis: «Bunu nasl

bulacam?» diye sorunca: «Kabileni çar ve onlardan teker teker biat iste»

dedi. O da öyle yapt. Bir kiinin eli eline yapnca: «Ganimete hainlik

endedir» dedi. O da: «Evet, ganimet mal bendedir» karlm verdi. Reis: «O

nedir?» diye sorunca, adam: «Altndan bir öküz badr. Beendim ve onu

aldm» karln verdi. Sonra onu getirip ganimetlerin üzerine braknca ate

gelip ganimetleri yedi .

"

Ravi der ki: Bunu dinleyen Ka'b: "Allah ve Resûlü doru söyledi. Vallahi!

Allah'n kitab yani Tevrat'ta da bu böyle geçmektedir” dedi. Sonra: "Ey Ebû

Hureyre! Hz. Peygamber (jaiiiiahu aleyhi «ailemi bu peygamberin hangi peygamber

olduunu söyledi mi?" diye sordu. Ebû Hureyre: "Hayr, söylemedi. Fakat bu

peygamber, Yûa’ b. Nûn'dur” dedi. Ka'b: “Hz. Peygamber burann hangi

ehir olduunu söyledi mi?" diye sorunca, Ebû Hureyre: "Hayr, söylemedi.

Ama oras Eiha ehridir" dedi. AbdurTezzâk'n rivâyetinde ise: "Resûlullah'n

(sBisliohu BByhi mailem): "Bizden önce ganimet hiç kimseye helal klnmamtr. Yüce

Allah bizim zayflmz gördü ve onu bize helal kld" buyurduu da

zikredilir. Yine söylendiine göre güne ne öncesi, ne de sonrasnda hiç

kimse için durdurulmamtr.

1

p

3

öf ÛÎJ* 1# k 4^ s^
1 V r#&

•jJZjâ i -j. ütj u!| ji ü&iV ji ^
"Onlara, Âdem'in iki olunun kssasn doru olarak anlat:

kisi birer kurban sunmular, birininki kabul edilmi,

dierininki edilmemiti. Kabul edilmeyen, «And olsun seni

öldüreceim» deyince, kardei: «Allah sadece takva

sahiplerinden kabul eder» demiti." (MâiJe Sur. 27)

1 Abdurrezzâk (9492), Hâkim (2/139,
"
sahîh '), Buhârî (3124) ve Müslim (1747). Garip

ve sahîh hadistir. Baka bir kanalla Ebû Hureyre'den buna benzer bir ekilde rivayet

edilmitir.
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bn Cerîr, bn Mes'ûd’dan ve baz sahabelerden bildiriyor Âdem’in

(Biehseiam) her erkek çocuu doduunda mutlaka beraberinde kz çocuu da

douyordu. Bir kannda doan erkek çocuunu dier kannda doan kz

çocuuyla evlendiriyordu. Bir kannda doan kz çocuunu da dier kannda

doan erkek çocuuyla evlendiriyordu. Kâbil ve Hâbil doana kadar bu böyle

devam etti. Kâbil çiftçi, Hâbil ise sr ve davar sahibiydi. Kâbil yaça büyük

oland. Kâbil'in kz kardei HâbTin kz kardeinden daha güzeldi. Hâbil,

Kabil'in kz kardeiyle evlenmek istemiti. Kâbil bunu kabul etmeyip: “Bu

benimle beraber domutur ve senin kz kardeinden daha güzeldir. Onunla

evlenmekte ben senden daha fazla hak sahibiyim" dedi. Babas ona,

kardeini Hâbil ile evlendirmesini emretti, ama Kâbil bunu kabul etmedi.

Hangisinin kzda hak sahibi olduunu bilmek için ikisi de Allah'a kurban

sundu. Bu srada Âdem (oiuytaseiBm), Kâbil ile Hâbil’i brakarak Mekke'ye gitti ve

gökyüzüne: “Çocuklanm emanet olarak koru" dedi. Ama gökyüzü bunu

kabul etmedi. Yeryüzüne söyledi o da kabul etmedi. Dalara söyledi onlar dz

bunu kabul etmedi. Sonra bunu Kâbil’e teklif edince: “Tamam sen git,

geldiinde aileni sevinecek ekilde bulacaksn" dedi.

Âdem (eieyhsseUm) gidince onlar kurbanlann sundular. Kâbil övünerek: “O

benim kz kardeimdir, ben senin büyüünüm ve babamn vasiyet ettii kii

benim. Bu sebeple ben onda senden daha fazla hak sahibiyim" dedi

Kurbanlan sunduklan zaman Hâbil besili bir koç, Kâbil ise bir ba buday

sunmutu. Kâbil bu buday bann içinde büyük bir baak görmü ve onu

ufalayarak yemiti. Ate inince Hâbil’in kurbann yedi ve Kâbil'in kurbann

brakt. Kâbil kzarak: “Kardeimle evlenmeyesin diye seni öldüreceim"

dedi. Bunun üzerine Hâbil: "...Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder.

Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek

için sana elimi uzatacak deilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan

korkarm. Ben isterim ki, sen kendi günahnla benim günahm da

yüklenesin. Böylece cehennemliklerden olasn. te bu zalimlerin

cezasdr"1

dedi. Burada Hâbil: “Beni öldürmenin günah boynundaki dier

günahlarn üstünedir" demek istemitir.
2

’ Mâide Sur. 27, 28, 29
J bn Cerîr (8/322).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve ibn Asâkir

ceyyid bir isnâdla bn Abbâs'tan bildiriyor. Kadnn ikiziyle evlenmesi

yasaklanm ve dier bir kardeiyle evlenmesi emredilmiti. Her doumda
Âdem'in (afcytnubn} bir olu bir de kz oluyordu. Hal böyle iken bir doumda
çok güzel bir kz, bir doumda da çirkin bir kz olmutu. Çirkin kzn erkek

kardei güzel kzn kardeine: "Beni kz kardeinle evlendir, ben de seni

kardeimle evlendireyim” dedi. O: "Hayr ben kardeimde senden daha fazla

hak sahibiyim” karln verdi. Bunun üzerine kurbanlar sundular. Koyun

sahibi olan iri gözlü ve boynuzlu beyaz bir koç, çiftçi ise az bir miktar tahl

sunmutu. Allah, koç sahibinin kurbann kabul buyurup bunu kendisine

Cennette krk koç olarak saklad, ibrâhim'in (eieytimM kestii koçta bu

koçlardan birisiydi. Çiftçiden ise kurbann kabul buyurmam, bu sebeple de

kardeini öldürmütü. Bütün insanlar da ite o nankörün çocuklandr.”
1

shâk b. Bir, el-Mübtedâ’da ve bn Asâkiriin Târih'te Cuveybir ve Mukâtil

vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Âdem’in (aieytis»l«n)

yirmisi erkek yirmisi de kz çocuu olmak üzere krk çocuu olmutu.

Bunlardan hayatta kalanlar Hâbil, Kâbil, Sâlih, Abdurrahman, Abdulhâris ve

Vud'dur. Vud'da, îs ve Hibetullah'da denilirdi. Kardeleri onu liderleri

seçmiti. Onun Suvâ’, Yaûs, Yaûk ve Nesr adnda çocuklan olmutu. Yüce

Allah nikahta aralann ayrmasn ve bir kannda doan dierinin kz

kardeiyle, dier bir kannda doan da dier birinin kz kardeiyle

evlendirmesini emretti .” 2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Âdem’in (ateyhnaiam) çocuklan

zamannda sadaka verecek kiiler bulunmad için kii kurban sunarak

Allah'a yaklard. Âdem'in (aleytsseM çocuklan oturuyorken: "Allah'a bir kurban

sunsak” dediler. Kii kurban sunduu zaman eer Allah o kurban kabul

buyurursa bir ate gönderir ve bu ate kurban yerdi. Kabul buyurmad
zaman da gönderdii ate sönerdi. Bunlann her ikisi de birer kurban

sundular. Biri çoban dieri de çiftçi idi. Çoban olan en güzel ve en besili

koçunu kurban olarak sunarken, çiftçi ise ekininden baz eyler sundu. Sonra

ate gelip koçu yedi ve ekini brakt. Çiftçi kii kardeine: "nsanlar senin

’ bn Cerîr (8/320), bn Kesîr, Tefsîr'de (3/76, 77) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn
Asâkir (64/4).

1
îbn Asâkir (23/273).
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sunduun kurbann kabul olunduunu, benim kurbanmn da kabul

olunmadn bildikleri halde onlann arasna m gideceksin? Hayr, vallahi sen

benden daha hayrl iken insanlar ikimize bakmayacaktr. Bu sebeple seni

öldüreceim" dedi. Kardei: "Suçum ne ki? Allah muttakilerin kurbann kabul

eder. Sen beni öldürmek istesen de ben yardm istemeyecek ve seni

öldürmek için elimi kaldrmayacam" karln verdi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Amr der ki: "Âdem’in (»Masaian) kurban

sunan çocuklannn biri çiftçi, dieri de koyun sürüsü sahibiydi. kisi de kurban

sunmakla emrolundular. Sürü sahibi gönül holuuyla en güzel ve en besili

koçunu kurban olarak sundu. Çiftçi ise gönül holuu olmadan, en kötü

ekininden içinde delice otu bulunan çekilmemi buday sundu. Yüce Allah

sürü sahibinin kurbann kabul etmi, çiftçinin kurbann ise kabul etmemiti.

Bunlarn olay Allah'n Kitâb’nda anlatlan kssadr. Vallahi öldürülen kii

öldüren kiiden daha güçlüydü. Fakat o günahtan ve hatadan kaçnd için

kardeine el kaldrmamt ." 2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Onlara, Adem'in iki olunun kssasn doru olarak anlat ..."3 buyruunu

açklarken öyle dedi: Bunlar Âdem'in (afeytuneian) zürriyeti Hâbil ve Kâbil'dir.

Hâbil bir yan doldurmu en güzel bir koçu kurban olarak sundu. Kâbil ise

ekininden bir ba ekin sunmutu. Koç sahibinin kurban kabul edilince, Kâbil:

“Seni öldüreceim" dedi ve onu öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah onu

öldürdüü günden kyamet gününe kadar ayann birini uyluuna dolatrd

ve yüzünü Güne'e doru çevirdi. Güne ne tarafa dönse yüzü günee doru

dönüyordu. Kn üzerinde kar, yazn da bir ate harman vard. Yannda yedi

melek bulunuyordu. Bir melek gittiinde yerine dieri geliyordu .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlara,

Âdem'in iki olunun kssasn doru olarak anlat ..."5 buyruunu açklarken:

1 bn Cerîr (8/319, 329).
3 bn Cerîr (8/318), Târih (1/142).

3 Mâide Sur. 27

« bn Cerîr (8/319).

5 Mâide Sur. 27
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"Bunlar Âdem'in (8i«Yhinei«) kendi sülbünden deil srâil oullanndandr. Kurban

sunanlar srâil oullanndandt. Âdem de (drytmtim) ilk ölen kiiydi" dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ: "Allah'n bir tek namazm
kabul ettiini bilmem, benim için dünya ve irindekilerden daha sevimlidir.

Zira Yüce Allah: "...Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder"
2

buyurmaktadr" dedi.

bn Ebî eybe ve bn Cerir, Adiy b. Sâbit'ten bildirir: "Muttakilerin

kurbannn namaz olduu söylenirdi."3

bn Ebi'd-Dünyâ'nn Takuâ’da bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: "Takva ile

yaplan hiçbir amel az deildir. Böyle iken nasl kabul edilen bir amel az

saylr" dedi.

ibn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz bir kiiye: "Sana,

Allah'tan korkmay öütlüyorum. Allah takvadan baka bir eyle amelleri

kabul etmez, takva ehlinden baka kimseye merhamet etmez ve sadece

takvayla sevap verir. Takvay öütleyen çok, ama onunla amel eden azdr"

diye bir mektup yazd.

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebû Yezîd el-Fayd'den bildiriyor Mûsa b. A'yun'a:

"...Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder"4 buyruunun açklamasn

sorduumda: "Harama düme korkusuyla helal olan eylerden de uzak

kaldlar, ite bunlar Yüce Allah muttakiler diye adlandrd" dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Fadâle b. Ubeyd der ki: Yüce Allah’n,

amellerimden hardal tanesi kadar bir eyi kabul ettiini bilmem benim için

dünya ve içindekilerden daha deerlidir. Zira Yüce Allah: "...Allah sadece

takva sahiplerinden kabul eder
"5 buyurmaktadr.

bn Sa'd ve bn Ebi'd-Dünyâ'nn, Katâde'den bildirdiine göre Âmir b. Abdi

Kays öyle demitir: Kuriân'daki bir âyeti, dünyadaki her eyin bana

verilmesinden daha fazla severim. O da Allah'n beni muttakilerden

1 bn Cerîr (8/324). bn Kesîr, Tefsir (3/85)

.

1 Mâide Sur. 27
3 bn Ebî eybe (2/387) ve bn Cerir (8/328).

4 Mâide Sur. 27
5 Mâide Sur. 27
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klmasdr. Zira Yüce Allah: "...Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder"'

buyurmaktadr.

2

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Hemmâm b. Yahya der ki: Âmir b.

Abdillah ölüm annda alamt. Kendisine: “Seni alatan nedir?” diye

sorduklannda: “Kuriân'daki bir âyettir” cevabn verdi. Yanndakiler: “Bu

hangi âyettir” diye sorunca da: "...Allah sadece takva sahiplerinden kabul

eder"3 âyetidir" karln verdi.

bn Ebî eybe'nin, Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (nMUu

aleyhi »selle m): "Yüce Allah kulundan raz olmad müddetçe onun amellerini kabul

etmez" buyurmutur.
4

bn Ebî eybe'nin, Sâbit’ten bildirdiine göre Mutanif: “Allahm! Benim

bir namazm ve bir günlük orucumu kabul buyurup bana sevap yaz” der,

sonra da: "...Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder"

5

âyetini okurdu .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah sadece takva

sahiplerinden kabul eder
"7 buyruunu açklarken: “Burada irkten

saknanlar kastedilmektedir” dedi .

8

ibn Asâkiriin bildirdiine göre Hiâm b. Yahya'nn babas der ki: “Bi-

dilenci bn Ömer'in yanna girmiti. bn Ömer, oluna: “Ona bir dinar ver”

dedi. Olu da dilenciye bir dinar verdi. Dilenci çkp gidince, bn Ömer'in olu:

“Babacm! Allah senden bunu kabul buyursun” dedi. Bunun üzerine bn

Ömer: “Allah’n bir secdemi veya bir dirhemlik sadakam kabul ettiini

bilsem, benim için meçhul olan ölümden daha sevimli bir ey olmaz. Allah'n

kimden kabul buyurduunu biliyor musun? "...Allah sadece takva

sahiplerinden kabul eder"9 karln verdi .

1

1 Mâide Sur. 27
1 bn Sa'd (7/106).

3 Mâide Sur. 27
4 bn Ebî eybe (13/230, 235).

5 Mâide Sur. 27
6 bn Ebî eybe (13/447).

7 Mâide Sur. 27
8 bn Ebî eybe (13/581, 582).

9 Mâide Sur. 27
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Ya'kûb b. Süfyân, Târih’te ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Yüce Allah'n bir amelimi kabul ettiini bilmem, benim için yeryüzü

dolusunca altnm olmasndan daha sevimlidir" dedi .

3

Jut iliiîS UJ ^ Üt U J&l li; cJ~ ^
YUw>t oyG» ilip ot iji * j-Jui ûi

ûrtlM .l> dJj jlill

"Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da

ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak deilim, çünkü
ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarm. Ben isterim ki,

sen kendi günahnla benim günahm da yüklenesin.

Böylece cehennemliklerden olasn. te bu, zalimlerin

cezasdr." (Mâide Sur. 28
, 29)

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun! Sen beni öldürmek

için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak

deilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarm"3 âyetini

açklarken: "O zamanlar öldürülmek istenen kiinin öldürecek kiiye kar

koymamas emredilmiti" dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti açklarken öyle

dedi: srâil oullarndan bir kii birini öldürmek istedii zaman, öldürülecek

kiiye ölene veya braklana kadar öldürecek kiiye engel olmamas

emredilmiti. Allah'n: "Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana

uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak deilim. Çünkü ben

âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarm"5
âyeti de bu mânâdadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Ben isterim ki, sen kendi günahnla benim günahm da yüklenesin ..."
6

’ bn Asâkir (31/146).
1 Ya'kûb b. Süfyân (2/549) ve bn Asâkir (33/167, 169).

3 Mâide Sur. 28

« bn Cerîr (8/329).

5 Mâide Sur. 28
6 Mâide Sur. 29



244 -S Mâide Sûresi 8r.

buyruunu açklarken: “Senin, hem kendi günahlann hem benim kanmn

günahn yüklenerek bütün günahlarla Cehennemliklerden olman istiyorum

mânâsndadr” dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ben sterim ki, sen kendi

günahnla benim günahm da yüklenesin ..."
3 buyruunu açklarken:

“Burada öldürmenin günah ve daha önceki günahlar kastedilmektedir"

dedi .

3

bn Cerir, Dahhâk'tan ve Katâde'den bunun aynsn bildirir.

4

Tastfnin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ jl jlJ

üiji"
“ 5 buyruunu açkla" deyince bn Abbâs: “Hem benim günahlarm,

hem ilemi olduun günah yüklenip Cehennemliklerden olasn

mânâsndadr” dedi. Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâsu karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

“Geçim derdinden bkanlar bhlere gelsin

Ya anulanna kavusun ya daha da sknt çeksin" dediini iitmedin mi?"

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim, Sa'd b. Ebî Vakkâs'dan bildirin

Resûlullah (taiiaiiahu aisyfi veseiM: "Mutlaka fitneler olacaktr. Bu fitne zamanlarnda

oturan ayakta durandan daha hayrldr. Ayakta duran yürüyenden daha

hayrldr. Yürüyen de koandan daha hayrldr" buyurdu. Ona: "ayet biri

evime girer ve beni öldürmek için el kaldnrsa?" dediimde: ",Âdem'in olu

(Hâbil) gibi ol" karln verdi .

6

Ahmed, Müslim ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Hz.

Peygamber (nüaltahu atertn yesdiem) bir eee bindi, beni terkisine bindirdi. Bir ara:

"Ey Ebû Zer! Eer döeinden kalkp mescide gelecek gücün kalmayacak kadar

insanlar açlk vursa ne yaparsn?" diye sordu. Ben: “Allah ve Resûlü daha iyi

1 bn Cerir (8/331).

* Mâide Sur. 29
5 bn Cerir (8/331).

4 bn Cerir (8/331, 332).

5 Mâide Sur. 29
6 Ahmed 3/56, 161 (1446, 1609), Ebû Dâvud (4257), Tirmizî (2194,

“
hasen ") ve Hâkim

(4/441, ”sQh\h~). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3581).
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bilir"’ dedim. "Böylesi durumlarda haramlardan ve kötülüklerden sakn"

buyurdu ve: "Ey Ebû Zer! nsanlara çok ölüm gelip de bir evin (kabrin) deeri

bir köle deerinde olduu zaman ne yaparsn?" diye sordu. Ben: "Allah ve

Resûlü daha iyi bilir" dedim. Resûlullah (diakh aleyh ««Hem): "Böylesi zamanlarda

sabret" buyurdu ve: "Ey Ebû Zer! Medine'deki Hicâretü'z-Zeyt'i kanlar içinde

brakacak kadar insanlarn birbirlerini öldürdüünü görsen ne yaparsn ?" diye

sordu. Ben yine: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dedim. Allah Resûlü (niyahu aleyh

vesaiiem): “Evinde otur ve kapm kapat" buyurdu. "Eer beni brakmazlarsa"

dediimde: "Sen kendilerinden olduun kiilerin yanna katl" buyurdu.

"Silahm da alaym m?” deyince:
"Eer silahm alrsan onlara ortak olmu

olursun. Ancak birinin sana klç çektiini gördüünde elbiseni yüzüne çek.

Seni öldürmesi halinde hem senin günahn, hem de kendisinin günahn

yüklenir ve Cehennem ahalisinden olur" buyurdu .

1

Beyhakî'nin, Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uliaftahu aleyh

vessliem): "(O fitne annda) klçlarnz krp oklarnzn iplerini kesin ve

evlerinizden dar çkmayn. Evinizde de Âdem'in iki olundan hayrl olan

(Hâbil) gibi olun" buyurmutur.

2

bn Merdûye, Huzeyfe’nin öyle dediini bildirir: Eer birbirinizle

savarsanz, ben evimin en kuytu odasna girerim. Biri üzerime gelecek

olursa, ona: "Haydi (beni öldürüp) günahm ve günahnla geri dön ki, ben de

Âdem'in (afeyhimiam) iki olundan hayrl olan gibi olaym” derim .

3

ibn Sa'd ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Ebû Nadra der ki: Ebû Saîd el-

Hudrî, Harre vakasnda bir maaraya girmiti. Arkasndan bir kii maaraya

girince Ebû Saîd el-Hudrî elindeki klcn yere brakp: "Haydi (beni öldürüp)

günahm ve günahnla geri dön ki, Cehennem ahalisiyle beraber olasn" (bn

Sa'd’n lafz: "Günahm ve günahnla geri dönüp Cehennem ahalisiyle beraber

olman istiyorum") dedi. Bu kii: "Sen Ebû Saîd el-Hudrî misin?" deyince:

"Evet benim" karln verdi. Adam: "Bana istifar et" deyince, Ebû Saîd el-

Hudrî: "Allah seni balasn” diye dua etti .
4

’ Ahmed (35/252) ve Hâkim (2/156, 157).
1

Beyhakî, uab'da (5322).

3 bn Klesîr, Tefsir"de (3/81) geçtii üzere bn Merdûye

-

< bn Asâkir (20/394, 395).
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Abdurrezzâk ve bn Cerîriin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Resûlullah (saüaiiahu aleyh, «seliem):
"
Âdem'in çocuklar bu ümmete örnek verilmitir.

Siz onlardan hayrl olan örnek alnz" buyurmutur.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Haan der ki: "Bize söylendiine göre

Resûlullah (ufefato aleyh melon): "Ey insanlar! Bilin ki, Âdem'in çocuklar size örnek

verilmitir. Siz onlardan hayrl olanna benzeyin, kötü olanna benzemeyin
"

buyurmutur.

bn Cerîr, Mu'temir b. Süleyman vastasyla babasndan bildirin Bekr b.

Adillah'a: "Hz. Peygamberim (uiisMu alev* maM: «Âdem’in çocuklar size örnek

verilmitir. Siz onlardan hayrl olan örnek aln ve kötü olan brakn

»

buyurduu sana ulat m? dediimde: "Evet, ulat" karln verdi .

2

Hâkim sahih bir isnâdla Ebû Bekre'den bildirin Resûlullah (sailaiyu aleyhi mellen):

"Bilmi olun ki, bir fitne kopacaktr. Bilmi olun ki, sonra bir fitne daha

kopacaktr. Bu fitneler zamannda oturan ayakta durandan daha hayrldr

Ayakta duran yürüyenden daha hayrldr. Yürüyen de koandan daha

hayrldr. Bu fitne indii zaman develeri olan develerinin, koyunlan olan da

koyunlannn ardna gitsin. Arazisi olan da arazisine gitsin" buyurdu. Ashâb

"Yâ Resûlullah! Eer kiinin öyle eyleri yoksa ne yapsn?” diye sorunca: "Bir

ta alsn ve tala vurarak klcnn azn köreltsin. Sonra da bu fitneyi

bulamaktan kurtulmaya gücü yeterse kurtulsun” karln verdi. Sonra üç

defa: "Allahm! Ben bunu tebli ettim" buyurdu. Bir kii: "Ben istemesem de

beni bir saftan dier bir safa götürürlerse ve biri bir ok atp ya da klçla

vurarak öldürürse ne yapacam?” deyince, yine üç defa: "O, senin ve

kendisinin günahyla geri dönüp Cehennem ahalisinden biri olur" karln
verdi .

3

Hâkim’in bildirdiine göre Huzeyfe'ye: "Namaz klanlar birbirieriyle

savarsa bize ne yapmamz emredersin?” diye sorulunca u karl verdi:

"Evinin en kuytu odasna snman tavsiye ederim. Eer biri seni öldürmek

için içeri girerse, ona: «Haydi (beni öldürüp) günahm ve günahnla geri dön

’ Abdurrezzâk (1/187) bn Cerîr (8/346, 347).

1 bn Cerîr (8/346).

J Hâkim (4/440) ve Sahih Müslim (2887).
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ki, Âdem’in Nyhisseiem) olu (Kâbil) gibi olasn» de.”’

Ahmed ve Hâkim’in Hâlid b. Urfuta'dan bildirdiine göre Resûlullah (sallMu

aleyhi Mailem), kendisine: “Ey Hâlid! üphesiz ki, benden sonra baz olaylar, fitneler

ve ihtilaflar olacaktr. O zaman elinden geldiince katil deil de Allah'n

öldürülmü kullarndan olmaya çal

"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, bn Mes'ûd’dan bildrir: Resûlullah (seiieiiahu dyhi «Hilem):
"
lerde

fitneler olacaktr. O zaman uyuyan uzanm olandan, uzanm olan oturandan,

oturan yürüyenden, yürüyen de koandan daha hayrldr. Söylei bir fitnede

ölen de öldürülen de Cehennemdedir" buyurdu. Ona: “Yâ Resûlullah! O

zamann gelmesi halinde ne yapmamz emredersin?” diye sorduumda:
"
Evine gir" buyurdu. “Peki, biri (beni öldürmek için) içeri girerse ne

yapaym?” dediimde ise: "«Günahm ve günahnla geri dön» de ve

öldürülenlerden ol" karln verdi .

3

Beyhakî, uabu'l-mân’da ve ibn Asâkiriin bildirdiine göre el-Evzaî der ki:

Kim haksz yere öldürülürse Yüce Allah bütün günahlann balar. Bu

Kuriân'da: “Ben isterim ki, sen kendi günahnla benim günahm da

yüklenesin ...*4 eklinde ifade edilmitir .

5

bn Sa’d'n bildirdiine göre Habbâb b. el-Eret'ten bildirir: Resûlullah (saiBiahu

aleyhi mtiian) bir fitneden bahsetmiti. O fitnede oturann ayakta durandan,

ayakta durann yürüyenden, yürüyenin koandan daha hayrl olacan

bildirdi. O zamana yetienlerin Allah'n öldüren deil, öldürülen kulu

olmalarn tavsiye etti.”
6

bn Ebî eybe, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (sallailehu aleyhi veseM: "Biri sizi

öldürmek için gelirse öyle de yapamaz msnz?" buyurdu ve göstermek için

ellerini üst üste koydu. Sonrasnda öyle devam etti: "Öyle duran kii

Âdem'in hayrl olu (Hâbil) gibi olur ve yeri Cennettir. Öldüren ise

’ Hâkim (4/444, 445, "sahih").

’ Ahmed 37/177 (22499) ve Hâkim (4/517). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen

liayrihidir. Alt b. Yezid'in zayfl dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (15/120).

4 Mâide Sur. 29
5 Beyhakî (5324) ve bn Asâkir (64/6).

6 bn Sa'd (5/245, 246).
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Cehennemdedir.

"Bunun üzerine nefsi kendine kardeini öldürmeyi kolay

gösterdi, tuttu onu öldürdü, artk hüsrana düenlerden
olmutu/' (Mâide Sur. 3o)

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-MünzirJ
in bildirdiine göre Mücâhid:

'...Nefsi kendine kardeini öldürmeyi kolay gösterdi../
2 buyruum

açklarken: "Nefsi kendisini, kardeini öldürmede cesaretli kld

mânâsndadr” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Katâde

“...Nefsi kendine kardeini öldürmeyi kolay gösterdi../
4 buyruum,

açklarken: "Nefsi kendisine, kardeini öldürmeyi güzel gösterd

mânâsndadr" dedi5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd ve sahabelerden baz kiiler:

“...Nefsi kendine kardeini öldürmeyi kolay gösterdi../
6 buyruum

açklarken öyle dediler Kardei (Kâbil) onu (HâbTi) öldürmek isteyince da
balannda saklanmaya balad. Bir gün kardei koyunlan otlatrker

uyumutu. O da bir kaya parçasyla kafasn ezerek öldürdü ve öylece om
açkta brakt. Onu nasl defnedeceini bilmiyordu. Bunun üzerine Yüce Allaf

karde olan iki kargay gönderdi. Onlar birbirleriyle kavga ettiler ve bir

dierini öldürdü. Sonra bir çukur açarak onu gömdü. O da bunu görünce

"...Yazklar olsun bana, u karga olup da kardeimin cesedim

gömemedim../ dedi .

7

bn Cerir, bn Cüreyc'in öyle dediini bildirin "Âdem’in (aieytaniam

oullanndan kardeini öldüren kiiye eytan ku eklinde görünmütü

1 bn Ebî cybc(15/121).
3 Mâide Sur. 30
3 bn Cerir (8/337).

A Mâide Sur. 30
5 bn Cerir (8/337).

6 Mâide Sur. 30
7 bn Cerir (8/337, 341).



Âyet: 30 249

eytan bir ku alarak kafasn iki tan arasna koydu ve ezdi. Böylece ona

kardeini nasl öldüreceini göstermi oldu."’

bn Cerîr, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hayseme: "Âdem'in (BfeytineM olu kardeini

öldürdüü zaman yeryüzü onun kann emip kurutmu ve bundan dolay da

lanetlenmiti. Bu sebeple de ondan sonra yeryüzünden kan hiç eksik olmad .

3

bn Asâkir'in, Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiahu l«ytn nalim):

"am'da, Kâsiyûn denilen bir da vardr. Âdem'in (aMisseiam) olu o dada

kardeini öldürmütür" buyurdu .

4

bn Asâkir'in bildirdiine göre Amr b. Cübeyr e*â'bânî der ki: Ka'bu'l-

Ahbâr ile beraber am’a yakn bir dada idik. O dada parlak bir aknt

görünce: "Âdem'in («leyfnetem)olu ite burada kardeini öldürdü. Bu da kannn

izidir. Allah bunu âlemlere delil ve ibret olarak brakt" dedi .

5

bn Asâkir’in baka bir kanalla bildirdiine göre Ka’b: "Kâsiyûn dandaki

kan, Âdem'in (sieyfsseM olunun kandr" dedi .

6

bn Asâkir, Vehb’den bildirir: "Yeryüzü öldürülmü olan Âdem'in (Beyhimlan)

olunun (Hâbil'in) kann içince, Âdem (aieyhmeM onu lanetlenmiti. Bu sebeple

de yeryüzü Hâbil’in kanndan sonra kyamet gününe kadar yeryüzünden kan

hiç eksik olmayacaktr" dedi .

7

Nuaym b. Hammâd'n el-Fiten’de bildirdiine göre Abdurrahman b. Fadâla

der ki: "Kâbil, Hâbil'i öldürdüü zaman, Allah onun akln alp kalbini köreltti

ve bu ekilde ölünceye kadar babo yaad ."8

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr ve bnu'l-

1 bn Cerîr (8/337, 338).

1 bn Cerîr (8/338).

3 bn Cerîr (8/345).

4 bn Asâkir (2/328, 329).

5 bn Asâkir (2/331, 46/5).

4 bn Asâkir (64/7).

7 bn Asâkir (64/6).

* Nuaym b. Hammâd (118, 490).



250 3 Mâide Sûresi fc

Münzirîin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiidiahu aleyhi mdim):

"Haksz yere öldürülen her cann kannn günahndan Âdem'in (aleyhissebm) olu

Kabil'e bir pay vardr. Çünkü o öldürme iini ortaya çkaran ilk kiidir'

buyurdu .

1

bnu'l-Münzir ve bn Asâkirîin Berâ b. Âzib’den bildirdiine göre

Resûlullah (iBiaiihuBeyhivraiiem): "Haksz yere öldürülen hiçbir can yoktur ki, kannn

günahndan Âdem'in (aieyhiMBim) olu Kabil'e bir pay olmasn. Çünkü o öldürme

iini ortaya çkaran ilk kiidir" buyurdu .

2

bn Cerîr, Abdullah b. Amadan bildirin “nsanlarn içinde en bedbaht olan

kii kardeini öldüren Âdem’in (aieyhissuBm) olu Kâbil’dir. Kardeini öldürdüü

zamandan kyamet kopaca zamana kadar yeryüzünde aktlan her kandan

mutlaka kendisine bir kötülük ular. Çünkü o öldürme iini ortaya çkaran ilk

kiidir.”»

Taberânî ve bn Asâkir’in bn Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah (laiMahj

aleyhi vetaHam) öyle buyurmutun "nsanlarn en bedbaht üç kiidir. Bunlar(dan

ikisi), Semud kaiminin devesini kesen ve kardeini öldüren Âdem'in (a^mian-

olu Kabil'dir. Yeryüzünde aktlan her kann günahndan mutlaka Kabil'e d

e

bir pay ular. Çünkü o öldürme iini ortaya çkaran ilk kiidir."*

bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu’l-mân’da bildirdiine göre bn Amr:

“Âdem’in (eieyhuaiam) katil olan olu Cehennem ahalisinin azabn gerçek

mânâda paylar. Onlarn her birinin azabnn yansn kendisi alr” dedi .

5

bn Ebi’d-Dünyâ, Men Âe Ba'del-Mevfte ve bn Asâkir, Abdullah b. Dînar

vastasyla Ebû Eyyûb el-Yemânî'den, o da kabilesinden Abdullah adndan

birinden bildirir: Kabilemden bir grupla denizde bir yolculua çktk. Hava

günlerce kapal kalmt. Sonra hava açld ve bir köye yaklatk. Ben su

aramaya çkmtm. Rüzgar kapal kaplan gcrdatyordu. Seslendim ama

’ Ahmed 6/136, 7/170 (3630, 4092), Buhârî (6867), Müslim (1677), Tirmizî (2673), Nesi.î

(3996), S. el-Kübra (3447, 11142), bn Mâce (2616) ve bn Cerîr (8/334).

1 bn Asâkir (49/45).

i bn Cerîr (8/335).

4 Mecma 'da (7/299) geçtii üzere Taberânî ve bn Asâkir (49/45). Elbânî, es-Silsiletu \l-

Da'îfe'de (1987) hadisin zayf olduunu söylemitir.

* bn Cerîr (8/334) ve Beyhakî (5323).
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bana kimse cevap vermedi. Ben bu halde iken iki atl geldi ve ne istediimi

sordu. Onlara denizde bamza gelenleri ve su aramak için çktm
söyleyince: “Bu yolda git, bir havuza geleceksin. Oradan suyunu doldur ve

orada görecein eyden korkma” dediler. Kendilerine rüzgarla kaplan

gcrdayan evleri sorduumda: “Bunlar ölülerin ruhlarnn evidir" dediler.

Sonra havuza yetiene kadar yoluma devam ettim. Orada ba aa asl bir

adam vard. Eliyle su almak istiyor, ama suya yetiemiyordu. Beni

gördüünde: “Ey Abdullah! Bana su veri' dedi. Barda doldurup kendisine

vereceim anda birileri tarafndan elim tutuldu. Bunun üzerine kendisine:

“Bana kim olduunu söyle" dediimde: “Ben Âdem'in olu, yeryüzünde ilk

kan aktan kiiyim” karln verdi .

1

bn Asâkiriin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallalBhu aleyhi

vEsdiem) öyle buyurmutur:
"Kim kardeinden bir yl boyunca ayr durursa

Allah'tn huzuruna Âdem'in (aMralam) olu Kâbil gibi günahkâr biri olarak

çkacaktr. Onu o durumdan ancak atee girmek kurtarr."
2

»t *•>* fjji^ ’<lÂ oe'h j 41 i-4

“Nihayet Allah, ona kardeinin ölmü cesedini nasl örtüp

gizleyeceini göstermek için yeri eeleyen bir karga

gönderdi, «Yazklar olsun bana! u karga kadar olup da

kardeimin cesedini örtmekten âciz miyim ben?» dedi. Artk

pimanlk duyanlardan olmutu/' (Made Sur. 3i)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Atiyye’den bildirir: Kâbil kardeini öldürdüü

zaman piman olmu ve kokusu çkana kadar onu kucanda tutmutu.

Kular ve yrtc hayvanlar onu yemek için cesedin braklmasn beklemeye

balamt. Kâbil, Hâbil’i babasna götürerek onu üzmek istemiyordu. Allah iki

karga gönderdi ve biri dierini öldürdü. Kâbil de onlar seyretmekteydi. Sonra

karga gagas ve ayaklaryla yerde bir çukur eti. Ölü kargay bayla iterek o

' ibn Ebi'd-Dünyâ (47) ve bn Asâkir (49/49).
2
îbn Asâkir (49/48).
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çukura att ve ayaklaryla toprak atarak onu gömdü. Kâbil kargann yaptm
görünce: "...Yazklar olsun banal u karga kadar olup da kardeimin

cesedini örtmekten âciz miyim ben ..."
1

dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'dan bildiriyor. Yüce Allah

birbirieriyle kavga eden iki karga gönderdi ve biri dierini öldürdü. Sonra da

onu gömene kadar üzerine toprak att. Bunun üzerine Âdem'in (aieyhsseiam) ol.

Kâbil: "...Yazklar olsun bana! u karga kadar olup da kardeimin cesedini

örtmekten âciz miyim ben ...'3 dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Bir karga

ölü bir kargann yanna gelip onu gömene kadar üzerine toprak att.

Kardeini öldüren Kâbil bunu görünce: "...Yazklar olsun bana! u karga

kadar olup da kardeimin cesedini örtmekten âciz miyim ben ..."4 dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kâbil

kardeini bir yl boyunca bir torbann içinde omuzunda tayp durdu. Yüce

Allah iki karga gönderdi ve bu kargalar yeri eeledi. Kâbil onlar görünce:

"...u karga kadar olup da kardeimin cesedini örtmekten âciz miyim

ben ..."
6
dedi ve kardeini topraa gömdü .

7

bn Cerîr ve bn Asâkir, Sâlim b. Ebi'l-Ca'd’n öyle dediini bildirir: Kâbil,

Hâbil’i öldürdüü zaman Âdem (ai^hisseiam) yüz yl boyunca üzüldü ve hiç

gülmedi. Yüz yln bana geldii zaman kendisine: “Allah sana uzun ömürle^

versin ve makamn yüceltsin” denilip bir çocukla müjdelenince güldü .

8

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: Kâbil kardeini

öldürdüü zaman Âdem (alayhiuaM alayp:

"Memleketler ile insanlar deiti

' Mâide Sur. 31
1 bn Cerîr (8/342).

3 Mâide Sur. 31

A Mâide Sur. 31

5 bn Cerîr (8/342).

6 Mâide Sur. 31

7 bn Cerîr (8/341).
8 bn Cerîr (8/325) ve bn Asâkir (64/8).
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Yerin rengi kötü toza boyand

Her eyin tad da rengi de gitti

Mütebessim gülen yüzler azald" demeye balad. Âdem’e (ahyhiuelem)

cevaben öyle denildi:

"Ey Hâbil'in babas ! Her ikisi de öldü

Diri olan imdi kesilmi bir ölüye döndü

Öyle bir kötü bir ey yapt ki

Onun korkusuyla jeryad ediyor.

Hatîb ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kâbil kardeini

öldürdüü zaman Hz. Âdem:

"Memleketler ile insanlar deiti,

Yerin rengi kötü toza boyand

Her eyin tad da rengi de gitti

Mütebessim gülen yüzler azald

Kâbil kardei ilâbil'i öldürdü

"Ah ah! Güzel yüzlüm yok oldu
"
dedi. blis de Âdem'e {BieyhissiBm) cevaben

öyle dedi:

"Dünyadan da sakinlerinden de uzak dur

Ebedi mekandaki genilik bile sana dar geldi

Oysa einle birlikte bolluk içindeydin

Dünya skntlarndan yana için de rahatt

bn Cerir (8/325, 326) ve el-Bidâye ve'n-Nih&ye (1/221).
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Ancak tu2aklanm ve oyunlarm peini brakmad

Ki sonunda elindekini de kaybettin.

ii_i }\ L1 jâ ^ 4J Jjtpi yg> Us: 4J J~ j,
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“Bunun içindir ki, srâiloullan'na: «Kim, bir cana kymayan
veya yeryüzünde bozgunculuk qkarmayan bir nefsi

öldürürse, bütün insanlar öldürmü gibi olur. Kim de bir

nefsin yaamasna sebep olursa, bütün insanlar yaatm
gibi olur» hükmünü yazdk. üphesiz ki onlara

peygamberlerimiz açk delillerle geldiler. Yine de bundan
sonra onlarn birçou yeryüzünde an gitmektedirler."

(Mâide Sur. 32)

bn Ceririin bildirdiine göre Dahhâk: "...Bunun içindir ki, srail

oullarna... hükmünü yazdk..."
2 buyruunu açklarken: "Kabil'in haksz

yere kardei Hâbil'i öldürmesi üzerine" dedi .

3

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs ve sahabelerden baz kiiler:

"...Kim, bir cana kymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çkarmayan bir

nefsi öldürürse, bütün insanlar öldürmü gibi olur. Kim de bir nefsin

yaamasna sebep olursa, bütün insanlar yaatm gibi olur..."
4 buyruunu

açklarken öyle demilerdir: "Kii, birini öldürmekle dier tüm insanlan

öldürmü gibi olur. Birini yaatmakla da dier tüm insanlan yaatm gibi

olur."5

’ Hatb (5/128) ve bn Asâkir (60/454).

1 Mâide Sur. 32
J bn Cerîr (8/348).

4 Mâide Sur. 32
s bn Cerir (8/349, 350).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bütün insanlar öldürmü gibi olur ..."
1 buyruunu açklarken: "Bütün

insanlar öldürmü gibi günaha girer" dedi. "Kim de bir nefsin yaamasna

sebep olursa ..."
2 buyruunu açklarken de: "Burada öldürmekten uzak

duran kii kastedilmektedir" dedi .
3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "Diriltmek

demek, Allah'n haram kld hiçbir can öldürmemek demektir" dedi .

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "Kim bir

peygamberi veya adil bir idareciyi öldürürse bütün insanlar öldürmü gibi

olur. Kim de bir peygamberi veya adil bir idareciyi yardmyla güçlendirirse

bütün insanlar kurtarm gibi olur" dedi .

5

bn Sa'd, Ebû Hureyre'nin öyle dediini bildirir: Hz. Osmân' evinde

kuattklar zaman kendisine: "Sana yardma geldim" dedim. O, bana: "Ey

Ebû Hureyre! Ben dâhil bütün insanlar öldürmek houna gider mi?" diye

sordu. Ben: "Hayr" deyince: "Bir kiiyi öldürecek olsan bile bütün insanlan

öldürmü gibi olursun" dedi. Bunun üzerinden yannda ayrldm.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir.

"...Bütün insanlar öldürmü gibi olur..."7 âyeti, Nîsa Sûresi'ndeki: "Kim bir

mü'mini kasten öldürürse, cezas, içinde ebedî kalaca cehennemdir.

Allah, ona gazap etmi, lânet etmi ve onun için büyük bir azap

hazrlamtr"8 âyeti gibidir. Bir mümini kasten öldüren kii bütün insanlan

öldürecek olsa azabna bir ey eklenecek deildir.

9

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Kim, bir cana kymayan... nefsi öldürürse, bütün insanlar öldürmü

1 Mâide Sur. 32
J Mâide Sur. 32
3 bn Cerîr (8/350).

4 bn Cerîr (8/352).

5 bn Cerîr (8/348, 349).

* bn Sa'd (3/70).

7 Mâide Sur. 32
8 Nisâ Sur. 93
9 bn Cerîr (8/353).
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gibi olur..."
1 buyruunu açklarken: “Bu kii bütün insanlar öldürmü gibi

günaha girer" dedi. Kim de bir nefsin yaamasna sebep olursa/ bütün

insanlar yaatm gibi olur..."
2 buyruunu açklarken de: “Bu kii bütün

insanlan kurtarm gibi sevap kazanr” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kim de bir nefsin yaamasna sebep olursa..."3 buyruunu açklarken:

“Burada kiiyi boulmaktan, yanmaktan, enkazdan veya helak olmaktan

kurtarmak kastedilmektedir" dedi .

4

Abd h. Humeyd, hnu’l-Münzir ve bn Cerîdin bildirdiine göre Haan:

"...Kim de bir nefsin yaamasna sebep olursa..."5 buyruunu açklarken:

"Kiinin samimi dostu öldürülür de bu kii öldüreni affederse bütün insanlan

diriltmi gibi olur" dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bu âyet hakknda Hasan(- Basrî)'ye: “Bu

âyetin hükmü srâil oullanna olduu kadar bizim için de geçerli mi?" diye

sorulunca: “Kendisinden baka ilah olmayan hakk için evet, geçerlidir" dedi .

7

U 4^' öt ji öt (4U-jb r*i4 ji \j&4 j]

üt Öi4 ‘^1 * 44 y» j $4 4
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"Allah'a ve Resûlüne sava açanlann ve yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas; ancak
öldürülmeleri yahut aslmalar veya ellerinin ve ayaklarnn
çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu
cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Âhirette de

’ Nisa Sur. 93
2 Mâide Sur. 32

* Mâide Sur. 32
4 bn Cerîr (8/355).

5 Mâide Sur. 32
6 bn Cerîr (8/354).

7 bn Cerîr (8/356, 357).
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onlara büyük bir azap vardr. Ancak onlan ele

geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dndadrlar.
Artk Allah'n çok balayn, çok merhamet edici olduunu

bln." (Mâide Sur. 33, 34)

Ebû Dâvud ve Nesâî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah'a ve Resulüne

sava açanlarn ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu âyet çaresiz kalp

da yakalanmadan önce tövbe eden mürikler hakknda inmitir. Bu âyet

Müslüman kiiye uygulanacak cezaya mani deildir. Müslüman kii birini

öldürür veya fesat çkarr veya Allah ve Resûlüne kar sava açar da sonra

yakalanmadan kâfirlere kaçarsa, sonradan tövbe etse dahi bu tövbesi had

uygulamasna mani olmaz .”2

bn Cerîr ve Taberânî’nin, M. el-Kebîr*de bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyet hakknda öyle dedi: “Ehl-i Kitâb'dan bir kavim ile Resûlullah (ailailshu «leyhi

«isellem) arasnda bir anlama vard. Ehl-i Kitâb'dan olanlar anlamay bozarak

yeryüzünde fesat çkardlar. Bunun üzerine Yüce Allah, Hz. Peygamber'i

muhayyer brakt. Dilerse onlar öldürür, dilerse asar, dilerse el ve ayaklarn

çaprazlamasna keser. Sürgün ise Müslüman topraklarndan kafirlerin

topraklarna sürgün edilmeleridir. Eer yakalanmadan gelip tövbe eder ve

slam'a girerse bu, kendisinden kabul edilir ve geçmi eyler için kendisine

had (eri ceza) uygulanmaz.” 3

bn Merdûye, Sa'd'dan bildirir: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve

yeryüzünde bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas; ancak

öldürülmeleri yahut aslmalar veya ellerinin ve ayaklarnn çaprazlama

kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir..."4 âyeti, Harûrîler5 hakknda

inmitir.

6

1 Mâide Sur. 33
1 Ebû Dâvud (4372) ve Nesâî (4057). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 3675).

J bn Cerîr (8/360, 392) ve Taberânî (13032, lafz kendisinindir). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (7/15/ der ki: "Ali b. Ebî Talha, bn Abbâs'a yetimemitir."
1 Mâide Sur. 33
5 Hâridlerin bir koludur.
6 bn Kesîr, Tefsir

1de (3/89) geçtii üzere bn Merdûye.
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Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn
Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Nâsih'te Nehhâs ve Beyhakî, Delâil’de

Enes'ten bildiriyor Ukl kabilesinden bir grup Resûlullah'a (tsMMu aleyh «nahm)

gelerek Müslüman oldular. Ancak Medine havas kendilerine yaramaynca

hasta oldular. Resûlullah MaiiaSu aleyh vsaiian) onlara sadaka develerine gidip

idrarlanndan ve sütlerinden içmelerini söyledi. Onlar çoban öldürdüler ve

develeri sürüp götürdüler. Resûlullah (»iaiiahu aleyh «seUem) onlan getirmek için iz

sürmeyi bilen kiiler gönderdi. Onlan getirdiklerinde ellerini ve ayaklarn

kestiler ve gözlerine mil çekerek öylece ölüme terk ettiler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlann cezas; ancak öldürülmeleri yahut

aslmalar veya ellerinin ve ayaklannn çaprazlama kesilmesi yahut o

yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir.

Ahirette de onlara büyük bir azap vardr"
1

âyetini indirdi .

2

Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Ömer. “Muhâribîn

(Müslümanlarla sava halinde olanlar) âyeti, Ureyne'liler hakknda nâzil

olmutur" dedi .
3

bn Cerîr, Cerîrîden bildirir: Ureyne'den bir grup Resûlullah’a (ufau« *yh

resdiem) çplak ve hasta olarak geldiler. Resûlullah (sdiaUu aleyhi «udim) onlara yaylaya

çkmalarn emretti. Bu grup iyiletii zaman samal hayvanlann çobann

öldürdüler ve bu hayvanlan alp kavimlerinin topraklarna gittiler. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) onlar getirmek için beni Müslüman bir grupla beraber

arkalarndan gönderdi. Onlan getirdiimizde ellerini ayaklann çaprazlama

kesti ve gözlerine mil çekti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'a ve Resûlüne

sava açanlarn ve yeryüzünde bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas;

ancak öldürülmeleri yahut aslmalan veya ellerinin ve ayaklarnn

çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için

' Mâide Sur. 33
1 Abdurrezzâk (17132), Ahmed 20/75, 267, 341 (12639, 12936, 13045), Buhârî (233,

3018, 4193, 4610, 6802, 6805, 6899), Müslim (1671), Ebû Dâvud (4364, 4366), Tirmizî (77,

73, 1845, 2042), Nesâî (304, 305, 4036, 4039), el-Kübra (11143), bn Mâce (2578), bn Cerîr

(8/365, 366), Nehhâs (sh. 383, 384) ve Beyhakî (4/86, 87).

J Ebû Dâvud (4369), Nesâî (4052) ve bn Cerîr (8/365). Hasen sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3673).
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dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardr
"1

âyetini

indirdi .

2

Ibn Cerîr, Yezîd b. Ebî Habîb'ten bildiriyor. Abdulmelik b. Mervân, Enes'e

bir mektup yazp bu âyetin açklamasn sordu. Enes cevaben bu âyetin

Becile'den olan Ureyne'liler hakknda nâzil olduunu bildirip mektubunda

öyle dedi: "Bunlar slam'dan çkp çoban öldürdüler, develeri güdüp

götürdüler, yol keserek etrafa korku saldlar ve haram olan rza tecavüz

ettiler. Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiam), Cibril'e bu ekilde sava açanlar hakkndaki

hükmü sorunca, Cibril: “Hrszlk yapp korku salan kiinin hrszlktan dolay

elini, korku salmasndan dolay da ayan kes ve öldüreni öldür. Öldüreni, yol

kesip korku salan ve rza girmeyi helal sayan ise as” karln verdi .

3

Hâfz Abdulanî b. Saîd'in, îdâh el-kâl 'de Ebû Kilâbe vastasyla Enes’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMahu aleyhi ntam): "Allah'a ve Resulüne sava

açanlann... cezas ..."4 buyruunu açklarken: "Bunlar Ukl kabilesindendir"

buyurdu.

Abdurrezzâk, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Fezâre ogullanndan bir grup

Resûlullah’a (aakkhu aleyhi «ssiM gelmiti. Bunlar zayflktan dolay ölü gibiydiler.

Resûlullah MaHatu aleyhi vcsEüem) onlara samal hayvanlarn yanna (yaylaya)

gitmelerini söyledi. yileinceye kadar onlann sütlerinden içtiler. Sonra da

onlann samallarn çaldlar. Yakalanp Resûlullah'a (saiiafehu aleyhi meltem)

getirildikleri vakit, onlann ellerini ayaklann kesti ve gözlerine mil çekti.

"Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn... cezas ..."5 âyeti de bunlar hakknda

inmitir. Sonra Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) gözlere mil çekmeyi terk etti .

6

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr’den bildiriyor: Süleym

ogullanndan baz kiiler Hz. Peygamber’e (jeiiaiiahu aleyhi veseiiam) gelip biat ederek

Müslüman oldular. Fakat onlar yalancydlar. Onlar: “Medine havas bizi hasta

etti” deyince, Hz. Peygamber (saiieUahu aleyhi mailem): "Bu samallar sabah akam

yannza gelirler, onlann idrarlanndan ve sütlerinden için'' buyurdu. Onlar bu

’ Maide Sur. 33
1 bn Cerîr (8/363).

3 bn Cerîr (8/366, 383).

4 Mâide Sur. 33

5 Mâide Sur. 33
6 Abdurrezzâk (18541).
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durumda iken bir kii Resûlullah'a (sailailahu aleyhi mallam} gelip: "Çoban öldürdüler

ve hayvanlan sürüp götürdüler"' dedi. Resûlullah'n (uAsüuhu eieyhi vBsaiiam)

ashabndan baz atllar izlerinden giderek bir kaçn yakalad ve Hz.

Peygamber'e (sailailahu aleyhi mailem) getirdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'a ve

Resulüne sava açanlarn ve yeryüzünde bozgunculuk çkarmaya

çalanlarn cezas; ancak öldürülmeleri yahut aslmalar veya ellerinin ve

ayaklarnn çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar

onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap

vardr"
1

âyetini indirdi. Hz. Peygamber (salaiiBhu aiytv meiim) bazlann öldürdü,

bazlann ast, bazlannn el ve ayaklann kestirdi, bazlannn da gözüne mil

çekti. Resûlullah (saUafahu aleyhi vadem) bundan ne daha önce, ne de daha sonra

kimsenin gözüne mil çekmemitir. Müsle'yi de yasaklayarak: "Hiçbir ekilde

müsle yapmayn" buyurmutur .

1

Müslim, Nâsih'te Nehhâs ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Enes: "Onlar

çobann gözlerine mil çektiler diye Resûlullah da (saiiaijahu «kyh mailem) onlarn

gözlerine mil çektirdi" dedi .

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "Allah'a ve Resûlüne sava

açanlarn... cezas ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu âyet Ureye

zencileri hakknda nazil olmutur. Bunlarda san su hastal var iken

Resûlullah'a (saiiaDehu aleyhi veseiiam) geldiler ve hastalklann bildirdiler. Resûlullah

(sailailahu aleyhi veseiiem) onlara zekat develerinin yanlarna gitmelerini söyledi ve:

"Onlarn sütlerinden ve idrarlarndan için" buyurdu. Onlar da öyle yaptlar.

yiletiklerinde çoban öldürdüler ve develeri sürüp götürdüler. Hz.

Peygamber (sailailahu aleyhi mailem) onlann arkasndan adam gönderdi. Yakalanp

getirildiklerinde Resûlullah (sailailahu aleyhi mailem) onlann gözlerine mil çektirmek

istedi. Ancak Allah, kendisini bundan menederek onlara emri dorultusunda

hadleri (eri cezalar) uygulamasn emretti .

5

bn Cerîr, Velîd b. Müslim'den bildiriyor: Resûlullah'n (sailailahu aleyhi «selle n),

onlann (Ureyne'lilerin) gözlerine mil çektirmeyi brakp el ve ayaklarn

’ Mâide Sur. 33
2 Abdurrezzâk (18/540) ve bn Cerîr (8/362).

J Müslim (1671), Nehhâs (sh. 384) ve Beyhak! (8/62).

4 Mâide Sur. 33
5 bn Cerîr (8/366).
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keserek ölüme terk etmesini Leys b. Sa'd ile konutum. O bu konuda öyle

dedi: "Muhammed b. Adân'n öyle dediini iittim: "Bu âyet Resûlullah'a

MlaiMu aleyhi veseliem) bir knama olarak indi. Kendisine kesme, öldürme ve sürgün

etme ile böylesi cezalarn nasl tatbik edileceini öretti. Ondan sonra da

kimsenin gözüne mil çekilmedi." Bu görü Ebû Amr’a zikredildii zaman bu

âyetin Resûlullah'a (sBiieiiahu aleyh, mallm) knama olarak inme görüünü ho
görmeyip: "Bu ceza onlara has bir eydir. Daha sonra bu âyet inerek

onlardan sonra kendileriyle savaanlann cezasn bildirdi ve gözlere mil

çekmek kaldmld" dedi.’

Beyhakî, Sünen ’de Muhammed b. Adân'dan, o da Ebû’z-Zinâd’dan

bildiriyor: Resûlullah (saiiBiiehu aleyhi vasaiiam), samallarn çalanlarn ellerini kesip,

gözlerine kzgn demirlerle mil çektii zaman, Allah kendisini knad.

Sonrasnda da: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas; ancak öldürülmeleri yahut

aslmalar veya ellerinin ve ayaklarnn çaprazlama kesilmesi yahut o

yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir.

Ahirette de onlara büyük bir azap vardr"
2
âyetini indirdi.

1

âfiî, el-Ümm’de, Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve yeryüzünde bozgunculuk

çkarmaya çalanlann cezas; ancak öldürülmeleri yahut aslmalar veya

ellerinin ve ayaklarnn çaprazlama kesilmesi yahut o yerden

sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de

onlara büyük bir azap vardr"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Allah ve

Resûlüne kar savaan kii mal alr da kaçarsa yakalandnda öldürülmez, el

ve ayaklan çaprazlama kesilir. Eer öldürüp de mal almadan kaçarsa,

yakalandnda öldürülür. Eer hem öldürür, hem de mal alrsa

yakalandnda öldürülür ve aslr. Eer bu kii yol kesip korku salan biriyse

kendisinden ne mal alnr, ne de öldürülür. Sadece sürgün edilir.
s

’ bn Cerîr (8/368, 369).
2 Mâide Sur. 33

5 Beyhakî (8/283).

1 Mâide Sur. 33
5 âfiî (6/151, 152), bn Ebî eybe (10/147), bn Cerîr (8/376, 377) ve Beyhakî (8/383).



262 -3 Mâide Sûresi g-

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs'n Nâsih’te bildirdiine

göre bn Abbâs: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas; ancak öldürülmeleri yahut

aslmalar veya ellerinin ve ayaklarnn çaprazlama kesilmesi yahut o

yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir.

Âhirette de onlara büyük bir azap vardr"1

âyetini açklarken öyle dedi:

"Kim slam diyarnda silah çekip terör estirir ve yol kesip fesatçlk ederse bu

kii yakalandnda, Müslümanlann idarecisi bu kiiyi öldürmek, asmak veya

el ve ayaklann kesmekte muhayyerdir" dedi. "...Yahut o yerden

sürülmeleridir ..."

2

buyruunu açklarken de: "Böylesi bir kiiyi slam

diyarndan harb (kafirlerin) diyarna sürgün etmek kastedilmektedir" dedi.’

Ebû Dâvud, Nesâî, Nâsih’te Nehhâs ve Beyhakî'nin, Hz. Âie'cen

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi mailem) öyle buyurmutun

"Müslüman kiinin kan, u üç eyden biri olmamas durumunda helal deildir.

Evli olup da zina eden kii recmedilir. Kasten öldüren kii (ksasla) öldürülür ve

slam'dan çkp Müslümanlara kar savaan kii, ya öldürülür, ya aslr ya da

slam topraklarndan sürgün edilir."*

Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk'da, ibn Abbâs'tan bildiriyor: Ureyne'den bir

grup Hz. Peygamber'in (saiiallahu aleyhi veseilem) yanna gelip Müslüman oldular.

Onlardan bazlarnn kaslar bozulmu, uzuvlan çolak olmu, yüzleri sararm

ve karnlar büyümütü. Bunun üzerine Resûlullah [saiiallahu Beyh mailem) onlara

zekat develerinin yanna çkmalann, develerin sütlerinden ve idrarlarndan

içmelerini söyledi. Onlar da öyle yapp ifa buldular ve salklanna kavutular.

Sonra Hz. Peygamber'in (saiiallahu aleyhi veseilem) çobann öldürdüler, develeri sürüp

götürdüler ve slam'dan çktlar. Cibril gelip: "Ey Muhammedi Arkalanndan

adam gönder" deyince, Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseilem) onlarn arkalarndan

adamlar gönderdi. Cibril, Resûlullah’a (saiiallahu aleyhi veseilem): "Allahm! Gökte senin,

yer de enindir. Dou da senin bat da enindir. Allahm! Onlara yeryüzünü

geniliiyle beraber bir olak derisi kadar dar et ki onlar yakalayaym" diye

dua et" dedi. Onlar yakalayp getirdiklerinde Yüce Allah: ""Allah'a ve

1 Mâide Sur. 33
J Mâide Sur. 33

3 bn Cerîr (8/379, 380, 384) ve Nehhâs (sh. 392).

4 Ebû Dâvud (4353), Nesâî (4059), Nehhâs (sh. 391) ve Beyhakî (8/283). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3659).
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Resulüne sava açanlarn ve yeryüzünde bozgunculuk çkarmaya

çalanlarn cezas; ancak öldürülmeleri yahut aslmalar veya ellerinin ve

ayaklannn çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar

onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Âhirette de onlara büyük bir azap

vardr"
1

âyetini indirdi. Cibril, mal alp da öldüren kiilerin aslmasn, öldürüp

de mal almayan kiilerin öldürülmesini, mal alp da öldürmeyen kiilerin

ellerinin ve ayaklannn çapraz kesilmesini söyledi.

bn Abbâs der ki: “Bu dua, kaçan köle veya herhangi bir eyi kaybolan kii

içindir. Bu duay edip de bir kada yazarak temiz bir yere gömen kii

kaybettii eyi mutlaka bulur.”
2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde ve

Atâ el-Horasânî: "Allah'a ve Resûlüne sava açanlarn ve yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlarn cezas; ancak öldürülmeleri yahut

aslmalar veya ellerinin ve ayaklarnn çaprazlama kesilmesi yahut o

yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir.

Âhirette de onlara büyük bir azap vardr"3
âyetini açklarken öyle

demilerdir: “Burada Muhârib olup da yol kesen hrsz kastedilmektedir. Eer

kii öldürür ve mal alrsa aslr. Eer öldürür de mal almazsa sadece öldürülür.

Eer mal alr da öldürmezse eli ve aya çapraz kesilir. Eer bir ey almadan

yakalanrsa sürgün edilir. "Ancak onlar ele geçirmenizden önce tövbe

edenler bunun dndadrlar../4 buyruunda ise özel olarak mürikler

kastedilmektedir. Mürik olup da muharebe halinde iken Müslümanlardan

bir ey elde eden kii yani mal alan veya kan döken kii yakalanmadan önce

tövbe ederse geçmi hatalan affedilir mânâsndadr .

5

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Atâ ve Mücâhid'den bildiriyor: “Bu

durumda idareci, muharib için verecei hüküm hakknda muhayyerdir ve

istediini yapar. sterse keser, isterse asar, isterse de sürgün eder.”6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb, Haan ve Dahhâk

1 Mâide Sur. 33
1
Harâitî, Muntekâ (605).

} Mâide Sur. 33
4 Mâide Sur. 34
5 Abdun-er^âk (1/188), Musannef (18542) ve bn Cerîr (8/369, 370, 375, 393).

6 bn Ebî eybe (10/145, 12/285).
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bu âyeti açklarken: “dareci kii muharib hakknda muhayyerdir. Onun

hakknda diledii gibi hüküm verir” dediler.

1

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Resûlullah

(ajibiiahu aleyhi «sdlem) ile aralannda anlama olan bir kavim vard. Bunlar anlamay

bozarak yol kestiler ve yeryüzünde fesat çkardlar. Allah, Peygamberini onlar

hakknda muhayyer brakt. Buna göre isterse öldürür, isterse asar, isterse el

ve ayaklarn çaprazlama keser. "...Yahut o yerden sürülmeleridir ..."
1

buyruunda da çaresiz kalp yakalanan kii kastedilmektedir. Yakalanmadan

önce tövbe eden kiinin tövbesi kabul edilir.
3

Ebû Davud’un Nâsih ’te bildirdiine göre Dahhâk: “Bu âyet mürikler

hakknda inmitir” dedi.

bn CenVin bildirdiine göre ibn Abbâs: “Âyetteki “Nefy” ifadesiyle

muharibin yakalanmas kastedilmektir” dedi .

4

bn CenVin bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: “Âyetteki “Nefy”

ifadesiyle idarecinin muharibi yakalama emri vermesi kastedilmektedir. Onu

ele geçirdii zaman kendisine Allah'n zikretmi olduu meru cezalardan bir

tanesini uygular” dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "...Yahut o yerden

sürülmeleridir ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada muharibin bir ehirden

dier bir ehire sürgün edilmesi kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr, Hasan(- Basrt)'nin öyle dediini bildirir “Âyetteki “Nefy”

ifadesiyle muharibin yakalanmas için takib edilmesi kastedilmektedir.”7

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Zührî: ü? i^î s

'”8

buyruunu açklarken: “Burada muharibin peine düülmesi ve

1 bn Ebî eybe (10/145, 12/285).

J Mâide Sur. 33
3 bn Cerîr (8/360, 385, 392).

4 bn Cerîr (8/384).

5 bn Cerîr (8/384, 385).

6 Mâide Sur. 33
7 bn Cerîr (8/385, 386).
4 Mâide Sur. 33
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yakalanamamas, bir yerde olduu duyulduunda yine peine düülmesi

kastedilmektedir” dedi.'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes bu âyeti açklarken:

"Muharibleri o topraklardan sürgün ederler. Onlar nerede bulurlarsa oradan

baka bir yere sürgün ederler. Tâ ki düman topraklarna yetitirinceye kadar

hep takip ederler” dedi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken:

“Müslümanlara yolda korku veren kii, o ehirden baka bir ehire sürgün

edilir” demitir .
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Yeryüzünde

bozgunculuk çkarmaya çalanlarn ..."
4 buyruunu açklarken: "Burada

zina eden, hrszlk yapan, birini öldüren, arazileri ve nesli helak eden

kastedilmektedir” dedi.

bn Ceririm bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ve Saîd b.

Cübeyr öyle dediler Mal almayan ve kan dökmeyen muharib biri gelip tövbe

etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ancak onlar ele geçirmenizden önce tövbe

edenler bunun dndadrlar ..."5 âyetini indirdi .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, el-Erâfta, bn Cerîr ve

bn Ebî Hatim, a'bî'den bildirir: Hâilse b. Bedr et-Teymî, Basra ahalisinden

olup yeryüzünde fesat çkaran ve Müslümanlara kar savaan biriydi. O

Kurey'li baz kiilerden, Hz. Ali’den kendisine emân almalarn istedi. Fakat

onlar bunu kabul etmedi. Sonra Saîd b. Kays el-Hemdânî’ye gidip bunu ondan

istedi. Saîd b. Kays el-Hemdânî, Ali'ye gidip: "Ey müminlerin emiri! Allah ve

Resûlüne kar sava açanlarn ve yeryüzünde fesat çkaranlann cezas

nedir?” diye sordu. Ali: "Ya öldürülürler, ya aslrlar, ya el ve ayaklar

çaprazlamasna kesilir ya da sürgün edilirler” dedi ve: "Ancak onlar ele

1 bn Cerîr (8/386).

1 bn Cerîr (8/386).

5 bn Cerîr (8/387).

4 Mâide Sur. 33
3 Mâide Sur. 34
6 bn Cerîr (8/398).
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geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dndadrlar... 4,1

âyetini okudu.

Saîd: “Bu kii Harise b. Bedr olsa bile mi?" deyince, Ali: “Hârise b. Bedr olsa

bile" karln verdi. Bunun üzerine: “Hârise b. Bedr tövbe etmi olarak

geldi. Ona emân var m?" diye sorunca Ali: “Evet, var" cevabn verdi. Sonra

Saîd onu Ali’ye getirdi. O da, Ali'ye biat etti ve Ali biatim kabul edip ona emân

verildiine dair bir ferman yazd .

2

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, E’as'tan, o da birinden bildiriyor: Bir kii

sabah namazn Ebû Mûsa elE'arî ile beraber klp: “Buras tövbe edenlerin

snma yeridir. Ben filan kiinin olu filanm. Ben, Allah ve Resûlüne kar
savaanlardandm. imdi se yakalanmadan önce tövbe etmi olarak geldim"

dedi. Bunun üzerine Ebû Mûsa: “Filan olu filan Allah ve Resûlüne kar

savaanlardand. imdi ise yakalanmadan önce tövbe etmi olarak geldi.

Kimse ona iyilikten baka bir ey yapmasn. Eer doru söylüyorsa

istediimiz yoldadr demektir. Eer yalan söylüyorsa umulur ki Allah ona

cezasn verir" dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ’ya: “Hrszlk yapp da

yakalanmadan önce gelip tövbe eden birine had (eri ceza) uygulanr m?"

diye sorulunca: “Hayr, uygulanmaz” dedi ve: "Ancak onlar ele

geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dndadrlar. Artk Allah'n çok

balayc, çok merhamet edici olduunu bilin
"4 âyetini okudu.

Ebû Davud'un, Nâsih’te bildirdiine göre Süddî: "Allah'a ve Resûlüne

sava açanlarn... cezas ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Duyduumuza göre bu kii öldürmüse öldürülür, eer mal alm ama

öldürmemise, mal ald için eli, savat için de aya kesilir. Eer hem

öldürüp hem de mal almsa, eli ve aya kesildikten sonra aslr. “Ancak

onlar ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dndadrlar ..."
6

buyruu hakknda ise öyle demitir: “Bu kii yakalanmadan önce tövbe

ederek idareciye gelirse, idareci ona emân verir. Sonrasnda kendisine emân

1 Maide Sur. 34
1 bn Ebî eybe (12/281), bn Ebi'd-Dünyâ (409) ve bn Cerîr (8/394).

} bn Ebî eybe (12/282).

4 Mâide Sur. 34

5 Mâide Sur. 33
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verildiini söyledii halde bir kii onu öldürürse, ksas olarak o da öldürülür.

Eer idarecinin ona emân verdiini bilmiyorsa maktulün diyetini öder.”

^ ijÂiîij 4 1 îjjâji 1*1 b

"Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn, O'na

yaklamaya vesile arayn ve O'nun yolunda cihad edin ki

kurtulua eresiniz." (Mâide Sur. 35)

Abd b. Humeyd, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "£L^jl *JJ buyruunu açklarken: "Burada

Allah’a yaklamak kastedilmektedir" dedi.
2

Hâkim'in bildirdiine göre Huzeyfe: "4L-3ÎI 4JJ buyruunu

açklarken: "Burada Allah'a yaklamak kastedilmektedir" dedi.
4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

'...O'na yaklamaya vesile arayn ...*5 buyruunu açklarken: "Allah'a itaat

ederek ve raz olaca ameller ileyerek kendisine yaklan mânâsndadr"

dedi.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Vâil: "(Allah'a) yaklamak

amellerle olur" dedi.

Tastî ve bnu’l-Enbârî'nin, el-Vakfve'l-btidâ’ta, bildirdiine göre Nâfi b. el-

Ezrak, ibn Abbâs'a: "Bana: "âL-^J ly&lj"
7 buyruunu açkla" deyince:

"Burada ihtiyaç kastedilmektedir" karln verdi. Nâfi: "Araplar bunu biliyor

mu?" diye sorunca: "Evet biliyor, Antere el-Absî'nin:

"üphesiz ki erkeklerin sana ihtiyac vardr

’ Mâide Sur. 35
J
îbn Cerîr (14/632).

} Mâide Sur. 35
4 Hâkim (2/312, ’sahîh').

i Mâide Sur. 35
6 bn Cerîr (8/404).

7 Mâide Sur. 35
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Seni alacaklar 2aman sürme çekin ve kna yakn
"
dediini iitmedin mi?”

dedi .

1

lyA <j' ijoiaJ aü uLj ^jSf ^ u ^4] jl Cjiü\ j[

'yrj^i ^ (4^J (4^ j?*' U pjt

4^ p4b r* ^ &
"Dorusu, yeryüzünde olan bütün eyler ve onlann bir kat

daha kâfirlerin olsa da, kyamet gününün azabndan
kurtulmak için fidye verseler kabul edilmez. Onlara elem
verici azab vardr. Ateten çkmak isterler, ama ondan
çkabilecek deillerdir. Onlara sürekli bir azap vardr/'

(Mâide Sur. 36. 37)

Müslim, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin, Câbir b.

Abdillah'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiafu aleyhi veseM:
"Baz kavimler

Cehennemden çkp Cennete giereceklerdir " buyurdu. Yezîd el-Fakîr der ki:

Câbir b. Abdillah'a: “Yüce Allah: "Ateten çkmak isterler, ama ondan

çkabilecek deillerdir../
1 buyurmaktadr” dediimde, o: “Bir önceki:

“Dorusu, yeryüzünde olan bütün eyler ve onlarn bir kat daha kafirlerin

olsa da, kyamet gününün azabndan kurtulmak için fidye verseler kabul

edilmez../3 âyetini oku. Burada kâfirler kastedilmektedir” dedi .

4

Buhârî, el-Edebul-Müfred’de, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, uab'da

bildirdiine göre Talk b. Habîb der ki: Ben herkesten daha fazla efaati

yalanlayanlardan biri idim. Câbir b. Abdillah ile karlatmda, Allah'n,

Cehennem ahalisinin ebedi olarak orada kalacaklann zikrettii ayetlerden

bildiklerimin tümünü ona okudum. Bunun üzerine o: “Ey Talk! Sen, Allah’n

Kitab'n ve Resûlullah’n (saiiaiiahu siertn vessüem) sünnetini benden daha iyi bildiini mi

düünüyorsun? Okumu olduun ayetler, mürikler hakkndadr. Fakat

(Resûlullah'n (saiWahu aleyhi veselicm) kasdettii) bu topluluklar günah ileyip de

1 el-lkân'de {2/69 )
geçtii üzere Tastî.

2 Mâide Sur. 37
3 Mâide Sur. 36

* Müslim (191/319, 320) ve bn Kesîr, Tefsîfde (3/99) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve

bn Merdûye.
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azaplandnlan topluluklardr. Bunlar Cehennemden çkanlrlar” dedikten

sonra ellerini kulaklarna götürerek: "Eer ben Resûlullah'n (saiiaiishu alerji veseiiem):

«Onlar Cehenneme girdikten sonra tekrar çkacaklardr» buyurduunu

iitmediysem bunlar sar olsun. Biz de bu âyetleri senin okuduun gibi

okumaktayz” dedi.'

Ibn Cerîriin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Yüce Allah:

"Ateten çkmak isterler, ama ondan çkabilecek deillerdir..."

2

buyurmuken, sen baz topluluklarn Cehennemden çkacan m iddia

ediyorsun?” deyince: "Yazk sana! Bir önceki âyeti okusana. Bu âyette kâfirler

kastedilmektedir” karln verdi/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime'den bildiriyor: Yüce Allah,

yaratklarnn kaderini belirledikten sonra, Ar'nn altndan, içinde:

"Rahmetim gazabm geçti. Ben merhametlilerin en merhametlisiyim” yazl

bir kitap çkaracak. Allah Cennet ehli kadar veya iki kat kadar kiileri

Cehennemden çkaracaktr.” -krime boazna iaret ederek- : "Burasnda

Allah’n azatls” diye yazldr” dedi. Bir kii ona: "Ey Ebû Abdillah! Yüce Allah:

"Ateten çkmak isterler, ama ondan çkabilecek deillerdir..."

4

buyurmaktadr” deyince: "Yazk sana! Onlar Cehennem ahalisinin

kalclardr” karln verdi.

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin, uab’da bildirdiine göre E’as der ki:

Hasan(- Basrî)'ye: "efaati hak olarak m görüyorsun?" diye sorunca, Haan:

"Evet, haktr” karln verdi. Peki, Allah'n: "Ateten çkmak isterler, ama

ondan çkabilecek deillerdir... buyruunu gördün mü?” diye

sorduumda: "Vallahi! Sen hiç bir eyde yanl etmezsin. Allah'n buyurmu

olduu gibi Cehennemin kendisinden çkmayacak ahalisi vardr” dedi .

6

Ebu'-eyh, Ebû Mâlik’ten bildiriyor: "jLâi Ç>li£"
7 buyruu: "Ara

1

Buhâri (818), bn Kesir, Tefsîr"de (3/99) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (323).

snad Sahîh liayrihi' dir. (Elbânî, Sahîh Edebii’l-Müfred, 629).

* Mâide Sur. 37
3 bn Ceîr (8/406, 407).

4 Mâide Sur. 37
5 Mâide Sur. 37
6 Beyhakî (322).

7 Mâide Sur. 37
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verilmeden sürekli azap vardr mânâsndadr" dedi.

Û\j ili ji VISS liij U. .l>t- UfeJl yjjli ijLJlj JjLUlj
/ / <•

"Yaptklarna bir karlk ve Allah'tan caydrn bîr müeyyide

olmak üzere hrsz erkek ile hrsz kadnn ellerini kesin.

Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."

(Mâide Sup. 38)

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Necd el-Hanefî der ki: bn

Abbâs'a: "...Hrsz erkek ile hrsz kadnn ellerini kesin ..."
1

âyeti hususi mi,

umumi midir?" diye sorduumda: “Umumudir" karln verdi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Necd b. Nufey' der ki: ibn Abbâs'a:

"...Hrsz erkek ile hrsz kadnn ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir
"3 âyetinin açklamasn sorduumda: "Hrsz,

erkek te olsa, kadn da olsa eli kesilir" dedi.

ibn Cerir, Ibnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Mes'ûd bu âyeti “U^u! eklinde okumutur/

Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

brâhîm en-Nehaî der ki: "Bu âyet bizim kraatmzda” -Belki de Abdullah’n

kraatnda demitir- "U^U cijLJlj öjâjLJij" eklindedir.

5

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'tan

caydrc bir müeyyide olmak üzere..." buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bu konuda onlara acmayn Çünkü Yüce Allah bunu emretmektedir. Bize

nakledildiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Fasklara kar kat olun ve onlan

1 Mâide Sur. 38
1 bn Cerir (8/409) ve bn Kesîr, Tefsir*de (3/100) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Mâide Sur. 38
* bn Cerir (8/498). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için .iz

bir kraattir.

5 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (737) ve bn Cerir (8/407).
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birbirinden aynp bir araya gelmelerine engel olunuz" derdi.

Buhârî ve Müslim’in, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sBieiiahu aleyhi

meltem): "Hrszn eli bir dinarn dörtte birini veya daha fazlasn çalmasyla

kesilir" buyurmutur.’

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Cüreyc ve Amr b. u'ayb’dan bildiriyor:

slam’da ilk had uygulamas hrszlk yapp ta Resûlullah’a (saUiahu aleyhi »eseiiem)

getirilen kiiye yaplmt. Hz. Peygamber (saiisilahu aleyhi malien) elinin kesilmesini

emretmiti. Adamn etraf sanlnca Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi mailem) yüzüne

bakld ve sanki yüzüne kül serpilmiti. Bunun üzerine ashâb: "Yâ Resûlullah!

Bunu kesmek sana ar geldi galiba!" deyince: "Siz kardeinize eytana kar

yardmc olduktan sonra beni bundan kim men eder?" buyurdu. Resûlullah'a

(saiiaiiaiu aiayhi vaseiiem): “stersen onu brak" dediklerinde: "Onu, bana getirmeden

önce niye brakmadnz ki? dareci kii cezay hak eden kiinin cezasn

durduramaz" buyurdu.
2

JJ** l 0\ sL>J 4)1 liu ja OÜ

"Kim (bu) haksz davranndan sonra tövbe eder ve

durumunu düzeltirse üphesiz Allah onun tövbesini kabul

eder. Allah çok balayn ve esirgeyicidir." (Mâide Sur. 30)

Ahmed, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Abdullah b. Amr’dan bildiriyor:

Resûlullah (ssHaiiahu aleyhi meiiem) zamannda hrszlk yapan bir kadnn sa eli

kesilmiti. Kadn: "Yâ Resûlullah! Benim tövbem kabul edilir mi?” diye

sorunca: "Evet edilir, sen bu günahndan dolay bu gün annenden domu gibi

günahsz birisin" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah, Mâide sûresinin: "Kim

(bu) haksz davranndan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse

üphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok balayc ve

esirgeyicidir
"3 âyetini indirdi .

4

1

Buhârî (6789, 6791) ve Müslim (1684).
1 Abdurrezzâk (13318).

3 Mâide Sur. 39
* Ahmed 11/237 (6657), bn Cerîr (8/411). Müstted'in muhakkikleri: "bn Lehîa ve

Huyey b. Abdillah el-Muâfirî'nin zayf olmasndan dolay isnad zayftr" demilerdir.
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kim (bu)

haksz davranndan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse üphesiz

Allah onun tövbesini kabul eder ..."
1 buyruunu açklarken: "Had, günahn

kefaretidir" dedi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Muhammed b. Abdirrahman b. Sevbhn

der ki: Hrka çalan bir kii Resûlullah'a (tailiiehu aleyhi veseiM getirilmiti ki,

Resûlullah (saBaflahu aleyhi veseBen): "Onun çalm olduunu zannetmiyorum, çaldn

m?" diye sordu. Adam: "Evet çaldm" karln verince:
"Onu götürüp elini

kesin ve kanm durdurup bana geri getirin" buyurdu. Ashâb öyle yapp adam
geri getirdiinde Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mailem) ona: “Allah'a tövbe et”

buyurdu. O da: "Allah'a tövbe ettim" deyince, Resûlullah (taiiüHahu aleyhi veseiiam):

"
Allahm ! Onun tövbesini kabul et" diye dua etti.

2

Abdumezzâk, bn Münkediriden bildiriyor Hz. Peygamber (utuuu aleyhi vadim)

bir kiinin elini kesti ve kannn durdurulmasn emretti. Kan durdurulunca da

ona: "Allah'a tövbe et" buyurdu. O da: "Allah'a tövbe ettim" dedi. Resûlullah

(seliailehu aleyhi vesellem): "Kii hrszlk yapp eli kesildii zaman o eli atee düer. Bu kii

hrszla devam ederse elinin peinden gitmi olur. Eer tövbe ederse elini

ateten çkarm olur" buyurdu. Yani onu ateten alm olur.3

jJÛ V *lîl «âij* Sf IjjT U

ij^u ^JJi -jaj piijti j+yz

01 öJjâj 0 ^ pi)

4)1 {ja AJ ctllü Üiîi 4)1 *ym JAJ jjJbbli
o

I*-) ü\j ijJUo \M

r+ij ^ii j r+Ji -M ûi â »A ^ ^^
&& \'jri > ^

Ibn Kesir, Tefsir (3/104) der ki: "Bu kadn Mahzumîlerden olan kadndr. Bu hadis

Zührî'nin, Urve’den ve Hz. Âie'den olan rivayetiyle Müslim ve Buhârî'de mevcuttur.''
1 Mâide Sur. 39
2 Abdurrezzâk (13583).

J Abdurrezzâk (13/585).
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"Ey Peygamber! Kalpten inanmadklar hâlde, azlaryla
«nandk»> diyenler (münafklar) ile Yahudi'lerden küfürde

yaranlar seni üzmesin. Onlar (Yahudiler) yalan uydurmak
için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabna
dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten

sonra yerlerini deitirir ve öyle derler: «Eer size u
hüküm verilirse, onu tutun. O verilmezse saknn.» Allah,

kimin azaba uramasn istemise artk sen onun için asla

Allah'a kar hiçbir ey yapamazsn. Onlar, Allah'n

kalplerini temizlemeyi istemedii kimselerdir. Onlara

dünyada bir rüsvaylk, âhirette ise yine onlara büyük bir

azap vardr." (Mâide Sur. 4i)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalpten

inanmadklar hâlde, azlaryla «nandk» diyenler (münafklar) ile

Yahudlerden küfürde yaranlar seni üzmesin ..."
1 buyruunu açklarken:

"Burada Yahudiler ve münafklar kastedilmektedir" dedi.
1

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir-, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yüce Allah: "...Allah'n

indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir, ...Allah'n ndirdii

ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir, ...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler, fasklarn ta kendileridir
"3 âyetlerini Yahudlerden iki grup

hakknda indirmitir. Cahiliye zamannda gruplardan biri dierini kahretmiti.

Ancak artl olarak anlap sulh yapmlard. Bu anlama, eer eraftan

saylan kii zelil olanlardan birini öldürürse diyet olarak elli vesak, zelil kii

eraftan saylan birini öldürürse diyet olarak yüz vesak hurma verecek

eklindeydi. Bu durum Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi veseiiem) Medine'ye gelene kadar

öyle devam etti. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «ailem) daha onlarla savamam
iken o iki grupta gelmesinden dolay zelil olmutu. Zelil olanlardan bir kii

eraftan bir kiiyi öldürmütü. Eraf, zelillere diyet olarak yüz vesak hurma

göndermeleri için haber gönderdi. Bunlar da: "Bu iki grupta bu asla olmaz.

Dinleri, nesepleri ve ehirleri bir olduu halde birinin diyeti, dierinin

’ Mâide Sur. 41
2 bn Ebî Hâtim 4/1130 (6351, 6352).

3 Mâide Sur. 44, 45, 47
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diyetinin yans kadar olur mu! Biz bunu size zulmünüzden korktuumuz için

ödüyorduk. Ancak imdi Muhammed gelmi bulunmaktadr. Size istediinizi

vermeyeceiz" dediler. Aralannda tekrar sava balyacakken ban yaptlar

ve Resûlullah’ (uiieiiehu aleyhi vessiierr) aralannda hakem kldlar. Eraf bunu düünüp:

"Vallahi Muhammed, sizin onlara verdiinizin daha fazlasn verecek deildir.

Onlar doru söylüyor. Bize bu ekilde vermeleri bizim onlan kahredip

zulmetmemizdendir. Resûlullah'a (saiiaiiahu Bieyh meiinn), bize görüünü bildirecek

birini gönderin. Eer size istediinizi verecek olursa hükmünü kabul

edersiniz. Eer istediiniz gibi vermezse ondan saknrsnz” dediler ve

Resûlullah'n (seiMahu bM. «allem) görüünü almak için münafklardan bir grup

gönderdiler. Bunlar Hz. Peygamberim (»isiiahu aleyhi «srfsm) yanma geldiklerinde,

Yüce Allah, Resulüne onlann durumunu ve isteklerini bildirip: ' Ey

Peygamber! Kalpten inanmadklar hâlde, azlaryla «nandk» diyenler

(münafklar) ile Yahudilerden küfürde yaranlar seni üzmesin. Onlar

(Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir

topluluk hesabna dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten

sonra yerlerini deitirir ve öyle derler: "Eer size u hüküm verilirse, onu

tutun. O verilmezse saknn." Allah, kimin azaba uramasn istemise artk

sen onun için asla Allah'a kar hiçbir ey yapamazsn. Onlar, Allah'n

kalplerini temizlemeyi istemedii kimselerdir. Onlara dünyada bir

rüsvaylk, âhirette ise yine onlara büyük bir azap vardr... Incil ehli Allah'n

onda indirdii ile hükmetsin. Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler,

fasklarn ta kendileridir
"1

âyetlerini indirdi. Vallahi! Bu âyetler onlar

hakknda inmitir. Yüce Allah bu âyetlerde onlar kasdetmektedir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Âmir e-a'bî: "...Kalpten inanmadklar hâlde, azlaryla «nandk»

diyenler (münafklar) ile Yahudilerden küfürde yaranlar seni üzmesin ..." 3

buyruunu açklarken: "Yahudilerden bir kii kendi dinlerinden birini

öldürmütü. Öldüren taraf Müslümanlarla anlamal olduu kiilere: "Bu

konuyu Muhammed'e sorun. Eer diyeti ödeme hükmünü verirse yannda

1 Mâide Sur. 41-47
J Ahmed 4/88 (2212), Ebû Dâvud, muhtasar olarak (3576), bn Cerîr (8/461, 462) ve

Taberân! (10732). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3053).

3 Mâide Sur. 41
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muhakeme yaparz. Eer öldürmeye hüküm verecekse yanna gitmeyiz”

dediler.

1

Ibn shâk, Ibn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Resûlullah Miaiiahu aleyhi «»ellem), Medine'ye geldii zaman Yahudilerin

hahamlan medreselerinde toplandlar. Yahudi'lerden evli bir adam, evli bir

kadnla zina etmiti. Hahamlar: “Bu erkei ve kadn Muahmmed'e gönderin.

Bunlarn hükümlerinin ne olduunu sorun ve onun bu konuda hüküm

vermesini isteyin. Eer sizin yaptnz gibi zifte batnlm iple dövüldükten

sonra yüzlerini kömürle karartmanz, her birini bir eee ters bindirmenizi

söylerse ona uyun. Çünkü böyle bir hüküm verecek olursa o, kavmin efendisi

ve kraldr. Eer onlar hakknda recmetme hükmü verirse o, peygamberdir ve

elinizdekini çekip almasndan saknn” dediler. Onlar Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi

veseiiem) gelip: “Ey Muhammedi Bu evlendikten sonra evli bir kadnla zina etmi

biridir. Bunlar hakknda hüküm ver. Biz bunlar hakknda hüküm verme iini

sana braktk” dediler. Resûlullah Maiiaho aleyhi maiM yürüyüp hahamlannn

yanna medreseye gitti. Onlara: “Ey Yahudiler topluluu! Bana bilgili

kiilerinizi çkarn" buyurdu. Yahudiler Abdullah b. Sûriye, Ebû Yâsir b. Ahtab

ve Vehb b. Yahûde'yi çkarp: “Bunlar âlimlerimizdir” dediler. Bunun üzerine

Resûlullah (BüaiiahuaiBYhimaiBn) onlara sorular sorup durumlann örendi. Sonunda

Abdullah b. Sûriye için: “Bu kii, Tevrat konusunda aramzdaki en bilgili

kiidir” dediler. Resûlullah (uiiaiiahu aieyt rtuiiem) o zaman Abdullah b. Sûriye ile ba
baa kald. O, Yahudi âlimlerinin en genci ve yaça en küçükleri olanyd.

Resûlullah (uiiüiishu aleyhi vweten) onunla bu konuyu konuup: “Ey Abdullah b.

Sûriye! Allah için söylemeni isterim ve srâil oullan zamannda Allah'n neler

yaptn hatrlatnm. Evli olup da zina eden kii hakknda Allah'n, Tevrat'ta

hüküm verdiini bilmiyor musun?" diye sorunca: “Allahma yemin olsun ki,

biliyorum. Vallahi! Ey Ebu'l-Kâsm! Senin gönderilmi bir peygamber

olduunu biliyorlar ve sana hased ediyorlar” dedi. Resûlullah (salalm aleyhi veuiim)

çkt ve talanmalann emretti. Bunun üzerine Mescid'inin önünde

recmedildiler. Sonra Ibn Sûriye küfretti ve Resûlullah'n (saiiaiiahu »leyhi veseHam)

peygamberliini inkar etti. Yüce Allah da: “Ey Peygamberi Kalpten

inanmadklar hâlde, azlaryla «nandk» diyenler (münafklar) ile

Yahudilerden "küfürde yananlar seni üzmesin. Onlar (Yahudiler) yalan

1 bn Cerîr (8/413, 414).
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uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabna

dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini

deitirir ve öyle derler; «Eer size u hüküm verilirse, onu tutun. O
verilmezse saknn.» Allah, kimin azaba uramasn istemise artk sen

onun için asla Allah'a kar hiçbir ey yapamazsn. Onlar, Allah'n kalplerini

temizlemeyi istemedii kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylk, âhirette

ise yine onlara büyük bir azap vardr"1

âyetini indirdi .

2

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî'nin Delâil
1

de bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

Resûiullah’n (saiiBiiahu aleyhi vssBiiem) ilk recmettigi kiiler Yahudilerdendir. Yahudiler

birbirlerine: "Haydi bu Peygambere gidelim. O, cezalan hafifletmek üzere

gönderilmi bir peygamberdir. Eer bize recm dnda bir fetva verirse kabul

ederiz ve bunu hüccet olarak gösterip: «Bu fetvay bize peygamberlerinden

bir Peygamber vermiti» deriz" dediler. Bu ekilde Mescid’de ashâbyla

beraber oturan Hz. Peygamberim (saiiMu «teytn nailim) yanna giderek: "Ey Ebu'l-

Kâsm! Zina eden bir erkek ve kadn hakknda ne dersin?" dediler. Hz.

Peygamber (ssyiahu aleyh, »ailem) onlarn medreselerinin kapsna vanncaya kadar

bir ey konumad. Kapya ulanca da: "Size, Tevrat', Musa'ya (Beyhisstiam)

indiren hakk için soruyorum! Evli olup da zina edenlerin hükmünü Tevrat'ta

nasl buluyorsunuz?" diye sordu. Oradakiler "Yüzü kömürle karartlr, tecbih

edilir ve celd ediliri’ dediler." -Tecbih etmek, zina edenlerin merkebe ters

bindirilmeleridir.- "Fakat aralanndan bir genç sessiz kalmt. Hz. Peygamber

(saUaiMu aM' «=adM bu gencin sessiz kaldn görünce, ona srarla yemin ettirdi.

Genç: "Allah adna bize yemin ettirdiin için söylüyorum ki, biz Tevrat'ta

recmi buluyoruz” dedi. Hz. Peygamber (laiisMu aiaytc «seiM: "Tevrat'ta ilk

hafifletip kolaylatrdnz olay nedir?" diye sorunca, genç: “Krallarmzdan

birisinin bir yakn zina etmi ve kral onun recmedilmesini ertelemiti. Baka

biri zina edince kral onun recmedilmesini emretti. Bunun üzerine bu kiinin

yaknlan: "Vallahi! Senin yaknn recmedilmedikçe bizim yaknmzda

recmedilmeyecektiri' dediler ve bu ceza üzerine anlatlar" dedi. Hz.

Peygamber (saflaflehu aleyh, veseiiem): "Ben Tevrat ile hükmedeceim" buyurdu ve emri

üzeri recmedildiler. Zührî der ki: "Bize söylendiine göre: "üphesiz Tevrat'

biz indirdik. çinde bir hidayet, bir nur vardr. (Allah'a) teslim olmu nebiler.

1 Mâide Sur. 41

* bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/564), bn Cerîr (8/414, 415) ve Beyhak (8/246, 247).
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onunla yahudilere hüküm verirlerdi ..."
1

âyeti onlar hakknda inmitir. Hz.

Peygamber de (saiiaiiahu aleyhi veseiiefn) onunla hükmedenlerdendir.

1

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Nâsih'te Nehhâs, bn Cerîr, ibnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ

b. Âzib der ki: Yüzü kömürle karartlm ve krbaçlanm biri Hz. Peygamber'e

(nlbllahu aleyhi vesellem) getirilmiti. ReSÛlullah (taüllahu aleyhi mailem), Yahudileri Çainp:

"Zina eden kiiye had (ceza) olarak kitabnzda bunu mu buldunuz?" buyurdu.

Yahudilen "Evet" cevabn verince onlardan âlim olan birini çard ve:
"
Allah

için soruyorum! Siz zina eden kii için had (eri ceza) olarak kitabnzda bunu

mu buluyorsunuz
?"

diye sordu. O: "Hayr! Eer bana yemin ettirmeseydin

sana bunu söylemezdim. Biz kitabmzda onu recm olarak buluyoruz. Ancak

zina, erefli saydmz kiiler arasnda çoald. Bu konuda erefli birini

yakalarsak onu geri brakyor, zayf birini yakalarsak ona had (eri ceza)

uyguluyoruz. Bunun üzerine «Gelin erefliye de, zayfa da uygulayacamz

bir eyde birleelim» dedik ve yüzü kömürle karartmaya ve recm yerine de

kamç vurmaya karar kldk” dedi. Hz. Peygamber [saliaiMtt eieyh vattan):
"Allahm

!

öldürülmü olan emrini ilk ihya eden benim" deyip recmedilmesini emretti ve

adam recmedildi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Peygamber! Kalpten

inanmadklar hâlde, azlaryla «nandk» diyenler (münafklar) ile

Yahudilerden küfürde yaranlar seni üzmesin. Onlar (Yahudiler) yalan

uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabna

dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini

deitirir ve öyle derler: "Eer size u hüküm verilirse, onu tutun ..."3

âyetini indirdi. Yahudiler "Muhammed’e gidin, eer size yüzü boyamak ve

kamç vurmak üzere fetva verirse alnz. Eer recm ile fetva verirse saknnz"

diyordu. Bu konuda Yüce Allah "...Kim Allah'n indirdii (hükümler) ile

hükmetmezse ite onlar kâfirlerin ta kendileridir
"4

âyetini indirdi. Yine

Yahudiler hakknda Yüce Allah "...Kim Allah'n indirdii ile hükmetmezse

ite onlar zalimlerdir, ...Kim Allah'n indirdii ile hükmetmezse ite onlar

’ Mâide Sur. 44
1 Abdurrezzâk (1/189, 190), Musannef (13330), Ahmed 13/182 (7761, bu hadisi Saîd b.

el-Müseyyeb'den de mürsel olarak rivayet etmitir), Ebû Dâvud (488, 3624, 4450), ibn

Cerîr (8/414, 418), bn Ebî Hâtim 4/1138 (6401) ve Buhârî (6/269). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daif Sünen Ebî Dâvud, 92).

J Mâide Sur. 41
* Mâide Sur. 44
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fasklardr" âyetlerini indirdi. Bu âyetlerin hepsi de kâfirler hakknda

inmitir.
2

Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre bn Ömer der ki: "Yahudiler,

Resûlullah’n {saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) yanna gelip, kendilerinden bir erkekle bir

kadnn zina ettiini söyleyince: "Siz bu konuda Tevrat'ta ne buluyorsunuz

diye sordu. Yahudiler: “Onlan halkn içinde ifa ederek rezil etmeyi ve

krbaçlamay buluyoruz" cevabn verdiler. Abdullah b. Selâm: "Yalan

söylüyorsunuz, Tevrat'ta recm bulunmaktadr" dedi. Tevrat’ getirip

baktklannda bir kii recm âyetinin üzerine elini koyup elinin dnda kalan

bölümü okudu. Bunun üzerine Abdullah b. Selâm: "Elini kaldr" deyince, elini

kaldrd ve recm âyeti ortaya çkt. Sonra Yahudiler: “Doru söyledi" dediler.

Resûlullah'n(8BiiaiiahuBByhi*es8iiem)emri üzere de bu kiiler recmedildi.3

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Eer size u hüküm verilirse, onu tutun. O verilmezse saknn ..."4

buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada Yahudiler kastedilmektedir.

Onlardan bir kadn zina etmiti. Tevrat'ta da zinann hükmü recmedilmekti.

Onlar kadn recmetmeyi istemeyip: "Siz Muhammed’e gidin. Umulur ki,

yannda öyle bir eye ruhsat vardr. Eer onda öyle bir ruhsat varsa kabul

edin" dediler. Resûlullah'a (sallallahu aleyhi melian) gelip: "Ey Ebu'l-Kâsm! Bizden bir

kadn zina etmitir. Onun hakknda ne hüküm verirsin?" dediler. Bunun

üzerine Hz. Peygamber Meiiahu eiByhi vessiism) onlara:
"
Tevrat'ta, zina hakknda

Alldh'n hükmü nedir?" diye sorunca: "Tevrat' brak, senin yannda bu

konuda ne hüküm vardr?" dediler. Hz. Peygamber (sBiaiiahu alayhi veseiM: "Musa'ya

indirilmi olan Tevrat üzerinde içinizde en bilgili olan kiileri bana getirin"

buyurdu. (Onlarda içlerinde Tevrat'ta en bilgili kiiyi getirince, ona): "Sizi

Firavun ailesinden kurtaran ve denizi ikiye bölerek sizi kurtarp ta Firavun

ailesini helak eden hakk için söyleyin! Zina hakknda Tevrat'taki hüküm

1 Mâide Sur. 45, 47
1 Ahmed 30/531, 610 (18562, 18663), Müslim (1700), Ebû Dâvud (4447, 4448), Nesâî, S.

el-Kübra (7218, 11144), Nehhâs (sh. 400), bn Cerîr (8/416, 460) ve bn Ebî Hâtûn 4/1132

(6465).

3 Buhâri (3635) ve Müslim (1699).
4 Mâide Sur. 41
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nedir?" diye sorunca: "Tevrat’taki hüküm recimdir” dediler. Bunun üzerine

Resûlullah(sfliiai BhuBMi ««im kadnn recmedilmesini emretti ve kadn taland .

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Câbir b. Abdillah: "...Onlar (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler,

sana gelmeyen bir topluluk hesabna dinlerler..."
2 buyruunu açklarken:

"Burada Medine ve Fedek Yahudi'leri kastedilmektedir” dedi. "...Kelimelerin

(ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini deitirir ve öyle

derler..."3 buyruu hakknda ise: "Fedek Yahudileri, Medine Yahudilerine:

«Eer size krbaçlama hükmünü verirse kabul edin. Eer baka bir ey verirse

ondan saknn» derlerdi” dedi .

4

Humeydî, Müsned’de, Ebû Dâvud, bn Mâce, bnu'l-Münzir ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: "Fedek ahalisinden bir

kii zina etmiti. Fedek ahalisi, Medine Yahudilerinden birilerine: "Bu konuyu

Muhammed'e sorun. Eer size krbaçlamay emrederse onu tutun. Eer

recmi emrederse tutmayn” diye bir mektup yazdlar. Medine Yahudileri bu

konuyu Resûlullah’a (uMahu aleyb mOm) sorduklarnda:
"
çinizden en bilgili iki

kiiyi bana getirin" buyurdu. Bunun üzerine Yahudiler kendisine ibn Sûriye

denilen kör biri ile baka birini daha getirdiler. Hz. Peygamber (sallMu aleyhi vbsbIM

bu iki kiiye:
"
çinde Allah'n hükmü bulunan Tevrat yannzda m?" deyince:

"Evet yanmzdadr” dediler. Hz. Peygamber (saiiaiM deyi* vesellem): "srail

oullarna denizi yaran, onlar bulutla gölgelendiren, onlar Firavun ailesinden

kurtaran, Tevrat' Musa'ya indiren ve srail oullarna bldrcn ve kudret

helvas indiren hakk için söyleyin! Recm hakknda Tevrat'ta ne

bulmaktasnz?" diye sorunca da, biri dierine: "Daha önce asla böylesi bir

yemin ettirilmemitim” dedi. Sonra: "Biz, kadna bakmay, sanlmay ve onu

öpmeyi zina sayarz. Eer dört kii erkein kadnn üstünde gidip geldiini ve

erkeklik organnn kadnn cinsel organndan milin sürme kabnda kaybolmas

gibi kaybolduunu görüp ahitlik ederlerse recmedilmesi o zaman vacip olur.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sbUbIbIiu aieyt vudM: "Evet öyledir" buyurup

adamn recmedilmesini emretti ve adam recmedildi. Sonra da: "...Eer sana

1 bn Cerîr (8/425) ve Taberânî (13033).
1 Mâide Sur. 41

5 Mâide Sur. 41

« bn Cerîr (8/420) ve bn Ebî Hatim 4/1130, 1131 (6354, 6357).
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gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan

yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eer hükmedecek

olursan, aralarnda adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananlar sever"

1

âyetini indirdi.*

bn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...

Yahudilerden küfürde yaranlar seni üzmesin ...'3 buyruunu açklarken

öyle demitin "Bu âyet Ensâr'dan bir kii hakknda inmitir. Bu kiinin Ebû

Lübâbe olduu zannedilmektedir. Resûlullah (sailailahu aiytn mei»m), Kureyza’llan

kuatt zaman, bunlar Ebû Lübâbe'ye iaret ederek (Muhammed) bize ne

yapacak diye sorduklannda, o da, onlara (boazn) aret ederek:

"Kesecektir" demitir.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Onlar (Yahudiler) yalan

uydurmak için (seni) dinlerler ..."5 buyruunu açklarken: "Bunlar Ebû Busr

ve arkadatandr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Sana gelmeyen bir

topluluk hesabna dinlerler...'7 buyruunu açklarken: "Burada Hayber

Yahudileri kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir bildirdiine göre Mücâhid:

"...Sana gelmeyen bir topluluk hesabna dinlerler...'9 buyruunu

açklarken: "Burada Yahudileri dinleyenler kastedilmektedir" dedi .

10

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: "...Kelimelerin (ifade

içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini deitirirler..."
11

buyruunu

1 Mâide Sur. 42
1 Humeydî (12694), Ebû Dâvud (4452, 4455) ve bn Mâce (2557). Çok muhtasardr.

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3740, 3742).

3 Mâide Sur. 41

4 bn Cerîr (8/413) ve bn Ebî Hâtim 4/1130 (6353).

5 Mâide Sur. 41
6 bn Ebî Hâtim 4/1130 (6356).

7 Mâide Sur. 41

a bn Ebî Hâtim 4/1131 (6358).

9 Mâide Sur. 41
10 bn Cerîr (8/420).

” Mâide Sur. 41
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açklarken: "Tevrat'ta: «Ey srail oullan! Ey hahamlanmn çocuklan» derken,

onlar bunu deitirip: "Ey ilk evlatlanmn çocuklan" diye yazdlar.

"...Kelimelerin (ifade çindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini

deitirirler..."
1 buyruu da bu mânâdadr. brâhîm bunu: " ^

4juâ\y>” eklinde okumaktayd.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh ‘in bildirdiine göre Katâde: "...Kelimelerin

(ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini deitirir ve öyle derler:

«Eer size u hüküm verilirse, onu tutun. O verilmezse saknn.» Allah,

kimin azaba uramasn istemise artk sen onun için asla Allah'a kar
hiçbir ey yapamazsn. Onlar, Allah’n kalplerini temizlemeyi istemedii

kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylk, âhirette ise yine onlara büyük

bir azap vardr"
2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu olayn Kureyza ve

Nadîr oullan hakknda olduu söylenmektedir. Nadîr oullanndan bir kii

Kureyza oullanndan birini öldürmütü. Nadîr oullan da, Kureyza

oullanndan daha üstün sayld için öylesi bir durumda katil Öldürülmez

maktülün kanna karlk diyet verilirdi. Hz. Peygamber (sbIWbHu efeyi» «ailem)

Medine'ye gelince Kureyza oullan ksas isteriz diyerek aralann bulmas için

davay Hz. Peygamber'e (»ieiihu aleyhi mailem) çkarmak istediler. Münafklardan bir

kii kendilerine: "Katil kii bunu kastl öldürmütür. Eer bu davay

Muhammed'e çkanrsanz size ksas uygulamasndan korkuyorum. Eer

sizden diyeti kabul edecek olursa ona uyun. Bunun dnda ondan saknn"

dedi.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer size

u hüküm verilirse, onu tutun ..." 3 buyruunu açklarken: "Yahudiler

münafklara: «Eer verecei hüküm, sizin istediinize mutabk ise ona uyun.

Aksi takdirde ondan saknn» demekteydi" dedi.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esma ve's-Sfât'ta bildirdiine

göre ibn Abbâs: ""...Kelimelerin... yerlerini deitirirler... Eer size u
hüküm verilirse, onu tutun... Allah, kimin azaba uramasn istemise artk

1 Mâide Sur. 41
1 Mâide Sur. 41
? Mâide Sur. 41
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sen onun için asla Allah'a kar hiçbir ey yapamazsn"1 buyruunu

açklarken öyle dedi: Burada Allah'n, Tevrat’taki hadleri kastedilmektedir.

(Yahudi'ler) “Eer Muhammed size, sizin bulunduunuz ey üzere emir

verirse onu tutun. Aksi takdirde ondan saknn” derlerdi. Allah birinin

sapkla dümesini diledii zaman da, Resûlullah'n (salisilata aleyh. mailem) artk bir

ey yapamayaca kastedilmektedir.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Onlara dünyada bir

rüsvaylk... vardr"3 buyruunu açklarken: “Onlarn dünyadaki rüsvaylklan

Mehdî’nin gelip Kostantiniyye’yi fethettii zaman onlan öldürmesidir” dedi
4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre klime:

"...Onlara dünyada bir rüsvaylk... vardr"5 buyruunu açklarken: “Rum

ehirlerinden bir ehrin fethedilmesi ve esir dümeleri kastedilmektedir”

dedi .

6

Abdurrezzâkin bildirdiine göre Katâde: "...Onlara dünyada bir

rüsvaylk... vardr"7 buyruunu açklarken: “Onlarn küçülmü bir ekilde

elleriyle cizye vermeleri kastedilmektedir” dedi .

8

j>\ j\ fte jjü-li iljjU- 0 (i V5ÖJ j

1*4 (J4& Ojj

^k_kj 4^: m S Jiai.

"Onlar, yalan çok dinleyen, haram çok yiyenlerdir. Eer
sana gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan

yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir

zarar veremezler. Eer hükmedecek olursan, aralarnda

adaletle hükmet Çünkü Allah, âdil davrananlar sever."

’ Mâide Sur. 41

3 bn Ebî Hatim 4/1131, 1133 (6362, 6368, 6370, 6371) ve Beyhakî (323).

5 Mâide Sur. 41

4 bn Ebî Hatim 4/1133 (6373).

5 Mâide Sur. 41
6 bn Cerir (8/428).

7 Mâide Sur. 41
8 Abdurrezzâk (9879).
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(Mâide Sur. 42)

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar, yalan çok dinleyen,

haram çok yiyenlerdir..."
1

buyruunu açklarken: "Burada onlarn hüküm

verirken rüvet aldklan ve yalan hükümler verdikleri kastedilmektedir"

dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Onlar, yalan çok dinleyen ve haram çok yiyenlerdir..."3 buyruunu

açklarken: "Burada çokça yalan sözler dinleyen ve rüvet yiyen Yahudiler

kastedilmektedir" dedi .

4

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre ibn Mes'ûd: "Suht" ifadesi dinde

rüvet mânâsndadr" demitir. Süfyân ise: "Yani hüküm verirken rüvet

almaktr" dedi .

5

ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin, uabu'l-mân ’da bildirdiine

göre ibn Mes'ûd: "Kim bir kiiye bir zulmünden dolay veya bir hakszl

üzerinden atmas için efaat eder de, sonra kendisine bu kii tarafndan bir

hediye verilirse o da bu hediyeyi kabul ederse ite bu suhttur" dedi.

Kendisine: "Ey Ebû Abdirrahman! Biz suht ifadesini hüküm vermedeki rüvet

sanrdk" dediklerinde: "O küfürdür, zira Yüce Allah: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir
"6 buyurmaktadr" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî'nin,

Sünen ’de bildirdiine göre bn Mes'ûd'a suht ifadesinin mânâs sorulunca:

"Bu rüvettir" cevabn verdi. "Bu, hüküm vermede midir?” denilince de: "O

(dediin) küfürdür, zira Yüce Allah: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir
"8 buyurmaktadr" dedi.

1

’ Mâide Sur. 42
J bn Cerîr (8/433).

3 Mâide Sur. 42
4 bn Cerîr (8/428, 429) ve bn Ebî Hâlim 4/1 133 (6377).

s Abdurrezzâk (14664), bn Cerîr (8/430, 431) ve bn Ebî Hâtim 4/1134 (6381).

6 Mâide Sur. 44
7 bn Ebî Hâtim 4/1134 (6382) ve Beyhakî (5504).
8 Mâide Sur. 44
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve

Beyhakî'nin, Sünen’de bildirdiine göre bn Mes'ûd'a suht ifadesinin mânâs

hüküm vermede rüvet almak mdr?” diye sorulunca: "Hayr, zira Yüce Allah:

"...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir...

Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir, ...Allah'n

indirdii ile hükmetmeyenler, fasklarn ta kendileridir"
,
buyurmaktadr.

Biri senden, bir hakszla kar yardm talebinde bulunur ve sen ona

yardmda bulunursun. Sonra o sana bir hediye takdim eder. te senin de bu

hediyeyi kabul etmen suhttur” karln verdi .
3

ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre JVlesrûk der k: Ömer b. el-Hattâb'a:

"Sana göre hüküm vermede rüvet almak suhttan m saylr?” diye

sorduumda: "Hayr hüküm vermede rüvet almak suht deil küfürdür.

Birinin kraln yannda bir deeri ve makam olur. Dier birinin de kraln

yannda bir haceti vardr. Bu kii biri vastasyla krala bir hediye vermedikçe o

hacetini giderememektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim’in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

v e s e 1 1 em ) : "Hakimin rüvet almas haramdr. Bu da Allah'n Kitâb'nda zikretni

olduu suhttur" buyurmutur.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (sallallahu aleyhi »eseiiem): "Suht ile gelien her beden atee daha layktr"

buyurmutur. "Yâ Resûlullah! Suht nedir?” denildiinde: “Hüküm vermeie

rüvet almaktr" karln verdi .
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit'e suht ifadesinin mânâs

sorulunca: "Bu, rüvettir” dedi.

’ bn Cerîr (8/432), Taberânî (9098, 9101) ve Beyhakî (10/139).

2 Mâide Sur. 44, 45, 47
3 Abdurrezzâk (14664), Saîd b. Mansûr, Tefsir (741), bn Cerîr (8/430) ve Beyhc;kî

(10/139).

4 bn Ebî Hâtim 4/1134 (6379).

5 et-Telik’te (3/286) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (8/434) ve Tahricu

Ahâdisi'l-Keâfta (1/400) geçtii üzere bn Merdûye. Hafz bn Hacer: "Ravileri güvenilir

kiilerdir. Ancak mürseldir" demitir. el-Feth (4/454).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib'e, suht ifadesinin

mânâs sorulunca: “Bu, rüvettir'' dedi. Kendisine: “Bu, hüküm vermede

alnan rüvet mi?" diye sorulunca: “Hayr, o (dediin) küfürdür" karln
verdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Ömer. “nsanlarn

yedii iki çeit suht vardr. Bunlar hüküm verirken alnan rüvet ve fuhu

ileyen kadnn ald ücrettir" dedi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hz. Ali der ki: “uhtun sekiz kaps vardr.

Bunlarn bata geleni hâkimin ald rüvettir. Dierleri ise zina karlnda
alnan ücret, damzlk hayvann tohumu karlnda alnan ücret, ölü

hayvann satnda elde edilen ücret, içki alveriinden elde edilen ücret,

köpek alveriinden elde edilen kazanç, hacamatçnn ald ücret ve kâhinin

ald ücrettir."

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Tarf der ki: "Hz. Ali baz kiilerin arasnda

ücretle taksimat yapan birini görünce, ona: “Sen suht yiyorsun" dedi .

1

Firyâbî ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Zina karl alnan

ücret, av köpekleri hariç köpek alveriinden elde edilen kazanç ve hüküm

vermede alnan bir ey suhttandr” dedi .

3

Abdurrezzâk ve bn Merdûye'nin, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "darecileri verilen hediye suhttur" buyurmutur.

4

bn Merdûye ve Deylemî'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahj aleyhi veseliem) öyle buyurmutur:
"
Alt haslet vardr ki, bunlar

suhttan saylr. Bunlar, idarecinin rüvet almas ki, bu en pis olandr. Köpek

alveriinden elde edilen kazanç, damzlk hayvann tohumu karlnda
alnan ücret, zina karl alnan ücret ve hacamatçnn ald ücret ve kâhinin

ald ücrettir.
"5

’ bn Cerîr (8/431).
1
Abdurrezzâk (14537, 14539).

3 bn Cerîr (8/431).

4 Abdurrezzâk (14665).

5 Deylemî (3304). Zayf hadistir (Bakn: Elbân, Da'îfu'l-CSmi', 3244).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Tavus: "Memurlara verilen hediye

suhttur" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Saîd der ki: "Hz. Peygamber

(saileiiahu aleyhi veseifem), Abdullah b. Revâha’y, Hayber ahalisine elçi olarak

gönderdii zaman ona hediyeler verdiler. Abdullah b. Revâha: "Bu, suhttur"

dedi ve hediyeleri kabul etmedi.

Abdurrezzâk, Hâkim ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da bildirdiine göre

Abdullah b. Amr b. el-Âs: "Resûlullah (saiietiahu aieyM meiM rüvet alan da, verenide

lanetlemitir” dedi .

1

Ahmed ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Sevbân: “Resûlullah (sairdiahu aleyhi

rtteiiem) rüvet alan, vereni ve arac olan lanetlemitir” dedi .

2

Hâkim'in, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (ssUafafa aleyhi vaatten)

rüvet alan, vereni ve arac olan lanetlemitir.

3

Hâkim’in, bn Abbâs’dan bildirdiine göre Resûlullah (saUUu aleyhi ««ten) eyle

buyurmutur: "Kim on kiinin idareciliini üstüne alr da onlarn istedii

ekilde hüküm verirse kyamet gününde elleri kelepçeli bir ekilde gelir.

Hükmünde adil davranp rüvet almayan ve ikram kabul etmeyen kiinin Allah

ellerini çözer. Allah’n indirdikleriyle hükmetmeyip rüvet alan ve ikram kabul

edenin elleri kenetlenir ve Cehenneme atlr. Beyüz senede de Cehennemin

dibine ulaamaz."*

bn Merdûye’nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (uiisfahu ai^ meiem):

"Benden sonra içkiyi ra diye helal klacak
,
pis eyleri sadaka sayacak, uhtu

(haram) hediye sayacak, toplumu sindirmek için suçsuzlar öldürecek idareciler

olacaktr. Onlara nasihat edildiinde daha da azarlar" buyurmutur.

' Abdurrezzâk (14669), Hâkim (4/102, 103) ve Beyhakî (5502).
1 Ahmed 37/85 (22399) ve Beyhakî (5503). Miisned'in muhakkikleri: "Arac olan

ibaresi dnda sahîh liayrihi" demilerdir. Bu zayf bir isnâddr.
3 Hâkim (4/103).

4 Hâkim (4/103).
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Hatîb'in, Târih’te, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sabiiBhu

aie^ veseiiem): "Hacamat yapann elde ettii ücret, köpek alveriinden elde edilen

kazanç ve zina karlnda alnan ücret suhttandr" buyurdu .

1

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin, Sünen'de bildirdiine göre Ibn Abbâs der

ki: "Hüküm verirken rüvet almak, zina karl ücret almak, köpek, maymun

domuz ve içki alveriiyle kazanç elde etmek, ölü hayvann satndan elde

edilen ücret, kan paras, damzlk hayvann tohumu karlnda alnan ücret,

at yaparak ve ark söyleyerek elde edilen kazanç, kâhinlik ve sihirbazlk

ederek elde edilen kazanç, kssa anlatarak elde edilen kazanç, tabaklanm

olanlar dnda vahi hayvanlann derisinden elde edilen kazanç, (canllara ait)

resim yapmaktan elde edilen kazanç, araclk için verilen hediye ve birinin

yerine savaa çkma karl alnan para suhttandr.”
2

Abd b. Humeyd, Abdullah b. akîk'in: "Öretmenlerin ald bu (hediye)

ekmekler suhttandr” dediini söylemitir.

bn Ebî Hâtim, Nâsih’te Nehhâs, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin, Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Mâide sûresinde

iki âyet neshedilmitir. Bunlar Kalâid âyeti ve: "...Eer sana gelirlerse, ster

aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir ...*3 âyetidir. Resûlullah (uHaiiehu

aleyhi vessiiam) bu konuda muhayyer braklmt. Dilerse Yahudiler arasnda hüküm

verir, dilerse de onlan kendi hükümlerine red ederdi. "Aralannda, Allah'n

indirdii ile hükmet. Onlarn arzulanna uyma ...*4 âyeti nâzil oldu ve

Resûlullah’a (miBlehu aisyfv «sallm), aralannda kendi kitabmza göre hüküm vermesi

emredildi .
5

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Eer sana gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz

’ Hatîb (7/369, 8/304).

1
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (745). Beyhakî: "Bu hadis, Habîb b. Salih ve bn Abbâs

arasnda munkatidir ve mevkuftur" demitir.
} Mâide Sur. 42
4 Mâide Sur. 49
5 bn Ebî Hâtûn 4/1135, 1136 (6388), Nehhâs (sh. 397), Taberânî (11054), Hâkim (2/312,

"sahih") ve Beyhakî (8/248, 249).
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çevir ..."
1

âyetini: "Aralarnda, Allah'n indirdii ile hükmet. Onlarn

arzularna uyma ..."
5
âyeti neshetti" dedi. 3

Abdurrezzâk, krime'den bunun aynsn bildirir.
4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn ihâb: "Mâide sûresindeki "...Eer sana

gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir ..."5 âyeti

recm ile ilgilidir" dedi.
6

bn Ishâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye,

ikrime vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor Mâide sûresindeki: "...Eer sana

gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan

yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eer hükmedecek

olursan, aralarnda adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananlar sever
* 7

âyeti Nadîr oullan ve Kureyza oullannn diyeti hakknda nâzil olmutur.

Nadîr oullan Kureyza oullanndan daha üstün sayldklan için, Kureyza

oullan kendilerinden birini öldürdüü zaman tam diyet öderdi. Nadîr

oullan ise Kurayza oullanna yanm diyet öderdi. Bu konuda Resûlullah'a

(sdwi8hu ahyh mailem) davalamak için geldiklerinde Yüce Allah bu âyeti indirdi. Bu

âyetle de Resûlullah (jaHafahu aleyhi mefem) onlara hakk gösterip aralannda eitlik

salad.
8

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, ibn

Merdûye, Hâkim ve Beyhakî’nin, Sünen'de bildirdiine göre ibn Abbâs der ki:

"Kureyza oullan ve Nadîr oullan vard. Nadîr oullan, Kureyza oullanndan

daha üstün saylrd. Nadîr oullanndan biri Kureyza oullanndan birini

öldürürse diyet olarak yüz vesak hurma öderdi. Kureyza oullanndan biri

Nadîr oullanndan birini öldürürse ksas yaplp katil öldürülürdü. Resûlullah

(saiiailehu aleyh, meltem), Medine’ye geldii zaman Nadîr oullanndan biri Kureyza

oullanndan birini öldürdü. Kureyza oullan: "Katili bize verin, onu

' Mâide Sur. 42
1 Mâide Sur. 49
J Ebû Ubeyd (sh. 180).

4 Abdurrezzâk (1/190), Musannef(10010, 19239).

5 Mâide Sur. 42
6 bn Cerîr (8/436).

7 Mâide Sur. 42
8 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/566), bn Cerîr (8/437, 438) ve Taberânî (11573).
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öldüreceiz" deyince, Nadîr oullan: "Aramzda bu meseleyi halledecek

Allah'n Peygamberi bulunmaktadr, ona gidelim" dediler. Resulullah'n («iBilshu

sterili mallm) yanna geldiklerinde: "...Eer hükmedecek olursan, aralarnda

adaletle hükmet ..."

1

âyeti nâzil oldu. "Kist" ifadesi cana kar can demektir.

Sonra da: "Onlar hâlâ Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar ..."
1

âyeti

nâzil oldu .

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Eer sana gelirlerse, ister

aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir..."4 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Bu âyet nâzil olduu zaman Resûlullah (sayiehu aisyhi vmbm) böyle bir

eyden sorumlu deildi. sterse aralarnda hüküm verir, istemezse de

vermezdi. Sonra: "...Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar

veremezler..."5 âyetini "Aralarnda, Allah'n indirdii ile hükmet. Onlarn

arzularna uyma ..."
6
âyeti neshetti.

Abd b. Humeyd ve Nehhâs'n, Nâsih’te bildirdiine göre a'bî: "...Eer

sana gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir..."7

buyruunu açklarken: "Resûlullah (nHiaiiahu aleyhi vimim isterse aralannda hüküm

verir, istemezse de vermez" dedi .

8

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre brâhîm(-i

Nehaî) ve a'bî: "Yahudi'ler, Müslüman bir hâkimin yanna geldiklerinde

isterse aralannda hüküm verir, istemezse de vermez. Eer hüküm verecekse

aralannda Allah'n indirdikleriyle hüküm verir" dediler.
9

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) bu

âyeti açklarken: "O (hüküm verip vermemekte) muhayyerdir" demitir.

10

1 Mâide Sur. 42
1 Mâide Sur. 50
J bn Ebî eybe (9/432, 433), bn Cerîr (8/438), bn Ebî Hâtin 4/1136 (6391), Hâkim

(4/366, 367, ~sahih') ve Beyhakî (8/24).

9 Mâide Sur. 42
5 Mâide Sur. 42
6 Mâide Sur. 49
7 Mâide Sur. 42

* Nehhâs (sh. 396).

9 Abdurrezzâk (10008).
,0
Abdurrezzâk (10006).



290 ü Mâide Sûresi Sh

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, zimmet ahalisinden

Müslüman hâkimlerin yanna gidenler hakknda: “Onlar, aralarnda Allah n
indirdikleriyle hükmederler" dedi.

Ebu'-eyh, Mücâhid’in: “Zimmet ahalisi Müslümanlann yanna gittikleri

vakit, onlara Müslümanlann hükmü ile hükmedilir" dediini bildirir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre brâhîm et-Teymî: "...Eer hükmedecek olursan, aralarnda adaletle

hükmet..."’ buyruunu açklarken: “Burada recmetmekle hükmetmek

kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Çünkü Allah, âdil

davrananlar sever"3 buyruunu açklarken: “Burada hem söz, hem amel le

adil olanlar kastedilmektedir
2
' dedi.

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Zührî bu âyeti açklarken öyle dedi:

Sünnete göre, onlar haklannda ve miras konularnda kendi dinlerine havale

edilirler. Ancak kendi istekleriyle bir ceza hususunda hüküm almak için bize

gelecek olurlarsa, aralarnda Allah'n Kitab ile hükmedilir. Zira Yüce Allah,

Peygamberine: "...Eer hükmedecek olursan, aralarnda adaletle

hükmet ..."5 buyurmaktadr.

6

ÜJS JJu {jA (JjJjIj JdI Sljjlil pJfcAiPj lJu i»JLSj

ikjt Uj

“çinde Allah’n hükmü bulunan Tevrat yanlarnda olduu
halde nasl seni hakem klyorlar da sonra, bunun

arkasndan yüz çevirip gidiyorlar? Onlar inanm kimseler

deildir/' (Mâide Sur. 43)

1 Mâide Sur. 42
1

Saîd b. Mansûr, Tefsir (747) ve Beyhakî (8/246).

3 Mâide Sur. 42
4 bn Ebî Hâtim 4/1137 (6393).

5 Mâide Sur. 42
6 Abdurrczzâk (10007).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der ki: Yüzü kömür ile

karartlm ve krbaçlanm Yahudi bir adam Resûlullah'n (nUlahu Beyhi vBseiinn)

yanna getirilince: "Buna ne olmu?" diye sordu. "Bu zina etmitir” dediler.

Resûlullah (ulaflohu aleyhi «sillem), Yahudi'lere: "Sz kitabnzda zina eden kii için had

(eri ceza) olarak ne buluyor sunuz?" deyince: "Biz haddi, yüzü kömürle

karartmak ve krbaçlamak olarak buluyoruz" cevabn verdiler. Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyh* «seiiem): "En bilgili kiiniz hanginizdir?" diye sorunca da: -yemin

ederek bir adam için- "Filan kiidir” dediler. O kiiyi getirtip bunu kendisine

de sordu. O: "Biz haddi, yüzü kömürle karartmak ve krbaçlamak olarak

buluyoruz” dedi. Resûlullah (aiiaiiahu aleyhi wseiiem), ona yemin ettirerek: Allah için

soruyorum! Siz kitabnzda zina eden kii için had (ceza) olarak ne

buluyorsunuz
?"

diye sordu. Adam: "Biz kitabmzda onu recm olarak

buluyoruz. Ancak zina, erefli saydmz kiiler arasnda çoald. Bunun

üzerine bunu erefli kiilerden kaldnp sadece zayf kiilere uygulamaya

baladk. Biz de bunlann aralarnda eit olacak bir ey yapalm dedik ve yüzü

kömürle karartp krbaçlamaya baladk” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vraflem): "Allahm! öldürülmü olan emrini ilk ihya eden benim" deyip,

recmedilmesini emretti ve adam recmedildi. Yahudiler, Hz. Peygamber'e

(saiMehu aleyhi vBselBo) bu haberi veren adama saldnp sövmeye ve: "Eer senin öyle

eyler söyleyeceini bilseydik: «En bilgili kiimiz budur» demezdik” demeye

baladlar. Bundan sonrada Yahudiler, Hz. Peygamber’e (saiieiiahu aleyhi «seiiem) zina

eden kii için had olarak ne bulduunu sormaya baladlar. Bunun üzerine

Yüce Allah: "çinde Allah'n hükmü bulunan Tevrat yanlarnda olduu

halde nasl seni hakem klyorlar da sonra, bunun arkasndan yüz çevirip

gidiyorlar? Onlar inanm kimseler deildir"
1

âyetini indirdi. Resûlullah ta

(BlaiyuBayhiveselM onlara bu âyeti okudu.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"çinde Allah’n hükmü bulunan Tevrat yanlarnda olduu halde nasl seni

hakem klyorlar..."
2 buyruunu açklarken: "Burada Allah’n hadleri

kastedilmektedir. Yüce Allah, Tevrat'taki hükümlerini de Resûlullah’a (taiisiiahu

aleyhi vesBM beyan ederek: "Orada onlara cana can, göze göz, buruna burun,

' Mâide Sur. 43
1 Mâide Sur. 43
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kulaa kulak die dile ve yaralara karlkl ödeme yazdk..."'

buyurmutur” dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “çinde Allah'n

hükmü bulunan Tevrat yanlarnda olduu halde nasl seni hakem

klyorlar ..."3 buyruunu açklarken: "Tevrat'ta, tarttklan öldürme

hakkmdaki hükmün açklanm olduu kastedilmektedir” dedi .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân:

"çinde Allah'n hükmü bulunan Tevrat yanlarnda olduu halde nasl seni

hakem klyorlar da sonra, bunun arkasndan yüz çevirip gidiyorlar? Onlar

inanm kimseler deildir
"5 âyetini açklarken: "Tevrat'ta, evli olup da zina

eden erkek ve kadnn recm edilmesi ve Muhammed’e [ahiiahu aierto meiM iman

edip onu tasdik etmek gerektii bildirilmektedir. Buna ramen her ey
açklandktan sonra Yahudi'ler haktan yüz çevirdiler” dedi .

6

4* iyüj 4 yt i Ua jLi-Vlj ûjgiyij jSU
* *

,ü JJ sui Hiî ijjsis Sfj Jiü\ i‘jisi S

^ dijjii û JjiT U,

"üphesiz Tevrat' biz indirdik. çinde bir hidayet, bir nur

vardr. (Allah'a) teslim olmu nebiler, onunla yahudilere

hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adam kimseler ile

âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'n

Kitab'n korumakla görevlendirilmilerdi. Onlar Tevrat'n

hak olduuna da ahit idiler. u hâlde, siz de insanlardan

korkmayn, benden korkun ve âyetlerimi az bir karla
deimeyin. Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin

1 Mâide Sur. 45
1 bn Cerir (8/448) ve bn Ebî Hâtim 4/1137 (6395).

3 Mâide Sur. 43
4 bn Cerir (8/448, 449).

s Mâide Sur. 43
6 bn Ebî Hâtim 4/1137 (6395, 6397).
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ta kendileridir/' (Mâide Sur. 44)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil: "üphesiz

Tevrat' biz indirdik. çinde bir hidayet, bir nur vardr. (Allah'a) teslim olmu
nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adam
kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'n

Kitab'n korumakla görevlendirilmilerdi. Onlar Tevrat'n hak olduuna da

ahit idiler. u hâlde, siz de insanlardan korkmayn ../

1

buyruunu

açklarken öyle dedi: "Tevrat'ta insanlan doru yola ileten hidayet ve

karanlklan aydnlatan bir nur vardr. Mûsa'dan (aieyhisseisn), sa'ya (sieyhisseiBm) kadar

olan bütün peygamberler lehlerine ve aleyhlerine onunla hükmetmilerdir.

Yine Rabbaniler ve hahamlar onunla hükmetmilerdir. Onlar Allah'n

Kitâb’ndan recm olayn ve Muhammed'e iman etmenin gerekli olduunu

örenmilerdir. Burada Yüce Allah: "Muhammed'i ve recmi aça çkarn ve

onlan gizlemekle benden korkun" buyurmaktadr .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerî/in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz

Tevrat' biz indirdik. çinde bir hidayet, bir nur vardr. (Allah'a) teslim olmu
nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adam
kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi ../3 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Rabbaniyyun ifadesiyle yahudilerin bilginleri, Ahbâr ifadesiylede

âlimleri kastedilmektedir. Bize nakledildiine göre Hz. Peygamber (sayihu slayt*

YMefem) bu âyet nâzil olduu zaman:
"
Yahudiler hakknda ve onlarn dndaki

dinler ahalisi hakknda da biz hüküm vereceiz" buyurmutur.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Haan:

"...(Allah'a) teslim olmu nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi ..."
5

buyruunu açklarken: "Burada Hz. Peygamber (saiiaUahu aleyhi »eseiiemi ve Yahudiler

kastedilmektedir" dedi .

6

1 Mâide Sur. 44
1 bn Ebî Hâtim 4/1138 (64400, 64402, 6415, 6416, 6419, 6420).

* Mâide Sur. 44
4 bn Cerîr (8/450, 451).

5 Mâide Sur. 44
6 bn Cerîr (8/451).
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bn CenVin bildirdiine göre krime: "...(Allah'a) teslim olmu nebiler,

onunla yahudllere hüküm verirlerdi ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada

Allah’n indirmi olduu hükümlerle hükmeden Hz. Peygamber (aaHaflahu aijyhr

»Eidfeffl) ve kendisinden önce geçen dier peygamberler kastedilmektedir"

dedi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kendilerini Rabb'e adam
kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi ..."3 buyruunu açklarken:

“Burada Yahudilerin (Tevrat) okuyuculan ve fakihleri kastedilmektedir"

dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kendilerini Rabb'e

adam kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi ..."5 buyruunu

açklarken: “Burada Yahudilerin fakihleri ve âlimleri kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “Rabbaniyyun ifadesiyle Ahbâridan

daha üstün olan Yahudilerin fakih âlimleri kastedilmektedir" dedi .
7

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Rabbaniyyun ifadesiyle Yahudilerin

fakihleri, Ahbâr ifadesiylede âlimleri kastedilmektedir" dedi .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Rabbaniyyun ifadesiyle

Yahudilerin idarecileri, Ahbâr ifadesiyle de âlimleri kastedilmektedir" dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, SüddTnin öyle dediini bildirir “Yahudilerden

kendilerine bn Sûriye'nin iki olu denilen iki karde vard. Bu iki karde

Müslüman olmadan Resûlullah’a (saltaiiehu aleyh «selam) tabi olmular ve Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vtsaHem) kendilerine Tevrat'tan ne sorarsa ora

söyleyeceklerine dair ahid vermilerdi. Bunlardan biri Rabbani, dieri de Hibr

idi. Onlar Hz. Peygamberden (»iaiiahu aleyhi vesellem) bireyler örenebilmek için

’ Mâide Sur. 44

’ bn Cerîr (8/451).

3 Mâide Sur. 44
4 bn Cerîr (8/453).

5 Mâide Sur. 44
6 bn Cerîr (8/453).

7 bn Cerîr (8/453).

a
ibn Cerîr (8/454).

9 bn Cerîr (8/454).
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kendisine tabi olmulard. Resûlullah (saUaiiahu aleyhi mailem] bunlan çarp ileri

gelenlerin ve zayflarn zina etmesi durumunda hükmün ne olduunu ve bu

hükmü nasl deitirdiklerini sordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "üphesiz

Tevrat' biz indirdik, içinde bir hidayet, bir nur vardr. (Allah'a) teslim olmu
nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adam
kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi ...'

1

âyetini indirdi. Burada Hz.

Peygamber (saiiaiiahuaiByiiYisBBn) ve bn Suriye’nin iki olu kastedilmektedir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan: "Rabbaniyyun ifadesiyle Allah’a

ibadet edip te Allah'tan hakkyla korkanlar kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Rabbaniyyun ifadesiyle Allah'a

ibadet edenler, Ahbâr ifadesiyle de âlimler kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Rabbaniyyun ifadesiyle

derin âlimler kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

ifadesiyle müminler, "jU-Vii
”7 ifadesiyle de kâriler kastedilmektedir. "...Onlar

Tevrat'n hak olduuna da ahit idiler..."
8 buyruu ise, Rabbâniyyun ve

Ahbârin, Tevrat’n Allah katndan hak olarak geldiini bildiren Muhammed'e

(saiUiahu aleyhi mekan) ahitlik etmeleri mânâsndadr. Yahudi’ler Hz. Peygamber’e

(sdiaiiehj aleyhi mehm) gelmi ve o, aralannda Allah’n indirdikleriyle hüküm

klmtr."9

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...u hâlde, siz de

insanlardan korkmayn, benden korkun ..."
10 buyruunu açklarken:

"Burada Muhammed'e (seiwiahu eleyhi veseiem) ve ümmetine hitab edilmitir" dedi.

1 Mâide Sur. 44
1 bn Cerîr (8/452) vc bn Ebî Hatim 4/1140 (6312).

3 bn Ebî Hatim 4/1 139 (6407).

4 bn Ebî Hatim 4/1 139, 1 140 (6408, 6414).

5 bn Ebî Hatim 4/1 139 (6405).
6 Mâide Sur. 44
7 Mâide Sur. 44
8 Mâide Sur. 44

9 bn Cerîr (8/454) ve bn Ebî Hatim 4/1139, 1141 (6409, 6413, 6417).
10 Mâide Sur. 44
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Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da ve bn Asâkir, Nâfi’nin öyle dediini

bildirir: bn Ömer ile beraber bir yolculukta idik. Bir arslann ileride yolcularn

yolunu kestii söylenince, bn Ömer bineini hzlandnp arslann yanma

yetiti. Onun kulan çekerek oturttu ve: "Resûlullah'n (sallailahu aleyhi veselM:

«nsanoluna korktuu ey musallat edilir. nsanolu Allah'tan baka Hr

eyden korkmayacak olsa kendisinden baka kimseyi ona musallat klmaz.

nsanolu kime ümidini balarsa Allah bu kiiyi ona muhtaç eder. Eer

insanolu, Allah'tan baka kimseye ümit balamasa Allah onu kendisinchm

baka kimseye muhtaç etmez» buyurduunu iittim" dedi.
1

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...nsanlardan korkmayn, benden

korkun ve âyetlerimi az bir karla deimeyin ..."* buyruunu açklarken:

"Böylesi bir korku yüzünden veya az bir eye karlk indirdiklerimi gizli

tutmayn mânâsndadr” dedi.
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Âyetlerimi az bir karla
deimeyin ..."4 buyruunu açklarken: "Kitabm kullanarak haram yemeyin

mânâsndadr" dedi.s

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler ..."
6 buyruunu açklarken:

"Allah'n indirdii hükümleri inkar eden kâfirdir. Ancak bu hükümlerin hak

olduunu ikrar edip te onlarla hükmetmeyen kii ise zalim ve fasktr" dedi.
7

5aîd b. Mansûr, Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

BeyhakFnin, Sünnî'de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir
"8 buyruunu açklarken:

’ Hakîm et-Tirmizî (1/176, 3/80, 4/147) ve bn Asâkir (31/170, 171). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Daîfe'de (3226) hadisin uydurma olduunu söylemitir
1 Mâide Sur. 44
3 bn Cerîr (8/455, 456).

4 Mâide Sur. 44
5 bn Cerîr (8/455).

6 Mâide Sur. 44
7 bn Cerîr (8/467, 468) ve bn Ebî Hatim 4/1142, 1146 (6426, 6450).

* Mâide Sur. 44
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“Buradaki küfür, dinden çkma veya milletini deitirme gibi bir küfür

deildir. Böylesi bir küfürden daha aa bir küfürdür" dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler

kâfirlerin ta kendileridir
"1 buyruunu açklarken: “Burada küfür vardr.

Ancak Allah' ve âhiret gününü inkar etme gibi bir küfür deildir” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh:

"...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir,

...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir,

...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler fasklarn ta kendileridir
"4

buyruunu açklarken: “Burada küfürden daha aada bir küfür, zulümden

daha az bir zulüm, fsktan daha az bir fasklk kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir
"5

âyeti, özel olarak Yahudiler hakknda nazil olmutur" dedi .

6

bn Cerîr, Ebû Salih’in öyle dediini bildirir: “Mâide sûresindeki:

"...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir,

...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir,

...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler fasklarn ta kendileridir
"7 bu üç

âyette slam ahalisi hakknda bir ey yoktur. Bunlar kâfirler hakknda

inmitir.”*1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir, ...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir, ...Allah'n indirdii ile

’ Sad b. Mansûr, Tefsîr (749), bn Ebî Hatim 4/1143 (6434), Hâkim (2/313, "sahih") ve

Beyhakî (8/20).

1 Mâide Sur. 44
3 Abdurrezzâk (1/191), bn Cerir (8/465) ve bn Ebî Hatim 4/1143 (6433).

4 Mâide Sur. 44, 45, 47
5 Mâide Sur. 44, 45, 47
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (750).

7 Mâide Sur. 44. 45, 47
8 bn Cerir (8/457).
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hükmetmeyenler fasklarn ta kendileridir"
1

âyetlerini açklarken: "3u

âyetler, Ehl-i Kitâb hakknda inmitir" dedi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre krime: "Bu âyetler Ehl-i Kitâb hakknda inmitir" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine gere

brâhîm en-Nehaî: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta

kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin ta

kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler fasklarn ta

kendileridir"4 âyetlerini açklarken: "Bu âyetler srâil oullan hakknda

inmitir. Ancak (Yüce Allah) bu âyetleri bu ümmete de geçerli klmtr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir"5

buyruunu açklarken: "Bu âyet, Yahudiler hakknda nâzil olmutur; ama

bizim için de geçerlidir" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh, a’bî’nin öyle

dediini bildirin "Mâide sûresindeki: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler..."7 diye geçen üç âyetin birincisi bu ümmet, kincisi

Yahudiler, üçüncüsü de Hristiyanlar hakknda nâzil olmutur." 8

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir"9 buyruunu açklarken: Allah’n

Kitab'n brakp kendi eliyle yazd kitapla hükmeden ve bunun Allah

katndan olduunu iddia eden kii küfre girmi olur" dedi .

10

1 Mâide Sur. 44, 45, 47
3 bn Cerîr (8/457).

3 bn Cerîr (8/459) ve bn Ebî Hatim 4/1143 (2346).

4 Mâide Sur. 44, 45, 47
5 Mâide Sur. 44
6 bn Cerîr (8/468).

7 Mâide Sur. 44
* bn Cerîr (8/463, 464).

9 Mâide Sur. 44
10 bn Cerîr (8/461).
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Abdunrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre

Huzeyfe'nin yannda: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta

kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin ta

kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler faskiarn ta

kendileridir
"1

bu üç âyet zikredilince, bir kii: "Bu âyetler srâil oullan

hakknda inmitir" dedi. Bunun üzerine Huzeyfe: "srâil oullan sizin için ne

güzel kardetir. Her tatl olan sîzlerin, her ac olan da onlarndr. Hayr,

Vallahi! Öyle deildir. Sîzler iki yakasnn birbirine yaknl gibi bir yaknlkta

onlann yolunda gideceksiniz” dedi.
2

Ibnu'l-Münzir, bn Abbâs’n: "Siz ne güzel bir kavimsiniz. Tatl bir ey
olduu zaman sizlerin, ac bir ey olduu zamanda Ehl-i Kitâb’ndr” dediini

bildirir. Sanki o: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta

kendileridir
"3 âyetinin Müslümanlar hakknda nâzil olduu görüündeydi.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Müslümanlar Ebû

Miclez'in yanna gelip: "Ey Ebû Miclez! "...Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler faskiarn ta kendileridir
"4 doru mu?" deyince: "Evet,

dorudur” dedi. ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin ta

kendileridir
"5 doru mu?” dediklerinde: "Evet, dorudur" dedi. "...Allah'n

indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir
"6

deyince de: "Evet,

dorudur" dedi. Müslümanlar "Onlar da Allah'n indirdikleriyle hükmeder

mi?” diye sorunca: "Evet, onlar bu dinle hüküm veriyor, onunla konuuyor ve

ona davet ediliyorlard. Ondan bir ey braktktan zaman bu ;:ulmün

kendilerinden olduunu biliyorlar. Bu âyetler Allah'n indirdikleriyle

hükmetmeyen Yahudiler, Hristiyanlar ve mürikler hakknda inmitir" dedi.

Abd b. Humeyd, Hâkim b. Cübeyr'in öyle dediini bildirir: Saîd b.

Cübeyr'e, Mâide sûresindeki: "...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler

kâfirlerin ta kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler zalimlerin

1 Mâide Sur. 44, 45, 47
1 Abdurrezzâk (1/191), bn Cerîr (8/458, 459), bn Ebî Hatim 4/1143 (6430) ve Hâkim

(2/312, "sahîh‘).

3 Mâide Sur. 44
4 Mâide Sur. 44, 45, 47
5 Mâide Sur. 44, 45, 47
6 Mâide Sur. 44
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ta kendileridir, ...Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler fasklarn ta

kendileridir
" 1

bu üç âyeti sorup: "Baz kiiler bu âyetlerin Isrâil oullan

hakknda nâzil olduunu ve bizimle alakal olmadn iddia ediyor" dedim.

Bunun üzerine bana: "Ondan önceki ve sonraki âyeti oku” dedi. Ben de bu

âyetleri okuyunca: "Hayr, bu âyetler bizim hakkmzda indi" dedi. Sonra bn

Abbâs'n azatls Miksem'i gördüm. Mâide sûresindeki bu âyetleri ona sorup:

"Baz kiiler bu âyetlerin srâil oullan hakknda nâzil olduunu ve bizimle

alakal olmadn iddia ediyorlar" dedim. O: "Bu âyetler, srâil oullan ve bize

nâzil olmutur. Bize inen onlara, onlara inen de bize inmitir" dedi. Sonra Ali

b. Hüseyn'in yanna girdim. Mâide sûresindeki bu âyetleri ona sorup bunu

Saîd b. Cübeyr ve Miksem'e sorduumu da anlattm. Bana: "Miksem sana ne

dedi?" diye sorunca, Miksem’in bana söylemi olduunu söyledim. O da:

"Doru söylemi, küfürdür; ama irk küfrü gibi deildir. Fsktr, ama irk fk
gibi deildir. Zulümdür, ama irk zulmü gibi deildir" dedi. Saîd b. Cübeyr ile

karlap ona bunlan söylediimde bana: "Ne düünüyorsun? Ben, onun

senden, benden ve Miksem’den daha üstün olduunu düünüyorum" dedi

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Hz. Ömer: "Bu üç âyet gibi iki insann

arasn bulan âyetler görmedim" dedi .

2

bn Sa'd'n bildirdiine göre Yahya b. Saîd der ki: Ebu'd-Derdâ'y hâkim

olarak tayin ettiklerinde onu tebrik etmeye baladlar. O da: "Beni hâkimlikle

mi tebrik ediyorsunuz? Ben buradan, Ebyen'in ehri Adana arasndaki

mesafeden daha uzak bir derinlikteki uçurumun bana konuldum. Eer

insanlar hâkimlikte nelerin olduunu bilselerdi hâkim olmamak için aralannda

kura çekerlerdi. Yine insanlar ezan okumakta ne kadar sevap olduunu

bilselerdi ezan okumak için aralarnda kura çekerlerdi" dedi .
3

bn Sa'd, Yezîd b. Mevhib'den bildiriyor: Hz. Osmân, Abdullah b. Ömer'e:

"nsanlann arasnda hâkim ol" deyince: "Hayr, ben iki kiinin arasnda bile

hükmetmem. ki kiiye bile idareci olmam" dedi. Osmân: "Bana kar m
geliyorsun?" deyince: "Hayr, fakat bana hâkimliin üç çeit olduu söylendi.

Bilmeden hüküm veren kii cehennemdedir. Hükmünde birine zulmeden ve

hevasna uyan kii yine cehennemdedir. Hüküm verip te hükmünde isabetli

1 Mâide Sur. 44, 45. 47
1
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (752).

3 bn Sa'd (7/392).
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olan kii yeterli olandr. Onun ne ecri, ne de bir günah vardr" dedi. "Senin

baban (Hz. Ömer de) hâkim idi" denildiinde: "Babam meseleyi çözemedii

zaman Hz. Peygamber'e (laHaHhu aleyhi vesellan) sorard. Resûlullah (sallallahu aleyh, vesellem)

çözemedii meseleyi Cibril'e sorard. imdi ben soracak birini bulamyorum.

Hz. Peygamber’in (ssiieiiahu aleyh. veseiLem): "«Allah'a snan kii snlmas gereken

yere snmtr" buyurduunu iitmedin mi?" deyince, Osmân: "Evet,

iittim" dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Ömer: "Beni hâkim klmandan

Allah'a snmm" deyince, Osmân da onu muaf görüp: "Bunu kimseye

söyleme" dedi.
1

Hakîm et-Tirmizî'nin, Nevâdiru’l-Usûl ’de bildirdiine göre Abdulazîz b. Ebî

Revvâd der ki: Bize söylendiine göre srâil oullan zamannda bir hâkim

vard. Bu kii içtihadyla, Rabbinden doru veya yanl hüküm verdiinde belli

olacak bir ekilde alâmet vermesini istedi. Bunun üzerine kendisine: "Evine

gir, sonra elini duvara uzat ve parmaklannn ulat yeri çiz. Bir konuda

hüküm verdiin zamanda evine girip elini duvardaki çizgiye uzat. Eer hak

üzere bir hüküm vermisen ellerin çizgiye yetiecektir. Eer yanl hüküm

vermisen yetimeyecektir" denildi. O hüküm vermeye gittii zaman hakk

bulmaya çalarak hüküm verirdi ve her zaman hak üzere hüküm verirdi.

Meclisinden kalkt zaman da hiçbir ey yemeden, içmeden, ailesine

uramadan önce odasna gider ve ellerini duvardaki çizgiye uzatrd. Elleri

çizgiye yetiirse Allah'a hamd ederdi ve kendisine helal klnm yemek ve

içeceklerden yer içerdi. Yine bir gün hüküm meclisindeyken yanna iki kiinin

geldiini gördü. Sanki davalamak için geldikleri içine dümütü. Gelenlerden

biri yakn bir dostuydu. Kalbinden bu arkadann hakl çkarak lehine hüküm

vermeyi geçirmiti. Konutuklan zaman hakk dostuna çevirip aleyhine

hüküm verdi. Meclisinden kalkt zaman yine her zamanki gibi gidip ellerini

duvardaki çizgiye uzatt. Duvardaki çizgi yükselip tavana yetimiti ve çizgiye

yetiememiti. Secdeye kapanarak: "Ey Rabbim! Ben bunu kastl ve

isteyerek yapmadm. Neden böyle oldu!?” demeye balad. Bunun üzerine

kendisine: "Allah’n kalbinin içini göremeyeceini ve arkadann hakl çkp
onun lehine hüküm vermek istediini bilemeyeceini mi sandn. Sen onu

’ tbn Sa'd (4/146).
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istedin ve sevdin. Fakat Yüce Allah, sen istemesen de hakk sahibine verdi"

denildi.
1

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Leys der ki: Ömer b. el-Hattâb’a

davalamak için iki kii gelince, onlarn davasn tecil etti. Kendisine niçin öyle

yapt sorulunca: "Bana geldiklerinde birine dierinden daha fazla

kzmtm. Bu ekilde aralarnda hüküm vermek istemedim. kinci gelilerinde

yine bu kzgnlmdan daha bir eyler hissettiimden bu ekilde hüküm

vermek istemedim. Bir daha geldiklerinde ise kzgnlmdan bir ey
kalmad için aralarnda hüküm verdim" dedi.

1

ûftij -rtij 0l&\ ûî lü^ ii&j
' s s * \ s

<y*j Û SjUS' ji* j+i JpUaî 9^^

6 vihijü âl jjst U, fite* fi

"Biz onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulaa
kulak, die di ve yaralara karlkl ksas (ödeme) yazdk.

Bununla beraber kim ksas hakkn balarsa bu, kendi

günahlarna kefâret olur. Ayrca kim Allah'n indirdiiyle

hükmetmezse, ite onlar zalimlerin ta kendileridir/'

(Mâide Sur. 45)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Kureyza oullan, Hz.

Peygamberim (salallahu aleyhi vesellem) kendi kitaplannda gizli tuttuklan recm ile

hükmettiini görünce: “Ey Muhammedi Bizimle kardelerimiz Nadîr oullan

arasnda hüküm ver" dediler. Hz. Peygamber (sallalahu aleyhi vesellem) Medine'ye

gelmeden önce de aralannda kan davas vard. Nadîr oullan da, Kureyza

oullanndan daha kuvvetli idi ve diyetleri Nadîr oullanna ödedikleri diyetin

yars kadar ödenirdi. Kureyza oullar, Nadîr oullarna diyet olarak yüz k rk

vesak hurma öderken, Nadîr olullan kendilerine yetmi vesak öderdi. Hz.

Peygamber (sallallahu Bleyhi vesellem): "Kurayza oullarnn kam, Nadîr oullarnn

kanma eittir" deyince Nadîr oullar hiddetlenerek: “Biz sana recm

hükmünde itaat etmeyiz, ancak daha önce uyguladmz cezay uygulanz"

’ Hakîm et-Tirmizî (2/179).

* Hakîm et-Tirmizî (2/180).
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dediler. Bunun üzerine: "Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü

istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü

Allah'nkinden daha güzeldir?"' ve: "Biz onlara, cana can, göze göz, buruna

burun, kulaa kulak, die di ve yaralara karlkl ksas (ödeme) yazdk.

Bununla beraber kim ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlarna

kefâret olur. Ve kim Allah'n indirdiiyle hükmetmezse, ite onlar

zalimlerin ta kendileridir
" 3

âyeti nâzil oldu .

3

Ibnu’l-Münzir, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Biz

onlara... yazdk..."4 buyruunu açklarken: “Tevrat’ta yazdk mânâsndadr”

dedi.

Abdurrezzâk ve bnu’l-MünzVin Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Biz onlara, cana can... yazdk..
."s buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bu onlara Tevrat'ta yazlmtr. Önceleri köleye kar hür kiiyi öldürürler ve:

«Bize cana kar can yazld» derlerdi ." 6

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “O, srâil oullarna

yazlmtr. Ancak bu âyet bize ve onlara yazlmtr" dedi .

7

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Biz onlara, cana can,

göze göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ve yaralara karlkl ksas

(ödeme) yazdk. Bununla beraber kim ksas hakkn balarsa bu, kendi

günahlarna kefâret olur. Ayrca kim Allah'n indirdiiyle hükmetmezse,

ite onlar zalimlerin ta kendileridir
" 8

âyetini açklarken kendisine: “Bu özel

olarak Yahudilere mi inmitir?" diye sorulduunda: “Bu, onlara ve bütün

insanlara inmitir" karln verdi .

9

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Biz onlara,

cana can, göze göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ve yaralara

’ Mâide Sur. 50
1 Mâide Sr. 45
3 bn Cerîr (8/470).

4 Mâide Sur. 45
5 Mâide Sur. 45
6 Abdurrezzâk (18134).

1 Abdurrezzâk (18134).
8 Mâide Sur. 45
9 bn Ebî Hâtûn 4/1 144 (6436).
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karlkl ksas (ödeme) yazdk Bununla beraber kim ksas hakkn

balarsa bu, kendi günahlarna kefâret olur. Ayrca kim Allah'n

ndirdiiyle hükmetmezse, ite onlar zalimlerin ta kendileridir
'

1

âyetini

açklarken: “Bu, onlara Tevrat’ta yazlmtr. Duyduunuz gibi Ehl-i Kitâb,

Allah’n Kitab’n atp hadlerini uygulamayarak Allah’n peygamberlerini

öldürdükleri zaman yazlmtr” dedi.

Abdurrezzâk’in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaishu

aleyhi veseliem): "Kim bir köleyi öldürürse biz de onu öldürürüz. Kim bir kölenin

burnunu keserse biz de onun burnunu keseriz " buyurdu. Bu konuda

Resûlullah’a (niiaJirtu aieyi rereiian) müracaat ettiklerinde:
"
Allah cana kar can diye

hüküm kld" buyurdu .

1

Beyhakî’nin, Sünen’de bildirdiine göre bn ihâb der ki: "Biz onlara, cana

can... yazdk..."3 âyeti indii zaman kadn öldüren erkein öldürülebilecei

hükmü, bilerek yaralamaya kar da ksas hükmü sabit oldu .”4

Beyhakî’nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Erkek öldürdüü

kadna karlk öldürülür. Zira Yüce Allah: "Biz onlara, cana can... yazdk ..."5

buyurmaktadr" dedi .

6

bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve BeyhakPnin, Sünen’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Cana can, göze göz, buruna burun, kulaa

kulak, die di ve yaralara karlkl ksas (ödeme) yazdk. Bununla beraber

kim ksas hakkn balarsa ..."7 buyruunu açklarken: "Cana kar can

öldürülür ve göze kar göz çkanlr. Buruna kar burun kesilir ve die kar

di sökülür. Yaralara kar da ksas yaplr. Kim ksas hakkn balarsa bu

daval için kefâret, balayan kii için de sevap olur” dedi .

8

1 Mâide Sur. 45
2 Abdurrezzâk (18130). Tayâlisî'ye (947) baknz.
3 Mâide Sur. 45
4 Beyhakî (8/27).

5 Mâide Sur. 45
6 Beyhakî (8/28).

7 Mâide Sur. 45
a bn Cerir (8/472), îbn Ebî Hâtim 4/1144, 1145 (6438, 6440, 6442, 6445, 6447) ve

Beyhakî (8/64), el-lel (1730).
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Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim ve bn Merduye'nin Enes’ten

bildirdiine göre Resûlullah faUaiMu aleyh mdiem) bu âyeti: “ j^al jl 14^

^»Jij ^15 eklinde “jJüji” ibaresini fetha, ibaresini ise ötre ile

okudu ve âyeti olduu gibi tamamlad.’

bn Sa’d, Ahmed, Buhârî, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merduye'nin,

Enes'ten bildirdiine göre Rubeyyi', bir cariyenin diini krmt. Davalamak

için Resûlullah'a (saiisiia^u aleyhi yasBiiem) gittiklerinde: "Ksas uygulanacak" buyurdu.

Bunun üzerine kardei Enes: “Yâ Resûlullah! Filan kiinin dii mi knlacak?”

deyince, Resûlullah (siisiiehu alayhi mailem): "Ey Enes! Allah'n Kitâb'nda ksas

vardr" buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) der ki: “Yaralamaya

kar ksas uygulanr. Liderin dövme ve hapsetme yetkisi yoktur. Çünkü

yaralamann cezas ksastr. Zira Yüce Allah bunu unutmu deildir. Eer

dileseydi hapsetmeyi ve dövmeyi emrederdi” dedi .
3

Firyâbî, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-

eyh, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, Sünen *de bildirdiine göre Abdullah b.

Amr. "...Kim ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlarna kefâret

olur..."
4 buyruunu açklarken: “Balam olduu hak miktarnca günah

üzerinden düeri' dedi .

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Kim ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlanna kefâret olur..."
6

* Ahmed 20/454 (13249), Ebû Dâvud (3976, 3977), Tirmizî (2929, "hasen"), Hâkim

(2/236, 'sahîh"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da
’îf

Sünen Ebî Dâvud, 854, 855). Ebû

Hâtim: "Bu münker hadistir" demitir. Kisâî "Jinj", "j&ij", “'jUi'," ve "e**Jij*

kelimelerini ötre ile okumutur.
* Ahmed 19/413, 20/129 (12302, 12704), Buhârî (2703, 2806, 4499, 4500, 4611, 6894) ve

bn Ebî Hâtim 4/1145 (6444).

1 bn Ebî eybe (9/420).

4 Mâide Sur. 45
s bn Ebî eybe 9/438), bn Cerîr (8/472), bn Ebî Hâtim 4/1146 (6448) ve Beyhakî

(8/54).

6 Mâide Sur. 45
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buyruunu açklarken: "Burada yaralanan kiinin günahlanna kefaret olaca

kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "...Bu kendi

günahlarna kefâret olur ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada yaralanan kii

kastedilmektedir"’ dedi .

3

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a’bî: "...Bu kendi günahlarna

kefâret olur..."4 buyruunu açklarken: "Burada bata bulunan kii

kastedilmektedir" dedi .

5

bn Merdûye’nin, Ensâr’dan bir kiiden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "...Kim ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlarna

kefâret olur ..."
6 buyruunu açklarken:

"
Burada dii knlan, eli veya herhangi

bir uzvu kesilen veya yaralanan kii, hakkn balarsa, bata bulunduu

kadar günahlan affedilir. Eer hakk diyetin dörtte biri ise günahlannn dörtte

biri, üçte biri ise günahlannn üçte biri, eer tam diyetse bu ekilde bütün

günahlan affedilir" buyurdu .

7

Deylemrnin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (salbilahu aleyhi vesellem):

"...Kim ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlanna kefâret olur..
"8

buyruunu açklarken: "Dii knlan veya herhangi bir yerinden yaralanan kii,

hakkn balarsa balam olduu hak miktannca günah affedilir. Eer hakk

diyetin yans ise günahlannn yans, dörtte biri ise günahlannn dörtte biri,

üçte biri ise günahlannn üçte biri, eer tam diyetse bütün günahlan affedilir"

buyurdu .

9

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Merdûye, Adiy b. Sâbit'ten bildiriyor

Muâviye zamannda adamn biri bir kiinin diini krmt. Bu kiiye diyet

verildi; ama kabul etmedi ve "lla ki, ksas isterim" dedi. ki diyet verildi, yine

1 bn Ebî eybe (9/439) ve bn Cerîr (8/474).
1 Mâide Sur. 45

’ bn Ebî Hâtim 4/1146.

4 Mâide Sur. 45
5 bn Ebî eybe (9/440).
6 Mâide Sur. 45
7 bn Kesîr, Te/srr'de (3/116) geçtii üzere bn Merdûye.
8 Mâide Sur. 45
9 Deylemî 3/177 (4334).
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kabul etmedi. Üç diyet verildiinde, Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi meilem) ashabndan

bir kii öyle dedi: “Resûlullah (saiiaiiahu «feyh vasllan):
"
Kim bir öldürülme veya daha

aa bir eyden dolay ksastan vazgeçip hakkn balarsa, bu balama o

kiinin doduu günden ölecei güne kadar olan bütün günahlarna kefaret

olur

"

buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî, Ibn Mâce ve bn Cerîr, Ebu's-Sefer'in öyle dediini

bildirir: Kurey'li biri, Ensâridan bir kiinin diini krmt. Muâviye Kurey’liye

yardm etmek isteyerek ona: “Biz onu raz ederiz” dedi. Fakat bu kii srarla

ksas isteyince, Muâviye: "Arkadanla davan istediin gibi sen hallet” dedi.

Ebu'd-Derdâ da orada bulunmaktayd ki, bu olay üzerine öyle dedi:

“Resûlullah'n (taSaflafa abyhi mailem): «Bir müslümann vücuduna bir zarar verilecek

olur da, bu kii zarar vereni affederse. Yüce Allah mutlaka onun derecesini

yükseltir ve bu balamayla onun günahlarn affeder» buyurduunu iittim”

dedi. Bunun üzerine davac: “Ben de onu baladm” dedi .

1

Ahmed ve Nesâî'nin, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah

(nHaiiahu aieyb mailem): "Her kim vücudundan yaralanr da, yaralayan balarsa,

mutlaka Yüce Allah bata bulunduu kadar günahlarn affeder"

buyurmutur.
3

Ahmed'in bildirdiine göre sahabeden bir kii: “Kim vücudunda bir zarara

uratlr ve bunu Allah'a havale ederse, bu kendi günahlar için kefâret olur”

dedi .

4

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Yûnus b. Ebî shâk der ki:

Mücâhid, Ebû shâk'a: "...Kim ksas hakkn balarsa bu, kendi

günahlarna kefâret olur..."5 âyetinin açklamasn sorunca, Ebû shâk:

’ Saîd b. Mansûr, Tefsir (762), bn Cerîr (8/474) ve bn Kesîr, Tefsir'de (3/117) geçtii

üzere bn Merdûye. Sünen, Saîd b. Mansûr'un muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

* Ahmed 45/521 (27534), Tirmizî (1393), bn Mâce (2693) ve bn Cerîr (8/474). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen bn Mâce. 586).

3 Ahmed 37/375 (22701) ve Nesâî, el-Kübra (11146). Müsned' in muhakkikleri:

"ahitleriyle beraber sahihtir" demilerdir.
4 Münzir, et-Terîb (3/306), Heysemî, Mecmau'z-Zevâid (6/302) bn Kesîr mevkuf

olarak Tefsir'de (3/117) ve merfû olarak Ahmed 38/479 (23494). Müsned'in muhakkikleri:

"Sahîh liayrihi'dir ve Mücâlid'in zayf olmasndan dolay zayftr" demilerdir.
5 Mâide Sur. 45
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“Burada affeden kii kastedilmektedir" dedi. Mücâhid: “Hayr, burada

yaralayan kii yani günah sahibi kastedilmektedir" dedi .

1

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim

ksas hakkn balarsa bu, kendi günahlarna kefâret olur..."
2 buyruunu

açklarken: “Burada yaralayan kiiye kefâret olduu kastedilmektedir.

Affedenin sevab ise Allah'a aittir" dedi .
3

bn Ebî eybe’in bildirdiine göre Mücâhid ve brâhim(-i Nehaî): "...Kim

ksas hakkn halarsa bu, kendi günahlarna kefâret olur..."4 buyruunu

açklarken: “Burada yaralayan kiiye kefâret olduu kastedilmektedir.

Yaralanann sevab ise Allah'a aittir" dedi .
5

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd: "...Bu kendi günahlarna

kefâret olur ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada yaralayan

kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim ksas hakkn balarsa

bu, kendi günahlanna kefâret olur ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada

affedilen kiinin günahlanna kefâret olduu kastedilmektedir" dedi .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim ksas hakkn balarsa

bu, kendi günahlarna kefâret olur ..."
10 buyruunu açklarken: “Km

yaralanp ta yaralayan kiiyi affederse, artk yaralayan kiiye bir günah yoktur.

Yaralanan kiinin onu affetmesi sebebi ile ona ksas uygulanmaz, diyet

’ bn Cerîr (8/475. 476).
1 Mâide Sur. 45
J Saîd b. Mansûr, Tefsir (758), bn Ebî eybe (9/439, 440), bn Cerîr (8/475, 477) ve bn

Ebî Hâtim 4/1146 (6449).

4 Mâide Sur. 45
5 bn Ebî eybe (9/438, 439).
6 Mâide Sur. 45
7 bn Ebî eybe (9/440).

* Mâide Sur. 45
9 bn Cerîr (8/477).
10 Mâide Sur. 45
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ödetilmez ve hiçbir ekilde rahatsz edilmez. Bu balama yaralayan kiinin

ilemi olduu bu suça bir kefârettir" dedi.’

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti açklarken: "Kii

affederse veya ksas uygularsa veya diyeti kabul ederse bu, suçu ileyen kii

için kefâret olur" dedi.
2

Hâtib'in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salaiiahu aleyhi vesellem):

“Kanlsn affeden kiinin sevab ancak Cennettir
1 ' buyurmutur.

3

JA 4jJj UJ Ü-UaJ jyj

6^iLuj l* «jlüjÜ ün jj;î Uj

9 " 'W

"O peygamberlerin izleri üzere Meryem olu sa'y,

Önündeki Tevrat' dorulayn olarak gönderdik. Ona,

içerisinde hidayet ve nur bulunan. Önündeki Tevrat'

dorulayan, Allah'a kar gelmekten saknanlar için doru
yola iletici ve bir öüt olarak ncil'i verdik. ncil ehli

Allah'n onda indirdii ile hükmetsin. Allah'n indirdii ile

hükmetmeyenler, fasklann ta kendileridir."

(Mâide Sur. 46, 47)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil: Ji buyruunu

açklarken: "O peygamberlerin izleri üzere Meryem olu sa'y gönderdik

mânâsndadr" dedi.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana Yüce

Allah'n: "^61 J* HlîîS"
5 buyruunu açkla" deyince: "(sa b. Meryem’i)

1 bn Cerîr (8/478. 479).
3 bn Ebî eybe (9/439).

3 Hatb (4/29). Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'de (5700) hadisin zayf olduunu söylemitir.
4 Mâide Sur. 46
s Mâide Sur. 46
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Peygamberlerin izleri üzere gönderdik" (anlamndadr) dedi. Nâfi b. el-

Ezrak: "Araplar bunu biliyor mu?" deyince: "Evet biliyor, Adiy b. Zeyd'in:

"Onlarn kervan bizim kervann peinden gelince

Ve kabile gece karanl yarlp yükünü yükleyince. . .

"
dediini iitmedin

mi?" dedi.’

bn Cerir’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Incil ehli Allah'n onda indirdii

le hükmetsin. Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler, fasklarn ta

kendileridir
" 2

âyetini açklarken: "Burada ncil ehlinin yalanlar

kastedilmektedir. Kuriân’da geçen fask kelimelerinin çou yalanc

mânâsndadr" dedi. Sonra: "...Eer faskn biri size bir haber getirirsen

onun doruluunu aratrn ..."3 âyetini okuyup: "Burada da fask kelimesi

yalanc mânâsndadr" dedi .

4

4* \Lgjj y. 4J; Ü ikil lijjilj
* * * +

4
%
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"Kur'ân, önce gelen Kitaplan tasdik ederek ve ona ahid
olarak gerçekle sana indirdik. Allah'n indirdii ile

aralannda hükmet; gerçek olan sana gelmi bulunduuna
göre, onlarn heveslerine uyma! Her biriniz için bir yol ve

bir yöntem kldk; eer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet
yapard, fakat bu, verdikleri sizi denemesi içindir; o halde

iyiliklere kouun, hepinizin dönüü Allah'adr. O, ayrla
dütüünüz eyleri size bildirir/' (Mâide Sur. 48)

1

el-tkârida (2/77) geçtii üzere Tasti.

1 Mâide Sur. 47
i Hucurat Sur. 6
4 bn Cerîr (8/485).
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: Yüce

Allah, size sizden önceki Ehl-i Kitâb'n kötü amellerini, Allah'n hükümlerinden

baka hükümlerle hükmettiklerini, peygamberlerine, müminlere açk ve ikna

edici nasihat verdiini bildirdii zaman, idareci olup da hüküm verecek kiiler

bilsin ki, kul ile Allah arasnda iyi eyi verdirecek veya kötü eyi def edecek

itaat ve iyi amelden baka bir ey yoktur. Allah, Peygamberine ve müminlere

Ehl-i Kitâb'n yaptklann gösterip onlar uyararak: "Kur'ân', önce gelen

kitaplar tasdik ederek ve ona ahid olarak gerçekle sana indirdik...'
1

buyurmutur. Yani daha önceki kitaplar tasdik edici olarak Kur’ân’

gönderdik, demektir.

Ibn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur'ân’, önce gelen kitaplar

tasdik ederek ve ona ahid olarak gerçekle sana indirdik...'
1 buyruunu

açklarken: "Kuriân, Tevrat ve Incil'in hak kitaplar olduuna ahittir. Kurîân

kendinden önce gelen kitaplara hem güvence, hem de hükmedendir" dedi .

3

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, ibn Merdûye ve Beyhakî, el-Esma ve's-Sföt'ta bildirdiine göre ibn

Abbâs: ifadesini açklarken: "Kurîân onlara bir güvencedir"

demitir.

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"

ifadesini açklarken: "Kurîân kendisinden önceki bütün kitaplar için bir

güvencedir" demitir.
7

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Atiyye: "alü ifadesini açklarken:

"Kurîân, Tevrat ve ncil için bir güvencedir. Kurîân, hem Tevrat’a, hem ncil'e

hükmeder. Ancak Tevrat ve Incil, Kurîân'a hükmetmezler" dedi.

’ Mâide Sur. 48
1 Mâide Sur. 48
3 bn Cerîr (8/488).

4 Mâide Sur. 48
5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (763), bn Cerîr (8/487, 489), bn Ebî Hâtûn 4/1150 (6472) ve

Beyhakî (108).

6 Mâide Sur. 48
7 bn Cerîr (8/488), bn Ebî Hâtim 4/1150 (6474) ve Beyhakî 109).

8 Mâide Sur. 48
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "diü ifadesini

açklarken: "Muhammed (laiiafenu akyh vaaiiem) bütün kitaplar için bir güvencedir"

dedi.

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "44li ifadesini açklarken:

"Kur'ân Muhammed'e (saMJtfu afcy+i rbN emanet edilmitir. Muheymin rfacesi

ise, Kuriân'n kendisinden önceki kitaplara (hak kitaplardr diye) ahit

olmasdr" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"4il* ifadesini açklarken: "Kur'ân kendisinden önceki bütün kitaplara

(hak kitaplardr diye) ahittir" dedi .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Revk: "4s. ifadesini

açklarken: "Kur'ân, Allah'n bütün yaratklannn amellerine ahittir" dedi.

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Allah'n indirdii ile aralarnda hükmet ..."

7

buyruunu açklarken:

"Burada Allah'n hadleri (eri cezalar) kastedilmektedir” dedi.*

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve ibn Merdûye deiik kanallarla bildirdiine göre >bn

Abbâs: "l-^i-3 4t>i
"9 buyruunu açklarken: "Burada yol ve sünnet

kastedilmektedir” dedi .

10

Tastrnin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:
"

Ip-I^Lj
" 11 buyruunu açkla” deyince: “ir'a din, minhâc ise yol mânâsndadr”

1 Mâide Sur. 48
1 Mâide Sur. 48
3 bn Cerîr (8/490), bn Ebî Hâtim 4/1151 (6478) ve Beyhakî (110).

4 Mâide Sur. 48
3 bn Cerîr (8/486, 488) ve bn Ebî Hâtim (4/1150 (6477).
6 Mâide Sur. 48
7 Mâide Sur. 48
8 bn Cerîr (8/486, 488) ve bn Ebî Hâtim (4/1150 (6477).

9 Mâide Sur. 48
,0 bn Cerîr (8/497, 498) ve bn Ebî Hâtim 4/1151, 1152 (6482. 6485).

” Mâide Sur. 48
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dedi. Nâfi b. el-Ezrak: "Araplar bunu biliyor mu?" deyince: "Evet biliyor, Ebû

Süfyan b. el-Hâris b. Abdilmuttalib'in:

“Güvenilir kii sdk ve hidayetle seslendi,

Böylece slam’a hem din, hem yol gösterdi" dediini iitmedin mi?"

karln verdi. Burada da Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi veselM kastedilmektedir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Her

biriniz için bir yol ve bir yöntem kldk ..."
1 buyruunu açklarken: "Burada

tek olan din ve muhtelif olan eriatlar kastedilmektedir” dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Katâde: "...Her biriniz için bir yol ve bir yöntem kldk ..."3 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Burada yol ve sünnet kastedilmektedir. Sünnetler

muhteliftir. Çünkü Tevrat'n eriat baka, ncîl'in eriat bakadr. Kurîân'n

eriat da daha bakadr. Yüce Allah kullann masiyet ve itaatta snamak için

eriatlannda dilediini helal, dilediini de haram klmtr. Ancak

peygamberlerin getirmi olduu tevhid ve ihlâs dini tektir ve Allah ondan

baka hiç bir dini kabul etmez.”4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr: "...Fakat

bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir..."
5 buyruunu açklarken: "Burada

size verilen kitaplar kastedilmektedir” dedi .

6

&ÜM ûî fAjiî-1j fUjÛ 'i

i
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"Aralarnda, Allah'n indirdii ile hükmet Onlann
arzularna uyma ve Allah'n sana indirdiinin bir ksmndan

1 Mâide Sur. 48
1 Abdurrezzâk (1/192), bn Cerîr (8/494) ve bn Ebî Hatim 4/1152 (6487).

3 Mâide Sur. 48
4 bn Cerîr (8/493, 494) ve bn Ebî Hâtim 4/1152 (6488).

5 Mâide Sur. 48
6 bn Cerîr (8/499) ve bn Ebî Hâtim 4/1153 (6490).
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(Kr'ân'n baz hükümlerinden) seni artmalarndan
sakn. Eer yüz çevirirlerse, bil ki üphesiz Allah, baz

günahtan sebebiyle onlan bir musibete çarptrmak istiyor.

nsanlardan birçou muhakkak ki yoldan çkmlardr/'
(Mâide Sur. 49)

bn shâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Delâil’de, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Ka'b b. Esed, Abdullah b. Sûriye ve a’s b. Kays: “Haydi

Muhammed'e gidelim. Belki onu dini hususunda fitneye düürürüz” dedüer.

Sonra Hz. Peygamber'in MuUbIiu aleyh «adem) yanna gidip: “Ey Muhammedi Bizim

Yahudilerin bilginleri, ileri gelenleri ve efendileri olduumuzu biliyorsun. Eer

biz sana tabi olursak, Yahudiler muhalefet etmeden bize uyarlar. u anda

bizimle kavmimiz arasnda bir husumet vardr. Seni hakem tayin edelim ve

yannda davalaalm. Sen de bizim lehimize hüküm ver. O zaman biz de sana

iman eder ve seni tasdik ederiz" dediler. Hz. Peygamber (taiiBiiahu aleyhi vueiM bunu

kabul etmedi ve Yüce Allah: "Aralarnda, Allah'n indirdii ile hükmet.

Onlarn arzularna uyma ve Allah'n sana indirdiinin bir ksmndan

(Ku/ân'n baz hükümlerinden) seni artmalarndan sakn. Eer yüz

çevirirlerse, bil ki üphesiz Allah, baz günahlar sebebiyle onlar bir

musibete çarptrmak istiyor. nsanlardan birçou muhakkak ki yoldan

çkmlardr. Onlar hâlâ Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin

olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah'nkinden daha

güzeldir?"
1
âyetlerini indirdi.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Aralarnda, Allah'n indirdii

ile hükmet ..." 3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah daha önce Yahudilere

hüküm verip vermemekte Peygamberini muhayyer brakmt. Ancak bu

âyetle aralannda hüküm vermesini emretti ve bu âyet önceki âyeti neshe:ti”

dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bu sûreden: "...Eer

sana gelirlerse, ister aralarnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir..." âyeti

neshedildi. Daha önce Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) hüküm verip vermemede

’ Mâide Sur. 49, 50
5 bn shâk, Sîrrtu bn Hâm (1/567), bn Cerir (8/502), bn Ebî Hatim 4/1154 (6498) ve

Beyhakî (2/533, 536).

J Mâide Sur. 49
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muhayyer idi. Ancak: "Aralarnda, Allah'n indirdii ile hükmet ..."
1

âyetiyle

Allah, Resûlullah’a (sMahu aleyhi «»ailem) Kur'ân'daki hükümlerle hüküm klmasn

emretti.

Ebu'-eyh’in bildirdiine Mücâhid: "Aralarnda, Allah'n indirdii ile

hükmet ..."
2 buyruunu açklarken: “Bu âyet: "...ster aralarnda hüküm ver,

ister onlardan yüz çevir..." âyetini neshetti” dedi.

Abdunrezzâk, Musannefte bildirdiine göre Mesrûk, Ehl-i Kitâb' Allah

adna yemin ettirdi ve Yüce Allah: "Aralarnda, Allah'n indirdii ile

hükmet...”3 âyetini indirdi" derdi .
4

CSJ ûjk

"Onlar hâlâ Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin

olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü
AUah'nkmden daha güzeldir?" (Mâidc Sur. 50)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlar hâlâ Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar ..."
5

buyruunu açklarken: "Burada Yahudi'ler kastedilmektedir" dedi.

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar hâlâ Cahiliye devrinin

hükmünü mü istiyorlar ..."
7 buyruunu açklarken: “Burada Yahudilerin

cinayeti kastedilmektedir. Cahiliye ahalisinin güçlüleri, zayflann, üstün

saylanlan da zelil olanlarn ezmekteydi. "Onlar hâlâ Cahiliye devrinin

hükmünü mü istiyorlar ..."
8
âyeti de bundan bahsetmektedir" dedi.

' Mâide Sur. 49
1 Mâide Sur. 49
} Mâide Sur. 49
4 Abdurrezzâk (10/237, 15544).

5 Mâide Sur. 50
6 bn Cerîr (8/503) ve bn Ebî 1 lâtim 4/1155 (6503).

7 Mâide Sur. 50
8 Mâide Sur. 50
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Buhârî’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (unsiiahu aleyh. veeiem):

"Allah'n en fazla buzettii kiiler slam'da, Cahiliye gelenklerini (sürdürmek)

isteyen ile haksz yere aktmak için bir kiinin kann taleb edendir" buyurdu.'

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: “ki çeit hüküm vardr. Bunlardan

biri Allah'n hükmü, .dieri de Cahiliye hükmüdür" dedi ve: “Onlar hâlâ

Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum

için, kimin hükmü Allah'nkinden daha güzeldir?" âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim, Urve'den, o da babasndan bildiriyor Önceleri Cahiliye,

Âlemiye diye adlandrlrd. Kadnn biri gelip: “Yâ Resûlullah! Biz Cahiliye

zamannda öyle öyle derdik" deyince Yüce Allah da onlan Cahiliye diye

and .

2

6-JÛkJi Sf â öl^ r&
"Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlan dost edinmeyin.

Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim onlan dost

edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah,

zalimler topluluunu doruya iletmez." (Mâide Sur. 51)

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn

Merdûye, Beyhakî, Delâil’de ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Ubâde b. el-

Velîd b. Ubâde b. es-Sâmit der ki: Kaynuka oullan, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesiiem)

ile savat zaman, Abdullah b. Ubey bn Selûl onlarn ba olmutu. Ubâde

b. es-Sâmit Resûlullah'a (seiisiishu aleyhi veseiiam) gidip, Allah ve Resûlü'nü dost kabul

ederek Yahudilerden biri olmutu. Ubâde, Afv b. el-Hazrec kabilesinden idi.

Onun da, Abdullah b. Ubey gibi Yahudilerden dostlan vard. Ama onlarn

hepsini terkedip Resûlullah’ beiiaiiah aleyh, veuiiem) dost edinerek: “Ben Allah',

Resûlullah' (saiiaiiahu aleyh, veseiiem) ve müminleri dost ediniyorum. O kâfirlerden elan

dostlarm brakp Allah ve Resûlünü dost ediniyorum" dedi. “Ey inananlar!

Yahudi ve Hristiyanlan dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar.

Sizden kim onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah,

1 bn Cerîr (6882).
1 bn Ebî Hâtim 4/1154, 1155 (2502).
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zalimler topluluunu doruya iletmez.", "...üphesiz Allah taraftarlar

galiplerin ta kendileridir''
1

âyetleri, Ubâde b. es-Sâmit ve Abdullah b. Ubey

hakknda nâzil olmutur .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Abdullah b. Ubey bn

Selûl Müslüman olduktan sonra: “Benim, Kureyza ve Nadîr oullanndan

dostlanm vardr. Ben bir eylerin ters gitmesinden korkuyorum" dedi ve

tekrar kâfir oldu. Ubâde b. es-Sâmit te: "Ben Kurayza ve Nadîr oullanndan

dostlanm brakp, Allah’, Resulünü ve iman edenleri dost ediniyorum" dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlar dost

edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim onlar dost

edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah, zalimler topluluunu

doruya iletmez. te kalplerinde bir hastalk (nifak) bulunanlarn,

«Bamza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz» diyerek onlarn arasnda

koup durduklarn görürsün. Ama Allah, yakn bir fetih veya katndan bir

emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri eye (nifaka) piman olurlar"
3

âyetlerini indirdi. Burada Abdullah b. Ubey kastedilmektedir. "Sizin dostunuz

ancak Allah'tr, Resûlüdür ve Allah'n emirlerine boyun eerek namaz

klan, zekât veren mü'minlerdir"* âyetinde de Ubâde b. es-Sâmit ve

Resûlullah'n Mallahu aleyh. veseiiem) ashâb kastedilmektedir. Yüce Allah: "Eer

Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene (Kuriân'a) inanyor olsalard, onlar

(mürikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçou fask kimselerdir"

buyurmaktadr.

bn Merdûye'nin, Ubâde b. el-Velîd vastasyla babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit der ki: “Bu âyet, ben Yahudi

dostlarm brakp Resûlullah' (saHaiiahu aleyhi veseiiem) dost edindiim zaman

hakkmda inmitir. Resûlullah (sailaiiahu aleyh, vesellem) ve Müslümanlann onlara kar

galip gelmeleri için yardmc oldum.

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Atiyye b. Sa’d der ki: Ubâde

b. es-Sâmit, Hâris b. el-Hazrec oullanndan Resûlullah’a (saiiaUnt aleyhi vesellem) gelip:

’ Mâide Sur. 51- 56
J bn shâk, es- S:re (sh. 295, 296), bn Cerir (8/505, 529), bn Ebî Hâtim 4/1155 (6506),

Beyhakî (3/174, 175) ve bn Asâkir (26/191, 192).

3 Mâide Sur. 51, 52
1 Mâide Sur. 55
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“Yâ Resûlullah! Benim Yahudi'lerden çok sayda dostlarm vardr. Ben o

dostlarm terk edip Allah ve Resulünü dost ediniyorum" dedi. Abdullah b.

Ubey ise: "Ben bir eylerin ters gitmesinden korkan biriyim. Bu sebeple

dostlanm brakmyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi veseüem),

kendisine: "Ey Ebu'l-Habbâb! Ubâde b. es-Sâmit'e kar kendisiyle cimri

davrandn Yahudilerin dostluu onun deil de senin olsun" buyurdu.

Abdullah b. Ubey de: “Tamam kabul ettim" deyince, Yüce Allah: “Ey

inananlar! Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin

dostlardrlar. Sizden kim onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr.

üphesiz Allah, zalimler topluluunu doruya iletmez, ite kalplerinde bir

hastalk (nifak) bulunanlarn, «Bamza bir felaketin gelmesinden

korkuyoruz» diyerek onlarn arasnda koup durduklarn görürsün. Ama

Allah, yakn bir fetih veya katndan bir emir getirir ve onlar içlerinde

gizledikleri eye (nifaka) piman olurlar"' âyetlerini indirdi .

2

bn Cerîriin bildirdiine göre Zühri der ki: Bedir ahalisi hezimete urad
zaman Müslümanlar, Yahudilerden olan dostlanna: “Allah size Bedir’de

olduu gibi bir musibet vermeden önce iman edin" dediler. Mâlik b. Sayf:

“Savamay bilmeyen Kurey'lileri yenmeniz sizi aldatmaktadr. Biz size kar

birleecek olursak bizimle savamanz mümkün deildir" dediler. Ubâde: “Yâ

Resûlullah! Benim Yahudi dostlarm güçlü kiilerdir. Onlann silahlan ve

çevreleri çoktur. Ben onlann dostluunu braktm Allah’a ve Resûlüne

bildiriyorum. Benim Allah’tan ve Resûlünden baka bir dostum yoktur” dedi.

Abdullah b. Ubey ise: “Ben Yahudi dostlanm brakmyorum. Ben onlar için

vazgeçilmez biriyim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem): "Ey

Ebu'l-Habbâb! Ubâde b. es-Sâmit'e kar layk görmediin Yahudilerin

dostluu onun deil sadece senin olsun" buyurdu. Abdullah b. Ubey de:

"Tamam kabul ettim" deyince, Yüce Allah: "Ey inananlar! Yahudi ve

Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim

onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah, zalimler

topluluunu doruya iletmez. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni

tebli et. Eer bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini

’ Mâide Sur. 51, 52
1 bn Ebl eybe (12/137) ve bn Cerîr (8/504).
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yerine getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur. üphesiz Allah,

kâfirler topluluunu hidayete erdirmeyecektir."
1

âyetlerini indirdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Uhud sava,

bir gruba ar gelmi ve bu grup kâfirlerin kendilerine galip gelmesinden

korkmutu. Bir kii arkadana: “Ben Yahudilerden filan kiiye gidip ondan

eman alacam ve Yahudi olacam. Yahudilerin bize üstün gelmesinden

korkuyorum" dedi. Dier bir kii: “Ben de am topraklannda bulunan filan

Hristiyann yanna gideceim ve ondan eman alp Hristiyan olacam" dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlar dost

edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim onlar dost

edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah, zalimler topluluunu

doruya iletmez
" 2

âyetini indirdi.
3

bn Cerîr ve bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre krime: "Ey inananlar!

Yahudi ve hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin

dostlardrlar..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu âyet Ebû Süfyan’a,

Kurey’lilerle beraber Müslümanlarn kalelerine girelim diye mektup yazarak

Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem) ile aralarndaki anlamay bozan Kurayza oullan

hakknda inmitir. Hz. Peygamber (sBisiiahu aleyhi vesellem), Ebû Lübâbe b.

Abdilmünzir'i, onlara kalelerinden inmelerini söylemesi için göndermiti.

Onlar da bunu kabul edince Ebû Lübâbe b. Abdilmünzir boazna iaret

ederek kesilmek, kesilmek diye iaret etti. Talha ve Zübeyr Hristiyanlarla ve

am ahalisiyle mektuplarlard. Bana söylendiine göre Hz. Peygamber'in

(sallaliahu aleyhi vBseiBm) ashâbndan baz kiiler bir ihtiyaç ve fukaralk durumuna

düüp te onlara muhtaç olma korkusuyla Kureyza ve Nadîr oullan

Yahudileriyle mektuplarlard. leride kendilerinden bir menfaat salayp

onlara snabilmek için Hz. Peygamberden (sallaliahu aleyhi vesellem) onlara haberler

verirlerdi. Sonra bundan yasaklandlar.5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs öyle dedi: “Talib oullannn kestiklerinden yiyin ve

1 Maide Sur. 51- 67
2 Mâide Sur. 51

3 bn Cerîr (8/506) ve bn Ebî Hatim 4/1155, 1156 (6507).

1 Mâide Sur. 51

5 bn Cerîr muhtasar olarak (8/506, 507).
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kadnlaryla evlenin. Zira Yüce Allah: 'Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlar

dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim onlan dost

edinirse, kukusuz o da onlardandr...”
1 buyurmaktadr. Yani Talib oullan

onlardan (Hristiyanlardan) olmasa bile onlarla dost olmalan onlardan

olmalan için yeterlidir."
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Yahudi ve

Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim

onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr. üphesiz Allah, zalimler

topluluunu doruya iletmez
"3 buyruunu açklarken: "Burada Ehl-i Kitâb'n

kestikleri kastedilmektedir. Kim bir kavmin dinine girerse onlardan olur”

dedi .

4

ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî, $uabu'l-mârida, iyâd'dan bildiriyor Hz. Ömer,

Ebû Mûsa el-E'arî'ye gelir ve giderleri bir deriye yazp kendisine vermesini

istedi. Ebû Mûsa el-E'arî'nin Hristiyan bir katibi vard. Ömer katibi

gördüünde onu beenmi ve: "Bu muhafaza edici biridir. Sen bize am'dan

gelen bir mektubu Mescid'de okur musun?" deyince, Ebû Mûsa el-E’arî:

"Hayr, onun buna gücü yetmez" dedi. Ömer "O cünüp müdür?" diye

sorunca da: "Hayr, o Hristiyandr” karln verdi. Bunun üzerine Ömer

beni azarlayp baldrma vurarak: "Onu dan çkann!" dedi ve: ""Ey

inananlar! Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin

dosttandrlar. Sizden kim onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr.

üphesiz Allah, zalimler topluluunu doruya iletmez"* âyetini okudu .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Huzeyfe: "Sîzlerden biriniz bilmeden

Yahudi veya Hristiyan olmaktan saknsn" dedi ve: "...Sizden kim onlar dost

edinirse, kukusuz o da onlardandr ...”7 âyetini okudu.

1 Mâide Sur. 51
1
îbn Ebî eybe (4/161), bn Cerîr (8/509) ve bn Ebî Hâtûn 4/1157 (6513).

J Mâide Sur. 51

4 bn Cerîr (8/509).

5 Mâide Sur. 51
5 bn Ebî Hâtûn 4/1156 (6510) ve Beyhakî (9384).

7 Mâide Sur. 51



Âyet: 52 321

* *

U y^ObÂ oXj> {jM ja\ j] £t£AÎb ^ ^ cf—'**

t+rd c>

"te kalplerinde bîr hastalk (nifak) bulunanlarn,

«Bamza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz» diyerek

onlarn arasnda koup durduklarn görürsün. Ama Allah,

yakn bir fetih veya katndan bir emir getirir ve onlar

içlerinde gizledikleri eye (nifaka) piman olurlar/'

(Mâide Sur. 52)

bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atiyye: “te
kalplerinde bir hastalk (nifak) bulunanlarn, «Bamza bir felaketin

gelmesinden korkuyoruz» diyerek onlarn arasnda koup durduklarn

görürsün..."’ buyruunu açklarken: “Burada Abdullah b. Ubey gibilerinin

(Yahudi ve Hristiyanlarn) dostluklarna komalar kastedilmektedir" dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: “te kalplerinde bir hastalk (nifak)

bulunanlarn, «Bamza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz» diyerek

onlann arasnda koup durduklarn görürsün. Ama Allah, yakn bir fetih

veya katndan bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri eye (nifaka)

piman olurlar
"3 buyruunu açklarken: “Burada Yahudiler ile i yapan,

onlara iyi haberler veren ve çocuklarn onlara emzirten münafklar

kastedilmektedir. Onlar: "Biz bir eylerin ters gitmesinden ve Yahudilerin

bize galip gelmesinden korkuyoruz" diyordu. Ancak Yüce Allah

Müslümanlara genel olarak bir fetih getirdii zaman veya münafklara has bir

emir indirdii zaman münafklar, içlerinde gizlemi olduklarndan dolay

pimanlk duyarlar” dedi.
4

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süddî: “ite

kalplerinde bir hastalk (nifak) bulunanlarn, «Bamza bir felaketin

gelmesinden korkuyoruz» diyerek onlarn arasnda koup durduklarn

1 Mâide Sur. 52
1 bn Cerîr (8/510, 511) ve bn Ebî Hâtim 4/1158 (6520).

3 Mâide Sur. 52
4 bn Cerîr (8/511) ve bn Ebî Hâtim 4/1157, 1158 (6518, 6519, 6522).
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görürsün. Ama Allah, yakn bir fetih veya katndan bir emir getirir ve onlar

içlerinde gizledikleri eye (nifaka) piman olurlar"' buyruunu açklarken:

"Burada münafklarn kalplerinde üphe olduu ve müriklerin kendilerine

galip gelmelerinden korkmalar kastedilmektedir. Allah katndan gelecek

fetihten kast Mekke'nin fethi, emirden ise cizye kastedilmektedir" dedi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’I-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Katâde: "te kalplerinde bir hastalk (nifak) bulunanlar... görürsün. Ama
Allah, yakn bir fetih veya katndan bir emir getirir ve onlar içlerinde

gizledikleri eye (nifaka) piman olurlar
"3 buyruunu açklarken: "Burada

müminleri brakp Yahudileri seven, onlarla samimi olan münafklar

kastedilmektedir. Fetih ifadesiyle de Allah'n hükmü kastedilmektedir" dedi.
4

bn Sa’d, Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr, ibnü'z-

Zübeyriin bu ayeti: " ^y> âjI ,j li ojû*- 3I çillL jli jt <il

4I4.I3 ^3 3>3«Ji eklinde okuduunu söyledi.
5

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr, bnü'z-Zübeyriin

bu âyeti:
1^ oL»*JI 0Jll

f o* jl l
eklinde okuduunu söyleyip: "Bu ekilde âyeti mi okudu, yoksa tefsir mi etti

bilmiyorum" dedi.
6

r*bi Jk Jyi ^ 41' *

^ Jsr- / oje' &' üjhLf
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"Ey iman edenler! Sîzden kim dininden dönerse, (bilin ki)

Allah onlarn yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar

sever, onlar da Allah' severler. Onlar mü'minlere kar
alçakgönüllü, kâfirlere kar güçlü ve onurludurlar. Allah

1

Mâide Sur. 52
2 bn Cerîr (8/512, 514) ve bn Ebî Hatim 4/1157, 1158, 1159 (6517, 6523, 6524, 6526)

3 Mâide Sur. 52
4 bn Cerîr (8/512,513).

5 bn Ebî Hatim 4/1159 (6527) . Bu âz bir okumadr.
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (765) ve bn Ebî Hatim 4/1159 (6527).
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yolunda rihad ederler. (Bu yolda) hiçbir knaycnn
knamasndan da korkmazlar. te bu, Allah'n bir lütfudur.

Onu dilediine verir. Allah, lütfü geni olandr, hakkyla
bilendir." (Mâide Sur. 54)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebu’-eyh ve Beyhakrnin, bn

Asâkir'den bildirdiine göre Katâde der ki: Yüce Allah baz kiilerin

dinlerinden döneceini biliyordu ki bu âyeti indirmitir. Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veseliem) vefat ettii zaman üç mescid dnda Araplann geneli slam'dan

çkt. Bunlar, Medine, Mekke ve Abdü'l-Kays’tan Cuvâse ahalisidir.

Dinlerinden çkanlar: “Biz namaz klarz, ama zekat vermeyiz. Vallahi!

Mallarmz gaspedilemez" diyordu. Bu konuda kendilerini affetmesi için Ebû

Bekr ile konuuldu. Müslümanlar Ebû Bekrîe: "Eer onlara zekatn ne

olduunu öretirlerse onu öderler" dedi. Bunun üzerine Ebû Bekr: "Vallahi!

Allah’n birletirmi olduu eylerin arasn açacak deilim. Onlar Allah'n ve

Resûlünün farz kld zekata bir örgü bile vermeyecek olsalar onu alncaya

kadar onlarla savarm" dedi. Yüce Allah, Ebû Bekr ile beraber bir kaç

Müslüman grubunu gönderdi. Onlarla zekat kabul edene kadar savatlar.

Biz: “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onlarn

yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah'

severler. Onlar mü'minlere kar alçak gönüllü, kâfirlere kar güçlü ve

onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir knaycnn
knamasndan da korkmazlar. te bu, Allah'n bir lütfudur. Onu dilediine

verir. Allah, lütfü geni olandr, hakkyla bilendir
" 1

âyetinin Ebû Bekr ve

arkadalan hakknda nazil olduunu konuurduk .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah onlarn

yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah'

severler..."3 buyruunu açklarken: “Burada Ebû Bekr ve ashâb

kastedilmektedir. Araplardan bazlar slam'dan çknca, Ebû Bekr ve ashâb

onlar tekrar slam'a dönene kadar onlarla mücadele ettiler" dedi .

4

1 Mâide Sur. 54
1 bn Cerîr (8/520) ve bn Ebî Hatim 4/1161 (2538).

3 Mâide Sur. 54
4 bn Cerîr (8/519) ve bn Ebî Hatim 4/1161 (6538).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh,

Hayseme el-Atrablusî, Fedâilu's-Sahâbe’de ve BeyhakPnin, Delâii’de

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Allah onlarn yerine öyle bir topluluk

getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler...”

1

buyruunu

açklarken: "Burada Resûlullah'n (jdiaiiak aleyhi yerellen*) vefatndan sonra slam’dan

çkan Araplar ile savaan Ebû Bekr ve ashâb kastedilmektedir" dedi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre ureyh b. Ubeyd der ki: "Ey man edenler!

Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onlann yerine öyle bir

topluluk getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler...” 3 âyeti

indii zaman, Ömer "Yâ Kesûlullah! Onlar ben ve kavmim midir?" diye

sorunca, Ebû Mûsa el-E'arî'ye iaret ederek: "Hayr, bu ve kavmidir"

karln verdi .

4

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Müsned’de, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim ve

Beyhakî’nin Delâii’de bildirdiine göre yâd el-E’arî: "...Allah onlarn yerine

öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler...”5

âyeti indii zaman, Resûlullah (uiidiahu aleyhi nstliam), Ebû Mûsa el-E'arî'ye iaret

ederek: "Onlar (sevilecek topluluk) bunun kavmidir" buyurdu .

6

Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim, Beyhakî ve bn Asâkirîin bildirdiine

göre Ebû Mûsa el-E’arî der ki: "...Allah onlarn yerine öyle bir topluluk

getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler...”7 âyeti Resûlullah'n

(uiMiahu aleyhi veseiiem) yannda okunduu zaman: "Ey Ebû Mûsa! Onlar senin

Yemenli kavmindendir " buyurdu .

8

1 Mâide Sur. 54
1 bn Cerîr (8/519), bn Ebî Hâtim 4/1160 (6537) ve Beyhakî (6/362).

} Mâide Sur. 54
* bn Cerîr (8/522, 523).

4 Mâide Sur. 54
6 bn Sa'd (4/107), bn Ebî eybe (2/179), Hakîm et-Tirmizî (3/34), bn Cerîr (8/521,

522), bn Ebî Hâtim 4/1160 (6535), Taberânî (17/371), Hâkim (2/313, "sahih*) ve Beyhakî

(5/351, 352). Heyserrû, Mecmuu 'z-Zevâid'de (7/16) der ki: "Ravileri Sahîh'in ravileridir."

7 Mâide Sur. 54
4
Hâkim, Musledrek (2/313), Beyhakî (5/351, 352) ve bn Asâkir (32/33).
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bn Ebî Hâtim, Hâkim, el-Kunâ’da, Taberânî, M. el-Evsat ’ta ve hasen

senetle ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki:

Resûlullah’a (ssiisilahu aleyhi veseiiem): "... Allah onlarn yerine öyle bir topluluk getirir

ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler..."

1

âyeti sorulduunda: "O

kavimler, Yemen, Kinde, Sekûn ve Tucîb kabilelerindendir" buyurdu.’

Buhârî, Tarîh’te, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "... Allah onlarn yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar

sever, onlar da Allah' severler..."
3 buyruunu açklarken: “Bunlar Yemen,

Kinde ve Sekun kabilelerindendir" dedi .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "... Allah onlarn yerine

öyle bir topluluk getirir ki...'
5 buyruunu açklarken: “Burada Kâdisiyye

ahalisi kastedilmektedir" dedi .

6

Buhârî'nin, Târih’te bildirdiine göre Kâsm b. Muhaymire der ki: “bn

Ömer'in yanna giitiimde Bana merhaba dedikten sonra: "...Sizden kim

dininden dönerse, (bilin ki) Allah onlarn yerine öyle bir topluluk getirir ki,

Allah onlar sever, onlar da Allah' severler..."
7

âyetini okudu. Sonra

omuzuma vurup üç defa: “Allah'a yemin ederim ki, bunlar sizden olan Yemen

ahalisidir" dedi .

8

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "... Allah onlarn yerine öyle bir

topluluk getirir ki..."
9 buyruunu açklarken: “Burada Sebe’ kavmi

kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ey iman

edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onlarn yerine öyle

1 Mâide Sur. 54
1 bn Ebî Hâtim 4/1160 (6534), Taberânî (1392). bn Kesir, Tefsir'de (3/127) der ki: "Bu

çok arib (tek kanall) bir hadistir."

J Mâide Sur. 54
4 Buhârî (1/194).

5 Mâide Sur. 54
6 bn Ebî eybe (12/571).

7 Mâide Sur. 54
8 Buhârî (7/160, 161, 8/386, 387).

9 Mâide Sur. 54
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bir topluluk getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' severler ..."
1

buyruunu açklarken: "Burada slam dininden çkanlann yerine Yüce Allah'n

kendilerinden daha hayrllann getireceini vaadettii kastedilmektedir"

dedi. "aJil
" 2

ifadesi hakknda ise: "Onlarn müminlere kar merhametli

olmalar kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ceririin bildirdiine göre Hz. Ali: “...Onlar mü'minlere kar alçak

gönüllü, kâfirlere kar güçlü ve onurludurlar ..."
4 buyruunu açklarken:

"Onlar dinlerinden olanlara kar alçak gönüllü, dinlerinde kendilerine

muhalefet edenlere kar ise sert ve güçlüdürler" dedi .
5

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

“...Onlar mü'minlere kar alçak gönüllü, kâfirlere kar güçlü ve

onurludurlar ..."
6 buyruunu açklarken: "Kendi aralarnda yumuak

kafirlere kar serttirler" dedi .
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kâfirlere kar güçlü ve

onurludurlar ..."
8 buyruunu açklarken: "Kafirlere kar serttirler

mânâsndadr" dedi. "...Allah yolunda cihad ederler..."9 buyruu hakknda

ise: "Allah yoluna savaa koarlar" dedi .

10

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: "Resûlullah (selieiiahu aleyh vesilem)

vefat ettii zaman Araplardan baz frkalar slam dininden çkmt. Yüce

Allah onlara Ebû Bekrii ve yardmclann gönderdi. Onlar tekrar slama girene

kadar kendileriyle savatlar. Bu âyetin tefsiri bu ekildedir."

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî ve Beyhakî'nin, uamda

bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Resûlullah (seiiaiBhj aleyh »eseHem) bana u yedi eyi

emretti. Miskinleri sevip onlara yakn olmay, benden üstün olanlara

1 Mâide Sur. 54
1 Mâide Sur. 54
5 bn Cerir (8/524, 525) ve bn Ebî Hâtim 4/1160, 1161 (6536, 6541).

1 Mâide Sur. 54
5 bn Cerir (8/527).

6 Mâide Sur. 54
7 bn Cerir (8/527, 528).
8 Mâide Sur. 54
9 Mâide Sur. 54
10 bn F.bî Hâtim 4/1 161 (6543, 6544).
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bakmayp benden altta olanlara bakmay, akrabalar srt çevirse bile onlarla

akrabalk ban kesmemeyi, Ar'n altndaki hâzinesinden olan
"
Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah sayesindedir)” demeyi

çoaltmay, gerçek ac da olsa söylemeyi, Allah yolunda hiçbir knaycmn

knamasndan korkmamay ve insanlardan bir ey istememeyi.'

Ahmed'in, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resulullah (sefaMu aleyhi

mailem): "Bilmi olunuz ki! Sizden biriniz insanlardan korkarak görmü olduu

veya ahid olmu olduu hak bir eyi söylemekten çekinmesin. Zira hakk

söyleyip Yüce Allah' hatrlatmak ne eceli yaklatrr, ne de rzk keser"

buyurmutur/

Ahmed ve bn Mâce'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah Hieiiahu aleyhi »eseiiem): "Kimse kendi nefsini küçümsemesin. Eer kii bir

ey görür de Allah için o eyi söylemesi gerekir de söylemezse, kyamet gününde

kendisine: «Filan ve filan eyi söylemekten seni alkoyan neydi?» diye sorulur.

Bu kii de: «nsanlardan korkmam beni söylemekten alkoydu» cevabn verir.

Bunun üzerine kendisine: «Önce benden korkman gerekirdi» denilir" buyurdu. 3

bn Asâkirîin Târih’te bildirdiine göre Sehl b. Sa'd es-Sâidî der ki: Ben,

Ebû Zer, Ubâde b. es-Sâmit, Ebû Saîd el-Hudrî, Muhammed b. Mesleme ve bir

kii daha, Allah yolunda hiçbir knaycmn knamasndan korkmayacamza

dair Hz. Peygamber'e (taUlahu aleyhi mailem) biat etmitik. Ancak altnc kii biat

ettikten sonra bu biatini bozdu.4

Buhârfnin, Târih’te, Zührî vastasyla bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

“Eer insanlann ilerinden birinin sorumluluunu üstüne alrsan bu konuda

Allah yolunda hiçbir knaycmn knamasn önemseme” dedi.
5

’ bn Sa'd (4/229), bn F.bî eybe (13/232), Ahmed 35/327 (21415), Taberânî (1649) ve

Beyhakî (3429). Müsned' in muhakkikleri: "Sahîh ve hasen hadistir" demilerdir.
1 Ahmed 18/53, 54 (11 474).Muhakkik: "Zira hakk söyleyip makam sahibi birine

hatrlatmada bulunmak ne eceli yaklatrr, ne de rzk keser" ifadesi hariç sahîh

hadistir" demitir.
J Ahmed 17/357, 18/29, 30, 230, 373 (11255, 11440, 11699, 11868) ve bn Mâce (4008).

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 868).

4 bn Asâkir ((20/384).

5 Buhârî (4/19).
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bn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Zer: “nsanlara iyilii emredip kötülükten

nehyederek hakk söylemem, etrafmda hiçbir dost brakmad" dedi .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce’nin bildirdiine göre

Ubâde b. es-Sâmit: Biz, Hz. Peygamber'e (sataU* aleyhi metan), iyi günde kötü

günde, darlkta ve bollukta, bir bakas yerimize tercih edilse bile verilen

emirleri dinleyip yerine getireceimize, ii ehline teslim edip onlarla bu

konuda çekimeyeceimize ve nerede olursak olalm hiç kimsenin

knamasndan korkmadan hakk ifa edeceimize dair biat ettik" dedi .

1

ijiiT j UiJ

"Sizin dostunuz önce Allah, sonra peygamberi, sonra

namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun eerek
zekat veren mü'minlerdir/' (Müde Sur. 55)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye b. Sa’d: “Sizin

dostunuz önce Allah, sonra peygamberi... dir
" 3 âyeti Ubâde b. es-Sâmit

hakknda inmitir" dedi .

4

Hatîb, el-Muttefik ve'l-Mufterik’te bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz.

Ali rükuda iken yüzüünü tasadduk etti. Hz. Peygamber (udaiidu Bieyhi mw.tan)

dilenciye: “Sana bu yüzüü kim verdi?" diye sorunca, dilenci: "u rükûdaki

adam verdi" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: “Sizin dostunuz önce Allah,

sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine

boyun eerek zekat veren mü'minlerdir
"5

âyetini indirdi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: “Sizin dostunuz önce Allah, sonra peygamberi.

1 bn Sa'd (4/236).
1 bn Ebî eybe (15/57), Buhârî (7199, 7200), Müslim (1709), Nesâî (4160, 4165) ve bn

Mâce (2866).

* Mâide Sur. 55
A bn Cerîr (8/504, 530) ve bn Ebî Hâtim 4/1163 (6552).

5 Mâide Sur. 55
6 Hatîb (106).
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sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun eerek zekat

veren müminlerdir"
1 buyruunu açklarken: “Bu âyet Ali b. Ebî Tâlib

hakknda inmitir” dedi.*

Meçhul bir isnâdla Taberânî, M. el-Evsafta ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ammâr b. Yâsir der ki: Hz. Ali nafile namaznda rükûda iken

bir dilenci gelip yannda durdu. Ali yüzüünü çkanp dilenciye verdi.

Resûlullah'a (»liaiiBhu aleyhi millim) gidip bu durumu kendisine anlatt. Bunun üzerine

Hz. Peygamber'e Miaiiahu aleyhi vesdism): "Sizin dostunuz önce Allah, sonra

peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun

eerek zekat veren mü'minlerdir
"3 âyeti nâzil oldu. Resûlullah (saUaüahu aleyhi

malan) bu âyeti ashâbna okuyup:
"
Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir.

Allahm! Ona yardm edene yardm, dümanlk edene de dümanlk et"

buyurdu .

4

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib

der ki: “Resûlullah’a (aiiaMu aleyhi mailem): "Sizin dostunuz önce Allah, sonra

peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun

eerek zekat veren mü'minlerdir
"5 âyeti evinde iken nâzil oldu. Resûlullah

(teiiaiiahu aleyhi vesBiiam) evinden çkp Mescid’e girdi. Müslümanlar namaz klyor,

kimisi rükûda, kimisi secdede, kimisi de kyamdayd. Mescid'de bir de dilenci

bulunmaktayd. Resûlullah (mIUIbHu aleyhi «alem): "Ey dilenci! Kimse sana bir ey

verdi mi?" diye sordu. Dilenci Ali b. Ebî Tâlib'i iaret ederek: “Hayr, bana

yüzüünü veren u rükûdaki kii dnda kimse bir ey vermedi” dedi .

6

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Seleme b.

Kuheyl: Hz. Ali rükûda iken yüzüünü tasadduk etti. Bunun üzerine "Sizin

dostunuz önce Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve

' Maide Sur. 55

’ îbn Kesîr, Tefsir'de (3/130) geçtii üzere Abdurrezzâk ve bn Merdûye. Lafz bn
Cerîr' indir.

3 Maide Sur. 55
4 Taberânî (6232) ve bn Kesîr, Tefsifde (3/130) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Mâide Sur. 55
6 bn Kesîr, Tefsîr'de (3/130) geçtii üzere bn Merdûye. Aynca bn Asâkir (42/356,

357, 45/303).
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Allah'n emirlerine boyun eerek zekat veren mü'minlerdir
" 1

âyeti nâzil

oldu" dedi .

2

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "Sizin dostunuz önce Allah, sonra

peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun

eerek zekat veren mü'minlerdir
"3 âyetini açklarken: "Rükûda iken

tasadduk eden Ali b. EbîTâlib hakknda inmitir" dedi .

4

bn Cerîr, Süddî'den ve Utbe b. Ebî Hakîm'den bunun aynsn bildirir .

5

bn Merdûye'nin, Kelbî vastasyla, Ebî Sâlih'ten bildirdiine göre bn
Abbâs der ki: Abdullah b. Selâm ve Ehl-i Kitâb’dan bir grup öle vakti Hz.

Peygamberin (aMMu aleyhi vadem) yanna gelip: "Yâ Resûlullah! Evlerimiz uzakta.

Bu Mescid’dekiler dnda bizimle beraber oturup konuacak kimse

bulamyoruz. Kavmimiz bizim Allah'a ve Resûlüne inanp dinimizi terk

ettiimizi görünce açkça bize düman oldular. Bizimle beraber oturmamaya

ve bizimle yemek yememeye yemin ettiler. Bu da bize ar gelmektedir"

dediler. Onlar bu konuda Resûlullah’a (saiiuMu aleyhi mefler) ikayette bulunurken

"Sizin dostunuz önce Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden

ve Allah'n emirlerine boyun eerek zekat veren mü'minlerdir
"6

âyeti nâzil

oldu. Sonra öle namaz için ezan okundu. Resûlullah (safaflahu aleyhi veniien)

Mescid'e gittiinde fakir birinin dilendiini gördü. Ashabn kimisi rükûda,

kimisi secdede, kimisi kyamda, kimisi de oturmutu. Fakir kiide

dilenmekteydi. Resûlullah (saüaJbhu aleyh. malim) Mescid'e girdiinde ona: "Kimse

sana bir ey verdi mi?” diye sordu. Adam: "Evet, verdi" dedi. Resûlullah (aMah.

efeyhi meiEm): "Kim verdi?" diye sorunca da: "u adam verdi” dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi verellem): "Hangi durumda iken verdi?" deyince: "Rükûda iken verdi"

dedi. Gösterdii kii de Ali b. Ebî Tâlib’di. Bunun üzerine Resûlullah MaiUhu aleyh,

mrfen) tekbir getirerek: "Kim Allah', O'nun peygamberini ve inananlar dost

1 Mâide Sur. 55

’ bn Ebî Hatim 4/1162 (6551) ve bn Asâkir (42357).

3 Mâide Sur. 55
4 bn Cerîr (8/531).

5 bn Cerîr (8/530. 531).
6 Mâide Sur. 55
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edinirse, bilsin ki üphesiz Allah taraftarlar galiplerin ta kendileridir'"

âyetini okudu .

2

Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'tn, Ma'rife’de bildirdiine göre Râfi’

der ki: Resûlullah {niattahu aleyhi vesellem) uykuda iken veya kendisine vahiy iniyorken

yanna girdim. Evin bir tarafnda bir ylan vard. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh-

vesellem) uyanr düüncesiyle ylana dokunmak istemedim. Belki Hz.

Peygamber'e MeNahu aleyhi vesellem) vahiy geliyor diye uyandrmaktan korkmutum.

Bunun üzerine ylanla Hz. Peygamber (seiieiiahu aleyhi vesellem) arasna uzandm. Eer

ylandan bir kötülük gelecekse ona deil bana gelsin dedim. Bir saat (süre)

bu ekilde kaldm. Hz. Peygamber mumu aleyhi ««iem): "Sizin dostunuz önce

Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine

boyun eerek zekat veren mü'minlerdir
*3

âyetini okuyarak uyand ve:

"
Ali'ye nimetini tamamlayan Allah'a hamd olsun. Yine Allah'n, Ali'ye vermi

olduu lutfundan dolay Ali'ye ne mutlu" dedi .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ali b. EbîTâlib namaza

kalkmt. Kendisi rükûda iken bir dilenci geldi ve o dilenciye rükûda iken

yüzüünü verdi. Bunun üzerine: "Sizin dostunuz önce Allah, sonra

peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun

eerek zekat veren mü’minlerdir
"5

âyeti nâzil oldu .

6

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizin dostunuz önce Allah,

sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine

boyun eerek zekat veren mü'minlerdir
"7

âyetini açklarken: “Bu âyet, Ali b.

EbîTâlib bata olmak üzere iman edenler hakknda inmitir" dedi.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizin dostunuz

önce Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n

' Mâide Sur. 56
1 bn Kesîr, Tefsirde (3/130) geçtii üzere bn Merdûye.
} Mâide Sur. 55
4 Taberânî (955) ve bn Kesîr, Tefsirde (3/130) geçtii üzere bn Merdûye.
* Mâide Sur. 55
6 bn Kesîr, Tefsirde (3/, 130) geçtii üzere bn Merdûye.
7 Mâide Sur. 55
8 bn Kesîr, Tefsirde (3/130) geçtii üzere bn Merdûye.
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emirlerine boyun eerek zekat veren mü’minlerdir
'1

âyetini açklarken:

“Müslüman olanlar Allah’, Resulünü ve müminleri dost edindi mânâsndadr”

dedi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ebû Câfer’e bu âyet hakknda: “man edenler kimlerdir?” diye

sorulunca: “Müminlerdir” dedi. Kendisine: “Bize söylendiine göre bu âyet

Ali b. Ebî Tâlib hakknda nâzil olmutur” denilince: "Ali’de irnan

edenlerdendir” karln verdi.3

Ehû Nuaym’tn, Hilye’de hildirriiine göre Abdlmelik h. Ehî Süleyman der

ki: Ebû Câfer Muhammed b. Ali'ye: “Sizin dostunuz önce Allah, sonra

peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'n emirlerine boyun

eerek zekat veren mü'minlerdir
"4 âyetinin açklamasn sorduumda:

“Burada Muhammed’in ashâb kastedilmektedir" dedi. Ona: “Bu âyetin Ali

hakknda nâzil olduunu söylüyorlar" dediimde: “Ali de onlardandr

(ashâbtandr)” karln verdi.
5

bn Ebî Dâvud’un, Mesâhifte bildirdiine göre Certr b. el-Muîre der ki:

“Bu âyet Abdullah’n kraatnda: “aVLJi ^J13 i^i ^jjij ^3 ûj”

eklindedir.

"Kim Allah', O'nun peygamberini ve inananlar dost

edinirse, bilsin ki üphesiz Allah taraftarlar galiplerin ta

kendileridir." (Mâide Sur. 56)

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: 'Kim Allah', O’nun

peygamberini ve inananlar dost edinirse, bilsin ki üphesiz Allah

taraftarlar galiplerin ta kendileridir
"6

âyetini açklarken: “Yüce Allah burada

’ Mâide Sur. 55

‘ bn Cerir (8/530) ve bn Ebî Hatim 4/1162 (6546).

3 bn Cerir (8/531) ve bn Ebî Hatim 4/1162 (6547).

* Mâide Sur. 55
5 Ebû Nuaym (3/185).
6 Mâide Sur. 56
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kimin galip geleceini göstererek: “Bir eylerin ters gidip banza bir felaket

gelmesinden korkmayn” buyurmutur” dedi .

1

^JJI & \jliA &û\ i S \js\ *ii tf \j

^ ^ jUÜIj JA Oli£Jl jîjt

"Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap

verilenlerden dininizi alaya alp oyuncak edinenleri ve öteki

kâfirleri dost edinmeyin. Eer mü'minler iseniz Allah'a kar
gelmekten saknn.” (Mâidc Sur. 57J

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Bu âyet Müslüman olup da münafklk

yapan Rifâa b. Zeyd b. et-Tâbut ve Suveyd b. el-Hâris hakknda inmitir.

Müslümanlar bunlarla dostluk kurmaktayd. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey

iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya

alp oyuncak edinenleri ve öteki kâfirleri dost edinmeyin. Eer mü'minler

iseniz Allah'a kar gelmekten saknn. Size geldiklerinde «nandk» derler,

oysa yannza inkarc olarak girmi ve yine inkarc olarak çkmlardr.

Gizlemekte olduklarn Allah daha iyi bilir
"2

âyetlerini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti:
“

1*5^1 ^ÂJi ^3 ^ Çb5ü ,>j jJi” eklinde okurdu .

4

UjiiJ sSujiJ
"Siz namaza çardnz vakit onu alaya alp elence

yerine koyuyorlar. Bu, üphesiz onlarn akllan ermeyen bir

toplum olmalanndandr." (Ma;J* Sur. 58)

Beyhakî'nin Delâil’de, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn
Abbâs: “Siz namaza çardnz vakit onu alaya alp elence yerine

’ bn Cerîr (8/532) ve bn Ebî Hatim 4/1162 (6547).
J Mâide Sur. 57- 61

5 bn shâk, Sîretu fbn Hiâm (56810), bn Cerîr (8/533) ve bn Ebî Hatim 4/1163 (6556).

4 bn Cerîr (8/534) Bu âz bir kraattir.
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koyuyorlar. Bu, üphesiz onlarn akllar ermeyen bir toplum

olmalarndandr"' âyetini açklarken: "Namaz için ezan okunduunda veya

kamet getirildiinde alay eden ve Allah'n emirlerine akl erdiremeyen

Yahudiler kastedilmektedir" dedi.

el-Kelbî derki: "Resûlullah’n (soiuiahu aleyhi metim) müezzini ezan okuduunda

Müslümanlar namaza kalknca, Yahudiler ve Hristiyanlar: "te kaktlar, Allah

onlar kaldrmyayd" derlerdi. Secdeye gittikleri zaman da onlara güler ve

alay aderlerdi.”

Yine el-Kelbî: Yahudilerden bir tüccar vard. Müezzinin ezan okuduunu

iitince: "Allah yalancy yaksn" derdi. Hal böyle iken bu kiinin cariyesi eve

bir atele girdi. Ateten bir kvlcm sçrad ve hem evi, hem bu Yahudiyi

yakt” dedi .

2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: ' Siz

namaza çardnz vakit onu alaya alp elence yerine koyuyorlar ..." 3

buyruunu açklarken: Medine'de Hristiyan biri, müezzinin: "Ehedu enne

Muhammedün Resûlullah (=Muhammed'in Allah’n Resulü olduuna ehadet

ederim)" dediini iittii zaman: "Allah yalancy yaksn” derdi. Bir gece bu

Yahudi ailesiyle beraber evinde uyurken hizmetçisi bir atele eve girdi.

Ateten sçrayan kvlcm evi, kendisini ve ailesini yakt .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. ihâb ez-Zührî: "Yüce

Allah ezan Kitab’nda zikrederek: "Siz namaza çardnz vakit"*

buyurmutur" dedi .

6

Abdurrezzâk'n, Musannefte bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr der ki: Hz.

Peygamber (uma, aleyhi mOm) ve ashâb namaz vaktini bildirecek bir ey bulmak

için istiare ettiler ve namaz vakti olunca çan çalmaya karar verdiler. Ömer b.

el-Hattâb çan için iki direk satn almak isterken rüyasnda bu haber vericiyi

çan klmayn ezan okuyun diye gördü. Bunun üzerine Ömer gördüü rüyay

1 Mâide Sur. 58

* Beyhakî (6/275).

3 Mâide Sur. 58
4 bn Cerîr (8/536) ve bn Ebî Hâtûn 4/1164 (6557).

s Mâide Sur. 58
6 bn Ebî Hâtûn 4/1164 (6558).
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haber vermek için Resûlullah'a (MiaiiBhu aieytu yeseiiem) gitti. Resûlullah’a da ayn vahiy

gelmiti. Ömer, Bilal'in ezan okuduunu görünce armt. O, Resûlullah'a

(sbbMu aleyhi vetelem) bu rüyasn anlatnca Hz. Peygamber (salMahu aleyhi veselkm): "Bu

konuda vahiy seni geçti" buyurdu.’

jjîî Uj üiij jpt Uj jul; lliî Öt Sil lû Ö j* cj&ÜI jii li jî
* *

"De ki: Ey kitap ehli! Allah’a, bize indirilene ve daha önce
indirilene inanmamzdan ve çounuzun fask olmasndan

ötürü mü bizden holanmyorsunuz?" (MüJe Sur. so)

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: "çlerinde Yâsir b. Ahtab, Nâfi b. Ebî Nâfi,

Âzer b. Amr, Zeyd, Hâlid, zâr b. Ebî zâr ve Eya'nn bulunduu Yahudilerden

bir grup Resûlullah'a (saiieUahu Bayhi »eseiM gelip hangi peygamberlere iman ettiini

sordular. Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bleyhi mailem): "Ben, Allah’a, brahim'e, smail'e,

shak'a, Yakub'a ve torunlarna gönderilene, Musa ve sa'ya verilene, Rableri

tarafndan peygamberlere verilene iman ediyorum. Biz onlar birbirinden ayrt

etmeyerek inandk, biz O'na teslim olanlarz" buyurdu. Resûlullah (saiiaiiehu aieyh

vaseiiem), sa'y (aieyhisseiam) zikrettii zaman onun, Yahudiler sa’nn (aleyhisselam)

peygamberliini inkar ederek: "Biz sa'ya ve ona iman edene iman etmeyiz"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bunlar hakknda: "De ki: Ey kitap ehli!

Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamzdan ve

çounuzun fask olmasndan ötürü mü bizden holanmyorsunuz?" âyetini

indirdi .

2

4i c-iii üi ÜJ ^ l viui Jf yL Ji Jî

’ Abdurrezzâk (1775).
J bn shâk, Sîrefu bn Hiâm (1/567), bn Cerîr (2/596, 597, 8/537, 538) ve bn Ebî Hâtim

1/243, 4/1164(1299,6559).
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"De ki: «Allah katnda cezas bundan daha kötü olanlan size

haber vereyim mi? Onlar, Allah'n lânetledii ve gazabna
uratt, içlerinden maymunlar ve domuzlar çkard

kimseler ile eytanlara tapan kimselerdir. te bunlarn yeri

daha kötüdür ve onlar doru yoldan daha çok

sapmlardr.»" (Mâide Sur. eo)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "fcjU
"1

ifadesi mükâfat/ceza

mânâsndadr. Haynn mükafat ve errin cezas gibi deyip: "Lijj *j±" eklinde

okudu.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: “<Ll li& SlyU"
2 buyruunu açklarken:

"Burada Allah katndaki sevap kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Onlar... içlerinden maymunlar ve domuzlar

çkard kimseler..."3 buyruunu açklarken: "Kendilerinden hayvanlar

çkanlan kiiler Yahudilerdir" dedi .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mâlik'e: “nsanlarn sureti deitirilmeden

önce maymunlar ve domuzlar var myd?" diye sorulunca: “Evet vard, onlar

da yaratlan ümmetlerdendiler" dedi.

Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

“Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh, vaseiiem): "Maymunlar ve domuzlar, Allah’n suretlerini

deitirdii insanlardan mdr?" diye sorulunca: "Yüce Allah bir kavmi helak

ettii" -veya bir kavmin suretini deitirdii- "zaman mutlaka onlarn nesil ve

soylarn devam ettirmez. Bundan önce de maymunlar ve domuzlar vard"

buyurdu .

5

Tayâlisî, Ahmed, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Resûlullah'a (uflaUatu aleyhi nafccO: "Domuzlar

ve maymunlar Yahudilerin neslinden midir?" diye sorduumuzda: "Hayr,

' Mâide Sur. 60
1 Mâide Sur. 60
i Mâide Sur. 60
4 bn Cerîr (8/541), ve ibn Ebî Hâtim 4/1164, 1165 86561).

s Müslim (2663).
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Yüce Allah bir kavmi lanetleyip suretini deitirdii zaman asla onlarn

nesillerini devam ettirmez. Bunlar daha önce de mevcut olan yaratklardr.

Allah Yahudilere buzettii zaman onlar hayvan suretine çevirdi ve bu

hayvanlar gibi kld" buyurdu.
1

bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (tallallahu aleyhi

«selleri): "Ylanlar da, domuzlar ve maymunlar gibi suretleri deitirilen

cinlerdir" buyurmutur.
1

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin azatls Amr b. Kesîr

b. Eflah der ki: srâil oullarnn domuzlara dönütürülmesi bana öyle

anlatld: srâil oullarnn ehirlerinden bir ehirde bir kadn vard. Bu ehirde

de srâil oullarnn kral bulunmaktayd. srâil oullan helak olmak üzere idi.

Bu kadn da geriye kalm olan slami hükümler üzere yaayan biri idi. Bu

kadn onlan Allah'a davet etmeye balad ve bir ksm insanlar yanma

toplanarak onun emirlerine uydu. Kadn onlara: “Allah'n dini yolunda cihad

etmenizle beraber kabilelerinizi bu yola davet etmeniz gerekmektedir. imdi

bu davet için gidin, ben de gitmekteyim" dedi. Kadn davet için yola çknca

kral ve adamlan gidip kadna uyan kiilerin hepsini öldürdü. Ancak kadn

aralarndan kaçp kurtulmutu. Bu kadn bir daha insanlan Allah'a davet etti

ve bir daha bir ksm insanlar etrafna topland. Yeteri kadar kii toplannca

onlara davet için gitmelerini emretti ve onlarla beraber yola çkt. Bu kiiler

de kral tarafndan öldürüldü. Kadn yine aralanndan kaçp kurtulmutu. Yine

Allah'a davet etti ve bir ksm insanlar etrafnda topland. Onlara da Allah'a

davet için yola çkmalann emretti, onlar da kral tarafndan öldürüldüler.

Fakat kadn yine aralanndan kaçarak onlardan kurtulmutu. Ancak bu defa

kadn ümidini kaybaderek kendi kendine: “Sübhanallah, eer bu dinin dostu

ve yardmcs varsa bundan sonra mutlaka galip gelir" dedi. Kadn o geceyi

üzüntülü olarak geçirmiti. O ehrin halk da domuzlar olarak ehrin etrafnda

dolamaya baladlar. Yüce Allah onlan o gece domuzlara dönütürmütü.

Kadn sabahlad zaman onlann bu durumunu görünce: “Bugün anladm ki,

Yüce Allah dinini aziz klarak emrini yerine getirdi" dedi. srâil oullannn

’ Tayâlisî (305), Ahmed 6/230, 292, 312, 7/39, 102, 191 (3700, 3747, 3768, 3925, 3997,

4119) ve bn Ebî Hatim 4/1165 (6562). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim'in artna göre

isnad sahihtir" demilerdir.
1 ibn Kesir, Tefsir

1de (3/135) geçtii üzere bn Merdûye. ibn Kesîr "Bu çok arib (tek

kanall) bir hadistir" demitir.
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domuzlara dönütürülmesi de ite bu kadn sebebiyle olmutur.
1

Ibn Ebi'd-Dünyâ'nn, Zemmü 'l-Melâhi’de, Osmân b. Atiyye vastasyla

babasndan bildirdiine göre Resûlullah (laHahh airytu w*«n): "Ümmetimde yere

batma, deprem ve maymunlarla domuzlara dönütürülme olacaktr"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Zuheyr der ki: Ebû Leylâ’ya: “Talha "o^L ifadesini rasl

okurdu?” dediimde: ju*3” eklinde okurdu” dedi ve: “Burada

tâutlara (yalanc ilahlara) hizmet etmek kastedilmektedir" dedi.4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atiyye b. es-Sâib der ki: “Ebû

Abdurrahman bu âyeti: “o^îlLii ii3
”5 eklinde (ayn) ve (be) harfini

nasbederek okurdu” dedi.

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Câfer en-Nahvî bu âyeti: “ JjI j-* oJc
}

gibi

“6>tikj eklinde okurdu” dedi.
6

ibn Cerîr’in bildirdiine göre Bureyde el-Eslemî bu âyeti:

eklinde okurdu. 7

bn Cerîr’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Hammâd der ki: Hamza

bana A’me ve Yahya b. Ebî Vessâb’n bu âyeti “o^lkl i^3
” eklinde okur ve:

“Burada onlara hizmet etmek kastedilmektedir” derlerdi. Bunu Hamza da bu

ekilde okurdu.
8

^Jlpî ÜJj 4j ij9rj>- .ii JJj UiT jJlî

6y&i y\S Ui

1 bn Cerîr (8/540, 541).

1 bn Ebi'd-Dünyâ (11).

1 Mâide Sur. 60
4 bn Ebî Hâtûn 4/1165 (6563).

5 Mâide Sur. 60
6 bn Cerîr (8/543). Bu âz bir krattr.

7 bn Cerîr (8/543). Bu âz bir krattr.

* bn Cerîr (8/542).
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“Size geldiklerinde «nandk» derler, oysa yannza nkara
olarak girmi ve yine inkara olarak çkmlardr. Gizlemekte

olduklarn Allah daha iyi bilir/' (Mâide Sur. r>)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Size geldiklerinde «nandk» derler, oysa yannza inkarc

olarak girmi ve yine inkarc olarak çkmlardr. Gizlemekte olduklarn

Allah daha iyi bilir
"

1

âyetini açklarken: "Yahudilerden bazlar Hz.

Peygamber'in (saiiaiMu Bisyhi vessiiem) yanna girip iman ettiklerini haber vererek

getirdiklerine raz olduklann söylerlerdi. Ancak onlar sapklklanna ve

küfürlerine tutunmu idiler. Onlar Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi *wdiem) yanna

girdikleri ekilde geri çkarlard" dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Size

geldiklerinde «inandk» derler, oysa yannza inkarc olarak girmi ve yine

inkarc olarak çkmlardr.. ."3 âyetini açklarken: "Onlar Hz. Peygamber'in

(soiiaiiahu aleyhi veselicm) yanna girdiklerinde hak olarak konuur, ama kalplerinde

küfür gizlidir. "...nkarc olarak çkmlardr ..."4 buyruu da bu mânâdadr"

dedi .

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Bunlar Hz.

Peygamber'in Miaiiahu aleyhi mailem) yanna kâfir olarak girip kâfir olarak geri çkan

Yahudilerden baz münafk kiilerdir” dedi .

6

u jijiiiij piy j 0i ijjSt tfjîi

0,}* ö* j^'j 'ij

s

*- djiaj \jj\i

i \J\s u jjj

"Onlardan çounun günahta, dümanlkta, haram yemede
birbirleriyle yantklarn görürsün. Yapmakta olduktan ey

1 Mâidc Sur. 61
1
îbn Cerîr (8/547) ve bn Ebî Hatim 4/1165 (6564).

3 Mâide Sur. 61

4 Mâide Sur. 61

5 bn Cerîr (8/547) ve bn Ebî Hatim 4/1165 (6565).
6 bn Cerîr (8/547).
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ne kötüdür! Bunlar, din adamlar ve bilginler günah söz

söylemekten ve haram yemekten sakndrsalard ya!

Yapmakta olduklar ey ne kötüdür!" (Müde Sur. 62, 63)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlardan

çounun günahta, dümanlkta., birbirleriyle yartklarn görürsün.

Yapmakta olduklar ey ne kötüdür"
1 buyruunu açklarken: “Burada

Yahudiler kastedilmektedir. "OjLiu
" 1

ile ifadesi ayn anlamdadr.

Günah ilemekten nehyetmeyenlerin ve günah ileyenlerin yaptklan ne kötü

bir eydir mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Onlardan çounun

günahta, dümanlkta, haram yemede birbirleriyle yartklarn

görürsün ..." 5 buyruunu açklarken: “Burada aranzda bulunan Yahudi

hâkimler kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlar, din

adamlar ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten

sakndrsalard ya ..."
6 buyruunu açklarken: "Din adamlan ve bilgin kiileri,

fakihler ve âlimler olduklan halde onlan haram eylerden sakndrmalan

gerekmiyor muydu?" dedi .

7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bunlar, din adamlar ve

bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakndrsalard

ya ..."
6 buyruunu açklarken: "Âlimler ve din adamlan onlan sakndrmyor

muydu?" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yapmakta

olduklar ey ne kötüdür"9 buyruunu açklarken: “Burada din adamlarnn

’ Mâide Sur. 62
1 Mâide Sur. 62
} Mâide Sur. 63
4 bn Cerîr (8/549) ve bn Ebî Hâtûn 4/1 166, 1167 (6567, 6572, 6574).

5 Mâide Sur. 62
6 Mâide Sur. 63
7 bn Ebî Hâtin 4/1139 (6405).

8 Mâide Sur. 63
9 Mâide Sur. 63
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Yahudileri (n iledikleri günahlara karmayp) kendi hallerine brakmalar

kastedilmektedir" dedi.'

Ibn Cerir ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Yapmakta

olduklar ey ne kötüdür"
1 buyruunu açklarken: "Burada Yahudileri yalan

konumalarndan ve haram yemelerinden sakndrmamalar

kastedilmektedir" dedi. 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali hutbesinde öyle dedi: "Ey

insanlar! Sizden önce helak olanlar iledikleri masiyetlerden dolay helak

oldular. Din adamlar ve bilginleri onlar bu masiyetlerden sakndrmazd.

Bunlar masiyette ileri gidince, din adamlan ve bilginleri onlan bu

masiyetlerden sakndrmad. Bu sebeple de onlann balarna ceza olarak

musibetler geldi. Onlann bana gelenler sizin banza gelmeden önce iyilii

emredip kötülükten nehyedin. Bilin ki, iyilii emredip kötülükten nehyetmek

ne nzk keser, ne de eceli yaklatnr."4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kuriân'da bu

âyetten daha fazla azarlayan ve tehdit eden baka bir âyet yoktur" dedi ve

âyeti l$ilS L» OpLÜ I ^11 jlj-udl jUpâl1$ ös^.^ y$J"

eklinde okudu.5

bn Mübârek, Zühd’de, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Dahhâk b. Muzâhim: "Kurîân'da " jUiSij S^

U5Ü4 \£\$ u jJj oiJLj âyetinden daha fazla korkutan baka

bir âyet yoktur" dedi ve günah ilemekten sakndrmayan din adamlann,

âlimleri ve günah ileyenleri yermitir" dedi.
7

' bn Cerîr (8/551) ve bn Ebî Hatim 4/1167 (6573).
1 Mâide Sur. 63
3 bn Cerîr (8/551).

4 bn Ebî Hatim 4/1166 (6571).

3 Ebn Cerîr (8/551). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için âz
bir kraattir.

6 Mâide Sur. 63
7 bn Mübârek (57) ve bn Cerîr (8/551).
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Abd b. Humeyd'in, Seleme b. Nubayt vastasyla bildirdiine göre Dahâk:

"Bunlar, din adamlar ve bilginler günah söz söylemekten ve haram

yemekten sakndrsalard ya..."’ buyruunu açklarken: "Rabbâniyyun ve

ahbâr ifadeleriyle, Yahudilerin fakihleri, kârileri ve âlimleri kastedilmektedir"'

dedikten sonra: "Bu âyetten ne kadar çok korkuyorum" dedi.

Ahmed, Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin, CenVden bildirdiine göre Resûltllah

(saJiaiiahu Bieytu vBseiiem):
"Eer bir toplulukta masiyet ileyen biri olur da, o toplulukta

masiyet ileyene engel olabilecek güçte binleri bulunduu halde ona engel

olmazlarsa Yüce Allah o topluluu ondan dolay mutlaka azaba uratr"

buyurmutur.

1
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"Yahudiler, «Allah’n eli çok skdr» dediler. Söyledikleri söz

sebebiyle onlarn elleri balansn ve lanete urasnlar!
Aksine Allah’n elleri açktr, diledii gibi verir. Andolsun,

Rabbinden sana indirilen, onlarn çounun azgnln ve

küfrünü azdryor. Biz, onlann aralarna tâ kyamete kadar

dümanlk ve kin atmzdr. Ne zaman sava için bir ate
yakmlarsa, Allah onu söndürmütür. Onlar yeryüzünde

bozunculua koarlar. üphesiz Allah bozguncular

sevmez." (Mâide Sur. 64 )

bn shâk, Taberânî, M. el-Kebîr'de ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: Yahudilerden kendisine a’s b. Kays denilen kii: "Rabbin

cimri ve eli sk biridir" deyince, Yüce Allah: "Yahudiler, «Allah’n eli çok

1 Mâide Sur. 63
2 Ahmed 31/530, 548, 557, 571, 572 (19192, 19216, 19230, 19253, 10257), Ebû Dâvud

4339) ve bn Mâce (4009). Hasen hadistir (Bakn: Elbân, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4339).
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skdr» dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onlarn elleri balansn ve lanete

urasnlar! Aksine Allah'n elleri açktr, diledii gibi verir ..."
1

âyetini

indirdi.
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah’n eli çok skdr"

dediler..."3 buyruunu açklarken: "Bu âyet Kaynuka Yahudilerinin ba
Finhâs hakknda nâzil olmutur" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "...Allah'n eli çok skdr"

dediler..."4 buyruunu açklarken: "Bu âyet Yahudi, Finhâs hakknda nâzil

olmutur” dedi .
5

Abd b. Humeyd ve bn EbT Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah’n eli çok skdr" dediler ..."
6 buyruunu açklarken: "Yahudiler,

Allah'n eli cimridir demek istemitir" dedi.

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n eli

çok skdr" dediler..."* buyruunu açklarken: "Burada sk ifadesinden

kastlan bal mânâsnda deildir. Onlar: "Allah cimri biridir ve yanndaki

nzklan tutmaktadr" demilerdir. Allah dediklerinden çok daha yücedir"

dedi.

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk : "4J3'”0
ifadesini

açklarken: “Yahudiler bu ifadeyle: «Allah cimridir, cömert deildin» demek

istemitir" dedi. "...Onlarn elleri balansn ..."
11

buyruunu açklarken de:

1 Mâide Sur. 64
1 bn Kesîr, Tefsir*de (3/138) geçtii üzere bn shâk ve Taberânî (12497). Heysemî,

Mecmau'z-TLevSid'de (7/17): "Ravileri güvenilir kii" demitir.
5 Mâide Sur. 64
5 Mâide Sur. 64
5 bn Cerîr ((8/555).
6 Mâide Sur. 64
7 bn Ebî Hâtûn 4/1 167 (6575).
8 Mâide Sur. 64
9 bn Cerîr (8/555 ve bn Ebî Hatim 4/1167 (6576).
10 Mâide Sur. 64

" Mâide Sur. 64
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“Onlarn eli balanarak nafaka verip hayr ilemeyenlesin mânâsndadr”

dedi .

1

Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs'te, hadisi Resûlullah'a MaiiBhu aiyhi vrnJim)

dayandrarak Enes'ten öyle bildirin
"
Yahya b. Zekeriya Rabbine yakararak:

«Ey Rabbim! Beni öyle bir ey kl ki, insanlar hakkmda kötü söyleyip iftira

etmesin» diye dua etti. Bunun üzerine Yüce Allah: «Ey Yahya! Bu kendime bile

has klmadm bir eydir. Nasl olur da sana öyle bir eyi yaparm. Sen

Kur'ân' oku, onda Yahudilerin: "Uzeyr, Allah'n oludur* dediler.

Hristiyanlar ise: 'Isa Mesih, Allah'n oludur ...*
1
dediini, yine: "...Allah’n

eli çok skdr...*3 diyerek bana bile iftira ettiklerini görürsün» buyurdu ."

Ebû Nuaym'n, Hilye'de bildirdiine göre Câfer b. Muhammed der ki:

“Eer kardeinin senin hakknda kötü söylediini iitirsen üzülme. Eer bu

ey kardeinin dedii gibiyse sana pein olarak ödetilen cezadr. Eer öyle

deilse bu yapmadn bir ey için bir sevaptr. Mûsa “Ey Rabbim!

Senden beni herkesin hayrla anmasn istiyorum" deyince, Allah: “Ben bunu

kendime bile yapm deilim” buyurdu .

4

Ebû Nuaym’n, Vehb’den bildirdiine göre Mûsa UyhMm): "Ey Rabbim!

Insanlann hakkmda kötü konumasn engelle" diye dua edince, Yüce Allah:

“Eer bunu yapacak olsaydm, kendim için yapardm" buyurdu .

5

Ebû Ubeyd, FedâiVde, Abd b. Humeyd, bn Ebî Dâvud, bnu'l-Enbârî,

Mesâhifte ve Ibnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: “ oLJ jj

jikl." eklinde okumutur.

6

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî’nin,

el-Esmâ' ve's-Sföt'ts, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (uUaiMu aleyhi

veuUem):

"

Allah'n sa eli doludur ve gece gündüz ondan harcamas onu eksiltmez.

Allah, gökleri ve yeri yaratt zamandan beri neler verdiini bir görseniz. Yine

1 bn Cerir (8/555) ve bn Ebî Hâdm 4/1168 (6578).

2 Tevbe Sur. 30
3 Mâide Sur. 64
4 Ebû Nuaym (3/198).

5 Ebû Nuaym (4/42).

6 Ebû Ubeyd (sh. 170) ve bn Ebî Dâvud (sh. 54). Bu kraat mevcut Mushaflann

metnine muhalif olduu için âz bir krattr.
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de bu verdikleri sa elindekini eksiltmemitir. Ar da su üzerindedir. Dier eli

ise kabzeden elidir. O, yükseltir ve alçaltr

"

buyurdu.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "...Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlarn çounun

azgnln ve küfrünü azdryor..."
2 buyruunu açklarken: "Muhammed'e

(ulilihu Biertü «leiiem) ve Araplara olan hasedlerinden dolay Kurîân' braktlar.

Onlar Muhammed’in (ssiiailahu aleyhi veseiM kitaplannda yazl olduunu bulduklan

halde kendisini ve dinini inkar ettiler" dedi.
3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî' der ki: ''Âlimler ezberleyip

örendiklerine göre öyle dediler: "Yeryüzünde Allah'n indirdiklerinden

baka hükümlerle hükmeden her kavmin arasna Yüce Allah mutlaka

dümanlk ve kin brakr. Yahudiler Allah'n indirdii hükümlerden baka

hükümlerle hükmettikleri için Yüce Allah: "...Onlarn aralarna tâ kyamete

kadar dümanlk ve kin atmzdr ..."4 âyetiyle içlerine dümanlk brakt
haberini vermektedir.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarn

aralarna tâ kyamete kadar dümanlk ve kin atmzdr..."5 buyruunu

açklarken: "Burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir" dedi. "...Ne

zaman sava için bir ate yakmlarsa, Allah onu söndürmütür..."
6

buyruu hakknda ise: "Onlar ne zaman sava için bir plan yapacak olsalar

Allah onlarn planlann bozar mânâsndadr" dedi.
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Ne zaman sava için bir ate yakmlarsa ..."
8

’ Ahmed 12/247, 13/487, 16/299 (7298, 8140, 10500), Buhârî (4684, 7411, 7419), Müslim

(993) Tirmizî (3045), bn Mâce (197) ve Beyhakî (719, 720).
1 Mâide Sur. 64
3 bn Cerîr (8/558) ve bn Ebî Hâtim 4/1168 (6583).

4 Mâide Sur. 64
s Mâide Sur. 64
6 Mâide Sur. 64
7 bn Cerîr (8/558) ve bn Ebî Hâtim 4/1168 (6583).
a Mâide Sur. 64
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buyruunu açklarken: "Burada Muhammed (saJiaiihu aleyhi «ailem) ile yapmak

istedikleri savalar kastedilmektedir" dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Ne zaman sava

çin bir ate yakmlarsa, Allah onu söndürmütür..."
2 buyruunu

açklarken: "Ne zaman bir ey için toplansalar Allah onlan datp güçlerini

yok ederek atelerini söndürdü ve kalplerine bir korku brakt” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: "...Ne zaman sava için bir ate yakmlarsa, Allah

onu söndürmütür..."4 buyruunu açklarken: “Burada Allah’n dümanlan

Yahudiler kastedilmektedir. Onlar ne zaman sava için bir ate yaktlarsa

Allah o atei söndürdü. Her ehirde Yahudileri o ehrin hakir olan kiileri

olarak görürsünüz. Onlar Mecusilerin hükmü altndayken slam geldi.

Yahudiler kötü amellerinden dolay insanlarn en hakir ve en çok küçümsenen

kiileriydi .

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ne

zaman sava için bir ate yakmlarsa, Allah onu söndürmütür ..."
6

buyruunu açklarken: "Bu aalk kiiler ne zaman Araplan öldürmek için

toplandysa Allah onlan hakir kld" dedi .

7
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"Eer kitap ehli iman etseler ve Allah'a kar gelmekten

saknsalard, muhakkak onlarn kötülüklerini örterdik ve

onlan Naim cennetlerine sokardk." (Mâide Sur. 65 )

1 bn Cerîr (8/561) ve bn Ebî Hâtim 4/1169 (6587).
1 Mâide Sur. 64

3 bn Cerîr (8/561 )
ve bn Ebî Hâtim 4/1 169 (6588).

4 Mâide Sur. 64

5 bn Cerîr (8/560) ve bn Ebî Hâtim 4/1 169 (6591).

6 Mâide Sur. 64
7 bn Ebî Hatim 4/1 169 (6589).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde: "...Eer kitap ehli iman etseler ve Allah'a kar
gelmekten saknsalard...'" buyruunu açklarken: “Allah'n indirdiklerine

iman edip haram kld eylerden saknmak mânâsndadr” dedi .

1
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"Eer onlar Tevrat', ncili ve Rableri tarafndan
Kendilerine indirileni gereince uygulasalard, elbette

üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan

orta yolu tutan bir zümre vardr. Ama onlarn birçounun
yapt ne kötüdür!" (M«iJe Sur. 66)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mâlik b. Dînar der ki:

“Naim Cenneti, CennetüM-Firdevs ve Cennetü’l-Adn arasndadr. Orada

Cennet güllerinden yaratlan Huri kzlar vardr" dedi. Kendisine: “Orada

kimler oturacaktr?" diye sorulunca: “Masiyet yapmak için karar veren ve

Yüce Allah’n azametini iitince bu masiyeti ilemekten vaz geçenler

oturacaktr" karln verdi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: “Eer

onlar Tevrat', Incil'i ve Rableri tarafndan kendilerine indirileni gereince

uygulasalard ..."4 buyruunu açklarken: “Tevrat' ve ncili uygulamakla

onlarla amel etmek, Rableri tarafndan kendilerine indirilenle de Muhammed
{sailaPahu aleyhi vbsbM ve kendisine indirilenler kastedilmektedir" dedi. "...Elbette

üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan

bir zümre vardr..."5 buyruu hakknda ise: “Onlara gökyüzünden yamur
gönderir ve yeryüzünde kendilerini zengin edecek bitkiler çkarp bol bol rzk

1 MâideSur. 65
1 bn Cerîr (8/562) ve bn Ebî Hâtim 4/1169 (6592).

3 bn Ebî Hâtim 4/1170 (6594).

* Mâide Sur. 66
5 Mâide Sur. 66
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verirdim. Salih zümreden kast ise Ehl-i Kitâb'dan Müslüman olan kiilerdir”

dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Elbette

üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi ..."
1 buyruunu açklarken:

“Allah göklerden yamur gönderecek ve yeryüzü bereketini çkarac akt

mânâsndadr” dedi .

3

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken:

“Gökyüzünden inecek ve yeryüzünde çkacak nzklardan yiyeceklerdi" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

“"...Elbette üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan orta

yolu tutan bir zümre vardr..."5 buyruunu açklarken: “Gökyüzü bereketini,

yeryüzü de bitkilerini verecekti" dedi. "...Onlardan orta yolu tutan bir

zümre vardr ..."
6 buyruu hakknda ise: “Allah'n Kitab'na ve emrine uyan

bir topluluk vard mânâsndadr” dedi. Sonra çou kavimleri yerip: "...Ama

onlarn birçounun yapt ne kötüdür!" buyurdu .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Rabî' b. Enes'in öyle dediini bildirir: “Orta yolda

olan ümmet, dinde fasklk etmeyen ve ar gitmeyenlerdir. Ar gitmek

arttrmak, fasklk ise yoldan çkmak anlamndadr."8

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Onlardan orta yolu tutan bir

zümre vardr ..."9 buyruunu açklarken: "Burada müminler

kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in, Cübeyr b. Nufeyr’den bildirdiine göre Resûlullah (saliallahu

aleyhi vesellem):
"lmin kadrlmas yakndr" buyurdu. Ziyâd b. Lebîd: “Yâ

’ bn Cerîr (8/564, 565) ve bn Ebî Hatim 4/1170, 1171 (6596 ve 6599, 6600, 660:î'den

sonra).

1 Mâide Sur. 66

3 bn Cerîr (8/563) ve bn Ebî Hatim 4/1171 (6599, 6600).

4 bn Cerîr (8/564).

5 Mâide Sur. 66
6 Mâide Sur. 66
7 bn Cerîr (8/563, 566).

8 bn Cerîr (8/567).

9 Mâide Sur. 66
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Resûlullah! Biz Kur’ân' okumu ve çocuklarmza öretmi iken nasl olur da

ilim kaldnlr?" diye sorunca: "Annen seni kaybetsin ey bn Lebîd! Ben seni

Medine ahalisinden en akl banda olarak görürdüm. Tevrat ve ncil

Yahudilerin ve Hristiyanlarn elinde deil mi? Onlar Allah'n emirlerini

braknca onlardan geriye ne kald?" buyurdu ve: "Eer onlar Tevrat', Incil'i

ve Rableri tarafndan kendilerine indirileni gereince uygulasalard,

elbette üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan orta

yolu tutan bir zümre vardr. Ama onlarn bir çounun yapt ne kötüdür!" 1

âyetini okudu .

2

Ahmed ve bn Mâce'in Sâlim b. Ca’d vastasyla bildirdiine göre Ziyâd b.

Lebîd der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bir konudan bahsetti ve: "te bu,

ilmin gitmesi zamanndadr" buyurdu. Biz: "Yâ Resûlullah! Biz Kur'ân'

okurken, onu çocuklarmza okuturken ve kyamet gününe kadar onlar da

çocuklarna okutacakken nasl olur da ilim gider (yok olur)?" dediimizde:

"Annen seni kaybetsin ey Lmmü Lebîd'in olu! Ben seni Medine erkeklerinin

en akl banda/kavrayls biri olarak görürdüm. Yahudiler ve Hristiyanlar,

Tevrat ve ncil okuyup ta ondan hiçfaydalanmaz (onunla amel etmez) durumda

deiller mi?" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin, Ya’kûb b. Zeyd b. Talha ve Zeyd b. Elem vastasyla

bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Resûlullah {süiiaiiahu aleyhi vasllm) bir konuyu

anlattktan sonra: "Mûsa'nn (aleyhisselam) ümmeti yetmi bir frkaya ayrld.

Onlarn yetmi frkas Cehennemde, birfrkas da Cennettedir. sa'nn (aleyhisselam)

ümmeti yetmi iki frkaya ayrld. Onlarn bir frkas Cennette, yetmi bir

frkas da Cehennemdedir. Benim ümmetim ise bunlardan daha fazla frkaya

ayrlacaktr. Bu frkalarn biri Cennette, dier yetmi iki frkas ise

Cehennemdedir" buyurdu. Ashâb: “Bu (Cennetlik) frka kimlerdir?" diye

sorunca iki defa: "Cemaatlerfrkasdr" buyurdu. Ya’kûb b. Zeyd ekliyor: Ali b.

Ebî Tâlib bu hadisi anlatt zaman: "Eer onlar Tevrat', Incil'i ve Rableri

tarafndan kendilerine indirileni gereince uygulasalard, elbette

üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan

’ Mâide Sur. 66
z bn Ebî Hatim 4/1170 (6595).

3 Ahmed 29/17, 442, 443 (17473, 17919, 17920) ve bn Mace (4048). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3197).
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bir zümre vardr. Ama onlarn birçounun yapt ne kötüdür!”' âyeti ile:

"Yarattklarmzdan bir topluluk hakk gösterirler ve onunla hükmederler" 2

âyetini okuyup: "Burada da Muhammed’in Msiiahu aleyhi «seiM ümmeti

kastedilmektedir" dedi .

3

isJLaj lii Op cilbj {jA JjllJj Jyl U Jj-^Jl I4J U
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"Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli et Eer
bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini

yerine getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur.

üphesiz Allah, kâfirler topluluunu hidayete

erdirmeyecektir." (Mâide sur . 67)

Ebu’-eyh’in, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saflaiiaw aleyhi

«seiiemi öyle buyurmutun "Yüce Allah, beni peygamber olarak gönderdii

zaman bu bana ar gelmi ve insanlarn beni yalanlayacan bilmitim. Allah,

bana tebli etmemi aksi takdirde bana azab edeceini vaad etti ve: «Ey

Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli et ...»
4
âyetini indirdi."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebt Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid der ki: "...Rabbinden sana indirileni tebli et ..."5 âyeti ndii

zaman, Resûlullah Mdirfu aleyh. «eften): "Ey Rabbim! Ben tek batnaym. nsanlar

üstüme üütüü zaman ne yapacam?" deyince: "...Eer bunu yapmazsan,

O'nun verdii peygamberlik görevini yerine getirmemi olursun ..."
6

âyeti

nâzil oldu .

7

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer bunu

yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini yerine getirmemi

’ Mâide Sur 66
1 A’rafSur.181
} bn Kesir, Tefsir*dc (3/141) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir: "Bu hadis bu vecih

ve bu siyakla çok arib (tek kanall) bir hadistir" demitir.
I Mâide Sur. 67
II Mâide Sur. 67
6 Mâide Sur. 67
7 bn Cerîr (8/568) ve bn Ebî Hâtim 4/1173 (6613).
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olursun..."' buyruunu açklarken: “Eer sana indirilenden bir âyet bile

gizleyecek olursan peygamberlik görevini yerine getirmemi olursun

mânâsndadr” dedi.

1

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Eb'u Saîd el-

Hudri: "Ey Peygamberi Rabbinden sana indirileni tebli et...^ âyeti, adîr

Hum günü Ali b. EbîTâlib hakknda nazil olmutur" dedi.
4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Biz, Resûlullah (saUaiiahu

aleyhi veniiem) zamannda: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli

et ..."5 âyetini okur ve: "Ali müminlerin efendisidir" ifadesini eklerdik. Sonra:

"...Eer bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini yerine

getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur..."
6 eklinde devam

ederdik.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Antere der ki: Ben bn Abbâs'n yannda

iken bir kii gelip: “Baz kiiler bize gelip, sizin yannzda Resûlullah'n (uiiaUahu

aleyhi vesaiiem) size söyledii ve halktan gizli tuttuu bir eylerin var olduunu

söylüyorlar” dedi. Bunun üzerine bn Abbâs: “«Ey Peygamber! Rabbinden

sana indirileni tebli et ...»
7
âyetini bilmiyor musun? Vallahi! Resûlullah (ulaHahu

eiayhi ve»im) bize yazl bir kat bile brakmad" karln verdi.
8

bn Merdûye ve Diyâ'nn, el-Muhtâre’âe bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Resûlullah'a (uluyu aleyh malim): “Senin için gökyüzünden indirilen en ar âyet

hangisidir?" diye sorduklarnda öyle buyurdu: "Ben hac mevsiminde

Mina'daydm. O zamanlar Arap mürikleri ve birçok insan hac mevsiminde

toplanmh. O zaman Cibril bana

:

«Ey Peygamber! Rabbinden sana

indirileni tebli et. Eer bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik

görevini yerine getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur...»
9

1 Mâidc Sur. 67
1 bn Cerîr (8/568) ve bn Ebî Hâtim 4/1173 (6612).

i Mâide Sur. 67
4 bn Ebî Hâtim 4/1172 (6609) ve bn Asâkir (42/237).

5 Mâide Sur. 67
6 Mâide Sur. 67
7 Mâide Sur. 67

• bn Ebî Hatim 4/1172 (6611).

9 Mâide Sur. 67
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âyetini indirdi. Ben de Akabe'nin yannda ayaa kalkp: «Ey insanlar. Kim

Cennet karlnda bana Rabbimin risâletini tebli etmemde yardmc olur? Ey

insanlar! Allah'tan baka ilah olmadn ve benim Allah'n Resulü olduumu

söyleyin. Kurtulur ve Cennete gidersiniz» diye seslendim. Bütün erkekler

kadnlar ve çocuklar üzerime toprak ve ta atp yüzüme tükürerek: «Atasnn

dininden çkan yalana» demeye balad. Biri bana yaklat ve: «Ey Muhammedi

Eer sen Allah'n Resulü isen, Nuh'un (aMineim) kaimine helak olmalar için

beddua ettii gibi senin de onlara beddua etmek hakkndr» dedi. (Ravi der ki)

Bunun üzerine Hz. Peygamber (raidUu sieyt* mallm):
"
Allahm ! Kavmime hidayet

ver, onlar bilmemektedir. Beni onlara galip et ki, sana itaatte bana uysunlar"

diye dua etti. Bu srada Resûlullah'n (saiiaiBhu aleyh, veseiiem) amcas Abbâs gelip

kendisini onlann elinden kurtard ve onlan etrafndan uzaklatrd. A'me der

ki: “te Abbâs'n oullan bununla övünür ve: "üphesiz sen sevdiin

kimseyi doru yola iletemezsin. Fakat Allah, diledii kimseyi doru yola

eritirir. O, doru yola gelecekleri daha iyi bilir
"

1

âyeti bizim hakkmzda

indi" derler. Resûlullah [uMafa aM» mdbm), Ebû Tâlib'i hidayet etmek isterken,

Yüce Allah Abbâs b. Abdi’l-Muttalib'i hidayet etti .

1

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-

eyh, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Delâil’de ve Beyhakî’nin Delâil’de

bildirdiine göre Hz. Âie der ki: "...Allah, seni insanlardan korur.. ." 3 âyeti

nâzil olana kadar Hz. Peygamber (ssArfato d^ mallan) muhafzlar tarafndan

korunurdu. Ancak bu âyet nâzil olduktan sonra Resûlullah (nflsititu afcytu mdiem)

ban çadnndan dan çkararak: "Ey insanlar! Daln, artk Allah beni

korumas altna almtr" buyurdu .

4

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki:

Abbâs, Resûlullah' (saiiaiishu aByhi veullem) koruyan muhafzlardan biri idi. "...Allah,

1 Kasas Sur. 56
J Diyâ (10/13, 14).

J Mâide Sur. 67
4 Tirmizî (3046), bn Cerîr (8/569), bn Ebî Hâtim 4/1173 (6615), Hâkim (2/313) ve

Beyhakî (2/184). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Tirmizî, 3197).
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seni insanlardan korur ..."

1

âyeti nâzil olduu zaman Resûlullah Moiiahu aleyhi

«»ilem) korunmay brakt .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: “Resûlullah

(dlaiym bM« vettUam) bir yere gittii zaman Ebû Tâlib, beraberinde koruma olarak

birkaç kii gönderirdi. "...Allah, seni nsanlardan korur..."

3

âyeti nâzil

olduktan sonra yine Ebû Tâlib Resûlullah (niiaiiahu aleyhi vuseiiem) ile beraber

korumalar göndermek isteyince:
"Amcacm ! Allah beni korumas altna ald.

Beraberimde kimseyi göndermene gerek yoktur

"

buyurdu/

Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym, DelâiVdc ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi mailem) koruma

altna alnmt. Amcas Ebû Tâlib her gün Hâim oullarndan baz kiileri

Resûlullah MsMu aleyhi metfem) ile beraber koruma olarak gönderirdi. "...Allah,

seni insanlardan korur..."5 âyeti nâzil olduktan sonra yine amcas,

beraberinde korumalar göndermek isteyince:
"Amcacm ! Allah beni

cinlerden ve insanlardan yana korumas altna ald

"

buyurdu .

6

Ebû Nuaym'n, DelâiVde bildirdiine göre Ebû Zer der ki: "...Allah, seni

insanlardan korur..."

7

âyeti nâzil olana kadar hainlerden korkumuzdan

dolay Resûlullah iaiiaiiahu aleyhi veseiiem) ancak biz etrafnda onu korurken uyurdu .

6

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre smet b. Mâlik el-Hatmî der

ki: “Geceleri Resûlullah' (seiaüshu deyh. ««Hem) koruma altna alrdk. "...Allah, seni

1 Maide Sur. 67
1
Taberânî, M. el-Evsat (3510), M. es-Saîr (1/149) ve bn Kesîr, Tefsir'de (3/144) geçtii

üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/17) der ki: "snadnda zayf olan

Atiyye el-Avfî bulunmaktadr."
5 Mâide Sur. 67
4 bn Kesîr, Tefsirde (3/145) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr der ki: "Bu hadis

çok arîb (tek kanall) bir hadistir. Bu âyet Medine'de nâzil olmutur. Oysa hadise göre

âyet Mekkî olarak gözükmektedir.
5 Mâide Sur. 67
6
Taberânî (11663), bn Kesîr, Tefsirde (3/145) geçtii üzere bn Merdûye ve bn

Asâkir (66/324). bn Kesîr der ki: "Bu hadis te arîb (tek kanall) bir hadistir. Doru olan,

âyetin Medine'de nâzil olmasdr. Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/17) der ki: "snadnda

zayf olan Nadr b. Abdirrahman bulunmaktadr."
7 Mâide Sur. 67
8
Ebû Nuaym (151).



354 .*8 Mâide Sûresi &

insanlardan korur...*
1

âyeti nâzil olunca Resûlullah (nfakhu oM mdm)

korumalar iptal etti.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: Resûlullah (niaiUu

4>rti rndiem), Enmâr oullan ile savat zaman en yüksek yerde bulunan bir

hurmalkta konaklamt. Resûlullah (uMMu aM> m**} bir kuyu banda oturdu

ve ayaklann kuyuya sarktt. Neccar oullanndan avres (b. el-Hâris): “Ben

Muhammed'i öldüreceim" dedi. Arkadalan ona: "Onu nasl öldüreceksin?"

deyince: “Ona: «Bana klcn ver» derim. Eer verirse onu kendi klcyla

öldürürüm" karln verdi. Sonra Resûlullah’n (saHaiahuaieYh «taiM yanna gidip:

"Ey Muhammedi Bana klcn ver de onu knndan çekeyim” dedi. Resûlullah

(ssflaüahu Biey+ mdem] ona klc verince avres'in eli titredi. Bunun üzerine

Resûlullah (uiiafehu Bieyh. ««hem): "Allah ikimizin arasna girdi, ne istiyorsun?" dedi

ve Yüce Allah: “Ey Peygamber! Rabblnden sana indirileni tebli et. Eer

bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini yerine getirmemi

olursun. Allah, seni insanlardan korur. üphesiz Allah, kâfirler topluluunu

hidayete erdirmeyecektir"3 âyetini indirdi/

bn Hibbân ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

Resûlullah (ssHhIIbIu aleyhi «eseiM ile beraber bir yolculukta bulunduumuz srada

gölgelenmesi için en büyük aac kendisine brakrdk ve Resûlullah taiiaJiaiu aleyhi

«auttun} o aacn altnda konaklard. Yine bir gün bir aacn altnda konaklad ve

klcn aaca ast. Bir kii gelip klc alarak: “Ey Muhammedi Seni benden kim

kurtaracak?” dedi. Resûlullah (uHaUahu aleyhi «eseiiem): "Beni, Allah senden korur, klc

brak " dedi ve adam klc brakt. Sonra da: "...Allah, seni insanlardan

korur..." 5
âyeti nâzil oldu.

6

Ahmed'in bildirdiine göre Ca'de b. Hâlid b. es-Smmat el-Cuemî de- ki:

Hz. Peygamber'e (uiiaiiahu aleyh, vesdiem) bir adam getirildi ve: “Bu seni öldürmek

' Mâide Sur. 67

’ bn Kesir, Teftir" de (3/144) geçtii üzere bn Merdûye ve Taberânî vastasyla.
5 Mâide Sur 67
4 bn Ebî Hatim 4/1173 (6614). bn Kesir, Tefsir"de (3/146) der ki: "Bu hadis bu kanalla

arîb bir hadistir." Sahîh-i Buhârî'yc (4136) baknz.
5 Mâide Sur. 67
b bn Hibbân, Mevârid (1739) ve bn Kesîr, Tefsir "de (3/146) geçtii üzere bn Merdûye.

Lafz kendisinindir.
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istedi” denildi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesellem):
"
Korkma, korkma,

sen beni öldürmek istesen de Allah seni bana musallat etmez" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katide bu âyeti açklarken: “Yüce Allah, kendisini insanlara muhtaç

etmeyeceini ve onu onlardan koruyacan Peygamberine haber vererek,

tebli etmesini emretti. Bize söylendiine göre Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi

veselM: “Saklansan” dediklerinde: "Vallahi! Sa kaldm müddetçe insanlarn

arasnda kalacam" buyurdu .

2

bn Cerîr ve Ebu' eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “Ey

Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli et. Eer bunu yapmazsan,

O'nun verdii peygamberlik görevini yerine getirmemi olursun. Allah,

seni insanlardan korur..."3 âyeti nâzi! olduu zaman, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Benim korumaclm yapmayn. Allah beni korumas altna ald"

buyurdu .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. akîk der ki:

Resûlullah' (saiiaiihu aleyhi vesellem) ashâbndan baz kiiler korumas altna almt.

"...Allah, seni insanlardan korur..."5 âyeti nâzil olduu zaman, Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) çkp: "Ey insanlar! Kendi ilerinize bakn. Allah beni

insanlardan yana korumas altna ald" buyurdu .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî’den bildiriyor: Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem) ashâb tarafndan sürekli

koruma altndayd. "...Allah, seni insanlardan korur..."7 âyeti nâzil

olduunda ve Yüce Allah, Resûlullah' (sallaiiahu aleyhi vesellem) insanlardan

koruyacan haber verdii zaman ashâb O'nu korumay brakt .

8

1 Ahmed 25/203 (15868). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 bn Cerîr (8/567, lafz kendisinindir) ve "Tebli etmesini emretti" ksmna kadar bn

Ebî Hâtim 4/1 174 (1616).

3 Mâide Sur. 67

< bn Cerîr (8/569).

5 Mâide Sur. 67
6 bn Cerîr (8/569), Tahric Ahâdisü'l-Keâfta (1/414) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (1/144)

geçtii üzere bn Merdûye.
7 Mâide Sur. 67
a bn Cerîr (8/570).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

Resûlullah (saiiaMu aleyhi vneiiam) konaklamak için bir yerde indii zaman ashâb

kendisine en büyük gölgeyi seçerdi ve Resûlullah {saUsüshu **yi» vesilem) o gölgede

dinlenirdi. (Bir gün) Bedevi biri gelip klcn çekerek: “Seni benden kim

kurtaracak?" dedi. Resûlullah (satiaiiahu Bieyh «sdlem): "Allah" karln verince

Bedevinin eli titredi ve klc elinden düürdü. (Kendisi de düüp) kafasn bir

aaca vurunca beyni dald. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Allah, seni

insanlardan korur ..."

1

âyetini indirdi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Hz. Peygamber Mafahu hieyh

vesBiem), Kurey'ten çekinirdi. "...Allah, seni insanlardan korur ..."3 âyeti nâzil

olduu zaman Resûlullah (saiUMu aleyh; vesaiM srt üstü uzanarak iki veya üç defa:

"Dileyen beni yalnz braksn" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Rabf b. Enes der ki:

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli et. Eer bunu

yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik görevini yerine getirmemi

olursun. Allah, seni insanlardan korur. üphesiz Allah, kâfirler topluluunu

hidayete erdirmeyecektir
"5 âyeti nâzil olana kadar Hz. Peygamberim (niiriihu

aleyhi veseiiem) ashab korumacln yapard. Bu âyet nâzil olunca ashabnn yanma

çkp: "Benim korumaclm brakn, Allah beni insanlardan korumas alt na

ald" buyurdu .

6

j>1 Uj »ijjîh j* 'î j*
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"De kî: «Ey Kitap ehli! Tevrat', Incil'i ve Rabbinizden size

indirileni uygulamadkça hiçbir ey üzere deilsiniz.»

Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Ku*ân, onlardan

1 Mâide 5ur. 67

* bn Cerir (8/570).

i Mâide Sur. 67

« bn Cerir (8/570).

5 Mâide Sur. 67
6 bn Kesîr, Tefsir*de (3/144) geçtii üzere bn Merdûye.
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çounun taknlk ve küfrünü artracaktr. Öyle ise o kâfirler

toplumu için üzülme/' (Mâide Sur. es)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Râfi' b. Harise, Selâm b. Mikem, Mâlik b.

es-Sayfîve Râfi’ b. Hureymil gelip: “Ey Muhammedi Sen, brâhîm’in milleti ve

dini üzeri olduunu, yanmzdaki Tevrat’a iman edip onun Allah’tan gelen hak

kitap olduunu iddia etmiyor musun?" diye sordular. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (saiisiiahu aleyhi YBsellem): "Evet, ediyorum. Ancak siz ortaya bir eyler

çkardnz ve sizden alman misa (sözü) inkar ettiniz. nsanlara açklamasyla

emrolunduunuz eyleri de gizli tuttunuz. Ben çkardnz eylerden uzam "

buyurdu. Bu kiiler: “Biz elimizdeki Tevrat’a uyarz, biz hidayet ve hak

üzereyiz. Biz sana iman etmeyiz ve sana uymayz” dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "De ki: Ey Kitap ehli! Tevrat', ncil'i ve Rabbinizden size

indirileni uygulamadkça hiçbir ey üzere deilsiniz." Andolsun ki sana

Rabbinden indirilen bu Kur’ân, onlardan çounun taknlk ve küfrünü

artracaktr, öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme" 1

âyetini indirdi .

2
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"Bir fitne kopmayacan sandlar, körletiler, sarlatlar;
sonra Allah tövbelerini kabul etti, yine de çou körletiler

ve sarlatlar. Allah, ilediklerini görür/' (Mâide Sur. 71)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Bir fitne

kopmayacan sandlar ..."3 buyruunu açklarken: “Burada Yahudi'ler

kastedilmektedir" dedi .

4

1 Mâide Sur. 68
2 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (567, 568), bn Cerîr (8/573) ve bn Eb Hâtim 4/1174

(6618).

3 Mâide Sur. 71

* bn Cerîr (8/578) ve bn Ebî Hâtim 4/1178 (6640).
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bn Cerîr, bnu’l'Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): ‘‘Bir fitne kopmayacan sandlar..”
1 buyruunu açklarken:

“Burada bela kastedilmektedir" dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Bir fitne kopmayacan sandlar...”3 buyruunu açklarken: “Kavim

belalann gelmeyeceini sand mânâsndadr" dedi. “...Körletiler,

sarlatlar...”4 buyruu hakknda ise: "Onlara her bela gelmesinde, onunla

mübteli olup helak oldular" dedi .

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: “Bir fitne

kopmayacan sandlar..."
6 buyruunu açklarken: “Hiçbir eyle mubteli

olmayacaklarn sandlar ve hakk görmeyerek körletiler" dedi .

7

ijk ^ C?} j* ^ \J\ I
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“Andolsun, «Allah, Meryem olu Mesih'tir» diyenler

kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih öyle demiti: «Ey

srailoullan! Yalnz, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz

olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koarsa, artk,

Allah ona cenneti muhakkak haram klmtr. Onun barna
da atetir. Zalimler için hiçbir yardma yoktur.»"

(Mâide Sur. 72)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b der ki: Yüce Allah,

sa'y (aieyHsselam) (göe) yükselttii zaman srail oullan âlimlerinden yüz kii

toplanarak birbirlerine: “Sizler çoksunuz, frkalara aynlmaktan korkuyoruz.

1 Mâide Sur. 71

* bn Cerîr (8/577, 578) ve bn Ebî Hâtim 4/1 177 (6638).

3 Mâide Sur. 71

3 Mâide Sur. 71

5 bn Cerîr (8/577) ve bn Ebî Hâtim 4/1178 (6641) ikinci ksm muhtasar olarak.

6 Mâide Sur. 71

7 bn Cerîr (8/577) ve bn Ebî Hâtim 4/1 178 (6639).
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On kiiyi dan çkann" dediler ve on kiiyi dan çkardlar. Sonra yine: "Siz

çoksunuz, on kiiyi dan çkann" dediler ve on kiiyi dan çkardlar. Sonra

bir daha: "Siz çoksunuz, on kiiyi daha dan çkann" dediler ve on kiiyi daha

dan çkardlar. Sadece on kii kalana kadar öyle devam ettiler. Sonra: "Siz

imdi de çoksunuz, alt kiiyi dan çkann" dediler ve dört kii kaldlar. Sonra

birbirlerine: "sa hakknda ne diyorsunuz?" demeye baladlar. Aralanndan

bir kii: "Allah'tan baka gayb bilen birini biliyor musunuz?" diye sorunca:

"Hayr" dediler. "Allahtan baka ölüleri dirilten birini biliyor musunuz?"

deyince, yine: "Hayr" dediler. "Allah'tan baka dilsizleri ve sedef hastalann

iyiletiren birini biliyor musunuz?" dediinde, yine: "Hayr" dediler. Bunun

üzerine adam: "Bu, Allah'tr, dilediince yeryüzünde kald ve diledii zaman

gökyüzüne çkt" dedi. Dier bir kii: “Biz sa'y da, annesini de biliyoruz. O,

Allah’n oludur" dedi. Yine dier bir kii: “Ben sizin dediiniz gibi

demiyorum. Annesi onu zina ederek dünyaya getirdi" dedi. Sonuncu kii de:

"Ben sizin dediiniz gibi demiyorum. sa (iByhissdBn) bize, Allah'n kulu, kelimesi

ve Meryem'e (aleyWian) brakt ruhu olduunu söylüyordu. Ben de sa'nn

kendisi için dediklerini diyorum. Sizin çok büyük eyler söylemi olmanzdan

korkuyorum" dedi. Sonra da halkn yanna dan çktlar. Dandakiler

çkanlardan bir kiiye: "Sen ne dedin?" diye sorunca: "O dilediince

yeryüzünde kalan ve diledii zaman gökyüzüne çkan Allah’tr, dedim" dedi.

Bunun üzerine bu kiiye bir grup tabi oldu. te bu grup ta Roma

imparatorunun dininden olanlardr. Dier bir kiiye: "Sen ne dedin?"

dediklerinde: "Annesi onu zina ederek dünyaya getirdi, diyorum” dedi. Buna

da bir grup tâbi oldu. Sonra üçüncü kiiye: "Sen ne dedin?" diye

sorduklannda: "O, Allah'n oludur, dedim" karln verdi. Ona da bir grup

tabi oldu. Bunlar da Nastûriler ve Ya'kûbîlerdir. Dördüncü kiiye: "Sen ne

dedin?" dediklerinde: "Allah'n kulu, ruhu ve Meryem'e (aieyhisseiam) brakt
ruhudur, diyorum" cevabn verdi ve bu kiiye de bir grup tabi oldu.

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "Yüce Allah bütün bunlar Kur'ân’da

zikretmitir" dedi ve: "Andoisun, «Allah, Meryem olu Mesih'tin> diyenler

kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih öyle demiti: "Ey srailoullar! Yalnz,

benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a

ortak koarsa, artk, Allah ona cenneti muhakkak haram klmtr. Onun

barna da atetir. Zalimler için hiçbir yardmc yoktur.» Andoisun, «Allah,

üçün üçüncüsüdür» diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan baka hiçbir
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ilâh yoktur. Eer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar

edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktr. Ayrca küfürleri

sebebiyle ve Meryem hakknda pek büyük bir iftirada bulunmalar

sebebiyle lanete uramlardr. Eer kitap ehli iman etseler ve Allah'a kar
gelmekten saknsalard, muhakkak onlarn kötülüklerini örterdik ve onlar

Naim cennetlerine koyardk. Eer onlar Tevrat', Incil'i ve Rableri

tarafndan kendilerine indirileni gereince uygulasalard, elbette

üstlerinden ve ayaklarnn altndan yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan

bir zümre vardr. Ama onlarn bir çounun yapt ne kötüdür!"'
1

âyetlerini

okudu. Sonra: "...Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardr..."
2
âyetindeki

zümreden kast: «sa {aieyhisseiam), Allah'n kulu, ruhu ve Meryem'e (aieyhisstiam)

brakt ruhudur» diyenlerdir” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Andolsun, «Allah, üçün üçüncüsüdür» diyenler kâfir

oldu..."3 buyruunu açklarken: "Burada sa (aieytissefam) hakknda: "Üçün

üçüncüsüdür” deyip te yalan söyleyen Hristiyanlar kastedilmektedir” dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "srâil oullan, sa (eieyhisHiam)

hakknda üç frkaya ayrld. Bir frka: "O, Allah’tr” dedi. Bir frka: "O, Allah’n

oludur” dedi. Bir frka da: "O, Allah'n kulu ve ruhudur” dedi. te bu frka

orta yolda giden ve teslim olan Ehl-i Kitâb frkasdr” dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Andolsun, «Allah,

üçün üçüncüsüdür» diyenler kâfir oldu..."
6 buyruunu açklarken:

"Hristiyanlar: «sa (aieyhisselam) ve annesi Allah'tn» dediler. Bu sözler Yice

Allah’n: "...Sen mi insanlara, Allah' brakarak beni ve anam iki ilâh edinin,

dedin..." 7 buyruu da bunu göstermektedir” dedi.®

’ Mâide Sur. 65, 66, 72, 73, Nisâ Sur. 156
1 Mâide Sur. 66
J Mâide Sur. 73
4 bn Cerîr (8/581) ve bn Ebî Hâtûn 4/1178 (6644).

5 bn Ebî Hâtûn 4/1179 /6645).
6 Mâide Sur. 73
7 Mâide Sur. 116
8 bn Cerîr (8/581) ve bn Ebî Hatim 4/1179 (6646).
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bn Ebî Hatim der ki: Abdullah b. Hilâl ed-Dimakî'nin, Ahmed b. el-

Havârî'den bildirdiine göre Ebû Süleyman ed-Dârânî: "Ey Ahmed! Vallahi!

Onlarn dillerine: «O, üç ilahn üçüncüsüdür» dedirten ancak Allah'tr.

Dileseydi onlann dillerini lal ederdi" demitir.’

JLi pi \jk Y* 4J1£ J 'J&V^ jd * jî

<J* JA i

"De ki: «Ey Kitap etili! Hakkn dna çkarak dininizde an
gitmeyin. Daha önce sapm, birçoklarn da saptrm ve

dosdoru yoldan daam bir milletin arzu ve keyiflerine

uymayn.»" (Müdc Sur. 77 )

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Dininizde ar gitmeyin ..."
2 buyruunu açklarken: "Bidatler edinmeyin

mânâsndadr" dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Dininizde ar
gitmeyin ..."4 buyruunu açklarken: "Burada an gitmekten kast, hakk terk

etmektir. Allah'n ei ve olu olduunu iddia edenler de an gidenlerdendi"

dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes der ki: Yahudilerin bir süre

sünneti ve kitab uygulayan bir liderleri vard. Bir gün eytan ona gelip: "Sen,

senden önce de yaplan bir iz üzerinde gidiyorsun ve bununla övülmüyorsun.

Ama sen kendin bir bidat çkar ve ona davet edip insanlar buna zorla" dedi.

Bu lider de öyle yapt. Bir süre sonra bu yaptndan dolay tövbe etmek

istedi. Liderlikten ve mülkünden vazgeçerek ibadete çekilmek istedi.

Günlerce ibadet ettikten sonra eytan gelip: "Sen ilemi olduun günahtan

dolay tövbe etmek istiyorsun, ama seninle Rabbin arasnda tövbeni kabul

edecek sa Meyfmian) vardr. Fakat senin yolunda filan ve filan kii dinlerini terk

ederek sapkla dütüler. Onlan bir daha nasl hidayete erdireceksin? Senin

1 bn Ebî Hâtim 4/1179 (6648).
1 Mâide Sur. 77
J bn Ebî Hâtim 4/1180 (6656).

4 Mâide Sur. 77
5 bn Ebî Hâtim 4/1180 (6657).
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tövben asla kabul olunmaz” dedi. "De ki: Ey Kitap ehli! Hakkndna çkarak

dininizde ar gitmeyin. Daha önce sapm, birçoklarn da saptrm ve

dosdoru yoldan da am bir milletin arzu ve keyiflerine uymayn”'1

âyetinin bu ve buna benzer eyler hakknda nâzil olduunu iittik.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Dosdoru yoldan da am bir millet ..."3 buyruunu

açklarken: "Burada Yahudiler kastedilmektedir” dedi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "De ki:

"Ey Kitap ehli! Hakkn dna çkarak dininizde an gitmeyin. Daha önce

sapm, birçoklarn da saptrm ve dosdoru yoldan daam bir milletin

arzu ve keyiflerine uymayn""5 buyruunu açklarken: "Burada kendileri ve

kendilerine uyanlan doru yoldan sapkla düürenler kastedilmektedir”

dedi .

6

^ ijLi * ûjj&ujîlS} Ui ius
** t *

Oj\juü \jj\S L•

"srailoullarndan inkar edenler, Davud ve Meryem olu
sa diliyle lanetlendi. Bu, onlarn isyan etmeleri ve hadlerini

ayor olmalarndan ötürüydü. ledikleri herhangi bir

kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalmazlard.
Yapmakta olduklar ne kötüydü" (Mâide Sur. 78 , 79)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî’nn,

uabu'l-mân’da, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiahu aleyhi «selem)

öyle buyurmutur: "srail oullarnn arasnda (dini konulardaki) ilk eksiklik

1 Mâide Sur. 77
3 bn Ebî Hâtim 4/1180 ve 6657'den sonra).

5 Mâide Sur. 77
4 bn Cerîr (8/585) ve bn Ebî Hâtim 4/1181 (6659).

5 Mâide Sur. 77
6 bn Cerîr (8/586) ve bn Ebî Hâtim 8/1181 (6658, 6660).
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öyleydi: Bir kii (günah ileyen) dier bir kiiyle karlar ve ona: «Ey filan!

Allah'tan kork ve yaptn bu eyi terk et. Çünkü bu, sana helal deildir» derdi.

Bu kii ikinci gün onunla karlat zaman ayn durumda olmasna ramen

onunla beraber yemekten, içmekten ve beraberinde oturmaktan geri kalmyordu.

Onlar böyle yapnca Yüce Allah onlarn (iyilerin ve kötülerin) kalplerini bir

birine kartrd." Sonra Resûluliah (uiMishu^ meiitm): “srailoullarndan inkar

edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle lanetlendi. Bu, onlarn isyan

etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan ötürüydü. Eer Allah'a,

Peygambere ve ona indirilene (Kur’ân'a) inanyor olsalard, onlar

(mürikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçou fask kimselerdir
"1

âyetlerini okuyup: "Hayr, vallahi! Siz iyilii emredip kötülükten

nehyedeceksiniz ve zalimin elinden tutarak onu zorla hak yola getireceksiniz
"

buyurdu. 2

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh, Taberânî ve bn Merdûye'nin, bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aieyfu vEseiiem):
"srail oullan günah

iledikleri zaman âlimleri kendilerini ayplayarak bundan nehyettiler. Sonra da

bu âlimler, srâil oullan bir önceki gün günah ilememi gibi onlarla beraber

oturdular ve beraber yiyip içtiler. Yüce Allah onlann böyle yapmas üzerine

onlann (iyilerin ve kötülerin) kalplerini birbirine kantrd ve onlan bir

Peygamberin diliyle lanetledi" buyurdu. Sonra da: "srailoullarndan inkar

edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle lanetlendi ..."3 âyetini okuyup

bitirince: "Yaptktan ne kötü eydir" buyurup öyle devam etti: "Vallahi! Siz

iyilii emredip kötülükten nehyedeceksiniz ve zalimin elinden tutarak onu zorla

hak yola getireceksiniz. Ya da Allah kalplerinizi birbirine kantnp srâil

oullann lanetledii gibi sizi de lanetleyecektir."
4

Abd b. Humeyd'in, Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu

aleyhi veselM: "Size bir mal verildii zaman aln. Ancak verilen ey dininizden taviz

vermeniz için rüvet ise almayn. Siz mal terk etmeyeceksiniz. Fakirlik ve

korku buna engel olacaktr. Merh oullan gelecek ve slam deirmen gibi

' Mâide Sur. 78- 81
2
Abdurrezzâk (1/194, 195), Ahmed 6/250 (3713), Ebû Dâvud (4336), Tirmizî (3048,

"
hosen "), bn Mâce (4006), bn Cerîr (8/589), bn Ebî Hâtin 4/1181 (6661) ve Beyhakî

(7544, 7545). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen bn Mâce, 867).

3 Mâide Sur. 78
4 Taberânî (10264).
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dönecektir. Siz Kur'ân neredeyse oraya dönün. Yakn zamanda idareciler ve

Kur’ân savap ayn düeceklerdir. Öyle idarecileriniz olacak ki, kendileri için

ayn, sizin için ayn hüküm vereceklerdir. Eer onlara uyarsanz sizi sapkla

düürecek, kar gelirseniz sizi öldüreceklerdir" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlullah! Eer öyle bir eye ularsak ne yapacaz?” diye sorunca,

Resûlullah MNiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "sa'nn (eleyhisseM testerelerle biçilen

ve direklere aslan ashab gibi olun. Çünkü itaat üzere ölmek, masiyetle

yaamaktan daha hayrldr. srail oullannn ilk eksiklii öyleydi. Onlar kiiyi

ayplarcasna iyilii emredip kötülükten nehyederdi. Onlardan biri ayplad
arkadan gördüü zaman sanki onu ayplamam gibi onunla oturur ve yine

onunla beraber yiyip içerdi. Bunun üzerine Yüce Allah onlar peygamber.eri

Davud'un (aieyhisseiam) ve sa'nn (aiByhissBem} diliyle lanetledi. "Bu, onlarn isyan

etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan ötürüydü ."1 Canm elinde olana

yemin olsun ki, siz iyilii emredip kötülükten nehyedeceksiniz. Ya da Allah size

kötülerinizi musallat edecektir. Sonra hayrl olanlarnz dua ettiklerinde

onlarn dualar kabul edilmeyecektir. Canm elinde olana yemin olsun ki, siz

iyilii emredip kötülükten nehyedeceksiniz ve zalimin elinden tutarak onu zorla

hak yola getireceksiniz. Ya da Allah kalplerinizi birbirine kartracaktr."

bn Râhûye, Buhârî, el-Vuhdân’da, bnü’s-Seken, bn Mende, Bâverdî,

Ma'rifetü's-Sahâbe’de, Taberânî, Ebû Nuaym ve bn Merdûye, bn Ebzâ’dan, o

da babasndan bildiriyor: Resûlullah (saUaiishu Beyhi veseUem) hutbe verip Allah'a

hamdü sena ettikten sonra Müslümanlardan baz frkalar da zikredip onlara

hayrlarla dua etti. Sonra da öye buyurdu: "Ne oluyor ki, baz kavimler

komularna bir ey öretmiyor, onlara ilim vermiyor, onlara hatrlatmada

bulunmuyor ve iyilii emredip kötülükten nehyetmiyor? Yine ne oluyor ki, baz

kavimler komularndan örenmiyor, onlardan ilim ve ibret almyor? Canm
elinde olana yemin olsun ki, ya komularna öretecek, onlara ilim verecek,

onlara hatrlatmada bulunacak ve iyilii emredip kötülükten nehyedecek

kavimler olacaksnz ve komularndan örenen, onlardan ilim ve ibret alan

kavimler olacaksnz, ya da onlara dünyada iken cezalarn acele olarak

vereceim." Sonra Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseiiem) minberden inip evine girdi.

Bunun üzerine Resûlullah'n (sahfahu aleyhi meiM ashab birbirine: "Hz. Peygamber

(salialiahu Beyhi vesellem) bu sözleriyle kimleri kasdetti?” demeye baladlar. Bazlan:

"Bu sözleriyle ancak E'arileri kasdetmitir. Çünkü E'ariler fakih ve âlim

1 Mâide Sur. 78
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kiilerdir. Onlarn su kenarlannda kaba ve cahil komular vardr. E'arilerden

bir grup toplanarak Hz. Peygamber'in (salisilata aleyhi meiiem) yanna girdiler ve:

"Müslümanlardan baz frkalan hayrla anarken bazlarn da er ile andn, ne

oluyor ki?" dediler. Resûlullah (salisilata eiayhi veseiiem): "Komularnza öretecek,

onlara ilim verecek, onlara hatrlatmada bulunacak ve onlara iyilii emredip

kötülükten nehyedeceksiniz ya da dünyada iken cezanz acele olarak vereceim"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlullah! Bize bir yl mühlet ver. Biz onlara öretiriz,

onlar da örenir" dediler. Resûlullah (saiMata Beyhi ««iem) onlara bu mühleti verip:

"Israiloullanndan inkar edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle

lânetlendi. Bu, onlarn isyan etmeleri ve hadlerini asyor olmalarndan

ötürüydü. ledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye

çalmazlard. Yapmakta olduklar ne kötüydü !"1

âyetlerini okudu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Israiloullanndan inkar edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle

lânetlendi ..."3 buyruunu açklarken: "Zebur'da ve ncil'de lanetlenmilerdir

mânâsndadr" dedi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"Israiloullanndan inkar edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle

lânetlendi. Bu, onlarn isyan etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan

ötürüydü"5
âyetini açklarken: "Mûsa (ateyhiiMiem) zamannda Tevrat'ta, sa

(BieytuMBm) zamannda ncil'de, Davud (aMmetan) zamannda Zeburda,

Muhammed (salakta deyti rerei«n) zamannda ise Kurîân'da her dille

lanetlenmilerdir, mânâsndadr" dedi .

6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Israiloullanndan inkar

edenler, Davud ve Meryem olu sa diliyle lânetlendi. Bu, onlann isyan

’ Mâide Sur. 78, 79
2
Usdü'I-âbe'de (1/56) geçtii üzere bn Râhûye, Mecma’da (1/164) geçtii üzere

Taberânî ve Ebû Nuaym (1094). Heysemî: "snadnda Bekr b. Ma'ruf bulunmaktadr"

dedi. Buhârî, bu kiinin hadislerinin alnmayacan söylerken, Ahmed, bir rivayette

güvenilir, baka bir rivayette onu zayf bulmutur.
J Mâide Sur. 78
4 bn Cerîr (8/586, 587) ve bn Ebî Hatim 4/1181, 1182 (6662).

* Mâide Sur. 78
6
ibn Cerîr (8/586) ve bn Ebî Hatim 4/1182 (6663).
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etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan ötürüydü*' âyetini açklarken:

"Yasaklayan Yahudiler sonradan yasakladklan kiilerle ticaret üzere ortaklk

kurdular. Allah onlann kalplerini birbirine kantm ve Dâvud (nleyhisnbn) ile Isa

b. Meryem dilleriyle lanetlenmilerdir" dedi.

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh, Ebû Mâlik el-ifârî'nin bu âyet hakknda öyle dediini bildirir.

"srail oullan, Dâvud'un (Jeyteeiam) diliyle lanetlenip maymuna

dönütürüldüler. sa'nn (afeyhazkm) diliyle de lanetlenip domuza

dönütürüldüler.”
2

bn Cerir, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

3

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde bu âyet

hakknda: "Yüce Allah, Isrâil oullarn, Dâvud’un bMnln) zamannda onlar

Dâvud’un (afeyhissebn) diliyle lanetlemi ve onlar maymuna dönütürerek zelil

klmtr. Yine onlan ncil'de, sa'nn (ateY+nabm) diliyle lanetleyip domuza

dönütürmütür” dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Zeyd: onlarn

isyan etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan ötürüydü*4 buyruunu

açklarken: "Isrâil oullannn masiyeti neydi biliyor musunuz? Onlar

ledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalmazlard.

Yapmakta olduklan ne kötüydü*5 dedi .

6

Ebu’-eyh, Ebû Amr b. Himâs'tan bildiriyor bnü'z-Zübeyr, Ka’b’a: “Allah

kullanna öfkelendii zaman bu belli olur mu?” diye sorunca (Ka’bu’l-ahbâr):

“Evet, Allah onlan zelil klar ve onlar o zaman iyilii emredip kötülükten

nehyetmezler. Bu Kur’ân’da: "Israiloullarndan inkar edenler, Davud ve

1 Mâide Sur. 78
1 bn Cerir (8/588) ve bn Ebî Hâtim 4/1182 (6664).

3 bn Cerir (8/587).

4 Mâide Sur. 78
s Mâide Sur. 79
6 bn Cerir (8/591) ve bn Ebî Hâtim 4/1182 (6666).
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Meryem olu Isa diliyle lânetlendi. Bu, onlarn isyan etmeleri ve hadlerini

ayor olmalarndan ötürüydü"
1 eklinde geçmektedir'' dedi.

Deylemî'nin, Müsnedü'l-Firdevs'te bildirdiine göre Ebû Ubeyde b. el-

Cerrâh, Resûlullah’n (u»Wu aM» mefem) u sözünü nakleder
"
srail oullan

günün balangcnda krk üç peygamberi öldürmütür. O peygamberlere uyan

kiilerden yüz on iki kii kalkp onlara iyilii emredip kötülükten nehyedince

günün sonunda onlannda hepsini öldürdüler. Allah'n: *Israiloullarndan

inkar edenler, Davud ve Meryem olu Isa diliyle lânetlendi. Bu, onlarn isyan

etmeleri ve hadleriniayor olmalarndan ötürüydü”
2
âyetinde zikrettii kiiler

de bunlardr.
"3

Ahmed, Tirmizî ve Beyhakrnin, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiioiiBhu aleyhi mafcm): "Canm elinde olana yemin olsun ki, ya iyilii

emredip kötülükten nehyedeceksiniz ya da Allah size yakn bir zamanda ceza

gönderir. Sonra da Allah'a dua edersiniz ve duanz kabul etmez" buyurdu .

4

ibn Mâce'nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (srfyuw efeyle meltem):

"Dua edip te duanz kabul edilmez olmadan önce iyilii emredip kötülükten

nehyedin

"

buyurmutur .

5

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi "Sizden kim bir kötülük görürse

onu eliyle deitirsin. Eer buna gücü yetmezse diliyle deitirsin, buna da

gücü yetmezse kalbiyle öfkesini belirtsin. Bu da imann en zayf derecesidir

”

buyurdu .

6

Ahmed'in, Adiy b. Umeyra'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Yüce Allah seçkin kiilerin kötülüü yüzünden bütün toplumu

azaplandrmaz. Ancak toplum, bu seçkin kiilerin kötülüünü görür ve bu

’ Maide Sur. 78
1 Mâide Sur. 78
5 Deylemî (8441).

4 Ahmed 38/332 (33301), Tirmizî (2169, "hasen") ve Beyhakî (10/93), uab'da (7558).

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Tirmizî, 1762).

i bn Mâce (4004) Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3197).
6 Müslim (49), Ebû Dâvud (1140, 4340), Tirmizî (2171), Nesâî (5023) ve bn Mâce

(1275, 4013).
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kötülüü deitirmeye gücü yettii halde deitirmezse, ite o zaman ileri gelen

kiilerin kötülüü ile bütün toplum azaplandmr" buyurdu.'

Hatîb'in, Ruvâtu Mâlik

1

te, Ebû Seleme vastasyla babasndan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (trftettu myh «»«m): "Muhammed'in cam elinde olana yemin

olsun ki, ümmetimden baz kiiler mezarlarndan maymun ve domuz suretinde

çkacaklardr. Bunlar günah ileyenlere yaclk yapp, güçleri yettii halde

sessiz kalarak onlar bu günahlardan nehyetmeyen kiilerdir" buyurdu.

Hakîm et-Tirmizî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiiiahu

aie^i malim): "Eer ümmetin dünyay tazim ederlerse üzerlerinden Islâm'n

heybeti çekilir. yilii emredip kötülükten nehyetmeyi terk ederlerse vahyin

bereketinden mahrum kalrlar. Eer birbirlerine söverlerse Allah’n gözünden

düerler" buyurdu .

1

Taberânî, Ibn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah’a (uiiaiMu aleyhi vaadim): “Yâ

Resûlullah! çinde salih kiiler bulunan bir yer helak olur mu?" diye sorulunca,

Resûlullah [tdidteu dey* «niteni: "Evet, olur" buyurdu. "Yâ Resûlullah! Niye ki?"

denilince de: "Yüce Allah'a kar ilenen isyanlara engel olmayp sessiz

kalmalarndandr" buyurdu .

3

Taberânî'nin, Ebû Mûsa el-E'arî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(dUteu aleyh metten) öyle buyurmutun "Sizden önce srail oullan günah ileyen

birini gördükleri zaman onu ayplayarak o günahtan nehyederlerdi. kinci gün

de sanki bir gün önce onun günah ilediim görmemi gibi onunla oturur, yer

ve içerlerdi. Allah onlann öyle yaptn görünce onlann (iyilerin ve kötülerin)

kalplerini birbirine kantird ve onlan Davud'un {aByhueBm) ve sa b. Meryem'in

diliyle lanetledi. «...Bu, onlarn isyan etmeleri ve hadlerini ayor

olmalarndan ötürüydü .»
4 Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki, siz

iyilii emredip kötülükten nehyedeceksiniz ve günah ileyenin elinden tutarak

1 Ahmed 29/258 (17720). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.

* Hakîm et-Tirmizî (2/270). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfc'de (2578) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

3 Taberânî (11702). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (7/268): “snadnda zayf olan

Yahya b. Ya'lâ el-Eslemî bulunmaktadr" dedi.

* Mâide Sur. 78
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onu zorla hak yola getireceksiniz. Ya da Allah kalplerinizi birbirine kartrp

srail oullarm lanetledii gibi sizi de lanetleyecektir

Deylemî'nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah {saMBhu aiByh vcuM:

"Kadnlar kadnlarla, erkekler erkeklerle cinsel ilikide bulunursa, onlar

doudan gelecek kzl bir esintiyle müjdele. Onlarn bir ksm bu esintiyle

hayvan suretine döndürülürken bir ksm da yere batar. "...Bu, onlarn isyan

etmeleri ve hadlerini ayor olmalarndan ötürüydü
" 2
buyurdu .

3

ji^\ jÂ ÖÛÎ U Jjj \yja -yÂ jjJjâ <4fi vj

jjjJL- b (_»>|Jl*J| |i 4IP D ia

"Onlardan çounun, inkar edenlerle dostluk ettiklerini

görürsün. Nefislerinin onlar için (âtiret bayatlan için)

önceden hazrlad ey ne kötüdür: Allah onlara gazab
etmitir ve onlar azap içinde devaml kalndrlar!"

(Mâide Sur. 80)

ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Nefislerinin onlar için (âhiret hayatlar için) önceden hazrlad ey ne

kötüdür..."4 buyruunu açklarken: “Burada nefislerinin kendilerine

emrettikleri eyler kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim, Harâitî, Mesâviu'l-Ahlâk’da, bn Merdûye ve Beyhakî'nin,

uab'da, Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi vEsaiiem): "Ey

Müslümanlar topluluu! Zinadan saknn ki, üçü dünyada dier üçü de

âhirette olmak üzere onda alt haslet vardr. Dünyada olanlar, (zina eden)

kiinin güzelliinin yok olmas, fakirliinin daim olmas ve ömrünün ksa

olmasdr. Âhirette olanlar ise, Allah’n, kendisine olan öfkesi, çok kötü bir

hesap görmesi ve sürekli olarak Cehennemde kaln olmasdr" buyurdu. Sonra

da: "...Nefislerinin onlar için (âhiret hayatlar için) önceden hazrlad ey

’ Heysemî, Mecmau'z-Zevâtd'de (7/269) geçtii üzere Tabcrânî. Heysemî: "Ravilcri

Sahîh'in ravileridir" demitir.
1 Mâide Sur. 78
3 Deyiemî (1296).

4 Mâide Sur. 80
5 bn Ebî Hatim 4/1 182 (6667).
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ne kötüdür: Allah onlara gazab etmitir ve onlar azap içinde devaml

kalcdrlar
" 1

âyetini okudu/

cflj u *\ Jji U3 ^]\j 4)1 oj^yî \y\S jlj
*

fi 4 -f

“Eer Allah a, Peygambere ve ona indirilen Kur'ân'a inanm
olsalard, onlan dost edinmezlerdi, fakat onlarn çou

fasktr." (Mâide sur . s)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Allah'a, Peygambere ve ona indirilen

Kur'ân'a inanm olsalard, onlan dost edinmezlerdi ..."3 buyruunu

açklarken: "Burada münafklar kastedilmektedir" dedi .

4

jSyî\ SjjJl \jS\ 3 SjÜLP ^Ûl Üî O-M

6rrrr? ^ •*>*

£• USli ilil Uj <>? U> çiil <>?

llk^: üî <>Jl ^ Ü*U- Uj 4>L Sf liJ Uj ^_J>l!l

“(Ey Muhammedi) man edenlere dümanlk etmede
insanlarn en iddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a

ortak koanlar olduunu görürsün. Yine onlarn iman
edenlere sevgi bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz

Hristiyanlanz» diyenler olduunu görürsün. Çünkü onlarn

’ Mâide Sur. 80
2 bn Ebî Hatim 4/1183 (6668), Herâitî (482), bn Kesîr, Tefsir"de (3/156) geçtii üzere

bn Merdûye ve Beyhakî (547, "zayf"). bn Kesîr: "Bu hadis her halükârda zayftr"

demitir.
5 Mâide Sur. 81
4 bn Cerîr (8/593) ve bn Ebî Hatim 4/1183 (6669).
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içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar büyüklük de

taslamazlar. Peygambere indirileni (Kufân') dinledikleri

zaman hakk tanmalarndan dolay gözlerinin yala dolup

tatn görürsün. «Ey Rabbimiz! nandk. Artk bizi

(hakikate) ahitlik edenler ile beraber yaz» derler.

Rabbimizin, bizi salihler topluluuyla beraber (cennete)

sokmasn umarken, Allah'a ve bize gelen gerçee ne diye

inanmayalm?" (MüJc Sur. 82 -84 )

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseilem): "Yahudi bin Müslüman bnyle yalnz kald zaman mutlaka onu

öldürmeyi istemitir" buyurdu. Baka bir lafzda ise: "Mutlaka onu öldürmeyi

düünmütür" eklindedir .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Yine onlarn iman edenlere sevgi bakmndan

en yaknnn da mutlaka «Biz Hristiyanlarz» diyenler olduunu

görürsün ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada Câfer ve ashab ile beraber

Habeistan’dan gelen grup kastedilmektedir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rabâh): “Allah’n,

Hristiyanlardan iyi kiiler olarak zikrettii kiilerin hepsinde de Necâî ve

ashâb kastedilmektedir” dedi .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rabâh): "...Yine onlarn iman

edenlere sevgi bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz Hristiyanlarz»

diyenler olduunu görürsün ..." 5 buyruunu açklarken: “Burada mümin

Muhacirler geldii zaman, iman eden Habeliler kastedilmektedir” dedi.

Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "... Peygamberce

indirileni (Kur'ân') dinledikleri zaman hakk tanmalarndan dolay

1 bn Kesir, Tefsir'de (3/158) geçtii üzere bn Merdûye.
J Mâide Sur. 82
3 bn Cerîr (8/595) ve bn Ebî Hâtim 4/1183 ve 6669'dan sonra).

4 bn Ebî Hâtim 4/1183 (6670).

5 Mâide Sur. 82
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gözlerinin yala dolup tatn görürsün...'" âyeti, Necâî ve ashâb

hakknda inmitir" dedi .

2

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym, Hilye’de ve Vâhidî, bn ihâb

vastasyla bildiriyor: Saîd b. el-Müseyyeb, Ebû Bekr b. Abdirrahman b. el-

Hâris b. Hiâm ile Urve b. ez-Zübeyr derler ki:

Resûlullah (syiahu aleyhi vsseiiem) bir mektup yazarak Amr b. Umeyye'yi Necâîye

gönderdi. Bu kii Necâi'nin huzuruna varp Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veselem)

mektubunu okudu. Sonra Necâî, Câfer b. Ebî Tâlib'i ve beraberindeki

muhacirleri çarp rahipleri ve keileri de topladktan sonra, Câfer b. Ebî

Tâlib'e, onlara Kuriân okumasn emretti. Bunun üzerine Câfer b. Ebî Tâlib

kendilerine Meryem sûresini okudu. Onlar da Kuriân'a iman ederek

gözyalar dökmeye baladlar. te: "...Yine onlarn iman edenlere sevgi

bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz Hristiyanlarz» diyenler

olduunu görürsün. Çünkü onlarn içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar

büyüklük de taslamazlar. Peygamber'e indirileni (Kur'ân') dinledikleri

zaman hakk tanmalarndan dolay gözlerinin yala dolup tatn
görürsün. «Ey Rabbimiz! nandk. Artk bizi (hakikate) ahitlik edenler

(Muhammed'in ümmeti) ile beraber yaz» derler
"3 âyetleri bunlar hakknda

nâzil olmutur .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr öyle dedi: "...Onlarn içinde

keiler ve rahipler vardr..."5 buyruunu açklarken: Burada, Necâî’nin

kavminden ya ve ilim olarak en hayrl olanlar seçerek Resûlullah'a laMahu tieyhi

vesellem) göndermi olduu yetmi kii kastedilmektedir. Necâî onlar vastasyla

Müslüman olmutu. Baka bir rivayette ifade öyledir:

Necâî, ashâbndan ileri gelenlerden otuz kiiyi Resûlullah'a (saHatiahu tieyh

rteHem) gönderdi. Bu otuz kii Resûlullah’n {sallallahu aleyh reselim) yanna gircii

’ Mâide Sur. 83
2
Nesâl, el-Kübra (11148), bn Cerîr (8/602), bn Ebî Hâtim 4/1185 (6680) ve Taberânî

(258).

5 Mâide Sur. 82, 83
4 bn Ebî eybe (14/349), bn Ebî Hâtim 4/1185 (6678), Ebû Nuaym (1/117) ve Vâhidî

(sh. 151).

5 Mâide Sur. 82
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zaman kendilerine "Yâsin" sûresini okudu. Kuriân' iittikleri zaman aladlar

ve Resûlullah'n (ulbRshu aleyhi veseilem) hak olduunu anladlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "...Onlarn içinde keiler ve rahipler vardr ..."

1

âyetini indirdi. Yine:

"Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz buna da inanrlar. Kur'ân

onlara okunduu zaman: «Ona inandk, dorusu o Rabbimizden gelen

gerçektir; biz üphesiz daha önceden müslüman olmu kimseleriz» derler,

ite onlara, sabrlarndan dolay, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüü

iyilikle savarlar, kendilerine verdiimiz rzktan da sarfederler"* âyetleri

onlar hakknda inmitir.

bn Ebl eybe ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Urve der ki: (Ashâb)

"Peygamber'e indirileni (Kur’ân') dinledikleri zaman hakk tanmalarndan

dolay gözlerinin yala dolup tatn görürsün ..."3 âyetinin Necâî

hakknda nâzil olduu görüündeydi ."

4

Abd b. Humeyd, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Peygamber'e indirileni (Kur’ân') dinledikleri zaman ..."3

buyruunu açklarken: "Bunlar denizci idiler. Câfer b. Ebî Tâlib ile beraber

Habeistan'dan gelmilerdi. Resûlullah (»iibIMiu aie^i vesilem), onlara Kur'ân

okuyunca iman ettiler ve gözyalan döktüler. Hz. Peygamber (sailaiaNj aleyte vesM:

"Topraklarnza döndüünüz zaman dininizden geri dönersiniz"

buyurduunda: "Hayr biz dinimizden geri dönmeyiz" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Peygamber'e indirileni (Kuriân') dinledikleri zaman ..."
6
âyetini

indirdi .
7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize nakledildiine göre bu

âyet Câfer ile beraber Habeistan'dan gelen bir grup hakknda nâzil

olmutur. Câfer Kurey’ten krk, E'arî’lerden ise elli kiiyle beraber

Habeistan'a gitmiti. E’arîlerin içinde en büyükleri Ebû Âmir el-E’arî, en

küçükleri ise Âmir'di. Aralarnda Ak'ten de dört kii bulunmaktayd. Bu grubu

1 Mâide Sur. 82
1 Kasas Sur. 52-54

1 Mâide Sur. 83
4 bn Ebî eybe (14/348, 349).

s Mâide Sur. 83
6 Mâide Sur. 83
7 Taberânî (12455), M. el-Evsat 4639). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/18) der ki:

"snâdnda zayf olan Abbâs b. el-Fadl el-Ensârî bulunmaktadr."
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yakalatmak için Kurey’liler aralanndan Amr b. el-Âs' ile Umâre b. el-Vel'd’i

Necâî'ye gönderdiler. Bu ikisi Necâî'ye varp: "Bunlar kavimlerinin

dinlerinde fesat çkaranlardk' dediler. Necâî onlan getirterek durumu

kendilerine sordu. Bunun üzerine onlar: "Bizden önceki ümmetlerde olduu

gibi, Allah bize de bir tek olan Allah'a davet eden peygamber gönderdi. Bu

peygamber bize iyilii emredip kötülükten nehyetmektedir. Akrabalarla

ilgilenmeyi ve akrabalk balann kesmemeyi emretmektedir. Söz

verdiimizde sözümüzde durmay ve ahde vefaszlk etmemeyi

emretmektedir. Biz bu Peygambeke inanp iman ettiimiz zaman kavmimiz

ar gidip bizi topraklanmzdan çkardlar. Biz de senden baka snacak
birini bulamadk” dediler. Necâî: "yi ettiniz” dedi. Amr ve arkada: "Bunlar

sa hakknda senden farkl eyler söylüyorlak' deyince Necâî: "sa hakknda

ne diyorsunuz?” diye sordu. Onlar: "Biz, Allah'n kulu, Peygamberi ve el-Betûl

el-Azrâ'ya (bekar ve evlenmeyen Meryem'e) brakm olduu kelimesi ve

ruhudur, diyoruz” karln verdiler. Necâî: "Yanl bir ey söylemediniz”

dedikten sonra Amr ve arkadana: "Eer sizler topraklanmda olmasaydnz

sizleri öyle öyle yapardm” dedi. Bize söylendiine göre Câfer ve

arkadalar geri döndükleri zaman onlar da (Necâî'nn baz adamlan da)

beraber gelmi ve Muhammed'e (ssiiBiiahu aleyhi «adlan) iman etmilerdi. Bir kii:

"Eer bunlar topraklanna dönecek olurlarsa tekrar eski dinlerine dönerlek'

dedi. Yine bize anlatldna göre Câfer yetmi kii ile beraber geri dönmütü.

Resûlullah («Jaiiahu eieytu »eseiian) onlara Kukân okuduu zaman onlarn gözlerinden

yalar akmt.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Necâî,

Resûlullah'a (sallaiiahu Bayh meltem) yedisi kei, bei de rahip olmak üzere on iki kii

gönderdi. Bunlar Resûlullah (ssiiaiihu aleyhi veseiiem) ile görüüp baz evler

soracaklard. Bu kiiler Resûlullah'a Maiianu aleyhi mailem) vardklarnda, Hz.

Peygamber Miaiiahu aleyhi mailem) kendilerine Allah'n kendisine indirmi olduu

âyetlerden okudu. Bunun üzerine onlar aladlar ve iman ettiler. Bu sebeple

Yüce Allah onlar hakknda: "Peygambeke indirileni (Kur'ân') dinledikleri

zaman hakk tanmalarndan dolay gözlerinin yala dolup tatn
görürsün. «Ey Rabbimiz! nandk. Artk bizi (hakikate) ahitlik edenler

(Muhammed'in ümmeti) ile beraber yaz» derler
"1

âyetini indirdi.
1

’ Mâide Sur. 83
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Resûlullah (»ieiiahu aiertu «selleri), Mekke'de ashâb için müriklerden

korkunca, Câfer b. Ebî Tâlib, bn Mes'ûd ve Osman b. Maz'ûn'u ashâbndan

bir grupla bebarer kral Necâî'nin yanna, Habeistan'a gönderdi. Mürikler

bu haberi alnca Amr b. el-Âs’ bir grupla Necâî'ye gönderdi. Bu grup Hz.

Peygamberin («iaJiahu aleyh. ««ilen.) grubundan önce Necâî’ye vanp: “Aramzda

Kurey'lilerin akllannn az ve emellerinin bo olduunu iddia eden bir adam

çkt. Bu kii peygamber olduunu iddia etmektedir. Kavminde fesat

çkarmak için bir grup göndermi bulunmaktadr. Biz de bunu sana haber

vermek istedik” dediler. Necâî: “Eer bana gelirlerse dedikleri eye bir

bakanm” karln verdi. Resûlullah'n (saiisilshu aleyhi vesellem) ashâb Necâî'nin

kapsna gelip: “Allah'n dostlanna izin ver” dediler. Necâî. “Onlara izin

vardr, Allah'n dostlanna merhaba” dedi. Ashâb yanna girip selam verince,

müriklerden bir grup: “Görüyorsun ey kral! Biz sana doru söylemekteyiz.

Onlar gerektii gibi sana selam vermemekteler” dedi. Necâî: “Beni gerektii

gibi selamlamanzdan alkoyan nedir?" diye sorunca: “Biz seni Cennet

ahalisinin ve meleklerin selamyla selamladk” cevabn verdiler. Necâî:

“Arkadanz, sa ve annesi hakknda ne demektedir?” deyince: “Isa'nn

(•toyhimiam), Allah'n kulu, peygamberi ve Meryem'e (eieyhBB**n) brakt ruhu ve

kelimesidir” demektedir. Meryem'in (aieyhesseiom) hakknda ise: «Temiz el-Betûl el-

Azrâ (bekar ve evlenmeyen kadn) dr» demektedir” dediler. Bunun üzerine

Necâî yerden bir çöp alarak: “Arkadanz, sa'nn dediine bu çöp kadar bir

ey eklememitir” dedi. Mürikler bu durumdan holanmam ve yüzlerinin

rengi deimiti. Necâî ashâba: “Size indirilenden bir ey okuyor musunuz?”

deyince: “Evet, okuyoruz” karln verdiler. Necâî: “O zaman okuyun”

deyince de ashâb okudu. Necâî'nin etrafnda keiler, rahipler ve dier

yardmclan bulunmaktayd. Keilerden ve rahiplerden bir grup her âyet

okunmasnda bunlarn haktan olduunu anladlar ve gözyalan akmaya

balad. Bunun için Yüce Allah onlarn hakknda: "(Ey Muhammedi) man
edenlere dümanlk etmede insanlarn en iddetlisinin kesinlikle Yahudiler

ile Allah'a ortak koanlar olduunu görürsün. Yine onlarn iman edenlere

sevgi bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz Hristiyanlarz» diyenler

olduunu görürsün. Çünkü onlarn içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar

büyüklük de taslamazlar. Peygamber'e indirileni (Kur'ân') dinledikleri

’ bn Cerir (8/596, 601) ve bn Ebî Hâtim 4/1184 (6675).
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zaman hakk tanmalarndan dolay gözlerinin yala dolup tatn
görürsün. «Ey Rabbimz! nandk. Artk bizi (hakikate) ahitlik edenler

(Muhammed'in ümmeti) ile beraber yaz» derler
771

âyetlerini indirdi .

2

Taberânî, Selmân'n Müslüman oluunu anlatrken öyle dediini bildirin

Hz. Peygamber (ssiiaiishu aleyhi veseiiem), Medine'ye geldii zaman yemek yapp yanna

gittim. "Bu nedir?" buyurduunda: "Sadakadr" cevabn verdim. Burun

üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)
f
ashabna: "Yiyin" buyurdu. Bir müddet

sonra bir daha yemek yapp götürdüümde: "Bu nedir?" diye sordu. Ben:

"Bu hediyedir" dediimde ondan yiyerek ashabna da: "Yiyin" buyurdu. Ben:

"Yâ Resûlullah! Bana Hristiyanlktan haber ver" dediimde: "Ne onlarda,, ne

de onlar sevenlerde bir hayr vardr" buyurdu. Bu dedii bana ar gelmi bir

ekilde yanndan kalkmtm. Sonra Yüce Allah: "(Ey Muhammedi) man
edenlere dümanlk etmede insanlarn en iddetlisinin kesinlikle Yahudiler

ile Allah'a ortak koanlar olduunu görürsün. Yine onlarn iman edenlere

sevgi bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz Hristiyanlarz» diyenler

olduunu görürsün. Çünkü onlarn içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar

büyüklük de taslamazlar. Peygamber'e indirileni (Kur'ân') dinledikleri

zaman hakk tanmalarndan dolay gözlerinin yala dolup tatn
görürsün ..."3 âyetlerini indirdi. Bunun üzerine Resûlullah (salBlahu aleyhi veselem),

beni çartp: "Ey Selmân! Senin arkadalarn Allah'n burada zikretmi

olduu kiilerdir" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Yine onlarn

iman edenlere sevgi bakmndan en yaknnn da mutlaka «Biz

Hristiyanlarz» diyenler olduunu görürsün. Çünkü onlarn içinde keiler

ve rahipler vardr. Onlar büyüklük de taslamazlar
"5 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Ehl-i Kitâb'dan baz kiiler (Nasraniler), sa'nn (aieytisseiam) getirmi

olduu hak eriat üzereydiler. Ona iman etmi ve ona uymulard. Allah,

Muhammed'i (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gönderdii zaman kendisine inandlar ve iman

ettiler. Getirdii hak eylerin de Allah katndan olduunu bildiler. Allah ta

iittiiniz gibi onlan bu ekilde övdü."

’ Mâide Sur. 82, 83
2 îbn Cerîr (8/595, 596) ve muhtasar olarak bn Ebî Hatim 4/1184 (6677).

3 Mâide Sur. 82, 83

4 Taberânî (6121).

5 Mâide Sur. 82
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Ebû Ubeyd, FedâiVde, bn Ebî eybe, Müsned’de, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Târih'te, Haris b. Ebî Usâme, Müsned’de, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-

Usûl’dB, Bezzâr, bn Ebî Dâvud, Ibnu'l-Enbârî, Mesâhifte, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Selmân'a:

"...Çünkü onlarn içinde keiler ve rahipler vardr..."
1 buyruunun

açklamas sorulunca öyle dedi: “Burada manastrdaki rahipler

kastedilmektedir. Bu âyet Resûlullah'a (sdiaiiahu rfcyh «Mem): “ jjbio ^
tîlijj" eklinde inmitir. Hakîm et-Tirmizî'nin lafz ise öyledir. “Ben bu âyeti

Hz. Peygamber’e Maltta ««Hem): jl di}”
2

eklinde okudum.

Rcsûlullah (ssilaiiahu aleyfu ytseiKm) ise bu âyeti: jl dSz” eklinde okudu. 3

Beyhakî, Deîâil’de, Selmân’dan bildiriyor: Ben Râmahurmuz'da yetim bir

kii idim. Râmahurmuz idarecisinin olu sürekli öretmeninin yanna gider

gelirdi. Bu sebeple ben de onun yaknnda bulunmak istedim. Benden büyük

kendini beenmi kibirli bir aabeyim vard. Ben ise yoksul bir kii idim.

Öretmen dersi bitirip örenciler dald zaman, Râmahurmuz idarecisinin

olu elbisesiyle yüzünü kapatr ve daa çkard. Bunu çok sk olarak yapard.

(Bir gün kendisine) “Niçin öyle öyle yapyorsun ve beni beraber

götürmüyor sun?” dediimde: “Sen çocuksun ve durumumuzu ifa

etmenden korkuyorum" cevabn verdi. Ona: “Korkma!” deyince: “Bu dada
bir maarada, ibadet edip Yüce Allah' ve âhireti zikreden salih kiiler vardr.

Bunlar ateperestlerin ve putperestlerin dinsiz olduunu iddia ediyorlar"

dedi. Kendisine: “Beni de beraberinde bu kiilerin yanna götür” dediimde:

“Onlardan izin almadan öyle bir ey yapamam. Senin bizi aça çkarp ta

babamn bu durumu örenerek onlar öldürmesinden ve bu kiilerin benim

yüzümden helak olmasndan korkuyorum" karln verdi. "Ben öyle bir açk

vermem" dedim. Onlardan benim için izin alp: "Yanmda yetim bir çocuk

vardr. Bu çocuun yannza gelip sîzleri dinlemesini istiyorum” dedi. Onlar

da: “Eer kendisine güveniyorsan getir" deyince: “Kendisinden size ancak

1 Mâide Sur. 82
1 Mâide Sur. 82
3 Ebû Ubeyd (sh. 170), Buhârî (8/116), Hâris b. Ebî Usâme, cl-Buye (709), Hakîm et-

Tirmizî (1/82), Bezzâr (2537), bn Ebî Dâvud (sh, 103), bn Ebî Hâbm 4/1183 (6671, 6672,

6675), Taberânî (6175), bn Kesîr, Tefsir’de (3/158) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (7/17) der ki: ’snâdnda zayf olan Yahya el-Himmânî ve Nasr b.

Ziyâd bulunmaktadr."
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holandm eylerin gelmesini temenni ederim” dedi. Onlar da: "O zaman

onu da beraberinde getiri' dediler.

Bunun üzerine bana: "Senin benimle gelmen için kendilerinden izin

aldm. Benim dersten çk saatimde gittiimi gördüünde yanma gel ve

bunu kimse bilmesin. Eer babam bunu anlarsa onlan öldürür” dedi.

Râmahurmuz idarecisinin olunun dersten çk saati geldiinde kendisini

takip ettim. Bir daa çktk ve bahsettii kiilerin yanna vardk. Onlar bir

maaradaydlar.” —Ali der ki: "Zannmca Selmân: “Bunlar alt veya yedi

kiiydiler" dedi.— Onlarn ibadet etmekten sanki canlan çkmt. Onlar

gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet ediyor bulduklan yeilliklerden

yiyorlard. Yanlarna oturduk. Râmahurmuz idarecisinin olu beni

methederek hakkmda hayrl eyler söyledi. Onlar da, Allah’a hamdü sena

ederek geçmi resuller ve peygamberlerden bahsettiler. Sra sa b. Meryem'e

gelince: “Allah onu (Meryem'den) erkeksiz olarak gönderdi. Allah onu

peygamber olarak gönderip ona ölüleri diriltme, çamurdan ku yaratma,

körleri ve sedef hastalann iyiletirme gücü verdi. Baz kavimler kendisine

tâbi olurken bazlan da inkar etti. O, Allah'n kendisiyle (insanlan) imtihan

ettii kulu ve elçisiydi” dediler. Bunlan söylemeden önce de: “Ey çocuk!

Senin bir Rabbin vardr. Yine senin geri dönecein bir yer vardr. Önünde

Cennet ve Cehennem vardr ki, gidecein yer ikisinden biridir. Ateperestler

sapkla dümü dalalet ehlidir. Allah onlann yaptklan eylerden raz

deildir ve onlar hiçbir din üzere deildirler” dediler.

Râmahurmuz idarecisinin olunun yanlarndan çk saati gelince ben de

kendisiyle beraber gittim. Sonra bir daha yanlarna gittiimizde önceki gib ve

daha güzel eyler söylediler. Ben de yanlarnda kalmak istedim. Bana ‘‘Ey

Selmân! Sen daha çocuksun, sen bizim yaptmz yapmaya güç

yetiremezsin. Sen ye, iç, namaz kl ve yat” dediler. Râmahurmuz idarecisi,

olunun bu yaptn gördü ve atna binip onu takip ederek bu maaraya

yanlarna geldi. Onlara: “Ey sizler! Bana komu oldunuz ve ben size iyi

komuluk ettim ve benden bir kötülük görmediniz. Ancak siz olumu bana

kar bozdunuz. Size üç gün mühlet veriyorum. Eer üç gün sonra sizi bunda

bulursam maaranz yakarm. Siz kendi topraklannza geri dönün. Benim

tarafmdan size bir kötülük gelmesini istemiyorum” dedi. Onlar da: “Biz sana

kar kötü bir ey kasdetmedik. Ancak senin için hayrl eyler istedik” dediler.

Bu idareci olunu onlann yanna gitmekten alkoydu. darecinin oluna:
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“Allah'tan kork, bu dinin Allah'n dini olduunu, babann ve bizim baka dine

tabi olduumuzu biliyorsun. Bunlar atee tapmaktadr ve Allah’

tanmamaktadrlar. Âhiretini bakasnn dünyas için satma'' dedim. O: “Ey

Selmân! Mesele söylediin gibidir. Babam onlan yok etmesin diye yanlarna

çkmamaktaym. Eer yanlanna gidecek olursam babam beni yine atyla takip

edecektir. Zaten benim yanlanna gitmemden korkarak onlan oradan kovdu.

Onlann hakl olduunu bilmekteyim'' dedi. Bunun üzerine kendisine: “Sen

bilirsin" dedim.

Sonra aabeyime durumu anlatp bu kavmin yanna gitmeyi teklif ettim.

Aabeyim: “Ben kendi maietim için ura veren biriyim'' dedi. Bunlar

dadan göçecekleri gün yanlanna çktm. Bana: “Ey Selmân! Biz

saknmaktaydk, ancak olanlan görmektesin. Allah'tan kork ve bil ki, din sana

vasiyet ettiimiz gibidir. Bu ateperestler Allah' bilmemekte ve

anmamaktalar. Onlardan kimse seni aldatmasn" dediler. Onlara: “Ben

sizden aynlacak deilim" deyince: “Sen bizimle olmaya güç yetiremezsin. Biz

gündüz oruç tutup gece de ibadet ediyoruz. Biz bitkilerden ve bulduumuz

eylerden yiyoruz. Sen buna güç yetiremezsin" dediler. Ben yine: "Ben

sizden aynlacak deilim" dedim. Onlar: “Sen bilirsin, biz halimizi sana

arzettik. Eer bizden aynlmay kabul etmiyorsan seninle beraber gelecek

birini getir ve beraberinde yiyecek eyler al. Çünkü sen bizim yaptklanmza

güç yetiremezsin" dediler. Ben de öyle yapp aabeyime benimle gelmesini

söyledim, ama o bunu kabul etmedi.

Yanlanna çktmda eyalarn yüklendiler ve beraber yola çktk. Allah,

selametle Musul’a varmamz nasip etti. Orada bir mabede gittik. çeri

girdiklerinde oradakiler kendilerini nee ve sevinçle karlayarak: “Nerelerde

idiniz?" dediler. Onlar da: “Biz, Allah'n zikredilmedii ateperestlerin

bulunduu bir ehirdeydik. Bizi oradan kovdular ve sizin yannza geldik"

dediler. Bir zaman sonra: “Ey Selmân! Bu dada dindar bir kavim

bulunmaktadr. Biz onlann yanma gitmek istiyoruz. Sen de bunlarla beraber

burada kal. Bunlar da dindardr ve onlardan holanacan eyler göreceksin”

dediler. Ben: “Ben sizden aynlacak deilim" deyince: “Mabettekiler de bana

nasihat ederek: “Bizimle beraber kal, gücümüz nispetinde bir eyden geri

kalmazsn" dediler. Ben yine: “Ben sizden aynlacak deilim" dedim ve

beraberlerinde yola çktm. Dalann arasna vardmzda dibinde birçok su

testileri ve çokça ekmek bulunan bir kayann yanna vardk. Bu kayann
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dibinde konakladk. Güne ykt zaman dalann arasndan birer birer birçok

kii çkp gelmeye balad. Sanki canlar çkm gibiydiler. Toplandklan zaman

arkadalarm sevinçli ve neeli bir ekilde karlayarak: “Nerelerde idiniz, sizi

görmüyorduk?" dediler. Arkadalanm: “Biz, Allah'n zikredilmedii ve

ateperestlerin yaad bir ehirdeydik. Biz orada Allah' zikrediyorduk, ama

bizi oradan kovdular" cevabn verdiler. Bu gelenler: “Bu çocuk ta nedir?"

diye sorunca, arkadalarm beni överek: “Bu, o ehirden bir arkadamzdr,

ondan hayrl eylerden baka bir ey görmedik" dediler. Vallahi! Biz bu

durumda iken maaradan bir kii çkp geldi ve selam vererek oturdu.

Arkadalarm onu sevinçli ve neeli bir ekilde saygyla karlayp çepeçevre

etrafnda oturdular.

Bu kii onlara: “Nerede idiniz?" diye sorunca durumu kendisine anlattlar.

“Bu çocuk ta nedir?" dediinde beni överek kendilerine katlm anlattlar.

Daha önce hiç görmediim bir ekilde ona sayg gösteriyorlard. Bu kii

Allah'a hamdü sena ettikten sonra Allah'n göndermi olduu peygamber eri

zikrederek karlatklar ve yaptklan eyleri anlatt. sa b. Meryem'e gelince

de, Allah'n onu erkeksiz olarak Meryem'den yarattn, peygamber olarak

gönderdiini, Allah'n kendisine ölüleri diriltme, körleri ve sedef hastalann

iyiletirme, çamurdan ku yapp ona üfleyerek Allah'n izniyle ona can verme

gücü verdiini, Allah'n kendisine ncil'i indirdiini ve Tevrat' örettiini,

kendisini srail oullanna peygamber olarak gönderdiini ve baz kavimlerin

kendisine iman edip bazlarnn da inkar ettiini söyledi. Yine sa’nn (aleyh.ss ;iam)

karlat baz durumlan anlatarak Allah'n kendisine nimetler verdii bir <ul

olup Allah’n kendisini mükâfatlandrm ve ondan raz olduunu söyledi.

Etrafndakilere nasihat etmeye devam edip: “Allah’tan korkun ve sa'nn

(aleyhisselam) getirdiklerine tabi olun. Ona kar gelmeyin, aksi takdirde Allah sizi

ayrlklara düürür" diyordu. Sonra: “Kim bu eylerden (yiyecek ve içecekten)

almak isterse alsn" dedi. Bunun üzerine her kii kalkp bir testi su ve

yemeklerden bir eyler almaya balad. Sonra beraberlerinde geldiim

arkadalanm bu kiinin yanna gelip kendisine saygyla selam verince

kendilerine: “Bu dinde sebat edin ve frkalara ayrlmaktan saknn. Bu çocuk

hakknda da hayrl eyler vasiyet edin" dedi. Bana da: “Ey çocuk! Bu anlatm

olduum Allah'n dinidir. Dierleri ise küfürdür" dedi. Ben de kendisine: “Ben

senden ayrlacak deilim" dediimde: “Sen benimle olmaya güç

yetiremezsin, çünkü ben bu maaradan sadece pazar günleri çkmaktaym.
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Bu ekilde sen benimle kalamazsn" dedi. Sonra ashâbna dönünce, ashab:

"Ey çocuk! Sen onunla olmaya güç yetiremezsin" dediler. Ben yine: "Ben

senden aynlacak deilim" deyince: "Ey çocuk! Ben imdi sana bir daha

söylüyorum ki, ben buraya gireceim ve gelecek pazar gününe kadar

çkmayacam. Artk sen bilirsin” dedi. Ben yine de: "Ben senden aynlacak

deilim" dedim. Ashâb bu kiiye: "Ey filan! Bu daha bir çocuktur, ona bir ey
olmasndan korkuyoruz" dediler. Bu kii bana: "Yine de sen bilirsin" dedi.

Ben yine: "Ben senden aynlacak deilim" dedim.

Benim ilk beraber olduum arkadalanm kendilerinden aynlacam

zaman alamaya baladlar. Bu kii bana: "Bu yemekten ve sudan sana

gelecek haftaya yetecek kadar al" deyince ben onlardan bir miktar aldm.

Her kii de tekrar kendi yerine geri döndü. Bu kii dadaki maaraya

girinceye kadar arkasndan gittim. Bana: "Sen de olanlan indir ve yiyip iç
"

diyerek kendisi namaza durdu. Bende kendisiyle namaza durdum. O bana

doru dönüp: "Senin buna gücün yetmez, fakat namaz kl ve yat, yemek ye

ve iç" dedi. Ben de öyle yaptm. Onun yemek yiyip bir ey içtiini görmedim.

Dier pazar gününe kadar onu sadece rükuda ve secdede gördüm.

Sabahladmz zaman: "Su testini al ve dan çk" dedi. Ben de çktm ve o

kayann dibine gittim. Yine o kiiler dalardan çkp geldiler ve toplanmaya

baladlar. Bu kiinin çkmasn bekliyorlard. Bu kii çkp oturduktan sonra

çok güzel eyler anlatarak bir hafta önce anlatm olduu konulara benzer

bir eyler anlatt. Sonra: "Bu dine tutunun ve frkalara ayrlmayn. Allah'tan

korkun ve bilin ki sa b. Meryem, Allah’n kulu ve nimetlendirdii kiidir" dedi.

Sonra oradakiler benden sözederek: "Ey Filan! Bu çocuu nasl buldun?"

deyince, beni övüp hayrl eyler söyledikten sonra Allah’a hamdü senalar

etti. Ekmek ve su bolca var idi. Herkii kendine yetecek kadar bir miktar

almaya balad. Ben de öyle yaptm. Sonra yine geldikleri dalara daldlar.

Bu kii tekrar maarasna dönünce ben de kendisiyle döndüm. Bir müddet

öyle devam etti. Her pazar günü maaradan çkyor ve arkadalar her pazar

yanna geliyordu. Her haftada her zamanki gibi onlara nasihatlar veriyordu.

Yine bir pazar günü toplandklarnda Allah'a hamd edip onu ta'zîm ettikten

sonra her zamanki gibi diyeceini dedi ve: “Ey sizler! Ben artk yalanm ve

zayf biriyim. Ecelim de yaklam bulunmaktadr. imdiye kadar Beytü'l-

Makdis'e (Kudüs'e) gitmedim. Oraya muhakkak gitmeliyim. Bu çocua dikkat

edin ve hakknda hayrl eyler yapn. Onun iyi bir çocuk olduunu
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görüyorum" dedi. Ashâb bu dediinden dolay korkmutu. Onlarn korkulan

gibi bir korku da daha önce görmemitim. Onlar "Ey Ebû Filân! Sen yal ve

yalnz birisin. Senin bana bir ey gelip gelmemesinden emin deiliz. imdi

de sana her zamankinden daha fazla ihtiyacmz vardr" dediler. Bu kii: "Beni

yolumdan geri çevirmeyin, ben muhakkak gitmeliyim. Fakat bu çocuk

hakknda hayrl eyler yapn. öyle öyle yapn" dedi.

Bunun üzerine ben de kendisine: "Ben senden aynlacak deilim" decim.

O: "Ey Selmân! Benim durumumu ve ne üzere olduumu biliyorsun. Bu ise

dier eyler gibi deildir. Ben yürürüm ve gündüz oruç tutar, gece ibadet

ederim. Bu sebeple beraberimde azk veya baka bir ey tayamam. Senin

de buna gücün yetmez" dedi. Ben yine: “Ben senden ayrlacak deilrm"

dedim. O: "Sen bilirsin" dedi. Ashâb: "Ey filan! Biz senin ve yanndaki çocuk

hakknda endieleniyoruz" deyince: "Bu çocuk durumu bilmektedir. Ben

kendi durumumu ona anlattm. Bundan daha önceki durumumu da gördü”

dedi. Ben yine: "Ben senden aynlacak deilim" dedim. Sonra alyarak

onunla vedalatlar. Onlara: "Allah’tan korkun ve nasihat ettiim gibi o un.

Eer yaarsam umulur ki size tekrar dönerim. Eer ölürsem, Allah diridir ve

ölmeyendir" dedi. Sonra onlarla vedalap bana: “Bu ekmekten yiyecein

kadar bir eyler al" dedi ve beraber yola çktk.

O yürürken Allah’ zikrediyordu. Etrafna bakmyor ve hiçbir eyin yannda

durmuyordu. Akam olunca bana: "Ey Selmân! Sen namaz kl ve yat. Yemek

ye ve iç (sürekli oruç tutma)" dedi. Sonra kendisi namaza kalkt. Beyrü'l-

Makdis'e varana kadar bu böyle devam etti. O akamlad zaman hiç

gökyüzüne bakmazd. Beytü'l-Makdis’e vardmz zaman Beytü’l-Makdis’in

(Kudüs'ün) kapsnda kötürüm biri oturuyordu. Bu kötürüm kii: "Ey Allah’n

kulu! Benim halimi görüyorsun. Bana bir tasaddukta bulun" dedi. Ancak o. bu

kötürüm kiiye bakmadan mabede girdi. Bende beraberinde girdim. O

mabedin deiik yerlerinde namaz klmaya balad. Sonra: "Ey Selmân! 3en

u u zamandan beri uyumamm ve bir uyku tad bulamamaktaym. Gölge

filan filan yere ulat zaman beni uyandrrsan uyuyacam. Çünkü bu

mabedde uyumak istiyorum. Yoksa gene de uyumazdm” deyince: "Tamam

ben seni uyandnnm" dedim. O: "Ben uyuduumda gölge filan filan yere

ulat zaman beni uyandr" dedi ve uyudu.
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Ben de kendi kendime: “Bu filan filan zamandan beri uyumamaktadr. Bu

sebeple uykuya doyuncaya kadar onu uyandrmayacam” dedim. O

yürürken bana doru döner ve nasihat vererek benim Rabbimin olduunu

önümde Cennet, Cehennem ve hesabn bulunduunu söylerdi. Yine bana

bunlan öretip, pazar günleri aricadalanna hatrlatt eyleri bana

hatrlatrd. Hatta bana anlattklar arasnda: “Ey Selmân! Yüce Allah, Ahmed

adnda Tihâme'den çkacak bir peygamber gönderecektir.” - O, Arap

olmad için Tihâme ve Ahmed sözcüklerini tam telaffuz edemeyen biri idi-

“Onun alameti hediye olan eyden yemesi, sadakadan ise yememesidir.

Omuzlan arasnda peygamberlik mührü vardr. Bu zaman da yaklam
bulunmaktadr. Ben yal biriyim. O zamana yetieceimi sanmyorum. Eer

sen ona yetiirsen onu tasdik et ve ona tâbi ol” demiti. Ona: “Dinimi terk

etmemi emretse bile mi?” diye sorunca: “Dinini terk etmeni emretse bile ona

uy. Çünkü getirdikleri hak üzeredir ve Allah'n nzas söyledikleri eylerdedir"

demiti. Az bir zaman geçmiti ki, korkup Allah' zikrederek uyand ve: “Ey

Selmân! Gölge buray geçti, ama ben Allah' zikretmedim, hani beni

uyandracaktn?” dedi. Bunun üzerine ona: “Sen bana u u zamandan beri

uyumadm” demitin. Ben de bu sebeple uykuya doyuncaya kadar uyuman

istedim” dedim. O, Allah'a hamd ederek kalkp yürüyünce ben de arkasndan

gittim. Kötürüm kii: “Ey Allah'n kulu! Mabede girerken senden sadaka

istedim bir ey vermedin. Çkarken de istedim yine bir ey vermedin” dedi.

Bunun üzerine o etrafna baknp kendisini kimsenin görüp görmediine

bakt ve kötürüme yaklaarak: “Bana elini ver!” dedi. Kötürüm elini verince:

“Allah'n adyla kalk!” dedi ve kötürüm bal olduu ipinden kurtulan kii gibi

ayaa kalkt. Kötürümlüünden hiçbir eser kalmamt. Sonra onun elini

brakp yoluna devam etti. Yine hiçbir tarafa bakmyor ve hiç kimsenin

yannda durmuyordu.

Kötürümlükten kurtulan kii: "Ey çocuk! Bana eyalanm yüklenmeme

yardm et te gidip durumumu aileme haber vereyim” dedi. Ben eyalann

yüklenmesine yardm ettikten sonra adam bana bakmadan yoluna devam

etti. Ben de kendisini iyiletiren yal kiinin peine dütüm. Onu her

karlatm kiiye sorduumda: “Önündedir” dediler. Kelb kabilesinden bir

kafileyle karlatm ve bu yal kiiyi kendilerine sordum. Konuma ivemi

iittiklerinde biri devesini çöktürüp beni devesinin terkisine bindirdi.

Ülkelerine vardmzda beni Ensâridan bir kadna sattlar. O da bakmam için
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beni bir bahçesine yerletirdi. Resûlullah’m («yahu aleyhi «dn) Medine'ye geldii

bana haber verilince hurmalardan bir miktar alarak yanma gittim. Yannda

baz kiiler vard ve en yaknnda Ebû Bekr bulunmaktayd. Hurmalan önüne

koyunca: "Bu nedir?" diye sordu: "Ben de: "Sadakadr" dediimde,

oradakilere: "Yiyin!" buyurdu ve kendisi yemedi. Bir zaman sonra bir daha

hurma alarak yanna gittim. Yine Ebû Bekr kendisine en yakn kiiydi.

Hurmalan önüne braktmda: "Bu nedir?" diye sordu. Ben de: "Hediyedir"

dedim. Bunun üzerine: "Bismillah!" dedi ve yanndakilerle beraber yemeye

balad. Kendi kendime: "te bu, onun iaretleridir” dedim. Arkadam Arap

olmayan biri idi. Bu sebeple Tihâme diyemeyip: "Tihmet ve Ahmed" demiti.

Arkasna geçtiimde Resûlullah <uM4bj aleyh «efem) mührü görmek istediimi

sezip giysisini gevetince sol omuzunun kenannda peygamberlik mührünü

gördüm. Mühre dikkatlice baktktan sonra tekrar Resûlullah'n (aaiiaiMn aleyhi

vRSBiem) önüne gelip: "Allah’tan baka ilah olmadna ve senin Allah'n Resûlü

olduuna ehadet ederim" dedim. Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi manam):
"
Sen kimsin?"

diye sorunca: "Ben bir köleyim" diye cevap verdim. Sonra da beraber

olduum adamn dediklerini ve bana emrettiklerini anlattm. Hz. Peygamber

(uHeJiafo aleyhi vasata): "Sen kimin kölesisin?" deyince: "Beni bakmam için bir

bahçesine brakan Ensiridan bir kadnn kölesiyim" dedim. Resûlullah (taJdiahu

al*yhi vesellem): "Ey Ebû Bekr!" deyince, Ebû Bekn "Emrindeyim" dedi. Resûlullah

(iBiaiishu aleyhi «alton): "Onu satn al!" buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bekr beni satn

alp azad etti. Bir müddet sonra Resûlullah’n {satiatiahu aleyh «*eta) yanna gelip

selam verdim ve önünde oturarak: "Yâ Resûlullah! Hristiyanlar hakknda ne

diyorsun?” diye sordum. Resûlullah (afletau aleyh raeihm): "Ne onlarda, ne de

dinlerinde bir hayr vardr" buyurdu. çime çok büyük bir ey dümütü.

Beraber olduum kii, kendisinden öyle eyler gördüüm kii ve Allah'n

kötürümü eliyle iyiletirdii kiide ve dininde bir hayr yok muydu? içimde

birçok eylerle çkp gittim. Sonra Yüce Allah, Hz. Peygamber’e (»iMriu aleyh

«alton): "...Çünkü onlann içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar büyüklük

de taslamazlar
"1

âyetini indirdi. Hz. Peygamber Mata, aleyh «aileni): "Selmm'

çarn " buyurunca elçisi beni çarmaya geldi. Ben korkmutum. Gelip

Resûlullah’n (seiiaiahu aleyhi «ailem) önünde oturduumda: "Rahman ve Rahîm olan

Allah'n adyla" deyip: "...Çünkü onlarn içinde keiler ve rahipler vardr.

1 Mâide Sur. 82
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Onlar büyüklük de taslamazlar
4'1

âyetini okudu. Sonra: "Ey Selmân! Beraber

olduun arkadalarn Hristiyan deildir, onlar müslümandr" buyurdu. "Yâ

Resûlullah! Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, Senin dinine tabi

olmam emretmiti. Ona: «Dinini ve üzeri olduun eyi terk etmemi emretse

bile terkedeyim mi?» dediimde: «Evet terk et, çünkü hak olan ve Allah’n

sevdii eyler sana emrettii eylerdedir» karln verdi" dedim .

2

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan: ifadesini açklarken:

"Burada (Hristiyanlarn) âlimleri kastedilmektedir” dedi .
4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: ifadesi Hristiyanlarn

âbidleri kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre bn shâk der ki: Zührî'ye: "...Çünkü onlarn

içinde keiler ve rahipler vardr. Onlar büyüklük de taslamazlar
"6

âyeti ile:

"...Bilgisizler kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve yumuak söz

söylerler
"

7

âyetinin açklamasn sorduumda: “Ben sürekli âlimlerimizin: «Bu

âyetler, Necâî ve arkadalar hakknda nâzil olmutur» dediklerini iitirdim"

dedi.®

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye’nin deiik

kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bizi (hakikate) ahitlik edenler ile

beraber yaz..."9 buyruunu açklarken: "Muhammed’in ümmeti ile beraber

yaz mânâsndadr" dedi. Baka bir rivayette ise: "ahitlikle Muhammed («Misk

aleyhi mrailem) ve ümmeti kastedilmektedir. Onlar Muhammed’in (sBBÜahu aleyhi vasaiBm) ve

dier peygamberlerin tebli ettiine ahitlik etmilerdir" eklindedir.

10

1 Maide Sur. 82
1 Beyhakî (2/82- 92). Zehebî: "Bu hadisin isnad ceyyiddir ve Hâkim, sahih olduunu

söylemitir" dedi. cs-Siyer (1/532).

* Mâide Sur. 82
4 bn Ebî Hâtûn 4/1184 (6674).

5 bn Cerîr (8/589).

6 Mâide Sur. 82
7 Furkan Sur. 63
8 bn Cerîr (8/602).

9 Mâide Sur. 83
10 bn Cerîr (8/603), bn Ebî Hatim 4/1185 (6681, 6682) ve Hâkim (2/313, "sahih").
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Rabbimizin, bizi

saiihler topluluuyla beraber (cennete) sokmasn umarken ...''
1 buyruunu

açklarken: “Burada salih kavimle Resûlullah (saUsiUhu aleyhi meiiem) ve ashab

kastedilmektedir" dedi .

1

S/ âl l\ ijjüj Si âl U OU i H ip\ ^jjl l+i! L;

^

<j ili m ijZ\j ti '^Su- &\ Xa ijtej

djLji

"Ey nananlar! Allahn size helal ettii temiz eyleri haram
klmayn, snn da amayn, dorusu Allah an gidenleri

sevmez. Allah'n size nzk olarak verdiklerinden helâl, iyi ve

temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduunuz
Allah'a kar gelmekten saknn." (Mâide Sur. 87

,
ss)

Tirmizî, ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Adiy, el-Kâmil’de, Taberânî ve bn

Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor: Bir kii Hz. Peygamber’e (uiiaiishu aleyhi vuaiiem)

gelip: "Yâ Resûlullah! Ben et yediim zaman kadnlara kar ehvetim

artmaktadr. Bu sebeple kendime et yemeyi haram kldm” dedi. Bunun

üzerine: "Ey inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram

klmayn ..."3 âyeti nâzil oldu .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ey inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn ..."5

buyruunu açklarken öyle dedi: Bu âyet sahabeden bir grup hakknda râzil

olmutur. Onlar: "Erkeklik organlarmz keserek dünya arzulanndan uzak

duralm ve rahipler gibi yeryüzünde seyahat edelim” dediler. Bu durum

Resûlullah'a Mailahu aleyhi «esellem) haber verilince, Hz. Peygamber (salBlahu aleyhi yesellen ) bu

kiileri çartp söylenenleri kendilerine sordu. Onlar da: "Evet söyledik”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Ben bazen oruç tutuyor

' Mâide Sur. 84
1 bn Cerîr (8/605) ve bn Ebî Hatim 4/1186 (6683).

J Mâide Sur. 87
4 Tirmizî (3054, "hasen"), bn Cerîr (8/613), bn Ebî Hatim 4/1186 (6687), bn Adiy

(5/1817) ve Taberânî (11981). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Tirmizî, 2441)
5 Mâide Sur. 87
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bazen de tutmuyorum. Bazen namaz klyor, bazen de uyuyorum ve kadnlarla

evleniyorum. Kim sünnetime uyarsa o bendendir. Kim de sünnetime uymazsa o

benden deildir

"

buyurdu.’

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, MerâsiVöe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

Ebû Mâlik: "Ey inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram

klmayn... 1,2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu âyet, Osmân b. Maz’ûn

ve arkadalar hakknda nâzil olmutur. Onlar kendilerine, kadnlar ve birçok

arzularn haram klmlard. Hatta onlardan bazs erkeklik organn kesmeye

karar verdi. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi.
3

Buhârî ve Müslim, Hz. Âie’den bildiriyor Hz. Peygamber'in Mahhu alays

reselleri) ashabndan baz kiiler, Resûlullah'n (salMlahu aleyhi reseiiem) hanmlarna

Resûlullah'n (aiUahu aleyhi resdiem) gizli olarak yapt ibadetleri sordular. Sonra bu

ashâbdan bazs: "Ben et yemeyeceim" derken bazs: "Ben

evlenmeyeceim" dedi. Bazs da: "Ben artk yatamda yatmayacam"

dedi. Bu durum Resûlullah'a (saiMahu aferin reelltm) haber verilince: "Ne oluyor ki, bu

kavmin bazlar öyle öyle diyor. Ben bazen oruç tutuyor, bazen de iftar

ediyorum. Bazen uyuyor, bazen de kalkyorum, et yiyor ve kadnlarla

evleniyorum. Kim sünnetimden yüz çevirirse o benden deildir" buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-

eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de, bn Mes'ûd'un öyle dediini

bildirir: "Resûlullah Miaiiahu aleyhi »eseiiem) ile beraber bir gazvede idik ve

beraberimizde kadnlanmz yoktu. Bu sebeple: "Kendimizi hadm edelim

mi?" dedik. Resûlullah (uiiaAafcu afeyt» «seiiem) bizi bundan nehyederek belli bir

zamana kadar bir giysi karlnda bir kadnla evlenmemize ruhsat verdi.

Sonra da: "Ey inananlar! Allah’n size helal ettii temiz eyleri haram

’ bn Cerîr (8/611), bn Ebî Hatim 4/1187 (6689), ve bn Kesîr, Tefsirde (3/160) geçtii

üzere bn Merdûye.
1 Mâide Sur. 87
J Ebû Dâvud (209) ve bn Cerîr (8/607).

* Buhârî (5063) ve Müslim (1401).
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klmayn, hududu da amayn, dorusu Allah ar gidenleri sevmez"
1

âyetini okudu .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre krime der ki: Hz. Peygamberin (tsiuiahu a.eyto

vRseiiBm] ashâbndan baz kiiler kendilerini hadm ederek kadnlardan uzak

durmaya ve et yememeye karar verdiler. Bunun üzerine: "Ey inananlar!

Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn,
dorusu Allah ar gidenleri sevmez"3

âyeti nâzil oldu .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Îbnu'l-Münzir, krime'den bildiriyor:

Aralarnda Osman b. Maz’ûn'un da bulunduu ashâhdan oluan bir grup

vard. Onlardan biri: "Ben artk et yemeyeceim" dedi. Dieri: "Ben artk

yatamda yatmyacam" dedi. Dier biri: “Ben evlenmeyeceim" dedi.

Dier bir kii ise: "Ben hergün oruç tutacam ve oruçsuz gün

geçirmeyeceim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Allah'n

size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn, dorusu

Allah an gidenleri sevmez"5 âyetini indirdi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: "Ey inananlar! Allah'n size

helal ettii temiz eyleri haram klmayn ..."7 buyruunu açklarken:

"(Müslümanlardan baz kiiler) Temiz olan eyleri ve eti kendilerine haram

klmlard. Bu sebeple Allah onlar hakknda bu âyeti indirdi" dedi .

8

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû Klâbe’nin öyle dediini

bildirir: Hz. Peygamberin [sbIIbIIbHu aleyhi veseflem) ashâbndan baz kiiler dünya

nimetlerini ve kadnlan terk ederek rahipler gibi olmak istediler. Bunun

üzerine Resûlullah (aaiiailahu aleyhi veseiiem) kalkp onlara ar eyler söyleyerek:

"Sizden önceki kavimler zorluklardan dolay helak oldular. Onlar kendi

nefislerine zorluklar çkarnca Allah da onlara zorluklar çkard. Bugünkü

' Mâide Sur. 87
J bn Ebî eybe (4/294) Buhârî (4615, 5071, 5075), Müslim (1404), Nesâî, el-Kubra

(11150), bn Eb! Hatim 4/1186, 1187 (6688), bn Hibbân (4141) ve Beyhakî (7/79, 200, 201).

3 Mâide Sur. 87
4 bn Cerîr (8/607).

s Mâide Sur. 87
6 bn Cerîr (8/607).

7 Mâide Sur. 87
8 bn Cerîr (8/607, 608).
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manastr ve mabedlerde bulunanlar da onlardan geriye kalanlardr. Siz Allah'a

ibadet edin ve hiçbir eyi ona ortak komayn. Siz hac ve umre yaparak doru

olunki, size de dürüst davranlsn" buyurdu. Sonra da: "Ey inananlar! Allah'n

size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn, dorusu

Allah ar gidenleri sevmez*
1

âyeti nâzil oldu .

2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n size

helal ettii temiz eyleri haram klmayn ..."3 buyruunu açklarken: "Bu

âyet Hz. Peygamber'in (^Mahu Be^ vessiiem) ashabndan dünya nimetlerini,

kadnlan terk eden ve zahid olmak (ruhbanlk) isteyen baz kiiler hakknda

nâzil olmutur. Bunlann arasnda Ali b. Ebî Tâlib ve Osmân b. Maz'ûn

bulunmaktayd” dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Ey inananlar!

Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn,

dorusu Allah ar gidenleri sevmez"5 âyetini açklarken öyle dedi: "Bize

söylendiine göre Hz. Peygamber'in (uiiaMm dyh mtHem) ashâbndan baz kiiler

kadnlarla beraber olmay ve et yemeyi terkederek manastrlar edinmek

istediler. Bu durum Resûlullah'a (soiiaiiahu aleyhi »eseiM bildirilince:
"
Benim dinimde

kadnlara yaklamamak ve et yemeyi terk ederek manastrlar edinmek yoktur

"

buyurdu. Yine bize nakledildiine göre Resûlullah (seiiaiiahu eieytH ve*e«em) zamannda

üç kii anlaarak, biri: "Ben gece boyu ibadet edip uyumayacam” dedi.

Dieri: "Ben sürekli oruç tutacam ve oruçsuz gün geçirmeyeceim” dedi.

Dier kii ise: "Ben artk kadnlara yaklamayacam” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu

etoyt vesaUnn) bunlara haber göndererek yanna çarp: "
Sizin öyle öyle

yapacanz haberini aldm" deyince: "Evet, yâ Resûlallah! Biz hayrdan baka

bir ey yapmak istemedik" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vniim}:
"
Ancak ben

geceleri ibadet ediyor ve uyuyorum. Baz günler oruç tutuyor, baz günler de

tutmuyorum. Kadnlara da yaklayorum. Sünnetime yüz çeviren kii benden

1 Mâide Sur. 87
2 Abdurrezzâk (1/192) ve bn Cerîr (8/608).

3 Mâide Sur. 87
4 Abdurrezzâk (1/192) ve bn Cerîr (8/608).

5 Mâide Sur. 87
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deildir

"

buyurdu. Baz kraatlerde: * ;$- J-b dkJ ^ 6* s-f3 >
j~Jf ifadesi âyete eklenirdi.

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in, Ebû Abdirrahman'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiBiiaiu aleyhi «lallm): "Ben size keiler ve rahipler olmanz

emretmiyorum" buyurdu.
1

bn Cerîr, Süddî'nin öyle dediini bildirir: Resûlullah (ssHaiiahu aleyhi madam) bir

gün oturup insanlara hatrlatmada bulunarak onlan fazla korkutmadan

kalkt. Aralannda Ali b. Ebî Tâlib ve Osman b. Maz'ûn'un bulunduu

Resûlullah’n (™iwwuj aleyhi veseiiun) ashabndan on kii birbirlerine: “Eer biz bir

amel yapmayacaksak Allah'tan hakkyla korkmu saylmayz. Hristiyanlar

kendilerine baz eyleri haram kldlar. Biz de baz eyleri kendimize haram

klacaz" dediler. Bunun üzerine bazlan et ve iç ya yemeyi, kendilerine

haram kldlar. Bazlan da kendilerine uykuyu haram klarken, bazlan

kendilerine kadnlara yaklamay haram kld. Osmân b. Maz'ûn da kadnlara

yaklamay kendine haram klanlardan biriydi. Ne kendisi eine yaklar, ne de

ei kendisine yaklard. smi Havle olan Osmân b. Maz'ûn'un hanm, Hz.

Âie'nin yanna gelmiti. Hz. Âie ve orada bulunan Resûlullah’n («iaiiahu Beyhi

veseiem) dier eleri: “Ey Havle! Ne oluyor ki, rengin deimi, artk taranmyor

ve koku sürünmüyorsun?" diye sorunca: “Kocam u u zamandan beri bana

yaklamayp giysimi üstümden çkarmazken nasl taranaym?" dedi.

Oradakiler Havle’nin bu sözlerine gülmeye balad. Bu srada Resûlullah (saiiaiiahu

sfeyh maim) içeri girdiinde onlar hâlen gülüyordu. Resûlullah (safafahu aleyhi «selim):

"
Sizi güldüren ey nedir?" deyince, Hz. Âie: “Yâ Resûlullah! Havle'ye bu

durumunu sorduumda: «Kocam u u zamandan beri giysimi üstümden

çkarmad» dedi" karln verdi.

Resûlullah (saKaUshu aleyhi «sellem) ona haber gönderip yanna çard. Ona:
"
Ne

oluyor sana ey Osmân!" deyince: “Allah'n rzasn kazanmak için onu terk

ettim ve kendimi ibadete verdim" diyerek durumu Resûlullah'a Mallahu aleyhi

veseiiem) anlatt. Hata Osmân hadm olmak bile istemiti. Resûlullah (saiiaHehu aleyhi

«sEiem): "Bu durumundan geri dönüp ailenle birlemen için sana and veriyorum"

buyurdu. Osmân: “Yâ Resûlallah! Ben orucum" deyince: "Orucunu aç"

: bn Ccrîr (8/609).

' bn Ebî eybe (13/235) ve bn Ccrîr (8/609).
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buyurdu. Bunun üzerine Osman orucunu açp eiyle birleti. Sonra Havle, Hz.

Âie’nin yanna sürme çekinmi, taranm ve koku sürünmü bir ekilde geldi.

Hz. Âie gülerek: “Ne oluyor sana ey Havle?" diye sorunca: “Dün eim bana

yaklat" cevabn verdi. Resûlullah (aUihu aieytu veseiiem): "Ne oluyor ki, baz

kavimler kendilerine kadnlara yaklamay, yemei ve uykuyu haram klyorlar.

Ben hem uyuyor, hem ibadet ediyorum. Bazen oruç tutuyor, bazen de

tutmuyorum. Kadnlara da yaklayorum. Sünnetimden yüz çeviren kii benden

deildir

"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Allah'n size

helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn, dorusu

Allah ar gidenleri sevmez"’ âyetini indirdi. Burada Osmân’a: “Hadm olma,

zira bu haddi amaktr" denilmekteydi. Yine Yüce Allah yemin kefâreti

vermelerini emrederek: "Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi

sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptnz yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu

durumda yeminin kefâreti, ailenize yedirdiinizin orta hallisinden on

yoksulu doyurmak, yahut onlar giydirmek ya da bir köle azat etmektir.

Kim (bu imkân) bulamazsa, onun kefâreti üç gün oruç tutmaktr. te
yemin ettiiniz vakit yeminlerinizin kefâreti budur. Yeminlerinizi tutun.

Allah, size âyetlerini ite böyle açklyor ki ükredesiniz" buyurmaktadr.*

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Aralarnda

Osman b. Maz'ûn'un ve Abdullah b. Amrin bulunduu baz kiiler bekar

kalarak ve kendilerini hadm ederek rahip elbiseleri giymek istediler. Bunun

üzerine: "Ey inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram

klmayn, hududu da amayn, dorusu Allah ar gidenleri sevmez"3 âyeti

nâzil oldu .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh, krime’den bildiriyor: Osmân b.

Maz'ûn, Ali b. Ebî Tâlib, bn Mes'ûd, Mikdâd b. el-Esved, Ebû Huzeyfe'nin

azatls Selmân ve Kudâme, bekar kalmak isteyip evlerinde oturdular.

Kadnlanna yaklamaz oldular ve rahip elbiseleri giydiler. srail ogullannn

seyyahlarnn yemei ve giyecekleri gibisi dnda, bütün güzel yiyecekleri ve

giyecekleri kendilerine haram kldlar. Yine kendilerini hadm etmeye ve gece

1 Mâide Sur. 87
1 bn Cerîr (8/609,611).

* Mâide Sur. 87
4 bn Cerîr (8/612).
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boyu ibadet edip gündüzleri oruç tutmaya karar verdiler. Bunun üzerine: "Ey

inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu

da amayn, dorusu Allah ar gidenleri sevmez"
1

âyeti nâzil oldu. Bu âyet

nâzil olduu zaman Resûlullah (tsiisiishu aleyhi mcfcm) onlan çartp: "Sizin

nefislerinizin ve ailenizin üzerinizde bir hakk vardr. Namaz kln ve uyuyun.

Oruç tutun ve iftar edin. Sünnetimi terk eden benden deildir" buyurdu. Onlar

da: "Allahm! Biz sana inandk ve peygamberlerinle indirdiin eylere uyduk”

dediler.

2

bn Merdûye, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Aralarnda Osmân b.

Maz'ûn'un da bulunduu Muhammed'ln ashâbndan baz kiiler kendilerine

et yemeyi ve kadnlara yaklamay haram kldlar. Kendilerini sadece

Rablerinin ibadetine verebilmek için ustura aldlar ve erkeklik organlarn

kesip ehvetlerini öldürmek istediler. Bu durum Resûlullah'a (uiiaiiahu aiayhi «anlam)

haber verilince: "Ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar: "ehvetimizi

öldürüp insanlardan uzak kalarak kendimizi Rabbimizin ibadetine vermek

istedik” dediler. Hz. Peygamber (»yu* aleyhi mailem): "Ben bununla emredilmedim.

Ancak ben dinimde evlenmekle emrolundum" buyurdu. Bunun üzerine on ar

da: "Biz Allah’n Peygamberine itaat edeceiz” dediler ve: "Ey inananlar!

Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn,

dorusu Allah ar gidenleri sevmez. Allah’n size rzk olarak

verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta

olduunuz Allah'a kar gelmekten saknn"3
âyetleri nâzil oldu. Onlar "Yâ

Resûlullah! Ettiimiz yeminler ne olacak?" diye sorunca: "Allah, bo
bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile

yaptnz yeminlerle sizi sorumlu tutar..."
4
âyeti nâzil oldu.

bn Merdûye, Haan el-Uranî'nin öyle dediini bildirir Hz. Ali de

ehvetlerini öldürmek isteyenlerin arasndayd ki, Yüce Allah: "Ey inananlar!

Allah’n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn,

dorusu Allah ar gidenleri sevmez"5
âyetini indirdi.

1 Mâide Sur. 87
1 bn Cerîr (8/612).

} Mâide Sur. 87, 88
4 Mâide Sur. 89
s Mâide Sur. 87
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Ebu'-eyh'in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Muîre b. Osman

der ki: Osmân b. Maz'ûn, Ali, ibn Mes'ûd, Mikdâd, Ammâr ve sahabelerden

baz kiiler kendilerini hadm etmeyi ve kendilerine et yemeyi haram klarak

rahip elbiseleri giymek istediler. Osmân b. Maz’ûn birkaç kiiyle beraber Hz.

Peygamber'e (sBiiiahu aleyhi vBseiim) giderek bu durumu sorunca:
"
Kadnlarla evlenin

ve et yiyin. Oruç tutun ve tutmayn. Namaz kln, uyuyun ve giysiler giyin.

Ben bekarlk ve ruhbanlk üzere gelmedim. Ancak ben müsamahakâr hanif bir

dinle geldim. Her kim sünnetimden yüz çevirirse o benden deildir" buyurdu.

bn Cüreyc: "Sonra: "Ey inananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri

haram klmayn... n1
âyeti nâzil oldu" dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem’den bildiriyor Abdullah b.

Revâha, Hz. Peygamber'in Maiiahu aleyhi ««im yannda iken akrabalanndan evine

bir misafir gelmiti. Abdullah b. Revâha eve döndüünde kendisini

beklediklerinden dolay daha misafire yemek verilmediini gördü. Hanmna:

"Benim yüzümden misafirime yemek vermedin öyle mi! Bu yemek bana

haram olsun” dedi. Hanm: "O zaman bana da haram olsun" deyince,

misafir: "Bana da haram olsun" dedi. Abdullah b. Revâha bu durumu

görünce elini yemee uzatarak: "Allah'n adyla yiyin!" dedi. Sonra Hz.

Peygamber'e (saiuiahu aleyhi ve»Ben> gidip bu durumu haber verince: "yi etmisin"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: “Ey inananlar! Allah'n size helal ettii

temiz eyleri haram klmayn ..."
2
âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " «i ji-1 lâ S

Ljââ S13 j£j"4 buyruunu açklarken: "Allah'n size helal ettii temiz eyleri

haram klmayn, snn da amayn mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muîre der ki: “Ey inananlar! Allah'n

size helal ettii temiz eyleri haram klmayn...
"s

âyeti hakknda, brâhim(*i

Nehaî)’ye: "Burada kiinin Allah'n helal kld eyi kendine haram klmas m
kastediliyor?" dediimde: "Evet" karln verdi.

’ Mâide Sur. 87
1 Mâide Sur. 87
3 bn Cerir (8/613) ve bn Ebî Hâtim 4/1 187 (6692).

4 Mâide Sur. 87
5 Mâide Sur. 87
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken:

"Burada kiinin akrabasn ziyaret etmeyeceine veya Allah'n helal klç
eyi kendine haram klacana dair yemin etmesi kastedilmektedir. Kii

bunlan yapar ve yemin kefâreti vehr" dedi.

bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Taberânî deiik kanallarla bn Mes'ûd’dan bildiriyor: Ma’kil b. Mukarrin ona:

“Ben yatam kendime bir yl haram kldm" dedi. bn Mes'ûd: “Yatanda

uyu ve yemin kefâreti öde" diyerek: "Ey inananlar! Allah'n size helal ettii

temiz eyleri haram klmayn, snr da amayn, dorusu Allah ar
gidenleri sevmez"’ âyetini okudu .

1

Buhârî, Tirmizî ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Ebû Cuhayfe der ki: Hz.

Peygamber Miaiiahu aleyhi «seiM, Selmân ile Ebu'd-Derdâ arasnda kardelik ba
kurmutu. Selmân, Ebu'd-Derdâ'y ziyaret etti ve Ümmü'd-Derdâ'y süsten

uzak dank bir ekilde gördü. Ona: “Sorunun nedir?" diye sorunca da:

"Kardein Ebu'd-Derdâ'nn dünya ihtiyac kalmamtr" dedi. Ebu'd-Derdâ

gelip kendisine yemek yapp: “Ben orucum sen ye" deyince, Selmân: “Sen

yemeden ben de yemiyeceim" dedi. Bunun üzerine o da beraberinde yedi.

Gece vakti Ebu'd-Derdâ gece namaz için kalkmak isteyince Selmân ona:

“Yat!" dedi. O da yatt. Sonra bir daha kalkmak isteyince, yine Selmân

kendisine: “Yat!" dedi. Gecenin sonunda iken Selmân ona: "imdi kalk ve

einle beraber namaz kl" dedi. O da kalkp namaz kld. Selmân: “Senin

üzerinde Rabbinin hakk vardr. Senin üzerinde nefsinin bir hakk vardr.

Senin üzerinde ailenin bir hakk vardr. Herkese hakkn verilmesi gerektii

gibi ver" dedi. Sonra Ebu'd-Derdâ, Hz. Peygamber'e (saüailahu aleyhi veseiiem) gelip

durumu anlatnca:
"
Selmân doru söylemi

"

buyurdu .

3

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan

bildiriyor: Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesellem) bana: "Ey Abdullah! Senin gündüz omç

tutup gece ibadet ettiini haber almadm m sanyorsun
?"

deyince: “Evet

öyledir, yâ Resûlullah!" dedim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiam): "Böyle yapma,

bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece namazna kalk, sonra da uyu. Senin

üzerinde bedeninin ve gözlerinin bir hakk vardr. Senin üzerinde einin ve seni

1 Mâide Sur. 87
2 bn Cerîr (8/648, 649), bn Ebî Hatim 4/1187 (6690) ve Taberânî (9693).

3 Buhârî (6139), Tirmizî (2413) ve Dârakutnî (2/176).
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ziyaret edenlerin bir hakk vardr. Sen ayda üç gün oruç tut. Senin her sevabna

karlk on sevap verileceine göre bütün yl oruç tutmu gibi olursun

"

buyurdu. Ben: “Bundan daha fazlas için güç bulmaktaym" dediimde: "O

zaman Davud'un (eieyhisseiam) orucu gibi oruç tut ve daha fazlasn tutma"

buyurdu. “Dâvud (aieyhusiam) ne kadar oruç tutard?" deyince de: "O yln

yarsn tutard" karln verdi.'

Abdurrezzâk, Musannefte, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: Aralannda

Ali b. Ebî Tâlib ve Abdullah b. Amr'n da bulunduu Hz. Peygamberin {saiiaiiahu

aleyhi meiiem) ashabndan bir grup bekar kalp evlerinde oturmaya, kadnlanna

yaklamayp kendilerini hadm etmeye, bütün geceyi ibadetle geçirip her gün

oruç tutmaya karar vermiti. Bu durum Resûlullah'a Maiiahu aleyh; vesellem) haber

verilince onlan çararak:
"
Ben namaz klyor ve uyuyorum. Bazen oruç

tutuyor, bazen de tutmuyorum. Kadnlarma da yaklayorum. Her kim

sünnetimden yüz çevirirse o benden deildir" buyurdu .

1

Abdurrezzâk ve Taberânî'nin bildirdiine göre Hz. Âie anlatyor: Osmân

b. Maz'ûn'un Havle binti Hakîm adndaki hanm pejmürde bir ekilde yanma

girdi. Ona: “Sorunun nedir?" diye sorunca: “Kocam gece ibadet eder,

gündüzde oruç tutar" cevabn verdi. Resûlullah Miaiiahu aleyhi vesellem) içeri

girdiinde bu durumu ona anlattm. Osmân b. Maz'ûn, Resûlullah (seUaJUu aleyhi

vaselem) ile karlanca: "Ey Osmân! Rahiplik bize yazlm bir ey deildir. Ben

senin için bir örnek deil miyim ? Vallahi! çinizde en fazla Allah'tan korkan ve

yasaklarna uyan kii benim" buyurdu .

3

Abdurrezzâk'n, Ebû Kilâbe'den bildirdiine göre Resûlullah UaiiBiiahu aleyhi

vesellem): "Evlenmekten saknan kii, bizden deildir" buyurmutur.*’

bn Sa'd, bn ihâb’dan bildiriyor: Osmân b. Maz'ûn kendini hadm edip

yeryüzünde seyyah olmak isteyince, Resûlullah (saiisiiahu aleyhi «adM kendisine:

"Senin için bende güzel bir örnek yok mudur? Ben kadnlara yaklayor ve et

yiyorum. Bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Ümmetimin hadm

’ Buhârî (1977, 1979), Müslim (1159), Ebû Dâvud (2427) ve Nesâî (2396, 2400).
1
Abdurrezzâk (10374).

3 Abdurrezzâk (10375) ve Taberânî (8319).

4 Abdurrezzâk (12592).
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edilmesi oruç tutmasdr. Hadm eden veya kendini hadm ettiren kii

ümmetimden deildir" buyurdu .

1

Ibn Sa'd, Ebû Burde'den bildiriyor: Osmân b. Maz'ûn’un ei Hz.

Peygamber’ in (»aiiaiiahu aievü mdtan) hanmlarnn yanna girdi. Onu kötü (pejmürde)

bir ekilde gördüler ve: "Sana ne olmu?" dediler. O: "Eimden bana bir ey
yoktur. Onun gecesi ibadet, gündüzü de oruçla geçmektedir" dedi. Hz.

Peygamber (saiidiahu aleyhi YMeiem) içeri girdiinde bu durumu kendisine anlattlar.

Resûlullah (uUaiiahu aleyhi «reham): "Ey Osmân h. Maz'ûn! Ben senin için bir örnek

deil miyim?" buyurunca, Osmân b. Maz'ûn: "Ne yapmm ki?" dedi.

Resûlullah (»aiisUam Bteyti veseiiem):
"Gündüzü oruç, geceyi de ibadet ile geçirmektesin"

buyurdu. Bunun üzerine o: "Evet öyle yapmaktaym" karln verdi.

Resûlullah (saiyahu aleyhi mailem): "Öyle yapma! Senin üzerinde gözünün ve

bedeninin bir hakk vardr. Senin üzerinde ailenin bir hakk vardr. Namaz kl

ve yat (uyu), bazen oruç tut, bazen de tutma" buyurdu. Daha sonra Osmân b.

Maz'ûn’un ei Hz. Peygamber’in (salisilata aleyhi meiM elerinin yanna yeni gelin

gibi kokulu bir ekilde gelince ona: "Ne oldu?" dediler. O da: "Biz de herkesin

yaptn yaptk" cevabn verdi .

2

bn Sa’d, Ebû Kilâbe'den bildiriyor: Osmân b. Maz'ûn bir odaya çekilerek

orada sürekli ibadet etmeye balad. Bu, Resûlullah'a (taiaHhu aleyhi mailem) haber

verilince yanna geldi ve bulunduu oda kapsnn yanlanna ellerini dayayarak

—iki veya üç defa— "Ey Osmân! Allah beni rahip olarak göndermedi"

buyurdu. Sonra: "Allah katnda en hayrl din müsamahkar olan hanif dindir"

dedi.’

Taberânî, Ebû Umâme'nin öyle dediini bildirin Osmân b. Maz'ûn'un ei

güzel biri idi. O kocasna kar güzel koku sürünmeyi ve güzel giyinmeyi

severdi. Hz. Âie kendisini ziyaret etti ve onun kötü bir durumda olduunu

gördü. Bunun üzerine ona: "Sana ne oldu?" diye sorunca: "Aralarnda Ali b.

Ebî Tâlib, Abdullah b. Revâhe ve Osmân b. Maz'ûn'un da bulunduu

Resûlullah'n(sai*iahu aleyhi «sdiBm) ashâbndan bir grup kendilerini ibadete verdiler.

Onlar kadnlara yaklamaktan ve et yemekten saknarak gündüz oruç tutup

gece ibadet etmeye baladlar. Ben de ona kar çekici olmamak için eskisi

' bn Sa'd (3/394).

1 bn Sa'd (3/394, 395).

’ bn Sa'd (3/395).



Ayet: 87, 88 • Evlilie Tevik 397

gibi süslenerek kendimi göstermek istemedim" cevabn verdi. Hz.

Peygamber (uUnUefa aleyh «cdM içeri girdii zaman Hz. Âie durumu ona haber

verdi. Resûlullah (saliaiiahu Beyhi mOm) pabucunu sol elinin iaret parmana alp

hzl bir ekilde giderek bu kiilerin yanna girdi ve onlara durumlann sordu.

Onlar: "Biz ancak hayr istedik" deyince, Resûlullah (aaHaiishu aleyh veseiiem): "Ben

bidatlar edinen rahip olarak gönderilmedim. üphesiz ki müsamahakâr hanifbir

din üzere gönderildim. Et yiyin ve hanmlarnza yaklan. Bazen oruç tutun,

bazen de tutmayn. Namaz kln ve uyuyun. Zira ben bunlarla emrolundum
"

buyurdu .

1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn

Mâce'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (laüaiialu aleyhi vasBiam):

"Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse hemen evlensin, çünkü evlilik gözü

(harama) daha çok kapatr ve namusu daha çok korur. Evlenmeye gücü

yetmeyen kii ise oruç tutsun. Çünkü bu, onun nefsinde olan ehveti giderir
"

buyurdu .

3

Abdurrezzâk'n, Osmân b. Affân'dan bildirdiine göre Resûlullah UaiiaSaiHi aleyh

vereDem): “Sizden kimin maddi olarak evlenmeye gücü yeterse hemen evlensin,

çünkü evlilik gözü (harama) daha çok kapatr ve namusu daha çok korur.

Evlenmeye gücü yetmeyen kii ise oruç tutsun. Çünkü bu, onun nefsinde olan

ehveti giderir

"

buyurdu .

3

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

"Eer dünyada bir günüm kalacak olsa bile o günde bile bir eimin olmasn

isterdim."4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb bir kiiye: "Sen

evlendin mi?" diye sorduunda, bu kii: "Hayr, evlenmedim" dedi. Bunun

üzerine Ömer: "Sen ya ahmaksn, ya da facir (günahkâr) birisin” dedi .

5

1

Taberânî (7715). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (4/302)der ki: "snadnda zayf olan

Ufeyr b. Ma'dân bulunmaktadr."
1 Abdurrezzâk (10380), bn Ebî eybe (4/126, 127), Buhârî (1905), Müslim (1400), Ebû

Dâvud (2046), Nesâî (3209) ve bn Mâce (1845).

3 Abdurrezzâk (10381).

4 Abdurrezzâk (10382) ve ibn Ebî eybe (4/128).

5 Abdurrezzâk (10383).
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Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm b. Meysere

der ki: Tâvus bana: "Ya evlenirsin ya da sana Ömer'in, Ebu'z-Zevâid’e dedii

gibi derim. Ancak ihtiyarlk ve fücur seni evlilikten alkoyar" dedi .

1

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: "Bekar kii, geni bir

arazide rüzgann bir taraftan bir tarafa sallad bir aaç gibidir” dedi .

2

Abdurrezzâk’n, Saîd b. Hilâl'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (aUaiBhu

aleyhi meiM: "Evlenin ve çoaln. Çünkü ben (kyamet gününde) dier ümmetlere

kar sizinle övünürüm" buyurmutur .

3

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin

bildirdiine göre Sa’d b. Ebî Vakkâs: Resûlullah (uflaUu aleyhi vesilem), Osman b.

Maz’un’un kadnlara yaklamamasn red etmitir. Eer ona öyle bir izin

vermi olsayd biz kendimizi hadm ederdik” dedi .

4

bn Sa'd ve Beyhakî, uabu'l-mân’da, Âie binti Kudâme b. Maz’ûn

vastasyla babasndan, o da kardei Osmân b. Maz’ûn'dan bildiriyor: O: "Yâ

Resûlullah! Savalarda bekarlk bana ar gelmektedir, izin ver de kendimi

hadm edeyim” deyince, Resûlullah (aUaiBhu aleyhi nuinn): "Ey Osmân b. Maz’ûn!

öyle yapma, ama oruç tut. Çünkü oruç tutmak ta, kendini hadm etmek

gibidir" buyurdu .
5

Ahmed'in, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah Meiiahu aleyhi vesilem)

evlenmeyip bekar kalmay yasaklamtr.

6

bn Ebî eybe'nin, Semure'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi

veseifem) evlenmeyip bekar kalmay yasaklamtr.

7

1 Abdurrezzâk (10383) ve bn Ebî eybe (4/127).
2
Abdurrezzâk (10386).

3 Abdurrezzâk (10391).

4 bn Sa'd (3/394), bn Ebî eybe (4/162), Buhârî (5073, 5074), Müslim (1402), Tirmizî

(1083), Nesâî (3212) ve bn Mâce (1848).

5 bn Sa'd (3/395) ve Beyhakî (3595). Beyhakî'nin lafznda: u
t3aU\ *î|»" eklinde

geçmektedir.
6 Ahmed 41/418 (24943). Muhakkik: "Sahih hadistir" demitir.
7 bn Ebî eybe (4/128).
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Ahmed, Buhârî ve Müslim, Enes'ten bildiriyor: Resûtullah'n (saHaiiahu siey^ vesaHetn)

ashâbndan bir grup Hz. Peygamberin failaibhu aleyhi veselM hanmlanna onun gizli

olarak yapt ibadetleri sordular. Bunun üzerin kimisi: “Artk ben et

yemeyeceim", kimisi: “Artk ben yatamda uyumayacam" kimisi de:

“Hergün oruç tutacam" dedi. Resûlullah (saMUu aleyhi resdiem) kalkp Allah'a

hamdü sena ettikten sonra: "Ne oluyor da baz kavimler öyle öyle diyor?

Ben, namaz klar, sonra uyurum, bazen oruç tutar, bazen de tutman ve

hanmlarma yaklarm. Her kim sünnetimden yüz çevirirse o benden deildir"

buyurdu .

1

Abdurrezzâk ve Beyhakrnin Sünen’de, Ubeydullah b. Sa'd’dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (nUdUn aleyhi «seiM:
"
Evlenmek benim sünnetimdir. Ftratm

seven kii sünnetime uysun
"
buyurdu .

1

Beyhakî'nin Sünen’de, Meymûn Ebû Muallis'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (nflabhu aleyh «tdM:
"
Evlenmeye gücü yetip te evlenmeyen kii bizden

deildir" buyurmutur .

3

Abdurrezzâk'n Ebû Eyyûb'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber UaHaiiahu aleyhi

resaliem): "Sünnetime uyan kii bendendir. Evlenmekte sünnetimdendir
"

buyurmutur.

4

Abdurrezzâk ve Ahmed'in bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Akkâf b. Bir

adl bir kii Resûlullah'n^yfehu aleyhi mseHem) yanna girdi. Hz. Peygamber (sbIIbHbIhj aleyhi

vesellem) ona: "Sen evli misin?" diye sorunca: “Hayr, deilim” dedi. "Cariyen var

mdr?" deyince de: “Cariyem de yoktur" karln verdi. "Maddi durumun

iyi midir?" dediinde: “Evet iyidir” diye cevap verdi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "O zaman sen eytanlarn kardei

gibisin, eer Hristiyanlardan olsaydn rahiplerden olurdun. Evlenmek

sünnetimdendir. Sizin en kötüleriniz (evlenmeye gücü yetip te)

evlenmeyeniniz, en hakir olarak öleniniz de (yine evlenmeye gücü yetip te)

bekar olarak öleninizdir. eytana m tab oluyorsunuz? Evli olanlar dnda

’ Ahmed 21/169 (13534), Buhârî (5063) ve Müslim (1401).
1 Abdurrezzâk (19378) ve Beyhakî (7/78). Elbânî, es-Silsiletu ‘d-Da ’îfe'de (2509) hadisin

zayf olduunu söylemitir
J Beyhakî (7/78), uabu'l-mân (5481, 5482).

4 Abdurrezzâk (10379).
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salihlere kar eytann kadnlardan daha güzel bir silah yoktur. Bu evli olanlar

kötülüklerden uzak olan temizlerdir. Yazk haline ey Akkâf. Bunlar (bütün

kadnlar) Hz. Eyyûb'un, Davud’un, Yusufun («tevfoTOneM ve Kursufun

zamanndaki kadnlar gibidir
."

Bir b. Atiyye: "Yâ Resûlullah! Kursuf kimdir?"

deyince, Resûlullah (safedahu aleyhi malim): "Bu kii deniz sahillerden bir sahilde üç

yüz yl boyunca sürekli Allah'a ibadet eden biriydi. Gündüz oruç tutar, gece de

ibadet ederdi. Sonra bu kii ak olduu bir kadn yüzünden Yüce Allah'a kar

küfre girdi ve Rabbi için yapt amelleri terk etti. Sonra Yüce Allah, önceden

ilemi olduu ibadetler yüzünden imdadna yetiti ve (o tövbe edince) tövbesini

kabul buyurdu. Yazk haline ey Akkâf. Evlen, yoksa sen de aknlardan

olursun" buyurdu .

1

Beyhakî'nin, uabu'l-mân’âa bildirdiine göre Atiyye b. Bir el-Muzenî

der ki: Akkâf b. Vedâa el-Hilât?, Resûlullah'tn MaUaiu^ meiM yanma gelmiti.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) kendisine: "Ey Akkâf Sen evli misin?" diye

sorunca: "Hayr, deilim" dedi. "Cariyen var mdr?" deyince de: "Cariyem

de yoktur” karln verdi. "Maddi durumun iyi midir?" dediinde: "Evet,

Allah'a ükür iyidir" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber [aiâahu

aleyhi vasaiiem) öyle buyurdu: "O zaman sen eytanlardansn. Eer Hristiyanlarn

rahipleri gibi olmak için evlenmiyorsan demek ki anlardansn. Eer bizden isen,

o zaman bizim yaptmz gibi yap (ve evlen). Çünkü evlenmek

sünnetimizdendir. Sizin en kötüleriniz (evlenmeye gücü yetip te)

evlenmeyeniniz, en hakir olarak öleniniz de (yine evlenmeye gücü yetip te)

bekar olarak öleninizdir. eytana m tabi oluyor sunuz? Evli olanlar dnda
salihlere kar eytann kadnlardan daha güzel bir silah yoktur. Bu evli olanlar

kötülüklerden uzak olan temizlerdir. Vay haline ey Akkâf Evlen, çünkü bunlar

(bütün kadnlar) Hz. Eyyûb'un, Davud'un. Yusufun (aieyhmaaiam) ve Kursufun

zamanndaki kadnlar gibidir." Atiyye: "Yâ Resûlullah! Kursuf kimdir?"

deyince, Hz. Peygamber (niaiUu aleyhi malini): "Bu kii deniz sahillerden bir sahilde

yaam srâil oullarndan biriydi. Gündüz oruç tutar, gece de ibadet ederdi.

Bu kii namazdan ve oruçtan hiç bkmazd. Sonra bu kii ak olduu bir kadn

yüzünden Yüce Allah'a kar küfre girdi ve Rabbi için yapt amelleri terk etti.

Sonra Yüce Allah, önceden ilemi olduu ibadetler yüzünden imdadna yetiti

1 Abdurrezzâk (10387) ve Ahmed (35/355 (21450). Müsned' in muhakkikleri: "Ebû

Zer'den rivayet eden kiinin meçhul sebebi ile isnad zayftr" demilerdir.
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ve (o tövbe edince) tövbesini kabul buyurdu. Vay haline ey Akkâf. Evlen, sen

aknlardan birisin

"

buyurdu.'

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin, Ebû Necîh'den bildirdiine

göre Resûlullah (sriaiiahu aleyh) malln): "Maddi durumu müsait olupta evlenmiyen

kii benden deildir" buyurmutur .

1

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Necîh der ki:

Resûlullah (ssHaflahu aleyhi vesaiiem): "Yoksuldur, hanm olmayan kii yoksuldur"

buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlullah! Bu kii zengin olup mal sahibi olsa da m?"
diye sorunca: "Zengin olup mal olsa da" buyurdu. Sonra: "Yoksuldur,

yoksuldur, kocas olmayan kadn yoksuldur" buyurunca, ashâb: “Yâ

Resûlullah! Bu kii zengin olup çok mal sahibi olsa da m?” diye sorunca:

"öyle de olsa yoksuldur" buyurdu. Beyhakî der ki: “Ebû Necîh'in ismi

Yesâr'dr. Yesâr, Abdullah b. Ebî Necîh'in oludur ve tabiûndandr. Hadis bu

durumda mürseldir."

Saîd b. Mansûr, Ahmed ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes der ki:

Resûlullah UaMahu aleyhi veseiiarr) bize evlenmemizi emredip iddetle bekar

kalmamz yasaklar ve: "Sevimli ve dourgan kadnlar ile evlenin. Çünkü ben

kyamet gününde sizin çokluunuzla dier peygamberlere kar övüneceim"

buyururdu .

5

Beyhakî'nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Kul

evlendii zaman dinin yans tamam olur. Öbür yans için de Yüce Allah’dan

korksun " buyurdu .

4

Beyhakî'nin baka bir kanalla Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiBiahu

aleyhi «»Hem): "Yüce Allah kime saliha bir kadnla evlenmeyi nasip ederse ona

dininin yansnda yardm etmi olur. Öbür yans için de Yüce Allah'dan

korksun" buyurdu .

5

’ Beyhakî (5480).

1 Abdurrezzâk (10376), bn Ebî eybe (4/126) ve Beyhakî (7/78).

3 Saîd b. Mansûr, Sünen (490), Ahmed 20/63 (12613) ve Beyhakî (7/81, 82). Müsned'in

muhakkikleri: "Sahîh liayrihi'dr ve isnad kuvvetlidir" demilerdir.
A Beyhakî /5486). Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahîha 'da (625) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

5 Beyhakî (5487). Elbânî, Da'tfu'I-Câmt'de (5599) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes der ki: srâil oullarndan kendini

ibadete veren biri vard. Bu kii insanlardan aynlm ve kendisine ait bir

maaraya çekilmiti. srâil oullan onun ibadetini beenirdi. Bunlar

peygamberlerinin yannda iken bu kiiyi zikrederek onu övdüler.

Peygamberleri ise onlara: “Eer o, sünnetim olan evlenmeyi terk etmemi

olsayd dediiniz gibi biri olurdu” dedi.'

bn Sa'd ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre eddâd b. Evs: “Beni

evlendirin. Çünkü Resûlullah (saiiaitehu aleyhi veseiiem), bana bekar olarak Allah n
huzuruna çkmamam vasiyet etti” dedi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Haan der ki: “Muâz ölümüne sebep

olan hastalnda: “Beni evlendirin, bekar olarak Allah'n huzuruna çkmak

istemiyorum” dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ömer "Erkek kii üç kefenle

kefenlenir. (Daha fazla kefen kullanarak) haddi amayn. Zira Yüce Allah

haddi aanlan sevmez” dedi .
4

i>uAfi fiji* ip (JrMjJ jfij (dûUit j jilîu i (Uflfiji S
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“Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu

tutmaz. Ama bile bile yaptnz yeminlerle sizi sorumlu

tutar. Bu durumda yeminin kefâreti, ailenize yedirdiinizin

orta hâllisinden on yoksulu doyurmak yahut onlan

giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkân)
bulamazsa, onun kefâreti üç gün oruç tutmaktr. te yemin

1

Beyhakî, uzun metinle (7112).
2 bn Ebî eybe (4/127).

* bn Ebî eybe (3/259).

4 bn Ebî eybe (3/259).
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ettiiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi

tutun. AUah, size âyetlerini ite böyle açklyor ki

ükredesiniz." (Mâide Sur. so)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "...Allah'n size helal ettii

temiz eyleri haram klmayn ..."

1

âyeti, kendilerine kadnlan ve et yemeyi

yasak edenler hakknda nazil olduu zaman, bunlar: ''Yâ Resûlullah! Bu

ettiimiz yeminler ne olacak?" diye sordular. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz..."
1

âyetini indirdi .

3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ya'la b. Müslim der ki: Saîd b. Cübeyrie:

"...Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile

bile yaptnz yeminlerle sizi sorumlu tutar..."
4 buyruunun açklamasn

sorduumda: "Bir önceki âyeti oku" dedi. Ben de: “Ey inananlar! Allah'n

size helal ettii temiz eyleri haram klmayn, hududu da amayn, dorusu

Allah ar gidenleri sevmez. Allah'n size rzk olarak verdiklerinden helâl,

yi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduunuz Allah'a kar

gelmekten saknn. Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu

tutmaz ..."5 âyetine kadar okudum. Bunun üzerine o: “Burada bo sözlerden

kast, Allah’n helal kld eyleri kendine haram klman ve bunun gibi baz

eylerdir. Burada yemin kefareti ödersin ve o eyleri kendine haram

klmazsn. te bu yeminler Allah’n sizi sorumlu tutmad yeminlerdir. Ancak

Yüce Allah sizi bile bile ettiiniz yeminlerden sorumlu tutar. Eer o yemin

üzeri ölürseniz onunla sorumlu tutulursunuz” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Allah, bo
bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ..."

6 buyruunu

açklarken: “Burada helal olan eyi yemin ederek haram klan kii

kastedilmektedir. Zira Yüce Allah: "...Allah, bo bulunarak ettiiniz

1 Mâide Sur. 87
1 Mâide Sur. 89
3 bn Cerîr (8/616).

4 Mâide Sur. 89
5 Mâide Sur. 87, 88, 89
6 Mâide Sur. 89
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yeminlerle sizi sorumlu tutmaz..."
1

buyurarak haram klmay terk edip yemin

kefaretinin ödenmesi gerektiini bildirmektedir. "...Ama bile bile yaptnz
yeminlerle sizi sorumlu tutar ..."

2 buyruu hakknda ise: “Burada edilen

yeminin üzerinde srarla durmak kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah, bo bulunarak

ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ..."3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Burada alveri eden iki kii kastedilmektedir. Biri dierine: “Vallahi!

u kadar paraya bunu sana satmam” demesi, birinin de: “Vallahi! u kadar

paraya bunu senden satn almam” demesidir.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brâhim(-i Nehaî) der ki:

“Bo söz insann sözleriyle yemine kadar gitmesidir. Mesela, «vallahi

geleceksin, vallahi yiyeceksin, vallahi içeceksin» gibi buna benzer eylerdir.

Kii burada yemin etmek istememektedir ve kastl olarak yemin

etmemektedir. Böyle bo bulunarak ettiiniz yeminlere kefaret

gerekmemektedir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik der ki: Üç çeit yemin

vardr. Biri kefâreti gerektiren yemin, biri kefareti gerektirmeyen yemin, biri

de Allah'n sorumlu tutmad yemindir. Kefâreti gerektiren yemin öyledin

Kii akrabasyla alakay kesmeye veya Allah’a kar bir masiyet üzere yemin

eder. Bu yeminin kefâreti ödenir. Kefâreti olmayan yemin, kiinin bilerek

yalan yere yemin etmesidir. Bununda kefâreti olmaz. Allah'n sorumlu

tutmad yemin ise, kii kendi kanaatine göre doru söylediini düünür ve

meselenin yemin ettii gibi doru olduunu sanr. Bu da bo yemindir ki,

bunun da kefâreti yoktur.

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Bo
yemin hata ile edilen yemindir. Yani sen meseleyi yemin ettiin ekilde

görürsün ve o mesele de aslnda öyle deildir. Bu yeminden dolay affedilirsin

ve bu yeminin kefâreti yoktur. Ancak: "...Ama bile bile yaptnz yeminlerle

’ Mâide Sur. 89
1 Mâide Sur. 89

’ Mâide Sur. 89
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sizi sorumlu tutar..."
1 buyruunda olduu gibi bilerek kötü bir ey için yemin

ettiin zaman kefaret ödersin.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ama bile bile

yaptnz yeminlerle sizi sorumlu tutar..."
2 buyruunu açklarken: “Burada

kastl olarak yaptnz yeminler kastedilmektedir" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah, bo bulunarak ettiiniz yeminlerle sizi sorumlu

tutmaz...*4 buyruunu açklarken: Kiinin meseleyi yemin ettii ekilde

görmesi ve o meselenin gerçekte öyle olmamasdr” dedi. "...Ama bile bile

yaptnz yeminlerle sizi sorumlu tutar..."5 buyruu hakknda ise: “Burada

kiinin kastl olarak yapt yemin kastedilmektedir” dedi .

6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hz. Âie: “Bo bulunarak edilen yemin

münakaada, alay ve akada kastsz olarak yaplan yemindir. Ciddi olarak

kastl bir ekilde öfke veya baka ey sebebiyle, «yapacam veya

yapmayacam» diyerek edilen yemin, Allah katnda kefâret gerektiren

yemindir” dedi.

bn Mâce ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Resûlullah (saiMu aleyhi veeiiem) yemin kefâretini bir ölçek kuru hurma olarak

ödedi ve insanlara bu ekilde ödemelerini emretti. Bir ölçek kuru hurmay

bulamayan kii budaydan yarm ölçek öder.
7

bn Merdûye'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (oiuiahu aleyhi

varilim) yemin kefâretini önceki müd ile bir müd buday olarak verirdi.®

’ Mâide Sur. 89
1 Mâide Sur. 89
> bn Cerîr (8/617) ve bn Ebî Hatim 4/1191 (6712).

4 Mâide Sur. 89
5 Mâide Sur. 89
6 Abdurrezzâk (15953).
7 bn Mâce (2112) ve bn Kesîr, Tefsir*de (3/165) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr

der ki: "Ömer b. Abdillah sebebiyle bu hadis sahîh deildir. Bu kiinin zayfl
konusunda icma vardr ve bu ahsn içki içen biri olduu söylenmitir. Dârekutnî bu

ravinin metruk olduunu söylemitir." Bakn: Elbânî, Da'if Sünen bn Mâce (459).
8 bn Kesîr, Tefsîr'de (3/165) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr: "snad zayftr"

demitir.
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Esma binti Ebî Bekn “Yemin kefareti

olarak bir müd yiyecek verirdik" dedi.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: “Baz kavimlere

vermeyeceim diye yemin edip sonra da vermem gerektiini düünürdüm.

Sonra görürsün ki, veririm ve on yoksula yemek yediririm. Her yoksula bir

ölçek arpa veya bir ölçek hurma veya yanm ölçek buday verirdim .

1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: “Yemin kefareti on

yoksula yemek vermektir. Bu on yoksuldan her birine yanm ölçek buday
verilir."

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yemin kefâreti yarm

ölçek budaydr" dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: “Kurîân'da yemin kefâretinde ve baka eylerde zikredilen her

yiyecek yanm ölçektir" dedi .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn

Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Yemin kefâreti (on) yoksulun her birine bir müd buday vermektir” dedi .

4

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit yemin kefâreti hakknda: “(On)

yoksuldan her kiiye bir müd buday verilir" dedi .
5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Ömer yemin kefâreti hakknda: 'On

yoksula birer müd buday verilir" dedi .

1

' Abdurrezzâk (16570, 16076), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 7) ve bn C erîr

(8/628).
1 Abdunezzâk (16077), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 7) ve bn Cerîr (8/628).

5 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (792).

4 Abdurrezzâk (16068), bn Ebî eybe (4. cüz 1 . bölüm, sh. 9), bn Cerîr (8/632) ve bn
Ebî Hâtim 4/1192(6716).

5 Abdunezzâk (16068), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 9) ve bn Cerîr (8/631, 632).
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bnu’l-Münzir bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Üç ey vardr ki, bunlann

kefâreti birer müd olarak verilir. Bunlar yemin kefâreti, zhar kefâreti ve oruç

kefaretidir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Yeminin kefâreti, ailenize yedirdiinizin orta

hâllisinden on yoksulu doyurmaktr ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada on

yoksulu sabah akam doyurmak kastedilmektedir. stersen yemek olarak

ekmekle et veya ekmekle zeytinya veya ekmekle ya veya ekmekle hurma

verirsin" dedi .

3

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn

yemin kefâreti hakknda: "(On yoksula sadece) bir defa yemek verilir" dedi .

4

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre a'bî’ye yemin kefâreti

sorulduunda: "Her yoksula iki ekmek ve eti alnm bir kemik verilir" dedi .

5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in, Süfyân es-Sevri^en

bildirdiine göre Câbir der ki: a'bî'ye: "Ben bir yoksula on gün yemek

versem olur mu?" diye sorulunca: "On yoksula vermediin takdirde caiz

deildir" karln verdi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), yemin kefâretinde bir

yoksula on defa yemek verilmesinde bir saknca görmezdi .
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ailenize yedirdiinizin orta hâllisinden ..."
6 buyruunu açklarken:

"Burada varlnzda ve yokluunuzda olan orta hâl kastedilmektedir" dedi .

9

’ Abdurrezzâk (16073), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bolüm, sh. 9) ve bn Cerîr (8/632).
1 Mâide Sur. 89
5 bn Cerîr (8/626) ve bn Ebî Hatim 4/1192 (6718, 6719).

4 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 9).

5 bn Ebî eybe (4. cüz 1 . bölüm, sh. 8).

6 Abdurrezzâk (16089) ve bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 51).

7 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 51).

8 Mâide Sur. 89
9 bn Cerîr (8/635). Ve bn Ebî Hâdrn 4/1193 (6723).
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bn Mâce’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kimisi ailesinin yemeini bol

olan eylerden verirdi. Kimisi de az ve zor bulunan eylerden verirdi. Bunjn

üzerine: "...Ailenize yedirdiinizin orta hâlNsinden ...''
1

âyeti nâzil oldu .

2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine gere

bn Abbâs: “Kimisi ailesine kaliteli eyler yedirirken kimisi de basit eyler

yedirirdi. Bunun üzerine: "...Ailenize yedirdiinizin orta hallisinden ..."3

âyeti nâzil oldu. Yani verilecek ey ailene yedirdiinden ne daha üstün, ne de

daha aa olmamaldr1
' dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve on
Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Ömen "...Ailenize yedirdiinizin orta

hallisinden ..."5 buyruunu açklarken açklarken: “Burada ailemize

yedirdiimiz orta halli eyler kastedilmektedir. Yani ekmekle hurma veya

ekmekle zeytinya veya ekmekle yadr. Yedireceimiz en güzel ey se

ekmekle ettir
1
’ dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

bn îrîn: “Ashâb en üstünün ekmekle et, orta hâlin ekmekle ya, en düüün
ise ekmekle hurma olduunu söylerdi" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr

der ki: "Medine ahalisi (yemin kefâreti verecei zaman) hürü köleye, büyüü

küçüe tercih ederek: “Küçük kendine göre, büyük te kendine göredir"

derlerdi. Bunun üzerine: "...Ailenize yedirdiinizin orta hallisinden .
.."8

âyeti nâzil olunca ne en üstün, ne en düük olmamak üzere kefâreti orta halli

vermekle emrolundular.
9

1 Mâide Sur. 89
1 bn Mâce (2113). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3197).

3 Mâide Sur. 89
4 bn Cerîr (8/636) ve bn Ebî Hâtim 4/1193 (6722).

5 Mâide Sur. 89
6 bn Cerîr (8/265) ve bn Ebî Hâtim 4/1193 (6721).

7 bn Cerîr (8/625, 626).

8 Mâide Sur. 89
9 bn Cerîr (8/636, buna benzer bir rivayet).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Orta hâllisinden ..."
1

ifadesini açklarken: “Orta halli yemekleri eitleyecek eyler

kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "...Orta

hâllisinden ..."3 ifadesini açklarken: "Ailenize yedirdiiniz eylere benzer

eyler kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr

"...Ailenize yedirdiinizin orta hâllisinden ..."5 buyruunu açklarken:

"Buday hariç yemeklerden bir ölçek verilir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "(Kefâretlerde)

Yoksula verilecek her ey Medine'lilerin müddü ile bir müddür" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiisMu aleyhi mallan): "...Yahut onlar giydirmek..."
6 buyruunu

açklarken: "Her yoksula bir aba yeter" buyurdu .

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Huzeyfe der ki: "Yâ Resûlullah!

"...Yahut onlar giydirmek..."
8 buyruu ile ne kastedilmektedir?" diye

sorduumda: "Her yoksula bir aba yeter" buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut onlar

giydirmek..."9 buyruunu açklarken: "Her yoksula bir aba veya bir hrka

yeter" dedi .’
0

1 Mâide Sur. 89
1 bn Ebî Hatim 4/1192 (6717).

3 Mâide Sur. 89
4 bn Ebî Hatim 4/119 ve 671Tden sonra).

5 Mâide Sur. 89
6 Mâide Sur. 89
7 bn Kesîr, Tefsir

1de (3/166, 167) geçtii üzere bn Merdûye, Taberânî'den. bn Kesîr:

"Garîb (tek kanall) hadistir" demitir.
8 Mâide Sur. 89
9 Mâide Sur. 89

“ bn Cerîr (8/640) ve bn Ebî Hâtim 4/1193 (6727).
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Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Yahut onlar giydirmek...'
1 buyruunu açklarken: “Her yoksula bir elb se

verilir. Aba da o zamanlar elbise yerini tutard” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer "(Yemin kefareti için her

yoksula) bir elbise veya bir izar yeterlidir” dedi.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Yahut onlar

giydirmek...'4 buyruunu açklarken: "Bir elbise veya bir cübbe veya bir izar

yeter. Yemin kefâreti için don dnda her türlü elbiseyi vermek caizdir” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Yahut onlar giydirmek..."5 buyruunu açklarken: "(Yemin kefâreti için)

En az bir elbise verebilir, fazla olarak da dilediini verirsin” dedi .

6

Abdurrezzâk ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb:

"...Yahut onlar giydirmek..."7 buyruunu açklarken: "Bir izar veya bir sark

yeter” dedi .

8

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Zührî: "(Yemin kefâreti olarak yoksula)

alvar ve don vermek caiz deildir" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre mrân

b. Husayn’a: "...Yahut onlar giydirmek.. buyruunun açklamas

sorulunca: "Eer bir grup sizin valinize gelse ve vali onlara birer don verse:

“Onlar için: «Onlar giydirildiler» dersiniz” dedi .

10

1 Mâide Sur. 89
5 bn Cerir (8/640).

5 bn Ebî Hatim 4/1 193 (6726).

4 Mâide Sur. 89
9 Mâide Sur. 89
6 Abdurrezzâk (16098).

7 Mâide Sur. 89

* Abdurrezzâk (16095, buna benzer bir rivayet).

9 Mâide Sur. 89
'° bn Ebî Hâtim 4/1193 (6725). bn Kesîr, Te/sîr (3/166) der ki: "Muhammed k ez-

Zübeyr'in durumundan dolay isnad zayftr."
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh), yemin kefâreti olan

birinin be kiiyi giydirip be kiiye de yemek verme durumu hakknda:

‘‘Caizdir" dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti:
"

fl*kj

seklinde okudu ve: "Ailenize yedirdiiniz yemeklerin orta eklinden"

mânâsn verdi.

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kefâret

öderken kör veya kötürüm bîr köleyi azad etmek caiz deildir” dedi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Fadâla b. Ubeyd der ki: ‘‘Kefâret öderken

zina ile olan çocuu azad etmek caizdir” dedi.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Atâ' b. Ebî Rebâh: "Kefâret öderken çocuk

azad etmek caizdir" dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), kefâret öderken kâfir

birini azad etmekte bir saknca görmezdi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvus: "Yemin kefâreti öderken zina ile

olan çocuu azad etmek caiz deildir. Ancak Yahudi ve Hristiyan birini azad

etmek caizdir" dedi .

3

bn Cerîr ve BeyhakFnin, Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs yemin

kefâreti âyeti hakknda: "Kefâret ödeyecek kii bu üç eyde muhayyerdir.

Makbul olan ilk olanlardr. Eer bunlan bulamazsa üç gün pepee oruç

tutar" dedi/

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Kefâret âyeti indii

zaman Huzeyfe: "Yâ Resûlullah! Biz bu konuda muhayyer miyiz?” diye sordu.

Resûlullah (saiiaiishu aitrt vBseiiem): "Sen muhayyersin, dilersen köle azad edersin,

' bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 13).

1 bn Ebî eybe (4. cüzci 1. Bölüm, sh. 14).

3 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 14).

4 bn Cerîr (8/653, 654) ve Beyhakî (1/59, 60).
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dilersen elbise giydirirsin, dilersen de yemek yedirirsin. Eer kii bunlun

bulamazsa üç gün pepee oruç tutar " buyurdu.
1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "ki dirhemi olan kii

kefârette yedirmek zorundadr" dedi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Elli dirhemi olan kii varlkl saylr

ve kefârette yedirmek zorundadr. Elli dirhemden az ise varlkl saylmaz ve

üç gün oruç tutar” dedi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: "Yirmi dirhemi olan kii

kefârette yedirmek zorundadr" dedi.

Ibn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, Ibn EbîDâvud, Mesâhifte, bnu'l-

Münzir, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b bu âyeti: * pL*â

i)\JS j oI*jIhû çL>î 43iü" eklinde okurdu.
1

Mâlik ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mekke'li Humeyd b. Kays der ki:

Mücâhid ile beraber tavaf ederken bir kii gelip "Kefaret orucu pepee mi

tutulmaldr?" diye sordu. Ben de: "Hayr" deyince, Mücâhid gösüme vurdu

ve: "Bu, Ubey b. Ka'b'n kraatnda: eklindedir" dedi. 3

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bnu'l-Enbârî, Mesâhifte ve Ebu'-eyh'in deiik kanallarla bildirdiine göre

bn Mes'ûd bu âyeti: "obulii» eklinde okurdu. Süfyân: "Rabî b.

Huseym’in mushafna baktm ve bu âyeti: “ iaü ü, vtüi ^ M jA3

eklinde gördüm" dedi.
4

' bn Kesîr, Tefsir'de (3/168) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir: "Bu çok arîb tek

kanall) bir hadistir" demitir.
1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 30), bn Cerîr (8/652), bn Ebî Dâvud (sh. 53),

Hâkim (2/276, "sahih") ve Beyhaki (10/60). Mushafa muhalif olmasndan dolay âz bir

krattr.
3 Mâlik (1/305) ve Beyhakî (10/20).

4 Abdurrezzâk (16103), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 30), bn Cerîr (8/653)

Beyhakî (10/20).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, Kuriân’daki bu kelimelerin

tümünü: eklinde okurdu .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

çü iftb fl-ûs" eklinde okurdu.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Ramazan orucunun kazas dnda, Kurîân'daki

bütün oruçlar pepeedir. Çünkü kii Ramazan orucunda tutamad günler

saysnca dier günlerde tutar'' dedi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali yemin kefâreti olan üç gün

oruçta ara vermezdi" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) yemin kefâreti orucu

hakknda: "Bu oruç pepee tutulur. Eer bir özürden dolay tutamayacak

olursa, kaza olarak her gün için bir gün tutar” dedi/

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...te

yemin ettiiniz vakit yeminlerinizin kefâreti budur. Yeminlerinizi tutun.

Allah, size âyetlerini ite böyle açklyor ki ükredesiniz
"5 buyruunu

açklarken: “Burada bilerek edilen yeminin kefâretinden bahsedilmektedir.

Yalan yere yeminler etmeyiniz. Yüce Allah bunun kefâretini ite bu ekilde

belirtmektedir. Kim iki gün oruç tutar ve sonra yoksula yedirecek bir yemek

bulursa yedirsin ve orucunu nafile orucu saysn" dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Buhârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Hz. Âie der ki: Ebü Bekr, kefaret âyeti nâzil olana kadar yemin ettii zaman

ettii yeminini bozmazd. Bu âyet nâzil olduktan sonra: “Bir eye dair yemin

edip te baka eyi daha hayrl gördükten sonra, Allah'n vermi olduu

ruhsat kabul ederim ve mutlaka o hayrl olan yapanm" derdi .

7

’ ibn Ebî Hâtim 4/1194, 1195 (6733).

1 Abdurrezzâk (16105), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 30) ve bn Cerîr (8/652).

* bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 30).

* bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 31).

4 Mâide Sur. 89
6 bn Ebî Hâtim 4/1195 (6737- 6740).

7 Abdurrezzâk (16038), Buhârî (6621), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 21).



414 .8 Mâide Sûresi E-.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kim bir mal elde etmek için

yemin ederse o yeminine kefaret olarak o mal braksn ve brakmakla

beraber bir sadaka versin" dedi.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Cübeyr b. Mut'im, yeminini on bin dirheme

satn ald ve: “Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki, ben doru ey üzere yemin

ettim. Ancak yeminime kar bunu fidye olarak ödedim" dedi.

Ebu'-eyh, Ebû Necîh’den bildiriyor Ehli Beyt'ten baz kiiler Kâbe’de elli

kiiye kasame yemini ettirdiler. Sanki bu kiiler yalan yere yemin etm ti.

Sonra bunlar giderken yolda bir kayann altnda öle istirahatna oturdular.

Onlar kayann altnda otururken kaya üstlerine dütü. Sonra kayann altndan

çkmaya çaltlar. Kaya elli parçaya ayrld ve her parças bir kiiyi öldürdü.

ü fVjSMj 4-UjS/Ij itiJl UJJ 5iJJl Ljiî J

gji Ol oiiillj Lj * Ö>J; ^diJ i,j££~ü OÜçII

o^L^aJl {j&j ^ Jl y »LÜJij SjlJÜJl

W i Uvb i

*

ûjisJ piît j«i

^

p OUJU3I IjLpJ jliîj ijâl U IJ UJ CiUJUSl

"Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz
eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua

eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza dümanlk
ve kin sokmak* sizi Allah' anmaktan ve namazdan

alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a

itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a kar
gelmekten saknn. ayet yüz çevirirseniz bilmi olun ki,

elçimize düen sadece apaçk teblidir. man edip salih

ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar.
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iman ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar
gelmekten sakndktan ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a

kar gelmekten sakndktan ve iyilik ettikleri takdirde,

daha önce tatm olduklanndan dolay bir günah yoktur.

Allah, iyilik edenleri sever." (Mâidc Sur. eo-es)

Ahmed'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: çki üç defa haram klnd.

Resûiullah Uaiiaiiahu aleyhi «sseiiem) (Medine'ye) geldii zaman ashâb içki içiyor ve

kumar paras yiyordu. Bu konulan Resûlullah'a (sBlallahu aleyhi »eselim) sorduklarnda

Yüce Allah: "Sana içkiyi ve kumar sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük

günah, hem de insanlar için (baz zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar

yararlarndan büyüktür.» Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn

soruyorlar. De ki: «htiyaçtan arta kalan.» Allah, size âyetleri böyle açklyor

ki düünesiniz"
1

âyetini indirdi. Ashâb: "Bunlar bize haram klnmad sadece:

"...Büyük günah ..."
2 olduu söylendi" dediler. Böylece içki içmeye devam

ettiler. Hatta günün birinde Muhacirlerden bir kii arkadalanna imam olarak

akam namazn klyordu. Kraatnda âyetleri kantnnca. Yüce Allah daha

ar bir hüküm indirerek: "Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi

bilinceye kadar... namaza yaklamayn ..."3 buyurdu. Yine içmeye devam

ediyor ve namaz klacaklan zaman aklselim bir ekilde gelip namazlann

klyorlard. Sonra Yüce Allah daha da ar bir hüküm indirerek: "Ey inananlar!

çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza

dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak

ister. Artk vazgeçiyor musunuz"4 buyurdu. Ashâb: "Artk biz bundan

vazgeçtik” dediler. Yine ashâbdan bir grup: "Yâ Resûiullah! Baz kiiler Allah

yolunda savatktan sonra yataklarnda öldüler. Bunlar içki içip kumar paras

yerlerdi. Yüce Allah bunlann eytan ii pislikler olduunu beyan etti" diyerek

arkadalarnn durumlarn sordular. Bunun üzerine Allah: "man edip salih

ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve

salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman

ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri

’ Bakara Sur. 219
1
Bakara Sur. 219

J Nisa Sur. 43

« Mâide Sur. 90, 91
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takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah,

iyilik edenleri sever
"1

âyetini indirdi. Resûlullah (saUstiahu aleyhi mdlem):
"Eer onlara

da haram klnsayd sizin braktnz gibi onlar da brakrd" buyurdu .

2

Tayâlisî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, uabu'l-

mân’da bildirdiine göre bn Ömer der ki: içki hakknda üç âyet inmitir. lk

inen âyet: "Sana içkiyi ve kuman sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük

günah, hem de insanlar için (baz zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar

yararlarndan büyüktür.» Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn

soruyorlar. De k: «htiyaçtan arta kalan.» Allah, size âyetleri böyle açklyor

ki düünesiniz
"3 âyetidir. Ashâb: "içki yasak klnd" diyerek: "Yâ Resûlullah!

Brak da Allah'n buyurduu gibi ondan faydalanmaya devam edelim"

dediler. Resûlullah (sbUbIIbInj aleyhi «seiM bu konuda onlara bir cevap vermedi.

Sonra: "...Sarho iken ne söylediinizi bilinceye kadar... namaza

yaklamayn ..."4 âyeti nâzil oldu. Yine ashâb: "çki yasak klnd" diyerek: "Yâ

Resûlullah! Namaz vakti yaklat zaman içmeyiz" dediler. Resûlullah (ssiitiiahu

tyhi »eseiiem) yine sessiz kalp bir cevap vermemiti. Sonra da: "Ey inananlar! çki,

kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz
"5

âyeti nâzil olunca, Resûlullah (leitaiishu Beyt* mehem):

"çki (tamamen) haram klnd" buyurdu .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Nâsih’te Nehhâs, Ebu'-eyh ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs der ki: "çkiyi haram

klan âyet benim hakknda nâzil oldu. Ensârîdan bir kii yemek yaparak bizeri

davet etti. Bu kiinin yanna bakalanda gelip yediler ve sarho olana kadar

içtiler. Bu mesele tahrim âyeti inmeden önceydi. Ensâr övünerek: "Ensâr

sizden daha hayrl kiilerdir" dediler. Kureyliler de: "Kurey ahalisi sizden

daha hayrl kiilerdir" dediler. Bunun üzerine bir kii bir deve çenesi kemii

1 Mâide Sur. 93
1 Ahmed 14/267- 269 (8620). Muhakkik: "Hasen liayrihidir. Ebû Ma'er'in zayf

olmasndan ve Ebû Hureyre'nin azatls Ebû Vehb'in bilinmemesinden dolay isnad

zayftr" demitir.
3 Bakara Sur. 219
4 Nisa Sur. 43
5 Mâide Sur. 90
6
Tayâlisî, uzun metinle (2069), bn Cerîr (3/691), bn Ebî Hâtim 2/389, 4/199 (2946,

6762) ve Beyhakî (5570).
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ile saldrp burnuma vurdu ve burnumu krd.”—Sa'd burnu knlm biriydi

—

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi visalleri) gidip bu durumu anlattmda: "Ey

inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir,

bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
1

âyeti nazil oldu.
2

bn Cerîr, bn ihâb vastasyla bildiriyor: Salim b. Abdillah kendisine içki

âyetinin ilk haram klnmasn anlatmt. Sa'd b. Ebî Vakkâs ve arkadalar içki

içip sarho olunca dövümüler ve biri Sa'd'n burnunu krmt. Bunun

üzerine de Yüce Allah: "...çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii

pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
"3 âyetini indirmitir.

4

Taberânî'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs der ki: "Allah'n

Kitâb'nda benim hakkmda üç âyet inmitir. Ben bir kiiyi çardm ve onunla

münakaa etmeye baladm. Kavga edip onu yaraladm zaman: "Ey

inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir,

bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak

aranza dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan

alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz"5
âyetleri nâzil oldu. Yine: "Biz

insana, anne ve babasna kar iyi davranmasn tavsiye etmiizdir; zira

annesi, onu, karnnda, zorlua urayarak tam; onu güçlükle

dourmutur. Tanmas ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonunda

erginlik çana erince ve krk yana varnca: «Rabbim! Bana ve anne

babama verdiin nimete ükretmemi ve benim honut olacan yararl bir

ii yapmam sala; bana verdiin gibi soyuma da salah ver; dorusu Sana

yöneldim, ben, kendini Sana verenlerdenim» demesi gerekir
"6

âyeti ile: "Ey

inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda, bu

konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz ..."7 âyeti benim hakkmda

nâzil olmutur. Sadaka olarak bir arpa arlnda altn verdiimde, Resûlullah

(niiaiiahu aleyh vnafcm): "Sen zühd sahibi birisin" buyurdu. Sonra da: "Hususi

konumanzdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

1 Mâide Sur. 90
J bn Cerîr (8/659, 660), bn Ebî Hatim 4/1200 (6767) ve Nehhâs (149, 150).

3 Mâide Sur. 90
4 bn Cerîr (8/660).

5 Mâide Sur. 90, 91
6 Ahkâf Sur. 15
7 Mücâdele Sur. 12
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getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir, öyleyse namaz kln,

zekat verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Allah, ilediklerinizden

haberdardr" 1

âyeti nâzil oldu .

2

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebu'-eyh, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “çkiyi

haram klma âyeti, arho olana kadar içip te birbirleriyle elenen Ensâr'dan

iki kabile hakknda nâzil olmutur. Bunlar kendilerine gelip birbirlerinin

yüzlerindeki ve balarndaki yaralan görünce: “Kardeim beni bu hale

getirdi." —Çünkü hepsi Müslüman kardeti ve aralannda birbirlerine kar
kin besleme yoktu— Vallahi! Eer bana kar efkatli ve merhametli olsayd

böyle yapmazd" demeye baladlar. Sonra kalplerine kin ve dümanlk

dütü. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal

oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua

eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak;

sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor

musunuz"* âyetlerini indirdi. çlerinden boboazlardan baz kiiler: “çki,

Bediride ölen filan kiinin ve Uhud'da ölen filan kiinin kamndaki pislik

midir?” deyince, Yüce Allah: "man edip salih ameller ileyenlere; Allah'a

kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra

Allah'a kar gelmekten sakndktan ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a

kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatm
olduklanndan dolay bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever"* âyetini

indirdi .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Bureyde der ki: Biz açkça arap içtiimiz bir

zamanda arabmzn yannda oturmutuk. Resûlullah’n (ahfehu «m

«

ras«n)

yanna gidip kendisine selam vermek istedim. Bu srada içkiyi haram klan:

"Ey inananlar! içki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii

1

Mücâdele Sur. 13

1
Taberânî (331). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/122) der ki: "snadnda Seleme b.

Fadl el-Ara bulunmaktadr, [bn Maîn ve bakalar onun güvenilir olduunu söylediler.

Ancak Buhârî ve bakalar zayf olduunu ileri sürmülerdir."
3 Mâide Sur. 90, 91

4 Mâide Sur. 93
5 Nesâî, S. el-Kübra (11151), bn Cerir (8/661), Taberânî (12459), Hâkim (4/141, "sahih")

ve Beyhakî (8/285). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/18): "Ravileri güvenilir kiilerdir"

demitir.
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pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve

kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve

namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz"' bu iki âyet nazil

oldu. Tekrar arkadalarmn yanna gelerek onlara bu âyetleri okudum. Bu

srada bazlarnn içki kab elindeydi. arabn bir ksmn içmiler, bir ksm da

kapta kalmt. çki kab haccam gibi üst dudaklarnn altnda kald. Sonra

kaplamdaki içkileri dökerek: “Ey Rabbimiz! Artk sakndk" dediler.
2

BeyhakTnin, uabu'l-mân’da bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

“Resûlullah (sfafehu aleyhi «sskm) kalkp: "Ey Medine ahalisi! Yüce Allah içkiyi güzel

bir ekilde açklamtr. Bilmiyorum ama onun hakknda bir emir ineceini

zannediyorum" buyurdu. Sonra: "Ey Medine ahalisi! Yüce Allah bana, içkiyi

haram klan âyeti indirdi. Sizden bu âyeti yazan ve yannda içki cinsinden bir

ey bulunan kii artk içmesin" buyurdu.3

bn Sa’d’n bildirdiine göre Abdurrahman b. Sâbit der ki: ddia ettiklerine

göre Osmân b. Maz’ûn Cahiliye zamannda içkiyi haram klarak: “Aklm

giderecek, benden daha aa olan kiileri bana güldürecek ve kzm
istemediim kiilerle nikahlamaya sebep olacak hiçbir eyi içmeyeceim"

demiti. Mâide sûresindeki bu âyet nâzil olunca bir kii ona gelip: “çki haram

klnd” dedi ve âyeti okudu. Bunun üzerine o: “Allah onu yok etsin, demek ki

onun hakkndaki görüüm doruymu" dedi.
4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “Bakara sûresinde:

"Sana içkiyi ve kumar sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de

insanlar için (baz zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar yararlarndan

büyüktür..."5 âyeti nâzil olduu zaman kimisi: "...nsanlar için (baz zahiri)

yararlar vardr..."
6 buyruuna dayanarak içmeye devam etti. Kimisi de:

"...Onlarda büyük günah, hem de insanlar için (baz zahiri) yararlar

vardr..."7 buyruuna dayanarak onu terketti. Terkedenlerden biri de Osmân

1

Mâide Sur. 90, 91

J bn Cerir (8/661, 662).

3 Beyhakî (5569).

4 bn Sa'd (3/393, 394).

5 Bakara Sur. 219
6
Bakara Sur. 219

7 Bakara Sur. 219
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b. Maz'ûn'du. Nisâ sûresinin: "...Sarho iken ne söylediinizi bilinceye

kadar... namaza yaklamayn ..."
1

âyeti nâzil olunca da bazlan terk ederken

bazlan da içmeye devam etti. çenler onu gündüz namaz vakti terk edip

gece vakti içiyordu. Bu durum ta ki Mâide sûresindeki: "Ey inananlar! çki,

kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz
3
âyeti nâzil olana kadar devam etti. Hz. Ömer:

"Allah seni (içkiyi) kumarla, putlarla ve fal oklanyla beraber birletirdi. Allah

seni kahredip uzaklatrsn" deyince insanlar içkiyi terk etti. Ancak yine de

içki baz kiilerin içine dümütü. Baz kiiler içki tulumlarn delerek dökmeye

balad. Önceleri onu içenler: "Biz sana deer verirdik ve seni böylesine telef

etmezdik" diyerek: "imdiye kadar haram klnan hiçbir ey bize içkinin

haram klnmas gibi ar gelmemiti" diyordu. Hatta biri bir arkada yla

karlanca: "çimde bir ey var" diyordu. Arkada: "Yoksa içkiyi mi

hatrlyorsun?" deyince: "Evet” diyordu. Arkada: "Ben de ayn eyleri

hissediyorum” diyordu. Herkes ayn eyi hissediyordu. Bunun üzerine

toplandlar ve: "Resûlullah (sHUihu eteytu metten) aramzda iken bu konuyu nasl

konuacaz?” dediler. Bu konuda haklarnda bir âyet inmesinden

korkuyorlard. Resûlullah'a [uiiaiiteu aeyli ««Hem) gidip bir bahane bularak: "Hamza

b. Abdilmuttalib'i, Mus’ab b. Umeyrii ve Abdullah b. Cah’ Cennette

görmedin mi?" dediler. Resûlullah (saflaiiahu aleyhi metten): "Evet gördüm " buyurunca:

"Onlar içki içiyorken ölüp gitmediler mi? Bize haram klnan eyi içtikleri halde

Cennete mi girdiler?" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiM: "Allah sizi

iitmektedir. Dilerse size bir cevap verir

"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah:

"eytan, içki ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak; sizi

Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor

musunuz" 3 âyetini indirdi. Onlar da: "çmekten vazgeçiyoruz” dediler. vine

zikretmi olduklar Hamza ve arkadalan hakknda: "man edip salih ameller

ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih

amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman

ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri

’ Nisâ Sur. 43
1 Mâide Sur. 90
3 Mâide Sur. 90, 91
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takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah,

iyilik edenleri sever"
1

âyeti nâzil oldu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Sana içkiyi ve kumar

sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (baz

zahirî) yararlar vardr..."

2

buyruunu açklarken öyle dedi: “Meysir”

ifadesiyle bütün kumar çeitleri kastedilmektedir. Allah onlar zemmetmi ve

daha haram klmamt. Yani bu eyler daha kendilerine helaldi. Sonra içki

hakknda daha ar olan bir âyeti indirerek: "Ey iman edenler! Sarho iken ne

söylediinizi bilinceye kadar... namaza yaklamayn..."1 buyurdu. çkiden

sadece sarho olmak haramd. Sonra Mâide sûresinin: "Ey inananlar! çki,

kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza

dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak

ister. Artk vazgeçiyor musunuz"4 bu iki âyetler nâzil oldu. Bu âyetlerle

içkinin az da, çou da, sarho edeni de etmeyeni de haram klnd.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) der ki: çkiyi haram

klan ilk âyet: "Sana içkiyi ve kumar sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük

günah, hem de insanlar için (baz zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar

yararlarndan büyüktür.» Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn

soruyorlar. De ki: «htiyaçtan arta kalan.» Allah, size âyetleri böyle açklyor

ki düünesiniz" 5
âyetidir. Baz kiiler: "Biz içkiyi yararlar için içmekteyiz"

dedi. Bazlan da: "Günah olan bir eyde hayr yoktur" dediler. Sonra: "Ey

inananlar! Sarhoken, ne dediinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan

müstesna gusledene kadar namaza yaklamayn. Eer hasta veya

yolculukta iseniz yahut biriniz ayakyolundan gelmiseniz veya kadnlara

yaklamsanz ve bu durumlarda su bulamamsanz tertemiz bir topraa

teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve balar"6

âyeti nâzil oldu. Yine baz kiiler: "Biz içkiyi içer ve evimizde otururuz"

dediler. Bazlan da: “Bizi müslümanlarla beraber namaz klmaktan alkoyacak

1 Mâide Sur. 93
1
Bakara Sur. 219

3 Nisa Sur. 43
4 Mâide Sur. 90, 91

5 Bakara Sur. 219
6 Nisâ Sur. 43
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bir eyde hayr yoktur" dediler. Sonra: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve

fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua

eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak;

sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor

musunuz"1

âyetleri inerek onlara içkiyi yasaklaynca, onlar da içkiyi bütünüyle

terk ettiler.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Sarho iken ne

söylediinizi bitinceye kadar... namaza yaklamayn ..."
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: "nsanlar içkiyi içer ve namaz vakti geldii zaman

brakr içmezdi. Bize nakledildiine göre Hz. Peygamber uduuahu ateyfc «selim.) bu

âyet nazil olduu zaman: "Allah'n içkiyi haram klmas yakndr " buyurdu.

Sonra Mâide sûresinde, Ahzab gazvesinden sonra onu haram klarak akl ve

mal yok ettiini, Allah'n zikrinden ve namazdan alkoyduunu bildirdi."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Artk vazgeçiyor

musunuz" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "nsanlar içkiyi terk ederek onu

içmez oldular. Bize söylendiine göre bu âyet nâzil olduu zaman Resûlullah

(saiialahu aleyh «sbIIbbi): "Ey insanlar! Allah içkiyi haram klmtr. Kimin yannda içki

varsa onu içmesin ve satmasn" buyurdu. Uzun bir süre geçmesine ramen

Müslümanlar hâlâ Medine yollarnda döktükleri içkinin kokusunu hissederdi.

Ebu'-eyh, Ibn Merdûye ve Hâkim, Ibn Abbâs'tan bildiriyor Resûlullah

(sallailahu abt «senem) zamannda içki içenler elle, ayakabyla ve sopayla dövülürdü.

Resûlullah (ssSaiishu a)e> «sefatü} vefat edinceye kadar bu ekilde devam etti. Ebû

Bekr: "Bunlara bir had (eri ceza) uygulasak” dedi ve vefat edene kadar

Resûlullah (sanaiiahu Bieyti vEsenem) zamannda olduu gibi ceza uygulad. Ebû Bekr içki

içenlere krkar sopa vururdu. Ebû Bekriden sonra Ömer de içki içenlere krkar

sopa vurdu. Bir gün ilk Muhacirlerden içki içen biri kendisine getirilince yine

sopa vurulmasn emretti. Muhacir "Bana niye sopa vuracaksnz ki?

Aramzda (hakem olarak) Allah'n Kitab vardr" dedi. Ömer: "Allah'n hangi

kitabnda sana vuramayacam buluyorsun?" deyince, Muhacir "Allah

Kitab’nda: "man edip salih ameller ileyenlere... daha önce tatm

’ Mâide Sur. 90, 91
5
Nisa Sur. 43

3 Mâide Sur. 90, 91
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olduklarndan dolay bir günah yoktur..."’ buyurmaktadr. Ben de iman

edip salih ameller ileyenlerden, sonra Allah’a kar gelmekten

saknanlardan, Bediride, Uhud'da, Hendek'te ve baka gazvelerde Resûlullah

(laiidiahu isyhi vbsiUuh) ile beraber savaanlardanm" dedi. Hz. Ömer: "Buna bir cevap

vermeyecek misiniz?" deyince, bn Abbâs: "O âyetler geçmi kiiler için bir

mazeret, kalanlar için de bir delildir. Geçmi kiiler için bir mazeret olmas

onlann içki haram klnmadan önce vefat etmi olmalandr. Kalanlar için bir

delil olmas ise, Allah'n: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar

üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
"3

buyruudur. Eer bu kii iman edip salih amel ileyenlerden, sonra iman edip

Allah’a kar gelmekten saknanlardan ve iyilik edenlerden ise Allah ona içki

içmeyi yasaklamtr" dedi. Bunun üzerine Ömer. "Görüünüz nedir?” diye

sorunca, Ali b. Ebî Tâlib: "Görüümüz eer içerse sarho olur, sarho olursa

saçmalamaya balar. Saçmalarsa iftiralarda bulunur. ftira edenin cezas da

seksen sopadr" dedi. Ömer'in emri üzerine de bu kiiye seksen sopa

vuruldu .

3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Enes, Ümmü Enes'in ei Ebû Talha'dan

bildirir. çkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman Resûlullah (saNaiiahu steyh veseiten)

bir münadi gönderdi ve bu münadi yüksek sesle:
"
üphesiz ki, içki haram

klnmtr. Onu artk satmayn ve satn almayn. Yannda içki bulunan kii de

onu döksün" diye bard. Ebû Talha: “Ey çocuk! Bu tulumlardaki içkileri dök"

dedi; o da tulumlan açp döktü. O zamanlar içkimiz hurma koruu ve kuru

hurmadan yaplmaktayd. nsanlar içkilerini dökünce Medine sokaklarnda

içki akmaya balad.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes derki: Önceleri yemek yer ve bu

araplardan içerdik. Filan kii Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem) yanndan

gelip: "çki hakknda âyet nâzil olmu iken siz daha onu içmekte misiniz?"

dedi. Biz: "Ne diyorsun?” deyince: "Evet, bu saatte bunu Resûlullah'tan (saiiaiiahu

aleyhi «selam) iittim ve yannza geldim" dedi. Bunun üzerine biz de kalkp

kaplarmzda bulunan bütün içkileri döktük.

' Mâide Sur. 93
1 Mâide Sur. 90
3 Hâkim (4/375, 376, *sahîh
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: Ebû Talha’nn yannda

yetim mal vard ve bu malla içki satn almt. çki haram klnd zaman Hz.

Peygamber'e MaiUu sieytn «nfem) gidip: "Bu içkileri sirke yapaym m?” deyince:

"Hayr onlar dök" buyurdu.

bn Merdûye'nin, Enes’ten bildirdiine göre içkiyi haram klan âyet râzil

olduu zaman, Medine’de içilen bütün içkiler kuru hurmadan yaplmaktayd.

Ebû Ya’la’nn bildirdiine göre Enes der ki: çkiyi haram klan âyet nâzil

olduu zaman arkadalanmdan bazlannn yanna girdim ve içkinin önlerinde

olduunu gördüm. çkilere ayamla vurup: “Resûlullah'n (ufaiMu «mi n«im)

yanna gidin, içkiyi haram klan âyet nâzil olmutur” dedim. O zaman

araptan koruk hurmadan ve kuru hurmadan idi .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Mes'ûd der ki: "çki ile ilgili Bakara

ve Nisâ sûresindeki âyetler nâzil olduu zaman ashâb hâlâ içki içmekteydi.

Ancak bu konuda Mâide sûresindeki âyet nâzil olunca içkiyi terk ettiler.

Müslim, Ebû Ya’la ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Sâid el-Hudrî

der ki: Resûlullah (niiaiiahu aleyhi veseiiem) bize hutbe verdi ve: "Ey insanlar! Yüce

Allah içki hakknda bilgiler vermektedir. Yannda içki bulunan kii onu

satmasn ve hiçbir ekilde ondan faydalanmasn

"

buyurdu. Ksa bir zaman

geçtikten sonra da:
"
Yüce Allah içkiyi haram klmtr. Bu haberi alan kii

artk yannda bulunan içkiyi satmasn ve içmesin" buyurdu. Yannda içki

bulunan kiiler içkilerini Medine yollanna döktüler.*

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "çkinin az da, çou da

haram klnd gibi arholuk veren her içecek te haram klnmtr” dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Vehb b. Keysân der ki: Câbir b.

Abdillah’a: "çki ne zaman haram klnd?" dediimde: "Uhud savandan

sonra haram klnd. Uhud günü savaa gideceimiz zaman daha

içmekteydik” karln verdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Cabir b. Abdillah: "çki haram klnd
zaman insanlar arabn kuru hurma ve kuru üzümden yapmaktayd" dedi.

’ Ebû Ya'la (4157). Muhakkik: "snad dahihtir" demitir.
1 Müslim (1578) ve Ebû Ya'la (1056).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir der ki: Bir kiinin yannda

yetimlerin mal bulunmaktayd. Bu malla yetimler adna alveri yapard. Bu

kii de bu malla içki satn alm ve küplere doldurmutu. Yüce Allah içkiyi

haram klan âyeti indirdii zaman, bu kii Hz. Peygamber'e (seiyahu aleyhi veseiiem)

gidip: “Yâ Resûlullahî Onlarn bundan baka bir mal yoktur" dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu Bayhi vessliem): "Onlar dök!" buyurunca adam da içki küplerini döktü.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: “çki haram klnd zaman

Medine’de koruk hurmadan baka yaplm bir içkileri yoktu" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: “çki haram klnd gün

Medine'deki bütün içklerimiz koruk hurmadan yaplmaktayd" dedi.

ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin, Sünen'de bildirdiine göre

Abdullah b. Amr der ki: “Kuriân’daki: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal

oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua

eresiniz
"1

âyeti, Tevrat’ta öyle geçmektedir Yüce Allah, batl, oyunlar,

raksetmeyi, zurnalar, gitarlar, defleri, tanburlan, iir okumay ve içkiyi bir

defa bile tatmay yasak etmek için hakk indirdi. Yüce Rabbim izzeti ve

gücüne yemin ederek: "Onu haram kldktan sonra içen her kiiyi kyamet

gününde mutlaka susuz brakacam. Onu haram kldktan sonra terk eden

kiiye de (kyamet gününde) mutlaka Kudüs harmanlan hurmalanndan

yaplm araptan içireceim” buyurdu .

2

bn Merdûye'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sdaibhu aleyh

vetellem): "Yüce Allah içkiyi haram kld ve her arholuk veren ey haramdr"

buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Yüce Allah içkiyi haram

kld zaman Medine'de bir kuru üzüm tanesi bile yoktu" dedi.

Ahmed, Ebû Ya'la, bnu'l-Cârûd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû

Saîd der ki. Yanmzda yetimlere ait içkiler vard. Mâide sûresinde bu âyet

1 Mâide Sur. 90
2 bn Ebî Hâtim 4/1196 (6744) ve Beyhakî (10/222). bn Kesir: "Bunun isnâd sahihtir"

demitir-
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nazil olunca durumu Resûlullah'a (saiiaiiahu alsyhi «seiM sorup: '‘Bunlar

yetimlerindir" dedik. Resûlullah(MMahu»hrhressfcm ): "Onlar dökün " buyurdu .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: “çki haram klnd zaman içkiler

küplerde mayalanmaktayd" dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib: “çki haram klnd
zaman su kaplanmzda kuru üzüm ve kuru hurmadan baka bir ey yoktu.

Onlan da döktük" dedi.

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Hz. Peygamber (sdrfahu

afeyhi vadem}: "Kuru hurmadan içki yaplr. Baldan içki yaplr. Kuru üzümden içki

yaplr. Ya üzümden içki yaplr. Budaydan içki yaplr. Size sarholuk verici

her eyi de yasaklyorum"buyurmutur.

bn CerVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “Sana içkiyi ve kumar

sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (baz

zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar yararlarndan büyüktür.» Yine sana

Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar. De ki: «htiyaçtan arta

kalan.» Allah, size âyetleri böyle açklyor ki düünesiniz*2
âyeti nâzil

olduu zaman baz kiiler "...Onlarda büyük günah... vardr ...*3 diye içkiyi

terk etmitir. Bazlan da: "...nsanlar için (baz zahirî) yararlar vardr ..*4

diye içmeye devam etmitir. "Ey iman edenleri Sarho iken ne söylediinizi

bitinceye kadar... namaza yaklamayn ...*3
âyeti nâzil olduu zaman,

namaz vakti içmeyi brakrlar ve namaz dnda tekrar içerlerdi. Sonra: "Ey

inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir,

bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
*6

âyeti nâzil olunca, Hz. Ömer
“Kaybolasn! Bugün kumarla beraber zikredildin" dedi .

7

' Ahmed 17/300 (11205), Ebû Ya'la (1277) ve bnu'l-Cârud (853). Müsncd!in

muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
2 Bakara Sur. 219

5 Bakara Sur. 219
4 Bakara Sur. 219
5 Nisa Sur. 43
6 Mâide Sur. 90
7 bn Cerir (3/680, 681).
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bn Cerîriin bildirdiine göre a'bî der ki: çki hakknda dört âyet nâzil

olmutur. "Sana içkiyi ve kumar sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük

günah, hem de insanlar için (baz zahiri) yararlar vardr. Ama günahlar

yararlarndan büyüktür.» Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn

soruyorlar. De ki: «htiyaçtan arta kalan.» Allah, size âyetleri böyle açklyor

ki düünesiniz'
1

âyeti nâzil olduu zaman ashâb içki içmeyi brakt. "...Hem

içki, hem de güzel bir yiyecek çkarrsnz ..."

2

âyeti nâzil olunca da tekrar

içmeye baladlar. Sonra: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar

üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz.

eytan, içki ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak: sizi Allah'

anmaktan ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz"9

âyetleri nâzil oldu .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Sana içkiyi ve kumar sorarlar.

De ki: «Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (baz zahirî)

yararlar vardr. Ama günahlan yararlarndan büyüktür.» Yine sana Allah

yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar. De ki: «htiyaçtan arta kalan.»

Allah, size âyetleri böyle açklyor ki düünesiniz"5 âyeti nâzil olduu zaman

ashâb içki içmeye devam etmiti. Abdurrahman b. Avf yemek yapp baz

kiileri davet etti. Davet edilenlerin arasnda Ali b. Ebî Tâlib de

bulunmaktayd. Ali b. Ebî Tâlib "Kâfirun" sûresini okudu ve (sarholuundan

dolay) bir ey anlamad. Bunun üzerine Yüce Allah içki hakknda daha ar
olan: "Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi bitinceye kadar...

namaza yaklamayn ..."
6

âyetini indirdi. çki henüz helaldi ve sabah

namazndan sonra gün (güne) yükselinceye kadar içerlerdi. Öle vakti

aklselim bir ekilde namaza kalkarlard. Sonra yats namazn klana kadar bir

daha içmezlerdi. Yine sabah namazna aklselim bir ekilde kalkarlard. Bu

ekilde sürekli içerlerdi. Sa'd b. Ebî Vakkas yemek yapp baz kiileri davet

etti. Bu davette Ensâridan da bir kii vard. Onlara bir deve kafas kzartt ve

davet etti. Yemek yiyip içki içerek arho olduklarnda sohbet etmeye

1

Bakara Sur. 219
1 Nah! Sur. 67
3 Mâide Sur. 90, 91

4 bn Cerîr (3/683).

5 Bakara Sur. 219
6 Nisa Sur. 43
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baladlar. Sa'd bir ey söyleyince Ensârl hiddetlenip deve çenesinin kemii

ile vurarak Sa’d’n burnunu krd. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar!

çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza

dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak

ister. Artk vazgeçiyor musunuz"’ âyetlerini indirerek önceki âyetleri

neshedip içkiyi tamamen haram kld .

1

bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Mâide sûresinceki

içkiyi haram klan âyet, Ahzab gazvesinden sonra inmiti. O zaman

bedevilerin yannda içkiden daha güzel bir ey yoktu” dedi .
3

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Rabî': Bakara sûresinde

içki hakknda bu âyet nâzil olduu zaman Resûlullah (aeiiaiiahu aleyhi veseiem):

"üphesiz Rabbiniz içkinin haram klnmas konusunda ilerleyecektir

"

buyurdu. Sonra Nisa sûresindeki âyet nâzil olunca yine:
"
üphesiz Rabbiniz

içkinin haram klnmas konusunda daha ileri gidecektir" buyurdu. Sonra da

Mâide sûresindeki âyet nâzil oldu ve içki haram klnd/

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

çkiyi haram klma hakknda dört âyet inmitir. Birincisi Bakara sûresindedir.

kincisi ise: "Hurma aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden erbet, ra
(içecek) ve güzel rzk elde edersiniz

"5 âyetidir. Sonra Resûlullah Mniiahu Bieyhi

vessflam) bir vakit namaz klarken arkasnda cemaatten arho birinin ark

söylemesi üzerine Yüce Allah, Nisâ sûresinde: "Ey inananlar! Sarhoken, ne

dediinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar

namaza yaklamayn. Eer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz

ayakyotundan gelmiseniz veya kadnlara yaklamsanz ve bu

durumlarda su bulamamsanz tertemiz bir topraa teyemmüm edin,

yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve balar"6
âyetini indirdi. Bu

âyetten sonra bir ksm insanlar içmeye devam etti, bir ksm da terk etti.

’ Mâide Sur. 90, 91
3 bn Cerir (3/683, 684).

3 bn Cerir uzun olarak (3/685).

4 bn Cerir (3/685, 686).

5 Nahl Sur. 67
6
Nisâ Sur. 43
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Sonra Mâide sûresinde bu konuda dördüncü âyet nâzil olunca, Ömer: "Ey

Rabbim! Biz de ondan vazgeçtik” dedi.

bn Ceririin bildirdiine göre Muhammed b. Kays der ki: Resûlullah (uiiaUshu

ieyti veseiiem), Medine'ye geldii zaman içki içen ve kumar paras yiyen baz kiiler

yanna gelip bu konuyu sordular. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana içkiyi ve

kumar sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için

(baz zahirî) yararlar vardr. Ama günahlar yararlarndan büyüktür..."

1

âyetini indirdi. Bu kiiler: “Bunlar, hakknda ruhsat gelmi eylerdir. Biz

kumar paras yiyip içki içeceiz. Sonra istifar ederiz” dediler. Sonra bir kii

gelip akam namaznda: "De ki: "Ey inkarclar! Ben sizin taptklarnza

tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz" 1

diye okumaya ve

kartrmaya balad. Ne okuduunu bimiyordu. Sonra Yüce Allah: "Ey man
edenler! Sarho iken ne söylediinizi bitinceye kadar... namaza

yaklamayn ..."3 âyetini indirdi. Bundan sonra insanlar namaz vakti gelene

kadar içiyordu. Namaz vakti gelince de içmeyi brakarak aklselim bir ekilde

namaza kalkyor ve ne okuduklann biliyorlard. Sürekli bu ekilde içki

içiyorlard. Allah: "Ey nananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki

ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan

ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz"4 âyetlerini

indirince: "Ey Rabbim! Ondan vazgeçtik” dediler.

5

Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“içkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman sahabilerden bazlar bazlarnn

yanna gidip: “çki haram klnd ve irkle eit sayld” demeye baladlar.

6

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(uilailaiu aleyhi vesailefn): "Ayya (sürekli içki içen) kii Allah'n huzuruna putperest gibi

çkar" buyurdu ve: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

1

Bakara Sur. 219
2
Kâfinin Sur. 1, 2, 3

3 Nisa Sur. 43
4 Mâide Sur. 90, 91

5 bn Cerîr (8/658).

6 Hâkim (4/144, 'sahih").
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eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
* 1

âyetini

okudu .

2

Ahmed ve bn Merdûye'nin, Abdullah b. Amadan bildirdiine göre

Resülullah (saiiaRahu aleyhi vetsiiem): “Yüce Allah, içkiyi, kuman ve tavlay haram kld
gibi dandan yaplan içkiyide haram klmtr. Her arholuk veren ey de

haramdr" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resülullah MaiUu B«yh

radiem): "Yüce Allah, içkiyi, kuman ve tavlay haram klmtr. Her arholuk

veren ey de haramdr" buyurdu.

Buhârî ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer “çkiyi haram klan

âyet nâzil olduu zaman Medine'de be türlü içki vard. Bunlann arasnda

üzüm içkisi de bulunmamaktayd” dedi/

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin,

Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resülullah (ssiiaiiBhu aieyt» mailem) fetih ylnda:

"Yüce Allah, içki, put, ölmü hayvan ve domuz satn haram klmtr"

buyurdu. Baz kiiler “Ölü hayvanlann ya için ne dersin? Zira onunla

gemiler ve deriler yalanyor, insanlar onu aydnlatmada da kullanyorlar"

deyince: "O da haramdr" karln verdi. Sonra da: "Allah Yahudileri

kahretsin. Allah iç yann satn kendilerine haram etmi, ancak onlar bu

yalan eritip satmlar ve parasn öyle yemilerdi" buyurdu .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Devs'ten bir kii Hz.

Peygamber’e mmuni ytn nallan) gelmi ve hediye olarak bir tulum dolusu içki

getirmiti. Hz. Peygamber (ulbllahu steyhi «ahn): "Sen burada yokken Allah'n bunu

haram kldn bilmiyor musun?" deyince, Devsli beraberinde olan kiiye o

içkiyi satmasn söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (oUiahu sioyhi «alton): "Onu

içmeyi haram klann, satlmasn ve parasnn yemesini de haram kldn

1 Mâide Sur. 90
1 Ahmed 4/265 (2453).Muhakkik: "Isnâd zayftr" demitir.

5 Ahmed 11/161 (6591), Muhakkik: "Sahîh liayrihi" demitir.
4 Buhârî (4616, 5579).

5 Buhârî (2236), Müslim (1581), Ebû Dâvud (3486), Tirmizî (1297), Nesâî (4267) ve bn
Mâce (2167).
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bilmiyor musun?" buyurdu. Devsli, adamna tulumu dökmesini emretti ve

tulumda bir damla içki kalmayncaya kadar döküldü.'

bn Merdûye, Temim ed-Dâri’den bildiriyor O her yl Resûlullah'a (sayfehu aleyhi

veseflem) bir tulum dolusu içki hediye ederdi. çkinin haram klnd yl yine

Resûlullah'a (saflallriu aleyhi midim) bir tulum çki getirmiti. Hz. Peygamber {saUellahu aleyhi

vesekm) bunu gördüünde gülerek: “Bunun haram klndn bilmiyor musun?"

buyurdu. O "Yâ Resûlullah! Onu satp parasndan faydalanabilir miyiz?"

deyince:
“
Allah Yahudilere lanet etsin. Allah, sr ve koyunun iç yann

satn kendilerine haram etmi, ancak onlar bu yalan eritip satmlar ve

parasn öyle yemilerdir, içkinin paras da, sat da haramdr" buyurdu .

2

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ebû Avâne,

Tahâvî, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Dârakutnî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin,

uab’da bildirdiine göre Amr minbere çkp: “Derim ki, içkiyi haram klan

âyet nâzil olmutur. Bu âyet nazil olduu zaman içki üzümden, kuru

hurmadan, budaydan, arpadan ve baldan olmak üzere be eyden

yaplmaktayd. Akl örten her ey içkidendir" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Amn “Bu ralar, be eyden

yaplmaktadr. Bunlar, kuru hurma, kuru üzüm, bal, buday ve arpadr.

Bunlardan mayalayp beklettiin her ey içki olur" demitir/

afiî, bn Ebî eybe, Müslim ve Beyhakî'nin, bn Ömer'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyh vesilem): "Her sarholuk verici ey içkidir, her içki

de haramdr" buyurmutur .

5

Hâkim'in, Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBlaiiahu aleyhi vesilem):

"Kuru üzüm ve kuru hurma (dan yaplan ra) içkidir" buyurmutur. Yani ikisi

bir arada ra yapld zaman içkidir.

1

' Ahmed 3/480, 4/73, 5/126, 368 (2041, 2190, 2987, 3373) ve Müslim (1579).

1 Ahmed 29/518 (17995). Muhakkik: "Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) bir tulum

içki hediye ederdi" ibaresi dnda sahih liayrihidir" demitir. Hadisin bu ksm
münkerdir ve isnad zayftr.

3 bn Ebî eybe (7/464, 8/106), Buhârî (4619, 5581, 5589), Müslim (3032), Ebû Dâvud

(3669), Tirmizî (1874), Nesâî (5594), Ebû Avâne (5350), Tahâvî, Meâni'l-Âsâr (4/213), bn
Hibbân (5353, 5358), Dârakutnî (4/248, 252) ve Beyhakî (55779.

4 bn Ebî eybe (7/463).

5 âfiî, ifâu'l-Ay (304), bn Ebî eybe 7/459, 8/101) ve Beyhakî (8/293).
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bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Nâsih’te Nehhâs,

Hâkim ve Zehebî'nin, Nu'mân b. Beîr’den bildirdiine göre Resûlullah (ullaltihu

aleyhi veseiiem): “Budaydan içki yaplr. Arpadan içki yaplr. Kuru üzümden içki

yaplr. Kuru hurmadan içki yaplr. Baldan içki yaplr. Ben de, size arholuk

verici her eyi de yasaklyorum"buyurmutur.

2

Hâkim'in bildirdiine göre Meryem binti Tânk der ki: Hacca giden muhacir

kadnlarla beraber idim. Hz. Âie'nin yanna girdik ve bu kadnlar Hz. Âie'ye

ra yaplan kaplan sordular. Bunun üzerine o: “Sorduunuz kaplann çou
Resûlullah (uiuiatu aleyhi «sefan) zamannda bulunmamaktayd. Siz Alah'tan korkun

ve sarholuk verici eylerden uzak durun. Zina Resûlullah (afcfahu ahyt meltem):

"
Sarholuk verici her ey haramdr" buyurmutur. Eer küp ras da

sarholuk veriyorsa ondan da saknn” dedi .

3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Münzir

ve Nehhâs'n, Nâsih’te, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sdu«hu

aleyh mdiem): "çki u iki aaçtan yaplmaktadr. Bunlar hurma aac ve asmadr"

buyurdu .

4

bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü 'l-Melâhi’de, bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“Meysirn ifadesi kumar anlamndadr” dedi .
5

Beyhakî’nin, Sünen'de bildirdiine göre bn Ebî Ömer: "Meysir” ifadesi

kumar anlamndadr” derdi .

6

Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin, Sünen’de bildirdiine göre Mücâhid:

"Kumar Perslerin zarlar, Araplarn da oklandr. Bunlarn hepsi de kumardr”

dedi.’

1 Hâkim (4/141, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1875) hadisin zayf olduunu

söylemitir
1 bn Ebî eybe (7/471), Ebû Dâvud 83676), Tirmizî (1872, 1873), Nesâî, S. el-Kübra

(6778), bn Mâce (3379), Nehhâs (sh. 163), Hâkim (4/148, "sahih"). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3123).

* Hâkim (4/147, 148, "sahîh").

4 bn Ebî eybe (7/467), Müslim (1985), Ebû Dâvud (3678), Tirmizî (1875), Nesâî el-

Kübra (5589), bn Mâce (3378) ve Nehhâs (sh. 162).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (116).
6 Beyhakî (10/213).
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Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: “Meysir” ifadesiyle bütün kumar

çeitleri kastedilmektedir. Hata çocuklarn oynad ceviz oyunu bile bir tür

kumardr" dedi .

1

Ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin, Ebû Musa el-E'arf’den bildirdiine

göre Resûlullah (sakilahu aleyhi «senem): "Bu iaretli olan ve sürekli azarlanan

(azarlanarak atlan) zarlardan saknn. Çünkü onlar kumardandr" buyurdu .

3

bn Merdûye ve Beyhakî’nin, uab’da, Semure b. Cundub'den bildirdiine

göre Resûlullah (oflafehu aleyhi ndemi: "Bu iaretli olan ve sürekli azarlanan

(azarlanarak atlan) zarlardan saknn. Çünkü onlar kumardandr" buyurdu .

4

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmul-Melâhi’de, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin, uab'da, bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah Misilshu aleyhi

«ailemi: "Bu iaretli olan ve sürekli azarlanan (azarlanarak atlan) zarlardan

saknn. Çünkü o. Acemlerin kumardr" buyurdu .

5

Vekî’, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ bn
Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre bn Mes’ûd: "Bu iaretli olan ve sürekli azarlanan (iddia ile atlan)

zarlardan saknn. Çünkü o, Acemlerin (Arap olmayanlann) kumandr" dedi .

6

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "çinde bir ey kazanp veya

kaybetme olan bütün oyunlar kumardr. Hata çocuklann ceviz ve zarlarla

oynadklar oyunlar bile kumardr" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "Tavla oyunu ve satranç kumardandr" dedi .

7

1 Beyhakî (10/213).

* Beyhakî (10/213).

3 bn Ebî Hâtim 2/390 (2052).

4 Beyhakî (6504).

5 Ahmed 7/298 (4263), bn Ebi'd-Dünyâ (77) ve Beyhakî (6502). Müsned'in

muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir. Dârakutnî: "Sahîh olan, hadisin mevkuf

(yani sahai sözü) olduudur" demitir. el-lel 5/315). 473
6 Abdurrezzâk (1/88), Musannef ( 19727), bn Ebî eybe 8/549)
7 bn Ebî eybe (8/548) ve bn Ebî Hâtim 4/1197 (6751).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hz. Ali: “Satranç oyunu, Acemlerin

kumandr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Kasm b. Muhammed'e tavla oyununun

kumardan olup olmad sorulunca: “Allah’n zikrinden ve namazdan

alkoyan her ey kumardandr” karln verdi .

1

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Melâhi’öe ve Beyhakî'nin,

uab’da bildirdiine göre Kâsm'a: “Siz tavla oyununu sevmezsiniz. Satranç

hakknda ne dersiniz?" denilince: “Allah’n zikrinden ve namazdan alkovan

her ey kumardandr” cavabn verdi .

2

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Melâhi’de, Ebu’-eyh ve

Beyhakî'nin, uab’da, Rabî’ b. Kulsûm vastasyla bildirdiine göre babas

öyle dedi: bnü'z-Zübeyr bize hutbesinde dedi ki: “Ey Mekke ahalisi! Bana

baz kiilerin “Tavla” oyunu denilen bir oyunla oynad söylendi. Oysa Yüce

Allah Kitab’nda: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki

ve kumarla, ancak aranza dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah’ anmaktan

ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeçiyor musunuz”’ buyurmaktadr.

Allah'a yemin olsun ki, onu oynayan biri bana getirilirse onun saçlann kesip

krbaçlarm ve kumar parasn da onu getiren kiiye veririm” dedi .

4

bn Ebî eybe ve bn Ebi'd-Dünyâ'nn Ebû Mûsa el-E'arî’den bildirdiine

göre Resûlullah [sanailahu aleyhi ycseilem): "Tavla oynayan kii, Allah ve Resulüne asi

olmu olur" buyurdu .

5

Ahmed’in, Ebû Abdirrahman el-Hutamî’den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Tavla oynayp ta sonra kalkp namaz klan kii, irin ve domuz

kanyla abdest alp namaz klm gibidir" buyurdu .

6

' bn Ebî Hatim 4/1 197 (6750).
1 bn Ebi'd-Dünyâ (97) ve Beyhakî (6519).

J Mâide Sur. 90, 91
4 bn Ebi'd-Dünyâ (85) ve Beyhakî (6511).

5 bn Ebî eybe ((8/549), bn Ebi'd-Dünyâ (48).EIbânî, el-rvâ'da (2670): "snad
hasendir" demitir.

6 Ahmed 38/215, 216 (23138). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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bn Ebî eybe ve bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Abdullah b. Amr:

“Tavla oynamak kumardr ve tavla oynayan kii domuz eti yemi gibidir.

Tavlay parasz yani bir eyi kazanma veya kaybetme art olmadan oynayan

kii de domuz ya sürünmü gibidir" dedi .

1

bn Ebi’d-Dünyâ'nn bildirdiine göre Mücâhid der ki: Tavla oyunu meysir

denilen kumardan saylr. Onunla parasz oynayan kii ellerini domuz kan ile

boyam gibidir. Oynayanlann yannda oturan da domuzun derisini

yüzenlerin yannda oturanlar gibidir. Yanlannda oturan kiiye (abdsetli ise

namaza kalkaca zaman yeniden) abdest almas emrolunur. (Hüküm olarak)

zar ve satranç oyunu da ayndr .

2

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr der ki: Resûlullah

(sflaliahu aleyh meiiem) tavla oynayan kiilerin yanndan geçerken:
"
Allah’n zikrinden

alkonmu kalpler, uraan eller ve bo konuan diller" buyurmutur.

3

ibn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Tavla oyunu

Acamlerin kumandr" dedi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Mâlik b. Enes: “Satranç ta tavla

gibidir. Bize söylendiine göre bn Abbâs tavlas olan bir yetimin velisi

olmutu ve o tavlay yakmt" dedi .

5

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: bn Abbâs'a

satranç oyunu sorulunca: “O tavladan daha kötüdür” dedi .

6

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Ebû Câferie satranç oyunu

sorulunca: “O Mecûsiliktir, onunla oynamayn" cevabn verdi .

7

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Abdulmelik b. Umeyr: “am'dan bir

kiinin görüüne göre her mümin günde on iki defa balanr. Ancak ah
oyunu yani satranç oynayanlar bunlann dndadr" dedi .

1

’ bn Ebî eybe (8/459) ve bn Ebi'd-Dünyâ ((81, 82).

1

ibn Ebi'd-Dünyâ (89).

3 ibn Ebi'd-Dünyâ (86).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (88).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (101).
6 bn Ebi'd-Dünyâ (102).

7 bn Ebi'd-Dünyâ (94, 96, 103).
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Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde

der ki: "Meysrr demek kumar demektir. Cahiliye döneminde kii mal ve ailesi

üzerine kumar oynard. Sonra da üzüntülü bir ekilde bakasnn elinde olan

malna bakard. Bu ekilde kumar, birbirlerinin arasna kin ve dümarlk

brakrd. Yüce Allah bunu yasaklayarak ve haram klnmas konusunda ileri

giderek: "...eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua

eresiniz ..."
2

diye haber verdi .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh’in, Leys vastasyla bildirdiine göre Atâ, Tâvus ve

Mücâhid: "çinde bir ey kazanp veya kaybetme (ihtimali) olan bütün

oyunlar kumardr. Hatta çocuklann ak4
ve cevizlerle oynamas bile

kumardr" dediler .

5

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Muhammed b. îrîn bayram gününde çocuklann içinde bir eyler kazanp

veya kaybetme olan oyunlar oynadklann görünce: "Böyle oyurlar

oynamayn, çünkü bunlar kumardandr" dedi .

6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn îrîn: "çinde bir ey
kazanp veya kaybetme olan oyunlar, ayaa kalkma (içinde birbirlerine

saldrma olan oyunlar), barmak (içinde birbirlerine barma olan oyunlar)

ve kötülük (içinde birbirlerini madur etme olan oyunlar) kumardandr"

dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in, Yezîd b. ureyh'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(seiiBiahu aleyhi wsbIM: "Üç ey kumardandr. Bunlar: «Güvercinlere slk çalmak,

' bn Ebi'd-Dünyâ (99).

1 Mâide Sur. 90
3 bn Ebi'd-Dünyâ (113).

4 Ak, hayvanlarn arka ayaklarndan çkanlan kemiktir.

5 bn Ebî eybe (8/553), bn Ebi'd-Dünyâ (115) ve bn Ebî Hâtim 4/1197 (6749).
6 bn Ebî eybe (553) ve bn Ebi'd-Dünyâ (114).

7 bn Ebi'd-Dünyâ (117).
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içinde bir eyler kazanp veya kaybetme olan oyunlar oynamak ve zar

atmaktr»" buyurdu.'

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce ve bn Ebi’d-Dünyâ'nn, Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (»Haildin deyin mciicm) bir güvercinin peisra giden birini

gördü ve: "Bir eytan dier bir eytann peinden gitmektedir" buyurdu .

1

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Hz. Osmân'n bir

hutbesinde bulunmutum. O güvercinleri kesip köpekleri öldürmeyi emretti"

dedi .

3

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Hâlid el-Hazzâ, Eyyûb isimli bir

kiinin: “Firavun oullarnn oyunca güvercinlerdir" dediini nakletti .

4

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Uçan

güvercinlerle oynayan kii, fakirliin acsn tatmadan önce ölmez" demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “Bir veya iki koyun

karlnda et satmak Cahiliye ehlinin kumarlanndan idi" dedi .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî kumar

hakknda öyle dedi: “Önceleri (birkaç kii) kesimlik bir hayvan satn alarak

onu (satn alanlann saysndan daha az) hisselere aynrlard. Sonra ans

oklann (bir torbaya) atarak (oklar çekmekle görevli kii): “Ey oklan çeken

kii, ey oklan çeken kii!" diye banrd (torbada bulunan oklardan birer birer

hisse saysnca ok çekerdi). smi çkan kii bir ey ödemeden bir hisse alrd.

Oku çekilmeyen kiiler ise hiçbir ey alamaz ve kurbanln parasn öderdi.

Buhârrnin el-Edebü'l-Müfred’de bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Oklar

çeken kii nerede?" denilirdi. Sütten kesilecekleri zaman vermek üzere on

yavru karlnda bir kesimlik hayvan alrlard. Sonra on okun içinden bir ok

’ îbn Ebî Hâlâm 2/391 (2058). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (3441) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
1 Ahmed 14/221 (8543), Ebû Dâvud (4940), bn Mâce (3765) ve bn Ebi'd-Dünyâ (121).

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3033).

1 bn Ebi'd-Dünyâ (122).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (123).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (124).
6 bn Ebî Hâtim 2/391 (2055).
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çekerler ve dokuz ok kalrd. Bir ok kalncaya kadar, birer birer oklan çekerler

ve sona kalan ok sahibi kesimlik hayvan alrd. Dier dokuz kii ileride sütten

kesilecek on yavruyu verirdi. Bu da kumardandr.”
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ensâb, müriklerin kendileri

için kurbanlar kestikleri tatan putlardr. Ezlâm ise ksmet aramada

kullandklan fal oklandr” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Müriklerin çakl talan

vard. Bir kii bir gazveye çkaca zaman veya çkmayaca zaman o çakl

talaryla fal bakar ve ona göre hareket ederdi" dedi .
3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "fSSflj
”4

ifadesini açklarken:

“Burada ran'llann kumar oynadklan zarlar ve bedevilerin oklan

kastedilmektedir” dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Seleme b. Vehrem der ki: Tâvus'a

ifadesinin açklamasn sorduumda: “Cahiliye zamannda onlann fal

baktklar oklan vard. Bu oklann içinde de iaretli bir ok vard. Kii bir yere

gidecei zaman o oklardan bir tanesini çekerdi. Eer iaretli ok çkarsa

iinden vazgeçer ve yola çkmazd. Eer iaretsiz ok çkarsa gidecei yere

giderdi. Kadn bir yere gidecei zaman fal oklarna bakmazd. air bu konuda:

“Kadn bir ey yaptnda baörtüsü takard,

Fal oklarna bakmadan yapacan yapard

"

demitir.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in, Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“J-hj
”5 ifadesini açklarken: “Burada Allah’n öfkesi kastedilmektedir” dedi .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...eytan

ii pisliklerdir...'
1 buyruunu açklarken: "Burada eytann süslemi olduu

1

Buhârî (1259). Elbânî, Da'ifu Edebi'l-Müfred’de (202) senedin zayf olduunu
söylemitir.

1 bn Ebî Hâtim 4/1 198 (6754).

3 bn Ebî Hâtim 4/1198 (6756).

4 Mâide Sur. 90
5 Mâide Sur. 90
6 bn Cerîr (8/656) ve bn Ebî Hâtim 4/1198 (6758).
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pislikler kastedilmektedir" dedi. "eytan, içki ve kumarla, ancak aranza

dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak

ister. Artk vazgeçiyor musunuz?" âyeti hakknda ise: "Burada Sa'd b. Ebî

Vakkâs’n kafasnn yarid an ve haram klnacann tehdidi

kastedilmektedir" dedi, "öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat

edin... ayet yüz çevirirseniz bilmi olun ki, elçimize düen sadece apaçk

teblidir
" 2 buyruunu açklarken: "çkinin, kumann, putlarn ve fal oklanyla

bakmann haramlnda Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Eer itaat

etmekten yüz çevirirseniz, Muhammed'e fafalahu ieyii vaseiiem) sadece tebli etmek

düer" dedi .
3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân'da bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

çkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman, ashâb: "Yâ Resûlullah! içki içip te

ölen arakadalanmzn durumu ne olacak?" deyince: "man edip salih

ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve

salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman

ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri

takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah,

iyilik edenleri sever"4 âyeti nâzil oldu .

5

Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim,

bn Hibbân, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der

ki: "Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi YBMiam) ashâbndan içki içip te ölenler vard.

çkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman Hz. Peygamber'in Mallahu aleyhi vesellem)

ashâbndan baz kiiler: "çki içip te ölen arkadalanmzn durumu ne

olacak?" diye sordular. Bunun üzerine: "man edip salih ameller ileyenlere;

Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih amel iledikleri,

sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman ettikleri, sonra yine

Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce

’ Mâide Sur. 90
1 Mâide Sur. 92
J bn Ebî Hâtim 4/1199, 1201 (6759, 6761, 6768, 6771- 6774).

* Mâide Sur. 93
5 bn Cerîr (8/665, 666) Taberânî (11730), Hâkim (4/143, "Sahîh") ve Beyhakî (5617).
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tatm olduklanndan dolay bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever"'

âyeti nâzil oldu .

2

ibn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki:

Ben, Ebû Talha, Ebû Ubeyde b. ei-Cerrâh, Muâz b. Cebel, Süheyl b. Beydâ ve

Ebû Ducâne’ye bardaklarla kuru hurma ve koruk hurmalardan yaplan içkiden

sunuyordum. Kafalar da artk demlenmiti. Bu srada bir münadinin: “Bilin <i,

artk içki haram klnmtr" diye seslendiini iittik. Biz bunu duyduktan

sonra yanmzdaki bütün içkileri döktük. Küpleri krmadan önce kimse

yanmza girmedi ve bizden de kimse dar çkmad. Bazlanmz abdest alp

bazlarmz da guslederek Ümmü Suleym'in güzel kokularndan süründük.

Sonra da Mescid'e gittik. Resûlullah MaMu «leyt* vesdion): “Ey inananlar! çki,

kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan

kaçnn ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarla, ancak aranza

dümanlk ve kin sokmak; sizi Allah' anmaktan ve namazdan alkoymak

ister. Artk vazgeçiyor musunuz?" 3
âyetlerini okuyordu. Bir kii: “Yâ

Resûlullah! Aramzda daha önce içki içip te ölenlerin durumu ne olacaktr?"

deyince, Yüce Allah: "man edip salih ameller ileyenlere; Allah'a kar

gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra

Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a

kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatm
olduklanndan dolay bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever

”4
âyetini

indirdi .
5

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'la, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Enes der ki: Ben, Ebû Talha'nn evinde konuklarn

sâkisiydim. içkiyi haram klan âyet nâzil olunca bir münadi bunu duyurmaya

balad. Ebû Talha, bana: “Çk ta bu sesin ne olduuna bak!" dedi. Çkp
baktktan sonra: “Bu münadidir, imdi içkinin haram klndn
bildirmektedir" dedim. Bunun üzerine Ebû Talha: “Git içkileri dök!" dedi.

(Herkes içkisini dökünce) Medine sokaklarnda içki akmt. O zaman içkileri

1 Mâide Sur. 93
1
Tayâlisî (750), Tirmizî (3050, 'sahih'), bn Cerîr (8/667), bn Ebî Hatim 4/1201 (6775)

ve bn Hibbân (5350, 5351). snad sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Tirmizî, 2444).

3 Mâide Sur. 90, 91
4 Mâide Sur. 93
5 bn Cerîr (8/666).
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üzüm ras kuru hurma ve koruk hurmadand. Ashâbdan bazlan: “Baz kiiler

karnnda içki varken öldüler” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "man edip

salih ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman

ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar

ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik

ettikleri takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur.

Allah, iyilik edenleri sever
"1

âyetini indirdi .

2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah:

“Baz kiiler Uhud günü sabah vakti içki içmiler ve Uhud savanda ehit

olmulard" dedi .
3

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

çkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman Yahudilen “Sizin ölen

kardeleriniz içki içmiyor muydu?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "man

edip salih ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman

ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar

ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik

ettikleri takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur.

Allah, iyilik edenleri sever
"4

âyetini indirdi. Hz. Peygamber (satiaiishu rM> ««M,

bana: "Bana, senin de onlardan olduun söylendi" buyurdu .

5

Dârakutnî, el-Efrâd'da ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd

der ki: “çkiyi haram klan âyet nâzil olduu zaman müslümanlar: “Yâ

Resûlullah! Daha önce içip te daha içki kannlanndayken ölen kardelerimizin

durumu ne olacak?” deyince: Yüce Allah: "man edip salih ameller

ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih

amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman

ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndktan ve iyilik ettikleri

’ Mâide Sur. 93
1 Ebu Ya'la (3362). Muhakkik: "snâd sahihtir" demitir.
3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (809) ve bn Cezir (2815, 4044, 4618).

4 Mâide Sur. 93
5 Taberânî (10011) ve Hâkim (4/143, 144, "sahih”).
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takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah,

iyilik edenleri sever"' âyetini indirdi.

bn Merdûye'nin, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "man edip

salih ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman

ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar

ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik

ettikleri takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur.

Allah, iyilik edenleri sever"
2
âyetini açklarken öyle dedi. Burada içki haram

klnmadan önce içki içip te ölen Hz. Peygamber'in (oWu a*y+» nu/tm) ashab

kastedilmektedir. çki haram klnmadan önce içtikleri içkiden dolay bir

günahlar yoktur. çki haram klnd zamanda ashâb: “Kardelerimiz bunu

içerek ölürken nasl oluyor da bize haram klnyor?" deyince, Yüce Allah:

"man edip salih ameller ileyenlere... tatm olduklarndan dolay bir

günah yoktur ..."3 âyetini indirdi. Burada Yüce Allah: “Ben içkiyi haram

klmadan önce içenler için bir günah yoktur. Tabi ki, eer iyilikler eden ve

Allah'tan korkan kiilerden iseler böyledir. Çünkü: "...Allah, iyilik edenleri

sever
"4 buyurmaktadr.

ibn Cerlr'in bildirdiine göre Mücâhid: "man edip salih ameller

ileyenlere... tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur..."5 âyeti,

Bedir'de ve Uhud’da Hz. Peygamber (saiiaiiahu elerh «selem) ile beraber savap ta

ehid olanlar hakknda inmitir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerlr'in bildirdiine göre Katâde der ki: Yüce Allah,

Ahzâb sûresinden sonra Mâide sûresinde içkiyi haram klan âyeti indirdikten

sonra bu konuda Resûlullah'n Mailahu aleyhi veseiM ashâbndan baz kiiler: “Filan

kii Bedir savanda, filan kii de Uhud savanda ölmütür. Onlar içki

içmekteydi. Biz de onlarn Cennetlik olduklarna ahidiz" dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah: "man edip salih ameller ileyenlere; Allah'a kar

gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve salih amel iledikleri, sonra

’ Mâide Sur. 93

' Mâide Sur. 93

} Mâide Sur. 93
* Mâide Sur. 93
5 Mâide Sur. 93
6 bn Cerîr (8/669).



Âyet: 90-93 • çki ve Benzeri eylerin Haraml 443

Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a

kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatm
olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever

" 1

âyetini

indirdi. Burada Yüce Allah: “Onlar Allah'tan korkar ve iyilikler ederlerdi. Onlar

içkiyi kendilerine helal iken içtiler ve içki onlar öldükten sonra haram klnd.

çtiklerinden dolay onlara bir günah yoktur" buyurmaktadr.

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin, Ali vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "man edip salih ameller ileyenlere... tatm
olduklarndan dolay bir günah yoktur..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Ashabdan baz kiiler: “Yâ Resûlullah! çki içerek ve kumar paras yiyerek

ölen kardelerimizin durumu nedir?" deyince Yüce Allah: "man edip salih

ameller ileyenlere... tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur..."

4

âyetini indirdi. Burada içkiyi haram klnmadan önce tatm olanlar

kastedilmektedir. çkiyi haram klan âyet nâzil olduktan sonra Allah'tan

korkup iyilikler edenler hakknda, Yüce Allah: "Kime Rabb'inden bir öüt
gelir de yaptndan geri durursa, geçmii kendisinedir..."3

buyurmaktadr.

6

Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd der ki: "man edip salih

ameller ileyenlere; Allah'a kar gelmekten sakndklar, iman ettikleri ve

salih amel iledikleri, sonra Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iman

ettikleri, sonra yine Allah'a kar gelmekten sakndklar ve iyilik ettikleri

takdirde, daha önce tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur. Allah,

iyilik edenleri sever"7
âyeti nâzil olduu zaman Resûlullah Maiiahu aleyhi vesdM,

bana: "Bana, senin de onlardan olduun söylendi" buyurdu .

8

1 Mâide Sur. 93

* Jbn Cerîr (8/668).

3 Mâide Sur. 93
* Mâide Sur. 93
5 Bakara Sur. 275
6 bn Cerîr (8/668. 669) ve bn Ebî Hâtim 4/1202 (67809.

7 Mâide Sur. 93
8 Müslim (2459), Tirmizî (3053), Nesâî, S. el-Kübra (11153), bn Cerîr (8/667) ve bn Ebî

Hâtim 4/1201, 1202 (6776, 6778).
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Dîneverî, Mucâlese'de, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n, Hilye*de

bildirdiine göre Sâbit b. Ubeyd der ki: Hâtib oullarndan bir kii Hz. Ali'ye

gelip: "Ey müminlerin emiri! Ben Medine'ye geri dönmekteyim. Medine’liler

Osmân' sormaktalar, onlara ne diyeyim?" dedi. Ali: "Onlara, Osmân'n iman

edip salih ameller ileyenlerden, sonra Allah’tan korkup iman edenlerden ve

Yine Allah'tan korkup iyilik edenlerden olduunu haber ver. Allah iyilik

edenleri sever" dedi .

1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in, Atâ' b. es-Sâib vastasyla Muhârib b.

Dissâr'dan bildiriyor: Hz. Peygamber'in(saiiaiiahuBi«yhiyE»iHn) ashabndan baz kiiler

am'da içki çmiti. Yezid b. Ebî Süfyan onlara: "Siz içki mi içtiniz?" dey nce:

"Evet içtik, Yüce Allah: "man edip salih ameller ileyenlere... tatm
olduklarndan dolay bir günah yoktur ..."

2
buyurmaktadr" dediler ve âyeti

sonuna kadar okudular. Yezid b. Ebî Süfyan bu kiiler hakknda Ömer'e bir

mektup yazd. Hz. Ömer de cevaben: "Eer bu mektubum sana gündüz vakti

yetiirse geceyi bekleme, gece yetiirse gündüzü bekleme ve onlan bana

gönder. Allah’n kullan arasnda fitne çkarmasnlar" diye bir mektup yazd.

Bunun üzerine Yezid b. Ebî Süfyan bu kiileri Ömer'e gönderdi. Bunlar Hz.

Ömer'in yanna ulatklannda: "Siz içki içtiniz mi?" diye sordu. Onlar: "Evet

içtik” dediler. Ömen "Ey nananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki kurtulua eresiniz
"3 âyetini

okuyunca, onlan "Sonrasndaki: "man edip salih ameller ileyenlere...

tatm olduklarndan dolay bir günah yoktur..."4
âyetini oku" dediler.

Ömer bu konuda oradakilerin görüünü alarak Hz. Ali'ye: "Senin görüün

nedir?" deyince Ali öyle dedi: "Gördüüm kadaryla Allah’n dininde Allah'n

raz olmayaca bir ekilde hüküm kldlar. Eer helal olduunu iddia

ediyorlarsa onlan öldür. Çünkü Allah'n haram kldn helal klmaktalar. Eer

haram olduunu iddia ederlerse her birine seksen sopa at. Çünkü Allah'n

adna yalan söylemilerdir. Allah bize, birbirlerine iftira edenler hakknda

uygulanacak cezay haber verdi" dedi. Bunun üzerine Ömer her birine seksen

sopa vurdurdu .

5

1 Ebû Nuaym baka bir isnâdla (1/56).

1 Mâide Sur. 93
5 Mâide Sur. 90
4 Mâide Sur. 93
5 bn Ebî eybe (9/546).
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bn Merdûye ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da, bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (taiiBiiahu aleyh nuM: "Allah, içkiyi, (içki elde etmek amacyla)

aacn dikeni, içeni, (içki için gereken eyi) skan, yannda bulunduran, içki

datan, içireni, tayan, parasn yiyeni ve satan lanetlemitir

"

buyurdu .

1

Veki', Buhârî ve Müslim'in, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(saBaitohu aleyh «sefan): "Dünyada arab içen kii, tövbe etmedikçe âhirette onu

içmeyecektir" buyurdu .

2

Beyhakî'nin, uab'da, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyh.

reselleri): "Dünyada arab içen kii, tövbe etmedikçe Cennete girse bile âhirette

onu içemeyecektir" buyurdu .
3

Müslim ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Bir kii Yemen'den

gelip Hz. Peygambere Mallak aleyhi resellem) memleketlerinde dandan imal ettikleri

ve kendisine Mizr dedikleri içkinin hükmünü sordu. Hz. Peygamber (uIIbIIbItu aleyhi

resellem): "O arholuk verir mi?" diye sorunca: “Evet arholuk verir" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (salisilata aleyhi meliam): "Her sarholuk veren ey haramdr.

Allah'n içki içenlere (kyamet gününde) Tînetu'l-Habâl içireceine dair ahdi

vardr" buyurdu. Oradakiler "Yâ Resûlullah! Tînetu'l-Habâl nedir?"

dediklerinde:
"
Cehennem ahalisinin teridir" veya: "Cehennem ahalisinin

rinleridir" buyurdu .

4

Abdurrezzâk, Hâkim ve Beyhakî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi resellem) öyle buyurdu: "Bir defa içki içen kiinin krk gece

namaz kabul olunmaz. Eer tövbe ederse Allah tövbesini kabul buyurur. kinci

defa içtii zaman bir krk gece daha namaz kabul olunmaz. Yine tövbe ederse

Allah tövbesini kabul buyurur. Üçüncü defa içtii zaman bir krk gece daha

namaz kabul olunmaz. Eer bir daha tövbe ederse Allah yine tövbesini kabul

buyurur. Dördüncü kez içerse yine krk gece daha namaz kabul olunmaz. Eer
tövbe ederse tövbesi de kabul edilmez ve Allah'n ona (kyamet gününde)

’ Beyhakî (5573).
1 Buhârî (5575) ve Müslim (2003).

3 Beyhakî (5573).

4 Müslim (2002) ve Beyhakî (5579).
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Tînetu'l-Habâl içirmesi hak olur." "Tînetu'l-Habâl nedir?” denilince:

"Cehennem ahalisinin rinleridir" buyurdu.’

Beyhakî'nin, Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(uJisiishu aleyhi vewiiem): "Bir defa içki içen kiinin krk sabah namaz kabul olunmaz.

Eer tövbe ederse Allah tövbesini kabul buyurur. kinci defa içtii zaman Allah

bu kiinin krk sabah tövbesini kabul etmez" buyurdu. Resûlullah (tafaüiu alayla

»Hsellem) üçüncü defada m, dördüncü defada m hatrlamyorum: "Bir daha içtii

zaman Allah’n ona kyamet gününde Cehennem ahalisinin rinlerini içirmesi

hak olur" buyurdu .

2

Hâkim ve Beyhakî'nin, Abdullah b. Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah

(sallailahu aieyiu veniiem): "Bir namaz vaktini arholuktan dolay terk eden kii, sanki

dünya ve içindekilere sahip olduktan sonra kendisinden geri alnm gibidir.

Kim de namaz dört defa arholuktan dolay terkederse Allah'n ona (kyamet

gününde) Tînetu'l-Habâl içirmesi hak olur." Ashâb: "Tînetu'l-Habâl nedir?”

dediklerinde: "Cehennem ahalisinin rinleridir" buyurdu .

3

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, Abdullah b. Ömer’den bildirdiine

göre Resûlullah (uiMahu aleyhi veseHenO, içkiyi, (içki için gereken eyi) skan, sktran,

satan, satn alan, tayan, kendisi için tanan, içireni, içeni ve parasn yiyeni

lanetlemitir.
4

Hâkim ve Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (tabu* aleyhi

w«ton) öyle buyurmutun "Cibril bana gelip: «Ey Muhammedi Allah, içkiyi,

(içki için gereken eyi) skan, sktran, içeni, tayan, kendisi için tanan,

satan, içireni ve içittireni lanetlemitir» dedi."
5

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin, Hz. Osmân'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (oiiaittu *yi veseiem) öyle buyurmutun "Pisliklerin anas olan içkiden

uzak durunuz. Sizden önceki kavimlerden bir kii ibadet eder ve kadnlara

1 Abdurrezzâk (17058), Hâkim (4/146, “sahih") ve Beyhakî (5580). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh el-Câmi', 6188).

1 Beyhakî (5581). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh el-Câmi', 6189).

3 Hâkim (2/31, 32, "sahih") ve Beyhakî (5582).

1 Hâkim (2/31, 32, "sahih") ve Beyhakî (5584).

5 Hâkim (2/31, "sahih") ve Beyhakî (5585). Elbânî, es-Slsiletu'd-Da'îfe'de (839) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
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yaklamazd. Bu kiiye sapk bir kadn ak olup gönlünü kaptrd. Hizmetçisini

ona gönderdi ve: «Seni bir ahitlik için davet ediyoruz» dedi. Adam bu hizmetçi

ile beraber kadnn evine geldi. Her kapdan girmelerinde hizmetçi girdikleri

kapy kapatyordu. Ta ki, oturmu parlayan bir kadnn yanna geldiler. Bu

kadnn yannda bir çocuk ve içki dolu camdan büyük bir kap vard. Kadn:

«Ben seni ahitlik için çarmadm. Ben seni ya bu çocuu öldürmen, ya

benimle beraber olman veya u içkiden bir bardak içmen için çardm. Eer

kabul etmeyecek olursan barr ve senin rezil ederim» dedi. Adam bir kurtulu

olmadn görünce: «Bana bu içkiden bir bardak ver» dedi. Bunun üzerine

kadn ona bir bardak içki içirdi. Adam bir bardak içince: «Bana bir bardak daha

ver» dedi. Adam kadnla beraber olana kadar içki içti ve çocuu öldürdü.

çkiden uzak durunuz. Muhakkak ki, Allah, iman ile içkiyi ona müptela olmu

bir kiinin gösünde bir araya getirmez. Bir araya geldiklerinde de mutlaka biri

dierini kovar.
,n

Abdurrezzâk, Musannefte mevkûf olarak Osmân'dan (onun sözü olarak)

bunun aynsn bildirir.

2

Hâkim ve Beyhakrnin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (tablhhu akyti

vuelien): "çkiden uzak durunuz. Çünkü o, bütün kötülüklerin anahtardr"

buyurdu .

3

bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ der

ki: Dostum Ebu’l-Kâsm bana: "Kesilsen de, yaklsan da Allah'a hiçbir eyi

ortak koma. Bilerek farz namaz terk etme. Bilerek farz namaz terk eden kii

zimmetten beri olur. çki de içme, çünkü o bütün kötülüklerin anahtardr" diye

vasiyet etti .

4

1 bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Müskir (1) ve Beyhakî (5586).
1 Abdurrezzâk (170609.

3 Hâkim (4/145, "sahîh’ ) ve Beyhakî (55889. Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'dc (142) hadisin çok

zayf olduunu söylemitir.

* bn Mâce (3371) ve Beyhakî (5589). Sahih hadistir (Bakn: Elbârû, Sahîh bn Mâce,

271T).
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BeyhakîYin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sdaiahu aleyh ««ellem): "Yüce

Allah, Firdevs'i eliyle ina edip oraya müriklerin ve sürekli içki içen

sarholarn girmesini yasaklad" buyurdu .

1

Beyhakfnin, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiBiiahu

aleyhi «sdiem): "Üç kiinin namaz kabul edilmez ve hiçbir ameli semaya

yükseltilmez. Bunlar
,
geri dönüp teslim oluncaya kadar efendisinden kaçan köle,

raz edene kadar kocasn darltan kadn ve açlncaya kadar arhotur

"

buyurmutur.

3

Beyhak^nin, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah [taflstUu aWi «nflam):
"
Ana

babasna asi olan evlat ve ayya kii Cennete girmeyecektir" buyurmutur.
3

Beyhakfnin bildirdiine göre Ibn Ömer: "Resûlullah (abUaim aM> içki

içilen bir sofrada oturmay yasaklamtr" dedi .

4

Beyhak^nin, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (safaMu aM» waiiem):

"
Allah'a ve ahiret gününe iman eden kii, eini hamamlara göndermesin.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kii hamama petamalsz girmesin. Allah'a

ve ahiret gününe iman eden kii içki bulunan bir sofraya oturmasn"

buyurmutur.

5

Buhârî, Târih'te ve Beyhakî'nin, Süheyl b. Ebî Sâlih vastasyla Muhammed

b. Abdillah'tan, onun da babasndan bildirdiine göre Resûlullah (miaflahj aleyh

melhm): "Ayya öldüü zaman Allah'n huzuruna putperest gibi çkar"

buyurdu .

6

Buhârî, Târih'te ve Beyhakî, Süheyl vastasyla babasndan, o da Ebû

Hureyre'den merfû olarak bunun aynsn bildirir. Buhârî: "Ebû Hureyre’nin bu

hadisi sahîh deildir" demitir.

1

Beyhakî (5590). Elbânî, es-Silsilctu'd-Da’îfe'de (1719) hadisin zayf olduunu
söylemitir

1 Beyhakî (8600).

3 Beyhakî (5594).
4 Beyhakî (5595).

5 Beyhakî (5596).
5
Buhârî (1/129) ve Beyhakî (5597).
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Abdurrezzâk’n, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu Beyht vesdlem):

“Kim ayya olarak ölürse Allah'n huzuruna putperest gibi çkar" buyurdu.’

ibn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (siisiiahu riayhi YBSEiem): "Kim akl örten bir arab içerse büyük günahlar

kapsndan bir kapya gelmi olur" buyurdu .

2

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki:

"Zina etmem benim için içki içmemden daha iyidir. Hrszlk etmem de yine

sarho olmamdan daha iyidir. Çünkü sarho kii öyle bir ana gelir ki o saatte

Rabbini bile tanmaz" dedi .
3

Hâkim’in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sBisiBhu aleyhi mailem):

“Dünya da ipek giyen kii, âhirette ipei giymeyecektir. çki içenler, âhirette

lezzetli araplar içemeyecektir. Dünyada altn ve gümü kaplarla içecek içenler

de âhirette onlarla içmeyecektir" buyurdu. Sonra da: "Bunlar Cennet ehlinin,

giyecei, içecei ve kaplandr" dedi .

4

Hâkim'in, Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaHahu aleyhi «ntan):

“Üç snf insan vardr ki, bunlar Cennete girmeyecektir. Bunlar ayya olan,

akrabayla alakay kesen ve sihre inanan kiilerdir. Kim de ayya olarak ölürse,

Allah ona ûta nehrinden içirecektir" buyurdu. Ashâb: "ûta nehri nedir?"

diye sorunca: “Bu fahielerin cinsel organndan çkan bir nehirdir. Cehennem

ahalisine onlann cinsel organ kokusuyla azab edilir" buyurdu .

5

Hâkim, bn Ömer’den bildiriyor: Ebû Bekr, Ömer ve baz kiiler Hz.

Peygamber'in (oMMu Bfeyhi mdUm) vefatndan sonra oturup büyük günahlardan

bahsettiler. Ancak bu konuda bir bilgileri yoktu. Bunun üzerine beni bu

konuyu sormam için Abdullah b. Amr’a gönderdiler. Abdullah b. Amr bana

büyük günahlann en arnn içki içmek olduunu söyledi. Yanlarna geri

dönüp bunu kendilerine söylediimde bunu inkar ettiler ve kalkp süratle hep

1 Abdurrezzâk (17070).
1 bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Müskir (4) ve Beyhakî (5599).

3 bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Müskir (6) ve Beyhakî (5600).

4 Hâkim (4/141, 'sahih'). Elbânî, es-Silsiletu'd-sahîha’da (384) hadisin sahîh olduunu
söylemitir.

5 Hâkim (4/146, 'sahîh"). Elbânî, es-Silsiletu ‘d-sahîha'da (1463) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.
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birlikte yanna gittiler. Evinin avlusuna yetitiklerinde Abdullah b. Amr, onlara

Resûlullah'n (saiiaiiahu BieyW meiiem) öyle anlattn haber verdi: "srail oullarndn

bir kral vard. Bu kral bir adam tutarak onu, içki içme veya birini öldürme veya

zina etme veya domuz eti yeme hususunda muhayyer brakt. Adam içki içmeyi

tercih etti. çtii zaman da kraln saym olduu eylerin hiç birinden geri

kalmad." Sonra Resûlullah(MiyahijateTt''«Miia) öyle devam etti: "çki içen kiinin

krk gece namaz kabul olunmaz. Kim ölür de mesanesinde içkiden bir ey
bulunursa Allah, ona Cenneti haram klar. çki içtikten sonra krk günün içinde

ölen kii de cahiliye ölümü gibi ölmü olur."

1

Hâkim, Ebû Müslim el-Havlânî’de bildiriyor: O hac ederken Hz. Âie’in

yanna girdi. Hz. Âie, ona am'n durumunu ve souklann sormaya balad.

Oda am haberlerini kendisine anlatt. Hz. Âie: “Orann souuna nasl

dayanyorlar?'' deyince: “Ey müminlerin annesi! Onlar kendisine tilâ' (üzüm

arab) dedikleri araptan içmektedirler" dedi. Bunun üzerine Hz. Âie: “Aliah

doru söyledi ve bunu sevdiime haber verdi. Ben Resûlullah'n (ntuiahu t^i

«adim): «Ümmetimden baz kiiler içki içecek ve ona baka isim vereceklerdir

»

buyurduunu iittim" dedi.*

Beyhakî*nin, uab'da, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (ofaUu *eyt«

mailem): "Allah, beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi. Yine beni ud,

keman gibi çalg âletlerini ve Cahiliye ahalisinin âdetlerini yok etmek için

gönderdi" buyurdu. Sonra öyle devam etti: "Kim dünyada içki içerse, (ahiret

gününde) Allah kendisine Cehennemin ateinden içirir. Ondan sonra da ya

azap eder ya da balanr. "3

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'l-Melâhi’âe ve Taberânî'nin, libû

Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu eiey+« «jeiion): "Allah, beni âlemlere

rahmet ve hidayet için gönderdi. Yine beni ud, keman gibi çalg aletlerini,

Cahiliye ahalisinin âdetlerini ve putlar yok etmek için gönderdi. Sonra Rabbim,

kim dünyada içki içerse, kyamet gününde kendisine mutlaka Cehenneim

ateinden içireceini, sonra da ya azap verip ya da balayacan, kim de (onu

haram kldktan sonra) terk ederse mutlaka (kyamet gününde) Kudüs

1 Hâkim (4/147, “sahih”).

2 Hâkim (4/147, ’sahih').

3 Beyhakî (6529).
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harmanlan hurmalanndan yaplm araptan kanana kadar içireceine dair

izzetine ve Celâline yemin etti” buyurdu .

1

Hâkim'in, Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah Mai»hu bM» «»Hem): "Bir

ma'siyet üzere yemin edersen onu terk et. Cahiliye adetlerini de ayann altna

at. çki içmekten de sakn. Zira Yüce Allah onu içeni mübarek klmaz"

buyurdu .

2

Ibn Ebi'd-Dünyâ'nn, Zemmü'l-Melâhi’de, Sehl b. Sa'd es-Sâidî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «senem): "Ümmetimde yere batma, gökten

belalara maruz kalma ve baka yaratklara dönütürülme olacaktr" buyurdu.

“Yâ Resûlullah! Bu ne zaman olacaktr?" denildiinde: "Bunlar, çalg

aletlerinin, kadn arkclann çoald ve içkinin helal klnd bir zamanda

olacaktr" buyurdu .

3

ibn Ebi'd-Dünyâ'nn, mrân b Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah

(tayinli eteyh mdtan): "Ümmetimde yere batma, gökten belalara maruz kalma ve

baka yaratklara dönütürülme olacaktr" buyurdu. "Yâ Resûlullah! Bu ne

zaman olacaktr?" denildiinde: "Bunlar, çalg aletlerinin, kadn arkclarn

çoald ve içkilerin (açkça) içildii zamanda olacaktr" buyurdu .

4

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah (saltoliahu aleyhi

«eflere): "Ümmetimde yere batma, gökten belalara maruz kalma ve baka

yaratklara dönütürülme olacaktr

"

buyurunca: "Yâ Resûlullah! Bu kiiler: «lâ

ilâhe illallah» dedikleri halde mi böyle olacaktr?" dediimde: "Evet, bunlar,

kadn arkclarn, zinann, içkinin (açkça) içildii ve ipein giyildii zaman

olacaktr" buyurdu .

5

Tirmizî ve ibn Ebi’d-Dünyâ’nn, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre

Resûlullah (nfafahu eieyh «seiiero): "Ümmetimin onbe eyi yapt zaman bela

balarndan eksik olmaz" buyurdu. "Yâ Resûlullah! Bunlar nedir?" denilince,

1 Ahmed 36/551 (22218), bn Ebi'd-Dünyâ (71) vc Tabcrânî (7803). Müsned’ in

muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
1 Hâkim (3/481). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'î/ede (2545) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.

3 bn Ebi'd-Dünyâ (1).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (2).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (4).
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Resûlullah Meliahu aleyhi vHsdiam) öyle buyurdu: "Ganimetlerin belli kiiler arasnda

pay edilmesi, emanetin ganimet saylmas, zekatn zorla alnmas, kiinin

hanmna itaat etmesi ve annesine kar asi olmas, kiinin arkadana iyilik edip

babasna kar kat olmas, mescidlerde seslerin yükselmesi, aalk kiilerin

toplum idarecisi olmas, kiiye errinden korkulduu için kendisine ikramda

bulunulmas, içkinin içilmesi, ipein giyilmesi, kadn arkclarn ve çalg

aletlerinin ardndan gidilmesi, bu ümmetin de sonda gelen neslinin önceki

nesilleri lanetlemesidir. te o zaman bu ümmet u üç eyi beklesin. Kzl bir

rüzgar, yere batmay ve baka yaratklara dönütürülmeyi."'

bn Ebi’d-Dünyâ'nn, Ali b. Ebî Tâlib’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailallahu aleyhi meiiem]: "Ümmetimden bir frka maymunlara, bir frka domuzlara

dönütürülüp, birfrka da yere batrlacaktr. Birfrka da içki içtiklerinden, ipek

elbiseler giydiklerinden, kadn arkclarn arkalarnda gittiklerinden ve def

çaldklarndan dolay iddetli bir rüzgara maruz kalacaklardr" buyurdu .

2

bn Ebi'd-Dünyâ’nn, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Maüahu aleyhi veeiie*n):

"Bu ümmette yere batma, gökten belalara maruz kalma ve baka yaratklara

dönütürülme olacaktr. Bu da içki içtikleri, kadn arkclarn arkalarndan

gittikleri ve çalg çaldklar zaman olacaktr" buyurdu .

3

ibn Ebi'd-Dünyâ’nn, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah MaHato

aleyhi veseiiem): "Âhir zamanda bu ümmetten bir frka maymunlara ve domuzlara

dönütürülecektir" buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlullah! Bunlar, Allah'tan baka

ilah olmadna ve Muhammed’in (ssM&hu aleyhi vesriiem) Resûlü olduuna ahitlik

ettikleri halde mi böyle olacak?" diye sorunca: "Evet (ahitlik) edeckler,

namaz klacak, oruç tutacak ve hac edeceklerdir" buyurdu. Ashâb: "O zaman

niye öyle olacaklar?" dediklerinde: "Çünkü onlar, çalg aletlerinin, deflenn ve

kadn arkclarn arkalarndan gidecektir. Onlar içki içerek ve oyalanarak

akamlayacak, maymun ve domuz olarak sabahlayacaklardr" buyurdu .

4

bn Ebî eybe ve bn Ebi’d-Dünyâ’nn, Abdurrahman b. Sâbt'tan

bildirdiine göre Resûlullah (iyrim aleyhi meM: "Ümmetimde yere batma, gökten

'

Beyhakî (6529).

a bn Ebi'd-Dünyâ (6).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (7).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (8).
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belalara maruz kalma ve baka yaratklara dönütürülme olacaktr" buyurdu.

Müslümanlar: "Yâ Resûlullah! Bunlar ne zaman olacaktr?" deyince: "Çalg

âletleri çoald, içki içmenin ve ipek elbisler giymenin helal klnd zaman

olacaktr" buyurdu .

1

bn Ebi'd-Dünyâ, âzi b. Rabîa’den nakille Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi müm)

öyle buyurduunu bildirin “Baz kavimler içki içmelerinden, ud çalmalarndan

ve kadn arkclarn ardndan gitmelerinden dolay koltuklarna oturmuken

maymunlara ve domuzlara dönütürüleceklerdir" buyurdu .

2

bn Ebi'd-Dünyâ, Sâlih b. Hâlid’den, Hz. Pcygambcr’in Msiiahu aleyhi »eseiiemi

öyle buyurduunu bildiriyor: “Ümmetimden bir grup ipek elbiseler giymeyi,

içki içmeyi ve çalglar çalmay helal klmalarndan dolay Yüce Allah üzerlerine

büyük bir dala gelecek ve bu da üzerlerine brakacaktr. Geriye kalanlar da

maymun ve domuzlara dönütürülecektir."3

bn Ebi'd-Dünyâ'nn, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (niyet* aleyh, veseiiem):

“Baz kiiler yeme, içme, çalglar çalmaya devam edip koltuklarna oturmuken

akamlayacaklar, maymunlara ve domuzlara dönütürülmü bir ekilde

sabahlayacaklardr" buyurdu .

4

bn Adiy, Hâkim ve Beyhakî'nin, uab'da, Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber Uoüsiihu Bfeyh «sefan): “Beni hak olarak gönderene yemin olsun

ki, insanlarda yere batma, baka yaratklara dönütürülme ve gökten baz

belalara maruz kalma olmadkça dünya yok olmayacaktr" buyurdu. Oradakiler:

"Yâ Resûlullah! Bu ne zaman olacaktr?" diye sorunca: "Kadnlarn eyerlere

bindini gördüünüz zaman ve çokça çalg aletleri çalnd, yalanc ahitlin

yaygn olduu, açkça zlemeden içkinin içildii, namaz klanlarn içme kab

olarak mürikler g bi altn ve gümü kaplar kullandklar, kadnn kadnla,

erken erkekle ilikiye girdikleri zamandadr. Bunlar gördüünüzde saknn,

hazr olun ve gökyüzünden gelecek belalardan korkun" buyurdu .

5

1 bn Ebî eybe (15/164) ve bn Ebi'd-Dünyâ (9).

1 bn Ebi'd-Dünyâ (10).

* bn Ebi'd-Dünyâ(12).
* bn Ebi'd-Dünyâ (15).

s bn Adiy (3/1125), Hâkim (4/437) ve Beyhakî (5465, 5466, "Daif").
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Beyhakî'nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uflaMu aiayti nidam):

"Ümmetim u be eyi yaparsa helak onlarn üzerine gelir. Aralannda

lanetleme ortaya çkarsa, ipek elbiseler giyerlerse, kadn arkclarn peine

taklrlarsa, içki içerlerse ve erkek erkekle, kadn kadnla ilikiye girerse.'*

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, £bû

Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (miiaiyu afeti* mefcm) öyle

buyurmutur: "Bu ümmetten bir kavim yiyip içerek, boa vakit geçirerek ve

oyunlar oynayarak akamlayacak, maymunlara ve domuzlara dönütürülmü

olarak sabahlayacaktr. Onlar yere batma ve gökten gelecek belalara maruz

kalacaklar ve insanlar sabahlad zaman: «Allah bu gece filan oullarn ve

filan kiinin evini yere batrd» diyecektir. Lût kavmine gönderdii gibi

onlardan baz kavimlere ve baz evlere gökyüzünden ta yadracaktr. Yine

onlardan baz kavimlere ve baz evlere içki içmelerinden, ipek elbiseler

giymelerinden, kadn arkclarn ardndan gitmelerinden ve akrabayla alakay

kesmelerinden dolay Âd kavmini helak eden rüzgar gibi kuvvetli bir rüzgar

gönderecektir.
"2

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, bn Mâce ve Beyhakî'nin, Ebû Mâlik el-

E'arî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiialiatu aleyhi mailem): "Ümmetimden

baz kavimler içki içecek ve adn baka eyler koyacaktr. Yanlarnda çalglar

çalnacak ve kadnlar ark söyleyecektir. Allah onlar yere batracak ve

bazlarn da maymunla domuza çevirecektir" buyurdu .

3

Beyhakî'nin, Muiz ve Ebû Ubeyde'den bildirdiine göre Resûlullah (lafefcfe

aleyhi ««Hem): “darecilik, rahmet ve peygamberlik olarak balad. Rahmet ve

halifelikle devam edecektir. Sonra zorla kurulan krallk olacaktr. Sonra da

haddini aan zorbalar ve yeryüzünde fesat çkaranlar olacak, ipek elbiseler

giymeyi, içki içmeyi, cinsel organ (zinay) helal klacaktr. Ölene kadar da

onlara nzk verilecek ve yardm edilecektir.*

' Beyhakî (5467, 5469, "zayf").
1 Ahmed 36/563, 564, 37/452 (22231, 2279), bn Ebi'd-Dünyâ (3), Hâkim 4/515,

"sahih’) ve Beyhakî (5614). Müsned’in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

J bn Ebî eybe (7/465), Ebû Dâvud (3688), bn Mâce (4020) ve Beyhakî (5615), Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3247).

4 Beyhakî (5616).
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Beyhakî’nin, Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Resûlullah (tailaHehu aleyhi «sdiem):

"Kim bir Yahudiye veya bir Hristiyana veya onu içki yapacam bildii birine

satmak için, üzümü toplama zaman toplamaz da bekletirse bilerek cehenneme

yaklam olur" buyurdu .

1

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer hayvanlara içki içirilmesini

sevmezdi .

2

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie kadnlann içkiyle taranmalarn

yasaklard .

3

Abdurrezzâk, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin, Muâviye

b. Ebî Süfyan'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiieUahu deyhi veseiiem): ‘çki içeni

krbaçlayn" buyurdu. Bunu üç defa söyledikten sonra: "Dördüncü defa içerse

öldürün" dedi/

Abdurrezzâk, Ebû Mûsa el-E'arî’den bildiriyor Hz. Peygamber (sailallahu Beyh*

«adem) onu Yemen'e gönderdii zaman: "Kavmim dardan Mizr denilen bir

arap imal etmektedir" dedi. Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi Yasallan): "arholuk

veriyor mu?" diye sorunca: "Evet veriyor" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(sailallahu afcyhi «»ten): "Onlara bunu yasakla" buyurdu. Ebû Mûsa el-E'arî: "Onlara

yasakladm, ancak brakmyorlar" dediinde: "Üçüncü defada brakmayan

kiiyi öldürün" buyurdu .

5

Abdurrezzâk’n, MekhûFdan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi »eseIM:

"çki içeni krbaçlayn" buyurdu. Sonra dördüncü defada: "çki içen kiiyi

öldürün" buyurdu .

6

Abdurrezzâk’n, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailallahu

aleyhi «sellera): "çki içenleri krbaçlayn" buyurdu. Bunu üç defa söyledikten sonra:

* Beyhakî (5618), Elbâni, âyetü'l-Merâm'da (sh. 51): "Çok zayftr" demitir.
1 Beyhakî (5621).

3 Beyhakî (5624).
4 Abdurrezzâk (17087) Ahmed 28/59, 60, 74, 83, 100, 124 (16847, 16859, 16869, 16888,

16926), Ebû Dâvud (4482), Tirmizî (1444), Nesâî, S. el-Kübra (5297, 5299), bn Mâce (2573).

Hasen ve sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3197).

5 Abdurrezzâk (13555, 17080). eyh âkir: "snad munkatidr" dedi. erh Müsned

(9/65).

6 Abdurrezzâk (17079).



456 .3 Mâide Sûresi g-

"Dördüncü defa içerlerse onlan öldürün " buyurdu. Ma'mer der ki: "3unu

bnü'l-Münkedir'e anlattm zaman: "Öldürmek terk edildi. Çünkü bn
Nuaymân, Hz. Peygambere (sallallahu aleyhi vesallam) getirildi ve ReSÛlullah (»flallnu aleyhi

veseiitm) onu krbaçlatt. kinci, üçüncü, dördüncü ve daha sonrasnda

getirildiinde yine onu krbaçlatt" dedi.'

Abdurrezzâk’n, Zührî'den bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu eieyhi v«Biiem):

"Eer içki içerlerse onlan krbaçlayn. Bir daha içerlerse bir daha krbaçlayn.

Yine içerlerse yine krbaçlayn. Bir daha içtiklerinde onlan öldürün" buyurdu.

Sonra da: "üphesiz ki, Allah içmekten dolay öldürmeyi kaldrd. Eer içerlerse

unlan krbaçlayn. Sonra bir duhu içerlerse yine krbaçlayn" buyurdu. Bunu

dört defa söyledi.
2

Abdurrezzâk’n, Amr b. Dinar’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sadaDahu

aleyhi vesellem): "Kim içki içerse ona haddi uygulayn. Bir daha içerse yine haddi

uygulayn. Üçüncü defa içerse yine ona haddi uygulayn. Dördüncü cefada

içerse onu öldürün" buyurdu. bn Nuaymân içki içmi diye Hz. Peygamber*e

(sallallahu aleyhi vesellem) getirildiinde ayakkablarla ve ellerle vurularak dövüldü. kinci

defa getirildiinde ayn ey uyguland. Dördüncü defa getirildiinde yine ona

had (eri ceza) uyguland ve öldürme hükmü kaldrld.3

Abdurrezzâk, Kabîsa b. Zueyb'den bildiriyor Hz. Peygamber (safuim *yhi

vesellem) içki içmekten dolay bir kiiyi dört defa krbaçlad. Sonra Ömer b. el-

Hattâb, Ebû Mihcan es-Sekafî'yi içkiden dolay sekiz defa krbaçlatt.4

Taberânî, EbuY-Remdâ el-Belevî'den bildiriyor Kendilerinden bir kii içki

içmiti. Bu kiiyi Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) getirdiklerinde onu krbaçlatt.

kinci defa içip getirildiinde onu bir daha krbaçlatt. Üçüncüde mi

dördüncüde mi hatrlamyorum Resûlullah’n (nüaiahu aleyhi «selem) emri üzerine onu

bir deri üzerine koydular ve boynu vuruldu.5

Taberânî ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (KaüaJiahu deyh vesdiem): "Anne babaya kar asi olan, verdiiyle baa kalkan

’ Abdurrezzâk (17081).
1 Abdurrezzâk (17083).

1 Abdurrezzâk (17085).

* Abdurrezzâk (17086).

5 Taberânî 22/355, 356 (893).
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ve ayya olan kii asla Cennete girmeyecektir

"

buyurdu. bn Abbâs der ki: "Biz

de Allah’n Kitâb'nda bu var mdr diye bakmaya gittiimizde, anne babaya

asi olan hakknda: "Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmanz ve

akrabalk balarn kesmeniz beklenmez mi sizden?"
1

âyetini bulduk.

Verdiiyle baa kakan hakknda: "Ey inananlar! Allah'a ve âhiret gününe

inanmayp, insanlara gösteri için maln sarfeden kimse gibi,

sadakalarnz baa kakma ve eza etmekle boa çkarmayn ..."
1
âyetini, içki

hakknda ise: "Ey inananlar! içki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan

ii pisliklerdir..."3 âyetini bulduk .

4

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Deylemî der ki: Elçi olarak Resûlullah'n (uiyafa aleyhi ««Hem) yanna gittim ve: "Yâ

Resûlullah! Biz yemekler ve içecekler yaparak amca çocuklanmza

yediriyoruz” dedim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayh vesellem): "Bu (yaptklarnz)

arholuk veriyor mu?" diye sorunca: "Evet veriyor” dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaMu aleyhi vesellem): "O zaman bu haramdr" buyurdu. Ondan

ayrlacam zaman: "Yâ Resûlullah! Onlar bunu içmeden duramyorlar”

dediimde: "Dayanamayann boynunu vurun" karln verdi .

3

bn Sa'd ve Ahmed’in urahbîl b. Evs'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiisiiahu aleyhi yssaiiem): "çki içen kiiyi krbaçlayn. Bir daha içeni bir daha krbaçlayn.

Bir daha içeni bir daha krbaçlayn. Bir daha içeni de öldürün" buyurdu .

6

Ahmed ve Taberânî, Ümmü Habîbe binti Ebî Süfyân'dan bildiriyor:

Yemen'den baz kiiler Resûlullah’n (uiahiu aleyhi vesellem) yanna gelince,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) onlara namaz», sünnetleri ve farzlar öretti. Sonra

bu kiiler "Yâ Resûlullah! Biz kuru hurmadan ve arpadan arap yapmaktayz”

dediler. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi vurim): “ubeyrâ m?” diye sorunca: "Evet”

’ Muhammed Sur. 22
1 Bakara Sur. 264
3 Mâide Sur. 90

“Taberânî (11168, 11170).

5 bn Sa'd (5/533, 534), bn Ebî eybe (7/459, 460) ve Ahmed 29/567, 568 (18034).

Müsned1

in muhakkikleri: "isnad sahihtir" demilerdir.
6 bn Sa'd (7/431) ve Ahmed 29/591, (18053). Müsned' in muhakkikleri: "Sahih

liayrihi ve isnad sahihtir" demilerdir.
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dediler. Resûlullah (sallaliahu eieyh v^seiism): "Onu içmeyin" buyurdu. Bu kiiler. “Onlar

bunu terketmiyor” deyince: "Onu terk etmeyenin boynunu vurun" buyurdu .

1

bn Merdûye'nin, Amr b. uayb vastasyla babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (udafahu deyt» mdim): "Allah içkiyi haram

kldktan sonra içki içenlere (kyamet gününde) Kudüs harmanlan

hurmalanndan olan arab içirmeyecektir" buyurdu.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Ömer “Allah içki içen kainin

namazn krk sabah kabul buyurmaz. Eer bu krk günün içinde iken ölürse

Cehenneme girer ve Allah kendisine (rahmet bakyla) bakmaz” dedi .

2

Abdurrezzâk'n, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saUtahu aie/i nceitem) öyle buyurmutur "çki içen kii Allah'n huzuruna arho

olarak çkar. Yüce Allah ona: «Yazk haline! Sen ne içtin?» der. O: «çki içtim»

deyince: «Ben içkiyi sana haram klmadm m?» buyurur. O: «Evet, haram

kldn» cevabn verince, cehenneme atlmas emredilir."3

Abdullah b. Ahmed'in, Müsned'de, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine

göre Resûlullah MalUhu aleyhi meiiem): "Canm elinde olana yemin olsun ki,

ümmetimden bir grup manklk, böbürlenme, oyun ve zaman bo geçirmekle

akamlayacaklar. Haram eyleri helal klmalarndan, kadn arkclarn

ardndan gitmelerinden, içki içmelerinden, faiz yemelerinden, ipek elbiseler

giymelerinden dolay maymunlara ve domuzlara dönütürülmü olarak

sabahlayacaklar" buyurdu .

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: (Kutsal) kitapta

öyle yazldr: "çki aacnn bütün aaçlardan daha yüksek olduu gibi

içkinin günah da bütün günahlardan daha büyüktür” dedi.*

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mesrûk b. el-Ecda': “çki içen puta tapan

gibidir. Yine içki içen de Lât'a ve Uzza'ya tapan gibidir” dedi .

1

’ Ahmed 45/397 (27407) ve Taberânî 23/242 (483). Müsned 'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
1 Abdurrezzâk (17059).

3 Abdurrezzâk (17061).

4 Abdullah b. Ahmed 37/452 (22790). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
5 Abdurrezzâk (17063).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Cübeyr: “çki içen kiinin

mesanesinde bir damla içki bulunduu müddetçe, Allah onun hiçbir amelini

kabul buyurmaz. çkiden ölen kiiye Allah'n, Tînetu'l-Habâl'dan içirmesi hak

olur. O da Cehennem ahalisinin rinidir" dedi .

2

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ebû Zer der ki: “arholuk veren bir eyi

içen kii pisliktir. Bu kiinin namaz da krk gece pislik olur. Eer tövbe ederse

Allah tövbesini kabul eder. Bir daha içerse yine pisliktir, namaz da krk gece

pislik olur. Eer bir daha tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Bir daha

içerse yine pisliktir, namaz da krk gece pislik olur. Eer bir daha tövbe

ederse Allah tövbesini kabul eder. Eer bir daha içerse" -bunu üçüncü veya

dördüncü defada söyledi- “Ona, Allah'n Tînetu'l-Habâl'dan içirmesi hak

olur."3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ebân, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vesellem):

"Bütün pislikler bir eve konuldu ve bu evin kaps kilitlendi. Bu evin anahtar

da içki klnd. Kim içkiyi içerse o pisliin içine düer" buyurduunu bildirdi .

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: “çki bütün

kötülüklerin anahtardr" dedi .

5

Abdurrezzâk'n, Muhammed b. el-Münkedir'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem): "Sabah vakti içki içen kii akamlayncaya kadar

Allah'a irk komu gibidir. Akam vakti içki içen kii de sabahlayncaya kadar

Allah'a irk komu gibidir. Sarho oluncaya kadar içen kiinin namazn Allah

krk sabah kabul etmez. Damarlarnda içkiden bir ey bulunup ta ölen kii

Cahiliye zamannda ölenler gibidir" buyurdu .

6

Abdurrezzâk'n, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurur. "Yüce Allah izzeti ve gücüne yemin ederek: «çkiyi (haram

kldktan sonra) içen her müslüman (kyamet gününde) mutlaka güçsüz

brakana kadar ona ateten içireceim. Sonra azap edilir veya balanr. Gücü

1

Abdurrezzâk (17064).

1 Abdurrezzâk (17065).

3 Abdurrezzâk (17066).

4 Abdurrezzâk (17068).

s Abdurrezzâk (17069).
6
Abdurrezzâk (17071).
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yettii halde nzam için onu terk eden kiiye de Kudüs harmanlan

hurmalanndan yaplm araptan kanncaya kadar içireceim » buyurdu."'

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Abdullah b. Amr el-Âs der ki: çki içen kii

kyamet gününde yüzü kara, gözleri morarm ve bedeni” -veya: “Az”
dedi- “bir tarafa eilmi bir ekilde gelecektir. Dili sarkm, salyas gösüne

akacaktr ve kendisini gören herkes ondan tiksinecektir.

2

Ahmed’in, Kays b. Sa'd b. Ubâde'den bildirdiine göre Resûlullah Mrfabu

aleyhi nnlian): "Kim içki içerse o kyamet gününde susuz olarak harolunur. Blinki

sarholuk veren her ey haramdr. ubeyrâdan saknn" buyurdu .

3

Ahmed'in, Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (afehhu aWu «sefam):
"
Kim

içki içerse Yüce Allah onun namazn krk gece kabul etmez. Eer tövbe ederse

Allah tövbesini kabul eder. Bir daha içerse yine önceki gibi olur" buyurdu.

Üçüncü defada m dördüncü defada m hatrlamyorum: "Eer bir daha içerse

Allah, ona Tînetu'l-Habâl'dan içirmeyi gerekli klar" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlullah! Tînetu'l-Habâl ne demektir?” deyince: "Cehennem ahalisinin

rinleridir" cevabn verdi .

4

ibn Sa’d ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Halde binti Talk der k:

Babam bize öyle anlatt: Resûlullah (saiiafahu *yt* «senem) ile beraber oturduk. Bu

srada Suhâr gelip: "Meyvelerimizden yaptmz arap hakknda ne dersin”

diye sordu. Resûlullah (rfafahu airt* «setlim): "Sen bana sarho edici bir eyi

sormaktasn. Onu içme ve Müslüman kardeine de içirme. Muhammed’in can

elinde olana yemin olsun ki, sarholuun tadn almak için içki içen kiiye Allah

onu kyamet gününde kesinlikle içirmeyecektir" buyurdu .

5

Ahmed'in, Esma binti Yezîd'den bildirdiine göre Resûlullah MaHatu aleyhi

«sallm): "Yüce Allah içki içen kiiden krk gece raz olmaz. Eer bu krk ginün

içinde ölürse kâfir olarak ölür. Eer tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.

Eer bir daha içerse Allah'n, ona Tînetu'l-Habâl'dan içirmesi hak olur”

’ Abdurrezzâk (17072).

1 Abdurrezzâk (17074).

3 Ahmed 24/231 (15482/2). Muhakkik der ki: "Kim içki içerse o kyamet gününde

susuz olarak harolunur" lafz dnda sahîh liayrihidir."

* Ahmed 35/396 (21502). Muhakkik: "Sahih liayrihi ve isnad zayftr" demitir.

5 bn Sa'd (7/87) ve bn Ebî eybe (7/460, 461).
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buyurdu. Ben: "Yâ Resûlullah! Tînetu'l-Habâl ne demektir?” deyince:

"Cehennem ahalisinin rinleridir" cevabn verdi.’

Ahmed'in, Zühd’de bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ der ki: “üphe,

küfürden, at yakmak ise Cahiliye amellerindendir. iir eytann iinden,

hainlik ise cehennem korlarndandtr. çki bütün kötülükleri bünyesinde

toplayan, gençlik ise deliliktir. Kadnlar eytanlarn ipleri, kibir ise

kötülüklerden bir kötülüktür. En kötü yemek yetim mal yemek, en kötü

kazanç ise faizdir. Said olan kii bakasnn durumundan ibret alan, aki olan

ise daha annesi karnnda iken aki olandr.

1

Beyhakî'nin, uab’da, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh.

vesElem): "Cibril sürekli beni putlara tapmaktan, içki içmekten ve insanlarla

münakaa etmekten nehyetmektedir” buyurdu .

3

Beyhakî’nin, Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Rabbim beni ilk olarak putlara tapmaktan ve içki içmekten nehyettikten

sonra bana insanlarla münakaa etmeyi yasaklad ve bu konuda benden ahit

ald" buyurdu .

4

r^.4 oiJi ji üi fijid i>î j,JJi 14J 0;

0 4.1i* ililJüi JL: JÎI iî\ki ^ ÜJ çjjd

"Ey man edenler, haberiniz olsun ki, Allah sizi elleriniz ve
mzraklarnzn eriecei bolluk içinde bir avla snayacak ki,

gyabnda kendisinden korkanlar meydana çksn. Kim
bunun üzerine saldrda bulunursa ona gayet ac bir azap

vardr." (M«;dc Sur. 94)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, Allah sizi elleriniz ve

1 Ahmed 45/578 (27603). Muhakkik: "Eer bu krk günün içinde ölürse kafir olarak

ölür" ifadesi dnda sahih liayrihidir" dedi.
1 Ahmed (141).

3 Beyhakî (8439): "snad zayftr" dedi.

* Beyhakî (8440).
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mzraklarnzn eriecei bolluk içinde bir avla snayacak ki...*' buyruunu

açklarken: “Burada zayf ve küçük olan avlar kastedilmektedir. Allah

insanlar ihramda iken imtihan etmektedir. Hatta onlar isteseler ellerini

uzatarak onlan yakalayabilirler. Fakat Allah, insanlann onlara yaklamalenn

yasaklamtr” dedi. “...Sizden bile bile onu öldürene. .."
J buyruu hakknda

ise: “Eer kii bilerek veya unutarak veya hata ile öldürecek olursa avlad

hayvann dengi bir ey kurban etmesine hükmedilir. Eer bir daha bilerek

öldürecek olursa, Allah onu balamas dnda cezasn vermekte acele

eder” dedi .
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hânim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin, Sünen ’de bildirdiine göre Mücâhid: 'Ey iman

edenler, haberiniz olsun ki, Allah sizi elleriniz ve mzraklannzn eriecei

bolluk içinde bir avla snayacak ki ...'
4 buyruunu açklarken: “Ok ve

mzran eriebilecei eyle büyük avlar, elleri ile eriecekleri eylerle de

küçük avlar yani yavrular ve yumurtalar kastedilmektedir” dedi. Baka bir

lafzda: “...Elleriniz ..."
5 ifadesiyle: “Onlann yavrulann ve yumurtalarn

ellerinizle almanz, "...Mzraklarnzn ..."
6

ifadesiyle de ok ve mzrakla

vurduklannz kastedilmektedir” eklindedir .

7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: “Ey

iman edenler, haberiniz olsun ki, Allah sizi elleriniz ve mzraklannzn

eriecei bolluk içinde bir avla snayacak ki ..."
8 buyruunu açklarken:

“Burada av olmaktan kaçp kurtulamayan hayvanlar kastedilmektedir” dedi .

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki: “Bu âyet

Hudeybiye umresinde nazil olmutur. Çünkü vahi hayvanlar, kular ve avlar

kafileye anszn saldnyordu. Daha önce böyle bir eyi asla görmemilerdi.

1 Mâide Sur. 94
1 Mâide Sur. 95
J bn Cerîr (8/671, 672, 678) ve bn Ebî Hâtim 4/1203, 4/1205 (6784, 67%).
4 Mâide Sur. 94
5 Mâide Sur. 94
6 Mâide Sur. 94
7 Abdurrezzâk (1/139), Musannef (8172), bn Cerîr (8/671), bn Ebî Hâtim 4/1203 (f.786,

6787).
8 Mâide Sur. 94
9 bn Cerîr (8/671) ve bn Ebî Hâtim 4/1203 (6785).
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Fakat Yüce Allah, gaypta kendisinden korkanlar (daha dindarlar) bilmek

(snamak) için ihramda iken onlan öldürmelerini yasaklad .

1

bn Ebî Hâtim’in, Kays b. Sa'd vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kim bunun üzerine saldrda bulunursa ona gayet ac bir azap vardr"
2

buyruunu açklarken: “Burada (av yapan) kiinin srtna ve karnna

dövülerek elbiselerinin alnmas kastedilmektedir" dedi .

3

Ebu'-eyh'in, Kelbî vastasyla bildirdiine göre Ebû Sâlih ve Câbir b.

Abdillah: “Önceleri avdan bir ey alan veya öldüren kiiye yüz krbaç atlrd.

Daha sonra bu konuda hüküm indi” dediler.

Ebu’-eyh'in, Ebû Sâlih vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Eer kii bilerek avlayacak olursa srt ve kamna actacak ekilde defalarca

vurulur. Vec ahalisine de öyle yapmlard. Yani Tâif'teki Vâd ahalisine öyle

yapmlard. Cahiliye zamannda kii bir av yapt zaman iddetli bir ekilde

dövülür ve elbiseleri alnrd."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kim bunun üzerine

saldrda bulunursa ona gayet ac bir azap vardr"1 buyruunu açklarken:

“Vallahi, bu azap ta vaciptir" dedi.

bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

5

"Ey iman edenler, sîzler ihramda iken av hayvann
Öldürmeyin, çinizden kim onu kasten öldürürse Kabe'ye

1 bn Ebî Hatim 4/1204 (6789).
1 Mâide Sur. 94
3 bn Ebî Hatim 4/1204 (6791).

4 Mâide Sur. 94
5 bn Ebî Hatim 4/1204 (6792).
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varacak bir kurbanlk olmak üzere öldürdüü hayvann
dengi bir ceza vardr ki, buna aranzdan adalet sahibi iki

kii hükmeder Veya bir kefâret vardr ki, ya o nsbette

fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktr. Ta ki

bu ekilde yaptnn vebalini tatsn. Allah geçmii
atfetmitir. Fakat kim bir daha yaparsa Allah onun
intikamn alacak. Allah, azizdir ve intikam vardr."

(Mâide Sur. 95)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Sîzler ihramda iken av hayvann öldürmeyin ..."

1

buyruunu

açklarken: "Yüce Allah bu âyetle ihramda olanlara av yapmalann ve (avlar)

yemelerini yasaklad” dedi .

1

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "...Sîzler ihramda iken av hayvann öldürmeyin ..." 3 buyruunu

açklarken: "Yüce Allah burada avlamasn da, yemesini de yasaklad” dedi 4

bn Cerlr, Ibnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakfnin, Sünen ’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sîzler ihramda iken av hayvann

öldürmeyin ..."

5

buyruunu açklarken: "Kii bilerek veya unutarak veya hata

ile öldürecek olursa avlad hayvann dengi bir ey kurban etmesine

hükmedilir. Eer bir daha bilerek öldürecek olursa, Allah onu balamas
dnda cezasn vermekte acele eder” dedi. "...çinizden kim onu kasten

öldürürse... öldürdüü hayvann dengi bir ceza vardr ...*
4 buyruu

hakknda ise öyle dedi: "hramda olan kii bir av öldürecek olursa avlad

hayvann dengi bir ey kurban etmesine hükmedilir. Ceylan avlayan bir

kiinin, Mekke'de bir koyun kesmesi gerekir. Eer koyun bulamazsa alt

yoksulu doyurur. Bunu da bulamazsa üç gün oruç tutar. Eer bir geyik

öldürecek olursa bir inek kesmesi gerekir. Bulamazsa yirmi yoksulu doyurur.

Onu da bulamazsa yirmi gün oruç tutar. Eer bir deve kuu veya bir yaban

1 Mâide Sur. 95
1 bn Ebî Hâtim 4/1204 (6793).

3 Mâide Sur. 95

* bn Ebî Hâtim 4/1204 (6794).

5 Mâide Sur. 95
6 Mâide Sur. 95
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eei veya bunlara benzer bir ey öldürürse bir deve kesmesi gerekir. Eer

bulamazsa otuz yoksulu doyurur. Onu da bulamazsa otuz gün oruç tutar.

Yemek yedirecek olursa her yoksula birer müd yiyecek verir.’
,,

Ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Hakem'den bildirdiine göre

Hz. Ömer (hac emîrine) hatayla ve bilerek avlanmada aleyhinde

hükmedilmesini yazd .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî

Rebâh): "Bilerek veya hata ile veya unutarak avlanan kiiye aleyhinde

hükmedilir” dedi .
3

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "...içinizden kim onu kasten

öldürürse ..."
4 buyruunu açklarken: "Bilerek öldürüp ihramda olduunu

unutma durumunda kiiye hükmedilir. hramda olduunu hatrlayan ve

bilerek öldüren kiiye hükmedilmez (yani cezas daha ardr)” dedi .
5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid ihramda olduunu hatrlayan ve

bilerek av öldüren kii hakknda: "Bu kiiye hükmedilmez ve hacc da olmaz”

dedi .

6

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "Bilerek hata ile öldürme, kiinin

baka bir eyi vurmak isterken av vurup öldürmesidir. Bununda kefareti

vardr” dedi .
7

bn CerîrMn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...çinizden kim onu kasten

öldürürse ..."
8 buyruunu açklarken: "Yani ihramda olduunu unutarak

öldürürse mânâsndadr” dedi. "...Kim bunun üzerine saldrda

‘ bn Cerîr (8/678, 684, 685), bn Ebî Hatim 4/1205, 1208 (6796, 6801, 6814) ve Beyhakî

(5/186, 187).

* bn Ebî eybe (4/25) bn Ebî Hatim 4/1204 (6795).

5 bn Ebî eybe (4/24, 26), bn Cerîr (8/677) ve bn Ebî Hatim 4/1206 (6803).

4 Mâide Sur. 95
5 Abdurrezzâk (1/193), Musannef (8173, 8174), Saîd b, Mansûr, Tefsir (728) ve bn Cerîr

(8/674).

6 bn Cerîr (8/674).

1 bn Cerîr (8/675).
8
Mâide Sur. 95
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bulunursa ...”
1 buyruu hakknda ise: “Burada ihramda olduunu hatrlad

halde bilerek avlanan kii kastedilmektedir. Bu kiiye de hükmedilmez” dedi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Kim bunun üzerine

saldrda bulunursa ...”
2

buyruunu açklarken: “Burada kiinin ihramda

olduunu unutmas ve bilerek av öldürmesi kastedilmektedir" dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn der ki: “Kim ihramda

olduunu unutur ve bilerek öldürürse ona ceza (kefâret) vardr. Ancak

ihramda olduunu hatrlayp bilerek öldüren kiinin cezas Allah'a kalmtr.

Allah, dilerse ona azap eder dilerse de balar.

âfiî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid derki: “Kim

ihramda olduunu unutmadan baka bir eyi deil de, dorudan av bilerek

öldürürse ihramdan çkm olur ve kefâret ruhsat da yoktur. Kiinin ihramda

olduunu unutmas ve baka bir eyi vurmak isterken av vurup öldürmesi,

kefâreti olan kastl öldürme eklidir.”3

afiî, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki:

Atâ'ya: "...Kim bunun üzerine saldrda bulunursa ...*4 buyruundan kast

hata ile öldüren kiinin bilerek öldüren gibi kefâret ödemesi midir?”

dediimde: "Evet öyledir. Allah'n haramlarna saygdan dolay öyledir ve

daha önce sünnetler de öyleydi. Bu ekilde olmas insanlarn böylesi hatalara

dümemesi içindir” dedi .

5

âfiî ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Amr b. Dînar: “Bütün insan ann

(ihramda iken) hata ile yaptklan avlanmada kefâret ödediklerini gördüm”

dedi .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr: “Kefâret ödemek, bilerek av öldüren kii içindi. Ancak hata ile

1 Mâide Sur. 94
1 Mâide Sur. 94
5 âfiî (2/183) ve bn Cerîr (8/674).

4 Mâide Sur. 94

5 âfiî (2/183).
6
âfiî (2/183).
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olan avlanmann kendilerine kefâret ile arlatrmasnn sebebi saknmalan

içindi” dedi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Zührî: “hramda iken kastl olarak öldürme

konusunda Kurîân, hata ile öldürme konusunda, sünnet tatbik edilmitir"'

dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî:

“Bilerek ve hata ile öldüren kiinin öldürdüü hayvana denk bir ey
kesmesine hükmedilir” dedi .

3

ibn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: “hramda

olan kii hata ile bir av öldürecek olursa hiçbir kefâret ödemesine gerek

yoktur" dedi .

4

bnu'l-Münzir'in, Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre ihramda olan kiinin

av hata ile öldürmesi durumunda bir ey gerekmemektedir. Bilerek

öldürmesi durumunda ise ona ceza vardr.

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Tâvus der ki: “hramda iken hata ile av

öldüren kiiye bir ey gerekmemektedir. Fakat bilerek öldüren kii (nin

öldürdüü ava denk bir eyi kurban etmesine) hükmedilir. Vallahi! Allah

ancak: "...çinizden kim onu kasten öldürürse ..."5 buyurmaktadr.

6

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin, Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Öldürdüü hayvann dengi bir ceza vardr..."7 buyruunu açklarken:

“hramda olan kii bir av öldürecek olursa öldürdüü hayvann denginde bir

hayvan kurban eder. Eer bulursa öyle bir hayvan keser ve etini datr. Eer
bulamazsa bu hayvana dirhem ile deer biçilir. Sonra dirhemler budaya

1 bn Ebî eybe (4/25), bn Cerîr (8/678) ve bn Ebî Hâtim 4/1205 (67989.
1 bn Cerîr (8/678).

3 Abdurrezzâk (8187).

4 bn Ebî eybe (4/26).

* Mâide Sur. 95
6 bn Ebî Hâtim 4/1205 (6798). bn Kesîr: "Tâvus âyetin zahir tarafyla hükmettii için

arîb bir mezheptir" dedi.

7 Mâide Sur. 95
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çevrilir ve her yarm ölçek için bir gün oruç tutar. "...Veya bir kefaret vardr

ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktr..."'

buyruu hakknda ise öyle dedi: “Burada yemekten kast oruçtur. Eer kii

öldürdüü hayvann deerinde yemek bulacak olursa öldürdüü hayvana

denk bir hayvan alabilir demektir/’

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs ihramda iken av öldüren

kii hakknda: “Cezay ödemesine hükmedilir. Eer bulamazsa kurban

edecei hayvana bir deer biçilir ve bu deerle de yemek alp datr. On j da

bulamazsa oruç tutmas hükmü verilir” dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Atâ el-Horâsânî: “jil ifadesi: “Bir

benzeri (dengi) mânâsndadr” dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre a’bî: "...Veya bir kefâret vardr ki, ya o

nisbette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktr ..."4

buyruunu açklarken: “Burada öldürdüü hayvann bir benzeri

kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzîr’in bildirdiine göre krime der ki: Mervân

b. Hakem, bn Abbâs’a yeil vadide iken: “Bir ey avlayp ta bir berzeri

bulunmazsa ne yaplr?” dediinde, bn Abbâs: “Onun kymeti, Mekke’de

hediye edilir" karln verdi .

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyet hakknda: “Bir benzerini

kurban etmesi gerekir" dedi .

6

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi: “Eer

bir deve kuu veya yaban eei öldürürse bir deve keser. Eer inek veya

geyik veya da keçisi öldürecek olursa bir inek keser. Eer ceylan veya

1 Mâide Sur. 95
2
Saîd b. Mansûr, Tefsir (832), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 176), bn Cerîr

(8/682), bn Ebî Hatim 4/1205, 1208 (6799, 6811) ve Beyhakî (5/186).

3 Mâide Sur. 95
4 Mâide Sur. 95
5 ibn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 342).
6 bn Cerîr (8/682).
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tavan öldürecek olursa bir koyun keser. Eer keler veya bukalemun veya

yaban faresi öldürürse süt emmi ve otlanmaya balam bir olak keser."
1

bn Ceninin bildirdiine göre Atâ'ya: "Kii küçük avlarda da büyük avlar

gibi sorumlu mudur?" diye sorulunca: "Yüce Allah: "...öldürdüü hayvann

dengi bir ceza vardr..."
2 buyurmuyor mu?" karln verdi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "...Öldürdüü

hayvann dengi bir ceza vardr..."4 buyruunu açklarken: "Öldürdüü

hayvann bir benzerini kesmesi onun cezasdr" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...öldürdüü

hayvann dengi bir ceza vardr..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Eer

av, yaban eei ve deve kuu gibi boynuzu olmayan bir cinsten ise

karlnda bir deve kesilir. Eer av, kara av cinsinden boynuzlu bir av ise

karlnda inek kesilir. Eer av, ceylan cinsinden ise koyun kesilir. Tavan ise,

önden dört dii dümü bir koyun kesilir. Yaban faresi için bir kuzu kesilir.

Eer bir güvercin veya kulardan buna benzer bir ey ise bir koyun kesilir.

Eer bir çekirge veya buna benzer bir ey ise bir avuç yemek verilir.

7

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Atâ (b. Ebî Rebâh)'a: "Eer

av kör veya topal veya bir organ eksik ise ona denk bir ey mi kurban etmem

lazmdr?" diye sorduumda: "Evet, dilersen öyle yaparsn" dedi. Sonra öyle

devam etti: "Eer yabani bir inein yavrusunu öldürürsen ona karlk evcil

bir inein yavrusunu kurban edersin. Dier hayvanlarda da durum ayndr."8

bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk b. Muzâhim: "...Öldürdüü

hayvann dengi bir ceza vardr ..."9 buyruunu açklarken öyle dedi: "Eer

av, kara hayvanlanndan yaban eei ve deve kuu gibi boynuzu olmayan bir

cinsten ise karlnda bir deve kesilir. Eer av, kara hayvanlanndan boynuzu

' bn Cerîr (8/681).

1 Mâide Sur. 95
} bn Cerîr (8/681)

4 Mâide Sur. 95
5 bn Ebî Hâlim 4/1205 (6800).
6 Mâide Sur. 95
7 bn Ebî Hatim 4/1205, 1206 (6802).
9 bn Cerîr (8/685).

9 Mâide Sur. 95
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olan cinsten ise karlnda inek kesilir. Eer av, ceylan cinsinden ise koyun

kesilir. Tavan ise önden dört dii dümü bir koyun kesilir. Yaban faresi için

küçük bir kuzu kesilir. Eer bir güvercin veya kulardan buna benzer bir ey
ise yine bir koyun kesilir. Eer bir çekirge veya buna benzer bir ey ise bir

avuç yemek verilir. Eer av yabani kulardan ise ona bir deer biçilir ve o

deer miktannca tasadduk edilir. Kii isterse bunun yerine her yanm ölçek

yemee kar bir gün oruç tutar. Yine yabani kulann yavrusunu öldürür veya

yumurtalann yok ederse onlann deeri karlnda yemek yedirir veya oruç

tutar.’

Ibn Ebî eybe ve Hâkim'in, Câbir'den bildirdiine göre Hesûlullah (saiiBiiahu oieytv

vesellem): "Srtlan da yenilen avdandr. Onu ihramda öldüren kii iki yan
doldurmu b'r koyun keser" buyurdu .

2

Ibn Ebî eybe'nin, Atâ’dan bildirdiine göre Hz. Ömer, Osmân, Zeyd b.

Sâbit, Ibn Abbâs ve Muâviye: “Deve kuuna karlk deve kesilir” dediler .

3

bn Ebî eybe'nin, Câbir'den bildirdiine göre Hz. Ömer, tavana karlk

dört aylk olup sütten kesilen ve otlamaya balayan bir olak kesilir diye

hüküm klmtr .

4

bn Ebî eybe’in, Atâ ve Tâvus'tan bildirdiine göre Mücâhid: “Yaban

eeine karlk inek kesilir” dedi .

5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Urve: “hramda olan kii yabani inek

öldürürse karlnda bir deve keser” dedi .

6

bn Ebî eybe'nin, Atâ'dan bildirdiine göre bir kii bir güvercin ve iki

yavrusunun üzerine kapy kapatt. Sonra Arafat’a ve Mina'ya gitti. Geri

döndüünde güvercinlerin Öldüünü gördü. bn Ömer'e gidip durumu

1 bn Ebî Hatim 4/1205, 1206 (6802).
1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 264) ve Hâkim (1/453,

"
sahih"). Elbârû, el-rva'da

(4/243) hadisin sahîh olduunu söylemitir.

* bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 332).

4 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 332).

5 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 333).
6 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 333).
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anlattnda, bn Ömer kendisiyle beraber bir kii daha olmak üzere adama

üç koyun kesmesi hükmünü verdi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "hramda olann

(öldürdüü) her kua karlk bir koyun kesmesi gerekir" dedi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "Kua kar koyun

kes(tir)en ilk kii Hz. Osmân'dr" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Çekirgeye kar bir avuç

yemek verilir" dedi/

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ömer: "Bir kuru hurma, bir

çekirgeye kar yeter ve artar" dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Kâsm der ki: bn Abbâs'a ihramda iken

çekirge öldürenin durumu sorulunca: "Bir kuru hurma bir çekirgeye kar

yeter ve artar" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: "hramda olan kii bir av

Öldürdüü zaman öldürdüü avn deerinde bir ey kurban etmekle

yükümlüdür" dedi .

6

Ebu'-eyh'in, Ebu'z-Zinâd vastasyla A'rec ve Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (talUbhu Beyfi resBiiem):
"
Deve kuu yumurtasna

karlk bir gün oruç tutulur veya bir yoksul doyurulur" buyurmutur.

7

afiî, Ebû Musa el-E'arî ile bn Mes'ûd'dan mevkuf (yani onlann sözü)

olarak bunun aynsn bildirir.

8

bn Ebî eybe'in, Muâviye b. Kurre ve Ensâr'dan bir kiiden bildirdiine

göre bir kii devesini deve kuunun yumurtlad bir yere çöktürdü ve

1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 155).

1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 156).

J bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 156).

4 bn Ebî eybe (4/77, 78).

5 bn Ebî eybe (4/77).
6 bn Cerîr (8/687).

7
el-lel (1/270). Dârakutnî'de (10/311) baknz.

8
âfiî, i/au'l-Ay 1/539 (851, 852).
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yumurtalar krd. Resûlullah (uiUahu aleyhi «seiian):
"
Her yumurta için bir gün cruç

tutman veya her yumurta için bir yoksulu doyurman gerekmektedir" buyurdu.'

ibn Ebî eybe'nin, Abdullah b. Zekvân'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber'e (sallallahu aleyhi «milim), ihramda iken deve kuu yumurtasn kran

birinin durumu sorulduunda: "Her yumurta için bir gün oruç tutmas veya

her yumurta için bir yoksulu doyurmas gerekmektedir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe'nin, Ebu'z-Zinâd’dan bildirdiine göre Hz. Âie, Hz.

Peygamberden (sallallahu aleyhi meiiem) bunun aynsn nakleder.

3

Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin, Ebu'l-Muhezzim vastasyla Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu BByh veseiiem): "(hramda iken

deve kuu yumurtas kran kii) deve kuu yumurtas deerince tasaddukta

bulunur

"

buyurdu/

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ömer “(hramda iken deve kuu

yumurtas kran kii) deve kuu yumurtas deerince sadaka verir" dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “(ihramda iken deve kuu

yumurtas kran kii) deve kuu yumurtas deerince tasaddukta bulunur”

dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “(hramda iken deve kuu

yumurtas kran kii) deve kuunun her iki yumurtas için bir dirhem, her bir

yumurtas içinde yanm dirhem sadaka verir" dedi .

7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim, Kabîsa b.

Câbir'den bildiriyor: Hz. Ömer zamannda hac etmitik. Bir ceylan gördük ve

birimiz arkadana: “Sence ta ona yetitirebilir miyim?” dedi ve ta frlatt.

1 bn Ebî eybe (4/13, 14) ve Ahmed 34/188 (20582). Müsned' in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (4/13).

3 bn Ebî eybe (4/13). Ebu'z-Zinâd, Hz. Âie zamanna yetimi deildir. Beyhakî,

Sünen'de (5/207) baknz.
4 Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 659). el-rvâ'ya (4/216) baknz
5 bn Ebî eybe (4/13).
6 bn Ebî eybe (4/12).

7 bn Ebî eybe (4/13).
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Ta hedefi tuttu ve ceylann kafasnn arkasna vurarak onu öldürdü. Ömer b.

el-Hattâb'n yanna gittik ve bu durumu ona sorduk. Ömer’in yannda bir kii

-yani Abdurrahman b. Avf- bulunmaktayd. Ömer ona doru dönüp

konuturduktan sonra ceylan öldüren kiiye doru dönerek: "Onu bilerek mi

yoksa hatayla m öldürdün?" dedi. Adam: "Ben ta bilerek attm, ama onu

öldürmek istemedim" karln verdi. Ömer: "Senin onu bilerek ve hatay

birbirine kartrarak öldürdüünü sanyorum. Bir koyun kes ve etini dat.

Derisini de su tulumu yaptr" dedi. Burada Ömer, deriyi yoksul birine ver, onu

kendine su tulumu yapsn demek istedi. Bunun üzerine yanlanndan kalkp

gittik. Ben arkadama: "Ey adam! Allah'n hükümlerine saygl ol. Vallahi

müminlerin emiri arkadana danmadan sana ne cevap vereceini bilemedi.

Sen git ve deveni kes. Belki bunun hükmü bu ekildedir" dedim. Ancak Mâide

sûresinde: "...Buna aranzdan adalet sahibi iki kii hükmeder..."
1

âyeti

aklma gelmemiti. Benim dediklerim Ömer’e ulanca elinde bir krbaçla

anszn karmza çkt. Arkadama vurarak: "hraml iken av öldürdün ve

verdiimiz fetvay hafife aldn" dedi. Sonra vurmak için bana doru

yönelince: "Ey müminlerin emiri! Allah'n, sana haram kld eyi (beni

dövmeni) sana helal klmam” dedim. O: "Ey Kabîsa! Senin genç, fasih dilli ve

geni biri olarak görüyorum. Kiide dokuz güzel huy bir tane de kötü huy

bulunur. Fakat kötü huy güzel huylan yener. Sen gençliin kötülüklerinden

sakn" dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Meymûn b. Mihrân’dan bildiriyor.

Bedevinin biri Ebû Bekrie gelip: "Ben ihramda iken bir av öldürdüm. Benim

cezam nedir?" diye sordu. Ebû Bekr yannda oturan Ubey b. Ka'b'a: "Bu

konuda görüün nedir?" deyince, bedevi: "Sen, Resûlullah'n (sBlellahu aleyhi vesellem)

halifesisin diye sana sormaya geldim. Sen kalkm bakasna soruyorsun"

dedi. Ebû Bekr. "Tuhafna giden ey nedir? Yüce Allah: "...Buna aranzdan

adalet sahibi iki kii hükmeder ..."3 buyurmaktadr. Ben de bu sebeple

arkadam ile müavere ettim ve sana veregimiz fetvada karar kldk" dedi .

4

’ Mâide Sur. 95
1 bn Cerîr (8/684, 690, 691), Taberân! (258), bn Ebî Hâtûn 4/1206 (6804) ve Hâkim

(3/310, *sahih’).

* Mâide Sur. 95

« bn Ebî Hâtim 4/1206, 1207 (6805).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Bekr b. Abdillah el-Müzenî'den bildiri /or:

Bedevilerden ihramda olan iki kii vard. Biri bir ceylan çevirdi, dieri de onu

öldürdü. Sonra Ömer'in yanna gittiler. Ömer'in yannda Abdurrahman b. Avf

bulunmaktayd. Ömer, Abdullah b. Avf'a: "Bu konuda görüün nedir?" diye

sorunca: "Bir koyun kurban etmeleri gerekir" dedi. Ömer: “Benim de

görüüm budur, gidin bir koyun kurban edin" dedi. Bu iki kii yanlarndan

çktktan sonra biri dierine: "Müminlerin emiri arkadana sormadan ne

diyeceini bilemedi" diyordu. Hz. Ömer bu söylenenleri iitip onlar geri

çevirdi ve böyle diyene krbaçla vurmaya balad. Ona: “hramda iken av

öldürüyor ve verilen fetvay hakir görüyorsun. Oysa Yüce Allah: "...Buna

aranzdan adalet sahibi iki kii hükmeder..."
1

buyurmaktadr” dedi. Sonra:

“Allah, Ömer'in bir bana fetva vermesini kabul etmez, ben de bu sebeple

arkadamdan yardm istedim" dedi .

2

afiî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'I-MünzVin bildirdiine

göre Tank b. ihâb der ki: Erbed ihramda iken bir keleri ezerek öldürmütü.

Hükmetmesi için Ömer’in yanna gitmiti. Hz. Ömer ona: “Benimle beraber

hükmet" deyince: “kisi birden su içip bitkilerden yiyen bir olak kesmesine

hüküm kldlar. Sonra Ömer "...Buna aranzdan adalet sahibi iki kii

hükmeder..."3 âyetini okudu .

4

bn Cerîriin, Ebû Miclez'den bildirdiine göre bir kii bn Ömer'e, ihramda

iken av öldüren bir kiinin durumunu sordu. bn Ömer’in yannda Abdullah b.

Safvân bulunmaktayd. bn Ömer, Abdullah b. Safvân’a: “Ya sen söyle ben

seni tasdik edeyim veya ben söyleyeyim sen beni tasdik et" dedi. O da “O

zaman sen söyle" dedi. Bunun üzerine bn Ömer fetva verince Abdullah b.

Safvân da onu dorulad .

5

bn Sa’d, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Harîz el-Becelî

der ki: Ben ihramda iken bir ceylan öldürmütüm. Bunu Ömer'e

söylediimde: “Kardelerinden iki kiinin yanna git sana hükmetsinler” dedi.

1 Mâide Sur. 95
1 bn Cerîr (8/690, 694, 695).

3 Mâide Sur. 95
4 afiî (2/194), Abdurrezzâk (8221, 8420), bn Ebî eybe (4/76) ve bn Cerîr (8/692).

5 bn Cerîr (8/692, 693).
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Ben de Abdurrahman b. Avf ve Sa'd'n yanna gittim. Onlar da benim alacal

bir teke kesmeme hükmettiler .

1

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Amr b. Hubî der ki: Bir kiinin Abdullah b.

Amr'a hramda iken tavan yavrusu öldüren birinin durumunu sorduunu

iittim. Abdullah b. Amr: "Benim görüüme göre bir keçi yavrusu kurban

eder" dedi. Sonra bana: "Öyle deil mi?" diye sorunca: "Sen daha iyi bilirsin"

dedim. Bunun üzerine o: "Yüce Allah: "...Buna aranzdan adalet sahibi iki

kii hükmeder ..."
2
buyurmaktadr" dedi .

3

Ebu' eyh’in bildirdiine göre bn Ebî Muleyke der ki: Kasm b.

Muhammed'e ihramda iken bir olak öldüren kiinin durumu soruldu. O
bana: "Bu konuda bir hüküm ver" deyince: "Sen buradayken ben mi hüküm

vereceim?” dedim. Bunun üzerine: Yüce Allah: "...Buna aranzdan adalet

sahibi iki kii hükmeder..."

4

buyurmaktadr" dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime b. Hâlid: "Bu konuda ancak

birbirlerine muhalif olmayacak iki hakem ile hükmedilir" dedi.

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, Sünen 'de, Ebû Câfer Muhammed b. Ali'den

bildirdiine göre bir kii Hz. Ali'ye kurbann hangi cins hayvanlardan

olduunu sordu. Ali: "Sekiz eten kesilir" cevabn verdi. Sanki adam üpheye

dümütü. Bunun üzerine Ali: "Sen Kur'ân okur musun?" deyince: "Evet

okurum" dedi. Ali: "Peki, Allah'n: «Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine

getirin. hraml iken avlanmay helâl saymamanz kaydyla, okunacak

(bildirilecek) olanlardan baka hayvanlar size helâl klnd ...»
3 buyruunu

iitmedin mi?" diye sorunca: "Evet iittim" dedi. Yine: "Biz, her ümmete -

(kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rzk olarak

verdiklerimiz üzerine Allah'n adn ansnlar diye- kurban kesmeyi gerekli

kldk.. ."6 ve: "Hayvanlardan yük tayan ve tüyünden döek yaplanlar

yaratan O’dur ..." 7 Hayvanlarn etinden yiyin buyurduunu iitmedin mi?"

1 bn Sa'd (6/154, 155) ve bn Cerîr (8/693).
1 Mâide Sur. 95
3 bn Cerir (8/694).

4 Mâide Sur. 95
s Mâide Sur. 1

6 Hac Sur. 34
; Enam Sur. 142
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deyince: "Evet iittim" karln verdi. Yine Yüce Allah: "Koyundan iki,

keçiden de iki..."' ve: "Deveden de iki e srdan da iki e ..."
2 buyurduunu

iitmedin mi?" diye sorunca: "Evet, iittim" dedi. Yine: "Ey iman edenler,

sîzler ihramda iken av hayvann öldürmeyin. çinizden kim onu kasten

öldürürse Kâbe'ye varacak bir kurbanlk olmak üzere öldürdüü hayvann

dengi bir ceza vardr..."* buyurduunu iitmedin mi?” deyince: "Evet iittim,

ben bir ceylan öldürdüm ne kurban etmem gerekir?" dedi. Ali: "Bir kc yun

kesmen gerekir"’ karln verdi ve: "...Kabe’ye varacak bir kurbanlk olmak

üzere öldürdüü hayvann dengi bir ceza vardr ..."

4

âyetini okudu. Acam:

"Evet” deyince Ali: "ittiin gibi Allah onu: «...Kâbe'ye varacak bir

kurbanlk...»
3 eklinde adlandrd” dedi .

6

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Ömer "Kurbanlar

ikembeli hayvanlardan olmaldr" dedi .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Kâbe'ye varacak

bir kurbanlk ..."
8 buyruunu açklarken: "Burada kurban yerinin Mekke

olduu bildirilmektedir" dedi .

9

bn Cerir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "Kurbanlar,

ibadetler ve yoksula yemek yedirme Mekke'de yaplr. Orucu ise kii diledii

yerde tutar" dedi .’
0

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hakem (b. Uteybe): "Kii avlad «eyin

deerini avlad yerde verir"’ dedi.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Veya bir kefâret vardr ki, ya o

nisbette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktr..

1 Enam Sur. 143
I Enam Sur. 144

3 Mâide Sur. 95
4 Mâide Sur. 95

5 Mâide Sur. 95
6 bn Ebî Hâtim 1207 (6807) ve Beyhakî (5/229).

7 bn Ebî Hâtim 4/1207 (6808).

a Mâide Sur. 95

’ bn Ebî Hâtim 4/1208 (6810).

10 bn Cerir (8/706).
II Mâide Sur. 95
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buyruunu açklarken: “hramda iken tavandan aa av öldürmenin

kefâreti, yemek yedirmektir” dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid

der ki: Kim ihramda iken bilerek veya baka bir eye vurmak isterken hata ile

bir av öldürürse, ite bu kefâreti olan bilerek öldürmedir. Bu kii o ava denk

bir eyi Kabe’de kurban eder. Eer öyle bir hayvan bulamazsa, o hayvann

deeri kadar bir para karl yemek yedirir. Onu da bulamazsa her bir mud

yemek karl bir gün oruç tutar.

2

bn Cerîr vc bnu'l Münzir, bn Cüreyc'ten bildiriyor: Haan b. Müslim,

bana öyle dedi: “hramda iken koyun ve daha yukar eyleri kurban etmeyi

gerektiren bir av öldüren kii hakknda Yüce Allah: "...O nisbette fakirleri

doyurmaktr..."3 buyurmaktadr. Kurban gerektirmeyen avlar ku gibi

hayvanlardr. Yine Allah: "...Yahut onun dengi oruç tutmaktr ..."4

buyurmaktadr. Burada deve kuunun dengi, kuun dengi ve baka her eyin

dengi kastedilmektedir.” Ben bunu Atâ'ya anlattmda: “Kuriân'da “veya,

veya” diye geçen yerlerde kii dilediini seçmekte muhayyerdir” dedi .
5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzr ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî öyle derdi: “hramda olan kii, bir av

avlarsa, o avn dengi bir eyi kurban etmesi gerekmektedir. Eer öyle bir ey
bulamazsa avn dengi olan eye dirhemle deer biçilir. Sonra o gün deeriyle

biçilen dirhemler deerince yemek datr. Eer yannda yemek yoksa her

yanm ölçek yemek için bir gün oruç tutar.”
6

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) ve Mücâhid: “Ya o

nisbette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktr..."7

buyruunu açklarken: “Burada ihramda iken kurban gerektirmeyen bir av

avlayan kiinin, av deerinde yemek yedirmesi kastedilmektedir” dedi.

' bn Cerîr (8/697, 698).
1 Abdurrezzâk (1/193), Musarnef (8193) ve bn Cerîr (8/686). Bu Abdurrezzâk' ta "Bir

müd" yerine "ki müd" olarak geçmektedir.
} Mâide Sur. 95
4 Mâide Sur. 95
5 bn Cerîr (8/686, 687, 699, 700).

6 Abdurrezzâk (8195) ve bn Cerîr (8/698).

7 Mâide Sur. 95
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) bu âyet

hakknda öyle demitin "hramda olan kii, bir deve kuu öldürürse ve

maddi durumu müsait ise develerden dilediini kurban eder veya ona denk

yemek datr veya ona denk bir ekilde oruç tutar. Yani bu üç eyden

dilediini yapar. Zira Yüce Allah: "...Veya bir kefaret vardr ...
1,1

buyurmaktadr. Yani "Kur'ân'da "veya, veya" diye geçen her eyin sahibi

muhayyerdir." Ona: "Peki, kii yemek bulup da öldürdüü eye den< bir

kurban bulamazsa ne olur?" dediimde: "Allah'n bu konuda ruhsat vermesi,

kiinin yannda yemein bulunup da devenin parasnn bulunamayabilir

olmas sebebiyledir" karln verdi .

2

bn Ebî Hâtim'in, Atâ' el-Horâsânî*den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

Osman b. Affân, Ali b. EbîTâlib, bn Abbâs, Zeyd b. Sâbit ve Muâviye ihramda

iken kurban gerektiren av öldürmelerin cezasnda kurbann deerine baktlar

ve o deerde yoksullara yemek dattrarak hüküm kldlar .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime'den bildiriyor "Kur'ân'da

«veya, veya» diye geçen her eyin sahibi muhayyerdir. Kim ilk saylan eyi

bulamazsa yanndakini yani dier eyi uygular."4

bn Cerir, Mücâhid, Hasan(- Basrî), brâhim(-i Nehaî) ve Dahhâk’tan

bunun aynsn bildirir .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre a'bî, Horâsân’da ihraml iken av öldüren kii

hakknda: "Mekke’de veya Mina’da kurban kesmelidir. Kurban yemee
çevirecei zamanda kurban kesilmesi gereken yer fiyatlanna göre ceer

biçmelidir" dedi .

6

ibn Ebî eybe ve bn Cerîr, lbrâhim(-i Nehaî)’den bildiriyor "hramda iken

av öldüren kii, kurban Mekke'de keser. Ancak yemek datacak veya oruç

tutacaksa bunlan diledii yerde yapar."7

1 Mâide Sur. 95
1 bn Cerîr (8/686, 700, 701).

3 bn Ebî Hatim 4/1208 (6812).

4 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 45) ve bn Cerîr (3/398, 8/701).

5 bn Cerîr (3/396, 397, 8/701, 702).
6 bn Cerîr (8/705).

7 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 166, 167) ve bn Cerîr (8/706).
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bn Ebî eybe, Tâvus ve Atâ'dan bu fetvann aynsn bildirir.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Atâ (b. Ebî Rebâh)'a: “Kii

nerede yemek databilir?" dediimde: “Kurbann Mekke'de kesilmesinden

dolay yemei de Mekke'de datr" karln verdi .

1

ibn Cerlr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): “Hac

kefareti Mekke'dedir" demitir .

3

bn Cerîr, Atâ’dan bildiriyor “hramda iken av öldürmü bir ekilde

Mekke’ye gelirsen ava eit bir kurban kes. Zira Allah: "...Kâbe’ye varacak bir

kurbanlk olmak üzere öldürdüü hayvann dengi bir ceza vardr..."4

buyurmaktadr. Eer Mekke'ye kurbandan önceki on gün içinde varacak

olursan kesimi kurban gününe ertelersin ."
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Atâ (b. Ebî Rebâh)’a:

“(hramda iken av öldürmeden dolay kefâret olarak) oruç tutmann bir

zaman var mdr?" dediimde: “Hayr, kii bu orucu diledii zaman ve diledii

yerde tutar. Fakat ben bu konuda acele edilmesini severim” karln verdi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Atâ (b. Ebî Rebâh)'a: “Ne

kadar yemein yerine ne kadar oruç tutulur?" dediimde: “Her bir müd

yemek için bir gün oruç tutulur. Burada Ramazan orucu ile zhâr orucunu

kastetmektedir. Yine Atâ bunu kimseden iitmemi ve kendi görüünü

söylemitir" dedi .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “...Yahut onun

dengi oruç tutmaktr..."
8 buyruunu açklarken: “Üç gün ile on gün aras

oruç tutar" dedi .

9

1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 166).
1 bn Cerîr (8/706, 707).

3 bn Cerîr (8/706).

4 Mâide Sur. 95
5 bn Cerîr (8/708).

6 bn Cerîr (8/707).

7 bn Cerîr (8/710, 711).
B Mâide Sur. 95

9 bn Cerîr (8/710,711).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ne kadar

oruç tutulaca belli olsun diye yemek kefâreti konulmutur" dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: Jüi

buyruunu açklarken: “Burada yapt amellerin cezasn çekecei

kastedilmektedir" dedi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "< jüâ JsiJ
"4 buyruunu

açklarken: “Burada yapt amellerin cezasn çekecei kastedilmektedir"

dedi.

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh'in, Nuaym b. Ka'neb vastasyla bildirdiine göre

Ebû Zer: "...Allah geçmii affetmitir. Fakat kim bir daha yaparsa Allah

onun intikamn alacak..."5 buyruunu açklarken: “Burada Cahiliye

zamannda ihraml iken av yapanlar affettiini, slam geldikten sonra da ayn

eyleri tekrar edenlerden Allah’n intikam alacan bildirmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "...Allah geçmii affetmitir. Fakat kim

bir daha yaparsa Allah onun intikamn alacak..." 7 buyruunu açklarken:

“Burada Cahiliye zamannda ihraml iken av yapanlan affettiini, slam

geldikten sonra da ayn eyleri tekrar edenlerden Allah’n intikam alacan

ve bununla beraber kefâret ödeyeceklerini bildirmektedir" dedi. bn Cüreyc

der ki: Atâ'ya: “Böylesi bir durumda idareci bir ceza verir mi?" dediimde:

“Hayr, vermez" karln verdi .

8

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

ihraml iken av öldürenler hakknda: “hraml iken av öldüren kiiye sadece

bir defa kefâret ödemesi için hükmedilir. Bunu tekrar ettiinde bir daha

' Abdurrezzâk (8198).
1 Mâide Sur. 95
J bn Cerîr (8/712) ve bn Ebî Hâtim 4/1209 (6816).

4 Mâide Sur. 95
5 Mâide Sur. 95
6 bn Ebî Hâtim 4/1209 (6817, 6818).

7 Mâide Sur. 95
8 bn Cerîr (8/713, 714).
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hükmedilmez ve cezas Allah'a kalmtr. Dilerse onu cezalandrr, dilerse de

balar" dedi ve: "...Kim bir daha yaparsa Allah onun intikamn alacak..."*

âyetini okudu. Ebu'-eyh'in lafz ise: "Kim (ihramda iken bir defa av

öldürdükten sonra) bunu tekrar ederse ona: «Git Allah senden intikam

alacaktn» denilir" eklindedir.

2

Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ali vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kim

ihramda iken hata ile av öldürecek olursa ona kefaret ödeme ile hükmedilir.

Her hata ile öldürmesinde yine kefaret ödeme ile hükmedilir. Bilerek öldüren

kiiye ise sadece bir defa kefaret ödeme ile hükmedilir. Eer bir daha tekrar

edecek olursa, ona, Allah'n buyurmu olduu gibi: «Allah senden intikam

alacaktr» denilir.”3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in, a'bî'den

bildirdiine göre bir kii ihramda iken bir av öldürmütü. ureyh ona: "Daha

önce bir ey öldürdün mü?" diye sorunca, adam: "Hayr, öldürmedim" dedi.

Bunun üzerine ureyh: "Eer öldürmü olsaydn kefaret ödemen için

hükmetmez ve senden intikam almas için seni Allah’a havale ederdim"

dedi .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyrîden bildiriyor; "hramda iken av

öldürenin kefâret ödeme ruhsat sadece bir defadr. Kim bunu tekrar ederse

Allah kendisinden intikam almadan onu brakmaz ."5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, brâhim(-i Nehaî)'den bildiriyor: hramda iken

av Öldürüp de bunu tekrar eden kiiye: "Tekrar av öldüren kiiye kefâret ile

hükmedilmez. Onun durumu Allah'a kalmtr" derlerdi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

ihramda iken bilerek av öldüren kiiye sadece bir defa hükmedilir. Eer bir

1 Mâde Sur. 95
1 Abdurrezzâk (8184), bn Ebî eybe (4/99), bn Cerîr (8/716) ve bn Ebî Hatim 4/1209

(6819).

3 bn Cerîr (8/716).

4 bn Ebî eybe (4/99) ve bn Cerîr (8/716, 717).

5 bn Cerîr (8/718).

6 bn Cerîr (8/717).
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daha av öldürürse hükmedilmez ve ona: "Git, Allah senden intikamn alr"

denilir. Hata ile öldüren kiiye her öldürmesinde kefâret ile hükmedilir.

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr'ln bildirdiine göre Atâ' b. Ebî

Rebâh: "hramda iken av öldüren kiiye her öldürmesinde kefâret ile

hükmedilir" dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "hramda olan kiiye her av

öldürmesinde kefâret ile hükmedilir" dedi .

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Zeyd Ebu’l-Muallâ vastasyla Hasan(-

Basrî)'den bildirdiine göre bir kii ihramda iken av öldürmü ve

balanmt. Bu kii bir daha av öldürünce gökyüzünden bir ate inerek

kendisini yakt. Zira Yüce Allah: '...Kim bir daha yaparsa Allah onun

intikamn alacak ...'4 buyurmaktadr.
5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Bize nakledildiine göre bir kii

ihramda iken tekrar tekrar av öldürünce, Allah bir ate gönderdi ve bu ate o

kiiyi yedi” dedi.

bn Ebî eybe’nin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saUMu aleyhi

mt&tm): "hramda olan kii fare, akrep, çaylak, karga gibi hayvanlan ve srgan

köpei öldürebilir

”

buyurmutur. Baka bir rivayette ise:
"
Ylan da

öldürebilir" ifadesi eklenmitir .

6

bn Ebî eybe’nin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (salUaiu aleyhi

vKseiiem): "Be fask hayvan vardr ki, bunlan ihramda olsanz da öldürün. Bunlar:

"Çaylak, karga, (srgan) köpek, fare ve akreptir " buyurmutur .

7

Hâkim’in, bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber itaiiaiiahu aleyhi

vesellem), Mina’da ihraml olan bir kiiye ylan öldürmesini emretmitir .

1

’ bn Cerîr (

1
Saîd b. Mansûr, Tefsir (83ü).

3 bn Cerîr (8/715).

4 Mâide Sur. 95
5 bn Cerîr (8/719, 720) ve bn Ebî Hatim 4/1210 (6823). bn Kesîr, Tefsir'

e

(3/188)

baknz.
6bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 400).

7 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 400) ve Buhârî (1829, 3314) ve Müslim (1198).
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bn Ebî eybe'nin, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (nflaMu aiyM «seHera): "Ihraml kii kurdu öldürebilir" buyurmutur.

1

öj>LÜ ail j£Ij li^>- piS U

"Sizin için de yolcular, için de bir geçimlik olmak özere

deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sîzlere helâl

klnd. Kara av ise ihraml olduunuz sûrece size haram
klnd. Huzurunda toplanacanz Allah'a kar gelmekten

sakinin." (Mâide Sur. 96 )

bn CeVin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiUlahu aleyhi veseiiem):

"Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz av yapmak ve

deniz yiyeceini yemek sizlere helâl klnd ..."3 buyruunu açklarken:

"Deniz yiyecekleri, denizin ölü olarak dar attklar eylerdir
"
buyurdu .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'den mevkûf (yani onun sözü)

olarak bunun aynsn bildirir.

5

Ebu'-eyh'in, Katâde vastasyla Enes’ten bildirdiine göre Ebû Bekr es-

Sddîk bu âyet hakknda: "Burada avdan kast, denizden yakaladklann,

yiyeceinden kast ise onun sana, yani kyya att ölülerdir” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, krime’den

bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk: "Sizin için de, yolcular için de bir

geçimlik olmak üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere

helâl klnd ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada deniz avyla bizim

yakaladklanmz, deniz yiyecei ile onun dan att eyler kastedilmektedir”

’ Hâkim (1/453, "sahîh") ve Müslim (2235).
1 bn Ebî eybe(4/55).

* Mâide Sur. 96
* bn Cerîr (8/735).

5 bn Cerîr (8/735) ve ibn Ebî Hâtim 4/121 1 (6834).
6 Mâide Sur. 96
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dedi. Baka bir lafzda ise: “Onun yiyecei, içinde olan her eydir*'

eklindedir. Yine baka bir lafzda ise: “Onun yiyecei ölüleridir" eklindedir.

1

Ebu'-eyh'in, Ebu’t-Tufayl vastasyla bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk

deniz hakknda: “Deniz, suyu temiz ve ölüleri helal olandr" dedi.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: “Deniz avlan helaldir ve

suyu temizdir" dedi.
J

Ebu'-eyh'in, Ebû Zübeyr vastasyla bildirdiine göre Mahzûm

oullannn azatls Abdurrahman: "Denizde her ne varsa Yüce Allah onu

mutlaka size temizlemitir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Ebû Bekr

insanlara hutbesinde: "Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak

üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere helâl klnd ..."3

âyetini okudu ve: “Denizin yiyecei, dan att eylerdir" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu’-eyh ve

Beyhakî'nin, Sünen ’de bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Bahreyn'e

gittiimde bu yörenin ahalisi bana denizin dan att balklarn hükmünü

sormutu. Kendilerine: “Onlardan yiyin" dedim. Geri döndüümde bunu

Ömer'e sordum. Ömer, bana: “Onlara ne fetva verdin?" dediinde:

“Yiyebilirsiniz" dediimi söyledim. Ömer: “Eer onlara baka bir ey
deseydin seni krbaçlardm" dedi ve: "Sizin için de, yolcular için de bir

geçimlik olmak üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere

helâl klnd ..."5 âyetini okuyarak: “Denizin av kendisinden avlanan ey,

yiyecei de dar attdr" dedi .

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin, Sünen ’de deiik kanallarla bildirdiine göre bn

Abbâs: Denizin av kendisinden avlanan ey, yiyecei de dan attdr" dedi.

’ bn Cerîr (8/725. 728) ve bn Ebî Hâtim 4/1212 (6840).
J bn Ebî eybe (1/130).

3 Mâide Sur. 96
4 bn Cerîr (8/726).

5 Mâide Sur. 96
6 Saîd b, Mansûr, Tefsîr (836), el-Feth'te (9/615) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn

Cerîr (8/726) ve Bcyhakî (9/254). Buhâri (5492'den sonra).
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Baka bir rivayette “lafeza” yerine “kazefe" ifadesi kullanlmtr. Burada da

denizin ölü olarak dan attklar kastedilmektedir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in deiik kanallarla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda: "Deniz av taze olan balklar,

yiyecei ise yolcu için de, mukim için de tuzlu olan balklardr" dedi .

2

bn Cerîrîin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit: "Denizin av ondan

avladklannzdr" dedi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Denizde su yüzüne çkan

her eyi ye" dedi.’’

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer: "Denizin

av yakaladklannz, yiyecei ise dan att eylerdir" dedi .
5

bn Cerir ve bnu'l-Münzirîin, Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Sizin çin de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz av yapmak ve

deniz yiyeceini yemek sizlere helâl klnd ..."
6 buyruunu açklarken:

"Denizin yiyecei, tuzu, su yüzüne çkard ve dan attdr. Bu eyler

ihramdakiler dâhil olmak üzere bütün insanlara helaldir" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Asâkirîin, Nâfi'den

bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Hureyre, bn Ömer'e denizin dar
atm olduu balklan yiyip yiyemeyeceini sordu. bn Ömer: "Onlar ölü

müydü?" dediinde: "Evet ölüydü" cevabn verdi. bn Ömer, Abdurrahman

b. Ebû Hureyre'ye bunlan yemeyi yasaklamt. Ancak eve gidip mushafta

Mâide suresini okurken: "Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak

üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere helâl klnd ..."
8

1
Saîd b. Mansûr, Tefsir (833), bn Cerir (8/727, 728), bn Ebî Hâtim 4/1211 (6833) ve

Beyhakî (5/208, 9/255).
2

Saîd b. Mansûr, Tefsir (834), bn Cerir (8/723, 731) ve bn Ebî Hâtim 4/1211 (6835).

J bn Cerîr (8/725).

4 bn Cerîr (8/725).

5 Abdurrezzâk (8652).
6 Mâide Sur. 96
7 bn Cerîr (8/731).

8 Mâide Sur. 96
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âyetine gelince, bana: "Denizin yiyecei dan att eylerdir. Abdurrahman

b. Ebû Hureyre’ye yeti ve onlan yemesini söyle” dedi .

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Eyyûb: "Denizin dan
attklan eyler, ölü de olsa denizin yiyecekleridir” dedi.

J

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Denizin av ondan taze olarak avlandklanndr.

Yiyecei ise tuzlayp ta yolculuk için hazrladn azndr (balklardr)” dedi .
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden bunun aynsn bildirir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "Deniz köpekleri dnda
denizden avlanan hiçbir eyi haram kldn bilmiyoruz” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in, Meymûn el-Kürdî’den bildirdiine göre bn Abbâs

bineine binmi iken yanna bir çekirge gelince onu vurdu. Bunun üzerine

kendisine: "Sen ihramda iken bir av öldürdün” denilince: “Bu, deniz

avndandr” dedi .

6

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzirîin Atâ' b. Yesârîdan bildirdiine göre

Ka'bu'l-Ahbâr, Amr'a: "Canm elinde olana yemin olsun ki, onlar yani

çekirgeler ylda iki defa aksran balinalann aksndr” dedi .

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Ebû Miclez bu âyet hakknda: "Karada ve denizde yaayan hayvan, deniz av

deildir. Bu hayvanlar avlanmaz. Sadece suda yaayanlar (deniz avdr ve)

avlanr” dedi .

8

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre krime: "Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak

' bn Cerîr (8/729, 730) ve bn Asâkir (42/82, 83).

1 bn Cerîr (8/730).

3 Abdurrezzâk (8651) ve bn Cerîr (8/733).

4 bn Cerîr (8/733).

s bn Ebî Hâtim 4/1210 (6830).
4 bn Ebî Hâtim 4/1210, 1211 (6831).

7 Abdurrezzâk (8350).

* bn Ebî eybe (4/124), bn Cerîr (8/748) ve bn Ebî Hâtim 4/1213 (6849).
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üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere helâl klnd.. .”’

buyruunu açklarken: "Burada, denizde hazr bulunanlar ve seferde olanlar

kastedilmektedir” dedi .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: “Sizin için de, yolcular için de bir

geçimlik olmak üzere deniz av yapmak ve deniz yiyeceini yemek sizlere

helâl klnd ...”3 buyruunu açklarken: "Deniz balklarnn köy halkna,

seferde olanlara ve her rktan olan insanlarn tümüne helaldir" dedi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre: Hasan(- Basrî):

"...Yolcular...”5 ifadesini açklarken: “Burada ihramda olanlar

kastedilmektedir” dedi .

6

Firyâbî'nin, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yolcular ...”7 ifadesini açklarken: "Burada yolculua çkacak kiinin deniz

yiyeceiyle azk hazrlamas ve ondan yemesi kastedilmektedir” dedi.

Ebu Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in, Tavus vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kara av ise

Ihraml olduunuz sürece size haram klnd ...”
8 buyruunu açklarken: "Bu

âyet mübhemdir. Sen ihramda iken bütün av hayvanlarnn eti sana helal

deildir. bn Ebî Hâtim'in lafz ise: "Bu âyet mübhemdir. hramlnn hem

avlanmas, hem de avn etinden yemesi haramdr" dedi .
9

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Abdu'l-Kerîm b. Ebi’l-Muhârik der ki:

Mücâhid'e: "Hemedân’da ihrama girmeden dört ay önce avlam olduum
hayvann etini yiyebilir miyim?” diye sorunca: "Hayr, bn Abbâs: «Bu âyet

mübhemdir» derdi” karln verdi.

’ Mâidc Sur. 96
1 bn Cerîr (8/735. 736) ve bn Ebî Hâtim 4/1212 (6844).

5 Mâide Sur. 96
A bn Cerîr (8/725. 737) ve bn Ebî Hâtim 4/1212 (6843).

9 Mâide Sur. 96
6 bn Cerîr (8/736) ve bn Ebî Hâtim 4/1212 (6843).

7 Mâide Sur. 96
* Mâide Sur. 96
9 Saîd b. Mansûr, Tefsir (837, 838), bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 341) ve bn Ebî

Hâtim 4/1213 (6848).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Hâris b. Nevfel der ki: Osmân b. Affan hac ettii zaman kendisine ihramda

olmayan bir kii tarafndan avlanm bir et getirildi. Osmân bu etten yemi,

ancak Ali yememiti. Bunun üzerine Osmân, Ali’ye: "Vallahi! Biz avlanmadk,

avlanmasn emretmedik ve avlanmalan için bir iaret te vermedik" deyince,

Ali: "...Kara av ise ihraml olduunuz sürece size haram klnd ..."

1

âyetini

okudu .

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Hasan’dan bildiriyor Ömer b. el-Hattâb,

ihramda olmayan birinin ihramda olan kii için avlad avn etinden yemekte

bir saknca görmezdi. Ancak Ali b. EbîTâlib bunu sevmezdi .
3

bn Cerîr'in, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Hz. Ali her

halükarda ihraml kiinin av eti yemesini sevmezdi .

4

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bunun aynsn bildirir.

5

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Ömer, av helal olarak

avlanm olsa bile kendisi ihramda iken o avdan yemezdi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre smâîl der ki: a'brye bu konuyu

sorduumda: "Bu konu, hakknda ihtilaflar olan bir konudur. Ondan

yememek benim için daha güzeldir. Bu sebeple ondan yeme" dedi .

7

ibn Ebî eybe ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Hureyre'ye helal olarak

avlanan avn etinden ihramda olan kiinin yiyip yiyemeyecei sorulunca:

"Evet, yiyebilir" dedi. Sonra Ömer b. el-Hattâb ile karlap bu durumu ona

haber verdiinde, Ömer: "Eer baka bir fetva verseydin seni krbaçlardm.

Çünkü ihramda iken sadece avlanmak yasaktr" dedi .

8

1 Mâide Sur. 96
1 bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 341), bn Cerîr (8/738) ve bn Ebî Hatim 4/^.213

(6847).

J bn Ebî eybe (4. cüz 1 . bölüm, sh. 399) ve bn Cerîr (8/739, 740).

3 bn Cerîr (8/741).

5 bn Cerîr (8/741).

6bn Ebî eybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 340) ve bn Cerîr (8/741).

7 bn Ebî eybe, bir benzerini (4. cüz 1. bölüm, sh. 341).
6 bn Ebî eybe, bir benzerini (4. cüz 1. bölüm, sh. 339) ve bn Cerîr (8/742).
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bn Cerîr*in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kara av ise ihraml

olduunuz sürece size haram klnd ..."
1 buyruunu açklarken: “Allah,

ihramda olan kiiye ihramda olduu sürece avlanmay da, av etini yemeyi de

yasaklamtr. Eer kii av ihrama girmeden önce avlamsa yemesi helaldir.

hramda olan kiinin ihramda olmayan biri için avlad avn eti yenilmez"

dedi .

2

bn Ebî eybe ve bn Ceririm bildirdiine göre Abdurrahman b. Osman der

ki: Biz Talha b. Ubeydillah ile beraber ihramda idik ve bize bir ku hediye

edilmiti. Kimimiz ondan yerken kimimiz de yemedi. Talha uyand zaman

yiyenleri tasvip ederek: "Biz öylesi bir eyi Resûlullah (sallallahu aleyhi veseliem) ile

beraber yemitik” dedi.

3

Ebû Ubeyd ve bnu'l-MünzirMn Ikrime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bu âyeti okuduun gibi oku. Allah âyeti haram kelimesiyle

bitirmektedir” dedi. Ebû Ubeyd: "...Kara av ise ihraml olduunuz sürece

size haram klnd ..."'1 âyetinde olduu gibi, burada öldürmesi ve etinin

yenilmesi kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim, Ebû Katâde'den bildiriyor: Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseliem) ve ashâb hac Çn yola beraber çkmt. Resûlullah (sallallahu aleyhi

veseliem) içlerinde Ebû Katâde'ninde bulunduu bir grubu ayrarak: "Benimle

buluuncaya kadar deniz sahilinden gidin" buyurdu. Onlar da sahil boyu

ilerlemeye balad. Fakat Resûlullah (sellsllahu aleyhi veseliem) ve ashâb gidince Ebû

Katâde dnda herkes ihrama girmiti. Sahil boyu ilerlerken yaban eekleri

gördüler. Ebû Katâde saldrp dii bir yaban eei avlad. O grup ta

bineklerinden inerek onun etinden yediler. Sonra birbirlerine: "Biz ihramda

iken av eti mi yiyoruz?” diyerek kalan etleri de beraberlerinde götürdüler.

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseliem) yanna yetitiklerinde: "Yâ Resûlullah! Ebû

Katâde dnda herkes ihrama girmiti. Yaban eekleri gördük ve Ebû Katâde

saldrp bir dii eek avlad. Biz de bineklerimizden inerek ondan yedik. Sonra

da: «Biz ihramda iken av eti mi yiyoruz?» dedik ve artan etleri beraberimizde

getirdik” dediler. Resûlullah (sallallahu aleyhi veseliem): "Sizden hiç kimse Ebû Katâde'ye

1 Mâide Sur. 96
J bn Cerîr (8/745).

3 bn Ebî eybe, bir benzerini (4. cüz 1 . bölüm, sh. 338, 339) ve bn Cerîr (8/747).

4 Mâide Sur. 96
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avlanmas için bir emir verip veya bir iaret etti mi?" diye sorunca: "Hayr”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah (safeiihu aleyhi «alim):
"
Kalan etleri de yiyin

"

buyurdu .

1

Ahmed ve Hâkim’in Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi reseiiem): "Siz ihramda iken avlanmayp veya sizin için bir av

yaplmad müddetçe av etleri size helaldir" buyurmutur.

2

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey Zeyd b. Erkam! Resûlullah (ss^allahu

Beyta veseiien) ihramda iken kendisine deve kuu yumurtalar hediye edildiini ve

Resûlullah'n Mdb*. Rb-yh »»-ilmi) onlar kabul etmediini biliyor musun?" deyince,

Zeyd b. Erkam: "Evet, biliyorum" karln verdi .
3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce'nin zayf bir isnâdla bildirdiine

göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah (saiiafehu aleyhi »eseiM ile beraber hacca veya

umreye gidiyorduk. Karmza bir çekirge sürüsü çknca onlan sopalarmzla

ve krbaçlanmzla vurup öldürmeye baladk. Sonra ellerimizi indirerek: "Biz

ihramda iken ne yapyoruz?” dedik. Bu durumu Resûlullah'a (srfuiiah aleyhi va«liem)

sorduumuzda: "Deniz avnda bir saknca yoktur" buyurdu/

bn Ceririin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): "Denizde ve karada

yaayan bir eyi ihramda iken avlayan kii için kefâret vardr” dedi .

5

^l^\j
f
l>Jl 34JJJ ULi fl>Jl c-dl I M JJJr

OÎj ^jSfl Uj oljUJÜI U {bu M ot Uâ JipUlj

^ il

"Allah, Kâbe'yi, o saygdeer evi, haram ay, hac kurbanm
ve gerdanlktan insanlar için ayakta kalma sebebi kld.

’ bn Ebî cybe (4. cüz 1. bölüm, sh. 338), Buhârî (1861, 1864, 2570, 2854, 2914, 4149,

5406, 5407, 5490, 5492) ve Müslim (1196).
1 Ahmed 23/171, 351, 366 (14894, 15158, 15185) ve Hâkim (1/452, 476, "sahih”).

Müsned"in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.

* Hâkim (1/452, "sahih").

4 Ahmed 13/422, 14/370, 459, 15/158 (8060, 8765, 8871, 19276), Ebû Dâvud (1853),

Tirmizî (850), bn Mâce (3222). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daif Sünen bn Mâce, 693).

5 bn Cerîr (8/749).
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Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'n bildiini

ve Allah'n her eyi hakkyla bilmekte olduunu bilmeniz

içindir/' (Müdc Sur. 97)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: “Kabe diye adlandrlmasnn sebebi

kare eklinde olmasndandr" dedi .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre krime: “Kâbe diye adlandrlmasnn sebebi dörtgen olmasndandr"

dedi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, Kabe'yi,

o saygdeer evi, haram ay, hac kurbann ve gerdanlklar insanlar için

ayakta kalma sebebi kld ..."3 buyruunu açklarken: “Burada insanlann

dinlerini ayakta tutmas ve hac görevlerini nasl ifa edeceklerini örenmesi

kastedilmektedir” dedi .
4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “nsanlar

ayakta tutmas oraya yönelenlerin emin olmas demektir" dedi .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "...nsanlar için ayakta kalma

sebebi kld..."
6 buyruunu açklarken: “Burada insanlar düzeltmek

kastedilmektedir" dedi .
7

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...nsanlar için ayakta kalma sebebi

1 bn Ebî eybe (4/112), bn Cerîr (5/9) ve bn Ebî Hatim 4/1213 (6852). Bu bn Ebî

Hatim' in lafznda eklinde geçmektedir.
1 bn Cerîr (9/6).

3 Maide Sur. 97
4 bn Cerîr (9/8) ve bn Ebî Hâtim 4/1214 (6854).

5 bn Cerîr (9/8).

6 Mâide Sur. 97
7 bn Cerîr (9/7).
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kld..."
1 buyruunu açklarken: "Burada insanlarn dinlerini düzeltmek

(fayda salamak) kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “...insanlar için ayakta kalma sebebi

kld..." 3 buyruunu açklarken: "Burada insanlann dinlerini

kuvvetlendirmesi kastedilmektedir" dedi/

bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

“...nsanlar için ayakta kalma sebebi kld..." 5 buyruunu açklarken:

"nsanlann dinlerini korumalan kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: "Bütün

insanlann arasnda zayf kuvvetliden koruyacak idarecileri bulunmaktayd.

Ancak Araplann öyle bir idarecileri yoktu. Bu sebeple Yüce Allah Kâbe’yi

kendilerine bunlar def edici bir yer olarak kld. Onunla baz kiiler baz

kiilerden korunuyordu. Haram ay ve gerdanlklar da yine bu ekilde baz

kiileri baz kiilerinden errinden koruyordu. Kii babasnn veya amcas

olunun katilini Kabe’de görür ve ona dokunmazd. Sonra bütün bunlar

neshedildi ." 6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn ihâb der ki: "Yüce Allah, Kâbe’yi,

haram ay kendilerine dayanak ve ilk Cahiliye zamannda korunmalan içir bir

yer ve zaman klmt. Düman olanlar, Kâbe’de veya ihramda iken veya

haram ayda karlatklan zaman birbirlerinden korkmazlard" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah, Kâbe'yi, o saygdeer evi, haram ay, hac kurbann ve

gerdanlklar insanlar için ayakta kalma sebebi kld ..."
8 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Bu, Allah’n cahiliye zamannda insanlar arasnda

’ Mâide Sur. 97
1 bn Cerîr (9/7, 8).

3 Mâide Sur. 97

* bn Ebî eybe (4/112), bn Cerîr (9/8) ve bn Ebî Hâtûn 4/1214 (6856).

5 Mâide Sur. 97
6 bn Cerîr (9/10) ve bn Ebî Hâtim 4/1213, 1215 (6853, 6863).

7 bn Ebî Hâtim 4/1214 (6858).
8 Mâide Sur. 97
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koyduu bir engeldi. Kii her suçu ilemi olsa bile Kabe’ye snd zaman

kimse ona kanmaz ve yaklamazd. Yine kii haram ayda babasnn katilini

görse bile ona yaklamaz ve kanmazd. Kii açlktan dolay aaç yapraklan

yiyor olsa bile gerdanlklar taklm kurbanlklara dokunmazd. Kii Kâbe'ye

gidecei zaman kldan bir gerdanlk takar ve bu gerdanlkla dümanlardan

korunurdu. Yine kii Kabe'den çkaca zaman da ottan veya muaylan

aacndan bir gerdanlk takar ve böylece evine varana kadar dümanlardan

korunurdu. te bu cahiliye zamannda, Allah'n insanlar arasnda koyduu bir

engeldi.”
1

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Allah, Kâbe'yi, o saygdeer evi, haram ay, hac kurbann

ve gerdanlklar insanlar için ayakta kalma sebebi kld ...”
2
âyetini okuyup:

“Insanlarhac edip Kâbe'yi kble olarak kabul ettikleri müddetçe din

üzeredirler” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda:

“Allah bu dört eyi insanlann dayana kld. Yani bu dört eyi insanlann

durumlann düzeltici olarak kld .

4

bn Ebî Hâtim'in, Cafer b. Muhammed’in babasndan, onun da dedesinden

bildirdiine göre: "...nsanlar için ayakta kalma sebebi kld ...”5 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada insanlann Kâbe'yi ta'zîm etmesi

kastedilmektedir.”
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân:

"...nsanlar için ayakta kalma sebebi kld ...”7 buyruunu açklarken:

“Burada insanlann kblelerinin iareti ve içinde bir korku olmakszn

emniyetle kalabilecekleri yer kastedilmektir” dedi.®

’ bn Cerîr (9/9).

1 Mâide Sur. 97
J bn Ebî Hatim 4/1214 (6857).

4 bn Cerîr (9/9) ve bn Ebî Hâtim 4/1214 (6859).

5 Mâide Sur. 97
6 bn Cerîr (9/9) ve bn Ebî Hâtim 4/1214 (6859).

7 Mâide Sur. 97
8 bn Ebî Hâtim 4/1214 (6860).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...nsanlar için ayakta

kalma sebebi kld ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada emn yet

kastedilmektedir” dedi.

Ebu'-eyh, Abdullah b. Müslim b. Hurmuzâ'dan bildiriyor: Kendisine

güvendiim bir kii bana, kyamet gününde Kabe’nin dikilerek insanlarn

yannda iledii amelleri haber vereceini söyledi.

Ebu'-eyh’in, Ebû Miclez’den bildirdiine göre Cahiliye ahalisinden biri

ihrama girdii zaman kldan bir gerdanlk takar ve kimse ona karmazd. Hac

görevini bitirdikten sonra da ottan bir gerdanlk takard. Zira Yüce Alah:

“Allah, Kabe'yi, o saygdeer evi, haram ay, hac kurbann ve gerdanlktan

insanlar için ayakta kalma sebebi kld. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa

hepsini Allah'n bildiini ve Allah'n her eyi hakkyla bilmekte olduunu

bilmeniz içindir
" 2

buyurmaktadr.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ’ el-Horasânî der ki: Haram aya

girdikleri zaman insanlar silahlan brakrlar ve (dost düman) birbirlerine

kanrd.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyet hakknda: “Araplar

Cahiliye zamannda, Yüce Allah onlara bu dört eyi dayanak olarak klmt.

Bu dört eyden birine saygszlk edene Allah sonsuza kadar rahmet bakyla

bakmayacaktr. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'n bildiini

ve Allah'n her eyi hakkyla bilmekte olduunu bilmeniz içindir." 3

idi ili oî i

• ** • /
*

"Bilin ki, Allah'n cezas çetindir ve Allah çok balayandr,
çok merhamet edendir." (MüJe Sur. os)

Ebu’-eyh’in, Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddk

vefat edecei zaman: “Müminlerin ümit ve korku arasnda olmalan, haktan

baka bir eyi istememeleri ve kendilerini tehlikeye atmamalan için Allah'n

’ Mâide Sur. 97
1 Mâide Sur. 97
3 Mâide Sur. 97
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kolaylk âyetini, zorluk âyetinin yannda, zorluk âyetini de kolaylk âyetinin

yannda zikrettiini görmüyor musun?" dedi.

L; ini 4^Jip jij 4^k3ij V Ji

^ Jjt

"De Ki: «Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluu houna gitse

bile.» Ey akl sahipleri! Allah'a kar gelmekten saknn ki

kurtulua eresiniz." (Mâide Sur. oo)

bn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti

açklarken: "Burada pislik ile mürikler, temiz ile de müminler

kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Tasaddukta bulunduum

helal bir dirhem benim için haram olan on milyar dirhemden daha iyidir.

sterseniz Allah'n Kitâb'ndaki: "De k: "Pis ile temiz bir olmaz..."
1

âyeti

okuyunuz" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in, Yunus b. Abdila’lâ'dan ve bn Vehb'den bildirdiine göre

Yakub b. Abdirrahman el-skenderânî der ki: Ömer b. Abdilaziz’in valilerinden

biri: "Haraç krld (yani azald)” diye bir mektup yazd. Ömer ona cevaben:

Yüce Allah Kitab’nda: "Pis ile temiz bir olamaz. Pisin çokluu houna gitse

bile" buyurmaktadr. Eer senin, senden öncekilerin zulüm, fücur ve

dümanlkla vardklan mertebeye adalet, slah ve ihsan ile ulamaya gücün

yeterse, bunu yap. Kuvvet ancak Allah'tandr” diye bir mektup yazd/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ey akl sahipleri ..."5

buyruunu açklarken: "Burada çabuk anlayan salih ve saf akl olan her kii

kastedilmektedir" dedi/

’ bn Cerîr (9/12, 13) ve bn Ebî Hatim 4/1216 (6870).
1 Mâide Sur. 100
3 bn Ebî Hâtim 4/1217 (6872).

4 bn Ebî Hâtim 4/1216 (6871).

5 Mâide Sur. 100
6 bn Ebî Hâtim 4/1217 (6874).
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^Lj o\j ^ -i? o\ »Lt j* Sf jüÎ <^4Ji ^

^ üij^ ün u* Ju5 iîjai j~j^ I4P

"Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek

olan eyleri sormayn. Ku ran indirilirken onlar soracak

olursanz, size açklanr. Allah bunlar atfetmitir. Allah,

Gafurdur, Halim dir.'
7
(Mâide Sur. 101 )

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, Ebu’-eyh ve fbn Merdûye nin

bildirdiine göre Enes der ki: Hz. Peygamber (saibibhu aleyhi ««eiiem) daha önce hiç

duymadm bir hutbe vermiti. Bir kii: “Benim babam kimdir?" diye

sorunca, Hz. Peygamber (aaliaUshu aiyh vasellem) ona: "Filan kiidir

"

buyurdu ve: "Ey

iman edenleri Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

sormayn ..."
1

âyeti nâzil oldu .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn
Merdûye'nin Katâde vastasyla bildirdiine göre Enes: "Ey man edenler!

Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."3

buyruunu açklarken öyle dedi: “nsanlar Hz. Peygamber'e («Maiu tM<mM
tekrar tekrar sorular soruyordu. Bir gün Hz. Peygamber (nUlahu akyhi m««m)

minbere çkp: "Bugün bana ne sorarsanz size mutlaka cevap vereceim"

buyurdu. Bunu iiten ashâb bir eylerin olduunu zannederek sustular. Ben

de sama soluma bakmaya baladm. Herkes ban elbisesiyle sarm
alyordu. Bir kii gelip: “Yâ Resûlullah! Benim babam kimdir?" deyince:

"Senin baban Huzâfe'dir" buyurdu. Bu kii biriyle tartt zaman babasndan

baka birine isnâd edilirdi. Ömer b. el-Hattâb: “Biz Rab olarak Allah’, din

olarak slam’ kabul ettik ve fitnelerin errinden Allah'a sndk" deyince, Hz.

Peygamber (iBlailahu Beyh veseliam): "Hayr ve er hususunda bugün gibisini asla

görmedim. Cennet ve Cehennem bana u duvardan daha yakn bir ekilde

gösterildi" buyurdu. Katâde: “Yüce Allah, Peygamberine sizin

görmeyeceinizi gösterir ve iitmeyeceklerinizi iittirir" dedi. Sonra da: "Ey

iman edenleri Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

1 Mâide Sur. 101
J
Buhârî (7295), Müslim (2359), Tirmizî (3056), Nesâî, S. el-Kübra (11154) ve bn Cerîr

(9/15).

} Mâide Sur. 101
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sormayn. Ku'ran indirilirken onlar soracak olursanz, size açklanr. Allah

bunlar atfetmitir. Allah, Gafur’dur, Halim'dir
"1

âyeti indi. Yine Katâde: “Bu

âyet, Ubey b. Ka’b'n kraatnda: l*> l^i-oU cüîî ^5 l*JL j3"

eklindedir" dedi.
2

Buhârî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Baz kiiler alay ederek Resûlullah'a (salisilata aleyhi vesellem)

sorular sorarlard. Biri: “Benim babam kimdir?" derken, devesi kaybolan

baka biri: “Benim devem nerededir?" derdi. Bunun üzerine Yüce Allah onlar

hakknda: "Ey iman edenler! Size apklannca hounuza gitmeyecek olan

eyleri sormayn. Ku'ran indirilirken onlar soracak olursanz, size açklanr.

Allah bunlar atfetmitir. Allah, Gafur'dur, Halim'dir
"3 âyetini indirdi.

4

bn Cerîr, bn Av’dan bildiriyor: “ibn Abbâs’n azatls krime'ye: "Ey iman

edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."5

buyruunun açklamasn sorduumda öyle dedi: Bu âyet Hz. Peygamber’in

(saHailahu aleyhi »esellem) kalkp: “Bana ne sorarsanz size mutlaka cevap vereceim"

buyurduu gün inmitir. O gün Müslümanlardan kimsenin yerinde olmay

istemeyecei bir kii kalkp: “Yâ Resûiullah! Benim babam kimdir?" dedi.

Resûlullah (salisilata aleyhi vesellem): "Baban Huzâfe'dir" buyurunca bu âyet nâzil oldu.
6

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Tâvus: "Ey iman edenler!

Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."7

buyruunu açklarken: “Bu âyet: “Yâ Resûiullah! Benim babam kimdir?"

deyip de, Hz. Peygamberden [saiiaiiata BBybi «seUem): "Senin baban filandr" diye

cevap alan kii hakknda nâzil olmutur" dedi.
8

1 Mâide Sur. 101
1 bn Cerîr (9/14) ve bn Ebî Hâtûn 4/1218 (6878). Yine bu hadis Ubey b. Ka'b'n

kraati dndaki bölümü Buhârî (7089, 7091) ve Müslim'de (2359) geçmektedir. Rûhu'l-

Ma&rii 'de (7/45) Ube/in kraaüna baknz. Bu kraat Mushafa muhalif olmasndan dolay

âz bir krattr.

3 Mâide Sur. 101

4 Buhârî (4622), bn Cerîr (9A4), bn Ebî Hatim 4/1217 (6877) ve Taberânî (12695).

5 Mâide Sur. 101
6 bn Cerîr (9/15, 16).

7 Mâide Sur. 101
8
Abdurrezzâk 1/196) ve bn Cerîr (9/16).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey iman edenler!

Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn. Ku'ran

indirilirken onlar soracak olursanz, size açklanr. Allah bunlar affetmitir.

Allah, Gafur'dur, Halim'dir
" 1

âyetini açklarken öyle dedi: Resulullah (daiiahu

aiey+u reseiiem) bir gün öfkelenerek hutbeye kalkt ve: "Bana sorun, ne sorarsanz

size mutlaka cevap vereceim" buyurdu. Kurey'ten, Sehm oullanndan

kendisine Abdullah b. Huzâfe denilen biri kalkp: "Yâ Resûlullah! Benim

babam kimdir?" dedi. Hz. Peygamber (salialiahu aleyhi veseM: "Senin baban filan

kiidir

"

buyurdu ve ona babasnn ismini söyledi. Bunun üzerine Ömer kalkp

Resûlullah'n (saflaflahu aleyhi «seiiem) ayan öperek: “Yâ Resûlullah! Biz Rab olarak

Allah', Peygamber olarak seni ve imam olarak Kuriân' kabul ettik. Bizi

bala ki, Allah ta seni balasn" dedi. Hz. Peygamber (saiiaHai* «dM raz

oluncaya kadar Ömer sranna devam etti. O gün Hz. Peygamber (»yiehu jieyhi

vaseiiem): "Çocuk yatak sahibine (yani kadnn kocasna veya efendisine) aittir.

Zina edene ise recm vardr" buyurdu. Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Size

açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."
2

âyeti nâzil

oldu .

3

Firyâbî, bn Cerir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

Resûlullah (sBiaiiuhu aleyhi reseliem) yüzü kzarm ve öfkeli bir ekilde çkt ve minbere

oturdu. Bir kii kalkp: “Atalanm nerededir?" diye sordu. Hz. Peygamber

(aaiBiahu aleyhi YEseMem):
"
Cehennemdedir

"

buyurdu. Baka biri kalkp: "Benim babam

kimdir?” deyince:
"
Senin baban Huzâfe'dir

"

buyurdu. Bunun üzerine Ömer b.

el-Hattâb kalkp: "Biz Rab olarak Allah’, din olarak slam', Peygamber olar ak

Muhammed'i ve imam olarak Kuriân' kabul ettik. Yâ Resûlullah! Biz daha

cahiliyeden ve irkten yeni çkmz. Babalanmzn kim olduunu Allah daha

iyi bilendir" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber'in luiiaiihu aleyhi resellem) öfkesi

geçti ve: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan

eyleri sormayn ..."
4
âyeti nâzil oldu .

5

bn Hibbân’n, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah MuflBhu B eyhi

vesellem) hutbesinde: “Ey insanlar! Allah size haca farz kld" buyurdu. Bir kii

1 Mâide Sur. 101
1 Mâide Sur. 101

} bn Cerîr (9/17) ve bn Ebî Hatim 4/1219 (6882).

4 Mâide Sur. 101

5 bn Cerîr (9/17). bn Kcsîr, Tefsîr'de (13)199): "snad ceyyiddir" demitir.



Âyet: 101 • Çok Soru Sormak 499

kalkp: "Yâ Resulullah! Her yl m?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseUem) bir

cevap vermedi. Ancak adam soruyu üç defa tekrar edince: "Eer size evet

deseydim hac size her yl vacip olacakt. Siz de bu görevi ifa edemeyecektiniz.

Benim sizi braktm gibi siz de beni rahat brakn. Zira sizden öncekiler çok

soru sormalarndan ve peygamberlerine kar ihtilaf etmelerinden dolay helak

oldular. Ben sizi bir eyden nehyedersem ondan saknn ve size bir ey

emredersem gücünüz nisbetinde onu yapn" buyurdu. Yine Mâide sûresindeki:

"Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

sormayn..."' âyetinin bu konuda nâzil olduunu söyledi .

2

Ibn Cerîr, Ebu'-eyh ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre

der ki: Resûlullah (uiiaiiatu alayhi «utaiM bize hutbesinde: "Ey insanlar! Allah size

haca farz kld

"

buyurdu. Ukkâe b. Mhsan el-Esedî: "Yâ Resûlullah! Her yl

m?” diye sorunca: “Eer size evet deseydim mutlaka her yl vacip olacakt. Her

yl vacip olunca da siz bu görevi terk ederek dalalete düecektiniz. Benim size

söylemediim eyi siz de bana sormayn. Zira sizden öncekiler çok soru

sormalarndan ve peygamberlerine kar ihtilaf etmelerinden dolay helak

oldular" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Size

açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Umâme el-

Bâhiiî der ki: Resûlullah lufaiiahu atertu naM kalkp insanlara: "Ey insanlar! Allah

size haca farz kld" buyurdu. Bedevilerden bir kii: "Her yl m?” diye

sorunca, Resûlullah MaiMu aleyhi «senem) uzun bir süre sessiz kald. Sonra da:

"Soruyu soran kimdi?” buyurdu. Bedevi: "Bendim" deyince: "Vay haline!

Sana evet demeyeceime dair garanti veren nedir? Vallahi! Evet diyecek

olsaydm her yl vacip olurdu. Her yl vacip olunca da bu görevi terk ederek

küfrederdiniz. Bilin ki, sizden önceki ümmetler günahlarndan dolay helak

oldular. Vallahi! Eer size yeryüzünün tümünü helal klp bir deve ayann
basaca kadar bir yeri haram klacak olursam hepiniz oraya düerdiniz

"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Size açklannca

hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn. Ku'ran indirilirken onlar

' Mâide Sur. 101
2 bn Hibbân (3704). bn Hibbân'n muhakkii: "snâd sahihtir" demitir.
3 Mâide Sur. 101

4 bn Cerîr (9/19). bn Kesir, Tefsir (3/200): "brahim b. Müslim el-Hecerî zayf biridir"

demitir.



500 -8 Mâide Sûresi g

soracak olursanz, size açklanr. Allah bunlar atfetmitir. Allah, Gafur'dur,

Halim'dir
"1

âyetini indirdi .

1

bn Merdûye'nin, bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiaiiBhu

aleyhi veseiiem): “Allah size hacc farz kld" buyurdu. Bir kii: "Yâ Resûlullah! Her yl

m?” diye sorunca Resûlullah (»liaiiahu aleyhi vesellem) bu kiiden yüz çevirdi. Sonra:

"Canm elinde olana yemin olsun ki, eer evet diyecek olsaydm her yl vacip

olurdu. Her yl vacip olunca da siz buna güç yetiremezdiniz. Bu görevi lerk

ettiiniz zaman da küfre girmi olurdunuz" buyurdu. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

sormayn. Ku'ran indirilirken onlar soracak olursanz, size açklanr. Allah

bunlar atfetmitir. Allah, Gafur'dur, Halim'dir
"3

âyetini indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Bir kii Hz.

Peygamber'e (saiiaHahu aleyhi vssaiiam) gelip: "Babam nerededir?” deyince, Resûlullah

(laUeMahu aleyhi veseiten):
"
Cehennemdedir

"

buyurdu. Baka biri gelip: "Yâ Resûlullah!

Hac her yl m yaplacaktr?” diye sorunca, Resûlullah (saUaiiahu aleyhi «selim) kzd ve

srtn dönerek eve girdi. Sonra bir daha çkarak: "Benim size söylemediklerimi

niçin siz bana soruyorsunuz ? Canm elinde olana yemin olsun ki, eer evet

diyecek olsaydm her yl vacip olurdu. Siz de küfre girerdiniz" buyurdu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey man edenler! Size açklannca hounuza

gitmeyecek olan eyleri sormayn. Ku'ran indirilirken onlar soracak

olursanz, size açklanr. Allah bunlar atfetmitir. Allah, Gafur'dur,

Halim'dir
"4

âyetini indirdi.

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî, Hâkim

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: "...Yolculuuna gücü

yetenlerin haccetmesi, Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr..."5 âyeti nâzil

olduu zaman: "Yâ Resûlullah! Her yl m?” diye sordular. Resûlullah (sailaHahu ^ayti

vttellam) cevap vermeyerek sustu. Sonra bir daha: "Her yl m?” diye sorulunca:

"Hayr, eer evet diyecek olsaydm her yl vacip olurdu" buyurdu. Bunun

’ Mâide Sur. 101
1 bn Cerîr (9/19, 20) ve Taberânî /671). bn Kesîr, Tefsir'de (3/201): "snad zayf r"

demitir.

3 Mâide Sur. 101

4 Mâide Sur. 101
s Âlî mrân Sur. 97
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üzerine: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan

eyleri sormayn ..."

1

âyeti nâzil oldu .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Hac âyeti

nâzil olduu zaman Hz. Peygamber MUihu aleyhi «senem) insanlann toplanmas için

ezan okuttu ve: "Ey insanlar! Allah size haca farz kld, haccedin

"

buyurdu.

Ashâb: "Yâ Resûlullah! Bir yl m yoksa her yl m?" diye sorunca: "Hayr,

sadece bir yl. Eer evet diyecek olsaydm her yl vacip olurdu. Her yl vacip

olunca da bu görevi terk ederek küfre girerdiniz " buyurdu. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

sormayn. Ku'ran indirilirken onlar soracak olursanz, size açklanr. Allah

bunlan atfetmitir. Allah, Gafuridur, Halim'dir
"5 âyetini indirdi/

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu uiryh vetrfem) insanlan toplamak için ezan okuttu ve: "Ey

kavim! Size hac farz klnd" buyurdu. Esed oullanndan bir kii kalkp: "Yâ

Resûlullah! Her yl m?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiUu aleyhi veseiiefn) çok kzarak:

"Canm elinde olana yemin olsun ki, eer evet diyecek olsaydm her yl vacip

olurdu. Her yl vacip olunca da siz buna güç yetiremezdiniz. Bu görevi terk

ettiiniz zamanda küfretmi olurdunuz. Benim sizi braktm gibi siz de beni

brakn. Ben size bir ey emredersem onu yapn, bir eyden de nehyedersem onu

brakn" buyurdu. Yüce Allah: "Ey man edenler! Size açklannca hounuza

gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."5 âyetini indinmi, sa’dan (aiaYhimM

gökten bir sofra indirmesini isteyip de küfre giren Hristiyanlar gibi olmalarn

ve böyle eyler istemelerini yasaklayarak: "Ey iman edenler! Size açklannca

hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn. Ku'ran indirilirken onlar

soracak olursanz, size açklanr. Allah bunlar atfetmitir. Allah, Gafur'dur,

Halim'dir
"6

buyurmutur. Yani, Kur’ân’da size ar gelecek eyler indirilecek

1 Mâide Sur. 101
1 Ahmed 2/236 (905), Tirmizî (814, 3055), bn Mâce (2884), bn Ebî Hâtûn 4/1217

(6875), Dârakutnî (2/280) ve Hâkim (2/293, 294). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen

et-Tirmizî, 134, 2584).

3 Mâide Sur. 101

4 bn Cerîr (9/21).

3 Mâide Sur. 101
6 Mâide Sur. 101
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olursa bekleyin. Kur'ân tam olarak indii zaman soracanz her eyin

açklamasn bulacaksnz .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek

olan eyleri sormayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: Resûlullah (saiiiiahu

aleyhi vesellem) hac farizasn zikrettikten sonra ashâb: “Yâ Resûlullah! Her yl m
vaciptir?" diye sordular. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayr, eer size evet

demi olsaydm her yl vacip olurdu. Her yl vacip olunca da buna güç

yeEremezdiniz. taat etmediiniz zaman da küfre girmi olurdunuz" buyurdu.

Sonra da:
"Bana sorun, kim bana bu mecliste bir ey soracaksa mutlaka ona

cevap vereceim. Hatta (gerçek) babasn sorsa bile söyleyeceim" buyurdu. Bir

kii kalkp: “Benim babam kimdir?" deyince: "Baban Huzâfe b. Kays'nr"

buyurdu. Bunun üzerine Ömer kalkp: “Yâ Resûlullah! Biz Rab olarak Allah',

din olarak slam', peygamber olarak da Muhammed'i kabul ettik. Allah'n ve

Resûlünün gazabndan Allah’a snrz” dedi .

3

bnu'l-Miinzir'in bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs: “Eskiden kendilerine

helal olan eyleri sorarlard. Bu ey kendilerine haram klnana kadar sorar

dururlard. Haram klnd zaman da o haram ilerlerdi” dedi.

afiî, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve bnu’l-Münzir'in, Sa’d b. Ebî

Vakkâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veselM: "Müslümanlarn,

müslümanlar hakknda en büyük suçlusu, haram klnmayan bir eyi soran ve

sormasndan dolay insanlara haram klnmasna sebep olan kiidir" büyürde .

4

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve Hâkim'in, Ebû Sa'lebe el-Huenî’den

bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah size hudut koymutur ve

bu hudutlar amayn. Yine size baz eyleri farz klmtr. Bu farz,an

kaybetmeyin. Haram kld eylere de itaatsizlik etmeyin. Baz eyleri de

1 bn Cerîr (9/20, 21) ve bn Ebî Hâtin 4/1218 (6881).
1 Mâide Sur. 101

3 bn Cerîr (9/21, 22).

4
afiî, ifâu’l-Ay 1/47 (26), Ahmed 3/105, 122 (1520, 1545), Buhârî (7289), Müslim

(2358) ve Ebû Dâvud (4610).
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unutmakszn size rahmet olarak zikretmemitir. Siz de bunlar kabul edip bu

konulardan bahsetmeyin" buyurmutur.

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin,

Husayf vastasyla Mücâhid'den bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman

edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."
2

buyruunu açklarken: "Bahîra, Sâibe, Vasîle ve Hâm ile ilgili eyleri sormayn.

Sen Allah'n Bahîra, Sâibe, Vasîle'yi öyle öyle yaptn bilmiyor musun?"

dedi. krime: "Onlar âyetler hakknda Hz. Peygamber'e (salBlahu aleyhi vesellem) Çûk

soru sorarlard ve bundan nehyedildiler" deyip: "Sizden önceki bir millet o

tür eyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu
"3 âyetini okudu. Ben:

“Mücâhid bana, bn Abbâs’tan buna muhalif bir eyi rivayet etti. Sen niçin

öyle diyorsun?" dediimde: "O zaman bn Abbâs'tn dedii dorudur"

karln verdi .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in, Abdulkerim vastasyla bildirdiine göre

krime: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan

eyleri sormayn ..."5 buyruunu açklarken: "Burada Hz. Peygamber'e (sBiaiiahu

aleyhi vesellem) babasnn kim olduunu soran kii kastedilmektedir" dedi. Saîd b.

Cübeyr ise: "Burada Resûlullah'a Miaiiab aleyhi vesellem), Bahîra ve Sâibe'yi soranlar

kastedilmektedir” dedi. Miksem ise: "Bu âyet, daha önce peygamberlerine

âyetler hakknda soru soran ümmetler hakknda nâzil olmutur" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Nâfi: "Ey iman edenler!

Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."7

buyruunu açklarken: "Çok soru sormak, her zaman sevilmeyen bir eydir"

dedi.

1 bn Cerîr (9/24, mevkuf olarak) ve Hâkim (4/115, "sahîh"). Zayf hadistir. Elbânî,

âyetu'l-Merâm (4)

1 Mâide Sur. 101

3 Mâide Sur. 102
4 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (839) ve bn Cerîr (9/22).

5 Mâide Sur. 101
6 bn Ebî Hatim 4/1218 (6879).

7 Mâide Sur. 101
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: jj”' eklinde

(te) herfini ötre, (del) harfini de fetha ile okudu.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Abdu'l-Melik b. Ebî Cum'a el-Ezdî der ki:

Hasan(- Basrî)'a temizlikçinin kazancn sorduumda: "Yazk sana! Brakld
takdirde mekanlarnzn size dar gelecei bir eyi bana sormaktasn" dedi ve:

"Ey iman edenleri Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri

sormayn ...*
2
âyetini okudu.

Ahmed, Taberânî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin, Ebû Umâme'den

bildirdiine göre Resûlullah (niisiiahu stey+i vewibm) Veda haccnda Fadl b. Abbâs’n

alaca renkli devesinin terkisine binmi iken: "Ey insanlar! lim kaldmlp

katledilmeden önce onu alnz" buyurdu. Biz de, Yüce Allah: "Ey iman

edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."3

âyetini indirdikten sonra soru sormaktan çekinirdik. Bunun üzerine bir

bedeviye, Resûlullah’a («ifeiahu ai^ «senem) sormas için rüvet olarak bir sank

verdik. Adam sankla sarnd ve sangn kenannn sa kann üzerine geldiini

gördüm. Ona: "Resûlullah'a Msiiriu aJeyhi ««eliem): Kur’ân elimizdeyken, biz onu

örenmi, kadnlanmza, çocuklanmza ve hizmetçilerimize öretmi iken

nasl olurda ilim kaldnlr? diye sor" dedik. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesdlem) öfkeden

yüzü kzarm bir ekilde ban kaldrarak: "Mushaflar (Tevrat ve ncil)

Yahudilerin ve Hristiyanlarn elinde deil mi? imdi onlar peygamberlerinin

getirmi olduundan bir harfe bile uymamaktalar. Bilin ki, ilmi tayanlarn

gitmesi ilmin gitmesi demektir" buyurdu/

Ahmed, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî'nin, el-Esmâ' ve's-Sfar
1

ta

bildirdiine göre Ebû Mâlik el-E'arî der ki: Ben Hz. Peygamber'in (seiialiahu aleyhi

rassUam) yannda iken: "Ey iman edenleri Size açklannca hounuza

gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."5 âyeti nâzil oldu. Biz kendisine soru

sorarken: "Allah'n öyle kullan vardr ki, bunlar peygamber ve ehit

deildirler. Ancak kyamet gününde bu kiilerin oturduklan yerlerden ve

’ Mâide Sur. 101
1 Mâide Sur. 101

3 Mâide Sur. 101
4 Ahmed 36/621, 622 (22290) ve Taberânî (7867, 7906). Müsned' in muhakkikleri: "Bu

metinle isnada zayftr" demiilerdir.
3 Mâide Sur. 101
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Allah'a olan yaknlklarndan dolay peygamberler ve ehitler bunlara gpta

ederler" buyurdu. Bir bedevi: "Yâ Resûlullah! Bunlar kimlerdir?" deyince,

Resûlullah (uiiBflahu aleyh. metal): "Bunlar deiik ehirlerden, deiik kabilelerden ve

farkl milletlerden olup da, aralarnda bir akrabalk ba veya bir dünyalk

menfaati olmakszn Allah için birbirlerini seven kiilerdir. Yüce Allah bunlarn

yüzlerini nurlu klp kendilerine Rahman'n huzurunda inciden minberler

yapacaktr. nsanlar (savatan) kaçarlarken onlar kaçmaz, yine insanlar

korkarlarken onlar bir eyden korkmazlar" buyurdu .

1

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mâlik b.

Buhayne der ki: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza gitmeyecek

olan eyleri sormayn ..."
2
âyeti nâzil olduktan sonra Resûlullah ("Mhu aleyhi

mailem), mezarlk ahalisi için üç defa dua etmi ve herkes susmutu. Ebû Bekr,

Hz. Âie'ye gidip: ^Resûlullah (saHaMu aleyhi «eseüenO^ mezar ahalisi için dua etti. Bunu

kendisine sor" dedi. Hz. Âie: “Mezar ahalisine dua m ettin?" deyince,

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi mailem): "Bu mezarlk, Askaelân’da olan bir mezarlktr.

Orada yetmi bin ehit dirilecektir" buyurdu.

Muhammed b. Nasr el-Mervezî'nin Kitâbu's-Salâfta ve Harâitî'nin,

Mekârimu'l-Ahlak’ta bildirdiine göre Muâz b. Cebel der ki: Hz. Peygamber

(saiiaflahu aleyh mdiem) ile beraber bir yolculukta idik. Onun binei ileri geçmi, dizim

Resûlullah'n (uHafMu meflem) dizine temas edene kadar da benim bineim

Resûlullah'n (uHaHahu deyi* m*™) bineine yaklamt. Ben: “Yâ Resûlallah! Size

bir ey sormak istiyorum, ama: "Ey iman edenler! Size açklannca hounuza

gitmeyecek olan eyleri sormayn ..."3 âyeti beni bundan alkoymaktadr2 '

dedim. Resûlullah (laiiai^u aleyhi meiiem): "Ey Muâz! Ne soracaksn ?" deyince: “Beni

Cehennemden kurtanp Cennete sokacak amel nedir?" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (seiialiahu aleyhi mailem): "Çok büyük bir ey sordun. Ancak bu kolay bir

eydir. Bunlar, Allah'tan baka ilah olmadna, benim Allah'n Resulü

olduuma ahitlik etmek, namaz klmak, zekat vermek, hacca gitmek ve

Ramazan orucunu tutmaktr. Sana ilerin bata gelenini, direini ve doruk

1 Ahmed 37/530, 540, 541 (22894, 22897, 22906), bn Ebî Hatim 4/1217 (6876), Taberânî

(3433- 3435) ve Beyhakî (976). Beyhakî: "Bu hadis, ilim erbabnca hüccet saylmayan ehr
b. Haveb'in rivayetidir" dedi. Müsned'in muhakkikleri: "Muâz b. Cebel'den geldii

ekliyle hadis sahihtir" demilerdir. Ahmed, Müsned'e 36/326 (22002) baknz.
1 Mâide Sur. 101

3 Mâide Sur. 101
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noktasn haber vereyim mi? lerin bata geleni slam, direi namaz ve doruk

noktas cihaddr. Oruç kalkan ve sadaka ile gece namaz ise günahlar

temizleyendir

"

buyurdu ve: "Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere

(ibadet ettikleri için), vücutlar yataklardan uzak kalr ve kendilerine

verdiimiz rzktan Allah yolunda harcarlar
*

âyetini okudu. Sonra: "Sana

insanlar üstünde en fazla tutacan eyin ne olduunu haber vereyim mi?"

buyurdu ve dilini çkararak onu iki parmayla tuttu. “Yâ Resûlullah! Her

konutuumuz ey bize yazlacak mdr?” deyince:
"Annen seni kaybetsin!

nsanlar burunlar üstü Cehenneme sürükleyen, ancak dillerinin ürettikleridir.

Diline sahip olduun müddetçe selamettesin. Konutuun zaman da ya lehine,

ya da aleyhine yazlr" buyurdu.

1

i çU- Sfj îL*J Vj Slj J
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6jJS# Sfj Li 5jJju v

“Allah, ne Bahire, ne Sâibe, ne Vasile, ne de Hâm diye bir

ey meru klmamtr. Fakat inkâr edenler Allah'a kar
yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarnn akl da ermez. Onlara,

«Allah'n indirdiine (Kufân'a) ve Peygamber'e gelin»

denildiinde onlar, «Babalarmz üzerinde bulduumuz
din bize yeter» derler. Peki ya babalan bir ey bilmiyor ve

doru yolu bulamam olsalar da m?" (Mâide Sur. 103. 104)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd

b. el-Müseyyeb: Bahîra, sütü putlar için alkonan ve hiç kimse tarafndan

salmayan hayvandr. Sâibe ise, müriklerin ilahlar için serbest brakarak

onlara hiçbir ey yüklemedikleri hayvanlardr” dedi. Ebû Hureyre'nin

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaAahu aleyhi veseiiem): "Amr b. Âmir el-Cuzâi'nin

Cehennemde barsaklarn sürüdüünü gördüm. Çünkü o sâibe olarak hayvan

1 Secde Sur. 16
2 Muhammed b. Nasr (7, 195- 198). Muhakkik hadisi zayf bulmutur.
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salan ilk kiiydi

"

buyurdu. bnu’l-Müseyyeb: “Vasîle, daha dourmam bir

devenin arka arkaya iki defa dii dourmasdr. Böyle iki dii arasnda erkek

dourmayan bir deveyi putlan için babo brakrlard. Hâm ise, belli bir

sayda dii develerle çiftleen erkek devedir. Damzlk görevini bitiren deveyi

putlan için babo brakrlar ve artk ona hiçbir ey yüklemezlerdi.”'

Ahmed, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl’da, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâ' ve's-SfâV ta, Ebu'l-

Ahvas'tan, o da babasndan bildiriyor: Resûlullah’n (saiiaHahu erfeyhî »eseiiem) yanna

eski giysilerle gitmitim. Bana: "Senin maln var m?" deyince: "Evet, vardr"

dedim. Resûlullah (nlUMm Beyhi vEseilem): "Ne tür maln var?” diye sorunca da:

“Deve, koyun, at ve kölelerim var” dedim. Bunun üzerine Resûlullah (ullaliehu

aleyhi vasullem): "Allah sana mal verdiyse sana verdii bu maln izi üzerinde

görülsün

"

buyurdu. Sonra:
“Sen develerini kulaklar tam olarak m

yetitirirsin?" deyince: "Evet, develer de ancak öyle yetitirilir" dedim.

Resûlullah (saiiaifahu aiayh» vasaiiam): "Belki sen bça alr ve bir ksmnn kulan keser:

«Bu, Bahîre'dir» dersin. Sonra bir ksmnn kulan yarar: «Bu kula yarktr

(haramdr) dersin deil mi?» deyince de: "Evet" dedim. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

ressilem): "Böyle yapma, Allah'n vermi olduu her ey sana helaldir" buyurdu

ve: “Allah, ne Bahire, ne Sâibe, ne Vasîle, ne de Hâm diye bir ey meru
klmamtr...”

1

âyetini okudu. Ebu’l-Ahvas der ki: "Bahîra kula yanlan

hayvandr. Kiinin ne hanm, ne kzlan, ne de ev halkndan hiç bir kii bu

hayvann yününden, tüyünden, klndan ve sütünden faydalanamaz. Öldüü

zaman da ona ortak olurlard (onu beraber yerlerdi). Sâibe ise putlan için

babo braktklan hayvanlardr. Vasîle, alt defa douran koyundur. Yedinci

defa da bir dii bir erkek dourursa onu kesmezler, ona vurmazlar nereden

içerse içsin ona dokunmazlard. Öldüü zaman da ona ortak olurlard. Hâm

ise, sulbünden on döl çkan devedir. Bu on dölü de damzlk olduu zaman

srt korunur ve ona Hâm ad verilir. Onun ne yününden faydalanlr, ne kesilir

ve ne de srtna binilir. Öldüü zaman da ona ortak olurlard.”3

1

Abdurrczzâk (1/196, 197), Buhârî (3521, 3623), Müslim (2856), Nesiî, S. el-Kübra

(11156), bn Cerîr (9/26, 27), bn Ebî Hatim 4/1224 (6906) ve Feth’te (8/285) geçtii üzere

bn Merduye.
2 Mâide Sur. 103

3 Ahmed 28/464 (17228), bn Cerir (9/29), bn Ebî Hatim 4/1220 (6885) ve Beyhakî

(742). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" dedi.
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî Talha vastasyla bn

Abbâs’tan bildiriyor: Bahîre, be batn douran devedir. Beinci batnda

doan yavru erkek ise onu keserler ve sadece erkekler yerlerdi. Eer dii ise

kulaklarn yararlar ve: "Bu, Bahîre'dir" derlerdi. Sâibe ise ilahlar için babo
braktklan develerdir. Onlara binmezler, onlar samazlar, tüyünü kesmezler

ve ona bir ey yüklemezlerdi. Vasîle ise, öyledir: Koyun yedi defa dourduu
zaman yedinci batnda doan dii olsun, erkek olsun ölü olursa kadnlar

dnda erkekler ona ortak olurlar. Yedinci batnda doan dii ise, onu

kesmeyip brakrlard. Eer yedinci batnda doan bir erkek bir dii ise >ine

onlan kesmezler ve: "Kz kardei yetiti ve onu bize haram kld" derlerdi.

Hâm ise, yavrusunun da yavrusu olan erkek devedir. Ona da: "Bu, srtn

korudu" derlerdi. Ona bir ey yüklemezler, tüyünü kesmezler, onu hiçbir

meradan ve sulaktan men etmezlerdi. Hatta sulak sahibinden baka birine ait

olsa bile yine men edilmezdi .

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Avfî vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Allah, ne Bahîre, ne Sâibe, ne Vasîle, ne de Hâm diye bir

ey meru klmamtr..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bahîre, kiinin

devesinin be defa dourmasdr. Beinci batnda doan erkek deilse, kii

bu devenin kulaklann yarard. Ancak onun tüyünü kesmez ve sütünü

içmezdi. te bu, Bahîre'dir. Sâibe ise, kiinin malndan dilediini babo
brakmasdr. Vasîle ise, koyunun yedi defa dourmasdr. Yedinci batnda

erkek doarsa kesilir, dii dourursa braklrd. Eer hem dii, hem er<ek

dourursa: "Kardei ona yetiti (onu kurtard)” derlerdi ve onlan brakrlar ve

kesmezlerdi. te bu da Vasîle'dir. Hâm ise, kiinin devesi on defa çiftletii

zaman ona: "Hâm" denilir ve braklrd .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah, ne Bahîre, ne Sâibe, ne Vasîle, ne de Hâm diye bir ey

meru klmamtr. Fakat, inkâr edenler Allah'a kar yalan uyduruyorlar.

Zaten çoklarnn akl da ermez"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Bahîre,

' bn Cerîr muhtasar olarak (9/35) ve bn Ebî Hâtim 4/1220- 1223 (6887, 6892, 6S98,

6903).
3 Mâide Sur. 103

i bn Cerîr (9/34) ve bn Ebî Hâtim 4/1224 (6904, sadece, Hâm'n anlamnn

açkland son cümleyi).
4 Mâide Sur. 103
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develerden olurdu. Cahiliye ahalisi onun tüyünü kesmeyi, srtna binmeyi

haram klar, etini ve sütünü erkeklere helal, kadnlara ise haram klarlard.

Eer erkek ve dii dourursa serbest braklr. Eer ölürse kadnlar ve

erkekler onun etini yemekte ortak olurlard. Hâm ise, Bahîre'yle çiftleip

yavru dourmasna vesile olan erkek devedir. Sâibe ise koyundan olur ve

Bahîre'ye benzer bir ekildedir. Ancak alt batn arka arkaya dii dourduu
zaman onu brakrlard. Eer yedinci batnda erkek veya dii veya erkek ve

dii dourursa onu keserler ve sadece erkekler yerlerdi. Eer dii ve erkek

dourursa Vasîle olur. Diinin domasyla erkek kesilmezdi. Eer ikiz

dourursa yine kesilmez braklrd .

1

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki: Resûlullah (afaUah

aleyhi veseiiem) bize öle namazn kldnyordu ki, kbleden geri çekilip yüzünü

kblenin dna çevirdi ve snma yapt. Sonra kbleye tekrar yaklaarak elini

uzattn gördük. Selam verdikten sonra: "Yâ Resûlullah! Bugün namazda

daha önce yapmadn bir eyi yaptn gördük" dedik. Bunun üzerine

Resûlullah (saUaiiahu aleyhi reseUem) öyle buyurdu: "Evet, bu makammda bana Cennet

ve Cehennem arz edildi. Cehennemde gördüüm eyleri Allah'tan baka hiç

kimse bilmez. Orada bal olarak aç susuz braklan ve ölene kadar yerdeki

otlarla beslenen kedinin sahibi olan Himyeri kabilesinden olan kadn gördüm.

Orada Amr b. Luhay'y barsaklarn atein üstünde sürürken gördüm. Bu kii

hayvanlan ilk babo brakan, Bahîra klan, putlan diken ve smail'in dinini

deitiren kiidir. Yine orada mrân el-ifârî'yi gördüm. Haclan(n eyalarn)

çald bastonu da yanndayd." Bana dördüncü eyi de söyledi, ama ben onu

unuttum.
"
Yine bana Cennet gösterildi. Orada bulunanlar gibisini hiç

görmedim. Size göstermek için ondan bir parça almak istedim, ama aramza

engel konuldu." Topluluktan bir kii: "Oradaki bir (meyve) tane(si) ne

kadardr?” deyince: "Annenin dikmi olduu en büyük kova kadardr"

buyurdu. Muhammed b. shâk: "Bunu Rabî'ye sorduumda: "Bu (soruyu

soran) kii Resûlullah’n Maiiahu aleyhi yesellem) ön diini kran kiidir” cevabn verdi.

Buhâri ve bn Merdûye’nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

Bieyh yesellem): "Cehennemin birbirini yediini gördüm. Yine orada Amr'

’ bn Cerîr (9/34) ve bn Ebî Hâtûn 4/1222 (6893).
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barsaklarn atein üstünde sürürken gördüm. Bu kii hayvanlan (putlar için)

ilk babo brakan kiidir" buyurdu.'

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Merduye ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebû

Hureyre der ki: Resûlullah'n (saiBiahu aleyhi millim), Eksem b. el-Cevn'e: "Ey Eksem!

Bana Cehennem arz olundu. Orada Amr b. Luhay b. Kama b. Hndifi

barsaklann atein üstünde sürürken gördüm. Senden daha fazla ona, ondan

daha fazla da sana benzeyeni görmedim" dediini iittim. Eksem: “Yâ

Resûlullah! Onun bana benzemesinin bana bir zarar vermesirden

korkuyorum" deyince: "Hayr korkma, çünkü sen müminsin, o ise kâfirdir. O,

brahim'in dinini deitiren ve hayvanlar Bahîre, Sâibe ve ilâm klarak babo
brakan ilk kiidir" buyurdu .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesellem): "Hayvanlar ilk olarak babo brakan ve

ilk olarak putlara tapan Ebû Huzâ'a Amr b. Âmiri barsaklarm atein

üstünde sürürken gördüm" buyurdu .
3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn CerîHin, Zeyd b.

Eslem'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Ben ilk olarak

hayvanlan Sâibe klarak babo brakan, puflan diken ve brâhim'in dinini

deitiren kiiyi biliyorum" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlullah! Bu kii kimdir?"

diye sorunca: "Ka'b oullannn kardei Amr b. Luhay'dr. Onu Cehennemde

barsaklann atein üstünde sürürken gördüm. Onun batrsaklannn kokusu

cehennem ahalisine eziyet etmekteydi. Yine hayvanlan ilk olarak Bahire klan

kiiyi tanyorum" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlullah! Bu kii kimdir?” diye

sorunca: "Bu kii Mudlic oullanndandr. Onun iki devesi vard. O
develerinin kulaklann yanp sütlerini (içilmeye) ve srtlann (binilmeye) hram

klarak: «Bunlar, Allah yolundadr» dedi. Sonra olara htiyac olunca da

sütlerini içip srtlanna bindi. Onu cehennemde develerinin azlanyla smlp

ayaklanyla çinendiini gördüm" buyurdu .

4

1 Buhârî (4624).

1 bn Ebî eybe (14/70), bn Cerîr (9/27, 31), Feth'te (8/285) geçtii üzere bn Merdûye

ve Hâkim 4/605, "sahih”).

3 Ahmed 7/292, 294 (4258, 4259). Muhakkik: "Sahîh layrihi" demitir.
4 Abdurrezzâk (1/197), bn Ebî eybe (14/92) ve bn Cerîr (9/28).
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Ahmed ve Hâkim'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: Biz Resûlullah

(sBieUohu aleyhi «seiiemi ile beraber öle namaznda idik. Cemaat arkasnda saf tutmu

iken bir ey almak istediini ve sonra geri çekildiini gördük. Bunun üzerine

cemaat te geri çekilmiti. Resûlullah (aM* aleyh mdiem) bir daha geri çekildiinde

cemaat te bir daha geri çekildi. Sonra: “Yâ Resûlullah! Daha önce namazda

yapmadn bir eyi yaptn gördük" dediimde: "Bana Cennet, gülleri ve

güzellikleriyle arz olundu. Onun üzümünden koparmak istedim. Eer ondan

alm olsaydm yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan herkes ondan yerdi ve hiç

eksilmezdi. Ancak aramza bir engel konuldu. Yine bana Cehennem arz olundu.

Ancak hararetini gördüümde geri çekildim. Orada gördüklerimin çou

kadnlard. Onlara bir sr verildiinde ifa ederler, istediklerinde srara olurlar,

kendilerinden istendiinde cimrileirler ve onlara verildiinde ükretmeyip

nankörlük ederler. Yine orada Amr b. Luhay'in barsaklarn atein üstünde

sürürken gördüm. Ona en fazla benzeyenin (ashabmdan) Ma'bed b. Eksem

olduunu da gördüm " buyurdu. Bunun üzerine Ma'bed: “Yâ Resûlullah! Ona

benzememden dolay benim için endieleniyor musun?" dediinde: “Hayr,

korkmuyorum, sen mümin birisin. O ise kâfir biridir ve Araplarn putlara

tapmasna sebep olan ilk kiidir" buyurdu.'

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Fakat, inkâr

edenler Allah'a kar yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarnn akl da ermez"
1

buyruunu açklarken: “Helal olan baz eyleri eytann kendilerine haram

klmasna akllan ermez" dedi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muhammed b. Ebî Mûsa bu âyet hakknda

öyle der: “Atalan böyle bir ey icat etmi ve ölmülerdi. Çocuklar da bunu

Allah’n meru kldn sanmaktadr. Oysa Yüce Allah: "...Fakat, inkâr

edenler Allah'a kar yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarnn akl da ermez" 3

buyurmaktadr. Atalar ve çocuklar Allah’a iftira etmektedirler. Ancak

çocuklann çou buna akl erdiremez ve bunlan Allah'n meru kldn
sanrlar.

’ Ahmed 35/173, 174 (21250) ve Hâkim (4/604,
'
sahîh "). Müsned’ in muhakkikleri:

"snad zayftr" demilerdir.
1 Mâide Sur. 103
5 Mâide Sur. 103
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Muhammed b. Ebî Mûsa: "...Fakat, inkâr edenler Allah'a

kar yalan uyduruyorlar...”' buyruunu açklarken: “Burada Ehl-i Ktâb

kastedilmektedir" dedi. "...Zaten çoklarnn akl da ermez" 1 buyruu

hakknda ise: “Puta tapanlar kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a'bî:

"...Fakat, inkâr edenler Allah'a kar yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarnn

akl da ermez" 4 buyruunu açklarken: “Burada akllan ermeyenlerden kast,

liderlerine uyan kiilerdir. ftira edenlerle de bilerek Allah’a kar yalan

uyduranlar kastedilmektedir" dedi .

5

Al Jl i 1*1 JA fSyk V jZJti f&U && l*iî U
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"Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda

olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin

dönüü Allah'adr. O zaman Allah, size yaptklarnz haber

verecektir." (Mâide Sur. 105)

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, el-Adenî, bn Menî' Müsned’de, el-

Humeydî Müsned'de, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Ebû Ya'la, el-Kiccî,

Sünen'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Dârakutrî, el-

frâd’da, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-mân’da ve Diyâ'nn

Muhtâre’de bildirdiine göre Kays (b. Ebî Hâzm) der ki: Hz. Ebû Bekr kalkp

Allah’a hamdü sena ettikten sonra: “Ey insanlar! Siz: «Ey iman edenler! Siz

kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size

zarar veremez ...»
6

âyetini okuyor ve yanl bir ekilde uyguluyorsunuz.

Çünkü ben Resûlullah’n (taiiaiishualyhi mailem): «Eer insanlar yanl bir ey göri r de

1 Mâide Sur. 103
1 Mâide Sur. 103
3 bn Cerîr (9/40) ve bn Ebî Hâlim 4/1225 (6911).

4 Mâide Sur. 103

5 bn Cerîr (9/40) ve bn Ebî Hâlim 4/1225 (6911).
6 Mâide Sur. 105
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onu deitirmezse, Allah'n hepsinin üzerine azabn indirmesi pek yakndr»

buyurduunu iittim" dedi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Kays b. Ebî Hâzm der ki: Hz. Ebû Bekr,

Resûluliah’n (seiiaiiahu si»rti millim) minberine çktktan sonra Allah'a hamdü sena

etti ve öyle dedi: “Ey insanlar! Siz Allah’n Kitâb'ndan bir âyeti okuyor ve

onu bir ruhsat olarak sayyorsunuz. Vallahi! Allah, Kitab'nda: "Ey iman

edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan

kimse size zarar veremez ...'

2

âyetinden daha ar bir âyet indirmemitir.

Vallahi! Siz ya iyilii emredip kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah size toplu

olarak bir ceza verecektir."*

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in, Cerir el-Becelî'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (dlafah m*ton): "Eer bir kavmin içinde ma'siyet ileyen biri

olur da kavmin bunu deitirmeye gücü yettii halde deitirmezse, mutlaka,

Allah'n hepsinin üzerine azabn indirmesi pek yakndr" buyurmutur .

4

Tirmizî, bn Mâce, bn Cerir, el-Beavî Mu'cem'de, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uab’da, Ebû

Umeyye e-a’bânî'den bildiriyor: Ebû Sa'lebe el-Huenî'nin yanna gidip: “Bu

âyetle nasl amel etmektesin?" dediimde: “Hangi âyetle?" diye karlk verdi.

Ona: 'Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz,

yoldan sapan kimse size zarar veremez ..."5 âyetiyle" dediim zaman:

“Vallahi! Sen sorunu bu âyetten haberdar olan birine sordun. Ben bunu

Resûlullah’a {sHWWm alsyfi varansn) sorduumda öyle buyurdu" dedi:
"
Siz iyilii

emredip kötülükten yasaklayn. Ancak cimrilie itaat edildiini, nefsâni eylere

tâbi olunduunu, dünyalk eylerin (âhirete kar) tercih edildiini, her görü

sahibinin kendi görüünü beendiini gördüün zaman kendi nefsine bak ve

1 bn Ebî eybe (15/174), Ahmed 1/177, 197, 208 (1, 16, 29, 30, 53), Abd b. Humeyd,

Muntehab (1), Humeydî (3), Ebû Dâvud (4338), Tirmizî (2168, 3057, “sahîh"), Nesâî, S. el-

Kübra (11157), bn Mâce (4005), Ebû Ya'la (132), bn Cerir (9/51, 52), bn Ebî Hâtûn 4/1226

(6919), bn Hibbân (304, 305), Beyhakî (7450) ve Diyâ (58, 60). bn Ebî Hâtim, let (2/98) ve

Dârakutnî, tlel'e (1/249) baknz. Elbânî, es-Slsiletu s-Sahîha'da (1564) hadisin sahîh

olduunu söylemitir.
1 Mâide Sur. 105
3 bn Cerir (9/52, 53).

3 Abdurrezzâk (20723).

5 Mâide Sur. 105
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toplumun sorumluluunu üzerinden at. üphesiz arkanzda sabr gerektirecek

günler vardr. O gün sabreden kii ellerinde kor tutmu gibi olacaktr. O zaman

iyi amel ileyenlerin ecri, sizin gibi amel ileyen elli kiinin ecri kadardr."'

Ahmed, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû

Âmir el-E'arî'de bir durum vard ki bir süre Resûlullah'n (saiiaiahu »leyhi «seiM

huzuruna çkmad. Sonra Resûlullah'n (saiiaiiahu aJeyhi vesdien) yanna gittiinde:
"
Seni

(yanma gelmekten) alkoyan nedir?" diye sordu. O: "Yâ Resûlullah! Ben: «Ey

iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan

sapan kimse size zarar veremez»

1

âyetini okudum” dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (»idUu aieyti veseiiem): "Nereye gittiniz? Bu âyet: «Siz hidayete erdikten

sonra yoldan sapan kâfirler size zarar veremez» mânâsndadr" buyurdu .
3

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Taberânî ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor Bir kii bn Mes’d'a:

"...Siz kendinizi düzeltin ..."

4

âyetini sorunca: "Ey insanlar! Bunun zaman

imdi deildir. Bugün bu kabul edilen bir eydir. Fakat iyilii emredip

kötülükten nehyettiinizde size öyle öyle yaplma zaman yaklamtr.” -

Veya: "nsanlarn söylendiinizi kabul etmeyecekleri zaman yaklamtr”

dedi- "te o zaman: "Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz,

yoldan sapan kimse size zarar veremez ..."3 dedi .

6

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Siz

kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size

zarar veremez. Hepinizin dönüü Allah'adr. O zaman Allah, size

1

Tirmizî (3058, "sahih"), bn Mâce (4014), bn Cerîr (9/48, 49), bn Ebî Hatim 4/1225

(6915), Taberânî (22/220 (587), Hâkim (4/322, "sahih") ve Beyhakî (7553). Elbânî der ki:

"Arkaru/.dan sabr günleri gelecektir. O gün sabredenler ellerinde kor tutmu gibiürler"

ksmnn sahih olmas dnda zayf hadistir. Zayf hadistir (Balon: Elbânî, DalfSün ti et-

Tirmizî, 585). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 1844) ve Elbârî, es-

Silsiletu's-Sahiha'da (957) baknz.
1 Mâide Sur. 105

3 Ahmed 28/397, 29/334 (17165, 17798), bn Ebî Hatim 4/1226 (6920) ve Taberânî

(22/317 (799). Müsned' in muhakkikleri: "Munkat olmasndan dolay isnâd zayftr"

demilerdir.
4 Mâide Sur. 105

5 Mâide Sur. 105
6 Abdurrezzâk (1/199), Saîd b. Mansûr, Tefsir (843, 849), bn Cerîr (9/43- 45) ve

Taberânî (9072).
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yaptklarnz haber verecektir"
1

âyetini açklarken: "Siz krbaç ve klç

olmad müddetçe iyilii emredip kötülükten yasaklayn. Bunlar olduu

zaman da siz kendi nefsinize bakn” dedi.
J

Abd b. Humeyd, Nuaym b. Hammâd Fifen'de, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî uab'da, Ebu'l-Âliye'den bildirir:

Abdullah b. Mes'ûd'un yannda iken insanlarn arasnda olduu gibi iki kiinin

arasnda bir sorun olmutu. Her ikisi de birbirlerinin üzerine yürüyünce,

Abdullah'n meclisinde oturanlardan biri: "Onlara iyilii emredip kötülükten

nehyetmek için kalkaym m?” dedi. Dier bir kii yanndakine: "Sen kendi

nefsine bak. Yüce Allah: "...Siz kendinizi düzeltin...” 3 buyurmaktadr" diye

karlk verince, bunu iiten bn Mes'ûd öyle dedi: "Yava ol! Bu âyetin tevili

henüz gelmi deildir. Kurîân indirildii yere indirildi ve bir ksm âyetlerin

tevili Kuriân inmeden önce geçti. Bir ksm âyetlerin tevili, Resûlullah (saiiaibhu

sieyfi veai«m) zamannda gelmi, bir ksm âyetlerin tevili, Resûlullah'tan (saiiaiiaNu aiaytM

vesslem) yllar sonra gelmitir. Bir ksm âyetlerin tevili de bu günden sonra, bir

ksm âyetlerin tevili de kyamet günü zamanndadr. Bir ksm âyetlerin tevili

hesap, Cennet ve Cehennem zamandr. Kalpleriniz ve istekleriniz bir

oldukça, frkalara aynlmadkça ve birbirinize aclar tattrmadnz müddetçe

iyilii emredip kötülükten nehyedin. Kalpleriniz ve istekleriniz ayn olduu

zaman, frkalara ayrlp birbirinize aclar tattrdnz zaman herkes kendi

nefsinden sorumludur. te o zaman bu âyetin tevili de gelmi olur.
,H

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer'e: "Eer bu

günlerde otursan ve iyilii emredip kötülükten yasaklamasan. Çünkü Allah:

«...Siz kendinizi düzeltin...»
5 buyurmaktadr” denildiinde, bn Ömer: "Bu

âyet benim ve arkadalanm hakknda deildir. Zira Resûl ullahMaiiahu aleyhi »eseiM:

«Dikkat edin,
burada bulunan (hazr olan) bulunmayana (gaibe) haber versin"

buyurdu. Biz hazr olanlar, siz de gâip olanlarsnz. Fakat bu âyet bizden

T Mâide Sur. 105
2
Saîd b. Mansûr, Tefsir (844).

3 Mâide Sur. 105

* Nuaym b. Hammâd (38), bn Cerîr (9/46, 47), bn Ebî Hatim 4/1227 (6922) ve

Beyhakî (7552).

5 Mâide Sur. 105
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sonra gelecek olan ve iyilii emredip kötülüü nehyettikleri zaman sözleri

kabul edilmeyecek kiiler hakkndadr" dedi.

1

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin, Katâde vastasyla bildirdiine göre bir kii

öyle dedi: Hz. Osmân'n hilafet zamannda, Medine'de Resûlullah'n Maiiahu

ukrrfc ressiiem) ashâbndan oluan bir halkada bulundum. Aralannda yal biri —
sanrm bu kiinin Ubey b. Ka’b olduunu söylemiti— "...Siz kendinizi

düzeltin...”
1
âyetini okudu ve: "Bu âyetin tevili, âhir zamanda gelecektir"

dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in, Katâde vastasyla bildirdiine

göre Ebû Mâzin der ki: Hz. Osmân'n hilafeti zamannda Medine'ye gitmitim.

Oturmu olan grubun içinden bir kii: "...Siz kendinizi düzeltin..."
A
âyetini

okuyunca, oradakilerin çou: "Bu âyetin tevili bugün daha gelmemitir"

dediler .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Cübeyr b. Nufeyr der ki: Resûlullah’n (stJiaHshu

aleyhi «selleri) ashâbndan oluan bir halkada bulunmutum ve yaça en küçü<leri

idim. Onlar iyilii emredip kötülükten yasaklamay konuunca onlara: "Yüce

Allah: «...Siz kendinizi düzeltin...»
6
buyurmuyor mu?" dedim. Onlar hep bir

azdan bana: "Sen Kuriân'dan bilmediin ve tevil edemediin bir âyet mi

getiriyorsun?" dediler. te o an hiç konumam olmay temenni ettim.

Sonra birbirleriyle konumaya devam ettiler. Ancak kalkacaktan zaman: "Sen

küçük yata bir çocuksun ve ne olduunu bilmediin bir âyet getirdin. Sen

umulur ki o zamana yetiirsin. Ancak cimrilie itaat edildiini, nefsâni eylere

tâbi olunduunu, her görü sahibinin kendi görüünü beendiini gördüün

zaman kendi nefsine bak. Sen doru yolda olursan, yoldan sapan kimse sana

zarar veremez" dediler .

7

bn Merdûye, Muâz b. Cebel'den bildirir: "Yâ Resûlullah! Bana, Yüce

Allah'n: «Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz,

1 bn Cerîr (9/44).

3 Mâide Sur. 105
3 Abdurrezzâk 1/199) ve bn Cerîr (9/45, 46).

4 Mâide Sur. 105

1 bn Cerîr (9/46).

6 Mâide Sur. 105
7 bn Cerîr (9/46).
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yoldan sapan kimse size zarar veremez...»' buyruundan haber ver"

dediimde: "Ey Muâz! yilii emredip kötülükten yasaklayn. Ancak cimrilie

itaat edildiini, nefsâni eylere tabi olunduunu, her görü sahibinin kendi

görüünü beendiini gördüünüz zaman kendi nefsinize bakn. Siz doru

yolda olursanz, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. üphesiz arkanzda

sabr gerektirecek günler vardr. O gün dinine tutunan kii, ellerinde kor

tutmu gibi olacaktr. O zaman sizin gibi amel ileyenlerin sevab elli kiinin

sevab kadardr" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlullah! Onlardan elli kiinin sevab

kadar m?" dediimde: "Hayr, sizlerden elli kiinin sevab kadar

"

buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki: "Ey iman

edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan

kimse size zarar veremez..."
2

âyetini Resûlullah'n (»Halisim aleyhi vesellem) yannda

zikrettiim zaman: "Bu âyetin tevili henüz gelmemitir. sa (aleyhsselam) yeryüzüne

inene kadar da bu âyetin tevili gelmeyecektir

"

buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Muhammed b. Abdillah et-Teymî ve

Ebû Bekr es-Sddîk der ki: Resûlullah (salailahu aleyhi vesellem): "Cihad terk etmi hiçbir

kavim yoktur ki, Yüce Allah o kavmi mutlaka zelil klmtr. Aralarnda kötülük

olup da bunu yasaklamayan hiçbir kavim de yoktur ki, Allah onlar mutlaka

toplu olarak cezalandrmtr" buyurdu. Sizinle, Allah'n toplu olarak

cezalandrmas arasnda: "Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru

yolda olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez..." 3 âyetinin iyilii

emredip kötülükten yasaklama dnda tevil edilemesinden baka bir ey
yoktur.

bn Merdûye, Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan bildiriyor: Hz.

Ebû Bekr hutbe verirken Resûlullah'n (sslisiiahu aleyhi veseM öyle buyurduunu

söyledi: "Ey insanlar: «Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru

yolda olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez...»4
âyetini yanl

tevil etmeyin. Pislik kii bir mahallede olur da o kii bu pislikten menedilmezse

ite o zaman Allah onlara toplu olarak bir ceza verir.

"

1 Mâide Sur. 105
2 Mâide Sur. 105
3 Mâide Sur. 105
4 Mâide Sur. 105
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): ".. .Siz

kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size

zarar veremez ..."
1

âyetini okuyup: “Bu âyet, ne kadar geni ve ne kadar

salamdr" dedi.

Ebu'-eyh, Osmân e-ehhâm Ebû Seleme'den bildiriyor: Basra

ahalisinden yal ve itiban olan bir ihtiyar bana öyle anlatt: Bana ulatna
göre Dâvud (atey*i«eiam) Rabbine: “Ey Rabbim! Yeryüzünde sana doru nasl

geleceim ve samimi olarak nasl amel edeceim?" deyince: “Ev Dâvud!

Krmz da olsa, beyaz da olsa beni seveni sev. Dudaklann zikrimle nemli

kalsn ve evde bulunmayann yatandan (zinadan) sakn" buyurdu. Dâvud

(aMrsselam): “Ey Rabbim! Dünyada iyiler ve kötüler beni nasl sevecekler?”

deyince: “Ey Dâvud! Dünyalk ahalisine dünyalk ameliyle amel et, âhiret

ahalisini de âhiretlik bir sevgi ile sev. badetlerini aramzda gizli olarak

yaparsn. Eer öyle yapar ve doru yolda olursan sapan kiiler sana bir zarar

veremez" buyurdu.

bn Merdûye’nin, bn Ömer'den bildirdiine göre bir kii gelip: “Ey Ebû

Abdirrahman! Kur'ân' okuyan, ictihad sahibi olan ve kötülük etmekten geri

kalmayan alt kiilik bir grup vard. imdi bunlar irkte birbirlerine ahitlik

etmekteler" dedi. bn Ömer: “Belki de sana gidip onlarla savaman

emredeceimi sanyorsun. Sen onlara nasihat et ve bu yaptklanndan nehyet.

Eer sana asi olurlarsa kendi nefsine bak. Zira Yüce Allah: «Ey iman edenleri

Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size

zarar veremez. Hepinizin dönüü Allah'adr. O zaman Allah, size

yaptklarnz haber verecektir»
2 buyurmaktadr” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Safvân b. Muhriz'den bildirdiine göre kendi

hevâsnda olan bir kii kendisine gelip durumundan bir eyler anlatt. Bunun

üzerine Safvân: “Sana, Allah'n dostlanna has klm olduu eyi göstereyim

mi?" dedi ve: "Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda

olursanz, yoldan sapan kimse size zarar vermez..."3 âyetini okudu .

4

’ Mâide Sur. 105
3 Mâide Sur. 105

5 Mâide Sur. 105
4 bn Cerîr (9/49) ve bn Ebî Hatim 4/1226 (6918).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ali b. Ebî Talha vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz» yoldan

sapan kimse size zarar veremez..."

1

buyruunu açklarken: "Emrime itaat

edip vasiyetimi muhafaza edin, mânâsndadr" dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse

size zarar veremez..."3 buyruunu açklarken: "Eer kul, helal ve haramlarda

emirlerime itaat ederse yoldan sapanlar ona bir zarar veremez,

mânâsndadr" dedi .
4

bn Cerîrîin, Cuveybir vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse

size zarar veremez..."5 buyruunu açklarken: "Klç ve krbaç olmad
müddetçe iyilii emredip kötülükten nehyedin, mânâsndadr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bir kii Mekhûl'a: "...Siz kendinizi

düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez.

Hepinizin dönüü Allah'adr. O zaman Allah, size yaptklarnz haber

verecektir"
7 buyruunun açklamasn sorunca: "Bu âyetin tevili (açlm)

henüz gelmi deildir. Vaaz veren korkar, dinleyen de inkar ederse sen kendi

nefsine bak. Sen doru yolda olursan yoldan sapan sana bir zarar veremez"

dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Cufra’nn azatls Ömer der ki: "Bu

âyetin ini sebebi udur. Kii Müslüman oluyor ve babas kâfir kalyordu. Yine

kii Müslüman oluyor ve kardei kâfir kalyordu. Kalplerine imann tatll

girdii zaman babalarn ve kardelerini slam'a davet ettiler. Onlar:

"Atalanmzn üzerinde bulunduklar ey bize yeter” dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda

1 Mâide Sur. 105
2 bn Cerîr (9/49).

3 Mâide Sur. 105
4 bn Cerîr (9/49) ve bn Ebî Hatim 4/1228 (6927).

5 Mâide Sur. 105
6 bn Cerîr (9/50).

7 Mâide Sur. 105
8 bn Ebî Hâüm 4/1227 (6923).
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olursanz* yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüü
Allah'adr. O zaman Allah, size yaptklarnz haber verecektir*’ âyetini

indirdi .

2

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyrie bu âyet sorulduu zaman: "Bu âyet, Ehl-i Kitâb hakknda

nâzil olmutur. «Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda

olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez...» buyruunda «sapan»

ifadesiyle Ehl-i Kitâb kastedilmektedir" dedi .
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Huzeyfe:

"...Siz kendinizi düzeltin. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse

size zarar veremez ...*
4 buyruunu açklarken: "(Doru yolda olursanz

lafzyla) iyilii emredip kötülükten nehyederseniz (kastedilmektedir)" dedi .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "...Siz doru yolda

olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez...*
6 buyruunu

açklarken: "yilii emredip kötülükten yasaklarsan yoldan sapan kiiler sana

bir zarar veremez" dedi .

7

bn CerîrMn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): *...Siz doru yolda

olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez ...*
8
âyetini okuyup: ' Bu

âyetten dolay Allah’a hamd ederiz. Geçmite ve imdi ne kadar mümin varsa

mutlaka yannda iledii amellerden holamayan bir münafk vardr" dedi 9

Ahmed, bn Mâce ve uab'da Beyhakî’nin bildirdiine göre Enes der ki:

"Yâ Resûlullah! yilii emredip kötülükten nehyetmeyi ne zaman

brakacaz?" denilince:
"
Sizden önceki srail oullarnda zuhur eden ey sizde

de zuhur ettii zaman

"

buyurdu. Ashâb: "Zuhur eden ey nedir?" diye

’ Mâide Sur. 105
1 bn Ebî Hatim 4/1228 (6925).

5 bn Cerîr (9/53).

9 Mâide Sur. 105
5 bn Cerîr (9/50, 51) ve bn Ebî Hatim 4/1228 (6926, “Emrime itaat edin ve vasiyetimi

muhafaza edin

"

lafzyla).
6 Mâide Sur. 105
7 bn Cerîr (9/50).
8 Mâide Sur. 105
9 bn Cerîr (9/50).
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sorunca: "yilerinizin arasnda aldatmacann, ileri gelenler arasnda fuhun,

idareciliin küçüklere braklmas ve fkhn - baka bir lafzda ise: ilmin -

rezillerde zuhur etmesidir" buyurdu .

1
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"Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklat zaman, vasiyet

srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar sizden adaletli

iki kiidir. Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti

gelirse, sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder. Eer
üphe ederseniz, onlar namazdan sonra akkorsunuz da

Allah adna: «Akraba da olsa, ahitliimizi hiçbir karla
deimeyiz. Allah için yaptmz ahitlii gizlemeyiz.

Gizlediimiz takdirde, üphesiz günahkârlardan oluruz»

diye yemin ederler. (Eer sonradan) o iki kiinin günaha
girdikleri (yalan söyledikleri) anlalrsa, o zaman, bu

öncelikli ahitlerin zarar verdii kimselerden olan baka iki

adam, onlarn yerine geçer ve «Allah'a yemin ederiz ki,

bizim ahitliimiz onlarn ahitliinden elbette daha
gerçektir. Biz hakk da çineyip geçmedik. Çünkü o

’ Ahmed 20/273 (12943), bn Mâce (4015) ve Beyhakî (7555). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'
tf
Sünen tbn Mâce, 870).
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takdirde, biz elbette zalimlerden oluruz» diye yemin
ederler. Bu (usul), ahitlii lâykyla yerine getirmeleri ve

yeminlerinden sonra baka yeminlere bavurulacandan
endie etmelerini salamak için en uygun çaredir. Allah'a

kar gelmekten saknn ve dinleyin. Allah, fask toplumu
doruya iletmez." (Mâide Sur. ioö-ios)

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Nâsih’te Nehhâs, Ebu’-eyh, bn

Merdûye, Ma’rife’de Ebû Nuaym, Ebu'n-Nadr yani Kelbî vastasyla Ünrnü

Hâni'nin azatls Bâzân'dan ve bn Abbâs'tan bildirdiine göre Temîm ed-Darî:

"Ey iman edenler! Bîrinizin ölümü yaklat zaman, vasiyet srasnda

aranzda ahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kiidir..."
1 buyruunu

açklarken: "Benimle Adiy b. Beddâ' dnda herkes bu âyetin hükmüncen

beri olmutur" dedi. Temîm ve Adiy b. Beddâ' Hristiyan idiler ve slam'dan

önce ticaret için am'a gider gelirlerdi. Bunlar ticaret için yine an'a

gelmilerdi ki, onlara Sehm oullarnn azatls Budeyl b. Ebî Meryem katld.

Yannda ticaret mal olarak gümü bir kap bulunmaktayd. Ticaret mallanln

büyük bir ksmn oluturan bu kab krala satmak istiyordu. Bu kii

hastalannca yanndaki iki kiiye vasiyet etti ve brakt eyleri ailesne

götürmelerini istedi.

Temîm der ki: Budeyl b. Ebî Meryem öldüü zaman o gümü kab alp bin

dirheme sattk. Ben ve Adiy b. Beddâ’ o paray paylatk. Ailesine gittiiniz

zaman bizde olan eyalarn kendilerine verdik. Onlar gümü kab arayp b ze

sorunca: "Bize bundan baka bir ey brakmad. Baka bir ey de vermedi"

dedik. Ancak Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem) Medine'ye geldikten sonra ben

Müslüman olunca bu yaptmn günah olduunu anladm. Ailesine gidip

durumu haber vererek onlara be yüz dirhem ödedim. Bir bu kadar da

arkadamda olduunu söyledim. Arkadam Resûlullah'a (saliallahu aleyhi veseiem)

götürdüler. Onlara delillerini sorduklarnda bir ey bulamamlard. Onlara,

Adiy b. Beddâ'y kendi dininde deerli olan bir ey üzere yemin ettirmelerini

istedi. O da yemin edince, Allah: "Ey iman edenler! Birinizin ölümü

yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar sizden

adaletli iki kiidir. Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti gelirse,

sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder. Eer üphe ederseniz, onlar

1 Mâide Sur. 106
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namazdan sonra alkorsunuz da Allah adna: «Akraba da olsa, ahitliimizi

hiçbir karla deimeyiz. Allah için yaptmz ahitlii gizlemeyiz.

Gizlediimiz takdirde, üphesiz günahkârlardan oluruz» diye yemin

ederler. (Eer sonradan) o iki kiinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri)

anlalrsa, o zaman, bu öncelikli ahitlerin zarar verdii kimselerden olan

baka iki adam, onlarn yerine geçer ve «Allah'a yemin ederiz ki, bizim

ahitliimiz onlarn ahitliinden elbette daha gerçektir. Biz hakk da

çineyip geçmedik. Çünkü o takdirde, biz elbette zalimlerden oluruz» diye

yemin ederler. Bu (usul), ahitlii lâykyla yerine getirmeleri ve

yeminlerinden sonra baka yeminlere bavurulacandan endie

etmelerini salamak için en uygun çaredir
'

1

âyetlerini indirdi. Amr b. el-Âs

ile baka biri kalkp yemin edince Adiy b. Beddâ'dan be yüz dirhem alnd .

1

Târih'te Buhâri, Tirmizî, Ibn Cerir, bnu’l-Münzir, Nehhâs, Taberânî, Ebu’-

eyh, bn Merdûye ve Sünen ’de BeyhakPnin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Sehm oullanndan bir kii ticaret için Temîm ed-Dârî ve Adiy b. Beddâ' ile

beraber gitmiti. Sehm oullanndan olan bu kii hiç Müslüman bulunmayan

bir yerde ölmü ve onlara eyalann ailesine götürmeleri için vasiyet etmiti.

Brakt eyalan ailesine getirdiklerinde altnla ilenmi gümü bir kab

aradlar. Bulamaynca da Resûlullah (saiiaiiaKu aleyh, »sillem) onlara saklamadklanna

ve elden çkarmadklanna dair Allah adna yemin ettirdi. Sonra (ailesi) bu

gümü kab Mekke'de bulunca, adamlar: “Biz bunu Temîm ve Adiy'den aldk”

dediler. Bunun üzerine Sehmî'nin akrabasndan iki kii kalkp Allah adna

yemin etti. Kendi ahitliklerinin dier iki kiiden daha gerçek bir ahitlik

olduunu ve kabn arkadalarna ait olduunu söyleyerek gümü kab aldlar.

"Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklat zaman, vasiyet srasnda

aranzda ahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kiidir ..."3 âyeti de ite

onlar hakknda inmitir.

4

1 Mâide Sur. 106- 108
1

Tirmizî (3059, "zayf"), bn Cerîr (9/88, 89), bn Ebî Hatim 4/1230, 1231 (6941),

Nehhâs (sh. 409) ve Ebû Nuaym (1223). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen et-

Tirmizî, 586).

5 Mâide Sur. 106
4 Buhâri (1/215), Tirmizî (3060, "kasen"), bn Cerîr 9/87, 88), Nehhâs (sh. 408),

Taberânî (12509), 17/109 (268) ve Buhâri (10/165). Hadisin asl Buhâri, Sahîh'te (2780)

geçmektedir.
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bn Mende, el-Ma'rife'de Ebû Nuaym, Muhammed b. Mervân vastasyla

Kelbî'den, onun da Ebû Sâlih'den bildirdiine göre Muttalib b. Ebî Vedâ'a

anlatyor: Üç kii ticaret etmek üzere yola çkmt. Bunlar Adiy b. Beddâ,

Temim b. Evs ed-Dârî ve Amr b. el-Âs'n azatls Budeyl b. Ebî Mâriye’vdi.

Budeyl b. Ebî Mâriye Müslüman bir kii idi. am'a geldikleri zaman Buceyl

hastalanm ve kendisinde bulunan bütün eyalan liste eklinde bir kada
yazarak onu çuvaln içine atmt. Hastal iddetlenince Hristiyan olan

Temîm ve Adiy'ye vasiyette bulundu ve geri döndükleri zaman eyalann

ailesine götürmelerini istedi. Budeyl ölmütü. Arkadalar eyalann kantmp

üç yüz miskal altnla ilenmi gümü kabn aldlar. Sonra Medine'ye

geldiklerinde ölünün ailesine eyalan teslim ettiler. Ailesi eyalan kantnca

eyalann listesini buldular. Ancak listede olup da eyalann arasnda

bulunmayan altn ilemeli bir kap vard. Bunlan Hz. Peygamber'e Uaiiaiiahu Hftyhi

veseiiam) götürüp durumu anlattklannda: "Ey iman edenler! Birinizin ölümü

yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar sizden

adaletli iki kiidir. Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti gelirse,

sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder. Eer üphe ederseniz, onlan

namazdan sonra akkorsunuz da Allah adna: «Akraba da olsa, ahitliimizi

hiçbir karla deimeyiz. Allah için yaptmz ahitlii gizlemeyiz.

Gizlediimiz takdirde, üphesiz günahkârlardan oluruz» diye yemin

ederler
" 1

âyeti indirildi.
1

fbn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre klime der ki: Temîm ed-Dârî

ve Adiy b. Beddâ' cahiliye zamannda Mekke'de ticaret eden iki Hristiyan

kiiydi. Onlar uzun süre Mekke'de kalrlard. Resûlullah (uiaiithu bM» mallm) hic-et

ettii zaman onlann da ticareti Medine’ye yöneldi. Amr b. el-Âs’n azatls

Budeyl b. Ebî Mâriye ticaret için çkt ve Medine'ye geldi. Sonra üçü birden

ticaret için am'a gittiler. Yolun bir ksmn katettikten sonra Budeyl

rahatszland ve bir liste yazd. Listeyi eyalarnn arasna gizledikten sonra

(eyalarn ailesine vermeleri için) onlara vasiyet etti. Öldüü zaman ikisi

eyalann açp bir ey aldlar ve olduu gibi tekrar kapattlar. Medine’ye

geldiklerinde ailesine gidip eyalan teslim ettiler. Ailesi eya çuvaln açnca

listeyi, listede yazlan vasiyeti ve gittii zaman alm olduu eyalan buldular.

Bir eyi arayp sorunca: “Bizim ondan aldklanmz ve bize verdikleri

’ Mâide Sur. 106
1
el-sâbe’de (1/275) geçtii üzere bn Mende ve Ebû N'uaym (1222).
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bunlardr" dediler. Bunun üzerine ailesi: "Bu, onun kendi el yazsdr"

deyince: "Biz onun eyalarndan bir ey saklamadk" dediler. Davalamak için

Resûlullah'a (ubiiahu aleyhi veseiM çktklarnda: “Ey iman edenler! Birinizin ölümü

yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar sizden

adaletli iki kiidir. Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti gelirse,

sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder. Eer üphe ederseniz, onlar

namazdan sonra akkorsunuz da Allah adna: «Akraba da olsa, ahitliimizi

hiçbir karla deimeyiz. Allah için yaptmz ahitlii gizlemeyiz.

Gizlediimiz takdirde, üphesiz günahkârlardan oluruz» diye yemin

ederler"
1

âyeti nazil oldu. Resûlullah (sallallahu aleyhi nedeni) ölünün ailesine bu iki

kiiye ikindi namazndan sonra ondan baka ilah olmayan Allah’n adna ölen

kiiden bundan baka eya almadklarna ve bir ey saklamadklarna dair

yemin ettirmelerini emretti. Bir süre bekledikten sonra kendilerinde altn

ilemeli bir kap ortaya çkt. Ölünün ailesi: "Bu, bizim kabmzdr" dediler.

Onlar da: "Evet, dorudur, ancak biz bunu ondan satn almtk ve yemin

ettiimiz zaman bunu söylemeyi unutmutuk. Kendimizi de yalanc çkarmay

istemedik" dediler. Yine davalamak için Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyh. «seiM

yanna gittiklerinde: "(Eer sonradan) o iki kiinin günaha girdikleri (yalan

söyledikleri) anlalrsa, o zaman, bu öncelikli ahitlerin zarar verdii

kimselerden olan baka iki adam, onlarn yerine geçer ve «Allah'a yemin

ederiz ki, bizim ahitliimiz onlarn ahitliinden elbette daha gerçektir.

Biz hakk da çineyip geçmedik. Çünkü o takdirde, biz elbette zalimlerden

oluruz» diye yemin ederler
" 2

âyeti nâzil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(sBiaiiahu aleyh, vesellem) ölünün ailesinden iki kiinin o eyay bu iki kiinin sakladna

ve yok ettiklerine dair yemin etmesini emretti. Bu ekilde de o kab hak

edeceklerini bildirdi. Sonra Temîm ed-Dâri Müslüman olup Hz. Peygamber'e

(sallallahu aleyhi vesellem) biat etti. O: "Allah ve Resulü doru söylemektedir, kab ben

aldm" derdi. Temîm: "Yâ Resûlullah! Allah seni bütün yeryüzünde muzaffer

klacaktr. Bana, Beytü-Lahm’da Karyeteyn köyünü ver" dedi. Bu köy de

sa'nn (alayhisselam)doduu köydü. Bunun Üzerine Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona

bu konuda bir ferman yazd. Hz. Ömer am'a geldii zaman Temîm, Ömer'e

1 Mâide Sur. 106
1 Mâide Sur. 106, 107
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Resûlullah'n (sallalbhu aleyhi vesellem) ferman ile geldi. Ömer: "Ben buna haznm” dedi

ve ona bu köyü verdi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: eklinde

mudaf olarak okumutur, "oi^i
"

3

eklinde tenvinsiz ve esre ile

eklinde okumutur.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs'n, Ali b. Ebî Talha

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Ey iman edenler! Birinizin ölümü

yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar sizden

adaletli iki kiidir. ...“* buyruunu açklarken; “Burada öldüü zaman

yannda Müslümanlann bulunduu kii kastedilmektedir. Allah ona vasiyet

edecei ey için Müslümanlardan adil iki kiiyi ahit tutmasn emretmitir”

dedi. “Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti gelirse, sizin

dnzdan baka iki kii ahitlik eder ...“* buyruu hakknda ise: "Burada da

ölüp de yannda müslümanlardan kimse bulunmayan kii kastedilmektedir.

Eer bunlann ahitliinden üphe edilirse ikindi namazndan sonra onlara

Allah adna: “ahitliimizi hiçbir karla deimedik” diye yemin ettirilir.

Yine ölü yaknlan, kâfir ahitlerin yalan söylediklerini anlarsa kendilerinden iki

kii kalkp kâfirlerin ahitliklerinin gerçek olmadna yemin eder. Allah’n:

“(Eer sonradan) o iki kiinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri)

anlalrsa ...*7 âyeti de bunu göstermektedir. ki kâfirin yalan söyledii

anlalrsa ölünün yaknlanndan iki kii kalkp onlann yalan ahitlik ettikler ne

dair yemin ederler. Kâfirler için “Bu (usul), ahitlii lâykyla yerine

getirmeleri ve yeminlerinden sonra baka yeminlere bavurulacandan

endie etmeleri ..."
8 daha yakndr. Böylece kafirlerin ahitlii terk edilir ve

1 bn Cerîr "Allah ve Resulü doru söylemektedir, kab ben aldm" lafzna kadar

(9/89, 90). Dier ksm ise bn Asâkir'de (11/66) geçmektedir.
1 Mâide Sur. 106
3 Mâide Sur. 106
4 Mâide Sur. 106
5 Mâide Sur. 106
6 Mâide Sur. 106
7 Mâide Sur. 106, 107
8 Mâide Sur. 108
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ölü yaknlarnn ahitlii ile hüküm klnr. Bu konuda Müslüman ahitlere

yemin ettirilmez, sadece kâfir ahitlere ettirilir.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor:

"...Birinizin ölümü yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik

edecek olanlar sizden adaletli iki kiidir...."
2 buyruu ile: "Müslüman iki kii

kastedilmektedir. "Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti gelirse,

sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder..."3 buyruu ile de: "Gayri müslim

iki kii kastedilmektedir. "...Allah adna... yemin ederler
" 4 buyruunda ise:

"ahitlerin namazdan sonra Allah adna yemin etmeleri kastedilmektedir.

"...Baka iki adam, onlarn yerine geçer ve "Allah'a yemin ederiz ki, bizim

ahitliimiz onlarn ahitliinden elbette daha gerçektir ..."5 buyruu ise:

"Ölü yaknlarndan iki kii: "Arkadamz bu ekilde vasiyet etmemitir.

Bunlar yalan söylemektedir" diye Allah adna yemin ederler, mânâsndadr.

"Bu (usul), ahitlii lâykyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra

baka yeminlere bavurulacandan endie etmelerini salamak için en

uygun çaredir..."
6 buyruuyla da: "Ölü yaknlar yeminleriyle mal almaya

hak kazanrlar. Sonra da Allah'n emri dorultusunda mal gerektii gibi

taksim edilir. Bu ekilde de kâfirlerin yemini feshedilir, mânâsndadr.

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Mes’ûd'a: "...ahitlik

edecek olanlar sizden adaletli iki kiidir...."
8 buyruunun açklamas

sorulunca öyle dedi: "Bu âyet dnda hiçbir âyet yoktur ki indii zaman

mutlaka bir açklamas da gelmitir. Ben de bunu size açklamazsam cuma

günü gusletmeyen kiiden daha cahil olmu olurum. Bu öyledir. Bir kii

beraberinde bir miktar malla sefere çkar. Seferde iken zaman dolar da

ölecek olursa Müslümanlardan iki kii bulur ve yine Müslüman adil iki ahit

karsnda terekesini onlara brakr. Eer Müslümanlardan dürüst iki ahit

’ bn Cerîr (9/73, 75, 76, 105), bn Ebî Hâtim 4/1229 (6932, 6933) ve Nehhâs (sh. 404).
1 Mâide Sur. 106
} Mâide Sur. 106
4 Mâide Sur. 106
5 Mâide Sur. 107
6 Mâide Sur. 108
7 bn Cerîr (9/57, 66, 84, 107) ve bn Ebî Hâtim 4/1231, 1233- 1235 (6942, 6955, 6958,

6965).
8 Mâide Sur. 106
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bulamazsa, Ehl-i Kitâb'dan iki kii bulur. Eer bunlar terekeyi öderlerse bir

saknca yoktur. Ancak inkar ederlerse namazdan sonra ondan baka ilah

olmayan Allah’n adna: "Bize verilen budur, biz bundan bir ey saklamadk"

diye yemin ettirilirler. Eer yemin ederlerse beri klnrlar. Daha sonra yaz

sahipleri gelip ahitlik ederse ve ölünün ailesi de bir eylerin yok olduunu

iddia ederse onlar da ahitlerle beraber yemin edip haklann alrlar. Bu

sebeple Yüce Allah: "...Vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar

sizden adaletli iki kiidir. Yahut seferde olup da banza ölüm musibeti

gelirse, sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder
" 1

buyurmaktadr.

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'ln bildirdiine göre Mücâhid: "...Birinizin

ölümü yaklat zaman, vasiyet srasnda aranzda ahitlik edecek olanlar

sizden adaletli iki kiidir..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bir mümin

ölecei zaman yannda sadece iki Müslüman veya iki kâfir hazr bulunursa,

onlardan baka kimse bulunmazsa ve varisler tereke eksik te olsa kabul

ederlerse bir sorun yoktur. Ancak ahitler yine de doru söylediklerine cair

yemin ederler. "(Eer sonradan) o iki kiinin günaha girdikleri (yalan

söyledikleri) anlalrsa ..."

3

buyruu hakknda ise: "Eer ortada itham

bulunursa varislerden iki kii yemin eder ve önceki ahitlerin yeminini iptal

ederek söz konusu olan eyi alrlar" dedi.

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Diyâ'nn, Muhtâre de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizin dnzdan baka iki kii ahitlik

eder..."* buyruunu açklarken: "Burada Müslümanlarn dnda Ehl-i Kitâb

kastedilmektedir" dedi .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. el-

Müseyyeb: "...Sizden adaletli iki kii ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada

sizin dininizden iki kii kastedilmektedir" dedi. "...Sizin dnzdan baka iki

kii ahitlik eder ..."7 buyruu hakknda ise: "Burada da Ehl-i Kitâb

1 Mâide Sur. 106
1 Mâide Sur. 106
3 Mâide Sur. 107

* Mâide Sur. 106
5 bn Ebî Hâtim 4/1229 (6934) ve Diyâ (149).

6 Mâide Sur. 106
7 Mâide Sur. 106
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kastedilmektedir. Eer baka bir ehirdeyse ve onlardan baka kimse yoksa

Ehl-i Kitâb'dan iki ahit tutar" dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

ureyh: "Yahudi'lerin ve Hristiyanlann ahadeti sadece vasiyette kabul edilir.

Vasiyette de ahitlikleri seferde olmadkça kabul edilmez" dedi .

1

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, a’bî’den bildiriyor: Müslümanlardan bir

kiiye Dakûkâ' denilen yerde ölüm gelmiti. Vasiyet için müslümanlardan hiç

kimseyi bulamamt. Bunun üzerine Ehl-i Kitâb’dan iki kiiyi ahit tuttu. Bu iki

kii Kûfe’ye geldiklerinde durumu Ebû Musa el-E'arî’ye haber verdiler.

Vasiyetini ve terekesini getirdiklerinde, Ebû Mûsa el-E'arî: "Böylesi bir olay

Hz. Peygamber’in Miaiiahu aleyhi YBseiiem) zamannda olduktan sonra bir daha olmu

deildir" dedi ve ikindi namazndan sonra hainlik etmediklerine, yalan

söylemediklerine, söylenenlerde bir deitirme yapmadklarna, hiçbir eyi

gizlemediklerine, hiçbir eyi deitirmediklerine, ölenin vasiyetinin ve

terekesinin bu olduuna dair onlara yemin ettirdi. Sonra da onlarn ahitliini

kabul etti .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Vasiyet srasnda aranzda

ahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kiidir. Yahut seferde olup da

banza ölüm musibeti gelirse, sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder.

Eer üphe ederseniz, onlar namazdan sonra akkorsunuz da Allah adna:

«Akraba da olsa, ahitliimizi hiçbir karla deimeyiz. Allah için

yaptmz ahitlii gizlemeyiz. Gizlediimiz takdirde, üphesiz

günahkârlardan oluruz» diye yemin ederler" 4 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Bu âyet vefat ettii zaman yannda Müslümanlardan kimse

bulunmayan bir kii hakknda nâzil olmutur. Bu Müslümanln balangç

döneminde, yeryüzünde sava var iken Medine'deki Resûlullah (sa.iBiahu aleyhi

vesBiem) ve ashâb hariç insanlar kâfir iken, herkes vasiyetle birbirlerine varis

' Abdurrezzâk (1/199) ve bn Cerîr (9/72).
1 Abdurrezzâk (15538) ve bn Cerîr (9/64).

3 Abdurrezzâk (15539), EbÛ Ubeyd, Nâsih ve'l-Mensuh'tâ (sh. 215, 216) bn Cerîr (9/66)

ve Hâkim (2/314, “sahîh").

4 Mâide Sur. 106



530 J Mâide Sûresi &

olurdu. Sonra vasiyet neshedilip miras farz klnd. Müslümanlar da bununla

amel etti.’

bn Cerîr'in bildirdiine göre Zührî: “Sünnete göre kâfirin ahadeti ne

mukim iken, ne de seferde iken caiz deildir. Bu, ancak Müslümanlar için

geçerlidir" dedi/

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu âyet neshedilmitir" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime: ".. .Sizin

dnzdan baka iki kii ahitlik eder ..."4 buyruunu açklarken: “Burada

baka boylardan olan baka müslümanlar kastedilmektedir" dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Nehhâs, Ebu'-eyh ve Beyhakfnn,

Sünen’de bildirdiine göre Hasan(- Basri): "...Sizden adaletli iki kii ..."5

buyruunu açklarken: “Burada sizin kabilenizden iki kii kastedilmektedir"

dedi. "...Sizin dnzdan baka iki kii ahitlik eder..."
6 buyruu hakknda

ise: “Burada da kabilenizden baka bir kabile kastedilmektedir. Zira:

"...Onlar namazdan sonra aikorsunuz da ...* 7 buyruunu görmüyor

musun? ahitlerin hepsi müslümanlardandr" dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ukayl vastasyla öyle bildiriyor: bn ihâb'a bu

âyet hakknda: “Sana göre Allah'n, vasiyet edenin ailesinin dnda zikretmi

olduu bu iki kii Müslümanlardan mdr yoksa Ehl-i Kitâb'dan mdr? Yine

onlardan sonra ahitlik edecek iki kii, vasiyet edenin ailesinden midir yoksa

Ehl-i Kitâb’dan mdr?” diye sorduumda öyle dedi: “Bu âyet hakknda ne

Resûlullah'tan (salaMu aleyhi vesBiiem). ne de âlimlerden bir hadis iitmedik. Biz bu

konuyu bazen kendi aramzda konuurduk. Ancak belli bir sünnet veya bu

konuda hüküm veren adil bir liderden bahsetmezlerdi. Ortaya birbirine

muhalif görüler çkard. Fakat bize göre en güzel görüleri öyle

’ bn Cerir (9/67) ve bn Kesîr, Tefsir (3/212).

‘ bn Cerir (9/68).

» bn Cerir (9/107).

4 Mâide Sur. 106
5 Mâide Sur. 106
4 Mâide Sur. 106
7 Mâide Sur. 106
8
Saîd b. Mansûr, Tefsir (858), Nehhâs, Nâsih (sh. 406) ve Beyhakî (10/164).
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demeleriydi: "Bu, Müslümaniar arasnda miras konusundadr. Varislerin bir

ksm ölüm annda ölenin yannda bulunurken, bir ksm da bulunmamaktadr.

Ölenin yannda bulunanlar hazr bulunmayanlara ölenin vasiyet ettii eyleri

haber verirler. Eer kabul ederlerse vasiyet caiz olur. Ölüm annda hazr

bulunmayan varisler, bunlar vasiyeti deitirdi ve vasiyet edilmemi birine bir

eyler vermek istiyorlar diye bir üpheye düerlerse, ölürken yannda hazr

bulunanlar namazdan sonra söylediklerinin doru olduuna dair yemin

ederler. "...Eer üphe ederseniz, onlar namazdan sonra akkorsunuz da

Allah adna: "Akraba da olsa, ahitliimizi hiçbir karla deimeyiz. Allah

için yaptmz ahitlii gizlemeyiz. Gizlediimiz takdirde, üphesiz

günahkârlardan oluruz..."' âyetinde olduu gibi bu da müslümanlann

namazdr. Eer bu ekilde ortada kötü bir ey olmadna dair yemin

ederlerse ahitlikleri ve yeminleri caiz olur. Ancak varislerden ilk ahitlerin

ahitliklerini inkar edecek kiiler olursa iki kii kalkar ve Allah'a yemin ederek:

"Bizim ahitliimiz sizi yalanlamak veya ahitliinizi iptal etmek içindir. "Biz

hakk da çineyip geçmedik. Çünkü o takdirde, biz elbette zalimlerden

oluruz
" 2

derler .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve fbn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abîde:

"...Onlar namazdan sonra akkorsunuz. .."4 buyruunu açklarken: "Burada

ikindi namaz kastedilmektedir” dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...ahitliimizi

hiçbir karla deimeyiz. Allah için yaptmz ahitlii gizlemeyiz...

"

b

buyruunu açklarken: "Varis kii uzakta olsa da biz rüvet almayz,

mânâsndadr” dedi .
7

1 Mâide Sur. 106
2 Mâide Sur. 106
3 bn Cerîr (9/69, 70) ve bn Ebî Hatim 4/1231, 1232 (6944).

4 Mâide Sur. 106
5 Abdurrezzâk (1/200) ve bn Ebî Hâtim 4/1230 (6940).
6 Mâide Sur. 106
7 bn Cerîr (9/79, 81) ve bn Ebî Hâtim 4/1232 (6947).
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Ebû Ubeyd, Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Âmir e-a'bî bu

âyeti:
" eklinde keserek tenvin ile okumu "il" eklinde (elif)

harfini kaldrarak Allah'n adna yemin eklinde okumutur.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Abdirrahman es-Sülemî bu âyeti

"diî y3" eklinde okur ve: “Bu yemindir" derdi .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "i Sij
"

3

eklinde nasba mudaf olarak eklinde tenvinsiz okudu.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

“(Eer sonradan) o iki kiinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri)

anlalrsa ..."5 buyruunu açklarken: "Eer ahitlerin hainlik ettii yani yalan

söyleyip bir eyler gizledikleri anlalrsa onlardan daha dürüst dier iki kii

kalkp onlarn hilafnda ahitlik ederler. Bu ekilde sonrakilerin ahitlii kabul

edilir ve ilk iki kiinin ahitlii iptal edilir" dedi .

6

Firyâbî, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-

eyh’in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib bu âyeti: "jrfj&t jjjj o?
’7

eklinde (te) harfini nasb (fetha) ile okudu .

8

Hâkim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi veseHem) bu âyeti: "ûtfjV
I

JjJl eklinde

okumutur.

10

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Adiy’in, Ebu’l-Miclez'den bildirdiine gö e

Ubey b. Ka'b bu âyeti: “jd$l eklinde okuyunca Hz.

1 bn Cerîr (9/80) ve bn Ebî Hatim 4/1232 (6949). Bu âz bir krattr.
2
Âyeti, Ali ve Haan el-Basrî de bu ekilde okumulardr. Bahrü'l-Muhît (4/44).

3 Mâide Sur. 106
4 Mâide Sur. 106
5 Mâide Sur. 107
6 bn Cerîr (9/84, 102).

7 Mâide Sur. 107
8
Ibn Cerîr (9/97). Hafsa eklinde, dierleri ise mebni li'l-mechul olarak

okumulardr. Hamza, Yakub ve Ebû Bekr "cjijSi" eklinde, dierleri ise ",jUÎ$" eklince

tesniye olarak okumulardr. en-Ner (2/192). 585
9 Mâide Sur. 107
’° Hâkim (2/237, "sahîh”).
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Ömer "Yalan söyledin” dedi. Ubey b. Ka'b: "Sen daha yalancsn” karln
verdi. Bir kii: "Müminlerin emirini mi yalanlyorsun?” deyince: "Ben

müminlerin emiri hakknda senden daha fazla saygl biriyim. Allah'n Kitab'n

dorulayarak onu yalanlyorum. Allah'n Kitab'n yalanlamas durumunda

müminlerin emirini tasdik etmem” dedi. Bunun üzerine Ömer: "Doru

söyledi” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer: eklinde

okudu ve: "Bunlar öncelikli olanlardr” dedi .

3

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "jJ^l jiâJ jjJJI eklinde okur

ve: "Bu öncelikli ahitlerin zarar verdii kimselerden olan baka iki kii küçük

iseler, onlann yerine nasl geçerler?" derdi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye bu âyeti: eklinde

edde ile cem' ederek okurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: ^JJi eklinde

(te) harfini ötre (ha) harfini de esre ile okudu. ifadesini de edde

ile cem' ederek okudu.

bn Cerîrîin bildirdiine göre Zeyd: "...öncelikli...” ifadesini açklarken:

"Burada ölüde öncelikli olanlar kastedilmektedir” dedi .
5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Bu (usul), ahitlii lâykyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden

sonra baka yeminlere bavurulacandan endie etmelerini salamak için

en uygun çaredir ..."
6 buyruunu açklarken: "Böyle edilmesi daha doru bir

ekilde ahitlik etmeleri ve sonuçtan korkmalar içindir” dedi .

7

’ Mâide Sur. 107
1 bn Cerîr (9/97).

3 bn Ebî Hâtim 4/1233 (6956).

* Saîd b. Mansûr, Tefsîr (860) ve bn Cerîr (9/102).

5 bn Cerîr (9/103).

6 Mâide Sur. 108
7 bn Cerîr (9/105 ve bn Ebî Hâdm 4/1234, 1235 (6962, 6966).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Yeminlerinden sonra baKa

yeminlere bavurulacandan endie etmelerini salamak için en uygun

çaredir..."
1 buyruunu açklarken: ‘‘Burada kendi yeminlerinin iptal edi ip

dier iki kiinin yemininin geçerli olmasndan endie etmeleri

kastedilmektedir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Allah'a kar
gelmekten saknn ve dinleyin ..."

3

buyruunu açklarken: “Burada hüküm

verecek kiiler kastedilmektedir” dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “...Allah, fask

toplumu doruya iletmez..."5 buyruunu açklarken: “Burada yalan ye re

yemin eden yalanclar kastedilmektedir" dedi .

6

f'U dJ lii S i pr ISU j sil
fji

"'Allah'n peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi»

dedii gön, «Bizim hiçbir bilgimiz yok, üphesiz gizlilikleri

hakkyle bilen ancak sensin» diyeceklerdir." (Mâide Sur. 109)

Firyâbî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n peygamberleri

toplayp da «Size ne cevap verildi» dedii gün ..."7 buyruunu açklarken:

“Onlar korkuya düerler ve kendilerine: “Size ne cevap verildi?” diye

sorulduunda: “Bizim bir bilgimiz yoktur" derler. Sonra korkulan giderilince

her eyi bilirler” dedi .

8

1 Mâide Sur. 108
J bn Cerîr (9/105, 106).

3 Mâide Sur. 108
4 bn Ebî Hâtim 4/1235 (6967).

5 Mâide Sur. 108
6 bn Cerîr (9/107) ve bn Ebî Hâtim 4/1235 (6968).

7 Mâide Sur. 109
8 Abdurrezzâk (1/201), bn Cerîr (9/110, 111) ve bn Ebî Hâtim 4/1236 (6073).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Allah’n

peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi» dedii gün..."

1

buyruunu açklarken: "Onlar akllan yok edecek bir menzile indikleri için

kendilerine sorulduunda: «Bizim bir bilgimiz yoktur» derler. Baka bir

menzile indiklerinde ise kavimlerine ahitlik ederler" dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah’n peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi»

dedii gün..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlar, Yüce Allah’a:

«Senin bizden daha iyi bildiinin dnda bizim bir bilgimiz yoktur» derler." 4

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Allah’n peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi» dedii

gün, «Bizim hiçbir bilgimiz yok...» diyeceklerdir"5 buyruunu açklarken:

"Korkular akllarn alacaktr. Sonra Allah akllann geri getirecek ve onlar

kendilerine sorulan kiiler olacaktr. Zira Yüce Allah: "And olsun ki,

kendilerine peygamber gönderilenlere soracaz, peygamberlere de

soracaz"6 buyurmaktadr.

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Size

ne cevap verildi?" dedii gün, «Bizim hiçbir bilgimiz yok...» diyeceklerdir"
8

buyruunu açklarken: "O günün korkusundan dolay böyle diyeceklerdir"

dedi .

9

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "nsanlara öyle bir saat

gelecek ki her akl sahibinin akln götürecektir" dedi ve: "Allah’n

peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi?» dedii gün, «Bizim

1 Mâide Sur. 109
1 bn Cerîr (9/110) ve bn Ebî Hâtim 4/1236 (6973).

3 Mâide Sur. 109
4 bn Cerîr (9/brâhim (as)) ve bn Ebî Hâtim 4/1236 (6975).

5 Mâide Sur. 109
6 Araf Sur. 6
7 bn Ebî Hâtim 4/1235 (6970).
8 Mâide Sur. 109

9 bn Ebî Hâtim 4/1235 (6971).
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hiçbir bilgimiz yok, üphesiz gizlilikleri hakkyle bilen ancak sensin«

diyeceklerdir
*1

âyetini okudu.

Târih'te Hatîb, Atâ’ b. Ebî Rebâh'tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak, bn
Abbâs'n yanna gelip: "Canm elinde olana yemin olsun ki, bana, Allah n
Kitâb'ndan baz âyetleri tefsir edeceksin yoksa onlar inkar edeceim" dedi,

ibn Abbâs: "Yazk sana, ben bu iin ehliyim. Hangi âyetlerin tefsir ni

istiyorsun?" deyince Nâfi b. el-Ezrak öyle dedi: “Yüce Allah bir âyette:

"Allah'n peygamberleri toplayp da «Size ne cevap verildi?» dedii gün,

«Bizim hiçbir bilgimiz yok, üphesiz gizlilikleri hakkyle bilen ancak sensin»

diyeceklerdir"’ buyururken, dier bir âyette: “Her ümmetten bir ahit çkarr

ve «Kesin delilinizi ortaya koyun» deriz. O zaman, gerçein Allah'a ait

olduunu, uydurduklarnn kendilerini brakp kaçtn anlarlar
"3

buyurmaktadr. "Bizim hiçbir bilgimiz yok..."4 demilerken nasl anladlar?

Yine bir âyette: "...Sonra siz, kyamet günü Rabbinizin huzurunda

davalamaya çkacaksnz"3 buyurmuken, baka bir âyette: "...Benim

katmda çekimeyin ..."
6 buyurmaktadr: "...Benim katmda çekimeyin ..."7

buyurmuken nasl davalap çekiecekler? Yine bir âyette: "O gün, azlarn

mühürleriz ve ne kazandlarsa elleri bize söyler ve ayaklan tanklk eder
"6

buyurmaktadr. Azlan mühürlüyken nasl ahitlik edecekler?"

Bunun üzerine bn Abbâs öyle dedi: “Annen seni kaybetsin ey bnu'l-

Ezrak! Kyametin hâlleri, iddetli korkular ve sallantlan vardr. Gökyü::ü

yanlp çatlad zaman, yldzlar karard zaman, Güne'in ve Ay'n yok

olduu zaman, anneler yavrulann brakt zaman, hamileler yüklerini

düürdüü zaman, denizler kaynatld zaman, dalar parça parça

döküldüü zaman, baba oula, oul da babaya bakmayacaktr. Cennet inci

ve yakut kubbeleriyle gelip Ar'n sanda yer alacaktr. Sonra Cehennem

yetmi bin demir yularla çekilerek getirilecektir. Her yulan da yetmi bin

’ Mâide Sur. 109

* Mâide Sur. 109
5 Kasas Sur. 75
4 Mâide Sur. 109
5 Zümer Sur. 31
5 Kaf Sur. 28
7 Kaf Sur. 28
a
Yâsin Sur. 65
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melek tutmu olacaktr. Cehennemin iki yeil gözü ve krk yllk bir mesafe alt

duda bulunmaktadr. O, damzlk hayvan gibi böürecektir. Eer

braklacak olursa bütün müminleri ve kâfirleri içine alacaktr. Sonra

Cehennem Ar'n sol tarafna konulacaktr. Cehennem secde etmek için

Rabbinden izin isteyecek ve Rabbi ona izin verince, daha önce hiçbir

mahlûkatn duymad bir ekilde hamd ederek: "Beni dümanlanndan

intikam alc kldn ve kendisiyle benden intikam alacak bir ey klmadn
için sana hamd olsun ey ilahm] Ahalim bana gelsin" diyecektir. Cehennem,

ahalisini kuun yerdeki buday tanesini tanmasndan daha iyi bilir. Allah'n:

"Cehennem atei uzak bir mesafeden kendilerini görünce, onun

öfkeleniini ve uultusunu iitirler"
1 buyurmu olduu gibi cehennem ahalisi

daha yüz yllk mesafede iken Cehennem bir defa gürülder. Allah'a yakn ne

bir melek, ne bir peygamber, ne seçilmi bir kii, ne de orada bulunan bir

ehit kalmaz ki mutlaka hepsi diz üstü çöker. Sonra bir daha gürülder. O
zamanda gözyalarndan bir damla bile kalmaz ve hepsi dökülür. O vakit her

kiinin yetmi iki peygamber kadar ameli olsa bile Cehenneme düeceini

sanr. Sonra bir daha gürüldeyince kalpler yerinden sökülür ve boazla küçük

dilin arasna gelir. Gözlerdeki siyahlk beyazdan daha fazla olur. O gün her

kii: "Ey Rabbim! Nefsim, nefsim, baka bir ey istemiyorum" der. Hatta

brâhîm (aieyfisseiam) Ar'n direine aslr ve: "Ey Rabbim! Nefsim, nefsim, baka

bir ey istemiyorum" diye nida eder. Sizin Peygamberiniz de: "Ey Rabbim!

Ümmetim, ümmetim" der. O zaman sizden bakas yannda önemli deildir.

te o an peygamberler ve elçiler çarlr. Onlara: "Size ne cevap verildi?"
2

diye sorulunca: “Bizim hiçbir bilgimiz yok" derler. O zaman emeller yok olur

ve akl batan gider. "Her ümmetten bir ahit çkarr ve «Kesin delilinizi

ortaya koyun» deriz. O zaman, gerçein Allah'a ait olduunu,

uydurduklarnn kendilerini brakp kaçtn anlarlar"3 buyruu da kalp

tekrar yerine geldii zamandr.

"...Sonra siz, kyamet günü Rabbinizin huzurunda davalamaya

çkacaksnz"4 buyuruu ise hesap günündeki davalamadr. Mazlumun

zalimden, kölenin efendisinden, zayfn kuvvetliden ve boynuzsuz hayvann

’ Furkân 12
1 Mâide Sur. 109
3 Kasas Sur. 75
4 Zümer Sur. 31
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boynuzlu hayvandan hakk alnacaktr. Hiç kimsenin hakk kimsede

kalmayacaktr. Her haklya hakk ödendii zaman Cennet ahalisine Cennete

gitmeleri, Cehennem ahalisine de Cehenneme gitmeleri emredilir. Cehennem

ahalisine Cehenneme gitmeleri emredildii zaman: “Rabbimiz, ite bunlar

bizi doru yoldan çkardlar"' ve: "...Ey Rabbimizl Bunu bizim önümüze

kim sürdüyse, cehennemde onun azabn bir kat daha artr
" 2

diyecekler.

te o zaman Yüce Allah: "Benim katmda çekimeyin. Çünkü ben bu uyary

size Önceden yaptm "3 buyuracaktr. Yani: “Davalamak hesap anndacr.

Ben de hesap annda aranzda ki meseleleri hallettim. imdi huzurumda

davalap çekimeyin" mânâsndadr. "O gün, azlarn mühürleriz ve ne

kazandlarsa elleri bize söyler ve ayaklar tanklk eder"4 buyruu kyamet

gününde olan bir eydir. Kâfirler, Tevhid ehline verilen nimetleri ve hayrlar

görünce: “Gelin mürik olmadmza dair yemin edelim" derler. O zaman

eller dilin söyledii eyin aksinde eyler söyler ve ayaklar da ona tanklk eder.

Sonra Allah dilin konumas için izin verince, dil dier uzuvlara: “Niçin

hakkmzda tanklk ettiniz?" der. Bunun üzerine onlar: "Her eyi dile getiren

Allah bizi dile getirdi" derler.

5
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"Allah, «Ey Meryem olu sa! Sana ve annene olan nimetimi

an» demiti, «Seni Ruhû'lKudüs ile desteklemitim; beikte

ve yetikin iken insanlarla konuuyordun; sana Kitab ,

’ A' raf Sur. 38
1 Sad Sur. 61

5 Kaf Sur. 28
4 Yasin Sur. 65
5 Hata'b (12/302- 304).
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hikmeti, Tevrat! ve Incil'i öretmitim. Sen iznimle,

çamurdan ku gibi bir ey yapm ona üflemitin de iznimle

ku olmutu; anadan doma körü, alacaly iznimle iyi

etmitin. Ölüleri iznimle diriltiyordun. srailoullanna

belgelerle geldiinde, onlardan inkar edenler, «Bu, apaçk
bir büyüdür» demilerdi de Ben onlarn sana zarar

vermelerini önlemitim.»'" (Maide Sur. i o)

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve bn Asâkir’in, Ebû Mûsa el-E'arî’den

bildirdiine göre Resûlullah (niiiishu aieyt» veseiiem) öyle buyurmutur:
"Kyamet

gününde peygamberler ve ümmetler çarlacaktr. Sonra sa çarlacak ve Allah

kendisine vermi olduu nimetleri hatrlatacaktr. sa da bunu kabul edecektir.

Yüce Allah: "«Ey Meryem olu Isa! Sana ve annene olan nimetimi an»

demiti. Seni Ruhü'l-Kudüs ile desteklemitim; beikte ve yetikin iken

insanlarla konuuyordun; sana Kitab', hikmeti, Tevrat' ve Incil'i

öretmitim. Sen iznimle, çamurdan ku gibi bir ey yapm ona üflemitin

de iznimle ku olmutu; anadan doma körü, alacaly iznimle iyi etmitin.

Ölüleri iznimle diriltiyordun. srailoullanna belgelerle geldiinde,

onlardan inkar edenler, «Bu, apaçk bir büyüdür» demilerdi de Ben onlarn

sana zarar vermelerini önlemitim'” buyuracaktr. Sonra: "...Ey Meryem

olu Isa! Sen mi insanlara, Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin,

dedin ..."
2

diye sorunca, sa öyle bir ey demi olmay red edecektir.

Hristiyanlar getirilip onlara sorulunca: “Evet, o bize böyle bir eyi emretti"

diyecekler. Bunun üzerine sa'nn saç uzayacak ve her bir melek bann ve

bedeninin saçlanndan bir saç alarak (Hristiyanlan balayacak ve) bin yl

kadar Allah’n huzurunda diz çökmü olarak kalacaklardr. Sonra yalan

söylediklerine dair delil gelecektir. Önlerinde haç kaldrlacak ve beraber

Cehenneme gideceklerdir."3

bn Ebî Hatim, Ebû Bekr b. Ayyâ vastasyla bn Vehb’den o da

babasndan bildiriyor: Ehl-i Kitâb’dan bir kii Yemen'e gelmiti. Babam bana:

“Git ve onun sohbetini dinle” deyince: “Beni Hristiyan birinin ayana m
gönderiyorsun?" dedim. Babam: “Evet, git ve onun sohbetini dinle”

1 Mâide Sur. 1 10

* Mâide Sur. 116

3 bn Ebî Hatim 4/1236, 1237 (6976) ve bn Asakir (67/40). bn Kesîr, Tefsir (3/227) der

ki: "Bu hadis £arîbtir."
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karln verdi. Bunun üzerine ben de onu dinlemeye gittim. O öyle

diyordu: "Allah, sa'y (aieyhisseism) kendi katna yükselttii zaman Cibril'in ve

Mikâil'in elleri arasnda arasnda yükseltmiti. Allah ona: "Sana ve annene

olan nimetimi an. Ben sana öyle öyle ettim. Sonra seni annenin kamndan

çkardm ve sana öyle öyle ettim. Senden sonra sana baz eyler isnâd

edecek, Rab olduunu söyleyecek ve öldüüne dair ahitlik edecek bir

ümmet olacaktr. Oysa Rab nasl olur da ölür? izzetime yemin ettim <i,

kyamet gününde onlan hesaba çekeceim. Hasmn hasm karsnda

durdurduu gibi durduracam. Dediklerini ispat edene kadar öyle

brakacam ve ebedi olarak ispat edemeyeceklerdir" diyordu. Sonra bu kii

Müslüman oldu ve daha önce hiç iitmemi olduum eyler anlatt .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...israiloullarna

belgelerle geldiinde, onlardan inkar edenler, «Bu apaçk bir büyüdür»

demilerdi ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada sa'ya (aiyhuLun)

verilen mucizeler kastedilmektedir. Yani ölüleri diriltmesi, çamurdan ku
yapp ona üflemesiyle Allah'n izniyle canlanmas, alacallan iyiletirmesi,

gayb ve evde insanlarn saklam olduklar eyleri bilmesi, Tevrat’ta tahrif

edilmi eylerin ncirle beraber düzeltilmi olarak gelmesidir. Sonra Yüce

Allah onlarn bütün bunlar inkar ettiklerini zikretti."
3

4 -4-iij &T ijte 6 Jl

"Hani bir de, «Bana ve Peygamberime iman edin» diye

havarilere ilham etmitim. Onlar da «man ettik. Bizim

müslüman olduumuza sen de ahit ol» demilerdi."
(Mâide Sur. li)

1 bn Ebî Hatim 4/1237 (6195).

1 Mâide Sur. 110
J bn Ebî Hatim 4/1242 (7004).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Hani bir

de, «Bana ve Peygamberime iman edin» diye havarilere ilham etmitim ..."
1

buyruunu açklarken: "Kalplerine bir duygu atmtm, mânâsndadr" dedi.
1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Hani bir de, «Bana ve

Peygamberime iman edin» diye havarilere ilham etmitim ..." 3 buyruunu

açklarken: "Bu, peygamberlere gelen vahiy gibi bir vahiy deil de kalplerine

atlm bir vahiydir. Zaten vahiy iki çeittir. Biri meleklerle gelir, dieri de

kulun kalbine atlr" dedi.

ti* J>; Ot ifc y** ji ûil t ûjbiyJl JVS J

Lji» jâfe olJ i,J\Î * 01 lijZ\ jî .uoji ^
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ûrtilail Ör*
1^1 Sîiii V ali «iii^ <sfc« M ^ ^OP

"Hani havariler de, «Ey Meryem olu sa! Rabbin bize

gökten bir sofra indirebilir mi?» demilerdi. sa da, «Eer
mü'minler iseniz, Allah'a kar gelmekten saknn» demiti.

Onlar, «stiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatsn.
Senin bize doru söylediini bilelim ve ona, görmü

ahitlerden olalm» demilerdi. Meryem olu sa, «Allahm!
Rabbimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve

Sen den bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi

nzklandr. Sen rzk verenlerin en hayrlssm» dedi. Allah

da, «Ben onu size indireceim. Ama ondan sonra sizden her

kim inkâr ederse, artk ben ona kâinatta hiçbir kimseye
etmeyeceim azab ederim» demiti." (MâiJc Sur. 112-115)

’ Mâide Sur. 111

J bn Cerîr (9/116) ve bn Ebî Hatim 4/1242 (7005).

5 Mâide Sur. 111
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye, Hz. Âie'den bildiriyor Havariler, Allah': "Rabbin güç yetirebilir

mi?" demeyecek kadar bilen kimseler idiler. Fakat onlar "Sen Rabbinden dua

edip isteyebilir misin?" demilerdi.’

Hâkim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdurrahman b.

anm der ki: Muâz b. Cebel'e, Havarilerin: "dij JaLLj Ja"
2
veya: “&>

deyiini sorduumda: "Resûlullah Msiiahu aleyhi verfem), bana bunu: gJc-î u*"

eklinde okudu” dedi.3

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu'I Münzir ve Ebu’ eyh'in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti: "dîj Ja" eklinde (o) harfi ile "dî/ ifadesini

de nasb (fetha) ile okudu.

Ebû Ubeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti: * Ja

jdai-j" eklinde okudu ve: "Sen Rabbinden isteyebilir misin,

mânâsndadr" dedi.
4

bn Ebî Hâtim, Âmir e-a'bî’den bildiriyor. Hz. Ali bu âyeti: "dJ JÂ"
5

eklinde okurdu ve: "Rabbin senin isteini kabul eder mi, mânâsndadr"

derdi.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Vessâb ve Ebû Recâ bu âyeti:

"d?3 ji"7 eklinde (g) ile ötre ile okumulardr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "«Rabbin bize gökten bir sofra

indirebilir m?» demilerdi...”
8 buyruunu açklarken: “Onlar: «Sen

Rabbinden istersen Rabbin senin isteini kabul eder mi?» dediler Bunun

üzerine Allah onlara gökten bir sofra indirdi. O sofrada et hariç bütün

’ bn Cerîr (9/117, 118) ve bn Ebî Hâtim 4/1243 (7014).

3 Mâide Sur. 112

* Hâkim (2/238, "sahih ") ve Taberânî 20/69 (128), Müsnedü'-âmiyyîn (2244).

••bn Cerîr (9/118).

* Mâide Sur. 112
6 bn Ebî Hâtim 4/1243 (7015).

7 Mâide Sur. 112
8 Mâide Sur. 112
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yemekler mevcuttu" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesiyle:

"Sofra", ifadesiyle de: “Yakînen kavramak kastedilmektedir"

demitir.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Bize

ve bizden sonra geleceklere bayram ve Sen'den bir delil olarak gökten bir

sofra indir, bizi rzklandr ..."9 buyruunu açklarken: "Sofrann indii günü

bayram edinelim, biz ve bizden sonrakiler bu güne sayg duysunlar

mânâsndadr" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: "...Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve

Sen'den bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi rzklandr ..." 7

buyruunu açklarken: "Kendilerinden sonra gelenler için bir bayram günü

olmasn istemilerdi" dedi .

8

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, el-

Azame’öe ve Ebû Bekr e-âfiî, "el-aylâniyât" isimli Fevâid’inde bildirdiine

göre Selmân el-Fârisî der ki: Havariler, sa b. Meryem'den sofra istedikleri

zaman, Hz. sa bu istekten hiç holanmam ve: "Allah'n size yeryüzünde

vermi olduu eylerle kanaat edin. Gökten bir sofra istemeyin. Eer öyle bir

sofra inecek olursa bu, Rabbinizden sizin aleyhinizde bir delil olacaktr.

Semûd kavmi peygamberlerinden mucize istedikleri zaman helak olmulard.

Semud kavmi o mucize ile imtihan olmu ve bu mucize helaklanna sebep

olmutu" dedi. Fakat onlar yine de kabul etmeyerek mucize istedikleri için:

"...stiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatsn. Senin bize doru
söylediini bilelim ve ona, görmü ahitlerden olalm ..."9 dediler. sa

1 bn Cerîr (9/121).

1 Mâide Sur. 112

3 Mâide Sur. 113

4 bn Ebî Hâtim 4/1244, 1245 (7018, 7021).

3 Mâide Sur. 1 14
b bn Cerîr (9/123) ve bn Ebî Hâtim 4/1248, 1248 (7035).

7 Mâide Sur. 1 14

8 bn Cerîr (9/123) ve bn Ebî Hâtim 4/139 (7037).

9 Mâide Sur. 113



544 -3 Mâide Sûresi fi-

(aHtetHam), Havarilerin bunu kabul etmediini ve sofray istemekte srar

ettiklerini görünce, kalkp üstündeki yün elbiseyi atarak siyah kldan bir

cübbe ve bir hrka giyindi.

Sonra abdest alp gusletti ve namazgâha girip bir müddet namaz kld.

Namazn bitirdiinde kalkp kbleye dönerek ayaklarn bir hizaya getirdi.

Topuklarn birletirip parmaklann da bir hizaya getirdi. Sa elini sol elinin

üzerine koyarak gösüne götürdü. Sonra gözlerini yumup Allah korkusuyla

ban edi ve gözya dökerek alamaya balad. Sürekli gözya akyor ve

sakalnn etrafndan dökülüyordu. Ban emi olduu için yüzünün alt

gözyalanyla slanmt. Bunu görünce Allah’a: "Allahm! Rabbimiz! Bize ve

bizden sonra geleceklere bayram ve Sen'den bir delil olarak gökten bir

sofra indir."
1

Bu, senden bize bir öüt veya seninle bizim aramzda bir iaret

olsun. Onun üzerinde bize yiyecekler ver, zira «Sen rzk verenlerin en

hayrlssn»" 1
diye dua etmeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah onlara iki

bulut arasndan krmz bir sofra indirdi. Bir bulut sofrann üstünde, bir bulut

ta altndayd. Havariler de gökyüzü boluundan sofrann kendilerine geliini

seyrediyordu. sa McyhintM, Allah’n sofray indirmek için kotuu arttan

dolay korkarak alyordu. Çünkü sofra indikten sonra onu inkar edecek

kiilere âlemlerden hiç kimseye azap vermedii bir ekilde azap verecekti.

Yine sa (eMisseM yerinde durmu: "Allahm! Onu bize rahmet kl. Allahn!

Onu bize azap klma! Allahm! senden ne acaip eyler istedim bana hep

verdin. Allahm! Bizi sana ükredenlerden kl. Allahm! Bunu bize gazap ve

ceza olarak indirmi olmandan sana snyorum. Allahm! Onu bize selamet

ve afiyet kl, fitne ve ibret eyleme" dedi. Sofra önüne ininceye kadar sa

(Bleyhisselam) durmadan böyle dua ediyordu. Havariler ve arkadalar etrafnda

güzel kokular alyorlard. Daha önce öylesi bir kokuyu asla almamlard. sa

(eieyhiselafn) ve Havariler, Yüce Allah kendilerini hesap etmedikleri bir yerden

nzklandrd ve kendilerine büyük, ibret verici, acayip bir mucize gösterdi

diye ükür secdesine kapandlar. Yahudiler de gelip sofray seyretti. Acayip

eyler gördüklerinde iddetli bir üzüntü ve kedere kapldlar. Yine iddetli bir

öfkeyle oradan aynldlar. sa («teyhismM, Havariler ve arkadalar sofrann

etrafna oturunca sofrann bir bezle kapanm olduunu gördüler. Bunun

’ Mâide Sur. 114
1 Mâide Sur. 114
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üzerine sa (aiayhsseiem): ''Sofrann üstünden bu bezi kaldrmaya hangimiz daha

cesaretli, kendine daha fazla güvenir ve Rabbi katnda imtihan edilmeye en

uygun olandr? Bu kii sofrann üzerini açsn ki, onu görelim. Rabbimize hamd

edip ismini zikrederek bize verdii nzktan yiyelim" deyince, Havariler: "Ey

Allah'n Ruhu ve kelimesi! Sen içimizde en öncelikli ve onu açmakta en fazla

hak sahibi olansn" dediler. sa (aieytmeiifni bir daha abdest alarak namazgâha

girdi ve bir kaç rekat namaz kld. Uzun bir süre alayarak, sofray açmas için

izin istedi, onu kendisi ve kavmine bereket ve rzk klmas için Allah'a dua

etti.

Sonra sofrann yanna gelip oturdu ve bezi tutarak: "Rzk verenlerin en

hayrls Allah'n adyla" deyip sofrann üzerinden örtüyü kaldrd. Sofrada

pimi iri bir balk gördüler. Üzerinde pul, içinde de klçk yoktu. Ondan ya
szp akyordu. Etrafnda prasa dnda bütün yeilliklerden vard. Bann
yannda sirke, kuyruunun yannda da tuz bulunmaktayd. Yeilliklerin

etrafnda be ekmek vard. Birinin üzerinde zeytin, birinin üzerinde hurma,

dierlerinin üzerinde be tane nar vard. Havarilerin ba emûn, sa'ya

(alaytisselam) : "Ey Allah’n ruhu ve kelimesi! Bu dünya yiyeceinden midi, yoksa

Cennet yiyeceinden mi?" diye sorunca: "Delillerden gördüklerinizden dolay

ibret alma ve soru sormaktan saknma zaman gelmedi mi? Bu mucize'den

dolay cezalandrlmanzdan ne kadar korkuyorum" karln verdi. em'ûn:

“Hayr, isrâil’in ilahna yemin olsun ki, ben bu soru ile kötü bir ey
kastetmedim ey doru kadnn olu!" dedi. sa (aieyhisseian): "Bu gördüünüz ne

Cennet, ne de dünya yemeidir. Bu Yüce Allah'n galip ve kahir kudretiyle

havada icad ettii eydir. Ona: «Ol!» dedi ve göz kapatp açmaktan daha hzl

bir ekilde oluverdi. Allah'n adyla istediiniz eyden yiyin ve bundan dolay

Rabbinize hamd edin. Allah size ondan daha da verecek ve arttracaktr. Zira

Allah yoktan var eden kudret sahibi ve nimet verendir" dedi. Havariler "Ey

Allah’n ruhu ve kelimesi! Bize bu mucizenin içinde de bir mucize

gösterilmesini isteriz" deyince, sa (aieyhsseiam): "Sübhanallah! Gördüünüz bu

mucize size yetmiyor mu ki baka bir mucize istiyorsunuz?" diyerek bala

döndü ve: "Ey balk! Allah'n izniyle önceden olduun gibi tekrar diril" dedi.

Balk Allah’n kudretiyle taze ve diri bir balk oldu. Aslann aznn etrafn

yalamas gibi aznn etrafn yalyor ve beyaz gözlerini açp kapyordu. Pullan

da üzerine geri gelmiti.

Havariler korkmu ve geri çekilmiti. Bunun üzerine sa (aieyhisseiam): "Size ne
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oluyor mucize istiyorsunuz da Rabbiniz size gösterince ondan

holanmyorsunuz. Yaptnzdan dolay cezalandrlrsnz diye ne kadar

korkmaktaym. Ey balk! Allah'n izniyle eski haline dön!" dedi. Balk yine

Allah'n izniyle ilk olduu gibi eski haline döndü. Havariler, sa'ya Ey

Allah'n ruhu! Ondan ilk yiyen kii sen ol, sonra da biz yeriz" deyince: "Bunu

yapmaktan Allah’a snrm. Yemee onu isteyenler önce balar” karln
verdi. Havariler ve arkadalan peygamberlerinin yemediini görünce onun

iniinin bir gazap olmasndan ve kendilerinin ibretlik olmalanndan korktular.

sa (nByhisseBfn) bu durumlann görünce fakirleri ve kötürümleri çararak:

“Rabbinizin nzkndan ve Peygamberinizin duasndan yiyin. Bunu size indiren

Allah'a hamd edin. O sizin için afiyet bakas içinde ceza olacaktr. Allah’n

adyla yemee balayp hamd ile bitirin" dedi. Onlar da öyle yaptlar. Ondan

erkek ve kadn olmak üzere bin üç yüz kii yemek yedi. Her kii sofradan

kam doymu ve geirir bir ekilde kalkyordu. sa (aleyhiKBam) ve Havariler

sofraya baktklannda gökten indii gibi duruyordu. Ondan hiçbir ey
eksilmemiti. Sonra sofra herkesin gözü önünde göklere geri çekildi. Ondan

yiyen her fakir zenginleti, her kötürüm de iyileti. Ölene kadar da zengin ve

salkl kaldlar. Havariler ve arkadalar ondan yemedikleri için ölene kadar

dudaklan akarak ve o yemekler kalplerinde hasret kalarak piman olmulard.

Bundan sonra da sofra indii zaman bütün srail oullan her yerden

sofraya geliyor izdiham yaanyordu. Zengin fakir, kadn, büyük, küçik,

salkl olanlar, hasta olanlar birbirlerini srtna binercesine akn ediyorlard.

sa (BferhstsJan) bu durumu görünce aralannda bunu nöbetlee yapt. Sofra bir

gün iniyor, bir gün inmiyordu. Bu ekilde krk gün devam ettiler. Sofra güne

biraz yükseldii zaman iniyor, öle istirahat zaman gelene kadar ondan

yiyorlard. Öle istirahat zaman da herkesin gözü önünde tekrar gökyüzüne

çekiliyordu. Onlar da kayboluncaya kadar yerdeki gölgesine bakard. Yüce

Allah, sa'ya (sieyWam): "Sofradaki bu nzkm yetimlere, fakirlere ve

kötürümlere ver, zenginlere verme" diye vahiy indirdi. Allah böyle yapnca

zenginler üpheye düerek kendilerini hakir gördüler. Bunun üzerine sofra

hakknda üpheye dütükleri gibi baka insanlan da onun hakknda üpheye

düürdüler. Sonra da sofra hakknda çirkin ve kötü eyler çkardlar. Böylece

eytan onlardan ihtiyacn karlam oldu. Vesveselerini üphe edenlerin

kalplerine braktlar. Onlar da sa’ya (aiaytisselam): "Bize sofrann gökten iniinin

hak olup olmadn haber ver. Bizden çok kii bu konuda üpheye dütü”
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dediler. Bunun üzerine sa (•leyhinaM: "Mesih'in ilahna yemin olsun ki, helak

oldunuz. Rabbinizden istemesi için siz Peygamberinizden srarla sofra

istediniz. Bunu yapt zaman da Allah sofray size rahmet ve nzk olarak

gönderdi. Ayn zamanda ibret alacanz mucizeler gösterdi. Siz onu

yalanladnz ve hakknda üpheye dütünüz. Azapla müjdelenin, sizden,

Allah'n rahmet ettii kiiler dnda üzerinize azap inecektir. Yüce Allah,

sa'ya (Beyhisselem): "artlarm yalanlayanlara ve sofra indikten sonra onu inkar

edenlere daha önce hiç kimseye azap vermediim bir ekilde azap

vereceim" diye vahiy indirdi. üphe edenler akamladklar vakit en güzel

bir ekilde eleriyle beraber emin olarak yataklarna girdiler. Gecenin sonuna

doru Allah onlar domuza dönütürmütü. Sabahladklarnda çöplüklerdeki

pislikleri kartrmaya baladlar.
1

bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildiriyor: sa b.

Meryem, srail oullanna: "Siz otuz gün oruç tutup sonra da Allah'tan

istediklerinizi isteyip size verilmesini ister misiniz? üphesiz ki çalan kii

ücretini mal sahibinden alr" dedi. srâil oullan öyle yapp: "Ey hayrn

öretmeni! Sen bize: "Çalann ücreti kendisine çallan kiiye aittir" dedin

ve bize otuz gün oruç tutmamz emrettin. Biz de otuz gün oruç tuttuk. Eer

bir kiiye otuz gün çalm olsaydk mutlaka bize yemek verirdi. "Rabbin

bize gökten bir sofra indirebilir mi?" dediler. sa da (aleyhisselam): "Eer

mü'minler iseniz, Allah'a kar gelmekten saknn" dedi. Yüce Allah: "Onlar,

«stiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatsn. Senin bize doru
söylediini bilelim ve ona, görmü ahitlerden olalm» demilerdi. Meryem

olu sa, «Allahm! Rabbimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve

Sen’den bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi rzklandr. Sen rzk

verenlerin en hayrlssn» dedi. Allah da, "Ben onu size indireceim. Ama
ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artk ben ona kâinatta hiçbir

kimseye etmeyeceim azab ederim"
2 buyurmutu. Sonra melekler gökten

sofra ile uçarak geldiler. Sofrada yedi balk ve yedi ekmek bulunmaktayd.

Ondan ilk kiilerin yedii gibi son kiiler de yedi. 3

’ bn Ebî Hatim 4/1244, 1255 (7017, 7019, 7020, 7029, 7034, 7038, 7040, 7042, 7044, 7059)

ve Ebu'-eyh (1011). bn Kesîr, Tefsir (3/225): "Bu çok arib (tek kanall) bir hadistir"

demitir.
J Mâide Sur. 112-115
3 bn Cerîr (9/121) ve bn Ebî Hatim 4/1244, 1246 (7016, 7024).
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Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, el-Azdâd’da bnu'l-Enbârî, Ebu'-eyh ve

ibn Merdûye'nin, Ammâr b. Yâsir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu Beyhi

««M: "Gökyüzünden gelen sofrada et ve ekmek indirildi. Onlara hainlik

etmemeleri ve yarn için yemek kaldrmamalar emredildi. Ancak onlar hainlik

edip yemek kaldrnca maymunlara ve domuzlara dönütürüldüler

"

buyurdu .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim baka bir vecihle Ammâr b.

Yâsir'den mevkuf olarak bunun aynsn bildirir. Tirmizî, mevkuf olan rivâyetin

sahîh olduunu söylemitir.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Ammâr b. Yâsin “Sofra indii zaman üzerinde Cennet meyvelerinden

meyveler vard" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sofra, balk ve ekmekten

ibaretti" dedi .

3

Süfyân b. Uyeyne'nin, krime'den bildirdiine göre Resûlullah (sansiiahu aleyhi

«senemi: "Eer srail oullan olmasayd ekmek küflenmez ve et kokmazd. Ancak

onlar eti ve ekmei yann için saklaynca ekmek küflenip et koktu" buyurdu.

bnu’l-Enbârî’nin, el-Azdâd’da bildirdiine göre Ebû Abdirrahman es-

Sülemî: "...Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve Sen'den bir delil

olarak gökten bir sofra indir...'"’ buyruunu açklarken: “Sofrada ekmek ve

balk bulunmaktayd" dedi .
5

bnu’l-Enbârî ve Ebu'-eyh, el-Azame’de Saîd b. Cübeyriden bildiriyor:

Sofra yemeklerle kaynar bir ekilde inmiti. Oturarak ondan yerlerdi. Hainlik

ettikleri zaman biraz yukan kaldrld ve dizlerinin üzerine çökerek yemeye

baladlar. Yine hainlik ettiklerinde biraz daha kaldnld ve ayakta yemeye

’ Tirmizî (3061), bn Cerîr (9/128), bn Ebî Hâtim 4/1245, 1251, 1252 (7022, 7045),

bnu'l-Enbârî (sh. 350) ve Ebu'-eyh (1012). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/ Sünen et-

Tirmizî, 587).
1 bn Ebî Hâtim 4/1245 (7023).

} bn Ebî Hâtim 4/1246 (7025).

4 Mâide Sur. 114
5 bnu'l-Enbârî (dh. 351).
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baladlar. Sonra bir daha hainlik ettiklerinde tümden kaldnld .

1

bnu'l-Enbârî, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor: O öyle bir sofrayd ki ona

dört bin kii birden oturuyordu. Aralannda zayf olanlar için: “Bunlar

elbiselerimizi kirletmektedir. Sofray yükseltecek bir seki yapsak” dediler ve

bir seki yaptlar. Bunun üzerine zayf olanlar yemekten bir eye eriemez

oldu. Allah'n emirlerine kar gelince de Allah, sofray onlardan tümden

kaldrd .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî, el-

Azdâd'da ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Atiyye el-Avfî: “Mâide,

kendisinde her yiyecein tad bulunan bir balktr” dedi .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre krime: “Sofrada indirilen

ekmek pirinçtendi” dedi/

bn Ceririin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “sa'ya {eteyteden) ve

Havarilere içinde ekmek ve balk olan bir sofra indirildi. Onlar nerede olursa

olsun konakladklan zaman isterlerse ondan yerlerdi” dedi .

5

ibn Cerîr ve bnu'l-Enbârî’nin, el-Azdâd'da, krime vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs sofra hakknda: “Onlar nerede konaklarsa yemek te gökten

kendileri için oraya inerdi” dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Onlar nerede

konaklarsa yemek te yanlanna inerdi” dedi.
7

bn Cerîr, shâk b. Abdillah'tan bildiriyor: Sofra sa b. Meryem'e inmiti.

Onda yedi ekmek ve yedi balk vard. Onlar diledikleri gibi ondan yerlerdi.

Aralanndan bir kii: “Belki bir daha inmez” diyerek ondan bir eyler çald.

1

bnu'l-Enbâri (sh. 351, lafz kendisinindir) ve Ebu-eyh (1013).
1
bnu'l-Enbârî (sh. 350).

5 bn Cerîr (9/125, 126), bn Ebî Hâtim 4/1246 (7026, lafz kendisinindir" ve bnu'l-

Enbârî (sh. 351).

* bn Ebî Hâtim 4/1246 (7028).

s bn Cerîr (9/126).
6 bn Cerîr (9/128) ve bnu'l-Enbârî (sh. 350).

7 bn Cerîr (9/126).
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Bunun üzerine sofra kaldnld ve bir daha inmedi .

1

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Enbârî ve Ebu’-eyh, Katâde'den

bildiriyor: Bize nakledildiine göre sofrada inen meyveler Cennet

meyvelerinden idi. Onlara sofradan bir ey saklamamalan, hainlik etmemeleri

ve yann için bir ey kaldtrmamalan emredildi. Allah onlan bu ekilde imtihan

etmekteydi. Onlar böylesi bir ey yapaca zaman sa hhyfesiam) onlan

uyanyordu. Ancak kavim hainlik edip bir gün sonras için bir eyler saklad."2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr

"Sofrada et dnda her ey indirilmiti- "SajlI” ifadesiyle de sofra

kastedilmektedir" dedi .
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Meysere ve

Zâzân: "srail oullanna sofra indii zaman bütün yemeklerde elleri birbirine

kanrd (herkes istediinden yerdi)" dediler ."1

bn Ebî Hâtim, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor: Kendisine, Allah

tarafndan srail oullanna indirilen sofra sorulunca: "Her gün kendilerine bu

sofrada Cennet meyvelerinden inerdi. Herkes istedii meyvelerden yerdi. O

sofraya dört bin kii oturuyordu. Onlar yemek yedii zaman Yüce Allah

yerlerini dier dört bin kiiyle deitirirdi. Bu bir müddet öyle devam etti"

dedi.
s

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve Sen'den bir delil olarak

gökten bir sofra indir..."
6 buyruunu açklarken: "Bu, misal olarak verilmi

bir eydir. Gerçekte onlara bir ey inmemitir2
' dedi .

7

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildiriyor Üzerinde

yemekler olan sofra indirilecei zaman, onu inkar etme durumlannda

kendilerine verilecek azap arz olundu. Bunun üzerine onlar da sofrann

’ bn Cerîr (9/127).
1 bn Cerîr (9/129) ve bnu'l-Enbârî (sh. 351).

5 bn Ebî Hâtim 4/1245, 1248 (7021, 7030).

4 bn Cerîr (9/129).

5 bn Ebî Hâtim 4/1248 (7033).
6 Mâide Sur. 114
7 bn Cerîr (9/130) ve bn Ebî Hâtim 4/1248 (7033).
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indirilmesini kabul etmediler.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine

göre Hasan(- Basrî) der ki: "Onlara: "Sizden her kim inkâr ederse, artk ben

ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceim azab ederim"
2
denilince: "Ona

ihtiyacmz yoktur" dediler ve kendilerine öyle bir sofra indirilmedi.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Sizden her kim inkâr ederse, artk ben ona kâinatta hiçbir kimseye

etmeyeceim azab ederim"* buyruunu açklarken: "Bize nakledildiine

göre onlar sofra konusunda öyle eyler yapnca domuzlara dönütürüldüler"

dedi.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Sizden her kim

inkâr ederse, artk ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceim azab

ederim"6 buyruunu açklarken: "Sofra indikten sonra inkar eden kiilere

edeceim azab sofra ehlinden baka kimseye etmeyeceim, mânâsndadr”

dedi.
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdullah b.

Amn “Kyamet gününde en iddetli azab görecek olanlar sofra olayna

tanklk edip te onu inkar edenler, münafklar ve Firavun ailesidir" dedi.
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "14Î3I gj"
9 eklinde

eddeli olarak okumutur.

ö
\ ^ u j/t it u ji 4)i jji

’ bn Cerîr (9/130).
1 Mâide Sur. 115

3 bn Cerîr (9/130), bn Ebî Hâtim 4/1252 (7046) ve bnu'l-Enbârî (sh. 531, 352).

4 Mâide Sur. 115
5 bn Cerîr (9/132) ve bn Ebî Hâtim 4/1252 (7046).
6 Mâide Sur. 115
7 bn Cerîr (9/132) ve bn Ebî Hâtim 4/1252 (7047).
§ bn Cerîr (9/132).

9 Mâide Sur. 1 15
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fSu «UÎ viijj >l. r4 ^ U jOpÎ Vj ^ U jte Up Jii

P&JJ yp â ijiil üt 4, yj>t u\lj^ cJi u * y^ü
*

dJJ p+d* 4-J^Î I cJÎ UÜ c~o U 1JL4 ^^ip

"Allah, kyamet gunû öyle diyecek: «Ey Meryem olu sai
Sen mi insanlara, Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh

edinin, dedin?« sa da: «Seni bütün eksikliklerden uzak
tutarm. Hakkm olmayan bir eyi söylemem, benim için söz

konusu olamaz. Eer ben onu söylemi olsaydm, elbette

sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olan bilirsin, ama ben
sende olan bilemem. üphesiz ki yalnzca sen gayblan
hakkyla bilensin» diyecektir. Ben onlara, sadece bana
emrettiin eyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de
Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarnda

bulunduum sürece onlara ahit idim. Ama beni içlerinden

aldnda, artk üzerlerine gözetleyici yalnz sen oldun. Sen,

her eye hakkyla ahitsin." (Mâide Sur. 1 1 6, 1 1 7)

Tirmizî, Nesâî, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Deylemî, Ebû

Hureyre'den bildiriyor: sa'ya (deytmeM hücceti telkin edilecektir. Yüce Allah

onu: "Ey Meryem olu Isa! Sen mi insanlara, «Allah' brakarak beni ve

anam iki ilâh edinin» dedin"’ eklinde telkin etti. Hz. Peygamber (sbiibIIiHu aiaytu

veseiien): "Allah onu: «Seni bütün eksikliklerden uzak tutarm. Hakkm

olmayan bir eyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eer ben onu

söylemi olsaydm, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olan

bilirsin, ama ben sende olan bilemem. üphesiz ki yalnzca sen gayblar

hakkyla bilensin»
2
eklinde telkin etmitir" buyurdu .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Meysere: “Yüce Allah: «Ey Meryem olu sal Sen mi insanlara, «Allah'

1 Mâide Sur. 116
2 Mâide Sur. 116

3 Tirmizî (3062, "sa/ii/î"), Nesâî, S. et-Kübra (11162), ve bn Ebî Hâtin 4/1253 (7052)

snâd sahihtir. (EJbâru, Sahih Sünen et- Tirmizî, 2450).
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brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin» dedin...» buyurduu zaman,

sa’nn (Bieyhinaiam) bütün eklem kemikleri titreyip yere ylacaktr” dedi.
J

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-t Basrî): “Allah: «Ey Meryem

olu sal Sen mi insanlara, Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin,

dedin»3 buyurduu zaman, sa’nn (aiertuseiam) bütün eklem kemikleri korkudan

dolay yerinden oynayacaktr” dedi.
4

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde'ye:

"Sen mi insanlara, «Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin»

dedin?"5 sorusu ne zaman sorulacaktr?" denilince: "Bu, kyamet gününde

olacaktr. Allah'n: «Bugün, dorulara, doruluklarnn yarar salayaca

gündün»
6 buyurduunu görmüyor musun” dedi.7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Sen m insanlara,

«Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin» dedin
"8 buyruunu

açklarken: “Allah, Isa b. Meryem’i yanna kaldrd zaman Hristiyanlar

diyeceini dedi ve bunu kendilerine sa b. Meryem’in söylediini iddia ettiler.

Bunun üzerine Allah kendisi hakknda bu denilenleri sorunca: "Seni bütün

eksikliklerden uzak tutarm. Hakkm olmayan bir eyi söylemem, benim

için söz konusu olamaz. Eer ben onu söylemi olsaydm, elbette sen bunu

bilirdin. Sen benim içimde olan bilirsin, ama ben sende olan bilemem.

üphesiz ki yalnzca sen gayblar hakkyla bilensin
" 9

dedi.
10

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Tavus bu âyet hakknda der ki:

’MâideSur. 116
1 bn Cerîr (9/134) ve bn Ebî Hâtûn 4/1252, 1253 (7048, 7054).

3 Mâide Sur. 116
3 bn Ebî Hatim 4/1252 (7049).

5 Mâide Sur. 116
6 Mâide Sur. 119
7 Abdurrezzâk (1/201), bn Cerîr (9/134) ve bn Ebî Hâtûn 4/1253 (7050).
8 Mâide Sur. 116

9 Mâide Sur. 116
10 bn Cerîr (9/133) ve bn Ebî Hâtûn 4/1253 (7051).
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"sa’ya (ai^sseian) Rabbi soru sordu ve kendisini: "Seni bütün eksikliklerden

uzak tutarm. Hakkm olmayan bir eyi söylemem, benim için söz konusu

olamaz''
1 demeye muvaffak etti.

1

Ebu'-eyh, Tâvus vastasyla Ebû Hureyre’den bildiriyor Hz. Peygamber

(ssiisiMu aleyhi «mHeip) öyle buyurdu:
"
Yüce Allah, sa'y sorguya çekti. sa da bu

konudaki mazeretini dile getirdi. Yüce Allah onu sorguya çekerken: «Sen mi

insanlara, "Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin" dedin?» 3 diye

sordu."

bn Merdûye'nin, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saJieJiahu aleyhi «selem) öyle buyurmutur.
"
Kyamet gününde ümmetler topland

zaman her topluluk kendi lideriyle çarlacaktr. sa çarlnca ona: «Ey sa!

"Sen mi insanlara, Allah' brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin, dedin

diye sorulacaktr. sa da: *Seni bütün eksikliklerden uzak tutarm. Hakkm

olmayan bir eyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eer ben onu

söylemi olsaydm, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olan bilirsin,

ama ben sende olan bilemem. üphesiz ki yalnzca sen gayblar hakkyla

bilensin" diyecektir. Ben onlara, sadece bana emrettiin eyi söyledim: Benim

de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarnda

bulunduum sürece onlara ahit idim. Ama beni içlerinden aldnda, artk

üzerlerine gözetleyici yalnz sen oldun. Sen, her eye hakkyla ahitsin. Eer

onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin kullarndr. Eer onlar

balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet

sahibisin»5 diye cevap verecektir."

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Sen mi insanlara, «Allah'

brakarak beni ve annemi iki ilâh edinin» dedin?"
6

âyetini açklarken öyle

’ Mâide Sur. 116
1 bn Cerîr (9/138) ve bn Ebî Hatim 4/1253 (7053).

i Mâide Sur. 116

< Mâide Sur. 116
5 Mâide Sur. 116- 118
6 Mâide Sur. 116
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dedi: “Yüce Allah, Hz. sa'ya insanlann duyaca ekilde bunu sormutur.

Böylece Hz. Isa'ya, Allah’a kul olduunu ikrar ettirmi ve Hz. sa hakknda asl

olmayan eyleri söyleyenler, bu söylediklerinin batl olduunu anlamlardr.”

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Benim de Rabbim, sizin de

Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin
"

1

buyruunu açklarken: “Benim de, sizin

de efendiniz olan Allah'a kulluk edin, mânâsmdadr” dedi.

Taberânî’nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMahu aleyhi

vb seleni): cJo li l*î L&i"* buyruu: "Aralarnda bulunduum sürece

onlara ahit idim» mânâsmdadr" buyurdu. 3

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

Beyhakî, el-Esmâ’ ve's-Sföt' ta, bn Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aiaytu

veseUem) hutbesinde: "Ey insanlar! Sîzler maherde Allah’n huzuruna yalnayak,

çplak ve sünnetsiz olarak çkacaksnz" buyurdu. Sonra: "Yaratmaya ilk

baladmz gibi katmzdan verilmi bir söz olarak onu tekrar var

edeceiz. Dorusu biz yaparz"4 âyetini okuyarak öyle devam etti: "Bilinki,

kyamet gününde ilk giydirilecek kii brahim'dir. Bilin ki, benim ümmetimden

baz adamlar getirilecek ve sol tarafa alnacaklardr. Bunun üzerine ben : «Ey

Rabbim! Ashâbm, ashabm» diyeceim. Bana: «Sen bunlarn senden sonra ne

yaptn bilmiyorsun» denilecektir. Ben de salih kulun demi olduu gibi:

«Aralarnda bulunduum sürece onlara ahit idim. Ama beni çlerinden

aldnda, artk üzerlerine gözetleyici yalnz sen oldun»5 diyeceim. Yine

bana: «Sen aralarndan ayrldktan sonra, topuklarnn üstünden geriye

1 Mâide Sur. 117
1 Mâide Sur. 117
5 Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/17) geçtii üzere Taberârü. Heysemî: "Ravileri

Sahih'in ravileridir" dedi.

4 Enbiya Sur. 104
5 Mâide Sur. 117
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dönmü mürtedlerdir» denilecektir

:"1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Artk üzerlerine

gözetleyici yalnz sen oldun ..."
2 buyruunu açklarken: “Onlan koruyucu

yalnz sen oldun, mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

“...Artk üzerlerine gözetleyici yalnz sen oldun ..."3 buyruunu açklarken:

“Onlar koruyucu yalnz sen oldun, mânâsndadr" dedi .

4

c-î p4Î s» öp as»^ ûj

“Eer onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin

kullanndr. Eer onlan balarsan, yine üphe yok ki sen

mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin."

(Mâide Sur. 118)

bn Ebî eybe, Musannefte, Ahmed, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî,

Sünen’de, Ebû Zer'den bildirir: Bir gece Resûlullah (saiiaiiBha aleyhi vasHiiem) namaz kld

ve sabaha kadar: “Eer onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin

kullarndr. Eer onlar balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç

sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin
" 5

âyetini okudu. Rükuyu da, secdeyi

de bu sözlerle yapyordu. Sabahlad zaman: “Yâ Resûlullah! Sabahlayana

kadar hep bu âyeti okudun" dediimde: "Ben Rabbimden ümmetim için efaat

istedim ve bana bunu verdi. Kii irk komadktan sonra -inallah bu vaad

' bn Ebî eybe (11/517, 13/247), Ahmed 4/9, 136, 137, 168 (2096, 2281, 2282, 2327)

Buhârî (4625, 4626, 4740), Müslim (2860), Tirmizî (2423), Nesâî (2086), S. el-Kübra (11337)

bn Cerîr (10/147, 16, 428, 429), bn Ebî Hatim 4/1254 (7056), bn Hibbân (7318, 7322

7347) ve Beyhakî (1067).
1 Mâide Sur. 117

3 Mâide Sur. 117
4 Abdurrezzâk (1/201) ve bn Ebî Hatim 4/1254 (7057).

5 Mâide Sur. 118
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geçerlidir" buyurdu .

1

t

bn Mâce, Ebû Zeriden bildiriyor Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gece

namaznda sabaha kadar "Eer onlara azap edersen, üphe yok ki onlar

senin kullarndr. Eer onlar balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç

sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin"' âyetini okudu .

3

Müslim, Nesâî, bn Ebi'd-Dünyâ, Hüsnü'z-Zan'da, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim,

bn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî, el-Esmâ' ve’s-Sföt'ta, Abdullah b. Amr b. el-

Âs'tan bildiriyor Hz. Peygamber (sriaiiahu aleyhi maM, brâhîm sûresindeki:

"Rabbim! O putlar çok insanlar saptrd; bana uyan bendendir, bana kar

gelen kimseyi Sana brakrm; Sen balarsn, merhamet edersin
"4

âyetini

okudu. sa b. Meryem ise: "Eer onlara azap edersen, üphe yok k onlar

senin kullarndr. Eer onlar balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç

sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin
"5 âyetini okumutur. Hz. Peygamber

(sdiaiiahu aleyhi vemIM ellerini kaldrarak: "Ümmetim, ümmetim!" diyerek alad.

Bunun üzerine Yüce Allah: “Ey Cibril! Muhammed'e git ve: «Ümmetin

konusunda seni raz edeceiz ve seni üzmeyeceiz» de" buyurdu .

6

bn Merdûye, Ebû Zer'den bildiriyor: Bir gün Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

ümmetine efaat dileyerek geceyi geçirdi. Namazn hep: "Eer onlara azap

edersen, üphe yok ki onlar senin kullarndr. Eer onlar balarsan, yine

üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin
"7

âyeti

ile klyordu. Sabaha kadar bu âyetle rüku ve secde ediyor bu âyetle kalkp

oturuyordu.

* bn Ebî eybe (2/477, 11/497, 498), Ahmed 35/256, 257, 309, 390, 391, 426 (21328,

21495, 21496, 21538), Nesâî, S. el-Kübra (1038, 11161) ve Beyhakî 3/13, 14). Müsnectin

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
1 Mâide Sur. 118
3 bn Mâce (1350). Hasen hadistir. (Elbârü, Sahih Sünen bn Mâce, 1110).
4 brâhîm Sur. 36
5 Mâide Sur. 118
6 Müslim (202), Nesâî, S. el-Kübra 11269), bn Ebi'd-Dünyâ (62), bn Cerîr (13/688), bn

Ebî Hâtim 4/1254 (7058), bn Hibbân (7234, 7235), Taberânî'nin, M. el-Evsat (8894) ve

Beyhakî (460).

7 Mâide Sur. 118
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bn Merduye, Ebû Zerden bildiriyor Resulullah'a («afen^ üefa mrfon): “Annem

babam sana feda olsun. Bütün Kuriân' bildiin halde geceyi bir âyetle

geçirdin. Eer bizden biri bunu yapm olsayd bunu onun aleyhinde bir ey

sayardk" deyince, Resûlullah (hWWw bMi ««*«): "Ümmetime dua ettim" dedi.

Bunun üzerine: "Sana ne cevap verildi?" dediimde: "Bana, ümmetimin

bundan haberi olursa birçok kii namaz terk ederdi cevab verildi" buyurc u.

“nsanlara müjde vereyim mi?” dediimde: "Olur, ver

"

dedi. Ömer dedi ki:

“Yâ Resûlullah! Eer bu haberi insanlara verecek olursan ibadetlerden

uzaklarlar" dediimde, Resûlullah (afeiitu stryhî «selem), Ebû Zerie: "Geri dön!"

diye seslendi. O da geri döndüünde gece ibadetinde okumu olduu: "Eer

onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin kullarndr. Eer onlan

balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet

sahibisin
"1

âyetini okudu.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer onlara azap edersen,

üphe yok ki onlar senin kullarndr ..."2 buyruunu açklarken: “Onlar

dedikleriyle azab hak eden kullanndr" dedi. "...Eer onlar balarsan ..."3

buyruu hakknda ise: "Bunlar, sa'nn (aieyhisseiam) yeryüzüne inip de Deccal'

öldürecei zamana kadar ömürlerini uzattn, bunu görüp de dediklerinden

geri dönerek senin tek olduunu ve senin kullann olduunu söyleyen

kiilerdir. Eer onlan dediklerinden geri döndüler diye balarsan: "...Yine

üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin" dedi .

4

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Eer

onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin kullarndr. Eer onlar

balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet

sahibisin"* buyruunu açklarken: “Eer onlan Hristiyanlk üzeri b rakip

öldürecek olursan azap onlara hak olur. üphe yok ki, onlar senin kullanndr.

1 Mâide Sur. 118
2 Mâide Sur. 118

3 Mâide Sur. 118
4 Mâide Sur. 118

* Mâide Sur. 118
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Eer onlar Hristiyanlktan çkarp slam'a hidayet edersen üphe yok ki, sen

güç mutlak sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin" dedi. Yine Süddî, sa'nn

(alcyfattlam) bunu dünyada iken söylediini bildirmitir.

1

\1> Ü)1 JI

&& Jj3 i1 4c* j4^i

"Allah, öyle diyecek: «Bugün, dorulara, doruluklarnn

yarar salayaca gündür.» Onlara içinden rmaklar akan,

içinde ebedî kalacaktan cennetler vardr. Allah, onlardan

raz olmu, onlar da Allah'tan raz olmulardr. te bu,

büyük baardr." (Mâide Sur. o)

Ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Bugün,

dorulara, doruluklarnn yarar salayaca gündür..."
3 buyruunu

açklarken: "Bugün tevhid ehlinin tevhidlerinin kendilerine yarar salad
gündür" dedi .

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Bugün,

dorulara, doruluklarnn yarar salayaca gündür ..."4 buyruunu

açklarken: "Bu, sa’nn (aleyhinelam) sözlerinden bir ksmdr. O gün ise kyamet

günüdür" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Katâde’den bildiriyor:

Kyamet gününde Allah’n Peygamberi sa (sferfaHiam) ve Allah’n düman iblis

konuacaktr. blis: “Dorusu Allah size gerçei söz vermiti. Ben de size söz

verdim ama, sonra caydm; esasen sizi zorlayacak bir nüfuzum yoktu;

' bn Cerîr (9/139) ve bn Ebî Hâtim 4/1255 (7062).
1 Mâide Sur. 119
5 bn Ebî Hâtim 4/1256 (7063).
4 Mâide Sur. 119
5 bn Cerîr (9/140) ve bn Ebî Hâtim 4/1256 (7065).
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sadece çardm, siz de geldiniz
"1

diyecektir. Allah'n düman o gün doru

söylemi olacaktr. Ancak dünyada iken yalancyd. sa (BieySisaiam) ise Allah'n

bildirmi olduu gibi: "Allah, öyle diyecek: «Bugün, dorulara,

doruluklarnn yarar salayaca gündür.» Onlara içinden rmaklar akan,

içinde ebedî kalacaklar cennetler vardr. Allah, onlardan raz olmu, onlar

da Allah'tan raz olmulardr. te bu, büyük baardr" 2
diyecektir. Yüce

Allah: "Bugün, dorulara, doruluklarnn yarar salayaca gündür"3

buyurmaktadr. sa (afeyhiBdm) dünya hayatnda ve ölümden sonra da doru

söyleyendir.

>.4* lM «Sfî*
OjU-Ul illi 4)

"Göklerin, yerin ve bunlardaki her eyin hükümranl

yalnzca Allah'ndr. O, her eye hakkyla gücü yetendir."

(Mâide Sur. 120)

Ebû Ubeyd'in, FedâiVde, Ebu'z-Zâhiriyye'den bildirdiine göre Hz. Osmân,

Mâide Sûresinin sonuna: "^y Ü1I3 0I3IÜJI dii (=Göklerin ve yerin

hükümranl yalnzca Allah’ndr. O, her eye hakkyla gücü yetendir)"

ifadesini yazmt/

' brâhîm Sur. 22
1 Mâide Sur. 119

3 Mâide Sur. 119
4 Ebû Ubeyd (sh. 171).




