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Bu sûre-i celile Medine'de nâzil olmuştur. 3 âyet, 16 kelime,
79 harften ibarettir. Nasr; yardım demektir. İslâm zaferini haber
verir. İbni Öm er'e göre; "Bu sûre indikten sonra Peygam berim iz,
80 gün yaşamıştır."
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lâh'ın dinine bölük bölük girerler. Âshab-ı Kiram'ın bazıları bundan
m em nun oldular, sevindiler. Dediler; "Mademki bidâyeti böyle zu 
hur ediyor. Zam an gelecek bölük bölük de İslâmiyet'ten çıkarlar."
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Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesel-

lem. Rabbini tesbih et, hamd ile tenzih ile. Ve ondan mağfiret dile.
IŞIJ5 O u 3J1 Cenâb-ı Hak, m übalağa ile tevbeleri kabûl edendir.

5 4 2 • Tefsir Sohbetleri

Bu sûre-i celilede Rasûl-û Ekrem'in vefatına ait bir imâ vardır.
Bu itibarla Tevdi; Vedâ Etme Sûresi de denilir.
Aleyhisselât-û Vesselâm sûre-i celileyi tilâvet buyurdukları zar
m an, Abbas Radıyallâhû Anh ağlam aya başlamışlardı. Rasûlûllah
SaNâNâhû Aleyhivesellem , "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. "Bunda
vefâtınıza işaret var" dedi. Fahr-i Kâinat, "Evet, dediğin gibidir"
buyurdu.
Bundan sonra Abbas Radıyallâhû Anh'ın bir daha güldüğü g ö
rülmedi. Ağlayanın Abbas değil, İbni Abbas Radıyallâhû Anh ol
duğunu söyleyenler de vardır. Hatta bundan dolayı Peygam ber
Sallâllâhû Aleyhivesellem onun hakkında; "Bu çocuğa çok ilim v e 
rilmiştir" buyururm uş.
Bir rivayete göre de; Bu sûre nâzil olunca Rasûlûllah Sallâl
lâhû Aleyhivesellem , Fatıma Radıyâllâhû Anhâ'ya "Bizim vefâtım ız
haberi verildi" buyurm uş. Fâtıma da ağlam ış ve fakat Fahr-i Âlem ;
"Ehl-i Beyt'imden bana ilk gelecek sensin" buyurmuşlardır. O za 
man da sevinm iş ve gülmüştür.
Sûre-i celilenin nüzulünden sonra Cenâb-ı Peygamber, dâima
çok tesbih ve istiğfar eder olmuşlardı.

